
لفقه: كتاب  ملعتمد يف أصول ا   ا
لبصري: املؤلف  ا لطيب  بن ا بن علي   حممد 

  املعتمد يف أصول الفقه أليب احلسني حممد بن علي بن الطيب البصري املعتزيل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  قال الشيخ اجلليل االمام أبو احلسني حممد بن علي بن الطيب البصري رمحه اهللا 

ه على نعمائه وأستعني به وأتوكل عليه وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن أمحده على آالئه وأشكر
  حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله األبرار وسلم 

مث الذي دعاين إىل تأليف هذا الكتاب يف أصول الفقه بعد شرحي كتاب العمد واستقصاء القول فيه أين سلكت يف 
ترتيب أبوابه وتكرار كثري من مسائله وشرح أبواب ال تليق بأصول الفقه من دقيق  الشرح مسلك الكتاب يف

الكالم حنو القول يف أقسام العلوم وحد الضروري منها واملكتسب وتولد النظر العلم ونفي توليده النظر إىل غري 
لف كتابا مرتبة ابوابه ذلك فطال الكتاب بذلك وبذكر ألفاظ العمد على وجهها وتأويل كثري منها فأحببت أن أؤ

غري مكررة وأعدل فيه عن ذكر ما ال يليق بأصول الفقه من دقيق الكالم إذ كان ذلك من علم آخر ال جيوز خلطه 
هبذا العلم وإن يعلق به من وجه بعيد فإنه إذا مل جيز أن يذكر يف كتب الفقه التوحيد والعدل وأصول الفقه مع كون 

تصاله به فبأن ال جيوز ذكر هذه األبواب يف أصول الفقه على بعد تعلقها هبا ومع أنه الفقه مبنيا على ذلك مع شدة ا
ال يقف عليها فهم الغرض بالكتاب أوىل وأيضا فإن القارىء هلذه األبواب يف أصول الفقه إن كان عارفا بالكالم 

بالكالم صعب عليه فهمها فقد عرفها على أمت استقصاء وليس يستفيد من هذه األبواب شيئا وإن كان غري عارف 
وإن شرحت له فيعظم ضجره وملله إذ كان قد صرف عنايته وشغل زمانه مبا يصعب عليه فهمه وليس مبدرك منه 

  غرضه فكان األوىل حذف هذه األبواب من أصول الفقه 

إن شاء اهللا  فحذاين إىل تأليف هذا الكتاب ما ذكرته وأن يقدم هذا الكتاب أيضا زيادات ال توجد يف الشرح وأنا
  أذكر الغرض هبذا الكتاب مث أذكر أقسامه وعدد أبوابه وترتيبها مث أشرع يف الكالم فيها مبعونة اهللا وحسن توفيقه 

  باب ذكر الغرض من هذا الكتاب

أعلم أن الغرض هبذا هو النظر يف أصول الفقه فإن قيل قولكم أصول الفقه يشتمل على األصول وعلى الفقه فما 
األصول مث ما أصول الفقه فيل أما قولنا فقه فإنه يستعمل يف اللغة ويف عرف الفقهاء أما يف اللغة فهو  الفقه وما

املعرفة بقصد املتكلم يقول فقهت كالمك أي عرفت قصدك به وأما يف عرف الفقهاء فهو مجلة من العلوم بأحكام 
عل حسنا مباحا ومندوبا إليه وواجبا وقبيحا حمرما شرعية فإن قيل فما األحكام ها هنا قيل هي املنقسمة إىل كون الف

حمظورا ومكروها وليست األحكام هي األفعال ألن األحكام مضافة إىل األفعال لقول أحكام األفعال والشيء ال 
يضاف إىل نفسه فإن قيل ما احلسن وما املندوب إليه والواجب واحملرم واحملظور والقبيح واملكروه ألنكم إن مل تبينوا 

لك مل تكونوا قد بينتم األحكام فال تكونوا قد بينتم الفقه وال ميكن أيضا أن تستدلوا على ان األمر على الوجوب ذ
أو الندب إال بعد أن تعقلوا ذلك قيل له أما احلسن فهو فعل إذا فعله القادر عليه مل يستحق الذم على وجه وأما 



من غري إجياب وإذا أطلق أفاد ألن اهللا عز و جل ندب إليه املندوب إليه يف عرف الفقهاء فهو فعل بعث املكلف 
وأما الواجب فهو فعل لإلخالل به مدخل يف استحقاق الذم أو لإلخالل به تأثري يف استحقاق الذم وأما القبيح فهو 

سبحانه حرمه  فعل له تأثري يف استحقاق الذم واما احملرم واحملظور فهو ما منع من فعله بالزجر وإذا أطلق أفاد أن اهللا
  وحظره ولك أن تقول إنه ما حرم فعله وحظر ومعىن حترمي اهللا إياه 

وحظره أنه دل املكلف على قبحه أو أعلمه ذلك واما املكروه يف عرف الفقهاء ما األوىل أن ال يفعل وسيجيء 
 األحكام إهنا شرعية شرح ذلك يف موضع آخر وإمنا ذكرنا من اآلن ما متس احلاجة إليه فإن قيل فما معىن قولكم يف

قيل معىن ذلك أهنا مستفادة إما بنقل الشريعة هلا عن حكم األصل وإما بامساك الشريعة عن نقلها عن حكم األصل 
وهذا األخري إمنا يتم لنا بأن يعرف احلظر واالباحة يف األصل ويعرف إمساك الشريعة عن نقلهما وذلك يقتضي أن 

  ه ألنه ال بد منهما وإن شرطنا فيهما إمساك الشريعة عن نقلهما يذكر احلظر واالباحة يف طرق الفق
فأما قولنا أصول فإنه يفيد يف اللغة ما يبتين عليه غريه ويتفرع عليه وأما قولنا أصول الفقه فإنه يفيد على موجب 

لفقه على طريق اللغة ما يتفرع عليه الفقه كالتوحيد والعدل وأدلة الفقه ويفيد يف عرف الفقهاء النظر يف طرق ا
االمجال وكيفية االستدالل هبا وما يتبع كيفية االستدالل هبا فإن قيل ومل قلتم إنه يفيد يف عرفهم ما ذكرمتوه فقط 

دون غريه مما ينبين عليه الفقه قيل أما أنه يفيد يف عرفهم ما ذكرناه من الطرق اجململة وكيفية االستدالل هبا فال شك 
ه مما يبتين الفقه عليه فألهنم ال يسمون غريه أصوال للفقه وإن يفرع عليه كالتوحيد والعدل فيه وأما أنه ال يفيد غري

والنبوات وأدلة الفقه املفصلة أال ترى أهنم ال يسمون الكتب املصنفة يف هذه األدلة كتبا يف أصول الفقه فإن قيل 
ل وإىل كم ينقسم قيل إىل قسمني داللة فما طرق الفقه قيل هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إىل الفقه فإن قي

وأمارة والداللة هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إىل العلم واإلمارة هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إىل غالب 
الظن فإن قيل بينوا ما العلم وما الظن الصحيح كما بينتم ما الداللة وما األمارة ألن مجيع ذلك قد دخل يف تفسري 

ن معرفة الفرق بني الداللة واألمارة مفتقر إليها يف أصول الفقه ألن بعضها أدلة وبعضها أمارة قيل طرق الفقه وأل
  أما العلم فهو االعتقاد املقتضي لسكون النفس إىل أن معتقده على ما اعتقده عليه 

هو االستدالل  وأما الظن فهو تغليب بالقلب ألحد جموزين ظاهري التجويز وأما النظر فهو الفكر ولك أن تقول
واالستدالل هو ترتيب اعتقادات أو ظنون ليتوصل هبا إىل الوقوف على الشيء باعتقاد أو ظن واما النظر الصحيح 

فهو ترتيب للعلوم أو للظنون حبسب العقل ليتوصل هبا إىل علم أو ظن والفرق بني كامل العقل ومن ليس بكامل 
فإن قيل فما معىن وصفكم أصول الفقه بأهنا طرق الفقه على جهة العقل ظاهر يف اجلملة وليس هذا موضع تفصيله 

االمجال قيل معىن ذلك أهنا غري معينة أال ترى أنا إذا تكلمنا يف أن األمر على الوجوب مل نشر إىل أمر معني وكذلك 
األعمال بالنيات النهي واالمجاع والقياس وليس كذلك أدلة الفقه ألهنا معينة حنو قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وهلذا كان القول بأن أصول الفقه كالم يف أدلة الفقه يلزم عليه أن يكون كالم الفقهاء يف أدلة الفقه املعينة كالما يف 
أصول الفقه فإن قيل فماذا عنيتم بقولكم كيفية االستدالل ها هنا قيل الشروط واملقدمات وترتيبها الذي معه 

يل فما مرادكم بقولكم وما يتبع كيفية االستدالل ها هنا قيل هو القول يف إصابة يستدل بالطرق على الفقه فإن ق
  اجملتهدين ألنه يتبع كيفية استدالهلم أن يقال هل أصابوا أم ال 

  باب يف قسمة أصول الفقه



حكام أعلم أنه ملا كانت أصول الفقه طرقا إىل األحكام الشرعية وكيفية االستدالل هبا وما يتبع ذلك وكانت األ
الشرعية تلزم اجملتهد وغري اجملتهد وجب أن يكون هلذا طريق ولذاك طريق وطريق الذي ليس مبجتهد فتوى اجملتهد 

  وطريق اجملتهد ضربان 
احدمها البقاء على حكم العقل إذا مل ينقل عنه شرع وذلك يقتضي ذكر احلظر واالباحة ليعلم ما جيوز أن ينتقل 

  جيوز أن ينتقل بالشرع عن حكم العقل وما ال 

واآلخر ما يرد من حكيم أو ما هو طريق إىل ورود ذلك من حكيم كاالجتهاد وما يرد من حكيم ضربان أحدمها 
مستنبط كالقياس واآلخر غري مستنبط وما ليس مبستنبط ضربان أحدمها أقوال واآلخر أفعال واحلكيم الصادر عنه 

نه وإما أن يكون حكيما ألنه معصوم من اخلطأ وهو ضربان أحدمها األقوال إما أن يكون حكيما لذاته وهو اهللا سبحا
آحاد األنبياء واآلخر مجاعة األمة واألقوال إما أن تكون أصال يف االفادة وإما أن تكون تابعة لغريها يف االفادة 

 يف االفادة إما أن كاحلروف اليت إمنا تغري فوائد األمساء واألفعال فتحصل فوائدها متراخية أو متعقبة وما يكون أصال
يفيد معىن مقترنا بزمان وهو األفعال وإما أن يفيد معىن غري مقترن بزمان وهو األمساء ويدخل يف األفعال األمر 

والنهي واألمساء إما أن تكون شاملة وإما أن تكون خاصة وإما أن تدل على طريق اإلمجال أو ال على طريق اإلمجال 
الكالم إما أن ال يفيد رفع حكم دليل شرعي أو يفيد ذلك وهو الناسخ وهذه األفعال وهو اجململ واملبني وال خيلو 

واألقوال نتكلم فيها على وجهني أحدمها كالم يف غاية االمجال من غري تعيني أصال حنو أن نبني فوائدها وما ضعت 
ي اليت يف القرآن والسنة فقط أو له واآلخر كالم أقل إمجاال من ذلك حنو أن ننظر هل األقوال اليت عرفنا فوائدها ه
  يضم إىل ذلك ما يف كتب املتقدمني من األنبياء ويدخل يف ذلك أبواب سنذكرها 

وأما كيفية االستدالل باألدلة على األحكام فاملرجع به إىل كيفية ترتيب الشروط واملقدمات اليت معها يستدل 
حلكيم إذا جترد على حقيقته دون جمازه وعلى جمازه مع باألدلة على االحكام الشرعية ويصح أن حيمل معها خطاب ا

القرينة وذلك يوجب أن نتكلم يف احلقيقة واجملاز ليصح أن نعلم ما حقيقة األمر والنهي والعموم فيصح محل ذلك 
على حقائقه وذلك يقتضي أن نقسم الكالم قسمة تنتهي إىل احلقيقة واجملاز ونتكلم يف إثباهتما وحدمها ونذكر ما 

فصل به بينهما ونذكر أحكامهما ونتبع الكالم يف كيفية االستدالل على األحكام النظر يف املستدلني على األحكام ي
  هل هم مصيبون على اختالفهم أم 

ال فحصلت أبواب أصول الفقه هذه أقسام الكالم وذكر احلقيقة واجملاز وفوائد احلروف واألمر والنهي والعموم 
 واألفعال والناسخ واملنسوخ واإلمجاع واألخبار والقياس واحلظر واإلباحة وطرق واخلصوص واجململ واملبني

  األحكام وكيفية االستدالل باألدلة وصفة املفيت واملستفيت وإصابة اجملتهدين 

  باب ترتيب أبواب أصول الفقه

ستدالل هبا وكان األمر أعلم أنه ملا كانت أصول الفقه هي طرق الفقه وكيفية االستدالل هبا وما يتبع كيفية اال
والنهي والعموم من طرق الفقه وكان الفصل بني احلقيقة واجملاز تفتقر إليه معرفتنا بأن األمر والنهي والعموم ما 

الذي يفيد على احلقيقة وعلى اجملاز وجب تقدمي أقسام الكالم وذكر احلقيقة منه واجملاز وأحكامهما وما يفصل به 
اهي ليصح أن نتكلم يف أن األمر إذا استعمل يف الوجوب كان حقيقة مث احلروف ألنه قد بينهما على األوامر والنو

جيري ذكر بعضها يف أبواب األمر فلذلك قدمت عليها مث نقدم األوامر والنواهي على باقي اخلطاب ألنه ينبغي أن 



وتفصيلها ونقدم األمر على يعرف فائدة اخلطاب يف نفسه مث نتكلم يف مشول تلك الفائدة وخصوصها ويف إمجاهلا 
النهي لتقدمي اإلثبات على النفي مث نقدم اخلصوص والعموم على اجململ واملبني ألن الكالم يف الظاهر اوىل بالتقدمي 
من اخلفي مث نقدم اجململ واملبني على األفعال ألهنما من قبيل اخلطاب وألن اجململ كالعموم يف أنه يدل على ضرب 

ه وتقدم األفعال على الناسخ واملنسوخ ألن النسخ يدخل األفعال ويقع هبا كما يدخل اخلطاب من اإلمجال فجعل مع
ونقدم النسخ على اإلمجاع ألن النسخ يدخل يف خطاب اهللا سبحانه وخطاب رسوله صلى اهللا عليه دون االمجاع 

ألن األفعال كاألقوال يف اهنا ونقدم األفعال على االمجاع ألهنا متقدمة على النسخ والنسخ متقدم على االمجاع و
  صادرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وإمنا 

قدمنا مجلة أبواب اخلطاب على االمجاع ألن اخلطاب طريقنا اىل صحته وألن تقدمي كالم اهللا سبحانه وكالم نبيه أوىل 
اع أحد ما يعلم به وجوب قبوهلا مث نقدم اإلمجاع على األخبار ألن األخبار منها آحاد ومنها تواتر أما اآلحاد فاإلمج

وهي أيضا أمارات فجاورنا بينها وبني القياس وأما املتواتر فإهنا وإن كانت طريقا إىل معرفة اإلمجاع فانه جيب 
تأخريها عنه كما أخرناها عن اخلطاب ملا وجب أن نعرف األدلة مث نتكلم يف طريق ثبوهتا وإمنا اخرنا القياس عن 

ع طريق إىل صحة القياس وأما احلظر واالباحة فلتقدمه على اخلطاب وجه غري أنه ملا كان أكثر اإلمجاع ألن اإلمجا
الغرض هبذا الكتاب األدلة الشرعية احملضة قدمت على احلظر واالباحة على الكالم يف طريق األحكام الذي هو أقل 

يف األمر والنهي فجعلنا احلظر واالباحة يف إمجاال ألنا تكلمنا قي احلظر واالباحة على ضرب من االمجال كما تكلمنا 
هذه اجلملة مث انتقلنا إىل الكالم يف الطرق اليت هي اقل إمجاال وقدمناه على كيفية االستدالل هبا ألن كيفية 

االستدالل هبا فرع عليها مث تكلمنا يف كيفية االستدالل بطرق األحكام وقدمنا مجلة هذه األبواب على صفة املفيت 
يت ألن املفيت إمنا جيوز له أن يفيت إذا عرف مجيع ما ذكرناه من األدلة وكيفية االستدالل هبا واملستفيت إمنا واملستف

جيوز له أن يستفيت إذا مل يعرف ذلك فصار الكالم يف املفيت واملستفيت فرعا عى املعرفة جبملة ما تقدم وبعد ذلك 
  غريه ننظر يف إصابة اجملتهد إذا اجتهد لنفسه أو ليفيت 

فقد أتينا على ذكر الغرض بالكتاب وقسمة أبوابه وترتيبها وحنن نشرع يف أبواب الكتاب ونذكر كل باب يف 
  موضعه الذي يليق به إن شاء اهللا عز و جل 

  باب يف حقيقة الكالم وقسمته

  اعلم أن الكالم هو ما انتظم من احلروف املسموعة املتميزة وقد دخل يف 

حلرفني فصاعدا ألن احلرفني موصوفان بأهنما من احلروف وهبذا احلد ينفصل الكالم مما ليس ذلك كل ما هو كالم كا
بكالم ألنه ينفصل مما ليس حبروف ومن حروف الكتابة ألهنا غري مسموعة ومن أصوات كثرية من البهائم ألهنا 

الواحد انتظام ومن حد  ليست حبروف متميزة ومن احلروف الواحد حنو الزاي من زيد ألنه ليس يوجد يف احلرف
الكالم بانه املفيد يلزمه أن تكون االشارة والعقد كالمني ومن شرط يف كونه كالما وقوع املواضعة عليه يلزمه أن ال 

يكون احلروف املؤلفة كالما إذا مل يقع عليها االصطالح مع أن أهل اللغة قسموا الكالم إىل املهمل واملستعمل 
وإن مل يوضع لشيء وليس يبعد أن يشترط يف كون احلروف كالما وقوع االصطالح فوصفوا املهمل بأنه كالم 

عليها وأن يوصف املهمل بأنه كالم على سبيل اجملاز ألن ما مسعناه يصل بني حرفني حنو التاء مع التاء واأللف مع 
نا الكالم هو ما األلف ال يوصف بأنه متكلم فإن علم أن ذلك مصطلح عليه وصف بأنه متكلم فإذا ثبت ذلك قل



انتظم من احلروف املسموعة املتميزة املتواضع على استعماهلا يف املعاين وإذا حددنا الكالم هبذا كان الكالم كله 
مستعمال وقسمناه هكذا الكالم منه ما يفيد صفة فيما استعمل فيه ومنه ما ال يفيد صفة فيما استعمل فيه وإن 

لكالم ضربان مهمل ومستعمل فاملهمل مل يوضع يف اللغة لشيء واملستعمل هو حددناه باحلد األول قلنا يف قسمته ا
ما وضع ليستعمل يف املعاين وهو ضربان أحدمها يفيد صفة فيما استعمل فيه واالخر ال يفيد صفة فيما استعمل 

أما األول فاألول كقولنا أسود وطويل والثاين ضربان أحدمها فيه معىن الشمول واآلخر ليس فيه معىن الشمول 
فكقولنا شيء فإنه وضع لكل ما يصح أن يعلم واآلخر أمساء األعالم كقولنا زيد وذلك أن من مسى ابنه زيدا فإنه ال 

جيب أن يشارك بينه وبني غريه يف االسم واأللقاب جتري جمرى االشارة ألن اللقب ال يفيد فيه صفة خمصوصة وال 
أعضائه ويزيد له صفة أخرى من طول ومسن وال يتغري امسه وجيوز جمموع صفاته أال ترى أنه ينقص بعض صفاته و

  أن تتغري األلقاب على الشخص مع أن 

اللغة باقية وإمنا جاز ذلك ألن تسمية هذا الشخص زيدا مل تكن توضع من واضعي اللغة حىت إذا سلبناه عنه كنا قد 
ه منه اسم القصري ألن ذلك تغيري لوضعهم خالفنا لغتهم وليس كذلك إذا سلبنا اسم الطويل عن الطويل وعوضنا

  فلم جيز ذلك مع أننا متكلمون بلغتهم 
فصار الكالم على ضربني أحدمها مستعمل بوضع اهل اللغة وليس بلقب واآلخر لقب فاللقب ال يدخله احلقيقة 

  واجملازعلى ما سنذكره وما ليس بلقب يدخله احلقيقة واجملاز 
ه حىت انتهينا إىل ذكر احلقيقة واجملاز وحنن نذكر معىن احلقيقة واجملاز وتقسيمهما فقد أتينا على حد الكالم وقسمت

  ونذكر احكامهما وما ينفصل به أحدمها من اآلخر إن شاء اهللا 

  باب يف إثبات احلقيقة واجملاز ويف حدها

از وإذا عرفنا ماهيتهما تكلمنا أما إثباهتما يف اللغة فظاهر يف اجلملة لقول أهل اللغة هذا االسم حقيقة وهذا االسم جم
يف إثباهتما على التفصيل فأما حدمها فهو أن احلقيقة ما أفيد هبا ما وضعت له يف أصل االصطالح الذي وقع 

التخاطب به وقد دخل يف هذا احلد احلقيقة اللغوية والعرفية والشرعية واجملاز هو ما أفيد به معىن مصطلحا عليه غري 
  تلك املواضعة اليت وقع التخاطب فيها  ما اصطلح عليه يف أصل

فان قيل فيجب إذا قال الواضع مسوا هذا حائطا أو قال قد مسيت هذا حائطا أن ال يكون قوله حائط يف تلك احلال 
حقيقة للحائط قيل كذلك نقول ألنه مل يتقدم ذلك مواضعة فيكون قد أفاد بقوله حائط ما اقتضته تلك املواضعة وال 

  زا ألنه مل يتقدمه يكون أيضا جما

مواضعة خبالف ما أفاد به اآلن فيكون جمازا فا قيل فيجب إذا أفاد املتكلم بكالمه معناه العريف أو الشرعي أن يكون 
جمازا ألنه غري املواضعة األصلية قيل هو جماز باالضافة إىل املواضعة أألصلية وليس مبجاز باالضافة إىل املواضعة 

  يف االصطالح معىن غري ما وضع له وكذلك القول يف االسم الشرعي  العرفية ألنه مل يفد به
وقد حد الشيخ أبو عبد اهللا أخريا احلقيقة بأهنا ما أفيد هبا ما وضعت له وحد اجملاز بأ نه ما أفيد به غري ما وضع له 

ما وضع له فان قيل وهذا يلزم عليه أن يكون من استعمل اسم السماء يف األرض قد جيوز به ألنه قد أفاد به غري 
من استعمل اسم السماء يف األرض ال يكون قد أفاد به األرض ألهنا ال تعقل منه قيل وكذلك من استعمل اسم 

األسد يف الشجاع ال يفهم منه الرجل الشجاع فان قلتم يفهم ذلك إذا دلنا على أنه أراد به الرجل الشجاع قيل 



دلنا على أنه أراد ذلك فان قال إمنا أردنا بقولنا ما أفيد به غري ما هلم وكذلك يفهم من قوله السماء األرض إذا 
وضع له أنه إذا أطلق املتكلم االسم جوز السامع أن يكون املتكلم قد استعمله يف اجملاز وهذا غري قائم فيمن 

قته ألن السامع استعمل السماء يف األرض قيل هذا يلزمكم عليه أن يكون االسم جمازا وإن استعمله املتكلم يف حقي
له جيوز أن يكون عين به جمازا ويف ذلك كون األمساء كلها جمازا وأيضا فما جيوز من قصد املتكلم باللفظة ال يقال 
إنه مستفاد منها فان قيل أردنا بقولنا ما أفيد به غري ما وضع له أنه إذا دل املتكلم على أنه ما أراد بكالمه احلقيقة 

يلزم على ذلك أن يكون اسم السماء جمازا يف األرض وإن عناها املتكلم بقوله مساء ألن  علم أنه أراد اجملاز وال
املتكلم إذا دل على أنه مل يرد احلقيقة ومل يستفد منه أنه أراد األرض قيل أليس لو دل على أنه أراد األرض عقل منه 

ل األرض من كالمه إذا قرن بكالمه داللة األرض كما لو دل على أنه أراد به اجملاز عقل منه اجملاز وإمنا مل يعق
  خمصوصة وأنتم 

  مل تذكروا يف حد اجملاز ما أفيد به غري ما وضع له بداللة خمصوصة حىت ال يبطل مبا ذكرناه 
وقد حد الشيخ أبو عبد اهللا رمحه اهللا أوال احلقيقة بأنه ما انتظم لفظها معناها من غري زيادة وال نقصان وال نقل وحد 

بأنه ما ال ينتظم لفظه معناه إما لزيادة أو لنقصان أو لنقل عن موضعه فالذي ال ينتظم لفظه مناه ألجل زيادة اجملاز 
هو الذي ينتظم املعىن إذا أسقطت الزيادة حنو قوله سبحانه ليس كمثله شيء فان الكاف زائدة فمىت أسقطناها صار 

فهو الذي ينتظمه إذا زدنا يف الكالم ما نقص منه حنو قوله  ليس مثله شيء وأما الذي ال ينتظم املعىن ألجل النقصان
عز و جل وسئل القرية ألنه قد اسقط من الكالم أهل القرية ومثال نقل من موضعه قول القائل رأيت األسد وهو 

  يعين الرجل الشجاع 
ىن جلعله قسمني آخرين ولقائل أن يقول إن اجملاز ألجل الزيادة والنقصان قد نقل عن موضعه إىل موضع آخر فال مع

ألن اجملاز ألجل الزيادة ليس ينتظم لفظه ومعناه ألجل النقل أيضا ألن قوله ليس كمثله شيء يفيد أن ال شيء مثل 
مثله وقد نقل عن هذا املعىن إىل نفي املثل عن اهللا سبحانه وكذلك قوله اهللا سبحانه وسئل القرية موضع لسؤال 

  القرية وقد نقل إىل أهلها 
ضي القضاة رمحه اهللا يذهب إىل تصحيح احلد الذي ذكره أبو عبد اهللا أخريا ويقول إن ما ذكره أوال هو صفة وقا

احلقيقة واجملاز وليس حبد قال ألن االسم إذا كان تارة حقيقة أو أفيد به غري ما وضع له فيكون جمازا ولقائل أن 
  اه من يقول بل الغري الذي به يكون حقيقة هو أن ينتظم لفظه معن

غري زيادة وال نقصان وال نقل والذي به يكون جمازا ضد ذلك والذي ينصر به احلد هو أن اجملاز مقابل للحقيقة 
فحد أحدمها جيب كونه مقابال لو اآلخر واملفهوم من قولنا جماز هو أنه قد جيوز به ونقل عن موضعه الذي هو أحلق 

كون حد احلقيقة ما مل ينقل عن موضعه وهذا معىن ما حددنا به به وهذا هو معىن ما حددنا به اجملاز فيجب أن ي
  احلقيقة 

  باب قسمة احلقيقة واجملاز

اعلم أن احلقيقة تنقسم حبسب املواضع اليت تكون حقيقة فيها وحبسب إطالق فائدهتا وكوهنا مشروطة وحبسب 
وإما شرعية ألن اللفظ إذا أفاد املعىن على كيفية داللتها فأما األول فهو أن احلقيقة إما أن تكون لغوية وإما عرفية 

سبيل احلقيقة فإما أن يفيده مبواضعة شرعية أو غري شرعية بل لغوية واللغوية ضربان إما اصلية أو طارئة وهي 



  العرفية واجملاز أيضا قد يكون جمازا يف اللغة أو يف العرف أو يف الشرع 
ائدة على احلقيقة فإما أن تفيدها على اإلطالق وإما بشرط فاألول وأما القسمة الثانية فهي أن اللفظة إذا أفادت ف

كقولنا طويل يفيد ما اختص بالطول يف أي جسم كان وهذا ضربان أحدمها يفيد فائدة واحدة واآلخر يفيد أكثر 
  من فائدة واحدة والثاين حنو قولنا أبلق يفيد اجتماع البياض والسواد بشرط أن يكون يف اخليل 

  مة الثالثة فهي أن احلقيقة إما أن تكون امسا أو فعال أو حرفا وأما القس
وذلك أهنا إما أن تستقل إفادهتا بنفسها وال تفيد على طريق التبع وإما أن تفيد على طريق التبع وال تستقل بنفسها 

مع واألول ضربان كاحلرف فانه يفيد فائدة ما دخل عليه حنو الفاء املفيدة للتعقيب بني شيئني والواو املفيدة للج
  أحدمها يفيد ما يفيده مع زمان وهو الفعل واآلخر يفيد بال زمان 

وهو االسم واعلم أنا قد نصف الكالم بأنه مفيد ونعين أنه موضوع لفائدة وانه مستعمل فيها وهذا حاصل يف اللفظ 
املفرد ألنه ال يفيد اتصال بعض  املفرد وقد نعين بذلك أنه يفيد اتصال املعاين بعضها ببعض وهذا ال يكون يف اللفظ

املعاين ببعض وال يفيد تصوره معناه ألن معناه متصور لنا قبل اللفظ والكالم املفيد إيصال بعض املعاين ببعض وتعلق 
بعضها ببعض إما أن يكون امسا مع اسم وإما أن يكون إمسا مع فعل أما األمساء فانه ال ميتنع أن يكون فوائد بعضها 

فيفهم من اتصاهلا فوائدها بعضها ببعض كقولنا زيد أحول وزيد طويل وأما الفعل مع االسم فانه ال صفاتا لبعض 
ميتنع أن يكون فائدة الفعل مستندة إىل فائدة االسم فيستفاد من اتصال الفعل االسم إسناد الفعل املسمى بذلك 

لتئم مع احلرف بفائدة وال به باالسم االسم تقدم االسم أم تأخر كقولك زيد يضرب أو يضرب زيد وليس الفعل ي
ألن احلرف إمنا ينىبء عن كيفية إيصال فائدة بفائدة حنو الواو املفيدة لالشراك والفاء املفيدة للتعقيب وليس يدخل 

حتت االسم الواحد وال حتت الفعل الواحد فائدتان فيكون احلرف مفيدا لكيفية إيصال أحدمها باألخرى فأما قولنا يا 
ه إضمار أمره بشيء أو هنيه عن شيء أو إخباره عن شيء معناه يا زيد أقبل او ال تفعل أو هل يف الدار زيد ففي

عمرو واملنادى جيد من نفسه أنه يضمر ذلك ورمبا أظهره وهلذا إذا مسعه املنادي قال ما الذي تريد فدل على أنه قد 
اه انادي زيدا ولو كان هذا كما قالوا لكان قد أفاد عقل منه إضمار ما ذكرناه وقد قيل إن قول القائل يا زيد معن

االسم مع احلرف هذه الفائدة ويف ذلك نقض قوهلم وأما الفعل فانه ملا كان حدثا مل يصح أن يسند إليه حدث آخر 
وال أن ينعت وإمنا جيوز أن ينعت من حيث كان صورة وهلذا كان قولنا لزيد انظر حسنا معناه انظر نظرا حسنا 

إذا نعت باالسم فانعقدت به الفائدة كان خربا والفعل إذا قرن باالسم فإما أن يقرن به على سبيل النعت  واالسم
  فيكون خربا وما يف معناه كقولك زيد يضرب وإما أن يقرن به على سبيل احلدث إما على الفعل فيكون أمرا وإما 

وما يف معناه أو خربا أو ما يف معناه وأيضا فان من  على تركه فيكون هنيا فبان أن اخلطاب املفيد إما أن يكون أمرا
خاطب غريه فإما أن يكون يف حكم من يعطيه شيئا أو يأخذ منه شيئا فاألول هو الباعث إما على الفعل أو على 
معىن الترك وأما املعطي فهو املخرب وما يف معناه كاملتمين فأما االستفهام واالستخبار فهما طلب الفهم واخلرب فهما يف 

األمر والباعث على الفعل أو على الترك إما أن يكون أعلى رتبة من املبعوث فيكون بعثه أمرا وإما أن يكون دونه 
فيكون سؤاال وإما أن يكون مساويا فيكون طلبا ويبعد أن يكون سؤاال ملا يف السؤال من اخنفاض الرتبة ويبعد أن 

  أكثر هذه القسمة األخرية من تقدم  يكون أمرا ملا يف األمر من علو الرتبة وقد ذكر
فأما قاضي القضاة رمحه اهللا فانه قسم الكالم املفيد إىل األمر والنهي وما يف معنامها وإىل اخلرب فقال املخاطب لغريه 
إما أن يفيد حال نفسه فيدخل فيه األمر والنهي ألن األمر ينىبءعن إرادة اآلمر والنهي ينىبء عن كراهته واما أن 



عن حال غريه فيكون اخلرب وإذا علم أن كل واحد منهما قد يدخل يف اآلخر ألن االنسان قد ينىبء عن حال  ينىبء
نفسه باخلرب وينىبء عن حال غريه باألمر والنهي ألهنما يدالن على وجوب الفعل وقبحه وإذا كان كذلك مل يكن ما 

  غري بعض وذلك مينع من دخول بعضها يف بعض  ذكره قسمة متقابلة ألن األقسام املتقابلة جيب أن يكون بعضها
فقد أتينا على أقسام احلقيقة وحنن نبني أن يف اللغة احلقيقة املفردة واملشتركة ليصح أن ننظر هل األمر من األلفاظ 

املشتركة كما قاله قوم أم ال ونبني أن يف اللغة اجملاز ليصح أن ننظر يف األمر هل هو حقيقة يف الوجوب أو جماز 
نبني أنه حيسن أن يكون يف القرآن جماز ليصح أن حنمل كثريا من اآليات اليت يستدل هبا خصومنا يف كثري من و

مسائل هذا الكتاب على اجملاز ونبني ثبوت احلقائق الشرعية والعرفية لدخوهلما يف القسمة اليت ذكرناها وليصح أن 
  مث نذكر ما ينفصل به ننظر هل األمر وغريه منقوالن إىل الواجب بالشرع أم ال 

احلقيقة من اجملاز ونذكر أحكام احلقيقة وأحكام اجملاز ونؤخر الكالم يف هل يصح أن يراد بالعبارة الواحدة احلقيقتان 
إىل اجململ ألن ذلك مل يصح فاللفظ املفيد هلما جممل حمتاج إىل بيان ولو صح أن يراد هبا كان ذلك من قبيل العموم 

يم خبطابه إذا أفاد يف اللغة والعرف والشرع فوائد خمتلفة فنذكره عند كيفية االستدالل خبطاب فأما ما يريده احلك
احلكيم ألن هناك نذكر الشروط اليت معها جيب أن يريد املتكلم ما يريد احلكيم وهناك نذكر ما يريد احلكيم من 

  هذه الوجوه 

  باب إثبات احلقائق املفردة واملشتركه

لفاظا مفيدة للشيء الواحد على احلقيقة وألفاظا مفيدة للشيء وخلالفه وضده حقيقة على طريق اعلم أن يف اللغة ا
االشتراك أما األول فال شبهة فيه ولو مل يكن يف اللغة حقيقة مل يكن فيها جماز ألن اجملاز هو ما أفيد به غري ما وضع 

مل يكن يف اللغة حقيقة وال جماز لكان الكالم  له ويف ذلك كونه موضوعا لشيء لو عرب به عنه لكان حقيقة فيه ولو
قد خال منهما وذلك حمال وأما الثاين فقد ذهب إليه أكثر الناس ومنع منه قوم قالوا ألن الغرض باملواضعة متييز 

املعاين باألمساء ليقع به اإلفهام فلو وضعوا لفظة واحدة لشيء وخلالفه على البدل مل يفهم هبا أحدمها ويف ذلك نقض 
الغرض باملواضعة ودليل جواز ذلك أنه ال ميتنع أن تضع قبيلة اسم القرء للحيض وتضعه أخرى للطهر ويشيع ذلك 
وخيفي كون االسم موضوعا هلما من جهة قبيلتني فيفهم من إطالقه احليض والطهر على البدل وأيضا فإن املواضعة 

فصال وقد يكون غرضه بأنه يعرفه جممال مثال تابعة لألغراض وقد يكون لالنسان غرض يف تعريف غريه شيئا م
  االول أن يشاهد زيدا سوادا ويريد أن يعرف عمرا أنه شاهد 

سوادا ومثال الثاين أنه يريد تعريفه أنه شاهد لونا وال يفصله له فجاز أن يضعوا امسا تطابق كل واحد من الغرضني 
ل اللغة شفق وقرء من أمساء األضداد وأنه مشترك وهذا الوجه والذي قبله جواب عما تعلق به املخالف وقول أه

يدل على ثبوت األمساء املشتركة يف اللغة وليس ألحد أن يتعسف التأويل فيجعل قولنا قرء مفيدا للطهر واحليض 
  فائدة واحدة ألن ذلك إمنا يسوغ لو امتنع كون ذلك يف اللغة 

  باب احلقائق الشرعية



اللغوي جيوز أن ينقله الشرع إىل معىن آخر ونفى قوم من املرجئة ذلك وبعض ذهب شيوخنا والفقهاء إىل أن االسم 
عللهم تدل على أهنم أحالوا ذلك وبعضها تدل على أهنم قبحوه وحنن نذكر ما االسم الشرعي مث نبني إمكان نقل 

  االسم بالشرع عن معناه اللغوي مث نبني حسن ذلك مث نبني أن من األمساء ما قد انتقل بالشرع 
أما االسم الشرعي فذكر قاضي القضاة أنه ينبغي أن جيمع شرطني أحدمها أن يكون معناه ثابتا بالشرع واآلخر أن 
يكون االسم موضوعا له بالشرع وينبغي أن يقال االسم الشرعي هو ما استفيد بالشرع وضعه للمعىن وقد دخل 

نوا يعرفوهنما غري أهنم مل يضعوا االسم لذلك املعىن حتت ذلك أن يكون املعىن واالسم ال يعرفهما أهل اللغة وأن يكو
  وأن يكونوا عرفوا املعىن ومل يعرفوا االسم كل هذه األقسام داخل فيما ذكرناه 

فأما الداللة على إمكان نقل األمساء فهي أن كون االسم امسا للمعىن غري واجب له وإمنا هو تابع لالختيار بداللة 
املواضعة وأنه كان جيوز أن يسمى املعىن بغري ما مسي به حنو أن يسمى البياض سوادا إىل  انتفاء االسم عن املعىن قبل

  غري ذلك فاذا كان كذلك جاز أن خيتار خمتار سلب االسم عن معناه 

ونقله إىل غريه إذ كان ذلك تابعا لالختيار فان قالوا لو سلب االسم عن املعىن وعوض غريه انقلبت احلقائق قيل إمنا 
  ذلك لو استحال انفكاك االسم عن املعىن وقد بينا أن األمر خبالف ذلك  يلزم

فأما الداللة على حسن نقل االسم عن معناه إىل معىن آخر بالشرع فهي أنه ال ميتنع تعلق مصلحة بذلك كما ال 
صلحة وجه حسن وأيضا ميتنع ثبوهتا يف مجيع العبادات وال يكون فيه وجه قبح وإذا مل ميتنع ذلك مل ميتنع حسنه إذ امل

فقد جاءت الشريعة بعبادات مل تكن معروفة يف اللغة فلم يكن بد من وضع اسم هلا لتتميز به من غريها كما جيب 
ذلك يف مولود يولد لإلنسان ويف آله يستحدثها بعض الصناع وال فرق بني أن يوضع لتلك العبادة امسا مبتدأوبني 

مستعمل يف معىن له شبه باملعىن الشرعي بل نقل اسم لغوي إليه أوىل ألنه أدخل أن ينقل إليهما اسم من أمساء اللغة 
يف أن يكون اخلطاب لغويا فان قالوا إمنا قبح نقل االسم عن معناه إىل معىن آخر ألنه يقتضي بغري األحكام املتعلقة به 

األركان بغري الغرض قيل هذا مينع من  حنو أن يأمرنا اهللا سبحانه بالصالة ونعين به الدعاء فإذا نقل االسم إىل هذه
نقل اسم عن معناه إذا كان قد تعلق به فرض وال مينع من نقل اسم مل يتعلق به فرض وأيضا فلو نقل اهللا سبحانه 

اسم الصالة عن الدعاء مل يسقط فرض الدعاء عن املكلفني ولو أوجب ذلك سقوط الدعاء عنهم ألمكن أن يدلنا 
  أن يقول ما كنت أوجبته عليكم فوجوبه باق عليكم اهللا على بقاء الفرض ب

فأما الداللة على أن الشرع قد نقل بعض األمساء فهي أن قولنا صالة مل يكن مستعمال يف اللفة جملموع هذه األفعال 
هم الشرعية مث صار امسا جملموعها حىت ال يعقل من إطالقه سواها إن قيل قولنا صالةموضوع يف اللغة لالتباع أال ترا

يسمون الطائر مصلياإذا اتبع السابق وهو واقع على الصالة ألهنا اتباع لإلمام فقد افاد يف اللغة ما أفاده يف الشرع 
  قيل هذا يقتضي أن ال تسمى صالة اإلمام واملنفرد صالة وأن يكون من أطلق اسم 

ال السامع واملتكلم إال مجلة هذه األفعال الصالة يف الشريعة فإمنا نعين به ونفهم منه االتباع ومعلوم أنه ال خيطر بب
دون االتباع فان قالوا اسم الصالة كان يف اللغة للدعاء ومسيت الصالة الشرعية بذلك ألن فيها دعاء فلم ختتلف 

فائدته قيل إن عنيتم أن اسم الصالة واقع على مجلة هذه األفعال ألن فيها دعاء فقد سلمتم ما نريده من إفاده 
 يكن يفيده يف اللغة وال يضرنا أن تعللوا وقوع االسم على هذه األفعال مبا ذكرمت وإن أردمت أن اسم االسم ملا مل

الصالة واقع على الدعاء من مجلة هذه األفعال دون جمموعها فذلك باطل ألن املفهوم من قولنا صالة مجلة األفعال 
ل دعاء كان أو غريه واملفهوم من قولنا فالن قد خرج واملفهوم من قولنا فالن يف الصالة أنه يف جزء من هذه األفعا



من الصالة أنه قد فارق مجلة األفعال ولو كان األمر كما ذكروه لوجب إذا قلنا إنه قد خرج من الصالة أفاد أنه قد 
  خرج من الدعاء وإذا عاد إىل الدعاء جاز أن يقال قد عاد اآلن إىل الصالة 

يد يف اللغة االمساك وهو مفيد يف الشريعة إمساكا خمصوصا وقولنا زكاة يفيد دليل آخر هو أن قولنا صوم كان يف
الطهرة والنماء ويفيد يف الشرع طهرة خمصوصة وما يؤدي إىل النماء إن قالوا لو كان قولنا صالة منقوال إىل معىن 

والقراءة والركوع شرعي لوجب كونه حمصال مفهوما وليس األمر كذلك وليس لكم أن تقولوا إنه يفيد التحرمي 
والسجود ألن صالة األخرس ال قراءة فيها وصالة اجلنازة وصالة املريض املومىء ال ركوع فيها وال سجود وإذا مل 
يكن ذلك معقوال علمنا أن االسم ما انتقل واجلواب أنه يبطل مبا ذكروه أن يكون قولنا صالة نقل إىل معان خمتلفة 

االسم اللغوي مشتركا بني اشياء خمتلفة وإمنا يتخصص ما وضع له قولنا صالة  وليس ميتنع ذلك كما ال ميتنع كون
باالضافة إما إىل الوقت وإما إىل أحوال املصلي وأحواله إما إغراضه وإما غري ذلك أما الوقت فنحو قولنا صالة عيد 

فيده اآلخر إما وصالة مجعة وصالة كسوف وصالة ظهر وعصر وغري ذلك فإن كل واحد من ذلك يفيد غري ما ي
  بزيادة وإما بنقصان وأما أغراض املصلي 

فنحو صالة اجلنازة فان غرض املصلي أن يفعلها ألجل امليت وأما أحواله اليت هي األعراض فضربان أحدمها حال 
عذر واآلخر حال سالمة أما حال السالمة فصالة الصحيح املقيم اآلمن وأما حال العذر فضربان أحدمها حال تعذر 

  الة األخرس واملريض واملومىء واآلخر حال مشقة كصالة املسافر واخلائف واهللا أعلم كص

  باب يف احلقائق العرفية

ينبغي أن نذكر ما االسم العريف مث نبني إمكان نقل االسم بالعرف مث نبني حسنه مث نبني ثوبته مث كيفية االنتقال مث 
  أمارة االنتقال مث نقسم األمساء العرفية 

سم العريف فهو ما انتقل عن بابه بعرف االستعمال وغلبته عليه ال من جهة الشرع أو نقول ما أفاد ظاهره أما اال
الستعمال طارىء من أهل اللغة ما مل يكن يفيده من قبل إن قيل أليس قولنا دابة يفيد يف العرف الفرس وهو يفيد يف 

لم يفد يف العرف ما مل يكن يفيده يف اللغة وهو من األمساء اللغة أيضا ألنه يفيد يف اللغة ما يدب والفرس مما يدب ف
العرفية واجلواب أنه إن كان يفيد يف اللغة االشتقاق من الدبيب وكان يقع على كل شخص يدب على البدل وهو 

مفيد يف العرف شخصا خمصوصا من احليوان فلم يفد ما كان يفيده يف اللغة من االشتقاق من الدبيب والوقوع على 
  لفرس وعلى غريه ا

  وأما إمكان نقل االسم بالعرف فقد بان مبا بان به إمكان نقله بالشرع 
وأما حسن ذلك فالذي يبينه أنه قد حيصل يف انتقال االسم غرض صحيح وما حيصل فيه ذلك فهو حسن ألنه لو 

  النس التصريح بذلك  قبح ما قبح إال ألنه ال غرض فيه ومعلوم أنه قد تنفر الطباع عن بعض املعاين وتتجاىف

فيكنون عنه باسم ما انتقل عنه وذلك كقضاء احلاجة املكىن عنه باسم املكان املطمئن من األرض الذي تقضى فيه 
احلاجة وقد مسوا ما يدب دابة فلما كان الدبيب يف بعض احليوان أشد واسرع أو كانوا له أكثر مشاهدة وكان 

ال قوهلم دابة فيه فيصري هو املفهوم عندإطالقه لكثرة استعماهلم االسم اهتمامهم به لشرفه عندهم أشد كثر استعم
  فيه وذلك هو الفرس 

وأما انتقال االسم بالعرف فبيانه هو أن قولنا دابة كان يفيد كل ما دب مث خص بالعرف بالفرس وقولنا راوية كان 



  ض مث صار لقضاء احلاجة للجمل مث صار بالعرف للمزادة وقولنا غائط كان للمكان املطمئن من األر
وأما كيفية انتقال االسم بالعرف فهو أنه يتعذر مع كثرة أهل اللغة أن بتواطئوا على ذلك ولكنه ال ميتنع أن ينقل 

االسم طائفة من الطوائف ويستفيض فيها ويتعدى إىل غريها فيشيع يف الكل على طول الزمان مث ينشأ القرن الثاين 
  االسم إال ذلك املعىن الذي نقل إليه فال يعرفون من إطالق ذلك 

فأما أمارة انتقال االسم فهو أن يسبق إىل األفهام عند مساعه معىن غري ما وضع له يف األصل فإن كان السامع لالسم 
  يتردد يف فهمه املعىن العريف واللغوي معا كان االسم مشتركا فيهما على سبيل احلقيقة 

العرف إما أن جيعل االسم مستعمال يف غري ما كان مستعمال فيه يف اللغة وإما أن  فأما قسمة األمساء العرفية فهي أن
ال جيعله مستعمال يف غريه وهذا األخري ال يكون إال بأن يستعمله يف بعض ما كان يفيده يف اللغة كقولنا دابة وأما ما 

جمازا فيما كان حقيقة فيه يف اللغة  استعمل يف غري ما كان يفيده يف اللغة فضربان أحدمها أن يكون االسم قد صار
واآلخر أن تبقى حقيقته فيه حىت يكون مشتركا بني املعىن اللغوي والعريف فاألول كاسم الغائط والثاين كقولنا كالم 

  زيد فانه حقيقة يف كالمه الذي هو فعله وفيما هو حكاية عن كالمه واهللا أعلم 

  باب إثبات اجملاز يف اللغة

إىل ذلك وحكي عن قوم املنع منه وليس خيلو خالفهم يف ذلك إما أن يكون خالفا يف معىن أو يف  وذهب أكثر الناس
عبارة واخلالف يف املعىن ضربان احدمها أن يقولوا إن اهل اللغة مل يستعملوا األمساء فيما تقول إهنا جماز فيه حنو اسم 

لوا إن أهل اللغة وضعوا يف األصل اسم احلمار للرجل احلمار يف البليد وهذا مكابرة ال يرتكبها أحد واآلخر أن يقو
البليد كما وضعوه للبهيمة وهذا باطل أل نا كما نعلم باضطرار أهنم يستعملون ذلك يف البليد فإنا نعلم أهنم 

استعملوا ذلك على طريق التبع والتشبيه للبهيمة وأن استحقاق البليد لذلك ليس كاستحقاق البهيمة ولذلك يسبق 
ألفهام من قول القائل رأيت احلمار البهيمة دون البليد ولو كان موضوعا هلما على سواء مل يسبق إىل األفهام إىل ا

أحدمها فإن قيل فإذا كان احلقائق تعم املسميات فلماذا جتوز باألمساء عن ما وضعت له قيل ألن يف اجملاز من املبالغة 
يد بانه محار كان أبلغ يف اإلبانة عن بالدته من قولنا بليد وقد حيصل واحلذف ما ليس يف احلقيقة وهلذا إذا وصفنا البل

  الكالم جمازا بضرب من احلذف فيستعمل ذلك طلبا للتخفيف 
وأما اخلالف يف االسم فبأن يسلم املخالف أن استعمال اسم احلمار يف البليد ليس مبوضوع له يف األصل وأنه 

إذا عين به البليد ألن أهل اللغة مل يسموه بذلك بل أمسيه مع قرينته حقيقة بالبهيمة أخص لكنه يقول ال أمسيه جمازا 
فيقال له إن أردت أن العرب مل تسمه بذلك فصحيحي وإن أردت أن الناقلني عنهم مل يسموه بذلك فباطل بتلقيبهم 

ه العرب بذلك ميتنع أن كتبهم باجملاز وبأهنم يقولون يف كتبهم هذا االسم جماز وهذا االسم حقيقة وليس إذا مل تسم
يضع الناقلون عنهم له هذا االسم ليكون آلة وأداة يف صنائعهم ألن أهل الصنائع يفعلون ذلك وهلذا مسى النحاة 

  الضمة املخصوصة 

رفعا والفتحة نصبا ومل يلحقهم بذلك عيب وأما تسمية اخلصم جمموع االسم والقرينة حقيقة فانه لو صح ذلك مل 
ل اللغة االسم بانفراد جمازا على ما حكيناه عنهم على أن الوصف باجملاز وباحلقيقة يرجح إىل يقدح يف تسمية أه

اللفاظ ألهنا هي املستعملة يف املعاين دون القرائن ألن القرائن قد تكون شاهد حال وغري ذلك مما ليس من فعل 
  املتكلم 



  باب يف حسن دخول اجملاز يف خطاب اهللا ويف أنه قد خاطب به

اجلمهور إىل أن اهللا سبحانه فد خاطبنا يف القرآن باجملاز ونفى بعض أهل الظاهر ذلك والدليل على حسن  ذهب
ذلك أن إنزال اهللا عز و جل القرآن بلغة العرب يقتضي حسن خطابة إياها فيه بلغتها ما مل يكن فيه تنفري كالكالم 

أكثر الفصاحة إمنا تظهر باجملاز واالستعارة وأما الداللة السخيف املنسوب قائله إىل العي وليس هذه سبيل اجملاز ألن 
على ان يف القرآن جمازا فقول اهللا عز و جل جدارا يريد ان ينقض فاقامه وقوله وجاء ربك وقوله إىل رهبا ناظرة 

ه من وليس خيلو املخالف إما أن يقول إن هذه األلفاظ وضعت يف األصل للمعاين اليت أرادها اهللا وهذا قد أفسدنا
قبل وإما أن يقول إن هذا الكالم كان جمازا يف اللغة هلذه املعاين مث نقل إليها بالشرع فصار من احلقائق الشرعية 

وهذا باطل ألنه لو كان كذلك لسبق إىل أفهام أهل الشرع معانيها اليت أرادها اهللا كما سبق إىل أفهامهم الصالة 
ال يسبق إىل األفهام عند مساع قول اهللا عز و جل إىل رهبا ناظرة إىل  الشرعية عند مساعهم اسم الصالة ومعلوم أنه

  ثواب رهبا ناظرة 
  احتج املخالف بأشياء 

منها أن اجملاز ال ينىبء عن معناه بنفسه فورود القرآن به يقتضي اإللباس واجلواب أنه ال إلباس مع القرينة الدالة 
  على املراد 

يقتضي العجز عن احلقيقة وذلك مستحيل على اهللا واجلواب أن ذلك إمنا يقتضي  ومنها قوهلم إن العدول إىل اجملاز
العجز عن احلقيقة لو مل حيسن العدول إىل اجملاز مع التمكن من احلقيقة ومعلوم أن العدول إىل اجملاز حيسن ملا فيه من 

ز ان يكون فيه مصلحة ال نعلمها زيادة فصاحة واختصار ومبالغة يف التشبيه ولو مل تكن يف اجملاز هذه الوجوه جلا
وجلاز أن يكون اجملاز مع قرينته يساوي يف الطول كثرة ألفاظ فيجري العدول إليه جمرى العدول من حقيقة إىل 

  حقيقة 
ومنها قوهلم لو خاطب اهللا باجملاز واالستعارة لصح وصفه بأنه متجوز يف خطابه وبأنه مستعريا واجلواب أن إطالق 

وهم التسمح بالقبيح وهلذا إذا قيل فالن متجوز يف أفعاله أفاد أنه متسمح بالقبيح فيها وأما قولنا وصفه بالتجويز ي
  مستعري فإنه يفهم من إطالقه أنه استأذن غريه يف التصرف يف ملكه لينتفع به وكل ذلك يستحيل على اهللا عز و جل 

  باب ذكر ما يفصل به بني احلقيقة واجملاز

إمنا يكون من جهة اللغة إما بنص من اهل اللغة وإما باستدالل بعاداهتم واألسبق إىل أفهامهم  اعلم أن الفصل بينهما
  ومبا جيب للحقيقة واجملاز 

أما األول فنحو أن يقولوا هذه حقيقة وهذا جماز أو يقولوا هذا الكالم إذا عين به كذا فقد عين به ما وضع له وإذا 
له أو يقولوا إذا عين به كذا مل ينتظم لفظه معناه إما بزيادة او نقصان أو بنقل عين به كذا مل يكن قد عين به ما وضع 

  وإذا عين به كذا ينتظم لفظه معناه من غري زيادة وال نقصان وال نقل 

وأما االستدالل فبأن يسبق إىل إفهام أهل اللغة عند مساع اللفظة من دون قرينة معىن من املعاين دون آخر فيعلموا 
ة فيما سبق إىل الفهم ألنه لوال أنه قد اضطر السامع من قصد الواضعني إىل أهنم وضعوا اللفظة لذلك املعىن أهنا حقيق

ما سبق إىل فهمه ذلك املعىن دون غريه ووجه آخر أن يكون أهل اللغة إذا أرادوا إفهام غريهم معىن من املعاين 



روا عليها فيعلموا أن العبارة اليت اقتصروا عليها هي اقتصروا على عبارة خمصوصة وإذا عربوا عنه بغريها مل يقتص
حقيقة يف ذلك املعىن ألنه لوال ما استقر يف أنفسهم من استحقاق ذلك املعىن لتلك اللفظة واهنا تفيده وحده ما 

  اقتصروا عليها 
نع شرعي كان وقد فرق بينهما باالطراد ونفيه فمىت اطرد االسم يف معىن على احلد الذي استعمل فيه من غري م

حقيقة فيه ومىت مل يطرد فيه من غري منع كان جمازا ألن اجملاز ال يطرد أال ترى أن وصفنا للرجل الطويل بأنه خنلة ملا 
كان جمازا مل يطرد يف كل طويل والصحيح أن نفي االطراد من غري منع دليل على أن االسم جماز ألنه قد ثبت 

ألنه يدل على أنه حقيقة ألن اجملاز وإن مل جيب اطراده فال مانع مينع من وجوب اطراد االسم يف حقيقته واطراده 
اطراد بعضه وما ذكروه من التمثيل بالنخلة فهو مثال واحد وال ميكن أن يدعى انه قد استقرئت األلفاظ كلها فلم 

يقة قبل العلم بنفي يوجد فيها جماز مطرد ولو كان ذلك قد علم لكان قد علمت ألفاظ اجملاز وعلم أن ما عداها حق
  اطرادها وذلك يقتضي أن يكون الفصل بينهما قد علم قبله 

وقد فرق بينهما بأن اللفظة إذا افادت الشيء على احلقيقة يصرف فيها جبمع وتثنية واشتقاق وتعلق بالغري حنو اسم 
السم ومل يثن ومل يشتق منه مل يكن األمر إذا وقع على القول فإنه يتعلق باملأمور به فيقال هو أمر بكذا وإذا مل جيمع ا

حقيقة وهلذا مل يكن استعمال اسم األمر يف الفعل حقيقة ألنه ال يقال فيه إنه أمر بكذا وذلك أنه إذا تصرف يف 
  اللفظة علم أهنا متمكنة يف معناها وهذا تقريب ألن اسم احلمار إذا وقع على البليد ثين ومجع فقيل يف مجاعة 

رائحة تقع على الرائحة حقيقة وال يشتق منه وقيل أيضا إذا علمنا استعمال أهل اللغة اللفظة يف البلد محري وقولنا 
شيء ومل يدل داللة على أهنا جماز فيه كانت حقيقة فيه ولقائل أن يقول إمنا علمنا أهنا حقيقة لعلمنا أهنا غري جماز وإمنا 

دلة يسئلون فما هي وقيل أيضا إن الشيء إذا مسي باسم ما هو علمنا أهنا غري جماز لنفي ادلة اجملاز عنها وعن تلك األ
جزاء عنه كقول اهللا عز و جل وجزاء سيئة سيئة مثلها أو باسم ما يؤدي إليه كالنكاح أو باسم ما يشبهه كتسمية 

ت البليد محارا كان جمازا ولقائل أن يقول إن للتشبيه واجلزاء وغري ذلك وجوها ألجلها جتوزوا وليست أمارا
للمجاز ألنه ال ميتنع أن يستعملوا االسم يف الشيء وفيما يشبهه وفيما هو جزاء عنه وفيما يؤدي إليه أصل الوضع 
فينبغي أن يعلم أن االسم جماز فيها هو جزاء عنه مث يعلم أهنم إمنا جتوزوا فيه ألجل ذلك وقيل إذا علقت الكلمة مبا 

ل اهللا عز و جل وسئل القرية وهذا الوجه ال يصح ألنا إمنا علمنا بالعقول يستحيل تعلقها به علم أهنا جماز فيه حنو قو
أن القرية مل ترد فأما أن اسم القرية جماز يف أهلها فيحتاج إىل داللة ألنه ال جيب إذا مل يرد املتكلم معىن من املعاين 

كانت مشتركة بني حقيقتني وعلمنا بكالمه وأراد غريه أن يكون الكالم جمازا يف ذلك الغري أال ترى أن الكلمة لو 
  استحالة إرادة احلكيم ألحدمها وأنه قد أراد األخرى مل تكن الكلمة جمازا فيه 

  باب ذكر أحكام احلقيقة واجملاز

اعلم أن من أحكام احلقيقة واجملاز أهنما ال يدخالن أمساء األلقاب ألن احلقيقة هي ما أفيد هبا ما وضعت له واجملاز هو 
  ه معىن غري ما وضع له على ما تقدم ونعين بقولنا ما وضعت له وضع أهل اللغة وكون اللفظ ما أفيد ب

حقيقة وجمازا تبعا لكوهنا موضوعة لشيء قبل استعمال املستعمل حىت إن استعملها املستعمل فيما وضعت له كانت 
اهتا املعينة بوضع من اهل اللغة وال حقيقة وإن استعملها يف معىن آخر كانت جمازا وأمساء األلقاب مل تقع على مسمي

من الشرع حىت يكون من اتبعهم فيها يف اصل موضوعهم كان قد استعملها على احلقيقة ومن استعملها فيه على 



  طريق التبع كان متجوزا هبا 
وه ألن ومن احكام احلقيقة واجملاز أن ال خيلو منهما كالم وضعه أهل اللغة لشيء واستعمله املستعمل فيما استعمل

املتكلم به إذا عين به ما عناه اهل اللغة فإما أن يعين به ما عنوه يف األصل فيكون حقيقة أو على سبيل التبع فيكون 
  جمازا 

ومن احكام احلقيقة واجملاز أنه ال جيوز أن يكون اللفظ جمازا يف شيء وال يكون حقيقة يف غريه وجيوز أن يكون 
غريه أما األول فألن اجملاز هو ما أفيد به معىن يف املواضعة غري ما وضع يف أصلها حقيقة يف شيء وال يكون جمازا يف 

وهذا تصريح بأنه قد وضع يف األصل لشيء آهر فاللفظة مىت استعملت فيه كانت حقيقة وأما الثاين فألن احلقيقة 
  على طريق التبع  هي ما افيد هبا ما وضعت له وليس يوجب كوهنا موضوعة لشيء أن تكون مستعملة يف غريه

ومن حكم اللفظ أن حيمل على حقيقتة إذا جترد وال حيمل على جمازه إال لداللة ألن واضع الكالم للمعىن إمنا يضعه 
ليكتفي به يف الداللة عليه وليستعمله فيه فكأنه قال إذا مسعمتوين أتكلم هبذا الكالم فاعلموا أنين أعين به هذا املعىن 

غيت فليعن به هذا فكل من تكلم بلغته فيجب أن يعين به ذلك املعىن وهلذا يسبق إىل أفهام وإذا تكلم به متكلم بل
  السامعني ذلك املعىن دون ما هو جماز فيه ولو قالوا لنا يف اجملاز مثل ذلك لكان حقيقة ومل يكن جمازا 

يصري هبما اجملاز حقيقة فيما كان  واحلقيقة قد جيوز أن تصري بالشرع او بالعرف جمازا فيما كانت حقيقة فيه وجيوز أن
  جمازا فيه 

ومن حكم احلقيقة أن تطرد يف فائدهتا على احلد الذي يفيدها إما مشروطة أو مطلقة إال أن مينع من ذلك مانع مثال 
املطلقة قولنا طويل يفيد ما اختص بالطول فإذا علمنا أن أهل اللغة مسوا اجلسم طويال عند اختصاصه بالطول ولوال 

ك ما مسوه طويال علمنا أهنم مسوه بذلك ألجل طوله فسمينا كا جسم فيه طول بأنه طويل ومثال املشروطة ذل
تسميتهم ما وجد فيه السواد والبياض من اخليل بانه ابلق فانا نطرد ذلك يف كل فرس وجدا فيه دون سائر األجسام 

  وهذا هو معىن قولنا إن القياس مستعمل يف احلقائق 
ذلك إما أن خيالف يف االسم أو يف املعىن فإن وافق يف املعىن وخالف يف االسم فقوله من جهة العبارة  واملخالف يف

باطل ألنه قد أعطى معىن القياس وهو إثبات حكم الشيء يف غريه بالرد إليه لعلة من العلل وإن خالف يف املعىن فمن 
اللغة وإن وقعت املساواة يف فائدة االسم وهذا إن  وجهني أحدمها أن مينع من تعدى االسم إىل غري ما شاهده أهل

قاله ففيه انقطاع اللغة وليس كذلك إذا مل يطرد اجملاز ألن احلقائق مستوعبة للمسميات وليس مينع من اطراد 
احلقائق قول اهللا سبحانه وعلم آدم األمساء كلها ألن ذلك إمنا يقتضي تعليمه أمساء ما حضره دون ما حيدث وألن 

 سبحانه له على األمساء ال مينع من مل ينص له أن يقيس على أنه إذا مل جيز أن تكون األمساء كلها توقيفا نص اهللا
  وجب ختصيص قول اهللا عز و جل وعلم آدم األمساء كلها 

والوجه اآلخر أن يطرد املخالف االسم يف معناه إال أن يقول إمنا فعلت ذلك لعلمي باضطرار من قصد واضعي اللغة 
م مسوا بقوهلم طويل كل ما اختص بالطول مما حدث ومما سيحدث وميكن أن يقال اه يف ذلك إمنا علمت ذلك أهن

  لعلمك أهنم مسوا الطويل طويال الختصاصه بالطول وأنه إذا 

كان هذا غرضهم وجب طرده ويقال له فهب أنك علمت ذلك ضرورة أليس لو مل تعلم ذلك ضرورة وعلمت أهنم 
يال الختصاصه بالطول ال غري لكنت تعلم أن كل ما حصل ذلك فيه فيجب أن يسمى طويال فال بد مسوا الطويل طو

  من يلي فيقال له فقد مت غرضنا من وجوب اطراد احلقائق 



  فأما املانع من اطراد احلقيقة فضربان 
ن إيهام ذلك اجملاز فيه حنو أحدمها أن يكثر استعماهلا يف اجملاز كثرة توهم اجملاز وال جيوز إطالقها يف موضع ال حيس

وصف اهللا عز و جل بأنه دليل عند من يقول إن قولنا الدليل حقيقة يف فاعل الداللة ألنه قد كثر استعماله يف 
  الداللة فصار إطالق ذلك يوهم 

  والضرب االخر السمع فإنه منع من تسمية اهللا بأنه فاضل وإن أفاد املدح 
نوع ما استعمل فيه وال يعدى عنه إىل غريه حنو تسميتهم الرجل الطويل بأنه خنلة  وأما اجملاز فينبغي أن يقر يف كل

فإنه جيوز أن يسمى كل رجل طويل بذلك وال جيب أن يسمى غري الرجال بذلك واحلقيقة تتعدى النوع وهلذا ملا 
اد احلقيقة ملا كان مسوا الرجل األسود بأنه أسود جرى ذلك على غريه من األجسام السود ولو اطرد اجملاز كاطر

بينهما فصل فإن قيل الفصل بينهما أن احلقيقة أصلية واجملاز طارىء قيل قد أجيب عن ذلك بأن احلقيقة قد تطرأ 
أيضا على احلقيقة فإن قيل الفصل بينهما أن اجملاز حيتاج يف محله على ما هو جماز فيه إىل داللة وليس كذلك احلقيقة 

 دليل إذا كان اللفظ مشتركا بني حقيقتني ولقائل أن يقول الفصل بينهما أن اجملاز ال قيل بل قد حتتاج احلقيقة إىل
  يسبق إىل الفهم ما هو جماز فيه ويسبق إىل الفهم ما اللفظ حقيقة فيه سواء كان حقيقة يف معىن واحد أو اكثر 

يرخص فيه لغرض ال جيب أن يوجد يف وميكن أن حيتج لنفي اطراد اجملاز بأن املتجوز باالسم يف غري ما وضع له إمنا 
  غريه حنو أن يكون قد اهتم بذلك 

الشيء فدعاه بشدة اهتمامه به إىل أن يبالغ يف وصفه فيشبهه بغريه حنو تسميتهم الرجل الطويل بأنه خنلة وال جيب 
ز يف نوعه قيل حصول هذا الغرض يف غري الناس ولكنه قائم يف كل رجل وقع االهتمام به فإن قيل فقد طردمت اجملا

إن أريد باطراده هذا فذلك ال نأباه فإن قيل فلعلهم جتوزوا بالنخلة يف الطويل بشرط كونه من الرجال فيطرد االسم 
فيما وجد فيه شرطه دون ما عدم فيه شرطه فيتساوى احلقيقة واجملاز يف ذلك قيل هذا تسليم ملا نريده من أن اجملاز 

ذكرمت ولقائل أن يقول إذا كانوا قد جتوزوا باسم النخلة يف الرجل الطويل على ال يتعدى نوعه وإن عللتموه مبا 
طريق املبالغة يف وصفه بالطول الهتمامهم فيجب إذا حصل هذا الغرض يف غريه من األجسام أن يتجوزوا هبذا 

  االسم فيه ويف ذلك اطراد االسم واجلواب أنه إذا كان الغرض قد ال حيصل يف كل موضع 
  ما أردناه من نفي وجوب اطراد اجملاز فقد مت 

  باب القول يف احلروف

اعلم أن الكالم ملا انقسم إىل االسم والفعل واحلرف وكان اخلطاب تتغري فوائده باحلروف الداخلة عليه وكان أكثر 
  الغرض هبذا الكتاب ذكر اخلطاب الذي يستدل به على األحكام وجب أن نذكر فيه احلروف أيضا 

الكلم ما يدخل يف الكالم فيغري فائدته وينىبء عن حال بعضه عند بعض وقد يكون ذلك امسا وقد  فنقول إن من
  يكون حرفا وذلك ينىبء عن تعلق بعض معاين الكالم ببعض إما على سبيل املشاركة أو ال على سبيل املشاركة 

جالس زيدا أو عمرا فتكون قد  فاالول إما أن ينىبء عن مشاركة على البدل أو على اجلمع فاألول لفظ أو تقول
  شركت بينهما يف اجللوس على البدل وقد يكون أو مبعىن الشك تقول سلمت على زيد أو عمرو 

وأما الثاين وهو الذي ينىبء عن املشاركة على اجلمع فإنه إما أن ينىبء عن املشاركة فقط وغما أن ينىبء عن وقت 
كقولك رأيت زيدا وعمرا فيفيد أهنما اشتركا يف الرؤية وقد تكون  املشاركة فاملنىبء عن املشاركة فقط هو الواو



الواو مبعىن االستئناف كقول اهللا سبحانه وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم إذا وقع االبتداء بقوله 
املراد به أو ثالث  والراسخون يف العلم وقيل إهنا مبعىن أو كقول اهللا سبحانه أوىل أجنحة مثىن وثالث ورباع قيل إن

أو رباع وميكن أن يقال إمنا وضعت مجلة املالئكة بذلك فاقتضى أن بعضهم على الصفة األوىل وبعضهم على الصفة 
الثانية وبعضهم على الصفة الثالثة فيكون املراد بالواو اجلمع أي أن ذلك اجتمع جلملة املالئكة وأما املنىبء عن 

ملشاركة حصلت يف وقت واحد كقولك رأيت زيدا مع عمرو وإما أن يفيد التقدمي وقت املشاركة فإما أن يفيد أن ا
كقولك قبل أو التاخر وهذا إما أن ال يفيد تقدير التأخري بزمان أو يفيد ذلك فاألول حنو بعد والثاين إما أن ال يفيد 

ي وقيل إهنا يتجوز هبا فيستعمل تقدير التأخر بزمان طويل وإما بزمان قصري فاألول مث فإهنا تفيد الترتيب والتراخ
مبعىن الواو كقول اهللا سبحانه فإلينا مرجعهم مث اهللا شهيد ألنه ال جيوز أن يكون شاهدا بعد أن مل يكن شاهدا والثاين 
الفاء وذلك اهنا تفيد التعقيب املمكن بني الفعلني كقولك دخلت البصرة فالكوفة يفيد أن دخولك الكوفة كان بعد 

بزمان يسري جرت العادة مبثله وليس جيب أن يكون بينهما من الزمان اليسري مثل ما يكون بني لقاء  دخولك البصرة
  زيد وعمرو إذا قلت لقيت زيدا فعمرا ألنه ميكن يف هذا من الزمان اليسري ما ال ميكن يف ذلك 

  وأما ما ينيبء عن تعلق بعض املعاين ببعض ال من جهة املشاركة فإنه إما أن 

فا أو ابتداء من الظرف أو انتهاء إليه فاألول ضربان أحدمها أن يفيد ذلك بلفظ الباء واآلخر بلفظ يف أما يكون ظر
األول فقول اهللا سبحانه وامسحوا برءوسكم قال قاضي القضاة إن اللغة تفيد تعميم الرأس ألن املسح معلق مبا 

حلاق املسح بالرأس إما مجيعه وإما بعضه ألن يسمى رأسا ومجلة الرأس تسمى رأسا دون أبعاضه والعرف يقتضي إ
املعقول من قولنا مسحت يدي باملنديل يف العرف ما ذكرناه وعند الشيخ أيب عبد اهللا أن قول اهللا برءوسكم جممل 

حيتاج إىل بيان ألنه قد ترد هذه اللفظة ويراد هبا الكل وقد ترد ويراد هبا البعض واألول ما ذكره قاضي القضاة وأما 
ظه يف فقولنا زيد يف الدارفيكون الدار ظرفا له وقد يقال زيد يف الصالة تشبيها بالظرف ألنه ملا انقطع إىل الصالة لف

  عن غريها جرى جمرى من انقطع إىل مكان دون غريه 
 وأما االبتداء فلفظه من تقول خرجت من البصرة إىل الكوفة وقد تكون صلة يف الكالم كقول اهللا سبحانه يغفر لكم

من ذنوبكم املراد يغفر لكم ذنوبكم وقيل إهنا تكون للتبعيض كقول القائل أكلت من هذا اخلبز وقولنا باب من 
حديد والصحيح أن قولنا باب من حديد يفيد اجلنس دون التبعيض ألنه لو مل يكن يف الوجود حديد إال ذلك الباب 

  لقيل باب من حديد 
البصرة إىل بغداد والغاية واحلد قد يدخالن يف اخلطاب وقد ال يدخالن فيه وأما االنتهاء فلفظه إىل تقول سرت من 

وقال أبو عبد اهللا إن الغاية ملا دخلت مرة ومل تدخل أخرى كانت جمملة والصحيح أهنا ال تفيد الدخول يف اخلطاب 
يته املرافق ومن غسل ألن قول اهللا سبحانه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق يفيد إجياب غسل اليد بكون هنا

  يده إىل أول 

املرافق صدق عليه القول بأن غسله ليديه كان هنايته املرافق فيكون بذلك فاعال ملا اقتضاه الظاهر فسقط عنه األمر 
وإمنا يعلم وجوب غسل املرافق بدليل زائد كما أن من قيل له ادخل الدار ففعل ما يقع عليه اسم دخول إىل الدار 

ر إذ األمر يسقط بوجود أول االسم وكذلك من خرج من البصرة إىل بغداد يقال قد انتهى إىل يسقط عنه األم
  بغداد فبان أنه ليس من شرط الغاية أن يدخل يف اخلطاب 

فأما الواو العاطفة فإهنا ال تقتضي الترتيب وقال بعض الشافعية إهنا تقتضي الترتيب ودليلنا أن اإلنسان إذا قال 



مل يسبق إىل الفهم أنه رأى زيدا قبل عمرو وهلذا لو قال رأيت زيدا وعمرا بعده أفاد فائدة حمددة  رأيت زيدا وعمرا
وأيضا فاهنا لو أفادت الترتيب لكان قول القائل رأيت زيدا وعمرا معا أو قبله إما مناقضة أو جمازاكما أن قول 

اللغة مل جيعلوا ما ذكرنا مناقضة وال جمازا فان قيل القائل رأيت زيدا مث عمرا معا أو قال مث عمرا قبله مناقضة وأهل 
أليس لفظة مث تفيد التراخي وجيوز أن يقول القائل جاءين زيد مث جاءين عمرو عقيبه وال جيوز أن يقال تراخى جميء 

جوز عمرو عن جميء زيد غري أنه جاء عقيبه فهال كانت الواو جتري جمرى مث يف الترتيب ويتجوز هبا يف اجلمع وال يت
بلفظة مث يف ذلك قيل إنا ال مننع أن تقوم لفظة مقام لفظة فيتجوز باحدامها يف شيء وال يتجوز باألخرى فيه وإمنا 

الذي احتججنا به هو أن أهل اللغة مل جيعلوا هذا الكالم مناقضة وال جمازا على أنه ال حيسن أن يقال جاءين زيد مث 
  عمرو عقيبه 

لعطف يف األمساء املختلفة جتري جمرى واو اجلمع وياء التثنية يف األمساء املتماثلة وإهنم مل دليل قال أهل اللغة إن واو ا
يتمكنوا من مجع األمساء املختلفة بواو اجلمع استعملوا فيها واو العطف وملا كان قول القائل رأيت الزيدين وجاءين 

ك إذا قال جاءين زيد وعمرو وخالد فان قيل ال الزيدون يفيد اشتراكهم يف اجمليء والرؤية وال يفيد الترتيب فكذل
  ميتنع أن تكون 

واو العطف تقوم مقام واو اجلمع يف إفادة االشتراك وختتص بافادة الترتيب كما أن مث والفاء جتمعان بني الشيئني يف 
أن واو العطف العطف وجتريان يف ذلك جمرى واو اجلمع وختتصان بافادة الترتيب واجلواب أن أهل اللغة لو أرادوا 

جتري جمرى واو اجلمع يف إفادة االشتراك فقط وأفادت الترتيب لقالوا أيضا إن لفظة مث والفاء قد أجريتا جمرى واو 
اجلمع وياء التثنية أيضا فلما مل يقولوا ذلك يف مث والفاء وقالوا ذلك يف الواو علمنا أن واو العطف تقوم مقام واو 

  اجلمع يف إفادة اجلمع فقط 
يل قال أهل اللغة إن الواو ال تفيد الترتيب وقوهلم بأمجعهم حجة يف اللغة فان قالوا قد حدكي عن الفراء أنه قال دل

الواو ال تفيد الترتيب إال حيث يستحيل اجلمع حنو قول اهللا سبحانه يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا قيل هذا 
اجلمع ويف هذا موافقة أهل اللغة وإذا ثبت أن ظاهرها ال يدل على أنه جعلها للترتيب ألجل داللة وهو تعذر 

يقتضي الترتيب مل يكن تعذر اجلمع دليال على وجوب الترتيب ألنه ميكن أن يتقدم السجود على الركوع ولو 
  أفادت الترتيب بظاهرها إذا تعذر اجلمع ألفادته إذا صح اجلمع وصح الترتيب 

يب بأهنا لو افادته لدخلت يف جواب الشرط كالفاء ومعلوم أنه ال حيسن أن وقد استدل على أن الواو ال تفيد الترت
يقول القائل إذا دخل زيد الدار وأعطه درمها ولقائل أن ينقض ذلك بلفظة مث ولفظة بعد وأيضا فإن الواو وإن 

  او عاطفة عليه اقتضت عندهم الترتيب فاهنا تفيد العطف وال ميكن العطف فيما ذكروه ألنه مل يتقدم ما تكون الو
واستدل على ذلك أيضا بأن اجلمع من غري ترتيب معقول فلم يكن بد من لفظة تفيده يف اللغة وليس يف األلفاظ ما 

  تفيده إال الواو وليس جيوز أن 

تكون لفظة مع هي اليت تفيد ذلك ألن لفظة مع تفيد االشراك يف زمان واحد والذي جيب أن يكون يف اللغة هو 
د إال االشراك فقط ولقائل أن يقول يف اللغة ما يفيد ذلك غري الواو وهو قول القائل رأيت زيدا رأيت لفظة ال تفي

عمرا وإن احتج الذاهبون إىل الترتيب بأن االنسان إذا قال رأيت زيدا وعمرا علمنا أنه لوال أنه راى زيدا قبله ملا 
ن أجل الواو ويلزم على ذلك أن يستفاد التنرتيب من قول بدأ به قيل له فاذا الترتيب استفيد من البداية بزيد ال م

القائل رايت زيدا رأيت عمرا وعلى أنه جيوز أن يكون إمنا بدأ بزيد ألنه أراد اإلخبار عنه فقط مث بدا له يف اإلخبار 



عمرو أو ألن  عن عمرو وجيوز أن يكون بدأ به مبحبته له أو ألن اهتمامه باإلخبار عنه أشد من االهتمام باالخبار عن
  غرضه يف اإلخبار عن كل واحد منهما على السواء فكان البداية بأحدمها كالبداية باآلخر فبدأ مبا اتفق منهما 

  الكالم يف األوامر

  باب فصول األمر

اعلم أن صيغة األمر ملا وضع هلا اسم يفيدها ووضعت هي لفائدة وجيوز أن تكون مطلقة وجيوز أن تكون مقيدة 
ة وهلا أمثال جيوز أن تتكرر وهي أيضا من مجلة األفعال جيوز أن حتسن وتقبح وجب لذلك أن يقع بشرط أو صف

  الكالم يف األمر من هذه الوجوه 
أما األول فبأن ننظر هل اسم األمر يفيد على طريق احلقيقة صيغة األمر فقط أو يفيد غريها أيضا على طريق احلقيقة 

  لصيغة ما الذي يفيد فيهما ونبني أن اسم األمر إذا وقع على ا
وأما الوجه الثاين وهو فائدة األمر فانه ملا كان األمر هو بعث من آمر ملأمور على إيقاع فعل يف زمان وجب أن ننظر 

  يف فائدته يف هذه األشياء كلها فننظر يف فائدته يف الفعل الذي هو بعث عليه وفيما يتبع ذلك الفعل 
فمن وجوه منها أن ننظر هل فائدته يف الفعل واحدة أو أكثر وإن كانت واحدة فهل  أما نظرنا يف فائدته من الفعل

هي وجوب الفعل أم ال وإن أفاد وجوب الفعل فهل يفيد وجوبه وإن تقدمه حظر الفعل ام ال وملا كان األمر قد 
الوجوب فيها على البدل أم  يتعلق بالفعل وباألفعال الكثرية على التخيري نظرنا هل إذا تعلق بأفعال على البدل أفاد

  ال وليس يليق هذا 

الباب بأبواب العموم ألن أحدا ال يقول إن األمر يقتضي وجوب مجيع تلك األفعال على اجلمع وننظر أيضا هل 
  يقتضي األمر إجراء الفعل أم ال 

ال معه أم ال وهل يقتضي وأما النظر يف فائدته فيما يتبع الفعل فبأن ننظر هل يقتضي وجوب ما ال يتم املأمور به إ
  قبح أضداد املأمور به أم ال 

وأما النظر يف فائدته يف الوقت فان األمر إما أن يكون مقيدا بوقت حمدود وإما أن ال يكون مقيدا بوقت فيجب أن 
ننظر فييما ليس مبقيد هل يقتضي التكرار أم ال وفيما هو مشروط بشرط يتكرر هل يقتضي التكرار بتكرار الشرط 

م ال وإن مل يفد مطلقة التكرار هل جيب تقدمي فعل املرة أم ال وهل إذا مل يقدمها املكلف اقتضى األمر فعلها فيما أ
بعد أم ال وإن كان األمر مقيدا بوقت حمدود له أول وآخر نظرنا هل يوجب األمر الفعل يف مجيعه على البدل أو 

  إذا عصى املكلف املأمور به اقتضى األمر فعله بعده أم ال يوجب تقدميه يف أوله أو يوجب تأخريه إىل آخره وهل 
  وأما النظر يف فائدته امللتحقة باآلمر فبأن ننظر هل يدخل فاعل األمر يف األمر أم ال 

وأما النظر يف فائدته فيما يرجع إىل املأمور فبأن ننظر هل يدخل الكافر واملرأة والعبد والصيب يف مطلقه أم ال وإذا 
عة وكان بعضهم يقوم مقام بعض يف ذلك الفعل هل يفيد اإلجياب على مجيعهم على البدل أم ال غري أن تناول مجا

الكالم يف دخول الكافر واملرأة والعبد والصيب يليق بأبواب العموم واخلصوص ألنه كالم يف مشول اخلطاب هلم 
لعموم يشملهم ومن قال ال يدخلون فيه ونفي مشوله هلم ومن يقول إهنم يدخلون حتت اخلطاب يقول ذلك ألن لفظ ا

  أو بعضهم يقول إن فقد متكنهم من الفعل خيرجهم عن اخلطاب 
  وأما الكالم يف الوجه الثالث وهو األمر املفيد بشرط وصفة فننظر فيه هل 



عدا جيوز أن يؤمر االنسان بشرط زوال املنع وننظر أيضا هل إذا كان االجياب معلقا بشرط أو صفة أو غاية فما 
  ذلك ينتفى عنه االجياب أم ال يلزم ذلك 

وأما الكالم يف الوجه الرابع وهو تكرار األمر فبأن ننظر إذا تكرر حبرف عطف أو بغري حرف عطف هل تتكرر 
  فائدته أم ال 

  وأما الوجه اخلامس فإنا ننظر يف شرائط حسن األمر 
  سق إن شاء اهللا عز و جل وحنن مبعونة اهللا نأيت على الكالم يف هذه األبواب على الن

  باب فيما يقع عليه قولنا أمر على سبيل احلقيقة

اعلم أنه ال شبهة يف أن قولنا أمر يقع على جهة احلقيقة على القول املخصوص وذلك غري مفتقر إىل داللة واختلفوا 
اب الشافعي إنه يقع يف وقوعه على الفعل فقال أكثر الناس إنه يقع عليه على سبيل اجملاز وقالت طائفة من أصح

عليه على سبيل احلقيقة وقالت لذلك إن أفعال النيب عليه السالم على الوجوب ألهنا داخلة حتت قول اهللا سبحانه 
فليحذر الذين خيالفون عن أمره وأنا أذهب إىل أن قول القائل أمر مشترك بني الشيء والصفة وبني مجلة الشأن 

لك أن االنسان إذا قال هذا أمر مل يدر السامع أي هذه األمور أراد كما أنه والطرائق وبني القول املخصوص يبني ذ
إذا قال إدراك مل يدر ما الذي أراد من الرؤية واللحوق فاذا قال هذا أمر بالفعل أو قال أمر فالن مستقيم أو قال قد 

  القول حترك هذا اجلسم ألمر من األمور وجاءنا زيد ألمر من االمور عقل السامع من األول 

املخصوص ومن الثاين الشأن ومن الثالث أن اجلسم حترك لصفة من الصفات وشيء من األشياء وأن زيدا جاءنا 
لشيء من األشياء أو غرض من األغراض فبان أن قبولنا أمر مشترك بني هذه األشياء وأنه يتخصص بواحد واحد 

قة يف الفعل أنه لو كان حقيقة فيه والداللة على أن منها حبسب ما يقترن به والداللة على أن قولنا أمر ليس حبقي
قولنا أمر ليس حبقيقة يف الفعل أنه لو كان حقيقة فيه الطرد فكان يسمى األكل أمرا والشرب أمرا كما تقدم فو 

  قولنا أسود 
رى أنه ال فان قالوا أليس قد يقال يف األكل الكثري هذا أمر عظيم قيل إمنا يقال فيه ذلك من حيث هو شيء أال ت

يقال يف الفعل القليل إنه أمر ونعين به الفعل وإمنا نعين به أنه ال شيء من األشياء أال ترى أنه يقال فيه أمر من االمور 
  على حد ما يقال ذلك فيما ليس بفعل 

عبارة عن فان قالوا إن اسم االمر يقع على مجلة ما وجد من األفعال وال يلزمنا أن يطرد يف آحادها ألنا مل جنعله 
آحادها واجلواب إنا وإمنا تكلمنا على من جعل اسم األمر عبارة عن آحاد األفعال وهو مذهبكم وهلذا استدللتم 

بقول اهللا سبحانه وما أمرنا إال واحدة كلمح بالبصر واملراد بذلك عندكم كل فعل من أفعاله فأما من قال هو عبارة 
ناول مجلة شأن االنسان أفعاله وغري أفعاله وال طريق إىل العلم بان مجلة عن مجلة األفعال فقد أبعد أن اسم األمر يت

االفعال وحدها يقع عليها هذا االسم أال ترى أن قول القائل أمر فالن مستقيم وهذا يدخل فيه شأنه وطرائقه أفعاله 
  وغري أفعاله 

على احلقيقة لوجب أن يشتق لفاعله منه  ومما احتج به على أن اسم األمر ال يتناول الفعل حقيقة هو أنه لو تناوله
  اسم آمر وهذا ال يصح ألنه قد 



بينا أنه ال جيب االشتقاق من احلقائق أال ترى أن قولنا رائحة يقع على الرائحة حقيقة وال يشتق منه وكذلك قولنا 
بليد ثين ومجع مع أنه لون وكذلك طعم فانه ليس من أمارة احلقيقة التثنية واجلمع ألن اسم احلمار إذا وقع على ال

جماز فيه وال يلزمنا حنن من وجه آخر ألنا إذا جعلناه عبارة عن شأن االنسان وذلك يدخل فيه فعله وغري فعله مل جيز 
  أن يشتق منه اسم آمر ألن ذلك ينىبء عن الفعلية يعين االشتقاق 

اعة واملعصية كالقول وهذا ال يصح الن ومنها أنه كان جيب أن يقال يف فاعل الفعل أمر بكذا وأن يلزم الفعل الط
للقوم أن يقولوا حنن جنعله مشتركا بني القول الذي يتعدى فيقال فيه إنه أمر بكذا وبني الفعل الذي ال يتعلق بغريه 
ويتعدى إليه وال يقال فيه أمر بكذا وال يلزمه الطاعة واملعصية وهكذا اجلواب إن استدل به علينا يف وقوعه على 

  الشأن 
  احتج من جعله واقعا على الفعل حقيقة بوجوه و

منها قول اهللا سبحانه وما أمر فرعون برشيد واجلواب أنه ال ميتنع أن يكون أراد قوله وهلذا قال فاتبعوا أمر فرعون 
  واالتباع إمنا يكون يف القول 

اد بذلك أن فعله كلمح بالبصر ومنها قوله سبحانه وتعاىل وما أمرنا إال واحدة كلمح بالبصر واجلواب أنه ليس املر
  وإمنا املراد بذلك أن من صنعته وشأنه أنه إذا أراد شيئا وقع كلمح البصر يف السرعة 

ومنها قوهلم قد خولف بني مجع األمر إذا أفاد القول وبني مجعه إذا أفاد الفعل فقيل يف األول أوامر ويف الثاين امور 
  حكي عن أهل اللغة أن األمر ال جيمع  فدل على أنه حقيقة فيهما واجلواب أنه قد

أوامر ال يف القول وال يف الفعل وأن أوامر مجع آمرة وأيضا فان أمر وامور يقع كل واحد منهما موقع اآلخر إن 
استعمل يف الفعل على ما ذكروه وليس أحدمها مجعا لآلخر أال ترى أنه يقال أمر مستقيم فيفهم منه ما يفهم من 

مة وعلى أن اختالف مجعيهما ليس بأن يدل على أنه حقيقة فيهما بأوىل من أن يدل على أنه جماز قولنا اموره مستقي
يف أحدمها وحقيقة يف اآلخر فان قيل اجلمع أحد أدلة احلقيقة وقد مجع األمر أمورا إذا استعمل يف الفعل كان ملن 

ا حنن فال نسلم ذلك وإمنا نقول إنه مستعمل يسلم هلم استعمال اسم األمر يف الفعل أن جييب بالوجهني األولني فأم
  يف مجلة شأن االنسان وأحواله أفعاله وغري أفعاله 

ومنها قوهلم لو وقع قولنا أمر على الفعل على سبيل اجملاز لكان هلا جمازا إما بالزيادة وإما بالنقصان وإما بالنقل 
ه وجوابنا أن اسم األمر ليس يقع على الفعل من والتشبيه وليس بني القول والفعل شبه فعلمنا أنه ليس مبجاز في

حيث هو فعل ال على سبيل اجملاز وال على سبيل احلقيقة وإمنا يقع على مجلة الشأن حقيقة وهو املراد بقول الناس 
امور فالن مستقيمة فأما أصحابنا فاهنم سلموا وقوع ذلك على الفعل وقالوا إنه جماز فيه بزيادة معنوية ألن مجلة 

ال االنسان ملا دخل فيها القول مسيت اجلملة باسم جزئها وهذا ال يصح ألن االنسان قد يقول أمر فالن يف جتارته أفع
أو صحته مستقيم وال يدخل يف ذلك أمره الذي هو القول وقيل ايضا إن األفعال تشبه األوامر يف أن كل واحد 

هي واخلرب أمرين ألن اجملاز ال جيب اطراده وهذا ال منهما يدل على سداد أغراض االنسان وال يلزم أن يسموا الن
يصح ألن القول املخصوص إمنا وقع عليه اسم من حيث كان نعتا خمصوصا على الفعل فكان جيب أن يقع الشبه 

بينه وبني الفعل من هذه اجلهة وإن مل يشتبها يف فائدة االسم من كل وجه جيب أن يكون املتلفظ باسم األمر إذا عىن 
فعل أن يعين به ما ذكروه من الشبه ومعلوم أن ذلك ال خيطر بباله أال ترى أن الرجل إمنا جيوز اسم األسد فيه به ال

  من حيث أشبهه يف الشجاعة اليت هي 



  معظم فائدة قولنا أسد ومن يسمي الشجاع أسدا فانه يعين شجاعته 

  باب يف أن قولنا أمر إذا وقع على القول ما الذي يفيد

فيد امورا ثالثة أحدها يرجع إىل القول فقط وهو أن يكون على صيغة االستدعاء والطلب للفعل حنو اعلم أنه ي
قولك لغريك افعل وليفعل واآلخران يتعلقان بفاعل األمر أحدمها أن يكون قائال لغريه افعل على طريق العلو ال على 

قول له ذلك الفعل وذلك بأنه يريد منه طريق التذلل واخلضوع واآلخر أن يكون غرضه بقوله افعل أن يفعل امل
  الفعل أو بأن يكون الداعي له إىل قوله افعل أن يفعل املقول له الفعل وليس يليق الفصل بني املوضعني باصول الفقه 

أما الشرط األول فال شبهة يف أن اسم األمر يقع حقيقة على ما هو من القول بصيغة افعل أو ليفعل فانه ال يقع على 
  احلقيقة على اخلرب والنهي والتمين ولذلك ال يقال لفاعل ذلك آمر سبيل 

وأما الشرط الثاين فبني أيضا وهو أوىل من ذكر علو الرتبة ألن من قال لغريه افعل على سبيل التضرع إليه والتذلل 
ليه ال على سبيل ال يقال إنه يأمره وإن كان أعلى رتبة من املقول له ومن قال لغريه افعل على سبيل االستعالء ع

التذلل له يقال إنه أمر له وإن كان أدىن رتبة منه وهلذا يصفون من هذه سبيله باجلهل واحلمق من حيث أمر من هو 
  أعلى رتبة منه 

وأما الشرط الثالث وهو االرادة فمختلف فيه باخلرب به ال بشرطه لقوهلا إن اهللا يأمر بالطاعة وال يريدها ومن الفقهاء 
األمر أمر لصيغته وذلك يوهم أهنم يقولون إنه استحق الوصف بانه أمر لصيغته والبغداديون من  من يقول إن

أصحابنا يقولون إن األمر أمر لعينه والكالم يف هذه املسئلة يكون من وجهني أحدمها أن نفرض أن لألمر حكما 
  الختصاصه به 

ة على طريق التعليل والوجه اآلخر أن ال يثبت يكون امرا ونبني أن الوجه يف اختصاصه بذلك الوجه هو االراد
للصيغة حكما يرجع إليها وننظر هل املعقول من قولنا أمر هو الصيغة وحدها أو الصيغة مع شرط آخر هو االرادة 
وإمنا فصلنا بني الوجهني ألن كثريا من الناس رمبا أدخل الكالم يف أحدمها يف اآلخر وحنن جنري الكالم على الوجه 

لفساد الوجه األول فنقول إن املعقول من قولنا إن اللفظة أمر هو أهنا على صيغة خمصوصة مفعولة على وجه  الثاين
العلو وأهنا طلب للفعل وبعث عليه ولسنا نعقل من هذه اللفظة شيئا آخر وقد تقدم بيان القول يف الرتبة والصيغة 

و إما أن تكفي صيغة األمر يف أن تكون طلبا للفعل فأما كون الصيغة طلبا فنحن نشرع يف تفصيله فنقول ليس خيل
من غري أن يشرط معها إثبات شيء وال نفي شيء أو ال تكفي يف ذلك فان كفت يف ذلك حىت تكون أمرا على أي 

وجه وجدت عليه لزم أن يكون التهديد أمرا وكالم الساهي أمرا إذا كان على صيغة افعل وإن وجب أن يشرط يف 
زائدا على صيغتها ووجودها مل خيل إما إن يرجع إىل املأمور أو املأمور به أو إىل األمر أو إىل حمل كوهنا طلبا شرط 

الصيغة وال تعلق ملن عداهم هبا فيذكر وال جيوز رجوعه إىل املأمور من كونه حمدثا وموجودا وقادرا وغري ذلك وال 
مع التهديد أال ترى أن االنسان يهدد على فعل إىل املأمور به من كونه حسنا وواجبا وندبا ألن كل ذلك حيصل 

الواجب واحلسن وإن رجع ذلك الشرط إىل اآلمر مل خيل إما أن يكون من قبيل النفي أو من قبيل اإلثبات وما هو 
 من قبيل النفي أن يقال إن الصفة كانت أمرا ألنه مل يدلنا على أنه غري أمر أو أنه مل يدلنا على أنه هتديد أو إباحة وال
ذم كقول اهللا سبحانه قال اخسئوا فيها وال تكلمون أو أهنا وجدت منه وليس بكاره للفعل أو أنه غري كاره للفعل 

  وال ساه عنه وأكثر هذه األقسام يقوهلا الفقهاء 



لى نفيه وأما قوهلم إنه مل يدلنا على أهنا غري أمر فانه يقال هلم ما معىن قولكم أمر حىت نعقل الداللة على إثباته أو ع
وهل مطلوبنا إال أن نعقل معىن األمر ما هو وأما قوهلم إذا مل يدلنا على أهنا هتديد أو إباحة أو إرشاد فانه يقال هلم قد 

يهدد من ليس حبكيم غريه وال يدل على أن ما فعله هتديد لضرب من ضروب السفه وال تكون الصيغة اليت فعلها 
ى ذلك فامنا نقضي بأهنا أمر لو كان األمر هو كلما كان على هذه الصيغة ومل أمرا ويقال هلم أيضا إذا مل يدلنا عل

يكن إباحة وال هتديدا وال ذما وليس األمر كذلك ألن كالم الساهي قد خال من هذه األقسام وليس بأمر وال طلب 
د حىت يعلم يف الصيغة إذا مل للفعل وهلذا ال يسمى أمرا وال طلبا وعلى أنه إمنا يتم ما ذكروه إذا أعقلونا معىن التهدي

يكن هتديدا وال إباحة أهنا أمر فما التهديد فان قالوا هو ما كان على صيغة افعل مع الكراهة للفعل قيل هلم ومل 
كانت الكراهة شرطا يف كون الصيغة هتديدا ونفيها شرطا يف كوهنا أمرا بأوىل من أن تكون االرادة شرطا يف كون 

ضدها شرطا يف كوهنا هتديدا فان قالوا معىن التهديد هو الصيغة بشرط انتفاء الداللة على  الصيغة طلبا ونفيها أو
كوهنا أمرا كانوا قد علقوا كوهنا أمرا بفقد الداللة على أهنا هتديد وعلقوا كوهنا هتديدا بفقد الداللة على كوهنا أمرا 

ملتكلم هبا ما كره الفعل فإنه يلزم عليه أن يكون كالم وهذا حمال فأما الكالم بأن الصيغة إمنا كانت طلبا وأمرا ألن ا
الساهي والعابث أمرا وطلبا ألنه غري كاره للفعل فأما القول بأهنا إمنا يكون طلبا للفعل إذا كان املتكلم هبا غري ساه 

ساه فال بد من  وال كاره للفعل ومل يقصد هبا االباحة والذم والتحدي وغري ذلك فانه يقال هلم إذا كان املتكلم غري
أن يكون غرضه بإيرادها شيئا من األشياء فاذا مل يكن غرضه ما ذكرمت فال بد من أن يكون غرضه إيقاع املأمور به 

ويف ذلك الرجوع إىل أنه ال بد من غرض وإرادة فقد مت ما ذكرناه من إثبات غرض أو إرادة وجيب أن تكون 
رض ال من حيث أن املتكلم هبا ليس بساه ألن فقد السهو ليس الصيغة إمنا كانت طلبا من حيث طابقت هذا الغ

  باثبات للفعل فيكون القول به 

طلبا فان قالوا إمنا نعين بقولنا إن االمر كان أمرا لصيغته إذا جتردت أي أهنا إذا جاءت متجردة من حكيم اكتفينا 
يف غري األمر إىل داللة قيل هلم فهذا موضع وفاق بذلك يف احلكم عليها بأهنا أمر وإمنا حيتاج يف أن املتكلم استعملها 

  وليس هو مطلوبنا وإمنا مطلوبنا ما الذي يفيده قولنا أمر فيها فأحدها مفارق لآلخر 
فأما ما يرجع إىل اآلمر فما هو إثبات فالذي جيوز أن يكون شرطا يف ذلك علوه وقدرته وإرادته وكراهاته وليس 

يغة طلبا للفعل قدرة فاعلها عليها أو علمه هبا وحبسنها أم حبسن الفعل أو جيوز أن تكون الشروط يف كون الص
وجوبه ألنه مع ذلك قد تكون الصيغة هتديدا وال جيوز أن تكون إمنا كانت الصيغة أمرا وطلبا ألن الفاعل هلا جعلها 

ل إن القادر جعل األمر على بقدرته أمرا وطلبا ألنه تكلمنا مع بطالن القول بأن لألمر حكما وصفة فال ميكن أن يقا
ذلك احلكم وألنه ينبغي أن يعرفنا ما معىن كوهنا أمرا فانا عنه نبحث وهبذا يبطل القول بأهنا صارت أمرا ألنه علمها 

أمرا وألن الشيء ال يكون على ما هو عليه بالعلم بل ينبغي أن يكون على ما هو عليه حىت يصح أن يتناوله العلم 
لم كون األمر أمرا وال يكون ما يفعله من صيغة التهديد أمرا وليس جيوز أن تكون الصيغة طلبا على أن املهدد قد ع

وأمرا ألن فاعلها كره الفعل ألنه كان جيب كون املهدد آمرا وال جيوز أن يكون شرط كوهنا أمرا ما يرجع إىل احملل 
ري ذلك ألن ما يرجع إىل احملل قد يثبت والصيغة ألنا نعلقها طلبا وأمرا من غري أن خيطر ببالنا لون احملل وطعمه وغ

تارة أمرا وتارة هتديدا فيثبت أنه إمنا كان طلبا وأمرا إلرادته وال ختلو إرادته إما أن تتعلق باملأمور به وهو قول 
اصحابنا وال جيوز أن يكون شرط كوهنا طلبا إرادة إحداثها ألن هذا حاصل يف التهديد وال ميكن أن يقال إرادة 
إحداثها أمرا ألنا عن ماهية كوهنا أمرا نبحث فيجب أن نعقله حىت نعقل تعلق اإلرادة به فان قالوا أليس يقول 



شيوخكم إن اخلرب إمنا يكون خربا الرادة كونه خربا فما أنكرمت من مثله يف األمر قيل إن إرادة كونه خربا معقولة 
  وهو أن يريد 

نه اخلرب فقد أعقلنا معىن إرادته لكونه خربا فينبغي أن يعقلوا باالرادة لكون املتكلم به إخبار زيد وإعالمه ما تضم
الصيغة أمرا وقد أفسد ذلك أيضا بأنه كان جيب أن تكون الصيغة أمرا إذا أراد فاعلها أن يكون أمرا وإن كره 

به ما أراد كونه أمرا أو املأمور به وذلك باطل بالتهديد ولقائل أن يقول إمنا مل يكن التهديد أمرا ألن املتكلم 
يستحيل من جهة الداعي أن يريد كونه أمرا ويكره املأمور به وقيل أيضا كان ينبغي جواز تعلق األمر باملاضي 

كاخلرب إذا كان إرادة إحداث املأمور به ليس من شرطه ولقائل أن يقول إن األمر تكليف وال جيوز تكليف املاضي 
الغرض به إيقاع الفعل فليس بواجب أن يكون تكليفا وكان ينبغي صحة تعلقه واجلواب أنه إن مل جيب أن يكون 

باإلحداث وبغري اإلحداث كاخلرب ويكون ما تعلق منه بغري االحداث قبيحا فصح أن صيغة األمر إمنا تكون طلبا 
  بشرط أن يكون الغرض هبا وقوع املأمور به 

  واحتج املخالف بأشياء 
يكون أمرا إذا أراد اآلمر الفعل ملا جاز أن يستدل باألمر على االرادة ألنه ال يعلم أمرا  منها أنه لو كان األمر إمنا

قبل االرادة واجلواب أنا ال نستدل على االرادة باألمر من حيث كان أمرا بل من حيث إنه على صيغة افعل وقد 
ه على موضوعه إذا جترد وعندنا أن جترد ألن عند أصحابنا أن هذه الصيغة موضوعة لإلرادة وكالم احلكيم جيب محل

هذه الصيغة جعلت يف اللغة طلبا للفعل فإذا بان لنا أنه ال معىن لكوهنا طلبا للفعل إال أن املتكلم هبا قد أراد الفعل 
  وأنه هو غرضه علمنا بذلك االرادة عند علمنا بالصيغة 

الرتبة ومل يشرطوا االرادة مع اهنم شرطوا الرتبة  ومنها قوهلم إن اهل اللغة قالوا إن األمر هو قول القائل افعل مع
فلو كانت االرادة شرطا لذكروها أيضا فجرى ذلك جمرى كون األسد مسمى بأنه أسد يف أنه ال يشرط فيه االرادة 

  واجلواب أنه جيوز أن يكونوا مل يشرطوا االرادة لظهورها 

فائها وأيضا فاهنم مل يشرطوا انتفاء القرائن واملخالف وأيضا فاهنم مل يشرطوا انتفاء القرائن واملخالف يشرط انت
يشرط انتفائها وأيضا فاهنم ال خيتلفون يف أن األمر هو طلب الفعل والقول من بعد يف أن الطلب ال يكون إال مع 
ل من االرادة وهو تفصيل حبمله وطريقة العقل ألنه كالم يف املعقول من معىن الطلب وليس يرجع إىل اللغة يف املعقو

األمور وأما قوهلم إن اسم األسد ال يعترب يف كونه امسا لإلرادة فان أرادوا به أن الواضع هلذا االسم وضعه لالسد 
فصار امسا له من دون أن يريد أن نسميه بذلك فذلك باطل بل نعلم انه قد أراد ذلك وإن أرادوا أنا حنن نكون 

ذلك فباطل أيضا ألنه ال بد من أن نريد ذلك وإن أرادوا أنه ال مستعملني السم األسد يف األسد من دون أن نريد 
يكون امسا له يف أصل الوضع بأن نريد حنن بأن يكون موضوعا له فصحيح ألن وضع الواضع األمساء للمعاين ال 

يقف على إرادتنا ولذلك ال يكون األمر واقعا على الصيغة يف أصل الوضع بارادتنا على ان ذلك خارج عما حنن 
بسبيله ألن الذي حنن بسبيله هو هل صيغة األمر تستحق الوصف بأهنا أمر وإن مل يكن قد أراد هبا الفعل أم ال 

  فبوزن هذا أن يقال إن جسم األسد يستحق أن يوصف بأنه أسد وإن مل تقصد جبسمه كثريا من األشياء 
قصده أن يعرف أصدقاءه عصيانه فبان أن ومنها قوهلم إن االنسان قد يأمر عبده بالفعل وهو يكرهه منه إذا كان 

الصيغة تكون امرا من دون إرادة واجلواب أنا ال نسلم أنه أمر كما ال نسلم أنه طالب منه الفعل يف نفسه وإمنا يقال 
  إنه موهم للغالم أنه طالب منه الفعل وآمر له به 



 يرد ذلك منهم واجلواب أن أصحابنا يقولون ومنها قوهلم إن اهللا سبحانه قد أمر أهل اجلنة بقوله كلوا واشربوا ومل
  قد أراد ذلك منهم ألن يف علمهم بارادته ذلك منهم زيادة مسرة وال ميتنع أن يكون ذلك 

  إطالقا وليس بأمر كما أن قوله ألهل النار اخسئوا وليس بأمر كما نقول ملن نذمه اخسأ 
من الذبح فقد وصفت صيغة األمر بأهنا أمر مع أن فاعلها مل  ومنها قوهلم إن اهللا أمر إبراهيم بذبح إمساعيل وما أراد

يرد الفعل واجلواب أن ما أمر به قد أراده والذي أمر به هو مقدمات الذبح كاالضجاع وأخذ املدية أو أمره بالذبح 
بت أن نفسه وقد فعله إبراهيم عليه السالم لكن اهللا سبحانه كان يلحم ما يفريه إبراهيم شيئا فشيئا هذا إن ث

  إبراهيم كان قد رأى يف املنام صيغة األمر وقول إمساعيل افعل ما تؤمر حيتمل ما يؤمر يف املستقبل 
فإد ثبت ذلك حددنا األمر بأنه قول يقتضي استدعاء الفعل بنفسه ال على حجة التذلل وقد دخل يف ذلك قولنا 

ا ألنه ليس يستدعي الفعل بنفسه لكن بواسطة افعل وقولنا ليفعل وال يلزم عليه أن يكون اخلرب عن الوجوب أمر
تصرحيه باالجياب وكذلك قول القائل أريد منك أن تفعل هو يقتضي بنفسه إثبات إرادته للفعل وبتوسطها يقتضي 

البعث على الفعل وكذلك النهي عن مجيع أضداد الشيء ليس يستدعي فعل ذلك الشيء بنفسه وإمنا يقتضي ذلك 
األضداد واستحالة انفكاك املكلف منها إال إىل ذلك الشيء وقد دخل يف قولنا يقتضي  بتوسط اقتضائه قبح تلك

  استدعاء الفعل االرادة والغرض ألنا قد بينا أهنما داخالن يف االستدعاء والطلب واهللا أعلم 

  باب يف أن قولنا افعل ليس مبشترك على سبيل احلقيقة بني فائدتني

العموم مشترك بني االستغراق والبعض من جعل لفظة افعل مشتركة بني استدعاء  اعلم أن من الذاهبني إىل أن لفظ
  الفعل وبني التهديد الذي هو 

استدعاء لترك الفعل وبني االباحة وبني اقتضاء االجياب وبني اقتضاء الندب جعلوها حقيقة يف كل ذلك وكذلك 
يد على الترك وعند مجهور الناس أن لفظة افعل قالوا يف قول القائل ال تفعل إنه مشترك بني النهي وبني التهد

حقيقتها يف الطلب واألمر وجمازها يف غريه وأن لفظة ال تفعل حقيقة يف النهي جماز يف غريه والدليل على ذلك أنه لو 
كان قول القائل لغريه افعل حقيقة يف أن يفعل وحقيقة يف التهديد املقتضي أن ال يفعل لكان اقتضاؤه لكل واحد من 
هذين على سواء ال ترجيح ألحدمها على اآلخر ولو كان كذلك ملا سبق إىل أفها منا عند مساعها من دون قرينة أن 
املتكلم هبا يطلب الفعل ويدعو إليه كما أنه ملا كان اسم اللون مشتركا بني السواد والبياض مل يسبق عند مساع هذه 

ا إذا مسعنا قائال يقول لغريه افعل وعلمنا جترد هذا القول عن اللفظة من دون قرينة السواد دون البياض ومعلوم أن
كل قرينة فان األسبق إىل أفهامنا أنه طالب للفعل ال مانع منه كما أنا إذا مسعناه يقول رأيت محارا فانه يسبق إىل 

فاعل فكما أن قولنا  أفهامنا البهيمة دون األبله وأيضا فان قولنا افعل يف أنه يف معىن االثبات جار جمرى قولنا زيد
زيد فاعل حقيقة يف كونه فاعال وإن جاز ان يستعمل على انه غري فاعل ألن االنسان قد يقول زيد فاعل على طريق 

االستهزاء أي أنه على الضد من هذه احلال فكذلك قولنا افعل جيب كونه حقيقة إذا طلب به الفعل وال يكون 
يد فاعل حقيقة يف نفي كونه فاعال إذ كل واحد منهما إثبات وحنن نستويف حقيقة يف نفي الفعل كما مل يكن قولنا ز
  الكالم يف شبههم عند الكالم يف العموم 

  باب يف أن لفظة افعل تقتضي الوجوب



اختلف الناس يف ذلك فذهب الفقهاء ومجاعة من املتكلمني وأحد قويل أيب علي إىل أهنا حقيقة يف الوجوب وقال قوم 
  الندب وقال إهنا حقيقة يف 

آخرون إهنا حقيقة يف االباحة وقال أبو هاشم إهنا تقتضي االرادة فإذا قال القائل لغريه افعل أفاد ذلك أنه مريد منه 
الفعل فان كان القائل لغريه افعل حكيما وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسنة يستحق ألجلها املدح إذا 

يكون واجبا وجاز أن ال يكون واجبا بل يكون ندبا فإذا مل يدل الداللة  كان املقول له يف دار التكليف وجاز أن
  على وجوب الفعل وجب نفيه واالقتصار على املتحقق وهو كون الفعل ندبا يستحق فاعله املدح 

والدليل على أن لفظة افعل حقيقة يف الوجوب أهنا تقتضي أن يفعل املأمور الفعل ال حمالة وهذا هو معىن الوجوب 
ن قيل مل زعمتم أوال ان قول القائل افعل يقتضي أن يفعل وما أنكرمت أنه يقتضي االرادة قيل ليس خيلو من قال إنه فا

يفيد االرادة إما أن يريد بذلك أنه يقتضي أن يفعل املأمور الفعل ومن حيث كان طلبا له وبعثا عليه يدل على 
بل يكرهه وإما أن يريد أنه موضوع لإلرادة كما أن قول  االرادة من حيث كان احلكيم ال يبعث على ما ال يريده

القائل لغريه أريد منك أن تفعل موضوع لالرادة ابتداء فان قال باألول فهو قولنا ألنه قد سلم أنه موضوع ألن 
  يفعل املأمور الفعل وقال إنه يقتضي االرادة تبعا لذلك وهذا مذهبنا وإن أراد الثاين بطل من وجوه 

 صريح قولنا افعل ذكر للفعلية وليس يف صرحيه ذكر لالرادة فلم جيز كونه موضوعا لالرادة غري منها أن يف
موضوع ألن يفعل كما أن قولنا زيد فاعل موضوع لكونه فاعال وليس مبوضوع إلرادة االخبار عن ذلك وقد قيل 

خبار عنه فما االخبار عن ذلك إن إنه موضوع الرادة االخبار عن ذلك وهذا باطل ألنه إن كان موضوعا الرادة اال
  مل يكن قولنا زيد فاعل إخبارا عنه 

ومنها أنه إن كان قولنا افعل موضوعا ابتداء لإلرادة وجب أن يكون خربا عنها ويف ذلك دخول الصدق والكذب 
  فيه حىت حيسن أن يصدق من قال 

كانت اللفظة قد وضعت ابتداء حلصول  ذلك أو يكذبه كما حيسن أن يقال ذلك ملن قال لغريه أريد أن تفعل إذا
هذه الصفة وال يلزمنا دخول الصدق والكذب على التمين والنداء أما التمين فالنه ليس خبرب على احلقيقة ألنه غري 
موضوع لكون التمين متحسرا كما وضع له قول القائل أنا متحسر ومتأسف على كذا وكذا وإمنا يفيد ذلك من 

نسان إىل ان يقول ليت كان زيد عندنا هو كونه متأسفا على فوات كونه عنده وأما حيث علمنا أن الداعي لال
النداء فهو أن قولنا يا زيد إمنا يفيد إذا أضمر فيه معىن األمر على ما تقدم والصدق والكذب ال يدخالن األمر ول 

  كان معناه انادي زيدا ملا دخله الصدق والكذب ألن ذلك مضمر غري مظهر 
لو كان قولنا إفعل موضوعا لالرادة الحتجنا إىل أن نريد تعليق ذلك باالرادة كما أن قولنا أريد منك أن ومنهاأنه 

  تفعل ال يتعلق عند أصحابنا بكونه مريدا إال أن نريد ذلك 
 فان قالوا إن قولكم إن لفظة افعل تقتضي أن يفعل ال يتصور إال على ان يكون إخبارا عن أنه سيفعل أو يفيد إرادة
الفعل قيل هلم هذا كالم من ال يتصور يف أقسام الكالم إال اخلرب وحنن قد بينا أن األمر قسم من أقسام الكالم غري 

اخلرب ال يدخله الصدق والكذب وقد بني أهل اللغة ذلك وإذا رجعنا إىل أنفسنا عقلنا فرق ما بني طلب الشيء 
الشيء من الغري ويكون لنا غرض يف أن نعلم الغري به فلم  واإلعالم عنه واإلخبار وأنه قد يكون لنا غرض يف طلب

ميتنع أن يضع أهل اللغة لفظتني حبسب هذين الغرضني ويكون كل واحدة من اللفظتني وصلة إىل ذلك الغرض وال 
ر بل يكون إخبارا عنه أال ترى أن اخلرب وهو قولنا زيد يف الدار ليس هو إخبارا عن إرادتنا اإلخبار عن كونه يف الدا



هو وصلة إىل بلوغ غرضنا من إعالم غرينا كون زيد يف الدار فكذلك قولنا افعل هو وصلة إىل غرضنا من طلب 
  الفعل من غرينا وليس هو إخبار عن غرضنا وأيضا فكيف عقلتم تعلق االرادة بالفعل أن 

ألن نفعل اعقلوا عنا يف الصيغة ما حيدث فقلتم إن لفظة افعل موضوعة الرادة أن يفعل ومل يعقلوا قولنا إهنا موضوعة 
عقلتموه عن أنفسكم يف االرادة فان قالوا إرادة أن يفعل معناه أهنا إرادة للحدوث فقولوا إن األمر متعلق باحلدوث 

قيل كذلك نقول إن األمر طلب للحدوث وليس من مذهبكم أن االرادة متعلقة باحلدوث كما ليس من مذهبكم 
وإمنا تقولون إن االرادة متعلقة بالفعل على وجه احلدوث وهو معىن قولكم إرادة للفعل أن العلم متعلق باحلدوث 

أن حيدث فان قالوا فلم إذا كانت لفظة افعل تقتضي أن يفعل املأمور الفعل كانت تقتضي أن يفعله ال حمالة قيل ألن 
من نقيضه أال ترى أن قول القائل زيد  ال يفعل املأمور الفعل هو نقيض أن يفعل واللفظة إذا وضعت لشيء فاهنا متنع

يف الدار ملا أفاد حصوله فيها منع من نقيضه وهو أن ال يكون فيها ومل جيز أن يكون قوله زيد يف الدار ومعناه األوىل 
  أن يكون فيها فكذلك لفظة افعل وهذا هو الوجوب 

أمرتك فعصيتين وقلت لك افعل فعصيتين ويدل على أن لفظة افعل متنع من اإلخالل بالفعل أن اهل اللغة يقولون 
  وقال اهللا عز و جل أفعصيت أمري وقال الشاعر 

  ... فأصبحت مسلوب اإلمارة نادما فعقب املعصية ... أمرتك امرا حازما فعصيتين ... 

  على األمر بلفظ الفاء فدل على أن املعصية إمنا لزمت املامور ألجل إخالله

استحقاق هذا االسم تأثريا كما أن قوهلم إذا دخل زيد الدار فأعطه درمها يفيد أن مبا أمر به وأن لتقدم األمر يف 
لتقدم الدخول تأثريا يف استحقاق العطية ومعلوم أن االنسان إمنا يكون عاصيا لآلمر واألمر إذا أقدم على ما حيظره 

و ندبنا إليه فقال األوىل أن تفعلوه اآلمر ومينع منه أال ترى أن اهللا لو أوجب علينا فعال فلم نفعله لكنا عصاة ول
  ولكم أن ال 

تفعلوه فلم نفعله مل نكن عصاة وهلذا يوصف تارك الواجب بأنه عاصي هللا وال يوصف تارك النوافل بذلك وال فصل 
نكن  بينهما إال ألن إجيابه الفعل علينا حيظر االخالل به وترغيبه إيانا فيه من غري إجياب ال حيظر علينا تركه فلذلك مل

بتركه عاصني وأيضا فان العاصي للقول مقدم على خمالفته وترك موافقته وليس ختلو خمالفته إما أن تكون باالقدام 
على ما مينع منه اآلمر فقط أو قد يثبت باالقدام على ما ال يتعرض له اآلمر مبنع وال إجياب وليس جيوز هذا األخري 

نه لوجب إذا أمرنا اهللا سبحانه بالصالة غدا فتصدقنا اليوم أن نكون عصاة ألنا لو كنا عصاة لالمر بفعل ما مل مينع م
لذلك األمر بصدقتنا اليوم فبان أن خمالفة اآلمر إمنا تثبت باالقدام على ما مينع منه فاذا كان تارك ما أمر به عاصيا 

دم على ما حيظره اآلمر ومينع منه لالمر والعاصي لالمر هو املقدم على خمالفة مقتضاه واملقدم على خمالفة مقتضاه مق
  ثبت أن ترك املأمور به مينع منه اآلمر وحيظره وهذا هو معىن الوجوب 

إن قيل أليس املشري قد يقول ملن أشار عليه قد أشرت عليك فعصيتين ومل يدل ذلك على اإلجياب قيل إنا نقول يف 
ها يقتضي أن املستعمل هلا استعملها يف هذا املعىن لفظة افعل إهنا دعاء إىل الفعل ومنع من االخالل به وأن ظاهر

وهذه حالة املشري إذا قال لغريه افعل كيت وكيت فهو الرأي واحلزم ألنه إمنا يدعوه اىل فعل احلزم وترك اإلخالل 
األوىل به واملستشري ايضا إمنا يطلب منه أن يشري عليه بالرأي الذي ال معدل عنه يبني ما قلناه أن املشري لو قال له 

أن تفعل كذا وإن تركته مل يكن به بأس فتركه ال يقال إنه قد عصاه كيف يكون قد عصاه وقد رخص له يف الترك 



وإمنا يكون عاصيا له إذا قال له الرأي أن تفعل كذا وهو األوىل وافعل ألن األوىل يف الرأي هو األحزم واألحوط 
ان مل يلزم املستشري قبول إجيابه ويلزمنا قبول إجياب اهللا ورسوله وما هذه سبيله فاملشري يوجبه وال يرخص يف تركه و

  ص 

فان قيل إن الذي ذكرمتوه يدل على أن األمر مينع من اإلخالل باملأمور به وليس هذا من قولكم ألن األمر هو قول 
ألهنم قد يقولون قلت  القائل لغريه مع اإلرادة واإلرادة ال تقتضي الوجوب واجلواب أنا فرضنا الكالم يف لفظة افعل

لك أقسم يف هذا البلد فعصيتين وظاهر لفظة افعل للوجوب عندنا ولو فرضنا الكالم يف قوهلم أمرتك مل يضرنا ألن 
األمر هو قول القائل افعل مع االرادة والرتبة وليس جيب إذا كانت االرادة ال تقتضي الوجوب أن ال تقتضيه 

  الصيغة اليت هي افعل 
أن األمر على الوجوب أن العبد إذا مل يفعل ما أمره به سيده اقتصر العقالء من أهل اللغة يف تعليل  ومما يدل على

حسن ذمه على أن يقولوا أمره سيده بكذا فلم يفعله فدل كون ذلك علة يف حسن ذمه على أن تركه ملا أمره به 
ترك ما أمره به قيل اقتصارهم على التعليل ترك لواجب إن قيل إمنا ذموه ألهنم علموا من سيده أنه كاره من عبده 

الذي ذكرناه دليل على أنه استحق الذم ملا ذكروه من العلة ال غري فان قيل إن هذا التعليل مشروط بأن يكون 
السيد كارها للترك كما يشرطونه بكون ما أمر به سيده حسنا غري قبيح قيل ليس جيب إذا شرطنا هذا التعليل 

شرط شرطا آخر مل يدل على اشتراطه داللة على أن العقالء يفضلون ما أمره به فيقولون أمره حسن املأمور به إن 
بكذا فلم يفعل ولو كان ما فضلوه قبيحا ملا ذموه ولو أهنم قالوا أمره فلم يفعل لقال العقالء مباذا أمره لعله أمره 

لو قال له أريد منك أن تفعل كذا فلم يفعله بظلم غريه وإنا ميسكون عن ذلك إذا فضلوا ما أمره به فان قيل أليس 
المه العقالء قيل ال نسلم ذلك ولو ثبت لكان عندنا وعندكم مشروطا بكراهية السيد الترك وعلمهم بذلك من 
حاله وليس جيب إذا شرطنا ذلك أن يشرط غريه إال لداللة إن قيل إمنا ذموه ألجل إخالله مبا أمره به سيده ألن 

وب طاعة العبد لسيده وامتثال أوامره أو ألنه ال يأمره إال مبا فيه منفعته ودفع مضرة عنه والعبد الشريعة جاءت بوج
  يلزمه إيصال املنافع إىل سيده ودفع املضار عنه وألن ذلك داللة على أن السيد قد كره منه ترك ما 

عة إمنا ألزمت العبد طاعة سيده إذا أمره به وهلذا لو أمره السيد بفعل خيص العبد ملا وجب عليه واجلواب أن الشري
أوجب السيد عليه طاعته ومل تلزمه ألجل سيده فعال مل يلزمه إياه سيده أال ترى أن سيده لو قال له األوىل أن تفعل 
كذا ولك أن ال تفعله ملا ألزمته الشريعة فعله واألمر عند املخالف جيري جمرى هذا القول فينبغي أن ال جيب به على 

ء وال جيب على العبد إيصال النفع إىل سيده وال دفع املضار عنه إال إذا أوجبه عليه سيده ومل يرخص له يف العبد شي
تركه أال ترى أنه لو قال له األوىل أن تفعل ذلك وجيوز أن ال تفعله جلاز له أن ال يفعله وكذلك لو علم أن غريه 

السيد منتفعا مبا أمره به داللة على أنه قد كره تركه فال يقوم مقامه يف دفع املضرة عنه وأما قول السائل إن كون 
يصح ألنه ليس جيب إذا انتفع بشيء أن يكره من عبده تركه جلواز أن يكون إمنا يكره من غري ذلك العبد تركه 
ى وإمنا يعلم أنه قد كره من ذلك العبد تركه إذا دله على ذلك واألمر عند السائل ليس بدليل على اإلجياب وال عل

هذه الكراهة فلم يلزم العبد ذلك الفعل فأما قول السائل إن السيد لو أمر العبد بفعل خيص العبد مل جيب عليه ملا مل 
ينتفع السيد به فغري مسلم أنه ال جيب عليه وغري مسلم أنه ال ينتفع السيد بذلك ألنه إذا أمر العبد مبنفعة أو بدفع 

  فمن هذه اجلهة يكون للسيد فيه منفعة أو دفع مضرة  مضرة عن نفسه فان ذلك يعود بصالح ماله
دليل آخر قول القائل افعل يقتضي إيقاع الفعل وليس جلواز تركه لفظة فيجب املنع من تركه وإذا مل جيز تركه فقد 



وجب وملعترض أن يعترض ذلك فيقول إن لفظة افعل تقتضي إيقاع الفعل غري أنا ال نسلم أنه يقتضيه على سبيل 
اب وإذا مل نسلم لكم ذلك مل يثبت الوجوب إذا مل يدل دليل على جواز اإلخالل بالفعل ألنه إمنا يثبت الوجود اإلجي

إذا فقدنا دليل جواز الترك إذ أثبتت أن لفظة افعل تقتضي وجوب الفعل ويف هذا وقع اخلالف ولو ثبت ذلك ما 
فقد دليل التخصيص ال يكفي يف العلم مشول العموم  احتاج املستدل أن يقول إنه ليس جلواز الترك لفظ أال ترى أن

  إال بعد 

  أن يبني أن لفظ العموم يقتضي الشمول 
دليل آخر لفظة افعل تقتضي قصر املأمور على الفعل وحصره عليه وذلك مينع من جواز اإلخالل به ولقائل أن 

به ففيه النزاع وإن أردمت أنه بعث عليه يقول إن أردمت بقولكم إنه يقتضي قصر املأمور على الفعل أنه يقتضي إجيا
  وليس فيه إباحة اإلخالل به فهو الدليل املتقدم 

دليل آخر لو اقتضى األمر الندب كان معناه افعل إن شئت وليس يف األمر ذكر هذا الشرط ولقائل أن يقول 
األمر قيل لكم سوى ذلك  واإلجياب غري مذكور يف اللفظ فال جيوز أن يقتضيه فان قيل إن معىن اإلجياب يف لفظ

وقد مت غرضكم وأيضا فالقائلون بالندب ال يقولون إن املكلف قد قيل له افعل إن شئت ألن هذا يقتضي التخري 
  وليست هذه حالة الندب ألن الندب األوىل أن يفعل فاملكلف قد ندب إىل الفعل وندب إىل أن يشاءه ويريده 

إرادة الفعل وإما أن يقتضي املنع من الفعل أو التوقف عنه أو التخيري بينه  دليل آخر قول القائل افعل إما أن يقتضي
وبني اإلخالل به على سواء أو على أن يكون األوىل أن يفعل فان خري بينه وبني اإلخالل به أو يقتضي أن يفعل ال 

ال تفعل ألنه نقيض فائدة  حمالة وقد تقدم بطالن القول بأنه يقتضي اإلرادة ومن احملال أن يكون قوله افعل معناه
اللفظ أو أن يكون معناه توقف ألن قوله افعل بعث على الفعل فهو نقيض التوقف وال جيوز أن يقتضي التخيري بني 
الفعل وتركه على سواء وعلى أن يكون األوىل أن يفعل ألنه ليس للتخيري ذكر يف اللفظ وال لإلخالل بالفعل ذكر 

ن تركه ولقائل أن يقول قد أخللتم بقسم آخر وهو أن يكون قولنا افعل يفيد استدعاء وإمنا اللفظ يتعلق بالفعل دو
الفعل والبعث عليه وال يتعرض لإلخالل به مبنع وال إباحة وليس لكم أن تقولوا ملا مل يكن يف اللفظ ذكر للتخيري 

  وال للترك وجب نفي التخيري وإثبات الوجوب بأوىل من أن تقولوا إنه ملا مل 

يف اللفظ ذكر للمنع من اإلخالل بالفعل وجب نفي الوجوب ويف نفيه إثبات الندب فان قلتم لفظة افعل مينع  يكن
  من اإلخالل بالفعل قيل لكم بينوا ذلك وقد مت غرضكم من غريحاجة منكم إىل هذه القسمة 

الة وأمجعوا على أن ذلك دليل آخر أمجع املسلمون على أن اهللا عز و جل أوجب علينا الصالة بقوله أقيموا الص
ليس مبجاز فلو مل يكن األمر للوجوب بل كان لإلدارة أو الندب لكان املستعمل له يف الوجوب قد أراد به الفعل 
وكره به تركه ويف ذلك استعماله فيما مل يوضع له ألن معىن استعمال األمر يف الوجوب هو أنه كره تركه ولو أن 

ريه افعل إىل أنه قد كره منه ترك الفعل ملا سبق إىل أنه جيوز باألمر ولقائل أن يقول أهل اللغة اضطروا من القائل لغ
أنا من املسلمني وال أقول إن اهللا أوجب الصالة بقوله أقيموا الصالة وإمنا استعمل ذلك فيما وضع له وهو إرادة 

مجاع مع خاليف لكم مع طائفيت يف الصالة وإمنا كره تركها بدليل الوجوب من وعيد وغريه فكيف ميكنكم ادعاء اال
ذلك وال أسلم قولكم إن أهل اللغة لو علموا أن القائل لغريه افعل قد كره منه ترك الفعل باألمر ما نسبوه إىل أنه 

  مستعمل يف غري ما وضعت له 
تضي أن يفعل دليل آخر قول القائل ال تفعل يقتضي االمتناع من الفعل ال حمالة ومينع من فعله فكان قوله افعل يق



وال يرخص له يف تركه واملخالف يقول إين ال أستفيد حترمي املنهي عنه من لفظ النهي إال بتوسط الكراهة إما ألن 
لفظ النهي موضوع هلا وإما ألن الناهي ال ينهي إال عما يكره واحلكيم ال يكره من غريه إال القبيح فان ثبت أن 

  لنهي على حترمي املنهي عنه الناهي ينهي عما ال يكره مل يدل جمرد ا
  دليل آخر اإلجياب معقول ألهل اللغة ومتسهم احلاجة إىل العبارة عنه فلو 

مل يفده األمر مل يكن له لفظ ولقائل أن يقول وكون الفعل على صفة زائدة على حسنه أو كون الفعل مرارا معقول 
مل يكن له لفظ فان قالوا األمر موضوع لذلك قيل  هلم واحلاجة متس إىل العبارة عنه فلو مل يكن األمر موضوعا له

  وغري األمر موضوع لإلجياب وهو قول القائل ألزمت وأوجبت وحتمت 
دليل آخر األمر بالشيء هني عن صده واإلخالل به والنهي يقتضي حظر املنهي عنه فوجب حظر اإلخالل باملأمور به 

بقولكم إن األمر بالشيء هني عن اإلخالل به فان قالوا إن  ويف ذلك وجوب املأمور به ولقائل أن يقول ما تريدون
صورته صورة املنهي كان احلس يشهد خبالف ذلك وإن قالوا إنه هني يف املعىن قيل هلم ما ذلك املعىن فان قالوا هو 

مر بالشيء أن األمر يقتضي أن يفعل املأمور به ال حمالة قيل هلم بينوا ذلك وهو الدليل األول وإن قالوا هو أن األ
يقتضي اإلرادة واإلرادة للشيء كراهة ضده أو ال بد من أن تقترن هبا كراهة الضد إما من جهة الصحة أو من جهة 

احلكمة ومن كره أضداد الشيء فقد ألزم ذلك الشيء قيل لكم هذا باطل بالنوافل ألن اهللا سبحانه قد أرادها منا 
ركها واضدادها فان قالوا معىن ذلك أن األمر يقتضي إرادة فعل ولذلك نكون مطيعني له بفعلها وليس بكاره لت

املأمور به على جهة اإلجياب قيل ال معىن لكون احلي مريدا للفعل على جهة اإلجياب إال أنه أراده وكره تركه وقد 
يقتضي  تقدم إبطال ذلك ولو كانت اإلرادة تتناول الشيء على جهة اإلجياب لوجب عليكم أن تدلوا على أن األمر

هذه اإلرادة حىت يتم دليلكم ومىت دللتم على ذلك مت غرضكم قيل القول إن النهي إذا اقتضى قبح أضداد الشيء 
فقد وجب ذلك الشيء وإن قالوا معىن ذلك أن لفظة األمر تدعو إىل فعل املأمور به وحتظر اإلخالل به قيل هلم بينوا 

  ذلك وقد مت غرضكم وحنن قد بينا ذلك من قبل 
  ليل آخر األمر إذا محل على الوجوب كان أحوط واألخذ باألحوط د

واجب أال ترى أنا إذا محلناه على الوجوب مل خيل املأمور به إما أن يكون واجبا أو ندبا فان كان ندبا مل يضرنا فعله 
تضر تركه ولقائل أن بل ينفعنا وإن كان واجبا أمنا الضرر بفعله وإذا محلناه على الندب مل نأمن أن يكون واجبا فنس

يقول أنا قد علمت بداللة لغوية أن األمر ما وضع للوجوب وعلمت أن احلكيم ال جيوز أن جيرده عن قرينة إال 
واملأمور به غري واجب فأنا إذا محلته على الندب أمنت الضرر ويقول أيضا ليس خيلو املستدل إما أن يكون عاملا بأن 

وضع للندب واإلرادة أو عاملا بأنه مشترك بينهما أو شاكا يف موضوعه فان كان األمر وضع للوجوب أو عاملا بأنه 
عاملا بالوجوب فقد وجب عليه محله على الوجوب لعلمه بأنه موضوع له ال ألنه ال يأمن أن يكون قد عين به 

ن يكون احلكيم الوجوب وينبغي أن يدلنا على أنه موضوع للوجوب وإن كان عاملا بانه للندب فهو آمن إذا جترد أ
قد عين به الوجوب وإن كان عاملا بأنه مشترك بني الوجوب والندب فليس ذلك من قوهلم ويلزمهم إن كان كذلك 
أن جيعلوا املكلف خمريا بني محله إياه على الوجوب أو على الندب كما يقوله بعض الناس يف االسم املشترك أو يقول 

رون يف االسم املشترك وأن كان شاكا يف موضوع األمر فاالحتياط إن احلكيم للخلية من قرينة كما يقوله آخ
يقتضيه أن يفحص عن موضوعه حىت إذا عرفه محل خطاب احلكيم عليه ويكون آمنا من الضرر على أن كال منا إمنا 

للغة هو يف موضوع األمر ما هو يف اللغة وإجياب محله على الوجوب ألجل االحتياط ال يدل على أنه موضوع له يف ا



على أن من محل املأمور به على الوجوب عدوال عن االحتياط من وجوه ألنه ال يأمن إذا اعتقد وجوبه أن يكون 
ندبا فيكون اعتقاد وجوبه جهال وتكون نية الوجوب قبيحة وكراهته ألضداده قبيحة وأما وجوب إعادة الصلوات 

واجب غري متميز من غريه وليس كذلك موضوع اخلمس إذا ترك اإلنسان واحدة منها ال يدري ما هي فالن ال
األمر ألنه ميكن أن يعرف ما موضوعه ويعلم أن احلكيم جيب يف حكمته أن يعينه دون غريه وعلى أن العلم على 

  اليقني غري مستمر وجوبه أال 

وال أن يتحرى  ترى أن من يعتاد السهو يف صالته إذا سها فاليقني أن يعيد صالته وليس اليقني أن يبين على األقل
ومع ذلك مل جتب عليه اإلعادة ورمبا حققوا شبهتهم مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال دع ما يريبك 

إىل ما ال يريبك واجلواب أن املخالف يقول إذا محلت األمر على الندب فقد عدلت عما يريبين إىل الثقة واليقني وال 
  ريب يف ذلك 

فوائد األمر ألنه يدخل حتته احلسن واملندوب إليه واللفظ جيب محله على أمت فوائده ولقائل  دليل آخر الوجوب أعم
أن يقول ومل جيب محله على أمت فوائده فان قالوا ملكان االحتياط كان الكالم عليهم ما تقدم وإن قالوا ذلك قياسا 

إمنا محل على االستغراق ليس ألنه أعم فوائده على العموم قيل هلم وما العلة اجلامعة بينهما ويقال هلم إن العموم 
لكن لعلمنا بأنه موضوع لالستغراق فقط فينبغي أن تبينوا أن موضوع األمر للوجوب حىت يتم لكم غرضكم على 

أن الندب على التحقيق ليس بداخل حتت الوجوب ألن املندوب إليه هو الذي يستحق املدح بفعله وال يستحق 
  جيمع كال األمرين للواجب  الذم باالخالل به وليس

وقد استدل من جهة الشرع على أن أوامر اهللا سبحانه وأوامر نبيه صلى اهللا عليه و سلم على الوجوب بوجوه منها 
قول اهللا سبحانه فليحذر الذين خيالفون عن أمره األية فحذر من خمالفة أمر نبيه صلى اهللا عليه و سلم وتوعد عليه 

ل مبا أمر به فوجب كون اإلخالل مبا أمر به حمظورا وهذا هو وجوب فعل ما أمر به فاذا وخمالفة أمره هو اإلخال
ثبت ذلك يف أوامر النيب صلى اهللا عليه و سلم وجب مثله يف أوامر اهللا سبحانه ألن كل من قال إن الشرع قد دل 

لوجوب وإمنا قلنا إنه عز و جل على أن أوامر النيب صلى اهللا عليه على الوجوب قال إن أوامر اهللا سبحانه على ا
  حذر من خمالفة أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم ألنه قال ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فحث 

بذلك على الرجوع إىل أقواله مث عقب ذلك بقوله فليحذر الذين خيالفون عن أمره فعلمنا أنه بعث بذلك على التزام 
لرجوع إىل أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم فلو ثبت أن اهلاء يف أمره راجعة إىل اسم اهللا لدل ما كان دعا إليه من ا

على وجوب الرجوع إىل أوامر اهللا سبحانه ويف ذلك وجوب مأمورها وثبت مثله يف أوامر النيب صلى اهللا عليه و 
وره ألن املخالفة ضد املوافقة وموافقة القول سلم ألن أحدا ما فرق بينهما وإمنا قلنا إن خمالفة أمره هو اإلخالل مبأم

هو فعل ما يطابقه ومعلوم أن موافقة قول القائل لغريه افعل هو أن يفعل فيجب أن تكون خمالفته هو أن ال يفعل إن 
قيل خمالفة القول هو اإلقدام على ما حيظره القول ومينع منه فيجب أن تبينوا أن اإلخالل باملأمور به حيظره القول 

ىت يدخل يف االية وإذا بينتم ذلك فقد مت غرضكم من أن األمر يقتضي الوجوب قيل ليس حنتاج يف أن نعلم أن ح
اإلخالل باملأمور به خمالفة األمر إىل ما ذكرمت بل ميكننا أن نعلم ذلك مبا قلناه من أن املخالفة ضد املوافقة وموافقة 

قد بينا الداللة على موضع اخلالف إن قيل خمالفة األمر هو الرد األمر هو فعل املأمور به وإذا كان كذلك مل نكن 
على فاعله واهتامه يف القول وموافقته هو الثقة به وترك الرد عليه قيل موافقة القول هو اإلقدام على مطابقته 

يل املوجب وخمالفته هو ترك مطابقته والرد على النيب صلى اهللا عليه و سلم وأله وترك الثقة به هو خمالفة للدل



العتقاد الثقة به وليس هو خمالفة لألمر ألن األمر ال يدل على أنه غري متهم يف أقواله بل العلم بذلك يسبق 
االستدالل بأمره وكذلك الثقة به هو موافقة دليل الثقة به ال األمر بالفعل إن قيل لو كان اإلخالل باملأمور به خمالفة 

أمور هبا خمالفني ألمر اهللا ويف ذلك كوننا خمالفني هللا سبحانه إذا أخللنا بالنافلة قيل لألمر لكنا إذا مل نفعل النوافل امل
إمنا مل نكن خمالفني لالمر بالنافلة ألن األمر بالنافلة يف تعذر قول النيب صلى اهللا عليه و سلم األوىل أن تفعلوا كذا 

  وكذا 

عل وهو صريح األمر وإذا كان كذلك مل نكن خمالفني لالمر وجيوز أن ال تفعلوه وهذه زيادات ال ينيبء عنها قوله اف
بالنوافل ألن يف مضموهنا جواز الترك فان قيل فيجب أن تعلموا أن أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم ليس يف هذا 
وب التقدير حىت تعلموا أن اإلخالل باملأمور به خمالفة له وإذا علمتم ذلك فقد علمتم أن صيغة األمر تقتضي الوج

قبل االستدالل هبذه اآلية قيل حنن نعلم ذلك لعلمنا أن قول القائل افعل يقتضي إيقاع الفعل وأنه ال دليل يف صرحيه 
يدل على أنه يف تقدير قول القائل األوىل أن تفعل وجيوز أن ال تفعل وليس جيب إذا علمنا ذلك أن نعلم أنه على 

مل يكن يف صرحيه ما يدل على التخيري ونفي الوجوب إال بعد أن الوجوب ألنه ال جيب أن يكون على الوجوب إذا 
يثبت أن صرحيه يدل على الوجوب على ما ذكرناه من قبل فان قيل قد علمنا أن من قال إن ظاهر األمر للندب ال 

سلم واجلواب يلزمه الوعيد فعلمنا أن قوله فليحذر الذين خيالفون عن أمره املراد به الرد على النيب صلى اهللا عليه و 
أن اهللا سبحانه إمنا حذر من حلوق العذاب ممن خالف أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم وليس يف ذلك حتقق لنزول 

العذاب وإذا كان كذلك كان من محل أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم على الندب خمطئا بألن ذلك ليس من مسائل 
ثريا وكلما جاز أن يكون كثريا مل يؤمن حلوق العذاب بفاعله االجتهاد وكل ما كان خطأ فانه جيوز أن يكون ك

فثبت التحذير يف ترك املأمور به ولو كان ذلك من مسائل االجتهاد للحق ذلك الوعيد من خالف أمر النيب صلى 
  اهللا عليه و سلم إذا مل يعتقد أنه على الندب ويف ذلك بوجه الوعيد 

ل هلم اركعوا ال يركعون فذمهم على أهنم تركوا ما قيل هلم افعلوه ولو دليل آخر وهو قول اهللا عز و جل وإذا قي
كان األمر يفيد الندب مل يذمهم على ترك املأمور به كما أنه ال جيوز أن نقول إذا قيل هلم األوىل أن تفعلوه ومرخص 

  لكم يف تركه مل تذمهم على الترك وقوله عز 

  من كونه عز و جل ذاما هلم ألجل تركهم فعل ما قال هلم افعلوه  وجل ويل يومئذ للمكذبني كالم مبتدأ ال مينع
دليل آخر قول اهللا سبحانه إلبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك ليس باستفهام لكنه خارج خمرج الذم واالستبطاء 

ا منعك إلبليس وأنه ال عذر له وال رخصة يف إخالله بالسجود مع أمره به هذا هو املفهوم من قول السيد لعبده م
من دخول الدار إذا أمرتك مىت مل يكن السيد مستفهما فلو مل يكن األمر على الوجوب مل يذمه وال استبطأه ولكان 
إلبليس أن يقول الذي سوغ يل ترك السجود إنك مل تلزمينه بل رخصت يل يف تركه إن قيل لعله أمره بلغة أخرى 

ظاهر يقتضي أنه ذمه ألنه أمره أمرا مطلقا فلم يفعل ال ألنه واألمر فيها موضوع للوجوب ال يف لغة العرب قيل ال
أمره أمرا خمصوصا يف لغة خمصوصة على أن طريقة من قال أن األمر على الندب هو أنه يفيد اإلرادة ال غري 

  واإلرادة ال تفيد الوجوب وهذه الطريقة ال ختتلف فيها اللغات 
مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم دليل آخر وهو قوله سبحانه وما كان ملؤمن وال 

والقضاء قد يكون مبعىن الفعل وحقيقة األمر للقول فكأنه قال إذا فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم أمرا فليس ألحد 
و سلم أمر أن يتخري فيه ويف ذلك وجوب املصري إليه وقد قيل إن سبب نزول هذه اآلية أن النيب صلى اهللا عليه 



قوما أن يزوجوا زيد بن حارثة فأبوا فأنزل اهللا سبحانه هذه اآلية ولقائل أن يقول إن حقيقة األمر وإن كان يف القول 
فإنه إذا قرن بالقضاء فقيل قضى فالن أمرا جرى جمرى أن يقول فعل فالن شيئا سيما وقد قلنا فيما تقدم إن األمر 

  لقول ويف الشأن وإمنا يتخصص حبسب القرائن وهذه إذا أطلق كان حقيقة يف الشيء ويف ا

القرينة تدل على أن املراد به الشيء فيكون املراد بذلك إذا الزم شيئا ألن القضاء يكون مبعىن اإللزام وال ميتنع أن 
زيد يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم قد كان ألزم أن يزوج زيد بن حارثة بلفظ من ألفاظ اإللزام إن ثبت أن قصة 

  هي سبب نزول اآلية 
دليل آخر قوله تعاىل فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت 

اآلية فأوجب التسليم ملا قضاه والقضاء هو األمر ولقائل أن يقول إن القضاء هو اإللزام ها هنا وعلى أن املراد بقوله 
حرجا مما قضيت املراد به السخط وترك الرضا وهلذا قال ويسلموا تسليما فان قالوا لو كان مث ال جيدوا يف أنفسهم 

القضاء مبعىن اإللزام ملا قيل إن اهللا سبحانه قد قضى الطاعات كلها ألن النوافل ما ألزمها قيل ولو كان القضاء مبعىن 
ى أن املراد بقولنا إن اهللا قضى النوافل أنه أخرب األمر واألمر على الوجوب ملا قيل إن اهللا قد قضى الطاعات كلها عل

  عنها وذلك يعم الطاعات كلها النوافل وغريها 
دليل آخر وهو قوله سبحانه أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وهذا ال يدل ألنه أمر وفيه اخلالف وادعاؤهم اإلمجاع بأن 

نوافل طاعة للنيب صلى اهللا عليه و سلم وليست طاعة النيب صلى اهللا عليه و سلم واجبة ال يسلمها اخلصم ألن ال
بواجبة وقوله تعاىل فإن تولوا فإمنا عليه ما محل وعليكم محلتم لو رجع إىل صدر الكالم مل يصح التعلق به ألن التويل 

ليس هو ترك املأمور به ألنه ال يوصف بذلك تارك النوافل وقوله من بعد وإن تطيعوه هتتدوا ال يدل على وجوب 
  اعة ألن االهتداء قد الط

يكون بفعل النافلة إذ فاعلها مهتد إىل رشده وصالحه وقوله ومن يعص اهللا ورسوله فقد ضل ضالال مبينا إمنا يصح 
التعلق به يف وجوب أوامر النيب صلى اهللا عليه و سلم لو ثبت أن من مل يفعل مأمورها عاص للنيب صلى اهللا عليه و 

من األعراب ستدعون إىل قوم أويل بأس شديد تقاتلوهنم او يسلمون اآلية ال يدل  سلم وقوله تعاىل قل للمخلفني
ألن وجوب االستجابة إىل اجلهاد معلوم مبا تقدم وقوله تعاىل وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم يدل على أن 

   املراد بالتوايل ها هنا العدول عن الطاعة على وجه العناد ألهنم هكذا تولوا من قبل
دليل آخر وهو ما روي أن رجال قال يا رسول اهللا أحجتنا هذه لعامنا أم لألبد فقال بل لعامكم فقط ولو قلت نعم 
لوجبت فأخربها أن وجوهبا متعلق بقوله ولقائل أن يقول إن قوله نعم ليس بأمر فيدل على ما ذكرمت واملراد بذلك 

املوجب لذلك إخبار اهللا تعاىل عن وجوهبا لقوله تعاىل وهللا لو قلت نعم هي لألبد لوجبت عليكم يف كل عام ويكون 
على الناس حج البيت وذلك أن وجوب احلج قد كان استقر ومل يعلم السائل أن تلك احلجة مسقطة للوجوب 

الثابت باآلية بل جوز أن ال يسقطه إال يف تلك السنة فقول النيب صلى اهللا عليه و سلم لو قلت نعم معناه لو قلت 
يسقط الفرض يف تلك السنة فقط لوجبت ألنه كان يكون ذلك بيانا لكون الواجب الثابت باآلية ثابتا يف كل  انه

  سنة 
دليل آخر وهو ما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل 

  صالة ولو كان األمر بالشيء ال 



يكن يف هذا الكالم فائدة ألن السواك قد كان ندبا قبل هذا الكالم ولقائل أن يقول إن هذا يقتضي إال كونه ندبا مل 
  الوجه أمارة على انه أراد ألمرهتم على وجه يقتضي الوجوب وليس ميتنع أن يقتضي األمر الوجوب بداللة 

ان يف الصالة فقال ما منعك ان دليل آخر روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دعا أبا سعيد اخلدري فلم جيبه ألنه ك
تستجيب وقد مسعت قول اهللا سبحانه يأيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول اآلية فالمه على ترك االستجابة مع 
أن اهللا سبحانه أمر هبا فدل على أن األمر على الوجوب فان قيل إن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يلمه ولكنه أراد 

قبح االستجابة للنيب صلى اهللا عليه و سلم إذا دعاه وهو يصلي وأن دعاء النيب صلى اهللا عليه و أن يبني أنه ال ي
سلم خمالف لدعاء غريه واجلواب أن ظاهر الكالم يقتضي اللوم وهو يف معىن اإلخبار عن نفي العذر وذلك ال يكون 

  إال واألمر على الوجوب 
  ه دليل آخر وقد استدل على ذلك باإلمجاع من وجو

منها أن األمة اتفقت على وجوب طاعة اهللا ورسوله وامتثال أوامرمها طاعة هلما فكان واجبا ولقائل أن يقول املراد 
بطاعة اهللا وطاعة رسوله التصديق هلما وامتثال ما أوجبا دون ما مل يوجباه من النوافل وما ثبت من كون النوافل 

   يدل على أن املراد بوجوب طاعة اهللا ورسوله ما ذكرناه مأمور هبا وفاعلها يكون مطيعا وال جيب عليه ال
ومنها أن املسلمني كانوا يرجعون إىل كتاب اهللا وسنة رسوله يف األحكام ومل يسئلوا النيب صلى اهللا عليه و سلم عن 

الندب بعض أوامره ما الذي عناه به وقد أجيب عن ذلك بأهنم إمنا رجعوا إليهما ألن األحكام تثبت باإلجياب وب
  والوجوب يثبت بغري األمر مما هو يف الكتاب والسنة حنو الزجر والتهديد 

والوعيد واخلرب عن الوجوب وهلذا فهموا وجوب الصالة من قول اهللا سبحانه إن الصلواة كانت على املؤمنني كتابا 
 يدل على وجوب احلج موقوتا فلفظة على تقتضي الوجوب وقوله وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال

  وقوله والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا اآلية يدل على وجوب الزكاة 
ومنها أن أبا بكر الصديق رضوان اهللا عليه استدل على وجوب الزكاة على أهل الردة بقوله وءاتوا الزكاة ومل ينكر 

روا وجوهبا وإمنا أنكروا استدامة وجوهبا عليهم عليه أحد يف هذا االستدالل وقد أجيب عن ذلك بأن القوم مل ينك
واألمر بالزكاة ال يدل على االستمرار فعلمنا أنه مل يتعلق باألمر وإنه إمنا احتج باقتران الزكاة إىل الصالة وكون 

  الصالة مستمرا وجوهبا 
هنا كانت حتمل ومنها أن الصحابة كانت حني تسمع األمر من الكتاب والسنة حتمله على الوجوب فدل على أ

األوامر على الوجوب كما دل رجوعها إىل أخبار اآلحاد يف األحكام على أهنا اعتقدت كوهنا حجة أال ترى إىل 
إجياهبا أخذ اجلزية من اجملوس برواية عبد الرمحان سنوا هبم سنة أهل الكتاب وإجياهبم غسل اإلناء من ولوغ الكلب 

ه سبعا وأوجبوا إعادة الصالة عند ذكرها لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم بقول النيب صلى اهللا عليه و سلم فليغسل
فليصلها إذا ذكرها إىل غري ذلك وقد أجيبوا عن ذلك بأهنم إمنا صاروا إىل شيء سوى األمر يف وجوب هذه 

حانه وأشهدوا العبادات ألهنم كما اعتقدوا الوجوب عند هذه األوامر فإهنم مل يعتقدوه عند غريها حنو قول اهللا سب
  إذا تبايعتم فكاتبوهم إن علمتم فيهم 

خريا فانكحوا ما طاب لكم من النساء وإذا حللتم فاصطادوا إىل غري ذلك وليس ألحد أن يقول إمنا مل يعتقدوا 
  الوجوب عند هذه األوامر لدليل بأوىل من أن تقولوا إمنا قالوا بالوجوب عند تلك األوامر لدليل ال لظاهر األمر 

حتج أصحابنا القائلون بأن األمر ال يقتضي الوجوب مبا هذا معناه لو اقتضي األمر الوجوب القتضائه إما بلفظه وا



أو بفائدته اليت هي اإلرادة أو بشرطه الذي هو الرتبة وليس شيء من ذلك يقتضي الوجوب فاألمر إذا ال يقتضي 
  ألمر يقتضي الندب الوجوب لكن اإلرادة تقتضي الندب على بعض الوجوه فصح أن ا

واستدلوا على أن صيغة األمر ال تقتضي الوجوب بأن الوجوب ليس يف لفظها وبأن صيغتها إمنا تفيد اإلرادة فقط 
  واستدلوا على ذلك بوجوه 

منها أنه ال فرق بني قول القائل افعل وبني قوله أريد منك أن تفعل يفهم أهل اللغة من أحدمها ما يفهمونه من اآلخر 
مل أحدمها مكان اآلخر فجرى جمرى إدراك البصر ورؤية البصر يف أن املفهوم من أحدمها هو املفهوم اآلخر ويستع

  فلما أفاد قولنا أريد منك أن تفعل اإلرادة فقط دون كراهة ضد الفعل ودون إجياب الفعل وجب مثله يف قولنا أفعل 
أمرا إذا كان فوق املقول له يف الرتبة وسؤاال إذا كان ومنها أن أهل اللغة قالوا إن قول القائل لغريه افعل يكون 

دونه يف الرتبة فلم يفرقوا بينهما إال بالرتبة ومعلوم أن السؤال ال يقتضي إجياب الفعل على املسؤول وال كراهة ضد 
  ما سأله فعله وإمنا يقتضي اإلرادة فقط فوجب يف األمر مثل 

  ور ال نفصل من السؤال بشيء زائد على الرتبة ذلك إذ لو اقتضى الوجوب أو كراهة ضد املأم
ومنها أن األمر ضد النهي وال معىن لكونه ضدا له إال أن فائدته ضد فائدته وفائدة النهي كراهة الناهي املنهي عنه ال 

  غري فكان فائدة األمر إرادة املأمور به ال غري ألهنا ضد الكراهة 
وما زاد على اإلرادة ال دليل يدل على اقتضاء األمر له فلم جيز أن ومنها أن األمر يفيد أن اآلمر مريد للفعل 

  يقتضيه فصح أنه يقتضي اإلرادة فقط 
ومنها أن صيغة األمر جيوز استعماهلا يف التهديد واإلباحة وإمنا يتميز منهما باإلرادة فهي كافية يف ثبوت حقيقة األمر 

من غريها ولو مل يتميز األمر من غريه إال بالكراهة لضد املأمور به فال افتقار هبا إىل شيء من كراهة ضد املأمور به و
لكان األمر بالنوافل ليس بأمر على احلقيقة ألن اهللا تعاىل ما كره أضدادها وقد أمجع املسلمون على أن اهللا سبحانه 

  قد أمر بالنوافل وإمنا مطيعون له بفعلها 
واستدعاء له فيجب أن يثبت معه من أحوال القائل ما يطابقه ومنها أن قول القائل لغريه افعل هو طلب للفعل 

ليكون مستعمال يف موضوعه والذي يطابق طلب الفعل بالقول إرادته وما عدا ذلك ال حاجة باملأمور إليه من كراهة 
  وغريها 

ث الفعل املأمور به أو قالوا فثبت أن صيغة األمر ال تفيد إال اإلرادة وليس خيلو إما أن تفيد إرادة مطلقة متعلقة حبدو
إرادة على طريق الوجوب أو إرادة فعله ال حمالة وليس جيوز أن تفيد إرادة فعله ال حمالة ألن املعقول من قولنا إن 

اإلنسان يريد أن يفعل غريه الفعل ال حمالة هو أنه يريد فعله ويكره تركه وقد بينا أن األمر ال يقتضي كراهة الترك 
  فعل ال حمالة غري ما ذكرناه مل يكن األمر يقتضيها ملا ذكرناه من األدلة ولو عقل من إرادة ال

وأما إرادة الفعل على طريق الوجوب فإن عين هبا أهنا إرادة الفعل ال حمالة فقد أفسدناه وإن عين هبا إرادة فعل 
  هذه البتة املأمور به وإرادة أن ينوي املأمور الوجوب فذلك باطل ألنه ال دليل يف األمر على فعل 

واستدلوا على أن اإلرادة املطلقة ال تقتضي الوجوب بأن اإلنسان قد يريد الواجب والندب واملباح والقبيح واهللا 
عز و جل إمنا يريد من املكلفني يف دار التكليف ما كان له صفة زائدة على حسنه ألن إرادة القبيح يستحيل عليه 

ال فائدة فيها ألنه ال يترجح وجود املباح على عدمه يف استحقاق ثواب ومدح ألهنا قبيحة وإرادة املباح من املكلفني 
فلم يكن يف إرادته فائدة يف دار التكليف وأما إرادة ما له صفة زائدة على حسنه فيحسن من احلكيم ألن ماله صفة 



حسن ذلك كان زائده على حسنه إما أن يكون ندبا أو واجبا وإرادة كل واحد منهما حيسن من احلكيم فاذا 
الواجب ينفصل من الندب باستحقاق الذم على اإلخالل به وهذه زيادة ال يقتضيها حكم األصل يف كثري من 

األفعال مل جيز إثباهتا إال لدليل زائد فمىت مل حيصل دليل زائد وجب نفيها كما أنه ملا يثبت دليل يقتضي وجوب صالة 
  زائدة وجب نفيها 

تضي الوجوب ألن العايل الرتبة قد يأمر بالندب كما أنه قد يأمر بالواجب فلم تكن الرتبة قالوا والرتبة أيضا ال تق
مقتضية للوجوب واجلواب أما قوهلم أوال إنه ليس يف صيغة األمر ذكر للوجوب فانه يقال هلم وليس يف صيغة األمر 

لوجوب الذي هو قولك أوجبت يف ذكر لإلرادة وال لكون الفعل مندوبا وأيضا فانه ال ميتنع أن ال يكون ذكر ا
صرحية ويكون هو لفظ آخر من ألفاظ الوجوب وذلك أنه يقتضي إجياب الفعل ال حمالة على ما بيناه كما أن قول 

القائل لغريه افعل ال حمالة وقوله ألزمتك الفعل يقتضي الوجوب وإن مل يكن ذكر الوجوب يف صرحيها وأما قوهلم إنه 
غريه افعل وبني قوله لغريه أريد منك أن تفعل فانه يقال هلم أتعنون أنه ال فرق بينهما يف أن ال فرق بني قول القائل ل

كل واحد منهما موضوع لإلرادة كما وضع قولنا سواد للسواد أو تعنون أنه وضع لشيء آخر واإلرادة تفهم تبعا 
  له 

قولنا افعل موضوع لشيء غري اإلرادة فبينوا انه  فان قالوا هبذا الثاين ورمبا فسروا كالمهم به قيل هلم فقد أقررمت أن
غري الواجب حىت يتم دليلكم وإن أردمت األول مل نسلمه لكم فان استدللتم عليه مبا ذكرمتوه قيل لكم ال نسلم أنه 
 ال فرق بني قول القائل لغريه افعل وبني قوله أريد منك أن تفعل بل بينهما فرق وهو أن قوله افعل يفيد أن يفعل ال

حمالة ويفيد اإلرادة من حيث كان املتكلم هبذا الكالم باعثا على الفعل وال جيوز أن يبعث إال على فعل ما له فيه 
غرض ولو عزلنا هذا عن أنفسنا مل نعلم أنه مريد للفعل وليس كذلك قوله أريد منك أن تفعل ألن ذلك صريح يف 

فضال عن أن يكون مستدعيا ال حمالة وأما قوهلم إنه الفرق  اإلخبار عن كونه مريدا وليس بصريح يف استدعاء الفعل
بني السؤال وبني األمر إال بالرتبة فاجلواب عنه أنه ال فرق بني األمر والسؤال يف اقتضائهما للفعل ال حمالة أال ترى 

لك ال حمالة وأن أن الواحد منا إذا قال اللهم اغفر يل أو قال لالمري اخلع علي فإنه جيد من نفسه أن يطلب وقوع ذ
ال يقع اإلخالل به وإن أورد ذلك على طريق التضرع وعلم أن إيصال اخللعة إليه تفضل ال يستحق باالخالل به 
الذم فكأنه يقول أنا أعلم أن ذلك تفضل ولكين أطلب أن يفعل يب ال حمالة أال ترى أن السائل قد يصرح بذلك 

  علي باخللعة  فيقول اخلع علي أيها األمري وال ختل بالتفضل
فان قيل فاذا كان قول السائل للمسؤول افعل هو طلب للفعل ال حمالة وكان السائل بذلك طالبا للفعل ال حمالة فقد 
أراد الفعل ال حمالة وإال مل يكن مستعمال للفظة فيما وضعت له وقولنا أراد الفعل ال حمالة يفيد أنه أراده وكره ضده 

حسن ألنه قد يكون ضد ما سأله حسنا وكراهة احلسن قبيحة قيل قد بينا أن وتركه ويف ذلك كونه كارها لل
اإلنسان إذا سأل غريه شيئا فقد طلب أن يفعله ال حمالة وجيري جمرى أن يقول أعطين ماال وال ختل بذلك وقد 

الة أفتقولون يصرح السائل بذلك وال شبهة يف أن ذلك طلب للفعل ال حمالة والسائل هبذا الكالم طالب للفعل ال حم
  إن من قال ذلك يكره ضد 

ما سأل فان قالوا ال مع أنه طالب أن يفعل املسؤول الفعل ال حمالة قلنا مثله يف السؤال إذا جترد عن هني وإن قالوا 
هو كاره لضد ما سأله وكراهة احلسن قبيحة كانوا قد التزموا ما عابوه وإن قالوا ال ميتنع حسن كراهة احلسن قلنا 

يف السؤال ويقال هلم كراهة احلسن قبيحة إذا كانت كراهة له ألنه حسن فأما إذا كانت كراهة له ألن فيه مثله 



مضرة أو فوت منفعة فال أال ترى أن اإلنسان يقول خرج زيد من عندي آخر النهار وإين لكاره لذلك ملا يل يف 
زيد عمرا ألنين أحسده واستضر جبسدي  كونه عندي من األنس وال يلومه أحد على ذلك ولو قال أردت أن يقتل

إياه المه العقالء فليس يلزم حسن إرادة القبيح على حسن كراهة احلسن ال حلسنه وما نذكره يف الكتاب من 
  إطالق قبح كراهة احلسن إمنا جرينا فيه على طريقة أصحابنا 

ول فعل ما ليس بالزم قيل امللزم غريه فان قالوا لو كان السائل قد طلب الفعل ال حمالة لكان قد أوجب على املسؤ
الفعل واملوجب عليه هو الذي يلحقه الذم واللوم باإلخالل به إما حبق وإما بغري حق وذلك مرتفع عن السائل فلم 

  يكن موجبا وال ملزما للفعل 
فعل ال حمالة وال فان قالوا فإذا كان السؤال يقتضي الفعل ال حمالة وال يوجبه فما أنكرمت أن يكون األمر يقتضي ال

يوجبه قيل إنا نقول إن لفظة افعل تقتضي استدعاء الفعل ال حمالة وقد يستدعي هبا اإلنسان القبيح واملباح ملنافعه 
وإمنا نعلم أهنا استدعاء وطلب ملا ليس بقبيح وال مباح إذا صدرت من حكيم وال جتوز عليه املنافع واملضار أو ناقل 

واملضار وذلك مينع أيضا أن يكون استدعاء أن يفعل املأمور الفعل ال حمالة وليس هو عمن ال جيوز عليه املنافع 
بواجب فعله ألنه ال حيسن أن يقال للمكلف افعل هذا الفعل ال حمالة وهو بصفة الندب إال وبني له أنه بصفة الندب 

  ع واملضار وال الذي جيوز له اإلخالل به ألن اهللا إمنا يأمرنا مبصاحلنا ويستحيل عليه املناف

جيوز أن يقول احلكيم لغريه افعل هذا الفعل ال حمالة وهو يعلم أنه ينتفع به وال يستضر بتركه بل ال بد أن يبني له 
جواز تركه فاذا مل يبينه ثبت الوجوب ألن تقدير األمر بالنوافل األوىل أن تفعل ولك أن ال تفعل وهذه زيادة فافتقر 

  الدليل فال بد من الوجوب  إثباهتا إىل دليل فمىت فقد
وأما اجلواب عن قوهلم إن النهي ال يقتضي إال كراهة الناهي للمنهي عنه فهو أنا ال نسلم ذلك يف النهي بل قول 

القائل ال تفعل هو طلب لإلخالل بالفعل ال حمالة كما أن قوله افعل هو طلب للفعل ال حمالة وإمنا تعقل الكراهة على 
 جيز أن مينع املتكلم إال مما هو كاره له وأيضا إن قولنا ال تفعل كالنفي لقولنا افعل فان طريق التبع من حيث مل

  اقتضى النهي الكراهة فيجب أن يقتضي األمر نفي الكراهة فقط 
وأما اجلواب عن قوهلم إن لفظة افعل تدخل يف أن يكون أمرا باإلرادة ال غري واإلرادة ال تقتضي الوجوب فهو أن 

يدل على أن ما به يكون األمر أمرا وهو اإلرادة ال يفيد الوجوب وال يدل على أن الصيغة ما وضعت هذا إمنا 
للوجوب وأحد األمرين مباين لآلخر أال ترى أنه ال ميتنع أن يقول أهل اللغة قد وضعنا قولنا افعل للوجوب ومسينا 

وجوب أو يف الندب أال ترى أن املخالف يقول قد قولنا افعل أمرا إذا أراد املتكلم هبا الفعل سواء استعملت يف ال
  وضعت لفظة افعل لإلرادة ووضعت بأهنا صيغة افعل سواء استعملت يف اإلرادة أو يف الكراهة 

وأما اجلواب عن قوهلم إن لفظة افعل تفيد اإلرادة وما زاد عليها ال دليل على إفادهتا له فهو أهنم إن أرادوا أهنا 
مسلم وقد أفسدناه من قبل وإن أرادوا أهنا موضوعة لغري اإلرادة واإلرادة مفهومة منها على موضوعة لإلرادة فغري 

  طريق التبع قيل هلم فقد بطل قولكم ال دليل يدل على اقتضائها على ما زاد على اإلرادة 
  وأما اجلواب عن قوهلم إنه ينبغي أن يثبت من أحوال اآلمر ما يطابق 

غري أن قوله افعل يقتضي ظاهره أن يفعل ال حمالة والذي يطابق ذلك هو اإلرادة  قوله افعل فهو أن ذلك صواب
  والكراهة لضد الفعل فعليهم إفساد ذلك حىت يتم دليلهم 

ورمبا استدلوا على أن األمر ليس على الوجوب بأن السلطان قد يأمر باحلسن وبالقبيح ويوصفان بأهنما مأمور هبما 



بأنه أمر على احلقيقة فلو كان األمر يفيد الوجوب ملا وصف هذين بأهنما مأمور هبما على احلقيقة ويوصف السلطان 
واجلواب أن هذا إمنا يدل على أن لفظة افعل مىت صدرت من مريد للفعل كانت أمرا على احلقيقة وال تدل على أن 

ا قالوا لو اقتضت الوجوب صيغها اليت هي قول القائل افعل ما وضعت للوجوب وقد بينا فرق ما بني املوضعني ورمب
لكانت إذا تناولت القبيح جعلته واجبا وهذا إمنا يفسد بكوهنا جاعلة للفعل واجبا ولسنا نقول ذلك بل نقول إهنا 

موضوعة القتضاء الفعل ال حمالة واملتكلم هبما قد طلب الفعل ال حمالة فاذا كان حكيما يستحيل عليه املنافع واملضار 
جيب أن يفعل ال حمالة وال يلزم إذا استعملت يف غري اإلجياب أن ال تكون موضوعة له ألهنا  علمنا أن الفعل مما

مستعملة يف غري اإلرادة وال مينع ذلك عندهم من وضعها هلا وصيغة العموم قد تستعمل فيما دون االستغراق وال 
  تدل على أهنا ما وضعت لالستغراق 

  باب يف صيغة األمر الواردة بعد حظر

أهنا إذا وردت بعد حظر عقلي أو شرعي أفادت ما تفيده لو مل يتقدمها حظر من وجوب أو ندب وقال جل  اعلم
  الفقهاء إهنا تفيد بعد احلظر الشرعي اإلباحة واإلطالق 

ودليلنا أن صيغة األمر إمنا وجب أن حتمل على الوجوب ألهنا موضوعة له وقد صدرت من حكيم وجتردت عن 
  مستعملة يف غريه  داللة تدل على أهنا

  وهذه األمور قائمة بعد احلظر فدلت على الوجوب 
وميكن املخالف أن يقول إهنا بعد النهي موضوعة لإلباحة يف أصل اللغة أو يف العرف وأن يقول إهنا موضوعة 

ل ألن املعقول لإلجياب يف األحوال كلها غري أن تقدم النهي من اآلمر داللة على أنه استعملها يف اإلباحة واألول باط
من لفظة افعل البعث على الفعل واستدعاؤه دون التخيري بني الفعل وتركه واإلباحة هي ختيري بني الفعل وتركه فلم 

تكن مستفادة من صيغة األمر وألن هذا القول ال يشهد له أهل اللغة فهو جار جمرى أن يقال إن األمر يقتضي 
عن أوهامنا أن الشيء املأمور به مما جتب إباحته لوال النهي ملا سبق إىل الوجوب يف مكان دون مكان وألنا لو عزلنا 

  أفهامنا من األمر اإلباحة وهلذا إذا قال األب البنه اخرج من احلبس إىل املكتب ال يسبق إىل األفهام إباحة اخلروج 
ه أحبت وأطلقت وافعل إن شئت فان قالوا لو مل يفد اإلباحة مل يكن هلا لفظ بعد احلظر قيل بلى هلا ألفاظ وهو قول

وأنت خمري بني الفعل وتركه فأما إن قيل إن تقدم احلظر داللة على أن املتكلم استعمل صيغة األمر يف اإلباحة كما 
أن العجز داللة على أن املتكلم مل يعن باألمر العجز فالذي يبطله هو أن ذلك إمنا يكون داللة على ما ذكروه لو مل 

ور من كونه حمظور إىل كونه واجبا فأما وذلك جائز فال داللة فيه على العدول عن ظاهر األمر وهلذا جيز انتقال احملظ
  كان األمر الوارد بعد حظر عقلي يفيد الوجوب 

فان قيل الظاهر من الشيء احملظور بالنهي أن ال ينتقل إىل الوجوب قيل ال نسلم ذلك ولو كان كذلك لكان معىن 
كرمت أنه األكثر واألغلب وذلك يقتضي غالب الظن فان احملظور بالنهي ال ينتقل إىل الوجوب قولكم أن الظاهر ما ذ

واألمارة الدالة على الظن ال تنتقل عن موجب الداللة الدالة على العلم واألمر الصادر عن اهللا سبحانه داللة على 
  ا يقتضي أن ذلك هو ظاهرها كما أن العلم وليس وجداننا أوامر واردة بعد احلظر وهي مستعملة يف اإلباحة مم

وجداننا ألفاظ عموم مل يرد هبا اإلستغراق ال تدل على أهنا ما وضعت لذلك وقد قال قاضي القضاة إن األمة إمنا 
محلت قول اهللا سبحانه فاذا حللتم فاصطادوا وقوله سبحانه فاذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض على اإلباحة 



لنيب صلى اهللا عليه و سلم ضرورة أن هذه األشياء مباحة لوال ما عرض فيها من إحرام أو ألهنا علمت من قصد ا
تشاغل بالصالة وما أشبه ذلك وقد يعلم اإلنسان أن زيدا ال يوجب على عبده اخلروج من احلبس بل يبيحه له إال 

خلروج ورمبا كان موجبا بذلك عليه عندما يريد حبسه فيه فلهذا نعلم أنه إذا قال له اخرج من احلبس أنه قد أباحه ا
  اخلروج وهو األكثر يف العبيد ملا يعرض من كوهنم يف احلبس من مضرة املوىل بانقطاعهم عن خدمته 

  باب يف األمر باألشياء على طريق التخيري هل يفيد وجوب مجيعها على البدل

  أم يفيد وجوب واحد منها ال بعينه 
ا إن األشياء واجبة على البدل ومعىن إجياب اهللا سبحانه إياها على البدل ونبني اعلم أنه ينبغي أن نبني معىن قولن

الشرط يف إجياهبا على البدل ونبني جواز ورود التعبد هبا على البدل ونبني الطريق إىل ثبوت التعبد باألشياء على 
  البدل وأن اهللا سبحانه قد تعبدنا باألشياء على البدل ونبني كيفية التعبد هبا 

فأما معىن قولنا إن األشياء واجبة على البدل فهو أنه ال جيوز للمكلف اإلخالل جبميعها وال يلزمه اجلمع بينها 
ويكون فعل كل واحد منها موكوال إىل اختياره لتساويها يف وجه الوجوب ومعىن إجياب اهللا سبحانه هلا هو أنه كره 

حد منها إذا فعل املكلف اآلخر وفوض إىل املكلف فعل أيها ترك مجيعها وأراد كل واحد منها ومل يكره ترك كل وا
  شاء وعرفه مجيع ذلك وقد 

جيوز أن يريد مجيعها على البدل وعلى اجلمع ويفارق ذلك الواجبات املرتبة حنو التيمم مع تعذر الوضوء ألن فعل 
فني بني أن ميسح عليهما أن التيمم والوضوء ليس مبوكول إىل اختيار املكلف وقد دخل يف ذلك ختيري الالبس للخ

  يغسل رجليه وإن تعني عليه غسلهما عند ظهورمها ألن تبقية اخلف ونزعه موكول إىل اختياره 
فأما شروط إجياب األشياء على التخيري فضربان أحدمها أن يتمكن املكلف من الفعلني بأن يقدر عليهما ويتميزان له 

اوهلا التعبد حنو أن يكونا واجبني أو ندبني ألنه لو خري اهللا سبحانه بني واآلخر أن يتساوى الفعالن يف الصفة اليت تن
قبيح ومباح لكان قد فسح يف فعل القبيح تعاىل اهللا عن ذلك ولو خري بني ندب ومباح لكان قد جعل للمكلف أن 

اجب وندب لكان يفعله وأن ال يفعله من غري أن يترجح فعله على تركه وذلك يدخله يف كونه مباحا ولو خري بني و
  قد فسح يف ترك الواجب ألنه قد اباحه تركه إىل غريه 

وقد قيل إن اهللا سبحانه ملا خري بني تقدمي الزكاة وتأخريها مل خيري بني واجب ونفل وإمنا خري اإلنسان بني أن جيعل 
نفسه عن هذه الصفة  نفسه عند حؤول احلول على الصفة اليت تلزم معها الزكاة بأن ال يقدم الزكاة وبني أن خيرج

بأن يقدمها وعندنا أنه إمنا خري بني التقدمي والتأخري ألن كل واحد منهما يسد مسد صاحبه يف املصلحة وال جيوز أن 
خيري اإلنسان بني أن يفعل الفعل وال يفعله إال إذا كان مباحا هلذا قال شيوخنا إن اإلنسان إمنا خري بني الصوم يف 

يف احلضر وعند قوم أنه خري بني الصوم يف السفر وبني الصوم يف احلضر فلم حيصل التخيري السفر وبني العزم عليه 
  بني الفعل وتركه 

فأما الداللة على جواز التعبد باألشياء على التخيري فهي أنه ال ميتنع يف العقل أن يصلح زيد عند كل واحد من 
أن يكون الفعل صالحا لشخص واحد جاز أن يكون فعلني كما ال ميتنع ان يصلح عند فعل واحد معني وكما جاز 

  الفعالن صالحا يف واجب واحد أال ترى أن اإلنسان قد يظن أن ولده ال ميضي إىل 



املكتب إال إذا أمر يده على رأسه وقد يظن أن ميضي عند ذلك وعندما يهب له درمها وإذا مل ميتنع ذلك يف األفعال 
ن فيه تفويت مصلحتنا وال ان يوجب جمموعهما ألن املصلحة حتصل من مل حيسن أن ال يكلف وال واحدا منها أل

دون جمموعهما فال وجه لوجوهبما على اجلمع وال أن يوجب أحدمها بعينه ألنه يكون املكلف قد فصل بينهما يف 
  الوجوب مع اشتراكهما يف وجه الوجوب 

دمها عقلي واآلخر مسعي أما العقلي فيجوز أن وأما الكالم يف طريق ورود التعبد باألشياء على البدل فضربان أح
يعلم بالعقل تساوي شيئني أو أكثر يف وجه الوجوب كرد الوديعة بكل واحدة من اليدين وأما الشرعي فضربان 
أحدمها مشروط بطريقة عقلية واآلخر غري مشروط بطريقة عقلية أما أألول فنحو أن يأمرنا اهللا سبحانه بأشياء يف 

يل اجلمع بينهما فنعلم أهنا على التخيري وأما الثاين فضربان أحدمها أن يرد السمع بتساوي أشياء وقت واحد ويستح
  يف وجه الوجوب واآلخر أن يرد باجياب أشياء على طريق التخيري وذلك حنو الكفارات الثالث 

وأهنا تتعني بالفعل وقد ذهب الفقهاء إىل أن الواجب منها واحد ال بعينه وقال بعضهم إن الواجب منها واحدة 
وذهب شيخانا أبو علي وأبو هاشم إىل إن الكل واجبة على التخيري ومعىن ذلك أنه ال جيوز اإلخالل بأمجعها وال 
جيب اجلمع بني اثنني منهما لتساويهما يف وجه الوجوب ومعىن إجياب اهللا إياها هو أنه أراد كل واحدة منها وكره 

نها إىل األخرى وعرفنا ذلك فان كان الفقهاء هذا أرادوا وهو األشبه بكالمهم ترك أمجعها ومل يكره ترك واحدة م
فاملسألة وفاق وكل سؤال يتوجه علينا فهو يتوجه عليهم يلزمنا وإياهم االنفصال عنه وإن قالوا بل الواجب واحد 

هو الواجب عليه فاخلالف بيننا معني عند اهللا غري معني عندنا إال أن اهللا سبحانه قد علم أن املكلف ال خيتار إال ما 
  وبينهم يف املعىن 

  والدليل على ما قلناه قوله تعاىل فكفارته إطعام عشرة مساكني 

من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة اآلية وقوله فكفارته إطعام إجياب لإلطعام وقوله أو كسوهتم 
بينهما يف اإلجياب ال على اجلمع فكانا واجبني على التخيري عطف على االطعام تقديره أو كفارته كسوهتم فشرك 

فصح أن كل واحد منهما يقوم مقام اآلخر يف الوجوب فان قيل قوله فكفارته إطعام جيوز أن يكون إخبارا عما 
حيصل من الكفارة فكأنه قال فما يوجد من الكفارة هو إطعام أو كسوة من حانث آخر أو عتق قيل هذا الكالم من 

 هو إجياب لرجوع األمة إىل اآلية يف إجياب الكفارة وايضا لو كان كما ذكرمت ملا كان اخلطاب راجعا إىل كل من اهللا
حلف وإمنا كان يرجع أوله إىل بعض من حلف وثانيه إىل بعض آخر وثالثه إىل بعض ثالث ألنه ليس كل من حلف 

ل عز و جل فكفارته إطعام مث قال أو كسوهتم أو حترير فقد كفر وال كل من كفر فقد كفر باإلطعام فان قيل إمنا قا
رقبة ألن بعض املكلفني يلزمه اإلطعام وبعضهم يلزمه الكسوة وبعضهم يلزمه العتق فكأنه قال فكفارته إطعام عشرة 

مساكني لبعضهم أو الكسوة لبعض آخر قيل إن قوله ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم خطاب للكافة واملراد به 
كل واحد منهم التفاق املسلمني على أن كل حانث قد قيل له كفر باإلطعام أو الكسوة أو بالعتق ومل يقل أحد إن 
اهللا سبحانه قال لواحد كفر باإلطعام وقال آلخر كفر بالكسوة يبني ذلك أن محل اآلية على ذلك حيوج إىل إضمار 

كسوهتم لبعضكم وليس جيوز إضمار ال دليل عليه حىت يكون تقديره فكفارته إطعام عشرة مساكني لبعضكم أو 
وأيضا فلو كان قوله فكفارته خطابا للكافة ال لكل واحد منهم لقال فكفارته إطعام عشرة مساكني وكسوهتم 

  وحترير رقبة ألن الثالثة واجبة على اجلمع عليهم أال ترى أنه جيب على 



  ين يف حال ما جيب العتق فقط على أخرين بعضهم الكسوة فقط يف حال ما جيب اإلطعام فقط على آخر
دليل آخر لو كانت الواحدة من الكفارات واجبة بعينها على املكلف لعينها اهللا عز و جل له وإال كان قد كلفه ما 

  ال طريق له إليه وذلك ال جيوز وليس يف شيء من األدلة تعيني لكفارة من الكفارات 
الثالث فلو وجب واحدة منها على املكلف ال  كل مكلف بني الكفارات دليل آخر قد خري اهللا سبحانه واملسلمون

غري لكان اهللا سبحانه قد خريه بني الواجب وبني ما ليس بواجب ويف ذلك إباحة اإلخالل بالواجب إن قيل إمنا خري 
اهللا بني الكفارات وإن كان الواجب منها واحدا ألنه قد علم أن املكلف ال خيتار إال الواجب قيل له ليس خيلو 

لواحدة منها إما أن يكون له تأثري يف كوهنا مصلحة واقعة على وجه الوجوب أو ليس له تأثري يف ذلك فان اختياره ل
مل يكن له تأثري يف ذلك أدى إىل أن يتفق وقوع املكلفني مع كثرهتم وطول أزماهنم على املصلحة دون املفسدة وذلك 

ذلك جواز اتفاق تصديق أنبياء من مجلة كذابني ممن ال  يف التعذر كتعذر اتفاق الفعل احملكم ممن ليس بعامل به ويف
يعلم الفرق بينهم وأيضا فلو صح وقوع الواجب اتفاقا مل خيرج الباري سبحانه من كونه خمريا لنا بني الواجب وبني 
ة ما ليس بواجب ومبيحا لنا اإلخالل بالواجب وإن علم أنا ال خنل به وأيضا فاألمة جممعة على أن من كفر بواحد
من الكفارات لو كفر بغريها أجزأه وكان مكفرا مبا تعبد به فلو مل يكن ما كفر به واجبا مل يكن جمزئا فان قالوا 

الختيار املكلف تأثري يف كون الفعل املختار مصلحة قيل هلم ليس خيلو إما أن تكون مصادفة االختيار ألي فعل أشري 
املؤثر يف كون الفعل املختار صالحا أو تكون مصادفته لواحدة من إليه جتعله مصلحة حىت يكون االختيار وحده هو 

الكفارات الثالث هو املصلحة فان قالوا باألول لزمهم أن يكون للمكلف أن خيتار أن يكفر بغري اإلطعام والكسوة 
  الذي  والعتق وإن قالوا بالثاين قيل هلم اشترك الكفارات الثالث يف الوجه الذي به فارقت ما ليس منها وهو

صار له الفعل مصلحة إذا قارنه االختيارأو ال تشترك يف ذلك بل الواحد منها هو خمتص هبذا الوجه فقط فان قالوا 
بالثاين قيل هلم فاذا الذي يكون مصلحة إذا اخترناه هو واحد منها فقط وهذا مينع منه ختيري اهللا سبحانه املكلف بني 

ب أن لو فعلنا غريه أن ال جيزئنا واألمة جممعة على أنه جيزئنا فان قالوا ال أن يفعله وبني أن يتركه ويفعل غريه وجي
ميتنع أن يكون ما عدا تلك الكفارة مباحا ويسقط به الفرض كا تقولون إن القبيح يسقط به الفرض قيل إن األمة 

ى أنه لو كفر بغريها كما اجتمعت على أن املكفر بواحدة من الكفارات لو كفر بغريها اجزأه فقد أمجعت أيضا عل
لكان قد فعل الواجب وما تعبد به وأيضا فاين إمنا أجوز يف القبيح أن يسقط به الفرض إذا كان سادا ملسد الواجب 
يف وجه املصلحة وإمنا قبح ومل يدخل حتت التكليف ألن فيه وجها من وجوه القبح أو ألنه إذا فعله املكلف صار لو 

ة املصلجة فيسقط وجوبه هلذا وأما املباح فلو سقط به الواجب لكان إما أن فعل ذلك الواجب مل يكن على صف
يسقط به ألنه إما قد ساواه يف وجه الوجوب ويف ذلك كونه واجبا ألنه ليس فيه وجه قبح مينع من وجوبه وإما أن 

اعال لقبيح يسقط الواجب ألنه يصري معه غري مصلحة فذلك جيعله مفسدة ألن عنده يبطل لطف املكلف ويصري ف
ولواله لكان له لطف يصرفه عن ذلك القبيح وإن قالوا الكفارات الثالث تشترك يف الوجه الذي تتميز به مما ليس 
بكفارة وهو الذي ملكانه صار كل واحد منها إذا ضامه االختيار مصلحة قيل هلم فقد وجب أن تكون كل واحدة 

قولنا والذي يبقى بيننا وبينكم ما قلتموه من أن يكون  منها لو فعلت سدت مسد األخرى يف املصلحة وهذا هو
لآلختيار تأثري يف كون الفعل مصلحة مع ما عليه الفعل من الوجه وهذا ال معىن له ألن املكفر عامل مبا يفعله ومن 

نه لو جاز هذه سبيله منا ال بد من أن يقصد ويريد ما يفعله وما ال بد منه يف الفعل ال معىن الشتراطه يف املصلحة أل
  ذلك جلاز أن جيعل اختيار كل فعل واجب شرطا يف كونه واجبا 

  فأما من ذهب إىل أن الواجب من الكفارات واحدة وأهنا تتعني بالفعل 



فيقال هلم ما معىن قولكم إهنا تتعني بالفعل فان قالوا إذا فعلت لزم فعلها مرة ثانية قيل هلم إن أردمت تكرير مثلها 
اتفاق وإن أردمت فعل نفس ما فعله فذلك غري ممكن ولو أمكن مل جيب فان قالوا نريد بذلك أنه فذلك غري واجب ب

إذا فعلها علمنا أهنا هي اليت كانت واجبة عليه دون غريها قيل فكان جيب أن يدلنا اهللا عز و جل على وجوهبا بعينها 
ها أجزأه فإن قالوا معىن ذلك أنه إذا فعلها أجزأه يف وال خيرينا بينها وبني غريها وال جتمع األمة على أنه لو كرر بغري

  إسقاط الفرض قيل وكذلك ما مل يفعله لو فعله أجزأه 
والذي والذي ذكروه نسلمه وليس هو موضع اخلالف فهذه القسمة تبطل قول املخالف ويزول معها اعتراضات 

لوا لو كان الواجب واحدة من الكفارات وقد أفسد أصحابنا قول املخالف هبذه على الوجوه غري هذه القسمة فقا
لعينها اهللا سبحانه بالوجوب وملا وكل فعلها إىل اختيارنا ألن اإلنسان قد خيتار املصلحة واملفسدة كما مل جيز أن يكل 

إلينا اختيار نيب من غري أن يدلنا عليه مبعجزة ولقائل أن يقول إمنا يتم هذا الكالم لو كانت الكفارة مصلحة من 
االختيار فيقال جيوز أن خيتار املكلف املصلحة وجيوز أن خيتار ما ليس مبصلحة كما أن النيب يكون نبيا من دون دون 

اختيارنا اعتقاد نبوته فأما إذا قلنا إن تأخرينا مكمل كون ما يفعله مصلحة فإنا نعلم أن ما خنتاره هو املصلحة ألجل 
فيقال فاذا جاز أن يصادف اختياركم املصلحة جاز أيضا أن يصادف اختيارنا ال ألنه صادف اختيارنا ما هو مصلحة 

  أيضا ما ليس مبصلحة 
وقالوا أيضا لو كانت الواحدة من الثالث واجبة فقط وهو الذي خيتاره املكلف لكان لو كفر بغريها مل جتزئه 

نا خمتارها وجب لو مل يفعل واإلمجاع واقع على انه جيزئه ولقائل أن يقول إذا جعلت املصلحة أن أفعل الكفارة وأ
  املكلف ما فعله وفعل غريه أن تكون مصلحة أيضا لنه قد فعله وهو خمتار له 

وقالوا أيضا كان جيب لو اخل بالثالث أمجع أن ال يستحق ذما ألنه إمنا جيب عليه واحدة منها إذا اختاره فاذا مل 
حدى الكفارات مع االختيار فان مل توجد فاتت خيتره مل حيصل الشرط ولقائل أن يقول املصلحة إمنا حتصل با

املصلحة فجرى جمرى لطف حيصل مبجموع فعلني وجرى جمرى قولكم إن بيع األرز متفاضال إمنا يكون مفسدة إذا 
غلب على ظن اجملتهد شبه بالرب وال جيوز مع ذلك إقدام اجملتهد على بيعه متفاضال إذا مل جيتهد يف حترميه بل يلزمه أن 

  حىت إذا أداه اجتهاده إىل حترميه اجتنبه جيتهد 
وقالوا أيضا لو كانت الواحدة من الكفارات واجبة فقط لكان قد خري اهللا سبحانه بني الواجب وبني ما ليس 

بواجب ولقائل أن يقول إمنا تصري مصلحة باختيار املكلف وأيها فعل وهو خمتار له فقد فعل املصلحة فلم خيري بني 
  ليس مبصلحة  املصلحة وبني ما

  واحتج املخالف بأشياء 
منها أنه لو كان كل واحدة من الكفارات واجبة لوجب اجلمع بينها إذ كل واحدة منها على وجه الوجوب وإذا 
وجدت واحدة منها مل خترج األخرى من أن تكون لو فعلت لوقعت على وجه الوجوب واجلواب أن كل واحدة 

األخرى فتسقط املصلحة االوىل فلم جيز أن جتب األخرى مع أن احلانث قد  منها ختتص بوجه وجوب يقوم فيه مقام
استوىف املصلحة باالوىل يبني ذلك أن اإلطعام إذا كان مصلحة يف رد وديعة وكانت الكسوة تسد مسده يف ذلك 

فلم جيز أن فانه إذا أطعم احلانث فرد الوديعة قام اإلطعام مقام الكسوة ومل يبق شيء تكون الكسوة مصلحة فيه 
  جيب 

ومنها قوهلم كان جيب لو كفر احلانث هبا معا أن تكون كلها واجبة إذ ليس بعضها بذلك أوىل من بعض وأجاب 
  قاضي القضاة بأنا ال نقول هبد إجيادها بأهنا واجبة عليه ألن ذلك يفيد لزوم فعلها وذلك مستحيل بعد 



إنه واجب على أحد وال يقال يف الكفارات املوجودة معا إهنا إجيادها وإمنا يقال يف املوجود إنه واجب وال يقال 
واجبة ال على اجلمع وال على البدل والتخيري ألن التخيري والبدل إمنا يصحان على املعدوم دون املوجود قال فلو 

وجوب ال قلنا إهنا واجبة لكانت واجبة على اجلمع وذلك باطل ولقائل أن يقول إذا مل تكن بعد إجيادها موصوفة بال
على التخيري وال على اجلمع وال كل واحد منها على وجه وجوب ألنكم ال تصفون كل واحدة بأهنا واجبة فانه 

يلزمكم أن تقولوا إن واحد منها واجب ال يتعني عندنا وإذا قلتم ذلك لزمكم أن يكون ذلك الواحد هو الواجب 
على البدل ألن كل واحد منها لو وجد لكان على وجه  قبل وجوده ألنه إمنا كان كل واحد منها واجبا قبل وجوده

الوجوب فان كانت إذا وجدت فواحد منها فقط على وجه الوجوب فذاك إذا هو الواجب على املكلف قبل 
وجوده ما مل يوجد اآلخر فأما إذا وجد اآلخر فال قيل له فاذا وجدت معا مل يكن بعضها بأن خيرج من أن يكون 

وجود اآلخر بأوىل من العكس فيلزم أن خيرج كلها عن صفة الوجوب وحنن جنيب عن  على وجه الوجوب ألجل
الشبهة فنقول للسائل إن أردت بقولك هل هي واجبة كلها انه يلزم فعلها مع أهنا مفعولة فذلك مستحيل وال يبقى 

ى البدل فجوابنا أما أن بعد ذلك إال أن تقول هل هي على صفات كان يلزم ملكاهنا إجيادها إما على اجلمع وإما عل
تكون واجبة على اجلمع فال وأما على البدل فنعم هي بعد وجودها واجبة على معىن أن كل واحد منها على صفة 

  متساوية للصفة األخرى وملكان تلك الصفة يلزم إجيادها على التخيري وهو قولنا 
كفر يف حال ما كسا إما أن يسقط الغرض بكل ومنها ومنها قوهلم لو كانت واجبة على البدل مل خيل إذا أطعم امل

واحد منهما وإما أن يسقط جملموعهما أو بواحد منهما فلو سقط جملموعهما لكانا واجبني على اجلمع ولو سقط بكل 
واحد منهما لكان قد حصل حكم واحد عن مؤثرين وإن سقط بواحد منهما فذلك هو الفرض دون غريه واجلواب 

  د منهما أن الفرض يسقط بكل واح

ألن كل واحد منهما ساد مسد اآلخر يف وجه الوجوب فليس بأن يسقط بأحدمها أوىل من أن يسقط باآلخر وذلك 
غري ممتنع أال ترى أن املكلف لو قتل أحدا يف حال ما ارتد ال يستحق قتله وهو حكم واحد بكل واحد من الردة 

اسة ويف حال ما أحدث خيرج من الصالة بكل واحد والقتل ولو انكشفت عورة املصلي يف حال ما وطيء على جن
منها ألنه ليس بعضها بأن يؤثر يف ذلك أوىل من بعض وعلى أن هذه الشبهة اليت قبلها تلزم املخالف إذا قال إن 
الواجب هو ما خيتاره املكلف ألنه إذا كفر بالكسوة والعتق واإلطعام معا فقد اختار كل واحد منها فوجب أن 

  د منها هو الواجب وبكل واحد منها يسقط الفرض وكذلك من قال يتعني الواجب بالفعل يكون كل واح
ومنها ومنها قوهلم لو قال احلانث للفقري ملكتك هذه الكسوة وهذا الطعام وقال مثل ذلك لباقي الفقراء يكون 

إن قلتم ندب لزمكم أن ذلك واجبا أو ندبا فان قلتم واجب لزمكم أن يكون اجلمع بني اإلطعام والكسوة واجبا و
يكون هذا املكفر ما فعل الواجب وإن قلتم هو واجب وندب مل يكن بعضه بالوجوب أوىل من بعض وكنتم قد 

صرمت إىل قول خمالفكم من أن الواجب أحدمها واجلواب أنا نقول إنه واجب على معىن أنه يتضمن إفعاال لو انفرد 
لى معىن أنه ال يلزمه أن جيمع بينهما وال تناقض بني ذلك على كل واحد منها ألسقط الفرض ونقول إنه ندب ع

  هذا التفسري 
ومنها قوهلم لو كانت واجبة كلها لوجب إذا أطعم وكسا معا أن ينوي بكل واحد منها الوجوب ألنه ليس بأن 

قوم مقام غريه يكون أحدمها هو الواجب أوىل من اآلخر واجلواب يقال هلم إن أردمت بذلك أنه ينوي أنه يفعل ما ي
يف وجه املصلحة وإسقاط الفرض فنعم وهو مطابق ملا فسرناه وإن أردمت به أنه ينوي بكل واحدة منهما أنه يلزمه 



فعله وإن فعل اآلخر فال مث إن الشبهة الزمة هلم إذا قالوا إن باالختيار أو بالفعل يتميز الوجوب ألن االختيار قد 
  حصل يف كل واحد منهما 

م كان جيب لو أخل بكل واحدة من الكفارات أن يستحق الذم على اإلخالل بكل واحدة منها ألن كلها ومنها قوهل
واجبة فليس بأن يذم على ترك البعض أوىل من البعض واجلواب أنا مل نقل إنه يلزمه اجلمع بينهما حىت يعاقب على 

ذم على اإلخالل بالكل وال بقدر كل واحدة منها ونقول يستحق قدرا من العقاب على اإلخالل بالكل كما ي
العقاب ويسقط كل شبهة وقد أجاب شيوخنا عنه بأنه يستحق الذم والعقاب على أدوهنا عقابا ألنه لو فعله ما 
استحق شيئا من العقاب فان قيل لو فعل أعظمها عقابا ملا استحق الذم فيجب إذا أخل بالكل أن يستحق ذلك 

ل أقلها عقابا سقط عنه العقاب فيجب إذا أخل بأمجعها مث عوقب يف كل وقت العقاب واجلواب أنه إذا كان لو فع
عقاب أقلها عقابا ان جيري بعد استيفاء هذا العقاب جمرى من فعل الكفارة اليت هذا العقاب يستحق على تركها 

ملا ذكرناه اآلن  ولو فعلها مل يستحق عقابا فكذلك إذا استوىف عقاهبا واألوىل أن يقال يستحق عقاب أدوهنا عقابا
لكنه يستحق ذلك على اإلخالل بأمجعها ال بواحدة منها ألهنا إذا كانت واجبة على البدل مل جيز أن يعاقب على 

اإلخالل بواحد منها ألن يف ذلك كوهنا هي الواجبة وإمنا يعاقب كما يذم ومعلوم أنا ال نذمه مل أخل بواحدة وإمنا 
لك يعاقب أال ترى أنا نلومه ونعنفه فنقول مل أخللت جبميعها وال نقول مل نذمه مل أخل بالكفارات الثالث فكذ

أخللت بواحدة منها فان قالوا فاذا كان يستحق العقاب على اإلخالل بأمجعها فكيف يتصور أن بعضها أقل عقابا 
خالل به وبعضها أزيد قيل بأن يكون بعضها أشق من بعض حنو العتق ويتصور أن لو وجب وحده لكان عقاب اإل

  أقل من عقاب ترك الكسوة لو وجبت وحدها 
ومنها قوهلم لو كانت كلها واجبة ال يستحق فاعلها معا على كل واحد منها ثواب الواجب وأجاب أصحابنا عن 
ذلك بأنه إمنا يستحق عليه ذلك الثواب ولقائل أن يقول ولو أفرد فعل أدوهنا ثوابا لكان واجبا وال يستحق عليه 

  مكم على تعليلكم أن يستحق على ذلك ثواب الواجب ويستحق ثوابه فيلز

ثواب األعظم ال على أنه ثواب الواجب مث يقال هلم أبزيادة الثواب صار واجبا أم ال فان قالوا نعم قيل فيجب أن 
يد يكون هذا الواجب قبل اجياده وإن قالوا ال قيل هلم فما به صارت واجبة قد اشتركت فيه فلم صار الثواب األز

هو ثواب الواجب دون غريه مث يقال هلم إنكم بقولكم أزيدها ثوابا هو الذي يستحق عليه ثواب الواجب دون غريه 
تسليم منكم أن ذلك هو الواجب دون غريه ألن ما مل يوجد إمنا يوصف بالوجوب وحده ألنه إذا وجد اختص 

ب عن الشبهة فنقول للمستدلني قولكم على بوجه الوجوب دون غريه وهذا قد قلتموه يف هذه الكفارة وحنن جني
أهنا تستحق ثوب الواجب تسليم منكم أن فيها واحد واجب يستحق عليه الثواب وأنكم تطلبون أيها هو وحنن قد 

بينا أن كل واحد منها واجب إذا وجدت معا على التفسري الذي ذكرناه فكل واحد منها يستحق عليه ثواب 
ليه ثواب ما هو على صفة لو فعل وحده ألسقط الفرض ونقول إن كل واحد منها الواجب على معىن أنه يستحق ع

  ال يستحق عليه ثواب الواجب إذا أريد بالواجب لزومه بعينه ألنه ليس فيها ما يلزم بعينه 
يقول واستدلوا على جواز ورود التعبد بواحد من األشياء ال بعينه وجيعل ذلك موكوال إىل اختيارنا بأنه ال ميتنع أن 

اهللا سبحانه أوجبت عليكم واحدة من الكفارات ال بعينها فافعلوا أيها شئتم ولو قال ذلك لوجبت واحدة منها ال 
بعينها واجلواب أنه إن عين بقوله أوجبت عليكم واحدة منها ال بعينها أنه ال يلزمنا ضم واحدة إىل واحدة وأنه 

فصحيح وهو مذهبنا وإن عين أن الواجب واملصلحة واحد مل  يلزمنا أيها شئنا ألن كل واحدة تقوم مقام األخرى



  يعينه لنا وهو يف نفسه متعني عند اهللا فذلك ال جيوز أن يقوله وهو موضع اخلالف 
  واستدلوا على أن التعبد بذلك قد ورد بأشياء 

  منها أن احلانث ال يلزمه عتق كل رقاب الدنيا وإمنا يلزمه عتق واحدة 

ك موكول إىل اختياره وكذلك العمي إذا أفتاه فقيهان بفتويني خمتلفني أنه يلزمه أحدمها ال بعينه منها ال بعينها وذل
وكذلك إذا اعتدلت عند اجملتهد أمارتان أنه يلزمه املصري إىل أحدامها ال بعينها وقد أجاب قاضي القضاة بأنه يلزمه 

لك مبستحيل على التفسري الذي ذكرناه وكذلك عتق كل رقبة متكن من عتقها على البدل وهذا هو مذهبنا وليس ذ
  يلزم العامي األخذ بكل واحد من الفتويني على البدل وكذلك اجملتهد إذا اعتدلت عنده األمارتان 

ومنها أن اإلنسان لو عقد على قفيز من صربة لكان املعقود عليه قفيزا منها ال بعينه وإمنا يتعني باختيار واجلواب أنه 
يز من صربه فليس العقد بأن يتناول قفيزا منها أوىل من قفيز لعقد اإلختصاص فوجب أن يكون كل إذا عقد على قف

قفيز منها قد يتناوله العقد على سبيل البدل على معىن أن كل واحد منها ال اختصاص للعقد به دون صاحبه 
الفرض بالكفارة وكذلك إذا طلق وللمشتري أن خيتاره وإذا اختاره تعني ملكه فيه فتعني امللك يف القفيز كسقوط 

زوجة من زوجاته ال بعينها أو أعتق عبدا من عبيده ال بعينه أن كل واحد منهم معتق على البدل وكل واحدة منهن 
طالق على البدل على معىن أنه ال اختصاص للطالق والعتق بواحد دون صاحبه وأنه أي نسائه اختار مفارقتها حلت 

عليها وأي عبيده اختار عتقه تعينت فيه احلرية وكان له استخدام الباقني وقد أجاب له األخرى وتعينت الفرقة 
الشيخ أبو عبد اهللا وقاضي القضاة عن الشبهة فقاال إنه ملا جاز أن يقف العقد على القفيز على االختيار جاز أن 

ملبيع من الصربة واملعقود يقف فرع من فروعه على االختيار وظاهر ذلك يقتضي تسليم ما قاله املخالف من أن ا
منها قفيز يعلم اهللا عينه وال نعلمه حنن وما عداه غري معقود عليه وكذلك املطلقة من النساء واحدة يعلم اهللا عينها 
ولو كان كذلك لوجب أن يعني اهللا سبحانه لنا املطلقة والقفيز املبيع وإال كان قد خرينا بني أن نقبض ما منلكه وما 

املقام على املطلقة واليت ليست مبطلقة وبني ملك احلر والعبد فهذا هو الكالم يف إجياب األشياء على ال منلكه وبني 
  جهة التخيري 

فأما كيفية إرادة اهللا األشياء اليت أوجبها فنحن آخذون فيها فنقول إن األشياء اليت أوجبها اهللا سبحانه ال على 
  ر أوجبها على البدل اجلمع ضربان أحدمها أوجبها على الترتيب واآلخ

أما األول فهي اليت تعبد ببعضها عند تعذر البعض كالتيمم عند عدم املاء وأكل امليتة عند تعذر الطعام واخلوف على 
النفس أو عند وجود املشقة حنو التيمم عند وجود ماء بأكثر من مثن مثله وما تعبد اهللا سبحانه به على الترتيب منه 

 جيب مجيعه حنو الصيام والعتق يف كفارة اليمني وإن كان إذا فعل الصيام ال تكون كفارة منه ما قد أراد مجيعه وإن مل
ومنه ما مل يرد اجلمع حنو أكل امليتة وأكل املباح من الطعام واألشياء املرتبة قد يكون منها ما يوصف بأنه رخصة 

  مليتة رخصة وهو أن يكون أسهل واألصل غريه ولذلك املسح على اخلفني رخصة وأكل ا
وأما األشياء املتعبد هبا على البدل فضربان أحدمها أرادها اهللا بأمجعها وإن مل جيب اجلمع واآلخر مل يرد اجلمع فاألول 

حنو الكفارات الثالث وأما الذي مل يرده أمجع فضربان أحدمها كره اجلمع بينه حنو تزويج املرأتني كفوين واآلخر مل 
تر العورة وكل ما يستحب ستره يف الصالة بثوب بعد ثوب ألن الثوب الثاين مباح ما يرد اجلمع وال كرهه حنو س

  أراده اهللا وال كرهه وقد أراد الستر بكل واحد منها على البدل 



  باب يف األمر هل يدل على إجزاء املأمور به أم ال

ينبغي أن نذكر معىن وصفنا ذهب الفقهاء بأسرهم إىل أنه يدل على ذلك وقال قاضي القضاة إنه ال يدل عليه و
للعبادة بأهنا جمزئة وغري جمزئة مث نبين الكالم عليه فنقول إن وصف العبادة بأهنا جمزئة معناه أهنا تكفي وجتزيء يف 

  إسقاط التعبد هبا وإمنا يكون كذلك إذا استوفينا شروطها اليت تعبدنا أن 

ئين وبني قولنا إنه يكفيين واملعقول من قولنا إنه يكفيين أنه نفعلها عليها وذلك أنه ال فرق بني قولنا هذا الشيء جيز
يكفي يف غرض من األغراض وكذلك املعقول من قولنا يف العبادة إهنا جتزيء هو أهنا تكفي وجتزيء يف إسقاط التعبد 

 ذلك ألهنا مل تستوف وإذا قلنا إن العبادة ال جتزيء فاملعقول منه أهنا ال جتزىء يف إسقاط التعبد هبا وإمنا ال جتزيء يف
شرايطها اليت أخذ علينا إيقاعها عليها وتبع ذلك أن جيب قضاؤها بذلك التعبد إن مل تكن موقتة أو كان وقتها باقيا 

وأن جيوز أن جيب قضاؤها إن كان قد خرج وقتها وقد دخل حتت هذا الكالم العبادات الواجبة وغري الواجبة 
أهنا حسنة ألن املباح حسن وال يوصف بأنه جيزىء وإمنا يوصف املباح بأنه جائز  وليس معىن قولنا إن العبادة جتزىء

على معىن أنه حسن غري قبيح وذكر قاضي القضاة أن معىن وصف العبادة بأهنا جمزئة هو أنه ال جيب قضاؤها ومعىن 
بالصالة على طهارة فصلى وصفها بأهنا ال جتزيء هو أنه يلزم قضاؤها وهذا غري مستمر ألن اهللا سبحانه لو أمرنا 

اإلنسان على غري طهارة ومات عقيب الصالة أو بقي حىت خرج وقت الصالة ومل يرد التعبد بالقضاء لوجب أن 
تكون الصالة جمزئة إذ كان القضاء مل جيب وهو معىن كوهنا جمزئة عنده فإن قال العبادة اليت هي غري اجملزئة هي اليت 

وز أن جيب قضاؤها وما فرضتموه كان جيوز أن جيب عليه القضاء قيل فقد صارت جيوز أن جيب قضاؤها أو كان جي
العبادة اجملزئة هي اليت تكون على صفة ألجلها ال جيوز أن جيب قضاؤها واليت ال جتزيء تكون على صفة جيوز معها 

اه فيظهر أن املأمور به أن جيب قضاؤها فما تلك الصفة إذ هي معىن اإلجزاء فال بد عند ذلك من الرجوع إىل ما قلن
  إذا فعل على حد ما أمر به مل جيز أن جيب قضاؤه 

فاذا ثبت ذلك فلنتكلم يف املسألة على كال القولني فنقول إن كان معىن وصف العبادة بأهنا جمزئة أنه قد سقط هبا 
  ائط فهو جيزيء ألن التعبد فمعلوم أن األمر يدل على أن ما تناوله إذا فعل على حد ما تناوله مع تكامل الشر

املكلف هبذا الفعل ممتثل لالمر فلو قلنا إن التعبد بذلك الفعل باق عليه انتقض القول بأنه ممتثل لألمر ألن األمر تعبد 
وهلذا نقول إن املضي يف احلجة الفاسدة جيزيء يف إسقاط التعبد باملضي فيها وإمنا ال جيزيء فيها إسقاط التعبد حبجة 

لتعبد ما امتثل وكذلك الصالة يف آخر الوقت على ظن الطهارة جتزيء يف إسقاط التعبد املتوجه صحيحة ألن ذلك ا
إىل الظان يف ذلك الوقت وإذا ذكر من بعد أنه كان حمدثا توجه إليه أمر آخر ألنه إمنا كلف الصالة على طهارة إذا 

نة فال شبهة يف أن األمر يدل عليه ألن ذكر أمه كان حمدثا حني صلى فأما كون العباد جائزة على معىن أهنا حس
  األمر يدل على الوجوب أو على الندب واحلسن داخل حتت كل واحد منهما 

فأما القول بأن األمر يدل على إجزاء املأمور به على معىن أنه مينع من لزم القضاء فصحيح أيضا ألن قضاء العبادة 
يف وقتها على الوجه املأمور به وذلك يكون إما ألن العبادة ما  املوقتة هو فعل واقع بعد خروج وقتها بدال من فعلها

فعلت أصال أو فعلت على وجه الفساد وذلك غري حاصل إذا فعلها اإلنسان على وجه الصحة فلم يتصور القضاء 
نكر اللهم إال أن يقال جيب عليه بعد خروج الوقت فعل مثل ما فعله يف الوقت وال يكون قضاء ملا فعله فذلك غري م

واألمر ال يدل على نفي وجوب ذلك أال ترى أن األمر بصالة الظهر ال مينع من وجوب مثلها يف العصر غري أنه ال 



يكون قضاء هلا فان قيل أليس املاضي يف احلجة الفاسدة قد امتثل األمر يف املضي فيها ويلزمه القضاء وكذلك 
حة ال تكون قضاء ملقتضى األمر باملضي يف احلجة املصلي يف آخر الوقت على ظن الطهارة قيل احلجة الصحي

الفاسدة وإمنا هي مفعولة ألجل أن األمر باحلج الصحيح باق والصالة املفعولة بعد خروج الوقت إذا ذكر املكلف 
أنه كان صلى على غري طهارة ليس بقضاء ملقتضى األمر بالصالة مع ظن الطهارة وإمنا هو قضاء ملقتضى األمر 

  هارة بصالة على ط

  باب يف األمر بالشيء هل يدل على وجوب ما ال يتم الشيء إال به أم ال

اعلم أنه ينبغي أن نذكر األشياء اليت ال تتم العبادة إال معها مث نذكر مىت يدل األمر على وجوب ما ال يتم املأمور به 
  إال معه ومىت ال يدل ويدل على كال القسمني 

العبادة إال به ضربان أحدمها هو كالوصلة والطريق املتقدم على العبادة واآلخر  ونبدأ باألول فنقول إن ما ال تتم
ليس كالوصلة املتقدمة فاألول ضربان أحدمها جيب حبصوله حصول ما هو طريق إليه واآلخر ال جيب ذلك فيه 

ن يأمرنا اهللا فاألول ضربان أحدمها جيب حبصوله حصول ما هو طريق إليه واآلخر ال جيب ذلك فيه فاألول حنو أ
سبحانه بإيالم زيد فإن وصلتنا إىل ذلك هو ضربة وحمال وجود الضرب الشديد يف بدنه مع احتماله األمل وال يأمل 

والثاين ضربان أحدمها حتتاج إليه العبادة بالشرع واآلخر حتتاج إليه يف نفسها ال بالشرع أما األول فكحاجة الصالة 
كالتمكن على اختالف أقسامه كالقدرة واآلالت وقطع املسافة إىل أقرب األماكن من إىل تقدمي الطهارة وأما الثاين ف

عرفة والتمكن منه ما يصح من املكلف حتصيله كقطع املسافة وإحضار بعض اآلالت ومنه ما ال يصح من املكلف 
  كالقدرة 

أحدمها إقدام على الفعل واآلخر إخالل فأما ما ليس كالوصلة مما حتتاج إليه العبادة فان العبادة املفتقرة إليه ضربان 
بفعل أما األول فضربان أحدمها أن يكون إمنا مل يتم من دون غريه ألجل االلتباس حنو أن يترك اإلنسان صالة من 

مجلة اخلمس ال يعرفها بعينها فيلزمه فعل اخلمس ألنه ال يتمكن مع االلتباس أن يتيقن إتيانه باملنسية إال بفعله الكل 
ان أن ال ميكن استيفاء العبادة إال بفعل آخر ألجل التقارب حنو ستر مجيع الفخذ ألنه ال ميكن إال مع ستر واآلخر

بعض الركبة وغسل مجيع الوجه ال ميكن إال مع غسل يسري من الرأس وأما إذا كانت العبادة إخالال بفعل وال ميكن 
  إال بغريه فهو أن يكون ما يلزم 

وهو ضربان أحدمها أن يكون قد تغري يف نفسه واآلخر ال يكون قد تغري يف نفسه فاألول  اإلخالل به ملتبسا بغريه
حنو اختالط النجاسة باملاء الطاهر وقد اختلف الناس يف ذلك فمنهم من حرم استعمال املاء املتيقن حصول النجاسة 

مارة الدالة على استهالكها فمنهم فيه على كل حال ومل جيعلها مستهلكة ومنهم من جعلها مستهلكة واختلفوا يف األ
من قال هي تغري املاء ومنهم من قال هي كثرة املاء واختلف هؤالء فمنهم من قدر الكثرة بالقلتني ومنهم من قدرها 

  بكر وغري ذلك فأما ما ال يتغري مع االلتباس فإنه يشتمل على مسائل 
ذلك فمنع قوم من استعماهلا تغليبا للحظر ألجل مساواة منها أن يلتبس اإلناء النجس باإلناء الطاهر وقد اختلف يف 

الطاهر النجس يف العدد وقال قوم بالتحري والعمل على غلبة الظن فإذا غلب على الظن جناسة أحدمها جرى ذلك 
  جمرى العلم يف أن أحدمها قد أمكن استعماله من دون احملرم 

ينها مث تذهب عليه عينها قال قاضي القضاة األقوى عندي ومنها أن يوقع اإلنسان الطالق على امرأة من نسائه بع



  أن حترم الكل ألن التحرمي قد كان تعني فال يؤمن إذا استمتع بواحدة منهن أن تكون هي املطلقة 
فهذه مجلة األقسام وقد ذكرت يف الشرح األشياء اليت يتبع بعضها أحكام بعض وقد ذكرها قاضي القضاة يف شرحه 

  ها هنا ألهنا بالكالم أشبه وعدلت عن ذكرها 
فأما الكالم يف الفصل الثاين فهو أن ما ال يتم العبادة إال معه ضربان أحدمها ال ميكن املكلف حتصيله كالقدرة 

واآلخر ميكن حتصيله فاألول ال يدل األمر بالعبادة على وجوبه ألنه غري ممكن فعله واألمر من احلكيم ال يتوجه مبا ال 
إىل العبادة إال بشرط حصول القدرة ألنه إن كان يوجد مع فقدها كان أمرا مبا ال يطاق والثاين ميكن وال يتوجه 

  على ضربني أحدمها أن يكون األمر بالعبادة ورد مشروطا حبصول ما يفتقر إليه العبادة حنو أن يقال 

صوبا ألن األمر للمكلف اصعد السطح إن كان السلم منصوبا وهذا يقتضي وجوب الصعود إن كان السلم من
تناول املكلف هبذا الشرط وقد حصل الشرط وال يتناول املكلف مع فقد الشرط فلم يوجب عليه صعودا كساير ما 
ال يتناوله األمر وإذا مل يوجب عليه الصعود مل يوجب عليه نصب السلم والضرب اآلخر أن يرد األمر مطلقا حنو أن 

جب عليه الصعود وتقدمي نصب السلم يدل على ذلك أن األمر يقال للمكلف اصعد السطح فان هذا األمر يو
املطلق يقتضي إيقاع الفعل ال حمالة مىت أمكن إيقاعه وإذا اقتضى ذلك اقتضى إيقاع ما حيتاج إليه الفعل وإمنا قلنا إن 

قت فانه املطلق يقتضي إيقاع الفعل على كل حال ألنه لو كان مقيدا بوقت حنو أن يقال اصعد السطح يف هذا الو
جيري جمرى أن نقول له ال خيرج هذا الوقت إال وقد صعدت السطح على كل حال مىت متكنت الصعود إذ ليس يف 
لفظ األمر ذكر الشرط ولو قيل له ذلك لزمه الصعود على كل حال وإمنا قلنا إن هذا يقتضي وجوب نصب السلم 

األمر كأنه قال له مباح أن ال تنصب السلم وواجب ألنه لو مل جيب نصب السلم بل كان مباحا أن ال ينصبه لكان 
  عليك مع فقد السلم وغريه أن تصعد وذلك تكليف ما ال يطاق 

فإن قيل ليس خيلو األمر بالصعود إما أن يكون مشروطا بنصب السلم أو غري مشروط به فإن كان مشروطا به فهو 
املكلف وال يلزمه نصبه وإن كان غري مشروط  قولنا وجيب إذا مل يكن السلم منصوبا أن ال يكون متوجها إىل

بوجود السلم فذلك تكليف ما ال يطاق واجلواب أنا ال نعقل من قوهلم إن األمر بالصعود مشروط بنصب السلم 
إال أنه يتناول املأمور عند نصب السلم وال يتناوله إذا مل يكن السلم منصوبا وهذا موضع اخلالف ألنا نقول إن 

أمور سواء كان السلم منصوبا أو غري منصوب وليس يف ذلك تكليف ما ال يطاق ألنا نقول إن األمر األمر يتناول امل
اقتضى وجوب نصب السلم وهو ممكن للمكلف ولوال صحة ما ذكرناه لكان كل من أمر غالمه حباجة يف السوق 

  وهو يف البيت أن يكون إمنا أمره بذلك إن حصل يف أقرب 

  اجة إن كانت القسمة ال ختلو مما ذكروه األماكن من مكان تلك احل
فإن قالوا ليس يف لفظ األمر ذكر اإلجياب غري املأمور به فلم أوجبتموه قيل ألن وجوب املأمور به اقتضى وجوبه 

كما أوجبنا التسبب وإن كان األمر باملسبب ال ذكر للسبب فيه وكما أوجبنا ستر بعض الركبة وإن مل يكن له ذكر 
  ر الفخذ يف األمر بست

فإن قيل هال شرطتم األمر حبصول الصفة اليت حيتاج إليها الفعل حىت ال يلزم وجوب حتصيل تلك الصفة قيل ألن 
اشتراط ما ذكرمت مينع من ثبوت وجوب املأمور به يف بعض احلاالت وعلى بعض الوجوه بأن ال تكون الصفة 

ي وجوب املأمور على كل حال فاشتراط ما ذكرمت فيه حاصلة ول يلزم حتصيلها وحنن قد بينا أن ظاهر األمر يقتض
  ترك للظاهر 



فإن قالوا لستم بأن تتمسكوا بظاهر األمر يف إجياب املأمور به على كل حال وتتركوا ظاهره يف إجياب ما ال ذكر له 
نفي اشتراط  يف األمر بأوىل من أن تتمسكوا بظاهره يف نفي وجوب ما ال ذكر إلجيابه فيه وهو ترك ظاهر األمر يف

شرط مينع من وجوب املأمور به يف بعض احلاالت قيل قد سلمتم وبينا حنن أن ما تفعلونه أنتم ترك لظاهر األمر فأما 
إجيابنا ملا ال ذكر له يف األمر فليس بترك لظاهر األمر فيقع بيننا وبينكم املساواة يف ترك إحدى الظاهرين واستعمال 

به إال معه كما أنه ال ذكر إلجيابه يف األمر فإنه ال ذكر لنفي وجوبه فيه ومن أوجب ما اآلخر ألن ما ال يتم املأمور 
ال مينع اللفظ من وجوبه وال يقتضي صرحيه وجوبه مل يكن تاركا لظاهر اللفظ أال ترى أن إثبات الربا ليس بترك 

ت فانه يقتضي أن يفعل فيه على كل حال آلية الدين ملا مل ينفه ومل يتعرض له أصال فأما ظاهر قوله افعل يف هذا الوق
مىت أمكنه فعله فيه على كل حال فالقول بأنه مشروط شرطا إن مل يكن حاصال فإنه ال يلزمه الفعل إسقاط الوجوب 

  يف كل حال مع أن ظاهر القول اقتضاه 

  باب يف األمر بالشيء هل هو هني عن ضده دال على قبحه أم ال

هني عن ضده وخالفهم أخرون على ذلك وإليه ذهب قاضي القاضة واصحابنا  ذهب قوم إىل أن األمر بالشيء
  واخلالف يف ذلك إما يف االسم وإما يف املعىن 

فاخلالف يف االسم أن يسموا األمر هنيا على احلقيقة وهذا باطل ألن أهل اللغة فصلوا بني األمر والنهي يف االسم 
  اسم النهي يف األمر فإن استعملوه فيه فقليل نادر  ومسوا هذا أمرا ومسوا هذا هنيا ومل يستعملوا

واخلالف يف املعىن من وجهني أحدمها أن يقال إن صيغة ال تفعل وهو النهي موجودة يف األمر وهذا ال يقولونه ألن 
  احلس يدفعه واآلخر أن يقال إن األمر هني عن ضده يف املعىن من جهة أن حيرم ضده وهذا يكون من وجوه 

قال إن صيغة األمر تقتضي إيقاع الفعل ومننع من اإلخالل به ومن كل فعل مينع من فعل املأمور به فمن منها أن ي
  هذه اجلهة يكون حمرما لضد املأمور به وهذا قد بينا صحته من قبل 

ومنها أن يقال إن األمر يقتضي الوجوب لدليل سوى هذا الدليل فاذا جترد األمر عن داللة تدل على أن أحد 
اد املأمور به يقوم مقامه يف الوجوب اقتضى قبح أضداده إذ كل واحد منها مينع من فعل املأمور به وما منع من أضد

  فعل الواجب فهو قبيح وهذا الوجه أيضا فهو صحيح إذا ثبت أن األمر يدل على الوجوب 
عل ضده كما أن النهي على طريق ومنها أن يقال إن األمر يدل على كون املأمور به ندبا فيقتضي أن األوىل أن ال يف

  التنزيه يقتضي أن األوىل أن ال يفعل 

املنهي عنه وهذا ال يأباه القائلون بأن األمر على الندب غري أنه لو مسي األمر بالندب هنيا عن ضد املأمور به لكنا 
  منهيني عن البيع وسائر املباحات ألنا مأمورون بأضدادها من الندب 

مر بالشيء يقتضي حسنه أو كونه ندبا وحسن الشيء يقتضي قبح ضده وأن األمر يدل على ومنها أن يقال إن األ
إرادة اآلمر للمأمور به وإرادة الشيء كراهة ضده أو تتبعها ال حمالة كراهة ضده إما من جهة احلكمة أو الصحة 

  ادها قبيحة وال مكروهة واحلكيم ال يكره إال القبيح وهذا كله باطل بالنوافل ألهنا حسنة ومراده ليست اضد
فإن قالوا صيغة افعل إذا تعلقت بالنوافل مل تكن أمرا على احلقيقة فلهذا مل تكن هنيا عن أضدادها قيل إمنا كالمنا 

على قولكم إن حسن الشيء وتعلق اإلرادة به يقتضي قبح ضده وكونه مكروها وهذا منتقض بالنوافل سواء مسيتم 
ال هلم فاذا كان ما تعلق بالنوافل ليس باألمر فما األمر فان قالوا ما دل على الوجوب ما تعلق به أمرا أم ال مث يق



كانوا قد تركوا هذا القسم وعدلوا إىل ما تقدم فأما النهي عن الشيء فانه دعاء إىل اإلخالل به فيجب كونه يف 
احد وال ميكن االنصراف عنه إال إليه معىن األمر مبا ال يصح اإلخالل باملنهي عنه إال معه فإن كان للمنهي عنه ضد و

كان النهي دليال على وجوبه بعينه وإن كان له اضداد كثرية وال ميكن االنصراف عنه إال إىل واحد منها كان النهي 
  يف حكم األمر هبا أمجع على البدل 

  باب يف األمر املطلق هل يقتضي الفعل مرة واحدة أو يقتضي التكرار

ظاهره يفيد التكرار وقال األكثرون إنه ال يفيده وإمنا يفيد إيقاع الفعل فقط وباملرة ذهب بعض الناس إىل أن 
  الواحدة حيصل ذلك والدليل على 

ذلك أن السيد إذا أمر غالمه بالدخول إىل الدار أو يشترى اللحم مل يعقل منه التكرار ولو ذمه على تركه تكرار 
  از أن يلومه ويقول له إين مل آمرك بتكرار الدخول إليها الدخول المه العقالء ولو كرر الدخول اليها ج

فان قيل أليس الرجل إذا قال لغريه أكرم فالنا أو أحسن عشرته عقل منه التكرار قيل له املعقول من قول القائل 
 لغريه أحسن عشرة فالن ال تسيء عشرته وهلذا يقال ملن ال يسيء عشرته على غريه إنه حيسن عشرته والنهي يفيد

االستدامة وأيضا فإن هذا الكالم يعقل منه فعل اإلكرام والتعظيم ومعلوم أنه مل يأمره باكرامه وتعظيمه إال ألنه عنده 
يستحق ذلك فمىت مل يعلم زوال العلة املوجبة الستحقاقه وجب دوام ذلك فبهذه القرينة يعلم دوام اإلكرام ال جملرد 

ن األفعال ال فعال واحدا أال ترى أن من رأيناه يعامل غريه بعمل واحد األمر وايضا فان قولنا عشرة يفيد مجلة م
مجيل ال يوصف بأنه حسن العشرة وإمنا يوصف بذلك إذا عرفنا أن ذلك من عادته وأنه يكرر هذا الفعل وإذا كان 

رة يتناول فعال اسم العشرة يفيد مجلة من األفعال واألمر حبسن العشرة أمر جبملة من األفعال حسنة وليس أسم العش
  واحدا حىت إذا استفيد من قولنا أحسن عشرة فالن أفعال كثرية وجب أن يكون قد دل على تكرار فائدته 

دليل آخر قول القائل لغريه ادخل الدار معناه كن داخال ألن من دخل الدار يوصف بأنه داخل وبدخلة واحدة 
طا كما أن قوله اضرب رجال يسقط عنه إذا ضرب رجال يوصف بانه داخل فكان ممتثال لالمر وكان األمر عنه ساق

واحدا ألنه بذلك يوصف بأنه ضارب لرجل فإن قيل وهو بالدخلة الثانية يوصف بأنه داخل أيضا فهال دخلت حتت 
األمر أو توقفتم يف دخوهلا فيه قيل بالدخلة األوىل يكون داخال على الكمال ألنه يكون داخال على اإلطالق فكمل 

دة األمر وإمنا الدخلة الثانية تكرار لفائدة األمر بعد استكماهلا وإن وقع عليه اسم دخول فلم يدخل حتت هبا فائ
  األمر إال بلفظ 

تكرار أو عموم كما أنه إذا قال له اضرب رجال فضرب فإنه بضرب واحد يكون مستكمال لفائدة األمر وإمنا 
يلزم باألمر املطلق وإمنا يلزم بلفظ عموم وال لفظ للعموم  ضرب رجل آخر تكرار لفائدة األمر بعد استكماله فلم

  ها هنا 
فان قيل ما أنكرمت أن يكون قوله اضرب معناه افعل الضرب ولو قال ذلك لوجب أن يفعل جنس الضرب ألن الم 
اجلنس تقتضي استغراق اجلنس قيل إمنا أنكرنا ذلك ألن قوله اضرب تصريف من ضرب ال من الضرب ألنه ليس 

ه ذكر األلف والالم يبني ذلك أنه لو كان قوله اضرب معناه افعل الضرب لكان قوله زيد ضرب معناه افعل في
الضرب فكان جيب أن يفهم منه تكرار الضرب واستغراق اجلنس ومعلوم أن املفهوم من ذلك ضرب مرة وال نعلم 

زاد عليها فإن قيل فيجب أن يشكوا فيما به ماذا عليها فيجب أن نعلم باألمر وجوب املرة وال نعلم به وجوب ما 



زاد عليها قيل ال جيب ذلك ألن األمر إن مل يفده كفى يف نفيه أن ال يدل دليل آخر عليه ولو دل دليل آخر عليه 
  لكنا إمنا استفدناه بغري األمر 

  احتج املخالف بأشياء 
أنه عقل التكرار من ظاهرها كما مل يدل منها وجود أوامر يف القرآن على التكرار واجلواب أن ذلك ال يدل على 

وجود الفاظ عامة يف القرآن مل يرد هبا العموم على أهنا ما وضعت له على أن يف القرآن إجياب احلج وليس وجوبه 
  متكررا 

 ومنها قوهلم لو مل يفد األمر التكرار ملا اشتبه على سراقة ذلك مع أنه عريب حني قال للنيب عليه السالم أحجتنا هذه
لعامنا أو لألبد واجلواب أنه ليس يف اخلرب دليل على أن سبب سؤاله اشتباه ذلك عليه وأيضا فلو كان اإلجياب يفيد 

  التكرار ملا اشتبه على سراقة فكان ال يسأل عن ذلك وليس 

صلوات ميتنع أن يكون إمنا سأل ألن األمر يف اقتضائه املرة والتكرار مشتبه بل ألنه ظن أن احلج مقيس على ال
والصيام والزكاة فأراد إزالة هذا االشتباه وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم لو قلت نعم لوجبت دليل على أن 

  وجوب التكرار مل يستفد من اإلجياب بل من قوله صلى اهللا عليه و سلم وجوابه 
واجلواب أن القائلني بالفور ومنها قوهلم إن األمر ال اختصاص له بزمان دون زمان فاقتضى إيقاع الفعل يف مجيعه 

جيعلون األمر بأقرب األوقات إليه أخص فمنهم من يقول إذا مل يفعل املكلف يف أقرب األوقات إليه مل يلزمه الفعل 
إال بدليل آخر ومنهم من يقول يلزمه الفعل باألمر ال ألن األمر نعقله باألوقات على سواء بل ألنه جيري جمرى قول 

قت األول فان مل تفعل ففي الثاين فان مل تفعل ففي الثالث واألمر عندهم يتعلق باألوقات على القائل افعل يف الو
سواء بل ألنه جيرى جمرى قول القائل افعل يف الوقت األول فأن مل تفعل ففي الثاين فأن مل تفعل ففي الثالث واألمر 

اهنم يقولون ال اختصاص لالمر باألوقات وإذا مل عندهم يتعلق باألوقات كلها على هذا الترتيب وأما النافون للفور ف
يكن له هبا اختصاص صح إجياب الفعل يف مجيعها على البدل وعلى اجلمع ألن االختصاص زائل يف احلالني فلم يكن 

  فقد االختصاص طريقا إىل أحدمها 
ود النسخ على املرة الواحدة ومنها قوهلم لو مل يفد األمر التكرار ملا صح ورود النسخ عليه وال االستثناء ألن ور

يدل على البداء وورود االستثناء عليها يكون نقضا واجلواب أن النسخ ال جيوز وروده عليه إال أن يدل الدليل 
على أن املراد باألمر التكرار فيبني النسخ أن بعض املرات مل يرد وكذلك االستثناء ال جيوز وروده على األمر على 

من مل يقل بالفور فانه جيوز أن يرفع االستثناء الفعل يف بعض األوقات اليت املأمور خمري بني  قول من قال بالفور وأما
إيقاع املرة فيها وقد قال الشيخ أبو عبد اهللا رمحه اهللا إن ورود النسخ واالستثناء على األمر يدالن على أنه قد أريد 

  به التكرار 

يكن لقول القائل لغريه افعل مرة معىن إذ ذلك معقول من األمر من  ومنها قوهلم لو مل يفد األمر إال مرة واحدة مل
غري تقييد واجلواب أن املقتضى لذلك هو املقتضى حلسن التأكيد يف الكالم وهو ما يفيد من قوة العلم أو الظن 

  وأيضا لو اقتضى التكرار مل حيسن أن يقول افعل متكررا 
استفهام اآلمر فيقال له اردت بأمرك فعل مرة أو أكثر ألن األمر قد دل  ومنها قوهلم لو أفاد األمر فعل مرة ملا حسن

على املرة باألمر واجلواب أنه حيسن ذلك طلبا لتأكيد العلم أو الظن أو ألن املأمور عارضه شبهة جوز ألجلها 
  التكرار وسنشبع الكالم يف ذلك عند الكالم يف العموم إن شاء اهللا 



مرة فلم يفعل املكلف الفعل يف األول الحتاج يف فعله يف الثاين إىل دليل واجلواب أن ذلك  ومنها قوهلم لو أفاد األمر
إمنا يلزم من قال إن األمر يقتضي فعل مرة واحدة على الفور وهذا كالم على القائلني بالفور وسيجيء يف موضعه 

  ومن مل يقل بالفور ال يلزمه ذلك 
ملأمور به ألنه ال ضرر على املكلف فيه وال نأمن الضرر يف ترك التكرار ومنها قوهلم إن االحتياط يقتضي تكرار ا

لتجويزه أن يكون األمر على التكرار واجلواب أن املتكلم إذا علم أن األمر ليس على التكرار أمن الضرر لفقد 
  الوجوب التكرار ومىت أمهل النظر يف ذلك مل يأمن الضرر يف اعتقاد وجوب التكرار وإيقاع التكرار بنية 

ومنها أن األمر ضد النهي وكالنقيض له فلو كان األمر يفيد إيقاع الفعل مرة واحدة لكان النهي يفيد اإلخالل 
بالفعل مرة واحدة وملا كان النهي يفيد االنتهاء عن الفعل ابدا كان األمر يفيد إيقاع الفعل ابدا واجلواب أن النهي 

ائل لغريه كن فاعال موجود يف قوله ال تكن فاعال وإمنا زاد عليه لفظة كالنقيض لالمر على ما ذكروه ألن قول الق
  النفي وهو ال وزاد عليه 

التاء فجرى جمرى قوله زيد يف الدار وليس زيد يف الدار وكون النهي كالنقيض لالمر يوجب أن يفيد يف الفعل 
ما أي زمان كان فنفي هذا ونقيضه هو أن  نقيض فائدة األمر يف الفعل فاذا كان قولنا افعل يقتضي أن نفعل يف زمان

ال نفعل يف شيء من األزمان ألنه إن مل يفعل اليوم وفعل غدا كان ممتثال لالمر وال جيوز أن يكون ممتثال لالمر والنهي 
معا مع أهنما نقيضان فصح أن كون األمر مفيدا ملرة غري معينة يقتضي أن يكون نقيضه يرفع املرة يف كل األزمان أال 

ترى أن قول القائل يف الدار رجل يقتضي أن فيها رجل غري معني فاذا قال ليس يف الدار رجل كان نقيضا له وال 
يكون نقيضا له إال بأن يرفع كل الرجال ألنه إن رفع بعض الرجال دون بعض كان مقتضى قوله يف الدار رجل أال 

فكذلك النهي مع األمر وأما كون النهي مفيدا  ترى أنه يصدق القائل يف الدار رجل إذا كان فيها هذا الرجل
إلخالل بالفعل أبدا فهو حجتنا يف اقتضاء األمر للفعل مرة واحدة ألن النهي إذا أفاد االنتهاء على العموم فنقيضه 
من اإلثبات يقتضي مرة واحدة غري معينة كما إن قولنا ليس يف الدار رجل ملا أفاد نفي كل الرجال كان قولنا يف 

ار رجل يفيد إثبات رجل غري معني ألنه بذلك يكون مناقضا للنفي فكذلك إذا كان قولنا ال تدخل الدار يفيد ال الد
تدخلها أبدا فنقيض ذلك أن يدخلها ولو مرة واحدة ألنه بذلك خيرج من كونه غري داخل إليها أبدا وإذا كان 

  كذلك وكان األمر يقتضي النهي اقتضى الفعل مرة واحدة 
اضي القضاة العادة فرقت بينهما ألن اإلنسان إذا قال لعبده ادخل الدار عقل من ذلك مرة واحدة وإذا قال وقال ق

له ال تدخل الدار عقل منه التأبيد وهذا فرق ليس فيه ذكر العلة املفرقة بينهما وقال أيضا إن األمر بالضرب يفيد أن 
  ن الضرب يفيد أن ال يكون ضاربا وال يتم ذلك إال مع التأييد يكون املأمور ضاربا باملرة الواحدة يتم ذلك والنهي ع

ولقائل أن يقول ثبتوا أن املرة الواحدة تتم فائدة األمر وال تتم فائدة النهي حىت يصح ما ذكرمت وعلى أن هذا 
ر به وفرق الكالم هو ابتداء داللة وليس فيه بيان أن ما ذكروه من أن النهي يقتضي األمر وال يقتضي تكرار املأمو

بينهما أيضا بأن النهي يقتضي قبح املنهي عنه والقبيح جيب االنتهاء عنه أبدا واألمر يقتضي املأمور به واحلس جيوز 
تركه وأجاب عن ذلك بأن القبيح يف وقت ال جيب كونه قبيحا يف غريه فإن كان ظاهر النهي ال يقتضي االنتهاء أبدا 

ا ال نعلم قبحه يف كل وقت ولو كان ما قبح يف وقت قبح يف كل األوقات لزم وإمنا يقتضي االنتهاء يف وقت ما فإن
أن يكون النهي على التأبيد هبذه الداللة ال بظاهره وأيضا فان األمر إذا اقترن به الوعيد كان على الوجوب فان 

  كان القبيح يلزم االمتناع منه أبدا فالواجب ال جيوز اإلخالل به أبدا 



أن األمر يقتضي اإلقدام على الفعل وتكرار اإلقدام عليه أبدا ال ميكن ألنه يقطع عن األغراض وقد فرق بينهما ب
والنهي يقتضي الكف عن الفعل والكف أبدا عنه ممكن وهذا ليس بفرق من جهة املواضعة وليس ميتنع أن يضعوا ملا 

أمر يكر به موضوع للتأبيد الذي ال ميكن  ال ميكن لفظه أال ترى أن قوهلم افعل أبدا وال ختل به وال تتشاغل بغريها
  وعلى أنه ال ميتنع أن يكون األمر يفيد من التكرار ما ميكن 

وقد فصل بينهما بأنه يكفي يف خمالفة النهي فعل مرة واحدة وال يكفي يف امتثاله إال الكف أبدا ويكفي يف امتثال 
عل املأمور به مرة واحدة واجلواب أنه إن أمكن أن يبني األمر فعل مرة وهلذا يوصف املأمور بأنه ممتثل األمر إذا ف

ذلك قبل العلم بأن األمر ليس على التكرار والنهي على التكرار فالكالم صحيح وجيب بيان ذلك ليصح الفرق 
  وإال فللسائل أن ينازع يف وصف املكلف بأنه ممتثل لألمر إذا فعل مرة واحدة 

ائتمر باملرة الثانية ويقال للمنهي وقد انتهى باالنتهاء عن الفعل مرة وثانية فعلمنا وفرق بينهما بأن املأمور ال يقال له 
  أن األمر ليس على 

  التكرار وأن النهي يفيده وللمخالف أن يقول إين أصف املأمور باالئتمار كلما كرر الفعل كما قلتموه يف النهي 
كم عن شيء فانتهوا وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما وفرق بينهما بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا هنيت

استطعتم قالوا وذلك يدل على أن األمر ليس على التكرار واجلواب أن هذا يدل على ان األمر خالف النهي يف 
شرط االستطاعة وليس بدليل على ان ظاهر أحدمها التكرار دون اآلخر بل لو قيل إنه يدل على أن ظاهرمها 

كرار يسقط عن املأمور لفقد االستطاعة وال يسقط عن املنهي لكان أوىل والصحيح أن النيب صلى التكرار وأن الت
اهللا عليه و سلم عين باالستطاعة املشقة دون القدرة ألن القدرة شرط يف امتثال األمر والنهي وإمنا خص األمر 

  كثري من التروك باشتراط هذه االستطاعة ألن األفعال يظهر فيها من املشقة ما ال يظهر يف 

  باب يف أن األمر املعلق بصفة أو بشرط هل يقتضي تكرار املأمور به بتكرار

  كل واحد منهما أم ال 
أعلم أنه ينبغي أن نذكر أوال الشرط والصفة وأحكامهما مث نذكر ما فائدة األمر املعلق هبما فنقول إنا قد نصف 

واء ورد بلفظ الشرط أو مل يرد بلفظ الشرط وذلك حنو الشيء بأنه شرط ونعين أن عليه يقف تأثري املؤثر س
اإلحصان الذي يقف عليه تأثري الزنا يف وجوب الرجم وقد نعين أنه وارد بلفظ الشرط سواء كان شرطا يف احلقيقة 

ا أو علة مؤثرة فاألول حنو أن يقول سبحانه ارمجوا الزاين إن كان حمصنا والثاين أن يقول ارمجوا زيدا إن كان زاني
وذكر قاضي القضاة أن الشرط هو املعقول الذي يتعلق به املشروط وإذا مل يكن يتعلق به املشروط وهذا يلزم عليه 

  أن تكون العلة شرطا وأيضا إن من ال يعرف الشرط ال يعرف املشروط 

عليل وال لفظ شرط فأما الصفة اليت يتعلق احلكم هبا فهي يف هذا املوضع ما علق به احلكم من غري أن يتناوله لفظ ت
  حنو قول اهللا سبحانه فتحرير رقبة مؤمنة وحنو قوله سبحانه والسارق والسارقة 

  وذكر قاضي القضاة أن الشرط جيب اختصاصه بأمور ثالثة 
  أحدها أن يكون متميزا من غريه وهذا ال بد منه ليتمكن املكلف من إيقاع الفعل عنده 

املعلقة بالشرط مستقبلة فان قيل أليس قد يقول اإلنسان لغريه ادخل الدار إن والثاين أن يكون مستقبال ألن العبادة 
  كان زيد قد دخلها باألمس قيل إذا قال ذلك كان شرط دخوله علمه بعد األمر بأن زيدا قد كان دخلها 



ى كل حال وأحدها أن يكون الشرط ممكنا وهذا ال بد منه ألنه إن مل يكن ممكنا وكلف املأمور الفعل املشروط عل
كان قد كلف ما ال يطيقه وبطل فائدة الشرط وإن كلف عند الشرط ومل يكلف عند فقده كان قد علق املأمور به 

  على شرط يعلم اآلمر أنه ال حيصل وهذا عبث 
وأما الكالم يف املسألة فنقول قد اختلف الناس فيها فكل من جعل األمر املطلق مفيدا للتكرار قال إن األمر املقيد 

صفة أو شرط يفيده أيضا إذا تكرر الشرط والصفة ومن نفي اقتضاء مطلق األمر لذلك اختلفوا فمنهم من جعله ب
مفيدا للتكرار إذا تكرر الشرط والصفة وعند أكثر الفقهاء أنه ال يفيد ذلك وعندنا ان الشرط الذي يقف عليه 

فظ الشرط فانه ال يتكرر املأمور به بتكراره أيضا إال تأثري املؤثر ال جيب بتكراره تكرار املشروط فأما ما جاء على ل
  أن يكون علة وكذلك املعلق بصفة 

ودليلنا أنه لو وجب التكرار مل خيل إما أن يكون املفيد لوجوبه هو األمر أو الشرط والصفة وقد بان يف الباب 
معىن ومعلوم أنه ليس يف قولنا إن و إذا  املتقدم أن األمر ال يفيد ذلك ولو أفاده الشرط مل خيل إما أن يفيده لفظا أو

لفظ التكرار ولو أفاده من جهة املعىن لكان إمنا يفيده من حيث كان الشرط علة وهذا باطل ألن الشرط عليه يقف 
تأثري املؤثر فال ميتنع أن يتكرر الشرط وال يتكرر املؤثر فال يتكرر احلكم وإذا ثبت أن األمر ال يقتضي إال مرة 

  شرط ال يقتضي تكرارها مل يستفد من جمموعهما إال ختصيص تلك املرة بالشرط واحدة وال
وميكن أن نبتدىء الداللة فنقول إن الشرط عليه يقف تأثري املؤثر وليس ميتنع أن يتكرر الشرط وال يتكرر املؤثر فال 

التكرار وقفوا فيه وال  يتكرر احلكم فان قيل فإذا جوزمت أن يكون ما ذكر بلفظ الشرط مؤثرا يف احلكم فجوزوا
تقطعوا على نفيه قيل إن لفظ الشرط ال يدل على أن ما دخل عليه علة فلو كان علة لدل اهللا عليها فاذا مل يدل 

  عليها قطعنا على أنه ليس بعلة 
دليل آخر اخلرب املعلق بالشرط ال يقتضي تكرار املخرب عنه بتكرار الشرط فكذلك األمر املعلق بشرط وقد بينا 
اجلمع بينهما يف الباب األول ومعلوم أن اإلنسان إذا قال زيد سيدخل الدار إن دخلها عمرو وقد دخلها عمرو 

  فدخلها زيد يعد صادقا وإن تكرر دخول عمرو ومل يتكرر دخول زيد 
لعبده دليل آخر املعقول يف الشاهد من تعلق األمر بالشرط فعل مرة وإن تكرر الشرط أال ترى أن اإلنسان لو قال 

اشتر حلما إن دخلت السوق مل يعقل منه التكرار وإن تكرر منه الدخول ولذلك قال الفقهاء إن الرجل إذا طلق 
  امرأته بقوله إن دخلت الدار أو أمر وكيله أن يطلقها إن دخلت الدار مل يتكرر الطالق بتكرار الدخول 

  احتج املخالف بأشياء 

امر متعلقة بشروط وصفات وتكرر مأمورها بتكرر الصفات حنو قول اهللا إذا منها أنه وجد يف كتاب اهللا سبحانه أو
قمتم إىل الصالة وحنو قوله والسارق والسارقة والزانية والزاين واجلواب أنه إمنا عقل التكرار بدليل ال هبذه اآليات 

يتبعها حكمهما كلما حصلت وأيضا فإمنا علم تكرار احلد بتكرار الزىن ألن الزىن والسرقة علتان يف احلد والعلة 
  وأيضا فمعلوم باضطرار من الدين تكرر احلد بتكرار ذلك 

ومنها تشبيههم الشرط بالعلة يف وجوب تكرار احلكم بتكرارها ويقوون ذلك بأن الشرط آكد من العلة ألن 
أثري املؤثر وليس يلزم الشرط ينتفي احلكم بانتفائه وال ينتفي معلول العلة بانتفائها واجلواب أن الشرط عليه يقف ت

أن يتكرر معه املؤثر حىت يتكرر املشروط بتكراره فأما إذا قال اهللا سبحانه هذا واجب لعلة كذا أو ألجل كذا فإن 
الظاهر أن ذلك هو املؤثر يف الوجوب ال غري وال جيوز أن يشرط فيه شرطا إال بداللة فإذا مل تدل داللة على 



حلكم بتكرار العلة ألهنا حتصل بيانا على احلد الذي حصل اوال وإمنا جاز وجود اشتراطه مل يشرطه فوجب تكرار ا
احلكم مع فقدها ألنه جيوز أن خيلفها علة أخرى والشرط أيضا جيوز أن خيلفه شرط آخر فاستويا يف هذه اجلهة وقد 

ىت وجد وأما الشرط فقد فصل قاضي القضاة بني الشرط والعلة بأن العلة داللة على احلكم والدليل يتبعه احلكم م
جيوز وجود مثله وليس بشرط أال ترى أن من طلق امرأته بشرط دخول الدار مل تكن دخلتها الثانية شرطا يف 

  الطالق 
ومنها قوهلم إن األمر املعلق بالشرط ال اختصاص له بالشرط األول من دون أمثاله من الشروط فلزم الفعل عندها 

  كرار املأمور به واجلواب أن من قال بالفور جيعل األمر بالشرط األول من كلها لفقد االختصاص ويف ذلك ت

االختصاص ما ليس له بغريه فال يلزمه الكالم وأما من مل يقل بالفور فيه فينبغي أن يرتب اجلواب على مذهبه هكذا 
جتدده واملأمور متمكن  ليس خيلو الشرط إما أن ال يغلب على الظن جتدد أمثاله واملأمور متمكن أو يغلب على الظن

فاألول حنو أن يقول القائل لغريه أعط زيدا درمها إذا دخل الدار وال يغلب على الظن إذا دخل الدار أنه يدخلها 
مرة ثانية فمىت كان كذلك لزمه دفع الدرهم إليه عند الدخلة األوىل ألهنا متحققة حصوهلا وجيوز أن ال حتصل 

يقول له أعط زيدا درمها إذا طلعت الشمس ومعلوم أنه إذا كان املأمور ساملا فان الدخلة األخرى ومثال الثاين أن 
الظن يقوم بسالمته مع طلوع الشمس يف غد ويف بعد غد وإذا كان كذلك كان مأمورا بالعطية عند طلوع الشمس 

ختصاص قد اقتضى يف غد ويف بعد غد ويف كل يوم يغلب على الظن متكنه فيه من العطية على البدل ويكون فقد اال
تعلق املأمور به بالشروط كلها على البدل وميكن أيضا أن يقال إن العطية جتب بالشرط األول فقط ألن قولنا أعط 
زيدا درمها إذا طلعت الشمس املراد به تعليق العطية بطلوع يزول معه غروهبا ومعلوم أن غروهبا عند هذا الكالم 

لثالثة وإذا كان كذلك فطلوعها الذي يزول معه غروهبا عنا يف هذه الليلة هو ليس هو غروهبا من الليلة الثانية وا
طلوعها من الغد فقط وهذا هو الذي يفقده الناس فوجب انصراف ذلك إليه وكذلك القول يف مجع الشروط 

  املتجددة وعلى هذا يستوي اجلواب على قول أصحاب الفور والتراخي 
ق الوجوب جبميع الشروط القتضى تعليقه بأوهلا وذلك يقتضي أن تكون العبادة ومنها قوهلم لو مل يقتض األمر تعلي

إذا فعلت مع الشرط الثاين دون األول قضاء ال أداء وذلك حيوجها إىل دليل آخر واجلواب أن القائلني بأن األمر 
علق بالشرط األول سيجيء يفيد تعليق املأمور به على الشروط كلها على البدل ال يلزمهم ذلك وأما القائلون بأنه يت

القول فيه إن شاء اهللا وأما قاضي القضاة فانه التزم حاجة العبادة إىل دليل نايتء يف إيقاعها عند الشرط الثاين إذا مل 
  يفعل يف األول وامتنع من تسميتها قضاء وذكر يف الشرح أن 

  أصحاب التراخي  األمر يتعلق بأول الشرط على قول أصحاب الفور ويتعلق جبميعها على قول
ومنها قوهلم لو مل يفد األمر املعلق بالشرط تكرار املأمور إذا تكرر الشرط ملا أفاد النهي املعلق بالشرط التكرار يقال 

هلم ومل زعمتم ذلك فإن قالوا ألن النهي كالنقيض لالمر فاقتضى نقيض ما اقتضاه نقيض األمر يف احلال الذي 
ونه كالنقيض له يقتضي أن ينفي ما أثبته األمر يف مجيع األحوال كما ذكرناه يف اقتضاه قيل ليس جيب ذلك ألن ك

النهي املطلق مث يقال هلم أما القائلون بالفور فقد قلنا إهنم جيهلون األمر املعلق بشرط يفيد إيقاع املأمور به مع 
لنهي يقتضي املنع من إيقاعه الشرط األول وميكن أن جييء ذلك أيضا على قول أصحاب التراخي على ما ذكرناه فا

مع الشرط األول على التأبيد سواء جتدد شرط نايتء أو مل يتجدد مثال ذلك أن يقول القائل ال تعط زيدا درمها إن 
دخل الدار أو إن دخل الدار فال تعطه درمها فإنه يفيد نفي العطية عند أول دخلة إىل األبد ألن من هني غريه عن أن 



دخل الدار فليس غرضه املنع من أن يعقب العطية الدخول فقط بل غرضه استدامة نفي العطية  يعطي زيدا درمها إن
إال أن يتداوله يف ذلك فأما من قال بالتراخي فإن األمر املعلق بالشرط يتعلق جبميع الشروط على البدل على 

ا إذا طلعت الشمس أما اليوم أو غدا التفصيل املتقدم فان األمر على قوهلم يف تقدير أن يقول القائل اعط زيدا درمه
أو بعد غد فيجب أن يفيد النهي املنع من العطية عند هذه الشروط كلها ألنه ملا كان نقيض األمر وجب أن مينع من 
العطية عند مجيعها ألنه لو لو مينع من العطية عند الشرط األول ومنع منها عند الشرط الثاين ما كان مانعا من فائدة 

املأمور قد جيوز أن ميتثل األمر بفعل العطية عند الشرط األول ويف ذلك اجتماع فائدة األمر والنهي مع  األمر ألن
  كوهنما كالنقيضني وهذا حمال 

  وحكي قاضي القضاة عن الشيخ أيب عبد اهللا أنه أجاب عن شبهتهم يف النهي 

ا كان مطلقا اقتضى التكرار فسواء بني النهي بأن العادة تقتضي يف النهي املقيد بالشرط أنه يفيد شرطا واحدا وإذ
املقيد بالشرط وبني األمر قال ألن السيد إذا قال لعبده ال خترج من بغداد إذا جاء زيد أفاد مرة واحدة وإذا قال ال 

ب خترج من بغداد وأطلق القول أفاد املنع من اخلروج على التأبيد فإن قالوا فإذا كان مطلق النهي يفيد التأبيد فيج
أن يكون تقييده بالشرط يفيد قصر املنهي عنه عليه كما قلتموه يف األمر املقيد بالشرط أنه يفيد قصر مقتضى األمر 
من املرة عليه وأجاب بأن املطلق من النهي أفاد التكرار يف العرف ال يف اللغة فال ميتنع أن يبقى املقيد بالشرط على 

  مقتضى اللغة 

  يل املأمور به أم الباب يف األمر هل يقتضي تعج

ذهب الشيخان أبو علي وأبو هاشم إىل أنه ال يقتضي وجوب تعجيل املأمور به يف أقرب األوقات وجوزا تأخري 
املأمور به عن أول اوقات اإلمكان وإىل ذلك ذهب أصحاب الشافعي وذهب أصحاب أيب حنيفة إىل أنه يقتضي 

  مكان تعجيل املأمور به وحيرم تأخريه عن أول أوقات اإل
وحجة األولني هي أن األمر لو اقتضى التعجيل لكان إما أن يقتضيه بلفظة أو بفائدته ومعناه وليس يقتضيه ال بلفظة 

  وال بفائدته فلم يقتضي الفور 
أما الداللة على أنه ال يقتضيه بلفظه فهي أن قول القائل افعل ليس فيه ذكر وقت متقدم وال متأخر وإمنا يفيد إيقاع 

فقط والفعل إذا وجد يف الوقت األول أو الثاين أو الثالث كان موقعا وذلك يقتضي كون املأمور ممتثال لالمر الفعل 
وليس جيوز أن يكون ممتثال لالمر بفعل ما مينع اآلمر منه فجرى جمرى أن يقول اإلنسان لغريه افعل يف أي وقت 

إلنسان إذا قال لغريه ادفع درمها إىل رجل جاز شئت يف أنه ال يوجب إيقاع الفعل يف وقت متقدم وأيضا فإن ا
  لذلك الغري أن يدفع أي درهم شاء إىل أي رجل شاء ملا مل 

خيتص األمر برجل دون رجل وال بدرهم دون درهم وكذلك جيب أن ال يلزم إيقاعه يف وقت معني ألنه ال خيتص 
ملستقبل كما ان قوله زيد سيفعل إخبار عن بوقت دون وقت وأيضا فإن قول القائل لغريه افعل هو طلب للفعل يف ا

  إيقاع الفعل يف املستقبل فكما ال ميتنع هذا اخلرب من وجود الدخول بعد مدة من اخلرب فكذلك األمر 
وأما الداللة على أنه ال يقتضيه بفائدة فهي أنه ال ميكن أن يقال إنه يقتضيه بفائدته إال أن يقال إن األمر يفيد 

