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  احملصول يف علم أصول الفقه

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  احلمد هللا حق محده وصلى اهللا على حممد وآله وعلى مجيع األنبياء واملرسلني 

  الكالم يف املقدمات وفيه فصول

  الفصل األول

  يف تفسري أصول الفقه 
  ب ال ميكن أن يعلم إال بعد العلم مبفرداته ال من كل وجه بل من الوجه الذي ألجله يصح أن يقع التركيب فيه املرك

  فيجب علينا تعريف األصل والفقه مث تعريف أصول الفقه 
  أما األصل فهو احملتاج إليه 

  وأما الفقه فهو يف أصل اللغة عبارة عن فهم غرض املتكلم من كالمه 
علماء عبارة عن العلم باألحكام الشرعية العملية واملستدل على أعياهنا حبيث ال يعلم كوهنا من ويف اصطالح ال
  الدين ضرورة 

  فإن قلت الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما 
قلت اجملتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة يف مناط احلكم قطع بوجوب العمل مبا أدى إليه ظنه فاحلكم 

  ا والظن واقع يف طريقه معلوم قطع
  وقولنا العلم باألحكام احتراز عن العلم بالذوات والصفات احلقيقية 

وقولنا الشرعية احتراز عن العلم باألحكام العقلية كالتماثل واالختالف والعلم بقبح الظلم وحسن الصدق عند من 
  يقول بكوهنما عقليني 

خرب الواحد والقياس حجة فان كل ذلك أحكام شرعية مع أن وقولنا العملية احتراز عن العلم بكون اإلمجاع و
  العلم هبا ليس من الفقه ألن العلم هبا ليس علما بكيفية عمل 

وقولنا املستدل على أعياهنا احتراز عما للمقلد من العلوم الكثرية املتعلقة باألحكام الشرعية العملية ألنه إذا علم أن 
أفىت به املفيت هو حكم اهللا تعاىل يف حقه فهذان العلمان يستلزمان العلم بأن حكم  املفيت أفىت هبذا احلكم وعلم أن ما

  اهللا تعاىل يف حقه ذلك مع أن تلك العلوم ال تسمى فقها ملا مل يكن مستدال على أعياهنا 
ها وقولنا حبيث ال يعلم كوهنا من الدين ضرورة احتراز عن العلم بوجوب الصالة والصوم فان ذلك ال يسمى فق

  ألن العلم الضروري حاصل بكوهنما من دين حممد صلى اهللا عليه و سلم 



  وأما أصول الفقه فاعلم أن إضافة اسم املعىن 
تفيد اختصاص املضاف باملضاف إليه يف املعىن الذي عينت له لفظة املضاف يقال هذا مكتوب زيد واملفهوم ما 

  ذكرناه 
  وعند هذا نقول 

  طرق الفقه على سبيل اإلمجال وكيفية االستدالل هبا وكيفية حال املستدل هبا  أصول الفقه عبارة عن جمموع
فقولنا جمموع احتراز عن الباب الواحد من أصول الفقه فإنه وان كان من أصول الفقه لكنه ليس أصول الفقه ألن 

  بعض الشيء ال يكون نفس ذلك الشيء 
  وقولنا طرق الفقه يتناول األدلة واألمارات 

على طريق اإلمجال أردنا به بيان كون تلك األدلة أدلة أال ترى أنا إمنا نتكلم يف أصول الفقه يف بيان أن وقولنا 
  اإلمجاع دليل 

  فأما أنه وجد اإلمجاع يف هذه املسألة فذلك ال يذكر يف أصول الفقه 
   وقولنا وكيفية االستدالل هبا أردنا به الشرائط اليت معها يصح االستدالل بتلك الطرق

وقولنا وكيفية حال املستدل هبا أردنا به أن الطالب حلكم اهللا تعاىل إن كان عاميا وجب أن يستفيت وان كان عاملا 
وجب أن جيتهد فال جرم وجب يف أصول الفقه أن يبحث عن حال الفتوى واالجتهاد وأن كل جمتهد هل هو 

  مصيب أم ال 

  الفصل الثاين

  قدمات فيما حيتاج إليه أصول الفقه من امل
ملا كان أصول الفقه عبارة عن جمموع طرق الفقه والطريق هو الذي يكون النظر الصحيح فيه مفضيا إما إىل العلم 

باملدلول أو إىل الظن به واملدلول هنا هو احلكم الشرعي وجب علينا تعريف مفهومات هذه األلفاظ أعين العلم 
  والظن والنظر واحلكم الشرعي 

الثبوت كان غنيا عن الربهان وما مل يكن كذلك وجب أن حيال بيانه على العلم الكلي الناظر يف مث ما كان منها بني 
  الوجود ولواحقه ألن مبادئ العلوم اجلزئية لو برهن عليها فيها لزم الدور 

  وهو حمال 

  الفصل الثالث

  يف حتديد العلم والظن 
  هذا املقصود إمنا يتحقق ببحثني 

على أمر إما أن يكون جازما أو ال يكون فإن كان جازما فإما أن يكون مطابقا  األول أن حكم الذهن بأمر
  للمحكوم عليه أو ال يكون فإن كان مطابقا فإما أن يكون ملوجب أو ال يكون 



  فإن كان ملوجب فاملوجب إما أن يكون حسيا أو عقليا أو مركبا منهما 
  رب منه العلم باألمور الوجدانية كاللذة واألمل فإن كان حسيا فهو العلم احلاصل من احلواس اخلمسة ويق

وإن كان عقليا فأما أن يكون املوجب جمرد تصور طريف القضية أو ال بد من شيء آخر من القضايا فاألول هو 
  البديهيات والثاين النظريات 

  وأما إن كان املوجب مركبا من احلس والعقل فإما أن يكون من السمع والعقل وهو املتواترات 

  أو من سائر احلواس والعقل وهو التجريبيات واحلدسيات 
  وأما الذي ال يكون ملوجب فهو اعتقاد املقلد 

  وأما اجلازم غري املطابق فهو اجلهل 
  وأما الذي ال يكون جازما فالتردد بني الطرفني إن كان على السوية فهو الشك وإال فالراجح ظن واملرجوح وهم 

  كل تصور مكتسبا وإال لزم الدور أو التسلسل إما يف موضوعات متناهية أو غري  الثاين أنه ليس جيب أن يكون

  متناهية وهو مينع حصول التصور أصال بل ال بد من تصور غري مكتسب 
  وأحق األمور بذلك ما جيده العاقل من نفسه ويدرك التفرقة بينه وبني غريه بالضرورة 

  بالضرورة أمله ولذته ويدرك بالضرورة كونه عاملا هبذه األمور ومنها القسم املسمى بالعلم ألن كل أحد يدرك 
ولوال أن العلم حبقيقة العلم ضروري وإال المتنع أن يكون علمه بكونه عاملا هبذه األمور ضروريا ملا أن التصديق 

  موقوف على التصور 
  وكذا القول يف الظن 

  جويز مث العبارة احملررة أن الظن تغليب ألحد جموزين ظاهري الت

  وها هنا دقيقة وهي أن التغليب إما أن يكون يف املعتقد أو يف االعتقاد 
أما الذي يكون يف املعتقد فهو أن يكون الشيء ممكن الوجود والعدم إال أن أحد الطرفني به أوىل كالغيم الرطب فإن 

  نزول املطر منه وعدم نزوله ممكنان لكن النزول أوىل 
فهو أن حيصل اعتقاد الوقوع واعتقاد الال وقوع كل واحد مع جتويز النقيض لكن  وأما الذي يكون يف االعتقاد

  اعتقاد الوقوع يكون أظهر عنده من اعتقاد الالوقوع 
  فظهر أن اعتقاد رجحان الوقوع مغاير لرجحان اعتقاد الالوقوع 

  فهذا الثاين هو الظن فان كان مطابقا للمظنون كان ظنا صادقا وإال كان ظنا كاذبا 

وأما األول وهو اعتقاد رجحان الوقوع فإن كان مطابقا للمعتقد كان علما أو تقليدا على التفصيل املتقدم وإال كان 
  جهال واهللا أعلم 

  الفصل الرابع

  يف النظر والدليل واألمارة 
  أما النظر فهو ترتيب تصديقات يف الذهن ليتوصل هبا إىل تصديقات أخر 



  ذهن أمرا إىل أمر بالنفي أو باالثبات اسنادا جازما أو ظاهرا واملراد من التصديق اسناد ال
  مث تلك التصديقات اليت هي الوسائل إن كانت مطابقة ملتعلقاهتا فهو النظر الصحيح وإال فهو النظر الفاسد 
ظنونا  مث تلك التصديقات املطابقة إما أن تكون بأسرها علوما فيكون الالزم عنها أيضا علما وإما أن تكون بأسرها

  فيكون الالزم عنها أيضا ظنا 

وإما أن يكون بعضها ظنونا وبعضها علوما فيكون الالزم عنها أيضا ظنا ألن حصول النتيجة موقوف على حصول 
  مجيع املقدمات فإذا كان بعضها ظنا كانت النتيجة موقوفة على الظن واملوقوف على الظن ظن فالنتيجة ظنية ال حمالة 

  لذي ميكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إىل العلم وأما الدليل فهو ا
  وأما األمارة فهي اليت ميكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إىل الظن 

  الفصل اخلامس

  يف احلكم الشرعي 
  قال أصحابنا إنه اخلطاب املتعلق بأفعال املكلفني باإلقتضاء أو التخيري 

  عدم أما اإلقتضاء فإنه يتناول اقتضاء الوجود واقتضاء ال
  إما مع اجلزم أو مع جواز الترك فيتناول الواجب واحملظور واملندوب واملكروه 

  وأما التخيري فهو اإلباحة 

  فإن قيل هذا التعريف فاسد من أربعة أوجه 
أحدمها أن حكم اهللا تعاىل على هذا التقدير خطابه وخطاب اهللا تعاىل كالمه وكالمه عندكم قدمي فيلزم أن يكون 

  عاىل باحلل واحلرمة قدميا حكم اهللا ت
  وهذا باطل من ثالثة أوجه 

األول أن حل الوطء يف املنكوحة وحرمته يف األجنبية صفة فعل العبد وهلذا يقال هذا الوطء حالل أو حرام وفعل 
  العبد حمدث وصفة احملدث ال تكون قدمية 

  دوث هذه األحكام الثاين انه يقال هذه املرأة حلت لزيد بعدما مل تكن كذلك وهذا مشعر حب
  الثالث أنا نقول املقتضى حلل الوطء هو النكاح أو ملك 

اليمني وما كان معلال بأمر حادث يستحيل أن يكون قدميا فثبت أن احلكم ميتنع أن يكون قدميا واخلطاب قدمي 
  فاحلكم ال يكون عني اخلطاب 

  وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا وثانيهما أن بعض األحكام خارج عن هذا احلد وهو كون الشيء سببا 
وثالثهما أن احلكم الشرعي قد يوجد يف غري املكلف وذلك كجعل إتالف الصيب سببا لوجوب الضمان وجعل 

  الدلوك سببا لوجوب الصالة 
  ورابعها أنك أدخلت كلمة أو يف احلد وهو غري جائز ألهنا للترديد واحلد لإليضاح وبينهما مباينة 

  احلرمة من صفات األفعال واجلواب قوله احلل و



قلنا ال نسلم فإن عندنا ال معىن لكون الفعل حالال إال جمرد كونه مقوال فيه رفعت احلرج عن فاعله وال معىن لكونه 
حراما إال كونه مقوال فيه لو فعلته لعاقبتك فحكم اهللا تعاىل هو قوله والفعل متعلق القول وليس ملتعلق القول من 

  للمعدوم صفة ثبوتية بكونه مذكورا وخمربا عنه ومسمى باالسم املخصوص  القول صفة وإال حلصل
  قوله إنا نقول هذه املرأة حلت لزيد بعدما مل تكن كذلك 

  قلنا حكم اهللا تعاىل هو قوله يف األزل أذنت للرجل الفالين حني وجوده يف كذا فحكمه قدمي ومتعلق حكمه حمدث 
  قوله احلكم يعلل باألسباب 

  اد من السبب عندنا املعرف ال املوجب قلنا املر

  قوله هذا التحديد خيرج عنه كون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا 
قلنا املراد من كون الدلوك سببا أنا مىت شاهدنا الدلوك علمنا أن اهللا تعاىل أمرنا بالصالة فال معىن هلذه السببية إال 

  اإلجياب 
  عن به إال أن الشرع إذن له يف االنتفاع به وال معىن لذلك إال اإلباحة وإذا قلنا هذا العقد صحيح مل ن

قوله هذا التحديد خيرج عنه إتالف الصيب ودلوك الشمس قلنا معىن قولنا إتالف الصيب سبب لوجوب الضمان أن 
  الويل مكلف بإخراج الضمان من ماله والرجل مكلف ب أداء الصالة 

  عند الدلوك 
  يد قوله كلمة أو للترد

  قلنا مرادنا أن كل ما وقع على أحد هذه الوجوه كان حكما وإال فال 

  الفصل السادس

  يف تقسيم األحكام الشرعية 
  التقسيم األول 
  وهو من وجوه 

  خطاب اهللا تعاىل إذا تعلق بشيء فإما أن يكون طلبا جازما أو ال يكون كذلك 
  طلب الترك وهو التحرمي  فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل وهو اإلجياب أو

وإن كان غري جازم فالطرفان إما أن يكونا على السوية وهو اإلباحة وإما أن يترجح جانب الوجود وهو الندب أو 
  جانب العدم وهو الكراهة فأقسام األحكام الشرعية هي هذه اخلمسة 

  وقد ظهر هبذا التقسيم ماهية كل واحد منها فلنذكر اآلن حدودها وأقسامها 

  ما الواجب فالذي اختاره القاضي أبو بكر أنه ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه أ

وقولنا يذم تاركه خري من قولنا يعاقب تاركه ألن اهللا تعاىل قد يعفو عن العقاب وال يقدح ذلك يف وجوب الفعل 
ن ال يوجد العفو ومن قولنا ما ومن قولنا يتوعد بالعقاب على تركه ألن اخللف يف خرب اهللا تعاىل حمال فكان ينبغي أ



خياف العقاب على تركه ألن الذي يشك يف وجوبه وحرمته قد خياف من العقاب على تركه مع أنه غري واجب 
  وقولنا شرعا إشارة إىل ما نذهب إليه من أن هذه األحكام ال تثبت إال بالشرع 

  يالم على تركه إذا تركه وترك معه بدله  وقولنا على بعض الوجوه ذكرناه ليدخل يف احلد الواجب املخري ألنه

أيضا والواجب املوسع ألنه يالم على تركه إذا تركه يف كل الوقت والواجب على الكفاية ألنه يالم على تركه إذا 
  تركه الكل 

م فإن قيل هذا احلد يدخل فيه السنة فإن الفقهاء قالوا لو أن أهل حملة اتفقوا على ترك سنة الفجر باإلصرار فإهن
  حياربون بالسالح 

  قلت سيأيت جوابه إن شاء اهللا 
وأما االسم فاعلم أنه ال فرق عندنا بني الواجب والفرض واحلنفية خصصوا اسم الفرض مبا عرف وجوبه بدليل 

  قاطع 

  والواجب مبا عرف وجوبه بدليل مظنون 
  قال أبو زيد رمحه اهللا الفرض عبارة عن التقدير 

  رضتم أي قدرمت قال اهللا تعاىل فنصف ما ف
وأما الوجوب فهو عبارة عن السقوط قال اهللا تعاىل فإذا وجبت جنوهبا أي سقطت إذا ثبت هذا فنحن خصصنا 

  اسم الفرض مبا عرف وجوبه بدليل قاطع ألنه هو الذي يعلم من حاله أن اهللا تعاىل قدره علينا 

درا علما أو ظنا كما أن الواجب هو الساقط وهذا الفرق ضعيف ألن الفرض هو املقدر ال انه الذي ثبت كونه مق
ال انه الذي ثبت كونه ساقطا علما أو ظنا وإذا كان كذلك كان ختصيص كل واحد من هذين اللفظني بأحد 

  القسمني حتكما حمضا 

  و أما احملظور فهو الذي يذم فاعله شرعا 
  وأمساؤه كثرية 

  ا هنى اهللا تعاىل عنه أحدها أنه معصية واطالق ذلك يف العرف يفيد أنه فعل م
  وقالت املعتزلة إنه الفعل الذي كرهه اهللا تعاىل والكالم فيه مبين على مسألة خلق األعمال وارادة الكائنات 

  وثانيهما أنه حمرم وهو قريب من احملظور 
واألطفال  وثالثهما أنه ذنب وهو املنهي عنه الذي تتوقع عليه العقوبة واملؤاخذة ولذلك ال توصف أفعال البهائم

  بذلك ورمبا يوصف فعل املراهق به ملا يلحقه من التأديب على فعله 

  ورابعها أنه مزجور عنه ومتوعد عليه ويفيد يف العرف أن اهللا تعاىل هو املتوعد عليه والزاجر عنه 
  وخامسها أنه قبيح وسيأيت الكالم فيه إنشاء اهللا تعاىل 

  على أنه ال ضرر يف فعله وتركه وال نفع يف اآلخرة و أما املباح فهو الذي أعلم فاعله أو دل 
  وأما األمساء فاملباح يقال له إنه حالل طلق 

وقد يوصف الفعل بأن اإلقدام عليه مباح وإن كان تركه حمظورا كوصفنا دم املرتد بأنه مباح ومعناه أنه ال ضرر 



  على من أراقه وإن كان اإلمام ملوما بترك إراقته 
  و الذي يكون فعله راجحا على تركه يف نظر الشرع ويكون تركه جائزا و أما املندوب فه

وإمنا ذم الفقهاء من عدل عن مجيع النوافل الستدالهلم بذلك على استهانته بالطاعة وزهده فيها فإن النفوس 
  تستنقص من هذا دأبه وعادته 

تركه ملا فيه من اللذة لكن ذلك وقولنا يف نظر الشرع احتراز عن األكل قبل ورود الشرع فإن فعله خري من 
  الرجحان ملا مل يكن مستفادا من الشرع فال جرم انه ال يسمى مندوبا 

  وأما األمساء فأحدها أهنا مرغب فيه ملا أنه قد بعث املكلف على فعله بالثواب 
  وثانيها أنه مستحب ومعناه يف العرف أن اهللا تعاىل قد أحبه 

  غري واجبة وأن لإلنسان أن يفعله من غري حتم  وثالثها أنه نفل ومعناه أنه طاعة
  ورابعها أنه تطوع ومعناه أن املكلف انقاد هللا تعاىل فيه مع أنه قربة من غري حتم 

  وخامسها أنه سنة ويفيد يف العرف أنه طاعة غري واجبة 

  ولفظ السنة خمتص يف العرف باملندوب بدليل أنه يقال هذا الفعل واجب أو سنة 
ل لفظ السنة ال خيتص باملندوب بل يتناول كل ما علم وجوبه أو ندبيته بأمر النيب صلى اهللا عليه و ومنهم من قا

  سلم أو بإدامته فعله ألن السنة مأخوذة من اإلدامة ولذلك يقال اخلتان من السنة وال يراد به أنه غري واجب 
   نفعه وسادسها أنه إحسان وذلك إذا كان نفعا موصال إىل الغري مع القصد إىل

  وأما املكروه فيقال باالشتراك على أمور ثالثة 
  أحدها ما هني عنه هني تنزيه وهو الذي أشعر فاعله بأن تركه خري من فعله وإن مل يكن على فعله عقاب 

  وثانيها احملظور وكثريا ما يقول الشافعي رمحه اهللا أكره كذا وهو يريد به التحرمي 
لضحى ويسمى ذلك مكروها ال لنهي ورد عن الترك بل لكثرة الفضل يف فعلها وثالثها ترك األوىل كترك صالة ا

  واهللا أعلم 

  التقسيم الثاين

  الفعل إما أن يكون حسنا أو قبيحا 
  وحتقيق القول فيه أن اإلنسان إما أن يصدر عنه فعله وليس هو على حالة التكليف 

  وإما أن يصدر عنه الفعل وهو على حالة التكليف 
عل النائم والساهي واجملنون والطفل فهذه األفعال ال يتوجه حنو فاعليها ذم وال مدح وإن كان قد يتعلق واألول كف

  هبا وجوب ضمان وأرش يف ماهلم وجيب اخراجه على وليهم 
  والثاين ضربان ألن القادر عليه املتمكن من العلم حباله إن كان له فعله فهو احلسن وإن مل يكن فهو القبيح 

  بو احلسني البصري رمحه اهللا القبيح هو مث قال أ



الذي ليس للمتمكن منه ومن العلم بقبحه أن يفعله ومعىن قولنا ليس له أن يفعله معقول ال حيتاج إىل تفسري ويتبع 
  ذلك أن يستحق الذم بفعله 

  وحيد أيضا بأنه الذي على صفة هلا تأثري يف استحقاق الذم 
  تمكن من العلم حبالة أن يفعله وأما احلسن فهو ما للقادر عليه امل

  وأيضا ما مل يكن على صفة تؤثر يف استحقاق الذم 
  وأقول هذه احلدود غري وافية بالكشف عن املقصود 

  أما األول فنقول ما الذي أردت بقولك ليس له أن يفعله 

ه حسا ليس له أن يفعله فإنه يقال للعاجز عن الفعل ليس له أن يفعله ويقال للقادر على الفعل إذا كان ممنوعا عن
ويقال للقادر إذا كان شديد النفرة عن الفعل ليس له أن يفعله وقد يقال للقادر إذا زجره الشرع عن الفعل إنه 

  ليس له أن يفعله 
والتفسريان األوالن غري مرادين ال حمالة والثالث غري مراد أيضا ألن الفعل قد يكون حسنا مع قيام النفرة الطبيعية 

  لعكس عنه وبا
  والرابع أيضا غري مراد ألنه يصري القبيح مفسرا باملنع الشرعي 

  فإن قلت املراد منه القدر املشترك بني هذه الصور األربع من مسمى املنع 
قلت ال نسلم أن هذه الصور األربع تشترك يف مفهوم واحد وذلك ألن املفهوم األول معناه أنه ال قدرة له على 

  الفعل 

  العدم واملفهوم الرابع معناه أنه يعاقب عليه وهذا إشارة إىل الوجود وحنن ال جند بينهما قدرا مشتركا  وهذا إشارة إىل
  وأما قوله ويتبع ذلك أن يستحق الذم بفعله 

  قلنا ملا فسرت القبيح بأنه الذي يستحق الذم بفعله وجب تفسري االستحقاق والذم 
على معىن أنه يفتقر إليه لذاته ويقال املالك يستحق االنتفاع مبلكه  فأما االستحقاق فقد يقال األثر يستحق املؤثر

  على معىن أنه حيسن منه ذلك االنتفاع 
واألول ظاهر الفساد والثاين يقتضي تفسري االستحقاق باحلسن مع أنه فسر احلسن باالستحقاق حيث قال احلسن 

  هو الذي ال يستحق فاعله الذم فيلزم الدور 
  قاق معىن ثالثا فال بد من بيانه وإن أراد باالستح

  وأما الذم فقد قالوا إنه قول أو فعل أو ترك 

  قول أو ترك فعل ينىبء عن اتضاع حال الغري 
فنقول إن عنيت باإلتضاع ما ينفر عنه طبع اإلنسان وال يالئمه فهذا معقول لكن يلزم عليه أن ال يتحقق احلسن 

  لطبيعية عليه ممتنعة والقبح يف حق اهللا تعاىل ملا أن النفرة ا
  وإن عنيت به أمرا آخر فال بد من بيانه 

وأعلم أن هذه االشكاالت غري واردة على قولنا ألنا نعين بالقبيح املنهي عنه شرعا وباحلسن ما ال يكون منهيا عنه 
  شرعا 



  لساهي والنائم والبهائم وتندرج فيه أفعال اهللا تعاىل وأفعال املكلفني من الواجبات واملندوبات واملباحات وأفعال ا
وهو أوىل من قول من قال احلسن ما كان مأذونا فيه شرعا ألنه يلزم عليه أن ال تكون أفعال اهللا تعاىل حسنة ولو 

  قلت احلسن هو الذي 

يصح من فاعله أن يعلم أنه غري ممنوع عنه شرعا خرج عنه فعل النائم والساهي والبهيمة ويدخل فيه فعل اهللا تعاىل 
  وجوب ذلك العلم ال ينايف صحته وباهللا التوفيق ألن 

  التقسيم الثالث

  قالوا خطاب اهللا تعاىل كما قد يرد باالقتضاء أو التخيري 

  فقد يرد أيضا جبعل الشيء سببا و شرطا و مانعا 

يوجب احلد فلله تعاىل يف الزاين حكمان أحدمها وجوب احلد عليه والثاين جعل الزنا سببا لوجوب احلد ألن الزنا ال 
  بعينه وبذاته بل جبعل الشارع إياه سببا 

  ولقائل أن يقول إن كان املراد من جعل الزنا سببا لوجوب احلد هو أنه قال مىت رأيت انسانا يزين فاعلم أين أوجبت 

  عليه احلد فهو حق ولكن يرجع حاصله إىل كون الزنا معرفا حبصول احلكم 
  مؤثرا يف هذا احلكم فهذا باطل لثالثة أوجه وإن كان املراد أن الشرع جعل الزنا 

  األول أن حكم اهللا تعاىل كالمه وكالمه قدمي والقدمي ال يعلل باحملدث 
الثاين أن الشرع ملا جعل الزنا مؤثرا يف وجوب هذا احلد فبعد هذا اجلعل إما أن تبقى حقيقة الزنا كما كانت قبل 

يقته قبل هذا اجلعل ما كانت مؤثرة فبعد هذا اجلعل وجب أن ال هذا اجلعل أو ال تبقى فإن بقيت كما كانت وحق
  تصري مؤثرة 

  وإن مل تبق تلك احلقيقة كان هذا إعداما لتلك احلقيقة 
  والشيء بعد عدمه يستحيل أن يكون موجبا 

  الثالث الشرع إذا جعل الزنا علة فإن مل يصدر عنه عند ذلك 

  علة للحد ألن ذلك كذب والكذب على الشرع حمال اجلعل أمر ألبتة استحال أن يقال إنه جعله 
  وإن صدر عنه أمر فذلك األمر إما أن يكون هو احلكم أو ما يوجب احلكم أوال احلكم وال ما يوجبه 

  فإن كان األول كان املؤثر يف ذلك احلكم هوالشرع ال ذلك السبب 
املعتزلة يف احلسن والقبح وسنبطله إن شاء  وإن كان الثاين كان املؤثر يف ذلك احلكم وصفا حقيقيا وهذا هو قول

  اهللا تعاىل 
وإن كان الثالث فهو حمال ألن الشارع ملا أثر يف شيء غري احلكم وغري مستلزم للحكم مل يكن لذلك الشيء تعلق 

  باحلكم أصال 

  التقسيم الرابع



  ت تارة ويف العقود أخرى احلكم قد يكون حكما بالصحة وقد يكون حكما بالبطالن والصحة قد تطلق يف العبادا
  أما يف العبادات فاملتكلمون يريدون بصحتها كوهنا موافقة للشريعة سواء وجب القضاء أو مل جيب 

والفقهاء يريدون هبا ما أسقط القضاء فصالة من ظن أنه متطهر صحيحة يف عرف املتكلمني ألهنا موافقة لألمر 
  املتوجه عليه والقضاء وجب بأمر متجدد 

  عنه الفقهاء ألهنا ال تسقط القضاء وفاسدة 
  وأما يف العقود فاملراد من كون البيع صحيحا ترتب أثره عليه 

  وأما الفاسد فهو مرادف للباطل عند أصحابنا 
واحلنفية جعلوه قسما متوسطا بني الصحيح والباطل وزعموا أنه الذي يكون منعقدا بأصله وال يكون مشروعا 

  مشروع من حيث إنه بيع وممنوع من حيث إنه يشتمل على الزيادة بسبب وصفه كعقد الربا فإنه 
  والكالم يف هذه املسألة مذكور يف اخلالفيات ولو ثبت هذا القسم مل نناقشهم يف ختصيص اسم الفاسد به 

  ويقرب من هذا الباب البحث عن قولنا يف العبادات إهنا جمزية أم ال 

ا كان حبيث ميكن وقوعه حبيث يترتب عليه حكمه وميكن وقوعه حبيث ال وأعلم أن الفعل إمنا يوصف بكونه جمزيا إذ
  يترتب عليه حكمه كالصالة والصوم واحلج 

  أما الذي ال يقع إال على وجه واحد كمعرفة اهللا تعاىل ورد الوديعة فال يقال فيه إنه جمزىء أو غري جمزىء 
  إذا عرفت هذه فنقول 

كاف يف سقوط التعبد به وإمنا يكون كذلك لو أتى املكلف به مستجمعا جلميع معىن كون الفعل جمزيا أن اإلتيان به 
  األمور املعتربة فيه من حيث وقع التعبد به 

ومنهم من فسر اإلجزاء ب سقوط القضاء وهو باطل ألنه لو أتى بالفعل عند اختالل بعض شرائطه مث مات مل يكن 
  الفعل جمزيا مع سقوط القضاء 

  ب بأمر متجدد على ما سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل وألن القضاء إمنا جي

  وألنا نعلل وجوب القضاء بأن الفعل األول مل يكن جمزيا فوجب قضاؤه والعلة مغايرة للمعلول 

  التقسيم اخلامس

  العبادة توصف بالقضاء واألداء واإلعادة 
  فالواجب إذا أدي يف وقته مسي أداء 
  أو املوسع مسي قضاء وإذا أدي بعد خروج وقته املضيق 

وإن فعل مرة على نوع من اخللل مث فعل ثانيا يف وقته املضروب له مسي إعادة فاإلعادة اسم ملثل ما فعل على ضرب 
  من اخللل 

  والقضاء اسم لفعل مثل ما فات وقته احملدود 
  مث ها هنا حبثان 



  األول لو غلب على ظنه يف الواجب املوسع أنه لو مل يشتغل به ملات 
  فها هنا لو أخر عصى فلو أخر وعاش مث اشتغل به قال 

  القاضي أبو بكر هذا قضاء ألنه تعني وقته بسبب غلبة الظن وما أوقعه فيه 
  وقال الغزايل رمحه اهللا هذا أداء ألنه ملا انكشف خالف ما ظن زال حكمه فصار كما لو علم أنه يعيش 

  ب األداء مع أنه مل يوجد األداء الثاين الفعل ال يسمى قضاء إال إذا وجد سبب وجو
  مث القضاء على قسمني 

أحدمها ما وجب األداء فتركه وأتى مبثله خارج الوقت فكان قضاء وهو كمن ترك الصالة عمدا يف وقتها مث أداها 
  خارج الوقت 

  وثانيهما ما ال جيب األداء وهو أيضا قسمان 
  أحدمها أن يكون املكلف حبيث ال يصح منه األداء 

  لثاين أن يصح منه ذلك وا
  أما الذي ال يصح منه األداء فإما أن ميتنع ذلك عقال كالنائم واملغمى عليه فإنه ميتنع عقال صدور فعل الصالة منه 
وإما أن ميتنع ذلك منه شرعا كاحلائض فإنه ال يصح منها فعل الصوم لكن ملا وجد يف حقها سبب الوجوب وإن مل 

  لك الفعل خارج الوقت قضاء يوجد الوجوب مسي اإلتيان بذ
وأما الذي يصح ذلك الفعل منه إن مل جيب عليه الفعل فاملقتضى لسقوط الوجوب قد يكون من جهته كاملسافر فإن 

  السفر منه وقد أسقط وجوب الصوم 
  وقد يكون من اهللا تعاىل كاملريض فإن املرض من اهللا وقد أسقط وجوب الصوم 

اء إمنا جاء ألنه وجد سبب الوجوب منفكا عن الوجوب ال ألنه وجد وجوب ففي مجيع هذه املواضع اسم القض
  الفعل كما يقوله بعض من ال يعرف من الفقهاء ألن املنع من الترك جزء ماهية 

  الوجوب فيستحيل حتقق الوجوب مع جواز الترك 

  التقسيم السادس

  الفعل الذي جيوز للمكلف اإلتيان به 
  ذلك ألن ما جاز فعله إما أن جيوز مع قيام املقتضى للمنع أو ال يكون كذلك إما أن يكون عزمية أو رخصة و
  فاألول الرخصة والثاين العزمية 

فما أباحه اهللا تعاىل يف األصل من األكل والشرب ال يسمى رخصة ويسمى تناول امليتة رخصة وسقوط رمضان عن 
  املسافر رخصة 

يكون واجبا كأكل امليتة واالفطار عند خوف اهلالك من اجلوع وقد ال  مث الذي جيوز فعله مع قيام املقتضى للمنع قد
  يكون واجبا كاالفطار والقصر يف السفر وقول كلمة الكفر عند اإلكراه 

  وملا تكلمنا يف احلكم الشرعي وأقسامه فلنبني أنه ثابت بالعقل أو بالشرع 



  الفصل السابع

  يف أن حسن األشياء وقبحها ال يثبت إال بالشرع 
  احلسن والقبح قد يعىن هبما كون الشيء مالئما للطبع أو منافرا وهبذا التفسري ال نزاع يف كوهنما عقليني 

وقد يراد هبما كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص كقولنا العلم حسن واجلهل قبيح وال نزاع أيضا يف كوهنما 
  عقليني هبذا التفسري 

  اجال وعقابه آجال فعندنا أن ذلك ال يثبت إال بالشرع وإمنا النزاع يف كون الفعل متعلق الذم ع
وعند املعتزلة ليس ذلك إال لكون الفعل واقعا على وجه خمصوص ألجله يستحق فاعله الذم قالوا وذلك الوجه قد 

  يستقل العقل بإدراكه وقد ال يستقل 
  أما الذي يستقل فقد يعلمه العقل ضرورة كالعلم حبسن 

  ذب الضار وقد يعلمه نظرا كالعلم حبسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع الصدق النافع وقبح الك
والذي ال يستقل العقل مبعرفته فكحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم الذي بعده فإن العقل ال طريق له 

إال المتنع إىل العلم بذلك لكن الشرع ملا ورده به علمنا أنه لوال اختصاص كل واحد منهما مبا ألجله حسن وقبح و
  ورود الشرع به 

لنا أن دخول هذه القبائح يف الوجود إما أن يكون على سبيل االضطرار أو على سبيل االتفاق وعلى التقديرين 
  فالقول بالقبح العقلي باطل 

بيان األول أن فاعل القبيح إما أن يكون متمكنا من الترك أوال يكون فإن مل يتمكن من الترك فقد ثبت االضطرار 
إن متكن من الترك فإما أن يتوقف رجحان الفاعلية على التاركية على مرجح أو ال يتوقف فإن توقف فذلك و

  املرجح إما أن يكون من العبد أو من غريه أو ال منه وال من غريه 

  أما القسم األول وهو أن يكون من العبد فهو حمال ألن الكالم فيه كما يف األول فيلزم التسلسل 
  الثاين وهو أن يكون من غري العبد فنقول عند حصوله ذلك املرجح إما أن جيب وقوع األثر أو ال جيب وأما القسم 

فإن وجب فقد ثبت االضطرار ألن قبل وجود هذا املرجح كان الفعل ممتنع الوقوع وعند وجوده صار واجب 
حوال من الفعل والترك وال معىن الوقوع وليس وقوع هذا املرجح بالعبد ألبتة فلم يكن للعبد متكن يف شيء من األ

  لالضطرار إال ذلك 
وإن مل جيب فعند حصول هذا املرجح ال ميتنع وجود الفعل تارة وعدمه أخرى فترجح جانب الوجود على جانب 

العدم أما أن يتوقف على انضمام مرجح إليه أو ال يتوقف فإن توقف مل يكن احلاصل قبل ذلك مرجحا تاما وكنا قد 
  حا تاما هذا خلف فرضناه مرج

  وأيضا فالكالم يف هذه الضميمة كما يف األول فيلزم التسلسل وهو حمال 
وأما إن مل يتوقف على انضمام قيدالية فمع ذلك املرجح تارة يوجد األثر وتارة ال يوجد ومل يكن رجحان جانب 

  الوجود على 



  اد إىل القسم األول وقد أبطلناه جانب العدم موقوفا على قصد من جهته وال على ترجيح ألبتة وإال لع
  فحينئذ يكون دخول الفعل يف الوجود اتفاقيا ال اختياريا فقد ثبت االتفاق 

وأما القسم الثالث وهو أن يكون حصول ذلك املرجح ال من العبد وال من غريه فحينئذ يكون واقعا ال ملؤثر فيكون 
  حصوله اتفاقيا ال اختياريا 

من الفعل متمكن من الترك لكن ال يتوقف رجحان الفاعلية علي التاركية على مرجح فعلى وأما لو قلنا إن املتمكن 
هذا التقدير يكون رجحان الفاعلية على التاركية اتفاقيا أيضا ألن تلك القادرية ملا كانت نسبتها إىل األمرين على 

كان رجحان الفاعلية منه على السوية مث حصلت الفاعلية يف أحد الوقتني دون التاركية من غري مرجح ألبتة 
  التاركية اتفاقيا 

فإن قلت مل ال جيوز أن يقال القادر يرجح الفاعلية على التاركية من غري مرجح قلت هل لقولك يرجح مفهوم زائد 
  على كونه قادرا أو ليس له مفهوم زائد عليه 

علية على التاركية ال ميكن إال عند فإن كان ذلك مفهوما زائدا على كونه قادرا كان ذلك قوال بأن رجحان الفا
  انضمام قيد آخر إىل القادرية فيصري هذا هو القسم األول الذي تكلمنا فيه 

وإن مل يكن ذلك مفهوما زائدا مل يبق لقولكم القادر يرجح أحد مقدوريه على اآلخر من غري مرجح إال أن صفة 
  القادرية مستمرة يف األزمان كلها 

بعض تلك األزمنة دون بعض من غري أن يكون ذلك القادر قد رجحه أو قصد ايقاعه وال معىن  مث إنه يوجد األثر يف
لالتفاق إال ذلك فثبت هبذا الربهان القاطع أن دخول هذه القبائح يف الوجود إما أن يكون على سبيل االضطرار أو 

  على سبيل االتفاق وإذا ثبت ذلك امتنع القول القبع العقلي باإلتفاق 

  لى قولنا فظاهر أما ع
  وأما عند اخلصم فألنه ال جيوز ورود التكليف بذلك فضال عن أن يقال إن حسنه معلوم بضرورة العقل 

  فثبت مبا ذكرنا أن القول ب القبح العقلي باطل 
  أما اخلصم فقد ادعى العلم الضروري بقبح الظلم والكذب واجلهل وحبسن االنصاف والصدق والعلم 

  م غري مستفاد من الشرع ألن الربامهة مع انكارهم الشرائع عاملون هبذه األشياء مث قالوا هذا العل
مث زعموا بعد ذلك أن املقتضي لقبح الظلم مثال هو كونه ظلما ألنا عند العلم بكونه ظلما نعلم قبحه وإن مل نعلم 

  شيئا آخر وعند الغفلة عن كونه ظلما ال نعلم قبحه وإن علمنا سائر األشياء 
  أن املقتضي لقبحه ليس إال هذا الوجه فثبت 

  ومنهم من حاول االستدالل بأمور 
أحدها أن الفعل الذي حكم فيه بالوجوب مثال مل خيتص مبا ألجله استحق ثبوت ذلك احلكم وإال كان ختصيصه 

  بالوجوب دون 

  سائر األحكام ودون سائر األفعال ترجيحا ألحد طريف اجلائز على اآلخر ال ملرجح 
ها أنه لو مل يكن احلسن والقبح إال بالشرع حلسن من اهللا تعاىل كل شيء ولو حسن منه كل شيء حلسن منه وثاني

إظهار املعجزة على يد الكاذب ولو حسن منه ذلك ملا أمكننا أن منيز بني النيب واملتنيبء وذلك يفضي إىل بطالن 



  الشرائع 
  لكذب وعلى هذا فال يبقى اعتماد على وعده ووعيده وثالثها لو حسن من اهللا تعاىل كل شيء ملا قبح منه ا

  فإن قلت الكالم األزيل يستحيل أن يكون كذبا 
قلت هب أن األمر كذلك لكن مل ال جيوز أن تكون هذه الكلمات اليت نسمعها خمالفة ملا عليه الشيء يف نفسه 

  وحينئذ يعود اإلشكال 
  نارا وإن ورابعها أن العاقل إذا قيل له إن صدقت أعطيناك دي

كذبت أعطيناك أيضا دينارا واستوى عنده الصدق والكذب يف مجيع األمور إال يف كونه صدقا وكذبا فإنا نعلم 
  بالضرورة أن العاقل خيتار الصدق 

  ولوال أن الصدق لكونه صدقا حسن وإال ملا كان كذلك 
لما عند ورود الشرع هبما ألهنما إذا مل وخامسها أن احلسن والقبح لو مل يكونا معلومني قبل الشرع الستحال أن يع

يكونا معلومني قبل ذلك فعند ورود الشرع هبما يكون واردا مبا ال يعقله السامع وال يتصوره وذلك حمال فوجب 
  أن يكونا معلومني قبل ورود الشرع 

كموا حبسنه وما واجلواب عن دعوى الضرورة أهنا مسلمة ولكن ال يف حمل النزاع فإن كل ما كان مالئما للطبع ح
  كان منافرا للطبع حكموا بقبحه فهذا القدر مسلم فإن ادعيتم أمرا زائدا عليه فال بد من افادة تصوره 

  مث اقامة الداللة على التصديق به فإن كل ذلك غري مساعد عليه فضال عن ادعاء العلم الضروري فيه 
ح العقل قبحه وألن من خاطب اجلماد باألمر والنهي فإن قلت الظلم مالئم لطبع الظامل ومع ذلك فإنه جيد يف صري

فإنه ال ينفر طبعه عنه مع أن قبحه معلوم بالضرورة وألن من أنشأنا قصيدة غراء يف شتم املالئكة واألنبياء وكتبها 
  طبع خبط حسن وقرأها بصوت طيب حزين فإنه مييل الطبع إليه وينفر العقل عنه فعلمنا أن نفرة العقل مغايرة لنفرة ال
قلت اجلواب عن األول أن الظامل ال مييل طبعه إىل الظلم ألنه لو حكم حبسنه ملا قدر على دفع الظلم عن نفسه 

فالنفرة عن الظلم متمكنة يف طبع الظامل واملظلوم إال أنه إمنا رغب فيه لعارض خيتص به وهو أخذ املال منه واحلكم 
  ضي إىل وقوعه وهو مالئم لطبع كل أحد حبسن اإلحسان إمنا كان ألن احلكم حبسنه قد يف

واحلكم بقبح الكذب إمنا كان لكونه على خالف مصلحة العامل وحبسن الصدق لكونه على وفق مصلحة العامل 
وحبسن انقاذ الغريق ألنه يتضمن حسن الذكر وإن مل يوجد ذلك فألن من شاهد شخصا من أبناء جنسه يف األمل تأمل 

  دفع ذلك األمل عن القلب وذلك مما مييل إليه الطبع قلبه فإنقاذه منه يستلزم 
وأما خماطبة اجلماد فال نسلم أن استقباحها جيري جمرى استقباح الظلم والقدر الذي فيه من االستقباح إمنا كان 

  التفاق أهل العلم على أن اإلنسان ال جيب أن يشتغل إال مبا يفيده فائدة إما عاجلة وإما آجلة 
شتملة على الشتم فإمنا تستقبح إلفضائها إىل مقابلة أرباب الفضائل بالشتم واالستخفاف وهو على وأما القصيدة امل

  مضادة مصلحة العامل 

فظهر أن املرجع يف هذه األشياء إىل مالئمة الطبع ومنافرته وحنن قد ساعدنا على أن احلسن والقبح هبذا املعىن معلوم 
  بالعقل والنزاع يف غريه 

سن والقبح لكن ال نسلم أن املقتضى لقبح الظلم هو كونه ظلما ومل ال جيوز أن يكون املقتضى لقبحه سلمنا حتقق احل



  أمرا آخر 
  قوله العلم بالقبح دائر مع العلم بكونه ظلما وجودا وعدما 

  قلنا مل قلت إن الدوران العقلي دليل العلية عليه 

  وما الدليل عليه 
بكل واحد من املضافني دائر مع العلم باآلخر وجودا وعدما مع أنه ميتنع كون مث إنه منقوض باملضافني فإن العلم 

  أحدمها علة لآلخر ومتام تقرير هذا السؤال سيأيت إن شاء اهللا يف كتاب القياس 
سلمنا أن الدليل الذي ذكرمتوه يقتضي أن يكون قبح الظلم لكونه ظلما لكن معنا ما يدل على فساده وهو أن 

لم اضرار غري مستحق وكونه غري مستحق قيد عدمي والقيد العدمي ال يصلح أن يكون علة للحكم املفهوم من الظ
  الثابت وال أن 

يكون جزءا للعلة إذ لو جاز استناد األمر الثبويت إىل األمر العدمي جلاز استناد خلق العامل إىل مؤثر عدمي وحينئذ 
  دم نفي حمض فيستحيل أن يكون مؤثرا ينسد علينا باب معرفة كون اهللا تعاىل موجدا ألن الع

  فإن قلت مل ال جيوز أن يكون العدم شرطا لتأثري العلة يف املعلول 
قلت ألنه إذا فقد هذا العدم مل تكن العلة مؤثرة يف املعلول وعند وجوده تصري مؤثرة فيه فكون العلة حبيث تستلزم 

  ب آخر املعلول وتستعقبه أمر حدث مع حدوث هذا العدم وليس له سب

  سواه فوجب تعليله به فيعود األمر إىل تعليل األمر الثبويت باألمر العدمي وهو حمال 
وأما اجلواب عما احتجوا به أوال فهو أن رجحان أحد طريف املمكن على اآلخر إن افتقر إىل املرجح توقف رجحان 

ويكون رجحان الفاعلية على فاعلية العبد على تاركيته على مرجح غري صادر من جهته وإال وقع التسلسل 
  التاركية عند حصول ذلك املرجح واجبا وإال لزم الرجحان ال ملرجح 

  وإذا كان كذلك لزم اجلرب ويلزم من لزوم اجلرب القطع ببطالن القبح العقلي 

  وإن مل يفتقر الرجحان إىل املرجح أصال فقد اندفعت هذه الشبهة بالكلية 
االستدالل باملعجزة على الصدق مبين على مقامني أحدمها أن اهللا تعاىل إمنا خلق  واجلواب عما احتجوا به ثانيا أن

  ذلك املعجز ألجل التصديق 
والثاين أن كل من صدقه اهللا تعاىل فهو صادق والقول باحلسن والقبح إمنا ينفع يف املقام الثاين ال يف املقام األول فلم 

  رض التصديق قلتم إن اهللا تعاىل ما خلق هذا الفعل إال لغ
  وحتقيقه أن لو توقف الرجحان على املرجح لزم اجلرب وإذا لزم اجلرب لزم بطالن القبح العقلي 

  ولو مل يتوقف على املرجح جلاز أن يقال أن اهللا تعاىل خلق ذلك املعجز ال لغرض أصال 

  مث إن كان ذلك لغرض فلم قلتم إنه ال غرض سوى التصديق 
لي مينع من خلق املعجز على يد الكاذب مطلقا ألن خلقه عند الدعوى يوهم أن املقصود فإن قلت القول بالقبح العق

  منه التصديق فلو كان املدعي كاذبا لكان ذلك ايهاما لتصديق الكاذب وإنه قبيح واهللا تعاىل ال يفعل القبيح 
ا علم أن خلق املعجز عند قلت مل قلت إن الفعل الذي يوهم القبيح ومل يكن موجبا له قبيح وذلك ألن املكلف مل



الدعوى حيتمل أن يكون للتصديق وحيتمل أن يكون لغريه فلو محله على التصديق قطعا لكان التقصري من املكلف 
  حيث قطع ال يف موضع القطع وهذا كإنزال املتشاهبات يف القرآن فإنه 

   يوهم القبيح ولكنه ملا احتمل سائر الوجوه مل يقبح شيء منها من اهللا تعاىل
فثبت أن اإللزام الذي أوردوه علينا يف إحدى املقدمتني وارد عليهم يف املقدمة األخرى وكل ما جيعلونه جوابا عنه 

  يف تقرير احدى املقدمتني فهو جوابنا يف تقرير املقدمة األخرى 
ا أن الكافر واجلواب عما ذكروه ثالثا أنه وارد عليهم أيضا ألن الكذب قد يكون حسنا وذلك يف صورتني إحدامه

إذا قصد قتل النيب فاختفى النيب يف دار انسان فجاء الكافر وسأل صاحب الدار عن ذلك النيب وعلم صاحب الدار 
  أنه لو أخربه عن مكان النيب أو سكت أو اشتغل بالتعريض لقتله قطعا فها هنا الصدق قبيح والكذب حسن 

  فال شك أنه مىت مل يفعل ذلك صار هذا اخلري كذبا فلو  ثانيهما أن من توعد غريه ظلما وقال إين سأقتلك غدا

كان الكذب قبيحا لكان ترك هذه األشياء مستلزما للقبيح ومستلزم القبيح قبيح فيجب أن يكون ترك هذه األشياء 
  قبيحا فيكون فعلها حسنا ال حمالة وذلك باطل باالتفاق 

ال نسلم أنه حيسن الكذب هناك ويقبح الصدق فإن فإن قلت اجلواب عن الصورة األوىل من وجهني األول أنا 
الواجب أن يأيت فيه باملعاريض وإن يف املعاريض ملندوحة عن الكذب سلمنا أنه حيسن ذلك ولكن كونه كذبا يقتضي 
القبح واحلكم قد يتخلف عن املقتضى ملانع إال أن األصل حصول احلكم عند حصول العلة وهذا هو اجلواب أيضا 

  ثانية عن الصورة ال
  قلت اجلواب عن األول أن اخلرب إمنا يصري من باب 

املعاريض باضمار أمر وراء ما دل الظاهر عليه إما بزيادة أو نقصان أو تقييد مطلق أو ختصيص عام مع أنه ال ينبه 
السامع على أنه نوى ذلك ألنه لو نبهه عليه ملا حصل املقصود وإذا جوزمت حسن ذلك ألجل مصلحة تقتضي ذلك 

مل ميكنكم اجراء خطاب اهللا تعاىل على ظاهره وذلك ال سبيل إليه إال بأن يقال ال يعرف هذا املعارض لكن عدم 
  العلم بالشيء ال يدل على عدم الشيء 

وعن الثاين أن ختلف األثر العقلي عن املؤثر العقلي حمال وإال كان عدم املانع جزءا من العلة وهو حمال مث إن سلمناه 
م عائد عليكم ألنكم ملا جوزمت يف اجلملة ختلف احلكم عن املؤثر ملانع جاز يف كل خرب كاذب أن ال يكون لكن اإللزا

  قبيحا ألجل أنه وجد مانع مينع من قبحه وحينئذ ال حيصل القطع 

  بكونه قبيحا بل غاية ما يف الباب أن حيصل الظن بقبحه فقط 
لى الكذب يف تلك الصورة ملا أن أهل العلم قد اتفقوا على قبح واجلواب عما ذكروه رابعا أنه إمنا ترجح الصدق ع

الكذب وحسني الصدق ملا أن نظام العامل ال حيصل إال بذلك واإلنسان ملا نشأ على هذا االعتقاد واستمر عليه ال 
  جزم ترجح الصدق عنده على الكذب 

 أعرض على نفسي عند هذا الفرض هذه فإن قلت أنا أفرض نفسي خالية عن اإللف والعادة واملذهب واالعتقاد مث
  القضية فأجدها جازمة بترجيح الصدق على الكذب 

قلت هب أنك فرضت نفسك خالية عن هذه العوارض لكن فرض اخللو عن العوارض ال يوجب حصول اخللو عن 
  العوارض 



  ال بل لو أين خلقت خاليا عن العوارض ففي ذلك الوقت ال أدري هل كنت أحكم هبذا احلكم أم 
واجلواب عما ذكروه خامسا أن عندنا املوقوف على الشرع ليس هو تصور احلسن والقبح فإين قبل الشرع أتصور 

ماهية ترتب العقاب والذم على الفعل وعدم هذا الترتب فتصور احلسن والقبح ال يتوقف على الشرع و إمنا 
  علم املوقوف على الشرع هو التصديق به فأين أحدمها من اآلخر واهللا أ

  وقد جرت عادة أصحابنا أن يتكلموا بعد هذه املسألة يف مسألتني أخريني 
  أحدمها أن شكر املنعم ال جيب عقال 

  والثانية أنه ال حكم قبل ورود الشرع 

  واعلم أنا مىت بينا فساد القول باحلسن والقبح العقليني فقد صح مذهبنا يف هاتني املسألتني ال حمالة 
  القول باحلسن والقبح العقليني مث بينوا أنه بعد تسليم هذين األصلني ال يصح قول لكن األصحاب سلموا 

  املعتزلة يف هاتني املسألتني 

  الفصل الثامن

  يف أن شكر املنعم غري واجب عقال 
  وقالت املعتزلة بوجوبه عقال 

  لنا النص واملعقول 

عاىل رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على أما النص فقوله تعاىل وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال وقوله ت
  اهللا حجة بعد الرسل 

  وأما املعقول فهو أنه لو وجب لوجب إما لفائدة أو ال لفائدة والقسمان باطالن فالقول بالوجوب باطل 
  إمنا قلنا إنه ال جيوز أن يكون لفائدة ألن تلك الفائدة إما أن تكون عائدة إىل املشكور أو إىل غريه 

  األول باطل ألن اهللا تعاىل منزه عن جلب املنافع ودفع املضار و
  والثاين باطل ألن الفائدة العائدة إىل الغري إما جلب املنفعة أو دفع املضرة 

  ال جائز أن يكون ذلك جللب املنفعة لثالثة أوجه 
  األول أن جلب النفع غري واجب يف العقل فما يفضي إليه أوىل أن ال جيب 

  ميكن خلو الشكر عن جلب النفع ألن الشكر ملا كان واجبا فإذن الواجب ال يقتضي شيئا آخر  الثاين أنه
  الثالث أن اهللا تعاىل قادر على إيصال كل املنافع بدون عمل الشكر فيكون توسيط هذا الشكر غري واجب عقال 

ن االشتغال بالشكر مضرة عاجلة وال جائز أن يكون لدفع املضرة ألنه إما أن يكون لدفع مضرة عاجلة وهو باطل أل
  فكيف يكون دفعا للمضرة العاجلة 

وأما أن يكون لدفع مضرة آجلة وهو باطل أيضا ألن القطع حبصول املضرة عند عدم الشكر إمنا ميكن إذا كان 
  املشكور يسره الشكر ويسوءه الكفران فأما من كان منزها عنهما 



كن القطع حبصول العقاب على ترك الشكر بل احتمال العقاب على فاستوى الشكر والكفران بالنسبة إليه فال مي
  الشكر قائم من وجوه 

أحدها أن الشاكر ملك املشكور فإقدامه على تصرف الشكر بغري إذنه تصرف يف ملك الغري بغري إذنه من غري 
  ضرورة وهذا ال جيوز 

التأديب واالشتغال بالشكر اشتغال اجملازاة فوجب وثانيها أن العبد إذا حاول جمازاة املوىل على إنعامه عليه استحق 
  أن ال جيوز 

وثالثها أن من أعطاه امللك العظيم كسرة من اخلبز أو قطرة من املاء فاشتغل املنعم عليه يف احملافل العظيمة يذكر 
رة بالقياس إىل تلك النعمة وشكرها استحق التأديب وكل نعم الدنيا بالقياس إىل خزانة اهللا تعاىل أقل من تلك الكس

  خزانة ذلك امللك فلعل الشاكر يستحق العقاب بسبب شكره 
  ورابعها لعله ال يهتدي إىل الشكر الالئق فيأيت بغري الالئق فيستحق العقاب 

  وإمنا قلنا إنه ال ميكن أن جيب ال لفائدة لوجهني 
  األول أن ذلك عبث وأنه قبيح 

  لعقاب على الترك فإذا فقد ذلك امتنع حتقق الوجوب والثاين أن املعقول من الوجوب ترتب الذم وا
فإن قيل مل ال جيوز أن يقال وجب الشكر جملرد كونه شكرا وذلك ألن وجوب كل شيء لو كان ألجل شيء آخر 

  لزم التسلسل فثبت أنه ال بد وأن ينتهي إىل ما يكون واجبا لذاته 
النفس واجب لنفس كونه دفعا للضرر ولذلك فإن  وعندنا الشكر واجب لنفس كونه شكرا كنا أن دفع الضرر عن

  العقالء يعلمون وجوبه عندما يعلمون كونه شكرا للنعمة و إن مل يعلموا جهة أخرى من جهات الوجوب 
نزلنا عن هذا املقام فلم ال جيوز أن يقال وجب الشكر عليه لدفع ضرر اخلوف وذلك ألنه ال جيوز أن يكون خالقه 

  أنعم به عليه فلو مل يقدم على الشكر كان مستوجبا للذم والعقاب  طلب منه الشكر على ما

أقصى ما يف الباب أن يقال كما جيوز هذا جيوز أيضا أن يكون قد منعه من الشكر لتلك الوجوه األربعة املذكورة يف 
عن اخلدمة االستدالل لكن الظن األول أغلب ألن املشتغل باخلدمة واملواظب على الشكر احسن حاال من املعرض 

  واملتغافل عن الشكر 
وأما متثيل نعم اهللا بكسرة اخلبز فليس جبيد ألن خلقه العبد واحياءه واقداره وما منحه من كمال العقل ومتكينه من 

أنواع النعم أعظم من مجيع خزائن ملوك الدنيا مث ما أكرمهم به بعد متام هذه النعمة من بعثة الرسل اليهم وانزال 
  كتبه عليهم 

قد صرح داود وسليمان عليهما السالم بالشكر يف قوله تعاىل وقاال احلمد هللا الذي فضلنا على كثري من عباده و
  املؤمنني وليس جيب إذا كان تعاىل قادرا على أضعاف ما منحه 

عبيده من النعم أن يستحقر ما منحه إياهم كما أن امللك إذا أعطى قناطري ذهب فإنه ال يستحقر ذلك ألجل أن 
  خزائنه بقيت مشتملة على أضعاف مضاعفة على ما أعطى 

  سلمنا أن وجوبه ليس لفائدة زائدة فلم ال جيوز ذلك 
  قوله أنه عبث والعبث قبيح قلنا إنكم تنكرون القبح العقلي فكيف متسكتم به يف هذا املوضع 



عا فإنه يقال إنه تعاىل لو سلمنا أن ما ذكرمتوه يوجب أن ال جيب الشكر عقال لكنه يوجب أيضا أن ال جيب شر
  أوجبه ألوجبه إما لفائدة أو ال لفائدة إىل آخر التقسيم وملا كان ذلك باطال باالتفاق فكذا ما ذكرمتوه 

  سلمنا صحة دليلكم ولكنه معارض بوجوه 

  األول أن وجوب شكر املنعم مقرر يف بدائه العقول وما كان كذلك مل يكن االستدالل على نقيضه قادحا فيه 
الثاين هو أن من وصل إىل طريقني وكان أحدمها آمنا واآلخر خموفا فإن العقل يقضي بسلوك الطريق اآلمن دون 

  املخوف وها هنا االشتغال بالشكر طريق آمن واالعراض عنه خموف فكان االشتغال بالشكر أوىل 
  نه ال فرق يف العقل بني البابني الثالث أنه لو مل جيب الشكر يف العقل مل جيب طلب معرفة اهللا تعاىل أيضا أل

  ولو مل جيب طلب معرفة اهللا تعاىل يف العقول لزم افحام الرسل واألنبياء ألهنم إذا أظهروا املعجزة قال املدعوون هلم 

ال جيب علينا النظر يف معجزتكم إال بالشرع وال يستقر الشرع إال بنظرنا يف معجزتكم فإذا مل ننظر يف معجزتكم 
  وجوب ذلك علينا وذلك يقتضي إفحام الرسل ف ال نعرف 

  واجلواب 
  قوهلم مل ال جيوز أن جيب لنفس كونه شكرا 

  قلنا قولنا لو وجب الشكر لوجب إما لفائدة أوال لفائدة تقسيم دائر بني النفي واالثبات فال حيتمل الثالث ألبتة 
الذم والعقاب على تركه وهذا داخل وأيضاف قولكم إنه وجب لكونه شكرا معناه أن كونه شكرا يقتضي ترتب 

  فيما ذكرناه فال يكون هذا قسما زائدا على ما ذكرناه 

  قوله إنه إمنا جيب عليه دفعا لضرر اخلوف 
قلنا قد بينا أن اخلوف حاصل يف فعل الشكر كما أنه حاصل يف تركه فإذا احتمل اخلوف على األمرين كان البقاء 

   على الترك حبكم استصحاب احلال أوىل
  فإن مل تثبت أولوية الترك فال أقل من أن ال يثبت القطع بوجوب الفعل 

  قوله االشتغال باخلدمة أوىل 
  قلنا هذا مسلم يف حق من يفرح باخلدمة ويتأذى باإلعراض أما يف حق من ال جيوز الفرح والغم عليه فمحال 

  و أيضا فمثل هذا الترجيح ال يفيد إال الظن 
  عم اهللا تعاىل بكسرة اخلبز قوله ال جيوز تشبيه ن

قلنا التشبيه واقع يف النسبة ال يف املقدار وحنن ال نشك أن مجيع نعم الدنيا باإلضافة إىل خزائن اهللا تعاىل أقل من 
  الكسرة باإلضافة إىل ملوك الدنيا 

  قوله احلكم بكون العبث قبيحا ال يصح إال مع القول بالقبح العقلي وأنت ال تقول به 
ذكرنا أصحابنا إمنا تكلموا يف هذه املسألة بعد تسليم القبح العقلي ليثبتوا أن كالم املعتزلة ساقط يف هذا  قلنا قد

  الفرع مع تسليم ذلك األصل وإذا كان املقصود ذلك مل يكن ما قالوه قادحا يف كالمنا 
  قوله هذا يقتضي أن ال حيسن اجياب الشكر من اهللا تعاىل 



لذي ذكرناه بيان أنه لو صح التحسني والتقبيح العقلي ملا أمكن القول باجياب الشكر ال قلنا غرضنا من الدليل ا
  عقال وال شرعا وقد ثبت لنا ذلك 

  بقي أن يقال فأنتم كيف أوجبتموه شرعا 
 قلنا ألن من مذهبنا أن أحكام اهللا تعاىل وأفعاله ال تعلل باألغراض فله حبكم املالكية أن يوجب ما شاء على من شاء

  من غري فائدة ومنفعة أصال 
  وهذا مما ال يتمكن اخلصم من القول به فسقط السؤال 

  أما قوله وجوب الشكر معلوم بالضرورة 
  قلنا يف حق من يسره الشكر ويسوءه الكفران أما يف حق من ال يكون كذلك فال نسلم 

  ر فإن قلت بل وجوبه على االطالق معلوم بالضرورة وأنت مكابر يف ذلك اإلنكا

قلت أحلف باهللا تعاىل و باالميان اليت ال خمارج منها أين راجعت عقلي وذهين وطرحت اهلوى والتعصب فلم أجد 
عقلي قاطعا بذلك يف حق من ال يصح عليه النفع والضرر بل وال ظانا فإن كذبتمونا يف ذلك كان ذلك جلاجا ومل 

  تسلموا من املقابلة مبثله أيضا 
  اآلمن على املخوف من لوازم العقل  وأما قوله ترجيح الطريق

  قلنا نعم لكنا بينا أن كال الطرفني خموف فوجب التوقف 
  قوله إنه يفضي إىل إفحام األنبياء 

قلنا العلم بوجوب الفكر والنظر ليس ضروريا بل نظريا فللمدعو أن يقول إمنا جيب علي النظر يف معجزتك لو 
أنه هل جيب النظر علي وإذا مل أنظر فيه ال أعرف وجوب النظر يف نظرت فعرفت وجوب النظر لكين ال أنظر يف 

  معجزتك فيلزم اإلفحام 

  فإن قلت بل أعرف بضرورة العقل وجوب النظر على 
قلت هذا مكابرة ألن العلم بوجوب النظر علي يتوقف على العلم بأن النظر يف هذه األمور اإلهلية يفيد العلم وذلك 

إن كثريا من الفالسفة قالوا إن فكرة العقل تفيد اليقني يف اهلندسيات واحلسابيات ليس بضروري بل نظري خفي ف
  فأما يف األمور اإلهلية فال تفيد إال الظن 

مث بتقدير أن يثبت كونه مفيدا للعلم فإمنا جيب اإلتيان به لو عرف أن غريه ال يقوم مقامه يف إفادة العلم وذلك ما ال 
ق وإذا كان العلم بوجوب النظر موقوفا على ذينك املقامني النظريني فاملوقوف على سبيل إليه إال بالنظر الدقي

  النظري أويل أن يكون نظريا وإذا كان 

كذلك كان العلم بوجوب النظر نظريا ال ضروريا وحينئذ يتحقق اإللزام فكل ما جيعله اخلصم جوابا عن ذلك فهو 
  جوابنا عما ذكروه وباهللا التوفيق 

  عالفصل التاس

  يف حكم األشياء قبل الشرع 
انتفاع املكلف مبا ينتفع به إما أن يكون اضطراريا كالتنفس يف اهلواء وغريه وذلك ال بد من القطع بأنه غري ممنوع 



  عنه إال إذا جوزنا تكليف ما ال يطاق 
  وإما أن ال يكون اضطراريا كأكل الفواكه وغريها 

  لشافعية واحلنفية أهنا على اإلباحة فعند املعتزلة البصرية وطائفة من فقهاء ا
  وعند املعتزلة البغدادية وطائفة من اإلمامية وأيب علي بن أيب 

  هريرة من فقهاء الشافعية أهنا على احلظر 
  وعند أيب احلسن األشعري وأيب بكر الصرييف وطائفة من الفقهاء أهنا على الوقف 

  قفا بل قطعا بعدم احلكم وهذا الوقف تارة يفسر بأنه ال حكم وهذا ال يكون و
  وتارة بأنا ال ندري هل هناك حكم أم ال 

  وإن كان هناك حكم فال ندري أنه إباحة أو حظر 
  لنا 

أن قبل الشرع ما ورد خطاب الشرع فوجب أن ال يثبت شيء من األحكام ملا ثبت أن هذه األحكام ال تثبت إال 
  بالشرع 

  الثة أما القائلون باالباحة فقد متسكوا بأمور ث
األول ما اعتمد عليه أبو احلسني البصري وهو أن تناول الفاكهة مثال منفعة خالية عن أمارات املفسدة وال مضرة 

  فيه على املالك فوجب القطع أما أنه منفعة فال شك فيه وأما أنه 

  خال عن امارات املفسدة فألن الكالم فيما إذا كان كذلك 
اهر وأما أنه مىت كان كذلك حسن االنتفاع به فألنه حيسن منا االستظالل حبائط وأما أنه ال ضرر فيه على املالك فظ

غرينا والنظر يف مرآته والتقاط ما تناثر من حب غلته من غري إذنه إذا خال عن أمارات املفسدة وإمنا حسن ذلك 
لم هبذه األوصاف وجودا لكونه منفعة خالية عن أمارات املفسدة غري مضرة باملالك ألن العلم باحلسن دائر مع الع

  وعدما وذلك دليل العلية 
  وهذه املعاين قائمة يف مسألتنا فوجد اجلزم باحلسن 

  فإن قلت هب أنكم مل تعلموا فيه مفسدة ولكن احتمال مفسدة ال تعلموهنا قائم فلم ال يكون ذلك كافيا يف القبح 

  قلت هذا مدفوع من وجهني 
فسدة املستندة إىل األمارة فأما املفسدة اخلالية عن األمارة فال عربة هبا أال تراهم األول أن العربة يف قبح التصرف بامل

يلومون من قام من حتت حائط ال ميل فيه جلواز سقوطه وال يلومونه إذا كان اجلدار مائال ويلومون من امتنع عن 
قيام أمارة فعلمنا أن جمرد  أكل طعام شهي لتجويز كونه مسموما من غري أمارة وال يلومونه على االمتناع عند

  االحتمال ال مينع 
الثاين لو قبح اإلقدام لتجويز كونه مفسدة لقبح االحجام عنه لتجويد كونه مصلحة وفيه وجوب االنفكاك عن كل 

  واحد 



  منهما وهو تكليف ما ال يطاق 
 خيلقها فيها وذلك يقتضي أن الوجه الثاين يف أصل املسألة أن اهللا تعاىل خلق الطعوم يف األجسام مع إمكان أن ال

يكون له تعاىل فيها غرض خيصها وإال كان عبثا ويستحيل أن يعود الغرض إىل اهللا تعاىل المتناع ذلك عليه فال بد 
  وأن يكون الغرض عائدا إىل غريه 

  فأما أن يكون الغرض هو اإلضرار أو اإلنفاع أو ال هذا وال ذلك 
  الء وأما ثانيا فألنه ال حيصل الضرر إال بإدراكها فإذا كان الضرر مقصودا واألول باطل أما أوال فباتفاق العق

  واإلدراك من لوازم الضرر كان مأذونا فيه ألن الزم املطلوب مطلوب 
  وال جيوز أن يكون الغرض أمرا وراء اإلضرار واإلنفاع ألنه باطل باالتفاق 

  ى أحد ثالثة أوجه فثبت أن الغرض هو اإلنفاع وذلك اإلنفاع ال يعقل إال عل
  إما بأن يدركها وإما بأن جيتنبها لكون تناوهلا مفسدة يستحق الثواب باجتناهبا وإما بأن يستدل هبا 

ويف كل ذلك إباحة إدراكها ألنه إمنا يستحق الثواب بتجنبها إذا دعت النفس إىل إدراكها وفيه تقدم إدراكها وإمنا 
  على إدراكها ألن اهللا تعاىل مل خيلق فينا املعرفة هبا من دون اإلدراك  يستدل هبا إذا عرفت واملعرفة هبا موقوفة

  فصح أنه ال فائدة هبا إال إباحة االنتفاع هبا 

الوجه الثالث أنه حيسن من العقالء التنفس يف اهلواء وأن يدخلوا منه أكثر مما حتتاج إليه احلياة ومن رام أن ال يزيد 
ء من اجملانني والعلة يف حسنه أنه انتفاع ال نعلم فيه مفسدة وهي قائمة يف مسألتنا على قدر ما حيتاج إليه عده العقال

  وهذه الداللة هي عني الداللة األوىل واستنشاق اهلواء مثال ذلك 
  أما القائلون باحلظر فقد احتجوا بأنه تصرف يف ملك الغري بغري إذنه فوجب أن ال جيوز قياسا على الشاهد 

  ى فساد قولنا إنه ال حكم بوجهني واحتج الفريقان عل
  األول إن قولكم ال حكم هذا حكم بعدم احلكم واجلمع بني إثبات احلكم وعدمه تناقض 

والثاين أن هذه التصرفات إما أن تكون ممنوعا عنها فتكون على احلظر أو ال تكون فتكون على اإلباحة وال واسطة 
  بني النفي واإلثبات 

  م العقلي يف األصل ممنوع واجلواب عن األول أن احلك
  سلمناه لكن ال نسلم كونه معلال بالوصف املذكور واالعتماد يف اثبات العلية على الدوران العقلي قد أبطلناه 

  وعن الثاين بالقدح فيما ذكروه من التقسيم مث بالنقض باملطعومات املوذية املهلكة 

ستظالل حبائط الغري فلم قلتم إن هذا القياس ال يدل وعن حجة أصحاب احلظر بأن اإلذن معلوم بدليل العقل كاال
  عليه 

  وعن التناقض بأن نقول أي تناقض يف اإلخبار عن عدم اإلباحة واحلظر 
وعن األخري أن مرادنا بالوقف أنا ال نعلم أن احلكم هو احلظر أو اإلباحة وإن فسرناه بالعلم بعدم احلكم قلنا هذا 

  ل يف فعل البهيمة مع أنه القدر ليس إباحة بدليل أنه حاص



  ال يسمى مباحا بل املباح هو الذي أعلم فاعله أو دل على أنه ال حرج عليه يف الفعل والترك 
  وإذا بينا أنه مل يوجد هذا اإلعالم ال عقال وال شرعا مل يكن مباحا واهللا أعلم 

  الفصل العاشر

  يف ضبط أبواب أصول الفقه 
  جمموع طرق الفقه وكيفية االستدالل هبا وكيفية حال املستدل هبا قد عرفت أن أصول الفقه عبارة عن 

  أما الطرق فإما أن تكون عقلية أو مسعية 
  أما العقلية فال جمال هلا عندنا يف األحكام ملا بينا أهنا ال تثبت إال بالشرع 

  وأما عند املعتزلة فلها جمال ألن حكم العقل يف املنافع اإلباحة ويف املضار احلظر 
  أما السمعية فإما أن تكون منصوصة أو مستنبطة  و

  أما املنصوص فهو إما قول أو فعل يصدر عمن ال جيوز 

  اخلطأ عليه والذي ال جيوز اخلطأ عليه هو اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم وجمموع األمة 
تكون الداللة القولية مقدمة على والصادر عن الرسول وعن األمة إما قول أو فعل والفعل ال يدل إال مع القول ف

  الداللة الفعلية 
والداللة القولية إما أن يكون النظر يف ذاهتا وهي األوامر والنواهي وإما يف عوارضها إما حبسب متعلقاهتا وهي 
  العموم واخلصوص أو حبسب كيفية داللتها وهي اجململ واملبني والنظر يف الذات مقدم على النظر يف العوارض 

  رم باب األمر والنهي مقدم على باب العموم واخلصوص فال ج
مث النظر يف العموم واخلصوص نظر يف متعلق األمر والنهي والنظر يف اجململ واملبني نظر يف كيفية تعلق األمر والنهي 

  بتلك املتعلقات ومتعلق الشيء متقدم على النسبة العارضة بني الشيء وبني متعلقه 
  وم واخلصوص على باب اجململ واملبني فال جرم قدمنا باب العم

  وبعد الفراغ منه ال بد من باب األفعال 
  مث هذه الدالئل قد ترد تارة إلثبات احلكم وأخرى لرفعه فال بد من باب النسخ 

  وإمنا قدمناه على باب اإلمجاع والقياس ألن اإلمجاع ال ينسخ وال ينسخ به وكذا القياس 
  مث ذكرنا بعده باب اإلمجاع 

 هذه األقوال واألفعال قد حيتاج إىل التمسك هبا من مل يشاهد الرسول صلى اهللا عليه و سلم وال أهل اإلمجاع فال مث
تصل إليه هذه األدلة إال بالنقل فال بد من البحث عن النقل الذي يفيد العلم والنقل الذي يفيد الظن وهو باب 

  األخبار 
  املنصوصة  فهذه مجلة أبواب أصول الفقه حبسب الدالئل

  وملا كان التمسك باملنصوصات إمنا ميكن بواسطة اللغات فال بد من تقدمي باب اللغات على الكل 
  وأما الدليل املستنبط فهو القياس 



  فهذه أبواب طرق الفقه 
  وأما باب كيفية االستدالل هبا فهو باب التراجيح 

 به إن كان عاملا فال بد له من االجتهاد وهو باب وأما باب كيفية حال املستدل هبا فالذي ينزل حكم اهللا تعاىل
  شرائط االجتهاد وأحكام اجملتهدين وإن كان عاميا فال بد له من االستفتاء وهو باب املفيت واملستفيت 

  مث خنتم األبواب بذكر أمور اختلف اجملتهدون يف كوهنا طرقا إىل األحكام الشرعية 
  فهذه أبواب أصول الفقه 

وثانيها األمر والنهي وثالثها العموم واخلصوص ورابعها اجململ واملبني وخامسها األفعال وسادسها أوهلا اللغات 
الناسخ واملنسوخ وسابعها اإلمجاع وثامنها األخبار وتاسعها القياس وعاشرها التراجيح وحادي عشرها االجتهاد 

  وثاين 

   أهنا هل هي طرق لألحكام الشرعية أم ال عشرها االستفتاء وثالث عشرها األمور اليت اختلف اجملتهدون يف

  حكم تعلم أصول الفقه

  ولنختم هذا الفصل بذكر حبثني 
األول أن حتصيل هذا العلم فرض والدليل عليه أن معرفة حكم اهللا تعاىل يف الوقائع النازلة باملكلفني واجبة و ال 

   به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب طريق إىل حتصيلها إال هبذا العلم وما ال يتأدى الواجب املطلق إال
و إمنا قلنا إن معرفة حكم اهللا تعاىل واجبة لإلمجاع على أن املكلف غري خمري بني النفي واإلثبات يف الوقائع النازلة بل 

  هللا تعاىل يف كل واقعة أو يف أكثر الوقائع أحكام معينة على املكلف 

  عاىل إال هبذا العلم ألن املكلف إما أن يكون عاميا أو ال يكون وإمنا قلنا إنه ال طريق إىل معرفة حكم اهللا ت
فإن كان عاميا ففرضه السؤال لقوله فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون لكن ال بد من انتهاء السائلني إىل عامل 

  وإال لزم الدور أو التسلسل 
  وعلى مجيع التقادير فحكم اهللا تعاىل ال يصري معلوما 

ملا فالعامل ال ميكنه أن يعرف حكم اهللا تعاىل إال بطريق النعقاد اإلمجاع على أن احلكم مبجرد التشهي غري وإن كان عا
  جائز وال معىن ألصول الفقه إال تلك الطرق 

  فثبت أنه ال سبيل إىل معرفة حكم اهللا تعاىل إال بأصول الفقه 
  ا وأما بيان أن ما ال يتأدى الواجب املطلق إال به وكان مقدور

  للمكلف كان واجبا فسيأيت تقريره يف باب األمر إن شاء اهللا تعاىل 

  البحث الثاين



أنه من فروض الكفايات ألنا سنقيم الداللة إن شاء اهللا تعاىل يف باب املفيت واملستفيت على أنه ال جيب على الناس 
حتصيل هذا العلم ليس من فروض بأسرهم طلب األحكام بالدالئل املفصلة بل جيوز االستفتاء وذلك يدل على أن 

  األعيان بل من فروض الكفايات واهللا تعاىل أعلم بالصواب 

  الكالم يف اللغات

  وفيه تسعة أبواب

  الباب األول

  يف األحكام الكلية للغات

اعلم أن البحث إما أن يقع عن ماهية الكالم أو عن كيفية داللته وملا كانت داللته وضعية فالبحث إما أن يقع عن 
  لواضع أو عن املوضوع أو عن املوضوع له أو عن الطريق الذي به يعرف الوضع ا

  النظر األول

  يف البحث عن ماهية الكالم 
  اعلم أن لفظة الكالم عند احملققني منا تقال باالشتراك على املعىن القائم بالنفس وعلى األصوات املتقطعة املسموعة 

  إىل البحث عنه  واملعىن األول مما ال حاجة يف أصول الفقه

  إمنا الذي نتكلم فيه القسم الثاين 
فقال أبو احلسني الكالم هو املنتظم من ا حلروف املسموعة املتميزة املتواضع عليها ورمبا زيد فيه فقيل إذا صدر عن 

  قادر واحد 
األجسام و لكن  أما قولنا املنتظم فاعلم أنه حقيقة يف األجسام ألن النظام هو التأليف وذلك ال يتحقق إال يف

  األصوات املتوالية على السمع شبهت هبا فأطلق لفظ املولف واملنتظم عليه جمازا 
وقولنا من احلروف احترزنا به عن احلرف الواحد فإن أهل اللغة قالوا أقل الكالم حرفان إما ظاهرا وإما يف األصل 

  كقولنا ق ش ع فإنه كان يف األصل 

  تثنية إليه فيقال قيا عيا إال أنه أسقط الياء للتخفيف قي و شي و عي وهلذا يرجع يف ال
  وقولنا املسموعة احتراز عن حروف الكتابة وقولنا املتميزة احتراز عن أصوات كثري من الطيور 

  وقولنا املتواضع عليها احتراز عن املهمالت 
ادر آخر حنو أن يتكلم وقولنا إذا صدر عن قادر واحد احتراز عما إذا صدر كل واحد من حروف الكلمة عن ق

  أحدهم بالنون من نصر والثاين بالصاد والثالث بالراء فإن ذلك ال يسمى كالما 
  واعلم أن هذا احلد يقتضي أمرين 



  أحدمها كون الكلمة املفردة كالما وهو قول األصوليني 
ضا فيه نصا عن سيبويه والنحاة أمجعوا على فساد ذلك وقالوا إن لفظ الكالم خمصوص باجلملة املفيدة ونقلوا أي

  وقول أهل اللغة يف املباحث اللغوية راجح على قول غريهم 
الثاين أن قوله أقل الكالم حرفان إما ظاهرا أو يف األصل يشكل بالم التمليك وباء االلصاق وفاء التعقيب فإهنا 

  أنواع احلرف الذي هو قسيم االسم وكل حرف كلمة 

  وكل كلمة كالم مع أهنا غري مركبة 
  فإن قلت احلركة يف احلقيقة حرف فإذا ضمت احلركة إىل احلرف كان اجملموع مركبا 

قلت هذا على بعده لو قبلناه بقي اإلشكال بالياء من غالمي و نون التنوين والم التعريف فإهنا حروف مفردة خالية 
  عن احلركات وهي مفيدة 

  طالح على معىن فهو كلمة فاألوىل أن نساعد أهل النحو ونقول كل منطوق به دل باالص
  فهذا يتناول احلرف اخلايل عن احلركة واحلرف املتحرك واملركب من احلروف 

  وأما الكالم فهو اجلملة املفيدة وهي إما اجلملة 

االمسية كقولنا زيد قائم أو الفعلية كقولنا قام زيد وإما مركب من مجلتني وهي الشرطية كقولك إن كانت الشمس 
  موجود طالعة فالنهار 

  قال ابن جين الكالم خيرج عن كونه كالما تارة بالنقصان وتارة بالزيادة 
  أما بالنقصان فإذا قلت قام زيد مث أسقطت اسم 

  زيد واقتصرت على جمرد قولك قام مل يبق كالما 
الزيادة  وأما بالزيادة فإنك إذا أدخلت على تلك اجلملة صيغة الشرط حىت صارت هكذا إن قام زيد فإنه ألجل هذه

  خرج عن كونه كالما ألنه ال يكون مفيدا ما مل يضم اليه غريه 

  النظر الثاين

  يف البحث عن الواضع

كون اللفظ مفيدا للمعىن إما أن يكون لذاته أو بالوضع سواء كان الوضع من اهللا تعاىل أو من الناس أو بعضه من 
  اهللا تعاىل وبعضه من الناس فهذه احتماالت أربعة 

  ذهب عباد بن سليمان الصيمري األول م
  والثاين وهو القول بالتوقيف مذهب األشعري وابن فورك 
  والثالث وهو القول باالصطالح مذهب أيب هاشم وأتباعه 

والرابع هو القول بأن بعضه توقيفي وبعضه اصطالحي وفيه قوالن منهم من قال ابتداء اللغات يقع باالصطالح 
  توقيف والباقي ال ميتنع أن حيصل بال



ومنهم من عكس األمر وقال القدر الضروري الذي يقع به االصطالحي توقيفي والباقي اصطالحي وهو قول 
  األستاذ أيب اسحاق 

  وأما مجهور احملققني فقد اعترفوا جبواز هذه األقسام وتوقفوا عن اجلزم 

ا اختلفت باختالف النواحي واألمم والذي يدل على فساد قول عباد بن سليمان أن داللة األلفاظ لو كانت ذاتية مل
  والهتدى كل انسان إىل كل لغة وبطالن الالزم يدل على بطالن امللزوم 

واحتج عباد بأنه لو مل يكن بني األمساء واملسميات مناسبة بوجه ما لكان ختصيص االسم املعني باملسمى املعني ترجيحا 
  ألحد طريف اجلائز على اآلخر من غري مرجح وهو حمال 

  إن حصلت بينهما مناسبة فذلك هو املطلوب و

  واجلواب 
إن كان الواضع هو اهللا تعاىل كان ختصيص االسم املعني باملسمى املعني كتخصيص وجود العامل بوقت مقدر دون ما 

  قبله أو ما بعده 
 ختصيص وان كان الناس فيحتمل أن يكون السبب خطور ذلك اللفظ يف ذلك الوقت بالبال دون غريه كما قلنا يف

  كل شخص بعلم خاص من غري أن يكون بينهما مناسبة 
وأما الذي يدل على إمكان األقسام الثالثة فهو أن اهللا تعاىل قادر على أن خيلق فيهم علما ضروريا باأللفاظ واملعاين 

  وبأن واضعا وضع تلك األلفاظ لتلك املعاين 
  وعلى هذا التقدير تكون اللغات توقيفية 

الواحد منهم أن يضع لفظا ملعىن مث إنه يعرف الغري ذلك الوضع باالمياء واالشارة ويساعده اآلخر  وأيضا فيصح من
  عليه وهلذا قيل لو مجع مجع من األطفال يف دار حبيث ال 

يسمعون شيئا من اللغات فاذا بلغوا الكرب ال بد و أن حيدثوا فيما بينهم لغة خياطب هبا بعضهم بعضا وهبذا الطريق 
  الطفل اللغة من أبويه ويعرف األخرس غريه ما يف ضمريه يتعلم 

  فثبت إمكان كوهنا اصطالحية 
  واذا ثبت جواز القسمني ثبت جواز القسم الثالث وهو أن يكون البعض توقيفيا والبعض اصطالحيا 

  وملا كنا ال جنزم بأحد هذه الثالثة فذلك يكفي فيه الطعن يف طرق القاطعني 
  قيف باملنقول واملعقول احتج القائلون بالتو

  أما املنقول فمن ثالثة أوجه 
أحدمها قوله تعاىل وعلم آدم األمساء كلها دل هذا على أن األمساء توقيفية واذا ثبت ذلك يف األمساء ثبت أيضا يف 

  األفعال واحلروف من ثالثة أوجه 
  األول أنه ال قائل بالفرق 

  بد  والثاين أن التكلم باألمساء وحدها متعذر فال



  مع تعليم األمساء من تعليم األفعال واحلروف 
  والثالث أن االسم إمنا مسي امسا لكونه عالمة على مسماه واألفعال واحلروف كذلك فهي امساء أيضا 

  وأما ختصيص لفظ االسم ببعض األقسام فهذا عرف أهل اللغة والنحو 
من غري توقيف بقوله تعاىل إن هي إال أمساء مسيتموها أنتم وثانيها أن اهللا تعاىل ذم أقواما على تسميتهم بعض األشياء 

  وآباؤكم ما أنزل اهللا هبا من سلطان فلو مل يكن ما جعل داال على غريها من االمساء توقيفا ملا صح هذا الذم 
  وثالثها قوله تعاىل ومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم 

منه اختالف تأليفات األلسنة وتركيباهتا ألن ذلك يف غري األلسن أبلغ وأمجل فال وألوانكم وال جيوز أن يكون املراد 
  يكون ختصيص األلسن بالذكر مرادا فبقي أن يكون املراد اختالف اللغات 

  وأما املعقول فمن وجهني 
 أحدمها أن االصطالح إمنا يكون بأن يعرف كل واحد منهم صاحبه ما يف ضمريه وذلك ال يعرف إال بطريق