وجوب مع جواز التأخري وهذا ال يصح ألن الفعل قد جيب وإن كان املكلف خمريا بني إيقاعه يف الوجوب وال يتم ال
أول األوقات وفيما بعده ما مل يغلب على ظنه فواته إن مل يفعله فمىت غلب على ظنه ذلك مل جيز له اإلخالل وبذلك 



  يفارق النوافل 
ه يف احلال ومل يعلم إال األمر فقط فانه ال يفهم منه التعجيل دليل آخر السيد أذا أمر عبده بشيء ومل يعلم حاجته إلي

وهذه احلجة ال يسلمها اخلصم ألنه يقول مىت مل يعلم العبد من قصد السيد أنه يبيحه التأخري فانه يعقل من األمر 
  التعجيل ويستحق العبد الذم إذا مل يعجل املأمور به 

على اقتضاء لفظ األمر لذلك ومنها ما يدل على أن الوجوب املستفاد واستدل القائلون بالفور بأشياء منها ما يدل 
  من لفظ األمر يقتضي ذلك ومنها أدلة مسعية 

  أما ما يدل على أن لفظ األمر يقتضي ذلك فوجهان 
أحدمها أن السيد إذا أمر عبده أن يسقيه املاء فهم منه تعجيل سقيه املاء واستحسن العقالء ذمه على تأخري ذلك من 

ري عذر فعلمنا أن األمر يفيد ذلك واملخالف يقول إمنا عقل بقرينة وهو علم العبد بأن السيد ال يستدعي ماء غ
ليشرب إال وهو حمتاج إليه يف احلال هذا هو األغلب ولو مل يعلم إال نفس األمر مل يفهم ذلك كما أن أصحاب 

  التراخي إذا رجعوا إىل الشاهد يف أن 

تعجيل مل يسلم هلم خصمهم ما يذكرونه من الشاهد وكل منهم يدعي أن ما يقوله خصمه األمر ال يفيد وجوب ال
إمنا يفهم بقرينة ال مبجرد األمر فان قال أصحاب الفور إن السيد يعلل ذمه لعبده بأن يقول أمرته بشيء فأخره فلو 

رتين بأن أفعل ففعلت ومل تأمرين مل يفد األمر التعجيل مل جيعل ذلك علة قيل هلم وقد يتعذر البعد أيضا فيقول أم
  بالتعجيل وال علمت أن عليه يف التأخري مضرة 

وأما الوجه اآلخر فقوهلم إن الوقت وإن مل يكن مذكورا يف لفظ األمر فان الفعل ملا كان إمنا يقع يف وقت وجب أن 
أحكامها يف أقرب األوقات  يفيد إيقاعه يف أقرب األوقات إليه كما أن الفاظ العتاق والطالق والبيع تفيد وقوع

إليها واجلواب أنه ليس العلة يف البيع واإليقاعات ما ذكروه بل العلة يف ذلك أن قول القائل بعت وقول املشتري 
اشتريت إخبار عن احلال برضامها بانتقال ملك كل واحد منهما عن صاحبه إىل اآلخر فجرى جمرى قول القائل 

ب أن حيكم يف ثاين القبول بانتقال امللك ألن علمنا برضامها ال يتكامل إال عند حتركت يف أنه إخبار عن احلال فوج
انقطاع القبول وميكن ان يقال إن امللك ينتقل عند آخر جزء من أجزاء القبول غري أنا ال نضبطه فاذا صح ذلك 

بني شيئني ال يشتبهان وليسوا  صار حمصول كالمهم انه ملا كان اخلرب عن احلال يقتضي املأمور به يف الثاين يف أنه مجع
بذلك أوىل ممن محل األمر على اخلرب عن املستقبل وهو أوىل ألن األمر هو استدعاء الفعل يف املستقبل ومعلوم أن 

اخلرب عن املستقبل ال خيتص بالثاين فكذلك األمر فأما قول القائل المرأته أنت طالق وقوله لعبده أنت حر فهو جار 
أنت بيضاء أو طويلة يف أنه خرب عن احلال ومع أهنما خربان عن احلال فأحكامهما تثبت بالشرع جمرى قوله للمرأة 

فالواحب اتباع الشرع يف كيفية ثبوهتما وقد أثبتهما الشرع من غري تراخ وليس إذا جاء الشرع بذلك وجب أن 
ى اإلطالق قياس ولو صح لكان يكون موضوع األمر يف اللغة الفور وليس يصح اجلواب بأن يقال إن محل األمر عل

  الدال على وجوب التعجيل غري 

األمر ألن املستدل هبذه الداللة إمنا يبني هبا أن لفظ األمر موضوع للتعجيل كما أن اإل يقاع موضوع إلفادة ذلك 
يقاعات كما بني اصحاب التراخي قوهلم بقياس األمر على اخلرب عن املستقبل وال يصح أن يفرق أيضا بني األمر واإل

بأن يقال إن األمر هو طلب للفعل والفعل إمنا يقع يف وقت فوجب أن يطلب وقته ما هو وأما الطالق والعتاق فاهنما 
يفيدان أحكاما ال أفعاال وذلك ألن األمر كاطالق يف إفادة األحلكام ألن األمر يفيد وجوب الفعل فصح أن ينظر يف 



ستمتاع فصح أن ينظر يف وقته هذا التحرمي ما هو وكذلك العتاق وقد وقت الوجوب ما هو والطالق يفيد حترمي اال
قيل أيضا لو مل تفد اإليقاعات أحكامها يف الثاين لكان وجودها كعدمها وليس كذلك األمر إذا جعل على التراخي 

أفاد التراخي ولقائل أن يقول واألمر لو مل يفد الفور لكان وجوده كعدمه فان قلتم إن وجوده ينفصل من عدمه وإن 
ألنه يفيد وجوب إيقاع الفعل ويكون إيقاعه وإيقاع بدله وهو العزم موقوفا على اختياره قيل لكم فكذلك يفيد نقل 

امللك يف وقت ما ويكون نقله يف الثاين أو العزم على نقله وتسليم البيع يف الثاين موقوفا على اختياره فان قلتم 
قله يف احلال قيل لكم ينقالنه بالتسليم أو بأن يقول كل واحد منهما لصاحبه قد فبماذا ينقالنه إن كان لفظ البيع ن

انتقل ملكي إليك يف هذه الساعة فإن قلتم أمجعت األمة على بطالن ذلك يف البيع قيل لكم ثبوت هذا اإلمجاع 
وجوب إيقاع  يقتضي صحة األصل الذي قسنا عليه وذلك يؤكد صحة القياس وقد قيل أيضا إن األمر داللة على

الفعل وليس جيب تعجيل مدلول الداللة وليس كذلك الطالق والعتاق ألهنما سببان ألحكامهما والسبب إذا 
تكاملت شرائطه وجب حصول سببه يف احلال واجلواب أهنما سواء ألن الداللة قد تدل على حصول مدلوهلا يف 

للحكم يف احلال وقد يكون سببا لثبوت احلكم يف  احلال وقد تدل على حصوله يف املستقبل والسبب قد يكون سببا
املستقبل أال ترى أن البيع املؤجل يكون سببا النتقال امللك يف الثمن يف املستقبل فإن قلتم إمنا كان البيع املؤجل 

  كذلك ألنه قد ذكر فيه التأجيل وليس كذلك البيع 

راخي واملطلق يفيد احلال وعلى أن البيع أيضا داللة على املطلق قيل هلم فقولوا إن األمر املقيد بوقت مؤجل يفيد الت
الرضا والرضا هو السبب يف انتقال امللك فقولوا إن الرضا ال جيب أن يتعقب عقد البيع وأيضا فان تكامل شرائط 
وجوب احلج سبب لوجوبه وهو عندكم على التراخي فان قلتم الوجوب حاصل وإن مل يتضيق قيل لكم فقد بطل 

املسبب ال يتراخى عن السبب وقد قيل ايضا إن البدل جيب أن يكون بازاء املبدل فاذا وجب انتقال  قولكم إن
امللك يف البدل وجب انتقال امللك يف املبدل ولقائل أن يقول ومن أين لكم أن امللك قد انتقل يف املبدل حىت تبنوا 

على وجه التأبيد فجرى جمرى النهي يف اقتضاء  عليه انتقال البدل وقد قيل إن البيع واإليقاعات تقتضي أحكامها
املنع من الفعل على التأبيد وأما األمر فانه يقتضي فعال واحدا واجلواب أن كون احلكم مما إذا وقع دام ال مينع من 
أن ننظر يف ابتداء وقوعه هل هو معجل أو متأخر أال ترى أن البيع املؤجل يقتضي نقل امللك يف الثمن يف املستقبل 
وإذا انتقل فيه دام وال يقتضي البيع انتقال امللك فيه إىل حد وغاية وكون الفعل املستفاد باألمر واحدا ال مينع من 

  أن ننظر يف وقت لزومه وأن يكون وقت لزومه هو أول األوقات 
  واما استدالهلم على الفور بفائدة األمر فمن وجوه 
وقات اإلمكان بداللة أنه لو أوقعه املكلف فيه ألسقط الفرض ومنها أن األمر قد اقتضى وجوب الفعل يف أول أ

بذلك على نفسه فجواز تأخريه عنه نقض لوجوبه فيه وإجياب حلوقه بالنافلة فيه واجلواب يقال هلم ما معىن قولكم 
نه قيل إن األمر اقتضى وجوب الفعل يف أول أوقات اإلمكان فان قالوا معناه أنه ألزم فعله فيه ومنع من تأخريه ع

وهل نوزعتم إال يف ذلك وإن قالوا معناه أن املكلف لو فعل املأمور به يف ذلك الوقت كان قد اسقط الفرض عن 
نفسه قيل ومل إذا كان كذلك ال جيوز تأخري الفعل عنه فان قالوا لو جاز تأخريه عنه نقض القول بسقوط الفرض 

  بالفعل يف ذلك الوقت 

كرمت أن الفرض إمنا سقط بايقاع الفعل يف األول ألن األمر اقتضى إيقاع الفعل فقط قيل هلم ومل زعمتم ذلك وما ان
وهذا حاصل إذا فعله يف األول وإذا فعله يف الثاين فاألمر اقتضى إسقاط الفرض بالفعل يف الثاين والثالث من حيث 



واحدة منها سقط الفرض ومع اقتضى إسقاطه بإيقاع الفعل يف األول ويبطل بالكفارات الثالث ألنه إذا فعل كل 
هذا جيوز تأخريها عنه وقد أجيب عن ذلك بأن جواز تأخري الفعل عن أألول ال ينقض وجوب الفعل وال يلحقه 
بالنافلة ألنه ينفصل عن النافلة بأن النافلة جيوز اإلخالل هبا اصال وليس كذلك الفرض ألنه ال جيوز اإلخالل به 

ألزم على جواز التأخري عن األول بأن يلحق مبا هو فعل يف ذلك الوقت ومل  أصال وهذا غري صحيح ألن املستدل
يلزم أن يلحق بالنوافل على اإلطالق فيفصل بينه وبني النافلة املطلقة وأجاب شيوخنا فقالوا إن الواجب إذا أخر إىل 

بدل هو العزم على أدائه  بدل الم ينتقص وجوبه ومل يلحق بالنوافل والفعل إمنا جيوز تأخريه عن ثاين األمر إىل
واستدلوا على كون العزم بدال بأن األمر اقتضى إجياب الفعل ومل يعني الوقت فاذا وجب الفعل يف الثاين وجاز مع 

ذلك تأخريه عنه مل ميكن ذلك إال مع البدل وقد أمجعوا على أن املأمور يلزمه إذا مل يفعل املأمور به يف الثاين أن يعزم 
بعد فقد دل الدليل على وجوب العزم ومل يدل الدليل على وجوب غريه فأثبتناه دون غريه وسنتكلم على ادائه فيما 

  على هذا اجلواب فيما بعد إن شاء اهللا 
ومنها قوهلم إن األمة قد أمجعت على أن الفرض يسقط عن املأمور بايقاع الفعل يف ثاين حال األمر ومل جتمع على 

تأخريه واجلواب يقال هلم ومل إذا مل جتمع على ذلك مل جيز التأخري وما أنكرمت أنه ليس  إسقاطه إذا فعله بعده فلم جيز
كل ما مل جتمع األمة عليه فهو باطل ألنه ال مينع على وجوب صحته دليل غري اإلمجاع كما أن حترمي التأخري مل جتمع 

  األمة عليه ومل مينع من ذلك صحة القول به 

فعل املأمور به يف الثاين سقط عنه الفرض وفعل ما وجب عليه فعلمنا أن األمر قد تناول  ومنها قوهلم إن املكلف إذا
ذلك وهذا مينع من اإلخالل به ألنه باإلخالل به يفوت إذ كان ما يقع فيما بعد ليس هو ذلك املأمور به بعينه وإمنا 

يصح إجياده يف غريه فلم جيز أن يفوت هو مثله ألن أفعال العباد حتتص باألوقات فما يصح أن يوجدوه يف وقت ال 
املكلف ما علم أن التكليف قد تناوله واجلواب أن اآلمر إمنا أوجب ما له صورة خمصوصة من األفعال ومل يوجب 
فعال معينا ألن املكلف ال مييز ذلك فاذا كان كذلك وكان ما يفعله يف الوقت األول وفيما بعده قد اختص بتلك 

احد منهما ممتثال لالمر وأيصا فان املخالف يقول لو تناول األمر األفعال املختصة باألوقات الصورة كان فاعل كل و
مل ميتنع أن يتناول أعيان ما خيتص بكل وقت فيجوز ترك ما اختص بالوقت األول إىل ما خيتص بالثاين والثالث ألن 

  ات ليس هذا موضعه كل واحد من ذلك بدل من صاحيه والكالم يف أن أفعال املكلف ختتص باألوق
ومنها قوهلم إن األمر قد اقتضى الوجوب فحمله على وجوب الفعل يف ثاين األوقات أحوط واجلواب أن النافني 

للفور يقطعون على نفي وجوبه فهم آمنون من املضرة إن أخروا الفعل غري خائفني من ذلك ويقولون طريق 
أنه يقتضيه محلناه عليه وإن مل يقتضه مل حنمله عليه واالحتياط  االحتياط أن ننظر هل يقتضي الفور أم ال فان علمنا

ثابت يف كال القسمني وليس االحتياط أن نعتقد وجوب التعجيل وحنن ال نأمن أن ال يكون واجبا فنكون قد فعلنا 
  اعتقادا ال نأمن كونه جهال 

وب املأمور به فاذا وجب تعجيل اعتقاد ومنها قوهلم إن األمر يتناول الفعل فيقتضي وجوبه وال يتناول اعتقاد وج
وجوب املأمور به مع أن األمر ما تناوله فبأن يقضي وجوب تعجيل املأمور به أوىل واجلواب يقال هلم مل زعمتم أنه 

  إن وجب تعجيل اعتقاد وجوب املأمور به وجب تعجيل املأمور به وما 

ا كان يلزم ما ذكرمتوه لو وجب ذلك ألجل األمر فان أنكرمت أن تعجيل االعتقاد جيب لدليل خيصه ال لألمر وإمن
قالوا االعتقاد تابع للمعتقد فاذا تعجل االعتقاد تعجل املعتقد قيل هلم أتعنون أن وجوب تعجيل االعتقاد تابع 



لوجوب تعجيل املعتقد فان قالوا نعم قيل هلم ال نسلم ذلك وإن قالوا نعين أن وجوب االعتقاد تابع لوجوب املعتقد 
قيل هلم ومل إذا كان كذلك وجب إذا الزم تعجيل االعتقاد أن يلزم تعجيل املعتقد مث يقال هلم إن املكلف إذا مسع 
األمر بالفعل فال خيلو إما أن يكون قد سبق له العلم بأن األمر على الوجوب وأن خطاب احلكيم جيب محله على 

علم وجوب املأمور به يف ثاين مساعه األمر الذي يعلمه موضعه أو مل يسبق له ذلك فإن كان قد سبق له ذلك فهو ي
صادرا من حكيم وال ميكنه أن ال يعلم ذلك فال يصح أن جيب واحلال هذه وإن مل يعلم أن األمر على الوجوب فال 
زم خيلو إما أن يكون قد علم أن ألفاظ الوجوب املطلقة ال تفيد الفور أو ال يعلم ذلك فان علم ذلك فان مل يثبت الع
بدال يقول إنه ال يلزمه أن يعجل اعتقاد املأمور به وال النظر فيه ألنه يقول إن مل يكن األمر على الوجوب فليس 

يلزمين يف الثاين وال فيما بعده أن أفعل شيئا فال يلزمين اعتقاد وجوب ذلك الشيء وإن كان األمر على الوجوب 
لرابع فلم يلزمين اعتقاد الوجوب يف الثاين ألن فعل املأمور به يف فليس يلزمين أيضا فعل الواجب يف الثالث وال يف ا

الثالث غري متعني وجوبه وإمنا يلزمين أن انظر يف األمر هل يفيد الوجوب إذا غلب على ظين أنين إن مل أنظر يف ذلك 
الوجوب فان قيل إن فأعلم الوجوب وأفعل عقيبة فاتين الفعل فيلزمين حينئذ أن أنظر ألنين ال آمن كون األمر على 

من ال يثبت العزم بدال يوجبه ويقول إنه ليس ببدل فهذا لزمه النظر ليعلم وجوب املأمور به ألنه إن كان املأمور به 
واجبا لزمه أن يفعله أو يعزم على أدائه قيل إن كثريا منهم ال يقول بوجوب العزم ومن يقول منهم بوجوبه يقول إمنا 

الفعل وقبل أن يعلم ذلك ال يلزمه العزم وأما من أثبت العزم بدال فانه يقول يلزم هذا  جيب إذا علم املكلف وجوب
  املكلف يف الثاين أن 

ينظر يف األمر هل يقتضي الوجوب ألنه يلزمه معجال أن يفعل إما املامور به أو العزم على أدائه وإمنا يلزمه العزم إذا 
يكون األمر على الوجوب وإن مل ينظر يف ذلك معجال فاته أحد كان املعزوم عليه واجبا فال يأمن املكلف أن 

الواجبني وأما إن كان ال يعلم أن ألفاظ اإلجياب املطلقة ليست على الفور ومل يعلم أن األمر على الوجوب فان له 
وجوب  أن يقدم النظر يف أن األمر لو كان على الوجوب ملا اقتضى الفور فاذا علم ذلك سقط عنه تقدمي النظر يف

  الفعل إال على قول من يثبت العزم بدال على ما بينا 
ومنها أن يقال لو جاز تأخري املأمور به عن الوقت الثاين أدى إىل أقسام كلها باطلة وما أدى إىل الباطل باطل وبيان 

يؤخر عنها فإن جاز  ذلك أنه لو جاز تاخريه عن الثاين مل خيل من أن جيوز تأخريه ال إىل غاية أو إىل غاية ال جيوز أن
ال إىل غاية مل خيل من أن جيوز ذلك ال إىل بدل أو إىل بدل وهذا الثاين ينقسم إىل أن يكون البدل هو العزم على 

ادائه يف املستقبل أو الوصية كاحلج وإن جاز تأخريه إىل غاية مل ختل تلك الغاية إما أن تكون موصوفة أو معينة أما 
أخره إىل الوقت العاشر أو اليوم الفالين وال تؤخره عنه وأما املوصوفة فنحو أن يقال إذا  املعينة فيجوز أن يقال له

غلب على ظنه أنه إن مل يشرع يف أداء املأمور به فاته وهذا ضربان أحدمها أن يغلب على ظنه ذلك بأمارة أو ال 
  بأمارة واألمارة حنو املرض وعلو السن وكل هذه األقسام باطلة 

جبواز تأخري املأمور به ال إىل غاية من غري بدل فانه ينقض وجوبه ويلحقه بالنوافل وأما القول بأنه جيوز أما القول 
تأخريه إىل بدل هو الوصية فباطل أيضا ألن ذلك ليس بعام يف كل العبادات ألنه ليس كل العبادات تثبت بالوصية 

بادة ال مينع من أن نعزم على اإلخالل هبا ونوصي غرينا وعلى أنه إن جاز أن يكون أمر اهللا سبحانه لنا أن نفعل الع
  هبا مل مينع أمرنا للوصي من أن يوصي مبا وصينا به وكذلك القول يف الوصي الثاين والثالث اىل غري غاية 



ه وأما كون العزم بدال فقد أفسدنا بدال ال دليل على كونه بدال وليس جيوز إثبات بدل ال دليل عليه وإذا مل جيز كون
بدال مل جيز تاخري العبادة ألن تأخريها موقوف على إثبات بدل ال دليل عليه وليس ألحد أن يقول قد أمجعت األمة 
على وجوب العزم ألن قيام الداللة على وجوب الشيء ال يقتضي كونه بدال من غريه واجلواب يقال هلم مل زعمتم 

ال ذكر للعزم يف األمر قيل هلم وال ذكر للوقت الثاين يف األمر أنه ال دليل يدل على كون العزم بدال فان قالوا ألنه 
ولستم بأن تنفوا كون العزم بدال ألنه غري مذكور يف األمر وتتوصلون بذلك إىل تعيني الوقت الثاين بأوىل من أن 

ه وقد أفسد ننفي تعيني الوجوب بالوقت الثاين ونتوصل بذلك إىل اثبات بدل ألنه ال ميكن بعد ذلك إال إثبات بدل
كون العزم بدال فقيل إن العزم على أداء العبادة واجب ال على سبيل البدل عنها ألنه جيب على املكلف أن يعزم 
على أدائها قبل دخول وقتها مع علمنا بأن الوجوب مل حيصل قبل وقتها وأجيب عن ذلك بأنه ال يلزم العزم على 

ا أن يعزم اإلنسان ويريد فعلها فال جيب وميكن أن يعترض هذا فعلها قبل أن جيب وإمنا يقبح كراهة فعلها فأم
اجلواب فيقال له إنه إذا وجبت العبادة وجاز تأخريها فليس جيب عليه إال ما جيب عليه قبل دخول وقتها فان كان 

س جيب عليه يف أحدمها العزم وجب أيضا يف اآلخر وإن وجب عليه أال يكره العبادة وجب عليه ذلك ها هنا ولي
ميكن أن يدعي أن األمة فصلت بني العزم على األداء وبني نفي الكراهة فأوجبت أحدمها قبل الوجوب وأوجبت 

اآلخر بعد توجه الوجوب وميكن أن جياب عن ذلك بأن نسلم أن الواجب قبل دخول الوقت وتوجه الوجوب مثل 
ع أن ال يكون ذلك بدال قبل توجه الوجوب ما جيب بعد توجه الوجوب إما عزم أو فقد كراهة مث يقال إنه ال ميتن

ويكون بدال وقائما مقام املبدل يف املصلحة كلها أو بعضها بعد توجه الوجوب ألنه ال ميتنع أن يكون الفعل أو 
اإلخالل بالفعل يف بعض األوقات بدال من شيء ويف وقت آخر ال يكون بدال منه فال جيوز أن مينع من كون العزم 

  بدال من العبادة ألجل أنه جيب فعله قبل الوقت وال يكون بدال بعد دخول الوقت 

طريقة أخرى يف العزم لو كان العزم بدال من العبادة مل خيل إما أن جيب يف الوقت الثاين بدال من العبادة أو جيوز 
مور هبا ومل يقف ذلك تأخريه وتأخري العبادة عن الثاين فان جاز تأخريمها كان القول يف العزم كالقول يف العبادة املأ

على غاية وحلقا مجيعا بالنوافل وإن وجب العزم يف الثاين إن مل يفعل املأمور به فيه مل جيز ذلك ألن بدل العبادة إمنا 
جيب على حد وجوهبا ليكون فعله جاريا جمرى فعلها ومعلوم أن اآلمر عندهم إمنا أوجب أن نفعل العبادة يف وقت 

ا يف الثاين فينبغي أن يكون بدهلا جيب يف وقت غري معني ويف ذلك بطالن تعيينه بالثاين فان غري معني ومل يعني وجوهب
قالوا إن األمر قد اقتضى وجوب الفعل يف الثاين قيل هلم إن أردمت بذلك أنه عني وجوهبا فيه ومل يرخص يف تأخريها 

أن يدل داللة مبتدأة عليه وإن أردمت أن  عنه فذلك هو القول بالفور وذلك مينع من تأخريها ويغين عن البدل إال
األمر قد اقتضى كون الفعل يف الثاين مرادا ومسقطا للفرض قيل لكم وقد اقتضى أن يكون يف فعله يف الثاين 

والثالث كذلك فقد صار موجبا له يف وقت غري معني فيجب أن يكون بدله الساد مسده هذه حالة ويقال هلم إذا 
فعل العبادة يف الثاين كفعلها يف الثالث والرابع فلم منعتم املكلف من تأخريها عن الثاين إال  كان األمر قد اقتضى أن

ببدل وهو يقول إين إمنا أؤخرها ألن املصلحة حتصل يل يف الثالث كما حتصل يل يف الثاين فأن قالوا ألن األمر اقتضى 
م ذلك إال مع البدل فجرى جمرى أن يقول املكلف الوجوب يف الثاين والثالث على وجه ال مينع من التأخري وال يت

هذا الفعل واجب يف الثاين وجيوز تأخريه إىل الثالث يف أنه ال جيوز تأخريه إال ببدل إال انتقض وجوبه فيه قيل إن 
كان املكلف قد قال إنه واجب يف الثاين ال جيوز تأخريه عنه وجيوز مع ذلك تأخريه اىل الثالث فذلك متناقض وإن 

ل إنه واجب يف الثاين والثالث على معىن أن الفرض يسقط بالفعل يف كل واحد منهما فلو صرح بذلك ملا احتجنا قا



  إىل بدل يف الثاين 
  طريقة أخرى لو كان العزم يف الثاين بدال من أداء العبادة فيه مل ختل 

فحكم العبادة يف كل األوقات حكم العبادة من أن يتضيق أداؤها يف وقت من األوقات أو ال يتضيق فان مل يتضيق 
الثاين فكما جاز للمكلف تأخريها عن الثاين جاز له تأخريها عن سائر األوقات وإذا جاز له تركها يف مجيع األوقات 
مل جيز أن جيب عليه العزم على أدائها ألنه ال جيوز أن جيب على اإلنسان أن يعزم ويقصد أن يفعل ما جيوز له تركه 

لنا جيب عليك أن تعزم على الفعل يف الثاين إجيابا للفعل يف الثاين فكون العزم بدال من واجب ألن يف ضمن قو
يقتضي وجوبه وكونه عزما على ما جيوز تركه يقتضي جواز تركه فان قالوا إن املأمور به يتضيق أداؤه يف بعض 

له قيل هلم فكأن املكلف خري يف فعله األوقات وهو الوقت الذي يغلب على ظن املكلف أنه إن مل يفعله فيه فاته فع
وتركه قبل هذا الوقت وضيق وجوبه عليه فيه فجرى جمرى أن يقول املكلف صرحيا للمكلف أنت خمري يف فعل هذه 

العبادة إىل أن يغلب على ظنك أهنا تفوت إن مل تؤدها فحينئذ يتضيق وجوهبا ولو قال ذلك ملا كان للمنع من 
إىل بدل وجه مع أن املكلف قد رخص يف تأخريها ومل يذكر بدال ألن البدل إمنا جيب بعد  تأخريها قبل هذا الوقت ال

أن يكون املبدل قد تضيق وجوبه يف نفسه فيستحيل أن جيوز تركه ال إىل بدل فان قالوا لو مل يثبت البدل انتقض 
ل ألنه ال ميتنع أن يكون الفعل وجوهبا فيما قبل قيل إنه ال ينتقض الوجوب الذي هو مبعىن أن الفوض يسقط بالفع

مصلحة يف هذا الوقت وفيما قبله على سواء فيخري اهللا سبحانه بينهما وال وجه إلجياب البدل واحلال هذه فان قالوا 
إمنا ألزمناه العزم وجعلناه بدال ألننا ال نأمن أن ميوت من غري أن يغلب على ظنه أنه ميوت فتفوته العبادة فألزمناه ما 

امها يف الوقت الثاين والثالث قيل هلم إن املكلف إذا مات يف زمان التخيري وقبل زمان التضييق ومل يفعل يقوم مق
  الفعل مل يكن عليه تبعة وإذا مل تكن عليه تبعة مل يلزمه البدل 

يف ثبوت طريقة أخرى يف العزم لو كان العزم يف الثاين بدال من فعل العبادة فيه مل خيل إما أن يقوم مقام فعلها 
  املصلحة فيه أو ال يقوم مقامها فيه فان 

مل يقم مقامها فيه مل يكن بدال منها ومل جيز العدول عنها إليه إذ يف ذلك تفويت بعض املصلحة وإن قام مقامها فيه 
فقد استوفيت املصلحة بفعله فال وجه لوجوب العبادة بعد ذلك ويف ذلك سقوط الفرض بالعزم فان قالوا إنه يقوم 

قام العبادة يف ذلك الوقت ويبقى فعلها واجبا يف األوقات األخر قيل إن األمر مل يفد وجوب العبادة يف األوقات م
على اجلمع حىت إذا سقط الفرض يف الوقت الثاين بقي ما بعده وإمنا أوجب فعال واحدا وهلذا لو فعله يف الثاين مل 

جمرى فعله العبادة يف الثاين وجب أن يسقط الفرض الثابت بذلك يلزمه فعله فيما بعد ذلك األمر فاذا فعل ما جيري 
األمر كما يسقط لو فعل العبادة املأمور هبا وإمنا جيوز أن يثبت مثله يف الثالث والرابع بأمر آخر كما جيوز ذلك لو 

لثالث والرابع فعل نفس املأمور به فان قالوا ما تنكرون أن تكون العبادة لو فعلت يف الثاين لكانت مصلحة يف ا
وسائر األوقات إىل حال املوت فاذا فعل بدهلا وهو العزم سد مسدها يف حصول املصلحة يف الثالث وتبقى املصلحة 
يف األوقات األخر ال حتصل إال باملعزوم عليه أو بعزم حيصل يف كل وقت فيقوم مقام املعزوم عليه يف ثبوت املصلحة 

ن يكون املكلف إذا مات وهو موال للعزم فانه يكون قد استوىف مصلحة يف الوقت الذي يليه قيل هذا يقتضي أ
احلج ويف ذلك سقوط فرضه وفرض العزم لو عاش وقد أمجعت األمة يف كل من مات ومل حيج أنه لو بقي وهو 

 صحيح موسر للزمه احلج فان قالوا إن احلج هو مصلحة يف أفعال تقع يف كل األوقات إىل أبعد عمر جيوز أن حييي
فيه املكلف يف العادة فاذا مات املكلف قبل ذلك ومل حيج وجب أن يقال لو عاش لزمه احلج ألنه لو عاش لكان 



احلج أو العزم على أدائه مصلحة يف أفعال حتصل يف تلك األوقات فاما ما بعد أطول األعمار بزمان طويل فال 
عند بلوغه فانه يكون ذلك مصلحة يف فعل يقع منه  ميكنكم أن تدعوا فيه إمجاعا قيل هذا يقتضي أن اإلنسان لو حج

  بعد مائة سنة وأكثر وهذا يبعد ألن اللطف إذا تراخى صار يف حكم املنسي 
  فأما القول بأن العبادة تتضيق يف وقت معني فلم يقل به أحد وال دليل يدل 

يغلب على الظن أهنا تفوت إن مل  عليه وليس بعض األوقات املعينة بذلك أوىل من وقت فالقول بأهنا تتضيق عند ما
تفعل وال حيصل ذلك الظن عن أمارة ال يصح ألنه ال ينفصل من ظن السوداوي والقول بأهنا تتضيق عند ظن حيصل 
على أمارة كمرض وعلو سن باطل ألن كثريا من الناس ميوت فجأة وذلك يقتضي أنه ما كان جيب عليهم أن يفعلوا 

األمر اقتضى أن يفعلوها ال حمالة ألن صيغة افعل تقتضي أن يفعل املقول له ال حمالة  العبادة ال حمالة مع أن ظاهر
واجلواب أن قول القائل لغريه افعل وإن اقتضى أن يفعل ال حمالة فانه يقتضي أن يفعل ال حمالة يف غري وقت معني 

 غري وقت معني وذلك يقتضي أن ألنه يقتضي أنه مىت فعل فقد قضي عهدة األمر فصار مفيدا ألن يفعل ال حمالة يف
خيريه يف األوقات وال يدخل يف كونه واجبا إال بأن يضيقه يف بعض األوقات وال وقت ميكن ذلك فيه إال إذا خشي 
الفوات إن أخره عنه وذلك يقتضي أن من مل يغلب على ظنه أن الفعل يفوته إن مل يفعله يف الوقت الذي قه انتهى 

  ل ال حمالة إليه مل جيب عليه أن يفع

  باب القول يف االمر إذا كان مؤقتا بوقت حمدود بأول وآخر

اعلم أن الوقت املضروب للفعل إما أن يتسع للفعل أو ال يتسع له فان مل يتسع له مل جيب أن يكلف اإلنسان إيقاع 
لقضاء حنو أن الفعل فيه ألنه تكليف ملا يطاق وجيوز أن يكون وجود ذلك الوقت على بعض الوجوه سببا لوجوب ا

تطهر احلائض أو يبلغ الغالم وقد بقي من الصالة مقدار ركعة وحنو أن حيرم اإلنسان حبجتني ألن ذلك سببا لقضاء 
  إحدامها عند أصحابنا وحنو أن ينذر اإلنسان أن يصوم يف يوم يقدم فيه فالن فيقدم وقد مضى من النهار بعضه 

  ا أال يزيد الوقت على وأما إن اتسع الوقت للفعل فذلك ضربان أحدمه

مقدار الفعل حنو صوم يوم وال إشكال يف أن مجيعه وقت للوجوب واآلخر أن يزيد الوقت على مقدار الفعل كوقت 
  صالة الظهر 

وقد اختلف الناس يف وقت الوجوب من ذلك فقال حممد بن شجاع الثلجي وأصحاب الشافعي وشيخانا أبو علي 
وقت ووسطه وآخره وما بني ذلك من حاالته وقت للوجوب واختلف هؤالء وأبو هاشم وأصحاهبما إن أول ال

فمنهم من مل يثبت للصالة يف أول الوقت ووسطه بدال فيه ومنهم من أثبت للصالة يف كل وقت من هذين الوقتني 
ستقبل بدال واختلفوا فقال أبو علي وأبو هاشم إن بدل الصالة يف أول الوقت ووسطه هو العزم على أدائها يف امل

وقال بعض أصحابنا إن هلا يف أول الوقت ووسطه بدال يفعله اهللا سبحانه وقال قوم إن أول الوقت هو وقت 
الوجوب وإمنا ضرب آخره للقضاء وقال أكثر اصحابنا إن آخر الوقت هو وقت الوجوب واختلفوا يف إيقاع الفعل 

يخ ايب احلسن أن الفعل يقع يف أول الوقت فيما قبل ذلك فقال بعضهم هو نفل يسقط به الفرض وحكي عن الش
مراعى فإن أدرك املصلي آخر الوقت وليس هو على صفة املكلفني كان ما فعله نفال وإن أدركه على صفة املكلفني 

كان ما فعله واجبا وحكي عنه الشيخ أبو عبد اهللا أنه قال إن أدرك املصلي آخر الوقت وهو على صفة املكلفني 
ا املفرض وهذا أشبه من احلكاية األوىل وحكي أبو بكر الرازي عن أيب احلسن أن الصالة يتعني كان ما فعله مسقط



وجوهبا بأحد شيئني إما بأن تفعل وإما بأن يضيق وقتها وميكن أن يفسر أكثر هذه األقاويل تفسريا صحيحا ال يقع 
م فيها وينبغي أن نبني معىن قولنا إن الصالة فيه نزاع وميكن أن يفسر تفسريا يقع فيه النزاع على ما نبينه عند الكال

  واجبة يف أول الوقت ووسطه وآخره مث نبني جواز كوهنا واجبا فيها مث نبني ورود التعبد به 
أما معىن قولنا إن الصالة واجبة يف مجيع الوقت فهو أنه إذا فعلها يف أوله كانت كما لو فعلها يف وسطه وآخره يف 

  حة املقتضية للوجوب سقوط الفرض وحصول املصل

فأما جواز ورود التعبد بذلك فهو أنه ال ميتنع يف العقل أن تكون الصالة يف أول الوقت ووسطه وآخره تتساوى يف 
كوهنا لطفا داعيا إىل طاعة واجبة بعد خروج الوقت وداعيا إىل طاعة مندوب إليها قبل خروج الوقت وال ميتنع أن 

خروج الوقت فقط وال يكون فعلها بعد خروج الوقت مصلحة فيما كانت يكون داعيا إىل طاعة واجبة بعد 
مصلحة فيه قبل خروج الوقت لكن إذا فرط املكلف يف فعلها لزمه قضاؤها ألن قضاءها يكون مصلحة يف دون ما 

هبا وهو كان األداء مصلحة فيه فاذا كان كذلك مل جيز أن يضيق اهللا سبحانه فعلها يف أول الوقت مع أن الغرض باجيا
املصلحة حيصل بفعلها يف آخر الوقت وال جيوز أن ال يضيق اهللا سبحانه فعلها يف آخره مع أن املصلحة ال حتصل إذا 

أخرت عنه وال ميتنع أيضا أن تكون الصالة يف كل وقت قبل آخر الوقت مصلحة يف طاعة تليها ويف طاعة بعد 
يقوم مقامها يف الطاعة اليت تليها وبقي على املكلف فرضها ملا  خروج الوقت فإن مل يفعلها فيه فعل اهللا سبحانه ما

يدعو إليه من الطاعة بعد خروج الوقت وال ميتنع أيضا أن يكون العزم يف كل وقت على أدائها يف الثاين أو يف غريه 
قت وإذا مل متتنع من أفعال املكلف يقوم مقامها يف املصلحة اليت تليها دون املصلحة اليت تدعو إليها بعد خروج الو

كل هذه الوجوه مل ميتنع ورود التعبد عليها والذي نذهب إليه أن الصالة يف أول الوقت ووسطه مصلحة يف طاعة 
واجبة بعد خروج الوقت ويف طاعة مندوب إليها قبل خروج الوقت إذا كان املعلوم من حال املكلف انه ال يدرك 

  ما بعد الوقت وهو حي 
التعبد بذلك فيقع يف وجوه منها الكالم على من خص الوجوب بأول الوقت ومنها الكالم  فاما الكالم يف ورود

على من خصه بآخره ومنها الكالم على من جعل الفعل يف أول الوقت مراعي ومنها الكالم على من عني الوجوب 
  علنا بأحد شيئني مث يقع الكالم بعد ذلك يف إثبات البدل هل هو من فعل اهللا سبحانه أو من ف

أما الكالم على من خص الوجوب بأوله فهو أن يقال له أتزعم أن تأخري الصالة عن أول الوقت ال جيوز كما ال 
جيوز تأخريها عن آخره ويستحق الذم على أحدمها كما يستحق على اآلخر فان قال نعم دفع قوله اإلمجاع وإن قال 

ويقال له ملاذا ضرب الوقت فان قال ليكون ما يفعل ال قيل له فقد نقضت قولك باختصاص الوجوب بأول الوقت 
بعد أول الوقت قضاء قيل له األمة جممعة على أنه ليس بقضاء وال جيوز أن تؤدي الصالة بعد أول الوقت بنية 

القضاء وأيضا فال فائدة لضرب الوقت يف ذلك ألن ما يفعل بعده يكو قضاء أيضا وايضا فالوجوب مستفاد من 
ق بأول الوقت وآخره ووسطه فيجب أن يفيد الوجوب يف الكل ويتضيق بآخره ألنه جعل غاية األمر وهو متعل
  وقت الوجوب 

فأما من خص الوجوب بآخره فانا نفرض عليه ما يعنيه بقولنا إن الوجوب شائع يف مجيع الوقت فان أقر به وإال 
ه وآخره يف حصول املصلحة هبا املقتضية دللنا عليه فنقول إنا نعين بذلك أن الصالة يف أول الوقت كهي يف وسط

للوجوب ويف سقوط الفرض فان أجاب إىل ذلك فقد وافق يف املعىن وإن منع عن ذلك قيل له إن مل تكن الصالة 
قائمة مقام فعلها يف آخره يف حصول املصلحة وجب أحد أمرين إما أن تكون املصلحة باقية فيلزم فعل الصالة يف 



ولة يف أوله وإما أن تكون املصلحة قد فاتت فان كانت قد فاتت فقد صارت الصالة يف اول آخر الوقت مع أهنا مفع
الوقت مفسدة ويف ذلك قبحها واإلمجاع مينع من قبحها ويقتضي اإلمجاع ايضا أن فعل بعض الصلوات يف أول 

حة واللطف وإذا صلى وقتها افضل يبني كوهنا مفسدة أنه إذا كان املكلف لو صلى يف آخر الوقت حصلت له املصل
يف أوله ومل حتصل له تلك املصلحة وخرجت الصالة يف آخر الوقت من أن تكون مصلحة وحصلت املعصية اليت 

كانت الصالة يف آخر الوقت لطفا يف اإلخالل هبا فقد حصلت الصالة يف أول الوقت داعية إىل هذه املعصية ومفوتا 
  لزكاة على احلول يسقط الفرض وليس مبفسدة قيل إمنا ملا يدعو إىل الطاعة فان قيل أليس تقدمي ا

يسقط الفرض ألنه يقوم مقامه يف املصلحة وهلذا مل يطلق أحد من األمة القول بانه صدقة تطوع ونافلة مع أهنا 
مسقطة للفرض فان قيل وإذا كانت قائمة مقام الزكاة بعد احلول يف املصلحة فما معىن تعليق الوجوب حبؤول احلول 

الفائدة يف ذلك أن يكون لإلمام إلزام رب املال الزكاة بعد حؤول احلول وال يكون له إلزامه اخراج الزكاة  قيل
قبله ألن الوجوب موسع عليه ويدل على مشول الوجوب ألوقات الصلوات أن الوجوب مستفاد من األمر واألمر 

  نتعلق بأول الوقت وآخره وما بينهما فشمل الوجوب هذه األوقات 
  د استدل يف املسألة بأشياء وق

منها أنه لو كانت الصالة نافلة يف أول الوقت لصح إيقاعها بنية النفل ملطابقتها ملا عليه الصالة يف نفسها وقد 
اعترض ذلك بأنه جيوز إيقاعها بنية كوهنا ظهرا نفال وأجيب عن ذلك بأن كوهنا ظهرا نفال يتناقض وهذا إمنا يتناقض 

ظهر ال تكون إال واجبة وفيه النزاع وقد أجيب عن الدليل فقيل أليس تقدمي الزكاة يكون نفال إذا ثبت أن صالة ال
وال جيوز إيقاعها بنية النفل فان قلتم جيوز إيقاعها بنية كوهنا زكاة نفال قيل جيوز إيقاع صالة الظهر يف أول الوقت 

ن الزكاة نفال وميكن أيضا أن جياب عن الدليل بنية كوهنا ظهرا نفال وليست الشناعة يف ذلك إال كالشناعة يف كو
فيقال إن أردمت بنية النفل أن ينوي أن يفعل ما جيوز تركه يف أول الوقت ال إىل بدل فيه فهو قولنا وإن أردمت أن 
  ينوي أن يفعل ما جيوز تركه وترك أمثاله يف كل األوقات مع السالمة فليس هذا قولنا فلم يلزمنا حوار أن ينويه 

ها قوهلم إن الصالة يف أول الوقت يراعي فيها أذان وإقامة وعدد خمصوص وليس هذا حال النوافل وللمخالف ومن
  أن يقول إن النوافل اليت تسقط الفرض وتفعل يف الوقت املضروب هذه سبيلها 

قائما  ومنها أنه كان جيب أن يكون من مل يؤد الصالة إال يف وقتها األول غري مؤد للفرض من الصلوات وال
  بالواجب منها وللمخالف أن يقول إن 

إطالق ذلك يوهم أن الصالة وجبت عليه فلم يقم هبا وليس األمر كذلك وهلذا ال يقال فيمن يقدم زكاته يف كل 
عام إنه مل يقم بالواجب من الزكاة ألن ذلك صفة ذم والذم ال يلحق من قدم الواجب قبل وقت وجوبه إذا أذن يف 

  ذلك 
م إن تقدمي صالة املغرب أفضل من تأخريها والنفل ال يكون أفضل من الواجب وللمخالف أن يقول بل ومنها قوهل

جيوز أن يكون أفضل منه إذا كان متقدما على الواجب ومسقطا له وهلذا يقال إن تقدمي الزكاة على احلول مع شدة 
  حاجة الفقراء أفضل من تأخريها إىل حؤول احلول 

صالة نافلة يف أول الوقت بأن الواجب يف الوقت هو ما ال جيوز تأخريه عن الوقت إال إىل بدل واحتج القائلون إن ال
فيه والصالة يف أول الوقت جيوز تأخريها عنه ال إىل بدل فيه ألنه ال دليل عليه ومل تكن واجبة فيه وإذا مل تكن واجبة 

تقولوا إهنا تفارق النافلة وتدخل يف مجلة الواجبات فيه وكانت مأمورا هبا ثبت كوهنا نفال فيه وقالوا وليس لكم أن 



من حيث مل جيز تركها أصال ألنا إمنا استدللنا على كوهنا نافلة يف األول من حيث جاز تأخريها عنه ومل نستدل على 
ال أن أمثاهلا نافلة يف كل األوقات واجلواب أن وصفنا للفعل بأنه واجب يف الوقت يستعمل على وجهني أحدمها أنه 
جيوز اإلخالل به يف ذلك الوقت إال إىل بدل فيه وهذا ال نعينه يف الصالة يف الوقت األول واآلخر أنه يقوم مقام 

غريه من الواجبات املضيقة يف وجه الوجوب وهذا هو الذي نعنيه بقولنا إن الصالة واجبة يف أول الوقت وقد بينا 
فهو الزم له ايضا وليس يلزمنا على هذا القول أن ال جنيز تأخري  أنه ال بد للمخالف من أن يقوله فما يلزمنا عليه

الصالة عن أول الوقت ال إىل بدل ألنه إذا كانت الصالة يف الوقت الثاين تسد مسد وقوعها يف الوقت األول يف 
كذلك فأي الفرض واملصلحة مل جيز أن يلزم يف الوقت بدهلا هو إذا تركها فيه صار إىل ما جيري جمراها فاذا كان 

  فائدة يف إلزام البدل 

فأما القول بأن الفرض يتعني بإيقاع الفعل فان أريد بذلك أنه إذا فعل الفعل جيب أن يفعل مرة ثانية وجوبا معينا 
مضيقا فباطل ألن فعل املفعول غري ممكن فاجيابه قبيح وإن أريد أنه يلزم بالشروع فيه إمتامه فهذه حالة النوافل عند 

د تكلمنا على من قال إن الفعل نافلة يف أول الوقت وإن أريد أنه إذا فعل الفعل علمنا أنه قد تعني أصحابنا وق
سقوط الفرض به وأنه ال فرض بعده يف ذلك الوقت إىل آخره فذلك صحيح وقد كنا حنكم قبل الفعل أيضا بأنه إن 

  وجد فهذه سبيله 
آخره على صفة املكلفني كان ما يفعله واجبا فان أريد به أنه  فأما القول بأن املكلف إذا صلى يف أول الوقت وأدرك

يبني لنا أنه قد كان ألزم الفعل يف األول ومنع من تأخريه عنه فذلك يؤدي إىل أنه حظر عليه يف األول التاخري ومل 
لك الفعل قد يعرف يف ذلك الوقت أنه قد منع من التأخري وذلك تكليف ما ال يطاق وإن أريد به أنه يبني لنا أن ذ

أسقط عن املكلف أن يفعل يف آخر الوقت مثله وأنه قائم مقام الفعل يف آخر الوقت يف املصلحة اليت حتصل بعده 
فصحيح وإن أراد الشيخ أبو احلسن بقوله إن املكلف إذا مل يدرك آخر الوقت على صفة املكلفني كان ما فعله يف 

أنه ما كان قد ألزم املكلف الفعل يف أوله فليس بصحيح ألنه جيب أن أول الوقت نافلة أنه يبني لنا يف آخر الوقت 
يعرف ذلك قبل أول الوقت وإن أراد أنه يبني لنا أن ما فعله مل يكن لطفا يف واجب وأنه لطف يف نافلة فصحيح 

ب يف أول وهو الذي ينصره ألنه لو كان لطفا يف واجب يوقعه قبل حال موته لكان اهللا سبحانه قد ضيق عليه الوجو
الوقت والداللة على أن الصالة يف أول الوقت مصلحة يف طاعة نافلة قبل خروج الوقت إذا كان املصلي ميوت قبل 
خروج الوقت فهي أهنا لو مل تكن كذلك ملا حسن تكليفها ملن املعلوم أنه ميوت قبل خروج الوقت ألن وجه وجوهبا 

بعد الوقت إذ املكلف ليس يدرك هذا الوقت حيا ويف إمجاع األمة غري حاصل فيه وهو كوهنا داعية إىل طاعة واجبة 
  على أن من مات قبل 

خروج الوقت ال يكون ما فعله من الصالة يف أول الوقت مباحا بل طاعة مأمور هبا دليل على ما قلناه ألهنا ال تكون 
هنا لو كانت واجبة لضيق اهللا طاعة إال وهي مصلحة يف طاعة قبل موته وليس جيوز أن تكون تلك الطاعة واجبه أل

سبحانه وجوب الصالة عليه فثبت أهنا مصلحة يف طاعة مندوب إليها فان قالوا فيجب أن تكون صالة هذا املكلف 
نافلة قيل إن أردمت بكوهنا نافلة ما ذكرمت وأنه لو مل يفعلها حىت مات مل يستحق الذم فصحيح وهو الذي نصرناه وإن 

  لي إىل بعد الوقت مل تكن صالته لطفا يف واجب فال أردمت أنه لو بقي املص
فأما القول بأن العزم بدل من الصالة يف الوقت األول فانه إن جعل هذا القائل العزم جاريا جمرى الصالة يف أول 

الوقت من كل وجه لزم أن يكون ما فعله مسقطا لفرض الصالة كما أن الصالة يف أول الوقت مسقطة للفرض إذ 



عزم مسد فعل الصالة وإن أريد أن العزم يقوم مقام فعلها من وجه دون وجه حنو أن تكون الصالة مصلحة قد سد ال
يف طاعة تليها ويف طاعة بعد خروج الوقت فيقوم العزم مقام فعلها يف أول الوقت يف حصول املصلحة اليت تليها 

صلحة يف الوقت الثالث هكذا يف كل وتبقى املصلحة األخرى بكون الصالة يف الوقت الثاين مصلحة فيها وم
األوقات إىل أن يتضيق الوقت فال يكون العزم قائما مقام الصالة يف املصلحة اليت تكون بعد الوقت والذي يبطله 
هو أهنم إذا توصلوا إىل إثبات البدل فيجب أن يثبتوه على حد ثبوت املبدل ومعلوم أن ظاهر األمر اقتضى إجياب 

زوال الشمس إىل آخر الوقت على البدل فكان الواجب أن يفعل املكلف الصالة يف وقت  الفعل يف األوقات من
من هذه األوقات أي وقت شاء هكذا ظاهر األمر فيجب أن يكون بدل ذلك يلزم فعله يف وقت غري معني من هذه 

وقات أن يسقط الفرض األوقات وال يتعني يف األول كما مل يتعني املبدل وجيب إذا فعل البدل يف وقت من هذه األ
كاملبدل وأيضا فلو لزم املكلف ان يفعل الصالة يف أول الوقت أو العزم لكان قد أخذ عليه أن يتحفظ من السهو 

  وأن جيب علينا أن نوقظه من نومه يف 

ضا هذا الوقت ألنه قد أخذ عليه يف هذا الوقت فعل مينع منه النوم كما يلزم أن نوقظه عن نومه يف آخر الوقت وأي
فان األمر اقتضى إجياب الصالة علينا يف األوقات كلها على البدل وال دليل يدل على إثبات بدل للصالة ألنا قد 

بينا حسن تكليفها من غري بدل وال جيوز إثبات ما ال دليل عليه وبأكثر هذه الوجه يبطل قول من قال إن بدل 
هنا مصلحة يف طاعة ختتص بالوقت الثاين على ما ذكرناه يف الصالة هو فعل يفعله اهللا سبحانه يقوم مقام الصالة كو

العزم وختتص ذلك بوجه آخر وهو أنه كان جيب أن ال حيسن تكليف الصالة من يعلم اهللا أنه خيترم يف الوقت ألنه 
ا كلفه يقوم فعل اهللا سبحانه مقام فعله يف املصلحة احلاصلة قبل خروج الوقت فلو كلفه اهللا تعاىل الصالة لكان إمن

  جملرد الثواب فقط 
وقد استدل أصحاب العزم على إثبات البدل فقالوا الصالة واجبة يف أول الوقت فال جيوز كوهنا واجبة فيه مع 

جواز تأخريها عنه إال إىل بدل وال بدل إال العزم واجلواب يقال هلم أتعنون بوجوهبا يف األول أنه حمظور تأخريها عنه 
من سلم لكم ذلك أو ليس األمر دل على إيقاعها يف األول والثاين والثالث على البدل فان قالوا نعم قيل هلم 

فكيف حظر تأخريها حىت يطلب جلوازه فعل بدل وعلى أن حظر تأخريها مع إباحة تأخريها متناقض ومل يصح ثبوته 
ة بالصالة يف آخر الوقت قيل حىت يتبعه إثبات بدل فان قالوا نعين بوجوهبا يف األول أهنا على صفة املصلحة احلاصل

هلم ومل إذا كان كذلك ال جيوز تأخريها إال إىل بدل مع أنه يؤخرها إىل ما يساويها يف وجه الوجوب مث يقال هلم ومل 
زعمتم أنه ال بدل إال العزم فان قالوا إلمجاع األمة على وجوبه على من أخر الصالة عن األول قيل إمجاع األمة على 

لى وجوبه قبل دخول الوقت وليس يظهر أن األمة فصلت بني األمرين فأوجبت بعد دخول الوقت ذلك كإمجاعها ع
فعل العزم ومل توجبه قبل الوقت وإمنا حضرت قبل الوقت كراهة فعل الصالة وقد تقدم ذلك يف الباب األول فما 

  لصالة يف يؤمنهم أن يكون البدل هو اإلخالل بالكراهة ويكون ذلك سادا يف هذا الوقت مسد ا

املصلحة وميكن أن يستدلوا على إثبات بدل فيقولوا إن الصالة لطف يف واجب بعد خروج الوقت ولطف يف 
واجب قبل خروج الوقت أما كوهنا لطفا بعد خروج الوقت فالداللة عليه أنه قد أتيح له تأخريها إىل آخر الوقت 

عن وقت تلك الطاعة فأما الداللة على أهنا لطف يف واجب  فلو مل يكن إال لطفا يف طاعة يف الوقت ملا أتيح تأخريها
يف الوقت ايضا فهي أهنا لو مل تكن لطفا إال يف واجب بعد الوقت ملا حسن تكليفها من املعلوم أنه ميوت قبل خروج 
عزم الوقت وإذا كانت لطفا يف واجب قبل خروج الوقت مل جيز تأخريها عن ذلك الوقت إال إىل بدل وال بدل إال ال



ألن األمة أمجعت على وجوبه دون وجوب غريه واجلواب أنه يكفي يف حسن تكليف الصالة من املعلوم أنه يكون 
قبل خروج الوقت أن يكون فيها لطفا يف طاعة مندوب إليها بفعل عقيب فعل الصالة أو أن يكون كل جزء من 

حيث هي لطف يف ندب فان قيل فلم كان الصالة لطفا يف مندوب وإذا جاز ذلك مل جيب أن يكون هلا بدل من 
قولكم أوىل من قولنا مع جواز ورود التعبد عليهما مجيعا قيل أنتم الذي يلزمكم الترجيح ألنكم املستدلون وأيضا 

فان قولنا أوىل من قولكم ألن التعبد بالصالة يف الوقت كله ورد مطلقا من غري بدل وإمنا يثبت البدل للضرورة فاذا 
قولنا وحسن ورود التعبد به مل يكن إىل البدل ضرورة فان قيل فيجب على ما قلتم أن يكون تقدمي بينا إمكان 

الصالة يف أول أوقاهتا أوىل ألهنا تكون مصلحة يف مندوب إليه ويف واجب والصالة يف آخر الوقت ال تكون 
ريها إذا فعلت يف أول الوقت مصلحة إال يف واجب فقط واجلواب أنه ال ميتنع أن تكون الصالة اليت يستحب تأخ

كانت لطفا يف مندوب إليه يليها ويف طاعة واجبة بعد خروج الوقت وإذا فعلت يف آخر الوقت كانت لطفا يف 
طاعة واجبة ويف طاعات مندوب إليها بعد خروج الوقت ايضا أكثر مما تكون الصالة يف أول الوقت لطفا فيه من 

  خري الصالة أفضل الطاعات املندوب إليها فلذلك كان تأ

  باب يف االمر املؤقت هل يقتضي الفعل فيما بعد الوقت إذا عصى املكلف يف

  الوقت أم ال 
اعلم أنه ال يقتضي الفعل فيما بعد الوقت أطاع املكلف يف الوقت أم عصى فيه وحيتاج فعله فيما بعد الوقت إىل 

معة ال يتناول ما عدا اجلمعة وما مل يتناوله األمر ال داللة أخرى ألن قول القائل لغريه افعل هذا الفعل يف يوم اجل
يدل فيه على إثبات وال نفي وهلذا مل يدل األمر على استدعاء الفعل قبل الوقت ولو كان األمر مقيدا بصفة مل يدل 

لدار مل على وجوب ما مل خيتص هبا ملا مل يتناول ما عدا تلك الصفة ولذلك لو قال اإلنسان لغريه اضرب من كان يف ا
يتناول من مل يكن فيها ولو أمرنا اهللا سبحانه أن نتصدق بأمياننا مث تعذر ذلك علينا ملا علمنا بذلك األمر وجوب 

الصدقة باليسرى لكن علمنا أن الصدقة باليمىن الغرض منها إيصال النفع إىل الفقري فقط فانا نعلم وجوب الصدقة 
يف مقدورنا وال هو وجه يوقع الفعل عليه فانه ال ميتنع أن يكون الفعل  باليسرى هلذا االعتبار والوقت وإن مل يكن

فيه مصلحة دون غريه وهلذا كانت الصلوات واجبة يف أوقات خمصوصة وكان الصوم واجبا يف شهر خمصوص 
ودفع الضرر عن النفس واجب يف الوقت الذي خيتص فيه الضرر دون غريه وإذا صح ما ذكرناه مل جيز ورود 

على األمر املفيد للفعل الواحد املؤقت وإمنا يرد على األمر املفيد ظاهره أفعاال كثرية فيدلنا النسخ على أنه ما النسخ 
أريد بعض تلك املرات فان قيل فاذادل الدليل على أن من عصى يف الوقت يلزمه مثله أكان يكون ذلك قضاء قيل 

  نعم إذا اختص بشروط القضاء وهي أشياء 
  مثل املقضي وهلذا مل تكن الصالة قضاء للصوم منها أن يكون 

  ومنها أن يكون املقضي متعبد به يف وقت خمصوص إما على الوجوب أو 

  على الندب وهلذا لو مل نتعبد بالفعل مث أمرنا مبثله مل يكن قضاء 
قضاه بعد  ومنها أن يكون سبب القضاء غري سبب املقضي وهلذا لو مل يقض اإلنسان يوما فات من شهر رمضان مث

  ذلك مل يكن ذلك قضاء للقضاء ألن سببهما غري خمتلف 
  ومنها أن يرد التعبد بالقضاء ألنه لو مل يتعبد به مل يسهم إذا فعل قضاء واهللا أعلم 



  باب يف االمر املطلق إذا مل يفعل املكلف مأموره يف أول أوقات اإلمكان هل

  يقتضي فعله فيما بعد أم حيتاج إىل دليل 
ائلون بنفي الفور فاهنم يقولون إن األمر يقتضي الفعل فيما بعد وال حيتاج املكلف إىل دليل وأما القائلون أما الق

بالفور فيختلفون فمنهم من قال إنه يقتضي الفعل فيما بعد ومنهم من قال ال يقتضيه بل حيتاج املكلف إىل دليل وهو 
ل املؤقت من غريه ويقول قاضي القضاة بذلك لو ثبت مذهب أيب عبد اهللا وحكاه عن الشيخ أيب احلسن ومل يفص

  القول بالفور 
واحتج األولون بأن قالوا قول القائل لغريه افعل معناه افعل يف الثاين فان عصيت ففي الثالث فان عصيت ففي 

خصص بالوقت الرابع هكذا ابدا فان قال قائل ومل زعموا أن األمر يتنزل هذه املنزلة قيل ألن ظاهر قوله افعل ال يت
الثاين دون الثالث والرابع وإمنا قالوا إنه جيب فعله يف الثاين ألنه لو مل جيب فيه انتقض الوجوب املستفاد باألمر 

فاجتمع يف األمر شيئان أحدمها الوجوب املقتضي للفور والثاين نفي ختصيص األمر باألوقات املقتضي لشياع الفعل 
ص األمر باألوقات وشياع الفعل فيها وال ميكن ذلك إال إذا عصى املكلف يف األوقات فوجب الفور مع نفي ختصي

  يف الوقت 

األول فصح أن مطلق األمر من حيث اجتمع فيه ما يدل على ما ذكرناه جيري جمرى قول القائل افعل يف األول فان 
من األمر ملا دل على الفور عصيت فافعل يف الثاين فان قالوا األمر وإن مل خيتص بوقت معني فان الوجوب املستفاد 

جعل األمر خمتصا بالوقت األول قيل هلم إمنا جعله خمتصا باألول ما مل تقع املعصية فاذا وقع بقي مطلق األمر فان 
قالوا قد ثبت أن مطلق األمر يقتضي وجوب الفعل يف الثاين فجرى جمرى أن يكون األمر مقيدا بالثاين قيل الفرق 

دا بالثاين مل يكن غري خمتص باألوقات بل يكون خمتصا بالوقت الثاين فال يتنزل منزلة قول بينهما أنه إذا كان مقي
  القائل افعل يف الثاين فان عصيت فافعل يف الثالث ألنه يتناول فعال واحدا وليس كذلك إذا كان األمر مطلقا 

فلم يتناول إيقاعه يف الثالث ألنه يتناول  واحتج أبو عبد اهللا فقال قد ثبت أن مطلق األمر يفيد إيقاع الفعل يف الثاين
فعال واحدا والفعل املختص بالثاين غري املختص بالثالث ألن أفعال العباد ال جيوز عليها التقدمي والتأخري واجلواب أنه 

فاذا  إن ثبت أن أفعال العباد هذه سبيلها فان األمر مل يتناول تلك األعيان وإمنا يتناول ما له صورة مييزها املكلف
أمرنا اهللا سبحانه باحلج فامنا أمرنا بأفعال هلا صفة خمصوصة سواء كانت واقعة يف هذا الوقت أو يف هذا الوقت واذا 
كان كذلك وكان األمر ال يتخصص باألوقات علمنا أنه يتناول ما اختص بتلك الصورة من األفعال املختصة بتلك 

أنه قد اختص باألمر ما يقتضي التعجيل وما يقتضي التأخري وال  األوقات فاذا بان أن الوجوب يفيد التعجيل بان
  ميكن اجلمع بينهما إال على شرط املعصية 

  باب يف اآلمر هل يدخل حتت األمر ام ال

  اعلم أن هذا الباب يتضمن مسائل 
  منها أن يقال هل ميكن أن يامر اإلنسان نفسه يف املعىن أم ال وليس يف 

  ن اإلنسان أن يقول لنفسه افعل ويريد منها الفعل إمكان ذلك شبهة ألنه ميك
ومنها أن يقال هل يكون هذا القول مسمى بأنه أمر على احلقيقة أم ال واجلواب أنه ال يكون أمرا على احلقيقة ألن 



من شرط كونه أمرا الرتبة وما جيري جمراها وذلك ال يتأتى إال بني ذايت لتكون إحدامها مستعلية ومرتبة على 
  رى األخ

ومنها أن يقال هل حيسن أن يأمر اإلنسان نفسه أم ال واجلواب أنه ال حيسن ذلك ألن الفائدة باألمر أن يكون دليال 
على حال املأمور به أو يؤكد الداللة أو يدل على إرادة فاعله الفعل ويكون ممن يتقرب إليه باملصري إىل إرادته فيدعو 

ها وهذه األمور منتفية يف أمر اإلنسان نفسه ألن االنسان يعلم إرادته وكون علم املأمور بإرادته إىل أن يوقع مراد
املأمور به طاعة قبل أمره من غري أن يراد علما من جهة اآلمر إذ كان إمنا يأمر لتقدم علمه مبا له يف الفعل املأمور به 

  من الغرض 
لة املأمورين وهذه املسألة وإن دخلت يف ومنها أن يقال هل إذا خاطب اإلنسان غريه باألمر يكون داخال يف مج

مسائل العموم فذكرها ها هنا جيوز لتعلقها هبذه املسائل واجلواب أنه إن كان املخاطب ناال لألمر من غريه نظر يف 
خطابه فان كان يتناوله دخل فيهم واال مل يدخل فيهم مثال األول أن يقول اإلنسان جلماعة إن فالنا يأمرنا بكذا 

ال الثاين أن يقول إن فالنا يأمركم بكذا وكذا وإن نقل كالمهم غريه ومل يذكر عن نفسه شيئا حنو قوله وكذا ومث
سبحانه يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني فان هذا يتناول الكل ألن اخلطاب من اهللا سبحانه يرد إىل 

  كل 

هو اآلمر فانه ال يدخل حتت األمر ملا بيناه أنه ال فائدة فيه مكلف وإال من استثناه الدليل وإن كان املخاطب باألمر 
وذلك حنو أن يقول افعلوا كذا وكذا فان قيل فهل يدخل املخرب حتت اخلرب قيل إن أردت أنه يدخل يف أن يكون 

ن أردت أنه خمربا لنفسه فال ألنه ال فائدة يف أن خيرب نفسه إذ ليس خيفى عليه حال املخرب عنه فيستدل عليه خبربه وإ
يدخل يف أنه يكون خمربا عن نفسه فذلك جائزألن اإلنسان له غرض يف أن خيرب عن حال نفسه كما أن له غرضا يف 

  أن خيرب عن غريه 

  باب يف كيفية إجياب االمر لفروض الكفايات

ب العموم وقد اعلم أن األمر بالفعل إذا تناول مجاعة على اجلمع فذلك من فروض األعيان والكالم يف ذلك من با
يكون فعل بعضهم شرطا يف فعل بعض كصالة اجلمعة وقد ال يكون فعل بعضهم شرطا يف فعل بعض وإذا تناول 

مجاعتهم ال على اجلمع فذلك من فروض الكفايات حنو أن يكون الغرض بتلك العبادة حيصل بفعل البعض كاجلهاد 
حصل ذلك بالبعض مل يلزم الباقني والفرض يف ذلك  الذي الغرض به حراسة املسلمني وإذالل العدو وقهره فمىت

موقوف على غالب الظن فان غلب على ظن اجلماعة أن غريها يقوم بذلك سقط عنها وحد الواجب ال حيصل يف 
فعلها وإن غلب على ظنها أن غريها ال يقوم به وجب عليها وحد الواجب حاصل يف فعلها وإن غلب على ظن كل 

م به وجب على كل واحدة منها القيام به وكان حد الواجب قائما يف فعل كل واحدة منها طائفة أن غريها ال يقو
وإن غلب على ظن كل طائفة أن غريها يقوم به سقط الفرض عن كل واحدة منها وإن أدى إىل أن ال يقوم به أحد 

واجب ليس ينتقص بشيء ومل يكن حد الواجب حاصال يف فعل كل واحدة منها فبان مبا ذكرنا أن ما تقدم من حد ال
  من هذه األقسام 

  باب يف االمر الوارد بالشيء على شرط زوال املنع



ذهب شيوخنا رمحهم اهللا إىل أن اهللا عز و جل مل يعن باألمر من يعلم أنه مينع من الفعل وقال قوم إذا أمر اهللا قوما 
نع ومل خيتلفوا يف جواز أمر الواحد منا غريه بالفعل وعلم أن فيهم من مينع منه فانه قد عناه باألمر بشرط زوال امل

بالفعل بشرط قدرته على الفعل وانتفاء املنع منه وقال قاضي القضاة مل خيتلفوا يف أنه ال جيوز أن يفرد اهللا سبحانه 
ت أو املكلف الواحد باألمر بالفعل وهو يعلم أنه مينع منه قال ومل خيتلفوا يف أنه ال جيوز أن يأمر من يعلم أنه ميو

  يعجز أو ال يكون املأمور به مصلحة بشرط أن يبقى ويقدر ويكون الفعل مصلحة 
دليلنا هو أن معىن قولنا إن اهللا سبحانه قد أمر بالفعل بشرط زوال املنع هو أنه قال لنا افعلوه وأراده منا أو كان لنا 

ن قد كلف إيقاع الفعل مع وجود املنع وملا فيه غرض مع فقد املنع ومل يرده مع وجوده ألنه لو أراده يف احلالني لكا
كان قد أراده بشرط زوال املنع فاذا علم اهللا سبحانه أن املنع حيصل ال حمالة فقد علم احلالة اليت ال غرض له يف 

إيقاع الفعل فيها فلم جيز أن يريده فيها يبني ذلك أن الواحد منا لو أراد دخول زيد الدار إن دخلها عمرو ومل يرد 
وه فيها إن مل يدخلها عمرو مث علم خبرب نيب أن عمرا ال يدخلها فان هذا العلم يصرفه عن إرادة دخول زيد إليها دخل

وإمنا يريد دخوله إليها لو دخلها عمرو وهذه إرادة مقدرة غري حاصلة وأيضا فلو أراد اهللا سبحانه الفعل بشرط 
ل املنع واملفهوم من هذه اللفظة الشك أال ترى أن من علم زوال املنع لكان قد اراد من املكلف إيقاعه إن مل حيص

باملشاهدة أن الشمس قد طلعت ال يقول إن كانت الشمس قد طلعت دخلت الدار وإمنا حيسن أن يقول ذلك إذا 
  كان شاكا يف طلوعها والبارىء 

كرناه مينع من تكليف اهللا سبحانه عامل بأن املنع سيوجد فلم جيز أن يريد الفعل إن مل حيصل املنع وهذا الذي ذ
  سبحانه من يعلم أنه يتعذر عليه الفعل جبميع ضروب التعذر 

  وحجة املخالف أشياء 
منها أن يقول قد أمجعنا على أن اهللا عز و جل قد كلف املعدوم والعاجز بشرط أن يقدر يف حال احلاجة إىل القدرة 

ىن ذلك أن حكمنا بأن اهللا تعاىل قد كلف الفعل واجلواب أنا نقول إن اهللا سبحانه كلف بشرط أن يقدر ومع
مشروط بأن يكون ممن يقدر يف وقت احلاجة فالشرط داخل على حكمنا ال على تكليف اهللا سبحانه ويشبه أن 

يكون املخالف هذا يعين بقوله إن اهللا سبحانه يكلف بشرط زوال املنع فان عين ذلك فال حاجة فيه وجواب آخر 
يس يشبه موضع اخلالف وذلك أن كالمنا يف أن يأمر اهللا تعاىل بشرط يعلم أنه ال يوجد وهو أن الذي ذكروه ل

فأوردوا أن يأمر اهللا تعاىل بشرط يعلم وجوده على أنا نقول إن اهللا يأمر املعدوم بشرط أن يوجد ونعين به أن األمر 
  ل ما قالوا الذي صدر من اهللا تعاىل أمر له عند وجوده أو إذا وجد هذا ليس مبحال فيبط

ومنها أن يقول إن اهللا سبحانه قد كلف الكافر بالصالة بشرط أن يؤمن مع أنه علم بأنه ال يؤمن وهلذا يعاقبه على 
ترك الصالة كما يعاقبه على الكفر واجلواب أنا نقول كلف اإلميان والصالة مجيعا ومل يكلفه فعل الصالة مضامة 

دخل الشرط يف فعله ألنه قيل له افعلهما فاذا مل يفعلهما فقد أخل  للكفر فلم يدخل الشرط يف التكليف وإمنا
  مبصلحتني فاستحق العقاب على اإلخالل هبا 

ومنها قياسهم تكليف اهللا سبحانه الفعل بشرط زوال املنع على تكليف الواحد منا غريه بشرط زوال املنع وهو 
  قياس بغري علة والفرق بينهما أن 

ن للمكلف حالة منع ال غرض له يف إيقاع الفعل فيها والباريء عز و جل عامل بذلك يبني ما الواحد منا غري عامل بأ
  ذكرناه أنه جيوز أن يكلف الواحد منا غريه بشرط أن يبقى وأن يكون الفعل مصلحة وال جيوز ذلك من اهللا سبحانه 



ه ألنه قد أسقط عنه كلفة من غري ومنها قوهلم لو رفع منع التكليف لكان من منع غريه من الصالة فقد أحسن إلي
توجه ذم إليه اجلواب يقال هلم أليس عندكم أنه ال يلزمه الفعل مضافا للمنع وأنه يسقط الفعل عنه من غري لوم 

  فالسؤال يلزمكم كما يلزمنا وعلى أنه ال يكون حمسنا إليه باملنع مما يستحق به الثواب اجلزيل 
على كل حال ملا علم الواحد منا أنه مكلف للصالة قبل تشاغله هبا وذلك ومنها قوهلم لو أسقط املنع التكليف 

يسقط عنه وجوب أخذ األهبة هلا اجلواب يقال هلم هذا يلزمكم أيضا ألن عندكم أن مع املنع ال تلزم الصالة وال 
اذا ال يعلم أريدت من املكلف يف تلك احلال وإمنا أريدت منه بشرط زوال املنع وهو ال يعلم أن املنع يزول ف

الوجوب فان لزمنا سقوط أخذ األهبة فقد لزمكم وقد قال أصحابنا إمنا جيب أخذ األهبة للصالة لثبوت أمارة بقائه 
  ساملا إىل وقتها فوجب عليه هلذه األمارة التحرز من ترك ما ال يأمن وجوبه 

  باب يف االمر املقيد بشرط هل يعلم أن احلكم فيما عدا الشرط خبالف الشرط

  أم ال 
اعلم أن حكم األمر وغريه إذا علق بشرط فإن الشرط يدل على أن احلكم ال يثبت فيما عداه على كل حال وال 
مينع الشرط من قيام الداللة على شرط آخر يقوم مقامه ومىت فقدنا داللة تدل على شرط ثان قضينا بأنه ال شرط 

  إال 

ى كل حال وإن دل دليل على شرط آخر علمنا انتفاء احلكم إذا األول فنعلم أنه إذا انتفى الشرط انتفى احلكم عل
انتفى الشرطان وإن علمنا ثبوت احلكم مع انتفاء الشرط على كل حال علمنا أن ذلك ليس بشرط وأنه قد جيوز به 

وقال قاضي القضاة إن تعليق احلكم بالشرط ال يدل على أن ما عداه خبالفه وأنه جيوز أن يقوم شرط آخر مقام 
لك الشرط وحكاه عن أيب عبد اهللا وحكى عن الشيخ أيب احلسن أنه يدل على أن ما عداه خبالفه ومنع لذلك من ذ

احلكم بالشاهد واليمني ألن اهللا سبحانه شرط يف احلكم الشاهد الثاين ألنه قصر احلكم على الشاهدين فلو مل يكن 
  احلكم مع فقده  الثاين شرطا مل يكن لذكره معىن قال وإذا كان شرطا مل جيز

والدليل على أن الشرط مينع من ثبوت احلكم مع عدمه على كل حال أن قول القائل لغريه ادخل الدار إن دخلها 
عمرو معناه أن الشرط يف دخولك هو دخول عمرو ألن لفظة إن موضوعة للشرط ولو قال له شرط دخولك الدار 

فقد دخول عمرو على كل حال فكذلك يف مسالتنا يبني ما دخول عمرو علمنا أنه مل يوجب عليه دخول الدار مع 
قلناه أن الشرط هو الذي يقف عليه احلكم وعلى ما يقوم مقامه فلو ثبت احلكم مع عدمه على كل حال لكان كل 
شيء شرطا يف كل شيء حىت يكون دخول زيد الدار شرطا يف كون السماء فوق اإلرض وإن وجد ذلك مع عدم 

ن املعقول من الشرط ما ذكرناه ما روى أن يعلى بن منية سأل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه الدخول ويدل على أ
فقال ما بالنا نقصر وقد أمنا فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال صدقة 

مل يكن لتعجبهما معىن وأجاب فلو مل يعقل من الشرط نفى احلكم عما عداه  ٦تصدق اهللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته 
عن ذلك قاضي القضاة فقال ال ميتنع أن يكونا إمنا تعجبا من ذلك ألهنا عقال من اآليات الواردة يف وجوب الصالة 

  وجوب اإلمتام وأن حال 

اخلوف مستثناة من ذلك والباقي ثابت على أصله يف اإلمتام فلذلك تعجبا من ثبوت القصر مع األمن ولقائل أن 
اآليات ال تنطق باإلمتام وال كان األصل يف الصالة اإلمتام فنتم ما ذكر بل املروي عن عائشة رضي اهللا عنها  يقول



أهنا قالت كانت صالة السفر واحلضر ركعتني فأقرت صالة السفر وزيد يف صالة احلضر وإذا كان كذلك مل يكن 
ل كان اإلمتام فان قيل لو منع الشرط من ثبوت لتعجب عمر ويعلى بن منية سبب إال الشرط وبطل القول بأن األص

احلكم مع عدمه ملا ثبت القصر مع عدم اخلوف قيل إن ظاهر الشرط مينع من ذلك وليس ميتنع أن تدل داللة على 
خالف الظاهر كما تدل داللة على خالف ظاهر العموم وال ميتنع أن يكون الشرط قد ورد ليؤكد حال املشروط 

  إباحة القصر هو حال اخلوف فشرط ألن احلال اقتضته  وألن السبب يف نزول
فان قيل ليس ميتنع أن تكون الفائدة يف ورود الشرط تأكيد حال املشروط بأن يكون احلكم لو ورد مطلقا لظن 

املكلف أن املشروط مل يرد فيشرط إلزالة هذا الظن ال ألن احلكم ال يثبت مع فقده حنو أن يقول اهللا تعاىل ضحوا 
ة إن كانت عوراء ألنه لو قال ضحوا بالشاة جلاز أن يتوهم متوهم أنه مل يرد العوراء قيل إنا مل نقل إن الشرط بالشا

مينع من ثبوت احلكم مع فقده ألنه ال فائدة فيه إال ذلك فيبطل قولنا بإيراد فائدة سواه وإمنا قلنا ذلك من جهة أن 
ا وكذا وهذا اللفظ يفيد ما ذكرناه ألن معىن الشرط احلكم لفظة إن وضعت موضع قولنا الشرط يف هذا احلكم كذ

أن يقف عليه على ما يقوم مقامه وعلى أن العادة جرت أن يقول اإلنسان لغريه ضح بالشاة وإن كانت عوراء وال 
يقول إن كانت عوراء وإذا قال وإن كانت عوراء فهم من ذلك عطفها على الصحيحة كأنه أضمر جواز األضحية 

  ة مث عطف عليها العوراء بالصحيح
  إن قيل لو منع الشرط من ثبوت احلكم مع فقده لكان قول اهللا 

سبحانه وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حتصنا يدل على أنه حظر اإلكراه على البغاء إذا مل يردن التحصن 
إال وهن مريدات للتحصن فلهذا  قيل ليس كذلك ألنه إمنا شرط إرادة التحصن ألن اإلكراه على البغاء ال حيصل

شرط ال ألن احلكم ال يثبت إال مع إرادة التحصن وإمنا قلنا إن الشرط ال مينع من قيام داللة على ثبوت شرط آخر 
ألن قول القائل لغريه أعط زيدا درمها إن دخل الدار ليس يتعرض لشرط آخر بنفي وال إثبات أال ترى أنه ليس فيه 

ومل يوجبه إن قيل قوله إن دخل الدار معناه الشرط يف عطيتك دخوله الدار وهذا يقتضي أن ذكر له فلم مينع منه 
كمال الشرط هو دخول الدار ألن الم اجلنس تقتضي الشمول قيل بل قوله إن دخل الدار يفيد أن دخوله الدار 

زيادة ال دليل عليها إن شرط وذلك ال مينع من ثبوت شرط آخر وليس له أن يقدر ذلك بزيادة ألف والم ألن ذلك 
قيل ألستم قد قلتم إن قوله أعط زيدا درمها إن دخل الدار مينع من العطية مع فقد الدخول أفليس إذا حصل شرط 
آخر فقد أعطاه مع عدم الدخول فهال قلتم إن ظاهر الشرط مينع من ثبوت شرط آخر وأنه ال جيوز إثباته إال لدليل 

ل قيل إنا نقول إن قوله أعطه إن دخل الدار يفيد أن العطية مع فقد هذا يدل عليه خالف ظاهر الشرط األو
الدخول على كل حال غري مباحة بل ال بد من حالة من احلاالت تكون فيها العطية غري مباحة إذا فقد الدخول 

ع كل واحد وليس يدخل حتت ذلك إذا قام شرط آخر مقام هذا الشرط ألنه إذا قام مقامه شرط مل جتز العطية إال م
منهما فال تكون العطية مباحة مع فقد الشرط األول على كل حال وقلنا إن الشرط ال مينع ظاهرة من ثبوت شرط 

  آخر ألنه ليس فيه ذكر لنفي شرط آخر وال إثباته فال تناقض بينهما 
  وأما الداللة على أنه إذا مل تدل داللة على شرط ثان مل نثبته فهي أنه لو كان 

  آخر لدل اهللا سبحانه عليه فاذا مل يدل عليه علمنا نفيه كما نقول يف صالة سادسة  للحكم شرط
وأما قول الشيخ ايب احلسن إن الشاهد الثاين شرط يف احلكم فان أراد به أنه ذكر بلفظ الشرط فمعلوم أنه ليس يف 

راد أنه ال جيوز يف حال اآلية لفظ شرط وإن أراد أن احلكم ال جيوز مع فقده على كل حال فذلك صحيح وإن ا



وجيوز يف حال فهكذا يقول من يذهب إىل الشاهد واليمني فانه ال جيوز احلكم بالشاهد الواحد وجيوز احلكم 
بالشاهد واليمني كما جيوز برجل وامرأتني وإن منع من احلكم بالشاهد واليمني ألنه زيادة على النص والزيادة على 

   الواحد فذلك كالم يف الزيادة على النص وسيأيت يف موضعه إن شاء اهللا النص نسخ فلم جيز نسخ القرآن خبرب

  باب يف األمر إذا قيد بغاية وحد

اعلم أن احلكم إذا علق بغاية وحد منع ظاهرمها من ثبوت احلكم بعدمها ألن قوله سبحانه مث أمتوا الصيام إىل الليل 
طرفه الليل ألن إىل موضوع للغاية واحلد ولو قال ذلك جيري جمرى أن يقول صوموا صوما غايته وهنايته وآخره و

ملنع من وجوب الصوم بعد جميء الليل ألنه لو وجب أن يصوم بعد ذلك خرج الليل من أن يكون آخرا للصوم 
ودخل يف أن يكون وسطا للصوم وال ميتنع مع ذلك أن تدل داللة على خالف ظاهر الغاية فتوجب علينا صيام 

ل على أنه إمنا مسي أول النهار طرفا للصوم جمازا من حيث كان قريبا من آخره فأما قاضي قطعة من الليل وتد
القضاة فانه قال إن الغاية تدل على أن ما بعدها خبالفها قال ألن الفائدة يف ضرب الغاية زوال احلكم بعدها وهذا 

  دعوى ال فرق بينه وبني قول القائل الفائدة يف 

  مع انتفائها فأما حنن فقد بينا أن لفظة الغاية تفيد ما ذكرناه ال الفائدة ذكر الصفة انتفاء احلكم 

  باب يف االمر إذا قيد بعدد كيف القول فيه

اعلم أن من الناس من قال إن احلكم إذا علق بعدد دل على أن ما عداه خبالفه ومنهم من قال ال يدل على ذلك 
ينظر هل يدل تعليق احلكم بالعدد على حكم ما زاد عليه أم ال وهل كتعليق احلد بالثمانني وحنن نقول إنه ينبغي أن 

يدل على حكم ما نقص منه أم ال فنقول إنه ال يدل على نفي احلكم عما زاد على العدد ألنه جيوز أن يكون يف 
  تعليقه بذلك العدد فائدة سوى نفيه عن الزيادة على ما سنذكره يف دليل اخلطاب 

يف الزيادة من جهة األوىل فان قول النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا بلغ املاء قلتني مل  وقد يدل على ثبوت احلكم
حيمل خبثا نعلم منه أن ما زاد عليها أوىل بأن ال حيمل اخلبث ألن القلتني موجودتان يف الثالث وزيادة ولو حظر اهللا 

موجودة يف املائتني وزيادة فأما إذا أباحنا جلد  علينا جلد الزاين مائة لكان حظر ما زاد على املائة أوىل ألن املائة
الزاين مائة أو أوجبه علينا فانه ال يدل على حكم ما زاد على ذلك ألنه ليس يف اللفظ ذكر للزيادة وال يقتضيه من 

  جهة األوىل والفائدة 
با فانه يدل على وجوب فأما تعليق احلكم بالعدد هل يدل على حكم ما نقص منه فانه ينظر فيه فان كان احلكم إجيا

ما نقص عنه ألنه داخل حتته ومينع من االقتصار على ما دونه ألن األمر قد أوجب استكمال العدد حنو أن يوجب 
  اهللا سبحانه علينا جلد الزاين مائة فنعلم وجوب جلد مخسني وحظر 

ا دونه مما دخل حتته وال يدل على االقتصار على ذلك وإن كان احلكم املعلق على العدد إباحة فانه يدل على إباحة م
إباحة ما دونه مما مل يدخل حتته مثال األول يبيحنا جلد الزاين مائة فنعلم إباحة جلده مخسني وإذا علمنا أن اإلباحة 

غري مقصورة على اخلمسني ألن اخلمسني داخلة حتت املائة وإذا أباحنا استعمال القلتني إذا وقعت فيها جناسة علمنا 
عمال قلة منها ومثال الثاين أن يبيحنا استعمال القلتني فال يدل ذلك على استعمال قلة واحدة وقعت فيها إباحةاست



جناسة ليست من مجلة القلتني وكذلك إذا أباحنا احلكم بشهادة شاهدين فانه ال يدل على احلكم بشهادة شاهد 
  واحد 

من جهة األوىل فان اهللا سبحانه لو حظر علينا استعمال  فأما تعليق احلظر بالعدد فانه ال يدل على حكم ما دونه إال
قلتني وقعت فيهما جناسة لكان حظر قلة واحدة وقعت فيها جناسة أوىل ولو حظر علينا جلد الزاين مائة مل يدل على 
 حظر ما دونه وال على إباحته بل ذلك موقوف على الدليل ملا سنذكره يف دليل اخلطاب فبان أن تعليق احلكم على

  العدد ال يدل على نفي ما زاد عليه أو نقص عنه وال على إثبات ما زاد عليه أو نقص إال باعتبار زائد 
واحتج املخالف بأن احلكم لو ثبت فيما زاد على العدد املذكور مل يكن لذكر العدد فائدة واجلواب عن ذلك ما 

م من قول اهللا سبحانه إن تستغفر هلم سبعني مرة سنذكره يف دليل اخلطاب وقالوا قد عقل النيب صلى اهللا عليه و سل
فلن يغفر اهللا هلم أن ما زاد السبعني خبالف السبعني فقال صلى اهللا عليه و سلم ألزيدن على السبعني وعقلت األمة 

من جعل اجللد مثانني حظر ما زاد عليه واجلواب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا علم ذلك بالبقاء على حكم 
صل ألن األصل جواز العفو فلما علق اهللا سبحانه املنع من ذلك على السبعني بقي ما زاد على السبعني على األ

  حكم األصل واألصل أيضا حظر اجللد فلما أوجب 

  اهللا سبحانه جلد القاذف مثانني بقي ما زاد عليه على حكم األصل فلهذا حظرت األمة ما زاد على الثمانني 

  د باالسمباب يف االمر املقي

ذهب اجلمهور إىل أن اإلجياب واألخبار املقيدة باألسامي ال تدل على حكم ما عداها حنو قول القائل زيد يف الدار 
ال يدل على أن عمرا يف الدار وال على أنه ليس يف الدار وكذلك إذا أمر بشيء فانه ال يدل على ان غريه ليس 

  على أن ما عداه خبالفه  بواجب وقال بعضهم إن تعليق احلكم باالسم يدل
ودلينا أن قول القائل زيد آكل ال يفهم منه أن عمرا ليس بآكل وأيضا لو دل على ذلك ملا حسن من اإلنسان أن 
خيرب به إال بعد أن يعلم أن غري زيد ليس بآكل ألنه إن مل يعلم ذلك كان قد أخرب مبا يعلم أنه كاذب فيه أو مبا ال 

يف علمنا باستحسان العقالء اإلخبار بأن زيدا آكل مع شك املخرب يف كون غريه آكال بل يأمن أن يكون فيه كاذبا و
مع علمه بأن غري زيد آكل دليل على ما قلناه وأيضا فلو دل قولنا زيد آكل على أن غريه ليس بآكل مل خيل إما أن 

مرو وال لغريه والثاين أيضا باطل يدل عليه لفظا أو من حيث خصه بالذكر فاألول باطل ألنه ليس يف اللفظة ذكر لع
ألن اإلنسان قد يعلم أن زيدا وعمرا قد اشتركا يف فعل ويكون له غرض يف اإلخبار عن أحدمها وال يكون له غرض 

يف اإلخبار عن اآلخر وقد يعلم أن الفعل جيب عليهما فيخص أحدمها باألمر به ويدل األخر على وجوب الفعل 
  مكن ذلك مل يدل االختصاص على ما ذكروه بلفظ آخر وبدليل آخر فإذا أ

  فان قالوا إذا أمر احدمها ومل يدل االخر على وجوب الفعل علمنا أنه 

غري واجب عليه إذ لو كان واجبا عليه لدل على وجوبه قيل فاذا الدال على سقوط الوجوب فقد داللة الوجوب 
لعلمنا نفي الوجوب عن عمرو بفقد داللة الوجوب فعلمنا ال تعلق األمر بزيد أال ترى أن األمر لو مل يتوجه إىل زيد 

  أن هذا هو الدليل ال ما ذكرمت 
فإن قالوا إذا علق اهللا سبحانه احلكم على االسم اخلاص ومل يعلقه على االسم العام علمنا أنه غري متعلق عليه إذ لو 

فنعلم أنه لو كانت الزكاة يف النعم لعلق تعلق عليه لعلقه اهللا سبحانه عليه وذلك حنو أن يقول يف الغنم الزكاة 



الزكاة عليها واجلواب أن هذا يقتضي أن نعلم نفي الزكاة عما سوى الغنم لفقد داللة تدل على وجوب الزكاة فيها 
ال لتعلق احلكم على الغنم وعلى أنه ال ميتنع أن تكون املصلحة أن يبني لنا حكم الغنم يف ذلك الوقت بذلك الكالم 

  ا حكم غريها بكالم آخر يف وقت آخر ويبني لن

  باب يف االمر املقيد بصفة

اختلف الناس يف ذلك فقال معظم أصحاب الشافعي لو قال النيب صلى اهللا عليه و سلم زكوا عن الغنم السائمة 
 لدل على أنه ال زكاة يف غري السائمة واختلف هؤالء يف اخلطاب املعلق باالسم حنو قوله زكوا عن الغنم فقال

معظمهم ال يدل على أن ال زكاة يف غريها وقال األقلون يدل على ذلك وقال قوم إن األمر وغريه إذا قيد بصفة ال 
يدل على أن ما عداه خبالفه وهو معظم املتكلمني ومعظم أصحاب أيب حنيفة واختلف هؤالء يف اخلطاب املقيد بلفظة 

وم منهم بل يدل على ذلك حنو قول اهللا سبحانه إمنا املؤمنون إمنا فقال قوم ال يدل على أن ما عداه خبالفة وقال ق
  الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم 

واختلفوا أيضا يف اخلطاب املعلق بشرط واخلطاب املعلق بعدد فمنهم من أجراه جمرى اخلطاب املعلق بصفة يف أنه ال 
  لف بينه و بني املعلق بصفة يدل على أن ما عداه خبالفة ومنهم من قال يدل على حكم ما عداه وخا

وأما اخلطاب املعلق بغاية فإهنم اتفقوا على أنه يعلم أن ما عدا الغاية خبالفها وقال الشيخ أبو عبد اهللا إن اخلطاب 
املعلق بالصفة يدل على نفي احلكم عما عداها يف حال وال يدل عليه يف حال فاحلالة اليت يدل فيها على ذلك أحد 

ن يكون اخلطاب واردا مورد البيان حنو قول النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سائمة الغنم الزكاة وإما أمور ثالثة إما أ
أن يكون واردا مورد التعليم حنو خرب التحالف والسلعة قائمة وإما ان يكون ما عدا الصفة داخال حتت الصفة حنو 

  الشاهدين احلكم بالشاهدين يدل على نفيه عن الشاهد الواحد ألنه داخل حتت 
والدليل على أن اخلطاب املقيد بالصفة ال يدل على أن ما عداه خبالفه هو أنه لو دل عليه لدل عليه إما بصرحيه 

  ولفظه وإما بفائدته ومعناه وليس يدل عليه من كال الوجهني فأذا ليس يدل عليه 
الزكاة عن الغنم السائمة ليس فيه ذكر فأما صرحيه فإنه ليس فيه ذكر ملا عدا الصفة أال ترى أن قول القائل أدوا 

املعلوفة فإن قيل أليس قول اهللا سبحانه فال تقل هلما أف يدل بصرحيه على املنع من ضرهبما وليس يف لفظه ذكر 
الضرب قيل الصحيح أنه إمنا يدل من جهة الفحوى واألوىل ألنه ملا هنى عن القليل من األذى كان بأن مينع من 

ىل على ما سنبينه فأما أن اخلطاب املعلق بالصفة ال يدل على أن احلكم مع نفيها من جهة املعىن الكثري من األذى أو
فهو أنه لو دل على ذلك لكان إمنا يدل عليه بأن يقال إذا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الغنم السائمة زكاة 

  علمنا أنه لو 

ا تكلف ذكر السوم ولعلق الزكاة باسم الغنم ألن تكلف ذكر كانت الزكاة يف غري السائمة كما هي يف السائمة مل
السوم مع تعلق الزكاة على مطلق اسم الغنم تكلف ملا ال فائدة فيه وهذا باطل ألن يف تكلف ذكر السوم فوائد أخر 

املعلوفة  سوى نفي الزكاة عن املعلوفة وإذا أمكن ذلك بطل القول بأنه ال فائدة يف ذكر السوم إال انتفاء الزكاة عن
يبني ما قلناه أنه قد يكون اللفظ لو أطلق يف بعض املواضع لتوهم متوهم أن الصفة خارجة منه فيذكر الصفة إلزالة 
هذا اإليهام ويستدل من اجلهة األوىل على ثبوت احلكم مع فقدها حنو أن يعلم اهللا سبحانه أنه لو قال ضحوا بشاة 

ضحوا بشاة عوراء فيعلم جواز األضحية هبا وينبه بذلك على أن جواز لتوهم متوهم أنه مل يرد العوراء فيقول 



األضحية بالصحيحة أوىل ولو قال اهللا سبحانه وال تقتلوا أوالدكم لتوهم متوهم أنه مل يرد قتلهم خبشية اإلمالق 
  فيقول اهللا سبحانه وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق هلذا الغرض 

الصفة املذكورة وما عداها مل يشتبه على الناس فيقيد اهللا سبحانه اخلطاب بالصفة ومنها أن تكون البلوى قد وقعت ب
  حنو قوله سبحانه وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق 

ومنها أن تكون املصلحة أن نعلم حكم الصفة بالنص ونعلم حكم ما عداها بالقياس عليها وليس ميتنع ذلك كما مل 
م الستة أجناس بالنص ونعرف حكم ما عداها بالقياس عليها وإذا مل ميتنع ميتنع أن تكون املصلحة أن نعرف حك

  ذلك جاز أن يدلنا اهللا سبحانه على حكم الصفة نصا وينبهنا على ثبوت احلكم مع نفيها من جهة القياس 
 ومنها أن تكون املصلحة أن نعرف حكم الصفة بنص ونعرف ثبوت ذلك احلكم فيما عداها بنص آخر أال ترى أنه

  قد تكون املصلحة أن نعرف احلكم 

تارة خبطاب وجيز وتارة خبطاب طويل وتارة بأن يقول النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الغنم زكاة وتارة بأن يقول يف 
الغنم السائمة ويف املعلوفة زكاة وإذا جاز أن يقرن ذلك إىل قوله يف الغنم السائمة فلم ال جيوز أن يفصل بينهما بأن 

  املعلوفة على ذكر السائمة  يقدم ذكر
ومنها أن تكون املصلحة أن نعرف حصول احلكم فيما عدا الصفة حبكم العقل حنو أن يكون احلكم املعلق بصفة 

حكم العقل مثاله أن يقول النيب صلى اهللا عليه ال تذحبوا الغنم السائمة أو ال زكاة فيها فيبقى على نفي الزكاة عن 
  ا ألن ذلك هو حكم العقل املعلوفة وعلى حترمي ذحبه

ومنها أن تكون املصلحة أن يبقى احلكم مع نفي الصفة بقاء على حكم العقل ال لثبوت احلكم مع الصفة حنو أن 
يقول النيب صلى اهللا عليه يف الغنم السائمة زكاة وال جند دليال شرعيا يدلنا على ثبوهتا يف املعلوفة فتنفي الزكاة عن 

  العقل وتكون مصلحتنا أن نعلم ذلك بالعقل  املعلوفة بقاء على حكم
فأن قيل فاذا عرفتم بطالن هذه األقسام كلها مل جتدوا دليال يدل على ثبوت الزكاة يف املعلوفة فنفيتم الزكاة فقد 

صرمت إىل مذهبنا قيل ليس األمر كذلك ألنكم أنتم تنفون الزكاة عن املعلوفة ألجل تعليقها على السائمة وحنن 
عن املعلوفة ألنه حكم العقل ومل ينقلنا عنه دليل شرعي وبني األمرين فرقان يبني ذلك أن استداللنا حنن ال ننفيها 

يقف على تعليق الزكاة على السوم بل سواء علقت عليه أو مل تعلق واستداللكم يقف على تعليق الزكاة على 
ملعلوفة أم ال لنعلم هل يف الشرع ما مينع من السوم وحنن إمنا نطلب هل يف الشرع ما يدل على ثبوت الزكاة يف ا

حكم العقل وإطالقه أم ال وأنتم تطلبون هل يف الشرع ما يدل على ثبوت الزكاة يف املعلوفة لتنظروا هل يف الشرع 
ما مينع من داللة تعلق احلكم على الصفة على نفيه عما عداها أم ال ويبني الفرق بيننا أنه لو كان املعلق بالصفة هو 
حكم العقل بأن يقول النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تذحبوا السائمة حلرمنا ذبح املعلوفة بقاء على حكم األصل إذا 

  مل ينقلنا على 

ذلك دليل شرعي وأنتم تبيحون ذبح املعلوفة ألجل حظر ذبح السائمة فقد بان الفرق بني الطريقتني فان قيل أجيوز 
نه منتف عما عداه قيل جيوز ذلك وجيوز ما ذكرناه فلذلك توقفنا فيه فان قالوا ان يكون احلكم إمنا علق بالسوم أل

إنه وإن جاز ما ذكرمتوه من الفوائد فالظاهر أنه إمنا علق احلكم بالسوم ألجل انتفائه عما عداه ال ملا ذكرمت قيل ليس 
ن قالوا معىن قولنا الظاهر يقتضي ها هنا لفظ متناول للفوائد فيقال إن الظاهر منه وقوعه على بعضها دون بعض فا

ما قلناه أن األكثر من احلكم إذا علق على صفة أنه ال فائدة فيه إال ألجل انتفائه عما عداه قيل هلم مل زعمتم أن 



األكثر واألغلب ما قلتم وعلى أنه لو كان األكثر من الفائدة واألغلب ما قلتم ألدى ذلك إىل غالب الظن بأنه إمنا 
الصفة النتفائها عما عداها وال يؤدي إىل القطع أال ترى أنه جيوز ما قلناه من الفوائد وإن كان قليال علق احلكم ب

  نادرا 
دليل قد استدل بعضهم على أن تعليق احلكم بالصفة ال يدل على نفيه عما عدا الصفة من جهة الفائدة فقال لو مل 

لصفة ملا جاز أن يدل داللة منفصلة على ثبوت احلكم فيما يكن يف ذلك فائدة إال إذا كان احلكم منتفيا عما عدا ا
عداها ألن الداللة إذا دلت على ذلك فقد دلت على إبطال فائدة اخلطاب وذلك ال جيوز يف خطاب احلكيم فان 

 قالوا إمنا نقول إن احلكم لو ثبت فيما عدا الصفة ملا كان لذكر الصفة فائدة إذا كان املتكلم قد خص الصفة باحلكم
وإمنا يكون قد خصها باحلكم إذا مل يدل داللة على ثبوت احلكم مع عدمها قيل هلم فيجب استداللكم على انتفاء 

احلكم فيما عدا الصفة على أن تفحصوا عن األدلة فال جيدوا دليال عقليا وال مسعيا يدل على ثبوت احلكم مع انتفاء 
ق احلكم بالصفة يدل على انتفائه عما عداها وإمنا الصفة وليس هذا من مذهبكم بل من مذهبكم أن نفس تعل

تفتشون عن األدلة لتعلموا هل فيها ما يعارض هذا الدليل أم ال فال تفتشون عنها ألن استداللكم بدليل اخلطاب 
موقوف على ذلك كما يفتش أصحاب العموم عن األدلة ليعلموا هل فيها ما خيص العموم أم ال وال يفتشون عنها 

  هلم بالعموم موقوف عليه فان ألن استدال

قالوا إمنا جيوز قيام الداللة على ثبوت احلكم فيما عدا الصفة وال يكون ذلك مبطال لفائدة تعليق احلكم بالصفة ألن 
الظاهر من تعليق احلكم بالصفة انتفاؤه عما عداها وليس ميتنع قيام الداللة على خالف الظاهر كما نقوله يف 

بينا أنه ال ميكن أن يقال فيما ليس بلفظ أن الظاهر منه كيت وكيت إال على معىن األكثر  ختصيص العموم قيل قد
  واألغلب وإن ذلك إمنا يفيد غالب الظن ال العلم 

دليل آخر يف املسألة لو دل اخلطاب املتعلق بالصفة على حكم ما عداها لدل اخلرب على ذلك ومعلوم أن اإلنسان 
ر مل يدل على أن القصري ليس يف الدار وال على أنه فيها فكذلك اخلطاب إذا كان أمرا إذا قال زيد الطويل يف الدا

فان قيل الفرق بني األمر واخلرب أن املخرب قد يكون له غرض يف اإلخبار عن زيد وال يكون له غرض يف اإلخبار عن 
الغنم السائمة علمنا أنه لو  عمرو وأما املكلف فان غرضه أن يبني مجيع ما جيب على املكلف فاذا قال زكوا عن

كانت الزكاة يف مجيع الغنم لعلق الزكاة مبطلق االسم قيل إنه كما جيوز أن يكون غرض املخرب ما ذكرمت فقد يكون 
غرض املكلف أن يعرفنا حكم السوم بلفظ ويعرفنا حكم ما عدا السوم بلفظ آخر وبدليل ليس بلفظ وإذا جاز 

  ذلك مل يفترقا 
الشيخ أبو عبد اهللا وقاضي القضاة فقاال إن تعليق احلكم بالصفة جيري جمرى تعليقه باالسم  دليل آخر استدل

وتعليقه باالسم ال يدل على انتفائه عما عداه وأما تعليق احلكم باالسم فقد بينا أنه ال يدل على انتفائه عما عداه 
ه وأما أن تعليقه بالصفة جيري جمرى تعليقه باالسم وأما تعليق احلكم باالسم فقد بينا أنه ال يدل على انتفائه عما عدا

فبيان ذلك أن االسم وضع ليتميز به بني املسمى من غريه وكذلك الصفة أضيفت إىل االسم عند وقوع االشتراك 
فيه ليتميز أحد املسمني من اآلخر مثال ذلك وقوع اسم زيد على البصري والكويف فنضيف البصري إىل زيد ليتميز 

  ميز منه باسم خيصه ال به كما يت

يشاركه فيه الكويف وكما أن تعليق احلكم بذلك ال يدل على انتفائه عن الكويف فكذلك تعليقه بالصفة وملعترض أن 
ينقض ذلك بالغاية ألهنا ختص الزمام وجتري جمرى اسم خيتص بذلك الزمان ومع ذلك فان تعليق احلكم هبا يدل على 



اء وينتقص بالشرط عند من قال إنه يدل على انتفائه عما عداه ألنه قد خص ما دخل انتفائه عما عداها خبالف األمس
عليه أال ترى أنك إذا قلت اعط زيدا درمها إن دخل الدار فقد خصصت هذه احلالة بالعطية وميزهتا كما متيزها 

الصفة جمرى االسم يف باسم لو كان هلا وقد دل على انتفاء احلكم عما عدا الشرط ولقائل أن يقول ومل إذا جرت 
التمييز كان حكمها يف كل شيء حكمه وما أنكرمت أنه ليس العلة يف أن تعليق احلكم باالسم ال يدل على نفيه عما 

عداه كما ذكرمت فان قيل إمنا مل يدل على ذلك ألنه ليس يف اللفظ ذكر ملا عدا االسم وذلك قائم يف الصفة قيل هذا 
تماد عليه بنفسه وللمخالف أن يقول هذا إمنا يدل على أن تعليق احلكم بالصفة ال عدول إىل دليل آخر ميكن االع

  يدل من جهة اللفظ على نفيه عما عدا الصفة وال يدل على انه ال يقتضي ذلك من جهة الفائدة 
 دليل آخر وقد استدل على ذلك فقيل قد فرق أهل اللغة بني املعطف وبني النقض فقالوا إن قول القائل اضرب

الرجال الطوال والقصار عطف وليس بنقض فلو كان قوله اضرب الرجال الطوال يدل على نفي ضرب القصار 
لكان قوله والقصار نقضا ال عطفا ولقائل أن يقول إمنا يدل على نفي ضرب القصار ختصيص الطوال بالذكر يف 

د الداللة على نفي ضرب القصار احلال وإذا عطف عليهم القصار مل يكن قد خصهم يف اخلطاب بالذكر فلم يوج
على احلد الذي يدل معه وأتى بعدها ما ينقضها فيكون نقضا وليس كذلك إذا قال القائل لغريه ضربت زيدا اآلن 

يف هذا املكان مل أضربه اآلن يف هذا املكان ألن الكالم األول يدل تصرحيه على ضربه واآلخر يدل تصرحيه على نفي 
وجد على الوجه الذي لكونه عليه يكون دليال على ما يدل عليه اللهم إال أن يكون  ضربه فكل واحد منهما قد

  املتكلم ما عين هبما شيئا 

أو مل يعن بأحدمها شيئا فيكون قد لغا هبما أو بأحدمها وعلى أنه باطل بالغاية والشرط ألن اإلنسان إذا قال لغريه 
ولو قال صم إىل غروب الشمس وإىل طلوع القمر مل  صم إىل غروب الشمس أفاد ذلك نفي الصوم بعد غروهبا

يكن ذلك نقضا ولو قال أعط زيدا درمها إن دخل الدار ومل يدل دليل على ثبوت شرط آخر مل تثبت العطية إذا مل 
يدخل الدار ولو قال له أعطه درمها إن دخل الدار وإن دخل السوق أفاد وجوب العطية إن دخل السوق ومل يكن 

  ذلك نقضا 
أما القول بأن تعليق احلكم بالصفة إذا خرج خمرج البيان دل على أن ما عداها خبالفه فال يصح ألن اللفظ إمنا و

يكون بيانا جململ إذا كان داال إما مبوضوعه أو مبعناه على املراد باجململ ومعلوم أن تعليق احلكم بالصفة ليس فيه 
عدا الصفة فلم جيز أن يقصد به البيان كما عدا الصفة إذا كان ذكر ما عدا الصفة وال يدل من جهة املعىن على ما 

هناك آية جمملة فان قيل إذا كان هناك آية جمملة وورد بيان له يعلق بالصفة علمنا انتفاء احلكم عما عدا الصفة 
عما عدا الصفة هو  لعلمنا أن ما عدا الصفة لو أريد باجململ لبني ألن البيان ال يتأخر قيل إذا الدال على انتفاء احلكم

فقد البيان ال تعليق احلكم بالصفة أال ترى أن احلكم لو مل يتعلق بالصفة لعلمنا انتفاؤه عما عداها إذا مل جيد بيان 
  حكمهما لعلمنا أن البيان ال يتأخر 

كل وأما القول بأن تعليق احلكم بالصفة يدل على حكم ما عداها إذا خرج خمرج التعليم فلقائل أن يقول إن 
خطاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يتضمن حكما فهو خارج خمرج التعليم فال معىن هلذه القسمة إال أن يراد بذلك 

أن يعلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قصد بذكر الصفة أن يعلق عليها مجيع احلكم ومىت أريد ذلك فان الدال 
   صلى اهللا عليه و سلم أنه قصر احلكم كله على الصفة على انتفاء احلكم مع عدم الصفة هو علمنا من قصد النيب

  وأما القول بأن احلكم املعلق بالصفة يدل على أن ما عداها خبالفه إذا دخل 
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  ما عداها حتتها حنو الشاهد الواحد ألنه داخل يف مجلة الشاهدين فقد تقدم القول فيه يف تعليق احلكم بالعدد 
ا األعمال بالنيات فقد فأما الصفة إذا علق عليها لفظة إمنا وعلق عليها احلكم حنو قول النيب صلى اهللا عليه و سلم إمن

ذهب بعض الناس إىل أن لفظة إمنا تقطع احلكم عما عدا املذكور قالوا ألن املفهوم من قول القائل إمنا يف الدار زيد 
أنه ليس فيها سواه أال ترى أنك إذا قلت هل يف الدار غري زيد فقيل لك يف اجلواب إمنا يف الدار زيد عقلت من 

قال قوم إن ذلك ال يدل على نفي احلكم عما عدا الصفة ألن لفظة إمنا مركبة من إن و ذلك أنه ليس فيها سواه و
ما ولو أن قائال قال إن زيدا يف الدار مل يدل ذلك على أن غريه ليس يف الدار فكذلك إذا قال إمنا يف الدار زيد ألن 

  لفظة ما دخلت يف الكالم للتأكيد ال غري هذا هو احملكي عن أهل اللغة 
  تج القائلون بدليل اخلطاب بأشياء واح

منها أن أهل اللغة فرقوا بني اخلطاب املطلق واملقيد بصفة كما فرقوا بني اخلطاب املرسل وبني اخلطاب املقيد 
باإلستثناء فكما دل االستثناء على أن حكم املستثىن غري حكم املستثىن منه كذلك تدل الصفة على أن حكم ما 

واب أنا حنن نفرق بني مطلق اخلطاب وبني املقيد بالصفة فنقطع على ثبوت احلكم يف عداها خبالف حكمها واجل
مطلق اخلطاب اختص بصفات أو مل خيتص هبا وال نقطع على ثبوت احلكم يف اخلطاب املقيد بالصفة إال مع وجود 

رقوا بني اخلطاب الصفة ونشك يف ثبوته مع فقدها ويف مطلق اخلطاب ال نشك يف ثبوته مع فقدها وقوهلم كما ف
املرسل واملقيد باالستثناء إن عنوا به أهنم فرقوا بني املطلق واملقيد او بني املرسل واملستثىن منه من كل وجه فال 

نسلمه وإن أرادوا أهنم فرقوا بني املطلق واملقيد كما فرقوا بني املرسل واملستثىن منه من وجه دون وجه فذلك مسلم 
  ألن وال جييء منه ما يريدونه 

اخلطاب املقيد بالصفة يقتضي ثبوت احلكم مع الصفة وال يقتضي عما عداها واخلطاب املستثىن منه يقتضي ثبوت 
احلكم فيما مل يتناوله االستثناء فقد اشتركا من هذه اجلهة وإن اختص اخلطاب املستثىن منه بوجه زائد وهو الداللة 

ألن االستثناء خيرج من الكالم شيئا ويقتضي نفي جكم الكالم عنه  على انتفاء احلكم عن املستثىن وإمنا انفرد بذلك
  والصفة ال تنفي شيئا 

ومنها قوهلم جيب أن تدل الصفة على انتفاء احلكم عما عداها لتكون أعم لداللتها واجلواب أنه ليس جيب أن جيعل 
له أو وضعت ملا يدل عليه مثل  احلكم من مدلول اللفظة لتكثر فوائدها وتعم وإمنا جيعل من مدلولنا إذا وضعت

فحوى القول أال ترى أنه ال جيوز أن جيعل قول اهللا سبحانه اقتلوا املشركني دليال على قتل غريهم لتكثر فوائده ملا مل 
  يكن ذلك موضوعا لغري املشركني 

تتناول بعض تلك ومنها قوهلم إن احلكيم إذا أتى بكالم عام ألنواع فلم يعلق به احلكم إال بعد أن قيده بصفة 
األنواع علمنا أن ذلك احلكم ال يعم تلك األنواع إذا لو عمها مل يكن لتكلف ذكر الصفة فائدة واجلواب أنه قد 

  يكون يف ذكرها فائدة غري انتفاء احلكم مع عدمها ملا ذكرناه فيما تقدم 
تناوله اللفظ فكما دل قوله فال تقل  ومنها قوهلم إن املقيد بالصفة جيري جمرى فحوى القول يف الداللة على غري ما

هلما اف على املنع من ضرهبما إن مل يتناوله فكذلك يدل التقييد بالصفة على نفي احلكم مع عدمها واجلواب أن هذا 



قياس بغري علة وأصحابنا يقولون إن قول اهللا سبحانه فال تقل هلما أف موضوع للمنع من ضرهبما وال يسلمون أن 
  الصفة موضوع لنفي احلكم عما عداها ومن قال إن قوله اخلطاب املقيد ب

وال تقل هلما اف مينع من ضرهبما من جهة قياس األوىل يقول إنه إذا منع من اليسري فاألوىل أن مينع من الكثري وهذا 
  غري قائم يف دليل اخلطاب ألنه ليس هو استدالل باليسري على الكثري 

ام من دليل اخلطاب ألهنا عقلت من قول اهللا سبحانه فال تقل هلما اف إجياب ومنها قوهلم إن األمة قد فهمت األحك
إكرامهما وقالت الصحابة إن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم املاء من املاء منسوخ بقوله إذا التقى اخلتانان وجب 

لك ناسخا هلذا ألنه ال تنايف الغسل فلو مل يدل عندها قوله املاء من املاء على نفي الغسل مما سوى املاء مل جيعل ذ
بينهما وكذلك استدالل أيب بكر رضي اهللا عنه عن اختصاص قريش باإلمامة لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم 

األئمة من قريش واستدالل ابن عباس على أنه ال ربا يف النقد لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا الربا يف النسيئة 
األبوين إمنا فهم من قول اهللا سبحانه وقل هلما قوال كرميا ولو فهم من قوله فال تقل هلما  واجلواب إن وجوب إكرام

أف مل يكن ذلك من قبيل دليل اخلطاب لكنه من قبيل داللة النهي عن الشيء على وجوب ضده وأما قول النيب 
زال ألن الم اجلنس تستغرق فال صلى اهللا عليه و سلم املاء من املاء فانه يقتضي ثبوت حسن الغسل ومجعه يف اإلن

يبقى غسل لغري اإلنزال فاذا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا التقى اخلتانان وجب الغسل كان قد أثبت الغسل 
فيما نفاه اخلطاب األول وكذلك ما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قوله األئمة من قريش يقتضي جعل 

يش فال يبقى إمام من غريهم فلهذا استدل أبو بكر رضي اهللا عنه على نفي اإلمامة عن مجلة األئمة ومجيعهم من قر
األنصار وكذلك استدل ابن عباس بقول النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا الربا يف النسيئة على أنه قد روي عن النيب 

 عليه و سلم إذا التقى اخلتانان وجب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ال ماء إال من املاء وهذا ينافيه قوله صلى اهللا
  الغسل فلذلك كان ناسخا 

  له وروي أيضا ال ربا إال يف النسيئة فلعله إمنا نفي الربا يف النقد هلذا اخلرب 
ومنها قوهلم إن أبا عبيد القاسم بن سالم قال إن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم يل الواجد حيل عرضه وعقوبته 

الواجد ال حيل عرضه وال عقوبته وهذا دليل اخلطاب واجلواب أن قوله وحده ليس حبجة ولعله  يدل على أن يل غري
إمنا أراد أنا نعلم أن غري الواجد ال حيل عرضه وهذا صحيح ألن غري الواجد معذور وال حيل عقوبة من ال جيد وألن 

يد أنه قال إن قول النيب صلى اهللا عليه و األصل حظر العرض والعقوبة فال حتل إال لداللة قالوا وقد روي عن أيب عب
سلم ألن ميتليء جوف أحدكم قيحا خري له من أن ميتلىء شعرا يدل على أنه إذا مل ميتلىء بالشعر وكان فيه القليل 
كان مباحا قال وال ينصرف ذلك إىل هجاء النيب صلى اهللا عليه و سلم ألن قليل ذلك وكثريه حمظور واجلواب أن 

س حبجة كما أن قول حممد بن احلسن والشافعي ليس حبجة وإمنا عىن النيب صلى اهللا عليه و سلم قوله وحده لي
بامتالء القلب من الشعر أن يوجد فيه وحده كما ميتلىء اإلناء باملاء إذا وجد املاء وحده يف مجيعه فيشغله الشعر عن 

لم وغريه فأما إذا مل ميتلىء من الشعر فأمره قراءة القرآن والعبادة وهذا تناول هجاء النيب صلى اهللا عليه و س
موقوف جيوز أن يكون فيه وجه آخر يقتضي حظره وجيوز أن يقتضي إباحته فهجاء النيب صلى اهللا عليه و سلم نعلم 

  حظر قليله وكثريه 

  باب يف األمر الوارد عقيب االمر حبرف عطف وبغري حرف عطف



له افعل مل خيل األمر الثاين إما أن يتناول مثل ما تناوله األمر األول أو  اعلم أن القائل إذا قال لغريه افعل مث قال
يتناول ما خيالف ما تناوله األمر األول فان تناول ما خيالفه مل يكن شبهة يف اقتضائه مأمورا به آخر وهو ضربان 

  أحدمها يصح اجتماعه معه جيب على املأمور فعلهما إما جمتمعني وإما 

يدل داللة على وجوب اجلمع أو وجوب التفريق مثال ذلك قول القائل لغريه صل صم أو صل متفرقني إال أن 
وصم وأما ما اليصح أن جيتمع مع األول فضربان أحدمها ال يصح أن جيتمع معه يف نفسه حنو الصالة يف مكانني 

األمر بفعلهما جمتمعني واآلخر ال يصح ذلك فيهما من جهة الشريعة حنو الصالة والصدقة وكال الضربني ال يصح 
  ويصح مفترقني 

فأما إن تناول األمر الثاين مثل ما تناول األول فال خيلو إما أن يكون ذلك املأمور يصح التزايد فيه أو ال يصح 
التزايد فيه فان صح التزايد فيه فال خيلو األمر الثاين إما أن يكون غري معطوف على األول أو معطوفا عليه فان مل 

فا عليه فعند قاضي القضاة أنه يفيد غري ما يفيده األول إال أن متنع العادة من ذلك أو يرد األمر الثاين يكن معطو
معرفا مثال ما متنع منه العادة قول القائل لغريه اسقين ماء اسقين ماء فالعادة متنع من تكرار سقيه يف حالة واحدة يف 

الثاين قول القائل لغريه صل ركعتني فإنه إذا قال له صل الركعتني  األكثر ومثال ما مينع منه التعريف احلاصل باألمر
انصرف إىل تلك الركعتني ألن الم اجلنس تنصرف إىل العهد املذكور وهلذا محل ابن عباس قول اهللا سبحانه فان مع 

 القسمني قول العسر يسرا إن مع العسر يسرا على أن العسر الثاين هو األول ملا ورد معرفا ومثال ما جيري من كال
القائل لغريه صل غدا ركعتني صل غدا ركعتني ادفع إىل زيد درمها ادفع إىل زيد درمها فاستدل قاضي القضاة على 

أن األمر الثاين يفيد غري ما يفيده األول بأن األمر يفيد الوجوب أو الندب فيجب أن يفيده وإن تقدمه أمر آخر ألنه 
  ليس يتغري صيغة بتقدم أمر آخر 

قائل أن يقول يفيد وجوب الفعل أو كونه ندبا وخالفنا يف هل يفيد وجوب فعل آخر أم ال وليس يف ظاهره أنه ول
  يفيد غري ما افاده األول فان قيل األمر الثاين لو انفرد لوجب الفعل ألجله فيجب ذلك وإن تقدمه أمر 

األول ألنه لو تناوله األول لوجب ألجل آخر وإذا وجب الفعل ألجله مل يكن ذلك الفعل هو الذي تناوله األمر 
  األول 

ولقائل أن يقول إذا أردمت بقولكم جيب الفعل ألجله أنه دليل على وجوب الفعل فكذلك نقول وذلك ال مينع من أن 
جيب ألجل دليل آخر وإن أردمت أنه لو انفرد األمر لوجب الفعل ألجله ال ألجل األمر األول فصحيح غري أن يكون 

جبا ال ألجل أمر آخر ليس هو من فائدة األمر حىت يلزم أن يقتضيه وإن تقدمه أمر آخر لكن إمنا يلزم ذلك الفعل وا
  لفقد أمر سواه وهذا قائم يف مسألتنا 

واستدل أيضا بأن املعقول من األمر الثاين يف الشاهد مأمور ثان وهذه دعوى ال يسلمها اخلصم واستدل أيضا بأن 
اظ تغاير املعىن وللخصم أن مينع من ذلك فان قالوا إمنا كان هذا هو الظاهر ليكون للكالم الظاهر من تغاير األلف

  الثاين فائدة قيل فذلك رجوع إىل دليل آخر سنذكره 
وميكن أن يستدل يف املسألة فيقال إن الغرض باألمر هو استدعاء الفعل ألنه هو املطابق لصيغته فال خيلو األمر الثاين 

ل الستدعاء الفعل األول أو لغريه فان فعل لالستدعاء األول فقد فعل الغرض ما قد حصل باألول إما أن يكون فع
وذلك عبث فوجب محله على فعل آخر فان قيل ما أنكرمت أن يكون الغرض تأكيد احلث على الفعل واستدعائه قيل 

ظاهره فان قالوا وليس يف ظاهره  ليس يف ظاهره التأكيد وإمنا يف ظاهره الفعل فحمله على التأكيد محل على غري



فعل ثان كما ليس يف ظاهره التأكيد قيل حنن إذا محلناه على فعل ثان فقد محلناه على الفعل وذلك يف ظاهره ولقائل 
أن يقول وحنن إذا محلناه على التأكيد فانا حنمله على فعل ايضا وباجلملة كل منا حيمله على فعل فأنتم تريدون فيه 

  ل ثانيا وحنن نريد فيه التأكيد وليس واحد منهما يف ظاهر األمر واألشبه أن يقال يف ذلك بالوقف أن يكون الفع
  وأما إن كان األمر الثاين معطوفا على األول فأنه إن مل يكن معرفا فانه 

لغريه صل يفيد غري ما يفيده األول ألن الشيء ال يعطف على نفسه وال جيمع بينه وبني نفسه مثاله أن يقول القائل 
ركعتني صل ركعتني وقوله اسقين ماء واسقين ماء ألن اإلنسان قد يقول ذلك إذا كان اإلناء الذي يشرب فيه ال 

يكفيه دفعة واحدة وخيالف ذلك إذا مل يعطف األمر الثاين على األول ملا ذكرناه من حرف العطف فأما إن كان 
ائل لغريه صل ركعتني وصل الصالة فلقائل أن يقول جيب محله األمر الثاين معطوفا على األول ومعرفا حنو قول الق

على تلك الصالة ألجل الم التعريف ولقائل أن يقول جيب محله على صالة أخرى ألجل العطف ألنا إن محلناه على 
اها التأكيد أخرجناه من كونه عطفا أصال وإذا نفينا حكم العطف فانا ال خنرج الالم من أن يكون للتعريف وإن جعلن

لتعريف اجلنس واألشبه أن يكون ذلك على الوقف ألنه ليس بأن يترك ظاهر العطف ويستعمل الالم على حقيقتها 
يف تعريف العهد بأوىل من أن يتمسك بظاهر العطف ويترك ظاهر الالم فأما إذا كان األمر الثاين أمرا مبثل ما تناوله 

 خيلو إما أن ال يصح ذلك فيه يف نفسه حنو قتل زيد أو صوم يوم األمر األول وكان ذلك مما ال يصح فيه التزايد فال
وإما أن ال يصح فيه من جهة احلكم حنو عتق زيد فانه قد كان جيوز أن يتزايد عتقه ويقف متام حريته على عدد 

ا واآلخر خاصا كالطالق وإذا مل يصح التزايد يف املأمور به مل خيل األمر إما أن يكونا عامني أو خاصني أو أحدمها عام
فان كانا عامني أو خاصني وجب كون مأمورمها واحدا ويكون األمر الثاين تأكيدا لألول سواء ورد حبرف عطف أو 

بغري حرف عطف مثال العامني حبرف عطف قول القائل لغريه اقتل كل إنسان واقتل كل إنسان ومثاله بال حرف 
اصني حبرف عطف وبغري حرف عطف قوله اقتل زيدا اقتل عطف أن يسقط من األمر الثاين حرف العطف ومثال اخل

زيدا أو واقتل زيدا وأما إذا كان أحدمها عاما واآلخر خاصا سواء تقدم العام أو اخلاص فال خيلو األمر الثاين إما أن 
  يكون معطوفا على األول أو غري معطوف عليه فان كان معطوفا عليه فمثاله قول القائل صم كل يوم وصم يوم 

اجلمعة قال قاضي القضاة إن يوم اجلمعة ال يكون داخال حتت الكالم األول ليصح حكم العطف واألشبه أن يكون 
  الوقف ألنه ليس بأن يترك ظاهر العموم بأوىل من أن يترك ظاهر العطف وحيمل على التاكيد 

وم اجلمعة فانا إذا قلنا يف األمرين فأما إذا كان األمر الثاين غري معطوف فمثاله قول القائل لغريه صم كل يوم صم ي
بشيئني يصح فيهما التزايد أهنما على الوقف يف اقتضاء الثاين للزيادة فانا ال نقف ها هنا ألن عموم أحد األمرين 

داللة على أن اآلخر ورد تأكيدا ألنه مل يبق من ذلك اجلنس شيء مل يدخل حتت العام ومن مل يقف فيما يصح الزائد 
كنه أن يقف ها هنا ألن ظاهر األمر الثاين يفيد غري ما يفيده األول على قوله وظاهر العموم يف األمر فيه فانه مي

  األول يفيد االستغراق فليس استعمال احد الظاهرين أوىل من استعمال اآلخر 

  باب يف يف شروط حسن االمر

مينع أن يرجع شروط حسنه إليه وإىل اآلمر اعلم أن األمر ملا كان صادرا من آمر إىل مأمور مبأمور به يف زمان مل 
  واملأمور واملأمور به والزمان 

  فالشروط الراجعة إىل املأمور به ضربان 



أحدمها أن يكون صحيحا غري مستحيل يف نفسه كاجلمع بني الضدين وكنحو فعل الشيء يف زمان متقدم أو فعله يف 
الكثرية يف زمان ال يتسع هلا وهذه األقسام أيضا الداخلة يف حال هو فيها معدوم أو إجياد املوجود أو فعل األفعال 

الشرائط الراجعة إىل الزمان وأما الضرب اآلخر فان يكون للفعل صفة زائدة على حسنه إما أن يكون على صفة 
  الندب أو الوجوب او يتعلق به نفع ودفع الضرر يف الدنيا 

رجع إىل متكنه واآلخر يرجع إىل دواعيه أما الراجع إىل متكنه فأن وأما الشروط الراجعة إىل املأمور فضربان أحدمها ي
يكون متمكنا من الفعل حبصول مجيع ما حيتاج الفعل إليه يف الوقت الذي حيتاج الفعل أن يوجد فيه كان الشيء 
جيتاج الفعل إليه يف وقت وجوده وجب وجوده يف ذلك الوقت وإن احتاج إليه قبل وجوده أو يف حال وجوده 

وقبل وجوده معا وجب وجوده كذلك وهذه األشياء ضربان أحدمها حيتاج إليها مجيع األفعال كالقدر وفقد املنع 
واآلخر حيتاج إليه فعل دون فعل فالفعل احملكم حيتاج إىل العلم فقد حيتاج وقوعه منا إىل إله والفعل الواقع على وجه 

اج إىل السبب والعلم حيتاج يف إيقاعه إىل داللة وحيتاج الظن إىل دون وجه جيتاج عند أصحابنا إىل إرادة واملسبب حيت
أمارة وجيب أن يتقدم الداللة قدرا من التمكن ميكن معه أن ينظر فيها االنسان فيعلم وجوب الفعل أو كونه ندبا او 

لة على ذلك أمرا معربا ملا وجب بالفعل مث يفعل الفعل يف الوقت الذي وجب إيقاعه فيه وال فرق بني أن تكون الدال
  أو غريه وكذلك القول يف األمارة 

فأما الكالم يف تقدم العلم والقدرة واإلرادة وأقسام اآلالت املتقدمة واملقارنة فليس مما حيتاج إليه يف أصول الفقه 
ىل وهذه األشياء ضربان أحدمها ال ميكن اإلنسان حتصيله لنفسه كالقدرة وكثري من اآلالت فال جيوز أن يفوض إ

اإلنسان حتصيله واآلخر ميكن اإلنسان حتصيله كالعلم وكثري من اآلالت فيجوز تكليف حتصيله إذا كان يف ذلك 
  مصلحة 

  وأما الراجع إىل دواعيه فأن يكون متردد الداعي باأللطاف وغريها غري ملجأ وال مستغىن 
  وأما الشرائط الراجعة إىل األمر فأشياء 

  وده مقارنا حلال الفعل وذلك قد دخل فيما تقدم من الفعل الذي ال ميكن يف نفسه أحدها أن ال يكون ابتداء وج

  وأحدها أن يكون متقدما قدرا من التقدم وحيتاج إليه يف الفعل وذلك داخل يف متكني املكلف 
  وأحدها أن ال يكون واردا على وجه يكون مفسدة 

ان كان اآلمر هو اهللا عز و جل وجب أن يعلم من حال وأما الشرائط الراجعة إىل اآلمر فتختلف حبسب اآلمرين ف
املكلف واملأمور به واألمر ما ذكرناه وأن يكون غرضه تعريض املكلف للثواب وأن يكون عاملا بأنه سيشيبه إن 
أطاع ومل حتبط طاعته وإن كان اآلمر ال يعلم الغيب وجب أن يعلم حسن ما أمر به وثبوت غرض فيه إما له أو 

يظن أن املكلف سيتمكن من فعل التمكن الذي ذكرناه والداللة على اشتراط ما ذكرناه هو أن اهللا لغريه وأن 
سبحانه مع حكمته ال جيوز أن يلزمنا املشاق مع إمكان إلزامه إيانا غري شاق إال ليجعل يف مقابلته الثواب وإال جرى 

ذكرناه إال وهو سيثيب املطيع فاذا كان عاملا مبا إلزامه الشاق جمرى ابتداء املضار من غري نفع وال يكون غرضه ما 
يكون فهو عامل أنه يفعل ذلك وال يكون غرضه ما ذكرناه إال وقد أزاح علل املكلف بالتمكن وتردد الدواعي اليت 
يزول معها اإلجلاء ويدخل يف ذلك األلطاف ورفع املفاسد فلذلك مل يرد األمر منه تعاىل على وجه املفسدة وألنه إن 

 يكن املكلف متمكنا من األمور اليت ذكرناها يف الوقت الذي حيتاج إليه الفعل كان قد كلفه ما ال يطيقه وقد مل
دخل يف ذلك ما جيب أن يتقدم من التمكني واألدلة واألمارات وقد دخل حتت متكن املكلف من الفعل أن يكون 



فعل ما يستحيل يف نفسه فقد دخلت الشرائط الفعل غري مستحيل يف نفسه ألنه ال جيوز أن يتمكن القادر من 
  املذكورة حتت ما ذكرناه 

وقد ذهب قوم إىل أن األمر بالفعل مقارن حلال الفعل وأن ما تقدمه يكون إعالما وعندنا أن األمر ال جيوز أن 
به أو كونه  يبتدىء به يف حال الفعل بل ال بد من تقدمه قدرا من الزمن ميكن من االستدالل به على وجوب املأمور

  مرعيا فيه ويفعل الفعل يف حال وجوبه فيه وال جيوز تقدمه على ذلك إال 

لغرض وجيوز أن يتقدم على ذلك الغرض مصلحة وال فرق بني أن يكون املأمور متمكنا من الفعل من حني األمر إىل 
  وقت الفعل أو غري متمكن من حني األمر 

ه أنه لو مل يتقدمه هذا القدر مل يتمكن املكلف أن يعلم وجوب الفعل والدليل على وجوب تقدمه القدر الذي ذكرنا
قبل وقته فيدعوه إىل فعله على نية الوجوب يف الوقت الذي وجب عليه إيقاعه فيه وذلك تكليف ما ال يطاق 
نه أمرا أال وقوهلم إن ما تقدم الفعل يكون إعالما إن أرادوا أنه إعالم حبال الفعل فكذلك نقول وذلك ال مينع من كو

ترى أن أمر القرآن متقدم ألفعالنا وهو أمر لنا باتفاق والواحد منا يأمر غريه قبل حال الفعل فيسمى ذلك أمرا وإن 
أرادوا أنه إعالم بورود أمر آخر يف حال الفعل فليس يف ظاهر األمر ذلك على أن ورود األمر يف حال الفعل عبث 

الفعل وال على أنه مرغب فيه ويشبه أن يكونوا أرادوا أن األمر إذا تقدم ألنه ال يتمكن أن يستدل به على وجوب 
حال الفعل مل يسم أمرا فاذا حضر زمان الفعل فحينئذ يسمى ما تقدم من األمر أمرا وهذا باطل إلمجاع املسلمني 

لذي ذكرناه ال على أن الواحد منا مأمور بالصالة قبل وجود وقتها والداللة على قبح تقدم األمر على القدر ا
لغرض وفائدة أن ما ال غرض فيه عبث والعبث قبيح ال يفعله احلكيم والداللة على جواز تقدمه على هذا القدر 

الغرض أنه بذلك خيرج عن كونه عبثا وهلذا حسن تقدمي اهللا سبحانه أمره إيانا بالصالة والداللة على حسن تقدمه 
مكن وقت احلاجة أن متكن املكلف يف ذلك الوقت ال حيتاج إليه الفعل وإن كان املكلف عاجزا يف احلال إذا كان يت

وكان وجوده وعدمه فيما يرجع إىل الفعل مبنزلة فحسن األمر مع فقد التمكن كما يسحن مع وجوده إذا كان يف 
  ذلك مصلحة من وجه من الوجوه 

  الكالم يف النواهي

كان األمر بعثا على الفعل كان أكثر الكالم يف األمر يليق  اعلم أن النهي ملا كان بعثا على اإلخالل بالفعل كما
بالنهي غري أنا نفرد يف النهي أبوابا منها ماهية النهي وما يشارك األمر فيه النهي وما خيالفه فيه ومنها النهي عن 

  األشياء على وجه التخيري ومنها هل النهي يقتضي فساد املنهي عنه أم ال وما يتبع ذلك 

  ية النهي وما يشارك االمر فيه وما خيالفهباب يف ماه

أما النهي فهو قول القائل لغريه ال تفعل على جهة االستعالء إذا كان كارها للفعل وغرضه أن ال يفعل والداللة 
  على ذلك ما تقدم يف األمر 

يه صيغته فصيغة وأما ما يشارك األمر فيه النهي فأمور منها أنه جيوز استعمال كل واحد منهما يف خالف ما تقتض
األمر جيوز وجودها غري أمر وصيغة النهي جيوز وجودها غري هني ومنها أن يكون كل واحد منهما إمنا يوصف مبا 

يوصف به حبال فاعله ومنها اعتبار االستعالء يف كل واحد منهما ومنها أن كل واحد منهما إذا كان مقيدا بشرط 



من الشرائط يف جنسهما حنو أن يكون غرض املكلف التعريض للثواب وصفة كان مقصورا عليها ومنها اعتبار كثري 
  ويكون عاملا باثابة املطيع وغري ذلك 

  فأما ما يفترقان فيه فأمور منها الصيغة ومنها ما يكون به كل واحد 

ر يف منهما موصوفا مبا يوصف به ومنها أن مطلق األمر ال يقتضي التأبيد ومطلق النهي يقتضي ذلك وهلذا صح النظ
األمر هل يقتضي التعجيل ومل يصح ذلك يف النهي ومنها أن من شرط حسن النهي أن يكون املنهي عنه قبيحا ومن 

  شرط حسن األمر أن ال يكون املأمور به قبيحا 

  باب يف النهي عن اشياء على جهة التخيري

نها أو هنيا عنها على البدل أو هنيا عن اعلم أن النهي عن األشياء إما أن يكون هنيا عنها على اجلمع أو عن اجلمع بي
  البدل 

أما النهي عنها على اجلمع فهو أن يعمد الناهي إىل اشياء فينهي عن مجيعها فيقول اإلنسان ال تفعل هذا وال هذا وال 
  هذا فيكون موجبا للخلو منها أمجع 

  واألشياء اليت هني عن مجيعها ضربان 
خر ال ميكنه اخللو منها فالذي ال ميكنه اخللو منها ال حيسن النهي عن مجيعها أحدمها ميكن اإلنسان اخللو منها واآل

إجياب للخلو منها وإجياب ما ال ميكن قبيح وال فرق بني أن يكون النهي إجيابا للخلو من الشيء ونفيه أو إجيابا 
ومثال الثاين أن يقول للقائم للخلو من الشيء وضده مثال األول أن يقول اإلنسان لغريه ال تكن قائما وال غري قائم 

  ال تفعل قياما وال قعودا وال حالة من حاالت اإلنسان وما ميكن اخللو منه ضربان 
أحدمها مييز كونه فاعال والثاين ال مييز كونه فاعال فالذي ال مييزه حنو املضطجع ال مييز كونه فاعال للسكون من 

جيوز أن ينهي عن اخللو منهما معا لفقد التمييز هذا على قول نفسه وجيوز أن خيلو من فعله ومن فعل احلركة وال 
  من جوز أن يفعل هذا املضطجع يف جسمه سكونا فأما إذا ميز كونه 

فاعال فانه جيوز أن ينهي عنهما معا حنو ضرب زيد وعمرو وأما ما هو ملجأ إىل اجلمع بينهما فانه ال جيوز النهي عن 
  مع أنه ملجأ إىل خالفه  مجيعه ألن يف ذلك إجياب اخللو منه

  وأما النهي عن اجلمع بني أشياء فهو أن يقال لإلنسان ال جتمع بني كذا وكذا ومها ضربان 
أحدمها ميكن اجلمع بينهما واآلخر ال ميكن اجلمع بينهما فما ال ميكن اجلمع بينهما فالنهي عن اجلمع بينهما قبيح 

ستقرار يف اهلواء وذلك أن ينهي اإلنسان عن القيام واإلخالل ألنه عبث جيري جمرى هني اهلاوي من شاهق عن اال
به أو أن جيمع بني القيام والقعود وإن أمكن اجلمع بينهما فإما أن ميكن أن ال جيمع بينهما حنو األكل والصالة وإما 

 حيسن النهي أن ال ميكن ذلك بأن يكون ملجأ إىل اجلمع بينهما فاألول حيسن النهي عن اجلمع بينهما والثاين ال
  عنهما ألنه كالنهي عما ال يطاق 

فأما النهي عن األشياء على البدل فهو أن يقال لإلنسان ال تفعل هذا إن فعلت ذلك أو ال تفعل ذلك إن فعلت هذا 
  وذلك بأن يكون كل واحد منهما مفسدة عند اآلخر وهذا يرجع إىل النهي عن اجلمع بينهما 

  م منه شيئان وأما النهي عن البدل فانه يفه
أحدمها أن ينهي اإلنسان عن أن ال يفعل شيئا وجيعله بدال من غريه وذلك يرجع إىل النهي عن أن يقصد به البدل 



وذلك غري ممتنع واآلخر أن ينهي عن أن يفعل أحدمها دون اآلخر لكن جيمع بينهما وهذا قبيح إن تعذر اجلمع 
  وجيوز أن حيسن مع إمكانه وإمكان اإلخالل به 

  باب يف النهي هل يقتضي فساد املنهي عنه أم ال

  اختلف الناس يف ذلك فذهب بعض أصحاب أيب حنيفة وبعض أصحاب 

الشافعي إىل أنه يقتضي فساده وقال غريهم من الفقهاء ال يقتضيه وهو مذهب الشيخ ايب احلسن وايب عبد اهللا 
إىل أنه يقتضي فساد املنهي عنه يف العبادات  وقاضي القضاة وذكر أن ظاهر مذهب شيوخنا املتكلمني وأنا أذهب

  دون العقود واإليقاعات 
وينبغي أن نذكر معىن وصفنا للشيء بأنه صحيح وجائز وفاسد وباطل وغري جائز فنقول إن معىن قولنا إن الفعل 

غرض صحيح هو أنه قد حصل به الغرض املقصود به وإمنا يكون كذلك إذا استوفيت شرائطه اليت معها حيصل ال
املقصود بالفعل وقولنا فاسد وباطل يفيد نفي ذلك وهو أنه مل يستوف شرائطه اليت عليها يقف حصول الغرض 

بالفعل وقولنا إن الفعل جمزىء معناه أنه يكفي يف حتصيل الغرض بالفعل وال يكون كذلك إال وقد استوفيت 
وضع يفيد ذلك أيضا وقوله إنه غري جائز وال الشرائط اليت يقف عليها حصول هذا الغرض وقولنا جائز يف هذا امل

جمزىء يفيد نفي ذلك واألغراض احلاصلة بالفعل ختتلف حبسب اختالف األفعال فالعبادات الغرض بفعلها إسقاط 
التكليف وحتصيل الثواب وإذا قلنا يف العبادات إن الفعل غري جمزىء فمعناه أنه مل يسقط التكليف املتعلق به ألنه مل 

ائطه اليت معها يسقط التكليف فان كانت العبادة غري مؤقته لزم فعلها على الصحة وإن كانت موقتة يستوف شر
والوقت باقيا لزم فعلها فيه وإن خرج الوقت جاز أن تدل داللة على لزوم قضائها وأما البيع فالغرض به حتصيل 

بالطالق إيقاع الفرقة وتشعيث امللك وكمال التصرف والغرض بالشهادة وجوب القضاء على احلاكم والغرض 
الوصلة والغرض بالعتق إيقاع احلرية فجواز هذه األفعال وصحتها يفيد حصول هذه األحكام وفسادها يفيد نفي 

  هذه األحكام 
وذهب قاضي القضاة إىل أن معىن قولنا إن الصالة فاسدة أنه يلزم قضاؤها ومعىن أهنا صحيحة أنه ال يلزم قضاؤها 

  وإن أراد لزوم القضاء يف وقتها فذلك تابع لكون الصالة فاسدة وأنه ما سقط عن  ولقائل أن يقول

املكلف التعبد هبا ونفي سقوط التعبد هبا تابع لكون الشرائط غري مستوفاه أال ترى أنا نقول إمنا جيب على املصلي 
ا ذكرناه أوىل وإن أراد لزوم إعادة الصالة يف وقتها ألن ما فعله فاسد مل يستوف شرائطه فكان تفسري الفساد مب

القضاء ونفيه بعد خروج الوقت لزم إذا أمر اهللا سبحانه بصالة بطهارة فصليناها بغري طهارة وخرج الوقت ومل تدل 
داللة على وجوب قضائها فلم يلزمنا القضاء إذ القضاء فرض ثان أن تكون الصالة صحيحة ألنه مل يلزم قضاؤها 

  قضاء علمنا أن أحدمها ليس هو اآلخر فلما ثبت الفساد مع نفي ال
فاذا ثبت ما ذكرناه فمىت اردنا أن ندل على أن النهي يدل على فساد املنهي عنه إذا كان من العبادات فامنا نريد أن 
ندل على النهي إذا جترد فالتكليف ال يسقط بفعل املنهي عنه والداللة على ذلك هي أن املنهي عنه مل يتناوله التعبد 

 يتناوله التعبد ال يسقط التعبد أما أن املنهي عنه ال يتناوله التعبد فألن التعبد يتناول ما له صفة زائدة على وما مل
حسنه والنهي يتناول ما ليس حبسن يبني ذلك أن اهللا سبحانه إذا قال لنا صلوا الظهر مث قال ال تصلوها بغري طهارة 

قبيحة غري حسنة وغري مرادة واألمر يدل على أن الصالة املأمور هبا فان هذا النهي يدل على أن الصالة بغري طهارة 



حسنة مرادة فأحدمها غري اآلخر فصح أن املنهي عنه مل يتناوله التعبد وأما أن ما مل يتناوله التعبد فالتكليف مل يسقط 
حانه لنا صلوا بطهارة يف أنا به إذا جترد النهي عن داللة فألن فاعله مل يفعل ما تعبد به فجرى جمرى أن يقول اهللا سب

إذا صلينا بغري طهارة مل يسقط التعبد عنا ويلزمنا أن نصلي ما بقي الوقت وجرى جمرى أن يأمر اهللا سبحانه بالصالة 
  فنتصدق يف أن التعبد يكون باقيا ملا كنا فاعلني ملا مل يتناوله التعبد 

قوم مقام الواجب يف وجه املصلحة وإمنا مل يتناوله اإلجياب فان قيل أليس جيوز أن يكون الفعل املنهي عنه مع قبحه ي
  الختصاصه بوجه من وجوه القبح وجيوز أن خيرج الواجب من كونه مصلحة عند فعل املنهي عنه حنو أن 

تكون الصالة مصلحة يف رد وديعة فاذا فعلها يف الدار املغصوبة خرجت الصالة يف الدار اململوكة من أن تكون 
الوديعة وهلذا جاز أن يقول اهللا سبحانه ال تصلوا يف الدار املغصوبة فان صليتم فيها فالفرض قد سقط  لطفا يف رد

عنكم قيل الذي ذكرته إن جاز فانا ال نتنبه إال بداللة زائدة ومىت مل يدل عليه دليل زائد وجب نفيه ألن األمور 
ة السادسة جيب نفيها ملا مل يدل على إثباهتا دليل زائد الثابتة مىت مل يدل عليها دليل وجب نفيها أال ترى أن الصال

فلو قال اهللا عز و جل إن صليتم يف الدار املغصوبة أجزأتكم كان ذلك دليال على سقوط الفرض وال جيب ألجل 
ذلك جتويز سقوط الفرض هبذه الصالة إذا مل يدلنا اهللا سبحانه على ذلك أال ترى أنه كان جيوز أن يقول صلوا 

ة فان صليتم بغري طهارة أجزأتكم وال يدل ذلك على أنه لو مل يقل فان صليتم بغري طهارة أجزأتكم على أهنا بطهار
إن صلى اإلنسان بغري طهارة أجزأه أو ال ترى أنه كان جيوز أن يقول صلوا فان تصدقتم قام ذلك مقام الصالة ومل 

  هللا ذلك فكذلك يف مسألتنا يلزم من ذلك جتويز قيام الصدقة مقام الصالة إذا مل يقل ا
فان قيل فيجب على ما ذكرمت أن يكون الدال على فساد العبادة هو فقد دليل يدل على أن املنهي عنه مقام العبادة 

املأمور هبا قيل إنه ال يصحل العلم بفساد الفعل إال مع العلم بورود التعبد بالفعل وبالنهي عن إيقاعه على بعض 
دل على أن املنهي عنه يقوم مقام العبادة أال ترى أنه مىت اختل واحد من ذلك اختل علمنا الوجوه وبفقده داللة ت

بالفساد وأما أن الدليل هو فقد داللة تدل على أن املنهي عنه ال يقوم مقام العبادة أو أن الدليل على ذلك هو النهي 
رناه ال غري فأما إن فسر فساد الفعل فذلك كالم يف عبارة ومرادنا بقولنا إن النهي يدل على فساد هو ما ذك

بوجوب قضائه وأريد بذلك وجوب القضاء قبل انقضاء وقت العبادة فقد بينا أنا نعلم ذلك تبعا لعلمنا بفساد 
العبادة وإن أريد بذلك وجوب القضاء بعد خروج الوقت فالنهي ال يدل على ذلك ألن القضاء فرض ثان فليس 

  ي عنه بأسوأ حاال من فاعل العبادة على الوجه املنه

تاركها أصال فاذا كان تاركها ال يلزمه إال بدليل مستأنف ففاعلها على الوجه املنهي عنه أوىل بذلك وألن املنهي 
  عنه كما أنه مل يدخل حتت اإلجياب فالقضاء أيضا مل يدخل حتت اإلجياب فلم يدل عليه 

النهي ضد األمر ونقيضه واألمر يدل على إجزاء املأمور به  ومما احتج به يف أن النهي يدل على فساد املنهي عنه أن
فيجب أن يدل النهي على نفي إجزائه وإال مل يكن ضده ونقيضه ولقائل أن يقول إن األمر إذا دل على إجزاء 

ه املأمور به فيجب أن ال يدل النهي على إجزاء املنهي عنه فكذلك نقول ألنا وإن حكمنا بإجزائه فلسنا حنكم بإجزائ
  ملكان النهي 

واحتجوا أيضا بأن املنهي عنه لو كان جمزئا لكان طريق إجزائه الشرع إما أمر أو إجياب أو إباحة وكل ذلك مينع منه 
النهي واجلواب أنه قد يدل على اإلجزاء غري ذلك حنو أن نقول إذا فعلتم ما هنيتكم عنه أجزأكم عن الفرض أو 

د ملكتم به أو يكون إجزاء ذلك الفعل معلوما بالعقل وذلك كله ال مينع منه نقول إذا بعتم هذا على هذا الوجه فق



  النهي 
واحتجوا بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أدخل يف ديننا ما ليس منه فهو رد قالوا واملنهي عنه ليس من 

نسان إمنا يكون مدخال الدين فيجب كونه مردودا ولو كان جمزئا ثبتت أحكامه ملا كان مردودا واجلواب أن اإل
للفعل يف الدين إذا اعتقد أنه من الدين أال ترى أن الزاين وفاعل املباح ال يكون مدخال للزنا والفعل املباح يف الدين 
فليس خيلو إما أن يعنوا أن الفاعل ملا هني عنه مدخل للفعل يف الدين أو مدخل ألحكامه يف الدين فان أرادوا األول 

صلي يف الدار املغصوبة ال يعتقد أن ذلك يف الدين وإمنا يقول إنه يسقط به الفرض وكذلك املطلق يف مل يثبت ألن امل
حال احليض ال يعتقد أن ذلك من الدين إذا اعتقد أن ذلك بدعة وإن أرادوا الوجه الثاين مل يسلم اخلصم أن ذلك 

  من الدين 
  دين أن يكون فان قالوا فيجب إذا فعل ذلك اإلنسان معتقدا بأنه من ال

مردودا عليه فال يثبت أحكامه قيل إمنا جيب أن يكون ردا من الدين ال غري وإمنا يكون كذلك إذا جعلناه خبالف ما 
اعتقده أال ترى أن من قال من رام الدخول إىل داري فهو مردود أفاد أنه مردود من الدار وأجاب قاضي القضاة 

ن الرد ضد القبول والقبول يفيد استحقاق الثواب قال فلفظه الرد بأن لفظ الرد يفيد نفي استحقاق الثواب أل
كالنهي يف اقتضائه القبح ونفي استحقاق الثواب قال وحنن نقول إن املنهي عنه ال يستحق عليه الثواب وأجاب 

قال يف أيضا بأن قال جيب أن نبني أن احلكم باجزاء الفعل ليس من الدين مث حنكم برده وهذا إمنا يتوجه إىل من 
استدالله إن اإلجزاء ليس من الدين ال إىل من قال إن الفعل نفسه ليس من الدين مث استدل بذلك على انتفاء 

حكمه وقال ايضا إن النهي أبلغ من لفظ الرد ألن طاعات الكافر مردودة وليست مبنهي عنها فاذا مل تظهر داللة 
  اخلرب من أخبار اآلحاد فال يصح التعلق به يف ذلك النهي على الفساد فلفظ الرد أوىل بذلك وعلى أن هذا 

  واحتج الذاهبون إىل أن النهي ال يدل على فساد املنهي عنه بأشياء 
منها أن فساد العبادة هو وجوب قضائها والنهي إمنا يدل على قبحها وعلى كراهة الناهي هلا وقبحها ال يقتضي 

ضاؤها واجلواب ما تقدم من أنه إن أرادوا وجوب القضاء مع بقاء وجوب قضائها لعلمنا بقبح أفعال كثرية ال يلزم ق
الوقت أو وجوب القضاء إن مل تكن العبادة موقتة فقبح الفعل مع تقدم األمر بالعبادة وفقد دليل يدل على أن الفعل 

أنه ليس  املنهي عنه قائم مقام الواجب يدل على وجوب القضاء بعد خروج الوقت فلعمري ال يدل النهي عليه غري
  هو معىن الفساد 

ومنها قوهلم لو أفاد النهي الفساد لكان ما مل يفسد من األفعال القبيحة حنو الوضوء باملساء املغصوب غري منهي عنه 
على التحقيق ألنه مل يتعلق به ما هو هني على التحقيق فيوصف بأنه منهي منه واجلواب إنا ال نقول إن النهي 

ما وضع لفظ العموم لالستغرق فيلزم ما ذكروه وإمنا وضع عندنا إلجياب االمتناع من موضوع يف اللغة للفساد ك
  الفعل واإلخالل به أو على الكراهة له 

وإمنا يعلم فساد العبادة بالتدريج الذي ذكرناه أال ترى أن اصحابنا ملا قالوا ان األمر وضع لإلرادة وأنه يفيد الندب 
ن يكون الواحد منا إذا قال لغريه أظلم وأراد ذلك منه أن يكون الظلم ليس على ضرب من التدريج مل يالزمهم أ

  مبأمور به على احلقيقة وال أن يكون قوله اظلم ليس بأمر على احلقيقة ألجل أن الظلم قبيح ليس حبسن 
وضع  ومنها أن لفظ النهي لغوي وفساد العبادة شرعي فال جيوز أن يكون موضوعا له واجلواب انا ال نقول إنه

للفساد فيلزم ما ذكروه وإن علمنا عنده على التدريج املذكور كما يقولون إن األمر وضع للندب على التدريج 



ولو قلنا إنه موضوع للفساد مل يبطل مبا ذكروه ألن فساد الفعل هو انتفاء األغراض املقصودة بالفعل عن الفعل أو 
الشرع فال ميتنع أن يوضع النهي له كما وضعوا له أن وجوب إعادته على قول قاضي القضاة وذلك معقول قبل 

  هذا الفعل جيب إعادته فان األغراض ال تتعلق به مع أن هذه ألفاظ لغوية 
فأما األفعال اليت يرجع فسادها إىل نفي أحكامها حنو البيع والطالق والعتاق والشهادة فالنهي عنها ال يدل على 

ه فانه إمنا يدل إذا صدر من حكيم فيدل على قبح الفعل ووجوب اإلخالل فسادها ال بنفسه وال بواسطة أما بنفس
به أو على كراهته له فقط وأما أنه ال يدل على ذلك بواسطة فهو أن الواسطة هي قبح وكونه مكروها والفعل قد 

ينايف ثبوت يكون مكروها وحكمه ثابت حنو البيع يف حال صالة اجلمعة والطالق يف حال احليض وألن قبح البيع ال 
امللك به ال حمالة ألنه قد ينهي احلكيم عن البيع ألن امللك ال يقع به وألنه مفسدة يف نفسه وإن وقع امللك به وألنه 
يتشاغل به عن واجب حنو البيع مع تعني وجوب التحرمية وإذا أمكن كل ذلك مل نأمن أن يكون النهي عن البيع أو 

أحكامها ال تثبت ويفارق ذلك النهي عن العبادات ألنا قد بينا أن عن الطالق وغريمها كان لغرض سوى أن 
فسادها مفارق لفساد هذه األفعال وإذا اختلف معنامها مل جيب أن يكون ما دل على أحدمها يدل على اآلخر فاذا 

  اثبت ذلك وهني اهللا سبحانه عن أمثال هذه األفعال فال خيلو إما أن يكون األصل 

حكمه به كالبيع الذي يقتضي انتقال امللك به يف العقل أو يكون العقل مينع من تعلق احلكم به يف العقل يفيد تعلق 
فاألول حيكم فيه مبا يقتضيه العقل ألن النهي عنه ال مينع من ذلك وأما الثاين فمثاله احلد إذا شهد مبا يوجبه 

دليل يدل يف اجلملة على تعلق األحكام الشاهدان على وجه هني الشاهدان عنه فانه ينظر فيه فان كان يف الشرع 
  بتلك األفعال حكم به واال مل حيكم به ألن األصل نفيها وليس يف الشرع ما يدل على ثبوهتا إال ألجل النهي 

واحتج املخالف بأن الصحابة رضي اهللا عنها كانت إذا مسعت هنيا عن شيء قضت بفساده عند مساعها النهي فدل 
ألجل النهي كما أهنا ملا حكمت باألحكام عند خرب الواحد والقياس دل ذلك على أهنا على أهنا حكمت بالفساد 

حكمت به ألجل خرب الواحد والقياس من ذلك حكمها بفساد بيع درهم بدرمهني ونكاح احملرم والشغار واملتعة 
يف النهي كالنهي عن بيع  والربا واجلواب أهنم ملا حكموا بذلك فاهنم مل حيكموا بالفساد عند مساعهم أخبارا كثرية

حاضر لباد وتلقى الركبان وغري ذلك وليس لقائل أن يقول إمنا مل حيكموا بالفساد لقرينة بأوىل من أن نقول بل إمنا 
حكموا بالفساد لقرينة فان قالوا لو حكموا بالفساد لقرينة لطلبها بعضهم من بعض والحتج هبا بعضهم قيل هلم ولو 

بالفساد ألجل قرينة الحتج هبا بعضهم على بعض وأما فساد عقد الربا فيجوز أن يكون إمنا كانوا إمنا مل حيكموا 
عرفوه من قول اهللا سبحانه وحرم الربوا ومن إجيابه االقتصار على رأس املال ألنه لو كان العقد صحيحا ملا ساغ 

  يف موضعه ذلك وأما خرب الواحد والقياس فان الصحابة عملت هبا ملكاهنا على ما سنبينه 
وميكن املخالف أن حيتج فيقول إنكم بفصلكم بني العبادات وبني العقود واإليقاعات قد قلتم ما مل يقله احد ألن 

األمة جممعة على التسوية بني املوضعني فمنهم من سوى بينهما يف داللة النهي على فسادمها ومنهم من مجع بينهما يف 
أن الذين مجعوا بينهما يف نفي داللة النهي على فسادمها مل يعنوا بالفساد ما داللة النهي على نفي فسادمها واجلواب 

  عنيناه وإمنا أرادوا بالفساد وجوب 

القضاء بعد خروج الوقت ولو فصل هلم ما فصلناه ملا اختلفوا فيه ولو خالفوا مل يكن ما قلناه خمالفا لإلمجاع ألنه إمنا 
  اع إذا نظمت املوضعني طريقة واحدة وقد بينا أن ليس ينظمهما طريقة واحدة يكون تفرقنا بني املوضعني خمالفة لإلمج

فأما ما يدل على صحة ما أخربناه هو أن الشرع اقتضى محل ما تناوله النهي على الفساد ما مل تكن هناك داللة 



ا حيكمون بفساد تصرف عنه وهو حصول اإلمجاع املتقدم عليه ألن املعلوم من حال الصحابة والتابعني أهنم كانو
العقود وغريها لتناول النهي هلا ويرجحون يف الداللة على فسادها إىل جمرد النهي الوارد عن اهللا تعاىل وعن الرسول 

صلى اهللا عليه و سلم كرجوعهم إىل قوله صلى اهللا عليه و سلم ال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها وال 
ى الكربى وال الكربى على الصغرى يف فساد هذا العقد من غري اعتبار أمر سواه اخلالة والعمة عليها ال الصغرى عل

وكرجوعهم إىل هنيه عن بيع الغرر وبيع ما مل يقبض وبيع ما ليس عنده يف فساد هذه العقود من غري اعتبار معىن 
ادة بن الصامت يف سوى ذلك وكرجوعهم عند االختالف يف حكم الربا نقدا ونسيئة إىل خرب أيب سعيد اخلدري وعب

النهي عنه نقدا وملا روي من رجوع ابن عباس عن مذهبه يف ذلك حني روى له هذا النهي وهكذا رجع كثري منهم 
إىل هنيه صلى اهللا عليه و سلم عن نكاح احملرمة ونكاح الشغار يف فساد هذين العقدين ومل حيك عمن خالف يف هاتني 

لرجوع إىل النهي يف ذلك واالستدالل به وإمنا نازعوهم يف ذلك واعترضوا املسألتني أهنم أنكروا على خمالفيهم ا
استدالهلم بالنهي من وجوه أخر فصار هذا إمجاعا منهم على أن النهي املتناول لالفعال الشرعية من حقه أن يكون 

  مقتضيا لفسادها ما مل تدل داللة على خالف ذلك 
ا تناوله النهي يف بعض املواضع وحكموا بصحته يف موضع آخر فلم وفيه فان قيل إذا وجدناهم قد حكموا بفساد م

صار حكمهم بالفساد داللة علىأن من حق النهي أن يقتضيه أن حيمل عليه أوىل من أن حيكم بأن النهي مبجرده ال 
بالنهي  يقتضي الفساد استدالال بفعلهم يف املواضع األخر اجلواب أنه إذا ثبت أن احلكم بفساد املنهي عنه علقوه

  فقط يف املوضع الذي حكموا 

به من دون اعتبار أمر آخر على ما بيناه وأوضحنا احلال فيه صار هذا أصال فيما ذهبنا إليه وداللة عليه فاذا 
وجدناهم يف مواضع مل حيكموا بفساد املنهي عنه وجب أن حيمل ذلك على أهنم عدلوا عن هذا األصل ومل حيكموا 

ت عليه كما يعدل عن مقتضى صيغة العموم إىل احلكم باخلصوص وعما تقتضيه حقيقة اللفظ فيه بالفساد لداللة دل
  إىل جمازها إذا دلت الداللة عليه 

  باب يف ما يفسد من األشياء املنهي عنها وما ال يفسد

  اعلم أنه ذكر يف ذلك أشياء 
املنهي عنه انتفى عنه شرط من شرائطه  منها قول الشيخ أيب عبد اهللا أن املنهي عنه إذا كان مىت فعل على الوجه

الشرعية فانه جيب أن يفسد كبيع الغرر ومىت مل ينتف عنه شرط من شرائطه الشرعية مل يفسده ولقائل أن يقول إمنا 
جيب أن يفسد ما انتفى عنه شرط شرعي مىت كان ذلك شرطا يف صحته ألنه لو مل يكن شرطا يف صحته مل جيب أن 

عليه صحة الشيء فانه جيب بانتفائه فساد الشيء إذا مل خيلفه شرط آخر سواء كان ذلك  يفسد وما هو شرط تقف
الشرط شرعيا أو غري شرعي وال معىن للتقييد بكونه شرعيا وايضا فاذا فسد النتفائه شرطه الشرعي فأخربونا 

ظاهره علمتم ذلك أم أبالنهي علمتم أن ذلك الشرط الشرعي شرط يف الصحة أم ال فان قلتم بالنهي قيل لكم اب
بقرينة فان قلتم بظاهره فقد سلمتم أن ظاهر النهي يدل على ذلك الفساد وإن قلتم بل بنهي اقترفت به قرينة قيل 
لكم أخربونا عن تلك القرينة حىت تكونوا قد أشرمت إىل الفرق بني ما يدل على الفساد من النهي وبني ما ال يدل 

لك شرط يف الصحة بدليل غري النهي حنو أن نعلم أن الوضوء شرط يف الصالة مث على الفساد وإن قالوا علمنا أن ذ
هني النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الصالة بغري وضوء فتعلم أهنا فاسدة بغري وضوء وقد أشار قاضي القضاة إىل 



ال ترى أنا إذا علمنا ذلك يف الشرح قيل هلم فنحن إمنا نعلم الفساد مبا دل على أن الوضوء شرط يف صحة الصالة أ
  ذلك علمنا فساد الصالة إذا مل يكن 

الوضوء سواء هنينا عن الصالة بغري وضوء أو مل ننه عن ذلك فإن قالوا إنه مل يكن غرضنا أن نبني الفرق بني النهي 
نهي عنه الدال على الفساد وبني النهي الذي ال يدل على الفساد حىت يلزم ما ذكرمت وإمنا غرضنا أن نفرق بني امل

الفاسد واملنهي عنه الذي ليس بفاسد قيل هلم فكأنكم قلتم املنهي عنه منه فاسد ومنه غري فاسد وأن الفاسد هو ما 
دل دليل على فساده حنو أن يدل داللة على أنه قد أخل فيه بشرط من شرائط صحته وهذا قليل الفائدة ال جيوز أن 

  جيعل أصال يف هذا املوضع 
عنه الفاسد هو ما يوصل به إىل حتليل حمرم يف األصل حنو أكل امليتة واستحالل الفروج والذي ليس  ومنها أن املنهي

فاسد هو ما مل يكن وصلة إىل حمرم يف األصل وهذا باطل ألهنم إن أرادوا بقوهلم إنه يوصل به إىل حتليل حمرم أي 
الال فهو صحيح غري فاسد ألنه ليس معىن كون صار احلرام به حالال على التحقيق فذلك مناقضة ألنه إذا صار به ح

الوصلة صحيحة إال أهنا وصلة إىل حتليل هذا احملرم من الفروج وعلى أنا نريهم أمورا هني عنها وهي وصلة إىل حتليل 
ما كان حراما وهي غري فاسدة حنو بيع حاضر لباد هو منهي عنه وقد صار به ملك الغري حالال للمشتري وإن 

أنه إذا توصل باملنهي عنه إىل حتليل ما هو حرام يف نفسه ال جيوز أن يصري حالال كانوا قد عللوا ارادوا بذلك 
للشيء بنفسه ألن معىن كون هذه الوصلة املنهي عنها فاسدة هو أهنا ال توصل إىل حتليل هذا احملرم فكأهنم قالوا إمنا 

يقال هلم مباذا علمتم أن ذلك احلرام ال يصري حالال أبالنهي مل يوصل إىل إباحة هذا احملرم ألنه ال يوصل إىل إباحته مث 
  علمتم ذلك أم بغريه ويعود الكالم عليهم 

ومنها أن النهي عن الفعل إذا كان ملعىن خيتصه اقتضى فساده وإذا مل يكن ملعىن حيتصه مل يقتض فساده واألول بيع 
ن املقتضي للفساد هو فقد شرط من شرائط الصحة الغرر والثاين البيع يف حال صالة اجلمعة ولقائل أن يقول إ

وليس ميتنع أن يرجع ذلك تارة إىل الشيء املنهي عنه كما ال ميتنع أن يرجع إىل غريه أال ترى أن بيع احملجور عليه 
  منهي عنه ملعىن يف العاقد ال يف العقد وهو مع ذلك فاسد فان قالوا ما خيتص بالعاقد واملعقود عليه يتعلق بالعقد 

  ويرجع عليه قيل فيجب أن يفسد بيع حاضر لباد ألن النهي عن ذلك إمنا كان ملعىن يف املتعاقدين 
ومنها قول بعضهم ما هني عنه حلق الغري فانه ال يفسد وما هني عنه لشرط شرعي فانه يفسد وهذا باطل ألن اإلنسان 

بيعه جاز ومع ذلك يفسد العقد إذا مل يأذن يف قد هني عن بيع ملك غريه حلق ذلك الغري أال ترى أنه لو أذن له يف 
  املالك 

ويدخل يف هذا العقد اختالف الناس يف الصالة يف الدار املغصوبة فقال جل الفقهاء وأبو إسحاق النظام إن الصالة 
ئة يف الدار املغصوبة جمزئة مسقطة للفرض وقال أبو علي وأبو هاشم وأبو مشر وأهل الظاهر والزيدية إهنا غري جمز

واستدل شيوخنا على أهنا غري جمزئة بان الصالة من حقها أن تكون طاعة إلمجاع املسلمني على ذلك والصالة يف 
الدار املغصوبة غري طاعة بل معصية ألن الصالة تشتمل على القيام والركوع والسجود واجللوس وهذه األشياء 

الدار لو حضر من التصرف فيها فجرى جمرى وضع تصرف يف الدار املغصوبة وشغل ألماكنها وأهويتها ومنع لرب 
متاع يف ذلك املكان يف أنه قبيح وأيضا فأمجعوا على أن من شرط الصلوات اخلمس أن ينوي هبا املصلي أداء 

الواجب أو ما يدخل فيه أداء الواجب حنو أن ينوي كوهنا ظهرا أو عصرا والصالة يف الدار املغصوبة ال يتأتى فيها 
يصح أن ينوي اإلنسان أداء الواجب مبا يعلم أنه ليس بواجب وذلك حمال يف الداعي إن قيل إن أفعال ذلك ألنه ال 



الصالة هو ما يفعله املصلي يف نفسه من القيام والركوع واجللوس وليس هذا شغل للدار وإمنا هو شغل للهواء وإمنا 
و أمكنه أن يصلي من غري أن تستقر قدماه يف يشغل األرض باستقرار قدميه يف الدار وليس ذلك من الصالة ألنه ل

الدار جازت صالته قيل إن السكون الذي يفعله يف قدميه من مجلة صالته ألن القيام من مجلة الصالة وقوله لو 
أمكنه أن يصلي يف اهلواء جازت صالته ال مينع من كون ذلك اآلن من الصالة وعلى أن شغله هلواء الدار هو 

أحق به أال ترى انه ليس لإلنسان أن يشرع جناحا من داره إىل دار غريه ملا كان شاغال  غصب ألن مالك الدار
  هلواء دار غريه 

فان فأن قالوا إن قراءة اإلنسان واعتقاده مها من مجلة صالته وال تعلق هلما بالغصب فالنية تنصرف إليهما قيل كون 
والقيام من مجلة الصالة ألن اسم الصالة يفيد حمموع  القراءة من مجلة الصالة ال مينع من كون الركوع والسجود

ذلك وإذا كان كذلك مل يكن أن يكون من مجلة الصالة طاعة حىت ينصرف إليه النهي إن قالوا إمنا منع الغاصب من 
الصالة يف الدار املغصوبة حلق الغري واال فقد استوىف شرائطها الشرعية فوجب إجزاؤها ألن النية تنصرف إىل ما 

ستوىف شروطه الشرعية وجيري ما عدا ذلك جمرى فعل منفصل قيل إن من شروطها الشرعية أن تكون طاعة وأن ا
ينوي هبا أداء الواجب وليس هذان حباصلني وأيضا فاذا كان من مجلة الصالة ما هو معصية مل جيز أن يكون واجبا 

فيها غصبا فيجب جوازها قيل فيجب لو  من جهة أخرى فان قالوا إذا غصبها املصلي بأعوانه ال تكون صالته
غصبها هو بنفسه أن ال جتزيه صالته على موجب دليلنا وعلى أن استعانته بأعوانه يف غصبها ال خيرج تصرفه فيها 

  من أن يكون قبيحا غري طاعة 
وقه ثوبا وملا ذكرنا مل جيز أصحابنا صالة من ستر عورته بثوب مغصوب واختلفوا فيمن سترها بثوب مملوك ولبس ف

مغصوبا فأجازوها قوم قالوا إن فعله يف الثوب األعلى ليس من الصالة ومل جيزها آخرون ألن قيامه وقعوده تصرف 
يف كال الثوبني وقالوا ايضا إن املودع أو الغاصب إذا طولب برد الوديعة واملغصوب فتشاغل بالصالة مع اتساع 

إن تشاغل بالرد فاتته الصالة مل تبطل إن مل يستضر صاحبها  الوقت مل جتزئه صالته وإن كان الوقت ضيقا خيشى
بالتأخري ضررا شديدا وتبطل إن استضر بالتأخري ضررا شديدا وقالوا إن صلى وهو يرى من يغرق أو يهلك بنار 

  وهو يرجو أن خيلصه فسدت صالته والوجه يف ذلك أمجع أن صالته تكون يف هذه املواضع قبيحة 
رناه أن ال جيزي الغاصب اعتقاده اإلميان يف الدار املغصوبة ألن ذلك ليس بتصرف فيها فيكون وال يلزم على ما ذك

  غصبا هلا فلم يلزم أن يكون قبيح غري طاعة وال يلزم أن تبطل صالة الغاصب للدار إذا منع من اخلروج 

له أن يصلي فيها فجاز أن يكون  منها ألنه إذا منع من ذلك مل حيرم عليه القعود فيها ومن جاز له القعود فيها جاز
فعله طاعة وال يلزم عليه إذا صلى يف ملكه وقبض بيده على رجل فمنعه من التصرف ألن ذلك وإن كان قبيحا 
فليس من الصالة وال يلزم عليه إذا صلى يف براح غريه بغري إذنه ألن العادة جارية بأن مالك الرباح ال يكره أن 

رية أيضا بأن من أذن لغريه يف دخول داره ال يكره منه الصالة فيها فصار ذلك يصلي املارة فيه والعادة جا
كالصريح باإلذن بالصالة قال اصحابنا وال يلزم على ما ذكرناه أن ال جتزيء إزالة النجاسة مباء مغصوب والذبح 

 من حقه أن يكون واخلتان بسكني مغصوب أجابوا عن الذبح بسكني مغصوب أنه إمنا جاز ألنه من شرطه النية وال
قربة وليس كذلك الصالة وسيأيت الكالم على مثل هذا اجلواب واجلواب الصحيح أن يقال إن الذبح بسكني 

مغصوبة منهي عنه وقبيح إال أنه ملا كان وصلة إىل إباحة اللحم كان كالبيع الذي هو وصلة إىل إباحة التصرف 
هني عنه لقبحه يف نفسه ال ألنه ليس بوصلة إىل إباحة اللحم والنهي ال يدل على فساد ما هذه سبيله ألنه إمنا 



وكذلك البيع يف وقت صالة اجلمعة إمنا هني عنه ألنه قبيح أن يتشاغل به عن الغرض ال ألنه غري موصل إىل نقل 
ذبح مما امللك يبني ذلك أن ما دل على البياعات تنتقل هبا األمالك يدخل حتته هذا البيع وغريه فان قيل فان كان ال

يتعبد به األنسان هل يكون فعله بسكني مغصوبة غري جمزي قيل إذا علمنا أن الغرض بالذبح التصدق باللحم 
وعلمنا أن اللحم يصري مباحا بالذبح بسكني مغصوبة جاز التصدق به وإن كانت السكني مغصوبة وأما السكني 

لقدر من اللحم واملاء املغصوب كاململوك يف إزالة املغصوبة إذا وقع اخلتان هبا فهي كاململوكة يف إزالة ذلك ا
  النجاسة فلم يبق بعد إزالتها وبعد قطع ما جيب قطعه يف اخلتان شيء كان األمر متوجها إليه فيمتثل 

فان قيل أما كان جيوز أن جيب على اإلنسان أن يغسل موضع النجاسة وأن يقطع جزءا آخر قيل جيوز أن جيب ذلك 
  إذا مل بأمر مستأنق فأما 

يتجدد أمر آخر فال ألن األمر األول إذا كان أمرا بازالة تلك النجاسة وبقطع ذلك اجلزء من الذكر فانه ال ميكن 
بعد إزالتهما إن زاال ألن إزالة الزائل مستحيلة قال أصحابنا وال يلزم عليه أن يكون الصوم يف شهر رمضان مع 

وجد عليه يف الصوم أفعال وإمنا أخذ عليه الكف عن األكل اخلوف على النفس ال يسقط به الفرض ألنه مل ي
والشرب واجلماع ولقائل أن يقول وقد أخذ عليه فعل نية الصوم ومن حقها أن تكون طاعة وأخذ عليه الكف عن 

هذه األفعال ومن حق الكف عنها أن يكون طاعة حىت يكون صوما والكف عنها مع اخلوف على النفس معصية 
  نوي الصوم ويف ضمن كونه صوما كونه طاعة فاذا كان الصوم معصية مل يكن أن ينوي به الطاعة وأخذ عليه أن ي

وإن قلتم إن نية الصوم ال يدخل يف ضمنها نية الطاعة وال من حق الصوم أن يكون طاعة قيل لكم مثله يف الصالة 
لى مجل مغصوب والطواف عليه وادعاء اإلمجاع يف أحدمها كادعائه يف اآلخر ويسأل أيضا على ذلك الوقوف ع

والوضوء مباء مغصوب وقد أجيب عن ذلك بأنه ما أخذ على اإلنسان يف ذلك فعل فيقال من شرطه أن يكون طاعة 
أو واجبا ألن اإلنسان ال يكون مطيعا بفعل غريه أال ترى أن اإلنسان لو طاف به غريه وهو نائم أو وضأه غريه 

ألنه لو نام طول هناره وقد قدم النية أجزأه ولقائل أن يقول إن ذلك ال مينع من أجزأه وشبيه بذلك يقال يف الصائم 
أن يكون لو صام وهو عامل بصومه أو وضأ نفسه كان ال بد من أن يكون قربة وطاعة كما قلتموه يف الصالة فمن 

  هذه اجلهة ينتقض دليلكم 
جيزئه إذا فعل أوىل قيل هذا ال ينجيكم من انتقاض فان قلتم إذا أجزأه الصوم والوضوء مع أنه مل يفعل شيئا فبأن 

  دليلكم ألنا أوجدناكم ما من حقه أن يكون طاعة وقد وقع قبيحا ومع ذلك قد أجزأه 
  وقيل يف الوضوء إنه ال جيب فيه النية فلم جيز أن يقال من حقه أن ينوي 

ومن قال ليس النية من شرطه يقول  به أداء الواجب واجلواب أن هذا ال يتم على قول من جعل النية من شرطه
األوىل أن ينوي اإلنسان يف الوضوء فصار من حق الوضوء أن يكون طاعة وأن يصح أن ينوي به القربة أو الطهارة 
اليت يدخل يف ضمنها القربة كما قلتموه يف الصالة ومعلوم أن الوضوء باملاء املغصوب ليس بقربة بل هو معصية فلم 

فانتقض به كال الدليلني وقد أجيب عن الوضوء أيضا بأن نفله يقوم مقام فرضه وذلك ال مينع  يتأت فيه هذه النية
من انتقاض الدليل من الوجه الذي ذكرناه وقد سأل أصحابنا أنفسهم هال قامت الصالة يف الدار املغصوبة وإن 

 يبق بعد إزالة النجاسة باملاء كانت قبيحة مقام الصالة الواجبة يف املصلحة فلم يبق بعدها مصلحة كما قلتم مل
  املغصوب جناسة تزال ومل يبق بعد الوضوء باملاء املغصوب مصلحة ستدرك باملاء اململوك 

وأجاب قاضي القضاة عن ذلك بأن األمة أمجعت بأن الذي يسقط فرض الصالة هو ما دخل حتت التكليف أال ترى 



تقم مقام الواجب والصالة يف الدار املغصوبة مل تدخل حتت أن الصالة بغري طهارة ملا مل تدخل حتت التكليف مل 
التكليف ولقائل أن يقول ان ادعاء اإلمجاع يف ذلك هو كدعائه يف أن الوضوء ال يقوم مقام الواجب إال أن يكون 

  داخال حتت التكليف ألنه لوقع مباء جنس مل يسقط الفرض ملا مل يدخل حتت التكليف 
ل به شيوخنا وما يرد عليه من االعتراضات وحنن نستدل على املسألة فنقول إن صحة فهذا هو الكالم فيما استد

الصالة يف الدار املغصوبة إما أن يراد هبا أهنا داخلة حتت التعبد أو يراد هبا أهنا تقوم مقام ما دخل حتت التعبد األول 
يدل دليل على أهنا تقوم مقام ما دخل حتت  باطل ألن التعبد ال يتناول القبيح املكروه والثاين يكفي يف نفيه أن ال

التكليف وإذا مل يدل دليل على ذلك وال هي داخلة حتت التكليف وكان الوقت باقيا لزم إعادهتا لبقاء التعبد ولزم 
  إعادهتا إن خرج الوقت ألن كل من أوجب إعادهتا مع بقاء الوقت أوجبها 

ري داخل حتت التعبد وجيب تأملها فان دل دليل على أهنا تقوم مع خروجه وأما املسائل املتقدم ذكرها فجميعها غ
  مقام الواجب قيل به وإال قيل ببقاء الواجب ولزوم التعبد 

  أبواب العموم واخلصوص

أما الكالم يف العموم فانه يقع يف األلفاظ العامة اليت هي عامة على احلقيقة واليت يظن قوم أهنا عامة فأما األلفاظ 
قيقة فنتكلم فيهامن وجوه منها اسم العموم هل يتناول املعاين على احلقيقة أم ال ومنها اسم العموم إذا العامة على احل

وقع علىالقول ما الذي يفيد فيه ومنها قسمة األدلة الشرعية قسمة األلفاظ العامة والفصل بينها وبني اليت ليست 
  ها إدخال ما خرج من العموم كاجلمع املعرف عامة ومنها إقامة الداللة على إثبات العموم يف اللغة ومن

فأما ما ظن أنه من مجلة العموم وليس منه فيشتمل أيضا على ابواب منها االسم املفرد املعرف ومنها اجلمع املنكر 
ويتبع ذلك أقل اجلمع ومنها نفي مساواة الشيء للشيء هل يفيد نفي اشتراكهما يف كل صفاهتما أم ال ومنها اسم 

يشتمل املؤنث وإمنا مل نذكر العمومني إذا تعارضا ألن ذلك يشتمل على أقسام أكثرها يكون بعضها  املذكر ال
  ناسخا للبعض فأرجئنا ذلك إىل الناسخ واملنسوخ 

وأما الكالم يف اخلصوص فمن وجوه منها ما اخلصوص وما العموم املخصوص وما اخلاص وما التخصيص ومنها ما 
ال جيوز ختصيصه ومنها أن ما جيوز ختصيصه إىل أي غاية جيوز ختصيصه ومنها جواز  الذي جيوز ختصيصه وما الذي

استعمال اهللا سبحانه العام يف اخلاص ومنها ما به يصري العام خاصا ومنها ذكر األدلة الدالة على التخصيص أو ما 
الغاية واالستثناء والشرط ويدخل يظنه قوم دليال أما األول فضربان أدلة متصلة وأدلة منفصلة أما املتصلة فالصفة و

  يف االستثناء أبواب سنذكرها وأما املنفصلة 

فالعقل والكتاب والسنة ويدخل يف التخصيص بالعقل خروج الصيب من اخلطاب وإذا بينا جواز التخصيص 
ص بالكتاب والسنة ذكرنا يف أي حال يقع التخصيص ويف أي حال ال يقع ويدخل يف ذلك بناء العام على اخلا

ويتبع الكالم يف التخصيص أن نتكلم يف العموم هل يصري جمازا بالتخصيص أم ال وهل ختصيصه مينع من التعلق به أم 
ال ومل نذكر ختصيص قول النيب بفعله ألنه من باب األفعال إذ ذلك مبين على أن فعله حجة وختصيص قول النيب 

بين على أن أقاويلهم حجة وذلك إما أن يرجع إىل اإلمجاع صلى اهللا عليه و سلم بأقاويل الصحابة رضي اهللا عنهم م
أو إىل التقليد ومل نذكر ختصيص اإلمجاع ألنه مبين على كونه حجة وذلك داخل يف أبواب اإلمجاع ومل نذكر 

التخصيص بأخبار اآلحاد وال بالقياس ألن ذلك مبين على كوهنما حجتني فذكرنا ذلك يف األخبار وهذا يف ابواب 



   القياس
فأما ما يظن كونه خمصصا فضربان أحدمها معنوي واآلخر لفظي أما األول فكقول بعضهم إن كون املكلف كافرا أو 

عبدا خيرجه من اخلطاب بالعبادات وإن كان لفظ اخلطاب يتناوهلم وكتخصيص بعضهم العموم بالعادات 
واب منها اخلطاب الوارد على سبب وكالتخصيص بقصد املتكلم بالعموم إىل الذم وأما الثاين فيشتمل على أب

وسؤال ومنها العموم إذا تعقبه شرط أو استثناء أو صفة وحكم ال يتأتى إال يف بعض ما يتناوله العموم هل جيب أن 
يكون املراد بذلك ذلك البعض فقط أم ال ومنها هل جيب أن يضمر يف املعطوف مجيع ما يظهر يف املعطوف عليه 

ن اآلخر خاصا أم ال ومنها ختصيص العموم بذكر بعض ما مشله ومنها تقييد املطلق وإذا كان أحدمها خاصا كا
وختصيصه ألجل املقيد فأما ختصيص العموم مبذهب الراوي فهو أن جيعل مذهبه كالرواية لنص مسعه والكالم يف 

  ذلك خيتص باألخبار 

  نباب يف أن قولنا عام وعموم ال يتناول على سبيل احلقيقة إال القول دو

  غريه 
اعلم أنه ال شبهة يف وصف الكالم الشامل بأنه عام وعموم على احلقيقة ألنه ال وجه نعلم به كون االسم حقيقة من 

اطراد وغريه إال وهو حاصل فيه فأما وصف ما ليس بلفظ بأنه عام حنو قوهلم عمهم املطر واخلصب فمجاز ألن 
واحد منهم وذلك مستحيل ألن مجلة املطر حتصل جلملة  حقيقة عموم املطر للناس أن يكون جبملته حاصال لكل

الناس وأجزاؤه ألجزائهم فأما ألفاظ العام حنو قولنا املشركني فان تناوله هلذا الشخص وهلذا الشخص على حد 
سواء وليس يتناول جزء منه لشخص وجزء منه لشخص آخر كما ذكرناه يف املطر وقد قيل إن وصف املعاين بأهنا 

رد أال ترى أنه ال يوصف األكل بأنه عموم فان وصف بذلك فبتقييد ال على طريق اإلطالق حنو أن نقولة عامة ال يط
  األكل عموم يف الناس فأما أن نطلق القول بأن األكل عموم كما نقول هذا اللفظ عموم فال 

  باب يف حقيقة الكالم العام

ذا هو املعقول من كون الكالم عاما أال ترى أن قولنا اعلم أن الكالم العام هو كالم مستغرق جلميع ما يصلح له ه
الرجال مستغرق جلميع ما يصلح له ألنه استغرق الرجال دون غريهم إذ كان ال يصلح لغريهم وكذلك لفظ من 
يف االستفهام حنو قولك من عندك ألهنا تستغرق كل عاقل عنده وال تتعرض لغري العقالء وال لعقالء ليسوا عنده 

صلح يف هذا املوضع هلم وقولنا كل يستغرق كل جنس يدخل عليه دون ما ال يدخل عليه وال يلزم عليه ألهنا ال ت
  لفظ التثنية كقولك رجالن ولفظ العدد كقولك ثالثة 

رجال وعشرة ألن ذلك ال يستغرق كل ما يصلح له أال تراه يصلح هلذين الرجلني وهلذين وهلذين وليس يستغرق 
  لح لكل عشرة من الرجال وليس يستغرقها كلها كل ذلك وقولنا عشرة يص

فأما ألفاظ النكرات حنو قولك رجل فانه عام على البدل غري عام على اجلمع واحلد ال يتناوله من حيث اجلمع ألنه 
ال يصلح هلذا الرجل وهلذا وهلذا وال يستغرقهم وهو داخل يف احلد من حيث البدل ألنه يتناول كل رجل على 

ز أن يقف على بعض الرجال وال يتعداهم إىل غريهم على البدل وقد زاد قاضي القضاة يف الشرح البدل وال جيو
زيادة احترز هبا من التثنية واجلمع فقال العموم لفظ مستغرق جلميع ما يصلح له يف أهل اللغة من غري زيادة وذلك 



إنتقاصه بلفظ العدد ألنه ليس يستغرق قولنا ألن التثنية واجلمع إمنا يكونان بزيادة تدخل على الواحد وال مينع من 
عشرة آلحاد العشرة بزيادة دخلت على االسم ألن االسم الواحد ليس هو حاصل هلما مع الزيادة ويلزم أن ال 

  يكون اسم اجلنس إذا دخله الم اجلنس عاما حنو قولك الرجل والرجال ألن الم اجلنس زيادة دخلت على اإلسم 

  شرعيةباب يف ذكر األدلة ال

اعلم أن األدلة الشرعية ضربان دليل مستنبط وليس هو غرضنا ها هنا ودليل غري مستنبط وهو إما قول وإما فعل 
فالفعل ال ميكن ادعاء العموم على الوجوه اليت يقع عليها ألهنا إن كانت متنافية مل يصح أن جيتمع للفعل حنو مجع 

ل أن جيمع بني صالتني يف وقت إحدامها ويف وقتيهما بأن يصلي النيب صلى اهللا عليه و سلم بني الصالتني يستحي
األوىل يف آخر وقتها والثانية يف أول وقتها وإن مل يكن الوجوه متنافية حنو أن يقتل النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال 

  لكال  فانه حيتمل أن يكون قتله ألنه ارتد وألنه قتل غري أنه ال ميكن أن يعلم مبجرد الفعل أنه قتله

الوجهني ألنه كما جيوز أن جيتمعا للفعل فانه جيوز أن ينفرد أحدمها وليس الفعل لفظا فيقال إنه وضع ليشملهما وأما 
القول فمنه ما لفظه يفيد العموم ومنه ما لفظه ال يفيد العموم والذي يفيد لفظه العموم منه ما يفيده يف اللغة ومنه ما 

لفظة العموم من وجه آخر فيقال منه ما يفيد العموم من جهة اللفظ فقط ومنه ما يفيده يف العرف ويقسم ما يفيد 
يفيده من جهة املعىن واللفظ وأما ما ال يفيد لفظة العموم فمنه ما يفيد عن جهة املعىن ومنه ما ال يفيده ال من جهة 

  اللفظ وال من جهة املعىن وحنن نذكر ابواب ذلك إن شاء اهللا عز و جل 

  يفيد لفظة العموم يف اللغة ويف العرف وفيما يفيده من جهة اللفظباب فيما 

  ومن جهة املعىن 
اعلم أن ما لفظه عام يف اللغة ضربان أحدمها عام على اجلمع واآلخر عام على البدل واألول ضربان أحدمها يكون 

ومه واالسم العام ضربان عاما ألن فيه امسا موضوعا للعموم واآلخر يكون عاما ألنه اقترن باالسم ما أوجب عم
أحدمها ال خيتص ما يعقل وال ما ال يعقل بل يقع عليهما على اجلمع وعلى االنفراد واآلخر خيتص أحدمها فاألول 
لفظ أي يقول أي إنسان لقيته فسلم عليه فيعم الكل ويقول أي نبات رأيته فخذه وأي جسم رأيته فخذه فيعم ما 

ك لفظة كل ومجيع فاهنما امسان يدخالن على ما يعقل وعلى ما ال يعقل وأما يعقل من األجسام وما ال يعقل وكذل
الذي خيتص أحدمها فضربان أحدمها خيتص ما يعقل وما جيري جمراه وهي لفظة من يف االسفهام واجملازاة يقول من 

عقل دون جنس عندك ومن دخل داري أكرمته واآلخر خيتص ما ال يعقل وهو ضربان أحدمها ال خيتص جنسا مما ال ي
كقولك ما يف اجملازاة واالستفهام واآلخر خيتص جنسا مما ال يعقل حنو مىت يف الزمان واين يف املكان وغري ذلك أما 

  مىت فاهنا قد تكون استفهاما عن كل زمان دخلت عليه يقول مىت جاءك بنو متيم 

ان لكان استفهاما عنه وإذا قلت مىت فيكون مستفهما عن كل الزمان الذي جاؤوك فيه حىت لو جاؤوك يف كل الزم
جاءك زيد أفاد أيضا استفهاما عن زمان جميئه ولفظة مىت ال بد أن يقرن هبا شيء وقع يف الزمان فيكون استفهاما عن 

  كل الزمان الذي وقع فيه وكذلك قولك أين زيد وأين الناس 
ضربان أحدمها يكون املوجب لشموله متصال وأما اخلطاب الشامل ألن فيه امسا قد دخل عليه ما أوجب استغراقه ف



به واآلخر منفصال عنه أما املتصل به فنحو الم اجلنس الداخل على االسم املنفرد كقولك أهلك الناس الدينار 
والدرهم أو الداخل على اجلمع كقولك الرجال هذا على قول الشيخ ايب على رمحه اهللا وأما املنفصل فضربان 

حرف النفي الداخل على النكرة أما اإلضافة فكقولك ضربت عبيدي وأما حرف النفي  أحدمها اإلضافة واآلخر
  الداخل على النكرة كقولك ما جاءين من أحد 

وأما األلفاظ العامة على البدل فأمساء النكرات وهي ضربان أحدمها يف غاية التنكري حنو قولك شيء ومعلوم واآلخر 
هناية يف نقصان التنكري حنو قولك رجل وغري ذلك مما خيتص نوعا واحدا  دون ذلك يف التنكري وذلك ضربان أحدمها

  واآلخر متوسط يف التنكري حنو قولك حيوان وجسم وما اشبه ذلك فهذا ما هو عام يف اللغة 
فأما ما يفيد العموم يف العرف فكقول اهللا سبحانه حرمت عليكم امليتة وقوله سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم مها من 

العرف عامان يف حترمي سائر وجوه االستمتاع باألمهات وسائر وجوه االنتفاع بامليتة ومن ذلك قول الراوي جهة 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيمع بني الصالتني يف السفر ذكر قاضي القضاة أن ذلك ال يفيد يف اللغة أنه 

  كرر 

ن تفيد تقدم الفعل وقال يف الدرس إن ذلك يفيد تكرار اجلمع وإمنا يفيد أنه فعل ذلك فيما مضى ألن لفظة كا
  اجلمع من جهة العرف ألنه ال يقال فالن كان يتهجد بالليل إذا هتجد مرة واحدة يف عمره 

وأما ما يفيد العموم من جهة اللفظ ومن جهة املعىن فقول اهللا سبحانه والسارق والسارقة على قول الشيخ أيب علي 
آلية يفيد االستغراق وخروجه خمرج الزجر يفيد ذلك على ما ذكره الشيخ ابو هاشم وكذلك رمحه اهللا ألن صريح ا

  كل لفظ عموم خرج خمرج الزجر 

  باب فيما يفيد العموم من جهة املعىن دون اللفظ وفيما ال يفيده من جهة

  اللفظ وال من جهة املعىن مما ظنه قوم عاما 
أن يدل على العموم دليل يقترن باللفظ وذلك ضروب فمنها أن يكون أما الذي يفيد العموم من جهة املعىن فهو 

اللفظ مفيدا للحكم ومفيدا لعلنه فيقتضي شياع احلكم يف كل ما شاعت فيه العلة ومنها أن يكون اللفظ املفيد 
ا لعموم اللفظ ما يرجع إىل سؤال سائل ومنها دليل خطاب عام على قول من جعله حجة أما أألول فضربان أحدمه

تعليل من جهة األوىل كفحوى القول على ما سيجيء بيانه واآلخر تعليل ال من جهة األوىل والدل على ذلك 
ضروب كثرية نذكر يف باب القياس إن شاء اهللا عز و جل فمن ذلك قول النيب صلى اهللا عليه و سلم يف اهلر إهنا 

رة كل ما كان من الطوافني علينا ومن ذلك ليست بنجس إهنا من الطوافني عليكم والطوافات فاقتضى عموم طها
قول الراوي سها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسجد فنعلم أن العلة يف ذلك سهوه إىل غري ذلك من ضروب 

  التعليل 
  وأما املقتضى للعموم مما يرجع إىل السؤال فيجوز أن يسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عمن 

لعم أن ذلك يعم كل فطر سواء علم النيب صلى اهللا عليه و سلم ما وقع الفطر به أو مل أفطر فيقول عليه الكفارة فن
يعلم ألنه امنا أجاب عن السؤال امنا كان عن مطلق الفطر فإن مل يكن جوابه عن مطلق الفطر مل يكن جوابا عن 

 ذلك لئال يظن سامع أن السؤال وألنه صلى اهللا عليه و سلم لو كان قد أجاب عن الفطر الذي علمه لكان قد بني
  الكفارة تلحق مطلق الفطر 



وأما دليل اخلطاب فنحو قول النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سائمة الغنم زكاة دليل ذلك أن ال زكاة يف كل ما 
  ليس بسائمة على قول بعضهم 

مع املنكور وحنو مجع املذكر ال فأما ما ال يفيد العموم ال من جهة اللفظ وال من جهة املعىن مما ظنه قوم عاما فنحو اجل
يدخل حتته املؤنث وقد دخل يف هذا الباب ويف الذي قبله فصول جيب إقامة الداللة عليها منها إثبات العموم يف 

اللغة ومنها اجلمع الذي دخله األلف والالم ومنا اسم املفرد إذا دخله األلف والالم ومنها اجلمع املنكر ومنها لفظ 
  حتته املؤنث أم ال وحنن نذكر مجيع ذلك إن شاء اهللا املذكر هل يدخل 

  باب الداللة على أن يف اللغة ألفاظا للعموم

اختلف الناس يف ذلك فقال بعض املرجئة إنه ليس يف اللغة موضوع لالستغراق وحده بل ما وضع لالستغراق وهو 
اق ويف كل مجع دون االستغراق موضوع ملا دونه من اجلموع وزعموا أن قولنا كل ومجيع حقيقة يف االستغر

وكذلك قالوا يف لفظة من يف اجملازاة واالستفهام وحكي عن بعض املرجئة أنه قال ليس يف اللغة لفظ العموم وإمنا 
يكون اللفظ عاما بالقصد وزعموا أن األلفاظ اليت يقول خصومهما إهنا عامة هي جماز يف االستغراق حقيقة يف 

لوا لفظة من حقيقة يف الواحد جمازا يف الكل أو يكونوا جعلوا بقية ألفاظ العموم اخلصوص ويشبه أن يكونوا جع
  حقيقة يف مجع 

غري مستغرق ألنه يبعد أن جيعلوا ألفاظ اجلمع املعرفة بالالم كقولنا املسلمون حقيقة يف الواحد جمازا يف اجلمع ولفظ 
أن يف اللغة ألفاظا وضعت لالستغراق فقط فهي كل ومجيع يف ذلك أبعد وذهب شيوخنا املتكلمون والفقهاء إىل 

حقيقة فيه جماز فيما دونه والدليل على ذلك أن االستغراق ظاهر لكل أحد واحلاجة متس إىل العبارة عنه ليفهم 
السامع أن املتكلم أراده فجرى جمرى السماء واألرض وغريمها يف ظهورمها وشدة احلاجة إىل العبارة عنهما فكما مل 

ذا الداعي الذي هو داعي احلاجة أن تتواىل األعصار بأهل اللغة وال يضعوا للسماء واألرض كالما خيتص جيز مع ه
كل واحد منهما مع أهنم قد وضعوا األمساء للمعاين الغامضة ووضعوا للمعىن الواحد أمساء كثرية كذلك ال جيوز أال 

ر مترادفة أن يضعوا األمساء الكثرية للمعىن يضعوا لالستغراق كالما خيصه وليس جيوز من أمة عظيمة يف أعصا
  الواحد ويعدلوا عن وضع كالم حيتص مبعىن ظاهر وهذه الداللة تفسد قول الفريقني 

فان قالوا ليس ميتنع أن يتفق ذلك من األمم العظيمة أليس العرب مع كثرهتا مل يضعوا الفعل احلال عبارة ختتصه دون 
العتماد سفال وال لالعتماد علوا وال للكون الذي هو مينة أو يسرة وال وضعوا الفعل املستقبل وال وضعوا عبارة ل

عبارة لرائحة الكافور خيتصها واحلاجة إىل ذلك شديدة واألمر فيها ظاهر وقد أجاب قاضي القضاة فقال هذه 
ومفارقتها لرائحة  األشياء غري ظاهرة فلذلك مل يضعوا هلا عبارات ولقائل أن يقول ال شيء أظهر من رائحة الكافور

املسك واالعتماد واملدافعة للشيء سفال ومفارقتها للمدافعة علوا وحنن جنيب عن السؤال بأن الذي أوجبناه لظهور 
املسمى وشدة احلاجة إىل العبارة عنه هو أن يوضع له يف اللغة كالم ينيبء عنه سواء كان مفردا أو مركبا وعند 

رد وال مركب ينيبء عن االستغراق وحده فلزمتهم احلجة فأما هذه األشياء خصومنا أنه ليس يف اللغة كالم منف
  كلها فلها بأمجعها عبارات تعرف هبا وهي أمساء مضافة ألنا إذا قلنا رائحة كافور و 

اعتماد سفال أو علوا وقلنا يضرب زيدا اآلن متيزت من غريها هبذه العبارات وكذلك إذا قال السائل االشتراك بني 
راق وبني البعض معقول وقد متس احلاجة إىل أن جيعل املتكلم غريه يف شك من استغراق كالمه أو قصره على االستغ



البعض فينبغي أن يكون يف اللغة خطاب ينيبء عن االشتراك ألنا نقول إن يف اللغة خطابا ينيبء عن االشتراك يفيد 
اشم فنقول جاءين الناس أو جاءين القوم ولو قال ذلك وهو أن يدخل األلف والالم على اسم اجلمع على قول أيب ه

جاءين ناس أو جاءين قوم فأىن بلفظ مجع من غري ألف والم ألفاد ذلك التردد بني االستغراق وما دونه من اجلموع 
  ولو قال ايضا جاءين إما كل الناس وإما بعضهم حيصل له هذا الغرض 

د االستغراق وهو قولنا استغراق قيل الذي نعرفه من قولكم خالف فان قالوا فنحن أيضا نقول إن يف اللغة كالما يفي
ذلك ومن مذهبكم أن حسن االستثناء واالستفهام والتأكيد يدل على أن اللفظة غري مستغرقة ومعلوم أنه حيسن أن 

نقول استغرقت أكل اخلبز إال هذا الرغيف وحيسن أن يستفهم املتكلم بذلك وحيسن أن يؤكده فيقول استغرقت 
أكل اخلبز كله فان قالوا ال حاجة هبم إىل وضع لفظة االستغراق ألنه ميكن املتكلم أن يعدد األشخاص الذين يريد 

أن يعمهم باحلكم واحدا واحدا واجلواب أنه قد يريد اإلنسان أن يعرب عن مجيع الناس ليدل على حكم يشملهم فال 
شخاص فيضق تعدادهم لكثرهتم فان قيل ال حاجة هبم ميكنه أن يعددهم واحدا واحدا وقد ميكن ذلك يف بعض األ

إىل وضع اسم خيتص االستغراق ألهنم قد وضعوا له وملا دونه من اجلمع امسا إذا استعملوه مع إشارة أو شاهد حال 
أنبأ عن االستغراق فيجري ذلك جمرى اسم خيتص االستغراق قيل إهنم ال يعلمون أنه يقترن باالسم إشارة أو شاهد 

حيصل العلم عندمها باالستغراق وال جيب أيضا وقوع العلم عند اإلشارة على كل حال وعلى أن عدوهلم إىل حال 
  وضع األمساء للمعاين واستكثارهم من العبارات عن الشيء الواحد يدل على أهنم قد 

وز مع هذا الفرض أن عدلوا عن الداللة باإلشارة إىل العبارة لضيق اإلشارة واتساع العبارة ووضوع داللتها فال جي
يتركوا ما يظهر يف نفسه وتشد احلاجة إليه فال يضعوا له عبارة فان قالوا إهنم ميكنهم أن يدلوا على االستغراق 

بالتعليل فال حاجة هبم إىل وضع عبارة له ألهنم إذا قالوا من دخل داري ضربته ألنه دخل داري علمنا أنه يعم بذلك 
ليس حكم يعرف علته فيعلل هبا أال ترى أن اإلنسان إذا أراد أن خيرب بإن كل من  كل من دخل الدار اجلواب أنه

يف الدار نائم أو آكل أو ضارب إىل غري ذلك مما ال حيصي كثره مل يعرف لذلك علة فيعلل هبا وقد تكون عللهم 
الوا إمنا كان يلزم ما أيضا خمتلفة فواحد أكل لعلة وآخر لعلة أخرى فال ميكن تعليل ذلك بعلة تشيع فيهم فان ق

ذكرمتوه لو كان أصل املواضعة من قبلهم إذا وضعوا األمساء لعرض هو قائم يف االستغراق وجب أن يضعوا له 
كالما أيضا فأما واالمساء توقيف فال يلزم ذلك قيل لو كانت األمساء توقيفا يف األصل لوجب إذا مل يوقفوا على 

ضع كالم له أن يضعوه له كما أن من استحدث له من الصناع يلتجيء إىل وضع كالم ملعىن واشتدت حاجتهم إىل و
وضع اسم هلا وإن كان أصل املواضعة ليست لسبق إىل الفهم البعض دون االستغراق من قبله وكذلك من ولد له 

  ولد وإذا وجب ذلك يف الشخص الواحد فلألمم الكثرية يف األزمان املتصلة أوىل بوجوب ذلك 
لفظ للعموم مشتركا بني االستغراق وبني اجلموع اليت دونه لكان اإلنسان إذا قال رأيت القوم كلهم دليل لو كان 

أمجعني قد أكد االشتراك وااللتباس وكلما زاد يف التأكيد زاد تأكيد االلتباس واإليهام ومعلوم باضطرار من مقاصد 
ضاح والبيان وأهنم إذا أرادوا تأكيد اإليهام مل أهل اللغة أهنم ال يؤكدون بذلك االشتراك بل يقصدون تأكيد اإلي

يعمدوا إىل هذا التأكيد وإمنا قلنا إنه يلزم املخالف تأكيد االشتراك وااللتباس ألن لفظة كل مشتركة على سبيل 
احلقيقة بني االستغراق وبني ما حتته من اجلموع وكذلك لفظة أمجعني وكل من دل على شيء بداللة مث تابع بني 

  عليه فانه يتأكد ذلك املدلول وجرى جمرى أن يقول اإلنسان رأيت مجعا  األدلة



إما كل الناس وإما بعضهم مث كرر هذا الكالم مرة أخرى يف أنه يكون مؤكدا لاللتباس وكذلك لو قال رأيت سقفا 
اك وبني البعض أن مث قال رأيت سقفا أو قال رأيت إما احلمرة وإما البياض ولو جاز مع اشتراك اللفظتني بني االشتر

تكون لفظة كل مؤكدة لالستغراق جلاز أن تكون مؤكدة للبعض إذ كل واحدة من اللفظتني حقيقة يف الكل 
وحقيقة يف البعض فلو جاز أن يتأكد باللفظة الثانية الكل جاز أن يتأكد هبا البعض وذلك حمال إن قيل إمنا يؤكد 

مجعني أكثر استعماال يف االستغراق من غريها من األلفاظ ولفظة بلفظة كل ولفظة أمجعني ألن لفظة كل أو لفظة أ
أمجعني أكثر إستعماال يف االستغراق من لفظة كل قيل أما لفظة أمجعني أكثر فأنه ليس يظهر أهنا اسم هلا وإن كان 

لك أصل املواضعة ليست إستعماال يف االستغراق من لفظة كل ولو ظهر ذلك لكان ال خيلو إما أن تكون مع ذ
مشتركة بني االستغراق وبني ما دونه أو ال تكون مشتركة بل تكون باالستغراق أخص فإن كانت باالستغراق 

أخص وهي مفيدة له على سبيل احلقيقة ال غري فهو قولنا دون قولكم وإن كانت مشتركة بينهما واحتماهلما هلما 
مجعني ألهنا يف العادة تستعمل يف أكثر اجلنس ال يف أقله على سواء فااللتباس قائم فان قالوا إمنا وقع التأكيد بلفظة أ

وليس كذلك الناس والقوم قيل هذا ال مينع من أن يكون بتأكيد االشتراك ألن استعمال لفظه كل وأمجعني يف 
األكثر ال مينع من أن يكون مشتركة بني البعض وبني االستغراق وأن يلتبس على السامع مراد املتكلم للكل 

على أنه إن كانت هذه اللفظة أخص باألكثر منها باألقل فقد خرجت من أن تكون مشتركة ووجب والبعض و
كوهنا حقيقة يف األكثر فقط با وإن مل تكن باالكثر أخص منها باألقل بل احتماهلا هلما على سواء فقد سقط السؤال 

إحدامها تستعمل يف شيء أكثر مما  وعلى أن هذا ال يتأتى يف لفظة كل ولفظة أمجعني ألنه ال ميكن أن يقال إن
تستعمل فيه األخرى أال ترى أنا إذا قلنا رأينا الذين يف الدار كلهم أو قلنا رأينا الذين يف الدار أمجعني مل جيد السامع 

  فصال بني الكالمني يف كثرة 

اللفظتني ال تقع على  ما يفهمه وقلته وأيضا فقد يقول اإلنسان ضربت الناس الذين يف الدار أمجع فلو كانت إحدى
سبيل احلقيقة إال على أكثر مما تقع عليه األخرى ملا جاز تأكيد األكثر باألقل إن قيل األمر وإن كان كما ذكرمت يف 

لفظة كل ولفظة أمجعني إذا كانا مفردين فاهنما إذا اجتمعا فقال القائل رأيت الناس كلهم أمجعني علمنا أنه رأى أكثر 
ت الناس أمجعني أو قال رأيت الناس كلهم قيل إذا كانت كل واحدة من اللفظتني ال تفيد هذه مما رآه لو قال رأي

الكثرة دون ما نقص عنها فيجب مثله عند االجتماع ألن املركب من الكالم إمنا يفيد تركيب معان مفردة فقط وال 
  يفيد فائدة زائدة 

اق إىل لفظة كل ومجيع وال يلجأون إىل لفظ اجلمع حنو دليل متقرر أن أهل اللغة يلجأون يف اإلخبار عن االستغر
مسلمني وإن كان ذلك مشتركا يف كل مجع فان قالوا إمنا يلجأون إىل لفظ كل ملا يقترن هبا من شاهد احلال قيل 

  فهال اقترن بلفظ اجلمع ذلك مع أنه مشترك كلفظة كل 
علم أن يف الدار عشرة ومل يعرف سوى هذا اللفظ دليل آخر اإلنسان إذا مسع غريه يقول ضربت كل من يف الدار و

أعين أنه مل يعرف أن يف الدار أباه وغريه ممن يغلب على الظن أنه ال يضربه بل جوز أن يضرهبم كلهم فان األسبق 
إىل فهمه االستغراق ولو كانت اللفظة جمازا يف االستغراق لسبق إىل الفهم البعض دون االستغراق ولو كانت اللفظة 

ركة بني االستغراق وما دونه لتردد يف الفهم أنه أراد الكل أو البعض على سواء كما تترد معاين األمساء مشت
  املشتركة فال تترجح يف النفس ومن أنصف من نفسه علم أن األمر كما قلناه 

إذا أراد أن دليل قول القائل ضربت كل من يف الدار يناقضه وينافيه قول مل أضرب كل من يف الدار ألن اإلنسان 
  يناقض من قال ضربت 



كل من يف الدار قال له يف احلال مل تضرب كل من يف الدار فلو كانت لفظة كل مشتركة بني البعض والكل مل تكن 
مناقضة لقوله مل أضرب كل من يف الدار ألن هذا القول يصدق إذا ضرب البعض دون البعض ولو كانت لفظة كل 

كرناه من نفي املناقضة أظهر وأبني ومعلوم أيضا أن لفظة كل مقابلة للفظة جزء وعلى جمازا يف االستغراق لكان ما ذ
  كل حال وذلك مينع من أن يكون قولنا كل مفيدا للجزء على احلقيقة 

دليل قول القائل اضرب رجال يفيد ضرب رجل غري معني وقولنا ال تضرب رجال كالسلب له وال يكون كالسلب 
ب كل الرجال ألنه لو نفي ضرب بعضهم الجتمع مع ضرب رجل ويف ذلك إبطال تنافيهما له إال بأن يفيد نفي ضر

  وكذلك قول القائل ضربت رجال وقوله مل أضرب رجال 
دليل اعلم أن لفظة من عامة إذا كانت نكرة يف اجملازاة واالستفهام وإذا كانت معرفة خصت هكذا ذكره شيوخنا 

إال أن يقرن هبا صفة فاذا قرن هبا صفة عمت كل عاقل له تلك الصفة سواء  وحنن نقول إن لفظة من ال يستفهم هبا
كانت معرفة أو نكرة يقول يف االستفهام من يف الدار فيكون استفهاما عن كل عاقل يف الدار ويقول يف اجملازاة من 

اقل ضربه زيد دخل داري ضربته فيعم كل عاقل دخل داره ويقول يف املعرفة ضربت من ضربت يا زيد فيعم كل ع
فهي كالنكرة يف هذا املعىن وإمنا تفارق النكرة يف أهنا إذا كانت معرفة دخلت على من قد عرفة املخاطب واملخاطب 

وليس كذلك إذا كانت نكرة حنو قوله من دخل داري ضربته والدليل على أن لفظة من تعم يف االستفهام أنه ال 
ه يقتضي كوهنا حقيقة يف غريهم إال وما هو أقوى منه يقتضي كوهنا حقيقة شبهة يف أهنا حقيقة يف العقالء ألنه ال وج

فيهم فال خيلو إما أن تكون حقيقة يف مجيعهم فقط أو حقيقة يف بعضهم فقط أو حقيقة يف الكل ويف البعض فلو 
  كانت حقيقة يف البعض حىت يكون استفهاما عن صفة بعض العقالء سواء كان معينا أو غري معني 

إذا كان عند اإلنسان بنو متيم كلهم فقال له قائل من عندك من بين متيم فذكرهم له واحدا واحدا أن يكون لوجب 
قد أجابه عما سأله وعما مل يسأله وذلك يف القبح جار جمرى أن جييبه بذكر العقالء وبذكر احلمري ولو كانت حقيقة 

العقالء أن ال تكون من استفهاما عنهم فكان ال يف بعض معني لوجب إذا كان عند املسؤول غري ذلك البعض من 
حيسن أن يذكرهم يف اجلواب كما لو كان عنده البهائم إذ السؤال ما تناوهلم وأيضا فاملسؤول ال يعرف البعض 

الذي يكون لفظة من سؤاال عنه ألنه ليس له ذكر يف لفظة من ويف ذلك كون املسؤول غري عارف مبا سئل عنه وال 
سؤاله بعضا دون بعض وال عددا دون عدد وأيضا فليس بأن تتناول لفظة من بعضا من العقالء يقصد السائل ب

بأعياهنم بأوىل من أن تتناول بعضا آخر ولو كانت لفظة من مشتركة بني الكل والبعض لكان العبد إذا قال له سيده 
ء يلومونه عى ذلك ويقولون له قد من عندك وعنده مجاعة من الناس له أن ال جييب بذكر مجيعهم ومعلوم أن العقال

قال لك من عندك فلم أجبته بذكر البعض ولكان له أن يقول ما أدري ما الذي تعنيه بكالمك إذ كالمك مشترك 
بني البعض وبني الكل ولكان له أن يقول أعن مخسة تسألين أو عن ستة أو عن سبعة ولكان له أن يقول عن العرب 

له عن العرب قال أعن مضر أم عن ربيعة فاذا قال عن مضر قال أعن بين سعد أم عن تسألين أم عن العجم فاذ قال 
بين زيد مث يتصل االستفهام من املسؤول هكذا ألنه ال وجه يقتضي كون لفظة من مشتركة بني الكل والبعض 

مشتركة ومعلوم  االوهو قائم يف قولنا العرب ويف قولنا بين متيم ومن مذهب املخالف أيضا أن هذه األلفاظ كلها
قبح هذا االستفهام بل ال يتفق ذلك من العقالء وال ما هو أقل منه فان قالوا إمنا مل حيسن إيصال هذا االستفهام ألن 
املسؤول يضطر اىل قصد السائل عن بعض هذه االستفهامات قيل فكيف يضطر إىل قصده ابدا مع أن مجيع ما يأتيه 

  ول بأن اإلنسان إذا مسع غريه يقول من األلفاظ مشترك وهل هذا إال كالق



رأيت شفقا علم على طريقة واحدة أن املتكلم قد أراد احلمرة يف أن ذلك حمال وإمنا يتفق ذلك يف بعض احلاالت أن 
يضطر إىل أنه أراد أحد املعنيني وإال فاألصل أن يلتبس عليه ولو جاز أن يضطر إىل قصده أبدا لكان االسم املشترك 

م الذي حقيقته معىن واحد ألن هذا االسم ال يضطر السامع إىل معناه على طريقة واحدة وإمنا يظن أظهر من االس
  أنه قصد ذلك املعىن أو يعلم علم استدالل إذا كان املتكلم به حكيما 

إشارة فان قالوا إمنا يضطر السامع إىل قصد املتكلم ملا يقترن بكالمه من اإلشارات قيل إنه لفظة من ليس يقترن هبا 
ولو أقترن هبا إشارة يف بعض احلاالت جلاز أن ال يقترن هبا يف حالة أخرى وكان ينبغي أن حيسن هذا االستفهام 
الذي ذكرناه إذا مل تقترن اإلشارة بكالمه وأيضا فليس بواجب حصول العلم عند اإلشارة على كل حال فكان 

يس قد يقول املتكلم ملن قاله من عندك أعن العرب ينبغي أن حيسن هذا االستفهام يف حال دون حال إن قيل أل
تسألين أم عن العجم فبطل قولكم إن ذلك ال حيسن اجلواب أنه مىت مل يعرف إال جمرد اللفظة مل حيسن منه هذا 

اإلستفهام وإمنا حيسن منه ذلك إذا علم من ضمري السائل أن غرضه أن يسأله عن أحد القبيلتني إما العرب وإما 
يعرف أن غرضه أحدمها بعينه فيقول له أعن العرب تسألين أم عن العجم ولو كان األصل حسن سؤاله  العجم وال

عن أحد القبيلتني لكان ينبغي أن يكون حسن هذا االستفهام هو األكثر وقبحه هو القل واألمر خبالف ذلك وحيسن 
للسائل أعن العرب تسألين فلما ذكرناه أن يتصل االستفهام على ما ذكرناه فعلمنا أنه إن حسن أن يقول املسؤول 

وقد يكون عند املسؤول عامل من الناس يعجز عن ذكر آحادهم فيقول عندي عامل من الناس ال أستطيع ذكر 
آحادهم فيعتذر بذلك ويدل اعتذاره على أن املفهوم من لفظة من السؤال عن كل عاقل عنده إن قيل إمنا جييبه 

جابه بذلك فقد صار إىل غرض السائل ألنه إن كان غرضه السؤال عن الكل فقد بذكر كل عاقل عنده ألنه إذا أ
  أجابه وإن كان غرضه السؤال عن البعض 

فقد دخل حتت جوابه عن الكل قيل يقتضي حسن جوابه عن الكل وال يوجبه ويف ذلك حسن استفهام املسؤول 
اب املسؤول بذكر الكل وصول إىل غرض عن احلد الذي ذكرناه وأيضا فان كانت اللفظة مشتركة فليس يف جو

السائل على كل حال ألنه قد جيوز أن يكون غرضه السؤال عن البعض وهو أحد حمتملي السؤال وأن ال يفحص 
عن الباقي وال يعرفه فان قالوا لو كان هذا غرضه ملا أتى بلفظ مشترك قيل ولو كان غرضه الكل ملا أتى بلفظ 

لى أن هذا يقتضي أن يكون غرض املستفهم بلفظة من السؤال عن الكل أبدا مشترك بني الكل وبني البعض وع
وهذا يقتضي السامع ذلك من غرضه وذلك يزيل كوهنا مشتركة فان قالوا إنا غري مشتركة من جهة العرف قيل إذا 

ا وضعت من قبل ثبت لنا أهنا غري مشتركة يف اللغة يف هذا الوقت فقد مت غرضنا وال ضرر علينا يف أن ال نعرف ملاذ
على أنه ال طريق إىل أن نعلم أن اللفظة موضوعة يف أصل اللغة للشيء إال أن نعلم أهنا حقيقة فيه يف هذا الوقت وال 

  يدل دليل على أهنا منقولة فلو جوزنا يف لفظة من أن تكون منقولة مل جيوز ذلك يف كل لفظة 
ىن منه كل عاقل واالستثناء خيرج من الكالم ما لواله دليل القائل إذا قال من دخل داري ضربته حسن أن يستث

لوجب دخوله حتته فاذا لوال االستثناء لوجب دخول كل عاقل حتت لفظة من فلو كانت لفظة من حقيقة يف 
اخلصوص جمازا يف العموم أو كانت حقيقة يف االستغراق وفيما دونه من اجلموع ملا وجب دخول كل عاقل حتت 

إن قال أصحاب االشتراك ما أنكرمت أن يكون االستثناء إمنا خيرج من الكالم ما لواله لصح الكالم على كل حال 
دخوله حتته فجاز أن يستثىن اإلنسان من لفظة من أي عاقل شاء لصحه دخول كل عاقل حتتها قيل لو جاز ما 

قامة جيري جمرى قول قائل ذكرت جلاز أن يقول القائل لغريه اضرب رجاال إال زيدا وهذا الكالم يف احلسن واإلست
  من دخل داري ضربته إال زيدا ألن أي رجل أشرت إليه جيوز أن يدخل حتت قوله اضرب رجال على سبيل اجلمع 



والشمول ومعلوم أن أهل اللغة ال يتناولون قول القائل من دخل داري ضربته إال زيدا بل جيعلون ذلك استثناء 
يدا ويقولون إن إال ها هنا مبنزلة ليس كأنه قال اضرب رجاال ليس زيد حقيقة ويتأولون قوله اضرب رجاال إال ز

  منهم 
  وقد استدل أصحابنا على أن االستثناء ال خيرج من الكالم ما لواله لصح دخوله حتته بأشياء 

منها قوهلم لو حسن ذلك حلسن أن يقول القائل ضربت رجال إال زيدا ورأيت رجال إال زيدا ألن كل رجل يصح 
ه حتت قوله أضرب رجال ولقائل أن يقول أما قول القائل اضرب رجال إال زيدا فحسنه الزم لكم ألن قوله دخول

اضرب رجال يتناول كل رجل على البدل على سبيل الوجوب ال على سبيل الصحة فكان ينبغي أن حيسن أن 
حيسن ذلك ألن قوله اضرب رجال  يستثىن منه زيدا ليخرج من وجوب تناول اخلطاب له على البدل فان قلتم إمنا مل

ال يتناول كل رجل على جهة الشمول واالستثناء خيرج ما لواله لوجب دخوله حتته على جهة الشمول اجلمع قبل 
لكم ما أنكرمت أن يكون االستثناء خيرج من الكالم ما لواله لصح دخوله حتته على جهة الشمول أيضا وأما قوله 

ستعمل ألن قوله رأيت رجال وإن مل يفد رجال بعينه فاذا نعلم أن رؤيته ما تناولت إال رأيت رجال إال زيدا فانه ال ي
شخصا معينا وإن مل يكن معينا لنا والشيء الواحد املعني ال جيوز أن يستثىن منه ألنه مل يدخل معه غريه ال على جهة 

  الشمول وال على جهة البدل 
عدد كقول القائل له على عشرة إال واحدا وإمنا حسن دخوله على ومنها قوهلم إن االستثناء يدخل على ألفاظ ال

العشرة ألنه قد أخرج منها ما لواله لدخل فيها أال ترى ال حيسن استثناؤها كلها وال استثناء ما مل يدخل حتتها 
  ولقائل أن يقول إمنا حسن استثناء الواحد من العشرة ألنه لوال االستثناء لصح 

وجوب دخوله فيه ألن وجوب دخول الواحد يف مجلة العشرة ال مينع من كون دخوله دخوله يف اخلطاب ال ل
صحيحا إن قيل كيف يكون دخوله صحيحا وواجبا قيل إن صحة دخوله حتت لفظ العشرة نعين به أن اسم العشرة 

ا دخل حتته يتناوله مع غريه على سبيل احلقيقة ووجوب دخوله حتته نعين به أنه ال يكون اخلطاب حقيقة إال إذ
ومعلوم أن القسم األول داخل حتت القسم الثاين ويبني ذلك أن كلما وجب له حكم من األحكام فذلك احلكم 
صحيح عليه غري مستحيل وأيضا فلو كان يج دخوله حتت اخلطاب مباينا ملا يصح دخوله حتته مل يصح األستدالل 

ستثناء خيرج ما لواله لوجب دخوله حتت اخلطاب بدخول االستثناء على لفظ العدد ألن ذلك يدل على أن اال
  وذلك ال مينع من إخراجه ما يصح دخوله حتته ألن حسن أحدمها ال مينع من حسن اآلخر 

ومنها قوهلم إن أهل اللغة قالوا إن االستثناء هو إخراج جزء من كل واجلزء جيب كونه جزء لكله ولقائل أن يقول 
ريق الصحة وعلى طريق الوجوب أما الذي هو جزء على طريق الوجوب إن الشيء قد يكون جزء للشيء على ط

فالواحد من العشرة وأما الذي هو جزء على طريق الصحة فانه جيوز أن يكون جزءه وجيوز أن ال يكون جزءه حنو 
قول القائل اضرب رجاال فانه جيوز أن يكون زيد جزء منهم وجيوز أن ال يكون منهم فاذا كان كذلك فليس يف 

ول أهل اللغة إن االستثناء خيرج جزء من كل ما يدل على أنه خيرج ما جيب أن يكون جزء من الكل واملعتمد يف ق
اجلواب على األول إن قيل لو كان االستثناء خيرج من الكالم ما لواله لوجب دخوله حتته حيسن أن يستثين اإلنسان 

وهلم حتت لفظة من قيل ولو كان خيرج من الكالم ما من قوله من دخل داري ضربته املالئكة واجلن ألنه جيب دخ
لواله لصح دخوله حتته حلسن استثناء املالئكة واجلن من قول القائل من دخل داري ضربته ألن تناول اخلطاب مل 

يصح وأيضا فإنا إمنا قلنا إن االستثناء ال خيرج من الكالم إال ما جيب دخوله حتته وهذا يقتضي أن يكون كل ما هذه 
  بيله فيجب س



دخول االستثناء عليه وأيضا فاالستثناء إمنا خيرج من الكالم ما لواله لتناوله الكالم ومل مينع مانع من دخوله حتته لوال 
االستثناء ألنه واحلال هذه جيب دخول املستثىن منه حتت اخلطاب واملالئكة واجلن قد منع مانع من دخوهلم حتت 

ادهم قبل االستثناء فلم يكن يف االستثناء فائدة وملا مل ميتنع أن يدخلوا حتت خطاب اخلطاب وعلمنا أن املتكلم ما أر
  اهللا سبحانه حسن أن يتناوهلم االستثناء ألنه لو قال من عصاين عاقبته حسن أن يستثين املالئكة واجلن 

ا يف مقابلة اآلخر فقالوا دليل وقد استدل يف املسألة بأن أهل اللغة فصلوا بني العموم وبني اخلصوص وجعلوا أحدمه
خمرج هذا اللفظ العموم وخمرج هذا اخلصوص كما فصلوا بني األمر وبني النهي فكما وجب أن يكون لكل واحد 

منهما لفظ خيصه فكذلك العموم واخلصوص وهذه الداللة إمنا تفسد القول بأن لفظ العموم يفيد ما يفيده لفظ 
قصد ألن القائل هبذا القول ال جيعل أحدمها منفصال من اآلخر وذلك مينع اخلصوص فقط وانه يستفاد منه العموم بال

من أن يكون أحدمها يف مقابلة اآلخر ألن الشيء ال يكون يف مقابلة نفسه غري أنه يبعد أن يذهب إىل هذا القول 
وال يفيد ما نقص  أحد فأما قول اخلصم بأن العموم مشترك بني أول اجملموع وبني االستغراق وما بينهما من اجلموع

عن أقل اجلمع على سبيل احلقيقة واخلصوص يفيد عينا واحدة فان هذا الدليل ال يفسده وكذلك لو قال إن لفظ 
العموم يفيد أقل اجلمع دون ما فوقه على سبيل احلقيقة واخلصوص ال يفيده على سبيل احلقيقة إال عينا واحدة ألنه 

   هبذا القول قد خالف بينهما يف الفائدة
وذكر قاضي القضاة يف الشرح أن الذي يفسد قول الذاهبني إىل أن لفظ العموم مشترك بني اإلستغراق وبني ما 
دونه أن أهل اللغة فصلوا بني لفظ العموم وبني النكرة يف اإلثبات حنو رجل وما أشبه ذلك ولن يتم ذلك إال مع 

ذلك يتم من دون ما ذكره ألين أجعل النكرة يف  القول بأن يف العموم ضرب من االستغراق ولقائل أن يقول إن
  اإلثبات تتناول واحدا غري معني ولفظ العموم يفيد اجلمع املستغرق وغري املستغرق على البدل 

دليل ومما استدل به يف املسألة هو أن أهل اللغة خالفوا بني تأكيد العموم وبني تأكيد اخلصوص فجعلوا تأكيد أحدمها 
خر أال ترى أهنم قالوا رأيت زيدا نفسه ومل يقولوا رأيت زيدا أمجعني وقالوا رأيت القوم أمجعني ومل مفارقا لتأكيد اآل

يقولوا رأيت القوم نفسه قالوا فكما أن تأكيديهما خمتلفان ال بالقصد فكذلك مها جيب أن خيتلفا ال بالقصد ألن من 
ا تورد لالستعانة هبا واالستراحة إليها ال للتأكيد ومع حق التأكيد أن يطابق املؤكد وال يلزم على ذلك اإلشارة ألهن

ذلك فان االشارة إىل مجاعة من الناس خمالفة لإلشارة إىل شخص واحد وهلذا إذا قال اإلنسان جاءين هؤالء القوم 
اشار إىل مجاعتهم وحرك إصبعه يف جهتهم وإذا قال جاءين زيد وحده أشار إليه وحده وكذلك إذا أشار وهم عنه 

يب فقال جاءين القوم كلهم وقال جاءين زيد وحده وهذه الداللة إمنا يبطل هبا قول من قال إن لفظ العموم ال غ
يفيد إال ما يفيده اخلصوص ألن القول بذلك يلزم عليه أن يكون تأكيد العموم كتأكيد اخلصوص فأما إذا قال إن 

رك بني كل اجلموع وال يقع على الواحد إال جمازا لفظ اخلصوص يتناول الواحد ولفظ العموم يفيد اجلمع وهو مشت
  فانه قد خالف بني فائدتيهما فلم يلزمه أن يوافق بني تأكيديهما 

  شبهة هلم 
قالوا لو كان لفظ العموم مستغرقا لكان ذلك معلوما إما بالبديهة أو باخبار الواضعني لذلك لنا مشافهة أو بنقل عنه 

ن طريق ذلك الشرع قالوا ليس خالفنا معكم يف أن ذلك معلوم بالشرع ألنكم إما بالتواتر أو باآلحاد وأن يكو
تدعون العلم باالستغراق من جهة اللغة قبل الشرع ومعلوم أن العلم بذلك ليس من البديهة وما شاهدنا الواضعني 

ر اآلحاد ليست فيشافهونا بذلك فلو تواتر النقل عنهم باستغراق ألفاظ العموم لعلمنا من ذلك ما علمتم وأخبا
  طريقا إىل العلم ولو كان اخلرب عن استغراق العموم خرب واحد مل 



ينفعكم فبان أنه ال طريق إىل العلم باستغراق ألفاظ العموم واجلواب يقال هلم أجتعلون هذه الشبهة داللة على أن 
ه فان قالوا باألول قيل هلم حنن لفظ العموم ما وضع لالستغراق أو جتعلوهنا داللة على أنه وضع لالستغراق وملا دون

نعلم ضرورة بالنقل عنه وعند استعماهلم الكالم أن لفظة كل ومجيع إذا استعملت يف اإلستغراق مل تكن جمازا ولو مل 
نعلم ذلك ضرورة جلاز أن نعلم بدليل وهو أن ينقل عنهم بالتواتر أهنم أضافوا إىل هذه األلفاظ أحكاما ال تصح إال 

فاظ عامة حنو االستثناء واالستفهام وغري ذلك وعلى أن ما ذكروه يقتضي أنه ال طريق هلم إىل العلم إذا كانت األل
بأن لفظ العموم وضع لالستغراق وهذا يقتضي أن جيوزوا كونه موضوعا له وهم يقطعون على أنه غري موضوع له 

قيل هلم فالشبهة عليكم ال لكم ألنكم وال يشكون فان قالوا مذهبنا أن لفظ العموم موضوع لالستغراق وملا دونه 
قد سلمتم أن لفظ العموم موضوع لالستغراق وهو حقيقة فيه فكأنكم إمنا استدللتم على أنه موضوع ملا دونه وحنن 
ننفي ذلك فلنا أن نقول لو كان موضوعا ملا دونه لكان ذلك معلوما بالبديهه أو مبشافهة الواضعني أو بالتواتر عنهم 

ال تواتر يف ذلك وال آحاد ألنه ليس أحد من أهل اللغة قال إن لفظة كل حقيقة يف البعض وال نقل أو باآلحاد و
  ذلك ناقل واحد فالكالم الزم ألنه لو وضع ملا دون االستغراق ملا جاز أن يضرب أهل النقل بأمجعهم عن نقله 

عند إدراكه بأول وهلة كما علم شبهة قالوا لو كان العموم موضوعا لالستغراق لفهم السامع له االستغراق 
اخلصوص عند إدراكه اخلصوص اجلواب يقال هلم مل زعمتم أنه كان جيب ذلك وأيضا فليس كل معلوم يعلم عند 

اإلدراك بأول وهلة بل كثري من املعلومات يعلم بتأمل ونظر وال ميتنع أن العموم يعلم باألدلة اليت ذكرناها وعلى أن 
  و كل و مجيع كثريا من ألفاظ العموم حن

  إذا جتردت علم من خالط أهل العربية من قصدهم استغراقها حىت إذا 

مسعها متجردة عن قرينة سبق إىل فهمه االستغراق حنو أن يقول القائل ضربت كل من يف الدار فهي كألفاظ 
عا لالستغراق اخلصوص وإن جاز أن يكون العلم بفائدة لفظ اخلصوص أظهر ويقال هلم ولو كان لفظ العموم موضو

  أو وملا دونه فقط لعرف ذلك من مسع العموم بأول وهلة 
شبهة قالوا لفظ العموم يستعمل يف االستغراق وفيما دونه على سواء فكما وجب أن يكون حقيقة يف االستغراق 

على حد وجب كونه حقيقة فيما دونه اجلواب يقال هلم لو تعنون بقولكم إهنا مستعملة يف االستغراق وفيما دونه 
سواء أهنا مستعملة فيهما على حد احلقيقة فهو موضوع اخلالف ويف ذلك استداللكم بالشيء على نفسه وإن أردمت 

أهنا تستعمل يف كل واحد منها من غري قرينة بل يكتفي هبا يف الداللة على االستغراق وعلى ما دونه مل نسلم لكم 
ان أردمت أهنا ال تستعمل يف االستغراق وال فيما دونه إال مع قرينة ذلك ومل ميكنكم أن تقولوه مع القول باالشتراك ف

وأهنا ال تدل على واحد منها إال بقرينة مل نسلمه لكم وال ميكنكم أن تعلموا أهنا ال تدل على االستغراق بنفسها إال 
  بعد أن تصححوا كوهنا مشتركة ويلزمون أن يكون قولنا محار حقيقة البليد 

ستعمل فيه كاستعماله يف البهيمة قلنا هلم وليس استعمال لفظ العموم وفيما دون االستغراق فان قالوا ليس م
  كاستعماله يف االستغراق وأي وجه فصلوا به بني استعمال اسم احلمار يف البهيمة ويف البليد أمكننا ذكره يف مسألتنا 

االستغراق وفيما دونه والظاهر من استعمال واستدلوا باالستعمال على وجه آخر فقالوا إن لفظ العموم يستعمل يف 
االسم يف الشيء أن يكون حقيقة فيه إال أن مينع مانع من كونه حقيقة فيه حنو أن يعلم باضطرار من قصد أهل اللغة 

أهنم يتجوزون باالسم فيما استعملوه فيه واجلواب يقال هلم مل زعمتم أن الظاهر من استعمال االسم يف الشيء أنه 
  يه وما أنكرمت أن استعماله فيه يدل على حقيقة ف



  أنه مستعمل فيه يف اللغة فأما أنه حقيقة فيه أو جماز فيحتاج فيه إىل نظر آخر 
فان قالوا لو مل يكن االستعمال طريقا إىل كونه االسم حقيقة مل يكن لنا يف الفصل بني كون االسم حقيقة أو جمازا 

يفصل هبا بني احلقيقة واجملاز إال هذا ولو مل يكن هذا فصال صحيحا فقد  طريق قيل هذا دعوى وحنن قد بينا وجوها
لزمنا وإياكم أن ال يكون لنا طريق للفصل بينهما وليس يصري الشيء دليال على الشيء ألنه قد فسد أن يكون غريه 

هلم إمنا جيب أن يكون  دليال وليس جيوز أن يكون ما ذكروه دليال على احلقيقة ألن غريه ال يكون دليال عليها ويقال
اللفظ حقيقة يف الشيء إذا مل مينع مانع من كونه حقيقة فيه إذا كان ظاهر استعماله فيه يقتضي أن يكون حقيقه فيه 
حىت إذا مل مينع مانع مما يقتضيه حكم الظاهر حكم به فما معىن قولكم إن ظاهر استعمال االسم يف الشيء يقتضي 

عىن ذلك أنه ال يستعمل االسم يف الشيء إال وهو حقيقة فيه انتقض عليهم بأمساء اجملاز كونه حقيقة فيه فان قالوا م
كلها وقيل هلم أيضا قولكم إال أن مينع من ذلك مانع يوجب أنه قد يكون االسم جمازا فيما استعمل فيه إذا منع 

ألكثر واألغلب أنه حقيقة فيه قيل مانع من كونه حقيقة فيه فان قالوا معىن ذلك أن االسم إذا استعمل يف الشيء فا
هلم بل األكثر استعمال اجملاز ولو صح ما ذكرمتوه لكان ذلك يفيد غالب الظن فان االسم إذا استعمل يف الشيء 

  كان حقيقة فيه 
فان قالوا معىن قولكم إن ظاهر العموم االستغراق قيل معىن ذلك أنه موضوع له وحقيقة فيه وأن املتكلم جيب أن 

ه موضوعه إذا جرده عن داللة وال ميكنكم ذكر ذلك يف االستعمال ألن االستعمال ليس بلفظ فيكون يعين ب
  موضوعا للشيء فيقال له إنه ظاهره واألسبق إىل األفهام فلم يكن له معىن إال الوجهني اللذين ذكرنامها 

نع من ذلك مانع وهو علمنا يلزمون أن يكون اسم األسد حقيقة يف الشجاع ألنه مستعمل فيه فان قالوا قد م
  باضطرار من قصد أهل اللغة أنه ليس 

حبقيقة فيه قيل هلم فكذلك حنن نعلم باضطرار من قصد أهل اللغة أن قول القائل ضربت كل من يف الدار إذا 
استعمل يف ثالثة وفيها عشرة أنه جماز فان قالوا كيف نعلم ذلك باضطرار وحنن خنالفكم فيه قيل وكيف علمتم 

اضطرار أن اسم األسد واقع على الشجاع جمازا والنافون للمجاز يف اللغة مينعون من كون هذا االسم للشجاع ب
جمازا ويقال هلم أليس قولنا أمر مستعمل يف الشأن والفعل وليس حبقيقة فيهما وليس ميكنكم القول بأنكم تعلمون 

إن ذلك حقيقة فيهما وكذلك وقوع اسم الشفاعة  باضطرار كون ذلك جمازا فيهما لوجدنا خلقا من الناس يقولون
  على طلب املنافع جماز عند املرجئة وليس مبعلوم كونه جمازا باضطرار ألنا نذهب إىل أنه حقيقة فيه 

وأيضا فليس جيوز أن يقتصر يف كون اللفظ جمازا على أنا نعلم باضطرار من قصد أهل اللغة أنه جماز ألنه ليس كل 
ر وجب نفيه ألن احلكم قد يعلم بدليل وقد يعلم باضطرار فأن قالوا إن الظاهر من استعمال ما مل نعلم باضطرا

اللفظ يف الشيء أن يكون حقيقة فيه إال أن يعلم باضطرار أو بدليل أنه جماز فيه ولفظ العموم مستعمل فيما دون 
ستعمال اسم األسد يف الشجاع واسم االستغراق وال يعلم أنه جماز فيه فوجب كونه حقيقة فيه وال يلزم على ذلك ا

الشفاعة يف طلب املنافع ألنا قد علمنا أن اسم األسد جماز يف الشجاع وعلمنا بالدليل أن اسم الشفاعة جماز يف 
طلب املنافع قيل قد بينا أنه ال معىن لقولكم إن ظاهر استعمال اللفظ يف الشيء أن يكون حقيقة فيه وبينا أن 

يء إمنا يدل على أنه يقيده يف اللغة فال خيلو أنه إذا مل نعلم أنه جماز فيه إما أن ال نعلم ذلك استعمال االسم يف الش
مع الفحص عن أدلة اجملاز مع علمنا بانتفائها ذلك عن اللفظ أو مع انتفاء الفحص عن أدلة اجملاز فان كنا مل نفحص 

از حنو أن يكون يف اللغة ما يدل على أنه جماز وإن كنا مل عن أدلة اجملاز فنعلم انتفائها فال معترب بفقد علمنا بأنه جم



نعلم أنه جماز مع علمنا بانتفاء أدلة اجملاز عن اللفظ فقد صار الدليل على أن اللفظة حقيقة هو أنا ملا رأيناها مستعملة 
  يف الشيء علمنا أهنا من اللغة مث قلنا إما أن تكون حقيقة فيه أو جمازا وليست 

مجاز أدلة حمصورة كلها منتفية عنه فصح كوهنا حقيقة وإذا كان كذلك مل تصح هذه الداللة إال بأن جمازا ألن لل
حيضر أدلة اجملاز وتبني زواهلا عن اللفظ إذا استعمل فيما دون االستغراق فيجب أن تبينوا ذلك حىت يصح دليلكم 

وم وقولكم إنه على االستغراق إال أن يدل دليل فان قالوا فما الفرق بني هذا االستدالل وبني استداللكم بظاهر العم
على ختصيصه قبل إن لفظ العموم عندنا موضع لالستغراق فصح أن نقول إنه يفيده إال أن مينع منه مانع وقد بينا 
بطالن القول بأن ظاهر االستعمال يفيد احلقيقة ومع ذلك فليس يصح أن يعلم استغراق العموم إال بأن يعلم أنه 

ستغراق ويعلم انتفاء ما خيصه كما ال يعلم أن اللفظ حقيقة فيما استعمل فيه إال بعد أن يعلم انتفاء أدلة موضوع لال
اجملاز فهما سيان من هذه اجلهة غري أنه جيوز للمستدل بظاهر العموم أن يعول عليه ويكون على املناظر له أن يورد 

ص العموم ألنه قد ذكره ما يدل على االستغراق إذا مل يكن عليه ما خيص العموم وال يتكلف املستدل بيان فقد ما خي
يف معارضة ما خيصه فهو معول على داللة املشروط فلو كلفناه تصحيح الشرط لطال ومل يتسع له الزمان وليس 

كذلك من قال إن ظاهر االستعمال احلقيقة إال أن مينع مانع ألنا قد بينا أن حمصول كالمه أن اللغة جتوز استعمال 
االسم فيما دون االستغراق وإمنا نعلم أنه حقيقة فيه لفقد داللة اجملاز فقوله إنين قد فقدت أدلة اجملاز اقتصار على 

  دعوى فقط فان أمكن تصحيحها وإال فهو مقتصر على دعوى 
  شبهة 

ا فان قالوا معىن قالوا لو كان لفظ العموم مستغرقا لكان االستثناء منه نقضا ورجوعا ويقال هلم ما معىن كونه نقص
ذلك أنه يدلنا على أن لفظ العموم قد أراد به املتكلم بعض ظاهره واستعمله فيه فقط قيل فهذا مذهبنا فان مسيتموه 
نقضا فال يضرنا مث يقال هلم أتريدون أن ظاهر العموم عندنا االستغراق إذا جترد عن اسثناء وما جيري جمراه أو وإن 

  د قيل هلم فما جترد يف مسئلتنا وإن قالوا وإن مل يتجرد قيل هلم ال مل يتجرد فان قالوا إذا جتر

يسلم ذلك خصوصهم على أن لفظ العموم إمنا يستغرق ما دخل عليه وإذا كان معه استثناء فهو داخل على ما عدا 
إذا  املستثين وهو مستغرق له فلم يكن االستثناء نقضا من ذلك لفظة كل تقتضي استغراق ما دخلت عليه ألنك

قلت ضربت كل من يف الدار استغرقت لفظة كل مجيع من يف الدار ال غريهم وإذا قلت ضربت كل رجل طويل 
كان ذلك مستغرقا لكل طويل ال غري فكذلك قولك كل رجل يف الدار إال بين متيم معناه كل من عدا بين متيم 

هذا املوضع يف غري ظاهرها فيكون فلفظة كل دخلت على من عداهم فاستغرقتهم فاذا استعملت لفظة كل يف 
االستثناء نقضا هلا وعلى أنه لو كان ظاهر العموم االستغراق على كل حال واالستثناء قد صريها جمازا مل يلزم أن 

يكون نقضا ألن ما دل على أن الكلمة جماز ال يكون نقضا هلا كالقرينة الدالة على أن قولنا أسد مستعمل يف الرجل 
لو مل يكن قول القائل ضربت كل من يف الدار إال بين متيم نقضا وقبيحا لكان قوله ضربت كل الشجاع فان قيل 

من يف الدار مل أضرب كل من يف الدار غري مناقضة وال قبيحا قيل هذا لكم ألزم ألنكم تذهبون إىل أن لفظة كل 
لى أن لفظ العموم مستعمل يف حقيقة يف االستغراق ويف البعض أيضا وحيسن عندكم االستثناء منها ألنه يدل ع

إحدى حقيقتيه فيلزم أن حيسن أن يقول اإلنسان ضربت كل من يف الدار مل أضرب كل من يف الدار ليدل بذلك 
على أنه استعمل لفظة كل يف إحدى حقيقتيها وهي البعض والفرق عندنا بني املوضعني أن االستثناء ملا مل يستقل 

يدل على أن املتكلم باملستثىن منه ما استوىف غرضه منه ألنه ما عدل عنه أال بنفسه وجب تعليقه مبا تقدم وذلك 



ترى أنه قد قيده مبا ال يستقل إال معه وإذا مل يكن عادال عن الكالم باالستثناء صار االستثناء جزء من اجلملة وصار 
املستثىن وليس كذلك قول  جمموع املستثىن واملستثىن منه كاجلملة الواحدة ودل جمموعها على استغراق ما عدا

القائل ضربت كل من يف الدار مل أضرب كل من يف الدار ألن كل واحدة من اجلملتني مستقلة بنفسها ال جيب أن 
  تعلق الثانية باألوىل فعدول املتكلم من 

ىل فلما أقر اجلملة األوىل إىل مجلة مستقلة بنفسها ال جيب تعليقها باألوىل يدل على أنه قد استوىف غرضه من االو
بالثانية كان قد نقض االوىل ألهنا تنافيها بعد استيفاء الغرض من االوىل وأيضا فان لفظ العموم إمنا دخل على ما عدا 

املستثىن على ما بيناه فهو مستغرق له دون غريه كما أن العموم املشروط واملقيد بالصفة إمنا دخل على ما عدا 
عموم املشروط وال العموم املقيد بالصفة كما يقبح قول القائل ضربت كل الشرط والصفة وليس جيب أن يقبح ال

الناس مل أضرب كل الناس ألن كل واحدة من اللفظتني قد دخلت على الناس يبني ما ذكرناه أن اإلنسان إذا قال 
كل الناس  ضربت كل من يف الدار عم مجيعهم وإذا قال لعبيده أكرم كل الناس عم اجلميع وإذا قال لعبيده أكرم

إن كانوا مؤمنني عم املؤمنني دون غريهم واقتضى ذلك التخصيص ومل جيز قياسا على ذلك أن يقول ضربت كل من 
  يف الدار مل أضرب كل من يف الدار فكذلك القول يف العموم املستثىن منه فهذا كالم يف قوهلم إن االستثناء نقض 

فان قالوا رجوع عن ظاهر الكالم ألن ظاهر العموم االستغراق مث يقال هلم ما معىن قولكم إن االستثناء رجوع 
عندكم واالستثناء قد منع منه فقد تقدم الكالم على ذلك وقلنا إن العموم اقتضى استغراق ما دخل عليه وهو ما 
 عدا املستثىن وقلنا إنه لو اقتضى استغراق الكل واالستثناء مينع من ذلك لكان قد دل على أنه جماز وذلك غري

مستحيل وإن قالوا اردنا أنه رجوع عن اإلرادة ألن املتكلم أراد بلفظ العموم االستغراق مث عدل عن هذه اإلرادة 
إىل إرادة البعض فقط عند االستثناء قيل هلم ومل زعمتم أنه أراد عند أول كالمه استغراق اجلميع وما أنكرمت أنه أراد 

ستثىن فال يكون قد أراد شيئا مث عدل عنه فان قالوا لو كان املتكلم استغراق ما دخل عليه لفظ كل وهو ما عدا امل
قد أراد البعض بلفظ العموم لكان قد استثىن مما مل يرد وذلك حمال قيل إنه أراد الكل بلفظ العموم لكنه أراد كل ما 

  ه إذا دخل عليه اللفظ وهو ما عدا املستثىن فال نقول إنه أراد البعض مث استثىن كما نقول لو أن

قال اضرب كل الرجال الطوال دون القصار على انه يلزمهم مثل ما ألزمونا ألنا ال نقول هلم إذا كان لفظ العموم 
مشتركا بني االستغراق وبني ما دونه فأخربونا هل أراد املتكلم االستغراق مث استثىن منه أو أراد البعض مث استثىن 

جع وإن قالوا بالثاين قيل هلم أفهل استثىن منه زيدا من البعض الذى أردناه منه زيدا فان قالوا باألول قيل هلم فقد ر
أو من البعض الذى مل نرده فان قالوا باألول قيل هلم هذا رجوع وإن قالوا بالثاين قيل هلم فقد أخرج باالستثناء ما مل 

  يرده وهذا الذي أتيتموه 
فظ العموم مستغرقا جلرى االستثناء منه جمرى أن يعدد اإلنسان ورمبا تعلقوا باالستثناء من وجه آخر فقالوا لو كان ل

أشخاص اجلنس مث يستثىن منه شخصا حنو أن يقول رأيت زيدا رأيت عمرا رأيت خالدا هكذا إىل آخر الناس مث 
 يقول إال زيدا فلما قبح هذا قبح ذاك ويف حسن االستثناء دليل على ان لفظ العموم غري شامل يقال هلم مل زعمتم
أنه إذا قبح أحدمها قبح اآلخر وما أنكرمت أن الفرق بينهما أن االستثناء إخراج جزء من كل فيدل على أن املتكلم 
استعمل لفظ الكل يف مجيع ما عدا االستثناء فاذا قال اإلنسان رأيت زيدا رأيت عمرا إال زيدا مل خيل قوله إال زيدا 

رجع إىل زيد كان ذلك رجوعا ونقضا وإخراجا جلزء من كل إما أن يكون راجعا إىل زيد او إىل عمرو فان 
واستعماال للفظ كل فيما عدا املستثىن وإن رجع إىل عمرو ومل يكن قد أخرج زيدا من شيء هو كله ألن عمرا ليس 



بكل زيد وليس جيوز أن يرجع االستثناء إىل زيد وإىل عمرو معا ألن كل واحد منهما مستقل بنفسه وليس يشملهما 
واحد هو كل هلما فيكون االستثناء داال على أن لفظ الكل مستعمل فيما عداه وليس كذلك قول القائل  لفظ

ضربت كل من يف الدار إال زيدا ألن قولنا كل لفظ يشمل األشخاص فصح أن خيرج االستثناء بعضها بأن يدل 
كلهم إال زيدا مث يقال هلم أنتم  على أن لفظة كل مستعملة فيما عدا املستثىن وجيري ذلك جمرى تعديد األشخاص

  تقولون إن لفظ العموم حقيقة لالستغراق كما أنه حقيقة للبعض فقد لزمكم 

أن يكون العموم مع االستثناء جيري جمرى أن يعدد املتكلم أشخاص اجلنس مث يستثين واحدا منها فان قالوا ال يلزمنا 
وم فيما عداه واستعماله فيما عداه هو حقيقة عندنا قيل هلم ذلك ألنه إذا استثىن منها واحدا علمنا أنه لفظ العم

استعماله فيما عدا املستثىن حقيقة عندنا ألنه دخل عليه ال غري على ما بيناه ولو كان استعماله فيه جمازا لكان 
ي جمرى االستثناء قد دل على أن لفظ العموم مستعمل على وجه اجملاز وليس استعمال اللفظ فيما هو جماز فيه جير

  أن يقول االنسان رأيت زيدا وعمرا إال زيدا 
ورمبا تعلقوا باالستثناء على وجه آخر فقالوا لو كان لفظ العموم مستغرقا ملا جاز ختصيصه بداللة متصلة وال 

منفصلة كما ال جيوز ختصيص العلة بل العموم أوىل بذلك ألنه داللة قاطعة والعلة الشرعية أمارة واجلواب يقال هلم 
أما التخصيص باألدلة املتصلة بالشروط واالستثناء والتقييد بالصفة فقد قلنا إن العموم يكون داخال فيما عداه وأما 
الداللة املنفصلة فامنا جاز أن ختصص العموم ألنه لفظ واأللفاظ جيوز استعماهلا يف حقيقتها ويف جمازها وجيوز أن تدل 

لطريقة مفقودة يف العلل فكان حمصول هذه الشبهة أن قالوا لو كان حقيقة الداللة على استعماهلا يف اجملاز وهذه ا
العموم االستغراق ملا جاز استعماله يف اجملاز وهذا ينتقض جبميع األلفاظ ومجيع هذه الشبهة تنتقض باالستثناء من 

  ألفاظ العدد 
  شبهة 

االستفهام هو طلب الفهم وطلبا فهم ما قد  قالوا لو كان لفظ العموم مستغرقا ملا حسن أن يستفهم املتكلم به ألن
فهم باخلطاب عبث ومعلوم أن اإلنسان إذا مسع غريه يقول ضربت كل من يف الدار فانه حيسن منه أن يقول 

أضربتهم أمجعني وأن يقول ضربت زيدا فيهم واجلواب يقال هلم إن االستفهام قد يكون طليا ملطلق الفهم وإزالة 
  لزيادة الفهم وزيادة الفهم فهم وذلك أن الفهم للخطاب قد يكون علما  اإللباس وقد يكون طلبا

مبراد املتكلم وقد يكون ظنا فان كان ظنا فالظن تتزايد قوته إذا تزايدت أماراته فاملستفهم يطلب أن تكثر األمارات 
مكتسبا والضروري  الدالة على قصد املتكلم ليقوي ظنه فان كان الفهم علما فالعلم قد يكون ضروريا وقد يكون

أجل من املكتسب فاملستفهم قد يطلب أن يتكرر القول من املتكلم أو أن يؤكد كالمه فرمبا اضطر إىل قصده 
وطلب ذلك غري عبث ألنه ليس حباصل قبل االستفهام واما االستفهام الذي هو طلب إلزالة اإللباس إذا اقترن 

  لك اللبس بالعموم ما يقتضي اللبس فيستفهم السامع إزالة ذ
  وحنن نذكر الوجوه اليت حيسن هلا االستفهام يف كال القسمني فنقول إن 

منها ما يظن السامع أن املتكلم غري متحفظ يف خطابه أو هو كالساهي فيستفهمه ويستثبته حىت إن كان ساهيا أزال 
رار العموم وجييبه املتكلم سهوة فأخربه عن تيقظ وإن مل يكن ساهيا علم ذلك من حاله ولذلك يستفهم اإلنسان بتك

بتكراره حنو أن يقول ضربت كل من يف الدار فيقول السامع أضربتهم كلهم فيقول نعم ضربتهم كلهم ولو كان 
  يطلب زيادة الفهم ألجابه بلفظ آخر فعلم أنه إمنا يستثبته وكذلك قد يقول اإلنسان جاءين زيد فيقول نعم 



م قد أخرب كالمه العام عن مجاعة وأنه ليس يتحقق دخول بعضهم فيما أخرب ومنها أن يظن السامع ألمارة أن املتكل
به ويكون السامع شديد العناية بذلك فتدعوه شدة عنايته إىل االستفهام عنه لكي يعلم املتكلم اهتمام السامع فألنه 

ال نعم زالت الظنة ألن خص يف األخبار وهلذا قد يقول القائل رأيت كل من يف الدار فاذا قيل أرأيت زيدا فيهم فق
اللفظ اخلاص أقل احتماال ورمبا مل يتحقق رؤيته له فيدعوه ما رآه من اهتمام املستفهم إىل أن يقول لست أحتقق 

  رؤيته 
  ومنها أن تدعوه شدة االهتمام إىل االستفهام طمعا يف أن يضطر إىل قصد املتكلم 

ختصيص كالمه حنو أن يقول القائل ضربت كل من يف الدار  ومنها أن يقترن بكالم املتكلم من األمارات ما يقتضي
ويكون فيها من يعظمه كأخيه فيغلب على الظن أنه مل يضربه ويكون كالمه أمارة تدل على ضربه فتتعارض 

  األمارتان فيستفهمه ليقع اجلواب عنه بلفظ خاص ال حيتمل التخصيص 
دول عن الفاظ يقل احتماهلا ومىت انتفت وما أشبهها مل حيسن فلهذه الوجوه وما اشبهها حيسن االستفهام ألن فيها ع

االستفهام فاما قول القائل رأيت خنلة فانه ال يكاد يستعمل إال يف النخلة فلذلك مل يستفهم عن ذلك إال على طريق 
  االستثبات إلزالة السهو ومىت استعمل ذلك يف رؤية الرجل الطويل حسن االستفهام 

نه وأنه ال حيسن ورود االستفهام عليه إال أن يأذن تعاىل يف ذلك لريد منه عز و جل خطاب فأما خطاب اهللا سبحا
  يكون أقل احتماال فيكون العمل مبراده أجلى 

مث يعارضون بدخول االستفهام على ألفاظ اخلصوص مث يلزمون من العتب مثل ما ألزمونا فنقول هلم أليس إذا قال 
ذلك مشتركا بني االستغراق وبني ما دونه وكذلك إذا قال أمجعني فاملستفهم  القائل ضربت كل من يف الدار كان

إذا قال أضربنهم أمجعني فقد طلب أن يفهمه ما مل يفهمه مبا هو كاألول يف أن الفهم ال يقع به فان قالوا إمنا يستفهم 
  طمعا يف حصول العلم الضروري أو يف قوة الظن أجبناهم مبثله 

  شبهة 
لفظ العموم مستغرقا وكذلك تأكيده لكان تاكيده عبثا ألنه يفيد ما أفاد املؤكد واجلواب يقال هلم ومل قالوا لو كان 

إذا أفاد ما يفيده املؤكد من االستغراق كان عبثا وما أنكرمت من حصول فوائد يف التأكيد ال حتصل مع فقده مث يقال 
  لكان ذكر التاكيد عقيب املؤكد عبثا ال فائدة فيه هلم ولو أفاد كل واحد منهما من االشتراك ما يفيده اآلخر 

وينقض شبهتهم بتأكيد اخلصوص كقول القائل جاءين زيد نفسه وبتأكيد ألفاظ العدد كقول اهللا تعاىل تلك عشرة 
كاملة وكقول القائل ألف تامة ألن قوله ألف قد انبأ عن متامها وجب أن يكون قوله تامة عبثا وقولنا جاءين زيد 

يء نفسه فوجب كون تأكيده عبثا والنقض بتأكيد العدد إمنا يلزم من قال إن قولنا عشرة ليس حبقيقة يف يفيد جم
التسعة فما دوهنا فاما من ارتكب كونه حقيقة يف ذلك فالنقض ال يلزمه وإن كان بطالن قوله معلوما من اللغة 

ال تأكيدا بل بيانا وقد رأيت من التزم القول بأن  باضطرار وكان يلزم إذا قلنا عشرة تامة أن يكون قولنا تامة بيانا
  قول القائل جاءين زيد نفسه إمنا حسن ألن قوله جاءين زيد حقيقة يف جميء غالمه وجوابنا عن هذا القول السكوت 
ال وحنن ذاكرون وجه الفائدة يف التأكيد فنقول إن كان املتكلم بالعموم حكيما استدل على إرادته خبطابه فأنه إذا أك

خطاهبه كان قد زاد باألدلة على داللة فيقوى بذلك علمنا ويزداد جالء وبيانا أو يكون يف ذلك مصلحة وإن مل 
نعلمها بعينها وهلذا كثرت األدلة على املدلول والواحد وإن كان املتكلم غري حكيم جيوز أن يعمي مراده وإمنا يعلم 

ه قد يؤكد خطابه ألنه جيوز أن يضطر السامع عند التاكيد إىل إرادته ضرورة أو يظن إرادته استدالال خبطابه فان



إرادته أو ألنه قد جيوز السامع من ابتداء الكالم كان ساهيا فيدله املتكلم بإيصال كالمه إن كان ساهيا وقد يورد 
ون فيهم من التأكيد ليزيد األمارات الدالة على اإلرادة فيقوى الظن هلا وقد يقول إلنسان ضربت من يف الدار ويك

يغلب على الظن أنه ال يضربه لوكيد صداقة بينهما أو لقرابة فيكون ذلك أمارة معارضة لظاهر العموم فيؤكد 
كالمه بذكر الكل و اجلميع ليصف موقع هذه األمارة وأيضا فال ميتنع أن يكون بعض ألفاظ العموم أقل استعماال 

  فيما دون االستغراق من بعض والعلم بأنه تقتضي 

الستغراق أجلى وأبني فيؤكد اللفظة اليت هي أكثر استعماال يف اجملاز فاذا اجتمع كعها تأكيدها تأكد العلم بقصد ا
املتكلم أو الظن وحصل هبما من القوة ما ال حتصل بأحدمها ألن األمارة القوية معما هو دوهنا يف القوة القوة تكون 

ره إن كان األمر على ما زعمتم حىت يقولوا جاءين القوم جاءين منها لو انفردت فان قيل هال أكدوا اللفظ بتكرا
القوم قيل هذا ال يلزم على اجلواب األخري وإمنا يتوجه على األجوبة املتقدمة واجلواب عن ذلك أن العرب مل تقعل 

ه يف ذلك فنفعله فان قالوا فكان جيب أن يفعلوه وليس جيب إذا كان لإلنسان عذر يف شيء أن يفعل كلما ساوا
العذر أال ترى أهنم إمنا مسوا الشيء الواحد بأمساء كثرية ايتسع نقلتهم فيتمكنون مع ذلك من النظم والنثر ألنه قد 

ميتنع وزن البيت وقافيته مع بعض امساء الشيء دون بعض وليس جيب لذلك أن يسموا كل شيء بأمساء كثرية على 
ه استثقاال لتكرار اللفظ فعدلوا إىل لفظة أخرة لينقلوا غرضهم من أنه ال ميتنع أن يكونوا مل يؤكدوا اللفظ بتكرار

  التأكيد من دون استثقال 
فان قالوا لو حسن التأكيد ملا فيه من ترادف األمارات واألدلة وجواز حصول العلم الضروري بقصد املتكلم حلسن 

ون استند إىل إنسان بليد ألن اسم احلائط أن يقول اإلنسان استندت إىل احلائط املبين من اآلجر والطني لينفي أن يك
قد يتجوز به إىل البليد ويتجوز باسم احلمار فيه أيضا فكان ينبغي أن حيسن أن يقول ضربت احلمار النهاق واجلواب 
أنه إمنا حسن التأكيد اتباعا لفعل العرب وحسن ذلك منهم لألغراض اليت ذكرناها وقد ثبت أن تلك األغراض ال 

وا كل شيء فاذا كان كذلك مل يلزمنا أن نؤكد حنن ما ذكره السائل ألن العرب مل يؤكدوا به وال توجب أن يؤكد
يلزم العرب ذلك ملا ذكرناه وأيضا فامنا جيوز التأكيد إلزالة جماز واحتمال مستعمل وليس أحد يقول استندت إىل 

ربت احلمار وإمنا يستعمل اسم احلائط أو احلائط فيخطر ببال السامع أنه استند إىل إنسان بليد وكذلك إذا قال ض
  احلمار يف البليد عند وصفه بالبالدة فان كان مجاعة يف وصف رجل 

فقالوا هو حائط وهو محار مث قال واحد منهم ضربت احلمار واستندت إىل احلائط وجوز أن يتوهم على السامع أنه 
تكن احلال هذه فانه ال خيطر ببال السامع أنه استند إىل يعين بذلك البليد جاز أن يفيد بكالمه ما ذكروه فأما إن مل 

بليد فلم يكن لتقييده مبا ذكروه معىن وليس كذلك استعمال لفظ العموم فيما دون االستغراق ألن ذلك كثري 
  مستعمل 

  شبهة 
ري جمرى لو كانت لفظة من عامة يف االستفهام لكان قول القائل لغريه من عندك سؤاال عن كل العقالء وكانت جت

قوله أكل الناس عندك وذلك يقتضي أن يكون جواهبا ال أو نعم أجاب قاضي القضاة عن ذلك بأن لفظة من هي 
للعامة وهي من كالم السائل دون املسئول ألن السائل ليس يعلم من عند املسئول فلهذا أدخل اللفظة العامة يف 

جوابه عاما ولقائل أن يقول إن لفظة من وإن كانت يف  خطابه وأما املسئول فهو عامل مبن عنده فلم جيب أن يكون
كالم السائل فهي عندكم موضوعة للعموم فيجب كوهنا استفهاما عن العموم وذلك يقتضي مطابقة جواهبا هلا إما 



فيه بال أو بنعم وحنن مل نلزمكم أن يكون جواب املسئول أبدا عاما وإمنا ألزمناكم أن جييب العموم إما بأن يثبته أو ين
بقوله ال أو نعم وقال أيضا إن لفظة من ليست بالكل أخص منها بالبعض وال بالبعض أخص منها بالكل فاذ كانت 

  كذلك وجب محلها على االستغراق 
ولقائل أن يقول إن كانت ليست كذلك فيجب كوهنا مشتركة بني الكل وبني االستغراق إذا كانت ليست بأحدمها 

ركة بطل قولكم إهنا حقيقة يف أحدمها فقط وبطل قولكم بوجوب محلها على أخص من اآلخر وإذا كانت مشت
االستغراق ألنه ليس االستغراق أوىل هبا من البعض وأيضا فلو كانت ليست بأحد األمرين أوىل منها باآلخر وكانت 

  جهة حنوكم مع ذلك حممولة على الشمول عن الكل لوجب أن يكون جواهبا مطابقا هلا بال أو بنعم فالشبهة متو

واجلواب عن الشبهة أن قول القائل لغريه من عندك هو استفهام عن صفة كل عاقل عنده فهو جار جمرى قوله 
أخربين عن صفة كل عاقل عندك وال تبق عاقال عندك إال ذكرت يل صفته ولو قال ذلك مل يكن جوابه ال أو نعم 

م وكذلك إذا قال له من عندك مث يقال للمخالف أتزعم وإمنا يكون جوابه بذكر نعوت من عنده من العقالء وصفاهت
أن لفظة من حقيقة يف البعض أو مشتركة بني البعض وبني االستغراق فان قال باألول قيل فينبغي أن يكون جواب 

السؤال بال أو نعم كما قال له أبعض الناس عندك وإن قال إهنا مشتركة بني الكل وبني البعض قيل فيجب أن يكون 
ا بال أو بنعم أيضا ألنه إن علم املسئول من قصد السائل أنه استفهمه هبا عن الكل فيجب أن يكون جواهبا بال جواهب

  أو بنعم وكذلك إن علم من قصده أنه استفهمه هبا عن البعض 
  شبهة 

كثرة لو كانت لفظة من مستغرقة الستحال مجعها ألن اجلمع يفيد أكثر مما يفيده اجملموع وليس يعد الستغراق 
  فيفيدها اجلمع قال الشاعر 

  ... فقالوا اجلن قلت عموا ظالما ... أتوا ناري فقلت منون أنتم ... 
اجلواب إن قوهلم منون وإن كانت صباحا لفظه لفظ اجلمع وليس جبمع على احلقيقة ألنه يستفاد منه ما استفاد من 

نتم لكان استفهاما عن مجاعتهم كما أن قوله منون قوهلم من عندنا وعند املخالف أال ترى أنه لو قال الشاعر من أ
استفهاما عن مجاعتهم وعند املخالف أن ألفاظ العموم كلها مشتركة وليس يف اللغة لفظ خيتص باالستغراق فلفظة 

  منون مشتركة بني االستغراق وبني البعض كلفظة من فلم يفد أكثر مما أفادته لفظة من 
  رق يف األمر والنهي وال يقطع على وأما من قال إن لفظ العموم مستغ

استغراقه يف اخلرب فال خيلو إما أن يقول ذلك من جهة اللغة أو من جهة أخرى واألول باطل ألنا قد بينا أن لفظ 
العموم مستغرق وإذا كان مستغرقا مل خيتلف حبسب اختالف اجلمل اليت يدخل عليها وإن قال بالثاين فهو أن يقول 

لعموم يف األمر والنهي مل يكن املكلف مزاح العلة وليس كذلك الوعيد ألن الغرض هبما الزجر لو مل يستغرق لفظ ا
عن القبيح والزجر يكون باخلوف واخلوف حيصل بغالب الظن اجلواب أن لفظ العموم إن مل يكن مستغرقا مل جيب 

علة املكلف أن ال يدله على  محله على االستغراق ال يف األمر وال يف الوعيد وجيب إذا أراد احلكيم أن يزيح
استغراق األمر بلفظ عموم ألنه ال يدل على االستغراق بل جيب أن يدله بدليل آخر وإن كان لفظ العموم مستغرقا 
وجب أن يستغرق يف اخلرب ألن اخلرب خطاب لنا والقصد به إفهامنا فال جيوز أن يقصد به إفهامنا وله ظاهر إال وقد 

  تكلم به قصد أن يفهم خبطابه ما ال يدل خطابه عليه أريد ظاهره وإال كان امل



  باب يف األلف والالم إذا دخال على اسم اجلمع

اختلف الناس يف اسم اجلمع املشتق وغري املشتق إذا دخله األلف والالم حنو قولك املشركون والناس فقال الشيخ 
الشيخ أبو علي رمحه اهللا ومجاعة من الفقهاء إنه أبو هاشم رمحه اهللا إن ذلك يفيد النجس وال يفيد االستغراق وقال 

  موضوع الستغراق اجلنس 
  واحلجة لذلك وجوه 

منها أنه لو كان قولنا الناس ال يفيد االستغراق ال حمالة لكن قد يعرب به عنه ويعرب به عن البعض حقيقة لكان قوله 
ان مشتركا على سبيل احلقيقة بني احلمرة والبياض كلهم بيانا ألحد احملتملني ال تأكيدا أال ترى أن اسم الشفق ملا ك

  كان اإلنسان إذا قال رايت الشفق مث قال الذي هو 

احلمرة كان قوله الذي هو احلمرة بيانا ال تأكيدا ألن املؤكد يبقي املؤكد على حاله ويزيد قوة وليست هذه حال 
أن يكون وصف أهل اللغة بأن قولنا كل تأكيد  البيان ألن البيان يكشف عن أحد احملتملني فان قيل ما تنكرون من

لقولنا الناس مذهبا هلم بنوه على قوهلم إن قولنا الناس مستغرق قيل إن كان كذلك فقوهلم إن ذلك مستغرق حجة 
ألهنم يقولون ذلك نقال حبسب ما فهموه عن العرب فان قيل فاستدلوا بقوهلم إن الم اجلنس تقتضي االستغراق 

تأكيد قيل لو علمنا ذلك ابتداء من اعتقاد مجيعهم الستدللنا ولكن ملا علمنا ذلك بوصفهم لفظة واطرحوا دليل ال
كل بأهنا تأكيد جعلنا وصفهم لذلك بأنه تأكيد دليال على اعتقادهم االستغراق اسم الناس إن قيل فمن أين إن 

من وصفه بأنه تأكيد لنقل ذلك  وصف ذلك بأنه تأكيد قول جلميعهم قيل ألنه لو وصفه بعضهم بأنه بيان ومنع
وعرف إن قيل قول القائل الناس يصلح لالستغراق ويصلح ملا دونه فاذا أكده املتكلم فقال رأيت الناس كلهم 

علمنا أنه استعمل قوله الناس يف االستغراق وأنه أكد استعماله فيه بقوله كلهم فقد صح وصف ذلك بأنه تأكيد 
ون ما دل على أن املراد باالسم املشترك أحد معنييه تأكيدا له بأن يقال إن املتكلم على قولنا قيل هذا يقتضي أن يك

  باالسم أراد به أحد معنييه وأكده بأن دل عليه ويلزم أن يكون من دل على الشيء فقد أكده 
واله لوجب ومنها أنه حيسن أن يستثىن من قولك رأيت الناس أي إنسان أشرت إليه واالستثناء خيرج من الكالم ما ل

دخوله فيه فإذن أي إنسان أشرت إليه فهو داخل يف قولك رأيت الناس وقد استوفينا األدلة على ذلك يف الباب 
  املتقدم 

ومنها أن قول القائل رايت ناسا يفيد أنه رأى من هذا اجلنس وال يفيد االستغراق فال بد من أن يفيد دخول األلف 
الفائدة هي اجلنس ألن ذلك قد كان حاصال من دوهنما فعلمنا أهنما أفادا والالم فائدة وال جيوز أن تكون تلك 

  االستغراق 

ومنها ما استدل به من أن الالم إذا كانت تعريفا للعهد عمت فكذلك إذا كانت تعريفا للجنس أال ترى أن اإلنسان 
ذكره هو اجلميع كذلك  إذا كان مع غريه يف ذكر رجال مث قال جاءين الرجال عقل منه مجيعهم ألن الذى جرى

  ايضا اجلنس هو املتعارف إذا مل يكن عهد فلم يكن انصراف االسم إىل البعض أوىل من البعض 
  واحتج الذاهبون إىل قول ايب هاشم بأشياء 

منها أن اإلنسان إذا قال مجع األمري الصاغة مل يعقل منه أنه مجع صاغة الدنيا وإمنا يعقل منه أنه مجع هذا اجلنس 
واب عنه أن املعقول منه أنه مجع صاغة بلده ومن عداهم فامنا يعلم أنه مل جيمعهم لتعذر مجعهم ويلزمهم أن واجل



جيوزوا كونه جامعا لصاغة الدنيا ألن االسم حيتمله فان قالوا نعلم أنه مل جيمعهم وإن احتمله اللفظ لقرينة وهي تعذر 
  إمنا علمنا أنه مل يرد املتكلم االستغراق لتعذره مجعهم قلنا حنن إن اللفظ ال يصلح إال لالستغراق و

ومنها قوهلم لو كانت الم اجلنس تقتضي االستغراق لوجب إذا استعمل يف العهد أن يكون جمازا ألنه قد أريد به 
بعض اجلنس واجلواب أن الم اجلنس تقتضي التعريف فوجب انصراف االسم إىل ما اإلنسان به أعرف فإن كان 

ف إليه ألن السامع به أعرف ومل يكن هناك جمازا إذا انصرف وإن مل يكن بني املتكلم والسامع عهد هناك عهد انصر
انصرف إىل اجلنس ألهنا به أعرف فلم ختتلف فائدهتا يف احلالني وجرت جمرى قولك من عندك يف أنه استفهام عن 

فهام عنهم وال يكون جمازا إذا كانوا قلة كل عاقل عنده فان كانوا قلة فهي استفهام عنهم وإن كانوا كثرة فهي است
ولو قيل إن محل االسم املعرف على العهد حيتاج فيه إىل قرينة وهي تقدم العهد وأن ذلك جيعل االسم جمازا ألنه عام 

  خمصوص مل يكن بعيدا 
جاء  ومنها أن يقولوا إن قولنا رجال يقتضي مجعا من الرجال غري مستغرق والالم أفادت التعريف فمن أين

  االستغراق واجلواب إن 

إفادهتا للتعريف ال متنع من إفادهتا االستغراق سيما وقد بينا أهنما مىت محال على بعض غري معني نقض ذلك التعريف 
  ألن البعض الذي ليس مبعني جمهول وأفاد اجلنس قد كان حاصال قبل دخول الالم 

الن يلبس الثياب حقيقة يف أنه يلبس مجيعها جيري جمرى قوهلم ومما ميكن أن حيتجوا به هو أن يقولوا لو كان قولنا ف
فالن يلبس كل الثياب فكان جيب أن يكون قولنا فالن ال يلبس الثياب يفيد ما يفيده قولنا فالن ال يلبس كل 

الثياب وكان حيسن إطالقه على كل أحد ال يلبس كل الثياب ومعلوم أن أهل اللغة ال يستحسنون إطالق ذلك إال 
لى من ال يلبس شيئا من الثياب فعلمنا أن قولنا فالن يلبس الثياب يفيد اجلنس فنفيه نفي اجلنس أصال فلذلك عم ع

وكذلك ينبغي أن يوصف كل أحد بأنه ال يباشر النساء وال يأكل الطعام ألنه ال يباشر مجيع النساء وال يأكل مجيع 
ن االنسان إذا قال من دخل داري أكرمته جرى جمرى قوله الطعام اجلواب أن ذلك باطل بلفظة من يف اجملازاة أل

كل عاقل دخل داري أكرمته ولو قال ال أكرم من دخل داري مل جير جمرى قوله ال أكرم كل عاقل دخل داري ألنه 
لو قال ذلك مل يلزم أن ال يكرم كل أحد منهم بل جيوز أن يكرم البعض دون البعض ولو قال ال أكرم من دخل 

منه أنه ال يكرم واحدا منهم وإن كان قوله من دخل داري أكرمته عاما وكذلك ال ميتنع أن يكون قولنا داري فهم 
الثياب وسيلة عامني وال جيري سلبه جمرى كل سلب فإن قالوا إمنا وجب ذلك يف لفظة من ألهنا ليست موضوعة 

بعضهم بأوىل من بعض فانصرف إىل اجلميع للجميع وإمنا تفيد العقالء فاذا علق عليها اجلزاء مل يكن بأن يتناول 
وهلذه العلة وجب يف نفي اجلزاء ان ينصرف إىل اجلميع قيل هلم والم اجلنس أيضا ما وضعت للجمع كلفظة كل 

وإمنا تفيد تعريف اجلنس فلما مل يكن بعض اجلنس بأن يعرفه أوىل من بعض انصرف إىل مجيعه وهذه العلة قائمة إذا 
   النفي ألنه ليس بأن ينصرف إىل بعض اجلنس أوىل من بعض استعمل الم اجلنس يف

فاذ ثبت أن اسم اجلمع إذا دخله الم اجلنس استغرق فالواجب أن ننظر هل هناك عهد أم ال فإن كان انصرف إليه 
وإال انصرف إىل اجلنس ألن انصرافه إىل العهد ختصيص وليس أن حتمل اللفظة على االستغراق إال بعد أن يفحص 

  يد ما يدل على أن املراد هبا اخلصوص فتف
وأما الشيخ أبو هاشم فانه إذا مل جيعل االسم مستغرقا محله على االستغراق لوجه آخر وهو ما ذكروه يف الوعيد من 
أن قوله وإن الفجار لفي جحيم يفيد أهنم يف اجلحيم ألجل فجورهم ألنه خرج خمرج الزجر عن الفجور فوجب أن 



  ه الفجور يف اجلحيم وجرى جمرى قوله من فجر فهو يف اجلحيم يكون كل من وجد في
فأما لفظة اجلمع املضاف مثل قولنا عبيد زيد فانه يستغرق حلسن توكيده بلفظة كل وحسن استثناء أي عبد شئت 

  وميكن أن يذكر فيه من الشبه أكثر ما تقدم يف الم اجلنس واجلواب عنها حنو ما تقدم 

  ا دخال على االسم املفرد املشتق وغرياملشتقباب يف األلف والالم إذ

ذهب الشيخ أبو علي رمحه اهللا إىل أن قول اهللا تعاىل والسارق والسارقة يستغرق مجيع السراق وقال الشيخ أبو 
هاشم رمحه اهللا إن ذلك يفيد اجلنس دون استغراقه واحلجة لذلك أنه لو استغرق اجلنس جلاز مع أنه لفظ واحد أن 

يع كلفظة من حنو قولك كل من دخل داري أكرمته وليس جيوز أن يؤكد بذلك ألنه يقبح أن يقول يؤكد بكل ومج
جاءين الرجل أمجعون ورأيت اإلنسان كلهم وأيضا يقبح أن يستثىن من ذلك فيقول رأيت اإلنسان إال املؤمنني ولو 

  كان عاما حلسن ذلك 

ن لفي خسر إال الذين آمنوا جماز جيري جمرى االستثناء من وهذا يدلنا على أن قول اهللا سبحانه والعصر إن اإلنسا
غري اجلنس ألنه غري مطرد ولو كان حقيقة الطرد وحيتمل أيضا أن تكون اخلسارة ملا لزمت مجيع الناس إال املؤمنني 

مع فعلم جاز هذا االستثناء فان قيل فقد قالوا أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض فعنوا كل واحد منها باجل
أهنما يفيدان االستغراق قيل هذا شاذ ولو كان حقيقة الطرد حىت يقال جاءين الرجل القصار والرجل املؤمنون على 
أنه ليس املراد بذلك أن مجيع الدنانري أهلك الناس وإمنا املراد به هذا اجلنس وملا كان اهلالك بالدينار ألمر موجود يف 

  وه باجلمع ألن املعىن يقتضي اجلميع كل واحد من الدنانري جاز أن ينعت
فان قالوا لو مل يستغرق قولنا اإلنسان ألفاد واحدا غري معني ويف ذلك إخراجه من كونه معرفا فإن قلتم إن الالم 

تقتضي تعريف اجلنس ال تعريف اآلحاد قيل لكم هذا كان مستفادا من االسم قيل دخول الالم عليه ألنك لو قلت 
أنك رأيت واحدا من هذا اجلنس كما لو قلت رايت اإلنسان واجلواب أن قول القائل رأيت رأيت إنسانا أفاد 

اإلنسان ال يطلق إال على إنسان قد عرفه املتكلم والسامع وتقدم ذكره هلما فيفيد ذلك الشخص بعينه وقد تعلق 
ر أو غري ذلك فال يستعمل على لفظ اإلنسان حكم يعلم شياعه يف مجيع الناس إما ألجل لفظ تعليل أو ألجل الزج

  يف شخص بعينه ولكن يراد به اجلنس واستغراقه ألجل ما اقترن به مما يقتضي االستغراق 
فان قيل إنكم قد خالفتم اإلمجاع بفرقكم بني االسم إذا دخله األلف والالم وبني االسم املفرد ألن الناس على قولني 

مستغرقني قيل لسنا نعلم هذا اإلمجاع وإمنا نعلم ما ذكرته من منهم من جعلهما مستغرقني ومنهم من جعلهما غري 
قول الشيخني رمحهما اهللا ومن تبعهما فقط على أنه إمنا ال جيوز الفرق بني املسألتني إذا مجعهما طريق واحد وقد بينا 

  أنه ليس جيمعهما طريق واحد 

  باب يف لفظ اجلمع العاري عن األلف والالم

اهللا يف الشرح عن الشيخ أيب علي رمحه اهللا ان قول القائل رأيت رجاال حيمل على حكى قاضي القضاة رمحه 
االستغراق من جهة احلكمة وعند الشيخ أيب هاشم رمحه اهللا أنه ال حيمل على االستغراق بل حيمل إذا جترد على 

يه فتقول رجالن وثالثة ثالثة فصاعدا وحجة ذلك أن قولنا رجال يفيد مجعا من الرجال ألنك ترتقي من التثنية إل
رجال وأربعة رجال وألنك تنعته بأي نعت شئت فتقول رجال ثالثة وأربعة ومخسة رجال وإذا كان يفيد مجعا من 



الرجال وكان معىن اجلمع قائما يف الثالثة فما زاد فمن قيل له اضرب رجاال فضرب ثالثة رجال كان قد فعل ما 
ا أنه لوقيل له ادخل الدار فدخل أوهلا وحلقه اسم الداخل سقط يوصف بأنه ضرب رجال فسقط عنه الغرض كم

عنه األمر وقد احتج لذلك بأنه لو محل ذلك على االستغراق مل يستقر ألنه ال عدد من الرجال إال وميكن أن يوجد 
م عن أكثر منه ولقائل أن يقول حيمل على االستغراق ملن هو موجود من الرجال كلفظة من حتمل على أهنا استفها

  كل عاقل يف الدار دون من مل يوجد وهذا يوجب أن ال يكون يف اللغة لفظ يستغرق الرجال 
  وحجة أيب علي على وجوه 

منها أن محل هذه اللفظة على االستغراق محل هلا على مجيع حقائقها فكان أوىل من محلها على البعض ويفارق ذلك 
نه ليس حبقيقة يف جمموعهما وقولنا ناس ورجال يفيد كل مجع على االسم املشترك يف أنه ال حيمل على كال معنييه أل

سبيل احلقيقة واجلواب أنه إن أراد أن قولنا رجال حقيقة يف الثالثة ويف األربعة ويف كل عدد ابتداء فذلك غري 
  مسلم ألنه مل يوضع لالعداد ابتداء وإن أراد أنه حقيقة يف اجلمع واجلمع موجود يف الثالثة فصاعدا 

فصحيح وذلك مينعه أن يقول إذا محلته على االستغراق كنت قد محلته على مجيع حقائقه ألن احلقيقة واحدة وهي 
اجلمع مث يقال له ومل زعمت أنه ينبغي أن حيمل هذا االسم على كل ما وجدت فيه حقيقة وما أنكرت أنه حيمل على 

  أقل ما يوجد فيه معىن اجلمع ألنه متحقق 
راد املتكلم بلفظ اجلمع املنكور البعض لبينه وإذا بطل محله على البعض ثبت االستغراق واجلواب ومنها قوله لو ا

يقال له ولو أراد الكل لبينه على أن ما ذكرناه من وجوب محله على الثالثة وسقوط األمر به بيانا بأن يكون البعض 
  بني أنه ال يدل على ذلك وقد متت لك املسألة مرادا ويقال له إمنا جيب أن يبني ذلك لو يدل عليه مطلق الكالم ف

ومنها قوله لو محل على البعض مل يتميز البعض الذي حيمله عليه اجلواب أنا إذا قصرنا احلكم على الثالثة فقد محلناه 
على أمر متميز وإن كانت الثالثة غري متعينة فان قال أفتجوزون ملن أمر بضرب رجال أن يضرب أكثر من ثالثة 

عم وال جيب عليه أما سقوط الوجوب فالنه بضرب ثالثة يوصف بأنه قد ضرب رجاال وأما جواز الزيادة قيل ن
فلقيام معىن اجلمع فيهم وهذا كمن قيل له ادخل الدار يف أنه إن دخل أوهلا سقط عنه األمر وإن أمعن يف الدخول 

  مل يلزمه فهذا هو الكالم يف أمساء اجلمع املنكر 
افعلوا فذكر قاضي القضاة يف الدرس أن أبا علي محل ذلك على االستغراق قال ومل حيمله قوله فأما قول القائل 

رايت رجاال على االستغراق وذكر يف الشرح ما حكيناه واألوىل أن يقال إن قول القائل افعلوا ال بد من أن يتقدمه 
ىل االستغراق وإن مل يكن مستغرقا حنو مجع اسم فان كان االسم مستغرقا حنو قوله يأيها الناس انصرف قوله افعلوا إ

  منكر مل ينصرف ذلك إىل االستغراق ألن اإلنسان لو قال قلت لرجل افعلوا كذا وكذا مل يستغرق مجيع الرجال 

  باب يف أقل اجلمع ما هو

لفاظ اعلم أن هذا الباب يشتمل على مسألتني إحدامها أن يقال قولنا مجع ما الذي يفيده والثاين أن يقال األ
  املوضوعة بأهنا مجع هل تفيد االثنني حقيقة أم ال حنو قولنا مجاعة ورجال 

أما قولنا مجع فانه يفيد من جهة االشتقاق ضم الشيء إىل الشيء ويفيد يف عرف أهل اللغة الفاظا خمصوصة حنو 
ة فصاعدا وال يفيد االثنني فقط قوهلم هذا اللفظ مجع وهذا اللفظ تثنية وأما قولنا مجاعة وقولنا رجال فانه يفيد ثالث

ألنه ال ينعت ذلك باالثنني وينعت بالثالثة ألنه يقال رأيت رجاال ثالثة ومجاعة رجال وال يقال رأيت رجاال اثنني 



  ومجاعة رجلني 
  وذهب قوم إىل أنه يفيد االثنني حقيقة واحتجوا بأشياء 

وله وكنا حلكمهم شاهدين واجلواب أن ما ذكرناه من منها قوله تعاىل وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إىل ق
  الداللة يقتضي أن ذلك جمازا ال حقيقة 

ومنها قول النيب صلى اهللا عليه و سلم االثنان فما فوقها مجاعة واجلواب أنه أراد أن حكمهما حكم اجلماعة يف 
عليه و سلم حيمل على تعليم احلكم دون انعقاد صالة اجلماعة هبما ملا ذكرنا من الداللة ألن كالم النيب صلى اهللا 

االسم اللغوي وليس ألحد أن يقول إن االثنني تفيدمها ألفاظ اجلمع من جهة الشرع فيقال إن النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم عرفنا ذلك شرعا 

اجلمع ومنها أن اسم اجلمع يفيد ضم الشيء إىل الشيء وهذا يصح يف اإلثنني كصجته يف الثالثة وإذا كان معىن 
قائما يف االثنني صح أن يفيدمها ألفاظ اجلمع واجلواب أن قولنا اسم الرجال موضوع للجمع ليس يقتضي أنه يفيد 

مجع شيء إىل شيء فيلزم أن يقع ما حصل فيه هذا املعىن وإمنا يفيد أنه موضوع لالجتماع ثالثة فصاعدا فال يلزم أن 
  يفيد اجتماع اثنني 

  للشيء هل يفيد نفي اشتراكهما يف كل صفاهتما أم باب يف نفي مساواة الشيء

  ال 
اعلم أن من الشافعية من استدل بقول اهللا تعاىل ال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة اصحاب اجلنة هم 

الفائزون على املنع من قتل املسلم بالذمي ألنه لو قتل به كما يقتل الذمي باملسلم وكما يقتل املسلم باملسلم كنا قد 
ينا بني املسلم والذمي مع أن أحدمها من اصحاب النار واآلخر من أصحاب اجلنة واآلية متنع من استوائهما يف سو

كل الصفات وهذا ال يصح ألن استواء أهل النار وأهل اجلنة هو أن يشتركا يف مجيع الصفات كما أن تساوي 
تراكهما يف مجيع الصفات ومىت افترقا يف بعضهما اجلنسني هو أن يشتركا يف مجيع املقدار فنفي استوائهما هو نفي اش

صدق القول عليهما بأهنما مل يستويا وحنن نوقع بني الذمي واملسلم افترقا يف كثري من الصفات سوى القصاص فبان 
  أن قوله ال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة ال يعم مجيع الصفات 

ن الصفات قيل إن نفي االستواء علق بأصحاب اجلنة وأصحاب إن قيل هال كان املراد بذلك ال يستويان يف صفة م
  النار ومل يعلق بصفاهتم فال يلزم ما قلته وإذا علق بالفريقني كفى يف افتراقهما أن يتنافيا يف بعض الصفات 

ان وقد أجاب قاضي القضاة عن االحتجاج باآلية بأنا قد علمنا استواءهم يف صفات الذات فعلمنا أنه أراد ال يستوي
يف بعض الصفات فاذا مل يذكر ذلك البعض صارت اآلية جمملة وقد ذكرنا يف اآلية االفتراق يف الفوز فيجب محل 
اآلية عليه ولقائل أن يقول إن سلم هلم أن اآلية تفيد نفي اشتراكهم يف كل الصفات أمجع مل يضرهم اشتراكهم يف 

  التعلق بباقيه كثري من الصفات ألن العموم إذا خرج بعضه مل مينع من 

  باب يف خطاب املذكر هل يعم املذكر واملؤنث أم خيتص باملذكر فقط



اعلم أن اخلطاب الشامل ضروب أحدمها خيتص باملذكر فقط حنو قولنا رجال واآلخر خيتص باملؤنث فقط كقولنا 
يدخل فيه الرجال  نساء واآلخر يستعمل فيهما وهو ضربان أحدمها ال يبني فيه تذكري وال تأنيث كقولك من وذلك

والنساء إال لداللة واآلخر يبني فيه التذكري كقولك قاموا واختلف الناس يف ذلك فقال بعضهم ال يدخل النساء فيه 
إال بدليل ألن املذكر مجعا ينفصل به من مجع املؤنث وألن اجلمع هو تضعيف الواحد ومعلوم أن قولنا قام يفيد 

ه الفائدة وهو املذكر وقال قوم ظاهر ذلك يفيد الرجال والنساء ألن أهل اللغة املذكر فقولنا قاموا يفيد تضعيف هذ
قالوا التذكري والتأنيث إذا اجتمعا غلب التذكري واجلواب أن مرادهم بذلك أن اإلنسان إذا أراد أن يعرب عن املؤنث 

فظ يفيد ظاهره املؤنث وإذا واملذكر بلفظ وجب أن يعرب عنه بلفظ مذكر ال مؤنث وليس يف هذا ما يدل على أن الل
  قد أتينا على أبواب العموم فلنذكر ابواب اخلصوص 

  باب يف معىن وصفنا للكالم بأنه خاص وخصوص وبانه خمصوص ووصف املتكلم بأنه

  خمصص للخطاب والفصل بني التخصيص والنسخ 
  أما وصف الكالم بأنه خاص وبأنه خصوص فمعناه أنه وضع 

  صرة وبغداد لشيء واحد حنو قولنا الب
وأما اخلطاب املخصوص فهو ما عرض املتكلم به بعض ما وضع له اللفظ فقط وذلك أن املفهوم من قولنا إن الكالم 

خمصوص هو أنه قد قصر على بعض فائدته وإمنا يكون مقصورا عليها بأن يكون املتكلم قد عين ذلك البعض فقط 
ن ما وضع لعني واحدة ال يوصف بأنه خطاب خمصوص بكالمه وليس قولنا خصوص من قولنا خمصوص بسبيل أل

وإمنا يوصف بأنه خاص وبأنه خمصوص ويقل استعمال قوهلم خصوص يف العموم املخصوص وأما قولنا خاص فانه 
يستعمل فيما وضع لعني واحدة ويف العموم املخصوص وأما قولنا قد خص فالن العموم فقد يستعمل على احلقيقة 

صا وإمنا جيعله خاصا إذا استعمله يف بعض ما تناوله ويستعمل على اجملاز ويراد به أنه دل على ويراد به أنه جعله خا
  ختصيصه أو نبه على الداللة عليه أو اعتقد ختصيصه 

فأما التخصيص فقد يستعمل على موجب اللغة وعلى موجب العرف واستعماله على موجب اللغة يفيد إخراج 
املخرج أو فاعال أو زمانا على ما سيجيء بيانه وعلى هذا يكون النسخ داخال  بعض ما تناوله اخلطاب فعال كان

حتت التخصيص ألن النسخ هو إخراج لبعض ما تناوله اخلطاب ايضا وأما التخصيص يف العرف فانه ال يفارق على 
الث صلوات وقال موجب مذهب أصحابنا إال باملقارنة والتراخي ألن اهللا عز و جل لو قال لنا صلوا كل يوم مجعة ث

عقيب ذلك باستثناء أو بغريه ال يصل زيد شيئا من هذه الصلوات كان ذلك خمصصا ومل يكن نسخا وكذلك لو 
قال ال تصلوا يوم اجلمعة الفالنية أو لو قال ال تصلوا الصالة الثالثة يف اجلمعة فلو قال هذه األقاويل متراخيا عن 

نه ليس يقع الفرق بينهما فإن أحدمها خيرج الوقت أو الشخص أو الفعل قوله صلوا كل يوم مجعة لكان نسخا فبان أ
  بل إمنا يفترقان باملقارنة والتراخي فاذا ثبت ذلك فالتخصيص على هذا هو إخراج 

بعض ما تناوله اخلطاب مع كونه مقارنا له ويدخل يف ذلك إخراج واحد من النكرات والنسخ هو إخراج بعض ما 
  سه أو بقرينة بدليل مسعي متراخ تناوله دليل شرعي بنف

  باب فيما جيوز ختصيصه وفيما ال جيوز



اعلم أن الكالم يف ذلك يقع يف موضعني أحدمها فيما يتصور ختصيصه وميكن واآلخر فيما جيوز قيام الداللة على 
يتصور دخول  ختصيصه أما األول فهو أن األدلة ضربان أحدمها فيه معىن الشمول واآلخر ليس فيه ذلك فاألخري ال

التخصيص فيه ألن ختصيص الشيء هو إخراج جزئه فما ال جزء له ال يتصور فيه ذلك وال ميكن وذلك حنو قول 
النيب صلى اهللا عليه و سلم أليب بردة بن نيار جيزئك وال جيزىء أحدا بعدك ألنه ال ميكن أن خيرج من هذه األجزاء 

فظ عموم واآلخر ليس بلفظ عموم حنو قضية يف عني دل الدليل شيء وأما ما فيه معىن الشمول فضربان أحدمها ل
على أهنا تتعدى عنها أو فحوى القول أو دليل خطاب أو علة شاملة وكل ذلك يتصور دخول التخصيص فيه إذ 

  كل واحد من ذلك له جزء يتصور إخراجه 
جيوز قيام الداللة على ختصيصه وما  فأما ما جيوز قيام الداللة على ختصيصه فنقول فيه إن ما ال يتصور ختصيصه ال

يتصور ختصيصه وكان لفظ عموم فجائز قيام الداللة على ختصيصه وما عدا األلفاظ فضربان علة وغري علة وما 
ليس بعلة فهو دليل خطاب على قول من جعله حجة والداللة على ختصيصه جيوز أن ترد وأما العلة فضربان أحدمها 

وى القول واآلخر ال بطريق األوىل فاألول ال جيوز إخراج بعض الفحوى مع بقاء اللفظ تعليل بطريق األوىل وهو فح
  فإن قول اهللا عز و جل فال تقل هلما أف لو خص 

منه الضرب فأبيح مع إمياهنما وحظر التأفيف كان قد أبيح ما يشارك احملظور يف علة احلظر وزاد عليه فأما العلة اليت 
  فضربان منصوصة ومستنبطة ويف حتصيص كل واحدة منهما اختالف ال يثبت فيها معىن األوىل 

  وإذ وقد ذكرنا ما ال جيوز ختصيصه وما جيوز ختصيصه فلنذكر الغاية اليت اليها ينتهي ختصيص ما جيوز ختصيصه 

  باب يف الغاية اليت جيوز أن ينتهي التخصيص إليها

يبقى حتتها واحد فقط ومل جيز ذلك يف ألفاظ اجلمع حكي عن أيب بكر القفال أنه أجاز ختصيص لفظة من إىل أن 
العامة وجعل هناية ختصيصها أن يبقى حتتها ثالثة كقولك الناس والرجال وأجاز غريه ختصيص مجيع الفاظ العموم 
 على اختالفها إىل أن يبقى حتتها واحد واألوىل املنع من ذلك يف مجيع ألفاظ العموم وإجياب أن يراد هبا كثرة وإن مل

يعلم قدرها إال أن تستعمل يف الواحد على سبيل التعظيم واإلبانة بأن ذلك الواحد جيري جمرى الكبري فأما على غري 
ذلك فليس مبستعمل يبني ذلك أن رجال لو قال أكلت كل ما يف الدار من الرمان وكان قد أكل رمانة واحدة ويف 

فامنا يزول اللوم عنه إذا كان قد أكل مجيعها أو كثريا منها الدار ألف رمانة عابه أهل اللغة وكذلك لو أكل ثالثة 
وإن مل حيد ذلك حبد كذلك لو قال أكلت الرمان الذي يف الدار وقد أكل ثالثة وكذلك لو قال أكلت الرمان إال أن 

يريد بقوله أكلت الرمان اجلنس دون االستغراق ألن املريض لو قال قد أكلت اللحم حسن ذلك وإن كان أكل 
ليسري منه ملا كان مقصده أنه قد شرع يف هذا اجلنس ولو قال قائل من دخل داري ضربته أو قال لغريه من عندك ا

  وقال أردت زيدا وحده باالستفهام واجملازاة عابه أهل اللغة 

نه وحجة من أجاز أن ينتهي التخصيص إىل أن يبقى من العموم واحد هي أنه لو مل جيز ذلك لكان إما أن ال جيوز أل
يصري به اخلطاب جمازا أو ألنه إذا استعمل يف الواحد مل يكن مستعمال يف اجلمع فال يكون قد استعمل اخلطاب يف 
موضعه أصال واألول مينع من دخول التخصيص فيه على كل حال والثاين مينع أيضا من ذلك ألن االستغراق هو 

يستعمل اللفظ يف غري موضوعه مل جيز استعماله فيما دون موضوع اللفظ العام ال غري واجلمع تبع له وإن مل جيز أن 
االستغراق واجلواب أن الذي مينع من ذلك أنه غري مستعمل يف اللغة من الوجه الذي بيناه واحتجوا بقول اهللا تعاىل 



  إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون ومنزل الذكر هو اهللا الواحد عز و جل وبقول الشاعر 
  سواي إنا وما أعين 

ويقول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وقد أنفذ إىل سعد بن أيب وقاص القعقاع مع ألف فارس إين قد أنفذت إليك 
ألفي رجل وصفه بأنه ألف فاذا جاز ذلك يف ألفاظ العدد فجوازه يف ألفاظ العموم أوىل واجلواب أن ذلك خرج 

  ة وذلك سائغ على طريق التعظيم أو اإلخبار بقيام الواحد مقام اجلماع

  باب يف جواز استعمال اهللا سبحانه الكالم العام يف اخلصوص أمرا كان أو

  خربا 
حكي أن قوما منعوا من ذلك يف اخلرب دون األمر والدليل على جواز ذلك فيهما أن القرآن قد ورد خبطاب عام 

  شيء  واملراد به اخلصوص كقوله سبحانه اقتلوا املشركني وقوله سبحانه وأوتيت من كل

وجاءت السنة بذلك ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يدخل بيتا فيه تصاوير وقال إن املالئكة ال تدخل بيتا فيه 
تصاوير مث دخل بيتا فيه تصاوير بوطاء فكان ذلك ختصيصا وألن املانع من ذلك إما أن يكون من جهة اإلمكان أو 

م أن ذلك ممكن من كل متكلم واللغة ال متنع من ذلك ألهنم من جهة اللغة أو من جهة الدواعي واحلكمة ومعلو
يتكلمون بالعموم ويريددون به اخلصوص واحلكمة أيضا ال متنع من ذلك ألن أكثر ما فيه أنه يصري العموم باستعماله 

  يف اخلصوص جمازا واحلكمة ال متنع من التكلم باجملاز 
يامر اهللا سبحانه بشرط ألن أهل اللغة يأمرون بشروط قيل إنا  إن قيل إن جاز ذلك لتكلم أهل اللغة به ليجوزن أن

مل مننع من ذلك ألجل اللغة لكن ألن األمر بالشرط موقوف على فقد العلم حبصول الشرط أو زواله إن قيل 
فاحلكمة متنع من أن يراد باخلرب العام بعضه ألنه يوهم الكذب قيل ليس يوهم ذلك إذا اقترن به بيان التخصيص 

لزم عليه املنع من دخول التخصيص يف األمر ألنه يوهم البداء فإن قالوا اخلرب ال جيوز نسخه فلم جيز ختصيصه وي
  واجلواب أنه جيوز نسخه على ما سنبينه 

  باب فيما يصري به العام خاصا

جه األول اعلم أنه يفهم من ذلك ما به يصري خاصا عندنا ويفهم منه ما به يصري خاصا يف نفسه فاذا أريد الو
فاجلواب أنه يصري خاصا عندنا باألدلة ألنا هبا اعتقدنا أن العام خمصوص وإذا أريد الوجه الثاين وهو احلقيقة ألن 

املفهوم من ذلك أنه صار خمصوصا به يف نفسه فاجلواب أنه صار خمصوصا بأغراض املتكلم وإرادته ال باألدلة ألن 
لم به استعمله يف بعض ما تناوله وال معىن لذلك إال أنه قصد به بعض ما معىن قولنا إن العموم خمصوص هو أن املتك

  تناوله أو ما جيري جمرى القصد وألنه إذا جاز أن يرد 

اخلطاب خاصا وجاز أن يرد عاما مل يكن بأحدمها أوىل من اآلخر إال ملا يرجع إىل أغراض املتكلم كما يذكره 
لعموم مستعمال يف االستغراق بارادة املتكلم وأغراضه وألن الداللة على أصحابنا يف األمر واخلرب وهلذا كان لفظ ا

ختصيص العموم الذي تكلم به الواحد منا قد يكون متأخرا واملؤثر يف الشيء ال يتأخر عنه وألنه قد يتكلم الواحد 



وال املتكلم منا بالعموم ويدل غريه على ختصيصه واملخصص للعموم هو املتكلم دون غريه وانصرف ذلك إىل أق
  دون الدليل 

  باب فيما يعلم به ختصيص العام

اعلم أنه يعلم ختصيص العم مبا يتصل به ومبا ينفصل عنه واملتصل به شرط وصفة وغاية واستثناء واملنفصل ضربان 
ارة عقلي ومسعي والسمعي ضربان داللة وأمارة فالداللة هي الكتاب والسنة املقطوع هبا واإلمجاع املقطوع به واألم

  خرب واحد وقياس 

  باب ختصيص الكالم بالصفة والغاية

أما ختصيصه بالصفة فكقولك أكرم الناس الطوال فلو مل تقل الطوال لزوم إكرامهم أمجع فلما قلت الطوال لزم 
إكرام الطوال فقط ومل يلزم هبذا الكالم إكرام من عداهم فان تضمن الكالم شيئني عطف أحدمها على اآلخر وقيد 

ين منهما بصفة فانه يتقيد األول بالصفة يف حال وال يتقيد يف حال على ما سنذكره يف االستثناء إذا تعقب مجال الثا
  من الكالم 

وأما ختصيصه بالغاية فكقولك أكرم بين متيم أبدا إىل أن يدخلوا الدار فلو مل تقل إىل أن يدخلوا الدار جاز أن 
  يكرمهم باألمر دخلوا 

ا فلما ذكرت الغاية ختصص الوجوب مبا قبلها ألنه لو لزم اإلكرام بعد الدخول خرج الدخول من الدار أو مل يدخلو
كونه غاية وهناية ودخل يف أن يكون وسطا وذلك ينقض فائدة قوله إىل ألن هذه اللفظة تفيد الغاية وقد يدخل على 

ضرب زيدا أبدا تى يدخل الدار أو حىت احلكم الواحد غايتان إما على البدل وإمنا على اجلمع مثال األول قولك ا
تسلم على زيد فأيهما فعل سقط وجوب الضرب والغاية الثانية قد زادت يف التخصيص ألنك لو اقتصرت على 

الغاية األوىل ما ارتفع الضرب إال مع دخول الدار فلما ذكرت الثانية ارتفع وجوب الضرب مع فقد دخول الدار 
ل الثاين قولك اضرب بين متيم أبدا حىت يدخلوا الدار وحىت يسلموا على زيد فيصري إذا وجد التسليم على زيد ومثا

فعل الثاين منهما هو الغاية يف التحقيق والغاية الثانية قد رفعت بعض التخصيص ألهنا لو مل تذكر سقط وجوب 
  ر الضرب بدخول الدار فقط فلما ذكرت مل يسقط وجوب الضرب إال بوجود السالم مع دخول الدا

  باب التخصيص بالشرط

اعلم أن الشرط خيص الكالم وهو ضربان أحدمها خيرج من الكالم ما علمنا خروجه منه بدليل آخر عقلي أو مسعي 
فيكون مؤكدا حنو قولك أكرم القوم أبدا إن أستطعت والضرب اآلخالر خيرج من الكالم ما ال نعلم خروجه منه 

الدار فلو مل تذكر الشرط لزم إكرامهم وإن مل يدخلوا الدار ومع ذكرك لواله كقولك أكرم القوم ابدا إن دخلوا 
للشرط سقط وجوب اإلكرام إن مل يدخلوا الدار ألن لفظة إن للشرط والشرط يقف عليه املشروط وعلى بدله 

  وإال انتقض كونه شرطا على ما تقدم بيانه 



األول كقولك أكرم القوم أبدا إن دخلوا الدار وقد يشترط احلكم الواحد بشروط كثرية على البدل وعلى اجلمع ف
  أو إن دخلوا السوق فأيهما 

حصل استحق اإلكرام والشرط الثاين قد رفع بعض التخصيص ألنك ملا قلت إن دخلوا الدار أسقطت اإلكرام بفقد 
دخلوا الدخول وأخرجت ذلك من الكالم فلما قلت أو إن دخلوا السوق أوجبت إكرامهم بدخول السوق وإن مل ي

الدار على حد ما اقتضاه مطلق الكالم ومثال الثاين قولك أكرم القوم أبدا إن دخلوا الدار ودخلوا السوق فال 
يستحق اإلكرام إال هبما والشرط الثاين قد زاد يف التخصيص ألنك لو اقتصرت على الشرط األول ما كان خيرج 

  من اإلكرام من دخل الدار مىت مل يدخل السوق من اإلكرام من دخل الدار وملا ذكرت الشرط الثاين خرج 
وقد يشرط لألحكام الكثرية شرط واحد على البدل وعلى اجلمع مثال األول قولك أعط زيدا درمها أو دينار إن 

دخل الدار ومثال الثاين قولك أعط زيدا درمها واخلع عليه إن دخل الدار والشرط له صدر الكالم سواء تقدم أو 
ه أن يتقدم اجلزاء فاذا قلت أعط زيدا درمها أن دخل الدار معناه إن دخل الدار فأعطه درمها تأخر ألن من حق

والشرط كاملشروط إن كان املشروط قد نقض فشرطه قد نقض وال يكون الشرط مستقبال أال ترى أن دخول زيد 
شروط حاضرا فشرطه الدار إذا تقدم وكان شرطه دخول عمرو فيجب أن يكون دخول عمرو قد تقدم وإن كان امل

حاضر وإن كان مستقبال فشرطه مستقبل واألصل يف ذلك أن الشرط عليه يقف احلكم فال جيوز أن يفارقه وهلذا 
  إذا كان دخول زيد الدار شرطا يف استحقاقه درمها وجب أن يقارن استحقاق الدرهم ألول فعل مسي دخوال 

لدار يوم اخلميس دخلها يوم اجلمعة فيقول لنا زيد قد دخل إن قيل أليس لو علم اهللا سبحانه أن زيدا إن دخل ا
الدار يوم اخلميس إن دخلها يوم اجلمعة فيكون الشرط متأخرا واملشروط متقدما قيل إنه إذا كان كذلك مل يكن 
دخوله يوم اجلمعة شرطا يف دخوله يوم اخلميس وإمنا يكون الدخول يوم اجلمعة أو علمنا بذلك شرطا يف علمنا 

  وله يوم اخلميس فان قيل بدخ

فلو كانت احلال هذه مث قال عز و جل قبل جميء يوم اجلمعة زيد سيدخل الدار يوم اجلمعة ألسنا نعلم قبل جميء يوم 
اجلمعة أنه كان دخلها يوم اخلميس قيل إنه إذا كان كذلك علمنا قبل يوم اجلمعة أن زيدا سيدخل الدار يوم اجلمعة 

يف علمنا أنه قد دخلها يوم اخلميس والشرط يف هذين العلمني مل يتأخر عن املشروط وكان هذا العلم كالشرط 
  منهما 

  باب يف ختصيص الكالم باالستثناء

اعلم أن االستثناء املتصل بالكالم خيصه إذ قد بينا أنه خيرج من الكالم ما لواله لدخل حتته وذلك حنو قول القائل 
م الناس إال الفاسقني ومن حقه أن يكون متصال مبا خيصه أو يف حكم لزيد عندي عشرة دراهم إال درمها وأكر

املتصل به أما اتصاله بالكالم فنحو قولك له علي عشرة إال درمها وكقولك أكرم العرب الطوال البيض إال 
قة وأما الفاسقني ألن هذا االستثناء خيرج الفاسقني من العرب البيض الطوال فلم يتأخر عن املستثىن منه على احلقي

الذي هو حكم املتصل فبأن يكون انفصاله وتأخره على وجه ال يدل على أن املتكلم قد استوىف غرضه من الكالم 
حنو أن يسكت قبل االستثناء النقطاع نفس أو بلع ريق وحكي عن ابن عباس أنه قال إن االستثناء املنفصل خيص 

  الكالم ويكون استثناء 
ثناء مع انفصاله إما أن يراد به أنه يكون على صورة االستثناء ومعلوم أنه يكون واعلم أن القول بأنه يكون است



كذلك أو يراد به أنه ميكن أن يقصد به املتكلم إخراج بعض املستثىن وهذا ايضا ممكن أو يراد به أن ذلك مستعمل 
د شهر رأيت زيدا يف عادة العرب ومعلوم أن ذلك غري مستعمل ألن اإلنسان ال يقول رايت الناس ويقول بع

  ولذلك استقرت العقود واإليقاعات كالعتاق والطالق وغري ذلك وإما أن يراد به أن السامع هلذا 

االستثناء يعلم رجوعه إىل الكالم املتقدم منذ شهر ومعلوم أن السامع ال يعرف ذلك ألن االستثناء غري مستقل 
عن املبتدأ شهرا مل يستفد به السامع شيئا فكذلك االستثناء بنفسه فهو كاخلرب مع املبتدأ فكما أن اخلرب إذا تأخر 

املتأخر أو يراد بذلك أنه متعلق به حكم شرعي حىت إذا قال الرجل المرأته أنت طالق ثالثا مث قال بع شهر إال أن 
ة به غري تدخلي الدار فإهنا ال تطلق إن دخلت الدار ومعلوم أنه كان جيوز ورود الشريعة بذلك جلواز تعلق املصلح

أهنا مل ترد به وإمنا وردت بتعلق هذه األحكام على املتعارف من خطاب العرب ولو تعلقت هذه األحكام بغري ما 
تعارفوه من الكالم لبينته الشريعة فاذا ثبت ذلك مل حيسن االستثناء املنفصل ألنه إن جترد مل يفد والغرض بالكالم 

ن اقترن به بيان حنو أن يستثين املتكلم من كالمه بعد شهر مث يقول هذا اإلفادة فما مل حيصل به هذا الغرض قبح وإ
راجع إىل كالمي الفالين فانه يقبح ألنه استعمل ما ال يستعمله أهل اللغة فلم جيز مع أنه متكلم بكالمهم كما ال 

  حيسن أن يأيت باخلرب بعد املبتدأ بشهر ويبني أنه خرب لذلك املبتدأ 

  غري اجلنس باب يف االستثناء من

أما استعمال ذلك فظاهر قال اهللا سبحانه وتعاىل فسجد املالئكة كلهم أمجعون إال إبليس فاستثىن منهم إبليس وليس 
  منهم وقال الشاعر 

  وما بالربع من أحد إال أواري 
ملالئكة مل وال يقال لألواري أحد إال أن ذلك جماز ألن من حق االستثناء أن خيرج من الكالم شيئا تناوله واسم ا

  يتناوله إبليس فيكون قوله 

إال إبليس أخرجه من الكالم وكل استثناء من غري اجلنس فإنه خيرج من معىن الكالم وال بد من إضمار إما فيه أو 
يف املستثىن منه أما اإلضمار يف االستثناء فنحو قول القائل لزيد على عشرة أثواب إال دينارا أي ما قيمته قيمة دينار 

تثناء قد دخل على معىن املستثىن منه وهو القيمة ووقع اإلضمار يف االستثناء وأما ما يقع اإلضمار يف املستثىن فاالس
منه فنحو قول اهللا سبحانه فسجد املالئكة كلهم أمجعون إال إبليس أي فسجد املالئكة ومن أمر بالسجود إال إبليس 

مأمورون بالسجود صح االستثناء ومنه قول اهللا تعاىل وما كان  فلما وقعت الشركة بني املالئكة وبني إبليس يف أهنم
ملؤمن أن يقتل مؤمنا ملا دل هذا الكالم على حلوق اإلمث من قتل مؤمنا صار ذلك كاملضمر وكان قوله إال خطأ 

  استثناء منه 

  باب يف استثناء األكثر من األقل

ا أن مينعوا منه ألنه ال يفهم منه املراد أو ألنه غري أجازه قوم ومنع منه قوم آخرون وليس خيلو املانعون منه إم
مستعمل يف اللغة أو ألن احلكمة متنع من ذلك ومعلوم أن اإلنسان إذا قال لزيد علي عشرة دراهم إال تسعة فهم 
السامع يف احلال أنه أقر بدرهم واحد وكيف ال يفهم هبذا الكالم ومفرده هو من لغة العرب وقد اتصل االستثناء 



الكالم ومل ينفرد عنه فبطل املنع من ذلك ألنه ال يفهم به املراد وال جيوز أن يقال إنه ليس مبستعمل يف كالمهم ألن ب
ذلك دعوى بل ال ميتنع أن يكون مل يكثر يف كالمهم ألن احلاجة ال تكاد تدعو إليه إال يف النادر فلهذا ندر يف 

  كالمهم فلم ينقل أو نقل نادرا 

احلكمة متنع من ذلك فبأن يقال إن االستثناء إمنا يفعل لالستدراك أو لالختصار فاالستدراك حنو أن  وأما القول بأن
يظن اإلنسان أن لزيد عليه عشرة دراهم فيقر بذلك ويذكر يف احلال أن له عليه تسعة فيستثين درمها وأما االختصار 

ر بعشرة دراهم إال دانقا وليس من االختصار أن فنحو أن يستطيل اإلنسان أن يقر بتسعة دراهم ومخسة دوانيق فيق
يقول اإلنسان لزيد علي ألف درهم إال تسع مائة وتسعة وتسعون ومل جتر العادة أن يكون على اإلنسان درهم فيظن 
عليه ألف درهم مث يذكر يف احلال أن عليه درمها فيستدرك ذلك باالستثناء واجلواب أن األكثر ما ذكرمت وقد يتفق 

فنحو أن يكون على اإلنسان ألف درهم وقد قضي منها تسع مائة وتسعة وتسعني وينسى أنه قضي ذلك خالفه 
فيقر باأللف ويذكر يف احلال القضاء ويستدرك باالستثناء وقد جيوز أن يكون لزيد على عمرو درهم وخلالد على 

لف لزيد فال جيد سبيال إىل دفع ذلك عمرو ألف درهم فريوم عمرو أن يقر خلالد باأللف فيسبق لسانه باإلقرار باأل
عن نفسه إال باالستدراك وإذا جاز ما ذكرناه مل متنع منه احلكمة وهلذا لو صرح املستثىن لالكثر مبا ذكرناه مل يلمه 
العقالء وإذا مل مينع من هذا االستثناء مانع صح حسنه وال جيوز أن يستدل على جوازه بأن من حق االستثناء أن 

كالم ما لواله لوجب دخوله فيه وذلك قائم يف استثناء األكثر من األقل ألن لقائل أن يقول من أين لكم خيرج من ال
  أنه ليس حقه إال ما ذكرمت فاذا ثبت جواز هذا االستثناء صح أن يتعلق به حكم وأن يتعلق به اإلقرار 

  هماباب يف االستثناء الوارد عقيب كالمني هل يرجع إليهما أو إىل الثاين من

قال أصحاب الشافعي يرجع إليهما وقال أصحاب أيب حنيفة يرجع إىل الثاين منهما وقالوا يف االستثناء مبشيئة اهللا 
  ويف الشرط إهنما يرجعان إىل كال الكالمني وحكى احلوري عن أهل الظاهر مثل مذهب أيب حنيفة وسوى بني 

القضاة إذا مل يكن الثاين منهما إضرابا عن األول املشيئة والشرط واالستثناء وذكر أنه مذهبهم وقال قاضي 
وخروجا عنه إىل قصة أخرى وصح رجوع االستثناء إليهما وجب رجوعه إليهما وإن كان إضرابا عن األول 

  وخروجا عنه إىل قصة أخرى فانه يرجع إىل ما يليه 
األول أو ال يضمر فيه شيء مما يف  وميكن أن نعترب أيضا اعتبارا آخر وهو أن يضمر يف الكالم الثاين شيء مما يف

  األول ويدخل فيما يكون الثاين من الكالم إضرابا عن األول مسائل 
منها أن يكون الكالم الثاين نوعا غري نوع الكالم األول مع أنه خروج إىل قصة أخرى كقولك اضرب بين متيم 

جع إىل ما يليه ألن املتكلم ملا عدل عن قصة وعن والفقهاء هم أصحاب أيب حنيفة إال أهل البلد الفالين فاالستثناء ير
كالم مستقل بنفسه إىل قصة أخرى وإىل كالم مستقل بنفسه علم أنه قد استوىف غرضه من األول ألنه ال شيء أدل 
على استيفاء الغرض بالكالم من العدول عنه إىل قصة أخرى ونوع آخر ويف رجوع االستثناء إليه نقض للقول بأن 

  استوىف غرضه منه  املتكلم قد
ومنها أن يكون الكالم الثاين من نوع الكالم األول غري أنه يباينه يف االسم واحلكم كقولك اضرب بين متيم وأكرم 

ربيعة إال الطوال االستثناء يف ذلك يرجع إىل ما يليه الستقالل كل واحد من الكالمني بنفسه ومباينته له وعدول 
  لثاين املتكلم عن الكالم األول إىل ا



ومنها أن يشترك الكالمان يف حكم ظاهر فيهما فقط أو يف اسم ظاهر فيهما فقط وال يكون قد أضمر يف أحدمها 
شيء ما ليس يف اآلخر مثال األول قولك سلم على بين متيم وسلم على ربيعة إال الطوال األشبه رجوع االستثناء 

رجع إىل ما يليه لعدول املتكلم عن الكالم األول وداللته على إىل ما يليه وإن مل يكن يف الظهور كالذي تقدم وإمنا 
  استيفاء غرضه منه 

وأما إذا اشتركا يف اسم ظاهر فقط فضربان أحدمها أن ال يشترك احلكمان يف غرض من األغراض واآلخر أن 
رجوع االستثناء  يشتركا فر غرض مثال األول قولك سلم على بين متيم واستأجر بين متيم إال الطوال األشبه أيضا

  إىل ما يليه ملا ذكرناه 
فأما إذا اشتركا يف غرض من األغراض فانه يدخل يف القسم الذي سنذكره اآلن وهو أن ال يكون الكالم الثاين 

إضرابا عن األول وذلك ضربان أحدمها أن ال يكون إضرابا عن األول من حيث اشترك الكالمان يف حكمني 
حلكم الواحد فريجع االستثناء إليهما كقولك سلم على ربيعة وأكرم ربيعة إال جيمعهما غرض واحد فيصري كا

الطوال ألن احلكمني قد اشتركا يف اإلعظام والثاين أن يكون قد أضمر يف الكالم الثاين شيئا مما يف األول إما االسم 
كرم بين متيم وربيعة إال من قام أو احلكم مثال األول قولك أكرم ربيعة واستأجرهم إال من قام ومثال الثاين قولك أ

االستثناء يرجع إليهما فأما قول اهللا عز و جل والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني 
جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إال الذين تابوا فانه داخل يف هذا القسم من حيث أضمر فيه 

كن الكالم الثاين عدوال عن األول ألن القصة واحدة وهو داخل أيضا يف القسم الذي قبل هذا القسم ما تقدم فلم ي
  من حيث كان رد الشهادة مع اجللد واحلكم بالفسق جيمعهما أمر واحد وهو االنتقام والذم 
ىل الثاين منهما وإمنا واعلم أنه ليس يف هذا الكالم نص من املتكلم يقتضي رجوع االستثناء إىل كال الكالمني أو إ

الذي جيب أن يدل عليه وجهان إما وجه منفصل كآيات يف القرآن وعمل الصحابة وإما وجه متعلق باالستثناء 
  وراجع إليه وذلك ضروب منها اعتبار غرض املتكلم ومنها اعتبار حرف 

ه أما اعتبار الغرض واعتبار حرف العطف ومنها اعتبار فقد استقالل االستثناء بنفسه ومنها قياس االستثناء على غري
العطف فيحتج به من قال إن االستثناء يرجع إىل مجيع ما تقدم وأما اعتبار فقد االستقالل فيحتج به من قال إنه 

يرجع إىل ما يليه وإما قياسه على غريه فضربان أحدمها حيتج به من قال إنه يرجع إىل ما يليه واآلخر حيتج به من قال 
الكالمني وحنن نورد ذلك على نسق إن شاء اهللا فالداللة على رجوع االستثناء إىل مجيع ما تقدم إذا مل إنه يرجع إىل 

يكن بعضه إضرابا عن البعض أن القائل إذا قال لغريه سلم على بين متيم واستأجرهم علمنا أن غرضه من الكالم 
أال ترى أنه قد أضاف إىل االسم حكما آخر وكذلك األول مل يتم وأنه مل يضرب عنه ألنه قد أعلمه يف الكالم الثاين 

إذا قال سلم على بين متيم وربيعة ألنه قد عدى ذلك احلكم إىل اسم آخر فيصري الكالمان مع حرف العطف 
كاجلملة الواحدة فرجع االستثناء إليهما كرجوعه إىل اجلملة الواحدة ويفارق ذلك إذا متيز كل واحد من الكالمني 

  من اآلخر 
االستثناء كالشرط وكاالستثناء مبشيئة اهللا تعاىل يف أنه ال يستقل بنفسه فكما وجب رجوع الشرط واالستثناء  فصل

مبشيئة اهللا إىل مجيع ما تقدم فكذلك لفظ االستثناء وال وجه ألجله يقال بوجوب رجوع لفظ االستثناء إىل ما يليه 
يع ما تقدم ألنه وإن تأخر فهو يف معىن املتقدم لوجوب تقدم إال وهو قائم يف الشرط إن قيل إمنا رجع الشرط اىل مج

الشرط على اجلزاء فاإلنسان إذا قال اضربوا بين متيم وربيعة إن قاموا معناه إن قام بنو متيم وربيعة فاضربوهم وليس 



علقتم الشرط مبا كذلك االستثناء ألنه ال جيب تقدمه واالستثناء مبشيئة اهللا فلفظة لفظ الشرط ولقائل أن يقول هال 
  يليه وقدرمتوه تقدير املتقدم عليه حىت يكون تقدير الكالم اضربوا بين متيم وإن دخل ربيعة الدار فاضربوهم 

  دليل الكالمان جيريان مع حرف العطف جمرى اجلملة الواحدة ألن واو 

النسان أكرم العرب إال بين متيم وربيعة العطف يف األمساء املختلفة تقوم مقام واو اجلمع يف االمساء املتماثلة ولو قال ا
رجع ذلك إىل بين متيم وربيعة وكذلك إذا قال أكرم بين متيم وربيعة إال الطوال ولقائل أن يقول إن واو العطف 

جتري جمرى واو اجلمع يف اشتراك االمسني يف احلكم وال جتريان جمرى واحد يف رجوع االستثناء إليهما يبني ذلك أن 
ن عطف أحدمها على اآلخر فليس خيرجان من أن يكونا مجلتني وينتقض ذلك باجلملتني املتباينتني حنو الكالمني وإ

قولك أكرم ربيعة واضرب بين متيم فالوجه أن يذكر واو العطف مع أن املتكلم مل يعدل عن الكالم األول وحيتج 
  مبجموعهما 

الطوال رجع االستثناء إليهما فكذلك إذا قال أكرموا بين دليل وهو أن القائل لو قال بنو متيم وربيعة أكرموهم إال 
متيم وربيعة إال الطوال ألنه ال فرق بني تقدمي األمر وتأخريه ولقائل أن يقول إن يف قوهلم أكرموهم اسم للفريقني 
م ينصرف إليهما معا واالستثناء متصل به فوجب أن خيرج الطوال من االسم الذي هو اسم هلما كما لو قال أكر
  العرب إال الطوال وليس كذلك إذا قال أكرم بين متيم وربيعة إال الطوال ألنه مل يصل االستثناء باسم يشملهما 

دليل وهو قوله إال من قام معناه إال من قام منهما فال تضربوه ولقائل أن يقول ليس ذلك يف لفظ االستثناء فلستم 
  ن ربيعة فال تضربوه هبذا التقدير أوىل من أن نقدر قوله إال من قام م

دليل لو رجع االستثناء إىل ما يليه فقط لكان اإلنسان إذا قال لزيد علي مخسة دراهم ومخسة ومخسة إال سبعة إن 
بلغوا ألن السبعة ليست جبزء اخلمسة ولقائل أن يقول االستثناء يرجع إىل ما يليه إال أن مينع منه مانع كما تقولون 

مل مينع منه مانع واملانع من رجوع استثناء السبعة إىل ما يليها أن االستثناء خيرج جزء من يرجع إىل مجيع ما تقدم ما 
  كل والسبعة ليست جبزء اخلمسة 

  واحتج من مل يرد االستثناء إىل مجيع ما تقدم بأشياء 
بغريه وال شبهة يف  منها أن االستثناء ملا مل يستقل بنفسه وجب تعليقه بغريه ليستقل ولو استقل بنفسه مل جيب تعليقه

وجوب تعليقه مبا يليه وهبذا القدر يستقل ويفيد فتعليقه مبا زاد على ذلك جيري جمرى تعليق الكالم املستقل بغريه ال 
من ضرورة واجلواب أن هذا الكالم مينع من رجوع االستثناء إىل الكالم املتقدم لكي يستقل بنفسه وال مينع من 

تنع أن يكون للحكم الواحد أسباب فال ميتنع أن يكون لرجوع االستثناء إىل ما رجوعه إليه لسبب آخر وليس مي
تقدم سبب آخر غري ما ذكر وينتقض ما ذكروه بالشرط واالستثناء مبشيئة اهللا ألن ذلك غري مستقل بنفسه ويدخل 

أخر فهو يف احلكم يف اإلفادة إذا علق مبا يليه ومع ذلك فقد تعلق جبميع ما تقدم وقول بعضهم إن الشرط وإن ت
متقدم وال خيرجه من أن يكون نقضا ملا ذكروه من العلة وقول بعضهم إن االستثناء مبشيئة اهللا يقتضي إيقاف الكالم 
وال خيرج البعض دون البعض ال مينع من أن تنتقض به هذه الشبهة من حيث كان غري املستقل بنفسه وقد رجع إىل 

   ما يليه فأوقفه ومل يرجع إىل مجيع ما تقدم مجيع ما تقدم ويقال هلم هال رجع إىل
ومنها قوهلم إن االستثناء من اجلمل يف أنه يستقل بنفسه كاالستثناء من االستثناء وإذا كان االستثناء من االستثناء 

قال يرجع إىل ما يليه وال يفتقر يف استقالله إىل أكثر من ذلك فكذلك االستثناء من اجلمل واجلواب أن اإلنسان إذا 
لزيد علي عشرة دراهم إال ثالثة إال درمها كان الدرهم مستثىن من الثالثة فقط ألنه لو رجع إىل الثالثة وإىل العشرة 



لكان استثىن درمهني درمها من الثالثة ودرمها من العشرة وأيضا فالعشرة إثبات واالستثناء منها نفي والثالثة نفي 
الدرهم إليهما لكان نفيا وإثباتا وهلذه العلة قلنا إنه لو قال له علي عشرة  واالستثناء منها إثبات فلو رجع استثناء

دراهم إال ثالثة درمهني أن الدرمهني يرجعان إىل الثالثة وال يرجع درهم إليهما ودرهم إىل العشرة فان قيل فلم رجع 
  االستثناء الثاين إىل االستثناء األول 

ة فقط مع أنه يف احلالني ال يكون االستثناء نفيا وإثباتا معا قيل ألنه لو دون العشرة بأوىل من أن يرجع إىل العشر
رجع إىل العشرة فقط كان االستثناء األول يف رجوعه إىل العشرة ويف ذلك عطفه عليه حىت يقول له علي عشرة إال 

ول مع ما تقدم كجملة واحدة ثالثة درمها وأيضا فان االستثناء الثاين متصل باالستثناء األول ومل حيصل االستثناء األ
  حبرف عطف أو غريه وليس كذلك إذا قال القائل أكرم بين متيم وربيعة إال الطوال 

ومنها قول بعضهم إن الكالم األول عام فعلى من ادعى حتصيصه باالستثناء إقامة الداللة دون من مل يدع ختصيصه 
ه والقائل بأنه ال يرجع إليه وال خيصه مدعيان إذ كل واجلواب أن القائل بأن االستثناء يرجع إىل ما تقدم فيخص

  واحد منهما يدعي لالستثناء دعوى ال يوافقه عليها خصمه فكان على كل واحد منهما إقامة الداللة 
  ومنها تعلقهم بآيات رجع االستثناء فيها إىل ما يليه وخمالفهم يقول إن ذلك إمنا علم بدليل ال بالظاهر 

لصحابة مل ختص الكالم املتقدم مبا بعده ألهنا قالت يف قول اهللا تعاىل وأمهات نسائكم وربائبكم ومنها تعلقهم بأن ا
الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن إن ذلك راجع إىل الربيبة دون أمهات النساء وقالت يف أمهات 

لنساء واجلواب أن ذلك ليس باستثناء فلم جيب النساء أهبموا ما أهبم اهللا فلم تشترط حترمي أمهات النساء بالدخول با
يف االستثناء ما جيب فيه ألهنم مل جيمعوا بينهما بعلة وعلى أن قوله الاليت يف حجوركم من نسائكم نعت للربائب 
  دون أمهات النساء ألن أمهات نسائنا لسن يف حجورنا وال هن من نسائنا وقوله الاليت دخلتم هبن وإن رجع إىل 

و من متام نعت الربائب فصح أن الكالم صريح يف تقييد الربائب ال ما تقدم فكان أمهات النساء على النساء فه
  اإلهبام الذي اهبمه اهللا عز و جل 

  باب يف ختصيص العموم باألدلة املنفصلة

   اعلم أن األدلة املنفصلة هي أدلة العقل وكتاب اهللا سبحانه وسنة رسوله صلى اهللا عليه و سلم واإلمجاع
فالعقل خيص به عموم الكتاب والسنة وذلك أنا خنرج بالعقل الصيب واجملنون من أن يكونا مرادين خبطاب اهللا 

سبحانه بالعبادات يف احلال وال خنرجهما من أن يكونا مرادين باخلطاب إذا كملت عقوهلما ألمجاع املسلمني على أن 
أقيموا الصالة وإلمجاعهم على وجوب الصالة عليه وال دليل الصيب إذا بلغ فالصالة واجبة عليه لقول اهللا سبحانه 

يدل على جتدد أمر له وألنه لو لزمته الصالة ألمر جمدد لوجب أن يسمعه ويعلمه أو يعلمه العلماء فأما أنه خارج 
موم من اخلطاب يف احلال ملكان دليل العقل فقد امتنع قوم من القول بأن أدلة العقل ختص الكتاب وقالوا إن الع

مرتب عليها وقم أطلقوا املنع من ذلك إطالقا فيقال هلؤالء أتعلمون بالعقل أن اهللا سبحانه مل يرد بقوله يأيها الناس 
اعبدوا ربكم اجملانني واألطفال أم ال فان قالوا نعلم ذلك لكنا ال نسميه ختصيصا خالفوا يف االسم ووافقوا يف املعىن 

خيرج من اخلطاب بعض ما تناوله من األشخاص وإن قالوا بالثاين فهو فاسد  وقيل هلم ليس للتخصيص معىن إال أن
ألن الصيب واجملنون ال ميكنهما فهم املراد ال على مجلة وال على تفصيل فارادة الفهم مما ال يتمكن منه تكليف ملا ال 

  يطاق ويتعاىل اهللا عن ذلك فان قالوا دليل العقل متقدم واملخصص ال 



وز أن يتقدم إن قيل فلم كنتم بالتمسك بدليل العقل أوىل من التمسك بعموم الكتاب وهال شرطتم يتقدم قيل بل جي
يف دليل العقل أن ال يعارضه عموم الكتاب قيل إن دليل العقل دل على قبح إرادة الفهم ممن ال يتمكن منه داللة 

وهلم لفظ كتاب أو مل يتناوهلم إذ العلة يف مطلقة ومل يدل على قبحها يف حال دون حال أال ترى انا نعلم قبحها تنا
قبحها كوهنم غري متمكنني فوجب التمسك به على اإلطالق وعموم الكتاب ملا كان حمتمال للتخصيص وكنا ال نعلم 

  معه حسن إرادة ما ال يطاق ثبت أنه ال يدل على حسنها فوجب ختصيصه 
مجلة أو تفصيل ليس مبخاطب بالعبادات يف احلال فما  إن قيل إذا كان من ال يتمكن من فهم املراد باخلطاب على

مراد الفقهاء بقوهلم إن النائم يف مجيع وقت الصالة خماطب بالصالة قيل ليس هذا مرادهم بذلك أنه قد أريد منه أن 
م يصلي وهو نائم أو أن يزيل النوم عن نفسه ألنه ال ميكنه كال األمرين ولو فصل هلم ذلك أبوه فعلمنا ان مراده

  غري ذلك 
  وقد ذكر قاضي القضاة أن مرادهم بقوهلم إن اإلنسان خماطب وجوه 

  منها أنه مكلف ملا تضمنه اخلطاب 
ومنها أن سبب الوجوب حاصل فيه كالنائم ألنه قد اختص بسبب وجوب قضاء الصالة خبالف اجملنون وهلذا 

  يقولون إن احلائض خماطبة بالصيام دون الصالة 
كلف إذا فعل ما تضمنه اخلطاب صح منه وإن مل يكلف فعله كقوهلم إن الفقري خماطب باحلج دون ومنها أن يكون امل

  الصيب 
ومنها أن ال يكون بينه وبني أن يكون خماطبا بالفعل إال أن يزول عنه شيء قد عرض كالفقري مىت زال عنه اسم 

  الفقر صار خماطبا باحلج 

لسكران خماطب بأحكام الطالق ومعىن ذلك انه يلزمه الفرقة إن قيل ومنها أن يلزمه حكم اخلطاب حنو قوهلم إن ا
أليس الصيب قد دخل حتت اخلطاب يف أروش اجلنايات قيل إنه مل يدخل يف اخلطاب باخراج األرش وإمنا الداخل 

  حتت اخلطاب وليه بأن خيرج األرش من مال الصيب 
عبادة كالنفقة يف احلج مل جتب يف مال الصيب وإن مل تتبع وذكر قاضي القضاة أن احلقوق الثابتة يف املال إن تبعت 

عبادة ومل تفتقر إىل نية كأرش اجلنايات وجب من ماله وإن احتاجت إىل نية كالزكاة فقد اختلف الفقهاء يف وجوب 
  ذلك يف ماله 

ها بطهارة قيل فان قيل وإذا مل يدخل الصيب يف العبادات فلم فصل بني صالته بال طهارة وبطهارة وحكموا بصحت
مرادهم بذلك أهنا إذا كانت بطهارة فهي على الصفة اليت تسقط فرض البالغ وليس كذلك إذا كانت بال طهارة أو 
ألهنا إذا كانت بطهارة فقد وقعت املوقع الذي أمرنا أن نأخذه هبا وليس كذلك إذا كانت بال طهارة وليس مرادهم 

ض عنه إلمجاعهم على أنه ال فرض عليه إن قيل أفليس قد اختلفوا يف بذلك أهنا إذا كانت على طهارة أسقطت الفر
صحة إسالمه وكيف ال يكون عندهم أهل التكليف قيل إن من يصحح إسالمه إمنا يصححه إذا كان يعقل اإلسالم 

ميتنع  وعنده أنه إذا كان كذلك كان مكلفا لإلسالم لصحة االستدالل منه وأيضا فلو مل يكن مكلفا يف تلك احلال مل
  ورود الشريعة بأنه إذ أظهر اإلسالم يف هذه احلالة أخذناه إذا بلغ كما نأخذه به إذا وقد أسلم أبواه قبل بلوغه 

  باب يف ختصيص الكتاب والسنة بالكتاب والسنة



ا على وأما ختصيص الكتاب بالكتاب فانه إذا جاز أن يبني اهللا سبحانه خبطابه العام بعض ما تناوله فقط جاز أن يدلن
  ذلك بالكتاب كما جاز أن يدلنا 

بالكتاب على غري ذلك من األحكام وقد خص اهللا سبحانه قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا بقوله وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن وخص قوله وال تنكحوا املشركات 

ذين أوتو الكتاب من قبلكم وليس ميتنع قول اهللا سبحانه لنبيه صلى اهللا عليه و حىت يؤمن بقوله واحملصنات من ال
سلم لتبني للناس ما نزل إليهم من أن يبني عز و جل بكالمه ما أنزله إلينا مع أن اهللا قد وصف كتابه بان فيه تبيانا 

  لكل شيء فجاز كون بعضه بيانا لبعض 
أن تدلنا السنة على غري ذلك من األحكام وقد خص النيب صلى اهللا  وأما ختصيص الكتاب بالسنة فجائز كما جيوز

  عليه و سلم بقوله ال يرث القاتل وال يتوارث أهل ملتني قول اهللا سبحانه للذكر مثل حظ األنثيني 
وأما ختصيص السنة بالسنة فأكثر من أن حيصى وقد أىب قوم ذلك ألنه نصب صلى اهللا عليه و سلم مبينا فلم جيز أن 

  تاج سنته إىل بيان واجلواب أن كونه مبينا ال مينع من أن يبني سنته حت
والكالم يف ختصيص العام باخلاص خيتلف حبسب املقارنة والتراخي فاذا بينا جواز وقوع ختصيص الكتاب والسنة 

م وجيوز هبما على اجلملة فلنبني مىت يقع التخصيص هبما ونذكر يف ذلك قسمة يدخل فيها بناء اخلاص على العا
ختصيص قول اهللا سبحانه بفعل النيب صلى اهللا عليه و سلم ألنه كقوله يف الداللة وهلذا خصصنا قول اهللا سبحانه 

  الزانية والزاين يرجم النيب صلى اهللا عليه و سلم ماعزا 

وجيوز ختصيص الكتاب باإلمجاع ألنه إذا ثبت كونه حجة جاز أن يدل على كون الكتاب خمصوصا وقد خص 
  مجاعهم على أن العبد كاألمة يف تنصيف احلد آلية اجللد إ

  باب يف بناء العام على اخلاص

اعلم أنه إذا روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم خربان خاص وعام ومها كاملتنافيني فال خيلو إما أن نعلم بينهما 
ما أن نعلم تراخي أحدمها عن اآلخر إما التأريخ أو ال نعلم فان علمنا ذلك فإما أن نعلم اقتران أحدمها باآلخر وإ

اخلاص وإما العام فان علمنا اقتراهنما حنو أن يقول النيب صلى اهللا عليه و سلم أقتلوا الكفار ويقول عقيب ذلك ال 
تقتلوا اليهود أو يقول يف اخليل زكاة ويقول عقيبه ليس يف الذكور من اخليل زكاة فالواجب أن يكون اخلاص 

ن اخلاص أقل احتماال فيما يتناوله من العام واشد تصرحيا به من العام وهلذا لو قال الرجل لعبده خمصصا للعام أل
اشتر يل كل ما يف السوق من اللحم مث قال بعد ذلك ال تشتر حلم البقر فهم منه إخراج حلم البقر من كالمه األول 

على عمومه يلغي اخلاص واستعمال اخلاص وإخراج  إما على سبيل البداء وإما أنه مل يرده بالعموم وألن إجراء العام
  ما تناوله من العام ال يلغي واحدا منهما فكان هذا أوىل 

وإن قيل هال محلتم قوله يف اخليل زكاة على التطوع ومحلتم قوله ال زكاة يف الذكور من اخليل على نفي الزكاة 
ستعمال له على اجملاز فلستم بأحد االستعمالني بأوىل وهذا وإن كان استعماال للعام على اجملاز فان ختصيصه أيضا ا

من اآلخر واجلواب إن قوله يف اخليل زكاة يقتضي وجوهبا يف اإلناث كما يقتضيه خرب لو اختص باإلناث فلو محلناه 
 على التطوع لكنا قد عدلنا باللفظ عن ظاهره يف اإل ناث لدليل ال يتناوله اإلناث وهو قوله ال زكاة يف الذكور

  وليس كذلك إذا أخرجنا الذكور عن قوله يف اخليل زكاة 



ألنا نكون قد أخرجنا من العام شيئا لدليل قد تناوله واقتضى إخراجه منه وأيضا فما ذكره اخلصم ال يتأتى يف كل 
ال  خرب ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم لو قال اقتلوا الكفار وقال ليس ذلك باباحة وال إطالق وقال أيضا عقيبه

تقتلوا اليهود فحملنا ذلك على هني التحرمي أو التنزيه لوجب على كل حال ختصيص قوله اقتلوا الكفار ألن هذا 
  القول لو محل على الوجوب أو على الندب لكان النهي عن قتلهم وجوبا أو تنزيها خمصصا له 

وقت العمل بالعام فانه يكون بيانا  فأما إن علمنا تراخي اخلاص عن العام فانه إن كان ورد اخلاص قبل ما حيضر
للتخصيص وجيوز ذلك عند من جييز تأخري بيان العام وال جيوز عند املانعني من تأخري بيان العام وإن ورد اخلاص بعد 
ما حضر وقت العمل بالعام فانه يكون نسخا وبيانا ملراد املتكلم فيما بعد دون ما قبل ألن البيان ال يتأخر عن وقت 

أما إن كان العام هو املتراخي عن اخلاص فعند أصحاب الشافعي أن العام يبين على اخلاص فيكون املراد احلاجة و
  بالعام ما مل يتناوله اخلاص 

وميكن أن حيتجوا لذلك بأن اخلرب اخلاص حنو قول القائل ال تقتلوا اليهود مينع من قتلهم أبدا وقوله من بعد أقتلوا 
من احلاالت واخلرب اخلاص مينع من قتلهم يف تلك احلالة وإذا متانعا واخلاص أخص باليهود الكفار يفيد قتلهم يف حالة 

وأقل احتماال وجب القضاء به ولو قال اقتلوا اليهود مث قال ال تقتلوا الكفار وقد بقيت بقية من اليهود مل يقتلوا 
ا يف تلك احلال قضي باخلاص وقد احتجوا فاألمر يقتضي قتلهم يف حال من احلاالت والنهي مينع من ذلك فإذا متانع

ملذهبهم بأن اخلاص معلوم دخول ما تناوله حتته ودخول ذلك حتت العام مشكوك فيه والعام ال يترك للشك وهذا ال 
يصح ألهنم إن أرادوا أن العام لو انفرد مل يعلم دخول ما تناوله حتته فذلك غري مسلم وإن ارادوا أنه ال يعلم ذلك 

اخلاص ففي ذلك ينازعزن وهو ترك قوهلم أيضا ألهنم يقطعون على خروج ذلك من العلوم وال يشكون  ألجل اخلرب
  فيه وقالوا 

أيضا تقدم اخلاص على العام كالعهد بني املتكلم واملخاطب فانصرف اخلطاب العام إليه واجلواب أنه ال معىن لقوهلم 
أن مراده بالعام ما دون اخلاص وألنه ال يفهم السامع إال ذلك  إنه كالعهد إال أن املتكلم قد دل باخلاص املتقدم على

  ويف ذلك ينازعون 
  وذهب أصحاب أيب حنيفة وقاضي القضاة إىل أن العام املتأخر ينسخ اخلاص املتقدم واحتجوا بأشياء 
احدا فقط من منها أن اللفظ العام يف تناوله آلحاد ما وجد حتته جيري جمرى ألفاظ خاصة كل واحد منها يتناول و

تلك اآلحاد ألن قوله اقتلوا املشركني جيري جمرى قوله اقتلوا زيدا املشرك أقتلوا عمرا أقتلوا خالدا ولو قال ذلك 
بعد ما قال ال تقتلوا زيدا لكان الثاين ناسخا فكذلك ما ذكرناه واجلواب أن اللفظ العام جيري جمرى ألفاظ خاصة 

ا فقط وال جيري جمراها يف امتناع دخول التخصيص عليه ألن اللفظ اخلاص لشيء بآحاد ما تناوله يف كونه متناوال هل
واحد مل يدخل حتته اشياء فيخرج بعضها والعام قد تناول أشياء ميكن أن يراد به بعضها فصح قيام الداللة على ذلك 

  وهلذا كان اخلاص املقارن للعام خمصصا له وما ذكروه مينع من ختصيصه له 
اص املتقدم يتأتى نسخة والعام ميكن أن يرفعه فكان ناسخا له واجلواب يقال هلم ومل إذا أمكن أن يرفعه ومنها أن اخل

وجب ذلك فيه وأيضا فكما ميكن أن يتصور فيه كونه رافعا للخاص املتقدم فيمكن أن يتصور فيه كونه خمصوصا 
وهل نوزعتم إال يف ذلك وأيضا فإمنا ميكن أن باخلاص املتقدم فان قالوا كونه متأخرا يقتضي كونه ناسخا قيل هلم 

  ينسخ املتقدم إذا مل يثبت كونه خمصوصا باملتقدم فبينوا ذلك وقد متت لكم املسألة 
ومنها أن يقال تردد اخلاص املتقدم بني كونه منسوخا وخمصصا مينع من كونه خمصصا ألن البيان ال يكون ملبسا 

  واجلواب أن اخلصم يقول ليس 



ي بني هذين بل قد صح كونه خمصصا وعلى أنه إن منع هذا التردد من كونه بيانا للتخصيص ليمنعن يتردد عند
التردد بني كون العام ناسخا للخاص ومبنيا عليه من كونه بيانا للنسخ فصح أن العام يبين على اخلاص املتقدم ملا 

  ذكرناه من الداللة األوىل 
صحاب الشافعي أن اخلاص منهما خيص العام وهذا سديد على أصوهلم ألنه فأما إذا مل يعرف التأريخ بينهما فعند أ

ليس للخاص مع العام إال أن يقارنه أو يتأخر عنه أو يتقدمه وقد بان وجوب خروج ما تناوله اخلاص من العام يف 
مهم بالتاريخ األحوال الثالثة وأيضا فان فقهاء األمصار يف هذه األعصار خيصون أعم اخلربين بأخصهما مع فقد عل

وليس يعترض ذلك بأن ابن عمر رضي اهللا عنه ال خيص قول اهللا سبحانه وأمهاتكم الآليت أرضعنكم يقول النيب 
صلى اهللا عليه و سلم ال حترم الرضعة وال الرضعتان ألنا إمنا ادعينا إمجاع أهل هذه األعصار وحيتمل أن يكون ابن 

  عمر امتنع من ذلك لدليل 
  ألة بأشياء ال تدل وقد احتجوا للمس

منها قوهلم إذا مل يعرف التأريخ بني اخلربين وجب محلهما على أهنما وردا معا كالغريقني اللذين ال يعرف اقتران 
غرقهما وال يقدم أحدمها على اآلخر فحمل أمرمها على أهنما غرقا معا واجلواب أن األمة مل جتمع على ذلك بل قد 

كل واحد منهما من اآلخر ومنهم من جعل كل واحد منهما كأنه مل خيلق أبدا  ورث بعض الصحابة رضي اهللا عنهم
ومل يورث أحدمها من اآلخر وهذا ميكن أن حيتج به خمالفهم ألنه ملا اشتبه حاهلما مل يورث أحدمها من االخر فكذلك 

  إذا اشتبه حال اخلربين جيب أن ال يعترض بأحدمها على اآلخر وأن يرجع إىل أمر آخر 
  ها قوهلم وإذا وجب ختصيص العموم باالستثناء فكذلك باخلرب ومن

اخلاص واجلواب أن هذا قياس بغري علة والفرق بينهما أن االستثناء ملا مل يستقل بنفسه علم أنه مقارن للعموم غري 
ن يكون متقدم عليه وال متراخ عنه فلم ميكن فيه أن يكون منسوخا وليس كذلك اخلاص املستقل بنفسه ألنه ميكن أ

متقدما ونظري االستثناء أن يقطع على مقارنة اللفظ اخلاص فإن قالوا اللفظ اخلاص إذا تقدم مل يكون منسوخا بل 
  يكون خمصصا للعام املتأخر رجعوا اىل ما ذكرناه أوال من بناء املسألة على ذلك 
أن أصل القياس إن كان متقدما  ومنها قوهلم إن القياس يعترض به على العام فاخلرب اخلاص أوىل بذلك واجلواب

على اخلرب العام وكان منافيا له فانه ال جيوز القياس عليه عند اخلصم ألنه منسوخ بالعام مثاله أن يقول النيب صلى 
اهللا عليه و سلم ال تبيعوا الرب مث يقول بعد مدة أحللت لكم مجيع البياعات فان املخالف ينسخ حترمي الرب وال جييز 

عليه يف التحرمي وإن اشتبه تقدمه مل جيز القياس عليه أيضا وإن كان اصل القياس غري متقدم للعام على قياس األرز 
وجه ينافيه صح القياس عليه وخص به العام مثاله إن هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الرب مث قال بعد مدة 

رب فيجوز أن يقاس على الرب املكيالت وخيص من أحبت لكم بيع ما سوى الرب فان ذلك ال ينسخ النهي عن بيع ال
  مجلة هذا العموم وال يشبه هذا مسألتنا ألن يف مسألتنا ميكن أن يكون املتقدم منسوخا بالعام 

ومنها أنه لو مل خيص العام باخلاص كنا قد ألغيناه واجلواب أن للخصم أن يقول إن أردمت بالغاء اخلاص أن ال يستعمل 
منه وحنن ال نقول به وإن أردمت أنا ال نستعمله اآلن وإن كان مستعمال يف وقت فذلك جائز  أصال فاحلكمة متنع

  عندنا وهذه حالة املنسوخ 
ومنها أنا لو مل خنص العام منهما باخلاص لوجب إما نسخ اخلاص بالعام أو إلغاؤمها والنسخ ال جيوز مع فقد التأريخ 

خلصم حيوج التخصيص أيضا إىل تأريخ ألنه ال خيص العام خبرب متقدم وكالم احلكيم ال جيوز إلغاءه واجلواب أن ا
  وأما إلغاؤمها فغن أريد به الرجوع إىل غريمها أو إىل ترجيح وترك 



استعماهلما بأنفسهما فذلك ال يأباه اخلصم ويقول إمنا ال جيوز ذلك إذا أمكن استعمال الكالمني فأما مع فقد 
ه ليس محل احلال فيهما على التخصيص أوىل من النسخ وال محل احلال فيهما على اإلمكان فال ميتنع وقد علمنا أن

  النسخ أوىل من التخصيص 
فأما أصحاب أيب حنيفة فإهنم يقولون إنه إذا مل يعرف التأريخ بني اخلربين العام واخلاص توقف فيهما ورجع إىل 

وهلم ألن عندهم أن اخلرب العام املتأخر ينسخ غريمها أو إىل ما يرجح به أحدمها على االخر وهذا سديد على أص
اخلاص املتقدم وخيص باخلاص املقارن له واملتأخر وإذا مل يعرفوا التأريخ جوزوا أن يكون اخلاص متقدما فيكون 

منسوخا وجوزوا أن ال يكون متقدما فيخرج من العام ما تناوله فوجب التوقف فيها إذ ليس احلكم بأحد األمرين 
خر فكذلك يلزم لو قيل بالوقف إذا علم تأخري اخلرب العام ألنا إذا مل نعرف التأريخ مل نأمن أن يكون أوىل من اآل

  اخلاص متقدما فنكون مترددين بني أن يكون خمصوصا وبني أن يكون منسوخا 
  وقد احتجوا بأشياء ال تدل 

ترضها اخلاص فكذلك العام وقد تقدم منها أن العام جيري تناوله لآلحاد جمرى ألفاظ خاصة باألعداد وهذه ال يع
  اجلواب عن ذلك 

ومنها أنه لو خص أحد اخلربين أعمهما خيص أحد العلتني أعمهما واجلواب أن ذلك قياس بغري علة ويلزم أن ال 
خيص العام باخلاص املقارن له وعلى أن ختصيص العلة ال جيوز أصال وليس كذلك ختصيص العام فجاز أن خيصه 

  نعرف بينهما التاريخ قالوا فاذا وجب التوقف يف هذين اخلربين فالواجب الرجوع إىل الترجيح  اخلاص وإذا مل
وقد ذكر عيسى بن أبان وجوها من الترجيح منها أن يكون أحدمها متفقا على استعماله كخرب األوساق ومنها أن 

  يعمل معظم األمة بأحدمها ويعيب على 

  ركه العمل خبرب أيب سعيد يف الربا ومنها أن تكون الرواية ألحدمها أشهر من مل يعمل به كعيبهم على ابن عباس ت
وزاد الشيخ أبو عبد اهللا أن يتضمن أحدمها حكما شرعيا وأن يكون أحدمها بيانا لآلخر باتفاق كاتفاقهم على أن 

  ها عليه قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ال قطع إال يف مثن اجملن بيان آلية السرقة فوجب لذلك بناؤ
وهذه األمور أمارة لتأخر أحد اخلربين ألنه لو كان اخلرب متقدما منسوخا ما اتفقت األمة على استعماله وال عابوا 
من ترك استعماله وملا كان النقل له أشهر وملا أمجعوا على أنه بيان له قد نسخه وكون احلكم غري شرعي يقتضي 

  رب املتضمن احلكم الشرعي متأخر وهذا الوجه يضعف كون اخلرب الذي يضمنه مصاحبا للعقل وأن اخل

  باب يف العموم إذا خص هل يصري جمازا أم ال

ذهرب قوم إىل أنه ال يصري جمازا بالتخصيص متصال كان املخصص أو منفصال لفظا كان أو غري لفظ وقال آخرون 
تلفوا يف تفصيل تلك احلال فقال يصري جمازا يف كل هذه احلاالت وقال آخرون يصري جمازا يف حال دون حال واخ

بعضهم إن خص بدليل لفظي مل يصر جمازا متصال كان الدليل أو منفصال وإن خص بدليل غري لفظي كان جمازا 
وقال آخرون يكون جمازا إال أن خيص بلفظ متصل وقال آخرون يكون جمازا إال أن يكون خمصصه شرطا أو استثناء 

  أن يكون خمصصه شرطا أو تقييدا بصفة وجعله جمازا باالستثناء  وقاضي القضاة يقول يكون جمازا إال
  واعلم أن القرينة املخصصة إما أن تستقل بنفسها يف الداللة أو ال تستقل 



بنفسها فإن استقلت بنفسها فهي ضربان عقلية ولفظية أما العقلية فنحو الداللة الدالة على ان غري القادر غري مراد 
ا اللفظية فنحو أن يقول املتكلم بالعام أردت به البعض الفالين فقط ويف هذين القسمني باخلطاب بالعبادات وأم

يكون العموم جمازا ألن القرينة دلت على أن املتكلم استعمل العام ال فيما وضع له وهذا معىن اجملاز إن قيل هال 
فظ العام جمازا قيل جمازا قيل أن القرينة قد قلتم إن املتكلم أراد البعض فقط باللفظ العام وبالقرينة معا فال يكون الل

تكون سابقة للفظ العام حنو خلق العلم فينا بأن العاجز ال يكلف أو نصب الداللة على ذلك وهذا أسبق من العموم 
فال جيوز أن يريد هبما البعض وقد تكون القرينة إشارة من املتكلم منا متأخرة عن كالمه بزمان يسري فال جيوز أن 

البعض هبا والكالم العام وقد تكون القرينة من فعل غري املتكلم حنو أن يتكلم النيب صلى اهللا عليه و سلم بالعام يريد 
فيخصه اهللا سبحانه ويلزم أن يكون اللفظ العام املقترن به القرينة ال حقيقة وال جمازا ألنه ما أريد به ما وضع له وال 

اللفظ والقرينة لزم كون املعاين من مجلة احلقائق ويلزم أن ال يكون يف غري ما وضع له وإن جعلوا احلقيقة جمموع 
الكالم جمازا بل يكون الكالم قد قصد به مع قرينته وجه اجملاز فان قيل هال قلتم وضعوا العموم لالستغراق مع فقد 

فال ميكن أن حتصروها  القرينة ووضعوا ملا تقتضيه القرينة من التخصيص مع وجودها قيل إن القرائن كثرية ال حتصى
حىت تضعوا العموم مع كل واحدة منها ملا تقتضيه وأيضا فيمكن أن يقال إن األلفاظ كلها وضعت مع وجود 

القرائن ملا يدل عليه القرائن ويف ذلك رفع اجملاز من الكالم وأيضا فان القرينة تدل على أن املتكلم استعمل لفظ 
ك فقد دلت على أن املتكلم استعمل لفظ العموم يف البعض فان كانت إذا العموم يف البعض فان كانت إذا دلت ذل

دلت على ذلك فقد دلت على أن املتكلم قد استعمله فيما وضع له فذلك رجوع إىل قول أصحاب الوقف وكان 
  قته جيب لو أراد املتكلم باللفظ العموم مع أن العقل يدل على ختصيصه أن يكون متجوزا وغري مستعمل له على حقي

فان قالوا هال قلتم إن القرينة كالعهد يف وجوب انصراف العموم إىل ما يقتضيه وال يكون جمازا كما لو انصرف إىل 
العهد واجلواب إن الم التعريف وضعت لتقييد ما السامع به أعرف فان كان بينه وبني املتكلم عهد فهو به أعرف 

يعرف إال اجلنس فانصرف إليه وليس كذلك ما يدل عليه األدلة  فانصرف أليه الكالم وإن مل يكن بينهما عهد فليس
العقلية ألنه إمنا يعرف انصراف العموم إليه إذا علم بدليل عقلي أن بعض العموم ال جيوز أن يراد وعلم أن املتكلم 

للفظ يف حكيم ورمبا غمض الدليل على أنه ال جيوز أن يراد فجرى جمرى سائر األدلة املخصصة سيما وما يفيده ا
املواضعة ال يقف على حكمة املتكلم وأيضا فاذا ثبت أن األلف والالم تفيد االستغراق فاألوىل أن يقال إهنما 

ينصرفان إىل العهد بقرينة وهو معرفة السامع بقصد املتكلم وجيري ذلك جمرى مجيع ألفاظ العموم اليت تعلم من 
   قصد املتكلم أنه استعملها يف اخلصوص ويكون جمازا

فأما إن كانت القرينة ال تستقل بنفسها حنو االستثناء والشروط والتقييد بالصفة كقول القائل جاءين بنو متيم الطوال 
فقد ذهب قاضي القضاة إىل أن االستثناء جيعل العموم جمازا ومل يقل ذلك يف الشروط والصفة وعند الشيخ أيب 

هبذه األمور الثالثة ولعله عين ما نذكره اآلن وهو أن هذه األمور  احلسن الكرخي رمحه اهللا أن العموم ال يصري جمازا
الثالثة جتعل لفظ العموم من مجلة كالم وال يكون لفظ العموم بانفراده حقيقة وال جمازا ويكون العموم مع االستثناء 

متيم الطوال  مبجموعها حقيقة وكذلك هو مع الشرط ومع الصفة والدليل على ذلك أن القائل إذا قال اضرب بين
أو قال إن كانوا طواال أو قال إال من دخل الدار فانه يرد بعضهم بلفظ العموم وحده ألنه لو كان كذلك ما كان 

قد أراد باالستثناء أو الشرط أو الصفة شيئا ألن هذه األشياء توضع لشيء يستقل يف داللتها عليه فيقال إن املتكلم 
م وحده البعض وألنه إذا أراد البعض بلفظ العموم مل يبق شيء يريده باالستثناء قد أراد هبا ذلك الشيء وأراد بالعمو

  والشرط والصفة فثبت أنه إمنا 



عىن البعض جملموع األمرين يبني ذلك أن النافني للعموم ملا قالوا لو كان لفظ العموم مستغرقا لكان استعماله يف 
وع العموم واالستثناء فاذا ثبت أن املتكلم مل يعن بلفظ العموم البعض نقضا قلنا هلم إن املتكلم قد عىن البعض جملم

وحده االستغراق وال البعض ثبت أنه إذا كان مع هذه األمور مل يكن بانفراده حقيقة وال جمازا أو إذا ثبت أنه قد 
  عين البعض مبجموع األمرين ومها ال يفيدان إال ذلك البعض ثبت أن جمموعهما حقيقة فيه 

ضي القضاة يف الشرح بني التخصيص باالستثناء وبالشرط فقال إن الشرط ال خيرج شيأ من آحاد وقد فصل قا
العموم فلم جيعله جمازا وإمنا خيرج حاال مم احلاالت ألنك إذا قلت أكرم بين متيم إن كانوا دخلوا الدار مل يتعرض 

ما تناول اآلحاد جيعل العموم جمازا وما ذلك لالعيان وليس كذلك إذا استثنيت اآلحاد واجلواب أن يقال ومل كان 
تناول األحوال ال جيعله جمازا على أن الشرط إذا أخرج بعض احلاالت فقد أخرج بعض األعيان ألنك إذا قلت 

أكرم بين متيم إن كانوا دخلوا الدار فقد أخرجت األعيان الذين مل يدخلوا الدار وقد يتناول الشرط األعيان ألنك 
  متيم إن كانوا من بين سعد فقد أخرج غريهم من األشخاص  إذا قلت أكرم بين

  باب يف صحة االستدالل بالعموم املخصوص

اختلف الناس يف العموم املخصوص هل يصح االستدالل به فيما عدا املخصوص أم ال فلم جيز عيسى بن أبان وأبو 
ز ذلك قوم يف حال دون حال ثور االستدالل به على ذلك على كل حال وأجاز ذلك آخرون على كل حال وأجا

واختلفوا يف تفصيل تلك احلال فقال الشيخ أبو احلسن إن خص العموم بشرط أو استثناء صح التعلق به فيما عدا 
املخصوص وإن خص بدليل منفصل مل يصح ذلك وقال الشيخ أبو عبد اهللا إن كان املخصص والشرط قد منعا من 

  بشرط ال ينىبء عنه تعلق احلكم باالسم العام وأوجبا تعلقه 

الظاهر مل جيز التعلق به عنه وإن مل مينعا من تعلقه باالسم العام فانه يصح التعلق به ومثل القسم األول بقول اهللا 
سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وذلك ألن قيام الداللة على اعتبار احلرز مقدار املسروق مينع من تعلق 

قوعه على احلرز الذي ال ينىبء اللفظ عنه فلم جيز التعلق به ومثل للقسم الثاين بقول اهللا القطع بالسرقة ويقتضي و
سبحانه فاقتلوا املشركني ألن قيام الداللة على املنع من قتل معطي اجلزية ال مينع من تعلق القتل بالشرط فلم ميتنع 

وم املخصوص واملشروط لو تركنا وظاهره من التعلق به من قتل من مل يعط اجلزية وقال قاضي القضاة إن كان العم
دون الشرط والتخصيص كنا منتثل ما أريد منا ونضم إليه ما مل يرد منا احتجنا إىل بيان ما مل يرد منا ومل حنتج إىل 

بيان ما أريد إذ كنا نصري إليه من دون البيان ويصح التعليق بالظاهر فيه وإن كنا لو تركنا والظاهر من دون الشرط 
  ميكننا امتثال ما أريد احتجنا إىل بيان ما أريد منا إذ لسنا نكتفي بالظاهر فيه وهذا الذي ذكره عقد مذهب وداللة  مل

وينبغي أن يزاد يف القسم األول أن ال يكون العموم قد خصص ختصيصا جممال وذلك ألن اهللا سبحانه لو قال اقتلوا 
نا وقوله اقتلوا املشركني أمكننا أن نفعل ما اريد منا وما مل يرد منا املشركني مث قال لنا مل أرد بعضهم لكنا لو ترك

ومع ذلك فانه ال يصح التعلق به فيما أريد منا وإن ما قلنا إنه جيوز أن يستدل بالعموم فيما عدا املخصوص هو أن 
ن قول اهللا سبحانه معىن ذلك أنه ميكن التوصل بالعموم إىل العلم حبكم ما عدا املخصوص والداللة على ذلك هو أ

فاقتلو املشركني إذا دل الدليل على أنه ال يقتل من أعطي اجلزية من أهل الكتاب فاللفظ يتناول ما عدا هؤالء يف 
  أصل 



الوضع مفصال ومل يرد عليه ختصيص جمهول فكل ما هذه حالة فإن املتكلم به إذا كان حكيما فال بد من أن يعين ما 
على أنه ما عناه وإمنا قلنا إن اللفظ يتناول ما عدا املخصوص يف أصل الوضع ألن اسم  تناوله اللفظ إال أن يدلنا

العموم يستغرق كل املشركني وليس كلهم سواء آحادهم فهو إذا عبارة عن كل واحد منهم وهلذا لو تركنا 
يص اجملهول هو إخراج وظاهرة أمكننا قتل من أريد منا قتله وإمنا قلنا إنه مل يرد عليه ختصيص جمهول ألن التخص

بعض غري مفصل وحنن إمنا نتكلم يف عموم قد خص ختصيصا مفصال وإمنا قلنا إن كل لفظ يتناول أشياء يف أصل 
الوضع ومل خيصص ختصيصا جممال فال بد من أن يريدها املتكلم احلكيم إال أن يدل على أنه ما أراد بعضها ألن 

ن يعين خبطابه ما عنوه وإال كان ملتبسا عليهم وغري متكلم بلغتهم وهلذا احلكيم إذا خاطب قوما بلغتهم فال بد من أ
وجب أن يعين بالعموم ظاهرة إذا مل يرد عليه ختصيص وإمنا قلنا إنه مل يدلنا على أنه ما عناهم ألنه لو كان هناك 

وصا ال ألنه جيوز أن داللة لوجدها من استقصى الطلب وألن املخالف مينع من التعلق بالعموم املخصوص لكونه خمص
  يكون يف األدلة ما خيصه ختصيصا ثانيا 

يبني ما قلناه أن لفظ العموم متناول ملا عدا املخصوص فلم مل يعلم أنه قد عين بالعموم مل خيل إما أن ال يعلم ذلك 
تدل داللة  مبخصص مفصل أو جممل وذلك مفقود فجرى جمرى سائر األلفاظ املتناولة من أهل الوضع ملعانيها إذا مل

على أهنا مل ترد هبا فقد صح االستدالل بالعموم املخصوص بدليل منفصل أو متصل سواء مسي العموم جممال أو غري 
  جممل أو مسي جمازا أو غري جماز 

ويدل عليه أيضا إمجاع الصحابة ألن عليا رضي اهللا عنه تعلق يف معىن اجلمع بني األختني بقوله تعاىل أو ما ملكت 
  وبقوله وأن  أميانكم

  جتمعوا بني األختني وقال أحلتهما آية وحرمتهما آية 
وكذلك قال عثمان رضي اهللا عنه ومعلوم أن قوله أو ما ملكت أميانكم خمصوص منه البنت واألخت واحتج ابن 

رمي عباس بقوله تعاىل وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وقال قضاء اهللا أوىل من قضاء ابن الزبري وإن كان وقوع التح
  بالرضاع حيتاج إىل شروط 

واحتج عيسى بن أبان بأن العموم املخصوص قد صار جمازا بالتخصيص فخرج أن يكون له ظاهر فلم جيز التعلق 
بظاهره وألن العموم املخصوص جيري جمرى أن يقول اهللا سبحانه اقتلوا املشركني مث يقول ال تقتلوا بعض املشركني 

اهر فكذلك غريه من التخصيص واجلواب عن األول أنه إن أراد العموم صار جمازا فكما مينع ذلك من التعلق بالظ
من حيث مل يرد به بعض ما تناوله فذلك صحيح وال مينع من التعلق به فيما عدا املخصوص ألنه متناول له على 

الوضع على أنا قد وجه احلقيقة وإن أراد به أنه جماز فيما عدا املخصوص فليس بصحيح ألنه متناول لذلك يف أصل 
بينا أنه يصح التعلق به مسي جمازا أو مل يسم جمازا واجلواب عن الثاين هو أهنم مجعوا بني التخصيص املفصل 

والتخصيص اجململ بغري علة والفرق بينهما هو أن اهللا إذا قال أقتلوا املشركني مث قال ال تقتلوا بعضهم أو قال مل أرد 
من يريد قتله من املشركني يتناوله قوله اقتلوا املشركني فلم بأن يدخل حتت أحد  بعضهم ومل يبني ذلك البعض كان

الظاهرين أوىل من أن يدخل حتت اآلخر ولو قال ال تقتلوا اليهود أمكننا أن نقتل باآلية من أريد منا ألن كل مشرك 
  تخصيص وأنه مراد باآلية إن علمنا يهوديا أدخلناه حتت املخصص وإن علمناه غري يهودي علمناه خروجه من ال

واألصل يف ذلك أن األشياء املعلومة إذا أخرج منها أشياء معلومة كنا عاملني مبا عداها وإذا خرج منها أشياء جمهولة 
بقي الباقي جمهوال ال ينفصل مما عداها فال ندري ما الذي خرج مما مل خيرج أال ترى أن العشرة معلومة فاذا علمنا أنه 



  الثة علمنا أنه قد بقي سبعة وإذا علمنا أنه قد خرج منها عدد ال نعلمه مل ندر ما بقي منها قد خرج منها ث
وحنن من بعد ذاكرون أعيان األدلة فنقول أما قول اهللا عز و جل فاقتلوا املشركني فقد مضى الكالم فيه حني جعلناه 

ق به يف وجوب الصالة الشرعية ألن اسم الصالة مثاال للجملة املتقدمة وأما قوله أقيموا الصالة فانه ال يصح التعل
يف اللغة ال يتناول هذه الصالة وهلذا لو خلينا وهذه اآلية مل نعرف وجوهبا وال أمكننا فعلها بعينها إن قيل هال يصح 
اء التعلق بقوله أقيموا الصالة يف وجوب الدعاء ألن اسم الصالة يتناوله يف اللغة فاذا دلت الداللة على وجوب أشي

مع الدعاء وسقوط وجوب الدعاء مع فقد تلك األشياء كان ختصيصا قيل هذا يقتضي أن يكون املراد بقوله اقيموا 
الصالة الدعاء وهذا باطل ألنا قد بينا أن اسم الصالة يتناول يف الشريعة مجلة هذه األفعال الشرعية وليس بأن يقال 

ليه بأوىل من أن يقال إنه يتناول يف الشريعة ما عدا الدعاء إنه يتناول الدعاء وما عداه شرط يف وقوع النص ع
والدعاء شرط يف وقوع االسم عليه وعلى أن غرضنا أنه ال يصح االستدالل هبذه اآلية على وجوب مجلة هذه 

  األفعال والسائل مل ينازع يف ذلك 
ارق سرق قليال أو كثريا من حرز أو وأما قول اهللا عز و جل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فأنه عام يف كل س

  من غري حرز فقيام 

الداللة على اشتراط احلرز وقدر خمصوص ال مينعنا من العلم بوجوب قطع من سرق من حرز قدرا خمصوصا فان 
منع املخالف من التعلق هبذه اآلية أصال بعد قيام الداللة على هذين الشرطني فقد أفسدناه وإن منع من أن يعلم هبذه 

ية قطع أحد إال بعد أن يعلم أنه سارق قدرا خمصوصا من حرز فذلك صحيح وسنتكلم فيه من بعد وإن أراد إن اآل
قطع من اختص هبذين الشرطني فقد احتجنا فيه إىل أن تقوم الداللة على اشتراط هذين الشرطني فباطل ألنه لو مل 

ا نفتقر إىل هذه الداللة يف أن ال يقطع من مل خيتص يدل الداللة على ذلك لعلمنا قطع من اختص هبذين الشرطني وإمن
هبما ونستطيع القول يف هذه األقسام عند ذكر أسألتهم إن قيل أليس بعد قيام الداللة على اشتراط احلرز ومقدار 

املسروق ال ميكن أن يستدل باآلية على قطع من اختص هبذين الشرطني إال بعد أن يضم إليهما ما دل على 
فقد صح أنه جيوز التعلق بظاهر اآلية قيل ليس كذلك ألنه ميكننا أن نستدل على قطع من علمناه خمتصا اشتراطهما 

بالشرطني بأن نقول إنه سارق فتناولته آية السرقة من غري أن مينع مانع من كونه مرادا هبا وهذا كاف يف الداللة 
رناه وجوب قطع من اختص هبما وإن كنا نقطع من مل على قطعة أال ترى أنا لو مل نعلم هذين الشرطني لعلمنا مما ذك

خيتص هبما فبان أنا حنتاج إىل بيان الشرطني حىت ال نقطع بعض السراق ال لنقطع من جيب قطعه إال أن البيان لذلك 
قد يرد بلفظ النفي بأن يقال ال تقطعوا من سرق من غري حرز وقد يرد باإلثبات بأن يقال احلرز شرط يف القطع 

القولني إمنا ينفي القطع من غري حرز ألن إثباته مع احلرز معلوم بتناول اآلية له إن قيل أليس بعد قيام الداللة وكال 
على اشتراط املقدار واحلرز ال جيوز لكم أن تقطعوا سارقا معينا وأنتم ال تعلمون أنه سارق من حرز مقدارا 

 يكتفي بظاهر اآلية قيل هذا صحيح غري أنه ال مينع خمصوصا وإذا علمتم ذلك علمتم وجوب قطعة فقد بان أنه ال
من االكتفاء باآلية يف قطع سارق اختص بكال الشرطني من حيث تناولته اآلية من غري مانع ألنا إمنا حنتج باآلية يف 

  قطعة ال مبا دل على أنه ال يقطع من 

على املنع من قطع السارق من غري حرز  سرق من غري حرز وذلك ألن اآلية تتناول هذا السارق وال يتناوله ما دل
وإمنا وجب أن نعلم أنه سارق قدرا خمصوصا من حرز لنعلم أنه مل يدخل حتت الدليل املخصص ال لنعلم أن اآلية 

  تناولته 



والقول يف ذلك كالقول يف عموم خمصوص وال وجه لتخصيص ذلك بأنه السرقة ألن اهللا عز و جل ملا قال فاقتلوا 
دل الدليل على املنع من قتل معطي اجلزية فانا ال نقدم على قتل شخص مشرك إال إذا علمنا أنه غري املشركني مث 

معط للجزية ولو قالوا ال تقتلوا زيدا املشرك مل جيز أن نقتل مشركا إال إذا علمنا أنه غري زيد ومىت شككنا يف ذلك 
السماء العشر ال مينع ختصيصه بأرض اخلراج من مل جيز قتله وكذلك قول النيب صلى اهللا عليه و سلم فيما سقت 

  التعلق به 
إن قيل إن آية السرقة قد شرط فيها شرط ال ينيبء لفظه عنه فجرى جمرى أن يكون القطع املذكور غري املعروف 

وليس كذلك قول اهللا تعاىل فاقتلوا املشركني ألن ما أخرج بعضهم هو دليل خمصص اجلواب أن ذلك لو ثبت مل مينع 
ن االستدالل بأن السرقة على قطع من اختص بكال الشرطني من الوجه الذي ذكرناه على أنه ال فرق بني االثنني م

ألن اشتراط احلرز واملقدار قد أخرج من اآلية من مل خيتص هبما وهذا تأثريه دون قطع من اختص بكال الشرطني ألن 
نع من قتل معطي اجلزية تاثريه املنع من قتله ال إجياب قتل ذلك مستفاد من اآلية على ما بيناه كما أن ما دل على امل

من مل يعط اجلزية ألن من مل يعط اجلزية إمنا قتلناه باآلية من حيث اقتضت قتل كل مشرك وال فرق بني أن يكون 
  على أن ما املخصص لآلية واردا بلفظ اإلثبات أو بلفظ النفي يف أنه يفيد إخراج بعض ما اقتضته اآلية على ما بيناه 

خص به آية السرقة قد ورد بلفظ النفي كقول النيب صلى اهللا عليه و سلم ال قطع إال يف مثن اجملن وقوله ال قطع يف 
مثر ولو كثر وقوهلم إن هذه األعيان ال خترج أعيان السراق وليس كذلك ما خص آية املشركني ألنه خيرج األعيان 

ا من الوجه الذي ذكرناه وأيضا فإن ما دل على اشتراط احلرز واملقدار ال مينع من االستدالل على كل واحد منهم
قد أخرج األعيان ألنه قد دل على أن من مل خيتص بالشرطني ال جيوز قطعه وقوهلم إن حد السرقة يدل على أن 
فصل القطع يستحق ألجل السرقة وشتراط احلرز مينع من استحقاق القطع مبجرد السرقة فكان جممال ال يوجب ال

بني اآليتني ألن قوله فاقتلوا املشركني بفيد استحقاق القتل ألجل الشرك فقط فاشتراط االمتناع من إعطاء اجلزية 
مينع من استحقاقه بالشرك وعلى أهنما لو انفصال من هذا الوجه مل مينع أن يتفقا يف صحة االستدالل هبما من الوجه 

يلني إثبات واآلخر نفي فهو فصل غري مؤثر وقد تكلمنا فيه وقد فصل الذي ذكرناه فإن فصلوا بينهما بأن أحد الدل
الشيخ أبو عبد اهللا بني قول النيب صلى اهللا عليه و سلم فيما سقت السماء العشر وبني آية السرقة بأن ما دل على 

علته وهي أنه  أنه ال عشر يف أرض اخلراج هو بيان لصفة اخلارج ال لصفة العشر املأخوذ وهذا ال مينع من انتقاض
قد أخذ العشر بشرط ال ينيبء عنه اخلرب وال مينع ذلك من التعلق باللفظ وعلى أن اشتراط احلرز واملقدار ليس هو 
بيان لصفة القطع وإمنا هو بيان ملقدار املسروق وموضعه فال فرق بينهما وقال أيضا إمنا صح التعلق خبرب األوساق 

اع األمة على ذلك يدلنا على بطالن القول بأنه جممل ال ينيبء عن املراد ألن ألن األمة قد تعلقت به فيقال له إمج
  األمة ال جتمع على االستدالل مبا ليس بدليل 

  إذا ؤقد ذكرنا التخصص وما به يقع وأحكام العموم فلنذكر ما عدة قوم خمصصا وليس مبخصص 

  باب يف دخول الكافر يف اخلطاب يف الشرعيات

قهاء إىل أنه غري مراد به وعند الشيخني رمحهما اهللا وأصحاهبما وطائفة من الفقهاء أنه مراد به ذهبت طائفة من الف
ومعىن ذلك أنه يلزمه اإلقرار بالتوحيد والنبوات وأن يفعل بعد ذلك الشرعيات ومىت فعلها كانت مصلحة له ومىت 

ان إخالله هبا تفويتا لتلك املصلحة فاستحق مل يوحد اهللا سبحانه ويصدق األنبياء عليهم السالم وأخل بالشرعيات ك



العقاب على إخالله بالتوحيد وبتصديق األنبياء وبالشرعيات واخلالف إمنا يظهر يف استحقاق العقاب ويف ثبوته يف 
العقليات مع كفره ألجل إخالله بالشرعيات أم ال والناس متفقون على أنه ال يلزمه أن يفعل الشرعيات يف حال 

يكون مضامة لكفره ومتفقون على أنه ال يلزمه القضاء إذا أسلم ودليلنا على لزوم الشرعيات له هو  كفره على أن
أن قول اهللا سبحانه وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال يتناول الكافر واملسلم إذ كل واحد منهما من 

ا به أما الدليل السمعي فإنه لو كان لظفرنا به الناس وال مانع من دليل مسعي أو عقلي من دخوله حتته فكان مراد
عند الطلب وأما العقلي فهو فقد التمكن والكافر يتمكن من احلج بأن يقدم عليه قبله اإلسالم وكان من متكن من 

الفعل على بعض الوجوه فهو له مستطيع كما أن احملدث يتمكن من أداء الصالة على الوجه الشرعي بأن يقدم 
والعراقي يتمكن من احلج بأن يقدم قبله املشي ومما يدل على املسألة أن األمة جممعة على أن الكافر قبلها الوضوء 

  حيد على زناه على وجه النكال فلو مل يكن مكلفا بترك الزنا مل يكن الزنا معصية منه ولو مل 

ن أحكامنا أن ال حيد على املباح يكن معصية منه مل يعاقب على فعله فإن قيل إمنا حد ألنه قد التزم أحكامنا قيل فم
فلو كان الزنا منه مباحا ملا حد عليه إن قيل قد كلف الكافر بترك الزنا ألنه مع كفره ميكنه تركه وليس كذلك 

الصالة والصيام ألنه ال ميكنه مع كفره فعلهما فلم خياطب بفعلهما قيل إنه ال يكلف بترك الزنا إال وقد كلف أن 
إىل العلم بقبحه إال بشريعة اإلسالم ألن ما عداها من الشرائع قد منع املكلفون من الرجوع يعلم قبحه وال سبيل 

إليه وال ميكنه مع جحد اإلسالم أن يعلم قبح شيء كما ال ميكنه فعل الصالة يف هذه احلال فال فرق بينهما قيل لكم 
  مثله يف الصالة واحلج 

 يؤتون الزكاة ذم هلم على كفرهم واختالهلم بالزكاة كما أن دليل قول اهللا عز و جل وويل للمشركني الذين ال
  قول القائل ويل للسراق الذين ال يصلون ذم على السرقة وترك الصالة 

  دليل قول اهللا سبحانه فال صدق وال صلى ولكن كذب وتوىل 
  ذم على كل ذلك 

نفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال يزنون ومن دليل قول اهللا سبحانه والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون ال
يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة فإذا ضوعف عليه العذاب جملموع ذلك وقد دخل فيه الزنا 

  فيثبت كونه حمظورا عليه 
على ذلك دليل قول اهللا سبحانه قالوا مل نك من املصلني ومل نك نطعم املسكني وكنا خنوض مع اخلائضني فذمهم 

  وإطعام الطعام يتعلق الذم بتركه هو الزكاة 
  إن قيل قوله مل نك من املصلني معناه مل نك من مجلة املصلني يعين 

املؤمنني واجلواب أن ذلك ال يتأتى يف قوله مل نك نطعم املسكني ألنه علق الذم على كوهنم غري مطعمني على أن قوله 
هم ألهنم مل يصلوا كما أن قول القائل إمنا عاقبين فالن ألنين مل أك من املطيعني مل نك من املصلني يفيد تعليق الذم علي

يفيد أنه عاقبه ألنه مل يطعه إن قيل قوله مل نك من املصلني جيوز أن يكون إخبارا عن قوم كانوا ارتدوا بعد إسالمهم 
يفيد أهنم مل يصلوا يف مجيع الزمان ومل يكونوا قد صلوا يف حال إسالمهم ألن قوله تعاىل مل نك من املصلني ليس 

املاضي أال ترى أن من صلى مرة واحدة يقال إنه قد صلى فيما مضى وال يقال إنه ما صلى فيما مضى واجلواب أن 
قوله سبحانه مل نك من املصلني هو جواب اجملرمني املذكورين يف قوله عز و جل يتساءلون عن اجملرمني وذلك عام يف 

وغري املرتدين على أن قوله قالوا مل نك من املصلني إما أن يفيد أهنم مل يصلوا يف مجيع الزمان املاضي  اجملرمني املرتدين



أو يف زمان غري معني وال يفيد زمانا معينا كما أن قولنا فالن عوقب ألنه مل حيج إمنا يدل على وجوب احلج يف زمان 
  الصالة يف زمان معني غري معني ومن حيمل اآلية على املرتد حيملها على وجوب 

دليل لو مل يلزم الكافر الشريعة مل يلزمه النظر يف معجزة النيب صلى اهللا عليه و سلم ألنه إمنا يلزمه ذلك خوفا من أن 
يكون شرعه مصلحة له تفوته إن مل ينظر يف معجزته ولو كان الشرط يف كون شرعه مصلحة له أن يعلم صدقه ملا 

لشرط ليلزمه شرعه إذ كان مجيع ما يفعله املسلم من الواجبات العقلية ويتركه من لزمه بالعقل أن جيعل هذا ا
  املقبحات العقلية ألجل فعله للشرعيات يفعله الكافر ويتركه وإن مل يفعل الشرعيات فإن قالوا إن الكافر قد يترك 

قيل هلم قد سلمتم املسألة وقد  الواجبات العقلية اليت يفعلها املسلم ولو أسلم وفعل الشرعيات فعل تلك الواجبات
وجب استحقاقه العقاب ألنه قد فوت نفسه مصلحة ميكنه التوصل إليها وهذا الدليل إنا يصح على قول من قال ال 

جيوز أن يكون علم املكلف بنبوة النيب صلى اهللا عليه و سلم بانفراده مصلحة يف العقليات فأما من جوز ذلك فال 
هلذا الوجه فإذا علم نبوته لزمته شريعته ويدل عليه قوله سبحانه وما أمروا إال ليعبدوا اهللا  ميتنع ان يقول يلزمه ذلك

  خملصني اآلية وهذا يف الكافر 
  واحتج املخالف بأشياء 

ومنها أنه لو كان الكافر مكلفا للشرعيات لكلف ما ال يطيقه ألنه يستحيل أن يفعل الشرعيات عبادة وقربة مع 
املستحيل هو أن يضم الشرعيات إىل كفره ومل يكلف ذلك وإمنا كلف الصالة بأن يقدم اإلسالم كفره واجلواب أن 

فإن قالوا كذلك نقول قيل أنتم جتعلون الشرط يف كوهنا مرادة منه تقدمي إسالمه وإذا مل يسلم ال يستحق العقاب 
نه الصالة بأن يقدم اإلسالم عليها فإن على إخالله بالصالة وحنن نلحق به العقاب ونقول إن اهللا سبحانه قد اراد م

وافقتم يف العقاب فقد زال اخلالف يف املسألة ألنه ليس للمسألة فائدة إال يف االستحقاق للعقاب وفوات املصلحة 
ونظري ذلك تكليف احملدث للصالة بأن يزيل احلدث فإن مل يفعل استحق العقاب على اإلخالل بالوضوء والصالة 

ئض الصالة بأن تزيل احليض ألن ذلك غري ممكن هلا وإزالة احلدث مقدورة وميكن أن حيتجوا ويفارق تكليف احلا
ويقولوا لو كلف الكافر الشرعيات مل خيل إما أن يكلف إيقاعها مضامة للكفر وذلك غري ممكن أو يكلف فعلها 

بشرط يعلم أنه ال حيصل  بشرط أن ال يكفر فيجب أن يكون اهللا سبحانه قد كلف الشرعيات من يعلم أنه ال يؤمن
  وذلك مستحيل عندكم 

واجلواب يقال هلم إنا ال نقول إنه كلف بشرط بل نقول إنه كلف الشرعيات واإلميان باألنبياء معا واإلميان هبم 
وصلة إىل الشرعيات وله سبيل إىل كال األمرين فحمله هذا التكليف غري موقوف على شرط يعلم املكلف أنه ال 

كر أن يكلف العامل بالغيب من يعلم أنه ال يتمكن من الفعل وال سبيل له إليه بوجه بشرط أن يتمكن حيصل وإمنا نن
  وهذا غري قائم يف مسألتنا 

  ومنها أنه لو كلف فعلهما ومل حيمل على أدائهما 
قوف ومنها قوهلم لو كلف الشرعيات لوجب إذا أسلم أن يلزمه القضاء وهذا باطل ألن القضاء فرض ثان فهو مو

  على الداللة أال ترى أن اجلمعة واجبة وال جيب قضاؤها بعينها وصوم احلائض غري واجب وجيب قضاؤه 
ومنها لو كلف الكافر أداء الزكاة لوجب إذا أسلم قبل حلول احلول بيوم أن تلزمه الزكاة ألنه قد كان مكلفا 

نا ال نقول إنه إذا كان كافرا يف ابتداء بفعلها وقد حصل عند وجوب األداء بصفة يصح معها األداء واجلواب إ
احلول فإنه خوطب بأن يزكي إذا أسلم قبل حلول احلول وإمنا نقول إنه قيل له قبل ابتداء احلول أسلم واستمر 



إسالمك وإذا استمررت إىل آخره فزك فإن مل يفعل ذلك استحق العقاب على ترك اإلسالم وعلى ترك الزكاة 
قوبة على ترك اإلسالم فقط فإن أسلم يف تضاعيف احلول سقط ذمه املستحق على استدامة وخمالفنا يقول يستحق الع

كفره هبذه التوبة وملا كان باستدامة كفره إىل تضاعيف احلول فقد فوت على نفسه بالزكاة يستحق الذم على ذلك 
ما تبعه من تفويته املصلحة  إما يف احلال وإما عند حضور وقت األداء وجب إذا سقط ذم الكفر بالتوبة أن يسقط ذم

ألنه ليس تفويته املصلحة بأكثر من أن ال يفعلها إذا حضر وقتها والتوبة حتبط ذم تركها إذا حضر وقتها فكذلك 
  الندم على الكفر حيبط الذم املستحق على تفويت املصلحة 

   باستدامة الكفر إىل بعض احلول كما يقوله يف التقدم على السبب قبل حدوث املسبب

  باب يف أن العبد ال خيرج من اخلطاب بالعبادات

إعلم أن اخلطاب املشتمل على احلر والعبد جيب كوهنما معنيني به إال ملنع عقلي أو مسعي فمن املوانع أن تكون 
العبادة تترتب على ملك املال ألن ذلك ال يصح يف العبد على قول بعض الفقهاء فأما ما عدا ذلك فليس مانع مينع 

ن العبد معنيا باخلطاب إن قيل هال كان املانع من كون العبد معنيا باخلطاب هو ما ثبت من وجوب خدمته من كو
لسيده يف األوقات إذا استخدمه فيها وذلك مينعه من العبادات يف هذه األوقات قيل إنه يلزمه خدمة سيده إذا فرغ 

خمصوصا مبا دل على وجوب خدمة سيده قيل  من العبادات إن قيل مل كان الدليل الدال على وجوب خدمة سيده
ألن ما دل على وجوب خدمة سيده يف حكم العام وما دل على وجوب العبادات يف حكم اخلاص ألن كل عبادة 

  يتناوهلا لفظ خمصوص كآية الصالة وآية الصيام وغري ذلك واخلاص من حقه أن يعترض به على العام 

  باب يف ختصيص العموم بالعادات

العادة اليت هي خبالف العموم ضربان أحدمها عادة يف الفعل واآلخر عادة يف استعمال العموم أما األول  اعلم أن
فبأن يعتاد الناس شرب بعض الدماء مث حيرم اهللا سبحانه الدماء بكالم يعمها فال جيوز ختصيص هذا العموم بل جيب 

إال لداللة فلو خصصناه عند هذه العادة مل خيل إما أن حترمي ما جرت به العادة ألن العموم داللة فال جيوز ختصيصه 
  خيص بالعادة أو ألن 

األصل إباحة شرب الدماء والعادة ليست حبجة ألن الناس يعتادون احلسن كما يعتادون القبيح والعقل يف األصل 
ن ينتقل به وأما وإن اقتضى إباحة شرب الدماء فانه يقتضيها ما مل ينقلنا عنه شرع والعموم دليل شرعي فيجب أ

العادة يف استعمال العموم فيجوز أن يكون العموم مستغرقا يف اللغة ويتعارف الناس استعماله يف بعض تلك األشياء 
فقط حنو اسم الدابة فانه يف اللغة لكل ما يدب وقد تعورف استعماله يف اخليل فقط فمىت أمرنا اهللا سبحانه يف الدابة 

ما يدب من حنو اإلبل والبقر ملا بيناه من أن االسم بالعرف أحق وليس ذلك بتخصيص بشيء محلناه على اخليل دون 
  على احلقيقة ألن اسم الدابة ال يصري مستعمال يف العرف إال يف اخليل فيصري كأنه ما استعمل إال فيه 

  باب يف أن قصد املتكلم خبطابه إىل الذم واملدح ال مينع من كونه عاما



ة مينع من عموم قول اهللا سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة وأحالوا التعلق به يف ثبوت اعلم أن بعض الشافعي
الزكاة يف احللي قالوا ألن املقصد بذلك إحلاق الذم مبن يكنز الذهب والفضة وليس القصد به العموم واجلواب أن 

م ألن اللفظ عام فوجب كونه مقصودا الذم إمنا كان مقصودا باآلية ألنه مذكور فيها وهذه العلة قائمة يف العمو
  وليس مينع القصد إىل ذم من كنز الذهب والفضة من القصد إىل عموم ذم كل من كنزمها 

  باب يف اخلطاب الوارد على سبب

  ينبغي أن نذكر ما السبب الذي يرد عليه اخلطاب ونذكر قسمة اخلطاب 

  الوارد على سبب ونقيم الداللة على كل قسم من ذلك 
اخلطاب هو ما يدعو إىل اخلطاب وهو ضربان أحدمها سؤال سائل وهو مرادنا يف هذا املوضع واآلخر دنو فسبب 

  وقت العبادة 
فأما قسمة اخلطاب الوارد على سؤال فهي أن اخلطاب الذي هذا سبيله ضربان أحدمها إحالة على بيان ما تضمنه 

رضي اهللا عنه سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن السؤال صريح أو غري صريح حنو ما روي أن عمر بن اخلطاب 
الكاللة فقال يكفيك آية الصيف واآلخر هو نفسه بيان ملا تضمنه السؤال من غري إحالة إىل بيان وذلك ضربان 

أحدمها ال يستقل بنفسه واآلخر مستقل بنفسه أما الذي ال يستقل بنفسه فهو الذي ال يفهم به شيء إذا انفرد على 
و ما روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال صلى اهللا عليه و سلم أينقص كل حال حن

  الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فال إذا وحنو أن يقول اإلنسان لغريه تغد عندي فيقول ال واهللا 
املساوي له فال سبهة يف كونه  وأما اخلطاب املستقل بنفسه فضربان أحدمها مساو للسؤال واآلخر غري مساو له أما

مقصورا عليه حنو أن يسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن اجملامع يف شهر رمضان فيقول علىاجملامع يف شهر 
رمضان الكفارة فال جيوز خروج شيء من السؤال عن اجلواب إال أن تدل داللة مقارنة أو متقدمة على خروج 

  يساوي السؤال فضربان أحدمها أعم من السؤال واآلخر أخص منه  بعضه من اجلواب وأما اجلواب الذي ال
أما األخص فيجوز من احلكيم يف حال دون حال أما احلالة اليت جيوز فيها فبأن يكون السائل من أهل االجتهاد وقد 

بذلك على بقي إىل زمان العبادة وقت يتسع لالجتهاد فيجيبه النيب صلى اهللا عليه و سلم عن بعض ما سأله وينبهه 
  جواب 

البعض اآلخر أو يدله بداللة أخرى مبتدأة على بيان البعض اآلخر ألنه قد يكون من املصلحة أن يعلم بعض األشياء 
بالصريح يف احلال ويف بعضها أن يعلمه بالتنبيه أو باإلشارة إىل دليل آخر وأما احلالة اليت ال جيوز أن جييب املسؤول 

ون السائل من أهل االجتهاد أو يكون من أهله غري أن احلاجة قد حضرت حضورا ال فيها عن البعض فهو أن ال يك
  يتمكن من اإلجتهاد ألنه لو اقتصر على اجلواب عن بعض السؤال واحلال هذه لكان قد أخل مبا جيب بيانه 

يكون أعم  وأما إن كان اخلطاب أعم من السؤال فهو ضربان أحدمها أن يكون أعم منه يف ذلك احلكم واآلخر أن
منه يف حكم آخر مثال األول أن يسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن رجل اشترى عبدا فيقول النيب صلى اهللا 
عليه و سلم اخلراج بالضمان فيكون ذلك عاما يف كل عبد هذه سبيله ومثال الثاين سؤال النيب صلى اهللا عليه و 

  ور ماؤه احلل ميتته سلم عن التوضىء مباء البحر وجوابه بقوله هو الطه
واجلواب املستقل بنفسه ال جيب قصره على سببه إال لوجه يقتضي ذلك وأحد الوجوه العادات حنو أن يقول الرجل 



لغريه تغد عندي فيقول واهللا ال تغديت وذكر الشيخ أبو عبد اهللا أن العادة تقتضي قصره على الغداء عنده وإن كان 
  الكالم يف نفسه عاما ومستقال 

ما الداللة على قصر اخلطاب الذي ال يستقل بنفسه على سببه فهي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم لو سئل أجيوز وأ
بيع الرطب بالتمر فقال ال لكان قوله ال نفي ألمر مذكور ومل جيز يف كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم وكالم السائل 

قيل هال كان قوله يف اخلرب املشهور فال إذا معناه فال جيوز بيع ما إال جواز بيع الرطب بالتمر فيجب كونه نفيا له إن 
ينقص إذا جف مبا قد جف قيل إن أردت أن ذلك معقول من جهة القياس فال نأىب ذلك وإن أردت أن قول النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم فال إذا نفي له فال يصح ألن السائل مل يذكر بيع ما ينقص إذا 

  وال جرت هذه األلفاظ بعينها يف كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم فينصرف النفي إليه جف ببيع ما قد جف 
وأما الداللة على أن اجلواب املستقل بنفسه وهو أعم من السبب جيري على عمومه فهو أن اللفظ العام الصادر عن 

  باطلة حكيم جيب إجراؤه على عمومه إال ملانع وال مانع إال ما حيتج به املخالف وكلها 
منها أن العادة تقتضي قصر على سببه كما ذكرناه وهذا باطل ألن العادة ال تقتضي يف قول النيب صلى اهللا عليه و 
سلم اخلراج بالضمان أن املراد به ذلك العبد الذي وقع السؤال عنه فعليهم أن يبينوا أن املفهوم من جواب النيب 

  لك فهو موضع اخلالف صلى اهللا عليه و سلم ما ذكرناه فاذا ادعى ذ
ومنها أن يقال ثبوت احلكم فيما وقع السؤال عنه مينع من ثبوته فيما عداه إما ألنه ينافيه أو من جهة دليل اخلطاب 

وهذان باطالن أما األول فألنه ال تنايف بني ثبوت احلكم يف شيء وبني ثبوته يف شيء آخر وأما الثاين فمبين على 
نا على أن هذا ليس من دليل اخلطاب يف شيء ألن دليل اخلطاب هو أن يعلق احلكم دليل اخلطاب وليس حبجة عند

على صفة الشيء فيدل على نفيه عما عداها وليس يف لفظ هذا اجلواب تعليق احلكم على السبب فقط فيدل على 
لسبب فإمنا نفيه عما عداه ولو كان كذلك لكان يف حيز تعليق احلكم على اإلسم على أن من قصر اجلواب على ا

يقصره عليه ألجل السبب ال لدليل اخلطاب ألن دليل اخلطاب لو كان عاما لكان جوابا وابتداء وقصد اجلواب 
ينايف قصد االبتداء واجلواب إن أرادوا بقوهلم جواب وابتداء أنه جواب عما وقع السؤال عنه وبيان حلكم ما مل 

  يسأل عنه فصحيح والقصد إليه ال يتناىف 
يقال لو تعدى احلكم إىل غري ما سئل عنه النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا أخر بيانه إىل تلك احلال واجلواب  ومنها أن

أنه ال ميتنع أن يكون من املصلحة أن يبني حكمه اآلن كما كان ذلك فيما سئل عنه وفيما تعدى اجلواب إليه مما 
  ليس من 

يف البحر هو الطهور ماؤه احلل ميتته على أنه ال ميتنع أن يكون جنس السؤال حنو قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  قد بني حكم ما زاد على السؤال قبل ذلك وبينه اآلن أيضا ودل عليه 

ومنها قوهلم من حق اجلواب أن يكون مطابقا للسؤال وذلك إمنا يكون باملساواة قيل إن أردمت باملطابقة مساواة 
شرط اجلواب وإن أردمت باملطابقة انتظام اجلواب جبميع السؤال فذلك حيصل اجلواب للسؤال فغري مسلم أنه من 

  باملساواة وحدها وباملساواة مع اجملاورة ويلزم أن ال جيوز جماورة اخلطاب ملا وقع السؤال عنه إىل حكم آخر 

  باب يف العموم إذا تعقبه تقييد بشرط أو استثناء أو صفة أو حكم وكان ذلك



  عض ما تناوله العموم هل جيب أن يكون املراد بذلك العموم ذلك البعض فقط أم ال ال يتأتى إال يف ب
أعلم أن مذهب قاضي القضاة وكثري من الناس أنه ال جيب أن يكون املراد بالعموم تلك األشياء فقط واألوىل عندنا 

مل متسوهن أو تفرضوا هلن  التوقف يف ذلك مثال االستثناء قول اهللا سبحانه ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما
فريضة ومتعوهن على املوسع قدره وعلى املقتر قدره متاعا باملعروف حقا على احملسنني وإن طلقتموهن من قبل أن 

متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم إال أن يعفون فاستثىن العفو وعلقه بكناية راجعة إىل النساء 
ملالكات ألمورهن دون الصغرية واجملنونة وال يوجب ذلك عنده إال أن ال يكون ومعلوم أن العفو ال يصح إال يف ا

  املراد بالنساء يف أول الكالم الصغرية واجملنونة 

ومثال التقيد بالصفة قول اهللا سبحانه يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن مث قال ال تدري لعل اهللا حيدث 
   مراجعتهن ومعلوم أن ذلك يتأتى يف البائنة بعد ذلك أمرا يعين الرغبة يف

ومثال التقييد حبكم آخر قول اهللا عز و جل واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء مث قال وبعولتهن أحق بردهن 
  وهذا أيضا ال يتأتى يف البائن 

ىل ختصيصه وكون آخر واحتج قاضي القضاة ملذهبه بأن اللفظ العام جيب إجراؤه على عمومه إال أن يضطر ناشيء إ
الكالم خمصوصا ال يضطر إىل ختصيص أوله واجلواب أن هذا التخصيص يقتضي ختصيص أول الكالم ألن الكناية 
رجعت إىل مجيع ما تقدم ألن قول اهللا تعاىل إال أن يعفون معناه إال أن يعفو النساء اللوايت طلقتموهن ولو أن اهللا 

ساء املذكورات يف أول الكالم هن اللوايت يصح منهن العفو والذي يبني سبحانه صرح بذلك لدل ذلك على أن الن
أن الظاهر يفيد رجوع ذلك إىل مجيع النساء هو أن العفو معلق بكناية والكناية جيب رجوعها إىل املذكور املتقدم 

بيدي ضربته إال واملذكور املتقدم هن املطلقات ال بعضهن فقط يبني ذلك أن اإلنسان إذا قال من دخل الدار من ع
  أن يتوبوا انصرف ذلك إىل مجيع العبيد وجرى جمرى أن يقول إال أن يتوب عبيدي الداخلون الدار 

وأما الداللة على التوقف فهو أن ظاهر العموم املتقدم يقتضي االستغراق وظاهر الكناية يقتضي الرجوع إىل كل ما 
ناية بأوىل من التمسك بظاهر الكناية والعدول عن ظاهر تقدم وليس التمسك بظاهر العموم والعدول عن ظاهر الك

  العموم وإذا مل يكن أحدمها أوىل من اآلخر وجب التوقف فان قيل التمسك 

  بالعموم أوىل ألنه اسم ظاهر قيل ليس هذا القول بأوىل ممن قال بل التمسك بالكناية أوىل ألهنا كناية 

  ميكن إضماره فيما يف املعطوفباب يف املعطوف هل جيب أن يضمر فيه مجيع ما 

عليه أم ال وهل إذا وجب ذلك وكان املضمر يف املعطوف عليه خمصوصا وجب أن يكون املعطوف عليه خمصوصا 
  أم ال 

اختلف الناس يف ذلك فقال العراقيون بذلك كله ومل يقل به الشافعيون ومثاله استدالل الشافعية بقول النيب صلى 
مؤمن بكافر على أن املسلم ال يقتل بالذمي فقال العراقيون إن النيب صلى اهللا عليه و سلم اهللا عليه و سلم ال يقتل 

عطف على ذلك قوله وال ذو عهد يف عهده وحكم املعطوف حكم املعطوف عليه فوجب أن يكون معناه وال يقتل 
ريب فكان قوله ال يقتل مؤمن ذو عهد يف عهده بكافر ومعلوم أن ذا العهد يقتل بالكافر الذمي وال يقتل بالكافر احل

بكافر معناه بكافر حريب ألن املضمر يف املعطوف هو املظهر يف املعطوف عليه فأضمروا يف املعطوف ما هو مظهر يف 
املعطوف عليه من القتل والكافر وملا رأوا أن ذلك إن أضمر يف املعطوف كان خمصوصا يف احلريب وأوجبوا ختصيص 



يب وقد أجيبوا عن ذلك بأن املعطوف قيد بصفة مل جيب أن يضمر فيه من املعطوف عليه إال املعطوف عليه أيضا باحلر
ما يصري به مستقال أال ترى أن اإلنسان لو قال ال تقتلوا اليهود باحلديد وال النصارى يف األشهر احلرم مل جيب أن 

وال يكون معناه وال تقتلوا النصارى  يضمر فيه إال القتل حىت يكون معناه وال تقتلوا النصارى يف األشهر احلرم
باحلديد يف األشهر احلرم وإمنا مل جيب ذلك ألنه ملا قيد املعطوف بزيادة ليست يف املعطوف عليه علمنا أنه أراد أن 

  خيالف بينهما يف كيفية القتل وأن يشرك بينهما يف القتل فقط ال يف الزيادة اليت يف املعطوف عليه 

له يف عهده كالتأكيد لقوله وال ذو عهد وليس يفيد حكما آخر يبني ذلك أنه لو مل يقل يف فان قال العراقيون قو
عهده لعلمنا بقوله وال ذو عهد أنه ال ينبغي أن يقتل يف عهده ألن زوال العهد خيرجه من أن يكون ذا عهد وإذا 

بكافر فكذلك قوله وال ذو عهد  أفادت هذه الزيادة فائدة قوله وال ذو عهد يف عهده وكان هذا يفيد وال ذو عهد
يف عهده وليس لكم أن تقولوا إن قوله يف عهده يفيد فائدة متجددة وهي أن املانع من قتله هو العهد ألن ذلك لو 
استقل من قوله يف عهده الستفيد من قوله وال ذو عهد واجلواب أن هذا السؤال يقتضي أنه لو قال ال يقتل مؤمن 

 يضمر فيه الكافر حىت يكون معناه وال يقتل رجل يف عهده بكافر ألنه يكون قوله يف بكافر وال رجل يف عهده مل
عهده قد استفيد منه فائدة متجددة فيجب أن يكون قوله وال عهد مينع من أن يضمر فيه بكافر ألنه ينزل منزلة 

تأكيد مل يضمر يف املنع من هذا قوله وال رجل بكافر يف إفادة صفة قد منع من القتل معها فاذا كان قوله يف عهده كال
  اإلضمار فاذا أمتنا اضمار الكافر فيه امتنع ختصيص ما تقدم 

  وقد أجاب قاضي القضاة عن اعتراض احلنفية على هذا اخلرب جبوابني 
أحدمها أن املعطوف إمنا يضمر فيه من املعطوف عليه ما يصري به مستقال ألن فقد استقالله هو الذي أوجب 

لوم أن قوله وال ذو عهد يف عهده يصري مستقال باضمار القتل ألنه لو قال وال يقتل ذو عهد يف عهده اإلضمار ومع
لكان مستقال ولقائل أن يقول ليس يقف اإلضمار على ما يستقل به الكالم ألن اإلنسان لو قال ال تقتلوا اليهود 

تصر فيه على إضمار القتل فقط ولو قال الرجل باحلديد وال النصارى لكان معناه وال تقتل النصارى باحلديد وال يق
لغريه ال يشترى اللحم بالدراهم الصحاح وال اخلبز ألفاد وال يشترى اخلبز بالدراهم الصحاح وإمنا وجب ذلك ألن 

  العطف يفيد اشتراك املعطوف واملعطوف عليه يف حكم املعطوف عليه وحكم املعطوف عليه ها 

دون املنع من الشرى بالدراهم على اإلطالق ألن املنع من الشرى بالدراهم على هنا هو الشرى بالدراهم الصحاح 
اإلطالق ليس مبذكور وإذا كان كذلك فلو قلنا إن قوله ال يشترى اللحم بالدراهم الصحاح وال اخلبز معناه وال 

  يشترى اخلبز أصال مل يكن قد اشتركا بينهما يف احلكم املذكور 
نا لو أضمرنا الكافر يف قوله وال ذو عهد حىت يكون معناه وال يقتل ذو عهد بكافر مث وأما اجلواب الثاين فهو أ

وجب أن يكون ذلك خمصوصا يف احلريب مل جيب أن يكون قوله ال يقتل مؤمن بكافر خمصوصا يف الكافر احلريب أال 
ه بكافر مث علمنا بداللة أن ترى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم لو قال وال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عهد يف عهد

  ذلك خمصوص يف احلرىب مل جيب أن يكون أول الكالم كذلك 
ولقائل أن يقول إن العطف يفيد اشتراك املعطوف واملعطوف عليه يف حكمه وحكمه هو الذي عناه املتكلم وأراده 

وف خاصا مل جنعل العطف مفيدا دون ما مل يعنه فلو جعلنا الكافر املذكور يف املعطوف عليه عاما وجعلناه يف املعط
الشتراكهما فيما قصده املتكلم ألنه قصد بأول الكالم العموم وبآخره اخلصوص ولوجب أن يكون الكالم الثاين 

معطوفا على بعض األول وظاهر العطف مينع من ذلك وليس لقائل أن يقول العطف يفيد اشتراك املعطوف 



لفظ ليس مبوجود يف املعطوف وإمنا حكم املعطوف عليه يوجد فيه يبني واملعطوف عليه يف لفظ الكافر وذلك ألن ال
ذلك أن املتكلم يقصد بالعطف اشتراكهما يف معىن قصده دون اللفظ فصح أن ظاهر العطف يقتضي أن ال يفترق 
 املعطوف واملعطوف عليه يف خصوص ما اشتركا فيه وعمومه بل جيب إذا كان الكافر املضمر يف املعطوف خمصوصا

أن يكون الكافر املذكور يف أول الكالم خمصوصا ولقائل أن يقول إن وجب إضمار الكافر يف املعطوف فاألوىل 
القول بالوقف ألنه ليس التمسك بظاهر العطف وترك ظاهر عموم أول الكالم ومحله على اخلصوص بأوىل من 

  التمسك بظاهر العموم 

  عطوف عليه يف خصوص ما اتفقا فيه وترك ظاهر العطف يف وجوب اشتراك املعطوف وامل

  باب يف أن ذكربعض ما مشله العموم ال خيص به العموم

اعلم أن العموم إذا علق حكما على أشياء وورد لفظ يفيد تعليق ذلك احلكم على بعضها فانه ال جيب انتفاء احلكم 
 عليه و سلم يف شاة ميمونة عما عدا ذلك البعض وحكى أن أبا ثور أوجب ذلك ألنه قال إن قول النيب صلى اهللا

دباغها طهورها خيص قول النيب صلى اهللا عليه و سلم أميا إهاب دبغ فقد طهر والذي يبطل ذلك أن التخصيص 
موقوف على التنايف فلو خص قوله دباغها طهورها قوله أميا إهاب دبغ فقد طهر لكان إمنا خيصه من حيث كان 

نفيه عما سواها من جهة دليل اخلطاب وهذا باطل ألنا قد بينا أن تعليق تعليق الطهارة على تلك الشاة يدل على 
احلكم باالسم وبالصفة ال يدل على انتفائه عما عدامها ولو دل على ذلك لكان صريح العموم أوىل منه ألن 
كم على الصريح أوىل من دليل الصريح وقوله صلى اهللا عليه و سلم دباغها طهورها من حيز دليل االسم وتعليق احل

  االسم أضعف يف الداللة على نفيه عما عداه من تعليقه بالصفة 

  باب يف املطلق واملقيد

اعلم أن الكالمني إذا قيد الثاين منهما بصفة فاما أن يكون أحدمها متعلقا باآلخر أو ال يكون متعلقا به فان كان 
يف رجوع االستثناء إىل مجيع الكالم وإن مل متعلقا به كان الكالم األول مقيدا بتلك الصفة على حسب ما ذكرناه 

يكن أحد الكالمني متعلقا باآلخر سواء كان منه قريبا أو بعيدا فانه ال خيلو حكمامها إما أن يكونا خمتلفني أو غري 
  خمتلفني فان كانا خمتلفني فمثاله أن نؤمر بالصلوات مطلقا ونؤمر بالصيام متتابعا فال شبهة يف أنه ال جيب لذلك 

قييد الصلوات بالتتابع وإن كان احلكمان غري خمتلفني حنو أن يكون احلكم عتقا أو صياما فال خيلو إما أن يكون ت
سببامها خمتلفني أو غري خمتلفني فان كانا غري خمتلفني فمثاله العتق يف كفارة اليمني وال خيلو التعبد هبما إما أن يكونا 

ن يقال إذا حنثتم فاعتقوا رقبة ويقال يف موضع آخر إذا حنثتم فاعتقوا رقبة أمرين أو هنيني فان كانا أمرين فمثاله أ
مؤمنة فمىت تركنا وظاهر األمرين وجب على احلانث عتق رقبتني إن كان األمر املتكرر يفيد تكرار املأمور به وإن 

ر املقيد باإلميان قد اقتضى علمنا ان العتق يف املوضعني واحد غري متكرر وجب تقييده باإلميان أن العتق واحد واألم
اشتراطه إن قيل مل قيدمت املطلق ألجل املقيد ومل حتملوا األمر بعتق املؤمنة على الندب ألجل املطلق قيل ألن األمر 

املقيد تصريح اإلميان وهو أشد اختصاصا به فكان االعتراض به على املطلق أوىل ألن اخلاص أوىل من العام على أن 
كن إذا ورد التعبد باملقيد بلفظ اإلجياب وإن كانا هنيني مثل أن يقول إذا حنثتم فال تكفروا بالعتق هذا السؤال ال مي



ويقال يف موضع آخر إذا حنثتم لال تكفروا بعتق كافره فمىت تركنا وهذين النهيني وجب إجراء املطلق على إطالقه 
ال خيصه النهي املقيد باإلميان ألنه بعض ما دخل حتته يف املنع من العتق أصال على التأبيد ألن النهي يفيد التأبيد ف

والعموم ال يصري خمصوصا بذكر بعض ما دخل حتته وإن علمنا أن املنهي عنه بأحد النهيني هو املنهي عنه باآلخر ال 
   افتراق بينهما يف خصوص وال عموم وجب أن يقيد بالكفر فيصري املكلف منهيا يف املوضعني من الكفارة بالكافرة

وإن كان سببا التكفري خمتلفني فمثاله إطالق العبد يف كفارة الظهار وتقييده باإلميان يف كفارة القتل وقد ذهب قوم 
من أصحاب أيب حنيفة إىل أنه يقيد املطلق منهما باإلميان أصال وقال جل أصحاب الشافعي بل يقيد املطلق منهما 

باملقيد من جهة القياس فقال قوم سبب ذلك أن تقييده باإلميان واختلف األولون يف سبب املنع من تقييد املطلق 
  زيادة على النص والزيادة على النص نسخ والنسخ ال جيوز بالقياس ومنهم من قال تقييده باإلميان زيادة على حكم 

  قد قصد استيفاؤه ومنهم من قال تقييده باإلميان هو ختصيص حلكم قد قصد استيفاؤه 
ملطلق يقيد باملقيد فقال قوم يقيد املطلق ألجل تقييد املقيد وقال قوم بل إمنا يقيد بالقياس عليه واختلف من قال إن ا

واختلفوا يف احلكم املطلق يف موضع إذا قيد مثله يف موضعني بتقييدين متنافيني حنو تقييد صوم الظهار بالتتابع وتقييد 
تقييد املطلق باملقيد أصال فإنه ال يقيد هذا املطلق  صوم التمتع بالتفريق وإطالق قضاء صوم رمضان فمن ال يرى

بأحد التقييدين فال جيعل من شرط قضاء شهر رمضان التتابع وال التفريق ومن يرى تقييد املطلق باملقيد ألجل التقييد 
بالقياس  ال يرى ذلك أيضا ها هنا ألنه ليس بأن يقيد بأحد التقييدين أوىل من أن يقيد باآلخر وأما من يرى تقييده

  فانه يقيد املطلق بأحد التقييدين إذا كان القياس عليه أوىل من القياس على اآلخر 
والدليل على أن املطلق ال يقيد ألجل تقييد املقيد أن ظاهر املطلق يقتضي أن جيري احلكم على إطالقه فلو خص 

ال يقيد به والوصلة إما أن ترجع إىل اللفظ باملقيد لوجب أن يكون بينهما وصلة وإال مل يكن بأن يقيد به أوىل من أن 
أو إىل احلكم أما اللفظ فبأن يكون بني الكالمني تعلق حبرف عطف إو إضمار كما ذكرناه يف صدر الباب وهذا غري 

حاصل يف مسألتنا وأما الراجع إىل احلكم فضربان أحدمها أن يتفق احلكمان يف علة التقييد بالصفة وهذا تقييد يف 
 مقيد هبما يف كفارة أخرى وليس هذا مبمتنع كما جيوز أن تكون املصلحة فيهما التقييد جيوز أن تكون كفارة وغري

املصلحة فيهما أن خيتلفا يف التقييد فاذا ثبت ذلك فلو جاز مع فقد الوصلة أن يقيد أحدمها مبا يقيد به اآلخر جاز أن 
  نثبت ألحدمها بدال ألن لآلخر بدال أو خنص أحد 

 ألن اآلخر خمصوص وقوهلم إن الشهادة ملا قيدت بالعدالة يف موضع قيد هبا الشهادة املطلقة يف موضع آخر العمومني
فاجلواب عنه أنا مل نستفد تقييد املطلقة ألن الشهادة األخرى قيدت يف موضع آخر بل استفيد ذلك بشيء آخر 

د به البعض اآلخر وهلذا كان قول اهللا عز و جل وقوله إن القرآن كله كالكلمة الواحدة فيجب أن يقيد بعضه ملا قي
والذاكرين اهللا كثريا والذاكرات معناه والذاكرات اهللا واجلواب أهنم إن أرادوا بقوهلم إن القرآن كالكمة الواحدة 
ه يف وجوب تقييده مبا قيد به البعض اآلخر فال نسلمه وهلذا ال يقيد بعضه مبا يقيد بعض له يف احلكم فإن أرادوا أن

كالكلمة الواحدة يف أنه ال تناقض فيه فصحيح ويقال هلم وإذا مل يكن فيه تناقض وكان كله صحيحا قيد بعضه مبا 
قيد به البعض اآلخر وأما قوله عز و جل والذاكرين اهللا كثريا والذاكرات فامنا كان املراد والذاكرات اهللا ألن 

مبا ذكره من قوله أعد اهللا هلم مغفرة وأجرا عظيما فلم جيز  الكالم خرج خمرج املدح هلن واحلث هلن على ذكر اهللا
واحلال هذه انصرافه إىل مجيع أنواع الذكر وانصرف إىل ذكر اهللا ألنه مذكور فيما تقدم والكالم الثاين معطوف 

  عليه وليس هذا حال مسئلتنا 



يه التخصيص كما ال يتأتى يف العني الواحدة فأما من أىب تقييد املطلق بالقياس فأما أن أىب ذلك ألن املطلق ال يتأتى ف
وهذا باطل ألن املطلق يشتمل على مجيع صفات الشيء وأحواله أو ألن القياس غري دليل أو هو دليل لكنه ال خيص 
به العام وإفساد ذلك يف القياس وإما ألن تقييد املطلق زيادة يف النص وهو نسخ وسنبني يف الناسخ واملنسوخ القول 

إما ألن اهللا عز و جل استوىف حكم املطلق واخلصم خمالف يف ذلك ويقول قيام الداللة على صحة علة يف ذلك و
  القياس يدلين على أن اهللا مل يستوف حكم املطلق هبذا الكالم كما نقوله يف العموم 

  الكالم يف اجململ واملبني

  باب يف ذكر فصول اجململ واملبني

يقع يف موضعني أحدمها العبارة واآلخر املعىن أما العبارة فبأن نذكر ما معىن قولنا  اعلم أن الكالم يف اجململ واملبني
جممل وبيان ومبني ومفسر وظاهر ونص وأما املعىن فمنه ما يرجع إىل اجململ ومنه ما يرجع إىل البيان أما الراجع إىل 

ك الوجود اليت حيتاج فيها إىل بيان ويدخل اجململ فيدخل فيه ذكر ما حيتاج إىل بيان وما ال حيتاج إليه ويدخل يف ذل
فيه ما حيتاج من األفعال إىل بيان ويدخل فيه ما أخرج من اجململ وهو داخل فيه كاالسم املشترك وما أدخل فيه 
وهو خارج عنه وأما الكالم يف البيان فضربان أحدمها خمتص بالبيان واآلخر يتعلق باملبني له أما األول فيدخل فيه 

ها األمور اليت يقع هبا البيان ويدخل يف ذلك البيان باألفعال ومنها ترجيح القول على الفعل يف وقوع ابواب من
البيان ومنها هل جيب أن يكون البيان كاجململ يف القوة أم ال وأما ما يتعلق باملبني له فوجوه منها تأخري التبليغ ومنها 

اخلطاب ومنها من الذي جيب أن يبني له اخلطاب ومنها هل تأخري البيان عن وقت احلاجة ومنها تأخريه عن وقت 
جيوز أن يسمع املكلف لفهم اخلطاب العام قبل أن يسمع بيانه أم ال وأما دليل اخلطاب فليس بداخل يف أبواب 

  اجململ واملبني ألن الناس مل خيتلفوا فيه هل هو دليل جممل أو مبني وإمنا اختلفوا فيه هل هو دليل أم ال 

   ذكر ألفاظ تستعمل يف الكالم يف اجململ والبيانباب يف

  فمن ذلك اجململ والبيان واملبني واملفسر واملفصل والنص والظاهر 
أما قولنا جممل فقد يراد به ما أفاد مجلة من األشياء ومن ذلك قوهلم أمجلت احلساب وعلى هذا يوصف العموم بأنه 

اد به ما ال ميكن معرفة املراد به وميكن أن يقال اجململ هو ما أفاد جممل مبعىن أن املسميات قد أمجلت حتته وقد ير
شيئا من مجلة أشياء هو متعني يف نفسه واللفظ ال يعينه وال يلزم عليه قولك اضرب رجال ألن هذا اللفظ أفاد 
وحده ضرب رجل وليس هو مبتعني يف نفسه بل أي رجل ضربته جاز وليس كذلك اسم القرء ألنه يفيد إما الطهر 
  أو احليض وحده واللفظ ال يعينه وقول اهللا سبحانه أقيموا الصلوة يفيد وجوب فعل يتعني يف نفسه غري شائع 
وأما البيان فانه يكون عاما ويكون خاصا أما العام فهو الداللة تقول بني يل فالن كذا وكذا بيانا حسنا وبيانا 

  نا على الطريق وبينته له فلما اطرد ذلك كان حقيقة واضحا فتوصف داللته وكشفه بأنه بيان ويقال دللت فال
وأما اخلاص فهو ما يتعارفه الفقهاء وهو كالم أو فعل دال على املراد خبطاب ال يستقل بنفسه يف الداللة على املراد 

دا بذلك ويدخل يف ذلك بيان العموم واحملكي عن شيخينا أيب على وأيب هاشم رمحهما اهللا أن البيان هو الداللة وأرا
  البيان العام وقال الشيخ أبو عبد اهللا إن البيان هو العلم احلادث 



ألن البيان هو ما به يتبني الشيء والذي به يتبني هو العلم احلادث كما أن ما به يتحرك الشيء هو احلركة وهلذا ال 
البيان العام هو الكشف يوصف اهللا سبحانه متبني ملا كان عاملا لذاته ال بعلم حادث والصحيح هو األول ألن 

واإليضاح أال ترى أنه يقال بني يل فالن كذا وكذا إذا دل عليه فهذا هو أظهر يف العرف من العلم ألنه ال يوصف 
العلم بأنه بيان وإمنا يوصف بأنه تبني وقال الشافعي البيان اسم جامع ملعان جمتمعة األصول متشعبة الفروع وأقل ما 

قرآن بلسانه وهذا ليس حبد وإمنا هو وصف للبيان بأنه جيمعه أمر جامع وهو أنه يتبينه أهل فيه أنه بيان ملن نزل ال
اللغة وأنه يتشعب إىل أقسام كثرية فإن حده بأنه بيان ملن نزل القرآن بلغته كان قد حد البيان بأنه بيان وذلك حد 

ية وإن حد البيان اخلاص الذي يتعارفه الفقهاء الشيء بنفسه وإن كان قد حد البيان العام فانه خيرج منه األدلة العقل
فانه يدخل فيه الكالم املبتدأ إذا عرف به املراد كالعموم واخلصوص وغريمها وهذا ليس هو العام واخلاص وقال قوم 

البيان هو الكالم واخلط واإلشارة وهذا ليس حبد وإمنا هو تعديد وليس هو مبستوف جلميع أعداده ألنه خيرج منه 
ة العقلية وقال الصرييف البيان هو إخراج الشيء من حيز اإلشكال إىل حيز التجلي والوضوح وهذا قريب إذا األدل

كان حد للبيان العام وإن كان حدا ملا تعارفه الفقهاء فليس بصحيح ألنه يدخل فيه األدلة العقلية واألدلة السمعية 
  لتجلي هو حد للتبيني ال حد للبيان املبتداة على أن إخراج الشيء من حيز اإلشكال إىل حيز ا

  فأما املبني فقد يراد به ما احتاج إىل بيان وقد ورد عليه بيانه وقد يراد به اخلطاب املبتدأ املستغين عن بيان 
وقولنا مفسر قد يراد به ما احتاج إىل تفسري وقد ورد تفسريه ويراد به اخلطاب املبتدأ املستغين عن تفسري لوضوحه 

  يف نفسه 
  أما النص فقد حده الشافعي بأنه خطاب يعلم ما أريد به من احلكم و

سواء كان مستقال بنفسه أو علم املراد به بغريه وكان يسمي اجململ نصا وهبذا حده الشيخ أبو احلسن وذكر قاضي 
أن  القضاة أن النص هو خطاب ميكن أن يعرف املراد به واعلم أن النص جيب أن يشتمل على ثالث شرائط أحدها

يكون كالما واآلخر أن ال يتناول إال ما هو نص فيه وإن كان نصا يف عني واحدة وجب أن ال يتناول سواها وإن 
كان نصا يف أشياء كثرية وجب أن ال يتناول سواها واآلخر أن تكون إفادته ملا يفيده ظاهرا غري جممل وأما اشتراط 

ي نصوصا وأما اشتراط ظهور داللته فألن املفهوم من قولنا إن كون النص عبارة فألن أدلة العقول واألفعال ال تسم
العبارة نص يف هذا احلكم أهنا تفيده على جهة الظهور وألن النص يف اللغة مأخوذ من الظهور ومن ذلك قوهلم 
منصة العروس ملا ظهرت وارتفعت وأما اشتراط إفادة ما هو نص فيه فقط فألن اإلنسان إذا قال لغريه اضرب 

ي مل يقل أحد إنه قد نص على ضرب زيد من عبيده ملا أفاده وأفاد غريه ويقال إن كالمه نص يف ضرب مجلة عبيد
عبيده ملا مل يفد سواهم فاذا ثبت أن هذا هو املعقول من النص وجب بأن حيد بأنه كالم تظهر إفادته ملعناه ال يتناول 

نص على وجوب الصالة وإن كان قوله أقيموا الصالة جممال  أكثر مما قيل إنه نص فيه فإن قيل أليس يقال إن اهللا قد
قيل إنه ليس مبجمل يف إفادة الوجوب وإمنا هو جممل يف إفادة الصالة وال جيوز أن يسمى مع البيان نصا يف إفادة 
الصالة ألن قولنا نص عبارة عن خطاب واحد دون ما يقترن به وألن البيان قد يكون غري لفظ وقولنا نص عبارة 

  عن األقوال 
وأما الظاهر فهو ما ال يفتقر يف إفادة ما هو ظاهر فيه إىل غريه وهو مفارق للنص من هذه اجلهة ويشاركه يف وجوب 
كونه كالما ويف اختصاصه بالكشف ونفي العموم وقال قوم إن الظاهر هو ما ظهر املراد به وظهر فيه غري املراد إال 

  م مىت وضح املراد به فقد ظهر سواء كان حمتمال لغريه أن مل يكن حمتمال لغريه أن املراد أظهر واألول أصح ألن الكال



  باب فيما حيتاج فيه إىل بيان وما ال حيتاج فيه إىل بيان

قد ذكرنا أن البيان منه عام وهو الداللة املطلقة ومنه خاص وهو الداللة الشرعية على املراد بأدلة الشرع فان كان 
يف العلم به إىل الداللة وهو ما صح العلم به ومل نعلمه باضطرار ألن ما ال يعلم باضطرار ال  يف األول فالذي حنتاج

سبيل إىل العلم به إال بالدليل وما علمناه باضطرار فقد استغنينا عن العلم به ألن اإلنسان مستغن عن حتصيل ما هو 
  حاصل له 

يه إن الداللة الشرعية فيه ضربان مستنبطة وغري مستنبطة أما وإن كان الكالم يف النوع الثاين من البيان فانا نقول ف
املستنبطة كالقياس فال إمجال فيها فيقال إنه حيتاج إىل بيان وأما الداللة غري املستنبطة فهي أقوال وأفعال واألفعال 

وقعت عليه فال  كلها ال تنيبء عن الوجوه اليت وقعت عليها إال أن منها ما يقترن به داللة تدل على الوجه الذي
حتتاج مع ذلك إىل بيان آخر ومنها ما مل يقترن به دليل فيحتاج إىل بيان أما األول فنحو صالة النيب صلى اهللا عليه و 

سلم بأذان وإقامة فان ذلك قد تقرر يف الشرع أنه أمارة لوجوب الصالة وجيوز أن يتعمد أفعاال كثرية يف الصالة 
م أن ذلك من أفعال الصالة ألنه ال جيوز أن يتعمد يف الصالة أفعاال كثرية ليست فريكع ركوعني قبل السجدة فنعل

منها فأما الثاين فنحو أن يقوم النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الركعة الثانية وال جيلس قدر التشهد فإنه جيوز أن 
  يكون قدسها يف ذلك وجيوز أن يكون قد تعمد ذلك ليدل على جواز ترك هذه اجللسة 

وأما األقوال فضربان أحدمها يكفي نفسه وصرحيه يف معرفة املراد به فال حيتاج إىل بيان ألنه لو احتاج إىل بيان 
  لنقض قولنا إنه يكفي نفسه يف معرفة املراد وذلك حنو قول اهللا سبحانه وكان اهللا بكل شيء 

ال خيتل بيانه على السامع والثاين قد خيتل عليما واآلخر ال يكفي نفسه وصرحيه يف معرفة املراد وهو ضربان أحدمها 
بيانه على السامع فاألول ضربان أحدمها أن يكون بيانه بالتعليل واآلخر ال بالتعليل أما التعليل فضربان أحدمها 

بطريق األوىل واآلخر ال بطريق األوىل أما األول من هذين فقول اهللا عز و جل فال تقل هلما أف يف داللته على املنع 
ضرهبما ألن كل عاقل يعلم أن ذلك خيرج خمرج التعظيم واإلكرام فعلم أن املنع من التأفيف إمنا كان ألنه أذى  من

والضرب قد شارك التأفيف يف األذى وزاد عليه ومقرر يف العقل أن من منع من شيء لغرض فإنه مينع مما سواه 
على عاقل والكالم يدل معها على املنع من الضرب  وزاد عليه يف معىن ذلك الغرض وهذه األمور يف النفس ال ختتل

وإن كان الكالم ما وضع له وأما الثاين وهو التعليل ال بطريق األوىل فقول النيب صلى اهللا عليه و سلم يف اهلرة إهنا 
هر ليست بنجس إهنا من الطوافني عليكم والطوافات نعلم بذلك أنه علة يف طهارهتا ونعلم أن كل ما هذه سبيله فظا

  ألن العلة يتبعها حكمها 
وأما البيان الذي ال خيتل وليس هو بتعليل فضربان أحدمها أن يكون اخلطاب أمرا بشيء فيعلم وجوب ما ال يتم إال 
به ملا تقرر يف العقل أن وجوب الشيء يتبعه وجوب ما ال يتم إال به وإال كان إجيابا ملا ال يطاق وهلذا يعلم كل عاقل 

مه بشري اللحم من السوق يدل على وجوب مشيه إىل السوق واآلخر أن يظهر يف العقل كون أن أمر السيد غال
ظاهر اخلطاب غري مراد ويعلم بالعادة أنه مستعمل يف وجه من وجوه اجملاز فيعلم أنه مراد املتكلم حنو قول اهللا 

  سبحانه وسئل القرية ولو قيل إن ذلك حقيقة عرفية جلاز 
اج إىل بيان وقد خيتل بيانه على السامع فضربان أحدمها حيتاج إىل بيان لوضع اللغة واآلخر ال فأما اخلطاب الذي حيت

  لوضع اللغة واألول ضربان 



أحدمها أن يكون الكالم مفيدا لشيء ما ال تفيد صفته حنو قول اهللا سبحانه وءاتوا حقه يوم حصاده فإن اسم احلق 
عينها فاحتجنا إىل بياهنا واآلخر أن يكون الكالم موضوعا لشيء على يفيد شيئا ما له صفة وال يفيد تلك الصفة ب

صفة ولشيء آخر على صفة أخرى وليس مبوضوع هلما معا بل يفيد كل واحد منهما بانفراده وهو االسم املشترك 
كاسم القرء وذلك أنه موضوع للطهر ويفيد فيه صفة وهو كونه طهرا وهو موضوع للحيض ويفيد فيه أنه حيض 

د أفاد كل واحدة من الصفتني غري أنه يفيدها على البدل فاحتجنا فيه إىل بيان ولو كان موضوعا هلما معا ووجب فق
إذا انفرد أن حيمل عليهما جيري جمرى العموم وملا احتجنا فيه إىل بيان فأما الذي حيتاج إىل بيان ال لوضع اللغة فهو 

له وهو ضربان أحدمها أن يكون قد استعمل يف بعض ما وضع له  ما كان غري جممل إال أنه قد استعمل ال ملا وضع
واآلخر أن يكون قد استعمل يف غري ما وضع له أصال أما األول فكالعام املخصوص واملطلق املنسوخ والعام 

املخصوص ضربان أحدمها أن يكون قد علمنا ما خص منه بعينه واآلخر أن ال نعلم ذلك بعينه فما علمناه بعينه فإنا 
قبل العلم به حنتاج إىل بيان ما مل يرد منا دون ما أريد وإذا علمنا ما مل يرد منا بعينه استغنينا عن البيان فأما ما مل نعلم 

ما خص بعينه فانا قبل بيان ختصيصه حنتاج إىل بيان ما مل يرد منا فاذا خص هذا النوع من التخصيص احتجنا إىل 
ذلك إمنا يكون بامجال املخصص وهو ضربان أحدمها أن يكون املخصص متصال بيان ما أريد منا وما مل يرد أيضا و

باخلطاب والتقييد بالصفة اجملهولة فالتقييد بالصفة اجملهولة كقول اهللا سبحانه وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
  حصان مل ندر ما أبيح بأموالكم لو اقتصر على ذلك مل حيتج فيه إىل بيان فلما قيده بقوله حمصنني ومل يدر ما اإل

لنا فأما االستثناء اجملهول فقول اهللا سبحانه أحلت لكم هبيمة األنعام إال ما يتلى عليكم ملا كان االستثناء جمهوال كان 
املستثىن منه كذلك فاحتجنا فيه إىل بيان وأما ما كان ختصيصه منفصال فنحو أن يقول النيب صلى اهللا عليه و سلم 

نه اقتلوا املشركني خمصوص ليس املراد به بعض املشركني وال نعلم ما املراد به ألنه ال مشرك إال إن قول اهللا سبحا
وقد تناوله قوله اقتلوا املشركني وتناوله قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ليس املراد باآلية بعض املشركني فليس بأن 

  إىل بيان  يدخل حتت أحدمها بأوىل من أن يدخل حتت اآلخر فافتقرنا فيه
وأما اخلطاب املستعمل يف غري ما وضع له أصال فضربان أحدمها أن يكون الشرع قد ورد باستعماله يف ذلك الشيء 

واآلخر مل يرد الشرع بذلك أما األول فاألمساء الشرعية كقولنا صالة فمىت أمرنا بالصالة وحنن ال نعلم بالشرع 
يه إىل بيان وأما الثاين فاألمساء املستعملة يف جمازها وبياهنا غري ظاهر حنو انتقال هذا االسم إىل هذه األفعال احتجنا ف

  كثري من اآليات اليت ظاهرها التشبيه واجلرب وصيغة األمر املستعملة يف التهديد إىل غري ذلك 
  وقد ذكر قاضي القضاة يف العمد والشرح قسمة غري هذه القسمة وقد ذكرناها يف شرحنا لكتاب العمد 

دخل يف هذه اجلملة أنه ال جيوز أن يراد باالسم املشترك كال معنييه وأنه جممل حيتاج إىل بيان فيجب ذكر ذلك وقد 
إذ كان من يقول إنه جيوز أن ينفرد فرياد به كال املعنيني قد أخرجه عن اجململ ودخل فيها أن فحوى القول قياس 

  والكالم يف ذلك يأيت يف باب القياس إن شاء اهللا 

  فيما أخرج من اجململ وهو منه كإرادة املعنيني املختلفني باالسمباب 

  املشترك 
اعلم أن االسم الواحد إذا كان امسا ألشياء فإما أن يفيد فيها فائدة واحدة أو أكثر من فائدة واحدة فاألول ال 

شم وابو احلسن وأبو خالف يف جوازها كلها يف حالة واحدة باالسم واختلف الناس يف الثاين فقال الشيوخ أبو ها



عبد اهللا رمحهم اهللا باملنع من ذلك سواء أفادت العبارة تلك األشياء كلها على احلقيقة أو أفادت بعضها على احلقيقة 
وبعضها على اجملاز كالنكاح املفيد للوطىء حقيقة وللعقد جمازا وكناية وشرط الشيخ أبو عبد اهللا يف املنع من ذلك 

كون املتكلم واحدا واآلخر أن تكون العبارة واحدة واآلخر أن يكون الوقت واحدا شروطا أربعة أحدها أن ي
واآلخر أن يكون أراد املعنيني املختلفني ال تنظمهما فائدة واحدة فمىت اخنرم شرط من هذه الشروط جاز أن يراد 

م به آخر ويريد به الطهر وألجل اشتراط كون املتكلم واحدا حنو أن يتكلم اإلنسان بالقرء ويريد به احليض ويتكل
وألجل اشتراط الفائدتني جاز أن يريد اهللا عز و جل بقوله فلم جتدوا ماء فتيمموا املاء القراح والنبيذ ألنه حيمعهما 

فائدة واحدة عنده وهي املائية وهلذا الوجه مل يسم ماء وألجل اشتراط الوقت جوز أن يتكلم اهللا سبحانه بالقرء 
لم به يف وقت آخر فرييد به احليض وألجل اشتراط كون ما يريده باملعنيني املختلفني عبارة فرييد به الطهر ويتك

واحدة جوز أن يريد النيب صلى اهللا عليه و سلم الفخذ وبعض الركبة عند قوله الفخذ عورة ألنه إمنا أراد الفخذ 
كن إال بستر بعض الركبة وأن الشيء هبذه الكلمة وأراد بعض الركبة ملا تعذر عند العقل من أن ستر الفخذ ال مي

جيب إذا مل يتم الواجب إال به وقال إن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يكره حترمي األشياء املقيسة على الستة بنصه 
  على الستة بل أراد الستة بالنص وأراد ما يقاس عليها 

ذا كانت موضوعة لكل واحد من شيئني بدليل القياس وقال الشيخ أبو علي وقاضي القضاة إن اللفظة الواحدة إ
حقيقة أو ألحدمها حقيقة ولآلخر جمازا ومل تفد فيهما فائدة واحدة فانه جيوز أن يريدمها املتكلم هبا يف حالة واحدة 
إال أن يتناىف ذلك حنو استعمال لفظة افعل يف األمر بالشيء والتهديد عنه وذلك أن استعماهلا يف التهديد ال يكون 

هة ذلك الفعل واستعماهلا يف األمر به ال يكون إال بارادته وإرادة الشيء وكراهته تتضادان وكذلك ال جيوز إال بكرا
استعمال اللفظة الواحدة يف االقتصار على الشيء وجمازته إىل غريه حنو استعمال قوله وايديكم إىل املرافق من 

ة جماوزهتا أو يفيد إرادة جماوزهتا وكراهته وحنو اخلرب عن االقتصار على املرافق وجماوزهتا ألن ذلك إما أن يفيد إراد
وجوب الشيء وكونه ندبا ألن اخلرب عن وجوبه يفيد كراهة تركه واخلرب عن كونه ندبا يفيد ترك هذه الكراهة من 
 البارىء عز و جل وكذلك اخلرب عن إباحته وعن كونه ندبا يدل أحدمها على إرادة اهللا سبحانه ويدل اآلخر على

  نفي هذه اإلرادة 
وعندنا أن االسم املشترك بني شيئني حقيقتني أو جمازين أو أحدمها حقيقة واآلخر جمازا جيوز يف اإلمكان أن يراد به 
وال جيوز يف اللغة والدليل على إمكان ذلك أنه ليس بني إرادة اعتداد املرأة باحليض وبني إرادة اعتدادها بالطهر ما 

مل يكن املريد بذلك متكلما باسم القرء فيجب أن ال يكون فيهما ما مينع من اجتماعهما إذا مينه من اجتماعهما لو 
تكلم املتكلم هبذا االسم ألن الكالم ال جيعل ما ليس مبمتنع ممتنعا إذا كان ال يكسب اإلرادات وغريها تنافيا وال ما 

  جيري جمراه وكذلك القول يف استعمال لفظ النكاح يف الوطء والعقد 
واحتج الشيخ أبو عبد اهللا بأن اإلنسان جيد من نفسه تعذر استعمال اللفظة يف جمازها وحقيقتها معا قال وجرى 

  ذلك جمرى تعظيم زيد واالستخفاف به يف حالة واحدة واجلواب أن ما ذكره من تعذر ذلك دعوى بل املعلوم من 

عوى أيضا على أن تعظيم زيد واالستخفاف أنفسنا صحة ذلك وإجراؤه ذلك جمرى تعظيم زيد واالستخفاف به د
به مفارقان ملا حنن بسبيله ألنه جييز أن يريد املتكلم احلقيقة واجملاز خبطابني يف وقت واحد وال جييز أن يعظم عمرا 

ويستخف به بفعلني يف وقت واحد وعلى أن الفرق بني املوضعني أن االستخفاف ينىبء عن إيضاع حال الغري 
عن ارتفاع حاله وحمال أن يكون اإلنسان يف حالة واحدة مرتفع احلال متضع احلال فيمتنع أن حيصل والتعظيم ينىبء 



  الداعي إليهما يف حالة واحدة مع العلم بتنافيهما وليس كذلك إرادة االعتداد باألطهار وإرادة االعتداد باحليض 
ازها لكان قد أراد استعماهلا فيما وضعت له واحتج أيضا بأن املتكلم لو استعمل الكلمة الواحدة يف حقيقتها وجم

وأراد العدول هبا عما وضعت له وذلك يتناىف كما يستحيل إرادة االقتصار على الشيء واجملاوزة عنه إىل غريه 
واجلواب أن املتكلم إذا استعمل اسم النكاح يف العقد ويف الوطىء فانه يكون قد أراد به الوطىء وأراد به العقد فان 

له إنه قد أراد املتكلم العدول بالكلمة عما وضعت له أنه أراد استعماهلا يف غري ما وضعت له كما أراد عىن بقو
استعماهلا فيما وضعت له فذلك صحيح وإن أراد بذلك أنه قد أراد أن ال يستعملها فيما وضعت له وهو املفهوم من 

اين يلزمنا إذا قلنا قد اراد معىن احلقيقة وأراد معىن كالمه فذلك ال نقول به فان قال يلزمكم أن تقولوا به قيل ومن 
  اجملاز أن يكون قد أراد أن يستعملها يف احلقيقة وهل هذا إال أنك ألزمتنا على قولنا قد أراد شيئني أنه مل يرد أحدمها 

يما هي حقيقة واحتجوا بأن املستعمل للكلمة فيما هي جماز فيه ال بد أن يضمر فيها كاف التشبيه واملستعمل هلا ف
فيه فال يضمر كاف التشبيه فيها وحمال أن يضمر الشيء وال يضمره واجلواب أن اإلنسان إذا قال رأيت السباع 

وأراد به أنه رأى أسدا ورجاال شجعانا فانه ال ميتنع أن يضمر كاف التشبيه يف بعضهم دون بعض ألن معىن إضمار 
  كاف التشبيه هو أن يقصد بإسم 

هو كاألسد فأما الكالم يف أنه ال جيوز من جهة اللغة أن يريد باالسم الواحد املعنيني املختلفني فهو أن األسد إىل ما 
االسم إما أن يكون مفردا أو جمموعا فان كان مفردا فالداللة على أن اللغة حيظر أن يراد به كال معنييه أن أهل اللغة 

يف البليد وحده ومل يستعملوه فيها معا أال ترى أن اإلنسان وضعوا قوهلم محار للبهيمة املخصوصة وحدها وجيوزنه 
إذا قال رأيت محارا مل يفهم منه أنه رأى البهيمة والبليد معا ولو قال رايت محارين مل يعقل منه أنه رأى أربعة 

ه أشخاص هبيمتني وبليدين وكذلك قولنا قرء وضعوه للحيض وحده وللطهر وحده ومل يضعوه هلما ألهنم لو وضعو
هلما معا لكان املستعمل له يف أحدمها متجوزا ألنه مل يستعمله على ما وضع له على التحقيق وكان جيب أن نفهم من 

قول القائل قرءان أربعة طهرين وحيضني ومن ثالثة أقراء ستة واألمر خبالف ذلك فصح أن املتكلم إذا قال للمرأة 
احليض معا وإنه إمنا أراد أحدمها فال خيلو إما أن يكون أراد منها اعتدي بقرء ال يكون مريدا منها أن تعتد بالطهر و

أن تعتد إما بالطهر أو باحليض حبسب اختيارها وإما أن يكون أراد احليض فقط أو أراد الطهر فقط وجيري جمرى أن 
رء مل توضع يقول هلا قد أردت منك االعتداد بالطهر وأردت منك االعتداد باحليض واألول باطل مث ألن لفظه الق

للطهر واحليض وإمنا وضعت للطهر وحده وللحيض وحده ويفارق ذلك قول القائل لغريه اضرب رجال ألنه إذا 
قال ذلك كان مريدا منه أن يضرب أي رجل شاء إما هذا وإما هذا ألن قولنا رجل مل يوضع هلذا الشخص وحده 

احد شائع يف كل شخص من أشخاص الرجال فكأنه وهلذا وحده وإمنا وضع ملا اختص مبعىن الرجولية وهو معىن و
قال اضرب شخصا ممن اختص مبعىن الرجولية ولو قال ذلك لدل على أنه قد أراد منه ضرب الرجال على البدل 
وليس كذلك اسم القرء ألنه ليس يفيد يف الطهر واحليض فائدة واحدة فيكون داال على أن املتكلم به قد أراد ما 

  من الطهر واحليض فان قيل أجيوز أن يقول الرجل لغريه اضرب اختص بتلك الفائدة 

رجال وهو يريد ضرب رجل معني قيل ال جيوز ذلك إال أن يدل عليه دليل ويكون قد عدل باللفظ إىل غري موضوعه 
يف األصل ألن قولنا رجل مل يوضع لرجل خمصوص دون غريه فإن قيل أليس جيوز أن يقول الرجل لغريه رأيت رجال 

ن كان قد اراد رجال بعينه فكيف قلتم إن هذا اإلسم ال يفيد شخصا معينا قيل هذا دليلنا على أنه ال يفيد شخصا وإ
معينا أال ترى أنه إذا قال ذلك مل يفهم منه الرجل الذي رآه بعينه وإمنا ساغ أن يقول رأيت رجال وإن كان قد رأى 



لذي يتميز به الرجل مما ليس برجل ومن رأى رجال بعينه فقد رجال بعينه ألن اسم الرجل يفيد ما خيتص باملعىن ا
رأى ما اختص مبعىن الرجولية وزيادة فصح أن خيرب عن ذلك املعىن بقوله رايت رجال وال خيرب عن الزيادة اليت 

حد معني إما اختص هبا ذلك الرجل بعينه فأما إذا قال املتكلم للمرأة ال تعتدي بقرء فانه يفيد أنه أراد أن ال تعتد بوا
أن يكون أراد الطهر وإما أن يكون أراد احليض ألنه لو أراد جمموعهما كان قد أراد ما مل يوضع له اللفظ وإن أراد 

أن ال تعتد مبا يقع عليه اسم قرء مبا فيه معىن من معاين القرء فان ذلك ليس يف ظاهر الكالم ألنه إمنا علق احلكم 
  يه معىن من معاين القرء بالقرء ال مبا مسي قرء وال مبا ف

فأما االسم املشترك اجملموع حنو قولنا أقراء فاما أن يكون قد علق عليه إثبات أو نفي فاإلثبات حنو قول القائل 
للمرأة اعتدي باألقراء وذلك يفيد أنه قد اراد منها إما ثالث حيض أو ثالثة أطهار أو أراد منها أن تعتد بثالثة 

والدليل على ذلك أن مجع االسم يفيد مجع مقتضاه وإذا كان قولنا قرء موضوعا  بعضها أطهار وبعضها حيض
للحيض وحده وللطهر وحده ويدل على أن املتكلم به إما أن يكون قد اراد احليض أو أراد الطهر فيجب أن يكون 

رى أن يقول اعتدى بقرء قولنا أقراء يفيد أنه قد أراد إما مجعا من احليض أو مجعا من الطهر أو مجعا منهما وجيري جم
  وبقرء وبقرء يف أنه جيوز أن يكون أراد بالكل احليض أو أراد بالكل الطهر أو أراد ببعضها الطهر وببعضها احليض 

ويفارق ذلك قول القائل لغريه اضرب رجاال يف أنه يفيد ضرب أي ثالثة من الرجال شاء من العرب أو من العجم 
ة من العجم فقط أو ثالثة من العرب فقط ألن قولنا رجال يفيد مجع فائدة قولنا رجل أو منهما وال يكون مريدا لثالث

وقد قلنا إن قولنا اضرب رجال يفيد أن املتكلم به أراد ضرب ما اختص مبعىن الرجولية أي رجل كان فيجب أن 
وليس كذلك  يكون مجعه يفيد مجعا من األشخاص خيتص كل واحد منها مبعىن الرجولية أي مجع من ذلك كان

االقراء ملا بيناه من قبل فان قيل أليس لو قال الرجل للمرأة اعتدي مبا يسمى أقراء جاز أن تعتد باحليض وجاز أن 
تعتد بالطهر قيل أجل ويفارق مسألتنا ألنه قد علق االعتداد مبا يسمى أقراء والطهر واحليض متفقان يف فائدة وصفنا 

تلفني يف ذلك فجرى جمرى قوله اضرب رجال يف أنه أمر بضرب ما اختص مبعىن هلما بأهنما يسميان أقراء وغري خم
الرجولية وليس كذلك قولنا اعتدى باألقراء ألن معىن األقراء يف الطهر واحليض خمتلف وكذلك لو أمكنت اإلشارة 

يل االشتراك أال إىل الطهر واحليض فقال للمرأة اعتدي من هذا بثالثة ألن قوله من هذا واقع عليهما ال على سب
  ترى أنه ال يفيد فيهما فائدتني خمتلفتني وليس كذلك اسم القرء 

فأما إذا علق على االسم املشترك اجملموع حكما منفيا حنو أن يقول القائل للمرأة ال تعتدي باألقراء فانه يفيد أنه 
يض ألن ذلك جيري جمرى أن كره أن تعتد جبمع من األقراء إما حيض كله وإما طهر كله أو بعضه طهر وبعضه ح

يقول هلا ال تعتدي بقرء وال بقرء وال بقرء فكما أنه جيوز أن يعين هبا أمجع احليض وجيوز أن يعىن هبا أمجع الطهر 
وجيوز أن يعىن ببعضه احليض وببعضه الطهر على ما بيناه فكذلك مجعه يف هذا القسم بعض االشتباه وكذلك إذا 

  جيوز أن يقال إن ذلك يفيد نفي االعتداد باحليض والطهر معا واألول أشبه  قال هلا ال تعتدي بقرء ألنه
  واحتج املخالف بأشياء 

منها أن سيبويه قال إن قول القائل لغريه الويل لك خرب ودعاء فجعله مفيدا لكال األمرين واجلواب أنه ليس يف 
هر واحليض معا وأيضا فليس ذلك داللة وضع اللغة ذلك يف كال األمرين ما يدل على أن اسم القرء موضوع للط

على أنه مستعمل يف كال األمرين معا بل ال ميتنع أن يكون هذا الكالم موضوعا للخرب مستعمال على سبيل اجملاز يف 
  الدعاء ومل يقل سيبويه أن جيوز أن يستعمل فيهما 



قال إن اجلنب يلزمه التيمم وهذا يدل ومنها قوهلم إن عمر رضي اهللا عنه قال إن قبلة الرجل امرأته تنقض الطهر و
على أنه عقل من قول اهللا عز و جل أو المستم النساء الوطىء واملباشرة باليد واجلواب أن هذا ال ميتنع أن يكون 

  علم وجوب التيمم على اجلنب من السنة ال من اآلية 
به احليض والطهر ألن للمرأة تقليد  ومنها أن قول اهللا عز و جل واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء قد أريد

من يرى االعتداد باألطهار وتقليد من يرى االعتداد باحليض وأي ذلك فعلت فقد أراده اهللا منها فإذن قد أرادمها 
اهللا سبحانه على البدل بشرط أن ختتار أي اجملتهدين شاءت وكذلك قد أراد منها االعتداد بكل واحد منهما إذا 

هاد بشرط أن يؤديها اجتهادها إىل هذا وإىل هذا واجلواب أن الشيخ أبا هاشم رمحه اهللا يقول كانت من أهل االجت
إن اهللا عز و جل تكلم باآلية مرتني فأراد مرة الطهر ممن يؤديه اجتهاده إىل ذلك أو تقليد من يرى ذلك واراد يف 

ن يرى ذلك وكره يف كل واحد من الدفعتني األخرى االعتداد باحليض ممن يؤديه اجتهاده إىل ذلك أو خيتار تقليد م
ترك االعتداد بكل واحد منهما وليس جيب إذا تكلم هبا مرتني أن تثبت يف املصحف مرتني على أنه ال ميتنع أن يريد 

  كال املعنيني يف وقت واحد بعبارتني مثلني يفعلهما يف مكانني على أنه ال ميتنع أن 

 دفعة واحدة ويكون قيام الداللة على ذلك داللة على الشريعة قد جاءت بنقل يكون اهللا قد أراد به كال االثنني يف
هذا االسم إىل جمموع األمرين كما ينقل الشرع األمساء الشرعية إىل معان غري معانيها يف اللغة فاذا صح أن االسم 

ن إذ كان ال يدل على املراد وال املشترك مل يوضع لكال معنييه مل جيب أن يريدمها املتكلم بذلك االسم واحتاج إىل بيا
جيوز أن يقال جترده عن داللة يدل على أنه قد أريد به كال املعنيني على البدل أو على اجلمع ألن اللفظ إذا مل يكن 

موضوعا للجمع وال للتخيري مل جيز جترده عن قرينة وإمنا يتجرد عن قرينة إذا كان موضوعا ألمر يكفي ظاهره يف 
  الداللة عليه 

  اب فيما احلق باجململ وليس منهب

من ذلك التحليل والتحرمي املتعلقني باألعيان كقول اهللا سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم ذكر الشيخ ابو احلسن رمحه 
اهللا وأبو عبد اهللا رمحه اهللا أن ذلك جممل ال يصح التعلق بظاهره ألن التحرمي متعلق بنفس األمهات وليس ذلك يف 

دوما فكيف وهو موجود فلم جيز أن حترم علينا ووجب أن يكون املراد به فعل من أفعالنا يتعلق مقدورنا لو كان مع
باألمهات وإذا مل يكن ذلك الفعل مذكورا يف اآلية مل ميكن أن يستدل هبا على حترمي فعل دون فعل وألن اآلية لو 

الفعل بعينه وال خيتلف ذلك الفعل حبسب  اقتضت حترمي فعل معني لكان املراد بتعليق التحرمي باألعيان حترمي ذلك
اختالف األعيان وليس األمر كذلك ألن املراد بقوله تعاىل حرمت عليكم أمهاتكم حترمي االستمتاع واملراد بقوله 

  تعاىل حرمت عليكم امليتة حترمي األكل فأحد الفعلني خمالف لآلخر 
  ليس  وقال أبو علي وابو هاشم وقاضي القضاة رمحهم اهللا إن ذلك

مبجمل بل هو ظاهر من جهة العرف يف حترمي االستمتاع باألمهات وحترمي أكل امليتة ألن قوله حرمت عليكم 
أمهاتكم وإن كان التحرمي فيه متعلقا بنفس األمهات فانه يفيد بالعرف حترمي االستمتاع ألنا عند مساع هذه اللفظة 

ليك طعامي وحرمت امليتة نفهم أكلها وهذه أمارة كون نفهم حترمي االستمتاع وعند مساع قول القائل حرمت ع
االسم منتقال بالعرف أال ترى أنا ملا فهمنا اخليل عند مساعنا اسم الدواب قلنا إنه يفيدها وحدها من جهة العرف 
 وليس ميتنع أن يكون العرف قد نقل التحرمي املتعلق باألعيان فجعله حقيقة يف حترمي أفعال خمتلفة حبسب اختالف



  األمساء فيفهم بالعرف من قول القائل حرمت عليك فالنة االستمتاع هبا ويفهم من قوله حرمت عليك طعامي أكله 
ومن ذلك قول العراقيني إن قول اهللا سبحانه فامسحوا برؤوسكم جممل ألنه حيتمل مسح مجيع الرأس وحيتمل مسح 

ىل بيان فاذا روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعضه فاذا احتمل مسح كل واحد منهما بدال من اآلخر افتقر إ
مسح بناصيته كان ذلك بيانا لآلية ووجب مسح ذلك املقدار من الرأس وذكر قاضي القضاة أن ظاهر الباء يف اللغة 

لإللصاق وقوله وامسحوا برؤوسكم يفيد من جهة اللغة مسح مجيع الرأس ألن الباء املفيدة لإللصاق دخلت على 
ته بالرأس والذي يسمى رأسا هو اجلميع ال البعض ألنه ال توصف الناصية رأسا فكانت اآلية إجيابا ملسح املسح وقرن

مجيع الرأس من جهة اللغة قال والعرف قال مسحت يدي باملنديل عقل منه أنه ألصق املسح باملنديل وجيوز السامع 
الغريه امسح يدك باملنديل فانه يعقل منه أنه قد أنه مسحه جبميعه وجيوز أنه مسحه ببعضه وكذلك إذا قال اإلنسان 

  أوجب عليه إلصاق يده باملنديل إن شاء جبميعه وإن شاء 

  ببعضه وأيهما فعل سقط عنه األمر وإذا أفادت هذه اللفظة يف العرف ما ذكرناه محلت اآلية عليه 
ت وذلك ضربان أحدمها ميكن ومن ذلك حرف النفي إذا دخل على الفعل مىت مل يكن الفعل على صفة من الصفا

انتفاء الفعل مىت مل حتصل تلك الصفة واآلخر ال ميكن انتفاء ذلك الفعل فمثال األول قول النيب صلى اهللا عليه و 
سلم ال صالة إال بفاحتة الكتاب فحرف النفي دخل على الصالة الشرعية ألن كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم 

هره إذا يقتضي نفي الصالة الشرعية مع انتفاء الفاحتة وذلك ممكن فوجب محل الكالم حيمل على معانيه الشرعية فظا
عليه وذلك يقتضي كون قراءة الفاحتة شرطا ويقتضي أن يكون قولنا صالة فاسدة جمازا أعين وصفنا هلا بأهنا صالة 

م ملن مل يبيت الصيام من الليل ويكون املراد أهنا على صورة الصالة وكذلك قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ال صيا
وقوله ال نكاح إال بويل وكان الشيخ أبو عبد اهللا جيعل هذه األلفاظ جمملة قال ألن املنفي موجود مع انتفاء الشرط 

فعلمنا أنه أراد نفي أحكامه وليس بعض األحكام بأن يكون هو املنفي أوىل من حكم آخر إذ اللفظ ال يتناول 
م وال على جهة اخلصوص وألنه يتناقض محل ذلك على نفي الكمال ونفي اإلجزاء ألن يف األحكام على جهة العمو

ضمن نفي الكمال إثبات اإلجزاء والذي ذكره إمنا يصح لو مل يصح أن يكون املنفي هو الذي دخل عليه حرف 
نيات أعظم متأول هذا النفي وقد بينا ذلك وأما مثال القسم الثاين فقول النيب صلى اهللا عليه و سلم األعمال بال

الكالم أن جيري جمرى قوله ال عمل إال بالنية ومعلوم أنه ليس خيرج العمل من كونه عمال إذا فقدت النية فعلمنا أن 
املراد به أحكام العمل من اإلجزاء أو الكمال وليس بأن حيمل على أحدمها أوىل من اآلخر وليس ألحد أن يقول إن 

يف العرف نفي كونه عمال جمزئا إذا مل يكن نية ألنا ال نعقل ذلك من جهة العرف أال ترى قوله األعمال بالنيات يفيد 
أنا قد محلنا كثريا من هذا النفي على نفي الفضل والكمال وليس ألحد أن يقول املعقول يف العرف من قول القائل 

  ال عمل إال بنية هو ال عمل جمزىء وال كامل إال بنية ألنه إذا مل جيزء مل 

يكمل وذلك ألنه يكون قد عقل منه نفي الكمال تبعا لنفي اإلجزاء فقد عاد الكالم إىل األول وكذلك قول النيب 
صلى اهللا عليه و سلم رفع عن أميت اخلطأ والنسيان ألن اخلطأ واقع منهم فاذا املرفوع هو أحكام اخلطأ فاحتاج إىل 

  مزية ألمته يف ذلك على سائر األمم  بيان ذلك احلكم وقد علمنا أنه مل يرد اإلمث ألنه ال
ومن ذلك قول بعضهم إن قول اهللا سبحانه فاقطعوا أيديهما جممل ألنه حيتمل اليد من املنكب إذ مجلتها تسمى يدا 
وحيتمل قطعها من الكوع ألنه يسمى هذا القدر يدا وحيتمل قطعها من املرفق ألن هذا يسمى يدا وميكن أن حيتجوا 

د يقال قطعت يد فالن ويراد هبا إبانتها وقد يراد إيصال قطع هبا وإن مل تنفصل من البدن كما يقال لذلك ايضا بأنه ق



برى فالن القلم فقطع يده وإمنا يعلم إبانة العضو إذا قيد القطع باجلملة فقيل قطعت يد فالن من مجلته كما يقال 
  قطعت الغصن من الشجرة 

جلملة إىل املنكب فيجب محل اليد عليه لوال قيام الداللة على خالفه فقبل واجلواب عن األول أن اسم اليد يتناول ا
قيام الداللة على ذلك تكون اآلية جمملة إذ قد أريد هبا غري ظاهرها ألن اسم اليد ال يتناول الكف وحده حقيقة ألنه 

دار وحده حقيقة لصح أن ال يقال قطعت يد فالن كلها ومجيعها إذا قطع الكف فلو كان اسم الكف يتناول هذا املق
يقال ذلك ألن الكف كل ومجيع ولو تناول الكف حقيقة ومجيع اليد حقيقة حلمل على أقل ما يقع عليه االسم كما 

أن قول القائل لغريه اضرب رجال يفيد ضرب ما يقع عليه اسم رجل وملفرق أن يفرق بينهما بأن معىن الرجولية 
تناول مجيعهم على البدل وليس كذلك قولنا يد ألنه لو تناول الكف قائم يف كل شخص من الرجال فاالسم قد 

  وتناول من أطراف األصابع إىل املفرق لكان قد أفاد يف ذلك فوائد خمتلفة ولكان امسا مشتركا 

واجلواب عن الثاين أن القطع هو اإلبانة فاذا علق باليد أفاد إبانة ما يسمى يدا والشق إذاحصل يف اجللد مل يكن 
سماة يدا قد أبينت فلم يدخل حتت الظاهر وهذا يدلنا على أن قول القائل بريت القلم فقطعت يدي جماز ويكون امل

  اقتران ذلك بربي القلم قرينة تدل على اجملاز ألن العادة ما جريت بابانة عند بري القلم 

  باب فيما تكون لالحكام الشرعية

هو ضربان أحدمها يكون داللة باملواضعة واآلخر ال باملواضعة أما األول اعلم أن بياهنا يكون بكل ما يقع التبيني به و
فالكالم والعقد والكناية والبيان بالكالم فأكثر من أن حيصى وقد بني النيب صلى اهللا عليه و سلم بأن كتب إىل 

ضربان أحدمها تتبعه عماله يف الصدقات وبني اهللا تعاىل ملالئكته مبا كتبه يف اللوح احملفوظ وأما الضرب اآلخر ف
املواضعة واآلخر يتبع املواضعة فاألول هو اإلشارة ألن املواضعة على الكالم إمنا تكون باإلشارة وقد بني النيب صلى 

اهللا عليه و سلم باإلشارة حني قال الشهر هكذا وهكذا وأشار بيديه والثاين ضربان أحدمها أمارة القياس واآلخر 
فهي كيفية ثبوت احلكم من حنو ثبوته عند صفة ونفيه عن نفيها وهذا إمنا يثبت باخلطاب  األفعال وأما أمارة القياس

وأما األفعال فاهنا تتعلق مبا هي بيان له بالقول حنو أن يقول النيب صلى اهللا عليه و سلم هذا الفعل بيان هلذه اآلية 
  ويقول صلوا كما رأيتموين أصلي 

بيانا وليس خيلو إما أن يريد أنه ال يصح وقوع البيان هبا أو أنه ال حيسن أن وقال بعض الناس إن األفعال ال تكون 
يبني هبا اجململ من جهة احلكمة واألول ضربان أحدمها أن يقال إن الفعل ال يؤثر يف وقوع الشيء أصال واآلخر أن 

يان هلذا الكالم أما إذا قيل ال يقال إنه ال يؤثر يف ذلك إال مع غريه حنو أن يقول النيب صلى اهللا عليه و سلم هذا ب
  حيسن أن يقع البيان باألفعال فبأن 

يقال إنه ال يقع عقيب الكالم اجململ فان وقع عقيبه فانه يطول ويف كال احلالتني يتأخر البيان فان قالوا باألول فقد 
ا يف املشاهدة للشيء من أبطلوا ألن فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم للصالة وللحج أدل على صفتها من وصفه هلا مل

املزية على اخلرب عن الشيء وهلذا بني النيب صلى اهللا عليه و سلم احلج بفعله وقال خذوا عين مناسككم وقال صلوا 
كما رأيتموين أصلي وبني أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم الوضوء بفعلهم وإن أرادوا أنه ال يقع به البيان إال 

نيب صلى اهللا عليه و سلم إن هذا بيان لآلية أو يضطر من قصده إىل ذلك أو يتلو كالما مع غريه حنو أن يقول ال
جممال مث يفعل فعال جيوز أن يكون بيانا له وال جتد بيانا غريه فذلك مما ال خالف فيه إال أن البيان هو الفعل ألنه 



الثالث من أن ذلك يؤدي إىل تأخري البيان املتضمن لصفة الفعل دون القول املعلق للفعل باملبني وإن أرادوا الوجه 
فباطل ألنه ميكن أن يتعقب الفعل القول كما يتعقبه القول والفعل وإن طال فالقول قد يكون طويال أيضا فصح 

  وقوع البيان بكل واحد منهما وأما املخالف فأنه حيتج هبذه األقسام اليت ذكرناها 

  باب يف تقدمي القول على الفعل يف البيان

لم أن هذا الباب يتضمن مسألتني إحدامها أن يقال إذا كان القول بيانا والفعل بيانا فأيهما أكشف واجلواب أن اع
الفعل أكشف ألنه ينىبء عن صفة املبني مشاهدة والقول إخبار عن صفته وليس اخلرب كالعيان واألخرى أن يرد بعد 

يانا هلا فيقال أيهما قصد به البيان واجلواب أنه ليس خيلو اآلية اجململة فعل وقول حيتمل أن يكون كل واحد منهما ب
إما أن يتناىف حكم البيانني أو ال يتناىف فان مل يتناىف فضربان أحدمها علم تقدم أحدمها على اآلخر فيكون املتقدم هو 

  تقدم أحدمها على اآلخر  الذي قصد به البيان املبتدأ ألن البيان ال يتأخر ويكون املتأخر تأكيدا للبيان واآلخر ال يعلم

فيجوز يف كل واحد منهما أن يكون هو املتقدم وهو الذي قصد به البيان ابتداء وإن يتناىف حكمهما فمثاله آية احلج 
وقوله صلى اهللا عليه و سلم من قرن حجا إىل عمرته فليطف هلما طوافا واحدا وسعيا واحدا وروي أنه صلى اهللا 

وسعى سعيني فإن كان قوله هو البيان فالطواف الثاين غري واجب وإن كان فعله هو  عليه و سلم قرن فطاف طوافني
البيان فالطواف الثاين واجب فمىت علمنا تقدم أحدمها كان هو البيان ألن اخلطاب اجململ إذا تعقبه ما جيوز أن يكون 

وأظهر وإن مل نعلم تقدم أحدمها على  بيانا له كان بيان له فان مل جيز تأخري البيان فاألمر يف كون ذلك بيانا أكشف
اآلخر جعلنا القول هو البيان ألنا لو جعلنا الفعل هو البيان ألوجبنا إثبات ما تعلقه باملبني من قول النيب صلى اهللا 

عليه و سلم إن هذا بيان هلذا وإن مل يعلم ذلك باضطرار من قصده وال جيوز إثبات ذلك إال عن ضرورة وال 
مع إثبات قول ميكن أن يكون بيانا وليس ألحد أن يقول جوزوا أن يكون الفعل هو الذي قصد ضرورة إىل ذلك 

به البيان وإن مل تقطعوا عليه ألنا ال جنوز ذلك إال لضرورة وال ضرورة وليس الغرض مبا ذكرناه من املثال إال 
ذوا عين مناسككم فقد علق هبذا التمثيل دون تصحيح مسألة الطوافني ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد قال خ

  القول فعله على اآلية 

  باب يف أن البيان كاملبني

هذا الباب يشتمل على شيئني أحدمها هل البيان كاملبني يف القوة واآلخر هل كاملبني يف حكمه أم ال أما األول فقال 
يقبل وهلذا مل يقبل خرب األوساق مع الشيخ أبو احلسن إن املبني إذا كان لفظا معلوما وجب كون بيانه مثله وإال مل 

قول النيب صلى اهللا عليه و سلم فيما سقت السماء العشر والصحيح أنه جيوز أن يكون البيان واملبني دليلني 
  معلومني وجيوز أن يكونا أمارتني وجيوز أن يكون 
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لفقه: كتاب  ملعتمد يف أصول ا   ا
لبصري: املؤلف  ا لطيب  بن ا بن علي   حممد 

املبني معلوما وبيانه مظنونا كما جاز ختصيص القرآن خبرب الواحد ألنه ال ميتنع تعلق املصلحة بذلك وأما اآلخر وهو 
ن املبني واجبا فبيانه بيان هل إذا كان املبني واجبا كان بيانه كذلك وقد قال قوم بذلك فإن أرادوا بذلك أنه إذا كا

لصفة شيء واجب فصحيح وإن أرادوا أنه يدل على الوجوب كما يدل املبني فغري صحيح ألن البيان إمنا يتضمن 
صفة املبني وليس يتضمن لفظا يفيد الوجوب وإن أرادوا به أنه إذا كان املبني واجبا كان بيانه واجبا على النيب صلى 

يكن الفعل املبني واجبا مل يكن بيانه واجبا على النيب صلى اهللا عليه و سلم فباطل ألن بيان اهللا عليه و سلم فإذا مل 
  اجململ واجب سواء تضمن فعال واجبا أو غري واجب 

  باب يف جواز تأخري التبليغ

ا فيه وال اعلم أنه جيوز أن يؤخر النيب صلى اهللا عليه و سلم أداء العبادة إىل الوقت الذي حيتاج املكلف أن يعرفه
جيب تقدمي أدائها عليه وأوجب ذلك قوم وليس خيلو أن يوجبوا ذلك بالعقل أو بالسمع ولو وجب بالعقل لكان له 
وجه وجوب يرجع إىل التكليف إما ألنه متكني أو ألنه لطف فإن كان متكينا مل خيل إما أن يكون متكينا من الفعل أو 

م خطاب جممل يكون هذا بيانه وليس يقف إمكان فعل العبادة على تقدمي من فهم املراد باخلطاب ومعلوم أنه مل يتقد
أدائها على الوقت الذي إذا بلغت بالعبادة فيه أمكن املكلف أن يستدل باخلطاب على وجوهبا فيفعلها يف وقتها وأما 

مي تعريف اهللا إيانا كون تقدميهم التبليغ لفظا فليس يف العقل طريق إليه كما أنه ليس يف العقل طريق إىل كون تقد
العبادة اليت يريد أن يعبدنا هبا بعد سنة لطفا وهلذا مل يعرف اهللا على لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم مجيع ما يريد أن 

  يتعبد به األمة يف حالة واحدة 
  فان قالوا إنا نعلم وجوب ذلك بالسمع فليس يف السمع ما جيوز أن 

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته وأن يدل على ذلك إال قول اهللا تعاىل 
األمر على الفور وقد أجاب قاضي القضاة عن ذلك بأن هذا األمر إمنا يفيد وجوب تبليغه على احلد الذي أمر أن 

اللة هذا األمر وأجاب يبلغ عليه من تقدمي أو تأخري ولقائل أن يقول الوجه الذي أمر أن يبلغ عليه هو التعجيل بد
  أيضا بأن املراد بذلك هوالقرآن ألنه هو الذي يطلق عليه الوصف بأنه منزل من اهللا تعاىل 

  باب يف تأخري البيان عن وقت احلاجة

اعلم أنه ال جيوز تأخري بيان اخلطاب عن الوقت الذي إن أخر البيان عنه مل يتمكن املكلف من املعرفة مبا تضمنه 
مكن من فعل ما تضمنه يف الوقت الذي كلف فعله فيه ألن يف تأخري البيان عن هذا الوقت تكليف ما اخلطاب وال يت

  ال يطاق إذ ال سبيل له واحلال هذه إىل فعل ما كلف يف احلال اليت كلف أن يفعل فيها 

  باب يف تأخري البيان عن وقت اخلطاب



مل والعموم عن وقت اخلطاب ومن الفقهاء من اختار ذهب بعض احلنفية وبعض الشافعية إىل جواز تأخري بيان اجمل
بيان اجململ دون بيان العموم وإليه ذهب الشيخ أبو احلسن رمحه اهللا ومنهم من اختار تأخري بيان األمر دون اخلرب 
ومنع شيخانا أبو علي وأبو هاشم وقاضي القضاة من تأخري بيان اجململ والعموم عن وقت اخلطاب أمرا كان أو 

  وأجازوا تأخري بيان النسخ خربا 

واعلم أن تأخري البيان ينقسم أقساما ختتلف األدلة عليها والشبه الواردة فيها حبسب اختالف أقسامه فوجب أن 
نقسم ونتكلم على كل قسم على انفراده فنقول إن اخلطاب الذي حيتاج إىل بيان ضربان أحدمها أنه ظاهر قد 

ه كاألمساء املشتركة واألول ينقسم أقساما منها تأخري بيان التخصيص ومنها استعمل يف خالفه والثاين ال ظاهر ل
تأخري بيان النسخ ومنها تأخري بيان األمساء املنقولة إىل الشرع ومنها اسم النكرة إذا أريد به شيء معني وكل هذه 

فصال أو جممال وأما ما ال ظاهر له األقسام ال جيوز تأخري بياهنا بل ال بد من أن يبني اخلطاب الوارد فيها إما بيانا م
فيجوز تأخري بيانه عن وقت اخلطاب والكالم يقع يف ثالثة مواضع أحدها تأخري بيان ما له ظاهر وقد استعمل يف 

  خالفه واآلخر يف جواز كون بيان ذلك جممال واآلخر يف جواز تأخري بيان ما ال ظاهر له 
هر إذا استعمل يف غريه أن العموم خطاب لنا يف احلال باإلمجاع وال خيلو والداللة على املنع من تأخري بيان ما له ظا

املخاطب به إما أن يقصد إفهاما يف احلال أو ال يقصد ذلك به فان مل يقصد إفهامنا انتقض كونه خماطبا لنا ألن 
منا وألنه لو مل يقصد املعقول من قولنا أنه خماطب لنا أنه قد وجه اخلطاب حنونا وال معىن لذلك إال أنه قصد إفها

إفهامنا يف احلال مع أن ظاهره يقتضي كونه خطابا لنا يف احلال لكان قد أغرانا بأن نعتقد أنه قد قصد إفهامنا يف 
احلال فيكون قد قصد أن جنهل ألن من خاطب قوما بلغتهم فقد أغراهم بأن يعتقدوا فيه أنه قد عىن به ما عنوه به 

كان عبثا ألن الفائدة يف اخلطاب إفهام املخاطب وألنه لو جاز أن ال يقصد إفهامنا وألنه لو مل يقصد إفهامنا ل
باخلطاب جاز خماطبة العرب بالزجنية وهو ال حيسنها إذ كان غري واجب إفهام املخاطب بل ذلك أوىل باجلواز ألن 

بالزجنية ويبني له بعد مدة جازت  الزجنية ليس هلا عند العريب ظاهر يدعوه إىل اعتقاد معناه ولو جازت خماطبة العريب
خماطبة النائم ويبني له بعد مدة وأن يقصد اإلنسان بالتصويت والتصفيق شيئا يبينه بعد مدة فان قيل خطاب الزنج ال 

  يفهم منه العريب شيئا 

نه أقيموا فلم جيز أن خياطبوا به وليس كذلك خطاب العرب باجململ ألن العريب يفهم به شيئا ما ألن قول اهللا سبحا
الصالة قد فهم به األمر بشيء وإن مل يعرف ما هو قيل إن جاز أن يكون اسم الصالة واقعا على الدعاء ويريد اهللا 
سبحانه غريه وال يبني لنا جاز أن يكون ظاهره قوله أقيموا ألمر وال يستعمله يف األمر وال يبني لنا ذلك ويف ذلك 

ه شيئا أصال وإن كان قد أراد إفهامنا يف احلال فال خيلو إما أن يريد أن نفهم مساو إياه خلطاب الزنج ألنا ال نفهم ب
أن مراده ظاهره أو غري ظاهره فإن أراد األول فقد أراد منا اجلهل وإن أراد الثاين فقد أراد ما ال سبيل لنا إليه وهذه 

واألمساء املنقولة إىل الشريعة والنكرة إذا  الداللة تتناول العام املستعمل يف اخلصوص واملطلق املفيد للتكرار املنسوخ
أريد هبا شيء معني ألن ذلك مستعمل يف خالف ظاهره وال يلزمنا إذا أشعرهم بالنسخ أو بالتخصيص أو بتعيني 

النكرة ألن اخلطاب مع هذا اإلشعار يصري مفيدا للشيء على طريق اجلملة فال يعزى ذلك بفعل اجلهل وال يكون 
يل إليه بل إمنا يفيد أنه قصد املتكلم إفهامه للجملة إن قيل أليس مع أن العموم خطاب لنا يف احلال تكليفا ملا ال سب

ال جيوز اإلقدام على اعتقاد استغراقه عند مساعه بل ال بد من أن نقيس األدلة السمعية والعقلية فننظر هل فيها ما 
ليس فقد الدليل هو لفظ فيقال لنا جوزوا أن يكون خيصه أم ال فان مل يوجد فلم جنده قضينا باستغراق العموم و



املراد غري ظاهره وإن وجدنا دليال على التخصيص وكان عقليا فهذا ميتنع فيه ايضا وإن كان مسعيا فاما أن ال جند يف 
ا األصول ما يعدل بنا عن ظاهره أو ننتهي إىل دليل مسعي ال يكون يف األصول ما يعدل بنا عن ظاهره فلم يلزمنا م

  ألزمناهم من التوقف وقتا بعد وقت إىل غري غاية فهذا هو القول يف املسألة األوىل 
فأما إذا أراد باخلطاب غري ظاهره وأشعر بذلك بأن يقول املتكلم بالعموم اعلموا أنه خمصوص وال يبني ما اخلارج 

  منه أو يقول جوزوا 

ا اإلشعار يصري كلفظ موضوع للجملة والتردد بني خصوصه حىت أبينه والداللة على جواز ذلك أن العموم مع هذ
االستغراق وغريه واللفظ املوضوع للجملة حيسن أن يورد ويقصد به اجلملة فقط على ما سنبينه يف االسم املشترك 
وال يلزمنا على ذلك أن نتوقف يف العبادة يف وقت الفعل فيجوز أن يكون املراد هبا غري ظاهرها حنو أن يقول صلوا 

فرييد به بعد غد ويتأخر بيانه مفصال ألنا إمنا جنيز تأخري بيان العموم مع األشعار ونظري ذلك أن يتأخر بيان غدا 
الوقت مع اإلشعار وكذلك نقول وما ال إشعار معه نقطع على ظاهره ويدل على ذلك أن اهللا عز و جل ملا قال 

طاب لتجويز كل واحد من املكلفني أنه ميوت قبل أقيموا الصالة مل يعلم الناس يف ذلك الوقت من هو معين باخل
وقت الصالة وعلمهم أن اهللا ال يأمر بشرط فهذا خطاب يعم كل مكلف وليس علم املخاطبون أنه قد عىن به 

مجيعهم وألنه مل يعن به مجيعهم بل جيوزون كال األمرين هذه صورة مسألتنا فان قالوا إمنا مل يقطعوا على عمومه ملا 
سبحانه يف عقوهلم من قبح تكليف ما ال يطاق وأن يف علمهم حبياة كلهم إغراء باملعاصي فلذلك توقفوا أودع اهللا 

قيل وكذلك إذا أشعروا يف التخصيص فقد علموا أنه إن كان العموم خمصوصا فال جيوز أن يراد بالعموم من تناوله 
يبني هلم أهنم حييون أو حيىي بعضهم دون التخصيص ففي املوضعني جيوز للمكلف التخصيص وجيوز خالفه وكما مل 

بعض ملا يف ذلك من اإلغراء فكذلك جيوز أن يشعروا بالتخصيص وال يبني هلم تفصيله جلواز أن تكون مصلحتهم 
أن يتفقوا على اجلملة فقط يف تلك احلال وهكذا القول يف اخلطاب املفيد للتكرار إذا أشعرنا بنسخة واخلطاب 

ي إذا أشعرنا بذلك من حاله إن قيل إن جاز ما ذكرمت فهال جازت خماطبة العريب بالزجنية املنقول إىل معىن شرع
ويقال له اعلم أننا أردنا هبذا الكالم شيئا ما قيل إن الزجني إذا كان حكيما فمعلوم أنه قد أراد خبطابه شيئا ما فال 

  معىن 

يظن أنه قد اراد خبطابه شيئا ما فان قالوا جوزوا أن لقوله قد أردت خبطايب شيئا ما وإن مل يكن حكيما فان السامح 
خياطبه بالزجنية وال يقول إنه قد أردت خبطايب شيئا قيل سنتكلم على ذلك فيما بعد وعلى أن كال اإللزامني متوجه 

إىل املخالف ألنه يقول إن خطاب اهللا العام ال يقطع على عمومه خرب يرد وال على خصوصه لتجويزنا موت من 
إليه اخلطاب فأما اخلطاب املتكرر إذا عىن به واحدا معينا وأشعرنا به فانه جيوز أن يقول لغريه اضرب رجال  توجه

ويقول أردت رجال بعينه وسأبينه لكم والدليل على جوازه أن كال الكالمني جيريان جمرى كالم مشترك بني ضرب 
ذلك يف االسم املشترك إن قيل فإن كان غرضه أن زيد وعمرو وغريمها يف أنه يفيد اجلملة دون التفصيل وسنبني 

يعرفنا أنه أراد ضرب رجل بعينه فهال قال ذلك ومل يقل قبله اضربوا رجال قيل وإذا كان غرضه أن يعرفنا يف احلال 
أن الرجل الذي يريد ضربه هو زيد فهال قال ذلك ومل يقدم عليه قوله اضربوا رجال فان قلتم لعل يف ذلك مصلحة 

  ن مثله قلنا حن
فأما اخلطاب الذي ال ظاهر له وهو االسم املشترك كالقرء املشترك بني الطهر وبني احليض فان له ظاهرا من وجه 

دون وجه أما الوجه الذي يكون ظاهرا فيه فهو أنه يفيد أن املتكلم به مل يرد شيئا غري الطهر وغري احليض وأنه أراد 



اج إىل بيان ومىت أراد املتكلم بالقرء شيئا سوى الطهر وسوى احليض فقد إما هذا وإما هذا فمن هذا الوجه ال حيت
أراد به غري ظاهره فال بد من بيان إما جممل وإما مفصل على ما تقدم وأما الوجه الذي يكون فيه غري ظاهر وهو أنه 

الدليل على جواز ذلك أن ال يفيد أي األمرين أراده املتكلم الطهر أم احليض وال جيب أن يقترن به بيان يف احلال و
اللفظ ما وضع لواحد منهما بعينه دون اآلخر وإنه وضع لكل واحد منهما بانفراده فهو يفيد اإلمجال فلو لزم 

املتكلم أن يبني التفصيل قبل وقت الفعل لكان إما أن يلزمه ذلك ألنه ال جيوز أن يبني احلكيم مراده لغريه على جهة 
  ن احلكيم إال أن االسم املشترك ال يفيد اإلمجال ولذلك وجب أن يبني سبيل اإلمجال أو جيوز ذلك م

مراده وهذا الثاين باطل ألنا قد بينا أن االسم املشترك يفيد اإلمجال والقسم األول باطل أيضا ألن احلكيم قد جيوز 
يعلم أن يف الدار عمرو أن يفيد غري مراده على اجلملة كما جيوز أن يفيده إياه على التفصيل أال ترى أم زيدا قد 

بعينه فيكون له غرض يف أن يعلم خالد أن يف الدار عمرو وقد يكون له غرض يف أن يعرفه أن يف الدار رجل وال 
يستقبح ذلك منه أحد وحيسن ذلك حسن أن يكون يف اللغة األمساء املشتركة ليتوصل هبا املتكلم إىل غرضه يف إفادة 

يكون فيها أمساء غري مشتركة ليتوصل هبا املتكلم إىل غرضه يف إفادة التفصيل  اجلملة دون التفصيل كما حيسن أن
إن قيل الغرض بالتعبد هو الفعل والعلم واالعتقاد تابعان فيجب مراعاته دوهنما وأنتم راعيتموها يف هذا املوضع 

  ما مفصال وإما جممال اجلواب أن الغرض قبل الوقت هو العلم وهلذا أوجبتم التمكن منه مفصال وأوجبناه حنن إ
واحتج من أىب تأخري بيان اجململ بأن اهللا تعاىل ملا قال واملطلقات يتربصن بأنفسهم ثالثة قروء إما أن يكون أراد منها 

االعتداد بالطهر إن شاءت أو باحليض إن شاءت أو أراد منها االعتداد بواحد منهما بعينه وأي األمرين أراده فقد 
ل للمجتهد إىل فهمه ألن اللفظ ال ينيبء عن التخيري عندكم وال ينيبء عن واحد منهما بعينه أراد منها ما ال سبي

اجلواب أنه أراد منها واحدة بعينه ومل يرد من اجملتهدين أن يفهموه يف احلال ألنه مل يدهلم عليه يف احلال بلفظ خيصه 
ملة كما لو قال اعتدي بواحدة من أحد شيئني بعينه فرييد منهم فهمه وإمنا دهلم على اجلملة فهو يريد منهم فيهم اجل

إما الطهر وإما احليض وسأبينه لك وكما لو قال القائل لغريه اضرب رجال واعلم أنه رجل معني وسأبينه لك يف أنه 
لدار مل يرد منه أن يعرفه بعينه يف احلال إما أراد أن يفهم وكما لو علم أن زيدا يف الدار وأراد إعالم عمرو أن يف ا

  رجل ومل يرد إعالمه أن زيد فقال يف الدار رجل فانه قد عىن به زيدا ومل يرد 

  أن يعرفه أنه زيد 
  شبهة 

لو حسنت املخاطبة باالسم املشترك من غري بيان يف احلال حلسنت خماطبة العريب بالزجنية مع القدرة على خماطبته 
ا أن السماع ال يعرف مراد املتكلم هبما على حقيقة فان قلتم إنه مل بالعربية وال يبني له يف احلال والعلة اجلامعة بينهم

حيسن خماطبته بالزجنية ألن العرب ال تعرف بكالم الزنج شيئا وتعرف بالكالم اجململ شيئا ما وهو أن املتكلم أراد 
ملراد أو تعتربوا أحد معنيي االسم املشترك قيل لكم ليس خيلوا إما أن تعتربوا يف حسن اخلطاب املعرفة بكمال ا

املعرفة ببعض املراد فان اعتربمت األول لزمكم أن ال جيوز تأخري بيان اجململ ألنه ال ميكن مع فقده معرفة كمال املراد 
وإن اعتربمت الثاين لزمكم حسن خماطبة العريب بالزجنية ألن العريب إذا عرف حكمه الزجني املخاطب له علم أنه قد 

ا األمر وإما النهي وإما غريمها واجلواب أن املعترب يف حسن اخلطاب أن يتمكن السامع من أن اراد خبطابه شيئا ما إم
يعرف به ما أفاده اخلطاب وهو يتمكن من معرفة ما وضع له االسم املشترك ألنه إمنا وضع لكل واحد من معنييه 

هو التردد الذي تقتضيه اللفظة كما لو  على انفراده فالسامع له قد علم أن مراد املتكلم به إما هذا وإما هذا وهذا



قال القائل للمرأة أريد منك أن تعتدي بشيء معني من شيئني إما الطهر وإما احليض أهنا قد فهمت ما يفيد هذا 
اخلطاب من التردد بني الطهر واحليض ولو قال الرجل لغريه يف الدار رجل فهم منه السامع ما يقتضيه اخلطاب من 

الرجولية يف الدار وإن علم أنه شخص معني وأما العريب فانه ال يتمكن من أن يعرف ما وضع له  أن شخصا فيه معىن
خطاب الزنج فلم حيسن أن خياطب به منفردا عن بيان ألن ذلك اخلطاب إما أن يكون أمرا أو هنيا أو خربا أو 

لو كان يف كالم الزنج ما هو استخبارا أو غري ذلك والسامع له من العرب ال يتمكن من معرفة ذلك فان قيل ف
  مشترك بني األمر والنهي ومجيع أقسام 

الكالم لكان حيسن من الزجني أن خياطب به العريب معتقد العريب أنه قد أراد املتكلم واحدا من ذلك قيل ال حيسن 
ا يف ذلك ذلك ألنه كما جيوز أن يكون يف كالم الزنج ما هو مشترك من ذلك فانه جيوز خالفه فال يكون معتقد

الكالم ما يفيده من التردد من هذه األقسام فلو اعتقد ذلك العتقده بغري الكالم وإمنا اعتقده العتقاده حكمة 
  املتكلم أو ظنه حكمته وإن احلكيم ال بد من أن يريد خبطابه شيئا ما 

مسعية والسمعية منها  واحتج من أجاز تأخري البيان من غري أن فصل التفصيل الذي ذكرناه بأشياء عقلية واشياء
آيات تدل على جواز ذلك ومنها آيات وأخبار تدل على أن البيان قد تأخر من اهللا سبحانه ومن رسوله صلى اهللا 

  عليه و سلم والصدر األول 
  فأما األشياء العقلية فأمور 

ه عند اخلطاب فامنا حيتاج منها أن البيان إمنا جيب ليتمكن املكلف من أداء ما كلف والتمكني من ذلك غري حمتاج إلي
إليه قبل الفعل بال فصل فلم جيب تقدميه عند اخلطاب كما مل جيب تقدمي القدرة عند اخلطاب اجلواب أن خمالفهم 

يقول حيتاج إىل البيان ملا ذكروه وليخرج اخلطاب من كونه عبثا أو معزيا باجلهل وكان من حق املشتغل بذكر 
ذلك أنه لو مل يفتقر إليه إال للتمكن من األداء جلاز أن خياطبنا اهللا مبا ال نفهم به  الدليل أن يذكر ذلك ويفسده يبني

شيئا أصال كخطاب الزنج واملستدل يأىب ذلك ويقول ال بد من أن يعرف السامع باخلطاب شيئا ما فإن قالوا ليس 
اب فإنه يفيد وجوب العزم واالعتقاد يف تأخري البيان إجياب كون اخلطاب عبثا ألنه وإن مل يفهم جهة املراد يف اخلط

قيل فيجب أن جيوز خطاب العريب بالزجنية ألنه يفيد العزم واالعتقاد إذا كان املتكلم سيدا لسامع أو علم السامع أو 
ظن حكمته وعلى أنه إمنا جيب العزم واالعتقاد لو علم أن ما خاطبه به أمر ومن جييز تأخري بيان العموم وكل ما له 

  يأمن أن تكون صيغة اآلمر مل تستعمل يف األمر ظاهر ال 

  وأنه يبني له ذلك فيما بعد 
ومنها قوهلم ليس يف تأخري بيان اجململ إغراء باجلهل ففارق تأخري بيان العموم وملخالفهم أن يقول إنه وإن فارقه من 

   هذه اجلهة فإنه ال ميتنع أن خيتص بكونه عبثا إذا تأخر بيانه على حسب ما يذكرونه
ومنها قوهلم لو قبح تأخري البيان لقبح تأخري الزمان القصري وإن عطف مجلة من الكالم على مجلة أخرى ويبني األوىل 

عقيب الثانية ولقبح البيان بالكالم الطويل وملخالفهم أن يقول إمنا حيسن تأخري مدة ال خيرج الكالم معها من أن 
يد بصفة وهذا غري حاصل يف الزمان القصري وهلذا جاز أن يتكلم يكون مترقبا يرجو فيه السامع زيادة شرط وتقي

اإلنسان مبا ال يفهم مث يبينه بعد زمان قصري وال جيوز قياسا على ذلك أن يبينه بعد زمان طويل والكالم وإذا عطف 
يها وأما بعضه على بعض جرى جمرى اجلملة الواحدة فبيان اجلملة األوىل عند آخر الكالم جيري جمرى بياهنا عقب

الفعل الطويل والكالم الطويل فامنا جيوز وقوع البيان هبما مع إمكان البيان بالكالم القصري إذا كان يف ذلك زيادة 



  مصلحة ومعلوم أنه حيسن بيان ما ال يفهم به شيء أصال مبثل ذلك وال جيوز قياسا عليه تأخري بيانه الزمان الطويل 
كان وجه قبحه فقد تبني املكلف وذلك يقتضي قبح اخلطاب إذا مل يتبينه املكلف ومنها قوهلم لو قبح تأخري البيان ل

وإن بني له وسواء أتى يف ذلك من قبيل نفسه أو من قبيل غريه أال ترى أن اإلنسان يسقط تكليفه إذا مات سواء 
من التبني ال فقد التبني وهذا أماته اهللا أو قتل نفسه وملخالفهم أن يقول إمنا قبح تأخري البيان ألن فيه فقد التمكني 

غري قائم إذا بني له فلم يتبني لتقصري منه يف النظر وأما امليت فإمنا سقط عنه التكليف لفقد متكنه من الفعل سواء قتل 
نفسه أو أبطل اهللا سبحانه حياته وعلى أن ذلك منتقض بدنو حال الفعل ألنه ال جيوز أن ال يبني له وإن كان لو بني 

  بني مل يوجب ذلك قبح التكليف وال قبح البيان له فلم يت
  ومنها قوهلم لو قبح تأخري بيان اجململ لكان وجه قبحه أنه ال ميكن 

السامع له أن يعرف به كمال املراد ولو قبح لذلك لقبح تأخري بيان النسخ وبيان كون املكلف غري مراد باخلطاب 
صحيحة وقد أجاب قاضي القضاة عنها بأن تأخري النسخ وبيان إذا كان املعلوم أنه يعجز أو ميوت وهذه الداللة 

كون املكلف غري مراد باخلطاب ال خيل باملعرفة بصفة ما كلفناه فال خيل بالتمكن من الفعل يف وقته وليس كذلك 
صفة تأخري بيان صفة العبادة ألن اجلهل بصفتها ال ميكن معه أداؤها يف وقتها ولقائل أن يقول وكذلك تأخري بيان 

  العبادة عن وقت اخلطاب إىل وقت احلاجة ال خيل بأداء العبادة يف وقتها 
ومنها قوهلم لو قبح تأخري بيان العموم لقبح تأخري بيان النسخ وتأخري بيان املكلف للعبادة أو تأخري بيان التخصيص 

ق اخلطاب واألوقات واجلواب خيل العلم باستغراق العموم األشخاص كما أن تأخري بيان النسخ خيل بالعلم باستغرا
أنه ال جيوز بيان ذلك كله إال مع اإلشعار بالنسخ وجتويز كون املكلف ممن ميوت واإلشعار بالتخصيص وقد تقدم 

بيان ذلك وقد فصل قاضي القضاة بني تأخري بيان النسخ وبني بيان التخصيص بأن اخلطاب املطلق معلوم أن حكمه 
وليس كذلك التخصيص ولقائل أن يقول إن اهللا عز و جل لو قال صلوا كل يوم مرتفع لعلمنا بانقطاع التكليف 

مجعة لكن ظاهره يقتضي الدوام ولوجب أن خيرج منه ما بعد املوت لداللة ويبقى الباقي على ظاهره فان جاز أن 
يتناوله جاز  يكون حكم اخلطاب مرتفعا مع احلياة والتمكن وال يدل اهللا سبحانه على ذلك وإن كان ظاهر اخلطاب

مثله يف العموم إن قيل إمنا جاز تأخري بيان النسخ ألنه بيان ما مل يرد باخلطاب قيل ومل إذا كان كذلك جاز تأخريه 
وعلى أن تأخري التخصيص هو تأخري بيان ما مل يرف بالعموم فال فرق بينهما فإن قيل إن التخصيص وإن كان بيان 

خريه يقدح يف العلم مبن أراده املتكلم باخلطاب ألنا إذا جوزنا أن يكون قد أريد ما مل يرده املتكلم بالعبادة فان تأ
بالعموم بعض مل يبني لنا مل نأمن يف كل شخص أن يكون ما أريد باخلطاب ويف ذلك شكنا يف األشخاص الذين 

م مجعة وجوز تأخري بيان أرادهم املتكلم قيل هذا قائم يف النسخ ألن اخلطاب إذا أفاد ظاهره إجياب الصالة يف كل يو
  النسخ قطعا على أن الصالة يف اجلمعة األوىل مراده 

ألن النسخ ال جيوز أن يتناوهلا وجيوز فيما بعدها أن يكون غري مراده يف ذلك شكنا فيما أريد منا من الصالة يف 
د منهم جيوز أن ميوت قبل وقت اجلمع املستانفة وعلى أنا جنوز أن يأمر اهللا سبحانه املكلفني باألفعال مع أن كل واح

  الفعل فال يكون مراده باخلطاب ويف ذلك شكنا فيمن أريد باخلطاب وهذا هو ختصيص مل يتقدمه بيان 
  وأما ما استدلوا به من جهة الكتاب جواز تأخري البيان فأشياء 

ه ومعىن قرأناه أنزلناه عليك ألنه منها قوله عز و جل إن علينا مجعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه مث إن علينا بيان
قال فاذا قرأناه فاتبع قرآنه وال ميكن أن يعقب اإلتباع إال إلنزال القرآن وقال بعد ذلك مث إن علينا بيانه ومث 



للتراخي دل على أن البيان إمنا جيب متراخيا عن اإلنزال واجلواب أن قوله سبحانه مث إن علينا بيانه يرجع إىل مجيع 
هو القرآن ومجيعه ال حيتاج إىل بيان وجيب صرف البيان ها هنا إىل غري ما اختلفنا فيه فليس هم بأن حيملوا املذكور و

البيان ها هنا على بيان اجململ والعموم ألن الظاهر من إطالق اسم البيان بأوىل من أن نتمسك بالظاهر من رجوع 
لتنزيل أو حنمله على البيان املفصل ألنا جنيز تأخريه على ما الكناية إىل مجيع القرآن ويكون البيان ها هنا إظهاره با

بيناه وجيوز أن يكون قوله مث أن علينا بيانه يتراخى عن فائدة قوله إن علينا مجعه وقرآنه فكأنه جيمعه يف اللوح 
  احملفوظ مث ينزله ويبينه وذلك متراخ عن اجلميع 

يقضى إليك وحيه واجلواب أن ظاهر ذلك مينع من تعجيل ومنها قوله عز و جل وال تعجل بالقرآن من قبل أن 
  نفس القرآن ال بيانه ومعىن ذلك ال تعجل بأداء القرآن عقيب مساعه حىت ال خيتلط عليه مساعه بأدائه 

  فأما ما استدلوا به على أن البيان قد تأخر ألشياء 

ب جهنم أنتم هلا واردون قال ابن الزبعري فقد منها أن اهللا سبحانه ملا أنزل قوله إنكم وما تعبدون من دون اهللا حص
عبدت املالئكةوعبد املسيح أفهؤالء حصب جهنم فتأخر بيان ذلك حىت أنزل قوله إن الذين سبقت هلم منا احلسىن 
اآلية اجلواب أن البيان قد كان حاضرا ولكن القوم مل يتبينوا لعنادهم ألن اهللا سبحانه قال إنكم وما تعبدون وما ملا 

  يعقل فلم يدخل فيه املسيح واملالئكة ال 
ومنها أن اهللا سبحانه ملا أمر بين إسرائيل بذبح بقرة أراد بقرة موصوفة غري منكورة ومل يبينها هلم حىت سألوا سؤاال 
ه بعد سؤال والداللة على أنه مل يرد بقرة مذكورة أن قوهلم ادع لنا ربك يبني لنا ما هي و ما لوهنا وقول اهللا تعاىل إن
يقول إهنا بقرة ال فارض و إهنا بقرة صفراء و إهنا بقرة ال ذلول ينصرف إىل ما أمروا من قبل وهذا مينع من كون 

هذه األقاويل تكاليف ممدودة قالوا وليس لكم أن تقولوا إن قوله إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة يفيد سقوط الفرض 
كوهنا صفراء إجيابا جمردا وكان ذلك مصلحة بشرط تقدم بذبح أي بقرة شاؤوا وذلك يقتضي أن يكون إجياب 

األمر باملذكور وعصياهنم فيها ألن الظاهر وإن كان ما ذكرمت فالظاهر من هذه الكنايات رجوعها إىل ما أمروا من 
قبل بذحبه والتمسك بظواهر هذه الكنايات مع كثرهتا وترك ظاهر واحد وتأويله أوىل من التمسك بظاهر واحد 

عدة ظواهر واجلواب أن سؤاهلم عنها يدل على أن موسى كان قد أشعرهم بأن البقرة غري منكورة ولوال وترك 
ذلك ما خفى عليهم أهنا مطلقة وملخالفهم أيضا أن يقول ال ميتنع أن يكون البيان قد كان تقدم فلم يتبينوا وأيضا 

  فيمكن أن يقال إن خروج هذا الكالم خمرج الذم 

س رضي اهللا عنه بنو إسرائيل شددوا فشدد اهللا عليهم يدل على أن البقرة اليت أمروا ابتداء بذحبها هلم وقول ابن عبا
  كانت مذكورة وأهنم كلفوا بعد ذلك تكليفا جمردا ذبح بقرة صفراء 

 ومنها أن اهللا سبحانه قال واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول ولذي القرىب وبني النيب صلى اهللا
عليه و سلم أن السلب للقاتل و أن بين أمية مل يدخلوا يف ذوي القرىب فاجلواب أنه ال ميتنع أن يكون البيان اجململ 

  أو املفصل قد كان تقدم 
ومنها أن املالئكة قالت إلبراهيم عليه السالم إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظاملني ومل يبينوا أهنم مل 

ملؤمنني حىت سأهلم فقالوا حنن اعلم مبن فيها لننجينه وأهله واجلواب أهنم قد بينوا ذلك بقوهلم إن يريدوا لوطا وا
أهلها كانوا ظاملني ألن ذلك ال يدخل فيه من مل يظلم ولو مل يكن ذلك بيانا مل مينع أن يكونوا أرادوا يف احلال بيان 

  ذلك فبادرهم بالسؤال 



م قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم اقرأ قال وما أقرأ يقوهلا ثالث مرات مث قال ومنها ما روي أن جربيل عليه السال
اقرأ باسم ربك الذي خلق قالوا فأخر بيان ما أمره به واجلواب أن هذه الرواية من أخبار اآلحاد فلم يصح التعلق 

تأخري البيان عن وقت الفعل هبا ها هنا وأيضا فإن األمر إن كان على الفور فقد اقتضى الفعل يف الثاين ويف ذلك 
وإن مل يكن األمر على الفور فإنه يفيد جواز الفعل يف الثاين وتأخري البيان عنه تأخري له عن وقت احلاجة فال بد لنا 

  وهلم من ترك الظاهر 

يبينها ومنها قوهلم إن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا سئل عن الصالة مل يبينها يف احلال وانتظر جميء الوقت حىت 
بالفعل ومل يبني آية احلج إال حني حج وقال خذوا عين مناسككم واجلواب أنه ال ميتنع أن يكون قد أشعر بأن املراد 
بالصالة ليس هو الدعاء بل هو شيء آخر قد انتقل اسم الصالة إليه ولوال هذا اإلشعار ملا سأل السائل عن الصالة 

أن يكون قد بينها من قبل بالقول وأخر بياهنا بالفعل إىل وقتها ليتأكد  بل كان حيمل الصالة على الدعاء وال ميتنع
  البيان وأما احلج فقد بينه قوال قبل أن حيج وهلذا حج أبو بكر رضي اهللا عنه بالناس 

ومنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن املزابنة فلما شكت األنصار إليه أرخص هلم يف العرايا ضرب من 
وهذا تأخري بيان واجلواب أنه جيوز أن يكون بني هلم ذلك بيانا جممال أو مفصال فلم يتبينوه على أن قوله  املزاينة

أرخص هلم يف العرايا استثناء وشرع يف إباحة العرايا ويف ذلك كون هذه اإلباحة نسخا متقدما فمىن أجاز تأخري بيان 
  عار يقول قد كان أشعرهم بأنه سيعرض للحظر نسخ النسخ مل يلزمه هذا الكالم ومن مل جيز ذلك إال باإلش

ومنها أن عمر رضي اهللا عنه سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الكاللة فقال يكفيك آية الصيف فكان عمر يقول 
 اللهم مهما شئت فان عمر مل يتبني واجلواب أنه ال ميتنع أن يكون البيان مل يتأخر ولكنه مل يتبني وال بد للمستدل من

  أن يقول ذلك ألن احلاجة قد كانت حضرت 
ومنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنفذ معاذا إىل اليمن ليعلمهم الزكاة وغريها فسألوه عن الوقص فقال ما مسعت 

فيه شيئا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أرجع إليه فأسأله فعلم أن بيان ذلك مل يكن تقدم واجلواب أنه 
  يكون البيان قد كان تقدم ومل يتبينه معاذ على أن بيان ذلك هو بالبقاء على حكم  جيوز أن

العقل يف أن ال زكاة يف الوقص وال يف غريه إال ما استثناه الشرع وقول معاذ حىت أسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
وقد كان جيوز معاذ أن يكون سلم خرج على سبيل اإلظهار ألن اإلنسان قد يستظهر يف السؤال عما يعمله سيما 

قد جتدد يف ذلك شرع مل يعلمه على أنه لو مل يكن اجلواب يف ذلك ما ذكرناه لدل على أن البيان قد تأخر عن وقت 
احلاجة ألن معاذا بعث إىل اليمن ليأخذ منهم الزكاة وليعلمهم ما جيب عليهم وكان جيب عليهم أن يعلموا منه 

  فاحلاجة قد كانت حضرت 
قوهلم قد وردت أخبار مستفيضة يف بيان آيات من القرآن وإمنا تستفيض بعد مدة ويف ذلك تأخري بياهنا عنا  ومنها

إىل أن يستفيض اخلرب واجلواب أن بيان القرآن منه ما ال جيوز نقله إال مستفيضا وهو ما تعبدنا فيه بالعلم دون الظن 
آن وإن كان نقل القرآن امتد استفاضة ومنه ما جيوز نقل وليس ميتنع أن يستفيض ذلك يف حالة استفاضة نقل القر

  بيانه باآلحاد وهو ما للظن فيه مدخل وليس جيب أن يستفيض ذلك فيقال إمنا يستفيض يف مدة فيتأخر فيها البيان 
ومنها أن الصحابة رضوان اهللا عليهم نقلت أخبارا عند نزول احلاجة إليها وهي خمصصة للعموم كاخلرب يف أخذ 

زية من اجملوس وغري ذلك فلو مل جيز تأخري البيان ملا نقلت ذلك واجلواب أن من منع من تأخريالبيان من جيوز أن اجل



ال يستمع املكلف باخلرب اخلاص ويقول يلزمه البحث والطلب إذا حوفه اخلاطر جيوز أن يكون يف األدلة ما خيصص 
  العموم فال سؤال عليه 

  اد باخلطاب وفيمن ال جيب أن يبني لهباب فيمن جيب أن يبني له املر

أعلم أن ظاهر األمر إذا تناول أفعاال من مجاعة فإنه جيوز أن يريد املتكلم مجيعهم وجيوز أن يريد بعضهم وجيوز أن 
  يريد مجيع تلك األفعال وجيوز أن يريد بعضها دون بعض فاذا صدر من اهللا سبحانه ما ظاهره األمر بأفعال ومل 

مراده من تلك األفعال كان ذلك صربان أحدمها أن يكون االسم املتناول األفعال جممال كقوله تعاىل  يدل األمر على
أقيموا الصلوة واآلخر يكون االسم ينىبء عن صفتها لكنه عام أريد بعضه كقوله تعاىل فاقتلوا املشركني وهو ال يريد 

اد أن يفهم اخلطاب دون من مل يرد أن يفهمه أما من بعضهم وجيب يف كال الضربني أن يبني اهللا تعاىل مراده ملن أر
أراد أن يفهمه فانه لو مل يبني له املراد مع أنه ال سبيل له إىل ما كلف من الفهم إال بالبيان كان قد كلف ما ال سبيل 

اد إال كونه متكينا له إليه وأما من مل يرد أن يفهم اخلطاب فامنا مل جيب أن يبني له املراد ألنه ال وجه لوجوب بيان املر
مما أريد من فهم املراد وهذا غري قائم ملن يرد اهللا سبحانه أن يفهم مراده باخلطاب وما ليس له وجه وجوب فليس 

بواجب وهلذا ملا مل يكن لألقدار وجه وجوب إال كونه متكينا من الفعل مل يلزم أن يقدر اهللا سبحانه على الفعل من مل 
  يف حكمة اهللا أن يبني لنا مراده بالكتب السالفة يكلفه فعله وهلذا مل جيب 

فأذا ثبت ذلك فالذين أراد اهللا سبحانه منهم فهم خطابه ضربان أحدمها أراد منهم فعل ما تضمنه اخلطاب إن كان 
ما تضمنه الكتاب فعال واآلخر مل يرد منهم فعل ما تضمنه واألولون هم العلماء وقد أراد اهللا سبحانه أن يفهموا 

ده بآية الصالة وأن يفعلوها واآلخرون هم العلماء يف أحكام احليض قد أريد منهم اخلطاب ومل يرد منهم فعل ما مرا
  تضمنه اخلطاب 

والذين مل يرد اهللا سبحانه أن يفهموا مراده ومل يوجب ذلك عليهم ذلك ضربان أحدمها مل يرد منهم أن يفعلوا ما 
األولون هم أمتنا مع الكتب السالفة ألن اهللا سبحانه ما أراد أن يفهموا تضمنه اخلطاب واآلخر أراد منهم الفعل ف

  مراده هبا وال أن يفعلوا مقتضاها واآلخرون هم النساء يف أحكام 

احليض ألن اهللا سبحانه أراد منهن التزام أحكام احليض بشرط أن يفتيهن املفيت وجعل هلن سبيال إىل ذلك مبا علمنه 
عليه و سلم من وجوب الرجوع إىل العلماء أو مل يرد منهن على سبيل اإلجياب فهم املراد  من دين النيب صلى اهللا

  باخلطاب ألنه مل يوجب عليهن مساع أخبار احليض فضال عن الفحص عن بيان جمملها وختصيص عامها 

  باب جواز إمساع املكلف العام دون اخلاص

كيم خطابه العام املكلف من دون أن يسمعه ما يدل من جهة منع أبو اهلذيل وأبو علي رمحهما اهللا من ان يسمع احل
السمع على ختصيصه وما ال يشغله عن مساع العام حىت يسمع اخلاص معه وأجازا أن يسمعه العام املخصوص بأدلة 
أن  العقل وإن مل يعلم السامع أن يف أداة العقل ما يدل على ختصيصه وأجاز أبو إسحق النظام وأبو هاشم رمحهما اهللا
يسمعه العام من دون أن يعرف اخلاص سواء كان ما يدل على ختصيصه دليال عقليا أو مسعيا وهو ظاهر مذهب 