  كاأللفاظ والكتابة 
  وكيفما كان فإن ذلك الطريق ال يفيد لذاته فهو إما 

  باالصطالح فيكون الكالم فيه كما يف األول ويلزم التسلسل أو بالتوقيف وهو املطلوب 
  وثانيها أهنا لو كانت باملواضعة الرتفع األمان عن الشرع ألهنا لعلها على خالف ما اعتقدناها ألن اللغات قد تبدلت 

  فان قلت لو وقع ذلك الشتهر 
قلت هذا مبين على أن الواقعة العظيمة جيب اشتهارها وذلك ينتقض بسائر معجزات الرسول وبأمر االقامة أهنا 

  فرادى أو مثناة 

  أما القائلون باالصطالح فقد متسكوا بالنص واملعقول 
ضي تقدم اللغة على بعثة الرسول فلو كانت أما النص فقوله تعاىل وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه فهذا يقت

  اللغة توقيفية والتوقيف ال حيصل إال بالبعثة لزم الدور وهو حمال 
وأما املعقول فهو أهنا لو كانت توقيفية لكان إما أن يقال إنه تعاىل خيلق العلم الضروري بأنه تعاىل وضعها لتلك 

  املعاين أو ال يكون كذلك 
  قال إنه تعاىل خيلق ذلك العلم يف العاقل أو يف غري عاقل واألول ال خيلو إما ان ي

وباطل أن خيلقه تعاىل يف عاقل ألن العلم بأنه تعاىل وضع تلك اللفظة لذلك املعىن يتضمن العلم به تعاىل فلو كان 
أوىل أن  ذلك العلم ضروريا لكان العلم به تعاىل ضروريا ألن العلم بصفة الشيء مىت كان ضروريا كان العلم بذاته

يكون ضروريا ولو كان العلم به تعاىل ضروريا لبطل التكليف لكن ذلك باطل ملا ثبت أن كل عاقل فإنه جيب أن 
  يكون مكلفا 

وباطل أن خيلقه يف العاقل ألنه من البعيد أن يصري االنسان غري العاقل عاملا هبذه اللغات العجيبة والتركيبات النادرة 
  اللطيفة 

أن ال خيلق اهللا تعاىل العلم الضروري بوضع تلك األلفاظ لتلك املعاين فحينئذ ال يعلم سامعها كوهنا  وأما الثاين وهو



  موضوعة لتلك املعاين إىل بطريق آخر 
  والكالم فيه كالكالم يف األول فيلزم إما التسلسل وإما االنتهاء إىل االصطالح 

  هذا ملخص ما عول عليه ابن متويه يف التذكرة 
ستاذ أبو اسحاق على قوله بأن االصطالح ال يصح إال بأن يعرف كل واحد منهم صاحبه ما يف ضمريه واحتج األ

  فإن عرفه بأمر آخر اصطالحي لزم التسلسل 
  فثبت أنه ال بد يف أول األمر من التوقيف 

ناس حيدثون مث بعد ذلك ال ميتنع أن حتدث لغات كثرية بسبب االصطالح بل ذلك معلوم بالضرورة أال ترى أن ال
  يف كل زمان ألفاظا ما كانوا يستعملوهنا قبل ذلك 

  فهذا جمموع أدلة اجلازمني 
  واجلواب عن التمسك بقوله تعاىل وعلم آدم األمساء كلها أن نقول مل ال جيوز أن يكون املراد من التعليم أنه تعاىل 

  ى هذا الوضع أهلمه االحتياج إىل هذه األلفاظ وأعطاه من العلوم ما ألجلها قدر عل
وليس ألحد أن يقول التعليم اجياد العلم بل التعليم فعل صاحل ألن يترتب عليه حصول العلم ولذلك يقال علمته 

  فلم يتعلم ولو كان التعليم اجياد العلم ملا صح ذلك 
عد االصطالح سلمنا أن التعليم اجياد العلم ولكن العلم الذي يكتسبه العبد خملوق هللا تعاىل فالعلم الذي حيصل ب

  بكون من خلق اهللا تعاىل 
  فقوله تعاىل وعلم وال ينايف كونه باالصطالح 

  سلمنا ذلك فلم ال جيوز أن يكون املراد من األمساء العالمات والصفات مثل أن يقال إنه تعاىل علم آدم عليه 

مشتق من السمة أو من السالم أن اخليل تصلح للكر والفر واجلمال للحمل والثريان للزرع وذلك ألن االسم 
  السمو وعلى التقديرين فكل ما يعرف عن ماهية شيء ويكشف عن حقيقته كان امسا له 

  وأما ختصيص لفظ االسم هبذه األلفاظ فهذا عرف حادث 
سلمنا أن املراد من األمساء األلفاظ فلم ال جيوز ان يقال إهنا كانت موضوعة باالصطالح من خلق خلقه اهللا تعاىل 

  عليه السالم فعلمه اهللا ما تواضع عليه غريه  قبل آدم
  وعن الثاين 

  أهنم إمنا استحقوا الذم الطالقهم لفظ اإلله على الصنم 

  مع اعتقاد حتقق مسمى اإلهلية فيها 
  وعن الثالث 

نا أن اللسان اسم للجارحة املخصوصة وهي غري مرادة باالمجاع فال بد من اجملاز فليسوا بصرفه إىل اللغات أوىل م
  بصرفه إىل القدرة على اللغات أو إىل خمارج اللغات 

  وعن الرابع 
  أنه باطل بتعلم الولد اللغة من والديه فإن ذلك ليس مسبوقا بالتوقيف 



سلمناأنه ال بد قبل االصطالح من لغة أخرى ليصطلحوا هبا على تلك اللغة الثانية فلم ال جيوز أن تكون هذه 
  توقيفية الحتمال أن يقال اللغات اليت نتكلم هبا اآلن 

  كان قبل هذه اللغات لغة أخرى وأهنا كانت توقيفية مث إن الناس بتلك اللغة اصطلحوا على وضع هذه اللغات 
فإن قلت إذا كان ال بد من االعتراف بلغة توقيفية فلنعترف بكون هذه اللغات توقيفية ولنسقط من البني تلك 

  الواسطة اجملهولة 
  زم وما ذكرته ليس من اجلزم يف شيء قلت كالمنا يف اجل

  وعن اخلامس 
  أنه لو وقع التغيري يف هذه اللغة الشتهر 

  ونقضه مبعجزات الرسول وأن اإلقامة فرادى أو مثناة فسيجيء اجلواب عنه يف باب األخبار إن شاء اهللا تعاىل 
  أما الذي احتج به القائلون باالصطالح فاجلواب عما متسكوا به أوال 

  جة إمنا تتم لو مل حيصل التوقيف إال ببعثة الرسل وذلك ممنوع أن احل

  وعن الثاين 
أنه تعاىل خلق فيهم علما ضروريا بأن واضعا وضع هذه األلفاظ بازاء تلك املعاين وإن كان ال خيلق فيهم العلم بأن 

  ذلك الواضع هو اهللا تعاىل 
   تعاىل فلم قلت إنه باطل سلمنا أنه تعاىل خيلق فيهم العلم بأن ذلك الواضع هو اهللا

  قوله ألنه ينايف التكليف 
  قلنا إنه ينايف التكليف مبعرفة اهللا تعاىل وال ينايف التكليف بسائر األشياء 

سلمنا أنه ال خيلقه يف العاقل فلم ال خيلقه يف غري العاقل ومل ال جيوز يف اجملنون أن يعلم بالعلم الضروري بعض 
  األحكام الدقيقة 

  اجلواب عن وجوه القاطعني ومىت ظهر ضعفها وجب التوقف واهللا أعلم  فهذا هو

  النظر الثالث

  يف البحث عن املوضوع

اعلم أن االنسان الواحد ملا خلق حبيث ال ميكنه أن يستقل وحده باصالح مجيع ما حيتاج إليه فال بد من مجع عظيم 
حتاج كل واحد منهم إىل أن يعرف صاحبه ما يف ليعني بعضهم بعضا حىت يتم لكل واحد منهم ما حيتاج إليه ف ا

  نفسه من احلاجات 
وذلك التعريف ال بد فيه من طريق وكان ميكنهم أن يضعوا غري الكالم معرفا ملا يف الضمري كاحلركات املخصوصة 

من باألعضاء املخصوصة معرفات ألصناف املاهيات إال أهنم وجدوا جعل األصوات املتقطعة طريقا إىل ذلك أوىل 
  غريها لوجوه 



أحدها أن ادخال الصوت يف الوجود أسهل من غريه ألن الصوت إمنا يتولد يف كيفية خمصوصة يف اخراج النفس 
وذلك أمر ضروري فصرف ذلك األمر الضروري إىل وجه ينتفع به انتفاعا كليا أوىل من تكلف طريق آخر قد يشق 

  على االنسان اإلتيان به 
  خل يف الوجود ينقضي فيكون موجودا حال احلاجة ومعدوما حال االستغناء عنه وثانيها أن الصوت كما يد

  وأما سائر األمور فإهنا قد تبقى ورمبا يقف عليها من اليراد وقوفه عليها 
أما االشارة فإهنا قاصرة عن افادة الغرض فإن الشيء رمبا كان حبيث ال ميكن االشارة إليه حسا كذات اهللا تعاىل 

  وصفاته 

  املعدومات فتعذر االشارة إليها ظاهر  وأما
وأما األشياء ذوات اجلهات فكذلك أيضا ألن االشارة إذا توجهت إىل حمل فيه لون وطعم وحركة مل يكن انصرافها 

  إىل بعضها أوىل من البعض 
  وثالثها أن املعاين اليت حيتاج إىل التعبري عنها كثرية جدا فلو وضعنا لكل واحد منها خاصة لكثرت 

  العالمات حبيث يعسر ضبطها أو وقوع االشتراك يف أكثر املدلوالت وذلك مما خيل بالتفهيم 
  فلهذه األسباب وغريها اتفقوا على اختاذ األصوات املتقطعة معرفات للمعاين ال غري 

  النظر الرابع

  يف البحث عن املوضوع له

  وفيه أحباث أربعة 
لفظ يدل عليه بل وال جيوز ألن املعاين اليت ميكن أن يعقل كل واحد األول األقرب أنه ال جيب أن يكون لكل معىن 

  منها غري متناهية فلو وجب أن يكون لكل معىن لفظ يدل عليه لكان ذلك إما على االنفراد أو على االشتراك 
  واألول باطل ألنه يفضي إىل وجود ألفاظ غري متناهية 

  ا أن والثاين باطل أيضا ألن تلك األلفاظ املشتركة إم

  يوجد فيها ما وضع ملعان غري متناهية أو ال يكون كذلك 
واألول باطل ألن الوضع ال يكون إال بعد التعقل وتعقل أمور غري متناهية على التفصيل حمال يف حقنا وإذا كان 

  كذلك امتنع منا وقوع التخاطب مبثل ذلك اللفظ 
لفاظ إذا كانت متناهية ومدلول كل واحد منها متناه والثاين يقتضي أن تكون مدلوالت األلفاظ متناهية ألن األ

فضم املتناهي إىل املتناهي مرات متناهية ال يفيد إال التناهي فكان الكل متناهيا فمجموع ما ال هناية له غري مدلول 
  عليه باأللفاظ 

  إذا ثبت هذا األصل فنقول 
  ا ما ال يكون كذلك املعاين على قسمني منها ما تكثر احلاجة إىل التعبري عنه ومنه



فاألول ال جيوز خلو اللغة عن وضع اللفظ بازائه ألن احلاجة ملا كانت شديدة كانت الدواعي إىل التعبري عنها 
  متوفرة والصوارف عنها زائلة ومع توفر الدواعي إىل التعبري عنها وارتفاع الصوارف جيب الفعل 

  فإنه جيوز خلو اللغة عن األلفاظ الدالة عليها  وأما األمور اليت ال تشتد احلاجة إىل التعبري عنها
  البحث الثاين 

  يف أهنا ليس الغرض من وضع اللغات أن تفاد باأللفاظ املفردة معانيها 
والدليل عليه أن إفادة األلفاظ املفردة ملسمياهتا موقوفة على العلم بكوهنا موضوعة لتلك املسميات املتوقف على 

  ستفيد العلم بتلك املسميات من تلك األلفاظ العلم بتلك املسميات فلو ا

  املفردة لزم الدور 
بل الغرض من وضع األلفاظ املفردة ملسمياهتا متكني االنسان من تفهم ما يتركب من تلك املسميات بواسطة تركيب 

  تلك األلفاظ املفردة 
دلوله إال عند العلم بكون ذلك اللفظ فان قلت ما ذكرته يف املفردات قائم بعينه يف املركبات ألن املركب ال يفيد م

املركب موضوعا لذلك املدلول وذلك يستدعي سبق العلم بذلك املدلول فلو استفيد العلم بذلك املدلول من ذلك 
  اللفظ املركب لزم الدور 

  املدلول قلت ال نسلم أن األلفاظ املركبة ال تفيد مدلوهلا إال عند العلم بكون تلك األلفاظ املركبة موضوعة لذلك 
بيانه أنا مىت علمنا كون كل واحد من تلك األلفاظ املفردة موضوعا لتلك املعاين املفردة وعلمنا أيضا كون حركات 
تلك األلفاظ دالة على النسب املخصوصة لتلك املعاين فاذا توالت األلفاظ املفردة حبركاهتا املخصوصة على السمع 

ها إىل بعض يف الذهن ومىت حصلت املفردات مع نسبها املخصوصة يف ارتسمت تلك املعاين املفردة مع نسبة بعض
  الذهن حصل العلم باملعاين املركبة ال حمالة 

  فظهر أن استفادة العلم باملعاين املركبة ال تتوقف على العلم بكون تلك األلفاظ املركبة موضوعة هلا واهللا أعلم 
  البحث الثالث 

  املوجودات اخلارجية بل  يف أن األلفاظ ما وضعت للداللة على

  وضعت للداللة على املعاين الذهنية 
والدليل عليه أما يف األلفاظ املفردة فألنا إذا رأينا جسما من بعيد وظنناه صخرة مسيناه هبذا االسم فإذا دنونا منه 

اختالف األسامي عند وعرفنا أنه حيوان لكنا ظنناه طريا مسيناه به فإذا ازداد القرب وعرفنا أنه انسان مسيناه به ف
  اختالف الصور الذهنية يدل على أن اللفظ ال داللة له إال عليها 

وأما يف املركبات فألنك إذا قلت قام زيد فهذا الكالم ال يفيد قيام زيد وإمنا يفيد أنك حكمت بقيام زيد وأخربت 
خلارجي فأما أن يكون اللفظ داال عنه مث إن عرفنا أن ذلك احلكم مربء عن اخلطأ فحينئذ نستدل به على الوجود ا

  على ما يف اخلارج فال واهللا أعلم 
  البحث الرابع 

يف أن اللفظ املشهور املتداول بني اخلاصة والعامة ال جيوز أن يكون موضوعا ملعىن خفي ال يعرفه إال اخلواص مثاله ما 
  يقوله مثبتو األحوال من املتكلمني أن 



  ركا احلركة معىن يوجب للذات كونه متح
فنقول املعلوم عند اجلمهور ليس إال نفس كونه متحركا فأما أن متحركيته حالة معللة مبعىن وأهنا غري واقعة بالقادر 

فذلك لو صح القول به ملا عرفه إال األذكياء من الناس بالدالئل الدقيقة ولفظة احلركة لفظة متداولة فيما بني 
  اجلمهور من أهل اللغة 

ع أن يكون موضوعا لذلك املعىن بل ال مسمى للحركة يف وضع اللغة إال نفس كون اجلسم وإذا كان كذلك امتن
  منتقال ال غري واهللا أعلم 

  النظر اخلامس

  فيما به يعرف كون اللفظ موضوعا ملعناه

عنا ملا كان املرجع يف معرفة شرعنا إىل القرآن واألخبار ومها واردان بلغة العرب وحنوهم وتصريفهم كان العلم بشر
  موقوفا على العلم هبذه األمور وما ال يتم الواجب املطلق به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب 

  مث الطريق إىل معرفة لغة العرب وحنوهم وتصريفهم إما العقل وإما النقل أو ما يتركب منهما 
  يستقل العقل بإدراكها  أما العقل فال جمال له يف هذه األشياء ملا بينا أهنا امور وضعية واألمور الوضعية ال

  وأما النقل فهو إما تواتر أو آحاد واألول يفيد العلم والثاين يفيد الظن 
واما ما يتركب من العقل والنقل فهو كما عرفنا بالنقل أهنم جوزوا االستثناء عن صيغ اجلمع وعرفنا بالنقل أيضا 

نعلم بالعقل بواسطة هاتني املقدمتني النقليتني أن أهنم وضعوا االستثناء إلخراج ما لواله لدخل حتت اللفظ فحينئذ 
  صيغة اجلمع تفيد االستغراق 

  واعلم أن على كل واحد من هذه الطرق الثالثة اشكاالت 
  أما التواتر فإن االشكال عليه من وجوه 

اختالفا ال ميكن أحدها أنا جند الناس خمتلفني يف معاين األلفاظ اليت هي أكثر األلفاظ دورانا على ألسنة املسلمني 
القطع فيه مبا هو احلق كلفظة اهللا تعاىل فإن بعضهم زعم أهنا ليست عربية بل سريانية والذين جعلوها عربية اختلفوا 

  يف أهنا من األمساء املشتقة أو املوضوعة والقائلون باالشتقاق اختلفوا 

ريا ومن تأمل أدلتهم يف تعيني مدلول هذه اختالفا شديدا وكذا القائلون بكونه موضوعا اختلفوا أيضا اختالفا كب
  اللفظة علم أهنا متعارضة وأن شيئا منها ال يفيد الظن الغالب فضال عن اليقني 

وكذلك اختلفوا يف االميان والكفر والصالة والزكاة حىت إن كثريا من احملققني يف علم االشتقاق زعموا أن اشتقاق 
  املعلوم أن هذا االشتقاق غريب الصالة من الصلوين ومها عظما الورك ومن 

  وكذلك اختلفوا يف صيغ األوامر والنواهي وصيغ العموم مع شدة اشتهارها وشدة احلاجة اليها اختالفا شديدا 

وإذا كان احلال يف هذه األلفاظ اليت هي أشهر األلفاظ واحلاجة إىل استعماهلا ماسة جدا كذلك فما ظنك بسائر 
  األلفاظ 



  أن دعوى التواتر يف اللغة والنحو متعذرة  وإذا كان كذلك ظهر
فان قلت هب أنه ال ميكن دعوى التواتر يف معاين هذه األلفاظ على سبيل التفصيل ولكنا نعلم معانيها يف اجلملة 

فنعلم أهنم يطلقون لفظ اهللا على افله سبحانه وتعاىل وان كنا ال نعلم أن مسمى هذا اللفظ أهو الذات أم املعبودية 
  قادرية وكذا القول يف سائر األلفاظ أم ال

  قلت حاصل ما ذكرته أنا نعلم إطالق لفظ اهللا على 

اإلله سبحانه وتعاىل من غري أن نعلم أن مسمى هذا االسم ذاته أو كونه معبودا أو كونه قادرا على االختراع أو 
اين املذكورة هلذا اللفظ وذلك يفيد كونه ملجأ اخللق أو كونه حبيث تتحري العقول يف ادراكه إىل غري ذلك من املع

نفي القطع مبسماه واذا كان األمر كذلك يف هذه اللفظة مع غاية شهرهتا وهناية احلاجة إىل معرفتها كان االحتمال 
  فيما عداها أظهر 

نحو وثانيها أن من شرط التواتر استواء الطرفني والواسطة فهب أنا علمنا حصول شرائط التواتر يف حفاظ اللغة وال
  والتصريف يف زماننا هذا فكيف نعلم حصوهلا يف سائر األزمان 

  فان قلت الطريق إليه أمران 
أحدمها أن الذين شاهدناهم أخربونا أن الذين أخربوهم هبذه اللغات كانوا موصوفني بالصفات املعتربة يف التواتر 

  وأن 

  لرسول صلى اهللا عليه و سلم الذين أخربوا من أخربهم كانوا كذلك إىل أن يتصل النقل بزمان ا
وثانيهما أن هذه األلفاظ لو مل تكن موضوعة هلذه املعاين مث وضعها واضع هلذه املعاين الشتهر ذلك ولعرف فإن ذلك 

  مما تتوفر الدواعي على نقله 
أهل  قلت أما األول فغري صحيح ألن كل واحد منا حني مسع لغة خمصوصة من انسان فإنه مل يسمع منه أنه مسع من

  التواتر وأن الذين امسعوا كل واحد من مسمعيه مسعوها أيضا من أهل التواتر إىل أن يتصل 

ذلك بزمان الرسول صلى اهللا عليه و سلم بل حترير هذه الدعوى على هذا الوجه مما ال يفهمه كثري من األدباء 
  فكيف يدعى أهنم علموه بالضرورة 

  ده إىل كتاب مصحح أو إىل استاذ متقن ومعلوم أن ذلك ال يفيد اليقني بل الغاية القصوى يف راوي اللغة أن يسن
وأما الثاين فضعيف أيضا أما أوال فألن ذلك االشتهار إمنا جيب يف األمور العظيمة ووضع اللفظة املعينة بإزاء املعىن 

  املعني ليس من األمور العظيمة اليت جيب اشهارها 
نرى أكثر العرب يف زماننا هذا يتكلمون بألفاظ خمتلة واعرابات فاسدة مع أنا  وأما ثانيا فألن ذلك ينتقض ب ما أنا

ال نعلم واضع تلك األلفاظ املختلة وال زمان وضعها وينتقض أيضا باأللفاظ العرفية فإهنا نقلت عن موضوعاهتا 
  األصلية مع أنا ال نعلم املغري وال زمان التغيري فكذا ها هنا 

ذلك لكن ال نسلم أنه مل يشتهر فإنه قد اشتهر بل بلغ مبلغ التواتر أن هذه اللغات إمنا  سلمنا أنه جيب أن يشتهر
  أخذت عن مجع خمصوصني كاخلليل وأيب عمرو بن العالء واالصمعي 



وأيب عمرو الشيباين وأضراهبم وال شك أن هؤالء ما كانوا معصومني وال كانوا بالغني حد التواتر وإذا كان كذلك 
  ع واليقني بقوهلم مل حيصل القط

أقصى ما يف الباب أن يقال نعلم قطعا استحالة كون هذه اللغات بأسرها منقولة على سبيل الكذب إال أنا نسلم 
  ذلك 

ونقطع بأن فيها ما هو صدق قطعا لكن كل لفظة عيناها فإنه ال ميكننا القطع بأهنا من قبيل ما نقل صدقا أو كذبا 
  عني أصال وحينئذ ال يبقى القطع يف لفظ م

  هذا هو االشكال على من ادعى التواتر يف نقل اللغات 
  أما اآلحاد فاالشكال عليها من وجوه 

أحدها أن رواية اآلحاد ال تفيد إال الظن ومعرفة القرآن واألخبار مبنية على معرفة اللغة والنحو والتصريف واملبين 
  ت القرآن واالخبار وذلك خالف االمجاع على املظنون مظنون فوجب أن ال حيصل القطع بشيء من مدلوال

  وثانيها أن رواية اآلحاد ال تفيد الظن إال إذا سلمت عن القدح وهؤالء الرواة جمرحون 

  بيانه أن أجل الكتب املصنفة يف النحو واللغة كتاب سيبويه وكتاب العني 
  أما كتاب سيبويه فقدح الكوفيني فيه ويف صاحبه أظهر من الشمس 

  ربد كان من أجل البصريني وهو قد أورد كتابا يف القدح فيه وأيضا فامل
  وأما كتاب العني فقد أطبق اجلمهور من أهل اللغة على القدح فيه 

  وأيضا فإن ابن جين أورد بابا يف كتاب اخلصائص يف قدح أكابر األدباء بعضهم يف بعض وتكذيب بعضهم بعضا 
لوبر أصح من لغة أهل املدر وغرضه من ذلك القدح يف الكوفيني وطول يف ذلك وأفرد بابا آخر يف أن لغة أهل ا

  وأفرد بابا آخر يف كلمات الغريب ال يعلم أحد اتى هبا إال ابن أمحر الباهلي 

وروي عن رؤبة وأبيه أهنما كانا يرجتالن ألفاظا مل يسمعاها ومل يسبقا إليها وعلى حنو هذا قال املازين ما قيس على 
  كالمهم كالم العرب فهو من 

  وأيضا فاألصمعي كان منسوبا إىل اخلالعة ومشهورا أنه كان يزيد يف اللغة ما مل يكن منها 
والعجب من األصوليني أهنم أقاموا الداللة على أن خرب الواحد حجة يف الشرع ومل يقيموا الداللة على ذلك يف 

بتقدير أن يقيموا الداللة على ذلك فكان من اللغة وكان هذا أوىل ألن اثبات اللغة كاألصل للتمسك خبرب الواحد و
الواجب عليهم أن يبحثوا عن أحوال رواة اللغاة والنحو وأن يتفحصوا عن اسباب جرحهم وتعديلهم كما فعلوا 

ذلك يف رواة األخبار لكنهم تركوا ذلك بالكلية مع شدة احلاجة إليه فإن اللغة والنحو جيريان جمرى األصل 
  لالستدالل بالنصوص 

  ثالثهما أن رواية الراوي إمنا تقبل إذا سلمت عن املعارض و

  وهاهنا روايات دالة على أن هذه اللغة تتطرق إليها الزيادة والنقصان 
  أما الزيادة فلما نقلنا عن رؤبة وأبيه من الزيادات وكذلك عن األصمعي واملازين 



بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال كان الشعر وأما النقصان فلما روى ابن جين باسناده عن ابن سريين عن عمر ا
  علم قوم مل يكن هلم علم أصح منه فجاء االسالم فتشاغلت عنه 

العرب باجلهاد وغزو فارس والروم وغفلت عن الشعر وروايته فلما كثر االسالم وجاءت الفتوح واطمأنت العرب 
وال كتاب مكتوب وقد هلك من العرب من هلك يف األمصار راجعوا رواية الشعر فلم يؤولوا فيه إىل ديوان مدون 

  فحفظوا أقل ذلك وذهب عنهم أكثره 
وروى ابن جين أيضا باسناده عن يونس بن حبيب عن أيب عمرو ابن العالء أنه قال ما انتهى إليكم مما قالت العرب 

  إال أقله ولو جاءكم وافرا جلاءكم علم وشعر كثري 

معناه كثري وذلك يدل على تنقل األحوال هبذه اللغة واعتراض األحداث  قال ابن جين فهذا ما نراه وقد روي يف
  عليها وكثرة تغريها 

وأيضا فالصحابة مع شدة عنايتهم بأمر الدين واجتهادهم يف ضبط أحواله عجزوا عن ضبط األمور اليت شاهدوها يف 
يدين فاذا كان األمر يف هذه األشياء كل يوم مخس مرات وهو كون اإلقامة فرادى أو مثناة واجلهر بالقراءة ورفع ال

الظاهرة كذلك فما ظنك باللغات وكيفية االعرابات مع قلة وقعها يف القلوب ومع ما أنه مل يشتغل بتحصيلها 
  وتدوينها حمصل إال بعد انقراض عصر الصحابة والتابعني 

نقليتني على النتيجة ال يصح إال إذا وأما ما يتركب من العقل والنقل فاالعتراض عليه أن االستدالل باملقدمتني ال
ثبت أن املناقضة غري جائزة على الواضع وهذا إمنا يثبت اذا ثبت أن الواضع هو اهللا تعاىل وقد بينا أن ذلك غري 

  معلوم 
فان قلت الناس قد أمجعوا على صحة هذا الطريق ألهنم ال يثبتون شيئا من مباحث علم النحو والتصريف إال هبذا 

  المجاع حجة الطريق وا
  قلت اثبات االمجاع من فروع هذه القاعدة ألن اثبات االمجاع مسعي فال بد فيه من اثبات الدالئل السمعية 

والدليل السمعي ال يصح إال بعد ثبوت اللغة والنحو والتصريف فاإلمجاع فرع هذا األصل فلو أثبتنا هذا األصل 
   باالمجاع لزم الدور وهو حمال فهذا متام اإلشكال

  واجلواب 
  أن اللغة والنحو على قسمني 

أحدمها املتداول املشهور والعلم الضروري حاصل بأهنا يف األزمنة املاضية كانت موضوعة هلذه املعاين فإننا جند 
أنفسنا جازمة بأن لفظ السماء واألرض كانتا مستعملتني يف زمان الرسول صلى اهللا عليه و سلم يف هذين املسميني 

  وجند 

  ك اليت ذكروها جارية جمرى شبه السوفسطائية القادحة يف احملسوسات اليت ال تستحق اجلواب الشكو



وثانيهما األلفاظ الغريبة والطريق إىل معرفتها اآلحاد إذا عرفت هذا فنقول أكثر ألفاظ القرآن وحنوه وتصريفه من 
  القسم األول فال جرم قامت احلجة به 

  كان كذلك فإنا ال نتمسك به يف املسائل القطعية ونتمسك به يف الظنيات ونثبت  وأما القسم الثاين فقليل جدا وما

وجوب العمل بالظن باالمجاع ونثبت االمجاع بآية واردة بلغات معلومة ال مظنونة وهبذا الطريق يزول اإلشكال واهللا 
  أعلم 

  الباب الثاين

  يف تقسيم األلفاظ

  وهو من وجهني 

  التقسيم األول

  تعترب داللته بالنسبة إىل متام مسماه  اللفظ إما أن
أو بالنسبة إىل ما يكون داخال يف املسمى من حيث هو كذلك أو بالنسبة إىل ما يكون خارجا عن املسمى من حيث 

  هو كذلك 
  فاألول هو املطابقة 

  والثاين التضمن 
  والثالث االلتزام 

  تنبيهات 
  لباقيتان األول الداللة الوضعية هي داللة املطابقة وأما ا

  فعقليتان ألن اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن من املسمى إىل الزمه 
  والزمه إن كان داخال يف املسمى فهو التضمن وان كان خارجا فهو االلتزام 

الثاين إمنا قلنا يف التضمن إنه داللة اللفظ على جزء املسمى من حيث هو كذلك احترازا عن داللة اللفظ على جزء 
  باملطابقة على سبيل االشتراك وكذلك القول يف االلتزام  املسمى

  الثالث داللة االلتزام ال يعترب فيها اللزوم اخلارجي ألن اجلوهر والعرض متالزمان وال يستعمل اللفظ الدال على 

ئة سيئة أحدمها يف اآلخر والضدان متنافيان وقد يستعمل اللفظ الدال على احدمها يف اآلخر كقوله تعاىل وجزاء سي
  مثلها بل املعترب اللزوم الذهين ظاهرا مث هذا اللزوم شرط ال موجب 

  ولنرجع إىل التقسيم فنقول 
  اللفظ الدال باملطابقة إما أن ال يدل شيء من أجزائه على شيء حني هو جزؤه وهو املفرد كاألبكم 

  وإما أن يدل كل واحد من أجزائه على شيء حني هو جزؤه وهو املركب 
  ن يدل أحد جزئيه دون اآلخر وهو غري واقع ألنه وأما أ



  يكون ضما ملهمل إىل مستعمل وهو غري مفيد 
  أما املفرد فيمكن تقسيمه على ثالثة أوجه 

  األول أن املفرد إما أن مينع نفس تصور معناه من الشركة وهو اجلزئي 
  أو ال مينع وهو الكلي 

  و جزئها أن خارجا عنها مث املاهية الكلية إما أن تكون متام املاهية أ
  واألول هو املقول يف جواب ما هو 

  والثاين هو الذايت 
  والثالث هو العرضي 

  أما املاهية فإما أن تكون ماهية واحد أو ماهية أشياء 
  و األول هو املاهية حبسب اخلصوصية 

  اما الثاين فتلك األشياء ال بدو أن خيالف كل واحد منها صاحبه يف التعني 

  حيصل مع ذلك خمالفة بعضها بعضا يف شيء من الذاتيات أو ال حيصل  فإما أن
فإن كان األول فتمام القدر املشترك بينها من األمور الداخلة فيها هو متام املاهية املشتركة ألن ما هو أعم منه ال 

  و ال غريه يكون متام املشترك وما هو أخص منه ال يكون مشتركا وما يساويه فإن ساواه يف املاهية فهو ه
  وإن ساواه يف اللزوم دون املفهوم مل يكن هو متام القدر املشترك 

وان كان الثاين كان متام القدر املشترك بينهما هو متام ماهية كل منهما بعينه إذ لو كان لكل واحد منهما ذايت آخر 
ض أنه ال خمالفة يف الذاتيات هذا وراء القدر املشترك كانت املخالفة بينهما ال بالتعني فقط بل وبالذاتيات وقد فر

  خلف 

  وأما الذايت فهو إما أن يكون متام اجلزء املشترك وهو اجلنس 
  أو متام اجلزء الذي مييزه عما يشاركه يف اجلنس وهو الفصل 

  أو اجملموع احلاصل منهما وهو النوع 
ل أو فصل اجلنس أو فصل وإما أن ال يكون كذلك فيكون ذلك جزء اجلزء وهو إما جنس اجلنس أو جنس الفص

  الفصل 
  مث إن األجناس تترتب متصاعدة وتنتهي يف االرتقاء إىل جنس ال جنس فوقه وهو جنس األجناس 

  واألنواع تترتب متنازلة إىل نوع ال نوع حتته وهو نوع األنواع 
  و أما الوصف اخلارج عن املاهية فتقسيمه على وجهني 

  زما للماهية أو للوجود أو ال يلزم واحد منهما األول أن ذلك اخلارجي إما ان يكون ال
مث الزم كل واحد من القسمني قد يكون بوسط وقد يكون بغري وسط والذي يكون بوسط ينتهي إىل غري ذي وسط 

  وإال لزم الدور أو التسلسل 
  وغري الالزم قد يكون سريع الزوال وقد يكون بطيئه 

  حيث إنه خمتص بنوع واحد ال يوجد يف غريه وهو اخلاصة الثاين أن الوصف اخلارجي إما أن يعترب من 



  أو من حيث إنه موجود فيه ويف غريه وهو العرض العام 
  وهذا التقسيم وإن كان باحلقيقة يف املعاين لكنه عظيم النفع يف األلفاظ 

  التقسيم الثاين

  للفظ املفرد 
  ثاين هو احلرف وهو أنه إما أن يكون معناه مستقال باملعلومية أو ال يكون وال

  واألول إما أن يكون اللفظ الدال عليه داال على الزمان املعني ملعناه وهو الفعل 

  أو ال يدل وهو االسم 
  مث االسم تقسيمه من وجهني 

  األول أن االسم ان كان امسا للجزئي فإن كان مضمرا فهو املضمرات وإن كان مظهرا فهو العلم 
  كون امسا لنفس املاهية كلفظ السواد وهو املسمى باسم اجلنس يف اصطالح النحاة وان كان امسا للكلي فهو إما ان ي

أو ملوصوفية أمر ما بصفة وهو االسم املشتق كلفظ الضارب فإن مفهومه أنه شيء ما جمهول حبسب داللة هذا 
  اللفظ لكن علم منه أنه موصوف بصفة الضرب 

  لى زمانه املعني الثاين أن االسم هو الذي يدل على معىن وال يدل ع
  وهو على أقسام ثالثة فإن املسمى قد يكون نفس الزمان كلفظ الزمان واليوم والغد 

  وقد يكون أحد أجزائه الزمان كاالصطباح واالغتباق وهلذا يتطرق اليه التصريف 
  وقد ال يكون زمانا وال مركبا من الزمان كالسواد وأمثاله 

  التقسيم الثالث

  للفظ املفرد 
  أن يكون اللفظ واملعىن واحدا أو يتكثران أو يتكثر اللفظ ويتحد املعىن أو بالعكس  وهو إما

  أما القسم األول فاملسمى إن كان نفس تصوره مانعا من الشركة ومظهرا فهو العلم 
  وإن مل مينع فحصول ذلك املسمى يف تلك املواضع إن كان بالسوية فهو املتواطئ 

  ود الذي ثبوت أوال بالسوية فهو املشكك كالوج

  مسماه للواجب أوىل من ثبوته للممكن 
أما إذا تكثرت األلفاظ واملعاين فهي املتباينة سواء تباينت املسميات بذواهتا أو كان بعضها صفة للبعض كالسيف 

  والصارم أو صفة للصفة كالناطق والفصيح 
  نت من لغة واحدة أم من لغات كثرية وأما إذا تكثرت األلفاظ واحتد املعىن فهو األلفاظ املترادفة سواء كا

وأما إذا احتد اللفظ وتكثر املعىن فهذا اللفظ إما أن يكون قد وضع أوال ملعىن مث نقل عنه إىل معىن آخر أو وضع هلما 



  معا 
  أما األول فإما أن يكون ذلك النقل ال ملناسبة بني املنقول إليه 

  واملنقول عنه وهو املرجتل 
  ما أن تكون داللة اللفظ بعد النقل على املنقول إليه أقوى م داللته على املنقول عنه أو ال تكون أو ملناسبة وحينئذ إ

  فان كان األول مسي اللفظ بالنسبة إىل املنقول إليه لفظا منقوال 
  مث الناقل إن كان هو الشارع مسي لفظا شرعيا 

الدابة أو خاصا كاالصطالحات اليت لكل أو أهل العرف فيسمى لفظا عرفيا والعرف إما أن يكون عاما كلفظ 
  طائفة من أهل العلم 

  وأما إن مل تكن داللته على املنقول إليه أقوى من داللته على 

  املنقول عنه مسي ذلك اللفظ بالنسبة إىل الوضع األول حقيقة 
  وبالنسبة إىل الثاين جمازا 

  ار خاصة مث جهات النقل كثرية من مجلتها املشاهبة وهي املسمى باملستع
و أما إذا كان اللفظ موضوعا للمعنيني مجيعا فإما أن تكون إرادة ذلك اللفظ هلما على السوية أو ال تكون على 

  السوية 

  فإن كانت على السوية مسيت اللفظة بالنسبة اليهما معا مشتركا 
وم فكان مشتركا من هذا وبالنسبة إىل كل واحد منهما جممال ألن كون اللفظ موضوعا هلذا وحده ولذاك وحده معل

  الوجه 
  وأما إن كان املراد منه هذا أو ذاك غري معلوم فال جرم كان جممال من هذا الوجه 

  وأما إن كانت داللة اللفظ على أحد مفهوميه أقوى مسي اللفظ بالنسبة إىل الراجح ظاهرا 
  وبالنسبة إىل املرجوح مؤوال 

  االشتراك فهي نصوص  تنبيه األقسام الثالثة األول مشتركة يف عدم

  وأما الرابع فينقسم إىل ما إفادته ألحد مفهوميه أرجح من افادته للثاين وهو الظاهر 
  وإىل ما ال يكون كذلك وهو الذي يكون على السوية وهو اجململ 

  أو مرجوحا وهو املؤول 
  ف النص والظاهر يشتركان يف الرجحان إال أن النص راجح مانع من النقيض 

  ر املشترك هو املسمى باحملكم فهو جنس فهذا القد

  لنوعني النص والظاهر 
  والذي ال يقتضي الرجحان فهو املتشابه وهو جنس لنوعني اجململ واملؤول 

  أما املركب فنقول احلاجة إىل اللفظ املركب كما تقدم لإلفهام 
  فالقول املفهم إما أن يفيد طلب شيء إفادة أولية أو ال يفيده 



  فإما أن يفيد طلب ذكر ماهية الشيء وهو االستفهام  فإن كان األول
  أو طلب التحصيل وهو إن كان على وجه االستعالء فهو األمر 

  وان كان على وجه اخلضوع فهو السؤال 
  وان كان على وجه التساوي فهو االلتماس 

  وكذلك القول يف طلب االمتناع 
   وأما القول املفهم الذي ال يفيد طلب شيء إفادة اولية

فإما أن حيتمل التصديق والتكذيب وهو اخلرب أو ال يكون كذلك وهو مثل التمين والترجي والقسم والنداء ويسمى 
  هذا القسم بالتنبيه متييزا له عن غريه 

  وأنواع جنس التنبيه معلومة باالستقراء ال باحلصر هذا كله تقسيم املطابقة 
اد من داللة االلتزام إما أن يكون مستفادا من معاين األلفاظ املفردة أو أما تقسيم داللة االلتزام فنقول املعىن املستف

  من حال تركيبها 
  واألول قسمان ألن املعىن املدلول عليه بااللتزام إما أن يكون 

  شرطا للمعىن املدلول عليه باملطابقة أو تابعا له 
  فان كان األول فهو املسمى بداللة االقتضاء 

ن عقلية كقوله صلى اهللا عليه و سلم رفع عن أميت اخلطأ والنسيان فإن العقل دل على أن مث تلك الشرطية قد تكو
  هذا املعىن ال يصح إال إذا أضمرنا فيه احلم الشرعي 

وقد تكون شرعية كقوله واهللا ألعتقن هذا العبد فإنه يلزمه حتصيل امللك ألنه ال ميكنه الوفاء بقوله شرعا إال بعد 
  ذلك 

  ابعا لتركيبها فإما أن يكون من مكمالت ذلك املعىن أو ال يكون وأما إن كان ت
  فاألول كداللة حترمي التأفيف على حترمي الضرب عند من ال يثبته بالقياس 

  وأما الثاين فإما أن يكون املدلول عليه بااللتزام ثبوتيا أو عدميا 
يط األبيض فيلزم فيمن أصبح جنبا أن ال يفسد أما األول فكقوله تعاىل فاآلن باشروهن ومد ذلك إىل غاية تبني اخل

  صومه وإال وجب أن حيرم الوطء يف آخر جزء من الليل بقدر ما يقع الغسل فيه 
  وما الثاين فهو أن ختصيص الشيء بالذكر هل يدل على نفيه عما عداه واهللا أعلم 

  التقسيم الثاين

  لأللفاظ 
  أو ال يكون اللفظ الدال على معىن إما أن يكون مدلوله لفظا 

  والثاين مبعزل عن اعتبارنا 
  والذي مدلوله لفظ فإما أن يكون لفظا مفردا أو مركبا 



  وكالمها إما أن يكون داال على معىن أو ليس بدال على معىن 
  فهذه اربعة 

أحدها اللفظ الدال على لفظ مفرد دال على معىن مفرد وهو لفظ الكلمة وأنواعها وأصنافها فإن لفظ الكلمة 
تناول لفظ االسم وهو لفظ مفرد ويتناول لفظ الرجل وهو لفظ مفرد دال على معىن مفرد وكذا القول يف مجيع ب

  أمساء األلفاظ كالقول والكالم واألمر والنهي والعام واخلاص وأمثاهلا 
هو لفظ وثانيها اللفظ الدال على لفظ مركب موضوع ملعىن مركب وهو كلفظ اخلرب فإنه يتناول قولك زيد قائم و

  مركب دال على معىن مركب 
وثالثها اللفظ الدال على لفظ مفرد مل يوضع ملعىن وهو احلرف املعجم فإنه يتناول كل واحد من آحاد احلروف 

  وتلك احلروف ال تفيد شيئا 

  فإن قلت أليس أهنم قالوا لفظ األلف اسم لتلك املدة 
  تلك املدة وكذا القول يف سائر احلروف قلت ليس املراد من قويل احلرف ال يفيد شيئا إال نفس 

ورابعها اللفظ الدال على لفظ مركب مل يوضع ملعىن واألشبه أنه غري موجود ألن التركيب إمنا يصار إليه لغرض 
  اإلفادة فحيث ال إفادة فال تركيب 

دقائق النحو واهللا واعلم أن يف البحث عن ماهية االسم والفعل واحلرف دقائق غامضة ذكرناها يف كتاب احملرر يف 
  أعلم 

  الباب الثالث

  يف األمساء املشتقة

  والنظر يف ماهية االسم املشتق ويف أحكامه 
أما املاهية فقال امليداين رمحه اهللا االشتقاق أن جتد بني اللفظني تناسبا يف املعىن والتركيب فترد أحدمها إىل اآلخر 

  واركانه أربعة 

  أحدها اسم موضوع ملعىن 
  يء آخر له نسبة إىل ذلك املعىن وثانيها ش

  وثالثها مشاركة بني هذين االمسني يف احلروف األصلية 
  ورابعها تغيري يلحق االسم يف حرف فقط أو حركة فقط أو فيهما معا 

  وكل واحد من األقسام الثالثة فإما ان يكون بالزيادة أو بالنقصان أو هبما معا فهذه تسعة أقسام 
انيها زيادة احلرف وثالثها زيادهتما معا ورابعها نقصان احلركة وخامسها نقصان احلرف أحدها زيادة احلركة وث

وسادسها نقصاهنما معا وسابعها زيادة احلرف مع نقصان احلركة وثامنها زيادة احلركة مع نقصان احلرف وتاسعها 
  أن تزاد فيه حركة وحرف وتنقص منه أيضا حركة وحرف 

  للغوي طلب امثلة ما وجد فهذه األقسام املمكنة وعلى ا



  منها 
  أما األحكام فنذكرها يف مسائل 

  املسألة األوىل 
أن صدق املشتق ال ينفك عن صدق املشتق منه خالفا أليب علي وأيب هاشم فإن العامل والقادر واحلي امساء مشتقة من 

  العلم والقدرة واحلياة 

صول العلم والقدرة واحلياة هللا تعاىل ألن املسمى هبذه األسامي مث إهنما يطلقان هذه األمساء على اهللا تعاىل وينكران ح
هي املعاين اليت توجب العاملية والقادرية واحليية وهذه املعاين غري ثابتة هللا تعاىل فال يكون هللا تعاىل علم وقدرة وحياة 

  مع أنه عامل قادر حي 
ه بالقدرة نفس القادرية وبالعلم العاملية وهذه وأما أبو احلسني فإنه ال يتقرر معه هذا اخلالف ألن املسمى عند

  األحكام حاصلة هللا تعاىل فيكون هللا تعاىل علم وقدرة 
  لنا 

  أن املشتق مركب واملشتق منه مفرد واملركب بدون املفرد غري معقول 

  املسألة الثانية 
شرط خالفا أليب علي بن اختلفوا يف أن بقاء وجه االشتقاق هل هو شرط لصدق اسم املشتق واألقرب أنه ليس ب

  سيناء من الفالسفة وأيب هاشم من املعتزلة 
  لنا 

  أن بعد انقضاء الضرب يصدق عليه أنه ليس بضارب واذا صدق ذلك وجب أن ال يصدق عليه أنه ضارب 
  بيان األول أنه يصدق عليه أنه ليس بضارب يف هذه احلال وقولنا ليس بضارب جزء من قولنا ليس بضارب يف 

  حلال ومىت صدق الكل صدق كل واحد من أجزائه فإذن صدق عليه أنه ليس بضارب هذه ا
و بيان الثاين أنه ملا صدق عليه ذلك وجب أن ال يصدق عليه أنه ضارب ألن قولنا ضارب يناقضه يف العرف ليس 

نقيض األول  بضارب بدليل أن من قال فالن ضارب فمن أراد تكذيبه وإبطال قوله قال إنه ليس بضارب ولوال أنه
وإال ملا استعملوه لنقض األول وملا ثبت كوهنما موضوعني ملفهومني متناقضني وقد صدق أحدمها فوجب أن ال 

  يصدق اآلخر 
  فإن قيل ال نسلم أنه يصدق عليه بعد انقضاء الضرب أنه ليس بضارب 

  أنه ليس بضارب  قوله ألنه يصدق عليه أنه ليس بضارب يف هذه احلال ومىت صدق عليه ذلك صدق عليه
قلنا حكم الشيء وحده جيوز أن يكون خمالفا حلكمه مع غريه فال يلزم من صدق قولنا ليس بضارب يف احلال صدق 

  قولنا ليس بضارب 

سلمنا أنه يصدق عليه أنه ليس بضارب فلم ال يصدق عليه أنه ضارب بيانه أن قولنا فالن ضارب فالن ليس 
  وقت مل يتناقضا وال جيوز ايراد أحدمها لتكذيب اآلخر بضارب ما مل نعترب فيه احتاد ال

  سلمنا أن ما ذكرمتوه يدل على قولكم لكنه معارض بوجوه 



األول أن الضارب من حصل له الضرب و هذا املفهوم أعم من قولنا حصل له الضرب يف احلال أو يف املاضي ألنه 
يلزم من نفي اخلاص نفي املشترك فإذن ال يلزم من ميكن تقسيمه اليهما ومورد القسمة مشترك بني القسمني وال 

  نفي الضاربية يف احلال نفي الضاربية مطلقا 

الثاين أن أهل اللغة اتفقوا على أن اسم الفاعل إذا كان يف تقدير املاضي ال يعمل عمل الفعل ولوال أن اسم الفاعل 
  يصح اطالقه لفعل وجد يف املاضي وإال لكان هذا الكالم لغوا 

لث أنه لو كان حصول املشتق منه شرطا يف كون االسم املشتق حقيقة ملا كان اسم املتكلم واملخرب و اليوم و الثا
  األمس وما جيري جمراها حقيقة يف شيء أصال والالزم باطل فامللزوم مثله 

وجود له أصال  بيان املالزمة أن الكالم اسم جملموع احلروف املتوالية ال لكل واحد منها وجمموع تلك احلروف ال
  بل املوجود منه أبدا ليس إال احلرف الواحد فلو كان شرط 

  كون االسم املشتق حقيقة حصول املشتق منه لوجب أن ال يصري هذا االسم املشتق حقيقة ألبتة 
  فإن قلت مل ال جيوز أن يقال الكالم اسم لكل واحد من تلك احلروف 

ول املشتق مه شرط يف كون املشتق حقيقة إذا كان ممكن احلصول سلمنا أنه ليس كذلك فلم ال جيوز أن يقال حص
  فأما إذا مل يكن كذلك فال 

أو نقول شرط كون املشتق حقيقة حصول املشتق منه إما جملموعه أو ألجزائه وهاهنا إن امتنع أن يكون للمجموع 
  وجود لكنه ال ميتنع ذلك لآلحاد 

  ت حقائق يف شيء من املسميات أصال أو نقول مل ال جيوز أن يقال هذه األلفاظ ليس

  قلت 
  اجلواب عن األول 

أن ذلك باطل بامجاع أهل اللغة و أيضا فااللزام عائد يف لفظ اخلرب فإنه ال شك يف أن كل واحد من حروف اخلرب 
  ليس خربا وكذلك كل واحد من أجزاء الشهر والسنة ليس بشهر وال سنة 

  وعن الثاين 
  هبذا الفرق فيكون باطال أن أحدا من األمة مل يقل 

وعن الثالث أن هذه األلفاظ مستعملة وكل مستعمل فإنه إما أن يكون حقيقة أو جمازا وكل جماز فله حقيقة فإذن 
  هذه األلفاظ حقائق يف بعض األشياء وقد علم بالضرورة أهنا ليست حقائق فيما 

  عدا هذه املعاين فهي حقائق فيها 
  تصديق أو العمل أو االقرار أو جمموعها الرابع االميان مفسر إما بال

والشخص حني ما ال يكون مباشرا لشيء من هذه األشياء الثالثة يسمى مؤمنا حقيقة فلوال أن حصول ما منه 
  االشتقاق ليس شرطا لصدق املشتق وإال ملا كان كذلك 

  واجلواب 
  قوله جيوز أن خيتلف حال الشيء بسبب االنفراد والتركيب 

  أللفاظ املركبة ليس إال املركب احلاصل من املفردات اليت هي مدلوالت األلفاظ املفردة قلنا مدلول ا



  قوله وحدة الزمان معتربة يف حتقق التناقض 
قلنا هذا ال نزاع فيه لكنا ندعي أن قولنا ضارب يفيد الزمان املعني وهو احلاضر بدليل ما ذكرنا أن إحدى اللفظتني 

أوال فألنا نعلم بالضرورة من أهل اللغة أهنم مىت حاولوا تكذيب املتلفظ باحدى مستعملة يف رفع األخرى أما 
اللفظتني ال يذكرون إال اللفظة األخرى ويكتفون بذكر كل واحدة منهما عند حماولة تكذيب األخرى ولوال اقتضاء 

  كل واحدة منهما للزمان املعني وإال ملا حصل التكاذب 
  ضوعة للسلب فإذا قلنا ليس بضارب فال بد وأن يفيد سلب ما فهم من قولنا وأما الثانية فألن كلمة ليس مو

  ضارب وإال مل تكن لفظة ليس مستعملة للسلب 
وإذا ثبت أن كل واحدة من هاتني اللفظتني موضوعة لرفع مقتضى األخرى وجب تناوهلما لذلك الزمان املعني وإال 

  مل حيصل التكاذب 
  يس هو املاضي وال املستقبل فتعني أن يكون احلاضر مث ال نزاع يف أن ذلك الزمان ل

  قوله يف املعارضة األوىل ثبوت الضرب له أعم من ثبوته له يف احلاضر أو املاضي بدليل صحة التقسيم إليهما 
  قلنا كما ميكن تقسيمه إىل املاضي واحلاضر ميكن تقسيمه إىل املستقبل فإنه ميكن أن يقال ثبوت الضرب له 

ته له يف احلال أو يف املستقبل فإن كان ما ذكرته يقتضي كون الضارب حقيقة ملن حصل له الضرب يف أعم من ثبو
املاضي فليكن حقيقة ملن سيوجد الضرب منه يف املستقبل وإن مل يوجد ألبتة ال يف احلاضر وال يف املاضي فإنه باطل 

  باالتفاق 
  الفعل املاضي ال يعمل عمل الفعل قوله ثانيا إن أهل اللغة قالوا اسم الفاعل إذا أفاد 

قلنا وقد قالوا أيضا إذا أفاد الفعل املستقبل عمل عمل الفعل فيلزم أن يكون االسم املشتق حقيقة فيما سيوجد فيه 
  املشتق منه وال شك يف فساده 

  قوله ثالثا يلزم أن ال يكون اسم املخرب حقيقة أصال 
أو حصول آخر جزء من أجزائه ودعوى االمجاع على فساد هذا التفصيل قلنا املعترب عندنا حصوله بتمامه إن أمكن 

  ممنوعة 
  قوله رابعا الشخص يسمى مؤمنا وإن مل يكن مشتغال يف احلال مبسمى االميان 

  قلنا ال نسلم أن ذلك االطالق حقيقة 
ل إمياهنم وال لليقظان إنه والدليل عليه أنه ال جيوز أن يقال يف أكابر الصحابة إهنم كفرة ألجل كفر كان موجودا قب

  نائم ألجل نوم كان موجودا قبل ذلك واهللا أعلم 
  املسألة الثالثة اختلفوا يف أن املعىن القائم بالشيء هل جيب أن يشتق له منه اسم 

 واحلق والتفصيل فإن املعاين اليت ال أمساء هلا مثل أنواع الروائح واآلالم فال شك أن ذلك غري حاصل فيها وأما اليت
  هلا امساء ففيها حبثان 

  أحدمها أنه هل جيب أن يشتق حملاهلا منها أمساء 
الظاهر من مذهب املتكلمني منا أن ذلك واجب فإن املعتزلة ملا قالت إن اهللا تعاىل خيلق كالمه يف جسم قال أصحابنا 

  هلم لو كان كذلك لوجب أن يشتق لذلك احملل اسم املتكلم من ذلك الكالم 



  لة أن ذلك غري واجب وعند املعتز
  وثانيهما أنه إذا مل يشتق حملله منه اسم فهل جيوز أن يشتق لغري ذلك احملل منه اسم 

  فعند أصحابنا ال 

  وعند املعتزلة نعم ألن اهللا تعاىل يسمى متكلما بذلك الكالم 
روب واجملروح مث إن املقتول و استدلت املعتزلة لقوهلم يف املوضعني بأن القتل والضرب و اجلرح قائم باملقتول واملض

  ال يسمى قاتال فإذن حمل املشتق منه مل حيصل له اسم الفاعل وحصل ذلك االسم لغري حمله 
وأجيبوا عنه بأن اجلرح ليس عبارة عن األمر احلاصل يف اجملروح بل عن تأثري قدرة القادر فيه وذلك التأثري حكم 

  حاصل للفاعل وكذا القول يف القتل 
  عتزلة عنه بأنه ال معىن لتأثري القدرة يف املقدور إال وقوع املقدور إذ لو كان التأثري أمرا زائدا لكان وأجابت امل

إما أن يكون قدميا وهو حمال ألن تأثري الشيء يف الشيء نسبة بينهما فال يعقل ثبوته عند عدم واحد منهما أو حمدثا 
  فيفتقر إىل تأثري آخر فيلزم التسلسل 

دة اإلشكال أن اهللا تعاىل خالق العامل واسم اخلالق مشتق من اخللق واخللق نفس املخلوق واملخلوق والذي حيسم ما
  غري قائم بذات اهللا تعاىل 

  والدليل على أن اخللق عني املخلوق أنه لو كان غريه لكان إن كان قدميا لزم قدم العامل وإن كان حمدثا لزم التسلسل 

شتق منه قيامه مبن له االشتقاق أن املفهوم من االسم املشتق ليس إال أنه ذو ذلك ومما يدل على أنه ليس من شرط امل
  املشتق منه ولفظ ذو ال يقتضي احللول 

  وألنه لفظة الالبن والتامر واملكي واملدين واحلداد مشتقة من أمور ميتنع قيامها مبن له االشتقاق 
  املسألة الرابعة 

  ا حقيقة ذلك مفهوم األسود شيء ما له السواد فأم

  الشيء فخارج عن املفهوم فإن علم علم بطريق االلتزام 
والذي يدل عليه أنك تقول األسود جسم فلو كان مفهوم األسود أنه جسم ذو سواد لتنزل ذلك منزلة ما يقال 

  اجلسم ذو السواد جيب أن يكون جسما واهللا أعلم بالصواب 

  الباب الرابع

  يف أحكام الترادف والتوكيد

  فاظ املترادفة هي األلفاظ املفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار واحد األل
  واحترزنا بقولنا املفردة عن الرسم واحلد 

وبقولنا باعتبار واحد عن اللفظتني إذا دال على شيء واحد باعتبار صفتني كصارم واملهند أو باعتبار الصفة وصفة 
  الصفة كالفصيح والناطق فإهنما من املتباينة 



  اعلم أن الفرق بني املترادف واملؤكد أن املترادفني يفيدان فائدة واحدة من غري تفاوت أصال و
  وأما املؤكد فانه ال يفيد عني فائدة املؤكد بل يفيد تقويته 

  والفرق بينه وبني التابع كقولنا شيطان ليطان أن التابع وحده ال يفيد بل شرط كونه مفيدا تقدم األول عليه 

  م ففي مسائل أما األحكا
  املسألة األوىل يف إثباته 

من الناس من أنكره وزعم أن الذي يظن أنه من املترادفات فهو من املتباينات اليت تكون لتباين الصفات أو لتباين 
  املوصوف مع الصفات 

  لضرورة والكالم معهم إما يف اجلواز وهو معلوم بالضرورة أو يف الوقوع وهو إما يف لغتني وهو أيضا معلوم با

  أو يف لغة واحدة وهو مثل األسد والليث واحلنطة والقمح 
  والتعسفات اليت يذكرها االشتقاقيون يف دفع ذلك مما ال يشهد بصحتها عقل وال نقل فوجب تركها عليهم 

  املسألة الثانية يف الداعي إىل الترادف 
  األمساء املترادفة إما أن حتصل من واضع أو من واضعني 

  فيشبه أن يكون هو السبب األقلي وفيه سببان أما األول 
  األول التسهيل واإلقدار على الفصاحة ألنه قد ميتنع وزن 

البيت وقافيته مع بعض أمساء الشيء ويصح مع االسم اآلخر ورمبا حصل رعاية السجع واملقلوب واجملنس وسائر 
  أصناف البديع مع بعض أمساء الشيء دون البعض 

  أدية املقصود باحدى العبارتني عند نسيان األخرى الثاين التمكني من ت
وأما الثاين فيشبه أن يكون هو السبب األكثري وهو اصطالح إحدى القبيلتني على اسم لشيء غري الذي 

  اصطلحت القبيلة األخرى عليه مث اشتهار الوضعني بعد ذلك 
  ومن الناس من قال األصل عدم الترادف لوجهني 

  التام الحتمال أن يكون املعلوم لكل واحد من املتخاطبني غري االسم الذي يعلمه اآلخر فعند األول أنه خيل بالفهم 

التخاطب ال يعلم كل واحد منهما مراد اآلخر فيحتاج كل واحد منهما إىل حفظ تلك األلفاظ حذرا عن هذا 
  احملذور فتزداد املشقة 

  الثاين أنه يتضمن تعريف املعرف وهو خالف األصل 
  الثالثة يف أنه هل جتب صحة إقامة كل واحد من املترادفني مقام اآلخر أم ال  املسألة

األظهر يف أول النظر ذلك ألن املترادفني ال بد وأن يفيد كل واحد منهما عني فائدة اآلخر فاملعىن ملا صح أن يضم 
لوال للفظ الثاين ألن صحة إىل معىن حينما يكون مدلوال ألحد اللفظني ال بد وأن يبقى بتلك الصفة حال كونه مد

  الصم من عوارض املعاين ال من عوارض األلفاظ 
  واحلق أن ذلك غري واجب ألن صحة الضم قد تكون من 



عوارض األلفاظ ألن املعىن الذي يعرب عنه يف العربية بلفظ من يعرب عنه يف الفارسية بلفظ آخر فإذا قلت خرجت من 
  ن وحدها مبرادفها من الفارسية مل جيز الدار استقام الكالم ولو أبدلت صيغة م

  فهذا االمتناع ما جاء من قبل املعاين بل من قبل األلفاظ 
  وإذا عقل ذلك يف لغتني فلم ال جيوز مثله يف لغة واحدة 

املسألة الرابعة إذا كان أحد املترادفني أظهر كان اجللي بالنسبة إىل اخلفي شرحا له ورمبا انعكس األمر بالنسبة إىل 
  وم آخرين ق

  وزعم كثري من املتكلمني أنه ال معىن للحد إال ذلك 

  فقالوا احلد تبديل لفظ خفي بلفظ أوضح منه تفهيما للسائل 
وليس األمر كما ذكروه على االطالق بل املاهية املفردة إذا حاولنا تعريفها بداللة املطابقة مل يكن إال على الوجه 

  الذي ذكروه 
  املسألة اخلامسة 

  تأكيد وأحكامه يف ال
  وفيه أحباث 

  األول التأكيد هو اللفظ املوضوع لتقوية ما يفهم من لفظ آخر 

الثاين الشيء إما أن يؤكد بنفسه أو بغريه فاألول كقوله عليه الصالة و السالم واهللا ألغزون قريشا واهللا ألغزون 
  قريشا واهللا ألغزون قريشا 

  والثاين على ثالثة أقسام 
  يد إما ان خيتص هبا املفرد وهو لفظ النفس و العني أو املثىن وهو كال وكلتا فإن لفظة التأك

  أو اجلمع وهو أمجعون أكتعون أبصعون والكل وهو أم الباب 
  وقد يكون داخال على اجلمل مقدما عليها كصيغة إن وما جيري جمراها 
والنزاع إما أن يقع يف جوازه عقال أو يف الثالث يف حسن استعماله واخلالف فيه مع املالحدة الطاعنني يف القرآن 

  وقوعه 
  أما اجلواز فهو معلوم بالضرورة ألن التأكيد يدل على شدة اهتمام القائل بذلك الكالم 

  وأما الوقوع فاستقراء اللغات بأسرها يدل عليه 
  ليها واعلم أن التأكيد وان كان حسنا إال أنه مىت أمكن محل الكالم على فائدة زائدة وجب صرفه إ

الرابع يف فوائد التأكيد وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل ذكرها يف باب العموم عند استدالل الواقفية حبسن التأكيد على 
  االشتراك واهللا أعلم 

  الباب اخلامس

  يف االشتراك



  اللفظ املشترك هو اللفظ املوضوع حلقيقتني خمتلفتني أو أكثر وضعا أوال من حيث مها كذلك 
  ع حلقيقتني خمتلفتني احترزنا به عن األمساء املفردة فقولنا املوضو

  وقولنا وضعا أوال احترزنا به عما يدل على الشيء باحلقيقة وعلى غريه باجملاز 
  وقولنا من حيث مها كذلك احترزنا به عما يدل على الشيء باحلقيقة وعلى غريه باجملاز 

  ء فإنه يتناول املاهيات املختلفة لكن ال من حيث وقولنا من حيث مها كذلك احترزنا به عن اللفظ املتواطي

  إهنا خمتلفة بل من حيث إهنا مشتركة يف معىن واحد 
  املسألة األوىل 

  يف بيان امكانه ووجوده 
  وجود اللفظ املشترك إما أن يكون واجبا أو ممتنعا أو جائزا وقال بكل واحد من هذه األقسام قائل 

  بأمرين  أما القائلون بالوجوب فقد احتجوا
  األول أن األلفاظ متناهية واملعاين غري متناهية واملتناهي إذا وزع على غري املتناهي لزم االشتراك 

  و إمنا قلنا إن األلفاظ متناهية ألهنا مركبة من احلروف املتناهية واملركب من املتناهي متناهي 
  ين وهي غري متناهية وإمنا قلنا إن املعاين غري متناهية ألن األعداد أحد أنواع املعا

  وأما أن املتناهي إذا وزع على غري املتناهي حصل االشتراك فهو معلوم بالضرورة 
  الثاين أن األلفاظ العامة كالوجود والشيء ال بد منها يف اللغات 

مث قد ثبت أن وجود كل شيء نفس ماهيته فيكون كل شيء خمالفا لوجود اآلخر فيكون قول املوجود عليها 
  اك باالشتر

واجلواب عن األول بعد تسليم املقدمتني الباطلتني أن نقول األمور اليت يقصدها املسمون بالتسمية متناهية فإهنم ال 
يشرعون يف أن يسموا كل واحد من األمور اليت ال هناية هلا فإن ذلك مما ال خيطر بباهلم فكيف يقصدون تسميتها بل 

  كن أن يكون لكل واحد منها اسم مفرد ال يقصدون إال إىل تسمية أمور متناهية ومي

وأيضا فكل واحد من هذه األلفاظ املتناهية إن دل على معان متناهية مل يكن مجيع األلفاظ املتناهية داال على معان 
  غري متناهية ألن املتناهي إذا ضوعف مرات متناهية كان الكل متناهيا 

  ة فالقول به مكابرة وإن دل كل واحد منها أو بعضها على معان غري متناهي
وعن الثاين أنا ال نسلم أن األلفاظ العامة ضرورية يف اللغات وإن سلمنا ذلك ال نسلم أن الوجود غري مشترك يف 

  املعىن 
  وإن سلمنا لكن مل ال جيوز اشتراك املوجودات بأسرها يف حكم واحد سوى الوجود وهو املسمى بتلك اللفظ العامة 

  فقد قالوا أما القائلون باالمتناع 

املخاطبة باللفظ املشترك ال تفيد فهم املقصود على سبيل التمام وما يكون كذلك كان منشأ للمفاسد على ما سيأيت 
  تقريره يف مسألة أن األصل عدم االشتراك وما يكون منشأ للمفاسد وجب أن ال يكون 

  واجلواب 
لكن هذا القدر ال يوجب نفيه ألن أمساء األجناس غري  ال نزاع يف أنه ال حيصل الفهم التام من مساع اللفظ املشترك



دالة على أحوال تلك املسميات ال نفيا وال اثباتا واألمساء املشتقة ال تدل على تعني املوصوفات ألبتة ومل يلزم من 
  ذلك جزم القول بأهنا غري موضوعة فكذا هاهنا 

  ثانيا واذا بطل هذان القوالن فنحن نبني االمكان أوال مث الوقوع 
  أما بيان االمكان فمن وجهني 

األول أن املواضعة تابعة ألغراض املتكلم وقد يكون لالنسان غرض يف تعريف غريه شيئا على التفصيل وقد يكون 
غرضه تعريف ذلك الشيء على االمجال حبيث يكون ذكر التفصيل سببا للمفسدة كما روي عن أيب بكر رضي اهللا 

أله عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقت ذهاهبما إىل الغار من هو فقال رجل عنه أنه قال للكافر الذي س
يهديين السبيل وألنه رمبا ال يكون املتكلم واثقا بصحة الشيء على التعيني إال أنه يكون واثقا بصحة وجود أحدمها 

  ال حمالة 

ن أي معىن يصح فله أن يقول إنه كان فحينئذ يطلق اللفظ املشترك لئال يكذب وال يكذب وال يظهر جهله بذلك فإ
  مرادي 

الثاين أن ما ذكروه من املفاسد لو صح فإمنا يقدح يف أن يضع الواضع لفظا ملعنيني على سبيل االشتراك لكنه جيوز 
أن يوجد املشترك بطريق آخر وهو أن تضع قبيلة امسا لشيء وقبيلة أخرى ذلك االسم لشيء آخر مث يشيع 

  موضوعا للمعنيني من جهة القبيلتني  الوضعان وخيفى كونه
و أما الوقوع فمن الناس من قال إن كل ما يظن مشتركا فهو إما أن يكون متواطئا أو يكون حقيقة يف أحدمها جمازا 

  يف اآلخر كالعني فإنه وضع أوال للجارحة املخصوصة مث نقل إىل الدينار إلنه يف الغرة والصفاء كتلك 

  ا يف الصفاء والضياء كتلك اجلارحة وإىل املاء لوجود املعنيني فيه اجلارحة وإىل الشمس ألهن
  وعندنا أن كل ذلك ممكن واألغلب على الظن وقوع املشترك 

والدليل عليه أنا إذا مسعنا القرء مل نفهم أحد املعنيني من غري تعيني بل بقي الذهن مترددا ولو كان اللفظ متواطئا أو 
  خر ملا كان كذلك حقيقة يف أحدمها جمازا يف اآل

  فإن قلت مل ال جيوز أن يقال كان حقيقة يف أحدمها جمازا يف اآلخر مث خفي ذلك 
قلت أحكام اللغات ال تنتهي إىل القطع املانع من االحتماالت البعيدة وما ذكرمتوه ال ينفي كونه حقيقة فيهما اآلن 

  وهو املقصود واهللا أعلم 

  املسألة الثانية 
  ملشترك يف أقسام اللفظ ا

املفهومان إما أن يكونا متباينني كالطهر واحليض املسميني بالقرء أوال يكونا متباينني بل يكون بينهما تعلق وحينئذ ال 
  خيلو إما أن يكون أحدمها جزءا من اآلخر أو ال يكون 

احلالة هذه يكون فاألول مثل ما إذا مسي معىن عام باسم ومسي معىن خاص حتته بذلك االسم فوقوع االسم عليهما و
باالشتراك مثل املمكن اذا قيل لغري املمتنع و قيل لغري الضروري فإن غري املمتنع أعم من غري الضروري فإذا قيل 

  املمكن عليهما فهو باالشتراك 



  وأيضا فقوله على اخلاص وحده قول باالشتراك أيضا بالنظر إىل ما فيه من املفهومني املختلفني 
  مها جزءا من اآلخر فال بد وأن يكون أحدمها صفة لآلخر وهو كما إذا مسي شخص أسود اللون وأما إن مل يكن احد

باألسود فان قول األسود عليه من حيث إنه لقب ومن حيث إنه مشتق باالشتراك مث إذا نسبت ذلك الشخص إىل 
ه كان االسود مقوال عليه القار فإن اعتربت لونه كان األسود مقوال عليه وعلى القار بالتواطؤ وإن اعتربت امس

  وعلى القار باالشتراك 
دقيقة ال جيوز أن يكون اللفظ مشتركا بني عدم الشيء وثبوته ألن اللفظ ال بد وأن يكون حبال مىت أطلق أفاد شيئا 

  وإال كان عبثا واملشترك بني النفي واالثبات ال يفيد إال التردد بني النفي واالثبات وهذا معلوم لكل أحد 
  ألة الثالثة املس

  يف سبب وقوع االشتراك 
  السبب األكثري هو أن تضع كل واحدة من 

  القبيلتني تلك اللفظة ملسمى آخر مث يشتهر الوضعان فيحصل االشتراك 
واألقلي هو أن يضعه واضع واحد ملعنيني ليكون املتكلم متمكنا من التكلم باجململ وقد سبق يف الفصل السالف أن 

  مل من مقاصد العقالء ومصاحلهم التكلم بالكالم اجمل
  وأما السبب الذي يعرف به كون اللفظ مشتركا فذلك إما الضرورة وهو ان يسمع تصريح أهل اللغة به 

  وإما النظر وذلك أنا سنذكر إن شاء اهللا تعاىل الطرق 

إىل معنيني خمتلفني  الدالة على كون اللفظة حقيقة يف مسماها فاذا وجدت تلك الطرق يف اللفظة الواحدة بالنسبة
  حكمنا باالشتراك 

  ومن الناس من ذكر فيه طريقني آخرين 
أحدمها أن حسن االستفهام يدل على االشتراك ألن االستفهام عبارة عن طلب الفهم وطلب الشيء حال حصوله 

  حمال 
  والفهم إمنا ال يكون حاصال لو كان اللفظ مترددا بني املعنيني 

  فظ يف معنيني ظاهرا يدل على كونه حقيقة فيهما وذلك يقتضي االشتراك الثاين قالوا استعمال ال
  واعلم أنا سنبني ان شاء اهللا تعاىل يف باب العموم أن هذين الطريقني ال يدالن على االشتراك 

  املسألة الرابعة 
  يف أنه ال جيوز استعمال املشترك املفرد يف معانيه على اجلمع 

  ر رضي اهللا عنهما إىل جوازه وهو قول اجلبائي والقاضي وذهب الشافعي والقاضي أبو بك

  عبد اجلبار بن أمحد 
  وذهب آخرون إىل امتناعه وهو قول أيب هاشم وأيب احلسني البصري والكرخي 



  مث اختلفوا فمنهم من منع منه ألمر يرجع إىل القصد 
  ومنهم من منع منه ألمر يرجع إىل الوضع وهو املختار 

ليل ال بد من مقدمة وهي أنه ليس يلزم من كون اللفظ موضوعا ملعنيني على البدل أن يكون وقبل اخلوض يف الد
موضوعا هلما مجيعا وذلك ألنا نعلم بالضرورة املغايرة بني اجملموع وبني كل واحد من أفراده وال يلزم أن يكون 

حد من الشيئني مسمى باسم كون اجملموع مساويا لكل واحد من أفراده يف مجيع األحكام فال يلزم من كون كل وا
  جمموعهما مسمى به 

اذا ثبتت هذه املقدمة فالدليل على ما قلنا أن الواضع إذا وضع لفظا ملفهومني على االنفراد فإما أن يكون قد وضعه 
  مع ذلك جملموعهما أو ما وضعه هلما 

   غري ما وضع له وإنه غري جائز فإن قلنا إنه ما وضعه للمجموع فاستعماله الفادة اجملموع استعمال اللفظ يف
  وإن قلنا إنه وضعه للمجموع فال خيلو إما أن يستعمل إلفادة اجملموع وحده أو إلفادته مع إفادة األفراد 

فان كان األول مل يكن اللفظ إال ألحد مفهوماته ألن الواضع إن كان وضعه بازاء أمور ثالثة على البدل وأحدها 
  ظ فيه وحده ال يكون استعماال للفظ يف كل واحد من مفهوماته ذلك اجملموع فاستعمال اللف

  فان قلت إنه يستعمل يف إفادة اجملموع واألفراد على اجلمع فهو حمال ألن افادته للمجموع معناه 

أن االكتفاء ال حيصل إال هبما وافادته للمفرد معناه أنه حيصل االكتفاء بكل واحد منهما وحده وذلك مجع بني 
  وهو حمال  النقيضني

  فثبت أن اللفظ املشترك من حيث إنه مشترك ال ميكن استعماله يف إفادة مفهوماته على سبيل اجلمع 
  و احتج اجملوزون بأمور 

أحدها أن الصالة من اهللا رمحة ومن املالئكة استغفار مث إن اهللا تعاىل أراد هبذه اللفظة كال معنييها يف قوله تعاىل إن 
  على النيب  اهللا ومالئكته يصلون

و ثانيها قوله تعاىل أمل تر أن اهللا يسجد له من يف السماوات ومن يف األرض والشمس والقمر والنجوم واجلبال 
  والشجر والدواب 

أراد بالسجود ها هنا اخلضوع ألنه هو املقصود من الدواب وأراد به أيضا وضع اجلبهة على األرض ألن ختصيص 
عداهم ممن حق عليه العذاب مع استوائهم يف السجود مبعىن اخلشوع يدل على أن كثري من الناس بالسجود دون ما 

  الذي خصوا به من السجود هو وضع اجلبهة على األرض فقد صار املعنيان مرادين 
  وثالثها قوله تعاىل واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء إذا أراد به احليض والطهر ألن املرأة إذا كانت من أهل 

  هاد فاهللا تعاىل أراد منها االعتداد بكل واحد منهما بدال عن اآلخر بشرط أن يؤدي اجتهادها إليه أو إىل اآلخر االجت
  ورابعها قال سيبويه قول القائل لغريه الويل لك دعاء وخرب فجعله مفيدا لكال األمرين 

  واجلواب عن هذه الوجوه بأسرها 
كما هي موضوعة لآلحاد فهي موضوعة للجمع وإال لكان اهللا  أن ما ذكروه لو صح لدل على أن هذه األلفاظ

  تعاىل قد استعمل اللفظ يف غري مفهومه وهو غري جائز 
  وعلى هذا التقدير يكون استعماله إلفادة اجلمع استعماال له يف 



  إفادة أحد موضوعاته ال يف إفادة الكل على ما بيناه واهللا أعلم 
  فرعان 
  األول 

  ال املفرد املشترك يف مجيع مفهوماته جوز ذلك يف لفظ اجلمع بعض من أنكر استعم
  أما يف جانب االثبات فكقوله للمرأة اعتدي باألقراء 

واحلق أنه ال جيوز ألن قوله اعتدي باألقراء معناه اعتدي بقرء وقرء وقرء وإذا مل يصح أن يفاد بلفظ القرء كال 
  يد اال عني فائدة االفراد املدلولني مل يصح ذلك أيضا يف اجلمع الذي ال يف
  و أما يف جانب النفي فكذلك ايضا وفيه احتمال 

  ألنا إمنا منعناه من إفادة املعنيني يف جانب اإلثبات ملا قلنا إن الواضع ما وضعه هلما مجيعا 
  و أما يف جانب النفي فلم يقم دليل قاطع على أن الواضع ما استعلمه يف إفادة نفيهما مجيعا 

اب عنه بأن النفي ال يفيد إال رفع مقتضى االثبات فإذا مل يفد يف جانب اإلثبات إال أمرا واحدا مل يرتفع وميكن أن جي
  عند حرف النفي إال املعىن الواحد 

فأما إن أريد محله على أن املراد منه ال تعتدي مبا هو مسمى األقراء فحينئذ يكون كون احليض والطهر مسمى 
  ا بينهما فيكون بالقرء وصفا معقوال مشترك

  اللفظ على هذا التقدير متواطئا ال مشتركا 
  الثاين 

  أنا لو جوزنا أن يفاد باللفظ املشترك مجيع معانيه فإنه ال جيب ذلك 
ونقل عن الشافعي رضي اهللا عنه والقاضي أيب بكر أهنما قاال املشترك إذا جترد عن القرائن املخصصة وجب محله 

ألنه إن مل يكن موضوعا للمجموع فال جيوز استعماله فيه وإن كان موضوعا له فهو أيضا على مجيع معانيه وفيه نظر 
موضوع لكل واحد من األفراد واللفظ دائر بني كل واحد من الفردين وبني اجملموع فيكون اجلزم بإفادته 

  للمجموع دون كل واحد من الفردين ترجيحا ألحد اجلائزين على اآلخر من غري مرجح وهو حمال 
  فإن قلت محله على اجملموع أحوط فيكون األخذ به واجبا 

  قلت القول باالحتياط سنتكلم عليه إن شاء اهللا تعاىل 

  املسألة اخلامسة 
  يف أن األصل عدم االشتراك 

  ونعىن به أن اللفظ مىت دار بني االشتراك وعدمه كان األغلب على الظن عدم االشتراك 
  ويدل عليه وجوه 
ل االشتراك لو كان مساويا الحتمال االنفراد ملا حصل التفاهم بني أرباب اللسان حالة التخاطب أحدها أن احتما

  يف أغلب األحوال من غري استكشاف وقد علمنا حصول ذلك فكان الغالب حصول احتمال االنفراد 
حتمال أن يقال إن تلك وثانيها لو مل يكن االشتراك مرجوحا ملا بقيت األدلة السمعية مفيدة ظنا فضال عن اليقني ال

  األلفاظ مشتركة بني ما ظهر لنا منها وبني غريه 



  وعلى هذا التقدير حيتمل أن يكون املراد غري ما ظهر لنا 
  وحينئذ ال يبقى التمسك بالقرآن واألخبار مفيدا للظن فضال عن العلم 

  ثرة تفيد ظن الرجحان وثالثها أن االستقراء دل على أن الكلمات يف األكثر مفردة ال مشتركة والك
  فان قلت ال نسلم أن الكلمات يف األكثر مفردة ألن الكلمة إما حرف أو فعل أو اسم 

  أما احلرف فكتب النحو شاهدة بأنه مشترك 
  وأما الفعل فهو إما املاضي أو املستقبل أو األمر 

   الدعاء وألن صيغة املضارع مشتركة أما املاضي واملستقبل فهما مشتركان ألهنما تارة يستعمالن يف اخلرب وأخرى يف

  بني احلال واالستقبال وأما صيغة إفعل فالقول بأهنا مشتركة بني الوجوب والندب مشهور 
  وأما األمساء ففيها اشتراك كثري 

  فإذا ضممنا اليها األفعال واحلروف كانت الغلبة لالشتراك 
ل أنه لو كان االشتراك أغلب ملا حصل فهم غرض املتكلم قلت األصل يف األلفاظ األمساء واالشتراك نادر فيها بدلي

  يف األكثر وملا مل يكن كذلك علمنا أن الغالب عدم االشتراك 
  ورابعها أن االشتراك خيل بفهم القائل والسامع وذلك يقتضي أن ال يكون موضوعا 

  بيان أنه يقتضي اخللل يف الفهم 
  أما يف حق السامع فمن وجهني 

  من الكالم حصول الفهم وهو غري حاصل يف املشترك لتردد الذهن بني مفهوماته األول أن الغرض 

الثاين أن سامع اللفظ املشترك رمبا يتعذر عليه االستكشاف إما ألنه يهاب املتكلم أو ألنه يستنكف عن السؤال وإذا 
سببا جلهل مجع كثري وهلذا قال  مل يستكشف فرمبا محله على غري املراد فيقع يف اجلهل مث رمبا ذكره لغريه فيصري ذلك

  أصحاب املنطق إن السبب األعظم يف وقوع األغالط حصول اللفظ املشترك 
وأما يف حق القائل فألن االنسان إذا تلفظ باللفظ املشترك احتاج يف تفسريه إىل أن يذكره بامسه املفرد فيقع تلفظه 

  باللفظ املشترك عبثا وألنه رمبا ظن أن السامع 

قرينة الدالة على تعيني املراد مع أن السامع مل يتنبه له فيحصل الضرر كمن قال لعبده أعط الفقري عينا على متنبه لل
  ظن أنه يفهم أن مراده املاء مث إنه يعطيه الذهب فيتضرر السيد به 

تضاء فثبت هبذه الوجوه أن االشتراك منشأ للمفاسد فهذه املفاسد إن مل تقتض امتناع الوضع فال أقل من اق
  املرجوحية 

وخامسها أن االنسان مضطر يف بقائه إىل استعمال املفردات وال حاجة به إىل املشترك فيكون املفرد أغلب يف 
  الوجود ويف الظن 

بيان احلاجة إىل املفردات أن اإلنسان ال يستقل بتكميل مهمات معيشته بدون االستعانة بغريه واالستعانة بالغري ال 
  تتم إال 

  لغري على حاجته وقد عرفت أن ذلك ال حيصل إال باأللفاظ وذلك التعريف ال حيصل إال باأللفاظ املفردة بإطالع ا
وإمنا قلنا إن احلاجة إىل املشترك غري ضرورية ألهنم إن احتاجوا إىل التعريف االمجايل أمكنهم ذكر تلك املفردات مع 



  لفظ الترديد وحينئذ حيصل املطلوب يف اللفظ املشترك 
  ذا ظهرت املقدمتان ثبت رجحان املفرد على املشترك يف الوجود ويف الذهن وهو املطلوب واهللا أعلم وإ

  املسألة السادسة 
  فيما يعني مراد الالفظ باللفظ املشترك 

  اللفظ املشترك إما أن توجد معه قرينة خمصصة أو ال توجد 

  فإن مل توجد بقي جممال ملا ثبت من امتناع محله على الكل 
إن وجدت القرينة فتلك القرينة إما أن تدل على حال كل واحد من مسميات اللفظ الغاءا أو اعتبارا أو على حال و

البعض الغاءا أو اعتبارا وإما على حال الكل م حيث هو كل الغاءا أو اعتبارا فهو مندرج حتت حال البعض ألن 
ث هو كل كان الكل أحد األمور املسماة به فتكون اللفظ إذا كان مفيدا لكل واحد من تلك األفراد وللكل من حي

  القرينة الدالة عليه الغاءا أو اعتبارا دالة على حال بعض ما اندرج حتت تلك اللفظة 

  ف أما القسم األول وهو ما يفيد اعتبار كل واحد من تلك املعاين فتلك املعاين إما أن تكون متنافية أو ال تكون 
  مترددا بينها كما كان إىل أن يظهر املرجح  فان كانت متنافية بقي اللفظ

وإن مل تكن متنافية ف قال بعضهم األدلة املقتضية حلمل اللفظة على كل معانيها معارضة للدليل املانع من محل 
  اللفظ املشترك على كل معانيه فتعترب بينهما الترجيحات 

  انيه داللة قاطعة فال تقبل املعارضة وهذا خطأ ألن الداللة املانعة من محل اللفظ املشترك على كل مع
  سلمنا قبوله للمعارضة لكن ال معارضة ها هنا فان الدليلني اذا اقتضيا محل اللفظ على كال مدلوليه أمكن أن 

يكون اللفظ كما كان موضوعا لكل واحد منهما باالشتراك فهو أيضا موضوع للجميع أو أن املتكلم قد تكلم به 
مالني زال التعارض وإذا بطل التعارض ثبت أنه مىت قامت الداللة على كون كل واحد مرتني و مع هذين االحت

  منهما مرادا وجب محله عليهما 
  القسم الثاين 

  وهو الذي يكون مفيدا الغاء كل واحد من تلك املعاين وحينئذ جيب محل اللفظ على جمازات تلك احلقائق امللغاة 
امللغاة حبال لو مل تقم الداللة على إلغائها كان البعض أرجح من البعض أو ليس مث ال خيلو إما أن تكون تلك احلقائق 

  األمر كذلك 

  فان كان األول فمجازاهتا إما أن تكون متساوية يف القرب أو ال تكون متساوية 
  فان تساوت اجملازات يف القرب وكانت إحدى احلقيقتني راجحة كان جماز احلقيقة الراجحة راجحا 