الفقهاء والدليل على ذلك أن العموم املخصوص ميكن املكلف اعتقاد ختصيصه إذا مسع بالدليل املخصص كما ميكنه 



يصه يف احلالني ألنه فيهما متمكن مما كلف إن قبل ذلك إذا مل يسمع به فجاز غسماعه العام وإن تكلف اعتقاد ختص
ومل زعمتم أنه ميكنه اعتقاد التخصيص إذا مل يسمع املخصص قيل ألن اهللا سبحانه خيطر بباله جواز كون املخصص 

يف الشرع فيشعره بذلك فيجوزه فاذا جوزه وجب عليه طلبه كما يلزمه املعرفة عندما خياف باخلاطر وإذا قلب 
به فاذا نظر فيه اعتقد التخصيص ومبثل هذه الطريقة يعلم التخصيص إذا كان املخصص دليال عقليا  املخصص ظفر

إن قيل داللة العقل حاضرة عند السامع للعموم فأمكنه العلم بالتخصيص وليس كذلك املخصص السمعي إذا مل 
دليال عقليا بل رمبا استبعد أن يكون يسمعه قيل ال فرق بينهما ألن كثريا من املذاهب ال يشعر اإلنسان بأن عليها 

  عليها دليال عقليا كما ال يعلم أن 

  على كثري من املذاهب داللة شرعية فكما جاز أن يكلف طلب أحدمها باخلاطر جاز مثه يف اآلخر 
  واحتج األولون بأشياء 

تغراقه وإباحة ذلك وهذا قبيح منها أنه لو أمسع احلكيم غريه العام دون اخلاص لكان قد أغراه باجلهل وهو اعتقاد اس
واجلواب أنه يلزم عليه أن يكون قد أغراه باجلهل إذا كان املخصص عقليا وعلى أن ال يكون مغريا له باجلهل إذا 

  أشعره باملخصص وأخطر ذلك بباله وخوفه من ترك طلبه 
ك دعوى والفرق بينهما أن ومنها أنه لو امسعه من دون اخلاص جلرى جمرى خطاب العريب بالزجنية واجلواب أن ذل

العريب ال يفهم الزجنية وال يتمكن من فهمها إذا مل يكن من يفسرها له وليس كذلك من خوطب بالعام وجيوز كون 
  املخصص يف الشرع وما قالوه يلزمهم مثله إذا كان املخصص عقليا 

اسخ واجململ دون البيان واجلواب أنه ومنها أنه لو جاز أن يسمعه العام دون اخلاص جلاز أن يسمعه املنسوخ دون الن
جيوز ذلك إذا أشعره بالناسخ والبيان وكان أبو على رمبا سوى بني إمساع العموم من دون املخصص وبني إمساع 
  املنسوخ من دون الناسخ ورمبا مل جيز ذلك يف العموم وأجازه يف الناسخ واألوىل التسوية بينهما يف املنع واجلواز 

عه العام دون اخلاص للزم املكلف الوقف حىت يفحص عن املخصص ويف ذلك دخول يف قول ومنها انه لو امس
أصحاب الوقف واجلواب أنه يلزم مثله يف املخصص العقلي وأيضا فليس يف ذلك دخول يف قول أصحاب الوقف 

  ألن أصحاب الوقف يقفون يف العموم مع علمهم بتجرده عن القرائن وحنن ال نقف فيه واحلال هذه 
ومنها قوهلم إن اإلنسان يلزمه العمل مبا يعلمه من األدلة الشرعية وال يلزمه طلبها أال ترى أنه يلزمه أن يعمل على 

  ما يف عقله وال يلزمه أن يتوقف 

وجيوب البالد ليعلم هل بعث نيب ينقله عما يف عقله أم ال فكذلك ينبغي إذا مسع أن يعتقد استغراقه وال يلزمه طلب 
صيغة العموم فلو جاز أن يسمع العام دون اخلاص لكان مباحا له أن يعتقد استغراقه ويف ذلك إباحة ما خيصصه 

اجلهل واجلواب أنه يلزمهم مثله يف العموم إذا كان املخصص عقليا وأيضا فان هذا يدل على جواز أن يسمع اهللا 
 أن طلب اخلاص كما جيوز أن ال يعرفه تعاىل املكلف العام وال يسمعه اخلاص وجيوز له أن يعمل على ذلك من غري

اهللا سبحانه أنه قد بعث نبيا فال يلزمه طلبه بل يعمل على ما يف عقله فشبهتهم قد دلت على ما نتفق حنن وهم على 
فساده وهو جواز أال يسمع اخلاص وال يلزمه الطلب له وأيضا فان الذي ذكروه هو أنه ال جيب على اإلنسان أن 

ل هل بعث نيب أم ال بل يفعل حبسب ما يف عقله ونظري هذا إذا مسع املكلف العام أن ال يلزمه أن يطوف البالد ويسأ
يطوف البالد بطلب املخصص وكذلك نقول فإنا نوجب عليه العمل على العام فإن كان خمصوصا فإمنا يلزمه 

ه كما يلزمه أن يسأل عما ختصيصه بشرط أن يبلغه املخصص فأما إذا مسع بنيب يف بلد فإنه يلزمه أن يسأل عن



خيصص العموم يف بلده فإن قيل فإن كان العموم ناقال عما يف العقل وكان العمل به قد حضر وضاق الوقت عن 
طلب املخصص ما الذي يلزمه قيل األشبه أن يلزمه العمل على العموم ألنه لو مل جيز ذلك مل يسمعه اهللا سبحانه قبل 

ب عليه العمل على العموم مث يطلب املخصص فيما بعد وحيتمل أن يقال يعمل على متكينه من املعرفة باملخصص فيج
ما يف عقله ألن من شرط العمل على العموم أن يعلم فقد املخصص وهذا غري حاصل وجيوز أن يكون له مصلحة 

  يف مساع العموم يف ذلك الوقت 

  الكالم يف األفعال

  باب يف ذكر فصول األفعال

الم يف أفعال النيب صلى اهللا عليه و سلم أن ننظر هل تدل على حكم من األحكام وإن دلت اعلم أن الغرض بالك
فعلى أي حكم تدل وذلك يقتضي أن نقسم األفعال يف اجلملة حبسب أحكامها من احلسن والقبح وما يتفرع عليها 

السمع على وجوب أفال مثل مث ننظر هل يشترك القادرون يف إيقاع تلك األقسام أم ال مث ننظر هل يدل الفعل أو 
أفعال النيب صلى اهللا عليه و سلم علينا وهل إن دل السمع على ذلك فعلى أي وجه يدل وملا افتقرنا يف ذلك إىل 
معرفة الناس واالتباع وغري ذلك وجب ذكر ذلك قبل النظر يف الطريق إىل أن أفعال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

الوجوه اليت تقع عليها أفعاله صلى اهللا عليه و سلم ونذكر الطريق إليها مث على الوجوب وبعد ذلك كله نقسم 
نذكر ما يدل عليه افعاله صلى اهللا عليه و سلم املتعلقة بغريه مث نتكلم يف أفعاله صلى اهللا عليه و سلم إذا تعارضت 

وعند ذلك يأيت على  أو عارضت خطاب اهللا سبحانه أو خطابه ما حكمهما وهل يقع بينهما ختصيص ونسخ أم ال
  غرضنا يف داللة أفعاله صلى اهللا عليه و سلم على ما يدل عليه وعلى توابع هذا الغرض 

  باب يف قسمة افعال املكلف إىل أحكامها

  اعلم أنا نقسم األفعال ها هنا ضروبا من القسمة أحدها تقسيمها حبسب 

عليها وغري فاعليها واآلخر حبسب كوهنا شرعية أحكامها يف احلسن والقبح واآلخر حبسب تعلق أحكامها على فا
  وعقلية وكوهنا أسبابا يف أحكام أفعال أخر 

أما األول فهو أن اإلنسان إما أن يصدر عنه فعله وليس هو على حالة تكليف وإما أن يكون على حالة تكليف 
ليها ذم وال مدح وإن كان قد تعلق فاألول حنو فعل الساهي والنائم واجملنون والطفل وهذه األفعال ال يتوجه حنو فاع

هبا وجوب ضمان وأرش جنايه يف ماهلم وجيب إخراجه على وليهم والثاين ضربان أحدمها أن يكون مما ليس للقادر 
عليه املتمكن من العلم به أن يفعله وإذا فعله كان فعله له مؤثرا يف استحقاق الذم فيكون قبيحا والضرب اآلخر أن 

فعله وإذا فعله مل يكن له تاثري يف استحقاق الذم وهو احلسن والقبيح ضربان أحدمها صغري يكون ملن هذه حاله 
واآلخر كبري والصغري هو الذي ال يزيد عقابه وذمه على ثواب فاعله ومدحه والكبري هو ما ال يكون لفاعله ثواب 

الكفر واآلخر يستحق عليه  أكثر من عقابه وال مساو له والكبري ضربان أحدمها يستحق عليه عقاب عظيم وهو
دون ذلك القدر من العقاب وهو الفسق وذكر الشيخ أبو عبد اهللا أن أهل العراق يقسمون القبيح إىل احملرم 

واملكروه وإىل ما األوىل أن ال يفعل وإىل ما ال بأس بفعله فاألول كأكل امليتة وشرب الدم وكل ما مل يكن طريق 



ثري من سؤر السباع وكل ما كان طريق قبحه جمتهدا فيه وأما ما األوىل أال يفعل فهو قبحه جمتهدا فيه واملكروه حنو ك
استعمال سؤر اهلر عند أيب حنيفة وأما الذي ال بأس به فهو ما فيه أدىن شبهة كاستعمال أسآر كثري مما يؤكل حلمه 

لشيء بأنه مكروه إذا كان طريق قبحه فأما ما ال شبهة فيه كاملاء فانه ال يقال ال بأس به وأما الشافعي فانه يصف ا
مقطوعا به وأما احلسن فضربان أحدمها إما أن ال يكون له صفة زائدة على حسنه تؤثر يف استحقاق املدح والثواب 
فيكون يف معىن املباح وإما أن يكون له صفة زائدة على حسنه هلا مدخل يف استحقاق املدح وهذا القسم إما أن ال 

  دخل يف استحقاق الذم وإما يكون لإلخالل به م

أن يكون له مدخل يف استحقاق الذم واألول يف معىن الندب الذي ليس بواجب وهو ضربان أحدمها أن يكون نفعا 
موصال إىل الغري على طريق اإلحسان إليه فيوصف بأنه فضل واآلخر ال يكون نفعا موصال إىل الغري على طريق 

يوصف بأنه مندوب إليه ومرغب فيه وال يوصف بأنه إحسان إىل الغري وأما اإلحسان بل يكون مقصورا على فاعله ف
الذي لإلخالل به مدخل يف استحقاق الذم فضربان أحدمها اإلخالل به بعينه مؤثر يف استحقاق الذم وهو الواجب 

الغري به  على التخيري كالكفارات والقسم األول ضربان أحدمها ال يراعى يف استحقاق ذم املخل به ظنه إلخالل
واآلخر يراعي ذلك فاألول هو الواجب على األعيان والثاين الواجبات على الكفاية كاجلهاد وغريه ويقسم غري 

أصحابنا الواجب إىل املوسع واملضيق فاملوسع هو الواجب اجلائز تأخريه عن الوقت إىل وقت كالصالة يف أول وقتها 
  ي هو مضيق فيه كالصالة يف آخر وقتها واملضيق هو الذي ال جيوز تأخريه عن الوقت الذ

  وكل قسم من هذه األقسام خيتص حبدود وأوصاف حنن نذكرها 
أما القبيح فهو ما ليس للمتمكن منه ومن العلم بقبحه أن يفعله ومعىن قولنا ليس له أن يفعله معقول ال حيتاج إىل 

صفة هلا تأثري يف استحقاق الذم وإمنا مل حند  التفسري ويتبع ذلك أن يستحق الذم بفعله وحيد أيضا بأنه الذي على
القبيح بأنه الذي يستحق من فعله الذم ألن القبيح لو وقع ممن قد استحق فيما تقدم من املدح أكثر مما يستحق على 
ذلك القبيح من الذم لكان ما يستحقه من املدح مانعا من استحقاق الذم على ذلك القبيح والبهيمة أيضا قد يفعل 

  ح عند أصحابنا وال يستحق الذم والقبيح قد يوصف بأوصاف كثرية القبي
منها قولنا معصية وإطالق ذلك يف العرف يفيد أنه فعل يكرهه اهللا سبحانه ويفيد يف اصل اللغة فعل يكرهه كاره 

  ومن أصحابنا من شرط فيه كون الكاره أعلى رتبة من العاصي 

  ويفيد يف العرف أن اهللا قد منع منه بالنهي والوعيد والزجر ومنها وصفه بأنه حمظور واحلظر يفيد املنع 
  ومنها وصفه بأنه حمرم وذلك يفيد يف العرف قبحه وأن اهللا منع منه بالوعيد والنهي 

ومنها وصفه بأنه ذنب ومعناه أن قبيح يتوقع املؤاخذة عليه والعقوبة ولذلك ال توصف أفعال البهيمة والطفل بذلك 
  راهق بذلك ملا حلقه األدب على فعله ورمبا وصف فعل امل

  ومنها وصفه بأنه مكروه ويفيد يف العرف أن اهللا سبحانه هو الكاره له 
  ومنها وصفه بأنه مزجور عنه ومتوعد عليه ويفيد يف العرف أن اهللا سبحانه هو املتوعد عليه والزاجر عنه 

عله وأيضا ما مل يكن على صفة يؤثر يف استحقاق فاعله وأما احلسن فهو ما للقادر عليه املتمكن من العلم حباله أن يف
الذم أو ما ليس له مدخل يف استحقاق فاعله الذم وإذا مل يكن للحسن صفة زائدة على حسنه وصف بأنه مباح 

ا ويفيد أن مبيحا اباحه ومعىن اإلباحة هو إزالة احلظر واملنع بالزجر والوعد وغريمها ممن يتوقع منه املنع وإطالق قولن
مباح يفيد أن اهللا تعاىل أباحه بأن أعلمنا أو دلنا على حسنه ومل مينع منه ويوصف بأنه حالل وطلق ويفيد ما يفيد 



وصفنا بأنه مباح ولذلك مل يوصف أفعال اهللا احلسنة بأهنا مباحة وإن كانت حسنة حنو تعذيب من استحق العقاب 
استحق عليه ثواب كان فعله أوىل من تركه ولكان على صفة ومن حق املباح أن ال يستحق على فعله ثواب ألنه لو 

يترجح هبا فعله على تركه ولرغب اهللا تعاىل يف فعله وما روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربنا بالرجل يثاب 
  على وطيء أهله أرأيت لو وضعته يف حرام فامنا يدل على أنه استحق الثواب لعدوله 

ى احلالل وأما استحقاق اإلنسان الثواب على إحسانه إىل ولده فألن ذلك قد خيتص عن احلرام وقصره نفسه عل
بضرب من الكلفة باخراج بعض ماله ولو أنه أحسن إليه ليسر نفسه فقط مل يستحق الثواب إن قيل أليس قد هنى 

اب أن األكل النيب عليه السالم عن صوم الوصال وذلك يقتضي استحقاق الثواب على األكل مع أنه مباح اجلو
والشرب يف وقت اإلفطار واجبان على من رغب نفسه يف الوصال وشق عليه أن ال يفعله فان قيل كيف يكون 
واجبا وهو يدفع باألكل مضرة اجلوع قيل ألن دفع املضار إذا قابله صوارف دخل يف التكليف والوجوب فأما 

 سبحانه ألنه خيتص باالنصراف عن احملظور فكأن النكاح فإمنا صح أن يدخل حتت التكليف مع أنه وصلة إىل اهللا
اإلنسان ندب إىل التزويج ليكون هذا غرضه وليس هذا الغرض لذة بل تقترن بذلك مضرة من حيث يصرف نفسه 
عن االسترسال يف احلرام والنكاح أيضا وصلة إىل مضرة هي ثلم املال باإلنفاق والزيادة يف الكد واالنتقال عن خلو 

غل القلب وكل هذه مشاق فجاز دخوهلا حتت التعبد وأما إذا اختص احلسن بصفة زائدة على حسنه القلب إىل ش
استحق ملكاهنا املدح فال يستحق باإلخالل به الذم فإنه إذا فعله املكلف وصف بأنه مندوب إليه مبعىن أنه قد بعث 

عرف أنه قد بعث عليه من غري إجياب وقولنا عليه وهذا املعىن حاصل يف الواجب أيضا إال أن قولنا مندوب إليه يف ال
مرغب فيه أنه قد بعث املكلف على فعله بالثواب ويفيد يف العرف ما هذه سبيله مما ليس بواجب ويوصف أنه 

مستحب ومعناه يف العرف أن اهللا سبحانه قد أحبه وليس بواجب وقولنا نفل يفيد أنه طاعة غري واجبة وأن لإلنسان 
وحتم وكذلك وصفنا له بأنه تطوع يفيد أن املكلف انقاد إليه مع قربة من غري لزوم وحتم فعله من غري لزوم 

ويوصف بأنه سنة ويفيد يف العرف أنه طاعة غري واجبة ولذلك جنعل ذلك يف مقابلة الواجب لو قال أهذا الفعل سنة 
إمنا يتناول كل ما علم وجوبه أو أو واجب وذكر قاضي القضاة أن قولنا سنة ال خيتص باملندوب إليه دون الواجب و

  كونه ندبا بأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وبإدامة فعله ألن السنة مأخوذة من اإلدامة ولذلك يقال إن اخلتان من السنة وال يراد أنه غري واجب وحكي عن 
إحسان إذا كان  بعض الفقهاء أن قولنا سنة خيتص بالنفل دون الواجب وهذا أشبهه من جهة العرف ويوصف بأنه

نفعا موصال إىل الغري قصدا إىل نفعه ويوصف بأنه مأمور به ألن أمر اهللا تعاىل قد تناوله فهذه هي األوصاف اليت 
ختتص الندب ومن حق الندب أن يستحق الثواب واملدح بفعله وال يستحق الذم باإلخالل به وال العقاب ألهنما لو 

ان واجبا وإمنا ذم الفقهاء من عدل عن مجيع النوافل الستدالهلم بذلك على استحقا على اإلخالل باملندوب إليه لك
استهانته باخلرب وزهده فيه والنفوس تستنقص من هذه سبيله وأما الواجب فهو ما ليس ملن قيل له واجب عليه 

حىت خنل به اإلخالل به على كل حال ودخل يف ذلك الواجب املعني واملخري فيه ألنه ليس لنا اإلخالل بالواجب 
وجبميع ما يقوم مقامه وحيد أيضا بأنه الذي لإلخالل به مدخل يف استحقاق الذم أو أنه فعل على صفة تؤثر يف 

استحقاق الذم على اإلخالل به أو أنه الذي يستحق الذم باإلخالل به ما مل مينع من ذمه مانع وإمنا مل حنده بأنه الذي 
يكون واجبا فيخل به اإلنسان فال يستحق ذما إذا فعل بدله أو إذا كان  يستحق من مل يفعله الذم ألن الفعل قد

مستحقا من املدح أكثر مما يستحق على اإلخالل بذلك الواجب من الذم أنه ملا كان لإلخالل هبذا الواجب مدخال 



لمخل بالواجب يف استحقاق الذم وكان مؤثرا يف استحقاقه دخل يف احلدود اليت ذكرناها أال ترى أنه لو مل يكن ل
ثواب زائد أو أنه أخل به وبكل ما يقوم مقامه استحق الذم إن قيل أليس لو كان عقاب اإلخالل باإلطعام يف كفارة 

اليمني أزيد من عقاب العتق والكسوة ألنه أقل مشقة منهما لكان ال يستحق من أخل جبميعها مع التمكن عقاب 
  ولو فعل واحدا منهما ترك اإلطعام وإمنا يستحق عقاب أقلها عقابا 

مل يستحق عقابا أصال فقد صار ذم ترك اإلطعام ال يستحق أصال مع أن اإلطعام واجب قيل له وإن مل يستحق الذم 
على اإلخالل بالطهام فإن لإلخالل به مدخل يف استحقاق الذم وهو على صفة مؤثرة فيه ألن هذا القول يقتضي أنه 

الل به يف استحقاق الذم وهذه صفة ما ذكرت ألنه لو زاد ذم اإلخالل بالعتق جيوز على بعض الوجوه أن يؤثر اإلخ
أو بالكسوة على ذم اإلخالل باإلطعام ال يستحق ذم اإلخالل باإلطعام وأيضا فقد بينا فيما تقدم أن ذم أقل 

كلها متساوية يف الكفارات ذما إذا استحقه املخل جبميعها فإنه يستحقه على إخالله جبميعها ألنه خمل جبميعها و
  الوجوب وليس جيوز أن يالم على إخالله ببعضها مع أنه لو أخل به وفعل غريه مل يستحق ذم 

فأما الواجب املعني فهو الذي لإلخالل به بعينه مدخل يف استحقاق الذم كره الوديعة وما أشبهها وأما الواجب 
ستحقاق الذم أو الذي ليس ملن قيل انه واجب عليه أن املخري فيه فهو الذي لإلخالل به ومبا يقوم مقامه مدخل يف ا

خيل به ومبا يقوم مقامه أو الذي اإلخالل به ومبا يقوم مقامه مؤثر يف استحقاق الذم كالكفارات الثالث وأما 
الواجب على األعيان فهو الذي ال يقف استحقاق الذم على اإلخالل به على ظن إلخالل الغري به وأما الواجب 

اية فهو ما وقف استحقاق الذم على اإلخالل به على ظن إخالل الغري به وذلك أن من يتمكن من اجلهاد على الكف
إن أخل به وهو يظن أن غريه يقوم به مل يستحق الذم وإن ظن أن غريه ال يقوم به استحق الذم فأما الواجب املوسع 

فرض وجوبه وقدر بأن أعلم وجوبه أو دل واملضيق فقد تقدم ذكرمها ويوصف الواجب بأنه فرض ومعناه أنه قد 
عليه ولذلك ال توصف الواجبات من أفعال اهللا تعاىل بأهنا فرض وحكى الشيخ أبو عبد اهللا عن أهل العراق أن 

الفرض هو الواجب الذي طريق وجوبه مقطوع به وأن الواجب الذي ليس بفرض هو ما كان طريق وجوبه يدخله 
ن معىن الواجب والنفل مل جيز أن يكون الشيء الواحد واجبا على زيد نفال منه ألنه األمارات والظنون وملا تقدم م

  ميتنع أن يستحق 

الذم على اإلخالل به وال يستحق والوقت واحد وإمنا وصف الفقهاء احلجة بأهنا نفل وجيب املضي فيها ألهنم عنوا 
  أن ابتدائها نفل واملضي فيها واجب وذلك غري ممتنع 

فقهاء الوجوب عن بعض أفعال العباد ويعنون بذلك كونه شرطا يف العبادة ولذلك قال بعض أصحاب وقد ينفي ال
أيب حنيفة إن الطمأنينة يف الرطوع والسجود غري واجبة يف الصالة يعنون أهنا غري شرط وإال فهي واجبة عندهم 

راءة سورة غريها وقد يقول بعض ولذلك يذمون تاركها وقالوا من ترك قراءة فاحتة الكتاب مسيء دون من ترك ق
  الشافعية إن احللق يف احلج مباح ويعنون أنه ليس بشرط يف التحليل وال يعنون أنه غري مندوب إليه 

فأما القسمة الثانية فهي أن األفعال منها ما ال حكم له كاملباحات ومنها ما له حكم وهو ضربان أحدمها يتعلق ذلك 
على مال غريه واآلخر يتعلق ذلك احلكم على غري فاعله وهو ضربان أحدمها  احلكم على فاعله كجناية املكلف

يتعلق على غري الفاعل يف ماله حنو لزوم الدية على العاقلة واآلخر يتعلق على غري الفاعل يف مال الفاعل حنو أن يلزم 
  ويل اليتيم إخراج أرش جناية اليتيم من مال اليتيم 

فعال ضربان عقلية ومسعية فالعقلية هي املعروفة أحكامها بالعقل وأما الشرعية فهي وأما القسمة الثالثة فهي أن األ



اليت للشرع فيها مدخل وهو ضربان أحدمها يكون الشرع وحده قد أثبت صورة ذلك الفعل وأثبت التعبد به 
حكمه بالعقل غري  كالصالة واآلخر أن يكون قد غري شرطا من شرائطه إما بزيادة أو نقصان كالبيع الذي هو معلوم

أن الشرع ملا أثبت فيه شروطا نسبت مجله إىل أنه عمل شرعي واألسباب الشرعية ضربان أحدمها يكون ثبوته 
وكونه سببا بالشرع حنو فساد الصالة فانه ثبت بالشرع ويكون سببا يف وجوب القضاء بالشرع واآلخر يكون 

  بالشرع حنو حؤول احلول ثبوته معلوما بالعقل وكونه سببا لذلك احلكم معلوم 

  باب يف ذكر القادرين الذين جيوز منهم األفعال احلسنة والقبيحة

اعلم أن كل قادر مبا يعلمه العاقل أنه قادر مميز فانه يقدر على إجياد األفعال على كل وجه من قبح وحسن ووجوب 
ه ال يفعله فأما القبيح فان اهللا تعاىل ال وغري ذلك وكل قادر فإنا جنوز منه فعل احلسن إال من أخرب اهللا ورسوله بأن

يفعله حلكمته وال تفعله مالئكته ألهنا معصومة منه وقد أخرب اهللا تعاىل ذلك بقوله ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون 
يف ما يؤمرون ومجاعة األمة أيضا ال جيوز عليها اخلطأ وأما األنبياء صلوات اهللا عليهم فانه ال جيوز عليهم ما يؤثر 

األداء وال ما يؤثر يف التعليم وال يف القبول وهو التنفري ويدخل يف األول أن ال جيوز عليهم الكذب فيما يؤدونه وال 
الكتمان وال السهو يف حال األداء ألن تلك احلال حال تلقى الفروض فوقوع السهو فيها يغري باعتقاد كون 

يانه وال بد من إزالة ذلك السهو يف احلال وهلذا ملا سهى النيب العبادة على ما أوردها وجيوز أن يسهو فيما تقدم ب
صلى اهللا عليه و سلم يف صالته مل يعتقد أصحابه رضي اهللا عنهم أن الصالة تغريت بل شكوا يف ذلك حىت سأله ذو 

غمض من اليدين ويدخل يف الثاين أن يعرف من أمر الدين ما إذا سئل عنه كان عنده جوابه وجيوز أن ال يعرف ما 
الشبه ولكن جيب أن يكون ممن إذا سئل عن شبهة أمكنه حلها ويدخل يف الثالث أن ال جيوز عليه الكابئر وال 

الصغائر املسخفة قبل النبوة وبعدها والكذب يف عري ما يؤديه فهو إما كبرية وإما صغرية وكالمها ينفران ويدخل يف 
املباحات القادحة يف التعظيم الصارفة عن القبول ويدخل فيه قول ذلك أن ال جيوز عليه الفظاظة والغلظة وكثري من 

  الشعر والكتابة إذ كان معجزة الفصاحة واإلخبار عن الغيوب 

  باب يف معىن التأسي واالتباع واملوافقة واملخالفة

ن يف االحتجاج يف اعلم أنه ملا تعبد بالتأسي بالنيب صلى اهللا عليه و سلم وباتباعه وكانت املوافقة واملخالفة تذكرا
  هذه املسائل اليت حنن بسبيلها وجب ذكر معاين هذه األلفاظ لنعقلها 

أما التأسي بالنيب صلى اهللا عليه و سلم فقد يكون يف فعله ويف تركه أما التأسي به يف الفعل فهو أن نفعل صورة ما 
مثل ما ترك على الوجه الذي ترك فعل على الوجه الذي فعل ألجل أنه فعل والتأسي به يف الترك وهو أن نترك 

ألجل أنه ترك وإمنا شرطنا أن تكون صورة الفعل واحدة ألنه صلى اهللا عليه و سلم لو صام وصلينا مل نكن متأسني 
به وأما الوجه الذي وقع عليه الفعل فهو األغراض والنيات فكل ما عرفناه أن غرض يف الفعل اعتربناه ويدخل يف 

أال ترى أنه لو صام واجبا فتطوعنا بالصوم مل نكن متأسني به وكذلك لو تطوع بالصوم  ذلك نية الوجوب والنفل
فافترضنا به وإذا مل يكن له يف الفعل غرض خمصوص مل جيب اعتباره ألنه لوأزال النجاسة ال ألجل الصالة مل جيب إذا 

األغراض وقد ال يدخالن فيه فمىت علمنا تأسينا هبا يف إزالتها أن ننوي به ذلك وقد يدخل املكان يف مثل الزمان يف 
كوهنما غرضني اعتربنامها وإال مل نعترب أمثال ذلك الوقوف بعرفة وصوم شهر رمضان وصالة اجلمعة والزمان 
واملكان غرضان يف هذا األفعال فاعتربنامها يف التأسي ومثال الثاين أن يتفق من النيب صلى اهللا عليه و سلم أن 



ان خمصوص ومكان خمصوص فإنا نكون متأسني به إذا تصدقنا يف غري ذلك املكان والزمان يتصدق بيمناه يف زم
وباليد اليسرى وإمنا شرطنا أن نفعل الفعل ألنه صلى اهللا عليه و سلم لو صلى فصلى مثل صالته رجالن من أمته 

واحد منهما بأنه متأس ألجل أنه صلى لوصف كل واحد منهما بأنه متأس به صلى اهللا عليه و سلم وال يوصف كل 
  باآلخر وإمنا قلنا إن التأسي يكون يف الترك ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم لو 

ترك الصالة عند طلوع الشمس فتركناها يف هذا الوقت ألجل تركه كنا متأسني به وليس من شرط التأسي أن 
أسى بالنيب صلى اهللا عليه و سلم يف الصرب يستفيد املتأسي صورة الفعل ووجهه ممن يتأسى به ألنا موصوفون بأنا نت

على الشدائد والشكر على النعم إذا فعلنا ذلك ألجل فعله وإن مل نستفد صورة ذلك منه وال وجهه وليس ميتنع أن 
نفعل ذلك ألجل أنه صلى اهللا عليه و سلم فعله ولعلمنا بوجوبه أو حسنه من جهة العقل وذكر أبو علي بن خالد 

لفعل الذي وقع التأسي فيه جيوز كونه حسنا من الثاين قبيحا من األول ألن نصرانيا لو مشى إىل البيعة رمحه اهللا أن ا
ليفعل فيها ما يفعله النصراين فتبعه مسلم لريد وديعة كانت عنده يف البيعة كان متأسيا به واملشي حسن من املسلم 

  اختالف الغرضني قبيح من النصراين وهذا ال يصح ألنه ال يكون متأسيا به مع 
وذكر الشيخ أبو عبد اهللا رمحه اهللا أنه ينبغي أن يعترب املكان الذي وقع الفعل فيه إال أن يدل داللة على أنه ال اعتبار 
به وذكر قاضي القضاة أن اعتبار الزمان واملكان مينع من التاسي لفوات الزمان وألنه ال ميكن اجتماع شخصني يف 

وهذا إمنا مينع من اعتبار زمان معني وال مينع من اعتبار مثل الزمان كما ذكرناه يف وقت مكان واحد يف زمان واحد 
صالة اجلمعة وال مينع من اعتبار ذلك املكان يف زمان آخر وال مينع من اعتباره إذا كان املكان متسعا كعرفة 

  والواجب اعتبار الزمان واملكان حبسب اإلمكان إذا علم دخوهلما يف األغراض 
ذكر قاضي القضاة أنه ال اعتبار بطول الفعل وقصره ألن ذلك ال ميكن ضبطه ولقائل أن يقول جيب اعتبار ذلك و

  حبسب اإلمكان إذا علم دخول ذلك يف األغراض 
فأما اتباع النيب صلى اهللا عليه و سلم فقد يكون يف القول وقد يكون يف الفعل وقد يكون يف الترك فاالتباع يف 

ري إىل مقتضاه من وجوب أو ندب أو حظر ألجله واالتباع يف الفعل أو يف الترك هو إيقاع مثله يف القول هو املص
  صورته على وجهه ألجل أنه أوقعه وميكن أن يقال اتباع النيب صلى اهللا عليه و سلم هو املصري إىل ما 

عل والترك وإمنا شرطنا يف االتباع ما تعبدنا به على الوجه الذي تعبدنا به ألنه تعبدنا به ويدخل يف ذلك القول والف
شرطنا يف التأسي ألنه صلى اهللا عليه و سلم لو صام فصلينا أو صام واجبا فتنفلنا بالصوم أو صمنا ال ألنه صام لو 

  نكن متبعني له يف هذه األحوال كلها 
ركة فيما قيل إن املوافقة فأما املوافقة فقد تكون يف املذهب وقد تكون يف الفعل فاملوافقة يف املذهب هي املشا

حصلت فيه فاذا قيل قد وافق فالن فالنا يف أن اهللا يرى جاز أن يكون أحدمها قائال إن اهللا يرى هبذه احلاسة واآلخر 
قائال إنه يرى حباسة سادسة وإذا قيل وافقه يف أن اهللا يرى هبذه احلاسة أفاد اشتراكهما يف القول بالرؤية على هذا 

ط املوافقة يف املذهب أن يعتقده أحدمها العتقاد اآلخر له ألنه قد يقال وافق زيد عمرا يف القول احلد وليس من شر
بالعدل وإن كان إمنا قال بذلك ألجل الداللة فقط ال ألنه قال به عمرو فأما املوافقة يف الفعل فهي املشاركة يف 

ة ال يكون موافقا ملن افترض هبا فأما إذا صورته ووجهه ألن من صلى ال يكون موافقا ملن صام ومن تنفل بالصال
قيدت املوافقة فقيل قد وافق زيد عمرا يف صورة الفعل فانه ال يفيد إيقاعهما على الوجه وليس من شرط املوافقة يف 
الفعل أن يفعل الثاين ألن األول فعله ألن املوافقة هي املصادفة واملشاركة وقد يكون ذلك إذا فعل الفاعل الفعل ألن 



  األول فعله وإذا مل يفعله لذلك فانه قد يقال وافقه يف الفعل وإن كان إمنا فعله للدليل ال ألنه فعله 
فأما املخالفة فقد تكون يف القول وقد تكون يف الفعل فاملخالفة يف القول هي العدول عما اقتضاه القوم من إقدام أو 

ذا وجب امتثال مثله وإذا مل جيب ذلك ال يقال ملن مل يفعله إحجام فأما خمالفة الفعل فهي العدول عن امتثال مثله إ
مثله قد خالفه وهلذا مل يكن إخالل بالصالة خمالفة إن قيل فيجب أن يكون ترك ذلك الفعل خمالفة للدليل الدال على 

  وجوب املشاركة له 

مشاركة النيب صلى اهللا عليه يف الفعل وال يكون خمالفة يف الفعل قيل ال جيب ذلك ألن الدليل إذا دل على وجوب 
  و سلم يف فعله فأي فعل فعله كان دليال على وجوب مثله علينا فصح أن يوصف من مل يفعله بأنه خمالف له 

فأما االئتمام فهو االتباع فاذا أطلق فقيل قد ائتم فالن بفالن يف الصالة أفاد اتباعه فيها على الوجه الذي أوقعها 
ري ذلك فان اختلف النيتان فنوى أحدمها النفل واآلخر الفرض على قول من أجاز عليه من وجوب أو نفل أو غ

ذلك كان االئتمام واقعا يف صورة الصالة ال يف الوجوب باب يف أنه ال يعلم بالعقل وجوب مثل ما فعله النيب صلى 
  اهللا عليه و سلم علينا 

جيوز أن جيب ما ال خيتص بوجه وجوب وال جيوز أن اعلم أنه لو علم بالعقل ذلك لعلم بالعقل وجه وجوبه ألنه ال 
يعلم بالعقل وجوب شيء دون شيء إال وقد علم بالعقل افتراقهما فيما اقتضي وجوب أحدمها وليس يعقل وجه 

وجوب اتباعه يف أفعاله إال أن يقال إن ما جيب على النيب صلى اهللا عليه و سلم ال بد من كونه واجبا علينا ويقال 
عه يف أفعاله نفر ذلك عنه واألول باطل ألنه إمنا تعبد بالفعل ألنه مصلحة له ولسنا نعلم وجه كونه مصلحة إذا مل يتب

فنعلم شياعه يف مجيع الناس ويفارق ذلك اشتراك املكلفني يف وجوب املعرفة باهللا ألن وجه وجة وهبا يشترك فيه 
ى الفعل أبعد من مواقعته وأيضا فانه ليس جيب املكلفون ألن كل مكلف يكون مع املعرفة باستحقاق العقاب عل

اشتراك املكلفني يف املصاحل كلها أال ترى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أبيح له ما مل يبح لنا وأوجب عليه ما مل 
يف بعضهما  يوجب علينا والقسم الثاين باطل ألنه إما أن يقال إن التنفري هو مفارقتنا له عليه السالم يف مجيع أفعاله أو

دون بعض واألول حيصل إذا فارقناه فيه من املناكح ووجوب صالة الليل وغري ذلك والثاين ال يصح أيضا ألنه عليه 
  السالم لو قال لنا اعلموا أين متعبد مبا يف 

لو  العقل إذا ما أؤديه إليكم وما عدا ذلك هو مصلحة لكم دوين مل يكن يف ذلك تنفري فكذلك ما ذكرناه وعلى أنه
ثبت ذلك مل حيصل منه كوننا متعبدين مبثل ما فعله من جهة العقل ألن الذي يقبح هو مفارقته له يف مجيع أفعاله ال يف 

بعضها دون بعض فال بد من دليل غري العقل مييز لنا بني ما تعبدنا بعض أفعاله مما مل نتعبد به إن قيل لو مل يلزم 
زم الرجوع إىل أقواله قيل قد بينا أنا لو كنا متعبدين بالرجوع إىل أفعاله لكان الرجوع إىل أفعاله من جهة العقل مل يل

الوجه يف ذلك ال خيلو من الوجهني اللذين قد أفسدنامها وليس كذلك أقواله ألن األقوال موضوعة يف اللغة ملعان 
هو خرب عنه واحلكمة تقتضي فاألمر موضوع للوجوب أو لإلرادة والنهي يفيد حترمي املنهى عنه واخلرب موضوع ملا 

أن من خاطب قوما بلغتهم يعين باخلطاب ما عنوه وهذه الطريقة غري حاصلة يف األفعال فان قالوا لو مل نتبعه يف 
أفعاله كنا قد خالفناه وال جيوز خمالفته صلى اهللا عليه و سلم قيل إن خمالفته هي أن ال نفعل ما جيب علينا فعله أو 

فعله فعليهم أن يدلوا على أن أفعاله على الوجوب حىت نكون خمالفني له إذا مل نفعلها أال ترى أنا نفعل ما حيرم علينا 
  ال نوصف مبخالفة النيب صلى اهللا عليه و سلم مما خص به من العبادات واملناكح ملا مل جيب علينا اتباعه فيها 



  ى اهللاباب يف أن السمع على اإلطالق ال يقتضي وجوب مثل ما فعل النيب صل

  عليه و سلم علينا 
ال خالف بني األمة غي االستدالل بأفعال النيب صلى اهللا عليه و سلم على األحكام واختلفوا فقال قوم هي أدلة 
مبجردها وقال قوم هي أدلة إذا عرف الوجه الذي وقعت عليه واختلف األولون فقال بعضهم هي أدلة مبجردها 

ب وقال آخرون بل على اإلباحة فأما من قال إهنا أدلة باعتبار الوجه فانه على الوجوب وقال آخرون بل على الند
  إن علم الطريقة اليت اتبعها النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك 

الفعل عقلية كانت أو مسعية فهو يرجع إليها يف االستدالل وإن مل يعرف الطريقة فضربان أحدمها أن يكون فعله بيانا 
ن بيانا جململ فان كان بيانا جململ فذلك اجململ هو دال على الوجوب أو الندب أو اإلباحة وإن جململ واآلخر ال يكو

مل يكن بيانا جململ فانه ال يدل على شيء حىت يعرف الوجه الذي أوقعه عليه فان أوقعه على الوجوب دل على 
  ستبيحا له كان منا مباحا وجوب مثله علينا وإن أوقعه على الندب دل على أن مثله ندب منا فان أوقعه م

  والذاهبون إىل أن أفعاله دالة مبجردها على الوجوب حيتجون لذلك بالعقل والسمع أما حجاجهم العقلي فأشياء 
منها قوهلم إن كونه نبيا يقتضي ذلك وإال نفر عنه واجلواب أنا قد بينا من قبل أنه ال تنفري يف نفي مشاركتنا له يف 

نفري لكان إمنا حيصل التنفري إذا مل جيب علينا مثل ما وجب عليه وإذا مل نعلم أن ما فعله الفعل ولو ثبت يف ذلك ت
  واجب عليه فال تنفري يف كونه غري واجب علينا 

ومنها قوهلم إن الفعل آكد يف الداللة من القول وهلذا كان النيب صلى اهللا عليه و سلم حيقق أمره بفعله كما يفعله يف 
أفاد األمر الوجوب كان الفعل أوىل بذلك واجلواب أن الفعل آكد يف اإلبانة عن صفة الفعل من  احلج والصالة فاذا

القول للمشاهدة من املزية على الوصف والفعل كاملشاهدة وليس الفعل وصفا للوجوب حىت يكون أدل عليه من 
  األمر 

يقال هلم مل إذا كان الوجوب أعلى ومنها قوهلم إن الوجوب أعلى مراتب الفعل فوجب محل فعله عليه واجلواب 
مراتب الفعل وجب محله عليه فان قالوا ألنه االحتياط قيل بل االحتياط أن حيمل الفعل على الوجوب إذا دلت 

الداللة عليه ال غري وإذا مل تدل الداللة على وجوبه فنحن من ضرر تركه آمنون واخلطر حاصل يف اعتقاد وجوبه 
  واجب فنكون معتقدين اعتقادا ال نأمن كونه جهال  ألنا ال نأمن أن يكون غري

  فأما االحتجاج السمعي فأشياء 
منها احتجاجهم بقول اهللا عز و جل فليحذر الذين خيالفون عن أمره والتحذير يقتضي وجوب ترك املخالفة ألمره 

على الفعل إال جمازا ولو وقع واألمر اسم الفعل والقول فكان عاما فيهما واجلواب أنا قد بينا أن قولنا امر ال يقع 
عليه حقيقة ملا تناوله ها هنا لتقدم ذكر الدعاء ولذكر املخالفة أال ترى أن اإلنسان إذا قال لعبده ال جتعل دعائي 

كدعاء غريي واحذر خمالفة أمري فهم منه أنه أراد باألمر القول وأيضا خمالفة األمر هو العدول عن مقتضاه فيجب 
يسمى أمرا وأن تدلوا على أن الفعل يقتضي الوجوب حىت حيرم جتنبه ويلزم فعله وأيضا فاملخالفة أن تثبت أن الفعل 

ضد املوافقة وموافقة الفعل إيقاع مثله على الوجه الذي أوقع عليه وجيب أن يعلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
بحانه فليحذر الذين خيالفون عن أمره قد أوقع الفعل على وجه الوجوب حىت يلزم موافقته فيه وقد قيل إن قوله س

أريد به األمر الذي هو القول فال جيوز أن يراد به الفعل ألن اللفظة الواحدة ال يراد هبا معنيان خمتلفان وقد قيل إن 



ثل اهلاء يف قوله عن أمره عائدة إىل اهللا تعاىل وذلك ألنه أقرب املذكورين فيمتنع أن يدخل حتت الفعل ألنه ال يفعل م
ما نفعله من العبادات ولقائل أن يقول إن القصد هو احلث على اتباع النيب صلى اهللا عليه و سلم بقوله ال جتعلوا 

دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فقوله فليحذر الذين خيالفون عن أمره هو من متام الفرض فيجب صرفه 
  إىل أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم 

و جل لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر قالوا وقوله ملن  ومنا قول اهللا عز
  كان يرجو اهللا واليوم 

اآلخر هتديد يدل على وجوب التأسيس به يف فعله اجلواب أن ذلك ليس بتهديد ألن اإلنسان قد يرجو املنافع كما 
وب التأسي وقد بينا أن التأسي يف الفعل هو إيقاعه على الوجه يرجو دفع املضار ولو كان ذلك هتديدا لدل على وج

الذي أوقعه عليه فاآلية إذن تدل على ما نقوله وقد قيل إن قوله لكم ليس من الفاظ الوجوب ولو دل على 
الوجوب لقال عليكم واجلواب أنه ال يصح االستدالل بذلك على نفي الوجوب ألن معىن قولنا لنا أن نفعل كذلك 

  نه ال حظر علينا يف فعله والواجب ليس مبحظور فعله هو أ
ومنها قول اهللا سبحانه أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول قالوا فدخل فيه طاعته يف قوله وفعله واجلواب أن طاعة الرسول 

الذي  هو فعل ما أراده وأمر به فيجب أن تدلوا على أنه قد أراد بفعله أن نفعل مثله يف الصورة وإن مل نعلم الوجه
  دخل حتت الظاهر 

ومنها قول اهللا عز و جل ما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا وقوله ما آتاكم يدخل فيه الفعل واجلواب 
يقال هلم ما معىن قوله ما آتاكم فان قالوا معناه ما أعطاكم أي ما تعدى إليكم باألمر واإللزام قيل هلم فالفعل ليس 

ام لنا أن نفعل مثله قيل دلوا على ذلك وهو موضع اخلالف على أن قوله عز و جل وما هناكم بأمر فان قلتم هو إلز
عنه فانتهوا يدل على أنه عىن بقوله ما آتاكم ما أمركم على أن اإلتيان إمنا يتأتى يف القول ألنا حنفظه وامتثاله يصري 

  كأننا أخذناه وكأمنا عز و جل أعطاناه 

ى اهللا عليه و سلم ملا خلع نعله يف الصالة خلع من كان خلفه نعله وهذا ال يدل ألنه ال ومنها ما روي أن النيب صل
يعلم أهنم فعلوا ذلك واجبا وال ميتنع أن يكونوا ملا رأوه قد خلع نعله مع امره بأخذ الزينة بالصالة علموا أن خلعها 

على أنه صلى اهللا عليه و سلم قد قال هلم مل متعبد به غري مباح ألنه لو كان مباحا ما ترك به املسنون يف الصالة 
خلعتم نعالكم فقالوا آلنك خلعت نعلك فقال إن جربيل أخربين أن فيها أذى فدل بذلك على أنه ينبغي أن يعرفوا 

  الوجه الذي أوقع عليه فعله مث يتبعوه وهذا هو قولنا 
  واحتج القائلون بأن أفعاله ليست على الوجوب بأشياء 

وجب علينا مثل ما فعله لكان على وجوبه دليل وقد بينا أنه ال دليل على ذلك عقلي أو مسعي فلم تكن منها أنه لو 
  واجبة علينا 

ومنها أن ما دل على اتباعنا ألفعاله هو قول اهللا عز و جل لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة وقوله فاتبعوه 
الذي أوقعه عليه وكذلك اتباعه فيه فما دل على اتباعه دل على وقد بينا أن التأسي هو إيقاع ما أوقعه على الوجه 

اعتبار الوجه ولقائل أن يقول إن دليل التأسي واالتباع قد اقتضى إيقاع ما أوقعه على الوجه الذي أوقعه فمن اين 
اآليتني قيل فإذن أن ما ال يعلم الوجه فيه ال جيب علينا فعله فان قلتم إنه ال دليل على االتباع والتأسي إال هاتني 

  الدال على أنه ال جيب فعله علينا من غري اعتبار الوجه هو فقد الدليل وهذا هو رجوع إىل الدليل األول 



ومنها أنه ال خيلو إما أن جيب مثل فعله علينا باعتبار الوجه الذي أوقعه عليه أو من غري اعتبار الوجه فان وجب 
  باعتبار الوجه فهو قولنا وإن وجب 

ري اعتبار الوجه لزم أن جيب علينا وإن علمنا أنه أوقع الفعل على وجه الندب واإلمجاع وما وجب على التأسي من غ
به مينعان من ذلك ولقائل أن يقول ما تنكرون أن يكون مصلحتنا أن نفعل ال حمالة مثل ما فعله إذا مل نعلم الوجه 

جه الوجوب كان فعلنا له واجبا مفسدة أال ترى أن الذي أوقوع الفعل عليه وإذا عرفنا أنه أوقعه ال على و
التصريح بالتعبد لو ورد بذلك لشاع وليس ألحد أن يقول إذا كنا قد عرفنا أنه تنفل بالفعل كان فعلنا ملثله على 

وجه الوجوب مفسدة فيجب إذا أوقعناه على وجه الوجوب وحنن ال نعلم الوجه الذي أوقعه عليه أن نكون مقدمني 
نأمن من كونه مفسدة لتجويزنا كون النيب صلى اهللا عليه و سلم متنفال به ألن للمخالف أن يقول إيقاعنا على ما 

الفعل على الوجوب إذا مل نعلم الوجه الذي أوقع النيب صلى اهللا عليه و سلم الفعل هو املصلحة وإن أوقعه على 
  ب مفسدة وجه الندب وإذا علمنا ذلك من حاله فإيقاعنا له على وجه الوجو

ومنها أنه لودل فعله على وجوب مثله علينا لدل ذلك مطلقا من غري اعتبار وقت ألنه ال ميكن أن يدل على 
وجوب مثله يف ذلك الوقت بعينه لتعذر فعل مثله علينا يف ذلك الوقت وال ميكن أن يدل على وجوب مثله يف مثل 

لى وجوب مثله يف أقرب األوقات إليه فصح أن لو ذلك الوقت ألنه ليس بأن يدل على ذلك أوىل من أن يدل ع
دل على وجوب مثله لدل عليه مطلقا فوجب إذا فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم فعال مث تركه وفعل ضده أن يدل 
فعله وفعل ضده على وجوب الفعل وضده علينا يف حالة واحدة وذلك يستحيل وال يلزم على ذلك أن جيب علينا 

مرنا النيب صلى اهللا عليه و سلم به وأمسك عن األمر به ألن إمساكه عن األمر به ليس مبشارك الفعل وضده إذا أ
لألمر به يف صيغته املوضوعة للوجوب وضد الفعل قد شارك الفعل يف كونه فعال وقد شاركه يف داللته على 

ال جيب علينا أن نفعل مثل ما  الوجوب ولقائل أن يقول إن فعله إما أن يدل على وجوب مثله يف مثل وقته فيلزم أن
  فعل يف وقته ونفعل ضده يف مثل وقت فعل ضده وليس يستحيل وجوب الفعل وضده علينا 

يف وقتني فأما أن يدل على وجوب مثله ال يف وقت معني فيلزم إذا فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم الشيء وضده 
كل واحد منهما يف وقت أي وقت شئنا وذلك غري مستحيل أن يلزمنا الفعل وضده يف وقتني غري معينني حىت نفعل 

ولقائل أن يقول ايضا إنه لزم املستدل هبذه الداللة ما ألزم خصومه إذا فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم فعال وقال 
  إنه واجب مث فعل ضده وقال إنه واجب ألنه يلزم على موضوع الداللة أن يكون الفعل وضده واجبني عى اإلطالق 

ومنها أنه لو دل فعله على وجوب مثله علينا لدل على وجوب مثله عليه صلى اهللا عليه و سلم وخلصم أن يقول 
هذه دعوى عارية عن داللة وله أن يقول الداللة قد دلت عندي على مشاركتنا للنيب صلى اهللا عليه و سلم يف 

كرار الفعل من النيب صلى اهللا عليه و سلم صورة الفعل ومل تدل على وجوب تكرار الفعل علينا وال على وجوب ت
وتكرار الفعل منه نظريه تكرار الوجوب علينا وحنن ال نوجب ذلك ويلزم املستدل أن يدل فعل النيب صلى اهللا عليه 

  و سلم على وجوب مثله على النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا فعله إنه واجب 
ل على أنه كان واجبا عليه فأوىل أن ال يدل على أنه جيب علينا ومنها أنه لو دل فعله على وجوب مثله علينا لد

مثله ولقائل أن يقول إمنا جيب أن تكون داللته على وجوب مثله علينا موقوفة على داللته على أنه كان واجبا عليه 
ف فال جيوز لو ثبت أنه ال جيوز أن جيب علينا مثل فعله إال إذا كان قد أوقعه على وجه الوجوب وهذا موضع اخلال

أن يبتين عليه الداللة فإن قلتم إمنا كان وجوبه علينا موقوفا على وجوبه عليه ألن قوله لقد كان لكم يف رسول اهللا 



  اسوة حسنة يدل على ذلك كان رجوعا إىل داللة أخرى باب يف التأسي بالنيب صلى اهللا عليه و سلم يف أفعاله 
  ليه و سلم فعل فعال على وجه الوجوب فقد تعبدنا اعلم أنا إذا علمنا أن النيب صلى اهللا ع

أن نفعله على وجه الوجوب وإن علمنا أنه تنفل به كنا متعبدين بالتنفل به فان علمنا أن فعله على وجه اإلباحة كنا 
ادات دون متعبدين باعتقاد إباحته لنا وجاز لنا أن نفعله وقال أبو علي بن خالد إنا متعبدون بالتأسي به يف أفعاله العب

  غريها كاملناكح وما أشبهها 
والدليل على ما ذكرناه أوال قول اهللا تعاىل لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة والتأسي بالغري يف أفعاله هو أن 

نفعل على الوجه الذي فعلها ذلك الغري ومل يفرق اهللا عز و جل بني أفعال النيب صلى اهللا عليه و سلم املباحة وغريها 
قيل اآلية تفيد التأسي به مرة واحدة كما أن قول القائل لغريه لك يف الدار ثوب حسن يفيد ثوبا واحدا اجلواب إن 

أن ذلك إن ثبت مت غرضنا من التعبد بالتأسيس به صلى اهللا عليه و سلم يف اجلملة وأيضا فاآلية تفيد إطالق كون 
نسان بأنه أسوة لزيد إذا كان إمنا ينبغي لزيد أن يتبعه يف النيب صلى اهللا عليه و سلم أسوة لنا وال يطلق وصف اإل

  فعل واحد وإمنا يطلق ذلك إذا كان ذلك اإلنسان قدوة لزيد يهتدي يف به أموره كلها إال ما خصه الدليل 
كان دليل قوله سبحانه فاتبعوه يتناول أفعال النيب صلى اهللا عليه و سلم ألن االتباع يقع يف الفعل ويتناول القول ف

على إطالقه فإن قيل االتباع يكون يف القول ويف الفعل وليس يف قوله فاتبعوه لفظ عموم فيتناول القول والفعل فما 
األمان أن يكون املراد اتباعه يف القول فقط اجلواب أن إطالق قوله فاتبعوه وإن مل يفد العموم فانه يفيد أن لنا اتباعه 

  ب مطلق يف أفعاله ألن ذلك اتباع له واخلطا
دليل أمجعت األمة على الرجوع إىل أفعال النيب صلى اهللا عليه و سلم أال ترى أن السلف رضي اهللا عنه رجعوا إىل 

  أزواجه يف قبلة الصائم ويف أن من اصبح 

جنبا مل يفسد صومه ويف تزويج النيب صلى اهللا عليه و سلم ميمونه وهو حالل أو حرام وغري ذلك فاذا ثبت ذلك 
ه صلى اهللا عليه و سلم ال بد من أن يتمثل فيها طريقة فإما أن تكون معروفة لنا أو غري معروفة فان مل تكن فأفعال

معروفة لنا فانا نكون متبعني له يف أفعاله ومتاسني به فيها ال شبهة يف ذلك وإن امتثل فيها طريقة معروفة لنا إما 
لة لنا أيضا على أنا متعبدون مبثله وال ميتنع من كوننا فاعلني عقلية وإما مسعية فإن ذلك ال مينع من كون فعله دال

ملثله ألجل أنه صلى اهللا عليه و سلم فعله وألجل الداللة العقلية أو السمعية على حد لو انفرد كل واحد منهما 
سلم وذكر  لفعلنا الفعل ألجله وذلك ال مينع من وقوع التأسي به فيه باب يف قسمة أفعال النيب صلى اهللا عليه و

  الطريق إليها 
اعلم أن ما يسند إليه مما يتعلق به التكليف وليس بقول ضربان أحدمها فعل واآلخر ترك والفعل ضربان أحدمها 
خيتصه كاصالة والصيام واآلخر يتعلق بغريه كعقوبة الغري والترك ضربان أحدمها ترك خيتصه كتركه اجللسة يف 

والنكري عليه وال خيلوا كل ذلك من أن يكون مباحا أو ندبا أو واجبا وكل  الركعة الثانية واآلخر القضاء عليه
واحد من ذلك إما أن يكون قد امتثل فيه طريقة معروفة لنا أو غري معروفة لنا فإن كانت معروفة لنا فإما أن تكون 

ء من األدلة أو تتعلق بشيء عقلية أو مسعية وما امتثل فيه طريقة غري معروفة لنا فإما أن تكون مبتدأة ال تتعلق بشي
منها وهذا األخري إما أن يتعلق هبا على طريق املوافقة وهو بيان صفة اجململ أو يتعلق هبا ال على طريق املوافقة وهو 

ضربان أحدمها بيان التخصيص واآلخر بيان النسخ وبيان التخصيص إما أن يكون بيانا لتخصيص قول أو 



ا أن يكون بيانا لنسخ قول أو نسخ فعل وأما الفصل بني الفعل والترك فظاهر لتخصيص فعل وبيان النسخ أيضا إم
  وقد ذكرنا يف تضاعيف الكالم الفصل بني الفعل والترك اللذين خيتصانه وبينهما إذا تعلقا بغريه 

  فأما الطريق إىل أن ما فعله مباح فأشياء 
ومنها أن يدل دلة حسنة على حسنه وال يدل داللة  منها أن يقول إنه مباح ومنها أن نضطر من قصده إىل أنه مباح

على أن له صفة زائدة على حسنه ومنها أن يكون امتثاال لداللة تدل على اإلباحة ومنها أن يكون بيانا خلطاب يدل 
  على اإلباحة 

  فأما الطريق إىل أن فعله مندوب إليه فأشياء 
قول وغريه على أن له صفة زائدة على حسنه وال تدل داللة منها أن يقول إنه مندوب إليه ومنها أن يدل داللة من 

  على وجوبه 
  ومنها أن يكون بيانا خلطاب يقتضي كون ذلك الفعل مندوبا إليه يف اجلملة 

  ومنها أن يكون امتثاال لداللة تدل على كون الفعل مندوبا إليه 
نها أن نضطر من قصده إىل أنه مباح ومنها أن فأما الطريق إىل أن ما فعله مباح فأشياء منها أن يقول إنه مباح وم

يدل داللة على حسنه وال يدل داللة على أن له صفة زائدة على حسنه ومنها أن يكون امتثاال لداللة تدل على 
  اإلباحة ومنها أن يكون بيانا خلطاب يدل على اإلباحة 

إليه ومنها أن يدل داللة من قول وغريه على  فأما الطريق إىل أن فعله مندوب إليه فأشياء منها أن يقول إنه مندوب
أن له صفة زائدة على حسنه وال تدل داللة على وجوبه ومنها أن يكون بيانا خلطاب يقتضي كون ذلك الفعل 

  مندوبا إليه يف ااجلملة ومنها أن يكون امتثاال لداللة تدل على كون الفعل مندوبا إليه 
فأشياء منها أن يقول هذا الفعل واجب ومنها أن يكون امتثاال لداللة تدل  وأما الطريق إىل معرفة كون فعله واجبا

  على وجوب ذلك الفعل ومنها أن يكون بيانا ألمر يدل على الوجوب ومنها أن يضطر إىل قصده أنه أوقعه 

يف الشريعة واجبا ومنها أن يكون الفعل قبيحا لو مل يكن واجبا حنو أن يركع ركوعني يف ركعة واحدة ألنه قد تقرر 
  قبح ذلك إال أن يكون واجبا 

فأما ما به يعلم أن فعله أو تركه امتثال لداللة نعرفها فهو أن يكون مطابقا لبعض األدلة العقلية أو الشرعية اليت 
  نعرفها 

ه وأما ما به يعلم أن فعله بيان فشيئان أحدمها أن يقول هذا بيان هلذا واآلخر أن يرد عن اهللا سبحانه وعن رسول
صلى اهللا عليه و سلم خطاب جممل ويفعل صلى اهللا عليه و سلم فعال حيتمل أن يكون بيانا له وال يوجد بيان غريه 

وتكون احلاجة إىل البيان حاضرة فعلم أنه بيان له ألنه لو مل يكن بيانا لكان البيان قد تأخر عن وقت احلاجة وقد 
  الثانية فينسخ به وال يرجع فنعلم أهنا غري ركن يف الصالة يكون تركه بيانا حنو أن يترك اجللسة يف الركعة 

فأما ما به يعلم أن فعله أو تركه بيان لنسخ القول فهو أن يصدر منه صلى اهللا عليه و سلم قول يقتضي تكرار الفعل 
م أن منه ومن غريه ويدخل هو صلى اهللا عليه و سلم عليه يف اخلطاب ويفعل موجبه مث يفعل ضده أو يتركه فنعل

  حكمه منسوخ عنه صلى اهللا عليه و سلم 
فأما ما به يعلم أن فعله أو تركه خمصص لقوله فهو أن يصدر منه قول يدل ظاهره على وجوب فعل عليه وعلى 

غريه مث يفعل ضده يف احلال أو يتركه فنعلم أنه خمصوص من ذلك الدليل ونعلم أن فعله أو تركه خمصص لفعله بأن 



لدليل إدامته عليه وعلى غريه لوال دليل خمصص مث يفعل ضده يف احلال أو يتركه فنعلم انه يفعل فعال يقتضي ا
خمصوص واألشبه أن يكون هذا الفعل خمصصا ملا دل على وجوب فعله يف املستقبل عليه وعلى غريه واهللا أعلم باب 

  فيما يدل عليه أفعال النيب صلى اهللا عليه و سلم وتروكه املتعلقة بغريه 
  أفعاله املتعلقة بغريه فهي احلدود والتعزيز والقضاء على الغري فاقامة  أما

احلد والتعزيز على وجه النكال تدل على أن ذلك الغري قد اقدم على كبرية وإقامتها عليه على سبيل االمتحان ال 
زوم ما قضى به ألن تدل على أنه اآلن مقيم على كبرية وقضاؤه على غريه وإن كان من قبيل أألقوال فانه يقتضي ل

  القضاء هو اإللزام 
وذكر قاضي القضاء أن الناس اختلفوا يف حكمه صلى اهللا عليه و سلم بأن زيدا فاضل أو أنه أفضل من غريه هل 
هو على الظاهر أو على سبيل القطع فمنهم من قال باألول ومنهم من قال بالثاين وكذلك اختلفوا يف نسبته صلى 

إىل عمرو هل هو على سبيل القطع أو على الظاهر وذكر أهنم مل خيتلفوا يف أنه إذا حكم على  اهللا عليه و سلم زيدا
غريه بالدين ال يقطع به على الباطن يف ذلك بل يكون حكما بالظاهر قال فاما إذا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

غريه شيئا فانه ميلكه يف احلقيقة ألن لغريه هذا احلق عليك فانه يكون على اخلالف املتقدم وقال إنه إذا ملك 
التمليك يقتضي إباحة تصرف خمصوص وقال إذا أباح اإلنسان النيب صلى اهللا عليه و سلم أكل طعامه فاستباح 

النيب صلى اهللا عليه و سلم أكله فانه ال يدل على أنه ملكه ال حمالة ألنه يكتفى يف استباحة األكل بظاهر اليد 
  والتصرف 
النكري على الفعل فضربان أحدمها أن يكون صلى اهللا عليه و سلم قد دل من قبل على قبحه وأقر فاعله فأما تركه 

عليه كاختالف أهل الكتاب إىل كنائسهم ومىت كان كذلك فانه ال يدل ترك النكري عليهم على حسنه ورضاه به 
كاره سواء تقدمت الداللة على قبحه أو واآلخر أن ال يكون قد علم من دينه اإلقرار على ذلك الفعل وذلك يلزم إن

مل تتقدم ألنه مل تتقدم الداللة على ذلك فترك إنكاره يقتضي حسنه إذ لو كان منكرا لبني قبحه وإن تقدمت الداللة 
على ذلك فترك إنكاره أيضا يقتضي حسنه ألنه ال ميكن أن يقال إنه قبيح وإمنا مل ينكره ألنه غلب على ظنه أن 

ثر ألن إنكار النيب صلى اهللا عليه و سلم ال بد من أن يؤثر ألنه ليس كانكار غريه هكذا ذكر قاضي إنكاره غري مؤ
  القضاة وهذا صحيح إذا كان فاعل القبيح يعتقد نبوته فأما من ينطوي على تكذيبه 

ل باب يف وإطراح أمره صلى اهللا عليه و سلم فال ميكن أن يقال إن إنكاره عليه ال بد من أن يؤثر على كل حا
  أفعاله صلى اهللا عليه و سلم إذا تعارضت 

اعلم أن األفعال املتعارضة يستحيل وجودها ألن التعارض والتمانع إمنا يتم مع التنايف واألفعال إمنا تتناىف إذا كانت 
متضادة وكان حملها واحدا ووقتها واحدا ويستحيل أن يوجد الفعل وضده يف وقت واحد يف حمل واحد فاذا 

يل وجود أفعال متعارضة فأما الفعالن الضدان يف وقتني فليسا متعارضني بأنفسهما ألنه ال يتناىف وجودمها وال يستح
ميتنع االقتداء هبما فنكون متعبدين بالفعل يف وقت وبضده يف وقت آخر وقد يكونا متعارضني بغريمها حنو أن يفعل 

ه متعبد به مث نراه عقيب ذلك قد أقر بعض الناس على فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم فعال ونعلم بالدليل أن غري
ضده فنعلم أنه خارج منه وكذلك إذا علمنا أن ذلك الفعل يلزم أمثاله النيب صلى اهللا عليه و سلم يف مثل تلك 
خ األوقات ما مل يرد دليل ناسخ مث يفعل عليه السالم ضده يف مثل ذلك الوقت فنعلم أنه قد نسخ عنه غري أن النس
والتخصيص إمنا حلقا ما علمنا به أن ذلك الفعل يلزم النيب صلى اهللا عليه و سلم يف مستقبل األوقات وأنه يلزم 



غريه وإمنا يقال إن ذلك الفعل قد حلقه النسخ على معىن أنه قد زال التعبد مبثله وأن التخصيص قد حلقه على معىن 
  يب صلى اهللا عليه و سلم وأفعاله إذا تعارضت أن بعض املكلفني ال يلزمه مثله باب يف أقوال الن

اعلم أن فعله وقوله إذا تعارضا مل خيل إما أن يتعارضا من كل وجه او من وجه دون وجه فان تعارضا من كل وجه 
  مل خيل إما أن نعلم تقدم أحدمها على 

  اآلخر أو ال نعلم ذلك فان علمناه مل خيل إما أن نعلم تقدم الفعل أو تقدم القول 
فإن علمنا تقدم الفعل حنو أن يصلي النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل بيت املقدس ونعلم أن حكم غريه حكمه يف 

ذلك ما مل مينع مانع ويقول بعد ذلك الصالة إىل بيت املقدس غري جائزة فإن ورد القول عقيب الفعل كان هو صلى 
وله لغريه وإال مل يكن للقول فائدة وال جيوز أن يكون اهللا عليه و سلم خمصوصا من ذلك القول وجيب أن يكون متنا

قوله متناوال له صلى اهللا عليه و سلم ويكون نسخا للفعل عنه ألنه إمنا يكون نسخا للفعل إذا دل على وجوب 
استمرار مثله يف املستقبل عليه ولو كان كذلك مل جيز أن يدلنا عقيبه على أنه منسوخ عنه ألن ذلك نسخ الشيء 

قت فعله وإن كان القول متراخيا بعد ما حضر وقت الفعل مرة أخرى فإنه إن كان القول يتناولنا وإياه كان قبل و
  ناسخا للفعل عنا وعنه وإن كان يتناوله وحده كان نسخا عنه وحده وإن كان يتناولنا فقد كان نسخا عنا فقط 

لقول يتناولنا وإياه كان فعله خمصصا له وحده وإن كان قوله متقدما على فعله فان كان الفعل عقيب القول وكان ا
دوننا ألنا لو خرجنا أيضا من اخلطاب بطلت فائدته وإن كان الفعل متراخيا عن الول كان ناسخا للقول عنه فقط 

إن كان القول يتعلق به فقط وإن كان القول يتعلق بنا فقط كان فعله ناسخا عنا فقط إذا علمنا أن حكمنا يف الفعل 
  ن كان القول يتعلق بنا وبه كان الفعل ناسخا للقول عنا وعنه إذا علمنا أن حكمنا فيه حكمه حكمه وإ

فأما إن مل نعلم تقدم أحدمها على اآلخر فالتعلق بالقول أوىل ألنه يتعدى إلينا بنفسه والفعل ال يتعدى إلينا وال 
 يكون قد تعدى إلينا بنفسه وال بغريه ألن القول يتناولنا بنفسه وألنا إذا جوزنا أن يكون الفعل قد تقدم جوزنا أن ال

  حينئذ يكون ناسخا له فنحن نشك إذا يف تناوله لنا ونقطع على تناول القول لنا من جهة صيغته فكان أوىل 

فأما إذا تعارض قوله وفعله من وجه دون وجه فمثاله هنيه صلى اهللا عليه و سلم عن استقبال القبلة واستدبارها 
بول وجلوسه لقضاء احلاجة يف البيوت مستقبل بيت املقدس وذلك حيتمل أن يكون مباحا يف البيوت لكل للغائط وال

أحد وحيتمل أن تكون إباحته خاصة بالنيب صلى اهللا عليه و سلم وحيتمل أن يكون هنيه صلى اهللا عليه و سلم عن 
ن يكون خاصا يف الصحارى وقد اختلف استقبال القبلة واستدبارها عاما ألمته يف البيوت والصحارى وحيتمل أ

الناس يف ذلك من غري تفصيل فعند الشافعي أنه خمصوص بفعله وعند الشيخ أيب احلسن أنه ينبغي أن جيرى هنيه على 
إطالقه وخيص فعله به صلى اهللا عليه و سلم وقاضي القضاة يتوقف يف املسألة واعلم أن قوله عز و جل لقد كان 

ة حسنة وقوله فاتبعوه مع استقباله بيت املقدس يف البيوت معارض لنهيه عن استقبال القبلة لكم يف رسول اهللا أسو
لغائط أو بول فال ينبغي أن يعترض بأحدمها على اآلخر إال لوجه يترجح به أحدمها على اآلخر وليس جيوز أن 

بنفسه ألن إن اعترض بنهيه عن  يترجح هنيه على فعله من حيث كان قوله يتعدى إلينا بنفسه وفعله ال يتعدى إلينا
استقبال القبلة وجب أن خيص به قول اهللا عز و جل لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة وهذا قول فيتعدى 
إلينا بنفسه واألوىل أن يقال إن هنيه أخص من قول اهللا عز و جل لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة فكان 

عله أخص من هذا النهي ألن هنيه عام يف البيوت والصحارى وفعله خيتص وقوع التخصيص به أوىل فان قيل ف



بالبيوت فكان االعتراض به أحق قيل فعله ال يتعدى إلينا فهو وإن كان أخص بالبيوت فليس يتعدى إلينا فان قيل 
  فعله مع قول اهللا عز و جل لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة أخص من هذا النهي فوجب 

لنهي به واجلواب أنا إذا جعلنا النهي هو املخصص كنا قد خصصنا به وحده قول اهللا عز و جل لقد كان ختصيص ا
لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة وإن كان املخصوص هو هذه اآلية وهي أعم من النهي كان ختصيصها أوىل وهلم أن 

و سلم مع ما ثبت من التأسي بالنيب صلى  يقولوا وحنن إذا خصصنا هذا النهي فإنا خنصه بفعل النيب صلى اهللا عليه
اهللا عليه و سلم وجمموع هذين أخص من النهي فيجب أن يكون ذلك أوىل أو يتعادل القوالن فيلزم فيهما الوقف 

  والرجوع إىل دليل آخر 

  الكالم يف الناسخ واملنسوخ

  باب يف فصول الناسخ واملنسوخ

ىن أما يف االسم فبأن نتكلم يف فائدة اسم النسخ يف اللغة ويف الشرع إعلم أن الكالم يف ذلك يقع يف االسم ويف املع
ويتبع ذلك الكالم يف حده فأما يف املعىن فمن وجوه منها الفصل بني النسخ وبني البداء ومنها ذكر شروطه والفصل 

خ ومنسوخ وجب بينهما وبني ما ليس من شروطه ومنها الداللة على حسنه وملا كان النسخ ال يتم إال بشيئني ناس
أن نذكرمها فنذكر ما جيوز نسخه وما ال جيوز وما جيوز وقوع النسخ به وما ال جيوز ومما يدخل يف أبواب النسخ 

ذكر ما أخرج من النسخ وهو منه وما أدخل فيه وليس منه وذكر الطريق إىل معرفة كون الشيء ناسخا أو منسوخا 
دمي احلد ليصح أن نتكلم يف شروطه وأحكامه ويتبع ذكر حده الكالم أما الكالم يف فائدة االسم فيجب تقدميها وتق

يف املفصل بينه وبني غريه مث الكالم يف شروطه وما ليس من شروطه مث الداللة على حسن النسخ إذا اختص 
 بشروطه مث الداللة على ما اشترطناه كنسخ الشيء بعد وقت فعله مث ذكر ما قلناه أنه ليس بشرط كنسخ عبادة مل

يقيد األمر هبا بالتأييد وكنسخ العبادة ال إىل بدل أو إىل بدل أخف مث نذكر ما جيوز نسخه ويدخل فيه نسخ التالوة 
ونسخ احلكم ونسخ األخبار مث نذكر ما يقع النسخ به وما ال يقع وذلك فصول منها نسخ الكتاب بالكتاب والسنة 

كرنا نسخة بأخبار اآلحاد ومل نؤخره إىل الكالم يف األخبار بالسنة ومنها نسخ السنة بالكتاب والكتاب بالسنة وذ
  ألنا ال مننع من نسخه 

بأخبار اآلحاد وليس يقف املنع من ذلك على قيام الداللة على قبول خرب الواحد وليس كذلك وقوع التخصيص هبا 
خصيص هبا إىل أبواب ألن ذلك مرتب على كون أخبار اآلحاد طريقة حيتج هبا فلذلك أخرنا القول يف وقوع الت

األخبار مث نذكر ما ال جيوز نسخه وال وقوع النسخ به كاإلمجاع والقياس وفحوى القول مث نذكر ما أحلق بالنسخ 
أو أخرج منه كالزيادة يف النص والنقصان منه مث نذكر الطريق إىل كون الناسخ ناسخا وملا كان النسخ موقوفا على 

األحكام تتناىف على الشخص الواحد وعلى األشخاص الكثرية دخل يف ذلك التنايف وعلى ذكر التاريخ وكانت 
  العمومان إذا تعارضا فوجب ذكر ذلك أمجع على الترتيب وحنن نأيت على ذلك أمجع إن شاء اهللا 

  باب يف فائدة اسم النسخ يف اللغة ويف الشرع



لنفهمها عند إطالقه وملا كان مستعمال يف اعلم أنه ملا كان اسم النسخ مستعمال يف أصول الفقه وجب ذكر فائدته 
  اللغة ويف الشريعة نظرنا هل فائدته فيهما واحدة أو خمتلفة 

فاسم النسخ مستعمل يف اللغة يف اإلزالة ويف النقل أما يف اإلزالة فقوهلم نسخت الشمس الظل ألنه قد ال حيصل 
رهم وأما يف النقل فقوهلم نسخت الكتاب أي الظل يف مكان آخر فيظن أنه انتقل إليه وقوهلم نسخت الريح آثا

نقلت ما فيه إىل كتاب آخر واألشبه أن يكون جمازا يف ذلك ألن ما يف الكتاب مل ينتقل على احلقيقة وإذا كان جمازا 
فيه كان حقيقة يف اإلزالة ألنه غري مستعمل يف سوامها فاذا بطل كونه حقيقة يف أحدمها كان حقيقة يف اآلخر وإال 

أن يكون االسم حقيقة يف اللغة إن قيل إذا كان ما يف الكتاب مل ينتقل على احلقيقة علمنا أهنم إمنا وصفوه بأنه بطل 
  منسوخ لتسبهها باملنقولة من حيث حصل مثله يف كتاب آخر فجرى حصول 

يشبه النقل  مثله يف مكان آخر جمرى حصوله وذلك يدلنا على أن اسم النسخ موضوع للنقل فلهذا جتوزوا به فيما
ولو كان حقيقة لإلزالة مل يسموا الكتاب منسوخا ألنه غري مزال وال شبه املزال واجلواب أنه ال ميتنع أن يكون 

حقيقة لإلزالة فاستعمل يف النقل من حيث كان النقل مزيال للمنقول عن مكانه وإن حصل يف مكان آخر مث استعمل 
ه الذي ذكر السائل فيكون استعمال ذلك يف الكتاب تشبيها يف نسخ الكتاب من حيث شكل املنقول من الوج

بوجه اجملاز واستعماله يف اجملاز تشبيها باحلقيقة وهو املزال فان قيل وصفهم الريح بأهنا ناسخة لآلثار والشمس بأهنا 
ن يكون اهللا ناسخة للظل جماز أيضا ألن الناسخ لآلثار والظل هو اهللا سبحانه فاعل الشمس والريح قيل ال ميتنع أ

سبحانه هو الناسخ لذلك من حيث فعل سبب اإلزالة وتكون الشمس والريح موصوفان على احلقيقة بأهنما ناسخان 
من حيث اختصاصهما بسبب اإلزالة على أن أهل اللغة لو كانوا اعتقدوا أن الشمس هي الفاعلة لإلزالة مث اضافوا 

ة نسخا وال نتبعهم يف اعتقادهم أن الشمس والريح فاعالن على النسخ إليها لوجب اتباعهم يف تسمية هذه اإلزال
أنه ال ميتنع أن يكون وصف الشمس بأهنا ناسخة جمازا وكون هذا الوصف جمازا ال يوجب كون وصفهم اإلزالة 

  نسخا جمازا 
ري عليه على فأما استعمال اسم النسخ يف الشرع فعند الشيخ أيب عبد اهللا أنه منقول إىل معىن يف الشرع وال ييج

سبيل التشبيه باملعىن اللغوي ألنه يفيد يف الشرع معىن مميزا فجرى جمرى اسم الصالة وعند الشيخ أيب هاشم أنه 
يفيد معىن يف الشرع على طريق التشبيه باللغة وذلك أنه يفيد إزالة مثل احلكم املتقدم كما يفيد يف اللغة اإلزالة إال 

كم الثابت بطريقة شرعية على وجه خمصوص فجرى جمرى قولنا دابة يف أنه غري أن الشرع قصره على إزالة مثل احل
  منقول لكنه خمصوص ببعض ما يدب 

  باب يف حقيقة الناسخ واملنسوخ والنسخ

اعلم أن غرضنا أن حند الطريق الناسخ وملا كان قولنا ناسخ يقع على الطريق وعلى غريه وجب أن نذكر ما يقع 
  د إىل الطريق الناسخ فنحده فنقول عليه هذا االسم مث نعم

إن الناصب للداللة الناسخة يوصف بأنه ناسخ فيقال إن اهللا عز و جل نسخ التوجه إىل بيت املقدس فهو ناسخ 
ويوصف احلكم بأنه ناسخ فيقال إن وجوب صوم شهر رمضان ناسخ صوم عاشوراء ويوصف املعتقد لنسخ احلكم 

السنة يعتقد ذلك ويوصف الطريق بأنه ناسخ فيقال إن القرآن ناسخ للسنة أنه ناسخ فيقال فالن ينسخ الكتاب ب
وقد حد قاضي القضاة الطريق الناسخ بأنه ما دل على أن مثل احلكم الثابت بالنص غري ثابت على وجه لواله لكان 



واترا أو غري متواتر ثابتا مع تراخيه عنه وغرضه هبذا احلد أن يتناول كل ما كان طريقا إىل النسخ سواء كان خربا مت
وهذا احلد خيرج منه خرب الواحد إذا نسخ احلكم ألنه ال يوصف بأنه دليل على احلقيقة وخيرج منه ما دل على نسخ 

احلكم الثابت بالعقل ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم لو فعل فعال وعلمنا من قصده أن وجوبه يتعدى إلينا لوال 
يوصف بأنه ناسخ وإن مل يرفع ما ثبت بنص ويلزم أن يكون العجز ناسخا ألنه  دليل ناسخ فإن ما دل على إزالته

يدل على أن مثل احلكم الثابت بالنص غري ثابت ويلزم أن تكون األمةإذا اختلفت على قولني وسوغت للعامي 
باحة تقليد تقليد كل واحد من الطائفتني مث أمجعت على أحد القولني أن يكون ذذلك نسخا ألهنا كانت نصت على إ

الطائفة األخرى وينبغي أن حند الطريق الناسخ بأنه قول صادر عن اهللا عز و جل أو منقول عن رسول اهللا أو فعل 
منقول عن رسوله يفيد إزالة مثل احلكم الثابت بنص صادر عن اهللا أو بنص أو فعل منقولني عن رسوله مع تراخيه 

  عنه على 

احلد أخبار اآلحاد ألهنا وإن كانت أمارات فاهنا موصوفة بأهنا تفيد إزالة مثل  وجه لواله لكان ثابتا وقد تضمن هذا
احلكم الثابت وأهنا منقولة عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم وال يلزم عليه اتفاق األمة على أحد القولني ألن قوهلا 

ن العقل ليس بقول وال فعل غري صادر عن اهللا وعن رسوله وال يلزم عليه أن يكون الشرع ناسخا حلك العقل أل
منقول عن الرسول وهلذا ال يلزم عليه العجز املزيل للحكم وال أيضا تقييد احلكم بغاية أو شرط أو استثناء ألن 

ذلك غري متراخ وال يلزم عليه البداء أل البداء هو إزالة نفس احلكم الثابت بالنص وال يلزم إذا أمرنا اهللا سبحانه 
ن مثله أن يكون ذلك نسخا وإن كان مزيال ملثل حكم األمر ألنه لو مل يكن هذا النهي مل يكن بفعل واحد مث هنانا ع
  مثل حكم األمر ثابتا 

فأما املنسوخ فهو احلكم املزال إذا اختص بالشرائط اليت ذكرناها وقد دخل يف ذلك نسخ خطاب القرآن ألن 
  نسخه هو نسخ كون تالوته قربة وعبادة وذلك نسخ للحكم 

ا النسخ فهو إزالة مثل احلكم الثابت بقول منقول عن اهللا أو رسوله أو فعل منقول عن رسوله وتكون اإلزالة وأم
بقول منقول عن اهللا أو عن رسوله أو بفعل منقول عن رسوله مع تراخيه عنه على وجه لواله لكان ثابتا وقد حد 

قرار احلكم هو كونه مرادا فازالته بعينه بداء وحد قوم النسخ بأنه إزالة حكم بعد استقراره وهذا ال يصح ألن است
أيضا بأنه إزالة مثل احلكم بعد استقراره وهذا يلزم عليه أن يكون مىت زال احلكم بالعجز أن يكون زواله نسخا 
وحد أيضا بأنه نقل احلكم إىل خالفه وهذا يلزم عليه أن يكون نقل احلكم إىل خالفه بالشرط والغاية أو بالعجز 

وحد أيضا بأنه بيان مدة احلكم الذي يف التقدير والتوهم جواز بقائه وهذا يلزم عليه أن يكون النيب صلى اهللا  نسخا
  عليه و سلم لو أخرب زيدا أنه يعجز عن الفعل وقت كذا أن يكون ذلك نسخا 

  باب الفصل بني البداء والنسخ

وإمنا يكون الشيء ظاهرا لإلنسان إذا جتلى له وصار  اعلم أن البداء هو الظهور يقال بدا لنا سور املدينة إذا ظهر
معه على وجه يعلمه أو يظنه فأما األمر والنهي فليسا من البداء بسبيل لكنهما قد يدالن عليه حنو أن ينهي اآلمر 

و أن املأمور الواحد أن يفعل ما أمره بفعله يف الوقت الذي أمره بفعله فيه على الوجه الذي أمره أن يوقعه عليه حن
يقول زيد لعمرو صل ركعتني عند زوال الشمس من هذا اليوم عبادة هللا عز و جل ال تصلهما يف هذا الوقت من 

هذا اليوم عبادة هللا عز و جل فالنهي تعلق مبا تعلق األمر به على احلد الذي تعلق األمر به من غري تغايربني متعلقيهما 



ذلك يدل إما على أن اآلمر قد خفى عنه من الصالح ما كان فيصح أن تثبت املصلحة مع أحدمها دون اآلخر و
ظاهرا أو ظهر له من الفساد ما كان خافيا وهو البداء فلذلك هنى عما كان أمر به على احلد الذي أمر به وإما أن 
يكون ما خفى عنه شيء وال ظهر له شيء لكنه قصد أن يأمر بالقبيح أو ينهي عن احلسن وكل ذلك ال جيوز على 

 عز و جل فأما إذا مل يتكامل الشرائط اليت ذكرناها فانه ال جيب أن يدل على البداء وال على تعبد قبيح ألنه إن اهللا
هنى عن صورة الفعل غري ذلك املأمور أو هنى املأمور عن غري ما أمر به حنو أن يأمر بالصالة وينهي عن الزنا أو ينهي 

ة على طهارة وينهي عنها على غري طهارة فهناك تغاير بني أمرين ميكن عما أمر به على وجه آخر حنو أن يأمر بالصال
أن حتصل املصلحة يف أحدمها واملفسدة يف اآلخر وكذلك لو هناه عن صورة الفعل يف وقت آخر والنسخ من هذا 

يف وقت القبيل وذلك ألنه ال ميتنع أن يعلم اهللا عز و جل فيما مل يزل أن الفعل من زيد مصلحة يف وقت مفسدة 
آخر فيأمره باملصلحة يف وقتها وينهاه عن املفسدة يف وقتها فال يكون قد ظهر له ما مل يكن ظاهرا أو ال خفي عنه ما 

  كان ظاهرا وال أمر بقبيح وال هنى عن حسن وإمنا أمكن 

اآلخر وإذا  ذلك ألنه قد حصل بني املأمور به واملنهى عنه تغاير وانفصال فصح أن تثبت املصلحة مع أحدمها دون
  أمكن هذا القسم الذي ذكرناه بطل القول بأنه ال بد من أن يدل إما على البداء وإما على تعبد قبيح واهللا أعلم 

  باب يف شرائط النسخ

اعلم أن لوصف النسخ نسخا ولصحته وحسنه شروط وقد أحلق هبا ما ليس منها أما شروط الوصف فأن يكون 
ألن العجز يزيل التعبد الشرعي وال توصف إزالته بأهنا نسخ والشرع يزيل  احلكمان الناسخ واملنسوخ شرعيني

حكم العقل وال توصف إزالته بأهنا نسخ ومن شروطه أن يكون الناسخ منفصال عن املنسوخ إما يف اجلملة أو يف 
ل صلوا أيام التفصيل وذلك أن املتصل باملنسوخ ضربان غاية وغري غاية فما ليس بغاية هو أن يقول اهللا عز و ج

اجلمعة ال تصلوا اجلمعة الفالنية والغاية ضربان أحدمها غاية جمملة واآلخر مفصلة فاسم النسخ ال يثبت معها كقول 
اهللا عز و جل مث أمتوا الصيام إىل الليل وأما اجململة فاسم النسخ يثبت معها إذا فصلت حنو قول اهللا سبحانه 

اآلية فلما دل الدليل على تفصيل هذا السبيل ثبت اسم النسخ وليس من فأمسكوهن يف البيوت حىت يتوفاهن املوت
شرط اسم النسخ أن يكون الكالم املنسوخ متناوال بلفظة للمنسوخ أال ترى أن األمر ال يفيد بلفظه التكرار فلو 

  ت كان رفعه نسخا أمر اهللا عز و جل بالفعل مث دل الدليل على أن املراد به التكرار ودل الدليل على رفع بعض املرا
  وأما شرط صحة النسخ فهو أن يكون إزالة حلكم الفعل دون نفس الفعل 

وصورته ألن صورة الصالة إىل بيت املقدس ال تصح إزالتها باألدلة الشرعية وإمنا األدلة الشرعية دلت على زوال 
يكون احلكم املنسوخ مل  وجوهبا وليس من شرط الصحة أن يكون املنسوخ شائعا يف مجلة املكلفني بل يصح أن

  يتوجه جنسه إال إىل مكلف واحد 
وأما حسن النسخ فهو أن ال يكون إزالة لنفس ما تناوله التعبد على احلد الذي تناوله بل ال بد من أن يزيل التعبد 
حنو مثله يف وقت آخر أو على وجه آخر ولذلك مل حيسن نسخ الشيء قبل وقته وال نسخ ما ال جيوز أن يتغري وجهه 
نسخ وجوب املعرفة باهللا عز و جل ألن كون ذلك لطفا ال يتغري وال نسخ قبح اجلهل ألن قبحه ال يتغري وحيسن 

نسخ قبح بعض اآلالم أو حسن بعض املنافع ألنه جيوز مع كون األمل أملا أن حيسن ومع كون النفع نفعا أن يقبح ومن 
  املنسوخ وأن يكون مقدورا  شرائطه أن يكون ما تناوله الناسخ متميزا للمكلف من



فأما نسخ احلكم إىل بدل هو أخف منه أو مساو له أو نسخه إذا مل يقيد األمر به بالتأبيد فليس بشرط يف وقوع 
  االسم وال يف الصحة وال يف احلسن 

  باب يف الداللة على حسن نسخ الشرائع

مني أنه ال حيسن ذلك واليهود على فرق اتفق املسلمون على حسن نسخ الشرائع إال حكاية شاذة عن بعض املسل
  ثالث ففرقة منعت من ذلك عقال وفرقة منعت منه مسعا وإجازته عقال وفرقة أجازته عقال ومسعا 

والدليل على حسنه من جهة العقل أن مثل ما تعبد اهللا سبحانه به جيوز أن يقبح يف املستقبل فاذا قبح حسن النهي 
  ا قلنا جيوز أن يكون مثل ما تعبدنا اهللا عز و جل به قبيحا يف املستقبل ألنه عنه إذ النهي عن القبيح حسن وإمن

لو جيز ذلك مل حيسن أن يقول اهللا عز و جل متسكوا بالسبت ما عشتم إال السبت الفالين وأيضا فانه كما جيوز 
ا جيوز كون العقل أن يكون التمسك بالسبت مصلحة فانه جيوز كونه مصلحة يف وقت مفسدة يف وقت آخر كم

الرفق بالصيب مصلحة يف وقت مفسدة يف وقت آخر وكما جيوز كونه مصلحة لزيد دون عمرو يف وقت واحد جيوز 
أن يكون مصلحة لزيد يف وقت دون وقت وكما جيوز كون الصحة واملرض والغىن والفقر مصلحة يف وقت دون 

  العقل بني هذه األقسام وقت جيوز كون التمسك بالسبت مصلحة يف وقت دون وقت ال فرق يف 
وللمخالف أن حيتج بوجهني أحدمها ال ببينة على األمور املقيد بالتأبيد بل ببينة على النهي عن مثل ما تعبدنا به وهذا 

  أشبه بأن يكون وجها عقليا واآلخر ببينة على أمر قيد بالتأبيد حىت يكون السمع قد منع من النسخ 
 عز و جل عن صورة ما تعبد به لكان إما قد خفي عليه صالح ما أمر به ما كان أما األول فهو أن يقال لو هنى اهللا

ظاهرا أو ظهر له من فساد ما كان خافيا فيه وهو البداء أو يكون عاملا مبا كان عاملا به إال أنه قصد األمر بالقبيح 
 وقت آخر فأما إذا جاز ذلك والنهي عن احلسن واجلواب أنه إمنا يلزم ذلك لو مل جيز كون مثل الواجب قبيحا يف

فقد أمكن قسم آخر سوى ما ذكر وهو أن يعلم اهللا سبحانه فيما مل يزل وجوب ما أمر به يف الوقت الذي أمر به 
وقبحه يف الوقت الذي هنى عنه ولو كان مثل الفعل حكمه يف مجيع احلاالت لكان حكم نكاح األخوات واخلتان يف 

م أن نكاح األخوات قد كان غري حمظور من قبل وحمظور يف شرع موسى عليه مجيع احلاالت حكما واحدا ومعلو
  السالم 

أما الوجه الثاين فتحريره أن يقال إن األمر بالفعل أبدا يفيد وجوب فعله يف مجيع األوقات بشرط اإلمكان فلو أمر 
  ما بقي اإلمكان أو مل يرد  اهللا سبحانه بالعبادة أبدا مل خيل إما أن يكون قد أراد باألمر فعل العبادة أبدا

فعلها أبدا فان مل يرده أبدا مع اقتضاء الظاهر له كان ملبسا ألنه مل يدل يف احلال على خالف الظاهر ولو جاز تأخري 
بيان ذلك جاز تأخري بيان اجململ والعموم وملا كان يف اإلمكان تعريفنا تأبيد شريعة من الشرائع وأن كان قد أراد 

ضى ذلك وجوب فعلها أبدا ووجوب العزم على أدائها أبدا ووجوب اعتقاد وجوهبا أبدا واستحقاق فعلها أبدا اقت
الثواب على فعلها أبدا فلو هنى اهللا سبحانه عنها يف املستقبل لدل هنيه على أنه قد خفي عليه ما كان ظاهرا من 

حسنا واألمر مبا يعلمه قبيحا وكل هذه وجوهبا أو ظهر له ما كان خافيا من قبحها أو ألنه قصد النهي عما يعلمه 
األقسام فاسدة واجلواب أن األمر املطلق ال يفيد التكرار وإمنا املقيد بالتأبيد إذا أفاد التأبيد بشرط اإلمكان ال جيوز 
نسخه إال أن يكون املكلف قد أشعر بالنسخ عند أمره وقيام الداللة على نبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم يقتضي 

كون قد اقترن باألمر بالسبت اإلشعار بالنسخ حنو أن خيربهم جمليء نيب إىل غري ذلك من وجوه اإلشعار فاذا أن ي



أشعر بالنسخ مل يكن قد أومهنا الباطل ألنا مع اإلشعار ال نقدم على اعتقاد التأبيد وال متتنع القدرة على تعريفنا 
املؤبد من بيان النسخ مفصال ومن اإلشعار به وقولنا يف بيان بتأبيد الشريعة ألن طريق إعالمنا ذلك أن خيلى أمره 

اجململ الذي ال يعرف املراد به أصال ويف بيان التخصيص كقولنا يف بيان النسخ وقد تقدم شرح هذه اجلملة عند 
ح وال هنى عن الكالم يف تأخري البيان فاذا أراد باألمر املؤبد بعض ما تناوله وهنانا عما مل يرده مل يكن قد أمر بقبي

حسن وال ظهر له ما كان خافيا وال خفي عنه ما كان ظاهرا بل كان عاملا فيما مل يزل بوجوب ما أمر به يف وقته 
وقبح مثله يف وقت آخر وال يلزم استحقاق العقاب على ما استحق به الثواب وإمنا يلزم استحقاق العقاب على مثل 

  ما استحق به الثواب 
ن قوهلم إن األمر بالفعل أبدا يقتضي الدوام فقال إنه ال يفيد الدوام لعلمنا أن التكليف وأجاب قاضي القضاة ع

  ينقطع ولذلك ال يفهم من قول القائل لغريه الزم فالنا أبدا أو احبسه أبدا الدوام ولقائل أن يقول 

لداللة وما عدامها باق على  إن التأبيد يفيد الدوام يف األوقات كلها وإمنا خيرج ما بعد الوقت والعجز من اخلطاب
الظاهر كما لو قال له افعل يف كل وقت إال أن تعجز أو متوت حسب ما نقوله يف ألفاظ العموم كلها وكذلك قول 
القائل احبس فالنا أبدا حىت يعطى احلق والزمه أبدا إال أنا نعلم من قصد املتكلم أنه يريد حبسه حىت خيرج من احلق 

ال غرض له يف حبس املوتى فان قيل فاألمر املقيد بالتأبيد يفيد دوام الفعل ما دام مصلحة  ما دام حيا لعلمنا أنه
فالنهي يفيد زوال املصلحة قيل إنا باألمر نعلم أنه مصلحة فاذا كان مقيدا بالتأبيد أفاد كونه مصلحة أبدا كما لو 

فنا دوام الشريعة بأن ذلك ال مينع من قال هو مصلحة أبدا وأجاب عن قوهلم بأن ذلك مينع من القدرة على تعري
ذلك ألنه جيوز أن يضطر األمة من قصد نبيها إىل أن شريعته ال تنسخ وجيوز أن يعلموا ذلك بأن يقول هلم شريعيت 
مصلحة ما بقي التكليف وبأن ينقطع الوحي ولقائل أن يقول إنه وإن جاز أن تعلم األمة ذلك من قصد نبيها فالنيب 

و سلم ال بد من أن يعرف أن شريعته ال تنسخ خبطاب أو تنتهي إىل خطاب فإن جاز أن يعترض صلى اهللا عليه 
األمر املؤبد النسخ جاز مثله يف ذلك اخلطاب الذي عرف به النيب صلى اهللا عليه و سلم أو جربيل أن الشريعة ال 

عيت دائمة أو ال نيب بعدي فان جاز تنسخ وإمنا نعلم أن الوحي منقطع إذا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن شري
تأخري بيان النسخ مع تناول األمر جلميع األوقات جاز أن يكون مراده ال نيب بعدي إال فالن أو فالن ويتأخر بيان 
هذا التخصيص وقوله شريعيت مصلحة ما بقي التكليف يفيد ظاهره دوام املصلحة لشرعه كما يفيده األمر هبا أبدا 

لفعل يدل على كونه مصلحة كما أن خربه عن كونه مصلحة يدل على ذلك فإن جاز تأخري بيان ألن أمر احلكيم با
نسخ أحدمها جاز مثله يف اآلخر وأجاب عن قوله إن يف تأخري بيان النسخ إلباس بأن اإللباس إمنا يثبت إذا مل يبني 

ب بيانه وال إلباس يف فقد بيانه وليس حيتاج احلكيم ما جيب بيانه مما حيتاج املكلف إليه فأما ما ال حيتاج إليه فال جي
  املكلف يف حال اخلطاب إىل معرفة وقت ارتفاع العبادة ولقائل أن يقول وليس حيتاج 

أيضا يف حال ورود العموم واخلصوص واخلطاب اجململ إىل تعرف صفة اجململ ومن مل يدخل حتت العموم وإمنا حيتاج 
تلك احلال إىل بيان صفة العبادة وختصيص العام ليعلم أن من دخل حتت العام  إىل ذلك عند الفعل فان قال حيتاج يف

ممن مل يدخل حتته ليعلم صفة ما كلف فعدم بيان ذلك خمل بعلمه قيل وكذلك تأخري بيان النسخ خيل بعلمه أن 
  العبادة دائمة 

ذلك يف النسخ فان قال قائل إن وأجاب بأن العبادة تنقطع بالعجز وال يعلم مىت يطرأ ومل يكن يف ذلك إلباس فك
األمر بالفعل هو كونه مشروطا بالتمكن قيل واألمر بالعبادة مشروط بكوهنا مصلحة فان قال إمنا نعلم كوهنا 



مصلحة باألمر فاذا كان األمر مؤبدا كانت املصلحة مؤبدة قيل إمنا علمنا كون الفعل مصلحة من حيث علمنا أن 
ة وكما علمنا ذلك فقد علمنا أنه ال يأمر عما ال يقدر عليه فان دل األمر املؤبد على احلكيم ال يأمر مبا ليس مبصلح

دوام املصلحة ليدلن أيضا على دوام التمكني ولقائل أن يقول إن اهللا عز و جل إذا أمرنا بفعل فقد أشعرنا فيه جبواز 
جز وجوزنا من جهة العادة وجود العجز ولو انقطاع التعبد به باملوت ألنا قد علمنا انقطاع التكليف فيه باملوت والع

علمنا باألمر ارتفاع املوت عنا كنا مغرين باملعاصي فاذا جوزنا ذلك فقد حصل اإلشعار بارتفاع العبادة يف كل 
وقت ولو لزم على ذلك جواز تأخري بيان النسخ للزم جواز تأخري بيان العموم ألن اهللا سبحانه لو أمر مجاعة بصالة 

أن يعجز بعضهم قبل الظهر فيعلم بذلك أنه سبحانه ما عناه باخلطاب وأنه عىن بعض من تناوله اخلطاب الظهر جاز 
ومل يدلنا على ذلك عند اخلطاب ومل يلزم من ذلك أن خياطب بالعام والفعل مصلحة لبعض من تناوله اخلطاب دون 

  بعض وال يتبني ذلك عند اخلطاب 
سخ هو تأخري بيان ما مل يرد باخلطاب مما ال يؤثر يف متكن املكلف من األداء وأجاب أيضا بأن بيان تأخري بيان الن

  وليس كذلك تأخري بيان صفة العبادة وقد تقدم القوم منا يف ذلك 

وأجاب أيضا بأن الشاهد قد فرق بينهما ألن من أمر عبده بأخذ وظيفة له يف كل يوم ال يلزمه أن يبني له يف احلال 
جيوز أن ال يبني له يف احلال صفة الوظيفة ولقائل أن يقول ال نسلم حسن ذلك إذا كان يعلم مىت انقطاع ذلك وال 

وقت انقطاع أخذ الوظيفة بل ال بد من بيان ذلك إما على مجلة أو على تفصيل وأيضا فان اإلنسان قد يقول لوكيله 
  ك عن الشبهة ما قدمنا من اإلشعار خذ يل وظيفة وسأبني لك غدا صفتها فالعقالء ال يستحسنون ذلك فالوجه يف ذل

فأما من مينع من أهل ملتنا من وقوع النسخ يف شريعتنا فانه إن منع من حسن ذلك على اإلطالق فما ذكرنا على 
اليهود وما وجدناه من النسخ يبطل قوله وإن منع من النسخ إال مع تقدم اإلشعار ومل يسم ما تقدم من اإلشعار 

إال أنه خمالف يف االسم وإن منع من وجود النسخ يف شريعتنا أريناه ذلك حنو نسخ ثبات  بنسخة منسوخا فهو قولنا
الواحد للعشرة ونسخ التوجه إىل بيت املقدس بالتوجه إىل الكعبة مع أن التوجه إىل بيت املقدس كان معلوما بشرع 

ن تقدم ونسخ صوم عاشوراء برمضان النيب صلى اهللا عليه و سلم ألنه صلى اهللا عليه و سلم مل يكن متعبدا بشرع م
  فان أقر بذلك وقال ال أمسيه نسخا لزمه أن ال يسمي رفع شريعتنا لشرع من تقدم نسخا 

  باب يف نسخ الشيء قبل فعله

  اعلم أن نسخ الشيء قبل فعله ضربان أحدمها نسخ له بعد أن يقضى وقته واآلخر نسخ له قبل أن يقضى وقته 
  ن مثل الفعل جيوز أن يصري يف مستقبل األوقات أما القسم األول فجائز أل

مفسدة وال فرق يف جواز ذلك يف العقل بني أن يعصى املكلف أو يطيع فالقول بأنه إذا عصى ال جيوز أن ال يصري 
مثل ما عصى فيه مفسدة فيما بعد كالقول بأنه إذا أطاع ال جيوز أن يصري مثله مفسدة فاذا جاز أن يصري مفسدة 

  از النهي عنه وان يبني لنا أن األمر مل يتناوله فيما بعد ج
وأما نسخ الشيء قبل وقته فغري جائز عند شيوخنا املتكلمني وبعض أصحاب أيب حنيفة رمحه اهللا وبعض أصحاب 
الشافعي رمحه اهللا وذهب بعض الفقهاء إىل جواز ذلك ودليلنا أن اهللا عز و جل لو قال لنا يف صبيحة يومنا صلوا 

الشمس ركعتني بطهارة مث قال عند الظهر ال تصلوا عند غروب الشمس ركعتني بطهارة لكان األمر عند غروب 
والنهي قد تناوال فعال واحدا على وجه واحد يف وقت واحد صدرا من مكلف واحد إىل مكلف واحد ويف تناول 



اء وإما على القصد إىل األمر بالقبيح النهي ملا تناوله األمر على احلد الذي تناوله من غري انفصال دليل إما على البد
والنهي عن احلسن إن قيل مل زعمتم أن هذا األمر والنهي تعلقا بفعل واحد على حد واحد قيل ألهنما لو مل يتناوال 
فعال واحدا مل خيل إما أن يكون األمر تناول الفعل املذكور والنهي مل يتناوله أو تناول النهي والفعل املذكور واألمر 

ناوله أو مل يتناوله واحد منهما فان مل يتناوله األمر مل خيل إما أن يكون قد عين باألمر شيء أو مل يعن به شيء فان ما ت
مل يعن به شيء فهو عبث وإن عين به شيء انقسم إىل أن يكون قد عين به فعل واحد مثل الفعل الذي تناوله النهي 

له ألن املكلف ال مييز بني فعليه املثلني يف وقت واحد فتكليفه فعل أو مضاد له أو خمالف له وال جيوز أن يتناول مث
أحدمها بعينه وجتنب اآلخر املنهى عنه بعينه مع أهنما ال يتميزان له تكليف ملا ال يطاق ولو متيزا له امتنع أن يكون 

  أحدمها مصلحة واآلخر مفسدة 
ملكلف فعل املأمور به بعد وجود النهي وليس هذا وأيضا لو انصرف األمر إىل شيء والنهي إىل غريه لوجب على ا

  هو املسألة املفروضة اليت وقع فيها 

اخلالف وكذلك لو قيل إن األمر تعلق بضد ما تعلق به النهي على أن املسألة مفروضة يف هني تعلق بالصالة ال بنهي 
نافيا للتعبيد هبا وإن كان األمر تناول تعلق بضد الصالة ألن النهي لو تعلق بضد الصالة ملا كان ناسخا للصالة وال م

فعال خمالفا ملا تناوله النهي حنو أن يقال إنه أمر بالعزم على الصالة أو باعتقاد وجوب الصالة وكوهنا مأمورا هبا أو 
أن املكلف سيفعلها ال حمالة كان اهللا سبحانه قد استعمل قوله صلوا مكان قوله اعزموا واعتقدوا وليس ذلك بعبارة 

هذا النهي ال يف اللغة وال يف الشرع ال حقيقة وال جمازا ولو صار ذلك عبارة عنه يف الشرع ملا تأخر بيانه عن  عن
  وقت اخلطاب وذلك خيرج عن مسألة النسخ إىل مسألة تأخري البيان 

عليه غري واجب  وأيضا فانه ال بد من أن يكون يف األمر بالعزم واالعتقاد فائدة وال فائدة يف ذلك إذا كان املعزوم
فان قالوا الفائدة يف ذلك أن خيترب املكلف قيل حقيقة االختبار إمنا جتوز على من ال يعرف العاقبة دون من يعرف 

  العاقبة 
وأيضا فاجياب العزم واالعتقاد على اإلطالق ال حيسن واملعزوم عليه غري واجب ألنه ال حيسن اعتقاد وجوب ما 

ر املكلف بالعزم على الفعل بشرط كونه واجبا قيل قد كان ميكنكم أن تقولوا إنه أمر ليس بواجب فان قالوا إمنا أم
  بالفعل بشرط كونه واجبا وال تضمروا يف األمر العزم الذي ليس مبذكور فان قالوا ذلك فسنتكلم عليه من بعد 

وا إىل ذلك بظاهر النهي أوىل وأيضا فليسوا بأن يقولوا إنه إمنا أمر بالعزم على الصالة بشرط كوهنا واجبة ويتوصل
من أن يقولوا إنه إمنا هنى عن إرادة الفعل املأمور به بشرط كونه قبيحا ال يتجدد به أمر آخر وجيوزوا ورود أمر آخر 

به ويتوصلوا إىل ذلك بظاهر األمر ومما يفسد القول بأن األمر دليل على وجوب اعتقاد فعل املأمور به أن إجياب 
  على بقاء املكلف ويف ذلك إغراء باملعاصي ذلك يقتضي القطع 

فأما القول بأن األمر تناول الفعل املذكور وهو الصالة وأن النهي تناول غري ما تناوله األمر إما مثله أو ضده أو 
 خمالفا له فيبطل مبا ذكرناه اآلن ويبطل أيضا أن يكون النهي تناول العزم على أداء الصالة أو االعتقاد لوجوهبا ألنه

ال جيوز أن يقبح منا اعتقاد وجوب الصالة والعزم عليها إال وقد ارتفع وجوهبا ويف ذلك تناول النهي ملا تناوله األمر 
وهو الذي أردنا بيانه فاذا فسد أن يكون األمر وحده تناول الفعل أو النهي وحده ووجب أن يكونا قد تناواله 

وله فان قالوا هذا األمر وهذا النهي وإن تناواله فعال فإمنا تناواله فأحرى أن يفسد القول بأن كل واحد منهما مل يتنا
على وجهني قيل إن املسألة مفروضة يف أن يأمر اهللا سبحانه بالصالة بطهارة مث ينهى عنها بطهارة على الوجه الذي 



لبارىء سبحانه عامل بأن أمر به فالوجه واحد فان قالوا بل الوجه خمتلف ألنه أمرنا بالفعل بشرط أال ينهى عنه قيل ا
هذا الشرط ال حيصل واألمر بالشرط إمنا حيصل ممن ال يعرف العواقب وأيضا فان النهي ليس بوجه يقع عليه الفعل 

وأيضا فليس بأن يقولوا أمرنا بالفعل بشرط أن ال ينهى عنه أو بشرط كونه مصلحة أو يكون الغرض به توطني 
بل هنانا عنه بشرط أن ال يتجدد أمر آخر قبل فعله ويكون الغرض كراهة فعله النفس على فعله بأوىل من أن يقولوا 

إن مل يتجدد أمر آخر به وميكن أن تقرر الداللة فيقال النهي عن الشيء قبل وقت فعله هو هني عما تناوله األمر 
املتقدم ذكره فإن قيل  على احلد الذي تناوله يف الوقت واملكان والوجه على حسب ما مثلناه وهذا يؤدي إىل الفساد

إن النهي مل يتناول ما تناوله األمر قيل إن املسألة مفروضة يف أن يأمرنا اهللا سبحانه بالصالة عند غروب الشمس 
بطهارة مث ينهى عنها يف ذلك الوقت بعينه بطهارة فمتعلقهما واحد فان قالوا األمر إمنا تناول العزم على الصالة أو 

  تناول نفس الصالة أجبنا عنه مبا تقدم اعتقاد وجوهبا والنهي 
  واحتج املخالف بأشياء 

منها قول اهللا عز و جل ميحوا اهللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فدل على أنه ميحو كل ما شاء حموه ويف ذلك 
ما يكتبه جواز حمو العبادة قبل وقتها واجلواب أن حقيقة احملو هو حمو على كل وجه الكتابة وقد قيل املراد به 

امللكان من املباحات ويبقيه ما يشاء من الطاعات واملعاصي وقيل املراد به حمو النكبات والباليا بالصدقة على معىن 
  أنه لوالها لنزل ذلك وعلى أن اآلية تدل على أنه ميحو ما يشاء وليس يف اآلية أنه شاء حمو العبادات قبل أوقاهتا 

يهما السالم إين أرى يف املنام أين أذحبك فقال له افعل ما تؤمر فأضجعه وأخذ ومنها أن إبراهيم قال إلمساعيل عل
املدية ليذحبه وذلك ال يكون إال وقد أمر بالذبح مث إن اهللا عز و جل هناه عن ذحبه قبل وقت الذبح وفداه بذحبه 

بح يف املنام أمر له بالذبح فيحتمل واجلواب أنه مل يفعل ما فعله إال وقد أمر بشيء ومعناه أنه أمر بالذبح وال رؤية الذ
أن يكون أمر بالذبح وحيتمل أن يكون أمر مبا فعله وامتثله وهلذا قال اهللا عز و جل قد صدقت الرؤيا ولو كان قد 
فعل بعض ما أمر به لكان قد صدق بعض الرؤيا وقول إمساعيل افعل ما تؤمر إمنا يفيد األمر يف املستقبل وقوله إن 

املبني ال مينع مما ذكرناه ألن إضجاع ابنه وأخذ املدية مع غلبة الظن بأنه يؤمر بالقبح بالء عظيم وإمنا  هذا هلو البلؤا
فدى بالذبح ما كان يتوقعه من األمر بالذبح وقد قيل إنه أمر بصورة الذبح وهو القطع وأنه كان كلما قطع موضعا 

فإن قيل حقيقة الذبح هو قطع مكان خمصوص تبطل معه من احلق وتعداه إىل غريه وصل اهللا سبحانه ما تقدم قطعه 
  احلياة 

قيل ليس كذلك ألن اإلنسان يقال إنه مذبوح قبل بطالن احلياة وهلذا يقال قد ذبح هذا ومل ميت بعد ولو كان 
عل على حقيقة الذبح ما ذكروه مل ميتنع محل اآلية على اجملاز بدليلنا املتقدم وقيل إنه أمره بالذبح واهللا سبحانه ج

عنقه صفيحة من حديد فكان إذا أمر إبراهيم السكني مل يقطع شيئا من احللق وهذا تأويل سائغ إذا قلنا إنه أمر مبا 
  جيرى جمرى الذبح من إمرار السكني فأما إذا قيل إنه أمر بالذبح على احلقيقة فانه ال يسوغ ألنه تكليف ما ال يقال 

دقة بني يدي مناجاة الرسول قبل أن فعل ذلك واجلواب أنه نسخ ذلك إال ومنها أن اهللا عز و جل نسخ تقدمي الص
بعد أن حضر وقت الفعل وهلذا ناجى علي رضي اهللا عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد أن قدم الصدقة 

  فعلمنا أن وقت الفعل قد كان حضر سواء ناجاه غريه أو مل يناجه 
صاحل قريشا يوم احلديبية على رد من هاجر إليه مث نسخ اهللا سبحانه ذلك قبل  ومنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم

الرد بقوله عز و جل فان علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار واجلواب أنه ال ميتنع أن تكون اآلية نزلت 



واقدي أن أبا بصري بعد مضي وقت كان جيوز أن يهاجرن إليه فريدهن فيكون النسخ واقعا بعد وقت الفعل وروى ال
ملا رده النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل قريش احناز مع مجاعة ممن أسلم من قريش فكان مينع من قدوم املرية على أهل 
مكة فأرسلت قريش إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم تقسم عليه بأرحامها إال رد أبا بصري والنفر الذين معه إليه وأن 

ر إليه فاذا كان العهد وقع على رد املهاجرين إليهم ألهنم آثروا ذلك وشرطوه فمىت ال يرد عليهم أحداها هاج
  كرهوه زال الشرط فلم جيب ردهم مل يكن ذلك نسخا 

  ومنها قوهلم إن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا عرج به إىل السماء فرض اهللا عز و جل عليه 

م بالرجوع وأن يشفع يف النقصان وأنه قبل ما أشار عليه وعلى امته مخسني صالة فأشار عليه موسى عليه السال
فردت الصالة إىل مخس بعد رجعات وذلك نسخ قبل الوقت واجلواب أن ذلك خرب واحد ال جيب قبوله فيما جيب 

أن نعلم وأيضا فان اخلرب يتضمن من أنواع التشبيه ما يدل على أن أكثره موضوع وأيضا فان ذلك يقتضي نسخ 
ته وقبل متكن املكلف من العلم وعلل املخالف تقتضي املنع من ذلك ألهنم جيوزون هذا النسخ على الشيء قبل وق

ان يكون الغرض يف التعبد باملنسوخ العزم على أدائه واالعتقاد لوجوبه وهذا ال يتم إال مع علم املكلف بالتعبد 
  باملنسوخ 

أن ينسخه عنا بعد أشهر وذلك نسخ قبل أوقاته اليت هي  ومنها قوهلم لو أمرنا اهللا سبحانه مبواصلة الفعل سنة جاز
بقية السنة واجلواب أن نسخه له يدلنا على أنه مل يعن بالسنة مجعها وأنه مل يكن أراد إال الفعل يف بعض السنة فيكون 

قبل  النسخ بيانا للمراد باخلطاب على وجه يكون األمر تناول غري ما تناوله النهي وليس كذلك إذا ورد النسخ
حضور كل شيء من أوقات الفعل ألنه يكون قد نسخ مجيع ما تناوله األمر فيكون النهي قد تناول نفس ما تناوله 

  األمر 
ومنها أنه إذا جاز أن يأمر اهللا تعاىل زيدا أن يفعل غدا فعال مث مينعه منه قبل جميء غد فيكون مأمورا بالفعل بشرط 

د فيكون مأمورا به بشرط زوال النهي واجلواب أنه ال جيوز أن يأمر زيدا أن زوال املنع جاز أن ينهاه عنه قبل الغ
يفعل يف غد ومينعه منه يف غد ألنه أمره بالفعل مطلقا وأراده منه مث منعه كان قد كلفه ما ال يطيقه وإن أمره بشرط 

وا الفعل يف غد فانه جيوز أن مينع زوال املنع فاألمر بشرط ال جيوز وقوعه من العامل بالعواقب فاذا أمر مجاعة أن يفعل
بعضهم من الفعل ويدلنا املنع على أن اهللا عز و جل ما عىن خبطابه من علم أنه مينع وال جيوز أن مينع مجيعهم بشيء 

  أو أمر به مجاعة مث هنى عنه مجيعهم فقد تعلق األمر مبا تعلق النهي به على خد واحد وذلك يؤدي إىل ما 

  يس ذلك مبوجود يف منع بعض من أمر بالفعل ذكرناه من الفساد ول
ومنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف مكة أحلت يل ساعة من هنار ومع ذلك منع من القتال فيها وهذا نسخ 
قبل وقت الفعل واجلواب أن إباحة القتال يف تلك الساعة ال تقتضي وقوع القتال فيها ألن املباح ال جيب وقوعه ال 

 ميتنع أن يكون هني عن القتال بعد تلك الساعة وعلى أن إباحة القتال فيها يفيد حسن اختياره له وحسن حمالة فال
كفه عنه ومنعه منه فال ميتنع أن حيتاج املنع منه وال ميتنع أن يكون أبيح أن يقتل فيها قوما معينني مثل ابن خطل 

  وغريه ومل يبح له القتال 

  وإن كان األمر هبا مقيدا بلفظ التأبيدباب يف أنه حيسن نسخ العبادة 



ذهب بعض الناس إىل أن اهللا عز و جل لو قال لنا افعلوا هذا الفعل أبدا مل جيز نسخه والذي يفسد قوهلم هو أن 
النسخ إمنا يرد على عبادة قد أمرنا هبا بلفظ يفيد االستمرار أو يدل الدليل على أن املراد به االستمرار فلفظ التأبيد 

من األدلة واأللفاظ املفيدة لالستمرار فكما جاز دخول النسخ على هذه األلفاظ إما مبقارنة إشعار النسخ هلا  كغريه
أو من غري مقارنة ذلك جاز دخوله على لفظ التأبيد فال معىن للفرقة بينهما وأيضا فقد قال شيوخنا إن العادة يف 

ال تراه هو املفهوم من قول القائل لغريه الزم فالنا أبدا أو احبسه لفظ التأبيد املستعمل يف األمر املبالغة ال الدوام أ
  أبدا أو امض إىل السوق أبدا 

  واحتج املخالف بأشياء 
منها أن لفظ التأبيد يفيد استمرار وجوب الفعل يف كل أوقات اإلمكان فجرى جمرى أن ينص اهللا سبحانه على 

  وز ورود النسخ على هذا فكذلك ذاك واجلواب أن وجوب عبادة يف كل وقت من تلك األوقات فكما ال جي

اللفظ إذا تناول مجلة أشياء جاز إخراج بعضها منه وإذا تناول شيئا واحدا مل جيز إخراج شيء منه وهلذا كان العموم 
يف تناوله أشخاص اجلنس جيري جمرى ألفاظ تتناول كل واحد من تلك األلفاظ يف امتناع دخول التخصيص فيه 

ك مينع من النسخ كله ألن املنسوخ ال بد من كونه لفظا يفيد االستدامة إما بنفسه وإما بداللة على أن على أن ذل
  عند أصحابنا أن لفظ التأبيد يف التعبد ليس يفيد من جهة العرف كل وقت من أوقات املستقبل 

فلو جاز ذلك مع التقيد بالتأبيد مل ومنها قوهلم إنا لو أمرنا بالعبادة بلفظ يقتضي االستمرار جلاز دخول النسخ عليه 
يكن يف التقييد به فائدة واجلواب أن التقييد بذلك يفيد تأكيد االستمرار أو تأكيد املبالغة يف االستمرار فاذا ورد 

النسخ عليه علمنا أن لفظ التأبيد كان الغرض به تأكيد املبالغة ولو منع ذلك من النسخ ملنع تأكيد العموم من 
  التخصيص 

نها قوهلم لو جاز نسخ ما ورد بلفظ التأبيد مل يكن لنا طريق إىل العلم بدوام العبادة يف أزمان التكليف واجلواب وم
أن لنا طرقا إىل ذلك بأن ال يقترن باألمر بالعبادة ما يدل على ان املراد به بعض األزمان إما داللة مفصلة أو جمملة 

  هللا عز و جل هذا العبادة واجبة عليكم إىل آخر أوقات التكليف وعند أصحابنا أن طريقنا إىل ذلك أن يقول ا
ومنها قوهلم إن لفظ التأبيد يفيد الدوام إذا وقع يف اخلرب فيجب يف األمر مثله واجلواب أن إفادة الدوام فيهما ال مينع 

جيب أن يقوم الداللة على  من قيام الداللة على أن املراد به غري ظاهر كما نقوله يف مجيع ألفاظ العموم مث ننظر مىت
ذلك فان حسن أن يتأخر الداللة على ذلك من غري إشعار جوزناه وإن مل حيسن باشعار مقارن شرطناه وأصحابنا 

  مينعون من إفادة لفظ التأبيد الدوام إذا وقع يف التعبد 

  باب يف أن إثبات بدل يف العبادة ليس بشرط يف نسخها

بدل وال إىل بدل والبدل ضربان أحدمها ينايف املبدل حنو نسخ التوجه إىل بيت اعلم أنه حيسن نسخ العبادة إىل 
املقدس بالتوجه إىل الكعبة فاجلمع بينهما مستحيل يف صالة واحدة واآلخر ال ينايف املبدل مثل نسخ صوم عاشوراء 

منعوا من تسمية دفعة ال برمضان وذهب بعض الناس إىل املنع من نسخ الشيء ال إىل بدل وليس خيلو إما أن يكونوا 
  إىل بدل نسخا أو يكونوا منعوا من حسن ذلك أو من وقوعه يف الشريعة أو قالوا إن الشرع ورد بأن ذلك مل يقع 

أما اشتراطه يف االسم فباطل ألن النسخ هو اإلزالة يف األصل ومل يدل داللة على اشتراط البدل يف االسم فلم 
ألن األمة مست رفع تقدمي الصدقة بني يدي مناجاة الرسول صلى اهللا عليه و سلم نشرطه فيه كما مل نشرط غريه فيه 



  ال إىل بدل نسخا 
وأما حسن ذلك فالنه جيوز يف العقل أن يكون مثل املصلحة مفسدة يف وقت آخر من غري أن يقوم مقامها فعل آخر 

  خها إىل بدل وال إىل بدل كما جيوز ذلك وإن قام مقامها فعل آخر ال فرق يف العقل بينهما فجاز نس
وأما الداللة على وقوع ذلك يف الشريعة فهي أن تقدمي الصدقة بني يدي مناجاة الرسول قد نسخ ال إىل بدل 

واالعتداد باحلول قد زال إىل أربعة أشهر وعشرا فما زاد على هذه املدة قد ارتفع ال إىل بدل وهذا أيضا يدل على 
يقع وأيضا فلسنا جند يف الشريعة ما يدل على أن ذلك مل يقع فان قالوا قول اهللا عز و أن الشريعة مل ترد بأن ذلك مل 

  جل ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها يدل على ذلك ألنه أخرب أنه ال ينسخ إال ويأيت 

ليس لنسخ احلكم ذكر يف خبري ما نسخ أو مثله واجلواب أن نسخ اآلية يفيد نسخ لفظها وهلذا قال نأت خبري منها ف
اآلية ولو تناولت اآلية احلكم جلاز أن يقال إن نفي احلكم وإسقاط التعبد به خرب منه يف الوقت الذي تصري العبادة 

  فيه مفسدة 

  باب يف أن رفع العبادة إىل ما هو أخف منها ليس بشرط يف نسخها

شق منها فان كانوا منعوا من وقوع اسم النسخ إذا ذهب قوم من أهل الظاهر إىل املنع من نسخ عبادة إىل بدل هو أ
كانت العبادة الناسخة أشق فالذي يفسده أن النسخ هو اإلزالة وال دليل على اشتراط ما ذكروه وقد مسى 

املسلمون إزالة التخيري بني الصوم والفدية بنفس الصوم نسخا وهو أشق وكذلك إزالة احلبس يف اليوت إىل اجللد 
إن نسخ العبادة إىل ما هو أخف منها أذهب يف اإلزالة يقتضي إزالة نسخها ال إىل بدل ليكون والرجم وقوهلم 

أذهب يف اإلزالة على أن العبادة املنسوخة زائل وجوهبا سواء كان بدهلا أشق أو أخف وليس يعقل يف زوال 
مثل العبادة إذا صار الوجوب تزايد وإن منعوا من حسن نسخ العبادة إىل بدل هو أشق فالذي يفسده هو أن 

مفسدة جاز أن يكون املصلحة ما هو أشق منها وجاز أن يكون ما هو أخف منها هو الصالح ال فرق يف العقل 
  بينهما وإن كانوا منعوا من وقوع ذلك يف الشريعة فالذي يبطله نسخ إمساك الزانية يف البيوت إىل اجللد والرجم 

س الصوم وهو أشق وإن قالوا قد جاءت الشريعة بأن ذلك مل يقع فما ونسخ التخيري بني الصوم والفدية إىل نف
ذكرناه اآلن يبطله مع أنا مل جند يف ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها وقالوا خري منها ما كان أخف 

العبادة هو ما كان منها ومثلها ما جرى يف السهولة جمراها قيل إن ظاهر اآلية يتناول نسخ التالوة على أن خريا من 
أنفع منها وأصلح يف الدين وإن كان أشق وإن احتجوا بقول اهللا عز و جل يريد اهللا بكم اليسري وال يريد بكم 

العسر وقالوا إرادة ما هو أشق إرادة العسر قيل هلم هذا مينع من التعبد باملشاق وأيضا فإن إرادة ما هو أشق مما هو 
ر وأكثر ثوابا إرادة لليسر ال للعسر وإن احتجوا بقول اهللا عز و جل يريد اهللا أن أصلح وأبلغ يف التحذر من املضا

خيفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفا قيل ليس يف ذلك لفظ عموم حىت يقتضي أن يريد التخفيف يف كل شيء ومن 
نه يؤول إىل كل وجه وعلى أن إرادة األشق الذي يكون معه أبعد من املضار وأصلح يف الدين إرادة للتخفيف أل

  التحفيف 

  باب جواز نسخ التالوة دون احلكم ونسخ احلكم دون التالوة



يدل على جواز ذلك أن التالوة واحلكم عبادتان وكل عبادتني فانه جيوز أن يصري مثالمها مفسدتني فيجب النهي 
ون األخرى وقد نسخ عنهما وجيوز أن يصري كل واحدة منهما بانفرادها مفسدة دون األخرى فيلزم النهي عنها د

اهللا سبحانه احلكم دون التالوة يف قوله تعاىل متاعا إىل احلول غري إخراج بقوله سبحانه يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
  وعشرا 

ونسخت التالوة دون احلكم فيما روي أنه كان مما أنزل اهللا عز و جل والشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة 
ل أن يكون ذلك مما أنزل وحيا ومل يكن ثابتا يف املصحف وقد روي عن عمر أنه قال لوال أن نكاال من اهللا وحيتم

يقال زاد عمر يف املصحف ألثبت يف حاشيته الشيخ والشيخة وقد نسخت التالوة واحلكم مجيعا فيما روي عن 
ذا ارتفعت التالوة أن عائشة أهنا قالت كان مما أنزل اهللا سبحانه عشر رضعات حيرمن فنسخن خبمس وليس جيب إ

يرتفع احلكم ألن الدليل إذا دل على شيء يف أوقات جاز عدمه واحلكم ثابت فان النيب صلى اهللا عليه و سلم لو 
قال زيد يعيش مائة سنة مل جيز بطالن حياة زيد عند عدم هذا القول من النيب صلى اهللا عليه و سلم وهلذا جاز أن 

جيب إذا ارتفع احلكم أن ترتفع التالوة من حيث كانت التالوة داللة على احلكم  تتقدم الداللة على مدلوهلا وليس
ويستحيل بقاء الداللة مع عدم مدلوهلا وذلك ألن التالوة دلت على احلكم يف عموم األوقات بشرط أن ال يعارضها 

ع وجود النسخ إن قيل لو ما مينع من مدلوهلا كما نقوله يف داللة العموم على االستغراق وهذا الشرط غري قائم م
بقيت الداللة مع عدم حكمها لكان الغرض باآلية التعبد بالتالوة فقط وأنتم تأبون ذلك قيل إمنا نأنىب التعبد بتالوة 
ما ال يفهم فأما ما كان له حكم مث زال وهو مفهوم يف نفسه أو مل يتضمن حكما أصال كاألخبار عن األمم السالفة 

  الوته فقط فال مينع من التعبد بت

  باب جواز نسخ األخبار

منع أكثر الناس من نسخ األخبار وأجازه الشيخ أبو عبد اهللا وقاضي القضاة والكالم يف ذلك يكون يف األخبار ويف 
  فوائدها ويف توابع فوائدها 

م وكاألخبار عن أما فوائد األخبار فضربان أحدمها ال جيوز تغيريه واآلخر جيوز تغيريه فاألول كاألخبار عن قبح الظل
  صفات اهللا الذاتية ونسخ هذه 

الفوائد ال يصح ألن األخبار عن زواهلا كذب وأما الفوائد اليت جيوز تغيريها فضربان احدمها أحكام واآلخر غري 
أحكام والثاين ضربان أحدمها فوائد مستقبلة واآلخر ماضية كالمها يدخلها معىن النسخ وإن مل يسم نسخا أما 

نحو أن خيربنا اهللا سبحانه أن يعذب العصاة أبدا فانه جيوز أن يدلنا يف املستقبل بأنه أراد بالتأبيد ألف سنة املستقبلة ف
وذلك إمنا جيوز بأن يشعرنا هبذا البيان عند اخلطاب وقد منع شيوخنا رمحهم اهللا من دخول النسخ يف الوعد والوعيد 

رب اهللا عز و جل أنه عمر زيدا ألف سنة ويشعرنا أنه أراد البعض والذي ذكرناه غري ممتنع وأما املاضي فيجوز أن خي
ويدلنا يف املستقبل أنه عمره ألفا إال مخسني وأما الفوائد اليت هي األحكام وجيوز تغريها فكاألخبار عن وجوب احلج 

لحة إىل أن ابدا كان جيوز نسخه يف املستقبل ألن ما أجاز نسخه لو تعلق به أمر هو جواز انتقال كون ذلك مص
يكون مفسدة وجواز أن يدلنا على أن املراد باخلطاب املفيد التصال العبادة انقطاعها وهذا قائم يف اخلرب والقول بأن 

  من شرط حسن النسخ كون املنسوخ أمرا أو هنيا مع أنه ال تأثري لذلك كالقول بأن من شرطه كون املنسوخ خربا 
تأثري ألن دخول النسخ على اخلرب يؤذن بكونه كذبا قيل ودخوله على األمر فان قيل الشتراطنا كونه أمرا أو هنيا 



يؤذن بالبداء فان قالوا ال يؤذن بالبداء ألن النهي إمنا دل على أن األمر ما تناول ما تناوله النهي قيل والدليل الناسخ 
ا ارتفع الكذب كما يرتفع البداء يف دل على أن اخلرب املنسو ما تناول ما تناوله الدليل الناسخ وإذا تغاير متعلقهم

األمر والنهي فإن قيل إمنا جيوز دخول النسخ على اخلرب املتناول لألحكام ألنه يف معىن األمر بالفعل قيل هذا إقرار 
بدخول معىن النسخ فيه وهو ما أردناه وقولكم إمنا دخل النسخ على اخلرب ألنه ليس يف معىن األمر كقول من قال 

ى األمر ألنه يف معىن اخلرب عن وجوب الفعل على أهنم إن أرادوا بقوهلم اخلرب يف معىن األمر أنه على إمنا دخل عل
  صيغته كان احلس يشهد خبالفه وإن أرادوا أنه يفيد فائدة األمر من الوجوب فلسنا نأىب ذلك 

قال أهلك اهللا عادا مث قال ما  واحتج الشيخان أبو علي وأبو هاشم رمحهما اهللا للمنع من نسخ اخلرب بأن القائل لو
أهلكهم كان كذبا واجلواب إن إمالكهم غري متكرر ألهنم ال يهلكون مرة بعد مرة بل إمنا يهلك كل واحد منهم 

مرة فاذا قال ما أهلكهم رفع تلك املرة وهذا كذب وإن أراد بقوله ما أهلكهم ما أهلك بعضهم كان ختصيصا 
لبيان وليس كذلك اخلرب عن تكرار الفعل وتواليه يف األزمان ألن قيام الداللة وليس بنسخ وذلك جيوز مع اقتران ا

على أنه ما أريد تكرارها يف بعض الزمان وهو النسخ الذي أجزناه يف األمر والنهي فهذا هو الكالم يف نسخ فوائد 
  األخبار 

ء بقيت الفوائد أو نسخت أما إذا فأما ما يتبع فوائدها فهو االستدالل باخلرب عن فوائدها ونسخ ذلك جائز سوا
نسخت فال شبهة يف ارتفاع االستدالل ألنه ال جيوز االستدالل على إثبات ما ليس بثابت وأما إذا مل تنسخ فوائدها 

  فانه جيوز أن يكون االستدالل باخلرب مفسدة كاالستدالل بأخبار التوراة على أحكام هي األن ثابتة 
ان أحدمها أن تنسخ عنا تالوة اخلرب واآلخر أن ينسخ عنا االبتداء باخلرب أما نسخ وأما نسخ األخبار أنفسها فضرب

تالوة اخلرب فجائز كنسخ تالوة أخبار التوراة وغريها وأما نسخ االبتداء باخلرب فنحو أن يأمر اهللا سبحانه أن خنرب عن 
اء كان فائدة اخلرب مما جيوز أن تتغري شيء فيجوز أن ينسخ عنا وجوب اإلخبار عنه وكونه ندبا ويدلنا على قبحه سو

ومما ال جيوز أن تتغري كاألخبار عن صفات اهللا سبحانه ألنه ال ميتنع أن يكون يف اإلخبار عن ذلك مفسدة كما كان 
يف تالوة اجلنب واحلائض للقرآن مفسدة وال جيوز أن نؤمر بنقيض ما كنا خنرب به إن كان ذلك مما ال جيوز تغريه حنو 

  اإلخبار األمر ب

بأن اهللا سبحانه عامل مث األمر باإلخبار بأنه غري عامل ألن ذلك كذب ال حيسن األمر به وجيوز أن نؤمر باإلخبار بنفي 
ما أمرنا أن خنرب به إن جاز تغريه حنو أن نؤمر باإلخبار عن كفر زيد مث نؤمر باإلخبار عن إميانه فيما بعد وقد ذكر 

د أن يبقى وجوب الفعل وحيرم العزم على أدائه قال إال أن جيوز كون العزم عليه قاضي القضاة يف الشرح أنه يبع
مفسدة ويستحيل أن حيرم علينا إرادته املقارنة له ألن ال يكون الفعل واقعا على ما أمرنا أن نوقعه عليه إال مع 

  مقارنتها 

  باب نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة

م به ووجوب العمل وكذلك السنن املقطوع هبا واما السنن املنقولة باآلحاد فهي أما الكتاب فمتساو يف وقوع العل
متساوية يف كوهنا أمارات يلزم العمل بكل واحد منها فلو مل جيز مع تساوي الناسخ واملنسوخ يف القوة ووقوع 

متأخرا عن اآلخر النسخ فيهما بطل ما علمناه من جواز النسخ فإذا ثبت ذلك ووجدنا أحد اخلربين أو اآليتني 
وحكمهما متناف مل ميكن فيهما إال النسخ وقد نسخ اهللا االعتداد باحلول باعتداد أربعة أشهر ونسخ اهللا سبحانه 



الصدقة بني يدي مناجاة الرسول بقوله تعاىل أأشفقتم اآلية ونسخ ثبات الواحد للعشرة بقوله اآلن خفف اهللا عنكم 
و سلم أنه هنى عن زيارة القبور مث قال كنت هنيتكم عن زيارة القبور أال  اآلية وروي عن النيب صلى اهللا عليه

  فزوروها وقال يف شارب اخلمر فان شرهبا الرابعة 

  فاقتلوه فحمل إليه من شرهبا الرابعة فلم يقتله 
  فأما نسخ اخلرب املتواتر بأخبار اآلحاد فجائز يف العقل والشرع قد منع منه 

  باب نسخ السنة بالكتاب

هب أكثر الناس إىل حسن ذلك ووقوعه ومنع الشافعي منه ودليلنا أنه لو امتنع ذلك مل خيل إما أن يكون امتناعه ذ
من حيث القدرة والصحة أو من حيث احلكمة أما من حيث القدرة والصحة فبأن يقال إن اهللا عز و جل ال يوصف 

مل يكن داال على النسخ واألول والثاين باطالن ألنه  بالقدرة على كالم ناسخ لسنة نبيه أو لو أتى بكالم هذه سبيله
اهللا سبحانه قادر على مجيع أقسام الكالم وال جيوز خروج كالمه من أن يكون دليال على ما هو موضوع وأما 

احلكمة فبأن يقال لو نسخ اهللا سبحانه كالم نبيه لنفر ذلك عنه وأوهم أنه مل يرض مبا سنه وهذا باطل ألن النسخ 
يرفع احلكم بعد استقرار مثله وذلك مينع من هذا التوهم ألنه لو مل يرض مبا سنه مل يقر عليه أصال على أنه لو إمنا 

نفر عنه لنفر عنه أن ينسخ سنته بسنة أخرى ألن السنة الناسخة إمنا صدرت عنه ألجل الوحي فجرى جمرى كالم 
ناسخة أمر نبيه صلى اهللا عليه و سلم أن يسن سنة تكون ينزله اهللا عز و جل إن قيل إن اهللا عز و جل إذا أنزل آية 

هي الناسخة قيل ال وجه لوجوب ما ذكرمت فلم قطعتم به وألنه لو كان كذلك مل تكن السنة بأن تكون ناسخة أوىل 
  من اآلية 

  واحتج املخالف بأشياء 
نسخ الرتفع كونه بيانا وذلك ال  منها قول اهللا عز و جل لتبني للناس ما نزل إليهم فدل على أن كالمه بيان ولو

  جيوز قيل إنه ليس يف 

قوله لتبني للناس ما نزل إليهم دليل على أنه ال يتكلم إال بالبيان كما أنك إذا قلت دخلت الدار ألسلم على زيد 
من  ليس فيه أنك ال تفعل فعال آخر على أنه ليس يف كون كالمه كله بيانا ما مينع من نسخه بالكتاب كما ال مينع

  نسخة بالسنة وكما ال مينع كون بعض الكتاب بيانا من نسخه بالكتاب 
ومنها قوهلم من شرط الناسخ أن يكون من جنس املنسوخ وهلذا مل ينسخ الكتاب العقل واجلواب أنه جيوز نسخ 

املنسوخ حكم العقل بالكتاب وإمنا ال يسمى ذلك نسخا فليس كالمنا يف األمساء وإجياهبم كون الناسخ من قبيل 
  دعوى ال دليل عليها 

وأما الداللة على أنه نسخت السنة بالقرآن فهي أنه كان جيب يف االبتداء التوجه إىل بيت املقدس بالسنة ألن النيب 
صلى اهللا عليه و سلم مل يكن متعبدا بشريعة من قبله مث نسخ ذلك بقول اهللا عز و جل وحيث ما كنتم فولوا 

التوجه إىل بيت املقدس معلوما بقول اهللا عز و جل فأينما تولوا فثم وجه اهللا ألن  وجوهكم شطره ومل يكن وجوب
هذا يقتضي التخيري بني اجلهات وهذا دليل على أن اآلية وردت بعد إجياب التوجه إىل الكعبة يف املسافر إذا صلى 

  باجتهاد إىل بعض اجلهات مث بان له أن تلك اجلهة ليست جبهة القبلة 



  قرآن بالسنةباب نسخ ال

  السنة ضربان أحدمها متواتر واآلخر آحاد أما املتواتر فقد منع الشافعي 

وطائفة منع بالعقل من نسخ القرآن به وأجازه املتكلمون وأصحاب أيب حنيفة من جهة العقل واختلف هؤالء فمنهم 
  من قال قد وقع ومنهم من قال مل يقع ومل يرد املنع منه 

لعقل أنه لو مل جيز لكان إما أن ال جيوز يف القدرة والصحة أو يف احلكمة ومعلوم أن النيب والدليل على جوازه يف ا
صلى اهللا عليه و سلم يقدر على أنواع الكالم ولو أتى بكالم موضوع لرفع حكم من األحكام لدل على ما هو 

 عليه و سلم ومومها أن النيب موضوع له ولو امتنع ذلك يف احلكمة لكان وجه امتناعه أن يكون منفرا عنه صلى اهللا
صلى اهللا عليه و سلم يأيت باألحكام من قبل نفسه فهذا لو نفر عنه لنفر عنه من حيث أزال احلكم وادعى أنه أوحي 

يكون نسخ  إليه بازالته وهذا قائم يف نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة وكان جيب لو مل يكن القرآن معجزا أن
  بعضه ببعض منفرا وأن يكون نسخ اآلية مبا ال يظهر اإلعجاز فيه منفرا 

فإن قالوا إمنا جاز نسخ القرآن بالقرآن ألن اللقرآن معجز قيل إنا ال نفتقر يف دليلنا إىل تشبيه السنة الناسخة 
موقوف على أن يدل دليل على  بالقرآن فتفرقوا بينهما مبا ذكرمت على أن النسخ هو رفع احلكم وإزالته وذلك هو

رفعه وليس من شرط الدليل أن يكون معجزا فان قيل إذا مل يكن كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم معجزا مل يتكلم 
بالنسخ قيل إمنا ال جيوز أن يتكلم به لو كانت داللته موقوفة على كونه معجزا ومعلوم أن القرآن ينسخ القرآن وإن 

عجاز وتنسخ السنة بالسنة وال إلعجاز فيها فان قيل إذا نسخت السنة القرآن كان اهللا قد مل يظهر يف الناسخ اإل
أنزل آية تكون هي الناسخة قيل إمنا جيب ذلك لو كان لذلك وجه وجوب ومل تكف السنة يف النسخ وقد بينا أنه ال 

ردت السنة وجب أن يضاف وجه لوجوب ذلك إذ السنة ممكنة وكافية يف النسخ من غري تنفري على أنه إذا و
النسخ إىل كل واحد منهما ألنه ليس إحدامها أوىل بذلك من األخرى إن قيل إذا كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ال 

  ينسخ اآلية عندكم إال بوحي فيجب إضافة النسخ إىل الوحي وإن مل يظهر لنا كما أنه إذا 

كن إىل ما دهلا إىل النسخ وإن مل يظهر لنا واجلواب أن يف ذلك أمجعت األمة على نسخ اآلية مل يضف النسخ إليها ول
تسليم ملا نريده من املعىن وهو نسخ آية بسنة من غري أن يظهر لنا الوحي وإمنا نازعتم يف وصف السنة بأهنا ناسخة 

ل إهنا نسخت وليس ميتنع أن يفارق السنة اإلمجاع ألن األمة إذا أمجعت على حكم مل نقل إنه شرعها ولذلك ال يقا
  الكتاب بقوهلا والشرع يضاف إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فجاز أن يضاف النسخ إليه 

  واحتج املخالف بأشياء 
منها قوله تعاىل لتبني للناس ما نزل إليهم فوصفه بأنه يبني ونسخ العبادة هو رفعها ورفعها ضد بياهنا واجلواب أن 

لمراد باخلطاب كالتخصيص هو بيان للعموم وإن أخرج بعض ما تناوله ولو مل نسخها هو بيان ارتفاعها وذلك بيان ل
يكن النسخ بيانا مل يكن يف وصف اهللا عز و جل نبيه بأنه مبني ما مينع من كونه على صفة أخرى غري البيان وهو 

وإذا محلها على ذلك كونه ناسخا والشيخ أبو هاشم رمحه اهللا حيمل قوله تعاىل لتبني للناس لتظهر هلم ذلك وتؤديه 
  استوعب مجيع ما أنزل إلينا وإذا محل على بيان اجململ مل يستوعبه فكان هذا التأويل أوىل ملطابقته العموم 

ومنها قوله عز و جل وإذا بدلنا اية مكان آية قالوا فأخرب أنه إمنا يبدل اآلية باآلية واجلواب أنه أخرب بأنه إذا بدل 
كيت وكيت وليس يف ذلك دليل على أنه ال يبدل اآلية إال بآية كما أنك إذا قلت إذا آية مكان آية قال قائلون 



قصدت زيدا راكبا تكلم فينا األعداء ال يدل على أنك ال تقصده إال راكبا على أن ظاهر قوله عز و جل وإذا بدلنا 
  آية مكان آية يتناول تبديل نص اآلية ال حكمها 

ملشركني أهنم قالوا عند تبديل االية باآلية إمنا أنت مفتر وأهنم ومهوا عند ذلك ومنها أن اهللا عز و جل حكى عن ا
وأنه أزال هذا اإليهام بقوله قل نزله روح القدس من ربك باحلق واجلواب أن ذلك ال مينع من نسخ القرآن بالسنة 

  روح القدس ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال ينسخ القرآن إال إذا أوحي إليه بذلك فقد نزله 
ومنها قوله عز و جل قال الذين ال يرجون لقاءنا ائت بقرآن غري هذا أو بدله قل ما يكون يل أن أبدله من تلقاء 

نفسي إن أتبع إال ما يوحى إيل واجلواب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال ينسخ أحكام القرآن إال متبعا ما أوحي 
   هذا أو بدله ينصرف إىل ألفاظ القرآن دون أحكامها إليه من ذلك على أن قوهلم ائت بقرآن غري

  ومنها قول اهللا عز و جل ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها 
  واحتجوا باآلية من وجوه 

منها أنه أخرب أن ما ينسخه من اآلي يأت خبري منه وذلك يفيد أنه يأيت من جنسه وجنس القرآن قرآن أال ترى أن 
ذ قال ما آخذ منك من ثوب آتيك خبري منه يفيد أنه يأتيه بثوب خري منه واجلواب أن ذلك ال يفيد ما اإلنسان إ

قالوه أال ترى أن اإلنسان إذا قال ما آخذ منك من ثوب آتيك مبا هو خري منه احتمل أن يأتيه ببستان واحتمل غريه 
مثلها يف النفع من جنسها أو من غري جنسها إن قيل  فال ميتنع أن يكون املراد بذلك نأت خبري منها أي أنفع منها أو

  إذا قال اإلنسان لغريه ما آخذ منك من ثوب آتيك 

مبا هو خري منه إمنا يفيد ما ذكرمت ألنه قد ذكر لفظه ما وهذه اللفظة تقع على الثوب وعلى غريه مما ال يعقل وليس 
ل نأت خبري منها فنظريه قول القائل ما آخذ منك من ثوب كذلك اآلية ألن اهللا مل يقل نأت مبا هو خري منها وإمنا قا

آتيك خريا منه يف أنه يفيد ثوبا خريا منه وذلك يقتضي أن يضمر يف الكالم اسم الثوب قيل ال نسلم أنه إذا قال 
مار آتيك خبري منه كان املراد ثوبا خريا منه بل جيوز أن يأتيه بشيء ليس بثوب يبني ذلك أنه ال بد يف ذلك من إض

فليس بأن يضمر آتيك بثوب خري بأوىل من أن يضمر آتيك بشيء هو خري منه وليس جيب إضمار الثوب ألنه قد 
  تقدم ذكره وال جيب إذا رجع الم العهد إىل معهود قد تقدم ذكره أن جيب مثله يف اإلضمار ألهنما متباينان 

د باإلتيان خبري من اآلية وذلك ال يكون إال والناسخ ومنها أن قول اهللا عز و جل نأت خبري منها يفيد أنه هو املنفر
قرآن واجلواب أن السنة إذا دلت على نسخ القرآن فالذي أتى مبا هو أنفع مما كان هو اهللا عز و جل أال ترى أنه 

  عز و جل هو الناسخ واملوحي إىل نبيه بالنسخ 
على اإلطالق والسنة ال تكون خريا من القرآن على ومنها قوهلم نأت خبري منها يفيد أن الذي يأيت به خري من اآلية 

اإلطالق ألجل اختصاص القرآن باإلعجاز واجلواب أن ما تضمنه السنه الناسخة خري وأنفع من املنسوخ وليس 
  جيب أن يكون خريا من اآلية من مجيع الوجوه ألنه ليس يف قوله نأت خبري منها لفظ يعم مجيع وجوه اخلري 

و جل قال أمل تعلم أن اهللا على كل شيء قدير فدل على أن الذي يأيت به هو املختص بالقدرة عليه ومنها أن اهللا عز 
  وهذا هو القرآن دون غريه من الكالم واجلواب أن املتمكن من إزالة احلكم إىل ما هو خري منه 

  وأنفع هو اهللا عز و جل وحده ألنه املختص بالعلم باملصاحل وحده 
اشم رمحه اهللا من التعلق باالية مبا هو جواب عن الوجوه اليت ذكروها وهو أن قوله نأت خبري وقد منع الشيخ أبو ه



منها أو مثلها ليس فيه أنه يأيت خبري منها ناسخا بل ال ميتنع أن يكون الذي يأيت به مما هو خري منها أنه يف حكم آخر 
نسخ اآلية اإلتيان بآية أخرى قال إهنا هي بعد نسخ اآلية ويكون الناسخ غري اآلية إن قيل كل من أوجب عند 

الناسخة ويف ذلك ما قلنا قيل إنا ال نوجب ذلك من جهة احلكمة وإمنا حنكم بذلك ألجل إخبار اهللا سبحانه يف هذه 
اآلية ومل جير هذا القول على هذا التفصيل بني األمة قبل أيب هاشم فيدعى إمجاعها فيه وقد منع من التعلق باآلية بأن 

هر قوله عز و جل وما ننسخ من آية نسخ التالوة دون احلكم فقط إال أنه ال يطلق فيما نسخ حكمه وبقيت ظا
تالوته أنه قد نسخ أال ترى أنه يقال ما نسخت اآلية وإمنا نسخ حكمها وهلم أن يقولوا بل قد يطلق ذلك ألن الناس 

ي جنواكم صدقة منسوخ وإن كانت التالوة باقية وقد يقولون إن قول اهللا سبحانه إذا ناجيتم الرسول فقدموا بني يد
قالوا أيضا أنتم جتيزون نسخ تالوة اآلية بسنة بأن ينهي النيب صلى اهللا عليه و سلم عن تالوهتا فإن ثبت أنه ال جيوز 

وتأيت آية  نسخ تالوهتا بسنة وجب مثله يف حكمها ألن أحدا مل يفرق بينهما فان قلنا ال ميتنع أن ال تنسخ التالوة إال
  أخرى وإن مل تكن ناسخة ويكون الدليل على ذلك هذه اآلية كان ذلك رجوعا إىل الوجه املتقدم 

فأما الداللة على أن نسخ القرآن بالسنة قد وقع فهي أنه كان الواجب على الزانية احلبس يف البيوت بقول اهللا عز 
  هلن سبيال مث نسخ اهللا عز و جل ذلك بقوله  و جل فأمسكوهن يف البيوت حىت يتوفاهن املوت أو جيعل اهللا

الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وليس وإن كان احلبس موقوفا على غاية وكان قوله الزانية 
والزاين بيانا لتلك الغاية ما مينع أن يكون ذلك نسخا ألن بيان الغاية اجململة يسمى نسخا وهذا كالم يف األمساء مث 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم نسخ ذلك بالرجم فان قيل بل نسخ ذلك مبا كان قرآنا وهو قوله الشيخ والشيخة إن ا
إذا زنيا قيل إن ذلك مل يكن قرآنا يدل على ذلك أن عمر رضي اهللا عنه قال لوال أن يقول الناس زاد عمر يف 

نا يف احلال أو كان قد نسخ مل يكن ليقول املصحف ألثبت يف حاشيته الشيخ والشيخة إذا زنيا فلو كان ذلك قرآ
  ذلك فعلمنا أن ذلك سنة من النيب صلى اهللا عليه و سلم وأراد عمر أن خيرب بتأكيده 

فأما نسخ القرآن واألخبار املتواترة بأخبار اآلحاد فجائز يف العقول وقال بعض الناس بورود التعبد باملنع منه وذكر 
نوع منه ودليلنا أن الصحابة رضي اهللا عنها كانت تترك أخبار اآلحاد إذا عن بعض أهل الظاهر أن ذلك غري مم

  رفعت حكم الكتاب قال عمر رضي اهللا عنه ال ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة ال ندري اصدقت أم كذبت 
  واحتج املخالف بأشياء 

ية فجاز نسخ اآلية به كما جاز نسخ آية منها أن احلكم بأخبار اآلحاد معلوم بدليل قاطع واحلكم به كاحلكم باآل
بآية واجلواب أن ما ثبت من اإلمجاع مينع من كون احلكم هبا معلوما إذا كانت رافعة حلكم الكتاب على أن الدليل 

القاطع الدال على قبول األخبار مل يتناول أخبار اآلحاد إذا كانت ناسخة لدليل الكتاب فال ميكن أن يقال إن احلكم 
  ال هذه معلوم هبا واحل

  ومنها أنه إذا جاز ختصيص القرآن بأخبار اآلحاد مع أن التخصيص يفيد 

أن ما تناوله ما كان أريد بالعام فبأن جيوز النسخ هبا أوىل إذ كان النسخ إمنا يرفع مثل احلكم بعد كون احلكم مرادا 
يدل على أنه ما منع منه يف الشريعة باآلية واجلواب أن ما ذكروه يدل على جواز النسخ به من جهة العقول وال 

  وقد بينا أن اإلمجاع قد منع منه 
ومنها قوهلم إن نسخ الكتاب قد وقع بأخبار اآلحاد من وجوه منها ان قوله قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على 

من السباع  طاعم يطعمه اآلية منسوخ مبا روي باآلحاد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن أكل كل ذي ناب



واجلواب أن قوله قل آل أجد فيما أوحى إيل إمنا يتناول ما اوحي إليه إىل تلك الغاية وال يتناول ما بعد ذلك فلم 
يكن النهي الوارد بعد ذلك نسخا وأيضا فإن اآلية متنع من حترمي كل ما عدا امليتة من الدم وحلم اخلنزير فنهى النيب 

  ذي ناب من السباع وال ميتنع أن يكون مقارنا لآلية فيكون خمصصا ال ناسخا صلى اهللا عليه و سلم من أكل كل 
ومنها أن قول اهللا عز و جل وأحل لكم ما وراء ذلكم إن تبتغوا بأموالكم حمصنني غري مسافحني منسوخ مبا روي 

ب أن ذلك مما تلقى باآلحاد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تنكح امرأة على عمتها وال على خالتها واجلوا
بالقبول فهو لذلك معلوم جيري جمرى التواتر يف جواز وقوع النسخ به وال ميتنع أن يكون هذا ومثله مقارنا لآلية 

  فيكون خمصصا 
ومنها أن قول اهللا عز و جل كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني منسوخ 

نيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال وصية لوارث واجلواب أن هذا متلقى بالقبول فجرى جمرى مبا روي باآلحاد أن ال
  التواتر وقد روى عن ابن عباس وابن عمر رضي اهللا عنهما اهنما نسخا 

ذلك بقول اهللا عز و جل يوصيكم اهللا يف أوالدكم وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم ال وصية لوارث بيان لوقوع 
اهللا يوصيكم اهللا يف أوالدكم وال ميتنع أن يكون كان ذلك يف صدر اإلسالم جائزا مث منع من ذلك كما  النسخ بقول

قلناه يف نسخ القبلة عن أهل قباء خبرب واحد وذلك يدلنا على أن النسخ بأخبار اآلحاد كان جائزا يف صدر اإلسالم 
  مث منع منه 

د األجلني واجلواب أن من الناس من قال ذلك غري منسوخ ومنها أن اجلمع بني وضع احلمل واملدة منسوخ بأح
ومنهم من جعل آية الوضع ناسخة يف احلامل خاصة وهو قول ابن مسعود وغريه ومن الناس من جعل ذلك خمصصا 

  ألنه ميكن فيه البناء ويف هذه املسألة نظر ألن املعول فيها على خرب عمر وهو خرب واحد 

  النسخ به باب يف نسخ اإلمجاع ويف وقوع

اعلم أنه لو نسخ اإلمجاع لكان ينسخ بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إمجاع ومعلوم أن اإلمجاع إمنا انعقد بعد 
وفاة النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يرد كتاب أو سنة بنسخانه فان قيل هال جوزمت أن تظفر األمة بعد اتفاقها بنص 

لو كان يف الشريعة نص ملا خفى عنها بأمجعها ألنه ال جيوز أن تذهب كان قد خفي عنها فتنسخ اتفاقها به قيل 
بأمجعها عن احلق سيما وإمجاعها احلق يف واحد منه وليس من مسائل االجتهاد فيقال قد وجب عليها العمل بالنص 

اذا مل بشرط أن تظفر به كما قيل ذلك يف مسائل االجتهاد على أهنا لو كلفت العمل بالنص بشرط أن تظفر به ف
  تظفر به كانت مكلفة العمل باجتهادها ملا كان 

عدوهلا عما أمجعت عليه ألجل النص الذي ظفرت به نسخا ألن احلكم إذا ثبت بشرط وعلم بالعقل زوال ذلك 
الشرط مل يسم رفع احلكم نسخا إن قيل اجيوز أن ينسخ اهللا حكما أمجعت عليه األمة على عهد رسول اهللا صلى اهللا 

لم قيل جيوز ذلك وإمنا منعنا أن جتمع األمة بعد وفاة النيب هللا حىت يكون إمجاعها هو املعترب مث ينسخ فأما عليه و س
اتفاقها يف حياة النيب صلى اهللا عليه و سلم ألجل توقيفه أو إقراره فاملعترب فيه بتوقيفه وإقراره والنسخ يتوجه إىل 

  ذلك 
الثاين إن دل على أن اإلمجاع األول كان باطال مل جيز ذلك وإن كان  وال جيوز نسخ اإلمجاع بامجاع ألن اإلمجاع

اإلمجاع األول حني وقع وقع صحيحا لكن اإلمجاع الثاين حرم القول به من بعد مل جيز ذلك إال لدليل شرعي متجدد 



وكل ذلك قد وقع ألجله اإلمجاع الثاين من كتاب أو سنة أو لدليل كان موجودا وخفي عليهم من قبل مث ظهر هلم 
أفسدناه إن قيل أليس إذا اختلفت األمة على قولني يف املسئلة فقد سوغت بأمجعها للعامي أن يأخذ بكل واحد من 
القولني وسوغت للمجتهد أن يأخذ بكل واحد منهما إذا أداه اجتهاده إليه فاذا اتفقت على أحد القولني كانت قد 

ىل القول اآلخر فهذا نسخ إمجاع بإمجاع قيل إناال نأىب ذلك غري أنا ال حظرت بأمجعها على العامي واجملتهد املصري إ
نسميه نسخا ألن األمة حني اختلفت على القولني إمنا سوغت للعامي وللمجتهد األخذ بكل واحد منهما بشرط 

أحد القولني بقاء اخلالف وكون املسألة من مسائل االجتهاد وهذا الشرط معلوم زواله بالعقل مىت اتفقت األمة على 
وما هذه سبيله ال يكون نسخا أال ترى أن اهللا عز و جل ملا قال مث أمتوا الصيام إىل الليل فعلق الصوم بغاية يعلم 

  حصوهلا باحلس وبالعقل مل يكن ارتفاع الصوم عند ذلك نسخا 
وقوع إمجاعها على وال جيوز نسخ اإلمجاع بقياس ألن القياس إن كان قياسا على أصل مقتدم فذهاب األمة عنه و

  خالفه يدل على فساده ألن األمة ال جيوز 

ذهاهبا عن احلق وإن كان قياسا على اصل متجدد فليس جيوز أن يتجدد احلكم فيه إال عن كتاب أو سنة أو إمجاع 
و كان وال جيوز جتدد كتاب أو سنة بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه و سلم وإن كان قياسا على إمجاع فهو باطل ألنه ل

  القياس عليه حقا ملا ذهب عنه األمة بامجعها 
فأما وقوع النسخ باإلمجاع فلو حصل دليال شرعيا من كتاب أو سنة أو إمجاع إمجاع أو قياس وقد بينا أن اإلمجاع 
ذ ال ينسخ اإلمجاع وأما نص الكتاب والسنة فال جيوز أن ينسخه اإلمجاع ألن اإلمجاع ال جيوز أن ينعقد على خالفه إ
األمة ال جتمع على خطأ فلو اتفقوا على خالف النص لدل ذلك على نص ناسخ مل ينقلوه حنو إمجاعها على أن ال 
غسل على من غسل ميتا وينبغي أن يضاف النسخ إىل ذلك النص ألن األمة كالناقلة له واملخرب بالنص الناسخ ال 

  يكون هو الناسخ 
فحوى القول به كالقول يف النص مع اإلمجاع وسيجيء نسخ القياس والقول يف نسخ اإلمجاع بفحوى القول ونسخ 

  باإلمجاع إن شاء اهللا عز و جل 

  باب يف نسخ القياس ويف وقوع النسخ به

اعلم أن قاضي القضاة رمحه اهللا منع من نسخ القياس ألنه تبع لألصول فلم جيز مع ثبوهتا رفعه وألنه إمنا يثبت بعد 
س إن القياس إن كان معلوم العلة جاز نسخه قال ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم لو انقطاع الوحي وقال يف الدر

نص على أن علة حترمي الرب هو الكيل وأمرنا بالقياس لكان ذلك كالنص يف حترمي األرز فكما جاز ان حيرم األرز مث 
من قياسه على الرب والعلم أنه لو ينسخه جاز أن يسنخ عنا حترمي األرز املستفاد هبذه العلة املنصوص عليها ومينع 

نسخ القياس املتعلق باألمارات لنسخه إما كتاب أو سنة أو إمجاع أو قياس وال خيلو القياس املنسوخ إما أن يكون 
  ثابتا يف حال حياة النيب صلى اهللا عليه و سلم أو بعد وفاته 

فنحو أن ينص النيب صلى اهللا عليه و سلم على فان كان يف حال حياته فليس ميتنع رفعه بالنص وبالقياس أما بالنص 
حترمي الرب وينبه على أن علة حترميه الكيل ويتعبد بالقياس ونعمل بذلك مث ينص على إباحة األرز ومينع من قياسه 

على الرب وأما نسخه بالقياس فبأن تكون املسألة حباهلا إال أن النيب صلى اهللا عليه و سلم نص على إباحة بعض 
ت ونبه على أن علته كونه مأكوال بأمارة هي أقوى من األمارة الدالة على أن علة حترمي الرب هي الكيل فيلزم املأكوال



من ذلك قياس األرز على ذلك املأكول فأما القياس املستفاد بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه و سلم فإنه ميتنع نسخه 
صلى اهللا عليه و سلم وجيوز نسخه يف املعىن بنص متقدم  بنص كتاب أو سنة متجددين لتعذر ذلك بعد وفاة النيب

وبامجاع وبقياس أما بالنص فنحو أن جيتهد بعض الناس فيحرم شيئا بقياس بعدما اجتهد يف طلب النصوص مث يظفر 
بنص خبالف قياسه أو جيمع األمة على خالف قياسه أو يظفر هو بقياس أوىل من قياسه فيلزم يف كل األحوال ترك 

ه األول وال يسمى ذلك نسخا ألن القياس األول إمنا عمل به بشرط أن ال يعارضه قياس أوىل منه وال نص وال قياس
إمجاع هذا إمنا يتم على القول بأن كل جمتهد مصيب ألن القائل بذلك يقول إن هذا القياس قد تعبد به مث رفع فأما 

  ميكن نسخ التعبد به من ال يقول كل جمتهد مصيب فانه ال يقول قد تعبد به فال 
فأما وقوع النسخ بالقياس فلو حصل لكان إما أن ينسخ قياسا آخر وقد تكلمنا يف ذلك من قبل أو ينسخ إمجاعا 

وذلك ال جيوز التفاق األمة على أن اإلمجاع أوىل من القياس إال أن يراد بذلك أن القياس على أحد القولني إذا وقع 
لقول اآلخر فيجوز ذلك وال يسمى نسخا وال جيوز نسخ النص بقياس ألن االتفاق عليه يرفع القياس على ا

الصحابة كانت تترك آراءها بالنصوص وهلذا صوب النيب صلى اهللا عليه و سلم معاذا يف رجوعه إىل االجتهاد إذا مل 
ك على جيد كتابا وال سنة وهبذا جنيب عن قياسهم نسخ النص بالقياس على ختصيص النص بالقياس وقياسهم ذل

نسخ خرب الواحد خبرب الواحد إن قيل أليس ملا قال اهللا عز و جل اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان 
  يكن منكم 

مائة صابرة يغلبوا مائتني وإن يكن ألف يغلبوا الفني علمنا أن ثبات الواحد للعشرة منسوخ وإن كان ذلك غري 
ينسخ النص واجلواب أنه ليس يف اآلية املنسوخة ثبات الواحد للعشرة  مصرح به وإمنا هو نبه عليه فصح أن القياس

فيكون هذا التنبيه قد نسخه فان كان ذلك معلوما من قوله فإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني من حيث 
ن يكن كان ذلك يفيد أن يثبت كل واحد بإزاء عشرة حىت يكون العشرون بإزاء مائتني فمفهوم ايضا من قوله وإ

منكم مائة صابرة ثبات الواحد لالثنني ألنه ال يكون مائة بإزاء مائتني إال وكل واحد منهم بإزاء اثنني ويبني ذلك أنه 
ورد عقيب قوله اآلن خفف اهللا عنكم يفيد رفع ثبات العشرين للمائتني واال مل يكن التخفيف حاصال وقد قيل إن 

  سوخة من فحوى القول ثبات الواحد للعشرة مفهوم من االية املن

  باب نسخ فحوى القول ووقوع النسخ به

أما وقوع النسخ به فجائز ألنه إن كان قول اهللا عز و جل فال تقل هلما اف يدل من جهة اللغة على املنع من 
الضرب فاللفظ املفيد للشيء من جهة اللغة جيوز أن يقع النسخ به وإن كان يدل عليه من جهة األوىل فهو آكد من 

للفظ فجاز وقوع النسخ به أيضا وجيوز أن ينسخ األصل والفحوى إن كانا مما جيوز نسخهما وأما نسخ األصل ا
فانه يفيد نسخ الفحوى ألنه إمنا يثبت تبعا له فاذا ارتفع األصل ارتفع ما يتبعه وجيوز أن تدل داللة على ثبوت 

  فأما الفحوى فال حيكم بثبوته إذا ارتفع األصل إال لدليل مستأنف 

نسخ الفحوى مع ثبات األصل فقد أجازه قاضي القضاة يف كتاب العمد وقال يف شرحه جيوز ذلك إال أن يكون فيه 
نقض الغرض ومنع منه يف الدرس وهو الصحيح ألن فحوى القول ال يرتفع مع بقاء األصل إال وقد انتقض الغرض 

  ن إباحة ضرهبما نقضا للغرض ألنه إذا حرم علينا التأفيف على سبيل اإلعظام لالبوين كا



  باب الزيادة على النص هل هي نسخ أم ال

ذهب شيخانا أبو علي وأبو هاشم رمحهما اهللا وأصحاب الشافعي إىل أهنا ليست بنسخ على كل حال وقال قوم إن 
 صلى النص إن أفاد من جهة دليل اخلطاب أو الشرط خالف ما أفادته الزيادة كانت الزيادة نسخا حنو قول النيب

اهللا عليه و سلم يف سائمة الغنم زكاة فانه يفيد دليله نفي الزكاة عن املعلوفة فمىت زيدت الزكاة يف املعلوفة كان 
ذلك نسخا وقال شيخانا أبو احلسن وأبو عبد اهللا رمحهما اهللا إن كانت الزيادة مغرية حكم املزيد عليه يف املستقبل 

قبل بل كانت مقارنة له مل تكن نسخا فزيادة التغريب يف املستقبل على احلد كانت نسخا وإن مل تغري حكمه يف املست
يكون نسخا وكذلك لو زيد يف حد القاذف عشرون وأما الزيادة اليت ال تنفك من املزيد عليه فنحو أن جيب علينا 

ند التعذر نسخا ستر الفخذ فيجب علينا ستر بعض الركبة وال يكون وجوب ستر بعضها نسخا ومل جيعلوا الزيادة ع
حنو قطع رجل السارق بعد قطع يده وإحدى رجليه وقال قاضي القضاة إن كانت الزيادة قد غريت املزيد عليه 

تغيريا شرعيا حىت صار املزيد عليه لو فعل الزيادة على حد ما كان يفعلها قبلها كان وجوده كعدمه ووجب استئنافه 
وإن كان املزيد عليه لو فعل على حد ما كان يفعل قبل الزيادة صح  فإنه يكون نسخا حنو زيادة ركعة على ركعتني

  فعله فاعتد به ومل يلزم استئناف فعله وإمنا يلزم أن يضم إليه 

غريه مل يكن نسخا حنو زيادة التغريب على احلد وزيادة عشرين على حد القاذف وعنده أن زيادة شرط منفصل عن 
وء يف شرائط الصالة قال ولو خري اهللا سبحانه بني فعلني كان زيادة فعل ثالث العبادة ال تكون نسخا حنو زيادة الوض

ناسخا لقبح تركهما ومل خيتلف الناس يف أن زيادة عبادة على العبادات ال يكون نسخا للعبادات وال زيادة صالة 
ظوا على على صلوات وإمنا جعل أهل العراق زيادة صالة على الصلوات اخلمس نسخا لقوله عز و جل حاف

الصلوات والصالة الوسطى ألنه جيعل ما كان وسطى غري وسطى وقد اعترضهم قاضي القضاة فقال ينبغي أن تكون 
زيادة عبادة على آخر العبادات نسخا ألنه جيعل العبادة األخرية غري أخرية وإن كانت الفروض عشرا خرجت من 

ىت تصري الصالة ثالث ركعات ويف زيادة التغريب أن تكون عشرا واخلالف واقع يف زيادة ركعة على ركعتني ح
على احلد فاألول خيالف فيه أصحاب الشافعي والثاين خيالف فيه الشيخان أبو احلسن وأبو عبد اهللا وأنا أتكلم على 

  املذهبني وأذكر ما ينصر به كل واحد منهما مث اذكر ما أقوله أنا يف ذلك إن شاء اهللا 
يب على اجللد ليس بنسخ فهو أن النسخ هو اإلزالة للحكم ومل يزل هبذه الزيادة حكم أما حجة من قال زيادة التغر

عن الثمانني ألهنا واجبة جائزة كما كانت وإمنا يلزم أن يضم إليها غريها واملخالف يتوصل إىل ثبوت النسخ يف ذكر 
  من وجوه 

فقد أزالت الزيادة كون اجللد كمال احلد منها أن اجللد كان قبل هذه الزيادة كمال احلد فصار بعدها بعض احلد 
اجلواب أن قولنا أن جيلد مجيع احلد الواجب فعله معناه أنه ال يلزم أن يضم إليه غريه وقوهلم قد صار بعض احلد 

  الواجب فعله معناه أنه وجب أن يضم إليه غريه فقوهلم إن هذه 

إمنا كانت الزيادة نسخا ألهنا زيادة فمعىن العبارتني الزيادة نسخ ألهنا صريت اجللد بعض احلد الواجب فعله معناه 
واحد وقد أجيبوا فقيل بأن الكل والبعض من أحكام العقل دون الشرع فلم يفد النسخ وللمخالف أن يقول إن 

  الكل والبعض يف اجلملة يعلمان بالعقل فأما كون الشيء كل احلكم الشرعي أو بعضه فامنا يعلم بالشرع 
اجللد قد كان جمزئا وحده واجلواب أن معىن قولنا إنه قد صار غري جميء وحده هو أنه جيب ضم ومنها قوهلم إن 



شيء آخر إليه فعاد ذلك إىل تعليل الشيء بنفسه وقيل هلم أيضا إن زيادة التغريب لو كان نسخا جلاز أن يقدر 
استئناف دليل وهو مع ذلك غري  وجوده ال إىل بدل وهذا غري ممكن ها هنا وهذا ليس جبواب عن كالمهم وإمنا هو

صحيح ألن النسخ هو اإلزالة ووللخصم أن يقول قد جيوز إزالة أجزاء الثمانني ال إىل بدل أصال وقد جيوز إزالته إىل 
بدل غري الثمانني وقد جيوز إزالته بزيادة على الثمانني وال جيوز إزالته بالزيادة على الثمانني إىل بدل ألن قولنا زيادة 

لثمانني إثبات للثمانني فاسقاطها بدل واحلال هذه متناقض كما بينا يف القول بازالة العبادة ال إىل بدل مع على ا
  ثبوت املبدل 

ومنها قوهلم إن اجللد وحده كان يتعلق به رد الشهادة فلما زيد التغريب صار ال يتعلق به وحده واجلواب أن 
به لكان األقرب أن يقال إن زيادة بالتغريب قد تنسخ تعلق رد خمالفهم ال يعلق رد الشهادة باجللد ولو تعلق 

الشهادة ال أنه نسخ للجلد على أن هذا ال يلزم أيضا ألن رد الشهادة تعلق مبا هو حد فتغري احلد إىل زيادة أو 
هبا ومعلوم نقصان مل يرفع تعليق رد الشهادة مبا هو حد كما أن تغري العدة بزيادة أو نقصان ال يرفع تعلق أحكامها 

  أن الفروض لو كانت مخسا لوقف على ادائها قبول الشهادة فلو زيد فيها 

لوقف قبول الشهادة على فعل الفرض السادس ومل يوجب هذا نسخ وقوف قبول الشهادة على أداء الفروض 
ولو زيد يف وللمخالف أن يقول إنه لو زيد يف مدة العدة لكان ذلك نسخا لتعلق أحكامها باملدة املزيد عليها 

الفرائض فرض آخر نسخ ذلك تعلق قبول الشهادة بأداء تلك الفرائض وحدها ال أنه يكون ناسخا للفرائض وله 
أن يقول إن كون اجللد ال جيزىء وحده إذا زيد عليه التغريب ليس هو معىن قولنا قد زيد عليه غريه هو أنه قد 

وكون اجللد وحده ال جيزىء معناه أنه ال يسقط به الغرض  تعبدنا معه بشيء آخر وذلك يرجع إىل األمر بالزيادة
وهذا يتبع نفي التعبد بالزيادة فاذا كانت الزيادة قد أزالت هذا اإلجزاء فقد وقع هبا النسخ أال ترى أن اهللا عز و 

ك ما جل لو نص فقال الثمانون وحدها جمزئة يف احلد وهي كمال احلد مث زاد على الثمانني لكان ذلك نسخا فكذل
ذكرناه ولقائل أن يقول إن اهللا عز و جل لو صرح بذلك لكان إجزاء اجللد وحده حكما شرعيا فكانت إزالته 

نسخا فأما إذا مل ينص على ذلك بل أوجب اجللد فان إجيابه لذلك ال يتعرض للتغريب بنفي وال إثبات وإمنا يعلم 
مخالف أن يقول إن هذا ال مينع مما أفسدنا به قولكم نفيه بقاء على حكم األصل وإزالة حكم األصل ليس بنسخ ولل

إن رفع اإلجزاء مع اجللد وحده هو معىن إثبات الزيادة وأن تعليل كون الزيادة نسخا من حيث رفع تعلق اإلجزاء 
باجللد وحده هو تعليل الشيء بنفسه وايضا فقد نقضتم هذا االعتبار مبسألة وهو أن قاضي القضاة قال إن اهللا عز و 

جل لو خري بني فعلني مث زاد يف التخيري ثالثا فصرنا خمريين بني ثالثة أشياء لكان قد نسخ قبح حترمي ترك الشيئني 
األولني ومعلوم أنه إذا خري بني شيئني فإنه ال يتعرض ختيريه مبا عدامها بتحرمي وال إجياب وإمنا نعلم أن الثالث ليس 

ا عنه شرع فصار نفي وجوبه معلوما بالعقل ومع ذلك قد قال إن ما دل بواجب ألن األصل أنه غري واجب ومل ينقلن
  على وجوبه يكون ناسخا 

فأما حجة من قال إن زيادة ركعة على ركعتني نسخ فهو أن هذه الزيادة جعلت وجود الركعتني وحدمها كعدمهما 
  وأوجبت االستئناف وازالت 

وهذا معىن النسخ وهذا منتقض على قول قاضي القضاة  اإلجزاء ومن قبل هذه الزيادة مل تكن الركعتان كذلك
بالزيادة املنفصلة فإن زيادة عضو يف الطهارة أو زيادة طهارة أخرى ليس بنسخ للصالة عنده ومع ذلك فوجود 

الصالة كعدمها إذا مل يغسل ذلك العضو وجيب استئنافها وهي غري جمزئة وكون هذه الزيادة منفصلة ليس مينع من 



اعتلوا به فان شرطوا ذلك يف العلة قيل هلم أي تأثري النفصال الشرط واتصاله يف ذلك فإن قالوا ألن  انتقاض ما
الشرط املزيد إذا كان متصال كالركعة نسخ مجلة العبادة قيل النسخ إمنا هو إزالة األحكام ال األفعال واإلجزاء زائل 

ولنا إن زيادة الركعة نسخ أن الركعة نسخت وجوب سواء كان الشرط متصال أو منفصال فان قالوا إمنا نعين بق
اجللوس عقيب الركعة الثانية قيل اجللوس موضعه آخر الصالة وهذا مل يتغري وإمنا تغري آخر الصالة فلم ينسخ 
موضع اجللوس كما قلتم إن الزيادة يف العدة ال تنسخ تعلق األحكام هبا فان قالوا الصالة بعد زيادة عضو يف 

فعلها كما جيب من قبل وإمنا جيب أن نقدم عليها فعال آخر فجرى جمرى اجللد يف أنه يلزم بعد زيادة  الطهارة جيب
التغريب كما كان يلزم من قبل وإمنا جيب أن نضم إليه فعال آخر فاملسألتان سواء وإمنا تفترقان يف الفعل الذي جيب 

خر واجلواب أن هذا ال مينع من انتقاض علتكم وهي أن وجود يف املسألة األوىل ينبغي أن يتقدم ويف املسألة الثانية يتأ
الصالة بعد زيادة ركعة كعدمها على أن هذا يقتضي أن ال تكون زيادة ركعة على ركعتني نسخا ألن الركعتني جيب 

فعلهما على ما كانا عليه لكنه يلزم تأخري التشهد وأن ال يتعلق بالركعتني وهذا إن كان نسخا فهو نسخ ملوضع 
التشهد وقد بينا من قبل أنه جيري جمرى زيادة العدة يف أنه ليس بنسخ كتعلق األحكام باملدة األوىل وميكن من قال 
إن زيادة الركعة ليس بنسخ أن يقول لو كان نسخا لكان إما أن يكون نسخا للركعتني ومعلوم أن النسخ ال يتعلق 

سخ لذلك أو نسخا إلجزاء الركعتني وحدمها وهذا يلزم عليه باألفعال أو نسخا ملوضع التشهد وقد بينا أنه ليس بن
  أن تكون زيادة غسل عضو يف 

الطهارة نسخا للصالة وأن تكون زيادة التغريب نسخا للحد ألنه ال جيزىء وحده فالكالم مترجح على ما ترى وأنا 
يف مواضع ثالثة يف معىن النسخ  أذكر طريقة بينة يزول معها كل إشكال فأقول إن الكالم يف الزيادة على النص يقع

  ويف امسه ويف حكمه وال رابع لذلك 
أما معىن النسخ فبأن يقال هل الزيادة على النص تفيد معىن النسخ أم ال واجلواب أهنا تفيده ألن معىن النسخ هو 

أو يف اإلباحة أو اإلزالة وكل زيادة هي مزيلة حلكم من األحكام ألهنا إما أن تكون زيادة يف الوجوب أو يف الندب 
يف احلظر فإن كانت زيادة يف الوجوب فقد رفعت نفي وجوب تلك الزيادة وإزالته حنو زيادة التغريب يف احلد ألنه 

  مل يكن واجبا مث صار واجبا وكذلك القول يف الزيادة على الندب وعلى اإلباحة وعلى احلظر 
سمى نسخا أم ال واجلواب أن الزيادة اليت كالمنا فيها هي وأما الكالم يف االسم فبأن يقال هل الزيادة على النص ت

زيادة شرعية فان كانت قد ازالت حكما ثابتا بدليل شرعي وكانت متراخية عنه مسيت الزيادة نسخا ويسمى 
الدليل املثبت للزيادة ناسخا وإن كان احلكم الذي رفعته الزيادة حكما ثابتا يف العقل ال يف الشرع مل تسم الزيادة 

  نسخا على ما تقدم بيانه 
وأما الكالم يف احلكم فبأن يقال هل جيوز إثبات الزيادة على النص خبرب واحد وقياس أم ال واجلواب أنه إن كان ما 

أزالته الزيادة حكما ثابتا بالعقل ال بالشرع فانه جيوز إثباته خبرب واحد وقياس إال أن مينع من ذلك مانع حنو أن يكون 
تته الزيادة عاما فال يقبل فيه خرب واحد على قول بعض الناس أو يكون حدا أو كفارة أو تقديرا فال البلوى مبا أثب

يثبت بالقياس على قول بعضهم وال يقبل عند هؤالء خرب الواحد والقياس يف ذلك ال للنسخ لكن ألمور أخر وإن 
متأخرا عن ذلك الشرع فإنه ال جيوز إن كان كان احلكم الذي أزالت الزيادة مثله ثابتا بالشرع وكان دليل الزيادة 

  دليل الزيادة قياسا ألن القياس املتأخر ال يرفع حكم النص على ما مضى وإن كان دليل الزيادة خرب 



واحد وكان احلكم الذي رفعته ثابتا خبرب واحد أيضا جاز أن يقبل يف الزيادة وإن كان ثابتا بقرآن أو خبرب متواتر مل 
واحد متراخ ألن خرب الواحد ال يزيل احلكم املتواتر بعد استقرار مثله وجيوز أن يزيله اخلرب املتواتر  جتز إزالته خبرب

  فإن أمجعت األمة على قبول خرب الواحد يف ذلك علمنا أنه كان مقارنا وأنه خمصص 
  وعند هذا التفصيل تزول كل شبهة وأنا أنسق عليه املسائل لتظهر فائدته إن شاء اهللا 

يادة التغريب أو زيادة عشرين على جلد مثانني فليس مبزيل لوجوب الثمانني وإمنا يزيل نفي وجوب ما زاد على أما ز
الثمانني من العشرين والتغريب فهو من هذه اجلهة نسخ يف املعىن وال يسمى نسخا ألن نفي وجوب ما زاد على 

أن إجياب الثمانني مل يتعرض ملا زاد عليها باثبات  الثمانني مل يكن معلوما بدليل شرعي فلم تكن إزالته نسخا وذلك
وال نفي وإمنا علمنا نفي ما زاد عليها ألن العقل يقتضي نفي وجوبه ومل ينقلنا عنه دليل شرعي وإذا كان ذلك 

حكما عقليا جاز قبول خرب الواحد والقياس فيه إال أن مينع منه مانع سوى النسخ وأما كون الثمانني جمزئة وحدها 
هنا وحدها كمال احلد وتعلق رد الشهادة عليها وحدها فهو تابع لنفي وجوب الزيادة أال ترى أنه لو وجب ما وأ

زاد عليها بدليل مقارن مل تكن الثمانون وحدها جمزئة وال تعلق هبا وحدها رد الشهادة وال كانت كمال احلد فاذا 
لوما بالعقل جاز قبول خرب الواحد والقياس يف كان كان ذلك تابعا لنفي وجوب الزيادة وكان نفي وجوهبا مع

الزيادة وفيما يتبعها ولو أن اهللا عز و جل قال الثمانون كمال احلد وعليها وحدها يتعلق رد الشهادة ملا قبلنا يف 
الزيادة خرب واحد وال قياسا ألن نفي وجوب الزيادة قد ثبت بدليل شرعي متواتر فلو كان إجيابه الثمانني يقتضي 

  يل اخلطاب نفي وجوب ما زاد عليها لكان أثبات الزيادة يسمى نسخا بدل

وملا قبلنا فيها خرب واحد وال قياسا متأخرين فأما تقييد الرقبة باإلميان فهو يف معىن التخصيص ألنه خيرج عتق الكافرة 
موم الكتاب أجاز عتق من اخلطاب فان كان ما اقتضى هذا التقييد خرب واحد أو قياس وكان متراخيا مل يقبل ألن ع

الكافرة فتأخر حظر عتقها يف الكفارة هو النسخ بعينه فلم يقبل فيه خرب واحد وال قياس وإن كان القياس أو خرب 
الواحد مقارنا فهو ختصيص والتخصيص يصح خبرب الواحد والقياس فأما إذا قطعت يد السارق وإحدى رجليه مث 

قطعهما وحظر قطعها إمنا يثبت يالعقل فجاز رفعه خبرب واحد وقياس  سرق فإن إباحة قطع رجله األخرى رفع حظر
ومل يسم نسخا فأما إذا أمرنا اهللا عز و جل بفعل أو قال هو واجب عليكم مث خرينا بينه وبني فعل آخر فإن هذا 

ك ألن قوله التخيري يكون مزيال حلظر ترك أوجبه علينا إال أن حظر تركه كان معلوما بالبقاء على حكم العقل وذل
أوجبت هذا الفعل عليكم يقتضي أن لإلخالل به تأثريا يف استحقاق الذم وهذا ال مينع من أن يقوم مقامه واجب 
آخر وإمنا علم أن غريه ال يقوم مقامه ألن األصل أنه غري واجب ولو كان واجبا بالشرع لدل عليه دليل شرعي 

يقتضي نفي وجوبه مع نفي دليل شرعي فاملثبت لوجوبه إمنا  فصار علمنا بنفي وجوبه موقوفا على أن يكون األصل
رفع حكما عقليا فجاز أن نثبته بقياس أو خرب واحد مثال ذلك أن يوجب اهللا علينا غسل الرجلني مث خيرينا بينه وبني 

ز و جل هذا املسح على اخلفني وكذلك إذا خرينا اهللا عز و جل بني شيئني مث أثبت معهما ثالثا فأما إذا قال اهللا ع
الفعل واجب وحده أو قال ليس يقوم غريه مقامه فإن إثبات بدل له فيما بعد رافع ملا علمنا بدليل شرعي ألن قوله 

هذا واجب وحده هو صريح يف نفي وجوب غريه فاملثبت لوجوب غريه رافع حلكم شرعي فلم جيز كونه خرب واحد 
ين من رجالكم فان مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان فهو ختيري وال قياسا فأما قول اهللا عز و جل واستشهدوا شهيد

  بني 



استشهاد رجلني أو رجل وامرأتني واحلكم بالشهادة واليمني زيادة يف التخيري وقد بينا أن الزيادة يف التخيري ليس 
يلزمه أن يكون بنسخ مينع من قبول خرب الواحد والقياس فيه ومن قال إن احلكم بالشاهد واليمني نسخ هلذه اآلية 

الوضوء بالنبيذ نسخا لقوله عز و جل فلم جتدوا ماء فتيمموا فأما إذا كانت الصالة ركعتني فقط فزيد فيها ركعة 
أخرى قبل التشهد فان ذلك يكون ناسخا لوجوب التشهد عقيب الركعتني وذلك حكم شرعي معلوم بطريقة 

لركعتني ألن النسخ ال يتناول األفعال وال هو نسخ معلومة فلم يثبت خبرب واحد وال قياس وليس ذلك بنسخ ل
لوجوهبما ألن وجوهبما ثابت وال نسخ إلجزائهما ألهنما جمزئتان وإمنا كانتا جمزئتني من دون ركعة أخرى واآلن ال 
جتزءان إال مع ركعة أخرى وذلك تابع لوجوب ضم ركعة أخرى ووجوب ركعة أخرى ليس يرفع إال نفي وجوهبا 

إمنا حصل بالعقل فلم ميتنع من هذه اجلهة أن يقبل يف ذلك خرب الواحد والقياس فأما إذا زيدت الركعة  ونفي وجوهبا
بعد التشهد وقبل التحلل فانه يكون نسخا لوجوب التحلل بالتسليم أو ناسخا لكونه ندبا وذلك حكم شرعي 

ني أو لوجوهبما أو إلجزائهما فالقول فيه ما معلوم فلم جيز أن يقبل فيه خرب الواحد والقياس فأما كونه ناسخا للركعت
ذكرناه اآلن فأما زيادة غسل عضو يف الطهارة فليس بنسخ إلجزائها وال لوجوهبا وإمنا هو رفع لنفي وجوب غسل 

ذلك العضو املعلوم نفي وجوبه بالعقل وكذلك زيادة شرط آخر يف الصالة ال تقتضي نسخ وجوب الصالة فأما 
ة بعد زيادة الشرط فهو تابع لوجوب ذلك الشرط وإجزاؤها تابع لنفي وجوبه ونفي وجوبه مل كون الصالة غري جمزئ

يعلم بالشرع وكذلك ما يتبعه فجاز قبول خرب الواحد والقياس فيه هذا إن مل يكن قد علمنا نفي وجوب هذه 
ر ذلك معلوما بشرع مقطوع األشياء من دين النيب صلى اهللا عليه و سلم باضطرار فأما إن علمناه باضطرار فقد صا

  به فلم جيز رفعه خبرب الواحد والقياس فأما قول اهللا عز و جل مث أمتوا الصيام إىل الليل فانه يفيد كون 

أول الليل طرفا وغاية للصيام كما يفيده لو قال آخر الصيام وغايته الليل ألن لفظه إىل موضوعة للغاية فاجياب 
يكون طرفا مع أن اخلطاب يفيده ويف ذلك كونه نسخا حقيقة ال يقبل فيه خرب صوم أول الليل خيرج أوله من أن 

واحد وال قياس ألن نفي وجوب صوم أول الليل معلوم بدليل قاطع فأما لو قال اهللا عز و جل صلوا إن كنتم 
ال خيرجه من مطهرين فانه ال مينع أن يقبل خرب الواحد والقياس يف إثبات شرط آخر الصالة ألن إثبات بدل للشرط 

أن يكون شرطا إذ ال ميتنع أن يكون للحكم الواحد شرطان وليس كذلك إثبات صوم جزء من الليل ألن ذلك 
خيرج أول الليل من أن يكون غاية وأما نفي كون الشرط اآلخر شرطا فلم نعلمه بالسمع وإمنا علمناه بالعقل فلم 

  يكن رفعه رفعا حلكم شرعي 

  لعبادة وأجزائها هل هو نسخ ما عداه أم الباب يف النقصان من شروط ا

اعلم أنه ملا كان الغرض هبذا الباب ذكر النقصان من شروط العبادة وأجزائها وجب أن نذكر أوال ما شرط العبادة 
وما جزؤها فشرط العبادة ما يقف صحتها عليه وهو ضربان احدمها جزء منها واآلخر ليس جبزء منها فاجلزء منها 

و مفهوم من العبادة كالركوع والسجود وما ليس جبزء فهو ما مل يكن واحدا مما هو املفهوم من هو واحد مما ه
  العبادة كالوضوء مع الصالة وال خالف يف أن النقصان من العبادة هو نسخ ملا أسقط منها 

أجزائها  واختلفوا هل هو نسخ لغريه أم ال فقال الشيخ أبو احلسن إن نسخ شرط من شروط العبادة أو جزء من
ليس بنسخ العبادة وقال إن نسخ التوجه إىل بيت املقدس ليس بنسخ للصالة وال نسخ صوم عاشوراء نسخ للصوم 



أصال وقال عند ذلك إن ما كان من شروط الصوم وما مل يكن من شروطه ال يلحقه النسخ فلذلك ملا جاز صوم 
  هر رمضان عاشوراء بنية غري مبيتة مل يكن ذلك منسوخا وثبت مثله يف ش

وعند قاضي القضاة أن نسخ شرط منفصل من شرائط العبادة ال يكون نسخا للعبادة فنسخ الوضوء ال يكون 
نسخا للصالة ونسخ جزء من أجزاء الصالة يكون نسخا للصالة وقال إن نسخ التوجه إىل بيت املقدس هو نسخ 

للصالة مل خيل إما أن يكون نسخا لصورة  للصالة وعندنا أن نسخ الشرط املنفصل كنسخ الةوضوء لو كان نسخا
الصالة وهذا حمال ألن النسخ يرفع األحكام دون صورة األفعال وإما أن يكون نسخا حلكم من احكام الصالة إما 

وجوهبا أو إجزائها وكوهنا عبادة أو نفي إجزائها مع فقد الوضوء ومعلوم أن وجوب الصالة وكوهنا جمزئة وعبادة ال 
وجوب الوضوء وأما نفي اإلجزاء مع فقد الطهارة فقد زال وذلك ألن الصالة ما كانت جتزىء بال يزول وإن زال 

طهارة فلو نسخ وجوب الطهارة لصارت جتزىء وارتفع نفي إجزائها وذلك تابع لسقوط وجوب الطهارة فان أراد 
وهم ألن إطالق القول بأن اإلنسان بقوله إن نسخ الوضوء يقتضي نسخ الصالة هذا املعىن فصحيح لكن الكالم م

الصالة منسوخة هو أنه قد خرجت عن الوجوب أو عن أن تكون عبادة واحتج قاضي القضاة لقوله إن نسخ 
الشرط املنفصل ال يكون نسخا للعبادة بأن الشرط تابع للمشروط ونسخخه ال يكون نسخا للمتبوع وهلذا مل يكن 

زء من العبادة كنسخ ركعة من الصالة فإنه ليس بنسخ لباقي نسخ طهارة بعض املياه نسخه للصالة وأما نسخ ج
الركعات ألن النسخ ال يتناول صورة الفعل وال هو نسخ لوجوب الركعات وال لكوهنا شرعية جمزئة ألن ذلك باق 
مل يرتفع لكنه رفع لوجوب تأخري التشهد ورفع لنفي إجزائها من دون الركعة ألن قبل النسخ ما كان جيوز الصالة 

ن دون هذه الركعة وإن كانت الركعة ملا نسخت وأوجبت علينا أن ختلى الصالة منها كان قد ارتفع إجزاء م
الصالة إذا فعلناها مع الركعة املنسوخة وإجزاء الصالة مع الركعة قد كان حكما شرعيا فجاز أن يكون رفعه نسخا 

واجب منه ما قارن التكبرية وما بعدها دون ما قبلها فأما التوجه حنو القبلة يف الصالة فهو هيئة من هيئاهتا ألن ال
  فنسخه ال يكون نسخا للصالة وصفاهتا وشروطها ألن الصالة 

واجبة يف كل مكان على البدل على ما كانت عليه وإمنا حرم التوجه إىل بيت املقدس فصار التوجه منسوخا وإجزاء 
فأما نسخ صوم عاشوراء فهو نسخ للصوم ألنه مل جيب  الصالة إىل بيت املقدس ووجوهبا مرتفعا دون ما سوى ذلك

الصوم إال يف ذلك اليوم نفسه ورفع وجوبه فيه رفع لوجوبه على اإلطالق ألنه مل يبق وقت آخر كان الصوم واجبا 
فيه فيبقى وجوبه فيه وجيري جمرى أن جيب علينا صالة يف مكان خمصوص مث يقال لنا ال تصلوا فيه يف أنه ال يبقى 

نا صالة واجبة وكذلك لو قيل لنا ال تصلوا يف هذا اليوم وصلوا يف يوم آخر لكانت الصالة األوىل قد نسخت علي
وإمنا كوجه إلينا إجياب عبادة أخرى بأمر آخر فكذلك نسخ صوم عاشوراء برمضان وإذا كانت مجلة الصوم قد 

صوم املنسوخ ألنه ال ميتنع اختالف سقطت مل تبق شروطه ومل جيب أن تكون شروط الصوم الثاين هي شروط ال
  العبادات يف الشروط 

  واما قول الشيخ أيب احلسن إن النسخ يتناول الوقت فال يصح ظاهره ألن النسخ يرفع أحكام األفعال دون األوقات 

  باب الطريق إىل معرفة كون احلكم منسوخا

ع التنايف أما لفظ النسخ فقد يتناول املنسوخ اعلم أن الطريق إىل ذلك شيئان احدمها لفظ النسخ واآلخر التأريخ م
وقد يتناول الناسخ أما األول فنحو أن يقول النيب صلى اهللا عليه و سلم هذه العبادة منسوخة وأما الثاين فكما قيل 



إن صوم شهر رمضان نسخ صوم عاشوراء وأما التاريخ مع التنايف فهو أن يتناىف احلكمان بان يكون أحدمها نفيا 
  أو بأن يتضادا لآلخر 

مثال التنايف قول النيب صلى اهللا عليه و سلم كنت قد هنيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها وحنو قوله ال وصية 
  لوارث وقول اهللا عز و جل اآلن خفف 

اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا اآلية فأما قوله تعاىل أأشفقتم أن تقدموا بني يدي جنواكم صدقات فاذا مل تفعلوا 
وتاب اهللا عليكم فأقيموا الصالة فال يدل على نسخ تقدمي الصدقة على مناجاة الرسول ألنه ليس يف التوبة علينا وال 

  يف األمر بالصالة والزكاة ما مينع من ذلك وإمنا يعلم النسخ من قصد النيب صلى اهللا عليه و سلم 
يف أوقات خمصوصة يف مكان خمصوص مث يوجب وأما احلكمان الضدان فنحو أن يوجب اهللا سبحانه علينا الصالة 

  علينا يف بعض تلك األوقات صالة يف مكان آخر فيكون أحدمها ناسخا لآلخر 
واألحكام املتنافية إما أن ترجع إىل مكلف واحد أو إىل مجاعة والراجعة إىل مجاعة إمنا أن ترجع إليها بألفاظ العموم 

التأريخ فيهما فنعلم أيهما هو الناسخ وأيهما هو املنسوخ فيجب بيان كال وإمنا يتم ذلك بالعمومني إذا تعارضا وعلم 
األمرين أما التأريخ فقد يعلم بقول ينىبء بنفسه عن التقدم وقد يعلم باسناد أحدمها إىل شيء متقدم وهذا الثاين 

الفالنية ومنها أن يسند  ضروب منها أن يسند أحدمها إىل زمان متقدم فيقال كان يف السنة الفالنية واآلخر يف السنة
كل واحد من احلديثني إىل غزاة سوى يف الغزاة األخرى ويعلم تقدم أحدمها على األخرى ومنها أن يسند أحدمها 

إىل فعل متقدم ومنها أن يروى أحدمها رجل تقدمت رؤيته للنيب صلى اهللا عليه و سلم على رؤية راوي اخلرب اآلخر 
عليه و سلم ملا رواه اخلرب اآلخر فأما إذا كانت رؤيته قد دامت إىل رؤية الراوي وانقطعت رؤيته للنيب صلى اهللا 

  اآلخر فليس جيب أن تكون روايته متقدمة 
وذكر قاضي القاضة أن أحد اخلربين إذا وافق حكم العقل علمنا أنه املتقدم وليس كذلك ألنه ال ميتنع أن يكون 

  نسخ ذلك مبا يقتضيه العقل ابتداء الشريعة جاءت خبالف ما يف األصل مث 

وأما الذي يعلم به تقدم أحدمها لفظا فضربان أحدمها أن يصدر من النيب صلى اهللا عليه و سلم لفظ يدل على ذلك 
كقوله صلى اهللا عليه و سلم كنت هنيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها واآلخر أن يصدر ذلك من الصحايب وذلك 

ن هذا اخلرب متقدما على هذا اخلرب ويف السنة الفالنية وال شبهة يف قبول ذلك إذا ضروب منها أن يقول الصحايب كا
كان املنسوخ غري منقول بالتواتر فان كان منقوال بالتواتر قبل ايضا عند قاضي القضاة وإن كان خرب الواحد ال 

ن بشهادهتما وإن كان احلد ينسخ به حكم متواتر كما أن شهادة الشاهدين ال يثبت هبا الزنا واحلد ويثبت اإلحصا
يتعلق باإلحصان فال ميتنع أن ال يتعلق احلكم بالشيء ويتعلق بسبب من أسبابه ولقائل أن يقول ليس كل شيء مل 

ميتنع فهو ثابت ال حمالة بل حيتاج ثبوته إىل دليل زائد على كونه غري ممتنع فأما إذا قال الصحايب كان هذا احلكم مث 
د اهللا بن مسعود أنه قال يف التشهد التحيات الزاكيات كان ذلك مرة مث نسخ وجيوز أن نسخ حنو ما روي عن عب

يقول هذا نسخ هذا كقوهلم إن خرب املاء نسخ بالتقاء اخلتانني فانه جيوز أن يكون قال ذلك اجتهادا فال يلزمنا 
ذا نسخ هذا جاز أن يكون قاله وحكى الشيخ أبو عبد اهللا عن الشيخ أيب احلسن أن الراوي إذا عني الناسخ فقال ه

اجتهادا فال جيب الرجوع إليه وإن مل يعني الناسخ بل قال هذا منسوخ قبل ذلك حنو قول عبد اهللا يف التشهد كان 
ذلك مرة مث نسخ قال ألنه لوال ظهور ذلك ما أطلق النسخ إطالقا ولقائل أن يقول إنه جيوز أن يظهر ذلك عنده من 



لقه اطالقا ويلزمه أن يرجع إىل قوله وإن عني الناسخ ألنه لوال ظهور كون اخلرب ناسخا ما جهة االستدالل فلذلك أط
  أطلق ذلك إطالقا 

  باب يف العمومني إذا تعارضا

  اعلم أن العمومني إذا تعارضا مل خيل إما أن يتعارضا من كل وجه أو من 

حلكم عن كل ما يثبت اآلخر احلكم فيه وجه دون وجه فان تعارضا من كل وجه فمثاله أن يكون أحدمها بنفي ا
على ذلك احلد يف ذلك الوقت أو يثبت أحدمها ضد ما يثبته اآلخر من احلكم وال خيلو العمومان املتعارضان من كل 
وجه إما أن يكونا معلومني أو مظنونني أو يكون أحدمها معلوما واآلخر مظنونا فان كانا معلومني مل خيل إما أن يعلم 

ا على اآلخر أو يعلم اقتران أحدمها باآلخر أو ال يعلم شيء من ذلك فان علم تقدم أحدمها اآلخر نسخ تقدم أحدمه
املتأخر املتقدم وإن مل يعلم تقدم أحدمها على اآلخر وال أهنما وردا معا فالوجه أن يرجع إىل غريمها ألنه جيوز أن 

وردا معا وأمكن التعبد بالتخيري فيهما كان التعبد  يكون كل واحد منهما هو املتأخر فيكون ناسخا وإن علم أهنما
فيهما بالتخيري فيكون املكلف خمريا بني العمل وهبذا اخلرب أو هبذا كالتخيري بني الكفارات ألنه إذا تعذر اجلمع مل يبق 

حدمها على إال التخيري وسيجيء القول يف جواز التعبد بالتخيري عند تعارض األدلة واألمارات وال جيوز أن يرجح أ
اآلخر مبا يرجع إسناده أو طريق العلم كشهادة األمة له بالصحة وال مبا يرجع ما تضمنه أحدمها من كونه حمظورا أو 
حكما شرعيا إىل غري ذلك ألن الترجيح بكثرة الرواة وغريها مما ذكرناه يؤثر يف قوة الظن فاذا كان كل واحد من 

ظن يقويه الترجيح فان قيل هال قلتم إن املسألة من مسائل االجتهاد عند اخلربين معلوما غري مظنون مل يكن هناك 
تعارض العمومني املعلومني مث رجحتم العمل بأحدمها ألمر يرجع إىل كون ما تضمنه حمظورا أو حكما شرعيا قيل إنا 

ا ذكرنا مل يثبت إن فعلنا ذلك كنا قد أسقطنا اخلرب اآلخر مع مساواة اآلخر له يف وقوع العلم بصحته ولوال م
النسخ بني كثري من األلفاظ ألن كل لفظني تضمنا حكمني متنافيني فانه ميكن أن يرجح أحدمها على اآلخر يف أكثر 
األمر وإن تأخر أحدمها عن صاحبه فاما إذا كان أحدمها معلوما واآلخر مظنونا فانه إما أن ينقل تقدم أحدمها على 

  صاحبه أو 

ك وكان املعلوم منهما هو املتأخر كان ناسخا لآلخر وإن كان املظنون منهما هو املتأخر مل ال ينقل ذلك فان نقل ذل
ينسخ املعلوم ووجب العمل باملعلوم منهما وإن مل ينقل تقدم أحدمها على صاحبه وجب العمل باملعلوم منهما إلنه إن 

علوم متأخرا عن املظنون فاملعلوم هو الناسخ كان املعلوم هو املتقدم للمظنون مل جيز أن ينسخه املظنون وإن كان امل
ففي كال احلالني جيب العمل باملعلوم فان قيل فجوزوا أن يكونا وردا معا فيكون التعبد فيهما التخيري قيل هذا إن 
 جوزناه فانه ال مينع من الرجوع إىل املعلوم وحده ألنا نرجحه بكونه معلوما وأما إن كانا مظنونني فإنه إن نقل تقدم

أحدمها فاألول منهما منسوخ بالثاين وإن نقل أهنما وردا معا رجح بينهما وعمل على األقوى منهما فإن تساويا 
فالتعبد فيهما بالتخيري وكذلك إن مل ينقل تقدم أحدمها على اآلخر وال مقارنته له أنه يرجح بينهما ويعمل على 

تهد فأما إذا كان كل واحد من العمومني عاما من وجه األقوى منهما أو يكون اإلنسان خمريا إن تساويا عند اجمل
خاصا من وجه فنحو قول النيب صلى اهللا عليه و سلم من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وهنيه صلى اهللا 
عليه و سلم عن الصالة عند قيام الظهرية وبعد صالة العصر وعند طلوع الشمس ألن اخلرب األول عام يف األوقات 

خاص يف القضاء واخلرب الثاين خاص يف األوقات عام يف القضاة ويف غريه من الصلوات اليت ال أسباب هلا وكل 



واحد منهما عام فيما اآلخر خاص فيه وليس خيلو مثل هذين العمومني إما أن يعلم تقدم أحدمها على اآلخر أو ال 
مظنونني أو أحدمها معلوما واآلخر مظنونا فان كانا  يعلم ذلك فإن مل يعلم ذلك مل خيل إما أن يكونا معلومني أو

معلومني مل جيز ترجيح أحدمها على اآلخر بقوة اإلسناد وجيوز ترجيح أحدمها على اآلخر بذلك إن كانا مظنونني وإن 
ه كان أحدمها معلوما واآلخر مظنونا جاز ترجيح املعلوم منهما عند التعارض بكونه معلوما فأما الترجيح مبا تضمن

أحدمها من كونه حمظورا أو حكما شرعيا فانه جيوز ذلك سواء كانا معلومني أو مظنونني أو أحدمها معلوما واآلخر 
  مظنونا ألن احلكم بأحدمها طريقة االجتهاد وليس يف 

ترجيح أحدمها على اآلخر إطراح اآلخر وليس كذلك إذا تعارضا من كل وجه فإن مل يترجح أحدمها على اآلخر 
د فيهما بالتخيري وقد رجح بعضهم التعلق بقول اهللا تعاىل وأن جتمعوا بني األختني إال ما قد سلف على التعلق فالتعب

بقوله عز و جل أو ما ملكت أميانكم من حيث كان قوله وأن جتمعوا بني األختني أخص مبوضع اخلالف وهو اجلمع 
  بني األختني 

أختني مملوكتني فان كانت اآلية األوىل أخص باخلالف ألن فيها  ولقائل أن يقول إن موضع اخلالف هو اجلمع بني
ذكر اجلمع بني األختني فيجب أن تكون اآلية الثانية أخص باخلالف ألن فيها ذكر املماليك وميكن أن جياب عن 

األختني ويف  ذلك فيقال إن اآلية األوىل فيها ذكر مسألة اخلالف أكثر مما يف اآلية الثانية ألن فيها ذكر اجلمع وذكر
  اآلية الثانية ذكر اململوكات فقط فلهذا كانت األوىل أخص مبوضع اخلالف وأشد تعلقا به 

فأما إن علم تقدم أحدمها على صاحبه وكانا معلومني أو مظنونني أو كان املتقدم منهما مظنونا واآلخر معلوما فان 
م ينسخ اخلاص املتقدم وهكذا جييء على قوهلم ألنه إذا املتأخر منهما جيب أن ينسخ املتقدم على قول من قال إن العا

كان عندهم أن العام املتأخر ينسخ اخلاص املتقدم ما مل يثبت كونه أعم من اللفظ املتقدم أوىل بأن يكون ناسخا وإن 
ألن  كان املتقدم معلوما واملتأخر مظنونا مل جيز عندهم أن ينسخ الثاين األول ووجب الرجوع فيهما إىل الترجيح

املظنون ال ينسخ املعلوم وإذا مل جيز أن يكون الثاين منهما ناسخا وأمكن استعماله مع الترجيح وجب الرجوع إىل 
الترجيح فأما من يقول إن العام املتأخر يبىن على اخلاص املتأخر وأن اخلاص املتأخر خيرج بعض ما دخل حتت العام 

   أن يكونا معلومني أو املتقدم فالذي جييء على مذهبه أن ال يفرق بني

مظنونني أو أحدمها معلوما واآلخر مظنونا يف استعمال الترجيح وترك النسخ بأحدمها ألنه ليس يتخلص كون املتأخر 
  أخص من املتقدم فيخرج من املتقدم ما دخل حتت املتأخر وباهللا التوفيق 

-   

  البصري املعتمد يف أصول الفقه تأليف أيب احلسني حممد بن علي بن الطيب

  م  ١٠٤٤ه  ٤٣٦املعتزيل املتوىف ببغداد 

  الكالم يف اإلمجاع

  باب يف فصول اإلمجاع



اعلم أن الغرض بذلك هو القول يف أن اإلمجاع حجة وملا كان اإلمجاع هو اتفاق من مجاعة على أمر من األمور إما 
ما ليس منه وجاز أن يكون االتفاق فعل أو ترك وجاز أن يلحق اتفاقهم اشتباه فيخرج منه ما هو منه وجيعل منه 

حجة بشرط وجاز أن يعارض قوهلم حجة أخرى ووجب أن يكون هلم طريق إىل ما اتفقوا عليه أو يكون لنا طريق 
إىل ما اتفقوا عليه وجب أن نتكلم يف كل ذلك فندل على أن اإلمجاع حجة مث يف االتفاق مباذا يقع هل هذا بالقول 

عتقاد مث نتكلم يف املتفقني فنبني من يعترب قوله يف اإلمجاع ومن ال يعترب فيه ويدخل يف كال أو بالفعل أو بالرضا واال
القسمني أبواب وهي أنه ال يعترب يف اإلمجاع بكل من بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم وال جبميع املكلفني إىل حد 

صار وباجملتهد وإن مل يشتهر بالفتوى وبالتابعي التكليف وال بالعامة يف مسائل االجتهاد ويعترب بأهل األعصار واالم
احلدث املعاصر للصحابة وبالواحد من أهل العصر فال ينعقد اإلمجاع دونه مث نتكلم فيما يتفقون عليه فنبني ما الذي 
يكون اتفاقهم فيه حجة وما الذي ال يكون اتفاقهم فيه حجة ويشتمل ذلك على أبواب وهي أنه ال يكون إمجاعهم 

يما ال يعلم صحة االجتماع إال بعد العلم بصحته فيكون حجة يف إزالة اخلالف املتقدم وهل يكون حجة يف حجة ف
  أمور الدنيا وهل يكون حجة وإن كان سبب اجتماعهم اجتهاد آرائهم فاذا عرفنا 

ما أخرج من هبذه الفصول االتفاق واملتفقني وما يكون االتفاق حجة فيه تكلمنا يف شرط كونه حجة مث نتكلم في
اإلمجاع وفيما أحلق به ويدخل يف ذلك فصول وهي هل اختالف األمة يف املسألة على قولني هو اتفاق على املنع مما 

عدامها وهل اتفاقهم على االستدالل بدليل أو اعتالل بتعليل أو تأويل هو اتفاق على املنع مما عدا ذلك وهل 
على املنع بينهما وهل اختالفهم يف املسألة على قولني هو اتفاق على  اتفاقهم على أن ال فرق بني املسألتني اتفاق

جواز األخذ بكل واحد منهما على كل حال أم ال وبعد ذلك نتكلم فيما يعارض اإلمجاع مث يف طريق اجملتمعني إىل 
ال وكيف احلال ما اتفقوا عليه ويشتمل ذلك على أنه ال بد من أن يتفقوا على طريق وهل ذلك الطريق االجتهاد أم 

فيهم إذا اتفقوا على موجب خرب الواحد مث نتكلم يف طريقنا إىل اتفاقهم ويدخل يف ذلك انقراض أهل العصر هل 
  هو طريق إىل اتفاقهم وهل عدم املخالف للقول الذي مل ينتشر طريق إىل االتفاق عليه 

  باب يف الداللة على أن اإلمجاع حجة

ألمة صواب وحجة وقال النظام ليس ذلك حجة وقالت اإلمامية ذلك صواب اعلم أن إمجاع أهل كل عصر من ا
ألن اإلمام داخل فيهم وهو احلجة فقط ودليلنا قوله تعاىل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 

ة يف تلك والوسط من كل شيء خياره واحلكيم ال خيرب خبريية قوم ليشهدوا وهو عامل بأهنم كلهم يقدمون على كبري
احلال فيما يشهدون به بل ال جيوز ذلك إذا علم أهنم يقدمون فيما يشهدون به على قبيح صغري أو كبري فصح أن ما 

  شهدوا به أنه من الدين فهو صواب 

إن قيل املراد بذلك أن يشهدوا بذلك يف اآلخرة على االمم السالفة أن أنبياءهم بلغت إليهم الرسالة وذلك يقتضي 
وال يف حال ما يشهدون دون حال الدنيا واجلواب أنه لو كان هذا هو املراد لقال سنجعلكم أمة وسطا كوهنم د

وأيضا فاهنم إن شهدوا بتبليغ الرسل إىل االمم قبلهم واالمم قد شاهدت ذلك فعلمهم بذلك أقوى من علم هذه 
ول يف اآلخرة على معىن أهنم ال يفعلون األمة فلم جيز أن يستشهد األنبياء مبن علمه أضعف وأيضا فجميع االمم عد

  القبيح فال معىن لتخصيص هذه األمة بالعدالة لو كان املراد به اآلخرة 
إن قيل قوله ليشهدوا ليس فيه لفظ عموم فيقضي أن يشهدوا جبميع أنواع الشهادات فما يؤمنكم أن يكون املراد 



و سلم العبادات عليهم قيل لو كان املراد ذلك مل يؤثر  بذلك ليشهدوا على من بعدهم بإجياب النيب صلى اهللا عليه
فيما ذكرناه من أن وصفهم بالعدالة مينع من كوهنم مقدمني على كبرية وعلى أنه إن أريد بذلك إخبارهم من جهة 

وإن  التواتر فال معىن جلعلهم عدوال هلذا الغرض ألن خبرب مثلهم يقع العلم إذا نقلوا بأمجعهم وإن مل يكونوا عدوال
أريد بذلك أنه جعلهم عدوال ليخربونا باآلحاد فذلك غري موجود يف كل واحد منهم ألنه ليس كل واحد من األمة 

  عدال إذا انفرد 
فان قيل املراد أن أكثرهم عدل قيل الظاهر من قوله جعلناكم من وجه باخلطاب إليهم وهم أهل العصر فيجب أن 

 الشيء الذي أمجعوا عليه ودانوا به ولو ثبت أن أكثرهم ال يواقعون كبرية يكونوا بأمجعهم عدوال يف تلك احلال ويف
صح أن اإلمجاع حجة ألنه إن كان كثري من األمة ال يواقعون كبرية أصال فقد حتققنا أنه إذا اتفقت االمة كلها أن ما 

  اتفقوا عليه ليس بكبري لدخول أولئك يف اجلملة 
  عدوال يف الظاهر ال يف احلقيقة  إن قيل املراد بذلك أنه جعل أكثرهم

ليشهدوا من جهة اخلرب قيل الظاهر من قوله جعلناكم أمة وسطا أهنم كذلك على احلقيقة ألن اخلرب يقتضي كون 
  املخرب على ما تناوله كما لو أخرب أنه جعلهم بيضا أو سودا 

ثبت مع ذلك كون اإلمجاع حجة فان أريد من فان قيل إن كان املراد باألمة مجيع من صدق بالنيب إىل يوم القيامة مل ي
كان موجودا حني نزلت اآلية مل يصح أن يتعلقوا باإلمجاع يف شيء إال أن يعلموا أن مجيع من كان حاضرا حني 

نزلت اآلية قال بذلك القول قيل أما القسم األول فال يصح ألن مجيع من صدق بالنيب إىل قيام الساعة ال جيوز أن 
لعبادات على غريهم ألنه ليس غريهم مكلف بعد تلك احلال وال جيوز القسم الثاين ألنه ال سبيل لنا يشهدوا بلزوم ا

إىل العلم به وقد أمرهم اهللا تعاىل أن يشهدوا وذلك يقتضي وجوب القبول علينا وال جيوز أن يقف وجوب قبولنا 
ا تكون بعد حدوثنا وموت النيب عليه السالم منهم على ما ال سبيل لنا إىل العلم به وأيضا فان الشهادة علينا إمن

  وهذا يقتضي أن يكون املراد باألمة عصر الصحابة بعد وفاة النيب عليه السالم 
دليل آخر قوله تعاىل كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر يدل على أهنم ينهون عن 

  عوا على مذهب منكر ملا هنوا عنه بل كانوا أمروا به كل منكر ألن الم اجلنس يستغرق اجلنس فلو أمج
إن قيل قوله كنتم خري أمة يقتضي تقدم كوهنم خري أمة وليس يف اآلية دليل على أهنم يستدميون هذه احلال واجلواب 

 أنه قد قيل إنه حيتمل أن يكون كان ها هنا هي الزمانية وحيتمل أن تكون زائدة وإن أفاد لفظها نصب قوله كنتم
  خري أمة كقوله تعاىل كيف نكلم من كان يف املهد صبيا وحيتمل أن تكون كان ها هنا تامة مبعىن وجدمت ويكون 

قوله خري أمة نصب على احلال وأي هذه الوجوه ثبت مل يضرنا ألن قوله خري أمة إن أفاد تقدم كوهنم كذلك فقوله 
كل حال وما ينهون عن كل منكر ألهنم لو كانوا تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر يقتضي كوهنم كذلك يف 

ينهون عن بعض املنكرات ويأمرون ببعض وينهون عن ذلك يف بعض حاالهتم دون بعض ملا كانوا خري أمة أخرجت 
للناس ألن االمم السالفة قد هنوا عن كثري من املنكر وأمروا بكثري من املعروف يف بعض احلاالت دون بعض أال ترى 

التوحيد وهنوا عن اإلحلاد وأمروا بنبوة أنبيائهم وهنوا عن تكذيبهم فوجب محل اآلية على العموم يف مجيع أهنم أمروا ب
  احلاالت 

فأما الوجهان اآلخران فاألمر يف صحة االستدالل معهما ظاهر دليل قوله تعاىل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني 
ونصله جهنم وساءت مصريا فجمع بني مشاقة الرسول واتباع غري  له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل



سبيل املؤمنني يف الوعيد فلو كان اتباع غري سبيل املؤمنني مباحا ملا مجع بينه وبني احملظور يف الوعيد أال ترى أنه ال 
به ومل ميكن جتنبه جيوز أن يقول احلكيم لعبده إن زنيت وشربت املاء عاقبتك وإذا قبح اتباع غري سبيلهم وجب جتن

  إال باتباع سبيلهم ألنه ال واسط بني اتباع سبيلهم واتباع غري سبيلهم 
إن قيل إمنا مجع اهللا بني مشاقة الرسول وبني اتباع غري سبيل املؤمنني يف الوعيد ألن اتباع غري سبيلهم قبيح بشرط 

ي أن يكون من شاق الرسول جيب عليه مشاقة الرسول وغري قبيح إذا مل يوجد مشاقة الرسول قيل له هذا يقتض
اتباع سبيل املؤمنني مع مشاقته للرسول ومشاقة الرسول ليست معصية فقط وإمنا هي معصية على سبيل الرد عليه 
واملعاندة له ألن من صدق بالنيب وفعل بعض املعاصي ال يقال إنه مشاق للرسول ومن كذب بالنيب صلى اهللا عليه و 

  سلم ورد عليه 

أن يعلم صحة اإلمجاع ألنه إمنا يعلم صحته بالسمع ومن ال يصح أن يعلم صحة اإلمجاع ال يصح أن يؤمر  ال يصح
  باتباعه يف تلك احلال 

فان قيل إن اهللا تعاىل شرط يف حلوق الوعيد مبن اتبع غري سبيل املؤمنني تبني اهلدى والالم يف اهلدى للجنس فاقتضت 
تبني مجيع اهلدى واتبع غري سبيل املؤمنني حلقه الوعيد فيدخل ما أمجعوا عليه يف  استيعاب اهلدى فكان معىن اآلية من

مجلة اهلدى فيجب تقدم بيانه بدليل سوى قول األمة مث يتبعون فيه كما أن اإلنسان إذا قال لغريه إذا تبني لك صدق 
شرط يف حلوق هذا الوعيد  فالن فاتبعه يقتضي تبني صدقه بشيء سوى قوله وقد أجيبت عن ذلك بأن تبني اهلدى

املذكور مبشاقة الرسول فقط ال يف اتباع غري سبيل املؤمنني ألن اإلنسان إمنا يكون مشاقا ومعاندا إذا تبني له احلق 
  وعرفه فكان هذا الشرط مقصورا على املشاقة فقط 

وعيد هو التوحيد والعدل وجياب عن السؤال أيضا بأن اهلدى الذي تبينه شرط يف ثبوت مشاقة الرسول ويف حلوق ال
وصدق الرسول دون تبني اهلدى الذي هو الفروع أال ترى أن من عرف التوحيد والعدل وصدق النيب صلى اهللا 

عليه و سلم وحاد عن نبوته ورد عليه كان مشاقا له وإن مل يعرف أحكام الفروع وإذا أنكر مل تكن املعرفة بأحكام 
والعدل والنبوات شرطا يف املشاقة ويف حلوق الوعيد هبا مل تكن شرطا يف حلوق الفروع وغريها مما زاد على التوحيد 

  الوعيد مبن اتبع غري سبيل املؤمنني ألن الوعيد املعلق هبما واحد 
وأيضا فان تأويل السائل يبطل فائدة متييز املؤمنني هبذا الكالم مع علمنا أنه خرج خمرج اإلعظام هلم أال ترى أن غري 

ا عرفنا أن قوال من أقاويلهم هذا فانه يلزمنا أن نقول مثل قوهلم كما يلزمنا مثل ذلك يف قول املؤمنني عند املؤمنني إذ
  السائل على أن اتباع املؤمنني هو الرجوع إىل قوهلم ألهنم قالوه 

ت الصانع جل وليس اتباعهم هو مشاركتهم يف قوهلم ألن دليال دل عليه أال ترى أنا ال نكون متبعني لليهود يف إثبا
  ثناؤه ويف نبوة موسى وإن شاركناهم يف اعتقادهم ذلك ملا مل نصر إىل ذلك ألجل قوهلم 

وأيضا فهذا السائل إن جعل سبيل املؤمنني على كل حال هذا فقد أوجب اتباعه يف كل حال ويف ذلك الرجوع إىل 
ال واجبا واألمر يفيد وجوب اتباعهم على قولنا وإن مل جيعله هذا على كل حال لزمه أن ال يكون اتباعه على كل ح

  كل حال فعلمنا أنه مل يرد تبني كل اهلدى 
فان قيل لستم بأن تتركوا الظاهر يف استغراق اهلدى بأوىل من أن نترك حنن ظاهر اآلية يف اتباع سبيل املؤمنني يف 

ى العموم لزمكم أن حتملوا اآلية كل حال ونتمسك بعموم اهلدى قيل الفرق بيننا وبينكم أنكم إذا محلتم اهلدى عل
  على وجوه ال فائدة فيها على ما بيناه من قبل وهذا اجلواب ال يقوم بنفسه إال مبا تقدم من األجوبة وفيها كفاية 



إن قيل قوله تعاىل ويتبع غري سبيل املؤمنني حيتمل أن يكون غري يف هذا الكالم مبعىن إال فيكون معىن اآلية ويتبع إال 
ؤمنني فيكون ذلك توعدا ملن مل يتبع سبيلهم ومن شك فيه توقف وملن اتبع سبيال غري سبيلهم وحيتمل أن سبيل امل

يكون صفة فيكون معىن اآلية ويتبع سبيال غري سبيل املؤمنني فال يدخل يف هذا الوعيد من مل يتبع سبيلهم وال سبيل 
لكم يف االية داللة واجلواب أن هذا السؤال  غريهم بل توقف فما يؤمنكم أن يكون غري ها هنا صفة فال يكون

يقتضي أن تكون اآلية قد حظرت على اإلنسان إذا أمجعت االمة على إباحة شيء أن يقول حبظره أو بوجوبه 
واملخالف ال حيظر ذلك وأيضا فاملتوقف يف قوهلم يتبع سبيال غري سبيلهم فقد دخل يف الوعيد أال ترى أن من شك 

  اهللا عليه و سلم يوصف أنه يتبع يف نبوة النيب صلى 

  غري سبيل املؤمنني وأيضا فاملفهوم يف قول القائل ال تتبع غري سبيل الصاحلني اتبع سبيلهم 
فان قالوا إمنا فهم ذلك ألن اسم الصاحلني مدح قيل هلم وكذلك اسم املؤمنني فيجب أن يفهم من قوله ويتبع غري 

  ني سبيل املؤمنني إجياب اتباع سبيل املؤمن
إن قيل قوله ويتبع غري سبيل املؤمنني معناه ويتبع سبيال غري سبيلهم وهذا يقتضي سبيال واحدة قيل فيجب أن حيرم 

اتباع هذه السبيل ألهنا غري سبيلهم واملخالف ال حيرم ذلك على أن قوله غري سبيل املؤمنني إن أفاد اتباع غري 
 سبيلهم كما أن اإلنسان إذا قال من دخل غري داري ضربته سبيلهم فهو عام يف كل سبيل كان موصوفا بأنه غري

  فهم منه كل دار غري داره 
إن قيل السبيل هو الطريق دون القول والفتوى فيجب أن يدخل يف ذلك ما استطرقوه دون الفتوى قيل املعلوم أنه 

ي يف طريق ال ميشون فيه فان مل يرد ما استطرقوه من الطرق اليت ميشون فيها ألنه ليس حيرم على اإلنسان أن ميش
كان املراد بذلك ما استطرقوه يف األدلة فيجب ما اعتقدوه دليال أن يكون دليال واملخالف ال يوجب ذلك على أن 

ما اجتباه اإلنسان لنفسه ومتسك به يقال إنه سبيله سواء كان دليال أو غريه ألنه يقال ملن حرم النبيذ إنه ليس 
ال لإلنسان اسلك سبيل التجار فيفهم من ذلك افعل فعلهم يف زيهم وأخالقهم وعاداهتم يسلك سبيل ايب حنيفة ويق

  فصح أن ذلك غري مقصور على األدلة 
فان قيل اجملمعون صاروا إىل ما أمجعوا عليه باستدالل واجتهاد فاالجتهاد يف تلك املسألة سبيلهم كما أن احلكم 

  دهم املصري إىل ما حكموا به وأسقطتم عنه االجتهاد بأوىل من أن الذي حكموا به سبيلهم فلم أوجبتم على من بع

توجبوا عليه االستدالل واالجتهاد وتسقطوا عنه املصري إىل حكمهم على كل حال واجلواب أنا إذا أوجبنا عليه 
دل على املصري إىل حكمهم كنا قد أمرناه باتباع سبيلهم يف احلكم ويف االستدالل ألن من يتبع اإلمجاع فقد است

احلكم الذي أمجعوا عليه وإن كان دليله غري دليل اجملمعني وليس جيب على اإلنسان أن يستدل بنفس ما استدل به 
غريه إذا ظفر بدليل آخر على أنه إن وجب على املكلف االستدالل بنفس ما استدل به األولون على احلد الذي 

ألهنم إمنا اتفقوا عليه ألجل االستدالل ويف هذا أوجبوا استدلوا به فذلك يؤديه إىل احلكم الذي اتفقوا عليه 
  مشاركتهم يف احلكم 

فان قيل إذا اتفق أهل العصر على استباحة شيء وفعلوه بأمجعهم أيلزم من بعدهم فعله ألن فعلهم سبيلهم قيل إمنا 
  لهم جيب عليه اعتقاد إباحته فأما فعله فلو اوجبناه مع أهنم مل يوجبوه لكان ذلك خالف سبي

إن قيل قوله ويتبع غري سبيل املؤمنني ال مينع من اجتماعهم على الكفر والردة فمن أين أنه ال جيوز ذلك عليهم قيل 
اآلية إن مل متنع من ذلك فهي مانعة من خمالفتهم فيما أمجعوا عليه إذا كانوا مؤمنني وال ميتنع أن تدل على أهنم ال 



  جيمعون مجيعا على الردة 
يضا فاذا اجتمع أهل كل عصر على أنه ال جيوز أن جيتمعوا على الردة كان ذلك من سبيلهم فلم جيز دليل آخر وأ

خمالفتهم فمىت ثبت هذا اإلمجاع صج االستدالل به وقد أجيب عن السؤال بأن إجياب اهللا علينا اتباع سبيل املؤمنني 
األمر باتباعهم ويف ذلك أهنم ال جيمعون مجيعا يقتضي أن ال خيلو عصر من األعصار من مؤمنني حىت يصح منا امتثال 

على الردة وهذا اجلواب غري الزم ألن إجيابه علينا اتباع سبيل املؤمنني يقتضي وجوب ذلك مىت وجد مؤمنون كما 
  يقتضي وجوب ذلك مىت أمجعوا فكما ال يلزم هبذا اإلجياب أن 

  وا يف كل عصر جيتمعوا يف كل عصر حىت يصح اتباعهم فكذلك ال جيب أن يوجد
إن قيل قوله تعاىل ويتبع غري سبيل املؤمنني يقتضي دخول النيب صلى اهللا عليه و سلم فيهم ألنه عليه السالم سيد 
املؤمنني فيجب إذا حدث حادثة يف زمان الصحابة فأمجعوا عليها أن ال تكون حجة ألنه ليس للنيب فيها قول وإمنا 

السالم فيها هو ما أمجعوا عليه إذا ثبت لكم أن اإلمجاع حجة قيل إن اهللا تعاىل  ميكنكم أن تعلموا أن قول النيب عليه
مل يعن النيب صلى اهللا عليه و سلم بقوله ويتبع غري سبيل املؤمنني وإن كان عليه السالم سيدهم ألنه لو عناه مع كافة 

لوعيد يتوجه إىل من خالف قوله دون ما املؤمنني مل يكن لذكر من سواه من املؤمنني فائدة إذ احلجة ثابتة بقوله وا
  عداه من املؤمنني فعلمنا أنه أراد غريه من املؤمنني ليدلنا على أهنم حجة كما أن الرسول حجة 

إن قيل فيجب أن ال يكون ما أمجع عليه الصحابة حجة يف زمنهم ألنه ليس يف تلك احلادثة قول ملن حضر نزول 
قبل وفاة النيب عليه السالم واجلواب أنا لو اعتربنا قول من كان مؤمنا يف ذلك  هذه اآلية من املؤمنني الذين ماتوا

الوقت فقط للزم أن ال نعترب قوهلم ألن قول االمة يف ذلك الوقت ال بد من أن يعرفه النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  فيقر عليه فتكون احلجة هي إقرار النيب عليه السالم وترك إنكاره عليه 

املؤمنني يفيد أشخاصا يستحقون الثواب واملدح فيجب أن يكون احلجة هو إمجاع هؤالء دون الفساق  إن قيل اسم
وإن خالفهم غريهم قيل كذلك نقول إال أنا إذا اعتربنا إمجاع مجيع أهل القبلة دخل املستحقون للثواب يف مجلتهم 

ع من عداهم ممن ظاهره أنه مستحق للثواب فان علمنا فسق كثري من أهل القبلة فقد ذكر أبو علي أنه يعترب إمجا
  واملدح وال اعتبار بالباطن ألن اهللا 

تعاىل ال يكلفنا اتباع سبيل املؤمنني إال ولنا طريق إىل معرفة كوهنم مؤمنني وإذا كان قد جعل لنا سبيال إىل معرفة 
  ح وأنه مل يكلفنا الباطن الظاهر دون الباطن علمنا أنه أراد اتباع سبيل من ظاهره استحقاق الثواب واملد

إن قيل ليس يصح التعليق باآلية على قول شيوخكم وال على قول غريهم أما قول شيوخكم فاملؤمنون عندهم 
املستحقون للثواب واملدح فما يؤمنكم إذا اتفقت االمة على قول أن يكون ذلك خطأ خيرجون به من استحقاق 

ا كوهنم مؤمنني إال بعد االستدالل بغري قوهلم على أن ذلك القول حق الثواب واملدح فاذا مل يأمنوا ذلك مل يأمنو
وصواب وذلك خيرج قوهلم من أن يكون دليال على كونه صوابا وشرط كون قوهلم دليال أن يكون قوال صادرا عن 

  مؤمنني وأنتم إمنا تعلمون هذا الشرط بعد العلم باملدلول وهو صحة قوهلم 
لى حكم هو من الفروع مل يستحقون به الذم ألن كل جمتهد يف الفروع مصيب وألنه خطأ فان قلتم إهنم إذا اتفقوا ع

مغفور قيل لكم املعول يف ذلك هو على اإلمجاع فمىت مل يثبت أن اإلمجاع حجة مل يصح أن يعلم ذلك على أن ذلك 
  مينع من االستدالل هبذه اآلية على حجية اإلمجاع يف غري مسائل االجتهاد 

إن اآلية تدل على اتباع قول املؤمنني ألجل قوهلم ال لدليل آخر على ما تقدم بيانه وذلك يقتضي كوهنم فان قلتم 



معينني غري موصوفني فيجب أن يكون املراد بقوله ويتبع غري سبيل املؤمنني على موجب اللغة أو من كان ظاهره قبل 
ذلك مل يصح اتباع قوهلم ألجل أهنم قالوه قيل لكم ما أمجعوا على أنه مستحق للثواب ألنا إن مل حنمل اآلية على 

لستم بأن تعدلوا عن الظاهر فتحملوا اآلية على التصديق أو حتملوا املؤمنني على من كان قبل ذلك اإلمجاع يستحق 
املدح يف الظاهر ومتسكوا بالظاهر يف وجوب اتباعهم ألجل قوهلم بأوىل من أن تتمسكوا علينا اتباع سبيل املؤمنني 

  املوصوفني سواء كانوا موجودين 

أو غري موجودين كما نقول اتبع سبيل الصاحلني وأنت تريد صاحلني موصوفني أي واتبع سبيال من حقها أن تكون 
سبيل الصاحلني وهي اليت كانوا هبا صاحلني أو يكون املراد اتبع سبيل املؤمنني يف ترك مشاقة الرسول فاذا اعتدل 

  باآلية  التأويالن سقط احتجاجكم
وأما غري شيوخكم فاهنم وإن قالوا إن املؤمن يف الشريعة هو املصدق باهللا وبرسوله فانه إمنا مل يصح هلم االحتجاج 

باآلية ألن ظاهر قوله تعاىل ويتبع غري سبيل املؤمنني يدل على حظر خمالفة مجاعة هم مصدقون باهللا بقلوهبم وذلك ال 
  سبيل إليه 

املؤمنون يف الظاهر دون الباطن ألنه ال جيوز أن يكلف اتباع من ال سبيل لنا إىل العلم به قيل  فان قالوا املراد بذلك
هلم قد تركتم الظاهر ألن من يظهر اإلميان وال يعتقده ليس مبؤمن على التحقيق واآلية تفيد تعليق الوعيد على من 

هر جاز لنا أن نقول املراد باآلية سبيل خالف من هو مؤمن على احلقيقة فان جاز لكم أن تعدلوا عن هذا الظا
املؤمنني املوصوفني على ما تقدم بيانه وترك الظاهر يف كون املؤمنني املذكورين يف اآلية معينني إن كان الظاهر يفيد 

  كوهنم معينني فنترك ظاهرا يف االية ونتمسك بغريه كما تركتم ظاهرا يف االية ومتسكتم بغريه 
موا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا وقد قيل إنه استدل بذلك بأن أمر باالعتصام حببل اهللا على أهنم دليل قوله تعاىل واعتص

  قد اعتصموا به وهذا باطل ألن األمر ال يدل على وقوع امتثاله 
  وميكن أن يستدل باآلية من وجوه أخر 

  منها أن يقال إذا أمجع أهل العصر على قول مل جيز لبعضهم أن يترك هذا 

ل ألهنم إذا فعلوا ذلك كانوا قد تفرقوا واهللا تعاىل قد هنى عن ذلك واجلواب أنه إن كان ما أمجعوا عليه حقا القو
فقد حرم عليهم التفرق عنه وإن كان خطأ وجب عليهم بأمجعهم العدل عنه واإلمجاع على احلق وأن ال يتفرقوا عنه 

  مجاع حقا فقد قال املخالف إنه حيرم عليهم التفرق وإن مل حيصل اإل
ومنها أن يقال إذا أمجع أهل العصر على قول مل جيز ألهل العصر الثاين أن خيالفوهم ألنه إذا خالفهم أهل العصر 

الثاين كان أهل العصر الثاين قد تفرقوا واجلواب أنه ال يوصفون بأهنم متفرقون إذا أمجعوا على خمالفة أهل العصر 
  هنوا عن ذلك ألنه جيب عليهم االجتماع على احلق األول فان افترقوا هم على قولني فقد 

ومنها أن يقال إذا خالف أهل العصر الثاين ألهل العصر األول فقد صار أهل العصر األول مع الثاين متفرقني والنهي 
مينع من ذلك واجلواب أن أهل العصر األول غري موجودين يف هذه احلالة فيقال إهنم مع أهل العصر الثاين منهيون 

ن التفرق وأيضا فان املفهوم من قوله تعاىل واعتصموا حببل اهللا مجيعا وقوله وال تفرقوا هو أن ال يتفرقوا يف ع
االعتصام حببل اهللا كما أن املفهوم من قول اإلنسان لعبيده ادخلوا الدار أمجعني أي ال تتفرقوا يف دخول الدار 

عتصام حببل اهللا تعاىل حىت يعلم من بعدهم أهنم قد هنوا عن فيجب على املستدل أن يبني ما أمجع أهل العصر عليه ا
  مفارقتهم وهذا غري ظاهر ألن قوله وال تفرقوا مطلق يف النهي عن التفرق فيتناول كل شيء 



دليل قال اهللا تعاىل يآيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فان تنازعتم يف شيء فردوه إىل 
  الرسول فشرط التنازع يف وجوب الرد إىل الكتاب والسنة فدل أهنم إذا مل يتنازعوا مل جيب الرد ألن اهللا و

  تعليق احلكم بالشرط يدل على أن ما عداه خبالفه 
ولقائل أن يقول أيسقط وجوب الرد إىل الكتاب والسنة ويصري ترك ذلك مباحا إذا اتفقوا على احلكم بالرد إىل 

إذا اتفقوا على ذلك من غري رد إليهما فان قلتم بالثاين جوزمت وقوع اإلمجاع من غري دليل الكتاب والسنة أو 
وجواز ذلك مينع صحة اإلمجاع وإذا قلتم باألول نسبتم إىل اهللا تعاىل ما ال جيوز ألن طلب احلكم من الكتاب 

ترك املستحيل عبث ال يصدر والسنة بعد ما وجد منهما حمال إذ طلب ما هو موجود عند الطلب مستحيل فإباحة 
  عن حكيم 

فان قيل فما املراد باآلية قيل املراد هبا احلث على طاعة أوىل األمر وهم األمراء فما تدبروا به من أمر الدين والدنيا 
وا مما ال نعلم أنه خطأ فان ظننا أنه خطأ ونازعناهم فيه رددناه إىل اهللا ورسوله وهذا كما لو قال اإلنسان لعبيده أطيع

  من أوليه عليكم فان تنازعتم وختالفتم فردوه إيل لفهم منه ما ذكرناه 
دليل وهو قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ال جتتمع أميت على خطأ فنفى مجيع اخلطأ عن إمجاعهم ألن ذلك نفي 

وينبغي أن يتشاغل  لنكرة تعم ومما أمجعوا عليه أنه ال جيوز خمالفة ما أمجعوا عليه فيجب كون ذلك صوابا غري خطأ
  بتثبت اخلرب مث بالكالم يف متنه وقد سلك الناس يف تثبيته وجوها 

منها أن اخلرب وإن نقل باآلحاد فان معناه بالتواتر روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أميت ال جتتمع على 
بعد وقال ما رآه املؤمنون حسنا فهو عند ضالل وقال يد اهللا مع اجلماعة وقال الشيطان مع الواحد وهو من االثنني ا

اهللا حسن وقال من خالف اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه قالوا فجرى ذلك جمرى ما تناقل 
باآلحاد من تفاصيل سخاء حامت يف أنه قد صار بإمجاعه متواترا ولقائل أن يقول إن هذه األخبار تبلغ مخسة أو ستة 

  أو ستة خربا مل جيب أن يكون معلوما ولو روى مخسة نفر 

ولو وجب أن يكون بعض هذه األخبار صحيحا مل مينع أن يكون الصحيح منها قوله الشيطان مع الواحد وهو من 
االثنني ابعد وذلك يدل على أن األغلب فيما اجتمع عليه كونه صحيحا وليس ذلك من األخبار عن سخاء حامت 

  الف يف سخاء حامت وميكن أن خيالف يف هذه األخبار بسبيل ألنه ال ميكن ألحد أن خي
ومنها أن التابعني اعتقدوا بأمجعهم صحة اإلمجاع ومل يظهر فيما بينهم شيء ألجله صاروا إىل هذا الرأي إال هذا 
ترى  اخلرب فعلمنا أهنم صاروا إليه ألجله والعادة يف أمتنا أهنا ال جتتمع على موجب خرب إال وقد قامت احلجة به أال

أنه ما نقل باآلحاد ومل تقم احلجة به مل يتفقوا على موجبه ملا كان حكمهم مبوجبه موقوفا على االجتهاد يف حال 
الراوي ولقائل أن يقول إين ال أعلم أن مجاعة التابعني اعتقدوا كون اإلمجاع حجة كما ال أعلم ذلك يف أهل هذا 

لقائل المرأته أنت حرام أنه ليس بشيء وهذا خبالف إمنا أفتت العصر سيما وقد روي عن بعضهم أنه قال يف قول ا
به الصحابة ولو ثبت أهنم أمجعوا على ذلك مل نأمن أن يكون إمنا اعتقدت صحة اإلمجاع ألجل اآليات فقط ال للخرب 

عتقدوا صحة ولو علمنا أهنم اعتقدوا صحة اإلمجاع ألجل اخلرب مل نعلم أنه صحيح ألهنم إن قالوا فإنه ال جيوز أن ي
اإلمجاع خبرب مل يقم به احلجة ألن ذلك خطأ واالمة ال جتتمع على خطأ كانوا قد سلموا صحة اإلمجاع وبنوا عليه 

الدليل فان أوجبوا ذلك ألن احلكم خبرب الواحد موقوف على االجتهاد يف حال الراوي وذلك مينع من اتفاق 
على احلكم من جهة القياس واالجتهاد وجيوز من جهة العقل أن مجاعتهم على موجبة قيل هلم أليس جيوز أن جيمعوا 



جيمعوا من جهة الشبه وإن أوجبوا ذلك ألهنم استقرءوا األخبار فوجدوا ما كان منها قد قامت احلجة به قد اتفقوا 
ها قيل هلم ومل على موجبه وما مل تقم احلجة به مل جيمعوا عليه أال ترى أن أخبار اآلحاد يف الفقه مل جيمعوا على موجب

زعمتم أن عادهتم مستمرة بذلك يف كل ما مل تقم احلجة به من األخبار وما أنكرمت أن يكون هذا اخلرب مل تقم احلجة 
  به وأمجعوا على 

موجبة وقد تركت الصحابة آرائهم خبرب محل بن مالك وصاروا إىل خرب عبد الرمحن يف اجملوس وأمجعوا على أنه ال 
  متها خبرب واحد تنكح املرأة على ع

وإن قالوا مل جيمعوا على ذلك إال لقيام احلجة به قيل تثبتوا ذلك حىت يصح استداللكم ولو كانوا أمجعوا على ذلك 
  لقيام احلجة هبذه األخبار مل يصح االستدالل بذلك على قبول األخبار املظنونة 

مل نوجب أن جيمعوا على موجب خرب الواحد وإمنا فان قالوا أليس بعض أخبار اآلحاد مل جيمعوا على موجبها قيل إنا 
  جوزنا ذلك وجوزنا خالفه فلم يلزمنا ما ذكرمت 

فان قيل ال جيوز على التابعني مع شدة تدينهم وإعظامهم للدين أن يقطعوا على كون شيء حجة يف الشرع مبا ال 
نسخ الشرع حبسب شهوات بعضهم  يوجب القطع واليقني كما ال جيوز واحلال هذه أن يقبلوا خرب واحد يف جواز

واجلواب أنه جيوز أهنم اعتقدوا ذلك لشبهة كما اعتقد كثري من أصحاب احلديث يف اهللا تعاىل ما يستحيل عليه 
ألخبار آحاد بالتقليد وال ميتنع أن يكونوا ظنوا صدق الراوي ومل يقطعوا به فظنوا أن اإلمجاع حجة واعتقدوا 

د ظنوا صحته كما اعتقدوا وجوب قبول خرب الواحد يف األحكام إذا ظنوا صدق وجوب ما أمجعوا عليه ألهنم ق
الراوي وما ذكروه من اعتقادهم النسخ حبسب الشهوات فانه جيوز عليهم أن يقبلوا خربا مرويا يف ذلك إال أن 

عاد من إمجاعهم يعلم أن إمجاعهم حجة أو يعلم أهنم قد استبعدوا تغري الشرع حبسب شهوات الناس فمنع هذا االستب
على صحة اخلرب وليس اتفاق االمة على احلق مبستبعد كاستبعاد تغري الشرع بالشهوات بل األغلب عند الناس أن 
احلق ال خيفى على اجلمع الكثري والناس الشريفة يعظمون االمة فاخلرب الواحد ينفي اخلطأ عنهم ويطابق هذا املستقر 

  حبسن الشهوات ينايف ملا تكن يف نفوس االمة  يف أنفسهم وورود اخلرب بنسخ الشريعة

وليس ميتنع أن يستدل مستدل على وجوب املصري إىل اإلمجاع بأخبار اآلحاد ألن العقل عندنا يدل على وجوب 
قبول خرب الواحد من حيث التحرز عن املضار فاذا روى الواحد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن أمته ال جتتمع 

هنم كذلك ولزمنا العمل مبا حكموا به كما أن املسافر لو أخربه من ظاهره الصدق عن بعض من يثق على خطأ ظننا أ
به أنه يأمر بالرجوع يف سفره إىل رثد يف طريقه فانه ال يغلط أو أنه قليل الغلط يف السفر لزمه الرجوع إليه إذا غلب 

هذه األخبار ال تقتضي القطع على إصابة اجملتمعني على ظنه صدق الراوي وإصابته من أمره بالرجوع إىل رثد إال أن 
  وإمنا يسوغ االستدالل باإلمجاع يف األعمال دون العلوم 

  فأما الكالم يف منت اخلرب فقد تقدم طرف منه وهو كيفية االستدالل به ويرد عليه وجوه 
ن اجلماعة املعظمة ال جتتمع منها أن يقال هال كان اخلطأ املنفي عنها هو السهو وليس هو خالف احلق واجلواب أ

على السهو كما ال جيوز أن جتتمع على مأكل واحد فلو كان املراد ما ذكروه مل يكن فيه فائدة كما لو قال أميت ال 
جتتمع على مأكل واحد وأيضا فجميع االمم ال جيوز أن جيتمعوا على السهو فمدح هذه األمة بذلك وختصيصهم به 

  ال فائدة فيه 
وي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال مل يكن اهللا ليجمع أميت على اخلطأ قالوا وحنن نقول بذلك ومنها أنه ر



ألن اهللا تعاىل ال حيمل العباد على اخلطأ واجلواب أنا جنمع بني اخلربين فنقول ال جيتمعون على اخلطأ ومل يكن اهللا 
اخلطأ فلو كان املراد باخلرب هذا مل يكن يف ختصيص االمة ليجمعهم على اخلطأ على أن اهللا تعاىل ال حيمل أحدا على 

  به معىن 
ومنها أنه روي أنه قال أميت ال جتتمع على ضالل والضالل هو الكفر دون غريه واجلواب أنا جنمع بني ذلك وبني 

  اخلرب النايف ألنواع اخلطأ عنهم 

  قال فعلتها إذا وأنا من الضالني  وأيضا فكل معصية ضالل ألنه قد عدل هبا عن احلق ومنه قوله تعاىل
ومنها أن يقال ما املراد بأمة النيب صلى اهللا عليه و سلم فيقال اختلف الناس يف ذلك فقال قوم أمته كل من بعث 

إليه وقال آخرون بل هم كل من صدقه وهو الصحيح ألنه املفهوم من إطالق قولنا أمة النيب وألن املسلمني يدعون 
ون لكل من بعث النيب إليه فان قيل فيجب أن يقع قوله أميت على من صدقه إىل انقطاع التكليف ألمة حممد وال يدع

ألنه ليس فيه بعد ذلك تكليف فيحتج فيه باإلمجاع واجلواب أن قوله عليه السالم أميت ال جتتمع على خطأ ال يتناول 
دقا يف تلك احلال ولقائل أن يقول إن إال من كان يف ذلك العصر دون من مل يوجد ألن من مل يوجد ال يكون مص

كان املراد بقوله أميت ال جتتمع على خطأ كل من صدقه إىل انقطاع التكليف مل يكن يف اخلرب داللة على أن اإلمجاع 
حجة ووجب أن يكون املراد باخلرب ما ذكرناه وإن كان املراد باخلرب من هو موجود مبن صدقه وجب أن ال يدخل 

كان موجودا من أمة النيب صلى اهللا عليه و سلم عند قوله أميت ال جتتمع على خطأ فال ميكن  حتت اخلرب إال من
واحلال هذه أن تستدلوا بامجاع الصحابة بعده مع علمهم أن كثريا ممن كان حيا عند ورود هذا اخلرب من النيب صلى 

 صلى اهللا عليه و سلم إمنا عىن هبذا الكالم اهللا عليه و سلم قد تويف أو جتويزكم أنه توىف وما تنكرون أن يكون النيب
أن من عاصر هذا القول فيه ال جيتمع على خطأ ومل يكن قصده أن جيتمع بقوهلم ألهنم إذا أمجعو على شيء فأقره 

النيب صلى اهللا عليه و سلم فاحلجة هي إقراره فان قلتم إن املصدقني به بعد وفاته هم أمته فدخلوا حتت ظاهر اخلرب 
  كم إمنا يدخلون حتته لو كانوا مجيع أمته وليسوا مجيع أمته بل مجيع أمته هم مع تقدمهم قيل ل

ومنها قوهلم ومل إذا كانوا ما أمجعوا عليه ليس خبطأ فيكون حجة فان قلتم ألن األمة أمجعت على أنه ال جيوز خمالفة ما 
  أمجعوا عليه قيل لكم ومىت 

جيتمعوا على خطأ فان أدعيتم أن الصحابة والتابعني كلهم كانوا يعتقدون  أمجعوا على ذلك وفيهم من يقول جيوز أن
أن االمة ال جتتمع على خطأ مل يسلم اخلصم لكم ذلك قيل قد أجاب قاضي القضاة عن السؤال بأن املعترب هو 

اويل االمة بإمجاع من يقول إن األمة ال جتتمع على خطأ وإن جاز خمالفتهم لكان هذا القول احلق قد أخرج عن أق
  ألنه ليس فيهم من مجع بني هذين القولني ويف ذلك اتفاقهم على اخلطأ يف مسألتني وسيجيء القول يف ذلك 

دليل اجلماعات الكثرية على اختالف مهمهم وأغراضهم ال جيوز أن يتفقوا على قول إال لداع وال جيوز أن يكون 
ولو دعتهم الشبهة لنقلت ونقل خوضهم فيها فاذا مل تنقل  التقليد هو الذي دعاهم ألن كثريا منهم يبطل التقليد

علمنا أنه حبجة قاطعة وجيري جمرى اتفاقهم على رواية ما شاهدوه يف أنه ال جيوز اخلطأ عليهم فيه واجلواب أن العقل 
ألمم على جييز اتفاق اجلماعات الكثرية على اخلطأ من جهة الرأي ويلزمهم على ما قالوه أن ال جيوز اتفاق مجيع ا

خطأ وكذلك كل مجاعة من األمة يقع العلم خبرب مثلها ويلزم إذا نقلوا ما أمجعوا ألجله أن جيوز وأن كونه شبهة 
ألهنم إمنا أحالوا أن جيمعوا عن شبهة ال تنقل وعلى أنه ال ميتنع أن يكون بعضهم صار إىل القول بشبهة مث قلدهم 

هم أو الستثقاهلم النظر وتصويبهم التقليد وعلى أن كثريا من الناس يظهر الباقون حملبتهم هلم وانصراف أهوائهم إلي



القول بفساد التقليد مث ينظر يف الدليل فاذا شق عليه استعماله قطع النظر وقلد وال ميتنع أن يكونوا بأمجعهم صاروا 
جة إذا أمجعوا على إىل القول بشبهة فظنوها حجة فأضربوا عن نقلها لظنهم أهنا حجة كما يضربون عن نقل احل

  موجبها 
والفرق بني رواية اجلماعة الكثرية عما شاهدته وإن مل يقع اللبس فيه وبني ما قالته من جهة الرأي أن الرأي يعترضه 
الشبهة واألهواء فتصري األهواء مع التقصري يف النظر الشبهة بصورة احلجج فال يؤمن أن يكونوا اتفقوا لذلك وهذا 

  زال اللبس فيه ألن كل واحد منهم عامل مبا صنف عما شاهدوه و

  شاهدوه وال جيوز مع كثرهتم أن خيربوا مبا يعلم كل واحد منهم أنه كان فيه وأن غريه يعلم أنه كاذب فيه 
دليل قد ثبت دوام شرعنا إىل انقضاء التكليف فوجب أن يكون قول االمة حجة ليدوم قيام الداللة على اتصال 

جة يف ذلك القرآن واالجتهاد واألخبار على أن شرعنا منقطع بانقطاع التكليف كانقطاع الشرع واجلواب أن احل
شرع من قبلنا بالنسخ فدوام كل واحد من الشرعني كدوام اآلخر أو تقارنه فكما ال جيب أن يكون قول إحدى 

  االمتني حجة مل جيب يف األخرى مثله 
أحدها أن حييل وقوع اإلمجاع واآلخر أن حييل ثبوت الطريق  وأما من خالف يف اإلمجاع فانه يسلك مسالك ثالثة

  إليه واآلخر أن يقول ليس يف العقل وال يف السمع دليل عليه 
  أما إحالة اإلمجاع فمن وجهني 

أحدمها أن يقول يستحيل أن جيوز على كل واحد من األمة اخلطأ وال جيوز على مجاعتهم كما يستحيل أن يكون 
ومجاعتهم غري مصيبني وأن يكون كل واحد منهم أسود ومجاعتهم غري سود واجلواب أن  كل واحد منهم مصيبا

املستحيل هو أن يقال إن كل واحد من االمة جيوز كونه خمطئا يف القول الذي اتفقوا عليه ومجاعتهم غري خمطئني فيه 
ا اجتمع مع مجاعة االمة مل يكن ومل نقل ذلك وإمنا نقول إن كل واحد منهم جيوز أن يكون قوله خطأ إذا انفرد وإذ

قوله خطأ وليس ميتنع أن يفارق الواحد اجلماعة أال ترى أن كل واحد منهم جيوز أن يأكل اليوم مأكال خمصوصا وال 
جيوز أن جيتمعوا على أكله يف ذلك اليوم ونظري ما ذكروه أن نقول كل واحد منهم خمطىء والكل يف ذلك القول 

القائل الكل ليسوا بسود وكل واحد منهم أسود ونظري قولنا يف اإلمجاع أن نقول كل غري خمطىء وهو نظري قول 
  واحد من الناس 

  جيوز أن يكون أسود يف البلد الفالين فان اجتمعوا يف بلد آخر مل يكونوا سودا بل بيضا 
االستغناء به وال جيوز والوجه اآلخر يف إحالة اإلمجاع قوهلم لو انعقد اإلمجاع لكان إن انعقد عن نص وجب نقله و

انعقاده عن أمارة ألهنم على كثرهتم واختالف مهمهم ال جيوز اتفاقهم عن األمارات املظنونة واجلواب أنه ال ميتنع أن 
يتفقوا عن نص ال ينقلوه اكتفاء باإلمجاع أو ينقل ويكون حمتمال فيستغىن باإلمجاع عن النظر فيه وجيوز اتفاقهم عن 

  ق اجلماعات عن شبهة أمارة كما جاز اتفا
وأما من قال ال طريق إىل إثبات اإلمجاع فسيجيء يف باب منفرد ومن قال ال دليل على صحة اإلمجاع فقوله باطل ملا 

  تقدم من الدليل 

  باب يف االتفاق مباذا يكون



ن بالرضا حنو أن اعلم أن االتفاق يكون من اجلماعة بالفعل حنو أن يفعلوا بأمجعهم فعال واحدا ويكون بالقول ويكو
خيربوا عن أنفسهم بالرضا وحنو أن يظهر القول فيهم وال يظهرون كراهية مع زوال التقية وقد جيتمعون على الفعل 

وعلى القول وعلى اإلخبار عن الرضا يف مسألة واحدة وكل هذه األشياء أدلة على االعتقاد حلسن ما رضوا به 
ى حسنه من حيث كان العقل دليال على اعتقادهم حلسنه ومن حيث ولوجوبه على أن اتفاقهم على الفعل يدل عل

كانوا قد اتفقوا على فعله ألنه لو كان خطأ ما اجتمعوا على فعله كما ال جيتمعون على اعتقاد حسنه وقد جيتمعون 
را على ترك القول يف الشيء وعلى ترك فعله فيدل ذلك على أنه غري واجب ألنه لو كان واجبا لكان تركه حمظو

  ويف ذلك إمجاعهم على احملظور وجيوز أن يكون ما تركوه مندوبا إليه 

ألن تركه ليس مبحظور وذلك حنو أن يتركوا اعتقاد األفضل من بعض أهل األعصار باب يف أنه ال اعتبار يف 
  االمجاع جبميع من بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم إليه 

عليه و سلم هم املكلفون إىل انقضاء التكليف من مؤمن وكافر وجمتهد اعلم أن مجيع من بعث إليه النيب صلى اهللا 
وغري جمتهد وال اعتبار بالكافرين يف اإلمجاع ألنه ال ميكنهم معرفة األحكام الشرعية فوقوف اإلمجاع عليهم يؤدي 

ال تتناول الكافر  إىل تعذر اإلمجاع لوقوفه على ما هو متعذر وألن اإلمجاع ال تعلم صحته إال بالسمع وأدلة السمع
كقوله تعاىل ويتبع غري سبيل املؤمنني وقوله كنتم خري أمة أخرجت للناس وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا 

لتكونوا شهداء على الناس اآلية وقوله صلى اهللا عليه و سلم اميت ال جتتمع على خطأ وهذا االسم ال يفهم من 
ؤمنني إىل انقضاء التكليف ألن يف أدلة اإلمجاع ما يقتضي أن أهل العصر إطالقه الكافر وال اعتبار يف اإلمجاع بكل امل

الواحد حجة وألن اإلمجاع حجة فلو اعتربنا يف اإلمجاع مجيع املكلفني إىل آخر التكليف مل يكن حجة ألنه ليس 
  بعدهم تكليف فيكون إمجاعهم حجة فيه 

يكون حجة عليه وال يؤمن أن حيدث بعدهم من فان قيل يكون حجة على من أمجع معهم مث فارقهم قيل كيف 
  خيالفهم فال يكون مجيع املكلفني إىل انقضاء التكليف متفقني على ذلك احلكم 

وأما غري اجملتهدين فذكر قاضي القضاة أن األقوال املنتشرة يف االمة ضربان أحدمها منتشر يف اخلاصة فقط كمسائل 
  االجتهاد واآلخر منتشر يف 

ة وذلك ضربان أحدمها معلوم باضطرار من دين النيب صلى اهللا عليه و سلم والثاين غري معلوم من اخلاصة والعام
دينه باضطرار فاملعلوم من دينه باضطرار كالصلوات اخلمس وصوم شهر رمضان وحترمي البنت وما أشبه ذلك وما 

يح أن ذلك معلوم من الدين هذه سبيله يستغىن يف االحتجاج عليه عن قول منقول عن النيب أو إمجاع والصح
باستدالل ألنا لو نعلم تواتر النقل عن النيب عليه السالم بتحرمي البنت أو تواتر نقل القرآن وأنه ال جيوز أن حيرم 

شيئا إال وهو معتقد لتحرميه مل نعلم أنه يعتقد حترمي ذلك أال ترى أنه لو مل ينقل إجياب صوم شهر رمضان عنه مل يعلم 
وكذلك لو علمنا النقل يف ذلك وجوزنا أن يوجب ما ال نعتقد وجوبه علينا مل يعلم ذلك وكذلك دينه يف ذلك 

القول يف كل ما يدعى أنه معلوم باضطرار أنه من دين النيب صلى اهللا عليه و سلم وإمنا اشتبهت احلال فيه ألن العلم 
  بأنه من دينه ظاهر ومل حيصل فيه نزاع بني االمة 

نتشرة يف اخلاصة والعامة وهي معلومة من الدين باستدالل فذكر قاضي القضاة أن منها حترمي بنت وأما األقوال امل
  البنت وأن بنت اخلالة خمالفة يف التحرمي للخالة ومعرفة أوقات الصلوات 

ولقائل أن يقول أما معرفة أوقات الصلوات على التفصيل فمن مسائل االجتهاد ألنه يدخل يف تفصيل ذلك معرفة 



خر الوقت وذلك جمتهد فيه وأما معرفة أوقات الصلوات على اجلملة وحترمي بنت البنت فالعامة إمنا تعرف ذلك آ
يالرجوع إىل العلماء ال باالستدالل ألن املكلف إمنا يعرف ذلك استدالال بظواهر تعلم أهنا قد جتردت عما يعارضها 

  نظر يف هذه الظواهر وال فتشت عما يعارضها وإمنا يعلم عدم ذلك بعد أن يفتش الشريعة والعامة مل ت
فأما مسائل االجتهاد فقد اختلف الناس يف اعتبار العامة فيها فقال قوم إن العامة وإن وجب عليها اتباع العلماء فان 
امجاع العلماء ال يكون حجة على أهل العصر الثاين حىت ال تسوغ خمالفتهم إال بأن يتبعهم العامة من أهل عصرهم 

  مل يتبعوهم مل جيب على أهل العصر الثاين من العلماء اتباعهم وقال  فان

  آخرون إمجاع العلماء حجة على من بعدهم اتبعهم عوام عصرهم أو مل يتبعوهم 
واحتج األولون بأنه إمنا كان قول االمة حجة الهنا بأمجعها معصومة من اخلطأ وليس ميتنع أن تكون مجاعتهم اخلاصة 

من اخلطأ فاذا مل ميتنع ذلك وكانت ظواهر اإلمجاع تتناول اخلاصة والعامة وجب اشتراط دخول والعامة معصومة 
العامة ووجب القول بأن اللطف إمنا يثبت لالمة بأمجعها وهذا هو اإلمجاع يف قوله تعاىل ويتبع غري سبيل املؤمنني 

كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا اآلية وهذا يتناول العلماء وغريهم وقوله كنتم خري أمة أخرجت للناس وقوله و
  كل ذلك خطاب مواجهة يتناول مجيع من كان يف ذلك العصر من االمة كاخلطاب بالعبادات 

واحتج الذاهبون إىل القول الثاين بأن العامة يلزمها املصري إىل قول العلماء فهو كاملنصرف فيها فلم يكن بقبوهلا 
  اعتبار 

عليها املصري إىل قول غريها ال يعترب بقوهلا وما أنكرمت أنه وإن وجب ذلك عليها فانه  ولقائل أن يقول ومل إذا وجب
ال يكون حجة من دوهنا وميكن أن حيتج يف املسألة أيضا فيقال إن األمة إمنا يكون قوهلا حجة إذا قالته باالستدالل 

والعامة ليست من أهل النظر واالستدالل ألنه ال جيوز أن حتكم بغري دليل فهي إمنا عصمت من اخلطأ يف استدالهلا 
  على احلوادث فتعصم منه 

فان قالوا ال مينع أن يكون اللطف ثابتا جلماعة االمة جمتهدها وغري اجملتهد منها وال يكون لبعضها لطف يعصمها من 
أن تكون معصومة اخلطأ قيل إذا كان اللطف إمنا يعصم من اخلطأ يف االستدالل ومل يكن من العامة استدالل مل يصح 

  فيه وهبذا الوجه خيص ظواهر اآليات 

  باب يف إمجاع أهل األعصار

ذهب أكثر الناس إىل أن إمجاع أهل كل عصر حجة على من بعدهم وقال أهل الظاهر إمجاع الصحابة وحده حجة 
  دون غريهم من إمجاع أهل األعصار 

تعاىل ويتبع غري سبيل املؤمنني والتابعون مؤمنون  ودليل األولني أن أدلة اإلمجاع ال ختص عصرا دون عصر لقوله
وكذلك أهل كل عصر وقوله تعاىل وكذلك جعلناكم أمة وسطا وقوله تعاىل كنتم خري أمة أخرجت للناس وقوله 

  صلى اهللا عليه و سلم ال جتتمع أميت على اخلطأ 
لسمعية ختتص بالصحابة دون غريهم ألن واملخالف حيتج بأشياء منها اإلمجاع إمنا عرف كونه حجة بالشرع واألدلة ا

قوله كنتم خري أمة أخرجت للناس وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا خطاب مواجهة يتناول ظاهره احلاضرين وهم 
الصحابة دون غريهم فال ميتنع أن يكون اهللا تعاىل عناهم باخلطاب ليميزهم هبذا املدح وقوله ويتبع غري سبيل املؤمنني 

فأما التابعون فاخلطاب ال يتناوهلم وحدهم بل يتناوهلم مع ما تقدم من الصحابة ألن املؤمن هو يتناول الصحاب 



املستحق للثواب سيما وهذا اخلطاب خرج خمرج املدح والصحابة بعد موهتم يستحقون املدح والثواب وإذا كان 
الصحابة قول يف احلادثة يف زمن املؤمنون هم التابعون مع ما تقدم من الصحابة فاستحال أن يكون ملن تقدم من 

  التابعني واستحال أن يكون جلماعة املؤمنني قول أو مل يكن إذ املخالف يف احلالتني خمالف لبعض املؤمنني ال جلميعهم 
  فان قلتم إذا مل جيز أن يعين اهللا تعاىل بقوله ويتبع غري سبيل املؤمنني 

ل فيما حدث بعدهم وجب أن يعين اهللا تعاىل بقوله التابعني دون من تقدم من الصحابة ألنه ال ميكن أن يكون هلم قو
من تقدم فيدخل من خالفهم حتت الوعيد قيل إنه مل يعن من تقدم ملا ذكرمت وال عىن احلاضرين من التابعني ألهنم 

مجاع الصحابة بعض املؤمنني وإمنا عىن من يطلق عليه يف وقته أنه مجاعة املؤمنني وليس ذلك إال الصحابة فقلنا إن إ
وحدهم حجة وكذلك قوله ال جتتمع أميت على ضالل ال يتناول التابعني وحدهم ألنه ال يطلق عليهم يف عصرهم 

أهنم مجيع أمة النيب عليه السالم بل يقال إهنم بعض أمته ويطلق القول يف عصر الصحابة بأهنم اآلن مجيع أمته اجلواب 
اسم املؤمنني اشتقاق من التصديق ألن من مل يصدق يف احلال حىت مات ال إن هذا السؤال ال يتوجه على من قال إن 

  يطلق عليه اسم مؤمن وال يوصف ايضا بأنه ليس مبؤمن ألنه يوهم أنه كان مؤمنا 
وال يلزم الشيخ أبا هاشم رمحه اهللا ألن الم اجلنس ال يوجب االستغراق وجيوز أن يدخل حتته ثالثة فصاعدا فمىت 

عنا على أنه قد أريد به ثالثة فلم جيب أن يكون أريد باملؤمنني جمموع الصحابة والتابعني إال أن تركنا وظاهر قط
اإلمجاع الذي يعرفه اخلصم قد منع أن يراد باآلية بعض أهل العصر فأخرجناه يف اخلطاب ووجب أن يراد به مجيع 

إما أن نريد هبذه اآليات من حضر عند  أهل العصر وأما من يقول إن الم اجلنس استغراق فله أن يقول ليس خيلو
حدوث احلادثة وال بغري من تقدم موته من املؤمنني وذلك قولنا أو بغري من تقدم وذلك مينع من كون إمجاع الصحابة 

  حجة ألن من مات قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه و سلم هو مؤمن وليس له يف احلادثة قول 
السؤال ممن ال يقول إن إمجاع الصحابة وال غريهم حجة قيل قد تقدم يف  فان قيل فما اجلواب ملن سأل عن هذا

  الباب األول 
واحتجوا بقوله صلى اهللا عليه و سلم أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم قالوا فحكمة بأن االقتداء بأصحابه 

  اهتداء اجلواب أن ذلك ال مينع من كون 

يهم اقتديتم اهتديتم يتناول آحادهم وليس قول كل واحد منهم حجة على التابعني مثلهم يف ذلك على أن قوله بأ
  اجملتهدين فعلمنا أنه إمنا حث بذلك العامة على استفتاء كل واحد منهم 

واحتج بأن الصحابة قد اختصت مبشاهدة النيب عليه السالم واحلضور عند الوحي فكان هلم مزية بذلك اجلواب ومل 
  هلم مزية يف كون قوهلم حجة دون غريهم  قلتم إن ذلك يوجب أن يكون

واحتجوا بأن قول التابعني لو كان حجة لكان إمنا صاروا إليه عن نص متواتر أو غري متواتر أو عن أمارة اجتهدوا 
فيها ولو كان كذلك ملا ذهب كل ذلك على الصحابة ألهنم ال يكونون أدىن رتبة من التابعني اجلواب أنه ال ميتنع أن 

احلادثة يف الصحابة فال يفحصوا عن نص وارد فيها وال عن أمارة جمتهد فيها فال يظفروا هبا ويظفر ال حتدث 
التابعون هبا إذا اضطروا إىل طلبها عند حدوث احلادثة وال ميتنع أن حتدث احلادثة يف زمن الصحابة فيختلفون فيها 

لقول مبا مل يظفر به أحد الطالبني من الصحابة ألن ويتفق التابعون فيها على أحد أقواهلم فيظفر التابعون يف ذلك ا
  قول بعض الصحابة به ليس حبجة 



  باب يف وجوب اعتبار اجملتهدين كلهم من أهل العصر الواحد يف اإلمجاع

يضمن هذا الباب فصوال منها أن أكثر أهل العصر ال يكون إمجاعا ومنها اعتبار اجملتهد من التابعني إذا عاصر 
  اعتبار اجملتهد وإن مل يشتهر بالفتوى ومنها اعتبار أهل األمصار كلهم  الصحابة ومنها

أما الفصل األول فقد بني أكثر الناس أن أهل العصر إذا اتفقوا على قول إال الواحد واالثنني من اجملتهدين ال يكون 
  حجة وقال أبو احلسني اخلياط إن ذلك حجة 

إذا خرج عنهم الواحد ألن قوله تعاىل ويتبع غري سبيل املؤمنني ال يتناول  ودليل األولني أن أدلة اإلمجاع ال تتناوهلم
إال مجيع أهل العصر على قول من قال إن الم اجلنس تعم ومن قال ال تعم فانه ال يوجب استغراقها لألكثر حىت ال 

ة وقوله تعاىل وكذلك يبقى إال الواحد واالثنان بل جيعلها حقيقة يف الثالثة واملخالف ال جيعل قول الثالثة حج
جعلناكم أمة وسطا وقوله كنتم خري أمة أخرجت للناس وقوله صلى اهللا عليه و سلم ال جتتمع أميت على ضالل 
يتناول مجيع أهل العصر ألن أكثرهم يقال هلم بعض األمة وال يطلق وصفهم بأهنم األمة وأيضا ففي الصحابة من 

 تنكر عليه كتفرد ابن عباس مبسائل يف الفرائض وكذلك ابن مسعود رضي تفرد بأقاويل مل توافقه عليها اجلماعة ومل
  اهللا عنهما 

  واحتج املخالف بأشياء 
منها قوله تعاىل ويتبع غري سبيل املؤمنني وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وقوله تعاىل 

أميت على ضالل قالوا وهذه األمساء تتناول حقيقة مجيع كنتم خري أمة أخرجت للناس وقوله عليه السالم ال جتتمع 
املؤمنني ومجاعة األمة وإن شذ منهم الواحد كما أن اإلنسان يقول رايت بقرة سوداء وإن كان فيها شعرات بيض 
 ويقول أكلت رمانة وإن سقط منها حبات مل يأكلها واجلواب أن أمساء اجلمل والعموم ال تتناول األكثر إال جمازا أال
ترى أنه جيوز أن يقال يف األمة إال الواحد ليس هؤالء كل املؤمنني وال كل األمة فعلمنا أن اسم الكل مل يتناول إال 
اجلميع وقول اإلنسان أكلت الرمانة وهو يريد أكثرها جماز وكذلك الوصف للبقرة بالسواد إذا كان فيها شعرات 

  اد يفيد يف العرف كوهنا سوداء يف بيض وال ميتنع أيضا أن يكون الوصف للبقرة بالسو

رأي العني فال مينع ذلك وجود شعرات بيض فيها وال ميتنع أن يكون قول القائل أكلت رمانة معناه يف العرف 
أكلت ما جرت العادة بأكله وليس يكاد ينفك الرمانة من حبات تتساقط منها فذلك خارج من الكالم بالعرف 

  ينقل غريها من األمساء وليس جيب إذا نقل العرف ذلك أن 
ومنها قول النيب صلى اهللا عليه و سلم عليكم بالسواد األعظم وأهل العصر كلهم إال الواحد واالثنان هم السواد 

االعظم ويقال عليكم مبالزمة اجلماعة وذلك يتناول أهل العصر إال الواحد واالثنني واجلواب أن ذلك يف أخبار 
ثالثة واألربعة ألهنم مجاعة وبطالن ذلك يدل على أنه عىن باجلماعة مجيع أهل اآلحاد ويقتضي أن جيب اتباع ال

العصر وأما السواد األعظم فهم مجيع أهل العصر ألنه ليس أعظم منه ولو مل يكن املراد ما ذكرناه لدخل حتته 
يه السالم عليكم النصف من أهل العصر إذا زادوا على النصف اآلخر بواحد أو اثنني أو ثالثة فان قيل قوله عل

بالسواد االعظم يقتضي أن يكون حجة على غريهم ممن ليس هو من السواد األعظم وذلك ال يتم إال بأن يكون يف 
  العصر غريهم ممن مل جيمع معهم واجلواب أنه جيوز أن يكون حجة على من يأيت بعدهم ممن هو أقل منهم عددا 

من سواه من أهل العصر يوصف بالشذوذ وذلك اسم ذم ولذلك  ومنها قوهلم إن الواحد من أهل العصر إذا خالف



أنكرت الصحابة على ابن عباس مقالته يف الربا واجلواب أنا ال نسلم أن الواحد شاذ إال إذا خالف بعد ما وافق 
  وابن عباس مل ينكر عليه الصحابة ألن قول غريه حجة عليه لكن ألجل خري ايب سعيد 

إال الواحد واالثنان لو أخربوا بشيء وقع العلم خبربهم فيجب مثله يف إمجاعهم واجلواب ومنها قوهلم إن أهل العصر 
أهنم مجعوا بني املوضوعني بغري علة وعلى أنه يلزم أن يكون أهل بلد واحد حجة إذا أمجعوا أن بروايتهم يقع العلم 

  فان فصلوا بني إمجاعهم وبني خربهم بأن إمجاعهم يقع عن رأي 

  هم يقع عن إدراك فهو فصلنا واستدالل وخرب
ومنها قوهلم إن اإلمجاع حجة يف العصر وفيما بعده وذلك يقتضي أن يكون فيهم من خيالفهم حىت يكونوا حجة عليه 

واجلواب أنه جيوز أن يكونوا حجة على من يأيت من بعد وحجة على آحادهم متنعهم من الرجوع عما قالوه ولو 
  الف قد عاصر اجملمعني لوجب إذا أمجع كلهم على قول أن ال يكون حجة وجب أن يكون اإلمجاع حجة على خم

فاذا ثبت أن خالف الواحد واالثنني ال ينعقد معه اإلمجاع فمىت روي إمجاع أهل عصر متقدم على قول وروي 
لوفاق مل يترك بالتواتر ان واحدا مل جيتمع معهم مل يكن إمجاعا وإن روي ذلك باآلحاد فان كان قد روي عنه بالتواتر ا

التواتر ألجل اآلحاد كما ال يعارض خرب واحد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم خبرب متواتر وإن مل يكن قد روي 
  موافقة هلم مل حيكم بأهنم أمجعوا ألنه ال يكفي أن يعلم موافقة ذلك الواحد هلم فكيف إذا رويت عنه املخالفة 

سن أن اإلمجاع إذا ظهر يف العصر وروي عن واحد منهم باآلحاد وحكى الشيخ أبو عبداهللا عن الشيخ ايب احل
خالفه مل يقدح ذلك يف اإلمجاع ذكر ذلك فيما روي باآلحاد عن أيب طلحة يف الربد وإن علمنا أن اتفاق أهل العصر 

أنه خالف  إال الواحد وعلمنا أنه كانت له حالة موافقة فان علمنا أنه وافقهم مث خالفهم ثبت اإلمجاع وإن علمنا
تلك املقالة قبل أن جيتمعوا مل يثبت اإلمجاع وإن مل نعلم هذا التفصيل فاألوىل أن ال يثبت اإلمجاع ألنه مل يؤمن أن ال 
يكون إمنا قال بذلك القول قبل أن يقولوا به مث خالفه قبل أن يتفقوا عليه فان حكى عن بعض أهل العصر ما حيتمل 

 يكون موافقة هلم فان كان ظاهره املوافقة محل عليها وإن كان ظاهره املخالفة محل أن يكون موافقة وما حيتمل أن ال
عليها وإن مل يكن له ظاهر فذكر قاضي القضاة يف الشرح أنه حيمل على املوافقة ألنه لو كان خمالفا لقويت دواعيه 

  ك إىل إظهار اخلالف وليس كذلك لو كان موافقا ألنه يكفي يف املوافقة السكوت وتر

اإلنكار وألنه لو كان ذلك القول باطال لكانوا قد اتفقوا على ترك اإلنكار الصريح وذلك ال جيوز وذكر قاضي 
القضاة عن ابن اإلخشيد أن قوما قالوا إن أهل العصر إذا حكموا حبكم وحكى عن غريهم من أهل األعصار خالفه 

ك يف اإلمجاع وإن جاز أن يظهروا خالف ما يبطنونه فان كانوا كثرة ال جيوز أن يظهروا خالف ما يبطنوه قدح ذل
مل يقدح ذلك يف اإلمجاع وهذا باطل ألن جواز إظهارهم خالف ما يبطنونه ال مينع جواز كون باطنهم موافقا 

  لظاهرهم فيكون ذلك خالفا قادحا يف اإلمجاع 
احلادثة فانه ال يكون قوهلم حجة إذا  وأما الفصل الثاين فهو أن اجملتهد من التابعني إذا حضر مع الصحابة يف وقت

خالفهم وعم بعضهم أنه يكون حجة وإن خالفهم ودليل األولني ان أدلة اإلمجاع ال تتناوهلم إال معه حنو قوله ويتبع 
غري سبيل املؤمنني وقوله صلى اهللا عليه و سلم أميت ال جتمع على خطأ وجرى جمرى احلدث من الصحابة إذا كان 

  د ألن اإلمجاع ال ينعقد من دونه من أهل االجتها
واملخالف حيتج مبا روي أن عائشة أنكرت على أيب سلمة بن عبدالرمحن بن عوف خالفه على الصحابة يف بعض 
املسائل واجلواب أنه جيوز أن تكون أنكرت عليه ألنه خالفها بعد ما اتفقت وكان اتفاقها سابقا لكونه من أهل 



  ن مسائل االجتهاد وعلى أن قوهلا بانفرادها ليس حبجة االجتهاد أو مل تكن املسالة م
وأما الفصل الثالث فهو أن خيالف يف املسألة بعض اجملتهدين ممن مل يشتهر بالفتوى كواصل بن عطاء فانه ال يكون 

قول من عداه حجة وقال بعض الناس يكون حجة ألن مسائل االجتهاد جيب الرجوع فيها إىل أهل االجتهاد فقول 
  م ال يؤثر يف إمجاعهم كما أن قول النحاة ال يؤثر يف إمجاعهم يبني غريه

ذلك أنا إذا أردنا تقومي شيء وجب الرجوع فيه إىل أهل اخلربة بأسعار ذلك الشيء ودليلنا أن أدلة اإلمجاع تتناول 
صلى اهللا عليه و سلم هذا اإلنسان حنو قوله تعاىل ويتبع غري سبيل املؤمنني وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا وقوله 

أميت ال جتتمع على ضالل وإمنا أخرجنا العامة من ذلك ألهنم ليسوا بأهل االجتهاد وليس كذلك هذا اجملتهد وهبذا 
فارق النحاة وما ذكروه من الرجوع يف التقومي إىل اخلربة بأسعار ذلك الشيء فهو حجة لنا ألنا نرجع إىل من خيرب 

ومي وال منتدبا لتقومي األشياء فكذلك ينبغي أن يرجع يف احلوادث إىل أهل االجتهاد ذلك وإن مل يكن مشتهرا بالتق
  وإن مل ينتدبوا للفتوى 

وأما الفصل الرابع وهو إمجاع أهل األعصار فعند أكثر الناس أن احلجة هي إمجاع أهل األعصار كلهم من اجملتهدين 
ينة وحدهم حجة وقال بعض أصحابه إمنا جعل نقلهم يف العصر الواحد وحكي عن مالك أنه قال إمجاع أهل املد

أوىل من نقل غريهم دليلنا أن أدلة اإلمجاع ال تتناوهلم وحدهم حنو اسم املؤمن واسم االمة وألن األماكن ال تؤثر يف 
ل كون األقوال حجة وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم املدينة طيبة خترج خبثها كما خيرج الكري خبث احلديد ال يد

على أن إمجاع أهلها حجة وإمنا هو مدح هلا وليس املراد بذلك ذم كل من خرج منها إلمجاع األمة على أن اخلروج 
منها غري مذموم وكون املدينة مهبط الوحي ال يدل على أن إمجاع أهلها حق وأما كون روايتهم أوىل من رواية 

تنع وال فرق بني رواية الواحد منهم وهو باملدينة أو غريهم فقد ذكر قاضي القضاة يف الشرح والدرس أن ذلك ال مي
بغريها وإمنا املراد بذلك أن تكون روايتهم بعد عصر الصحابة أوىل من رواية غريهم ألن أهل البلد أعرف مبا جيري 

ربهم فيه من غريهم وأنه يرجع الناس يف معرفته إىل البقعة اليت حدث فيها ذلك ألهنم إما أن يكونوا شاهدوه أو أخ
  به مجاعة ممن شاهدوه وميكن فيهم من كثرة املخربين ما ال ميكن يف غريهم بل غريهم يرجع إليهم 

  باب فيما يكون اإلمجاع حجة فيه وما ال يكون حجة فيه

اعلم أن ما جتمع األمة عليه ضربان أحدمها ال ميكن معرفة صحة اإلمجاع قبل املعرفة بصحته واآلخر ميكن معرفة 
  ع قبل املعرفة بصحته صحة اإلمجا

فاألول ال يصح االحتجاج باإلمجاع فيه كاإلمجاع على أن اهللا تعاىل حكيم عادل وأن حممدا نيب ألنه إمنا ميكن أن 
تعرف صحة اإلمجاع بعد أن يعرف أن اهللا تعاىل أو رسوله قد شهد بأن اإلمجاع حق وأهنما ال يشهدان بشيء إال 

ذلك إذا عرفت حكمة اهللا تعاىل وأنه ال يفعل القبيح وأن حممدا صادق ليعلم وهو على ما شهدا به وإمنا يعرف 
صدقه يف إخباره أن القرآن كالم اهللا تعاىل حىت يعلم أن ما فيه من اآليات الدالة على اإلمجاع من قبل اهللا تعاىل فاذا 

رسوله مل يصح االستدالل به على كانت املعرفة بصحة اإلمجاع ال ميكن أن تتقدم على املعرفة باهللا وحبكمته وصدق 
  ذلك إذ من حق الدليل أن يعلمه املستدل على الوجه الذي يدل عليه قبل علمه باملدلول 

فأما ما ميكن أن يعرف صحة اإلمجاع قبل املعرفة به فهو ضربان أحدمها من أمور الدنيا واآلخر من أمور الدين 
ضع معني ذكر قاضي القضاة أنه جيوز ملن بعدهم خمالفتهم يف ذلك فاألول حنو أن جيتمعوا أنه ال جيوز احلرب يف مو



ألن حاهلم يف ذلك ليست بأعظم من حال النيب صلى اهللا عليه و سلم ومعلوم أنه صلى اهللا عليه و سلم لو رأى رأيا 
وذكر يف يف احلرب لساغ مراجعته فيه وليس إمجاعهم على إمامة أيب بكر من هذا القبيل ألن ذلك من أمور الدين 

كتاب النهاية أنه ال جيوز خمالفتهم ألن أدلة اإلمجاع منعت من اخلالف عليهم ومل يفصل بني أن يكون قد اتفقوا على 
أمر ديين أو دنياوي ويفارقون النيب صلى اهللا عليه و سلم ألن الذي منع من جواز اخلطأ عليه هو املعجز وذلك ال 

  ما أمور الدين فانه يكون اتفاقهم حجة فيه سواء كان عقليا حنو يتعلق بأمور الدنيا وليس كذلك األمة فأ

رؤية اهللا تعاىل ال يف جهة ونفي ثان مثله أو كان شرعيان ألنه ميكن العلم بصحة اإلمجاع قبل العلم بذلك إذ الشك 
د عن أمارات يف ذلك ال خيل بالعلم باهللا تعاىل وحكمته وصدق نبيه وال فرق بني أن يكون القول صادرا عن اجتها

أو استدالال بأدلة وال فرق بني أن يكون قد تقدم ذلك اإلمجاع اختالف أو مل يتقدمه اختالف وسنتكلم يف كال 
  املوضعني إن شاء اهللا 

  باب يف أن اإلمجاع إذا انعقد عن اجتهاد كان حجة

عن اجتهاد جاز ملن بعدهم ذكر قاضي القضاة عن احلاكم صاحب املختصر أنه قال إذا انعقد اإلمجاع ألهل العصر 
ان خيالفهم فيه وعندنا أنه حجة حيرم خالفه لقوله تعاىل ويتبع غري سبيل املؤمنني فاذا اجتمعوا على احلكم باالجتهاد 

  فخالفه ليس هو سبيلهم فلم جيز اتباعه 
م وإن كان ذلك االجتهاد فان قيل إمنا مل يكن سبيلهم ألنه مل يؤد االجتهاد إليه فاذا أدى إليه االجتهاد كان سبيله

اجتهاد غريهم واجلواب أن ذلك شرط ال دليل عليه فلم جيز إثباته ولو جاز ما ذكروه جلاز أن يقال فيما أمجعوا 
عليه عن دليل إنه سبيلهم بشرط أن يؤدي االستدالل إليه وخالفه ليس هو سبيلهم إن مل يؤد االستدالل إليه فإن 

  وإن كان ذلك االستدالل استدالل غريهم فيبطل التعلق باإلمجاع أصال  أدى االستدالل إليه كان سبيلهم
فان قيل أليس لو اتفقوا على احلكم اجتهادا ومل يعلم كل واحد منهم أن غريه قد وافقه جاز لكل واحد منهم خمالفة 

فيهم إذا أمجعوا ذلك احلكم وال يأمث من خالفه فقد صار جواز خمالفة ذلك احلكم سبيلهم بأمجعهم قيل هذا الزم 
  على احلكم باألدلة 

واجلواب يف املوضعني واحد وهو أنه إذا كانت احلال هذه فانه إمنا جوز كل واحد منهم خمالفة قوهلم بشرط كونه 
  غري جممع عليه أال ترى أنه لو علم أنه جممع عليه مل جيز ذلك فاذا علمنا أن احلكم متفق عليه مل جيز أن خنالفهم 

إن احلق يف واحد فانه مينع من خمالفة قوله سواء اتفق عليه أو مل يتفق عليه ويدل عليه قوله صلى اهللا فأما من قال 
عليه و سلم أميت ال جتتمع على خطأ ومما اتفقوا عليه أنه ال جيوز خمالفتهم ولقائل أن يقول مل زعمتم أهنم اجتمعوا 

ن يكون يف اجملمعني عن اجتهاد من جيوز خمالفتهم فال يصح على ذلك وإذا كان يف الناس من جيوز خمالفتهم مل يؤمن أ
ادعاء اإلمجاع فاملخالف يقيس القول اجملمع عليه باجتهاد على املختلف فيه بعلة أن كل واحد منهما صادر عن 

اجتهاد واجلواب أن العلة يف األصل أنه قول مل يقترن به دليل مقطوع به وليس كذلك ما اجتمع عليه مث تعارضهم 
  فيقيس املسألة على ما اتفقوا عليه مما ليس من مسائل االجتهاد بعلة أن كل واحد منهما قول متفق عليه 

  باب يف االتفاق بعد االختالف وبعد االتفاق ويف االختالف بعد االتفاق



واجب اعلم أن أهل العصر إذا اتفقوا على حكم من األحكام فانه جيوز أن يتفق من بعدهم على متابعتهم وهو ال
عليهم وجيوز أن خيالفهم بعض أهل العصر الثاين وال حيل ذلك هلم ألنه ال يستحيل من بعض االمة أن يعدل عن 

  احلق وال جيوز أن يتفق أهل العصر الثاين على خمالفتهم 
ل أمجعوا وحكى قاضي القضاة عن الشيخ أيب عبداهللا أنه قال إمنا مل جيز أن يتفقوا على خمالفتهم ألن أهل العصر األو

على أنه ال جيوز أن يقع اإلمجاع من بعد على خمالفتهم ولو مل جيمعوا على ذلك جلاز أن يتفقوا على خمالفتهم ويكون 
  اإلمجاع الثاين يف حكم الناسخ لألول وحكي عن الشيخ أيب علي أنه قال 

ل العصر الثاين على خالف قول لو جاز ذلك جلاز أن خيالفهم رجل واحد وجلاز أن ينضم إليه غريه إىل أن يتفق أه
األولني وقوله تعاىل ويتبع غري سبيل املؤمنني مينع من أن يتبع أهل العصر الثاين غري سبيلهم وألن املسألة إن مل تكن 

من مسائل االجتهاد فخالف ما اجتمع عليه أهل العصر األول فيها ضاللة واالمة ال جتتمع على ضاللة فأما إذا 
 املسألة على قولني فانه جيوز أن يتفق من بعدهم على أحدمها فاذا اتفقوا كان صوابا وحجة اختلف أهل العصر يف

  حمرمة لألخذ بالقول اآلخر 
ويف كال املوضعني اختالف أما جواز اتفاق من بعدهم على أحد القولني فقد منع منه قوم ظنا منهم أن اختالف من 

د من القولني على االطالق فأدخلوا يف اإلمجاع ما ليس منه وهذا تقدم يف ضمنه اإلمجاع على جواز األخذ بكل واح
سنذكره عند الكالم فيما أحلق باإلمجاع وليس هو منه وأما إذا اتفقوا على أحد القولني فقد حكى قاضي القضاة يف 

كي العمد عن بعض املتكلمني وبعض أصحاب أيب حنيفة والشافعي أنه ال يكون حجة يف حتريك القول اآلخر وح
عن شيخنا أيب عبداهللا وأيب احلسن وبعض أصحاب الشافعي أنه يكون حجة يف حترمي القول اآلخر وذكر يف الشرح 

أن الناس اختلفوا يف ذلك فمنهم من جعل ذلك حمرما للخالف على كل حال ومنهم من مل جيعله حمرما للخالف 
رما للخالف يف حال دون حال واحلال اليت حيرم على كل حال ومل يفصل بني الصحابة والتابعني ومنهم من جعله حم

فيها اخلالف هي أن يكون املتفقون على أحد القولني يف املسألة هم الذين اختلفوا فيها سواء كان ذلك عصر 
الصحابة أو غريهم واحلال اليت ال يكون اتفاقهم معها حجة مزيلة للخالف هي أن خيتلف أهل عصر ويتفق من 

  م بعدهم على أحد قوليه
والدليل على أن االتفاق حيرم االختالف على مجيع األحوال قوله تعاىل ويتبع غري سبيل املؤمنني وقوله وكذلك 

  جعلناكم أمة وسطا 

وقد بينا أن ذلك يتناول كل عصر ومل يفصل يف حترمي اتباع غري سبيل املؤمنني بني أن يكون قد تقدم اختالف أو مل 
  يتقدم 

له صلى اهللا عليه و سلم أميت ال جتتمع على خطأ فيجب كون ما اتفق عليه أهل العصر واستدل قاضي القضاة بقو
  الثاين غري خطأ 

فان قيل ليس هو خطأ وليس حيرم بعدهم أن خيالفهم قيل قد أمجعوا على أنه ال جيوز أن خيالفهم ولقائل أن يقول إنه 
  هل العصر على أحد القولني هل جيوز خمالفته أم ال ال ميكن ادعاء اإلمجاع على ذلك ألن األمة خمتلفة يف اتفاق أ

واستدل أيضا بأن اإلمجاع املبتدأ ال جيوز خالفه وكذلك إذا اختلفت الصحابة مث اتفقت فيجب مثله يف التابعني إذا 
اتفقوا بعد اختالف الصحابة ولقائل أن يقول إن أوجبتم ذلك لدخول اتفاقهم حتت أدلة اإلمجاع فذلك رجوع إىل 

دلة املتقدمة وإن أوجبتم ذلك بالقياس فما العلة اجلامعة فان قلتم العلة يف ذلك أنه إمجاع قيل لكم ليست هذه األ



علة معلومة واألصل يف اجلماعة أنه جيوز اتفاقها على اخلطأ وإمنا امتنعنا من ذلك لألدلة فيجب اعتبارها دون القياس 
جتعلوا العلة يف األصل كونه إمجاعا بأوىل من أن جنعلها كونه إمجاعا  ألنه ال يظفر يف ذلك بعلة معلومة وليس لكم أن

  مبتدأ على انه قد حكى قاضي القضاة يف الدرس أن قوما قالوا إن اتفاق الصحابة بعد اختالفها ال حيرم اخلالف 
  واحتج املخالف بأمور 

ازع يف وجوب الرد والتنازع قد حصل منها قوله تعاىل فان تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول فشرط التن
  وليس خيرج باالتفاق الواقع 

من أن يكون قد تقدم حصوله فوجب الرد واجلواب أن الرد إىل اإلمجاع والتعلق به رد إىل اهللا والرسول كما أن 
متنازعني فلم  األخذ بكتاب اهللا حبكم القياس رد إىل الكتاب والسنة وأيضا فأهل العصر الثاين إذا اتفقوا ومل يكونوا

  جيب عليهم الرد على قول من يستدل هبذه اآلية على صحة اإلمجاع 
ومنها قوهلم إن يف ضمن اختالف أهل العصر يف املسألة على قولني اتفاق منهم على جواز األخذ بكل واحد منهما 

لألخذ بالقول اآلخر مل يف كل حال ألنه ال خيتص حاال دون حال فلو كان اتفاق من بعدهم على أحد القولني حمرما 
خيل إما أن يكشف عن حترميه يف املستقبل فيكون نسخا وذلك ال يكون بعد انقطاع الوحي وإما أن يكشف عن 

حترميه يف املاضي واملستقبل فيدل على خطأ من تقدمه وذلك ال جيوز وهذا هو معىن قوهلم لو حرم اخلالف يف 
لني بأن احلق يف واحد ال جيوز أن حيتجوا هبذا الكالم ألن عندهم أن املستقبل حلرمه يف املاضي واجلواب أن القائ

اجملتهد ال جيوز أن يأخذ بكل واحد من القولني وإمنا جيب عليه أن يأخذ باحلق منهما والعامي إمنا جيوز له أن يقلد من 
د أن كان حالال وأما القائلون يفتيه فاذا أمجعوا على أحدمها مل جيد من يفتيه باآلخر فيقال قد حرم عليه األخذ به بع

بأن كل جمتهد مصيب فجوابنا هلم إن احتجوا بذلك هو أن املختلفني يف املسألة إمنا سوغوا األخذ بكل واحد منهما 
ألن املسألة خمتلف فيها وهي من مسائل االجتهاد ويبني ذلك أهنم لو سئلوا عن جواز األخذ بكل واحد منهما لعللوا 

تدل أن يبني أن املسألة بعد االتفاق هي من مسائل االجتهاد وأما حنن فاذا بينا أهنم إذا اتفقوا بذلك فعلى هذا املس
عليها فقد تناوهلم أدلة اإلمجاع وحرم خالفهم علمنا أن الشرط اجملوز لألخذ بكل واحد من القولني قد زال فزال 

بوته ال بالشرع فانه ال يكون زواله حكمه وال يسمى ذلك نسخا ألن احلكم إذا وقف على شرط يعلم زواله وث
بزوال شرطه نسخا أال ترى أن زوال وجوب الصيام بدخول الليل ال يكون نسخا فان قيل لستم بأن جتعلوا 

  اجتماع املختلفني على جواز األخذ بكل واحد من القولني مشروطا بثبوت االختالف بأوىل من أن جنعل حنن كون 

اخلالف قيل ما ذكرناه أوىل ألنا قد بينا أن املختلفني سوغوا األخذ بكل واحد من االتفاق حجة مشروطا بنفي تقدم 
القولني بالشرط الذي ذكرناه فكان األوىل ما قلناه على أن ما ذكروه ينتقض عليهم بامجاع أهل العصر بعد النظر 

قهم التوقف فيها وينتقض والفحص الطويل ألن ذلك اتفاق منهم على جواز التوقف يف املسألة وال يسوغ بعد اتفا
على قول بعضهم إن الصحابة إذا اتفقت بعد ما اختلفت حرم األخذ بالقول اآلخر مث يقال هلم إذا مل جتعلوا اتفاق 

أهل العصر الثاين حجة مع أنه اتفاق صريح فهال قلتم إن اتفاق أهل العصر األول على جواز األخذ بكل واحد من 
خذ به مع أنه اتفاق ليس بصريح وهو مع ذلك مبين على القول بأن كل جمتهد القولني ليس حبجة يف جواز األ

  مصيب 
ومنها قوهلم لو كان قوهلم إذا اتفقوا بعد االختالف حجة لكان قول إحدى الطائفتني حجة إذا ماتت الطائفة 

خرى حجة لدخول األخرى ويف ذلك كون قوهلم حجة باملوت واجلواب أنا نتبني ملوت إحدى الطائفتني أن قول األ



حتت أدلة اإلمجاع ال أن املوت يوجب كون قوهلم حجة على أن مسألتنا مجيع املختلفني قالوا باخذ القولني وليس 
  كذلك إذا ماتت إحدى الطائفتني 

ومنها قوهلم لو كان اتفاق أهل العصر الثاين حجة لكانوا قد صاروا إلبه بدليل وحجة ولو كان كذلك ملا خفي على 
واجلواب أنه ال جيوز أن خيفى هذا ومثله على مجيعهم فأما أن خيفى على بعضهم فيجوز ألن بعضهم ليس  الصحابة

  حبجة 

  باب يف انقراض العصر هل هو شرط يف كون اإلمجاع حجة

اعلم أن كثريا من الناس مل يعتربوا انقراض العصر أصال واعتربه بعضهم واختلف هؤالء فقال بعضهم هو طريق إىل 
  اإلمجاع وسيجيء القول  انعقاد

  فيه ومنهم من جعله شرطا يف كون اإلمجاع حجة وجوز لبعض اجملمعني أن خيالف قوله 
ودليل األولني قوله تعاىل ويتبع غري سبيل املؤمنني وقوله كنتم خري أمة أخرجت للناس وقوله وكذلك جعلناكم أمة 

جتتمع على ضالل وكل ذلك يوجب الرجوع إىل وسطا لتكونوا شهداء وقوله صلى اهللا عليه و سلم أميت ال 
  اإلمجاع وال يفرق بني انقراض العصر ونفي انقراضه 

دليل ليس خيلو إما أن تكون احلجة هي انقراض العصر أو اتفاقهم بشرط انقراض العصر أو اتفاقهم فقط واألول 
أن يكون ملوهتم تأثري يف كون يقتضي أن يكون العصر لو انقرض من دون اتفاقهم أن يكون حجة والثاين يقتضي 

  قوهلم حجة وذلك ال جيوز كما ال يكون ملوت النيب صلى اهللا عليه و سلم تأثري يف كون قوله حجة 
ولقائل أن يقول أليس موت النيب ال يصري معه قوله حجة واالمة عندكم إذا اختلفت يف املسألة على فرقتني مث ماتت 

  األمة النيب عليه السالم يف ذلك فهال جاز أن تفترقا يف الوجه اآلخر إحدامها كان قول األخرى حجة ففارقت 
دليل آخر لو اعتربنا انقراض العصر مل ينعقد اإلمجاع ألنه قد حدث من التابعني يف زمن الصحابة قوم من أهل 

أنه مل ينقرض االجتهاد وذلك جيوز خمالفتهم هلم ألن العصر ما انقرض وجيب اعتبار انقراض عصر التابعني ومعلوم 
عصرهم إال بعد أن حدث من تابعيهم من هو من أهل االجتهاد فجاز أن خيالفوهم ويعترب انقراض عصرهم مث 

  كذلك القول يف كل عصر 
  ولقائل أن يقول إنه ال ميتنع أن يكون املعترب هو انقراض عصر من كان 

صر التابعني إذا حدث فيهم جمتهد بعد حدوث جمتهدا عند حدوث احلادثة ال من يتجدد بعد ذلك فال يلزم اعتبار ع
  احلادثة 

  واحتج املخالف بأشياء 
منها أن عليا عليه السالم سئل عن بيع أمهات األوالد فقال كان رأيي ورأي عمر أن ال يبعن مث رأيت بيعهن فقال 

سبق واجلواب أنه قد له عبيدة السلماين رأيك مع اجلماعة أحب إيل من رأيك وحدك فدل على أنه كان اإلمجاع قد 
روي أن جابر بن عبد اهللا كان يرى يف زمن عمر جواز بيعهن فلم يكن اإلمجاع قد انعقد وقول عبيدة السلماين 

رأيك مع اجلماعة أحب إيل من رأيك وحدك يدل على أنه قد كان على قول عمر مجاعة وليس قول كل مجاعة هو 
  مر ألنه رجح قول األكثر على قول األقل إمجاع وإمنا اختار أن ينضم قول علي إىل قول ع

ومنها أن أبا بكر الصديق كان يرى التسوية يف القسمة ومل خيالفه أحد من الصحابة مث خالفه عمر ملا صار األمر إليه 



ففضل يف القسمة ومل ينكر عليه السلف واجلواب أن عمر رضي اهللا عنه قد كان خالفه يف زمانه وناظره فقال له 
اهد يف سبيل اهللا مباله ونفسه كمن دخل يف االسالم كرها فقال إمنا عملوا هللا وإمنا أجورهم على اهللا أجتعل من ج

  وإمنا الدنيا بالغ ومل يرو أن عمر رجع إىل قول أيب بكر فال ميتنع أنه كان يرى التفضيل فلما صار األمر إليه فضل 
الناس يكونون يف حال تأمل وفحص فوجب وقوعه على ومنها قوهلم إن اإلمجاع ال يستقر قبل انقراض العصر ألن 

انقراض العصر واجلواب إن أرادوا بنفي االستقرار نفي كونه حجة فذلك نفس املسألة وإن أرادوا أنه ال ينعقد فهو 
خارج عما حنن بسبيله ألنا إمنا تكلمنا على من قال إنه ينعقد وال يكون حجة على أن الفصل بني حال التأمل وحال 

  طع على الشيء ال يفتقر إىل الق

انقراض العصر ألنا نفصل بني الناظر املتأمل املتوقف وبني القاطع املناضل ألن اإلنسان إذا أخرب عن نفسه أنه معتقد 
  للشيء فهو خبالف أن خيرب عن نفسه أنه متأمل متوقف 

  باب فيما أخرج من اإلمجاع وهو منه

لة على قولني متنافيني فإنه يتضمن اتفاقهم على ختطئة ما سوامها فال جيوز أعلم أن أهل العصر إذا اختلفوا يف املسأ
ملن بعدهم إحداث قول آخر وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه مل جيعل ذلك اتفاقا على ختطئة ما سوامها فأجاز ملن 

  بعدهم إحداث قول آخر ثالث والقول يف ذلك فرع على إمكان إحداث قول ثالث فيجب بيانه أوال 
نقول إن القولني املتنافيني يف املسألة ال ميكن أن يكون بينهما قول ثالث إال أن يكون فيه بعض املوافقة لكل واحد ف

من القولني أو ألحدمها مثاله أن يقول بعض األمة النية واجبة يف الطهارات كلها ويقول الباقون ليست بواجبة يف 
يف بعض الطهارات دون بعض ومثاله أيضا أن يقول بعض األمة شيء من الطهارات فيمكن أن يقول قائل هي واجبة 

النية واجبة يف كل طهارة ويقول بعضهم هي واجبة يف بعض الطهارات دون بعض فيمكن أن يقول قائل ليست 
بواجبة يف شيء من الطهارات ومثاله أيضا قول بعض األمة اجلد يرث مجيع املال مع األخ ويف قول الباقني يقاسم 

مكن أن يقول قائل ال يرث شيئا أصال مع األخ فيكون قد وافق من قال يقاسم األخ بعض املوافقة ألهنما قد األخ في
  اشتركا يف أن منعا اجلد من بعض املال 

واحتج من أجاز إحداث قول ثالث بأن املمنوع منه هو خمالفة اإلمجاع وليس مع هذا اإلختالف إمجاع وألنه روي 
   امرأة وأبوين إن لألم ثلث مجيع املال وأن هلا ثلث ما يبقى يف زوج وأبوين عن ابن سريين أنه قال يف

ففصل بني املسألتني ومل ينكر عليه مع أن الصحابة رضي اهللا عنهما مل تفصل بينهما بل قال بعضهم يف املسألتني هلا 
يفطر واجلماع ناسيا يفطر ومن  ثلث ما بقي وقال آخرون هلا ثلث مجيع املال وقال سفيان الثوري إن األكل ناسيا ال

تقدمه منهم من فطر هبما ومنهم من مل يفطر هبما وهذا االحتجاج من املخالف يدل على أنه أجاز إحداث قول ثالث 
  يف املسألتني ال يف مسألة واحدة 

ع من واحتج قاضي القضاة للمنع من إحداث قول ثالث بأن األمة أمجعت على املنع من ذلك كما أمجعت على املن
إحداث قول خيالف اإلمجاع املصرح واالتفاق على ذلك سابق أال تراهم منعوا من إحداث قول آخر يف اجلد مع 

األخ حىت يقال املال كله لألخ قال ولنا أن ندعي اإلمجاع يف ذلك مطلقا ولنا أن ندعيه يف اجلد خاصة وحنمل عليه 
ول آخر مل يقل به أحد من األمة ألنه ال وجه له ميكن أن يعلل غريه فنقول إمنا منعوا من ذلك يف اجلد ألنه إحداث ق

فيه إال مبا ذكرناه إذ ال ميكن أن يقال إمنا مل جيز أن يقال املال كله لألخ ألنه ال أمارة لذلك ألن األمارة على ذلك 



  إن مل تكن أقوى من األمارة الدالة على أن املال كله للجد مل تكن أضعف منها 
ل ال اسلم أن يف املنع من إحداث قول ثالث إمجاعا سابقا وال سبيل لكم إىل العلم بذلك فأما مسألة ولقائل أن يقو

اجلد فال جيوز جتديد قول آخر فيها ليس ألهنم أمجعوا على املنع من ذلك بل ألن القول بأن املال كله لألخ يتضمن 
  ما أمجعوا على خالفه 

قولني فقد أمجعت يف املعىن على املنع من إحداث قول ثالث ألن كل واحتجوا أيضا بأن األمة إذا اختلفت على 
  طائفة حترم األخذ إال مبا قالته أو قاله خمالفها فقط فجواز إحداث قول ثالث يقتضي جواز األخذ به وقد منعوا منه 

  ولقائل أن يقول إمنا حظروا األخذ إال مبا قالوه بشرط أن ال يؤدي 

ل ثالث كما يقولون إهنم سوغوا األخذ بكل واحد من القولني بشرط أن ال يقع اجتهاد غريهم إىل إحداث قو
اإلتفاق على أحدمها فخرج املسألة من مسائل االجتهاد فينبغي أن يقال إن كان اختالفهم على قولني هو يف مسألتني 

من الطهارات حيتاج إىل  فالقول يف ذلك يأيت حنو أن يقول بعضهم كل طهارة حتتاج إىل نية ويقول الباقون ليس شيء
نية فيقول قائل آخر بعضها حتتاج إىل النية دون بعض وإن كان اختالفهم يف مسألة واحدة حنو مسألة اجلد مع األخ 
مل جيز إحداث قول ثالث ألنه خمالف لصريح إمجاعهم كالقول بأن املال كله لألخ ألن يف ذلك سلب املال كله عن 

د قد اتفقوا على أن للجد قسطا من املال من قال منهم إنه أحق جبميع املال ومن قال اجلد واملختلفون يف مسألة اجل
إنه يقاسم اإلخوة وهذا الوجه يفسد قوهلم إن املمنوع منه هو خمالفة اإلمجاع وال إمجاع مع اإلختالف ألنا قد بينا أن 

ثوري فليس هو من هذه املسألة بل من إحداث قول ثالث فيه خالف ملا أمجعوا عليه وأما احملكى عن ابن سريين وال
  مسألة أخرى وهي التفرقة بني ما أمجعوا على أنه ال فرق بينهما 

واحتجاج أهل الظاهر بقول ابن سريين والثوري يدل على أهنم جوزوا إحداث قول ثالث يف هذه املسائل وأشباهها 
رقة بني املسألتني ويف غريمها مما أحلق باإلمجاع دون ما ذكرناه من مسألة اجلد وأمثاهلا وسنذكر اآلن القول يف التف

  وليس منه بعون اهللا 

  باب يف أهل العصر إذا مل يفصلوا بني مسألتني هل ملن بعدهم أن يفصل بينهما

  أم ال 
اعلم أهنم إذا مل يفصلوا بينهما فذلك ضربان أحدمها أن يقولوا ال فصل بني هاتني املسألتني يف كل األحكام أو يف 

  الفالين واآلخر أن ال ينصوا  احلكم

على ذلك لكن ال يكون فيهم من فرق بينهما يف احلكم فاألول ال جيوز ألحد أن يفصل بينهما ألن الفصل بينهما 
خالف ملا نصوا عليه واعتقدوه وألن قوهلم ال فصل بينهما ظاهره يقتضي أهنما قد اشتركا فيما يقتضي احلكم من 

  ل بينهما فقد خالفهم يف ذلك غري وجه يفرق بينهما فمن فص
وهذا الضرب ينقسم أقساما ثالثة أحدمها أن يروى اتفاق األمة على حكم املسألتني حنو أن حيكموا فيهما بالتحرمي 
أو بالتحليل واآلخر أن يروى اختالف األمة فيهما فيحكى عن طائفة أهنا حكمت فيهما بالتحرمي وعن الباقني أهنم 

واآلخر أن ال يروى لنا عنهم اختالف يف املسألتني وال اتفاق فمىت كان كذلك ودل الدليل حكموا فيهما باإلباحة 
  يف إحدى املسألتني على حترمي أو إباحة وجب أن حيكم يف املسألة األخرى بذلك وال يفرق بينهما 
األمة يف كال املسألتني  فأما إذا مل ينصوا على أنه ال فصل بينهما بل ال يكون فيهم من فرق بينهما حنو أن حيكم بعض



حبكم وحيكم الباقون فيهما بنقيضه وذلك ضربان أحدمها أن يشريوا إىل حكم واحد فيثبته أحد الفريقني يف املسألتني 
وينفيه اآلخرون عنهما حنو أن حيرم شطر األمة كال املسألتني ويبيحهما الباقون والضرب اآلخر أن يشريوا فيهما إىل 

ن يوجب بعض األمة النية يف الوضوء وال جيعل الصوم من شرط االعتكاف وال يوجب الباقون حكمني خمتلفني حنو أ
  النية يف الوضوء وجيعلون الصوم من شرط االعتكاف 

أما القسم األول فذكر قاضي القضاة يف الدرس والشرح أنه إن كان املعلوم أن طريقة احلكم يف املسألتني واحدة ال 
جار جمرى أن يقولوا ال فصل بينهما ألنا نعلم أهنم قد اعتقدوا أنه ال يفرق بينهما وأنه قد  جيوز كوهنا متغايرة فذلك

نظمهما طريقة واحدة ومن فصل بينهما فقد خالف ما اعتقدوه من ذلك فأما إن جاز أن ال تكون الطريقة يف 
ما فيحرم إحدى املسألتني ويبيح املسألتني واحدة وأهنم سووا بينهما لطريقني فإنه جيوز ملن بعدهم أن يفرق بينه

  األخرى فيوافق يف كل قول أحد الفريقني ألنه بذلك ال يكون خمالفا ملا 

أمجعوا عليه ال يف حكم وال يف تعليل ألنا قد بينا أن العلة جيوز أن ال تكون واحدة وألنه لو كان إذا قال بعض األمة 
باحتهما قد أمجعوا على أن ال فصل بينهما لوجب إذا حرم بعضهم بتحرمي مسألتني متباينتني يف العلة وقال الباقون بإ

إحدى مسألتني متباينتني وأباح اخرى وحرم الباقون ما أباحه هؤالء وأباحوا ما حظروه أن يكونوا قد أمجعوا على 
فعي يف أن بينهما فرقا فال جيوز ألحد أن حيرمهما معا أو يبيحهما معا ولو مل جيز ذلك لوجب على من وافق الشا

مسألة أن يوافقه يف مجيع مذهبه ويسقط عنه االجتهاد واألمة جممعة على خالف ذلك وما حكى عن ابن سريين من 
أنه فرق بني زوج وأبوين وامرأة وأبوين وأن الثوري فرق بني مجاع الصائم ناسيا وبني أكله ناسيا فإن كانت طريقة 

ه جائز وإال مل جيز على أن ابن سريين قد عاصر بعض الصحابة فال ميتنع املسألتني اللتني فرقا بينهما متغايرة فما فعال
  أن يكون حاضرا حني اختلفوا يف زوج وأبوين وامرأة وأبوين 

وذكر قاضي القضاة يف العمد أنه ال جيوز الفصل بني املسألتني ومل يفصل هذا التفصيل ذكر ذلك يف أن األمة ال 
  شرح هذا الباب أمثلة احتج هبا جيوز أن ختطىء يف مسألتني وذكر يف 

فمنها أن يعقد شطر األمة لرجل اإلمامة ويسكت الباقون فلو مل يكن ذلك الرجل مستحقا لإلمامة لكان العاقدون 
قد اخطأوا بالعقد والباقون قد أخطأوا بالسكوت ولقائل أن يقول إن تلك مسألة واحدة وهي إمامة ذلك الشخص 

  لى ترك إنكار العقد له من غري مانع فلو كان خطأ ملا أمجعوا على ترك إنكاره والكل قد رضوا هبا وأمجعوا ع
ومنها أن يتفق نصف األمة على مذهب املرجئة يف غفران ما دون الشرك من كبري وصغري ويتفق الباقون على 

يقول إن ذلك خطأ مذهب اخلوارج يف املنع من غفران مجيع املعاصي وهذا االتفاق على اخلطأ يف مسألتني ولقائل أن 
  يف مسألة واحدة ألن القائلني هبذين القولني متفقون على أن الصغرية ال جيب 

سقوط عقاهبا ألن املرجىء يقول إن غفراهنا بفضل وجوز عقاب فاعلها واخلارجي مل يوجب سقوط عقاهبا فقد اتفقوا 
  على الباطل وهو أن عقاهبا ال جيب سقوطه 

أن العبد يرث والقاتل ال يرث ويتفق الباقون على عكس ذلك على أن العبد ال  ومنها أن يتفق نصف األمة على
يرث والقاتل يرث فيكونوا قد اتفقوا على اخلطأ يف إرث العبد والقاتل إذ الصواب أهنما مجيعا ال يرثان والنيب صلى 

ألتني ولقائل أن يقول إنه اهللا عليه و سلم منع من اجتماعهم على اخلطأ سواء كان ذلك يف مسألة واحدة أو يف مس
كان ال ميتنع أن ختتلف األمة يف القاتل والعبد على ما ذكرمتوه ألن اخلطأ إما أن يكون هو القول بإرث العبد أو 

بإرث القاتل أو بإرثهما مجيعا ومل يقع االتفاق على إرث أحدمها على انفراده وال على إرثهما مجيعا ألن كل واحد 



ما مجيعا فيثبت أن اتفاق نصف األمة على اخلطأ يف مسألة واتفاق النصف اآلخر على اخلطأ يف من األمة مل يقل بإرثه
  مسألة أخرى ال يفيد اتفاق مجيعهم على اخلطأ 

واحتجوا أيضا بأن األمة إذا حرم نصفها كال مسألتني وأباحهما اآلخرون فقد اتفقوا على أن ال فصل بينهما وإن مل 
يف وقوع االتفاق على ذلك أن تكون أدلتهم خمتلفة وإذا كان كذلك دخل ذلك حتت  ينصوا على ذلك وليس يقدح

  أدلة اإلمجاع واجلواب أن قول هذا احملتج إن األمة قد اعتقدت أنه ال فرق بني املسألتني يفهم منه أمور 
يقتضي التفرقة يف احلكم منها أهنم اعتقدوا أن بينهما تعلقا واشتراكا يقتضي التسوية يف احلكم وأنه ليس بينهما ما 

  وهذا باطل ألنه ال جيوز أن يتفقوا على ذلك يف مسألتني قد فرضنا أنه ال تعلق بينهما 
  ومنها أن يكونوا قد نصوا على أنه ال فرق بينهما وهذا باطل ألن كالمنا مفروض يف أهنم مل ينصوا على ذلك 

  كم يف اجلملة وإن ومنها أن يكونوا قد اتفقوا على استواء املسألتني يف احل

افترقوا يف تفصيله وال ميكن أن يقال ذلك ها هنا ألنه إمنا يقال اتفقوا على استواء حكم املسألتني يف اجلملة إذا دل 
الدليل على أن حكم املسألتني حكم واحد إما التحرمي وإما التحليل مث حيتاجون إىل أن ينظروا يف حكمها على 

ذلك من حال املسألتني إذا كان بينهما تعلق يقتضي ذلك وكالمنا يف مسألتني ال  التفصيل وإمنا يدل الدليل على
تعلق بينهما وما هذا سبيله ال يعتقد فيهما أنه ال فرق بينهما يبني ذلك أن شطر األمة إذا أوجب النية يف الوضوء 

فتراقهما يف الوجوب بل عندهم لدليل وأوجب غسل النجاسة لدليل آخر فإنه ال يقال إهنم قد اعتقدوا أنه ال جيوز ا
أنه جيوز أن تدل الداللة على وجوب أحدمها دون اآلخر وإمنا اتفق إن دل على وجوب هذا دليل وعلى وجوب 
ذلك دليل فكذلك لو دل دليل على وجوب النية يف الوضوء ودل دليل آخر على نفي وجوب غسل النجاسة مل 

عت على وجوب افتراقهما ألن املعقول من ذلك ثبوت تعلق يقتضي جيز أن يقال قد وجب افتراقهما وأن األمة أمج
وجوب افتراقهما ال أنه اتفق إن دل على وجوب أحدمها دليل وعلى نفي وجوب اآلخر دليل آخر ولو وجب أن 
 يفرق بينهما لوجب على من أداه اجتهاده إىل قول الشافعي يف مسألة أن يوافقه يف مجيع مسائله وإن مل يكن بينهما

تعلق وإذا مل يكن من األمة بأمجعها فيما حنن بسبيله اتفاق على حكم وال على علة مل يدخل ما ذكروه حتت أدلة 
اإلمجاع ولو دخل حتت قوله صلى اهللا عليه و سلم أميت ال جتتمع على خطأ لدل ذلك على أن ما قالوه ليس خبطأ 

  تهد على قول من قال إن كل جمتهد مصيب وال يدل على أن الفرق بينهما خطأ إذا أدى إليه اجتهاد جم
واحتج أيضا بأن األمة إذا اختلفت على قولني يف مسألتني فقد أوجبت كل طائفة منها على غريها أن تقول بقوهلا أو 

بقول الطائفة األخرى وحظرت ما سوى ذلك وذلك مينع من إحداث قول مفرق بني املسألتني واجلواب أهنم إمنا 
  أن ال يفرق بعض اجملتهدين بني املسألتني فال نسلم أهنم أوجبوا ذلك بشرط 

حظروا ذلك إال هبذا الشرط كما أهنم جوزوا األخذ بكل واحد من القولني بشرط أن ال يقع االتفاق على أحد 
  القولني 

الطهارة  فأما القسم الثاين وهو إذا أشارت األمة إىل حكمني متباينني يف مسألتني كما ذكرناه يف إجياب النية يف
وجعل الصوم شرطا يف االعتكاف فإنه إن جاز أن يكون بينهما فرق يذهب إليه جمتهد جازت التفرقة بينهما وإن مل 

جيز أن يكون بينهما فرق بل كان ينظمهما طريقة واحدة تقتضي فيهما احلكمني املتباينني على بعد ذلك مل جيز أن 
  ما قالوه خيالف بني حكميهما بل الواجب أن يقال فيهما 



  باب يف أهل العصر إذا تأولوا اآلية بتأويل أو استدلوا على املسألة بدليل

  أو اعتلوا فيها بعلة هل جيوز ملن بعدهم إحداث تأويل أو دليل أو علة غري ما ذكروه أم ال 
أو داللة  إعلم أن اإلنسان إذا استدل بطريقة على حكم من األحكام أو على فساد شبهة أمارة كانت تلك الطريقة

فإنه إما أن يكون أهل العصر األول قد نصوا على فساد تلك الطريقة أو على صحتها أو مل ينصوا على صحتها وال 
على فسادها فإن نصوا على فسادها أو على صحتها فهو على ما نصوا عليه وإن مل ينصوا على ذلك مل ميتنع صحة 

عوا عليه والدليل على ما قلناه أن الناس يف كل عصر تلك الطريقة إال أن يكون يف صحتها إبطال حكم أمج
يستخرجون أدلة وعلال وال ينكر عليهم فكان ذلك إمجاعا وألنه لو مل جيز ذلك لكان إما أن ال جيوز ألنه خمالف 

ال لإلمجاع املتقدم ومعلوم أن األمة مل حتكم بفساد الدليل الثاين نصا وال حكمها بصحة دليلها يقتضي فساد غريه إذ 
  ميتنع أن يكون على املذهب الواحد أكثر من دليل واحد 

  وميكن من منع من ذلك أن يستدل بأشياء 

منها قوله تعاىل ويتبع غري سبيل املؤمنني والدليل الثاين غري سبيل املؤمنني فالوعيد الحق مبن اتبعه واجلواب أن قوله 
غري سبيلهم فاملفهوم منه من اتبع ما نفاه املؤمنون وحكموا تعاىل ويتبع غري سبيل املؤمنني خرج خمرج الذم ملن اتبع 

بإبطاله دون ما مل حيكموا بفساده بل لو اتفق هلم جلاز أن يقولوا به أال ترى أنه لو مل حتدث املسألة يف العصر األول 
يل املؤمنني ممن وحدثت يف العصر الثاين جاز أن يقول أهل العصر الثاين فيها قوال وال يقال إن ذلك اتباع غري سب

  تقدم ملا مل يكونوا قد نفوه وحكموا بإبطاله 
ومنها أن قوله تعاىل كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر يدل على أهنم يأمرون بكل 

تضي أيضا معروف ألجل الم اجلنس فلو كان الدليل الثاين معروفا ألمروا به واجلواب أن قوله وتنهون عن املنكر يق
  أن ينهوا عن كل منكر فلو كان الدليل الثاين باطال لكان منكرا ولنهوا عنه فلنا يف الظاهر مثل ما هلم 

ومنها أن قوله صلى اهللا عليه و سلم أميت ال جتتمع على خطأ يدل على أن ما ذهبوا عنه ليس خبطأ وقد ذهبوا على 
ن خطأ مل يكن ما ذهبوا عنه دليال واجلواب إن أردمت بقولكم ذهبوا الدليل الثاين فلم يكن ذهاهبم عنه خطأ وإذا مل يك

عن الدليل الثاين أهنم حكموا بفساده مل يوجد ذلك يف مسألتنا وإن أردمت أهنم مل ينصوا على أنه دليل أو مل يستدلوا 
دليل ألنه إمنا به فذلك صحيح وتركهم االستدالل به والنص على كونه دليال ليس خبطأ وال جيب من ذلك فساد ال

  كان تركهم االستدالل به غري خطأ الستغنائهم بدليلهم عنه 
ومنها قوهلم إنه لو جاز أن يذهب على أهل العصر األول الدليل الثاين جاز أن يوحي اهللا تعاىل إىل نبيه صلى اهللا 

الدليلني دون اآلخر  عليه و سلم دليلني على حكم واحد فيسن النيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك احلكم ألجل أحد
  واجلواب أن يقال هلم قد 
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لفقه: كتاب  ملعتمد يف أصول ا   ا
لبصري: املؤلف  ا لطيب  بن ا بن علي   حممد 

مجعتم بني األمرين بغري علة وأيضا فإن أوحى اهللا تعاىل إىل نبيه بأحد الدليلني فيسن احلكم عقيبه مث أوحى إليه 
ويكون الدليل الثاين تأكيدا بالدليل الثاين فإنه إمنا يسن احلكم ملكان الدليل األول ألنه مل يكن سواه حني سن احلكم 

وإن كان قد أوحى إليه هبما معا فال بد من أن يكلفه فهم املراد هبما وال بد من أن يفهم املراد هبما فال جيوز أن 
يدعوه أحدمها إىل أن يسن احلكم دون اآلخر ألن يف ذلك رفضا لآلخر وإمنا قلنا ال بد من أن يكلفه أن يفهم املراد 

ز أن خياطبه مبا ال يفهم املراد منه وألنه إن كلفه أن يبلغ كال الدليلني إىل أمته وجب أن يفهم املراد هبما ألنه ال جيو
  به ألنه ال يؤمن أن يسأل عنه وإذا مل يعرف املراد به نفر عنه 

ز أن ومنها أنه لو كان الدليل الثاين صحيحا ملا جاز أن يذهب عن الصحابة مع تقدمها يف العلم واجلواب أنه جيو
يذهب عنهم إذا مل يطلبوه استغناء مبا ظفروا به من الدليل وأهل العصر الثاين إمنا ظفروا به ألهنم تنبهوا مبا ذكره 

  األولون واستغنوا عن طلب الدليل األول فشغلوا أفكارهم وزماهنم يف طلب غريه 
وترك ذلك جائز والقول يف العلة  فإن قيل أفكلف األولون طلب الدليل الثاين قيل كلفوا ذلك على سبيل التطوع

كالقول يف الداللة ألن العلة داللة على احلكم يف الفرع إال أن تعود العلة بالنقض على ما اجتمعوا عليه بأن يوجد 
يف موضع أمجعت األمة فيه على نقيض حكمها حنو أن يعلل معلل حترمي الرب بأنه جسم ألن ذلك موجود فيما أمجعوا 

   يقل بتخصيص العلة ال جييز ذلك على إباحته فمن مل
وأما إذا تأولت األمة اآلية بتأويل فإهنم إن نصوا على فساد ما عداه مل جيز إحداث تأويل سواه وإن مل ينصوا على 
ذلك فمن الناس من منع من تاويل زائد وأجراه جمرى املذهب الزائد ومنهم من أجازه وهو الصحيح ألن التابعني 

ا تأويالت مل يكن ذكرها السلف ومل ينكر عليهم وألنه ليس يف إحداث تأويل آخر خمالفة ومن بعدهم قد أحدثو
  إلمجاعهم ألهنم مل ينصوا على إبطاله وليس يف 

إمجاعهم على التأويل األول إبطال الثاين ألنه ال ميتنع أن يكون اهللا تعاىل قد أراد كال التأويلني وأراد أن يفهم 
وإما هذا وإما كالمها وكل ذلك خمري فيه فإذا فهمت األمة أحدمها فقد خرجت عما كلفته باخلطاب شيئا ما إما هذا 

  ألهنم كلفوا فهم كال التأويلني بشرط أن يطلبوه 

  باب يف أهل العصر إذا اختلفوا يف املسألة على قولني هل جيوز وقوع االتفاق

  على أحدمها أم ال 
اق أهل العصر الثاين على أحد قويل أهل العصر األول وأجازه أكثر حكى قاضي القضاة عن الصرييف أنه منع من اتف

الناس ومل جيعلوا االختالف املتقدم متضمنا على جواز األخذ بكل واحد من القولني على كل حال ووجهه انه إن 
وهلذا جاز  أريد جبواز انعقاد اإلمجاع إمكانه فال شبهة يف أن اجلماعة الكثرية ميكنها أن تتفق على موجب الداللة

انعقاد اإلمجاع املبتدأ وإن أريد به احلسن فال شبهة أيضا يف حسن إمجاع اجلماعة على مقتضى الداللة وإن أريد 
باجلواز الشك فمعلوم أنه ال دليل يدل على القطع على نفي إمجاعهم على حكم من األحكام حىت ال يشك يف ذلك 

فت يف االمامة مث أطبقت على إمامة أيب بكر رضي اهللا عنه واتفق ومما يدل على إمكان ذلك وحسنه أن الصحابة توق



  التابعون على املنع من بيع أمهات األوالد بعد اختالف الصحابة فيه 
واملخالف حيتج بأن اختالف أهل العصر األول يف ضمنه اتفاق منهم على جواز تقليد العامي لكل واحد من القولني 

ما إذا أداه اجتهاده إليه فلو أمجع أهل العصر الثاين على أحد القولني لكان ال وجواز أخذ اجملتهد بكل واحد منه
خيلو إما أن يصح اإلمجاعان أو يفسدا أو يصح احدمها ويفسد اآلخر وليس جيوز أن يفسد أوال أحدمها ألن األمة ال 

الوحي حمال ولو جاز ذلك  جتتمع على خطأ ولو كانا صحيحني لكان الثاين منهما ناسخا لألول والنسخ بعد ارتفاع
  جلاز أن يتفق أهل العصر على قول ويتفق أهل العصر الثاين على 

خالفه وفساد هذه األقسام مينع من اتفاقهم على أحد القولني واجلواب أن القائلني بأن احلق يف واحد ال جيوز هلم أن 
من القولني وإمنا جيوز للعامي أن يقلد من يفتيه  حيتجوا هبذا الكالم ألن عندهم أن اجملتهد ال جيوز أن يأخذ إال باحلق

فإذا اتفقوا على أحدمها مل جيد العامي من يفتيه باآلخر فال ميكن أن يقال قد حرم عليه األخذ به إذا أفيت به بعد أن 
غوا كان حالال وأما القائلون بأن كل جمتهد مصيب فجواهبم إن احتجوا بذلك هو أن املختلفني يف املسألة إمنا سو

األخذ بكل واحد من القولني ألن املسألة خمتلف فيها وهي من مسائل اإلجتهاد ألهنم لو سئلوا عن جواز األخذ بكل 
واحد منهما لعللوا بذلك فعلى هذا احملتج أن يبني أن املسألة من مسائل االجتهاد وإن وقع االتفاق عليها حىت يصح 

  باب متقدم  دليله وقد سلف استقصاء هذا اجلواب من قبل يف
وأما قوهلم لو جاز أن جيتمع أهل العصر الثاين على خالف ما اجتمع عليه األولون من جواز األخذ بكل واحد من 
القولني جلاز اتفاق أهل العصر األول على قول واتفاق أهل العصر الثاين على قول خالفه فال يستقر إمجاع فباطل 

بكل واحد من القولني بشرط قد زال وأهل العصر الثاين قد امجعوا على  ألنا قد بينا أن املختلفني قد سوغوا األخذ
املنع من ذلك مع زوال الشرط فلم جيمع اآلخرون على خالف ما أمجع عليه األولون وليس كذلك إذا أمجع 

  األولون على قول وأمجع اآلخرون على خالفه 

  باب يف اإلمجاع إذا عارضته األدلة

القول وعلى الفعل وعلى الرضا واتفاقهم على الفعل ال يقتضي أن غريهم مثلهم فيه إال اعلم أهنم قد جيمعون على 
  لداللة وإذا رضوا بكون القول قوال هلم ولغريهم كان صوابا منهم ومن غريهم فأما إذا قالوا قوال وعارضه قول 

بكالمه هو ظاهره ونعلم أن  النيب صلى اهللا عليه و سلم فال جيوز أن نعلم أن قصد النيب صلى اهللا عليه و سلم
قصدهم بكالمهم ظاهره مع تعارض الكالمني ألن األدلة ال تتناقض مث ال خيلو إما أن نعلم أن قصد النيب صلى اهللا 

عليه و سلم ظاهره أو نعلم أن قصد االمة بكالمهم هو ظاهره أو ال نعلم قصد النيب صلى اهللا عليه و سلم وال 
نيب صلى اهللا عليه و سلم وجب تأويل كالم االمة على موافقة كالم النيب صلى اهللا قصد االمة فان علمنا قصد ال

عليه و سلم وإن علمنا قصد االمة بكالمهم وجب تأويل قوله صلى اهللا عليه و سلم وإن مل نعلم قصد أحدمها فان 
ا يتعارضان ألنه كان أحدمها أخص من اآلخر خصصنا األعم باألخص وإن مل يكن أحدمها أخص من اآلخر فاهنم

حيتمل أن تكون االمة قد عرفت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قصد بكالمه غري ظاهره وحيتمل أن تكون عرفت 
أنه قصد ظاهر كالمه وأرادت هي بكالمها غري ظاهره وحيتمل أو يقال لو علمت أن النيب أراد بكالمه ظاهره ملا 

  ال هذه من أن تكون قد علمت أنه أراد بكالمه غري ظاهره أطلقت كالما يفيد ظاهره خمالفته فال بد واحل
  وأما نسخ أحدمها باآلخر فال يصح وقد تكلمنا يف ذلك يف باب الناسخ واملنسوخ 



  باب يف أن األمة ال جتتمع إال عن طريق

أجازوا انعقاد  اعلم أن األمة ال جتتمع إال عن داللة أو أمارة وال جتتمع عبثا ذكر قاضي القضاة يف الشرح أن قوما
اإلمجاع عن توفيق ال توفيق بأن يوفقهم اهللا تعاىل الختيار الصواب وإن مل يكن هلم داللة وال أمارة والدليل على املنع 

من ذلك أن مع فقد هذه الداللة واألمارة ال جيب الوصول إىل احلق وألهنم ليسوا بآكد حاال من النيب صلى اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم ال يقول اال عن وحي فاالمة أوىل أن ال تقول إال أن عن دليل عليه و سلم ومعلوم أن النيب 

  وألنه لو جاز هلم ذلك لكان قد جاز لكل واحد منهم أن يقول بغري داللة ألهنم إمنا جيتمعون على القول بأن 

  يقول كل واحد منهم به وإذ جاز ذلك آلحادهم مل يكن للمجمعني مزية يف ذلك 
زية اإلمجاع يف ذلك أنه يكون حجة وكل واحد منهم له أن يقول عن غري داللة وال يكون قوله حجة فاذا فان قيل م

أجتمعوا كان حجة قيل إمنا أردنا أن ال يكون لإلمجاع مزية يف جواز القول بغري داللة واخلالف يف ذلك يرجع إىل 
  يعلم اهللا تعاىل أنه ال يقول إال بالصواب  قول مويس بن عمران من أنه جيوز للعامل أن يقول بغري داللة بأن

  واحتج املخالف بأشياء 
منها أن اإلمجاع حجة فلو مل ينعقد إال عن داللة لكانت الداللة هي احلجة ومل يكن يف كون اإلمجاع حجة فائدة 

إذا صدر  واجلواب أن هذا يبطل بقول النيب صلى اهللا عليه و سلم فانه حجة وال يقول إال عن داللة وال يلزم
اإلمجاع عن حجة أن ال يكون يف كونه حجة فائدة وعلى أنه ال ميتنع أن يكون قوهلا حجة وما صدر قوهلا عنه حجة 

فيكون يف املسألة حجتان وأيضا فالفائدة يف ذلك أن يسقط عنا البحث عن احلجة ويسقط عنها نقلها وحيرم علينا 
  قول من قال كل جمتهد مصيب اخلالف الذي كان سائغا يف مسائل االجتهاد على 

ومنها أن اإلمجاع قد انعقد من غري دليل حنو إمجاعهم على بيع املراضاة من غري عقد واالستصناع واجرة احلمام 
وغري ذلك وأخذ اخلراج وأخذ الزكاة من اخليل واجلواب أن كل ذلك ما وقع إال عن دليل وإن جاز أن ال ينقل ملا 

عقد إال عن دليل وأما االستصناع وعقد املراضاة فقد كانا على عهد النيب صلى اهللا عليه ذكرناه من أن اإلمجاع ال ين
و سلم ومل ينكره فدل على جوازه على أن بيع املراضاة ملا جرت العادة به جرى األخذ واإلعطاء يف الداللة على 

وأن ال يقسمها ويعمل فيها  الرضا جمرى القول وكذلك اجرة احلمام وأما قسمة أرض العدو فلإلمام أن يقسمها
  حبسب املصلحة وهلذا مل يقسم النيب صلى اهللا عليه و سلم 

منازل مكة وال آبار هوازن ومياههم وأما أخذ الزكاة من اخليل فليس بامجاع ولوال أنه قد علم من أوجبها من النيب 
  ا نسخا للشريعة وملا ترك النكري عليه صلى اهللا عليه و سلم مما دل على أخذ الزكاة منها إذا كثرت لكان إجيابه هل

  باب يف األمة إذا أمجعت على موجب اخلري هل يكون اخلرب طريقا إىل ما أمجعت

  عليه األمة أم ال 
اعلم أن األمة إذا أمجعت على حكم كان يف األخبار ما يدل عليه فاما أن يكون خرب واحد أو متواترا فان كان 

تاج معه إىل استدالل طويل واجتهاد أو حيتاج معه إىل ذلك فان كان نصا علمنا أهنم متواترا فاما أن يكون نصا ال حي
أمجعوا ألجله ألنه ال جيوز مع تواتره أن ال يقفوا عليه مع طلبهم ملا يدل على احلكم وال جيوز مع ظهوره أن ال 

ن حيتاج يف االستدالل به إىل يدعوهم إىل احلكم فيكون طريقهم إليه سواء ظهر فيهم خرب مثله أو مل يظهر وإن كا



اجتهاد طويل وحبث مل ميتنع أن يكونوا امجعوا ألجله ومل ميتنع أمجعوا ألجل خرب متواتر هو أجلى منه مل ينقل اكتفاء 
  باإلمجاع إذا استدل به بعضهم واستدل الباقون خبرب آخر أو بقياس 

هر فيهم أو ال يروي ذلك فان مل يرو ذلك جوزنا أن وإن كان اخلرب منقوال باآلحاد مل خيل إما أن يروي لنا أنه ظ
يكون ظهر فيهم فلم ينقل إلينا ظهوره فأمجعوا ألجله وجوزنا أن يكون ظهر فيهم خرب آخر أمجعوا أو بعضهم ألجله 

ظهر ومل ينقل إلينا اكتفاء باإلمجاع ألنه إذا جاز أن يكون ذلك اخلرب كان ظاهرا فيهم فلم ينقل ظهوره إلينا جاز أن ي
فيهم خربا آخر فال ينقل إلينا أصال وإن كان قد روى أن ذلك اخلرب قد كان ظهر فيهم فإما أن يروي بالتواتر أو 
باآلحاد فان كان قد روى باآلحاد وجوزنا صدق الراوي وأن يكونوا أمجعوا ألجله وجوزنا كذبه فال يقطع على 

  أهنم أمجعوا ألجله 

  ولكن يغلب صدقه على الظن 
ظهور اخلرب فيهم بالتواتر جاز أن يكونوا أمجعوا ألجله ويقطع على ذلك من حاله إن قالوا أمجعنا ألجله أو  وإن نقل

كانوا متوقفني عن احلكم بأمجعهم أو كان بعضهم قد حكم خبالفه فلما مسعوا اخلرب قالوا به وإمنا قلنا إنه جيوز أن 
كم وليس ميتنع يف اجلماعة الكثرية أن جيمعا على احلكم جيمعوا ألجل خرب الواحد ألن خرب الواحد طريق إىل احل

طريق من طرقه وإن مل يقولوا أمجعنا ألجله وال نقل رجوعهم إليه بعد توقفهم جوزنا أن يكونوا حكموا بغريه ومل 
لقطع على أن ينقل اكتفاء باإلمجاع وباجلملة مىت جوزنا أن ال ينقل اخلرب املتواتر اكتفاء باإلمجاع على موجبه مل جيز ا

السلف أمجعوا ألجل خرب الواحد وال خرب متواتر حمتمل إال أن يقولوا إنا حكمنا ألجله أو جيمعوا على موجبه عند 
  مساعهم له 

فان قيل فاذا أمجعوا على مقتضى خرب الواحد أيقطعون على صدق املخرب قيل ال ألنه جيوز أن تكون املصلحة أن 
  سواء كانت صادقة يف أنفسها أو كاذبة  حنكم مبا ظننا صدقه من األخبار

  باب يف جواز وقوع اإلمجاع عن اجتهاد

اعلم أن القائلني بأن اإلمجاع ال ينعقد إال عن طريق اتفقوا على جواز انعقاده عن داللة ألنه لو مل جيز انعقاده عن 
باع ما يتعذر وقوعه واختلفوا يف داللة مل جيز عن أمارة ويف ذلك تعذر انعقاده وأن يكون اهللا تعاىل قد أمرنا بات

انعقاده عن أمارة فمنع قوم من أهل الظاهر من ذلك خفيت الداللة أم ظهرت وأجاز أكثر الفقهاء انعقاده عن اجللي 
  واخلفي من األمارات وأجاز قوم انعقاده عن اجللي دون اخلفي 

وال مانع من انعقاد اإلمجاع عنها كما ال مانع ودليلنا أن األمارة طريق إىل احلكم كما أن الداللة طريق إىل احلكم 
من انعقاد اإلمجاع عن األدلة خفيها وجليها فكما جاز ما أمكن انعقاده عن جلي األدلة وخفيها جاز مثله يف 

  األمارات 
فان قيل مل قلتم ال مانع من ذلك قيل ألنه لو منع مانع من ذلك كان معقوال وكان له تعلق معقول وما يعقل من 

ك إما أن يرجع إىل الدواعي والصوارف وإما أن يرجع إىل أحكام متنافية وما يرجع إىل الدواعي شيئان أحدمها ذل
أن يقال إن األمة على كثرهتا واختالف مهها وأغراضها ال جيوز أن جيمعها األمارة مع خفائها وألن أمارة احلكم 

خرين فال تكون األمارة الواحدة داعية هلم إىل ذلك ولو الواحد قد تكون متغائرة فتكون أمارة بعضهم غري أمارة اآل
جاز مع تعذر كون األمارة داعية جلميعهم إىل احلكم أن جيمعوا عليه جاز أن جيتمعوا على مأكل واحد وعلى 



  الكذب يف شيء واحد 
صار إليها ويفارق  ويفارق ذلك اجتماعهم عن داللة أو شبهة ألن األدلة ظاهرة والشبه تتقدر بتقدير األدلة عند من

إمجاع اخللق العظيم حلضور األعياد ألن الداعي إىل ذلك ظاهر فيهم اجلواب أن قوهلم إن كثرة عدد االمة واختالف 
اغراضها مينع من اجتماعها على حكم األمارة مع خفائها دعوى وليس ميتنع أن جتمعهم األمارة الواحدة أو 

ألغراض وكثر العدد ألهنم قد اتفقوا على وجوب املصري إىل األمارة األمارات على احلكم الواحد وإن اختلفت ا
فاذا ظهرت األمارة جلميعهم دخلت يف اجلملة اليت اعتقدوها ولذلك اتفق اصحاب أيب حنيفة يف كثري من املسائل 

صري إىل وهم خلق عظيم ويتفق كثري من أهل احلروب يف كثري من احلاالت يف اآلراء واتفق اخللق العظيم على امل
  موضع األعياد ملا تقدم منهم اعتقاد املصري إىل ذلك 

  ويفارق ذلك اتفاقهم على الكذب يف شيء معني ألنه ال داعي هلم إىل ذلك 

وقد بينا أن ملا ذكرناه داعيا وألنه ال خيطر بباهلم كلهم الشيء الذي يكذبون فيه إال بأن يتراسلوا فأما استنباط 
  إىل تراسل ألن األمارات سائغة يف اجملتهدين ال حيتاجون فيها إىل تراسل  احلكم باألمارة فال حيتاج

وأما اتفاق مجيعهم على مأكل واحد فامنا مل جيز ألن ذلك تابع لتساوي شهواهتم وتساوي إمكاهنم وقد علمنا أهنم 
تقوى شهوته ملا  خمتلفون يف الشهوات وإمكان نيل مشتهاها فمنهم من يشتهي ما ينفر طبع اآلخر عنه ومنهم من

تنقص شهوة اآلخر له فتدعوه قوة شهوته إىل تناوله دون اآلخر وقد يتفق االثنان يف شهوة الشيء ويتعذر على 
  أحدمها حتصيله أو يشق عليه ذلك وال يتعذر على اآلخر وال يشق فلهذه االمور مل يتفقوا على مأكل واحد 

اطل ألنه قد جيوز أن تكون له أمارة واحدة فتكون داعية جلميعهم وقوهلم إن احلكم الواحد ال يكون له إال أمارة ب
إىل حكمها وقد تكون له أمارتان إحدامها أظهر من األخرى فتدعو أظهرمها مجيعهم إىل حكمها وقد تتساويان 

فيستدل بعضهم باحدامها ويستدل الباقون باالخرى أو يستدل كل واحد منهم بكلتيهما فيتفقون يف احلكم وإن 
ايرت األمارات وتفرقتهم بني األمارات والشبهة ال تصح ألن الشبهة ال تعلق هلا واألمارات هلا تعلق فاذا جاز أن تغ

  جيتمع اخللق العظيم على اخلطأ ملا ال تعلق به فبأن جيوز أن جيتمعوا ملا له تعلق أويل 
ألمارة وذلك يصرفه عن احلكم هبا والوجه اآلخر من الدواعي هو قوهلم إن من االمة من يعتقد بطالن احلكم با

وليس يف مقابلة ذلك داع فيدعوه إىل حكمها وذلك مينع من اجتماع كل االمة على حكمها واجلواب أن هذا 
اخلالف حادث عندنا والصحابة كانت جممعة على صحة االجتهاد فهذه الشبهة ال تتناول عصر الصحابة وقد 

طالن احلكم باألمارة أن يصري إىل حكمها إذا كانت ظاهرة العتقاده أجيب عن ذلك بأنه ال ميتنع فيمن اعتقد ب
  كوهنا داللة فيؤدي ذلك إىل اتفاق الكل على حكمها وهذا اجلواب ال يتوجه إىل من منع 

من اجتماعهم على األمارة اخلفية هلذه الشبهة وأيضا فان من اعتقد قبح احلكم باألمارة مث حكم هبا العتقاده فيها 
لة فقد أقدم على اعتقاد ال يأمن كونه قبيحا وذلك قبيح وغذا كان كذلك مل تكن كل األمة قد أصابوا يف أهنا دال

  ذلك احلكم وال جيوز أن جتمع االمة فال يكون كل واحد منهم مصيبا فيما أمجعوا عليه 
كم هبا وإن علم أهنا أمارة وهبذا جياب من انفصل عن الشبهة بأن قال ال ميتنع فيمن اعتقد قبح احلكم باألمارة أن حي

  إذا مل جيد سواها إذ ال ميتنع يف بعض االمة أن يناقض 
وأما املنع من انعقاد اإلمجاع عن اجتهاد ألنه يؤدي إىل اجتماع أحكام متنافية فهو أن يقال إن احلكم الصادر عن 

علقه باألمارة واحلكم اجملمع عليه ال اجتهاد ال يفسق خمالفة وجيوز خمالفته فال جيعل أصال وال يقطع عليه وال على ت



جيوز خمالفته ويفسق خمالفه وجيعل أصال ويقطع عليه وعلى تعلقه بطريقه فلو صدر اإلمجاع عن اجتهاد ألجتمعت فيه 
هذه األحكام على تنافيها واجلواب أما قوهلم إن احلكم اجملتهد فيه جيوز خمالفته فان القائلني بأن احلق يف واحد ال 

ألحد خمالفة احلق يف مسائل االجتهاد أال تراهم خيطئون من خالفهم وإن أسقطوا عنه املأمث وكثري منهم جيوز جيوزون 
للمقلد أن يقلد من يفتيه خبالف احلق وال جيوز ذلك فيما اتفق عليه ويقول إن ذلك من حق االجتهاد إال أن يصدر 

فه فأما القائلون بأن كل جمتهد مصيب فاهنم جيوزون لغريهم عنه اإلمجاع فان صدر عنه اإلمجاع مل جيز التقليد يف خال
من اجملتهدين أن خيالفوهم يف احلكم الذي قالوه عن اجتهاد وال جيوزون مثله فيما اتفق عليه ويقولون إن جواز 
من  املخالفة من حكم االجتهاد إذا مل يقترن به إمجاع وليس هو من حكمه على اإلطالق فيلزم التنايف كما أن ذلك

حكم االجتهاد إذا مل يقترن به تصويب النيب صلى اهللا عليه و سلم ألن اجملتهد لو اجتهد مع غيبة النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم فبلغه ذلك فصوبه وحكم به فانه ال جيوز خمالفته فبان أن جواز 

معني كان كتصويبه اجملتهد يف املخالفة ليس حبكم االجتهاد على اإلطالق فاذا صوب النيب صلى اهللا عليه و سلم اجمل
املنع من خمالفة ذلك احلكم والعامي ال جيوز له خمالفة احلكم اجملتهد فيه إذا مل جيد من يفتيه بغريه وال جيوز للمجتهد 

أن خيالف ما حكم به عليه القاضي وال خيرج منه فبان أن جواز املخالفة ليس من حق االجتهاد على اإلطالق وأيضا 
وز أن ينعقد اإلمجاع عن خرب الواحد مع أن اإلمجاع ال جيوز خمالفته وجيوز خمالفة احلكم الذي رواه فاملخالف جي

الواحد إذا أدى االجتهاد يف حالة إىل ترك حديثه وترجيح غريه عليه ومل يؤد انعقاد اإلمجاع عنه إىل التنايف فكذلك 
  انعقاده عن اجتهاد 

الجتهاد ويفسق من خالف اإلمجاع فجواب الفريقني عنه أن ذلك ليس من وأما قوهلم إنه ال يفسق من خالف حكم ا
حكم االجتهاد على اإلطالق بل هو من حكمه إذا مل يقترن به إمجاع كما أنه من حكمه إذا مل يقترن به تصويب من 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم 
اإلمجاع فان من قال كل جمتهد مصيب ال وأما قوهلم إن حكم االجتهاد ال جيوز أن جيعل أصال جيوز ذلك يف حكم 

جيوز ملن مل يؤده اجتهاده إىل احلكم أن جيعله اصال ألن الواجب عليه غري ذلك احلكم فأما إذا أداه اجتهاده إليه فان 
منهم من جيعله أصال ويقيس عليه فرعا آخر بعلة سوى العلة اليت ثبت هبا احلكم يف املسألة اجملتهد فيها ومنهم من ال 

عله أصال ال ألنه جمتهد فيه لكن ألنه ال جيوز أن يقاس عليه إال بعلة وتلك العلة ميكن أن يقاس الفرع هبا على جي
األصل األول فال يكون جلعل ذلك الفرع أصال معىن فأما احلكم اجملمع عليه من جهة االجتهاد فانه قد صار 

ع بالعلة اليت ثبت هبا احلكم فيه ويكون قياس الفرع مقطوعا به كاملنصوص عليه فجاز أن يقاس عليه فرع من الفرو
عليه بتلك العلة كقياسه على األصل األول ألن كل واحد منهما طريقه مقطوع به وأما القائلون بأن احلق يف واحد 

  فاهنم ال جيوزون القياس على ما هو خطأ وما ليس خبطأ فان قوهلم يف جعله أصال ينبغي أن 

  ن يكون على ما ذكرناه اآل
وأما قوهلم إن احلكم الصادر عن اجتهاد غري مقطوع به وعلى تعلقه باألمارة فجواب أكثر من يقول بأن احلق يف 
واحد أن ذلك هو من حق االجتهاد إذا انفرد عن إمجاع أو تصويب من النيب صلى اهللا عليه و سلم فاذا اقترن به 

باألمارة مبا اقترن به وجيري جمرى أن يكون وقوف غالم زيد  أحدمها قطع به وعلى تعلقه باألمارة وإمنا يعلم تعلقه
على باب األمري أمارة على كون زيد يف الدار فاذا شاهدناه فيها أو أخربنا نيب قطعنا على كونه فيها وأن حكم 
هنم األمارة متعلق هبا وكذلك إذا علمنا صحة اإلمجاع مث أمجعوا عن أمارة وأما القائلون إن كل جمتهد مصيب فا



يقولون إن اجملتهدين يقطعون على لزوم احلكم ملن أداه اجتهاده إليه كما يقطعون على لزوم احلكم اجملمع عليه 
ويقطعون على أنه غري الزم ملن مل يؤده اجتهاده إليه ويقولون هذا حكم االجتهاد ما مل يقترن به إمجاع وال تصويب 

  من النيب صلى اهللا عليه و سلم 
أن األمة إذا أمجعت على حكم األمارة مل يقطع على تعلق احلكم هبا إال أن تكون أمارة واحدة وذكر يف الشرح 

وجتمع االمة على تعلق احلكم هبا ومىت مل جيتمع كال الشرطني مل يقطع على ذلك واألوىل أن يقال يقطع على تعلق 
بأن زيدا يف دار األمري إذا شاهدناه  احلكم هبا ألنه ليس لذلك معىن أكثر من ثبوت حكمها كما ذكرناه يف علمنا

فيها بعد مشاهدتنا لوقوف غالمه على الباب ويدل على جواز وقوع اإلمجاع عن اجتهاد أنه قد وقع ذلك ومل يكن 
ليقع إال ووقوعه جائز ويدل على وقوعه إمجاع الصحابة من جهة االجتهاد على مبلغ حد الشرب وإمجاعهم على 

يب بكر وذكرهم وجه اجتهادهم فان أبا بكر قال ال أفرق بني ما مجع اهللا تعاىل فقاس الزكاة قتال أهل الردة وإمامة أ
على الصالة يف وجوب قتال املخل هبا ولو كان معهم يف قتال ما نعي الزكاة نص لنقلوه وقد ذكروا يف إمامة أيب 

ا احتج أبو بكر باآلية على وجوب الزكاة بكر تقدمي النيب صلى اهللا عليه و سلم إياه يف الصالة ولقائل أن يقول إمن
  مث استفاد 

  وجوب قتاهلم من أجل أن إنكار املنكر يكون بالقول فان نفع وإال فبالقتال 

  باب يف الطريق إىل معرفة اإلمجاع

ع اعلم أنه إذا لزمنا املصري إىل اإلمجاع فال بد من أن يكون لنا طريق إىل العلم به وال خيلو إما أن يكون اإلمجا
معلوما بالعقل ضرورة أو استدالال وإما معلوما باإلدراك ومعلوم أنا ال نعلم بأول العقل أن األمة جممعة على حكم 
من األحكام وال باستدالل عقلي فبقي أن اإلدراك هو الطريق إىل ذلك إما أن ندرك قوهلم بالسماع أو نشاهدهم 

أن يكون املخرب عنهم هو اهللا ورسوله ألن الوحي مرتفع كان يفعلون فعال وإما أن نسمع اخلرب عنهم وإذا مل جيز 
املخرب عن األمة غريمها فثبت أن طريق اإلمجاع هو مساعنا اقاويلهم ومشاهدهم فاعلني أو النقل عنهم والسماع إما 
اول أن يتناول قول كل واحد منهم أو يتناول قول بعضهم فان تناول قول كل واحد منهم كان طريقا كافيا وإن تن

قول بعضهم مل يكن طريقا إىل إمجاعهم إال بأحد أمرين إما أن ينقل لنا ذلك القول عن الباقني وإما أن ينقل سكوت 
الباقني عن النكري مع انتشار القول فيهم وارتفاع التقية والنقل عنهم إما أن يكون نقال عن مجيعهم فيكتفى به وإما 

 بأن نسمع من الباقني مثل ذلك القول وإما بأن نعلم سكوت الباقني أن يكون نقال عن بعضهم فال يكون طريقا إال
  عن النكري مع انتشار القول فيهم 

واخلرب عن اجملمعني ضربان تواتر وآحاد وكل واحد منهما طريق إىل اإلمجاع وحنن نذكر القول املنتشر يف الصحابة 
ل إن قول بعض أهل العصر إذا انتشر يف مجيعهم لدخوله يف اجلملة اليت ذكرناها ولتعلق شبهة املخالف به فنقو

وسكت الباقون فلم يظهروا خالفا فأما أن يعلم أن سكوهتم سكوت راض يكون ذلك القول قوال له أو ال يعلم 
  ذلك من حاهلم فان علم ذلك كان إمجاعا ألهنم لو قالوا قد رضينا هبذا القول وحنن معتقدون له كان 

رة فيهم على قول من جيوز وقوع العلم باملذاهب باضطرار كان آكد وإن مل نعلم إمجاعا فاذا علمنا ذلك ضرو
باضطرار أهنم رضوا بذلك القول قوال هلم فال خيلو إما أن يكون من مسائل االجتهاد أو ال يكون من مسائل 

فيه تكليف فإن مل  االجتهاد فان مل يكن من مسائل االجتهاد فإما أن يكون على الناس فيه تكليف أو ال يكون عليهم



يكن عليهم فيه تكليف كالقول بأن عمارا أفضل من حذيفة رضي اهللا عنهما جاز أن يكون خطأ ال يلزم الباقني 
إنكاره ألنه إمنا يلزمهم إنكاره إذا علموا أنه منكر فاذا مل يلزمهم النظر يف كونه منكرا جاز أن ال ينظروا فيه فال 

اره وليس مبمتنع أن يتطابقوا على ترك إنكار ما ال جيب إنكاره أال ترى أهنم لو يعلمون أنه منكر فال يلزمهم إنك
مسعوا من خيرب بأن زيدا يف الدار مل يلزمهم أن ينظروا هل أخرب عن ثقة أو على حسب ظنه أو أخرب قطعا وهو ال 

سألة تكليف فانه إذا مل ينكر يأمن كونه كاذبا وإذا مل يلزمهم ذلك مل جيب اإلنكار عليهم وإن كان على الناس يف امل
الباقون ذلك القول يكون صوابا ألنه لو كان خطأ لكانوا قد تطابقوا على ترك ما جيب عليهم من إنكار املنكر وإذا 

  كان ذلك القول صوابا فخالفه خطأ ألن املسألة مما أحلق يف واحد منه 
فيه غري قائل به قيل ال جيوز ذلك ألن  فإن قيل أجيوز مع كون ذلك القول صوابا أن يكون من سكت يتوقف

إطباقهم على ترك اإلنكار جيري جمرى قوهلم إنه ليس مبنكر يف الداللة على أن ذلك القول غري منكر وال جيوز أن 
  يقولوا ذلك فيكون القول غري منكر إال ألهنم بأمجعهم قالوه 

يف واحد وما عداه جيب تركه يقولون يف ذلك ما وأما إذا كانت املسألة من مسائل االجتهاد فالقائلون بأن احلق 
قلناه اآلن فيما ليس من مسائل االجتهاد والقائلون بأن كل جمتهد مصيب اختلفوا فقال أبو علي يكون ذلك إمجاعا 

إذا انتشر القول فيهم مث انقرض العصر وقال أبو هاشم ال يكون إمجاعا ولكنه يكون حجة وقال أبو عبد اهللا ال 
  عا وال حجة يكون إمجا

وحجة أيب علي أن املتعامل من أهل االجتهاد إذا مسعوا احلادثة وطال هبم الزمان أن يفكروا فيها فان اعتقدوا خالف 
ما انتشر من القول فيها أظهروه إذا مل تكن تقية وال بد إذا كانت تقية أن يظهر سببها وأيضا فانه إن مات قبل من 

ات من يتقيه قبله وجب أن يظهر قوله فبان أنه ال جيوز أن ينقرض العصر من غري يتقيه صارت املسألة إمجاعا وإن م
ظهور خالف ملا انتشر إال وهو متفقون عليه وأيضا فان املتقي قد يظهر قوله عند ثقاته وخاصته فال يلبث القول أن 

  يظهر 
لة لتشاغله بغريها من األشغال وحجة من قال إنه ال يكون حجة أنه ال ميتنع أن يكون من سكت مل يفكر يف املسأ

كاجلهاد وسياسة الناس أو الفكر يف غريها من املسائل فال يكون القول املنتشر إال قول بعضهم وليس يؤدي ذلك 
إال أن تذهب األمة كلها عن احلق ألن ذلك القول املنتشر هو حق ألن املسألة من مسائل االجتهاد وكل جمتهد فيها 

  مصيب 
أن ذلك حجة هي أن الناس يف كل عصر حيتجون بالقول املنتشر يف الصحابة إذا مل يعرف له  وحجة أيب هاشم يف

  خمالف 
وأبو عبد اهللا ال يسلم هذا اإلمجاع على أن من حيتج بذلك جيعله إمجاعا ألنه يقول قد انتشر هذا القول وال يعرف له 

  خمالف فكان إمجاعا 
ن مل يعمل به ومنهم من عمل به وهو الصحيح ألن قوهلم حجة كما أن وأما نقل اإلمجاع خبرب الواحد فمن الناس م

كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم حجة فاذا لزمتنا األحكام بنقل كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم من جهة اآلحاد 
ه أن حيتج فيقول فكذلك يلزمنا أن ينقل كالم االمة من جهة اآلحاد فأما من قال إنه ال طريق إىل معرفة اإلمجاع فل

إن اجملمعني إما أن يكونوا هم الصحابة أو غريهم من أهل األعصار أما غريهم فان كثرهتم وتباعد ديارهم مينع أن 
  نعرف يف احلوادث قوهلم بأمجعهم أال ترى أن أهل بغداد ال يعرفون أهل العلم باملغرب فضال أن 



نشاهدهم فيشافهونا باحلكم ومل ينقل عن كل واحد منهم قول يف يعرفوا أقاويلهم يف احلوادث وأما الصحابة فانا مل 
احلوادث ال بالتواتر وال باآلحاد وليس معىن إال أن بعضهم يقول وينتشر قوله يف الباقني وال يظهر له خمالف وليس 

اعا عند هذا بامجاع على الصحيح من قول من قال إن كل جمتهد مصيب وليس لكم أن تقولوا إمنا حتصل املسألة إمج
سكوت الباقني إذا علمنا أهنم سكتوا سكوت من يرضى أن يكون ذلك القول قوال له ألن الساكت قد يسكت هلذا 

الغرض وألنه ال قول له يف املسألة وإذا جاز كال األمرين خرج السكوت من أن يكون طريقا إىل أن الساكت قد 
أهنم يعتقدون صحة ذلك القول ألنكم ال تضطرون من رضي أن يكون القول قوال له وليس جيوز أن يعلم باضطرار 

كل واحد منهم أنه معتقد ملا يظهره من اإلسالم فكيف تكونون مضطرين إىل أهنم يعتقدون فرعا من فروعه 
واجلواب أن هذه الشبهة ال متنع من العلم باإلمجاع أصال ألن من عاصر الصحابة ميكنه أن يلتقي بكل واحد من 

ضهم ويروى له عن الباقني ألن أهل االجتهاد كانوا يف ذلك الوقت حمصورين وكذلك التابعون اجملتهدين أو ببع
وانتشار القول يف هذا العصر من غري خمالف دليل على اإلمجاع فيما ليس من مسائل االجتهاد ويف مسائل االجتهاد 

يقول إن كل جمتهد مصيب فأما  أيضا على قول من قال إن احلق يف واحد منها وعلى قول أيب علي أيضا وإن كان
غريه فذكر قاضي القضاة أن ما دل على اإلمجاع يقتضي أن يكون اهللا تعاىل عىن باإلمجاع القول املنتشر ألنه ال جيوز 

  أن يوجب علينا اتباع ما ال سبيل لنا إليه فاذا مل ميكن إال هذا القدر علمنا أن اهللا تعاىل قد عناه 
اهللا تعاىل علينا اتباع اإلمجاع إذا متكنا منه وذلك ميكن ملن عاصر الصحابة وأمكن أن  ولقائل أن يقول إمنا أوجب

يسأهلم وميكن أيضا يف القول املنتشر فيما ليس من مسائل االجتهاد وهذا يكفي يف حسن إجياب اهللا تعاىل اتباع 
  اإلمجاع إذ قد أمكن من بعض الناس وعلى بعض الوجوه 

بأنه ال ميتنع أن نعلم باضطرار شيئا طريقه اخلرب وإن مل نعلم طريقه مفصال أال ترى أنا  وقد اجيب عن الشبهة أيضا
نعلم باضطرار اعتقاد أهل بالد الروم النصرانية وأن الغالب على كثري من البالد اجلرب والتشبيه وإن مل نعلم طريق 

ن جعل األخ أوىل باملال كله من اجلد ذلك مفصال وكذلك حنن نعلم ضرورة أنه ليس يف الصحابة رضي اهللا عنهم م
  وال ميتنع ذلك وإن مل يعلم طريقه مفصال 

ولقائل أن يقول إنا ال نعلم أن أهل بالد الروم نصارى كلهم ألنا جنوز أن يكون فيهم املتظاهر باالسالم واليهودية 
الغالب عليهم إظهار النصرانية بل يقطع على ذلك وأن يكون فيهم من يظهر النصرانية ويعتقد غريها وإمنا نعلم أن 

  وذلك قد أخربنا به مجاعة نعلم صدقهم ولو كان الغالب عليهم إظهار دين االسالم ملا حاربونا وملا انكتم ذلك 
وأما تشبيه مسألة اجلد مبا نعلمه من أن الغالب على كثري من البالد اجلرب والتشبيه فانه يقتضي أن نعلم أن الغالب 

خ ال يرث مجيع املال مع اجلد على أنا نعلم أنه مل يكن يف الصحابة من يظهر ذلك ألنه لو أظهره على الصحابة أن األ
مظهر لنقل ولكن للمحتج هبذه الشبهة أن يقول لعل من سكت عن القول يف مسألة اجلد واألخ مل جيتهد يف املسألة 

  وليس له فيها قول 
أن يضطر إىل أن الساكت عن اإلنكار راض بكون ما سكت وقد اجيب عن الشبهة جبواب آخر وهو انه ال ميتنع 

عن إنكاره قوال له فان مل يكن لنا إىل ذلك طريق معني كما نعلم قصد املتكلم عند كالمه وإن مل يكن لنا طريق معني 
إىل ذلك وليس ألحد ان يقول قد ال يكون الساكت راضيا بذلك القول لنفسه فال جيوز أن حيصل العلم بأنه قد 

ي بالقول لنفسه كما ليس له أن يقول ال أعلم قصد املتكلم ألن مثل كالمه قد يوجد وال أعرف قصده أال ترى رض
أنه قد جتتمع اجلماعة للرأي فيشري بعضهم ويسكت الباقون ويفترقون فيعلم أنه رأي مجيعهم فاذا علمنا باضطرار أن 

  علمنا أنه من هذا القبيل مذهب مجيع السلف أن األخ ليس أوىل جبميع املال من اجلد 



ولقائل أن يقول ليس جيب إذا علمنا قصد بعض املتكلمني يف بعض األحوال أن نعلم قصد بعض الساكتني وال جيب 
ولو علمنا ذلك يف بعض األحوال أن نعلم قصد من سكت يف مسألة اجلد وغريها بل ال ميتنع أن يكون من سكت 

  املسألة ألن الفرض قد قام به غريه وال يكون له يف ذلك قول عن النكري إمنا سكت ألنه مل جيتهد يف 
فاذا ثبت أن النقل طريق إىل اإلمجاع وجب على االمة إظهار قوهلا ووجب على من مسعه ان ينقله كما جيب إظهار 
مة الفرائض على الرسول عليه السالم وجيب على من مسعها منه نقلها عنه وإذا كان من انتشر من األقاويل يف األ

  ومل يظهر له خمالف حجة جاز ختصيص العموم به وإن مل يكن حجة مل جيز ذلك 

  باب يف انقراض العصر هل هو طريق إىل معرفة اإلمجاع أم ال

عند الشيخ أيب علي أن أنقراض العصر طريق إىل معرفة اإلمجاع ألن العصر ال ينقرض إال وقد شاع القول يف مجيع 
ظهر خالفه وعند غريه أنه ال اعتبار بانقراض العصر يف ذلك ألنه ليس خيلو أبو علي إما أهله فلو كان فيهم خمالف أل

أن يقول ال طريق إىل اإلمجاع سواه أو يقول هو طريق وغريه طريق واألول ال يصح ألن املعاصر للصحابة لو مسع 
م والثاين أيضا ال يصح ألن ما القول من كل واحد من اجملتهدين أو مسع من بعضهم وأخرب عن الباقني لعلم إمجاعه

ذكروه من انتشار القول ووجوب إظهار اخلالف موقوف على متادي الزمان انقرض العصر أو مل ينقرض ولو كان 
انتشار القول يف مجيع أهل العصر موقوفا على انقراض العصر لكان يف كونه طريقا إىل اإلمجاع ما ذكرناه من 

  اخلالف يف الباب املتقدم 

  قول بعض الصحابة إذا مل ينتشر ومل يعرف له خمالفباب يف 

اعلم أن القول إذا مل ينتشر فيهم فإما أن يكون البلوى به عاما أو غري عام فان مل يكن عاما مل يكن إمجاعا وال حجة 
ا وال كان مقطوعا على انه صواب وعند بعض الناس أنه إمجاع حيتج به وإمنا قلنا إنه ليس بإمجاع ألن القول إمن

يكون جممعا عليه إذا اعتقده كل أهل العصر وليس جيوز أن يعتقده من مل يسمع به ومل خيطر بباله وإمنا قلنا إنه ليس 
حبجة ألنه لو كان حجة لكان حجة ألنه إمجاع وقد بينا إنه ليس بإمجاع أو ألنه قول بعض السلف وسيجيء القول 

يف ذلك إمجاع ألن كثريا من الناس ينكر على من حيتج بذلك  يف ذلك أو ألن االمة أمجعت على االحتجاج به وليس
وإمنا مل يقطع على أنه صواب ألن من يقول إن احلق يف واحد جيوز أن يكون خطأ ومن يقول إن كل جمتهد مصيب 
جيوز خطأ غريه إذا مل تكن املسألة من مسائل االجتهاد وإن كانت من مسائل االجتهاد فامنا حيكم بأنه مصيب إذا 
استوىف االجتهاد ومل يقل بأول خاطر وليس يعلم أحد من غريه أنه مل يضجع يف اجتهاده فلذلك مل يقطع على أن 

  القول صواب على اإلطالق 
فان قيل لو مل يكن القول صوابا لكان الصواب قد خرج عن اقاويل االمة واجلواب أن هذا الكالم يفيد أن لألمة 

اب سواها وليس األمر كذلك ألن املسألة مفروضة يف قول مل يظهر يف األمة خالفه كلها يف احلادثة أقاويل وأن الصو
وأيضا فانه جيوز أن ال يكون لألمة يف املسألة قول هو حق إذا مل يكن عليهم يف ذلك تكليف أال ترى أنه ليس هلم 

  عليهم فيما مل يبلغهم  قول مما مل حيدث يف عصرهم وجاز ذلك ملا مل يكن عليهم يف ذلك تكليف فكذلك ال تكليف
وأما إذا كان البلوى بذلك القول عاما فان مل ينتشر فيهم ذلك القول فال بد من أن يكون هلم يف تلك املسألة قول 

  إما موافق ملا نقل إلينا أو خمالف 



شر ال يكون وال جيوز مع اهتمام النقلة بالنقل أن يستفيض ذلك فال ينقل وإذا ثبت أن قول بعض الصحابة إذا مل ينت
  حجة فجرى جمرى قول الواحد منهم إذا خالف فيه غريه يف أنه ال خيص به العموم 

  الكالم يف األخبار

  أبواب األخبار 

  باب يف اسم اخلرب وحده وما به يكون اخلرب خربا وأقسامه الصدق والكذب

من حاهلا باب يف بيان وقوع العلم  باب يف االخبار اليت يعلم صدقها واليت يعلم كذهبا واليت ال يعلم كال األمرين
باألخبار وصفة العلم الواقع بالتواتر باب يف شرط وقوع العلم باألخبار باب يف أن خرب الواحد ال يقتضي العلم 

باب فيما يقبل فيه ما ليس مبتواتر من األخبار وما ال يقبل فيه ذلك باب يف جواز التعبد بأخبار اآلحاد باب يف ورود 
ار اآلحاد باب فيما يرد له اخلرب وما ال يرد له ويدخل يف ذلك املراسيل وغريها باب يف كيف ينبغي التعبد بأخب

للراوي أن يروي ويف املفهوم من روايته باب يف األخبار املتعارضة باب فيما يرجح به اخلرب على غريه فاألول باب 
  ذب يف اسم اخلرب وحده وما به يكون اخلرب خربا وأقسامه الصدق والك

أما قوله خرب فواقع على قول خمصوص وليس بواقع على سبيل احلقيقة على اإلشارة والداللة ألن من وصف غريه 
  بأنه خمرب وبأنه فاعل للخرب مل يسبق إىل فهم السامع له إال أنه متكلم بصيغة خمصوصة 

دة واألغراض ألن صيغة اخلرب قد ترد فأما ما معه تكون الصيغة خربا مستعملة يف فائدهتا فينبغي أن يشترط فيه اإلرا
  وال تكون خربا بل تكون أمرا وال تشترط اإلرادة واألغراض يف كون اخلرب على صيغة اخلرب 

وأما حد اخلرب فقد قيل إن أهل اللغة حدوه بأنه كالم يدخله الصدق والكذب فان قيل أليس قول القائل حممد 
قد أجاب الشيخ أبو علي بان هذا اخلطاب يفيد صدق أحدمها ومسيلمة صادقان خرب وليس بصدق وال كذب قيل 

يف حال صدق اآلخر فكأنه قال أحدمها صادق يف حال صدق اآلخر ولو قال ذلك كان قوله كذبا فكذلك إذا قال 
مها صادقان ولقائل أن يقول إنه ليس ينىبء هذا الكالم عن أن صدق أحدمها حاصل يف حال صدق اآلخر وال أنه 

  بعده فال يكون ذلك معىن الكالم قبله وال 
وأجاب الشيخ أبو هاشم بأن هذا الكالم جيري جمرى خربين أحدمها خرب بصدق النيب صلى اهللا عليه و سلم واآلخر 

خرب بصدق مسيلمة فكما ال جيوز أن يقال يف جمموع خربين متميزين إهنما صدق أو كذب فكذلك يف هذا الكالم 
م ال جيري جمرى خربين إال من حيث أفاد حكما لشخصني وذلك ال مينع من وصفه ولقائل أن يقول بأن هذا الكال

  بالصدق والكذب أال ترى أن قول القائل كل شيء قدمي كذب وإن أفاد حكما لذوات كثرية 
وأجاب قاضي القضاة رمحه اهللا بأن مرادنا بقولنا ما دخله الصدق والكذب هو ما إذا قيل للمتكلم به صدقت أو 

   حيظره اللغة وهذه صورة هذا الكالم فكان داخال يف حد اخلرب كذبت مل
وأجاب الشيخ أبو عبد اهللا بأن هذا الكالم كذب فانه يفيد اإلخبار عن شيء على خالف ما هو به ألنه يفيد إضافة 

ألنه  الصدق إليهما وليس هو مضافا إليهما وإن كان مضافا إىل أحدمها كان أن قول القائل كل إنسان أسود كذب
  يفيد إضافة السواد إىل مجيعهم وليس هو مضافا إىل مجيعهم 

إن قيل إذا حددمت اخلرب بأنه ما دخله الصدق والكذب وحددمت الصدق بأنه اإلخبار على الشيء على ما هو به 



ي وحددمت الكذب بأنه اإلخبار عن الشيء ال على ما هو به كنتم قد عرفتم اجملهول باجملهول قيل قد أجاب قاض
  القضاة رمحه اهللا بأن اخلرب قد عرفناه ولسنا نريد بتحديده أن نعرفه 

وإمنا نريد أن نفصله عن غريه فلم يكن فيما فعلنا تعريف اجملهول باجملهول وهذا ال يصح ألنه إن كان الغرض باحلد 
د ميزنا وفصلنا كل التمييز فنحن إذا ميزنا وفصلنا اخلرب بالصدق والكذب وميزنا الصدق والكذب باخلرب كنا ق

واحد منهما بصاحبه وكأنا قلنا اخلرب يتميز بأنه خرب فان صح ذلك فيجب االقتصار على القول بأن اخلرب هو خرب 
وال يتكلف هذا التطويل وعلى أنا إن كنا قد عرفنا اخلرب وعقلناه فمن سألنا عن حده فامنا سألنا عن عبارة تنىبء عن 

أن نأيت هبا واال مل نكن قد حددناه وأيضا فان كنا قد عقلنا مجيع معىن اخلرب فقد متيز  هذا املعقول املعروف لنا فيجب
  لنا أيضا فيجب أن نستغين عن حده 

جواب آخر وهو أن قولنا ما دخله الصدق والكذب أردنا به ما ال حيظر أهل اللغة أن يقال للمتكلم به صدقت أو 
كذب بل ذلك يرجع فيه إىل اللغة وهذا ال يصح أيضا ألنه كذبت وليس يقف حظر ذلك على معرفة الصدق وال

إمنا يسوغ أهل اللغة أن يقال للمتكلم صدقت أو كذبت إذا عرفونا الصيغة وميزوها مما ال يصح أن يقال ملن تكلم 
  به صدقت أو كذبت فاخلرب هو ما اختص بتلك الصيغة فيجب أن يكون حد اخلرب هو ما أنبأ عنها 

خلرب بأنه كالم يفيد بنفسه إضافة أمر من االمور إىل أمر من االمور نفيا أو إثباتا وإمنا قلنا بنفسه ألن واألوىل أن حند ا
األمر يفيد وجوب الفعل ال بنفسه وإن ما يفيد هو استدعاء للفعل ال حمالة ال يفيد إال ذلك بنفسه وإن ما يفيد كون 

النهي على قبح الفعل فأما قول القائل هذا الفعل واجب  الفعل واجبا تبعا لذلك ولصدوره عن حكيم وكذلك داللة
  او قبيح فانه يفيد تصرحيه تعليق الوجوب والقبح بالفعل 

فأما أقسام اخلرب الصدق والكذب فعند أيب عثمان اجلاحظ أن اخلرب املتناول للشيء على ما هو به من شرط كونه 
  ء ال على ما هو به من شرط كونه كذبا أن يعتقده فاعله أو صدقا أن يعتقد فاعله أو يظن أنه كذلك واملتناول للشي

يظنه كذلك ومىت مل يعتقده كذلك ومل يظنه مل يكن صدقا وال كذبا وأجراه جمرى االعتقاد يف خلوه من كونه علما 
 أو جهال إذا تناول الشيء على ما هو به ومل يقتض سكون النفس وحجة أيب عثمان هي أن زيدا إذا كان يف الدار
فظن ظان أنه ليس فيها فقال زيد يف الدار مل يصفه أحد بأنه صادق فبطل أن يكون اخلرب إذا تناول الشيء على ما 

هو به كان صدقا على كل حال ولو قال زيد ليس يف الدار مل يصفه أحد بأنه كاذب فبطل ان يكون اخلرب مىت تناول 
ن زيدا يف الدار وكان فيها وهو يعتقده أو يظنه فيها الشيء ال على ما هو كان كذبا على كل حال ولو أخرب بأ

  وصف بأنه صادق ويكون كاذبا إذا أخرب بانه ليس فيها وهو يظنه أو يعتقده فيها 
وعند مجاعة شيوخنا أن اخلرب إما أن يكون صدقا أو كذبا ألن اليهودي إذا قال حممد صلى اهللا عليه و سلم ليس 

كاذب ووصف خربه بأنه كذب وإن جاز أن ال يكون معتقدا وال ظانا لنبوته صلى بنيب مل ميتنع أحد من وصفه بأنه 
اهللا عليه و سلم وإذا قال قائل إنه نيب مل ميتنع أحد من وصفه بأنه صادق وأن خربه صدق فعلم أنه ال ينبغي أن 

  يشترط الظن واالعتقاد يف كون اخلرب صدقا أو كذبا 
بأن ظن املخرب واعتقاده يرجع إليه ال إىل اخلرب فلم يكن شرطا يف كونه وقد أفسد قاضي القضاة قول ايب عثمان 

كذبا وهذا ال يصح ألنه ال ميتنع ذلك كما أن إرادة املخرب راجعة إليه وهي شرط عنده يف كون اخلرب خربا والكالم 
يظنه فيها ومل يكن يف ذلك يف عبارة واألوىل أن نفصل القول فيه فمىت سأل سائل عن رجل قال زيد يف الدار وهو 

فيها هل هو كاذب وكالمه كذب أو ال فانا نقول هو كاذب وكالمه كذب على معىن أن خمربه على خالف ما 



تناوله ونوصف بأنه ليس بكاذب وكالمه ليس بكذب ملعىن أنه مل يقصد به اإلخبار عن الشيء ال على ما هو به وإذا 
أن ال يطلق الوصف عليه بذلك وأن يقيد وكذلك القول فيمن اختلف القصد بوصفنا هلذا اخلرب بأنه كذب وجب 

أخرب بالشيء على ما هو به وهو يظن أنه كاذب أن خربه يوصف بأنه صدق وأنه صادق على هذا التقييد فأما 
  وصف اليهودي بأنه كاذب يف 

هو به وأيضا فظاهر من قوله إن حممدا صلى اهللا عليه و سلم ليس بنيب فمعناه أنه فاعل خلرب خمربه على خالف ما 
اليهود العناد والتقصري يف النظر فهم مقدمون على هذا اخلرب مع خوفهم أن يكونوا كاذبني فوصفوا بأهنم كاذبون 

  على طريق الذم 

  باب يف األخبار اليت يعلم صدقها واليت يعلم كذهبا واليت ال يعلم كال

  األمرين من حاهلا 
ومنها ما ال يعلم صدقها أما اليت ال يعلم صدقها إما أن يعلم كذهبا أو ال يعلم  األخبار منها ما يعلم سامعها صدقها

كذهبا وال صدقها واليت يعلم صدقها إما أن يعلمه بأمر منفصل عنها أو غري منفصل عنها فاألول إما أن يكون إخبارا 
لعشرة أكثر من اخلمسة وإما عما يعلم صحته ضرورة باإلدراك أو غريه كاإلخبار بعلو السماء على األرض وبأن ا

أن يكون إخبارا عما يعلم صحته باالستدالل بالعقل وبالسمع كاخلرب عن حكمة اهللا سبحانه وهو وجوب الصالة 
  وغري ذلك وأما اليت يعلم صدقها مبا يتصل باخلرب ويتعلق به فإما أن يرجع إىل أحوال املخرب أو إىل أحوال السامع 

ون املخرب ال جيوز عليه الكذب أصال واآلخر ال جيوز كونه كاذبا يف ذلك اخلرب وإن فاالول ضربان أحدمها أن يك
جاز ان يكذب يف غريه فاألول أن يكون املخرب حكيما إما لعلمه وغناه وإما ألنه عصم من الكذب إما لداللة 

غري ذلك اخلرب فامنا نعلم املعجزات وإما لشهادة اهللا ورسوله بذلك كاالمة وأما املخرب الذي جيوز عليه الكذب يف 
صدقه يف اخلرب إذا مل يكن له داع إىل الكذب وال جيوز أن يشتبه عليه املخرب عنه وإمنا نعلم أنه ال داعي له إىل 

  الكذب إذا كان املخربون كثرة ميتنع معها أن ينظمهم داع واحد إىل الكذب اتفاقا أو تواطؤا 
إمساكه عن النكري أو إىل مصريه إىل اخلرب أما األول فبأن خيرب املخرب  وأما الراجع إىل السامع فإما أن يرجع إىل
  حبضرة من يدعي عليه العلم بصدقه فال 

ينكره مع علمنا بأنه لو كان كاذبا ألنكره إما من جهة احلكمة وإما من جهة العادة فاألول أن يكون من ادعي عليه 
ادعى عليه العلم مجاعة كثريين وال داعي هلم إىل اإلمساك من رغبة العلم بصدق اخلرب نبيا وأما الثاين فبأن يكون من 

  وال رهبة 
فأما الراجع إىل مصريه إىل اخلرب فهو أن ال يدعي على السامعني العلم به لكنهم يصريون إليه عمال أو تقبال أو تركا 

  لرده على خالف يف ذلك 
من حاهلا ألمر منفصل عنها كاألخبار عما يعلم باضطرار  فاما األخبار اليت يعلم السامع كذهبا فمنها ما يعلم ذلك

كذهبا أو بدليل مسعي أو عقلي ومنها ما يعلم ذلك من حاهلا بأمر متصل به وذلك راجع إىل كيفية نقل اخلرب بأن 
ينقل خفيا ومن حقه أن ينقل ظاهرا وإمنا يكون ذلك من حقه إذا كان املخرب عنه ظاهرا وقويت دواعي الدين أو 

عادة أو كليهما إىل نقله فاألول اصول الشريعة والثاين أن يثبت الناس على رجل بينة يف مسجد اجلامع يوم اجلمعة ال
  فال ينقله إال واحد أو اثنان والثالث املعجزات فانه قد اجتمع فيها أهنا غريبة بديعة وأن الدين يتعلق هبا 



به ألهل كل عصر فانه إذا مل ينقل نقال حيج وأمجعت االمة على فأما النص الذي تدعيه اإلمامية وتدعي لزوم املعرفة 
أنه لو كان صحيحا للزم العلم به أهل األعصار فانا نعلم بطالنه ألن اهللا عز و جل لو كلفهم العلم به جلعل هلم إليه 

ويلزم العلم به من سبيال فان مل جيمع األمة على ذلك مل يعلم بطالنه إىل بطريق آخر ألنه ال ميتنع أن يكون صحيحا 
  عاصر اإلمام ويكون قول من قال إن فرض العلم به الزم ألهل األعصار كلها باطال 

فأما ظهور خمرب اخلرب فليس مبوجب بانفراده شياع نقله ألن طلوع الشمس ظاهر ومل جيب نقله فأما أن ال ينقل 
ىل نقله فأما إذا مل يكن كذلك فليس الشيء نقل نظريه فليس مبوجب كذب اخلرب إال أن تكون الدواعي قوية إ

  مبمتنع إذا مل تقو الدواعي إىل نقله أن يتفق نقل نظريه نقال شائعا وال 

ينقل هو هذا النقل فأما جهر النيب صلى اهللا عليه و سلم بسم اهللا الرمحن الرحيم فلو كان على حد جهره بالفاحتة 
نه ال ميتنع أن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم كان جيهر كلها لنقل كنقل الفاحتة ألن الداعي إليهما واحد لك

بالفاحتة يف مجيع صلوات اجلهر وكان جيهر بسم اهللا الرمحن الرحيم تارة دون تارة أو كان جيهر هبا جهرا خفيا 
 يسمعها من قوى مسعه ممن قرب منه دون من بعد أو من ضعف مسعه حسب عادة كثري ممن يبتدىء بالقراءة جيهر هبا

  جهرا قريبا مث يشتد صوته فلذلك اختلف النقل للجهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم 
فأما اخلرب الذي إذا فتش عنه أهل العلم ومل يظفروا به يف مجلة األخبار بعد استقرار السنن فانه يعلم كذبه لعلمنا أن 

فاذا مل يوجد ذلك علمنا كذبه ألنا مل األخبار قد دونت ورواية اخلرب بعدما دونت األخبار هي رواية ملا دون وننظر 
  نشاهده كما لو قال الراوي هذا اخلرب يف الكتاب الفالين فال نشاهده فيه 

فأما ما يعم البلوى به إذا مل يشتهر نقله فان كان متضمنا للعلم فقد تقدم ذكره وإن كان متضمنا للعمل فسيأيت 
  اخلالف فيه إن شاء اهللا 
م صدقها وال كذهبا فهي أخبار اآلحاد اليت ال يقترن هبا ما مينع من صحتها وهي ضربان منها وأما األخبار اليت ال يعل

ما تتضمن عمال ومنها ما تتضمن علما أما األول فإما أن ال جيب العمل هبا بان ال تتكامل فيها الشروط اليت معها 
أن جيب مسعا كأخبار الشريعة وكالشهادات  جيب العمل هبا وإما أن جيب العمل هبا إما عقال كأخبار املعامالت وإما

عند من مل يوجب العمل هبا عقال وأما املتضمنة للعلم فمنها ما يوافق مقتضى العقل ومنها ما ال يوافقه فاألول جيوز 
أن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم قاله والثاين إن أمكن تأويله من غري تعسف جيوز أن يكون قاله وإن مل ميكن 

ه إال بتعسف مل جيز أن يكون قاله على ذلك احلد وإمنا جيوز أن يكون قاله مع زيادة أو نقصان أو حكاية عن تأويل
  الغري 

  واعلم أنه ال جيوز كون أخبار اآلحاد املروية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كلها كذبا ألن 

فهم وكثرهتم وليس مجيع ما يروي عنه صلوات العادة متنع يف األخبار الكثرية أن يكذب رواهتا على كثرهتا واختال
اهللا عليه صدقا ملا روي عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال سيكذب علي فان كان هذا اخلرب صدقا فقد كذب عليه 

  وإن كان كذبا فقد كذب عليه فيه صلى اهللا عليه و سلم 
ث كذب وكثري مما يتضمن اجلرب وقد كان السلف ينكرون كثرة الرواية وحكي عن شعبة أنه قال ثلث احلدي

والتشبيه ما ال ميكن تأويله إال بتعسف شديد ال يتعذر مثله يف كل كالم متناقض وذلك مينع أن يقوله النيب صلى اهللا 
عليه و سلم وال مينع أن يكون من روى ذلك من املتأخرين فقد تعمد الكذب وال ميتنع أن يثبت أن بعض الصحابة 

قه سهو وغلط وأن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم حكاه عن غريه وظن الراوي أنه الذي رواها أن يكون حل



حكاه عن نفسه أوخرج عن سبب بغري فائدته أو تقدمه ما يعني حكمه وهلذا كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا 
قالت عائشة فيما روي دخل عليه داخل وهو يف حديث ابتدا أوله ألن معىن احلديث يتغري حبسب أوله وملا ذكرنا 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ولد الزنا شر الثالثة والتاجر فاجر إمنا عين صلى اهللا عليه و سلم تاجرا 
دلس وولد زنا سب أمه وقالت فيما روي عنه الشؤم يف ثالث املرأة والدار والفرس أنه صلى اهللا عليه و سلم حكاه 

نيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إن امليت يتعذب ببكاء أهله عليه وينبغي أن عن غريه وأنكرت ما روي عن ال
يواصل رواية هذه األخبار وأمثاهلا لتكون مضبوطة فيمتنع الزيادة فيها ولو أمهلت روايتها ألمكن أن يزداد فيها فاذا 

لراويها أن يتأوهلا ملن يرويها له إن كان أنكرها منكر قال الراوي إمنا مل يعرف ما رويته ألنه مما أمهلت روايته وينبغي 
  يضعف عن تأويلها أو يبني له بطالهنا إن مل ميكن تأويلها 

  باب يف بيان وقوع العلم باألخبار وبيان صفة العلم الواقع بالتواتر

إخباره أما خرب اهللا عز و جل وخرب رسوله وأخبار األمة فامنا وقع العلم ملخربها ألن حكمة اهللا تقتضي صدقه يف 
  وصدق من أظهر عليه املعجز وأخرب 

بعدالته وأما األخبار املتواترة كاإلخبار عن وجود مكة وغريها فقد حكي عن قوم أنه ال علم إال باحلواس دون 
اإلخبار والذي يبطل قوهلم وجد اننا أنفسنا معتقدة وجود مصر وخراسان ساكنة إىل غري ذلك عند تواتر األخبار 

جمرى املعرفة باملشاهدات ويفارق ما يرويه الواحد واالثنان ومن خالف يف أنا معتقدون لذلك علينا هبا فجرى 
واثقون به فقد دفع ما جنده فال وجه ملكاملته وليس هلم أن يقولوا لو وقع العلم باألخبار املتواترة لوقع عند اخلرب 

ول إن شرط اكتسابه حاصل يف التواتر دون األول والثاين ألن من يقول وإن العلم ملخرب هذه األخبار مكتسب يق
اآلحاد ومن يقول إنه ضروري يقول إن اهللا سبحانه اختار فعله عند التواتر دون اآلحاد وله أن يقول ما ذكره 

السائل جيري جمرى الشبه والعلم الضروري ال ينتفي مبا جيري جمرى الشبه أال ترى أن العلم باملدركات ال ينتفي 
   باختالف املناظر

واختلف الناس يف العلم الواقع عند التواتر فقال شيخانا أبو علي وأبو هاشم إنه ضروري غري مكتسب وقال أبو 
القاسم البلخي إنه مكتسب وليس ذلك مما حيتاج إليه يف أصول الفقه وحنن نؤمن إىل القول فيه ألن الناس قد 

ح العمد فنقول إن االستدالل هو ترتيب علوم يتوصل ذكروه يف أصول الفقه وحنيل باستيفائه على ما ذكرناه يف شر
به إىل علم آخر فكل ما وقف وجوده على ترتيب علوم فهو مستدل عليه والعلم الواقع بالتواتر هذه سبيله ألنا إمنا 

نعلم أنه نعلم ما أخربنا به إذا علمنا أن املخرب مل خيرب عن رأيه بل أخرب عما ال لبس فيه وأنه ال داعي له إىل الكذب ف
مل يتعمد الكذب لعلمنا أنه ال داعي له إىل الكذب ونعلم أنه ال جيوز كونه كذبا وإن مل يتعمده لعلمنا بظهوره 

  وارتفاع اللبس فيه فإذا فسد كونه كذبا ثبت كونه صدقا ومىت اختل شرط من هذه الشروط مل نعلم صحة اخلرب 
لوم وأقوى ما يذكره الذاهبون إىل القول األول حمتجني والقول بعد هذا إن ذلك طريق ميكن مثله يف كل الع

  ومعترضني على ما ذكرنا هو أن الواحد منا 

يعلم وجود الصني وال يعلم أنه اخربه بذلك كثرة وذلك باطل ألن اإلنسان يعلم يف اجلملة أنه قد أخربه بذلك من 
عن الصني إما أن خيربه عن مشاهدة أو عن خرب ال داعي له إىل الكذب وإن مل يعلم أعياهنم ويعلم أن كل من يسأله 

من شاهده ويعلم أنه ال جيوز أن ال يكون لوجود الصني أصل ويتصل األخبار عنها لألزمان الطويلة وال يظهر كذهبا 



  ألحد من الناس وال جيوز أن يظهر كذهبا وال يتحدث به ويظهر اخلالف فيه واإلنكار له فينتشر 
الواقع بالتواتر ال ينتفي بالشبه وهذه عالمة الضروري وهذا غري مسلم ألن العلوم اجملاورة واحتجوا أيضا بأن العلم 

  للضرورية ال تنتفي بالشبه وهي مكتسبة 
واحتجوا بان من ليس من أهل النظر كاملراهقني والعوام يعرفون البلدان فعلم أن ذلك غري واقع عن نظر واجلواب 

العلوم بأحوال املخربين وهذا القدر حيصل للعامة واملراهقني ألن هؤالء ال ميتنع  أن النظر يف ذلك ليس هو إال ترتيب
  أن يترتب يف أنفسهم كثري من العلوم وحيصل هلم عن ذلك علوم أخر 

واحتجوا بأن اعتقادنا لالستغناء عن النظر يف العلم بالبلدان يصرفنا عن النظر فيه فيجب أن ال يقع منا وذلك خيتل 
 هبا واملعلوم خالفه واجلواب أن االستدالل على ذلك ليس هو أكثر من ترتيب علوم بأحوال املخربين كوننا عاملني

على ما ذكرنا وذلك حيصل عند مساع املخرب املتواتر ألنا نعلم كثرهتم وامتناع تواطئهم واتفاق الكذب منهم ويعلم 
د ذلك من غري استيناف نظر بعد ما ذكرناه فهذا ظهور املخرب وارتفاع اللبس فيه والعلم بصحة املخرب عنه يقع عن

  هو القول يف اخلرب املتواتر 
فأما إذا أخرب الواحد بشيء ال لبس فيه حبضرة مجاعة ال يتعمد مثلها الكذب فادعى مشاهدهتا لذلك ومل يصرفها عن 

  ا إمنا هو طلب تكذيبه صارف بدين وال رهبة وال رغبة فسكتت عن تكذيبه فانه يعلم صدقه ألن استشهاده هب

إلخبارها مبثل ما أخرب به أو طلب لسكوهتا عن تكذيبه فسكوهتا عن تكذيبه كاإلخبار عن تصديقه فاذا مل جيز أن 
خيرب بصدقه وهي عاملة أنه كاذب فكذلك إذا سكتت وأيضا فان نفوس الناس مؤثرة لتكذيب الكذاب سيما إذا 

ا فاذا مل يكن يف مقابلة هذا صارف وجب أن تكذبه استشهدها ومىت كفت عن ذلك وجدت يف أنفسها ضرر
بأمجعها أو بعضها إن كان كاذبا فاما أن دعاها التدين أو رغبة إىل السكوت فان ذلك ال يستوي للجماعات يف 

إيثارمها على اإلخبار بكذب املخرب إذا علموه كذابا وأما هيبة السلطان فاهنا إن منعت يف احلال عن تكذيبه فاهنا ال 
نع يف املستقبل يف غري ذلك اجمللس وال متنع من إظهار ذلك إىل اإلخوان واألصدقاء فال يلبث ذلك أن يشيع مت

ويظهر وهلذا ال يطمع السلطان يف أهل بغداد أن يشتهر هبم احلال يف ترك تكذيب املدعي أن بني البصرة وبغداد 
  بلدا أكرب منهما 

ه و سلم فانه إما أن يدعي عليه مشاهدته أو ال يدعي ذلك فان ادعاها فاما خرب املخرب حبضرة النيب صلى اهللا علي
فسكوت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الرد عليه مع كونه كاذبا موهم صدقه فاذا سكوته دليل على صدقه وإن 

د علم خالف مل يدع مشاهدته فإما أن يكون ما أخرب به من أمور الدين أو الدنيا فان كان من الدين فإما أن يكون ق
ذلك من شرعه أو مل يعلم ذلك فان مل يعلم ذلك فسكوته دليل على صدقه ألنه لو كان كاذبا ألوهم صدقه وإن 

كان قد علم خالف ذلك من شرعه فاما أن يكون ذلك مما جيوز أن يتغري شرعه فيه أو ال جيوز فان جاز تغريه كان 
ريه مع أنه ما تغري وألن بسكوته قد ترك أن ينكر عليه فعال سكوته دليال على صدقه ألنه لو كان كاذبا ألوهم تغ

قبيحا وهو كذبه وإن كان مما ال جيوز أن يتغري شرعه فيه مل جيب إنكاره إذا مل يؤثر إنكاره ألنه ال ايهام يف سكوته 
ذين كان يشاهدهم وال هو ترك ملا يؤثر يف إزالة املنكر وهلذا ال جيب عليه مواصلة اإلنكار على اليهود والنصارى ال

يتظاهرون باحنرافهم إىل اإلسالم وإن كان يؤثر إنكاره فال بد من إنكاره لوجوب إنكار املنكر إذا أثر وذلك حنو 
  إنكار املعاصي على بعض أمته ألنه ال 



كذيبه بد من أن يكون إلنكاره على من يعتقد نبوته تأثري وإن كان ما أخرب عنه املخرب من أمور الدنيا فسكوته عن ت
يقتضي كونه عاملا بصدقه أو غري عامل بصدقه وال بكذبه وال جيوز كونه عاملا بكذبه وال ينكر ذلك عليه فان علمنا 

أنه ال خيفي عليه صدقه من كذبه فسكوته دليل على صدقه ألنه لو كان كاذبا لكان ما أتاه قبيحا يلزم إنكاره 
  كسائر املنكر 

على مقتضاه وحكمت بصحته فانه يقطع على صحته ألهنا ال جتمع على خطأ وإن  فأما خرب الواحد إذا أمجعت االمة
مل حتكم بصحته فعند الشيخ أيب هاشم وأيب احلسن وأيب عبد اهللا رمحهم اهللا أن األمة ال جتمع على مقتضى خرب 

ينه ألن االمة إذا الواحد إال وقد قامت به احلجة وعند غريهم أنه ال تكون احلجة قد قامت به وال مقطوعا على مع
اعتقدت وجوب العمل باخلرب املظنون مل يستحل أن يروي هلا خرب واحد قد تكاملت فيه شرائط العمل فتعمل به 
ألن العمل يتبع االعتقادات وهلذا جاز أن جيمعوا على احلكم باالجتهاد ملا كانوا قد اتفقوا على وجوب العمل به 

  هر وجواز ذلك يف خرب الواحد أوىل ألنه أظ
فان قالوا إذا أمجعنا على وجوب االجتهاد قطعنا على االجتهاد قيل إن أردمت أنكم تقطعون على أن األمارة كانت 
مقطوعا حبكمها قبل اإلمجاع مل يصح ألن األمارة مل تكن داللة وإن أردمت أن األمارة بعد اإلمجاع يقطع على تعلق 

به ال جيوز خالفه وهكذا نقول يف حكم اخلرب اجملمع عليه وذلك احلكم هبا فليس لذلك معىن إال أن احلكم مقطوع 
غري القول بأن اخلرب قد قاله النيب صلى اهللا عليه و سلم وحجة األولني هي أن العادة جارية يف أمتنا أهنا ال جتمع على 

ه كحديث عائشة مقتضى خرب واحد إال وقد قامت احلجة به أال ترى أن ما مل تقم احلجة به مل يتفقوا على مقتضا
رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تطيب حلرمة قبل إحرامه وحديث بروع بنت واشق وأما األخبار عن 

  أصول الصلوات والزكوات فانه ملا قامت احلجة هبا أمجعوا على حكمها واجلواب يقال هلم 

د جوزمت كون بعضها مل تقم احلجة به وقد وقع إن أردمت أن أكثر أخبار اآلحاد مل يتفقوا على موجبها قيل لكم ق
اإلمجاع على حكمه فان قالوا نقيس األول على األكثر الذي اختربناه فعرفنا أن اإلمجاع مل يقع على حكمه إال بعد 

قيام احلجة به بعلة أهنا أخبار آحاد قيل هلم مل زعمتم صحة هذه العلة وأيضا فان من يعتقد وجوب العمل خبرب 
ذا روى له خرب واحد ومل يعمل به ال يقول إمنا مل أعمل به ألنه خرب واحد بل يقول إمنا مل أعمل به ألنه مل الواحد إ

تتكامل فيه شرائط العمل أو يتاوله ويصري إىل غريه فبان أنه ليس العلة يف أن ال يعمل به كونه خرب واحد مث ينقض 
مالك يف اجلنني ألن الصحابة أمجعت على مقتضى ذلك ألجل عليهم خبرب عبد الرمحن يف جزية اجملوس وخرب محل بن 

اخلري من غري ان قامت احلجة به ألهنم أمجعوا عند مساع اخلرب من غري جتدد شيء آخر وهلذا صح أن يستدل 
بامجاعهم على ذلك على أهنم أمجعوا على العمل بأخبار غري مقطوع هبا وإن أردمت أنكم عرفتم أن كل خرب واحد مل 

حلجة به مل جيمعوا على حكمه قيل مل زعمتم ذلك وما أنكرمت أن يكون كثريا مما أمجعوا على حكمه من أخبار تقم ا
اآلحاد مل تقم به احلجة به ولو كان كل ما امجعوا على مقتضاه قد قامت احلجة به مل يصح االستدالل بامجاع 

  الصحابة على العمل بأخبار اآلحاد 
ا أمجعوا على موجب اخلرب وجب كون اخلرب حقا ألهنم ال جيمعون على خطأ وال جيوز وميكن أن حيتجوا فيقولوا إذ

أن يقال إذا أمجعوا على حكمه قطعنا على أن اخلرب حق وإن مل تكن احلجة قد قامت به ألن ذلك يقتضي أهنم ال 
على ذلك ومثل ذلك ال  يتفق منهم اإلمجاع على خرب إال وقد قاله النيب صلى اهللا عليه و سلم من غري حجة دلتهم

حيصل باالتفاق كما ال جيوز أن يتفق منهم الصواب من غري داللة واجلواب إهنم مل جيمعوا على صحة اخلرب فيكون 



صحيحا وإمنا أمجعوا على حكمه وذلك يدل على أن حكمه حق وصواب وال ميتنع أن يقطع على صحة احلكم وإن 
  ى اهللا عليه و سلم قاله كان اخلرب مظنونا غري مقطوع بأن النيب صل

فاما خرب الواحد إذا عمل عليه أكثر الصحابة وعابوا على من مل يعمل به فحكي عن عيسى بن أبان أنه يقطع به 
والصحيح أنه ال يقطع به ألن قول أكثر أهل العصر من اجملتهدين ليس حبجة واألوىل أن يستدل يف حترمي بيع درهم 

  ضي اهللا عنه ال بإمجاع الصحابة ألن ابن عباس خيالفهم بدرمهني نقدا حبديث أيب سعيد ر
فأما إذا عمل بعض الصحابة خبرب واحد وتأوله الباقون فال جيب القطع به ألنه ليس باتفاق منهم على أن النيب صلى 

  اهللا عليه و سلم قاله ألن الواجب على اجملتهد أن يعمل به أو يتأوله 
ز أن يقوله النيب صلى اهللا عليه و سلم فان إمساك الصحابة عن إنكاره ال يدل وأما إذا تضمن خرب الواحد علما وجا

على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قاله جلواز أن يكونوا إمنا أمسكوا عن ردة لتجويزهم أن يكون النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم قد قاله 

  باب يف شروط وقوع العلم باخلرب املتواتر

الواقع بالتواتر مكتسبا يشرط يف وقوع العلم به أن يكون املخربون كثرة ميتنع معها اتفاق  اعلم أن من جعل العلم
الكذب منهم والتواطؤ عليه وأن يكونوا إمنا أخربوا به مضطرين وإمنا شرطنا ذلك ألنا لو جوزنا أن يشتركوا يف 

ولو جوزنا أن يكونوا قد التبس عليهم  الكذب اتفاقا أو بتواطؤ أو تراسل مل نأمن أن يكونوا كذبوا هلذين الوجهني
ما أخربوا به فظنوا أهنم حمقون فيه وهم غري حمقني مل نثق بصحة ما اخربوا به وإمنا قلنا إن ما تكاملت فيه هذه 

الشرائط من األخبار يعلم صحتها ألن ما أخرب به املتواترون لو كان كذبا مل خيل إما أن يكونوا قد اعتقدوا كونه 
وه أو يكونوا مل يعتقدوا ذلك بل ظنوه صدقا وهذا االخري غري حاصل فيما هو معلوم باضطرار ألنه ال كذبا وتعمد

  لبس يف ذلك وال اشتباه وإن كانوا تعمدوا الكذب فأما 

أن يكونوا تعمدوه لغري داع أو لداع واالول باطل ألن املميز ال يفعل إال لداع سيما ما له عنه صارف وإن كانوا 
اع فإما أن يرجع الداعي إىل اخلرب أو إىل غريه واألول باطل ألن الراجع إىل اخلرب هو كونه كذبا وذلك تعمدوه لد

يصرف عن فعله ويفارق إخبارهم بالصدق عما فيه فائدة ألن الفائدة تدعو إىل ذلك وكون اخلرب صدقا ال يصرف 
وال خيلو إما أن يفعلوا ذلك لداع واحد من هذه  وما يرجع إىل غري اخلرب فهو إما الدين أو الدنيا من رغبة أو رهبة

الدواعي وإما أن يفعله بعضهم لبعض هذه الدواعي وبعضهم يفعل للبعض اآلخر وال خيلو إما أن حتصل هلم هذه 
الدواعي بتراسل أو حتصل هلم من غري تراسل وال تشاعر أما التدين املؤدي إىل اإلخبار خبالف ما يعلم باضطرار 

البطالن وليس جيوز أن يشترك اخللق العظيم يف ترجيح ما قد ظهر فساده من التدين على ما يف عقوهلم فتدين ظاهر 
من جتنب الكذب والنفور منه سيما إذا علم الكذاب أن غريه يعلم أنه كاذب بل ال بد أن خيتلف أحوال اجلماعات 

ن الظاهر البطالن وال فرق فيما ذكرناه بني الكثرية يف ذلك إن مل يتفقوا على جتنب الكذب والعدول عن ذلك التدي
أن يكون قد دخلت عليهم شبهة يف ذلك التدين أو مل تكن دخلت عليهم شبهة ألن اجلماعة الكثرية ال يتساوون يف 
ترجيح الشبهة على ما يف عقوهلم من استقباح الكذب كما ال جيوز أن يتساووا يف مأكل واحد وسلوك طريق واحد 

تقاد املنفعة فقد تكون رجاء عوض عن الكذب وقد تكون إيثار إطراف الناس فكثري من الناس وأما الرغبة واع
حيبون أن خيربوا غريهم مبا ال أصل له ليطرفوهم ويقربوا بذلك من قلوهبم واجلماعات ال يتساوون يف إيثار ذلك 



هم ال حيتاج إليه وكثري منهم حيتاج على إطراح الكذب وال يتساوون يف االفتقار إىل ما وقعت الرغبة به بل كثري من
إليه وال يؤثره على الصدق فأما رغبة السلطان ورهبته فاهنما ال جتمعان اجلمع العظيم على اإلخبار مبا يعلمونه باطال 
أال ترى أن السلطان ال ميكنه ذلك يف مجيع أهل بغداد ألنه ال حييط هبم إحصاؤه حىت يصري كل واحد منهم مضطرا 

  وقد تغري رهبة السلطان كثريا من الناس بالتحدث بالشيء إىل اخلرب 

على حقيقته عند اإلخوان والثقات وال يلبث بذلك أن يشيع اخلرب الصحيح يف الناس ورمبا علمنا يف كثري من 
األشياء أنه ال غرض للسلطان يف أن خنرب عنها بالكذب وأنه ال غرض للمخربين يف ذلك وال جيوز إبطال هذا القسم 

نه لو كان السلطان أرهبهم لظهر ألنه يقال يف ذلك ما أنكرمت أن يكون السلطان دعاهم بالرهبة إىل كتمان الرهبة بأ
وال جيوز أن تكون اجلماعة العظيمة بعضها خيرب مبا يعلم كذبا بالرغبة وبعضها لرهبة وبعضها للتدين ألن كالمنا يف 

حواهلا يف قوة هذه الدواعي وإيثارها على استقباح الكذب مجاعة عظيمة أبعاضها مجاعة عظيمة ميتنع تساوي أ
والنفور عنه مع ما يف طباع الناس من حمبة التحدث مبا كان وليس جيوز أن يقال إن اجلماعة العظيمة قد يكون أن 

ز مع ذلك خترب مبا تعلمه كذبا أو تكتم ذلك إال الواحد واإلثنني ألنه إن جاز ذلك يف اجلماعة العظيمة إال الواحد جا
  الواحد ووجب لو مل يكن فيها ذلك الواحد أن جيوز أن جيتمعوا على الكذب ويف ذلك جواز الكذب على املتواترين 

فهذه الشرائط يعتربها من يقول إن العلم بالتواتر مكتسب ومن يقول إنه ضروري ال يعتربها ويقول إن العلم ال 
اهللا سبحانه فان فعله اهللا سبحانه علمنا تكامل شروط التواتر يف حيصل بتأمل أحوال املخربين وإمنا حيصل من فعل 

اخلرب وإن مل يفعله علمنا أنه مل تتكامل الشرائط فيه ونقول إن العلم الضروري لو مل حيصل بالتواتر لكان يستدل به 
خبرب العشرين ويشرط يف صحة االستدالل به ما ذكرناه من الشرائط ونقول أيضا جيوز أن ال يقع العلم الضروري 

  والثالثني فان مل يقع العلم خبربهم الضروري أمكن أن يستدل به إن حصلت فيه الشرائط اليت ذكرناها 
  ويشرطون يف حصول العلم الضروري بالتواتر أشياء 

منها أن ال يكون السامعون عاملني مبا أخربوا به باضطرار وليس يليق الكالم يف ذلك بأصول الفقه وقد ذكرناه يف 
  الشرح للعمد 

  ومنها أن يكون املخربون أكثر من أربعة 
ومنها أن يكونوا مضطرين إىل ما أخربوا عنه ومن حكمه أنه إذا وقع العلم خبرب عدد أن يقع خبرب من ساواه يف ذلك 

  العدد فاذا وقع العلم لعاقل أن يقع لكل عاقل 
ب فانه يقول إمنا يقع العلم بالتواتر ألنه قد علم أن أما وقوع العلم خبرب أربعة فمن قال إن العلم باألخبار مكتس

املخربين ال داعي هلم إىل الكذب وإمنا يعلم ذلك إذا علم استحالة اشتراكهم يف داع واحد اتفاقا أو تواطؤا 
فانه واألربعة ال يعلم استحالة كال األمرين عليهم فلم يقع العلم خبربهم وأما من يقول العلم الواقع بالتواتر ضروري 

يقول لو وقع العلم خبرب أربعة عن مشاهدة لوقع خبرب كل أربعة اضطروا إىل ما أخربوا عنه فكان جيب إذا شهد أربعة 
أهنم شاهدوا فالنا يزين أن يستغىن القاضي عن السؤال عنهم ألنه إن علم صدقهم فال حاجة به إىل السؤال عنهم 

تغين أيضا عن السؤال وال يقيم احلد ويف اإلمجاع على وجوب وإن مل يعلم صدقهم علم أهنم كذبة أو بعضهم فيس
  إقامة احلد وإن مل يضطر إىل صدقهم على أن العلم ال يقع خبرب أربعة 

وال يقدح يف ذلك كون الشهود خمربين بلفظ الشهادة ال بلفظ اخلرب ألن اختالف األلفاظ ال يؤثر يف ذلك أال ترى 
لعربية سواء يف وقوع العلم وال يقدح يف ذلك أن يقال إن من شرط الشهادة أن أن األخبار املتواترة بالفارسية وا



جيتمعوا يف الشهادة وذلك جيوز وقوع التواطؤ منهم ألن اجتماع األربعة عند اخلرب وافتراقهم سواء يف جتويز كوهنم 
  متواطئني فان جاز يف إحدى احلالتني وقوع العلم خبربهم جاز مثله يف احلالة األخرى 

إن قيل فيجب إذا وجب على احلاكم أن يقيم احلد بشهادة مخسة وإن مل يضطر إىل العلم بصدقهم أن يدل ذلك 
  على أن العلم الضروري ال يقع خبرب مخسة قيل ال جيب ذلك ألنه ال ميتنع أن يقع العلم خبرب مخسة وأن يكون 

ة احلد جلواز أن يكون أربعة منهم شهدوا عن احلاكم إمنا مل يعلم ضرورة صدق هؤالء اخلمسة وإن وجب عليه إقام
مشاهدة واخلامس مل يشاهد فلزمه إقامة احلد بشهادة أربعة منهم وإن مل يعرفهم بأعياهنم وال ميتنع أن يكون إمنا مل 
يعلم صدقهم ألن اخلمسة ال يقع العلم خبربهم وإذا مل ميتنع كال األمرين مل يكن يف ذلك دليل على أن اخلمسة ال 

ز وقوع العلم خبربهم ووجب كون ذلك مشكوكا فيه وال يلزم على ذلك أن ال يقع العلم بعدد القامسة من جيو
حيث مل يعترب احلاكم وقوع العلم خبربهم ألن أهل العراق يقولون حيلف مخسون من املدعى عليهم كل واحد منهم 

هم خيرب عن غري ما خيرب عنه اآلخر وعند أنه ما قتل وال عرف قاتال فليس خيربون عن خمرب واحد بل كل واحد من
  الشافعي حيلف مخسون من املدعني كل واحد منهم حبسب ظنه فمخرب كل واحد منهم غري خمرب اآلخر 

فان قيل ولو قالوا لو وقع العلم خبرب أربعة لوقع خبرب كل أربعة قيل ألنه لو وقع العلم خبرب قوم ومل يقع خبرب مثلهم مع 
مل ميتنع أن خيربنا قافلة احلاج عن مكة فنعرفها وأن خيربنا عن املدينة فال نعرفها ويف ذلك جواز  تساويهم يف الشروط

الشك يف البلدان مع تواتر األخبار عنها وهذا ال يصح ألن العلم مبخرب األخبار من فعل اهللا عز و جل عندهم فما 
ة يف ذلك على طريقة واحدة وجيري العادة على يؤمنهم أن يفعل العلم عند خرب اربعة دون أربعة وال جيري العاد

  طريقة واحدة يف فعل العلم عند إخبار اجلماعات الكثرية فال يلزم الشك إذا أخرب هبا اجلماعات 
فأما اشتراط كون املخربين عاملني مبا أخربوا عنه ضرورة فان من يقول إن العلم بالتواتر مكتسب جيعل من شرط 

ه على املخربين ما أخربوا عنه فيظنوه حقا فيخربوا عنه وأن مل يقصدوا الكذب وهذا االستدالل به أنه ال يشتب
يقتضي أن ال يكونوا عاملني باستدالل ألن ما يعلم باستدالل جيوز دخول الشبهة فيه على اخللق العظيم يبني ذلك أن 

  املسلمني على كثرهتم خيربون 

م اليهود ذلك ولو أخربهم بعض املسلمني مبا شاهدوه لعلمه اليهود اليهود بنبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم فال يعل
وال فرق بينهما وهذا الوجه حيتج به من قال إن العلم مبخرب اإلخبار ضروري وحيتج أيضا بأن علم السامع فرع 
لم على علم املخرب ومل جيز كونه ضرورة مع كون األصل مكتسبا وهذا ال يصح ألن علم السامع ليس بصادر عن ع

املخرب وإمنا هو فعل اهللا سبحانه مبتدأ إخبار إجياده عن اخلرب فلم ميتنع أن يفعله عند خرب من تعلم ما أخرب عنه 
  باستدالل 

فأما ان كل عدد وقع العلم خبربهم جلماعة فانه يقع العلم خبربهم لغري تلك اجلماعة ويقع العلم خبرب مثل هؤالء 
ن العلم إمنا يقع خبربهم ألهنم اختصوا بشروط معلومة تؤدي إىل العلم بصدقهم املخربين فالدليل عليه عندنا هو أ

وهي متقررة عند كل من عرف العادات وإن مل يعترب عنها كثري منهم فاذا حصلت هذه الشروط يف عدد آخر 
  وجب أن يؤدي خربه إىل مثل ما أدى إليه خرب األولني 

نه يقول لو جاز خالف ذلك مل ميتنع أن يكون يف العقالء من خيربهم وأما من قال إن العلم باملخرب عنه ضرورة فا
املتواترون مبا شاهدوه فال يعلم صدقهم ويف ذلك جتويز كون بعض العقالء غري عاملني بأن يف الدنيا مكة مع مساعه 

حتيلون ذلك ألن األخبار عنها كسماعنا ولقائل أن يقول إن هذا الكالم يقتضي إحالة انتفاء العلم مبكة وأنتم ال 



  وقوع العلم بذلك مبتدأ من فعل اهللا عز و جل 
فان قالوا ليس ذلك مبحال ولكنا قد علمنا أنه لن ختتلف فيه السامعون قيل هلم وكيف علمتم ذلك ولعل العادة قد 
ى جرت خبالف ذلك يف كثري من العقالء وليس من شرط وقوع العلم أن يكون املخربون أو بعضهم مؤمنني أما عل

قولنا فألن اخلرب طريق إىل العلم من حيث مل يكن للمخربين داع إىل تعمد الكذب وال كان احلق فيه ملتبسا 
وجمموع ذلك ميكن حصوله مع الكافرين وألن أهل بالد الكفر يعملون بتواتر أهل مقاالهتم من أحوال البالد مثل 

  ما 

تر ضروري وليس من شروط وقوع العلم باخلرب املتواتر أن نعلمه حنن وهذا الوجه حيتج به من قال إن العلم بالتوا
يكون املخربون عشرين ألنه ال دليل على اشتراط ذلك واألظهر أن شرط االستدالل ال حيصل فيهم ومن يشرط 

هذا العدد يتعلق بقول اهللا سبحانه إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني قالوا فأوجب على العشرين اجلهاد 
خصهم بالوجوب ألهنم إذا أخربوا علم صدقهم وهذا ال يدل ألنه اآلية إمنا تقتضي وجوب صربهم ملائتني وإمنا 

وليس فيها قصر الوجوب عليهم واألمة أيضا جممعة على وجوب اجلهاد على العشرة إذا كان فيهم غىن ولو أوجب 
نه إمنا خصهم بالوجوب ملا ذكروه دون اهللا على العشرين اجلهاد دون من نقص منهم مل يكن يف ذلك داللة على أ

غريه من وجوه املصاحل اليت خيتص اهللا تعاىل بالعلم هبا وال دليل على اشتراط كون املخربين سبعني وال ثالث مائة 
على ما حيكى عن بعضهم يف السبعني تعلقا باختيار موسى سبعني رجال من قومه ليصريوا معه إىل مناجاة ربه وال 

ال ليخربوا قومهم فلو وقع العلم خبرب من دوهنم مل يكن الختيارهم فائدة وهذا ال يصح ألنه ليس يف فائدة يف ذلك إ
اآلية أنه اختارهم هلذا الغرض وجيوز أن يكون اختارهم هلذا الغرض ولغريه ومل يكن جمموع الغرضني حاصال فيمن 

علقة له باملسألة فان قالوا إمنا اختارهم النيب  دوهنم وتعلق من اشتراط ثالث مائة بأهنم عدة أهل بدر فتعلق مبا ال
صلى اهللا عليه و سلم ليخرب املشركني بشرعه قيل هلم فقد كانوا أكثر من ثالث مائة وايضا فمن أين أنه اختارهم 

  هلذا الغرض وما تنكرون أنه اتفق اختيار ذلك العدد ال ملا قالوه 

  باب يف أن خرب الواحد ال يقتضي العلم

الناس إنه ال يقتضي العلم وقال آخرون يقتضيه واختلف هؤالء فلم يشرط قوم من أهل الظاهر اقتران  قال أكثر
  قرينة باخلرب وشرط أبو إسحاق النظام يف اقتضاء اخلرب العلم اقتران قرائن به وقيل إنه شرط ذلك يف التواتر 

ازة على بابه مع علمنا بأنه ليس يف داره أيضا ومثل ذلك بأن خنرب مبوت زيد ونسمع يف داره الواعية ونرى اجلن
  مريض سواه وحكي عن قوم أن يقتضي العلم الظاهر وعنوا بذلك الظن 

  واحتج األولون بأشياء 
منها أن خرب الواحد لو اقتضى العلم القتضاه كل خرب واحد كما أن اخلرب املتواتر ملا اقتضاه اقتضاه كل خرب متواتر 

قالوا إمنا اقتضى كل خرب متواتر العلم ألنه من قبيل ما يقع العلم عنده وهذا قائم يف  وهذا اقتصار على الدعوى فان
خرب الواحد لو كان فيه ما يقتضي العلم قيل مل زعمتم أن هذه هي العلة وما انكرمت أن العلم الواقع بالتواتر إن كان 

متواتر القتضاء املصلحة لذلك ومل يقتض  ضروريا فهو من فعل اهللا سبحانه فما يؤمنكم أن خيتار فعله عند كل خرب
املصلحة فعله عند كل خرب واحد فلم يفعله عند كل أخبار اآلحاد وإن كان العلم بالتواتر مكتسبا فما يؤمنكم أن 

  تكون شروط االستدالل به تتساوى فيها األخبار املتواترة وال يسمع فيه أخبار اآلحاد 



األخبار اليت يرويها أربعة فقط فلم يقع لشيء من األخبار اليت يرويها واحد  ومنها قوهلم إن العلم ال يقع لشيء من
ألن األربعة واحد وزيادة وهذا ال يصح ألنا قد بينا انه ال طريق هلم إىل العلم بأن العلم ال يقع لشيء من األخبار 

  اليت يرويها أربعة 
عنه على قرائن مل ميتنع أن خيرب املتواترون رجال عاقال ومنها إبطاهلم مذهب النظام ألنه لو وقف حصول العلم باملخرب 

مبكة وال يقترن خبربهم هذه القرائن فال نعرفها وهذا إمنا يفيد مذهب أيب إسحاق يف اشتراط القرائن يف وقوع العلم 
ترة حنو امتناع اتفاق باألخبار املتواترة ولعل أبا إسحاق عىن بالقرائن باألخبار املتواترة ما ال ينفك منها األخبار املتوا
  الكذب منهم وأن ال يصح فيهم التواطؤ فال يلزمه أن ال يعلم بعض العقالء أن يف الدنيا مكة 

  ومنها أنه ليس خيلو العلم الواقع عند اخلرب إما أن يكون سببه القرينة 

باطالن ألن القرينة ال وحدها أو القرينة بشرط اخلرب أو اخلرب وحده أو اخلرب بشرط القرينة والقسمان األوالن 
تتناول املخرب عنه وإمنا املتناول له هو اخلرب فلم جيز أن ال يكون هو سبب العلم أو يكون سببه غريه ولو كان اخلرب 

وحده يقتضي العلم القتضاه إذا جترد واملعلوم خالفه وال جيوز أن يقتضيه لشرط القرينة كسماع الواعية من دار 
نه ال مريض يف الدار سواه لعلمنا أنه لو جتردت هذه القرينة عن اخلرب لكان اعتقادنا موت املريض مع تقدم العلم بأ

ذلك املريض كاعتقادنا موته مع اخلرب وهذا ال يصح ألنه جيوز أن يكون سبب الصراخ يف داره موت غريه فجأة 
ادنا ملوته عند مساع الواعية فقط فال فاذا مسعنا اخلرب مبوت ذلك املريض مع الواعية كان اعتقادنا ملوته آكد من اعتق

ميتنع أن تكون هذه القوة هي العلم على أن ما أبطلوا به أن تكون القرينة وحدها مقتضية للعلم ال يصح ألهنا وإن مل 
يكن لفظا متناوال للمخرب عنه فهي فعل ال داعي إليه إال املوت أعين الصراخ وحضور اجلنازة وهذا وجه صحيح يف 

  خرب عنه التعلق بامل
وينبغي أن نقسم الكالم على املخالف فنقول به أتزعم أن كل خرب واحد يقتضي العلم فان قال نعم فنحن نعلم أن 
كثريا من الناس خيربوننا مبا ال نظنه فضال أن نعلمه وكان جيب فيما ال نعلم صدقه من األخبار أن نعلم كذبه وإن 

بعض قيل أتعلمون ذلك ضرورة أو اكتسابا فان قالوا ضرورة قيل  قالوا إمنا نعلم صدق بعض أخبار اآلحاد دون
هذا باطل ألنه ليس يكفي جمرد اخلرب يف وقوفنا على خمربه من دون أن نلحظ أمورا أخر فان كنا عاملني باملخرب عنه 

حواله ومثال الثاين فامنا يقتضي علمنا به اكتسابا وتلك االمور إما أن ترجع إىل احوال املخرب وإما أن ترجع إىل غري ا
اقتران الواعية وحضور اجلنازة باخلرب عن املوت وأما أحوال املخرب فنحو أن يكون له صارف عن الكذب يف ذلك 

اخلرب وال يكون له داع إليه حنو أن يكون متحفظا من الكذب نافرا عنه يف اجلملة وحنو أن يكون رسوال من سلطان 
  إليه فعقوبة السلطان تصرفه عن يذكر أن السطان يأمر اجليش باخلروج 

الكذب وحنو أن خيرب اإلنسان بأسعار بلده وهو ذو مروءة تصرفه عن الكذب وال يكون له إىل الكذب يف ذلك داع 
وحنو أن يكون اإلنسان مهتما بأمر من االمور متشاغال به فيسأل عن غريه فيخرب عنه يف احلال فيعلم أنه مل يفكر فيه 

اع مع علمنا بأن كونه كذبا يصرف عنه وهذه األمور تقتضي أن ال غرض للمخرب يف الكذب فيدعوه إىل الكذب د
  فيبطل بذلك أن يتعمد الكذب فيعلم أنه إمنا تعمد الصدق وهذا استدالل على الشيء بابطال ضده 
 العلم ألنه قد وإن قالوا إمنا نعلم صدق خرب الواحد استدالال مبا ذكرمتوه اآلن قيل ليس فيما ذكرنا ما يؤدي إىل

خيربنا اإلنسان مبوت املريض ويكون غرض أهله بالصراخ عليه وإحضار اجلنازة إيهام السلطان موته ليسلم منه أو 
يكون قد أغمي عليه أو يكون غريه قد مات فجأة وقد يكون اإلنسان شديد التحفظ من الكذب يف الظاهر دون 



ض وقد يكون اإلنسان مهتما مبا يسأل عنه ويظهر أنه مهتم لغريه الباطن وقد يعدل عنه يف بعض األشياء دون البع
فاذا سئل عنه أظهر أنه قد نبه عليه وقد كان ساهيا عنه مث أجاب عنه ليوهم أنه مل يتعمد الكذب فيه وقد يسبق من 

كان  اإلنسان ميني يف أن يكذب يف سعر األشياء أو يكون غرضه أن يعجب الناس بغالء األسعار أو رخصها وإن
كاذبا أو يكون له غرض يف نفاق سلعته أو سلعة صديقه وقد يشتبه عليه احلال يف ذلك فيخرب بالكذب وإن مل 

يتعمده وقد يرغب رسول السلطان باملال اجلزيل يف أن خيرب رعية السلطان وجيشه بأمر السلطان إياهم باخلروج 
اختبارا لطاعة جنده وإذا أمكنت هذه الوجوه مل يعلم  إليه ورمبا أمرع السلطان بالكذب يف ذلك إما استهزاء وإما

  أنه ال غرض للمخرب إال الصدق فلم يعلم صدقه وإن غلب الظن 
وأما خط اإلنسان فانه قد يتميز من غريه صورة كما يتميز صور الناس بعضها من بعض فاشتباه خط زيد خبط 

  عمرو يف بعض احلاالت ال يقدح فيما 

  متييز الصور حصول االشتباه بني بعض الصور يف بعض احلاالت قلناه كما ال يقدح يف 
واحتج أهل الظاهر بأن اهللا عز و جل منعنا أن نقول عليه ما ال نعلم وتعبدنا خبرب الواحد فعلمنا أن خرب الواحد 

وإن ظننا صدق يقتضي العلم ال الظن واجلواب إن التعبد خبرب الواحد ال يقتضي جواز القول علىاهللا مبا ال يعلم ألنا 
  الراوي فانا نعلم بدليل قاطع وجوب العمل به وإذا قلنا إن اهللا تعبدنا بذلك العمل فقد قلنا على اهللا مبا ال نعلم 

  باب فيما يقبل فيه خرب الواحد وما ال يقبل فيه

نكون تعبدنا فيه  اعلم أن الرواية إما تتضمن شرعا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أو ال تتضمن ذلك واألول إما أن
بالعلم فال نقبل فيه خرب الواحد أو مل نتعبد فيه بالعلم بل بالعمل فنقبل فيه خرب الواحد إذا تكاملت شرائطه وسواء 

  كان عبادة مبتدأة أو ركنا من اركاهنا أو حدا أو ابتداء نصاب أو تقديرا 
ه كان مينع من قبول خرب الواحد فيما ينتفي بالشبه وحكي قاضي القضاة رمحه اهللا عن الشيخ أيب عبد اهللا رمحه اهللا أن

وحكي عن أيب يوسف خالف ذلك من قال مث مسعته يقول بالقول الثاين وكان مينع من قبوله يف ابتداء احلدود 
وابتداء النصب وأركان الصلوات ويفرق بني ابتداء النصب وبني توايف النصب فقبل خرب الواحد يف النصاب الزائد 

أواق ألنه فرع وال يقبله يف ابتداء الفصيالت والعجاجيل ألنه أصل عنده ويقبل خرب الواحد يف إسقاط على مخسة 
  احلدود وال يقبله يف إثباهتا وقاضي القضاة يقبله يف كل ذلك ألنه ال وجه يفصل به بينها وبني غريها 

لشهادة فيه غري أنا ال نقبل خرب الواحد يف وانتفاء الشيء بالشبه ال مينع من قبول اخلرب فيه كما ال مينع من قبول ا
  احلدود على وجه العقوبة وإمنا 

نقبله يف احلدود على وجه االمتحان إال على قول من أجاز العقوبة مع الظن وظاهر آية السرقة إمنا يقتضي قطع 
  السراق عقوبة وإمنا علمنا بالسنة أن من قطع امتحانا مراد باآلية 

وي ليس يتضمن إضافة شرع إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فإما أن جيري جمراه كاضافة وإن كان ما يرويه الرا
الفتوى إىل املفيت فيقبل فيه خرب الواحد وإما أن ال جيري جمرى إضافة الشرع وهذا إما أن يتضمن ما يفتقر إىل حكم 

م فاما أن يتعلق به حكم شرعي أو ال احلاكم أو يتضمن ما ال يفتقر إىل ذلك فان تضمن ما ال يفتقر إىل حكم احلاك
يتعلق به ذلك فان مل يتعلق به ذلك كاهلدايا واملعامالت وذلك يقبل فيه خرب الواحد إذا غلب على الظن صدقة بالغا 

كان املخرب أو غري بالغ فاسقا كان أو عادال ويقبل أيضا يف أمور الدنيا ما جيري جمرى اخلرب يف اقتضاء غالب الظن 



ا إن وضع املاء يف الطريق على بعض الوجوه يبيح شربه كما يبيحه اخلرب بإباحته ووضع الصدقة يف يد وهلذا قلن
  السائل يبيحه أخذها 

فأما ما يتضمن ما يتعلق به حكم شرعي فاإلخبار عن جناسة املاء وكون الشاة ميتة يقبل خرب الواحد فيه ولتعلقه 
قبول خرب الفاسق ألن له شبها بأمور الدنيا وبأمور الدين فلذلك وقع  بالشرع ال يقبل فيه خرب املشرك واختلفوا يف

  اخلالف 
وأما ما يفتقر إىل حكم احلاكم فمنه ما ليس هو حكما على معني وال يتعلق به املخاصمة ومنه ما يكون حكما على 

ل شوال فقبل بعضهم معني ويتعلق به املخاصمة أما األول فنحو رؤية هالل شوال ورمضان واختلف الفقهاء يف هال
فيه خرب الواحد ومل يقبل بعضهم فيه إال خرب اثنني وإمنا وقع اخلالف فيه ألن له شبها باألمور الدينية وله شبها مبا 

  يتعلق باخلصومات ألنه قد حيكم به احلاكم 

ألول يقبل فيه خرب وأما القسم الثاين فضربان أحدمها ال ميكن أن يقف عليه أكثر من واحد واآلخر ميكن ذلك فيه فا
الواحد وذلك دعوى املرأة انقضاء عدهتا يف زمان جيوز انقضاؤها فيه وأما الذي ميكن أن يقف عليه أكثر من واحد 
فمنه ما يشق ومنه ما ال يشق يف الغالب واألول يقبل فيه خرب الواحد كشهادة القابلة يف الوالدة والثاين ال يقبل فيه 

د فصار خرب الواحد إمنا يقبل يف إثبات شرع ليس له طريق معلوم وال يقبل يف كثري مما خرب الواحد كاحلقوق واحلدو
يتعلق باحلكومات على اآلخر ويقبل خرب الواحد يف إثبات شرع مث يتبع ذلك تعليق احلكم على األعيان وهلذا قبلت 

 يقبلوا خرب الواحد يف رد احلكم الصحابة وضي اهللا عنها خرب الواحد يف اجلدة وتبع ذلك تعليق حكم على العني ومل
  ملا تعلق بعني 

  باب يف جواز ورود التعبد بأخبار اآلحاد

ذهب أكثر الناس إىل جواز التعبد بالعمل به ومنع آخرون من ذلك والدليل على جوازه أنه جيوز التعبد باألخبار 
ر اآلحاد أخبار التواتر والذي ميكن أن يقال املتواترة فلو امتنع التعبد بأخبار اآلحاد المتنع ذلك ملا به يفارق أخبا

إهنما يفترقان فيه شيئان أحدمها أن يقال إن العمل بأخبار اآلحاد غري معلوم واآلخر أن العمل هبا وإن كان معلوما 
  فانه موقوف على ظن صدق املخرب ووجوب العمل وقبحه ال يقفان على الظن 

خبرب الواحد بأن يدل دليل قاطع على وجوب العمل به إذا تكاملت والذي يفسد الوجه األول هو أنا جنيز العمل 
شروطه فنكون عند تكامل الشروط عاملني بوجوب العمل ملكان الدليل إذ ال فرق بني أن يقول اهللا عز و جل إذا 
لوا غلب على ظنكم صدق الراوي فاعملوا خبربه وبني أن يقول إذا أخربكم فالن فاعملوا خبربه وبني أن يقول افع

  كذا وكذا يف أنا نعلم وجوب 

  الفعل يف هذه األحوال كلها 
وأما الوجه الثاين وهو وقوف العمل على الظن فليس ميتنع ألن الفعل الشرعي إمنا جيب لكونه مصلحة وال ميتنع أن 
 يكون مصلحة إذا فعلناه وحنن على صفة خمصوصة وكوننا ظانني لصدق الراوي صفة من صفاتنا فدخلت يف مجلة

أحوالنا اليت جيوز كون الفعل عندها مصلحة واجبا أو حمظورا وهلذا يلزم املسافر سلوك طريق وجتنب آخر إذا أخرب 
بسالمة ذلك واختالل هذا من يغلب على ظنه صدقه ووجب على اإلمام القطع واجللد والقتل إذا شهد بالزنا 

  والقتل والسرق شاهدان أو أربعة ظاهرهم العدالة 



  بني خرب الواحد وبني الشهادة بأشياء وقد فرقوا 
منها أن الشهادة تقبل فيما جيوز فيه الصلح وفيما يتعلق بالدنيا وليس كذلك خرب الواحد اجلواب إن الشهادة 

مقبولة فيما ال جيوز فيه الصلح كالفروج وإراقة الدماء ويلزمهم جواز التعبد خبرب الواحد يف احكام البياعات وغري 
ذلك وأما أمور الدنيا فهي كأمور الدين فيما حنن بسبيله ألن الوجوب والقبح يدخل كل واحد  ذلك وهم يأبون

منهما فيها والعبادات الشرعية إمنا وجبت وقبحت لكوهنا مصاحل فيما يتعلق بالدنيا من القتل وغريه فاذا جاز أن 
ى أنا نقبل الشهادة يف أمور شرعية جيب علينا ما ذكرناه من أمور الدنيا حبسب الظن جاز ذلك يف الشرعيات عل

  كرؤية األهلة على ان احلد أمر شرعي وقد قبلوا فيه شهادة االثنني 
ومنها قوهلم أنتم تقبلون أخبار اآلحاد يف إثبات شرع والشهادة بأن زيدا قتل أو سرق ليس يثبت هبا شرع واجلواب 

ليه شرع ودليلنا على ذلك ما دلنا على وجوب العمل إنه ال فرق بينهما ألنا عند الشهادة نعلم أن قتل املشهود ع
بالشهادات وعند خرب الواحد نعلم أن احلكم به شرع ودليلنا على ذلك ما دلنا على وجوب العمل خبرب الواحد فال 

  فصل بينهما إال أن احلكم يثبت باخلرب يف اجلملة وبالشهادة يثبت على عني وهذا غري قادح يف تعلق احلكم 

لظن على أن الغرض باثبات احلكم يف اجلملة خبرب الواحد تعلق على األعيان فاذا جاز إثباته يف األعيان الشرعي با
خبرب مظنون جاز إثباته يف اجلملة ألن الغرض باجلملة األعيان على انا إذا قبلنا شهادة شاهدين على زيد وشهادة 

ى أعيان كثرية خبرب مظنون على انه يلزمهم أن غريمها أو شهادهتما على عمرو وعلى خالد فقد علقنا احلكم عل
  يقبلوا خرب الواحد يف إثبات حكم على شخص واحد وهم يابون ذلك 

ومنها قوهلم إنه إمنا وجب احلكم عند الشهادة بدليل قاطع والشهادة شرط وأنتم جتعلون الدليل على احلكم هو خرب 
خبرب الواحد من خرب الواحد ومن الدليل الدال على وجوب  الواحد وال جتعلونه شرطا واجلواب أنه ال بد يف احلكم

العمل به وتسمية اخلرب دليال أو شرطا كالم يف عبارة فال يضرنا االمتناع من تسمية اخلرب دليال إذا كان الغرض ما 
  ذكرناه 

  واحتج املخالف بأشياء 
 عليه و سلم مصلحة ونعلم ذلك إذا ظننا منها أنه لو جاز أن يكون علمنا مبا أخربنا به الواحد عن النيب صلى اهللا

صدقه جاز أن يكون الفعل مصلحة إذا أخربنا بوجوبه على اهللا سبحانه من يغلب على ظننا صدقه يف أن اهللا تعاىل 
أرسله ونعلم وجوب ذلك علينا وما الفرق بني أن يكون املخرب باملصلحة عن اهللا عز و جل بال واسطة أو بواسطة 

من جييز ورود التعبد الشرعي بالرجوع إىل خرب الواحد يقطع على وجوب العمل به ألن دليال  نيب واجلواب أن
قاطعا دل على وجوب العمل به وهو قول اهللا عز و جل وقول رسوله أو قول األمة وقول األمة ال بد من أن يستند 

لرسول مبعجز حىت إذا أخربنا بوجوب إىل قول اهللا وقول رسوله وإمنا تكون األدلة الشرعية قاطعة إذا علمنا صدق ا
العمل باخلرب الواحد علمنا وجوب العمل به وهذا ال يتم إذا كان صدق املدعني للنبوة مظنونا غري مقطوع به فان 
قالوا إمنا أنتم ما ذكرمت إذا ألزمناكم أن يكون صدق مجيع األنبياء مظنونا وحنن إمنا نلزمكم أن تعلموا صدق بعض 

   األنبياء مبعجز

ونقول لكم ذلك النيب إذا أخربكم إنسان ان اهللا أرسله بشرائع وظننتم صدقه فاعملوا هبا واعملوا أهنا مصلحة 
اجلواب أن جتويز كذب من أكرمه اهللا عز و جل بالرسالة من أقوى ما ينفر عنه وليس جيوز على األنبياء ما ينفر 

التنفري ما حيب فيهم أال ترى أنه ال يلزم على ذلك عنهم ألن ذلك مفسدة وليس جيب يف غريهم من التنزيه عن 



كون األمراء والقضاة والشهود جمنبني ما ينفر عنهم حىت ال جيوز عليهم الكذب وإن كانوا ينفذون أحكاما شرعية 
وحيكمون هبا وأيضا فانه إمنا جاز العمل خبرب الواحد إذا غلب على ظننا صدق املخرب وليس ميتنع أن يغلب على ظننا 

صدق من اخرب أنه شاهد النيب عليه السالم ومسع منه كالما كثريا إذا مثل ذلك كثري قد جرت به العادات ومل جتر 
العادات بسماع كالم اهللا عز و جل من غري واسطة وما حيصل للنيب عليه السالم من الرئاسة العظيمة اليت ال تدانيها 

اقل جتويزه كذب املدعي للنبوة من غري معجزة طلبا للرئاسة رئاسة ويدعو اإلنسان إىل ادعائها فاذا اجتمع للع
العظيمة مع أنه خمرب مبا مل جتر به العادات مل جير أن يغلب على ظنه صدقه وأيضا ففي االقتصار على ظن صدق 
بالظن  املدعي للنبوة أعظم مفسدة ملا يف النبوة من الرئاسة العظيمة اليت يطلبها كل أحد فلو تعبدنا باألخذ يف ذلك

لتعمد أكثر الناس التظاهر بالصدق والستر لتتم له هذه الرئاسة فيكثر املدعون للنبوة الواردون بالشرائع املختلفة 
وليس للمخرب مثل هذه الرئاسة وال جيب تصديقه بغري الشرائع يف كل حال ألن السنن تنحصر يف حياة النيب وبعد 

كذب وأيضا فإن لزمنا ما ذكروه على قولنا يف املخربين لزمهم ذلك  وفاته بزمان يسري فما يرد بعد ذلك نعلم أنه
  على قوهلم وقولنا يف الشهود ألهنم ينقلون ما إذا حكم به كان احلكم به شرعيا 

ومنها قوهلم لو جاز التعبد بأخبار اآلحاد يف فروع الشريعة جاز التعبد هبا يف األصول ويف األدلة واألخبار حىت إذا 
احد أن أهل اللغة وضعوا اللفظ للعموم قبلناه وإذا أخربنا الواحد أن زيدا يف الدار جاز أن خنرب حنن أنه روى لنا الو

  يف الدار قطعا كما خنرب قطعا بوجوب ما أخربنا الواحد بوجوبه 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم اجلواب يقال هلم ما تريدون باالصول فان قالوا الصلوات اخلمس وصوم شهر 
ضان قيل قد كان جيوز ورود التعبد باخبار اآلحاد فيها وال يكون حينئذ من االصول ألن اصول الشريعة هي ما رم

ال يكون العلم بوجوهبا متعلقا بظن وإن قالوا نريد باالصول توحيد اهللا وعدله قيل لو قبلنا أخبار اآلحاد يف ذلك 
أخرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا ال يرى مل يعلم أن لقبلناها يف االعتقادات وذلك ال جيوز ألن الواحد إذا 

النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ذلك فال يعلم أن اهللا ال يرى ألنا غري عاملني بدليله وإذا مل نكن عاملني بأنه ال يرى 
وع الشريعة فليست واعتقدنا ذلك مل نأمن كون اعتقادنا جهال وكل اعتقاد ال يؤمن كونه جهال فهو قبيح وأما فر

اعتقادات فيكون املقدم عليها مقدما على اعتقاد ال يامن كونه جهال بل هي أعمال فان قيل ألستم عند خرب الواحد 
تعلمون وجوب الفعل عليكم فقد أقدمتم على اعتقاد أيضا قيل إنا نأمن كون ذلك االعتقاد جهال ألنه قد دل عليه 

ري إىل أخبار اآلحاد فان قيل فهال جاز أن يدل دليل قاطع على قبول خرب دليل قاطع وهو ما دل على وجوب املص
اآلحاد يف الرؤية وغريها فتعتقدون ذلك وتأمنون كون اعتقادكم جهال قيل إنا ال جنوز ذلك ألن كون البارىء تعاىل 

 غري مرئي وإذا غري مرئي امر حاصل يف نفسه ال حيصل حبسب ظننا فلم جيب إذا ظننا صدق الراوي أن يكون تعاىل
مل جيب ذلك مل جيز أن يدل دليل قاطع على كونه كذلك إذا ظننا صدق الراوي أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم 

يقول إن اهللا سبحانه ال يرى وكون العمل مصلحة جيوز أن يقف على أن نفعله وحنن على صفة وهو كوننا ظانني 
نفعل الفعل وحنن نظن صدق الراوي لوجوب الفعل جاز أن تدل صدق الراوي وإذا جاز ان تكون مصلحتنا ان 

داللة قاطعة على وجوب ذلك علينا عند ظننا فاذا دلت على ذلك علمنا وجوب ذلك الفعل علينا واخربنا قطعا 
عن وجوبه علينا فان قيل فيجب إذا أخربكم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بأن اهللا ال يرى من يغلب على ظنكم 

أن تظنوا أن اهللا ال يرى وتقتصروا على ذلك قيل لئن جاز االقتصار على الظن يف التوحيد والعدل والصفات  صدقه
  جلوزنا 



ورود التعبد باالقتصار على الظن يف ذلك ولكن ال جنوز االقتصار على الظن يف ذلك وهذا السؤال إمنا يلزم على 
صومنا فان كان السؤال الزما لنا فهو الزم هلم أيضا وال جواب القول بأن خرب الثقة غري الظن وهذا يوافقنا عليه خ

عنه إال ما ذكرناه من أنه ال جيوز االقتصار يف التوحيد والعدل على الظن دون العلم وما ذكرناه هو اجلواب عن 
يف الدار ليس مما األخبار ألن زيدا إذا أخربنا بأن عمرا يف الدار وظننا صدقه مل نأمن أن ال يكون يف الدار ألنه كونه 

حيصل حبسب ظننا بل هو أمر يف نفسه كذلك ظنناه أم مل نظنه فخربنا قطعا عن أنه يف الدار خرب ال نأمن من كونه 
كذبا فقبح فان أخربنا حبسب ظننا جاز ألنا نأمن كونه كذبا فان قيل اجيوز أن يقول لكم النيب صلى اهللا عليه و سلم 

فهو كما أخربكم قيل ال جيوز ذلك ألنه ال جيوز اتفاق الصدق يف خرب كل من إذا ظننتم صدق من أخربكم بشيء 
ظننا صدقه وال جيوز أيضا أن يقول إذا أخربكم زيد بشيء وظننتم صدقه فهو صادق ألنه ال جيوز أن يتفق الصدق 

كما أخربكم ألنه والصواب يف كل ما ظنناه وجيوز أن يقول إذا أخربكم زيد بأمور يسرية وعينها وظننتم صدقه فهو 
جيوز أن يتفق الصدق والصواب فيما نظنه إذا كانت أشياء يسرية حنو أن يقول إذا أخربكم زيد عن النيب صلى اهللا 
عليه و سلم بأن اهللا ال يرى أو قال إذا أخربكم خمرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بأن اهللا ال يرى وظننتم صدقه 

خربكم أو يقول إذا أخربكم زيد بأن النيب عليه السالم قال إن اهللا ال يرى فهو عن النيب عليه السالم فهو كما أ
صادق وإذا قال ذلك انتقلنا عن ظننا إىل القطع وجاز أن خنرب عن ذلك قطعا فأما إذا أخربنا الواحد عن أهل اللغة 

حبسب الظن فهو خبالف أهنم وضعوا لفظا للعموم فانا ال نقطع على ذلك ألن كوهنم واضعني له ليس مما حيصل 
كون الفعل مصلحة وجيوز أن نظن أهنم وضعوا ذلك للعموم وأن يتعبدنا اهللا سبحانه باالستدالل بذلك اللفظ على 

  الشمول يف الفروع الشرعية 
  ومنها قوهلم لو جاز التعبد خبرب الواحد يف الفروع جاز التعبد به يف نقل 

غري علة مث إن القرآن املنقول باآلحاد إما أن يظهر فيه اإلعجاز وإما أن ال القرآن اجلواب أهنم مجعوا بني املوضعني ب
يظهر فيه اإلعجاز فان مل يظهر فيه اإلعجاز جاز أن نعمل مبا تضمنه من عمل إذا نقل إلينا باآلحاد وهلذا نعمل مبثل 

نبوة وال يكون حجة إال وقد علم ما ينقل من قراءة عبد اهللا بن مسعود رمحه اهللا وما يظهر فيه اإلعجاز فهو حجة لل
أنه مل يعارض يف عصر النيب عليه السالم مع مساع أهل العصر له وال يعلم ذلك إال وقد تواتر نقل ظهوره يف ذلك 

  العصر 
ومنها قوهلم إن الشرعيات مصاحل والواحد جيوز أن يكذب فيما خيرب به من فعل أو ترك وال نأمن أن يكون ما 

قد أجاب قاضي القضاة رمحه اهللا عن ذلك يف الشرح والدرس فقال إن الذي ال بد منه يف تضمنه خربه مفسدة و
الواجب الشرعي كونه مصلحة مدلوال عليه إما بعينه وإما بصفته فاذا قامت الداللة على وجوب العمل عند خرب 

وهذا ال يعترض قول  الواحد وظننا صدقه علمنا أن العمل صالح لنا كما نعلم أن قطع اليد صالح عند البينة
املخالف إن الراوي إذا جاز عليه الكذب مل نأمن أن خيرب باملفسدة ومىت ثبت للمخالف هذا كان له أن يقول ال جيوز 

أن تدل داللة على ما ذكرمت فان قلتم قيام الداللة على العمل مبا ظنناه يدل على صدق املخرب قيل لكم فيجب أن 
ليجوزن أن تدل داللة على أن حنكم ما نريده فنعلم أن كل ما نريد احلكم به  تقطعوا على صدقه ولئن جاز ذلك

فهو صواب فان قلتم ال جيوز أن يتفق ذلك يف كل ما نريده قيل لك وال جيوز أن يتفق الصواب يف كل ما نظن 
الشهود فنقطع يدا صدق الراوي فيه فأما ما ذكره من احلكم عند البينة فهو نقض ملا اعتلوا به ألنه جيوز أن يكذب 

ال يستحق قطعها واجلواب عن الشبهة هو أن الفعل قد يكون صالحا إذا فعلناه وحنن على حالة خمصوصة وال ميتنع 



أن يكون مىت ظننا صدق الراوي أو كنا ممن جيوز أن يظن صدقه ألمارة صحيحة فمصلحتنا أن نفعل ما اقتضاه اخلرب 
  عند البينة وإذا مل ميتنع ذلك مل جيب ما قالوه من أن جتويز  صدق الراوي أو كذب كما نقوله يف احلكم

كذب الراوي يلزمه جتويز كون الفعل الذي رواه مفسدة كما ال يلزمه مثله يف البينة فان قالوا ليس خيلوا ظنكم 
أن  صدق الراوي إما أن يكون طريقا إىل املصلحة أو شرطا يف كون فعلكم مصلحة فان كان طريقا وقلتم ال جيوز

خيطىء فقد جعلتم الظن علما ولزمكم قبول خرب الواحد يف االعتقادات وإن جوزمت أن خيطىء الظن مل جيز كونه 
طريقا إىل القطع على أن ما فعلتموه مصلحة ولئن جاز أن يكون طريقا إىل ذلك مع جواز كونه خطأ جاز أن يكون 

تموه شرطا يصري الفعل عنده مصلحة فلم ال جيوز كون طريقا إىل االعتقادات وجاز ورود التعبد به فيها وإن جعل
الفعل مصلحة إذا ظننا كذب الراوي له وإذا اشتهينا فعله وإذا اخترناه وأن يرد التعبد بذلك قيل قد أجاب قاضي 
 القضاة رمحه اهللا فقال جيوز كون هذه األشياء أسبابا جيب عندها الفعل على ما ذكروه وحنن جنيب عن ذلك بأنا إمنا

جوزنا أن يكون الفعل مصلحة عند حالة من حاالتنا مث بينا إن ظننا صدق الراوي مما يشهد العقل جبواز كونه شرطا 
يف املصلحة مبا ذكرناه من التصرف يف األسفار واحلكم بالبينات وكما أن العقل بذلك شاهد فهو شاهد بأن ما 

ر إذا خاف يف سفره فخربه بعض من يظن صدقه بسالمة ذكرمتوه ال يكون شرطا يف وجوب الفعل أال ترى أن املساف
بعض الطرق وفساد غريه فانه جيب عليه أن يعمل على ما ظنه صالحا دون ما ظن فيه الفساد ولو ظن كذب املخرب 
بأمارة مل جيز أن يعمل على خربه وال جيوز له مع اشتباه الطرق عليه وخوفه أن يعمل على شهوته واختياره من غري 

على أن القول بأنه ينبغي أن يعمل اإلنسان مبا يشتهيه وخيتاره إسقاط للتكليف ألنه كأنه قيل له افعل ما ختتاره أمارة 
دون ما ال ختتاره وحنن إمنا نتكلم يف تكليف على صفة هل حيسن أم ال وقصد السائل أن يلزمنا على هذا التكليف 

لتكليف فقد بان أنه مل يلزمنا ما قصد إلزامنا فان قالوا تكليفا آخر على صفة أخرى وليس غرضه إلزامنا إسقاط ا
جيوز أن يقال لإلنسان إذا اخترت الفعل أو اشتهيته فلم يصرفك صارف فقد وجب عليك فعله ما دمت مريدا له 

  وإن مل تكن خمتارا 

  اب ذلك ال يصح له قاصدا إليه مل جيب عليك فعله قيل ال جيوز ذلك ألنه واحلال هذه ال بد من كونه فاعال فاجي
ومنها قوهلم إن أخبار اآلحاد قد تتعارض وال ميكن العمل هبا فلو جاز التعبد هبا جلاز التعبد مبا ال ميكن العمل به 

اجلواب أنه ليس كل تعارض مينع من العمل باخلرب بل قد يعمل مع التعارض على ما يترجح من أحد اخلربين على 
على ما يترجح من إحدى األمارتني وميكن أن يعمل باخلربين إما على اجلمع وإما اآلخر كما يعمل املسافر يف طريقه 

على التخيري فان مل ميكن ذلك ففقد إمكانه مينع من التعبد هبا فيه هذا التعارض املانع من العمل غري مانع من التعبد 
  رات للمسافر ألهنا قد تتعارض مبا ميكن العمل به مما ال تعارض فيه وما ذكروه منتقض بالعمل بالبينات واألما

  باب يف التعبد خبرب الواحد

اختلف جميزو ورود التعبد بأخبار اآلحاد يف الشرعيات فمنهم من قال قد ورد التعبد هبا ومنهم من قال مل يرد هبا 
من اقتصر واختلف هؤالء فمنهم من قرن إىل قوله مل يرد التعبد هبا أن قال قد ورد التعبد بأن ال يعمل هبا ومنهم 

على أن التعبد مل يرد هبا واختلف من قال بورود التعبد هبا فقال قوم العقل يدل على التعبد هبا ومنهم من قال العقل 
  ال يدل على ذلك 

والدليل على وجوب العمل بأخبار اآلحاد هو أن العقالء يعملون بعقوهلم وجوب العمل على خرب الواحد يف 



وجوب ذلك أو حسنه بعقوهلم إال وقد علموا العلة اليت هلا وجب ذلك أو حسن وال  العقليات وال جيوز أن يعلموا
علة لذلك إال أهنم قد ظنوا خبرب الواحد تفصيل مجلة معلومة بالعقل وهذا موجود يف خرب الواحد الوارد يف 

تالب املنافع فاذا الشرعيات فوجب العمل به يبني ما ذكرناه أنه معلوم بالعقل وجوب التحرز من املضار وحسن اج
  ظننا 

صدق من أخربنا مبضرة إن مل نفصد أو مل نشرب الدواء أو إن سلكنا يف سفرنا طريقا خمصوصا أو مل نقم من حتت 
احلائط فقد ظننا تفصيال ملا علمناه يف اجلملة من وجوب التحرز من املضار وقد علمنا يف اجلملة وجوب االنقياد 

ا خيربنا به من مصاحلنا ووجوب التحرز من املضرة يف جتنب املصاحل فاذا ظننا خبرب للنيب صلى اهللا عليه و سلم فيم
الواحد أن النيب عليه السالم قد دعانا إىل االنقياد له يف فعل أخرب أنه مصلحة وخالفه مفسدة مضرة فقد ظننا 

وينتفي عند انتفائه ألنا إذا علمناه  تفصيال ملا علمناه يف اجلملة وإمنا قلنا إن العلة ما ذكرناه ألن احلكم حيصل عنده
يف اجلملة وجوب التحرز من املضرة وظننا باخلرب أن علينا يف الفعل مضرة ومل ميكن العلم وجب علينا جتنبه وإن 

ازلنا عن أنفسنا اعتقاد ما عدا ذلك وإذا رجعنا إىل عقولنا وجدناها تتبع جتنب هذا الفعل هلذه اجلملة اليت ذكرناها 
صل لنا العلم بوجوب دفع املضار يف اجلملة أو حصل ذلك ومل نظن أن علينا يف الفعل مضرة مل جيب علينا ولو مل حي

  جتنبه وكذلك لو ظننا ذلك وأمكننا حتصيل العلم فعلمنا أن العلة ما ذكرناه 
إن ما ذكرمتوه إن قيل بل العلة يف األصل ظننا املضرة يف امور الدنيا وليس كذلك خرب الواحد يف الشرعيات قيل 

وإن كان من أمور الدنيا فهو من امور الدين ألن التحرز من املضار واجب يف العقل وما وجب يف العقل فهو من 
الدين فان قالوا إن خرب الواحد يف أمور الدنيا وارد فيما نعلم مجلته عقال وليس كذلك خرب الواحد يف الشرعيات 

شرعيات وارد بتفصيل االنقياد للنيب صلى اهللا عليه و سلم والتزام أمره قيل ال فرق بينهما ألن خرب الواحد يف ال
والتحرز من مضار املخالفة وهذا معلوم بالعقل والشرع كما يعلم التحرز من مضار الدنيا بالعقل والشرع وأيضا 

لشرع فقط فلو ثبت أن وجوب التحرز من مضار الدنيا معلوم بالعقل فقط والتحرز من مضار الشرعيات معلوم با
لكان ذلك اختالفا يف طريق العلم بالوجوب وذلك غري مؤثر فيما يقبل من أخبار اآلحاد وإمنا الذي جيوز أن يؤثر يف 

  ذلك هو أن يقال إن الشرعيات مصاحل واملخرب الواحد جيوز أن يكون كذابا فال نأمن أن يكون ما نقله 

  مفسدة وسنتكلم يف ذلك إن شاء اهللا 
ب قبول خرب الواحد يف العقليات ألنه ال يغلب على الظن وصول املضرة إذا قبلناه بل يغلب على إن قيل إمنا وج

الظن وصوهلا إذا مل نقبله وليس كذلك الشرعيات ألنه ليس يغلب على ظننا وصول املضرة إذا مل نقبل خرب الواحد 
المنا يف خرب من نظن صدقه لدينه وأمانته وقد بل ال نأمن أن يؤاخذنا املتعبد لنا إذا قبلنا خرب الواحد واجلواب ان ك

بينا أن خرب من هذه سبيله يف الشرعيات يساوي خربه يف العقليات وذلك يقتضي أن يغلب على ظننا وصول 
  املضرة إلينا إن مل نقبل خربه ويؤمننا من مؤاخذة املتعبد إذا قبلناه ويقضينا القطع على مؤاخذته إذا مل نقبله 

لنا خرب الواحد يف العقليات ألن العادة قد جرت بنزول املضار واملنافع فاذا غلب على الظن وصول إن قيل إمنا قب
املضرة لزمنا التحرز منها قيل وقد جرت عادة الشرع بالزام العبادات وال ميتنع يف العقل إيداع ذلك الواحد وأن 

ضرة من جهة واحد فاذا مل ميتنع ذلك جرى خرب تكون املصلحة أن يرد التعبد به كما ال ميتنع أن يرد التحرز من امل
  الواحد يف الشرعيات جمراه يف العقليات 

فان قيل الفرق بني الشرعيات والعقليات أن الشرعيات ميكن فيها طريقة تقتضي العلم حنو الرجوع إىل كتاب اهللا 



لظن وليس كذلك االمور العقلية من وسنة نبيه عليه السالم واإلمجاع والبقاء على حكم العقل فلم جيز الرجوع إىل ا
أمور الدنيا ألنه يتعذر فيها طريقة معلومة فجاز الرجوع إىل الظن قيل إنه إذا كان يف املسألة كتاب أو سنة مقطوع 
هبا أو إمجاع خبالف خرب الواحد ومل يكن اخلرب خمصصا فانا ال نعدل إليه عن هذه األدلة ومسألتنا مفروضة يف خرب 

ا ذكرمتوه وأما البقاء فممكن يف العقليات ويف الشرعيات ألن األصل يف العقل أن ال جيب علينا إيالم واحد ختالف م
  أنفسنا بفصد وشرب دواء ومسري يف طريق خمصوص فاذا مل جيز البقاء على حكم العقل يف هذه 

يس بدليل قاطع مع الظن األشياء إذا أخربنا باملضرة يف تركها من نظن صدقه علمنا أن البقاء على حكم العقل ل
  لصدق املخرب فبطل قول املخالف إن ذلك دليل قاطع مع خرب الواحد 

وقد أجاب قاضي القضاة رمحه اهللا عن قياس خرب الواحد يف الشرعيات على قبوله يف العقليات واملعامالت بأن 
املخرب مل نأمن أن يكون فعلنا ما  املعامالت مبنية على غالب الظن والشرعيات مبنية على املصاحل فاذا مل نأمن كذب

أخربنا به مفسدة واجلواب أن قوله إن املعامالت مبنية على غالب الظن هو احلكم الذي طلبنا علته وقسنا هبا خرب 
الواحد يف الشرعيات على املعامالت فال ينبغي أن يفرق بينهما بذلك ألنا نكون قد فرقنا بني املسألتني بنفس احلكم 

كانت معتربة يف الشرعيات فاملضار واملنافع مها املعتربان يف العقليات واملعامالت ألنا إمنا ننحو مبا  واملصاحل وإن
نفعله حنو املنافع واخلالص من املضار كما أنا ننحو بالشرائع حتصيل املصاحل وألجلها وجبت فاذا قام غالب الظن يف 

خرب فكذلك غالب الظن بصدق املخرب يف الشرعيات ولو جاز املنافع واملضار العقلية مقام العلم مع جتويز كذب امل
أن ال يقبل خرب الواحد يف الشرعيات جلواز كذب املخرب فيكون ما أخرب به مفسدة جاز أن ال يقبل خرب الواحد يف 

خرب العقليات جلواز كذب املخرب فيلحقنا املضرة يف اتباعه وخنلص منها مبخالفته على أن قوله ال نأمن أن يكون امل
كاذبا فنكون باتباعه فاعلني للمفسدة يبيح املنع من ورود التعبد بقبول خربه ألن فعل ما ال نؤمن من كونه مفسدة 
قبيح فان قال قيام الداللة على التعبد به داللة على أن املصلحة هي اتباع ما ظنناه من صدقه ال غري قيل فاذن جيوز 

دق املخرب فلم قطعتم على أن املصلحة قد تكون غري ما فعلناه فان قالوا أن تكون املصلحة هي فعلنا ما ظنناه من ص
حنن وإن جوزنا أن نكون علمنا حبسب ما ظننا من صدق الراوي هو املصلحة فانا ال نعلم ذلك إال بتعبد شرعي قيل 

ظن من غري تعبد فكأنكم فصلتم بني خرب الواحد يف الشرعيات وبينه يف العقليات بأن العقليات يعمل فيها على ال
  شرعي والشرعيات ال يعمل فيها على الظن 

إال بتعبد وهذا هو نفس املسألة فقد فصلتم بني املسالتني بنفس احلكم ال بالعلة املفرقة بينهما على انه جاز أن يقال 
صدق الراوي إن قيام الداللة الشرعية على قبول خرب الواحد يدلنا على ان املصلحة ليست إال العمل مبا ظنناه من 

  جاز أن يقال قياس الذي ذكرنا هو دليلنا على أن املصلحة ليست إال العمل مبا ظنناه من صدق الراوي 
وأجاب أيضا بأن العمل على غالب الظن يف دفع املضار يف الدنيا هو األصل للعمل على العلم بدفع املضار ألن 

س ميكن أن يقال إن أمور الدين املظنونة هي األصل المور امور الدنيا املستقبلة غري معلومة وإمنا هي مظنونة ولي
الدين املعلومة وهذا ال يصح ألنه فرق ال يؤثر يف وجه اجلمع الذي ذكرناه ألنه ليس جيب إذا أشبه الظن المور 
 الدين الظن المور الدنيا يف وجوب العمل عليها أن يشتبها يف كل وجه بل ال ميتنع أن جيب العمل عليهما ويكون

  العمل على غالب الظن أصال للعمل على العلم يف امور الدنيا وللعمل على الظن يف أمور الدين أصال بنفسه 
دليل قال اهللا سبحانه فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 

أنذرت قومها وهذه صفة خرب الواحد يبني ذلك أنه سبحانه حيذرون فتعبدنا بقبول خرب كل طائفة خرجت للتفقه مث 



أوجب على كل فرقة أن خترج منها طائفة والثالثة فرقة فوجب أن خترج منها طائفة والطائفة من الثالثة واحد أو 
اثنان فاذا خرجا لسماع األخبار وتدبرها فقد خرجا للتفقه يف الدين فاذا رجع من هذه سبيله فأخرب قومه بوجوب 
عبادة وحذرهم من تركها فقد أنذر قومه فاذا كنا متعبدين بالرجوع إىل قوله كنا متعبدين بذلك وإن مل خنرج هلذا 

  الغرض ألن أحدا مل يفصل بني املوضعني 

إن قيل مل قلتم إن اآلية تدل على التعبد بالرجوع إىل قول الطائفة قيل إمنا تعبدها بانذار قومها لكي حيذر فتعبد 
حلذر وليس خيلو إذا أخربمت الطائفة بوجوب فعل أو حترميه إما أن يلزمها املصري إىل قول الطائفة أو يلزمها قومها با

اإلمساك عما كانت عليه من فعل أو ترك أو أن خيرج مجاعتها أو من يقوم باحلجة بنقله إىل اآلفاق الستبانة اخلرب 
ا نشرب النبيذ فخربنا الطائفة بتحرميه فإجياب إمساكنا عن والقسم األول هو قولنا والثاين يرجع إليه ألنا إن كن

شربه هو حترمي شربه وإن كنا تاركني لبعض الصلوات فأخربونا بوجوهبا فوجوب إمساكنا عن اإلخالل هبا هو إجياب 
وج فعلنا فبان رجوع هذا القسم إىل القسم األول خبالف ما ظنه بعضهم وإن وجب على مجاعتنا أو على أكثرنا اخلر

من األوطان إىل اآلفاق ليعلموا صحيح احلديث من باطله مل يصح باإلمجاع ألن أحدا من األمة مل يوجب على اهل 
القرى يف عصر النيب صلى اهللا عليه و سلم وعصر من بعده أن خيرجوا أو أكثرهم إذا مل تقم احلجة بنقل الطائفة 

عيا وذلك يؤدي إىل أن ال يستقروا يف بالدهم قبل استقرار إليهم ويتركوا بالدهم كلما مسعوا خبرب يتضمن فعال شر
  السنن 

  إن قيل قولكم إن املذكور يف اآلية هو خرب الواحد باطل من وجوه 
منها أنه عز و جل تعبد من كل فرقة طائفة بالتفقه واإلنذار لقومهم وهم جمموع الفرق ألن جمموع الطوائف هم 

الطوائف من يتواتر اخلرب بنقلهم اجلواب أنه ال جيوز أن يكون أراد جمموع قوم الفرق فال ميتنع أن يكون جمموع 
الطوائف ينذر كل فرقة ألهنا مل يكن عند كل طائفة فرقة فتكون راجعة إليها وقوله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 

  يدل على أهنم كانوا عندهم وهذا إمنا يتم يف كل فرقة مع طائفتها 
  قهوا يف الدين ولينذروا يدل على أنه أراد ومنها أن قوله ليتف

اإلنذار بالفتوى دون اخلرب اجلواب إن كثريا ممن مينع من العمل خبرب الواحد مينع العامي من األخذ بالفتوى وأيضا 
فان التفقه يكون بسماع األخبار والتدبر هلا وقد كان التفقه هكذا يف الزمن األول وهذه احلال يتم معها اإلنذار 

فتوى وباإلخبار فاذا مل يفصل اهللا سبحانه اإلنذارين كان حمموال على كل واحد منهما كما أنه لو قال ولتضربوا بال
كان شائعا يف الضرب بكل خشبة وعلى كل وجه من الشدة واللني على أنه مل يفصل بني أن يكون قومهم جمتهدين 

تهد فوجب صرف الكالم إىل اإلخبار ألنه الذي ال خيتلف أو غري جمتهدين واإلنذار بالفتوى إمنا يلزم قبوله غري اجمل
فيه اجملتهد وغري اجملتهد إن قيل قوله ليتفقهوا يف الدين يدل على انه ليس يف الطائفة جمتهد إذ لو كان فيها جمتهد ملا 

ال فحاال كان ليجب على بعضها أن ينفر للتفقه اجلواب إن العبادات يف عصر النيب عليه السالم كانت تتجدد حا
ويرد نسخها بعد ثبوهتا فحصول اجملتهد يف الطائفة ال يغين عن أن ينفر منها من يسمع ما يتجدد من السنن املبتدأة 

والناسخة وكذلك األعصار املقاربة لعصر النيب عليه السالم قبل استقرار السنن وانتشارها جلواز أن تكون يف غريها 
  من الطوائف من السنن ما مل تبلغها 

منها أن قوله ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم حيتمل التفقه يف األصول وإنذار قومهم ليحذروا وليس هذا من و
خرب الواحد يف الشرعيات بسبيل اجلواب إن املستفاد من التفقه يف العادة التفقه يف الفروع على أنه إن كان املراد 



رك النظر فيهما وليس حيتاج يف احلذر من تركهما إىل السفر باألصول ها هنا التوحيد والعدل فاخلاطر جيوز من ت
وإن كان املراد هبا أصول الشريعة كالصلوات اخلمس فذلك عندنا الزم باآلحاد يف ابتداء الشريعة ألن الواحد إذا 

  أخرب أهل اليمن بأن الصلوات قد أوجبها النيب عليه السالم لزمتهم 

  على هذا جرى األمر يف حتول أهل قبا عن القبلة وتكون من الفروع حىت يتواتر نقلها و
  إن قيل لو كان املراد باآلية خرب الواحد ملا دلت على وجوب العمل به من وجهني 

أحدمها أنه ال ميتنع أن جيب اإلنذار على من خرج للتفقه وال جيب على املنذر القبول كما جيب على الشاهد أن 
ادته وجيب على كل واحد من املتواترين أن خيربه وال جيب على السامع يشهد وال جيب على احلاكم أن حيكم بشه

أن يقول على خربه وحده فيما طريقة العلم وجيب على من خوف بالقتل إن مل يدفع ماله أن يدفعه ويقبح من 
جل لعلهم  املخوف أخذه قيل إنا مل نستدل على وجوب املصري إىل اإلنذار بوجوب اإلنذار وإمنا استدللنا يقوله عز و

حيذرون وذلك إما أن يكون تعبدا باحلذر أو إباحة له وأي األمرين كان فقد بطل مذهب اخلصم إذ قد بينا أن احلذر 
  ال يكون إال بالرجوع إىل موجب اخلرب 

والوجه اآلخر قوهلم جيوز أن يكون أوجب على من نفر اإلنذار لكي حيذر من مسعه إذا انضاف إىل املنذر غريه حىت 
اتر إنذارهم وإخبارهم قيل فاذن إمنا حيذرون عند تواتر اخلرب ال عند إنذار من نفر منهم للتفقه واآلية تقتضي أن يتو

حيذروا عند إنذاره وألجله كما أن اإلنسان إذا قال لغريه جالس الصاحلني لعلك تصلح أفاد ذلك كون جمالستهم 
  قوله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون سببا لصالحه ال غري ألنه ما علق صالحه إال به فكذلك 

  دليل أمجعت الصحابة على العمل خبرب ال يقطع على مغيبه ألنه ملا اشتبه 

عليهم الغسل من التقاء اخلتانني رجعوا إىل أزواج النيب عليه السالم وطلب أبو بكر عليه السالم احلكم يف اجلدة 
نقض قضية قضاها خبرب رواه بالل وقال عمر وما أدري ما القول يف أمر اجملوس ورجع يف توريثها إىل خرب املغرية و

وكثرت مسألته عن ذلك فلما روى له عبدالرمحن بن عوف عن النيب عليه السالم سنوا هبم سنة أهل الكتاب صار 
 محل بن مالك إىل ذلك وكان يرى أن ال شيء يف اجلنني إذا خرج ميتا وفيه الدية إذا خرج حيا مث ترك ذلك خلرب

بعد أن ناشد الصحابة وكان ال يؤرث اإلمرأة من دية زوجها مث ترك ذلك خلرب الضحاك بن سفيان وكان جيعل يف 
األصابع نصف الدية ويفصل بينها فيجعل يف االهبام مخس عشرة من اإلبل ويف البنصر تسعة ويف اخلنصر ستة مث 

ب النيب عليه السالم إىل عمرو بن حزم أن يف كل إصبع عشرا من جيعل يف الباقية عشرا عشرا فلما روي له من كتا
اإلبل رجع عن رأيه وترك رأيه يف بالد الطاعون خلرب عبد الرمحن بن عوف وقال علي عليه السالم كنت إذا مسعت 

ه فاذا حلف من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حديثا نفعين اهللا به مبا شاء أن ينفعين فاذا حدثين به غريه استحلفت
صدقته وحدثين أبو بكر وصدق أبو بكر ورجع يف خطأ اإلمام إىل ما رواه عمر وسأل املقداد أن يسأل النيب صلى 
اهللا عليه و سلم عن املذى مث أخربه عن النيب عليه السالم باجلواب فعمل عليه ورجعوا يف الربا إىل خرب أيب سعيد 

خرب واحد فجملتهما متواترة ال جيوز مع كثرهتا أن تكون كذبا كما اخلدري وكل واحد من هذه األخبار وإن كان 
أن األخبار عن سخاء حامت متواترة يف اجلملة وإن كان كل واحد منها خرب واحد وإمنا قلنا إهنم عملوا على هذه 

مسعوه من النيب  األخبار ألجلها ألهنم لو مل يكونوا عملوا ألجلها بل ألمر آخر إما الجتهاد جتدد هلم أو ذكروا شيئا
عليه السالم لوجب من جهة العادة والدين أن ينقلوا ذلك أما العادة فألن اجلماعة إذا اشتد اهتمامها بامر قد التبس 



عليها مث زال اللبس عنها لشيء مسعته أو رأي حدث هلا فانه ال بد من إظهارها االستبشار والسرور مبا ظفرت به 
  جاز أن ال يظهر ذلك الواحد والتعجب من ذهاب ذلك عليها فان 

مل جيز يف كل واحد وأما الدين فألن سكوهتم عن ذلك وعملهم عند اخلرب مبوجبه يوهم أهنم عملوا ألجله كما يدل 
عملهم مبوجب آية عند مساعها على أهنم عملوا ألجلها واإليهام لذلك قبيح كما أنه لو قال هلم قائل احكموا يف 

عند هذا القول شيئا مسعوه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فانه ال حيسن من  هذه احلوادث لشهويت فذكروا
جهة الدين أن ال تبني أهنا حكمت ملا ذكرته ال للشهوة وأيضا فبعيد يف العادة مع كثرة هذه األخبار أن يتفق ذكرهم 

ر عليه السالم من املغرية شاهدا لشيء مسعوه من النيب عليه السالم وآله أو يتجدد هلم اجتهاد وأيضا فطلب أيب بك
معه يف إرث اجلدة دليل على أنه كان يرى أن احلكم يتعلق هبما ألنه مل يكن يعلم أنه سيذكر عند الشاهد اآلخر 
شيئا مسعه من النيب عليه السالم وأيضا فقد كانوا يتركون آرائهم عند مساع اخلرب كما روي عن عمر أنه قال يف 

  آرائنا فدل على أنه مل يعمل برأيه عند مساع اخلرب اخلرب كدنا نقضي فيه ب
إن قيل ومن أين أهنم بأمجعهم عملوا بأخبار اآلحادإهنم كانوا بني عامل هبا وساكت عن النكري فدل على رضاهم 
بالعمل هبا فان قيل فلعل بعضهم كان ناظرا متوقفا عن العمل فال يكونون متفقني على ذلك قيل لو كان كذلك 

مل هبا منكرا لكان إنكاره واجبا فيكونوا قد اتفقوا على ترك الواجب ألهنم بأمجعهم قد تركوا إنكاره إن وكان الع
قيل أليس قد رد أبو بكر خرب الواحد ومل يعمل إال على خرب اثنني قيل هذا ال ينقض ما قصدناه من العمل خبرب من 

  ال يقطع على مغيبة والكالم يف اشتراط اثنني سيأيت 
فقد ردوا يف بعض احلوادث خرب الواحد كقول عمر يف خرب فاطمة بنت قيس ال ندع كتاب ربنا وسنة نبينا  إن قيل

لقول امرأة ال ندري أصدقت أم كذبت ولستم بأن تقولوا إمنا ردوه لعلة ال نعرفها ال ألنه خرب واحد بأوىل من أن 
اجلواب أن عمر رد خرب فاطمة بنت قيس يف نسخ اآلية تقولوا بل قبلوا ما قبلوه لعلة ال نعرفها ال ألنه خرب واحد و

  أو يف 

ختصيصها وكثري ممن يقبل خرب الواحد ال يقبله يف التخصيص فليس ينقص ذلك العمل خبرب الواحد يف اجلملة على 
أن قوله ال ندع كتاب ربنا يقتضي ترك الكتاب أصال وذلك نسخ وحنن مننع نسخ الكتاب خبرب الواحد على أن 

لقول امرأة لعلها صدقت أم كذبت يفيد أنه اعتقد فيها أهنا غري ضابطة ملا تسمعه وهذه العلة غري موجودة قوله 
  فيمن يضبط وهبذا يبطل قول من يقول إن عمر رضي اهللا عنه علل رد حديثها لعلة موجودة يف كل خمرب 

قبلة قيل ذلك جائز يف العقل ويف صدر إن قيل فقد قبلوا خرب الواحد يف نسخ حكم معلوم حنو قبول أهل قبا نسخ ال
اإلسالم قال اصحابنا ولوال إمجاع الصحابة على املنع من ذلك جلوزناه وقد قال أبو علي إن النيب صلى اهللا عليه و 

سلم قد كان أخربهم بنسخ القبلة وأنه ينفذ إليهم بنسخها فالنا وأعلمهم صدقه فكانوا قاطعني على صدقه فلم 
   خبرب معلوم ينسخوا القبلة إال

  وقد استدل يف املسألة بأشياء ال تدل 
منها قول اهللا عز و جل يآيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم 

ول بدليل نادمني قالوا فعلق وجوب التبني على جميء الفاسق فكان جميء غري الفاسق خبالفه وهذا ال يصح إال مع الق
اخلطاب وقالوا أيضا قوله إن جاءكم فاسق شرط يف إجياب التثبيت فوجب إن مل جييء فاسق أن ال جيب التثبت وأن 

يكون التسرع مباحا سواء جاءنا عدل أو مل جيئنا أحد ألنه يف كال احلالني مل جييء الفاسق وقد وقع االتفاق على املنع 



القسم اآلخر وهو أن جييء خمرب غري فاسق ولقائل أن يقول إن الشرط يف من التسرع إذا مل جييء أحد أصال فبقي 
هذه اآلية يقتضي نفي وجوب التثبت على نفي جميء الفاسق وأحد ال يقول بذلك واملستدل جيعل نفي وجوب 

  التثبت وإباحة التسرع واقفا على جميء 

يب صلى اهللا عليه و سلم بعث الوليد بن عدل وميكن أن يستدل باآلية من وجه آخر وهو أن سبب نزوهلا أن الن
عقبة بن أيب معيط ساعيا فعاد فأخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم أن الذين بعثه إليهم أرادوا قتله فأمجع النيب صلى اهللا 

عليه و سلم على غزوهم وقتلهم وهذا حكم شرعي قد كان النيب صلى اهللا عليه و سلم أراد العمل فيه على خرب 
لو كان ذلك حمظورا ألنكره اهللا تعاىل وملا علق حظره بالفسق ألن ذلك يوهم أنه إمنا مل جيز ذلك التسرع الواحد ف

ألجل فسق املخرب ال غري يبني ذلك أن النيب عليه السالم إمنا عمل على غزوهم ألجل خرب الوليد مع ظنه أنه عدل 
الوليد بن عقبة منقول باآلحاد فلم جيز بنا االحتجاج  وهلذه اآلية واله الصدقة ولقائل أن يقول نزول هذه اآلية يف

عليه وقد روى عمر بن شبة يف كتاب الكوفة يف أخبار الوليد باسناده عن قتادة يف قول اهللا سبحانه يآيها الذين 
ا فلما آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ قال هو الوليد بن عقبة بن أيب معيط بعثه النيب عليه السالم إىل بين املصطلق مصدق

أبصروه أقبلوا حنوه فهاهبم فرجع إىل النيب عليه السالم فأخرب أهنم ارتدوا عن اإلسالم فبعث نيب اهللا خالد بن الوليد 
وأمره أن يثبت وال يعجل فانطلق حىت أتاهم ليال فبعث عيونه فلما جاءوه خربوه أهنم متمسكون باإلسالم ومسعوا 

د ورأى ما يعجبه فرجع إىل النيب عليه السالم فأخربه اخلرب وذكر رواية أذاهنم وصالهتم فلما أصبحوا أتاهم خال
أخرى أنه رجع الوليد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال قد منعوا فأنزل اهللا سبحانه اآلية وليس يف ذلك أن 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم هم بقتاهلم من غري تثبت وتبني 
لك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس واملخرب عن النيب صلى اهللا عليه و ومنها قول اهللا عز و جل وكذ

سلم بلزوم العبادة علينا شاهد على الناس وليس جيوز أن جيعله اهللا عدال ليشهد إال وقد تعبد بالرجوع إىل خربه 
به شهادة مجيعهم علينا من اجلواب إن قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا خطاب لكافة األمة دون آحادها فان أريد 

  جهة اخلرب فذلك تواتر وال 

يكون يف اشتراط كوهنم وسطا فائدة ألن املتواترين نعلم صدقهم وإن مل يكونوا مؤمنني وإن أريد به شهادهتم علينا 
نه من جهة الرأي فذلك هو اإلمجاع وعلى كال القسمني خيرج منه خرب الواحد وليس املراد باآلية كل واحد منهم أل

  ليس كل واحد منهم مقطوعا على عدالته فلهذا ال يقطع على موجب خرب الواحد 
ومنها قول اهللا عز و جل إن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات واهلدى اآلية فحظر كتمان اهلدى وأوجب إظهاره 

يسمعه غريه ممن يتواتر وما مسعه اإلنسان من النيب عليه السالم فهو من اهلدى فيجب على سامعه إظهاره وإن مل 
اخلرب بنقله ولو مل جيب علينا قبول خرب الواحد مل جيب على املخرب إظهاره ألنه يكون وجود اإلظهار كعدمه واجلواب 
إن قول اهللا عز و جل إن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات واهلدى من بعد ما بيناه للناس يف الكتاب يدل على أنه 

يف الكتاب وأخبار اآلحاد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبعزل عن ذلك وقد أجيب عن ذلك بأن أراد ما أنزله اهللا 
الشيء إمنا يوصف بأنه مكتوم إذا مل يظهر وكانت العادة أو التعبد يدعوان إىل إظهاره فيجب أن يبني املستدل أن 

فقد بني ما رام أن يبينه هبذه اآلية ولقائل أن التعبد قد ورد بأخبار اآلحاد حىت يتم له هذا االستدالل وإذا بني ذلك 
  يقول إن العادة تدعو إىل إظهار ما مسعه اإلنسان من النيب عليه السالم فيما يرجع إىل الشريعة 



ومنها قول اهللا عز و جل فسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ومل يفرق بني أن يكون من هو من أهل الذكر 
  لوم أن غري اجملتهد إمنا يسأل ليخرب ال ليفيت عن نفسه وليس جيوز أن جيب السؤال جمتهدا أو غري جمتهد ومع

وال جيب القبول اجلواب إنه ليس يف االية أنه جيب سؤاهلم ليعلم ما أخربوا به ليعمل ما أخربوا به وإذا مل ميتنع أن 
نقله وقوله عز و جل وما أرسلنا قبلك إال يكون اراد سؤاهلم ليعلم السائل مل يكن املراد إال سؤال من يتواتر اخلرب ب

رجاال نوحي إليهم فسئلوا اهل الذكر إن كنتم ال تعلمون يدل على أنه عز و جل أراد سؤاهلم ليعلم ما خيربون به 
  من أنه أرسل اهللا عز و جل إال رجاال يوحي إليهم وهذا علم دون عمل 

بالقسط شهداء هللا فأوجب الشهادة هللا والقيام بالقسط وال ومنها قوله عز و جل يآيها الذين آمنوا كونوا قوامني 
يوجب ذلك إال وقد ألزم قبول شهادهتم ومن أخرب مبا مسعه من النيب عليه السالم فقد قام بالقسط وشهد هللا 
ر واجلواب إمنا يكون شاهدا هللا تعاىل وقائما بالقسط إذا شهد مبا يلزم قبوله دون ما ال حيل قبوله كالشهادة بأمو

الدنيا وحيتمل أن يكون سبحانه أوجب الشهادة مبا مسع من النيب صلى اهللا عليه و سلم لريويه غريه فيتواتر نقله فان 
قيل االية ال تفرق بني أن يكون اخلرب قد مسعته مجاعة من النيب عليه السالم وبني أن يكون قد مسعه واحد يف وجوب 

آلحاد ميتنع من أن خيص النيب عليه السالم بالعبادة من ال يتواتر اخلرب الشهادة به قيل إن من ينكر العمل بأخبار ا
  بنقله إال أن يكون التعبد خيصه وحده 

ومنها قوله عز و جل يآيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقوله لتبني للناس ما نزل إليهم وظاهره يقتضي بيان 
فلو وجب عليه أن يبني كل ذلك ملن يتواتر اخلرب بنقله لكانت  مجيع ما أنزل إليه جلميع من عاصره وملن يأيت بعده

األخبار كلها منقولة عنه بالتواتر إال أن يقال إن بعض السامعني للخرب نقله دون بعض وذلك يوجب هتمة السلف 
  وجواز 

عليه و سلم ألنه كون شرائع معهم مل ينقلوها وال جيوز أن يكون كل ما نقل بأخبار اآلحاد مل يقله النيب صلى اهللا 
يستحيل يف العادة أن تكون هذه األخبار على كثرهتا كاذبة وال جيوز أن تتضمن عبادات ختتص من عاصر النيب عليه 

السالم ألن أكثرها خطاب ألهل عصره وملن يأيت بعده فثبت أنه إمنا وجب عليه أن يبني بعض شرعه ملن ال يتواتر 
ويف ذلك وجوب العمل به على من بعدهم اجلواب إن املخالف يقول إنه ال ميتنع اخلرب بنقله وإن كان بيانا ملن بعده 

أن يكون بعض أخبار اآلحاد كذبا وبعضها عبادات ختتص أهل ذلك العصر وبعضها قد أداها النيب صلى اهللا عليه و 
ن لزوم ذلك لنا سلم إىل من يتواتر اخلرب بنقله لكن بعضهم نقله دون بعض وأخطأ بعضهم وذلك غري ممتنع ويكو

مشروطا بتواتر اخلرب إلينا وقوهلم إن جواز ذلك يقتضي جواز كتماهنم شرائع كثرية فذلك ال يلزم من مل يقل بأخبار 
اآلحاد ألن عندهم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد بني العبادات للجماعة الكثرية والعادة متنع من كتمان أمجعهم 

ألمة إىل نقل السنن واألخبار على أنه ال بد من أن يبلغ ذلك مجيع أهل العصر مع ما علمناه من توفر دواعي ا
  فاجتماعهم على كتمانه اجتماع من األمة على اخلطأ وذلك ال جيوز 

ومنها أنه قد تواتر النقل بانفاذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سعاته إىل القبائل واملدن ألخذ الزكوات وتعليم 
معاذا إىل اليمن ليفقههم يف دينهم ويقبض زكواهتم وقد وجب عليهم املصري إىل روايته يف نصب ! األحكام كإنقاذه 

الزكاة ويف فروعها وقد كان يرد على رسول اهللا الواحد واالثنان خيربان باسالمهما وإسالم قومهما ويسأالن أن 
عهم الرجل الواحد كانفاذه أبا عبيدة ينفذ من يعلمهم شرائع اإلسالم وكان ينفذ النيب صلى اهللا عليه و سلم م

وغريه والعلم بذلك ظاهر ملن قرأ األخبار والسري وال ميكن دفعه ومل يكن النيب عليه السالم ينفذ إليهم اجلماعات 



الكثرية ولو فعل ذلك مل يكن أهل املدينة ليفوا مبن أسلم من القبائل وال أوجب النيب صلى اهللا عليه و سلم على 
أن تصري بأمجعها إليه أو أكثرها لتعرف شرعه بل أوجب عليهم املصري إىل ما يؤديه رسوله فان قيل أليس أهل القبلة 

  كانوا يعرفون التوحيد والنبوة وذلك ال يعمل فيه بأخبار اآلحاد قيل أما التوحيد فاملرجع 

ومن رام أن يعرف التوحيد  فيه إىل أدلة العقول فمن أظهره وجب علينا إحسان الظن به وأنه قد اعتقده من وجهه
أمكنه ذلك باالستدالل بأدلته العقلية وليس طريقة االخبار فيقال إهنم اقتصروا فيه على اآلحاد أو التواتر وأما النبوة 

فطريقها املعجز والتحدي بالقرآن وغريه من املعجزات وقد كان اشتهر ذلك يف القبائل ومل يكن نقله باآلحاد فان 
هلم أن يعملوا بأخبار اآلحاد إال وقد دلت الداللة عندهم على ذلك فان كان قد تواتر عندهم قيل أليس مل جيز 

التعبد بذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فما يؤمنكم أن شرعه قد كان تواتر إليهم عنه صلى اهللا عليه قيل 
عملوا على ذلك وإال فاهنم عملوا على ما إن كان وجوب العمل بأخبار اآلحاد معلوما بالعقل فال ميتنع أن يكونوا 

تواتر عندهم من أن النيب عليه السالم كان ينفذ آحاد الناس إىل القبائل يعلموهنم الشرع ألنه إذا تواتر ذلك عندنا 
كان تواتره عندهم أوىل وليس كذلك مجيع شرعه ألهنم لو علموا مجيعه ملا احتاجوا إىل إنفاذ من يعلمهم فان قيل 

أنفذ النيب صلى اهللا عليه و سلم إليهم من اين علموا أن ذلك من دينهم قيل ال ميتنع أن يكون أول من  فأول من
أنفذ النيب صلى اهللا عليه و سلم إليهم علموا ذلك باخبار قومهم الذين نفذوا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فال 

لم باخبارهم ان النيب صلى اهللا عليه و سلم تعبدهم ميتنع أن يكون أولئك كانوا أكثر من أربعة فوقع لقومهم الع
بالرجوع إىل إخبار من أنفذه إليهم ليعلمهم شرعه فان قيل أليس قد كان رسل النيب صلى اهللا عليه و سلم يعلمون 
الناس القرآن الذي يتلونه يف الصالة وأعداد ركعات الصلوات وطريق ذلك جيب كونه معلوما دون أخبار اآلحاد 

ا كان جيب أن يكون طريق ذلك معلوما بعد انتشار الشريعة وتواتر نقلها فأما يف ابتداء الشريعة فطريق ذلك قيل إمن
ملن بعد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أخبار اآلحاد وهي يف تلك احلال من الفروع ال من االصول وللمخالف أن 

خرب الواحد وال أمنع من رجوع العامي إىل املفيت يف  يقول إين إمنا أمنع اجملتهد من أن يعدل عن حكم العقل إىل
فروع الشرع فهل تواتر عندكم النقل بأن الذين ارسل إليهم النيب صلى اهللا عليه و سلم كانوا من أهل االجتهاد 

  وأن الرسل كانوا خيربوهنم عن رسول اهللا ويكلوهنم فيما أخربوهم إىل االجتهاد 

د إسالمه أنه مل يكن من أهل االجتهاد وأن رسل النيب عليه السالم إمنا كانوا ليس معكم ذلك بل الظاهر ممن جتد
يعلموهنم كما يعلم الفقيه العامي واألب ولده كيفية الصالة فان قلتم فبماذا علموا وجوب قبول فتوى ذلك 

ا ذكرمتوه أنتم حني الرسول قيل لكم مبا تواتر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من إنفاذ رسله ليعلمهم األحكام كم
قيل لكم مباذا علموا وجوب املصري إىل أخبار اآلحاد فان قلتم إذا لزم املصري إىل قول املفيت لزم املصري إىل خرب 

الواحد إذ ال فرق بينهما كنتم قائسني خبرب الواحد على الفتوى وذلك انتقال من هذه الداللة إىل داللة أخرى ألن 
القياس بل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أنفذ املخربين باآلحاد وأوجب على  هذه الداللة غري مبنية على

  غري من ذكرمت فهذه الداللة تلزم من منع من قبل خرب الواحد ومنع العامي من قبول الفتوى 
كم العقل ومنها قوهلم إذا وجب على العامي الرجوع إىل العامل املخرب عن اجتهاده مع إمكان بقاء العامي على ح

فبأن جيب على العامل أن يرجع إىل اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أوىل ومنها قوهلم إذا وجب على العامي 
الرجوع إىل فتوى العامل وإن حكاه عن أيب حنيفة ملا غلب على الظن صدقه فبأن جيب على اجملتهد الرجوع إىل 

إذا وجب على العامي الرجوع إىل رسول املفيت فبأن جيب على  احلكاية عن النيب عليه السالم أوىل ومنها قوهلم



اجملتهد الرجوع إىل احلكاية عن النيب عليه السالم أوىل ومنها قوهلم إذا وجب على العامي الرجوع إىل رسول املفيت 
حلكم مبا شهد فبأن جيب على اجملتهد الرجوع إىل املخرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أوىل ومنها قوهلم قد وجب ا

به الشاهدان ملا كانا عدلني وكان ما شهدا به مما لو علم لوجب احلكم به وهذا موجود يف املخرب العدل عن رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلواب اهنم إن محعوا هذه املسائل وردوها إىل العمل على األخبار عن املعامالت واملنافع 

ذكور يف أول الباب وإن جعلوا هذه األصول اصوال شرعية وردوا إليها هذه الفروع واملضار يف الدنيا فهو الدليل امل
  وجب أن يعللوها بعلل معلومة حىت يردوا هبا هذه الفروع إليها ومل يفعلوا ذلك وال 

 ميتنع أن يكون إمنا وجب على العامي الرجوع إىل الفتوى وإىل من خيرب عن أيب حنيفة وإىل رسول املفيت لكونه غري
جمتهد أال ترى أنه جيب عليه الرجوع إىل الفتوى وال جيب ذلك على العامل أال ترى أنه ال ميتنع أن تكون مصلحة 

العامي الرجوع إىل إخبار اجملتهد عن نفسه وإىل إخبار من خيرب عنه ويكون رجوع اجملتهد إىل املخرب عن رسول اهللا 
ثري من الناس مينع من الفتوى على سبيل احلكاية عن الغري فال صلى اهللا عليه و سلم إذا مل يعلم صدقه مفسدة وك

يلزم قياس املسألة على هذا األصل وأما العمل على الشهادة فاهنم إن جعلوه أصال شرعيا فيجب أن يعللوا ذلك 
تثبت بعلة شرعية معلومة ومل يفعلوا ذلك فمن أين أن العلة ما ذكروه مع أنه ليس ميتنع أن تكون مصلحتنا أن ال 

حكما شرعيا يف اجلملة بطريق غري معلوم وجيوز أن تكون مصلحتنا إذا ثبت احلكم يف مجلة الشريعة بطريقة معلومة 
أن تثبت ذلك احلكم يف األعيان بطريق مظنونة وإذا جاز ذلك فمن أين أن العلة ما ذكروه أال ترى أن شهادة 

فقد افترقا يف وجوب القبول فقد بطل أن تكون العلة  الواحد وخرب الواحد وإن اشتركا يف العلة اليت ذكروها
  ماذكروه 

ومنها ال بد لالحكام الشرعية من طريق وقد حيدث من املسائل ما ليس يف الكتاب والسنة املتواترة واإلمجاع 
خالف والقياس دليل عليه فلم يبق إال خرب الواحد اجلواب انه إن مل يوجد يف شيء مما ذكروه حكم احلادثة كان للم

  أن يوجب البقاء على حكم العقل فال تكون الضرورة داعية إىل أخبار اآلحاد 
  واحتج املخالف بأشياء 

منها أن العقل مينع من قبول خرب الواحد من حيث مل يؤمن كونه كاذبا فنكون عاملني باملفسدة واجلواب أنه ال ميتنع 
نيب صلى اهللا عليه و سلم إذا اختص بشرائط صدق أن تكون املصلحة العمل مبا ظننا صدقه من األخبار عن ال

  الراوي أم كذب على ما بيناه من قبل وبينا أن العقل جيوز ويوجب العمل خبرب الواحد 

وما ذكروه منتقض بالشهادات على أحكام الفروج والدماء ألنا ال نأمن كذهبا ويلزمنا العمل هبا وال يلزم من ذلك 
  جواز عملنا باملفسدة والظلم 

منها أن التعبد السمعي مل يرد بقبول خرب الواحد واجلواب أنا قد بينا أنه قد ورد بذلك ولو مل يرد به لكفى دليل و
  العقل يف التعبد به 

ومنها قول اهللا عز و جل وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون وقوله وال تقف ما ليس لك به علم وقوله إال من شهد 
رب الواحد اقتفاء ملا ليس لنا به علم وشهادة وقول مبا ال نعلم ألن العمل به موقوف باحلق وهم يعلمون والعمل خب

على الظن اجلواب أنه ليس يف العمل خبرب الواحد شيء مما ذكروه ألن عند خرب الواحد نعمل مبوجبه وخنرب بوجوب 
وي تعمد الكذب وال سها وال ذلك علينا ونعلمه وخنرب بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ذلك إن مل يكن الرا

غلط أما العمل مبوجبه فليس نقول فيقال إنه قول ما ظنناه أو مبا علمناه وهو اقتفاء ملا كنا به عاملني وهو الدليل 



القاطع الدال على وجوب العمل خبرب الواحد وهذا الدليل هو الذي اتبعناه يف العمل ويف اإلخبار بوجوب العمل 
 عز و جل ما ال نعلمه واعتقادنا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ذلك إن مل يكن الراوي علينا فلم نقل على اهللا

غلط أو تعمد الكذب وهو علم وإخبارنا بذلك شهادة مبا نعلمه ألن كل خمرب إذا مل يتعمد الكذب و مل يفعله سهوا 
  أو غلطا فهو صادق 

ن ال يغين من احلق شيئا قدم من اتبع الظن وبني أنه ال غناء له ومنها قول اهللا عز و جل إن يتبعون إال الظن وإن الظ
يف احلق فكان على عمومه اجلواب انا بعلمنا على خرب الواحد متبعون الدليل القاطع الدال على اتباع خرب الواحد 

  إن قيل أليس ال بد أن تظنوا صدق الراوي حىت تعلموا 

قيل فقد جعلتم للظن حظا يف االتباع ألنكم لو مل تظنوا صدق الراوي باخلرب قيل بلى ولكن االتباع هو الدليل فان 
مل تعلموا باخلرب اجلواب ان اهللا تعاىل إمنا ذم من مل يتبع إال الظن بقوله إن يتبعون إال الظن فلم يدخل يف ذلك من 

ن أهنم ما يتبعون إال اتبع الدليل عند الظن وقوله عقيب ذلك إن الظن ال يغين من احلق شيئا يفيد أن ما فعلوه م
الظن ال يغين من احلق شيئا فكأن الظن وحده ال يغين من احلق شيئا ويفيد أيضا أن الظن للشيء ال يفيد أن املظنون 

حق ال حمالة وكذلك نقول ألنا إذا ظننا صدق الراوي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كذا وكذا مل جيب أن 
نا إذا علمنا وجوب العمل خبرب الواحد عند ظننا صدقه فالذي أغىن يف احلق هو إما يكون ذلك حقا ألنا ظنناه على أ

  الدليل الدال على موجب خرب الواحد وإما جمموع الدليل مع الظن وجمموع األمرين ليس هو الظن 
وا على ما فعلتم ومنها قول اهللا تعاىل يآيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة فتصبح

نادمني قالوا واحلكم خبرب العدل عمل على جهالة لتجويزنا كذبه فقد تساوى من هذه اجلهة العمل خبرب الفاسق 
فحرم العمل به اجلواب ان العمل باجلهالة عمل بالشيء من غري طريق يسوغ العمل به وهلذا مل يكن املسافر عامال 

إن جوز أن يكون األمر خبالف ما أخرب به فان ادعى املستدل أن العمل خبرب جبهالة إذا سافر بعد الفحص واملساءلة و
  الواحد عمل بغري طريق يسوغ ذلك فقد بين أحكامه على نفس املسألة 

ومنها قوله عز و جل مث حيكم اهللا آياته فلو كان خرب الواحد داللة وكان من آيات اهللا لكان اهللا قد أحكمه ولو 
  ا اجلواب ان ذلك وارد عقيب قول اهللا عز و جل وما أرسلنا من أحكمه مل جيز كونه كذب

قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيته فينسخ اهللا ما يلقى الشيطان مث حيكم اهللا آياته فبني أنه 
لشيطان هو القرآن حيكم آياته بعد نسخ ما يلقيه الشيطان ألن مث للترتيب والذي يقف أحكامه على نسخ ما القاه ا

ألنه هو الذي له تعلق مبا ألقاه الشيطان وأيضا فخرب الواحد امارة وليس بداللة فلم يطلق عليه القول بأنه من آيات 
اهللا عز و جل وإن كان العمل جيب عنده ألن اآلية داللة كما ال تكون الشهادات من آيات اهللا عز و جل حىت 

  ا يقطع على صدقها وإن وجب العمل عنده
ومنها قول اهللا عز و جل وما أرسلناك إال كافة للناس بشريا ونذيرا فأخرب أنه مرسل إىل كافة الناس فوجب عليه أن 
خياطب بشرعه مجيعهم وذلك يقتضي نقل مجيعهم أو من يتواتر اخلرب بنقله فما روي باآلحاد ليس من شرعه اجلواب 

بني شرعه لبعضها باآلحاد فان قالوا جلواز أن ال يصل إليهم شرعه يقال هلم ومل ال يكون مرسال إىل كافة الناس وإن 
إذا أودعه آحاد الناس قيل ومل ال جيوز أن يلزمهم شرعه بشرط أن يبلغهم كما يلزم شرعه من بعد عنه من أهل 

  عصره إذا بلغهم وال يلزمهم قبل أن يبلغهم 



  باب فيما يرد له اخلرب وما ال يرد له مما فيه اشتباه

أو ما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال سيكذب علي يدل على أنه قد كذب عليه أو سيكذب  اعلم
فيما بعد عليه ألنه إن كان هذا اخلرب كذبا عليه فقد كذب عليه وإن مل يكن كذبا عليه فقد كذب عليه أو سيكذب 

من اعتبار األخبار املروية ولو مل يرو هذا  عليه بعد هذا الوقت وإذا جوزنا أن يكون قد تقدم الكذب عليه فال بد
  اخلرب لكان جتويز الكذب عليه يقتضي اعتبار األخبار فكيف وقد روي هذا اخلرب 

واألخبار املروية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ضربان أحدمها يعلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قاهلا واآلخر ال 
إما أن ال تتعارض وإما أن تتعارض فان مل تتعارض وجب العمل هبا إن تضمنت عمال  يعلم أنه قاهلا فاملعلوم أنه قاله

وإن تعارضت وأمكن تأويل بعضها على موافقة بعض فعل ذلك بأن حيمل أحدمها على اجملاز إما بنسخ أو ختصيص 
أحدمها أوىل من أو غري ذلك وإن مل ميكن تأويل بعضها على موافقة بعض محال على التخيري إذ ليس العمل على 

  اآلخر ووقوع العلم باخلرب مينع من رده من غري تأويل 
وأما األخبار اليت ال يعلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قاهلا فضربان أحدمها يتضمن عمال واآلخر ال يتضمن عمال 

يرد لفقد تلك  فما ال يتضمن عمال ال جيوز االحتجاج به وما يتضمن عمال فقد جيب العمل به على شرائط وقد
الشرائط وقد حيصل يف بعض ذلك اشتباه وقد ال حيصل فيه اشتباه فكل ذلك جيب رجوعه إما إىل اخلرب أو إىل ما 

للخرب به تعلق وهو الراوي وكيفية نقله واملخرب عنه أما الراجع إىل اخلرب فبأن يكون فيه زيادة مل تذكر يف رواية 
عض احلاالت ومما يشتبه احلال فيه أن خيالف حفاظ أهل النقل يف ألفاظ اخرى فان ذلك قد يقدح يف احلديث يف ب

احلديث وأما ما يرجع إىل الراوي فضربان أحدمها يرجع إىل العدد واآلخر يرجع إىل األحوال أما الراجع إىل 
فيما األحوال فهو كل ما قدح يف الظن لصدقه أن ال يكون عدال ويدخل يف ذلك الكذب والتساهل وقله التحفظ 

يسمعه ويرويه ووجوه الفسق كلها وحنو ما سخف من املعاصي واملباحات وحنو أن ال يكون ضابطا وحنو أن يعتريه 
يث على تفصيل سنذكره وحنو أن يكون جمهوال غري معروف العدالة وال يرد حديثه إذا كان السهو بعد ضبط احلد

له اسم يعرف به واسم ال يعرف به وإذا مل يكثر من رواية احلديث وال كاثر جمالسة أهل العلم أو رواه مث ذكر به 
يفية النقل فأشياء منها رواية احلديث فلم يذكره او كان واحدا مل يروه معه غريه وهذا القسم يرجع إىل العدد واما ك

  على املعىن ومنها روايته من كتاب وهو ال يذكره ومنها التدليس ومنها اإلرسال ومنها إرسال احلديث تارة 

وإسناده اخرى وروايته تارة موقوفا وتارة موصوال وأما حال املخرب عنه فبأن يثبت بالدليل القاطع خالف ما اقتضاه 
ل والكتاب والسنة املعلومة وال فرق بني أن يكون اخلرب دافعا للكتاب والسنة املعلومة على كل اخلرب كدليل العق

حال أو على وجه النسخ واختلفوا إذا كان اخلرب خمصصا هلما واختلفوا إذا كان املخرب عنه يعم البلوى به هل يرد 
الفه أو عمل أكثر الصحابة خبالفه وكذلك إذا له خرب الواحد أم ال وال يرد إذا عمل النيب صلى اهللا عليه و سلم خب

  عاب أكثرهم على الراوي على اختالف فيه وال يرد إذا خالف قياس األصول 
وحنن نذكر أوال ما يرجع إىل اخلرب مث ما يرجع إىل املخرب مث ما يرجع إىل كيفية نقله مث ما يرجع إىل املخرب عنه إن 

  شاء اهللا 

  مل تذكر يف رواية أخرى باب يف اخلرب إذا تضمن زيادة



اعلم أنه إذا روي الراوي زيادة فاما أن يكون مل يروها غريه أو مل يروها هو مرة أخرى واألول ضربان احدمها أن 
يكون من مل يروها ال يقبل حديثه واآلخر أن يقبل حديثه فاألول ال مينع من قبول الزيادة ألن راويها ممن يقبل روايته 

ثلها يبني ذلك أن الذي ال يقبل روايته لو روى نفي تلك الزيادة مل مينع ذلك من قبول الزيادة ومل يعارضها رواية م
فبأن ال مينع تركه لذكرها أوىل وإن كان الذي مل يروها يقبل روايته فأما أن يعلم اهنما أسندا اخلربين إىل جملسني أو 

نداه إىل جملسني قبلت الزيادة ألنه ال معارض هلا إىل جملس واحد أو ال يعلم ذلك من حاهلما فان علمنا أهنما أس
جلواز أن يقيد النيب عليه السالم كالمه يف بعض احلاالت دون بعض مث هل تلك الزيادة نسخ أو ختصيص قد بني 

فيما سلف وإن علمنا أهنما أسنداه إىل جملس واحد فاما أن يكون الذي مل يرو الزيادة عددا ال جيوز أن يغفلوا عن 
لزيادة اليت رواها الواحد وإما أن يكون الراوي هلا عددا ال جيوز عليهم توهم ما مل يكن وإما أن جيوز على تلك ا
  كال 

الفريقني ذلك وجيوز خالفه فاألول مينع من قبول الزيادة ألن من مل يروها إمنا مل يروها ألهنا مل تكن ويكون الراوي 
سلم فظن أنه مسعها منه عليه السالم وإن كان الراوي للزيادة عددا هلا قد مسعها من غري النيب صلى اهللا عليه و 

كثريا ال جيوز عليهم توهم ما مل يكن قبلت الزيادة ألهنم ما رووها إال ألهنا كانت وإن مل يكن الراوي هلا وال التارك 
منفصلة فاألول كقوله أو  هلا عددا كثريا فإما أن تكون الزيادة مغرية اإلعراب وبناء الكالم أو غري مغرية لذلك بل

نصف صاع من بر وكقوله أو صاعا من بر فكل واحد من الراويني قد روى ما ينفي رواية اآلخر ألن أحدمها روى 
النصب واآلخر روى اجلر فروايتهما متناقضة فان تفاضال يف الضبط عمل على رواية األضبط ألن مع تعارض 

حديثه جيب الترجيح وقوة الضبط والعدالة مما يرجح به اخلرب وإن الروايتني وكون كل واحد من الراويني يقبل 
تساويا يف الضبط واشتبه علينا األمر يف تفاضلهما فيه مل تكن رواية أحدمها بالقبول أوىل من األخرى فيجب 

بر الرجوع إىل ترجيح آخر وإن كانت الزيادة ال تغري بناء لفظ احلديث وإعرابه كما روي من قوله أو صاعا من 
وما روي من قوله أو صاعا من بر بني اثنني فكل واحد منهما قد روى أو صاعا من بر على صورة واحدة وزاد 

  أحدمها بني اثنني فهذه الزيادة تقبل 
فصارت الزيادة إمنا تقبل على شروط منها أن ال يكثر عدد من مل يروها ومنها أن التكون مؤثرة يف لفظ املزيد عليه 

كان راويها أضبط والشيخ أبو عبد اهللا يقبل الزيادة سواء أثرت يف اللفظ أو مل تؤثر إذا أثرت يف  وإعرابه أو اثرت
املعىن وقبلها قاضي القضاة إذا أثرت يف املعىن دون اللفظ ومل يقبلها إذا اثرت يف إعراب اللغظ وحكى أن اصحاب 

  احلديث ال يقبلون الزيادة 
رائط املذكورة أن الراوي للزيادة ممن جيب قبول خربه وال معارض لروايته والداللة على قبوهلا إذا اختصت بالش

  فوجب قبوهلا كما لو انفرد برواية 

احلديث ومل يروه غريه وإمنا قلنا إنه ممن يقبل ألنه خمتص بالعدالة والضبط ومجيع الصفات املطلوبة وإمنا قلنا إنه ال 
نفها لفظا وال معىن أما أنه مل ينفها لفظا فبني واما أنه مل ينفها يف املعىن معارض لروايته ألن التارك لرواية الزيادة مل ي

فألنه ال ميكن أن يقال إنه نفاها يف املعىن إال من حيث كان الراوي اآلخر ملا ساق احلديث وكان قصد استيفاؤه مث مل 
الكالم دليال له مبتدأ واجلواب إنه يذكر الزيادة علم أنه قد نفاها وجرى جمرى أن ينفيها لفظا وميكن أن يكون هذا 

ليس جيب أن يكون إمنا مل يروها التارك هلا ألنه نفاها لكن جيوز أن يكون إمنا مل يروها ألنه مل يسمعها لسهو اعتراه 
حني تكلم هبا النيب صلى اهللا عليه و سلم أو لشغل قلب اعتراه أو تشاغل بعطاس أو إصغاء إىل كالم آخر فاذا جاز 



  طل القول بأن التارك للزيادة قد نفاها يف املعىن كل ذلك ب
فان قيل فلم ما محلتم ترك الرواية للزيادة على أحد هذه الوجوه بأوىل من أن حيملوا رواية من رواها على أنه تصور 

اع ما أنه مسع تلك الزيادة من النيب عليه السالم ومل يكن مسعها منه قيل ألن سهو اإلنسان عما مسعه وتشاغله عن مس
جرى مبشهد منه يكثر وال يكثر توهم اإلنسان أنه مسع ما مل يسمع وألنه ال سبب لذلك إال أنه مسع الزيادة من الغري 

فظن أنه مسعها من النيب صلى اهللا عليه و سلم أو مسع من النيب عليه السالم شيئا فظن أنه مسع منه ايضا ما له به 
ناها فلذلك كان ترك اإلنسان رواية ما جرى أكثر من روايته ما مل جير ولترك رواية ما جرى اسباب كثرية قد ذكر