  اجملازات نظر فان كان جمازا احلقيقة الراجحة راجحا فال كالم يف رجحانه  وان تفاوتت
وان كان جماز احلقيقة املرجوحة راجحا وقع التعارض بني اجملازين ألن هذا اجملاز وإن كان راجحا إال أن حقيقته 

  مرجوحة 
  وذلك اجملاز وإن كان مرجوحا إال أن حقيقته راجحة 

  ه رجحان فيصار إىل الترجيح فقد اختص كل واحد منهما بوج
  وأما إن كانت احلقائق متساوية فإما أن يكون أحد اجملازين 



  أقرب إىل حقيقته من اجملاز اآلخر أو ال يكون 
  فان كان األول وجب العمل باألقرب 

عانيه سواء وإن كان الثاين بقيت اللفظة مترددة بني جمازات تلك احلقائق ملا ثبت من امتناع محل اللفظ على جمموع م
  كانت حقيقية أو جمازية 

  القسم الثالث 
  وهو الذي يدل على الغاء البعض 

  فاللفظة املشتركة إما أن تكون مشتركة بني معنيني فقط أو أكثر 
فإن كان األول فقد زال اإلمجال ألن اللفظ ملا وجب محله على معىن وال معىن له إال هذان وقد تعذر محله على ذلك 

  لى هذا فيتعني محله ع
  وان كان الثاين وهو أن تكون املعاين أكثر من واحد 

  قي فعند قيام الدليل على إلغاء واحد منها بقي اللفظ جممال يف البا
  وأما القسم الرابع 

  وهو الذي يدل على اعتبار البعض فهذا يزيل اإلمجال سواء كانت اللفظة مشتركة بني معنيني أو أكثر 
  املسألة السابعة 

  يف أنه جيوز حصول اللفظ املشترك يف كالم اهللا تعاىل وكالم رسوله صلى اهللا عليه و سلم 
واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء ويف قوله تعاىل والليل إذا  والدليل على جوازه وقوعه وهو يف قوله تعاىل

  عسعس فانه مشترك 

  بني االقبال واالدبار 
  واحتج املانع بأن ذلك اللفظ إما أن يكون املراد منه حصول الفهم أو ال يكون 

  والثاين عبث 
  و مع بيانه واألول ال خيلو إما أن يكون املراد منه حصول الفهم بدون بيان املقصود أ

  واألول تكليف ما ال يطاق 
  والثاين ال خيلو إما أن يكون البيان مذكورا معه أو ال يكون 
  فان كان األول كان تطويال من غري فائدة وهو سفه وعبث 

  وإن كان الثاين أمكن أن ال يصل البيان إىل املكلف فحينئذ يبقى اخلطاب جمهوال 
  واجلواب 

  ما يريد  ٢ا يف أن اهللا تعاىل يفعل ما يشاء وحيكم أن هذا غري وارد على مذهبن
  وأما اجلواب على أصول املعتزلة فسيأيت يف مسألة تأخري البيان عن وقت اخلطاب ان شاء اهللا تعاىل 

  الباب السادس

  يف احلقيقة واجملاز



  وهو مرتب على مقدمة وثالثة أقسام 
  أما املقدمة ففيها ثالثة مسائل 

  فسري لفظيت احلقيقة واجملاز يف أصل اللغة أما احلقيقة فهي فعلية من احلق املسألة األوىل يف ت
  وجيب البحث ها هنا عن أمرين 

أحدمها أن احلق يف اللغة هو الثابت ألنه يذكر يف مقابلته الباطل فإذا كان الباطل هو املعدوم وجب أن يكون احلق 
  هو الثابت 

  حبثان وثانيهما البحث عن وزن الفعيلة وفيه أيضا 
األول أن الفعيل قد يكون مبعىن املفعول وقد يكون مبعىن الفاعل فعلى التقدير األول معىن احلقيقة املثبتة وعلى 

  التقدير الثاين الثابتة 
  الثاين أن الياء يف الفعلية لنقل اللفظ من الوصفية إىل االمسية الصرفة فال يقال شاة أكيلة ونطيحة 

جلواز الذي هو التعدي يف قوهلم جزت موضع كذا أو من اجلواز الذي هو قسيم الوجوب وأما اجملاز فهو مفعل من ا
واالمتناع وهو يف التحقيق راجع إىل األول ألن الذي ال يكون واجبا وال ممتنعا كان مترددا بني الوجود والعدم 

موضوعه األصلي شبيه باملنتقل  فكأنه ينتقل من الوجود إىل العدم أو من العدم إىل الوجود فاللفظ املستعمل يف غري
  عن موضوعه 

  فال جرم مسي جمازا 
  املسألة الثانية 

  يف حد احلقيقة واجملاز 
أحسن ما قيل يف ما ذكره أبو احلسني وهو أن احلقيقة ما أفيد هبا ما وضعت له يف أصل االصطالح الذي وقع 

  التخاطب به وقد دخل فيه احلقيقة اللغوية والعرفية والشرعية 
جملاز ما أفيد به معىن مصطلح عليه غري ما اصطلح عليه يف أصل تلك املواضعة اليت وقع التخاطب هبا لعالقة بينه وا

  وبني األول 
  وهذا القيد األخري مل يذكره أبو احلسني و ال يد منه فإنه لوال العالقة ملا كان جمازا بل كان وضعا جديدا 

  من يقول وقوله معىن مصطلح عليه إمنا يصح على قول 

  اجملاز ال بد فيه من الوضع فأما من مل يقل به فيجب عليه حذفه 
  وأما قوله غري ما اصطلح عليه يف أصل تلك املواضعة ففيه سؤال وذلك أنه يقتضي خروج االستعارة عن حد اجملاز 

نا مسيناه باسم األسد أال بيانه أنا إذا قلنا على وجه االستعارة رأيت أسدا فالتعظيم احلاصل من هذه االستعارة ليس أل
ترى أنا لو جعلنا األسد علما له مل حيصل التعظيم ألبتة بل التعظيم إمنا حصل ألنا قدرنا يف ذلك الشخص صريورته 

يف نفسه أسدا لبلوغه يف الشجاعة اليت هي خاصية األسد إىل الغاية القصوى فلما قدرنا أنه صار أسدا يف نفسه 
  لى هذا التقدير ال يكون اسم األسد مستعمال يف غري موضوعه األصلي أطلقنا عليه اسم األسد وع

  وجوابه أنه يكفي يف حتصيل التعظيم أن يقدر أنه حصل 



  له من القوة مثل ما لألسد فيكون استعمال لفظ األسد فيه استعماال للفظ يف غري موضوعه األصلي 
  سدة وأعلم أن الناس ذكروا يف تعريف احلقيقة واجملاز وجوها فا

  أحدها ما ذكره أبو عبد اهللا البصري أال وهو أن احلقيقة ما انتظم لفظها معناها من غري زيادة وال نقصان وال نقل 
  واجملاز هو الذي ال ينتظم لفظه معناه إما لزيادة أو لنقصان أو لنقل 

  فالذي يكون للزيادة هو الذي ينتظم عند اسقاط الزيادة 

  فإنا لو أسقطنا الكاف استقام املعىن كقوله تعاىل ليس كمثله شيء 
والذي يكون للنقصان هو الذي ينتظم الكالم عند الزيادة كقوله تعاىل واسئل القرية ولو قيل واسئل أهل القرية 

  صح الكالم 
  والذي يكون ألجل النقل قوله رأيت أسدا وهو يعين الرجل الشجاع 

لنقصان إمنا كان جمازا ألنه نقل عن موضوعه األصلي إىل موضوع وأعلم ان هذا التعريف خطأ ألن اجملاز بالزيادة وا
  آخر يف املعىن ويف االعراب وإذا كان كذلك مل جيز جعلهما قسمني يف مقابلة النقل 

أما يف املعىن فألن قوله تعاىل ليس كمثله شيء يفيد نفي مثل مثله وهو باطل ألنه يقتضي نفيه تعاىل تعاىل اهللا عن 
ل عن هذا املعىن إىل نفي املثل وكذلك قوله تعاىل واسئل القرية موضوع لسؤال القرية وقد نقل إىل ذلك إال أنه نق

  أهلها 

وأما يف االعراب فألن الزيادة والنقصان مىت مل يغري اعراب الباقي مل يكن ذلك جمازا فإنك إذا قلت جاءين زيد 
د اللفظني لداللة الثاين عليه لكن ملا مل يكن احلذف وعمرو فهو يف األصل جاءين زيد وجاءين عمرو إال أنه حذف أح

  سببا لتغيري اإلعراب مل حيكم عليه بكونه جمازا 
  وهكذا الكالم يف جانب الزيادة 

  وأما إذا أوجبا تغيري االعراب كانا جمازين وذلك إمنا يتحقق عند نقل اللغة اللفظة من اعراب إىل اعراب آخر 
اهللا البصري ثانيا فقال احلقيقة ما أفيد هبا ما وضعت له واجملاز ما أفيد به غري ما وضع  وثانيها أيضا ما ذكره أبو عبد

  له وهذا أيضا باطل 
أما قوله يف احلقيقة إهنا ما أفيد هبا ما وضعت له فباطل ألنه يدخل يف احلقيقة ما ليس منها ألن لفظة الدابة إذا 

ت له يف أصل اللغة مع أنه بالنسبة إىل الوضع العريف جماز فقد استعملت يف الدودة والنملة فقد أفيد هبا ما وضع
  دخل اجملاز العريف فيما جعله حدا ملطلق احلقيقة وهو باطل 

  وقوله يف اجملاز إنه الذي أفيد به غري ما وضع له 

ة فقد دخلت فهو باطل باحلقيقة العرفية والشرعية فإن اللفظة أفيد هبا واحلالة هذه غري ما وضعت له يف أصل اللغ
  هذه احلقيقة يف اجملاز 

وأيضا فقوله ما أفيد به غري ما وضع له إما أن يكون املراد منه أنه أفيد به غري ما وضع له بدون القرينة أو مع 
  القرينة 

ظ واألول باطل ألن اجملاز ال يفيد ألبتة بدون القرينة و الثاين ينتقض مبا إذا استعمل لفظ السماء يف األرض فان اللف
  قد أفيد به غري ما وضع له مع أنه ليس ب جماز فيه وأيضا ينتقض باألعالم املنقولة 



  فإن قلت العلم ال يفيد 
قلت حق إن العلم ال يفيد يف املسمى صفة وليس حبق إنه ال يفيد أصال بل هو يفيد عني تلك الذات لكنه ال يفيد 

  صفة يف الذات 
  ة ما أقر وثالثها ما ذكره ابن جين وهو أن احلقيق

  يف االستعمال على أصل وضعه يف اللغة 
  واجملاز ما كان بضد ذلك 

  وهذا ضعيف ألن ما ذكره يف حد احلقيقة خترج عنه احلقيقة الشرعية والعرفية ومها يدخالن فيما جعله حد اجملاز 
أصل وضعه يف اللغة وهو  وأيضا فقوله و اجملاز ما كان بضد ذلك معناه أن اجملاز هو الذي ما أقر يف االستعمال على

  باطل وإال لكان استعمال لفظ األرض يف السماء جمازا 
  ورابعها ما ذكره عبد القاهر النحوي رمحه اهللا فقال 

احلقيقة كل كلمة أريد هبا عني ما وقعت له يف وضع واضع وقوعا ال يستند فيه إىل غريه كاألسد للبهيمة 
  املخصوصة 

  ما وقعت له يف وضع واضعها ملالحظة بني األول والثاين  واجملاز كل كلمة أريد هبا غري
وهذا التعريف أيضا ليس جبيد ألنه يقتضي خروج احلقيقة الشرعية والعرفية عن حد احلقيقة ودخوهلما يف حد اجملاز 

  وهو غري جائز 
  املسألة الثالثة 

  جماز  يف أن لفظيت احلقيقة واجملاز بالنسبة إىل املفهومني املذكورين حقيقة أو

  احلق أن هاتني اللفظتني يف هذين املفهومني جمازان حبسب أصل اللغة حقيقتان حبسب العرف 
بيان األول أما يف احلقيقة فألنا بينا أهنا مأخوذة من احلق وبينا أن احلق حقيقة يف الثابت مث إنه نقل إىل العقد املطابق 

القول املطابق لعني هذه العلة مث نقل إىل استعمال اللفظ يف ألنه أوىل بالوجود من العقد غري املطابق مث نقل إىل 
  موضوعه األصلي ألن استعماله فيه حتقيق لذلك الوضع فظهر أنه جماز واقع يف الرتبة الثالثة حبسب اللغة األصلية 

  و أما اجملاز فإطالقه على املعىن املذكور على سبيل اجملاز أيضا لوجهني 
  والتعدي وذلك  األول هو أن حقيقته العبور

  إمنا حيصل يف انتقال اجلسم من حيز إىل حيز فأما يف األلفاظ فال فثبت أن ذلك إمنا يكون على سبيل التشبيه 
الثاين هو أن اجملاز مفعل وبناء املفعل حقيقة إما يف املصدر أو يف املوضع فأما الفاعل فليس حقيقة فيه فاطالقه على 

  ا اللفظ املنتقل ال يكون إال جماز
  هذا إذا قلنا إن اجملاز مأخوذ من التعدي 

و أما إذا قلنا إنه مأخوذ من اجلواز كان حقيقة ال جمازا ألن اجلواز كما ميكن حصوله يف األجسام ميكن حصوله يف 
  األعراض 

  فاللفظ يكون موضوعا لذلك اجلواز ألنه موضوع جلواز أن يستعمل يف غري معناه األصلي فيكون حقيقة من هذين 



  الوجهني إال أنا قد ذكرنا أن اجلواز إمنا مسي جوازا جمازا عن معىن العبور والتعدي واهللا أعلم بالصواب 

  القسم األول

  يف أحكام احلقيقة 
  وفيه مسائل 

  املسألة األوىل 
  يف اثبات احلقيقة اللغوية 

  فيها وال معىن للحقيقة إال ذلك  والدليل عليه أن ها هنا ألفاظا وضعت ملعان وال شك أهنا قد استعملت بعد وضعها
واحتج اجلمهور عليه بأن اللفظ إن استعمل يف موضوعه األصلي فهو احلقيقة وان استعمل يف غري موضوعه األصلي 

  كان جمازا لكن اجملاز فرع احلقيقة ومىت وجد 

  الفرع وجد األصل فاحلقيقة موجودة ال حمالة 
  كونه موضوعا قبل ذلك ملعىن آخر  وهذا ضعيف ألن اجملاز ال يستدعي إال جمرد

  وستعرف أن اللفظ يف الوضع األول ال يكون حقيقة وال جمازا فاجملاز غري متوقف على احلقيقة 
  املسألة الثانية 

  يف احلقيقة العرفية 
  اللفظة العرفية هي اليت انتقلت عن مسماها إىل غريه بعرف االستعمال 

  اصا مث ذلك العرف قد يكون عاما وقد يكون خ
  وال شك يف إمكان القسمني إمنا النزاع يف الوقوع فنقول 

  أما القسم األول 
  فاحلق أن تصرفات أهل العرف منحصرة يف أمرين 

  أحدمها أن يشتهر اجملاز حبيث يستنكر معه استعمال 

  احلقيقة مث للمجاز جهات كما سيأيت تفصيلها ان شاء اهللا تعاىل 
  إليه مقامه كاضافتهم احلرمة إىل اخلمر وهي يف احلقيقة مضافة إىل الشرب منها حذف املضاف وإقامة املضاف 

  ومنها تسميتهم الشيء باسم شبيهه كتسميتهم حكاية كالم زيد بأنه كالم زيد 
ومنها تسميتهم الشيء باسم ما له به تعلق كتسميتهم قضاء احلاجة بالغائط الذي هو املكان املطمئن من األرض 

  بالرواية اليت هي اسم اجلمل الذي حيملها  وكتسميتهم املزادة
  وثانيهما ختصيص االسم ببعض مسمياته كالدابة فإهنا مشتقة من الدبيب مث إهنا اختصت ببعض البهائم و 

امللك مأخوذ من األلوكة وهي الرسالة مث اختص ببعض الرسل واجلن مأخوذ من االجنان مث اختص ببعض من يستتر 
  ة واخلابية موضوعتان ملا يستقر فيه الشيء وختبأ فيه مث خصصا بشيء معني عن العيون وكذا القارور

  فالتصرف الواقع على هذين الوجهني هو الذي ثبت من أهل العرف 
  ف أما على غري هذين الوجهني فلم يثبت عنهم فال جيوز إثباته 



صلة يف هذه األلفاظ عرفا والذي يدل على وجود هذا القدر من التصرف أن عالمات احلقيقة كما سنذكرها حا
  فوجب 

  كوهنا حقيقة فيه 
  و أما القسم الثاين 

وهو العرف اخلاص فهو ما لكل طائفة من العلماء من االصطالحات اليت ختصهم كالنقض والكسر والقلب واجلمع 
  والفرق للفقهاء 

  واجلوهر والعرض والكون للمتكلمني 
   والرفع و النصب واجلر للنحاة وال شك يف وقوعه

  املسألة الثالثة 
  يف احلقيقة الشرعية 

وهي اللفظة اليت استفيد من الشرع وضعها للمعىن سواء كان املعىن واللفظ جمهولني عند أهل اللغة أو كانا معلومني 
  لكنهم مل يضعوا ذلك االسم لذلك املعىن أو كان أحدمها جمهوال واآلخر معلوما 

  واتفقوا على إمكانه واختلفوا يف وقوعه 
  فالقاضي أبو بكر منع منه مطلقا 

  واملعتزلة أثبتوه مطلقا وزعموا أهنا منقسمة إىل أمساء أجريت على األفعال وهي الصالة والزكاة والصوم وغريها 
  وإىل أمساء أجريت على الفاعلني كاملؤمن والفاسق والكافر 

  وهذا الضرب يسمى باألمساء الدينية تفرقة بينهما 

  ألفعال وإن كان الكل على السواء يف أنه عرف شرعي وبني ما أجريت على ا
  واملختار إن اطالق هذه األلفاظ على هذه املعاين على سبيل اجملاز من احلقائق اللغوية 

  لنا 
  أن إفادة هذه األلفاظ هلذه املعاين لو مل تكن لغوية ملا كان القرآن كله عربيا وفساد الالزم يدل على فساد امللزوم 

ة فألن هذه األلفاظ مذكورة يف القرآن فلو مل تكن إفادهتا هلذه املعاين عربية لزم أن ال يكون القرآن كله أما املالزم
  عربيا 

  وأما فساد الالزم فلقوله تعاىل قرآنا عربيا وقوله تعاىل وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه 

مستعملة يف عني ما كان العرب يستعملوهنا فيه  فإن قيل هذا الدليل فاسد الوضع ألنه يقتضي أن تكون هذه األلفاظ
  وباالتفاق ليس كذلك 

فإن الصالة ال يراد هبا يف الشرع نفس الدعاء أو املتابعة فقط فإذن ما يقتضيه هذا الدليل ال تقولون به وما تقولون 
  به ال يقتضيه هذا الدليل فكان فاسدا 

تكن عربية لكنها يف اجلملة ألفاظ عربية فإهنم كانوا يتكلمون هبا يف  سلمنا أن إفادة هذه األلفاظ هلذه املعاين و إن مل
  اجلملة وإن كانوا يعنون هبا غري هذه املعاين واذا كان كذلك كانت هذه األلفاظ عربية 



  سلمنا أهنا إذا استعملت يف غري معانيها العربية ال تكون عربية لكن مل يلزم أن ال يكون القرآن عربيا 
األلفاظ قليلة جدا فال يلزم خروج القرآن بسببها عن كونه عربيا فإن الثور األسود ال ميتنع إطالق  بيانه أن هذه

اسم األسود عليه لوجود شعرات بيض يف جلده والشعر الفارسي يسمى فارسيا وان وجدت فيه كلمات كثرية 
  عربية 

  سلمنا ذلك لكن مل ال جيوز خروج كل القرآن عن كونه عربيا 
ات فهي ال تدل على أن القرآن بكليته عريب ألن القرآن يقال باالشتراك على جمموعه وعلى كل بعض منه وأما اآلي

  ألربعة أوجه 
  أحدها لو حلف أن ال يقرأ القرآن فقرأ آية حنث يف ميينه ولوال أن اآلية مسماة بالقرآن وإال ملا حنث 

أخوذ من القرأة أو القرء وهو اجلمع خالفناه فيما عدا هذا الثاين أن الدليل يقتضي أن يسمى كل ما يقرأ قرآنا ألنه م
  الكتاب فنتمسك به يف الكتاب مبجموعه وأجزائه 

الثالث أنه يصح أن يقال هذا كل القرآن وهذا بعض القرآن ولو مل يكن القرآن إال امسا للكل لكان األول تكرار 
  والثاين نقضا 

  ه قرآنا عربيا واملراد منه تلك السورة الرابع قوله تعاىل يف سورة يوسف إنا أنزلنا
  فثبت أن بعض القرآن قرآن وإذا ثبت هذا مل يلزم من كون القرآن عربيا كونه بالكلية كذلك 

سلمنا أن ما ذكرمت من الدليل يقتضي كون القرآن بالكلية عربيا لكنه معارض مبا يدل على أنه ليس بالكلية عربيا 
لسور ليست عربية واملشكاة من لغة احلبشة واالستربق و السجيل فارسيتان فإن احلروف املذكورة يف أوائل ا

  معربتان والقسطاس من لغة الروم 

  سلمنا أن ما ذكرمتوه يدل على مذهبكم لكنه معارض بأدلة أخرى من حيث االمجال والتفصيل 
  أما االمجال فهو أنه قد ثبت بالشرع معان مل تكن 

للعرب ال جيوز أن يضعوا له امسا وذا مل يكن هلا شيء من األسامي واحتيج إىل تعريفها ثابتة قبله وما مل يكن معقوال 
  فال بد من وضع األسامي هلا كالولد احلادث واألداة احلادثة 

  أما التفصيل فهو أن يتبني يف كل واحد من هذه األلفاظ أهنا مستعلمة ال يف معانيها األصلية 
  رة عن التصديق أما اإلميان فهو يف أصل اللغة عبا

  ويف الشرع عبارة عن فعل الواجبات ويدل عليه مثانية أوجه 
  األول أن فعل الواجبات هو الدين والدين هو االسالم واالسالم هو االميان ففعل الواجبات هو االميان 

حنفاء ويقيموا الصالة  و إمنا قلنا إن فعل الواجبات هو الدين لقوله تعاىل وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فقوله وذلك دين القيمة يرجع إىل كل ما تقدم فيجب أن يكون كل ما تقدم دينا 

  وإمنا قلنا إن الدين هو اإلسالم لقوله تعاىل إن الذين عند اهللا اإلسالم 
  وإمنا قلنا إن االسالم هو االميان لوجهني 



  ان غري االسالم ملا كان مقبوال ممن ابتغاه لقوله تعاىل ومن يبتغ غري االسالم دينا فلن يقبل منه أحدمها أن االميان لو ك
  والثاين أنه تعاىل استثىن املسلمني من املؤمنني يف قوله تعاىل فأخرجنا 

  من كان فيها من املؤمنني فما وجدنا فيها غري بيت من املسلمني ولوال االحتاد ملا صح االستثناء 
  اين قوله تعاىل وما كان اهللا ليضيع إميانكم قيل صالتكم الث

الثالث قوله تعاىل إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله إىل آخر اآلية مث إن اهللا تعاىل أمر الرسول صلى اهللا عليه و 
ويذمه فدل على أنه سلم يف آخر هذه اآلية ان يستغفر هلم والفاسق ال يستغفر له الرسول حال كونه فاسقا بل يلعنه 

  غري مؤمن 
  الرابع أن قاطع الطريق خيزى يوم القيامة واملؤمن ال خيزى يوم القيامة فقاطع الطريق ليس مبؤمن 

أما األول فألن اهللا تعاىل يدخله النار يوم القيامة وكل من كان كذلك فقد أخزي أما األول فلقوله تعاىل يف صفتهم 
  وهلم يف اآلخرة 

  عذاب عظيم 
  ا الثاين فلقوله تعاىل حكاية عنهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ومل يكذهبم فدل على صدقهم فيه وأم

  وإمنا قلنا إن املؤمن ال خيزى يوم القيامة لقوله تعاىل يوم ال خيزي اهللا النيب والذين آمنوا معه 
كلف به إال يف الوقت الذي يكون اخلامس لو كان االميان يف عرف الشرع عبارة عن التصديق ملا صح وصف امل

  مشتغال به على ما مر بيانه يف باب االشتقاق لكن ليس كذلك ألن من أتى بأفعال االميان ومل حيبطها يقال إنه 

  مؤمن بل حال كونه نائما يوصف بأنه مؤمن 
  جلبت والطاغوت السادس يلزم أن يوصف باالميان كل مصدق بأمر من األمور سواء كان مصدقا باهللا تعاىل أو با

  السابع من علم باهللا تعاىل مث سجد للشمس وجب أن يكون مؤمنا وباالمجاع ليس كذلك 
الثامن قوله تعاىل وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون أثبت االميان مع الشرك والتصديق بوحدانية اهللا ال جيامع 

  الشرك فاالميان غري التصديق 
  إما للمتابعة كما يسمى الطائر الذي يتبع السابق مصليا  أما الصالة فهي يف أصل اللغة

  وإما للدعاء كما يف قول الشاعر 
  وصلى على دهنا وارتسم ... 

أو لعظم الورك كما قال بعضهم الصالة إمنا مسيت صالة ألن العادة يف الصالة أن يقف املسلمون صفوفا فإذا ركعوا 
   كان رأس أحدهم عند صال اآلخر وهو عظم الورك

  مث إهنا يف الشرع ال تفيد شيئا من هذه املعاين الثالثة لوجهني 
  األول أنا إذا أطلقناها مل خيطر ببال السامع شيء من هذه الثالثة ومن شأن احلقيقة املبادرة إىل الفهم 

  ه الثاين أن صالة االمام واملنفردة صالة ومل يوجد فيها شيء من املتابعة وال يكون رأسه عند عظم ورك غري

  واذا انتقل االنسان من الدعاء إىل غريه ال يقال إنه فارق صالته 
  وألن صالة األخرس صالة وال دعاء فيها فدل على أن هذه اللفظة غري مستعملة يف معانيها اللغوية 



  وأما الزكاة فإهنا يف اللغة للنماء والزيادة ويف الشرع لتنقيص املال على وجه خمصوص 
  اللغة ملطلق االمساك وأما الصوم فإنه يف 

  ويف الشرع لالمساك املخصوص وال يتبادر الذهن عند مساعه إىل مطلق االمساك 
  و اجلواب 

  قوله الدليل فاسد الوضع ألنه يقتضي كون هذه األلفاظ موضوعة يف املعاين اليت كانت العرب يستعملوهنا فيها 

اين اليت كانت العرب يستعملوهنا فيها على سبيل احلقيقة قلنا هذا الدليل يقتضي كون هذه األلفاظ مستعملة يف املع
  فقط أو سواء كانت حقيقة أو جمازا 

  األول ممنوع والثاين مسلم 
  بيانه أن العرب كما كانوا يتكلمون باحلقيقة كانوا يتكلمون باجملاز 

أحد أجزاء هذا اجملموع ومن اجملازات املشهورة تسميتهم الشيء باسم جزئه كما يقال للزجني إنه أسود والدعاء 
املسمى بالصالة بل هو اجلزء املقصود لقوله تعاىل وأقم الصالة لذكري و ألن املقصود من الصالة التضرع 

  واخلضوع فال جرم مل يكن اطالق لفظ الصالة عليه خارجا عن اللغة 

  دود بالدليل املذكور فإن كان مذهب املعتزلة يف هذه األمساء الشرعية ذلك فقد ارتفع النزاع وإال فهو مر
فإن قلت من شرط اجملاز اللغوي تنصيص أهل اللغة على جتويزه وها هنا مل يوجد ذلك ألن هذه املعاين كانت معقولة 

  هلم فكيف ميكن أن يقال إهنم جوزوا نقل لفظ الصالة من الدعاء الذي هو أحد أجزاء هذا اجملموع إليه 
  تصريح أهل اللغة جبوازه  قلت ال نسلم أن شرط حسن استعمال اجملاز

  سلمنا ذلك إال أهنم صرحوا بأن اطالق اسم اجلزء على الكل على سبيل اجملاز جائز فدخلت هذه الصورة فيه 
  قوله افادة هذه اللفظة هلذا املعىن وإن مل تكن عربية 

  فلم ال جيوز أن يقال هذه اللفظة عربية 
ت اللفظة من حيث هي هي بل حيث هي دالة على املعىن قلنا ألن كون اللفظة عربية ليس حكما حاصال لذا

  املخصوص فلو مل تكن داللتها على معناها عربية مل تكن اللفظة عربية 
  قوله اشتمال القرآن على ألفاظ قليلة ال خيرجه عن كونه عربيا 

عربيا وأما الثور األسود الذي قلنا ال نسلم فإنه ملا وجد فيه ما ال يكون عربيا وان كان يف غاية القلة مل يكن اجملموع 
توجد فيه شعرة واحدة بيضاء والقصيدة الفارسية اليت يوجد فيها ألفاظ عربية فال نسلم جواز اطالق األسود 

  والفارسي على جمموعهما على سبيل احلقيقة 
  والدليل عليه جواز االستثناء ولوال أنه ميجموعه ال 

  تثناء يسمى هبذا االسم حقيقة وإال ملا جاز االس
قوله القرآن اسم جملموع الكتاب أوله ولبعضه قلنا بل للمجموع بدليل إمجاع األمة على أن اهللا تعاىل ما أنزل إال 

  قرآنا واحدا ولو كان لفظ القرآن حقيقة يف كل بعض منه ملا كان القرآن واحدا 
  آن وإنه بعض القرآن وما ذكروه من الوجوه األربعة معارض مبا يقال يف كل آية وسورة إنه من القر

  قوله وجد يف القرآن ألفاظ عربية 



  قلنا ال نسلم أما احلروف املذكورة يف أوائل السور فعندنا أهنا أمساء السور 
وأما املشكاة والقسطاس واالستربق فال مانع من كوهنا عربية وإن كانت موجودة يف سائر اللغات فإن توافق اللغات 

  غري ممتنع 
  بعربية لكن العام إذا خص يبقى حجة فيما وراءه سلمنا أهنا ليست 

  قوله هذه املسميات حدثت فال بد م حدوث امسائها 
قلنا مل ال يكفي فيها اجملاز وهو ختصيص هذه األلفاظ املطلقة ببعض مواردها فإن اإلميان و الصالة و الصوم كانت 

صديق معني ودعاء معني وامساك معني موضوعة ملطلق التصديق والدعاء واالمساك مث ختصصت بسبب الشرع بت
  والتخصيص ال يتم إال بادخال قيود زائدة على األصل 

  وحينئذ يكون اطالق اسم املطلق على املقيد اطالقا السم اجلزء على الكل 
  وأما الزكاة فإهنا من اجملاز الذي ينقل فيه اسم املسبب إىل السبب 

  فعل الواجبات هو الدين واجلواب عن املعارضة األوىل أنا ال نسلم أن 
  أما قوله تعاىل وذلك دين القيمة فنقول ال ميكن رجوعه إىل ما تقدم لوجهني 

  أحدمها أن ذلك لفظ الوجدان فال جيوز صرفه إىل األمور الكثرية 
والثاين أنه من ألفاظ الذكران فال جيوز صرفه إىل إقامة الصالة واذا كان كذلك فال بد من إضمار شيء آخر وهو 

  أن يقولوا ذلك الذي أمرمت به دين القيمة 
وإذا كان كذلك فليسوا بأن يضمروا ذلك أوىل منا بأن نضمر شيئا آخر وهو أن نقول معناه أن ذلك االخالص أو 

  ذلك التدين دين القيمة ويكون قوله تعاىل خملصني له الدين داال على االخالص 
ا ألن إضمارهم يؤدي إىل تغيري اللغة واضمارنا يؤدي إىل عدم واذا تعارض االحتماالت فعليهم الترجيح وهو معن

  التغيري 
  واجلواب عن الثاين أنا ال نسلم أن املراد يف قوله تعاىل وما كان 

  اهللا ليضيع إميانكم أي صالتكم إىل بيت املقدس بل املراد منه موضوعه اللغوي وهو التصديق بوجوب تلك الصالة 
  ة إمنا للحصر وعن الثالث ال نسلم أن كلم

سلمناه لكنه معارض بآيات منها ما يدل على أن حمل االميان هو القلب وذلك يدل على مغايرة االميان لعمل 
  اجلوارح قال تعاىل أولئك كتب يف قلوهبم اإلميان وقلبه مطمئن باإلميان يشرح صدره لإلسالم 

  على دينك  وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قليب
ومنها اآليات الدالة على أن األعمال الصاحلة أمور مضافة إىل اإلميان قال اهللا تعاىل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 

  ومن يؤمن باهللا ويعمل صاحلا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصاحلات فمن يعمل من الصاحلات وهو مؤمن 
صي قال اهللا تعاىل الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم وإن طائفتان ومنها اآليات الدالة على جمامعة االميان مع املعا

  من املؤمنني 



  اقتتلوا 
  وهذا هو اجلواب عن سائر اآليات اليت متسكوا هبا 

  واجلواب عن اخلامس أن ما ذكروه الزم عليهم ألنه قد يسمى مؤمنا حال كونه غري مباشر ألعمال اجلوارح 
ف بأن االميان يف عرف الشرع ليس ل مطلق التصديق بل التصديق اخلاص وهو واجلواب عن السادس أنا نعتر

  تصديق حممد صلى اهللا عليه و سلم يف كل أمر ديين علم بالضرورة جميئه به 
  وهو اجلواب عن السابع والثامن 

ستعمالن يف وأما الذي احتجوا به من أن الصالة والصوم غري مستعملني يف موضوعيهما اللغويني فمسلم ولكنهما م
  أمور هي جمازات بالنسبة إىل تلك املوضوعات األصلية وهم ما أقاموا الداللة على فساده واهللا أعلم 

  فروع على القول بالنقل

  األول النقل خالف األصل ويدل عليه أمور 
  أحدها أن النقل ال يتم إال بثبوت الوضع اللغوي مث نسخه مث ثبوت الوضع اآلخر 

فإنه يتم بوضع واحد وما يتوقف على ثالثة أشياء مرجوح بالنسبة إىل ما ال يتوقف إىل على  وأما الوضع اللغوي
  شيء واحد 

  وثانيها أن ثبوت احلكم يف احلال يفيد ظن البقاء على ما 

  سنقيم الدليل عليه يف باب االستصحاب وذلك يدل على أن البقاء على الوضع األول أرجح 
اء اللغة على الوضع األصلي معارضا الحتمال التغيري ملا فهمنا عند التخاطب شيئا إال وثالثها أنه لو كان احتمال بق

  إذا سألنا يف كل لفظة هل بقيت على وضعها األول 
  واذا مل يكن كذلك ثبت ما قلناه 

  الفرع الثاين ال شك يف ثبوت األلفاظ املتواطئة يف االمساء الشرعية واختلفوا يف وقوع األمساء املشتركة 
واحلق وقوعها ألن لفظ الصالة مستعمل يف معان شرعية ال جيمعها جامع ألن اسم الصالة يتناول ما ال قراءة فيه 

  كصالة 

األخرس وما ال سجود فيه وال ركوع كصالة اجلنازة وما ال قيام فيه كصالة القاعد والصالة باالمياء على مذهب 
  بني هذه األشياء قدر مشترك جيعل مسمى الصالة فيها حقيقة الشافعي رضي اهللا عنه ليس فيها شيء من ذلك وليس 

  وأما املترادف فاألظهر أنه مل يوجد ألنه ثبت أنه على خالف األصل فيقدر بقدر احلاجة 
  الفرع الثالث كما وجد االسم الشرعي فهل وجد الفعل الشرعي واحلرف الشرعي 

  األقرب أنه مل يوجد أما أوال فباإلستقراء 
ا فألن الفعل صيغة دالة على وقوع املصدر بشيء غري معني يف زمان معني فإن كان املصدر لغويا استحال وأما ثاني

  كون 



  الفعل شرعيا 
  وإن كان شرعيا وجب كون الفعل أيضا شرعيا تبعا لكون املصدر شرعيا 

  فيكون كون الفعل شرعيا أمرا حصل بالعرض ال بالذات 
  شاءآت ام إخبارات الفرع الرابع يف أن صيغ العقود ان

ال شك أن قوله نذرت وبعت واشتريت صيغ األخبار يف اللغة وقد تستعمل يف الشرع أيضا لإلخبار و إمنا النزاع يف 
  أهنا حيث تستعمل الستحداث األحكام إخبارات أم إنشاءآت 

  والثاين هو األقرب لوجوه 
  األول أن قوله أنت طالق لو كان إخبارا لكان إما 

  بارا عن املاضي أو احلال أو املستقبل والكل باطل فبطل القول بكوهنا أخبارا أن يكون إخ
أما أنه ال ميكن أن يكون إخبارا عن املاضي واحلاضر فألنه لو كان كذلك المتنع تعليقه على الشرط ألن التعليق 

ن توقيف دخوله يف عبارة عن توقيف دخوله يف الوجود على دخوله يف غريه الوجود وما دخل يف الوجود ال ميك
  الوجود على دخول غريه يف الوجود وملا صح تعليقه على الشرط بطل كونه إخبارا عن املاضي أو احلال 

وأما أنه ال ميكن أن يكون إخبارا عن املستقبل فألن قوله أنت طالق يف داللته على اإلخبار عن صريورهتا موصوفة 
وهو قوله ستصريين طالقا يف املستقبل لكنه لو صرح بذلك فإنه  بالطالق يف املستقبل ليس أقوى من تصرحيه بذلك

  ال يقع الطالق فما هو أضعف منه وهو قوله أنت طالق 

  أوىل بأن ال يقتضي وقوع الطالق 
  الثاين أن هذه الصيغ لو كانت أخبارا لكانت إما أن تكون كذبا أو صدقا 

لقية إما أن يكون متوقفا على حصول هذه الصيغ أو ال فان كانت كذبا فال عربة هبا وان كانت صدقا فوقوع الطا
  يكون 

فإن كان متوقفا عليه فهو حمال ألن كون اخلرب صدقا يتوقف على وجود املخرب عنه واملخرب عنه ها هنا هو وجود 
 الطالقية فإلخبار عن الطالقية يتوقف كوهنا صدقا على حصول الطالقية فلو توقف حصول الطالقية على هذا اخلرب

  لزم الدور وهو حمال 
وإن مل يكن متوقفا عليه فهذا احلكم ال بد له من سبب آخر فبتقدير حصول ذلك السبب تقع الطالقية وإن مل يوجد 

  هذا 

  اخلرب 
  وبتقدير عدمه ال توجد وإن وجد هذا اإلخبار وذلك باطل باالمجاع 

  يتوقف على هذه اللفظة  فان قيل مل ال جيوز أن يكون تأثري ذلك املؤثر يف حصول الطالقية
قلت هذه اللفظة إذا كانت شرطا لتأثري املؤثر يف الطالقية وجب تقدمها على الطالقية لكنا بينا أنا مىت جعلناه خربا 

  صادقا لزم تقدم الطالقية عليها فيعود الدور 
وره ليس إال قوله طلقت الثالث قوله تعاىل فطلقوهن لعدهتن أمر بالتطليق فيجب أن يكون قادرا على التطليق ومقد

  فدل على أن ذلك مؤثر يف الطالقية 



  الرابع لو أضاف الطالق إىل الرجعية وقع وان كان صادقا بدون الوقوع فثبت أنه انشاء ال إخبار واهللا أعلم 

  القسم الثاين

  يف اجملاز 
  وفيه مسائل 

  املسألة األوىل 
  يف أقسام اجملاز 

  فاظ فقط أو يف مركباهتا أو فيهما معا اجملاز إما أن يقع يف مفردات األل
  أما الذي يقع يف املفردات فكإطالق لفظ األسد على الشجاع واحلمار على البليد 

  وأما الذي يقع يف التركيب فهو أن يستعمل كل واحد من األلفاظ املفردة يف موضوعه األصلي لكن التركيب ال 

  يكون مطابقا ملا يف الوجود كقوله 
  ... كر الغداة ومر العشي ... ري وأفىن الكبري أشاب الصغ... 

  فكل واحد من األلفاظ املفردة اليت يف هذا البيت مستعمل يف موضوعه األصلي

  لكن اسناد أشاب إىل كر الغداة غري مطابق ملا عليه احلقيقة فإن الشيب حيصل بفعل اهللا تعاىل ال بكر الغداة 
فكقولك ملن تداعبه أحياين اكتحايل بطلعتك فإنه استعمل اإلحياء ال يف وأما الذي يقع يف املفردات والتركيب معا 

  موضوعه األصلي ولفظ االكتحال ال يف موضوعه األصلي مث نسب اإلحياء إىل االكتحال مع أنه غري منتسب إليه 

األقسام وإمنا وقد جاء يف القرآن واألخبار من األقسام الثالثة شيء كثري واألصوليون مل يتنبهوا للفرق بني هذه 
  خلصه الشيخ عبد القاهر النحوي 

  املسألة الثانية 
  يف إثبات اجملاز املفرد 

الدليل عليه أهنم يستعملون األسد يف الشجاع واحلمار يف البليد مع اعترافهم بأن األسد واحلمار غري موضوعني يف 
بني هذين األمرين من املشاهبة وال معىن للمجاز أول األمر هلذين املعنيني بل إهنما أطلقا عليهما ملا بني مفهوميهما و

  إال ذلك 

  واحتج املانعون منه بأن اللفظ لو أفاد املعىن على سبيل اجملاز فإما أن يفيده مع القرينة أو بدون القرينة 
ون واألول باطل ألنه مع القرينة املخصوصة ال حيتمل غري ذلك فيكون هو مع تلك القرينة حقيقة فيه ال جمازا وبد

  تلك القرينة غري مفيد له أصال فال يكون حقيقة وال جمازا 
  فظهر أن اللفظ على هذا التقدير ال يكون جمازا ال حال القرينة وال حال عدم القرينة 

والثاين أيضا باطل ألن اللفظ لو أفاد معناه اجملازي بدون قرينة لكان حقيقة فيه ألنه ال معىن للحقيقة إال ما يكون 
  إلفادة بدون القرينة مستقال با



واجلواب أن هذا نزاع يف العبارة ولنا أن نقول اللفظ الذي ال يفيد إال مع القرينة هو اجملاز وال يقال اللفظ مع 
  القرينة حقيقة فيه ألن داللة القرينة ليست داللة وضعية حىت جيعل اجملموع لفظا واحدا داال على املسمى 

  املسألة الثالثة 
  جملاز والذي حيضرنا منه اثنا عشر وجها يف أقسام هذا ا

  أحدها اطالق اسم السبب على املسبب واألسباب أربعة القابل والصورة والفاعل والغاية 
  مثال تسمية الشيء باسم قابله قوهلم سال الوادي ومثال التسمية باسم الصورة تسميتهم اليد بالقدرة 

  املطر بالسماء  ومثال التسمية باسم بالفاعل حقيقة أو ظنا تسمية
ومثال التسمية باسم الغاية تسمية العنب باخلمر والعقد بالنكاح وثانيها اطالق اسم املسبب على السبب كتسمية 

  املرض الشديد واملذلة العظيمة باملوت وحيتمل أن يكون وجه اجملاز ها هنا ما بني األمرين من املشاهبة 

  مث ها هنا حبثان 
ائية حال كوهنا ذهنية علة العلل وحال كوهنا خارجية معلولة العلل فقد حصلت هلا عالقتا البحث األول أن العلة الغ

العلية واملعلولية وكل واحدة منها علة حلسن التجوز إال أن نقل اسم السبب إىل املسبب أحسن من العكس ألن 
  السبب املعني يقتضي املسبب املعني لذاته 

  اته السبب املعني على ما بينا الفرق بينهما يف الكتب العقلية وأما املسبب املعني فإنه ال يقتضي لذ

  وإذا كان كذلك كان اطالق اسم السبب على املسبب أوىل من العكس 
الثاين هو أن العلة الغائية ملا اجتمع فيها الوجهان السببية واملسببية كان استعمال اللفظ اجملازي فيها أوىل من سائر 

  املواضع الجتماع الوجهني 
وثالثها تسمية الشيء باسم ما يشاهبه كتسمية الشجاع أسدا و البليد محارا وهذا القسم على اخلصوص هو املسمى 

  باملستعار 
ورابعها تسمية الشيء باسم ضده كقوله تعاىل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما 

  شاهبة اعتدى عليكم وميكن جعل ذلك من باب اجملاز للم

  ألن جزاء السيئة يشبهها يف كوهنا سيئة بالنسبة إىل من يصل إليه ذلك اجلزاء 
  وخامسها تسمية اجلزء باسم الكل كاطالق اللفظ العام مع أن املراد منه اخلصوص 

وسادسها تسمية الكل باسم اجلزء كما يقال للزجني إنه أسود واألول أوىل ألن اجلزء الزم الكل أما الكل فليس 
  الزم للجزء ب

  وسابعها تسمية إمكان الشيء باسم وجوده كنا يقال للخمر اليت يف الدن إهنا مسكرة 
  وثامنها إطالق اللفظ املشتق بعد زوال املشتق منه كقولنا لالنسان بعد فراغه من الضرب إنه ضارب 

سمية الشراب بالكأس وميكن وتاسعها اجملاورة كنقل اسم الراوية من اجلمل إىل ما حيمل عليه من ظرف املاء وكت
  جعله من اجملاز بسبب القابل 

  وعاشرها اجملاز بسبب أن أهل العرف تركوا استعماله فيما كانوا يستعملونه فيه ك الدابة اذا استعملت يف احلمار 



ه فإن قلت لفظ الدابة إما أن يكون جمازا من حيث إنه صار مستعمال يف الفرس وحده أو من حيث منع من استعمال
  يف غريه 

واألول من باب اطالق اسم العام على اخلاص فال يكون قسما آخر والثاين باطل ألن اجملازية كيفية عارضة للفظة 
  من جهة داللتها على املعىن ال من جهة عدم داللتها على الغري 

نه يكون مستعمال يف قلت لفظ الدابة اذا استعمل يف احلمار والكلب كان ذلك جمازا بالنسبة إىل الوضع العريف أل
غري موضعه لعالقة بينه وبني موضوعه ويكون ذلك حقيقة بالنسبة إىل الوضع اللغوي إال أن هذا اجملاز من باب 

  املشاهبة فال يكون يف احلقيقة قسما آخر 
  وحادي عشرها اجملاز بسبب الزيادة والنقصان وقد ذكرنا مثاليهما وبينا كيفية احلال فيهما 

  سمية املتعلق باسم املتعلق كتسمية املعلوم علما واملقدور قدرة وثاين عشرها ت
  املسألة الرابعة 

  يف أن اجملاز بالذات ال يدخل دخوال أوليا إال يف أمساء األجناس 

أما احلرف فال يدخل فيه اجملاز بالذات ألن مفهومه غري مستقل بنفسه بل ال بد أن ينضم إليه شيء آخر لتحصل 
  الفائدة 

  إىل ما ينبغي ضمه إليه فهو حقيقة فيه وإال فهو جماز يف املركب ال يف املفرد فإن ضم 
وأما الفعل فهو لفظ دال على ثبوت شيء ملوضوع غري معني يف زمان معني فيكون الفعل مركبا من املصدر وغريه 

  لشيء  فما مل يدخل اجملاز يف املصدر استحال دخوله يف الفعل الذي ال يفيد إال ثبوت ذلك املصدر

  وأما االسم فهو إما علم أو مشتق أو اسم جنس 
أما العلم فال يكون جمازا ألن شرط اجملاز أن يكون النقل ألجل عالقة بني األصل والفرع وهي غري موجودة يف 

  األعالم 
ما حصل له املشتق و أما املشتق فما مل يتطرق اجملاز إىل املشتق منه فال يتطرق إىل املشتق الذي ال معىن له إال أنه أمر 

  منه 
  فاذن اجملاز ال يتطرق يف احلقيقة إال إىل أمساء األجناس واهللا أعلم 

  املسألة اخلامسة 
  يف أن استعمال اللفظ يف معناه اجملازي يتوقف على السمع 

 الدليل عليه أن لفظ األسد ال يستعار للرجل الشجاع إال ألجل املشاهبة يف الشجاعة لكن الرجل الشجاع كما
  يشبه األسد يف 

شجاعته فقد يشبهه يف صفات أخر كالبخر وغريه فلو كانت املشاهبة كافية يف ذلك ل جاز استعارة األسد لألخبر 
  وملا مل جيز ذلك صح قولنا 

وألهنم قد يطلقون النخلة على الرجل الطويل وال يطلقوهنا على غري االنسان وذلك يدل على اعتبار االستعمال يف 
  اجملاز 
  حتج املخالف بوجهني و ا



األول اتفقوا على أن وجوه اجملازات واالستعارات مما حيتاج يف استخراجها إىل تدقيق النظر وما يكون نقليا ال يكون 
  كذلك 

الثاين أنك إذا قلت رأيت أسدا وعنيت به الشجاع فالغرض من التعظيم إمنا حيصل بإعارة معىن األسد له فإنك لو 
  عىن مل حيصل التعظيم أعطيته االسم بدون امل

وإذا كانت إعارة اللفظ تابعة العارة املعىن وإعارة املعىن حاصلة مبجرد قصد املبالغة وجب أن ال يتوقف استعمال 
  اللفظ املستعار على السمع 

  واجلواب عن األول أن املستخرج بالفكر جهات حسن اجملاز 
تقديريا فلم ال جيوز أن مينع الواضع منه يف بعض املواضع  وعن الثاين أن هذه االعارة ليست أمرا حقيقيا بل أمرا

  دون البعض 
  املسألة السادسة 

  يف أن اجملاز مركب عقلي 
  ومثاله يف القرآن قوله تعاىل وأخرجت األرض أثقاهلا وقوله مما تنبت األرض 

م عقلي ثابت يف نفس األمر فاإلخراج واإلنبات غري مستندين يف نفس األمر إىل األرض بل إىل اهللا تعاىل وذلك حك
  فنقله عن متعلقه إىل غريه نقل حلم عقلي ال للفظ لغوي فال يكون هذا اجملاز إال عقليا 

فان قلت مل ال جيوز أن يقال صيغة أخرج و أنبت وضعت يف أصل اللغة بازاء صدور اخلروج والنبات من القادر 
  يف غري موضوعها فيكون هذا اجملاز لغويا  فاذا استعملت يف صدورمها من األرض فقد استعملت الصيغة
  قلت إن أمثلة األفعال ال تدل بالتضمن على خصوصية املؤثر 

  والدليل عليه وجوه 
  أحدها أنه لو كانت كذلك لكان املفهوم من لفظة أخرج أن القادر صدر عنه هذا األثر فيكون جمرد قولنا 

  صديق ولتكذيب ومعلوم أنه ليس كذلك أخرج خربا تاما فكان يلزم أن يتطرق إليه وحده الت
  وثانيها أنه يصح أن يقال أخرجه القادر ولو كان القادر جزءا من مفهوم أخرج لكان التصريح بذكر القادر تكرارا 

وثالثها هب أهنا دالة على صدور الفعل عن القادر فأما عن القادر املعني فال وإال لزم حصول االشتراك اللفظي  - ٢
  واحد من القادرين  حبسب كل واحد

إذا ثبت هذا فنقول إذا أضيف ذلك الفعل إىل غري ذلك القادر الذي هو صادر عنه مل يكن التغيري واقعا يف 
  مفهومات األلفاظ بل يف إسناد مفهوماهتا إىل غري ما هو مستندها 

  فإن قال قائل ما الفرق بني هذا اجملاز وبني الكذب 
  تكون حالية وقد تكون مقالية قلنا الفارق هو القرينة وهي قد 

  أما احلالية فهي ما إذا علم أو ظن أن املتكلم ال يتكلم بالكذب فيعلم أن املراد ليس هو احلقيقة بل اجملاز 
  ومنها أن يقترن الكالم هبيئات خمصوصة قائمة باملتكلم دالة على أن املراد ليس هو احلقيقة بل اجملاز 

  ة أنه مل يكن للمتكلم داع إىل ذكر احلقيقة فيعلم أن املراد هو اجملاز ومنها أن يعلم بسبب خصوص الواقع



وأما القرينة املقالية فهي أن يذكر املتكلم عقيب ذلك الكالم ما يدل على أن املراد من الكالم األول غري ما أشعر به 
  ظاهره 

  املسألة السابعة 
  اهللا عليه و سلم  يف جواز دخول اجملاز يف خطاب اهللا تعاىل وخطاب رسوله صلى

  األكثرون جوزوا ذلك خالفا أليب بكر بن داود األصفهاين 
  لنا قوله تعاىل جدارا يريد أن ينقض فأقامه وجاء ربك 

  وقد ثبت بالدليل أنه ال جيوز أن يكون املراد منها ظواهرها فوجب صرفها إىل غري ظواهرها وهو اجملاز 

  و احتج املخالف بأمور 
   باجملاز جلاز وصفه بأنه متجوز و مستعري أحدها لو خاطب اهللا

  وثانيها أن اجملاز ال ينيبء بنفسه عن معناه فورود القرآن به يقتضي االلتباس 
  وثالثها أن العدول عن احلقيقة إىل اجملاز يقتضي العجز عن احلقيقة وهو على اهللا تعاىل حمال 

  ل ما كان حقيقة فإنه ال يكون جمازا ورابعها أن كالم اهللا تعاىل كله حق وكل حق فله حقيقة وك
  و اجلواب عن األول أن أسامي اهللا تعاىل توقيفية 

  وبتقدير كوهنا اصطالحية لكن لفظ املتجوز يوهم كونه تعاىل فاعال ما ال ينبغي فعله وهو يف حق اهللا تعاىل حمال 
  وعن الثاين أنه ال التباس مع القرينة الدالة على املراد 

  العدول عن احلقيقة إىل اجملاز ألغراض سنذكرها ان شاء اهللا تعاىل وعن الثالث أن 
وعن الرابع أن كالم اهللا تعاىل كله حقيقة مبعىن أنه صدق ال مبعىن كون ألفاظه بأسرها مستعملة يف موضوعاهتا 

  األصلية واهللا أعلم 
  املسألة الثامنة 

  يف الداعي إىل التكلم باجملاز 
  از إما ألجل اللفظ أو املعىن أو هلما العدول عن احلقيقة إىل اجمل

  أما الذي ألجل اللفظ فإما أن يكون ألجل جوهر اللفظ أو ألجل أحوال عارضة للفظ 
أما األول فهو أن يكون اللفظ الدال على الشيء باحلقيقة ثقيال على اللسان أما ألجل مفردات حروفه أو لتنافر 

  عذبا فتترك احلقيقة إىل هذا اجملاز تركيبه أو لثقل وزنه واللفظ اجملازي يكون 
وأما الثاين وهو أن يكون ألجل أحوال عارضة للفظ فهو أن تكون اللفظة اجملازية صاحلة للشعر أو السجع وسائر 

  اصناف البديع واللفظة احلقيقية ال تصلح لذلك 
ولزيادة البيان ولتلطيف الكالم أما  وأما الذي يكون ألجل املعىن فقد تترك احلقيقة إىل اجملاز ألجل التعظيم والتحقري

  فكما يقال سالم على اجمللس العايل 

  فإنه تركت احلقيقة ها هنا ألجل االجالل 
  وأما التحقري فكما يعرب عن قضاء احلاجة بالغائط الذي هو اسم للمكان املطمئن من األرض 



  كر وأما زيادة البيان فقد تكون لتقوية حال املذكور وقد تكون لتقوية الذ
أما األول فكقوهلم رأيت أسدا فإنه لو قال رأيت انسانا يشبه األسد يف الشجاعة مل تكن يف البالغة كما اذا قال 

  رأيت أسدا 
  وحتقيق هذا الفرق مذكور يف كتابنا يف االعجاز 

  وأما الثاين فهو اجملاز الذي يذكر للتأكيد 
  الم فلو وقفت على متام املقصود مل يبق هلا شوق إليه وأما تلطيف الكالم فهو أن النفس إذا وقفت على متام ك

  أصال ألن حتصيل احلاصل حمال وإن مل تقف على شيء منه أصال مل حيصل هلا شوق إليه 
فأما إذا عرفته من بعض الوجوه دون البعض فإن القدر املعلوم يشوقها إىل حتصيل العلم مبا ليس مبعلوم فيحصل هلا 

علمته لذة وبسبب حرماهنا من الباقي أمل فتحصل هناك لذات وآالم متعاقبة واللذة إذا بسبب علمها بالقدر الذي 
  حصلت عقيب األمل كانت أقوى وشعور النفس هبا أمت 

اذا عرفت هذا فنقول إذا عرب عن الشيء باللفظ الدال عليه على سبيل احلقيقة حصل كمال العلم به فال حتصل 
وازمها اخلارجية عرف ال على سبيل الكمال فتحصل احلالة املذكورة اليت هي اللذة القوية أما إذا عرب عنها بل

كالدغدغة النفسانية فألجل هذا كان التعبري عن املعاين بالعبارات اجملازية ألذ من التعبري عنها باأللفاظ احلقيقية واهللا 
  أعلم 

  املسألة التاسعة 
  يف أن اجملاز غري غالب على اللغات 

بن جين أكثر اللغة جماز أما يف األفعال فنحو قولك قام زيد وقعد عمرو فإن الفعل يفيد املصدر قال أبو الفتح ا
فقولك قام زيد معناه كان منه القيام أي هذا اجلنس من الفعل واجلنس يتناول مجيع األفراد ومعلوم أنه مل يكن منه 

  ألف سنة القيام كله الداخل حتت الوهم مجيع القيام ألنه ال جيتمع النسان واحد يف وقت واحد وال يف مائة 
أقول هذا ركيك ألنه ظن أن املصدر لفظ دال على مجيع أشخاص تلك املاهية وهو باطل بل املصدر لفظ دال على 

  املاهية أعين القدر املشترك بني الواحد والكل واملاهية من حيث هي 

  ملشتق منه ال داللة على الكثرة وال على الوحدة هي ال تستلزم الوحدة و ال الكثرة وإذا كان كذلك كان الفعل ا
وقال أيضا قولك ضربت عمرا جماز من جهة أخرى ألنك إمنا ضربت بعضه ال مجيعه وهلذا إذا احتاط االنسان قال 

  ضربت رأسه وهذا أيضا يكون جمازا وذلك عندما إذا ضربت جانبا من جوانب رأسه فقط 
   بالضرب مجلة عمرو ال عضو منه اعترض أبو حممد بن متويه فقال املتأمل

  أقول هذا االعتراض ساقط ألن ابن جين إمنا ألزم 

اجملاز يف لفظ الضرب ال يف لفظ التأمل والضرب عبارة عن امساس جسم حيوان بعنف واالمساس حكم يرجع إىل 
  هذا االعتراض  االجزاء ال إىل اجلملة باالتفاق فكان املضروب باحلقيقة هو اجلزء املمسوس فقط فظهر سقوط

وأقول ها هنا وجوه أخر من اجملازات السائغة فإين إذا قلت ضربت زيدا فزيد ليس عبارة عن مجلة البنية املشاهدة 
ألنا نعلم أن زيدا هو الذي كان موجودا وقت والدته ونعلم أن أجزاءه وقت شبابه أكثر مما كانت وقت والدته وال 

من أول حدوثه إىل آخر فنائه وتلك األجزاء قليلة فإذن املسمى بزيد هو تلك شك أن زيدا هو تلك األجزاء الباقية 



  األجزاء 
  فإذا قلت ضربت زيدا فلعل هذا االمساس ما وقع على تلك األجزاء فيكون الكالم أيضا جمازا من هذا الوجه 

و ضربت عمروا فصيغتا مث ها هنا دقيقة وهي أن هذه اجملازات من باب اجملاز العقلي ألنك إذا قلت رأيت زيدا 
رأيت وضربت مستعملتان يف موضوعيهما األصليني فال يكون جمازا وأما لفظة زيد فهي من األعالم فال تكون جمازا 

  فلم يبق إال أن اجملاز واقع يف النسبة فيكون جمازا عقليا واهللا أعلم 
  املسألة العاشرة 

  يف أنت اجملاز على خالف األصل 
  والذي يدل عليه وجوه 

أحدها أن اللفظ إذا جترد فإما أن حيمل على حقيقته أو على جمازه أو عليهما أو ال على واحد منهما والثالثة 
  األخرية باطلة فتعني األول 

  و إمنا قلنا إنه ال جيوز محله على جمازه ألن شرط 

عىن لكان حقيقة فيه إذ ال احلمل على اجملاز حصول القرينة فإن الواضع لو أمر حبمل اللفظ عند جترده على ذلك امل
  معىن للحقيقة إال ذلك 

وأما أنه ال جيوز محله عليهما معا فظاهر ألن الواضع لو قال امحلوه وحده عليهما معا كان اللفظ حقيقة يف ذلك 
  اجملموع ولو قال امحلوه إما على هذا أو على ذاك كان مشتركا بينهما 

ما ألبتة فألنه على هذا التقدير يكون اللفظ حال جترده من املهمالت ال وأما أنه ال جيوز أن ال حيمل على واحد منه
  من املستعمالت 

  واذا بطلت هذه األقسام الثالثة تعني القسم األول وهو املطلوب 

  وثانيها أن اجملاز ال يتحقق إال عند نقل اللفظ من شيء إىل شيء لعالقة بينهما وذلك يستدعي أمورا ثالثة 
  قله إىل الفرع مث علة للنقل وضعه لألصل مث ن

  وأما احلقيقة فإنه يكفي فيها أمر واحد وهو وضعه لألصل 
  ومن املعلوم أن الذي يتوقف على شيء واحد أغلب وجودا مما يتوقف على ذلك الشيء مع شيئني آخرين معه 

فكأنه قال اذا مسعتموين أتكلم وثالثها أن واضع اللفظ للمعىن إمنا يضعه له ليكتفي به يف الداللة عليه وليستعمل فيه 
  هبذا الكالم فاعلموا أنين أعين هذا املعىن وإذا تكلم به متكلم بلغيت فليعن به هذا 

  فكل من تكلم بلغته جيب أن يعىن به ذلك املعىن وهلذا يسبق إىل أذهان السامعني ذلك املعىن دون ما هو جماز فيه 
  مل يكن جمازا ولو قال لنا مثل ذلك يف اجملاز لكان حقيقة و

  ورابعها إمجاع الكل على أن األصل يف الكالم احلقيقة 
وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال ما كنت أعرف معىن الفاطر حىت اختصم إيل شخصان يف بئر فقال 

  أحدمها فطرها أيب أي اخترعها 
  اقا أي مآلنا وقال األصمعي ما كنت أعرف الدهاق حىت مسعت جارية بدوية تقول اسقين ده

  فها هنا استدلوا باالستعمال على احلقيقة فلوال أهنم عرفوا أن 



  األصل يف الكالم احلقيقة وإال ملا جاز هلم ذلك 
وخامسها لو مل يكن األصل يف الكالم احلقيقة لكان األصل إما أن يكون هو اجملاز وهو باطل بامجاع األمة أو ال 

  كل كالم الشارع بني أمرين فيصري الكل جممال وهو باطل باالمجاع  يكون واحد منهما أصال فحينئذ يتردد
ويلزم أن يصري كل ما يتكلم به يف العرف جممال لتردد تلك األلفاظ بني حقائقها وجمازاهتا ولو كان الكل جممال ملا 

لمنا أن األصل يف فهمنا املراد يف شيء من األلفاظ إال بعد االستفسار وطلب تعيني املراد وملا كان ذلك باطال ع
  الكالم احلقيقة 

  فرع 
  إذا دار اللفظ بني احلقيقة املرجوحة واجملاز الراجح فأيهما أوىل 

  فعند أيب حنيفة رضي اهللا عنه احلقيقة املرجوحة أوىل 
  وعند أيب يوسف رمحه اهللا اجملاز الراجح أوىل 

خر من وجه ومرجوح من وجه آخر ومن الناس من قال حيصل التعارض ألن كل واحد منهما راجح على اآل
  فيحصل التعارض 

  القسم الثالث

  يف املباحث املشتركة بني احلقيقة واجملاز 
  وفيه مسائل 

  املسألة األوىل 
  يف أن داللة اللفظ بالنسبة إىل املعىن قد ختلو عن كوهنا حقيقة وجمازا 

  أما يف األعالم فظاهر 
جماز ألن احلقيقة استعمال اللفظ يف موضوعه فاحلقيقة ال تكون حقيقة  وأما يف غريها فالوضع األول ليس حبقيقة وال

  إال إذا كانت مسبوقة بالوضع األول 
  واجملاز هو املستعمل يف غري موضوعه األصلي فيكون هو أيضا مسبوقا بالوضع األول 

  حقيقة وال جمازا  فثبت أن شرط كون اللفظ حقيقة أو جمازا حصول الوضع األول فالوضع األول وجب أن ال يكون
  املسألة الثانية 

  يف أن اللفظ الواحد هل يكون حقيقة وجمازا معا 
  أما بالنسبة إىل معنيني فال شك يف جوازه 

  وأما بالنسبة إىل معىن واحد فإما أن يكون بالنسبة إىل وضعني أو إىل وضع واحد 
  الوضع اللغوي جماز حبسب الوضع العريف أما األول فجائز ألن لفظ الدابة بالنسبة إىل احلمار حقيقة حبسب 

  وأما الثاين فهو حمال المتناع اجتماع النفي واالثبات يف جهة واحدة 

  املسألة الثالثة 
  يف أن احلقيقة قد تصري جمازا وبالعكس 



  احلقيقة إذا قل استعماهلا صارت جمازا عرفيا واجملاز إذا كثر استعماله صار حقيقة عرفية 
  املسألة الرابعة 

  يف أن اللفظ مىت كان جمازا فال بد وأن يكون حقيقة يف غريه وال ينعكس 
أما األول فألن اجملاز هو املستعمل يف غري موضوعه األصلي وهذا تصريح بأنه وضع يف األصل ملعىن آخر فاللفظ 

  مىت استعمل يف ذلك املوضوع كان حقيقة فيه 
وعه األصلي ملناسبة بينهما وليس يلزم من كون اللفظ موضوعا ملعىن وأما الثاين فألن اجملاز هو املستعمل يف غري موض

  أن يصري موضوعا لشيء آخر بينه وبني األول مناسبة 

  املسألة اخلامسة 
  فيما به تنفصل احلقيقة عن اجملاز 

  الفروق املذكورة منها صحيحة ومنها فاسدة 
  التنصيص أو االستدالل أما الصحيحة فنقول الفرق بني احلقيقة واجملاز إما أن يقع ب

  أما التنصيص فمن ثالثة أوجه 
  أحدها أن يقول الواضع هذا حقيقة وذلك جماز 

  وثانيها أن يذكر أحدمها 
  وثالثها أن يذكر خواصهما 

  و أما االستدالل فمن وجوه أربعة 

ا حقيقة فيه فإن السامع أحدها أن يسبق املعىن إىل افهام مجاعة أهل اللغة عند مساع اللفظ من دون قرينة فيعلم أهن
  لوال أنه اضطر من قصد الواضعني إىل أهنم وضعوا اللفظ لذلك املعىن ملا سبق إىل فهمه ذلك املعىن دون غريه 

وثانيها أن أهل اللغة إذا أرادوا إفهام غريهم معىن اقتصروا على عبارات خمصوصة واذا عربوا عنه بعبارات أخرى مل 
ها قرينة فيعلم أن األول حقيقة إذ لوال أنه استقر يف قلوهبم استحقاق تلك اللفظة يقتصروا عليها بل ذكروا مع

  لذلك املعىن ملا اقتصروا عليها 

وثالثها إذا علقت الكلمة مبا يستحيل تعليقها به علم أهنا يف أصل اللغة اللغة غري موضوعة له فيعلم أهنا جماز فيه 
  كقوله تعاىل واسئل القرية 

وا اللفظ ملعىن مث يتركوا استعماله إال يف بعض جمازاته مث استعملوه بعد ذلك يف غري ذلك الشيء ورابعها أن يضع
  علمنا كونه جمازا عرفيا مثل استعمال لفظ الدابة يف احلمار 

  فاخلاصيتان األوليان للحقيقة واألخريان للمجاز 
  و أما الفروق الضعيفة فقد ذكر مها الغزايل وجوها أربعة 

احلقيقة جارية على االطراد فقولنا عامل ملا صدق على ذي علم واحد صدق على كل ذي علم واجملاز ليس أحدها أن 
  كذلك فإنه ملا صح واسئل 

  القرية صح واسأل البساط 
  وهذا ضعيف ألن الدعوى العامة ال تصح باملثال الواحد 



جملاز أيضا كذلك ألنه جيوز استعماله يف مجيع وأيضا إن أراد باطراد احلقيقة استعماهلا يف مجيع موارد نص الواضع فا
  موارد نص الواضع فال يبقى بينهما فيه فرق 

وان أراد استعمال االسم يف غري موضع نص الواضع لكونه مشاركا للمنصوص عليه يف املعىن فهذا هو القياس 
  وعنده ال قياس يف اللغات 

  نوعة ألن احلقيقة ال تطرد يف مواقع كثرية سلمنا جواز القياس يف اللغة لكن دعوى اطراد احلقيقة مم
األول أن مينع منه العقل كلفظ الدليل عند من يقول إنه حقيقة يف فاعل الداللة فإنه ملا كثر استعماله يف نفس الداللة 

  ال جرم مل حيسن استعماله يف حق اهللا تعاىل إال مقيدا 
  والسخي فإهنا ممنوعة شرعا مع حصول احلقيقة فيه  والثاين أن مينع السمع منه كتسمية اهللا تعاىل بالفاضل

  الثالث ان متنع منه اللغة كامتناع استعمال األبلق يف غري الفرس 
فان اعتذروا عنه بأن األبلق موضوع للمتلون هبذين اللونني بشرط كونه فرسا فنقول جوز يف كل جماز ال يطرد أن 

  يكون سبب عدم اطراده ذلك 

  دالل بعدم االطراد على كونه جمازا وحينئذ ال ميكن االست
وثانيها قال الغزايل رمحه اهللا امتناع االشتقاق دليل كون اللفظ جماز فإن األمر ملا كان حقيقة يف القول اشتق منه 

  اآلمر واملأمور وملا مل يكن حقيقة يف الفعل مل يوجد منه االشتقاق 
  الواحد و ألنه ينتقض بقوهلم للبليد محار وللجمع محر  وهذا ضعيف ملا تقدم أن الدعوى العامة ال تصح باملثال

  وعكسه أن الرائحة حقيقة يف معناها ومل يشتق منها االسم 
وثالثها أن ختتلف صيغة اجلمع على االسم فيعلم أنه جماز يف أحدمها إذ األمر احلقيقي جيمع على األوامر وإذا أريد به 

  الفعل جيمع على أمور 
  اجلمع ال اشعار له ألبتة بكون اللفظ حقيقة يف معناه أو جمازا  وهو ضعيف ألن اختالف

ورابعها أن املعىن احلقيقي إذا كان متعلقا بالغري فإذا استعمل فيما ال تعلق له بشيء كان جمازا فالقدرة إذا أريد هبا 
  زا فيه الصفة كان متعلقا باملقدور وإذا أطلق على البيان احلسن مل يكن له متعلق فيعلم كونه جما

وهذا أيضا ضعيف جدا الحتمال أن يكون اللفظ حقيقة فيهما ويكون له حبسب إحدى احلقيقتني متعلق دون 
  األخرى واهللا أعلم 

  الباب السابع

  يف التعارض احلاصل بني أحوال األلفاظ

  اعلم أن اخللل احلاصل يف فهم مراد املتكلم ينبين على مخس احتماالت يف اللفظ 
  الشتراك أحدها احتمال ا

  وثانيها احتمال النقل بالعرف أو الشرع 
  وثالثها احتمال اجملاز 



  ورابعها احتمال اإلضمار 
  وخامسها احتمال التخصيص 

  فإن قلت تركت احتمال االقتضاء 
قلت االقتضاء اثبات شرط يتوقف عليه وجود املذكور وال يتوقف عليه صحة اللفظ لغة كقول القائل اصعد 

  ي نصب السلم لكن نصب السلم ال يتوقف عليه وجوب الصعود وال يتوقف عليه صحة اللفظ السطح فإنه يقتض
وإمنا قلنا إن اخللل يف الفهم ال بد وأن يكون ألحد هذه اخلمس ألنه إذا انتقى احتمال االشتراك والنقل كان اللفظ 

  موضوعا ملعىن واحد 
  ما وضع له فال يبقى عند ذلك خلل يف الفهم واذا انتفى احتمال اجملاز واالضمار كان املراد باللفظ 

واعلم أن التعارض بني هذه االحتماالت يقع يف عشرة أوجه ألنه يقع التعارض بني االشتراك وبني األربعة الباقية مث 
  بني 

  النقل والثالثة الباقية مث بني اجملاز والوجهني الباقيني مث بني االضمار والتخصيص فكان اجملموع عشرة 
  لة األوىل املسأ

إذا وقع التعارض بني االشتراك والنقل فالنقل أوىل ألن عند النقل يكون اللفظ حلقيقة مفردة يف مجيع األوقات إال 
  أنه يف بعض األوقات مفرد باالضافة إىل معىن ويف بعض األوقات مفرد باالضافة إىل معىن آخر 

  واملشترك مشترك يف األوقات كلها فكان األول أوىل 
  بل ال بل االشتراك أوىل لوجوه فإن ق

  أحدها أن االشتراك ال يقتضي نسخ وضع سابق والنقل يقتضيه 

  فاالشتراك أوىل من النسخ على ما سيأيت بيانه فوجب أن يكون أوىل مما ال حيصل إال عند حصول النسخ 
  ققني فاألول أوىل وثانيها أن االشتراك ما أنكره أحد من العلماء احملققني والنقل انكره كثري من احمل

  وثالثها أن االشتراك إما أن يوجد مع القرينة أو ال يوجد مع القرينة 
  فإن حصلت القرينة معه عرف املخاطب املراد على التعيني 

  وإن مل توجد القرينة معه تعذر عليه العمل فيتوقف 
  وعلى التقديرين ال خيطئ يف العمل 

  د فيحمله على املفهوم األول فيقع الغلط يف العمل أما يف النقل فرمبا ال يعرف النقل اجلدي

ورابعها أن االشتراك ميكن حصوله بوضع واحد فإن املتكلم قد حيتاج إىل التكلم بالكالم اجململ فيقول الواضع 
  وضع هذا اللفظ هلذا وهلذا باالشتراك 

ف على أمر واحد أوىل من أما النقل فيتوقف على وضعه أوال مث على نسخه ثانيا مث على وضع جديد وملوقو
  املوقوف على أمور كثرية 

وخامسها أن السامع قد يسمع استعمال اللفظ يف املعىن األول ويف املعىن الثاين وال يعرف أنه نقل من األول إىل 
  الثاين فيظنه مشتركا 

ملفاسد احلاصلة فحينئذ حيصل فيه كل مفاسد االشتراك مع مفاسد أخرى وهي جهله بكون اللفظ منقوال مع مجيع ا



  من النقل 
  وسادسها أن املشترك أكثر وجودا من املنقول فلو كانت املفاسد 

  احلاصلة من املشترك أكثر لكان الواضع قد رجح ما هو أكثر مفسدة على ما هو أقل مفسدة وهو غري جائز 
ر ذلك النقل وأن يبلغ إىل واجلواب أن الشرع إذا نقل اللفظ عن معناه اللغوي إىل معناه الشرعي فال بد أن يشته

  حد التواتر 
  وعلى هذا التقدير تزول املفاسد املذكورة واهللا أعلم 

  املسألة الثانية 
  إذا وقع التعارض بني االشتراك واجملاز فاجملاز أوىل ويدل عليه وجهان 

  األول أن اجملاز أكثر يف الكالم من االشتراك والكثرة أمارة الظن يف حمل الشك 

اللفظ الذي له جماز إن جترد من القرينة محل على احلقيقة وان مل يتجرد عنها محل على اجملاز فال يعرى على  الثاين أن
  تعيني املراد واملشترك ال يفيد عني املراد عند العراء عن القرينة 

  فإن قيل بل االشتراك أوىل لوجوه 
  فال خيطئ أحدها أن السامع للمشترك إن مسع القرينة معه علم املراد عينا 

  وإن مل يسمع توقف 
  وحينئذ ال حيصل إال حمذور واحد وهو اجلهل مبراد املتكلم 

أما اللفظ احملمول على اجملاز بالقرينة فقد يسمع اللفظ وال تسمع القرينة وحينئذ حيمل على احلقيقة فيحصل 
  حمذوران احدمها اجلهل مبراد املتكلم واآلخر اعتقاد ما ليس مبراد مرادا 

  يها أن االشتراك حيصل بوضع واحد على ما تقدم بيانه وثان
وأما اجملاز فيتوقف على وجود احلقيقة وعلى وجود ما يصلح جمازا وعلى العالقة اليت ألجلها حيسن جعله جمازا 

  وعلى تعذر احلمل على احلقيقة 
  وما يتوقف على شيء واحد أوىل مما يتوقف على أشياء 

  ا دل دليل على تعذر أحد مفهوميه يعلم منه كون اآلخر مرادا وثالثها أن اللفظ املشترك إذ
  واحلقيقة إذا دل الدليل على تعذر العمل هبا فال يتعني فيها جماز جيب محلها عليه 

  ورابعها أن اللفظ املشترك يفيد أن املراد هذا أو ذاك وداللة اللفظ على هذا القدر من املعىن حقيقة ال جماز واحلقيقة 

  اجملاز فاالشتراك راجح على اجملاز  راجحة على
  وخامسها أن صرف اللفظ إىل اجملاز يقتضي نسخ احلقيقة ومحله على االشتراك ال يقتضي ذلك فكان االشتراك أوىل 
  وسادسها أن املخاطب يف صورة االشتراك يبحث عن القرينة ألن بدون القرينة ال ميكنه العمل فيبعد احتمال اخلطأ 

  از فقد ال نبحث عن القرينة ألن بدون القرينة ميكنه العمل فينصرف احتمال اخلطأ أما يف صورة اجمل
  سابعها أن الفهم يف صورة االشتراك حيصل بأدىن القرائن ألن ذلك كاف يف الرجحان 

  أما يف صورة اجملاز فال حيصل رجحان اجملاز إال بقرينة 



  قوية جدا ألن أصالة احلقيقة ال تترك إال لقرينة 
  واب أن هذه الوجوه معارضة مبا ذكرناه يف الباب املتقدم من فوائد اجملازات واجل

  املسألة الثالثة 
  إذا وقع التعارض بني االشتراك واإلضمار فاإلضمار أوىل 

ألن االمجال احلاصل بسبب االضمار خمتص ببعض الصور واالمجال احلاصل بسبب االشتراك عام يف كل الصور 
  الفهم فكان االشتراك أخل ب

  فإن قلت اإلضمار يفتقر إىل ثالث قرائن قرينة تدل على أصل االضمار وقرينة تدل على موضع االضمار وقرينة 

  تدل على نفس املضمر واملشترك يفتقر إىل قرينة واحدة فكان االضمار أكثر إخالال بالفهم 
  قلت هذا ال ينفعكم ألن اإلضمار حيتاج إىل ثالث قرائن يف صورة واحدة 

  املشترك حيتاج إىل قرائن يف صور متعددة فيبقى بعضها معارضا للبعض و
  على أن اإلضمار من باب االجياب واالختصار وهو من حماسن الكالم 

  قال عليه الصالة و السالم أوتيت جوامع الكلم واختصر يل الكالم اختصارا وليس املشترك كذلك 

  املسألة الرابعة 
ك والتخصيص فالتخصيص أوىل ألن التخصيص خري من اجملاز على ما سيأيت بيانه ان إذا وقع التعارض بني االشترا

  شاء اهللا تعاىل 
  واجملاز خري من االشتراك على ما تقدم فالتخصيص خري من االشتراك ال حمالة 

  املسألة اخلامسة 
  إذا وقع التعارض بني النقل واجملاز فاجملاز أوىل 

للسان على تغيري الوضع وذلك متعذر أو متعسر واجملاز حيتاج إىل قرينة متنع ألن النقل حيتاج إىل اتفاق أهل ا
  املخاطب عن فهم احلقيقة وذلك متيسر فكان اجملاز أظهر 

فان قلت ما ذكرته معارض بشيء آخر وهو أنه إذا ثبت النقل فهم كل أحد مراد املتكلم حبكم الوضع فال يبقى 
  خلل يف الفهم 

  حلقيقة فرمبا خفي وجه اجملاز أو تعدد طريقه فيقع خلل يف الفهم ويف اجملاز إذا خرجت ا
  قلت ما ذكرمتوه يعارضه شيئان آخران 

أحدمها أن احلقيقة تعني على فهم اجملاز ألن اجملاز ال يصح إال إذا كان بني احلقيقة واجملاز اتصال ويف صورة النقل اذا 
  إليه فكان اجملاز أقرب إىل الفهم من هذا الوجه خرج املعىن األول لقرينة مل يتعني اللفظ للمنقول 

  الثاين أن يف اجملاز من الفوائد وليس يف النقل ذلك فكان اجملاز أوىل 

  املسألة السادسة 
  اذا وقع التعارض بني النقل واالضمار فاالضمار أوىل 
  والدليل عليه ما ذكرناه يف أن اجملاز أوىل سواء بسواء 

  املسألة السابعة 



ع التعارض بني النقل والتخصيص فالتخصيص أوىل ألن التخصيص خري من اجملاز على ما سيأيت واجملاز خري اذا وق
  من النقل على ما تقدم فالتخصيص خري من النقل 

  املسألة الثامنة 
  لظاهر اذا وقع التعارض بني اجملاز واالضمار فهما سواء ألن كل واحد منهما حيتاج إىل قرينة متنع املخاطب عن فهم ا

  وكما يتوقع وقوع اخلفاء يف تعيني املضمر كذلك يتوقع وقوع اخلفاء يف تعيني اجملاز 
  فان قلت احلقيقة تعني على فهم اجملاز فكانت أوىل 

  قلت واحلقيقة تعني على فهم اإلضمار ألن حد االضمار أن يسقط من الكالم شيء يدل عليه الباقي 
  املسألة التاسعة 

  ني اجملاز والتخصيص فالتخصيص أوىل لوجهني إذا وقع التعارض ب
  األول أن يف صورة التخصيص اذا مل يقف على القرينة جيريه على عمومه فيحصل مراد املتكلم وغري مراده 

  ويف صورة اجملاز اذا مل يقف على القرينة جيريه على احلقيقة فال حيصل مراد املتكلم وحيصل غري مراده 
ص انعقد اللفظ دليال على كل األفراد فاذا خرج البعض بدليل بقي معتربا يف الباقي فال الثاين أن يف صورة التخصي

  حيتاج فيه إىل تامل واستدالل واجتهاد 
ويف صورة اجملاز انعقد اللفظ دليال على احلقيقة فاذا خرجت احلقيقة بقرينة احتيج يف صرف اللفظ إىل اجملاز إىل 

  عد عن االشتباه فكان أوىل نوع تأمل واستدالل فكان التخصيص أب

  املسألة العاشرة 
  إذا وقع التعارض بني اإلضمار والتخصيص فالتخصيص أوىل 

  والدليل عليه أن التخصيص خري من اجملاز واجملاز واالضمار سيان فيلزم أن يكون التخصيص خريا من اإلضمار 

  فروع

ان فحيث رجحنا التخصيص على االشتراك فإمنا األول أنك ستعرف إن شاء اهللا تعاىل أن النسخ ختصيص يف األزم
  أردنا به التخصيص يف األعيان 

أما لو وقع التعارض بني االشتراك والنسخ فاالشتراك أوىل ألن النسخ حيتاط فيه ما ال حيتاط يف ختصيص العام أال 
  ترى أنه جيوز ختصيص العام خبرب الواحد والقياس وال جيوز نسخ العام هبما 

أن اخلطاب بعد النسخ يصري كالباطل وبعد التخصيص ال يصري كالباطل فال جرم حيتاط يف النسخ ما ال والفقه فيه 
  حيتاط يف التخصيص 

الثاين أن اللفظ اذا دار بني التواطؤ واالشتراك فالتواطؤ أوىل ألن مسمى اللفظ املتواطئ واحد والتعدد واقع يف حماله 
   من االشتراك على ما تقدم بيانه ومسمى املشترك ليس بواحد واالفراد أوىل

الثالث إذا وقع التعارض بني أن يكون مشتركا بني علمني وبني معنيني كان جعله مشتركا بني علمني أوىل ألن 
  االعالم إمنا تنطلق على األشخاص املخصوصة كزيد وعمرو 

  عله مشتركا بني علمني أقل فكان أوىل وأما أمساء املعاين فإهنا تتناول املسمى يف أي ذات كان فكان اختالل الفهم جب



الرابع جعل اللفظ مشتركا بني علم ومعىن أوىل من جعله مشتركا بني معنيني ألن االختالل احلاصل عند االشتراك 
  بني العلم وملعىن أقل مما عند االشتراك بني املعنيني 

  اد أنه مستعمل جبهة التواطؤ أوىل اخلامس اللفظ إذا تناول الشيء جبهة االشتراك وجبهة التواطؤ كان اعتق
  و بيانه ان لفظ األسود يتناول القار والزجني بالتواطؤ ويتناول القار والرجل املسمى باألسود باالشتراك 

  فاذا وجد شخص أسود ومسمى باألسود مث أطلق عليه لفظ األسود فاعتقاد أنه أطلق عليه هذا االسم باعتبار 

  هبذا االعتبار اطالق جبهة التواطؤ واالطالق جبهة التلقيب اطالق جبهة االشتراك  كونه ملونا أوىل ألن االطالق
  والتواطؤ أوىل من االشتراك فكان ذلك أوىل واهللا أعلم 

  الباب الثامن

  يف تفسري حروف تشتد احلاجة يف الفقه إىل معرفة معانيها

  وفيها مسائل

  املسألة األوىل 
  يف أن الواو العاطفة ملطلق اجلمع 

  قال أبو علي الفارسي أمجع حناة البصرة والكوفة على أهنا للجمع املطلق 
  وذكر سيبويه يف سبعة عشر موضعا من كتابه أهنا 

  للجمع املطلق وقال بعضهم إهنا للترتيب 
  لنا وجوه 

عمرو أو األول أن الواو قد تستعمل فيما ميتنع حصول الترتيب فيه كقوهلم تقاتل زيد وعمرو ولو قيل تقاتل زيد ف
  تقاتل زيد مث عمرو مل يصح 

واألصل يف الكالم احلقيقة فوجب أن يكون حقيقة يف غري الترتيب فوجب ان ال يكون حقيقة يف الترتيب دفعا 
  لالشتراك 

الثاين لو اقتضت الواو الترتيب لكان قوله رأيت زيدا وعمرا بعده تكريرا ولكان قوله رأيت زيدا وعمروا قبله 
   يكن كذلك باالمجاع صح قولنا متناقضا وملا مل

فان قلت جيوز أن يكون الشيء بإطالقه ال يفيد حكما مث إذا أضيف إليه شيء آخر تغري عما كان عليه فقوله زيد يف 
  الدار يفيد اجلزم فإذا أدخلت عليه اهلمزة فقيل أزيد يف الدار صار لالستخبار وبطل معىن اجلزم 

قوله قبله أو بعده كاملعارض ملقتضى الواو إال أن التعارض خالف األصل قلت حاصل هذا السؤال يرجع إىل أن 
  فاملفضي إليه وجب أن ال يكون 

الثالث قوله تعاىل يف سورة البقرة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ويف األعراف وقولوا حطة وادخلوا الباب 
الركوع وقوله تعاىل فتحرير رقبة مؤمنة سجدا والقصة واحدة وقوله تعاىل واسجدي واركعي مع أن شرعها تقدم 



ودية مسلمة إىل أهله وقوله تعاىل أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف وقوله تعاىل والسارق والسارقة وقوله الزانية 
  والزاين ففي شيء من هذه املواضع ال تفيد الترتيب 

  الرابع السيد إذا قال لعبده اشتر اللحم واخلبز مل يفهم منه الترتيب 
اخلامس روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قيل له حني أراد السعي بني الصفا واملروة بأيهما نبدأ فقال ابدأوا 

مبا بدأ اهللا به ولو كانت الواو للترتيب ملا اشتبه ذلك على أهل اللسان وملا احتيج يف بيان وجوب االبتداء من الصفا 
  تقع به البداءة  إىل االستدالل بأنه مذكور أوال فوجب أن

  السادس لو كانت الواو للترتيب لوجب أن القائل اذا 

  قال رأيت زيدا وعمرا مث علم أنه رآمها معا أن يكون كاذبا وباالمجاع ليس كذلك 
 السابع قال أهل اللغة واو العطف يف األمساء املختلفة ك واو اجلمع و بالتثنية يف األمساء املتماثلة فإهنم ملا مل يتمكنوا

  من مجع األمساء املختلفة بواو اجلمع استعملوا فيها واو العطف 
وملا كان قوهلم جاءين الزيدان واجتمع الزيدون يفيد االشتراك يف احلكم وال يفيد الترتيب فيه فكذا القول يف واو 

  العطف وواو اجلمع جيوز أن يشتركا يف إفادة االشتراك 
شتركا يف إفادة االشتراك مث واو العطف خيتص بفائدة زائدة وهي فإن قلت واو العطف وواو اجلمع جيوز أن ي

  الترتيب 
  قلت إهنم نصوا على أن فائدة احدامها عني فائدة 

  األخرى وذلك ينفي االحتمال املذكور 
  احتج املخالف بأمور 

ومن عصامها فقد  أحدها أن واحدا قام عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال من أطاع اهللا ورسوله فقد اهتدى
  غوى فقال عليه الصالة و السالم بئس اخلطيب أنت هال قلت ومن عصى اهللا ورسوله فقد غوى 

  ولو كانت الواو للجمع املطلق ملا افترق احلل بني ما علمه الرسول صلى اهللا عليه و سلم وبني ما قال الرجل 
  وعن عمر رضي اهللا عنه أنه مسع شاعرا يقول 

  إلسالم للمرء ناهيا كفى الشيب وا... 

  فقال له عمر رضي اهللا عنه لو قدمت اإلسالم على الشيب ألجزتك 
  وهذا يدل على أن التأخري يف اللفظ يدل على التأخري يف الرتبة 

وروي أن الصحابة رضي اهللا عنهم قالوا البن عباس رضي اهللا عنهما مل تأمرنا بالعمرة قبل احلج وقد قال اهللا تعاىل 
  ج والعمرة هللا وهم كانوا فصحاء العرب فثبت أهنم فهموا من الواو الترتيب وأمتوا احل

وثانيها إذا قال الزوج المرأته اليت مل يدخل هبا أنت طالق وطالق طلقت طلقة واحدة ومل تلحقها الثانية ولوال أن 
  قتني الواو تقتضي الترتيب للحقتها الثانية كما أهنا تطلق طلقتني إذا قال هلا أنت طالق طل



وثالثها إذا قال رأيت زيدا وعمرا فالترتيب يستدعي سببا والترتيب يف الوجود صاحل له فوجب جعله سببا له إىل أن 
  يذكر اخلصم سببا آخر 

  ورابعها أن الترتيب على سبيل التعقيب وضعوا له الفاء والترتيب على سبيل التراخي وضعوا له مث 
 هذين النوعني معىن معقول أيضا فال بد له من لفظ يدل عليه وما ذاك إال ومطلق الترتيب وهو القدر املشترك بني

  الواو 
  فإن قلت اجلمع املطلق معىن معقول أيضا فال بد له من لفظ يدل عليه وما ذاك إال الواو 

قلت ملا حصل التعارض وجب الترجيح وهو معنا وذلك ألنا لو جعلناه للترتيب املطلق كان معىن اجلمع املطلق 
  جزءا من املسمى والزما له فجاز جعله جمازا فيه بسبب املالزمة 

  وأما لو جعلناه للجمع املطلق مل يكن الترتيب املطلق الزما له فال ميكن جعله جمازا عنه لعدم املالزمة 
ة و اجلواب عن األول أن الواو يف قوله ومن عصى اهللا ورسوله ال تقتضي الترتيب ألن معصية اهللا تعاىل ومعصي

رسوله صلى اهللا عليه و سلم ال تنفك احدامها عن األخرى فهذا بأن يدل على فساد قولكم أوىل بل السبب فيه أن 
  قوله ومن عصى اهللا ورسوله افراد لذكر اهللا تعاىل عن 

  ذكر غريه فكان أدخل يف التعظيم 
  يلة مقدما يف الذكر وأما أثر عمر رضي اهللا عنه فهو حممول على أن األدب أن يكون املقدم يف الفض

  وأما أثر ابن عباس رضي اهللا عنهما فهو معارض بأمر ابن عباس إياهم بتقدمي العمرة على احلج 
وعن الثاين أن السبب يف أن الطلقة الثانية ال تلحقها أن الطالق الثاين ليس تفسريا للكالم األول والكالم األول تام 

  فبانت به 
  فالقول األخري يف حكم البيان لألول فكان متام الكالم بآخره أما إذا قالت أنت طالق طلقتني 

  وعن الثالث أن االبتداء بالذكر ملا كان دليال على الترتيب مل تكن بنا حاجة إىل جعل الواو للترتيب 
جة وعن الرابع أن ما ذكرمتوه من الترجيح معارض بوجه آخر وهو أ احلاجة إىل التعبري عن املعىن األعم أشد من احلا
إىل التعبري عن املعىن األخص ألنه حيث حيتاج إىل ذكر األخص حيتاج إىل ذكر األعم ال حمالة ضمنا وقد حيتاج إىل 

  ذكر األعم حيث ال حيتاج إىل ذكر األخص ألبتة فكانت احلاجة إىل ذكر األعم أشد 
  املسألة الثانية 

  الفاء للتعقيب على حسب ما يصح 

  أفاد التعقيب على ما ميكن ال على ما ميتنع  فلو قال دخلت بغداد فالبصرة
  وإمنا قلنا إهنا للتعقيب إلمجاع أهل اللغة عليه 

ومنهم من استدل عليه بأهنا لو مل تكن للتعقيب ملا دخلت على اجلزاء اذا مل يكن بلفظ املاضي واملضارع لكنها 
  تدخل فيه فهي للتعقيب 

ملاضي كقوله من دخل داري أكرمته وقد يكون بلفظ املضارع كقوله بيان املالزمة أن جزاء الشرط قد يكون بلفظ ا
  من دخل داري يكرم وقد يكون ال هباتني اللفظتني وحينئذ ال بد من ذكر الفاء كقوله من دخل داري فله درهم 



  وقول الشاعر 
  اهللا يشكرها ... من يفعل احلسنات ... 

  فقد أنكره املربد وزعم أن الرواية الصحيحة 
  يفعل اخلري فالرمحن يشكره  من... 

  وإذا وجب دخول الفاء على اجلزاء وثبت أن اجلزاء ال بد أن حيصل عقيب الشرط علمنا أن الفاء تقتضي التعقيب 
  و احتج املنازع بأمور 

  أحدها أن الفاء جاء يف كتاب اهللا تعاىل ال مبعىن 

ب واالسحات ال يقع عقيب االفتراء بل يتراخى إىل التعقيب يف قوله تعاىل ال تفتروا على اهللا كذبا فيسحتكم بعذا
اآلخرة وقال سبحانه وتعاىل وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة مع أن ذلك قد ال حيصل عقيب 

  املداينة 
  وثانيها أن الفاء قد تدخل على لفظ التعقيب ولو كانت الفاء للتعقيب ملا جاز ذلك 

  خبار به وعنه والفاء ليست كذلك فالفاء مغايرة للتعقيب وثالثها أن التعقيب يصح اإل

واجلواب عن الكل أن ما ذكرمتوه استدالل يف مقابلة النص فال يقدح يف قولنا بل وجب محل ما ذكروه أوال على 
  اجملاز وثانيا على التوكيد 

  وأما الثالث ففيه حبث دقيق ذكرناه يف كتاب احملرر يف دقائق النحو 
  الثة املسألة الث

  لفظة يف للظرفية حمققا أو مقدرا 
  أما احملقق فكقوهلم زيد يف الدار 

  وأما املقدر فكقوله تعاىل وألصلبنكم يف جذوع النخل لتمكن املصلوب على اجلذع متكن الشيء يف املكان 
  وقولنا فالن يف الصالة وشاك يف هذه املسألة من هذا الباب 

وله عليه الصالة و السالم يف النفس املؤمنة مائة من اإلبل وهو ضعيف ألن ومن الفقهاء من قال إهنا للسببية كق
  أحدا من أهل اللغة ما ذكر ذلك مع أن املرجع يف هذه املباحث اليهم 

  املسألة الرابعة 
  املشهور أن لفظة من ترد 

  البتداء الغاية كقولك سرت من الدار إىل السوق 
  وللتبعيض كقولك باب من حديد 

  كقوله تعاىل فاجتنبوا الرجس من األوثان وللتبيني 
وقد جتيء صلة يف الكالم كقولك ما جاءين من رجل واحلق عندي أنه للتمييز فقولك سرت من الدار إىل السوق 

ميزت مبدأ السري عن غريه وقولك باب من حديد ميزت الشيء الذي يكون منه الباب عن غريه وقوله عز و جل 
  فاجتنبوا 



ن ميزت الرجس الذي جيب اجتنابه عن غريه وكذلك قولك ما جاءين من أحد ميزت الذي نفيت الرجس من األوثا
  عنه اجمليء 

  وأما إىل فهي النتهاء الغاية 
  وقيل إهنا جمملة ألهنا يف قوله تعاىل وأيديكم إىل املرافق تستدخل الغاية ويف قوله تعاىل مث أمتوا الصيام إىل الليل 

  تقتضي خروجها 
ألن هذه اللفظة إمنا تكون جمملة لو كانت موضوعة لدخول الغاية وعدم دخوهلا على سبيل االشتراك  وهذا ضعيف

  لكنا بينا أن اللفظ ال جيوز أن يكون مشتركا بالنسبة إىل وجود الشيء وعدمه 
تكن  بل احلق أن الغاية إن كانت متميزة عن ذي الغاية مبفصل حسي كما يف الليل والنهار وجب خروجها وان مل

متميزة عنها مبفصل حسي كما يف اليد واملرفق وجب دخوهلا ألنه ليس بعض املقادير أوىل من بعض فليس تقدير 
  القدر الذي جيوز إخراجه من املرفق عن وجوب الغسل بقدر معني أوىل من تقديره مبا هو أزيد أو أنقص 

  املسألة اخلامسة 
  اىل وامسحوا برءوسكم الباء اذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه كقوله تع

  تقتضي التبعيض خالفا للحنفية 
وأمجعنا على أهنا إذا دخلت على فعل ال يتعدى بنفسه كقولك كتبت بالقلم ومررت بزيد فإهنا ال تقتضي إال جمرد 

  االلصاق 
  لنا 

  أنا نعلم بالضرورة الفرق بني أن يقال مسحت يدي 

  واحلائط يف أن األول يفيد التبعيض والثاين يفيد الشمول باملنديل وباحلائط وبني أن يقال مسحت املنديل 
  و احتج املخالف بأمرين 

األول أن القائل إذا قال مررت بزيد و كتبت بالقلم و طفت بالبيت عقلوا منه الصاق الفعل باملفعول به فدل على 
  أن مقتضى اللفظ ليس إال الصاق الفعل باملفعول به 

  ذكر أن الذي يقال من أن الباء للتبعيض شيء ال يعرفه أهل اللغة الثاين أن أبا الفتح ابن جين 
  و اجلواب عن األول أن قوهلم مررت بزيد 

وكتبت بالقلم إمنا أفاد ذلك ألنه ال يتعدى بنفسه فال جيوز أن يقال مررت زيدا وكتبت القلم فلذلك أفاد ما قالوه 
  خبالف ما ذكرنا 

ل مجيع البيت وهلذا ال يسمى من دار ببعضه طائفا خبالف ما حنن فيه فإن وأما الطواف فهو عبارة عن الدوران حو
  من مسح بعض الرأس يسمى ماسحا 

  وعن الثاين أن الشهادة على النفي غري مقبولة فلنا أن خنطئ ابن اجلين بالدليل الظاهر الذي ذكرناه 

  املسألة السادسة 
  لفظة إمنا للحصر خالفا لبعضهم 



  لنا ثالثة أوجه 
  ها أن الشيخ ابا علي الفارسي حكى ذلك يف كتاب الشريازيات عن النحاة وصوهبم فيه وقوهلم حجة أحد

  وثانيها التمسك بقول األعشى 
  وإمنا العزة للكاثر ... ولست باألكثر منهم حصى ... 

  وبقول الفرزدق 

  ... يدافع عن أحساهبم أنا أو مثلي ... أنا الذائد احلامي الذمار وإمنا 
  حتمل إمنا ها هنا على احلصر ملا حصل مقصود الشاعر  ولو مل

وثالثها أن كلمة إن تقتضي االثبات وما تقتضي النفي فعند تركيبها جيب أن يبقى كل واحد منهما على األصل ألن 
  األصل عدم التغيري 

  وهو املراد فإما أن نقول كلمة إن تقتضي ثبوت عني املذكور وكلمة ما تقتضي نفي املذكور وهذا هو احلصر 
واحتج املخالف بقوله تعاىل إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم وأمجعنا على أن من ليس كذلك فهو 

  مؤمن أيضا 
  واجلواب 

  أنه حممول على املبالغة 

  الباب التاسع

  يف كيفية االستدالل خبطاب اهللا وخطاب رسوله صلى اهللا عليه و سلم على األحكام 

  وفيه مسائل

  املسألة األوىل 
  يف أنه ال جيوز أن يتكلم اهللا تعاىل بشيء وال يعين به شيئا 

  واخلالف فيه مع احلشوية 

  لنا وجهان 
  أحدمها أن التكلم مبا ال يفيد شيئا هذيان وهو نقص والنقص على اهللا تعاىل حمال 
  ا ال يفهم معناه وثانيها أن اهللا تعاىل وصف القرآن بكونه هدى وشفاء وبيانا وذلك ال حيصل مب

  واحتج املخالف بأمور 
أحدها أنه جاء يف القرآن ما ال يفيد كقوله كهيعص وما يشبه وقوله كأنه رءوس الشياطني وقوله فصيام ثالثة أيام 

يف احلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فقوله عشرة كاملة ال يفيد فائدة زائدة وقوله فإذا نفخ يف الصور نفخة 
  وله ال تتخذوا إليهن واحدة وق



  اثنني 
وثانيها أن الوقف على قوله تعاىل وما يعلم تأويله إال اهللا واجب ومىت كان ذلك كذلك لزم القول بأن اهللا تعاىل قد 

  تكلم مبا ال يفهم منه شيء 
آمنا كان املراد بيان األول أننا لو مل نقف هناك بل وقفنا على قوله والراسخون يف العلم فاذا ابتدأنا بقوله يقولون 

منه قائلني آمنا به كل من عند ربنا ويصري ذلك عائدا إىل املذكورات السالفة فيصري املعىن كأن اهللا تعاىل قال 
  الراسخون يف العلم قالوا آمنا به كل من عند ربنا وذلك غري جائز على اهللا تعاىل 

  فثبت أن الوقف على قوله تعاىل وما يعلم تأويله إال اهللا واجب 

  وإذا ثبت ذلك ظهر أنا ال نعلم تأويل املتشاهبات 
  وثالثها أن اهللا تعاىل خاطب الفرس بلغة العرب مع أهنم ال يفهمون شيئا منها وإذا جاز ذلك فليجز مطلقا 

  واجلواب عن األول أن ألهل التفسري فيها أقواال مشهورة واحلق فيها أهنا أمساء السور 
  رب كانوا يستقبحون ذلك وأما روس الشياطني فقيل إن الع

  املتخيل ويضربون به املثل يف القبح 
  وأما قوله عشرة كاملة فذلك للتأكيد وهو اجلواب أيضا عن سائر اآليات 

وعن الثاين أن موضع الوقف قوله والراسخون يف العلم وما ذكروه من االشكال فغايته أنه عام خص منه البعض 
  إىل اهللا تعاىل  بدليل العقل المتناع عود ذلك الضمري

  وعن الثالث أن للفرس طريقا إىل معرفة اخلطاب بالرجوع إىل العرب 

  املسألة الثانية 
  يف أنه ال جيوز أن يعين بكالمه خالف ظاهره وال يدل عليه ألبتة 

  واخلالف فيه مع املرجئة 

  لنا 
نا أن التكلم باملهمل غري جائز على اهللا أن اللفظ اخلايل عن البيان أبدا يكون بالنسبة إىل غري ظاهره مهمال وقد بي

  تعاىل 
فان قيل ان عنيت باملهمل ما ال فائدة فيه ألبتة فال نسلم أن األمر كذلك ألنه تعاىل اذا تكلم مبا ظاهره يقتضي 
  الوعيد مع أنه ال يريد ذلك حصل منه ختويف الفساق والتخويف مينعهم من االقدام فقد حصلت هذه الفائدة 

به أنه ال حيصل منه فائدة اإلفهام فهو مسلم لكن مل قلت إن ما يكون كذلك فإنه غري جائز على اهللا تعاىل وإن عنيت 
  فإن هذا أول املسألة 

  واجلواب 
لو فتحنا هذا الباب ملا بقي االعتماد على شيء من خرب اهللا وخرب رسوله صلى اهللا عليه و سلم ألنه ما من خرب إال 

  منه أمرا وراء اإلفهام ومعلوم أن ذلك ظاهرا الفساد واهللا أعلم  وحيتمل أن يكون املقصود
  املسألة الثالثة 



  يف أن االستدالل باخلطاب هل يفيد القطع أم ال 
منهم من أنكره وقال إن االستدالل باألدلة اللفظية مبين على مقدمات ظنية واملبين على املقدمات الظنية ظين 

  الظن فاالستدالل باخلطاب ال يفيد إال 
  وإمنا قلنا إنه مبين على مقدمات ظنية ألنه مبين على نقل اللغات ونقل النحو والتصريف وعدم االشتراك واجملاز 

  والنقل واالضمار والتخصيص والتقدمي والتأخري والناسخ واملعارض وكل ذلك أمور ظنية 
قالء على أهنم ما كانوا حبيث يقطع بعصمتهم أما بيان أن نقل اللغات ظين فألن املرجع فيه إىل أئمة اللغة وأمجع الع

  فنقلهم ال يفيد إال الظن ومتام الكالم يف هذا املقام قد تقدم 
وأما النحو والتصريف فاملرجع يف اثباهتما إىل أشعار املتقدمني إال أن التمسك بتلك األشعار مبين على مقدمتني 

  ظنيتني 
  احدامها 

  اآلحاد ال تفيد إال الظن  أن هذه األشعار رواها اآلحاد ورواية
  وأيضا إن الذين رووها روايتهم مرسلة ال مسندة واملرسل غري مقبول عند األكثرين إذا كان خربا عن 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكيف اذا كان خرب عن شخص ال يؤبه له وال يلتفت إليه 
  وثانيهما 

  ذلك الشاعر ال يلحن  هب أنه صح هذا الشعر عن هذا الشاعر لكن مل قلت إن
  أقصى ما يف الباب أنه عريب لكن العريب قد يلحن يف العربية كما أن الفارسي قد يلحن كثريا يف الفارسية 

  والذي يؤيد هذا االحتمال أن األدباء حلنوا أكابر شعراء اجلاهلية 

يل يف تصحيح األلفاظ واعراهبا يف كامريء القيس وطرفة ولبيد واذا كانوا معترفني بأهنم قد حلنوا فكيف جيوز التعو
  قوهلم 

  ذكر القاضي أبو احلسن على بن عبد العزيز اجلرجاين يف الكتاب الذي صنفه يف الوساطة بني املتنيب وخصومه 

  أن امرأ القيس أخطأ يف قوله 
  ... من كان من كندة أو وائل ... يا راكبا بلغ اخواننا ... 

  فنصب بلغ 
  ويف قوله 

  إمثا من اهللا وال واغل ... رب غري مستحقب فاليوم اش... 

  فسكن أشرب 
  وقوله 

  أكب على ساعديه النمر ... هلا متنان خظاتا كما ... 

  فأسقط النون من خظاتا بغري اضافة 



  وقول لبيد 
  أو يرتبط بعض النفوس محامها ... تراك أمكنة إذا مل أرضها ... 

  فسكن يرتبط وال عمل للم فيه 
  وقوله طرفة 

  ... قد رفع الفخ فماذا حتذري  ...
  فحذف النون 

  وقول األسدي 

  واتسع اخلرق على الراقع ... كنا نرقعها فقد مزقت 

  فسكن نرقع 
  وقول الفرزدق 

  من املال إال مسحتا أو جملف ... وعض زمان يا ابن مروان مل يدع ... 

  فضم جملف 
  وقول ذي اخلرق الطهوي 

  إىل ربنا صوت احلمار اليجدع ... ا يقول اخلنا وأبغض العجم ناطق... 

  فأدخل األلف والالم على الفعل 
  وقول رؤية 

  من بعدهم والربق البوارث ... أقفرت الوعثاء والعثاعث ... 

  وإمنا هي الربارث مجع برث وهي األماكن السهلة من األرض 
  وقوله أيضا 

  ... قد شفها اللوح مبازول ضيق ... 
  ففتح الياء 
  كثرية  فهذه وأمثاهلا

  وجرى بني الفرزدق وبني عبد اهللا بن اسحاق احلضرمي يف إقوائه ويف حلنه يف قوله 
  ... ولكن عبد اهللا موىل مواليا ... فلو كان عبد اهللا موىل هجوته ... 

  ففتح الياء من موايل يف حال اجلر 

  وجرى له مع عنبسة الفيل النحوي حىت قال فيه 



  ... لعنبسة الراوي علي القصائدا .. .لقد كان يف معدان للفيل شاغل 
  وكان القدماء يتبعون أشعار األوائل من حلن وغلط وإحالة وفساد معىن 

  وقال األصمعي يف الكميت إنه جرمقاين من جرامقة 

  الشام ال حيتج بشعره 
  وأنكر من شعر الطرماح وحلن ذا الرمة 

هذا القدر كفاية ومن أراد االستقصاء فليطالع ذلك مث ان القاضي علي بن عبد العزيز طول يف هذا املعىن ويف 
  الكتاب 

وعند هذا نقول املرجع يف صحة اللغات والنحو والتصريف إىل هؤالء األدباء واعتمادهم على تصحيح الصحيح 
ا منها وإفساد الفاسد على أقوال هؤالء األكابر من شعراء اجلاهلية واملخضرمني واذا كان األدباء قدحوا فيهم وبينو

  حلنهم وخطأهم يف 

  اللفظ واملعىن واإلعراب ف مع هذا كيف ميكن الرجوع إىل قوهلم واالستدالل بشعرهم 
أقصى ما يف الباب أن يقال هذه األغالط نادرة والنادر ال عربة به لكنا نقول النادر ال يقدح يف الظن لكن ال شك 

  لفاظ واالعرابات أنه من ذلك اللحن النادر أنه يقدح يف اليقني لقيام االحتمال يف كل واحد من تلك األ
  فثبت أن املقصد األقصى يف صحة اللغة والنحو والتصريف الظن 

  الظن الثاين عدم االشتراك فإن بتقدير االشتراك جيوز أن يكون مراد اهللا تعاىل من هذا الكالم غري هذا املعىن الذي 

  اعتقدناه لكن نفي االشتراك ظين 
  از فإن محل اللفظ على حقيقته إمنا يتعني لو مل يكن حمموال على جمازه لكن عدم اجملاز مظنون الظن الثالث عدم اجمل

الظن الرابع أنه ال بد من عدم النقل فإن بتقدير أن يقال الشرع أو العرف نقله من معناه اللغوي إىل معىن آخر كان 
  املراد هو املنقول إليه ال ذلك األصل 

من عدم اإلضمار فانه لو كان احلق هو لكان املراد هو ذلك الذي يدل عليه اللفظ بعد الظن اخلامس أنه ال بد 
  اإلضمار ال هذا الظاهر 

  الظن السادس عدم التخصيص وتقريره ظاهر 
  الظن السابع عدم الناسخ وال شك يف كونه حمتمال يف اجلملة وبتقدير وقوعه مل يكن احلكم ثابتا 

  أخري ووجهه ظاهر الظن الثامن عدم التقدمي والت
الظن التاسع نفي املعارض العقلي فإنه لو قام دليل قاطع عقلي على نفي ما أشعر به ظاهر النقل فالقول هبما حمال 

  الستحالة وقوع النفي واالثبات والقول بارتفاعهما حمال الستحالة عدم النفي واالثبات 
  ل فلو كذبنا العقل لكنا كذبنا أصل النقل ومىت كذبنا والقول بترجيح النقل على العقل حمال ألن العقل أصل النق

  أصل النقل فقد كذبنا النقل 
  فتصحيح النقل بتكذيب العقل يستلزم تكذيب النقل فعلمنا أنه ال بد من ترجيح دليل العقل 

لسالمة عنها إال فإذا رأينا دليال نقليا فإمنا يبقى دليال عند السالمة عن هذه الوجوه التسعة وال ميكن العلم حبصول ا



  إذا قيل حبثنا واجتهدنا فلم جندها لكنا نعلم أن االستدالل بعدم الوجدان على عدم الوجود ال يفيد إال الظن 
  فثبت أن التمسك باألدلة النقلية مبين على مقدمات ظنية واملبين على الظين ظين 

  وذلك ال شك فيه فالتمسك بالدالئل النقلية ال يفيد إال الظن 
  لت املكلف إذا مسع دليال نقليا فلو حصل فيه شيء من هذه املطاعن لوجب يف حكمه اهللا أن يطلعه على ذلك فإن ق

  قلت القول بالوجوب على اهللا تعاىل مبين على قاعدة احلسن والقبح العقليني وقد تقدم القول فيها 
ا جند كثريا من العلماء يسمعون آية أو خربا سلمنا ولكننا نقطع بأنه ال جيب على اهللا تعاىل أن يطلعه على ذلك ملا أن

مع أهنم ال يعرفون ما يف حنوها ولغتها وتصريفها من االحتماالت التسعة اليت ذكرناها وانكار ذلك مكابرة ولو كان 
  ذلك 

  واجبا ملا كان األمر كذلك فعلمنا ضعف هذا العذر 
  وفيه وجوه أخر من الفساد ذكرناها يف الكتب الكالمية 

أن االنصاف أنه ال سبيل إىل استفاد ة اليقني من هذه الدالئل اللفظية إال إذا اقترنت هبا قرائن تفيد اليقني  واعلم
  سواء كانت 

  تلك القرائن مشاهدة أو كانت منقولة الينا بالتواتر 
  املسألة الرابعة 

  يف كيفية االستدالل باخلطاب 
ال يكون كذلك ولكنه حبيث لو ضم إليه شيء آخر لصار  اخلطاب إما أن يدل على احلكم بلفظه أو مبعناه أو

  اجملموع دليال على احلكم 
  القسم األول ما يدل عليه بلفظه 

وقد عرفت أنه جيب محل اللفظ على احلقيقة وعرفت أن احلقيقة ضربان أصلية وهي اللغوية وطارئة وهي العرفية 
  والشرعية 

  العرف  فإن كان اخلطاب مستعمال يف اللغة يف شيء ويف

  يف شيء آخر ومل خيرج بالعرف عن أن يكون حقيقة يف املعىن اللغوي فإنه يكون مشتركا بينهما 
وإن صار جمازا يف املعىن اللغوي وجب محله على العريف ألنه هو املتبادر إىل الفهم وجيب مثل هذا يف االسم املنقول 

  إىل معىن شرعي 
  لشرعي مث العريف مث املعىن اللغوي احلقيقي مث اجملاز فاحلاصل أن اخلطاب جيب محله على املعىن ا

فإن خاطب اهللا تعاىل طائفتني خبطاب هو حقيقة عند احدامها يف شيء وعند األخرى يف شيء آخر وجب أن حتمله 
  كل واحدة منهما على ما تتعارفه وااللزم أن يقال إن 

   أعلم بالصواب اهللا تعاىل خاطبه بغري ما هو ظاهر عنده مع عدم القرينة واهللا

  القسم الثاين



  ما يدل عليه مبعناه وهو الداللة االلتزامية 
  وقد ذكرنا يف الباب الثاين أقسام الداللة االلتزامية 

  القسم الثالث

  ما يكون حبيث لو ضم إليه شيء آخر لصار اجملموع دليال على احلكم 
  و إمجاع أو قياس فنقول ذلك الذي يضم إليه إما أن يكون دليال شرعيا وهو نص أ

  أو يكون ذلك بشهادة حال املتكلم 
  فهذه وجوه أربعة 

  أحدها أن ينضم إىل النص آخر فيصري جمموعهما دليال على 

  احلكم وله مثاالن 
األول أن يدل أحد النصني على إحدى املقدمتني والثاين على الثانية فيحصل املطلوب كقولنا تارك املأمور عاص 

امري والعاصي يستتحق العقاب لقوله تعاىل ومن يعص اهللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا  لقوله تعاىل أفعصيت
  خالدا فيها 

الثاين أن يدل أحد النصني على ثبوت احلكم لشيئني ويدل النص اآلخر على أن بعض ذلك ألحدمها فوجب القطع 
فهذا يدل على أن مدة احلمل والرضاع ثالثون بأن باقي احلكم ثابت للثاين كقوله تعاىل ومحله وفصاله ثالثون شهرا 

  شهرا وقوله تعاىل والوالدات يرضعن أوالدهن حولني 

  كاملني فهذا يدل على أن مدة الرضاع سنتان فيلزم أن تكون مدة احلمل ستة أشهر 
  ثابته وثانيها أن يضم إىل النص امجاع كما إذا دل النص على أن اخلال ال يرث ودل االمجاع على أن اخلالة مب

  وثالثها أن يضم إىل النص قياس كما إذا دل النص على حرمة الربا يف الرب ودل القياس على أن التفاح مبثابته 
  ورابعها أن يضم إىل النص شهادة حال املتكلم كما إذا كان كالم الشرع مترددا بني احلكم العقلي والشرعي 

  سلم بعث لبيان الشرعيات ال لبيان ما يستقل العقل بإدراكه فحمله على الشرعي أوىل ألن النيب صلى اهللا عليه و 
  هذا إذا كان اخلطاب مترددا بينهما 

  أما إذا كان ظاهر ه مع أحدمها مل يصح الترجيح بذلك واهللا أعلم 
  املسألة اخلامسة 

  يف اخلطاب الذي ال ميكن محله على ظاهره 
  هذا اخلطاب إما أن يكون خاصا أو عاما 

وكان حقيقة يف شيء مث وجدت قرينة تصرفه عنه فإما أن تدل القرينة على أن املراد ليس ظاهره أو  فان كان خاصا
  تدل على أن املراد غري ظاهره أو على أن املراد ظاهره وغري ظاهره معا 

  فإن دل على أن املراد ليس ظاهره خرج الظاهر عن أن يكون مرادا فيجب محله على اجملاز 
  ن يكون واحدا أو أكثر مث إن اجملاز إما أ



  فإن كان واحدا محل اللفظ عليه من غري افتقار إىل داللة أخرى صونا للكالم عن اإللغاء 
وإن كان أكثر من واحد فإما أن يدل دليل يف واحد معني على أنه مراد أو على أنه ليس مبراد أو ال يدل الدليل يف 

  واحد معني ال بكونه مرادا وال بكونه غري مراد 
  ن دل الدليل على أنه مراد قضي به فإ

  وإن دل الدليل على أنه غري مراد فإن مل يبق إال وجه واحد محل عليه 
وإن بقي أكثر من واحد كان القول فيه كما إذا مل يوجد الدليل على كونه مرادا وال على كونه غري مراد وهذا هو 

  القسم الثالث 

  فنقول 
  غري حمصورة وجوه اجملاز إما أن تكون حمصورة أو 

فإن مل تكن حمصورة فقال القاضي عبد اجلبار ال بد من داللة تدل على املراد ألنه ال جيوز أن يريدها أمجع مع تعذر 
  حصرها علينا 

قال أبو احلسني ولقائل أن يقول إنه أرادها كلها على البدل ألن ذلك ممكن مع فقد الداللة ومع فقد احلصر فإنه 
  بح بقرة فإنا نكون خمريين يف ذبح أي بقرة شئنا وإن مل ميكنا حصر البقر تعاىل لو أوجب علينا ذ

فأما من ال جييز أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان خمتلفان فيجيئ على مذهبه أنه ال بد من داللة تدل على املراد بعينه 
  ألن اللفظ ما وضع للتخيري 

  و أما إن كانت وجوه اجملاز حمصورة 
  وى من الباقي محل على األقوى رعاية لزيادة القوة فإن كان البعض أق

  وإن تساوت محل اللفظ عليها بأسرها على البدل 
  أما على الكل فألنه ليس محل اخلطاب على البعض أوىل من الباقي 

  وأما على البدل فألن اخلطاب ليس بعام حىت حيمل على اجلميع 
  هوميه هذا على قول من جيوز استعمال اللفظ املشترك يف مف

  فأما من ال جيوزه فإنه يقول ال بد من البيان 

  القسم الثاين

  وهو أن يدل الدليل على أن غري الظاهر مراد 

  فذلك الدليل إما أن يعني ذلك الغري أو ال يعينه 
  فإن عينه وجب محله عليه وإن مل يعينه فالقول فيه كما يف القسم األول 

  القسم الثالث



  ظاهر اخلطاب مراد وغري ظاهره مراد وهو أن يدل دليل على أن 
فإن كان ذلك الغري معينا وجبت احلمل عليه فيكون اللفظ موضوعا هلما من جهة اللغة أو من جهة الشرع أو تكلم 

  بالكلمة مرتني 
  وان مل يتعني ذلك الغري فالكالم فيه كما يف القسم األول 
  العموم وان مل يتجرد فهذا يقع على وجوه أما إن كان اخلطاب عاما فإن جترد عن القرينة محل على 

  أحدها أن تدل القرينة على أن املراد ظاهره وغري ظاهره معا 
  فان كان ذلك الغري معنيا محل اللفظ عليه على التفصيل املذكور 

  وان مل يكن معينا فالكالم فيه كما يف اخلاص إذا دلت الداللة على أن املراد غري ظاهره 
دليل على أن املراد ليس ظاهره و أن املراد غري ظاهره فها هنا ال بد أن يوجد الدليل على التعيني وثانيها أن يدل ال

ألنه إذا مل يكن املراد ظاهره جاز أن يكون املراد بعض ما يتناوله وجاز أن يكون املراد شيئا آخر مل يتناوله اخلطاب 
  فاذا مل يصح اجتماعهما فال بد من دليل يعني املراد 

ثها أن يدل الدليل على أن بعضه مراد وهذا ال يقتضي خروج البعض اآلخر عن أن يكون مرادا ألنه ال ينايف وثال
  ذلك 

فان دل على أن املراد هو البعض خرج البعض اآلخر عن كونه مرادا ألن ذلك اخبار بأن ذلك البعض هو كمال 
  املراد 

خيرج عن كونه مرادا ويبقى ما عداه حتت ذلك اخلطاب  ورابعها أن يدل الدليل على أن بعضه ليس مبراد وحينئذ
  واهللا أعلم 

  املسألة السادسة 
  يف أن ثبوت حكم اخلطاب اذا تناوله على وجه اجملاز ال يدل على أنه مراد باخلطاب 

المسة مثاله قوله تعاىل أو المستم النساء فإن قيام الداللة على وجوب التيمم على اجملامع وهو الذي تناوله اسم امل
  على طريق الكناية هل يدل على أنه هو املراد باآلية 
  فذهب الكرخي وأبو عبداهللا البصري إىل أنه واجب 

  وعندنا أنه ليس بواجب 
  لنا 

املقتضى الجراء اآلية على ظاهرها موجود واملعارض املوجود وهو ثبوت حكم اخلطاب فيما تناوله على وجه اجملاز 
  ل ثبوته بدليل آخر أوجب اجراء اآلية على ظاهرها ال يصلح معارضا له الحتما

  واحتجوا بأن ثبوت احلكم يف صورة اجملاز ال بد له من دليل وال دليل سوى هذا الظاهر وإال لنقل 
  واذا محل الظاهر على جمازه وجب أن ال حيمل على احلقيقة المتناع استعمال اللفظ يف جمازه وحقيقته معا 

  واجلواب 
   دليل سوى هذا الظاهر ال نسلم أنه ال



  قوله لو وجد لنقل 
  قلنا لعلهم استغنوا باالمجاع عن نقله واهللا أعلم 

  الكالم يف األوامر والنواهي

  وهو مرتب على مقدمة وثالثة مسائل 
  أما املقدمة ففيها مسائل 

  املسألة األوىل

  يقة يف غريه اتفقوا على أن لفظة األمر حقيقة يف القول املخصوص واختلفوا يف كونه حق
  فزعم بعض الفقهاء أنه حقيقة يف الفعل أيضا 

  واجلمهور على أنه جماز فيه 
  وزعم أبو احلسني البصري أنه مشترك بني القول املخصوص وبني الشيء وبني الصفة وبني الشأن والطريق 

  واملختار أنه حقيقة يف القول املخصوص فقط 

  لنا

  خصوص فوجب أن ال يكون حقيقة يف غريه دفعا لالشتراك إنا أمجعنا على أنه حقيقة يف القول امل

  ومن الناس من استدل على أنه ليس حقيقة يف الفعل بأمور 

  أحدها

  لو كان لفظ األمر حقيقة يف الفعل الطرد فكان يسمى األكل أمرا والشرب أمرا 

  وثانيها

  را ولكان يشتق للفاعل اسم اآلمر وليس كذلك ألن من قام أو قعد ال يسمى آم

  وثالثها

  أن لألمر لوازم ومل يوجد شيء منها يف الفعل فوجب أن ال يكون األمر حقيقة يف الفعل 

بيان األول أن األمر يدخل فيه الوصف باملطيع والعاصي وضده النهي ومينع منه اخلرس والسكوت ألهنم يستهجنون 
  يف األخرس والساكت أن يقال وقع منه أمر 

  ام الكالم كما عدوا اخلرب مطلقا منه وكل ذلك ينايف كون األمر حقيقة إال يف القول وعدوا األمر مطلقا من أقس



  ورابعها

  أنه يصح نفي األمر عن الفعل فيقال إنه ما أمر به ولكن فعله 
  وهذه الوجوه ضعيفة 

  أما األول فألنا ال نسلم أن من شأن احلقيقة االطراد وقد تقدم بيان هذا املقام 
  لم أنه ال يصح أن يقال لألكل سلمناه لكن ال نس

  والشرب أمر 
  وعن الثاين ما تقدم يف باب اجملاز أن االشتقاق غري واجب يف كل احلقائق 

وعن الثالث أن العرب إمنا حكموا بتلك الصفات يف األمر مبعىن القول فإن ادعيتم أهنم حكموا به يف كل ما يسمى 
  أمرا فهو ممنوع 

  وا نفيه مطلقا وعن الرابع ال نسلم أهنم جوز
  واحتج القائلون بأنه حقيقة يف الفعل بوجهني 

  أحدمها

  أن أهل اللغة يستعملون لفظة األمر يف الفعل وظاهر االستعمال احلقيقة 
  بيان االستعمال القرآن والشعر والعرف 

علها اهللا تعاىل وقوله تعاىل أما القرآن فقوله سبحانه وتعاىل حىت إذا جاء أمرنا وفار التنور واملراد منه العجائب اليت ف
أتعجبني من أمر اهللا وأراد به الفعل وقوله وما أمر فرعون برشيد وما أمرنا إال واحدة كلمح بالبصر وقوله جتري يف 

  البحر بأمره وقوله مسخرات بأمره 
  ألمر ما يسود من يسود ... وأما الشعر فقوله 

  ع قصري أنفه وأما العرف فقول العرب يف خرب الزباء ألمر ما جد

  ويقولون أمر فالن مستقيم وأمره غري مستقيم وإمنا يريدون طرائقه وأفعاله وأحواله 
  ويقولون هذا أمر عظيم كما يقولون خطب عظيم ورأيت من فالن أمرا هالين 

  وأما أن األصل يف اإلطالق احلقيقة فقد تقدم 

  وثانيهما

ه مبعىن الفعل فيقال يف األول أوامر ويف الثاين أمور واالشتقاق أنه قد خولف بني مجع األمر مبعىن القول وبني مجع
  عالمة احلقيقة 



  واحتج أبو احلسني على قوله بأن من قال هذا أمر مل يدر السامع أي هذه األمور أراد 
 فإذا قال هذا أمر بالفعل أو أمر فالن مستقيم أو حترك هذا اجلسم ألمر أو جاء زيد ألمر عقل السامع من األول

القول ومن الثاين الشأن ومن الثالث أن اجلسم حترك لشيء ومن الرابع أن زيدا جاء لغرض من األغراض وتوقف 
  الذهن عند السماع يدل على أنه متردد بني الكل 

  واجلواب عن األول

  أنا ال نسلم استعمال هذا اللفظ يف الفعل من حيث إنه فعل 

جيوز أن يكون املراد منه القول أو الشأن والفعل يطلق عليه اسم األمر أما قوله تعاىل حىت إذا جاء أمرنا فلم ال 
  لعموم كونه شأنا ال خلصوص كونه فعال 

  وكذا اجلواب عن اآلية الثانية 
وأما قوله تعاىل وما أمر فرعون برشيد فلم ال جيوز أن يكون املراد هو القول بل األظهر ذلك ملا تقدم من قوله 

  أطاعوه فيما أمرهم به فاتبعوا أمر فرعون أي 
  سلمنا أنه ليس املراد منه القول فلم ال جيوز أن يكون املراد شأنه وطريقه 

  وأما قوله تعاىل وما أمرنا إال واحده فنقول 

  ال جيوز إجراء اللفظ على ظاهره أما أوال فألنه يلزم أن يكون فعل اهللا تعاىل واحدا وهو باطل 
  كل فعل اهللا تعاىل ال حيدث إال كلمح بالبصر يف السرعة ومعلوم أنه ليس كذلك وأما ثانيا فألنه يقتضي أن يكون 

  وإذا وجب صرفه عن الظهر علمنا أن املراد منه تعاىل من شأنه أنه إذا أراد شيئا وقع كلمح البصر 
  وأما قوله جتري يف البحر بأمره مسخرات بأمره فال جيوز محل األمر هاهنا 

  تسخري إمنا حصال بقدرته ال بفعله فوجب محله على الشأن والطريق على الفعل ألن اجلري وال
  سلمنا أن لفظ األمر مستعمل يف الفعل فلم قلت إنه حقيقة فيه 

  فإن قلتم ألن األصل يف الكالم احلقيقة قلنا واألصل عدم االشتراك على ما تقدم 
  وىل وقد تقدم بيان أنه إذا دار اللفظ بني االشتراك واجملاز فاجملاز أ

  واجلواب عن الثاين

  مل ال جيوز أن تكون األمور مجعا لألمر مبعىن الشأن ال مبعىن الفعل 

  سلمناه لكن ال نسلم أن اجلمع من عالمات احلقيقة على ما تقدم بيانه 
لذي فأما ما احتج به أبو احلسني فهو بناء على تردد الذهن عند مساع تلك اللفظة بني تلك املعاين وذلك ممنوع فإن ا

يزعم أنه حقيقة يف القول مينع من ذلك التردد اللهم إال إذا وجدت قرينة مانعة من محل اللفظ على القول كما إذا 
  استعمل يف موضع ال يليق به القول فحينئذ ذلك قرينة يف أن املراد منه غري القول واهللا أعلم 



  املسألة الثانية

  ذكروا يف حد األمر مبعىن القول وجهني 

  أحدمها

  ما قاله القاضي أبو بكر وارتضاه مجهور األصحاب أنه هو القول املقتضي طاعة املأمور بفعل املأمور به 
وهذا خطأ أما أوال فألن لفظيت املأمور واملأمور به مشتقتان من األمر فيمتنع تعريفهما إال باألمر فلو عرفنا األمر هبما 

  لزم الدور 
موافقةاألمر وعند املعتزلة موافقة اإلرادة فالطاعة على قول أصحابنا ال ميكن  وأما ثانيا فألن الطاعة عند أصحابنا

  تعريفها إال باألمر فلو عرفنا األمر هبا لزم الدور 

  وثانيهما

  ما ذكره أكثر املعتزلة وهو أن األمر هو قول القائل ملن دونه افعل أو ما يقوم مقامه 

  وهذا خطأ من وجوه 

  األول

واضع ما وضع لفظة افعل لشيء أصال حىت كانت هذه اللفظة من املهمالت ففي تلك احلالة لو أنا لو قدرنا أن ال
  تلفظ اإلنسان هبا مع من دونه ال يقال فيه إنه أمر 

ولو أهنا صدرت عن النائم والساهي أو على سبيل انطالق اللسان هبا اتفاقا أو على سبيل احلكاية ال يقال فيه إنه 
  أمر 

ن الواضح وضع بإزاء معىن األمر لفظ إفعل وبإزاء معىن اخلرب لفظ إفعل لكان املتكلم بلفظ إفعل ولو أنا قدرنا أ
  آمرا واملتكلم بلفظ إفعل خمربا 

  فعلمنا أن حتديد ماهية األمر بالصيغة املخصوصة باطل 

  الثاين

فإن التركي قد يأمر وينهى أن املطلوب حتديد ماهية األمر من حيث إنه أمر وهي حقيقة ال ختتلف باختالف اللغات 
  وما ذكروه ال يتناول إال األلفاظ العربية 

  فإن قلت قوله أو ما يقوم مقامه احتراز عن هذين اإلشكالني اللذين ذكرهتما 
  قلت قوله أو ما يقوم مقامه يعين به كونه قائما مقامه يف الداللة على كونه طالبا للفعل أو يعين به شيئا آخر 

  هو الثاين فال بد من بيانه وإن كان فإن كان املراد 



  املراد هو األول صار معىن حد األمر هو قول القائل ملن دونه إفعل أو ما يقوم مقامه يف الداللة على طلب الفعل 
وإذا ذكرناه على هذا الوجه كان قولنا األمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل كافيا وحينئذ يقع التعرض خلصوص 

   صيغة إفعل ضائعا

  الثالث

  أنا سنبني إن شاء اهللا تعاىل أن الرتبة غري معتربة وإذا ثبت فساد هذين احلدين فنقول 
  الصحيح أن يقال األمر طلب الفعل بالقول على سبيل االستعالء 

  ومن الناس من مل يعترب هذا القيد األخري 

  املسألة الثالثة

  يف ماهية الطلب 
لعقالء على سبيل االضطرار فإن من مل ميارس شيئا من الصنائع العلمية اعلم أن تصور ماهية الطلب حاصل لكل ا

ومل يعرف احلدود والرسوم قد يأمر وينهى ويدرك تفرقة بديهية بني طلب الفعل وبني طلب الترك وبينهما وبني 
  املفهوم من اخلرب ويعلم أن ما يصلح جوابا ألحدمها ال يصلح جوابا لآلخر 

  صورة تصورا بديهيا وإال ملا صح ذلك ولوال أن ماهية الطلب مت
مث نقول معىن الطلب ليس نفس الصيغة ألن ماهية الطلب ال ختتلف باختالف النواحي واألمم وكان حيتمل يف 

  الصيغة 

اليت وضعوها للخرب أن يضعوها لألمر وبالعكس فماهية الطلب ليست نفس الصيغة وال شيئا من صفاهتا بل هي 
  كلم جتري جمرى علمه وقدرته وهذه الصيغ املخصوصة دالة عليها ماهية قائمة بقلب املت

  ويتفرع على هذه القاعدة مسائل 

  املسألة األوىل

  أن تلك املاهية عندنا شيء غري اإلرادة 
  وقالت املعتزلة هي إرادة املأمور به 

  لنا وجوه أوهلا

  قيقة األمر غري حقيقة اإلرادة وغري مشروطة هبا أن اهللا تعاىل ما أراد من الكافر اإلميان وقد أمره به فدل على أن ح

  وإمنا قلنا إنه تعاىل ما أراد منه اإلميان لوجهني 

  أحدمها



أنه تعاىل ملا علم منه أنه ال يؤمن فلو آمن لزم انقالب علمه جهال وذلك حمال واملفضي إىل احملال حمال فصدور 
  اإلميان منه حمال 

  امل بكون الشيء حمال الوجود ال يكون مريدا له باالتفاق واهللا تعاىل عامل بكونه حماال والع
  فثبت أن اهللا تعاىل ال يريد اإلميان من الكافر 

  ومتام األسئلة واألجوبة على هذا الوجه سيأيت يف مسألة تكليف ما ال يطاق إن شاء اهللا تعاىل 

  الثاين

  هو أن صدور الفعل عن العبد يتوقف على وجود 

ق هللا تعاىل دفعا للتسلسل وعند حصول الداعي جيب وقوع الفعل وإال لزم وقوع املمكن ال الداعي والداعي خملو
عن مرجح أو افتقاره إىل داعية أخرى وإال لزم التسلسل إذا كانت الداعية خملوقة هللا تعاىل وعند وجود الداعي 

الة وجود اإلميان لزم كونه مريدا جيب حصول الفعل فاهللا تعاىل خلق يف الكافر ما يوجب الكفر فلو أراد يف هذه احل
  للضدين وذلك باطل باالتفاق بيننا وبني خصومنا 

  فثبت هبذين الوجهني أن اهللا تعاىل ما أراد اإلميان من الكافر 
  وأما أنه تعاىل أمر الكافر باإلميان فذلك جممع عليه بني املسلمني 
ا ثبت ذلك ثبت أن حقيقة األمر مغايرة حلقيقة اإلرادة وإذا ظهرت املقدمتان ثبت أنه وجد األمر بدون اإلرادة وإذ

  وغري مشروطة هبا 

  فإن قيل ما املراد من قولك أمر الكافر باإلميان 
إن أردت به أنه أنزل لفظا يدل على كونه مريدا لعقابه يف اآلخرة إذا مل يصدر منه اإلميان فهذا مسلم لكن معناه 

  وبكم من أنه أمر مبا مل يرد نفس إرادة العقاب ال غري فال حيصل مطل
  وإن عنيت شيئا آخر فاذكره 

سلمنا ذلك لكن ال نسلم أنه ما أراد اإلميان وال نسلم أن إميانه حمال وسيأيت تقرير هذا املقام يف مسألة تكليف ما ال 
  يطاق 

  سلمناه لكن ال نسلم ان احملال غري مراد 
  بيانه هو أن اإلرادة من جنس الطلب وإذا 

  ب احملال مع العلم بكونه حماال فلم ال جتوز إرادته مع العلم بكونه حماال جوزت طل

  واجلواب

  قوله األمر بالشيء عبارة عن اإلخبار عن إرادة عقاب تاركه 
قلت لو كان كذلك لتطرق التصديق والتكذيب إىل قوله آمنوا ألن اخلرب من شأنه قبول ذلك وألن سقوط العقاب 

وأما عندهم ففي الصغائر قبل التوبة ويف الكبائر بعدها ولو حتقق اخلرب عن وقوع العقاب ملا جائز أما عندنا فبالعفو 



  جاز ذلك 
  قوله مل قلت إن إرادة احملال ممتنعة 
  قلنا هذا متفق عليه بيننا وبينكم 

  ه ضروري وأيضا فألن اإلرادة صفة من شأهنا ترجيح أحد طريف اجلائز على اآلخر وذلك يف احملال حمال والعلم ب

  وثانيها

أن الرجل قد يقول لغريه إين أريد منك هذا الفعل لكنين ال آمرك به ولو كان األمر هو اإلرادة لكان قوله أريد 
منك الفعل وال آمرك به جاريا جمرى أن يقال أريد منك الفعل وال أريده منك وقوله آمرك هبذا الفعل وال أمرك به 

  ألول ومعلوم أن ذلك صريح التناقض دون ا

  وثالثها

  أن احلكيم قد يأمر عبده بشيء يف الشاهد وال يريد منه 

  أن يأيت باملأمور به إلظهار مترده وسوء أدبه 
  فإن قلت ذلك ليس بأمر وإمنا تصور بصورته 

  قلت التجربة إمنا حتصل باألمر فدل على أنه أمر 

  ورابعها

خ ما وجب من الفعل قبل مضي مدة االمتثال فلو كان األمر أنه سيظهر إن شاء اهللا تعاىل يف باب النسخ أنه جيوز نس
والنهي عبارتني عن اإلرادة والكراهة لزم أن يكون اهللا تعاىل مريدا كارها للفعل الواحد يف الوقت الواحد من الوجه 

  الواحد وذلك باطل باالتفاق 
  واحتج اخلصم بوجهني 

  األول

  أن صيغة إفعل موضوعة لطلب الفعل وهذا الطلب 

إما اإلرادة أو غريها والثاين باطل ألن الطلب الذي يغاير األرادة لو صح القول به لكان أمرا خفيا ال يطلع عليه إال 
األذكياء لكن العقالء من أهل اللغة وضعوا هذه اللفظة للطلب الذي يعرفه كل واحد وما ذاك إال اإلرادة فعلمنا 

  أن هذه الصيغة موضوعة لإلرادة 

  الثاين



ادة املأمور به لو مل تكن معتربة يف األمر لصح األمر باملاضي والواجب واملمتنع قياسا على اخلرب فإن إرادة أن أر
  املخرب عنه ملا مل تكن معتربة يف اخلرب صح تعلق اخلرب بكل هذه األشياء 

  واجلواب عن األول

قد يأمرون بالشيء وال يريدونه كالسيد  ال نسلم أن الطلب النفساين الذي يغاير اإلرادة غري معلوم للعقالء فإهنم
  الذي يأمر عبده بشيء وال يريده ليمهد عذره عند السلطان 

  وعن الثاين أنه ال بد من اجلامع وعلى أن القائل بتكليف ما ال يطاق جيوزه واهللا أعلم 

  املسألة الثانية

  رك على جانب الفعل أن هذا الطلب معىن يقتضي ترجيح جانب الفعل على جانب الترك أو جانب الت
وعلى التقديرين فالترجيح قد يكون مانعا من الطرف اآلخر كما يف الوجوب واحلظر وقد ال يكون كما يف الندب 

  والكراهة 
  والتفاوت بني أصل الترجيح وبني الترجيح املانع من النقيض تفاوت بالعموم واخلصوص 

  وأيضا

  ترجيح املانع من النقيض فهنا لفظ دال على أصل الترجيح ولفظ دال على ال
  وعلى التقديرين فاملعترب إما اللفظ الدال عليه كيف كان اللفظ وإما اللفظة العربية 

  فها هنا أقسام ستة 
أحدها أصل الترجيح وثانيها الترجيح املانع من النقيض وثالثها ورابعها مطلق اللفظ الدال على األول أو الثاين 

  ة الدالة على األول أو الثاين وخامسها وسادسها اللفظة العربي
  مث أنت باخليار يف إطالق لفظ األمر على أيها شئت أو عليها بأسرها أو على طائفة منها حبسب االشتراك 

  فهذا حظ البحث العقلي 

  وأما البحث اللغوي فهو أن نقول 
  عليه وجوه جعل األمر امسا للصيغة الدالة على الترجيح أوىل من جعله امسا لنفس الترجيح ويدل 

  أحدها

  أن أهل اللغة قالوا األمر من الضرب إضرب ومن النصر أنصر جعلوا نفس الصيغة أمرا 

  وثانيها

  لو قال إن أمرت فالنا فعبدي حر مث أشار مبا يفهم 



منه مدلول هذه الصيغة فإنه ال يعتق ولو كان حقيقة األمر ما ذكرمت لزم العتق وال يعارض هذا احلكم مبا إذا خرس 
  أشار فإنه يعتق ألنا مننع هذه املسألة و

  وثالثها

أنا لو جعلناه حقيقة يف الصيغة كان جمازا يف املدلول تسمية للمدلول باسم الدليل ولو جعلناه حقيقة يف املدلول كان 
من فهم  جمازا يف الدليل تسمية للدليل باسم املدلول واألول أوىل ألنه يلزم من فهم الدليل فهم املدلول أما ال يلزم

  املدلول فهم الدليل بل فهم دليل معني 

  ورابعها

  أن اإلنسان الذي قام بقلبه ذلك املعىن ومل ينطق بشيء ال يقال إنه أمر ألبتة بشيء 
وإذا قيل أمر فالن بكذا تبادر الذهن إىل اللفظ دون ما يف القلب وذلك يدل على أن لفظ األمر اسم للصيغة ال 

  للمدلول 
  اآلية واألثر والشعر واملعقول احتج املخالف ب

أما اآلية فقوله تعاىل إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهللا واهللا يعلم إنك لرسوله واهللا يشهد إن املنافقني 
  لكاذبون 

ن اهللا تعاىل كذهبم يف شهادهتم ومعلوم أهنم كانوا صادقني يف النطق اللساين فال بد من إثبات كالم يف النفس ليكو
  الكذب عائدا إليه 

  وأما األثر فقول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه زورت يف نفسي كالما فسبقين إليه أبو بكر 

  ... جعل اللسان على الفؤاد دليال ... إن الكالم لفي الفؤاد وإمنا ... وأما الشعر فقول األخطل 
  ا مسيت بذلك لكوهنا معرفات وأما املعقول فهو إن هذه األلفاظ مفردات فلو مسيت كالما لكانت إمن

  للمعىن النفساين فكان جيب تسمية الكتابة واإلشارة كالما وإنه باطل 

  واجلواب عن األول

أن الشهادة هي اإلخبار عن الشيء مع العلم به فلما مل يكونوا عاملني به فال جرم كذهبم اهللا تعاىل يف ادعائهم كوهنم 
  شاهدين 

  وعن الثاين

  فسي كالما أي مخرته كما يقال قدرت يف نفسي دارا وبناء أن قوله زورت يف ن

  وعن الثالث



  أنا ال نسلم كون الشعر عربيا حمضا ولو سلمناه فمعناه أن املقصود من الكالم ما حصل يف القلب 

  وعن الرابع

  أنه قياس يف اللغة فال يقبل 

  فرع

  لدال على مطلق الطلب اآلمر اسم ملطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب أو اللفظ العريب ا
واحلق هو األول ألن الفارسي إذا طلب من عبده شيئا بلغته فإن العريب يسميه أمرا ولو حلف ال يأمر فأمر بالفارسية 

  حينث يف ميينه 

  وأما أنه اسم ملطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب أو ملطلق اللفظ الدال على الطلب املانع من النقيض 
  لك إمنا يظهر ببيان أن األمر للوجوب فاحلق هو الثاين وذ

  املسألة الثالثة

  داللة الصيغة املخصوصة على ماهية الطلب يكفي يف حتققها الوضع من غري حاجة إىل إرادة أخرى وهو قول الكعيب 

  لنا وجهان

  أحدمها 
ر األلفاظ مثل داللة أن هذه الصيغة لفظة وضعت ملعىن فال تفتقر يف إفادهتا ملا هي موضوعة له إىل اإلرادة كسائ

  السبع واحلمار على البهيمة املخصوصة فإنه ال حاجة فيها إىل اإلرادة 

  وثانيهما

أن الطلب النفساين أمر باطن فال بد من االستدالل عليه بأمر ظاهر واإلرادة أمر باظن مفتقرة إىل املعرف كافتقار 
رادة ملا أمكن االستدالل بالصيغة على ذلك الطلب الطلب إليه فلو توقفت داللة الصيغة على الطلب على تلك اإل

  ألبتة 

  احتج املخالف بأنا منيز بني ما إذا كانت الصيغة طلبا وبني ما إذا كانت هتديدا وال مميز إال اإلرادة 

  واجلواب

  أهنا حقيقة يف الطلب جماز يف التهديد 
  داللة صارفة فكذا ها هنا فكما أن األصل يف كل األلفاظ إجراؤها على حقائقها إال عند قيام 



  املسألة الرابعة

  ذهب أبو علي وأبو هاشم إىل أن إراردة املأمور به تؤثر يف صريورة صيغة إفعل أمرا 
  وهذا خطأ من وجهني 

  األول

أن اآلمرية لو كانت صفة للصيغة لكانت إما أن تكون حاصلة جملموع احلروف وهو حمال ألنه ال وجود لذلك 
  اجملموع 

  ادها فيلزم أن يكون كل واحد من احلروف اليت ائتلفت صيغة منها أمرا على االستقالل وهو حمال وإما ألح

  الثاين

إن صيغة إفعل دالة بالوضع على معىن وذلك املعىن هو أرادة املأمور فإذا كانت اإلرادة نفس املدلول وجب أن ال 
  اء تفيد الصيغة الدالة عليها صفة قياسا على سائر املسميات واألمس

  املسألة اخلامسة

  قال مجهور املعتزلة اآلمر جيب أن يكون أعلى رتبة من املأمور حىت يسمى الطلب أمرا 
  وقال أبو احلسني البصري املعترب هو االستعالء ال العلو وقال أصحابنا ال يعترب العلو وال االستعالء 

  لنا

  قوله تعاىل حكاية عن فوعون أنه قال لقومه 

  أنه كان أعلى رتبة منهم ماذا تأمرون مع 
  وكان من التوفيق قتل ابن هاشم ... أمرتك أمرا حازما فعصيتين ... وقال عمرو بن العاص ملعاوية 

  فلم يستبينوا الرشد حىت ضحى الغد ... أمرهتم أمري مبنعرج اللوى ... وقال دريد بن الصمة لنظرائه وملن هم فوقه 

فأصبحت ... أمرتك أمرا حازما فعصيتين ... هلب أمري خراسان والعراق وقال حباب بن املنذر خياطب يزيد بن امل
  ... مسلوب اإلمارة نادما 

  فهذه الوجوه دالة على أن العلو غري معترب 

  وأما أن االستعالء غري معترب فألهنم يقولون فالن أمر فالنا على وجه الرفق واللني 
  وإن ثبت ذلك لغة  نعم إذا بالغ يف التواضع ميتنع إطالق االسم عرفا

واحتج املخالف على أن العلو معترب بأنه يستقبح يف العرف أن يقول القائل أمرت األمري أو هنيته وال يستقبحون أن 



  يقال سألته أو طلبت منه ولوال أن الرتبة معتربة وإال ملا كان كذلك 
ال لغريه إفعل على سبيل التضرع إليه ال يقال وأما أبو احلسني فقال اعتبار االستعالء أوىل من اعتبار العلو ألن من ق

  إنه أمره وإن كان أعلى رتبة من املقول إليه 

ومن قال لغريه إفعل على سبيل االستعالء ال على سبيل التذلل يقال إنه أمره وإن كان املقول له أعلى رتبة منه وهلذا 
  نه يصفون من هذا سبيله باجلهل واحلمق من حيث أمر من هو أعلى رتبة م

  واعلم أن مدار هذا الكالم على صحة االستعالء وأصحابنا مينعون منه واهللا أعلم 

  املسألة السادسة

  لفظ األمر قد يقام مقام اخلرب وبالعكس 

  أما أن األمر يقام مقام اخلرب فكما يف قوله عليه الصالة و السالم إذا مل تستح فاصنع ما شئت معناه صنعت ما شئت 

ام مقام األمر فكما يف قوله تعاىل والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني واملطلقات يتربصن وأما أن اخلرب يق
  بأنفسهن ثالثة قروء 

والسبب يف جواز هذا اجملاز أن األمر يدل على وجود الفعل كما أن اخلرب يدل عليه أيضا فبينهما مشاهبة من هذا 
  الوجه فصح اجملاز 

  اخلرب وبالعكس وأيضا جتوز إقامة النهي مقام 
  أما األول فكقوله عليه الصالة و السالم 

  ال تنكح اليتيمة حىت تستأمر معناه ال تنكحوها إىل غاية استئمارها 
وأما الثاين فكقوله صلى اهللا عليه و سلم ال تنكح املرأة املرأة وال تنكح املرأة نفسها وكما يف قوله تعاىل ال ميسه إال 

  املطهرون 

  النهي يدل على عدم الفعل كما أن هذا اخلرب يدل على عدمه فبينهما مشاهبة من هذا الوجه واهللا أعلم وجه اجملاز أن 

  القسم األول يف املباحث اللفظية وفيه مسائل

  املسألة األوىل

  قال األصوليون صيغة إفعل مستعملة يف مخسى عشر وجها 

  األول اإلجياب كقوله تعاىل أقيموا الصالة



  وله تعاىل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا وأحسنوا الثاين الندب كق
  ويقرب منه التأديب كقوله عليه الصالة و السالم 

  كل فما يليك فإن األدب مندوب إليه وإن كان قد جعله بعضهم قسما مغايرا للمندوب 

  الثالث اإلرشاد كقوله تعاىل واستشهدوا شهيدين فاكتبوه

لثواب اآلخرة واإلرشاد ملنافع الدنيا فإنه ال ينقص الثواب بترك االستشهاد والفرق بني الندب واإلرشاد أن الندب 
  يف املداينات وال يزيد بفعليه 

  الرابع اإلباحة كقوله تعاىل

  كلوا واشربوا 

  اخلامس التهديد كقوله تعاىل اعملوا ما شئتم واستفزز من استطعت منهم بصوتك

  كانوا قد جعلوه قسما آخر  ويقرب منه اإلنذار كقوله تعاىل قل متتعوا وإن

  السادس االمتنان فكلوا مما رزقكم اهللا

  السابع اإلكرام أدخلوها بسالم آمنني 

  الثامن التسخري كقوله كونوا قردة

  التاسع التعجيز فأتوا بسورة 

  العاشر اإلهانة ذق إنك انت العزيز الكرمي

  احلادي عشر التسوية صربوا أو ال تصربوا 

  رب اغفر يلالثاين عشر الدعاء 

  ... أال أيها الليل الطويل أال اجنلي ... الثالث عشر التمين كقوله 

  الرابع عشر االحتقار كقوله ألقوا ما أنتم ملقون

  اخلامس عشر 



  التكوين كقوله كن فيكون 
  إذا عرفت هذا فنقول 

  جيز اتفقوا على أن صيغة إفعل ليست حقيقة يف مجيع هذه الوجوه ألن خصوصية التسخري والتع

  والتسوية غري مستفادة من جمرد هذه الصيغة بل إمنا تفهم تلك من القرائن 
  إمنا الذي وقع اخلالف فيه أمور مخسة الوجوب و الندب و اإلباحة و التنزيه و التحرمي 

  فمن الناس من جعل هذه الصيغة بني هذه اخلمسة 
  ومنهم من جعلها مشتركة بني الوجوب والندب واإلباحة 

  ن جعلها حقيقة ألقل املراتب وهو اإلباحة ومنهم م
  واحلق أهنا ليست حقيقة يف هذه األمور 

  لنا

أنا ندرك التفرقة يف اللغات كلها بني قوله إفعل وبني قوله إن شئت فافعل وإن شئت ال تفعل حىت إذا قدرنا انتفاء 
  القرائن كلها وقدرنا هذه الصيغة 

ب ال يف فعل معني حىت يتوهم فيه قرينة دالة بل يف الفعل مطلقا سبق إىل منقولة على سبيل احلكاية عن ميت أو غائ
  فهمنا اختالف معاين هذه الصيغ وعلمنا قطعا أهنا ليست أسامي مترادفة على معىن واحد 

كما ندرك التفرقة بني قوهلم قام زيد ويقوم زيد يف أن األول للماضي والثاين للمستقبل وإن كان قد يعرب عن املاضي 
  املستقبل وبالعكس لقرائن تدل عليه ب

  فكذلك ميزوا األمر عن النهي فقالوا األمر أن 

تقول إفعل والنهي أن تقول ال تفعل فهذا أمر معلوم بالضرورة من اللغات ال يشككنا فيه إطالقه مع قرينة على 
  اإلباحة أو التهديد 

اللفظ موضوعا للكل حقيقة أو يف حق من ال يعتقد فإن قيل تدعي الفرق بني إفعل و ال تفعل يف حق من يعتقد كون 
  ذلك 

  األول ممنوع والثاين مسلم 
  بيانه أن كل من اعتقد كون هذه اللفظة موضوعة هلذه املعاين فإنه حيصل يف ذهنه االستواء 

  أما من ال يعتقد ذلك فإنه ال حيصل عنده الرجحان 
  ارىء ال يف أصل الوضع كما يف األلفاظ العرفية سلما الرجحان لكن مل ال جيوز أن يكون ذلك للعرف الط

سلمناأن ما ذكرته يدل على قولك لكنه معارض مبا يدل على نقيضه وهو أن الصيغة قد جاءت مبعىن التهديد 
  واإلباحة واألصل يف الكالم احلقيقة 

  واجلواب عن األول أنه مكابرة فإنا نعلم عند انتفاء كل القرائن بأسرها أنه



  لطلب من لفظ إفعل راجحا على فهم التهديد واإلباحة يكون فهم ا

  وعن الثاين أن األصل عدم التغيري

وعن الثالث أنك قد عرفت أن اجملاز أوىل من االشتراك ووجه اجملاز أن هذه األمور اخلمسة أعين الوجوب والندب 
  واهللا أعلم  واإلباحة والتنزيه والتحرمي أضداد وإطالق اسم الضد على الضد أحد وجوه اجملاز

  املسألة الثانية

  احلق عندنا أن لفظة إفعل حقيقة يف الترجيح املانع من النقيض وهو قول أكثر الفقهاء واملتكلمني 
  وقال أبو هاشم إنه يفيد الندب 

  ومنهم من قال بالوقف وهم فرق ثالث 

  الفرقة األوىل الذين يقولون إنه حقيقة يف القدر املشترك بني الوجوب

  وهو ترجيح الفعل على الترك والندب 
مث جاء الوجوب ميتاز عن الندب بامتناع الترك والندب ميتاز عن الوجوب جبواز الترك وليس يف الصيغة إشعار 

  هبذين القيدين 
ويليق مبذهب هؤالء أن يقولوا إنه جيب محله على الندب ألن اللفظ يفيد رجحان الفعل على الترك وليس فيه ما 

ن الترك وقد كان جواز الترك معلوما حبكم االستصحاب وإذا كان كذلك كان جواز الترك حبكم يدل على املنع م
  االستصحاب ورجحان الفعل بداللة اللفظ وال معىن للندب إال ذلك 

  الفرقة الثانية الذين قالوا إن صيغة إفعل موضوعة للوجوب والندب على سبيل

  االشتراك اللفظي وهو قول املرتضى من الشيعة 
الفرقة الثالثة الذين قالوا إهنا حقيقة إما يف الوجوب فقط أو يف الندب فقط أو فيهما معا باالشتراك لكنا ال ندري ما 

  هو احلق من هذه األقسام الثالثة فال جرم توقفنا يف الكل وهو قول الغزايل منا 

  لنا وجوه

  الدليل األول 
مرتك وليس املراد منه االستفهام باالتفاق بل الذم فإنه ال عذر التمسك بقوله تعاىل إلبليس ما منعك أال تسجد إذ أ

له يف اإلخالل بالسجود بعد ورود األمر به هذا هو املفهوم من قول السيد لعبده ما منعك من دخول الدار إذ 
يس أن أمرتك إذا مل يكن مستفهما ولو مل يكن األمر داال على الوجوب ملا ذمه اهللا تعاىل على الترك ولكان إلبل

  يقول إنك ما ألزمتين السجود 



  فإن قلت لعل األمر يف تلك اللغة كان يفيد الوجوب فلم قلتم إنه يف هذه اللغة للوجوب 
  قلنا الظاهر يقتضي ترتيب الذم على خمالفة األمر فتخصيصه بأمر خاص خالف الظاهر 

  الدليل الثاين

  هم على اهنم تركوا التمسك بقوله تعاىل وإذا قيل هلم اركعوا ال يركعون ذم

  فعل ما قيل هلم افعلوه ولو كان األمر يفيد الندب ملا حسن هذا الكالم كما إذا قيل هلم 
  األوىل أن تفعلوه وجيوز لكم تركه فإنه ليس لنا أن نذمهم على تركه 

  فإن قلت إمنا ذمهم ال ألهنم تركوا املأمور به بل ألهنم مل يعتقدوا حقيقة األمر 
  قوله تعاىل ويل يومئذ للمكذبني والدليل عليه 

وأيضا فصيغة إفعل قد تفيد الوجوب عند اقتران بعض القرائن هبا فلعله تعاىل إمنا ذمهم ألنه كان قد وجدت قرينة 
  دالة على الوجوب 

  واجلواب عن األول

  اركعوا أو غريهم أن املكذبني يف قوله ويل يومئذ للمكذبني إما أن يكونوا هم الذين تركوا الركوع ملا قيل هلم 

فإن كان األول جاز أن يستحقوا الذم بترك الركوع والويل بسبب التكذيب فإن عندنا الكافر كما يستحق العقاب 
  بترك اإلميان يستحق الذم والعقاب أيضا بترك العبادات 

  ترك املأمور به وإن كان الثاين مل يكن إثبات الويل إلنسان بسبب التكذيب منافيا ثبوت الذم إلنسان آخر بسبب 

  وعن الثاين أنه تعاىل إمنا ذمهم جملرد أهنم تركوا الركوع ملا قيل هلم

  اركعوا فدل على أن منشأ الذم هذا القدر ال القرينة 

  الدليل الثالث

لو مل يكن األمر ملزما للفعل ملا كان إلزام األمر سببا للزوم املأمور به لكنه سبب للزوم املأمور به فوجب أن يكون 
  األمر ملزما للفعل 

بيان الشرطية أن بتقدير أن ال يكون األمر ملزما للفعل كان إلزام األمر إلزاما لشيء وذلك الشيء ال يوجب فعل 
  املأمور به فوجب أن ال يكون هذا القدر سببا للزوم املأمور به 

نة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون وبيان أن إلزام األمر سبب للزوم املأمور به قوله تعاىل وما كان ملؤمن وال مؤم
  هلم اخلرية من أمرهم 

  والقضاء هو اإللزام فقوله تعاىل إذا قضى اهللا ورسوله أمرا معناه إذا 



  ألزم اهللا ورسوله أمرا فإنه ال خرية للمؤمنني يف املأمور به 
عىن أنه ال خرية للمؤمنني يف صفة اهللا وجيب ها هنا محل لفظ األمر على املأمور به إذ لو أجريناه على ظاهره لصار امل

  تعاىل وذلك كالم غري مفيد 
وإذا تعذر محله على نفس اآلمر وجب محله على املأمور به فيصري التقدير أن اهللا تعاىل إذا ألزم املكلف أمرا فإنه ال 

  خرية له يف املأمور به 
  مجاع فتعني الوجوب وإذا انتفت اخلرية بقي إما احلظر وإما الوجوب واحلظر منتف باإل

  فإن قيل القضاء هو اإللزام واألمر قد يرد مبعىن شيء فقوله إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أي إذا ألزم اهللا ورسوله 

  شيئا 
وحنن نعترف بأن اهللا تعاىل إذا ألزمنا شيئا فإنه يكون واجبا علينا و لكن مل قلت إنه مبجرد أن يأمرنا بالشيء فقد 

   املتنازع يف ألزمنا فإن ذلك عني

  واجلواب

قد بينا أن لفظ األمر حقيقة يف القول املخصوص وليس حقيقة يف الشيء دفعا لالشتراك وال ضرورة ها هنا يف 
  صرفه عن ظاهره 

  إذا ثبت هذا فقوله إذا قضى اهللا ورسوله أمرا 

  معناه إذا ألزم اهللا أمرا وإلزام األمر هو توجيهه على املكلف شاء أم أىب 
م األمر غري إلزام املأمور به فإن القاضي إذا قضى بإباحة شيء فقد ثبت إلزام احلكم ولو مل يثبت احملكوم به وإلزا

  فكذا ها هنا إلزام األمر عبارة عن توجيهه على املكلف والقطع بوقوع ذلك األمر 
  للوجوب فهو الذي قلناه مث األمر إن مل يقتض الوجوب مل يكن إلزام األمر إلزاما للمأمور به وإن كان مقتضبا 

  الدليل الرابع

تارك ما أمر اهللا أو رسوله به خمالف لذلك األمر وخمالف ذلك األمر مستحق للعقاب فتارك ما أمر اهللا أو رسوله به 
  مستحق للعقاب وال معىن لقولنا األمر للوجوب إال ذلك 

ن موافقة األمر عبارة عن اإلتيان مبقتضاه واملخالفة وإمنا قلنا إن تارك ما أمر اهللا أو رسوله به خمالف لذلك األمر أل
ضد املوافقة فكانت خمالفة أألمر عبارةعن اإلخالل مبقتضاه فثبت أن تارك ما أمر اهللا او رسوله به خمالف لذلك 

  األمر 
  وإمنا قلنا إن خمالف ذلك األمر يستحق العقاب 

تنة أو يصيبهم عذاب أليم أمر خمالف هذا األمر باحلذر عن لقوله تعاىل فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم ف
العذاب واألمر باحلذر عن العذاب إمنا يكون بعد قيام املقتضي لنزول العذاب فدل على أن خمالف أمر اهللا أو أمر 

  رسوله قد وجد يف حقه ما يقتضي نزول العذاب به 



  فإن قيل ال نسلم أن تارك املأمور به خمالف لألمر 
  موافقة األمر عبارةعن اإلتيان مبقتضاه قوله 

  قلنا ال نسلم أن موافقة األمر عبارة عن اإلتيان مبقتضاه وما الدليل عليه 

  مث إنا نفسر موافقة األمر بتفسريين آخرين 
لى أحدمها أن موافقة األمر عبارة عن اإلتيان مبا يقتضيه األمر على الوجه الذي يقتضيه األمر فإن األمر لو اقتضاه ع

  سبيل الندب وأنت تأيت به على سبيل الوجوب كان هذا خمالفة لألمر 
وثانيهما أن موافقة األمر عبارة عن االعتراف بكون ذلك األمر حقا واجب القبول وخمالفته عبارة عن إنكار كونه 

  حقا وجاب القبول 
  ا ما يدل على أنه ليس كذلك سلمنا أن ما ذكرمت يدل على أن خمالفة األمر عبارة عن ترك مقتضاه لكن ها هن

  فإنه لو كان ترك املأمور به عبارة عن خمالفة األمر 

لكان ترك املندوب خمالفة ألمر اهللا تعاىل وذلك باطل ألن وصل اإلنسان بأنه خمالف ألمر هللا تعاىل اسم ذم فال جيوز 
  إطالقه على تارك املندوب 

  الف األمر مستحق للعقاب سلمنا أن تارك املندوب خمالف لألمر فلم قلت إن خم
  أما قوله تعاىل فليحذر الذين خيالفون عن أمره اآلية 

قلنا ال نسلم أن هذه اآلية دالة على أمر من يكون خمالفا لألمر باحلذر بل هي دالة على األمر باحلذر عن خمالف 
  األمر فلم الجيوز أن تكون كذلك 

  يلزمه احلذر  سلمنا ذلك ولكنها دالة على أن املخالف عن األمر

  فلم قلت إن خمالف األمر يلزمه احلذر 
  فإن قلت لفظة عن صلة زائدة 

  قلت األصل يف الكالم االعتبار ال سيما يف كالم اهللا تعاىل فال يكون زائدا 
  سلمنا داللة اآلية على أن خمالف األمر مأمور باحلذر عن العذاب فلم قلت جيب عليه احلذر عن العذاب 

  باب أنه ورد األمر به لكن مل قلت إن األمر للوجوب فإن ذلك أول املسألة أقصى ما يف ال
فإن قلت هب أنه ال يدل على وجوب احلذر لكن ال بد وأن يدل على حسن احلذر وحسن احلذر إمنا يكون بعد 

  قيام املقتضي لنزول العذاب 

  حيسن عند احتمال نزول العذاب  قلت ال نسلم أن حسن احلذر مشروط بقيام ما يقتضي نزول العذاب بل احلذر
وعندنا جمرد االحتمال قائم ألن هذه املسألة اجتهادية ال قطعية سلمنا داللة اآلية على قيام ما يقتضي نزول العذاب 

  لكن ال يف كل أمر بل يف أمر واحد ألن قوله عن أمره ال يفيد إال أمرا واحدا 
  أمر كذلك  وعندنا أن أمرا واحدا يفيدالوجوب فلم قلت إن كل

سلمنا أن كل أمر كذلك لكن الضمري يف قوله عن أمره حيتمل عوده إىل اهللا تعاىل وعوده إىل رسوله فاآلية ال تدل 
  على أن األمر للوجوب إال يف حق أحدمها فلم قلت إنه يف حق االخر كذلك 



  واجلواب

ليه أن العبد إذا امتثل أمر السيد حسن أن يقال قوله مل قلت إن موافقة األمر عبارة عن اإلتيان مبقتضاه قلنا الدليل ع
هذا العبد موافق للسيد و جيري على وفق أمره ولو مل ميتثل أمره يقال إنه ما وافقه بل خالفه وحسن هذا اإلطالق 

  من أهل اللغة معلوم بالضرورة 
  فثبت أن موافقةاألمر عبارة عن اإلتيان مبقتضاه 

  ا يقتضيه األمر على الوجه الذي يقتضيه األمر قوله املوافقة عبارة عن اإلتيان مب
قلنا ملا سلمتم أن موافقة األمر ال حتصل إال عند اإلتيان مبقتضى األمر فنقول ال شك أن مقتضى األمر هو الفعل ألن 

  قوله إفعل ال يدل إال على اقتضاء الفعل فإذا مل يوجد الفعل مل يوجد مقتضى األمر وإذا مل يوجد مقتضى األمر 

  مل توجد املوافقة وإذا مل توجد موافقة األمر حصلت خمالفته ألنه ليس بني املوافقة واملخالفة واسطة 
  قوله املوافقة عبارة عن اعتقاد كون ذلك األمر حقا واجب القبول 

قلنا هذا ال يكون موافقة لألمر بل موافقة للدليل الدال على أن ذلك األمر حق فإن موافقة الشيء عبارة عما 
  يستلزم تقرير مقتضاه فإذا دل الدليل على حقية األمر كان االعتراف حبقيته مستلزما تقرير مقتضى ذلك الدليل 

  أما األمر فلما اقتضى دخول ذلك الفعل يف الوجود كانت موافقته عبارة عما تقرر دخوله يف الوجود وإدخاله 

  عن فعل مقتضاه  يف الوجود يقرر دخوله يف الوجود فكانت موافقة األمر عبارة
  قوله لو كانت خمالفة األمر عبارة عن ترك املأمور به لكنا إذا تركنا املندوب فقد خالفنا األمر 

قلنا هذا اإللزام إمنا يصح لو كان املندوب مأمورا به وإمنا يكون املندوب مأمورا به لو ثبت أن األمر ليس للوجوب 
  وهذا عني املتنازع فيه 

يكون قوله تعاىل فليحذر الذين خيالفون عن أمره أمرا باحلذر عن املخالف ال أمرا للمخالف قوله مل ال جيوز أن 
  باحلذر 

  قلنا الدليل عليه وجوه 

  أحدها

أن النحويني اتفقوا على أن تعلق الفعل بفاعله أقوى من تعلقه مبفعوله فلو جعلناه أمرا للمخالف باحلذر لكنا قد 
  لناه أمرا باحلذر عن املخالف لكنا قد أسندنا الفعل إىل املفعول فيكون األول أوىل أسندنا الفعل إىل الفاعل ولو جع

  وثانيها

لو جعلناه أمرا باحلذر عن املخالف مل يتعني املأمور به فإن قلت املأمور به هو ما تقدم وهو قوله الذين يتسللون منكم 
  لواذا 

باحلذر عن املخالف لكانوا قد أمروا باحلذر عن أنفسهم وهو قلت املتسللون منهم لواذا هم الذين خالفوا فلو أمروا 
  ال حيوز 



  وثالثها

إنا لو جعلناه أمرا باحلذر عن املخالف لصار التقدير فليحذر املتسللون لواذا عن الذين خيالفون أمره وحينئذ يبقى 
  قوله أن تصيبهم فتنه 

  عولني أو يصيبهم عذاب أليم ضائعا ألن احلذر ليس فعال يتعدى ىل مف
  قوله اآلية دالة على وجوب احلذر عمن خالف عن األمر ال عمن خالف األمر 

قلنا قال النحاة كلمة عن للبعد و اجملاوزة يقال جلس عن ميينه أي متراخيا عن بدنه يف املكان الذي حبيال ميينه فلما 
  كانت خمالفة أمر اهللا تعاىل بعدا عن أمر اهللا تعاىل ال جرم ذكره بلفظ عن 
  قوله مل قلت إن قوله تعاىل فليحذر يدل على وجوب احلذر عن العذاب 

قلنا ال ندعي وجوب احلذر عن العقاب ولكنه ال أقل من أن يدل على جواز احلذر وجواز احلذر عن الشيء 
  مشروط بوجود ما يقتضي وقوعه ألنه لو مل يوجد املقتضي لوقوعه لكان احلذر عنه حذرا عما مل يوجد 

  املقتضى لوقوعه وذلك سفه وعبث فال جيوز ورود األمر به ومل يوجد 
  قوله دلت اآلية على أن خمالف أمر اهللا يستحق العقاب أو على أن خمالف كل أمر يستحق العقاب 

  قلنا دلت على الثاين لوجوه 

  األول

ه إال خمالفة األمر الفالين أنه جيوز استثنار كل واحد من أنواع املخالفات حنو أن يقول فليحذر الذين خيالفون عن أمر
  واالستثناء خيرج من الكالم ما لواله لدخل فيه وذلك يفيد العموم 

  الثاين

  أنه تعاىل رتب استحقاق العقاب على خمالفة األمر وترتيب احلكم على الوصف مشعر بالعلية 

  الثالث

العقاب ألن خمالفة األمر تقتضي عدم أنه ملا ثبت أن خمالف األمر يف بعض الصور يستحق العقاب فنقول إمنا استحق 
  املباالة باألمر وذلك يناسبه الزجر وهذا املعىن قائم يف كل املخالفات فوجب ترتب العقاب على الكل 

  قوله هب أن أمر اهللا أو أمر رسوله للوجوب فلم قلتم إن أمر اآلخر كذلك 

  قلنا ألنه ال قائل بالفرق 

  الدليل اخلامس



  وكل عاص يستحق العقاب فتارك املأمور به يستحق العقاب وال معىن للوجوب إال ذلك تارك املأمور به عاص 
  بيان األول قوله تعاىل وال أعصي لك أمرا أفعصيت أمري ال يعصون اهللا ما أمرهم 