  إذا مل يتعمد الكذب 
فان قيل فيجب أن يكون رواية من روى أو نصف صاع من بر أوىل من رواية من روى أو صاعا من بر ألن فيها 

ادة أوىل لكن ملا تعارضا يف رواية زيادة نصف جيوز أن يكون التارك هلا مل يسمعها قيل لو مل يكن إال هذا لكانت الزي
إعرابني متنافيني مل تكن إحدى الروايتني أوىل من األخرى يبني ذلك أنه ال ميكن أن يقال لعل الذي روى أو صاع 

  من بر مل يسمع لفظه نصف ومسع لفظ صاع ألنه لو كان كذلك لسمعها جمرورة 

نفاها مل يعارض نفيه رواية من رواها قيل إن قال أعلم أنه مل إن قيل فيلزم على ما ذكرمت أن الذي مل يرو الزيادة لو 
تكن هذه الزيادة وأنين ما مسعتها ومل يقطعين قاطع عن مساعها فانه يكون ناقال للنفي والرتفاع املوانع كما نقل 

وحيتمل أن  اآلخر الزيادة فتتعارض الروايتان وإن قال مل تكن هذه الزيادة فانه حيتمل أن يكون ذلك موضع اجتهاد
يقال رواية املثبت أوىل ألنه حيتمل أن يكون النايف إمنا نفى الزيادة حبسب ظنه وحيتمل أن يقال يرجع إىل رواية النايف 

  إذا كان أضبط 
  واحتج الدافعون للزيادة بأشياء 

ضبطه واجلواب إنه لو مل منها أن ضبط الراوي إمنا يعرف مبوافقة املعروفني بالضبط فاذا مل يوافقه يف الرواية مل يعرف 
يثبت ضبط اإلنسان إال مبوافقة ضابط آخر له أدى إىل ما ال هناية له ومل يعرف ضبط أحد فعلمنا قد يعرف ضبط 

اإلنسان لغري ذلك مما هو موجود فيمن روى الزيادة وأيضا فامنا يعرف اختالل ضبط االنسان إذا خالفه من يضبط 
  فال ميتنع أن يضبط هو فيها ويسهو من هو أضبط منه مرارا كثرية فأما املرة واملرتان 

ومنها قوهلم إن مجاعة لو كانوا يف جملس فنقلوا عن صاحبه كالما وانفرد واحد منهم بزيادة غري الباقني مع كثرهتم 
إن وشدة عنايتهم مبا مسعوه ورووه ألطرح السامعون تلك الزيادة اجلواب إن ذلك ليس مما حنن بسبيله ألنا قد قلنا 
  اجلماعة إذا تركت الزيادة كانت روايتها أوىل وكذلك إذا كان التارك للزيادة أضبط إذا غريت الزيادة اللفظ 

ومنها قوهلم إذا كان الضابط لو وافق هذا الراوي للزيادة لقوي مبوافقته خربه فيجب إذا خالفه أن يضعف واجلواب 
اكه عن رواية خرب آخر ال يكون خمالفا له وأيضا فانه إذا وجب إنه بامساكه عن الزيادة غري خمالف له كما أنه بامس

  قول الزيادة مبشاركة غريه من الرواة له وجب إذا مل 

يشاركوه أن تنقص تلك القوة وليس إذا نقصت جيب أن تبلغ حدا يف الضعف ال يقبل اخلرب معه أال ترى أنه لو 
مل يشاركوه يف الرواية بل رواه وحده ال جيب أن ينتهي يف شارك الراوي مجاعة يف خرب فقوي اخلرب بذلك فانه إذا 

  الضعف إىل حد ال جيوز أن يقبل معه 
فأما إذا مل يعلم هل اسند املخربان اخلربين إىل جملس واحد أو جملسني وكانت الزيادة تغري إعراب املزيد عليه ومل 

ىل الترجيح ألنا ال نأمن أن يكونا قد اسنداه إىل يكن الراوي له وال التارك هلا كثرة فانه يقتضي التوقف والرجوع إ



جملس واحد فيتمانعا والصحيح أن يقال جيب محل اخلربين على أهنما جريا يف جملسني ألهنما لو كانا يف جملس واحد 
  جلرى على لفظ واحد ولو كان اللفظ واحدا لكان الظاهر من عدالتهما وضبطهما أن ال خيتلف روايتهما 

الراوي زيادة مل يروها هو مرة أخرى متقدمة أو متأخرة وأنه إن أسند الروايتني إىل جملسني قبل ذلك فأما إذا روى 
وكذلك إذا مل يعلم أنه اسندمها إىل جملسني محل أهنما كانا يف جملسني وإن علمنا أنه مل يسندمها إىل جملسني وكان قد 

لزيادة فاألغلب انه سها يف إثبات الزيادة ألن سهو روى اخلرب دفعات كثرية من غري زيادة ورواه مرة واحدة با
اإلنسان مرة واحدة أغلب وأكثر من سهوه مرارا كثرية فان قال قد كنت أنسيت هذه الزيادة واآلن ذكرهتا قبلت 
الزيادة ومحل أمره على األقل النادر ملكان قوله وكذلك إن كان له كتاب يرجع إليه وإن كان إمنا رواها مرة وأخل 

ايتها مرة وكانت الزيادة تغري إعراب الكالم تعارضت الروايتان وإن كانت الزيادة ال تغري اللفظ احتمل أن برو
يتعارضا ألنه على كل حال قد وهم ومها باطال إما زيادة ال اصل هلا وإما نسيانا ملا كان له اصل فليس بأن يقال 

اصل هلا وأنه نسي فلم يروها يف بعض احلاالت  ضبطه مينع من أن يكون قد وهم عند مساعه للحديث زيادة ال
  وذكرها مرة أخرى بأوىل من ان يقال إن ضبطه 

مينع من نسيانه هلا واألوىل أن يقال أظنه من روايته ملا مل يسمعه تومها منه أنه مسعه األقرب أن يكون نسيها حني مل 
ذهابه عن مساع ما حضره فوجب لذلك قبول  يروها ألن نسيان الضابط ملا مسع عند تطاول الزمان أكثر وأغلب من

  الزيادة 
وإذا روى الراوي احلديث تارة مع زيادة وتارة بغري زيادة استهانة وقلة حتفظ سقطت عدالته ومل يقبل حديثه وإذا 

  كان يف اخلرب لفظ ال يفيد إال التأكيد مل جيز إسقاطه ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم ما ذكره إال لفائدة 
إذا خالف يف لفظ احلديث حفاظ أهل النقل فقد ذكر ذلك يف مجلة ما يرد له احلديث وهو داخل يف الزيادة  فأما

وقد ذكرناه اآلن ألن اخلالف ليس يقع بينهم إال بأن يزيد أحدهم يف احلديث ما ال يرويه اآلخر او يروي أحدمها 
  اللفظ على إعراب يروي اآلخر خالفه وقد تقدم بيان ذلك كله 

  اب يف ذكر فصول أحوال الراويب

  فصل

اعلم أنه ملا وجب رد اخلرب إذا كان الراوي غري عدل وجب أن نذكر ما العدل وما العدالة مث نذكر الداللة على 
  اشتراط العدالة يف األخبار 

ك ما ال أما العدل والعدلة فهما يف اللغة مصدر مقابل اجلور وهو إيضاف الغري بفعل ما جيب له ويستحق عليه وتر
جيب عليه وهلذا وصف العقاب بأنه عدل ملا كان مستحقا على املعاقب ويوصف ترك الزيادة عليه بأنه عدل 

ويوصف الثواب بأنه عدل ملا كان واجبا للمثاب فان قيل فيجب إذا مل جيب على اإلنسان حق لغريه وكان ما 
ز ذلك ألن قولنا غري عدل يطلق على اجلائر يستحقه على غريه ال يستوفيه أن يوصف بأنه غري عدل قيل ال جيو

  وإطالق هذا الوصف على ما ذكره السائل يوهم أنه جائر 

وذكر قاضي القضاة أن العدل هو فعل حسن يتعدى الفاعل إىل غريه بنفعه أو بضرره وقد التزم على ذلك أن يكون 
خللق يف الدنيا وقد تعورف استعمال العدل يف االبتداء بالتفضل عدال قال ولذلك يقال إن اهللا سبحانه عدل بابتداء ا



املستكثر من فعل العدل ولذلك يوصف اهللا سبحانه بأنه عدل وتعورف استعماله أيضا فيمن أهل لقبول شهادته 
ويدخل يف ذلك احلرية وغريها وتعورف أيضا فيما تقبل روايته عن النيب عليه السالم وهو من اجتنب الكبائر 

املعاصي واملباحات وال خالف يف اعتبار هذه األمور فيمن يروي اخلرب ألن خالف ذلك  والكذب واملسخفات من
يقدح يف الثقة لقوله ألن من تقدم على الكذب ال يؤمن منه الكذب يف كل ما خيرب به ومن تقدم على الفسق وهو 

تطفيف وكاألكل على يعتقد انه فسق ال يؤمن منه اإلقدام على الكذب يف حديثه ومن تقدم على املسخفات كال
الطريق وإن امثر النقص ال يؤمن منه الكذب وإن أمثر عنده النقص واملشارطة على أخذ االجرة على احلديث فهو 

  ابلغ يف الدناءة من األكل على الطريق وهو جار جمرى اشتراط االجرة على صالة النافلة 
عند الشيخني ايب على وايب هاشم أنه مينع من قبول وأما الفسق يف االعتقادات إذا كان صاحبه متحرجا يف افعاله ف

احلديث ألن الفسق يف أفعال اجلوارح مينع من قبول احلديث لكونه فسقا ال ألنه من افعال اجلوارح ألن املباحات 
من أفعال اجلوارح ال متنع من قبول احلديث وهذه العلة قائمة يف االعتقاالت إذا كانت فسقا واجلواب إن الفسق 

فعال اجلوارح إمنا منع من قبول احلديث ألن فاعله فعله وهو يعلم أنه فسق فقدح ذلك يف الظن لصدقه ومل من أ
يؤمن أن يقدم على الكذب وإن علم أنه حمظور وليس كذلك إذا اعتقد اعتقادا هو فسق وقد اشتبه عليه وهو 

  متحرج يف أفعاله 
ه فكيف يقبل إذا ضم إىل فسقه خطيئة أخرى وهي اعتقاده إن قيل أليس لو فسق وهو يعلم أنه فسق مل يقبل حديث

  أن ذلك غري فسق قيل إنه إذا 

  مل يعتقد أنه فسق مل يقدح ذلك حترجيه وتنزهه عن الكذب وليس كذلك إذا اعتقد أنه فسق 
د وعند جل الفقهاء أن الفسق يف االعتقاد ال مينع من قبول احلديث ألن من تقدم قد قبل بعضهم حديث بعض بع
الفرقة وقبل التابعون رواية الفريقني من السلف وألن الظن يقوى بصدق من هذه سبيله إذا كان متحرجا فأما 

الكفر الذي خيرج به اإلسالم من مجلة اإلسالم وأهل القبلة كاليهودية والنصرانية فانه مينع من قبول اخلرب لالمجاع 
إىل التحريف فيه وال يقوى الظن لصدقه وأما الكفر بتأويل  على ذلك وألن اخلارج من اإلسالم يدعوه اعتقاده فيه

فذكر قاضي القضاة أنه مينع من قبول احلديث قال التفاق األمة على املنع من قبول خرب الكافر قال والفقهاء إمنا 
ويل إذا مل قبلوا أخبار من هو كافر عندنا ألهنم مل يعتقدوا فيه أنه كافر واألوىل أن يقبل خرب من فسق أو كفر بتأ

خيرج من أهل القبلة وكان متحرجا ألن الظن لصدقه غري زائل وادعاؤه اإلمجاع على نفي قبول خرب الكافر على 
اإلطالق ال يصح ألن كثريا من أصحاب احلديث يقبلون كثريا من أخبار سلفنا رمحهم اهللا كاحلسن وقتادة وعمرو 

صوا على ذلك فأما من يظهر منه العناد يف مذهبه مع ظهوره مع علمهم مبذهبهم وإكفارهم من يقول بقوهلم وقد ن
عنده فانه ال يقبل حديثه كما ال يقبل حديث الفاسق بأفعال اجلوارح ملا كان يعلمها فسقا فأما من تدين بالكذب 

  لينصر مقالته فالظن ال حيصل بصدقه وكذلك التساهل يف احلديث وترك التحفظ من الزيادة فيه والنقصان منه 
  أما كون الراوي غري ضابط ملا يسمعه أو يعتريه السهو فيما يسمعه بعد مساعه له فله أحوال ثالثة و

أحدها أن يكون سهوه واختالل ضبطه أكثر فيقدح ذلك يف الظن ملا نقله إال أن يكون ما نقله مما يبعد أن ال يضبطه 
  ن العقالء خيتلفون يف الضبط اإلنسان وليس ألحد أن يقول الظاهر من العقل الضبط وقلة السهو أل

وليس له أن يقول الظاهر من العدل أنه ال يروي احلديث وهو يتهم ضبط نفسه وحفظه ألن من ال يضبط يظن أنه 
  قد ضبط ومن سها يظن أنه ما سها فريوي حسب ظنه 



قبل حديثه إن قيل والثاين أن يتساوى ضبطه واختالله فال حيصل الظن أيضا لصحة ما رواه لتعادل األمرين فال ي
أليس قد أنكرت الصحابة رضي اهللا عنها على أيب هريرة رمحه اهللا كثرة الرواية مث قبلت أخباره قيل إهنا مل تنكر عليه 

لقلة ضبطه لكن ألن الكثرة يعرض فيها االختالل والسهو فاحتاطت باإلنكار عليه وإن كان أهال لقبول أخباره 
إذا تساوى غفلته وذكره قبل خربه ألن اخلرب أمارة فاألصل فيه الصحة ولقائل وذكر قاضي القضاة يف الشرح أنه 

  أن يقول إن اخلرب أمارة إذا تكاملت شرائطه وال تتكامل شرائطه إال أن يترجح ذكر الراوي على سهوه 
  سها فيه والثالث إن كان األكثر منه الذكر وجودة الضبط قوي الظن لصحة روايته فقبل خربه فيما ال يعلم أنه 

واعلم أنه إذا ثبت اعتبار العدالة وغريها من الشرائط اليت ذكرناها وجب إن كان هلا ظاهر أن يعتمد عليه وإال لزم 
اختيارها وال شبهة أن يف بعض األزمان كزمن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قد كانت العدالة منوطة باإلسالم 

اقتصر النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قبول خرب األعرايب عن رؤية اهلالل فكان الظاهر من املسلم كونه عدال وهلذا 
على ظاهر االسالم واقتصرت الصحابة على إسالم من كان يروي األخبار من األعراب فأما األزمان اليت كثرت 

د ذكر الفقهاء فيها اجلنايات ممن يعتقد اإلسالم فليس الظاهر من إسالم اإلنسان كونه عدال فال بد من اختباره وق
  هذا التفصيل 

وال يرد حديث من ال يعرف معىن ما ينقله كاألعجمي ألن جهله مبعىن الكالم ال مينع من ضبطه احلديث وهلذا ميكن 
  لألعجمي ان حيفظ القرآن وإن مل يعرف معناه وقد قبلت الصحابة أخبار األعراب وإن مل يعرفوا كثريا من معاين 

ستدالل فأما الصيب فاألغلب أن النفس ال تثق بروايته فان جاز يف بعض احلاالت أن يغلب الكالم مما يفتقر إىل اال
الظن لصدقه فالشرع منه من قبول خربه إذا رواه وهو صيب فان مسع احلديث وهو صيب ورواه وهو بالغ قبل خربه 

إن كان حني مسعها من النيب وقد قبلت الصحابة رضي اهللا عنها رواية ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم و
صلى اهللا عليه و سلم غري بالغ ملا كان حني رواها بالغا ويقبل رواية املرأة والعبد واألعمى من حفظه ألنه قد يظن 
صدقهم يف روايتهم ومل متنع الشريعة من قبوهلا بل قد قبلت الصحابة رواية ابن عباس وكان ضريرا ورواية النساء 

و إال خربا واحدا ومل يكاثر أهل العلم وال أطال جمالسة أهل النقل ألن كل خصلة ال تقدح يف ويقبل رواية من مل ير
غالب الظن لصحة الرواية ومل يرد الشرع باعتبار نفيها فاهنا ال متنع من قبول احلديث وكون الراوي غري جمالس 

  ألهل العلم ال يقدح يف ظننا صدقه 
العلم ألن جواز االستفتاء موقوف على كون املفيت من أهل االجتهاد ولن ويفارق ذلك استفتاء من مل جيالس أهل 

يكون اإلنسان كذلك إال بالتعلم وجمالسة العلماء إال أنه إذا تعارض خربان أحدمها يرويه من مل جيالس اهل النقل 
هبا وأعرف  واآلخر يرويه من جالسهم كانت رواية من جالسهم أوىل ألن املكثر من جمالسة أهل الصنعة أخرب

  بتفاصيلها 
ويقبل حديث اإلنسان وإن اختلف يف امسه مىت عرفت عدالته إما بظاهر اإلسالم وإما بطريقة زائدة وإذا روى زيد 
عن عمرو خربا فقال عمرو ال أذكر أين رويت هذا احلديث فعند أيب احلسن رمحه اهللا ال يقبل احلديث ألنه األصل 

وكذلك رد حديث ربيعة عن الزهري أميا امراة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل  يف الرواية فاذا أنكرها مل يقبل
ألن الزهري أنكر أن يكون رواه وعند الشافعي وغريه أنه يقبل ألن ثقة الراوي تقتضي قبول حديثه ما أمكن وميكن 

ان حبديث من أمر الدنيا مث أن يكون صادقا وإن مل يذكر املروي عنه ألنه جيوز أن ينسى أنه رواه فقد حيدث اإلنس
  يسهو عنه ويذكر به فال 



يذكره إال بعد زمان طويل ورمبا مل يذكره أصال فاذا كان كذلك جاز للمروي عنه أن يرويه عن الراوي كما قال 
الزهري حدثين ربيعة عين فان قال املروي عنه ما رويت هذا احلديث جاز أن يكون قال ذلك حبسب ظنه فال يرد 

ن قال أعلم أين ما رويته فانه تعارض ذلك رواية من روى عنه ألن كل واحد منهما ثقة فيحتمل أن يكون احلديث فا
  املروي عنه قد رواه مث نسيه وحيتمل أن يكون الراوي مسعه من غريه ممن ليس بثقة وأسنده إىل من أسنده إليه سهوا 

  فصل يف أن اخلرب ال يرد إذا كان راويه واحدا

 بأخبار اآلحاد إىل قبول اخلرب وإن رواه واحد وقال أبو علي إذا روى العدالن خربا وجب العمل ذهب جل القائلني
به وإن رواه واحد فقط مل جيز العمل به إال بأحد شروط منها أن يعضده ظاهر أو عمل بعض الصحابة أو اجتهاد أو 

 خرب اربعة كالشهادة عليه ومل تقبل شهادة يكون منتشرا وحكى عنه قاضي القضاة يف الشرح أنه مل يقبل يف الزنا إال
  القابلة الواحدة 

والدليل على القول االول قياسه على أخبار املعامالت على ما ذكرناه يف الباب املتقدم ويدل عليه إمجاع السلف 
يب عمل أبو بكر رضي اهللا عنه على خرب رواه بالل وعمل عمر على خرب محل بن مالك وعملت الصحابة على خرب أ

سعيد يف الربا وعملت على خرب أيب رافع يف املخابرة وكان علي عليه السالم يستحلف ويقبل خرب ايب بكر بغري 
استحالف وليس جيوز أن يقال لعلهم قبلوا ما قبلوه ألن اجتهادا عضده ألهنم كانوا يتركون اجتهادهم لبعض هذه 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم النهي عنها  األخبار وكانوا ال يرون باملخابرة بأسا حىت روي هلم عن
وحجة أيب علي رمحه اهللا هي املرجع يف قبول خرب الواحد إىل الشرع وقد روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل 

يعمل على خرب ذي اليدين حىت سأل ابا بكر وعمر وقد اعتربت الصحابة العدد يف األخبار فان ابا بكر مل يقبل خرب 
  اجلدة حىت رواه معه حممد بن مسلمة ومل يعمل عمر على خرب أيب موسى يف االستئذان املغرية يف 

حىت رواه معه غريه وال عمل على خرب فاطمة بنت قيس ومل يقبال خرب عثمان يف رد احلكم وقاال إنك شاهد واحد 
  قال فعلمت أن ذلك إمجاع ألنه مل ينكر عليهم 

و سلم إىل خرب ايب بكر وعمر رضي اهللا عنهما يف خرب ذي اليدين فان دل اجلواب أما رجوع النيب صلى اهللا عليه 
فامنا يدل على اعتبار ثالثة ايب بكر وعمر وذي اليدين على أن اإلنسان قد خيرب عن أمور الدنيا مبا يظن خالفه 

لدنيا إال على خرب فريجع يف حتقيق ذلك إىل مجاعة استظهارا وطلبا لقوة الظن فال يدل على أنه ال يعول يف أمور ا
مجاعة وأما طلب الصحابة لراو آخر فانه ال يدل على أهنم اعتقدوا أنه ال يعمل على الواحد لو انفرد ألن احلاكم قد 

يطلب شاهدا ثالثا ليقوي ظنه وإن كان لو مل يشهد الثالث عمل على شهادة االثنني وقد يعمل االنسان يف امور 
بعض األشياء خمربا ثانيا ليقوي ظنه وقد يضعف الظن لصدق الراوي مرة وال الدنيا على خرب الواحد ويطلب يف 

يضعف لصدقه أخرى وقد ينفرد العدل بالرواية ألمر مستبعد يف العادة أو ألمر تقتضي العادة أن ال ينفرد بروايته 
تفت هذه األمور الواحد وال يظن تعمده به الكذب لكن يظن به السهو والغلط وال يظن به ذلك مرة اخرى إذا ان

فاذا كان طريق قبول خرب الواحد واالجتهاد يف عدالة الراوي وضبطه واختلفت االحوال يف ذلك ووجدنا الذين 
طلبوا راويا آخر هم الذين مل يطلبوه يف حالة اخرى علمنا أهنم إمنا طلبوا خمربا ثانيا لتقوية الظن أو ألنه اعتراضهم 

ظر العمل على خرب الواحد على أنه روي عن عمر أنه قال أليب موسى ما بعض ما ذكرناه ال ألهنم اعتقدوا ح
اهتمتك ولكين خفت أن يتقول الناس على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد بينا أن ردة خرب فاطمة بنت قيس 



رضي اهللا عنه  إمنا كان ألنه نسخ لكتاب اهللا عز و جل وإمنا مل يعمل أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما على خرب عثمان
يف رد احلكم ألن ذلك شهادة ألنه إثبات حكم يف عني ال يتعداها أال ترى أهنما مسيا ذلك شهادة فدل ذلك على أنه 

  كان شهادة عندمها 

وقاس أبو علي رمحه اهللا اخلرب على الشاهدة لعلة أن كل واحد منهما إخبار عن الغري جيب عنده العمل فكان من 
غري معلومة فال جيوز االعتماد عليها فيما جيب فيه العلم وليس ميتنع أن تكون الشهادة إمنا  شرطه العدد وهذه علة

شرط فيها العدد لكوهنا شهادة وهلذا قبل فتوى الفقيه الواحد ملا مل يكن شهادة وهلذا مل يعترب يف املخرب ما اعترب يف 
  الشاهد من احلرية 

  ألحاديث هل يقبل أم الفصل يف اخلرب إذا أسنده من أرسل غريه من ا

أما من يقبل املراسيل فال شبهة يف قبوله واما من مل يقبل املراسيل فكثري منهم قبله ايضا قال ألن إرساله خيتص ذلك 
املرسل دون هذا املسند وليس إرساله لذلك اخلرب بأكثر من تركه روايته فوجب قبول مسنده إال أن يوهم فيما 

ليه وأتى بلفظ يوهم ذلك فجرى ذلك جمرى كذبه فيقدح يف أمانته فأما إذا قال قال أرسله أنه مسعه ممن أسنده إ
  فالن فان ذلك ال يوهم أنه مسعه ممن أسنده إليه فال يقدح يف امانته 

ومنهم من مل يقبل ما اسنده قال إن إرساله يدل على أنه إمنا مل يذكر الراوي لضعفه يف نفسه فستره له واحلال هذه 
  يقبل حديثه خيانة فلم 

واختلف من قبل من حديث املرسل ما اسنده كيف يقبله فقال الشافعي ال يقبل من حديثه إال ما قال فيه حدثين أو 
مسعت وال يقبل إذا أتى بلفظ موهم وقال بعض أصحاب احلديث ال يقبل حىت يقول مسعت فالنا وأصحاب احلديث 

 فالن فيجعلون األول داال على أنه شافهه باحلديث وجيعلون يفرقون بني أن يقول اإلنسان حدثين فالن أو أخربين
الثاين مترددا بني املشافهة باحلديث وبني أن يكون قد أجازه أو كتب به إليه وهذه عادة هلم وإال فظاهر قوله أخربين 

  يفيد أنه توىل إخباره باحلديث وذلك ال يكون إال باملشافهة 

  باب يف فصول كيفية النقل

  ية احلديث بغري لفظ النيب صلى اهللا عليه و سلم هل يرد له احلديث أم ال فصل يف روا
إذا روي احلديث بلفظ غري لفظ النيب صلى اهللا عليه و سلم فان مل يسند مسنده بل زاد أو نقص أو كان أوضح منه 

يه ال جيوز قبوله وما أو أخفي منه فانه ال جيوز ذلك ألن ما زاد على كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم فهو كذب عل
نقص عنه فانه إما أن ينىبء عن أنه رفع حكما قد اثبته فال جيوز قبوله أو يكون فيه كتمان حلكم قد أثبته والكذب 
والكتمان حمظوران وال جيوز العدول إىل لفظ أظهر من لفظ النيب صلى اهللا عليه و سلم وال أخفى منه ألنه ال ميتنع 

الذي ذكره النيب عليه السالم اخلفي أو الظاهر أال ترى أنه قد جيوز أن يكون من املصلحة ان يتعلق املصلحة باللفظ 
أن يعرف احلكم باللفظ اجللي تارة وباخلفي أو بالقياس تارة وإن سد اللفظ مسد لفظ النيب صلى اهللا عليه و سلم 

يكون لو نقل لفظ النيب عليه السالم فان اشتبهت احلال فيه حىت يكون موضع اجتهاد مل جيز ذلك ألنه ال ميتنع ان 
إىل غريه أن يكون اجتهاد غريه فيه خالف اجتهاده وإن مل تشتبه احلال فيه حنو قول القائل جلس وقعد فانه جيوز 
العدول عن أحدمها إىل اآلخر ويقبل اخلرب وهو مذهب احلسن البصري وأيب حنيفة والشافعي رمحهم اهللا ألنه إن 



اللفظ فقط دفعه اإلمجاع وإن وجب ألجل اللفظ واملعىن وجب تالوة اللفظ وال دليل يف  وجب نقل احلديث ألجل
العقل وال يف الشرع يقتضي كوننا متعبدين بتالوة لفظ النيب عليه السالم فبقي أنه جيب نقل حديثه ألجل املعىن 

  سلم  وهذا الغرض حاصل وإن عدل الراوي إىل لفظ يقوم مقام لفظ النيب صلى اهللا عليه و
وفارق األذان والتشهد ألن الشرع اقتضى كوننا متعبدين بتالوة ألفاظها فان قاسوا خطاب النيب صلى اهللا عليه و 

سلم على التشهد أعوزهتم على صحيحة جتمع بينهما ومل يكن ذلك بأوىل من قياسه على الشهادة وقول النيب صلى 
  كما مسعها فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه ورب اهللا عليه و سلم نصر اهللا امرء مسع مقاليت فأداها 

حامل فقه ليس بفقيه ال مينع من نقل حديثه على املعىن ألن من نقل املعىن يقال إنه قد أدى كما مسع ألنه يقال 
للمترجم من لغة إىل لغة قد أدى كما مسع على أنه لو منع اخلرب من نقل احلديث على املعىن لكان قد منع من ذلك 

ا يشتبه وجيوز أن خيتلف االجتهاد فيه وهلذا قال ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه فيم
وما ال يشتبه من األلفاظ وال خيتلف اجتهاد الناس يف قيام بعضه مقام بعض يستوي فيه الناقص الفقه والكامل الفقه 

يث على املعىن من أهل العلم ليعلم ما يشتبه احلال فيه مما ال والفقيه وغري الفقيه وهلذا جيب أن يكون الناقل للحد
  يشتبه فيه 

  فصل يف الرواية من كتاب

  إذا روى الراوي احلديث من كتابه فله أحوال 
منها أن يعلم أنه قرأه على شيخه أو حدثه به ويذكر ألفاظ قراءته ووقت ذلك فال شبهة يف جواز روايته واألخذ هبا 

راوي أنه قرأ مجيع ما يف الكتاب أو حدثه به الراوي ومل يذكر الفاظ القراءة وال وقت القراءة وكذلك إذا علم ال
  ألنه عامل يف احلال بأنه قرأ مجيع ما يف الكتاب أو مسعه ممن حدثه 

ه ومنها أن يعلم أنه ما مسع ما يف الكتاب أو يظن ذلك أو جيوز مساعه وجيوز نفيه على سواء ويف ذلك كله ال جيوز ل
  أن حيدث به وال يؤخذ بروايته ألنه ليس له أن خيرب مبا يعلم أنه كاذب فيه أو ظان أو شاك 

ومنها أن ال يذكر مساعه ملا يف الكتاب وال قراءته له ولكنه يغلب على ظنه مساعه له أو قراءته ملا يراه من خطه فهذا 
محه اهللا ال جيوز له أن يرويه وال جيوز العمل على هو الذي ينبغي أن يكون الناس قد اختلفوا فيه فعند أيب حنيفه ر

روايته ألنه ال جيوز أن يقول حدثين فالن وهو ال يعلم أنه حدثه إذا كان ذلك حكما عليه بأنه قد حدثه كما ال جيوز 
  مثله يف الشهادة وعند أيب يوسف وحممد والشافعي جيوز له الرواية وجيب العمل عليها ألن الصحابة 

على كتب النيب صلى اهللا عليه و سلم حنو عملها على كتابه إىل عمرو بن حزم من غري أن يرويه هلا كانت تعمل 
راو بل عملوا ألجل اخلط وأنه منسوب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فان ثبت أهنا عملت عليه من غري 

  ه إخبارا عن ظنه وجيوز العمل عليه رواية جاز أن يروي اإلنسان من كتابه إذا غلب على ظنه مساعه ويكون إخبار

  باب القول يف املراسيل

اخلرب املرسل هو أن يسمع الرجل احلديث من زيد عن عمرو فاذا رواه قال قال عمرو وأضرب عن ذكر زيد 
واختلف الناس يف الراوي إذا فعل ذلك وكان ممن يقبل مسنده يقبل مرسله أبو حنيفة ومالك وابو هاشم على كل 



قاضي القضاة يف الشرح عنيت باملتكلمني الذين قبلوا املراسيل ابا هاشم دون من مل يقبل إال خرب اثنني حال وقال 
وقال يف الدرس إن أبا علي يقول إذا روى احلديث اثنان رواه أحدمها عن رجل بصري مل يسمه ورواه اآلخر عن 

ديث املراسيل على كل حال وقبل قوم مراسيل كويف مل يسمه فانه يقبل ومل يقبل أهل الظاهر وطائفة من أصحاب احل
  من يقبل مسنده يف حال دون حال وهي إذا اختص بشروط والشافعي اعترب أحد شروط 

منها أن يكون ذلك اخلرب قد أسنده غري مرسله قال قاضي القضاة هذا إذا مل تقم احلجة باسناد ذلك من املسند فأما 
  املرسل إن قامت احلجة باسناده فاملعترب به دون 

  ومنها أن يكون قد أرسله راو آخر يروي عن غري شيوخ األول 
  ومنها أن يعضده قول صحايب 

  ومنها أن يعضده قول أكثر أهل العلم 

ومنها أن يكون املرسل ممن ال يرسل عمن فيه علة من جهالة وغريها مث قال ومن هذه حاله أحب أن يقبل مرسله 
به كثبوهتا باملتصل وشرط عيسى بن ابان يف قبول املراسيل أن يرسله صحايب وال أستطيع أن اقول إن احلجة تثبت 

  أو تابعي أو تابعي التابعني أو من أئمة أهل النقل دون من سوى هؤالء 
واحتج من قبل املراسيل باشياء منها إرسال املرسل مع عدالته جيري جمرى ذكره من أرسل عنه وقوله هو عدل 

قد عدله ولو قال ذلك لقبل حديثه فكذلك إذا أرسل وإمنا قلنا إن إرساله جيري جمرى عندي يف الداللة على أنه 
ذكره وتعديله ألنه مع عدالته ال يستجيز أن خيرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال وله اإلخبار عنه وال يكون له 

قبيح وألنه ليس له إلزام الناس عبادة اإلخبار بذلك إال وهو عامل أو ظان ألن اخلرب مبا جيوز كونه ونفيه على سواء 
أو إطراح عبادة عنهم من غري أن يعلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أوجب ذلك أو يظنه فبان أن عدالته تقتضي 
ما ذكرنا وأما أن الراوي إذا ذكر من روي عنه وقال هو ثقة عندي لزم قبول خربه وإن مل يذكر أسباب ثقته فهو 

اب أيب حنيفة والشافهي وإمنا اختلفوا يف اجلرح فعند أصحاب ايب حنيفة ال جيب أن يذكر متفق عليه بني اصح
اإلنسان سبب اجلرح وقال الشافعي ال يصري اجملروح جمروحا إال بذكر اسباب اجلرح واألمر يف التزكية ظاهر فان 

يكون ثقة زكيا إذا اجتنب اصحاب احلديث يزكون الرجل من غري أن يذكروا أسباب عدالته وألن اإلنسان إمنا 
الكبائر ومل خيل بالواجبات فلو وجب ذكر أعيان ذلك يف طول الزمان خمافة أن يكون فيها ما ال تسلم معه عدالة 
اإلنسان عند السامع وجب ما يشق احصاؤه بل يتعذر إن قيل إمنا مل جيب على املزكي ذكر اسباب العدالة هلذه 

ائم يف ذكر املخرب قيل هذه املشقة إن ثبت معها الظن لعدالة من زكاه املزكي فهو املشقة اليت ذكرمتوها وذلك غري ق
غرضنا وليس سبب هذا الظن هذه املشقة وإمنا سببه عدالة املزكي وهذا هو الذي قلناه ولو مل تثبت معها عدالته مل 

جيب على املزكي ذكر أسباب عدالة جيز احلكم بتزكيته ألجل املشقة إذ كان الظن لعدالته غري حاصل فان قيل إمنا مل 
  من زكاة 

ألنه خيرب عن ظنه وأما املخرب فامنا خيرب عن غريه فوجب ذكره قيل وقد يكون اإلنسان عدال عند املزكي بأن خيربه 
غريه عن عدالته فهو كاملخرب وأيضا فان هذا فرق ال يؤثر يف موضع اجلمع وذلك أن املخرب إمنا أخرب عن النيب صلى 

ليه و سلم وطريقه إىل ذلك غريه كما أن ظن املزكي لعدالة من زكاة طريقة معرفته بأسباب عدالته فكما مل اهللا ع
جيب ذكر ذلك مل جيب ذكر املخرب فان قيل يلزمكم على ما ذكرمت أن جيري إضراب شهود الفرع مع عدالتهم عن 

بشهادهتم وإن مل يذكروا شهود األصل ذكر شهود االصل جمرى أن يذكروهم ويعدلوهم وأن يلزم احلاكم احلكم 



كما يلزمه إذا ذكروهم وعدلوهم اجلواب إن إضراهبم عن ذكر شهود األصل جيري جمرى ما ذكرمت ولو تركنا 
وهذا األصل حلكمنا بشهادهتم وإن مل يذكروا شهود األصل لكن الداللة منعت من ذلك وليس جيب إذا منعت 

خبار املراسيل كما أن الداللة قد دلت على أن من شرط احلكم بشهادة شهود الداللة من ذلك أن ميتنع أن حيكم بأ
الفرع أن حيملهم شهود األصل الشهادة فاعتربنا قيام الداللة على ذلك ومل نعتربه يف غري هذا املوضع ألنه لو مل تقم 

يه أن حيملهم الشهود الداللة على ذلك ألجرينا الشهادة على الشهادة جمرى الشهادة على اإلقرار وال يشرط ف
الشهادة كما ال يشرط أن حيملهم املقر الشهادة على إقراره إن قيل أليس لو ثبت عدالة الشهود عند احلاكم مل 

يسقط النظر يف عدالتهم عن حاكم آخر فهال كان ثبوت عدالة من أرسله املخرب عنده ال يسقط عن غريه النظر يف 
رب عنه وعدله أن ال يسقط عن السامع للخرب النظر يف عدالته كما مل يسقط عدالته قيل فيجب لو ذكر املخرب من أخ

  عن القاضي الثاين النظر يف عدالة الشهود وإن ذكروا عنده فلما مل جيز ذلك علمنا مفارقة الشهادة للخرب 
 عليه و ومنها إمجاع الصحابة حكي عن الرباء بن عازب أنه قال ليس كل ما حدثناكم به عن رسول اهللا صلى اهللا

سلم مسعناه منه غري أنا ال نكذب وروي أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من أصبح جنبا فال صوم 
  له فلما سئل عن ذلك ذكر أن الفضل بن عباس أخربه بذلك وروي ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ة وروي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ما زال يليب حىت رمي مجرة أنه قال ال ربا إال يف النسيئة مث أسنده إىل أسام
العقبة مث اسند ذلك إىل الفضل بن عباس فلو مل جيز العمل على املراسيل لكان املرسل إذا مل يبني أنه قد أرسل 
ر ولو احلديث جرى جمرى أن يروي عن فاسق أو كافر على وجه يوهم أنه عدل وال يبني أنه كافر يف أن ذلك منك

كان منكرا ألنكروه وملا اجتمعوا على ترك إنكاره ومعلوم أن من أرسل ومن مل يرسل مل ينكر ذلك إن قيل أليس قد 
كان علي ابن أيب طالب عليه السالم يستحلف من خيربه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أو مسعه من غريه عنه وجيوز 

على أن استحالفه إمنا كان استظهارا ألن أحدا ال يشرط ذلك يف أن يكون حلفه هل مسع احلديث يف اجلملة أم ال 
حديث الثقة وهلذا مل يستحلف أبا بكر عليه السالم على أن ذلك ال يعترض دليلنا ألن دليلنا هو أهنم ملا عرفوا أن 

ر الدالة على بعضهم أرسل مل ينكروا عليه ومل يرو أن عليا عليه السالم أنكر عليهم إن قيل ما ذكرمتوه من األخبا
أهنم أرسلوا هي أخبار آحاد غري مؤدية إىل العلم فاجلواب ان كل واحد منها وإن كان خرب واحد فان جمموعها 

متواتر ولقائل أن يقول إن ما ذكرمتوه أخبار يسرية وال يصري معناها متواتر هبذا القدر أال ترى أن اخلرب الواحد لو 
فاألخبار الثالثة واألربعة أوىل أن ال يكون معناها متواترا فال يصح االحتجاج هبا رواه ثالثة أو أربعة مل يكن متواترا 

  إال ان يقال إنه جيوز أن حيتج بأخبار اآلحاد يف إثبات ما يتوصل به إىل العمل دون العلم 
يقبل حديثه جلواز ومنها أنه لو مل يقبل اخلرب املرسل ملا قبل إذا جوزنا كونه مرسال حىت إذا قال الراوي عن فالن مل 

أن يكون ما مسع منه لكنه أخرب عنه ولقائل أن يقول ال يقبل احلديث إال أن يظن أنه غري مرسل حنو أن يقول حدثنا 
فالن أو مسعت فالنا أو عن فالن ويكون قد أطال صحبته ألن ذلك أمارة تدل على أنه قد مسعه منه ومىت مل يعلم أنه 

  ة على أنه مسعه منه فال يقبل حديثه صحبه مل يكن قوله عن فالن أمار
  واحتج من مل يقبل أخبار املراسيل بأشياء 

منها أن ترك الراوي لذكر من حدثه يتضمن جهالة عينه وصفته فاذا كان لو ذكر امسه فعرف السامع عينه ومل 
الته والدليل على أن ترك يعرف عدالته مل جيز له العمل حبديثه فأوىل أن ال جيوز له قبوله إذا مل يعرف عينه وال عد

ذكره للراوي يتضمن جهالة عدالته أن عدالته إن عرفناها بذكره فاملرسل ما ذكره وإن عرفناها بأن الثقة ال يرسل 



إال عن ثقة فهذا ال يصح ألن كثريا من الثقات قد أرسلوا عمن ليس بثقة وألن اإلنسان قد يكون ثقة عند إنسان 
فال ميتنع لو عرفنا من مل يذكره املرسل ملا كان ثقة عندنا واجلواب إن إرسال املرسل وال يكون ثقة عند إنسان آخر 

ال يتضمن جهالة صفة من مل يذكره ألن نفيه يشهد بعدالة من أرسل عنه وقوهلم إن العدل قد يرسل عمن ليس بثقة 
يقدح يف عدالته كما أنه إذا ال يقدح فيما قلناه ألن من أرسل عمن ليس بثقة إن كان قد عرف أنه غري ثقة فذلك 

ذكره وقال هو ثقة عندي وعلمنا أنه مل يكن عنده ثقة فانه يقدح يف عدالته وال يقدح ذلك يف أن الظاهر والغالب 
ممن ظاهره العدالة أنه ال يزكى من يعتقد أنه غري زكي كذلك الغالب ممن هو ثقة يف الظاهر أنه ال يرسل إال عمن هو 

يزول بالنادر وإن كان قد ارسل عنه وهو ثقة عنده وبان لنا انه ليس بثقة فذلك ال يقدح أيضا  ثقة عنده والغالب ال
يف أن الظاهر من كونه ثقة عنده أن يكون ثقة يف نفسه وإن جاز خالفه ألن الغالب ال يبطل بتجويز خالفه كما أنه 

ميتنع ذلك من أن الظاهر من تزكيته أنه  لو قال هو عدل عندي جاز لو فحصنا حنن عنه أن ال يكون عدال عندنا وال
زكي يف نفسه وأنه ال جيب علينا الفحس عنه وقوهلم إذا مل جيز قبول اخلرب إذا مسى املخرب من مسع منه مىت مل يعرف 
عدالته فبأن ال جيوز ذلك إذا مل يعرف عينه وال عدالته أوىل فاجلواب عنه أن ممن يقبل املراسيل من يقول إذا مسى 

ي من روى عنه ومل يقل هو عدل عندي فقد زكاه وجيب قبول حديثه وهذا يلزم عليه أن يسقط النظر يف الراو
احملدثني مع كثرة الفساد يف الناس إذا ذكر احملدث من روى عنه ألن عدالته تقتضي ثقة من مسع منه وثقة من مسع 

  منه تقتضي عدالة من مسع 

ومنهم من قال إنه إذا ذكر امسه مل يسقط عنا النظر يف عدالته وإذا مل يذكر منه هكذا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
امسه سقط النظر يف عدالته ألنه إذا مل يذكر عينه فقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقد حكم بأن رسول 

اهللا عليه و سلم بشيء  اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ذلك وألزمنا تلك العبادة وليس له أن حيكم على النيب صلى
إال وهو عامل أو ظان له وال يظن ذلك إال والراوي ثقة عنده وألنه ملا مل يذكر الراوي مل ميكنا من النظر يف عدالته 
وإذا ذكر الراوي الذي مسع منه احلديث فانه مل حيكم به على النيب صلى اهللا عليه و سلم وال منعنا من النظر يف 

  النظر يف ذلك إذ كان قد ذكره  عدالته بل قد مكننا من
ومنها أن الشاهدين إذا كانا عدلني مل جيز أن يشهدا على شهادة شاهدين خيفيان ذكرمها ومها غري عدلني عندمها 
ومع ذلك مل جير إضراهبما عن ذكر شهود األصل جمرى ذكرمها وتزكيتهما واجلواب إن عدالة الشاهدين تقتضي 

هادته إذا مل يذكراه فقد التزمنا يف الشهادة مثل ما قلناه يف اخلرب ولو تركنا وهذا غلبة الظن بثقة من شهدا على ش
األصل حلكمنا بالشهادة على الشهادة من غري أن نذكر شهود األصل على ما تقدم بيانه فان قيل فيلزمكم أن ال 

كموا بشهادة شهود يف الفرع حتكموا باخلرب املرسل وإن كان غلب على ظنكم عدالة من أخرب عنه املخرب كما مل حت
وإن غلب على ظنكم عدالة شهود األصل والعلة اجلامعة بينهما أن كل واحد من الشهود واملخربين يسندون إىل 

غريهم ما يلزمون به حكما للغري فلم يلزم احلكم إال بذكر من يسندون إليه قيل لسنا نعلم أن العلة ما ذكرمت وليس 
لة غري معلومة وال ميتنع أن يكون قد اعترب يف الشهادة ضرب من االحتياط فلم يقنع جيوز أن يتوصل إىل العلم بع

فيها إال بذكر شهود األصل كما اعترب فيها احلرية والعدد وأن حيمل شهود األصل الشهادة شهود الفرع وقد قال 
راسيل على ذلك ألنه ال جيوز الشيخ ابو عبد اهللا رمحه اهللا إن القياس مينع من احلكم بالشهادة فلم جيز قياس امل

القياس على املخصوص من مجلة القياس واملخالف ال يسلم قوله إن احلكم بالشهادة على الشهادة خبالف قياس 
  االصول ويسلم أنه ال جيوز القياس على املخصوص 



ال يف جواز احلكم  من مجلة القياس على أن من يقيس املراسيل على الشهادة على الشهادة إمنا يقيس عليها يف املنع
فلم يكن قائسا عليها من الوجه الذي منع منه القياس وقد فرق بني املراسيل وبني الشهادة على الشهادة فقيل إن 

احلاكم إمنا حيكم بشهادة شهود األصل فلهذا وجب ذكرهم وملخالفهم أن يقول واحلكم بلزوم العبادة إمنا يقع خبرب 
قول ذلك وعندنا أنه ال جيب ذكر املخرب األول قيل إنكم تعلقون لزوم العبادة األول فيجب ذكره فان قالوا كيف ن

باملخرب األول وهلذا تعتربون عدالته وتستدلون عليهما بارسال املخرب الثاين مع عدالته على أنه إن كان لزوم العبادة 
كره فقد فرقتم بني املسألتني مبا ال يتعلق باملخرب األول ألنه ال جيب ذكره فقد صار ذلك تابعا لكونه غري واجب ذ

هو مبين على موضع اخلالف ألن موضع اخلالف هو أنه ال جيب ذكر املخرب األول وكون املخرب األول ال يتعلق به 
احلكم والعبادة تابع لذلك وبه فرقتم بني الشهادة واخلرب وقد فرق بني املسألتني أيضا بأن شهود الفرع وكالء 

وز هلم أن يشهدوا على شهادهتم إذا مسعوهم يشهدون حىت حيملوهم الشهادة كما ال جيوز شهود األصل ألنه ال جي
للوكيل التصرف إال بعد أن يؤكله املؤكل وهذا فرق غري مؤثر ألن احملتج مجع بني الشهادة واخلرب بالعلة اليت ذكرها 

على غاية الثقة بعدالة من أخرب عنه  خصمه يف املراسيل وهي أن عدالة الراوي تقتضي أنه ما أرسل احلديث إال وهو
  وهذه العدالة قائمة يف الشهود على ما بيناه 

ومنها أنه لو جاز العمل على املراسيل مل يكن لذكر أمساء الرواة والفحص عن عدالتهم معىن واجلواب أن له معىن 
ه لعدالتهم آكد من ظنه من وجهني أحدمها أنه إذا ذكرهم الراوي أمكن السامع الفحص عن عدالتهم فيكون لظن

لعدالتهم ألجل إرسال املرسل ألن طمأنينة اإلنسان إىل فحصه وخربته أقوى من طمأنينته إىل خرب غريه وهذا 
اجلواب يقتضي ترجيح املسند على املرسل واآلخر أن الراوي للحديث قد يشتبه عليه حال من أخربه فال يقدم على 

  ه عنه تزكيته وال على جرحه فيذكر ليفحص غري

ومنها قوهلم لو وجب العمل باملراسيل للزمنا يف عصرنا هذا أن نعمل على قول اإلنسان قال رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم كذا وكذا وإن مل يذكر الرواة اجلواب إن ذكر اخلرب إن كان معروفا يف مجلة األحاديث فقد عرفت 

ألن األحاديث قد ضبطت ومجعت فما ال يعرفه أصحاب احلديث رواته وإن مل يكن معروفا مل يقبل ال ألنه مرسل بل 
  منها يف وقتنا هو كذب فان كان العصر الذي أرسل فيه الراوي عصرا مل يضبط فيه السنن قبل مرسله 

فأما قول الشافعي رمحه اهللا إن املرسل يقبل إذا أسنده املرسل أو أسنده غريه فان أراد أنه يقبل واحلجة هو اخلرب 
فصحيح على أصله وال تأثري للمرسل وإن أراد أنه يصري املرسل حجة فليس بصحيح ألن ما ليس حبجة ال  املسند

يصري حجة إذا اقترنت به حجة كما أن خرب الواحد ال يصري طريقا إىل العلم وإن عضدته آية أو خرب متواتر وأما 
ائخه فغري صحيح ألنه ليس جيوز أن ينضم ما قوله إنه يعمل على خرب املرسل إذا أرسله غريه ممن يروي عن غري مش

ليس حبجة إىل ما ليس حبجة فيصري حجة إذ كل واحدة من الروايتني مرسلة وكذلك قوله إذا عضد املرسل قول 
بعض الصحابة أو فتوى أكثر أهل العلم ألن ذلك غري حجة وال يصري املرسل به حجة فان جعل قول بعض 

  دم الصحابة حجة فالكالم عليه ما تق
وقد حكى بعض أصحاب الشافعي عنه أنه خص مراسيل الصحابة بالقبول وحكى قاضي القضاة عنه أنه قال إذا 
قال الصحايب قال النيب صلى اهللا عليه و سلم كذا وكذا قبلت ذلك إال أن أعلم أنه أرسله والدليل على بطالن 

عدال من الرواة صحابيا كان أو غريه وقول ختصيص الصحابة بذلك أن ما دل على قبول املراسيل يشتمل من كان 
النيب صلى اهللا عليه و سلم أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ال يدل على أن غريهم ال يقبل مرسله كما ال 



يدل على أن غريهم ال يقبل مسنده وقوهلم إن الصحايب ال يطلق القول بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كذا 
  مسعه أو حدثه عنه الثقة فانه يقال هلم ومل وجب ذلك فيهم  وكذا إال وقد

فان قالوا لعدالتهم قيل فهذه العلة حاصلة يف غريهم من العدول فان قال الظاهر من قول الصحايب قال النيب صلى 
ن يقول اهللا عليه و سلم كذا وكذا أنه مسعه منه قيل فقد قبلتموه على أنه مسند ال على أنه مرسل على أنه ميكن أ

  الصحايب بلغين أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كذا وكذا أو مسعت أنه قال كذا فيتصور املسألة يف هذا املوضع 

  فصل يف احلديث إذا أرسل مرة وأسند مرة اخرى أو أحلق بالنيب مرة وجعل

  موقوفا على صحايب مرة 
يقبل املراسيل له ومن ال يقبلها أيضا جبعله مسندا ألن إذا أسند الراوي احلديث وأرسله غريه فال شبهة يف قبول من 

عدالة املسند تقتضي ذلك إذا مل يعارضها معارض وليس يف إرسال املرسل ما يعارض إسناده ألنه جيوز أن يكون إمنا 
ته يف أرسل غريه اخلرب ألنه مسعه مرسال ومسعه هذا مسندا أو ألنه مسعه املرسل مسندا مث نسي راويه بعينه وعلم ثق

اجلملة فأرسله هلذا الوجه أو أرسله ملعرفته بثقة من رواه بعينه وأما إذا أرسله هو يف وقت آخر فان ذلك ال مينع من 
  جعله مسندا أيضا ألنه جيوز أن يرسله يف وقت آخر هلذه األمور 

عل متصال بالنيب صلى وأما إذا وصل الراوي احلديث بالنيب صلى اهللا عليه و سلم ووقفه اآلخر على صحايب فانه جي
اهللا عليه و سلم جلواز أن يكون بعض الصحابة مسع ذلك اخلرب من النيب صلى اهللا عليه و سلم فرواه مرة عنه 

وذكره مرة اخرى عن نفسه على سبيل الفتوى فسمعه بعض الناس يسنده إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ومسعه 
ما على ما مسع وجيوز أن يكون أحد الراويني مسع الصحايب يسند اخلرب اآلخر يفيت به عن نفسه فرواه كل واحد منه

  إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم مث نسي أنه أسنده إليه وتوهم أنه ذكره عن نفسه فجعله موقوفا عليه 
  فأما إذا وصل الراوي احلديث بالنيب مرة وجعله هو موقوفا على بعض 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم جلواز أن يكون مسعه من الصحايب تارة عن نفسه الصحابة مرة فانه جيعل أيضا متصال با
وتارة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وجيوز أن يكون مسعه متصال بالنيب صلى اهللا عليه و سلم مث نسي أنه مسعه 

اهللا عليه و سلم فانه  متصال فرواه موقوفا فان كان الراوي وقفه وأرسله زمانا طويال مث أسنده أو وصله بالنيب صلى
  يبعد أن ينساه هذا الزمان الطويل مث يذكره إال أن يكون عنده كتاب يرجع إليه فيذكر به ما ينسيه الزمان الطويل 

  فصل يف التدليس

إذا روى الراوي اخلرب عن رجل يعرف باسم فلم يذكره بذلك االسم وذكره باسم ال يعرف به فان كان فعل ذلك 
بأهل أن يقبل حديثه فقد غش الناس وخاهنم وذلك قادح يف الظن ألمانته فيما يرويه وال يقبل لضعفه وألنه ليس 

حديثه وإن كان فعل ذلك لصغر سن من روى عنه ال ألنه غري ثقة فان من يقول ظاهر اإلسالم العدالة يقبل هذا 
يقبل املراسيل من هؤالء جيب أن  احلديث ومن يقول ال بد من فحص عن العدالة بعد املعرفة باسالم الراوي فمن مل

ال يقبل ذلك ألنه ال يتمكن من جهله بعينه أن يفحص عن عدالته كما ال يتمكن ذلك يف املرسل ومن يقبل املراسيل 



يلزمه قبوله ألن عدالة الراوي تقتضي أنه ما ترك ذكره باالسم املعروف ومنع بذلك من الفحص عن عدالته إال 
  عديله بالتصريح وهو عدل ثقة فجرى جمرى ت

  باب يف فصول ما يرجع إىل املخرب عنه مما يؤثر يف اخلرب

  فصل يف اخلرب إذا كان مقتضاه خبالف مقتضى العقل

اعلم أن العقل إذا منع من الشيء فإما أن مينع منه بشرط أو بغري شرط فان منع منه بشرط حنو إيالم احليوان إذا 
  كان حمضا ال نفع فيه فانه يقبل 

واحد باباحته ويعلم أنه غري حمض وأنه فيه منفعة وإن منع العقل من الشيء بغري شرط حنو منعه من حسن خرب ال
تكليف ما ال يطاق فمىت ورد خرب خبالف ذلك فإن أمكن تأويله من غري تعسف جوزنا أن يكون النيب صلى اهللا 

مل جيز أن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم عليه و سلم قاله وعىن التأويل الصحيح وإن مل ميكن تأويله إال بتعسف 
قاله على ذلك الوجه ألنه لو جاز التأويل مع التعسف بطل التناقض من الكالم كله وجيب فيما ال ميكن تأويله 

القطع على ان النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يقله وإن كان قاله فإمنا قال حكاية عن الغري أو مع زيادة أو نقصان 
  من اإلحالة  خيرج هبما

وإمنا مل يقبل ظاهر اخلرب يف خمالفة مقتضى العقل ألنا قد علمنا بالعقل على اإلطالق أن اهللا عز و جل ال يكلف ما ال 
يطاق وأن ذلك قبيح فلو قبلنا اخلرب يف خالفه مل خيل إما أن نعتقد صدق النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك 

  قه فنعدل عن مدلول املعجز وذلك حمال فيجتمع لنا صدق النقيضني أو ال نصد

  فصل يف خرب الواحد إذا رفع مقتضى الكتاب أو سنة متواترة

اعلم أن خرب الواحد إمنا يكون رافعا للكتاب إذا نفى أحدمها ما اثبته اآلخر على احلد الذي أثبته أو أثبت أحدمها 
أحدمها ليصل فالن يف الوقت الفالين يف املكان  ضد ما أثبته اآلخر على احلد الذي أثبته فاألول حنو أن يقول يف

الفالين على الوجه الفالين وينهى يف اآلخر عن هذه الصالة على هذا احلد والثاين أن يامر بتلك الصالة يف مكان 
لم آخر يف ذلك الوقت بعينه فان كان اخلرب ينايف الكتاب من غري نسخ مل جيز قبوله ألنا قد علمنا أن اهللا تعاىل قد تك

باآلية وأن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد تكلم مبا تواتر من نقله عنه فلو أخذنا خبرب الواحد لكنا قد تركنا باجلملة 
  ما قد علمنا أن اهللا عز و جل قاله وعدلنا إىل ما ال نعلم أنه صدق 

قيل فهو عامل مبعارضة خرب  إن قيل هال قلتم إن اهللا سبحانه أراد باآلية مقتضاها بشرط أن ال يعارضها خرب واحد
  الواحد له فال جيوز هذا 

اإلشراط ألنه ال جيوز أن يأمر بشرط وجيب القطع على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يقل ذلك اخلرب أو قاله 
على سبيل احلكاية عن الغري أو مع زيادة أو نقصان ينفيان املعارضة وكذلك إذا عارض اإلمجاع خرب واحد فان 

تأويل اخلرب مع اآلية على وجه النسخ فالعقل جيوز النسخ كالتخصيص وعند أصحابنا أن الشرع منع من  أمكن
النسخ به وذكر قاضي القضاة يف الشرح أنه يظن أن بني عيسى بن أبان وبني الشافعي رمحهما اهللا خالفا يف قبول 



ينهما يف عرض خرب الواحد على الكتاب إذا أخبار اآلحاد إذا خالفت ظاهر الكتاب وقال ويشبه أن يكون اخلالف ب
تكاملت شرائطه فعند الشافعي أنه ال يعرض عليه ألنه ال يكمل شرائطه إال وهو غري خمالف للكتاب وعند عيسى 

بن أبان أنه جيب عرضه عليه حىت يعمل عليه ألنه أمارة فيجوز أن خيطىء وجيوز أن يصيب فال ميتنع أن خيالف 
تكامله شرائطه إال إذا علم أنه ال يعارض الكتاب والكالم فيما يكون نسخا وما ال يكون  الكتاب فال يعلم إذن

نسخا ويف الزيادة هل هي نسخ أم ال قد مضى يف الناسخ واملنسوخ وال شبهة يف أن الناسخ من حقه أن يكون غري 
قارن مل يكن نسخا وإن علم أنه غري مقارن فان علم أن خرب الواحد الرافع لبعض حكم اآلية إما بالزيادة أو بغريها م

مقارن مل يقبل وإن شك فيه قبل عند قاضي القضاة ألن الصحابة رضي اهللا عنها رفعت بعض أحكام القرآن ألخبار 
اآلحاد ومل تسأل هل كانت مقارنة أم ال فأما معارضة أقاويل أكثر الصحابة فال مينع من قبوله ألن قول أكثرهم ليس 

  حبجة 

  م إذا اقتضى عموم الكتاب فيه خالف ما يقتضيه خرب الواحدفصل يف احلك

اختلف مثبتو التعبد خبرب الواحد يف جواز ختصيص القرآن والسنة املتواترة فمنع قوم من ذلك على كل حال وأجازه 
  معظم الفقهاء على كل حال ومنع منه قوم يف حال دون حال فقال عيسى بن أبان إذا دخلهما التخصيص من 

ز ختصيصهما خبرب الواحد ألهنما يصريان جمملني وجمازين بالتخصيص األول وإذا مل يدخلهما التخصيص من وجه جا
وجه آخر مل جيز ختصيصهما وشرط قوم يف جواز ختصيصهما بأخبار اآلحاد أن يكون التخصيص قد دخلهما بدليل 

  منفصل 
قل يقتضي العمل على الظن يف املنافع واملضار والدليل على ختصيص القرآن بذلك أن خرب الواحد يقتضي الظن والع

  فوجب املصري إليه وإن خص العموم 
إن قيل الظن لصدق الراوي ال حيصل مع عموم الكتاب قيل إذا كان الظن لصدقه حيصل إذا مل يعارضه عموم 

  كتاب الكتاب وجب حصوله مع عموم الكتاب ألنه ال وجه حييل وقوع الظن لصحة اخلرب مع معارضة عموم ال
فان قيل الوجه احمليل لذلك هو أن عموم الكتاب إذا انفرد اقتضى العلم بشموله وخرب الواحد إذا انفرد اقتضى 

الظن لصحته فلم جيز التعبد به إذا عارضه عموم الكتاب وإذا مل جيز ذلك مل حيصل الظن بأن النيب صلى اهللا عليه و 
ن إذا انفرد فان وجوب احلكم به معلوم غري مظنون والتعارض إمنا سلم قاله اجلواب إن خرب الواحد وإن اقتضى الظ

وقع بني حكمه وبني حكم العموم فاذا كان كل واحد منهما معلوما لو انفرد مل جيز املنع من التعبد باخلرب مع عموم 
  الكتاب فلم مينع من وقوع الظن لصحته بل وجب التعبد به ألنه أخص 

جوب العمل خبرب الواحد إمنا دل بشرط أن يظن صدق الراوي ومع معارضة فان قيل الدليل الذي دل على و
العموم ال يظن صدقه فالشرط مل يوجد والدليل مل حيصل فاجلواب عنه أن عدالة الراوي ال ينفيها العموم فالظن 

ات لصدقه حاصل وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم بيان فثبت به التخصيص يف األصل بياض مقدار أربع كلم
ووجوب العمل مبقتضى العموم معلوم فقد صار املصري إليه أوىل ألن نقله معلوم ووجوب العمل به معلوم هذا 

  الدليل 

يعارضه أن العموم معلوم يتناوله األشخاص والعقل يقتضي أن ال يترك العمل على ما يغلب الظن فوجب العمل 
يظن فقد حترز من املضار وألن العموم لو أفاد الظن لقائل  عليه وإن عارضه خرب واحد ألنه من مل يترك ما يعلم ملا



خرب الواحد وتعارضا ووجب املصري إىل دليل العقل أو دليل غريمها وألن خرب الواحد لو قدح يف العموم لوجب 
 استعماله ولو رفع مجيع ما يتناوله العموم وجوزنا يف كل واحد من األخبار املخصصة أنه صحيح واآلخر فاسد فكان
يبقى من العموم ثالثة أشخاص ال بأعياهنا أو شخص واحد ال بعينه ألن كل خرب يكسب الظن والظن يقتضي العقل 

والعمل عليه وجيوز يف التناهي إىل الواحد من العموم أن يكون اخلرب الوارد به مع ذلك الواحد صحيحا وغريه مما 
خبرب الواحد وذلك حمال فان قيل من العجب أن جيتمع تقدم كذب فيجيء من ذلك أن يرفع مجيع ما تناوله العموم 

علم وظن متعارضني فيقدح الظن يف العلم وال يبطل الظن بالعلم قيل قد كنا جنوز أن يكون هناك دليل يقتضي 
ختصيص العام قبل العلم خبرب الواحد ولو كان العموم مقطوعا أنه ال جيوز ختصيصه مل خيصه خبرب الواحد وكان العلم 

  رتفع بالظن ال ي
إن قيل العقل مينع من العدول عن املعلوم إىل املظنون وعموم الكتاب معلوم مشوله وخرب الواحد مظنون صحته فلم 

جيز العمل عليه مع عموم الكتاب قيل إن أريد أن خرب الواحد مظنون لو انفرد فقد تكلمنا يف ذلك وإن أريد أن 
العلم بشمول العموم ألنا إذا ظننا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم  مظنون صحته مع معارضة العموم فذلك مينع من

قال ما رواه الراوي فقد جوزنا ثبوت حكم اخلرب ومع جتويز ذلك ال حيصل العلم مبا اقتضاه العموم من احلكم 
مبا روي املخالف حلكم اخلرب ويدل عليه إمجاع الصحابة ألهنم خصوا قول اهللا عز و جل يوصيكم اهللا يف أوالدكم 

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ال نورث ما تركنا فهو صدقة وملا روي أن القاتل ال يرث والصحيح أن 

فاطمة عليها السالم طالبت بعد ذلك بالنحلة ال باملرياث وخصوا اآلية أيضا مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
نته اآلية فكانت خمصصة هلا وخصوا قول اهللا عز و جل وأحل لكم أنه جعل للجدة السدس وهذا يغري فرض ما تضم

ما وراء ذلك مبا روى أبو هريرة عن النيب عليه السالم أنه قال ال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها وخصوا 
كني مبا روي عن قوله سبحانه أحل اهللا البيع خبرب أيب سعيد يف املنع من بيع درهم بدرمهني وخصوا قوله اقتلوا املشر

عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه يف اجملوس سنوا هبم سنة أهل الكتاب وكل هذه أخبار آحاد وختصيص الصحابة 
رضي اهللا عنها ظواهر القرآن هبا ظاهر ال ميكن دفعه وال ميكن أن يقال خصوها بغري ذلك ألنه ال جيوز أن يروى ما 

كرناه يقتضي أن حيمل قول عمر رضي اهللا عنه ال ندع كتاب ربنا وسنة خصوها به ويروى ما مل جير له ذكر وما ذ
نبينا لقول امرأة ال ندري لعلها نسيت أم كذبت على أنه ال يدعه نسخا ليجمع بني هذا اخلرب وبني األخبار اليت 

آية من  ذكرناها وألن قوله ال ندع كتاب ربنا وسنة نبينا يفيد النسخ دون التخصيص وهلذا ال يقال فيمن خص
  القرآن قد ترك القرآن 

فان قيل هال قبلوا خربها يف نفسها خاصة وأخرجوها وحدها من اآلية وهي قوله أسكنوهن من حيث سكنتم من 
وجدكم قيل إن حكمها قد كان يقضي وإمنا روت اخلرب ليعمل به يف غريها فلو قبلوا خربها لقبلوه يف غريها على 

قبلوه فيمن هو مبثل صفتها على ما جرت به عادهتم يف إجراء اخلرب يف كل من كانت أهنم لو قبلوا خربها يف نفسها ل
  صفته صفة من ورد فيه اخلرب 

وقد قال بعضهم إن قول عمر ال ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة ال ندري لعلها نسيت أم كذبت يدل على 
ربها يف نفسها لقبله يف غريها اجلواب أهنم لو قبلوا خربها لدل أنه ترك قوهلا هلذه العلة ال ملا ذكرمتوه يف أنه لو قبل خ

على إخراجها وإخراج غريها وكانوا تاركني للكتاب ألهنم ال يكونون تاركني للكتاب إال باخراجها وإخراج غريها 
  فصح أهنم إمنا يتركون الكتاب ألجل قوهلا وروايتها هو الدال على ختصيصها وختصيص غريها 



بل أهل قبا خرب الواحد يف نسخ القبلة أفيتجوزون نسخ القرآن بأخبار اآلحاد قيل ذلك جائز يف العقل إن قيل قد ق
وقد كان معموال يف صدر اإلسالم بداللة حديث أهل قبا مث نسخ ذلك ودل على نسخه خرب عمر رضي اهللا عنه 

 صلى اهللا عليه و سلم قال هلم إين أنفذ وإمجاع السلف عليه وقال الشيخ أبو على رمحه اهللا ال ميتنع أن يكون النيب
  اليكم فالنا بنسخ القبلة فاقبلوا خربه فانه صادق وذلك داللة قاطعة على صدقه 

وحكى قاضي القضاة رمحه اهللا يف الشرح عن الشافعي رضي اهللا عنه أنه منع من نسخ القرآن بأخبار اآلحاد يف 
خبرب غري مقطوع به وجوز أن يصل نسخه إىل بعض املكلفني  اجلملة دون التفصيل ومعىن ذلك أنه منع من نسخه

خبرب واحد فيلزمه العمل به دليل العمل خبرب الواحد واجب إذا اختص بشرائط وهذه الشرائط حاصلة فيه إذا 
  عارضه عموم الكتاب فوجب العمل به 

ذلك بأن إمجاع الصحابة على فان قيل من شرط العمل خبرب الواحد أن ال يعارضه عموم الكتاب قيل قد أجيب عن 
وجوب العمل خبرب الواحد يوجب العمل به وال جيوز أن يشترط يف العمل به شرط إال بدليل وليس على ما اشترط 

السائل دليل ولقائل أن يقول إمنا جيب ذلك لو أمجعوا على العمل خبرب الواحد بلفظ عام يتناول حال معارضة 
  االت إال لداللة وما امجعوا كذا بل امجعوا على العمل به يف موضع العموم حت ال خيرج منه حالة من احل

فينبغي أن ينظر يف املوضع الذي أمجعوا عليه فيه فان تناول هذه املسألة قضى به وال ينقل منه إىل موضع آخر إال 
  لداللة فان قلتم قد عملوا به مع معارضة عموم الكتاب كان رجوعا إىل دليل آخر 

الصحابة على العمل به يكفي يف وجوب العمل به يف كل موضع من الداللة أال ترى أهنم لو أمجعوا  فان قيل إمجاع
على قبوله يف الصالة لدل ذلك على قبوله يف فرع من فروع الصيام قيل إمنا يدل قبوهلم له يف فرع من فروع 

كن أن يقال ال فرق بني العمل به مع الصالة على قبوله يف غري ذلك من الفروع ألنه ال فرق بني املوضعني وليس مي
معارضة عموم الكتاب له ومع فقد ذلك وإن احلال يف خرب الواحد مع معارضة دليل شرعي كاحلال فيه إذا مل 

  يعارضه ذلك أال ترى أن كثريا من العلماء قد فرق بينهما 
رد كما أن العمل باستغراق العموم فان قيل إنا نستدل بامجاع الصحابة على ان العمل خبرب الواحد معلوم إذا انف

معلوم إذا انفرد مث نقول فاذا اجتمعا مل جيز إطراح أحدمها والعمل هبما ال ميكن إال مع التخصيص قيل إذا كان 
العمل بكل واحد منهما معلوما إذا انفرد جاز أن يكون العمل بكل واحد منهما معلوما مع التعارض وجاز أن 

علوما بشرط أن ال يعارضه العموم وإذا جاز كال األمرين وجب التوقف فمن أين قطعتم يكون العمل خبرب الواحد م
على وجوب العمل هبما وأنتم املستدلون وأيضا فان عموم الكتاب معلوم وجوب احلكم باستغراقه إال أن يعارضه ما 

 تثبتوا أن الصحابة أمجعت يكون حكمه معلوما عند معارضة العموم فاذا مل يثبت لكم ذلك يف خرب الواحد ألنكم مل
  على العمل يف هذا املوضع وجب القضاء باستغراق العموم 

واحتج املخالف فقال إن خرب الواحد يقتضي الظن وعموم الكتاب يقتضي القطع وال جيوز العمل مبا يقتضي الظن 
مول حكمه وأن خرب والعدول إليه عما يقتضي القطع اجلواب يقال له أتريد أن عموم الكتاب يقتضي العلم بش

  الواحد يقتضي الظن بثبوت حكمه أو تريد أن عموم الكتاب معلوم 

أنه كالم اهللا سبحانه وخرب الواحد يظن أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قاله فان قال باألول قيل له أتعين ذلك لو 
واحد منهما عن صاحبه قيل ال انفرد كل واحد منهما عن صاحبه أو إذا اجتمعا فان قال إذا اجتمعا أو انفرد كل 

نسلم ذلك ألن عندنا أن العمل على خرب الواحد معلوم سواء عارضه عموم كتاب أو مل يعارضه فما ذكرته هو 



نفس املسألة وإن قال أريد الوجه الثاين قيل ومل إذا علمنا أن اهللا سبحانه تكلم بالعموم وغلب على ظننا أن النيب 
 نعلمه ال جيوز أن نعلم عنده وجوب العمل فان قال ألن اخلرب إذا كان مظنونا أن النيب عليه السالم تكلم باخلرب ومل

صلى اهللا عليه و سلم قاله مل جيز أن يعلم عنده وجوب العمل قيل فيجب أن ال نعلم عنده وجوب العمل مع فقد 
لم بوجوب العمل خبرب الواحد الكتاب ألن الظن ال يكون طريقا إىل العلم على كل حال وايضا فان طريقنا إىل الع

هو اإلمجاع وشرط ذلك ظننا صدق الراوي واإلمجاع معلوم وظننا صدق الراوي معلوم فان قال عموم الكتاب 
ليس يقف على شرط مظنون فاخلرب مظنون صدقه فقد وقف العمل به على أمر مظنون فلم جيز العدول إليه عن 

كان طريقنا إىل احلكم هو قول النيب صلى اهللا عليه و سلم فكنا إذا مل عموم الكتاب قيل إمنا كان مينع ما ذكرت لو 
نأمن أن يكون مل يقل ذلك القول ال جيوز لنا احلكم به وليس األمر كذلك ألنه لو كان األمر كذلك ملا جاز العمل 

 عليه و سلم قال على خرب الواحد وإن مل يعارضه عموم الكتاب وإمنا طريقنا إىل ذلك هو ظننا أن النيب صلى اهللا
ذلك القول مع قيام الداللة على العمل مبا يغلب على ظننا من ذلك وكال هذين معلوم ألنا نعلم أنا ظانون صدق 

الراوي ونعلم الداللة على وجوب العمل مبا ظنناه فثبت مساواة طريقنا إىل العلم حبكم اخلرب لطريقنا إىل العلم 
يق معلوم وبطل إحالتهم قيام الداللة على العمل خبرب الواحد مع عموم لشمول اآلية يف أن كل واحد منهما طر

  الكتاب 
فان قيل العموم معلوم ومعلوم أنه قول اهللا سبحانه وقد دل على وجوب العمل به دليل قاطع وهذا ال يتغري وخرب 

  مل به الواحد قد يزول الظن فيه بالبحث عن الراوي والظن يف حاله فيزول الذي دل على وجوب الع

فكيف يزول ما ال يتغري حبال ما يتغري وقد نقضت الشبهة بانتقالنا عن مقتضى العقل خبرب الواحد وهذا ال يلزم ألن 
عموم الكتاب دل لفظه على مشول احلكم على طريق القطع لو انفرد أال ترى أنه يتناول لفظه كل واحد من 

كنا قد عدلنا عن موجب دليل قاطع وأما العقل فانه ال أشخاص النوع واجلنس فلو عدلنا عن بعضه خبرب الواحد 
يقتضي قبح ذبح احليوان إال من حيث أنه أمل حمض وليس يدل العقل على انه حمض وإمنا يعلم العاقل أنه حمض ألنه 
عه ليس يف العقل وال يف السمع ما يدل عليه فاذا ورد اخلرب باباحته علمنا أن فيه منفعة موفية فزال الشرط الذي م

قضى العقل بقبحه ومل نكن تاركني ملوجب العقل خبرب الواحد ألن العقل مل يدل على أنه ليس فيه نفع موف وخرب 
  الواحد دل على ذلك فلم نكن بتاركني لداللة معلومة إىل شيء مظنون 

صح ألنه إن واجيب عن الشبهة أيضا بأن خرب الواحد وعموم الكتاب طريقهما االجتهاد فهما يتساويان وهذا ال ي
أريد أن طريقهما االجتهاد الذي هو بذل اجلهد يف االستدالل فصحيح ألن أحدمها مظنون أن النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم قاله واآلخر معلوم أن اهللا عز و جل قاله وإن أريد أن كل واحد منهما مظنون فال يصح 
نع من نسخه خبرب الواحد بعلة أن كل واحد منهما وقد قاس املخالف املنع من ختصيص الكتاب خبرب الواحد على امل

عدول إىل مظنون عن معلوم اجلواب إهنم إن قاسوا أحدمها على اآلخر يف املنع من التعبد هبما من جهة العقول مل 
نسلم احلكم يف األصل ألنا جنوز من جهة العقل نسخ القرآن خبرب الواحد وإن قاسوا أحدمها على اآلخر يف املنع من 

عبد شرعا فما ذكروه من العلة غري معلومة فلم جيز القياس هبا يف هذا املوضع وأما من منع ختصيص عموم الكتاب الت
خبرب الواحد إذا مل يتقدمه ختصيص فقد أبطل ألن العموم املخصوص كالذي ليس مبخصوص يف أنه معلوم صدوره 

  خصت الصحابة خبرب الواحد  من حكيم وتناوله من جهة احلقيقة ملا مل يتناوله التخصيص فاذا



العموم املخصوص دل ذلك على جواز ختصيصه عموما مل يدخله التخصيص إذ أحدمها يف معىن اآلخر كما أن 
إمجاعها على ختصيص بعض اآليات خبرب الواحد دليل على ختصيص آية أخرى خبرب الواحد ألن أحدمها يف معىن 

  اآلخر 
ازا أو جممال فجاز ختصيصه وليس كذلك العموم إذا مل خيص فباطل ألن إن العموم املخصوص قد صار جم! وقلوهم 

العموم املخصوص ليس مبجاز من حيث يتناول ما مل يدخله التخصيص فصار من هذه اجلهة كالذي مل يتقدمه 
الم ختصيص وإمنا هو جماز من حيث مل يرد به بعض ما يتناوله وقوهلم إنه جممل ال نسلمه وقوهلم إن عمر عليه الس

امتنع من ختصيص قوله عز و جل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم خبرب فاطمة بنت قيس بقوله ال ندع 
كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة ال ندري لعلها نسيت أم كذبت ال يصح ألنا قد بينا أن ذلك ينصرف إىل النسخ 

لعموم املخصوص باالستثناء وبني املخصوص على أن هذه اآلية خمصوصة خبروج املرتدة منها وقول من فرق بني ا
بالداللة املنفصلة بأن العموم املخصوص باالستثناء حقيقة فيما عدا املستثىن ألن العموم مع االستثناء جيري جمرى 

لفظ العدد مع االستثناء يف أنه يتناول ما عدا املستثىن من األعداد وأما العموم املخصوص بدليل منفصل فهو جماز 
  ا ذكرناه اآلن فباطل مب

  فصل يف احلكم إذا اقتضى قياس االصول فيه خالف ما اقتضاه خرب الواحد

اعلم أن القياس على أصل من االصول إذا عارض خرب واحد فامنا يعارضه إذا اقتضى اخلرب إجياب أشياء واقتضى 
لعلة القياس فان اقتضى القياس حظر مجيعها على احلد الذي اقتضى اخلرب إجياهبا أو بان يكون اخلرب خمصصا 

  ختصيصها فيمن جييز ختصيص العلة جيمع بينهما ومن ال يرى ختصيص العلة 

جيرى هذا القسم جمرى القسم األول وليس ختلو علة القياس الذي هذه حاله إما أن تكون منصوصا عليها أو 
طوع به فان كان مقطوعا به مستنبطة فان كانت منصوصة مل خيل النص عليها إما أن يكون مقطوعا به أو غري مق

وكان خرب الواحد ينفي موجبها ومل يكن إضمار زيادة فيها خترج معه العلة من ان يعارضها خرب الواحد فانه جيب 
العدول إليها عن خرب الواحد ألن النص على العلة كالنص على حكمها فكما ال جيوز قبول خرب الواحد إذا رفع 

هذا املوضع وألن خرب الواحد يف هذا املكان خيرج العلة املنصوصة من كوهنا موجب النص املقطوع به فكذلك يف 
علة والنص قد اقتضى كوهنا علة فصار خرب الواحد رافعا موجب النص املقطوع به وإن مل يكن النص على العلة 

ا خربا واحد مقطوعا به وال كان حكمها يف األصل ثابتا بدليل مقطوع به فانه يكون معارضا خلرب الواحد ألهنم
ويكون الرجوع إىل اخلرب يف إثبات احلكم أوىل من اخلرب الدال على العلة ألن دال بصرحيه على احلكم واخلرب الدال 
على العلة ليس بدال على احلكم بصرحيه ونفسه بل بواسطة وإن كان حكمها يف األصل ثابتا بدليل مقطوع به فهو 

  ة املستنبطة موضع اجتهاد على ما سنبينه اآلن يف العل
فأما إن كانت علة القياس مستنبطة فال خيلو أصل القياس إما أن يكون حكمه ثابتا خبرب واحد أو بنص مقطوع به 

فاذا كان ثابتا خبرب واحد مل يكن القياس أوىل من اخلرب املعارض له بل األخذ باخلرب أوىل فأما إذا كان احلكم يف أصل 
رب املعارض للقياس خرب واحد فينبغي أن يكون الناس إمنا اختلفوا يف هذا املوضع القياس ثابتا بدليل مقطوع به واخل

وإن كان االصوليون ذكروا اخلالف فيه مطلقا فعند الشافعي رضي اهللا عنه أن األخذ باخلرب أوىل وهو قول أيب 
قبول خربه وترك احلسن وقال عيسى بن أبان إن كان راوي اخلرب ضابطا عاملا غري متساهل فيما يرويه وجب 



القياس وإن كان الراوي خبالف ذلك كان موضع االجتهاد وذكر أن يف الصحابة عليهم السالم من رد حديث أيب 
  هريرة باالجتهاد وحكي عن مالك أنه رجح القياس على اخلرب ومنهم من قال طريقه االجتهاد 

  واحتج املرجحون للخرب بأشياء 
ي اهللا عنه نقض حكما حكم به برأيه حلديث مسعه من بالل وترك عمر رضي منها إمجاع الصحاب ألن أبا بكر رض

اهللا عنه رأيه يف اجلنني ويف التسوية بني األصابع للحديث فان قيل إن ابن عباس قد خالف يف ذلك ألنه مل يقبل خرب 
صنع مبهراسنا واملهراس أيب هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإلناء حىت يغسلها ثالثا وقال ما ن

حجر عظيم كانوا جيعلون فيه املاء ويتوضؤن منه فأشار بذلك إىل أنه ال ميكن غسل اليد منه قبل إدخاهلا فيه فقال له 
أبو هريرة يا بن أخي إذا حدثتك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حديثا فال تضرب له األمثال قيل إن ابن 

 ميكن األخذ به إذ كان ال ميكن قلب املهراس على اليد وذلك خارج عن قياس عباس ترك هذا احلديث ألنه ال
علته مظنونة فان قيل ليس يف ذك تكليف ما ال يطاق ألنه كان ميكنهم غسل أيديهم من إناء آخر غري املهراس مث 

األخذ به قيل فاذا أمكن يدخلوا أيديهم يف املهراس فعلمنا أنه رد اخلرب ألنه خمالف لقياس األصول ال ألنه ال ميكن 
األخذ به فمن أين أن قياس االصول كان يبيح غسل اليد من ذلك اإلناء حىت يكون قد رد اخلرب لذلك القياس وإذا 

  صح ذلك مل يثبت هلم أن ابن عباس رجح قياس االصول على اخلرب حىت يكون قادحا يف اإلمجاع 
األصل بالفرع ولقائل أن يقول إن أردمت بقولكم إن خرب ومنها أن خربالواحد أصل للقياس وال جيوز أن يترك 

الواحد أصل للقياس أنه هو الدليل على صحة العمل بالقياس فليس كذلك ألن العمل بالقياس ال يصار إليه إال 
بدليل مقطوع به وإن أردمت أن خرب الواحد هو أصل القياس الذي وقعت املعارضة به وأن القياس هو قياس على 

س كذلك ألن أصل القياس هو غري هذا اخلرب فان قالوا نريد بذلك أن خرب الواحد يف اجلملة هو أصل حكمه فلي
القياس أال ترى أن أصل القياس هو خرب واحد مثل هذا اخلرب املعارض قيل إمنا يلزم هذا من قال إن القياس على 

  حكم خرب الواحد أوىل 

ياس أوىل من خرب الواحد إذا كان القياس قياسا على دليل قاطع من خرب واحد يعارض القياس فأما من قال إن الق
  فال يلزمه هذا الكالم 

ومنها قوهلم إن خرب الواحد جيري جمرى ما مسع من النيب صلى اهللا عليه و سلم فكان أوىل من القياس ولقائل أن 
لعمل وهكذا القياس وأيضا يقول إن خرب الواحد جيري جمرى ما مسع من النيب صلى اهللا عليه و سلم يف وجوب ا

فليس جيب إذا جرى خرب الواحد جمرى ما مسع من النيب صلى اهللا عليه و سلم يف بعض األمور أن جيري جمراه يف 
  أمور أخر أال ترى انه ال جيري جمراه يف نسخ القرآن 

 واسطة وإثباته بالقياس ومنها قوهلم إن إثبات احلكم خبرب الواحد يستند إىل قول النيب صلى اهللا عليه و سلم بغري
يستند إىل قوله بواسطة فكان إثباته باخلرب أوىل ولقائل أن يقول إنه كان إلثبات احلكم باخلرب هذه املزية فان إلثبات 
احلكم هبذا القياس مزية أخرى وهي استناده إىل أصل معلوم وإن كان بواسطة االجتهاد يف األمارة فكما أن العمل 

إىل أصل معلوم وهو ما دل على وجوب العمل خبرب الواحد فكذلك احلكم بالقياس يستند إىل ما خبرب الواحد يستند 
دل على العمل بالقياس وهو معلوم وكما أن العمل بالقياس يفتقر إىل االجتهاد يف األمارة فاحلكم خبرب الواحد يفتقر 

من أقوى ما حيتج به من رد األمر فيها إىل إىل االجتهاد يف أحوال املخربين فهما يتساويان من هذه الوجوه وهذا 
  االجتهاد 



ومنها أن عموم الكتاب يدل تصرحيه على ما تناوله لفظه ويدل على حكم الفروع بواسطة القياس وداللته على ما 
تناوله لفظه أقوى ألنه يتناوله بنفسه من غري واسطة وليس كذلك داللته على حكم الفروع فاذا جاز أن خيرج منه 

ما تناوله لفظه خبرب الواحد مع قوة داللته عليه كان بأن خيرج منه مدلوله األخفى وهو ما دل عليه بواسطة بعض 
القياس ألجل خرب الواحد أوىل إذ كان إخراج ما دل عليه بواسطة القياس جيري جمرى التخصيص ألنه إخراج بعض 

  ما دل عليه إذ كان يدل على أشياء بواسطة وبغري واسطة 

أن يقول إن عموم الكتاب ال يدل على حكم الفروع ألنه ال يتناوهلا فال يدل على امارة القياس فصار  وللخصم
حكم الفروع هو مدلول دليل آخر وهو القياس فليس بأن يتركوه خبرب الواحد ألن خرب الواحد خيص به عموم 

القياس إذ كان القياس خيص به عموم الكتاب مع قوة عموم الكتاب بأوىل من أن يتركوا العمل خبرب الواحد ألجل 
  الكتاب 

واحتج من قدم القياس على االصول على خرب الواحد بأن القياس ال حيتمل وال جيوز ختصيصه وليس كذلك اخلرب 
فكان القياس أوىل اجلواب أن ذلك يقتضي تقدميه على نص الكتاب والسنة املتواترة وأيضا فانه إن اختص القياس 

رب خمتص مبزية اخرى وهي أن داللة األلفاظ ال تستنبط من غريها والقياس مستنبط من األلفاظ هبذه املزية فاخل
  فكانت األلفاظ أقوى من الداللة 

واحتجوا أيضا بأن القياس أثبت من اخلرب لتجويز اخلطأ والكذب على املخرب واجلواب أن جواز ذلك كجواز كون 
  ن األغلب صدق الراوي وتعلق احلكم باألمارة احلكم غري متعلق باألمارة يف القياس وإن كا

ومنها قوهلم إذا كان القياس خيص به عموم الكتاب فبأن يترك ألجله خرب الواحد أوىل إذ هو أضعف من العموم 
اجلواب أنا إذا خصصنا العموم بالقياس مل نكن تاركني له أصال بالقياس وليس كذلك إذا تركنا اخلرب أصال بالقياس 

يكون طريق ترجيح أحدمها على اآلخر االجتهاد لتساويهما من الوجوه اليت ذكرناها فان قوي عند  واألوىل أن
اجملتهد امارة القياس وكانت تزيد عنده يف القوة على عدالة الراوي وضبطه وجب املصري إليه وإن كان ضبط 

   الراوي وثقته يزيد عند اجملتهد على أمارة القياس وجب عليه املصري إىل اخلرب

  فصل يف فائدة خرب الواحد إذا كان البلوى به عاما هل يرد له خرب الواحد

  الوارد فيه أم ال 
اخلرب املروي باآلحاد ال خيلو إما أن يتضمن إجياب العلم أو يتضمن إجياب العمل فقط واألول إما أن يكون يف األدلة 

ى ذلك فان مل يكن فيها ما يدل على ذلك مل يقبل القاطعة ما يدل على ذلك العلم وإما أن ال يكون فيها ما يدل عل
اخلرب سواء تضمن مع العلم عمال أو مل يتضمن عمال ألنه لو كان صحيحا ألشاعه النيب صلى اهللا عليه و سلم على 
وجه جيب يف العادة التواتر بنقله وألوجب نقله على وجه تقوم احلجة به إذ كان ال جيوز أن يوجب علينا العلم وال 

  لنا طريقا إليه وخرب الواحد ليس بطريق إىل العلم  جيعل
إن قيل هال قبلتم اخلرب وحكمتم بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم أوجب العلم على ما شافهه بذلك قيل ليس 

يستحيل ذلك إذا كان اخلرب خطابا ملن حضر النيب صلى اهللا عليه و سلم وإمنا رددنا اخلرب إذا كان إجيابا على من 
  ومن مل يشافهه  شافهه

إن قيل جوزوا أن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم أظهر اخلرب وأمر بتواتر نقله وألزم كل أحد العلم بشرط أن 



يبلغه اخلرب على حد التواتر فيكون من شافهه به قد وجب عليه العلم ومن مل يشافهه مل جيب عليه إذا مل ينقل بالتواتر 
يه و سلم قد اشاع احلديث وأظهره على هذا احلد وأوجب تواتر نقله لقويت دواعي قيل لو كان النيب صلى اهللا عل

الدين والعادة إىل نقله متواترا وملا جاز أن خيفى ألن جواز خفاء ذلك يقتضي جتويز حدوث أمور يف الدين والدنيا 
اهللا الرمحن الرحيم كما كان  عظيمة مل يبلغنا خربها ولذلك قلنا إن النيب صلى اهللا عليه و سلم لو كان جيهر ببسم

جيهر بالفاحتة لكان النقل ألحدمها كالنقل لآلخر فلما اختلف النقل علمنا أنه كان جيهر مرة ببسم اهللا الرمحن الرحيم 
  وخيفي أخرى فنقل بعض الناس أنه جهر ونقل غريه أنه أسر 

  اهللا عليه و سلم قد فأما إن كان يف األدلة ما يدل على العلم مل مينع أن يكون النيب صلى 

اقتصر بذلك اخلرب على آحاد واقتصر مبن سواهم على الدليل اآلخر يف وجوب العلم فأما إن كان اخلرب يتمضن 
العمل دون العلم فإما أن يعم البلوى مبا تضمنه أو ال يعم البلوى به فان مل يعم البلوى به قبل وإن عم البلوى فقد 

   قبوله اختلف القائلون بأخبار اآلحاد يف
فلم يقبله الشيخ أبو احلسن رمحه اهللا ويقول إن فروع الصالة خمالفة لذلك فال ميتنع أن خيتص هبا العلماء ويقول كل 

شرط يفسد الصالة وهو ركن فيها إنه جيب ظهور نقله كالقبلة اليت ظهر نقلها ظهور نقل الصالة وما يعرض فيها 
جيب نقله عاما ويقول ليس جيب شياع نقل صفة املنقول كوجوب الوتر  وليس بشرط حنو حترمي الكالم يف الصالة ال

  وال يوجب شياع نقل الوضوء من الرعاف وال التوضي من القهقهة ألن ذلك ليس يعم به البلوى 
وعند الشيخ أيب علي أن األخبار اليت ال تتضمن العلم ال جيب شياع نقلها يف اخلاصة والعامة بل ال ميتنع أن ال 

لعامة مكلفة ملا تضمنته كاحلدود أو مكلفة بالرجوع إىل العلماء وهو مذهب قاضي القضاة والدليل على يكون ا
قوله إن إمجاع الصحابة على العمل بأخبار اآلحاد يقتضي العمل هبا امجع ما مل مينع منه مانع أال ترى أنه دل على 

عليه ورجعت الصحابة رضي اهللا عنها إىل أزواج النيب جواز العمل بأخبار مل ترو فيهم ملا كانت يف معىن ما أمجعوا 
  صلى اهللا عليه و سلم يف التقاء اخلتانني 

وأيضا فمن مل يقبل خرب الواحد فيما يعم به البلوى فإما أن ال يقبله ألن الشريعة منعت من قبوله أو ألنه ليس يف 
ى اهللا عليه و سلم وأمر بتواتر نقله ليصل إىل الشريعة ما يدل على قبوله أو ألنه لو كان صحيحا ألشاعه النيب صل

  من بعد بفائدته فيتمكن مما كلف من العمل به ولو كان كذلك لقويت دواعي الدين والعادة إىل إشاعة نقله 

وهذه األقسام كلها باطلة ألنه لو كان يف الشرع نص مينع من قبوله لعرفناه مع الفحص الشديد إن قيل أليس قد 
موسى يف االستئذان ورد أبو بكر خرب املغرية يف اجلدة قيل إمنا يدل هذا على ما ذكرمت لو مل يقبلوا  رد عمر خرب أيب

يف ذلك إال خربا قد تواتر نقله فأما وقد قبلوه إذا انضم إىل الراوي راو آخر فال دليل لكم يف ذلك وإمجاع 
لى ما سنبينه فبطل قولكم ليس يف الشرع ما دل الصحابة على العمل بأخبار اآلحاد يتضمن يف املعىن هذه املسألة ع

على قبوله وقوهلم إذا عم البلوى باحلكم وجب يف احلكمة إشاعته فباطل ألنه إمنا جيب ذلك لو لزم املكلفني العلم 
مع العمل إو لزمهم العمل على كل حال فأما إذا لزم العمل به بشرط أن يبلغهم اخلرب وإال مل يلزمهم فليس يف ذلك 

يف ما ال طريق إليه ولو وجب ما ذكروه فيما يعم البلوى به لوجب فيما ال يعم به البلوى ألن ما ال يعم به تكل
البلوى يعلم وقوعه وإن كان وقوعه نادرا ويف آحاد الناس كالرعاف يف الصالة فيجب يف احلكمة إشاعة حكمه 

  خوفا من أن ال يصل إىل من ابتلي به فيضيع الغرض 
يلزم القول بوجوب إشاعته ألنه إمنا يكلف املرء ذلك احلكم بشرط وصوله إليه وإن مل يصل إليه مل يكن فان قالوا ال 



مكلفا قيل إن جاز ذلك يف آحاد من الناس جاز يف مجاعتهم على أن وجوب الوتر يعم البلوى به ومل يتواتر النقل 
الوجوب يعم به البلوى والنقل له مل يتواتر فأما  بوجوبه وقوهلم قد تواتر النقل بالوتر ال يعصمهم من التناقض ألن

  القي والرعاف يف الصالة فالبلوى هبما عام وليس يبطل عمومه كون مس الذكر أعم منه 
  فصل يف خرب الواحد إذا فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم خالف مقتضاه 
 خيلو اخلرب الذي رواه إما أن يتناول النيب اعلم ان الراوي إذا روى شيئا فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم خالفه فال

صلى اهللا عليه و سلم وإما ال يتناوله فان مل يتناوله حنو أن يكون خربا عن وجوب الفعل على غريه أو يكون أمرا أو 
  هنيا لغريه عن فعل ويكون النيب صلى اهللا عليه و سلم قد فعل ما هني عنه أو مل يفعل ما أمر به فانه إن مل تدل 

اللة من إمجاع أو غريه على أن حكم النيب صلى اهللا عليه و سلم حكم غريه يف ذلك الفعل فانه ال تعارض بني د
ذلك اخلرب وبني فعله وإن دلت على ان حكم النيب صلى اهللا عليه و سلم حكم غريه يف ذلك فالكالم فيه كالكالم 

اهللا عليه و سلم بأن يكون خربا عن الوجوب عليه  يف القسم الذي سنذكره اآلن وإن كان اخلرب يتناول النيب صلى
وعلى غريه أو حكاية عن اهللا تعاىل يتناوله ويتناول غريه فانه يكون معرضا له فان أمكن أن خيص أحدمها باآلخر 

فعل ذلك وإن مل ميكن وكان أحد اخلربين متواترا دون اآلخر قضي بالتواتر وإن كانا منقولني باآلحاد رجع فيهما 
  الترجيح وليس جيوز مع هذا التنايف أن يكونا منقولني بالتواتر إىل 

  فصل يف الرواية حبسب مساع الراوي

إذا قال الراوي حدثين فالن أو أخربين فالن أو مسعت فالنا وقد حدث بذلك من مسعه يقول هذا القول فلمن مسعه 
مث قال عند الفراغ من القراءة األمر كما أن يقول حدثين وأخربين ومسعت منه وإذا قريء على اإلنسان األحاديث 

قريء علي أو قال قد مسعت ما قريء علي فانه يكون هبذا القول حمدثا على اجلملة فلمن مسع القراءة عليه ومسع 
الشيخ يقول ذلك أن يقول حدثين وأخربين ومسعت من فالن أال ترى أنه ال فرق يف جواز الشهادة على البيع بني أن 

ند الشاهد بلفظ البيع وبني أن يقرأ عليه كتاب البيع فيقول األمر كما قريء علي فأما إذا قريء عليه يلفظ البائع ع
فلم ينكر ومل يقل األمر على ما قريء علي أو قد مسعت ما قريء فللسامعني أن يعملوا على تلك األحاديث ألن 

حدثين أو أخربين أو مسعت ألن الشيخ مل ترك النكري يدل على مساعه األحاديث وليس ملن مسع القراءة أن يقول 
  يلفظ بشيء مسعه منه وال فصل بني التحدث واإلخبار 

فان قيل إمساكه عن النكري جيري جمرى إباحته أن يتحدث عنه قيل لو أباحهم أن يتحدثوا عنه مل جيز هلم التحدث 
  عنه إذا مل حيدثهم ألن الكذب ال 

جرت سكوت الشيخ عن اإلنكار جمرى قوله قد مسعت ما قريء علي فكان يصري مباحا باباحته إن قيل العادة قد أ
هلم أن يتحدثوا عنه قيل إمساكه جيري جمرى قوله مسعت ذلك يف الداللة على انه قد مسعه وليس خيرج من ان يكون 

  الشيخ مل يتلفظ باألخبار والتحدث وله أن يقول قرأت على فالن أو قريء عليه وأنا أمسع 
لة فهي أن يشري اإلنسان إىل كتاب يعرف ما فيه من األحاديث فيقول لغريه قد مسعت ما يف هذا الكتاب وأما املناو

فيكون بذلك حمدثا ألنه مسعه وجيوز لذلك الغري أن يرويه عنه فيقول حدثين فالن أو أخربين فالن وسواء قال اروه 
يقل مسعته فانه ال يكون حمدثا له به وإمنا أجاز له عين أو مل يقل فأما إذا قال له حدث عين مبا يف هذا اجلزء ومل 

  التحدث به عنه فليس له أن حيدث عنه ألنه يكون بالتحدث عنه كاذبا وليس يصري ذلك مباحا باباحته له 



وإذا مسع الشيخ نسخة من كتاب مشهور مل جيز له أن يشري إىل غري تلك النسخة من ذلك الكتاب فيقول قد مسعته 
  الكتاب الواحد قد ختتلف إال أن يعلم أن النسختني تتفقان ألن النسخ من 

وأما الكتابة فهي أن يكتب الشيخ إىل غريه أنه مسع الكتاب الفالين أو النسخة الفالنية فان اضطر املكتوب إليه أنه 
  خطه جاز أن يروي عنه وإن مل يضطر إىل ذلك لكنه ظنه جاز أن يروي حبسب ظنه 

ول اإلنسان لغريه قد أجزت لك أن تروي عين ما صح من أحاديثي وأصحاب احلديث وأما اإلجازة فهي أن يق
جييزون ذلك ويسوغون ملن اجيز له أن يقول أخربين فالن وال جييزون له أن يقول حدثين قالوا ألن قوله قد أجزت 

عته فاروه عين لك أن تروي ما صح عين من أحاديثي جيري يف العادة جمرى قوله ما صح عين من أحاديثي قد مس
  واعلم أن ظاهر اإلجازة هي إباحة الشيخ التحديث عنه واإلخبار عنه من غري أن خيربه وحيدثه وهذا 

إباحة الكذب وليس له ذلك وال لغريه أن يستبيح الكذب إذا أبيح فان ثبت أن قوله قد أجزت لك أن تروي عين 
  ولة واهللا أعلم إقرار من جهة العادة أنه مسع ما صح عنه فحكمه حكم املنا

  باب يف قول الصحايب أمرنا بكذا ما حكمه

  ينبغي أن نذكر من الصحايب وما طريق كونه صحابيا مث نتكلم يف قول الصحايب أمرنا أن نفعل كذا ما الذي يفيده 
لم ألن أما الصحايب فينبغي أن جيتمع فيه أمران حىت يكون صحابيا أحدمها أن يطيل جمالسة النيب صلى اهللا عليه و س

من رآه من الوافدين عليه وغريهم ولكم يطل املكث ال يسمى صحابيا واآلخر أن يطيل املكث معه على طريق التبع 
  له واألخذ عنه واالتباع له وهلذا ال نصف من أطال جمالسة العامل ومل يقصد املتابعة له بأنه من أصحابه 

يقتضي العلم وهو اخلرب املتواتر بأنه صحب النيب صلى اهللا وأما طريقنا إىل كون الصحايب صحابيا فطريقان أحدمها 
  عليه و سلم ليتبعه واآلخر يقتضي الظن وهو إخبار الثقة بذلك إما هو وإما غريه 

  فاذا قد عرفنا من الصحابة فلنتكلم يف مسائل 
ر علينا كذا أو من السنة منها قول الصحايب امرنا بكذا أو هنينا عن كذا أو أوجب علينا كذا أو أبيح لنا كذا أو حظ

  كذا 
  ومنها أن يقول الصحايب قلت هذا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ومنها قول الصحايب كنا نفعل كذا وكذا 

  ومنها قول الصحايب كانوا يفعلون كذا وكذا 
  ومنها أن يقول الصحايب قوال ال جمال لالجتهاد فيه 

هنينا عن كذا فذهب الشافعي والشيخ أبو عبد اهللا وقاضي القضاة أنه يفيد  أما قول الصحايب أمرنا أن نفعل كذا أو
أن اآلمر هو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال الشيخ أبو احلسن ليس ذلك هو الظاهر بل جيوز أن يكون اآلمر 

األول أن من التزم  غريه ومحل على ذلك قول الراوي أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة والدليل على القول
طاعة رئيس فانه إذا قال أمرنا بكذا وكذا فانه يفهم منه ما يلتزم طاعته ويؤثر أمره أال ترى أن الرجل من أولياء 

السلطان إذا قال يف دار السلطان أمرنا بكذا أو هنينا عن كذا فهم منه أن السلطان الذي يلتزم طاعته هو الذي أمر 
منا الشرع ويفيدنا احلكم فيجب محل ذلك على من يصدر الشرع عنه دون األئمة وأيضا فغرض الصحايب أن يعل

والوالة ألن امرهم ال يؤثر يف الشرع وال هم املتبعون فيه وال حيمل هذا القول على أمر اهللا عز و جل ألن أمر اهللا 



الصحايب أمرنا إن أفاد  عز و جل ظاهر للكل ال نستفيده من كالم الصحايب وال حنمله على مجاعة األمة ألن قول
  ذلك أفاد أن مجيع االمة أمرت بذلك وهي ال تأمر نفسها 

فاما قول الصحايب أوجب علينا كذا أو حظر علينا كذا أو ابيح لنا كذا فانه يفهم منه أن املوجب املبيح احلاظر هو 
  ن بشر سواه النيب صلى اهللا عليه و سلم ألن اإلباحة واحلظر واإلجياب على احلقيقة ال حتصل م

وإذا قال اإلنسان من السنة كذا مل يعقل منه إال سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما أن قولنا هذا الفعل طاعة 
  يفيد أنه طاعة هللا تعاىل ولرسوله 

إن قيل جيوز أن يكون الصحايب إمنا قال اوجب علينا كذا ألنه مسع من النيب صلى اهللا عليه و سلم األمر بذلك 
شيء فحمله على اإلجياب فال يلزم ذلك من مل يقل إن األمر ليس على الوجوب اجلواب أن من يقول إن األمر ال

  على 

الوجوب يلزمه أن يأخذ بقول الصحايب أوجب علينا كذا وال يسقط عنه الوجوب ملا قاله السائل ومن مل يقل إن 
ه مل يقل ذلك إال مع زول اإلشكال واخلالف األمر على الوجوب يلزمه ذلك أيضا ألن الظاهر من الصحايب أن

  وذلك يقتضي أن يكون قد مسع من النيب صلى اهللا عليه و سلم لفظة الوجوب أو اضطر إىل ذلك من قصده 
إن قيل أليس قد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا وعين بذلك سنة 

  لك مع التقييد وإمنا مننع من أن يفهم من إطالق السنة سنة غري النيب صلى اهللا عليه و سلم غريه قلنا لسنا مننع من ذ
وأما قول الصحايب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فقد قال قوم إنه حيتمل أن يكون أخربه غريه عن النيب صلى اهللا 

  اضي القضاة يف الشرح عليه و سلم ومل يسمعه منه وقال قوم الظاهر أنه مسعه منه وهكذا ذكر ق
فأما إذا قال الصحايب كنا نفعل كذا وكذا فالظاهر منه أنه قصد أن يعلمنا هبذا الكالم حكما ويفيدنا شرعا وال 

يكون كذلك إال وقد كانوا يفعلونه على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم على وجه يظهر له فال ينكره وهلذا كان 
لون كذا وكذا أن مجاعة االمة كانوا يفعلون ذلك أو يفعل البعض فال ينكر أو الظاهر من قول الراوي كانوا يفع

يفعل على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيعلم به وال ينكره وذلك كقول عائشة رضي اهللا عنها كانوا ال 
  يقطعون اليد يف الشيء التافه 

ن به يقتضي أن يكون قاله عن طريق فاذا مل يكن فأما إذا قال الصحايب قوال ال جمال لالجتهاد فيه فحسن الظ
  االجتهاد فليس إال أنه مسعه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  باب يف مذهب الراوي إذا كان خبالف روايته ما املعقول منه وهل خيتص به

  روايته أم ال 
وجب املصري إىل تأويله حكي عن بعض أصحاب أيب حنيفة وغريهم أن الراوي للحديث العام إذا خصه أو تأوله 

وختصيصه ألن مبشاهدته النيب صلى اهللا عليه و سلم أعرف مبقاصده ولذلك محلوا رواية أيب هريرة يف غسل اإلناء 
من ولوغ الكلب سبعا على الندب ألن أبا هريرة كان يقتصر على الثالث وقال أبو احلسن املصري إىل ظاهر اخلرب 

اخلرب أوىل من تأويل الراوي إذا كان تأويله خبالف ظاهر اخلرب قال فان كان أوىل ومنهم من جعل التمسك بظاهر 
تأويله هو أحد حمتملي الظاهر محلت الرواية عليه وهو ظاهر مذهب الشافعي ألنه محل ما رواه ابن عمر من حديث 

ن ملذهب الراوي االفتراق على افتراق األبدان ألنه مذهب ابن عمر رضي اهللا عنه وقال قاضي القضاة إن مل يك



وتأويله وجه إال أنه علم قصد النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل ذلك التأويل ضرورة وجب املصري إىل تأويله وإن مل 
يعلم ذلك بل جوز أن يكون صار إىل ذلك التأويل لنص أو قياس وجب النظر يف ذلك الوجه فان اقتضى ذلك ما 

يصر إليه وهذا صحيح وكذلك إذا علم انه صار إىل ذلك التأويل لنص ذهب إليه الراوي وجب املصري إليه وإال مل 
جلي ال مساغ لالجتهاد يف خالفه وتأويله فأنه يلزم املصري إىل تأويله كما لو صرح بالرواية عن النيب صلى اهللا عليه 

  ه اوىل و سلم لذلك التأويل قال قاضي القضاة فان كان اخلرب الذي رواه جممال وبينه الراوي فان بيان
ودليل الشيخ ايب احلسن رمحه اهللا هو أن مذهب الراوي ليس حبجة وقول النيب عليه السالم حجة فلم جيز العدول 

عنه إىل ما ليس حبجة ودليلنا أن خنص العموم لتخصيص النيب عليه السالم وإمنا نستدل مبذهب الراوي على 
ى روايتهم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ووجه ختصيص النيب صلى اهللا عليه و سلم له وجيري مذهبهم جمر

  االستدالل بذلك هو انه إذا مل يكن فيما يعرفه من النصوص ووجوه االجتهاد ما يقتضي 

ذلك التخصيص فال خيلو الراوي إما أن يكون قال ما قال لشهوة أو ألنه اضطر إىل قصد النيب صلى اهللا عليه و 
نيب صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك نصا جليا ال يسوغ االجتهاد يف خالفه او سلم إىل التخصيص أو ألنه مسع من ال

مسع نصا حمتمال والظاهر من دينه مينع من ختصيص العموم بالتشهي ومينع من أن ال ينقل احلديث احملتمل ألنه ال 
يص كما لو يأمن أن يكون اجتهاد غريه فيه خالف اجتهاده فيثبت القسمان اآلخران وأيهما كان وجب التخص

  أظهر الرواية بذلك 
فان قيل مل مل ينقل قصد النيب صلى اهللا عليه و سلم أو النص اجللي قيل ألن ختصيصه العموم مع دينه جيري جمرى 
نقله النص من الوجه الذي ذكرناه فان قيل أفما جتوزون أن يكون قد وهم فظن من قصد النيب صلى اهللا عليه و 

ه عامل بذلك قيل الظاهر من دينه أنه ما خص العموم إال وقد اضطر إىل قصد النيب صلى سلم ما ال أصل له وتوهم أن
اهللا عليه و سلم يف ذلك كما أن الظاهر من رواية الضابط املتيقظ أنه مل خيطيء مسعه وإن جاز خالف ذلك بأن 

  يتوهم خالف ما قاله النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  باب يف االخبار املعارضة

اخلربين املتعارضني إما أن يكونا معلومني أو غري معلومني أو أحدمها معلوم واآلخر غري معلوم فان كانا  اعلم أن
معلومني فإما ان يكونا خاصني او عامني او أحدمها خاص واآلخر عام فان كانا عامني فاما أن يكونا عامني من كل 

دمها عاما واآلخر خاصا قضي باخلاص على العام وجه أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه فان كان اح
وإن كانا خاصني على اإلطالق أو عامني على اإلطالق وعرف التأريخ فيهما قضينا بنسخ املتأخر منهما للمتقدم فان 
مل يعرف التأريخ فيهما فإن أمكن التخيري فيهما فعل ذلك وإن مل ميكن التخيري فيهما أو أمكن ذلك لكن األمة منعت 

  حكمنا بان التعبد فيهما بالنسخ عند من عرف التأريخ وأن التعبد علينا هو بالرجوع إىل  منه

مقتضى العقل ألنه ليس أحدمها أوىل من اآلخر وال جيوز ترجيح أحدمها على اآلخر مبا يرجع إىل إسناده ألن 
له وجيوز ان يقال إن التعبد الترجيح بذلك يقتضي قوة الظن لثبوت احدمها وليس واحد منهما مظنونا فيقوى ظننا 

علينا بأحدمها يقوي مبا يرجع إىل صفة احلكم حنو احلظر والوجوب ألن ذلك ليس يقتضي قوة الظن لثبوت اخلرب 
وإمنا يقتضي التعبد والتعبد عند التعارض قد يدخل الظن يف شرائطه وإن كان كل واحد منهما خاصا من وجه عاما 

خر أوىل من العكس فيجوز أن يرجح كون أحدمها خمصصا لآلخر مبا يرجع إىل من وجه فليس ختصيص أحدمها باآل



احلكم من كونه حمظورا أو غري ذلك ومثال ذلك من القرآن قوله تعاىل وان جتمعوا بني االختني إال ما قد سلف 
ه يقع وقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم وإن كان أحد اخلربين معلوما واآلخر مظنونا وكان أحدمها خاصا فان

التخصيص به معلوما كان اخلاص أو مظنونا وإن مل يكن أحدمها خاصا حكم باملعلوم ألنه ال جيوز إطراحه إىل 
املظنون وإن كانا مظنونني قضي باخلاص منهما إن كان فيهما خاص وإن مل يكن رجح أحدمها على اآلخر وعمل 

  على األرجح 
ين إذا تعارضا فإما أن ميكن اجلمع بينهما او ال ميكن فان أمكن فإما ويقال أيضا يف قسمة األخبار املتعارضة أن اخلرب

ان ميكن اجلمع بينهما يف وقت واحد أو يف وقتني أما يف وقت واحد فبأن حيمل أحدمها ملكان اآلخر على جماز إما 
ا تاخر عنه وأما ما بالتخصيص وإما بغريه وأما يف وقتني فبأن يعلم تقدم أحدمها بعينه على اآلخر فيكون منسوخا مب

ال ميكن اجلمع بينهما فإما أن ال ميكن ألنفسهما أو ألمر اقتران هبما فما ال ميكن ألمر اقترن هبما فهو أن ميكن تاويل 
أحدمها باآلخر لكن األمة منعت من ذلك كرواية ابن عباس رضي اهللا عنه ال ربا إال يف النسيئة ميكن ختصيصه يف 

  أيب سعيد لكن السلف على قولني أكثرهم تركه وصار إىل رواية أيب اجلنسني املختلفني خبرب 

  سعيد واألقل أخذ به وأما الذي ال ميكن ذلك فيه ألنفسهما فله شروط 
  منها أن يكون حكم أحدمها نفيا حلم اآلخر أو حكم أحدمها ضدا حلكم اآلخر 

علق به اآلخر يف الوقت الذي تعلق به اآلخر وال ومنها أن يتعلق كل واحد منهما مبا تعلق به اآلخر على احلد الذي ت
يكون أحدمها خاصا واآلخر عاما بل يكونان خاصني أو عامني أو كل واحد منهما خاصا من وجه عاما من وجه فال 

  يكون أحدمها بأن يكون خمصوصا باآلخر بأوىل من العكس 
ض رجح بينهما وعمل على الترجيح وإن تساويا ومنها أن ال يعلم تقدم أحدمها على اآلخر ومىت تعارضا هذا التعار

  يف الترجيح فسنذكر حكمه إن شاء اهللا 
إن قيل كيف يثبت التنايف يف األخبار وليس يف األلفلظ إال ما ميكن تأويله على موافقة غريه قيل قد يكون يف 

  الم حكيم األلفاظ ما ال ميكن ذلك فيه إال بالتعسف الشديد يف التأويل ومثل ذلك ال يوجد يف ك

  باب فيما يترجح به أحد اخلربين على اآلخر

اعلم أن اخلرب يرجح على اخلرب مبا يرجع إىل سنده ومبا يرجع إىل متنه والراجع إىل سنده ضربان أحدمها كثرة الرواة 
 واآلخر أحواهلم وكثرة الرواة ضربان أحدمها تكون الكثرة مسماة واآلخر ال تكون مسماة فاألول أن يروي أحد
اخلربين صحايب مذكور واآلخر يرويه صحابيان مذكوران والثاين أن يروي كل واحد من اخلربين صحايب مذكور 

ويروي أيضا أحدمها تابعي ثقة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم واملعلوم أنه ما أخذ العلم ذلك عن الصحايب املذكور 
  يب آخر الذي رواه وال عمن أخذ العلم عنه فيعلم أنه قد رواه صحا

وأما الترجيح بأحوال الرواة فانه يقع بقوة األحوال املراعاة يف قبول اخلرب وهي ضربان أحدمها الدين والورع 
والتحري واآلخر العلم والبصرية مبا يرويه أما األول فبأن يكون راوي أحد اخلربين أشد حتريا وأكثر ورعا وأما 

وشدة بصريته ال ختتص بذلك اخلرب وما يتعلق به واآلخر خيتص  الثاين فضربان أحدمها أن تكون قوة علم الراوي
بذلك اخلرب وما يتعلق به أما األول فبأن يكون أحدمها أضبط وقد يكون أضبط ألنه أشد تيقظا وأوفر عقال وأغزر 

ه من فقها وقد يستدل على أنه أضبط بكونه أكثر اشتغاال باحلديث وأشد انقطاعا إليه بقلة ما يقع يف حديثه إلي



اخللل يف املعىن واللفظ وأما ما خيتص اخلرب وما يتعلق به فراجع إىل قوة طريق الراوي حنو أن يروي زيد أنه شاهد 
عمرا ببغداد يف اليوم الفالين يف وقت السحر ويروي اآلخر أنه شاهده يف ذلك اليوم بالبصرة الظهر فان طريق هذا 

حنو أن يرسل أحدمها احلديث ويسنده اآلخر على قول بعضهم ألن أظهر ودخول اللبس على الراوي واآلخر أكثر و
الثقة ال يرسل احلديث فيقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال وقد اشتدت ثقته بقول النيب صلى اهللا عليه 

ابة و سلم لذلك وحنو أن يكون أحد الراويني أشد مالبسة مبا رواه فيكون طريقه إليه أظهر فكذلك رجعت الصح
إىل أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم يف أحكام اجلنابة ورجح الشافعي رواية أيب رافع يف تزويج ميمونة على رواية 

  ابن عباس ألنا أبا رافع السفري يف ذلك فكان أعرف بالقصة وحنن نذكر اآلن األدلة على ذلك إن شاء اهللا 
حلسن ومل يرجح هبا قوم والدليل على الترجيح به أن أحد أما كثرة الرواة فقد رجح هبا الشافعي والشيخ أبو ا

اخلربين إمنا يرجتح على صاحبه بقوة يتميز هبا وكثرة العدد قوة أما اعتبار القوة يف األخبار فقد رجع إليه القائلون 
اة إذا بلغوا حدا بأخبار اآلحاد وأمجعوا على االحتياط يف اإلخبار وأما أن كثرة الرواة حتصل هبا قوة اخلرب فألن الرو

من الكثرة وقع العلم خبربهم فكلما قاربوا تلك الكثرة قوي الظن لصدقهم وألن السهو والغلط مع الكثرة أقل 
  وكذلك الكذب ألن اإلنسان يستحي أن يطلع غريه على كذبه وال يستحي إذا 

  مل يشعر به غريه 
عما يتعلق به حكم فلم يترجح بكثرة املخربين  وقاس املخالف اخلرب على الشهادة بعلة أن كل واحد منهما خرب

اجلواب إن قاضي القضاة رمحه اهللا حكى يف الدرس أن مالكا رمحه اهللا رجح إحدى الشهادتني بكثرة الشهود وغريه 
مل يرجحها بالكثرة قال ألن الشهادة أصل يف نفسه أال ترى أنه اعترب فيها لفظ خمصوص وليس جيب إذا مل جيز 

موجب القياس يف ذلك من الترجيح بقوة الظن أن ال جيري اخلرب على ذلك ألن األصل هو الترجيح الشهادة على 
بقوة الظن إذ الظن القوي مع ظن أضعف منه كالعلم مع الظن ألن يف كل واحد منهما زيادة ليست يف اآلخر فاذا 

عليه بل جيب تبقيه ما عداه على كان األصل ثبوت الترجيح بذلك فما خرج عن هذا األصل ال جيوز قياس ما عداه 
حكم األصل وقاس املخالف أيضا اخلرب على الفتوى يف أنه ال يترجح إحدى الفتويني على األخرى بكثرة املفتني 

واجلواب ما ذكرناه من أن خروج البعض من هذه املسائل عن موجب القياس ال يقتضي خروج البعض اآلخر منه 
  و رجح إحدى الفتويني بكثرة املفتني جاز وقال قاضي القضاة يف الشرح إنه ل

وأما الترجيح بزيادة الورع والتحري فامنا وجب ألن الكذب والتساهل معها أبعد فالظن لصدق الراوي أقوى 
واخلطأ مع قوة الضبط أبعد فالظن لصدق اخلرب معه يكون أقوى واخلطأ مع كون الراوي أفقه ابعد إذا كان يروي 

اللفظ فانه يستوي فيه الفقيه وغريه والغلط مع األشياء اليت ال تلتبس احلال فيها أبعد وكون  على املعىن فأما رواية
  أحد الراويني أشد مالبسة ملا ورد اخلرب فيه يبعد معه االلتباس واالشتباه 

ال  وأما ترجيح املرسل على املسند فلم يذهب إليه أكثر الناس وذهب عيسى ابن ابان إىل الترجيح به ألن الثقة
يرسل احلديث ويقول قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إال وقد وثق أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قاله قال قاضي 

  القضاة هذا الكالم يتوجه إذا قال الراوي قال النيب فأما إذا قال عن النيب فانه ال يتوجه إليه هذا 

معه الظن لكونه قائال لذلك كما حيسن مع العلم فمن  الكالم وأيضا فان قول الراوي قال النيب عليه السالم حيسن
اين أنه مل يقل قال النيب إال وظنه آكد من الظن احلاصل برواية املسند املعارض له فان قال املرسل للحديث إذا 
  أرسلت فقد حدثت عن مجاعة من الثقات فحينئذ يكون مرسله اقوى ممن أسند حديثه إىل واحد ألجل الكثرة 



وم اخلرب بكون الراوي من أكابر السلف وكونه أقدم هجرة وهذا إمنا يقع به الترجيح من حيث كان من وقد رجح ق
هذه سبيله أعرف بأحوال النيب عليه السالم واشد خربة به ورجح قوم اخلرب باحلرية والذكورية أما احلرية فال تأثري 

  ا الترجيح وكل ذلك قد دخل فيما تقدم هلا يف قوة الظن وأما الذكورية فان كان الضبط معها أشد وقع هب
وأما الترجيح مبا يرجع إىل منت اخلرب فضربان أحدمها راجع إىل لفظ اخلرب واآلخر ال يرجع إىل لفظه اما الراجع إىل 

لفظه فبأن يكون يف أحدمها اختالل يف اللفظ أو يف املعىن واآلخر سليما من ذلك فيقوى الظن لبعده عن اخلطأ 
قيل فما كان اضطراب لفظه بغري املعىن ينبغي أن ال يقبل فال معىن للترجيح عليه قيل قد يقبل إذا أمكن والسهو فان 

تأويل ذلك االضطراب على بعض الوجوه وأما ما ال يرجع إىل اللفظ فضربان أحدمها صفة حكمه واآلخر طريق 
كم واآلخر ال يكفي وما يكفي نفسه يف يشهد حبكمه فأما ما يشد باحلكم فضربان أحدمها يكفي نفسه يف ثبوت احل

ذلك ضربان احدمها دليل واآلخر أمارة فالدليل هو الكتاب والسنة املقطوع هبا ألنه إذا وقع الترجيح مبا ال يكفي 
نفسه يف ثبوت احلكم فالترجيح مبا ال يكفي نفسه أوىل وهذا مفروض يف كتاب يدل على احلكم على ضرب من 

احد تدل عليه داللة ظاهرة فحينئذ يرجح بالكتاب وإال فإن دل الكتاب داللة ظاهرة فال االشتباه ويكون خرب الو
معىن ألن يقع الترجيح به بل هو األصل يف الداللة وعلى هذا قد يعضد اإلمجاع اخلرب فريجح به وإن انعقد اإلمجاع 

  عن غريه ومن ذلك أن 

أي عمليه هو املتأخر فيكون اخلرب الذي عمل به الفريقان يكون من عمل بأحد اخلربين قد عمل باآلخر وإن مل يعلم 
  أوىل قال قاضي القضاة ألنا إذا مل نعلم أي العملني هو املتأخر كان إمجاعا وليس لنا أن ندفعه باحملتمل 

 ولقائل أن يقول سواء كان العمل بذلك اخلرب متقدما أو متأخرا فانه يكون إمجاعا ألنه إن كان متقدما فقد وافقوا
  رواية اخلرب اآلخر وكذلك إن كان متأخرا ألن رواة اخلرب اآلخر عاملون به على كل حال 

  وأما األمارة املرجحة للخرب فقياس األصول إذا شهد مبا دل عليه اخلرب 
  فأما ما ال يكفي يف ثبوت احلكم فضربان 

العقل ليس يكفي يف قبح املضرة إال أحدمها أن يوافق أحد اخلربين حكم العقل الذي جيوز االنتقال عنه وذلك أن 
بشرط أن ال يوجد دليل شرعي يدل على أن فيه مصلحة ومنفعة موفية فان وافق حكم العقل أحد اخلربين مل يرجح 

  بذلك على اخلرب اآلخر فلذلك أخرنا الكالم يف هذا القسم 
الربا وقد رجح بذلك عيس بن  والضرب اآلخر أن يعمل أكثر السلف بأحد اخلربين ويعيبوا على من خالفه كخرب

أبان ألن األغلب أن الصواب يكون مع األكثر ومينع منه قاضي القضاة ألن عمل األكثر ليس حبجة وجيوز الغلط 
  عليهم كجوازه على األقل 

  وأما الترجيح بصفة حكم اخلرب فوجوه 
  يا كان أو إثباتا منها أن يكون جكم أحد اخلربين مطابقا لألصل ويكون اآلخر ناقال عن األصل نف

  ومنها أن يكون ألحد اخلربين حكم باق باتفاق وليس كذلك للخرب اآلخر 

  ومنها أن يكون حكم أحدمها أحوط 
  ومنها أن يكون آكد 

  ومنها أن يكون حكم أحدمها قد ندبنا إىل إسقاطه 
واآلخر أن يكون هو  أما إذا كان حكم احدمها هو األصل فضربان أحدمها أن يكون األصل من حال املروي عنه



  األصل يف العقل 
فاألول حنو ما روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يصل يف الكعبة وأنه مل يقبل وهو صائم وأنه تزوج ميمونة وهو 
حالل ألن األصل هو عدم الصالة يف الكعبة وعدم القبلة وعدم التزويج فاخلرب املروي أنه صلى يف الكعبة أوىل ألن 

ى أنه صلى فيها تقتضي أن حتمل رواية من روى أنه مل يصل فيها على حسب اعتقاده وأنه خفي عليه ثقة من رو
بعض احوال النيب صلى اهللا عليه و سلم وأما رواية أم سلمة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يقبلها وهو صائم فامنا 

ئم فال مينع من األخذ هبا وعدالة راوي تزويج هي رواية عن حاهلا معه ال تعارض رواية عائشة أنه قبلها وهو صا
النيب صلى اهللا عليه و سلم ميمونة وهو حرام تقتضي أن ينسب راوي تزوجيه إياها وهو حالل إىل أنه استدام 

  األصل فكانت أوىل من هذه الرواية 
ا فرواية اإلثبات أوىل والضرب الثاين كرواية من روى حكما يقتضيه العقل حنو إسقاط عبادة ويروي اآلخر التعبد هب

ألن الظاهر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا يعلمنا ما ال نعلمه من دونه وهذا الظاهر مطابق لرواية من روى 
احلكم الشرعي فكانت أوىل وألن الظاهر مما يطابق حكم العقل أنه هو األصل املتقدم والرواية األخرى متأخره 

  ناسخ أوىل والوجه األول أقوى فكانت أشبه بالناسخ واألخذ بال
إن قيل هال عملتم مبا يوافق أصل العقل ألنه قد عضده دليل وليس كذلك احلكم الناقل قيل إن العقل إمنا ال يوجب 

  العبادة بشرط أن ال ينقل 

ح شرع فاذا روى شرع ناقل صار كأن العقل ما اقتضى نفي تلك العبادة ألن شرط اقتضائه لنفيها قد زال والترجي
واقع هبذا القبيل وإن كان اخلربان معلومني إذا احتججنا مبا ذكرناه أخريا من أن اخلرب الناقل كالناسخ ألن الناسخ 
يقدم على املنسوخ وإن كانا معلومني وذكر قاضي القضاة رمحه اهللا أن اخلربين إذا كان أحدمها نفيا واآلخر إثباتا 

  وكانا شرعيني فاهنما سواء 
ال بد أن يكون أحدمها مطابقا حلكم العقل ألنه ال فعل من األفعال إال وله يف العقل حكم إما القبح  ولقائل أن يقول

أو احلسن أو ما زاد على احلسن وليس يكون أحد اخلربين نفيا واآلخر إثباتا إال والنفي منهما نفي لواحد من هذه 
  واجب أن يكون مطابقا حلكم العقل األحكام واإلثبات منهما إثبات لبعضها فإذن أحد هذين اخلربين 

وقد مثل قاضي القضاة ذلك مبا روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى يف الكعبة وما روي أنه مل يصل فيها ومبا 
روت عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قبلها وهو صائم وما روت أم سلمة أنه ما كان يقبلها وهو صائم وليس 

ألن القبلة ونفيها والصالة ونفيها هي أفعال وليست بأحكام فيقال إهنا عقلية او شرعية وإمنا هذا مبثال املسألة 
األحكام جواز الصالة ونفي جوازها والعقل لو جترد لكان مطابقا لنفي جوازها وأهنا غري مصلحة وكون القبلة غري 

يمونة وهو حالل أو حرام هو إيقاع مفسدة للصوم هو مقتضى العقل وكذلك تزويج النيب صلى اهللا عليه و سلم م
فعل يف أحوال وليس ذلك حبكم وإمنا احلكم هو حسن ذلك مع اإلحرام أو قبحه ومقتضى العقل هو حسنه فبان أن 

أحكام هذه األفعال ليس خيلو أن تطابق العقل إما النفي منها وإما اإلثبات فان مثل ذلك بأن يقتضي العقل قبح 
ه وخرب يف وجوبه فيقال إن وجوبه وإباحته شرعيان واإلباحة نفي الوجوب فاجلواب إن الفعل ويروي خرب يف إباحت

ما تضمن اإلباحة ال يتضمن نفي الوجوب فقط ولو تضمن ذلك كان قد تضمن حكما عقليا ألن القبح قد اقتضاه 
  العقل والقبيح غري واجب فما اقتضى كونه غري واجب قد 



باحة قد تضمن نفيا وإثباتا أما النفي فنفي الوجوب وأما اإلثبات فهو كون طابق مقتضى العقل لكن ما تضمن اإل
الفعل حسنا وهو زيادة نفي الوجوب وهو حكم شرعي واخلرب الدال على الوجوب أوىل ألنه ال يعارض خرب 
ا اإلباحة يف اقتضائه نفي القبح ألن الواجب غري قبيح وال يعارضه يف اقتضائه احلسن ألن الواجب حسن وإمن

  يعارضه يف نفي اإلجياب وهذا هو حكم العقل واإلجياب هو احلكم املنقول فكان أوىل 
فأما إذا كان أحد اخلربين يقتضي إثبات حد واآلخر يقتضي نفيه فقوم رجحوا اخلرب املسقط للحد ألن احلد يسقط 

طه وقاضي القضاة يقول مها بالشبه وبتعارض البينتني فوجب إسقاطه بتعارض اخلربين ويكون ذلك كالشبه يف إسقا
سواء ألن احلد إمنا يسقط عن األعيان بالشبه فأما إثباته يف اجلملة يف الشريعة فمفارق إلثباته وإسقاطه يف أعيان 

األشخاص ولقائل أن يقول إن تعارض البينتني يف احلد إذا كان شبهه يف إسقاطه األعيان مع ثبوته يف أصل الشريعة 
  جلملة إذا تعارض خربان ومل يقدم له حالة ثبوت أوىل فبأن جيب إسقاطه يف ا

وأما إذا تضمن أحد اخلربين احلرية وتضمن اآلخر الرق فذكر قاضي القضاة يف الشرح أهنما سيان وقال غريه املثبت 
يبطل للحرية أوىل ألن احلرية ال يعترضها من األسباب املبطلة هلا ما يعترض الرق وال يبطل احلرية بعد ثبوهتا كما 

  الرق بعد ثبوته فكانت احلرية آكد 
فأما إذا اقتضى أحد اخلربين احلظر واقتضى اآلخر اإلباحة فان أحدمها ال بد من كونه مطابقا ملقتضى العقل فيكون 
الناقل عنه أوىل ولكن ال ميتنع أن ينظر هل للحظر وجه ترجيح كما أن النقل عن أصل العقل وجه ترجيح فان قيل 

ر واإلباحة شرعيني إذا كان حكم العقل الوجوب قيل ليس كذلك ألن اخلرب احلاظر هو الناقل عن قد يكون احلظ
  موجب العقل الذي هو الوجوب واخلرب املبيح ال يعارض حكم العقل من حيث اقتضى احلسن وإمنا يعارضه من 

ظر هل هو وجه ترجيح جيري حيث ينفي الوجوب وال معارضة بينه وبني اخلرب احلاظر من هذه اجلهة والقول يف احل
هكذا ال خيلوا اخلربان اللذان أحدمها حاظر واآلخر مبيح إما أن يكون ألحدمها حكم باق أو ال يكون ألحدمها 

حكم باق فان كان له ذلك فإما أن يكون ذلك احلكم يعلم بقاؤه بذلك اخلرب أو بغريه فان مل يعلم إال بذلك اخلرب 
املسلمون عليه ألجل ذلك اخلرب فانه يدل ذلك على ثبوت اخلرب وبقائه ألنه لو مل  حنو أن يكون حكما شرعيا أمجع

يكن كذلك مل يثبت حكمه وإن كان ذلك احلكم الباقي يعلم بغري ذلك اخلرب مل يثبت حكمه وإن كان ذلك احلكم 
 من غريه حنو ما روي الباقي يعلم بغري ذلك اخلرب فانه ال يدل على ثبوت احلكم وصحته فال يكون ذلك اخلرب أوىل

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه سئل عن مس الذكر هل فيه وضوء فقال ال هل هو إال بضعة منك فان كون 
الذكر بضعة من اإلنسان وإن كان باقيا فليس بقاؤه ألجل هذا اخلرب فيدل على بقاء اخلرب فأما إن مل يكن ألحد 

ال احلاظر أوىل وقال الشيخ ابو هاشم وعيسى ابن أبان رمحهما اهللا اخلربين حكم باق فان الشيخ ابا احلسن ق
يطرحان ويرجع اجملتهد إىل غريمها من األدلة الشرعية أو البقاء على حكم العقل ووجه قوهلما هو أنا إذا علمنا تقدم 

لعمل به بدال من أحد هذين اخلربين ومل يعلم ايهما هو املتقدم جاز كون كل واحد منهما هو املتأخر الذي جيب ا
صاحبه وليس جيوز استعماهلما ألنا فرضنا الكالم يف خربين متنافيني ولذلك احتجنا إىل الترجيح وال جيوز العمل 
على أحدمها ألنه ليس العمل على أحدمها أوىل من العمل على اآلخر فلم يبق إال إطراحهما وجريا جمرى عقديت 

لى اآلخر فاهنما تبطالن ألنه ليس أحدمها أوىل من اآلخر وجرى جمرى وليني على امرأة وال يعلم تقدم أحدمها ع
  الغرقى يف أنه إذا مل يعلم تقدم أحدمها على اآلخر بطل حكم اإلرث بينهم 

فان قيل فيجب أن ال يعملوا على حكم العقل جلواز أن يكون هو املفسدة قيل إمنا يلزم ذلك بدليل شرعي ناقل وال 
  ارض ألن التعارض والتمانع يصري الشرع كأنه مل يكن فينفرد حكم العقل دليل يف الشرع مع التع



واجلواب عن الشهبة هو أن قوهلم إذا جاز أن يكون كل واحد من اخلربين هو املتأخر فلم يكن العمل بأحدمها أوىل 
به ذلك عقديت من اآلخر هو نفس اخلالف ألن املخالف يقول بل العمل على احلاظر أوىل وإن جوزنا تقدمه وال يش

الوليني على املراة ألنه ليس أحد العقدين حاظرا واآلخر مبيحا وكذلك الغرقى ملا ترافع موهتم ألنه ليس فيهم جهة 
  خمتصة للحظر وجهة خمتصة لالباحة 

  وقد نصر القول األول بوجوه 
يتعبدنا اهللا حبظره وقد يتعبدنا  منها أن احلظر أدخل يف التعبد من اإلباحة ألنه أشق فكان أوىل واجلواب إن الفعل قد

اهللا باعتقاد إباحته وقد يرد الشرع باباحته ما مل يكن يف الفعل مباحا كما يرد حبظر ما مل يكن حمظورا فليس أحدمها 
  أدخل يف التعبد من اآلخر 

كان احلظر  ومنها أنه إذا تعارض خربا حظر وإباحة فقد حصلت جهة حظر وجهة إباحة وهاتان اجلهتان مىت اجتمعتا
أوىل أال ترى أن األمة بني شريكني ملا اجتمع فيها ملك هذا الشريك فهو مبيح له الوطيء وملك اآلخر وهو حاظر 

كان احلظر أوىل اجلواب إن ملك أحد الشريكني لبعض األمة ليس جبهة مبيحة للوطيء با اجلهة املبيحة للوطيء 
ا لو انفردت أباحت واألخرى لو انفردت حظرت واخلربان كل ملك مجيعها فلم حيصل يف هذه األمة جهتان إحدامه

  واحد منهما لو انفرد لثبت حكمه 
ومنها لو غرق مجاعة من األقارب وخفي علينا تقدم بعضهم على بعض جعلناهم كأهنم غرقوا معا ومل نؤرث بعضهم 

ا منزلة من مل ميوتوا وفرق بينهما من بعض وغلبنا حظر التوارث بينهم اجلواب إن ذلك حجة ملخالفهم ألهنم قد نزلو
قاضي القضاة بأن الغرقى جيوز أن يكونوا غرقوا معا فجاز أن جنريهم هذا اجملرى أما اخلرب احلاظر واملبيح فال جيوز 

  كوهنما واردين معا فلم 

  يصح تقديرمها هذا التقدير 
ملكلف وإن كان مباحا مل يضره تركه وليس ومنها أن العمل على احلظر أحوط ألنه إن كان الفعل حمظورا فقد جتنبه ا

  كذلك إذا استباحه وفعله ألنه ال ميتنع أن يكون حمظورا فيكون بفعله له فاعال حملظور 
إن قيل وهو معذر إذا عمله على احلظر ألنه قد اعتقد قبحه وال يأمن كونه مسنا فيكون مقدما على اعتقاد ال يأمن 

ن حمظورا فاستباحه اإلنسان كان بفعله وباعتقاد إباحته مقدما على قبيحني وإذا كونه جهال فاجلواب إن الفعل إذا كا
كان مباحا فتجنبه معتقدا حلظره كان مقبحا باعتقاد حظره فصار التعزير يف ذلك أكثر وكان العدول إىل جتنبه أوىل 

فعل أوىل من اإلقدام عليه ألنه ليس الغرض إال الترجيح بوجه له ضرب من القوة وأيضا فانه إذا ثبت أن جتنب ال
وهو الذي تعارض فيه اخلربان قطعنا على أن اعتقاد جتنبه وحظره ليس جبهل وال قبيح وال نكون مقدمني على 

  اعتقاد ال يؤمن كونه جهال فهذا الوجه أوىل يف االحتجاج من كل ما سلف 
 وجب مثله يف اخلربين قيل أحد مل يقل يف فان قيل أليس إذا تعارضت البينتان يف امللك مل تسقطا وعمال عليهما فهال

اخلربين املتنافيني كذلك فان قيل فهال اطرحتم البينتني مجيعا كما اطرحتم اخلربين قيل ألنه ميكن العمل عليهما بأن 
جيعل الدار ملكا بني املتداعيني وأجاب قاضي القضاة بأن البينتني جيوز صدقهما بأن يشهد كل واحد منهما مبا شهد 

ملكان اليد والتصرف وجيوز أن يكون املتداعيان متصرفني يف امللك فيثبت لكل واحد منهما امللك حبكم اليد  به
  وليس جيوز ورود اإلباحة واحلظر معا فينقال معا 

  الكالم يف القياس واالجتهاد



  فصل يف ذكر أبواب القياس 
شروطه والكالم يف ورود التعبد به ينبغي أن يتقدمه اعلم أن الغرض بالكالم يف القياس أن نبني أنه متعبد به ونبني 

جواز التعبد به وكال األمرين يبتىن على الكالم يف ماهية القياس وملا كان القياس الشرعي أمارة وجب أن نبني أول 
ما األمارات وما أقسامها مث نذكر ما القياس وما يتصل به مث نذكر جواز التعبد به ونفي جواز ذلك وذلك يتضمن 
أبوابا منها جواز التعبد به يف اجلملة ومنها جواز تعبد النيب صلى اهللا عليه و سلم به ومنها جواز تعبد من عاصره به 
ومنها أنه ال جيوز التعبد به يف مجيع الشرعيات وأما ورود التعبد فيتضمن أيضا أبوابا منها ورود التعبد به يف اجلملة 

التعبد بالقياس أم ال ومنها هل يفقتر التعبد بالقياس إىل أن ينص لنا على  ومنها هل النص على علة احلكم يكفي يف
األصل املقيس عليه وإىل إمجاع االمة على تعليل األصل أم ال ومنها هل تعبد النيب عليه السالم بالقياس ومنها هل 

كلم يف شروط القياس تعبد به من عاصره ومنها هل يوصف القياس املتعبد به بأنه دين ومأمور به وبعد ذلك نت
  وذلك يشتمل على أبواب سنذكرها إن شاء اهللا 

  باب يف األمارات وأحكامها

اعلم أن األمارة هي اليت النظر الصحيح فيها يؤدي إىل الظن وبذلك نتميز من الداللة واملتكلمون يسمون كل ما 
  هذه سبيله أمارة عقليا كان أو 

كالقياس وخرب الواحد أدلة وال يسمون األمارات العقلية أدلة كاألمارة شرعيا والفقهاء يسمون األمارات الشرعية 
  على القبلة وعلى قيم املتلفات والكالم يف ذلك كالم يف عبارة ال طائل يف اإلكثار منه 

وأما قسمة األمارات فقد ذكر فيها عدة وجوه منها احملكى عن الشيخ أيب احلسن رمحه اهللا وهي أن أدلة الشرع اليت 
ت بنص وال ظاهر منها ما يسمى قياسا ومنها ما يسمى دليال على صحة العلة ومنها ما يسمى دليال على موضع ليس

احلكم ومنها ما يسمى دليال على املراد بالعبارة املشتركة هذا ما له اصل معني فأما ما ال أصل له معني فنحو ما 
قع الرد إليه ألن كثريا من هذه األقسام ال يقع الرد إليه يتوصل به إىل قيم املتلفات وليس يعين باألصل ها هنا ما ي

  وإمنا أراد باألصل ها هنا طريقة يشار إليها 
وحنن نقسم ما ذكره فنقول ادلة الشرع إما ظاهر ونص وإما غري ظاهر وغري نص وما ليس بظاهر منه ما ال حيصل 

طريقة معينة يشار إليها وملا كان كل دليل فله مدلول  فيه طريقة معينة مثل ما يتوصل به إىل قيم املتلفات ومنه ما له
وجب فيما له طريقة معينة أن يدل على مدلول وال خيلو مدلوله إما أن يكون حكما وإما دليال على حكم فما يدل 

على حكم مما له طريقة يشار إليها فهو القياس وما يدل على دليل حكم فمنه ما يدل على علة حكم ألن علة 
يل على احلكم وذلك حنو ما كان يستدل به على أن الكيل أوىل من الطعم يف كونه علة الربا ومنه ما يدل احلكم دل

على مراد اهللا سبحانه خبطابه املشترك حنو ما يدل على أن املراد بآية األقراء احليض ومنه ما يدل على أن اهللا سبحانه 
ا هبتك صوم شهر رمضان مع ضرب من املأمث وهذا هو أراد بالكفارة املعلقة باجلماع يف الصوم هو أن يعلقه

  االستدالل على موضع احلكم 
  قال قاضي القضاة كان ينبغي أن يذكر فيها االستحسان وأجاب عن 

ذلك بأن االستحسان إما أن يكون عدوال إىل قياس أوىل من قياس فقد ذكر الشيخ أبو احلسن القياس يف مجلة 
 نص وليس غرضه قسمة النصوص فيدخله يف مجلته وقال أيضا كان ينبغي أن يذكر أقسامه وإما أن يكون عدوال إىل



ما حيتج به أصحاب أيب حنيفة من قوهلم إن العبادة إذا مل تفسد لعدم صفة من صفاهتا فبأن ال تفسد بوقوع تلك 
اس وذلك أن الصفة على وجه الفساد أوىل وللشيخ أيب احلسن أن جييب على ذلك بأن هذا داخل يف مجلة القي

العبادة اليت قد انتفت عنها الصفة واليت قد حصلت فيها الصفة على وجه الفساد قد اشتركا يف أهنما مل خيتصا 
بالصفة على وجه الصحة وقال أيضا كان ينبغي أن يذكر يف ذلك استدالهلم على أن انكشاف ربع الساق يف 

املواجه له يرى ربعه وأليب احلسن ان يقول إن هذا الصالة يفسدها وهو قوهلم إن انكشاف مجيعه يفسدها ألن 
داخل يف مجلة القياس ألين قد علمت أن العلة املفسدة للصالة إذا انكشف مجيعه هو إمكان رؤية ربعه وهذه العلة 

  قائمة يف انكشاف ربعه فاجلمع بينهما قياس 
غري مستنبطة واليت ليست مستنبطة وقسمة أخرى حمكية عن الشافعي رمحه اهللا وهي أن أدلة الشرع مستنبطة و

يدخل فيها خطاب اهللا عز و جل وخطاب رسوله وأفعاله وخطاب االمة وافعاهلا واملستنبطة ضربان احدمها حتقق فيه 
العلة واآلخر ال حتقق فيه العلة أما الذي حتقق فيه العلة فضربان أحدمها ال يقوى شبه الفرع فيه إال بأصل واحد 

ياس معىن كرد العبد إال األمة يف تنصيف احلد واآلخر يقوي شبهة باصول خمتلفة وأن يرجح ويسميه قياس علة وق
شبهه بأحدمها حنو شبه العبد املتلف باململوكات وباحلر الذي ديته مقدرة ويسمى ذلك قياس غلبة األشباه وما ال 

ألخ واجلد يف املرياث وهذا املثال حتقق فيه العلة هو إجيابه على من هو خارج املصر حضور اجلمعة وحنو اشتراك ا
خارج من هذا القسم ألن العلة فيه حمققة وهو اإلدالء بامليت ويبعد أن يستدل على األحكام بطريقة مستنبطة ال 

  حتقق فيها العلة ألن العلة هي الطريق إىل احلكم فما مل حتقق مل ميكن التوصل إىل احلكم 

  ه فحص ونظر ويسمي االستدالل قياسا لوجود التعليل فيه وكان الشافعي يسمي القياس استدالال ألن
وقسم قاضي القضاة رمحه اهللا يف العمد األمارات قسمة هذا معناها األمارات اليت ليست بأخبار آحاد إما أن يكون 

  هلا أصل يقع الرد إليه وهو القياس وإما أن ال يكون هلا أصل يقع إليه الرد وهو ضربان 
مارة فيه كاألمارة اليت يفصل هبا بني العمل القليل والكثري يف الصالة إذ املرجع بذلك إىل ما أحدمها ال يتلخص اال

يغلب يف الظن من غري أمارة ميكن تعيينها وال ميكن أن جيعل أمارة العمل القليل يف الصالة أن ال يغلب على ظن 
العقرب يظن أنه ليس يف الصالة ومع ذلك فهو املشاهد لفاعله أنه ليس يف الصالة ألن من يشاهد غريه يقتل احلية و

  من العمل القليل 
والضرب اآلخر ميكن تلخيص األمارة فيه وهو ضربان أحدمها أمارة عقلية واآلخر أمارة مسعية واألمارة العقلية هي 

ألول فقيم اليت ال حيتاج يف كوهنا أمارة إىل مسع وهي ضربان احدمها احلكم املتعلق هبا عقلي واآلخر مسعي أما ا
املتلفات احلكم فيه عقلي وهو قدر القيمة واألمارة عقلية وهي اختبار عادات الناس يف البيع وميكن تلخيص األمارة 

  يف ذلك ألن من قوم الثوب بعشرة دراهم لو قيل له مل قومته لقال إن عادة الناس أن يبيعوا مثله بعشرة دراهم 
زيد ثوب عمرو أن خيرق عمرو ثوب زيد قيل إن زيدا لو أمكنه أن ال  إن قيل هال أوجبتم من جهة العقل إذا خرق

خيرق ما خرقه من ثوب عمرو وجب عليه أن ال خيرقه ومل يوجد معىن لذلك فاذا مل ميكنه ذلك وجب عليه ما جيري 
  هذا اجملرى وهو سد الثلمة اليت أحدثها بدفع املثل أو القيمة حىت يصري كأنه مل حيدث ما أحدث 

  يل إنه إذا خرج من القيمة فقد نفى شفاء الغيظ قيل إن غيظ فان ق

  اجملين عليه يزول خبروج اجلاين من القيمة أو املثل مع االعتذار أو مع إلزام احلاكم إياه ذلك 
وأجاب قاضي القضاة رمحه اهللا عن السؤال بأن زيدا إذا خرق ثوب من خرق ثوبه فقد أضر بنفسه حني مل يتعوض 



لف مبال غريه واإلضرار بالنفس من غري فائدة قبيح وسأل نفسه فقال هال كانت الفائدة يف ذلك من ماله التا
التشفي فقال التشفي إمنا حيسن تبعا حلسن ختريق ثوب اجلاين فاذا مل حيسن ذلك مل حيسن التشفي ولقائل أن يقول إمنا 

لبطالن كون التشفي وجها يف حسنه خبالف يقبح ختريق ثوب اجلاين إذا بينتم أنه ال حيسن التشفي فقبحه تابع 
  قولكم إن التشفي تابع حلسن التخريق 

وأما األمارة العقلية اليت حكمها مسعي فنحو األمارات العقلية اليت يتوصل هبا إىل جهة القبلة وحكمها السمعي 
جه إىل تلك اجلهة وجوب التوجه يف تلك اجلهة وعلى التحقيق حكمها هو كون القبلة يف تلك اجلهة ووجوب التو

هو تابع حلكمها إال أن ذلك ال خيرج وجوب التوجه إىل تلك اجلهة من أن يكون من أحكام هذه األمارة على بعض 
  الوجوه 

وأما األمارة السمعية فهي اليت يفتقر يف كوهنا أمارة إىل مسع وال خيلو حكمها إما أن يكون مسعيا أو عقليا إال أنه ال 
عقليا ألن العقل أسبق من السمع وطريق الشيء ال جيوز أن يتأخر عنه وأما اليت حكمها جيوز أن يكون حكمها 

مسعي فنحو جعل املسجد أمارة فاصلة بني احلالة اليت جيوز لالمام إذا أحدث أن يستخلف فيها وبني احلالة اليت ال 
تبار بالشرع علم كونه أمارة جيوز له ذلك من حيث بين املسجد للصالة الواحدة فكان كالصف الواحد فهذا االع

واحلكم املتعلق به مسعي وكذلك وجوب مصري أهل القرى إىل صالة اجلمعة إذا مسعو األذان هو حكم مسعي وكون 
  مساع األذان أمارة لذلك معلوم بالسمع 

 ذلك االجتهاد فان قيل ومل قلتم إن ما ال يتلخص فيه طريقة معينة ال بد فيه من أمارة قيل ألن اهللا سبحانه كلفنا يف
والنظر وال بد من أن جنتهد يف طريق إما داللة وإما أمارة فإذا مل يكن داللة فال بد من أمارة وإن مل يتلخص العبارة 
عنها وهلذا جيد اإلنسان يف نفسه أمرا يتوصل به إىل الظن فان ما عمله يف الصالة عمل قليل وإن مل يتلخص العبارة 

  عنه 
بد من أن يكون بينها وبني ما هي أمارة فيه تعلق لوال ذلك مل يكن بأن يكون أمارة عليه أوىل واعلم أن األمارة ال 

من أن ال يكون أمارة عليه أو أمارة على غريه وذلك التعلق ضربان أحدمها أن تكون األمارة كاملؤثرة يف مدلوهلا 
لى األمر األكثر ويكون مدلوهلا كاملؤثر فيها على األكثر واألغلب واآلخر أن تكون لوال مدلوهلا ملا كانت األمارة ع

وجيوز حصول األمارة على الندرة من دون مدلوهلا مثال األول من العقليات الغيم الرطب يف زمن الشتاء ألنه 
كاملؤثر يف نزول املطر وهو أمارة عليه ومثاله أيضا دين اإلنسان فانه مؤثر يف جتنبه الكذب وهو أمارة عليه ومثاله يف 

رعيات وجود علة األصل يف الفرع فاهنا أمارة لثبوت حكمه وهي طريقنا إىل ثبوت احلكم فيه إذا دل الدليل الش
على وجوب القياس ومثال القسم الثاين من العقليات أن نعلم أن يف بعض املنازل مريضا قد شفي مث يسمع الصراخ 

ه مل يكن الصراخ يف األكثر وإن جاز أن يكون من داره فذلك أمارة على موته وموته هو املؤثر يف الصراخ ولوال
سبب حدوثه غري موته ومثاله من الشرعيات ثبوت احلكم يف األصل مع وصف وانتفاؤه يف األصل عند انتفائه 

فذلك أمارة لكون ذلك الوصف علة للحكم يف األصل ألن حصول احلكم حبصول الوصف وانتفاؤه بانتفائه طريق 
يكن داللة فهو إذا أمارة على ذلك ولوال أن ذلك الوصف هو علة احلكم مل حتصل هذه  إىل كون ذلك علة فاذا مل

األمارة أعين ثبوت احلكم بثبوت الوصف وانتفاؤه بانتفائه وإذا ثبت أن ذلك الوصف هو علة احلكم يف األصل 
ة على أن بعض ثبت كونه أمارة على وجوب احلكم يف الفرع وليس ميتنع كون احلكم على كيفية خمصوصة أمار

  أوصاف األصل هو علة حكمه 



  وتكون العلة أمارة على وجوب احلكم يف الفرع 

  باب يف القياس ما هو

اختلف الناس يف حد القياس فحده بعضهم بأنه استخراج احلق وهذا يلزم عليه أن يكون استخراج احلق 
الل وحده بعضهم بأنه التشبيه وهذا يلزم باالستدالل بالنصوص والظواهر قياسا ويلزم ذلك أيضا من حده بأنه استد

عليه أن يكون من قال إن االرز يشبه الرب يف الصالبة قائسا وأن يوصف اهللا سبحانه بانه قائس إذا شبه بني الشيئني 
وحده الشيخ أبو هاشم بأنه محل الشيء على غريه وإجراء حكمه عليه فان أراد إجراء حكمه عليه ألجل الشبه 

التصريح بذلك وإن مل يرد ذلك مل يصح ألن إثبات احلكم يف الشيء من غري تشبيه بينه وبني  فصحيح وكان جيب
غريه يكون مبتدأ ومن ابتدأ فأثبت يف الشيء حكما ال يكون قائسا وإن اتفق أن يكون ذلك احلكم ثابتا يف غريه 

  من الشبه وحده قاضي القضاة رمحه اهللا بأنه محل الشيء على الشيء يف بعض أحكامه لضرب 
وأبني من هذا أن حيد بأنه حتصيل حكم األصل يف الفرع الشتباههما يف علة احلكم عند اجملتهد وقد دخل يف ذلك 

اجلمع بني الشيئني يف اإلثبات ويف النفي وإمنا قلنا الشبه عند اجملتهد ألن اجملتهد قد يظن أن بني الشيئني شبها وإن مل 
ياسا وإمنا حددنا القياس مبا ذكرنا ألن املعقول من القياس أن يكون قياس شيء يكن بينهما شبه فيكون رده إليه ق

على شيء أال ترى أن اإلنسان إذا قال قست هذا الشيء قيل له على ماذا قسته ولو أثبت اإلنسان حكم الشيء 
ه يف احلد ألنه داخل يف غريه ال لشبه بينهما لكان مبتدئا باحلكم فيه غري مراع حلكم األصل ومل يشرط اعتبار الشب

  يف املعقول من القياس ال ألن القياس ال يصح من دونه 

إن قيل أليس الفقهاء يسمون قياس العكس قياسا وليس هو حتصيل حكم األصل يف الفرع الشتباههما يف علة 
ن الصوم من احلكم بل هو حتصيل نقيض حكم األصل يف الفرع الفتراقهما يف علة احلكم مثاله قول القائل لو مل يك

شرط االعتكاف ملا كان من شرطه وإن نذر أن يعتكف بالصوم كالصالة ملا مل تكن من شرط االعتكاف مل تكن من 
شرطه وإن نذر أن يعتكف بالصالة فاألصل هو الصالة واحلكم هو نفي كوهنا شرطا يف االعتكاف وليس يثبت هذا 

جيتمعا يف العلة بل افترقا فيها ألن العلة اليت هلا مل تكن الصالة  احلكم يف الفرع الذي هو الصوم فإمنا يثبت نقيضه ومل
شرطا يف االعتكاف هي كوهنا غري شرط فيه مع النذر وهذا املعىن غري موجود يف الصوم ألنه شرط مع النذر 
حكمه  اجلواب انه إذا كان املعقول من القياس أن يكون قياس شيء على شيء وال يكون قياسا عليه إال وقد اعترب

وال يكون القياس معتربا حبكمه إال وقد اعترب الشبه بينهما إذا كان ذلك ال يتم يف قياس العكس وجب تسميته 
  قياسا جمازا من حيث كان الفرع معتربا بغريه على بعض الوجوه فال جيب إذن دخوله يف احلد 

صيل احلكم يف الشيء باعتبار تعليل وجيوز أن حند القياس حبد يشتمل قياس الطرد والعكس فنقول القياس هو حت
غريه وهذا احلد يشتمل على كال القياسني أما قياس الطرد فقد حصل احلكم يف فرعه باعتبار تعليل األصل وأما 

  قياس العكس فانه قد اعترب تعليل األصل لنفي حكمه من الفرع الفتراقهما يف العلة 
العكس وقياس الطرد هو ما ذكرناه أوال وقياس العكس هو وإذا حددنا القياس بذلك قسمناه إىل قياس الطرد و

  حتصيل نقيض حكم الشيء يف غريه الفتراقهما يف علة احلكم 
فأما حكم القياس الشرعي فهو املنقسم إىل كون الفعل قبيحا وحسنا ويكون فعله أوىل من تركه أو يكون تركه أوىل 



  من فعله وكونه واجبا 
  ضاة أنه مستعمل يف أربعة أشياء أحدها وأما األصل فقد ذكر قاضي الق

الطريق إىل الشيء كالكتاب هو أصل األحكام وأحدها احلكم املقيس عليه وهو أصل القياس واحدها الشيء الذي 
ال يصح العلم بغريه إال مع العلم به كاملوصوف والصفة وأحدها احلكم الذي ال يقاس عليه غريه كدخول احلمام 

ال إن هذا أصل يف نفسه وميكن أن يقال إن قولنا أصل يستعمل على احلقيقة وعلى اجملاز بغري عوض مقدر فإنه يق
فاملستعمل على احلقيقة هو ما يتفرع عليه غريه ويستند إليه وهو ضربان أحدمها يتفرع عليه صحته كالعلم بصفة 

ر يتفرع عليه العلم الشيء يتفرع على العلم بالشيء وقد يوصف الشيء أيضا بأنه أصل الصفة والضرب اآلخ
بالشيء بأن يكون طريقا إليه وهو ضربان أحدمها يكون طريقا إليه بطريق التشبيه وهو أصل القياس واآلخر بغري 

طريق التشبية وهو النصوص وغريها وأما املسمى اصال على اجملاز فهو دخول احلمام باجرة غري مقدرة وإمنا جتوزنا 
  ل املتقدم ذكرها من حيث مل يستفد حكمه من غريه بتسميته ذلك اصال ألنه أشبه األصو

فاما أصل القياس فقد اختلف الناس فيه فقال املتكلمون األصل الذي يقاس عليه االرز هو اخلرب الدال على ثبوت 
الربا يف الرب وقال الفقهاء بل هو الشيء يثبت حكم القياس فيه بالنص كالرب أو يقول هو الشيء الذي يسبق العلم 

ل حكم القياس فيه وقال بعضهم بل هو حكم القياس من حيث هو ثابت بالنص حنو كون الرب حراما والكالم حبصو
يف ذلك من وجهني أحدمها ما الذي يقع النظر فيه حىت يعلم حصول احلكم يف االرز واآلخر قولنا هل فائدة قولنا 

أنه أصل أما الكالم يف األول فهو أن القائس أصل ثابتة يف كل واحد من هذه األشياء أم ال وأنه أحرى أن يوصف ب
ينظر أي األوصاف يؤثر يف قبح بيع الرب متفاضال فنظره يتعلق باحلكم وبالعلة مث ينظر هل العلة موجودة يف األرز أم 
ال فان كانت موجودة تبعها احلكم ولو علم قبح بيع الرب متفاضال ضرورة أمكنه قياس االرز عليه وإمنا حيتج االرز 

  ىل االستدالل باخلرب على ثبوت الربا يف الرب ألنه ليس يعلم ذلك ضرورة وال إ

بدليل عقل وهذه اجلملة ال بد منها وال خالف فيها فان خالف فيها أحد فيما ذكرناه يفسد قوله والكالم يف الوجه 
حيح ألنه عليه يتفرع قبح الثاين هو أن وصف اخلرب الثاين على قبح بيع الرب متفاضال بأنه أصل لقبح بيع األرز ص

بيع االرز متفاضال من حيث كان اخلرب داال على ما إذا نظرنا فيه فعلمنا علة القبح أو ظنناها أثبتنا القبح يف االرز 
وأما وصف الرب بأنه أصل ففائدته أن العلم حبكمه بسبق العلم حبكم االرز وأن حكم االرز يتفرع على حكم الرب 

ألن الشيء اصل لصفته يبني أن حكم االرز يتفرع على حكم الرب هو أنا إذا نظرنا يف حكم والرب نفسه أصل حلكمه 
الرب وظننا علته أمكننا قياس االرز عليه فصار حكم االرز متفرعا على حكم الرب من هذه اجلهة وليس يلزم على هذا 

لذي إذا نظرنا فيه ويف صفاته يوصلنا أن يوصف الرب قبل الشرع بأنه اصل ألنه إمنا كان اصال إذا ثبت فيه احلكم ا
إىل حكم غريه ومعلوم أن الربا مل يكن ثابتا يف الرب قبل الشرع فلم يكن إذ ذاك اصال وإذا كان لوصف الرب بأنه 

أصل وجه صحيح مل نلم الفقهاء على االصطالح على وصف ذلك بأنه اصل فأما وصف حكم الرب بأنه أصل حلكم 
  ألن حكم االرز يتفرع على حكم الرب من الوجه الذي ذكرناه  االرز فله وجه صحيح ايضا

إن قيل ليس خيلو كون الرب حراما إما أن يكون فعلنا أو اعتقادنا قبح بيع بعضه ببعض متفاضال وإن كان هو فعلنا 
تقادنا فكان ينبغي أن ال يصح القياس لو مل يوجد فعلنا لبيعه متفاضال وإن كان هو اعتقادنا كون ذلك حراما فاع

لذلك ليس حبرام فيقاس عليه بيع االرز فإذن األصل هو اخلرب اجلواب ان من جعل حكم الرب هو األصل يقول إن 
احلكم هو قبح بيعه متفاضال وليس هو جمرد الفعل وال اعتقادنا كما أنا نقيس الكذب الذي فيه نفع على الكذب 



 وال على علمنا بقبحه ألن علمنا ليس بقبح وليس قبحه العاري عن نفع ودفع ضرر وال نقيسه على جمرد كونه فعال
معلوما بدليل فيقال إن القياس يقع على دليله وليس يقف صحة القياس على وجود بيع الرب متفاضال النه لو مل 

  يوجد ذلك أمكننا أن نقول لو وجد لكان قبيحا ألنه 

أنه لو مل يوجد كذب أمكننا أن نقول لو وجد  مكيل جنس وهذا قائم يف االرز فوجب قبح بيعه معه متفاضال كما
الكذب العاري من دفع مضرة ونفع لكان قبيحا ألنه كذب وهذا حاصل يف الكذب الذي فيه نفع على أن القائل 
إن كون بيع الرب متفاضال حراما إما أن يكون بيعنا له متفاضال وإما أن يكون اعتقادنا كونه حراما قد جعل كونه 

عتقاد ومعتقد االعتقاد غري االعتقاد وهو أيضا أمر زائد على كون الفعل فعال ألن كون الفعل حراما معتقدا ال
حراما أمر زائد على كونه فعال وهلذا كان اعتقاد أحدمها مفارقا العتقاد اآلخر والفقهاء يقولون حترمي الفعل ويعنون 

األصل وجها صحيحا وإن كان األول أن  بذلك كونه حراما فصح أن لكل واحد من األقاويل املذكورة يف معىن
  يكون احلكم هو األصل 

وأما الفرع يف القياس فهو عند املتكلمني احلكم املطلوب إثباته بالتعليل كقبح بيع االرز متفاضال ألنه هو املتفرع 
ليه على غريه دون نفس االرز وعند الفقهاء ان الفرع هو الذي يطلب حكمه بالقياس وهو أيضا الذي يتعدى إ
حكم غريه أو الذي يتأخر العلم حبكمه كاالرز وإمنا مسوا ذلك فرعا ألن حكمه يتفرع على غريه وما ذكره 

  املتكلمون أوىل ألن نفس االرز ليس يتفرع على غريه وإمنا املتفرع حكمه 
سمني يف وأما الشبه فهو ما يشترك فيه الشيئان من الصفات سواء كانت صفة ذاتية أو غري ذاتية كاشتراك اجل

  السواد وقد يكون صفة تفيد حكما عقليا أو مسعيا وغرض الفقهاء من ذلك ما اقتضى احلكم السمعي 
وأما التشبيه فقد قيل هو يف األصل ما به يكون الشيء مشبها لغريه كالتحريك هو ما به يكون الشيء حمركا لغريه 

تقد أن اهللا عز و جل يشبه األشياء إنه مشبه وان خربه فقد استعمل يف االعتقاد والظن واخلرب فيقال ملن أخرب أو اع
  تشبيه 

  فأما قولنا علة فمستعمل يف عرف اللغة ويف عرف الفقهاء ويف عرف 

املتكلمني أما يف عرف اللغة فمستعمل فيما أثر يف أمر من االمور سواء كان صفة أو كان ذاتا وسواء آثر يف الفعل 
 خروج عمرو ويف أن ال خيرج عمرو ويسمون املرض علة ألنه يؤثر يف فقد أو يف الترك فيقال جميء زيد علة يف

التصرف وأما العلة يف عرف الفقهاء فهي ما أثرث حكما شرعيا وإمنا يكون احلكم شرعيا إذا كان مستفادا من 
ت أوجبت الشرع وأما يف عرف املتكلمني فتستعمل على اجملاز وعلى احلقيقة أما على احلقيقة فتستعمل يف كل ذا

حاال لغريها كقول بعضهم إن احلركة علة موجبة كون املتحرك متحركا وأما استعماله على اجملاز فمنه أن تكون 
العلة مؤثرة يف االسم كقولنا السواد علة يف كون األسود أسود أي هو علة يف تسميته أسود ومنه ما يؤثر يف املعىن 

انتفاء السواد ومنه ما يؤثر يف اإلثبات وهذا منه ذات كتأثري السبب يف  وهذا منه ما يؤثر يف النفي كتأثري البياض يف
املسبب ومنه صفة تقتضي صفة كاقتضاء صفة اجلوهر كونه متحيزا هذا على قول شيوخنا وإمنا مسوا كل واحد من 

األول علة على  ذلك علة ألن هلا تأثريا يف اإلجياب إال أهنم ال يسمون هذه األقسام علال إال نادرا ومسوا القسم
  احلقيقة ألهنا موجبة على كل حال من غري شرط وليس كذلك األقسام األخر 

وأما املعلل فهو ما طلبت علته فعلل هبا وهذا هو احلكم الثابت يف األصل ألنه الذي يعلم أوال مث يطلب علته فيعلل 
  هبا 



هو ثابت يف الفرع ال من حيث هو ثابت يف  وأما املعلول فهو الذي أثرته العلة وأنتجته وهذا هو احلكم من حيث
  األصل 

  باب يف أن العقل ال يقبح التعبد بالقياس الشرعي

اعلم أن من نفاة القياس من قال إن العقل يقبح التعبد بالعمل على القياس الشرعي ومنهم من قال إن العقل ال 
  يقبح ذلك والدليل على ذلك أن العقل 

  ذلك وال جيوز أن يقبحه مع جتويزه اختصاصه مبا يوجب حسنه جيوز تكامل شروط حسن التعبد ب
وشرائط حسن التعبد بالفعل إما أن ترجع إىل الفعل حنو كونه ندبا وواجبا وإما أن ترجع إىل الفاعل حنو كونه مزاح 

رجع إىل العلة باألقدار واآلالت وإعالم وجوب الفعل وكونه ندبا أو التمكن من علم ذلك بنصب الداللة وإما أن ت
التعبد حنو أن يكون األمر مفسدة وإما أن ترجع إىل املكلف حنو علمه من حال الفعل والفاعل مبا ذكرناه وأنه 

  سيثيب املكلف إن أطاع وكل ذلك جيوز العقل حصوله يف هذا التعبد 
ة لطفا وإذا مل نعمل وأما ما يرجع إىل العمل بالقياس فهو أن العقل جيوز أن يكون فعلنا حبسب ما ظنناه من األمار

حبسبها فاتنا اللطف وذلك إن ظننا األمارة حالة حنن عليها وقد ختتلف املصاحل حبسب أحوالنا أال ترى أن مصلحة 
املسافر يف صالته خالف مصلحة املقيم وكذلك الطاهر واحلائض وخيتلف الواجب على اإلنسان حبسب ظنه املخالفة 

الفعل حاضر اآلالت فبني وأما أنه جيوز كون املكلف متمكنا من العلم بوجوب يف سفره وأما أن اإلنسان قادر على 
العمل على القياس فهو ألنه إذا قال اهللا عز و جل للمكلف إذا ظننت بأمارة أن علة حترمي اخلمر هي الشدة فقد 

د وقف علمه وجب عليك قياس النبيذ عليه ولزمك اجتناب شربه فقد متكن من العلم بقبح شرب النبيذ ألنه ق
بقبحه على ظنه األمارة وهو يعرف هذا الظن من نفسه كما أنه يكون ممكنا له من العلم إذا قال له اخلمر حرام ألهنا 

شديدة وقس عليها النبيذ وكما لو قال له النبيذ حرام وإذا كان املكلف متمكنا من العلم فلو قال اهللا سبحانه له 
القول فقد جاز يف العقل أن يكون متمكنا من العلم بوجوب العمل على ذلك وجاز يف العقل ان يقول له هذا 

  القياس 
وأما أن العقل جيوز أن ال يكون التعبد بالقياس مفسدة فالنه إن جوز كونه مفسدة فانه جيوز غري مفسدة إذ ليس يف 

  العقل ما يوجب كونه مفسدة 

التعبد بذلك مصلحة ألنه ال جيوز أن يكون العمل  وأيضا فاذا جاز أن يكون العمل بالقياس مصلحة جاز أن يكون
  بالشيء مصلحة ويكون التعبد به مفسدة 

وأما أن املكلف عامل من حال الفعل والفاعل مبا ذكرناه وأنه سيثيب املكلف إن أطاع فألنه عامل بكل ما يصح أن 
  لتكليف يعلم وهذه األشياء يصح أن تعلم يف نفسها فقد جاز تكامل الشرائط حلسن هذا ا

وميكن اختصار هذه الداللة ويقتصر على ما خيالف فيه اخلصم فنقول إنه قد حسن يف العقل تكليف العمل مبوجب 
القياس املعلومة علته ولو قبح تكليف العمل إذا كان القياس مظنون العلة لكان إمنا يقبح ألجل ما به افترق 

عمل حبسب الظن دون التكليف اآلخر ولو كان هذا وجها التكليفان والذي افترقا فيه هو بيان هذا التكليف لل
بقبح التكليف ملا ورد به التعبد العقلي والسمعي أما العقلي فوجوب القيام من حتت حائط مائل خيشى سقوطه لفرط 
ميله وإن جوز السالمة يف القعود واهلالك يف النهوض وقبح السفر للريح مع ظن اخلسران وقبح سلوك طريق بظن 



رة وجود اللصوص فيه وإن جوزنا خالف ما ظننا وأما السمعي فاحلكم بشهادة من يظن صدقه وتولية القضاة األما
واألمراء عند ظن سدادهم والتوجه إىل جهة عند ظن كون القبلة فيها واحلكم بقدر من النفقة حبسب الظن إىل غري 

  لذي ذكرناه فلم ميتنع ورود التعبد به ذلك وأيضا فاحلكم حبسب الظن ال ميتنع أن يكون مصلحة من الوجه ا
  واحتج املخالف بأشياء 

منها قوله لو جاز التعبد يف الفروع بالقياس مع أهنا مصاحل جاز مثله يف األصول الشرعية مع أهنا مصاحل اجلواب ان 
تزم ذلك ويكون املستدل إن ألزمنا جواز التعبد بقياس الرب يف الربا على أصل قد نص على ثبوت الربا فيه فانا نل

  قبح بيع الرب متفاضال فرعا واحلال هذه ألنه مل ينص على ثبوت الربا 
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فيه وإمنا أثبت الربا فيه بالرد إىل غريه وإن ألزمنا أن نقيس الربا يف الرب ال على شيء فقد ألزم ما ال يعقل ألن 
ال يتصور من قياس املعقول من القياس أن يكون قياسا على شيء ويقال هلم إذا جاز قياس شيء على شيء جاز ما 

شيء ال على شيء وعلى أن املخالف مل يقصد إلزامنا ما ال يعقل وإمنا قصد إلزامنا ما يعقل مما حتظره احلكمة ألنه 
  قال ال جيوز أن يتعبد بالظن يف املصاحل وهذا إن امتنع فامنا ميتنع من جهة احلكمة ال ألنه ال يعقل 

ثباهتا باألمارات مع أهنا قد ختطىء جاز أن خيرب بأن زيدا يف الدار إذا دلت ومنها قوهلم الشرعيات مصاحل فلو جوزنا إ
األمارات على كونه فيها وإن كانت األمارات قد ختطىء وتصيب واجلواب حكى قاضي القضاة عن الشيخ ايب عبد 

الفرع باألصل فاذا غلب  اهللا رمحهما اهللا التسوية بني األمرين قال ألنه كما جنوز أن بنصب اهللا تعاىل أمارة على شبه
على ظننا شبهه به تعبدنا بالعلم بوجوب إحلاقه به يف حكمه وبالعمل به فكذلك جنوز أن ينصب على كون زيد يف 
الدار أمارة فاذا ظنناه يف الدار جاز أن يتعبدنا بأن ننتقل عن ظن كونه فيها إىل العلم لكونه فيها ويتعبدنا باخلرب عن 

  ينهما كونه فيها فلم يفرق ب
ولقائل أن يقول إنه مل يسو بينهما ألن األمارة الدالة على كون زيد يف الدار نظريها األمارة الدالة على شبه الفرع 
باألصل فيما هو علة احلكم وحنن ال ننتقل عن الظن لشبه الفرع باألصل إىل القطع على ذلك فكيف قال إنه جيوز 

الدار إىل العلم بأنه فيها كما فعلنا يف القياس وهو مل يفعل مثل ذلك يف  أن يتعبدنا أن ننتقل عن الظن لكون زيد يف
القياس وأيضا فان جاز مع كون األمارة قد ختطىء وتصيب أن يستمر احلال يف إصابتها يف داللتها على كون زيد يف 

األمارة يف شيء من الدار جاز مع أن االختيار قد خيطىء ويصيب أن تستمر إصابته للحق وإن جاز أن يتفق إصابة 
األشياء فتتعبد هبا يف ذلك الشيء بالقطع على حكمها جاز مثله يف االختيار إذا اتفق إصابته احلق يف موضع واحد 

  ويف ذلك موافقة مويس بن عمران 

وحكي عن الشيخ أيب هاشم أنه منع من التعبد باألخبار عن كون زيد يف الدار وميكن نصرة ذلك فنقول إن أراد 
ل إلزامنا جواز اخلرب عن ظننا كون زيد يف الدار فذلك جائز وهو خرب صدق وإن أراد إلزامنا اإلخبار عن السائ

كون زيد يف الدار على اإلطالق ال حبسب الظن فذلك غري الزم ألن من شرط حسن اخلرب أن يكون صدقا واخلرب 
قا أن نفعله وحنن ظانون أن زيدا يف الدار عن أن زيدا يف الدار ال يكون حسنا إال وهو صدق وليس معىن كونه مصد

بل معىن كونه صدقا أن يكون متناوال لكون زيد يف الدار ويكون زيد فيها وقد يظن املخرب أنه فيها وال يكون فيها 
فمىت أخرب واحلال هذه عن كونه فيها على سبيل القطع كان مقدما على خرب ال يأمن كونه كذبا وذلك قبيح وأما 

شرعية فهي مصاحل وقد يكون الفعل يصلح إذا فعلناه وحنن على صفة ما ومىت مل يكن مصلحة فال ميتنع العبادات ال
أن يكون فعلنا الفعل وحنن نظن شبه الفرع باألصل هو املصلحة وإذا مل ننظر حىت نظن شبهه به أو بغريه فاتتنا 

  و أن نفعل حبسب ظننا املصلحة فاذا تعبدنا اهللا عز و جل بذلك علمنا بتعبده أن املصلحة ه
وهكذا اجلواب إذا قيل لنا جوزوا أن تدل أمارة على أن العموم مستغرق وختربون بذلك على سبيل القطع ألن 

معىن كونه مستغرقا هو أن العرب وضعته لالستغراق وكذلك اخلرب عن أن اهللا عز و جل ال يرى ألجل أمارة وليس 
  املصاحل حبسب ظننا خيتلف ذلك حبسب ظننا كما جيوز أن ختتلف 



فان قيل أجتوزون أن يدلكم أمارة على أن العرب وضعت ألفاظ العموم لالستغراق فيلزمكم أن تستدلوا به على 
األحكام قيل ال ميتنع ذلك وال أعرف فيه نصا عن شيوخنا ألنه إن جاز أن نستدل بقول النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ظننا أن العرب وضعته لالستغراق إذا ظننا أنه قاله جاز أن نستدل إذا 
فان قيل أفتجوزون أن جيب عليكم عبادة اهللا إذا ظننتم وجوده بأمارة وأن تقتصروا على الظن يف ذلك قيل ال جيوز 

  ذلك ألنه إمنا جتب معرفته 

فلزم اإلنسان ألهنا لطف وحنن مع املعرفة والعلم به ابعد من القبيح ومىت أمعن اإلنسان يف النظر وصل إىل العلم به 
  ذلك ألنه يلزمه كل ما معه يكون أبعد من القبيح ومن املضار وميكنه ذلك باإلمعان يف النظر 

فان قيل أجيوز أن ال ميكنه ذلك بأن ال تنصب له داللة عليه وتنصب له أمارة قيل هذا حمال ألن جسم اإلنسان 
  سان داللة على ربه داللة على اهللا تعاىل فكيف جيوز واحلال هذه أن ال يكون اإلن

ومنها قوهلم إن املصاحل ال يتوصل إليها باالستدالل ولكن بالنصوص فكيف يتعبد فيها بالقياس اجلواب أهنم إن 
أرادوا أن املصاحل ال يتوصل إليها باالستدالل أصال فذلك باطل باالستدالل بالنصوص وإن أرادوا االستدالل 

 تستند إىل اصول منصوصة فان قالوا نعم فكذلك نقول وإن قالوا نريد باألمارات قيل أتريدون األمارات اليت ال
  األمارات املستندة إىل اصول منصوصة فهو نفس املسألة فقد استدلوا على صحة قوهلم بقوهلم 

أنا ومنها قوهلم إن األمارة والظن قد خيطئان وال جيوز أن يتعبد احلكيم يف املصاحل مبا جيوز أن خيطىء املصاحل اجلواب 
ال نقول إنا نظن املصلحة فيلزم ما ذكرمت وإمنا نقول إن عملنا حبسب الظن هو املصلحة وذلك معلوم بدليل قاطع 
وهو دليل التعبد بالقياس على أن ما ذكروه منتقض مبا تعبدنا فيه بالظن يف الشرع والعقل كالشهادات والتصرف 

فيؤدي ذلك إىل املضرة وحيسن ذلك وإن أمكن أن يدلنا اهللا عز  يف املنافع واملضار ألنا قد نتصرف وحنن نظن املنفعة
و جل على ما فيه منافعنا بدليل قاطع أو يعلمنا اهللا عز و جل ذلك ضرورة وقد أجاب قاضي القضاة رمحه اهللا عن 

يه بنص الشبهة بأن املصاحل إمنا يتوصل إليها بالنصوص ال غري لكن بعضها يتوصل إليه بنص ظاهر وبعضها يتوصل إل
خفي يفتقر إىل االستدالل حىت يعلم أن احلكم مراد به وما علم بالقياس من هذا القبيل ولقائل أن يقول إنه ال معىن 

  لقولكم إن النص دل على حكم الفرع وأنكم احتجتم إىل استدالل لتعلموا أنه مراد بالنص إال 

  بعض الفروع وهذا الذي أنكرناه أن النص دل على حكم األصل مث استخرجتم علة احلكم وقستم هبا 
ومنها قوهلم القياس فعلنا وال جيوز التوصل إىل املصاحل بفعلنا اجلواب أن القياس هو إثبات حكم األصل يف الفرع 

الشتراكهما يف علة احلكم وال بد يف ذلك من أمارة يستدل هبا على علة األصل ومن دليل يدلنا على وجوب إحلاق 
ي وجدت فيه علة احلكم وال بد من نظر يف هذه الداللة ويف االمارة فان أرادوا بقوهلم إن حكم األصل بالفرع الذ

القياس فعلنا إثباتنا حكم األصل يف الفرع فذلك هو اعتقادنا وليس هو الذي توصلنا به إىل املصاحل بل إمنا توصلنا 
ع باألصل أو األمارة الدالة على صحة العلة إىل هذا االعتقاد بغريه وإن أرادوا الدليل الدال على وجوب إحلاق الفر

فذلك ليس بفعلنا وإن أرادوا النظر يف الدليل واألمارة فلعمري إنه فعلنا وليس ميتنع أن نتوصل به إىل املصاحل إذا 
وقع يف دليل كما أن النصوص تؤدي إىل املصاحل بشرط وقوع النظر فيها وباجلملة فكل ظن وكل علم مكتسب 

  ليه بالنظر وهو فعلنا فامنا يتوصل إ
ومنها قوهلم جلى األحكام الشرعية ال تعرف إال بالنصوص فلم جيز إثبات خفيها إال بالنص أيضا ألن ما علم جليه 
بطريق فخفيه ال يعلم إال بذلك يف الطريق كاملدركات ال يعلم جليها وخفيها إال باإلدراك اجلواب يقال هلم ومل إذا 



غريها مثلها أليس ما عدا الشرعيات يعلم جليه باإلدراك والضرورة ويعلم خفيه كانت املدركات كذلك كانت 
باالستدالل دون اإلدراك وجلى الشرعيات تعلم بالنصوص الظاهرة وخفيها تعلم بنص خفي وكثري من الزعفران 

ذلك إىل املشاهدة قيل الواقع يف املاء يعلم باإلدراك وخفيه يعلم خبرب من شاهد وقوعه فيه فان قالوا أليس قد استند 
فكذلك أحكام الفروع تستند إىل األحكام الثابتة بالنصوص وأجاب قاضي القضاة عن الشبهة مبا ذكرناه من وقوع 

  الزعفران يف املاء وبأن مجيع الشرعيات تعلم 

 وهلم أن بالنص لكن بعضها تعلم بظاهر النص وبعضها تعلم استدالال بالنص وما علم بالقياس هو من القسم الثاين
يقولوا إن النص ال يتناول إال حكم األصل وليس فيه ذكر حلكم الفرع ولو كانت الفروع معلومة بالنصوص ألنه 

  ال بد منها لكانت العقليات املكتسبة معلومة باإلدراك ألنه ال بد منه يف العلم هبا 
انفكاكها من أحكامها يف كل حال أال ومنها قوهلم لو كانت للشرعيات علل لكانت كالعلل العقلية يف االستحالة 

ترى أن احلركة يستحيل وجودها وليس اجلسم متحركا ويف ذلك ثبوت األحكام الشرعية قبل الشرع اجلواب أهنم 
مجعوا بني العلل العقلية والشرعية من غري جامع وأيضا فان عنوا باحلركة حترك اجلسم فذلك إمنا وجب كون اجلسم 

سم إذا حترك هو معىن كونه متحركا فالقول بأن فيه حركة وليس هو متحرك مناقضة وإن معه متحركا ألن كون اجل
عنوا باحلركة معىن يوجب كون اجلسم متحركا كما يقوله أصحابنا فذلك ذات موجبة كون اجلسم متحركا وال 

لعلل الشرعية جيوز وقوف اجياهبا على شرط ألهنا لو وجدت من دون إجياب لنا انفصل وجودها من عدمها وأما ا
فاهنا إما أن تكون وجه املصلحة وإما أن تكون أمارة يصحبها وجه املصلحة فان كانت وجه املصلحة فمعلوم أن 

وجه املصلحة جيوز أن يقتضي املصلحة بشرط خيتص بعض األزمان دون بعض أال ترى أن مصلحة الصيب يف وقت 
ياء وصح نسخ العبادات فلم ميتنع أن يكون الشرط يف الرفق ومصلحته يف وقت العنف وهلذا اختلف شرائع األنب

كون العلل الشرعية موجبة للمصلحة ال حيصل قبل الشريعة فال تثبت املصلحة قبل الشريعة وإن كانت العلل 
الشرعية امارات تصحب وجه املصلحة وكان وجه املصلحة قد يقف على شرط يرجع إىل أحوال املكلف وخيتص 

مارة اليت تصحب وجه املصلحة ختتص كوهنا أمارة أيضا ببعض األزمان دون بعض فان قيل ببعض األزمان كانت األ
مباذا تعلمون تعلق احلكم بالعلة الشرعية قيل بتعليق النيب عليه السالم احلكم عليها إما نصا وإما تنبيها كما نعلم 

  تعلق 

  قبل الشريعة فلم يثبت قبل الشرع  احلكم باالسم بتعليق النيب عليه السالم احلكم عليه وذلك غري حاصل
ومنها قوهلم العقل كالنص يف أنه يدل على حكم احلادثة فكما ال جيوز أن يتعبدنا اهللا تعاىل بالقياس املخالف لنص 
معني فكذلك ال جيوز أن يتعبدنا بقياس خيالف حكم العقل وكل حادثة فلها حكم يف العقل فاذن ال جيوز أن يتعبد 

واب أن هذا منتقض خبرب الواحد ألنه ال جيوز استعماله يف خالف نص القرآن وجيوز أن ينتقل به فيها بالقياس اجل
عن حكم العقل على أن ما ذكروه ال مينع من التعبد بقياس مطابق ملا يف العقل على أن النص املعني لو تركناه 

ا اقتضى احلكم ما مل ينقلنا عن دليل شرعي بالقياس كنا قد ألغينا كالم احلكيم ألنه اقتضى احلكم مطلقا والعقل فامن
  فمن أين هلم أن القياس ليس بدليل شرعي وهل نوزعوا إال يف ذلك 

ومنها قوهلم إن احلكيم ال يقتصر باملكلف على أدون البيانني مع قدرته على أعالمها والقياس أدون بيانا من النص 
تنع أن تكون فيه مصلحة زائدة وإن كان أدون بيانا من غريه اجلواب أن يف هذا الكالم تسليم أن القياس بيان فال مي

ولو وجب التعبد بأعلى الباينات لوجب تعريفنا األحكام ضرورة أو االقتصار بنا على النصوص اجللية املتواترة دون 



  اآلحاد ألهنا أعلى بيانا من اخلفية 
النص أو احلكم وليس جيوز أن يقع يف النص ألن  ومنها قوهلم نظر القائس ال بد من أن يقع يف منظور فيه وليس إال

النص ال يتناول الفرع وال جيوز وقوعه يف احلكم ألن احلكم هو فعل املكلف فكان ينبغي لو مل يوجد فعل من 
املكلف أن ال يصح منه الذي حيصل من القائس هو نظر يف األمارات الدالة على العلل وقد تكون األمارة كيفية يف 

ن حيصل احلكم حبسب حصول صفة وينتفي عند انتفائها يف األصل أو يكون لصفة من الصفات تأثري يف احلكم حنو ا
  االصول فالنظر يف ذلك يقتضي كون تلك الصفة علة والنظر يف حصوهلا يف 

الفرع يؤدي إىل إحلاقه باألصل وليس احلكم هو فعلنا بل كون الفعل واجبا وقبيحا وذلك متصور متوهم ميكن 
  يف حصوله حبسب صفة من الصفات وجد الفعل أو مل يوجد  النظر

ومنها قوهلم لو جاز أن يكون القياس صحيحا لكان حجة مع النص اجلواب أن ذلك دعوى ومع ذلك فإن أرادوا 
أنه يكون حجة مع النص على حكم األصل فكذلك نقول وإن أرادوا مع النص على خالف حكمه يف الفرع فقد 

يف اخلرب الوارد خبالف قياس االصول على انه ال ميتنع أن يكون حجة إذا انفرد وإذا عارضه بينا القول يف ذلك 
النص كان النص أوىل منه كما أن خرب الواحد حجة إذا انفرد وإذا اجتمع مع اخلرب املتواتر ومع نص القرآن كانا 

النص خرب واحد فهو أمارة وكذلك أوىل وإن أرادوا النص على مثل حكمه يف الفرع فانا جنوز ذلك ألنه إن كان 
القياس املطابق له وإن كان النص خربا متواترا فالقياس حجة يف الفرع مبعىن أنه لو فقدنا النص املتواتر لوجب 

  احلكم ملكان القياس 
ومنها أنه لو جاز التعبد بالقياس جلاز أن يتعبد به النيب عليه السالم ومن حضره ولصح به النسخ اجلواب أن كل 

  ذلك جموز يف العقل 
ومنها لو جاز التعبد بتحرمي شيء لظننا شبهة بأصل حمرم جاز أن نتعبد بتحرميه إذا ظننا شبهة باألصل من غري أمارة 

أو اعتقدنا شبهة تنحيتا وإذا اشتهينا حترميه وإذا اخترنا ذلك أو شككنا يف كونه مشبها له ألنه إذا جاز أن تكون 
تنا وشكنا واختبارنا اجلواب أن العمل بالقياس مبين على ما تقرر يف العقل من حسن مصلحتنا أن نفعل حبسب شهو

التصرف يف الدنيا حبسب ظن النفع وانفاع الضرر إذا كان الظن صادرا عن امارة كما تقرر حسن ذلك يف العقل 
تقرر يف العقل أن اإلقدام فقد تقرر فيه قبح حتمل املشاق ألجل الشهوات واهلوى واالختيار وألجل ظن ال أمارة له و

  على الفعل مع الشك يف مضرته ال حيسن إال بعد البحث ومىت أقدم اإلنسان من غري حبث ذمه 

العقالء وليس كذلك إذا ظن اندفاع مضرة ألجل أمارة صحيحة وأما إذا شك يف حصوله وجه القبح يف الشيء 
وضع على الشك وإذا شك يف احلدث بعد تيقن كشكه يف كون اخلرب كذبا فانه يقبح منه فقد عمل يف هذا امل

الطهارة فمالك عمل على الشك فأوجب الطهارة وغريه من الفقهاء عمل على األصل ولكل وجه يف التعبد فقد 
  جاز العمل على الشك على بعض الوجوه 

ارة فاذا ال جيوز التعبد ومنها قوهلم لو جاز التعبد بالقياس الشرعي لكان على علته أمارة وال جيوز أن تكون عليها أم
به وإمنا مل تكن على علته أمارة ألن األمارة إما أن تدل عليها العادات أو النصوص وكالمنا يف قياس ليست علته 

وال أمارهتا منصوص عليها فلم جيز أن يكون النص طريقا إىل أمارة القياس املستنبطة علته وملا مل تكن األحكام 
تكن عللها وأماراهتا ثابتة بالعادات يقال هلم ومل ال جيوز أن يكون الطريق إىل ذلك تنبيه  الشرعية ثابتة بالعادات مل

الشرع وعاداته ألن الشرع يدل تصرحيه وقد يدل تنبيهه فاذا علمنا أن احلكم يثبت يف األصل عند وصف وينتفي 



ذلك حنو البلوغ املؤثر يف رفع  عند انتفائه غلب على ظننا أنه ألجله ثبت وكذلك إذا كان الوصف مؤثرا يف جنس
  احلجر يف املال كان اوىل بأن يرفع احلجر يف النكاح وال شبهة يف حصول الظن عند هذه األمارات 

  باب يف أنه كان جيوز من جهة العقل أن يتعبد اهللا األنبياء بالقياس

  واالجتهاد 
على مراد اهللا عز و جل فذلك جائز ال شبهة اعلم أن اجتهاد النيب عليه السالم إن أريد به االستدالل بالنصوص 

فيه وإن أريد به االستدالل باألمارات الشرعية فاألمارات الشرعية ضربان أخبار آحاد وذلك ال يتأتى يف النيب عليه 
السالم واآلخر األمارات املستنبطة اليت جيمع هبا بني الفروع واالصول وهذا هو الذي يشتبه احلال فيه هل كان 

  بد النيب عليه السالم فالصحيح جوازه ألنه كما جيوز يف العقل أن تكون مصلحتنا أن نعمل باجتهادنا تارة جيوز تع

وبالنص أخرى جاز مثله يف النيب صلى اهللا عليه و سلم وليس حييل العقل ذلك يف النيب صلى اهللا عليه و سلم 
أن جيب علينا وعليه العمل على اجتهادنا يف  ويصححه فينا كما ال يصححه يف زيد ومينع منه يف عمرو وهلذا جاز

  مضار الدنيا ومنافعها 
فان قيل إن اجتهاد النيب صلى اهللا عليه و سلم خيتص بوجه قبح ألنه ينفر عنه من وجهني أحدمها أنه إذا علم أنه 

جب إذا أفىت العامي أن يثبت األحكام باجتهاده نفر عنه والثاين أنه إذا ثبت احلكم باجتهاده كان للعامل أن خيالفه وو
خيربه وذلك أبلغ ما ينفر عنه اجلواب انه ال تنفري يف إثباته احلكم باجتهاده ألن اجملتهد ليس جيتهد من قبل نفسه لكنه 

يعتقد أن اهللا عز و جل حكم بذلك احلكم وأنه استدل بتنبيه اهللا عز و جل إياه فأي تنفري يف االستدالل على مراد 
  خمالفة العامل والعامي له فال جيوز كما ال جيوز خمالفتهما اإلمجاع  اهللا عز و جل وأما

إن قيل لو وجب على غريه األخذ بقوله والقطع عليه لوجب ذلك لكونه نبيا وذلك يقتضي أن يقطع هو على قول 
د أجاب نفسه لعلمه أنه نيب وقطعه على قول نفسه خيرجه عن ان يكون من مجلة االجتهاد املفضي إىل الظن قيل ق

قاضي القضاة رمحه اهللا بأن كونه نبيا يكون داللة لغريه على القطع وال يكون داللة لنفسه قال وال يتناىف ذلك وهذا 
ال يصح ألن الدليل ال جيوز ان يدل مكلفا دون مكلف مع اشتراكهما يف العلم بشرائطه وليس يعلم غري النيب عليه 

عليه السالم مصيب قطعا ما ال يعلم النيب فكيف يكون كونه نبيا داللة  السالم من شرائط االستدالل على أن النيب
قاطعة لغريه وال يكون داللة له وحنن نقول يف ذلك إنه إذا كان اهللا عز و جل إمنا كلف اجملتهد احلكم بأشبه 

لوصول إىل ذلك األمارتني ومكنه من الوصول إىل ذلك بأن ينظر النظر الصحيح فالنيب عليه السالم يعلم من نفسه ا
لعلمه بأنه قد نظر النظر الصحيح كما يعلم ذلك من غريه من اجملتهدين وغري النيب يعلم ذلك من حال النيب عليه 

  السالم لعلمه بأنه معصوم من اخلطأ يف األحكام كما أنه معصوم فيما يؤديه إذ خالف 

فأما إذا قيل كل جمتهد مصيب فانه إذا  ذلك ينفر عنه وال جيوز ان يرجع عن ذلك احلكم ألن الرجوع عنه خطأ
كان غريه من اجملتهدين يقطع على أنه مصيب فالنيب بالقطع على ذلك من نفسه أوىل وال جيوز لغريه أن خيالفه فيما 

  أداه إليه اجتهاده ألنه ينفر عنه وإن كان رجوعه إىل قول آخر ينفر عنه مل جنوزه وإن مل ينفر جوزناه 
ن جيتهد لوجب القطع على ان العلة اليت استخرجها هي علة احلكم لوجوب حكمنا هبا وال فان قيل لو جوزنا أ

يقطع هو عليها ألنه جمتهد وحمال أن نقطع حنن على ذلك دونه مع كوننا متبعني له ومع انا إمنا قطعنا على ذلك 
ى علة حكم األصل وحنن وهو لكونه نبيا وهو يعلم مع كونه نبيا ما علمناه اجلواب أنه ال يقطع هو وال حنن عل



نقطع على علة حكم الفرع على ما سنذكره عند الكالم يف أن احلق يف واحد وأجاب قاضي القضاة عن ذلك رمحه 
اهللا يف الشرح جبوابني أحدمها أنا حنن نقطع على العلة اليت استخرجها ألنه جيب علينا اتباعه وال يقطع هو على ذلك 

ذكرناه واآلخر أنه بعد تكامل اجتهاده يعلم أهنا علة احلكم كما أنا نظن صدق املخرب  ألنه جمتهد وهذا ال يصح ملا
  إذا أخرب وحده فاذا تواتر املخربون حصل لنا العلم بصدقه 

فان قيل أفتجوزون أن يتعبد النيب عليه السالم باجتهاده يف تأويل آية قيل جيوز ذلك بل ذلك أوىل مما تقدم ألن 
استدالل بداللة ال بأمارة باب يف هل كان جيوز ان يتعبد اهللا عز و جل من عاصر النيب صلى  االستدالل على ذلك

  اهللا عليه و سلم ممن حضره أو غاب عنه باالجتهاد والقياس أم ال 
  اما من غاب عنه عليه السالم فحكى قاضي القضاة رمحه اهللا يف الشرح 

لون منعوا منه وحكي أن أبا علي رمحه اهللا قال يف كتاب االجتهاد أن أكثر الذاهبني إىل االجتهاد أجازوا ذلك واألق
ال أدري هل كان جيوز ملن غاب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف عصره أن جيتهد أم ال قال ألن خرب معاذ من 

م إذ ال اخبار اآلحاد والصحيح أن هلم أن جيتهدوا إذا ضاق زمان احلادثة عن استفتاء النيب صلى اهللا عليه و سل
ميكنهم سوى ذلك وألنه ال فرق يف العقول بينهم وبني من ال يعاصر النيب صلى اهللا عليه و سلم وذكر قاضي 

القضاة رمحه اهللا أن خرب معاذ وإن كان من اخبار اآلحاد فقد تلقته األمة بالقبول فهم بني حمتج به ومتأول له فصح 
النيب صلى اهللا عليه و سلم فأما إذا أمكن اجملتهد مراسلة النيب صلى  التعلق به يف أن للمجتهد أن جيتهد مع غيبته عن

اهللا عليه و سلم فالقول فيه كالقول يف احلاضر إذا أمكنه سؤاله وقد أجاز اجتهاده قوم من القائسني إال أن مينع من 
جيتهد إذا أذن له النيب  اجتهاده مانع ومنع منه آخرون منهم الشيخان أبو علي وأبو هاشم وأجاز قوم ملن حبضرته أن

صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك وأجاز قاضي القضاة رمحه اهللا من جهة العقل ورود التعبد بالقياس ملن حضر النيب 
صلى اهللا عليه و سلم وملن غاب عنه قال ألنه ال ميتنع أن تكون املصلحة أن يعمل باجتهاده إذا مل يسأل النيب صلى 

ع إذا سأله أن يكون مصلحته أن ينص له على احلكم وال ميتنع أن تكون مصلحته أن يكله اهللا عليه و سلم وال ميتن
إىل اجتهاده واألوىل أن يقال إنه ال جيوز ملن حضر النيب صلى اهللا عليه و سلم أن جيتهد من جهة العقل قبل سؤال 

أيه مع متكنه من سؤال من خبرب النيب صلى اهللا عليه و سلم كما ال جيوز للسالك يف برية خموفة أن يعمل على ر
الطريق أسد من خربته وكما ال جيوز أن جيتهد من غري أن يطلب للنصوص ويفقدها وجيوز إن سأل النيب صلى اهللا 

  عليه و سلم أن يكله إىل اجتهاده بأن يعلم اهللا تعاىل أن مصلحته أن يعمل على اجتهاده 

  رعيات وجيوز التعبد يفباب يف أنه ال جيوز التعبد بالقياس يف مجيع الش

  مجيعها بالنصوص 
أما جواز ذلك بالنصوص ألنه ممكن أن ينص اهللا عز و جل على صفات املسائل يف اجلملة فيدخل تفصيلها فيها 

وجيوز أن يكون يف ذلك مصلحة حنو أن ينص اهللا تعاىل على الربا يف كل موزون فيدخل يف ذلك أنواع املوزونات 
بالقياس فال يصح ألنه إما أن تقاس مجيع الشرعيات أو ال تقاس فان مل تقس انتقض كوهنا مقيسة أما التعبد يف مجيعها 

وإن قيست فاما أن يقاس على غريها وإما ان يقاس بعضها على بعض بأن يقاس الفرع على األصل ويقاس األصل 
وإما عقلي وقياسها على على فرعه ويف ذلك تبني الشيء بنفسه وإن قيست على غريها فذلك الغري إما شرعي 

أصول غريها شرعيه ال ميكن ألنا قد فرضنا الكالم يف أن يكون مجيع الشرعيات مقيسة ومل يبق منها شيء يقاس 



عليه وإن قيست على أصول عقلية باعتبار وجوه قبحها وحسنها أو باعتبار أمارات عقلية مستندة إىل عادات مل 
الصالة وأعداد ركعاهتا وشروطها واوقاهتا وال نعلم أيضا وجه وجوب ذلك يصح ألنا مل جند يف العقل أصال لوجوب 

يف الصالة من جهة العقل فيقع القياس هبا على غريها وأما األمارات املستخرجة بالعادات فليست دالة على وجوب 
ملتلف شيء وال على حظره وإمنا تدل على حدوث حادث كأمارة املطر أو تدل على مقدار شيء كأمارة قيمة ا

وليس وجوب الصالة وأعداد ركعاهتا من هذين وال جتد من جهة العادات أمارات على وجوب الصالة وشروطها 
ولو دلت أمارات العادات على ذلك ملا كان وجوب الصالة شرعيا بل كان معروفا بالعادة فصح أن التعبد بالقياس 

  يف مجيع الشرعيات ال جيوز 

  باب يف أنا متعبدون بالقياس

لم أن من الناس من قال قد تعبدنا اهللا تعاىل يف احلوادث الشرعية بالقياس ومنهم من قال مل يتعبد به واختلف اع
هؤالء فمنهم من قال قد وردت الشريعة باملنع منه ومنهم من قال إمنا مل يثبته يف الشريعة ألنه ليس فيها ما يدل على 

لعقل يدل على ذلك والسمع وقال آخرون السمع فقط يدل عليه التعبد به واختلف من أثبت التعبد به فقال قوم ا
والذي يبني أن العقل بدل على التعبد به أن مرادنا بقولنا إن العقل يدل على ذلك هو أنا إذا ظننا بأمارة شرعية علة 

صل حكم األصل مث علمنا بالعقل أو باحلس ثبوهتا يف شيء آخر فان العقل يوجب قياس ذلك الشيء على ذلك األ
بتلك العلة أما جواز قيام امارة شرعية على علة حكم األصل فهو أنا إذا علمنا أن قبح شرب اخلمر حيصل عند 

شدهتا وينتفي عند انتفاء شدهتا كان ذلك أمارة تقتضي الظن لكون شدهتا علة حترميها ومعلوم أن الشدة معلوم ثبوهتا 
على اخلمر ألن العقل يقتضي قبح ما ظننا فيه أمارة املضرة وأمارة  يف النبيذ وإمنا قلنا إن العقل يوجب قياس النبيذ

التحرمي هي أمارة املضرة أال ترى أن العقل يقتضي قبح اجللوس حتت حائط مائل لعلمنا بثبوت امارة املضرة فان 
ب قيل كما قيل كيف جيوز القطع على قبح ما وجدت فيه امارة التحرمي واملضرة مع ان األمارة قد ختطىء وقد تصي

  جيوز مثله يف امارة املضار احلاصلة يف القيام حتت حائط مائل 
فان قالوا العقل إذا انفرد يقتضي إباحة شرب النبيذ فلم جيز االنصراف عنه ألمارة قيل هلم مثله يف اجللوس حتت 

جيوز أن ختطيء  احلائط ألن العقل يقتضي إباحة اجللوس يف األصل فيجب أن ال ننتقل عن هذه اإلباحة ألمارة
  وتصيب 

  فان قالوا إمنا حسن اجللوس بشرط أن ال يكون فيه امارة املضرة قيل 

  وإمنا حسن بالعقل شرب النبيذ بشرط أن ال يكون فيه أمارة التحرمي واملضرة وال فرق بينهما 
نكري ظهر من بعضهم ويدل عليه إمجاع الصحابة رضي اهللا عنه ألهنم قالوا يف مسائل اختلف فيها بالقياس من غري 

وما قالوه من غري نكري فهو حق فمن ذلك قول الرجل لزوجته أنت علي حرام قال أبو بكر وعمر عليهما السالم 
هو ميني وقال علي وزيد عليهما السالم هو طالق ثالث وقال ابن مسعود عليه السالم هو طلقة واحدة وقال ابن 

الء واختالفهم يف ذلك ظاهر وإمنا قلنا إهنم قالوا ذلك قياسا ألهنم عباس عليه السالم هو ظهار وقال بعضهم هو إي
إما أن يكونوا قالوا ذلك عن طريق أو ال عن طريق ولو كانوا قالوا ذلك ال عن طريق لكانوا قد اتفقوا على اخلطأ 

كون نصا جليا ألن من أعظم اخلطأ أن يقال يف دين اهللا عز و جل ال عن طريق فان قالوا ذلك عن طريق فأما أن ي
أو غري جلي أو قياسا أو استنابطا ولو كان يف ذلك نص الحتج به بعضهم ليقيم عذر نفسه ولريد غريه عن خطئه 



هذه عادة من قال قوال خالفه فيه من يقصد مباحثته وطلب احلق منه وألهنم كانوا يعظمون خمالفة نصوص النيب 
لنيب صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك نص خمالف لبعض هذه صلى اهللا عليه و سلم جليها وخفيها فلو كان عن ا

األقاويل لكانت كراهتهم ملخالفته تدعو إىل إظهاره سيما إن كان جليا وأيضا حمال من جهة العادات يف عدد كثري 
 يهتمون بنقل كالم من يعظمونه حىت ينقلوا ما ال يتعلق به حكم شرعي أن يهملوا إظهار ما اشتدت احلاجة إليه مما
يتعلق به حكم شرعي ووقع يف االختالف ويفارق ذلك ترك نقل ما أمجعوا ألجله ألن اإلمجاع حجة وقد أغىن عن 

اخلرب وليس كذلك إذا وقع االختالف ولو أظهروا النص الحتجوا به ولكان خوضهم فيه مينع من أن ينكتم وال 
شريعة نصا يف ذلك فان قول اهللا عز و جل يآيها ينقل ولو نقل لعرفه الفقهاء مع فحصهم عن السنن ولسنا جند يف ال

  النيب مل حترم ما أحل اهللا لك إمنا هو منع من 

  التحرمي وليس فيه ما حكمه 
فان قالوا ولو كانوا قاسوا هذه املسألة على غريها لصرحوا بالعلة قيل ال جيب ذلك بل يكفي التنبيه على العلة وقد 

من قال إنه طالق ثالث جعل مطلق التحرمي يقتضي غاية التحرمي مث ألزمه هذا نبه كل منهم على القياس والعلة ألن 
احلكم قياسا على طالق الثالث من حيث كان كل واحد منها يفيد غاية التحرمي ومن جعله طلقة واحدة اعترب أقل 

من جعله إيالء اعترب ما يثبت معه التحرمي وقاسه على الطلقة الواحدة بعلة ان كل واحد منها يتناول أقل التحرمي و
أن الزوج قد منع نفسه هبذا القول عن وطئها ومن جعله ظهارا أجراه جمرى الظهار من قبل أنه يفيد التحرمي بلفظ 

  ليس بلفظ طالق وال إيالء 
وإذا كان هذا الذي ذكرناه ممكنا ومل ميكن ذكر نص وال أهنم قالوا بغري طريق وجب القطع على أهنم أرادوا ما 

  أو ما جيري جمراه من التشبيه ذكرناه 
وأيضا فان الناس قد يقتصرون على الفتوى يف كالمهم ويعلم السامع الوجه الدال على الفتوى من نفس الفتوى أال 
ترى أن الناس قد يشريون يف احلرب بآراء وجيرون الشيء جمرى غريه وال يصرحون بذكر الشبه فيعلم وجه التشبيه 

و امر مرة بضرب رقاب من يتحسس عليه لعدوه قصدا منه إىل زجر من يتحسس عليه بيان ذلك أن رئيس اجليش ل
مث أحسن مرة إىل من يتحسس عليه استمالة منه هلم ليدلوه على عورة عدوه مث ظهر مرة ثالثة على آخرين ينقلون 

يهم لعلم أن اخباره على عدوه فقال بعضهم اقتلهم كالذين قتلهم وقال آخرون أحسن إليهم كالذين أحسنت إل
هؤالء حلظوا استمالتهم ليدلوه على عورة عدوه واولئك قصدوا زجر غريهم عن التحسس عليه فكذلك ما ذكرنا 

  عن السلف رضي اهللا عنهم 
  فان قيل هال وجب أن يصرحوا وال يقتصروا فيها على التنبيه كما وجب 

النص وأن العادة يف التعليل والتشبيه أن يصرح هبا أن ينقلوا النص قيل قد ثبت أن العادة والديانة قد أوجبتها نقل 
  تارة وينبه عليها أخرى 

فان قيل هال صرحوا بذلك ليقيموا عذرهم وميكنوا غريهم من االحتجاج به قيل قد بلغوا هذه الغرض بالتنبيه وهلذا 
ألنه لو كان منهم نكري لظهر  قد ينبه الفقهاء من كالمهم على تلخيص العلة والقياس وإمنا قلنا إنه مل يكن منهم نكري

وال منع مع ظهوره أن ينكتم وإمنا قلنا إهنم إذا مل ينكروه مل يكن باطال ألنه لو كان باطال لكان إنكاره واجبا وكانوا 
قد اتفقوا على ترك الواجب وليس ألحد أن يقول إمنا مل ينكروه ألنه كان صغريا ألنه ليس يف معاصي غري األنبياء ما 

  أنه صغري وألن الصغري جيب إنكاره كالكبري يقطع على 



ومما اختلفوا فيه وشبهوه بغريه مسألة اجلد وقول ابن عباس أما يتقي اهللا زيد بن ثابت جيعل ابن االبن ابنا وال جيعل 
أب األب ابا ومل يذهب إىل تسمية اجلد ابا ألن ابن عباس ال يذهب عليه مع تقدمه يف اللغة أن اجلد ال يسمى أبا 

قيقة أال ترى أنه ينفي عنه االسم فيقال ليس هو بأيب امليت ولكنه جده وإمنا أراد أنه مبنزلة األب كما أن ابن االبن ح
مبنزلة االبن ملا كان يديل إىل امليت من جهة األوالد بواسطة وأنه ال فرق يف الوالدة والقرب هبا بني العلو السفل هذا 

أب يف احلقيقة فال بد مما ذكرناه وعن علي وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهما أهنما  يدل عليه كالمه ألنه إذا مل يرد أنه
  شبهاه بغصين شجرة وجبدويل هنر ليعرفا قرهبما من امليت مث شركا بينهما يف املرياث 

قان قيل ومن أين صحة هذا التشبيه عنهم قيل من نقل فتاويهم نقل هذا التشبيه فاذا كان أحدمها معلوما كان 
خر مثله ويبني ذلك أن املتقدمني من املخالفني كانوا بني متناول هلذه التشبيهات وبني حمط هلا فلم يكن فيهم من اآل

جيحدها وإمنا جتاسر على جحدها بعض أهل هذا العصر ولو علموا أن اإلقراربفتاويهم يضرهم جلحدوها على أهنم 
  لو لو يشبهوا مبا ذكرناه لكانوا 

االحتجاج إما نص أو غريه جممال أو مفصال وال جيوز مع اهتمام النقلة بأحواهلم على كثرهتم قد قالوا غري ذلك من 
أن يتركوا نقل ما كان بينهم ويطبقوا على نقل ما مل جيز له ذكر فيهم وليس ألحد أن يقول إن تشبيههم اجلد واألخ 

ثوهنما أو أحدمها ملا تقرر يف الشرع من أن بغصين شجرة وجبدويل هنر تشبيه عقلي يعرفون به قرهبما من امليت مث يور
املشتركني يف القرب يرثان وأن أقرهبما أحق باملرياث وذلك أنه قد يرث األبعد مع األقرب فان ابن االبن إىل أربع 

منازل هو أوىل باملال من بنت البنت وابن ابن العم أول من بنت العم وهو أبعد منهما وأيضا فاهنم مل يورثومها على 
اء بل بعضهم قاسم باجلد ما كانت املقامسة خريا له من الثلث وشبهه يف ذلك باالم ملا كان له أوالد ومل ينقصه سو

من الثلث مع ما له من األوالد والتعصيب وبعضهم قاسم به ما كانت املقامسة خريا له من السدس فلم ينقصه من 
  بواسطة السدس تشبيها باجلدة أم األم من حيث اشتركا يف األوالد 

إن قيل إمنا اعترب بالسدس ألن رجال روى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم جعل للجد السدس فقال له عمر مع من 
قال الرجل ال ادري واجلواب أن قوله ال أدري دليل على أنه جعل له السدس يف حال دون حال وأنه نسي الرجل 

ذا مل ينقصوه منه وعلى أنه لو كان ذلك عاما يف مجيع تلك احلالة فال ميكن أن يقال له السدس يف كل حال فله
احلاالت لتعلقوا به وتعلق به بعضهم وكانوا ال يعطونه إال السدس إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أعطاه السدس 

كل يف كل حال وليس ألحدأن يقول إهنم قالوا يف هذه املسائل بالصلح ألن مسألة احلرام ال جيوز فيها الصلح وألن 
منهم أفىت املستفىت وحكم مبا يقوله ومل يرده إىل الصلح وليس ألحد ان يقول إهنم قالوا فيها بأقل ما قيل ألنه مل 

يتقدم اختالفهم أقوال فقالوا هم بأقلها وال اتفقوا على قول فيقال إنه أقل ما قيل بل قالوا بأقاويل متباينة بعضها اقل 
عمر رضي اهللا عنه مل يعط اإلخوة لألب واألم شيئا يف املسألة احلمارية فقالوا  من بعض ومما قاله السلف اعتبارا أن

  هب أن ابانا كان محارا فورثهم وهذا اعتبار ألهنم قالوا إذا 

أعطيت اإلخوة لألم وحنن قد شاركناهم يف والدة األم وزدنا عليهم باألب فان مل ينفعنا ذلك مل جيز أن يضرنا وليس 
هم لدخوهلم حتت الظاهر وهو قوله فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء يف الثلث ألن اخلطاب جيوز أن يكون أعطا

انصرف إىل االخوة لألم فقط أال ترى إىل قوله تعاىل فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم 
  شركاء يف الثلث 

ك ال ميكن دفعه كقول أيب بكر رضي اهللا عنه دليل آخر ظاهر عن الصحابة رضي اهللا عنهم أهنم قالوا بالرأي وذل



أقول فيها برأيي وقول عمر اقضي برأيي فيه وقال هذا ما رأى عمر وقال علي عليه السالم يف أم الولد كان رأيي 
ورأي عمر أن ال يبعن مث رأيت ببيعهن وقال ابن مسعود يف قصة بروع بنت واشق أقول فيها برأيي وقولنا رأي 

أو ظن فان توصل إليهما باعتبار واستنباط إما بداللة عقلية أو امارة فال شبهة يف وقوع اسم الرأي  عبارة عن اعتقاد
عليهما فانه يقال فالن رأيه العدل وفالن من رأيه القدر وإن توصل إليهما بنص جلي أو خفي فوقوع اسم الرأي 

ن أن يقول إن حترمي امليتة يراه املسلمون وهو عليهما مشتبه واألقرب أنه جيوز أن يقع عليهما ألنه ال ميتنع أحد م
رأيهم وميتنع أن يقول هو من رأيهم ألنه يوهم أهنم حرموها برأيهم فأما قول القائل قلت هذا برأيي فال يعقل منه أنه 

ست قاله بنص ال جلي وال خفي وإمنا يفهم منه أنه قاله استنباطا واستخراجا مبا يراه من األمارات واألدلة اليت لي
بنص جلي وال خفي وهلذا ال يقال إن املسلمني حرموا امليتة برأيهم وال يقال إن ابا حنيفة اثبت الربا يف الستة 

األجناس برأيه ويقال إنه أثبت الربا فيما عداها برأيه وال يقال يف اجليش إذا اطاعوا اإلمام يف رأي إهنم فاعلون ذلك 
  ذا كان رأي اإلمام سديدا واتبعوه فيه من غري فحص ويقال بأرائهم ولذلك ال توصف آراؤهم بالسداد إ

  لإلنسان أقلت هذا برأيك أم بكتاب اهللا فيجعل أحدمها يف مقابلة اآلخر 
وخمالفونا يذمون القول بالرأي ويذمون أصحاب الرأي وهم القائلون بآرائهم وليس جيوز أن يذموا القائلني 

ام الشرعية أدلة عقلية علمنا أن قول من قال من السلف أقول فيها بالنصوص فاذا ثبت ذلك ومل تكن على األحك
برأيي إمنا اراد به األمارات املظنونة وأما قول عمر رضي اهللا عنه يف رسالته املشهورة إىل ايب موسى قس األمور فهو 

  صريح يف القياس 
مساء تظلين إذا قلت يف كتاب اهللا إن قيل قد روي عنهم ذم الرأي كقول أيب بكر رضي اهللا عنه أي أرض تقلين أو 

برأيي وقول عمر رضي اهللا عنه أجرأكم على اجلد أجرأكم على النار وقوله أعيتهم األحاديث أن حيفظوها فقالوا 
بالرأي وقول علي عليه السالم من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل يف اجلد برأيه وقوله لو كان الدين بالرأي 

وىل من ظاهره وقول ابن مسعود يذهب قراؤكم وصلحاؤكم ويتخذ الناس رؤساء جهاال لكان مسح باطن اخلف أ
يقيسون االمور بآرائهم اجلواب إنه إذا كان الذين ذموا الرأي هم الذين قالوا به وجب صرف ذمهم إىل الرأي مع 

 عليه و سلم وجود النص أو مع ترك الطلب للنص كما جيب مثله لو حكي الرأي وذمه عن رسول اهللا صلى اهللا
على أن قول أيب بكر رضي اهللا عنه أي أرض تقلين إذا قلت يف كتاب اهللا برأيي إمنا عىن به تفسري القرآن ولعمري 

إنه إمنا ينبغي أن يفسر على عرف اللغة ومبا مسع من النيب صلى اهللا عليه و سلم وقول عمر أجرأكم على اجلد 
ك التثبت وليس بذم للرأي وقوله أعيتهم األحالديث أن حيفظوها إمنا هو ذم أجرأكم على النار إمنا هو ذم اجلرأة وتر

ملن عدل إىل الرأي ومل يطلب األحاديث ومل حيفظ ما وجد منها وقول علي عليه السالم من اراد أن يقتحم جراثيم 
ن غري استقصاء النظر جهنم فليقل يف اجلد برأيه معناه الرأي الذي ال يستند إىل الكتاب والسنة والقول مبا سنح م

  يف األمارات الصحيحة وقول ابن مسعود يذهب قراؤكم وصلحاؤكم ويتخذ الناس علماء جهاال 

يقيسون االمور بآرائهم فامنا ذم بذلك الرأي قبل طلب السنن والنظر فيها وقول علي عليه السالم لو كان الدين 
ان الدين مجعه بالرأي فكانه أراد أن يبني ان ليس مجيع ما بالرأي لكان باطن اخلف أوىل باملسح من ظاهره معناه لو ك

  أتت به السنن على ما يقتضيه راي اإلنسان وبني ذلك مبسح اخلف 
دليل آخر روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ملعاذ حني أنفذه إىل اليمن مب حتكم قال بكتاب اهللا قال فان مل جتد 

و سلم قال فان مل جتد قال أجتهد رأيي وعنه أنه قال ملعاذ وأيب موسى وقد  قال بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه



أنفذمها إىل اليمن مب تقضيان قاال إن مل جند احلكم يف السنة قسنا األمر باألمر فما كان اقرب إىل احلق عملنا به وقال 
فان مل جتد احلكم فيهما اجتهد  صلى اهللا عليه و سلم البن مسعود رضي اهللا عنه اقض بالكتاب والسنة إذا وجدهتما

رايك وقوله صلى اهللا عليه و سلم لعمر وقد سأله عن قبلة الصائم أرايت لو متضمضت مباء مث جمجته وقال 
للخثعمية وقد سألته احلج عن ابيها أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فدين اهللا أحق أن 

ل رواه مجاعة من أهل محص مذكورون عن معاذ وقد تلقى بالقبول ألن الناس يقضى وخرب معاذ وإن قيل إنه مرس
فيه فريقان احدمها حيتج به واآلخر يتأوله ووجه االستدالل به أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صوبه يف قوله أجتهد 

  كتاب والسنة رأيي عند االنتقال من الكتاب والسنة فعلمنا أن قوله أجتهد رأيي مل ينصرف إىل احلكم بال
فان قيل إمنا عىن معاذ أن جيتهد رأيه يف االستدالل خبفي النصوص من الكتاب والسنة قيل قول النيب صلى اهللا عليه 
و سلم فان مل جتد مطلق يف نفي وجدان نص جلي وخفي يف الكتاب والسنة على أن من استدل بالنصوص اخلفية ال 

د أجتهد رأيي يف طلب احلكم يف الكتاب والسنة قيل الطالب ال يقال إنه يقال إنه قد اجتهد رأيه فان قيل إمنا أرا
  اجتهد رأيه وإمنا يقال اجتهد يف الطلب وأيضا فان معاذ ملا قال أحكم بكتاب اهللا وقال له ص 

في فان مل جتد انصرف إىل نفي الوجدان الذي جيوز معه االنتقال من الكتاب وكذلك قوله يف السنة فان مل جتد يريد ن
الوجدان املسوغ لالنتقال من السنة وذلك ال يكون إال وقد استوىف الطلب فان قيل أفتقطعون على ثبوت خرب معاذ 
قيل ال وما استدل به على صحته من احتجاج بعض األمة به وتاول بعضها له ال يدل على أن متفق على صحته ألنه 

طالنه وملا أمكن املخالف تأويله ومل يعلم بطالن تاويله مل يرده ال ميتنع أن تكون األمة إمنا مل ترده ألهنا مل تعلم ب
كأخبار الفقه إن قيل أفصحيح االحتجاج هبذه األخبار وإن كانت من أخبار اآلحاد قيل يصح ذلك ألن استعمال 

قبول القياس من األعمال فجاز ان يقبل فيه أخبار اآلحاد ويقطع على وجوبه علينا ألجل الدليل الدال على وجوب 
أخبار اآلحاد كما يقطع بذلك على وجوب ما تضمنته اخبار اآلحاد من فروع الشريعة وال فرق بني أن نظن أن 
النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بالنية يف الطهارة وبني أن نظن أنه أمر باستعمال ما يفضي إىل وجوب النية يف انه 

سبع يف الطريق يف لزوم جتنبه إذا ظننا صدقه وبني أن يأمرنا من  جيب أال ترى أنه ال فرق بني أن خيربنا خمرب بوجود
ظاهره السداد والنصح سؤال رجل عن الطريق ويقول لنا إنه خبري بالطريق يف أنه يلزمنا سؤاله إذا خفنا الطريق 

  وإذا أخربنا بشيء وظننا صدقه عملنا حبسبه 
مر أرأيت لو متضمضت مباء فهو أنه شبه قبلة الصائم من وأما وجه االستدالل يقول النيب صلى اهللا عليه و سلم لع

غري إيالج مبضمضة من غري ازدراد واجرى حكم أحدمها على اآلخر وهو نفي إفساد الصوم وهذا قياس وقوله 
أرأيت لو متضمضت يدل على أنه كان متهد أمر القياس وأنه قد دل عليه الدليل وكذلك قوله عليه السالم 

  كان على أبيك دين وتشبيهه حجها عنه بذلك يدل على متهد القياس يف الشريعة  للخثعمية أرأيت لو
  دليل آخر قال اهللا تعاىل فاعتربوا يا أويل األبصار واالعتبار هو 

اعتبار الشيء بغريه وإجراء حكمه عليه قال ابن عباس رضي اهللا عنه يف األسنان اعترب حكمها باألصابع يف ان ديتها 
ترب هذا هبذا وقوهلم إن يف هذا عربة معناه أن فيه ما يقتضي محل غريه عليه حنو أن يعاجل من ظلم متساوية وقال اع

باهلالك فيقال يف هذا عربة أي فيه ما يقتضي محل غريه عليه وليس االعتبار هو االنزجار واالتعاظ ألن االتعاظ 
  واالنزجار غاية االعتبار فعلمنا تباينهما 

ر ما ذكرمت لوصف قائس الفروع على االصول بأنه معترب وإن أقدم على املعاصي ومل يعمل إن قيل لو كان االعتبا



آلخرته قيل ال يوصف هبذا ألن إطالق ذلك يفيد أنه معترب جبميع ما ينبغي أن يعترب به ألنه خيرج خمرج املدح لكنه 
  يقال إنه يعترب الفروع باالصول 

سن التصريح به ومعلوم أنه ال حيسن أن نقول خيرجون بيوهتم بأيديهم إن قيل لو كان املراد باآلية ما ذكرمت حل
وأيدي املؤمنني فقيسوا االرز على الرب قيل إمنا مل حيسن ذلك ألنه اقتصار على ما ال تعلق له بالكالم وعدول عما 

ه أال ترى أن النيب يتعلق به ويفارق ذلك أن يأيت بكالم يشتمل على ما يتعلق بالكالم املتقدم وعلى ما ال يتعلق ب
عليه السالم لو سئل عمن بلع حصاة يف شهر رمضان مل حيسن أن يقول من جامع يف رمضان فعليه الكفارة إذا مل 

يكن يف ذلك تنبيه على حكم من بلغ حصاة وحيسن أن يقول من أفطر فعليه الكفارة ولو كان ذلك دخل فيه لزوم 
  الكفارة ملن بلع حصاة 
قوله سبحانه فاعتربوا ليس بعموم فلم يفد مجيع ضروب االعتبار يف كل شيء كما أن قول  وملعترض أن يقول إن

القائل اقتلوا ال يفيد مجيع ضروب القتل وال قتل كل إنسان واعترضت الداللة أيضا بأن للمخالف أن يقول إنا 
  اعتربنا باالصول اليت وردت فيها النصوص فكما ال 

على غريها احلكم إال بالنص أو البقاء على حكم العقل كذا ال اثبت يف غريها أثبت يف االصول اليت ال ينفرع 
حكما إال بالنص أو بالبقاء على حكم العقل دليل آخر وهو قوله تعاىل يآيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا 

لقياس وألنه لو أراد بالرد الرسول وأويل األمر منكم فان تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول فظاهر الرد يفيد ا
إىل اهللا االستدالل بظاهر كتاب اهللا تعاىل لكان الكالم متكررا ألن ذلك مستفاد من قول اهللا تعاىل وأطيعوا اهللا إذا 
ذلك أمر بامتثال خطاب اهللا سبحانه كله واجلواب أن الرد إىل اهللا يفيد الرجوع إىل ظاهر كتاب اهللا جليه وخفيه 

تدل به ويعمل مبا فيه إنه يرد امره إىل اهللا والغرض باآلية أمر بطاعة اهللا سبحانه فيما نعلم أنه امرنا ألنه يقال ملن يس
به وأمرنا مبا ال نعلم أنه أمرنا به مما اختلفنا فيه أن نرده إىل كتاب اهللا عز و جل وسنة نبيه صلى اهللا عليه و سلم بأن 

اهللا تعاىل به دخل ذلك فما قد أوجبه علينا يف اول اآلية من طاعته  نفحص عنه فيهما حىت إذا علمنا أنه مما أمرنا
وطاعة رسوله فال تكرار يف ذلك وحيتمل أن يكون اهللا تعاىل عىن باخلطاب املعاصرين للنيب صلى اهللا عليه و سلم 

يف شيء مل يظهر  ألن خطاب املواجهة هذا ظاهره فقال هلم أطيعوا اهللا فيما امركم به وأطيعوا الرسول فان تنازعتم
  فيه من اهللا ورسوله أمر فردوه إىل اهللا والرسول بأن تسألوا عنه الرسول 

فان قيل هذا قصر للخطاب على املعاصرين للنيب عليه السالم دون غريهم وذل ختصيص بغري داللة قيل ظاهر 
به من حيث جعلناه عاما يف  املواجهة يقتضي احلاضرين وأيضا فانا إن تركنا الظاهر من هذا الوجه فنحن متمسكون

  أهل االجتهاد وغريهم وأنتم ختصون بالرد أهل االجتهاد فكل منا تأول الظاهر وأنتم املستدلون 
دليل آخر قوله تعاىل لو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم واالستنباط هو القياس 

  وكذلك الرد 

إىل اويل األمر يكون باالستفتاء واالستشارة واالستنباط هو إخراج الشيء من كونه باطنا  ولقائل أن يقول إن الرد
إىل أن يظهر وقد يكون ذلك بالقياس وقد يكون بغريه ألنه يقال ملن استدل على الشيء خبفي النصوص قد استنبط 

ذا جآءهم أمر من األمن أو هذا احلكم من هذه النصوص على أن هذا وارد يف األمن واخلوف قال اهللا تعاىل وإ
  اخلوف اذاعوا به ولو ردوه إىل الرسول اآلية 

دليل قول اهللا عز و جل إن أنتم إال بشر مثلنا ومل ينكر عليهم هذا التشبه ولقائل أن يقول إن الكالم خرج خمرج 



ردوا عليهم مبا حكاه النكري عليهم ألهنم أوجبوا إذا كانوا بشرا مثلهم أن ال يصدوهم عما كان يعبد آباؤهم وقد 
اهللا عز و جل من قوله إن حنن إال بشر مثلكم ولكن اهللا مين على من يشاء من عباده وعلى ان هذا تشبيه يف غري 

  حكم شرعي فهو خبالف ما حنن فيه 
وكذلك ما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ملن ذكر أنه ولد له ابن أسود ألك إبل فقال نعم فقال 

هما مجل أورق قال نعم قال وأين ذلك قال الرجل لعل عرقا نزع قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ولعل عرقا نزع أفي
  وذلك أن هذا تنبيه على أمارة عقلية يف حكم عقلي 

دليل عقلت األمة من قول اهللا سبحانه فال تقل هلما أف املنع من ضرهبما ومل تعقل ذلك إال قياسا ولقائل أن يقول 
األمة عقلت ذلك لفظا كما أن قول القائل ما لفالن عندي حبة يفيد يف عرف اللغة أنه ما له عنده قليل وال كثري إن 

ال حبة وال أقل منها وله أن يقول إن املنع من ضرهبما علم قياسا على املنع من التأفيف بعلة أنه أذى وكون األذى 
  علة يف ذلك معلوم غري مظنون 

ى قياس الزناة على ماعز يف الرجم ولقائل أن يقول بل عقلت األمة أن حكم الزناة حكم ماعز دليل أمجعت األمة عل
من قصد النيب صلى اهللا عليه و سلم ضرورة أو أهنا عقلت ذلك من قوله صلى اهللا عليه و سلم حكمي يف الواحد 

  ن حكمي يف اجلماعة على أن كون الزنا بشرط اإلحصان علة يف الرجم معلوم غري مظنو
دليل قد تعبدنا اهللا عز و جل باالستدالل باألمارات على جهة القبلة إذا اشتبه علينا أمرها وأن نصلي إىل اجلهة اليت 
ظننا أن القبلة فيها وهذا تعبد باالستدالل باألمارات وبالعمل حبسبها اجلواب ان من املخالفني من ال جيوز االجتهاد 

القبلة الصالة إىل مجيع اجلهات فال يسلم هذااملوضع ومنهم من يوجب  يف القبلة ويوجب على من اشتبهت عليه
االجتهاد يف القبلة وله أن يقول إن األمارات الدالة على القبلة أمارات عقلية ال مسعية ولست امنع من كوننا 

مارات املظنونة متعبدين مبا ذكرمت يف القبلة ولكين أمنع من كوننا متعبدين يف احلوادث الشرعية باالستدالل باأل
الشرعية وبالعمل حبسبها وليس يلزم إذا تعبدنا باألمارات يف موضع أن نكون متعبدين هبا يف موضع آخر إال جلامع 
جيمع بني املوضعني فان قالوا إذا جاز التعبد باألمارات املظنونة يف موضع جاز التعبد هبا يف موضع آخر إذا ما سوغ 

حدمها مانع فهو مانع من اآلخر قيل هذا يدل على جواز التعبد باألمارات يف احدمها سوغ اآلخر وإن منع من ا
احلوادث الشرعية وليس ذلك مسألتنا فان قالوا إنا تعبدنا بذلك يف القبلة ألنه ملا مل نعاينها مل يبق إال التعبد فيها 

 زعمتم ذلك وما أنكرمت أنه باألمارات وكذلك مع فقد النص على احلوادث ال يبقى إال التعبد باألمارات قيل مل
يبقى من التعبد يف املوضعني وجوه أخر منها ان نتعبد فيها حبكم العقل فيبقى يف احلوادث الشرعية على مقتضى 

العقل وال يلزم عند اشتباه القبلة الصالة إىل جهة من اجلهات وميكن أن نتعبد بالصالة إىل مجيع اجلهات أو إىل أي 
إمنا تعبدنا باالجتهاد يف القبلة والعمل حبسبه لفقد العلم هبا فيجب إذا فقدنا العلم حبكم احلادثة جهة اخترنا فان قالوا 

  أن نكون متعبدين باالستدالل عليه باألمارات والعمل حبسبها قيل هلم إن خمالفكم 

الوا إمنا تعبدنا باألمارات ال يسلم أنا قد فقدنا طريقا إىل العلم حبكم احلادثة ألنه جيعل الطريق إىل ذلك العقل فان ق
يف القبلة لفقد معاينتها فيجب مثله يف حكم احلادثة عند فقد النص ألن فقد النص جيري فقد معاينة القبلة قيل هلم 
أجتعلون فقد معاينة القبلة عند فقد معاينة القبلة علة مظنونة أو معلومة فان قالوا هي مظنونة قيل هلم وهل نوزعتم 

اس بعلة مظنونة وإن قالوا هي معلومة قيل هلم دلوا على ذلك وال سبيل إليه ألنه ال ميتنع أن يكون إال يف صحة القي
إمنا جيب العمل يف األمارات يف القبلة ملصلحة ال يعلمها إال اهللا أال ترى أنه كان ال ميتنع أن يتعبدنا باألمارات يف 



العقل يف الفروع اليت ال نص فيها فان قالوا إمنا تعبدنا القبلة إذا مل نعاينها ويتعبدنا بالبقاء على حكم موجب 
باألمارات يف القبلة ألن ذلك من قبيل دفع املضار وهذا موجود يف الفروع الشرعية قيل هذا رجوع إىل دليلنا 

  األول وجيب الرجوع فيه إىل أصل عقلي ألن ما ذكرمتوه علة عقلية 
بد من أن يكون إليه طريق وكثري من احلوادث ال نص فيها وال دليل آخر كل حادثة فال بد فيها من حكم وال 

إمجاع وليس بعدمها إال القياس فلو مل يكن القياس حجة خلت كثري من احلوادث من أن يكون إىل حكمه طريق فان 
قيل مجيع احلوادث عليها نصوص تشملها إما ظاهرة وإما خفية وليس يبعد ذلك وإن كثرت احلوادث إذا كانت 

ص عامة ألن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم فما سقت السماء العشر شامل لكل ما سقته السماء وإن كثر النصو
عدده قيل لو كان مجيع احلوادث يشملها النصوص ملا افتقر أهل الظاهر يف كثري منها إىل استصحاب احلال وهذه 

كم أي من قضية إما نفيا وغما إثباتا فصحيح الداللة معترضة ألنه إن أراد املستدل أنه ال بد يف كل حادثة من ح
لكن ال يلزم أن يكون طريق ذلك الشرع بل قد جيوز أن يكون طريقه الشرع وجيوز أن يكون طريقه العقل فيلزمنا 

  التمسك حبكمه إذا مل ينقلنا عنه نص وإن اراد باحلكم حكما شرعيا فانه جيوز خلو كثري من احلوادث منه 

لة من وجه آخر وهو أن السلف رجعوا يف أحكام احلوادث إىل الشرع فعلمنا أن طريقها وقد استدل هبذه الدال
الشرع دون العقل فاذا مل يكن فيها نص وال إمجاع فطريقها إذا القياس ولقائل أن يقول إن أردمت هبذا الكالم املسائل 

والسنة وأنه ليس بعد ذلك إال أهنم استدلوا اليت دارت بني الصحابة وبينتم أهنم مل يستدلوا فيها بالعقل وال بالكتاب 
عليها بالقياس فهذا استدالل بإمجاع السلف وقد تقدم وإن أردمت أن السلف ملا طلبوا حكم بعض املسائل من 
الشرع وجب أن نطلب حكم مجيع احلوادث من الشرع فقط قيل لكم ومل جيب ذلك أو لستم وغريكم من 

ائل بالبقاء على حكم العقل فان قلتم لو مل يكن القياس صحيحا لعدلوا يف خمالفيكم تستدلون يف كثري من املس
احلوادث احلادثة فيما بينهم اليت ال نص فيها إىل حكم العقل فلما مل يفعلوا ذلك علمنا أهنم عدلوا إىل القياس قيل 

  ا حكموا به إال القياس لكم هذا رجوع إىل استداللكم األول وهو قولكم إمنا حكموا يف املسائل بأحكام ال وجه مل
  واحتج املخالف بأشياء 

منها قوله تعاىل يآيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله وبقوله وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون وبقوله 
وال تقف ما ليس لك به علم وبقوله وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام قالوا واحلكم 

لقياس تقدم بني يدي اهللا ورسوله ألنه حكم بغري قوهلما وقول على اهللا مبا ال نعلم ووصف الشيء بأنه حالل با
  وحرام وال نأمن كونه كذبا وبقوله وان احكم بينهم مبا 

أنزل اهللا وبقوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهللا وبقوله فان تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول 
بقوله تبيانا لكل شيء وبقوله ما فرطنا يف الكتاب من شيء وبقوله أو مل يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى و

عليهم اجلواب يقال هلم مل زعمتم أن احلكم بالقياس هذا سبيله وما أنكرمت أنا ال نكون باحلكم به متعبدين بني يدي 
به ومل نقف ما ليس لنا به علم ومل نقل على اهللا ما ال نعلم وال  اهللا ورسوله إذ كنا حاكمني مبا أمرنا اهللا أن حنكم

واصفني بالكذب ألن الداللة القاطعة على صحة القياس قد أمنتنا من كل ذلك وأوجبت أن احلكم به حكم مبا انزل 
م أن املراد عز و جل ورد إىل اهللا والرسول وأنه مما بينه اهللا عز و جل يف كتابه ألنه دل على صحة القياس ومعلو

بقوله تبيانا لكل شيء إما على مجلة أو على تفصيل ألنه ليس فيه بيان لكل شيء على التفصيل أال ترى أن كثريا 
  منه مبني بسنته عليه السالم 



ومنها ما احتج به النظام من أن اهللا عز و جل قد دل بوضع الشريعة على أنه منعنا من القياس ألنه فرق بني املتفقني 
ني املفرقني فأباح النظر اىل شعر األمة احلسناء وحظر النظر إىل شعر احلرة وإن كانت شوهاء وأوجب الغسل ومجع ب

من املين دون البول وأوجب على الطاهر من احليض قضاء الصيام دون الصالة وأجاب قاضي القضاة رمحه اهللا عن 
واختالفهما فيه إذا اشتركا أو افترقا يف علته ال يف ذلك بأشياء منها أن القياس يقتضي اجلمع بني الشيئني يف احلكم 

الصورة ومل يبني النظام أن شعر احلرة واألمة قد اشتركا يف علة التحرمي أو اإلباحة حىت يكون ورود الشرع بالتفرقة 
  بينهما ورودا مبا مينع من القياس 

ال أماراتكم ألن الشريعة لو حظرت وللنظام أن يقول غرضي مبا ذكرته اإلبانة عن أن الشريعة قد شهدت بابط
النظر إىل شعر احلرة ومل تذكر األمة لقلتم إمنا حظرت ذلك خوف الفتنة وذلك قائم يف شعر األمة احلسناء فيحرم 

النظر إليه ولكان ذلك من اقوى ما تذكرونه من أماراتكم يف القياس فاذا شهدت الشريعة بابطاله فقد صح قويل إن 
اس ومنها أن ذلك لو منع من القياس الشرعي ملنع من القياس العقلي ألن األحكام العقلية قد وضعها مينع من القي

ختتلف فيها األشياء املتفقة وتشترك فيها األشياء املتباينة وللنظام أن يقول االحكام العقلية ال تشترك فيها األشياء 
يف عللها وأنا قد أريتكم أشياء متفقة يف أمثال عللكم املتباينة يف علل تلك األحكام وال تفترق فيها األشياء املتفقة 

وأماراتكم وهي متباينة يف أحكام تلك االمارات فكان يف ذلك بطالن قولكم ومل توجدوين مثله يف العقليات ومنها 
أن قال أكثر ما يقتضيه وضع الشريعة أن ختتلف أحكام األشياء فيكون القياس عليها يثبت أحكاما متضادة يف 

وع وليس ذلك ميتنع عندنا إذا كان املكلف خمريا فيها وللنظام أن يقول ما التزمتموه خارج عما رمته ألن الذي الفر
رمته هو ورود الشريعة مبا خيالف مفايستكم يف التسوية والتفرقة ليصح أن وضعها مينع من القياس وليس غرضي أن 

بالتزام ذلك وحنن جنيب النظام فنقول إنه أرانا مثل أمارتنا  أبني أن القياس يقتضي أحكاما متضادة يف الفرع فتجيبوين
فقد نفت الشريعة أحكامها وذلك إمنا مننع من كوهنا أدلة وال مننع من كوهنا أمارة ألنه ليس من شرط األمارة أن 

غيم تدل هي وأمثاهلا على حكمها على كل حال بل قد تتخرم داللتها وال خترج من كوهنا أمارة أال ترى أن ال
الرطب أمارة يف الشتاء على املطر وليس ينقض كونه أمارة على ذلك وجودنا غيما أرطب من ذلك يف صميم 

الشتاء وال يكون املطر وامثال ذلك كثري وكذلك ال خترج أمارتنا من كوهنا أمارات بوجه لوجودنا أمثاهلا وأحكامها 
ال يتعلق هبا يف الشريعة حكم فخرجت بذلك عن أن متخلفة عنها فان قال قد وجدت األكثر من أمثال أماراتكم 

  تكون أمارات إذ األكثر من األمارات يتعلق هبا 

األحكام قيل له بني ذلك وال سبيل له إىل بيانه ومما احتج به املخالف قوهلم لو كان اهللا عز و جل ورسوله قد تعبدنا 
 ذلك كونه عاملا هبم ومبا يؤديهم اجتهادهم إليه بالقياس لكان القائسون مطيعني للنيب صلى اهللا عليه و سلم ويف

وأجاب قاضي القضاة رمحه اهللا عن ذلك بأنه ال ميتنع أن يكون اهللا عز و جل قد أعلم نبيه صلى اهللا عليه و سلم 
بالقائسني مفصال وأراد القياس منهم وكانوا مطيعني له وال ميتنع أن يكون قد أراد يف اجلملة من اجملتهدين أن 

هدوا االجتهاد الصحيح ويفعلوا حبسبه وكل من فعل ذلك يكون مطيعا للنيب صلى اهللا عليه و سلم فان قيل فمىت جيت
أراد اهللا عز و جل حكم الفروع من املكلف قيل ذكر قاضي القضاة يف الشرح أن من يقول إن احلق يف واحد 

لى ذلك ومن يقول كل جمتهد مصيب منهم وعليه دليل يقول إن اهللا عز و جل أراد حكم الفرع بنصب الداللة ع
من يقول أراد أحكام الفروع عند نصب األمارات ومنهم من يقول أرادها عند نصب الداللة على العمل بالقياس 

وقد اختاره قاضي القضاة يف العمد وقال ومنهم من يقول أرادذلك عند النص الدال على حكم األصل وقد اختاره 



ة ومنهم من يقول أراد بعض األحكام بالنصوص ويقف على الباقي وال يدري مباذا أريد يف الشرح ويف كتاب النهاي
وابطل يف الشرح أن تكون األحكام مرادة بدليل القياس ألن دليل القياس جممل وأوجب أن تكون مرادة بالنص 

نفس العني أو بعض  الدال على حكم األصل قال ألن عند القياس نقول ال خيلو مراده بتحرمي الربا إما أن يكون
صفاهتا مث نتوصل باألمارات إىل إثبات املعىن ولقائل أن يقول ال أقسم هذه القسمة ألين قد علمت أنه ما أريد 

بتحرمي التفاضل يف األشياء الستة إال ما اقتضاه اللفظ دون غريه وإمنا أعرف حكم الفرع الختصاصه مبا ظننت أنه 
عمل بالقياس واألوىل أن يقال إن اهللا عز و جل إمنا أراد احلكم عند نصب الداللة علة احلكم مع قيام الداللة على ال

على صحة القياس مع نصب األمارة الدالة على علة احلكم ووجودها يف الفرع ألنه ال بد من جمموع ذلك يف العلم 
  حلكم الفرع وليس بعض ذلك مرتبا على بعض بل جملموعة تشافه 

  كل واحد من ذلك ألجل احلكم  احلكم ومعىن ذلك انه فعل
ومنها قوهلم إن التعبد بالقياس وإن جاز فان مقايستكم مل يرد التعبد هبا ألنه ما من فرع إال ويشبه أصلني متضادي 
احلكم وذلك يقتضي ثبوهتما فيه وذلك حمال فعلمنا أن اهللا سبحانه مل يتعبدنا بذلك اجلواب يقال هلم إن كل فرع 

احلكم مث لو كان األمر كذلك مل يؤد إىل حمال ألن من ال جييز احلكم يف الفرع بالتخيري يقول يشبه أصلني متضادي 
إن اهللا سبحانه قد جعل لنا طريقا إىل قوة شبهه باحد األصلني فينبغي أن يراجع اجملتهد النظر حىت يظفر بذلك ومن 

ن خمريا بني إحلاقه بأي األصلني شاء فال ينايف يف جيوز احلكم بالتخيري يقول جيوز ان يعتدل الشبهان عند اجملتهد فيكو
  ذلك والقول يف ذلك كالقول يف أخبار اآلحاد املتعارضة 

ومنها قوهلم إن القياس وإن جاز التعبد به موقوف على ثبوت احلاجة إليه وتناول النصوص اخلاصة والعامة 
قوهلم إن النصوص متناولة جلميع احلوادث دعوى  للحوادث كلها يرفع احلاجة إليه فاذا لسنا متعبدين به اجلواب أن

ولو كانت النصوص متناولة جلميع احلوادث لتناولت احلوادث اليت اختلف الصحابة فيها وكانوا حيتجون هبا وملا مل 
حيتجوا هبا علمنا أنه مل يكن فيها نصوص ولو تناولت النصوص مجيع احلوادث ملا افتقر نفاة القياس إىل االستدالل 

  بقاء على حكم العقل يف كثري من احلوادث بال
ومنها أن يزيدوا يف هذه الداللة فيقولوا تناول خاص النصوص وعامها أو دليل العقل لكل حادثة تغين عن القياس 

فيها فلم نكن متعبدين به إذ التعبد به موقوف على احلاجة ولسنا حمتاجني إليه مع هذه االمور اجلواب أن تناول 
ثة ال مينع من قياسها على غريها إذا كان حكم القياس هو حكم النص ألنه إن تناوهلا خرب واحد النصوص للحاد

كان عليها أمارتان خرب واحد وقياس وإن تناوهلا خرب متواتر قسناها على غريها ألنه لو مل يكن اخلرب املتواتر لدل 
  يها القياس على حكمها وإن تناول احلادثة عموم جاز إثبات حكم العموم ف

بقياسها على غريها وجاز إخراجها من العموم بقياسها أيضا على غريها فتناول النصوص للحادثة ال يقتضي كوننا 
غري متعبدين فيها بالقياس وأما تناول العقل للحادثة فانه إمنا يقتضي إثبات حكمه فيها ويغين عما سواه ما مل ينقل 

يس بدليل شرعي حىت ميتنع أن ينقلنا عن حكم العقل هذا إذا كان عنه دليل شرعي فعليهم أن يبينوا أن القياس ل
القياس غري مطابق حلكم العقل فان كان مطابقا له فما املانع من ان يدل هو على احلادثة مع العقل كما يدل العقل 

  على احلادثة مع خرب واحد 
ليها غريها بتلك العلة فأحرى أن ال ومنها قوهلم لو نص اهللا عز و جل على علة حكم احلادثة ما جاز أن نقيس ع

جيوز أن نقيس على ما مل ينص على علته وإذا مل جيز لنا القياس ثبت أن اهللا عز و جل ما تعبدنا به واستدلوا على أن 



القياس على ما نص على علته ال جيوز بأن اإلنسان لو قال لوكيله أعتق زيدا عبدي ألنه اسود ما جاز أن يعتق كل 
اجلواب يقال هلم أمتنعون القياس على ما نص على علة حكمه وإن تعبدنا بالقياس أو إن مل نتعبد  عبد له أسود

بالقياس فان قالوا باألول كانوا قد منعوا من فعل ما تعبد اهللا عز و جل به ألن اهللا عز و جل إذا تعبدنا بالقياس 
لناس من يقول ال جيوز القياس على ما نص على علته فأوىل املقاييس ما نص على علته وإن قالوا بالثاين قيل هلم من ا

إال بعد أن نتعبد بالقياس وال يكفي النص على علة احلكم يف إباحة القياس وحيوج إىل ذلك من النص على العلة 
ومع فقد النص عليها ويسوى بني املوضعني ومن الناس من يقول يكفي النص على العلة يف جواز القياس هبا ملا 

باب يايت وال بد من تعبد بالقياس إذا مل ينص على العلة وإن اختلفوا فمنهم من يقول إن التعبد بذلك  سنذكره يف
يثبت عقال وشرعا ومنهم من يقول يثبت شرعا فقط فما بين عليه املستدل دليله من أن القياس على ما نص على 

  يه يف باب مفرد أن شاء اهللا تعاىل علته ال جيوز ال يسلمه هؤالء وما احتج به من العتق سيجيء الكالم ف

  باب يف النص على علة احلكم هل هو تعبد بالقياس هبا أو ال بد من تعبد زائد

  على النص على العلة 
اختلف الناس يف ذلك فقال اجلعفران وبعض أهل الظاهر ليس النص على العلة تعبدا بالقياس هبا وقال أبو اسحاق 

قول بعض أهل الظاهر إن النص عليها يكفي يف التعبد بالقياس هبا والشيخ أبو النظام وهو ظاهر مذهب الفقهاء و
هاشم أبو عبد اهللا رمحه اهللا إن كانت العلة املنصوصة علة يف التحرمي كان النص عليها تعبدا بالقياس هبا وإن كانت 

  علة يف إجياب الفعل أو كونه ندبا مل يكن النص عليها تعبدا بالقياس هبا 
انعون من القياس هبا من غري هذا التفصيل فقالوا إن العلل الشرعية إما أن تكون وجه املصلحة وإما أن واحتج امل

تكون أمارة فان كانت وجه املصلحة وجب أن يوقع املكلف الفعل ألجلها وليس جيب إذا فعل اإلنسان فعال لغرض 
ن اكل رمانة ألهنا حامضة ال جيب أن يأكل من األغراض ووجه من الوجوه ان يفعل ما ساواه يف ذلك الغرض ألن م

كل رمانة حامضة ومن تصدق على فقري بدرهم ألنه فقري ال جيب أن يتصدق على كل فقري فلو أوجب اهللا علينا 
أكل السكر ألنه حلو وكانت حالوته داعية إىل اكله مل جيب أن تدعوه حالوة العسل إىل أكله فلم جيب علينا أكله 

انت العلة أمارة فمعىن ذلك هو أن وجه املصلحة يقارهنا وال ينفك منها فاذا ثبت هبا ذكرنا وأكل كل حلو وإن ك
أن وجه املصلحة ال تتبعها املصلحة يف كل موضع فكذلك ما ال ينفك من وجه املصلحة فعلى هذا الوجه ذكر 

إن حالوته وجه املصلحة  قاضي القضاة رمحه اهللا هذا الدليل واجلواب إن السكر لو وجب أكله ألنه حلو وقلنا
والوجوب مل يلزم أن يأكل املكلف السكر ألنه حلو فيوقع الفعل هلذا الوجه بل يكفي أن يأكله ألنه واجب وليس 

  من شرط كون 

حالوة السكر وجه املصلحة أن يكون داعية إىل اكل السكر بل من شرط كوهنا وجه املصلحة أن يكون أكل 
جب آخر أو يصرف عن قبيح وهذا القدر كاف يف كون احلالوة وجه املصلحة ولو السكر يدعو ألجلها إىل فعل وا

لزم املكلف أكل السكر لنه حلو مل يسقط عنه وجوب أكل كل حلو من حيث أمكنه أن يأكل السكر من حيث أنه 
ونه ال بد حلو وال يأكل ما ساواه يف احلالوة على ما ذكره املستدل يف الرمانة ألن وجوب الواجب ال يقف على ك

  من وقوعه من املكلف بل من شرط وجوبه إمكان وقوعه وإمكان تركه 
وميكن أصحاب هذه املقالة أن حيتجوا هبذه الداللة على وجه آخر فيقولوا إن علل الشرعيات هي وجوه املصاحل 



سهلة له وما دعا واملصلحة إما أن تكون داعية إىل فعل واجب ومسهلة له أو صارفة عن قبيح أو داعية إىل تركه وم
إىل فعل وسهلة ال جيب أن يكون هو وال مثله داعيا إىل جنس ذلك الفعل وال مسهال له وما يصرف عن الفعل جيب 
أن يصرف هو ومثله عن جنس ذلك الفعل أال ترى أن من أكل رمانة ألهنا حامضة فان محوضتها قد دعته إىل أكلها 

ان ومن مل يأكل رمانة ألهنا حامضة فان محوضتها قد صرفته عن وسهلت عليه وال جيب أن يأكل غريها من الرم
أكلها وسهلت عليه اإلخالل بأكلها ويلزم أن ال يأكل كل رمانه حامضة فاذا ثبت ذلك فلو نص اهللا عز و جل 

على أن علة وجوب أكل السكر كونه حلوا جيوزنا أن تكون حالوته لطفا وداعيا إىل اإلخالل بالكذب فيلزم أن 
حالوة العسل إذا أكله اإلنسان داعيا له إىل اإلخالل بالكذب وجوزنا أن تكون حالوته داعية إىل فعل  تكون

واجب كرد الوديعة ومسهال له كما ان محوضة الرمانة داعية إىل أكلها وال يلزم أن تدعو حالوة العسل إىل رد 
أكله وإذا جوزنا كال األمرين مل جيز لنا إجياب  الودائع كما مل يلزم أن تدعو محوضة رمانة أخرى أو محوضة اخلل إىل

أكل العسل لتجويزنا أن تكون حالوة السكر وجه مصلحة يف فعل واجب فال جيب أن تكون حالوة العسل مبثله 
  بل يلزمنا أن نقطع على أن حالوة السكر 

نا بالقياس واجلواب إن من ليس بوجه مصلحة يف الترك ألهنا لو كانت كذلك ألخربنا اهللا عز و جل بذلك أو لتعبد
يفعل الفعل لداع ومسهل فانه يفعل ما ساواه يف ذلك الداعي إال أن يقابل ذلك الداعي صارف أو يؤدي إىل ما ال 

هناية له وآكل الرمانة إمنا مل يأكل رمانة أخرى ألن شهوته للحموضة قد زالت أو تناقصت فلم حيصل داعية إىل أكل 
ى حد ما حصل إىل األوىل وإذا نص اهللا سبحانه على أن علة أكل السكر كونه حلوا رمانة أخرى أو مل حيصل عل

فظاهر أن حالوته هي وجه املصلحة من غري شرط فلم جيز حصول احلالوة إال وهي داعية إىل ما دعت إليه حالوة 
  السكر 

د أعتق كل عبيده السود ولو واحتجوا بأن اإلنسان لو قال أعتقت عبدي زيدا ألنه اسود مل يعتقد السامعون أنه ق
قال لوكيله أعتق عبدي زيدا ألنه أسود مل جيز للوكيل عتق كل عبيده السود اجلواب إن اإلنسان إذا قال أعتقت 

عبدي زيدا ألنه أسود فان كل عاقل يناقضه إذا مل يعتق غريه من عبيده السود إال أن يكون قد عرف من قصده أنه 
ال يوجد يف غريه وإذا قال لوكيله أعتق زيدا عبدي ألنه أسود قال له العقالء  اعتقده ألنه أسود مع شرط آخر

فعندك اآلخر أسود فلم خصصت هذا بالعتق وإمنا مل جيز للوكيل اإلقدام على عتق عبد له ألن الشرع منع من ذلك 
إلقدام على إتالف ماله إال بصريح القول وألن املؤكل ملا جازت عليه البدوات واملناقضات مل جيز من جهة العقل ا

إال بصريح القول أال ترى أن املؤكل لو أمر وكيله بالقياس مل يكن للوكيل عتق كل عبيده السود وهلذا ثبت القياس 
فيما عدا اإلتالف ألن اإلنسان لو قال لعبده ال تدخل دار فالن ألنه عدوي فدخل دار غريه من أعدائه المه العقالء 