  بيان الثاين قوله تعاىل ومن يعص اهللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا 

  خالدا فيها 
  أمور به عاص وبيانه من وجوه فإن قيل ال نسلم أن تارك امل

  أألول

قوله تعاىل ال يعصون اهللا ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فلو كان العصيان عبارة عن ترك املأمور به لكان معىن قوله 
  ال يعصون اهللا ما أمرهم أهنم يفعلون ما يؤمرون به فكان قوله ويفعلون ما يؤمرون تكرارا 

  الثاين

مر قد يكون أمر إجياب وقد يكون أمر استحباب وتارك املندوب غري عاص وإال الستحق أمجع املسلمون على أن األ
  النار ملا ذكرمتوه فعلمنا أن املعصية ليست عبارة عن ترك املأمور به 

  سلمنا أن املعصية عبارة عن ترك ترك املأمور به لكن إذا كان األمر أمر إجياب أو مطلقا 
  األول مسلم والثاين ممنوع 

  ه أن قوله تعاىل ال يعصون اهللا ما أمرهم بيان

حكاية حال فيكفي يف حتقيقها تنزيلها على صورة واحدة فلعل ذلك األمر كان أمر إجياب فال جرم كان تركه 
  معصية 

سلمنا أن تارك املأمور به عاص مطلقا فلم قلت إن العاصي يستحق العقاب واآلية املذكورة خمتصة بالكفار لقرينة 
  اخللود 

  جلواب قد بينا أن تارك املأمور به عاص وا
  قوله لو كان كذلك لكان قوله ويفعلون ما يؤمرون تكرارا 

  قلنا ال نسلم بل معىن اآلية واهللا أعلم ال يعصون اهللا ما أمرهم به يف املاضي ويفعلون ما يؤمرون به يف املستقبل 

  قوله األمر قد يكون أمر استحباب 
مأمورا به حقيقة بل جمازا ألن االستحباب الزم للوجوب وإطالق اسم السبب على قلنا ال نسلم كون املستحب 

  املسبب جائز 
فإن قلت ليس احلكم بكون هذه الصيغة للوجوب حمافظة على عموم قوله ومن يعص اهللا ورسوله أوىل من القول 

  بأن املستحب مامور به حمافظة على صيغ األوامر الواردة يف املندوبات 
  ذكرناه أوىل لالحتياط وألنا لو محلناه  قلت بل ما



  على الوجوب لكان أصل الترجيح داخال فيه فيكون الزما للمسمى فيجوز جعله جمازا يف أصل الترجيح 
  أما لو جعلناه ألصل الترجيح مل يكن الوجوب الزما له فال ميكن جعله جمازا عن الوجوب فكان األول أوىل 

  قوله هذه اآلية حكاية حال 
اهللا تعاىل رتب اسم املعصية على خمالفة األمر فيكون املتقضي الستحقاق هذا االسم هذا املعىن فيعم االسم  قلنا

  لعموم ما يقتضي استحقاقه 
  قوله اآلية خمتصة بالكفار بقرينة اخللود 

  قلنا اخللود هو املكث الطويل ال الدائم واهللا أعلم 

  يقال واعلم أن هذا الدليل قد يقرر على وجه آخر ف
إمنا قلنا إن تارك املأمور به عاص ألن بناء لفظة العصيان على االمتناع ولذلك مسيت العصا عصا ألنه ميتنع هبا 

  وتسمى اجلماعة عصا يقال شققت عصا املسلمني أي مجاعتهم ألهنا ميتنع بكثرهتا 
  وهذا كالم مستعص على احلفظ أي ممتنع وهذا احلطب مستعص على الكسر 
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األصول: كتاب  علم    احملصول يف 
لرازي: املؤلف  ا احلسني  بن  عمر  بن   حممد 

  وقال عليه الصالة و السالم لوال أنا نعصي اهللا ملا عصانا أي مل ميتنع عن إجابتنا 
  فثبت أن العصيان عبارة عن االمتناع عما يقتضيه الشيء وإذا كان لفظ إفعل مقتضيا للفعل كان عدم اإلتيان به 

  ع منه عصيانا ال حمالة واالمتنا
  وإمنا قلنا إن تسمية تارك املأمور به بالعاصي تدل على أن األمر للوجوب لوجهني 

  أحدمها

  إن اإلنسان إمنا يكون عاصيا لألمر ولآلمر إذا أقدم على ما حيظره اآلمر ومينع منه 
إليه فقال أألوىل أن تفعلوه ولكم أن ال أال ترى أن اهللا تعاىل لو أوجب علينا فعال فلم نفعله لكنا عصاة ولو ندبنا 

  تفعلوه فلم نفعله مل نكن عصاة 
  وهلذا يوصف تارك الواجب بأنه عاص هللا تعاىل وال يوصف تارك النوافل بذلك 

  الثاين

أن العاصي للقول مقدم على خمالفته وترك موافقته فليس ختلو خمالفته إما أن تكون باإلقدام على ما مينع منه األمر 
  أو قد تثبت باإلقدام على ما ال يتعرض له األمر مبنع وال إحياب فقط 

وهذا الثاين باطل ألنا لو كنا عصاة لألمر بفعل ما مننع منه لوجب إذا أمرنا اهللا بالصالة غدا فتصدقنا اليوم أن نكون 
  ه عصاة لذلك األمر بتصدقنا اليوم فبان أن خمالفة األمر إمنا تثبت باإلقدام على ما مينع من

فإذا كان تارك ما أمر به عاصيا لألمر والعاصي لألمر هو املقدم على خمالفة مقتضاه فاملقدم على خمالفة مقتضاه مقدم 
  على ما حيظره اآلمر ومينع منه ثبت أن ترك املأمور به حيظره اآلمر ومينع منه وهذا هو معىن الوجوب 

  الدليل السادس

د اخلدري فلم جيبه ألنه كان يف الصالة فقال ما منعك أن تستجيب وقد أنه عليه الصالة و السالم دعا أبا سعي
  مسعت قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول 

  فذمه على ترك االستجابة عند جمرد ورود األمر فلو ال أن جمرد األمر للوجوب وإال ملا جاز ذلك 
  ألة علمية فإن قيل هذا خرب واحد فال جيوز التمسك به يف مس

  وأيضا فالنيب صلى اهللا عليه و سلم ما ذمه ولكنه 

  أراد أن يبني له أن دعاءه صلى اهللا عليه و سلم خمالف لدعاء غريه 



  واجلواب عن األول

أنا بينا أن املباحث اللفظية ال يرجى فيها اليقني وهذه املسألة وإن مل تكن يف نفسها عملية لكنها وسيلة إىل العمل 
مسك فيها بالظن ألنه ال فرق يف العقل بني أن حيصل ظن احلكم وبني أن حيصل العلم بوجود ما يقتضي فيجوز الت

  ظن احلكم يف جواز التمسك هبما يف العمليات 

  وعن الثاين

  أن بتقدير أن ال يدل األمر على الوجوب يكون املانع من 

الظاهر قائما مل جيز من الرسول عليه الصالة و السالم أن األجابة قائما وهو الصالة فإهنا حترم الكالم وإذا كان املانع 
  يسأل عن املانع بلى إذا كان قوله تعاىل استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم يفيد الوجوب فحينئذ يصح السؤال 

  وأيضا فظاهر الكالم يقتضي اللوم وهو يف معىن األخبار عن نفي العذر وذلك ال يكون إال واألمر للوجوب 

  السابع الدليل

  هو قوله عليه الصالة و السالم 

  لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة 
  وكلمة لوال تفيد انتفاء الشيء لوجود غريه فها هنا تفيد انتفاء األمر لوجود املشقة 

فلو كان فهذا اخلرب يدل على أنه مل يوجد األمر بالسواك عند كل صالة واإلمجاع قائم على أن ذلك مندوب 
  املندوب 

  مأمورا به لكان األمر قائما عند كل صالة فلما مل يوجد األمر علمنا أن املندوب غري مأمور به 
فإن قلت مل ال جيوز أن يقال هذا الوجه أمارة تدل على أنه أراد ألمرهتم به على وجه يقتضي الوجوب وليس ميتنع 

  أن يقتضي األمر الوجوب بداللة أخرى 
 دخلت على األمر فوجب أن ال يكون األمر حاصال والندب حاصل فوجب أن ال يكون الندب قلت كلمة لوال

  أمرا وإال لزم التناقض 

  الدليل الثامن

  خرب بريرة فإهنا قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتأمرين بذلك 

  فقال ال إمنا أنا شفيع نفى األمر مع ثبوت 

مر عند ثبوت الندبية يدل على أن املندوب غري مأمور به وإذا كان كذلك الشفاعة الدالة على الندب ونفي األ
  وجب أن ال يتناول األمر الندب 



  الدليل التاسع

إن الصحابة متسكوا باألمر على الوجوب ومل يظهر من أحد منهم اإلنكار عليه وذلك يدل على أهنم أمجعوا على أن 
  ظاهر األمر للوجوب 
  ألمر على الوجوب ألهنم أوجبوا أخذ اجلزية من اجملوس ملا روى عبدالرمحن وإمنا قلنا إهنم متسكوا با

  أنه عليه الصالة و السالم قال سنوا هبم سنة أهل الكتاب 
  وأوجبوا غسل اإلناء من ولوغ الكلب بقوله عليه الصالة و السالم فليغسله سبعا 

  ليصلها إذا ذكرها وأوجبوا إعادة الصالة عند ذكرها بقوله عليه الصالة و السالم ف
  وأما أنه مل يظهر من أحد منهم إنكار عليه وأنه مىت كان كذلك فقد حصل اإلمجاع فتمام 

  تقريرمها مذكور يف كتاب القياس 
فإن قيل كما اعتقدوا الوجوب عند هذه األوامر فإهنم مل يعتقدوا عند غريها حنو قوله تعاىل وأشهدوا إذا تبايعتم 

  تم فيهم خريا وقوله فأنكحوا ما طاب لكم من النساء وقوله وإذا حللتم فاصطادوا وقوله فكاتبوهم إن علم
وإذا ثبت هذا فليس القول بأهنم مل يعتقدوا الوجوب يف هذه األوامر لدليل منفصل بأوىل من القول بأهنم إمنا 

  اعتقدوا 

  الوجوب يف تلك األوامر لدليل متصل 

  واجلواب

ب المتنع أن يفيد الوجوب يف صورة أصال ولو مل يفد الوجوب يف شيء من الصور أن نقول لو مل يكن األمر للوجو
أصال لكان دليلهم على وجوب أخذ اجلزية شيئا غري خرب عبدالرمحن ولو كان كذلك لوجب اشتهار ذلك الدليل 

  وحيث مل يشتهر علمنا أنه لو يوجد وملا مل يوجد كان دليلهم على وجوب أخذ اجلزية ظاهر األمر 
ما لو قلنا بأن األمر للوجوب مل يلزم من عدم الوجوب يف بعض األوامر أن ال يفيد الوجوب أصال الحتمال أن أ

  يقال 

  احلكم ختلف ها هنا ملانع فثبت أن االحتمال الذي ذكرناه أوىل 

  الدليل العاشر

  واحد منهما لفظ إفعل إما أن يكون حقيقة يف الوجوب فقط أو يف الندب فقط أو فيهما معا أوال يف 
  واألقسام الثالثة أألخرية باطلة فتعني األول وهو أن يكون للوجوب فقط 

وإمنا قلنا إنه ال جيوز أن يكون للندب فقط ألنه لو كان للندب فقد ملا كان الواجب مأمورا به فيمتنع أن يكون 
  األمر للندب فقط 



واجب هو الراجح فعله مع املنع من الترك فاجلمع بيان املالزمة أن املندوب هو الراجح فعله مع جواز الترك وال
  بينهما حمال فلو كان األمر للندب فقط مل يكن الواجب مأمورا به 

  فإن قلت لو كان للوجوب فقط ملا كان املندوب مأمورا به 
غري  قلت ألتزم هذا ألن كثريا من األصوليني صرحوا بأن املندوب غري مأمور به وال ميكنك أن تلتزم بأن الواجب

  مأمور به ألن أحدا من األمة مل يقل به 
  فثبت أن األمر ال جيوز أن يكون حقيقة يف الندب فقط 

  وإمنا قلنا إنه ال جيوز أن يكون حقيقة يف الندب فقط 
  وإمنا قلنا إنه ال جيوز أن يكون حقيقة يف الوجوب والندب معا ألنه لو كان حقيقة فيهما لكان إما أن يكون كونه 

يهما حبسب معىن مشترك بينهما كما يقال إنه حقيقة يف ترجيح جانب الفعل على الترك فقط من غري إشعار حقيقة ف
  جبواز الترك أو باملنع منه أو يكون حقيقة فيهما ال حبسب معىن مشترك 

  وأألول باطل

م ألصل الترجيح أعين ألنا لو جعلناه حقيقة يف اصل الترجيح مل ميكن جعله جمازا يف الوجوب ألن الوجوب غري مالز
القدر املشترك بني الواجب واملندوب ولو جعلناه حقيقة يف الوجوب كان الترجيح جزءا من مسماه والزما له 

فيمكن جعله جمازا عن أصل الترجيح وإذا كان كذلك كان جعله حقيقة يف الوجوب ليكون جمازا يف أصل الترجيح 
  ال يكون حقيقة يف الوجوب وال جمازا فيه أوىل من جعله حقيقة يف أصل الترجيح مع أنه 

  والثاين

وهو أن جيعل حقيقة يف الوجوب والندب ال حبسب معىن مشترك بينهما فهذا يقتضي كون اللفظ مشتركا وقد 
  عرفت أن ذلك خالف األصل 

  ع وإمنا قلنا إنه ال جيوز أن يقال إنه ال يتناول الواجب وال املندوب أصال ألن ذلك على خالف اإلمجا
  وملا ثبت فساد هذه األقسام الثالثة تعني القول بالوجوب واهللا أعلم 

  الدليل احلادي عشر

أن العبد إذا مل يفعل ما أمره به سيده اقتصر العقالء من أهل اللغة يف تعليل حسن ذمه على أن يقولوا أمره سيده 
  ترك للواجب  بكذا فلم يفعله فدل كون ذلك علة يف حسن ذمه على أن تركه ملا أمره به

  فإن قيل ال نسلم أهنم إمنا ذموه جملرد الترك بل ألجل أمور أخر 

  أحدها أهنم علموا من سيده أنه كره ترك ذلك الفعل

  وثانيها أن الشريعة جاءت بوجوب طاعة العبد لسيده 



  وثالثها أن السيد ال يأمر إال مبا فيه نفعه ودفع مضرته والعبد أيضا يلزمه

   السيد ودفع املضار عنه إيصال املنافع إىل
  سلمنا أهنم ذموه جملرد الترك لكن ال نسلم أن فعلهم صواب ويدل عليه أمران 

  أحدمها

  أنه لو كان املأمور به معصية ملا استحق العبد الذم بتركه فدل على أن جمرد الترك ليس بعلة للذم 

  وثانيهما

ه صلى اهللا عليه و سلم مبعىن الندب فلو كان ترك املأمور به أن كثريا من األوامر ورد يف كتاب اهللا تعاىل وسنة رسول
  علة للذم لكان املندوب واجبا وهو حمال 

فثبت هبذين الوجهني أن جمرد ترك املأمور به ال ميكن جعله علة للذم وإذا ثبت ذلك علمنا فساد ما ذكرمتوه من أن 
  العقالء يعللون حسن ذمه مبجرد ترك املأمور به 

  واجلواب

السيد إذا عاتب عبده عند عدم االمتثال فالعقالء يقولون إمنا عاتبه ألنه مل ميتثل األمر ولوال أن علة حسن العتاب أن 
  نفس خمالفة األمر وإال ملا صح هذا الكالم 

  وهبذا يظهر أن كراهية الترك ال مدخل هلا يف هذا الباب 
  أما قوله الشريعة جاءت بوجوب طاعة العبد لسيده 

  ريعة إمنا أوجبت على العبد طاعة السيد فيما أوجبه السيد على العبد قلنا الش
  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 العبد شيء 

   مبا فيه جر نفع أو دفع مضرة وذلك واجب وأما قوله السيد ال يأمر عبده إال
  قلنا جمرد هذا القدر ال يفيد الوجوب إال إذا أوجبه السيد ومل يرخص يف تركه 

  أال ترى أنه لو قال له األوىل أن تفعل كذا وجيوز أن ال تفعله جاز له أن ال يفعل 
  وكذلك لو علم أن غريه يقوم مقامه يف دفع املضرة 

  هذا التعليل أن ال يكون املأمور به معصية  قوله يشترط يف جواز
  قلنا هب أن هذا الشرط معترب ولكن جيب فيما وراءه إجراء اللفظ على ظاهره 

  قوله لو كان ترك املأمور به علة للذم ملا جاز ترك املندوب 
  قلنا هذا إمنا يصح لوكان املندوب مأمورا به وهذا أول املسألة واهللا أعلم 



  رالدليل الثاين عش

لفظ إفعل دال على اقتضاء الفعل ووجوده فوجب أن يكون مانعا من نقيضه قياسا على اخلرب فإنه ملا دل على املعىن 
  كان مانعا من نقيضه 

واجلامع بني الصورتني أن اللفظ ملا وضع إلفادة معىن فال بد أن يكون مانعا من النقيض تكميال لذلك املقصود 
  وتقوية حلصوله 

ع يف أن ما دل على شيء فإنه مينع من نقيضه لكن مل ال جيوز أن يقال مدلول قوله إفعل هو أن األوىل فإن قيل ال نزا
  إدخاله يف الوجود فال جرم مينع من عدم هذه األولوية 

  واجلواب

أن الفعل مشتق من املصدر فإشعاره ال يكون إال باملصدر واملصدر يف قولنا ضرب يضرب إضرب هو الضرب ال 
  ضرب فإشعار لفظ اخلرب واألمر بالضرب ال بأولوية الضرب أولوية ال

وإذا كان إشعار األمر واخلرب ليس بأولوية الضرب بل بنفس الضرب وثبت أن املشعر بالشيء مانع من نقيضه 
  وجب أن يكون لفظ إضرب مانعا من عدم الضرب ال من 

  علم عدم أولوية الضرب وألجل هذا كان اخلرب مانعا من النقيض واهللا أ

  الدليل الثالث عشر

  األمر يفيد رجحان الوجود على العدم وإذا كان كذلك وجب أن يكون مانعا من الترك 
وإمنا قلنا إنه يفيد الرجحان ألن املأمور به إن مل تكن مصلحته راجحة إما أن يكون خاليا عن املصلحة أو تكون 

  مصلحته مرجوحة أو تكون مساوية للمفسدة 
  املصلحة كان حمض املفسدة فال جيوز ورود األمر به  فإن كان خاليا عن

  وإن كانت مصلحته مرجوحة فذلك القدر من املصلحة يصري 

معارضا مبثله من املفسدة فيقى القدر الزائد من املفسدة خاليا عن املعارض فيكون ورود األمر به أمرا باملفسدة 
  اخلالصة فيعود إىل القسم األول 

  ة ملفسدته كان ذلك عبثا وهو غري الئق باحلكيم وإن كانت مصلحته معادل
وإذا بطلت هذه األقسام مل يبق إال أن تكون مصلحة خالية عن املفسدة وإن كان فيه شيء من املفاسد ولكن تكون 

  مصلحته زائدة 
  وعلى التقديرين يثبت رجحان املصلحة 

ويت املصلحة الراجحة إذن يف تفويت املصلحة وإذا ثبت هذا فنقول وجب أن ال يرد اإلذن بالترك ألن اإلذن يف تف
اخلالصة ألنه إن وجدت مفسدة مرجوحة فتصري هي معارضة مبا يعادهلا من املصلحة فيبقى القدر الزائد من املصلحة 



  مصلحة خالصة 
وإن مل توجد مفسدة أصال كانت املصلحة خالصة فيكون اإلذن يف تفويته إذنا يف تفويت املصلحة اخلالصة عن 

ائب املفسدة وذلك غري جائز عرفا فوجب أن ال جيوز شرعا لقوله عليه الصالة و السالم ما رأه املسلمون حسنا شو
  فهو عنداهللا حسن وما رآه املسلمون قبيحا فهو عند اهللا قبيح 

على  فمقتضى هذه الداللة أن ال يوجد شيء من املندوبات ألبتة ترك العمل به يف حق البعض ختفيفا من اهللا تعاىل
  العباد فوجب أن يبقى الباقي على حكم األصل 

فإن قيل ما ذكرمتوه معارض بوجه آخر وهو أنه كما أن اإلذن يف تفويت املصلحة اخلالصة قبيح عرفا فكذا إلزام 
املكلف استيفاء املصلحة حبيث لو مل يستوفها الستحق العقاب قبيح أيضا ألنه يصري حاصل األمر أن يقول الشرع 

  ذه املنافع لنفسك وإال عاقبتك وهذا قبيح استوف ه

  واجلواب

  ما ذكرمتوه قائم يف كل التكاليف فلو كان ذلك معتربا ملا ثبت شيء من التكاليف 

  الدليل الرابع عشر

  ال شك أن األمر يدل على رجحان طرف الوجود على طرف العدم فنقول هذا الرجحان ال ينفك عن قيدين 

  أحدمها املنع من الترك

  خر اإلذن يف الترك واآل

  وال شك أن إفضاء املنع من الترك إىل الوجود أكثر من إفضائه إىل العدم 
  وال شك أن إفضاء اإلذن يف الترك إىل العدم أكثر من إفضائه إىل الوجود 

وال شك أن الذي يكون أكثر إفضاء إىل الشيء الراجح راجح يف الظن على ما يكون أكثر إفضاء إىل املرجوح 
  شرعية المنع من الترك راجح يف الظن على شرعية اإلذن يف الترك  فإذن

  والراجح يف الظن واجب العمل به النص و املعقول 
  أما النص فقوله عليه الصالة و السالم 

  أنا أقضي بالظاهر 

  وأما املعقول فمن وجهني 

  األول



لوجب العمل باملرجوح فيكون ذلك  إن أحد النقيضني إذا كان راجحا على اآلخر يف الظن فلم يعمل بالراجح
  ترجيحا للمرجوح على الراجح وإنه غري جائز بالضرورة 

  الثاين

  أنه وجب العمل بالفتوى والشهادة وقيم املتلفات وأروش اجلنايات وتعيني القبلة عند حصول الظن 
  به  وإمنا وجب العمل به ترجيحا للراجح على املرجوح وذلك املعىن حاصل ها هنا قوجب العمل

  الدليل اخلامس عشر

  الوجوب ينبغي أن تكون له صيغة مفردة يف اللغة وتلك الصيغة هي إفعل فوجب أن تكون إفعل للوجوب 
  إمنا قلنا إن الوجوب له صيغة مفردة يف اللغة ألن 

دعاه الداعي الوجوب معىن تشتد احلاجة إىل التعبري عنه والناس قادرون على الوضع واملانع زائل ظاهرا والقادر إذا 
  إىل الفعل حال عدم املانع وجب حصول الفعل منه فثبت أن الوجوب له صيغة مفردة يف اللغة 

  وإمنا قلنا إن تلك الصغية هي صيغة إفعل ألن تلك الصيغة إما أن تكون صيغة إفعل أو غريها والثاين باطل باإلمجاع 
  أما عند اخلصم فألنه ينكر ذلك على اإلطالق 

  ألنا ال نقول به يف غري صيغة إفعل وأما عندنا ف

وإذا بطل هذا القسم ثبت القسم األول وإال لكانت اللغة خالية عن لفظة مفردة دالة على الوجوب مع ان الدليل 
  قد دل على وجودها 

  فإن قيل ال نسلم أن الوجوب له صيغة يف اللغة 
  قوله الداعي قائم 

  قلنا ال نسلم أن الداعي قائم 
  معىن تشتد احلاجة إىل التعبري عنه قوله الوجوب 
  قلنا ال نسلم 

  سلمناه لكن مل قلت إنه ال بد من تعريفه باللفظ ومل ال تكفي فيه قرينة احلال 
  سلمنا شدة احلاجة إىل لفظ يدل عليه لكنه قد وجد وهو قوله أوجبت وألزمت وحتمت 

  فإن ادعيت أنه ال بد من اللفظ املفرد طالبناك بالداللة عليه 
  سلمنا قيام الداللة وحصول الداعي فلم قلت إنه ال مانع 

  مث نقول املانع هو أن اللغات توقيفيةال اصطالحية وإذا كان كذلك كانوا ممنوعني من وضع األلفاظ للمعاين 
  سلمنا قيام الداعي وزوال املانع فلم قلت بأنه جيب الفعل 

  مث نقول ما ذكرمتوه من الدليل منقوض ومعارض 
  نقض فألن احلاجة إىل وضع لفظ يدل على أما ال



  احلال ولفظ آخر يدل على االستقبال على التعيني شديدة مع أنه مل يوجد ذلك يف اللغة 
  وأيضا فأصناف الروائح خمتلفة واحلاجة إىل تعريفها شديدة مع أنه مل توضع هلا ألفاظ مفردة 

  مفردة  وكذا أصناف االعتمادات متميزة مع أنه مل توضع هلا ألفاظ
  وأما املعارضة فمن وجهني 

  أحدمها

  أن الوجوب كما أنه معىن تشتد احلاجة إىل التعبري عنه 

  فكذا أصل الترجيح أعين القدر املشترك بني الوجوب والندب 
والندب معىن تشتد احلاجة إىل التعبري عنه فوجب أن يضعوا له لفظا وال لفظ له سوى إفعل فوجب كونه موضوعا 

  له 
ل إنه للندب وحده قال الندبية معىن تشتد احلاجة إىل تعريفها فال بد من لفظ وال لفظ سوى هذا فوجب ومن قا

  كونه للندب 
ومن قال باالشتراك قال قد حيتاج إىل التعبري عن أحد هذين األمرين على سبيل اإلهبام فال بد من لفظ وال لفظ له 

  إال هذا فوجب كونه موضوعا هلما باالشتراك 

  هماوثاني

أن الوجوب معىن تشتد احلاجة إىل التعبري عنه فلو كانت صيغة إفعل موضوعة له وجب أن يعرف ذلك كل أحد 
  ولو عرفه كل أحد لزال اخلالف فلما مل يزل علمنا أنه غري موضوع له 

  سلمنا أنه ال بد من لفظ وأن ذلك اللفظ هو إفعل فلم ال جيوز أن يكون موضوعا للندب أيضا باالشتراك 
  مث نقول الدليل الذي ذكرمتوه يقتضي إثبات اللغة بالقياس وهو غري جائز 

  واجلواب قوله ال نسلم شدة احلاجة إىل التعبري عن معىن الوجوب

قلنا الدليل عليه أن اإلنسان الواحد ال يستقل بإصالح كل ما حيتاج إليه بل ال بد من اجلمع العظيم حىت يعني كل 
لتنتظم مصلحة الكل وإذا احتاج اإلنسان إىل فعل يفعله الغري ال حمالة وأن ذلك الغري ال  واحد منهم صاحبه يف مهمة

يعلم منه ذلك إال إذا عرفه فحينئذ حيتاج إىل أن يعرفه أنه ال بد وان يايت بذلك الفعل وأنه ال جيوز له اإلخالل به 
  فثبت أن هذا املعىن مما تشتد احلاجة إىل تعريفه 

  د من تعريفه فلم قلت إن ذلك التعريف ال حيصل إال باللفظ قوله هب أنه ال ب

قلنا ألهنم إمنا اختذوا العبارات معرفات ملا يف الضمائر دون غريها ألجل أن اإلتيان بالعبارات أسهل من اإلتيان 
  بغريها وهذا املعىن قائم يف مسألتنا فوجب القول به 

  قوله مل ال يكفي فيه قوله أوجبت وألزمت 
ن اللفظ املفرد أخف على اللسان من املركب فيغلب على الظن أن الواضع وضع لفظا مفردا هلذا املعىن قياسا قلنا أل



  على سائر األلفاظ املفردة 
  قوله مل قلت إنه ال مانع 

قلنا ألن املوانع بأسرها كانت معدومة واألصل بقاء ذلك العدم فيحصل من هذا ظن أنه ال مانع والدليل الذي 
  ظين فيكون ذلك كافيا يف تقريره ذكرناه 

  قوله اللغات توفيقية فلعلهم منعوا عن الوضع 
  قلنا األصل يف كل أمر بقاؤه على ما كان واألصل 

  عدم التوقيف وعدم املنع من الوضع فيحصل ظن بقاء ذلك 
  قوله مل قلت إنه إذا وجد الداعي يف حق القادر وانتفى الصارف وقع الفعل 

أن القادر على الفعل إن مل يكن متمكنا من الترك فقد تعني الفعل وإن كان متمكنا من الترك فعند  قلنا الدليل عليه
  الداعي إما أن يترجح أو ال يترجح 

  فإن مل يترجح البتة مل يكن الداعي داعيا وذلك حمال 
  وإن ترجح وجب الوقوع 

  ومتام تقرير هذا الكالم يف كتبنا العقلية 

عة ألنا ال نسلم أن اشتداد احلاجة إىل تعيني احلال واالستقبال والروائح املخصوصة وأما النقوض فهي مندف
واالعتمادات املخصوصة مساوية الشتداد احلاجة إىل التعبري عن معىن اإللزام فإن اإلنسان قد متر عليه مدة طويلة 

  عن معىن الوجوب وال حيتاج إىل التعبري عن تلك االشياء مع أنه يف كل حلظه حيتاج اىل التعبري 
وأما املعارضة اآلوىل فجواهبا أنا لو جعلنا اللفظ حقيقة يف الوجوب كان الترجيح الزما للمسمى فأمكن جعله جمازا 

  عن الترجيح 
  أما لو جعلناه حقيقة يف الترجيح مل يكن الوجوب الزما للمسمى فال ميكن جعله جمازا عنه فكان ذلك أوىل 

  ن الندبية شديدة قوله احلاجة إىل التعبري ع
قلنا لكن الوجوب أوىل ألن الواجب ال جيوز اإلخالل به واملندوب جيوز اإلخالل به واإلخالل ببيان ما جيوز 

  اإلخالل به أوىل من اإلخالل ببيان ما ال جيوز اإلخالل به 
  وأما املعارضة الثانية فهي أن اللفظ لو كان للوجوب الشتهر 

ن املعارض أما إذا كان له معارض ومل يظهر الفرق بينه وبني معارضه إال على وجه قلنا هذا إمنا يلزم لو سلم ع
  خمصوص غامض مل يلزم ذلك 

  قوله هب أن لفظ أفعل موضوع للوجوب فلم ال جيوز أن يكون موضوعا للندب أيضا باالشتراك 
  قلنا ملا تقدم أن االشتراك على خالف األصل 

  قوله هذا إثبات اللغة بالقياس 
  ا سنبني يف كتاب القياس إن شاء اهللا تعاىل أنه جائز قلن

  الدليل السادس عشر



  محله على الوجوب يفيد القطع بعدم اإلقدام على خمالفة 

األمر ومحله على الندب يقتضي الشك فيه فوجب محله على الوجوب وإمنا قلنا إن محله على الوجوب يفيد القطع 
  أمور به إما أن يكون واجبا أو مندوبا بعدم اإلقدام على خمالفة األمر ألن امل

  فإن كان واجبا فحمله على الوجوب يقتضي القطع بعدم اإلقدام على خمالفة األمر 
وإن كان مندوبا فالقول بوجوبه سعي يف حتصيل ذلك املندوب بأبلغ الوجوه وذلك يفيد القطع بعدم اإلقدام على 

  خمالفة األمر 
  مقدم على خمالفة األمر فإذن على كال التقديرين هو غري 

  أما لو محلناه على الندب فبتقدير أن يكون املأمور به مندوبا حصل القطع بعدم اإلقدام على خمالفة األمر 
  أما لو كان واجبا وحنن قد جوزنا له الترك كان ذلك 

  الترك خمالفة لألمر فثبت أن محله على الندب يقتضي الشك يف كونه خمالفا لألمر 
ذا فنقول وجب محله على الوجوب للنص واملعقول أما النص فقوله عليه الصالة و السالم دع ما يريبك وإذا ثبت ه

  إىل ما ال يريبك 

وأما املعقول فهو أنه إذا تعارض طريقان أحدمها آمن قطعا واآلخر خموف كان ترجيح اآلمن على املخوف من 
  موجبات العقول 

  قتضي الشك يف اإلقدام على احملظور فإن قيل ال نسلم أن محله على املندوب ي
  قوله ألنه بتقدير أن يكون املأمور به واجبا كان محله على الندب سعيا يف الترك وإنه حمظور 

قلنا ال نسلم أنه ميكن أن يكون املأمور به واجبا فإنا لو علمنا بداللة لغوية أن األمر ما وضع للوجوب وعلمنا أن 
  رينه إال واملأمور به غري واجب فإذا محلته على الندب أمنت الضرر احلكيم ال جيوز أن جيرده عن ق

سلمنا قيام هذا االحتمال ولكن محله على الوجوب فيه أيضا احتمال للضرر ألن بتقدير أن ال يكون احلق هو 
  الوجوب كان اعتقاد كونه واجبا جهال وتكون نية الوجوب قبيحة وكراهة أضداده قبيحة 

  واجلواب

  أن لفظ إفعل ال جيوز استعماله إال يف أحد إذا علمنا 

املعنيني إما الوجوب أو الندب فقبل أن يعلم ما يدل على كونه للوجوب فقط أو للندب فقط أوهلما معا فإنا إذا 
  محلناه على الوجوب قطعنا بأنا ما خالفنا األمر وإذا محلناه على الندب مل نقطع بذلك 

للوجوب فقط أو للندب فقط يقتضي العقل محله على الوجوب ليحصل القطع  فإذن قبل أن يعلم ما يدل على كونه
  بعدم املخالفة 

  مث بعد ذلك قيام الدليل على أنه للندب إشارة إىل املعارض من ادعاه فعليه الدليل 



  قوله محله على الوجوب يقتضي احتمال اجلهل 
ئم يف الطرفني وما ذكرناه فهو احتمال اخلطأ يف العمل قلنا ما ذكرمتوه إشارة إىل احتمال اخلطأ يف االعتقاد وهو قا

وهو حاصل على تقدير الندب دون تقدير الوجوب وإذا اشترك الطرفان يف أحد نوعي اخلطأ واختص أحدمها مبزيد 
  خطأ كان اجلانب اخلايل عن هذا اخلطأ الزائد أوىل باالعتبار واهللا أعلم 

  واحتج من أنكر كون األمر للوجوب بأمور

  حدها أ
  أن العلم بكون األمر للوجوب إما أن يكون عقليا أو نقليا فاألول باطل ألن العقل ال جمال له يف اللغات 

  وأما النقل فإما أن يكون تواترا أو آحادا 

والتواتر باطل وإال لعرف كل واحد بالضرورة أنه للوجوب واآلحاد باطل ألن املسألة علمية ورواية اآلحاد ال تقيد 
  العلم 

وهذه احلجة حيتج هبا من يقول ال أدري أن اللفظ موضوع للوجوب فقط أو للندب فقط أوهلما معا ألنه لو ادعى 
  االشتراك أو الندبيه لزمه أو يقال العلم باالشتراك أو بالندبية إمنا يستفاد من العقل أو النقل إىل آخر التقسيم 

  وثانيها

ؤال إال من حيث الرتبة وذلك يقتضي اشتراكهما يف مجيع الصفات سوى أن أهل اللغة قالوا ال فرق بني األمر والس
  الرتبة فكما أن السؤال ال يدل على اإلجياب بل يفيد الندبية فكذلك األمر 

  وثالثها

  أن لفظ إفعل وارد يف كتاب اهللا وسنة رسوله يف 

القدر املشترك وهو أصل الوجوب والندب واالشتراك واجملاز على خالف األصل فال بد من جعله حقيقة يف 
الترجيح والدال على ما به االشتراك غري الدال على ما به االمتياز ال بالوضع وال باالستلزام فال يكون هلذه الصيغة 

إشعار البتة بالوجوب بل ال داللة فيها إال على ترجيح جانب الفعل وأما جواز الترك فقد كان معلوما بالعقل ومل 
  از يوجد ما يزيل ذلك اجلو

  فإذن وجب احلكم بأن ذلك العقل راجح الوجود على العدم مع كونه جائز الترك وال معىن للندب إال ذلك 

  واجلواب عن األول أن نقول

  مل ال جيوز أن يعرف ذلك بدليل مركب من النقل والعقل مثل قولنا تارك املأمور به عاص والعاصي يستحق 



  قدمتني النقليتني أن األمر للوجوب العقاب فيستلزم العقل من تركيب هاتني امل
  سلمناه فلم ال جيوز أن يثبت باآلحاد 

  وال نسلم أن املسألة قطعية وقد بينا أنه ال يقني يف املباحث اللغوية 

  وعن الثاين

أن عندنا أن السؤال يدل على اإلجياب وإن كان ال يلزم منه الوجوب فإن السائل قد يقول للمسئول منه ال ختل 
  وال تتركه وال ختيب رجائي فهده األلفاظ صرحية يف اإلجياب وإن كان ال يلزم من هذا اإلجياب الوجوب  مبقصودي

  وعن الثالث

أن اجملاز وإن كان على خالف األصل لكنه قد يوجد إذا دل الدليل عليه وقد ذكرنا أن الدليل دل على كوهنا 
  للوجوب فوجب املصري إليه واهللا أعلم 

  املسألة الثالثة

  األمر الوارد عقيب احلظر واالستئذان للوجوب خالفا لبعض أصحابنا 

  لنا

  أن املقتضي للوجوب قائم واملعارض املوجود ال يصلح معارضا فوجب حتقق الوجوب 
  بيان املقتضي ما تقدم من داللة األمر على الوجوب 

  بيان أن املعارض ال يصلح معارضا وجهان 

  األول

  من احلظر إىل اإلباحة فكذلك ال ميتنع االنتقال منه إىل الوجوب والعلم جبوازه ضروري  أنه كما ال ميتنع االنتقال

  الثاين

أنه لو قال الوالد لولده أخرج من احلبس إىل املكتب فهذا ال يفيد اإلباحة مع انه امر بعد احلظر احلاصل بسبب 
  للوجوب  احلبس وكذا أمر احلائض والنفساء بالصالة والصوم ورد بعد احلظر وأنه

  واحتج املخالف باآلية والعرف

  أما اآلية فقوله تعاىل فإذا طعمتم فانتشروا وإذا حللتم فاصطادوا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهللا 



  وهذا النوع من األمر يف كتاب اهللا ما جاء إال لإلباحة فوجب كونه حقيقة فيها 
  ء مث قال له إفعله فهم منه اإلباحة وأما العرف فهو أن السيد إذا منع عبده من فعل شي

  واجلواب عن األول

أنه يشكل بقوله تعاىل فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني فهذا يدل على الوجوب إذ اجلهاد فرض على 
  الكفاية وقوله تعاىل ال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله وحلق الرأس نسك وليس مبباح حمض 

  وعن الثاين

عرف متعارض ألن من قال البنه وهو يف احلبس اخرج إىل املكتب فهو أمر بعد احلظر وقد يفيد الوجوب واهللا أن ال
  أعلم 

  تنبيه

  القائلون بأن األمر بعد احلظر لإلباحة اختلفوا يف النهي الوارد عقيب الوجوب 
  فمنهم من طرد القياس فقال إنه لإلباحة 
  املقدم بل النهي يفيد التحرمي  ومنهم من قال ال تأثري ها هنا للوجوب

  املسألة الرابعة

  األمر املطلق ال يفيد التكرار بل يفيد طلب املاهية 

  من غري إشعار بالوحدة والكثرة إال أن ذلك املطلوب ملا حصل باملرة الواحدة ال جرم يكتفى هبا 
  واألكثرون خالفوا فيه وهم ثالث فرق 

  الواحدة لفظاإحداها الذين قالوا إنه يقتضي املرة 

  والثانية أنه يقتضي التكرار 

  وثالثها التوقف إما الدعاء كون اللفظ مشتركا بني املرة الواحدة والتكرار

  أو ألنه ال يدرى أنه حقيقة يف املرة الواحدة أو يف التكرار 

  لنا وجوه

  أحدها 
  أن صيغة إفعل موضوعة لطلب إدخال ماهية املصدر يف 



  لى التكرار وال على املرة الوجود فوجب أن ال تدل ع
  بيان األول أن املسلمني أمجعوا على أن أوامر اهللا تعاىل منها ما جاء على التكرار كما يف قوله تعاىل أقيموا الصالة 

  ومنها ما جاء ال على التكرار كما يف احلج 
راء اللحم مل يعقل منه التكرار ويف حق العباد أيضا قد ال يفيد التكرار فإن السيد إذا أمر عبده بدخول الدار أو بش

  ولو ذمه السيد على ترك التكرار لالمه العقالء 
ولو كرر العبد الدخول حلسن من السيد أن يلومه ويقول إين قد أمرتك بالدخول وقد دخلت فيكفي ذلك وما 

  أمرتك بتكرار الدخول 

   وقد يفيد التكرار فإنه إذا قال احفظ دابيت فحفظها ساعة مث أطلقها يذم
إذا ثبت هذا فنقول االشتراك واجملاز خالف األصل فال بد من جعل اللفظ حقيقة يف القدر املشترك بني الصورتني 

  وما ذاك إال طلب إدخال ماهية املصدر يف الوجود 
وإذاثبت ذلك وجب أن ال يدل على التكرار ألن اللفظ الدال على القدر املشترك بني الصورتني املختلفتني ال داللة 

  يه على ما به متتاز إحدى الصورتني عن األخرى ال بالوضع وال باالستلزام ف
فاألمر ال داللة فيه البتة ال على التكرار وال على املرة الواحدة بل على طلب املاهية من حيث هي هي إال أنه ال 

  ميكن إدخال تلك املاهية يف الوجود بأقل من املرة الواحدة فصارت املرة 

  ورات اإلتيان باملأمور به فال جرم دل على املرة الواحدة من هذا الوجه الواحدة من ضر

  وثانيها

  أن أهل اللغة قالوا ال فرق بني قولنا يفعل وبني قولنا إفعل إال يف كون األول خربا والثاين طلبا 
ر وإال حلصلت بينهما مث أمجعنا على أن قولنا يفعل يتحقق مقتضاه بتمامه يف حق من يأيت به مرة واحدة فكذا يف األم

  تفرقة يف شيء غري اخلربية والطلبية وذلك يقدح يف قوهلم 

  وثالثها

أن القول بالتكرار يقتضي أن تستغرق األوقات حبيث ال خيلو وقت عن وجوب املأمور به إذ ليس يف اللفظ إشعار 
  بوقت معني فليس محله على البعض أوىل من الباقي 

  جائز لكن محله على كل األوقات غري 
  أما 

  أوال

-   

  فباإلمجاع



  وأما 

  ثانيا فألنه إذا أمر بعبادة مث أمر بغريها لزم أن تكون الثانية ناسخة

لألوىل ألن األول قد استوعب مجيع األوقات والثاين يقتضي إزالته عن بعضها والنسخ هو إزالة احلكم بعد ثبوته إىل 
الصلوات ليس نسخا لغريها وأن األمر باحلج ليس نسخا بدل وقد حصل ذلك ها هنا ويف علمنا بأن األمر ببعض 

  للصالة ما يدل على فساد ما قالوا 

  وأما 

  ثالثا فألنه يلزم أن يكون األمر بغسل بعض أعضاء الوضوء نسخا ملا تقدمه

  واألمر بالصالة يكون نسخال لألمر بالوضوء وذلك ال يقوله عاقل 
  ورابعها 

فعل كذا أبدا أو افعله مرة واحدة بال زيادة فلو دل األمر على التكرار لكان أنا نعلم حسن قول القائل لغريه إ
  األول تكرارا والثاين نقضا وملا مل يكن كذلك بطل ما قالوا 

  احتج القائلون بالتكرار بوجوه 

  أحدها

  أن الصديق رضي اهللا عنه متسك على أهل الردة يف وجوب 

 ينكر عليه أحد من الصحابة فدل على انعقاد اإلمجاع على أن األمر تكرار الزكاة بقوله تعاىل وآتوا الزكاة ومل
  للتكرار 

  وثانيها

  أن األمر طلب الفعل والنهي طلب الترك فإذا كان النهي الذي هو أحد الطلبني يفيد التكرار فكذا اآلخر 

  وثالثها

د النسخ على املرة الواحدة يدل على أن األمر لو مل يفد التكرار ملا جاز ورود النسخ عليه وال االستثناء ألن ورو
  البداء وورود االستثناء عليها يكون نقضا 

  ورابعها

  أنه ليس يف لفظ األمر تعيني زمان فال يكون اقتضاؤه أليقاع الفعل يف زمان أوىل من اقتضائه إليقاعه يف زمان 



  وهو املطلوب  آخر فإما أن ال يقتضي إيقاعه يف شيء من األزمنة وهو باطل أو يف كل األزمنة

  وخامسها

أن االحتياط يقتضي تكرار املأمور به ألنه بالتكرار يأمن من اإلقدام على خمالفة أمر اهللا تعاىل وبترك التكرار ال يأمن 
  منه الحتمال أن يكون ذلك األمر للتكرار فوجب محله على التكرار دفعا لضرر اخلوف على النفس 

  الواحدة وبني التكرار فقد احتجوا بوجهني وأما القائلون باالشتراك بني املرة 

  أحدمها

أنه حيسن االستفهام فيه فيقال أردت بأمرك فعل مرة واحدة أم أكثر ولذلك قال سراقة للنيب صلى اهللا عليه و سلم 
  أحجتنا لعامنا هذا أم لألبد وحسن االستفهام دليل االشتراك 

  وثانيهما

ه صلى اهللا عليه و سلم على الوجهني واألصل يف الكالم احلقيقة فكان ورود األمر يف كتاب اهللا تعاىل وسنة رسول
  االشتراك الزما 

  واجلواب عن األول

لعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني للصحابة أن قوله أقيموا الصالة وآتوا الزكاة يفيد التكرار فلما كان ذلك 
  التكرار  معلوما للصحابة ال جرم متسك الصديق هبذه اآلية يف وجوب

  وعن الثاين

  أن الفرق من وجهني 

  األول

  أن االنتهاء عن الفعل أبدا ممكن أما االشتغال به أبدا فغري ممكن فظهر الفرق 

  والثاين

أن النهي كالنقيض لألمر ألن قول القائل لغريه كن فاعال موجود يف قوله ال تكن فاعال وإمنا زاد عليه لفظ النفي 
لدار زيد ليس يف الدار وإذا كان النهي مناقضا لألمر وجب أن تكون فائدة النهي مناقضة فجرى جمرى قوله زيد يف ا

  لفائدة األمر 
  فإذا كان قولنا إفعل يقتضي إيقاع الفعل يف زمان ما أي زمان كان فقولنا ال تفعل وجب 



عل اليوم وفعل غدا كان ممتثال أن يقتضي املنع من إيقاعه يف زمان ما أي زمان كان بل يف األزمنة كلها ألنه إن مل يف
لألمر وال جيوز أن يكون ممتثال لألمر والنهي معا مع كوهنما نقيضني فصح أن كون األمر مفيدا للمرة الواحدة 

  يقتضي أن يكون النهي مانعا للفعل يف مجيع األزمان 
ن فائدة األر رفع فائدة النهي مث نقول كون النهي مفيدا للتكرار يدل على أن األمر ال يفيد إال املرة الواحدة أل

  وفائد النهي املنع من الفعل يف كل األزمان ففائدة األمر رفع هذا املنع الكلي ورفع املنع الكلي حيصل بالثبوت 

ولو يف زمان واحد فوجب أن تكون فائدة األمر اقتضاء الفعل ولو يف زمان واحد وإذا كان كذلك لزم من كون 
  النهي مفيدا للتكرار أن يكون األمر غري مفيد للتكرار األمر نقيضا للنهي مع كون 

  وعن الثالث

  أن النسخ ال جيوز وروده عليه فإذا ورد صار ذلك قرينة يف أنه كان املراد به التكرار 
  وعندنا ال ميتنع محل األمر على التكرار بسبب بعض القرائن 

  وأما االستثناء فإنه ال جيوز على قول من يقول بالفور 
من مل يقل به فإنه جيوز االستثناء وفائدته املنع من إيقاع الفعل يف بعض األوقات اليت كان املكلف خمريا بني إيقاع أما 

  الفعل فيه ويف غريه 

  وعن الرابع

  أن اآلمر عند القائلني بالفور خمتص بأقرب األزمنة 

والزمان احلاضر واآليت بل على القدر  إليه وعند منكريه دال على طلب إيقاع املصدر من غري بيان الوحدة والعدد
  املشترك بني املقيد واملؤقت ومقابليهما 

  وعن اخلامس

أن املكلف إذا علم أن اللفظ ال يدل على التكرار أمن من اخلوف على أنه معارض باخلوف احلاصل من التكرار فإنه 
  رمبا كان ذلك مفسدة كما يف شراء اللحم ودخول الدار 

الستعمال فسيظهر إن شاء اهللا تعاىل يف باب العموم أنه ال يدل واحد منهما على االشتراك وعلى وأما االستفهام وا
  أن 

األوامر الواردة مبعىن التكرار بعضها يفيد التكرار يف اليوم وبعضها يف األسبوع وبعضها يف الشهر وبعضها يف السنة 
  وظاهر أن ذلك ال يستفاد اال من دليل منفصل واهللا أعلم 

  سألة اخلامسةامل

  اختلفوا يف أن األمر املعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار املأمور به بتكرارمها أم ال 



  مثال الصفة قوله تعاىل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما

  ومثال الشرط إن كان أو إذا كان زانيا فارمجه 

  فنقول كل من جعل األمر املطلق مفيدا للتكرار قال به ها هنا أيضا 
  وأما القائلون بأن األمر املطلق ال يفيد التكرار فمنهم من قال بأنه ها هنا يفيد التكرار ومنهم من قال ال يفيده 

  واملختار أنه ال يفيده من جهة اللفظ ويفيده من جهة ورود األمر بالقياس

  فها هنا مقامان 
  املقام اآلول يف أنه ال يفيده من جهة اللفظ ويدل عليه وجوه 

  أحدها

إن السيد إذا قال لعبده إشتر اللحم إن دخلت السوق ال يعقل منه التكرار حىت لو اشتراه دفعة واحدة ال يلزمه 
  الشراء ثانية 

  وثانيها

  لو قال المرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ال يتكرر الطالق بتكرر دخوهلا يف الدار 
  علي كذا مل يتكرر اجلزاء بتكررر الشرط  وكذلك لو قال إن رد اهللا علي مايل أو دابيت أو صحيت فله

  وكذا لو قال الرجل لوكيله طلق زوجيت إن دخلت الدار مل يثبت على التكرار 

  وثالثها

أمجعنا على أن اخلرب املعلق على الشرط كقوله زيد سيدخل الدار لو دخلها عمرو فدخلها عمرو ودخلها زيد فإنه 
  ول عمرو فوجب أن يكون يف هذه الصورة كذلك يعد صادقا وإن مل يتكرر دخول زيد عند دخ

  واجلامع دفع الضرر احلاصل من التكليف بالتكرار 

  ورابعها

أن اللفظ ما دل إال على تعليق شيء على شيء واملفهوم من تعليق شيء أعم من تعليقه عليه يف كل الصور أو يف 
التقسيم مشترك بني القسمني فإذن تعليق صورة واحدة ألنه يصح تقسيم ذلك املفهوم إىل هذين القسمني ومورد 

  الشيء على الشيء ال يدل على تكرار ذلك التعليق 

  املقام الثاين يف أنه يفيده من جهة ورود األمر بالقياس والدليل عليه



إن اهللا تعاىل لو قال إن كان زانيا فارمجه فهذا يدل على انه تعاىل جعل الزنا علة لوجوب الرجم ومىت كان كذلك 
  تكرر احلكم عند تكرر الصفة  لزم

بيان األول أن القائل إذا قال إن كان الرجل عاملا زاهدا فاقتله وإن كان جاهال فاسقا فأكرمه فهذا الكالم مستقبح 
  يف العرف والعلم بذلك ضروري 

د ذلك والثاين فاالستقباح إما أن يكون ألنه يفيد أن هذا القائل جعل اجلهل والفسق موجبني للتعظيم أو ألنه ال يفي
باطل ألنه لو مل يفد العلية وال منافاة أيضا بني اجلهل وبني استحقاق التعظيم بسبب آخر من كونه نسبيا شجاعا 

جوادا فصيحا فحينئذ مل يكن إثبات استحقاق التعظيم مع كونه جاهال فاسقا على خالف احلكمة فكان جيب أن ال 
  يثبت 

ذلك االستقباح إمنا حصل ألنه يفيد أن ذلك القائل جعل جهله وفسقه وحيث ثبت علمنا فساد هذا القسم وأن 
  علة الستحقاق اإلكرام 

  فثبت أن ترتيب احلكم على الوصف مشعر بكون الوصف علة 
فإذا صدر ذلك من اهللا تعاىل أفاد ظن أن اهللا تعاىل جعل ذلك الوصف علة وذلك يوجب تكرر احلكم عند تكرر 

  الوصف باتفاق القائسني 
  ثبت أن قول اهللا تعاىل إن كان زانيا فارمجه يفيد تكرار الرجم عند تكرار الزنا ف

فإن قيل أوال هذا يشكل بقوله إن دخلت الدار فأنت طالق فإنه ال يتكرر الطالق بتكرر الدخول و إن دخلت 
  السوق فاشتر اللحم فإنه ال يتكرر األمر بشراء اللحم عند تكرر دخول السوق 

  لم أنه يفيد ظن العلية مث نقول ال نس
أما قوله إن كان الرجل عاملا فاقتله فهذا االستقباح إمنا جاز ألن كونه عاملا ينايف جواز القتل فإثبات هذا احلكم مع 

قيام املنايف يوجب االستقباح سلمنا أنه يفيد العلية يف هذه الصورة فلم قلت إن يف سائر الصور جيب أن يكون 
  كذلك 

يع الصور يفيد العلية فلم قلت إنه يلزم من تكرر العلة تكرر احلكم فإن السرقة وإن كانت موجبة سلمنا أنه يف مج
  للقطع لكن يتوقف إجياهبا هلذا احلكم على شرائط كثرية 

  واجلواب

أن قوله إن دخلت الدار فأنت طالق فهذا يفيد ظن أن هذا اإلنسان جعل دخول الدار علة لوقوع الطالق وإذا 
  ن شيئا علة حلكم مل يلزم من تكرر ما جعله تكرر ذلك احلكم جعل اإلنسا

أال ترى أنه لو قال أعتقت عبدي غامنا لسواده وبعلة كونه أسود وكان له عبد آخر أسود فإنه ال يعتق عليه ذلك 
  العبد 

  ومعلوم أن التنبيه على العلية اليزيد على التصريح هبا 
  ئا علة حلكم أما إذا علمنا أو ظننا أن الشارع جعل شي



  فإنه يلزم من تكرر ذلك الشيء تكرر ذلك احلكم بإمجاع القائسني 
فثبت أنه ال يلزم من عدم تكرر احلكم عند تكرر املعلق عليه عند ما يكون التعليق صادرا من العبد أن ال يتكرر 

  عند ما يكون التعليق صادرا من اهللا تعاىل 
  اللفظ بل يكون مستفادا من االمر بالقياس فإن قلت هذا التكرار ال يكون مستفادا من 

  قلت هذا هو احلق وعند هذا يظهر أنه ال خمالفة بني هذا 

  املذهب وبني ظاهر املذهب املنقول عن األصوليني من أنه ال يفيد التكرار وهو حق 
ال منافاة بني هذا وحنن نعين به إنه يفيد ظن العلية فإذا انضم األمر بالقياس حصل من جمموعهما إفادة التكرار و

  املذهب وبني ما قالوه 
  قوله االستقباح إمنا جاز ألن كونه فاسقا ينايف جواز التعظيم 

  قلنا ال نسلم حصول املنافاة ألن الفاسق قد يستحق اإلكرام جبهات أخر 
  واألصل ختريج احلكم على وفق األصل 

  حصل ظن العلية يف سائر الصور  قوله مل قلت إنه ملا حصل ظن العلية يف الصورة اليت ذكرمتوها

  قلنا لوجهني 

  أحدمها

أنا نقيس عليه سائر الصور واجلامع هو أن احلكم إذا كان مذكورا مع علته كان أقرب إىل القبول وذلك مصلحة 
  املكلف فيناسب الشرعية 

  الثاين

وذلك املشترك إما ما ذكرناه أنا نعد صورا كثرية ونبني حصول ذلك الظن فيها مث نقول ال بد بينها من قدر مشترك 
  من ترتيب احلكم على الوصف أو غريه 

والثاين مرجوح ألن األصل عدد سائر الصفات فتعني األول فعلمنا أن ترتيب احلكم على الوصف أينما كان فإنه 
  يفيد ظن العلية 

  قوله مل قلت إنه يلزم من تكرر العلة تكرر احلكم 
  ال يكون املنع فيه مقبوال واهللا أعلم قلنا هذا متفق عليه بني القائسني ف

  املسألة السادسة

  يف أن مطلق األمر ال يفيد الفور 
  قالت احلنفية إنه يفيد الفور 

  وقال قائلون إنه يفيد التراخي 



  وقالت الواقفية إنه مشترك بني الفور والتراخي 
  واحلق أنه موضوع لطلب الفعل وهو القدر املشترك بني 

  ور وبني طلبه على التراخي من غري أن يكون يف اللفظ إشعار خبصوص كونه فورا أو تراخيا طلب الفعل على الف

  لنا وجوه

  أحدها 
أن األمر قد يرد عندما يكون املراد منه الفور تارة والتراخي اخرى فال بد من جعله حقيقة يف القدر املشترك بني 

ني القسمني ال يكون له إشعار خبصوصية كل واحد من القسمني دفعا لالشتراك واجملاز واملوضوع إلفادة القدر ب
القسمني ألن تلك اخلصوصية مغايرة ملسمى اللفظ وغري الزمة له فثبت أن اللفظ ال إشعار له ال خبصوص كونه 

  فورا وال خبصوص كونه تراخيا 

  وثانيها

ورا داخال يف لفظ إفعل لكان أنه حيسن من السيد أن يقول إفعل الفعل الفالين يف احلال أو غدا ولو كان كونه ف
  اآلول تكرارا والثاين نقضا وأنه غري جائز 

  وثالثها

أن أهل اللغة قالوا ال فرق بني قولنا يفعل وبني قولنا إفعل إال أن اآلول خرب والثاين أمر لكن قولنا يفعل ال إشعار له 
من أوقات املستقبل فكذا قوله إفعل  بشيء من األوقات فإنه يكفي يف صدق قولنا يفعل إتيانه به يف أي وقت كان

  وجب أن يكفي يف اإلتيان مبقتضاه اإلتيان به يف أي وقت كان من اوقات املستقبل وإال فحينئذ 

  حيصل بينهما فرق يف أمر آخر سوى كونه خربا أو أمرا 

  ورابعها

الفور وبني األمر به على التراخي أن أهل اللغة قالوا يف لفظ إفعل إنه أمر واألمر قدر مشترك بني األمر بالشيء على 
  ألن األمر به على الفور أمر مع قيد كونه على الفور 

وكذلك األمر به على التراخي أمر مع قيد كونه على التراخي ومىت حصل املركب فقد حصل املفرد فعلمنا أن 
  مسمى األمر قدر مشترك بني األمر مع كونه فورا وبني األمر مع كونه متراخيا 

بت أن لفظ إفعل لألمر وثبت أن األمر قدر مشترك بني هذين القسمني ثبت أن لفظ إفعل ال يدل إال على وإذا ث
  قدر مشترك بني هذين القسمني 

  واحتج املخالف بأمور



  أحدها 
قوله تعاىل إلبليس ما منعك أال تسجد إذ أمرتك عابه على أنه مل يأت يف احلال باملأمور به وهذا يدل على أنه أوجب 

ليه اإلتيان بالفعل حني أمره به إذ لو مل جيب ذلك لكان إلبليس أن يقول إنك أمرتين وما أوجبت علي يف احلال ع
  فكيف أستحق الذم بتركه يف احلال 

  وثانيها

  قوله تعاىل وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وقوله فاستبقوا اخلريات 

  وثالثها

  والقسمان باطالن فالقول جبواز التأخري باطل لو جاز التأخري جلاز إما إىل بدل أوال إىل بدل 
أما فساد القسم األول فهو أن البدل هو الذي يقوم مقام املبدل منه من كل الوجوه فإذا أتى هبذا البدل وجب أن 

  يسقط عنه التكليف وباالتفاق ليس كذلك 
  كل األوقات فال جرم فإن قلت مل ال جيوز أن يقال البدل قائم مقام املبدل منه يف ذلك الوقت ال يف 

  مل يلزم من اإلتيان بابدل سقوط األمر باملبدل 
قلت إذا كان مقتضى األمر اإلتيان بتلك املاهية مرة واحدة يف أي وقت كان وهذا البدل قائم مقامه يف هذا املعىن 

  فقد تأدى ما هو املقصود من األمر بتمامه فوجب سقوط األمر بالكلية 
  دير أن يقتضي األمر التكرار ولكنه باطل بل ذلك العذر يتمشى بتق

وأما فساد القسم الثاين وهو القول جبواز التأخري ال إىل بدل فذلك مينع من كونه واجبا ألنه ال يفهم من قولنا إنه 
  ليس بواجب إال أنه جيوز تركه من غري بدل 

  ورابعها

يها ال جيوز له أن يؤخر الفعل عنها أو جيوز له لو جاز التأخري جلاز إما إىل غاية معينة حبيث إذا وصل املكلف إل
  التأخري أبدا والقسمان باطالن فالقول جبواز التأخري باطل 

  إمنا قلنا إنه ال جيوز له التأخري إىل غاية ألن تلك الغاية إما أن تكون معلومة للمكلف أو ال تكون 
ى ظنه أنه لو مل يشتغل بأدائه فاته ذلك الفعل فإن كانت معلومة له فتلك الغاية ليست إال أن تصري حبيث يغلب عل

  بدليل أن كل من قال جبواز التأخري إىل غاية معلومة قال إن تلك الغاية هي هذا الوقت 

  فالقول بإثبات غاية أخرى خرق لإلمجاع وإنه غري جائز 
  ن السوداوي فال عربة به لكن القول جبواز التأخري إىل هذه الغاية باطل ألن الظن إن مل يكم ألمارة جرى جمرى ظ

  وإن كان ألمارة فكل من قال هبذا القسم قال إن تلك األمارة إما املرض الشديد أو علو السن 
وهذا أيضا باطل ألن كثريا من الناس ميوت فجأة وذلك يقتضي أنه ما كان جيب عليهم ذلك الفعل يف علم اهللا تعاىل 

  مع أن ظاهر ذلك األمر للوجوب 



تلك الغاية ال جيوز أن تكون جمهولة ألنه على هذا التقدير يصري مكلفا بأن ال يؤخر الفعل عن وقت  وإمنا قلنا إن
  معني مع أنه ال يعرف ذلك الوقت وهو تكليف ما ال يطاق 

  وإمنا قلنا إنه ال جيوز التأخري أبدا ألن التأخري أبدا جتويز للترك أبدا وإنه ينايف القول بوجوبه 

  وخامسها

إذا أمر عبده بأن يسقيه املاء فهم منه التعجيل واستحسن العقالء ذم العبد على التأخري واإلسنادإىل القرينة أن السيد 
  خالف األصل فاألمر يفيد الفور 

  وسادسها

أمجعنا على أنه جيب اعتقاد وجوب الفعل على الفور فنقول الفعل أحد موجيب األمر فيجب على الفور قياسا على 
  حتصيل املصلحة احلاصلة بسبب املسارعة إىل االمتثال  االعتقاد واجلامع

  وسابعها

أن األمر يقتضي أيقاع الفعل فأشبه العقود يف البياعات فلما وقع العقد عقيب اإلجياب والقبول فاألمر وجب أن 
  يكون مثله 

  وحتريره أنه استدعاء فعل بقول مطلق فيقتضي التعجيل كاإلجياب يف البيع 

  وثامنها

  ضد النهي فلما أفاد النهي وجوب االنتهاء على الفور وجب يف األمر أن يفيد الوجوب على الفور  أن األمر

ورمبا أوردوا هذا على طريق آخر فقالوا ثبت أن األمر بالشيء هني عن تركه لكن النهي عن تركه يوجب االنتهاء 
لى الفعل يف احلال فثبت أن األمر يوجب عن تركه يف احلال واالنتهاء عن تركه يف احلال ال ميكن إال باإلقدام ع

  الفعل يف احلال 

  وتاسعها

أمجعنا على أنه لو فعل عقيبه يقع املوقع وخيرج عن العهدة وطريقة االحتياط تقتضي وجوب اإلتيان به على الفور 
  لتحصيل اخلروج عن العهدة بيقني 

  واجلواب عن األول

  يدل على الفور أنه حكاية حال فلعل ذلك األمر كان مقرونا مبا 

  وعن الثاين



أن قوله وسارعو إىل مغفرة من ربكم جماز من حيث ذكر املغفرة وأراد ما يقتضيها وليس يف اآلية أن املقتضي لطلب 
  املغفرة هو اإلتيان بالفعل على سبيل الفور 

  على أن هذه اآلية لو دلت على وجوب الفور مل يلزم منه داللة نفس األمر على الفور 

  ثالث والرابعوعن ال

أنه يشكل مبا إذا صرح وقال أوجبت عليك أن تفعل هذا الفعل يف أي وقت شئت فكل ما جعلوه عذرا يف هذه 
  الصورة فهو عذرنا عما ذكروه 

  وكذلك يشكل بالكفارات والنذور وكل الواجبات املوسعة 

  وعن اخلامس

  السيد إليه يف احلال فإنه اليفهم التعجيل  أنه معارض مبا إذا أمر السيد غالمه بشيء ومل يعلم الغالم حاجة
  فإن محلتم ذلك على القرينةألزمناكم مثله 

  فإن قلت إن السيد يعلل ذمه لعبده بأنين أمرته بشيء فأخره ولوال أن األمر للفور وإال ملا صح هذا التعليل 

  ن يف التأخري مضرة قلت وقد يعتذر العبد فيقول أمرتين بأن أفعل وما أمرتين بالتعجيل وما علمت بأ

  وعن السادس

  أنه يبطل مبا لو قال إفعل يف أي وقت شئت وبالنذور والكفارات 
ويبطل أيضا باخلرب فإنه لو قال الشارع يقتل زيد عمرا فها هنا جيب االعتقاد يف الفور وال جيب حصول الفعل يف 

  الفور 
لفور ألن من ركب اهللا العقل فيه فإذا نظر علم أن وألن االعتقاد غري مستفاد من األمر فال جيب حصول الفعل يف ا

  امتثال أمر اهللا تعاىل واجب 

  وعن السابع

  أنه يبطل بقوله إفعل يف أي وقت شئت وألن اجلامع الذي ذكروه وصف طردي وهو غري معترب 

  وعن الثامن

  يد الفور أن النهي يفيد التكرار فال جرم يوجب الفور واألمر ال يفيد التكرار فال يلزم أن يف

  وعن التاسع وهو طريقة االحتياط



  انه ينتقض بقوله إفعل يف اي وقت شئت 
  واعلم أن هذا النقض يرد على أكثر أدلتهم وهو الزم ال حميص عنه 

  املسألة السابعة

  يف أن األمر املعلق أو اخلرب املعلق على شيء بكلمة إن عدم عند عدم ذلك الشيء 
  كثر املعتزلة لنا وجهان واخلالف فيه مع القاضي بكر وأ

  األول

هو أن النحويني مسوا كلمة إن حرف شرط والشرط ما ينتفي احلكم عند انتفائه فيلزم أن يكون املعلق هبذا احلرف 
  منتفيا عند انتفاء املعلق عليه 

  أما ان النحويني مسوا هذا احلرف حبرف الشرط فذلك ظاهر يف كتبهم 
د انتفائه فألهنم يقولون الوضوء شرط صحة الصالة واحلول شرط وجوب الزكاة وأما أن الشرط ما ينتفي احلكم عن

  وعنوا بكوهنما شرطني انتفاء احلكم عند انتفائهما واالستعمال دليل احلقيقة ظاهرا 
فإن قيل النزاع يف أن النحويني مسوا هذا احلرف حبرف الشرط ولكن لعل ذلك من اصطالحاهتم احلادثة كتسميتهم 

  ملخصوصة بالرفع والنصب واجلر احلركات ا

  وإن مل تكن تسمية هذه احلركات هبذه األمساء موجودة يف أصل اللغة 
سلمنا أن هذا االسم أصلي لكن ال نسلم أن الشرط ما ينتفي احلكم عند انتفائه بل شرط الشيء ما يكون عالمة 

  على ثبوته احلكم من قوهلم أشراط الساعة أي عالماهتا 
  عبارة عن العالمة لزم من ثبوهتا ثبوت احلكم لكن ال يلزم من عدمها عدم احلكم  وإذا كان الشرط

  سلمنا أن شرط الشيء مايقف عليه احلكم لكن مطلقا أو بشرط أن ال يوجد ما يقوم مقامه 
  األول ممنوع والثاين مسلم 

  وعلى هذا التقدير ال يلزم من عدم هذا الشرط عدم احلكم 

  د شيء ما يقوم مقام هذا الشرط إال إذا عرف أنه مل يوج

  واجلواب

ملا دلت الكتب النحوية على تسمية هذا احلرف حبرف الشرط وجب اعتقاد أن هذا االسم كان حاصال يف أصل 
  اللغة وإال كان حصول هذا االسم له النقل وقد بينا النقل خالف األصل 

  قوله شرط الشيء ما يدل على ثبوته 
  تسمية الوضوء بأنه قلنا لو كان كذلك المتنعت 



شرط صحة الصالة فإن الوضوء ال يدل على صحة الصالة وكذا القول يف قولنا احلول شرط وجوب الزكاة 
  واإلحصان شرط وجوب الرجم 

وأما أشراط الساعة فهي وإن كانت عالمات دالة على وجوب الساعة لكن ميتنع وجود الساعة إال عند وجودها 
  االعتبار األول بل حبسب االعتبارالثاين  فهي مسماة باألشراط ال حبسب

  قوله شرط الشيء ما ينتفي احلكم عند انتفائه مطلقا أو إذا مل يوجد ما يقوم مقامه 

قلنا مطلقا ألنه إذا ثبت كون شيء شرطا وثبت أن لفظ الشرط معناه يف اللغة ما ينتفي احلكم عند انتفائه وثبت أن 
تفائه فلو أثبتنا شيئا آخر يقوم مقامه مل يكن ذلك الشيء بعينه شرطا بل يكون ذلك الشيء جيب انتفاء احلكم عند ان

  الشرط إما هو أو ذلك اآلخر ال على التعيني وذلك ينايف قيام الداللة على كونه بعينه شرطا 

  احلجة الثانية

  ما روي أن يعلى بن أمية سأل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال ما بالنا نقصر وقد أمنا 

فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال صدقة تصدق اهللا هبا عليكم فاقبلوا 
  صدقته 

  ولو مل يفهم أن املعلق على الشيء بكلمة إن عدم عند عدم ذلك الشيء مل يكن لذلك التعجب معىن 
  ات الواردة يف وجوب الصالة وجوب اإلمتام وأن فإن قيل مل ال جيوز أن يقال إمنا تعجبا من ذلك ألهنما عقال من اآلي

حال اخلوف مستثناة من ذلك وما عداها ثابت على اآلصل يف وجوب اإلمتام فلذلك تعجبا من ثبوت القصر مع 
  األمن 

مث نقول هذا احلديث حجة عليكم ألنه لو امتنع املشروط عند عدم الشرط ملا جاز القصر عند عدم اخلوف وقد 
  ه ال جيب عدم املشروط عند عدم الشرط جاز فعلمنا أن

  واجلواب عن السؤال األول

  أن اآليات الدالة على وجوب الصالة ال تنطق باإلمتام وال بأن األصل يف الصالة اإلمتام بل املروي عن عائشة رضي 

  اهللا عنها أهنا قالت كانت صالة السفر واحلضر ركعتني فأقرت صالة السفر وزيد يف صالة احلضر 

  الثاين وعن

  أن طاهر الشرع مينع من ذلك ولذلك ظهر التعجب لكن ال ميتنع أن يدل دليل على خالف الظاهر واهللا أعلم 

  احتج املخالف باآلية واحلكم 
أما اآلية فهو أن املعلق إن على شيء لو كان عدما عند عدم ذلك الشيء لكان قوله عز و جل وال تكرهوا فتياتكم 

نا دليال على أنه ما حرم اإلكراه على البغاء إن مل يردن التحصن وقوله تعاىل فكاتبوهم إن على البغاء إن أردن حتص



علمتم فيهم خريا وقوله واشكروا هللا إن كنتم إياه تعبدون وقوله أن تقصروا من الصالة إن خفتم وقوله فإن مل جتدوا 
  كاتبا فرهان مقبوضة 

  ء الشرط ففي جبمع هذه اآليات احلكم غري منتف عند انتفا

وأما احلكم فهو ماإذا قال المرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فهذا ال ينفي الطالق قبل ذلك الشرط حىت لو جنز أو 
  علق بشرط آخر مل يكن مناقضا لألول 

  ولو لزم عدم املشروط عند عدم الشرط لزم التناقض ها هنا 

  واجلواب عن األول

ى البغاء إذا مل يردن التحصن ولكن ال يلزم من عدم احلرمة القول باجلواز أن الظاهر يقتضي أن ال حيرم اإلكراه عل
ألن زوال احلرمة قد يكون لطريان احملل وقد يكون المتناع وجوده عقال وها هنا كذلك ألهنن إذا مل يردن التحصن 

  فقد أردن البغاء وإذا أردن البغاء امتنع إكراههن على البغاء 

  وعن الثانية

  لطالق على الدخول مث جنز فإن كان أنه إذا علق ا

املنجز واحدة أو اثنتني بقي التعليق فاملنجز غري املعلق حىت لو تزوجت بزوج آخر وعادت إليه وتزوجها وقع 
  الطالق املعلق 

وإن كان املنجز ثالثا فعندنا املنجز غري املعلق حىت بقي املعلق موقوفا على دخول الدار فإذا تزوجت بزوج آخر 
  إليه ودخلت الدار وقع الطالق املعلق واهللا أعلم وعادت 

  املسألة الثامنة

  يف األمر املقيد بعدد 
  فلنبحث أن احلكم املعلق بعدد هل يدل على حكم ما زاد عليه وما نقص عنه أم ال 

  فجعل القلتني علة الندفاع حكم النجاسة فالزائد عليهما أوىل أن يكون كذلك 
وصوفا حبكم مل جيب أن يكون الزائد عليه موصوفا بذلك احلكم ألنه ال يلزم من كون أما إذا كان العدد الناقص م

  عدد واجبا أو مباحا أن يكون الزائد عليه واجبا أو مباحا 
  وأما يف جانب النقصان فاحلكم إما ان يكون إباحة أو إجيابا أو خطرا 

  فإن كان إباحة مل خيل ما دون ذلك العدد إما أن 

زيادة فمىت كان العدد الناقص علة لعدم أو أمتنع ثبوت ذلك األمر يف العدد الزائد فعله عدم ذلك أما يف جانب ال
  األمر حاصلة عند عدم حصول العدد الزائد 



  مثاله لو حظر اهللا تعاىل علينا جلد الزاين مائة كان الزائد على املائة حمظورا ألن املائة موجودة يف الزائد على املائة 
  بلغ املاء قلتني مل حيمل خبثا ولو قال إذا 

  يكون داخال حتت ذلك العدد على كل حال أو ال يدخل حتته على كل حال أو يدخل حتته تارة وال يدخل أخرى 

  مثال األول أن يبيح اهللا تعاىل لنا جلد الزاين مائة فإنه يدل على إباحة

  جلد مخسني ألن اخلمسني داخلة يف املائة 
هللا عز و جل لنا أن حنكم بشهادة شاهدين فإنه ال يدل على إباحة احلكم بشهادة الواحد إلن ومثال الثاين أن يبيح ا

  احلكم بشهادة الشاهد الواحد غري داخل حتت احلكم بشهادة شاهدين 

  ومثال الثالث أن يبيح لنا استعمال القلتني من املاء إذا وقعت فيهما جناسة

القلتني وال يدل على إباحة استعمال قلةواحدة إذا وقعت فيها جناسة ألن فإنه قد أباح لنا استعمال القلة من هاتني 
  القلة الواحدة إذا وقعت فيه جناسة غري داخلة حتت قلتني وقعت فيهما جناسة 

أما إذا حظر اهللا تعاىل علينا عددا خمصوصا فإنه خيتلف أيضا فرمبا دل على حظر ما دونه من طريق األوىل ألنه إذا 
  القلتني إذا وقعت فيهما جناسة فحظر القلة الواحدة أوىل حظر استعمال 

  أما لو حظر اهللا تعاىل علينا جلد الزاين مائة مل يدل أن ما دونه حمظور 
  وأما إذا أوجب اهللا تعاىل جلد الزاين مائة فإنه يدل على 

  اجلزء وجوب جلد مخسني ألنه ال ميكن فعل الكل إال بفعل اجلزء ولكنه ينفي قصر الوجوب على 
  فثبت أن قصر احلكم على العدد ال يدل على نفيه عما زاد أو نقص إال لدليل منفصل 

  واحتج املخالف بالسنة واإلمجاع 
أما السنة فهي أن اهللا تعاىل ملا قال إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهللا هلم قال عليه الصالة و السالم واهللا 

  ألزيدن على السبعني 

  منفي عن الزيادة  فعقل أن احلكم
  وأما اإلمجاع فهو أن األمة عقلت من حتديد جلد القاذف بالثمانني نفي الزيادة 

  واجلواب عن األول

إن تعليق احلكم على السبعني كما ال ينفيه عن الزائد فكذا ال يوجبه فلعله صلى اهللا عليه و سلم جوز حصول 
  املغفرة لو زاد على السبعني فلذلك قال ما قال 

  الثاين وعن

  أن ذلك النفي إمنا عقل بالبقاء على حكم األصل واهللا أعلم 



  املسألة التاسعة يف األمر املقيد باالسم

اجلمهور منا ومن املعتزلة قالوا إن األمر واخلرب املقيد باالسم ال يدل على نفي حكم ما عداه كقول القائل زيد يف 
  ء ال يدل على أن غريه ليس بواجب الدار ال يدل على ان عمرا ليس فيها وإذا أمر بشي

  وقال أبو بكر الدقاق منا إنه يدل على ذلك 

  لنا وجوه

  األول 
  اتفاق الكل على أنه جيوز أن يقال زيد أكل أو شرب مع العلم بأن غريه فعل ذلك أيضا 

  الثاين

على حكم األصل أن ختصيص البعض بالذكر لو دل على نفي احلكم عن غري املذكور لبطل القياس ألن التنصيص 
  ان 

  وجد معه التنصيص على حكم الفرع كان حكم الفرع ثابتا بالنص ال بالقياس 
وإن مل يوجد معه كان النص داال على عدم احلكم يف الفرع وحينئذ ال جيوز إثباته بالقياس ألن النص مقدم على 

  القياس 

  الثالث

لفظه أو مبعناه واألول باطل ألنه ليس يف اللفظ ذكر غري لو دل قولنا زيد أكل على أن غريه مل يأكل لدل عليه إما ب
  زيد فكيف يدل على حكم غري زيد 

والثاين باطل إلن اإلنسان قد يعلم أن زيدا وعمرا يشتركان يف فعل ويكون له غرض يف اإلخبار عن أحدمها دون 
  اآلخر 

  فثبت أنه ال يدل عليه ال بلفظه وال مبعناه 

  يف التخصيص من فائدة وال فائدة إال نفي احلكم عما عداه  وأصبح املخالف بأنه ال بد

  واجلواب

  املقدمة الثانية ممنوعة فلعل غرضه كان متعلقا باألخبار عنه دون غريه فلهذا خصه بالذكر واهللا أعلم 

  املسألة العاشرة



  يف األمر املقيد بالصفة 
  وهو كقوله زكوا عن الغنم السائمة 

  ك على أنه ال زكاة يف غري السائمة واختلفوا يف أنه هل يدل ذل
احلق أنه ال يدل وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا واختيار ابن سريج والقاضي أيب بكر وإمام احلرمني والغزايل وقول 

  مجهور املعتزلة 

  وذهب الشافعي واألشعري رضي اهللا عنهما ومعظم الفقهاء منا إىل أنه يدل 

  لنا وجوه

  األول 
بالصفة لو دل على أن ما عداه خيالفه لدل عليه إما بلفظه أو مبعناه لكنه مل يدل عليه من الوجهني إن اخلطاب املقيد 

  فوجب أن ال يدل عليه أصال 
إمنا قلنا إنه ال يدل عليه بلفظه ألن اللفظ الدال على ثبوت احلكم يف أحد القسمني إن مل يكن مع ذلك موضوعا 

  عليه داللة لفظية  لنفي احلكم يف القسم الثاين مل يكن له

وإن كان موضوعا له فحينئذ يكون ذلك اللفظ موضوعا جملموع إثبات احلكم يف أحد القسمني ونفيه عن القسم 
  اآلخر 

  وال نزاع يف داللة مثل هذا اللفظ على هذا النفي 
  ن املسمى إىل الزمه بيان أنه ال يدل عليه مبعناه أن الداللة املعنوية هي أن يستلزم املسمى شيئا فينتقل الذهب م

وها هنا ثبوت احلكم يف أحد القسمني ال يستلزم عدمه عن القسم الثاين ألن الصورتني املشتركتني يف احلكم كقوله 
  يف سائمة الغنم زكاة يف معلوفة الغنم زكاة جيوز ختصيص إحدامها بالبيان دون الثانية إما ألن بيان الصورة 

  لكنه يبينه بطريق آخر  األخرى غري واجب أو إن كان واجبا
  أما إذا مل يكن واجبا فذلك إما ألنه خطر ببال املتكلم أحد القسمني دون الثاين وهذا إمنا يعقل يف حق غري اهللا تعاىل 

أو أن خطر القسمان بالبال لكن السامع حيتاج إىل بيان أحد القسمني دون الثاين كمن ميلك السائمة وال ميلك 
ن احلول حيتاج إىل معرفة حكم السائمة دون حكم املعلوفة فال جرم حيسن من الشارع أن املعلوفة فإنه بعد حوال

  خيص السائمة بالذكر دون املعلوفة 
  وأما إذا وجب حكم القسمني معا فها هنا قد 

يكون ذكر حكم أحد القسمني دليال على ثبوت ذلك احلكم يف القسم اآلخر فإنه تعاىل ملا منع من قتل األوالد 
  ة اإلمالق كان ذلك دليال على املنع من قتلهم عند الغىن بطريق األوىل خشي

وقد اليكون كذلك لكنه تبني حكم القسم اآلخر بطريق آخر إما بنص خاص والفائدة فيه أن إثبات احلكم باللفظ 
  العام أضعف من إثباته بالدليل اخلاص الحتمال تطرق التخصيص إىل العام دون اخلاص 



نص على حكم األجناس الستة يف الربا وعرفنا حكم غريها بالقياس واملقصود أن ينال املكلف رتبة أو بقياس كما 
  اجملتهدين 

أو بالبقاء على حكم األصل مثل أن يقول الشارع ال زكاة يف الغنم السائمة مث حنن ننفي الزكاة عن املعلوفة ألجل 
  أن األصل عدم الزكاة 

االشتباه فيه أكثر فإن السائمة ملا كانت أخف مئونة من املعلوفة كان احتمال  وإمنا خص القسم األول بالذكر ألن
  وجوب الزكاة يف السائمة أظهر من احتمال وجوهبا يف املعلوفة 

فثبت أن تعليق احلكم على الصفة ال يدل على نفي ذلك احلكم عن غريها ال بلفظه وال مبعناه فوجب أن ال يدل 
  أصال 

  لداللة املعنوية القاطعة حصول االستلزام قطعا ويف الداللة املعنوية الظنية فإن قيل املعترب يف ا

  الظاهرة حصول االستلزام ظاهرا ودعوى االستلزام ظاهرا ال يقدح فيها عدم اللزوم يف بعض الصور 
  أال ترى أن الغيم الرطب يدل علىاملطر ظاهرا مث ذلك الظهور ال يبطل بعدم املطر يف بعض األوقات 

عرفت هذا فنحن ال ندعي أن تعليق احلكم على الصفة يدل على نفي احلكم عما عداه قطعا إمنا ادعينا أنه يدل  إذا
  عليه ظاهرا 

وما ذكرمتوه من ختلف هذه الداللة يف بعض الصور إمنا يقدح يف ذلك الظهور لو بينتم أن االحتماالت اليت 
ذكرناه وأنتم ما بينتم ذلك فيكون دليلكم خارجا عن حمل ذكرمتوها ها هنا مساوية يف الظهور لالحتمال الذي 

  النزاع 

  واجلواب

  تعليق احلكم على الوصف ال يدل على انتفائه عن غريه البتة 

أما قطعا فلما سلمتم وأما ظاهرا فألنه لو دل عليه ظاهرا لكان صرفه إىل سائر الوجوه خمالفة للظاهر واألصل عدم 
  ظن تساوي هذه االحتماالت ذلك وهذا القدر كاف يف حصول 

  الدليل الثاين

  أن األمر املقيد بالصفة تارة يرد مع انتفاء احلكم عن غري املذكور وهو متفق عليه 
  وتارة مع ثبوته فيه كقوله تعاىل وال تقلوا أوالدكم خشية إمالق مث ال جيوز قتلهم لغري اإلمالق 

  اء مثل ما قتل من النعم مث إن قتله خطأ يلزمه اجلزاء أيضا وقال تعاىل يف قتل الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجز

وإذا ثبت هذا فنقول االشتراك واجملاز خالف األصل فوجب جعله حقيقة يف القدر املشترك بني القسمني وهو ثبوت 
  احلكم يف املذكور مع قطع النظر عن ثبوته يف غري املذكور ونفيه عنه 

  الدليل الثالث



إحدى الصورتني ال يلزمه ثبوت احلكم يف الصورة اآلخرى واإلخبار عن ثبوت ذلك احلكم  هو أن ثبوت احلكم يف
  يف إحدى الصورتني ال يلزمه اإلخبار عنه يف الصورة األخرى 

  فإذن اإلخبار عن ثبوت احلكم يف أحدى الصورتني ال يدل على حال الصورة األخرى ثبوتا وعدما 
  ورتني ال يلزمه إمنا قلنا إن ثبوت احلكم يف إحدى الص

احلكم يف الصورة األخرى ثبوتا وعدما ألنه ال ميتنع يف العقل اشتراك الصورتني املختلفتني يف بعض األحكام فإهنما ملا 
  كانتا خمتلفتني فقد اشتركتا يف االختالف فال ميتنع أيضا اختالفهما يف بعض األحكام 

  ه فيها ثبوته يف الصورة األخرى وال عدمه عنها وإذا ثبت احلكم يف هذه الصورة مل يلزم من جمرد ثبوت
  فدل على أن ثبوت احلكم يف إحدى الصورتني ال يلزمه ثبوت ذلك احلكم يف الصورة األخرى وال عدمه عنها 