ك دخول دار فالن ألنه صديقي كان له دخول دار غريه من أصدقائه ولو المه الئم ولو قال أوجبت أو أحبت ل
  على ذلك لعنفه العقالء 

  وذكر قاضي القضاة أن الشيخ عبد اهللا رمحهما اهللا احتج ملذهبه بأن من فعل 

جيب أن يفعل فعال لغرض من األغراض فانه ال جيب أن يفعل ما ساواه يف ذلك الغرض ومن ترك فعال لغرض فانه ال 
ما ساواه يف ذلك الغرض ومن ترك فعال لغرض فانه يترك ما ساواه يف ذلك الغرض فاذا حرم اهللا تعاىل اخلمر لشدهتا 

فان الشدة تكون وجه املصلحة وال يكون كذلك إال وهلا يترك الفعل وإذا كانت وجها يف الترك وجب أن يشيع 
و مل جيب أن يشيع يف كل حلو واجلواب يقال إن أردت أن الشدة يف حترمي كل شدة فاذا وجب أكل السكر ألنه حل



وجه هلا بترك شرب اخلمر فقد بينا بطالن ذلك إن أردت أهنا الختصاص اخلمر هبا يقتضي ترك شرهبا انصرافا عن 
 قبيح آخر فمن أين ذلك وما ينكر أنه جيوز ذلك وجيوز أن يكون تارك شرهبا يفعل واجبا ولو شرهبا أخل به وما

ينكر لو أوجب اهللا تعاىل علينا أكل السكر ألنه حلو أن يكون أكله يصرف عن قبيح وال يدعو إىل واجب فال ينبغي 
أن يفرق بني املوضعني بل ينبغي أن جيوز يف كل واحد منهما أن يكون داعيا إىل الترك وداعيا إىل الفعل على أن 

يفعل امللطوف فيه على معىن أن املكلف يفعل امللطوف فيه ألجل  قوله إن وجه املصلحة هلا يفعل الفعل إن أراد به هلا
اللطف فهو صحيح وإن أراد أن وجه املصلحة هو غرضه ومقصوده بفعل امللطوف فيه كما يقول خرجت من الدار 

السلم على زيد فباطل ألن اللطف متقدم فال جيوز أن يكون هو غرض املكلف أال ترى أن اإلنسان إذا استغىن أو 
  قه اهللا ولدا فدعاه ذلك إىل الصالة ال يكون غرضه وقصده بالصالة االستغناء والولد رز

وأما أبو إسحاق النظام فله أن حيتج فيقول لو قال اهللا عز و جل اوجبت أكل السكر يف كل يوم ألنه حلو لكان 
ألنه قصر التعليل عليها  ذلك تعليال لوجوبه يف كل يوم ولكانت احلالوة فقط وجه املصلحة يف وجوبه يف كل يوم

مع اختالف أحوالنا وال جيوز حصول وجه الوجوب أو احلسن أو القبح فال يؤثر أال ترى أنه ال جيوز حصول الفعل 
  ظلما وال يكون قبيحا وأيضا فان قدرا من الرفق ال جيوز أن يصلح الصيب وهو على صفة خمصوصة 

ذا ثبت ذلك كانت احلالوة مؤثرة يف املصلحة يف كل موضع وال يصلحه مثله مىت كان الصيب على تلك الصفة وإ
  فوجب أكل العسل 

وقد احتج هلذه املقالة أيضا بأنه لو مل جيز القياس بالعلة املنصوصة مل تكن للنص عليها فائدة ولقائل أن يقول إن 
  الفائدة فيها أن يعلم كوهنا علة ألن العلم نفسه فائدة 

س لعلم كل عاقل حترمي ضرب الوالدين من قول اهللا تعاىل فال تقل هلما أف ملا نبه اهللا وقال أيضا لو مل يتعبد بالقيا
تعاىل على العلة فاذا نص عليها فالقياس هبا أوىل فاجلواب إن كثريا من الناس يقول إن املنع من ضرهبما معلوم 

اهللا عز و جل بالقياس مل أعرف ذلك باللفظ ال من جهة القياس ومن مل يقل إن ذلك معلوم باللفظ يقول لو مل يتعبد 
بالقياس على التأفيف لكن أعرفه بالعقل من حيث أن ضرهبما كفر نعمة وإمنا يثبت أن املنع من التأفيف دال على 
حترمي الضرب إذا ثبت أن العلم بالعلة يكفي يف التعبد بالقياس فأما مع الشك يف ذلك فال ميكن املنع من ضرهبما 

يف فأمأ إذا نص اهللا عز و جل على العلة وتعبد بالقياس فال شبهة يف جواز القياس هبا ألنا قد بينا بالقياس على التأف
أن النص على العلة هو تعبد بالقياس فانضمام تعبد زائد يزيد التعبد تأكيدا وألنه لو مل جيز القياس هبا مل جيز القياس 

  تعبد مبا ال جيوز فعله باملستنبطة فكان ال جيوز القياس أصال ويف ذلك ورود ال
  شبهة 

إن قيل إذا أوجب اهللا تعاىل أكل السكر ألنه حلو فيجب إذا شاركه العسل يف احلالوة أن يكون قد قام مقامه يف 
  وجه املصلحة ويف ذلك كوهنما واجبني على البدل واجلواب إن الفعل إذا وجب التعيني لوجه مث شاركه 

  وب على التعيني ألن هذا هو حكم األصل فيه فعل آخر وجب أن يشاركه يف الوج
  شبهة 

إن قالوا لو قال الرجل لوكيله أعتق عبدي زيدا ألنه أسود وينبغي أن يقيس مل جيز له أن يعتق مجيع عبيده السود 
واجلواب عن ذلك ما تقدم من أن الشرع واالحتياط من جهة العقل مينع من اإلتالف على املؤكل إال بصريح اللفظ 

  عليه من املناقضات والبدوات  ملا جيوز



  باب يف أنا متعبدون بالقياس على األصل وإن مل ينص لنا على القياس عليه

  بعينه وال أمجعت االمة على تعليله ووجوب القياس عليه 
حكي عن بشر املريسي املنع من القياس على األصل إال بعد أن جتمع االمة على تعليله وعن قوم أنه جيب أن ينص 

ى وجوب القياس عليه والدليل على أنه ال اعتبار بذلك أن الصحابة قد قاست على أصول مل يتقدمها إمجاع لنا عل
على قياس تلك املسائل عليها وقد قاس كل منهم على غري األصل الذي قاس عليه غريه وال نص هلم على القياس 

بعض يف وجوب القياس على ذلك  على أصل من تلك األصول ألنه لو نص هلم على ذلك الحتج به بعضهم على
األصل وألنه إن كان األصل قد نص على علته فقد بينا أن ذلك تعبد بالقياس عليه وأنه ال حيتاج إىل زيادة تعبد 

وبينا مثل ذلك يف العلل املستنبطة وقلنا إن العقل يقتضي القياس هبا على األصل كاألمارات العقلية باب يف النيب 
  هل كان متعبدا باالجتهاد أم ال  صلى اهللا عليه و سلم

قال أبو علي وأبو هاشم رمحهما اهللا إنه مل يكن متعبدا باالجتهاد يف شيء من الشرعيات وحكي عن أيب يوسف رمحه 
  اهللا أنه كان متعبدا بذلك 

القضاة  وجوز الشافعي يف رسالته أن يكون يف األحكام الشرعية ما قاله صلى اهللا عليه و سلم اجتهادا وجوز قاضي
رمحه اهللا ذلك ومل يقطع عليه واستدل بأن العقل جيوز أن يتعبده اهللا باالجتهاد وليس يف العقل وال يف السمع ما يدل 
على أنه تعبد بذلك وال أنه مل يتعبد به وذلك يصح إذا أفسدنا أدلة القاطعني على أنه تعبد بذلك والقاطعني على أنه 

  مل يتعبد به 
لون بأنه تعبد باالجتهاد قوهلم إن يف االجتهاد مزيد ثواب فال جيوز أن حيرمه النيب صلى اهللا عليه فمما احتج به القائ

و سلم واجلواب إنه ليس يثبت أن ثواب اجملتهد يف األمارات أكثر من ثواب املستدل باألدلة ألن املشقة موجودة 
لواجب أن يكون ثواب النيب صلى اهللا عليه و فيهما وال يعلم التفاضل بينهما فيما يقتضي مزيد الثواب على أن ا

سلم أكثر وليس يف كل فعل فعلناه جيب أن يفعل النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله ليستحق مثل ثوابنا على أن هذا 
  يقتضي أن يكون متعبدا باالجتهاد يف مجيع ما تعبدنا باالجتهاد فيه 

ة ال خيتلي خالها قال العباس إال اإلذخر فقال النيب صلى اهللا عليه ومنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا قال يف مك
و سلم إال اإلذخر ومعلوم أن الوحي مل ينزل عليه يف تلك احلال ولكنه تنبه من استثناء العباس على موضع االجتهاد 

  ا قالوه واجلواب إنه ال ميتنع ان يكون أراد استثناء اإلذخر فسبقه العباس إليه فال جيب القطع على م
ومنها أن العمل على القياس معلوم بالعقل والنيب صلى اهللا عليه و سلم وغريه يف ذلك سواء واجلواب إن العقل 
يوجب عندنا إذا مل يكن يف احلادثة نص وإذا مل يدل الشرع على أن القياس مفسدة فما يؤمننا أن يكون استعمال 

لحته أن يعمل على النص فدله اهللا عز و جل على ذلك ونص له القياس للنيب صلى اهللا عليه و سلم مفسدة وأن مص
  على األحكام 

  واحتج املانعون من كونه متعبدا باالجتهاد بأشياء 
منها قول اهللا عز و جل وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى فأخرب أن ما ينطق به هو عن وحي وال يقال ملا 

ال يقال إن قول اجملتهد منا هو عن وحي وأجاب قاضي القضاة عن يصدر عن اجتهاد إنه عن وحي أال ترى أنه 
ذلك بأن اآلية تنصرف إىل ما ينطق به دون ما يظهر منه فعال فمن أين أن كل ما فعله كان وحيا وأما قوله وما ينطق 



  عن اهلوى فال ميتنع من كونه جمتهدا ألن احلكم باالجتهاد ليس هو عن هوى 
فقت على أن ما يقوله النيب صلى اهللا عليه و سلم ليس عن اجتهاد واجلواب إن أبا يوسف ومنها قوهلم إن األمة ات

  والشافعي خيالفان يف ذلك وال يعلم سبق اإلمجاع هلما 
ومنها أنه لو كان يف األحكام ما صدر عن اجتهاد فيجب أن ال جيعل أصال وأن خيالف فيه وال يكفر خمالفه ألن كل 

واب إنه ليس ذلك من حق االجتهاد على اإلطالق أال ترى أن األمة إذا أمجعت عن ذلك من حق االجتهاد اجل
اجتهاد فانه ال جيوز خمالفته وجيب أن جيعل أصال ورمبا فسق من خالفه وإن كان من خالف االجتهاد الذي مل جيمع 

  ى اهللا عليه و سلم عليه ال يفسق وإذا جاز أن يفسق إذا قارنه إمجاع جاز أن يكفر إذا قارنه قول النيب صل
ومنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم نزل منزال فقيل له إن كان ذلك عن وحي فالسمع والطاعة وإن كان إمنا هو 
الرأي فليس مبنزل مكيدة فقال بل هو الرأي فدل على أنه جيوز مراجعته يف الرأي ومعلوم أنه ال جيوز مراجعته يف 

واب أن ذلك إمنا يدل على مراجعته يف اآلراء اليت ليست من األحكام كالرأي األحكام فعلم أهنا ليست برأي واجل
  يف احلرب واألحكام الشرعية خارجة عن ذلك 

  ومنها أنه لو كان متعبدا باالجتهاد الظهره اجلواب إنه ال ميتنع ان يكون من املصلحة إظهاره 
ليس معىن أن توقف يف كل األحكام على الوحي فاذا  ومنها أنه لو تعبد باالجتهاد ملا توقف على الوحي اجلواب إنه

ثبت ذلك فكل ما تعبدنا فيه باالجتهاد الشرعي فيجوز أن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم تعبد به وجيوز أن 
يكون قد نصب له دليل خيصه وأما االجتهاد يف أخبار اآلحاد فيتأتى فينا دونه باب فيمن عاصر النيب صلى اهللا عليه 

  لم هل كان متعبدا بالقياس واالجتهاد أم ال و س
أما من عاصر النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر قاضي القضاة رمحه اهللا يف الشرح أن أكثر الذاهبني إىل االجتهاد 

قالوا كان متعبدا بذلك واألقلون منعوا وحكى أن أبا علي رمحه اهللا قال ال أدري هل كان من عاصر النيب صلى اهللا 
و سلم متعبدا بأن جيتهد أم ال ألن خرب معاذ من أخبار اآلحاد ومل يقطع قاضي القضاة على ورود التعبد بذلك عليه 

ملن حضر النيب صلى اهللا عليه و سلم ألن ما يروي يف ذلك أخبار آحاد وقطع على أن من غاب عنه ممن عاصره 
اهر أنه مل يكن عادة احلاضرين عند النيب صلى اهللا متعبد بذلك ألن خرب معاذ عنده ثابت لتلقي االمة له بالقبول وظ

عليه و سلم االجتهاد ألنه لو كان ذلك عادة هلم لظهر هلم ذلك عنهم كما أنه مل يكن عادهتم طلب احلكم من 
التوراة وجيوز أن يكون الواحد واالثنان قد أذن هلما النيب صلى اهللا عليه و سلم أن جيتهدا حبضرته ألن خرب عمرو 

لعاص جيوز صحته فأما من غاب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فيجوز أن يكون متعبدا باالجتهاد أيضا إال أن بن ا
  األمر فيه أظهر ممن حضره ألن خرب معاذ أظهر 

  باب يف القياس هل هو مأمور به ودين أم ال

  أما كونه مأمورا به مبعىن أن اهللا عز و جل بعثنا على فعله باألدلة 

ا كونه مأمورا به بصيغة افعل فصحيح أيضا عند من حيتج بقول اهللا تعاىل فاعتربوا يا أويل األبصار وما فصحيح وأم
جرى جمراه من ألفاظ األمر وأما من حيتج باإلمجاع أو بالعقل فال ميكنه علم ذلك جلواز أن يكون ما دل األمة على 

  وثبوت التعبد به صحة القياس هو إخبار من النيب صلى اهللا عليه و سلم بصحته 
وأما وصفه بانه دين اهللا عز و جل فال شبهة فيه إذا عين بذلك أنه ليس ببدعة وإن عين غري ذلك فعند الشيخ ايب 



اهلذيل رمحه اهللا انه ال يطلق عليه ذلك ألن اسم الدين يقع على ما هو ثابت مستمر وأبو علي رمحه اهللا يصف ما 
  ن ما كان منه ندبا وقاضي القضاة رمحه اهللا يصف بذلك واجبه وندبه كان منه واجبا بذلك وبأنه إميان دو

والقياس الشرعي ضربان واجب وندب والواجب ضربان أحدمها واجب على األعيان والتضييق واآلخر على 
يقم الكفاية فالذي على األعيان والتضييق هو قياس من نزلت به حادثة من اجملتهدين أو كان قاضيا فيها أو مفتيا ومل 

غريه مقامه وضاق الوقت والواجب على الكفاية أن يقوم غريه مقامه يف الفتوى والندب فهو القياس فيما مل حيدث 
  من املسائل مما جيوز حدوثه فقد ندب اإلنسان إىل إبالء االجتهاد فيه ليكون اجلواب فيه معدا لوقت احلاجة 

  باب الكالم يف شروط القياس وما يصححه وما يفسده

أن القياس ملا كان هو إثبات حكم األصل يف الفرع الشتباههما يف علة احلكم كان الكالم فيه إما كالما يف  اعلم
  العلة اليت هي دليل احلكم أو كالما يف 

احلكم الذي هو مدلوهلا والكالم يف احلكم جيب أن يتعلق باحلكم ومبا يوجد احلكم فيه وملا كان احلكم موجودا يف 
أمكن أن ننظر فيه نظرا متعلقا باألصل أو بالفرع أو باألصل وبالفرع معا والكالم يف العلة إما  األصل ويف الفرع

كالم يف وجودها أو يف غري وجودها والكالم يف وجودها إما أن يتعلق بوجودها يف األصل أو يف الفرع ألن العلة 
كالما يف طريق صحتها أو فيما يعترضها  جيب أن توجد يف األصل ويف الفرع والكالم يف غري وجودها إما أن يكون

ويفسدها ويدخل يف كل قسم من ذلك عدة فصول سنذكرها إن شاء اهللا وقد أجرينا الكالم يف القياس يف كتاب 
  مفرد يف القياس الشرعي وذكرنا مجيع فصوله يف هذه األقسام وذكرنا هذه القسمة وشرحناها يف شرحنا للعمد 

س يف هذا الكتاب على قسمة اخرى فنقول إن الكالم يف القياس جيب أن يتعلق بعلته وحنن جنري الكالم يف القيا
ألهنا علة حكم أصله ودليل حكم فرعه وملا كانت علة القياس هي علة حكم األصل وداللة حكم الفرع إذا 
ما مث اختصت هبما ووجدت فيهما وجب أن نتكلم يف وجود العلة يف األصل ويف الفرع ويف طريق وجودها فيه

نتكلم يف كوهنا علة حكم األصل ويف طريق كوهنا علة فيه مث نتكلم يف كوهنا داللة على حكم الفرع وكالمنا يف 
كوهنا علة حكم األصل هو كالم يف شروطها املختصة بكوهنا علة حكم األصل وكالمنا يف كوهنا داللة حكم الفرع 

وإن كان هذان الكالمان مجيعا كالما يقف عليه فساد  هو كالم شروطها املختصة بكوهنا داللة على حكم الفرع
العلة ونفي فسادها وأما الكالم يف طريق كوهنا علة حكم األصل فانه يتبعه القول بأنه ال بد يف القياس من علة ألنه 

  ال جيوز أن نقول ال بد من طريق إىل كون العلة علة إال وقد أوجبنا انه ال بد يف القياس من علة 
يف طريق العلة يقع يف فصول منها أنه ال جيوز إثبات الوصف علة إال بداللة ومنها أنه جيب أن تكون الداللة والكالم 

  شرعية ومنها أنه جيوز أن يكون 

  الدليل على كوهنا علة نصا وغريه ومنها أنواع أدلة صحة العلة 
منها الكالم يف وجود احلكم يف األصل  وأما الكالم يف الشروط الراجعة إىل كوهنا علة حكم األصل فيقع يف مواضع

ألنه يستحيل كون الوصف علة يف حكم واحلكم غري حاصل ومنها تعليل احلكم باالسم وحبكم شرعي وباألوصاف 
الكثرية ومنها التعليل بأوصاف فيها وصف ال يؤثر ومنها تعليل احلكم املخصوص من جهة القياس ومنها تعليل 

ومنها هل يوجد يف االستنباط طريقة غري القياس جيوز االستدالل هبا على موضع  الكفارات واحلدود والتقديرات
احلكم أم ال ومنها تعليل احلكم بعلتني وذلك ضربان أحدمها أن تكون إحدى العلتني داللة حكم األصل واآلخر ال 



علة موضوع حكم أصلها تكون داللة حكمه ومنها تعليل احلكم مبا ال يتعدى عن األصل ومنها هل جيوز أن ختالف ال
  أم ال 

وأما الكالم يف العلة من حيث هي داللة على حكم الفرع فضربان احدمها يتعلق حبكم األصل واآلخر ال يتعلق به 
واملتعلق حبكم األصل ضربان أحدمها هل تدل العلة على حكم الفرع وإن اختلف موضوع األصل والفرع واآلخر 

ل متأخرا عن حكم الفرع وأما ما ال يتعلق حبكم األصل فأشياء منها هل هل تدل على حكمه وإن كان حكم األص
العلة دالة على اسم الفرع مث يعلق به حكم شرعي أو يدل ابتداء على حكم شرعي ومنها هل تدل على حكمه وإن 

مع  مل يثبت ذلك احلكم يف ذلك الفرع يف اجلملة أم ال حيتاج إىل هذا الشرط ومنها هل تدل على حكم الفرع
معارضة نص خاص أو عام فيخصه أو ينسخه ومنها هل تدل على احلكم وعلى ضده وهذا هو القلب ومنها هل 

ميكن اخلصم أن يقول مبوجبها ليعلم أن املستدل ما استدل هبا على موضع اخلالف ومنها هل جيوز وجودها لفظا أو 
حيترس به من النقض وذكر االستحسان ومنها  معىن يف فرع وال تدل على حكمها أم ال ويتبع ذلك ذكر النقض وما

  القول يف داللتها على حكم الفرع مع معارضة على أخرى 

  وهو ضربان احدمها معارضة علة األصل بعلة أخرى وقد دخل ذلك يف القول بالعلتني واآلخر معارضة قياس بقياس 
صلت املعارضة أن يقع الترجيح وجب ذكر وملا كانت املعارضة إمنا تتم مع التنايف ومع االشتباه وقد جيب مىت ح

العلل املتنافية والفصل بينهما وبني العلل اليت ليست متنافية وذكر قياس غلبة األشباه والفصل بينهما وبني العلل 
اليت ليست متنافية وذكر قياس غلبة األشباه والفصل بينه وبني قياس املعىن وذكر ما يقع به الترجيح وهل جيوز 

ارتني يف وجوه الترجيح وما القول فيهما إذا استويا وهل جيوز إذا استويا عند اجملتهد أن يكون له اقاويل استواء األم
  خمتلفة يف املسألة الواحدة وهل جيوز أن ينسب إىل اجملتهد أقاويل على طريق الترجيح 

  وحنن نذكر هذه األبواب على هذا النسق إن شاء اهللا 

  ألصل ويف الفرع ويف طريق وجودمها فيهماباب القول يف وجود العلة يف ا

اعلم أن القائس قد يعلل الفرع بأوصاف ال يسلم خصمه وجودها يف الفرع فيكون له أن ينازعه يف ذلك وقد ال 
يسلم وجودها يف بعض الفرع فيمتنع القائس من قياس مجيع الفرع بتلك العلة وإن رام القائس أن يقيس ما وجدت 

توجد فيه العلة جاز ذلك إذا أمكن أن يكون بعض ذلك الفرع معلال دون بعض وقد يعلل فيه العلة دون ما مل 
القائس األصل بعلة ال توجد يف األصل عند خصمه وال توجد يف بعضه فله أن مينعه من رد الفرع إىل مجيع ذلك 

يل بعض األصل دون األصل فان رده إىل املوضع الذي وجدت فيه تلك العلة جاز ذلك إال أن مينع مانع من تعل
بعض وذلك كمنع أصحاب الشافعي من قياس اجلص على الرب بعلة أنه مكيل لقوهلم إن علة حترمي الرب هي علة 

  واحدة شائعة يف مجيع الرب والكيل غري شائع يف مجيع الرب ألن احلبة أو احلبتني ال يتأتى فيهما الكيل 

ه واحدة وهي الكيل إال أن احملرم هو ما يتأتى فيه الكيل دون ما وأصحابنا ينفصلون عن ذلك بأن احملرم من الرب علت
ال يتأتى فيه الكيل ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم هني عن بيع الرب بالرب إال كيال بكيل فأجاز بالكيل ما منع منه بغري 

ى فيه الكيل هو ما حيرم كيل والذي جيوز بيعه إذا تساوى يف الكيل هو ما يتأتى فيه الكيل فيجب أن يكون ما يتأت
  بيعه إذا تفاضل يف الكيل فهذا هو الكالم يف وجود العلة يف األصل والفرع 

فأما طريق وجودها فيهما فقد جيوز أن تكون أمارة تفضي إىل الظن وقد تكون داللة تقتضي وجودها فيهما ضرورة 



م مبا يظنه علة احلكم جاز أن يعلق احلكم مبا وال فرق بني هذه األقسام يف صحة القياس ألنه إذا جاز أن يعلق احلك
ظن وجوده من علة احلكم أال ترى أنا يظن جميء املطر إذا ظننا خبرب من ظاهره الصدق وجود الغيم كما يظن ذلك 

وإن علمنا وجود الغيم فاذا جاز لنا التسوية بني األصل والفرع إذا ظننا اشتراكهما يف االوصاف جاز ذلك مع 
  ب الشتراكهما يف األوصاف وكان جواز ذلك يف العلم الضروري باشتراكهما يف األوصاف أحق العلم املكتس

  باب يف أنه ال بد يف القياس من علة وأنه ال بد أن يكون إليهما طريق

اعلم أن القياس الشرعي ال بد فيه من أصل وفرع يثبت فيه حكم األصل وليس خيلو القائس إما أن يثبت احلكم يف 
عا لثبوته يف األصل أوال يثبت تبعا له فان مل يثبته تبعا لألصل كان مبتدئا باحلكم غري قائس وإن أثبت احلكم الفرع تب

يف الفرع تبعا لثبوته يف األصل ومل يعترب شبها بني الفرع واألصل مل يكن بأن يتبع الفرع هذا األصل بأوىل من أن ال 
به تعلق باحلكم وتأثري فيه وإال مل يكن القائس بأن يعترب ذلك الشبه يتبعه إياه ويتبعه أصال وجيب أن يكون لذلك الش

  بأوىل من أن ال يعتربه ويعترب شبها آخر بني الفرع وبني أصل 

  أخر أوال يعترب شبها أصال 
فان قيل ألستم تقيسون الفرع على أصل مل تدل داللة على وجوب القياس عليه فهال جاز أن تقيس ألجل شبه مل 

على كونه علة اجلواب أنا ال نقيس الفرع على اصل إال وقد دلت الداللة على وجوب القياس عليه ألنه  تدل داللة
إذا دلت الداللة على علة حكم األصل وعلمنا وجودها يف الفرع فقيام الداللة العقلية أو السمعية على أنا متعبدون 

  بالقياس يدل على وجوب قياس ذلك الفرع على ذلك األصل 

  أن طريق العلة الشرعية الشرع فقط باب يف

إمنا قلنا ذلك ألن طريق العلة الشرعية هو كيفية ثبوت حكمها وتأثريها فيه حنو أن يثبت حكمها معها يف األصل 
  وينتفي بانتفائها ومعلوم أن ذلك موقوف على الشرع ألن حكمها وكيفية ثبوهتا حبسب العلة حاصالن بالشرع فقط 

ليها بأمارة من جهة العادات كما تتوصلون إىل قيم املتلفات وجهة القبلة بأمارات من جهة فان قيل هال توصلتم إ
العادات قيل إمنا ساغ ذلك يف القيم ألن العادات قد جرت ببيع األشياء اليت من جنس املتلف وأمكن أن يعرف 

لعادات فتعلم علتها بكيفية ثبوهتا يف قيمة املتلف باعتبار مثن نظريه فأما العلل الشرعية فأحكامها شرعية مل تثبت با
العادة وأما القبلة فقد عرف كوهنا يف بعض اجلهات وعرف كون الشمس يف بعض اجلهات وكذلك الرياح فأمكن 
  أن نستدل ببعض ما هو يف جهة على شيء آخر هو يف جهة وليس كذلك األحكام الشرعية مع أمارات العادات 

ن احلكم الشرعي إذا حصل عند صفة وارتفع عند ارتفاعها فهو مؤثر فيه قيل إنا إن قيل أليس نستدل بعقولنا على أ
  ال ندفع أن االستدالل 

باألمارات واألدلة إمنا يتمكن منه بالعقول ولكنا انكرنا أن تكون األمارة عليها أمارة عقلية وما ذكرمت من األمارة 
  شرعي 

  يكون نصا وغري نصباب يف أن الطريق إىل صحة العلل الشرعية جيوز أن 



اعلم أن العلة الشرعية قد جيوز كوهنا معلومة فيكون طريقها نصا من اهللا أو من رسوله أو من االمة متواترا وجيوز 
أن يكون مظنونا كوهنا علة وأكثر العلل الشرعية مظنونة فيجب أن يكون طريقها أمارت مظنونة وال فرق بني أن 

نص هذه سبيله أو استنباطا ألن كل ذلك يؤدي إىل الظن الذي هو املطلوب يف يكون نصا منقوال باآلحاد أو تنبيه 
  العلل وحنن نشرح أدلة النصوص واالستنباط على صحة العلل يف باب يلي هذا الباب إن شاء اهللا تعاىل 

  باب أقسام طرق العلل الشرعية

لفظا وإما استنباطا كانت طرق العلل اعلم أنه ملا كانت طرق العلل الشرعية الشرع وكانت الطرق الشرعية إما 
الشرعية إما لفظا وإما استنباطا واأللفاظ الدالة على ذلك إما صرحية وإما منبهة أما الصرحية فمنها أن يكون لفظها 

لفظ العلة ومنها ما يقوم مقام لفظ العلة فاألول كقول القائل لغريه أوجبت عليك كذا لعلة كذا والثاين قول القائل 
وجبت عليك كذا ألنه كذا أو ألجل كذا أو كيال يكون كذا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا هنيتكم لغريه أ

  ألجل الرأفة وقال اهللا عز و جل كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم 

 إن قيل قد يقول اإلنسان لغريه صل للتقرب إىل اهللا عز و جل وال يفيد ذلك كون التقرب علة يف وجوب الفعل
  قيل ألنه مل يعلل الوجوب بالتقرب وإمنا علل فعله للصالة وهذا يقتضي كون التقرب علة وغرضا باعثا على الفعل 

  وأما األلفاظ املنبهة على العلة فضروب 
  منها أن يكون يف الكالم لفظ غري صحيح يف التعليل يعلق احلكم بعلته 

  عند علمه بصفة احملكوم فيه فيعلم أهنا علة احلكم ومنها أن يصدر احلكم من النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ومنها أن تكون الصفة مذكورة على حد لو مل تكن علة مل يكن لذكرها فائدة 

ومنها أن يقع النهي عن فعل مبنع ما تقدم إجيابه علينا فنعلم أن العلة يف كونه حمرما كونه مانعا من الواجب وإن مل 
  يصرح بذلك 

عليق احلكم على علته بلفظ الفاء وال بد من تأخري لفظ الفاء وهو ضربان أحدمها أن تدخل أما القسم األول فكت
الفاء على السبب والعلة ويكون احلكم متقدما كقول النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احملرم الذي وقعت به راحلته ال 

خل الفاء على احلكم وتكون العلة متقدمة ختمروا رأسه وال تقربوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا واآلخر أن تد
وذلك ضربان أحدمها أن تكون الفاء دخلت على كالم اهللا عز و جل أو كالم رسوله صلى اهللا عليه و سلم واآلخر 

أن تدخل يف رواية الراوي فاألول قول اهللا عز و جل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقوله إذا قمتم إىل 
  هكم وقوله فان كان الذي عليه احلق سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن ميل الصالة فاغسلوا وجو

هو فليملل وليه بالعدل يدل على أن العلة يف قيام وليه وباإلمالء هو أنه ال يستطيع أن ميل هو والثاين قول الراوي 
  لم سها النيب صلى اهللا عليه و سلم فسجد و زىن ماعز فرمجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

وأما القسم الثاين وهو أن يصدر القول من النيب صلى اهللا عليه و سلم عند علمه بصفة احملكوم فيه فنحو أن يسأل 
النيب صلى اهللا عليه و سلم عن حكم شيء ويذكر السائل صفة لذلك الشيء مما جيوز كوهنا علة مؤثرة يف ذلك 

الصفة فيعلم أنه لو مل تكن مؤثرة يف ذلك احلكم مل جيب احلكم فيجيب النيب صلى اهللا عليه و سلم عند مساع تلك 
النيب صلى اهللا عليه و سلم عند مساعها حنو أن يقول قائل يا رسول اهللا أفطرت فيقول عليك الكفارة فيعلم أن 

الكفارة وجبت ألجل اإلفطار إذ لو مل يكن اإلفطار مؤثرا يف ذلك ملا أوجب احلكم عند مساعه له كما ال جيوز أن 



  يوجب عليه الكفارة لو مسع أنه مشى وحتدث 
  وأما الثالث وهو أن ال يكون لذلك الوصف فائدة لو مل يكن علة فضروب 

منها أن يكون الوصف مذكورا بلفظ أن كما روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم امتنع من الدخول عند قوم 
ليست بنجس إهنا من الطوافني عليكم عندهم كلب فقيل إنك تدخل على آل فالن وعندهم هر فقال إهنا 

  والطوافات فلو مل يكن لكوهنا من الطوافني تأثري يف طهارهتا مل يكن لذكره عقيب حكمه بطهارهتا فائدة 
ومنها أن يوصف احملكوم فيه بصفة قد كان ميكن اإلخالل بذكرها وذكر ما جرى جمراها فنعلم أهنا ما ذكرت إال 

  ي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يف النبيذ مترة طيبة وماء طهور ألهنا مؤثرة يف احلكم كما رو
ومنها التقرير على وصف الشيء وهو على ضربني أحدمها أن يقرر النيب صلى اهللا عليه و سلم على وصف الشيء 

  املسئول عنه كقوله أينقص الرطب إذا جف 

يف املنع من البيع مل يكن للتقرير عليه فائدة وهذا يدل على  فقالوا نعم قال فال إذن فلو مل يكن نقصانه باليبس علة
  العلة أيضا من حيث اجلواب بالفاء 

ومنها أن يقرر النيب صلى اهللا عليه و سلم على حكم ما يشبه املسئول عنه وينبه على وجه الشبه فيعلم أن وجه 
رضي اهللا عنه وقد سأله عن قبلة الصائم الشبه هو العلة يف ذلك احلكم كقول النيب صلى اهللا عليه و سلم لعمر 

أرأيت لو متضمضت مباء مث حمجته فعلم أنه مل يفسد الصوم باملضمضة والقبلة ألنه مل حيصل ما يتبعهما من اإلنزال 
  واالزدراء 

 ومنها أن يفرق النيب صلى اهللا عليه و سلم بني شيئني يف احلكم بذكر صفة فيعلم أنه لو مل تكن تلك الصفة علة مل
يكن لذكرها معىن وهذا ضربان أحدمها أن ال يكون حكم أحدمها مذكورا يف اخلطاب واآلخر أن يكون حكمهما 
مذكورا فيه أما األول فقول النيب صلى اهللا عليه و سلم القاتل ال يرث وذلك أنه قد تقدم ببيان إرث الورثة فلما 

ل الذي جيوز كونه مؤثرا يف نفي اإلرث علمنا أنه العلة يف قال القاتل ال يرث وفرق بينه وبني مجيع الورثة بذكر القت
نفي اإلرث وكقوله عليه السالم ال يقضي القاضي وهو غضبان ألنه قد تقدم أمر القاضي بأن يقضي فاذا منع من ان 

يقضي وهو غضبان علمنا أن الغضب علة يف املنع سيما وقد علمنا أن الغضب مبنع من الوقوف على احلجة ومينع 
  ن االستيفاء وأما إذا كان حكم الشيئني مذكورا يف اخلطاب فضروب م

منها أن يفرق بينهما بلفظ جيري جمرى الشرط كقول النيب صلى اهللا عليه و سلم فاذا اختلف اجلنسان فبيعوا كيف 
  شئتم يدا بيد بعد هنيه عن بيع الرب متفاضال فدل على أن اختالف اجلنسني علة يف جواز البيع 

أن تقع التفرقة بينهما بالغاية كقوله عز و جل وال تقربوهن حىت يطهرن فلو اقتصر على ذلك لدل على تعلق ومنها 
  اإلباحة بالطهر وإال مل 

  يكن لذكره فائدة مع جواز كونه علة 
  ومنها وقوع التفرقة بينهما باالستثناء كقول اهللا عز و جل إال أن يعفون 

جيري جمرى االستدراك كقول اهللا تعاىل ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم ولكن ومنها أن تكون التفرقة وقعت بلفظ 
  يؤاخذكم مبا عقدمت االميان فدل على أن التعقيد مؤثر يف املؤاخذة 

ومنها أن يستأنف أحد الشيئني بذكر صفة من الصفات بعد ذكر اآلخر وتكون تلك الصفة مما جيوز أن تؤثر يف 
صلى اهللا عليه و سلم للراجل سهم وللفارس سهمان وهذه األقسام وإن كانت مؤثرة يف ذلك احلكم كقول النيب 



احلكم فانه ال ميتنع أن تكون مؤثرة فيه لعلل ألنه جيوز أن يعلل كون الغضب مانعا من احلكم بني اخلصمني بأنه 
ا غري مشروطة فاذا فقدت يشغل الذهن وجيوز أن تدل الداللة على أن هذه العلل هلا شروط وجيوز أن تدل على أهن

  الداللة حكم بأشياء خمتلفة غري مشروطة 
وأما الرابع وهو النهي عن شيء مينع من الواجب فهو كقول اهللا عز و جل فاسعو إىل ذكر اهللا وذروا البيع وذلك 

ع من الواجب وكقوله أنه ملا أوجب علينا السعي مث هنانا عن البيع املانع من السعي علمنا أنه إمنا هنانا عنه ألنه مان
تعاىل فال تقل هلما أف وذلك أنه هنى عن ذلك ألنه مناف لإلعظام الواجب هلما من حيث كان أذى واستخفافا فدل 
من طريق األوىل على املنع من ضرهبما ألن ما منع منه لعلة فما فيه تلك العلة وزيادة أوىل باملنع وذكر قاضي القضاة 

ا معقول من جهة اللفظ ال من جهة القياس قال وال بد من اعتبار عادة أهل اللغة يف رمحه اهللا أن املنع من ضرهبم
  ذلك 

والدليل على أن ذلك معقول من قياس األوىل ال باللفظ هو أنه لو عقل باللفظ لكان اللفظ موضوعا للمنع من 
لغة وال جيوز أن يكون موضوعا ضرهبما إما يف اللغة او يف العرف ومن البني أنه غري موضوع للمنع من الضرب يف ال

لذلك يف العرف ألن العلم باملنع من ضرهبما موقوف على قياس األوىل بيان ذلك إن اإلنسان إذا مسع قول اهللا عز و 
جل فال تقل هلما أف إىل قوله وقل هلما قوال كرميا علم أن هذا القول خرج خمرج اإلعظام هلما سيما مع ما تقرر يف 

ظيمهما إذا كانا مؤمنني وإذا علم ذلك علم أنه هنى عن التأفيف ألنه ينايف التعظيم فانه ينافيه العقول من وجوب تع
من حيث كان أذى قصد به االستخفاف فنعلم أنه هنى عن ذلك لكونه أذى ونعلم أن احلكيم ال ينهى عن الشيء 

سبيله فكان أوىل باملنع يبني ذلك لعلة ويرخص فيما فيه تلك العلة وزيادة بل يكون حيظر ذلك أوىل والضرب هذه 
أنه لو مل حيصل لإلنسان هذه اجلملة مل يعلم املنع من ضرهبما ألنه لو جوز أن يكون إمنا هنى عن التأفيف ألنه أذى 
قليل ال لإلعظام جلوزنا أن نؤمر بضرهبما فان اإلنسان قد يقول لغريه ال حتبس اللص لكن اقطع يده وال تقطع يد 

ولو علم أنه هنى عن التأفيف ألنه أذى وجوز أن مينع احلكيم من الشيء لعلة ويرخص فيما فيه تلك فالن بل اقتله 
العلة وزيادة ملا علم املنع من ضرهبما فعلمنا أن العلم بذلك موقوف على اجلملة اليت ذكرناها ال غري دون ما يدعى 

  مل ميكن سواه وقد بينا أنه قد أمكن سواه  من العرف وأيضا فليس جيوز احلكم بنقل الكالم إىل العرف إال إذا
إن قيل لو عقل ذلك بالقياس جلاز أن ال يعلم املنع من ضرهبما كثري من الناس بأن ال يقيسوا قيل إمنا كان جيب ذلك 

لو كان ما ذكرناه من مقدمات هذا القياس مستانفا حتتاج إىل غامض فحص فأما وكثري منها يعلمه املكلف قبل 
  قول بأن احلكيم ال يرخص يف فعل ما فيه علة املنع وزيادة اخلطاب كال

وكالقول مبنافاة األذى واالستخفاف للتعظيم ومنها ما العلم به مقارن للخطاب كالقول بأن هذا اخلطاب خرج 
  خمرج التعظيم فاذا كان كذلك كانت هذه املقدمات متكاملة للعاقل عند مساع اخلطاب وهبا يكمل قياس األوىل 

قيل لو علم ذلك بالقياس لصح أن ال يعلم العاقل املنع من ضرهبما لو منعه اهللا عز و جل من القياس الشرعي فان 
قيل ال حيسن املنع من هذا القياس مع اإليضاح لعلته ألنه ال حيسن أن يقول احلكيم ال متنعوا مما وجد فيه علة املنع 

كونه أذى وال تقيسوا على ذلك ما هو اشد منه كان مناقضة وزيادة أال ترى لو قال إمنا منعت من ضرب األبوين ل
للتعليل وال يكون مناقضة يف اللفظ ولو حسن املنع من هذا القياس لكان إذا منع اهللا من القياس ال يعلم املنع من 

  ضرهبما وإن منع من التأفيف 
ن ذلك ألنه لو كان له عليه أكثر من فأما قول القائل ليس لفالن عندي حبة فانه مينع من أن يكون له عليه أكثر م



ذلك لكان له عليه حبة وزيادة فأما ما نقص عن احلبة فليس ينىبء القول عنه لكنه ال يثبت يف الذمة على وجه 
  يطالب به اإلنسان فان جرت العادة باملطالبة به مل يفد قوله ليس له عندي حبة نفى ما نقص عنها 

ى كونه مالكا ألكثر منها هو حبة وزيادة وما نقص عنها ال يتعرض له خطابه وقول القائل فالن ال ميلك حبة ينف
وليس هو مما يوصف اإلنسان بأنه مالكه وقول القائل فالن ال ميلك نقريا وال قطمريا فانه يدل من جهة العرف على 

ا يغشى النواة وقولنا نقري أنه ال ميلك شيئا ال من جهة اللغة وال جهة التعليل أما اللغة فالن قولنا قطمري موضوع مل
موضوع للنقرة اليت على ظهرها وليس هو موضوعا لقليل املال وكثريه وأما أنه غري مفهوم بالتعليل فألن اإلنسان ال 
يقصد أن ينفي كون غري مالكا لنقري النواة وللفتيل وإذا مل يقصد نفي ذلك وال حيظر ذلك على ماله مل ميكن أن يقال 

  ان مالكا هلما فبأن ال ميلك ما فوقهما أوىل وال يقصد اإلنسان أن يصف إذا مل يكن اإلنس

غريه باخليانة بالنقري والقطمري حىت يقال إذا خان فيهما فما فوقهما أوىل بذلك فاذا بطل أن يكون ذلك مفهوما 
ألقل القليل مث يقال ما باللغة والتعليل علمنا أنه يف العرف موضوع لنفي ملك القليل والكثري ال أنه يفيد نفي ملكه 

  زاد على أقل لغريه قد حصل فيه القليل وزيادة 
فأما قول القائل لغريه ال تقل ألبيك أف فانه يقصد به املنع من التأفيف على احلقيقة فيمكن أن يقال إذا منعه من 

  ذلك ألنه أذى فبأن مينعه مما هو أعظم منه أوىل 
فانه ال يدل على انه أمني فيما زاد على ذلك ألن اإلنسان قد يصرفه نفسه وأما قول القائل فالن مؤمتن على قنطار 

عن اخليانة يف قدر من املال وال يصرفه عن اخليانة فيما هو اكثر منه وأما ما نقص عن قنطار فانه قد دخل يف القنطار 
كان ذلك معروفا بالعرف فاخلطاب يتناوله فان علمنا أن قوله فالن مؤمتن على قنطار يقتضي أمانته على كل حال 

  ألنه ال تقتضيه اللغة وال التعليل 
  فأما طريق العلة املستنبطة فأشياء 

منها أن يكون الوصف مؤثرا يف قبيل ذلك احلكم ونوعه يف االصول فيكون أوىل بأن يكون علة من وصف ال تؤثر 
ؤثر يف احلكم ال يكون علة وذلك كالبلوغ يف نوع ذلك احلكم وال تؤثر فيه بعينه ألن العلة تؤثر يف احلكم فما ال ي

مؤثر يف رفع احلجر عن املال فكان أوىل بان يكون علة يف رفع احلجر يف النكاح من الثيوبة ألن الثيوبة ال تؤثر يف 
  جنس هذا احلكم الذي هو رفع احلجر 

ذلك الوصف من التأثري ومنها أن يوجد احلكم يف األصل عند حصوله صفة وينتفي عند انتفائها وذلك يقتضي ان ل
  يف ذلك احلكم ما ليس لغريه وهذه طريقة تعتمد يف املؤثرات العقلية وقد حكى قاضي القضاة رمحه اهللا عن الشيخ 

أيب عبد اهللا رضي اهللا عنه أنه كان ال يعتمدها ويقول جيب أن يقوى بغريها واألوىل كوهنا معتمدة بنفسها فان قيل 
احلكم بوجوده وينتفي بانتفائه ما قولكم فيه قيل إنه إذا كان احلكم يوجد مع إن كان لألصل وصف آخر يوجد 

وجود كل واحد من الوصفني مل يكن احلكم ينتفي عند انتفاء كل واحد منها على كل حال إال أن كل واحد منهما 
ه وهو إذا مل مؤثر فيه ألنه قد كفى كل واحد من الوصفني يف وجود احلكم وأثر عدمه يف عدمه على بعض الوجو

  خيلفه الوصف اآلخر 
ومنها أن جيمع األمة أو القائسون منها على تعليل أصل وخيتلفوا يف علته فيبطل إال علة واحدة فيعلم صحتها ألهنا 

لو فسدت خلرج احلق عن أيدي األمة فأما إذا مل جيمعوا على تعليل األصل بل علله فمنهم من علله بعلة ومنهم من 
ت إحدامها فانه ال جيب صحة األخرى ألنه ليس يف إفسادها ذهاب مجيع األمة عن احلق وال يف علله بأخرى وفسد



سالمتها من وجوه الفساد ما يوجب صحتها على أن من أقوى وجوه الفساد أن ال يدل دليل على صحتها وقد 
حال إال أن مينع من ذلك ذكر قاضي القضاة يف الدرس أن قيام الداللة على التعبد بالقياس يوجب القياس على كل 

مانع ولقائل أن يقول إن أقوى املوانع أن ال يظفر بعلة قد دل الدليل على صحتها ومما ذكر من الطرق أن يكون 
احلكم جماورا ألحد الوصفني دون اآلخر فيكون ما جاوره احلكم علة دون ما مل جياوره وملعترض أن يقول إن كان 

وإن عدم الوصف اآلخر ومرتفعا عند ارتفاعه وإن وجد الوصف اآلخر فهذا احلكم اجملاور للوصف حاصال عنده 
رجوع إىل أن احلكم قد وجد بوجود الوصف وانتفى بانتفائه ومل يوجد بوجود وصف آخر وال انتفى بانتفائه وإن 

على أن أريد أن احلكم قد يتجدد عند جتدد أحد الوصفني وال بد من تقدم وجود الوصف اآلخر فانه ال يدل ذلك 
أحد الوصفني هو العلة وحده ألنه ليس يكفي حصوله وحده كالرجم املتجدد استحقاقه عند جتدد الزنا ليس يكفي 

  فيه الزنا إال بعد تقدم اإلحصان فوجب اعتبارمها وإن كان اإلحصان شرطا 

  ال علة ألنه ال جيوز ان يستحق به العقوبة 
ل على أهنا علة ومعىن جرياهنا يف معلوهلا هو أن احلكم يتبعها يف كل ومنها قوهلم إن جريان العلة يف معلوهلا دلي

موضع وجدت فيه واجلواب إن أراد املستدل أن احلكم يتبعها يف كل موضع باتفاق منه ومن خصمه مل يسلم له 
بعها اخلصم ذلك ألن العراقي ال يسلم للحجازي أن حترمي التفاضل حيصل يف كل مأكول وإن اراد أنه هو الذي يت

حكمها يف كل موضع وجدت فيه قيل له أفيسوغ لك أن يتبعها احلكم يف موضع وجدت فيه فان قال ال قيل له فلم 
ساغ لك ذلك فان قال ألهنا علة احلكم يف األصل قيل فأنت مستدل على أهنا علة حكم األصل بصحة اجلريان 

فان قال إمنا ساغ يل ذلك ألهنا ال تنتقض قيل ونستدل على صحة اجلريان بأهنا علة احلكم يف األصل وذلك فاسد 
معىن كوهنا غري منتقضة أنك علقت احلكم هبا يف كل موضع وجدت فيه فكأنك قلت إمنا ساغ يل تعليق احلكم هبا 

أينما وجدت ألين علقت احلكم هبا أينما وجدت فان قال إمنا ساغ يل تعليق احلكم هبا أينما وجدت ألنه مل مينعين من 
وال علة أوىل منها قيل له ومل إذا مل مينع من ذلك نص أو علة وجب تعليق احلكم هبا وما أنكرت أنه إذا مل ذلك نص 

مينع النص من ذلك منع غريه من وجوه الفساد ألن وجوه الفساد كثرية فان قال ليس مينع من ذلك وجه من وجوه 
ن قال نعم قيل فدل على صحتها واترك جرياهنا الفساد قيل له أتعد يف وجوه الفساد فقد الداللة على صحتها فا

وعدم انتقاضها وإن قال ال أعد ذلك من وجوه الفساد بل جيوز يل أن أعلق احلكم هبا إذا سلمت من نص يدفعها 
وغريه ذلك قيل له مل زعمت أهنا إذا سلمت من ذلك صحت فان قال ألهنا تفسد مبعارضة النص وغريه من وجوه 

سالمتها من ذلك قيل إن قولنا إن ما حصل فيه وجه من وجوه الفساد فهو فاسد إمنا يلزمه الفساد فيجب صحتها ب
  القول بأن ما ليس بفاسد فليس فيه وجه من وجوه الفساد وال يلزم منه أن ما مل حيصل فيه وجه فساد فليس بفاسد 

منه أن ما ليس بانسان فليس حبيوان كما أن قولنا اإلنسان حيوان يلزمه أن ما ليس حبيوان فليس بانسان وال يلزمه 
ويبني ذلك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم لو قال زيد ليس يف الدار لبطل القول بأن زيدا يف الدار وال جيب إذا مل 

خيرب النيب صلى اهللا عليه و سلم بذلك أن يصح القول بأنه يف الدار فان قال ألستم تنفون وجوب صالة سادسة 
ز مثله يف العلة قيل إمنا نفي ذلك شيوخنا لعلمهم باضطرار أن ذلك ليس من الدين ولو مل يعلم لعدم الداللة فيجو

ذلك باضطرار لنفيناه لداللة وهي أنه لو وجبت لدلنا اهللا سبحانه على ذلك فان قالوا قولوا لو مل يكن العلة 
يكفي يف اإلثبات فقد داللة النفي أال  صحيحة ألعلمنا اهللا تعاىل ذلك قيل يكفي يف النفي فقد داللة اإلثبات وال

ترى أنا ننفي صالة سادسة لفقد الدليل على وجوهبا وال نوجبها لفقد الدليل على نفيها وذلك أن األصل نفي 



وجوهبا فال ننتقل عنه إال بدليل واألصل أنا غري معتقدين لصحة العلة فال ننتقل عن ذلكم إال بدليل فان قالوا عجز 
ها يدل على صحتها قيل اخلصم قد يعجز عن إفساد الفاسد وأكثر ما يف عجزه أن يكون قد اخلصم عن إفساد

  سلمت العلة من وجوه الفساد وقد تقدم الكالم يف ذلك 
  وهذا هو الكالم يف طريق العلة وحنن نتكلم اآلن يف العلة من حيث هي علة حكم األصل وما يتصل بذلك 

  باب الكالم يف حكم األصل

وصف ال يصح كونه علة حكم األصل إال واحلكم موجود يف األصل فينبغي أن ينظر اإلنسان هل احلكم اعلم أن ال
موجود يف األصل ام ال فانه قد يقيس اإلنسان على أصل ال يسلم خصمه وجود احلكم فيه وقد يكون احلكم 

ميكنه ذلك فان رام رده  موجودا يف بعض األصل دون بعض ويكون القائس قد رام رد الفرع إىل مجيع األصل فال
  إىل املوضع الذي وجد فيه ومل مينع من ذلك مانع من إمجاع أو غريه جاز ذلك 

  باب يف تعليل حكم األصل باالسم وبأحكام شرعية وجبميع أوصاف األصل

عليل التحرمي أما تعليله باالسم حنو حترمي اخلمر بان العرب مسته مخرا فال يصح ألنه ال تأثري لذلك يف التحرمي وجيوز ت
بكونه مخرا ويراد بذلك فائدة قولنا مخر ألن املرجع بذلك إىل صفات علتها اخلمر وجيوز تعليل احلكم حبكم شرعي 

ألنه ال ميتنع أن يكون لبعض األحكام الشرعية تأثري يف حكم آخر حنو قولنا طهارة مزيلة للحدث وأشباه ذلك 
موع صفات كثرية كما ال ميتنع أن يكون املؤثر فيه صفات قليلة فاما كثرية وال ميتنع أن يكون املؤثر يف احلكم جم

تعليل احلكم جبميع صفات األصل حىت يدخل فيه كونه يف مكان كذا وأن كونه كذا فال يصح ألنه ال تأثري لكثري 
ال يتعدى  من هذه األوصاف يف احلكم ومن مينع من العلة القاصرة يقول إن تعليل الشيء جبميع أوصافه تعليل مبا

  ألن مجيع صفات الشيء ال توجد يف غريه 

  باب القول يف عدم التأثري

اعلم أنه إذا كان يف أوصاف العلة وصف ال تأثري له لو عدم عن األصل مل يعدم احلكم عنه فانه يعلم بذلك أنه ال 
ت يف العلة ما ال يضر جيوز أن تكون العلة جمموع تلك األوصاف بل ينبغي أن يرفض منها ذلك الوصف ألنه لو أثب

عدمه وجب إشبات ما ال هناية له من األوصاف فان انتقضت العلة بفرع من الفروع مىت أزلنا ذلك الوصف عن 
العلة فسدت العلة وال جيوز ضم الوصف إليها لتسلم العلة من النقض ألن العلة جيب أن تعلم أوال أن حكم األصل 

الفروع فاذا كان وصف منها غري مؤثر يف حكمه مل جيز كونه يف مجلة علته متعلق هبا واهنا مؤثرة فيه مث جتري يف 
  فيجب إسقاطه وإذا سقط 

وانتقض ما عداه مل جيز كون جمموع األوصاف علة وال ما عدا ذلك الوصف ويفارق عدم التأثري عكس العلة ألن 
لة إذا كانت أمارة فقد جيوز أن عكسها هو أن يوجد حكمها مع عدمها يف بعض املواضع وليس ذلك ميتنع ألن الع

تدل على احلكم الواحد أمارتان أيهما وجدت دلت عليه وإن كانت وجه املصلحة فقد شبت املصلحة لوجه وقد 



ثبت لوجه آخر كما يقبح الشيء لوجه ويقبح لوجه آخر فأما عدم التأثري فهو أن ال يؤثر وصف من األوصاف يف 
  ز ضم ما ال تأثري إىل ما له تأثري احلكم ويكون التأثري لغريه فال جيو

  باب يف تعليل األصل الوارد خبالف قياس االصول

اعلم انه إذا تقررت يف االصول أحكام معلومة ويثبت خبرب من األخبار يف شيء من األشياء حكم خمالف ملا يقتضيه 
وجبه القياس على قياس ذلك الشيء على تلك االصول فمعلوم أن القياس على ذلك الشيء يوجب خالف ما ي

تلك االصول وقد اجاز أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب أيب حنيفة القياس على ذلك الشيء املخصوص من 
مجلة القياس ومل جيوز الشيخ أبو احلسن القياس عليه إال إلحدى خالل ثالث أحدها أن يكون ما ورد خالف قياس 

 عليه و سلم أنه علل طهارة اهلر بأهنا من الطوافني علينا االصول قد نص على علته حنو ما روي عن النيب صلى اهللا
والطوافات قال ألن النص على العلة كالتصريح بوجوب القياس على ذلك الشيء وأحدها أن تكون االمة جممعة 
على تعليل ما ورد به اخلرب وإن اختلفوا يف علته وأحدها أن يكون احلكم الذي ورد به اخلرب موافقا للقياس على 
بعض االصول وإن كان خمالفا للقياس على أصول أخر كاخلرب بالتحالف يف املتبايعني إذا اختلفا فانه خبالف قياس 
االصول ويقاس عليه اإلجارات ألن قياسها موافق لقياس آخر من قياس االصول وهو أنه متلك على الغري فالقول 

وأصل حيظره وكان األصل جواز القياس وجب  قوله فيه وذلك أنه إذا كان يف الشرع أصل يبيح هذا القياس
  القياس 

وقد أجاز الشيخ أبو احلسن رضي اهللا عنه القياس على خرب الواحد املخصص للعموم وقال حممد بن شجاع الثلجي 
رمحه اهللا إذا كان اخلرب الوارد خبالف قياس االصول غري مقطوع به مل جيز القياس عليه فاقتضى قوله هذا أنه جيوز أن 

كون مذهبه أنه إذا كان اخلرب مقطوعا به جاز القياس عليه واعلم أن ما ورد خبالف قياس االصول إما أن يكون ي
دليال مقطوعا به أو غري مقطوع به فان كان مقطوعا به فهو أصل يف نفسه ألن هذا معىن قولنا أصل يف هذا املوضع 

تهد مقصد الترجيح بني القياسني ويبني ذلك أنه إذا فالقياس عليه كالقياس على تلك االصول وجيب أن يقصد اجمل
كان عموم الكتاب ال مينع من قياس خيصصه فبأن يكون القياس على العموم ال مينع من القياس على أصل آخر 

خيالف العموم اوىل ألن العموم أقوى من القياس عليه وإن كان اخلرب الوارد خبالف قياس االصول غري مقطوع به 
و علة حكمه إما تكون منصوصة أو غري منصوصة فان مل تكن منصوصة ولو كانت اقوى من العلة اليت فانه ال ختل

يقاس هبا الفروع على تلك االصول فال شبهة يف أن القياس على االصول أوىل ألن القياس على ما طريقه معلوم 
ضي القضاة رمحه اهللا يف الدرس أنه أوىل من القياس على ما طريقه غري معلوم وإن كانت العلة منصوصة فقد ذكر قا

يستوي القياسان من هذا الوجه ألن القياس على االصول خيتص بأن طريق حكم أصله معلوم وإن كانت طرق 
  علته غري معلومة والقياس على ما ورد خبالف قياس االصول علته منصوصة 
منقولة باآلحاد فلم يساو القياس هبا ولقائل أن يقول إن هذه العلة وإن كانت منصوصة فهي غري معلومة إذ هي 

على تلك االصول يف القوة واألوىل أن يقال إن القياس على االصول املعلومة له حظ من القوة من حيث كان حكم 
أصله معلوما وال ميتنع أن تعارض هذه القوة قوة أخرى وهي طريق العلة بأن يكون طريق علة القياس اآلخر أقوى 

لى االصول أما بأن تكون العلة منصوصة أو مدلوال عليها بتنبيه فاملوضع موضع اجتهاد فال من طريق علة القياس ع
  ينبغي إطالق املنع من ذلك 



يبني ذلك أن خرب الواحد إذا خص عموم الكتاب جاز أن يكون القياس على اخلرب اخلاص أوىل من القياس على 
إن قيل إن ما ورد خبالف قياس االصول وإن كان معلوما العموم وإن كان العموم معلوما وخرب الواحد غري معلوم 

فانه ال جيوز القياس عليه ألنه ال ميتنع أن تدل أمارة على علة حكمه قيل هذا دعوى ال دليل عليها فان قالوا الدليل 
على ذلك أن القياس على األصول ميانع القياس على ما ورد خبالف االصول قيل هال كان القياس على ما ورد 

الف قياس االصول ميانع القياس على االصول ومينع أن تدل على علته أمارة وإذا جاز أن يدل على علة هذا خب
  القياس النص جاز أن يدل عليه داللة غري النص 

فان قيل ما ورد خبالف قياس االصول وإن كان معلوما فانه ال جيوز أن يساوي أمارة علة القياس على االصول يف 
القياس عليه قيل هذا دعوى وما أنكرمت أن يكون اخلرب الوارد خبالق قياس االصول قد غري احلكم  القوة فال جيوز

عما كان عليه من قبل ألنه ملا كان معلوما صار أصال يف نفسه فال ميتنع أن يقع التنبيه على علته ويكون التنبيه عليه 
جاز أن يدل عليها النص وهو أقوى وأظهر من علة أقوى وأظهر من التنبيه على علة االصول مث يقال هلم أليس قد 

  االصول فال جيوز أن يدل عليها تنبيه النص ويكون أقوى من داللة علة االصول 

  باب يف تعليل أصول العبادات والتقديرات وغري ذلك

ل احلدود وهو اعلم أن أبا علي رضي اهللا عنه ال جيوز تعليل االصول وال جيوز إثبات صالة سادسة بالقياس وال بتعلي
قول أيب احلسن وهلذا منع من قطع املختلس بالقياس ومنع من إثبات صالة بإمياء احلاجب بالقياس ومنع من تعليل 

الكفارات وإثبات كفارة بقياس وسوى بني الكفارات اجلارية جمرى العقوبات وبني ما ال جتري جمرى العقوبات 
  ي عن أيب حنيفة رضي اهللا عنه شبيها بذلك وأعمل االستدالل يف موضعها ويف موضع احلد وحك

ألنه مل يثبت الصوم بدال من هدى احملصر ألن ذلك إثبات عبادة مبتدأة ومنع الشيخ أبو احلسن رضي اهللا عنه من 
إثبات النصب ابتداء بالقياس أو خبرب الواحد وكذلك مل يثبت الزكاة يف الفصالن واستعمل القياس يف نصب ما ثبت 

كما يعمل القياس يف صفات الصالة وإن مل يستعمله يف نفس الصالة وقبل خرب الواحد يف إثبات نصاب فيه الزكاة 
زائد على املائتني على مذهب أيب حنيفة رضي اهللا عنه ومنع من القياس يف املقادير ومل يعلل ما رخص فيه للتساهل 

يف إثبات احلدود كما يقبل الشهادة فيه وإن  ومل يقس عليه كاجرة احلمام واالستصناع وقبل أبو يوسف خرب الواحد
كان مما يدرأ بالشبهة وهذا يقتضي أنه يثبت احلد بالقياس أيضا ألن القياس كخرب الواحد يف إفادة الظن فان مل ميتنع 

إثباته بأحدمها وإن كان يدرأ بالشبهة فكذلك اآلخر أما الشافعي رمحه اهللا وأصحابه فاهنم يعللون كل ذلك 
ون القياس فيه ما مل مينع منه مانع إال أهنم يقولون إن األصول واحلدود ال جمال للقياس فيهما ولو دل ويستعمل

الدليل على العلة فيهما لقيس عليهما وقد حد بعضهم واطىء البهيمة قياسا على الزاين وإن كان بعضهم يقول إن 
  ذلك زنا 

لم أنه ال جيوز أن تدل داللة على علة أحكامها فيمتنع واخلالف بني الناس هل يف الشريعة مجلة من املسائل يع
استعمال القياس فيها يف اجلملة أو ليس ذلك بل ينبغي أن يستقرىء مسألة مسألة فأصحاب أيب حنيفة يقولون إنا قد 

بل علمنا ذلك يف مجلة من املسائل وهي اليت ذكروها وغريهم ال حيكم بذلك يف أكثر هذه املسائل على سبيل اجلملة 
يستقرءون مسألة مسألة واألظهر يف كثري مما ذكروه أنه ال يظهر علته كالتقديرات واصول العبادات واألوىل مع 

ذلك استقراء مسألة مسألة فما ال يدل على علته داللة مل يستعمل فيه القياس جلواز أن يكون فيها ما دل داللة على 



لة املعلومة فانه ال جيوز استعمال القياس فيه كصالة سادسة علة حكمه غري أن ما أخذ علينا التطرق إليه باألد
وإلمجاع االمة على أنه ال جمال للقياس فيه وألنه ال تظهر فيه داللة تدل على علته وما رخص فيه للتساهل فال علة 

قياسه فيه إال شذة البلوى به وكل ما هذه حاله قد رخصوه وما مل يرخصوه من ذلك فاإلمجاع على حظره مينع من 
  على ما 

رخصوه ويبعد أن تظهر يف التقديرات واألعداد علة فاما الكفارات فال يبعد أن تظهر علتها فيقاس عليها غريها 
بتلك العلة وليس ملن منع من ذلك أن جيري به جمرى احلدود من حيث كانت عقوبات ألنه يسوي يف املنع من إثباهتا 

بني ما ال جيري منها جمرى العقوبات وأيضا فقد أثبتوا على اآلكل يف شهر قياسا بني ما جيري منها جمرى العقوبات و
رمضان كفارة وهي جارية جمرى العقوبات اعتبارا باجملامع وسلكوا يف ذلك مسلك التعليل وال يعصمهم من ذلك 

  أن ميتنعوا من تسمية ذلك قياسا وسيجيء القول يف ذلك إن شاء اهللا 

  حلكم هل هو قياس أم الباب يف االستدالل على موضع ا

اعلم أن الشيخ أبا احلسن رمحه اهللا مل يكن يثبت الكفارات بالقياس وكان يثبتها باالستدالل على موضع احلكم 
فيثبت الكفارة على األكل يف شهر رمضان اعتبارا باجملاميع فيه فيقول قد علمت أن الكفارة مل جتب يف اجلماع لعينه 

  رمضان مع ضرب خمصوص من املأمث وهذا موجود يف األكل بل ألنه مفسد لعني صوم شهر 
وذكر قاضي القضاة رمحه اهللا أنه كان يفصل بني القياس وبني ذلك بأنا حنتاج إىل االستدالل لنعلم بأن اجلماع خيتص 

أن  مبأمث خمصوص وال حيتاج إىل االستدالل لنعلم أن الرب مكيل فيقال له حاجتك إىل هذا االستدالل ال خيرجك من
تكون قد سلكت مسلك التعليل هبذه األوصاف وأجريت حكمها معها وهذه صورة القياس على أن املقائيس ما 

يعلم ثبوت علته يف أصله بدليل وذلك بأن تكون العلة حكما شرعيا ألن األحكام الشرعية معلومة بالدليل على أن 
  ثبت الكفارة باألجلى فاألوىل أن ال تثبت باألخفى ما افتقر فيه إىل االستدالل هو أخفى مما علم ضرورة فان مل ت

وميكن أن نقيس االستدالل على موضع احلكم بوجه آخر وهو أن يكون احلكم ثابتا يف موضع جممل مث نستدل 
  لنعلم ذلك املوضع فاذا ثبت بالدليل أن 

خال التفصيل يف اجلملة فان شيئا من األشياء من ذلك املوضع أحلق به حكمه ال على سبيل القياس بل على سبيل إد
قيس االستدالل على موضع احلكم هبذا قيل له أموضع الكفارة هو اجلماع أم بعض أوصافه فان قال هو اجلماع 

قيل هذا ال حيتاج إىل استدالل زائد على اخلرب وينبغي أن ال يلحق به إال ما كان مجاعا وإن قال موضعها هو بعض 
ر مع مأمث خمصوص قيل ابالنص علمت أن هذا موضع الكفارة أم بدليل وليس أوصافه وهو إفساد عني صوم الشه

ميكنه القول بأنه علم ذلك بالنص ألن النص يتناول اجلماع ال هذه األوصاف وإن قال علمت ذلك ال بالنص ولكن 
ك علقت هذه باعتبار أفسدت به تعليق الكفارة باجلماع وبغريه من أوصافه سوى ما ذكرته قيل هذا تعليل منك ألن

الكفارة هبذه األوصاف وقلت هلا ما ثبت الكفارة وتوصلت إىل ذلك بأن أفسدت تعلق الكفارة مبا عداها فاذا 
حكمت على األكل بالكفارة ألنه مفسد لعني صوم رمضان مع مأمث خمصوص فقد قست وجرى ذلك جمرى أن 

ألنه مكيل وكل من أثبت الكفارة بالقياس أن يسلك تفسد تعليق الربا بعني الرب وبصفاته سوى الكيل مث حترم االرز 
  هذا املسلك ونسميه استدالال على موضع احلكم 



  باب تعليل حكم األصل بعلتني

اعلم أن حكم األصل إذا علل بعلتني فإما أن تكون إحدامها هي الدليل على حكم األصل أو ال تكون واحدة منهما 
نص أو إمجاع فان مل تكن واحدة منهما دليال على حكم األصل جاز هي الدليل على حكم األصل بل الدليل عليه 

أن تصحا مجيعا ألن العلة إن كانت أمارة فجائز أن تدل على احلكم الواحد امارتان وإن كانت موجبة وجه مصلحة 
تفسد فجائز أن يكون الشيء صالحا من وجهني يبني ذلك أنه قد يستحق اإلنسان القتل لردته وألنه قتل غريه وقد 

صالة اإلنسان باحلدث وبالكالم إذا وجدا معا وأمثال ذلك كثرية وإن كان إحدى العلتني دليال على حكم األصل 
  فإما أن تكون دليل حكمه من غري أن يقاس هبا على اصل آخر أو أن تكون دليله بان يقاس هبا 

الشهادة على الزنا يف أن احلاكم ال حيكم  على أصل آخر مثال ردنا التطاول يف الشهادة على السرقة إىل التطاول يف
هبما بعلة أن كل واحد منهما حق من حقوق اهللا تعاىل وليست هذه العلة هي اليت هلا مل حيكم احلاكم بالشهادة على 

الزنا إذا تطاول عهدها لكن العلة يف ذلك أن الشهود على الزنا خمريون بني إقامة الشهادة حبق اهللا سبحانه وبني 
على املشهود عليه فاذا أخروا الشهادة علمنا أهنم آثروا فاذا شهدوا من بعد تبينا ان عداوة جتددت هلم الستر 

والعدوان تتهم الشهود وقد منع النيب صلى اهللا عليه و سلم من قبول شهادة ذوي األضغان وظهر لنا أهنم من ذوي 
كرها يف الشهادة على السرقة ألنه جيوز أن يكون األضغان ال أنا نقيسهم على ذوي األضغان وهذه العلة ال ميكن ذ

الشهود إمنا أخروا الشهادة ألن املسروق منه أخر املطالبة فقد بان علة حكم األصل غري العلة اليت هبا رددنا الفرع 
  إىل األصل 

اليت هبا يثبت  وقد اختلف الناس يف ذلك فمنهم من أجاز تعليل احلكم بالعلة اليت مل يثبت احلكم هبا قال ألن العلة
حكم األصل هي طريق احلكم يف األصل فجرت جمرى النص الدال على حكم األصل فكما جيوز أن تدل داللة 

على أن لبعض اوصاف األصل املنصوص على حكمه تأثريا يف ذلك احلكم فتجعل علته ويقاس هبا فرع من الفروع 
داللة على أن لبعض أوصافه تأثريا يف ذلك احلكم عليه جاز أيضا يف بعض ما ثبت حكمه لعلة من العلل أن تدل 

فتجعل علة فيه ويقاس هبا على الفروع ومنهم من مل يصحح العلة اليت ال يثبت هبا حكم األصل ألن هذه العلة ال 
ميكن أن تدل على صحتها وأهنا ملكاهنا ثبت حكم األصل ألنه ال ميكن أن يستدل على ذلك بفساد ما عداها ألن 

رى صحيحة وال ميكن أن نستدل عليها بأن احلكم يوجد بوجودها يف األصل وينتفي بانتفائها عن األصل العلة األخ
وانتفاء ما يقوم مقامها لعلمنا أهنا لو وجدت وحدها يف األصل من دون العلة األخرى مل يثبت احلكم فاذا مل ميكن أن 

  تدل داللة على صحتها مل تثبت صحتها 
إذا كانت العلة اليت هي دليل احلكم يف األصل يقاس هبا ذلك األصل على أصل آخر فال وأما القسم الثاين وهو 

  خيلو إما أن ميكن أن يقاس الفرع اآلخر بتلك العلة على األصل األول أو ال ميكن فإن مل ميكن فاخلالف فيه 

ل ويرد االرز إىل الرب هبذه العلة كاخلالف فيما تقدم اآلن وإن أمكن ذلك فمثاله أن يرد الذرة إىل االرز بعلة أنه مكي
وهذا تطويل ال فائدة فيه ألنه ميكن رد الذرة إىل الرب هبذه العلة وألن رد الذرة إىل االرز يوهم أن حكمه منه 

مستفاد وليس كذلك ألن الذرة كاالرز يف أن العلم حبكم أحدمها ال يسبق العلم حبكم اآلخر فال يترتب عليه بل 
  رب حكمها يترتب على ال

  باب يف تعليل األصل بعلة ال تتعدا



أما الشيخ أبو عبد اهللا رمحه اهللا فانه أفسدها إال أن يدل عليها نص أو إمجاع وحكى عنه قاضي القضاة رمحه اهللا أهنا 
صححها يف بعض مسائله والشيخ أبو احلسن رضي اهللا عنه أفسدها إال أن يدل عليها نص والشافعي وأصحابه 

  ححوهنا وقاضي القضاة يص
والدليل على صحتها هو أن من أفسدها إما أن يفسدها ألهنا مل تتعد إىل فرع خمتلف فيه أو أهنا مل تتعد إلىفرع أصال 
اختلف فيه أو مل خيتلف فيه فان قال باألول كان قد جعل صحتها وفسادها موقوفني على أن خيتار الناس اخلالف يف 

فإن كانت العلة هي وجه املصلحة فوجوه املصاحل إذا حصلت يف الشيء الفرع أو االتفاق فيه وهذا شنيع وأيضا 
اقتضت كونه مصلحة وقع االتفاق عليه أو مل يقع وإن كانت أمارة على احلكم وعلى وجه املصلحة فاألدلة 
ت عليها واألمارات ال تفسد باالتفاق على مدلوهلا وإن قالوا بالثاين فالذي يفسده أيضا هو أن العلة الشرعية إذا دل

األمارة غلب على ظننا أهنا وجه املصلحة وإن مل تتعد ألن وجوه املصاحل قد ختتص نوعا واحدا وقد تتعداه كما نقوله 
  يف وجوه القبح واحلسن كلها وأيضا فالعلة لو فسدت إذا مل تتعد لكان فسادها وجه معقول 

يكن يف استنباطها فائدة ألن حكم األصل ثابت بالنص  فان قالوا الوجه يف ذلك هو أن العلة املستنبطة إذا مل تتعد مل
  ألهنا بالنص قد أغين غنها يف األصل وليست موجودة يف فرع فيكون طريقا إىل حكمه وإذا مل يكن يف 

استنباطها فائدة كانت عبثا وليس كذلك العلة املنصوصة ألهنا مل تثبت علة باالستنباط قيل إن املستنبط للعلة طالب 
 حال طلبه ال يعلم ما علة احلكم وهل هي متعدية أم ال فيقال له ال تتكلف هذا البحث والطلب وإمنا هلا وهو يف

يعلم أن العلة اليت تبحث عنها ال تتعدى بعد استيفاء الطلب وأيضا يكون الطلب هلا عبثا ال يفسد العلة ألنه ال ميتنع 
و مستغن عنه وأيضا فلو جاز أن يكون الطلب هلا عبثا كوهنا علة ويكون الطالب هلا عابثا حني يتشاغل بطلب ما ه

ألهنا ليست بطريق إىل احلكم ال يف احلكم وال يف الفرع لكان النص عليها عبثا ألهنا ليست بطريق إىل حكم يف أصل 
وال فرع وأيضا وقوع الغىن عن الشيء ال يفسده أال ترى أنا نستغين بالقرآن يف بعض األحكام عن أخبار اآلحاد 

  عن القياس وال يوجب ذلك فسادمها و
فان قيل خرب الواحد ميكن أن يكون طريقا إىل احلكم الذي دل عليه القرآن وال ميكن أن تكون العلة القاصرة طريقا 
إىل حكم أصال قيل إمنا تكلمنا على قولكم طلبها عبث إذ النص قد أغىن عنها وليس هلا وجود يف بعض الفروع ومل 

وه اآلن وهو قولكم العلة القاصرة ال ميكن أن تكون طريقا إىل حكم فلم يكن يف طلبها فائدة نتكلم على ما ذكرمت
  فان قلتم ذلك أجبناكم مبا تقدم دون هذا الوجه 

وإن قالوا إذا مل تكن العلة طريقا إىل حكم مل تكن فيها نفسها فائدة وما ال فائدة فيه ال جيوز أن ينصب اهللا عز و جل 
علة قاصرة فإنا نعلم أن اهللا عز و جل مل ينصب عليها أمارة قيل وما ال فائدة فيه ال جيوز أن ينص  عليه أمارة فكل

اهللا عز و جل وال رسوله عليه فان جعلتم للنص عليها فائدةفقد بطل قولكم إن ما ال يفيد حكما فهو فاسد وأيضا 
قفنا على علنه صرنا عاملني أو ظانني مبا مل نكن فال فائدة أكثر من العلم بعلة احلكم فانا إذا علمنا كم الشيء وو

عاملني به وذلك ما تتشوق النفس إىل معرفته وال ميتنع أن يكون لنا يف ظن ذاك مصلحة وفائدة أخرى وهي أن منتنع 
  من قياس فرع على أصل علته قاصرة 

  فان قالوا فهذا ميكن إذا مل تنصب أمارة على أن ذلك الوصف علة قيل 

ال مينع من القياس على ذلك األصل ألنه جيوز أن يظن أن علته وصف آخر فيقاس به فرع من الفروع هذا القدر 
وإذا ظننا أن ما ال يتعدى هو العلة ألن أمارة كونه علة أقوى من كل األمارات رفضنا ما عدا ذلك الوصف فلم 



ألصل بأن ال ينصب اهللا عز و جل نقس على ذلك الوصف شيئا وهلم أن يقولوا وكان ميكن أن ال يقاس على ذلك ا
  أمارة على شيء من أوصافه وإذا أمكن ذلك مل يكن يف نصب أمارة على الوصف الذي ال يتعدى فائدة 

واقوى ما ميكن أن حيتجوا به هو أن العلة الشرعية أمارة واألمارة كالداللة يف أهنا كاشفة عن شيء وال يتصور داللة 
القاصرة ال تكشف عن حكم أصل وال فرع فلم تكن أمارة وإذا مل تكن أمارة مل وامارة ال تكشف عن شيء والعلة 

تكن علة واجلواب إنه إذا دلت أمارة صحيحة على كون الوصف علة قضينا بأهنا وجه املصلحة وقلنا بأن العلة 
مقارنة فيدل على أن أمارة على معىن أهنا مظنون كوهنا علة وميكن أن نقول إهنا أمارة على وجه املصلحة مبعىن أهنا 

وجه املصلحة يوجد حيث توجد العلة مث يقال هلم إذا نص على العلة اليت ال تتعدى أليس تكون العلة أمارة أو داللة 
فان قالوا بلى قيل هلم فعلى ما تدل فان قالوا إهنا تكون وجه املصلحة أو تكون أمارة على وجه املصلحة وال تكون 

  ل هلم مثله يف العلة املستنبطة أمارة وال داللة على حكم قي

  باب يف اختالف موضوع العلة واحلكم

اعلم أن العلة قد تكون حكما ما شرعيا ويكون حكمها شرعيا وإذا كان أحدمها مبنيا على التخفيف واآلخر على 
تنع اعتبار التغليظ جاز أن جيعل ذلك أمارة تقتضي أن ال يعترب أحدمها باآلخر وميكن أن جياب عن ذلك فيقال ال مي

أحدمها باآلخر إذا دلت الداللة على صحة العلة فان قيل إنه ال جيوز أن تدل الداللة على صحة مثل هذه العلة 
انتقل الكالم إىل إقامة الداللة على صحة العلة وحنن من بعد نذكر الكالم يف العلة من حيث هي دليل على حكم 

  الفرع إن شاء اهللا 

  رع واألصل ويف حكم الفرع إذا تقدم حكم األصلباب يف اختالف موضوع الف

أما اختالف موضوع األصل والفرع فنحو أن يكون األصل مبنيا على التخفيف كالتيمم واملسح على اخلفني 
ويكون الفرع مبنيا على التغليظ كالوضوء وغسل الرجلني ويروم القائس أن يثبت يف الفرع حكما خمففا ويكون 

ظ كالوضوء وغسل الرجلني ويكون الفرع مبنيا على التخفيف كالتيمم واملسح على اخلفني األصل مبنيا على التغلي
ويروم القائس أن يثبت يف الفرع حكما مغلظا فاختالف الفرع واألصل كاألمارة على أنه ال ينبغي رد أحدمها إىل 

الفرع واألصل يف ذلك احلكم اآلخر فان دلت داللة على صحة العلة اجلامعة بينهما أوجبت الداللة التسوية بني 
  وإن اختلفا يف التغليظ والتخفيف من وجوه أخر 

وأما الفرع إذا تقدم حكمه على حكم األصل فمثاله الوضوء إذا قيس على التيمم يف اشتراط النية فيه وذلك أن 
ز كونه الوضوء وجب مبكة والتيمم وجب بعد اهلجرة وقد منع من ذلك قوم ألن شرط ما تقدم وجوبه ال جيو

مستفادا مما تأخر وجوبه ألن الدليل ال جيوز تأخره عن املدلول عليه واألوىل أن يقال إن الفرع إذا تقدم حكمه فانه 
إن مل يدل على ثبوت حكمه إال القياس على ذلك األصل فانه ال يصح ذلك القياس ألنه ال جيوز أن يكون لنا على 

ل على حكم الفرع دليل متقدم مل يبطل ذلك القياس ألنه ال جيوز أن احلكم الذي تعبدنا به دليل يف احلال وإن د
  يدلنا اهللا عز و جل على احلكم بأدلة مترادفة أال ترى أن املعجزات تتواتر بعد املعجزة املقارنة البتداء الدعوة 

  باب يف العلة هل هي دليل على رسم الفرع مث يعلق به حكم شرعي أو تدل



  ابتداء على حكم شرعي 
كي عن أيب العباس بن سريج أنه قال إمنا يثبت بالقياس األمساء يف الفرع مث تعلق عليها األحكام وكان يتوصل ح

  بالقياس إىل أن الشفعة تركة مث 

جيعلها موروثة وإن وطىء البهيمة زنا مث يتعلق به احلد وبعض الشافعية كان يقيس النبيذ على اخلمر يف تسميته مخرا 
  دة مث حيرمه باآلية وأكثر الفقهاء متفقون على أن العلل تثبت هبا األحكام الشتراكهما يف الش

فان كان أبو العباس بن سريج منع من إثبات األحكام يف الفرع بالعلل فذلك باطل ألن أكثر املسائل إمنا تعلل فيها 
ال يف االسم أال ترى أنا أحكامها دون أمسائها واألمارات إمنا تدل على أن بعض صفات األصل له تأثري يف احلكم 

نعلل حترمي الرب بكونه مكيال ال بكونه مسمى بأنه بر واألمارة إمنا تدل على أن للكيل أو الطعم تأثريا يف حترمي بعضه 
ببعض متفاضال ال يف كونه مسمى بأنه بر مث إنا نرد االرز إليه لنثبت فيه حكمه ابتداء ال تبعا لالسم ألنا ال نروم 

ن نسميه برا وإن أراد أن العلل قد يتوصل هبا إىل األمساء يف بعض املواضع ومل مينع من أن يتوصل هبا بقياسه عليه أ
إىل األحكام أيضا فان أراد بالعلل العلل الشرعية وباألمساء األمساء اللغوية فذلك باطل ألن اللغة أسبق من الشرع 

ئها بأمور طارئة وألن أمارات مجيع العلل الشرعية تتعلق ولتقدم اللغة خاطبنا اهللا تعاىل هبا فال جيوز إثبات أمسا
باألحكام وال تتعلق باألمساء اللغوية وإن أراد أن األمساء قد تثبت يف اللغة بقياس غري شرعي حنو أن نعلم أهنم مسوا 

ذلك فاذا اجلسم األبيض الذي حضرهم بأنه أبيض لوجود البياض فيه لعلمنا أنه إذا انتفى عنه البياض مل يسموه ب
وجد فيه مسوه بذلك مث نقيس عليه ما غاب عنهم من األجسام البيض فقد تقدم القول يف ذلك وليس هو ببعيد وإن 

أراد أن من األمساء الشرعية ما تثبت بالعلل فغري بعيد ايضا ألنا نعلم أن الشريعة إمنا مست الصالة صالة لصفة من 
  صالة فنعلم أن ما شاركها يف تلك الصفة يسمى صالة الصفات مىت انتفت عنها مل تسم يف الشريعة 

  وأما قول بعض الشافعية أن النبيذ يسمى مخرا فليس هو مذهب الشافعي 

وقد قال يف كثري من كتبه إن اخلمر هو عصري العنب الين املشتد وأما قياسه النبيذ على اخلمر بعلةالشدة وإجياهبم 
سم مخرا للشدة فقط وإن كان لو مل توجد الشدة مل تسم مخرا كما أن بذلك أن يسمى مخرا فباطل ألن اخلمر مل ت

اخلل مل يسم خال للحموضة وإن كان لوالها مل يسم خال لكنه إمنا مسى مخرا ألنه عصري العنب الين املشتد ولو كان 
ه أمعك نبيذ أم قولنا مخر يشتمل التمري والعنيب لشمول اسم اخلمر خلمر العراق ومخر فارس لكان قول القائل لغري

مخر كقوله أمعك مخر أو مخر العراق فلما افترقا يف اجلنس علمنا أن اسم اخلمر ال يتناول النبيذ وقول النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم اخلمر من هاتني حممول على أنه إمنا مسى ما يكون من النخلة مخرا جمازا ملا ذكرناه اآلن 

مر يعرف الشرع قيل ليس هذا قوال ألحد ولو اقتضاه عرف الشرع لسبق فان قيل هال قلتم إنه يقع عليه اسم اخل
إىل إفهام أهل الشرع من قولنا مخر التمري والعنيب معا على سواء كما يسبق إىل إفهامهم من اسم الصالة هذه 

  األفعال الشرعية فكان ينبغي أن يقبح أن يقول القائل أمعك نبيذ أم مخر 

  هبا إىل إثبات احلكم يف الفرع وإن مل ينص عليهباب يف أن العلة هل يتوصل 

  يف اجلملة أم ال 
ذهب الشيخ أبو هاشم رمحه اهللا إىل أنه ال جيوز إثبات احلكم يف شيء بالقياس إال وقد ورد النص باثباته فيه على 

ثبات إرثه مع اجلد اجلملة فيكون القياس داال على تفصيل احلكم قال فلو مل يكن إرث األخ ثابتا يف اجلملة مل جيز إ



بالقياس وأجاز غريه من القائسني إثبات احلكم بالقياس وإن مل يتقدم إثباته يف اجلملة والدليل على ذلك هو أن 
الداللة العقلية على جواز استعمال القياس ال ختص التفصيل من اجلملة بل جتوز استعمال القياس فيها وألن األمة 

  ها حكم شرعي على اجلملة راموا قاست مسألة احلرام ومل يتقدمه في

تفصيله بل كانوا ملقايستهم يثبتون أصل احلكم وقول اهللا عز و جل ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم ليس يدل 
على إثبات احلكم يف اجلملة يف مسألة احلرام ألن ذلك إمنا يدل على املنع من التحرمي وال يدل على حكم التحرمي 

  القياس االرز على الرب وال يتقدمه حترمي ببيعه متفاضال على اجلملة  إذا وجد وقد قاس مثبتو

  باب يف ختصيص النصوص بالقياس ونسخها به

أما نسخ النصوص بالقياس فسنبينه يف تضاعيف هذا الفصل وأما إذا كان القياس رافعا للنصوص من غري نسخ فقد 
كره يف أبواب القياس ألنا نقدم النص على القياس وذلك تقدم ذلك يف األخبار وإمنا ذكرنا هذا الفصل هناك ومل نذ

ال يقف على كون القياس حجة يف اجلملة وأما إذا كانت النصوص عامة فامنا ذكرنا القول يف معارضة القياس هلا يف 
  ابواب القياس ألنا خنصص العموم بالقياس وذلك ال يتم إال والقياس حجة يف اجلملة 

العموم بالقياس فقال الشيخ أبو علي رمحه اهللا وبعض الفقهاء ال خيص به أصال وهو  وقد اختلف الناس يف ختصيص
قول أيب هاشم أوال وقال الشافعي وأبو احلسن وكثري من الفقهاء أنه خيص به العموم على كل حال وهو قول أيب 

ال فمن أصحاب هاشم أخريا ومن الناس من خص العموم بالقياس يف حال دون حال واختلف هؤالء يف تلك احل
الشافعي من خص العموم بالقياس اجللي ومل خيصه باخلفي ومن الناس من خصه بالقياس إذا دخله التخصيص ومل 

  خيصه به إذا مل يدخله التخصيص 
والدليل على ختصيص العموم بالقياس هو أن الصحابة رضي اهللا عنها اختلفت يف اجلد فبعضهم جعله أوىل من األخ 

  ملال وذهب يف واالخت جبميع ا

ذلك إىل قياس وخص به قول اهللا عز و جل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن 
مل يكن هلا ولد وبعضهم قاسم بني اجلد واألخ واستدل بالقياس على أنه يقاسم ومل جيعل لالخ إرث مجيع مال اخته 

هذا يبطل قول من مل خيص العموم إال بقياس معىن ألن القياس يف ومل جيعل الخته مع اجلد النصف بل خص اآلية و
  مسألة اجلد هو قياس غلبة األشباه 

فان قالوا خصو اآلية بكون اجلد وارثا مبقدار ما يرثه وإثبات إرثه يف اجلملة معلوم بقياس جلي قيل إهنم مل يذكروا 
ستعملوه يف مقدار إرثه ألهنم استعملوا القياس يف هل يف ذلك قياسا مفردا بل مل يستعملوا يف إثبات إرثه إال ما ا

يرث الكل أو البعض مث تبع ذلك ثبوت إرثه وهذه الداللة تفسد قول من شرط يف ختصيص العموم بالقياس أن 
يكون العموم قد خص من وجه آخر ألنا قد بينا يف ختصيص العموم بأخبار اآلحاد أن العموم املخصوص هو 

ص وإذا مل يكن بينهما فرق كان إمجاع السلف رضي اهللا عنهم على أحدمها كامجاعهم على كالعموم الذي مل خي
  اآلخر كما إن إمجاعهم على القياس يف مسألة اجلد دليل على صحة القياس يف مسألة جتري جمراها 

عندكم  إن قيل اليس التخصيص يف معىن النسخ ألن كل واحد منهما هو إخراج بعض ما تضمنه الطاب مث مل يدل
إمجاع الصحابة على ختصيص العموم بالقياس وبأخبار اآلحاد على جواز نسخه هبما وال دل إمجاعهم على املنع من 
نسخ العموم هبما على املنع من ختصيصه هبما فهال قلتم إن إمجاعهم على ختصيص عموم الكتاب بالقياس إذا دخله 



خصيص وإن كان أحدمها يف معىن اآلخر قيل إن احلكمني إذا التخصيص ال يدل على جواز ختصيصه إذا مل يدخله الت
كان معنامها واحدا فان الداللة على جواز أحدمها هي داللة على جواز اآلخر إال أن مينع من ذلك مانع أال ترى أن 

  الصحابة لو أمجعت على قبول خرب 

فاذا ثبت ذلك فامجاعهم على ختصيص  الواحد يف وجوب النية يف الوضوء لدل ذلك على قبوله يف النية يف التيمم
العموم بالقياس هو دليل على جواز نسخه بالقياس لوال مانع من ذلك وهو اإلمجاع وإمجاعهم على املنع من نسخه 

  بالقياس هو دليل على املنع من ختصيصه بالقياس لوال مانع منع من ذلك وهو إمجاعهم على ختصيصه به 
طوع به ألن دليله مقطوع به وهو إمجاع الصحابة كما أن العمل بالعموم دليل آخر وجوب العمل بالقياس مق

مقطوع به فهما متساويان يف هذه اجلهة ومنها يقع التخصيص فيجب إذذ كان أحدمها أخص من اآلخر أن خيص به 
ذلك  األعم كما خيص العموم بدليل خاص مقطوع به يبني ذلك أنا نعدل عن مقتضى العقل يف حتليل األنبذة وغري

  إىل القياس مع أن مقتضى العقل مقطوع به فيجب مثله يف العموم 
فان قيل إمنا نعدل إىل القياس عن جموزات العقول ال عن واجباهتا وإباحة النبيذ من جموزات العقول قيل ما معىن 

أن خيتص بوجه  وصفكم إلباحة النبيذ أنه من جموزات العقول فان قالوا معىن ذلك أن العقل وإن أباحه فانه جيوز
مفسدة يف املستقبل فريد الشرع بتحرميه قيل هلم وكل ما يعدل إليه بالقياس عن مقتضى العقول هذه سبيله وهو 

موضع استداللنا عليكم فان قالوا إمنا جوزنا استعمال القياس يف مقتضى العقل ألن العقل اقتضى حكمه بشرط أن 
فاذا نقلنا عن مقتضى العقل وجب االنتقال عنه قيل والعموم أيضا إمنا  ال ينقلنا عنه دليل مسعي والقياس دليل مسعي

يقتضي االستغراق ما مل مينعنا دليل مسعي والقياس يف اجلملة دليل مسعي عندنا وعندكم واعلم أنا قد بينا يف ختصيص 
ملة على قبوهلا يف العموم بأخبار اآلحاد انه ال يصح االحتجاج بامجاع الصحابة على قبول أخبار اآلحاد يف اجل

التخصيص وأنه إمنا ينبغي أن حيتج بقبوهلم هلا يف التخصيص ألن إحدى املسألتني مفارقة لالخرى وما ذكرناه هناك 
  يتوجه ها هنا فال معىن إلعادته 

دليل قد خصت الصحابة العموم بالقياس ألهنا خصت آية اجللد واخرجت منها العبد ألهنم مل جيلدوه مائة وإمنا 
  وه بالقياس ولقائل أن يقول ما يؤمنكم أن يكونوا خصوه من اآلية بدليل غري القياس واستغىن باإلمجاع عن نقله خص

دليل قد خصت الصحابة قول اهللا عز و جل أحل اهللا البيع بقياس االرز على الرب ولقائل أن يقول ال سبيل لكم إىل 
ة اعتقدت حترمي التفاضل فيما عدا الستة فضال عن أن بيان ذلك ألن كثريا من الفقهاء ال يسلمون أن الصحاب

  يكونوا حمرمني له قياسا 
دليل قد عدلت الصحابة عن ظاهر القرآن لقياس فيجب مثله يف التخصيص ألن التخصيص عدول عن الظاهر 
هر ولقائل أن يقول إن من خيالف يف ختصيص عموم الكتاب بالقياس ال يسلم أن الصحابة أمجعت على ترك الظا

  بالقياس 
  واحتج املخالف باشياء 

منها أن عموم الكتاب دليل مقطوع به والقياس أمارة مظنونة وال جيوز االعتراض باملظنون على املعلوم واجلواب 
عن ذلك قد تقدم يف باب ختصيص العموم بأخبار اآلحاد ورمبا تعلق هبذه الشبهة من ال جييز ختصيص العموم بالقياس 

خصيص وجييز ختصيصه إذا دخله التخصيص فاذا نوقض بتخصيصه بالقياس إذا دخله التخصيص إذا مل يدخله الت
يقول إن دخول التخصيص يدل على أن صاحب الشريعة قال مع العموم امحلوه على عمومه ما مل مينعكم مانع 



ي محله على ويدل على أن صاحب الشريعة قد أشعرنا بأنه معرض للتخصيص فيقال له مل زعمت أن ختصيصه يقتض
  عمومه ما مل مينع منه مانع فان قال ألن العموم من حقه أن جيري على عمومه إال لدليل قيل فهذا حكم العموم 

سواء علمنا دخول التخصيص عليه أو مل نعلم ذلك وليس يقف ذلك على دخول التخصيص ويقال له وداللة 
 العموم إمحلوه على عمومه إال أن مينع من ذلك األمارة على ختصيص العموم تدل على أن صاحب الشريعة قال يف

مانع ويقال هلم مل زعمتم أن دخول التخصيص يف العموم إشعار بتخصيص زائد ورمبا قالوا لو خص العموم الذي مل 
يدخله التخصيص القترن به ما خيصه ألن البيان ال يتأخر قيل كذلك يقول من مل جيوز تاخري البيان ألنه يذهب إىل 

دل على علة القياس مل يكن متأخرا عن العموم مث يقال له يلزمك ما ألزمتنا يف العموم إذا دخله التخصيص أن ما 
وقالوا أيضا إن ما دخله التخصيص يدل على أن صاحب الشريعة قد قال فيه إنه ليس املراد به مجيعه فيكون جممال 

نا فانه يبقى الباقي ومعلوم دخوله حتت العموم فجاز إعمال القياس فيه واجلواب أن العموم إذا خص ختصيصا معي
  وال يكون جممال وإمنا يكون جممال إذا خص ختصيصا غري معني 

الداعية إليه ومع وجود العموم فال ضرورة تدعو إليه اجلواب يقال هلم ومنها قوهلم إن القياس إمنا يصح بالضرورة 
اتريدون أن الضرورة الداعية إىل القياس زائلة إذا دخل احلكم حتت لفظ العموم أو اذا كان احلكم مرادا بالعموم 

لعموم إال إذا اثبتوا أن فان قالوا باألول كان موضع اخلالف وإن قالوا بالثاين مل ميكنهم أن يبينوا أن احلكم مراد با
القياس ليس حبجة مع العموم فيصري دليلهم مبنيا على نفس املسألة فان قالوا تناول لفظ العموم للمسألة يدل على 
أهنا مرادة به وذلك نعين عن القياس قيل إمنا تعلمون أن تناول لفظ العموم هلا يدل على اهنا مرادة به إذا علمتم أنه 

لعموم على ذلك أن ال يعارضه قياس وإمنا تعلمون ذلك إذا علمتم أن القياس املخصص ليس من شرط داللة ا
  للعموم ليس بداللة وهذا موضع اخلالف 

ومنها قوهلم إن القياس فرع على النص فلو خص القياس العموم لكان قد اعترض بالفرع على األصل اجلواب إن 
  قياس االرز على الرب إمنا خيص 

وأحل اهللا البيع وليس هذه اآلية أصال هلذا القياس ألن أصل القياس هو إما ما يقع الرد إليه قول اهللا عز و جل 
كالرب أو حترميه أو ما يدل على حترميه أو ما يدل على صحة القياس كامجاع الصحابة وغريه فاما قول اهللا عز و جل 

  حة القياس فلم يعترض بالفرع على أصله وأحل اهللا البيع فليس هو الذي رددنا إليه االرز وال هو الدال على ص
ومنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ملعاذ مباذا حتكم قال بكتاب اهللا قال فان مل جتد قال بسنة نبيه قال فان مل 

جتد قال أجتهد رأيي فجعل اجتهاده مشروطا بان ال جيد احلكم يف الكتاب والسنة وما يتناوله عموم الكتاب والسنة 
موجود إما يف الكتاب وإما يف السنة وقد صوبه النيب صلى اهللا عليه و سلم اجلواب أن املراد بذلك إن مل جيد يف فهو 

نص الكتاب والسنة الذي يعلم بدليلنا يدل على ذلك أنه قال أحكم بكتاب اهللا عز و جل قال فان مل جتد قال 
ال مينع من ختصيص الكتاب بالسنة املعلومة وليس أحكم بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعلوم أن ذلك 

جيوز اجلواب عن هذا اخلرب بان يقال إن حكم القياس غري موجود وإن تناوله العموم وأن ذلك قد دخل حتت قوله 
أجتهد رأيي ألنه إمنا يعلم معاذ أن ذلك احلكم غري موجود يف الكتاب وان تناوله عمومه بعد أن جيتهد فيعلم أن 

د دل على أن ذلك احلكم مل يرد بالعموم وعند ذلك يسقط عنه االجتهاد ومعلوم أنه قد جعل اجتهاد رأيه القياس ق
  مشروطا بنفي وجدانه احلكم وهذا التأويل يقتضي أن نفي وجدانه احلكم يف الكتاب مشروط بتقدم اجتهاد رأيه 

اخلطاب مل يرد به بعض ما تناوله فاذا مل ومنها أن النسخ كاختصيص يف ان كل واحد منهما يدل على أن املخاطب ب



جيز النسخ بالقياس فكذلك التخصيص واجلواب أن شيخنا أبا عبد اهللا يقول إن األمة أمجعت على أن القرآن ال 
ينسخ بقياس كما أمجعت الصحابة على أنه خيص به ولوال ذلك جلوزت نسخ القرآن به فالشبهة زائلة عنه فان قيل 

  لى كيف جيوز أن جنمع ع

املنع ما امجعت الصحابة على جوازه قيل إن الصحابة مل تنص على جواز نسخ القرآن بالقياس وإمنا أمجعت على 
ختصيصه بالقياس الذي هو يف معناه وليس ميتنع أن يرد التعبد بأحدمها دون اآلخر لوجه املصلحة يفترقان فيه ال 

لنص بالفرق بني التخصيص والنسخ بالقياس وأجاب الشيخ يعلمه إال اهللا عز و جل أال ترى أنه كان جيوز ورود ا
أبو هاشم رمحه اهللا بأنه إمنا مل جيز النسخ به ألنه ال جيوز أن ينزل اهللا عز و جل نصا وجيعل العمل به موقوفا على 

اجتهادنا اجتهادنا وإمنا اجلائز صرفه من وجه إىل وجه باالجتهاد ولقائل أن يقول إن كون العمل بالنص موقوفا على 
معناه أنا جنوز أن ال يعمل به أصال إذا أدى االجتهاد إىل ذلك وليس هذا سبيل النسخ من املنسوخ قد عمل به يف 
حال متقدمة فان كان إخراج بعض األشخاص من كوهنم مرادين باخلطاب هو صرف للخطاب من جهة إىل جهة 

اب يف بعض األزمان دون بعض هو صرف وليس هو إيقاف اخلطاب على اجتهادنا فكذلك إخراج حكم اخلط
اخلطاب من جهة إىل جهة وأجاب أصحاب الشافعي عن الشبهة بأن النسخ إمنا مل يصح بالقياس ألن كونه ناسخا 
للنص خبالفه والقياس ال يصح إذا دفعه النص فوقوع النسخ به وقوع بدليل فاسد وهذا ال يصح ألن القياس إذا 

الفه ألنه ليس يبطل حكمه وإمنا يقصر حكمه على بعض األزمان كما أن القياس إذا نسخ الكتاب مل يكن الكتاب خب
  خصه مل يكن النص خبالفه ألنه مل يرفعه بالقياس وإمنا قصره على بعض األشخاص 

ومنها قوهلم من شرط القياس أن ال يرده النص ألن االمة أمجعت على هذا الشرط وإذا كان العموم خبالف القياس 
النص اجلواب يقال هلم إن أردمت برد النص أن يكون القياس دافعا له أصال فكذلك نقول وليس ذلك فقد رده 

موجودا يف مسألتنا وإن أردمت أن يكون القياس ينايف بعض ما اقتضاه العموم فليس فساد ما هذه سبيله جيمع بل هو 
  موضع اخلالف 

  باب يف قلب العلة والقول مبوجبها

ن يعلق اخلصم عليها ضد ما علقه املعلل من احلكم فال يكون تعليق أحد احلكمني أوىل من أما قلب العلة فهو أ
اآلخر فيبطل تعلقها هبما وذلك على أضرب أحدمها أن يكون احلكمان مفصلني واآلخر أن يكونا جمملني واآلخر أن 

  يكون أحدمها جممال واآلخر مفصال أما املفصالن فضربان 
سهما حىت يقول املعلل فوجب أن جيوز ويقول االخر فوجب أن ال جيوز واآلخر ال يتناقضان أحدمها أن يتناقضا بأنف

بأنفسهما بل بواسطة مثاله أن يعلل املعلل استحقاق من قتل بغري السيف للقصاص بأنه قتل ال على وجه القصاص 
ما إذا قتل القاتل بالسيف أما فأشبه ما إذا قتل القاتل بالسيف فيقول اخلصم فوجب أن ال يقتص منه بغري السيف ك

القسم األول فال وجود له ألن احلكمني إذا تناقضا كذب احدمها واستحال اجتماعهما يف األصل ومن حق من 
قلب القياس أن يصدق هو واملعلل فيما حيكمان به يف األصل واما الثاين فله وجود وهو دليل على فساد العلة ألنه 

كمني وال تدل على اآلخر ألن اإلمجاع واقع على أحد احلكمني إذا ثبت انتفى ليس بان تدل العلة على أحد احل
اآلخر بأوىل من العكس واما إذا كانا جمملني فنحو أن يقول أحدمها فوجب أن يكون من شرط هذه العبادة معىن ما 

ن احلكمني وإن ويقول اآلخر فوجب أن ال يكون من شرطها معىن من املعاين وهذا كالقسم األول يف التناقض أل



  كانا جمملني فهما مفصالن يف إثبات الشرط ونفيه وأما إذا كان أحدمها جممال واآلخر مفصال فضربان 
أحدمها أن يكون اجململ هو حكم التسوية حنو أن يقول القائل فوجب أن يستوي كذا مع كذا وتكون االمة جممعة 

  ليس هو قياس التسوية ومثاله تعليل االعتكاف على أن أحدمها على احلظر فيجب مثله يف اآلخر واآلخر 

بأنه لبث يف مكان خمصوص فكان من شرطه اقتران معىن من املعاين كالوقوف بعرفة ويقول اخلصم فلم يكن من 
شرطه الصوم كالوقوف وهذا هو الذي قلبه يفسد العلة ألنه ليس بأن يدل العلة على أحدمها فينتفي اآلخر ملكان 

العكس وهذا أوىل مما ذكرناه يف كتاب أفردناه يف القياس الشرعي فان اعترض قلب العلة نقض  اإلمجاع بأوىل من
  أو غريه من وجوه الفساد بطل القلب وصح قياس املعلل ألنه قد صار حكمه أوىل بأن يعلق على العلة 

ن العلة ما دلت على فأما القول مبوجب العلة فهو أن ميكن اخلصم أن يقول باحلكم الذي علقه القائس فيعلم أ
موضع اخلالف مثاله تعليل االعتكاف بأنه لبث يف مكان خمصوص فكان من شرطه معىن ما كالوقوف بعرفة فيقول 

  اخلصم أنا أقول من شرط االعتكاف اقتران معىن ما وهو النية 

  باب يف ختصيص العلة

  ومعناها يف فرع من دون حكمها اعلم أن العلة قد يوجد معناها يف فرع من دون حكمها وقد يوجد لفظها 
فاألول هو الكسر وذلك بأن ترفع وصفا من أوصاف العلة ظنا منك أنه ال تأثري له وأن الذي جيوز أن يؤثر يف 

احلكم هو ما عداه مث ينقض ما عداه مثاله أن يعلل معلل وجوب صالة اخلوف بأهنا صالة جيب قضاؤها كصالة 
لكون العبادة صالة يف هذا احلكم وأن الذي يظن أنه مؤثر يف الوجوب هو وجوب األمن فيظن املعترض انه ال تأثري 

القضاء مث ينقض ذلك بصوم احلائض يف شهر رمضان جيب قضاؤه وليس بواجب وينبغي للمعلل إذا أراد أن جييب 
  الباب  عن ذلك أن يبني أن لكون العبادة صالة تأثريا يف احلكم املعلل وأن الصالة ختالف الصيام يف هذا

وأما القسم الثاين فهو النقض وقد اختلف الناس هل جيوز ختصيص العلة املستنبطة وال مينع ذلك من كوهنا أمارة 
على احلكم وال جيوز ختصيصها ويكون ختصيصها مانعا من كوهنا أمارة فأكثر أصحاب أيب حنيفة جييزون ختصيصها 

يف كالم الشافعي جوازه وذكر قاضي القضاة يف الشرح  وهو حمكي عن مالك وأصحاب الشافعي مينعون ورمبا مر
أن الشافعي جييز ذلك وإمنا يعدل عن حكم علة إىل حكم علة أخرى واملعلوم من مذهبه أنه يشترط نفي العلة الثابتة 

  يف العلة االوىل حىت ال ينتقض غري أنه ال يصرح باشتراط ذلك ألنه معلوم من مذهبه االشتراط 
ية املنصوصة فقد اتفق على جواز ختصيصها من أجاز ختصيص الشرعية املستنبطة واختلف مانعو أما العلة الشرع

ختصيص املستنبطة يف جواز ختصيص املنصوصة الشرعية فأجازه بعضهم وهو ظاهر مذهب الشافعي ومنع منه 
ال جيوز ختصيص العلة هو أن آخرون وأقوى ما حيتج به املانعون من ختيص العلة املستنبطة هو أن يقال معىن قولنا إنه 

ختصيصها مينع من كوهنا أمارة وطريقا إىل الوقوف على احلكم يف شيء من الفروع سواء ظن هبا أنه وجه املصلحة 
أو مل يظن هبا ذلك فاذا بينا ان ختصيصها مينع من كوهنا طريقا إىل احلكم فقد مت ما اردناه وبيان ذلك أنا إذا علمنا 

ذهب بالذهب متفاضال هي كونه موزونا مث علمنا إباحة بيع الرصاص متفاضال مع أنه موزون مل أن علة حترمي بيع ال
خيل إما أن نعلم ذلك بعلة أخرى تقتضي إباحته هي أقوى من علة حترمي الذهب وإما أن نعلم ذلك بنص فإن دل 

صافه فانا حينئذ إمنا نعلم على إباحته علة يقاس هبا الرصاص على أصل مباح حنو كونه أبيض أو غري ذلك من أو
حترمي بيع احلديد متفاضال ألنه موزون غري أبيض ألنا لو شككنا يف كونه أبيض مل نعلم قبح بيعه متفاضال كما ال 



نعلم ذلك لو شككنا يف كونه موزونا فبان أنا ال نعلم بعد التخصيص حترمي شيء بكونه موزونا فقط وبطل أن يكون 
  ة كونه موزونا مع أنه غري أبيض هذا فقط علة وثبت أن العل

فان قال أنا أشترطه غري أين ال أمسيه جزءا من العلة وإن كان التحرمي ال حيصل من دونه قيل قد ناقضت يف هذا 
الكالم ألنك قد اشترطته يف التحرمي ومل تفصل بينه وبني غريه من األوصاف مث نقضت ذلك بقولك ال أمسيه جزءا 

قت يف املعىن وخالفت يف االسم وإن دل على إباحة بيع الرصاص نص وكنا قد علمنا من العلة مع أنك قد واف
إباحته فالقول يف ذلك قد تقدم من أن نشترط نفي علة اإلباحة يف علة احلظر وإن مل نعلم علة إباحته فمعلوم أن علة 

عليها داللة ليعلم ثبوت ذلك مقصورة على الرصاص ال يتخطأه ألهنا لو ختطئه لوجب يف احلكمة أن ينصب اهللا 
حكمها فيما عدا الرصاص وإذا كان كذلك مل نعلم قبح بيع احلديد متفاضال وال غريه إال إذا علمناه موزونا ليس 

برصاص ألنه لو شككنا يف كونه رصاصا مل نعلم قبح بيعه متفاضال وكذا القول يف االستدالل بالعموم ألنا إمنا نعلم 
هللا عز و جل اقتلوا املشركني وإن ذلك تناوله اللفظ مع أنه ال دليل خيصصه وهذا ال حسن قتل زيد املشرك بقول ا

ميكن ختصيصه والذي يبني ما قلناه من اشتراط نفي املخصص أن اإلنسان لو استدل على طريقه يف برية بأميال 
يستدل فيما بعد على طريقه منصوبة مث رأى ميال ال يدل على طريقه وعلم أنه ال يدل على طريقه ألنه أسود فانه ال 

بوجود ميل دون أن يعلم أنه غري أسود ألنه لو شك يف سواده مل يستدل به على طريقه فقد صح ما اردناه والعلة 
  املنصوصة يف ذلك كاملستنبطة 

  وقد احتج يف املسألة بأشياء أخر 
هتا فاذا مل جتر فيها مل يكن إىل صحتها طريق منها أنه ال طريق إىل صحة العلة الشرعية املستنبطة إال جرياهنا يف معلوال

ولو كانت صحيحة لوجب يف احلكمة نصب طريق إليها وهذا باطل ملا بيناه من أن جريان العلة يف معلوهلا ليس 
  بطريق إىل صحتها فضال أن يقال إنه ليس إليها طريق سواه 

  فلم جيب بطالن العلة إذا مل جتر يف معلوهلا 
لة الشرعية قد دل الدليل على تعلق احلكم هبا فلم جيز ختصيصها كالعلة العقلية ولقائل أن يقول ومنها قوهلم إن الع

ومل زعمتم أن العقلية إمنا مل جيز ختصيصها ألن الداللة دلت على تعلق احلكم هبا وما أنكرمت أن الذي له مل جيز 
ا حكمها وقد ال يتبعها فان قالوا ألستم جتوزون ختصيصها هو كوهنا موجبة والعلة الشرعية أمارة فاألمارات قد يتبعه

كون بعض العلل الشرعية وجه املصلحة ووجوه املصاحل موجبات ايضا فلم جيز إذا ختصيصها قيل إن ثبت ذلك يف 
بعض العلل الشرعية فأنا نظن كوهنا وجه مصلحة فهي من هذه اجلهة أمارة أيضا واألمارات املظنونة ال جيب أن ال 

فان قالوا العلة املانعة من ختصيص العقلية هو وجوب تبع حكمها هلا اينما حصلت ما مل مينع من ذلك  ختطيء أبدا
مانع فلذلك مل جيز ان مينع مانع من حكمها وكان وجوب تبع احلكم هلا من غري مانع هو الذي ألجله مل جيز أن مينع 

بع احلكم هلا ما مل مينع مانع مل جيز أن مينع مانع من مانع من حكمها قيل مل زعمتم أن العلة ما ذكرمت ومل إذا وجب ت
تعليق احلكم هبا يف بعض املواضع مث يبطل ذلك عليهم بالعلة املنصوصة على قول من أجاز ختصيصها ويبطل بالعموم 

  ألنه جيب مشوله ما مل مينع منه مانع وال يستحيل أن مينع مانع من مشوله 
الشرع كالعقلية مع العقل فكما مل جيز ختصيص هذه العلة مل جيز ختصيص تلك ومنها قوهلم إن العلة الشرعية مع 

ولقائل أن يقول إن عنيتم أهنا مع الشرع كالعقلية مع العقل من حيث دل الدليل على تعلق احلكم هبا فهو الدليل 
  ما بغري علة املتقدم وإن عنيتم أهنا مع الشرع كالعقلية مع العقل يف املنع من ختصيصها فقد مجعتم بينه



ومنها أن األمارة الدالة على العلة هي طريقها والطريق إىل االعتقادات والظنون ال خيتلف يف الشخص الواحد بل 
  إذا كان طريقا إىل الظن شيء أو اعتقاده ووجد يف شيء آخر كان طريقا إىل اعتقاده أو ظنه فيجب أن يكون 

جدت فيه ولقائل أن يقول األمارة ليست دالة على أن العلة يف األمارة طريقا إىل ظن الوصف علة يف كل موضع و
الفروع فيلزم اإلنسان أن يعتقد كوهنا علة يف كل تلك الفروع وإمنا هي دالة على أهنا علة األصل وإمنا يعلم أنه ال 

علمنا أن  جيوز ختصيصها بنظر آخر وهو موضع اخلالف ومنها أن العلة طريق إىل إثبات احلكم يف الفرع ألنا إذا
الوصف علة األصل ودل الدليل على التعبد بالقياس فان الوصف يكون طريقا إىل إثبات احلكم يف الفرع فاذا 

اختص هذا الطريق بفرعني مل جيز كونه طريقا إىل العلم حبكم أحدمها وال يكون طريقا إىل العلم حبكم اآلخر ألن 
اشياء فيكون طريقا إىل العلم أو الظن بأحدمها وال يكون طريقا طريق العلم بالشيء أو الظن له ال جيوز حصوله يف 

إىل ذلك يف اآلخر سيما وما ذكرناه طريق إىل العلم حبكم الفرع وليس بطريق إىل الظن وإمنا الطريق إىل الظن ما 
هذه سبيل  ذكرناه من األمارة ألنه طريق إىل كون الوصف علة للحكم وإمنا قلنا إن احلكم يف الطرق ال خيتلف ألن

األدلة واإلدراك يف كوهنما طريقني إىل العلم فان قيل إمنا وجب ذلك فيما ذكرمت ألنه طرف موجب قيل اإلدراك 
ليس مبوجب للعلم فقد استمرت هذه القضية فيه فان قيل العلة يف استمرار األدلة واإلدراك فيما ذكرمت أنه ليس 

لشرعية قيل إن ما ذكرناه ال خيتلف حبسب األمارات ألن من ظن لألمارات فيها مدخل وليس كذلك احلكم بالعلة ا
أن زيدا يف الدار خبرب رجل بعيد من الكذب فانه ال جيوز أن خيربه عن كون عمرو يف الدار فال يظنه صادقا فاذا 

لة وجب ذلك يف األمارات املفردة فالذي يقترن هبا أدلة قاطعة أوىل بذلك ولقائل أن يقول ليس العلة يف الع
واإلدراك أهنما طريقان بل ألن األدلة إما أن كون موجبة كداللة كون احلي حيا على كونه مدركا وإما أن تكون 

لوال املدلول ما كانت الداللة على كل حال كداللة صحة الفعل على كون فاعله قادرا وليس كذلك األمارة ألهنا 
حال وأما كون املدرك مدركا فعند اصحابنا جيب عنده  غري موجبة وليست لوال املدلول ما كانت األمارة على كل

  العلم باملدرك فهو كاملوجب والصحيح أن كون املدرك مدركا يوجب 

كونه عاملا باملدرك وله أن يقول إذا جاز أن ختتلف األدلة واألمارات يف الشخصني فهال جاز اختالفهما يف الشخص 
داللة استدالال صحيحا فيعلم أحدمها مدلوهلا دون االخر وال أن الواحد فانكم ال جتيزون أن يستدل االثنان بال

يستدل الواحد بالداللة على مدلول يف موضعني فيعلم ثبوته يف أحدمها دون اآلخر وجتيزون أن ينظر االثنان يف 
ة يف األمارة نظرا واحدا فيظن أحدمها حكمها دون اآلخر فيعلم حكمها يف أحد الشيئني دون اآلخر ويفارق األدل

ذلك كما فارقها يف الناظرين ويقول ايضا على استدالهلم باخلرب إن من أخربه زيد بأن عمرا يف الدار فانه لو قيل له 
مل ظننت أن عمرا يف الدار لقال إن زيدا أخرب بذلك وهو بعيد من الكذب ومع ذلك قد خيربه بأن خالدا يف الدار 

منه أنه يف ذلك الوقت يف السوق أو ظن كونه يف السوق بأمارة  فال يظن ذلك إذا أخربه من هو أبعد من الكذب
أخرى وال خيرج إخبار زيد على كونه أمارة على أن عمرا يف الدار ألن األمارة ال خترج عن كوهنا أمارة إذا أخطأت 

  يف موضع آخر فكذلك ال خترج العلة من كوهنا أمارة وإن ختلف عنها حكمها 
 فرع وال يتبعها فيها حكمها مل يكن بعض الفروع بذلك أوىل من بعض فكان جيب أن ومنها لو جاز وجود العلة يف

حنتاج يف تعلق احلكم عليها يف كل فرع إىل داللة ألن كوهنا علة ليس يقتضي تعليق احلكم هبا يف كل موضع إن قيل 
عموم من الوجه الذي أليس جيوز ختصيص العموم ومل خيرجه ذلك من كونه داللة قيل إن التخصيص ليس يدخل ال

كان منه داللة ألنه إمنا يدل ألجل صيغته بشرط انتفاء القرائن وصدره عن حكيم وليس جيوز اجتماع ذلك كله وال 



يدل فلم توجودنا داللة حصلت يف موضع ومل تدل ومل ينقض ذلك كوهنا داللة وليس كذلك العلة عندكم ألنكم 
أن يقول قولكم ليس بعض الفروع بأن ال يوجد فيه حكمها اوىل جعلتموها أمارة وخصصتموها مع ذلك ولقائل 
  من بعض باطل ألن بعضها أوىل من بعض ألن 

الفرع املختص مبا مينع من حكم العلة أوىل بأن ال يوجد فيه حكم العلة من فرع مل يوجد فيه ما مينع من حكم العلة 
ذلك كانت طريقا إىل الظن واألصل فيها أن يتبعها وذلك أن العلة أمارة واألمارة يتبعها حكمها على األكثر ول

حكمها إال ملانع فان وجدت يف موضع وكان حكمها ال يتبعها واحلكمة تقتضي أن يدل اهللا عز و جل على ذلك 
  فاذا مل يدلنا عليه فال مانع من تعليق احلكم هبا 

وط العلة والعلة إذا مل تستوف شروطها ومنها قوهلم وجود العلة مع عدم حكمها يدل على أن املعلل ما استوىف شر
كانت باطلة اجلواب يقال هلم ومل زعمتم أن ختلف حكمها عنها يدل على أن املعلل ما استوىف شروط العلة وال بد 

من أن يقولوا لو استوىف شروطها مل يتخلف عنها حكمها فيقال هلم هذا موضع اخلالف ويبطل ذلك بالعلة 
  التعبد بالقياس ويبطل على بعضهم بتخصيص العلة املنصوصة مع ورود التعبد بالقياس املنصوصة إذا مل يقرر هبا 

ومنها قوهلم إن وجود العلة مع عدم حكمها مناقضة وهو من آكد ما يفسد به العلة واجلواب يقال هلم ما معىن 
منع من حكمها قيل هذا ال قولكم مناقضة فان قالوا املناقضة هي اإلقرار بوجود العلة من دون حكمها من غري دليل 

يدل على فساد العلة وإمنا يدل على أن املعلل قد أخطأ حني مل يتبعها حكمها فان قالوا املناقضة هي اإلقرار بوجود 
العلة من دون حكمها وإن دل الدليل على انتفاء حكمها قيل هلم خمالفكم ال يسلم أن ذلك مناقضة ويقول إن 

م أنه يفسد العلة فان قالوا إمنا قلنا إن ذلك مناقضة تفسد العلة ألن العقالء يعدونه مسيتم أن ذلك مناقضة فلم زعمت
مناقضة مفسدة حىت العوام منهم ألن قائال لو قال ساحمت فالنا ألنه بصري مث مل يسامح غريه من البصريني لقال له 

نسان لو اعتذر بأنه مل يسامح العوام واخلواص زعمت أنك ساحمت فالنا ألنه بصري فهذا بصري قيل إن هذا اإل
  فالنا وإن 

كان بصريا ألنه عدوه مل ميكن أن يدعى على مجيع الناس أهنم يذمونه ويلزمونه اشتراط نفي العداوة يف علته األوىل 
وإن ادعوا ذلك على مجيع العقالء فمخالفوهم من العقالء وال يلزمون املعلل ذلك فان قالوا لو مل تفسد العلة 

 تفسد مبعارضة نص هلا قيل هلم إن أردمت أن النص عارضها يف بعض فروعها فهذا هو التخصيص الذي بتخصيصها مل
ال تفسد العلة به عند خصومكم وإن اردمت أن النص مينع من حكمها يف مجيع فروعها فمن أجاز العلة القاصرة ال 

نت قاصرة خارجة عن كوهنا أمارة يف مينع من كوهنا علة يف األصل فقط ومن مل جيز ذلك يفسد العلة من حيث كا
كل املواضع وليس كذلك إذا ختلف عنها حكمها يف بعض فروعها ملانع ألن ذلك ال مينع من كوهنا أمارة على أن 
هذه الشبهة تبطل بالنص على العلة إذا مل يرد معه التعبد بالقياس على قول من مل جيز القياس هبا ألن حكمها ينتفي 

ها وليس ذلك مناقضة وال جيري جمرى معارضة النص بعلة ويبطل العلة املنصوصة مع ورود عنها يف الفروع كل
  التعبد بالقياس 

ومنها قوهلم إن العلة مع كل فرع جتري جمرى النص على فرع واحد فكما مل جيز ختصيص النص على فرع واحد 
غري متناول األشياء فيخرج بعضها وليس  فكذلك العلة اجلواب إن النص املتناول لعني واحدة ال ميكن ختصيصه ألنه

كذلك العلة الشائعة يف فروع كثرية ألهنا تتناول أشياء فهي كالعموم فجاز أن تدل داللة على إخراج بعض تلك 
  األشياء من حكمها ويبطل ذلك بالعلة املنصوصة على قول من أجاز ختصيصها 



  واحتج من أجاز ختصيص العلة بأشياء 
رعية أمارة فجاز وجودها يف موضع وال حكم كما جاز وجودها قبل الشرع وليس معها ذلك منها أن العلة الش

احلكم ولقائل أن يقول ومل إذا جاز قبل كوهنا أمارة أن يوجد من دون حكمها جاز ختصيصها بعد كوهنا أمارة وما 
  تنكرون أن تكون ملا صارت أمارة صارت طريقا إىل احلكم وليس 

ة أال ترى أهنا قبل الشريعة مل يتعلق هبا حكم وال جيوز أن يتعلق هبا حكم أصال بعد كوهنا أمارة كذلك قبل كوهنا أمار
على أن ذلك يبطل على قول الشيخ أيب عبد اهللا رمحه اهللا بالعلة يف الترك ألنه قد أجاز وجودها قبل الشريعة من 

  دون حكمها ومل جيز ختصيصها بعد كوهنا أمارة 
رعية أمارة على احلكم جبعل جاعل فجاز أن جنعلها أمارة يف مكان دون مكان كما أن خرب ومنها أن العلة الش

الواحد ملا كان أمارة جاز أن جيعل أمارة مع عدم نص القرآن وال جيعل أمارة مع أن نص القرآن خبالفه اجلواب إن 
وه املصاحل ال تكون كذلك جبعل العلة ال تكون أمارة على احلكم جبعل جاعل ألننا إن جعلناها وجه املصلحة فوج

جاعل وكذلك مجيع وجوه القبح واحلسن أال ترى أن كون الفعل ردا للوديعة ال يكون وجها يف حسنه جبعل جاعل 
وإن جعلناها أمارة توجد مع وجه املصلحة فكوهنا كذلك ليس جبعل جاعل بل هي كذلك شاء اجلاعل ذلك أو مل 

لحة يف موضع دون موضع وعرفنا ذلك فال بد من أن نشترط انتفاء املوضع يشأه فإن وجدت األمارة مع وجه املص
الذي يوجد العلة فيه من دون وجه املصلحة حىت يصح أن تكون طريقا وهلذا نقول إن خرب الواحد أمارة وطريق إىل 

  حكم بشرط أن ال يعارض كتابا وال خربا متواترا أو إمجاعا 
خصومنا من ختصيص العلة املستنبطة أن ذلك مينع من جرياهنا يف معلوهلا وهو  ومنها قوهلم إنه إذا كان املانع عند

طريق صحتها ألنه ليس طريق صحتها فالعلة املنصوص عليها إذا ال ميتنع ختصيصها ألن ذلك ال ينقض طريق 
منا مل مينع صحتها ألنه ليس طريق صحتها هو اجلريان يف معلوهلا وإذا صح ختصيص العلة املنصوصة علمنا أن ذلك إ

منها لكوهنا علة شرعية وأمارة فجاز مثله يف املستنبطة ألن ما جيوز ويستحيل على الشيء ال خيتلف حبسب اختالف 
طريقه اجلواب إن من منع من ختصيص العلة املنصوصة له أن يقول إمنا أمنع من ختصيص املستنبطة بغري اجلريان بل 

  مبا ذكرته من كون 

إىل غري ذلك من الوجوه ال أستدل باجلريان أصال واستدل به على املنع من ختصيص العلة ذلك طريقا إىل احلكم 
املستنبطة فقط وأما املنصوصة فاذا كان طريق صحتها غري اجلريان جاز أن مينع من ختصيصها بوجه آخر ومن جييز 

ل دليله وهو أن طريق صحة ختصيص العلة املنصوصة له أن يفرق بينها وبني املستنبطة مبا قد بين عليه املستد
املستنبطة اجلريان والتحصيص يبطل ذلك وليس طريق صحة املنصوصة اجلريان فيبطله التخصيص وقوهلم إن ما 

يستحيل وجيوز على الشيء ال خيتلف حبسب اختالف طريقه فباطل ألنه إذا كان ما يستحيل على الشيء إمنا 
استحالته إذا اختلفت الطرق واستحالة ختصيص العلة إمنا كان يستحيل عليه ملا يرجع إىل طرقة جاز أن ختتلف 

  ألجل بطالن طريقها فالعلة اليت طريقها نص ال يفسدها نص ختصيصها فال يستحيل التخصيص عليها 
ومنها وهو وجه قوي ميكن أن حيتجوا به فيقولوا إن العلة الشرعية أمارة فوجودها يف بعض املواضع من دون 

من كوهنا امارة ألن األمارة ليس جيب وجود حكمها معها على كل حال وإمنا الواجب أن يكون حكمها ال خيرجها 
الغالب مواصلة حكمها هلا وليس يبطل هذا الغالب بتخلف حكمها عنها يف بعض املواضع فبطل قول من قال إن 

ري أمارة لكونه يف دار ختصيصها خيرجها من كوهنا أمارة وعلة يبني ذلك ان وقوف مركوب القاضي على باب األم



األمري وال خيرجه عن كونه أمارة على ذلك أن ال نشاهد القاضي يف بعض احلاالت يف دار األمري أو نرى مركوبه 
علي باب األمري مع غالم غريه فنظن أنه قد استعاره غريه أال ترى أنا إذا رأينا مركوبه على باب األمري مرة أخرى 

ري إذا كان األغلب أنه هو الذي يركب ذلك املركوب وكذلك وجود الغيم الرطب ظننا كون القاضي يف دار األم
يف الشتاء من دون مطر ال خيرج الغيم من كونه أمارة على نزول املطر اجلواب إنا ال مننع أن توجد األمارة يف بعض 

ي مل يوجد فيه حكمها وال يكون املواضع لعله من العلل شرطنا يف كوهنا أمارة انتفاء تلك العلة أو انتفاء املوضع الذ
  طريقا إىل احلكم 

إال إذا علمنا انتفاء ما شرطنا انتفاؤه يبني ذلك أنه إذا مل يكن القاضي يف دار األمري وإن كان مركوبه ببابه إذا كان 
م أو نظن مع غالم غريه فانا ال ميكننا أن نظن كون القاضي يف دار األمري إذا شاهدنا مركوبه على بابه إال بأن نعل

أنه ليس غالم غريه معه أال ترى أنا لو ظننا غالم غريه معه مل نظن كون القاضي يف الدار ولو رأينا مركوبه على باب 
األمري ونظرنا يف الدار ومل نشاهده فيها فانا نظن فيما بعد أنه يف الدار إذا شاهدنا مركوبه على الباب وعلمنا أننا مل 

  ه فيها واهللا أعلم نشاهد داخل الدار فلم نشاهد

  باب مناقضة العلة وما حيترس به من النقض

اعلم أن نقض العلة هو أن توجد يف موضع من دون حكمها وحكمها ضربان جممل ومفصل واجململ ضربان إثبات 
ونفي فاإلثبات اجململ ال ينقض بنفي مفصل والنفي اجململ ينقض باثبات مفصل مثال األول أن يعلل معلل قتل 

بالذمي فيقول ألهنما حران مكلفان حمقونا الدم فثبت بينهما قصاص كاملسلمني فينقض به إذا قتله خطأ  املسلم
وذلك ان نفي القصاص بينهما يف اخلطأ ال مينع من صدق القول بأن بينهما قصاصا وإذا صدق القول بذلك علم أن 

يقول املعلل ألهنما مكلفان فلم يثبت بينهما  ثبوت القصاص بينهما مل يرتفع فلم ينتف حكم العلة ومثال الثاين أن
قصاص فاذا نوقض باملسلمني ثبت بينهما قصاص يف قتل العمد انتقضت العلة ألن ثبوت القصاص بني الشخصني يف 

  موضع من املواضع ال يصدق معه القول بانه ال قصاص بينهما على اإلطالق 
فاإلثبات ينقض بالنفي اجململ مثاله أن يقول املعلل فوجب أن يثبت وأما احلكم املفصل فإما أن يكون إثباتا وإما نفيا 

بينهما مجيعا قصاص يف قتل العمد وذلك ينتقض باحلر والعبد إذا قتل العبد ألنه ال يثبت بينهما قصاص ألن انتفاء 
  القصاص على اإلطالق يزيل ثبوت القصاص يف بعض 

جممل ألن قول املعلل فلم يثبت بينهما قصاص يف قتل اخلطأ ال  املواضع واما النفي املفصل فانه ال ينقض باثبات
  ينتقض بثبوت القصاص بني املسلمني ألن ثبوت القصاص ينهما يف اجلملة ال مينع من انتفائه عنهما يف بعض املواضع 

حتراس وقد حيترس من النقض بوجوه منها االحتراس باألصل ومنها االحتراس بشرط يذكر يف حكم العلة ومنها اال
  حبذف احلكم واالقتصار على الشبه باألصل 

مثال االحتراس باألصل أن يعلل معلل قتل املسلم بالذمي بأهنما حران مكلفان حمقونا الدم فقتل احدمها باآلخر 
قياسا على املسلمني فاذا نوقض بقتل اخلطأ قال أنا رددت الفرع إىل املسلم وانا أقول يف الفرع مثل ما قلته يف 

وأنا اوجب القصاص يف األصل يف العمد دون اخلطأ وهذا االحتراس غري صحيح ألن احلكم هو ما يلفظ به  األصل
املعلل دون ما أضمره وهو إمنا صرح باشتباه الشخصني يف القتل ال غري ومل يشترط فيه شرطا آخر وليس رد الفرع 

  ذلك إىل األصل مبوجب استوائهما يف كل حكم على كل وجه ألنه مل يصرح ب



وأما االحتراس بشرط مذكور يف احلكم فمثاله أن يقول املعلل ألهنما حران مكلفان حمقونا الدم فوجب أن يثبت 
بينهما قصاص إذا قتل أحدمها صاحبه عمدا ولقائل أن يقول إن االحتراس يف احلكم هو إقرار بانتقاض العلة وذلك 

حمقوين الدم فقط وأنه ال يدخل يف العلة غري ذلك فاذا قال أن املعلل قد حكم بأن العلة هي كوهنما حرين مكلفني 
إن هذا يوجب القصاص يف قتل العمد دون اخلطأ مع وجود هذه األوصاف فقد أقر بأن العلة توجد يف موضعني 
ويتبعهما حكمها يف أحدمها دون اآلخر فان قيل ال مينع أن تكون احلرية والعقل وحقن الدم إمنا تؤثر يف إجياب 

اص يف قتل العمد دون اخلطأ قيل إن كان ذلك يؤثر يف احد املوضعني دون اآلخر ملعىن اختص به أحدمها القص
فينبغي أن يذكر ذلك املعىن يف مجلة العلة ألن له تأثريا يف إجياب القصاص وإن كانت األوصاف تؤثر يف احلكم يف 

  أحد املوضعني دون اآلخر 

مت أن العلة تقتضي احلكم يف موضع دون موضع وإن كانت موجودة فيهما ال ألمر افترق فيه املوضعان فقد أقرر
على سواء ولنا أن جنيب عن هذا الكالم ونقول إن الشرط املذكور يف احلكم هو متأخر يف اللفظ متقدم يف املعىن 

ك أن قتل ألن معىن القياس ألهنما حران مكلفان حمقونا الدم قتل أحدمها صاحبه عمدا فثبت بينهما القصاص وذل
  العمد له تأثري يف القصاص وهذا يقتضي أنه وإن كان ذكر يف احلكم فهو مذكور على أنه من مجلة العلة 

وأما اإلحتراس حبذف احلكم فهو أن يذكر املعلل العلة وال يذكر احلكم لكنه يقول عقيب العلة فأشبه الفرع كيت 
ل إن هذا ال يصح ألن قولنا فأشبه كيت وكيت هو وكيت وقد يفعل ذلك إذا مل ميكن التصريح باحلكم وقد قي

  حكم بأن الفرع يشبه كيت وكيت وإذا كان ذلك حكما احتاج الفرع إىل أصل يرد إليه 

  باب القول يف االستحسان

اعلم أن احملكي عن أصحاب ايب حنيفة القول باالستحسان وقد ظن كثري ممن رد عليهم أهنم عنوا بذلك احلكم بغري 
حصله متأخرو أصحاب أيب حنيفة رمحه اهللا هو أن االستحسان عدول يف احلكم عن طريقة إىل طريقة  داللة والذي

هي أقوى منها وهذا اوىل ممن ظنه خمالفوهم ألنه األليق بأهل العلم وألن أصحاب املقالة أعرف مبقاصد أسالفهم 
  ذا فعلمنا أهنم مل يستحسنوا بغري طريق وألهنم قد نصوا يف كثري من املسائل فقالوا استحسنا هذا األثر ولوجه ك

والذي مينع من احلكم بغري طريق أن احلكم بغري طريقة إما أن يكون حكما بالشهوة أو بأول خاطر أو بظن األمارة 
  له وذلك يتأتى من الصيب والعامي كما يتأتى من العامل فكان ينبغي جواز ذلك من هؤالء أمجعني وكان ينبغي ان 

م بذلك وألن هذه األشياء قد تتناول احلق كما تتناول الباطل وألن الظن ال عن أمارة ال يتميز من ال يالم من حك
  ظن السوداوي 

والكالم يف االستحسان على ما فسره أصحاب أيب حنيفة رضي اهللا عنه يقع يف املعىن ويقع يف العبارة أما يف املعىن 
العدول من أمارة إىل أخرى من غري أن تفسد االخرى فهو أن بعض األمارات قد يكون أقوى من بعض وجيوز 

وذلك راجع إىل ختصيص العلة وقد تقدم القول يف ذلك ومن الكالم يف املعىن الكالم يف حد االستحسان وأما 
  الكالم يف العبارة فهو أن لتسميتهم ذلك استحسانا وجه صحيح 
عن موجب قياس إىل قياس أقوى منه وهذا باطل وأما حد االستحسان فقد اختلف فيه فحده بعضهم بانه العدول 

ألهنم يستحسنون إذا عدلوا إىل نص كما ال يستحسنون أن ال قضاء على اآلكل ناسيا يف صومه وتركهم القياس يف 
ذلك للخرب وحده بعضهم بأنه ختصيص قياس بدليل هو أقوى منه وهذا باطل ألهنم قد يعدلون يف االستحسان عن 



وحده بعضهم بأنه ترك طريقة للحكم إىل أخرى أوىل منها لوالها لوجب الثبات على األوىل قياس وعن غري قياس 
ويقرن هذا من وجه أيب احلسن رمحه اهللا وهو قوله االستحسان هو ان يعدل اإلنسان عن أن حيكم يف املسألة مبثل ما 

ل وهذا يلزم عليه أن يكون حكم به يف نظائرها إىل خالفه لوجه هو أقوى من األول يقتضي العدول عن األو
العدول عن العموم إىل التخصيص استحسانا ويلزم عليه أن يكون القياس الذي يعدل إليه عن االستحسان 

  استحسانا 
وينبغي أن يقال االستحسان هو ترك وجه من وجوه االجتهاد غري شامل مشول األلفاظ لوجه هو أقوى منه وهو يف 

على ذلك قوهلم تركنا االستحسان باقياس ألن القياس الذي تركوا له  حكم الطارىء على األول وال يلزم
االستحسان ليس يف حكم الطارىء بل هو األصل ولذلك مل يصفوه بأنه استحسان وإن كان أقوى يف ذلك املوضع 

  مما تركوه 

فقد يقع على واما الوجه يف تسميتهم ذلك استحسانا فهو أن االستحسان وإن كان وقع على الشهوة واالستحالء 
العلم حبسن الشيء فيقال فالن يستحسن القول بالتوحيد والعدل وقد يقع على االعتقاد والظن حبسن الشيء فاذا 
ظن اجملتهد األمارة واقتضاء ذلك أن يعتقد حسن مدلوهلا جاز أن يقول قد استحسنت هذا احلكم فصح فائدة هذه 

  التسمية وجاز االصطالح منهم على التسمية 

   تعارض العلل والقول يف تنافيهاباب يف

اعلم أن وصفنا العلل باهنا متناقضة متنافية قد يفهم منه أهنا متضادة ال يصح اجتماعها وهذا غري موجود يف هذا 
املوضع ألن األكل والكيل واالقتيات ال تتضاد وقد يفهم منه أهنا ال جتتمع كوهنا علال وذلك ضربان أحدمها ال 

تنايف أحكامها واآلخر ال جتتمع كوهنا علال ال لتنايف أحكامها واملتنايف أحكامها ال بد أن يكون جتتمع كوهنا علال ل
أصلها أكثر من واحد ويستحيل أن يكون أصلها واحدا ألنه لو كان أصلها واحدا على وجه واحد لكان قد اجتمع 

  يف األصل حكمان متنافيان وذلك حمال 
اصلها واحدا وخكمه واحدا إذا تنافت األحكام يف الفروع بان توجد إحدى فان قيل هال تنافت العلل وإن كان 

العلتني يف فرع وال توجد األخرى فيه فيلزم أن يوجد فيه حكم العلة لوجود إحدى العلتني وإن ينتفي النتفاء العلة 
فاؤها النتفاء األخرى قيل إذا وجدت إحدى العلتني يف الفرع دون االخرى وجب وجود حكمها فيه وال يلزم انت

  العلة االخرى ألن انتفاء العلة ال يقتضي انتفاء حكمها إذا خلفتها علة أخرى 
فاذا ثبت أن أصل العلتني املتنافييت احلكم اثنان فصاعدا فمثاله وجوب النية يف التيمم ونفي وجوهبا يف إزالة النجاسة 

  ورد الوضوء إىل إزالة النجاسة 

إىل التيمم بعلة أهنا طهارة عن حدث وإن امتنع كوهنا علال لوجوه سوى تنايف احلكمني بعلة اهنا طهارة باملاء ويرد 
فبان ال يكون يف االمة من علل ذلك األصل بعلتني بل كل منهم علله بعلة واحدة كتعليلهم حترمي التفاضل يف الرب 

افت العلل واشتبه القول يف بكونه مكيال أو مأكوال أو مقتاتا وليس منهم أحد علله بكل واحد منهما ومىت تن
  فروعها وجب الترجيح وينبغي قبل ذلك أن نتكلم يف غلبة األشباه 

  باب الكالم يف غلبة األشباه



اعلم أنه ينبغي أن نذكر ما الشبه ومباذا يقع وما الشبه الغالب وما قياس املعىن وما قياس غلبة األشباه وقسمة قياس 
  غلبة األشباه 

االشتباه واالشتباه هو اشتراك الشيئني يف صفة من الصفات ووجه من الوجوه وهذه الصفة  والشبه هو ما له حيصل
  وهذا الوجه هو الشبه 

وأما ما يقع به األشباه فابن علية يعترب الصورة كردة اجللسة الثانية يف الصالة إىل اجللسة األوىل يف إسقاط وجوهبا 
باألحكام كردة العبد املقتول إىل اململوكات يف اعتبار قيمته بالغة ألن كل واحدة منها جلسة والشافعي يعترب الشبه 

ما بلغت من حيث أشبه اململوكات يف احكام كثرية والصحيح أن الشبه يكون بكل ما كان له تأثري يف احلكم سواء 
  كان حكما او مل يكن حكما ألن كون الرب مكيال أو مأكوال ليس حبكم 

الشبه أقوى من شبه آخر فهو أوىل بأن يتعلق احلكم به لقوة امارته وقوة األمارات وأما غلبة الشبه فهو أن يكون 
  امر ظاهر ال إشكال فيه 

وأما قياس املعىن فهو أن يكون شبه فرعه بأصله ال يعارضه شبه آخر فان عارضه كان خفيا جدا كرد العبد إىل األمة 
  يف تنصيف حد الزنا 

رض الشبه احلاصل فيه شبه آخر يساويه يف القوة وخيفي فضل قوة أحدمها على وأما قياس غلبة األشباه فهو أن يعا
اآلخر وال خيلو هذان الشبهان إما أن يرجعا إىل أصل واحد أو إىل أصلني فان رجعا إىل أصلني جاز أن يكون الفرع 

يشبه احلر يف حتديد واحدا ويشبه بأحد الشبهني أحد األصلني ويشبه بالشبه اآلخر األصل اآلخر كالعبد املقتول 
  بدله من حيث كان مكلفا ويشبه اململوكات يف نفي حتديد بدله من حيث كان مملوكا 

وأما أن يرجع إىل اصل واحد فقد يكون الفرع اثنني وقد يكون واحدا فان كانا اثنني فانه يكون كل واحد منهما 
رب من حيث كان مكيال واآلخر يشبهه من يشبه األصل بأحد الشبهني دون اآلخر كاالرز واجلص أحدمها يشبه ال

حيث كان مأكوال وأما إذا كان الفرع واحدا فكاالرز املشبه للرب من حيث كان مأكوال ومن حيث كان مكيال 
ومن حيث كان مقتاتا فيقع النظر يف أي هذه الوجوه هي علة احلكم فما مل تدل عليه أمارة قضي بفساده وما 

  ه عدل فيه إىل الترجيح تساوى يف داللة األمارات علي
  وحنن نذكر اآلن الوجوه اليت يقع هبا ترجيح العلل إن شاء اهللا تعاىل 

  باب فيما يرجح به علة على علة

  اعلم أنه ينبغي أن نذكر أوال ما الترجيح وما الفائدة فيه مث نقسم الترجيح للعلل 
ال يصح الترجيح إال بعد تكامل كوهنما  أما الترجيح فهو الشروع يف تقوية أحد الطريقني على اآلخر ولذلك

  طريقني لو انفرد كل واحد منهما ألنه ال يصح ترجيح طريق على ما ليس بطريق 
  واما الفائدة يف الترجيح فهي أن يقوي الظن الصادر عن إحدى األمارتني 

ى تنايف مدلوالهتا ويف عند تعارضهما ولذلك ال يصح الترجيح بني األدلة ألهنا ال تتعارض ألن تعارضها موقوف عل
تعارضها ثبوت مدلوالهتا على تنافيها وألن األدلة ال تقتضي الظن فال ميكن القول بأن أحد الظنني يقوى وألن 

  الترجيح يقتضي التمسك مبا ثبت فيه الترجيح واطراح ما مل يثبت فيه والدليل ال جيوز اطراحه 
ح مبا يرجع إىل طريقها ومبا يرجع إىل احلكم الذي هي طريقه ومبا فأما قسمة ترجيح العلل فهي أن العة ينبغي أن ترج



  يرجع إىل مكاهنا وهو األصل أو الفرع أو مها مبجموعهما 
  أما الراجع إىل طريقها فمنه ما يرجع إىل طريقها يف األصل ومنه ما يرجع إىل طريقها يف الفرع 

طريق وجودها يف األصل أقوى من طريق وجود علة أما الراجع إىل طريقها يف األصل فضربان أحدمها أن يكون 
  أخرى يف أصلها واآلخر أن يكون طريق صحة إحدى العلتني يف األصل أقوى من طريق صحة األخرى 

  وأما الراجع إىل طريقها يف الفرع فأن يكون طريق وجودها يف الفرع أقوى من طريق وجود االخرى يف فرعها 
ضربان أحدمها يتعلق حبكمها يف األصل واآلخر يتعلق حبكمها يف الفرع أما املتعلق وأما الترجيح الراجع إىل حكمها ف

باألصل فضربان أحدمها أن يكون طريق ثبوت أحد احلكمني يف األصل أقوى من طريق ثبوت احلكم اآلخر يف أصله 
املتعلق حبكمها يف  واآلخر أن يكون طريق ثبوت أحدمها يف األصل الشرع وطريق ثبوت اآلخر يف أصله العقل وأما

الفرع فضروب منها أن يكون أحدمها حظرا واآلخر إباحة ومنها أن يكون يف أحدمها زيادة على اآلخر كالندب 
واملباح ومنها أن يكون قد شهدت االصول بأحد احلكمني كعموم خطاب أو قول صحايب ومنها أن يكون حكم 

  إحدى 

ألخرى ال يتبعها يف مجيع فروعها فيكون أوىل على قول من أجاز العلتني يتبعها يف مجيع فروعها وحكم العلة ا
  ختصيص العلة 

وأما الترجيح الراجع إىل األصل وحده فبأن تكون إحدى العلتني منتزعة من عدة أصول واألخرى منتزعة من أصل 
  واحد 

  وأما الترجيح الراجع إىل الفرع وحده فبأن يكون فروع إحدى العلتني أكثر من األخرى 
أما الراجع إىل األصل والفرع مجيعا فبأن يكون الفرع باحد األصلني أشبه منه باآلخر بأن يكون من جنسه كرد و

كفارة إىل كفارة ورد املقدار املفسد للصالة من كشف العورة إىل مقدار ما يفسدها من النجاسة ألن بني هذين 
  د األمثلة إن شاء اهللا جتانسا من بعض الوجوه ويف بعض هذه الوجوه اختالف وسنذكر عن

أما اليت طريق وجودها يف األصل أقوى فبأن تكون إحدامها يعلم وجودها يف األصل باحلس والصورة حنو كون الرب 
مكيال أو مطعوما وتكون األخرى معلوم وجودها فيه باستدالل أو إحدامها معلوم وجودها يف األصل بدليل 

ن مجيعا مظنونني بأمارتني غري أن أمارة وجود إحدامها أقوى وذلك وجه واألخرى مظنون وجودها فيه بأمارة أو يكو
ترجيح ألن الوصف ال يكون علة يف األصل إال وهو موجود فيه فاذا كان علمنا أو ظننا لوجوده فيه أقوى من 

حكم علمنا أو ظننا لوجود اآلخرى فيه فقد صار ظننا لكوهنا علة حكم األصل أقوى من ظننا لكون األخرى علة 
األصل وأما اليت طريق كوهنا علة حكم األصل أقوى فبأن يكون علة كوهنا حكم األصل صريح نص وطريق 

األخرى تنبيه نص أو طريق إحدامها تنبيه نص وطريق األخرى االستنباط أو أمارة إحدامها أقوى من أمارة األخرى 
د له وكذلك اليت طريق وجودها يف الفرع أقوى وإمنا كان ذلك ترجيحا ألن ما قوى طريقه قوى الظن له أو االعتقا
  من طريق وجود األخرى يف الفرع ألن ثبوت احلكم يف الفرع تبع 

لوجود علته فاذا قوي علمنا أو ظننا لوجودها يف الفرع قوي علمنا لقوة أصل العلم وإذا كان حكمها يف الفرع 
  أوىل صار كوهنا علة أوىل 

األصل فنحو أن يدل على األصل دليل قاطع ويدل على حكم األصل اآلخر  وأما الترجيح بقوة ثبوت احلكم يف
أمارة وإمنا كان من قوي حكم أصله أوىل ألن الوصف ال يكون علة حكم األصل إال وحكمه ثابت فاذا كان حكم 



  أحد األصلني أقوى ثبوتا كان ما يقعه من العلة ومن حكم الفرع أقوى ثبوتا 
كمني شرعيا واآلخر عقليا فصحيح ألن القياس الشرعي داللة شرعية واألوىل يف األدلة وأما الترجيح بكون أحد احل

  الشرعية أن تكون أحكامها شرعية والقياس الذي حكمه شرعي هو أشد مطابقة لألدلة الشرعية 
لعلة فان قيل كيف جيوز أن يستخرج من أصل عقلي علة شرعية قيل جيوز ذلك إذا مل ينقلنا عنه الشرع فنستخرج ا

  اليت هلا مل ينقلنا عنه الشرع 
فأما إذا كان أحد احلكمني نفيا واآلخر إثباتا وكانا شرعيني فقد ذطر قاضي القضاة رمحه اهللا أنه ال يكون أحدمها 

  أوىل من اآلخر وقد ذكرنا يف ترجيح األخبار أنه ال بد يف النفي واإلثبات من أن يكون أحدمها عقليا واآلخر مسعيا 
رجيح بكون احد احلكمني يف الفرع حظرا واآلخر إباحة فانه إن كان احلظ شرعيا كان أوىل فكانت علته وأما الت

ألن احلكم الشرعي أوىل وألن األخذ باحلظر أحوط وإن كان احلظر عقليا فكونه حظرا جهة ترجيح وكون اإلباحة 
حلظر واإلباحة من أن يكون أحدمها شرعية جهة لترجيح اإلباحة فالواجب الرجوع إىل ترجيح آخر وال بد يف ا

عقليا واآلخر شرعيا على ما بيناه يف األخبار وأما إذا كان حكم إحدى العلتني العتق وحكم األخرى الرق فاملثبتة 
  للعتق أوىل ألن تعلق احلرية بالقول ثابت بالشرع ال بالعقل 

يلحقه الفسخ فكانت علته أوىل فأما إذا  فهو من هذه اجلهة حكم شرعي وألن العتق يف الشريعة فوقه من حيث ال
كان حكم أحدمها يف الفرع إسقاط احلد وحكم األخرى إثباته فالشيخ أبو عبد اهللا رمحه اهللا يرجح املسقط للحد 

ألنه قد أخذ علينا إسقاط احلد وألن العلة تقتضي حظره واحلظر أوىل وقال قاضي القضاة رمحه اهللا ال ترجيح بذلك 
تة للحد ألنه حكم شرعي ويقول إمنا أخذ علينا إسقاط احلد من األعيان ومل يؤخذ علينا إسقاطه عن بل يرجح املثب
  مجلة الشريعة 

فأما الترجيح بكون احد حكمي العلة أزيد من حكم األخرى فمثل أن يكون حكم أحدمها اإلباحة وحكم اآلخر 
اإلباجة الذي هو احلسن ويزيد عليه فكان أوىل  الندب فاليت حكمها الندب أوىل ألن الندب يتضمن شيئا من معىن

  إذا كانت الزيادة شرعية 
وأما الترجيح بشهادة األصول فقد يراد بشهادة األصول أن يكون جنس ذلك احلكم ثابتا يف األصول مثل حترمي 

بشهادة األصول الكتاب املثلة يف اجلملة فالعلة احملرمة ملثلة خمصوصة أوىل ألن الشريعة يف اجلملة تشهد هبا وقد يراد 
والسنة واإلمجاع وهذه إن كانت صرحية فهي األصل يف الداللة ال جيوز وقوع الترجيح هبا وإن مسها احتمال شديد 

جاز ترجيح القياس هبا لوضوح داللة القياس على داللتها ويقع الترجيح بقول الصحايب ألنه أعرف مبقاصد النيب 
عضدت العلة علة كما ترجح أخبار اآلحاد بعضها ببعض وكما يرجح اخلرب  صلى اهللا عليه وعلى آله وكذلك إذا

على خرب آخر بكثرة الرواة وملا تقدم كانت العلة اليت ال ختصص العموم أوىل من اليت ختصه ألن لفظ العموم قد 
  شهد هلا 

ني قد اتفقا على مطابقة وذكر قاضي القضاة يف الشرح أن هذا خمالف ملا ذكرناه من شهادة األصول ألن كال املعلل
  ذلك األصل إلحدى العلتني ومل يقع االتفاق منهما على ذلك يف هذا املوضع ألن أحد املعللني يقول ما 

أراد اهللا عز و جل بالعموم ما تناولته العلة املخصصة ولقائل أن يقول إهنما سواء ألن أحد املعللني وإن مل يقل ذلك 
لعلتني فكانت أوىل وإذا اقترن بالقياس خرب واحد حمتمل فقد قال إنه يرجح به مع فان العموم يشهد ملطابقة إحدى ا

  أن اخلصم ميكنه أن يقول يف احملتمل إنه ما أريد به ما خيالف عليت وقوله يف احملتمل أمكن من قوله يف العموم 



لعلة ال يرجح بذلك وأما الترجيح بلزوم احلكم للعلة يف الفروع كلها دون األخرى فبعض من أجاز ختصيص ا
  وبعضهم يرجح به وهو الصحيح ألن لزوم احلكم هلا يكسبها شبها بالعقليات ويؤذن بلزومه هلا يف األصل 

فأما الترجيح مبا يرجع إىل األصل فبأن تكون إحدى العلتني منتزعة من أصول كثرية واألخرى منتزعة من أقل من 
ح بذلك ومنهم من مل يرجح به وقال قاضي القضاة رمحه اهللا تلك األصول فقد اختلف يف ذلك فمن الناس من رج

ال يرجح به إذا كانت طريقة التعليل واحدة وإن كانت طريقته غري واحدة رجح به أما أنه إذا كانت علل تلك 
األصول كثرية وأماراهتا خمتلفة فالترجيح يقع بذلك لشهادة العلل وأماراهتا بعضها لبعض ويكون الترجيح واقعا 

نئذ بشهادة العلل بعضها لبعض وأما إذا كانت العلة واحدة وأماراهتا واحدة فانه إن كان األصل نوعا وإمنا حي
أشخاصه كثرية فانه ال يرجح يف ذلك ألن النوع واحد وعلى أنا ال نعلم أن آحاد بعض النوع أكثر من آحاد النوع 

كانت علتها واحدة ألنه تكون األصول الكثرية اآلخر وإن كانت االصول أنواعا كثرية وقع الترجيح هبا وإن 
  شاهدة إلحدى العلتني ويكون حكمها أكثر ثبوتا يف األصول من حكم األخرى وذلك مقو للظن 

وأما ترجيح العلة الراجع إىل فروعها فأن تكون فروع إحدى العلتني أكثر من فروع األخرى وقد رجح بذلك قوم 
  آخرون وكذلك العلة املتعدية ومل يرجح به 

واألولون قالوا إهنا إذا كثرت فروعها كثرت فائدهتا فكانت أوىل ولقائل أن يقول إمنا جيب أن يكون أوىل إذا كثرت 
فوائدها الشرعية وكثرة فروعها ترجع إىل اختيار اهللا تعاىل خلق األنواع اليت ختتص تلك العلة وليس ذلك بأمر 

  شرعي 
ن أعم العلتني باألخذ أوىل لكان أعم اخلطابني أوىل بالعمل واجلواب إنه إمنا واحتج من مل يرجح بذلك بأن قال لو كا

مل يكن أعم اخلطابني أوىل بل كان أخصهما أوىل ألن األخذ بأخصهما ليس فيه إطراح ألعمهما واألخذ بأعمهما فيه 
يهما استعملت اطرحت األخرى إطراح ألخصهما وأما العلتان فاهنما إذا انتهتا إىل الترجيح مل ميكن اجلمع بينهما وأ

  فكان اطراح ما قل حكمه لقلة فروعه أوىل 
وقالوا أيضا ينبغي أن تصح العلة يف األصل وإذا صحت أجريت يف القوة قلت أو كثرت واجلواب إنه إمنا ترجح 

  صل العلة على العلة إذا شهد لثبوت كل واحدة منهما أمارة وال معىن لقولكم ينبغي أن تثبت العلة يف األ
وقالوا ايضا كثرة الفروع ترجع إىل كثرة ما خلق اهللا مما يوجد فيه العلة وليس ذلك بأمر شرعي فيقع به الترجيح 
وليس كذلك كثرة أنواع االصول ألن األصل شاهد للعلة فكثرة ما يشهد هلا تقويها والفرع ال يشهد للعلة بل 

  حكمه تابع هلا 
والفرع فهو أن تكون إحدى العلتني يرد هبا الفرع إىل ما هو من جنسه كرد  وأما ترجيح العلة مبا يرجع إىل األصل

كفارة إىل كفارة واألخرى يرد هبا الفرع إىل ما ليس من جنسه كرد كفارة إىل غري كفارة فتكون األوىل أوىل وهو 
لشبه فكثرته تقوي مذهب أيب احلسن وأكثر الشافعية ألن الشيء أكثر شبها جبنسه منه بغري جنسه والقياس يتبع ا

  الظن وإن مل تكن تلك الوجوه علة وباجلملة رد الشيء إىل ما هو أشبه به أوىل ولذلك كان رد كشف العورة إىل 

  إزالة النجاسة يف أن انكشاف قدر الدرهم من العورة املغلظة يفسد الصالة أوىل من الرد إىل غري ذلك 

  ارات يف املسألة أم الباب يف أن اجملتهد هل جيوز أن يعتدل عنده األم



أجاز شيخانا أبو علي وأبو هاشم ذلك وقاال يكون اجملتهد عند تساوي األمارتني خمريا بني حكميهما ومنه شيخنا أبو 
  احلسن من ذلك وقال ال بد من ترجيح 

ة ال وحجة من أجاز ذلك هي أن من منع من ذلك إما أن مينع منه من جهة العقل بأن جيعل استحالة ذلك كاستحال
تعادل الداللة والشبهة حىت تكونا مجيعا صحيحتني أو مينع من ذلك لدليل مسعي والوجه األول باطل ألنا ال جند يف 

العقل ما حييل تساوي األمارتني يف القوة فكان ذلك من جموزات العقول أال ترى أنه ال ميتنع عندنا أن خيرب اثنان 
وصدق هلجتهما وتتعارض األمارات الدالة على جهة القبلة مث ليس  باثبات الشيء ونفيه ويستوي عندنا عدالتهما

يؤثر سقوط فرض التوجه يف بعض املواضع فيما ذكرناه من جواز كون األمارات متساوية يف القوة فالفرق بني 
وما األمارات يف ذلك وبني األدلة أن األدلة جيب أن يكون مدلوهلا على ما دلت عليه فلو كان ما يدل على الشيء 

يدل على نفيه متساويني يف أنفسهما لكان الدليالن صحيحني ويف ذلك حصول مدلوليهما مجيعا النفي النفي 
واالثبات كالدليل الدال على أن اهللا سبحانه يستحيل أن يرى والشبهة املوجبة أن يرى وأما األمارة فليس جيب أن 

دلوهلا كالغيم الكثيف الرطب يف زمان الشتاء فال يتبعه املطر يتبعها مدلوهلا بل قد توجد األمارة األقوى وال يتبعها م
ويتبع األمارة الضعيفة مدلوهلا كالغيم اخلفيف وقد خيرب الرجل املعروف بالصدق فيكذب وقد خيرب الرجل املعروف 

  بالكذب فيصدق يف ذلك اخلرب وليس يف تساوي األمارتني يف 

مدلوهلما وهو صحة علة التحرمي وصحة علة اإلباحة مل يلزم القوة ما يوجب حصول مدلوهلما ولو وجب حصول 
منه حصول التحرمي واإلباحة على شخص واحد بل كان يلزمه التخيري ليس يف ذلك ثبوت النقيضني وأما إن منع 
من تعادل األمارتني لدليل مسعي وهو أهنما للو تعادال يف القوة مل يكن احلكم باحدامها أوىل من األخرى ويف ذلك 
إثبات حكميهما إما على اجلمع وذلك غري ممكن وإما على التخيري واألمة جممعة على أن املكلفني غري خمريين يف 

مسائل االجتهاد باطل ألن تعادل األمارتني كلفظ التخيري يف الداللة على التخيري ألنه إذا مل يكن حكم إحدامها أوىل 
وقد يثبت التخيري من غري لفظ ألن من معه مائتان من اإلبل  من حكم األخرى ومل ميكن اجلمع فليس إال التخيري

فهو خمري بني اداء أربع حقاق أو مخس بنات لبون وليس يف ذلك لفظ التخيري وإمنا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  يف كل أربعني ابنة لبون ويف كل مخسني حقة 

  رتني إن قيل هذا يقوم مقام لفظ التخيري قيل فكذلك تعادل األما
وأما قوله إن األمة جممعة على أن املكلفني غري خمريين يف مسائل االجتهاد فان عنوا مجيع املسائل املاضية من مسائل 

االجتهادواملستقبلة مل نسلم ذلك وإن ارادوا املسائل املاضية دون املستقبلة مل نسلم أيضا ألن عبيد اهللا بن احلسن 
ما وهو مذهب احلسن البصري والشافعي يقول بقولني يف املسألة الواحدة العنربي خري بني غسل الرجلني ومسحه

ويقول بكل واحد منهما وجه قالوا ولو تتبعنا ما ذكروه من اإلمجاع يف املسألة املاضية مل مينع ذلك من صحة التخيري 
احلكمني وال لفظ للتخيري  يف احلوادث املستقبلة قال الشيخ أبو احلسن حيتج بأن تعادل األمارتني يقتضي التخيري بني

واألمة جممعة على بطالنه وقد أجيب عنه ما ذكرناه وله أن حيتج مبا هو جواب عن داللة خمصوصة فيقول لو 
تعادلت األمارتان ألدى إىل الشك يف احلكم وذلك ال جيوز وإمنا قلنا إنه يؤدي إىل الشك ألن الرجلني املتساويني يف 

  الصدق لو 

النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى يف الكعبة مع أنه مل يدخلها إال مرة واحدة وأنه مل ينفك الراوي أخربنا أحدمها أن 
من مشاهدته له منذ دخلها إىل أن خرج منها وأخربنا آخر أنه رآه يصلي فيها فانا نشك هل صلى فيها أو مل يصل 



فقط فألن الظن هو تغليب أحد اجملوزين على  فيها وال نظن أحدمها وال كل واحد منهما أما أنا ال نظن واحدا منهما
اآلخر وإمنا يغلب أحدمها ويترجح بأمارة ترجحه فاذا كان يف أحد اجملوزين من األمارة مثل ما يف اآلخر مل يترجح 

أحدمها على اآلخر وكيف يترجح أحدمها على اآلخر وحنن جنوز من خطأ أحد املخربين مثل ما جنوز من خطأ املخرب 
ا أنا ال نظن كل واحد منهما فألن الظن هو تغليب أحد اجملوزين على نقيضه فاذا قلنا هذا التجويز أغلب اآلخر فأم

وأظهر من اآلخر أفاد زيادته على اآلخر وإذا قلنا كل واحد منهما ظن غالب لآلخر أفاد أن كل واحد منهما زائد 
صل عند ذلك ظن وكان احلكم موقوفا على على اآلخر وكل واحد منهما ناقص عن اآلخر وهذا حمال وإذا مل حي

  الظن مل جيز احلكم وهكذا لقول يف األمارات املستنبطة 
وأما أنه ال جيوز أن ال حنكم يف املسائل إال حبكم شرعي باإلمجاع ألن الناس على قولني أحدمها أنه جيب أن حنكم 

ا حبكم معني وإما بالتخيري فان قيل هال قلتم إنه فيها حبكم شرعي معني غري التخيري واآلخر أنه جيب أن حنكم فيها إم
جيوز أن حيكم يف املسألة باألحوط أو حبكم العقل أو باحلكم الشرعي ألنه ناقل قيل هذا رجوع إىل أن األمارتني ال 

تتساويان ألنه ليس خيلو حكم أحدمها من أن يكون هو احلكم العقلي وما عداه شرعي وال خيلو إما أن يكون 
حظرا واآلخر مباحا أو وإذا أقررمت أنه يلزم املصري إليها فقد اقررمت بأن األمارتني ال تتعادالن عند اجملتهد إذا أحدمها 

  استوىف االجتهاد 
فان قيل فهال قلتم بالتخيري إذا تعادلت األمارتان قيل ال جيوز ذلك ألن التخيري هو يفيد حلكم كل واحد من 

  نا ان يكون كل واحد منهما غري أمارة وانتفاء ظننا يبني ذلك أنه إذا تعادلت األمارتني وذلك ال جيوز مع جتويز

األمارات الدالة على أن الكيل علة لألمارات الدالة على أن الطعم علته مل جيعل لنا الظن بأن أحدمها علة وال الظن 
  به بأن كل واحد منهما علة ومع انتفاء الظن لكون الوصف علة ال جيوز أن يعلق احلكم 

وأيضا فالتخيري بني النفي واإلثبات ال يصح إال على معىن اإلباحة وذلك كالتخيري بني أن يكون الفعل حمظورا أو 
مباحا أو واجبا أو غري واجب ألنه إذا خري اإلنسان بني احلظر واإلباحة وقيل إن شئت فافعله وإن شئت فال تفعله 

ان قيل الفرق بني ذلك وبني اإلباحة معىن سوى ذلك وهو أن فقد ابيح الفعل إذ ليس لإلباحة معىن سوى ذلك ف
اإلباحة هي ختيري بني الفعل والكف عنه على اإلطالق ويف هذا املوضع إمنا قيل للمكلف افعل إن اعتقدت كون 
الفعل مباحا وال تفعل إن اعتقدت حظره قيل أليس االعتقاد حلظره وإباحته علما فمن قوهلم نعم فيقال هلم فما 

طريق إىل كون ذلك علما فان قالوا ثبوت األمارة مع الداللة الدالة على وجوب احلكم باألمارة قيل ويف القول ال
اآلخر مثل هذه الداللة وكيف جيوز أن تقولوا إن الطريق إىل العلم باإلباحة ما ذكرمت وأنتم جتوزون له أن ال يعتقد 

باإلباحة أو إىل العلم باحلظر أن خيتار املكلف اعتقاد أحدمها قيل  اإلباحة ويعتقد احلظر فان قالوا الطريق إىل العلم
اختيار اإلنسان أن يعتقد شيئا ليس يدل على صحة معتقده فيكون اعتقاده علما إذ ليس له تعلق باألدلة ولو جاز 

صحيح كما خيتار ذلك جلاز أن ختتار االعتقادات فتصري باختيارنا علوما وكيف جيوز ذلك مع أن اإلنسان قد خيتار ال
الفاسد وليس مع االختيار من الداللة ما خيتص أحد االعتقادين دون االخر فان قالوا إمنا دلت على حسن الفعل 

بالشرط أن خيتار املكلف اعتقاده قيل الداللة الدالة على احلسن والقبح ال تعلق هلا باالختيار ففارق ذلك مجيع 
تقاد تابع حلسن االعتقاد ألنه إمنا حيسن أن نعتقد ما هو صحيح يف نفسه شروط األدلة وأيضا فحسن االختيار لالع

فاالختيار تابع ملا هو تابع للمعتقد وهم عكسوا القضية فجعلوا االعتقاد تابعا لالختيار وجعلوا صحة املعتقد تابعا 
  لالعتقاد وهذا الذي ذكرناه يقتضي أن 



حة وقلنا إنه جيب عليه االجتهاد فيها فانه إذا اجتهد فيهما فال بد من العامي إذا أفتاه مفت باحلظر وأفتاه آخر باإلبا
أن يترجح عنده أحدمها على اآلخر فان قيل هال قلتم أنه يصري الفعل مباحا إذا تساويا عند اإلنسان قيل لو جعلناه 

ا إذا تساويا عنده وجب مباحا لكنا قد علمنا على أمارة اإلباحة مع مساواة أمارة احلظر هلا وليس جيوز ذلك ألهنم
الشك على ما ذكرناه والعمل يف هذه املسائل يتبع الظن ال الشك وأما إن مل يلزم املستفيت االجتهاد فيهما فال بد 

من القول بأنه يصري الفعل مباحا وليس هناك اجتهاد يف أمارتني فيمتنع مع تساويهما عند اجملتهد أن حيكم حبكم 
  أحدمها 

  قوله اجملتهد من األقاويل وما ال يصح وهل يصح أن يقالباب فيما يصح أن ي

  له يف املسألة قوالن 
اعلم أن األقاويل املتناقضة ال يصح أن يعتقدها أحد من الناس حنو أن يعتقد أن العفل حرام عليه يف وقت خمصوص 

الشروط فأما يف مكان خمصوص على وجه خمصوص ويعتقد مع هذا االعتقاد أن ذلك الفعل حالل له على هذه 
اعتقاد وجوب فعلني ضدين على البدل والتخيري فغري ممتنع حنو أن يعتقد أن اخلروج من الدار جيب من كال بابيها 
على التخيري وحنو الصالة يف أماكن متضادة وجيوز أن يعتقد معتقد االعتداد باألطهار واحليض على البدل ألنه ال 

  تنايف يف ذلك 
مد أنه يصح أن يعتقد اإلنسان إثبات احلكم ونفيه وكون العبادة واجبة ومستحبة وكون وذكر قاضي القضاة يف الع

الفعل حسنا وقبيحا كل ذلك على البدل ومنع يف الشرح من دخول التخيري بني املستحب واملباح قال ألن ألحدمها 
كان التخيري أو مل يكن قال مدخال يف التعبد دون اآلخر فان قال أريد له أن يفعل املستحب وال يفعله فهو صحيح 

  وأما التخيري 

  بني الواجب واملستحب فبعيد ألن ذلك يقدح يف كون الواجب واجبا 
وأما حنن فقد بينا يف الباب املتقدم القول يف ذلك فأما ما يعزى إىل الشافعي من القولني فذكر قاضي القضاة أن ذلك 

  يصح من وجوه ثالثة 
القولني فيقول هبما على التخيري واآلخر أن يكون قد فسد عنده ما عدامها وال يدري أحدها أنه يتكاىف عنده أمارتا 

ايهما احلق من غري أن يقويا واآلخر أن يكونا قد قويا عنده قوة ما وله فيهما نظر وفسد ما عدامها فيقال له فيها 
  قوالن على معىن أهنما قواله اللذان قوامها على ما عدامها 

ا تكايف األمارتني يف قولني نفي وإثبات والقول بأن املكلف يكون خمريا فيهما فقد بينا أنه ال يصح ولقائل أن يقول أم
حنو ما يقوله فيما سقط من شعر اللحية عن الوجه أن فيه قولني أحدمها جيب غسله يف الوضوء واآلخر ال جيب وأما 

وباحليض فقد كان يصح التخيري بني ذلك كما يصح تكايف األمارتني يف فعلني غري متنافيني حنو االعتداد باألطهار 
التخيري بني الكفارات الثالث إال أنه ال يقال ملن اعتقد التخيري يف ذلك إن له يف املسألة قولني بل قول واحد وهو 
 القول بالتخيري فانه ما من أحد يقول إن للمسلمني يف كفارة اليمني ثالثة أقاويل أحدمها أن يكفر بالعتق واآلخر

بالكسوة واآلخر باإلطعام وإن هلم يف الصالة يف البقاع أقاويل كثرية ويف اخلروج من دار مغصوبة ذات بابني قوالن 
وأما الوجهان اآلخران فاملرجع هبما إىل أنه شاك يف قولنا ومن شك يف شيئني وجوز كل واحد منهما بدال من اآلخر 

ه فيها قوالن فان من شك يف أن العامل حمدث أو قدمي ال يقال له يف ال يكون له قول يف املسألة أصال فضال أن يقال ل



العامل قوالن على أنه قد قال قوال نفيا وإثباتا ال متوسط بينهما فال ميكن أن يقال قد فسد ما عدامها وتوقف يف 
  الصحيح منهما حنو غسل ما سقط عن الوجه من اللحية 

  ي أن يقال إن الشافعي إذا فأما ما حيكى عن الشافعي من القولني فينبغ

قال يف املسألة قوالن فله ثالثة أحوال أحدها أن ال يكون له يف تلك املسألة وال فيما جيري جمراها غري ذلك القول 
وظاهر فيما هذه حاله أن ال ينسب إليه يف تلك املسألة غري ذلك القول واآلخر أن يكون له قول آخر يف تلك 

ها واآلخر أن يكون له يف تلك املسألة أو فيما جيري جمراها قوالن أو أكثر فان كان له يف املسألة أو فيما جيري جمرا
تلك املسألة قول آخر ذكره يف موضع آخر فال بد من أن يكون قد اثبتهما يف زمان بعد زمان فان علمنا املتأخر 

مل عن القول من أن يقول بضده منهما كان ذلك القول رجوعا إىل القول اآلخر ألنه ال شيء أبلغ يف رجوع العا
وعلى هذا يكون أمر اهللا عز و جل بضد ما أمر من قبل ناسخا ألمره األول فان مل يعلم املتأخر منهما فالواجب 

إسنادمها إليه ويقال ال يعلم املتقدم منهما وال جيوز أن يقال إهنما قواله يف حالة واحدة ألنا غري عاملني بذلك فأما إن 
لك القول يف مسألة جتري جمرى تلك املسألة فان أمكن أن يفرق بينهما بعض اجملتهدين فانه ال نص على خالف ذ

ينبغي أن ينقل قوله من إحدى املسألتني إىل األخرى جلواز أن يكون قد فرق بينهما وإن مل ميكن أن يذهب بعض 
لواحدة على قولني خمتلفني وأما إن وجد له اجملتهدين إىل الفرق بينهما فانه جيري نصه فيها جمرى أن ينص يف املسألة ا

يف موضع آخر قوالن يف تلك املسألة بعينها فانه ال جيوز أن حيمال على اختالف حالني وال حيمل على أهنما حكاية 
عن غريه ألن الظاهر خالف ذلك فان أشار إىل أحد القولني فقال وهذا مما أستخري اهللا فيه أو قواه ضربا من التقوية 

يدل على أنه قد اختاره على القول اآلخر ألنه إمنا خيتار اجملتهد أحد القولني على أالخر إذا قوي عنده وجيوز أن فانه 
يكون إمنا بانت له قوة أحدمها عند فراغه من إثباهتما يف الكتاب وكانا متكافئني عنده ملا ابتدأ باثباهتما وإن مل يقو 

القولني يف املسألة مل تكن املسألة مقصودة يف كالمه فانه ال يدل ذكره  أحد القولني فانه إن كان حني نص على أحد
على أنه يف تلك احلال ما كان يعتقده سواه ألن ما ليس مبقصود ال يستويف القول فيه وسواء علمنا تقدم بعضه على 

  ذلك القول أو علمنا تأخره أو مل نعلم تقدمه وال تأخره 

ه فذكره لذلك القول يدل على أنه مل يكن يعتقد يف تلك املسألة سواه فان وإن كانت املسألة مقصودة يف كالم
علمنا تأخره أعين القول املنفرد كان ذلك رجوعا عن ما عداه فان كان هو أحد القولني اآلخرين فهو رجوع عن 

لة قوالن فان كانا القول اآلخر وإن كان غريمها فهو رجوع عنهما إليه وإن علمنا تأخر القولني فقد صار له يف املسأ
سوى القول املنفرد فقد رجع عن القول النفرد وإن كان القول املنفرد هو أحد القولني فقد صار له يف املسألة قول 
آخر مع ذلك القول وإن مل نعلم تأخر أحد النصني عن اآلخر وجب حكاية احلال ويقال ال ندري أي النصني تقدم 

سألة جيري جمرى املسألة اليت نص فيها على القول املنفرد وأمكن أن يكون اآلخر فان كان نصه على القولني يف م
بينهما فرق يذهب إليه اجملتهد فينبغي أن يقال له يف املسألة قول واحد ويف املسألة األخرى قوالن وإن مل ميكن أن 

مة أن ينص على قولني معا يفرق بينهما جمتهد فالقول فيهما كالقول يف املسألة الواحدة وقد دخل يف مجلة هذه القس
  يف مسألة واحدة فنقول فيها قوالن 

  باب يف الوجه الذي جيوز معه ختريج املذهب



اعلم أن مذهب اإلنسان هو اعتقاده فمىت ظننا اعتقاد اإلنسان أو عرفناه ضرورة أو بدليل جممل أو مفصل قلنا إنه 
  مذهبه ومىت مل نظن ذلك ومل نعلمه مل نقل إنه مذهبه 

دل اإلنسان على مذهبه يف املسألة بوجوه منها أن حيكم يف املسألة بعينها حبكم معني ومنها أن يأيت بلفظ عام وقد ي
يشمل تلك املسألة وغريها فيقول الشفعة لكل جار ومنها أن يعلم أنه ال فرق بني املسألتني وينص على حكم 

عة جلار الدكان فيعلم أن الشفعة عنده جلار الدار احدمها فيعلم أن حكم االخرى عند ذلك احلكم حنو أن يقول الشف
  إذ قد علمنا أنه ال يفرق بني الدار 

والدكان ومنها أن يعلل احلكم بعلة توجد يف عدة مسائل فيعلم أن مذهبه مشول ذلك احلكم لتلك املسائل سواء 
لتيمم ألنه طهارة عن حدث فقد قال بتخصيص لعلة أو مل يقل أما إذا مل يقل بتخصيص العلة وقال النية واجبة يف ا

اعتقد وجوب النية ألجل هذه العلة فاذا علم أن العلة شاملة علم مشول حكمها فأما من جيوز ختصيص العلة فانه 
  جيوز ختصيصها إذا دل على ختصيصهما داللة كالعموم فكما أن كالم العامل العام يدل على مذهبه فكذلك تعليله 

ة على حكم وكانت املسألة تشبه مسألة أخرى شبها جيوز أن يذهب على بعض اجملتهدين فأما إذا نص العامل يف مسأل
فانه ال جيوز أن يقال قوله يف هذه املسألة هو قوله يف املسألة األخرى ألنه قد ال ختطر املسألة بباله ومل ينبه على 

  خر حكمها لفظا وال معىن وال ميتنع لو خطرت بباله لصار فيها إىل االجتهاد اآل
فان قيل أليس إذا نص اهللا تعاىل على حكم مسألة مث نبه على علته ورأى بعض اجملتهدين أن علة ذلك احلكم 

موجودة يف فرع فانكم تقولون من دين اهللا ودين رسوله صلى اهللا عليه و سلم احلكم يف الفرع حبكم األصل فهال 
اهللا تعاىل ألنه قد دلنا على العلة بتنبيه عليها ودلنا على  قلتم يف نص اجملتهد مثل ذلك قيل له إمنا قلنا إن ذلك دين

أنه قد تعبدنا باجراء حكمها بتبعها والعامل مل يدلنا على مذهبه يف غري ما نص عليه ألنه جيوز أن يكون ممن يفرق بني 
  املسألتني وخيطىء يف الفرق بينهما وال جيوز مثل ذلك على اهللا سبحانه 

  احةالكالم يف احلظر واإلب

  باب يف األشياء هل هي قبل الشرع على احلظر أو على اإلباحة

اعلم أن أفعال املكلف يف العقل ضربان قبيح وحسن فالقبيح كالظلم واجلهل والكذب وكفر النعمة وغري ذلك 
واحلسن ضربان أحدمها يترجح فعله على تركه واآلخر ال يترجح فعله على تركه فاألول منه ما األوىل أن نفعل 

اإلحسان والتفضل ومنه ما ال بد من فعله وهو الواجب كاإلنصاف وشكر املنعم وأما الذي ال يترجح فعله على ك
تركه فهو املباح وذلك كاالنتفاع باملآكل واملشارب وهذا مذهب الشيخني أيب علي وأيب هاشم والشيخ ايب احلسن 

  ور وتوقف آخرون يف حظر ذلك وإباحته وذهب بعض شيوخنا البغداديني وقوم من الفقهاء إىل أن ذلك حمظ
وقد تقدم معىن املباح واحملظور فال معىن إلعادته غري أنه قد يوصف الفعل بأن اإلقدام عليه فقط مباح وإن كان 

حمظورا تركه كوصفنا املرتد بأنه مباح الدم ومعناه أنه ال ضرر على من اراق دمه وال تبعة وإن كان اإلمام ملوما 
دليلنا على أن االنتفاع باملآكل مباح يف العقل هو أن االنتفاع هبا منفعة ليس فيه وجه من وجوه القبح بترك إراقته و

وكل ما هذه سبيله فحسنه معلوم والعلة يف حسن ما هذه سبيله هي أن املنفعة تدعو إىل الفعل وتسوغه إذ هي 
أكل الفاكهة منفعة فال شبهة فيه وال شبهة  غرض من األغراض فاذا انتفى وجوه عنها جترد ما يقتضي احلسن أما أن



يف انتفاء وجوه القبح عنه حنو الكذب واجلهل وكفر النعمة أو مضرة على النفس أو على الغري ألنا إمنا تكلمنا يف 
  أكل ما ال مضرة فيه ولو كان فيه مفسدة لدلنا اهللا عليها 

  وليس يف العقل دليل عليها وال يف السمع 
مفسدة يغين يف قبحه كما يغين جواز كون اخلرب كذبا يف قبحه وإذا قبح مع اجلواز مل جيب يف  إن قيل جواز كونه

  احلكمة تعريف كونه مفسدة قيل قد أجيب عن السؤال بأشياء 
منها أنا كما نعلم قبح خرب ال نأمن كونه كذبا فانا نعلم حسن منفعة ال نعلم فيها وجها من وجوه القبح أال ترى أنا 

التنفس يف اهلواء أو التصرف فيه وليس يضرنا أن ال نعرف الفرق بني ذلك وبني اخلرب الذي يقبح إذا  نعلم حسن
جوزنا كونه كذبا وهذا اجلواب ال يصح ألن املستدل رام أن يثبت حسن هذا التصرف بانتفاء وجوه القبح عنه 

فنا كونه مفسدة وهذا اجلواب ينفي وجوه واستدل على انتفاء كونه مفسدة بأنه لو كان مفسدة للزم يف اجلملة تعري
القبح عنه تبعا للعلم بأنه حسن فهو خمالف ملوضوع الداللة وهو انتقال إىل داللة أخرى وهي قياس سائر املنافع على 

  التنفس يف اهلواء وسيجيء الكالم على هذا القياس 
ملنافع واملضار ولقائل أن يقول ومل ومنها أن الكذب يقبح على كل وجه وإن اختص بنفع ودفع ضرر وليس كذلك ا

إذا افترقا من هذه اجلهة وجب إذا قبح أحدمها لتجويز كونه كذبا ال يقبح اآلخر لتجويز كونه مفسدة وأيضا فان 
املفسدة ال حتسن على وجه وإن اختصت بنفع أو دفع ضرر كما أن الكذب ال حيسن مع النفع ورفع الضرر فهال 

  كون اخلرب كذبا يف تقبيح الفعل  كان جتويز املفسدة كتجويز
ومنها أن األصل يف النفع أن يكون حسنا وأن يكون خالصا إذا مل يعلم فيه مضرة ووجه قبح فاذا كان كذلك 

وجب مىت مل خيربنا اهللا أن الفعل مفسدة أن نقطع على أنه ليس مبفسدة وليس كذلك اخلرب ألنه ليس األصل فيه 
  أردمت هبذا الكالم أن النفع الذي ال يعلم كونه صدقا ولقائل أن يقول إن 

فيه وجه قبح جيب القطع على أنه ليس فيه وجه قبح ففي ذلك ختالفون ألن خمالفكم يقول مىت مل نعلم فيه وجه قبح 
فنحن جنوزه وإن أردمت ان الغالب فيما هذه سبيله أنه ليس فيه وجه قبح قيل لكم مل زعمتم أن الغالب ما ذكرمت ومل 

  ن الغالب ذلك مل يكن جتويز وجه القبح كافيا يف القبح إذا كا
وميكن االستدالل بالنفع على وجه آخر فيقال إن النفع يدعو إىل الفعل ويقتضي حسنه إذا خال من وجوه القبح 
وخال من أمارة الضرر واملفسدة واالنتفاع باملآكل هذه سبيله يف العقل فكان حسنا والداللة على أن املعترب هو 

مارة الضرر واملفسدة هي أن العقالء يلومون من امتنع عن الفعل لتجويز الضرر بال أمارة ويعذرونه إذا كانت فيه بأ
أمارة أال تراهم يلومون من قام من حتت حائط ال ميل فيه جلواز سقوطه لفساد يف اساسه ويف باطنه وال يلومونه إذا 

ألمارة دلت على أنه مسموم ويلومونه من جهة العقل إذا امتنع كان مائال وال يلومون من امتنع من أكل طعام شهي 
منه لتجويز كونه مسموما وليس يلومونه على ذلك ألنه خالف الشرع يف امتناعه من ذلك بل رمبا ال خيطر الشرع 
 بباهلم يف ذلك الوقت وألن لومهم على ذلك ليس كلومهم من امتنع من أكل حلم احليوان وألن الربامهة يلومونه

على ذلك وال يعرفون الشرع وأما أن االنتفاع باملأكل هذه سبيله فالنه ظاهر خلوه من كونه كذبا وجهال وكفر 
نعمة وكونه تصرفا يف ملك الغري إمنا يقبح الفعل إذا استضر به الغري علىما سنشرحه وأما كونه مفسدة ومضرة 

ن احلائط الذي ال ميل فيه يسقط وأما األخبار إذا مل فاستبعاد العقالء له كاستبعادهم أن يكون الطعام مسموما وأ
يؤمن كذهبا فقد علمنا قبحها وإن مل نشهد أمارة بكذهبا كما نعلم حسن نفع ال أمارة فيه بكونه مفسدة ومضرة وال 



يضرنا أن ال نعرف العلة يف ذلك وأيضا فالنفع وجه حيسن وليس كون اخلرب خربا وجه حسن وال األظهر أن يكون 
  ا صدق

  جواب آخر لو قبح اإلقدام على املنافع لتجويز كوهنا مفسدة لقبح 

اإلحجام عنها لتجويز كونه مفسدة ويف ذلك وجوب االنفكاك منهما وذلك وجوب ما ال يطاق فبطل أن يكون 
 جتويز كون الفعل مفسدة وجه قبح وال يلزم إذا قبح اخلرب جلواز كونه كذبا أن يقبح تركه ألن تركه ليس خبرب

فيجوز كونه كذبا وال يلزمنا وجوب فعل اخلرب جلواز كونه صدقا ألن القطع على كونه صدقا ال يوجب فعله فضال 
  عن جواز كونه صدقا 

فان قيل ليس بأن يقبح جلواز كونه كذبا بأوىل من أن حيسن جلواز كونه صدقا قيل اعتبار وجه القبح أوىل ألنا إذا 
  بيحا فاذا تركناه مل نكن خائفني من الوقوع يف القبح فعلنا اخلرب مل نأمن كونه كذبا ق

فان قيل ليس بأن يقبح اخلرب جلواز كونه كذبا باوىل من أن جيب جلواز كون اإلخالل به مفسدة قيل كيف يلزمنا 
ذلك وحنن نقول إن جتويز كون الفعل مفسدة من غري أمارة ال يقتضي قبح الفعل ولو مل يدل على ذلك إال هذا 

  لكفى الوجه 
فان قيل إن جتويز املفسدة وجه القبح وهو إن حصل يف اإلقدام على املنفعة ويف اإلحجام عنها فانا نتخلص من هذا 
الفساد بالترك ألن الشرع ال ينفك منه العقل فيبني هل يف ذلك مفسدة أم ال قيل إنا مل نتكلم يف العقل ال ينفك من 

قل هل كان يقبح هذا اإلقدام على املنافع أم ال وقد بان أنه ال وجه يوجب الشرع وإمنا تكلمنا على أنه لو انفرد الع
قبحه مث يقال هلم كيف تستدلون بذلك على وجوب اقتران العقل بالشرع فان قالوا بأن نقول لو انفرد العقل عن 

اإلقدام واإلحجام الشرع مل حيسن اإلقدام على املنافع واإلحجام عنها جلواز كون كل واحد منهما مفسدة ومل يقبح 
تبعا الستحالة االنفكاك منهما وحمال إنفكاك املنافع من هذه األقسام فانفكاك العقل عن مسع قد أدى إىل هذا الفساد 

فلم جيز أن ينفك من مسع قيل هلم أرأيتم لو انفك العقل عن مسع أكان جيب االنفكاك من اإلقدام على املنافع ومن 
   جيب ذلك الستحالة بأوىل من أن جيب اإلحجام فان قالوا ليس بأن ال

لقبح اإلقدام واإلخالل قيل هلم ارأيتم لو أقدم املكلف على املنافع أو أخل هبا كان حيسن ذمه فان قالوا ال ندري 
كانوا قد جوزوا حسن الذم على ما ال ميكن انفكاك منه ومعلوم بطالن ذلك وإن قالوا كان ال حيسن الذم قيل هلم 

الشرع عن عقل حسن من املكلف اإلقدام وحسن اإلحجام وأيضا فكان ينبغي أن ال يقولوا إن املكلف  فاذا مل ينفك
يلزمه اإلخالل باملنافع قبل الشرع ألهنم قد أقروا بأنه ليس بأن يقبح اإلقدام بأوىل من أن يقبح اإلحجام وأيضا فان 

قول إن يل إهلا حكيما وليس جيوز أن جيب علي االنفكاك من شرع ال يؤدي إىل الفساد الذي ذكروه ألن املكلف ي
االنفكاك من اإلقدام على املنافع ومن اإلحجام عنها ألن ذلك يستحيل فاذا ليس جيتمع اإلقدام واإلخالل هبا يف 

القبح ولو انفرد أحدمها باحلسن دون اآلخر لوجب يف حكمة املكلف أن يفرق يل بينهما بدليل عقلي أو مسعي إذ 
ذلك ضرورة وليس يف العقل جتويز كون أحدمها مفسدة دون اآلخر وإذا مل يفرق يل بينهما فليس  كنت ال أعرف

ينفرد أحدمها باحلسن دون القبح وال جيتمعان يف القبح فاذن جيتمعان يف احلسن وأيضا فان كان انفكاك العقل من 
  ه إىل النظر يف النبوات مسع يؤدي إىل هذا احملال فما يصنع الناظر عند ابتدائه بالنظر قبل وصول

فإما القول بأن اإلقدام على املنافع قبيح ألنه تصرف يف ملك الغري بغري إذنه فان قاسوه على تصرف بعضنا على 
ملك بعص بغري إذنه فباطل ألن يف االمتناع عنها إضرار بالنفس وهو تصرف يف ملك اهللا بغري إذنه فيجب قبح 



لك فينا ويف ملك اهللا تعاىل خيتلف واجلمع به بني ملك اهللا تعاىل وملكنا مجع بغري اإلقدام وذلك حمال وأيضا فمعىن امل
علة واحدة وذلك أن معىن كوننا مالكني للشيء هو أنا أحق باالنتفاع به من غرينا على اإلطالق وذلك مستحيل 

بل معىن كونه مالكا للمنافع هو  على اهللا تعاىل ومعىن كونه مالكا للشيء هو أنه قادر على إجياده وإفنائه فان قالوا
  أنه ليس لغريه التصرف فيها إال بإلذنه وله املنع منها قيل هذا تعليل احلكم بنفسه ومع ذلك فلم نسلم 

ما ذكرمتوه وأيضا فان اإلنسان إمنا يكون مالكا للشيء وأحق به من غريه بالشرع ألن عندكم أن العقل ال يقتضي 
فاذا مل يكن هذا األصل ثابتا يف العقل عندكم وكان كالمنا فيما يقتضيه ما يثبت جواز تصرف اإلنسان يف الشيء 

يف العقل سقط ما قلتم وأيضا فانه إمنا يقبح تصرفنا يف ملك غرينا ألنه يضره ال ألنه مالكه فقط أال ترى أنه حيسن 
إذنه ما مل يضره ذلك واملنافع  منا االستظالل حبائط غرينا والنظر يف مرآته والتقاط ما تناثر من حب غلته بغري

  واملضار يستحيالن على اهللا تعاىل 
وقد أجيب عن ذلك بأن إباحة ذلك يف العقل جتري جمرى إذن مسعي ولقائل أن يقول إمنا نعلم أن اهللا تعاىل قد أباحه 

  اهللا تعاىل لذلك يف العقل إذا أفسدمت أن يكون كون التصرف يف ملك الغري وجه قبح ومىت جوز ذلك مل نعلم إباحة 
دليل خلق اهللا تعاىل الطعوم يف األجسام مع إمكان أن ال خيلقها فيها يقتضي أن يكون له فيها غرض خيصها وإال 

كانت عبثا ويستحيل أن يعود إليه ذلك الغرض بنفع أو دفع ضرر الستحالتهما عليه وال جيوز أن يعود على غريه 
إمنا تضر بادراكها ويف ذلك إباحة إدراكها وألنه ال حيسن أن يكون غرضه بضرر ألنه قد ال يكون فيها ضرر وألهنا 

اإلضرار اخلالص مبن ال يستحق اإلضرار فوجب أن يكون الغرض بادراكها نفعا يعود إىل غريه إما بأن يدركها أو 
دراكها ألنه إمنا بأن جيتنبها لكون تناوهلا مفسدة فيستحق الثواب بادراكها وإما بأن يستدل هبا ويف ذلك إباحة إ

يستحق الثواب بتجنبها إذا دعت النفس إىل إدراكها ويف ذلك تقدم إدراكها وإمنا يستدل هبا إذا عرفت واملعرفة هبا 
موقوفة على إدراكها ألن اهللا تعاىل مل خيلق فينا املعرفة هبا من دون اإلدراك فصح أنه ال فائدة فيها إال اإلباحة 

ن يركب اهللا يف العقول إباحة االنتفاع بتلك األجسام ليعلم حصول الطعوم فيها فينتفع لالنتفاع هبا وذلك يقتضي أ
  هبا بأحد هذه الوجوه 

وقد قيل لو خلقها ليستدل هبا ال لينتفع هبا باألكل لكان قد خلق ما ميكن أن ينتفع به من وجهني وقصد االنتفاع 
ضي كوهنا عبثا من الوجه الذي مل يقصده ألن كال بأحدمها فقط مع إمكان االنتفاع بالوجه اآلخر وذلك يقت

الوجهني جيريان جمرى فعلني متميزين فكما أنه لو فعل أحدمها لغرض وفعل اآلخر ال لغرض لكان عبثا فكذلك 
الوجهان وال يلزم على ذلك أن يقصد االنتفاع للمالئكة بأكل املأكوالت وأن يقصد استدالل اهل اجلنة مبا خيلقه 

دالهلم بذلك على اهللا ال ميكن مع علمهم به ضرورة وكذلك انتفاع املالئكة من جهة العقل ولقائل أن هلم ألن است
يقول وال جيوز أن يقصد انتفاعنا بالطعوم من جهة األكل ألن ذلك مفسدة ولو حسن أن يقصد مل ميتنع أن يقصد 

 واجب على قول الشيخ وقوهلم إن االنتفاع بالطعوم من أحد الوجهني دون اآلخر ألن األصلح يف الدنيا غري
الوجهني جيريان جمرى الفعلني إن أرادوا به أهنما كالفعلني يف وجوب حصول غرض فيهما مل نسلمه ولنا أن نقول إن 

الفعلني املتميزين إذا فعل الفاعل أحدمها ال لغرض فقد أوجد فعال ال غرض فيه وكان عبثا فأما الفعل الواحد إذا 
  من وجهني فقصد أحدمها فانه قد فعل الفعل لغرض فلم يكن عبثا  أمكن االنتفاع به

دليل وقد استدل على ذلك بأنه حيسن من العقالء التنفس يف اهلواء وأن يدخلوا منه أكثر مما حتتاج إليه احلياة ومن 
علة يف حسن ذلك رام أن يقدر على نفسه ذلك وال يزيد على قدر ما حتتاج إليه احلياة عده العقالء من اجملانني وال



أنه انتفاع ال يعلم يف مفسدة وال مضرة وهذا قائم يف غري ذلك وليس ألحد أن جيعل علة حسن ذلك أن فيه بقاء 
احلياة ويف تركه هالكها مع أهنا ملك الغري وأن اإلنسان ملجأ إىل ذلك ألنا فرضنا املسألة يف قدر ينفي احلياة من 

احلياة فليس جيب أن يقبح من اإلنسان على قولكم ألنه ليس جيب على  دونه على أن الكف عن التنفس إن أتلف
  اإلنسان أن يصلح ملك غريه وإمنا جيب عليه أن ال يتلفه 

فان قيل إمنا حيسن من اإلنسان أن يتنفس ليندفع عن قلبه احلرارة وذلك حمتاج إليه يف احلياة وما زاد عليه يضر وال 
على ما حتتاج إليه احلياة مضرا بل ال ميتنع أن يكون نافعا ملذا كما ال ميتنع حيسن قيل ليس جيب أن يكون ما زاد 

أن ال يكون ما زاد على ما يثبت معه احلياة من املأكل مضرا بل يكون نافعا ملذا يقتضي خصب البدن فلم يلزم ما 
نافع ال يقدح يف حسنها جتويز ذكره السائل من قبح هذه الزيادة وهذه الداللة ترجع إىل الداللة املتقدمة وهي أن امل

املفسدة واملضرة وما ذكرناه اآلن من استنشاق اهلواء هو مثال ملا ذكرناه أن من العقالء يستحسنون أمثال هذه 
املنافع فأما من توقف فقال ال أدري هل األشياء على احلظر أو على اإلباحة فقوله باطل مبا ذكرناه ألنه إما أن يقول 

ستحق من أقدم على املنافع الذم فنجعلها حمظورة أو يقول ال يستحق الذم فنجعلها مباحة فاذا لو انفرد العقل ال
صح أن من األشياء ما هو على احلظر ومنها ما هو على اإلباحة كان ذلك أصال يف الداللة على إباحة املباح منها 

  وحظر احملظور إذا مل تنقلنا عنه األدلة الشرعية 

  حكام الشرعيةباب يف فصول طرق األ

اعلم أنه ال ينبغي أن نتكلم يف شروط االستدالل على األحكام الشرعية إال بعد أن نبني أنه ال بد يف األحكام 
الشرعية من طرق عقلية أو شرعية نفيا كان احلكم أو إثباتا ونبني الفصل بني ما هو طريق يف ذلك وما ليس بطريق 

وذلك يقتضي أن نبني أنه ال بد يف األحكام الشرعية من طريق إما عقلي  ليعمد املستدل إىل ما هو طريق فيستدل به
وإما شرعي ويدخل يف الطريق العقلي فصالن أحدمها أن يبني الفصل بني االستدالل بالبقاء على حكم العقل وبني 

 يصح ما يلتبس بذلك من استصحاب احلال واآلخر أن يبني الفصل بني ما يصح أن يستدل عليه بالعقل وما ال
  ويدخل يف الطريق السمعي فصالن أحدمها 

أن يبني أن السمع الدال على احلكم جيب أن يتناوله إما صرحيا وإما غري صريح وال جيوز أن يقال للمكلف احكم 
  فانك ال حتكم إال بالصواب واآلخر أن ذلك السمع يف شرعنا هو القرآن دون غريه من الكتب املتقدمة 

  شرعية ال جيوز إثباهتا إال بطريقباب يف أن األحكام ال

اعلم أن احلكم الشرعي جيب كونه معلوما وإال مل يؤمن كونه خطأ وال خيلو إما أن يكون العلم به يف البديهة أو ال 
يكون فيها فلو كان فيها الشترك العقالء فيه وألنا نعلم أنه ليس يف البديهة العلم بوجوب صوم أول يوم من شهر 

ب ما قبله وإذا مل يكن العلم به يف البديهة مل جيز حصوله لنا إال بأمر يوصلنا إليه إما إدراك أو رمضان وسقوط وجو
خرب متواتر أو دليل جيوز كوهنا مدركة واخلرب املتواتر إمنا يفضي إىل العلم إذا كان املخرب مدركا ملا أخرب به فبقي أن 

  يكون املوصل إىل العلم به هو الدليل 
ت احلكم يف الشيء فال خيلو إما أن يكون شاكا يف إثباته أو معتقدا أو ظانا لنفيه فان اعتقد أو ظن فأما من ال يثب



نفيه وأقر أنه مل يصر إىل اعتقاده أو ظنه بطريقة فقد أقر أنه منحت وأن ظنه جار جمرى ظن السوداوي وإن ادعى أنه 
ر طريقته اليت أدته إىل ذلك االعتقاد أو الظن ألنه صار إىل ذلك بطريقة ودعا إىل اعتقاده وظنه فال بد من أن يذك

  إن ألزم غريه املصري إليه من غري أنه ميكنه من طريقته اليت أوصلت إىل املذهب فقد ألزمه ما ال يطيقه 
والطريقة إىل املذهب ضربان إثبات ونفي أما اإلثبات فبأن ينص اهللا تعاىل أو النيب صلى اهللا عليه و سلم على ذلك 

م أو جتمع األمة عليه أو يدل القياس عليه وأما النفي فبأن يفقد الناظر بعد الفحص الشديد دليال على ذلك احلك
احلكم مع أنه لو كان ثابتا لكان عليه دليل وهذه الطريقة ال بد من البينة عليها غري أنه ال ميكن النايف للحكم أو 

  يوقف املناظر له على دليل من أدلة 

ويعرفه أنه ال دليل فيه على ذلك احلكم والواجب على خمالفه أن يريه دليال على إثبات ما نفاه العقل أو الشرع 
  ليقع الكالم فيه فان كان الدليل إثباتا وجب أن يعينه 

وإن كان ممن ال يثبت احلكم يف الشيء شاكا فيه فال خيلو إما أن يكون شاكا فيه لطريقة أفضت به إىل الشك أو ال 
ك ال لطريقة بل ألنه مل يكن استدل عليه فهذا ليس له مذهب فيقال أنه صار إليه لطريقة جيب عليه لطريقة فان ش

ذكرها إذا استدعى غريه إىل مذهبه وإن كان صار إىل الشك لطريقة فاما أن يكون فقد داللة على املذهب بعد 
وإما أن يكون قد دل على فقد  الفحص الشديد مع أن ذلك الشيء ال جيوز أن يكون ثابتا وال يدل عليه دليل

الداللة على ذلك املذهب دليل مبتدأ حنو أن يقول النيب صلى اهللا عليه و سلم ال دليل على هذا الشيء ويف كال 
القسمني يكون الشاك معتقدا أنه ال دليل على ذلك املذهب فيعتقد وجوب الشك فيه وله يف احلالني مذهب قد 

  غريه فالواجب أن يذكر له طريقة لتؤديه إىل مثل ما أدته إليه  صار إليه بطريقة فمىت دعا إليه
وإن كانت طريقته اإلثبات عنها وإن كانت طريقته فقد الداللة بعد شدة الفحص أخربه بذلك ووقفه على طرق 
الداللة على اجلملة ونبهه على التفصيل بافساد كل ما يدعي أنه دليل على ذلك املذهب إذا استرشده املسترشد 

فاذا ثبت ذلك فمن قال ليس على النايف دليل إن أراد به ليس عليه دليل هو إثبات فقد بينا أنه ليس علة ذلك إال 
أن يكون دليل إثباته وإن أراد أنه ال جيب عليه ذكر طريقه أصال فقد بينا وجوب ذلك وملا تقدم علمنا كذب 

ه ألنه لو كان صادقا ملا أخاله اهللا من داللة وإال كان قد املدعي للنبوة إذا مل يدل على صدقه داللة من معجز أو غري
  كلفنا ما ال نطيقه وكذلك ما مل يدل على إثباته دليل من األحكام الشرعية وجب نفيه 

  واحتج القائلون بأن النايف لنبوة مدعي النبوة ال دليل عليه وإمنا الدليل 

دعي لدار يف يد غريه عليه البينة وال بينة على املنكر فذا مل على من اثبت نبوته واجلواب عنه ما تقدم وقال أيضا امل
يكن على املنكر بينة فليس عليه داللة ألن البينة داللة يقال هلم مل أردمت هبذا الكالم أنه جيوز ملن الدار بيده أن يعتقد 

قة من الطرق وإن كونه مالكا هلا من غري طريقة كإرث أو غريه فليس كذلك بل ليس له اعتقاد ذلك إال بطري
أن يعتقدوا كونه مالكا هلا فيلزمه أن يذكر  أردمت أنه ليس عليه أن يذكر طريقه فصحيح ألنه ليس يدعو الناس إلى
هلم حجته كما يلزم صاحب املذهب إذا دعا الناس إىل مذهبه أن يذكر هلم حجته وإن أردمت أن الذي الدار يف يده 

ري طريقه يذكرها فباطل بل إمنا يدعوه إىل ذلك لطريقة وهي اليد وليس يدعو احلاكم إىل أن حيكم له هبا من غ
  للحاكم أن حيكم له بذلك إال لداللة فقد بان أنه ال بد من طريقة يف كل هذه الوجوه 

  باب القول يف استصحاب احلال



اإلنسان ذلك اعلم أن استصحاب احلال هو أن يكون حكم ثابت يف حالة من احلاالت مث تتغري احلالة فيستصحب 
احلكم بعينه مع احلالة املتغرية ويقول من ادعى تغري احلكم فعليه إقامة الدليل وقد ذهب قوم من أهل الظاهر 

  وغريهم إىل االحتجاج بذلك 
وقد يكون احلكم املستصحب عقليا وقد يكون شرعيا فالشرعي أن يقول اإلنسان املتيمم إذا رأى املاء قبل صالته 

به وكذلك إذا رآه بعد دخوله يف الصالة ومن زعم أن فرض الوضوء يتغري بالدخول يف  وجب عليه التوضوء
الصالة فعليه الدليل وهذا باطل ألنه إن شرك بني احلالتني يف وجوب الوضوء الشتراكهما فيما دل على وجوب 

  ما يف علته فهذا الوضوء فليس باستصحاب حال الذي ننكره ويذهبون إليه وإن شرك بينهما يف احلكم الشتراكه

قياس وإن شرك بينهما بغري داللة وال علة فليس هو بأن جيمع بينهما بأوىل من أن ال جيمع بينهما أو بأن جيمع بني 
  املسألة وغريها وألن ذلك قياس بغري علة وأهل الظاهر املانعون من القياس بعلة أوىل أن مينعوا من ذلك 

فحدوث الصالة إذن ال يغري وجوب الوضوء قيل ليس ميتنع أن ختتلف فان قيل حدوث احلادث ال يغري األحكام 
املصاحل حبدوث احلوادث وهلذا جاز ورود النص باسقاط الوضوء عن الرائي للماء يف الصالة مع وجوبه على من 

  رآه قبل الصالة 
إال أن يكون دليل  فان قيل لو مل يتعد احلكم من حالة إىل حالة لوجب قصره على الزمان الواحد قيل كذلك جيب

احلكم وعلته قد عم األزمنة فان قيل فقد روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إن الشيطان يأيت أحدكم 
فيخيل أنه أحدث فال ينصرفن حىت جيد رحيا أو يسمع صوتا فأوجب استدامة احلكم قيل إنا ال مننع من تعدى احلكم 

من ذلك ال لداللة وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم هو داللة فان قيل أليس من حالة إىل حالة لداللة وإمنا مننع 
بعض الفقهاء قد جعل حكم الشاك يف احلدث بعد تيقن الطهارة كحكمه قبل الشك فيها يف إسقاط الوضوء قيل إن 

ألن األصل يف هؤالء إن مجعوا بينهما لداللة أو علة وإال فهو موضع اخلالف على أن ذلك خارج عما حنن بسبيله 
العقل أن ال وضوء فاذا مل يدل على وجوبه على الشاك يف احلدث دليل شرعي فالواجب البقاء على حكم األصل 

ألنه لو كان واجبا لدل اهللا تعاىل عليه وليس كذلك وجوب الوضوء على من رأى املاء ألن الوضوء ليس هو حكم 
  داللة العقل حىت يلزم البقاء عليه ما مل تدل على خالفه 

فان قيل اليس إذا اختلفوا يف املسألة على اقاويل جيوز األخذ بأقل ما قيل إذا مل تدل على الزيادة داللة قيل ألن أقل 
ما قيل متفق عليه والزيادة إذا كانت حكما شرعيا فيجب نفيها إذا مل يدل عليها دليل وكذلك القول يف االستدالل 

  برباءة الذمة 

م عقليا فمثاله أن يقول القائل املتيمم املصلي إذا مل ير املاء مل يلزمه الطهارة األخرى ووجب أن فأما إذا كان املستدا
ميضي يف صالته فكذلك إذا رأى املاء وهذا يصح من وجه دون وجه أما الوجه الذي ال يصح منه فهو أن يسقط 

غري داللة وال علة وأما إذا أسقط عنه عنه طهارة أخرى ألجل سقوطها إذا مل ير املاء ألن هذا مجع بني حالتني ب
الوضوء بعد رؤية املاء ألن إجيابه شرعي فلو كان ثابتا لكان عليه دليل شرعي وليس عليه دليل شرعي على ما بينا 

يف االستدالل بالنفي فصحيح وإن عورض هذا فقيل األصل يف الشرع وجوب الطهارة فلو سقطت عن الرائي 
لكان عليه دليل شرعي مل يسلم اخلصم أن الطهارة واجبة يف كل حال وإن رأى املتيمم  للماء يف الصالة وهو متيمم

  املاء فان استدل على وجوب ذلك لعموم اخلطاب كان استدالال بالعموم 



  باب فيما يعلم بأدلة العقل وما يعلم بأدلة الشرع

بالشرع فقط وإما بالشرع وبالعقل وأما  اعلم أن األشياء املعلومة بالدليل إما أن يصح أن تعلم بالعقل فقط وإما
املعلومة بالعقل فقط فكل ما كان يف العقل دليل عليه وكان العلم بصحة الشرع موقوفا على العلم به كاملعرفة باهللا 

وبصفاته وأنه غين ال يفعل القبيح وإمنا قلنا إن العلم بصحة الشرع موقوف على العلم بذلك ألنا إمنا نعلم صحة 
علمنا صدق األنبياء عليهم السالم وإمنا نعلم صدقهم باملعجزات إذا علمنا أنه ال جيوز أن يظهرها اهللا  الشرع إذا

على يد كذاب وإمنا يعلم ذلك إذا علمنا أن إظهارها عليه قبيح وأنه ال يفعل القبيح وإمنا نعلم أنه ال يفعل القبيح 
العلم بذلك فرع على املعرفة به فيجب تقدم هذه املعارف للشرع إذا علمنا أنه عامل بقبح القبيح عامل باستغنائه عنه و

  فلم جيز كون الشرع طريقا إليها 

فأما ما يصح أن يعرف بالشرع وبالعقل فهو كل ما كان يف العقل دليل عليه ومل تكن املعرفة بصحة الشرع موقوفة 
ثبتت حكمته فلو كان معه حكيم آخر مل جيز أن على املعرفة به كالعلم بأن اهللا واحد ال ثاين له يف حكمته ألنه إذا 

يرسال أو يرسل أحد منهما من يكذب فاذا أخرب الرسول أن اإلله واحد ال قدمي سواه علمنا صدقه وكذلك وجوب 
  رد الوديعة واالنتفاع مبا ال مضرة فيه على أحد 

واملفاسد الشرعية وما له تعلق هبما أما فأما ما يعلم بالشرع وحده فهو ما يف السمع دليل عليه دون العقل كاملصاحل 
املصاحل واملفاسد الشرعية فهي كاألفعال اليت تعبدنا بفعلها أو تركها بالشريعة حنو كون الصالة واجبة وشرب اخلمر 

حراما وغري ذلك وإمنا قلنا إنه ليس يف العقل دليل على ذلك ألنه لو كان يف العقل دليل على ذلك لكان ذلك 
كما موجبا عن وجوهبا أو وجها موجبا هلا واحلكم املوجب عن وجوهبا هو الذم واملدح ومعلوم أنا ال الدليل إما ح

نعلم بالعقل استحقاق من أخر الصوم عن أول يوم من رمضان للذم دون الذي قبله وال نعلم بالعقول مباينة أول 
وقف ذلك على أمارة مظنونة أو مل يقف  يوم من رمضان لليوم الذي قبله يف وجه يقتضي تباينهما يف الوجوب سواء

على ذلك وقد دخل يف ذلك القول بأن العبادات يعرف وجوهبا بأمارات من جهة العادات تتعلق باملنافع واملضار 
ألن وجوب ما هذه سبيله معلوم وإن تعلق بشرط مظنون ومعلوم أيضا أنا ال نعلم بالعقول يف هذه العبادات منافع 

قال إهنا جتب ألجل ذلك وأما ما له تعلق باملصاحل واملفاسد الشرعية فهي طرق األحكام ودفع مضار عاجله في
الشرعية كاألدلة واألمارات وأسباب هذه األحكام وعللها وشروطها أما أألدلة فكون اإلمجاع حجة وأما األمارات 

اب فكون زوال الشمس سببا فكون القياس وخرب الواحد حجتني على قول من قال ال نعلم ذلك بالعقل وأما األسب
للصالة وأما العلل فالكيل الذي هو علة الربا وأما الشروط فضربان أحدمها شروط يف أحكام معلومة بالعقل 

  كالشروط اليت شرطتها الشريعة يف 

البياعات ألن وقوع التمليك بالبيع معلوم بالعقل واآلخر شروط يف أحكام شرعية كستر العورة يف الصالة 
  وغري ذلك  والطهارة

وقد فرق بني العلة والسبب بأشياء منها أن العلة ال جيب تكررها والسبب قد جيب تكرره وهلذا كان اإلقرار سببا 
للحد ألنه يتكرر ومنها أن العلة ختتص املعلل والسبب ال خيتصه كزوال الشمس الذي هو سبب الصالة ومنها أن 

وال الشمس يشترك فيه احلائض والطاهر وال يشتركون يف السبب يشترك يف مجاعة وال يشتركون يف حكمه كز
  وجوب الصالة وليس يشتركون يف العلة إال ويشتركون يف حكمها 



  باب يف أنه ال جيوز أن يقال للرسول أو العامل احكم فانك ال حتكم إال

  بالصواب 
ويبيح باختياره فمنع أكثر الناس اعلم أن الناس اختلفوا يف جواز ان يفوض اهللا تعاىل إىل املكلف أن حيرم ويوجب 

من ذلك على كل حال وأجازه آخرون فالشيخ أبو علي أجاز ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم خاصة وذكر ذلك 
يف قول اهللا تعاىل كل الطعام كان حال لبين إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه مث رجع عن هذا القول وأجاز 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم ولغريه من العلماء وذكر الشافعي يف كتاب الرسالة ما مويس بن عمران أن يقال ذلك ل
يدل على أن اهللا تعاىل ملا علم أن الصواب يتفق من نبيه جعل ذلك له ومل يقطع عليه بل جوزه وجوز خالفه واحتج 

قد خيتار الصالح وقد خيتار  قاضي القضاة للمنع من ذلك بان الشرائع إمنا يتعبد اهللا هبا لكوهنا مصاحل واإلنسان
  الفساد فلو اباح اهللا تعاىل لإلنسان احلكم مبا خيتاره لكان فيه إباحة احلكم مبا ال يأمن من كونه فسادا 

إن قيل إنه يأمن ذلك لقول اهللا له إنك ال حتكم إال باحلق والصواب قيل ال جيوز أن يقول له ذلك ألنه ال جيوز أن 
صالح دون الفساد من غري علم بأعيان الصالح والفساد كما ال جيوز اتفاق األفعال يستمر باملكلف اختيار ال

الكثرية احملكمة من غري علم وكما ال جيوز أن يتفق من اإلنسان الصدق يف األخبار الكثرية من غري أن يتخللها 
وجلاز أن يكلف كذب من غري علم ولو جاز ذلك خلرجت األخبار عن الغيوب من أن تكون داللة على نبوهتم 

تصديق نيب دون من ليس بنيب من غري علم ولو جاز اتفاق اختيار الصواب من العامل جاز اتفاقه من العامي فيتعبده 
اهللا باحلكم باختياره وليس للمخالف أن يقول إن األنبياء والعلماء قد أكرمهم اهللا وخصهم بذلك ألن إمكان اتفاق 

  ذلك ال يفترق فيه العامي والعامل 
فان قيل إمنا ميتنع اتفاق اختيار الصواب الكثري من غري داللة فأما القليل فال ميتنع اتفاق الصواب فيه فيجوز أن 

يفوض اهللا تعاىل إىل بعض املكلفني احلكم باختياره يف الفعل والفعلني والثالثة قيل قد أجيب عن ذلك بأن الواجب 
عليه من األفعال قبل إقدامه وهو ال يعلم ذلك إذا علق الفعل  يف التكليف أن يكون املكلف عاملا حبسن ما يقدم

باختياره ألنه كما جيوز أن خيتار الصالح جيوز أن خيتار الفساد وألن حسن اختياره للفعل تابع حلسن الفعل فلم جيز 
  أن يعلم حسنه لعلمه حبسن اختياره له 

املصلحة دون املفسدة من غري علم باملصلحة صحيح  ولقائل أن يقول إن ما ذكره من أنه ال جيوز استمرار اختيار
إذا كان الفعل مصلحة من دون االختيار فيمتنع أن يتفق اختيارنا للمصلحة دون املفسدة فأما إذا كان كونه 

مصلحة هو فعلنا له وحنن خمتارون له فليس يبطل مبا ذكره ألنه واحلال هذه مل يتفق تناول االختيار ملا هو مصلحة يف 
من دون االختيار بل املصلحة هو جمموع الفعل واالختيار فلو صح ما ذكره لصح أن يقول من نفى القياس  نفسه

  إن األمارات قد ختطىء وتصيب وليس يتفق فيها الصواب أبدا 

  فالعامل حبسبها عامل مبا ال يأمن كونه مفسدة 
ا مصلحة ينفصل من ذلك إن األمارة الدالة فان قلتم إن املصلحة هي علمنا حبسب ما ظنناه من األمارة وليس كوهن

عليه ال جيب ان تصيب ابدا قيل وليس يقول اهللا للنيب صلى اهللا عليه و سلم احكم فانك ال حتكم إال بالصواب إال 
  وقد علم أن مصلحته أن يفعل ما خيتاره 

واب عنه أنه يعلم ذلك لقول وأما قوله إن املكلف جيب أن يعلم حسن ما يقدم عليه وهذا املكلف ال يعلم ذلك فاجل



اهللا له إنك ال حتكم بغري الصواب كما يعلم األنبياء أن ما يقدمون عليه من املعاصي غري كبائر وأما قوله إن حسن 
االختيار تابع حلسن الفعل فال جيوز أن يتبع حسن الفعل االختيار فاجلواب عنه أن حسن الفعل ها هنا غري تابع 

يف نفسه باالختيار وهذا جواب من جييز أن يفوض اهللا تعاىل إىل املكلف باختياره يف الشيء لالختيار بل هو مصلحة 
  الواحد والشيئني والثالثة دون األشياء الكثرية 

وللخصم أيضا أن يقول ليس ميتنع أن تكون مصلحة اإلنسان أن يفعل باختياره كما أن مصلحته يف وقت التشديد 
لم أن االختيار ال حيسن إال أن يكون الفعل حسنا من دونه بل يكون حسنا إذا ويف وقت التسهيل وله ان ال يس

  كان الفعل معه مصلحة 
وحنن نرتب الداللة فنقول إن من أجاز هذا التكليف إما أن يقول إن االختيار به يتم كون الفعل مصلحة حىت تكون 

لحة منفصلة عن ذلك ويقول إن اهللا تعاىل قد علم مصلحة اإلنسان ما خيتاره يف احلادثة من فعل أو ترك أو جيعل املص
أن املكلف ال خيتار إال ما هو مصلحة فان قال باألول اسقط التكليف ألن قول املكلف للمكلف إن شئت أن تفعل 

فافعل وإن شئت أن ال تفعل فال تفعل هو حمض االباحة فان قيل بل هو إجياب أن ال خيلو من الفعل واإلخالل به 
  ن اخللو من ذلك وال حيسن إجياب ما ال ميكن قيل ال ميك

خالفه وهلذا إذا كان العامي خمريا بني فتوى من أفتاه باإلجياب ومن أفتاه باإلباحة فقد سقط عنه التكليف وصار 
الفعل مباحا ألنه إن اختار أن ال يفعله جاز له ذلك وإن قال إن الفعل يكون مصلحة من دون االختيار فإما أن خيري 

ف اهللا اإلنسان أن يفعل حبسب اختياره أفعاال كثرية أو أفعاال قليلة فاألول باطل ألنه ال جيوز أن يتفق اختيار تكلي
الصالح يف األفعال الكثرية كما ال جيوز أن يتفق الصدق يف األخبار الكثرية واألحكام يف األفعال الكثرية من غري 

خيتار من املعاصي إال ما يكون صغريا قيل فمن أين أنه يكثر ذلك  علم فان قيل أليس النيب صلى اهللا عليه و سلم ال
منه وما أنكرمت ان الواجب أن يقال إن ما يقع منه قليل وأيضا فلو صادف اختيار العامل املصلحة مل يكن لتكليفه 

ا اجتهد تغريت االجتهاد معىن فان قيل الفائدة فيه أن يكثر ثوابه قيل التكليف ال حيسن جملرد الثواب فان قيل إذ
املصلحة قيل إن كانت هذه املصلحة مساوية ملصلحته إذا مل ينظر فال فائدة لتكليف النظر وإن كانت زائدة وجب 

  تكليفه االجتهاد 
وأما الوجه الثاين وهو القول بأنه إمنا حيسن أن يفوض اهللا تعاىل إىل املكلف احلكم باختياره يف األفعال اليسرية فالذي 

الوجه األول أيضا هو أنه إما أن يكون اهللا تعاىل قد أوجب عليه املصلحة من الفعل أو تركه من غري  يفسده ويفسد
أن يعينه له فيكون قد كلفه ما ال يطيقه وإما أن يكون قد خريه بينه وبني غريه مما ليس مبصلحة فيكون قد خريه بني 

ارين والفعلني وهذا ختيري بني املصلحة واملفسدة وذلك املصلحة واملفسدة ألنه قد قال له افعل أيهما شئت من االختي
  باطل 

واحتج املخالف بأشياء منها ما احتجوا به على جواز استمرار اختيار الصواب دون اخلطأ ومنها ما احتجوا به على 
  جواز ورود التعبد مبا ذكروه ومنها ما احتجوا به على ورود التعبد بذلك 

  يتفق اختيار األنبياء للصغائر دون الكبائر أما األول فقوهلم إذا جاز أن 

وإن مل يكن هلم على عينها دليل جاز اتفاق اختيارهم الصواب دون اخلطأ وإن مل يكن هلم على عينه دليل فاجلواب 
  ما تقدم 

  وأما ما استدلوا به على الثاين فمن وجوه 



لكفارات جاز أن يفوض إليه احلكم بواحد من منها قوهلم إذا جاز أن يفوض اهللا إىل املكلف أن خيتار واحدة من ا
األحكام حبسب اختياره واجلواب إن ذلك يلزم من قال إن املصلحة والواجب من الكفارات واحدة فقط وقد جعل 

إىل املكلف اختيارها لعلم اهللا سبحانه أنه ال خيتار سواها واما من قال إن الكفارات الثالث تتساوى يف الوجوب 
ل إنه إذا اختار واحدة منها فقد وقع اختياره على الواجب دون ما ليس بواجب فيلزمه مثله يف واملصلحة فلم يق

  مجيع األحكام على أن العامي جيوز له ان خيتار واحدة من الكفارات فيجب أن جيوز أن يفوض إليه احلكم مبا شاء 
قيهني ويتعني ذلك باختياره جاز مثله يف ومنها قوهلم إذا جاز أن يتعبد العامي أن خيتار العمل على فتوى أحد الف

أصل التعبد فاجلواب يقال هلم فينبغي أن جيوز تفويض احلكم باالختيار إىل العامي وأيضا فان وجوب أخذ العامي 
بفتوى الفقيه معلوم له ألنه يعلم من دين اإلسالم وجوب رجوع من ال معرفة له إىل العلماء فيما ينويه من 

ف فيه فقيهان وافتاه أحدمها خبالف ما أفتاه اآلخر كانا واجبني عليه على التخيري والقول يف الشرعيات فاذا اختل
ذلك كالقول يف الكفارات فإن حرم أحدمها عليه الفعل وأوجبه اآلخر كان خمريا بني فعله وتركه إن تساويا عنده 

  عل جاز له ذلك وقد قلنا إن ذلك يرجح إىل اإلباحة وإسقاط التكليف إذ لو اختار ترك الف
ومنها أنه إذا جاز أن يكلف اإلنسان العمل على األمارات مع أهنا قد ختطر جاز أن يكلف اإلنسان العمل على 

اختياره وإن كان اإلنسان قد خيتار الصواب كما خيتار الفساد اجلواب إن املصلحة أن نعمل حبسب ما ظنناه من 
  بيناه إال أهنا مميزة للمصلحة من األمارة فاألمارة كالوجه يف املصلحة على ما 

غريها فيلزم ما ذكرمت وليس كذلك االختيار ألنا قد أفسدنا أن يكون وجه املصلحة وأفسدنا أن يكون مميزا هلا من 
  املفسدة 

ومنها ان الواجب يف التكليف أن جيعل للمكلف طريق إىل ما كلف إما على مجلة وإما على تفصيل لنا من اخلطأ 
إذا قال اهللا للمكلف احكم فانك ال حتكم إال بالصواب فقد جعل له طريق مقطوع به على صحة ما فيما نفعل و

حيكم به واجلواب أنا قد بينا أنه ال جيوز ان جيعل اهللا تعاىل إليه ذلك ألنه ال جيوز أن يكون اختيار املكلف هو وجه 
ينا أن اهللا عز و جل لو قال ذلك لكان قد املصلحة وال جيوز استمرار وقوع اختياره على الصواب واملصلحة وب

  خريه بني املصلحة واملفسدة 
  وأما ما استدلوا به على ورود التعبد بذلك فوجوه 

منها قول اهللا عز و جل كل الطعام كان حال لبين إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه فاجلواب إن اآلية تشهد 
اخل يف بنيه وجيوز أن يكون حرم على نفسه باالجتهاد أو بالنذر وأن بأن الطعام كان حال لبنيه وإسرائيل ليس بد

  يكون يف شريعتهم إثبات التحرمي بالنذر كما ثبت اإلجياب يف شريعتنا بالنذر 
ومنها أن السنة مضافة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وحقيقة االضافة تقتضي أنه من قبله واجلواب إنه إمنا اضيفت 

  له وجبت وهو السفري فيها وهلذا يضاف إليه مجيع السنن ومعلوم أنه ليس مجيعها باختياره إليه ألهنا بقو
ومنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا قال يف مكة ال خيتلي خالها قال العباس إال اإلذخر فقال النيب صلى اهللا عليه 

أنه قد قيل إن اإلذخر ليس من اخلال وإمنا و سلم إال اإلذخر ومعلوم أن الوحي مل يرد يف تلك احلال واجلواب 
  استثناء العباس 

تأكيدا وال ميتنع أن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم أراد استثناءه فسبق العباس إىل سؤال النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم بذلك 



جلواب أنه لو قال نعم ومنها قول النيب صلى اهللا عليه و سلم لو قلت نعم لوجبت يعين احلج فعلق وجوبه بقوله فا
  لوجبت من حيث كان قوله دليال على وجوبه وليس يف الكالم ما يدل على أن قوله صادر عن اختياره أو عن وحي 
ومنها قول النيب صلى اهللا عليه و سلم لوال أن أشق على اميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة وقوله لوال أخشى أن 

أمره بالسواك موقوف على اختياره فاجلواب إنه ال ميتنع أن يكون عىن أنه  يفرض السواك الستكت قالوا فبني ان
لوال أن أشق على اميت ألمرهتم بالسواك على طريق التكليف وال ميتنع أن يكون اهللا قد أعلمه أنه ال ينبغي أن 

ة وأنه ال حيصل على صفة يأمرهم به ألجل املشقة وأنه أن يكون اهللا قد اعلمه أنه ال ينبغي أن يأمرهم به ألجل املشق
  املصلحة ألمته إال إذا فعله عند كل صالة وإذا مل يفعله عند كل صالة مل يكن مصلحة 

ومنها قوهلم إن موسى عليه السالم اثبت األحكام من جهته إال تسع آيات أنزهلا اهللا تعاىل عليه فاجلواب أنا ال نعلم 
  يات مل يوح إليه ذلك ولو علمنا ذلك مل نعلم أن ما عدا التسع اال

ومنها قوله صلى اهللا عليه و سلم عفوت لكم عن صدقه اخليل والرقيق فاجلواب أنه إمنا أضاف العفو إىل نفسه ألنه 
هو الذي يتوىل اخذها وهو الذي مل يأخذها اآلن وإن كان ذلك بوحي على أن كل هذا أخبار آحاد ال حيتج هبا يف 

  مثل هذا املوضع 
و حكمت يف احلوادث عن داللة ملا اضيفت إىل رأيها فاجلواب إن الرأي هو القول الصادر عن ومنها أن الصحابة ل

  اجتهاد ونظر يف أمارة أو داللة 

  مستنبطة وليس هو القول من غري نظر ألن ذلك ليس هو برأي بل هو تنحيت وتشهي 
إذا دخلتها الشبهة تركت واألمارات  ومنها اهنم لو حكموا بدليل ملا تركوه ألن احلق ال يترك واجلواب إن األدلة

جبواز ذلك اوىل على اهنم إمنا يتركون اقواهلم إذا تغري اجتهادهم ألن الواجب يتغري حبسب تغري اجتهادهم عند من 
  يقول وغن كل جمتهد مصيب فيكون احلق هو القول الثاين دون القول األول 

ن كان خطأ فمين ومن الشيطان فلو كان ذلك عن دليل مل ومنها أهنم قالوا يف حكمهم إن كان صوابا فمن اهللا وإ
يقولوا بذلك فاجلواب إنه لو كان ذلك عن اختيار قد ابيح هلم العمل به ملا شكوا يف كونه صوابا على أن من يقول 

إن احلق يف واحد جيوز ان خيطئوا فال سؤال عليه ومن قال إن اجملتهد مصيب يقول إمنا قالوا وإن كان خطأ فمن 
  لشيطان خلوفهم أن يكون عن النيب صلى اهللا عليه و سلم نص خالف حكمهم مل يقع إليهم ا

ومنها قوهلم إهنم لو قالوا عن نظر وقياس لنقلت عنهم التعليالت واالصول واجلواب إنه قد نقل عنهم ذلك على 
  ضرب من التنبيه على ما بيناه يف القياس 

  ألول ويف أن نبينا صلى اهللا عليهباب يف جواز تعبد النيب الثاين بشريعة ا

  و سلم مل يكن متعبدا قبل النبوة وال بعدها بشريعة من تقدم ال هو وال امته 
اعلم أنه لو امتنع أن يتعبد النيب الثاين بشريعة األول لكان إمنا امتنع لوجه معقول وال وجه لذلك إال ان يقال إنه 

  ه مصلحة النيب األول أو يقال إن جميء النيب الثاين بشريعة األول ميتنع أن تكون مصلحة النيب الثاين ومصلحة امت

عبث واألول باطل ألنه كما ال ميتنع يف العقل أن تكون مصلحة النيب الثاين مع امته خمالفة األول كذلك ال ميتنع أن 
ميتنع أن يتعبد النيب الثاين تكون موافقة ملصلحة األول ال فرق يف العقول بني األمرين واما الثاين فباطل أيضا ألنه ال 

بالرجوع إىل دعاء النيب األول ويوحى إليه بعبادات زائدة او بشروط زائدة على العبادات اليت علمها من النيب 



األول أو يوحى إليه بشريعة األول ألهنا قد درست أو يوحى إليه هبا ويبعث إىل غري من بعث إليه النيب األول ومع 
  العبث  كل هذه الوجوه ال حيصل

فأما كون نبينا صلى اهللا عليه و سلم متعبدا قبل البعثة بشريعة من تقدمه فقد منع قوم منه وقال به قوم وتوقف فيه 
آخرون وذكر قاضي القضاة أن الشيخ أبا هشام توقف فيه يف بعض املواضع واختلفوا بعد النبوة فقال قوم كان 

وقال آخرون ما كان متعبدا بذلك واختلف من قال كان متعبدا بذلك  متعبدا بشريعة من قبله إال ما استثناء الدليل
  قبل النبوة وبعدها فقال قوم كان متعبدا بشريعة إبراهيم وقال آخرون بل بشريعة موسى عليه السالم 

لكان والداللة على انه مل يكن متعبدا قبل النبوة بذلك أنه لو كان متعبدا بذلك لكان يفعل ما تعبد به ولو فعل ذلك 
خيالط من ينقل ذلك الشرع من النصارى وغريهم فيفعل فعلهم وقد نقلت أفعاله قبل الشريعة والبعثة وعرفت 

  أحواله ومل ينقل أنه كان يفعل ما كانت النصارى تفعله وال خيالطهم أو خيالط غريهم ويسأهلم عن شرعهم 
ت ويعظمه ويزكي ويأكل اللحم ويركب البهائم واحتج املخالف بأنه قد كان قبل البعثة حيج ويعتمر ويطوف بالبي

وحيمل عليها وكل ذلك ال حيسن إال شرعا فاجلواب إنه لو يثبت أنه حج واعتمر قبل البعثة وتوىل التزكية بنفسه 
وال أمر هبا واما اكل اللحم املزكى فحسن يف العقل ألنه ليس فيه ضرر على احد وفيه منفعة لآلكل وأما ركوب 

  ل عليها فحسن يف العقل عند الشيخ أيب هاشم ألنه ضرر يؤدي إىل نفع أعظم البهائم واحلم

منه وهو القيام مبصاحلها وإيصال النفع إليها واما الطواف بالبيت فيحتمل أن يكون إمنا فعله ليتشاغل كما يتشاغل 
ا حىت ميتنع عليه واما اإلنسان باملشي ويستروح إليه إذا كان مفكرا وعلى أنه ليس جيب أن يكون فعله لذلك كثري

تعظيمه للبيت فيحتمل أن يكون عظمه ألن إبراهيم عليه السالم عظمه والعقل يقتضي حسن تعظيم أماكن األنبياء 
  ومتييزها وتعظيم ما عظموه ما مل يثبت نسخه 

ما أن يريد أن اهللا وأما الداللة على انه ما كان متعبدا من قبله بعد البعثة هي أن القائل كان متعبدا بذلك ال خيلو إ
تعاىل أوحى إليه بلزوم العبادات اليت تعبد هبا من قبله وأوحى إليها بصفاهتا فال يرجع يف كال األمرين إىل النقل عمن 
تقدم أو يقول إنه يرجع يف وجوب شرع من تقدم ويف صفاته إىل النقل كما نفعله حنن يف شرعه أو يقول إنه أوحى 

هي شرع من تقدم وأمر بالرجوع إىل النقل عمن تقدم يف معرفة صفاهتا فهو يرجع يف إليه بوجوب العبادات اليت 
وجوهبا إىل الوحي يف صفاهتا إىل النقل أو يقول إنه يرجع يف وجوهبا إىل النقل املتواتر ويف معرفة صفاهتا إىل الوحي 

نيب تقدم إما موسى وإما غريه أو يقول  املنزل عليه فان أراد األول فال خيلو أن يقول إن مجيع ما أوحي إليه هو شرع
إن بعض ما أوحى إليه هو شرع نيب تقدم واألول باطل ألن كثريا من شرعه ال يوافق شرع موسى واملسيح وغريمها 

وإن اراد الثاين مل نأباه وال جيوز أن يقال ألجل ما وقع االتفاق فيه إنه متعبد فيه بشرع من تقدمه ألنه إمنا علمه 
  افة ذلك إىل الوحي املنزل عليه أوىل وأما الوجوه الثالثة فباطلة من وجوه بالوحي فاض

منها أنه صلى اهللا عليه و سلم كان ينتظر الوحي عند احلوادث كالظهار واللعان واإلفك وغري ذلك وال يسأل عن 
لرجع إليها فان قيل إمنا مل  التوراة فلو كان متعبدا بالرجوع إليها أو إىل غريها يف معرفة العبادات ويف معرفة صفاهتا

يرجع إليها يف معرفة هذه األحكام وغريها ألهنا مستثناة مما تعبد فيه بالرجوع إليها فكأنه تعبد بالرجوع إىل التوراة 
  إال يف هذه األحكام قيل إنه مل يرجع 

ناه من أنه مل يكن متعبدا إليها إال يف الرجم فكانه ما تعبد بالرجوع إليها إال يف ذلك فقط وهذا رجوع إىل ما قل
بالتوراة يف األصل ويبقى اخلالف يف الرجم وسنبني أنه مل يرجع إليها ليستفيد احلكم منها ولو ثبت أنه أراد 



االستفادة للحكم منها لوجب أن ال يكون متعبدا بالرجوع إىل التوراة إال يف الرجم فقط وأيضا فان السلف مل 
قل أهل امللل ومل يسألوهم عن شرعهم فيها ولو كانوا متعبدين بذلك جلرت يرجعوا يف شيء من احلوادث إىل ن

كتب األنبياء املتقدمني جمرى القرآن والسنة يف وجوب الرجوع إليها فان قيل إمنا كانوا متعبدين مبا تواتر من شرع 
يفحصوا عن شرعهم ألن ما من تقدم دون ما نقل باآلحاد ألن نقل الواحد واالثنني من الكفار ال جيوز العمل به ومل 

تواتر نقله يبلغهم من غري فحص قيل ليس كذلك ألن كثريا مما تواتر نقله ال يعرفه إال من خالط النقلة وفحص عن 
نقلهم أال ترى أن كثريا من فتاوى السلف وما شجر بينهم يعرف بالنقل املتواتر وال يعرفه من مل خيالط النقلة وأيضا 

سلم ملا قال له معاذ أحكم بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا وقال من بعد أجتهد رأيي صوبه ومل  فالنيب صلى اهللا عليه و
يعرفه أنه جيب عليه احلكم مبا يف التوارة واإلجنيل فان قيل فقد دخلت التوراة يف قوله أحكم بكتاب اهللا قيل إن 

املفهوم من قوله قرأت كتاب اهللا ورأينا كتاب إطالق قوله كتاب اهللا ال يعقل منه يف الشريعة إال القرآن أال ترى أنه 
اهللا وحكمنا بكتاب اهللا دليل وأيضا لو كان صلى اهللا عليه و سلم خماطبا بشرع من سلف مل خيل إما أن يكون خماطبا 
بشرع موسى أو املسيح أو شرع من تقدمهما وال جيوز كونه خماطبا بشرع موسى ألنه كان منسوخا بشرع املسيح 

ن يكون مستعمال لشرع املسيح ألنه ليس احد من األمة قال بذلك ألن األمة على ثالثة أقاويل منهم من وال جيوز أ
قال مل يكن متعبدا بشرائع من سلف ومنهم من قال إمنا تعبد بشرع موسى عليه السالم وهلذا يرجع إىل التوراة 

لو كان متعبدا بشرع من سلف مل ينسب  ومنهم قال إنه تعبد بشرائع من سلف إال ما منع منه الدليل دليل آخر
  مجيع شرعه إليه كما ال ينسب شرعه إىل بعض أمته ملا كانت أمته 

  استفادت منه شرعه صلى اهللا عليه و سلم 
  واحتج املخالف بأشياء 

ب منها قول اهللا عز و جل أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده قالوا وشرعه من هداهم فوجب عليه اتباعه فاجلوا
إن اهللا عز و جل أمره باتباع هدى مضاف إىل مجاعتهم واهلدى املضاف إىل مجاعتهم هو العدل والتوحيد دون 

  الشرائع اليت مل جيتمعوا عليها 
ومنها قول اهللا عز و جل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم هبا النبيون اآلية قالوا فبني أهنا منزلة ليحكم هبا نبينا 

عليه و سلم إذا هو من مجلة النبيني عليهم السالم فاجلواب أن ظاهر ذلك يقتضي أن حيكم هبا كل النبيني صلى اهللا 
وذلك يوجب محله على احلكم بالتوحيد والعدل ليدخل مجيع النبيني فيه فنحن إذا محلنا اآلية على ذلك أمكننا أن 

ميكن دخول مجيع النبيني فيه ألن بعضهم قد نسخ بعض  يكون املراد مجيع النبيني وإذا محلوه على احلكم بالشرائع مل
ما يف التوراة فاذا كنا تاركني ألحد ظاهري اآلية وهو احلكم جبميعها ومتمسكني بالظاهر اآلخر وهو حكم مجيع 

  النبيني واملستدل باآلية كذلك يفعل ساويناه وسقط استدالله 
ىل نوح والنبيني من بعده اآلية واجلواب إنه عز و جل مل يقل إنه ومنها قول اهللا تعاىل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إ

أوحي إليه مبا اوحى إىل نوح والنبيني من بعده وإمنا قال إنه أوحي إليه كما أوحى إىل غريه ليزيل تعجب من تعجب 
وفالن مل يفد  بأن يوحي اهللا عز و جل إليه كما أن اإلنسان إذا قال لغريه كيف راسلين بك فقال كما راسلك بفالن

  ذلك أنه راسله مبا راسله على لسان فالن وفالن يبني ذلك أنه قال يف آخر الكالم 

وكلم اهللا موسى تكليما فبني أن إرساله الرسل غري منكر وال مستطرف على أنه لو دلت اآلية على أنه أوحى إليه 
   مبا أوحى إىل غريه لدل ذلك على أنه تعبد بشرائع من قبله بأمر مبتدأ



ومنها قول اهللا تعاىل مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فاجلواب إن اسم امللة ال يقع إال على االصول من 
التوحيد والعدل واإلخالص هللا بالعبادة دون الفروع ألنه ال يقال ملة أيب حنيفة وملة الشافعي ويراد مذهبهما وال 

ان من املشركني فعلمنا أنه أراد بامللة أصل الدين وألن شريعة إبراهيم قد يقال ملتهما خمتلفة وهلذا قال تعاىل وما ك
  كان انقطع نقلها وال جيوز أن حيثه اهللا عز و جل على اتباع ما ال سبيل إليه 

ومنها قوله تعاىل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى 
إن اسم الدين يقع على االصول دون الفروع وهلذا ال يقال دين الشافعي ويراد به مذهبه وال يقال  اآلية فاجلواب

دينه ودين أيب حنيفة خمتلف على أن قوله أن أقيموا الدين وال تتفرقوا داللة على أن الذي شرعه لنا مما وصى به 
اهللا عليه و سلم تعبد بشرع من قبله  نوحا هو ترك التفرق وأن نتمسك مبا شرع ولو دلت اآلية على أنه صلى

  لدلت على أنه تعبد بذلك بأمر مبتدأ 
ومنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رجع إىل التوراة يف رجم اليهوديني يقال هلم ومل قلتم إنه رجع إليها ليستفيد 

يها ولو رجع ليستفيد احلكم منها وهال قلتم إنه رجع إليها ليقررهم على صدقه يف حكايته أن الرجم مذكور ف
احلكم منها لرجع إليها يف غري ذلك من األحكام ولرجع إليها يف شرائط الرجم كاإلحصان وغريه وملا اعتمد على 

  من أخربه يف تلك احلال ألهنم مل يكونوا 

ومن استفادة بصورة املتواترين وأخبار آحاد الكفار غري معلوم هبا وأيضا فكون التوراة حمرفة مينع من الرجوع إليها 
  احلكم منها 

  باب يف ذكر فصول كيفية االستدالل على األحكام

اعلم أن االستدالل على األحكام ضربان استدالل بدليل شرعي كاخلطاب واألفعال والقياس واستدالل بالبقاء على 
ا يفيده اخلطاب وقد حكم العقل وكالمها يفتقران إىل املعرفة حبكمة املكلف ويفتقر االستدالل باخلطاب إىل معرفة م

  تقدم بيان فوائد اخلطاب 
فاالستدالل باألدلة خيتلف حبسب جتردها عن قرينة وحبسب اقتران القرائن هبا واخلطاب من األدلة منه مشترك بني 
حقيقتني ومنه غري مشترك وحقيقة اخلطاب قد تكون لغوية وقد تكون شرعية وقد تكون عرفية والقرائن قد تعدل 

اهره وقد تكون مكملة لظاهره وينبغي أن نذكر صفة املكلف اليت ميكن معها االستدالل على باخلطاب عن ظ
األحكام ونذكر كيفية التوصل إىل األحكام يف اجلملة ونذكر اخلطاب الذي ليس مبشترك وهو متجرد وكيف 

كمل ونذكر كيفية يستدل به على حقائقه اللغوية والعرفية والشرعية ونذكر كيفية االستدالل مع القياس امل
االستدالل باخلطاب الذي ليس مبشترك على جمازه إذا اقترنت به القرائن ونذكر كيفية االستدالل باخلطاب املشترك 

إذا اقترنت هبا القرائن وإذا مل تقترن به ونذكر ما يشبه بالقرائن مما ليس بقرينة على احلقيقة ونذكر من الذي جيب 
  حنمله على ظاهره أن يبني له مدلول اخلطاب حىت 

  باب يف صفة املكلف اليت معها ميكن االستدالل على األحكام الشرعية ويف

  كيفية االستدالل على األحكام الشرعية 
اعلم أن صفة املكلف اليت معها ميكن االستدالل على األحكام هي كونه عاملا بقبح القبيح وبوجوب الواجب وبأنه 



ل بالواجب فمىت علم املستدل ذلك علم أنه ال جيوز أن ال يعرفنا البارىء عز عامل غين عن فعل القبيح وعن اإلخال
و جل مصاحلنا ومفاسدنا ألن تعريف األلطاف واجب واحلكيم ال خيل بواجب ويعلم أيضا انه ال جيوز ان يدلنا 

أن يفيده مبجرده أو بقرينة  وخياطبنا مبا يفيد يف املواضعة شيئا ما إال وهو عامل بان ما يفيده اخلطاب على ما يفيده إما
  ألنه لو مل يعلم ذلك لكان قد لبس علينا ودلنا على خالف احلق وذلك قبيح 

أما التوصل إىل األحكام الشرعية فهو أن اجملتهد إذا أراد معرفة حكم احلادثة فيجب أن ينظر ما حكمها يف العقل مث 
ع ما يقتضي تقدم ذلك احلكم أم ال فإن مل جيد ما ينقله ينظر هل جيوز أن يتغري حكم العقل فيها وهل يف أدلة الشر

عن العقل قضي به والشرط يف ذلك هو علمه بانه لو كانت املصلحة قد تغريت عما يقتضيه العقل ملا جاز أن ال 
يدلنا اهللا تعاىل على ذلك فإن وجد يف الشرع ما يدل على نقله قضي بانتقاله ألن العقول إمنا دلت على تلك 

  م بشرط أن ال ينقلنا عنه دليل شرعي األحكا
والداللة الشرعية ضربان خطاب وغري خطاب وهو األفعال والقياس واالستنباط والشرط يف االستدالل بأفعال النيب 
صلى اهللا عليه و سلم هو علمنا بأنه صلى اهللا عليه و سلم ال يفعل على وجه العبادة ما ليس بطاعة وان نعلم أن ما 

أو ندب منه فهو واجب علينا أو ندب منا إال أن يدل دليل على خالفه والشرط يف االستدالل هو واجب عليه 
  بالقياس هو أن نعلم أنا متعبدون به وأن حكمة اهللا 

  تقتضي أنا ما تعبدنا به إال وذلك مصلحتنا 
ة وقد يستدل على وأما األدلة اليت هي اخلطاب فهو خطاب اهللا وخطاب رسوله صلى اهللا عليه و سلم وخطاب األم

احلكم باخلطاب وباإلمساك عن اخلطاب وعن غريه من األدلة والشرط يف اإلستدالل خبطاب اهللا أن نعلم ما يفيده 
اخلطاب مبجرده وما يفيده مع قرينة وأن اهللا تعاىل ال جيرد خطابا يفيد يف املواضعة شيئا ما إال وقد علم أن فائدته 

وإما مع قرينة والشرط يف االستدالل بإمساكه عن أن يدلنا على احلكم أن نعلم  على ما أفاده اخلطاب إما مبجرده
أنه لو كان احلكم حاصال لدلنا على حصوله والشرط يف االستدالل خبطاب النيب صلى اهللا عليه و سلم هو أن نعلم 

بقبيح والشرط يف  فائدة اخلطاب ونعلم أن اهللا سبحانه ال يبعث من خيرب بالكذب وال ينهي عن حسن وال يأمر
االستدالل بتركه أن يؤدي إلينا العبادة هو علمنا أنه مع حكمته ال جيوز أن يبعث من يعلم أنه خيفي عنا مصاحلنا 

  والشرط يف االستدالل باإلمجاع هو أن نعلم أن اهللا عز و جل أو رسوله قد شهد أهنم ال جيمعون على خطأ 

  على حقائقه اللغوية والعرفيةباب يف كيفية االستدالل باخلطاب اجملرد 

  والشرعية 
اعلم أن اخلطاب إذا كان يستعمل يف شيء على سبيل احلقيقة ويستعمل يف شيء آخر على سبيل اجملاز وجترد عن 
قرينة فالواجب محله على حقيقته دون اجملاز ألن الغرض به اإلفهام واملخاطب إمنا يفهم من اخلطاب حقيقته وحيتاج 

  جمازه فلو كلفه اهللا تعاىل أن يفهم منه اجملاز من غري قرينة مل يكن قد جعل له السبيل إىل ما كلفه إىل قرينة لفهم 
وحقيقة اخلطاب ضربان أحدمها حقيقة أصلية وهي اللغوية واألخرى طارئة وهي ضربان إحدامها طارئة مبواضعة 

  عرفية واألخرى مبواضعة 

هة اللغة ومستعمال يف غريه من جهة العرف ومل خيرج بالعرف من شرعية فمىت كان اخلطاب مستعمال يف شيء من ج
أن يكون حقيقة فيما كان مستعمال فيه من جهة اللغة بل كان حقيقة يف املعىن اللغوي ويف املعىن العريف فال يكون 



املفهوم من أحدمها إىل الفهم أسبق عند مساع اخلطاب فهو مشترك بينهما وسيجيء القول يف االسم املشترك ألنه هو 
  اخلطاب فجرى جمرى اجملاز 

واحلقيقة اللغوية ونظري ذلك اسم الغائط كان حقيقة يف املكان املطمئن من األرض مث صار يف العرف حقيقة يف قضاء 
احلاجة وجمازا يف املكان املطمئن وإذا استعمل اخلطاب يف العرف أو اللغة يف شيء واستعمل يف الشرع يف شيء آخر 

يف الشرعي واللغوي أو العريف فهو مشترك بينهما وإن كان جمازا يف العريف أو يف اللغوي وجب محله وكان حقيقة 
على الشرعي ألنه املفهوم عند مساع اخلطاب وذلك اسم الصالة كان حقيقة يف الدعاء مث صار جمازا فيه حقيقة يف 

ه الشرعي أوىل من محله على العريف مث على الصالة الشرعية ال يفهم من إطالقه سواها فصار محل اخلطاب على معنا
احلقيقة اللغوية ومحله على احلقيقة اللغوية أوىل من محله على جمازها فإذا تعذر ذلك محل على جمازها فإن خطاب اهللا 

طائفتني خبطاب هو حقيقة عند إحدامها يف شيء وعند األخرى يف شيء آخر فإنه ينبغي أن حيمله كل واحدة من 
على ما تتعارفه ألنه السابق إىل إفهامنا فلو أراد أحد املعنيني من كال الطائفتني لدل الطائفة اليت ال تعرف الطائفتني 

  ذلك املعىن على أنه قد أراده 
فإن قيل فما قولكم لو حرم اهللا علينا أن نسمي الدعاء صالة وأوجب أن نسمي الصالة الشرعية بذلك وعصينا يف 

صالة إال الدعاء مث قال لنا أقيموا الصالة على ماذا كان ينبغي لنا أن حنمله عليه قيل إن ذلك ومل نتعارف من اسم ال
كان قد أخربنا أنه ال يستعمل هذا االسم إال يف الصالة الشرعية فإنه يريد به الشرعية وإن مل خيربنا بذلك فإنه ال 

مال هذا االسم يف الدعاء أن يقبح من اهللا تعاىل يريد به إال الدعاء ألنه املفهوم عندنا وليس جيب إذا قبح منا استع
  ذلك 

  باب يف كيفية االستدالل باخلطاب مع القرائن املكملة لظاهره

اعلم أن هذه القرائن منها ما ترجع إىل حال املخاطب ومنها ما ال ترجع إىل حاله فاألول كاستداللنا بكالم النيب 
شرع على انه عىن خبطابه حكما شرعيا وهذا إذا كان خطابه مترددا صلى اهللا عليه و سلم وبكونه منتصبا لتعليم ال

بني حكم شرعي وعقلي ألنه منتصب لتعليم الشرع فأما إذا كان ظاهر خطابه يفيد حكما عقليا وجمازه يفيد 
الشرعي فالواجب محله على ظاهره ألنا إمنا نرجح محله على الشرعي بكون النيب صلى اهللا عليه و سلم منتصبا 

عليم الشرع وذلك إمنا يتم مع تردد خطابه بني الشرعي والعقلي على سواء فأما إذا كان ظاهره مع احدمها فال لت
ترجيح وكذلك إذا تردد خطابه بني تعليم اسم لغوي وشرعي فإنه جيب محله على تعليم االسم الشرعي ألن اللغوي 

  يعرف من دونه صلى اهللا عليه و سلم 
ال بد يف االستدالل به من اعتبار حال املتكلم به أال ترى أنا نعترب حكمته وإمنا أردنا واعلم أن كل خطاب فإنه 

  األحوال اليت هلا نعدل باخلطاب من معىن إىل معىن مع كونه مترددا بينهما 
ا بني وأما القرينة اليت ليست حبال املتكلم فضربان أحدمها أن تكون القرينة خطابا آخر واآلخر أن تكون القرينة تعلق

  ما تناوله اخلطاب وبني ما مل يتناوله 
  أما الضرب األول فأشياء 

منها أن يكون أحد اخلطابني يدل على أن الشيء صفة واآلخر يدل على اختصاص تلك الصفة حبكم من األحكام 
لك يدل فنعلم أن ذلك الشيء خيتص بذلك احلكم وذلك مثل قوله سبحانه إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون وذ

  على أن القرآن ذكر وقوله تعاىل ما يأتيهم من 



  ذكر من رهبم حمدث إال استمعوه وهم يلعبون يدل على حدث الذكر فوجب من كال االثنني كون القرآن حمدثا 
ومنها ما يدل اخلطاب على اختصاص حكم بشيئني ويدل خطاب آخر على أن أحد الشيئني خيتص ببعض ذلك 

اآلخر خيتص ببقية ذلك احلكم كقول اهللا سبحانه ومحله وفصاله ثالثون شهرا يدل على أن  احلكم فنعلم أن الشيء
مدة احلمل ومدة الرضاع ثالثون شهرا ودل قوله وفصاله يف عامني على أن احلمل يكون ستة أشهر ألن الفصال 

  يكون يف عامني 
نه ليس لغريه ويدل خطاب على أن ذلك ومنها أن يكون أحد اخلطابني طريقا إىل أن لشيء من األشياء حكما وأ

احلكم املذكور لبعض األشياء فنعلم أنه هو األول أو جزء منه حنو قوله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
يدل على أن ابتداء نزول القرآن يف شهر رمضان لعلمنا أن كثريا منه قد نزل يف غري شهر رمضان وقوله إنا أنزلناه 

يدل على أن ابتداء نزوله يف ليلة القدر وذلك ال يكون إال وليلة القدر هي جزء من هر رمضان وهذا  يف ليلة القدر
  إمنا يصح مىت ثبت باإلمجاع أن قوله إنا أنزلناه يف ليلة القدر يفيد أن ابتداء نزوله يف ليلة القدر 

أن يكون بينهما تعلق التعليل وهذا هو  فأما إذا كانت القرينة تعلقا بني فائدة اخلطاب وبني غريه فضربان أحدمها
القياس وقد تقدم القول فيه واآلخر ال يكون تعلق التعليل إال أنه ال يثبت أحدمها إال مع اآلخر وهو ضربان احدمها 

هذا حكمه ملكان اإلمجاع وإن مل يعلم التعلق بينهما واآلخر هذا حكمه ألنه ال ميكن انفكاك كل واحد منهما من 
  األول فمثاله أن صاحبه أما 

يدل الظاهر على ان اخلال يرث وجتمع األمة على أن اخلالة مبثابته يف إثبات اإلرث ونفيه فنحكم بذلك وإن مل 
نعرف وجه التعلق بينهما وأما الثاين فضربان أحدمها ان يكون ذلك املعىن وصلة إىل فائدة اآلية كاألمر بالطهارة 