وإمنا قلنا إن اإلخبار عن حكم أحدى الصورتني ال يلزمها اإلخبار عن حكم الصورة األخرى ألن إحدى الصورتني 
بعض الوجوه واملختلفان ال جيب اشتراكهما يف احلكم والعلم بذلك ضروري فال يلزم من كون  خمالفة لألخرى من

  إحدامها متعلق غرض هذا اإلنسان بأن خيرب عنها كون الصورة األخرى كذلك 
  فثبت أن اإلخبار عن إحدى الصورتني ال يلزمه اإلخبار عن الصورة األخرى 

بار عن ثبوت احلكم يف هذه الصورة ال يدل على حالة الصورة األخرى وإذا ثبتت هاتان املقدمتان ثبت أن اإلخ
  وجودا وال عدما وذلك هو املطلوب 

  الدليل الرابع

لو دل ختصيص احلكم بالصفة على نفيه عما عداه لدل ختصيصه باالسم على نفيه عما عداه لكن التخصيص باالسم 
  يدل على نفيه عما عداه  ال يدل على نفيه عما عداه فالتخصيص بالصفة وجب أن ال

بيان املالزمة أن التخصيص بالصفة لو دل على نفي احلكم عما عداه لكان إمنا يدل عليه ألن التخصيص البد فيه 
من غرض ونفي احلكم عما عداه يصلح أن يكون غرضا والعلم بأنه ال بد من غرض مع العلم بأن هذا املعىن يصلح 

  لغرض أن يكون غرضا يفيد ظن أن هذا هو ا

والعمل بالظن واجب وكل هذا املعىن موجود يف التخصيص باالسم فوجب أن يكون التخصيص باالسم يفيد نفي 
  احلكم عما عداه ألن الصورتني ملا اشتركتا يف العلة وجب اشتراكهما يف احلكم 

دل على ذلك وملا ثبت أن التخصيص باالسم ال يفيد نفي احلكم عما عداه وجب يف التخصيص بالصفة أن ال ي
  أيضا واهللا أعلم 

  احتج املخالف بأمور

  األول 
  أن تعليق احلكم بالصفة يفيد يف العرف نفيه عما عداه فوجب أن يكون يف أصل اللغة كذلك 

  إمنا قلنا إنه يفيد ذلك يف العرف ألن القائل إذا قال اإلنسان الطويل ال يطري واليهودي امليت ال يبصر 



  القصري ال يطري وامليت امللم ال يبصر فأي فائدة للتقييد بالطويل واليهودي  يضحك منه ويقال إذا كان
  وأذا ثبت أنه يف العرف كذلك وجب أن يكون يف أصل اللغة كذلك وإال لزم النقل وهو خالف األصل 

  الثاين

ي احلكم عن أن ختصيص الشيءبالذكر ال بد فيه من خمصص وإال فقد ترجح أحد اجلائزين على اآلخر ال ملرجح ونف
غريه يصلح أن يكون مقصودا فوجب محله عليه تكثريا لفوائد كالم الشرع أو ألنه مناسب واملناسبة مع االقتران 

  دليل العلية فيغلب على الظن إن علة التخصيص هذا القدر 

  الثالث

يل األحكام املتساوية إنا قد دللنا على أن احلكم املعلق على الصفة يشعر بكون ذلك احلكم معلال بتلك الصفة وتعل
بالعلل املختلفة خالف األصل على ما سيأيت بيانه إن شاء اهللا يف كتاب القياس فيلزم من انتفاء هذاالوصف انتفاء 

  احلكم 

  واجلواب عن األول

أن أهل العرف يضحكون من قول القائل زيد الطويل ال يطري وباالتفاق إن التخصيص ها هنا ال يفيد نفي احلكم 
  ه عما عدا

وللمستدل أن يقول ال نسلم أن التخصيص ها هنا اليفيد نفي احلكم عما عداه ألن قوله زيد الطويل ال يطري تعليق 
  للحكم بالصفة وأنه نفس حمل اخلالف 

  بل لو قال زيد ال يطري فهذا تعليق للحكم باالسم 

لواضحات وفرق بني أن يقولوا إن هذا باالسم وها هنا ال يقولون إن تعليقه على االسم عبث بل يقولون إنه بيان ل
  الكالم بيان للواضحات وبني أن يقولوا ال فائدة يف ذكر هذه الصفة البتة وعلى هذا التقدير اندفع النقض 

  وعن الثاين

أنا ال نسلم أن التخصيص الصادر من القادر ال بد فيه من خمصص ألن اهلارب من السبع إذا عن له طريقان فإنه 
  دمها دون الثاين ال ملرجح خيتار سلوك أح

وأيضا فقد بينا أنه ال حسن وال قبح عقال فتخصيص الصورة املعينة باحلكم املعني ختصيص ألحد طريف اجلائز بذلك 
  احلكم من غري مرجح 

  وأيضا فتخصيص اهللا تعاىل إحداث العامل بوقت معني دون ما قبله أو ما بعده ختصيص من غري خمصص 
  ث دقيقة ذكرناها يف كتبنا العقلية ويف هذا املقام أحبا



  سلمنا أنه ال بد من فائدة ولكن سائر الوجوه اليت عددناها يف دليلنا األول فوائد 
  وأيضا فجملة الدليل منقوضة بالتخصيص باالسم 

  وعن الثالث

  إن شاء اهللا تعاىل  ال نسلم أن تعليل األحكام املتساوية بالعلل املختلفة خالف األصل وسيأيت تقريره يف كتاب القياس

  فرعان

  األول 
القائلون بأن التخصيص بالصفة يدل على نفي احلكم عما عداه أقروا بأنه ال داللة له يف قوله تعاىل وإن خفتم شقاق 

بينهما فابعثوا وال يف قوله عليه الصالة والصالم أميا امرأة نكحت نفسها بغري إذن وليها ألن الباعث على 
  التخصيص هو العادة 

  فإن اخللع ال جيري غالبا إال عند الشقاق واملرأة ال تنكح نفسها إال عند إباء الويل 

  فإذن الحتمال ان يكون سبب التخصيص هو هذه العادة يغلب على الظن أن سببه نفي احلكم عما عداه 
  ي نفيه عما عداه الثاين تعليق احلكم على صفة يف جنس كقوله عليه الصالة و السالم يف سائمة الغنم زكاة يقتض

  يف ذلك اجلنس وال يقتضي نفيه يف سائر األجناس 
  وقال بعض الفقهاء من أصحابنا إنه يقتضي نفي الزكاة عن املعلوفة يف مجيع األجناس 

  لنا

  إن دليل اخلطاب نقيض النطق فلما تناول النطق سائمة الغنم فدليله يقتضي معلوفة الغنم دون غريها 

  احتجوا

  ي جمرى العلة يف وجوب الزكاة ويلزم من عدم العلة عدم احلكم ألن األصل احتاد العلة بأن السوم جير

  واجلواب

  أن املذكور سوم الغنم ال مطلق السوم فاندفع ما قالوه واهللا أعلم 

  املسألة احلادية عشرة



  يف أن اآلمر هل يدخل حتت األمر 
  ذكر أبو احلسني البصري فيه تفصيال لطيفا فقال 

  ب يتضمن مسائل هذا البا

  أوهلا

  أنه هل ميكن أن يقول اإلنسان لنفسه إفعل مع انه يريد ذلك الفعل ومعلوم أنه ال شبهة يف إمكانه 

  وثانيها

  أن ذلك هل يسمى أمرا 

  واحلق أنه ال يسمى به ألن االستعالء معترب يف األمر وذلك ال يتحقق إال بني شخصني 
  ن األمر طلب الفعل بالقول من الغري فإذا مل توجد املغايرة ال يثبت اسم األمر ومن ال يعترب االستعالء فله أن يقول إ

  وثالثها

  أن ذلك هل حيسن أم ال 
  واحلق أنه ال حيسن ألن الفائدة من األمر 

  إعالم الغري كونه طالبا لذلك الفعل وال فائدة يف إعالم الرجل نفسه ما يف قلبه 

  ورابعها

ر هل يكون داخال فيه واحلق أنه إما أن ينقل أمر غريه بكالم نفسه أو بكالم ذلك إذا خاطب اإلنسان غريه باألم
  الغري 

  أما األول فإن كان يتناوله دخل فيه وإال مل يدخل فيه 
  مثال األول أن نقول إن فالنا يأمرنا بكذا 

  ومثال الثاين أن نقول إن فالنا يأمركم بكذا 
   أوالدكم فهذا يدخل الكل فيه ألن ذلك خطاب مع مجلة املكلفني فيتناوهلم وأما الثاين فكقوله تعاىل يوصيكم اهللا يف

  بأسرهم إال من خصه الدليل واهللا أعلم 

  املسألة الثانية عشرة



  يف األمر الوارد عقيب األمر حبرف العطف وبغري حرف العطف 
  ل خمالف ما يتناوله األمر األول أو مماثله القائل إذا قال لغريه إفعل مث قال له إفعل مل خيل األمر الثاين إما أن يتناو

  فإن تناول ما خيالفه اقتضى شيئا آخر ال حمالة وهو ضربان 

  أحدمها يصح اجتماعه مع األول

  واآلخر ال يصح 
فالذي يصح اجتماعه مع اآلول جيب على املأمور فعلهما إما جمتمعني أو مفرقني إال أن تدل داللة منفصلة على 

  وب التفريق مثاله قول القائل لغريه صل صم وجوب اجلمع أو وج
  وأما ما ال يصح أن جيتمع مع األول فتارة ال يصح عقال كالصالة الواحدة يف مكانني 

  وتارة ال يصح مسعا كالصالة والصدقة وكال القسمني ال يصح األمر بفعلهما إال مفترقني 
خيلو إما أن يكون ذلك املأمور به يصح التزايد فيه أو ال  أما إذا تناول األمر الثاين مثل ما تناوله األمر األول فال

  يصح 

  فإن صح فإما أن يكون األمر الثاين غري معطوف على األول أو يكون معطوفا عليه 
فإن مل يكن معطوفا عليه فعند القاضي عبد اجلبار ابن امحد أنه يفيد غري ما يفيده األول إال أن متنع العادة من ذلك 

  الثاين معرفا وهذا هو املختار أو يرد األمر 
  وقال أبو احلسني البصري األشبه الوقف 

  مثال ما متنع منه العادة قول القائل لغريه إسقين ماء اسقين ماء فالعادة متنع من تكرار سقيه يف حالة واحدة يف األكثر 

نه إذا قال له صل الصالة انصرف ومثال ما مينع منه التعريف احلاصل باألمر الثاين قول القائل لغريه صل ركعتني فإ
  إىل تلك الركعتني ألن الم اجلنس تنصرف إىل العهد املذكور 

  ومثال ما يعرى عن كال القسمني قول القائل لغريه صل غدا ركعتني صل غدا ركعتني 
  والدليل على أنه يفيد غري ما يفيد 

  األول

  وجهان 
  األول 

ألمر األول فيستحيل وجوبه باألمر الثاين ألن حتصيل احلاصل حمال أن األمر يقتضي الوجوب والفعل األول وجب با
  فلو انصرف األمر الثاين إىل الفعل األول لزم حصول 

  ما يقتضي الوجوب من غري حصول األثر وذلك غري جائز فوجب صرفه إىل فعل آخر 

  الثاين



الثاين تأكيدا ولو صرفناه إلىغريه ألفاد فائدة  أنا لو صرفنا األمر الثاين إىل عني ما هو متعلق األمر األول لكان األمر
  زائدة 

  وإذا وقع التعارض بني أن يفيد الكالم فائدة أصلية وبني أن يفيد تأكيدا فال شك محله على أألول أوىل 
وأما إن كان األمر الثاين معطوفا على األول فإن مل يكن معرفا فإنه يفيد غري ما يفيده األول ألن الشيء ال يعطف 

  لى نفسه ع

  مثاله أن يقول القائل لغريه صل ركعتني و صل ركعتني 
فأما إن كان الثاين معطوفا على األول ومعرفا كقول القائل لغريه صل ركعتني وصل الصالة فعند أيب احلسني أن 

محله األشبه هو الوقف فإنه ميكن أن يقال جيب محله على تلك الصالة ألجل الم التعريف وميكن أن يقال بل جيب 
  على صالة أخرى ألجل العطف وليس أحدمها بأوىل من اآلخر فوجب التوقف 

وعندي أن هذا األخري أوىل ألن الم اجلنس قد تكون لتعريف املاهية كما قد تكون لتعريف املعهود السابق وبتقدير 
ألول وميكن أن تكون أن تكون للمعهود السابق فيمكن أن يكون املعهود السابق هو الصالة اليت تناوهلا األمر ا

  صالة أخرى تقدم ذكرها وإذا كان كذلك بقي العطف سليما عن املعارض 
  أما إذا كان الثاين أمرا مبثل ما تناوله األمر وكان ذلك مما ال يصح فيه التزايد يف املأمور به فال 

  خيلو إما أن ميتنع ذلك عقال كقتل زيد وصوم يوم 
  قد كان جيوز أن يتزايد عتقه ويقف متام حريته على عدد كالطالق أو ميتنع ذلك شرعا كعتق زيد فإنه 

  وأذا مل يصح التزايد يف املأمور به مل خيل األمران إما أن يكونا عامني أو خاصني أو يكون أحدمها عاما واآلخر خاصا 
سواء ورد مع فإن كانا عامني أو خاصني وجب ان يكون مأمورمها واحدا وأن يكون األمر التايل تأكيدا لألول 

  حرف العطف أو بدونه 
  مثال العامني حبرف عطف قول القائل لغريه أقتل كل إنسان واقتل كل إنسان 

  ومثاله بال حرف عطف أن يسقط من األمر الثاين حرف العطف 
  ومثاله اخلاصني حبرف عطف وبغري حرف عطف قوله اقتل زيدا واقتل زيدا اقتل زيدا اقتل زيدا 

مها عاما واآلخر خاصا سواء تقدم العام أو اخلاص فاألمر الثاين إما أن يكون معطوفا على األول وأما إذا كان أحد
  أو غري معطوف عليه فإن كان معطوفا عليه فمثاله قول القائل صم كل يوم وصم يوم اجلمعة 

  فقال بعضهم إن يوم اجلمعة ال يكون داخال حتت الكالم األول ليصح حكم العطف 
  ألنه ليس ترك ظاهر العموم أوىل من ترك ظاهر العطف ومحله على التأكيد  واألشبه الوقف

وأما إذا كان األمر الثاين غري معطوف فمثاله قول القائل صم كل يوم صم يوم اجلمعة فها هنا عموم أحد األمرين 
  م دليل على أن اآلخر ورد تأكيدا ألنه مل يبق من ذلك اجلنس شيء مل يدخل حتت العام واهللا أعل

  القسم الثاين يف املسائل املعنوية والنظر فيها يف أمور أربعة



  النظر األول يف الوجوب

  والبحث إما عن أقسامه أو أحكامه 
  أما أقسامه فاعلم أنه حبسب املأمور به ينقسم إىل معني وإىل خمري 

  وحبسب وقت املأمور به إىل مضيق وموسع 
  ب على الكفاية وحبسب املأمور إىل واجب على التعيني و واج

  املسألة األوىل

  قالت املعتزلة األمر باألشياء على التخيري يقتضي وجوب الكل على التخيري 
  وقالت الفقهاء الواجب واحد ال بعينه 

واعلم أنه ال خالف يف املعىن بني القولني ألن املعتزلة قالوا املراد من قولنا الكل واجب على البدل هو أنه الجيوز 
  الل جبميعها وال يلزمه اجلمع بينها ويكون فعل كل واحد منها موكوال إىل اختياره للمكلف اإلخ

  والفقهاء عنوا بقوهلم الواجب واحد ال بعينه هذا املعىن بعينه فال يتحقق اخلالف أصال 
أن بل ها هنا مذهب يرويه أصحابنا عن املعتزلة ويرويه املعتزلة عن أصحابنا واتفق الفريقان على فساده وهو 

الواجب واحد معني عند اهللا تعاىل غري معني عندنا إال أن اهللا تعاىل علم أن املكلف ال خيتار إال ذلك الذي هو واجب 
  عليه 

  والدليل على فساد هذا القول أن التخيري معناه أن الشرع 

عناه أنه تعاىل منعه من جوز له ترك كل واحد منها بشرط اإلتيان باآلخر وكونه واجبا على التعيني عند اهللا تعاىل م
تركه على التعيني واجلمع بني جواز الترك وعدم جوازه متناقض فسح ما ادعيناه أنه ميتنع أن يكون كل واحد منها 

  واجبا على التعيني 
لف فإن قلت النسلم أن التخيري ينايف تعيينه عند اهللا تعاىل بيانه أن اهللا تعاىل وإن خري بني الكفارات لكنه علم أن املك

  ال خيتار إال ذلك الذي هو واجب فال حيصل اإلخالل بالواحب 

  أو نقول مل ال جيوز أن يقال إن الختيار املكلف تأثريا يف كون ذلك الفعل املختار واجبا 
أو نقول ال ميتنع أن يكون ما عدا ذلك الفعل املعني مباحا ويسقط به الفرض كما يقولون إن اإلتيان بالفعل احملظور 

  ط به الفرض كالصالة يف الدار املغصوبة قد يسق
  قلت 

  اجلواب عن األول

أن اهللا تعاىل ملا خرينا بني األمرين فقد أباح لنا ترك كل واحد منهما بشرط اإلتيان بالثاين ووجوبه على التعيني معناه 
على التعيني لكان قد مجع بني  أنه تعاىل مل جيوز لنا تركه البتة فلو خري اهللا تعاىل بينه وبني غريه مع أنه جعله واجبا



  جواز الترك وبني املنع منه 
  أما قوله إن الختيار املكلف تأثريا 

قلت ال نزاع يف حتقق الوجوب قبل االختيار فمحل الوجوب إن كان واحدا معينا فهو باطل ألن التخيري ينايف 
  التعيني 

غري معني ممتنع الوجود وما يكون ممتنع الوجود وإن كان واحدا غري معني فهو حمال ألن الواحد الذي يفيد كونه 
  ميتنع أن يقع التكليف بفعله 

  وإن كان الواجب هو الكل بشرط التغيري فذاك هو املطلوب 
  قوله مل ال جيوز أن يسقط الواجب بفعل مال ليس بواجب 

  كفر بغريها من  قلنا ألن األمة أمجعت على أن اآليت بواحدة من اخلصال الثالث املشروعة يف الكفارة لو

  الثالث ألجزأته ولكان فاعال ملا وقع التكليف به وذلك يبطل ما ذكروه 
  واحتج املخالف بأن لفعل الواجب أثرا ولتركه أثرا وكال األثرين يدالن على أن الواجب واحد 

تحق عليه أما طرف الفعل فقالوا هذا الفعل له صفات كونه حبيث يسقط الفرض به وكونه واجبا وكونه حبيث يس
ثواب الواجب وكونه الواجب وكونه حبيث ينوى بفعله أداء الواجب وكل هذه الصفات تقتضي أن يكون الواجب 

  واحدا معينا 

  فأوهلا

  سقوط الفرض فقالوا لو مل يكن الواجب واحد معينا لكان 

ن قد اجتمع على األثر املكلف إذا أتى بكلها دفعة واحدة فإما أن يكون سقوط الفرض معلال بكل واحد منها فيكو
الواحد مؤثران مستقالن وذلك حمال ألن ذلك األثر مع أحد املؤثرين يصري واجب الوجود بذاته وواجب الوجود 
بذاته يستحيل أن يكون واجب الوجود بغريه فهو مع هذا املؤثر ميتنع أن يكون معلال باملؤثر الثاين ومع املؤئر الثاين 

األول فإذا وجد املؤثران معا يلزم أن يستغىن بكل واحد منهما عن كل واحد منهما  ميتنع أن يكون معلال باملؤثر
  فيكون حمتاجا إليهما معا وغينا عنهما معا وذلك حمال 

  وإما أن يكون سقوط الفرض باجملموع فذلك حمال 

  ألنه يلزم أن يكون اجملموع واجبا وقد فرضنا اإلتيان بالكل غري واجب 
  لفرض بواحد منها فذلك الواحد إما أن يكون معينا غري معني وإما أن يكون سقوط ا

واألول باطل ألن األثر املعني يستدعي مؤثرا معينا موجودا وكل موجود فهو يف نفسه معني وال إهبام البتة يف 
  الوجود اخلارجي إمنا اإلهبام يف الذهن فقط 

اإلتيان به امتنع أن يكون اإلتيان به علة لسقوط  وإذا امتنع وجود واحد غري معني امتنع اإلتيان به وإذا امتنع
  الفرض 



  وملا بطل هذا ثبت أن علة سقوط الفرض هو اإلتيان بواحد منها عند اهللا تعاىل وهو املطلوب 

  وثانيها

  كونه واجبا فإذا أتى املكلف بكلها فإما أن يكون احملكوم عليه بالوجوب جمموعها أو كل واحد منها 
  زم أن يكون الكل واجبا على التعيني ال على التخيري وهو باطل وعلى التقديرين يل

  أو واحدا غري معني وهو باطل ألن غري املعني ميتنع وجوده فيمتنع إجيابه 
  أو واحدا معينا يف نفسه غري معلوم لنا وهو املطلوب 

  وثالثها

اجب على كل واحد منها أو على أن يستحق عليه ثواب الواجب فإذا أتى املكلف بكلها فإما أن يستحق ثواب الو
  جمموعها 

  وعلى التقديرين يلزم أن يكون الكل واجبا على التعيني 
  وإما أن ال يستحق ثواب الواجب منها إال على واحد فذلك الواحد إما أن يكون معينا أو غري معني 

املعني يستدعي حمال معينا والثاين حمال ألن استحقاق ثواب الواجب على فعله حكم ثابت له معني واحلكم الثابث 
  وألن فعل شيء غري معني حمال فعلمنا أن ذلك الواحد معني يف نفسه غري معلوم للمكلف 

  ورمبا أوردوا هذا الكالم على وجه آخر وهو أنه إذا 

  أتى بالكل فإما أن ينوي الوجوب يف فعل كل واحد أو يف فعل واحد دون الباقي ومتام التقرير كما تقدم 
الترك فأثره استحقاق العقاب فاملكلف إذا أخل هبا بأسرها فإما أن يستحق العقاب على ترك كل واحد  وأما طرف

  منها فيكون فعل كل واحد منها واجبا على التعيني هذا خلف 
  أو على ترك واحد منها وهو إما أن يكون معينا أو غري معني والثاين حمال 

  اآلخر بصفة الوجوب كان إسناد استحقاق العقاب إىل واحد منها  أما أوال فألنه إذا مل يتميز واحد منها عن

  دون اآلخر ترجيحا ألحد طريف اجلائز على اآلخر ملرجح وهو حمال 
  وأما ثانيا فألن استحقاق العقاب على الترك حكم معني فيستدعي حمال معينا الستحالة قيام املعني بغري املعني 

  الترك يستدعي إمكان الفعل وال إمكان لفعل شيء غري معني  وأما ثالثا فألن استحقاق العقاب على
  وملا بطل هذا القسم ثبت أنه معلل بترك واحد معني عند اهللا تعاىل وهو املطلوب 

  وأما الذين زعموا أن الواجب واحد غري معني فقد احتجوا عليه بأن اإلنسان إذا عقد على قفيز من صربة 

ه وإمنا يتعني باختيار املشتري أخذ قفيز منها فقد صار الواحد الذي ليس مبتعني يف فاملعقود عليه قفيز واحد ال بعين
  نفسه معينا باختيار املكلف 

  وكذا إذا طلق زوجة من زوجاته ال بعينها أو أعتق عبدا من عبيده ال بعينه 
  حرام وكذا القول يف عقد اإلمامة لرجلني دفعة واحدة واخلاطبني المرأة واحدة فإن اجلمع فيه 



  واجلواب عن األول

  أنه يسقط الفرض عندنا بكل واحد منها 

  قوله يلزم أن جيتمع على األثر الواحد مؤثرات مستقلة 
  قلنا هذه األسباب عندنا معرفات ال موجبات وال ميتنع أن جيتمع على املدلول الواحد معرفات كثرية 

  وعن الثاين

  بعد أن صارت مفعولة فذلك حمال وغري الزم إن أردت بقولك هي واجبة كلها أنه يلزم فعلها 
وال يبقى بعد هذا إال أن يقال إهنا قبل دخوهلا يف الوجود هل كانت حبيث جيب حتصيلها إما على اجلمع أو على 

  البدل 

  وجوابنا أن نقول

  حتصيل  أما اجلمع فال وأما البدل فنعم مبعىن أهنا بعد وجودها يصدق عليها أهنا كانت قبل وجودها حبيث جيب

  أي واحد منها اختار املكلف بدال عن صاحبه وذلك ال يقدح يف قولنا 

  وأيضا

فهذه الشبهة واليت قبلها الزمة للمخالف إذا قال الواجب هو ما خيتاره املكلف ألنه إذا أتى بالكل فقد اختار كلها 
  ه ما أورده علينا فوجب أن يسقط الفرض بكل واحد منها وأن يكون كل واحد منها واجبا وحينئذ يلزم

  وعن الثالث

  قال بعضهم إنه يستحق ثواب الواجب على فعل أكثرها ثوابا 
  وميكن أن يقال إنه يستحق على فعل كل واحد منها ثواب الواجب املخري ال ثواب الواجب املعني ومعناه 

 ثواب فعل أمور كان أنه يستحق على فعلها ثواب فعل أمور كان له ترك كل واحد منها بشرط اإلتيان باآلخر ال
  جيب عليه اإلتيان بكل واحد منها على التعيني 

  وعلى هذا التقدير يسقط السؤال 
  وهو اجلواب عن قوله كيف ينوي 

  وعن الرابع



  قال بعضهم يستحق عقاب أدوهنا عقابا 
واحد منها كان  وميكن أن يقال مل ال جيوز أن يستحق العقاب على ترك جمموع أمور كان املكلف خمريا بني ترك أي

  بشرط فعل اآلخر 

  وعن اخلامس أنه ليس العقد بأن يتناول قفيزا من الصربة أوىل من أن يتناول

  القفيز اآلخر لفقدان االختصاص 

فوجب أن يكون كل قفيز منها قد تناوله العقد لكن على سبيل البدل عل معىن أن كل واحد منها ال اختصاص 
شتري أن خيتار أي قفيز شاء وإذا اختاره تعني ملكه فيه فتعني امللك يف القفيز املعني لذلك العقد به على التعيني وللم

  كسقوط الفرض يف الكفارة 
وكذا إذا طلق زوجة من زوجاته ال بعينها أو أعتق عبدا من عبيده ال بعينه أن كل واحدة منهن طالق على البدل 

  وكل واحد منهم يعتق على البدل على معىن 

اص للطالق أو العتق بواحد معني وأن أي امرأة اختار مفارقتها تعينت الفرقة عليها وحلت له األخرى أنه ال اختص
  وأي عبد اختار عتقه تعينت فيه احلرية وكان له استخدام الباقني واهللا أعلم 

  فرع

  األمر باألشياء قد يكون على الترتيب وقد يكون على البدل 
  ا ومباحا ومندوبا وعلى التقديرين قد يكوة اجلمع حمرم

  مثال احملرم يف الترتيب أكل امليتة وأكل املباح ويف البدل تزويج املرأة من كفئني 
  ومثال املباح يف الترتيب الوضوء والتيمم ويف البدل ستر العورة بثوب بعد ثوب 

  ومثال املندوب يف الترتيب اجلمع بني خصال كفارة الفطر 

  حلنث واهللا أعلم ويف البدل اجلمع بني خصال كفارة ا

  املسألة الثانية

  الفعل بالنسبة إىل الوقت يكون على أحد وجوه ثالثة 
األول أن يكون الفعل فاضال عن الوقت والتكليف بذلك ال جيوز إالإذا جوزنا تكليف ما ال يطاق أو يكون 

  املقصود 

  ر ركعة أو أقل إجياب القضاء كما إذا طهرت احلائض أو بلغ الغالم وبقي من وقت الصالة مقدا
  والثاين أن ال يكون أزيد وال أنقص حنو األمر بإمساك كل اليوم وهذا ال إشكال فيه 

  والثالث أن يكون الوقت فاضال عن الفعل وهذا هو الواجب املوسع واختلف الناس فيه 



  فمنهم من أنكره وزعم أن الوقت ال ميكن أن يزيد على الفعل 
  ومنهم من سلم جوازه 

  ن فقد اختلفوا فيه على ثالثة أوجه أما األولو

  أحدها

  قول من قال من أصحابنا إن الوجوب خمتص بأول الوقت وأنه لو أتى به يف آخر الوقت كان قضاء 

  وثانيها

قول من قال من أصحاب أيب حنيفة رمحه اهللا إن الوجوب خمتص بآخر الوقت وأنه لو أتى به يف أول الوقت كان 
  زكاة قبل وقتها جاريا جمرى ما لو أتى بال

  وثالثها

ما حيكى عن الكرخي أن الصالة املأيت هبا يف أول الوقت موقوفة فإن أدرك املصلي آخر الوقت وليس هو على صفة 
  املكلفني كان ما فعله نفال 

  وإن أدركه على صفة املكلفني كان ما فعله واجبا 
أبو هاشم وأبو احلسني البصري فقد اختلفوا فيه وأما املعترفون بالواجب املوسع وهم مجهور أصحابنا وأبو علي و

  على وجهني 

منهم من قال الوجوب متعلق بكل الوقت إال أنه إمنا جيوز ترك الصالة يف أول الوقت إىل بدل هو العزم عليها وهو 
  قول أكثر املتكلمني 

  وقال قوم ال حاجة إىل هذا البدل وهو قول أيب احلسني البصري وهو املختار لنا 
دليل على تعلق الوجوب بكل الوقت أن الوجوب مستفاد من األمر واألمر تناول الوقت ومل يتعرض البتة جلزء وال

من أجزاء الوقت ألنه لو دل األمر على ختصيصه ببعض أجزاء ذلك الوقت لكان ذلك غري هذه املسألة اليت حنن 
  نتكلم فيها 

زء من أجزاء ذلك الوقت وكان كل جزء من أجزاء الوقت وإذا مل يكن يف األمر داللة على ختصيص ذلك الفعل جب
قابال له وجب أن يكون حكم ذلك األمر هو إجياب إيقاع ذلك الفعل يف أي جزء من أجزاء ذلك الوقت أراده 

  املكلف وذلك هو املطلوب 
بالدليل العقلي فإن قيل ال نسلم إمكان حتقق الوجوب يف أول الوقت والتمسك بلفظ األمر إمنا يكون إذا مل يثبت 

  امتناعه 
وها هنا قد ثبت ذلك ألن كونه واجبا يف ذلك الوقت معناه أن املكلف ممنوع من أن ال يوقعه فيه واملكلف غري 

ممنوع من أن ال يوقع الصالة يف أول الوقت وإذا كان كذلك استحال كون الصالة واجبة يف أول الوقت وإذا تعذر 
  لى الندب محل األمر على الوجوب وجب محله ع



  فإن قلت الفرق بينه وبني املندوب من وجهني 

  األول أن هذه الصالة ال جيوز تركها مطلقا واملندوب جيوز تركه مطلقا

والثاين أن هذه الصالة إمنا جيوز تركها يف أول الوقت إىل بدل وهو العزم على فعلها بعد ذلك وأما املندوب فإنه 
  جيوز تركه مطلقا 

  قلت 

  ولاجلواب عن األ

إين ال أدعي أن الصالة ليست واجبة مطلقا بل أدعي أهنا ليست واجبة يف أول الوقت بدليل أنه جيوز تركها يف أول 
  الوقت 

  فأما املنع من تركها يف آخر الوقت فذلك يدل 

  على وجوهبا يف آخر الوقت وال يلزم من كون الشيء واجبا يف وقت كونه واجبا يف وقت آخر 

  وعن الثاين

  عزم على الصالة ال جيوز أن يكون بدال عن الصالة ويدل عليه أمور إن ال

  أحدها

  أن العزم على الصالة إما أن يكون مساويا للصالة يف مجيع األمور املطلوبة أو ال يكون 
فإن كان األول وجب أن يكون اإلتيان بالعزم سببا لسقوط التكليف بالصالة ألن األمر ما وقع يف ذلك الوقت إال 

  الة مرة واحدة وهذا العزم مساو للصالة مرة واحدة يف مجيع اجلهات املطلوبة فيلزم سقوط األمر بالصالة بالص

  وإن كان الثاين امتنع جعله بدال عن الصالة ألن بدل الشيء جيب أن يكون قائما مقامه يف األموراملطلوبة 

  وثانيها

بالصالة يف هذا الوقت ال داللة فيه على إجياب العزم فإذن أن املوجود ليس إال األمر بالصالة يف هذا الوقت واألمر 
  ال دليل البتة على وجوب العزم وما ال دليل عليه ال جيوز التكليف به وإال لصار ذلك تكليف ما ال يطاق 

  وثالثها

فعل العزم لو كان العزم بدال عن الصالة فإذا أتى املكلف بالعزم يف هذا الوقت مث جاء الوقت الثاين فإما أن جيب 
  مرة أخرى أو ال جيب الجائز أن جيب ألن بدل العبادة إمنا جيب على حد وجوهبا ليكون فعله جاريا جمرى فعلها 



ومعلوم أن األمر إمنا اقتضى وجوب فعل العبادة يف أحد اجزاء هذا الوقت مرة واحدة ومل يقتضي وجوب فعلها مرة 
  ا على هذا الوجه أخرى يف الوقت الثاين فوجب أن يكون وجوب بدهل

فثبت أنه ال جيب فعل العزم يف الوقت الثاين فإذن الوقت الثاين ال جيب فيه فعل الصالة وال فعل بدهلا وهو هذا 
  العزم 

فثبت أن جواز ترك الصالة يف هذا الوقت ال يتوقف على فعل البدل وعند هذا جيب القطع بأهنا ليست واجبة بل 
  مندوبة 

  واجلواب

  وز تركه يف أول الوقت فال يكون واجبا يف أول الوقت قوله الفعل جي
  قلنا للناس ها هنا طريقان 

الطريق األول وهو األصح أن حقيقة الواجب املوسع ترجع عند البحث إىل الواجب املخري فإن اآلمر كأنه قال إفعل 
ر ما ال يفضل عنه فافعله ال حمالة هذه العبادة إما يف أول الوقت أو يف وسطه أويف آخره وإذا مل يبق من الوقت إال قد

  وال تتركه البتة 
  فقولنا 

  جيب عليه أيقاع هذا الفعل إما يف هذا الوقت أو يف ذاك جيري جمرى قولنا الواجب املخري إن الواجب 

علينا إما هذا أو ذاك فكما أنا نصفها بالوجوب على معىن أنه ال جيوز اإلخالل جبميعها وال جيب اإلتيان جبميعها 
واألمر يف اختيار أي واحد منها مفوض إىل رأي املكلف فكذا ها هنا ال جيوز للمكلف أن ال يوقع الصالة يف شيء 

  من أجزاء هذا الوقت وال جيب عليه أن يوقعها يف كل أجزاء هذا الوقت وتعيني ذلك اجلزء مفوض إىل رأي املكلف 
  هذا إذا كان يف الوقت فسحة 
  تضيق التكليف ويتعني فأما إذا ضاق الوقت فإنه ي

  فهذا هو الذي نقول به 
  وعلى هذا التقدير ال حاجة إىل إثبات بدل هو العزم 

الطريق الثاين وهو اختيار أكثر األصحاب وأكثر املعتزلة هو أن الفرق بني هذا الواجب وبني املندوب أن هذا 
  الواجب ال جيوز تركه إال لبدل واملندوب جيوز تركه من غري بدل 

  أوال العزم إما أن يكون قائما مقام األصل يف مجيع اجلهات املطلوبة أو ال يكون  قوله
قلنا مل ال جيوزأن يكون قائما مقام األصل ال يف مجيع األوقات بل يف هذا الوقت املعني فإذا أتى بالبدل يف هذا الوقت 

  صل يف كل األوقات املعني سقط عنه اآلمر باألصل يف هذا الوقت ولكن مل يسقط عنه األمر باأل

واعلم أن هذا اجلواب ضعيف ألن األمر ال يفيد التكرار بل ال يقتضي الفعل إال مرة واحدة فإذا صار البدل قائما 
مقام األصل يف هذا الوقت فقد صار قائما مقامه يف املرة الواحدة فإذا مل يكن مقتضى األمر إال مرة واحدة وقد قام 

  ة فقد تأدى متام مقصود هذا األمر هبدا البدل فوجب سقوط التكليف به بالكلية هذا البدل مقام املرة الواحد



  أما قوله ثانيا ال دليل على إثبات العزم 
  قلنا ال نسلم ألن النص ملا دل على الواجب املوسع ودل العقل على أنه ال ميكن إثبات الواجب املوسع إال إذا 

دل هو العزم ألن القائل قائالن قائل أثبت البدل وقائل ما أثبته وكل من أثبتنا له بدال ودل اإلمجاع على أن ذلك الب
  أثبته قال إنه العزم فلو أثبتنا البدل شيئا آخر لكان ذلك خرقا لإلمجاع وهو باطل 

  فثبت أن الدليل دل على وجوب العزم لكن هبذا التدريح 
إثبات ماال يتعرض له النص بالنفي وال باإلثبات ال مث هذا ال يكون خمالفا للنص ألن النص كما ال يثبته ال ينفيه و

  يكون خمالفة للظاهر 

واعلم أن هذا اجلواب ضعيف فإنا نسلم أن العقل دل على أنه ال ميكن إثبات الواجب املوسع إال إذا أثبتنا له بدال 
الوقت عن هذا الفعل  وذلك ألنه ال معىن للواجب املوسع إال أن يقول السيد لعبده ال جيوز لك إخالء أجزاء هذا

  وال جيب عليك إيقاعه يف مجيع هذه األجزاء ولك أن ختتار أيها شئت بدال عن اآلخر 
  ومعلوم أنه لو قال ذلك ملا احتيج معه إىل إثبات بدل آخر 

  وأما قوله ثالثا إما أن جيب فعل العزم يف الوقت الثاين أو ال جيب 
  ل قلنا مل ال جيوز أن جيب وذلك ألن العزم بد

واعلم أن هذا اجلواب ضعيف ألنا  ٣عن الفعل يف الوقت األول فيفتقر إىل عزم ثان بدال عن الفعل يف الوقت الثاين 
  بينا أن األمر ال يقتضي الفعل إال مرة واحدة وإذا كان كذلك وجب أن يكون اإلتيان بالعزم الواحد كافيا 

  حاجة يف إثباته إىل إثبات بدل هو العزم واهللا أعلم  فظهر مبا ذكرناه أن القول بالواجب املوسع حق وأنه ال

  فرع

يف حكم الواجب املوسع يف مجيع العمر وذلك كاملنذورات وقضاء العبادات الفائتة وتأخري احلج من سنة إىل سنة 
  فنقول 

  إن جوزنا له التأخري أبدا وحكمنا بأنه ال يعصي إذا مات مل يتحقق معىن الوجوب أصال 
يتضيق التكليف عليه عند االنتهاء إىل زمان معني من غري أن يوجد على تعيني ذلك الزمان دليل فهو وإن قلنا إنه 

  تكليف ما ال يطاق فإنه إذا قيل له إن كان يف علم اهللا تعاىل أنك متوت قبل الفعل فأنت يف احلال عاص بالتأخري 
ما يدريين ماذا يف علم اهللا تعاىل وما فتواكم يف وإن كان يف علمه أنك ال متوت قبل الفعل فلك التأخري فهو يقول و

حق اجلاهل فال بد من اجلزم بالتحليل أو التحرمي فلم يبق إال أن نقول جيوز له التأخري بشرط أن يغلب على ظنه أنه 
  يبقى بعد ذلك سواء بقي أو مل يبق 

  ميت ألنه مأخوذ مبوجب ظنه فأما إذا غلب على ظنه أنه ال يبقى بعد ذلك عصى بالتأخري سواء مات أو مل 



  وهلذا قال أبو حنيفة رضي اهللا عنه ال جيوز تأخري احلج ألن البقاء إىل سنة ال يغلب على الظن 
  وأما تأخري الصوم والزكاة إىل شهر أو شهرين فجائز ألنه ال يغلب على الظن املوت إىل هذه املدة 

  غالبا على الظن يف حق الشاب الصحيح دون الشيخ واملريض  والشافعي رضي اهللا عنه يرى البقاء إىل السنة الثانية

واملعزر إذا غلب على ظنه السالمة فهلك ضمن ال ألنه أمث لكن ألنه يف اخطأ ظنه واملخطىء ضامن غري آمث واهللا 
  أعلم 

  املسألة الثالثة

  يف الواجب على سبيل الكفاية 
مع أوال على سبيل اجلمع فإن تناوهلم على سبيل اجلمع فقد األمر إذا تناول مجاعة فإما أن يتناوهلم على سبيل اجل

  يكون فعل بعضهم شرطا يف فعل البعض كصالة اجلمعة وقد اليكون كذلك كما يف قوله تعاىل وأقيموا الصالة 

أما إذا تناول اجلميع فذلك من فروض الكفايات وذلك إذا كان الغرض من ذلك الشيء حاصال بفعل البعض 
  الغرض منه حراسة املسلمني وإذالل العدو فمىت حصل ذلك بالبعض مل يلزم الباقني كاجلهاد الذي 

  واعلم أن التكليف فيه موقوف على حصول الظن الغالب 
  فإن غلب على ظن مجاعة أن غريها يقوم بذلك سقط عنها 

  وإن غلب على ظنهم أن غريهم ال يقوم به وجب عليهم 
   يقوم به وجب على كل طائفة القيام به وإن غلب على ظن كل طائفة أن غريهم ال

وإن غلب على ظن كل طائفة أن غريهم يقوم به سقط الفرض عن كل واحدة من تلك الطوائف وإن كان يلزم منه 
أن ال يقوم به أحد ألن حتصيل العلم بأن غريي هل فعل هذا الفعل أم ال غري ممكن إمنا املمكن حتصيل الظن واهللا 

  أعلم 

  يف أحكام الوجوب وفيه مسائلالنظر الثاين 

  املسألة األوىل 
  األمر بالشيء أمر مبا ال يتم الشيء إال به بشرطني 

  أحدمها أن يكون األمر مطلقا

  واآلخر أن يكون الشرط مقدورا للمكلف 
وقالت الواقفية إن كانت مقدمة املأمور به سببا له كان إجياب املسبب إجيابا للسبب ألن عند حصول السبب جيب 

  املسبب فيمتنع أن يوجب املسبب عند اتفاق وجود السبب 



أما إذا كانت املقدمة شرطا فحينئذ ال يكون املشروط واجب احلصول عند حصول الشرط فها هنا ال يكون األمر 
  باملشروط أمرا بالشرط كالصالة مع الوضوء 

  لنا

  لوجه إال ومقدمته واجبة أن األمر اقتضى إجياب الفعل على كل حال وال يستقر وجوبه على هذا ا
إمنا قلنا إن األمر اقتضى إجياب الفعل على كل حال ألنه ال فرق بني قوله أوجبت عليك الفعل يف هذا الوقت وبني 

قوله ال ينبغي أن خيرج هذا الوقت إال وقد أتيت بذلك الفعل يف كون كل واحد من هذين اللفظني دليال على 
  اإلجياب على كل حال 

إن إجياب الفعل على كل حال يقتضي إجياب مقدمته ألنه لو مل يقتض ذلك لكان مكلفا حال عدم املقدمة وإمنا قلنا 
  وذلك تكليف ماال يطاق 

فإن قيل مل ال جيوز أن يقال إنه أمر بالفعل بشرط حصول املقدمة غاية ما يف الباب أن يقال هذا خمالفة للظاهر ألن 
فتخصيص اإلجياب بزمان حصول الشرط خالف الظاهر لكنا نقول كما اللفظ يقتضي إجياب الفعل على كل حال 

أن ختصيص اإلجياب بزمان حصول الشرط خالف الظاهر فكذا إجياب املقدمة مع أن الظاهر ال يقتضي وجوهبا 
  خالف الظاهر وليس حتمل إحدى املخالفتني بأوىل من حتمل اآلخرى فعليكم بالترجيح 

  واجلواب

  قال إن هذا األمر أمر بالفعل بشرط حصول املقدمة قوله مل ال جيوز أن ي
قلنا هذا يبطل بأمر الوىل غالمه بأن يسقيه املاء إذا كان املاء على مسافة منه ألنه إن كان كلفه سقي املاء بشرط أن 

  يكون قد قطع املسافة وجب إذا قعد يف مكانه ومل يقطع املسافة أن ال يتوجه عليه األمر بالسقي 

  لفا بالسقي مع عدم قطع املسافة فهذا تكليف ماال يطاق فكل ما هو جواب اخلصم فهو جوابنا ها هنا وإن كان مك
  قوله ليس حتمل إحدى املخالفتني أوىل من حتمل الثانية 

  قلنا خمالفة الظاهر هي إثبات ما ينفيه اللفظ أو نفي ما يثبته اللفظ 
  ات فليس خمالفة للظاهر واملقدمة ال يتعرض اللفظ هلا ال بنفي فأما إثبات ما ال يتعرض اللفظ له ال بنفي وال إثب

  وال إثبات فلم يكن إجياهبا لدليل منفصل خمالفة للظاهر 
وليس كذلك إذا خصصنا وجوب الفعل حبال وجود املقدمة دون حال عدمها ألن ذلك خيالف ما يقتضيه اللفظ من 

  وجوب الفعل على كل حال 

  فروع



  األول 
  يتم الواجب إال معه ضربان  اعلم أن ما ال

  أحدمها كالوصلة والطريق املتقدم على العبادة 

  واآلخر ليس كذلك

  واألول ضربان أحدمها ما جيب حبصوله حصول ما هو طريق إليه

  واآلخر ال جيب ذلك فيه 
   البدن الصحيح أما األول فكما إذا أمر اهللا تعاىل بإيالم زيد فإنه ال طريق إليه إال الضرب فهو يستلزم األمل يف

  وأما الثاين فضربان 

  أحدمها حيتاج الواجب إليه شرعا

  واآلخر حيتاج إليه عقال 

  أما األول فكحاجة الصالة إىل تقدمي الطهارة 
  وأما الثاين فكالقدرة واآللة وقطع املسافة إىل أقرب األماكن 

  وهذا على قسمني 
  بعض اآلالت منه ما يصح من املكلف حتصيله كقطع املسافة وإحضار 

  ومنه ماال يصح منه كالقدرة 
  وأما الذي اليكون كالوصلة فضربان 

  أحدمها أن يصري فعله الزما ألن املأمور به اشتبه به وهو كما إذا ترك

  اإلنسان صالة من الصلوات 

الة املنسية إال اخلمس ال يعرفها بعينها فيلزمه فعل اخلمس ألنه ال ميكن مع االلتباس أن حيصل له يقني اإلتيان بالص
  بفعل الكل 

  وثانيهما أن ال يتمكن من استيفاء العبادة إال بفعل شيء آخر ألجل ما

بينهما من التقارب حنو ستر مجيع الفخذ فإنه ال ميكن إال مع ستر بعض الركبة وغسل كل الوجه ال ميكن إال مع 
  غسل جزء من الرأس 

  د ترك غريه وذلك إذا كان الشيء ملتبسا بغريه وهو ضربان وأما الترك فهو أن يتعذر عليه ترك الشيء إال عن

  أحدمها أن يكون قد تغري يف نفسه



  واآلخر أن ال يكون قد تغري يف نفسه

  فاألول حنو اختالط النجاسة باملاء الظاهر وللفقهاء فيه اختالفات غري الئقة بأصول الفقه 
  وأما الذي ال يتغري مع االلتباس فإنه يشتمل على مسائل 

  منها أن يشتبه اإلناء النجس باإلناء الطاهر والفقهاء اختلفوا يف جواز

  التحري فيه 

  ومنها أن يوقع اإلنسان الطالق على امرأة من نسائه بعينها مث يذهب عليه

  عينها 
  واألقوى حترمي الكل تغليبا للحرمة على احلل 

  الفرع الثاين

  هما لكن احلرام هي األجنبية واملنكوحة حالل قال قوم إذا اختلطت منكوحة بأجنبية وجب الكف عن
  وهذا باطل ألن املراد من احلل رفع احلرج واجلمع بينه وبني التحرمي متناقض 

  فاحلق أهنما حرامان لكن احلرمة يف إحدامها بعلة كوهنا أجنبية ويف األخرى بعلة االشتباه باألجنبية 
حبل وطئهما ألن الطالق شيء متعني فال حيصل إال يف حمل متعني  أما إذا قا لزوجتيه إحداكما طالق فيحتمل أن يقال

فقبل التعيني ال يكون الطالق نازال يف واحدة منهما فيكون املوجود قبل التعيني ليس الطالق بل أمرا له صالحية 
  التأثري يف الطالق عند اتصال البيان به 

  ا وجب القول ببقائه فيحل وطؤمها معا وإذا ثبت أن قبل التعيني مل يوجد الطالق وكان احلل موجود

  ومنهم من قال حرمتا مجيعا إىل وقت البيان تغليبا جلانب احلرمة 
فإن قلت ملا وجب عليه التعيني واهللا تعاىل يعلم ما سيعينه فتكون هي احملرمة واملطلقة بعينها يف علم اهللا تعاىل وإمنا هو 

  مشتبه علينا 
ى ماهي عليه فال يعلم غري املتعني متعينا ألن ذلك جهل وهو يف حق اهللا تعاىل حمال بل قلت اهللا تعاىل يعلم األشياء عل

  يعلمه غري متعني يف احلال ويعلم أنه يف املستقبل سيتعني 

  الفرع الثالث

اختلفوا يف الواجب الذي ال يتقدر بقدر معني كمسح الرأس والطمأنينة يف الركوع إذا زاد على قدر الزيادة هل 
  لزيادة بالوجوب واحلق ال ألن الواجب هو الذي ال جيوز تركه وهذه الزيادة جيوز تركها فال تكون واجبة توصف ا

  املسألة الثانية



  يف أن األمر بالشيء هني عن ضده 
اعلم أنا ال نريد هبذا أن صيغة األمر هي صيغة النهي بل املراد أن األمر بالشيء دال على املنع من نقيضه بطريق 

   االلتزام
  وقال مجهور املعتزلة وكثري من أصحابنا إنه ليس كذلك 

  لنا

إن ما دل على وجوب الشيء دل على وجوب ما هو من ضروراته إذا كان مقدورا للمكلف على ما تقدم بيانه يف 
  املسألة األوىل والطلب اجلازم من ضروراته املنع من اإلخالل به 

  داال على املنع من اإلخالل به بطريق االلتزام فاللفظ الدال على الطلب اجلازم وجب أن يكون 
  وميكن أن يعرب عنه بعبارة أخرى فيقال إما أن ميكن أن يوجد مع الطلب اجلازم اإلذن باإلخالل أو ال ميكن 

  فإن كان األول كان جازما بطلب الفعل ويكون قد أذن يف الترك وذلك متناقض 
ذن يف الترك ممتنعا وال معىن لقولنا األمر بالشيء هني عن ضده إال وإن كان الثاين فحال وجود هذا الطلب كان اإل

  هذا 
  فإن قيل ال نسلم أن الطلب اجلازم من ضروراته املنع من اإلخالل وبيانه من وجهني 

  األول إن األمر باحملال جائز فال استبعاد يف أن يأمر جزما بالوجود

  وبالعدم معا 

  ال عن ضده والنهي عن الشيء مشروطالثاين أن اآلمر بالشيء قد يكون غاف

بالشعور به فاآلمر بالشيء حال غفلته عن ضد ذلك الشيء ميتنع أن يكون ناهيا عن ذلك الضد فضال عن أن يقال 
  هذا األمر نفس ذلك النهي 

  واجلواب 
  قوله األمر باحملال جائز 

املنع من تركه فكان اللفظ الدال على  قلنا هب أنه جائز ولكن ال تتقرر ماهية اإلجياب يف الفعل إال عند تصور
  اإلجياب داال على املنع من اإلخالل به ضمنا 

  قوله قد يأمر بالشيء حال غفلته عن ضده 
قلنا ال نسلم أنه يصح منه إجياب الشيء عند الغفلة عن اإلخالل به وذلك ألن الوجوب ماهية مركبة من قيدين 

  تصور للمنع من الترك فيكون متصورا للترك ال حمالة أحدمها املنع من الترك فاملتصور لإلجياب م
وأما الضد الذي هو املعىن الوجودي املنايف فقد يكون مفغوال عنه ولكنه ال ينايف الشيء ملاهيته بل لكونه مستلزما 

  عدم ذلك الشيء فاملنافاة بالذات ليست إال بني وجود الشيء وعدمه 



 جرم عندنا األمر بالشيء هني عن اإلخالل به بالذات وهني عن أضداده وأما املنافاة بني الضدين فهي بالعرض فال
  الوجودية بالعرض والتبع 

سلمنا أن الترك قد يكون مغفوال عنه لكن كما أن األمر بالصالة أمر مبقدمتها وإن كانت تلك املقدمة قد تكون 
  ك الضد مغفوال عنه مغفوال عنها فلم ال جيوز أن كون األمر بالشيء هنيا عن ضده وإن كان ذل

سلمنا كل ما ذكرمتوه لكن مل ال جيوز أن يقال األمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده بشرط أن ال يكون اآلخر آمرا 
  مبا ال يطاق وبشرط أن ال يكون غافال عن الضد وال استبعاد 

  يف أن يستلزم شيء شيئا عند حصول شرط خاص وأن ال يستلزمه عند عدم ذلك الشرط 

  لة الثالثةاملسأ

  يف أنه ليس من شرط الوجوب حتقق العقاب على الترك هذا هو املختار وهو قول القاضي أيب بكر خالفا للغزايل 

  لنا وجهان

األول أنه لو كان كذلك لكان حيث حتقق العفو مل يتحقق الوجوب وذلك باطل على قولنا جبواز العفو عن أصحاب 
  الكبائر 

قق عند املنع من اإلخالل بالفعل وذلك يكفي يف حتققه ترتب الذم على الترك وال والثاين أن ماهية الوجوب تتح
  حاجة إىل ترتب العقاب على الترك 

والعجب أن الغزايل إمنا أورد هذه املسألة بعد أن زيف ما قيل يف حد الواجب أنه الذي يعاقب على تركه وذكر أن 
  األوىل أن يقال الواجب هو الذي يذم تاركه 

  نه اعتراف بأن الواجب ال يتوقف تقرر ماهيته على وهذا م

العقاب وأنه يكفي يف حتققه استحقاق الذم مث ذكر عقيبه فال فصل هذه املسألة وذكر أن ماهية الوجوب ال تتحقق 
  إال بترجيح الفعل على الترك والترجيح ال حيصل إال بالعقاب 

  وال شك أنه مناقضة ظاهرة 

  املسألة الرابعة

  ا نسخ بقي اجلواز خالفا للغزايل الوجوب إذ

  لنا



  أن املقتضى للجواز قائم واملعارض املوجود ال يصلح مزيال فوجب بقاء اجلواز 
  إمنا قلنا إن املقتضي للجواز قائم ألن اجلواز جزء من الوجوب واملقتضى للمركب مقتض ملفرداته 

  احلرج عن الفعل والوجوب عبارة عن رفع وإمنا قلنا إن اجلواز جزء من الوجوب ألن اجلواز عبارة عن رفع 

  احلرج عن الفعل مع إثبات احلرج يف الترك ومعلوم أن املفهوم األول من املفهوم الثاين 
وإمنا قلنا إن املقتضى للمركب مقتض ملفرداته ألنه ليس املركب إال عني تلك املفردات فاملقتضى للمركب مقتض 

  لتلك املفردات 
  ب مقتض لتلك املفردات حال اجتماعها فلم قلت إنه يكون مقتضيا هلا حال انفرادها فإن قلت املقتضى للمرك

  قلت تلك املفردات من حيث هي غري ومن حيث إهنا مفردة غري وأنا الأدعي أهنا من حيث هي مفردة 

ال يف اآلخر داخلة يف املركب وكيف يقال ذلك فيه وقيد االنفراد يعاند قيد التركيب وأحد املعاندين ال يكون داخ
ولكنين أدعي أهنا من حيث هي داخلة يف املركب فيكون املقتضى للمركب مقتضيا تلك املفردات من حيث إهنا هي 

  ال من حيث إهنا مفردة 
  وإمنا قلنا إن املعارض املوجود ال يصلح 

هلا زوال أحد قيودها مزيال ألن املعارض يقتضي زوال الوجوب والوجوب ماهية مركبة واملاهية املركبة يكفي يف زوا
  فزوال الوجوب يكفي فيه إزالة احلرج عن الترك وال حاجة فيه إىل إزالة جواز الفعل 

  فثبت أن املقتضى للجواز قائم واملعارض ال يصلح مزيال 
فإن قيل اجلواز الذي جعلته جزء ماهية الوجوب هو اجلواز مبعىن رفع احلرج عن الفعل فقط أو مبعىن رفع احلرج 

  فعل والترك معا األول مسلم والثاين ممنوع عن ال
  ولكن ذلك األول ال ميكن بقاؤه بعد زوال الوجوب ألن مسمى رفع احلرج عن الفعل ال يدخل يف الوجود 

  إال مقيدا إما بقيد إحلاق احلرج بالترك كما يف الوجوب 
  قيدين أو بقيد رفع احلرج عن الترك كما يف املندوب ويستحيل أن يبقى بدون هذين ال

وأما الثاين فممنوع ألن اجلواز مبعىن رفع احلرج عن الفعل والترك ينايف الوجوب الذي ال تتحقق ماهيته إال مع 
  احلرج على الترك واملنايف ال يكون جزءا 

  فثبت أن املقتضي للوجوب ال يكون مقتضيا للجواز هبذا املعىن 

  واجلواب

  واز باملعىن األول أن اجلواز الذي هو جزء ماهية الوجوب هو اجل
  قوله إنه ال يتقرر إال مع أحد القيدين 

قلنا نسلم لكن الناسخ للوجوب ملا رفع الوجوب رفع منه احلرج عن الترك فقد حصل هبذا الدليل زوال احلرج عن 
  الترك 

  وقد بقي أيضا القدر املشترك بني الوجوب والندب 



قيدين زوال احلرج عن الفعل وعن الترك معا وذلك هو وهو زوال احلرج عن الفعل فيحصل من جمموع هذين ال
  املندوب واملباح 

  فظهر مبا ذكرنا أن اآلمر إذا مل يبق معموال به يف الوجوب بقي معموال به يف اجلواز واهللا أعلم 

  املسألة اخلامسة يف أن ما جيوز تركه ال يكون فعله واجبا

  بينه وبني جواز الترك متناقض والدليل عليه أن الواجب ما ال جيوز تركه واجلمع 
  واعلم أن اخلالف يف هذا الفصل مع طائفتني 

  إحدامها

  الكعيب وأتباعه فإنه روى يف كتب أصحابنا عنهم أهنم قالوا املباح واجب 
  واحتجوا عليه بأن املباح ترك به احلرام وترك احلرام واجب فيلزم أن يكون املباح واجبا 

  وجوابه

  ك احلرام بل هو شيء به يترك احلرام وال يلزم من كون الترك واجبا أن يكون الشيء أن املباح ليس نفس تر

  املعني الذي حيصل به الترك واجبا إذا كان ذلك الترك ممكن التحقيق بشيء آخر غري ذلك األول 

  وثانيهما

ند زوال العذر يكون ما ذكره كثري من الفقهاء من أن الصوم واجب على املريض واملسافر واحلائض وما يأتون به ع
  قضاء ملا وجب 

  وقال آخرون إنه ال جيب على املريض واحلائض وجيب على املسافر 
  وعندنا أنه ال جيب على احلائض واملريض البتة 
  وأما املسافر فيجب عليه صوم أحد الشهرين 

  الث إما الشهر احلاضر أو شهر آخر وأيهما أتى به كان هو الواجب كما قلنا يف الكفارات الث
ودليلنا ما تقدم من أن الواجب هو الذي منع من تركه وهؤالء ما منعوا من ترك الصوم فال يكون واجبا عليهم بل 

  احلائض ممنوعة من الفعل واملمنوع من الفعل كيف ميكن أن يكون ممنوعا من الترك 

  واحتج املخالف بأشياء

  أحدها 
م على كل من شهد الشهر وهؤالء قد شهدوا الشهر قوله تعاىل فمن شهد منكم الشهر فليصمه أوجب الصو

  فيجب عليهم الصوم 



  وثانيهما

  أنه ينوي قضاء رمضان ويسمى قضاء وذلك يدل على أنه حيكي وجوبا سابقا 

  وثالثها

  أنه ال يزيد عليه وال ينقص عنه فوجب أن يكون بدال عنه كغرامات املتلفات 

  واجلواب عن الكل

ظواهر واألقيسة على خمالفة ضرورة العقل وذلك ألن املتصور يف الوجوب املنع من إن ما ذكرمتوه استدالل بال
الترك فعند عدم املنع من الترك لو حاولنا إثبات املنع من الترك لكنا قد متسكنا بالظواهر واألقيسة يف إثبات اجلمع 

  بني النقيضني وذلك ال يقوله عاقل 

  خر بلى إن فسرمت الوجوب بشيء آخر فذلك كالم آ

  فروع

  الفرع األول 
  اختلفوا يف أن املندوب هل هو مأمور به أم ال 

  واحلق أن املراد من األمر إن كان هو الترجيح املطلق من غري إشعار جبواز الترك وال باملنع من الترك فنعم 

  الثاين  وإن كان هو الترجيح املانع من النقيض فال لكنا ملا بينا أن األمر للوجوب كان احلق هو التفسري

  الفرع الثاين

اختلفوا يف أن املندوب هل يصري واجبا بعد الشروع فيه فعند أيب حنيفة رمحة اهللا عليه أن التطوع يلزم بالشروع 
  وعند الشافعي رضي اهللا عنه الجيب 

  لنا

فيما إذا نوى قوله عليه الصالة و السالم الصائم املتطوع أمري نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر وألنا نفرض الكالم 
  صوما جيوز له تركه بعد الشروع 

  فنقول جيب أن يقع الصوم على هذه الصفة لقوله عليه الصالة و السالم ولكل امرىء ما نوى 
  ومتام الكالم يف هذه املسألة مذكور يف اخلالفيات 

  الفرع الثالث



  املباح هل هو من التكليف أم ال 
  ف هو أنه ورد التكليف بفعله فمعلوم أنه ليس كذلك واحلق أنه إن كان املراد بأنه من التكلي

  وإن كان املراد منه أنه ورد التكليف باعتقاد إباحته 

  فاعتقاد كون ذلك الفعل مباحا مغاير لذلك الفعل يف نفسه فالتكليف بذلك االعتقاد ال يكون تكليفا بذلك املباح 
  ع أنه نزاع يف حمض اللفظ واألستاذ أبو إسحق مساه تكليفا هبذا التأويل وهو بعيد م

  الفرع الرابع املباح هل هو حسن

  واحلق أنه إن كان املراد من احلسن كل ما رفع احلرج عن فعله سواء كان على فعله ثواب أو مل يكن فاملباح حسن 

  وإن أريد به ما يستحق فاعله بفعله التعظيم واملدح والثواب فاملباح ليس حبسن 

  و من الشرعالفرع اخلامس املباح هل ه

قال بعضهم ليس من الشرع ألن معىن املباح أنه ال حرج يف فعله ويف تركه وذلك معلوم قبل الشرع فتكون اإلباحة 
  تقرير للنفي األصلي ال تغيريا فال يكون من الشرع 

  أحدها

  أن يقول الشرع إن شئتم فافعلوا وإن شئتم فاتركوا 

  والثاين

  يف الفعل والترك  أن تدل أخبار الشرع على انه ال حرج

  والثالث

أن ال يتكلم الشرع فيه البتة ولكن انعقد اإلمجاع مع ذلك على أن ما مل يرد فيه طلب فعل وال طلب ترك فاملكلف 
  فيه خمري 

  وهذا الدليل يعم مجيع األفعال اليت ال هناية هلا 
ي كان مستمرا قبل الشرع إذا عرفت هذا فنقول إن عىن بكون اإلباحة حكما شرعيا أنه حصل حكم غري الذ

  فليس كذلك بل اإلباحة تقرير ال تغيري 

وإن عىن بكونه حكما شرعيا أن كالم الشرع دل على حتققه فظاهر أنه كذلك ألن اإلباحة ال تتحقق إال علىأحد 
  الوجوه الثالثة املذكورة 

  أعلم  ويف مجيعها خطاب الشرع دل عليها فكانت اإلباحة من الشرع هبذا التأويل واهللا



  النظر الثالث من القسم الثاين من كتاب األوامر والنواهي يف املأمور به

  وفيه مسائل 
  املسألة األوىل 

  جيوز ورود األمر مبا ال يقدر عليه املكلف عندنا خالفا للمعتزلة والغزايل منا 

  لنا وجوه

ىل انقالب علم اهللا تعاىل جهال واجلهل حمال أألول أن اهللا تعاىل أمر الكافر باإلميان واإلميان منه حمال ألنه يفضي إ
  واملفضي إىل احملال حمال 

  فإن قيل ال نسلم أن اإلميان من الكافر حمال وال نسلم أن حصوله يفضي إىل انقالب العلم جهال 
  بيانه أن العلم يتعلق بالشيء املعلوم على ما هو به فإن كان الشيء واقعا تعلق العلم بوقوعه 

  اقع تعلق العلم بال وقوعه وإن كان غري و

  فإذا فرضت اإلميان واقعا لزم القطع بأن اهللا تعاىل كان يف األزل عاملا بوقوعه 
وإن فرضته غري واقع لزم القطع بأن اهللا تعاىل كان يف األزل عاملا بال وقوعه ففرض اإلميان بدال من الكفر ال يقتضي 

  و العلم باإلميان بدال عن العلم بالكفر فلم قلت إن ذلك حمال تغري العلم بل يقتضي أن يكون احلاصل يف األزل ه
سلمنا أن ما ذكرته يقتضي امتناع صدور اإلميان من الكافر لكنه معارض بوجوده دالة على أن اإلميان يف نفسه 

  ممكن الوجود 

  األول أن اإلميان كان يف نفسه ممكن الوجود فلو انقلب واجبا بسبب العلم

  يف املعلوم وهو حمال ألن العلم يتبع املعلوم وال يؤثر فيه  لكان العلم مؤثرا
  الثاين 

لو كان ما علم اهللا تعاىل وجوده واجب الوجود وكل ما علم اهللا تعاىل عدمه يكون واجب العدم لزم أن ال يكون 
  م عدمه اهللا تعاىل قادرا على اجياد شيء ألن الشيء ال ينفك من أن يقال إن اهللا تعاىل علم وجوده أو عل

وعلى التقديرين يكون واجبا والواجب ال قدرة عليه البتة فلزم أن ال يقدر اهللا تعاىل على شيء تعاىل اهللا عن ذلك 
  علوا كبريا 

  الثالث

لو كان ما علم اهللا وجوده واجب الوجود وما علم عدمه يكون واجب العدم لزم أن ال يكون لنا اختيار يف فعل 
ا مبنزلة حتريك الرياح لألشجار من حيث إنه ال يكون باختيارنا لكنا نعلم بالضرورة شيء أصال وأن تكون حركاتن

  أن ذلك باطل ألنا ندرك تفرقة ضرورية بني احلركات احليوانية االختيارية واجلماديةاالضطرارية 



  الرابع

  أنه لو كان كذلك لكان العامل واجب الوجود يف 

لواجب يسغين عن املؤثر فيلزم استغناء حدوثه عن املؤثر فيلزم ان ال يفتقر الوقت الذي علم اهللا تعاىل وقوعه فيه وا
  حدوث العامل وال شيء من األشياء إىل القادر املختار وذلك كفر 

  اخلامس

إن تعلق العلم به إما أن يكون سببا لوجوبه أو ال يكون فإن كان سببا لوجوبه لزم أن يكون العلم قدرة وإرادة ألنه 
رة واإلرادة إال األمر الذي باعتباره يترجح الوجود على العدم فإذا كان العلم كذلك صار العلم عني ال معىن للقد

  القدرة واإلرادة وذلك حمال ألنه يقتضي قلب احلقائق وهو غري معقول 
  وإن مل يكن لعلم سببا لوجوب املعلوم فقد سقط ما ذكرمتوه من الداللة ألنه مبين على أن املعلوم صار واجب 

  الوقوع عند تعلق العلم به فإذا بطل ذلك بطل دليلكم 
سلمنا أن ما ذكرمتوه يدل على أن اإلميان حمال من الكافر لكن امتناعه ليس لذاته بل بالنظر إىل علم اهللا تعاىل فلم 

  قلتم إن ما ال يكون حماال لذاته فإنه ال جيوز ورود األمر به 
باحملال واقع لكنه يدل على أنه ال تكليف إال وهو تكليف مبا ال يطاق سلمنا أن ما ذكرمتوه يدل على أن األمر 

  وذلك ألن الشيء إن كان معلوم العدم كان األمر باإلتيان به أمرا بإيقاع املمتنع 

وإن كان معلوم الوجود كان واجب الوجود وما كان واجب الوجود ال يكون لقدرة القادر األجنيب واختياره فيه 
  يف به أيضا تكليفا مبا ال يطاق أثر فيكون التكل

  فثبت أن ما ذكرمتوه يدل على أن التكاليف بأسرها تكليف ما ال يطاق 
وأن أحدا من العقالء مل يقل بذلك فإن بعض الناس أحاله عقال وبعضهم جوزه ومل يقل أحد بأنه ميتنع ورود 

  التكليف إال مبا ال يطاق 
  ا تقولون به ال ينتجه هذا الدليل فيكون ساقطا فما هو نتيجة هذا الدليل ال تقولون به وم

  سلمنا أن ما ذكرمتوه يدل على قولكم ولكنه معارض بالنص واملعقول 
أما النص فقوله تعاىل ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها وما جعل عليكم يف الدين من حرج وأي حرج فوق تكليف مبا 

  ال يطاق 
  وأما املعقول فمن ثالثة أوجه 

   املشاهد أن من كلف األعمىاألول أن يف

  نقط املصاحف والزمن الطريان يف اهلواء عد سفيها تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا 



  الثاين

  احملال غري متصور وكل ما ال يكون متصورا ال يكون مأمورا به 
  را إمنا قلنا إنه غري متصور ألن كل متصور متميز وكل متميز ثابت فما ال يكون ثابتا ال يكون متصو

بيان الثاين أن الذي ال يكون متصورا ال يكون يف العقل إليه إشارة واملأمور به يكون يف العقل إليه إشارة واجلمع 
  بينهما متناقض 

  الثالث

  إذا جوزمت األمر باحملال فلم ال جتوزون أمر اجلمادات وبعثة الرسل إليها وإنزال الكتب عليها 

  واجلواب

   عن الكفر كان املوجود يف األزل هو العلم باإلميان بدال عن العلم بالكفر قوله إذا فرضنا اإلميان بدال
قلنا حنن وإن مل نعلم أن علم اهللا تعاىل يف األزل تعلق بإميان زيد أو بكفره لكنا نعلم أن علمه تعلق بأحدمها على 

نقالب ذلك العلم جهال يف التعيني وذلك العلم كان حاصال يف األزل فنقول لو مل حيصل متعلق ذلك العلم لزم ا
  املاضي وهو حمال من وجهني 

  أحدمها امتناع اجلهل على اهللا تعاىل

  والثاين أن تغري الشيء يف املاضي حمال 
  قوله العلم غري مؤثر 

  قلنا الالزم من دليلنا حصول الوجوب عند تعلق العلم فأما أن ذلك الوجوب به أو بغريه فذلك غري الزم 
  در اهللا تعاىل على شيء قوله لزم أن ال يق

قلنا قد بينا أن العلم بالوقوع يتبع الوقوع الذي هو تبع اإليقاع باإلرادة والقدرة فامتنع أن يكون الفرع مانعا من 
  األصل بل تعلق علمه به 

  على الوجه املخصوص يكشف عن أن قدرته وإرادته تعلقتا به على ذلك الوجه 
  قوله يلزم اجلرب 

  رب أن العبد ال يتمكن من شيء على خالف علم اهللا تعاىل فلم قلت إنه حمال قلنا إن عنيت باجل
  قوله يلزم أن يكون العامل واجب احلدوث حني حدوثه فيستغىن عن القدرة واإلرادة 

  قلنا قد بينا أن العلم بالوقوع تبع الوقوع الذي هو تبع القدرةواإلرادة والفرع ال يغين عن األصل 
  أن يكون سببا للوجوب وال يكون  قوله إن العلم إما



  قلنا خنتار أنه ليس سببا للوجوب ولكن نقول إنه يكشف عن الوجوب وإذا كان كاشفا عن الوجوب ظهر الفرق 
  قوله هذا ال يدل على جواز األمر باجلمع بني الضدين 

دخال اإلميان يف الوجود حال قلنا بل يدل ألن علم اهللا تعاىل بعدم إميان زيد ينايف وجود إميان زيد فإذا أمره بإ
  حصول العلم بعدم اإلينما فقد كلفه باجلمع بني املتنافيني 

  قوله هذا الدليل يقتضي أن تكون التكاليف كلها تكليف ما ال يطاق وذلك مل يقل به أحد 
  قلنا الدالئل القطعية العقلية ال تدفع بأمثال هذه الدوافع 

نا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به وألنك قد علمت أن القواطع العقلية ال تعارضها أما اآلية فهي معارضة بقوله تعاىل رب
  الظواهر النقلية بل تعلم أن تلك الظواهر مأولة وال حاجة إىل تعيني تأويلها 

  قوله أنه عبث 
  قلنا إن عنيت بكونه عبثا خلوه عن مصلحة العبد فلم قلت إن هذا حمال 

  قوله احملال غري متصور 
لو مل يكن متصورا المتنع احلكم عليه باالمتناع ملا أن التصديق موقوف على التصور وألنا منيز بني املفهوم من قلنا 

  قولنا الواحد نصف اإلثنني واملفهوم من قولنا الوجود والعدم جيتمعان ولوال تصور هذين املفهومني المتنع التمييز 
  قوله مل ال جيوز أمر اجلماد 

  حملال عندنا هو اإلعالم بنزول العقاب وذلك ال يتصور إال يف حق الفاهم قلنا حاصل األمر با

  الدليل الثاين

إن اهللا تعاىل أخرب عن أقوام معينني أهنم ال يؤمنون وذلك يف قوله تعاىل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهتم أم مل 
  ن تنذرهم ال يؤمنون وقال تعاىل لقد حق القول على أكثرهم فهم ال يؤمنو

إذا ثبت هذا فنقول أولئك األشخاص لو آمنوا ال نقلب خرب اهللا تعاىل الصدق كذبا والكذب على اهللا حمال إما 
ألدائه إىل اجلهل أو إىل احلاجة على قول املعتزلة أو لنفسه كما هو مذهبنا واملؤدي إىل احملال حمال فصدور اإلميان 

  عن أولئك األشخاص حمال 
  تقدم ومتام هذا التقرير ما 

  الدليل الثالث

  أن اهللا تعاىل كلف أبا هلب باإلميان ومن اإلميان تصديق اهللا تعاىل يف كل ما أخرب عنه ومما أخرب عنه 

  أنه ال يؤمن فقد صار مكلفا بأن يؤمن بأنه ال يؤمن أبدا وهذا هو التكليف باجلمع بني الضدين 

  الدليل الرابع



ة خيلقها اهللا تعاىل ومىت وجدت تلك الداعية كان الفعل واجب الوقوع أن صدور الفعل عن العبد يتوقف على داعي
  وإذا كان كذلك كان اجلرب الزما ومىت كان اجلرب الزما كانت التكاليف بأسرها تكليف ما ال يطاق 

نا من وإمنا قلنا إن صدور الفعل من العبد يتوقف على داعية خيلقها اهللا تعاىل ألن العبد ال خيلو إما أن يكون متمك
  الفعل والترك أوال يكون كذلك 

  فإن كان األول فإما أن يكون ترجح الفاعلية على التاركية موقوفا على مرجح أو ال يكون 
فإن توقف فذلك املرجح إن كان من فعل العبد عاد التقسيم فيه وال يتسلسل بل البد وأن ينتهي إىل داعية ليست 

  من العبد بل من اهللا تعاىل وهو املقصود 
وإن مل يتوقف على مرجح فقد ترجحت الفاعلية على التاركية ال ملرجح وهو حمال ألن ترجيح أحد طريف املمكن 

على اآلخر لو جاز أن يكون ملرجح جلاز يف كل العامل أن يكون كذلك وحينئذ ال ميكن االستدالل جبواز العامل على 
  وجود الصانع وهو حمال 

  در وحده يكفي يف ترجيح أحد الطرفني على اآلخر فإن قلت مل ال جيوز أن يقال القا
قلت قول القائل إمنا ترجح أحد الطرفني على اآلخر ألن القادر رجحه مغالطة ألنا نقول هل لقولك القادر رجحه 

  مفهوم زائد على كونه قادرا و على وجود األثر أو ليس له مفهوم زائد 
  دوري القادر عنه دون اآلخر موقوفا على أمر زائد وذلك فإن كان له مفهوم زائد فحينئذ يكون صدور أحد مق

  هو القسم األول الذي بينا أنه يفضي إما إىل التسلسل أو إىل مرجح يصدر من اهللا تعاىل 
وإن مل يكن له مفهوم زائد صار معىن قولنا القادر يرجح أحد مقدوريه على اآلخر من غري مرجح إىل أن القادر 

ن غري هذا األثر مث أنه وجد هذا األثر بعد مدة من غري أن حيصل لذلك القادر قصد إليه يستمر كونه قادرا مدة م
  وميل إىل تكوينه وذلك معلوم الفساد بالضرورة 

ومنشأ املغالطة يف تلك اللفظة هو أن قول القائل القادر يرجح لكونه قادرا يوهم أن هذا املقدور إمنا ترجح على 
  ه بالترجيح املقدور اآلخر ألن القادر خص

وقولنا خصه بالترجيح ال يوهم أمرا زائدا على حمض القادرية ألنا إذا أثبتنا أمرا زائدا فقد أوقفنا ترجحه على 
  انضمام أمر آخر إىل جمرد القادرية وحينئذ يرجع إىل القسم األول فثبت أن هذا الكالم مغالطة حمضة 

اهللا تعاىل جيب صدور الفعل فألنه لو مل جيب لكان إما أن ميتنع أو وإمنا قلنا إن عند حصول تلك الداعية اليت خيلقها 
  جيوز 

  فإن امتنع كانت الداعية مانعة ال مرجحة 
وإن جاز فمع تلك الداعية جيوز عدم األثر تارة ووجوده أخرى فترجح الوجود على العدم إما أن يتوقف على أمر 

  زائد أو ال يتوقف 

  متام املرجح وكنا قد فرضناها كذلك هذا خلف  فإن توقف مل تكن الداعية األوىل
وأيضا فألن الكالم يف هذه الضميمة كما فيما قبلها ويلزم إما التسلسل أو االنتهاء إىل ترجح املمكن من غري مرجح 

  ومها حماالن أو الوجوب وهو املطلوب 



لفعل واجب الوقوع عند تلك الداعية لزم وإمنا قلنا إنه ملا توقف فعل العبد على داعية خيلقها اهللا تعاىل وكان ذلك ا
  اجلرب ألن قبل خلقها كان الفعل ممتنعا من العبد وبعد خلقها يكون واجبا 

  وعلى كال التقديرين ال تثبت املكنة من الفعل والترك 

فعل والترك وإمنا قلنا إنه ملا كان كذلك كانت التكاليف بأسرها تكليف ماال يطاق ألنه ملا مل يكن العبد متمكنا من ال
  البتة كان تكليفه تكليفا ملن مل يكن متمكنا من الفعل والترك وذلك هو املقصود 

  الدليل اخلامس

  التكليف إما أن يتوجه على املكلف حال استواء الداعي إىل الفعل والترك أو حال رجحان أحد الداعيني على اآلخر 
ألن حال حصول االستواء ميتنع حصول الرجحان ألن  فإن توجه عليه حال االستواء كان ذلك تكليفا مباال يطاق

  االستواء ينايف الرجحان فاجلمع بينهما مجع بني املتنافيني 
  وإذا متنع الرجحان كان التكليف بالرجحان تكليفا مباال يطاق وإن توجه عليه حال عدم االئتواء فنقول الراجح 

  دليل الرابع يصري واجبا واملرجوح ممتنعا على ما تقدم تقريره يف ال
والتكليف بالواجب حمال ألن ما جيب وقوعه استحال أن يسند وقوعه إىل شيء آخر وإذا استحال أن يسند وقوعه 

  إىل غريه استحال أن يفعله فاعل فإذا أمر بفعله فقد أمر مبا ال قدرة له عليه 
  وإما التكليف باملمتنع فال شبهة يف أنه تكليف مباال يطاق 

  الدليل السادس

  فعال العبد خملوقة هللا تعاىل وإذا كان كذلك كان التكليف تكليف ما ال يطاق أ
  أما أن فعل العبد خملوق هللا تعاىل فألنه لو كان 

  خملوقا للعبد لكان معلوما للعبد وليس معلوما للعبد فهو غري خملوق له 
  وتقريره يف كتبنا الكالمية 

كان التكليف تكليفا مباال يطاق فألن العبد قبل أن خلق اهللا تعاىل فيه  وأما أنه إذا كان فعل العبد خملوقا هللا تعاىل
  الفعل استحال منه حتصيل الفعل وإذا خلق اهللا تعاىل فيه الفعل استحال منه االمتناع والدفع 

  ففي كلتا احلالتني ال قدرة له ال على الفعل وال على الترك 
هللا تعاىل أجرى عادته بأنه إذا اختار العبد وجود الفعل فاهللا تعاىل فإن قلت هب أنه ال قدرة له على اإلجياد ولكن ا

  خيلقه 

  وإن اختار عدم الفعل فاهللا تعاىل ال خيلقه 
  وعلى هذا الوجه يكون العبد خمتارا 

  قلت ذلك االختيار إن كان منه ال من اهللا تعاىل فالعبد موجد لذلك االختيار 
  مضطرا يف ذلك االختيار فيعود الكالم وإن مل يكن منه بل من اهللا تعاىل كان 



  الدليل السابع

  األمر قد وجد قبل الفعل والقدرة غري موجودة قبل الفعل فاألمر قد وجد ال عند القدرة وذلك تكليف ما ال يطاق 
  أما أن األمر قد وجد قبل الفعل فألن الكافر مكلف باإلميان 

ة صفة متعلقة فال بد هلا من متعلق واملتعلق إما املوجود وإما وأما أن القدرة غري موجودة قبل الفعل فألن القدر
املعدوم وحمال أن يكون املعدوم متعلق القدرة ألن العدم نفي حمض مستمر والنفي احملض يستحيل أن يكون مقدورا 

  واملستمر ميتنع أيضا أن يكون مقدورا فالنفي املستمر اوىل أن اليكون مقدورا 
  رة ال ميكن أن يكون عدما حمضا ثبت أنه ال بد ان يكون موجودا وإذا ثبت أن متعلق القد

  فلما ثبت أن القدرة ال بد هلا من معلق وثبت أن املتعلق 

  ال بد وأن يكون موجودا ثبت أن القدرة ال توجد إال عند وجود الفعل 

  الدليل الثامن

  العبد لو قدر على الفعل لقدر عليه إما حال وجوده أو قبل وجوده 
  واألول حمال وإال لزم إجياد املوجود وهو حمال 

  والثاين حمال ألن القدرة يف الزمان املتقدم إما أن يكون هلا أثر يف الفعل أو ال يكون 
  فإن كان هلا أثر يف الفعل فنقول 

مان األول ووجود املقدور غري حاصل يف الزمان األول فتأثري القدرة يف املقدور تأثري القدرة يف املقدور حاصل يف الز
  مغاير لوجود املقدور 

  واملؤثر إما أن يؤثر يف ذلك املغاير حال وجوده أو قبله 
  فإن كان األول لزم أن يكون موجدا للموجود وهو حمال 
  وإن كان الثاين كان الكالم فيه كما تقدم ولزم التسلسل 

مل يكن هلا أثر يف الزمان املتقدم وثبت أيضا أنه ليس هلا يف الزمان املقارن لوجود الفعل أثر استحال أن يكون هلا وإن 
  أثر يف الفعل البتة وإذا مل يكن هلا أثر البتة استحال أن تكون للعبد قدرة على الفعل البتة 

  جل جالله على الفعل  واعلم أن هذين الوجهني ال نرتضيهما ألهنما يشكالن بقدرة الباري

  الدليل التاسع

  أن اهللا تعاىل أمر مبعرفته يف قوله فاعلم أنه ال إله إال اهللا فنقول 
  إما أن يتوجه األمر على العارف باهللا تعاىل أو على غري العارف به 

  واألول حمال ألنه يقتضي حتصيل احلاصل واجلمع بني املثلني ومها حماالن 
  لعارف باهللا تعاىل ما دام يكون غري والثاين حمال ألن غري ا



عارف باهللا تعاىل استحال أن يكون عارفا بأن اهللا تعاىل أمره بشيء إلن العلم بأن اهللا تعاىل أمره بشيء مشروط 
  بالعلم باهللا تعاىل 

يستحيل  ومىت استحال أن يعرف أن اهللا تعاىل أمره بشيءكان توجيه األمر عليه يف هذه احلالة توجيها لألمر على من
  أن يعلم ذلك األمر وذلك عني تكليف ماال يطاق 

  الدليل العاشر

  أن األمر بالنظر والفكر واقع يف قوله تعاىل قل انظروا ويف قوله تعاىل أومل يتفكروا وذلك أمر مباال يطاق 

ورة وإذا مل بيانه أن حتصيل التصورات غري مقدور وإذا مل تكن التصورات مقدورة مل تكن القضايا الضرورية مقد
تكن القضايا الضرورية مقدورة مل تكن القضايا النظرية مقدورة وإذا مل تكن هذه األشياء مقدورة مل يكن الفكر 

  والنظر مقدورا 
وإمنا قلنا إن التصورات غري مقدورة ألن القادر إذا أراد حتصيلها فإما أن حيصلها حال ما تكون التصورات خاطرة 

  تلك التصورات خاطرة بباله بباله أو حال ماال تكون 
  فإن كانت خاطرة بباله فتلك التصورات حاصلة فتحصيلها يكون حتصيال للحاصل وهم حمال 

وإن كانت غري خاطرة بباله كان الذهن غافال عنه ومىت كان الذهن غافال عنه استحال من القادر أن حياول حتصيله 
  والعلم بذلك ضروري 

  ا متصورة من وجه دون وجه فال جرم ميكنه أن حيصل كماهلا فإن قلت مل ال جيوز أن يقال إهن
  قلت ملا كانت متصورة من وجه دون وجه فالوجه املتصور مغاير ملا ليس مبتصور فهما أمران 

  أحدمها متصور بتمامه

  واآلخر غري متصور بتمامه وحينئذ يعود الكالم املقدم 
لقضايا البديهية غري مقدورة ألن تلك التصورات إما أن تكون وإمنا قلنا إن التصورات إذا مل تكن مقدورة كانت ا

  حبيث يلزم من جمرد حضورها يف الذهن حكم الذهن بنسبة بعضها إىل بعض بالنفي أو باإلثبات أو ال يلزم 
  فإن مل يلزم مل تكن تلك القضايا علوما يقينية بل تكون اعتقادات تقليدية 

باختياره وعند حصوهلا فترتب تلك التصديقات عليها ليس باختياره  وإن لزم فنقول حصول تلك التصورات ليس
  فإذن حصول تلك القضايا البديهية ليس باختياره وذلك هو املطلوب 

وإمنا قلنا إن القضايا البديهية إذا مل تكن باختياره مل تكن القضايا النظرية باختياره وذلك ألن لزوم هذه النظريات 
  يكون واجبا أو اليكون عن تلك الضروريات إما أن 

  فإن مل يكن واجبا مل يكن ذلك استدالال يقينيا ألنا 

إذا استدللنا بدليل مركب من مقدمات ومل يكن املطلوب واجب اللزوم عن تلك املقدمات كان اعتقاد وجود ذلك 
  املطلوب يف هذه احلالة اعتقادا تقليديا ال يقينيا 



  وإذا كان ذلك واجبا فنقول 
ك املقدمات البديهية امتنع حصول هذه القضايا االستداللية وعند حصول تلك البديهيات جيب قبل حصول تل

  حصول هذه االستدالليات فإذن هذه االستدالليات يف جانيب النفي واإلثبات ال تكون باختيار املكلف 
يف هذه املسألة وباهللا  وأذا ثبت هذا ثبت أن التكليف هبا تكليف مبا ليس يف الوسع فهذا جمموع الوجوه املذكورة

  التوفيق 

  املسألة الثانية

  قال أكثر أصحابنا وأكثر املعتزلة األمر بفروع الشرائع ال يتوقف على حصول اإلميان 
  وقال مجهور أصحاب أيب حنيفة رمحة اهللا عليه يتوقف عليه وهو قول الشيخ أيب حامد االسفراييين من فقهائنا 

  واهي دون األوامر فإنه يصح انتهاؤهم عن املنهيات واليصح إقدامهم على املأمورات ومن الناس من قال تتناوهلم الن
واعلم أنه ال أثر هلذا االختالف يف األحكام املتعلقة بالدينا ألنه ما دام الكافر كافرا ميتنع منه اإلقدام على الصالة 

  وإذا أسلم مل جيب عليه القضاء 
خرة فإن الكافر إذا مات على كفره فال شك أنه يعاقب على كفره وهل وإمنا تأثري هذا االختالف يف أحكام اآل

  يعاقب مع ذلك على تركه الصالة والزكاة وغريمها أم ال 
  وال معنىلقولنا إهنم مأمورون هبذه العبادات إال 

  أهنم كما يعاقبون على ترك اإلميان يعاقبون أيضا بعقاب زائد على ترك هذه العبادات 
  ل إهنم ال يعاقبون إال على ترك اإلينمان وهذه دقيقة ال بد من معرفتها ومن أنكر ذلك قا

  لنا وجوه

  األول أن املقتضى لوجوب هذه العبادات قائم والوصف املوجود وهو الكفر ال يصلح مانعا فوجب القول بالوجوب 
 على الناس حج البيت من إمنا قلنا إن املقتضى موجود لقوله تعاىل يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقوله تعاىل وهللا

  استطاع إليه سبيال 

  وال شك يف أن هذه النصوص عامة يف حق الكل 
وإمنا قلنا إن الكفر ال يصلح أن يكون مانعا ألن الكافر متمكن من اإلتيان باإلميان أوال حىت يصري متكمنا من 

  يق الرسول واحملدث مأمور بالصالة اإلتيان بالصالة والزكاة بناء عليه وهبذا الطريق قلنا الدهري مكلف بتصد
  فثبت أن املقتضي قائم واملعارض غري مانع فوجب القول بالوجوب 

  الدليل الثاين

  قوله تعاىل ما سلككم يف سقر قالوا مل نك من املصلني وهذا يدل على أهنم يعاقبون على ترك الصالة 
  لك باطال لبينه اهللا تعاىل فإن قيل هذه حكاية قول الكفار فال يكون حجة فإن قلت لو كان ذ



قلت ال نسلم وجوب ذلك فإنه تعاىل حكى عنهم أهنم قالوا واهللا ربنا ما كنا مشركني ما كنا نعمل من سوء يوم 
  يبعثهم اهللا مجيعا فيحلفون له كما حيلفون لكم مث إنه تعاىل ما كذهبم يف هذه املواضع فعلمنا أن تكذيبهم غري واجب 

  ال جيوز أن يقال العذاب على جمرد التكذيب لقوله تعاىل وكنا نكذب بيوم الدين  سلمنا أنه جحة لكن مل

والدليل عليه أن التكذيب سبب مستقل باقتضاء دخول النار وإذا وجد السبب املستقل باقتضاء احلكم مل جيز إحالته 
  على غريه 

صلني معناه مل نك من املؤمنني ألن اللفظ سلمنا أن العذيب واقع على مجيع األمور املذكورة لكن قوله مل نك من امل
  حمتمل والدليل دل عليه 

  أما اللفظ حمتمل فلما روي يف احلديث هنيت عن قتل املصلني ويقال قال أهل الصالة 

  واملراد منه املسلمون 
ن وأما أن الدليل دل عليه فألن أهل الكتاب داخلون يف هذه اجلملة مع أهنم كانوا يصلون ويتصدقون ويؤمنو

بالغيب ولو كان املراد من مل يأت بالصالة والزكاة لكانوا كاذبني فيه فعلمنا أن املراد أهنم ما كانوا من أهل الصالة 
  والزكاة 

سلمنا أن التعذيب على ترك الصالة لكن قوله مل نك من املصلني جيوز أن يكون إخبارا عن قوم ارتدوا بعد إسالمهم 
  نه واقعة حال فيكفي يف صدقه صورة واحدة مع أهنم ما صلوا حال إسالمهم أل

سلمنا عمومه يف حق الكفار و لكن الوعيد ترتب على فعل الكل فلم قلت إنه حاصل على كل واحد من تلك 
  األمور 

  واجلواب أن اهللا تعاىل ملا حكى عن الكفار تعليلهم دخول النار بترك الصالة

عاىل ما بني كذهبم فيها مل يكن يف روايتها فائدة وكالم اهللا وجب أن يكون ذلك صدقا ألنه لو كان كذبا مع أنه ت
  تعاىل مىت أمكن محله على ما هو أكثر فائدة وجب ذلك 

وأما املواضع اليت كذبوا فيها مع أن اهللا تعاىل ما بني كذهبم فيها فذاك الستقالل العقل مبعرفة كذهبم فيها فتكون 
  ابرهتم وعنادهم يف الدنيا واآلخرة الفائدة من ذكر تلك األشياء بيان هناية مك

وأما ها هنا فلما مل يكن العقل مستقال مبعرفة كذهبم واهللا تعاىل مل يبني لنا ذلك فلو كانوا كاذبني فيه مل حيصل منه 
  غرض أصال فتكون اآلية عرية عن الفائدة 

  قوله العلة هي التكذيب بيوم الدين 
األثر يف اقتضاء هذا احلكم وذلك باطل ألن اهللا تعاىل رتب احلكم عليها قلنا لو كان كذلك لكان سائر القيود عدمي 

  أوال يف قوله تعاىل قالوا مل نك من املصلني ومل نك نطعم املسكني 
  قوله ملا وجد السبب املستقل مل جيز إحالة احلكم على غريه 

موع هذه األمور وإن كان جمرد قلنا لعل احلصول يف املوضع املعني من اجلحيم ما كان جملرد التكذيب بل جمل
  التكذيب سببا لدخول مطلق اجلحيم 

  قوله املراد من قوله مل نك من املصلني أي مل نك من املؤمنني 



  قلنا هذا التأويل ال يتأيت يف قوله ومل نك نطعم املسكني 
  قوله أهل الكتاب صلوا وأطعموا 

  ليت يف شرعنا ال اليت يف شرع غرينا قلنا الصالة يف عرف الشرع عبارة عن األفعال املخصوصة ا
  قوله جاز أن يكون املراد منه قوما ارتدوا بعد إسالمهم 

قلنا إن قوله سبحانه وتعاىل قالوا مل نك من املصلني هو جواب اجملرمني املذكورين يف قوله يتساءلون عن اجملرمني 
  وذلك عام يف حق الكل 

  الدليل الثالث

  مع اهللا إهلا آخر إىل قوله يضاعف له قوله تعاىل والذين ال يدعون 

  العذاب يوم القيامة وكذلك قوله فال صدق وال صلى ولكن كذب وتوىل ذمهم على ترك الكل 
  وكذلك قوله تعاىل ويل للمشركني الذين ال يؤتون الزكاة 

  الدليل الرابع

  الكافر يتناوله النهي فوجب أن يتناوله األمر 
  ألنه حيد على الزنا وإمنا قلنا إنه يتناوله النهي 

وإمنا قلنا إنه إذا تناوله النهي وجب أن يتناوله األمر ألنه إمنا يتناوله النهي ليكون متمكنا من االحتراز عن املفسدة 
احلاصلة بسبب اإلقدام على املنهي عنه فوجب أن يتناوله األمر ليكون متمكنا من استيفاء املصلحة احلاصلة بسبب 

  به اإلقدام على املأمور 
  فإن قيل ال نسلم أنه يتناوله النهي وأما احلد فذاك ألنه التزم إحكامنا 

  سلمنا لكن الفرق بني األمر والنهي هو أنه 

  مع كفره ميكنه االنتهاء عن املنهيات وال ميكنه مع كفره اإلتيان باملأمورات 

  واجلواب عن األول

  أن من أحكام شرعنا أن ال حيد أحد بالفعل املباح 

  لثاين أن قولكم الكافر املكلف ميكنه االنتهاء عن املنهيات إن عنيتموعن ا

  به أنه يتمكن من تركها من غري اعتبار النية فهو أيضا متمكن من فعل املأمورات من غري اعتبار النية 
ان وإن عنيتم به أنه متمكن من االنتهاء عن املنهيات لغرض امتثال قول الشارع فمعلوم أن ذلك حال عدم اإلمي

  متعذر 



فاحلاصل أن املأمور واملنهي استويا يف أن اإلتيان هبما من حيث الصورة ال يتوقف على اإلينما واإلتيان هبما لغرض 
  امتثال حكم الشارع يتوقف يف كليهما على اإلينما فبطل الفرق الذي ذكروه 

  واحتج املخالف بأمرين 

  أحدمها

  إما حال الكفر أو بعده  أنه لو وجبت الصالة على الكافر لوجبت عليه
  واألول باطل ألن اإلتيان بالصالة يف حال الكفر ممتنع واملمتنع ال يكون مأمورا به 

  والثاين باطل إلمجاعنا على أن الكافر إذا أسلم فإنه ال يؤمر بقضاء ما فاته من الصالة يف زمان الكفر 

  وثانيهما

ا كما يف حق املسلم واجلامع تدارك املصلحة املتعلقة بتلك لو وجبت هذه العبادات على الكافر لوجب عليه قضاؤه
  العبادات 

  وملا مل يكن األمر كذلك علمنا أهنا غري واجبة عليه 

  واجلواب عن األول

أنا بينا أنه ال تظهر فائدة هذا اخلالف يف األحكام الدنيوية إمنا تظهر فائدته يف األحكام األخروية وهي أنه هل يزداد 
  بسبب تركه هلذه العبادات وما ذكرمتوه من الداللة ال يتناول هذا املعىن عقاب الكافر 

  وعن الثاين

  إنه ينتقض باجلمعة 
  مث الفرق أن إجياب القضاء على من أسلم بعد كفره ينفره عن اإلسالم المتداد ايام الكفر خبالف املسلم واهللا أعلم 

  املسألة الثالثة

  اإلجزاء  يف ان اإلتيان باملأمور به هل يقتضي
  قبل اخلوض يف املسألة ال بد من تفسري اإلجزاء وقد ذكروا فيه تفسريين 

  أحدمها وهو األصح أن املراد من كونه جمزيا هو أن اإلتيان به كاف يف سقوط

  األمر 

  وإمنا يكون كافيا إذا كان مستجمعا جلميع األمور املعتربة فيه من حيث وقع اآلمر به 



  اإلجزاء سقوط القضاءوثانيهما أن املراد من 

  وهذا باطل ألنه لو أتى بالفعل عند اختالل بعض شرائطه مث مات مل يكن جمزئا مع سقوط الفضاء 
  وألن القضاء إمنا جيب بأمر متجدد على ما سيأيت 

  وألنا نعلل وجوب القضاء بأن الفعل األول ما كان جمزئا والعلة مغايرة للمعلول 
  ور به يقتضي اإلجزاء خالفا أليب هاشم وأتباعه إذا عرفت هذا فنقول فعل املأم

  لنا وجوه

  األول 
  أنه أتى مبا أمر به فوجب أن خيرج عن العهدة 

  إمنا قلنا إنه أتى مبا أمر به ألن املسألة مفروضة فيما إذا كان األمر كذلك 
   لذلك املأيت به أو لغريه وإمنا قلنا إنه يلزم أن خيرج عن العهدة ألنه لو بقي األمر بعد ذلك لبقي إما متناوال

  واألول باطل ألن احلاصل ال ميكن حتصيله 
والثاين باطل ألنه يلزم أن يكون األمر قد كان متناوال لغري ذلك الذي وقع مأتيا به ولو كان كذلك ملا كان املأيت به 

  متام متعلق األمر وقد فرضناه كذلك هذا خلف 

  الثاين

  له ثانيا وثالثا أو ينقضي عن عهدته مبا ينطلق عليه االسم أنه ال خيلو إما أنه جيب عليه فع

  واألول باطل ملا بينا أن األمر ال يفيد التكرار 
  والثاين هو املطلوب ألنه ال معىن لإلجزاء إال كونه كافيا يف اخلروج عن عهدة األمر 

  الثالث

  ت ال جيزىء عنك ولو قال ذلك لعد متناقضا أنه لو مل يقتض اإلجزاء لكان جيوز أن يقول السيد لعبده إفعل وإذا فعل
  احتج املخالف بوجوه 

  أحدها

  أن النهي ال يدل على الفساد مبجرده فاألمر وجب أن ال يدل على اإلجزاء مبجرده 

  وثانيها



إن كثريا من العبادات جيب على الشارع فيها إمتامها واملضي فيها وال جتزيه عن املأمور به كاحلجة الفاسدة والصوم 
  الذي جامع فيه 

  وثالثها

أن األمر بالشيء ال يفيد إال كونه مأمورا به فأما أن اإلتيان يكون سببا لسقوط التكليف فذلك ال يدل عليه جمرد 
  األمر 

  واجلواب عن األول

 أنا إن سلمنا أن النهي ال يدل على الفساد لكن الفرق بينه وبني األمر أن نقول النهي يدل على أنه منعه من فعله
  وذلك ال ينايف أن نقول إنك لو أتيت به جلعله اهللا سببا حلكم آخر 

أما األمر فال داللة فيه إال على اقتضاء املأمور به مرة واحدة فإذا أتى به فقد أتى بتمام املقتضى فوجب أن ال يبقى 
  األمر بعد ذلك مقتضيا لشيء آخر 

  لوارد بإمتامها وغريوعن الثاين أن تلك األفعال جمزئة بالنسبة إىل األمر ا

جمزئة بالنسبة إىل األمر األول ألن األمر األول اقتضى إيقاع املأمور به ال على هذا الوجه الذي وقع بل على وجه 
  آخر وذلك الوجه بعد مل يوجد 

  وعن الثالث 
  اهللا أعلم أن اإلتيان بتمام املأمور به يوجب أن ال يبقى األمر مقتضيا بعد ذلك وذلك هو املراد باإلجزاء و

  املسألة الرابعة

  اإلخالل باملأمور به هل يوجب فعل القضاء أم ال 
  هذه املسألة هلا صورتان 

  الصورة األوىل

  األمر املقيد كما إذا قال إفعل يف هذا الوقت فلم يفعل حىت مضى ذلك الوقت فاألمر 

  األول

  هل يقتضي إيقاع ذلك الفعل فيما بعد ذلك الوقت 
  احلق ال لوجهني 

  األول 



أن قول القائل لغريه إفعل هذا الفعل يوم اجلمعة ال يتناول ما عدا يوم اجلمعة وما ال يتناولة األمر وجب أن ال يدل 
  عليه بإثبات وال بنفي بل لو كان قوله إفعل هذا الفعل يوم اجلمعة موضوعا يف اللغة لطلب الفعل يف 

م اجلمعة لزمه الفعل فيما بعده ولكن على هذا التقدير يكون الدال يوم اجلمعة وإال ففيما بعدها فها هنا إذا تركه يو
على لزوم الفعل فيما بعد يوم اجلمعة ليس جمرد طلب الفعل يوم اجلمعة بل كون الصيغة موضوعة لطلب يوم 

  اجلمعة وسائر األيام 
  يقاعه بعد ذلك وال نزاع يف هذه الصورة وإمنا النزاع يف أن جمرد طلب الفعل يوم اجلمعة ال يقتضي إ

  الثاين

أن أوامر الشرع تارة مل تستعقب وجوب القضاء كما يف صالة اجلمعة وتارى استعقبته ووجود الدليل مع عدم 
  املدلول خالف 

  األصل فوجب أن يقال إن إجياب الشيء ال إشعار له بوجوب القضاء وعدم وجوبه 
  لزمك خالف الظاهر  فإن قلت إنك ملا جعلته غري موجب للقضاء فحيث وجب القضاء

  قلت عدم إجياب القضاء غري وإجياب عدم القضاء غري وخمالفة الظاهر إمنا تلزم من الثاين وأنا ال أقول به 
أما على التقدير األول فغايته أنه دل دليل منفصل على أمر مل يتعرض له الظاهر بنفي وال إثبات وذلك ال يقتضي 

  خالف الظاهر 

  الصورة الثانية

  ملطلق وهو أن يقول افعل وال يقيده األمر ا

  بزمان معني فإذا مل يفعل املكلف ذلك يف أول أوقات اإلمكان فهل جيب فعله فيما بعده أو حيتاج إىل دليل 
  أما نفاة الفور فإهنم يقولون األمر يقتضي الفعل مطلقا فال خيرج عن العهدة إال بفعله 

  عد ذلك وهو قول أيب بكر الرازي وأما مثبتوه فمنهم من قال إنه يقتضي الفعل ب
  ومنهم من قال ال يقتضيه بل ال بد يف ذلك من دليل زائد 

  ومنشأ اخلالف أن قول القائل لغريه افعل كذا هل معناه إفعل يف الزمان الثاين فإن عصيت ففي الثالث فإن عصيت 

  ن الثالث والرابع ففي الرابع على هذا أبدا أو معناه افعل يف الثاين من غري بيان حال الزما
  فإن قلنا باألول اقتضى األمر الفعل يف سائر األزمان 
  وإن قلنا بالثاين مل يقتضه فصارت هذه املسألة لغوية 

  واحتج من قال إنه ال بد من دليل منفصل بأن قوله إفعل قائم مقام قوله إفعل يف الزمان الثاين 
ن الثاين مل يكن ذلك القول سببا لوجوب الفعل يف الزمان الثالث وقد بينا أنه إذا قيل له ذلك وترك الفعل يف الزما
  فكذا ها هنا ضرورة أنه ال تفاوت بني اللفظتني 



واحتج أبو بكر الرازي على قوله بأن لفظ إفعل يقتضي كون املأمور فاعال على اإلطالق وهذا يوجب بقاءاألمر ما 
  مل يصر املأمور فاعال 

مور به ووجوبه يقتضي كونه على الفور وإذا أمكن اجلمع بني موجبيهما مل يكن لنا وأيضا األمر اقتضى وجوب املأ
إبطال أحدمها وقد أمكن اجلمع بينهما بأن نوجب فعل املأمور به يف أول أوقات اإلمكان لئا ينتقض وجوبه فإن مل 

   أعلم يفعله أوجبناه يف الثاين ألن مقتضى األمر وهو كون املأمور فاعال مل حيصل بعد واهللا

  املسألة اخلامسة

  يف أن األمر باألمر بالشيءال يكون أمرا به 
احلق أن اهللا تعاىل إذا قال لزيد أوجب على عمرو كذا فلو قال لعمرو وكل ما أوجب عليك زيد فهو واجب عليك 

فالن عليك  كان األمر باألمر بالشيء أمرا بالشيءيف هذه الصورة ولكنه باحلقيقة إمنا جاء من قوله كل ما أوجب
  فهو واجب عليك 

أما لو مل يقل ذلك مل جيب كما يف قوله عليه الصالة و السالم مروهم بالصالة وهم أبناء سبع فإن ذلك ال يقتضي 
  الوجوب على الصيب واهللا أعلم 

  املسألة السادسة

  األمر باملاهية ال يقتضي األمر بشيء من جزئياهتا 
ا ببيعه بالغنب الفاحش وال بالثمن املساوي ألن هذين النوعني يشتركان يف كقوله بع هذا الثوب ال يكون هذا أمر

مسمى البيع ويتمري كل واحد منهما عن صاحبه خبصوص كونه واقعا بثمن املثل وبالغنب الفاحش وما به االشتراك 
  غري ما به االمتياز وغري مستلزم له 

به ميتاز كل واحد من النوعني عن اآلخر ال بالذات وال فاألمر بالبيع الذي هو جهة االشتراك ال يكون أمرا مبا 
  باالستلزام 

  وإذا كان كذلك فاألمر باجلنس ال يكون البته أمرا بشيءمن أنواعه 
  بل إذا دلت القرينة على الرضا ببعض األنواع محل اللفظ عليه 

ع بثمن املثل لقيام القرينة الدالة على ولذلك قلنا الوكيل بالبيع املطلق ال ميلك البيع بغنب فاحش وإن كان ميلك البي
  الرضا به بسبب العرف 

  وهذه قاعدة شرعية برهانية ينحل هبا كثري من القواعد الفقهية إن شاء اهللا واهللا أعلم 

  النظر الرابع يف املأمور وفيه مسائل

  املسألة األوىل 
ون مأمورا فإنه معلوم الفساد بالضرورة بل قال أصحابنا املعدوم جيوز أن يكون مأمورا ال مبعىن أنه حال عدمه يك



  مبعىن أنه جيوز أن يكون األمر موجودا يف احلال مث إن الشخص الذي سيوجد بعد ذلك يصري مأمورا بذلك األمر 
  وأما سائر الفرق فقد أنكروه 

  لنا

ما كان موجودا إال أن الواحد منا حال وجوده يصري مأمورا بأمر الرسول صلى اهللا عليه و سلم مع أن ذلك األمر 
  حال عدمنا 

وكذلك ال يبعد أن يقوم بذات أالب طلب تعلم العلم من الولد الذي سيوجد وأنه لو قدر بقاء ذلك الطلب حىت 
وجد الولد صار الولد مطالبا بذلك الطلب فكذا املعىن القائم بذات اهللا تعاىل الذي هو اقتضاء الطاعة من العباد 

  وجدوا يصريون مطالبني بذلك الطلب  معىن قدمي وأن العباد إذا
فإن قيل أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم غري الزم على أحد بل هو عليه الصالة و السالم أخرب أن اهللا تعاىل يأمر كل 

  واحد من املكلفني عند وجوده فيصري ذلك إخبارا 

  عن أن اهللا تعاىل سيأمرهم عند وجودهم ال أن األمر حصل عند عدم املأمور 
سلمنا أن قول الرسول صلى اهللا عليه و سلم واجب الطاعة ولكن وجد هناك يف احلال من مسع ذلك األمر وبلغه 

  إلينا 
  أما يف األزل فلم يوجد أحد يسمع ذلك األمر وينقله إلينا فكان ذلك األمر عبثا 
لفعل من غري وجود املأمور عبث مث ما ذكرمتوه معارض بدليل آخر وهو أن األمر عبارة عن إلزام الفعل ويف إلزام ا

  فإن من جلس يف الدار يأمر وينهي من غري حضور مأمور ومنهي عد سفيها جمنونا وذلك على اهللا حمال 

  واجلواب

قوله أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم عبارة عن اإلخبار قلنا من أصحابنا من قال ذلك وكذلك أمر اهللا تعاىل عبارة 
  على من يترك الفعل الفالين  عن أخباره بنزول العقاب

  إال أن هذا مشكل من وجهني 

  أحدمها

أنا بينا فيما تقدم أنه لو كان األمر عبارة عن هذا اإلخبار لتطرق التصديق والتكذيب إىل األمر والمتنع العفو عن 
  العقاب على ترك الواجبات ألن اخللف يف خرب اهللا تعاىل حمال 

  الثاين

  ان إما أن خيرب نفسه وهو سفه أو غريه وهو حمال ألنه ليس هناك غريه أنه لو أخرب يف األزل لك
ولصعوبة هذا املأخذ ذهب عبداهللا بن سعيد بن كالب التميمي من أصحابنا إىل أن كالم اهللا تعاىل يف األزل مل يكن 



  أمرا وال هنيا مث صار فيما ال يزال كذلك 
  والنهي واخلرب فإذا سلمت حدوثها فقد قلت حبدوث الكالم  ولقائل أن يقول إنا ال نعقل من الكالم إال األمر

فإن ادعيت قدم شيء آخر فعليك البيان بإفادة تصوره مث إقامة الداللة على أن اهللا تعاىل موصوف به مث إقامة الداللة 
  على قدمه 

  وله أن يقول أعين بالكالم القدر املشترك بني هذه األقسام 
  بأن قاعدة واحلكمة مبنية على قاعدة احلسن والقبح وقد تقدم إفسادها  وميكن اجلواب عن أصل اإلشكال

  املسألة الثانية

  تكليف الغافل غري جائز للنص واملعقول 
  أما النص فقوله عليه الصالة و السالم رفع القلم عن ثالث 

ل باألحكام على كون اهللا وأما املعقول فهو أن فعل الشيء مشروط بالعلم به إذ لو مل يكن كذلك ملا أمكننا االستدال
  تعاىل عاملا 

  وإذا ثبت هذا فلو حصل األمر بالفعل حال عدم العلم به لكان ذلك تكليف ماال يطاق 
  واعلم أن الكالم يف هذه املسألة يتفرع على نفي تكليف ما ال يطاق 

  فاق فإن قيل ال نسلم أن فعل الشيء مشروط بالعلم به فإن اجلاهل قد يفعله على سبيل االت
  فإن قلت االتفاقي ال يكون دائما وال أكثريا 

  قلت ال نسلم فإن حكم الشيء حكم مثله فلما جاز 

  وجود الفعل مع عدم العلم به مرة واحدة جاز أيضا ثانية وثالثة فيلزم إمكان ذلك يف األكثر ودائما 
  األشخاص وإذا جاز ذلك فال استحالة يف أن يعلم اهللا تعاىل وقوع هذا اجلائز يف بعض 

  وإذا علم اهللا تعاىل ذلك منه مل يكن تكليفه بالفعل حال ماال يكون املكلف عاملا به نكليف ما ال يطاق 
  سلمنا ذلك لكنه معارض بأمور 

  أحدها

  أن األمر مبعرفة اهللا تعاىل وارد 
  احلاصل أو باجلمع فإما أن يكون ذلك األمر واردا بعد حصول املعرفة وذلك حمال ألنه يلزم األمر إما بتحصيل 

بني املثلني وهو حمال أو قبل حصول املعرفة لكن املأمور قبل أن يعرف األمر استحال منه أن يعرف األمر فإذن قد 
  توجه التكليف عليه حالة ماال ميكنه العلم بذلك وهو املطلوب 

  الثاين



قالء وطباعهم بل مامل يتأمل األنسان أن العلم بوجوب حتصيل معرفة اهللا تعاىل ليس علما ضروريا الزما لعقول الع
  ضربا من التأمل ال حيصل له العلم بالوجوب فنقول 

  علمه بوجوب الطلب إما أن حيصل قبل إتيانه بالنظر أو بعد إتيانه به 

فإن حصل قبل إتيانه بالنظر وهو قبل إتيانه بالنظر ال ميكنه أن يعلم ذلك الوجوب ألن العلم بالوجوب مشروط 
بذلك النظر وقبل اإليان بذلك النظر لو وجب عليه ذلك لوجب عليه يف وقت ال ميكنه أن يعلم كونه باإلتيان 

  واجبا عليه وذلك هو تكليف الغافل 
وإن حصل بعد إتيانه النظر فبعد اإلتيان بالنظر حصل العلم بالوجوب فلو وجب عليه يف هذا الوقت حتصيل العلم 

  جلمع بني املثلني بالوجوب لزم إما حتصيل احلاصل أو ا

  الثالث

  أن الصيب واجملنون والنائم غافلون عن الفعل مث إن أفعاهلم توجب الغرامات واألروش 

  الرابع

قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون خاطب السكران والسكران 
  غافل 

  فثبت أنه جيوز خطاب الغافل 

  واجلواب

ن ال ندعي أن وقوع الفعل من العبد مشروط بعلمه به بل ندعي أن اختيار املكلف فعال معينا لغرض اخلروج عن حن
  عهدة التكليف مشروط بالعلم به وهذا معلوم بالضروة وال يقدح فيه ما ذكرمتوه 

  وأما املعارضة األوىل فقد تقدم ذكرها يف مسألة تكليف ماال يطاق 
  س من زعم أن العلم بوجوب النظر ضروري وأما الثانية فمن النا

وهذا ضعيف ألن العلم بكون النظر يف اإلهليات مفيدا للعلم وبكونه معينا يف ذلك من أغمض املسائل وأدقها ألن 
مجهور العقالء وإن ساعدوا على كون النظر مفيدا للعلم يف اجلملة كما يف احلسابيات واهلندسيات لكنهم نازعوا يف 

  يدا للعلم يف اإلهليات وزعموا أن النظر فيها ال يفيد إال الظن كون النظر مف

  ومن سلم ذلك فقد قالوا كما أن النظر يفيد العلم فغريه ايضا قد يفيده وهو تصفية الباطن 
  وإذا كان العلم بوجوب النظر موقوفا على هذين املقامني النظريني واملوقوف على النظري أوىل أن يكون نظريا 

   ميكن ادعاء الضرورة يف ذلك فثبت أنه ال



  واعلم أن هذه احلجة تؤيد القول بتكليف ماال يطاق 
  وأما وجوب الغرامات فمعناه إما خطاب الويل بأدائها يف احلال أو خطاب الصيب بعد صريورته بالغا بأدائها 

  وأما اآلية فلها تأويالن 

  ا زال عقلهأحدمها أهنا خطاب مع من ظهرت منه مبادىء النشاط والطرب وم

وقوله حىت تعلموا ما تقولون معناه حىت يتكامل فيكم الفهم كما يقال للغضبان إصرب حىت تعلم ما تقول أي حىت 
  يسكن غضبك 

  وهذا ألنه ال يشتغل بالصالة إال مثل هذا السكران وقد يعسر عليه إمتام اخلشوع 
  الثاين أنه ورد اخلطاب به يف ابتداء اإلسالم قبل حترمي 

ر وليس املراد املنع من الصالة بل املنع من إفراط الشرب وقت الصالة كما يقال ال تقرب التهجد وأنت اخلم
  شبعان أي ال تشبع فيثقل عليك التهجد واهللا أعلم 

  املسألة الثالثة

  يف أن املامور جيب أن يقصد إيقاع املأمور به على سبيل الطاعة 
  ا األعمال بالنيات قالوا ويستثىن منه شيئان املعتمد فيه قوله صلى اهللا عليه و سلم إمن

  أحدمها

الواجب األول وهو النظر املعرف للوجوب فإنه ال ميكن قصد إيقاعه طاعة مع أن فاعله ال يعرف وجوبه عليه إال 
  بعد إتيانه به 

  الثاين

  إرادة الطاعة فإهنا لو افتقرت إىل إرادة أخرى لزم التسلسل 

  املسألة الرابعة

  كره على الفعل هل جيوز أن يؤمر به ويتركه يف أن امل
  املشهور أن اإلكراه إما أن ينتهي إىل حد اإلجلاء أو ال ينتهي إليه 

فإن انتهى إىل حد اإلجلاء امتنع التكليف ألن املكره عليه يعترب واجب الوقوع وضده يصري ممتنع الوقوع والتكليف 
  بالواجب واملمتنع غري جائز 

  اإلجلاء صح التكليف به  وإن مل ينته إىل حد
  ولقائل أن يقول اإلكراه ال ينايف التكليف ألن الفعل إما أن يتوقف غلى الداعي أو ال يتوقف 



فإن توقف فقد بينا فيما تقدم أنه ال بد من انتهاء الدواعي إىل داعية حتصل فيه من قبل غريه وان حصول الفعل عند 
  حصول تلك الداعية واجب 

  ليف تكليفا مبا وجب وقوعه أو مبا امتنع وقوعه فحينئذ يكون التك
  وإذا جاز ذلك فلم ال جيوز مثله يف اإلكراه 

وأما إن مل يتوقف على الداعي كان رجحان الفعل على الترك أو بالعكس اتفاقيا واالتفاقي ال يكون باختيار املكلف 
  يف اإلكراه  وإذا جاز التكليف هناك مع أنه ليس باختيار املكلف فلم ال جيوز مثله

  فإن قلت ما الذي أردت بكون الفعل اتفاقيا 
إن عنيت به أنه حصل ال بقدرة القادر فهو ممنوع وذلك ألن املؤثر فيه عندنا هو القادر لكن القادر عندنا ميكنه أن 

  يرجح أحد مقدوريه به على اآلخر من غري مرجح 
  وإن عنيت به أمرا آخر فال بد من بيانه 

موصوفا بكونه قادرا على هذا الفعل مع أن هذا الفعل ما كان موجودا فلما وجد هذا الفعل فإما قلت الرجل كان 
  أن يكون ألنه حدث أمر آخر وراء كونه قادرا الذي كان حاصال قبل ذلك أو ليس كذلك 

ه هذا فإن حدث كان حدوث الفعل عن القادر متوقفا على أمر آخر سوى كونه قادرا وقد فرضناه ليس متوقفا علي
  خلف 

وإن مل حيدث البتة أمر كان حدوث هذا الفعل يف بعض أزمنة كونه قادرا دون ما قبله وما بعده ليس ألمر حصل يف 
  جانب القادر حىت يؤمر به أو ينهى عنه بل كان ذلك حمض االتفاق فيكون يف هذه احلالة تكليفا له مبا ليس يف وسعه 

  ف وإذا ثبت ذلك بطل قوهلم املكره غري مكل
  واعلم أن هذه القاعدة قد ذكرناها يف هذا الكتاب مرارا وسنذكرها بعد ذلك وما ذاك إال ألن أكثر القواعد 

  مبين عليها وال جواب عنها إال بتسليم أنه يفعل اهللا ما يشاء وحيكم ما يريد 

  املسألة اخلامسة

لك فال أمر بل هو إعالم له بأنه يف الزمان ذهب أصحابنا إىل أن املأمور إمنا يصري مأمورا حال زمان الفعل وقبل ذ
  الثاين سيصري مأمورا به 

  وقالت املعتزلة إنه إمنا يكون مأمورا بالفعل قبل وقوع الفعل 

  لنا

أنه لو امتنع كونه مأمورا حال حدوث الفعل المتنع كونه مأمورا مطلقا ألن يف الزمان األول لو امر بالفعل لكان 
  يف ذلك الزمان أو اليكون الفعل إما أن يكون ممكنا 

  فإن كان ممكنا فقد صار مأمورا بالفعل حال إمكان وقوعه 



  وإن مل يكن ممكنا كان مأمورا مبا ال قدرة له عليه وذلك عند اخلصم حمال 
  فإن قلت إنه يف الزمان األول مأمور ال بأن يوقع الفعل يف عني ذلك الزمان بل بأن يوقعه يف الزمان الثاين منه 

قولك إنه يف الزمان اآلول مأمور بأن يوقع الفعل يف الزمان الثاين إن عنيت به أن كونه موقعا للفعل ال حيصل قلت 
إال يف الزمان الثاين ففي الزمان األول مل يكن موقعا البتة لشيء وليس هناك إال نفس القدرة فيمتنع أن يكون يف 

  ذلك الزمان مأمورا بشيء 
  حيصل يف والزمان األول والفعل يوجد يف الزمان الثاين فنقول  وإن عنيت به أن كونه موقعا

كونه موقعا إما أن يكون نفس القدرة أو أمرا زائدا عليها فإن كان نفس القدرة مل يكن لكونه موقعا للفعل معىن إال 
  حمض كونه قادرا فيعود القسم األول 

ع ذلك الزائد يف الزمان األول واألمر إمنا توجه عليه وإن كان أمرا زائدا عليها فحينئذ تكون القدرة مؤثرة يف وقو
يف الزمان األول بإيقاع ذلك الزائد وذلك الزائد واقع يف الزمان األول فاآلمر ال يكون آمرا بالشيء إال حال 

  وقوعه ال قبله 

إال لكان ذلك احتج اخلصم بأن املأمور بالشيء جيب أن يكون قادرا عليه وال قدرة على الفعل حال وجود الفعل و
  حتصيال للحاصل وهو حمال 

فعلمنا أن القدرة على الفعل متقدمة على الفعل واألمر ال يتناول إال القادر والرجل ال يصري مأمورا بالفعل إال قبل 
  وقوعه 

ائر واجلواب القدرة مع الداعي مؤثرة يف وجود الفعل ومستلزمة له وال امتناع يف كون املؤثر مقارنا لألثر كما يف س
  املؤثرات املوجبة واهللا اعلم 

  املسألة السادسة

  املأمور به إذا كان مشروطا بشرط فاآلمر إما أن يكون غري عامل بعدم الشرط أو ال يكون 

أما األول فكما إذا قال السيد لعبده صم غدا فإن هذا مشروط ببقاء العبد غدا وهو جمهول لآلمر فها هنا األمر 
  املأمور قادرا على الفعل  حتقق يف احلال يشرط بقاء

وأما الثاين فكما إذا علم اهللا تعاىل أن زيدا سيموت غدا فهل يصح أن يقال إن اهللا تعاىل أمره بالصوم غدا يشرط أن 
  يعيش غدا مع أنه يعلم أنه ال يعيش غدا 

  قطع القاضي أبو بكر والغزايل رمحهما اهللا تعاىل به وأباه مجهور املعتزلة 
أن شرط األمر بقاء املأمور فالعامل بأن املأمور ال يبقى عامل بفوات شرط األمر فاستحال مع ذلك حجة املنكرين 
  حصول األمر 

قال اجملوزون ال نزاع يف أنه ال جيوز أن يقول للميت حال كونه ميتا إفعل لكن مل ال جيوز أن يقال يف احلال ملن يعلم 
فيه من املصاحل الكثرية فإن املكلف قد يوطن النفس على أن سيموت غدا إفعل غدا إن عشت بل هو جائز ملا 

  االمتثال ويكون ذلك التوطني نافعا له يوم املعاد ونافعا له يف الدنيا ألنه ينحرف به يف احلال عن الفساد 



وهذا كما أن السيد قد يستصلح عبده بأوامر ينجزها عليه مع عزمه على نسخ األمر امتحانا للعبد وقد يقول 
  لغريه وكلتك بيع العبد غدا مع علمه بأنه الرجل 

  سيعزله عن ذلك غدا ملا أن غرضه منه استمالة الوكيل أو امتحانه يف أمر ذلك العبد 
ومأخذ النزاع يف هذه املسألة أن اجملوزين قالوا األمر تارة حيسن ملصاحل تنشأ من نفس األمر ال من املأمور به وتارة 

  ملصاحل تنشأ من املأمور به 
  أما املانعون فقد اعتقدوا أن األمر ال حيسن إال ملصلحة تنشأ من املأمور به و

  ومتام تقريره سيظهر يف مسألة أنه جيوز النسخ قبل مضي مدة االمتثال واهللا أعلم 

  القسم الثالث يف النواهي وفيه مسائل

  املسألة األوىل

  للوجوب ظاهر النهي التحرمي وفيه املذاهب اليت ذكرناها يف أن األمر 

  لنا

  قوله تعاىل وما هناكم عنه فانتهوا أمر 

  باالنتهاء عن املنهي عنه واألمر للوجوب فكان االنتهاء عن املنهي واجبا 
  وذلك هو املراد من قولنا النهي للتحرمي واهللا أعلم 

  املسألة الثانية

  املشهور أن النهي يفيد التكرار 
  ومنهم من أباه وهو املختار 

  لنا

  قد يراد منه التكرار وهو متفق عليه أن النهي 
  وقد يراد منه املرة الواحدة كما يقول الطبيب للمريض 

الذي شرب الدواء ال تشرب املاء وال تأكل اللحم أي يف هذه الساعة ويقول املنجم ال تفصد وال خترج إىل 
ك واجملاز خالف األصل فوجب الصحراء أي يف هذا اليوم ويقول الوالد لولده التلعب أي يف هذا اليوم واالشترا

  جعل النهي حقيقة يف القدر املشترك 

  الثاين



أنه يصح أن يقال ال تأكل السمك أبدا وأن يقال ال تأكل اللحم يف هذه الساعة وأما يف الساعة األخرى فكل 
  واألول ليس بتكرار والثاين ليس بنقض 

  فثبت أن النهي ال يفيد التكرار 

  احتج املخالف بأمور

   أحدها
  أن قوله ال تضرب يقتضي امتناع املكلف من إدخال 

ماهية الضرب يف الوجود واالمتناع من إدخال هذه املاهية يف الوجود إمنا يتحقق إذا امتنع من إدخال كل أفرادها 
يف الوجود إذ لو أدخل فردا من أفرادها يف الوجود وذلك الفرد مشتمل على املاهية فحينئذ يكون قد أدخل تلك 

  هية يف الوجود وذلك ينايف قولنا إنه امتنع من إدخال تلك املاهية يف الوجود املا

  وثانيها

أن قوله ال تضرب يعد يف عرف اللغة مناقضا لقوله إضرب ألن متام قولنا إضرب حاصل يف قولنا ال تضرب مع 
فيد االنتهاء أيضا زيادة حرف النهي لكن قولنا إضرب يفيد طلب الضرب مرة واحدة فلو كان قولنا ال تضرب ي

  مرة واحدة ملا تناقضا ألن النفي واإلثبات يف وقتني ال يتناقضان 

  فلما كان مفهوم النهي مناقضا ملفهوم األمر وجب أن يتناول النهي كل األوقات حىت تتحقق املنافاة 

  وثالثها

  فوجب املصري إليه  أن قوله ال تضرب ال ميتنع محله على التكرار وقد دل الدليل على محله على التكرار
  إمنا قلنا إنه ال ميتنع محله على التكرار ألن كون اإلنسان ممتنعا عن فعل املنهي عنه أبدا ممكن وال عسر فيه 

  وأما أن الدليل دل عليه فألنه ليس يف الصيغة داللة على وقت دون وقت فوجب احلمل على الكل دفعا لإلمجال 
  كرار إلفضائه إىل املشقة خبالف األر فإنه ميتنع محله على الت

  واجلواب عن األول

إنه ال نزاع يف أن النهي يقتضي امتناع املكلف عن إدخال تلك املاهية يف الوجود ولكن االمتناع عن إدخال تلك 
  املاهية يف الوجود قدر مشترك بني االمتناع عنه دائما وبني االمتناع عنه ال دائما كما تقدم بيانه 

  لقدر املشترك ال داللة له على ما به ميتاز كل واحد من القسمني عن الثاين واللفظ الدال على ا
  فإذن ال داللة يف هذا اللفظ على الدوام البتة 

  وعن الثاين



  إنك إن أردت بقولك إن األمر والنهي دال على مفهومني متناقضني أن هذا يدل على اإلثبات وذلك يدل 

اإلثبات ال يتنافيان إال بشرط احتاد الوقت فإن قولك زيد قائم زيد ليس على النفي فهذا مسلم ولكن جمرد النفي و
بقائم ال يتناقضان ألنه مىت صدق اإلثبات يف وقت واحد فقد صدق اإلثبات ومىت صدق النفي يف وقت آخر فقد 

  صدق النفي 
  يتناقضا البتة  ومعلوم أن اإلثبات يف وقت ال ينايف النفي يف وقت آخر فمطلق اإلثبات والنفي وجب أن ال

  وعن الثالث

  أن النهي ال داللة فيه إال على مسمى االمتناع فحيث حتقق هذا املسمى فقد وقع اخلروج عن عهدة التكليف 

  تنبيه

  إن قلنا إن النهي يفيد التكرار فهو يفيد الفور ال حمالة وإال فال 

  املسألة الثالثة

  نه معا والفقهاء قالوا جيوز ذلك إذا كان للشيء وجهان الشيء الواحد ال جيوز أن يكون مأمورا به منهيا ع

  لنا

  أن املأمور به هو الذي طلب حتصيله من املكلف وأقل مراتبه رفع احلرج عن الفعل 
  واملنهي عنه هو الذي مل يرفع احلرج عن فعله فاجلمع بينهما ممتنع إال على القول بتكليف ما ال يطاق 

  ق يف الشيء الواحد من الوجه الواحد فإن قيل هذا االمتناع إمنا يتحق
إما الشيء ذو الوجهني فلم ال جيوز أن يكون مأمورا به نظرا إىل أحد وجهيه منهيا عنه نظرا إىل الوجه اآلخر وهذا 

كالصالة يف الدار املغصوبة فإن هلا جهتني كوهنا صالة وكوهنا غصبا والغصب معقول دون الصالة وبالعكس فال 
ر هبا من حيث إهنا صالة وتعلق النهي هبا من حيث إهنا غصب ألن السيد لو قال لعبده خط هذا جرم صح تعلق األم

الثوب وال تدخل هذه الدار فإذا خاط الثوب ودخل الدار حسن من السيد أن يضربه ويكرمه ويقول أطاع يف 
  أحدمها وعصى يف اآلخر فكذا 

  ها تضمنت حتصيل أمرين أحدمها مطلوب واآلخر منهي عنه ما حنن فيه فإن هذه الصالة وإن كانت فعال واحدا ولكن
سلمنا أن ما ذكرته يدل على قولك لكنه معارض بوجه آخر وهو أن الصالة يف الدار املغصوبة صالة والصالة 

  مأمور هبا فالصالة يف الدار املغصوبة مأمور هبا 
ر املغصوبة صالة مكفئة والصالة املكفئة صالة مع وإمنا قلنا إن الصالة يف الدار املغصوبة صالة ألن الصالة يف الدا

  كيفية فيكون مسمى الصالة حاصال 
  وإمنا قلنا إن الصالة مأمور هبا لقوله تعاىل 



  وأقيموا الصالة 

  واجلواب

  أن الذي ندعيه يف هذا املقام أن األمر بالشيء الواحد والنهي عنه من جهة واحدة يوجب التكليف باحملال 
  تكليف باحملال جوزنا األمر بالشيء الواحد والنهي عنه من جهة واحدة مث إن جوزنا ال

  وإن مل جنوز ذلك مل جنوز هذا أيضا 
  فلنبني ما ادعيناه فنقول 

  متعلق األمر إما أن يكون عني متعلق النهي أو غريه 

واخلصم ال جيعل هذا  فإن كان األول كان الشيء الواحد مأمورا به منهيا عنه معا وذلك عني التكليف مبا ال يطاق
  النوع من التكليف من باب تكليف ماال يطاق 

  وإن كان الثاين فالوجهان إما أن يتالزما وإما أن ال يتالزما 
فإن تالزما كان كل واحد منهما من ضرورات اآلخر واألمر بالشيء أمر مبا هو من ضروراته وإال وقع التكليف مبا 

  ال يطاق 
املأمور كان مأمورا فيعود إىل ما ذكرنا من أنه يلزم كون الشيء الواحد مأمورا  وإذا كان املنهي من ضرورات

  ومنهيا معا 

وإن مل يتالزما كان األمر والنهي متعلقني بشيئني ال يالزم أحدمها صاحبه وذلك جائز إال أنه يكون غري هذه املسألة 
  اليت حنن فيها 

اآلخر يف اجلملة إال أهنما يف هذه الصورة اخلاصة صارا  فإن قلت مها شيئان جيوز انفكاك كل واحد منهما عن
  متالزمني 

قلت ففي هذه الصورة اخلاصة املنهي عنه يكون من لوازم املأمور به وما يكون من لوازم املأمور به يكون مأمورا به 
  فيلزم أن يصري املنهي عنه يف هذه الصورة مأمورا به وذلك حمال 

  هلم على سبيل اإلمجال فهذا برهان قاطع على فساد قو

أما على سبيل التفصيل فهو أن الصالة ماهية مركبة من أمور أحد تلك األمور احلركات والسكنات ومها ماهيتان 
مشتركتان يف قدر واحد من املفهوم وهو شغل احليز ألن احلركة عبارة عن شغل احليز بعد أن كان شاغال حليز آخر 

منة كثرية وهذان املفهومان يشتركان يف كون كل واحد منهما شغال للحيز والسكون عبارة عن شغل حيز واحد أز
  فإذن شغل احليز جزء جزء ماهية الصالة فيكون جزءا هلا ال حمالة 

وشغل احليز يف هذه الصالة منهي عنه فإذن أحد أجزاء ماهية هذه الصالة منهي عنه فيستحيل أن تكون هذه 
  ب أمر جبميع أجزائه الصالة مأمورا هبا ألن األمر باملرك

  فيكون ذلك اجلزء مأمورا به مع أنه كان منهيا عنه فيلزم يف الشيء الواحد أن يكون مأمورا به منهيا عنه وهو حمال 
  أما قوله كونه صالة وغصبا جهتان متباينتان يوجد كل واحد منهما عند عدم اآلخر 



أن مطلق الشغل جزء ماهية مطلق الصالة فكذلك الشغل  قلنا نعم ولكنا بينا أن شغل احليز جزء ماهية الصالة فكما
املعني يكون جزءا من ماهية الصالة املعينة فإذا كان هذا الشغل منهيا عنه وهذا الشغل جزء ماهية هذه الصالة كان 

  جزء هذه الصالة منهيا عنه وإذا كان جزؤها منهيا عنه استحال كون هذه الصالة مأمورا هبا 

ا لكن النزاع ليس يف الصالة من حيث إهنا صالة بل يف هذه الصالة وأما املثال الذي ذكروه بل الصالة مأمور هب
وهو أن يقول السيد لعبده خط هذا الثوب وال تدخل هذه الدار فهو بعيد ألن ها هنا الفعل الذي هو متعلق األمر 

  دمها والنهي عن اآلخر غري الفعل الذي هو متعلق النهي وليس بينهما مالزمة فال جرم صح األمر بأح
  إمنا النزاع يف صحة تعلق األمر والنهي بالشيء الواحد فأين أحدمها من اآلخر 

وأما املعارضة اليت ذكروها فمدار أمرها على أن قوله تعاىل أقيموا الصالة يفيد األمر بكل صالة فهذا مع ما فيه من 
  املقدمات الكثرية لو سلمناه لكن ختصيص 

  عقل غري مستبعد وما ذكرناه من الدليل عقلي قاطع فوجب ختصيصه به واهللا أعلم العموم بدليل ال

  تنبيه

الصالة يف الدار املغصوبة وإن مل تكن مأمورا هبا إال أن الفرض يسقط عندها ال هبا ألنا بينا بالدليل امتناع ورود 
  األمر هبا 

ة يف الدور املغصوبة وال طريق إىل التوفيق بيهما والسلف أمجعوا على أن الظلمة ال يؤمرون بقضاء الصلوات املؤدا
  إال ما ذكرناه وهو مذهب القاضي أيب بكر رمحه اهللا واهللا أعلم 

  املسألة الرابعة

  ذهب أكثر الفقهاء إىل أن النهي ال يفيد الفساد وقال بعض أصحابنا أنه يفيده 
  عامالت وهو املختار وقال أبو احلسني البصري إنه يفيد الفساد يف العبادات ال يف امل

واملراد من كون العبادة فاسدة أنه ال حيصل اإلجزاء هبا أما العبادات فالدليل على أن النهي فيها يدل على الفساد 
  أن نقول إنه بعد اإلتيان بالفعل املنهي عنه مل يأت مبا أمر به فبقي يف العهدة 

نهي عنه كما تقدم بيانه فلم يكن اإلتيان باملنهي عنه إتيانا باملامور إمنا قلنا إنه مل يأت مبا أمر به ألن املأمور به غري امل
  به 

وإمنا قلنا إنه وجب أن يبقى يف العهدة ألنه تارك للمأمور به وتارك املأمور به عاص والعاصي يستحق العقاب على ما 
  مر تقريره يف مسألة أن األمر للوجوب 

املنهي عنه سببا للخروج عن عهدة األمر فإنه ال تناقض يف أن يقول  فإن قيل مل ال جيوز أن يكون اإلتيان بالفعل
  الشارع هنيتك عن الصالة يف الثوب املغصوب ولكن إن فعلته أسقطت عنك الفرض بسببه 

  سلمنا أن ما ذكرته يدل على أن النهي يقتضي الفساد لكنه معارض بدليلني 

  األول



ظه أو مبعناه ومل يدل عليه يف الوجهني فوجب أن ال يدل على الفساد أن النهي لو دل على الفساد لدل عليه إما بلف
  أصال 

أما أنه ال يدل عليه بلفظه فألن اللفظ ال يفيد إال الزجر عن الفعل والفساد معناه عدم اإلجزاء وأحدمها مغاير 
  لآلخر 

  لشيء الزم فاللفظ الدال على وأما أنه ال يدل عليه مبعناه فألن الداللة املعنوية إمنا تتحقق إذا كان ملسمى ا

  الشيء دال على الزم املسمى بواسطة داللته على املسمى 
وها هنا الفساد غري الزم للمنع ألنه ال استبعاد يف أن يقول الشارع ال تصل يف الثوب املغصوب ولو صليت صحت 

املالزمة انتفت الداللة  صالتك وال تذبح الشاة بالسكني املغصوب ولو ذحبتها هبا حلت ذبيحتك وإذا مل حتصل
  املعنوية 

  الثاين

  لو اقتضى النهي الفساد لكان أينما حتقق النهي حتقق 

  الفساد لكن األمر ليس كذلك بدليل النهي عن الصالة يف األوقات املكروهة والوضوء باملاء املغصوب مع صحتهما 

  واجلواب

  عن العهدة  قوله مل ال جيوز أن يكون اإلتيان باملنهي عنه سببا للخروج
  قلنا ألنه إذا مل يأت باملأمور به بقي الطلب كما كان فوجب اإلتيان به وإال لزم العقاب بالدليل المذكور 

  قوله الصالة يف الثوب املغصوب منهي عنها مث إن اإلتيان هبا يقتضي اخلروج عن العهدة 
  قلنا الدليل الذي ذكرناه يقتضي أن ال خيرج اإلنسان 

  إال بفعل املأمور به إال أنه قد يترك العمل هبذا الدليل يف بعض الصور ملعارض  عن عهدة األمر
والفرق أن مماسة بدن اإلنسا للثوب ليست جزءا من ماهية الصالة وال مقدمة لشيء من أجزائها وإذا كان كذلك 

  كان آتيا بعني الصالة املأمور هبا من غري خلل يف ماهيتها أصال 
  أتى مع ذلك بفعل آخر حمرم ولكن ال يقدح يف اخلروج عن العهدة  أقصى ما يف الباب أنه

  أما املعارضة األوىل فجواهبا 
  أن النهي دل على أن املنهي عنه مغاير للمأمور به والنص دل 

على أن اخلروج عن عهدة األمر ال حيصل إال باإلتيان باملأمور به فيحصل من جمموع هاتني املقدمتني أن اإلتيان 
  عنه ال يقتضي اخلروج عن العهدة  باملنهي

  وأما املعارضة الثانية فنقول 
ال نسلم أن النهي يف الصور اليت ذكرمتوها تعلق بنفس ما تعلق به األمر بل باجملاور وحيث صح الدليل أن الفعل 

  املأيت به غري الفعل املنهي عنه فال نسلم أنه ال يفيد الفساد واهللا أعلم 



د من قولنا هذا البيع فاسد أنه ال يفيد امللك فنقول لو دل النهي على عدم امللك لدل عليه إما وأما املعامالت فاملرا
  بلفظه أو مبعناه 

  وال يدل عليه بلفظه ألن لفظ النهي ال يدل إال على الزجر 

صل امللك وال يدل عليه مبعناه أيضا ألنه ال استبعاد يف أن يقول الشارع هنيتك عن هذا البيع ولكن إن أتيت به ح
  كالطالق يف زمان احليض والبيع وقت النداء 

  وإذا ثبت أن النهي ال يدل على الفساد ال بلفظه وال مبعناه وجب أن ال يدل عليه أصال 
  فإن قيل هذا يشكل بالنهي يف باب العبادات فإنه يدل على الفساد 

  مث نقول ال نسلم أنه يدل عليه مبعناه وبيانه من وجهني 

  ل املنهي عنه معصية وامللك نعمةاألول أن فع

  واملعصية تناسب املنع من النعمة وإال الحت املناسبة فمحل االعتبار مجيع املناهي الفاسدة 

  الثاين أن املنهي عنه الجيوز أن يكون منشأ املصلحةاخلالصة أو الراجحة

  وإال لكان النهي منعا عن املصلحة اخلالصة أو الراجحة وإنه ال جيوز 
  امور ثالثة  بقي أحد

  وهو أن يكون منشأ املفسدة اخلالصة أو الراجحة أو املساوية 

وعلى التقديرين األولني وجب احلكم بالفساد ألنه إذا مل يفد احلكم أصال كان عبثا والعاقل ال يرغب يف العبث 
  ظاهرا فال يقدم عليه فكان القول بالفساد سعيا يف إعدام تلك املفسدة 

ث وهو التساوي كان الفعل عبثا واالشتغال بالعبث حمذور عند العقالء والقول بالفساد يفضي وعلى التقدير الثال
  إىل دفع هذا احملذور فوجب القول به 

  سلمنا أن ما ذكرته يدل على قولك لكنه معارض بالنص واإلمجاع واملعقول 
   أما النص فقوله عليه الصالة و السالم من أدخل يف ديننا ما ليس منه فهو رد

  واملنهي عنه ليس من الدين فيكون مردودا ولو كان سببا للحكم ملا كان مردودا 
  وأما اإلمجاع فهو أهنم رجعوا يف القول بفساد الربا وفساد نكاح املتعة إىل النهي 

  وأما املعقول فمن وجهني 

  األول

  أن النهي نقيض األمر لكن األمر يدل على اإلجزاء فالنهي يدل على الفساد 

  ينالثا



  أن النهي يدل على مفسدة خالصة أو راجحة والقول 

  بالفساد سعي يف إعدام تلك املفسدة فوجب أن يكون مشروعا قياسا على مجيع املناهي الفاسدة 

  واجلواب

  قوله يشكل بالنهي يف العبادات 
ه ال يفيد سائر االحكام واذا قلنا املراد من الفساد يف باب العبادات أهنا غري جمزئة واملراد منه يف باب املعامالت أن

  اختلف املعىن مل يتجه أحدمها نقضا على اآلخر 
  قوله امللك نعمة فال حتصل من املعصية 

  قلنا الكالم عليه وعلى الوجه الثاين مذكور يف اخلالفيات 

  وأما احلديث فنقول الطالق يف زمان احليض يوصف بأمرين 

  أحدمها أنه غري مطابق ألمراهللا تعاىل

  اين أنه سبب للبينونة والث
  أما األول فالقول به إدخال يف الدين ما ليس منه فال جرم كان ردا 

  وأما الثاين فلم قلت إنه ليس من الدين حىت يلزم منه أن يكون ردا فإن هذا عني املتنازع فيه 

النهي بدليل أهنم حكموا  وأما اإلمجاع فال نسلم أن الصحابة رضي اهللا عنهم رجعوا يف فساد الربا واملتعة إىل جمرد
  يف كثري من املنهيات بالصحة وعند ذلك ال بد وأن يكون أحد احلكمني ألجل القرينة وعليكم الترجيح 

  مث هو معنا ألنا لو قلنا إن النهي يدل على الفساد لكان احلكم بعدم الفساد يف بعض الصور تركا للظاهر 
ات الفساد يف بعض الصور لدليل منفصل تركا للظاهر فكان ما قلناه أما لو قلنا بأنه ال يقتضي الفساد مل يكن إثب

  أوىل 
  قوله األمر دل على اإلجزاء فوجب أن يدل النهي على الفساد 

قلنا هذا غري الزم إلمكان اشتراك املتضادات يف بعض الصور اللوازم ولو سلمنا ذلك لكان األمر ملا دل على 
  أن يدل على الفساد واهللا أعلم  اإلجزاء وجب أن اليدل النهي عليه ال

  املسألة اخلامسة

  يف أن النهي عن الشيء هل يدل على صحة املنهي عنه 
  الذين قالوا إن النهي عن التصرفات ال يدل على الفساد اختلفوا يف أنه هل يدل على الصحة 

  فنقل عن أيب حنيفة وحممد بن احلسن رمحهما اهللا 



جوا بالنهي عن الربا على انعقاده فاسدا وكذا يف نذر صوم يوم العيد أنه يدل على الصحة وألجل ذلك احت
  وأصحابنا أنكروا ذلك 

  لنا

  قوله صلى اهللا عليه و سلم دعي الصالة أيام 

  أقرائك 
  وروى أنه صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع املالقيح واملضامني فالنهي يف هذه الصورة منفك عن الصحة 

   املقدور عبث والعبث ال يليق باحلكيم فال جيوزأناحتجوا بأن النهي عن غري

  يقال لألعمى ال تبصر والأن يقال للزمن ال تطر 
  واجلواب عنه 

  النقض باملناهي املذكورة 
مث نقول مل ال جيوز محل النهي على النسخ كما إذا قال للوكيل ال تبع هذا فإنه وان كان هنيا يف الصيغة لكنه نسخ يف 

  احلقيقة 
نه هني لكن متعلقه هو البيع اللغوي وذلك ممكن الوجود فلم قلت إن املسمى الشرعي ممكن الوجود واهللا سلمنا أ

  أعلم 

  املسألة السادسة

  املطلوب بالنهي عندنا فعل ضد املنهي عنه 
  وعند أيب هاشم نفس أن ال يفعل املنهي عنه 

  لنا

العدم األصلي ميتنع أن يكون مقدورا للمكلف ألن إن النهي تكليف والتكليف إمنا يرد مبا يقدر عليه املكلف و
  القدرة ال بد هلا من تأثري والعدم نفي حمض فيمتنع إسناده إىل القدرة 

وبتقدير أن يكون العدم أثرا ميكن إسناده إىل القدرة لكن العدم األصلي ال ميكن إسناده إىل القدرة ألن احلاصل ال 
  ميكن حتصيله ثانيا 

  التكليف ليس هو العدم ثبت أنه أمر وجودي ينايف املنهي عنه وهو الضدد وإذا ثبت أن متعلق 

  احتج املخالف



بأن من دعاه الداعي إىل الزنا فلم يفعله فالعقالء ميدحونه على أنه مل يزن من غري أن خيطر بباهلم فعل ضد الزنا 
  فعلمنا أن هذا العدم يصلح أن يكون متعلق التكليف 

  واجلواب

  ه على شيء ال يكون يف وسعه والعدم األصلي ميتنع أن يكون يف وسعه على ما تقدم بل أهنم ال ميدحون

  إمنا ميدحونه على امتناعه من ذلك الفعل وذلك االمتناع أمر وجودي ال حمالة وهو فعل ضد الزنا 
ه فعدم التغيري فإن قلت إنه كما ميكنه فعل الزنا فكذلك ميكنه أن يترك ذلك الفعل على عدمه األصلي وأن ال يغري

  أمر مقدور له فيتناوله التكليف 
  قلت املفهوم من قولنا تركه على ذلك العدم األصلي وما غريه عنه إما أن يكون حمض العدم أو ال يكون 

  فإن كان حمض العدم مل يكن متعلق قدرته فاستحال أن يتناوله التكليف 
  وإن مل يكن حمض العدم كان أمرا وجوديا وهو املطلوب 

  ملسألة السابعةا

  النهي عن األشياء إما أن يكون هنيا عنها على اجلمع 

  أو عن اجلمع أو هنيا عنها على البدل أو عن البدل 
أما النهي عنها على اجلمع فهو أن يقول الناهي للمخاطب التفعل هذا وال هذا فيكون ذلك موجبا للخلو عنهما 

  أمجع 
  كان اخللو عنها ممكنا فال شك يف جواز النهي  مث تلك األشياء اليت أوجب اخللو عنها إن

  وإن مل يكن كان ذلك النهي جائزا عند من جيوز التكليف مباال يطاق 
  وأما النهي عن اجلمع بني أشياء فهو مثل أن تقول ال جتمع بني كذا وكذا 

ال جيوز تكليف ماال يطاق مث تلك األشياء إن أمكن اجلمع بينها فال كالم يف جواز ذلك النهي وإال مل جيز عند من 
  ألنه عبث جيري جمرى هني اهلاوي من شاهق جبل عن الصعود 

وأما النهي عن األشياء على البدل فهو أن يقال لإلنسان ال تفعل هذا إن فعلت ذلك وال تفعل ذلك إن فعلت هذا 
  وذلك بأن يكون كل واحد منهما مفسده عند وجود اآلخر 

  بينهما  وهذا يرجع إىل النهي عن اجلمع
  وأما النهي عن البدل فيفهم منه شيئان 

  أحدمها

أن ينهى اإلنسان عن أن يفعل شيئا وجيعله بدال عن غريه وذلك يرجع إىل النهي عن أن يقصد به البدل وذلك غري 
  ممتنع 



  واآلخر

ائز إن تعذر أن ينهى عن أن يفعل أحدمها دون اآلخر لكن جيمع بينهما وهذا النهي جائز إن أمكن اجلمع وغري ج
  على قول من ال جيوز تكليف ماال يطاق واهللا أعلم 

  الكالم يف العموم واخلصوص وهو مرتب على أقسام

  القسم األول يف العموم وهو مرتب على شطرين 

  الشطر األول يف ألفاظ العموم وفيه مسائل د

  املسألة األوىل 
  يف العام 

  هو اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له حبسب وضع 

  واحد كقولنا الرجال فإنه مستغرق جلميع ما يصلح له 
  وال يدخل عليه النكرات كقوهلم رجل ألنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا وال يستغرقهم 

  اجلمع ألن لفظ رجالن و رجال يصلحان لكل اثنني وثالثة وال يفيدان االستغراق ) ال ( وال التثنية و 
  ه صاحل لكل مخسة وال يستغرقه وال ألفاظ العدد كقولنا مخسة ألن

وقولنا حبسب وضع واحد احتراز عن اللفظ املشترك أو الذي له حقيقة وجماز فإن عمومه ال يقتضي أن يتناول 
  مفهوميه معا 

  وقيل يف حده أيضا إنه اللفظة الدالة على شيئني فصاعدا من غري حصر 
  ة واحترزنا باللفظة عن املعاين العامة وعن األلفاظ املركب

  وبقولنا الدالة عن اجلمع املنكر فإنه يتناول مجيع األعداد لكن على وجه الصالحية ال على وجه الداللة 

  وبقولنا على شيئني عن النكرة يف اإلثبات 
  وبقولنا من غري حصر عن أمساء األعداد واهللا أعلم 

  املسألة الثانية

  املفيد للعموم إما أن يفيد لغة أو عرفا أو عقال 
  لذي يفيده لغة فإما أن يفيده على اجلمع أو على البدل أما ا

  والذي يفيده على اجلمع فإما أن يفيده كونه امسا موضوعا للعموم أو ألنه اقترن به ما أوجب عمومه 
  وأما املوضوع للعموم فعلى ثالثة أقسام 

  األول



  ما يتناول العاملني وغريهم وهو لفظ أي يف االستفهام 

  رجل و أي ثوب و أي جسم يف االستفهام واجملازاه  واجملازاة تقول أي
  وكذا لفظ كل و مجيع 

  الثاين

  ما يتناول العاملني فقط وهو من يف اجملازاة واالستفهام 

  الثالث

  ما يتناول غري العاملني وهو قسمان 

  أحدمها ما يتناول كل ما ليس من العاملني وهو صيغة ما

  تعاىل وال أنتم عابدون ما أعبد وقيل إنه يتناول العاملني أيضا كقوله 

  وثانيهما

  ما يتناول بعض ما ليس من العاملني وهو صيغة مىت فإهنا خمتصة بالزمان و أىن و حيث فإهنما خمتصان باملكان 
  وأما االسم الذي يفيد العموم ألجل أنه دخل عليه ما جعله كذلك فهو إما يف الثبوت أو يف العدم 

  نس الداخلة على اجلمع كقولك الرجال واإلضافة كقولك ضربت عبيدي أما الثبوت فضربان الم اجل
  وأما العدم فكالنكرة يف النفي 

  وأما االسم الذي يفيد العموم على البدل فأمساء النكرات على اختالف مراتبها يف العموم واخلصوص 

  وأما القسم الثاين وهو الذي يفيد العموم عرفا كقوله تعاىل حرمت عليكم

  فإنه يفيد يف العرف حترمي مجيع وجوه االستمتاع  أمهاتكم
  وأما القسم الثالث 

  وهو الذي يفيد العموم عقال فأمور ثالثة 

  أحدها

  أن يكون اللفظ مفيدا للحكم ولعلته فيقتضي ثبوت احلكم أينما وجدت العلة 

  والثاين

  أن يكون املفيد للعموم ما يرجع إىل سؤال السائل كما إذا 



  ه الصالة و السالم عمن أفطر فيقول عليه الكفارة فنعلم أنه يعم كل مفطر سئل النيب علي

  والثالث

دليل اخلطاب عند من يقول به كقوله عليه الصالة و السالم يف سائمة الغنم زكاة فإنه يدل على أنه ال زكاة يف كل 
  ما ليس بسائمة واهللا أعلم 

  املسألة الثالثة

  يف الفرق بني املطلق والعام 
  أن كل شيء فله حقيقة وكل أمر يكون املفهوم منه مغايرا للمفهوم من تلك احلقيقة كان ال حمالة أمرا  اعلم

  آخر سوى تلك احلقيقة سواء كان ذلك املغاير الزما لتلك احلقيقة أو مفارقا وسواء كان سلبا أو إجيابا 
احد أو كثري أو ال كثري فكل ذلك مفهومات فاإلنسان من حيث إنه إنسان ليس إال أنه إنسان فأما أنه واحد أو ال و

  منفصلة عن اإلنسان من حيث إنه إنسان وإن كنا نقطع بأن مفهوم اإلنسان ال ينفك عن كونه واحدا أو ال واحدا 
  إذا عرفت ذلك فنقول اللفظة الدالة على احلقيقة من حيث إهنا هي هي من غري أن تكون فيها داللة على 

  ة سلبا كان ذلك القيد أو إجيابا فهو املطلق شيء من قيود تلك احلقيق
أما اللفظ الدال على تلك احلقيقة مع قيد الكثرة فإن كانت الكثرة كثرة معينة حبيث ال يتناول ما يزيد عليها فهو 

  اسم العدد 
  وإن مل تكن الكثرة كثرة معينة فهو العام 

بعينه فإن كونه واحدا وغري معني قيدان زائدان  وهبذا التحقيق ظهر خطأ من قال املطلق هو الدال على واحد ال
  على املاهية واهللا أعلم 

  املسألة الرابعة

  اختلف الناس يف صيغة كل ومجيع وأي و ما و من يف اجملازاة واالستفهام 
  فذهبت املعتزلة ومجاعة من الفقهاء إىل أهنا للعموم فقط وهو املختار 

  وأنكرت الواقفية ذلك وهلم قوالن 
  رون ذهبوا إىل أهنا مشتركة بني العموم واخلصوص فاألكث

  واألقلون قالوا ال ندري أهنا حقيقة يف العموم فقط 

  أو يف اخلصوص فقط أو يف االشتراك 
  والكالم يف هذه املسألة مرتب على فصول مخسة 

  الفصل األول



  يف أن من و ما و أين و مىت يف االستفهام للعموم 
ن للعموم فقط أو للخصوص فقط أوهلما على سبيل االشتراك أو ال لواحد منهما فنقول هذه الصيغ إما أن تكو

  والكل باطل إال األول 
أما أنه ال جيوز أن يقال إهنا موضوعة للخصوص فقط فألنه لو كان كذلك ملا حس من اجمليب أن جييب بذكر كل 

  ك العقالء ألن اجلواب جيب أن يكون مطابقا للسؤال لكن ال نزاع يف حسن ذل

وأما أنه ال جيوز القول باالشتراك فألنه لو كان كذلك ملا حسن اجلواب إال بعد االستفهام عن مجيع األقسام املمكنة 
مثل أنه إذا قيل من عندك فال بد أن تقول تسألين عن الرجال أو عن النساء فإذا قال عن الرجال فال بد أن تقول 

عرب فال بد أن تقول تسألين عن ربيعة أو عن مضر وهلم جرا إىل تسألين عن العرب أو عن العجم فإذا قال عن ال
  أن تأيت على مجيع التقسيمات املمكنة وذلك ألن اللفظ إما أن يقال إنه مشترك بني االستغراق 

  وبني مرتبة معينة يف اخلصوص أو بني االستغراق وبني مجيع املراتب املمكنة واألول باطل ألن أحدا مل يقل به 
قتضي أن ال حيسن من اجمليب ذكر اجلواب إال بعد االستفهام عن كل تلك األقسام ألن اجلواب ال بد و أن والثاين ي

يكون مطابقا للسؤال فإذا كان السؤال حمتمال ألمور كثرية فلو أجاب قبل أن يعرف ما عنه وقع السؤال الحتمل 
  أن ال يكون اجلواب مطابقا للسؤال وذلك غري جائز 

االشتراك لوجبت هذه االستفهامات لكنها غري واجبة أما أوال فألنه ال عام إال وحتته عام آخر  فثبت أنه لو صح
  وإذا كان كذلك كانت التقسيمات املمكنة غري متناهية والسؤال عنها على سبيل التفصيل حمال 

  ت و أما ثانيا فألنا نعلم بالضرورة من عادة أهل اللسان أهنم يستقبحون مثل هذه االستفهاما
  و أما أنه ال جيوز أن تكون هذه الصيغة غري موضوعة للعموم و ال للخصوص فمتفق عليه 

  فبطلت هذه األقسام الثالثة ومل يبق إال القسم األول وهو احلق 
  فإن قيل ال نسلم أهنا غري موضوعة للخصوص 

  قوله لو كان كذلك ملا حسن اجلواب بذكر الكل 
  ة جتعله قلنا مىت إذا وجدت مع اللفظ قرين

  للخصوص أو إذا مل توجد 
  األول ممنوع و الثاين مسلم 

بيانه أن من اجلائز أن تكون هذه الصيغة موضوعة للخصوص إال أنه قد يقترن هبا من القرائن ما يصري اجملموع 
  للعموم جلواز أن يكون حكم املركب خمالفا حلكم املفرد 

  سلمنا ذلك فلم ال يكون مشتركا 
  ك لوجبت االستفهامات قوله لو كان كذل

  قلنا مل ال جيوز أن يقال هذه اللفظة ال تنفك عن قرينة دالة على املراد بعينه فال جرم ال حيتاج إىل تلك االستفهامات 
  سلمنا إمكان خلوه عن تلك القرينة لكن مىت يقبح اجلواب 



  ات أو إذا مل يكن بذكر الكل إذا كان ذكر الكل مفيدا ملا هو املطلوب بالسؤال على كل التقدير
  األول ممنوع والثاين مسلم 

  بيانه أن السؤال إما أن يكون قد وقع عن الكل أو عن البعض 
  فإن وقع عن الكل كان ذكر الكل هو الواجب 

وإن وقع عن البعض فذكر الكل يأيت على ذلك البعض فيكون ذكر الكل مفيدا حلصول املقصود على كل 
  ك فكان ذكر الكل أوىل التقديرات وذكر البعض ليس كذل

  سلمنا أن االشتراك يوجب تلك االستفهامات لكن ال نسلم أهنا ال حتسن أال ترى أنه إذا قيل من عندك حسن منه 

أن يقول أعن الرجال تسألين أم عن النساء أعن األحرار أم عن العبيد غاية ما يف الباب أن يقال االستفهام عن كل 
ا نقول ليس االستدالل بقبح بعض تلك االستفهامات على عدم االشتراك أوىل من األقسام املمكنة غري جائز لكن

  االستدالل حبسن بعضها على االشتراك وعليكم الترجيح 
سلمنا أن ما ذكرمت يدل على قولكم لكنه معارض بأن هذه الصيغ لو كانت للعموم فقط ملا حسن اجلواب إال بقوله 

  أكل الناس عندك ومعلوم أن ذلك ال جياب إال بال أو بنعم فكذلك ها هنا ال أو نعم ألن قوله من عندك تقديره 

  واجلواب

  قوله الصيغة وإن كانت حقيقة يف اخلصوص لكن مل ال جيوز أن يقترن هبا ما يصري اجملموع للعموم 
  قلنا لثالثة أوجه 

  األول

  أن هذا يقتضي أنه لو مل توجد تلك القرينة أن ال حيسن اجلواب بذكر الكل 
  وحنن نعلم بالضرورة من عادة أهل اللغة حسن ذلك سواء وجدت قرينة أخرى أم مل توجد 

  الثاين

  أن هذه القرينة ال بد و أن تكون معلومة للسامع واجمليب معا 

  ألنه يستحيل أن تكون تلك القرينة طريقا إىل العلم بكون هذه الصيغة للعموم مع أنا ال نعرف تلك القرينة 
ة إما أن تكون لفظا أو غريه واألول باطل ألنه إذا قيل لنا من عندك حسن منا أن جنيب بذكر كل من مث تلك القرين

  عندنا وإن مل نسمع من السائل لفظة أخرى 
والثاين باطل أيضا ألنا ال نعقل قسما آخر وراء اللفظ يدل على مقصود املتكلم إال اإلشارة وما جيري جمراها من 

  مها حتريك العني والرأس وغري
  وكل ذلك مما ال يطلع األعمى عليه مع أنه حيسن منه أن جييب بذكر الكل 

  الثالث



  أن من كتب إىل غريه فقال من عندك حسن منه اجلواب بذكر الكل مع أنه مل يوجد يف الكتبة شيء من القرائن 
ن اللفظ ال ينفك عن القرينة وهبذه الوجوه خرج اجلواب أيضا عن قوله إمنا مل حيسن االستفهام عن مجيع األقسام أل

  الدالة 
  وأيضا فقد إنعقد اإلمجاع على أن اللفظ املشترك جيوز خلوه عن مجيع القرائن املعينة 

  قوله إمنا حسن اجلواب بذكر الكل ألن املقصود حاصل على كل التقديرات 
  قلنا يلزم منه لو قال من عندك من الرجال أن حيسن 

ن ختصيص الرجال بالسؤال عنهم ال يدل على أنه ال حاجة به إىل السؤال عن النساء منه ذكر النساء مع الرجال أل
  فلما مل حيسن يف هذا فكذا فيما ذكرمتوه 

و أيضا فكما أنه حيتمل أن يكون غرضه من السؤال ذكر الكل أمكن أن يكون غرضه السؤال عن البعض مع 
  السكوت عن الباقني 

قسام فليس االستدالل بقبح البعض على نفي االشتراك أوىل من االستدالل قوله قد حيسن االستفهام عن بعض األ
  حبسن البعض على ثبوت االشتراك 

قلنا قد ذكرنا أنه ليس يف األمة أحد يقول بأن هذه الصيغ خمصوصة ببعض مراتب اخلصوص دون البعض فلو كانت 
  حقيقة يف اخلصوص لكانت حقيقة يف كل مراتب 

  لوجب االستفهام عن كل تلك املراتب فلما مل يكن كذلك علمنا فساد القول باالشتراك اخلصوص ولو كان كذلك 
فأما حسن بعض االستفهامات فال يدل على وقوع االشتراك ملا سنذكر إن شاء اهللا تعاىل أن لالستفهام فوائد أخر 

  سوى االشتراك 
  قوله لو كانت هذه الصيغة للعموم ملا حسن اجلواب إال بال أو نعم 

قلنا ال نسلم وذلك ألن السؤال ها هنا ما وقع عن التصديق حىت يكون جوابه بال أو بنعم بل إمنا وقع عن التصور 
فقوله من عندك معناه اذكر يل مجيع من عندك من األشخاص وال تبق أحدا إال وتذكره يل ومعلوم أنه ال حيسن 

  اجلواب عن هذا السؤال بال أو بنعم واهللا أعلم 

  ين يف أن صيغة من و ما يف اجملازاة للعمومالفصل الثا

  ويدل عليه ثالثة أوجه 

  أألول

أن قوله من دخل داري فأكرمه لو كان مشتركا بني اخلصصوص واالستغراق ملا حسن من املخاطب أن جيري على 
  موجب األمر إال عند االستفهام عن مجيع األقسام املمكنة لكنه حسن فدل على عدم االشتراك 

  ما تقدم يف الفصل األول وتقريره 

  الوجه الثاين



إنه إذا قال من دخل داري فأكرمه حسن منه استثناء كل واحد من العقالء والعلم حبسن ذلك من عادة أهل اللغة 
ضروري واالستثناء خيرج من الكالم ما لواله لوجب دخوله فيه وذلك ألنه ال نزاع يف أن املستثىن من اجلنس ال بد 

  ت املستثىن منه وأن يصح دخوله حت
  فأما أن ال يعترب مع الصحة الوجوب أو يعترب 

واألول باطل وإال لكان يبقى بني االستثناء من اجلمع املنكر كقوله جاءين فقهاء إال زيدا وبني االستثناء من اجلمع 
  املعرف كقوله جاءين الفقهاء إال زيدا فرق لصحة دخول 

ورة من عادة العرب فعلمنا أن االستثناء من اجلمع املعرف يقتضي إخراج زيد يف اخلطابني لكن الفرق معلوم بالضر
  ما لواله لوجب دخوله حتت اللفظ وهو املطلوب 

  فإن قيل ينتقض دليلكم بأمور ثالثة 

  أحدها

  مجوع القلة كاألفعل واألفعال واألفعلة والفعلة 
  من أفراد ذلك اجلنس عنها  ومجع السالمة فإنه للقلة بنص سيبوية مع أنه يصح استثناء كل واحد

  وثانيها

أنه يصح أن يقال اصحب مجعا من الفقهاء إال فالنا ومعلوم أن ذلك املستثىن ال جيب أن يكون داخال حتت ذلك 
  املنكر 

  وثاليها

أنه يصح أن يقال صل إال اليوم الفالين ولو كان االستثناء يقتضي أخراج ما لواله لدخل لكان األمر مقتضيا للفعل 
  كل األزمنة فكان األمر يفيد الفور والتكرار وأنتم ال تقولون هبما  يف

  سلمنا سالمته عن النقض لكن ال نسلم أن قوله من دخل داري أكرمه حيسن استثناء وكل واحد من العقالء منه 

  فإنه ال حيسن منه أن يستثىن املالئكة واجلن واللصوص وال حيسن أن يقول إال ملك اهلند وملك الصني 
  سلمنا حسن ذلك ولكن مل يدل على العموم 

  قوله املستثىن جيب صحة دخوله حتت املستثىن منه فإما أن يكون الوجوب معتربا مع هذه الصحة أو ال يكون 
  قلنا ال نسلم أن املستثىن جيب صحة دخوله حتت املستثىن منه فإن استثناء الشيء من غري جنسه جائز 

  ن الوجوب سلمناه لكن مل قلت إنه ال بد م
  قوله لو مل يكن الوجوب معتربا ملا بقي فرق بني االستثناء من اجلمع املنكر وبني االستثنا من اجلمع املعرف 

  قلنا نسلم أنه ال بد من فرق لكن ال نسلم أنه ال فرق إال ما ذكرمتوه 
  ن وجهني سلمنا أن ما ذكرمتوه يدل على الوجوب لكن معنا ما يدل على أن الصحة كافية وبيانه م



  األول أن الصحة أعم من الوجوب فيكون محل اللفظ على الصحة محال له على

  ماهو أعم فائدة 
الثاين أن القائل إذا قال لغريه أكرم مجعا من العلماء واقتل فرفة من الكفار حسن أن يستثىن كل واحد من العلماء 

واله لوجب دخوله فيه لوجب أن يكون اللفظ املنكر والكفار فيقول إال فالنا وفالنا ولو كان االستثناء خيرج ما ل
  لالستغراق 

  سلمنا أن ما ذكرمتوه يقتضي أن تكون صيغة من للعموم لكن ال جيب أن يكون األمر كذلك 
بيانه أن االستدالل باملقدمتني املذكورتني على النتيجة إمنا يصح لو ثبت أنه ال جتوز املناقضة على واضع اللغة إذا لو 

ناقضة عليه جاز ان يقال إهنم حكموا هباتني املقدمتني اللتني توجبان عليهم أن حيكموا بأن صيغة من للعموم جازت امل
  ولكنهم لعلهم مل حيكموا هبا ألهنم مل حيترزوا عن املناقضة 

  بلى لو ثبت أن اللغات توفيقية اندفع هذا السؤال 
لعموم لكنها تدل على أهنا ليست للعموم من وجه آخر سلمنا أن صحة االستثناء من هذه الصيغ دالة على أهنا ل

  وذلك ألهنا لو كانت للعموم لكان االستثناء نقضا على ما سيأيت تقريره إن شاء اهللا تعاىل 

  واجلواب

أما النقض جبموع القلة فال نسلم أنه حيسن استثناء أي عدد شئنا منه مثال ال جيوز أن يقول أكلت األرغفة إال ألف 
فقنا على أنه جيوز استثناء أي عدد شئنا من صيغة من يف اجملازاة مثل أن يقول من دخل داري أكرمته إال رغيف وتوا

  أهل البلدة الفالنية 
  قوله ينتقض بقوله اصحب مجعا من الفقهاء إال زيدا 

ئر الصور قلنا هب أن االستثناء من اجلمع املنكر خيرج من الكالم ما لواله لصح دخوله فيه فلم قلت إن يف سا
  كذلك 

  قوله يلزم أن تكون صيغة األمر للتكرار 
  قلنا مل ال جيوز أن يكون اقتران االستثناء بلفظ األمر قرينة دالة على داللة األمر على التكرار 

  قوله ال حيسن استثناء املالئكة واللصوص وملك اهلند وملك الصني 
طاب وقد علم من دون االستثناء خروج هذه األشياء من قلنا ألن املقصود من االستثناء خروج املستثىن من اخل

  اخلطاب وهلذا لو مل يعلم خروجها منه حلسن االستثناء 
أال ترى أنه لو كان اخلطاب صادرا عن اهللا تعاىل حلسن منه تعاىل هذا االستثناء مثل أن يقول إين أطعم من خلقت 

  لوك املتكربين إال املالئكة وأنظر بعني الرمحة إىل مجيع خلقي إال امل
  قوله مل قلت إنه جيب صحة دخول املستثىن حتت املستثىن منه 



  قلنا ألن اإلمجاع منعقد على ذلك يف استثناء الشيء من جنسه فال يتوجه جواز االستثناء من غري اجلنس 
  وألن االستثناء مشتق من الثين وهو الصرف وإمنا حيتاج إىل الصرف لو كان حبيث لوال الصارف لدخل 