ن ال يكون وصلة إليه وهو ضربان أحدمها أن يكون احلكم إباحة فيعلم إباحة يقتضي وجوب استيفاء املاء واآلخر أ
ما ال يتم الفعل املباح إال معه واآلخر أن يكون احلكم وجوبا فيعلم وجوب ما ال يتم الواجب إال معه فاألول قول 

األبيض من اخليط األسود  اهللا تعاىل فاآلن باشروهن وابتغوا ما كتب اهللا لكم وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط
من الفجر فأباح اهللا األكل واجلماع إىل الفجر وليس ميكن إباحة الوطيء إىل الفجر إال والغسل واقع بعد الفجر 
فدل على إباحة تأخره عن الفجر وأما إذا كان احلكم إجيابا فمثاله اجياب ستر مجيع الفخذ ال ميكن إال بستر جزء 

  ر جزء من الركبة من الركبة فدل على وجوب ست

  باب يف كيفية محل خطاب احلكيم على غري ظاهره إذا اقترنت به القرائن

اعلم ان خطاب اهللا وخطاب رسوله ال بد من أن يفيد أشياء وال خيلو إما أن يكون حمتمال ألكثر من حقيقة واحدة 
أن يكون عاما أو خاصا فان كان فيكون مشتركا بينهما وإما أن ال حيتمل أكثر من حقيقة واحدة وهذا القسم إما 

خاصا فاما أن يتجرد عن قرينة أو ال يتجرد عن قرينة فان جترد عن قرينة محل اخلطاب على ظاهره وإن مل يتجرد 
عنها فإما أن تدل القرينة على أن املراد ليس هو ظاهره أو تدل على ان املراد هو ظاهره أو تدل على ان املراد 

فإن دلت على أن املراد ليس هو ظاهره خرج ظاهره من أن يكون مرادا وال خيلو ذلك ظاهر اخلطاب وغري ظاهره 
  اخلطاب إما أن يكون متجوزا 

به يف غري ظاهره أو غري متجوز به يف غري ظاهره فان مل يكن متجوزا به يف غري ظاهره على تعذر ذلك وجب أن 
ظاهره فيحمل عليه وإن كان قد جتوز به يف غري ظاهره  يقترن به قرينة تدل على املراد ألن اخلطاب ليس يتناول غري



مل خيل وجه اجملاز الذي يستعمل اخلطاب فيه إما أن يكون واحدا أو أكثر من واحد فان كان واحدا محل اللفظ عليه 
 بد من من غري افتقار إىل داللة زائدة ألن احلكيم إذا خال خطابه من قرينة تدل على أنه أراد غري فائدته اللغوية فال

أن يريد ما يعنيه به أهل اللغة فان مل يعن به احلقيقة فليس إال اجملاز وإن كان وجه اجملاز الذي يستعمل فيه اخلطاب 
أكثر من واحد مل خيل من أن تدل داللة مبتدأة على املراد بعينه أو ال تدل داللة على ذلك فان دلت داللة مبتدأة 

از إما أن تكون حمصورة أو غري حمصورة فان مل تكن حمصورة فال بد من أن تدل على املراد بعينه مل ختل وجوه اجمل
  داللة على ما أريد منها 

هكذا ذكر قاضي القضاة قال ألنه ال جيوز أن يريدها املخاطب كلها مع تعذر حصرها علينا وميكن أن يقال إنه 
على التعيني وال ميكن سواه يبني ذلك أنه أرادها كلها على البدل ألن ذلك ميكن مع فقد احلصر ومع فقد داللة 

حيسن أن نؤمر بذبح بقرة فنكون خمريين يف ذبح أي بقرة شئنا وإن مل ميكنا حصر البقر فبان أن التخيري ميكن مع فقد 
  احلصر 

ى املراد فأما من مل جيز أن يراد بالكلمة الواحدة املعنيان املختلفان فانه جييء على مذهبه أنه ال بد من داللة تدل عل
بعينه ألن اللفظة ما وضعت للتخيري فان كانت وجوه اجملاز حمصورة فانه ال خيلو إما أن تكون متساوية يف القرب من 

احلقيقة وقوة الشبه هبا أو ال تكون متساوية يف ذلك فان كان بعضها أشبه باحلقيقة من بعض محل اللفظ عليه ألن 
ي من أن يكون مرادا كما أن اخلطاب إذا محل على حقيقته مل حيمل على أسبق إىل اإلفهام لقوة شبهه وخيرج الباق

  جمازه إال بدليل وهذا يتم على قول الفريقني وإن كانت وجوه اجملاز متساوية 

مل خيل إما أن تدل داللة على أن بعضها غري مراد أو ال تدل داللة على ذلك فان مل تدل داللة على ذلك محل اللفظ 
بعضها حلمل اخلطاب عليه أوىل من بعض فلو أراد احلكيم بعضها لدل عليه فاذا محل اخلطاب عليه عليها ألنه ليس 

فان كانت غري متنافية وأمكن أن يراد بالكلمة الواحدة محل اخلطاب عليها أمجع وإن مل ميكن أن يراد بالكلمة 
نبغي أن اخلطاب عليها على البدل وإن الواحدة معا محل عليها على البدل واألوىل أن يقال على مذهب هؤالء إنه ي

  أمكن اجلميع بينهما ألن اخلطاب ليس بعام فيتناول اجلميع 
ومثال املعاين اليت تتناىف أن تراد بالكلمة الواحدة قول القائل لغريه افعل إذا دلت الداللة على أنه غري امر فانه يصح 

د منهما جماز وال جيوز أن يستعمل فيهما على اجلمع أن يكون إباحة ويصح أن يكون هتديدا واستعماله يف كل واح
مع أنه متناول لفعل واحد فأما من مينع أن يراد املعنيان بالعبارة الواحدة فانه يقول ال بد يف تساوي وجوه اجملاز من 

جوه أن يكون مراد املتكلم واحدا منهما وال بد من أن يدل على مراده منها فأما إن دلت الداللة على أن بعض و
اجملاز مل يرد فانه جيب محل اخلطاب على الوجه اآلخر إن مل يبق إال وجه واحد وإن بقي أكثر من وجه واحد محل 
عليها إما على اجلمع وإما على البدل على قول من أجاز ذلك ومن مل جيز ذلك يقول ال بد من قرينة فان دلت 

أو ال تعينه فان مل تعينه فالقول فيه كالقول يف القرينة الدالة  الداللة على أن غري الظاهر مراد فال خيلو إما أن تعينه
  على أن املراد ليس هو الظاهر وإن عينته وجب محله على ذلك املعني 

وقال قاضي القضاة يف الدرس إنه ال خترج احلقيقة من أن تكون مرادة ألنه ال يتناىف أن تكون مرادة مع أن غريها 
ن املراد شيء غري الظاهر فيخرج الظاهر من كونه مرادا ألن قولنا إن املراد هو غري مراد إال أن تدل داللة على أ

الظاهر أوجب أن مجيع املراد هو غري الظاهر فأما إن دلت الداللة على أن ظاهر اخلطاب مراد وغري ظاهره أيضا 
  مراد فان عينت ذلك الغري 



لغة على قول من اجاز ذلك يف اللغة ومن منع ذلك وجب محله عليهما فيكون اخلطاب مستعمال فيهما من جهة ال
يف اللغة يقول إن الشريعة قد وضعت تلك امللة هلما أو يقول إن املتكلم تكلم بتلك الكلمة مرتني اراد يف إحدامها 
ا ظاهر اخلطاب وأراد يف املرة األخرى غري ظاهره وإن مل تعني القرينة ذلك الغري فالكالم يف ذلك الغري كالكالم إذ

  دلت الداللة على أن املراد ليس هو الظاهر ومل تعينه 
فهذا هو الكالم يف اخلطاب اخلاص فأما إن كان اخلطاب عاما فانه إن جترد عن قرينة محل على عمومه وإن مل يتجرد 

هو  فال خيلو إما أن تدل القرينة على أن املراد هو ظاهره وغري ظاهره أو تدل على أن املراد غري ظاهره أو ليس
ظاهره أو تدل على أنه قد أريد بعضه أو تدل على أن بعضه ليس مبراد فان دلت على أن املراد ظاهره وغري ظاهره 
محل على ظاهره وعلى غري ظاهره إن كانت الداللة قد عينته على ما تقدم تفصيله على قول الفريقني وإن مل تعينه 

أن املراد غري ظاهره ومل تعينه وإن دلت الداللة على أن املراد به فالقول فيه كالقول يف اخلاص إذا دلت الداللة على 
ليس هو ظاهره أو أن املراد غري ظاهره ومل تعينه مل جيز جترد هذه القرينة ألنه إذا مل يكن املراد ظاهره جاز أن يكون 

سم إليهما ومل يصح املراد هو بعض ما تناوله اخلطاب وجاز أن يكون املراد شيئا مل يتناوله اخلطاب فاذا انق
اجتماعهما احتجنا إىل داللة تعني املراد وميكن أن تدل الداللة يف العام على أن بعضه مراد ومىت دلت الداللة على 

ذلك مل خيرج البعض اآلخر أن يكون مرادا ألنه ال يتناىف ذلك فان دلت الداللة على أن املراد هو البعض خرج 
لك إخبار بأن كمال املراد هو البعض فان دلت الداللة على أن بعض العموم البعض اآلخر من كونه مرادا ألن ذ

  ليس مبراد خرج ذلك من كونه مرادا وبقي ما عداه حتت اخلطاب واهللا أعلم 

  باب يف كيفية االستدالل باخلطاب املشترك

ا اخلطاب عن داللة تدل اعلم أن اخلطاب إذا كان مشتركا بني حقيقتني فان من مينع من إرادهتما مينع من جترد هذ
على املراد ويقول إن دلت الداللة على أنه قد أريد به وجب القول بأنه قد تكلم به مرتني أو يقول إن الشرع قد 
وضع االسم جملموعهما ومن ال مينع من ذلك جييز أن يتجرد عن قرينة ويقول إذا جترد عن قرينة وجب أن حيمل 

كان اللفظ واحدا حنو أن يقول القائل للمرأة اعتدي بقرء وإن كان اللفظ لفظ اخلطاب على املعنيني على البدل إن 
مجع وجب أن حيمل عليهما على اجلمع إن مل يتنافيا وعلى البدل إن تنافيا وذكر قاضي القضاة أنه لو جترد قول اهللا 

ضها حيض ألن اللفظ يفيدمها يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء ألوجبنا على املعتدة أن تعتد بثالثة قروء بعضها طهر وبع
  فليس بأن حيمل على أحدمها أوىل من اآلخر 

ولقائل أن يقول هال أوجب عليها االعتداء بثالثة يقع عليها اسم أقراء سواء كان بعضها طهرا وبعضها حيضا أو 
ذا اقترن هبذا كلها طهرا أو كلها حيضا ألن ذلك جيري جمرى قولنا رجال يفيد مجعا من الرجال أي مجع كان فأما إ

  اخلطاب قرينة دلت على أن أحد املعنيني غري مراد تعني بأن اآلخر مراد وإن دلت على أن أحدمها مراد قضي به 
وذكر يف العمد أن خيرج اآلخر من أن يكون مرادا وهو الصحيح ألن االسم املشترك األصل فيه أن حيمل على أحد 

  عليهما إذا مل تقترن قرينة ختص أحدمها وهبذا فارق لفظ العموم  معنييه ألنه ال يفيده على اجلمع وإمنا حيمل

وذكر يف الدرس أن قيام الداللة على أن أحدمها مراد ال مينع من كون اآلخر مرادا فان دلت الداللة على أن ليس 
ليس مبراد واحد منهما مرادا كان القول فيه كالقول فيما ال حيتمل إال حقيقة واحدة إذا دلت الداللة على أنه 

ظاهره وكذلك إذا دلت الداللة على أن املراد غريها ومل تعينه أو دلت على أن املراد كال احلقيقتني وغريمها فلم 



  تعني ذلك الغري أو عينته 
والقول يف اخلطاب العريف والشرعي كالقول فيما ذكرناه من القسمة فيما يتجرد وال يتجرد وأكثر هذه األقسام إمنا 

ول من قال إنه يراد بالكلمة الواحدة احلقيقة واجملاز واحلقيقتان فأما من أىب ذلك فانه يقول إن كان تتفرع على ق
اخلطاب ال حيتمل وكان خاصا ودلت الداللة على أن املراد ليس ظاهره أو هو غري ظاهره وكان ال يستعمل إال يف 

كون مرادة وإن كان يستعمل يف أكثر من وجه وجه واحد من وجوه اجملاز فانه حيمل عليه وخيرج احلقيقة من أن ت
واحد من وجوه اجملاز وجب أن يكون املراد واحدا منهما وال بد من أن تدل داللة عليه بعينه وكذلك إن كان 

اللفظ عاما ودلت الداللة على أن املراد ليس شيئا مما تناوله اللفظ فانه ال بد من أن تدل عليه بعينه وال جيوز أن 
على أن املراد هو ظاهره وغري ظاهره ألن الكلمة الواحدة ال يراد هبا احلقيقة واجملاز وإن كانت اللفظة تدل داللة 

حمتملة حلقيقتني فال بد من أن يراد إحدامها أو واحدة مما هي جماز فيه وأي ذلك أريد فال بد فيه من داللة وإن دلت 
يه وجب أن يكون املتكلم قد تكلم هبا مرتني أو يكون االسم الداللة على أهنما قد أريدا أو أحدمها معما هي جماز ف

  قد وضع هلما يف الشرع 

  باب يف أن ثبوت حكم اخلطاب فيما تناوله على وجه اجملاز ال يدل على أنه قد

  أريد اجملاز باخلطاب 
ل اهللا تعاىل أو اختلف الناس يف ذلك فقال الشيخ أبو عبد اهللا وحكاه عن أيب احلسن إنه حيكم بذلك قااله يف قو

  المستم النساء فلم جتدوا 

ماء إن قيام الداللة على وجوب التيمم على اجملامع وهو الذي يتناوله اسم املالمسة على طريق الكناية يدل على أنه 
مراد باآلية وقال الشيخ أبو عبد اهللا إن اخلطاب إذا علق على حكم من األحكام على صفة من الصفات ودل 

وت ذلك احلكم مع فقد تلك الصفة فانه يعلم بذلك أنه مراد باخلطاب حنو قول اهللا تعاىل والسارق الدليل على ثب
والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا فلما أمجع املسلمون على أن السارق إذا تاب يقطع ال على 

ذلك يف كال املثالني إال بدليل زائد ودليله هو أن  جهة النكال علمنا أنه مراد باآلية وعند قاضي القضاة أنه ال يعلم
اخلطاب واجب محله على ظاهره دون جمازه إال بداللة وليس يف ثبوت حكم اخلطاب يف جمازه داللة على أنه قد 

  أريد ذلك اجملاز بذلك اخلطاب ألنه جيوز أن يكون قد أراد ذلك بدليل آخر 
عت على ثبوت حكم اآلية يف اجملاز وكانت ال جتمع إال عن داللة ومل يكن فان قالوا إنا علمنا ذلك ألن األمة إذا أمج

يف الشرع ما جيوز أن يدل على ذلك احلكم إال ذلك اخلطاب علمنا أهنا ما أمجعت على ذلك إال باآلية وإال كانت 
فلو أمجعوا على  قد أمجعت لغري داللة قيل هذا حجة عليكم ألن اخلطاب ال يكون حجة فيما هو جماز فيه إذا جترد

ثبوت احلكم يف اجملاز ألجل اخلطاب لكانوا قد أمجعوا ال لداللة فان قالوا اجملاز يدل على ما هو جماز فيه مع القرينة 
فاذا أمجعوا على احلكم ألجل داللة اخلطاب مع القرينة كانوا قد أمجعوا على احلكم لداللة قيل فإذن ال بد لكم من 

اب ليصح اإلمجاع على ثبوت احلكم يف اجملاز فلستم بأن تقولوا بأن ذلك األمر الزائد هو إثبات أمر زائد على اخلط
قرينة اقترنت باخلطاب بأوىل من أن تقولوا بل هو داللة مبتدأة على احلكم فان قالوا لو أمجعوا لداللة مبتدأة لنقلوها 

  قيل 



مجاع على ثبوت احلكم قيل ومل ينقلوا الدليل املبتدأ اكتفاء ولو أمجعوا لقرينة لنقلوها فان قالوا مل ينقلوها اكتفاء باإل
باإلمجاع فان قالوا إمنا مل ينقلوا قرينة جلواز أن يكونوا اضطروا من قصد النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل أن املراد 

هو اجملاز جاز أن باخلطاب اجملاز ومل تكن هناك قرينة تنقل قيل إن جاز أن يضطروا من قصده إىل أن املراد باآلية 
يضطروا من قصده إىل هذا احلكم من غري أن يكون مرادا باآلية وكان ينبغي أن ينقلوا إلينا أهنم علموا ذلك من 

قصد النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ كان هذا هو دليلهم على املراد باآلية على أن هذا ال يتأتى فيما يثبت احلكم فيه 
امع ألن يف ذلك خرب عمار رضي اهللا عنه وغريه فال ميكن أن يقال يف ذلك إنه ال بنص حنو وجوب التيمم على اجمل

  وجه إلمجاعهم سوى اآلية 

  باب فيمن جيوز له أن يقضي بظاهر اخلطاب وعمومه ومىت جيوز له ذلك

أن حيمله على اعلم أن قول اهللا تعاىل إذا تناول أشياء كقوله تعاىل اقتلوا املشركني وطرق مسع املكلف فانه ال جيوز 
عمومه وال حيكم بثبوت التعبد بفائدته إال بعد أن ينظر فيما خيصه أو ينسخه فانه جيوز أن يكون يف األدلة ما ينسخه 

وخيصه فاذا فحص ووجد يف ذلك ما ينسخه أو خيصه قضى مبا يقتضيه الدليل وإن مل يصب ذلك مل خيل ظاهر 
وله فان تناوله قضى بشمول اخلطاب له وقضى بلزوم تلك األفعال له اخلطاب إما أن يتناول ذلك املكلف أو ال يتنا

ألنه ال جيوز أن يسمعه اهللا عز و جل خطابا عاما ألفعال ويريد منهم فهم مراده وال ميكنه من العلم مبراده وينصب 
اهر اخلطاب داللة يتمكن من الظفر هبا فاذا فحص ومل يصب الداللة قطع على أن اهللا مل يرد اخلصوص وإن كان ظ

ال يتناول ذلك املكلف مل خيل السنن إما أن تكون انتشرت انتشارا ال خيفي معه ما فيها على من طلبها من العلماء 
  أو 

مل تنتشر فان كانت قد انتشرت كعصرنا هذا فالواجب أن يقضي بعموم اخلطاب وثبوت حكمه ألن السنن قد 
تكن السنن قد انتشرت فانه ال جيوز أن يقضى بعموم اخلطاب  ظهرت ظهورا ال ختفي معه على من التمسها وإن مل

ألنه ال يأمن أن يكون يف الشرع ما خيصه لكنه ال جيب يف احلكمة ان ميكن منه وال اتفق بانتشار الشريعة أن يتمكن 
  منه 

عليه ألنه ال يثق  وذكر قاضي القضاة أنه إذا مل جيز له القطع على بقاء حكمه وال عمومه مل جيز أن جيعله اصال يقيس
بثبوته وهذا ال يتم ألن من كان من أهل االجتهاد ففرضه فهم اخلطاب ألجل غريه إما فرضا معينا أو على طريق 

الكفاية فيجب إذا أمكن من فهم اخلطاب فاذا مل جيد دليال ناسخا أو خمصصا وجب أن يقضي بظاهره ويقيس عليه 
إذا مل جيد ما يعدل باحلكم عن ظاهره فالواجب أن حيمل على ظاهره والواجب أن يقال إن من كان أهل االجتهاد 

يف تلك احلال ألنه قد كلف االستدالل به إما ليفيت غريه أو ليفيت نفسه ويفيت غريه وال جيوز أن ال جيعل له طريقا 
احلال وفرض من  إىل ما كلف سواء انتشرت السنن أو مل تنتشر إال أنه إن مل تنتشر السنن قطع املكلف أن فرضه يف

يستفتيه العمل بظاهر ذلك اخلطاب وجوز أن يكون يف السنن ما يعدل باخلطاب عن ظاهره إذا بلغه تلك السنة يغري 
فرضه وهلذا جيب أن يكون من عاصر النيب صلى اهللا عليه و سلم ممن غاب عنه جيوز أن يكون ما يلزمه من 

ن مل يبلغه النسخ بعد وأنه إذا بلغه النسخ بغري فرضه ويعترب فرض العبادات قد نسخه النيب صلى اهللا عليه و سلم وإ
قياسه عليه فأما من مل يكن من أهل االجتهاد فال جيوز أن يقضي بظاهر اخلطاب إذا مسعه يف كل هذه األحوال ألنه 



تشار السنن أن ال يأمن أن يكون يف األدلة ما يعدل باخلطاب عن ظاهره وال جيب يف احلكمة أن يبلغه وال بد مع ان
  يبلغه 
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  الكالم يف املفيت واملستفيت

اعلم أن الكالم يف ذلك إما أن يرجع إىل املفيت أو إىل املستفيت أو إىل املستفيت فيه أما الراجع إيل املفيت ففصالن 
آلخر أن نذكر كيفية فتوى املفيت أما الراجع إىل املستفيت أحدمها ان نذكر الصفة اليت معها جيوز للمفيت أن يفيت وا

ففصول منها من الذي جيوز له أن أن يستفيت ومنها شرط استفتائه ومنها ما ينبغي أن يفعله إذا أفتاه املفيت وأما 
  ل الراجع إىل ما يستفىت فيه فهو الذي جيوز له أن يقع االستفتاء فيه هل هو الفروع فقط أم الفروع واالصو

  باب يف الصفة اليت معها جيوز لإلنسان ان يفيت نفسه ويفيت غريه وحيكم عليه

اعلم أن هذه الصفة هي أن يكون االنسان من أهل االجتهاد وإمنا يكون من أهله إذا عرف األدلة السمعية وأمكنه 
ال النيب صلى اهللا عليه و االستدالل هبا والداللة السمعية ظاهر واستنباط والظاهر منه خطاب ومنه أفعال وهي أفع

سلم واالستنباط ضربان قياس واستدالل واالستدالل بالقياس يفتقر إىل االستدالل بالظواهر فاذا ذكرنا االستدالل 
  بالقياس دخل فيه االستدالل بالظواهر وحنن نبتدىء بذكر ذلك فنقول 

صل وحبكمه وظانا بعلته وعاملا بثبوهتا يف جيب أن يكون املستدل بالقياس غري عارف حبكم الفروع ويكون عارفا باأل
الفرع أو ظانا لذلك عاملا بأنه قد تعبد بالقياس عارفا بشروط القياس وإمنا وجب اشتراط مجيع ذلك ألن القياس هو 

  إثات حكم األصل يف الفرع الجتماعهما يف علة احلكم فيجب أن 

وجيب أن يكون عارفا باألصل ليصح أن يعرف حكمه  يكون املستدل غري عامل حبكم الفرع ليصح أن يطلبه بقياسه
وعلة حكمه ويعرف أن يظن أهنا موجودة يف الفرع وأنه قد تعبد بتعليق احلكم هبا يف الفرع ليجوز له أن يعدى 

احلكم من األصل إىل الفرع ألجل وجود العلة يف الفرع وجيب أن يعرف الفرع بعينه ليصح أن يعرف ثبوت العلة 
جيب أن يعرف شروط القياس ليستعمل من القياس ما اختص بتلك الشروط ويتوقى ما مل خيتص هبا وحكمها فيه و

وقد علمنا أن املستدل إمنا يعلم حكم األصل استدالال خبطاب اهللا تعاىل وخبطاب نبيه وافعاله وما علم من قصده 
تكلم بكالم وقد وضع إلفادة شيء وخطاب األمة وإمنا يصح أن يستدل باخلطاب إذا علم أن املتكلم به جيب إذا 

فقد علم أن ذلك الشيء على ما أفاده اخلطاب وإذا اقترنت به قرينة فقد علم أن ذلك الشيء على ما يدل عليه 
اخلطاب مع القرينة وهذه اجلملة تقتضي أن يعلم املستدل ما وضع له اخلطاب يف اللغة ويف العرف ويف الشرع 

بالقرائن إليه ويعرف من حال املتكلم ما يثق به من حصول مدلول خطابه ويعرف  ليحمله عليه ويعرف جمازه فيعدل
القرائن وهي ضربان عقلية وشرعية والشرعية هي بيان نسخ أو بيان ختصيص أو غريمها من وجوه اجملاز وأما 

ته واحلكمة إما أن القرائن العقلية فهي األدلة العقلية إذا دلت على خالف ظاهر الكالم وأما حال املتكلم فهي حكم
تثبت ألن احلكيم عامل غين وإما ألنه معصوم من اخلطأ كالنيب واألمة وجيب أن نعرف حكمه املتكلم ليصح أن نعلم 
ما جيوز أن يقوله ويريده وما ال جيوز أن يريده ويقوله وال يصح املعرفة حبكمة اهللا إال مع املعرفة بذاته وصفاته وال 

إال مع املعرفة بكونه نبيا وإمنا يعلم عصمة األمة إذا عرف أن اهللا ورسوله قد شهد يصح املعرفة حبكمة النيب 



بعصمتها والقرائن الناسخة واملخصصة يفتقر العلم هبا إىل العلم جبملة الناسخ واملنسوخ واخلاص والعام وشروط 
جه الذي وقع الفعل عليه واخلطاب ذلك وأما األفعال فان االستدالل هبا يفتقر إىل العلم بأهنا حجة وإىل العلم بالو

  املنقول إما منقول بالتواتر وال حاجة عن عدالة الرواة وضبطهم وإما ظن 

املستدل لعلة حكم األصل فانه ال يتوصل إليه إال استدالال باألمارات وجيب أن يعلم أن الغرض أن يظنها علة ألن 
  يعلمها حىت يطلب العلم وال يدركه 

ليس بقياس فانه إن كان استدالال بعلة وأمارة فال بد من االستدالل عليها وإن كان استدالال وأما االستدالل الذي 
بشهادة األصول من غري اعتبار علة وصح ذلك فانه يفتقر فيه إىل مثل ما ذكرناه يف القياس إال االستدالل على 

  العلة 
نفسه وغريه وحيكم على غريه وجيوز أن جيتهد يف فاذا اختص اإلنسان مبا ذكرناه جاز له أن جيتهد يف املسائل فيفيت 

مسألة من الفرائض إذا كان عاملا بالفرائض وإن مل يعلم ما عداه من ابواب الفقه ألن الظاهر من أحكام الفرائض أهنا 
ال تستنبط من غريها إال نادرا والذهاب عن النادر ال يقدح يف االجتهاد أال ترى أن اجملتهد قد خيفي عليه من 

  نصوص اليسري وال يقدح ذلك يف كونه من أهل االجتهاد ال

  باب يف كيفية فتوى املفيت

اعلم أنه ال جيوز للمفيت أن يفيت باحلكاية عن غريه بل إمنا يفيت باجتهاده ألنه إمنا يسأل عما عنده وال يسأل عن قول 
از للعامي أن يفيت مبا جيده يف كتب غريه وإن سئل أن حيكي قول غريه جاز له حكايته ولو جاز أن يفيت باحلكاية ج

الفقهاء ومىت مل يتقدم من املفيت اجتهاد يف املسألة وجب عليه االجتهاد فيها قبل الفتوى فان تقدم منه اجتهاد وقول 
يف املسألة وكان ذاكرا لذلك القول وطريقة االجتهاد مل جيب عليه جتديد االجتهاد ألنه كاجملتهد يف احلال وإن مل 

  يقة االجتهاد فهو يف حكم من ال اجتهاد له فالواجب عليه جتديد االجتهاد يذكر طر

وإذا مل جيز له أن يفيت ويؤخذ بفتواه فأحرى أن ال جيوز أن يأخذ اإلنسان بفتوى من مات ألنه ال يدري أنه لو كان 
لقول أنه قول ذلك حيا لكان ذاكرا لطريقة االجتهاد وراضيا بذلك القول وميكن أن يقال إن الظاهر من ذلك ا

الفقيه إىل أن مات وموته قد أزال عنه التكليف وال ميكن أن يقال إنه يلزمه إعادة اجتهاده فاذا أفىت اجملتهد باجتهاده 
مث تغري اجتهاده مل يلزم تعريف املستفيت تغري اجتهاده إذا كان قد عمل به وإن مل يكن قد عمل به فينبغي أن يعرفه إن 

مي إمنا يعمل به ألنه قول املفيت ومعلوم أنه ليس هو قوله يف تلك احلال وإذا أفتاه بقول جممع عليه متكن منه ألن العا
مل خيريه يف القبول منه وإن كان خمتلفا فيه خريه بني أن يقبل منه ومن غريه ال شبهة يف ذلك على قول من قال كل 

ألنه ليس بأن جيب عليه األخذ بقول أحد  جمتهد مصيب وعلى قول من قال إن احلق يف واحد أيضا هكذا جييء
املفتيني بغري حجة أوىل من اآلخر فان كان هذا التخيري معلوما من قصد املفيت مل جيب عليه أن خيريه لفظا بل يذكر 
قوله فقط وليس كذلك احلكم ألن احلاكم وضع لرفع اخلصومات فلو كان اخلصم خمريا بني الدخول حتت حكمه 

قطع اخلصومة وإذا اعتدل القوالن عند املفيت فقد ذكر قاضي القضاة يف الشرح أن له أن يفيت وترك الدخول مل تن
بأيهما شاء وقال أيضا له أن خيري املستفيت بني القولني والوجه أن يقال ينبغي أن خيري املستفيت أنه إمنا يفتيه مبا يراه 

ووجه القول اآلخر هو أنه كما جيوز أن يعمل املفيت  والذي يراه هو التخيري على قول من قال بالتخيري يف األحكام
  باي القولني شاء كذلك جيوز له أن يفيت بأيهما شاء 



  باب يف جواز استفتاء العامي للعلماء يف فروع الشريعة وتقليده إياهم فيها

خذ بقوله إال بعد أن منع قوم من شيوخنا البغداديني من تقليد العامي للعامل يف فروع الشريعة وقالوا ال جيوز أن يأ
  يبني له حجته وأجاز تقليده إياه 

يف ذلك أكثر املتكلمني والفقهاء وحكى قاضي القضاة يف الشرح عن أيب علي أنه أباح للعامي تقليد العامل يف مسائل 
مة االجتهاد من الفروع دون ما ليس من مسائل االجتهاد والصحيح جواز تقليده فيهما والدليل على ذلك إمجاع األ

قبل حدوث املخالف فان الصحابة ومن بعدهم كانوا يفتون العامة يف غامض الفقه وال يعرفوهنم أدلتهم وال ينبهوهنم 
على ذلك ويلزموهنم سؤاهلم إياهم وال ينكرون عليهم اقتصارهم على جمرد أقاويلهم وأيضا فليس خيلو العامي إذا 

ها بشيء أو ال يكون متعبدا فيها بشيء واإلمجاع مينع من أن ال حدثت به حادثة من الفروع إما أن يكون متعبدا في
يكون متعبدا فيها بشيء ألن األمة جممعة على أنه يلزمه الرجوع إىل العلماء فبعضهم يقول يقلدهم واملخالف يقول 

قام على الزوجة أو يسأهلم عن األدلة الشرعية ليعمل عليها وألنه إذا طلق طالقا خمتلفا فيه فإما أن يكون مباحا له امل
حمظورا عليه وليس بينهما واسطة وأيهما كان فهو تعبد وإن كان متعبدا فاما أن يكون حكم العقل أو حكم الشرع 

واإلمجاع مينع من األول ألن املخالف يلزمه سؤال العامل عن األدلة الشرعية ليعلمه إياها وألن كثريا من العامة ال 
سائل وإمنا يعلم ذلك أهل االجتهاد وإن لزمه حكم شرعي فإما أن يلزمه الوصول يعرف حكم العقل يف كثري من امل

إليه بالتقليد أو باالستدالل فان لزمه باالستدالل فإما أن يلزمه ذلك بأن يتعلمه عند كمال العقل ليصري من أهل 
مال العقل فاإلمجاع مينع من االجتهاد وإما أن يسأل العامل عن أدلة املسألة فيجتهد فيها فان لزمه التعليم عند ك

وجوب التعلم على كل أحد عند كمال عقله وألن انصراف الناس إىل التعلم املفضي إىل أن يكون اإلنسان من أهل 
االجتهاد إمهال ألمر الدنيا وإفساد حاهلا وما أحد أوجب على الناس إمهال الدنيا وأيضا فما اجلواب الذي يثبت به 

ل أن ينتهي إىل حال االجتهاد وما اجلواب إن فرط فلم يتعلم مث نزلت به حادثة يف صالته احلادثة يف حال تعلمه قب
وصيامه أو طالقه وإن ابتدأ يف احلال بالتفقه فاتته احلادثة وايضا فليس كل من تفقه صار من أهل االجتهاد حسبما 

  جند عليه كثريا ممن تفقه وإن لزمه أن يسأل العامل عن األدلة استدل هبا 

فمعلوم أنه الميكنه أن يستدل بالدليل الذي يذكره له إال بعد أن يعرف طرفا من اللغة وكيفية االستدالل باخلطاب 
وأنه ليس يف األدلة ما يعدل به عن ظاهرة من نسخ أو ختصيص أو غري ذلك فان رجع إىل قول العامل يف ذلك فقد 

لك إال يف الزمان الطويل وزمان احلادثة يضيق عن ذلك قلده وإن فحص عن األخبار ووجه املقاييس مل يتمكن من ذ
وقد ال ميكنه إذا عرف وفحص عن ذلك أن جيتهد فكثري من أصحاب احلديث يعرفون ما روي من احلديث وليسوا 

من أهل االجتهاد فاذا أبطلنا هذه األقسام مل يبق للعامي طريق إال التقليد وقد استدل على تقليد العامي العامل بأن 
  س على رجوع العامل إىل رواية املخرب الواحد قي

واحتج من منع من تقليد العامي يف الفروع بأن العامي ال يأمن أن يكون من قلده مل ينصح يف االجتهاد فيكون فاعال 
ملفسدة وهذا منتقض برجوع العامل إىل املخرب الواحد ألنه ال يأمن أن يكون قد كذبه يف خربه فيكون بامتثاله للخرب 

  فاعال للمفسدة 
فان قالوا مصلحة العامل أن يعمل خبرب من ظن صدقه من العامة وإن كان كاذبا قلنا وكذلك مصلحة العامي أن يعمل 

حبسب فتوى املفيت وإن كان غاشا وقاسوا التقليد يف الفروع على التقليد يف التوحيد والعدل بغري علة وكل قياس 



ىل خرب الواحد والفرق بينهما أن احلق يف التوحيد والعدل وغريمها حيصل ال ال علة فيه فباطل ويعارضون بالرجوع إ
حبسب حال اإلنسان وظنه بل احلق فيه واحد فاذا قلد فيه املقلد مل يأمن أن يكون من قلده مل يصب ذلك احلق وأما 

صة فال ميتنع أن الشرعيات فاحلق فيها كوهنا مصلحة وفعل اإلنسان قد يكون مصلحة له إذا كان على حال خمصو
يكون مصلحته مع أنه ليس من أهل االجتهاد أن يعمل حبسب فتوى املفيت فيأمن أن يكون مقدما على جهل وخطأ 
كما أن مصلحة العامل أن يعمل حبسب ما أخرب به الواحد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وايضا فالعامي إمنا يلزمه 

  النظر يف مسائل خمصوصة يف العدل 

يد وأدلتها عقلية حيتاج اإلنسان إىل تنبيه يسري ال يقطع عمره واحلوادث الطارئة يف الفروع كثرية بغري والتوح
  إحصاء واالجتهاد فيها ال يتم إال بأمور شرعية ال ميكن ضبطها واالستدالل هبا يف الزمان الطويل على ما قدمناه 

حلها إال بأن يكون من املربزين يف العلم فأوجبوا عليه فان قيل قد جيوز أن يطرأ على صاحب اجلملة شبهة ال ميكنه 
إذن أن يكون من املتناهني يف العلم قيل إن النظر على سبيل اجلملة ال حيدث معه مثل هذه الشبهة إال نادرا ومثل 

ن فليس ذلك إذا رجع فيه إىل تنبيه العامل على ما يف العقل من اجلواب مل يستغرق الزمان أما حدوث الفروع باإلنسا
  مبوقوف على أن يكون من أهل االجتهاد وال االستدالل عليها مركز يف العقول 

والدليل على أن للعامي أن يقلد يف مسائل االجتهاد من الفروع وفيما ليس من مسائل االجتهاد من الفروع هو أنا 
ن يكون من أهل االجتهاد ألنه ال مييز لو ألزمناه متييز مسائل االجتهاد مما ليس من مسائل االجتهاد لكنا قد ألزمناه أ

  ذلك إال أهل االجتهاد ويف ذلك من الفساد ما تقدم 
واحتجوا بأن ما ليس من مسائل االجتهاد احلق يف واحد منه فال يأمن العامي إذا قلده فيه أن يقلد يف خالف احلق 

فهو احلق واجلواب إن تقليده يف مسائل وليس كذلك مسائل االجتهاد ألن احلق فيها يف مجيع األقاويل فأيها قدمته 
االجتهاد أيضا ال يأمن معه أن يقلد من مل ينصحه يف االجتهاد وأفتاه خبالف ما أداه إليه اجتهاده فان قالوا مصلحة 
  العامي أن يعمل مبا يفيت به املفيت وإن غشه قيل ومصلحته أن يعمل مبا يفتيه به العامل وإن كان العامل غري مصيب فيه 

  اب يف شرائط االستفتاء وما جيب على املستفيت إذا أفتاه أهل االجتهادب

أما شرط االستفتاء فهو أن يغلب على ظن املستفيت أن من يستفتيه من أهل االجتهاد مبا يراه من انتصابه للفتوى 
  مبشهد من أعيان الناس وأخذ الناس عنه 

على سؤاله واستفتائه ومبا يراه من مسات الستر والدين وال وأن يظنه من أهل الدين مبا يراه من اجتماع اجلماعات 
شبهة يف أنه ليس للعامي أن يستفيت من يظنه غري عامل وال متدين بل جيوز له أن يستفيت كل من يرى ممن ال يظنه 

  عاملا وإمنا أخذ عليه هذا القدر من الظن ألنه ممكن له كما أن االجتهاد يف األدلة ممكن للعامل 
جيب على العامي إذا أفتاه أهل االجتهاد فهو أهنم إن اتفقوا وجب على املستفيت املصري إىل الفتوى اليت  فأما ما

اتفقوا عليها وإن اختلفوا وجب عليه االجتهاد يف أعلمهم وأدينهم ألن ذلك طريق قوة ظنه وهم ممكن له فجرى 
  جمرى قوة ظن اجملتهد يف املسائل 
عنه االجتهاد وهو ظاهر ألن العلماء يف كل عصر ال ينكرون على العامة ترك النظر وقد حكي عن قوم أهنم أسقطوا 

يف أحوال العلماء فان اجتهد يف أحدهم فاستوى عنده علمهم ودينهم كان خمريا يف األخذ بأي أقاويلهم شاء فأيها 
از له أن خيتار اإلباحة مىت اختاره وجب عليه ألنه ليس بعضهم بقبول قوله أوىل من بعض ولقائل أن يقول إنه إذا ج



شاء وأنه إن اختار األخذ باحلظر كان له العدول عنه إىل اإلباحة فقد صار الفعل مباحا ألنه لو تركه مىت شاء وليس 
  له واحلال هذه أن يعتقد حظره 

أن يقول له وقال قاضي القضاة إهنما إذا تساويا مل يكن له األخذ باألخف من األقاويل طلبا منه للتخفيف ولقائل 
ذلك ألن املفتيني إذا استويا صار األخف رخصة واحتج من أوجب األخذ بأثقل القولني مبا روي عن النيب صلى اهللا 
عليه و سلم أنه قال احلق ثقيل مريء والباطل خفيف ويبء واجلواب إن هذا اخلرب من أخبار اآلحاد وليس فيه ايضا 

ن احلق ثقيل وألنا حنن نقول بذلك ألنه خمالف للشهوة على أن النيب إن احلق أثقل من كل ثقيل وإمنا يدل على أ
  صلى اهللا عليه و سلم إمنا عىن أن الباطل يف الغالب خفيف ألن العبادات من النصارى واهلند باطلة 

جب أكثرها وهي ثقيلة جدا فان غلب على ظنه أهنما وإن كانا من أهل الدين متساويان يف العلم وأحدمها أدين فالوا
عليه اتباع األدين ألن الثقة به اقوى وإن تساويا يف الدين وتفاضال يف العلم فذكر يف العمد أن قوما جوزوا له تقليد 
األنقص يف العلم وهذا القول يسقط عنه االجتهاد يف أعلمهما إذ كان لو تبني له أعلمهما كان له العدول عنه وقال 

ن النفس إليه أسكن وجرى التفاضل يف العلم جمرى التفاضل يف الدين يف شرحه ليس له األخذ إال بقول األعلم أل
فأما إن كانا عاملني دينني وكان أدينهما أنقصهما علما حيتمل أن يقال إهنما سواء واألوىل أن يرجح قول األعلم 

كتدبري الدنيا فلم لزيادته فيما يعني على االجتهاد والوقوف على الصواب ومثل هذا النصر ال خيفى على العوام ألنه 
  يسقط عنهم 

  باب يف أنه ليس للعامي أن يقلد يف أصول الدين

منع أكثر املتكلمني والفقهاء من التقليد يف التوحيد والعدل والنبوات واباح قوم من اصحاب الشافعي أن يقلد يف 
  ا ذلك ومل خيتلفوا يف انه ليس له أن يقلد يف أصول الشريعة كوجوب الصالة وأعداد ركعاهت

والداللة على املنع من ذلك هي أن املكلف مأخوذ عليه العلم هبذه األمور واملقلد ليس بعامل ألنه جيوز خطأ من يقلده 
وألن من أباحه ذلك وأوجب عليه املعرفة بأصول الدين والشريعة فقد ناقض ألن املعرفة بوجوب الصالة والصيام 

قلد يف صدقه فقد قلد يف وجوب كل ما أخرب بوجوبه وإن جاز أن ال تصح إال مع املعرفة بصدق من جاء هبما فان 
  يعلم صدقه بالتقليد جاز أن يعلم أصول الشريعة بالتقليد 

  باب يف اجملتهد هل له أن يقلد غريه من اجملتهدين كالصحايب وغريه

لقول بعضهم مزية قال أبو علي له أن يأخذ بقول الواحد من الصحابة وإن كان يف الصحابة من خيالفه فان حصل 
أخذ به وإن تساووا كان اجملتهد خمريا وحكى قاضي القضاة أن األوىل أن جيتهد اجملتهد ويعمل على اجتهاده فان 

خالف الصحايب جاز وحكي عن حممد بن احلسن أنه جعل األصول أربعة ذكر منها إمجاع الصحابة واختالفها فجعل 
ول املختلف فيه وذكر الشافعي يف رسالته القدمية جواز تقليد االختالف من األصول تقتضي جواز األخذ بالق

الصحابة ورجح قول األئمة منهم ومنع أكثر الفقهاء اجملتهدين من ذلك واختلفوا يف جواز تقليد العامل من هو أعلم 
منه  منه من الصحابة وغريهم فجوز ذلك حممد بن احلسن وعن أيب حنيفة روايتان إحدامها جوازه واألخرى املنع

وأجاز ابن سريج تقليد العامل من هو أعلم منه إذا تعذر عليه وجه االجتهاد وأكثر الفقهاء مينعون من تقليد العامل من 
  هو أعلم منه 



  وقد احتج للمنع من ذلك بأشياء 
ناظرهتم منها أنه لو جاز لغري الصحابة من اجملتهدين تقليد الصحابة جاز لبعضهم تقليد بعض ولو جاز ذلك مل يكن مل

يف املسائل فائدة واجلواب إن من الناس من جيوز لغري الصحابة من اجملتهدين أن يقلد بعضهم بعضا ويقول الفائدة يف 
اجتهادهم يف املسألة أن االجتهاد والعمل حبسبه أوىل من التقليد وال ميتنع أيضا أن جيوز لغريهم تقليدهم وجيب 

  عليهم الفحص والنظر مع ذلك 
لصحابة كانت تترك آراءها خلرب تسمعه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فبأن جيب على غريهم العمل ومنها أن ا

باخلرب وبترك رأي الصحايب أوىل ولقائل أن يقول إن الصحابة كانت تترك آراءها للخرب إذا كان صرحيه خبالف 
  جيوز مع أن رأي  رأيها وإذا تغري اجتهادها بسماعها والنظر فيه وهكذا يلزم غريها ألنه ال

اجملتهدين خبالف قول الواحد من الصحابة أن يترك اجتهاده ويصري إىل قول الواحد وإمنا جيوز له األخذ بقول 
الواحد من الصحابة مع اخلرب إذا احتمل اخلرب االجتهاد ومل جيتهد فيه فال ميتنع أن يصري إىل قول الواحد من 

  كما نقوله يف التابعني مع إمجاع الصحابة الصحابة وجيب على ذلك الواحد أن جيتهد 
ومنها أن اجملتهد متمكن من االجتهاد لتكامل اآلية فلم جيز مع متكنه من العمل باجتهاده أن يصري إىل قول غريه كما 

د يف مل جيز أن يصري إىل قول غريه يف العقليات ملا متكن من النظر واالستدالل عليها ولقائل أن يقول إمنا مل جيز التقلي
العقليات ألن املطلوب منها العلم والعلم ال حيصل بالتقليد لتجويزنا خطأ من يقلده والغرض مبسائل االجتهاد العمل 

التابع للظن وقد حيصل الظن بتقليد العامل فال ميتنع أن يرد التعبد به وعلى أن إحالتهم ذلك إما أن يكون بالسمع 
ما حييل ذلك فهو الدليل ال ما ذكروه اآلن أو بالعقل ومعلوم أن العقل وليس يف السمع ما حييل ذلك وإن كان فيه 

ال جيوز التعبد بذلك ألن العمل حبسب االجتهاد مصلحة لغريه من اجملتهدين كما هو مصلحة للعامي وكما أن تقليد 
  اجملتهدين مصلحة لغريهم 

ايب أو غريه ملا جاز ترك رأيه واألخذ برأي ومنها أن اجملتهد لو أداه اجتهاده إىل خالف قول من هو أعلم منه صح
األعلم فيجب أن ال جيوز له ذلك وإن مل جيتهد ألنه ال يأمن لو اجتهد أن يؤديه اجتهاده إىل خالف ذلك القول 

ولقائل أن يقول ال ميتنه أن تكون مصلحته إذا اجتهد العمل على ما يؤديه إليه اجتهاده وإن مل جيتهد كان األخذ مبا 
من أقاويل السلف مصلحة أال ترى أنه جيوز ورود التعبد بذلك وعلى أن هذا مينع من تقليد العامي ألنه ال  خيتاره

  يأمن لو فعل ما يتمكن به من التفقه مث اجتهد أن يؤديه اجتهاده إىل خالف قول من قلده 
إىل ما هو أنقص منه كما ال  ومنها أن اجملتهد يتمكن من الوقوف على احلكم باجتهاده فلم جيز له العدول عن ذلك

  جيوز للمتمكن من العلم العدول 

عنه إىل الظن ولقائل أن يقول إن العقل ال مينع من أن تكون مصلحة املتمكن من العلم العمل على ظنه فاألصل غري 
د مسلم ويبطل ما ذكروه بالعامي إذا متكن من التفقه حىت يصري من أهل االجتهاد وكل هذه الوجوه حييل ورو

  التعبد بتقليد اجملتهدين وقد بينا أن العقل ال حييل ذلك 
والوجه الصحيح يف املسألة هو أن يقال إن اجتهاد اجملتهد وعمله حبسب اجتهاده متعبد به ألنه بذلك يكون مطيعا 

بذلك أوىل من  هللا تعاىل ألن اهللا تعاىل ما نصب األمارة إال وقد أراد من اجملتهد أن جيتهد فيها وليس بعض اجملتهدين
بعض وليس جيوز إثبات بدل هلذا املراد املتعبد به إال لداللة عقليه أو مسعية وال دليل يدل عليه فوجب نفيه وهذا إمنا 

  يصح إذا أجيب عن شبه املخالفني 



  وقد احتجوا بوجوه 
بسنيت وسنة اخللفاء  منها قول النيب صلى اهللا عليه و سلم أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقوله عليك

الراشدين بعدي وقوله اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر وقوله ضرب اهللا باحلق على لسان عمر وقلبه وقوله 
احلق بعدي مع عمر وقوله اللهم أدر احلق مع علي حيث ما دار فاجلواب إن هذه أخبار آحاد ال يستدل هبا على 

ديتم وقوله عليكم بسنيت وقوله اقتدوا باللذين من بعدي خطاب مواجهة ملن يف العلم على أن قوله بأيهم اقتديتم اهت
ذلك العصر ممن ليس بصحايب أن يتبع الصحابة ومن مل يكن صحابيا يف ذلك العصر فليس من أهل االجتهاد فجاز 

ن قوله بأيهم له أن يقلد وقد نبه بذلك على أن غريهم من أهل األعصار من العامة جيوز أن يقلد علماءه على أ
اقتديتم وقوله اقتدوا باللذين ليس بعموم يف وجوه االقتداء فيحتمل أن يكون املراد به االقتداء هبم يف روايتهم ألنه 

يقال ملن اتبع رواية غريه إنه قد اقتدى به إي اقتدى بروايته وصدق حديثه على أن قوله صلى اهللا عليه و سلم 
  عليك بسنيت وسنة اخللفاء يفيد 

وب األخذ بسنة اخللفاء وليس أحد يوجب ذلك إال على العامي إذا مل جيد غريهم ممن يفتيه فعلمنا أن ليس املراد وج
به الفتوى وقوله احلق بعدي مع عمر وقوله اللهم أدر احلق مع علي يدل على أن قوهلما حق وصواب والقائلون بأن 

  ن تقليدمها كل جمتهد مصيب ال يأبون ذلك وكثري منهم مينع العامل م
ومنها أن بعض الصحابة كان يرجع إىل قول بعض عند مساعه من غري أن يسأله عن دليله حنو ما روي أن عمر رجع 
إىل قول علي ومعاذ ومل ينكر عليه أحد من السلف وبايع عبد الرمحن عثمان على اتباع سنة ايب بكر وعمر واجلواب 

ومعاذ عند مساعه أو خطر به وجه قوهلما من غري أن ينبهه قوهلما أنه جيوز أن يكون تنبه عمر على وجه قول علي 
على ذلك وقد يفهم احلاضرون ذلك فلحسن ظن الصحابة بعمر صرفوا أمره إىل ذلك فلم ينكروا عليه يبني ذلك 

أن اإلنسان إذا تردد بني رأيني يف احلرب مث صمم على أحدمها فقال له قائل ليس هذا بصواب بل الصواب كذا 
ذا فقال له صدقت فهم احلاضرون أنه إمنا صدقه ألنه إمنا تنبه على وجه الرأي إما من ذلك الكالم أو من غريه وك

وليس كذلك إذا عملت الصحابة خبرب مروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ألن العادة تقتضي أهنم إمنا عملوا 
ألون عن األخبار ليعملوا هبا والعادة يف العلماء أن يسأل ألجل اخلرب ال أهنم تنبهوا على وجه االجتهاد ألهنم إمنا يس

بعضهم بعضا ال ليعمل على قوله لكن ليتنبه على وجه القول يبني ذلك أن وكيال يف ضيعة إذا اشتبهت عليه أمورها 
نه فقال أيكم مسع من موكلي يف هذا شيئا فقال قائل مسعه يقول كذا وكذا فعمل الوكيل على ذلك علم احلاضرون أ

إمنا عمل على ما حكي له ال على االجتهاد وليس كذلك لو ترك برأيه وصوب رأي غريه مع أنه من أهل الرأي 
  واحلزم 

ومنها أن قول اجملتهد صواب وكل صواب جائز اتباعه واجلواب إن القائلني بأن احلق يف واحد ال يسلمون أن كل 
  جمتهد حمق والقائلون بأن 

قول كان حقا وصوابا من قائل فليس جيب أن يكون حقا وصوابا من غريه أال ترى كل جمتهد مصيب يقولون كل 
  أنه ليس بصواب ممن أداه اجتهاده إىل خالفه 

فاذا ثبت ذلك فمن قال أنه ال جيوز للمجتهد أن يقلد الصحايب فانه ال جيوز ختصيص عموم القرآن والسنة بذلك إذ 
قاضي القضاة أنه يلزمه جواز ختصيص العموم به ألنه قد جعله ليس هو حجة ومن أجاز للمجتهد تقليده فذكر 



حجة وليس يظهر ذلك ألن هلم أن يقولوا إمنا جنوز للمجتهد تقليد الواحد من السلف إذا مل يظهر عموم خبالفه فان 
  ظهر ذلك مل جيز ختصيصه بقول واحد من السلف 

  باب القول يف إصابة اجملتهدين

ل األدلة الشرعية ويف كيفية االستدالل هبا واجتهاد اجملتهدين فيها وجب أن نتكلم يف اعلم أنا ملا تكلمنا يف مح
إصابتهم واجتهادهم وذلك يتضمن أبوابا منها ذكر اختالف الناس يف أن كل جمتهد مصيب وما الذي كلف اهللا 

مسائل االجتهاد وما ليس  اجملتهد ومنها هل دل الدليل على ذلك أم ال ومنها األشبه والقول فيه ومنها الفرق بني
من مسائل االجتهاد ومنها أنه ال جيوز أن يكون اجملتهدون يف األصول على اختالفهم مصيبني وحنن نأيت على هذه 

  األبواب على هذا الترتيب بعون اهللا وحسن توفيقه إن شاء اهللا تعاىل 

  باب يف ذكر اختالف الناس يف أن كل جمتهد يف الفروع مصيب

يف ذلك فقال أبو اهلذيل وابو علي وابو هاشم إن كل جمتهد يف الفروع مصيب يف اجتهاده ويف  اختلف الناس
  حكمه الذي اداه إليه اجتهاده وقد 

حكي ذلك عن أيب حنيفة وحكاه عن الشافعي بعض أصحابه وهو ظاهر قوله يف بعض املواضع ألنه قال إن كل 
املريسي إن احملق من اجملتهدين واحد ومن عداه خمطىءيف  جمتهد قد أدى ما كلف وقال األصم وابن عليه وبشر

اجتهاده وفيما أداه إليه اجتهاده وقالوا إن على احلق دليال يعلم به املستدل أنه قد وصل إىل احلق وجيب نقض 
لظاهر احلكم مبا خالف احلق وقال غريهم ممن قال هبذه املقالة على احلق دليل وإن اجملتهد يعتقد أنه قد أصابه يف ا

دون الباطن وقد حكى بعض أصحاب الشافعي ذلك عن الشافعي وحكى بعضهم عن أيب حنيفة أيضا أنه قال احلق 
يف الواحد ومن الناس من قال إن ما عدا احملق من اجملتهدين مصيب يف اجتهاده خمطىء يف احلكم وهم القائلون 

د قالوا وهذا هو الذي لو نص اهللا على احلكم لنص عليه باألشبه ألهنم جعلوا أشبه عند اهللا قالوا وهو مطلوب اجملته
وال شبهة يف أن ذلك األشبه هو واحد ما عداه خطأ وقالوا ما كلف اإلنسان أصابه األشبه وحكي عن حممد القول 

باألشبه وحكاه سفيان بن سحبان عن ايب حنيفة وحكى قوم عنه أن اجملتهد خمطىء خطأ موضوعا عنه وقد حكي 
شبه عن ايب علي ألنه قال ال ميتنع أن يكون الفرع ببعض األصول اشبه عنه اهللا ومير يف كالمه مثل قول القول باأل

ايب هاشم وعن الشافعي أن يف كل مسألة ظاهرا وإحاطة وكلف اجملتهد الظاهر ومل يكلف اإلحاطة وعنه إن يف كل 
  حادثة مطلوبا معينا ومل يكلف املرء إصابته 

بأن كل جمتهد مصيب ممن قال باألشبه أنه ما كلف املرء إصابة األشبه وإمنا كلف االجتهاد ومل خيتلف القائلون 
والعمل عليه ومل يقل أحد أن اجملتهد خمطىء يف اجتهاده مصيب يف احلكم ألن من أخطأ يف االجتهاد وقصر فيه لو 

  ظر أصال قال باحلق اتفاقا من غري طريقة كان قوله خطأ ألنه كمن قال تنحيتا من غري ن

فصار حمصول هذا االختالف هو أن من الناس من قال كل اجتهاد اجملتهدين صواب ومنهم من قال إن الصواب منه 
واحد وما عداه خطأ واختلف من قال كل واحد صواب فمنهم من قال احكام تلك االجتهادات كلها صواب 

واختلف من قال إن الواحد منها صواب هل أيضا ومنهم من قال إن الواحد منه صواب وهو األشبه والباقي خطأ 



على ذلك احلق دليل أم ال فقال قوم عليه دليل يعلم أنه وصل إليه يف الظاهر والباطن وقال قوم عليه دليل يعلم أنه 
  موصل إليه يف الظاهر دون الباطن 

ه على اختالفه صواب ولك أيضا أن تقول اختلف الناس يف أحكام اجملتهدين يف الفروع فقال قوم مجيع ما حكم ب
وقال آخرون الواحد مما حيكم به صواب دون ما عداه ومل خيتلف من قال كل أحكامهم صواب يف أن اجتهادهم 
كله صواب واختلف من قال إن الواحد من أحكامهم صواب يف أن اجتهادهم كله صواب واختلف من قال إن 

  واب أو الواحد منه صواب فقط الواحد من أحكامهم صواب والباقي خطأ هل اجتهادهم كله ص
فهذه مجلة اختالف الناس يف هذه املسألة واعلم أنه ينبغي أن يعلم ما الذي كلف اجملتهد حىت يصح أن ينظر هل 

  مجيع اجملتهدين قد أصابوا أم ال 

  باب فيما كلف اجملتهد فعله

دليل قاطع وأن يعمل حبسبه وقال اعلم أن الناس اختلفوا يف ذلك فقالت طائفة كلف اجملتهد يف الفروع إصابة 
آخرون إمنا كلف العمل حبسب األمارة ال حبسب الداللة وليس على أعيان الفروع أدلة واختلف هؤالء فقال 
بعضهم كل اقاويل اجملتهدين يف الفروع صواب وقال آخرون ليس كل اقاويلهم صوابا واختلف من قال كل 

  أقاويلهم صواب فقال بعضهم يف 

ه مطلوب وهو حكم لو نص اهللا تعاىل يف املسألة لنص عليه ونفى الباقون هذا األشبه وقالوا ليس مطلوب املسألة أشب
اجملتهد إال الظن لألمارة ليعمل على حسب ظنه وحنن نبني أنه يلزم اجملتهد أن جيتهد لظن أقوى األمارات أو لظن 

ى األمارات ال جيوز له يف تلك احلال أن يعمل تعارض األمارات إن جاز أن تتعارض مث نبني أنه إذا ظن قوة إحد
على أضعف األمارات يف نفسه فالداللة على أنه يلزمه االجتهاد ليظن األمارة األقوى أو يظن تعارض األمارات هي 
أن اجملتهد طالب فإما أن يطلب باجتهاده الظفر بدليل أو أمارة فليس جيوز أن يكون طلبه الظفر بدليل ألن من يقول 

الفروع أدلة ال خيلو إما أن يعين بذلك أن أعيان الفروع تتناوهلا أدلة وإما أن يعين به أن األمارات وإن تناولت على 
الفروع فاألدلة دالة على وجوب العمل على تلك األمارات فان عىن الثاين فهو قولنا وإن عىن األول فهو فاسد ألن 

ترة وال إمجاع وإمنا تتناوهلا أخبار آحاد ومقاييس مظنونة العلل أكثر الفروع ليس عليها نصوص قرآن وال أخبار متوا
وكثري من الفروع وإن تناولتها االيات فانه ملا كانت تلك اآليات تعارضها أخبار آحاد ومقاييس ختصصها صارت 

وليس تلك الفروع من مسائل االجتهاد وصار طريقها الظن فصح أنه ليس يطلب اجملتهد يف الفروع الظفر باألدلة 
بعد ذلك إال أنه يطلب الظفر باألمارة وال خيلو إما أن جيب عليه أن جيتهد ويبذل جمهوده ليغلب على ظنه األمارة 
األقوى أو ال جيب عليه ذلك بل جيوز له أن يقتصر على أول خاطر وقد أمجع أهل االجتهاد أنه ليس له ذلك بل 

قوى من غريها أو أن األمارات متعارضة إن جاز ذلك وأمجعوا ينبغي أن يستفرغ جهده ليغلب على ظنه أن األمارة أ
على أنه ال جيوز إذا غلب على ظنه أن األمارة أقوى من غريها أن ال يعمل عليها وأن يعمل على األمارات األضعف 

وجاز يف ظنه وألن أضعف األمارتني جتري مع أقوامها جمرى األمارة مع الداللة وإن غلب على ظنه تعارض األمارات 
  ذلك كان خمريا ألنه ليس بأن حيكم باحدامها أوىل من األخرى 

فان قيل فما معىن قولكم إن األمارة اقوى من غريها وأشبه بأن يعلق احلكم عليها قيل قولنا أشبه قد يراد به كثرة 
هذا احلكم أشبه ان يكون الشبه ويراد به معىن األوىل مثال األول قولنا زيد أشبه بعمرو منه خبالد ومثال الثاين قولنا 



مرادا هللا تعاىل أي هو األوىل واألقوى ومثاله يف األمارات قولنا هذه العلة اشبه أن يعلق هبا احلكم وأن تكون علة 
  احلكم أي كوهنا علة أوىل من كون غريها علة لقوهتا يف نفسها 

يل هلم ألن يف العلل ما خيتص بنوع من فان قيل مل قلتم يف األمارات ما هو أشبه بأن يتعلق به احلكم من غريه ق
الترجيح ال خيتص به غريه من العلل وما يترجح على غريه فانه يكون أوىل وأشبه بأن يكون علة احلكم فان قيل 

كون العلة أشبه يرجع إىل ظننا أهنا أوىل بأن يتعلق احلكم هبا أو إىل قوة األمارة الدالة على أن احلكم يتعلق هبا قيل 
أن اجملتهد يظن أن األمارة يف نفسها أقوى فكذلك نقول وإن أريد أن كون األمارة أوىل هو ظننا فذلك إن أريد 

باطل ألن كوهنا أوىل راجع إليها وهو مظنون الظن ومدلول األمارة أال ترى أهنم يقولون ظننا العلة أوىل واألمارة 
وال مدلول األمارة هو األمارة وأيضا فان الظن  دلت على أن العلة أوىل وال جيوز أن يكون مظنون الظن هو الظن

لكون الوصف علة إمنا يقوى لقوة أمارته وقد أقر السائل أن األمارة الدالة على صحة العلة تكون أقوى واألمارة 
إذا كانت أقوى اقتضت كون مدلوهلا أقوى وأوىل بالثبوت فإن قالوا قوة األمارة لألمارة االخرى ترجع إىل قوة 

خرى يقال هلم لو دلت على هذه األمارة أمارة أخرى أدى ذلك إىل أمارات ال هناية هلا وأيضا فان األمارة أمارة أ
الدالة على صحة العلة راجع إليها حنو وجود احلكم عند وجودها وارتفاعه عند ارتفاعها وحنو كون الوصف مؤثرا 

املال ومجيع ما يرجح به العلة يرجع إليها ويتعلق يف جنس ذلك احلكم يف االصول كالبلوغ املؤثر يف رفع احلجر عن 
  هبا من حنو كوهنا مستنبطة من أصل معلوم احلكم أو كوهنا ثابتة بتنبيه 

النص إىل غري ذلك وكذلك ترجيح خرب ثقة على خرب ثقة بكونه أضبط وأعرف بالقصد وأشد تدينا وتوقيا ترجيح 
ا فان قيل أليس قد تتساوى العلتان يف وجوه الترجيح فال تفضل ال يرجع إىل الظن بل يرجع إىل األمارة ويتعلق هب

إحدامها على األخرى قيل إن صح ذلك كان العبد فيها خمريا ومل مينع ذلك كون بعض العلل أوضح وأقوى من 
  غريها 

ي كلفه وإذ قد بينا أن اجملتهد قد كلف أن يظن األمارة األقوى ويعمل عليها فلننظر هل جيوز أن يكون الظن الذ
اجملتهدون أكثر من واحد فيجوز أن يكون احلق أكثر من واحد وكل جمتهد مصيب أم ال جيوز أن يكون الظن الذي 

  كلفوه إال واحدا فيمتنع أن يكون كل جمتهد مصيبا بل يكون احلق واحدا فقط 

  باب يف أن إصابة اجملتهدين يف الفروع على اختالفهم جائز غري ممتنع

ن إذا اختلفوا يف األحكام التابعة لألمارات كان جيوز أن تدل داللة على أن مجيعهم مصيبون ملا اعلم أن اجملتهدي
  كلفوه عند كثري من الناس ومنع آخرون من جواز ذلك 

  واستدل مانعو ذلك بأشياء 
م وهذا باطل منها أنه لو جاز أن يكون اجملتهدون يف الفروع مصيبني جاز مثله يف اجملتهدين يف األصول على اختالفه

ألهنم مجعوا بينهما بغري علة والفرق بينهما هو أن معىن اإلصابة ميكن يف الفروع وال ميكن يف األصول ألن اعتقادي 
النفي واإلثبات املتنافيني ال يكونان علمني بل يكون أحدمها جهل وذلك مينع من اجتماعهما يف احلسن والتكليف 

  لى شخصني أو على شخص واحد يف وقتني أو على وأما األفعال املتضادة فيصح أن جيب ع

شرطني يف وقت واحد فاذا صح ذلك صح أن يكون االعتقادان لوجوهبا علمني وحسنني داخلني حتت التكليف ألن 
  متعلقهما غري متناف 



ة بأن ومنها قوهلم لو جاز أن يكون كل جمتهد مصيبا جلاز أن يكون الفعل الواحد حالال حراما واملرأة حمللة حمرم
يؤدي اجتهاد أحدمها إىل هذا واجتهاد اآلخر إىل ذلك فاجلواب أن االجتهاد إمنا يؤدي اجملتهد إىل أن الفعل حرام 

عليه ال على غريه ممن مل يؤده اجتهاده إىل ذلك وال اختار تقليده ويؤدي اجتهاد اآلخر إىل أن الفعل حالل له دون 
ه وليس ذلك مبتناف وال يتناىف كون االستمتاع باملرأة حالال ألحد اجملتهدين من مل يؤده اجتهاده إليه وال اختار تقليد

وملن أراد تقليده حراما على اجملتهد اآلخر وملن أراد تقليده كما أن املرأة حرام على من طلقها حالل ملن تزوجها فما 
  لطالق املانع من أن يكون االجتهاد حيرم عنده الفعل وحيل كما حيرم وحيل عند العقد وا

ومنها قوهلم إن القول باصابة اجملتهدين على اختالفهم يؤدي إىل التهارج بأن يؤدي اجتهاد أحدهم إىل ضد ما أدى 
إليه اجتهاد اآلخر فال يكون األخذ بأحدمها أوىل من اآلخر وليس كذلك إذا كان احلق يف واحد ألن األخذ به أوىل 

ل عليه فاجلواب انه ليس جيب فساد ما حصل فيه ضرب من التعارض وميكن األخذ به ألجل ما نصبه اهللا من الدلي
إذا أمكن تأويله على وجه صحيح أال ترى أن الواجدين للميتة ما ال ميسك إال رمق أحدمها ليس بأن يأخذه أحدمها 

ارج ألنه أوىل من اآلخر وال يكفيهما مجيعا فيقال ميسك كل واحد منهما رمق نفسه ببعضه ومع هذا مل يؤد إىل الته
ميكن خترجيه على وجه صحيح بأن يقال يكون ملن سبق أو يأكل كل واحد منهما بعضه فيمسك به رمقه ويبقى 

بعض املدة رجاء أن يأيت كل واحد منهما الفرج يف تلك املدة اليسرية فان ماتا أو أحدمها فاهللا املعوض هلما وكذلك 
  نقسم احلوادث النازلة باملكلفني لنرى أنه ال هتارج فما ذكروه فنقول  اجملتهدان إذا اختلفا ميكن أن ال يتهارجا مث إنا

احلوادث إما أن تنزل مبقلد أو جمتهد فان نزلت مبقلد فإما أن ختصه أو تتعلق بغريه فان خصته رجع فيها إىل الفقهاء 
للمخالف أن يقول بذلك  فقلدهم فان اختلفوا عليه قلد أعلمهم وأدينهم عنده وإن تكافئوا عنده كان خمريا وال بد

إذا كان ممن يسوغ للعامي التقليد وإن تعلقت احلادثة به وبغريه حنو أن تكون خماصمة يف مال جاز أن يصطلحا فيه 
فان مل يصطلحا أو كانت املنازعة يف غري مال فصل القاضي بينهما إن كان أو رضيا مبن يقضي بينهما وال بد خلصمنا 

كانت احلادثة نازلة مبجتهد فإما أن ختصه وإما أن تتعلق بغريه فان خصته عمل على من أن جييب بذلك ايضا وإن 
اجتهاده وإن تكافأ عنده االجتهادان كان خمريا عند الشيخني وعند أيب احلسن يراجع اجتهاده إىل أن يترجح عنده 

عة الرجل مع زوجته يف أحدمها فان تعلقت احلادثة به وبغريه بأن تكون منازعة يف مال أو يف استمتاع كمناز
استباحتها ومها من أهل االجتهاد فاهنما إن مل يصطلحا يف احلال رجعا فيه وفيما ال جيوز الصلح فيه إىل قاض إن كان 

أو رضيا مبن يقضي بينهما وسواء كان صاحب احلادثة حاكما أو غري حاكم ألنه ال جيوز أن يقضي لنفسه على 
احلكم على القاضي كان خمريا بني احلكمني إذا تكافأت عنده األمارات أو راجع خصمه ألنه متهم خلصمه فان اشتبه 

االجتهاد أو نصب من يقضي بني اخلصمني وهذه املسألة تلزم ايضا خصومنا ألهنم يوجبون الرجوع إىل احلكم عند 
رمي أو بالتحليل على ما التنازع سواء قالوا باألمارات أو باألدلة ألهنما مجيعا قد تشتبهان فان حكم القاضي بالتح

يؤديه اجتهاده إىل ما حكم به كان له األخذ به وإن حكم بتحرمي الزوجة على الزوج وهو يرى إباحتها أو باإلباحة 
وهو يرى حترميها فقد قيل جيب عليه املصري إىل ذلك وتصري الزوجة مباحة له إذا حكم احلاكم بإباحتها وإن كان قد 

شرط يف إباحتها ما مل حيكم خبالفه عليه حاكم وقيل إذا حكم عليه باباحة املرأة حاكم  رأى هو حظرها ألن اجتهاده
وهي عنده حرام استأنف طالقها وازال اإلشكال وإن كان أحد اخلصمني جدا وهو يرى املقامسة واآلخر أخا وهو 

  يرى أن املال 



ف ما فيه االختالف حىت يسبق اجتهاد كله للجد أمكن أن يصطلحا أو حيتكما إىل من يقضي بينهما وميكن إيقا
أحدمها إليه فان أدى اجتهاد اجلد إلىأن املال له يف حال ما أدى اجتهاد األخ إىل املقامسة فصل احلاكم بينهما وال 

  هتارج يف ذلك 
أن اجملتهد فأما الداللة على أنه ال ميتنع العقل أن يكون اجملتهدون يف الفروع على اختالفهم مصيبني فهي أنا قد بينا 

إمنا كلف أن يعمل حبسب ظنه لألمارة األقوى وليس مبمتنع يف العقل أن يظن اجملتهد قوة بعض األمارات ويظن غريه 
قوة من غريها من األمارات فيلزم كل واحد منهما أن يعمل حبسب ما ظنه وإن اختلف الفعالن فيكون كل واحد 

متنع يف العقل أن يكون الفعل واجبا على زيد وضده ونقيضه على منهما يف فعله ملا يفعله مصيبا ملا كلف وليس مب
غريه يف ذلك الوقت وجيوز أن جيب عليه ضده أو نفيه يف ذلك الوقت على غري ذلك الشرط فيكون الفعل مصلحة 
على شرط وضده ونفيه مصلحة على شرط آخر وقد جاء التعبد العقلي بذلك والشرعي أال ترى أنه جيب على زيد 

ل إذا خاف التلف يف تركه وجيب عليه وعلى غريه تركه إذا خاف التف يف فعله ومباح للزوج االستمتاع األك
بزوجته وحمرم ذلك على غريه وعليه أيضا إذا طلقها وجتب على الطاهر الصالة وحترم على احلائض فاذا جاز تناول 

مصلحة إذا أدى االجتهاد إليه ومفسدة إذا أدى  التكليف لالمور املتنافية على هذه الوجوه مل ميتنع أن يكون الفعل
االجتهاد إىل غريه فيكون التكليف تناوله وتناول ضده هبذين الشرطني فمن أداه اجتهاده إىل وجوب الفعل كان 
مكلفا فعله ومن أداه إىل حترميه كان مكلفا تركه فيكونان بفعلهما مصيبني ملا كلفا ويكون اعتقاد وجوبه على من 

هاده إىل وجوبه عليه علما واخلرب عن وجوبه عليه صدقا وكذلك اعتقاد نفي وجوبه واخلرب عن نفي وجوبه أداه اجت
على من أداه اجتهاده إىل نفي وجوبه كما أن اعتقاد الطاهر وجوب الصالة عليها علم وخربها عن ذلك صدق 

  وكذلك اعتقاد احلائض نفي 

وكذلك القول يف املقلدين إذا اختار أحدمها تقليد مثبت وجوب الصالة عليها علم وإخبارها عن ذلك صدق 
  الوجوب واختار اآلخر تقليد نايف الوجوب 

فان قيل إنا ال مننع أن جيب الضدان على شخصني وعلى شخص واحد وعلى شرطني ولكن ليس حيصل هذان 
جتهاد يف األمارات ومىت الشرطان يف االجتهاد ألن اجملتهد إمنا جيوز له العمل على اجتهاده إذا استقصى اال

استقصاها وكانت األمارات متكافئة فانه يقف على ذلك ويكون فرضه التخيري وإن كان فيها ما هو أقوى من غريه 
فانه يقف على ذلك ويلزمه العمل عليه فقط وال جيوز أن ال يقف عليه إال إذا قصر يف االجتهاد ومىت قصر فيه مل 

مينع بطء فهم بعض اجملتهدين من الوصول إىل أقوى األمارات ألن اإلنسان ال  جيز له العمل عليه وليس جيوز أن
جيوز أن يكون من أهل االجتهاد إال وهو من ذوي الفهم ويكون عارفا بوجوه الترجيح وطرق االجتهاد وإن جاز 

إليه ولو  أن ينحصر فهم غريه وذلك يقتضي أن يكون ظفره باحلق ابطأ من ظفر غريه وال يقتضي امتناع وصوله
جاز أن يقال إن من اجملتهدين من ميتنع عليه ما ذكرنا جاز أن يقال إن من املستدلني باألدلة من ميتنع عليه الوصول 

إىل احلق مع كونه مكلفا له غزير العلم اجلواب أنه ال ميتنع أن تكون املصلحة لبعض املكلفني العمل على اقوى 
مارة اليت هي دوهنا يف القوة كما ال ميتنع أن تكون مصلحة بعضهم األمارات ومصلحة اآلخرين العمل على األ

العمل على النص والعلم ومصلحة البعض اآلخر العمل على الظن واألمارة وإذا جاز ذلك أخطر اهللا سبحانه ما به 
قلب تقوى األمارة اليت هي أقوى على قلب من مصلحته العمل على اقوى األمارات وأخطر األمارة األضعف على 

من مصلحته العمل عليها ومل خيطر بباله ما يقوي به األمارة األخرى بل يشغله عن ذلك أو عن فهمه وال يلزم مثل 



ذلك يف األدلة والشبه ألن اهللا تعاىل لو أخطر ببال املكلف الشبهة وشغله عن اجلواب عنها كان قد أغراه باجلهل 
  وأباحه له وذلك قبيح وليس كذلك العمل على اضعف 

األمارات والظن لكوهنا أقوى األمارات ألن الظن ألضعف األمارات أهنا أقواها غري قبيح ألنه إمنا يظن اجملتهد ذك 
بشرط أن ال يكون يف وجوه الترجيح إال ما خطر له كما أن الظن لكون زيد يف الدار غري قبيح وإن مل يكن زيد 

  فيها 
دون يف الفروع على اختالفهم مصيبني فلننظر هل دل الدليل على أهنم وإذ قد بينا أنه ما كان ميتنع أن يكون اجملته

مصيبون أو على أن املصيب منهم واحد فقط وإن دل الدليل على أهنم مصيبون فذلك ال يكون إال بأن يكون اهللا 
عيفة وإن دل عز و جل ال خيطر ببال بعضهم األمارة األقوى وال ما ترجح به ويتعبده مبا خيطر بباله من األمارة الض

الدليل على أن احملق واحد فقط فذلك ال يكون إال مع القول بأن األمارة األقوى وما ترجح به مل يذهل عنها وعن 
النظر فيها أحد من اجملتهدين بل جوزها وأضرب املخطئون عن النظر فيها مع جتويزهم أهنم لو نظروا زيادة نظر 

ألقوى غري ما عندهم فيكونون بذلك خمطئني يف ترك النظر الزائد ويف لظفروا مبا يقتضي غالب الظن بأن األمارة ا
  احلكم مبا اختاروه من األمارات 

  باب يف ذكر ما حيتج به للقول بأن احلق يف واحد وما حيتج به القول بأن كل

  جمتهد مصيب 
رات والعمل على ذلك أما من قال إن احلق يف واحد فله أن يقول إن اهللا عز و جل إمنا كلف الظن ألقوى األما

  فمىت عدل عن ذلك فقد أخطأ وحيتج لقوله إن احلق يف واحد بأشياء 
منها قول اهللا عز و جل وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا حلكمهم شاهدين 

  ففهمناها سليمان قالوا فلو كانا 

اود قد فهمه من الصواب مثل ما فهم سليمان ولقائل أن مصيبني ملا خص سليمان بأنه قد فهمه احلكم إذ كان د
يقول ما قال اهللا عز و جل أنه قد فهمه الصواب فيحتمل أنه فهمه الناسخ ومل يفهم ذلك داود ألنه مل يبلغه وكل 
واحد منهما مصيب فيما حكم به على أن أكثر ما يف اآلية أهنا دالة على أن داود وسليمان كان مصيبني وليس 

  وجب كون اجملتهدين يف مسألتنا مصيبني ذلك مب
ومنها إمجاع السلف فروي عن أيب بكر الصديق أنه قال يف الكاللة أقول فيها برأيي فان يكن صوابا فمن اهللا وإن 

يكن خطأ فمين ومن الشيطان واهللا ورسوله منه بريئان وقال عبد اهللا وإن يكن خطأ فمين ومن الشيطان واهللا 
وقال عمر بن اخلطاب لكاتبه اكتب هذا ما رآه عمر فان يكن صوابا فمن اهللا وإن يكن خطأ  ورسوله منه بريئان

فمن عمر وقال علي عليه السالم يف مسألتنا أفيت مجاعة من الصحابة حبضرة عمر إن كانوا قد اجتهدوا فقد أخطأوا 
عل أب األب أبا وهذا حممول على املبالغة وقال ابن عباس رضي اهللا عنه أما يتقي اهللا زيد جيعل ابن االبن ابنا وال جي

يف التخطئة وليس يعرف هلم خمالف يف السلف وال جيوز تأويلكم ذلك ومحله على اجملاز لغري داللة وليس للمخالف 
أن يقول إن احلق يف هذه املسائل يف واحد ألن من يقول كل جمتهد مصيب جيعل هذه املسائل من مسائل االجتهاد 

لوا إن الصحابة جوزت أن تكون قصرت يف النظر ومل تبالغ فيه وهلذا جوزوا على الواحد منهم أن وليس هلم أن يقو
يكون خمطئا ألن املخالف يقول يف هذه املسائل إن املخالفني فيها مصيبون وال فصل بينها وبني غريها من مسائل 



املسائل وأهنم حكموا فيها بالتنحيت ألهنم االجتهاد وال جيوز أن يقال يف مثل هذه املسألة إهنم مل ينظروا يف هذه 
كانوا يؤمون إىل أماراهتم وألهنم كانوا جيوزون التخطئة يف هذه املسائل مع علمهم أهنا متقولة بالرأي واالجتهاد فدل 

إطالق ذلك على أن ما قيل من جهة الرأي قد يدخله اخلطأ ألهنم مل يفصلوا بني أن يكون قد قيل بأول خاطر أو 
  قيل 

اجتهاد وحبث طويل ويدل عليه أيضا قول النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران وإذا ب
  اجتهد فأخطأ فله اجر فحكم صلى اهللا عليه و سلم على بعض اجملتهدين باخلطأ 

قوى وما عداه سنبطله فان فان قيل املراد هبذه األخبار خطأ األشبه قيل ال معىن لألشبه إال ما ذكرنا يف األمارة األ
قالوا املراد به أخطأ نصا لو ظفر به لوجب عليه نقض حكمه قيل إن كان اجملتهد قد استقصى طلب النص فلم ميكنه 
الظفر فهو مصيب عندكم وعند غريكم يف احلكم ويف االجتهاد ألنه ال يلزمه أن حيكم مبا مل يبلغه من النصوص وال 

مل يستقص النظر فهو خمطيء يف احلكم ويف االجتهاد وال يستحق عندكم األجر بل  سبيل له إىل الوصول إليه وإن
يستحق الذم وال يسمى من مل يبلغه النص ومل يتمكن منه بأنه خمطيء للنص كما ال يوصف من مل تبلغه شريعة النيب 

أكثر قيل ال جيوز أن يكون  صلى اهللا عليه و سلم بأنه قد أخطأها فان قالوا معناه أخطأ حكما لو حكم به كان ثوابه
عدوله عما ثوابه أكثر إىل ما ثوابه أقل من الشيطان وقد أضاف الصحابة اخلطأ يف ذلك إىل الشيطان وأيضا فان 
  إطالق قولنا أخطأ فالن يقتضي العدول عما كلف ومىت مل يرد ذلك فانه يستعمل مقيدا فيقال أخطأ كذا وكذا 

خطأ عندكم يف االجتهاد ويف احلكم قيل إنه مصيب فيما فعله من االجتهاد فان قالوا كيف يستحق األجر وقد أ
خمطىء يف تركه الزيادة على ما فعله فهو مأجور على ما فعله مغفور له تركه ما ترك من االجتهاد فان قيل قد أغري 

ليه يف الفعل فقد أغري إذا بالترك ألنه قد أعلم أنه ال مضرة عليه قيل إنا نذهب إىل أن كل من علم أنه ال مضرة ع
به أال ترى أن من بشره النيب صلى اهللا عليه و سلم باجلنة ال خيشى ضرر النار فيما يفعله ألنه أعلم أنه إما أن يسقط 
عنه العقاب بالتوبة وإما باملغفرة ومع ذلك ليس هو مغرى على أن اجملتهد ال يكون مغرى ألنه ال يعرف املرتبة اليت 

  ن النظر غفر له إذا انتهى إليها م

  تركه للنظر فيما بعد وإمنا ذلك شيء يعرفه اهللا تعاىل وحده فجرى ذلك جمرى صغائرنا اليت ال يعرفها إال اهللا وحده 
ولقائل أن يقول إن كل واحد من هذه األخبار خرب واحد ومل تبلغ من الكثرة إىل حد تصري معه متواترة يف املعىن 

  فلم يصح التوصل هبا إىل العلم 
ومما ميكن أن حيتج به يف املسألة هو أن كل مسألة من مسائل االجتهاد إما أن تكون فيها أمارة هي أقوى من غريها 

وإما أن تكون فيها أمارتان متكافئتان فان كان فيها أمارة هي أقوى من غريها فقد كلف اجملتهد الظن هلا واحلكم هبا 
ن متكافئتان فقد كلف الظن لتكافئهما واحلكم بالتخيري بني فمىت عدل عنها فقد أخطأ وإن كان فيها أمارتا

حكميهما فمىت عدل عنهما فقد أخطأ وإمنا قلنا أنه قد كلف الظن لقوة األمارة القوية أو الظن لتساوي األمارتني إن 
ا األضعف جاز تساويهما ألن اجملتهد طالب وقد بطل أن يكون طالبا لداللة فثبت أنه طالب ألمارة إما األقوى وإم

ومعلوم أن اجملتهد ليس يقصد باجتهاده الظفر بأضعف األمارات وال كلف ذلك فصح أنه كلف الظفر بأقواها وهو 
  الذي يقصده 

ولقائل أن يقول إنه يقصد األمارة األقوى يف ظنه وال ميتنع أن يظن أن هذه األمارة أقوى من غريها لريجحها على 
ريها أرجح من هذه األمارة بوجوه من الترجيح مل خيطرها اهللا بباله بل شغله غريها بكثرة وجوه الترجيح ويكون غ



عنها أو شغله عن فهمها إذا مسعها من خصمه فكلف العمل مبا ظنه ألنه مصلحته فكان مصيبا يف ذلك وأخطر ببال 
  إليه غريه تلك الوجوه وفهمه إياها ألن املصلحة العمل بذلك فكان كل واحد منهما مصيبا فيما صار 

ومما احتجوا به قوهلم لو كان اجملتهدون على اختالفهم مصيبني مل يكن يف مناظرة بعضهم لبعض معىن ألن كل واحد 
  منهم يعتقد أن اآلخر قد أدى ما كلف وأصاب يف فعله فما وجه مناظرته له وحنن نعلم أن كل واحد منهم 

ه أن يقصد رده عن الصواب يقال هلم إن اجملتهدين ال يناظر صاحبه لريده عما هو عليه فلو كان مصيبا ملا كان ل
خيلوان إذا تناظرا إما أن يكون أحدمها مل يغلب على ظنه األمارة األقوى فهو يريد مبناظرته أن حيصل له بذلك ألنه مل 
ريه حيكم بشيء فيقال إنه مصيب فيه أو خمطىء وإما أن يكون كل واحد منهما يظن أن أمارته هي أقوى من أمارة غ
فهو يناظر غريه لرييه ذلك ألنه إن كان فرضه غري ما هو عليه فانه إذا بان له أن أمارة من ناظره أقوى من أمارته 

  تغري فرضه وصارت مصلحته بأن حيكم باألمارة اليت بان له قوهتا 
ضه ولزمه أن حيكم فان قيل وما فائدة من ناظره يف أن يغري فرضه قيل الفائدة أن ال ميتنع أن يكون إذا تغري فر

باألمارة اليت بان له قوهتا كان ثوابه على ذكر أكثر فلهذه الفائدة ما تناظر اجملتهدان وألجل أن هذه الفائدة راجعة 
  إىل زيادة املنافع مل جيب على هذين اجملتهدين املناظرة وإمنا مها مندوبان إليها 

املسألة أمارة هي اقوى من غريها جرت مع غريها جمرى الداللة وميكن أن حيتج يف املسألة أيضا فيقال إنه إذا كان يف 
مع األمارة فكان العادل عن األمارة غالطا واجلواب إن العدول عن األمارة القوية خطأ إذا ظفر هبا كما أن العدول 

  يكون العدول عنها خطأ عن الداللة إىل األمارة خطأ إذا ظفر بالداللة فأما إذا مل يظفر هبا وال باألمارة القوية فانه ال 
  واحتج الذاهبون إىل أن كل جمتهد مصيب بأشياء 

منها قول اهللا تعاىل وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا حلكمهم شاهدين ففهمناها 
  سليمان وكال آتينا حكما وعلما فلو كان أحدمها خمطئا مل يكن الذي قاله عن علم اجلواب إنه 

بحانه مل يقل إن كال آتيناه حكما وعلما مبا حكم به وجيوز أن يكون آتاه حكما وعلما لوجوه االجتهاد بطرق س
  االحكام على أنه ليس جيب إذا كانا قد أصابا أن يكون كل جمتهد مصيبا يف هذه الشريعة 
ويبه كذبا واألمة ال جتتمع ومنها أن الصحابة تصوب بعضها بعضا فيما اختلفت فيه فلو كان بعضهم خمطئا لكان تص

على الكذب قالوا تصويب بعضهم بعضا ظاهر كظهور تصويب بعضهم بعضا يف اآلراء واحلروب وكثري من 
القراآت واجلواب إنا ال نسلم هلم ادعاءهم تصويب بعضهم بعضا ال يف الفروع وال يف اآلراء واحلروب وأما 

فليس جيب من تصويب بعضهم بعضا فيها أن يكون بعضهم قد القراآت املروية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
صوب بعضا يف غريها وليس معكم أن كل واحد منهم قال لصاحبه اصبت يف قولك وقالوا أيضا قد كان بعضهم 
يعظم بعضا ولو مل يصوبه ملا عظمه فيقال هلم مل زعمتم ان ذلك دليل على التصويب مع جواز أن يكونوا إمنا عظم 

ألن اخلطأ يف ذلك مغفور أو صغري أو جوزوا كونه صغريا فلم يتركوا التعظيم مع التجويز فليس جيب  بعضهم بعضا
إذا تعلق كثري من الفروع بالفروج والدماء أن يكون كثريا مىت كان خطأ ألنه إذا مل ميتنع أن يكون صوابا مع تعلقه 

طأ ولتعلقه باألمارات خيفف عقابه فيكون بالفروج فأحرى أن يكون جتويز كونه خطأ مغفورا وليس أن يكون خ
صغريا وإن صدر عن صاحب كبرية كان متفاضال بغفرانه فان قيل فان مل يقدموا على التربىء لتجويزهم كونه 

صغريا فقد جوزوا كونه كبريا ويف ذلك جتويز بعضهم كون بعض صاحب كبرية قيل ما املانع من جتويزهم ذلك يف 
جيوز يف باطن بعض أن يكون خبالف ظاهره ما ال يضطر أنه متدين به وليس إذا  غري معصوم أليس كان بعضهم



أمجعت األمة على أن قتل اخلوارج خمالفيهم إما طاعة أو كبرية جيب أن جيمعوا على أن مسائل االجتهاد إما طاعة 
  وإما كبرية 

  ومنها قوهلم لو مل يصوب الصحابة كل اجملتهدين ألنكروا قول املخطىء 

ال جيوز أن يتركوا إنكار املنكر واجلواب إنه إن أريد باإلنكار الذم والتربيء فقد تقدم القول فيه وإن أريد به ألنه 
املنع والتخطئة واملناظرة فكل ذلك قد جرى ألن املنع من االعتقادات إمنا يكون باملناظرة وقد تناظروا وشهدوا 

 زيد بن ثابت وقال من شاء باهلته وهذا إما أن يكون ذما أو بالتخطئة على ما ذكرنا وقال ابن عباس أما يتقي اهللا
مبالغة يف اإلنكار وعلمنا باعظامه لزيد يصرف ذلك عن الذم إىل املبالغة يف اإلنكار وليس هلم محل ذلك على خطأ 

مل ما قلناه نص إن كان أو على تقصري يف االجتهاد ملا ذكرناه وألن أكثر ما يف هذا التأويل أن حيتمله الكالم وحيت
فليس هلم صرفه إىل ما ذكروه إال لداللة حىت يتم أنه مل ينكر بعضهم على بعض وقوهلم إن ابن عباس إمنا قال لزيد 

ما قال ألن تسمية اجلد أبا ليس من مسائل االجتهاد فباطل ألن ابن عباس مل خيف عليه أن اجلد ال يسمى ابا يف 
ابا جماز وإمنا أحلقه ابن عباس بابن االبن قياسا وذلك يف مسائل االجتهاد  حقيقة اللغة وال خفي على زيد أن تسميته

  وقد أنكره على خمالفه 
ومنها قوهلم لو كان احلق واحدا من األقاويل وما عداه خطأ لكان اهللا قد كلفنا العدول عن اخلطأ إىل ذلك القول 

خلطأ إىل الصواب ولو كان على احلق دليل قاطع الصواب ولوجب أن ينصب لنا دليال قاطعا عليه لنثق بعدولنا عن ا
لفسق خمالفه ومنع من أن يفيت به وحيكم به وملنع العامي من استفتائه ولنقض حكمه به واجلواب يقال هلم قد دلنا 

اهللا على احلكم الذي كلفناه بداللة قاطعة وإن مل يدلنا بداللة قاطعة على أن العلة هي علة األصل وذلك ألنه عز و 
إمنا كلفنا العمل على أوىل العلل وأقواها وقد جعل لنا طريقا نقطع معه بأن إحدى العلتني أوىل أن يتعلق احلكم  جل

هبا وأهنا موجودة يف األصل والفرع وأنه يلزم العمل هبا يف الفرع فان قيل ما طريقكم إىل أن الوصف أوىل بأن 
ترجيح وذلك أن وجوه الترجيح معقولة حمصورة فاذا يكون علة من وصف آخر قيل الطريق إىل ذلك هو وجوه ال

  وجدناها أو أكثرها ختتص إحدى العلتني قطعنا على أهنا أوىل بأن تكون علة احلكم يف األصل من غريها 

كما إذا رأينا أمارت الغيم املمطر يف بعض الغيوم حنو كونه يف الشتاء وكونه كثيفا أغرب قطعنا على أنه أوىل بأن 
من غيم ليس هذه سبيله وظننا أن املطر حيصل عنه وليس يبعد أن يكون ظننا بأنه ممطر هو علم بأنه أوىل  يكون ممطرا

أن يكون ممطرا وكذلك ظننا أن الوصف علة احلكم يف األصل هو علم بأنه أوىل أن يكون علة األصل وهلذا صح 
رجيح اليت تقطعون هبا على أن الوصف أوىل أن تدل عليه داللة قاطعة فان قيل فما مثال ذلك يف العلل ووجوه الت

بأن يكون علة قيل مثال ذلك أن يعلم أن أحد الوصفني يثبت احلكم بثبوته يف األصل وينتفي بانتفائه فيه وليس 
كذلك اآلخر أو أن أحدمها له تأثري يف األصول دون اآلخر حنو كون البلوغ مؤثرا يف رفع احلجر عن املال ويعلم أن 

مستنبط من أصل جممع على حكمه واآلخر مستنبط من أصل غري جممع على حكمه واآلخر مستنبط  أحد الوصفني
من أصل غري جممع على حكمه أو أن أحدمها طريقة تنبيه النص واآلخر مستنبط كل هذه األشياء معلوم أهنا وجوه 

أوىل بأن يكون علة وقد يظن مقوية ومعلوم ثبوهتا يف إحدى العلتني فصح أن يكون طريقا إىل القطع بأن الوصف 
حصول بعض وجوه الترجيح يف األمارة فيعلم أهنا أوىل من غريها حنو أن نظن أن بعض املخربين أدين واشد حترجا 
بأن خيربنا غريه بذلك فنظن أنه أحق بأن يكون صادقا ممن ال نظن أنه دين ونظن أن بعض الغيوم على صفة تقتضي 

رجل ظاهره الصدق فنعلم أنه أوىل بأن يكون ممطرا من غيم ال نظن فيه هذه الصفة املطر كالغربة والكثافة خبرب 



وهذه الصفات املظنونة ال بد من أن تكون طرقها معلومة أو تستند إىل طرق معلومة وإال أدى إىل ما ال هناية له أال 
ن قيل فاذا علمتم أن الوصف أوىل ترى أن الطريق إىل حصول صفة الغيم إذا كان اخلرب فاخلرب معلوم لنا باالدراك فا

بأن يكون علة احلكم يف األصل من غريه من األوصاف فقد علمتم أنه علة حلكم األصل قيل ال جيب ذلك كما ال 
جيب ذلك إذا علمنا أن هذا الغيم الكثيف األغرب أوىل باملطر من غيم رقيق غري أغرب أن نقطع على أنه ممطر بل قد 

  مطر وهذا غري ممطر فلو قطعنا على أن الغيم الكثيف هو املمطر لنقض جيوز أن يكون ذلك هو امل

ذلك قولنا إنا نعلم أن األوىل أن يكون ممطرا وكما أن الرجل املتني الدين الشديد التحرج أوىل بالصدق فيما خيرب به 
ة بل قد يتفق أن رجل هو دونه يف الدين والتحرج وال جيب من ذلك أن يكون الذي هو أشد حترجا أصدق ال حمال

يكذب يف بعض أخباره ويصدق الذي هو دونه يف التحرج وكذلك القول يف مجيع األمارات فان قيل أفتقطعون 
على أن تلك العلة هي علة احلكم يف الفرع قيل نعم ألن معىن قولنا إهنا علة حكم الفرع هو أن عند علمنا 

علة التحرمي أو نبيحه إن كانت علة اإلباحة وليس يلزم على بوجودها يف الفرع جيب علينا أن حنرم الفرع إن كانت 
هذا أن نعلم أهنا علة حكم األصل ألن عند علمنا بوجودها يف األصل ليس يصري األصل حمرما علينا وال مباحا لنا 

منا بل حترميه وإباحته يسبقان العلم بوجودها يف األصل وال يتبعان علمنا بوجودها فيه وليس ميتنع أن يكون عل
بكوهنا علة حكم الفرع يستند إىل ظننا أهنا علة حكم األصل ألنه ال ميتنع أن يقف العلم على شرط مظنون كما 

  يقف علمنا بوجوب التحرز من مضرة خمصومة على الظن لنزوهلا بنا 
نها مصيبة من ويلزم املستدل هبذه الشبهة مثل الذي ألزمنا ألنه يقول إن األمة إذا اختلفت على قولني فكل فرقة م

حيث نظرت يف أمارة صحيحة ولو نظرت يف غري أمارة مل تكن مصيبة وال كان لظنها حكم ومل يدل اهللا قبل 
اجتهادها على صحة كل واحدة من األمارتني وفساد ما عدامها بل ليس على ذلك إال أمارات فقد اقروا بصحة 

احدة منها علة وأن ما عدامها ليس بعلة فان جاز ذلك علتني وفساد ما عدامها ومل تدل داللة قاطعة على أن كل و
مع أنه مع فقد الداللة ال يثق املكلف بالوصول إىل العلة الصحيحة دون الفاسدة فلم ال جيوز ذلك يف األمارة 

الواحدة فان قالوا قد دلنا اهللا تعاىل على صحة األمارتني وعلى صحة احلكم مبا دلنا به على أن كل جمتهد مصيب 
الدليل ينبغي أن يتقدم العلم باملدلول عليه واجملتهدون إمنا يعلمون صحة كل واحد من القولني بعد أن يقول  قيل

بعضهم بأحد القولني ويقول البعض اآلخر بالقول اآلخر وعلى أنه يلزم أن يعلموا صحة العلتني بعد استقرار 
  اخلالف 

فان قالوا ما عدا األمارتني لو قال به قائل لكان حقا أيضا ويف ذلك كوهنما دليلني وخروجهما من كوهنما أمارتني 
وليس جيب نصب داللة على فساده قيل كالمه فيه وليس حبق أليس مل ينصب اهللا داللة على إبطاله ليفصل بينه وبني 

ل ما هو أمارة وايضا فقولكم إن ما عدا األمارتني لو قال به قائل لكان حقا يقتضي أن يقف كونه حقا على قو
اجملتهد ومعلوم أن قول اجملتهد يتبع صحة العلل واألمارات وهي كالطرق إىل كون أقاويلهم حقا وألجلها حكموا 
مبا حكموا به وقوهلم كان على الصواب داللة قاطعة من القولني لنقض احلكم مبا عداه فلم يسوغ الفتوى واحلكم 

عامي من استفتاء من خيالفه ولفسق قائله ال يصح ألنا قد بينا به بل كان اإلمام ال يويل من خيالفه يف احلكم وملنع ال
أنه ليس جيب أن يكون هناك داللة قاطعة إال على الوجه الذي ذكرنا ولو لزم أن تكون على نفس احلكم داللة 

الوضوء قاطعة تتناوله ملا لزم ما ذكروه وأيضا أال ترى أن كثريا من املسائل يستدل عليها بالقرآن حنو الترتيب يف 
ونفي وجوبه ألن كل فريق يستدل باآلية ففريق يقول إن الفاء للتعقيب وفريق يقول إن الواو ال توجب الترتيب 



وذلك طريقة العلم ومل يفسق قائله وقد ساغ الفتوى بكل واحد من القولني على أنه ليس كل خطأ دل الدليل عليه 
نع أن يكون القول خطأ من اجملتهد صوابا من املقلد بأن فهو فسق بل قد يكون فسقا وقد ال يكون فسقا وال ميت

يكون مصلحته األخذ عن اجملتهد خمطئا كان أو مصيبا أال ترى أن اجملتهد لو مل يستقص االجتهاد وأفتاه بأول خاطر 
 أن يظهر أو استقصى االجتهاد وأفتاه خبالف ما أدى اجتهاده إليه لكان اجملتهد خمطئا واملقلد مصيبا ومل جيب على اهللا

خيانة اجملتهد حىت ال يقع املقلد يف املفسدة بل قلنا بأمجعنا إن ذلك مفسدة من املفيت وأخذ العامي مبا أفتاه غري 
مفسدة له وكذلك يف مسألتنا إذا مل ميتنع أن يكون القول خطأ من املفيت والعمل به غري خطأ من املستفيت مل جيب أن 

  وجب أن مينع مينع املفيت من الفتوى ألنه لو 

منه مل خيل إما أن جيب ذلك ألن قبول املستفيت له مفسدة أو ألن فتوى املفيت له خطأ واألول باطل ألنا قد بينا أن 
قبول املستفيت له غري ممتنع أن يكون مصلحة منه والثاين ال يوجب أن مينع من الفتوى إال باملناظرة واإليضاح وأهل 

أن أحد اجملتهدين لو منع العامي من أن يستفيت خصمه لكان خصمه مينع العامي  االجتهاد يناظر بعضهم بعضا على
  أن يستفيت غريه وال يكون العامي بأن يقبل من أحدمها أوىل من اآلخر فيمتنع عليه أن يستفيت أحدا 

يقول إن  فان قيل أمجع املسلمون على أن املخطىء ال ميكن من الدعاء إىل خطابه قيل ليس يف هذا إمجاع ألن من
احلق يف واحد من األقاويل ال مينع خمالفة من الفتوى فان قيل فماذا تعلمون أن العامي ال ينبغي له أن ميتنع من تقليد 

كل واحد من القولني قيل نعم ذلك باإلمجاع ألن الصحابة وأهل األعصار ال مينعون العامة من ذلك وأما تولية 
كم باخلطأ ألنه إمنا واله ليحكم باحلق ألن الطريق إىل احلق ممكن وليس الظاهر اإلمام خمالفيه فليس فيها إباحة له احل

من خمالفة أن حيكم مبا خيالفه ألنه جيب على احلاكم واملفيت أن جيدد االجتهاد يف كل وقت إذا مل يذكر طريقة 
ريقة وال جيب إذا حكم االجتهاد فكيف يظن مبن جيدد االجتهاد عند حكمه وفتواه أن ال يظفر باحلق مع إمكان ط

احلاكم خبالف رأي اإلمام أن ينقضه عليه ألنه ال ميتنع أن يكون التزام اخلصوم لذلك احلكم ليس خبطأ كما قلناه يف 
التزام العامي لفتوى املفيت وأن يكون نقصه بعد إمضائه مفسدة وال جيب نقضه كما ال جيب إذا علم اهللا أن احلاكم 

خبالف اجتهاده أن يطلعنا اهللا على ذلك حىت ننقضه أو يبعث اهللا عز و جل ألنه ال ميتنع حكم بغري اجتهاد أو حكم 
أن يكون إمضاؤه وإمضاء الفتوى به للعامي مصلحة وكذلك يف مسألتنا والداخل يف زرع غريه يقبح منه الدخول 

ونقض احلكم به خطأ وإذا مل فيه وحيسن منه التصرف فيه باخلروج منه فال ميتنع أن يكون القول خطأ من اجملتهد 
ميتنع أن يكون التزام اخلصوم للحكم مصلحة هلم وإن كان القول به خطأ مل جيب على اإلمام أن مينع احلاكم من 

  ذلك 

احلكم ألنه مفسدة للخصوم ألنا قد بينا أن ال ميتنع أن ال يكون مفسدة هلم وإمنا مينع من ذلك احلكم ملا يرجع إىل 
  باملناظرة والتبني احلاكم وذلك يكون 

فان قيل ومن أين قلتم أن القول خطأ من اجملتهد والعمل به غري خطأ من اخلصوم واملستفيت قيل يكفينا أن نعلم أنه 
ال جيب إذا كان خطأ من اجملتهد أن يكون خطأ من اخلصوم واملستفيت وأن كونه خطأ من هؤالء حيتاج إىل داللة فال 

على املستدل أن يبني أنه خطأ من هؤالء حىت يتم داللته وإال فالذي معه هو أن الصحابة نبينه خطأ منهم إال لداللة و
سوغت الفتوى واحلكم ومل مينع بعضها العامي قبول فتوى البعض اآلخر وحيتمل أن تكون فعلت ذلك ألهنا اعتقدت 

ي أن يكون العمل به أن كل جمتهد مصيب وحيتمل أن تكون فعلت ذلك ألن كون القول خطأ من قائله ال يقتض
  خطأ ممن قلده فيه فقد سقط أن يكون للخصم فيه داللة على أهنم اعتقدوا أن كل جمتهد مصيب 



فان قالوا فلو كانوا اعتقدوا ما ذكرمت لكانوا قد اعتقدوه عن داللة فأي داللة دلت على أن القول خطأ من قائله 
أن ذلك الزم للسائل ألنه يقال هلم وإي داللة دلتهم على  دون من قلد فيه قيل ليس جيب مطالبتهم بالداللة وعلى

أن كل جمتهد مصيب على أنا حنن قد بينا أنه حيتاج يف كون العمل بالقول خطأ من جهة املقلد إىل داللة وأنه مىت مل 
  جيد داللة على ذلك وجب نفيه كما أنا إذا مل جند داللة على قضاء العبادة الفاسدة وجب نفي وجوبه 

كن أن يستدل يف املسألة فيقال لو كان اجملتهد يف الفروع خمطئا ألدى إىل أقسام كلها فاسدة وذلك أنه ما كان ومي
خيلو إما أن يقطعوا يف اجلملة على أن املخطىء من اجملتهدين مغفور له تقصريه يف النظر وإما أن ال يقطعوا على ذلك 

 بأن على الفروع أمارات مينع من ذلك ألهنم جممعون على أن فان مل يقطعوا على ذلك فإمجاع اجملتهدين القائلني
  املخطىء من اجملتهدين مغفور له وألن الصحابة ما كان ينكر بعضهم على بعض أقاويلهم يف مسائل االجتهاد 

كونه  إنكار من جيوز أنه من اهل النار وإن كان غفرانه يف اجلملة مقطوعا مل خيل إما أن يكون اجملتهد إذا أخطأ جيوز
خمطئا وخمال بنظر يلزمه فعله أو ال جيوز ذلك فان مل جيوز ذلك مل يصح تكليفه النظر الذي فرط فيه ألنه قاطع على 

أنه ما فرط يف النظر فهو كالعامل وألنه يف حكم الذاهل والذاهل والساهي ال يكلف يف حال سهوه وذهوله وال 
كونه خمطئا وخمال النظر فال خيلو إما أن يعلم أنه يف تلك احلال يستحق عقابا فيقال أنه قد غفر له وإن كان جيوز 

مغفور إخالله مبا أخل به من النظر أو ال يعلم ذلك وحمال أن يعلم ذلك ألن اجملتهد ال مييز املرتبة اليت إذا انتهى إليها 
له مبا بعدها من النظر وذلك أنه يعلم غفر له إخالله مبا بعدها من النظر من املرتبة اليت إذا انتهى إليها مل يغفر له إخال

أنه إن اقتصر على أول النظر مل يغفر له ما بعده وليس مرتبة أوىل بذلك من مرتبة وال ميكن االشارة إىل ما يتميز به 
بعض املراتب من بعض مع كونه جموزا يف مجيعها كونه خمال بنظر يلزمه فعله وبعد فلو علم اجملتهد أنه مغفور له 

النظر لكان ذلك إغراء له باملعصية ألنه قد أعلم أنه ال ضرر عليه يف تركه النظر الزائد مع كونه شاقا عليه إخالله ب
فاذا كان تعريف الصغائر عند شيوخكم إغراء هبا فكذلك تعريف هذا اجملتهد أنه مغفور له وإن كان اجملتهد املخطىء 

له إذا انتهى إىل مرتبة ما من مراتب النظر وأخل مبا بعدها ومل إمنا يعلم يف اجلملة ان املخطىء من اجملتهدين مغفور 
يتعني له تلك املرتبة وجوز أن يكون حني أخل بالنظر الزائد ما انتهى إىل املرتبة اليت يغفر له إخالله مبا بعدها من 

م غري مغفور هلم وأهنم النظر لزم أن جيوزوا كون اجملتهدين املخطئني ما انتهوا إىل هذه املرتبة ويف ذلك جتويز كوهن
من اهل العقاب وإمجاع اجملتهدين خبالف ذلك ألهنم يقضون بأن اخلطأ يف املسائل الواقعة من لدن الصحابة إىل يومنا 
هذا مغفور عند من قال إن فيها أقاويل خطأ مع معرفة كل فريق ما انتهى إليه خمالفة من املرتبة يف النظر وكل جمتهد 

  ن كان خمطئا فهذه حاله وكذلك قولكم فيما حيدث من يعلم من نفسه أنه إ

مسائل االجتهاد فقد بان أن القول خبطأ اجملتهدين يؤدي إىل أقسام كلها فاسدة ويف القول باصابتهم أمجعني خالص 
  من هذه الوجوه أمجع 

  باب القول يف األشبه

شبه مطلوبا لو نص اهللا سبحانه على اعلم أن ممن قال إن كل جمتهد مصيب ملا كلف من قال إن يف كل مسألة أ
حكم املسألة لنص عليه فيقال هلم أتريدون باألشبه احلكم بأقوى األمارات أو تريدون حكما معينا جيوز أن يكون 

غري احلكم باألقوى من األمارات فان قالوا بالثاين قيل هلم أتقولون إن ذلك احلكم هو مصلحة اجملتهد وما عداه 
يس هو مصلحته أو تقولون هو وغريه مصلحته على البدل فان قالوا ليس هو مصلحته قيل هلم مفسدته أو تقولون ل



فما وجه طلبه ملا ليس هو مصلحته وأيضا فاذا مل يكن مصلحته فكيف قلتم لو نص اهللا تعاىل على احلكم يف هذه 
ا مصلحته فان قالوا هو احلال لنص عليه أجيوز أن ينص على ما ليس مبصلحة وأيضا إذا مل يكن ذلك مصلحة فم

احلكم بأشبه األمارات صاروا إىل أن احلق هو وإن أرادوا اإلشارة إىل حكم آخر مل ميكنهم فان قالوا هو مصلحته 
قيل هلم أكلفه اهللا الوصول إليه أو مل يكلفه ذلك فان قالوا ما كلفه الوصول إليه قيل هلم فإذن قد أباحه العدول عن 

ك ال جيوز يف حكمته وإن قالوا قد كلفه اهللا إصابته قيل هلم فمن مل يصبه إذن فقد أخطأ ما مصلحته إىل املفسدة وذل
كلف فكيف تقولون إنه مصيب ما كلف وجيب إذا كلفه اهللا الوصول إىل ذلك أن جيعل له إليه طريقا إما داللة وإما 

قي أن يكون طريق ذلك هو األمارة أمارة وقد قلنا إنه ليس على اعيان الفروع أدلة ألهنا تستند إىل ظنون فب
واألمارة ضربان قوية وضعيفة وليس جيوز أن الطريق إىل ذلك هو األمارة األضعف ألن املكلف ال جيوز له إذا 

  عرضت له أمارتان إحدامها أقوى من األخرى أن يعدل عن األفوى إىل األضعف فثبت 

ريقا إىل أن األمارة أقوى األمارات مبا نصبه من وجوه أنه كلف اجملتهد احلكم بأقوى األمارات وجعل اهللا لنا ط
الترجيح وال بد من استناد ذلك إىل علم على ما بينا من قبل فان قالوا مصلحة اجملتهد يف كل مسألة من مسائل 

االجتهاد هو ذلك احلكم وغريه على البدل قيل هلم فاذن احلكم املطلوب يف كل مسألة هو التخيري وجيب أن يكون 
  املتعبد به وأحد مل يقل بذلك وجيب أن يكون على احلكمني أمارتان خمتلفتان وأحد مل يقل بذلك يف كل املسائل هو 

فان قالوا نريد باألشبه احلكم بأشبه األمارات وأقواها فقد قالوا باحلق مث يقال هلم فهل كلف اهللا سبحانه كل جمتهد 
يكلفه قيل هلم فال وجه لطلبه ملا مل يكلفه اهللا إصابته وإن قالوا قد  إصابة ذلك األشبه أم مل يكلفه ذلك فان قالوا مل

كلفه اهللا عز و جل ذلك قيل هلم فمن مل يصل إليه فقد أخطأ ما كلف فكيف قلتم كل جمتهد مصيب ملا كلف فان 
هو التخيري فقد قالوا كل أمارات اجملتهدين تتساوى يف القوة قيل فاحلكم فيها إذن هو التخيري فمن قال ليس احلكم 

أخطأ وأيضا فاألمة جممعة على انه ليس كل األمارات متساوية يف القوة وذلك أن منهم من مينع من تساوي 
األمارات ومنهم من جييز ذلك ويقول إن اليسري منها متساوية وباقيها غري متساوية ويدعى أن األمارات اليت صار 

رايت أقوى من أمارات من خالفين ومل يقل أحد من اجملتهدين أن إليها أقوى من أمارات خصمه وخصمه يقول بل اما
  كل املسائل فأماراهتا متكافئة 

  واحتج املخالف بأشياء 
منها قول النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر قالوا فتبني أن 

جلواب إن من احلوادث ما هذه سبيله وهو احلكم بأشبه األمارات وأقواها يف املسائل حكما جيوز أن يصيبه وخيطئه فا
  فان احتجوا هبذه األشبه فصحيح وإن احتجوا بغريه 

قيل هلم ما تنكرون أن يكون ما جيوز أن يصيبه اجملتهد وخيطئه هو ما ذكرناه ويقال هلم إن كان األشبه حكما معينا 
ك مل يكلف اإلنسان إصابته عندكم فكيف يكون خمطئا بالعدول عنه ومل عند اهللا سوى احلكم بأشبه األمارات فذل

  ينقص ثوابه إذا مل يظفر مبا مل يكلف الظفر به 
ومنها قوهلم إن اجملتهد طالب والطالب ال بد له من مطلوب واجلواب أن مطلوبه هو احلكم بأقوى األمارات فال 

  بيل على قولكم جيوز أن يطلب األشبه الذي مل جيعل له إليه طريق وس
ومنها قوهلم لو نص اهللا تعاىل على احلكم يف املسألة لنص على حكم معني وذلك دليل على ان ذلك احلكم هو 

الصواب عند اهللا تعاىل واجلواب يقال هلم لو نص اهللا تعاىل على احلكم لنص على حكم أشبه األمارات فيجب أن 



ا معينا ليس هو حكم أشبه األمارات مث أراد النص يف املسألة يكون هو األشبه فان قالوا لو كانت مصلحتنا حكم
أليس ينص عليه قيل بلى فان قالوا فيجب أن يكون احلكم املطلوب اآلن هو ذلك احلكم قيل هلم لو كانت 

مصلحتنا حكما آخر لكلفناه اهللا ونص عليه وذلك يقتضي إذا مل ينص عليه ومل يكلفنا إياه أن ال يكون هو مصلحتنا 
  ذا مل يكن اآلن مصلحتنا مل جيب أن نطلبه وأيضا كيف تقولون إنه اآلن مصلحتنا وأنتم تقولون ما كلفنا إصابته وإ

ومنها قوهلم إذا كان اجملتهد يف القبلة مطلوبة القبلة بعينها وكذلك الطالب لعبده اآلبق مطلوبة العبد بعينه فكذلك 
ينا عند اهللا واجلواب أن ليس مطلوب اجملتهد يف القبلة القبلة جيب أن يكون مطلوب اجملتهد يف احلوادث حكما مع

بعينها وال اجلهة اليت القبلة فيها قطعا وكيف يطلب القطع على ذلك من يعلم أنه ال طريق له إىل القطع وإمنا مطلوبه 
وب الصالة األول أن يظن جهة القبلة بأقوى األمارات وأشبهها ويتبع هذا املطلوب مطلوب آخر وهو العلم بوج

  إىل تلك اجلهة ويتبع ذلك فعل الصالة إىل تلك اجلهة وكذلك 

نقول يف احلوادث إن مطلوب اجملتهد أن يظن علة األصل بأقوى األمارات ويتبع ذلك أن يعلم وجوب إحلاق الفرع 
األعيان جيوز أن  باألصل ويتبع هذا العلم أن يعمل بذلك فان قالوا أليس اجملتهد يف القبلة يعلم أن القبلة عني من

تكون يف اجلهة اليت يظن باقوى األمارات أن القبلة فيها وجيوز أن ال يكون فيها فقولوا إن حكم املسألة هو حكم 
معني عند اهللا جيوز أن يكون هو حكم أقوى األمارات وجيوز أن يكون غريه قيل هلم ومل إذا جاز أن تكون القبلة يف 

فيها جاز أن يكون حكم املسألة غري حكم أشبه األمارات ويقال هلم الفرق بينهما أن غري اجلهة اليت يطلبها اجملتهد 
القبلة نفسها ليس هي مطلوب اجملتهد الذي كلف الصالة إليه بعينه فلم ميتنع أن تكون يف غري اجلهة اليت يطلبها 

بلة بنفسها ولسنا مننع أن يكون ما مل فيها بل مطلوبة الذي كلف هو الصالة إىل اجلهة اليت يظن القبلة فيها ال إىل الق
يكلف املرء إصابته غري موجود حبيث نظنه وأما حكم احلادثة الذي هو مصلحة املكلف فقد كلف الوصول إليه فال 
بد أن يكون ذلك احلكم إما مقتضى داللة أو مقتضى امارة قوية أو ضعيفة فاذا مل يكن داللة وال أمارة ضعيفة مع 

لقوية فال بد من كونه مقتضى أمارة قوية والقول بعد ذلك بانه جيوز أن ال يكون ذلك احلكم متكن اجملتهد من ا
مقتضى األمارة القوية مناقضة ظاهرة فان قالوا ذلك احلكم أيضا ما كلف املرء إصابته كما مل يكلف إصابة القبلة 

  قيل قد أفسد ذلك فيما تقدم 

  سائل االجتهادباب الفرق بني مسائل االجتهاد وما ليس من م

اعلم أن قاضي القضاة ذكر يف العمد أن ما عليه داللة قاطعة فليس هو من مسائل االجتهاد واحلق يف واحد منه ال 
  حيل خالفه سواء كانت تلك الداللة خفية او جلية ومل يفصل بني اإلمجاع املبتدأ وبني اإلمجاع بعد 

ن احلسن أنه نقض حكم احلاكم يف بيع امهات األوالد اخلالف واإلمجاع الصادر عن اجتهاد وحكي عن حممد ب
لوقوع اإلمجاع على ذلك وإن كان بعد اخلالف وعن أيب حنيفة أنه ال ينقض به حكم احلاكم وحكي عن أيب احلسن 

أن أبا حنيفة مل خيرج هذا اإلمجاع من كونه حجة ولكنه ال ينقض به حكم احلاكم وكذلك القول يف العموم إذا 
  ما دخل حتت العموم بعد التخصيص ال يسوغ خالفه  خص بعضه أن

وقال قاضي القضاة إن ما ليس عليه داللة قاطعة بل عليه أمارة فقط كخرب الواحد والقياس فالواجب على اجملتهد 
أن يعمل مبا يؤديه إليه اجتهاده فكل جمتهد فيه مصيب وحيل خالف بعض اجملتهدين لبعض وسواء كان خرب الواحد 

  خمصصني لعموم الكتاب أو مل يكونا خمصصني له والقياس 



واعلم أن الفقهاء يعدون من مسائل االجتهاد ما يستدل عليه بالكتاب كالنية يف الوضوء والترتيب وأن الواو 
للترتيب أو للجمع وأن الفاء للتعقيب وهذه أدلة معلومة وليس فيهم من يسلم أن ظاهر اآلية مع خمالفة وأنه عدل 

واحد أو قياس فيكون طريق املسألة األمارات فقط بل كل منهم يقول إن اآلية تفيد ما أقوله اللهم  عن ذلك خلرب
إال ان يقال إن كون الواو للجميع أن للترتيب وأن الفاء للتعقيب يف اللغة طريقة األمارات دون األدلة وهذا بعيد 

ئل االجتهاد ما ذكره وينبغي أن يقال إن مسائل وإذا ثبت ذلك مل يكن الفرق بني مسائل االجتهاد وما ليس من مسا
االجتهاد اليت ال لوم على املخطىء فيها هي ما اختلف فيه أهل االجتهاد من األحكام الشرعية وال يدخل يف ذلك ما 

ليس من األحكام الشرعية وال ما اتفق عليه املسلمون وال ما خالف فيه من ليس من أهل االجتهاد وليس ميتنع أن 
اخلطأ يف الفروع اليت عليها أمارات إن كان له ثواب أو يتفضل اهللا بغفرانه وهذا الفصل يصح على قول من يكون 

  قال إن احلق يف واحد فأما من قال كل 

جمتهد مصيب فأمنا يفصل بني مسائل االجتهاد وبني غريها يف إصابة اجملتهدين وليس جيوز ان يصيبوا عنده كلهم إذا 
لة ألن خالف الداللة خطأ وجيوز ملن قال إن احلق يف واحد أن يقول خالف الداللة خطأ وأنه كان يف املسألة دال

  مغفور 
وإذ قد ذكرنا أحكام اجملتهدين يف الفروع فلنذكر أحكام اجملتهدين يف االصول وعند الفراغ منه يقع الفراغ من 

  الكتاب إن شاء اهللا 

  ونوا على تباينهم مصيبنيباب يف أن اجملتهدين يف األصول ال جيوز أن يك

اعلم أن املعتقدين للشيء باعتقادات متنافية ال جيوز كوهنم بأمجعهم مصيبني كاملعتقدين أن اهللا سبحانه يرى يف بعض 
احلاالت واملعتقدين أنه ال يرى حبال وقال عبيداهللا بن احلسن العنربي إن اجملتهدين يف االصول من أهل القبلة 

ل العدل والقدرية مصيبون وينبغي أن نبني معىن قولنا صواب مث نبني أنه ال ميكن اجتماع كاملوحدة واملشبهة وأه
  االعتقادات املتنافية فيه فنقول 

إن كان الفعل املوصوف بأنه صوب خارجا عن االعتقادات والظنون واألخبار وكان من أفعال اجلوارح وغريها 
صاب به ما كلف مأخوذ من إصابة الرامي بسهمه الغرض وقال كاالرادات والكراهات فاملراد بذلك أن فاعلة قد أ

قاضي القضاة املراد بذلك أنه أصاب به فاعله احلسن وإن كان الفعل من حيز االعتقاالت فقد يوصف بأنه صواب 
ن الفعل ويراد به هذا املعىن ويراد به أيضا أنه أصيب به احلق وأهنا تعلقت باملعتقد واملخرب عنه على ما مها به وإن كا

ظنا فقد يوصف بأنه صواب ويراد به الوجه األول وقد يراد به أن مظنونه على ما ظنه أي أن األقرب يف مظنونه أنه 
  يكون على ما تناوله 

الظن سواء وجد مظنونه أو مل يوجد وقد يقال أيضا أخطأ ظن فالن إذا ظن وجود الشيء فلم يوجد ويقال أصاب 
  ا ظنه فالظن يوصف بأنه صواب على أحد هذه الوجوه الثالثة ظنه إذا وجد مظنونه على حد م

فاذا ثبت ذلك مل جيز كون اعتقاد الرؤية واعتقاد نفيها صوابني على كل هذه الوجوه ألنه إن أراد املخالف بكوهنما 
رى يف صوابني أهنما يتناوالن الشيء على ما هو به فذلك يقتضي أن يكون البارىء سبحانه يرى يف احلاالت وال ي

شيء من احلاالت وذلك يتناىف وكذلك القول يف كل اعتقادين ضدين ألهنما إمنا يكونان ضدين إذا تعلقا باثبات 
ونفي يستحيل اجتماعهما وكذلك اخلربان عن نفي وإثبات يستحيل اجتماعهما ال جيوز كوهنما متناولني للشيء 



 وكذلك اخلرب بأن العامل قدمي واخلرب بأنه حمدث وغن أراد على ما هو به الستحالة اجتماع اإلثبات والنفي املتنافيني
أن هذين االعتقادين صوابان على معىن أهنما حسنان أو قد اصيب هبما التكليف مل جيز ألنه إذا كان أحدمها متناوال 

و به كذب للشيء ال على ما هو به فهو جهل واجلهل قبيح ال يتناوله التكليف واخلرب املتناول للشيء ال على ما ه
وقبيح ال يتناوله التكليف واما الظن الصادر عن أمارة جمتهد فهو أبدا صواب ألنه متناول ملا األغلب كونه فهو 

كذلك كان مظنونه أو مل يكن وأما أنه صواب مبعىن أن فاعله قد أصاب ما كلف فانه إن كان ما قد كلف فعله فهو 
  صواب على هذا املعىن صواب على هذا املعىن وإن مل يكلف فعله فليس ب

فان قال املخالف إن اهللا تعاىل كلف أهل القبلة الظن لكونه يرى أو ال يرى واماراهتم هذه اآليات املتشاهبة فالظانون 
لكال األمرين مصيبون ملا كلفوه من الظن قيل إن املرء إمنا كلف الظن إذا تعذر عليه العلم والعلم ها هنا غري متعذر 

يف الرؤية ويف اجلرب ويف العدل يدعي كل فريق منهم أنه عامل غري ظان فالقول بأهنم كلفوا الظن  وأيضا فاملخالفون
  خارج عن اإلمجاع 

ويلزم السائل تكليف اليهود والنصارى وامللحدة الظن وأماراهتم الشبه اليت يتعلقون هبا ويكونوا مصيبني يف ظن 
  النفي واإلثبات وهذا حمال 

  احلسني البصري أيضا عن النسخة الوحيدة يف مكتبة اللهزيادات املعتمد أليب 

  يل بإستانبول 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  فصل 

إن قيل إذا قلتم إن األحكام املعلومة بنص الشريعة أو باالستنباط أحكام شرعية وقلتم أيضا إن األحكام العقلية إذا 
ها شرعية وإذا قلتم ذلك فكيف تقولون إن األحكام مل تنقلها الشرعية هي شرعية ايضا فقد قلتم إن األحكام كل

منها عقلية ومنها شرعية اجلواب إن وصف احلكم بأنه شرعي يكون على وجهني أحدمها يراد به أنه حصل بنص 
الشريعة أو بأفعال حاصلة فيها أو باستنباط من ذلك فقط واآلخر أنه حصل بذلك أو بإمساك الشريعة عن نقله عن 

ذا قلنا األحكام منها عقلية ومنها شرعية فإنا نريد الوجه األول أي أن منها عقلي وإما مركوز يف مقتضى العقل فا
العقل أو حاصل بدليل عقلي ومنها ما حصل بنص الشريعة أو بفعل أو باستنباط وكل واحد من هذين القسمني 

لوجه الثاين وهو أهنا طرق إىل األحكام مقابل لآلخر وإذا قلنا إن أصول الفقه هي طرق األحكام الشرعية فإنا نريد ا
احلاصلة بنص الشريعة أو بأفعال أو باستنباط منها أو بإمساك الشريعة عن نقله عن مقتضى العقل فلذلك جيعل 

احلظر واإلباحة إذا مل ينقلنا عنهما الشريعة من أبواب أصول الفقه وطرقه ولوال أن ذلك موصوف بأنه من األحكام 
  ن جيعل الطريق إليه من طرق األحكام الشرعية الشرعية ما جاز أ

والذي يبني ما ذكرناه أن أحدا من الفقهاء ال مينع من ان نصف أحكام الفروع اليت يستدل عليها بالبقاء على حكم 
العقل بأهنا من األحكام الشرعية وقد يوصف أيضا بأهنا عقلية على معىن أهنا ثابتة بالعقل فبان أن وصف احلكم بأنه 

  عي جاز على الوجهني اللذين ذكرنامها شر

  فصل



إن قيل إذا قلتم إن األحكام الشرعية هي املعلومة بأدلة شرعية من خطاب أو فعل أو استنباط أو املعلومة بإمساك 
الشريعة عن نقلها عن حكم األصل فيجب أن يكون وجوب املعرفة شرعيا وطريقة إمساك الشريعة عن نقل وجوهبا 

يل ال يلزم ذلك ألنا إذا قلنا احلكم الشرعي هو املعلوم بإمساك الشريعة عن نقل حكم العقل مل يلزم الثابت بالعقل ق
عليه وجوب املعرفة ألنه غري معلوم وجوهبا بالشريعة بل ال يصح أن يعلم ذلك بالشرع ألن صحة الشرع مبنية على 

ال نعرف ذلك بإمساك الشريعة عن نقله وأيضا املعرفة فاذا مل يصح أن نعرف وجوهبا بدليل مبتدأ شرعي فأحرى أن 
فانا مل نذكر ذلك على أنه حد للحكم الشرعي وإمنا ذكرناه لنبني أنا أشرنا بقولنا حكم شرعي إىل ذلك ومىت أردنا 

أن حند ذلك قلنا احلكم الشرعي هو ما رجع أهل الشريعة يف العلم به إىل الشريعة إما بأن يستدلوا عليه بأدلة 
تدأة أو بإمساك الشريعة عن نقله فكل ما سلك الفقهاء فيه هذا املسلك فهو حكم شرعي وما مل يسلكوا شرعية مب

فيه هذا املسلك ال يسمى حكما شرعيا وإن صح أن يستدل بإمساك الشريعة عن نقله وأما وجوب املعرفة فغري 
  الزم ملا قلناه أوال 

  فصل 
حد جموزين ظاهري التجويز والتجويز هو الشك والشك هو خلو إن قيل إذا حددمت الظن بأنه تغليب بالقلب أل

احلي من اعتقاد النقيضني والظن هلما مع خطورة بالبال فيجب أن يكون الظان شاكا والشاك غري ظان فالظان إذا 
غري ظان فان أجبتم عن ذلك فقلتم نريد بالتجويز ههنا اعتقاد إمكان كل واحد من النقيضني قيل لكم فما قولكم 

  فيمن غلب على ظنه أن أحد النقيضني ممكن جيوز أن يغلب على ظنه أن اهللا ال يستحيل أن يرى أليس 

هذا ظان وليس هو معتقدا صحة رؤيته وال أهنا غري صحيحة اجلواب إن قولنا فالن شاك يف النقيضني أو جموز لكل 
راد بذلك أنه غري قاطع على واحد منهما وال واحد منهما قد يراد به أنه غري معتقد وال لواحد منهما وال ظان وقد ي

يف حكم القاطع كاجلاهل فعلى هذا نصف الظان بأنه شاك وبأنه جموز ملا ظنه ولغريه مبعىن أنه جموز لكل واحد منهما 
غري قاطع فصح أن نقول إنه قد غلب بقلبه أحد اجملوزين إذ هو جموز لكل واحد منهما غري قاطع وال يف حكم 

رق بني أن نقول تغليب بالقلب ألحد اجملوزين ظاهري التجويز وبني أن نقول تغليب احلي بالقلب القاطع وال ف
  ألحد أمرين غري قاطع على واحد منهما وال يف حكم القاطع 

  باب إثبات احلقيقة واجملاز وحدمها

من أن حند الكل حبد عام  األوىل أن نقسم احلقيقة إىل اللغوية والعرفية والشرعية مث حند كل واحدة منها وهو أوىل
  ألنه يقتضي اضطرابا يف احلد فنقول 

احلقيقة اللغوية هي ما أفيد به ما وضع له يف أصل اللغة واحلقيقة العرفية ما أفيد به ما وضع له يف أصل العرف 
معىن مصطلحا واحلقيقة الشرعية هي ما أفيد به ما وضع له يف أصل الشرع واعلم أنه إذا حد اجملاز بأنه ما أفيد به 

عليه غري املعىن املصطلح عليه يف األصل بطل إذا وضع أهل اللغة إمسا لشيء مث تواضعوا على أن جيعلوه إمسا لشيء 
آخر ومل ينقلوه عن األول ألنه قد أفيد به غري ما وضع له يف األصل وهو مع ذلك حقيقة فيه من جهة اللغة كما أنه 

از بالسبق إىل األفهام فينبغي أن حند احلقيقة بذلك ومىت حددناها بذلك على حقيقة يف األول وإمنا ينفصل من اجمل
  اإلطالق مل يصح أيضا ألجل احلقيقة املشتركة ألنه إذا أفيد باللفظ أحد حقيقتيه مل يسبق إىل الفهم دون 



  احلقيقة األخرى فينبغي أن نقسم احلقيقة إىل املفردة واملشتركة 
هو األسبق إىل فهم العارفني باالصطالح عند مساعها وال يبطل ذلك باللفظة إذا علم أنه ما  فاملفردة هي ما أفيد هبا ما

عين به احلقيقة وكان هلا وجهان يف اجملاز أحدمها أسبق إىل الفهم من اآلخر وأشبه باحلقيقة منه ألنه وجه اجملاز األسبق 
  من ان تكون مرادة فلذلك مل يكن اللفظ حقيقة فيه  ليس يسبق إىل الفهم عند مساع اللفظة إال بعد أن خيرج احلقيقة

وأما احلقيقة املشتركة فهي ما أفيد هبا معىن يساويه غريه يف السبق إىل الفهم عند مساع أهل االصطالح هلا وقد دخل 
ناها أو ما يف ذلك احلقيقة اللغوية والعرفية والشرعية وال ينبغي أن حند احلقيقة املشتركة بأهنا ما سبق إىل الفهم مع

  يقوم مقامه ألن للسائل أن يقول يقوم مقامها يف ماذا فان قلنا يف كوهنا حقيقة كنا قد فسرنا اللفظة بنفسها 
  وأما اجملاز فهو ما أفيد به معىن مصطلحا عليه واألسبق إىل الفهم يف تلك املواضعة غريه 

  فصل

يسبق إىل الفهم غريه مل يدخل فيه األمر ألنه مل يوضع ليفيد إن قيل إذا كانت احلقيقة املفردة هي ما أفيد هبا معىن ال 
غريه عندكم كما يقوله أصحابكم بل هو نفسه الطلب قيل بل يدخل فيه األمر ألن صيغته جعلها أهل اللغة طلبا 

قارهنا ووضعوها له ال على أن يكون إمسا له بل على أن يكون نفسها طلبا وإمنا يكون الصيغة قد أفيد هبا الطلب إذا 
من النفس ما يطابقها وهو االرادة وما جيري جمراها كما يكون اللفظة مفادا هبا ما وضعت له إذا قارهنا من املتكلم 

  هبا إرادة ما وضعت له وما جيري جمراها حنو املبتدأ واخلرب فقد أمكن ذلك يف األمر كما أمكن يف اخلرب 

  فصل

موره وخمالفته هي اإلخالل مبأموره لزمكم إذا كانت موافقة األمر إن قيل إذا قلتم إن موافقة األمر هي فعل مأ
بالنوافل هي فعل مأمورة أن تكون خمالفته هي اإلخالل مبامورة فيكون التارك للنافلة خمالفا ألمر اهللا هبا فيكون داخال 

ير قول القائل لغريه حتت الوعيد يف قوله فليحذر الذين خيالفون عن أمره فاجلواب إن األمر بالنوافل هو يف تقد
األوىل أن تفعل ولك أن ال تفعل وهذا يتضمن معنيني فموافقته هي شيئان ال شيء واحد فاذا ليس موافقته هي أن 
تفعل فقط بل موافقته هي أن تفعل وجيوز أن تفعل فينبغي أن يكون خمالفته هي أن ال تفعل مع أنه ال جيوز أن تفعل 

 تفعل وأما قول القائل افعل إذا مل تدل داللة على جواز ترك الفعل فليس يف ظاهره أو أن تفعل مع أنه ال جيوز أن ال
إال أن تفعل وإذا كان ظاهره استدعاء الفعل فقط وال يتضمن لفظه شيئا آخر فموافقته هو أن تفعل ال غري فكانت 

  خمالفته نقيض أن تفعل وهو اإلخالل بالفعل 
  فصل 

كفارات الثالث إذا استحق العقاب على اإلخالل بأمجعها فانه ال يكون ذلك العقاب ليس ميتنع أن يقال إن املخل بال
هو عقاب واحد منها بل عقاب يعلم اهللا قدره ال ينسب إىل واحد منها وال ميتنع أن يقال هو عقاب أقلها عقابا بأن 

  ه يف املعتمد يكون بعضها أكثر مشقة فيستحق على اإلخالل به عقابا لو انفرد وجوبه على ما ذكرنا
  فصل 

  إذا ناب أحد الفعلني منا اآلخر يف املصلحة مل جيز أن يوجب احلكيم 



أحدمها بعينه ألنه يكون قد فصل بينهما يف الوجوب مع اشتراكهما يف وجهه وال أن يوجبهما على اجلمع ألنه ليس 
ذلك تفويت املصلحة فلم يبق  يف اجلمع وجه وجوب ال حيصل بأحدمها وال أن ال يوجب وال واحدا منهما ألن يف

  إال أن يوجبها على البدل 

  فصل يف الفور

إذا استدل أصحاب الفور بالقسمة فقالوا إن جاز تأخري املأمور به عن الزمان الثاين مل خيل إما أن جيوز تأخريه إىل 
ال يصح ألنه ال دليل على غاية أو ال إىل غاية وجواز ذلك ال إىل غاية بال بدل يلحفه بالنوافل وجواز ذلك إىل بدل 

إثبات بدل ونفي البدل يقتضي وجوب الفور وتعيني الوجوب بالثاين قيل هلم وال دليل على تعيني الوجوب بالثاين 
ونفي ذلك يقتضي إثبات بدل على ما قد ذكر يف ذلك فان قالوا تعيني الوجوب بالثاين الزم لنفي البدل قيل هلم 

الوجوب بالثاين فلستم بأن تنفوا البدل لفقد الدليل عليه وتعينوا الوجوب بالثاين تبعا وإثبات البدل الزم لنفي تعيني 
لذلك بأوىل من أن ننفي تعيني الوجوب بالثاين لفقد الدليل على ذلك ونثبت البدل تبعا لذلك فان قالوا تعيني 

لثاين قيل هلم هذا عدول عن الوجوب بالثاين واجب ألن صيغة األمر تقتضيه كما يقتضي اإليقاعات احلكام يف ا
دليل القسمة إىل دليل آخر وأنتم يف دليل القسمة إمنا عنيتم الوجوب بالثاين بعد إبطال البدل واقتصرمت يف إبطال 
البدل على انه ال دليل عليه فعارضناكم مبا ذكرناه فان قالوا إمنا نفينا البدل ألنه ال ذكر له يف لفظ األمر قيل هلم 

 الوقت يف لفظ األمر فلستم بنفي أحدمها ألنه ليس يف لفظ األمر ذكر له بأوىل من أن ننفي ما وال ذكر لتعيني
  أبيتموه من تعيني الوجوب بالثاين ألنه ال ذكر له يف لفظ األمر لنثبت ما نفيتموه من البدل 

  فصل يف الفور ايضا

 وقت دون وقت كما قام املسح على اخلفني إن قيل هال جاز أن يقوم العزم مقام املعزوم عليه يف إسقاط الفرض يف
مقام غسل الرجلني يف املصلحة ويف استباحة الصالة يوما وليلة دون ما زاد على ذلك للمقيم قيل إن مسح اخلفني 

عبادة مبتدأة وليس بدال من غسل الرجلني كما يكون أحد الواجبني بدال من الواجب اآلخر ألن الالبس للخفني ال 
جلني يف تلك احلال وإمنا يلزم ذلك إذا تغريت احلال بقلع اخلف وإذا مل ميتنع ذلك فما ينكر السائل يلزمه غسل الر

أن يكون املسح على اخلفني عبادة مبتدأة يستباح هبا الصالة ومن املصلحة أن يستباح هبا يوما وليلة فقط فلم يقل 
ومع ذلك مل جيز املسح على اخلفني جمرى غسل إن كل واحد منهما قد قام مقام اآلخر يف الوجوب ووجه املصلحة 

  الرجلني يف استباحة الصالة به استباحة غري مقدرة 

  فصل يف النهي

إذا أمكن املنهي أن ال يفعل املنهى عنه من غري أن يفعل ضدا من أضداده مل يكن النهي إجيابا لشيء من أضداد 
  املنهى عنه حنو أن ينهى املستلقي على ظهره عن القيام فانه ميكنه أن ال يفعل القيام وال يفعل ضدا من أضداده 

  فصل يف النهي عن البدل



علني وتوجه النهي إليهما وكان هنيا عن البدل فذلك بأن يقال له ال تفعل هذا بدال إذا أمكن املكلف االنفكاك من ف
من ذلك وال ذاك بدال من هذا أي ال تكون فاعال ألحدمها تاركا لآلخر وقد قلنا يف املعتمد إن هذا هو إجياب 

إنه قد يقتضي ذلك للجمع بينهما فيحسن ذلك إذا أمكن اجلمع ومل يكن اإلنسان ملجأ إليه وينبغي أن يقال 
  ويقتضي أن ال يفعل وال واحدا منهما ألنه إذا تركهما فما فعل أحدمها وترك اآلخر كما لو فعلهما مجيعا 

  فصل يف داللة النهي على الفساد

قالوا النهي نقيض األمر واألمر يدل على إجزاء املأمور بع فيجب أن يدل النهي على نفي إجزاء املنهى عنه ونفي 
عل هو فساده أجاب قاضي القضاة بأن األمر ال يدل على اإلجزاء ألنه يفسر اإلجزاء بنفي وجوب القضاء إجزاء الف

وقد تقدم القول يف ذلك وحنن نفسر اإلجزاء بغري ذلك ونقول إن األمر يدل على إجزاء املأمور به على التفسري 
ي هو نقيض األمر فيجب أن ال يدل على ما يدل الذي ذكرناه وقد أجبنا يف املعتمد عن الداللة فقلنا إذا كان النه

عليه األمر من اإلجزاء واملخالف ال يقول إن النهي يدل على إجزاء املنهى عنه وإن قال إن اجملزىء عنه قد يكون 
  جمزئا 

وملعترض أن يعترض ذلك فيقول ليس يكفي أن ال يدل نقيض الشيء على ما يدل عليه الشيء بل جيب أن يدل 
ا دل عليه الشيء أال ترى أن قولنا زيد ليس بأبيض ملا كان نقيض قولنا زيد أبيض دل على نقيض ما على نقيض م

يدل عليه قولنا زيد ابيض فقد دل على نفي مدلول قولنا زيد أبيض واجلواب عن الداللة أن األمر هو استدعاء إىل 
استدعاء إىل اإلخالل بالفعل ويقتضي أن ال  الفعل ويقتضي أن يفعل ال حمالة فاذا كان النهي نقيضه فيجب أن يكون

يفعل ال حمالة فقد قلنا إن مدلول أحدمها هو نقيض مدلول آخر وأما إجزاء املأمور به فانه يعلم بنظر آخر على ما 
  ذكر 

فان قيل فاذا تبع مدلول األمر اإلجزاء فيجب أن يتبع مدلول نقيض األمر نقيض ما يتبع مدلول األمر وهو نفي 
اء وهذا هو الفساد قيل ال جيب ذلك ألن التابع القتضاء األمر إليقاع الفعل ال حمالة وهو إجزاؤه وهو سقوط اإلجز

التعبد به وهذا بعينه هو تابع القتضاء النهي لإلخالل بالفعل ال نقيضه وذلك ألن النهي إما أن يكون هنيا عن جمرد 
هو أن يقال للمكلف ال تدخل الدار فمىت مل يدخلها فقد الفعل أو يكون هنيا عن إيقاع عبادة على وجه فاألول 

  أجزأه ذلك يف سقوط التعبد باإلخالل بذلك يف ذلك الوقت 

وفعل الدخول يكون فاسدا وال معىن لفساده إال أنه قبيح حمرم وأما الثاين فهو أن يقال للمكلف ال تصل عريانا فاذا 
الوقت كما قيل له صل على طهارة فصلى على طهارة فانه جيزئه  مل يصل عريانا أجزأه يف إسقاط التعبد به يف ذلك

ما فعله يف إسقاط التعبد به فقد تبع مدلول كل واحد منهما ما تبع مدلول اآلخر قيل أليس إذا قيل للمكلف صل 
ه بطهارة مع أن األمر على الوجوب فانه يتبع مدلول هذا األمر أنه إذا خالف فصلى على غري طهارة كان ما فعل

فاسدا غري جمزىء فيجب إذا قيل له ال تصل عريانا فخالف وصلى عريانا أن يكون ذلك فاسدا غري جمزىء قيل فقد 
أوجبتم أن يتبع مدلول النهي ما يتبع مدلول اآلخر وهو الفساد ونفي اإلجزاء وأنتم أوجبتم أن يكون التابع 

ني هو التابع لآلخر فما ذكرمتوه اآلن غري داخل يف ألحدمها نقيض ما تبع اآلخر ومل توجبوا أن يكون أحد التابع
العقد الذي ذكرمتوه بل هو ضده فإن تركوا ما قالوه وقالوا إذا كان النهي نقيض األمر فيجب أن يكون ما يتبع 

مدلول أحدمها هو ما يتبع مدلول اآلخر قيل هلم هذه دعوى منكم ختالفون فيها وحنن وإن مل نوجب أن يكون التابع 



مها هو نقيض ما يتبع االخر فإنا ال نوجب أن يكون مثله بل ذلك موقوف على الداللة وليس جيوز أن يكون ألحد
  كون النهي واألمر نقيضني يقتضي تساوي ما يتبع مدلوهلما 

  فصل يف العموم

رى إن قيل ما تنكرون أن يكون قبيلة من العرب وضعوا لالستغراق وحده لفظ كل أو غريه مث وضعته قبيلة أخ
للبعض فلم تترك العرب أن تضع لالستغراق لفظا خيصه ومع ذلك فاإلشراك حاصل قيل لو كان كذلك لكان 

حقيقة قولنا كل عند تلك القبيلة للبعض ال غري وأن يسبق إىل إفهامنا عند مساع قولنا كل البعض ومعلوم أن ذلك 
  ع اسم األسد الرجل الشجاع إذا ال حيصل يف قبيلة من القبائل كما ال يسبق إىل فهم أحد عند مسا

جترد اللفظ وأيضا فكيف اتفق يف ألفاظ العموم كلها على كثرهتا أن حيصل يف كل واحد منها اإلشراك وال خيلص 
واحد منها لالستغراق ويضعون لكل معىن امسا خيصه وال يضعون إمسا لالستغراق إال ويضعونه لنقيض االستغراق 

ليت وضعت قوهلا كل للبعض أن يضعوا لالستغراق لفظا آخر ليعربوا به عن االستغراق وأيضا فكان جيب يف القبيلة ا
فان قالوا قد وضعوا له لفظة مجيع ووضعته القبيلة األخرى للبعض قيل كيف اتفق يف مجيع ألفاظ العموم أن بعضهم 

دة احلاجة إىل وضع وضعها للعموم وبعضها للخصوص ومل خيلص لالستغراق واحد منها وايضا فما ذكرناه من ش
اسم لالستغراق يقتضي إذا وقع االشتراك يف ألفاظ العموم ألجل وضع قبيلتني أن يضعوا لالستغراق لفظا آخر 

  خيصه لشدة حاجتهم إىل ذلك 

  فصل يف االستثناء من االستثناء

با واعترض ذلك بأنه ال ميتنع قد قيل لو رجع االستثناء الثاين إىل االستثناء األول وإىل املستثىن منه لكان إجيابا وسل
ذلك إذا تعلق بكالمني وإمنا ميتنع إذا تعلق بكالم واحد واجلواب إنه لو رجع االستثناء الثاين إليهما لكان إجيابا 

وسلبا من املستثىن منه ألنه إذا قال القائل لزيد عندي عشرة دراهم إال درمهني إال درهم ورجع قوله إال درهم إىل 
اب لنفى منها درمها آخر ورجع مع ذلك إىل الدرمهني وهي نفي لكان قد أوجب الدرهم كأنه قال العشرة وهي إجي

إال درمهني إال درهم من الدرمهني فانه علي فيكون قد أثبت الدرهم يف العشرة وقد نفاه حني رجع إىل العشرة 
لزم أن يكون االستثناء الثاين نفيا فيكون قد نفى عن العشرة درمها سوى الدرمهني واثبته فيها معا فقد بان أنه ي

  وإثباتا من العشرة فهو إذا نفي وإثبات من كالم واحد 

  األفعال من باب قسمة األفعال

قد حد القبيح بأنه فعل على صفة هلا تأثري يف استحقاق الذم فان قيل الصغرية قبيحة وليست على صفة هلا تأثري يف 
يف استحقاق الذم أال ترى أنه لو مل يكن فاعلها يستحق من املدح أكثر من استحقاق الذم قيل بل هلا صفة هلا تأثري 

ذمها ألثرت الصفة يف استحقاق الذم فان قيل أليس مع استحقاقه ملدح أكثر من ذمها ال يؤثر يف استحقاق الذم فقد 
ى كل وجه وسيما يف انتقض احلد قيل قولنا هلا تأثري يف استحقاق الذم ال يقتضي أن يؤثر يف ذلك يف كل حال وعل

عرف الفقهاء واملتكلمني يف أصول الفقه ألهنم يتعارضون من قوهلم لكذا تأثري يف كذا أنه يؤثر فيه وإن كان يؤثر يف 



بعض احلاالت وإذا قلنا لليسار تأثري يف إزالة اهلم مل ينتقض ذلك يف عرف كل الناس بأن يؤخذ اليسار يف بعض 
  يف بعض احلاالت مؤثرا يف إزالة اهلم فما ذكرناه جار يف عرف الفقهاء وغريهم  احلاالت وال يزول اهلم ملا كان

وإذا أردنا حسم هذا السؤال قلنا يف احلد القبيح فعل على صفة لكونه عليها تأثري يف استحقاق الذم على بعض 
وه أو ما مل مينع من ذمه مانع الوجوه أو ما مل مينع من ذمه مانع أو قلنا فعل له تأثري يف استحقاق الذم على بعض الوج

وال نذكر الصفة وإذا قيدنا احلد بذلك قلنا يف حد احلسن إنه فعل ال تأثري له يف استحقاق فاعله الذم على وجه من 
الوجوه أو من غري مانع وكذلك نريد يف حد الواجب إذا حددناه باستحقاق الذم على اإلخالل به فنقول هو الفعل 

   يف استحقاق الذم على بعض الوجوه أو ما مل مينع من ذمه مانع الذي لإلخالل به تأثري

  فصل

األوىل يف قسمة األسباب ان يقال األسباب الشرعية ضربان احدمها يعلم ثبوته وكونه سببا بالشرع وذلك كفساد 
  الصالة فانا بالشرع نعلم ثبوته ونعلم 

رع ويعلم بالشرع كونه سببا وذلك حؤول احلول بالشرع كونه سببا لوجوب القضاء واآلخر يعلم ثبوته ال بالش
فانا نعلم بغري الشرع وجوده ونعلم بالشرع كونه سببا لوجوب إخراج الزكاة وغذا ذكرنا القسمة كذلك كنا قد 

  جعلنا العلم يف مقابلة العلم وهذا مرادنا يف الكتاب 

  من باب التأسي

مطلق املشاركة يف صورة الفعل على الوجه الذي فعله وان اتباع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف فعله يستفاد من 
التبع له فعله ألنه فعله فان قيدت املتابعة بصورة الفعل فقيل اتبع زيد عمرا يف صورة الفعل مل يفد إال املشاركة يف 

  الصورة 

  باب يف أن السمع ال يقتضي على اإلطالق وجوب مثل فعل النيب صلى اهللا عليه

  و سلم 
ذكرنا يف الباب فقلنا أما من قال بأن أفعاله أدلة باعتبار الوجه فانه إن علم الطريقة اليت اتبعها النيب صلى اعلم أنا 

اهللا عليه و سلم يف ذلك الفعل عقلية كانت أو مسعية فهو يرجع إليها يف االستدالل وإن مل يعرف الطريقة فضربان 
ا جململ فان كان بيانا جململ فذلك اجململ هو دال على الوجوب أحدمها يكون فعله بيانا جململ واآلخر ال يكون بيان

  أو الندب أو اإلباحة 
وملعترض أن يعترض هذه القسمة فيقول إذا علم املكلف أن فعل النيب بيان جململ واستدل باجململ على الوجوب 

القسم األول واجلواب أنا  فقد عرف الطريقة اليت رجع إليها النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الوجوب فهو داخل يف
مل نقل فان علم املكلف أن فعل النيب بيان جململ وإمنا قلنا فان كان فعله بيانا جململ وقد يكون فعله بيانا جململ وال 

يكون العلم بذلك قد تقدم للمكلف فيحتاج أن ينظر ويتأمل ليعرف الوجه الذي أوقع النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ة ما يتأمله أن ينظر هل يف الشرع جممل هذا بيانه ليعرف الفعل عليه ومن مجل



باجململ الوجه الذي أوقع النيب صلى اهللا عليه و سلم الفعل عليه فاذا عرف ذلك اكتفي باجململ يف االستدالل على 
  الوجوب يف اجلملة وعلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أوقع الفعل عليه 

وىل أن نقول يف القسمة إما أن يعلم املكلف قبل أن فعل النيب صلى اهللا عليه و وإذا أردنا حسم هذا السؤال فاأل
سلم الفعل أو معه أو بعده الطريقة اليت صار إليها يف العلم باحلكم عقلية كانت أو مسعية جمملة كانت أو مفصلة 

على الوجه الذي أوقع النيب فرجع إليها يف العلم باحلكم وإما أن ال يعلم املكلف ذلك فيجب أن يستدل بوجه آخر 
صلى اهللا عليه و سلم الفعل عليه فان علم أنه أوقعه على الوجوب دل ذلك على وجوب مثله عليه وإن علم أنه 

  أوقعه على الندب دل على أنه مندوب إىل مثله وإن علم أنه أوقعه مستبيحا له دل على أنه مباح منه 
لم على الوجوب بقول اهللا عز و جل لقد كان لكم يف رسول اهللا استدل على أن فعل النيب صلى اهللا عليه و س

اسوة حسنة ملن كان يرجوا اهللا واليوم اآلخر قالوا وقوله يرجوا اهللا واليوم اآلخر هتديدا واجيب عن ذلك بأن قوله 
ل عز و جل لكم ليس من ألفاظ الوجوب ولو أراد الوجوب لقال عليكم واعترضنا ذلك بانه ال يصح االستدال

بذلك على نفي الوجوب ألن معىن قول القائل لنا أن نفعل كذا هو أنه ال حظر علينا يف فعله والواجب ال حظر 
  علينا يف فعله 

فان قيل إن اجمليب مل يستدل باآلية على نفي وجوب أفعال النيب صلى اهللا عليه و سلم بقوله إن لفظة لكم ليس من 
ية على وجوب أفعاله فقال لفظة لكم ليست من ألفاظ الوجوب فال جيوز ألفاظ الوجوب وإمنا دفع االستدالل باآل

  أن يقال له إن الواجب لنا فعله ألنه مل يقل إن 

الواجب ال يكون لنا فعله وإمنا قال إن لفظة لكم ال خيتص الوجوب بل يستعمل يف الواجب ويف غريه فليس يف 
لكالم على جهة االستدالل منه على نفي الوجوب ال على أن ذكرها إثبات للوجوب قيل بل إمنا أورد اجمليب هذا ا

يدفع استدالل خصمه ألن خصمه مل يستدل على وجوب أفعال النيب صلى اهللا عليه و سلم بقول اهللا عز و جل لقد 
كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة فيقال له لفظة لكك ال خيتص الوجوب وإمنا استدل بقوله ملن كان يرجوا اهللا 

يوم اآلخر قال وهذا هتديد فما أورده اجمليب إن مل يكن ابتداء استدالل منه باآلية من حيث أنه ال يقال لكم فيما وال
هو واجب فليس هو يدفع الستدالل املستدل باآلية وينبغي أن يقول ملن تكلم على اآلية بقوله إن لفظة لكم ليس 

ل باآلية فاملستدل باآلية مل يقل إن قول اهللا عز و جل من ألفاظ الوجوب إن أوردت ذلك دفعا الستدالل املستد
لكم من ألفاظ الوجوب وإن أوردت ذلك استدالال منك على أن أفعال النيب صلى اهللا عليه و سلم ليست على 
الوجوب مل يصح ذلك ملا بيناه يف الكتاب باب فيما تدل عليه أفعال النيب صلى اهللا عليه و سلم وتروكه املتعلقة 

   بغريه
قد قلنا أما أفعاله املتعلقة بغريه فهي احلدود والقضاء على الغري مث قلنا وقضاؤه على الغري وإن كان من قبيل األقوال 

  فانه يقتضي لزوم ما قضي به 
ولقائل أن يقول مل أدخلتم القضاء يف مجلة األفعال مع أنه قول وأنتم إمنا تتكلمون يف أبواب األفعال يف األفعال اليت 

فعال اجلوارح واجلواب إمنا تكلمنا يف القضاء ههنا ألنه كأفعال اجلوارح بالغري ومل جيز ذكره فيما قبل فذكرناه هي أ
  ههنا ملشاهبته لألفعال املتعلقة بالغري 

وإذا أردنا حسم هذا االعتراض قلنا يف القسمة إن ما يسند إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم مما يتعلق بغريه أفعال 
واألفعال ضربان أفعال هي أقوال وأفعال ليست أقواال واألفعال املتعدية إىل الغري منها قضاء على غري ومنها وتروك 



ما ليس بقضاء على غري واألفعال اليت ليست أقواال هي احلدود والتعزيز وإمنا قسمنا األفعال إىل أقوال وإىل غري 
اد كل ما يفعله الفاعل من قول وغري قول وإذا جعل يف مقابلة أقوال ألن الفعل إذا أطلق أو جعل يف مقابلة الترك أف

  الفعل قول مل يدخل القول حتت الفعل 

  الكالم يف الناسخ واملنسوخ

  باب يف حقيقة الناسخ

قد حد أصحابنا الطريق الناسخ بأنه ما دل على أن مثل احلكم الثابت بالنص غري ثابت على وجه لواله لكان ثابتا 
قلنا يلزم على هذا أن يكون العجز املزيل ملثل احلكم الذي كان ثابتا على املكلف ناسخا ألنه قد مع تراخيه عنه و

دل على أن مثل احلكم الثابت بالنص غري ثابت على وجه لواله لكان ثابتا مع تراخيه عنه فان قيل إن الدال على 
عجز وهذا الدليل متقدم على الدليل الدال أن مثل احلكم غري ثابت هو دليل العقل الدال على أنه ال تكليف مع ال

على وجوب العبادة غري متراخ عنه قلنا هذا يوجب أن ال يوصف فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم بضد ما أمرنا به 
بأنه دليل ما نسخ عنا العبادة املأمور هبا ألنه إمنا يكون ناسخا عنا ألجل ما تقدم من الدليل على أنا إذا علمنا الوجه 

ذي أوقع النيب صلى اهللا عليه و سلم فعله عليه كان حكمنا فيه حكمه من وجوب أو نفل أو إباحة وقد قال ال
أصحابنا بأن فعله يكون دليال ناسخا عنا العبادة وإن كان دليل اتباعنا أياه فيه متقدما فكذلك يلزم أن يقال يف 

أن العبادة ترتفع بالعجز وهو كالدليل العقلي  العجز الطاريء على املكلف وعلى أن الدليل العقلي الدال على
الدال على وجوب املصري إىل قول النيب صلى اهللا عليه و سلم فكما مل مينع أن يكون قول النيب صلى اهللا عليه و 

سلم هو الناسخ إذا ورد برفع العبادة فكذلك ال ميتنع أن يكون العجز هو الناسخ وإن كنا علمنا بالعقل أن العجز 
  معه العبادة  ترتفع

فان قيل قول اهللا عز و جل فاتقوا اهللا ما اساتطعتم وقوله ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها جيري جمرى أن يأمرنا بعبادة 
عبادة ويشرطها باالستطاعة ولو فعل ذلك مل يكن وجود العجز نسخا ألنه قد علق العبادة بشرط معلوم مفصل 

فلم يكن نسخا كتعليق العبادة بغاية مفصلة مثل قوله مث امتوا الصيام إىل واخلطاب املقيد هبذا الشرط غري متأخر 
الليل انه ال يكون وجود الليل ناسخا وال قوله إىل الليل ناسخا للصوم يف الليل قيل أليس لو مل يقل اهللا عز و جل 

على أن مثل حكم العبادة غري فاتقوا اهللا ما استطعتم وال قال ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها لكان وجود العجز داال 
ثابت يف ذلك الوقت وال يكون ذلك ناسخا ألن النسخ ال يثبت بعد انقطاع الوحي والعجز قد يطرأ على املكلفني 

بعد موت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقد وجد احلد يف هذا املوضع واحملدود ليس حباصل وال شبهة يف أن العجز 
فني قبل نزول هاتني اآليتني فزال مثل احلكم الثابت بالنص ومل يكن ذلك ناسخا واملوت قد طرءا على بعض املكل

وقد قلنا يف الكتاب إنه يلزم على احلد املذكور أن تكون األمة إذا اختلفت يف املسألة على قولني وسوغت للعامي 
إن أخذ باخلطأ منهما مل  األخذ بايهما شاء وأجازت للمجتهد أن يقول بأيهما شاء إذا أدى اجتهاده إليه أو قالت

يكن ملوما على قول من قال إن احلق يف واحد مث امجعت على أحد القولني فلم يسع للعامي األخذ مبا كان يسوغ 
له األخذ به وهو القول اآلخر وال كان للمجتهد أن يصري إليه ان يكون إمجاعهم ناسخا ألنه دال على أن مثل 

  ه لكان ثابتا مع تراخيه عنه الثابت بنصهم غري ثابت على وجه لوال



إن قيل أهل االجتهاد من األمة إذا اختلفت على قولني فاهنا مل تنص على جواز األخذ بكل واحد منهما للعامي 
  وللمجتهد قيل كيف مل تنص على ذلك 

وقد صرحت به يف كتبها واستدلت عليه فان قيل ليس معكم أن كل واحد من أهل االجتهاد قد قال بذلك نصا 
وأنه مل ينص عليه بعضهم ومل ينكره الباقون قيل قد صار احلكم ثابتا بالنص من بعضهم مع علم الباقني وذلك ال مينع 

من كونه ثابتا بالنص وإن كان ثابتا مع غريه مث يقال للسائل اليس لو نص كل واحد من األمة على جواز تقليد 
حرم األخذ بالقول اآلخر مل يكن ذاك نسخا ألن النسخ ال العامي لكل واحد من القولني مث أمجعوا على أحدمها ف

يكون بعد انقطاع الوحي فبطل أن يقتصر يف احلد على ما ذكر ألنه لو اقتصر عليه لوجب لو وجد أن يكون 
احملدود قد وجد كما أن من حد اجلهل بأنه اعتقاد الشيء ال على ما هو به وفرضنا أنه ال وجود للجهل فانه يلزمه 

ما هو اعتقاد الشيء ال على ما هو به أن يكون قد وجد اجلهل ولو قال ال يكون اجلهل موجودا وإن وجد  لو وجد
االعتقاد للشيء ال على ما هو به لزمه أن ال يكون هذا حد للجهل فكذلك إذا قال الدليل الناسخ هو ما دل على 

ع تراخيه عنه فانه وإن مل تنص االمة على جواز أن مثل احلكم الثابت بالنص غري ثابت على وجه لواله لكان ثابتا م
تقليد العامي لكل واحد من القولني يلزمه لو نصت على ذلك مث أمجعت على أحد القولني فحرم األخذ بالقول 

  اآلخر أن يكون إمجاعها ناسخا فان مل يكن ناسخا فقد فسد احلد 
آلن هو مقدر فهو غري ما ذكرمتوه يف الكتاب قيل إمنا فان قيل أنتم اعترضتم احلد باعتراض غري مقدر وما تذكرونه ا

  اعترضنا باختالف االمة على قولني يف املسألة وتسويغهم بكل واحد منهما ومل نقل إن ذلك حمقق أو مقدر 
فإن قيل اجملتهدون من االمة وإن قالوا جيوز للعامي األخذ بكل واحد من القولني فان قوهلم ال يسمى نصا يف العرف 

ولنا نص يف عرف الفقهاء يقع على نص اهللا عز و جل ونص رسوله فقولنا يف احلد إن الدليل الناسخ هو ما دل بل ق
  على أن مثل احلكم الثابت بالنص ال يتناول نص االمة ألنه ال 

يسمى نصا يف العرف قيل ليس كذلك ألن الفقهاء يقولون قد نصت األمة على كذا وكذا كما يقولون نص النيب 
اهللا عليه و سلم على كذا وكذا وإن كانوا ال يتعارفون من إطالق اسم النص على نص األمة فأوىل أن ال صلى 

يتعارفوا من إطالقه نص موسى وعيسى فيجب أن ال يتناول احلد املذكور ما دل على نسخ الشرائع ألن األمة إذا 
ول النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا رفع عبادة أطلقت اسم النص ال تعين به نص غري النيب من األنبياء ومعلوم ان ق

لبعض األنبياء املتقدمني يكون نسخا وال يلزمنا مثل ذلك على ما حددنا الناسخ بقولنا إنه قول صادر عن اهللا أو عن 
  رسوله ألنا مل نقصر النص على كالم نبينا صلى اهللا عليه و سلم دون كالم غريه 

أن يقبل ممن يفتيه بكل واحد من القولني فاذا أمجعوا على أحد القولني مل جيد  فان قالوا االمة إمنا سوغت للعامي
العامي من يفتيه بالقول اآلخر فيقال قد حرم عليه األخذ به قيل هلم قد جيد من يفتيه بأن يصري بعض اجملتهدين إىل 

آلخر وال جييز التقليد فيه وأيضا القول اآلخر بعد إمجاعهم ومن حد الدليل الناسخ مبا ذكرناه حيرم األخذ بالقول ا
فانه حيرم على اجملتهد بعد اإلمجاع على أحد القولني أن يصري إىل القول اآلخر ويكون مأثوما بعدما كان من أهل 
االجتهاد سوغوا له ذلك أو قالوا ال تكون مأثوما فقد حصل معىن النسخ يف اجملتهد وأيضا فلو أمجعوا على أحد 

احد وأفىت العامي بقوله مث وافق من عداه على قوهلم قبل أن يعمل العامي بذلك مث عرف موافقته القولني إال جمتهد و
هلم فانه ال جيوز له العمل على ذلك بعد ما جاز له العمل عليه فقد صار اتفاقهم داال على أن مثل احلكم الثابت 

  بنصهم غري ثابت 



عامي وللمجتهد األخذ بكل واحد من القولني بشرط أن ال فان قيل االمة إذا اختلفت على قولني فامنا سوغت لل
  يتفق على أحدمها وهذا شرط مفصل فوجوده ال يكون ناسخا وليس كذلك قول اهللا سبحانه أو 

جيعل اهللا هلن سبيال ألن السبيل ههنا جممل غري مفصل فما ورد بتفصيله يكون ناسخا إلمساك يف البيوت وهو قول 
سلم وخذوا عين قد جعل اهللا هلن سبيال قيل ينبغي أن يقع االنفصال مبا هو مذكور يف احلد النيب صلى اهللا عليه و 

وهذا الذي ذكرمتوه من تفصيل الشرط ليس مبذكور يف حد الدليل الناسخ على أن ما ذكرمتوه من احلد يقتضي أن 
يف احلال فلما امجعت على  األمة لو اختلفت فسوغت للعامي األخذ بكل واحد من القولني ومل يشرط ما ذكرمتوه

أحد القولني حرمت األخذ باآلخر أن يكون ناسخا على أنه ليس معكم أن األمة ملا اختلفت يف املسألة على قولني 
سوغت األخذ بكل واحد منهما على هذا الشرط وكيف ميكنكم ادعاء ذلك واملخالف يقول إن األمة ما منعت من 

قت على أحدمها وكيف ميكنكم على أصولكم أن تقولوا إن األمة قد قالت األخذ بكل واحد من القولني وإن اتف
ذلك حني اختلفت وأنتم جتوزون أن يأمر اهللا بتكرار العبادة وهو يريد نسخها فال يبني ذلك يف احلال ال جممال وال 

عت على خالفه إال مفصال ويبينه عند وقت النسخ فما تنكرون ان تكون األمة مل تبني حترمي األخذ بالقول الذي أمج
  حني أمجعت على خالفه فلم تكن إباحتها األخذ بكل واحد من القولني مشروطة 

فان قالوا حنن وإن جوزنا ذلك فانا جنوز أن تكون شرطية عند اختالفها قيل إذا جوزمت كال األمرين فجوزوا كون 
ما شرطوا إباحة األخذ بكل واحد من اتفاقهما ناسخا جلواز األخذ بالقول اآلخر ألنكم ال تأمنون أن يكونوا 

القولني عند اختالفهم بالشرط الذي ذكرمتوه وقد حددنا حنن الطريق الناسخ بأنه قول صادر عن اهللا أو قول أو 
فعل أو ترك منقولني عن رسوله يفيد إزالة مثل احلكم الثابت بنص من اهللا أو بنص أو فعل منقولني عن رسوله مع 

  واله لكان ثابتا تراخيه عنه على وجه ل
  ولقائل أن يقول قولكم يفيد إزالة مثل احلكم يقتضي أن مثل احلكم 

كان ثابتا فأزيل ألنه ال يقال أزلت هذا الشيء إال وقد كان ذلك الشيء ثابتا وإزالة احلكم بعد ثبوته هو بداء وليس 
أزيل الشيء بكذا إذا كان فلوال ذلك  هو نسخا قيل قد يقال يف الشيء إنه أزيل إذا كان ثابتا فازيل وقد يقال قد

املزيل لثبت ذلك الشيء سيما إذا كان ذلك الشيء يتوهم ثبوته ويتوقع فانه ال ميتنع احد إذا كان يتوقع استمرار 
توجهه إىل بيت املقدس مث هني عن ذلك أن يقول قد أزيل عنا التوجه إىل بيت املقدس وإمنا يراد إزالة ما يستأنف 

ك فيه ملا بيناه وقد دللنا يف احلد على أنا أردنا هذا الوجه بقولنا مفيد إلزالة مثل احلكم الثابت ويصح إطالق ذل
بنص أو فعل ألنه لو كان احلكم املزال قد كان ثبت مث أزيل لكان هو حكم النص ال مثله ودللنا على أنه إمنا أزاله 

ه لواله لكان ثابتا فبان بذلك أنه مفيد إلزالة احلكم بأن دل على أنه غري ثابت وبأنه منع من ثبوته بقولنا على وج
على هذا الوجه ولنا أن نعتاض من قولنا مفيد إلزالة مثل احلكم بقولنا يفيد أن مثل احلكم الثابت بالنص أو بالفعل 

أن غري ثابت على وجه لواله لكان ثابتا وكل واحد من هذين الكالمني يترجح على اآلخر من وجه أما قولنا يفيد 
مثل احلكم الثابت بالنص أو بالفعل غري ثابت فانه يترجح على العبارة الثانية ألن فيها تصريح باإلزالة وهي معىن 

  النسخ يف األصل واحلد املفيد من جهة الصريح ملعىن احملدود وفائدته أوىل 
فسري االسم أشبه منه واعلم أن الغرض هبذا احلد هو حصر ما وقع االصطالح على تسميته طريقا ناسخا وهو بت

باحلد فقولنا قول أو فعل منقولني عن رسول اهللا قد حصرنا به ما نقل عنه من قول أو فعل وتناوهلما قبل أن ينقال 
وبعدما نقال فأشرنا هبذا القول إىل كل ما وقع االصطالح بعد وفاته على أنه طريق ناسخ ولك أن تعتاض من ذلك 



من النيب صلى اهللا عليه و سلم أو مظنون وليس يلزم على ذلك أن يقال النسخ  فنقول قول أو فعل معلوم ورودمها
  يقع بالترك ايضا وذلك ألن اهللا أو رسوله إذا أوجبا صالة متكررة فان نسخها 

بعد أن فعلها فال بد من أن يفعل فعال يدل به عن الصالة إما بفعله يف وقت الصالة أو بفعله قبل الوقت ويستدميه 
الوقت وخروجه حنو أن يستلقي وإذا فعل ذلك كان الناسخ هو ما فعله أو ما جتدد فعله يف الوقت  إىل دخول

فالناسخ هو الفعل يف احلالني وايضا فالترك يسمى فعال فانك تقول بئس ما فعل فالن فيقال لك ما فعل فنقول مل 
ى الترك يف العرف ولك أن تزيد يف احلد خيرج من دار غريه بعدما هناه مالكها عن الكون فيها واسم الفعل يقع عل

الترك فتقول قول أو فعل أو ترك ومعلوم وروده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أو مظنون يفيد أن مثل احلكم 
الثابت مبثل هذه االمور غري ثابت يف املستقبل على وجه لواله لكان ثابتا مع تراخيه عنه وأما املنسوخ فهو احلكم 

ص بالشرائط اليت ذكرناها ولك أن تقول هو احلكم الذي تناول الطريق الناسخ والطريق الناسخ هو املزال إذا اخت
املختص بالشرائط اليت ذكرناها أو تقول هو احلكم الذي اقتضى الطريق الناسخ أنه غري ثابت مع أنه مثل احلكم 

يت ذكرناها أو تقول هو تبيني كون مثل الذي كان ثابتا وأما حد النسخ فهو إزالة مثل احلكم املختص بالشرائط ال
احلكم الثابت غري ثابت إذا اختص احلكم ومثله بالشرائط اليت ذكرناها ومن حد النسخ بأنه إزالة احلكم بعد 

استقراره فانه إن أراد بذلك استقرار نفس احلكم فذلك بداء وإن أراد استقرار جنس احلكم فذلك يقتضي كون 
  إزالة حكم العقل حبكم الشرع نسخا إزالة العبادة بالعجز أو 

  باب الداللة على جواز نسخ الشرائع

اعلم أنه ال جيوز أن حيمل جواز بيان انقطاع العبادة بالنسخ على جواز تأخري بيان وقت انقطاعهما باملوت والعجز 
  جيوز أن يعجز وميوت ألنا قد أشعرنا جبواز انقطاعها باملوت والعجز يف كل وقت اال ترى أن اإلنسان قبل التكليف 

يف كل وقت ومينعه املوانع وإذا ورد عليه األمر يفعل العبادة على التكرار مل جيوز دوام حياته وقدرته بل جيوز 
ارتفاعها يف كل وقت للعادة اليت جرت يف الناس وإذا اقترن بذلك أن يعتقد أنه ال جيوز أن يعرف وقت موته ألن 

للموت والعجز يف كل وقت وإذا اقترن بذلك قول اهللا عز و جل فاتقوا اهللا ما  ذلك إغراء باملعاصي تأكد جتويزه
استطعتم يؤكد هذا التجويز فبان أن املكلف قد أشعر إشعارا جيوز معه أن يتعذر عليه الفعل يف كل وقت إما مبوت 

يقال له جوز يف كل ما أو بغريه فنظري ذلك أن يؤمر بالعبادة ويقال له جوز ورود النسخ عليها يف املستقبل أو 
  يتعبدك به أن يتغري كونه مصلحة يف وقت من األوقات املستقبلة 

فان قيل فيجب إذا جرت العادة بنسخ العبادة املقيدة بالتأييد أو بالتكرار أن يكون ذلك إشعارا جبواز النسخ فيجوز 
ا جتري عن أول األمر فأول ما يرد معه أن تنسخ العبادة وإن مل يتبني ذلك عند ورود األمر هبا قيل العادة إمن

بالعبادات مقيدا بالتكرار ينبغي أن ال حيسن نسخها إال أن يشعر بذلك عند األمر ألنه ما تقدم هذا األمر عادة يف 
نسخ عبادة من دون إشعار وكذلك يف أمر آخر بعبادة أخرى ويف أمر آخر وإذا تواىل التعبد مع اإلشعار صارت 

  بيان النسخ إذا تقدمه اإلشعار فال جيوز من دون إشعار العادة جارية بتأخر 

  باب الداللة على جواز نسخ الكتاب بالسنة



إذا كان قول القائل ما آخذ منك ثوبا آتيك مبا هو خري منه أو قال بشيء هو خري منه ال يقتضي أنه يأتيه بثوب 
  ن الثوب الذي أخذه ألن آخر بل جيوز أن يأتيه بثوب آخر وجيوز أن يأتيه بغري ثوب وهو خري م

قوله ما ههنا مبعىن شيء وقولنا شيء يقع على ثوب وعلى غريه فكذلك إذا قال أتيتك خبري منه وال يقتضي أن يأتيه 
بثوب ال حمالة ألن قولنا خري يقع على كل خري ثوبا كان أو غري ثوب فهو عام فيهما كما أن قولنا شيء وقولنا ما 

  قتض الكالم األول أنه يأتيه بثوب ال حمالة فكذلك يف الكالم الثاين يعم الثوب وغريه فكما ال ي

  باب الزيادة على النص هل هي نسخ أم ال

قد قلنا يف هذا الباب أن قاضي القضاة قال لو خري اهللا بني شيئني واجبني مث أثبت هلما ثالثا لكان ذلك نسخا لقبح 
   جيوز أن يسمى نسخا تركهما مجيعا وقلنا حنن إن هذا رافع حلكم عقلي فال

ولقائل أن يقول قبح اإلخالل هبما ليس حبكم عقلي وإمنا علم بالشرع وهو إجيابه عز و جل فعل الشيئني على البدل 
فوجب أن يكون إجياب الثالث ناسخا لقبح تركهما واجلواب أن قبح تركهما واإلخالل هبما يتبع إجياب اهللا الفعلني 

جيب فعل ثالث معهما أال ترى أنا لو مل نعلم إال وجوب الشيئني على البدل ومل نعلم أن على البدل ويتبع أنه ما كان 
الثالث ال جيب بل جوزنا وجوبه مل نعلم قبح تركهما لتجويزنا وجوب ثالث إذا تركنامها إليه مل يقبح منا تركهما 

هما ومعلوم أن إجياب الفعلني على كما أنا لو علمنا أن الثالث ال جيب ومل نعلم وجوب الفعلني مل نعلم قبح ترك
البدل يقتضي أن لإلخالل بكل واحد منهما تأثريا يف استحقاق الذم وال يتعرض للثالث باجياب وال بنفي إجياب وإمنا 
نعلم أنه غري واجب بقاء على حكم العقل فاذا كان قبح تركهما يتفرع على أمر شرعي وعلى أمر عقلي مل يتخلص 

  فلم يصح القول بأن رفعه نسخ كونه معلوما بالشرع 

  باب النقصان من العبادة هل هو نسخ لغري ما نقص منها أم ال

اعلم أن الصالة ملا كانت واجبة إىل بيت املقدس كانت واجبة يف كل مكان على البدل وكان جيب على املصلي أن 
ملقدس هو هيئة من هيآت الصالة يف يتوجه يف املكان الذي يصلي فيه إىل بيت املقدس فالتوجه يف املكان إىل بيت ا

املكان فنسخ التوجه إىل بيت املقدس إمنا يتناول هذه اهليئة فلم يكن نسخا للصالة يف املكان كما أنا لو أمرنا بصوم 
يوم عاشوراء على صفة وهي أن نكون يف ذلك اليوم متوجهني إىل بيت املقدس مث نسخ عنا التوجه فقيل ال تتوجهوا 

س فإن ذلك ال يكون نسخا للصوم يف ذلك اليوم على أن النسخ للتوجه ورد على وجه فيه تثبيت إىل بيت املقد
جلملة الصالة ألن املروي يف ذلك هو أال إن القبلة قد حولت ويف ذلك تثبيت للصالة وكذلك ما يف القرأن من 

ذا هو النسخ للتوجه إىل ذلك وهو قوله فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وه
بيت املقدس ألن ذلك يقتضي وجوب التوجه إىل الكعبة وال يصح اجلمع بني التوجه إىل بيت املقدس وإىل الكعبة 
معا فوجوب أحدمها يف كل صالة يصليها ينفي وجوب اآلخر فأما صوم عاشوراء فانه ما وجب إال يف ذلك اليوم 

خمصوص فلو قيل ال تصلوا يف ذلك املكان لكان قد انتفت مجلة الصالة ألهنا فنظريه أن ال جتب الصالة إال يف مكان 
مل جتب إال يف ذلك املكان أال ترى أنا حنتاج يف وجوهبا يف مكان آخر إىل دليل آخر وكذلك إذا قيل لنا صوموا يوم 

مل جيب يف زمان آخر وإمنا عاشوراء مث قيل لنا بعد حني ال تصوموا يف يوم عاشوراء فان ذلك ينفي مجلة الصوم ألنه 
  وجب يف هذا الزمان فقط فنفيه فيه نفي جلملته 



فان قيل كون ذلك نسخا جلملة الصالة ال مينع مما نريده وهو أنه إذا كان جيوز صوم عاشوراء بنية بعد الفجر جاز 
  رع قد صحح يف الصوم الواجب فيما بعد وهو صوم شهر رمضان أن جيب بنية بعد الفجر ألنه قد ثبت أن الش

الصوم بنية بعد الفجر فاذا مل تغري الشريعة ذلك وجب أن يبقى على ما كان عليه قيل إمنا كان جيب ذلك لو ورد يف 
ذلك لفظ عموم حنو أن يقال كل صوم شرعي فانه يصح بنية بعد الفجر وقبل الزوال فأما إذا قيل هذا الصوم 

ه ال جيب مثله يف صوم زمان آخر ألن ذلك عبادة أخرى وال جيب الواقع يف صوم عاشوراء يصح بنية بعد الفجر فان
أن تتفق العبادات يف شرائط صحتها بل ذلك موقوف على دليل زائد على ما دل على أن النية بعد الفجر ال متنع 

  من صحة صوم عاشوراء 
وم يشمل كل صوم فان قالوا فما يؤمنكم أن يكون ما دل على صحة صوم عاشوراء بنية بعد الفجر هو لفظ عم

شرعي يف احلال وفيما يتعبد به فيما بعد قيل إذا كان ذلك غري مأمون وكذلك خالفه وجب على من أثبت أحدمها 
ليدل به على أن النية بعد الفجر يصح هبا صوم شهر رمضان أن يدل على ما يبىن ذلك عليه ومىت مل يبني ذلك مل 

  فيما بىن عليه دليله  يصح دليله ويكفي من قصد الطعن علة أن يشكله

  باب يف العمومني إذا تعارضا

إذا تعارض العمومان من وجه دون وجه بأن يكون كل واحد منهما عاما فيما اآلخر خاص فيه فقد ذكرنا يف 
الكتاب أنه إن علم تقدم أحدمها على صاحبه وكانا معلومني أو مظنونني أو كان املتقدم منهم مظنونا واملتأخر 

جييء على قول من جعل العام املتأخر ناسخا للخاص املتقدم أن يكون املتأخر من هذين العمومني ناسخا معلوما فانه 
للمتقدم ألنه إذا كان عندهم أن العام متأخر ينسخ اخلاص املتقدم فيما مل يثبت كونه أعم من اللفظ املتقدم أوىل بأن 

من املتقدم فقد أطلقوا القول بأن العام املتأخر ينسخ  يكون ناسخا وهذا صحيح ألن هذا العموم املتأخر إن كان أعم
اخلاص املتقدم ومل يبنوا العام املتأخر على اخلاص املتقدم وإن كان هذا العموم املتأخر هو أخص من العام املتقدم فمن 

 يتأخر قوهلم إنه خيرج ماتناوله من العموم املتقدم على جهة النسخ ال على جهة التخصيص ألن بيان التخصيص ال
  عندهم أو عند 

أكثرهم وليس ههنا ما يقتضي أن حيكم بأنه قد كان قارن العام ما دل على ختصيصه فلذلك جعلوا املتأخر ناسخا 
  للمتقدم 

مث قلنا وإن كان املتقدم معلوما واملتأخر مظنونا مل جيز عندهم أن ينسخ الثاين األول ووجب الرجوع فيهما إىل 
ينسخ املعلوم وإذا مل يكن الثاين منهما ناسخا وأمكن استعماله مع الترجيح وجب الرجوع  الترجيح ألن املظنون ال

إىل الترجيح وهذا صحيح وذلك أنه ال ميكن مبجرد هذا التعارض النسخ ألن النسخ إمنا يكون بالشيء املتأخر 
وال ميكن أيضا جملرد هذا التعارض  واملتأخر من هذين العمومني مظنون واملتقدم منها معلوم واملظنون ال ينسخ املعلوم

أن خنرج من أحدمها ما تناوله اآلخر ألجل أن اآلخر أخص ألنه ليس يتخلص كون أحدمها أخص من اآلخر فقد بان 
أنه ال ميكن مبجرد هذا التعارض ال نسخ وال ختصيص فوجب الترجيح فان رجحنا املعلوم منهما بكونه معلوما ومل 

يح استعملنا املعلوم وأخرجنا ما تناوله من املظنون ال جملرد التعارض وأن ملعلوم أخص بل يثبت يف املظنون وجه ترج
ألجل الترجيح وإن رجحنا املظنون منهما بكونه معلوما ومل يثبت يف املظنون وجه ترجيح استعملنا املعلوم وأخرجنا 

يح وإن رجحنا املظنون ألن حكمه حظر أو ما تناوله من املظنون ال جملرد التعارض وأن املعلوم أخص بل ألجل الترج



إجياب أخرجنا ما تناوله من املعلوم ألجل الترجيح أيضا واستدللنا بذلك على أنه قد كان قارب العموم املتقدم ما 
  دل على ختصيصه وإخراج ذلك القدر منه ألنه إن مل ميكن كذلك كان الثاين ناسخا وال جيوز نسخ املعلوم باملظنون 

ما من يقول إن العام املتأخر يبىن على اخلاص املتقدم وأن اخلاص املتأخر خيرج بعض ما دخل حتت العام مث قلنا فأ
املتقدم فالذي جييء على مذهبه أن ال يفرق بني أن يكونا معلومني أو مظنونني أو أحدمها معلوما واآلخر مظنونا يف 

ملتأخر أخص من املتقدم فيخرج من املتقدم ما دخل استعمال الترجيح وترك النسخ بأحدمها ألنه ليس يتخلص كون ا
حتت املتأخر وهذا صحيح ألنا اردنا أنه ال يثبت عندهم مبجرد هذا التعارض إخراج ما تناوله أحدمها من اآلخر ال 
على جهة النسخ وال على جهة التخصيص والبناء اما النسخ فألن عندهم أن العام املتأخر ال ينسخ اخلاص املتقدم 

  بىن على بل ي

اخلاص املتقدم فلو كان املتأخر أعم مل جيب فيه النسخ وليس يتخلص أن أحد هذين العمومني أخص من اآلخر فيقال 
إن املتأخر منها أخص من املتقدم فيخرج ما تناوله من املتقدم إما بنسخ أو بأن يدل على مقارنة املخصص له فبان أن 

نسخا وال ختصيصا وأنه جيب الرجوع إىل الترجيح فان رجحنا املعلوم  جمرد هذا التعارض ال يقتضي على قوهلم ال
منهما بكونه معلوما أو املظنون مبا يرجع إىل حكمه فال بد من أن خيرج ما تناوله من اآلخر إما على جهة نسخ أو 

جهة ختصيص وليس ينقض ذلك قولنا إنه جييء على مذهبهم أن ال ينسخوا وال خيرجوا من أحدمها بعضه على 
التخصيص ألنا قلنا ال جيب ذلك جملرد التعارض قبل الترجيح ومل نقل إهنم بعد الترجيح ال خيرجون من أحد 

العمومني بعض ما تناوله بل قد دللنا بقوله إنه يرجع إىل التراجيح على أنه إذا ترجح أحدمها على اآلخر فحكم 
إذا رجحنا قول النيب صلى اهللا عليه و سلم من نام عن  بظاهره أنه خيرج ما تناوله من العموم اآلخر أال ترى أنا

صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وقلنا ال يصليها عند قيام الظهرية فقد أخرجنا الصالة املقتضية من مطلق هنيه 
ا صلى اهللا عليه و سلم عن الصالة يف هذا الوقت ولكن مل نفعل ذلك ملطلق التعارض فقد بان أن ما حكمنا به إمن

  حكمنا به على مطلق التعارض قبل الترجيح ألن الكالم إمنا هو مفروض على جمرد التعارض 

  باب الداللة على صحة القول باإلمجاع

قول اهللا عز و جل كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر خرج خمرج املدح ومتييز هذه 
بذلك أهنم يأمرون ببعض املعروف وينهون عن بعض املنكر ألن كل أمة قد األمة من سائر االمم فال جيوز أن يراد 

هنم عن بعض املنكر وأمرت ببعض املعروف وال جيوز أن يكون املراد أكثر ما ينهون عنه منكر ألن اخليار من األمم 
  السالفة األكثر مما هنوا عنه منكر وألن قولنا املنكر إما أن يكون الستغراق 

س دون االستغراق وليس الم اجلنس موضوعة لألكثر وال جيوز أن يراد بذلك الوصف هلم بأهنم فيما املنكر أو للجن
مضى كانوا يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ألن الكالم مدح هلم يف احلال فال جيوز أن يفيد تقدم كوهنم على 

ن مستحقا للمدح مبا فعله من قبل إذا خصال املدح وال يفيد حصوهلم اآلن على خصال املدح ألن اإلنسان ال يكو
عدل عنه إىل ضده وخالفه حىت يكون ناهيا عن املنكر مث يصري آمرا باملنكرات فاذا ثبت أهنم ينهون عن كل منكر 
يف كل حال إال ما خرج بدليل فلو أمجعوا على خطأ لكانوا قد أمجعوا على منكر ولو أمجعوا عليه لكانوا غري ناهني 

  عنه 
قول اهللا عز و جل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل دليل آخر 



يقتضي اتباع سبيلهم على ما بيناه يف الكتاب فان قيل االية تقتضي اتباع سبيلهم يف االستدالل على احلكم الذي 
إذا أخذنا بذلك القول كنا قد أخذناه بدليل وهو قالوا به بدليل وال يأخذوا به بغري دليل قيل كذلك نقول ألنا 

إمجاعهم وقد دل الدليل على صحته فليس يف قولنا إنه جيب علينا الرجوع إىل قوهلم تسليم للخصم أنا أخذنا بقوهلم 
  بال دليل فتكون اآلية حجة علينا 

يوجبون على املكلف  فان قيل جيب أن يستدل مبا استدلوا به يعينه قيل ال جيب ذلك ألن أهل كل عصر ال
االستدالل على احلكم بدليل معني إذا أمكنه أن يستدل عليه بدليل آخر فلم يكن وجوب االستدالل بدليلهم املعني 

  سبيال هلم فلم يدخل حتت الظاهر 
ى ما إن قيل قول اهللا عز و جل ويتبع غري سبيل املؤمنني يقتضي ظاهره مؤمنني معينني وأن نصري إليهم ألهنم قالوا عل
قدرمتوه يف الكتاب ويقتضي ظاهر اآلية ايضا أن يكونوا مؤمنني على احلقيقة حبسب ظننا إما اإلميان اللغوي أو 

العريف أو الديين وال سبيل لنا إىل العلم بذلك فليس لكم أن تتركوا هذا الظاهر بأوىل من أن نترك الظاهر األول 
  تبع غري سبيل من حقها أن تكون سبيل ونقول املراد بذلك مؤمنني موصوفني كأنه قال وي

  املؤمنني قيل إذا فعلتم ذلك تركتم الظاهر من وجهني 
أحدمها أنكم حتملون الكالم على التكرار وحنن حنمله على فائدة حمدودة وذلك أن سبيل املؤمنني يف اجلملة قد دخل 

سبيل املؤمنني ألنا قد علمنا أن يف ترك مشاقة الرسول فزجره عز و جل عن مشاقة الرسول هو زجر عن اتباع 
  مشاقته ليست سبيل املؤمنني 

واآلخر انكم إذا محلتم االية على مؤمنني موصوفني احتجتم إلىإضمار حىت يكون تقدير الكالم ويتبع سبيال من 
اللغوي كنا حقها أن تكون غري سبيل املؤمنني أو من حق املؤمنني أن ال يسلكوها وإذا محلنا حنن اإلميان على اإلميان 

تاركني للظاهر من وجه واحد وقول اخلصم إنكم ال حتملون اآلية على مؤمنني على احلقيقة بل على مؤمنني حبسب 
ظنكم ال يصح ألنا إذا محلنا ذلك على التصديق فنحن نعلم أنه ال جيوز أن يكون أهل كل عصر على كثرهتم 

يصدق بذلك أصال أو ليس فيهم من يصدق بذلك إال  خيربون أهنم يؤمنون مبا جاء به اإلسالم وليس فيهم من
  الواحد واالثنان بل نعلم أن الكثري منهم كذلك ونظن أن الكل كذلك 

دليل آخر قول اهللا عز و جل فان تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول فاقتضى هذا الشرط أهنم إن مل يتنازعوا 
أن يقول إن اراد اهللا بقوله فان تنازعتم يف شيء أهل عصر واحد فليس ال جيب الرد إىل كتاب اهللا وسنة نبيه ولقائل 

خيلو إذا مل يتنازعوا إما أن يكونوا مل يردوا إىل اهللا والرسول فال جيب اتباعهم وال يكون قوهلم صحيحا وإما أن 
هم الشيء إىل اهللا يكونوا ردوا إىل اهللا والرسول فال يصح أن يبيحهم ترك الرد إىل كتاب اهللا وسنة نبيه ألن رد

ورسوله هو طلب حكمه يف الكتاب والسنة فاذا طلبوه فيهما فوجدوه فيهما مل يصح طلبه من بعد ألن طلب 
اإلنسان ملا هو واجد له حمال وإباحة ترك احملال عبث وإن كان املراد باآلية أهل العصر الثاين مع أهل العصر األول 

  م مواجهة ملن ترك القرآن وهو حاضر فعلمنا أن املراد بذلك تنازع مل يصح القول بذلك ألن قوله فإن تنازعت

بعضهم مع بعض وأيضا فقد خبالف أهل العصر الثاين بعد انقراض األول فال يكون أهل العصرين متنازعني ألن 
لثاين التنازع بني اثنني هو أن ينازع كل واحد منهما اآلخر وليس ميكن أن ينازع أهل العصر األول ألهل العصر ا

إن نازعوا أهل العصر األول وجب عليهم الرجوع إىل قوهلم إىل طلب احلكم يف الكتاب والسنة والرجوع إىل 
اإلمجاع عند املستدل ليس هو رد إىل الكتاب والسنة ألنه لو كان ردا إليهما بطل قوهلم إذا مل يتنازعوا مل جيب الرد 



ا تنازع أهل العصرين أن يطلب أهل العصر األول احلكم يف إىل الكتاب والسنة وال جيب عند املستدل ايضا إذ
الكتاب والسنة ألهنم قد طلبوا قوهلم من قبل يف الكتاب والسنة فوجدوه وطلب ما هم واجدين له حمال فعند 

التنازع ال جيب على قوهلم الطلب يف الكتاب والسنة ال على أهل العصر األول وال على أهل العصر الثاين على 
ستدل فأما إذا مل ينازع أهل الثاين أهل العصر األول فعلى موضوع االستدالل مباح أن ال يردوا بأمجعهم إىل قول امل

الكتاب والسنة وال يصح هذه اإلباحة جلميعهم ألن بعضهم وهم أهل العصر األول قد رد ذلك القول إىل الكتاب 
  والسنة وإباحة ترك طلب ما قد طلب ووجد عبث 

  د اخلالفباب اإلمجاع بع

إذا اختلفت األمة يف املسألة على قولني فقد سوغوا األخذ بكل واحد منهما على قول من قال كل جمتهد مصيب 
بشرط بقاء اخلالف وكون املسألة من مسائل االجتهاد ألهنم لو سئلوا عن علة جواز األخذ بكل واحد منهما لعللوا 

الشرط وتناولتهم أدلة اإلمجاع وال دليل يدل على اشتراط هذا مبا ذكرنا فاذا أمجعوا على أحد القولني فقد زال 
  اإلمجاع بشرط فلم جيز خالفه 

  باب الطريق إىل معرفة اإلمجاع

  إذا مل تكن املسألة من مسائل االجتهاد وقال فيها بعض أهل العلم قوال 

على أنه صواب وأن خالفه  وانتشر يف أهل العصر وكان على أهل العلم فيها تكليف فان سكوهتم على النكري يدل
خطأ ألنه لو كان منكرا لكانوا قد تطابقوا على ترك إنكار املنكر مع وجوب ذلك عليهم هذا إذا مر من الزمان ما 
ينقضي معه زمان املهلة ألنه مع ذلك يلزمهم أن يعتقدوا يف املسألة حكما من األحكام فيلزمهم إظهار اخلالف إذا 

ينتشر املسألة يف أهل العصر قبل استيفاء النظر فانه ال يدل سكوهتم على رضاهم بذلك  كانوا خمالفني فأما أول ما
  القول املنتشر والقسم األول هو الذي اردناه يف الكتاب والتعليل الذي ذكرناه يف الكتاب يدل عليه 

  باب يف قول الصحابة إذا مل ينتشر

تلك املسألة عامة فقد ذكرنا يف الكتاب أنه ال بد من أن إذا مل ينتشر القول يف مجيع أهل العصر وكانت البلوى ب
يكون لغري من قال بالقول الذي مل ينتشر قول ألنه مكلف للنظر فيها فاذا كان له فيها قول وجب أن يكون موافقا 

مسائل هلذا القول ألنه لو كان خمالفا له لنقلته النقلة لعلمنا باهتمامهم بالنقل ولقائل أن يقول ال يتم ذلك يف 
االجتهاد على قول من قال كل جمتهد مصيب ألنه ال ميتنع أن يكون بعض اجملتهدين مل جيتهد يف احلادثة وإن لزمهم 

  أن جيتهدوا فيها ليعلموا هبا يف أنفسهم ويكونوا قد أخطأوا يف ذلك 
فسهم فقد تطابقوا على فإن قلتم لو كان كذلك ألنكر عليهم الباقون فاذا مل ينكروا عليهم وال هم أنكروا على أن

أن مل ينكروا تركهم االجتهاد قيل لكم مل يلزمهم أن ينكروا عليهم ذلك ألهنم ال يعلمون أهنم قد تركوا االجتهاد 
يف املسألة بل جيوزون أهنم إمنا سكتوا ألهنم قد اجتهدوا فان قلتم إذا كان األمر كذلك فقد تطابقوا على العدول عن 

على قول من قال كل جمتهد مصيب ألن القول الذي قاله من مل ينتشر قوله فهو صواب الصواب قيل ال يصح ذلك 



فما عدلوا بأمجعهم عن الصواب وإمنا يتم ذلك على قول من قال إن احلق واحد بل يقال إن الصواب هو قول 
  واحد فان مل يكن 

  ذلك القول الذي مل ينتشر هو الصواب كانوا قد عدلوا بأمجعهم عن الصواب 

  اب يف اسم اخلرب وحدهب

قد حد اخلرب بأنه الذي يدخله الصدق والكذب واعترض ذلك بأن قول القائل حممد ومسيلمة صادقان خرب وليس 
بصدق وال كذب واجاب قاضي القضاة عن ذلك بأنا أردنا بدخول الصدق والكذب أن اإلنسان إذا صدق املخرب 

وهذا يقتضي أنه قد سلم أن هذا اخلرب ليس بصدق وال كذب  أو كذبه مل حيظر اللغة ذلك وهذه صورة هذا اخلرب
وهذا يعترض ما يقوله من أن كل خرب فانه ال خيلو من أن يكون إما صادقا وإما كاذبا ألن هذا اخلرب قد خال منهما 

إذا قلنا زيد  وإذا حددنا اخلرب بأنه كالم يفيد بنفسه إضافة أمر من األمور إىل أمر من االمور نفيا أو إثباتا مل يلزم
الظريف يف الدار أن يكون قولنا زيد الظريف من مجلة هذا الكالم خربا ألن ذلك ال يفيد أنه ظريف كما أنا إذا قلنا 

الظريف يف الدار ال يفيد أنا حكمنا بأن من أشرنا إليه هبذا الكالم هو ظريف وإمنا أشرنا إليه بقولنا هو ظريف مث 
بقولنا زيد يف الدار إىل أنه يف الدار ومل نفد أنه يسمى زيدا ولنا أن حنترس من ذلك أفدنا أنه يف الدار كما نشري 

ونقول اخلرب كالم تام يفيد بنفسه إضافة أمر من األمور إىل أمر من األمور نفيا أو إثباتا ونعين بقولنا كالم تام أنه ال 
  زيد الظريف ألن ذلك ليس بكالم تام  يقتضي بوقع كالم آخر بل تقع به الفائدة بنفسه وليس كذلك إذا قلنا

فان قيل قول القائل ال ثاين هللا عز و جل هو خرب وليس يفيد إضافة أمر إىل أمر ألن الوجود ليس بصفة عندكم وال 
الثاين ذاتا فتكونوا قد أضفتم نفي الصفة إىل الذات اجلواب إنا نعين بقولنا إنه ال ثاين للقدمي هو أن ما نعقله من 

صفة القدمي ليس هلا وجود من خارج عقلنا سوى القدمي عز و جل فقد نفينا عن عقلنا ملا عقلناه من ذلك ذات هلا 
  أن يتعلق بذات من خارج ليست بذات القدمي عز و جل 

  باب يف بيان وقوع العلم باألخبار

يصح االستدالل بامجاع  قد قلنا فيه إنه لو كان كل ما أمجعوا على مقتضاه من أخبار اآلحاد قد قامت احلجة به مل
الصحابة على العلم بأخبار اآلحاد على جواز العمل على خرب مظنون غري مقطوع به إن قيل يصح االستدالل على 

ذلك بأخبار آحاد مل جيمع الصحابة على العمل هبا لكن عمل بعضهم هبا ومل يعمل الباقون هبا ومل ينكروا على العامل 
علم خبرب الواحد بامجاعهم على العمل خبرب عبد الرمحن يف اجملوس وخرب محل بن مالك يف هبا قيل أنتم استدللتم على ال

اجلنني واخلرب املروي يف دية األصابع كل ذلك قد أمجعوا على العمل به ولعله ال يوجد خرب عمل به بعضهم ومل ينكر 
ة فيكون قد علم يف اجلملة أن الصحابة مل من مل يعمل به على العامل به إال خرب أو خربان أو ثالثة مما مل يبلغ كثر

  ينكر بعضها على بعض العمل هبا 

  باب يف شروط وقوع العلم باخلرب املتواتر



إذا قال قائل جوزوا أن خيرب املتواترون بالكذب ألن السلطان محلهم على ذلك بالرهبة مل جيز إبطال ذلك بأنه كان 
محلهم على الكذب وعلى كتمان الرهبة وإمنا كان للسائل أن  جيب أن يظهر رهبة السلطان ألن للسائل أن يقول

يقول ذلك ألن اجمليب ملا تعاطى اجلواب عن السؤال سلم صحة الشك يف االجتماع على الكذب للرهبة وإنه إمنا 
يزول هذا الشك باجلواب فلزمه كما سوغ الشك يف ذلك قبل النظر أن يسوغ الشك يف احلمل على كتمان 

لنظر وينبغي أن يقال إنه ال ميكن أن يضبط السلطان الكثرة العظيمة حىت يرهبها فال تتحدث بالكذب الرهبة قبل ا
عن كل إنسان ويف كل حال بل كثري منهم ال يتحدث به وكثري منهم يظهر خالف الكذب عند خاصته وثقاته مث ال 

  يلبث الصدق أن يشيع 

  باب التعبد باخلرب الواحد

ن بعض الصحابة عمل على اخلرب الواحد ومل ينكر عليه غريه ألن غريه كان ناظرا متوقفا يف إن قيل ال ميتنع أن يكو
وجوب العمل به فلذلك مل ينكره وليس يف ذلك اتفاق منهم على ترك الواجب ألهنم وإن اتفقوا على ترك إنكار 

ؤالء الناظرين ال جيب عليهم العمل بذلك مع أن العمل به منكر يف نفسه فاهنم مل يتفقوا على ترك الواجب ألن ه
اإلنكار ألهنم ناظرون اجلواب إن اهللا عز و جل إذا كلف اجملتهدين أن يعرفوا هل تعبدهم بالعمل بأخبار اآلحاد أم 

ال فال بد من أن ميضي عليهم من الزمان ما يتمكنون فيه من الوصول إىل ما كلفهم فاذا مضى هذا الزمان ومل 
  اد فلو كان العمل هبا منكرا لكانوا قد أمجعوا على ترك الواجب إذ اإلنكار واجب ينكروا العمل بأخبار اآلح

دليل ورود التعبد خبرب الواحد هو أنه ال جيوز أن يكون ما روي من أخبار اآلحاد على كثرهتا مل يقل النيب صلى اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم وليس جيوز أن عليه و سلم شيئا منها بل ينبغي أن يكون مجيعها أو كثري منها قد قاله النيب 

يكون ما قاله صلى اهللا عليه و سلم من ذلك تعبدا ملن شافهه النيب صلى اهللا عليه و سلم دون من مل يشافهه ألن 
اإلمجاع خبالف ذلك وألنه لو كان كذلك لبني النيب صلى اهللا عليه و سلم أن التعبد بذلك مقصور على من شافهه 

 بني ذلك يف هذه األخبار مع كثرهتا ومع إشاعته هلذا البيان ملا جاز أن ينكتم ذلك وال ينقل دون من مل يشافهه ومل
فثبت أن التعبد بذلك يتوجه إىل من شافهه النيب صلى اهللا عليه و سلم ومن مل يشافهه ممن يأيت بعده وال خيلو إما أن 

اترا وإما أن يكون شافه بذلك اآلحاد واألول يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم قد شافه هبا من يكون نقله متو
يقتضي أن ينقل عنه متواترا ألنه ال جيوز أن يشيع النيب صلى اهللا عليه و سلم حكما عاما فال ينقل متواترا فثبت أن 

صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم شافه هبذه األخبار اآلحاد فلو كان العمل هبا ال يلزمنا إال بنقل متواتر لكان النيب 
اهللا عليه و سلم قد تعبدنا مبا مل جيعل لنا طريقا إىل أن تعبدنا به فان قيل ليس جيب إذا أشاع النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم اخلرب حبضرة من يكون نقله 

متواترا أن ينقلوه متواترا ألن اإلنسان قد يتكلم بأنواع كثرية من الكالم حبضرة اجلماعات الكثرية فال تنقل 
عنه كل ما تكلم به بل قد يروي الواحد عنه شيئا واآلخر عنه شيئا آخر فلم زعمتم أنه جيب ما ذكرمت قيل مجاعتهم 

لو مل ينقلوه متواترا مع وجوب ذلك عليهم لكانوا قد أمجعوا على ترك النكري مع وجوب النكري عليهم ألن الناقل مل 
النقل ولقائل أن يقول جوزوا أن يكون النيب صلى اهللا  ينكر على من مل ينقل ومن مل ينقل فمعلوم أنه مل ينكر ترك

عليه و سلم قد شافه باحلكم من حيج نقله وهم بعض االمة وليس خطأهم هو خطأ مجيع األمة جواب آخر عن 
السؤال وهو أن النيب صلى اهللا عليه و سلم لو كان شافه هبذه األخبار من يتواتر اخلرب بنقله وكان من دينه العمل 



اتر من األخبار دون اآلحاد لكان قد أوجب عليهم التواتر وأعلمهم بذلك وال جيوز يف العادة أن يتدين اجلماعة باملتو
العظيمة بوجوب نقل كالم رجل ويكونوا على غاية احلرص على نقل كالمه وأحواله ويوجب عليهم ذلك وال ينقل 

ما هم عليه من شدة احلرص على نقل كالمه مينع اجلماعة كالمه الذي شاع فيهم واعتقدوا وجوب نقله عليهم ألن 
من ذلك ويفارق ذلك مساع اجلماعات الكثرية أنواع الكالم من الواحد منا ألهنا غري حريصة على نقل كالم 

الواحد منا فان كان هلا يف ذلك غرض واشتد حرصها عليه وجب أن تنقله فأما كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  من حال الصدر األول شدة احلرص على نقله حىت نقلوا منه ما ال يتعلق به حكم  وأحواله فقد علمنا

فان قيل أليس قد روي عنه باآلحاد أخبار كثرية يف التوحيد والعدل والوعيد والشفاعة وغري ذلك مما يتضمن علما 
كون قد قاله أو بعضه ال عمال وال جيوز أن يكون صلى اهللا عليه و سلم ما قال شيئا من ذلك لكثرته فيجب أن ي

فان كان قد قاله عن اجلماعة العظيمة ومل تنقله متواترا فقد انتقض قولكم إن ما يشيعه النيب صلى اهللا عليه و سلم 
جيب أن ينقل عنه متواترا وإن مل يشعه كان قد اقتصر على الواحد فيما ال يكون خرب الواحد حجة فيه قيل إن ما 

  روي عنه صلى اهللا عليه و سلم من األحكام الشرعية وأيضا فما روي عنه من ذلك ال يداين ما 

روي عنه من ذلك إن كان موافقا لدليل العقل فليس ميتنع أن يشافه النيب صلى اهللا عليه و سلم به بعض الناس وال 
كلفنا ألن  جيعل نقل ذلك البعض حجة على من ينقله إليه ألنه ال يلزم من ذلك أن ال يكون لنا طريق إىل العلم مبا

العقل طريقنا إىل العلم مبا تضمنه اخلرب وإن كان ظاهر اخلرب خبالف مقتضى العقل فمراد النيب صلى اهللا عليه و سلم 
به خالف ظاهره فاذا شافه به الواحد فقد تعبده أن يناوله وحيمله على اجملاز حىت يوافق دليل العقل وليس جيب أن 

ى له فيلزمه أن يعلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إن كان قاله فمراده اجملاز يتعبد غريه بذلك اخلرب إال أن يرو
املوافق لدليل العقل وأنه مل يرد ظاهره وهذا ليس مبوقوف على أن يعلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قاله فيلزم أن 

  مد اهللا واهب العطيات جيعل له طريق إىل العلم بان النيب صلى اهللا عليه و سلم قاله متت الزيادات حب

-   

  كتاب القياس الشرعي أليب احلسني حممد بن علي بن الطيب البصري رمحه اهللا

وقد صنفه قبل كتاب املعتمد كما يظهر من اإلشارات العديدة إليه يف كتاب املعتمد من املخطوطة الوحيدة يف الله 
  يل باستانبول 

  بسم اهللا الربمحن الرحيم

  كتاب القياس الشرعي 
اعلم أن الغرض هبذه املسألة أن نورد الوجوه اليت يتكلم هبا يف القياس الشرعي على قسمة ملخصة ونذكر ما يدور 
بني الفقهاء يف مناظرة الفقه دون ما خيتص أصول الفقه حنو الداللة على املنع من ختصيص العلة وما أشبه ذلك وحنن 

  تب الكالم يف القياس عليها أوال جند القياس لنستخرج من حده القسمة اليت يتر

  فصل يف حد القياس



القياس هو إثبات حكم األصل يف الفرع الجتماعهما يف علة احلكم وهذا احلد ال يشمل أنواع القياس كلها وإمنا 
يشمل قياس الطرد فقط والفقهاء يسمون قياس العكس قياسا وليس هو إثبات حكم األصل يف الفرع الجتماعهما 

منا هو إثبات يقتضي حكم الشيء يف غريه فينبغي إذا أردنا أن حند القياس حبد يشمل قياس العكس يف علة احلكم وإ
وقياس الطرد أن نقول القياس هو إثبات احلكم يف الشيء بالرد إىل غريه ألجل علة وذلك أن قياس العكس هو رد 

علة يف األصل أيضا واعتبار نقيضها يف  الفرع إىل أصل لكنه رد إليه ليثبت يف الفرع نقيض حكمه وال بد من اعتبار
الفرع مثال ذلك أن نستدل على أن الصوم من شرط االعتكاف بأن نقول لو مل يكن من شرطه مل يلزم أن يعتكلف 

بالصوم إذا نذر أن يعتكف بالصوم كما أن الصالة ملا مل تكن من شرط االعتكاف مل تكن من شرطه وإن نذر أن 
نا هو الصالة وحكمه أنه ليس من شرط االعتكاف وحنن نريد أن نثبت نقيض هذا يعتكف بالصالة فاألصل هه

  احلكم يف الصوم والعلة يف الصالة هي أنه ال يلزمه بالنذر 

  ونقيضها ثابت يف الصوم 
فاذا قد حددنا القياس فينبغي أن نقسمه فنقول القياس الشرعي ضربان قياس طرد وقياس عكس أما قياس العكس 

نقيض حكم األصل يف الفرع باعتبار علة وإن شئت قلت لتباينهما يف العلة وأما قياس الطرد فهو إثبات فهو إثبات 
حكم األصل يف الفرع الجتماعهما يف علة احلكم فقد ظهر من هذا احلد أن قياس الطرد ال خيلو من أصل وفرع 

كروها وحمظورا واألصل ما سبق العلم وعلة وحكم فاحلكم هو املنقسم إىل الوجوب والندب واملباح وكون الفعل م
حبكمه وإن شئت قلت هو الذي يتعدى حكمه إىل غريه والفرع هو الذي يتأخر العلم حبكمه وإن شئت قلت هو 

الذي يتعدى إليه حكم غريه واملتكلمون يذهبون يف األصل إىل أنه دليل احلكم حنو اخلرب الدال على إثبات الربا يف 
إىل أنه احلكم املستفاد بالقياس حنو حترمي االرز وعرف الفقهاء جاز على خالف ذلك والعلة الرب ويذهبون يف الفرع 

  هي اليت ألجلها يثبت احلكم 
وملا كان قياس الطرد ال يشتمل إال على هذه األشياء األربعة األصل والفرع واحلكم والعلة وجب أن يكون الكالم 

علقا باألصل أو الفرع أو باحلكم أو بالعلة ولتعلق الفرع واألصل يف القياس ال يتعداها وأن يكون إما كالما مت
واحلكم والعلة بعضها ببعض ما يتعلق الكالم يف بعضها بالكالم يف بعض وإذا أمعنا النظر يف ذلك علمنا أن الكالم 

سه أو يكون كالما يف القياس إما أن يكون كالما يف العلة أو يف احلكم والكالم يف احلكم إما أن يكون كالما فيه نف
فيه حبسب تعلقه باألصل أو حبسب تعلقه بالفرع أو حبسب تعلقه بالفرع واألصل مجيعا والكالم يف العلة إما أن 

يكون كالما يف وجودها وإما أن يكون كالما يف غري وجودها والعلة جيب أن تكون موجودة يف األصل ويف الفرع 
ظر يف وجودها يف األصل ويف وجودها يف الفرع وأما نظرك يف العلة ال فيجب أن تنظر يف كال األمرين أعين أنك تن

  من قبل 

  وجودها فضربان أحدمها أن تنظر يف تصحيحها والثاين أن تنظر يف إفسادها وحنن نفصل ذلك فصوال إن شاء اهللا 

  فصل يف الكالم يف احلكم

أن يكون نظرك فيه له تعلق باألصل وحده أعلم أن احلكم ملا وجب أن يكون موجودا يف أصل القياس وفرعه جاز 
أو بالفرع وحده أو باألصل والفرع معا وجاز أن يكون نظرك يف احلكم خيتصه وال يتعلق باألصل وال بالفرع فأول 
ما يرد عليك القياس فينبغي أن تعمد إىل أصله فتنظر هل احلكم موجود فيه أم ال فانه رميا قاس على أصل اجتمعت 



كم القياس منتف عنه ورمبا كنت أنت ختالفه يف وجود احلكم يف األصل فتمنع القائس من القياس األمة على أن ح
إن كنت سائال أو تنقل الكالم إىل األصل إن كنت مسئوال وإذا وجدت احلكم يف األصل فانظر هل هو موجود يف 

قد ظهر يف كالمه أنه قصد أن  مجيع األصل أم ليس مبوجود يف مجيعه فانه إن كان موجودا يف بعضه وكان القائس
يرد الفرع إىل مجيع األصل أعلمته أنه مل يأت مبا قصد إىل إيراده وكان لك أن تأخذه بذلك وأيضا فانظر هل احلكم 

ثابت يف األصل بقياس على أصل آخر أم ال فانه رمبا رد القائس فرعا إىل أصل بعلة من العلل ويكون احلكم إمنا 
ة أخرى مثال ذلك أن يرد من طلعت عليه الشمس وهو يتشهد يف صالة الصبح إىل من يثبت يف ذلك األصل بعل

خرج وقت املسح على خفيه وهو جالس يف التشهد الذي بعلة أنه خارج من الصالة بغري فعله فيجب أن تبطل 
أول الصالة لغري صالته ويرد هذا األصل إىل املسافر إذا نوى اإلقامة وهو جالس للتشهد بعلة أنه معين لو طرى يف 

الفرض فوجب إذا طرى يف آخرها أن يكون كطرئه يف أوهلا ومعلوم أن علة الفرع الثاين وهي اخلروج من الصالة 
  بغري فعله وال يوجد يف األصل األول 

واختلف الناس يف ذلك فمنع منه قوم قالوا ألن الفرع إمنا يرد إىل األصل إذا شاركه يف علة حكمه قالوا وعلة هذا 
  ألصل هي علة أخرى ال ا

يوجد يف الفرع الثاين وقد أجاز ذلك قوم وقالوا العلة اليت يثبت احلكم هبا يف األصل هي كالنص يف أهنا طريق 
احلكم وليس ميتنع أن يعلم بالدليل أن يكون لعلة أخرى تأثري يف ذلك احلكم فترد هبا بعض الفروع إليه فهذا هو 

  ل نظرك يف احلكم حبسب تعلقه باألص
وأما إذا نظرت فيه حبسب تعلقه بالفرع فقط فهو أن تنظر هل احلكم ميكن وجوده يف الفرع أم ال فانه رمبا منع نص 

أو إمجاع من وجوده يف الفرع فان مل مينع نص أو إمجاع من ذلك فانظر هل ميكن أن تثبت احلكم يف الفرع بقياس 
أو حكما خمصوصا من مجلة القياس وهذا ال جيوز إثباته بالقياس  أم ال فانه رمبا كان احلكم كفارة أو حدا أو تقديرا

عند بعض الفقهاء فان كنت ممن يأىب ذللك وكنت سائال أمكنك إيقاف وإن كان احلكم ميكن وجوده يف الفرع 
بقياس فانظر هل هو موجود يف مجيع الفرع أو يف بعضه فان كان موجودا يف بعضه وكان القائس قد شرط على 

يرد الفرع كله إىل األصل مث مل يفعل كان لك أن تأخذه مبا شرط على نفسه وما قصده بالقياس فهذا هو  نفسه أن
  نظرك يف احلكم حبسب تعلقه بالفرع 

وأما نظرك يف احلكم حبسب تعلقه باألصل والفرع مجيعا فهو أن تنظر هل ميكن أن يستفاد حكم ذلك الفرع من 
وع األصل على التغليظ وموضوع الفرع على التخفيف ويكون احلكم ختفيفا ذلك األصل أم ال فانه قد يكون موض

وهذا هو اختالف موضوع األصل والفرع فلك أن متنع من هذا القياس وتقول إن اختالف موضوع األصل 
والفرع كاألمارة على أن حكم أحدمها مباين حلكم اآلخر وللقائس أن يقول إنه ال ميتنع أن يكون األصل والفرع 

باينني يف بعض األحكام ومتفقني يف بعض آخر فاذا دللت على صحة العلة وجب أن يشركا يف احلكم الذي مت
  تقتضيه تلك العلة 

وأما نظرك يف احلكم من غري أن يكون له تعلق باألصل والفرع فهو أن تنظر هل ميكنك أن تقول باحلكم الذي 
  علقه القائس على العلة فانه رمبا علق 

لته حكما جممال ميكنك أن تقول به وهذا هو القول مبوجب العلة وإذا أمكنك ذلك بان أن القائس مل القائس على ع
يدل على موضع اخلالف مثال ذلك أن يعلل معلل كون الصوم شرطا يف االعتكاف بأنه لبث يف مكان خمصوص 



ا احلكم وهو إشراط معىن إذا فوجب أن يكون من شرطه معىن يقارنه قياسا على الوقوف بعرفة فان لك أن تلتزم هذ
كان القائس مل يفصل املعىن فهذا هو الكالم يف حكم العلة ال حبسب تعلقه بغريه ولك أن تقول إن القول مبوجب 

  العلة هو الكالم يف احلكم حبسب تعلقه بالفرع 

  فصل يف الكالم يف العلة

ها أو يف غري وجودها وإن الكالم يف غري وجودها اعلم أنا قد قلنا إن الكالم يف العلة إما أن يكون كالما يف وجود
ينقسم إىل الكالم يف تصحيحها وإىل الكالم يف إفسادها فاذا نظرت يف وجودها فانظر هل هي موجودة يف مجيع 

األصل أو يف بعضه فانه قد جيوز أن تكون العلة موجودة يف بعض األصل ويكون املعلل قد رام أن يرد الفرع إىل 
اذا مل تكن العلة شائعة يف مجيع األصل بطل ما رامه فان رد الفرع إىل املوضوع الذي وجدت فيه العلة مجيع األصل ف

من األصل نظرت فان جاز أن يكون بعض األصل معلال دون بعض أجزت للقائس ما فعله وإن مل جتز أن يكون 
واحدة بطل قياسه ومثال ذلك  بعض األصل معلال دون بعض ومل جتز مع ذلك أن يكون علة مجيع األصل إال علة

منع أصحاب الشافعي من قياس اجلص على الرب بعلة أنه مكيل بقوهلم إن علة حترمي الرب هي علة واحدة شائعة يف 
مجيع الرب والكيل ليس بشائع يف مجيع الرب ألن احلبة واحلبتني ال يتأتى فيهما الكيل وأصحابنا جييبون عن ذلك بأن 

علة واحدة وهي الكيل ألن احملرم ليس هو إال ما يتأتى فيه الكيل من الرب ألن النيب صلى اهللا  احملرم من الرب ليس له
عليه و سلم هنى عن بيع الرب بالرب إال كيال بكيل فأجاز بالكيل ما منع منه بغري كيل والذي جيوز بيعه إذا تساوى يف 

  ل هو ما الكيل هو ما يتأتى فيه الكيل فيجب أن يكون ما يتأتى فيه الكي

  حيرم بيعه إذا تفاضل فهذا هو الكالم يف وجود العلة يف األصل 
فأما نظرك يف وجود العلة يف الفرع فهو أن تنظر هل العلة موجودة يف الفرع عندك وإن كانت موجودة فيه فهل 

صوفا هبا هي موجودة يف مجيعه أو يف بعضه فانه رمبا وصف القائس الفرع بصفة ال جيوز عند خصمه أن يكون مو
وقد جيمع املسلمون يف ذلك الفرع على أنه ال جيوز أن يثبت حكمه إال بعلة واحدة فيكون ذلك مبطال لتعليل من 

  علله بعلة واحدة ال توجد يف مجيعه 

  فصل فيما يدل على صحة العلة

حتها بضرب يدل على صحتها النص واالستنباط أما النص فإما أن يدل على صحتها بصرحيه وإما أن يدل على ص
من التنبيه أما صريح النص فهو أن يقول اهللا عز و جل أو نبيه أو األمة أو القائسون من األمة إن هذا حمرم لعلة كذا 
أو ألجل كذا أو ألنه كذا أو لكيال يكون كذا وأما تنبيه النص فنحو أن يفرق النيب صلى اهللا عليه و سلم بني شيئني 

تلك العلة قائم يف الشيء اآلخر وأنه علة يف نقيض حكم الشيء األول مثاله ويذكر علة أحدمها فنعلم أن عكس 
امتناع النيب صلى اهللا عليه و سلم من الدخول على قوم عندهم كلب ودخوله على قوم عندهم هر وقوله إهنا 

إهنا من  ليست بنجس فدل ذلك على جناسة الكلب وأنه هو العلة يف امتناع دخوله على أربابه ودل قوله يف اهلر
الطوافني عليكم والطوافات على أن ذلك هو علة طهارة اهلر وأن كون الكلب ليس من الطوافني علينا مما جيوز أن 

يؤثر يف جناسته وما جيري جمرى التنبيه اجلواب بالفا حنو قول اهللا سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فان 



  قة ذلك يدل على أن سبب القطع وعلته هو السر
  فأما ما يدل على صحة العلة من جهة االستنباط فانه يكون من وجوه 

منها أن جيمع القائسون على أن األصل معلل بعلل حمصورة ال جيوز الزيادة عليها وتفسد مجيعها إال واحدة منها 
  ف املذكورة فنعلم أهنا هي العلة ألهنا لو مل تكن هي العلة انتقض القول بأن العلة ال خترج عن تلك األوصا

ومنها أن يكون احلكم يوجد بوجودها يف األصل ويرتفع بارتفاعها إال أن خيلفها على أخرى وقد شرط يف ذلك أن 
ال يكون هناك وصف آخر له تأثري يف األصل هو منها بأن يكون علة والذي يبني أن هذا الوجه يدل على صحة 

فع بارتفاعها غلب على الظن أهنا مؤثرة فيها ومل جيز أن يكون العلة أن احلكم إذا وجد بوجود العلة يف األصل وارت
جتويزها تأثريها فيه وجتويز كوهنا غري مؤثرة فيه على سواء ال مزية ألحدمها على اآلخر ألن وجود احلكم بوجودها 

  وارتفاعه بارتفاعها يقتضي ال حمالة أن يكون احلكم بتلك العلة أخص 
يف قبيل ذلك احلكم وجنسه فيغلب على الظن أن كوهنا علة فيه أوىل من غريها مثال  ومنها أن يكون العلة هلا تاثري

ذلك كون البلوغ علة يف رفع احلجر يف النكاح ألن للبلوغ تأثريا يف رفع جنس احلجر وقبيله فكان أوىل من الثيوبة 
العقل املخل مبعرفة مصاحل  يف رفع حجر النكاح يبني ما ذكرنا أن احلجر إمنا يثبت لغرض قد علمناه وهو نقصان

اإلنسان يف تصرفه املقتضي لقلة اخلربة باالمور فاذا كان هذا هو املثبت للحجر وكان هذا املعىن منفيا بالبلوغ ظهر 
أن البلوغ جيب أن يكون علة زوال ذلك إال أن يثبت أن النكاح خيتص مبعىن آخر حيصل به اخلربة حنو الثيوبة اليت 

ظر يف ذلك فكل حكم يثبت لغرض من األغراض فإنا نعلم أن زوال ذلك الغرض إىل خالفه يذكرها الشافعي فين
يقتضي زوال ذلك احلكم إال أن خيلف ذلك الغرض غرض آخر سيما إن شهدت االصول بذلك كما ذكرناه من 

  زوال احلجر عن املال بالبلوغ 
  وقد استدل قوم على صحة العلة بوجوه أخر 

  مت من وجوه الفساد ويقال على ذلك إن عددمت منها قوهلم إهنا قد سل

يف وجوه الفساد اليت قد سلمت العلة منها عدم الداللة على صحتها فأقيموا الداللة على صحتها لنسلم قولكم إهنا 
قد سلمت من عدم الداللة على صحتها وإن مل تعدوا عدم الداللة على صحة العلة من وجوه الفساد وقلتم إن العلة 

من النقض والقلب والعكس وما جرى جمراها فهي صحيحة مل نسلم لكم أن ما سلم من هذه الوجوه  إذا سلمت
  فهي علة صحيحة 

ومنها قوهلم إن عجز اخلصم عن إفسادها يدل على صحتها وهذا ال يدل ألن اخلصم قد يعجز عن إفساد الفاسد 
اد وهذا هو الرجوع إىل الوجه األول وقد ألن أكثر ما يف عجز اخلصم عن إفسادها كوهنا سليمة من وجوه الفس

تكلمنا عليه فان قيل أليس عجز العرب عن معارضة القرآن دليال على إعجازه فهال عجز اخلصم عن إفساد العلة 
ومعارضتها على صحتها اجلواب إن القرآن إمنا كان معجزا لنقضه لعادة الفصحاء ومباينته ملا تقدرون علته فاذا 

مبثله ومبا يقارنه علم أنه مباين ملا تقدرون علته فثبت أنه ناقض للعادة وأما العلة فليس وجه عجزوا عن اإلتيان 
صحتها كوهنا ناقضة للعادة حىت يدل عجز اخلصم عن اإلتيان مبثلها على إعجازها ولو كان كذلك لكان عجز 

  سبيل الناس عن معارضتها يدل على نقضها للعادة وليس هذا من الكالم يف صحة العلة ب
ومنها قوهلم إن جريان العلة يف معلوهلا دليل على صحتها وهذا ال يصح ألن جريان العلة يف معلوهلا معناه هو أن 

املعلل علق هبا احلكم يف كل موضع وجدت فيه وهذا هو فعله وليس يدل فعله على صحتها وألنه قد كان ينبغي أن 



ه أن يعلق احلكم هبا يف الفروع فقد علم أن جريان العلة يف يدل املعلل على صحتها يف األصل أوال حيت حيسن من
معلوهلا فرع على إقامة الداللة على صحتها فال جيوز أن جيعل دليال على صحتها يبني ذلك أن حمصول هذا الدليل 

هبا يف هو انا ملا منعنا املعلل من تعليق احلكم بالعلة وذممناه على ذلك اعتذر من ذلك بأن قال إين اعلق احلكم 
  مواضع أخر وحنن إذا منعناه من األول وخالفنا فيه فأوىل أن خنالفه ومننعه مما جعله عذرا لنفسه 

  فصل فيما خيتص العلة من الوجوه املفسدة هلا

اعلم أن العلة قد يدل على فسادها قول األمة وقد يدل على فسادها االستنباط مثال األول أن يقيس اإلنسان قليل 
الربا فيه على قليل الذهب والفضة بعلة أن كل واحد منهما يثبت الربا يف كثريه وذلك أن القائسني الرب يف ثبوت 

أمجعوا على أن احملرم من الرب حمرم لعلة واحدة وهي إما كيل أو غريه ومل يقل أحد إن احملرم من الرب له علتان وال 
  يف كثريه جممع على فساده  قال إن الرب فرع على غريه فتعليل قليل الرب بأنه يثبت الربا

وأما ما يدل على فسادها من جهة االستنباط فوجوه منها أن يكون تعليال باالسم ومنها اختالف موضوعها مع 
احلكم ومنها عدم التأثري ومنها القلب ومنها النقض ومنها الكسر ومنها أن تعارض العلة بعلة يف األصل أو تعارض 

باالسم فضربان احدمها أن يعلل معلل حترمي اخلمر ألن العرب تسمية مخرا وهذا  مجلة القياس بقياس أما التعليل
تعليل فاسد ألنه يبعد أن يكون لتسمية العرب إياه بذلك تأثري يف حترميه واآلخر أن يعلل حترميه جبنسه حنو أن يعلل 

لتحرمي وكما جيوز التعليل بذلك حترميه بكونه مخرا وهذا غري فاسد ألنه ال ميتنع أن يكون لكونه مخرا تأثري يف ا
كذلك جيوز التعليل بصفة من الصفات أو حبكم من األحكام الشرعية فيجعل احلكم الشرعي علة يف ثبوت حكم 

آخر شرعي ألنه ال ميتنع أن يكون بعض االحكام أمارة يف ثبوت بعض آخر بأن يكون بينهم تعلق يقتضي ذلك وأما 
ان حكما من األحكام حبكم آخر شرعي ويكون أحد احلكمني مبينا على اختالف الوضع فنحو أن يعلل اإلنس

التخفيف واآلخر مبنيا على التغليظ فيجوز أن جيعل ذلك أمارة تقتضي أن ال يعترب أحدمها باالخر ولقائل أن يقول 
  ع على األصل إنه ال ميتنع أن يكون أحدمها معتربا باآلخر إذا دل الدليل على ذلك وكذلك ال ميتنع أن يقاس الفر

وإن أحدمها مبنيا على التخفيف واآلخر على التغليظ إذا كان اجلامع بينهما علة مدلوال على صحتها فان قيل إنه ال 
جيوز أن تدل الداللة على صحة علة مثل هذه العلل انتقل الكالم مع اخلصم إىل إقامة الداللة على صحة العلة فاما 

 مجلة أوصاف العلة وصفا لو عدم من األصل مل يعدم احلكم عنه فنعلم بذلك أنه عدم التأثري فهو أن يذكر املعلل يف
ال جيوز أن تكون العلة جمموع تلك األوصاف بل ينبغي أن نرفض منها ذلك الوصف ألنه لو جاز أن جيعل يف مجلة 

 يضر فقدها يف ثبوت العلة ما يضر فقده يف ثبوت احلكم يف األصل وجب إثبات ما ال هناية له من األوصاف اليت ال
احلكم يف األصل فان كنا مىت رفضنا ذلك الوصف عن تلك العلة اليت انتقضت بفرع من الفروع وجب أن يدل 
انتقاضها على فسادها وال جيوز ضم الوصف إليها لتسلم العلة من النقض ألن العلة جيب أن نعلم أوال أن حكم 

ثر وصف منها يف حكمه مل جيز أن يكون من مجلة علته وإذا وجب األصل يعلق هبا مث جيري يف الفروع فاذا مل يؤ
إسقاطه من العلة وكان ما عداه من األوصاف منتقضا علم فساد العلة وأما قلب القياس فهو أن يعلق بالعلة نقيض 

لل كون احلكم املذكور يف القياس ويرد الفرع بتلك العلة إىل األصل الذي يرد إليه فرع القياس مثاله أن يعلل مع
الصوم شرطا يف االعتكاف فيقول ألنه لبث يف مكان خمصوص فوجب أن يكون من شرطه اقتران معىن آخر إليه 

أصله الوقوف بعرفة وللخصم أن يقلب القياس فيقول ألنه لبث يف مكان خمصوص فوجب أن يكون ال من شرطه 



نقيضه مل يكن بأن يكون علة يف أحد احلكمني الصوم قياسا على الوقوف بعرفة فاذا كانت العلة تتعلق هبا احلكم و
أوىل من ان يكون علة يف اآلخر والقلب يكون على ضربني أحدمها أن يكون أحد احلكمني اللذين علقا بالعلة جممال 
واالخر مفصال مثاله ما ذكرنا من القياس يف االعتكاف وذلك أن من قال فوجب أن يكون من شرطه معىن آخر قد 

قال فوجب أن ال يكون الصوم من شرطه قد فصل والصحيح أن تكون مثل هذه العلة يدل على  أمجل احلكم ومن
  احلكم املفصل وال يبطل إذا أمكن أن يعلق هبا احلكم 

اجململ ألن اجململ ليس ينايف املفصل وذلك ألن النية هي معىن ما وال ميتنع أن ال يكون الصيام شرطا يف العبادة وإن 
هو النية وإمنا جيب أن تبطل العلة إذا تعلق هبا حكمان ميتنع اجتماعهما ألنه ال يكون ثبوت  كان من شرطها معىن

أحدمها ألجلها أوىل من ثبوت اآلخر وليس ميكن أن يتعلق بالعلة الواحدة حكمان مفصالن يتناقضان ألن احلكمني 
أن يكون الذي يقلبه والذي قلب  مىت تناقضا وجب أن يكون أحدمها كذبا واآلخر صدقا ومن حق القياس إذا قلب

عليه صادقني يف احلكم والضرب اآلخر يف القلب هو قلب التسوية وهو أن يقول القالب فوجب أن يستوي كذا 
مع كذا فاذا ثبت وجوب استوائهما يف احلكم وكان أحدمها حمظورا وجب أن يكون اآلخر مثله فان كان القلب 

اد مل تبطل العلة ألن العلة إمنا تبطل إذا أمكن أن يعلق هبا حكمان ينتقض أو يلحقه وجه آخر من وجوه الفس
نقيضان وال يكون تعلق أحدمها اوىل من اآلخر فاذا انتقضت العلة مع احد احلكمني كان تعليق احلكم اآلخر هبا 

بالتفضيل مل  أوىل وأما النقض فهو وجود العلة يف موضع قد عدم حكمها عنه وهلذا مىت علل املعلل للجملة مث نوقض
يكن ذلك نقضا ألن حكم العلة هو اجلملة ومل يعدم هذا عن املوضع الذي وجدت فيه العلة وإمنا عدم احلكم 

املفصل واحلكم املفصل مل يكن حكمها الذي علق هبا فأما إن علل معلل للتفصيل فنوقض باجلملة فانه يكون نقضا 
من علل وجوب القياس يف قتل الذمي عمدا بانه حر مكلف صحيحا ألن اجلملة يدخل فيها التفصيل أال ترى أن 

فنوقض باحلريب ألنه حر مكلف وال يثبت بيننا وبينه قصاص أصال ال عمدا وال خطأ فقد نوقض بنفي احلكمني يف 
اجلملة والتفصيل داخل فيه وهو وجوب القصاص يف قتل العمد ومثال النقض بالتفصيل إذا ورد على اجلملة أن 

قتل املسلم بالذمي ألهنما حران مكلفان حمقونا الدم فوجب أن يثبت بينهما قصاص فتناقض باملسلم إذا يعلل معلل 
قتل ذميا خطأ وهذا ليس بنقض صحيح ألن املعلل إمنا أثبت بينهما قصاصا على بعض الوجوه وليس ينتقض هذا إال 

  بأن يؤخذ حران مكلفان 

حيترس من النقض بوجوه منها االحتراس باألصل ومنها االحتراس  حمقونا الدم وال يثبت بينهما قصاص بوجه وقد
بشرط يذكر يف حكم العلة ومنها االحتراس حبذف احلكم واالقتصار على التشبيه باألصل مثال االحتراس باألصل 

 إمنا أن يعلل معلل قتل املسلم بالذمي بأهنما حران مكلفان حمقونا الدم كاملسلمني فاذا نوقض بقتل اخلطأ قال إين
رددت الفرع إىل املسلم وأنا أقول يف الفرع مثل ما قلته يف األصل فأنا أوجب القصاص يف العمد دون اخلطأ وهذا 

االحتراس ال يصح ألن النقض هو عدم احلكم عن املوضوع الذي وجدت فيه العلة امللفوظ هبا ألن العلة امللفوظ هبا 
طوق به ال غري فاذا فعل ذلك مت النقض وقول املعلل إين أوجب يف هي املؤثرة يف احلكم ال غريه واحلكم هو املن

الفرع مثل ما جيب يف األصل ال يصح ألنه إمنا اقتضى لفظه أن يسوي بني الفرع واألصل فيما صرح به من ثبوت 
تراس القياس وما عدا ذلك مل يدل عليه لفظة وإمنا أضمره والنقض إمنا يتوجه حنو املظهر دون املضمر وأما االح

حبذف احلكم فهو أن يذكر املعلل العلة وال يذكر احلكم ولكنه يقول عقيب العلة فأشبه الفرع كيت وكيت وقد 
يفعل ذلك إذا مل ميكن التصريح باحلكم وهذا احلذف ال يصح ألنه قوله فأشبه كيت وكيت هو حكم بان الفرع 



فرع وأما االحتراس بشرط مذكور يف احلكم يشبه كيت وكيت وإذا كان ذلك حكما احتاج إىل أصل يرد إليه ال
فمثاله إن يقول املعلل ألهنما حران مكلفان حمقونا الدم فوجب أن يكون بينهما قصاص إذا قتل أحدمها صاحبه 

عمدا فاذا نوقض بقتل اخلطأ قال قد احترست يف احلكم بقويل قتله عمدا ولقائل أن يقول إن االحتراس يف احلكم 
لعلة وذلك أن املعلل قد حكم بأن العلة هي كوهنما حرين مكلفني حمقوين الدم فقط وأنه ال هو إقرار بانتقاض ا

يدخل يف العلة غري ذلك فاذا قال إن هذا يوجب القصاص يف قتل العمد دون اخلطأ مع وجود هذه األوصاف فقد 
  ال ميتنع أن تكون هذه أقر بان العلة توجد يف موضعني ويتبعها حكمها يف أحدمها دون اآلخر فان قيل إلنه 

األوصاف أعين احلرية والتكليف وحقن الدم إمنا تؤثر يف إجياب القصاص يف قتل العمد دون اخلطأ قيل إن كانت 
هذه األوصاف تؤثر يف أحد املوضعني دون اآلخر ملعىن اختص يه أحدمها أعين قتل العمد فينبغي أن يذكر ذلك يف 

اب القصاص وإن كانت األوصاف تؤثر يف احلكمني ويقتضي أحدمها يف أحد مجلة العلة إذا كان له تأثري يف إجي
املوضعني دون اآلخر ال ألمر افترق فيه املوضعان فكأنكم قلتم إن العلة تقتضي احلكم يف موضع وال تقتضيه يف 

إن موضع آخر وإن كان وجودها فيهما على حد سواء وهذا هو حقيقة النقض وجمليب أن جييب عن هذا فيقول 
الشرط املذكور يف احلكم هو متأخر يف اللفظ ومتقدم يف املعىن ألن قولنا إهنما حران مكلفان فوجب أن جيب 

القصاص بينهما على القاتل عمدا معناه ألهنما حران مكلفان حمقونا الدم قتل أحدمها صاحبه عمدا وذلك ألنا قد 
أنه وإن ذكر يف احلكم فهو مذكور على أنه من مجلة العلة علمنا أن قتل العمد مما له تأثري يف القصاص وهذا يقتضي 

وأما الكسر فهو نقض العلة على معناها دون لفظها وذلك بأن يرفض وصفا من أوصاف العلة ظنا منه أنه غري مؤثر 
وأن الذي جيوز أن يتعلق به احلكم هو ما عدا ذلك الوصف وتبدل من الوصف الذي رفضته وصفا هو أعم منه مث 

ما عدا ذلك الوصف ومىت رام املعلل أن جييب عن الكسر وجب عليه أن يبني أن للوصف الذي رفضه تنقض 
خصمه تأثريا يف احلكم حىت جيب إضافته إىل غريه من األوصاف فيمتنع يف البعض مثال ذلك أن يعلل معلل وجوب 

كون العبادة صالة يف هذا احلكم صالة اخلوف بأهنا صالة جيب قضاؤها كصالة األمن فيظن املعرض أنه ال تأثري ل
وأن الذي يظن أنه مؤثر يف الوجوب هو وجوب القضاء مث ينقض ذلك بصوم احلائض يف شهر رمضان أنه ليس 

بواجب مع أن قضاؤه واجب ومىت رام املعلل أن جييب عن ذلك وجب عليه أن يبني أن لكون العبادة صالة تأثريا 
عبادة وأن الصالة ختالف الصيام يف هذا الباب وقد مسي الكسر عكسا يف كون وجوب القضاء مؤثرا يف وجوب ال

  وهذا العكس هو خمالف لعكس العلة املقابل للطرد ألن 

ذلك العكس هو عدم احلكم يف كل املسائل مع عدم العلة وهذا ليس بشرط يف صحة العلة ألن العلة الشرعية 
عليه يف بعض املواضع مع فقد بعض أدلته إذا دل عليه دليل  داللة وأمارة على احلكم وليس ميتنع أن يوجد املدلول

آخر وهذا العكس مفارق لعدم التأثري ألن عدم التأثري هو أن يكون العلة ذات وصفني أو أكثر فيوجد احلكم يف 
األصل بوجود وصف من األوصاف وإن عدم الوصف اآلخر وبعدم احلكم إذا عدم الوصف الذي قلنا إن احلكم 

ده وإن وجد الوصف اآلخر فيعلم بذلك أن الوصف الذي يوجد احلكم مع عدمه ويعدم مع وجوده يوجد بوجو
ليس من العلة فال جيوز أن يضم إليها وأما عكس العلة فهو أن يعدم احلكم يف غري األصل والعلة منتفية وأما 

األصل بعلة أخرى والثاين أن املعارضة بعلة فضربان أحدمها أن تقع املعارضة يف علة األصل بأن يعلل املعترض 
يعارض القياس بقياس آخر فان عارض القياس بقياس آخر فالكالم عليه ما تقدم وإن عارض علة األصل ومل يكن 

القائس ممن يقول بالعلتني مل يكن له أن يقول هبما وإن كان من مذهبه القول بالعلتني مل يكن له أن يقول هبما يف هذا 



علته ألن املعارض مل يسلم عليه وإمنا نازعه فيها وقال له ليس العلة يف األصل ما ذكرت  املوضع إال بعد أن يصحح
وإمنا العلة ما أذكره أنا وليس ميكن القائس إذا عورض يف علة األصل إال وجوه ثالثة أحدها أن يصحح علته ويبني 

صمه عنده صحيحة أو يفسد علة أهنا أوىل من علة خصمه أو يصحح علته ويقول هبا وبعلة خصمه إن كانت علة خ
خصمه بالوجوه اليت ذكرناها وخيتص هذا املوضع بوجه آخر من وجوه الفساد وهو أن تكون العلة اليت وقعت 
املعارضة هبا غري متعدية وهذا الوجه يفسد العلة على قول بعض الناس وأحد الوجوه اليت تقدم ذكرها مما يفسد 

اليت عورض هبا يف األصل فقد أفسدها وإن نقض عكسها املوجود يف الفرع العلة النقض فان نقض القائس العلة 
جاز له ذلك إن كان املنازع له يف علة األصل قد علل بعلة األصل وعلل الفرع بعكسها وإن كان إمنا علل األصل 

  بعلة ومل يعلل الفرع أصال وإمنا ادعي أنه ال علة 

رع على ذلك األصل مل يكن للقائس واحلال هذه أن ينقض لألصل سوى ما ذكره ليمنع من أن يقاس ذلك الف
عكس علته مثال ذلك أن يقيس قائس الكلب على اهلر يف الطهارة فيقول خصمه املعىن يف األصل وهو اهلر أهنا من 
الطوافني علينا والطوافات فلهذا كانت طاهرة وهذه العلة ليست يف الكلب فال ينبغي أن يقاس على اهلر فمىت قال 

ك مل يكن للقائس أن ينقض علته إال تعليله اهلر أهنا من الطوافني علينا فقط فأما إن قال اهلر من الطوافني علينا ذل
فكانت طاهرة والكلب ليس من الطوافني علينا فلهذا كان جنسا جاز أن ينقض علته يف الكلب وإذا نقضها بطل 

س علته يف الفرع أعلمنا بذلك أنه ليس يفرق بينهما يف تعليله اهلر باهنا من الطوافني ألنه ملا علل األصل وعك
النجاسة والطهارة إال من هذه اجلهة وأن طهارة احليوان موقوفة على أن يكون من الطوافني علينا فقط وأن ما وجد 

قوفة هذا فيه يكون طاهرا فقط فاذا رأيناه شيئا طاهرا وإن مل يكن من الطوافني فقد بطل قوله إن طهارة احليوان مو
على هذا املعىن إال أن هذا ليس ينقض لعلة األصل وإمنا هو إبطال لقوله إنه ال علة لطهارة احليوان إال ما ذكروه 
فان ادعي املعلل أو أمجع املسلمون على أن العلة يف طهارة السنور هي املفرقة بني ما طهر من احليوان وبني ما ال 

علمنا أن طهارة احليوان غري موقوفة على ما ذكره املعلل علمنا أن ما يطهر وأن طهارة احليوان موقوفة عليها مث 
ذكره املعلل ليس بعلة والوجه الثالث من الكالم على العلة اليت وقعت املعارضة هبا هو الترجيح وحنن نفرد لذلك 

  باب ولترجيح القياس على القياس فصال 

  على قياسفصل يف ترجيح علة األصل على علة أخرى ويف ترجيح قياس 

اعلم أنه إذا وقعت املعارضة يف علة األصل واستوى العلتان فال بد من ترجيح أحدمها على األخرى وذلك يكون 
بوجهني أحدمها يرجع إىل قوة طريق صحة العلة والثاين إىل تعدي العلة أما قوة طريق صحة العلة فبأن تكون إحدى 

  منصوصا  العلتني جممع عليها دون األخرى أو تكون إحدامها

عليها واالخرى معلومة مبفهوم النص أو إحدامها طريقها مفهوم النص وطريق االخرى االستنباط أما الترجيح 
بالتعدي فبأن تكون إحدامها متعدية دون االخرى أو بأن تكون إحدامها أكثر فروعا من االخرى هذا على قول 

القياس بقياس فانه يتجه علته من الكالم يف إفساده األكثر ال يفسد العلة إذا مل تكن متعدية وأما إذا عورض 
  وتصحيح علته ما قد سلف فاذا استويا رجح أحدمها على اآلخر 

وترجيح القياس يكون مبا يرجع إىل أصله أو إىل حكمه أو إىل علته أما الترجيح مبا يرجع إىل العلة فقد سلف القول 
ه العلة متعدية إذ كان قد مجع هبا بني أصل وفرع وأما الترجيح مبا فيه إال أن الترجيح بالتعدي ال ميكن ههنا ألن هذ



يرجع إىل األصل فبأن يكون طريق ثبوت احلكم يف أحدمها أقوى من طريق ثبوته يف اآلخر بأن يكون طريق تعليل 
وى أحد األصلني أقوى من طريق تعليل اآلخر فاذا كان حكم األصل منه يستفاد حكم الفرع وكان يف أحدمها أق

وجب أن يكون أحد القياسني أقوى وكذلك إذا كان طريق صحة علة أحدمها أقوى وأما الترجيح مبا يرجع إىل 
احلكم فبأن يكون أحد احلكمني أحوط حنو أن يكون احدمها وجوبا واآلخر ندبا أو بأن يكون أحدمها حظرا واآلخر 

قد ندبنا إىل إسقاطه بالشبهة كاحلدود وقد ذهب مباحا فيكون احلظر أوىل ألنه أحوط أو بأن يكون أحد احلكمني 
  إىل الترجيح بذلك بعض الناس دون بعض 

  وقد ترجح العلة بأن يعضدها ظاهر ألن ذلك يقتضي أهنا أوىل من علة مل يعضدها ظاهر 
ذلك قد أتينا على الكالم يف تصحيح العلة ويف إفسادها وترجيحها وإفسادها ال خيرج عن األقسام اليت ذكرناها و

ألن الطعن على العلة نفسها إما أن يكون بوجه منفصل عنها أو بوجه يرجع إليها أما الوجه املنفصل عنها فهو 
  معارضة العلة بعلة وأما املتصل هبا فضربان أحدمها أن يكون له تعلق 

ا ما يكون له تعلق بغريها والثاين أن ال يكون له تعلق بغريها والذي ليس له تعلق بغريها هو التعليل باالسم وأم
بغريها فضربان احدمها أن يكون ذلك الغري هو مكان وجودها وهذا بأن ال يكون له فرع يتعدى غليه والثاين أن 

  يكون ذلك الغري هو حكمها 

  فصل يف ترجيح القياس على القياس

إىل جزء من أجزائها أما أحدمها أن يكون الوجه الطاعن عليها املتعلق حبكمها يرجع إىل مجلة العلة والثاين يرجع 
الراجع إىل جزء من أجزائها فهو أن يكون وصف من أوصافها ال يؤثر يف احلكم وأما الراجع إىل مجلتها فهو ما يعلق 

بداللتها على احلكم وهذا بأن تكون العلة ال تليق بأن تدل على احلكم وهذا هو اختالف الوضع أو بأن ال يشافه 
لذي ميكن معه القول مبوجب العلة وأما بأن تكون العلة تدل على احلكم وعلى نقيضه احلكم يف الداللة وهذا هو ا

فيكون القلب وأما إن تدل علته يف موضع وال تدل عليه يف موضع آخر وقد وجدت فيه وهذا هو النقض وأما 
  الكسر فليس هو بقسم آخر ألن الكسر هو مؤلف من عدم وتأثر ونقض على ما تقدم بيانه 

  القلب ضميمة يف

واعلم أنين نظرت يف هذا الكتاب بعد سنني منذ ألفته فأردت أن أضم إليه كالما يف القلب أكثر مما ذكرته يف 
  الكتاب أوال 

اعلم أن قلب القياس هو أن يعلق القالب للقياس على العلة نقيض احلكم املذكور يف القياس ويرد الفرع إىل ذلك 
أن يعلق بالعلة أوىل من أن يعلق به اآلخر وال يصح أن يعلقا مجيعا هبا لتنافيهما األصل بعينه فال يكون أحد احلكمني ب

ولقائل أن يقول إن وجود القلب ال يصح ألن القالب إما أن يعلق على العلة مثل احلكم الذي علقه القائس أو 
  خالفه أو نقيضه فان 

ك أن يقول القائس االعتكاف لبث يف مكان علق عليها مثل احلكم فليس ذلك بقلب بل هو تكرير القياس مثال ذل
خمصوص فكان من شرطه اقتران معىن إليه اصله الوقوف بعرفة فيقلبه القالب فيقول فوجب أن يكون من شرطه 



اقتران معىن إليه وال يكون ذلك قلبا ولكنه كرر القياس وإن علق على العلة حكما خمالفا حلكم القياس مل يكن ايضا 
يقال ليس بأن تعلق هبا هذا احلكم أوىل من اآلخر ألن احلكمني املختلفني غري الضدين يصح  قالبا ومل ميكن أن

اجتماعهما مثال ذلك أن يقول القائل يف االعتكاف إنه لبث يف كان خمصوص فكان من شرطه اقتران معىن آخر إليه 
وعبادة أصله الوقوف بعرفة  اصله الوقوف بعرفة فيقول القالب ألنه لبث يف مكان خمصوص فجاز أن يكون طاعة

فال يكون قد قلب القياس ألنه يصح اجتماع احلكمني أعين أن يكون اللبث طاعة وأن يكون من شرطه اقتران معىن 
آخر إليه إذ هذان احلكمان ال يتنافيان فلم جيز أن يكون القلب بذكر حكم خمالف حلكم القياس غري مضاد له وال 

ب نقيض حكم القياس مل يصح ايضا ألن من شرط القلب أن يرد الفرع إىل أصل متناقض وإن كان احلكم يف القل
القياس ويكون القائس والقالب قد صدقا يف إثبات حكميهما يف األصل والنقيضان ال جيوز أن جيتمعا يف شيء واحد 

ن معىن إليه على حد واحد مثال ذلك أن يقول قائل يف االعتكاف إنه لبث يف مكان خمصوص فكان من شرطه اقترا
فيقول القالب فلم يكن من شرطه اقتران معىن ألن هذين القولني ال يصدقان يف الوقوف بعرفة وهو األصل ألهنما 
نقيضان اال ترى أنه ال جيوز أن يكون من شرط الوقوف اقتران معىن إليه وليس من شرطه اقتران معىن إليه أصال 

ه ال وجوب للقلب واجلواب أنه قد جيوز أن يعلق القالب على فلم يصح القلب بذكر نقيض حكم القياس فبان أن
العلة حكما غري حكم القياس مما جيوز أن جيتمع معه يف األصل وال جيوز أن جيتمع يف الفرع ألجل إمجاع من االمة أو 

نه لبث يف من القائس والقالب فيتناىف احلكمان يف الفرع بواسطة اإلمجاع مثال ذلك أن يقول قائل يف االعتكاف أل
  مكان 

خمصوص فكان من شرطه اقتران معىن إليه اصله الوقوف ونفرض أن األمة أمجعت على أنه ليس من شرط 
االعتكاف النية وأنه لو ثبت أن من شرطه اقتران معىن إليه مل يكن إال الصوم فثبوت هذا القياس مع هذا اإلمجاع 

ألنه لبث يف مكان خمصوص فلم يكن من شرطه الصوم يقتضي كون الصوم من شرط االعتكاف فاذا قال القالب 
اقتضي نفي كون الصوم شرطا يف االعتكاف والقياس األول يف اإلمجاع اقتضى كون الصوم شرطا يف االعتكاف 

فيتناىف احلكمان يف الفرع ألجل هذا اإلمجاع ومل يتناف احلكمان بأنفسهما يف األصل أعين أن يكون من شرطه 
وأن ال يكون الصوم من شرطه ومل نفرض أن األمة أمجعت على أنه لو كان من شرط الوقوف اقتران معىن إليه 

  اقتران معىن إليه ملا كان إال الصوم فصح أن للقلب وجودا 
وقد يكون احلكم يف الفرع ذا جهتني ال تتنافيان يف األصل بل توجدان فيه وتتنافيان يف الفرع ألجل إمجاع من االمة 

ل ذلك أن يقول قائل الرأس عضو من أعضاء الطهارة فلم يتقدر الغرض فيه بأقل ما يقع عليه أو من اخلصم مثا
االسم أصله الوجه فيقلب اخلصم ذلك فيقول فوجب أن ال يتقدر فيه بالربع أصله الوجه وهذان احلكمان ال 

ذا مل يتقدر الفرض يف الرأس بالربع يتنافيان يف الوجه ويتنافيان يف الفرع على قول اخلصمني ألهنما قد اتفقا على أنه إ
فالواجب تعليقه بأول ما يقع عليه اسم املسح لبطالن وجوب مسح مجيعه عند اخلصمني فمىت ثبت ان الفرض ال 
يتعلق بأول االسم صح قول احلنفي التفاق منه ومن الشافعي ومىت ثبت أن الفرض ال يتقدر بالربع ثبت أنه يتعلق 

ألجل اتفاقهما على ذلك فتناىف احلكمان يف الفرع فلم يكن بأن يعلق أحدمها بالعلة أوىل بأول ما يقع االسم عليه 
  من أن يعلق هبا اآلخر وهذا احلكمان مها منفصالن وإن مل يتنافيا بأنفسهما 

ويدخل يف القلب قلب التسوية مثاله أن يقول قائل يف طالق املكره ألنه مكلف مالك للطالق فوقع طالقه أصله 
  تار فيقول القالب فوجب املخ



أن يستوي حكم إيقاعه للطالق وحكم إقراره به كاملختار وهذا احلكمان ال يتنافيان يف األصل ألن طالق املختار 
يقع ومع ذلك فحكم إيقاعه للطالق كحكم إقراره به يف اللزوم والثبوت ويتناىف هذان احلكمان يف الفرع ألنه إذا 

الق وكان إقراره بالطالق ال يثبت حكمه وجب أن يكون طالقه ال يثبت حكمه كان طالق املكره كاقراره بالط
وذلك مناف للقول بأن طالقه يثبت حكمه فهذا وجه من وجوه القلب صحيح ألن احلكمني قد تنافيا يف الفرع 

حدمها أن ألجل اإلمجاع فلم يكن بأن يعلق أحدمها بالعلة أوىل من اآلخر فبان أن للقلب وجودا من وجوه ثالثة أ
يكون أحد احلكمني جممال من غري ذكر تسوية واآلخر مفصال كما ذكرناه يف االعتكاف واآلخر أن يكون احلكمان 
مفصلني غري متنافيني بأن يكون احلكم يف الفرع ذا جهتني فيقصد كل واحد من القائس والقالب إحدى اجلهتني وال 

اع واآلخر أن يكون أحد احلكمني مفصال واآلخر جممال وإمجاله تتنافيان يف األصل وتتنافيان يف الفرع ألجل اإلمج
  من جهة التسوية كما ذكرناه آخرا 

  مت واحلمد هللا على ذلك 
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