  قوله مل قلت إنه ال فرق بني االستثناء من اجلمع املنكر ومن اجلمع املعرف إال ما ذكرت 

قلنا ألن اجلمع املنكر هو الذي يدل على مجع يصلح أن يتناول كل واحد من األشخاص فلو كان اجلمع املعرف 
  كذلك مل يبق بني األمرين فرق وحينئذ ال يبقى بني االستثناء من اجلمعني فرق 

  له محل االستثناء على الصحة أوىل لكوهنا أعم فائدة قو
قلنا يعارضه أن محله على الوجوب أوىل ألن الصحة جزء من الوجوب فلو محلناه على الوجوب لكنا قد أفدنا به 

  الصحة والوجب معا 
  ولو محلناه على الصحة وحدها مل نفد به الوجوب أصال واجلمع بني الدليلني بقدر اإلمكان واجب 

  وله االستثناء من اجلمع املنكر ليس إال لدفع الصحة ق
  قلنا هب أنه كذلك فلم قلت إن االستثناء من صيغة من و ما يف اجملازاة كذلك 

  قوله مل قلت إن التناقض على الواضعني ال جيوز 
  قلنا ألن األصل عدم التناقض على العقالء ال سيما وقد قرر اهللا تعاىل ذلك الوضع 

  الصيغة للعموم لكان االستثناء نقضا  قوله لو كانت
  قلنا سيجيء اجلواب عنه إن شاء اهللا تعاىل 
  فهذا أقصى ما ميكن متحله يف هذه الطريقة 

  الوجه الثالث

ملا أنزر اهللا تعاىل قوله إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم قال ابن الزبعري ألخصمن حممدا مث أتى النيب 
  ال يا حممد أليس قد عبدت املالئكة أليس قد عبد عيسى فتمسك بعموم اللفظ صلى اهللا عليه و سلم فق

  ومل ينكر النيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك حىت نزل قوله تعاىل إن الذين سبقت هلم منا احلسىن 

  فإن قلت السؤال كان خطأ ألن ما ال تتناول العقالء 
  ما طحاها ونفس وما سواها واهللا أعلم قلت ال نسلم لقوله تعاىل والسماء وما بناها واألرض و

  الفصل الثالث يف أن صيغة الكل و اجلميع تفيدان االستغراق ويدل عليه وجوه

  األول 
أن قوله جاءين كل فقيه يف البلد يناقضه قوله ما جاءين كل فقيه يف البلد ولذلك يستعمل كل واحد منهما يف 

  لكل االستغراق ألن النفي عن البعض ال يناقض الثبوت يف البعض تكذيب اآلخر والتناقض ال يتحقق إال إذا أفاد ا

  الثاين



  أن صيغة الكل مقابلة يف اللفظ لصيغة البعض ولوال أن صيغة الكل غري حمتملة للبعض وإال ملا كانت مقابلة هلا 

  الثالث

ظة أعين أنه مل يعرف أن الرجل إذا قال ضربت كل من يف الدار وعلم أن يف الدار عشرة ومل يعرف سوى هذه اللف
أن يف الدار أباه وغريه ممن يغلب على الظن أنه ال يضربه بل جوز أن يضرهبم كلهم فإن األسبق إىل الفهم 

االستغراق ولو كانت لفظة الكل مشتركة بني الكل والبعض ملا كان كذلك ألن اللفظ املشترك ملا كان بالنسبة إىل 
  بادرة الفهم إىل أحدمها أقوى منها إىل اآلخر املفهومني على السوية امتنع أن تكون م

  الرابع

  أن يتمسك بسقوط االعتراض عن املطيع وتوجهه على العاصي 

أما األول فهو أن السيد إذا قال لعبده كل من دخل اليوم داري فأعطه رغيفا فلو أعطى كل داخل مل يكن للسيد 
أعطيته مع أين أردت الطوال فللعبد أن يقول ما أمرتين أن يعترض عليه حىت أنه لو أعطى رجال قصريا فقال له مل 

  بإعطاء الطوال وإمنا أمرتين بإعطاء من دخل وهذا قد دخل 
  وكل عاقل مسع هذا الكالم رأي اعتراض السيد ساقطا وعذر العبد متوجها 

يل وكان لفظك عاما فقلت وأما الثاين فهو أن العبد لو أعطى الكل إال واحدا فقال له السيد مل مل تعطه فقال ألنه طو
  لعلك أردت القصار استوجب التأديب هبذا الكالم 

  اخلامس

إذا قال أعتقت كل عبيدي وإمائي ومات يف احلال ومل يعلم منه أمر آخر سوى هذه األلفاظ حكم بعتق كل عبيده 
  وإمائه 

  االشتراك ولو قال غامن حر وله عبدان امسهما غامن وجبت املراجعة واالستفهام فعلمنا عدم 

  السادس

إنا ندرك تفرقة بني قولنا جاءين فقهاء وبني قولنا جاءين كل الفقهاء ولوال داللة الثاين على االستغراق وإال ملا بقي 
  الفرق 

  السابع

  معلوم أن أهل اللغة إذا أرادوا التعبري عن معىن االستغراق 

ملنكرة ولوال أن لفظة الكل واجلميع موضوعة فزعوا إىل استعمال لفظة الكل واجلميع وال يستعملون اجلموع ا
  لالستغراق وإال لكان استعماهلم هاتني اللفظتني عند إرادة االستغراق كاستعماهلم للجموع املنكرة 



  فإن قلت يف مجيع هذه املواضع إمنا حكمنا بالعموم للقرينة 
  رة قلت كل ما تفرضونه من القرائن أمكننا فرض عدمه مع بقاء األحكام املذكو

  وأيضا 
  لو قيل كل من قال لك جيم فقل له دال فها هنا ال قرينة تدل على هذه األحكام مع أن العموم مفهوم منه 

  وأيضا

  فلو كتب يف كتاب وقال اعملوا مبا فيه حكم بالعموم مع عدم القرينة 
سموعة فهي منفية ألنا فرضنا وأيضا األعمى يفهم العموم من هذه األلفاظ مع أنه ال يعرف القرائن املبصرة وأما امل

  الكالم فيمن مسع هذه األلفاظ ومل يسمع شيئا آخر 

  الثامن

  ... وكل نعيم ال حمالة زائل ... ملا مسع عثمان رضي اهللا عنه قول لبيد 
  قال كذبت فإن نعيم اجلنة ال يزول فلوال أن قوله أفاد العموم وإال ملا توجه عليه التكذيب واهللا أعلم 

  بع يف أن النكرة يف سياق النفي تعمالفصل الرا

  وذلك لوجهني 

  األول

أن اإلنسان إذا قال اليوم أكلت شيئا فمن أراد تكذيبه قال ما أكلت اليوم شيئا فذكرهم هذا النفي عند تكذيب 
ضه ذلك اإلثبات يدل على اتفاقهم على كونه مناقضا له ولو كان قوله ما اكلت اليوم شيئا ال يقتضي العموم ملا ناق

  ألن السلب اجلزئي ال يناقض اإلجياب اجلزئي 

مثاله من كتاب اهللا أن اليهود ملا قالت ما أنزل اهللا على بشر من شيء قال تعاىل قل من أنزل الكتاب الذي جاء به 
  موسى وإمنا أورد اهللا تعاىل هذا الكالم نقضا لقوهلم 

  الثاين

  ال إله إال اهللا نفيا جلميع اآلهلة سوى اهللا تعاىل لو مل تكن النكرة يف النفي للعموم ملا كان قولنا 

  تنبيه



  النكرة يف اآليات إذا كانت خربا ال تقتضي العموم كقولك جاءين رجل 
  وإذا كان أمرا فاألكثرون على أنه للعموم كقوله أعتق رقبة 

  كذلك  والدليل عليه أنه خيرج عن عهدة األمر بفعل أيها كان ولوال أهنا للعموم وإال ملا كان

  الفصل اخلامس يف شبه منكري العموم

  احتجوا بأمور 

  أوهلا

  العلم بكون هذه الصيغ موضوعة للعموم إما أن يكون ضروريا وهو باطل وإال وجب اشتراك العقالء فيه 
  أو نظريا وحينئذ ال بد فيه من دليل وذلك الدليل إما أن يكون عقليا وهو حمال ألنه ال جمال للعقل يف اللغات 

  و نقليا وهو إما أن يكون متواترا أو آحادا أ
  واملتواتر باطل وإال لعرفه الكل 

  واآلحاد باطل ألنه ال يفيد إال الظن واملسألة علمية 

  وثانيها

  أن هذه األلفاظ مستعملة يف االستغرا تارة ويف اخلصوص أخرى وذلك يدل على االشتراك 

  داري أهنته أو أكرمته فإنه بيان املقدمة األوىل أن القائل إذا قال من دخل

  قلما يريد به العموم وإذا قال لقيت العلماء وقصدت الشرفاء فقد يريد به العموم تارة واخلصوص أخرى 
  بيان املقدمة الثانية من وجهني 

  األول

  تجوزون أن الظاهر من استعمال اللفظ يف شيء كونه حقيقة فيه إال أن يدلونا بدليل قاطع على أهنم باستعماله فيه م

ألنا لو مل جنعل ذلك طريقا إىل كون اللفظ حقيقة يف املسمى لتعذر علينا أن حنكم بكون لفظ ما حقيقة يف معىن ما إذ 
  ال طريق إىل كون اللفظ حقيقة سوى ذلك 

  الثاين

اجملاز إال هو أن هذه األلفاظ لو مل تكن حقيقة يف االستغراق واخلصوص لكان جمازا يف أحدمها واللفظ ال يستعمل يف 
  مع قرينة وذلك خالف األصل 

  وأيضا فتلك القرينة إما أن تعرف ضرورة أو نظرا 



  واألول باطل وإال المتنع وقوع اخلالف فيه

  والثاين أيضا باطل ألنا ملا نطرنا يف أدلة املثبتني هلذه القرينة مل جند فيها ما ميكن التعويل عليه 

  وثالثها

ة لالستغراق ملا حسن أن يستفهم املتكلم به ألن االستفهام طلب الفهم وطلب أن هذه األلفاظ لو كانت موضوع
الفهم عند حصول املقتضى للفهم عبث لكن من املعلوم أن من قال ضربت كل من يف الدار أنه حيسن أن يقال 

  اضربتهم بالكلية وأن يقال أضربت أباك فيهم 

  ورابعها

  ألهنا تفيد عني الفائدة احلاصلة من املؤكد أهنا لو كانت لالستغراق لكان تأكيدها عبثا 

  وخامسها

  أهنا لو كانت لالستغراق لكان االستثناء نقضا وبيانه من وجهني 

  أألول

أن املتكلم قد دل على االستغراق بأول كالمه مث باالستثناء رجع عن الداللة على الكل إىل البعض فكان نقضا 
  مل أضرب كل من يف الدار وجاريا جمرى ما يقال ضربت كل من يف الدار 

  الثاين

أن لفظة العموم لو كانت موضوعة لالستغراق جلرت لفظة العموم مع االستثناء جمرى تعديد األشخاص واستثناء 
الواحد منهم بعد ذلك يف القبح كما إذا قال ضربت زيدا ضربت عمرا وضربت خالدا مث يقول إال زيدا فلما مل 

  يكن 

  ى أن جنس هذه الصيغ ليست لالستغراق كذلك دل حسن االستثناء عل

  وسادسها

أن صيغة من وما وأي يف اجملازاة يصح إدخال لفظ الكل عليها تارة والبعض أخرى تقول كل من دخل داري 
  فأكرمه بعض من دخل داري فأكرمه ولو دلت تلك الصيغة على االستغراق لكان إدخال الكل عليها تكريرا 

  وسابعها



ستغراق المتنع مجعها ألن اجلمع يفيد أكثر مما يفيده الواحد ومعلوم أنه ليس بعد االستغراق لو كانت لفظة من لال
  كثرة فيفيدها اجلمع لكن يصح مجعها لقول الشاعر 

  ... فقالوا اجلن قلت عموا ظالما ... أتو ناري فقلت منون أنتم 

  واجلواب عن األول

اللغات نعلم بالضرورة أن صيغ كل ومجيع ومن وما وأي يف  ال نسلم أنه غري معلوم بالضرورة فإنا بعد استقراء
  االستفهام واجلزاء للعموم 

  سلمناه فلم ال جيوز أن يعرف بالعقل 
  قوله ال جمال للعقل يف اللغات 

  قلنا ابتداء أم بواسطة االستعانة مبقدمات نقلية 
  العقل منها ثبوت احلكم يف هذه املسألة األول مسلم والثاين ممنوع فلم قلت إنه مل توجد مقدمات نقلية يستنتج 

  سلمناه فلم الجيوز أن يعرف ذلك باآلحاد 
  قوله املسألة قطعية 

  قلنا ال نسلم كيف وقد بينا أن القطع ال يوجد يف اللغات إال نادرا 

  واجلواب عن الثاين

تعمال إال إذا كان حقيقة ال نزاع يف أن هذه األلفاظ قد تستعمل يف اخلصوص ولكنك إن ادعيت أنه ال يوجد االس
  بطل قولك باجملاز 

  وإن سلمت أنه قد يوجد االستعمال حيث ال حقيقة فحينئذ تعذر االستدالل باالستعمال على كونه حقيقة 
  فإن قلت أستدل باالستعمال مع أن اجملاز خالف األصل على كونه حقيقة فيه 

  سألة قطعية يقينية قلت قولك اجملاز خالف األصل ال يفيد إال الظن وعندك امل
  وأيضا فكما أن اجملاز خالف األصل فكذلك االشتراك 

  وقد تقدم يف كتاب اللغات أنه إذا وقع التعارض بينهما كان دفع االشتراك أوىل 
  وأما قوله أوال لو مل جيعل هذا طريقا إىل كون اللفظ حقيقة مل يبق لنا إليه طريق أصال 

ن مل يكن ها هنا طريق آخر إىل الفرق بني احلقيقة واجملاز وجب أن يقال إنه ال طريق قلنا قد بينا فساد هذا الطريق فإ
  إىل ذلك الفرق ألن ما ظهر فساده ال يصري صحيحا ألجل فساد غريه 

قوله ثانيا ذلك الطريق إما أن يعرف بالضرورة أو بالدليل والضرورة باطلة لوقوع اخلالف والدليل باطل ألنا مل جند 
  خلالفني ما يدل عليه يف أدلة ا

قلنا الضروري ال ينكره اجلمع العظيم من العقالء وقد ينكره النفر اليسري وال نسلم أن اجلمع العظيم من أهل اللغة 
  نازعوا يف أن لفظ الكل وأي للعموم 



  سلمنا ذلك لكن ال نسلم إنه لو يوجد ما يدل على كوهنا جمازا يف اخلصوص 
  ني فلم جند فيها ما يدل على ذلك قوله نظرنا يف أدلة املخالف

  قلنا عدم الوجدان ال يدل على عدم الوجود 
واعلم أن الشريف املرتضى عول على هذه الطريقة ومن تأمل كالمه فيها علم أنه يف أكثر األمر يدور على املطالبة 

ا حقيقة يف االستغراق بالداللة على كون هذه الصيغة جمازا يف اخلصوص مع أنه شرع فيها شروع املستدل على كوهن
  واخلصوص 

  واجلواب عن الثالث

  ال نسلم أن حسن االستفهام ال يكون إال عند االشتراك فما الدليل عليه مث الدليل على أنه قد يكون لغريه وجهان 

  األول

املمكنة أنه لو كان حسن االستفهام ألجل االشتراك لوجب أن ال حيسن اجلواب إال بعد االستفهام عن مجيع األقسام 
  على ما قررناه يف الفصل األول 

  الثاين

أن االستفهام قد جياب عنه بذكر ما عنه وقع االستفهام كما لو قال القائل ضربت القاضي فيقال له أضربت 
  القاضي فيقول نعم ضربت القاضي وال شك يف حسن هذا االستفهام يف العرف 

  شتراك فثبت هبذين الوجهني أن االستفهام قد حيسن ال مع اال

  مث نقول االستفهام إما أن يقع ممن جيوز عليه السهو أو ممن ال جيوز عليه ذلك 
  واألول قد حيسن لوجوه أربعة أخرى غري الذي ذكروه 

  أحدها

أن السامع رمبا ظن أن املتكلم غري متحفظ يف كالمه أو هو كالساهي فيستفهمه ويستبينه حىت إن كان ساهيا زال 
   سهوه وأخربه عن تيقظ

  ولذلك حيسن أن جياب عن االستفهام بعني ما وقع عنه االستفهام 

  وثانيها 
أن يظن السامع ألجل أمارة أن املتكلم قد أخرب بكالمه العام عن مجاعة على سبيل اجملازفة ويكون السامع شديد 

سامع به فال جيازف يف العناية بذلك فتدعوه شدة عنايته إىل االستفهام عن ذلك الشيء لكي يعلم املتكلم اهتمام ال
  الكالم 



وهلذا قد يقول القائل رأيت كل من يف الدار فإذا قيل له أرأيت زيدا فيهم فقال نعم زالت التهمة ألن اللفظ اخلاص 
  أقل إمجاال ورمبا مل يتحقق رؤيته فيدعوه ما رآه من اهتمام املستفهم إىل أن يقول ال أحتقق رؤيته 

  وثالثها

  الظن أن يستفهم طلبا لقوة 

  ورابعها

أن توجد هناك قرينة تقتضي ختصيص ذلك العموم مثل أن يقول ضربت كل من يف الدار وكان فيهاالوزير فغلب 
  على الظن أنه ما ضربه فإذا حصل التعارض استفهمه ليقع اجلواب عنه بلفظ خاص ال حيتمل التخصيص 

وى من داللة العام فيطلب اخلاص بعد العام حتصيال وأما إن وقع ممن ال جيوز عليه السهو فذاك ألن داللة اخلاص أق
  لتلك القوة 

  واجلواب عن الرابع من حيث املعارضة ومن حيث التحقيق

  أما املعارضة فمن ثالثة أوجه 

  أحدها تأكيد اخلصوص كقوهلم جاء زيد نفسه

  وثانيها تأكيد ألفاظ العدد كقوله تعاىل تلك عشرة كاملة 

  ما كان حاصال فلو كان احلاصل هو االشتراك لتأكدوثالثها إن التأكيد تقوية 

  ذلك االشتراك هبذا التأكيد 

  فإن قلت التأكيد يعني اللفظ ألحد مفهوميه 
  قلت هذا ال يكون تأكيدا بل بيانا 

  وأما من حيث التحقيق فهو أن املتكلم إما أن جيوز عليه السهو أو ال جيوز فإ جاز ذلك كان حسن التأكيد لوجوه 

  أحدها

  أن السامع إذا مسع اللفظ بدون تأكيد جوز جمازفة املتكلم فإذا أكده صار ذلك التجويز أبعد 

  وثانيها

  أنه رمبا حصل هناك ما يقتضي ختصيص العام فإذا اقترن به التأكيد كان احتمال اخلصوص أبعد 



  وثالثها

  تقوية بعض ألفاظ العموم ببعض 
  للتأكيد فائدة إال تقوية الظن وأما إن مل جيز السهو على املتكلم مل يكن 

  واجلواب عن اخلامس

  أنه منقوض بألفاظ العدد فإهنا صرحية يف ذلك العدد املخصوص مث يتطرق االستثناء إليها 
مث الفرق بني ما ذكروه من الصورتني وبني مسألتنا ان االستثناء إذا اتصل بالكالم صار جزءا من الكالم فتصري 

ألنه ال يستقل بنفسه يف اإلفادة فيجب تعليقه مبا يقدم عليه فإذا علقناه به صار جزءا من اجلملة شيئا واحدا مفيدا 
الكالم فتصري اجلملة شيئا واحدا مفيداوفائدته إرادة ما عدا املستثىن خبالف قوله ضربت كل من يف الدار مل أضرب 

إىل تعليقه مبا تقدم عليه وإذا مل يتعلق كل من يف الدار ألن ها هنا كل واحد من الكالمني مستقل بنفسه فال حاجة 
  به أفاد األول ضرب مجيع من يف الدار وأفاد اآلخر نفي ذلك فكان نقضا 

  وأما الثاين فنطالبهم باجلامع 
مث الفارق أن االستثناء إخراج جزء من كل فإذا قال ضربت زيدا وضربت عمرا إال زيدا انصرف قوله إال زيدا إىل 

زيدا ليس جبزء منهم فكان نقضا خبالف قوله رأيت الكل إال زيدا ألن زيدا جزء من الكل  زيد ال إىل عمرو ألن
  فظهر الفرق 

  واجلواب عن السادس

أن حكم املفرد جيوز أن خيالف حكم املركب فيجوز أن يكون شرط إفادة لفظة من للعموم انفرادها عن لفظ البعض 
  رم مل يلزم النقض معها بل مل يكن شرط إفادهتا للعموم حاصال فال ج

  واجلواب عن السابع

  أن أهل اللغة اتفقوا على أن ذلك ليس مجعا وإمنا هو إشباع احلركة لسبب آخر مذكور يف كتب النحو 

  املسألة اخلامسة

  ال خالف يف أن اجلمع املعرف بالم اجلنس ينصرف إىل املعهود لو كان هناك معهود 
  اقفية وأيب هاشم أما إذا مل يكن فهو لالستغراق خالفا للو

  لنا وجوه



  األول 
أن األنصار ملا طلبوا اإلمامة احتج عليهم أبو بكر رضي اهللا عنه بقوله صلى اهللا عليه و سلم األئمة من قريش 

  واألنصار سلموا تلك احلجة ولو مل يدل اجلمع املعرف بالم 

لم األئمة من قريش لو كان معناه بعض اجلنس على االستغراق ملا صحت تلك الداللة ألن قوله صلى اهللا عليه و س
  األئمة من قريش لوجب أن ال ينايف وجود إمام من قوم آخرين 

  أما كون كل اآلئمة من قريش فينايف كون بعض األئمة من غريهم 
وروى عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال أليب بكر رضي اهللا عنه ملا هم بقتال مانعي الزكاة أليس قال النيب صلى اهللا 

يه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا احتج عليهم بعموم اللفظ مث مل يقل أبو بكر وال أحد عل
  من الصحابة رضي اهللا عنهم إن اللفظ ال يفيده 

  بل عدل إىل االستثناء فقال أليس أنه عليه السالم قال إال حبقها وإن الزكاة من حقها 

  الثاين

  ا يقتضي االستغراق فوجب أن يفيد يف أصله االستغراق إن هذا اجلمع يؤكد مب
  أما انه يؤكد فلقوله تعاىل فسجد املالئكة كلهم أمجعون 

  وأما أنه بعد التأكيد يقتضي االستغراق فباإلمجاع 
وأما أنه مىت كان كذلك وجب أن يكون املؤكد يف أصله لالستغراق فألن هذه األلفاظ مسماة بالتأكيد إمجاعا 

يد هو تقوية احلكم الذي كان ثابتا يف األصل فلو مل يكن االستغراق حاصال يف األصل وإمنا حصل هبذه والتأك
األلفاظ ابتداءا مل يكن تأثري هذه األلفاظ يف تقوية هذ احلكم األصلي بل يف إعطاء حكم جديد فكانت مبينة 

  للمجمل ال مؤكدة 
  راق كان حاصال يف االصل وحيث امجعوا على اهنا مؤكدة اعلمنا اقتضاء االستغ

فإن قيل هذا االستدالل على خالف النص ألن سيبويه نص على أن مجع السالمة للقلةوما يكون للقلة ال يكون 
  لالستغراق 

  مث ينتقض جبمع القلة فإنه جيوز تأكيده هبذه املؤكدات 
  ... ا قد صرت البكرة يوما أمجع... وأيضا فعند الكوفيني جيوز تأكيد النكرات كقوله 

  والنكرة ال تفيد االستغراق 

  واجلواب

أنه ال بد من التوفيق بني نص سيبويه وبني ما ذكرناه من الدليل فنصرف قول سيبويه إىل مجع السالمة إذا كان 
  منكرا وما ذكرناه من الدليل إىل املعرف ومننع جواز تأكيد مجع القلة وكذا تأكيد النكرات على قول البصريني 



  الثالث

ف والالم إذا دخال يف االسم صار معرفة كذا نقل عن أهل اللغة فيجب صرفه إىل ما به حتصل املعرفة وإمنا األل
حتصل املعرفة عند إطالقه بالصرف إىل الكل ألنه معلوم للمخاطب فأما الصرف إىل ما دونه فإنه اليفيد املعرفة ألن 

  بعض اجلموع ليس أوىل من بعض فكان جمهوال 
  فاد مجعا من هذا اجلنس فقد أفاد تعريف ذلك اجلنس فإن قلت إذا أ

قلت هذه الفائدة كانت حاصلة بدون األلف والالم ألنه لو قال رأيت رجاال أفاد تعريف ذلك اجلنس ومتييزه عن 
  غريه فدل أن لأللف والالم فائدة زائدة وما هي إال االستغراق 

  الرابع

  العموم على ما تقدم أنه يصح استثناء أي واحد كان منه وذلك يفيد 

  اخلامس

اجلمع املعرف يف اقتضاء الكثرة فوق املنكر ألنه يصح انتزاع املنكر من املعرف وال ينعكس فإنه جيوز أن يقال رجال 
  من الرجال وال جيوز أن يقال الرجال من رجال ومعلوم بالضرورة أن املنتزع منه أكثر من املنتزع 

مع املعرف إما الكل أو ما دونه والثاين باطل ألنه ما من عدد دون الكل إال وإذا ثبت هذا فنقول املفهوم من اجل
  ويصح انتزاعه من اجلمع املعرف وقد عرفت أن املنتزع منه أكثر ومل بطل ذلك ثبت أنه للكل واهللا أعلم 

  احتجوا بأمور

  أوهلا 
راك وإما اجملاز ومها على خالف لو كانت هذه الصيغة لالستغراق لكانت إذا استعملت يف العهد لزم إما االشت

  األصل فوجب أن ال يفيد االستغراق البتة 

  وثانيها

  ولكان قولنا رأيت كل الناس أو بعض الناس خطأ ألن األول تكرير والثاين نقض 

  وثالثها

تغراق يقال مجع األمري الصاغة مع أنه ما مجع الكل واألصل يف الكالم احلقيقة فهذه األلفاظ حقيقة فيما دون االس
  فوجب أن ال تكون حقيقة يف االستغراق دفعا لالشتراك 

  واجلواب عن األول



  أن األلف والالم للتعريف فينصرف إىل ما السامع به أعرف 
فإن كان هناك عهد فالسامع به أعرف فانصرف إليه وإن مل يكن هناك عهد كان السامع أعرف بالكل من البعض 

  انصرف إىل الكل ألن الكل واحد والبعض كثري خمتلف ف

  وأيضا

ال يبعد أن يقال إذا أريد به العهد كان جمازا إال أنه ال حيمل عليه إال بقرينة وهي العهد بني املتخاطبني وهذا أمارة 
  اجملاز 

  وعن الثاين

  أن دخول لفظيت الكل والبعض ال يكون تكريرا وال نقضا بل يكون تأكيدا أو ختصيصا 

  وعن الثالث

  عرف كما يف قوله من دخل داري أكرمته فإنه ال يتناول املالئكة واللصوص واهللا أعلم أن ذلك ختصيص بال

  املسألة السادسة

  اجلمع املضاف كقولنا عبيد زيد لالستغراق 
  والدليل عليه ما تقدم 

  وأما الكناية كقوله فعلوا فإنه يقتضي مكنيا 

  اية عنه أيضا تكون كذلك عنه واملكين عنه قد يكون لالستغراق وقد ال يكون كذلك فالكن

  املسألة السابعة

  إذا أمر مجعا بصيغة اجلمع أفاد االستغراق فيهم 
والدليل عليه ان السيد إذا أشار إىل مجاعة من غلمانه بقوله قوموا فليس يتخلف عن القيام أحد إال استحق الذم 

لك القرينة إن كانت من لوازم هذه وذلك يدل على أن اللفظ للشمول وال جيوز أن يضاف ذلك إىل القرينة ألن ت
  الصيغة فقد حصل مرادنا وإال فلنفرض هذه الصيغة جمردة عنها ويعود الكالم واهللا أعلم 

  الشطر الثاين من هذا القسم فيما أحلق بالعموم وليس منه

  املسألة األوىل

  الواحد املعرف بالم اجلنس ال يفيد العموم خالفا للجبائي والفقهاء واملربد 



  وجوه لنا

  األول 
  أن الرجل إذا قال لبست الثوب وشربت املاء ال يتبادر إىل الفهم االستغراق 

  الثاين

  ال جيوز تأكيده مبا يؤكد به اجلمع فال يقال جاءين الرجل كلهم أمجعون 

  الثالث

  ال ينعت بنعوت اجلمع فال يقال جاءين الرجل القصار وتكلم الفقيه الفضالء 

  أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر فمجاز بدليل أنه ال يطرد  فأما ما يروى من قوهلم
وأيضا فالدينار الصفر إن كان حقيقة فالدينار األصفر جماز كما أن الدينار الصفر ملا كان حقيقة كان الدينار األصفر 

  إما خطأ أو جمازا 

  الرابع

البيع فلو كان لفظ البيع مقتضيا للعموم لزم من  البيع جزء من مفهوم هذا البيع وإحالل هذا البيع يتضمن إحالل
  إحالل هذا البيع إحالل كل بيع ومعلوم أن ذلك باطل 

  فإن قلت مل ال جيوز أن يقال اللفظ املطلق إمنا يفيد العموم بشرط العراء عن لفظ التعيني 
  أو يقال اللفظ املطلق وإن اقتضى العموم إال أن لفظ التعيني يقتضي خصوصه 

  ا األول فباطل ألن العدم ال مدخل له يف التأثري قلت أم
  وأما الثاين فألنه يقتضي التعارض وهو خالف األصل 

  اخلامس

هو أنا قد بينا أن املاهية غري ووحدهتا غري وكثرهتا غري واالسم املعرف اليفيد إال املاهية وتلك املاهية تتحقق عند 
  ى اإلنسان مع قيد كونه هذا فاآليت هبذا اإلنسان آت باإلنسان وجود فرد من أفرادها ألن هذا اإلنسان مشتمل عل

  فاإلتيان بالفرد الواحد من تلك املاهية يكفي يف العمل بذلك النص 

  فظهر أن هذا اللفظ ال داللة له على العموم البته 

  احتجوا بوجوه



  أحدها 
ن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا أنه جيوز أن يستثىن منه اآلحاد اليت تصلح أن تدخل حتته لقوله تعاىل إ

  واالستثناء خيرج من الكالم ما لواله لوجب دخوله فيه وذلك يدل على كون هذا اللفط عاما 

  وثانيها

  أن األلف والالم للتعريف وليس ذلك لتعريف املاهية فإن ذلك قد حصل بأصل االسم 
  إال عند املعهود السابق وكالمنا فيما إذا مل يوجد ذلك  وال لتعريف واحد بعينه فإنه ليس يف اللفظ داللة عليه اللهم

  وال لتعريف بعض مراتب اخلصوص فإنه ليس بعض تلك املراتب أوىل من بعض فال بد من الصرف إىل الكل 

  وثالثها

  أن ترتيب احلكم على الوصف مشعر بالعملية فقوله تعاىل وأحل اهللا البيع 

  وذلك يقتضي أن يعم احلكم لعموم العلة  مشعر بأنه إمنا صار حالال لكونه بيعا

  ورابعها

  أنه يؤكد مبا يؤكد به العموم كقوله كل الطعام كان حال لبين إسرائيل وذلك يدل على أنه للعموم 

  وخامسها

  أنه ينعت مبا ينعت به العموم كقوله تعاىل والنخل باسقات وكقوله أو الطفل الذين وكل ذلك يدل على أنه للعموم 

  عنواجلواب 

  األول 
  أن ذلك االستثناء جماز بدليل أنه يقبح أن يقال رأيت اإلنسان إال املؤمنني ولو كان حقيقة الطرد 

  وميكن أن يقال إن اخلسران ملا لزم كل الناس إال املؤمنني جاز هذا االستثناء 

  وعن الثاين

  ية ال تقتضي الكلية أن الم اجلنس تفيد تعيني املاهية ال تعيني الكلية وقد عرفت أن نفس املاه

  وعن الثالث

  أن ذلك اعتبار مغاير للتمسك بنفس اللفظ وحنن ال ننكر ذلك واهللا أعلم 



  املسألة الثانية

  الكالم يف اجلمع املنكر ينفرع على الكالم يف أقل اجلمع 

  ع اثنان وقد اختلفوا فيه فذهب القاضي واألستاذ أبو اسحاق ومجع من الصحابة والتابعني إىل أن أقل اجلم
  وقال أبو حنيفة والشافعي رمحهما اهللا ثالثة وهو املختار 

  لنا وجوه

  األول 
أن أهل اللغة فصلوا بني التثنية واجلمع كما فصلوا بني الواحد واجلمع فكما فرقنا بني الواحد واجلمع وجب أن 

  نفرق بني التثنية واجلمع 

  الثاين

عكس يقال جاءين رجال ثالثة وثالثة رجال وال تنعت باالثنني فال يقال أن صيغة اجلمع تنعت بالثالثة فما فوقها وبال
  رجال اثنان وال اثنان رجال 

  الثالث

أن أهل اللغة فصلوا بني ضمري التثنية وضمري اجلمع فقالوا يف االثنني فعال ويف الثالثة فعلوا ويف األمر االثنني افعال 
  ويف اجلمع افعلوا 

  عقولاجتجوا بالقرآن واخلرب وامل

  أما القرآن فبقوله تعاىل وكنا حلكمهم شاهدين واملراد داود وسليمان 
  وبقوله تعاىل إذ تسوروا احملراب وكانا اثنني لقوله تعاىل خصمان 
  وبقوله إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا ال ختف خصمان 

  وبقوله عز و جل يف قصة موسى وهارون إنا معكم مستمعون 
  ية عن يعقوب عسى اهللا أن يأتيين هبم مجيعا واملراد يوسف وأخوه وبقوله تعاىل حكا

  وبقوله تعاىل وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا 
  وبقوله تعاىل إن تتوبا إىل اهللا فقد صغت قلوبكما 

  وأما اخلرب فقوله صلى اهللا عليه و سلم االثنان فما فوقهما مجاعة 

  يف االثنني  وأما املعقول فهو أن معىن االجتماع حاصل



  واجلواب عن األول

أنه تعاىل كىن عن املتحاكمني مضافا إىل كنايته عن احلاكم عليهما فإن املصدر قد يضاف إىل املفعول وإذا اعتربنا 
  املتحاكمني مع احلاكم كانوا ثالثة 

كالضيف يقال هذا  وأما قوله تعاىل إذ تسوروا احملراب مع قوله خصمان فجوابه أن اخلصم يف اللغة للواحد واجلمع
  خصمي وهؤالء خصمي و هذا ضيفي وهؤالء ضيفي قال اهللا تعاىل إن هؤالء ضيفي 

  وهو اجلواب عن التمسك بقوله تعاىل هذان خصمان اختصموا وقوله 

  ففزع منهم 
  وأما قوله تعاىل إنا معكم مستمعون فاملراد موسى وهارون وفرعون 

مجيعا فاملراد به يوسف وأخوه واألخ الثالث الذي قال فلن أبرح اآلرض حىت  وأما قوله تعاىل عسى اهللا أن يأتيين هبم
  يأذن يل أيب وقوله تعاىل وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فكل طائفة مجع 

  وأما قوله تعاىل فقد صغت قلوبكما فجوابه أنه قد يطلق اسم القلب على امليل املوجود يف القلب فيقال 

 وذو وجهني وذو قلبني ويقال للذي ال مييل إال إىل الشيء الواحد له قلب واحد ولسان للمنافق إنه ذو لسانني
  واحد 

وملا خالفتا أمر الرسول صلى اهللا عليه و سلم ومنتا بأمر مارية وقع يف قلبيهما دواع خمتلفة وأفكار متباينة فصح أن 
ليها ألن القلب ال يوصف بالصغو وإمنا يكون املراد من القلوب هده الدواعي وإذا صح ذلك وجب محل اللفظ ع

  يوصف امليل به 

  وأما احلديث فهو حممول على إدراك فضيلة اجلماعة 
  وقيل إنه صلى اهللا عليه و سلم هنى عن السفر إال يف مجاعة مث بني أن االثنني فما قوقهما مجاعة يف جواز السفر 

مع بل عما يتناوله لفظ الرجال والسملمني فأين أحدمها وأما املعقول فجوابه أن البحث ما وقع عما تفيده لفظة اجل
  من اآلخر واهللا أعلم 

  املسألة الثاثة

  اجلمع املنكر حيمل عندنا على أقل اجلمع وهو الثالثة خالفا للجبائي فإنه قال حيمل على االستغراق 

  لنا

  أن لفظ رجال ميكن نعته بأي مجع شئنا ف 

  هوم قولك رجال ميكن جعله مورد التقسيم هلذه األقسام فيقال رجال ثالثة وأربعة ومخسة فمف
واملورد للتقسيم باألقسام يكون مغايرا لكل واحد من تلك األقسام وغري مستلزم هلا فاللفظ الدال على ذلك املورد 



  ال يكون له إشعار بتلك األقسام فال يكون داال عليها 
  الثة فقظ وأما الثالثة فهي مما البد منها فثبت أهنا تفيد الث

  احتج اجلبائي

  بأن محله على االستغراق محل له على مجيع حقائقه وذلك أوىل من محله على بعض حقائقه 

  واجلواب

  أن مسمى هذا اجلمع الثالثة من غري بيان عدم الزائد ووجوده 
ما به االشتراك بني وال شك أنه قدر مشترك بني الثالثة فقط وبني اآلربعة وما فوقها وقد بينا أن اللفظ الدال على 

أنواع ال داللة فيه البتة على شيء من تلك األنواع فضال عن أن يكون حقيقة فيها فبطل قوله إن محل هذا اللفظ 
  على االستغراق يقتضي محله على مجيع حقاقه واهللا أعلم 

  املسألة الرابعة

  قوله تعاىل ال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة 
  يف مجيع األمور حىت يف القصاص لوجهني  ال يقتضي نفي االستواء

  األول

أن نفي االستواء أعم من نفي االستواء من كل الوجوه أو من بعضها والدال على القدر املشترك بني القسمني ال 
  إشعار فيه هبما 

  الثاين

  كل الوجوه  أنه إما أن يكفي يف إطالق لفظ املساواة االستواء من بعض الوجوه أو ال بد فيه من االستواء من
واألول باطل وإال لوجب إطالق لفظ املتساويني على مجيع األشياء ألن كل شيئني فال بد وأن يستويا يف بعض 

  األمور من كوهنما معلومني ومذكورين وموجودين 

ويف سلب ما عدامها عنهما ومىت صدق عليه املساوي وجب أن يكذب عليه غري املساوي ألهنما يف العرف 
  فإن من قال هذا يساوي ذاك فمن أراد تكذيبه قال إنه ال يساويه  كاملتناقضني

واملتناقضان ال يصدقان معا فوجب أن ال يصدق على شيئني البته أهنما متساويان وغري متساويني وملا كان ذلك 
ء من بعض باطال علمنا أنه يعترب يف املساواة املساواة من كل الوجوه وحينئذ يكفي يف نفي املساواة نفي االستوا

  الوجوه ألن نقيض الكلي هو اجلزئي 
  فإذن قولنا ال يستويان ال يفيد نفي االستواء من مجيع الوجوه واهللا أعلم 



وما جيري جمراه فهو خروج عن هذه املسألة ألن احلكم عنده إمنا وجب على األمة ال مبجرد اخلطاب املتناول للنيب 
  فقط بل بالدليل اآلخر 
  يضا أن اخلطاب املتناول بوضعه لألمة ال يتناول الرسول صلى اهللا عليه و سلم وإذا ثبت ذلك ثبت أ

  املسألة السادسة

اللفظ الذي يتناول املذكر واملؤنث إما أن يكون خمتصا هبما وهو كلفظ الرجال للذكور والنساء لإلناث أو ال 
  يكون وهو على قسمني 

  أحدمها

  وهذا يتناول الرجال والنساء ومنهم من أنكره  ما ال يتبني فيه تذكري وال تأنيث كصيغة من

  لنا

انعقاد اإلمجاع على أنه إذا قال من دخل الدار من أرقائي فهو حر فهذا ال يتخصص بالعبيد وكذا لو أوصى هبذه 
  الصيغة أو ربط هبا توكيال أو إذنا يف قضية من القضايا 

  احتجوا بقول العرب من منان منون منة منتان منات 

  واجلواب

  أن ذلك وإن كان جائزا إال أهنم اتفقوا على أن األصح استعمال لفظ من يف الذكور واإلناث 

  القسم الثاين

  ما تتبني فيه عالمات التذكري والتأنيث كقولنا قام قاما قاموا قامت قامتا قمن 
  ناث واحلق ال واتفقوا على أن خطاب اإلناث ال يتناول الذكور واختلفوا يف أن خطاب الذكور هل يتناول اإل

  لنا

أن اجلمع تضعيف الواحد وقولنا قام ال يتناول املؤنث فقولنا قاموا الذي هو تضعيف قولنا قام وجب أن ال يتناول 
  املؤنث 

  احتجوا بأن أهل اللغة قالوا إذا اجتمع التذكري والتأنيث غلب التذكري 

  واجلواب



أن يعرب عن الفريقني بعبارة واحدة كان الواجب هو التذكري واهللا ليس املراد ما ذكرمتوه بل املراد أنه مىت أراد مريد 
  أعلم 

  املسألة السابعة

إذا مل ميكن إجراء الكالم على ظاهر إال بإضمار شيء فيه مث هناك أمور كثرية يستقيم الكالم بإضمار أيها كان مل جيز 
  له عليه السالم رفع عن أميت اخلطأ والنسيان إضمار مجيعها وهذا هو املراد من قولنا املقتضي ال عموم له مثاله قو

  فهذا الكالم ال ميكن إجراؤه على ظاهره بل البد وأن نقول املراد رفع عن أميت حكم اخلطأ 
  مث ذلك احلكم قد يكون يف الدنيا كإجياب الضمان وقد يكون يف اآلخرة كرفع التأثيم 

  فنقول إنه ال جيوز إضمارمها معا 

  لنا

  جواز اإلضمار خالفناه يف احلكم الواحد ألجل الضرورة وال ضرورة يف غريه فيقى على األصل أن الدليل ينفي 
  وللمخالف أن يقول ليس إضمار أحد احلكمني بأوىل من اآلخر 

  فإما أن ال تضمر حكما أصال وهو غري جائز أو تضمر الكل وهو املطلوب 

  املسألة الثامنة

  هللا ال آكل املشهور من قول فقهائنا أنه لو قال وا

  فإنه يعم مجيع املأكوالت والعام يقبل التخصيص فلو نوى مأكوال دون مأكول صحت نيته وهو قول أيب يوسف 
  وعند أيب حنيفة رمحه اهللا أنه ال يقبل التخصيص ونظر أيب حنيفة رمحه اهللا فيه دقيق 
  ن باطالن فبطلت تلك النية وتقريره أن نية التخصيص لو صحت لصحت إما يف امللفوظ أو يف غريه والقسما

وإمنا قلنا إنه ال يصح اعتبار نية التخصيص يف امللفوظ ألن امللفوظ هو األكل واألكل ماهية واحدة ألهنا قدر مشترك 
  بني أكل هذا الطعام وأكل ذلك الطعام وما به االشتراك غري مابه االمتياز وغري مستلزم له فاألكل من 

هذا األكل وذاك وغري مستلزم له واملذكور إمنا هو األكل من حيث هو أكل وهو  حيث أنه أكل مغاير لقيد كونه
هبذا االعتبار ماهية واحدة واملاهية من حيث إهنا هي ال تقبل العدد فال تقبل التخصيص بل املاهية إذا اقترنت هبا 

قبل تلك العوارض ال العوارض اخلارجية حىت صارت هذا أو ذاك تعددت فهناك صارت حمتملة للتخصيص و لكنها 
  تكون متعددة فال تكون حمتملة للتخصيص 

  فاحلاصل أن امللفوظ ليس إال املاهية وهي غري قابلة للتخصيص 
  فأما إذا أخذت املاهية مع قيود زائدة عليها تعددت وحينئذ تصري حمتملة للتخصيص لكن تلك 



فوظ فيكون القابل لنية التخصيص شيئا غري ملفوظ الزوائد غري ملفوظة فاجملموع احلاصل منها ومن املاهية غري مل
  وهذا هو القسم الثاين 

فنقول هذا القسم وإن كان جائزا عقال إال أنا نبطله بالدليل الشرعي فنقول إضافة ماهية األكل إىل اخلبز تارة وإىل 
  اللحم أخرى إضافات تعرض هلا حبسب اختالف املفعول به 

  ذا املوضع وذاك إضافات عارضة هلا حبسب اختالف املفعول فيه وإضافتها إىل هذا اليوم وذلك وه
مث أمجعنا على أنه لو نوى التخصيص باملكان والزمان مل يصح فكذا التخصيص باملفعول به واجلامع رعاية االحتياط 

  يف تعظيم اليمني 

  حجة أصحاب الشافعي رضي اهللا عنه

صحت نية التخصيص فكذا إذا قال إن أكلت ألن الفعل  أمجعنا على أنه لو قال إن أكلت أكال أو غسلت غسال
  مشتق من املصدر واملصدر موجود فيه 

  واجلواب

أن املصدر هو املاهية وقد بينا أهنا ال حتتمل التخصيص وأما قوله أكلت أكال فهذا يف احلقيقة ليس مصدرا ألنه يفيد 
  ليس وصفا قائما به بل معناه  أكال واحدا منكرا واملصدر ماهية األكل وقيد كونه واحدا منكرا

أن القائل ما عينه والذي يكون متعينا يف نفسه لكن القائل ما عينه فال شك أنه قابل للتعيني فإذا نوى التعيني فقد 
  نوى ما حيتمله اللفظ فهذا ما عندي يف هذا الفصل 

  املسألة التاسعة

  ع قيام االحتمال ينزل منزلة العموم يف املقال قال الشافعين رضي اهللا عنه ترك االستفصال يف حكاية احلال م
  مثاله أن ابن غيالن أسلم على عشر نسوة فقال 

عليه الصالة و السالم أمسك أربعا وفارق سائرهن ومل يسأله عن كيفية ورود عقده عليهن يف اجلمع أو الترتيب 
  على الترتيب فكان إطالقه القول داال على أنه ال فرق بني أن تتفق تلك العقود معا أو 

وهذا فيه نظر الحتمال أنه صلى اهللا عليه و سلم عرف خصوص احلال فأجاب بناء على معرفته ومل يستفصل واهللا 
  أعلم 

  املسألة العاشرة

  العطف على العام ال يقتضي العموم ألن مقتضى العطف مطلق اجلمع وذلك جائز بني العام واخلاص قال اهللا تعاىل 

  فسهن ثالثة قروء وهذا عام وقوله تعاىل وبعولتهن أحق بردهن خاص واملطلقات يتربصن بأن



  املسألة احلادية عشرة

كل حكم يدل عليه بصيغة املخاطبة كقوله تعاىل يأيها الذين آمنوا يأيها الناس فهو خطاب مع املوجودين يف عصر 
  الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

يدل على أن حكم من يأيت بعد ذلك كحكم احلاضرين ألن  وذلك ال يتناول من حيدث بعدهم إال بدليل منفصل
  الذين سيوجدون بعد ذلك ما كانوا موجودين يف ذلك 

الوقت ومن مل يكن موجودا يف ذلك الوقت ال يكون إنسانا وال مؤمنا يف ذلك الوقت ومن ال يكون كذلك ال 
  يتناوله اخلطاب املتناول لإلنسان واملؤمن 

  ى العموم فإن قيل وما الذي يدل عل
  قلنا احلق أنه معلوم بالضرورو يف دين حممد صلى اهللا عليه و سلم 

  وذكروا فيه طريقني آخرين 

  األول

  التمسك بقوله تعاىل وما أرسلناك إال كافة للناس وقوله عليه السالم بعثت إىل الناس كافة وقوله 

  بعثت إىل األسود واألمحر وقوله ص 

  اعة حكمي على الواحد حكمي على اجلم

الثاين أنه صلى اهللا عليه و سلم مىت أراد اختصيص بني كما قال أليب بردة بن نيار جيزىء عنك وال جيزىء أحدا 
  بعدك 

  وخص عبدالرمحن بن عوف حبل لبس احلرير 

  فحيث ال يتبني التخصيص نعلم العموم 
اول إال املوجودين فيختص ولقائل أن يعترض على األول بأن لفظ الناس واجلماعة واألسود واألمحر ال يتن

  باحلاضرين 

  وعلى الثاين بأن ذكر التخصيص إمنا حيتاج إليه لو جرى لفظ يوهم العموم

  لكنا قلنا إن اخلطاب مشافهة ال حيتمل أن يدخل فيه الذين سيوجدون بعد ذلك فال حاجة فيه إىل بيان التخصيص 

  املسألة الثانية عشرة

   عليه و سلم عن بيع الغرر ال يفيد العموم ألن احلجة يف احملكي ال يف قول الصحايب هنى رسول اهللا صلى اهللا



احلكاية والذي رآه الصحايب حىت روى النهي عنه حيتمل أن يكون خاصا بصورة واحدة وأن يكون عاما ومع 
  االحتمال ال جيوز القطع بالعموم 

  يمني ال يفيد العموم وكذا القول وأيضا قول الصحاب قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالشاهد وال

  فيما إذا قال الصحايب مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول قضيت بالشفعة للجار الحتمال كونه حكاية 

  عن قضاء جلار معروف وتكون األلف والالم للتعريف وقوله قضيت حكاية عن فعل معني ماض 
وقول الراوي أنه صلى اهللا عليه و سلم قضى بالشفعة للجار  فأما قوله صلى اهللا عليه و سلم قضيت بالشفعة للجار

  فاالحتمال فيهما قائم ولكن جانب العموم أرجح 

  املسألة الثالثة عشرة

  قول الراوي كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيمع بني الصالتني يف السفر ال يقتضي العموم ألن لفظ 

  فال  كان ال يفيد إال تقدم الفعل فأما التكرار

  ومنهم من قال إنه يفيد التكرار يف العرف ألنه ال يقال كان فالن يتهجد بالليل إذا هتجد مرة واحدة يف عمره 

  املسألة الرابعة عشرة

   -إذا قال الراوي صلى اهللا عليه و سلم ص 

  بعد الشفق

  طأ ألن اللفظ املشترك فقال قائل الشفق شفقان احلمرة والبياض وأنا أمحله على وقوعه بعدمها مجيعا فهذا خ

  ال ميكن محله على مفهوميه معا كما تقدم 
أما املتواطىء فمثاله قول الراوي صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الكعبة فال ميكن أن يستدل به على جواز 

  أداء الفرض يف البيت ألنه إمنا يعم لفظ الصالة ال فعلها فذاك 

   وبالعكس فال يدل على العموم الواقع إن كان فرضا مل يكن نفال

  املسألة اخلامسة عشرة

قال الغزايل رمحه اهللا املفهوم ال عموم له ألن العموم لفظ تتشابه داللته باإلضافة إىل مسمياته وداللة املفهوم ليست 
  لفظية فال يكون هلا عموم 

  واجلواب



  فالنزاع لفظي إن كنت ال تسميه عموما ألنك ال تطلق لفظ العام إال على األلفاظ 
  وإن كنت تعين أنه ال يعرف منه انتفاء احلكم عن مجيع 

ما عداه فباطل ألن البحث عن أن املفهوم هل له عموم أم ال فرع على أن املفهوم حجة ومىت ثبت كونه حجة لزم 
  اهللا أعلم القطع بانتفاء احلكم عما عداه ألنه لو ثبت احلكم يف غري املذكور مل يكن لتخصيصه بالذكر فائدة و

  القسم الثاين يف اخلصوص

  وفيه مسائل 

  املسألة األوىل

  حد التخصيص على مذهبنا إخراج بعض ما تناوله اخلطاب عنه 
  وعند الواقفية إخراج بعض ما صح أن يتناوله اخلطاب سواء كان الذي صح واقعا أم مل يكن واقعا 

  وضع له وأما قولنا العام املخصوص فمعناه أنه استعمل يف بعض ما 
  وعند الواقفية أن املتكلم أراد به بعض ما يصلح له ذلك اللفظ دون البعض 

وأما الذي به يصري العام خاصا فهو قصد املتكلم ألنه إذا قصد بإطالقه تعريف بعض ما تناوله اللفظ أو بعض ما 
  يصلح أن يتناوله على اختالف املذهبني فقد خصه 

ل احلقيقة على شيء واحد وهو إرادة صاحب الكالم ألهنا هي املؤثرة يف وأما املخصص للعموم فيقال على سبي
  إيقاع ذلك الكالم إلفادة البعض فإنه إذا جاز أن يرد اخلطاب خاصا وجاز أن يرد عاما مل يترجح 

  أحدمها

  على اآلخر إال باإلرادة 
  ويقال باجملاز على شيئني 

  أحدمها 
   ذاته من أقام الداللة على كون العام خمصوصا يف

  وثانيهما

  من اعتقد ذلك أو وصفه به كان ذلك االعتقاد حقا أو باطال 

  املسألة الثانية

  يف الفرق بني التخصيص والنسخ 
  النسخ ال معىن له إال ختصيص احلكم بزمان معني بطريق خاص فيكون الفرق بني التخصيص والنسخ فرق 



أمورا لفظية أخرجوه ألجلها عن جنس النسخ وتلك األمور ما بني العام واخلاص لكن الناس اعتربوا يف التخصيص 
  مخسة 

  أحدها

  أن التخصيص ال يصح إآل فيما يتناوله اللفظ والنسخ قد يصح فيما علم بالدليل انه مراد وإن مل يتناوله اللفظ 

  وثانيهما

  أن نسخ شريعة بشريعة أخرى يصح وختصيص شريعة بشريعة أخرى ال يصح 

  وثالثها

  ع احلكم بعد ثبوته والتخصيص ليس كذلك أن النسخ رف

  ورابعها

أن الناسخ أن يكون متراخيا واملخصص ال جيب أن يكون متراخيا سواء وجبت املقارنة أو مل جتب على اختالف 
  القولني 

  وخامسها

  أن التخصيص قد يقع خبرب الواحد والقياس والنسخ ال يقع هبما 
  رق ما بني العام واخلاص عندي وأما الفرق بني التخصيص واالستثناء فهو ف

  ومنهم من تكلف بينهما فروقا 

  أحدها

أن االستثناء مع املستثىن منه كاللفظة الواحدة الدالة على شيء واحد فالسبعة مثال هلا امسان سبعة وعشرة إال ثالثة 
  والتخصيص ليس كذلك 

  وثانيها

ت القرينة على أنه ما رأى كلهم واالستثناء ال أن التخصيص يثبت بقرائن األحوال فإنه إذا قال رأيت الناس دل
  حيصل بالقرينة 

  وثالثها



أن التخصيص جيوز تأخريه لفظا واالستثناء الجيوز فيه ذلك وهذه الوجوه متكلفة واحلق أن التخصيص جنس حتته 
  أنواع كالنسخ واالستثناء وغريمها 

  املسألة الثالثة

  فيما جيوز ختصيصه وما ال جيوز 
  الواحد ال جيوز ختصيصه ألن التخصيص عبارة عن أخراج البعض عن الكل والواحد ال يعقل ذلك فيه  الذي يتناول

وأما الذي يتناول أكثر من واحد فعمومه إما من جهة اللفظ ويصح تطرق التخصيص إليه وإما من جهة املعىن وهو 
  أمور ثالثة 

  أحدها

  ه يف باب القياس إن شاء اهللا تعاىل أن العلة الشرعية هل جيوز ختصيصها وسيأيت الكالم في

  وثانيها

مفهوم املوافقة كداللة حرمة التأفيف على حرمة الضرب والتخصيص فيه جائز إذا مل يعد بالنقض على امللفوظ مثل 
  تقييد األم إذا فجرت وضرب الوالد إذا ارتد 

  وال جيوز إذا عاد بالنقض عليه 

  وثالثها

سكوت عنه انتفاء مثل حكم املذكور وجيوز أن تقوم الداللة على ثبوت مثل حكم مفهوم املخالفة فإنه يفيد يف امل
  املذكور لبعض املسكوت عنه 

  املسألة الرابعة

  جيوز إطالق اللفظ العام إلرادة اخلاص أمرا كان أو خربا خالفا لقوم 

  لنا

  الدليل على جوازه 
  شيء  وقوعه يف القرآن كقوله تعاىل اقتلوا املشركني اهللا خالق كل

  ويقال يف العرف جاءين كل الناس واملراد أكثرهم 
احتجوا بأنه إذا أريد باخلرب العام بعضه أو هم الكذب ولو كان جواز محله على التخصيص مانعا من كونه كذبا ملا 

  وجد يف الدنيا كذب وجواز التخصيص يف األمر يوهم البداء 



  واجلواب

  صيص فقيام الداللة على وقوعه ال يوجب الكذب وال البداء واهللا أعلم إذا علمنا أن اللفظ يف األصل حمتمل للتخ

  املسألة اخلامسة

  يف لغاية اليت ال ميكن أن ينتهي ختصيص العموم إىل أقل منها 

  اتفقوا يف ألفاظ االستفهام واجملازاة على جواز انتهائها يف التخصيص إىل الواحد 
  زعم القفال أنه ال جيوز ختصيصه مبا هو أقل من الثالثة واختلفوا يف اجلمع املعرف باأللف والالم ف

  ومنهم من جوز انتهائه إىل الواحد 
ومنع أبو احلسني من ذلك يف مجيع ألفاظ العموم وأوجب أن يراد هبا كثرة وإن مل يعلم قدرهاإال أن يستعمل يف حق 

  هو األصح الواحد على سبيل التعظيم واإلبانة فإن ذلك الواحد جيري جمرى الكثري و
  أما انه ال بد من بقاء الكثرة فألن الرجل لو قال أكلت كل ما يف الدار من الرمان وكان فيها ألف 

وكان قد أكل رمانة واحدة أو ثالثة عابه أهل اللغة ولو قال كل من دخل داري أكرمته مث قال أردت به زيدا 
  وحده عابه أهل اللغة 

  احتج من جوز ذلك

 غري االستغراق استعمال له يف غري ما وضع له فليس جواز استعماله يف البعض أوىل منه يف بأن استعمال العام يف
  البعض اآلخر فوجب جواز استعماله يف مجيع األقسام إىل أن ينتهي إىل الواحد 

  واجلواب

  ال نسلم أنه ليس بعض املراتب أوىل من بعض وتقريره ما ذكرناه 

حد على سبيل التعظيم فلقوله تعاىل إنا حنن نزلنا الذكر وقوله فقدرنا فنعم وأما أنه جيوز استعماله يف حق الوا
  القادرون 

  املسألة السادسة

اختلفوا يف أن العام الذي دخله التخصيص هل هو جماز أم ال فقال قوم من الفقهاء إنه ال يصري جمازا كيف كان 
  التخصيص 

  ومنهم من فصل وذكر فيه وجوها  وقال أبو علي وأبو هاشم يصري جمازا كيف كان التخصيص



واملختار قول أيب احلسني رمحه اهللا وهو أن القرينة املخصصة إن استقلت بنفسها صارت جمازا وإال فال تقريره أن 
  القرينة املخصصة املستقلة ضربان عقلية ولفظية 

  أما العقلية فكالداللة الدالة على أن غري القادر غري مراد باخلطاب بالعبادات 
  ما اللفظية فيجوز أن يقول املتكلم بالعام أردت به البعض الفالين ويف هذين القسمني يكون العموم جمازا وأ

والدليل عليه أن اللفظ موضوع يف اللغة لالستغراق فإذا استعمل هو بعينه يف البعض فقد صار اللفظ مستعمال يف 
  جزء مسماه لقرينة خمصصة وذلك هو اجملاز 

  ز أن يقال لفظ العموم وحده حقيقة يف االستغراق ومع القرينة املخصصة حقيقة يف اخلصوص فإن قلت مل ال جيو
قلت فتح هذا الباب يفضي إىل أن ال يوجد يف الدنيا جماز أصال ألنه ال لفظ إال وميكن أن يقال إنه وحده حقيقة يف 

  كذا ومع القرينة حقيقة يف املعىن الذي جعل جمازا عنه 
  عام املخصوص بقرينة مستقلة بنفسها هل هو جماز أم ال فرع على ثبوت أصل اجملاز والكالم يف ان ال

وأما إن كانت القرينة ال تستقل بنفسها حنو االستثناء والشرط والتقييد بالصفة كقول القائل جاءين بنو أسد الطوال 
  فها هنا ال يصري جمازا 

ة أو االستثناء إليه ال يفيد البعض ألنه لو أفاده ملا بقي والدليل عليه أن لفظ العموم حال انضمام الشرط أو الصف
شيء يفيده الشرط أو الصفة أو االستثناء وإذا مل يغد البعض استحال أن يقال إنه جماز يف إفادة البعض بل اجملموع 

لك احلاصل من لفظ العموم ولفظ الشرط أو الصفة او االستثناء دليل على ذلك البعض وإفادة ذلك اجملموع لذ
  البعض حقيقة 

  تنبيه

  إذا قال اهللا تعاىل أقتلوا املشركني 

  فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احلال إال زيدا فهذا ختصيص بدليل متصل أو منفصل فيه احتمال 

  املسألة السابعة

  جيوز التمسك بالعام املخصوص وهو قول الفقهاء 
  وقال عيسى بن أبان وأبو ثور ال جيوز مطلقا 

م من فصل فذكر الكرخي أن املخصوص بدليل متصل جيوز التمسك به واملخصوص بدليل منفصل ال جيوز ومنه
  التمسك به 

واملختار أنه لو خص ختصيصا جممال ال جيوز التمسك به وإال جاز مثال التخصص اجململ كما إذا قال اهللا تعاىل أقتلوا 
  املشركني مث قال مل أرد بعضهم 

  لنا وجوه



  األول 
للفظ العام كان متناوال للكل فكونه حجة يف كل واحد من أقسام ذلك الكل إما أن يكون موقوفا على كونه أن ا

  حجة يف القسم اآلخر أو على كونه حجة يف الكل أو ال يتوقف على واحد من هذين القسمني 

لقسم اآلخر لزم واألول باطل إلنه إن كان كونه حجة يف كل واحد من تلك األقسام مشروطا بكونه حجة يف ا
  الدور 

وإن افتقر كونه حجة يف هذا القسم إىل كونه حجة يف ذلك القسم وال ينعكس فحينئذ يكون كونه حجة يف ذلك 
  القسم يصح أن يبقى بدون كونه حجة يف هذا القسم فيكون العام املخصوص حجة يف ذلك القسم 

لى السوية فلم يكن جعل البعض مشروطا باآلخر أوىل هذا مع أنا نعلم بالضرورة أن نسبة اللفظ إىل كل األقسام ع
  من العكس 

والقسم الثاين أيضا باطل ألن كونه حجة يف الكل يتوقف على كونه حجة يف كل واحد من تلك األقسام ألن الكل 
  ل ال يتحقق إال عند حتقق مجيع األفراد فلو توقف كونه حجة يف البعض على كونه حجة يف الكل لزم الدور وهو حما

  وملا بطل القسمان ثبت أن كونه حجة يف ذلك البعض ال يتوقف 

على كونه حجة يف البعض اآلخر وال على كونه حجة يف الكل فإذن هو حجة يف ذلك البعض سواء ثبت كونه يف 
  البعض اآلخر أو يف الكل أو مل يثبت ذلك فثبت أن العام املخصوص حجة 

  الثاين

ري حمل التخصيص قائم واملعارض املوجود اليصلح معارضا فوجب ثبوت احلكم هو أن املقتضى لثبوت احلكم يف غ
  يف غري حمل التخصيص 

إمنا قلنا إن املقتضي قائم وذلك ألن املقتضى هو اللفظ الدال على ثبوت احلكم وصيغة العموم دالة على ثبوت 
حمل التخصيص ويف غري حمل احلكم يف كل الصور والدال على ثبوت احلكم يف كل الصور دال على ثبوته يف 

  التخصيص فثبت أن املقتضى لثبوت احلكم يف غري صورة التخصيص قائم 

وأما أن املعارض املوجود ال يصلح أن يكون معارضا فألن املعارض إمنا هو بيان أن احلكم غري ثابت يف هذه الصورة 
ة اآلخرى فبيان عدم احلكم يف هذه الصورة ال املعينة وال يلزم من عدم احلكم يف هذه الصورة املعينة عدمه يف الصور

  يكون منافيا لثبوت احلكم يف الصورة األخرى 
  فثبت أن املقتضى قائم واملانع مفقود فوجب ثبوت احلكم 

  الثالث

  أن عليا كرم اهللا وجهه تعلق يف اجلمع بني األختني يف امللك بقوله تعاىل أو ما ملكت أميانكم 

  خت ومل ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إمجاعا مع أنه خمصوص بالبنت واأل



  احتجوا

بأن العام املخصوص ال ميكن إجراؤه على ظاهره فيجب صرفه عن الظاهر وحينئذ ال يكون محله على بعض احملامل 
  اوىل من بعض فيصري جممال 

  م قلنا ال نسلم أنه ليس البعض بأوىل من البعض بل عندنا جيب محله على الباقي واهللا أعل

  املسألة الثامنة

قال ابن سريج ال جيوز التمسك بالعام مامل يستقص يف طلب املخصص فإذا مل يوجد ذلك املخصص فحينئذ جيوز 
  التمسك به يف إثبات احلكم 

  وقال الصرييف جيوز التمسك به ابتداء ما مل تظهر داللة خمصصة 

  واحتج الصرييف بأمرين

  أحدمها 
بعد طلب أنه هل وجد خمصص أم ال ملا جاز التمسك باحلقيقة إال بعد طلب أنه هل  لو مل جيز التمسك بالعام إال

  وجد ما يقتضي صرف اللفظ عن احلقيقة إىل اجملاز وهذا باطل فذاك مثله 
بيان املالزمة أنه لو مل جيز التمسك بالعام إال بعد طلب املخصص لكان ذلك ألجل االحتراز عن اخلطأ احملتمل وهذا 

  م يف التمسك حبقيقة اللفظ فيجب اشتراكهما يف احلكم املعىن قائ
بيان أن التمسك باحلقيقة ال يتوقف على طلب ما يوجب العدول إىل اجملاز هو أن ذلك غري واجب يف العرف بدليل 

  أهنم حيملون األلفاظ على ظواهرها من غري حبث عن أنه هل وجد ما يوجب العدول أم ال 
  أيضا يف الشرع وإذا وجب ذلك يف العرف وجب 

  لقوله صلى اهللا عليه و سلم ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن 

  وثانيهما

  أن األصل عدم التخصيص وهذا يوجب ظن عدم املخصص فيكفي يف إثبات ظن احلكم 

  واحتج ابن سريج

جيوز أن  أن بتقدير قيام املخصص ال يكون العموم حجة يف صورة التخصيص فقبل البحث عن وجود املخصص
  يكون العموم حجة وأن ال يكون 

  واألصل أن ال يكون حجة إبقاء للشيء على حكم األصل 

  واجلواب



  أن ظن كونه حجة أقوى من ظن كونه غري حجة ألن إجراءه على العموم أوىل من محله على التخصيص 
  وملا ظهر هذا القدر من التفاوت كفى ذلك يف ثبوت الظن 

  فرع

  ملخصص فذاك مما ال سبيل إليه إال بأن جيتهد يف الطلب مث ال جيد لكن االستدالل بعدم إذا قلنا جيب نفي ا

  الوجدان على عدم الوجود ال يورث إال الظن الضعيف واهللا أعلم 

  القسم الثالث

  فيما يقتضي ختصيص العموم 
  والكالم يف هذا القسم يقع يف أطراف أربعة 

  أحدها األدلة املتصلة املخصصة 
  األدلة املنفصلة املخصصة  وثانيها

  وثالثها بناء العام على اخلاص 
  ورابعها ما يظن أنه من خمصصات العموم وليس كذلك 

  القول يف األدلة املتصلة وفيه أربعة أبواب

  الباب األول يف االستثناء وفيه مسائل

  املسألة األوىل

  ه االستثناء إخراج بعض اجلملة من اجلملة بلفظ إال أو ما أقيم مقام
  أو يقال ما ال يدخل يف الكالم إال إلخراج بعضه بلفظه وال يستقل بنفسه 

  والدليل على صحة هذا التعريف

  أن الذي خيرج بعض اجلملة عنها إما أن يكون معنويا كداللة العقل والقياس وهذا خارج عن هذا التعريف 
ة وإال كان لغوا وهذا أيضا خارج عن هذا وإما أن يكون لفظيا وهو إما أن يكون منفصال فيكون مستقال بالدالل

  احلد 
  أو متصال وهو إما التقييد بالصفة أو الشرط أو االستثناء أو الغاية 

أما التقييد بالصفة فالذي خرج مل يتناوله لفظ التقييد بالصفة ألنك إذا قلت أكرمين بنو متيم الطوال خرج منهم 
لولنا أكرمين بنو متيم إالزيدا فإن اخلارج وهو زيد تناولته صيغة القصار ولفظ الطوال مل يتناول القصار خبالف ق

  االستثناء وهذا هو االحتراز عن التقييد بالشرط 



وأما التقييد بالغاية فالغاية قد تكون داخلة كما يف قوله تعاىل إىل املرافق خبالف االستثناء فثبت أن التعريف املذكور 
  لالستثناء منطبق عليه 

  يةاملسألة الثان

  جيب أن يكون االستثناء متصال باملستثىن منه عادة واحترزنا بقولنا عادة عما إذا طال الكالم فإن ذلك 

  ال مينع من اتصال االستثناء 
  وكذلك قطع الكالم بالنفس والسعال ال مينع من اتصاله به 
  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه جوز االستثناء املنفصل 

فلعل املراد منها ما إذا نوى االستثناء متصال بالكالم مث أظهر نيته بعده فإنه يدين فيما بينه وهذه الرواية إن صحت 
  وبني اهللا تعاىل فيما نواه 

  لنا وجهان

  األول 
لو جاز تأخري االستثناء ملا استقر شيء من العقود من الطالق والعتاق ومل يتحقق احلنث أصال جلواز أن يرد عليه 

  مه االستثناء فيغري حك

  الثاين

نعلم بالضرورة أن من قال لوكيله اليوم بع داري من أي شخص كان مث قال بعد غد إال من زيد فإن أهل العرف ال 
  جيعلون االستثناء عائدا إىل ما تقدم 

  احتجوا

  بأنه جيوز تأخري النسخ والتخصيص فكذا االستثناء 

  واجلواب

  ع واهللا أعلم أنه يبطل بالشرط وخرب املبتدأ مث نطالبهم باجلام

  املسألة الثالثة

  استثناء الشيء من غري جنسه باطل على سبيل احلقيقة وجائز على سبيل اجملاز 

  والدليل على األول



  أن االستثناء من غري اجلنس األول لو صح لصح إما من اللفظ أو من املعىن 
سماه واللفظ إذا مل يدل على شيء واألول باطل ألن اللفظ الدال على الشيء فقط غري دال على ما خيالف جنس م

  ال حيتاج إىل صارف يصرفه عنه 

والثاين أيضا باطل ألنه لو جاز محل اللفظ على املعىن املشترك بني مسماه وبني املستثىن ليصح االستثناء جلاز استثناء 
املشترك صح  كل شيء من كل شيءألن كل شيئني ال بد وأن يشتركا يف بعض الوجوه فإذا محل املستثىن على ذلك

  االستثناء 
  وملا علمنا أن العرب مل يصححوا استثناء كل شيء من كل شيء علمنا بطالن هذا القسم 

  احتجوا بالقرآن والشعر واملعقول

  أما القرآن فخمس آيات 

  إحداها

  قوله عز و جل وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ 

  وثانيها

  إال إبليس وهو ما كان منهم بل كان من اجلن قوله تعاىل فسجد املالئكة كلهم أمجعون 

  وثالثها

  قوله تعاىل ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن 

  تراض منكم 

  ورابعها

  قوله تعاىل ماهلم به من علم إال اتباع الظن والظن ليس من جنس العلم 

  وخامسها

  ال سالما سالما والسالم ليس من جنس اللغو قوله تعاىل ال يسمعون فيها لغوا وال تأثيما إال قي

  إال اليعافري واالالعيس ... وبلدة ليس هبا أنيس ... وأما الشعر فقوله 



  ... وما بالدار من أحد إال أواري ... وقول النابغة 
  واألواري ليس من جنس األحد 

والنؤى كاحلوض ... ى أليا ما أبينها أال أوار... عيت جوابا وما بالربع من أحد ... وقفت فيها أصيالنا أسائلها 
  باملطلومة اجللد 

  وأما املعقول فهو أن االستثناء تارة يقع عما يدل اللفظ عليه داللة املطابقة أو التضمن 
  وتارة عما يدل عليه داللة االلتزام فإذا قال لفالن علي الف دينار إال ثوبا فمعناه إال قيمة ثوب 

  واجلواب

كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ فجوابه أن إال ها هنا مبعىن لكن أو يقال وما كان ملؤمن أن أما قوله تعاىل وما 
يقتل مؤمنا إال إذا أخطأ فغلب على ظنه أنه ليس من املؤمنني إما بأن خيتلط بالكفار فيطن الرجل أنه منهم أو بأن 

  يراه من بعيد فيظنه صيدا أو حجرا 
  ل إنه كان من املالئكة وال بد من وأما قوله تعاىل إال إبليس فقي

  الداللة على أن كونه من اجلن ينفي كونه من املالئكة 
سلمنا أنه ليس من املالئكة لكن إمنا حسن االستثناء ألنه كان مأمورا بالسجود كما أن املالئكة كانوا مأمورين 

  بذلك فكأنه قال فسجد املأمورون بالسجود إال إبليس 
  أن تكون جتارة إال اتباع الظن فقد اتفقت النحاة على وأما قوله تعاىل إال 

  أنه ليس باستثناء مث فسره البصريون بقوهلم ولكن اتباع الظن والكوفيون بقوهلم سوى اتباع الظن 

  واجلواب عن الشعر

  أن األنيس سواء فسرناه باملؤنس أو باملبصر أمكن إدخال اليعافري والعيس فيه 

  وعن الثالث

  تثناء من املعىن لزم صحة استثناء كل شيء من كل شيء على مابيناه واهللا أعلم أنه لو صح االس

  املسألة الرابعة

  أمجعوا على فساد االستثناء املستغرق 
  مث من الناس من قال شرط املستثىن أن ال يكون أكثر أكثر مما بقي بل جيب أن يكون مساويا أو أقل 



  اويا بل أقل وقال القاضي بل شرطه أن ال يكون أكثروالمس
ويدل على فساد القولني أن الفقهاء أمجعوا على أن من قال لفالن علي عشرة إال تسعة يلزمه واحد ولوال أن هذا 

  االستثناء صحيح لغة وشرعا وإال ملا كن كذلك 
 ويدل على فساد اقول الثاين خاصة قوله تعاىل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين وقال
حكاية عن إبليس ألغوينهم أمجعني إال عبادك منهم املخلصني فلو كان املستثىن أقل من املستثىن منه لزم يف أتباع 

  إبليس ويف املخلصني أن يكون كل واحد منهما أقل من اآلخر وذلك حمال 

غري موجود يف املساوي حجة القاضي رمحه اهللا أن املقتضى لفساد االستثناء قائم وما ألجله ترك العمل به يف األقل 
  واألكثر فوجب أن يفسد االستثناء يف املساوي واألكثر 

  بيان مقتضى الفساد أن االستثناء بعد املستثىن منه إنكار بعد اإلقرار وإنه غري مقبول 
رة بيان الفارق أن الشيء القليل يكون يف معرض النسيان لقلة التفات النفس إليه والكثري يكون متذكرا حمفوظا لكث
التفات القلب إليه فإذا أقر بالعشرة فرمبا كانت تلك العشرة بنقصان شيء قليل وإن كانت تامة لكنه أدى منها 
  شيئا قليال مث إنه نسي ذلك القدر لقلته فال جرم أقر بالعشرة الكاملة مث إنه بعد اإلقرار تذكر ذلك القدر فوجب 
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األصول: كتاب  علم    احملصول يف 
لرازي: املؤلف  ا احلسني  بن  عمر  بن   حممد 

أن يكون متمكنا من استدراكه فألجل هذا شرعنا استثناء األقل من األكثر ومل يوجد هذا املعىن يف استثناء املثل أو 
  األكثر ملا ذكرنا أن الكثرة مظنة الذكر 

  ض وإذا ظهر الفارق بقي املقتضي سليما عن املعار

  واجلواب عندنا

  أن االستثناء مع املستثىن منه كاللفظ الواحد الدال على ذلك القدر وعلى هذا الفرض يسقط ما ذكرمت واهللا أعلم 

  املسألة اخلامسة

  االستثناء من اإلثبات نفي ومن النفي إثبات 
 إن عبادي ليس لك عليهم مثال األول قوله تعاىل فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما ومثال الثاين قوله تعاىل

  سلطان إال من اتبعك 

وزعم أبو حنيفة رمحه اهللا أن االستثناء من النفي ال يكون إثباتا قال ألن بني احلكم بالنفي وبني احلكم باإلثبات 
  واسطة وهي عدم احلكم 

  فمقتضى االستثناء بقاء املستثىن غري حمكوم عليه ال بالنفي وال باإلثبات 

  لنا

االستثناء يف النفي إثباتا ملا كان قولنا ال إله إال اهللا موجبا ثبوت اإلهلية هللا جل جالله بل كان معناه نفي لو مل يكن 
  أإلهلية عن غريه وأما ثبوت اإلهلية له 

  فال ولو كان كذلك ملا مت اإلسالم وملا كان ذلك باطال علمنا أنه يفيد اإلثبات 
 عليه و سلم ال نكاح إال بويل و ال صالة إال بطهور ومل يلزم منه حتقق احتج أبو حنيفة رمحه اهللا بقوله صلى اهللا

  النكاح عند حضور الويل 

  وال حتقق الصالة عند حضور الوضوء بل يدل على عدم صحتهما عند عدم هذين الشرطني واهللا أعلم 

  املسألة السادسة

كان الكل عائدا إىل املستثىن منه  االستثناآت إذا تعددت فإن كان البعض معطوفا على البعض حبرف العطف
  كقولك لفالن عندي عشرة إال أربعة وإال مخسة 

وإن مل يكن كذلك فاالستثناء الثاين إن كان أكثر من األول أو مساويا له عاد إىل األول كقوله لفالن علي عشرة إال 



  أربعة إال مخسة 
بعة فاالستثناء الثاين إما أن يكون عائدا إىل وإن كان أقل من األول كقولك لفالن علي عشرة إال مخسة إال أر

  االستثناء األول فقط أو إىل املستثىن 

  منه فقط أو إليهما معا أوال إىل أحد منهما 
  واألول هو احلق 

  والثاين باطل ألن القريب إن مل يكن أوىل من البعيد فال أقل من املساواة 
  والثالث أيضا باطل لوجهني 

  أحدمها

ه مع االستثناء أألول ال بد وأن يكون أحدمها نفيا واآلخر إثباتا فاالستثناء الثاين لو عاد إليهما معا أن املستثىن من
واالستثناء من النفي إثبات ومن اإلثبات نفي فيكون االستثناء الثاين قد نفى عن أحد األمرين السابقني عليه ما أثبته 

  قبل االستثناء الثاين فيصري االستثناء الثاين لغوا  لآلخر فينجرب النقصان بالزيادة ويبقى ما كان حاصال

  وثانيهما

  أن االستثناء الثاين لو رجع إىل االستثناء األول واملستثىن منه معا لزم أن يكون نفيا وإثباتا معا وهو حمال 

يئني فال فإن قلت النفي واإلثبات إمنا يتنافيان لو رجعا إىل شيء واحد من وجه واحد فأما عند رجوعهما إىل ش
  يتنافيان 

قلت لنفرض أنه قال علي عشرة إال اثنني إال واحدا فاالستثناء الثاين ملا رجع إىل املستثىن منه أخرج منه درمها آخر 
وملا رجع إىل االستثناء األول اقتضى ذلك إثبات ذلك الدرهم املستثىن منه فيكون ذلك االستثناء نفيا وإثباتا من 

  املستثىن منه وهو حمال 
  أما الرابع وهو أن ال يرجع االستثناء الثاين إىل االستثناء األول وال إىل املستثىن منه فهو باطل باالتفاق 

  املسألة السابعة

االستثناء املذكور عقيب مجل كثرية هل يعود إليها باسرها أم ال مذهب الشافعي رضي اهللا عنه وأصحابه عوده إىل 
  الكل 

  اهللا عليه وأصحابه اختصاصه باجلملة األخرية ومذهب اإلمام أيب حنيفة رمحة 

وذهب القاضي منا واملرتضى من الشيعة إىل التوقف إال أن املرتضى توقف لالشتراك والقاضي مل يقطع بذلك أيضا 
  ومنهم من فصل القول فيه وذكروا وجوها 

  يكونا من نوعني  وأدخلها يف التحقيق ما قيل إن اجلملتني من الكالم إما أن يكونا من نوع واحد أو
  فإن كان األول فإما أن تكون إحدى اجلملتني متعلقة باألخرى أو ال تكون كذلك 



  فإن كان الثاين فإما أن يكونا خمتلفي االسم واحلكم أو متفقي االسم خمتلفي احلكم أو خمتلفي االسم متفقي احلكم 
  فاألول كقولك أطعم ربيعة واخلع على مضر إال الطوال 

  هنا اختصاص االستثناء باجلملة األخرية ألن الظاهر أنه مل ينتقل من اجلملة املستقلة بنفسها إىل مجلة  واألظهر ها

أخرى مستقلة بنفسها إال وقد مت غرضه من اجلملة األوىل ولو كان االستثناء راجعا إىل مجيع اجلمل مل يكن قد مت 
  مقصوده من اجلملة األوىل 

  ة واخلع على ربيعة إال الطوالوأما الثاين فكقولنا أطعم ربيع

  وأما الثالث فكقولنا أطعم ربيعة وأطعم مضر إال الطوال 
واحلكم ها هنا أيضا كما ذكرنا ألن كل واحدة من اجلملتني مستقلة فالظاهر أنه مل ينتقل من إحدامها إال وقد مت 

  غرضه بالكلية منها 

كون حكم األوىل مضمرا يف الثانية كقوله أكرم ربيعة وأما إن كانت أحدى اجلملتني متعلقة باألخرى فإما أن ي
ومضر إال الطوال أو اسم األولىمضمرا يف الثانية كقوله أكرم ربيعة واخلع عليهم إال الطوال فاالستثناء يف هذين 

  القسمني راجع إىل اجلملتني ألن الثانية ال تستقل إال مع األوىل فوجب رجوع حكم االستثناء إليهما 
  انت اجلملتان نوعني من الكالم فإما أن تكون القضية واحدة أو خمتلفة وأما إن ك

فإن كانت خمتلفه فهو كقولنا أكرم ربعة والعلماء هم املتكلمون إال أهل البلدة الفالنية فاالستثناء فيه يرجع إىل ما 
  يليه الستقالل كل واحدة من تلك اجلملتني بنفسها 

له تعاىل والذين يرمون احملصنات فالقضية واحدة وأنواع الكالم خمتلفة وأما إن كانت القضية واحدة فهو كقو
فاجلملة األوىل أمر والثانية هني والثالثة خرب فاالستثناء فيها يرجع إىل اجلملة األخرية الستقالل كل واحدة يف تلك 

  اجلمل بنفسها 
 مبعىن دعوى االشتراك بل مبعىن أنا ال نعلم واإلنصاف أن هذا التقسيم حق لكنا إذا أردنا املناظرة اخترنا التوقف ال

  حكمه يف اللغة ماذا وهذا هو اختيار القاضي 

  واحتج الشافعي رضي اهللا عنه بوجوه

  أوهلا 
  أن الشرط مىت تعقب مجال عاد إىل الكل فكذا االستثناء و اجلامع أن كل واحد منهما اليستقل بنفسه 

  ية القذف إال الذين تابوا وأيضا فمعنامها واحد ألن قوله تعاىل يف آ

  جار جمرى قوله وأولئك هم الفاسقون إن مل يتوبوا 
ويقرب من هذا الدليل قوهلم أمجعنا على أن االستثناء مبشيئة اهللا تعاىل عائد إىل كل اجلمل فاالستثناء بغري املشيئة 

  جيب ان يكون كذلك 



  وثانيها

 حكم اجلملة الواحدة ألنه ال فرق بني أن تقول رأيت أن حرف العطف يصري اجلمل املعطوف بعضها على بعض يف
بكر بن خالد وبكر بن عمرو وبني أن تقول رأيت البكرين وإذا كان االستثناء الواقع عقيب اجلملة الواحدة راجعا 

  إليها فكذا ما صار حبكم العطف كاجلملة الواحدة 

  وثالثها

  ابوا وال تقبلوا أنه تعاىل لو قال فاجلدوهم مثانني جلدة إال الذين ت

  لكان ركيكا جدا ) إال الذين تابوا ( هلم شهادة أبدا إال الذين تابوا وأولئك هم الفاسقون 

فبتقدير أن يريد االستثناء عن كل اجلمل ال طريق له إىل ذلك إال بذكر االستثناء عقيب اجلملة األخرية ففي هذه 
   الكالم احلقيقة الصورة يكون االستثناء راجعا إىل كل اجلمل واألصل يف

  وإذا ثبت كونه حقيقة يف هذه الصورة كان كذلك يف سائر الصور دفعا لالشتراك 

  ورابعها

  لو قال لفالن علي مخسة ومخسة إال سبعة كان االستثناء ها هنا عائدا إىل اجلملتني واألصل يف الكالم احلقيقة 

  وإذا ثبت ذلك يف هذه الصورة فكذا يف غريها دفعا لالشتراك 

  واحتج أبو حنيفة رمحة اهللا عليه بوجوه

  أحدها 
  أن الدليل ينفي اعتبار االستثناء تركنا العمل به يف اجلملة الواحدة فيبقى العمل بالباقي يف سائر اجلمل 

  بيان النايف أن االستثناء يقتضي إزالة العموم عن ظاهره وهو خالف األصل 
داللة على احلكم فال بد من تعليقه بشيء لئال يصري لغوا وتعليقه باجلملة بيان الفارق أن االستثناء ال استقالل له بال

  الواحدة يكفي يف خروجه عن اللغوية فال حاجة إىل تعليقه بسائر اجلمل 

  وإذا ثبت النايف والفارق ثبت أنه ال جيوز عوده إىل اجلمل الكثرية واخلصم قال به فصار حمجوجا 
  األخرية فتقول هذا تفريع قولنا ولنا فيه وجهان  يبقى أن يقال مل خصصتموه باجلملة

  الوجه األول اتفاق أهل اللغة على أن للقرب تأثريا يف هذا املعىن مث يدل



  عليه أمور أربعة 
  األول 

  اتفاق أهل اللغة البصريني على أنه إذا اجتمع على املعمول الواحد عامالن فإعمال األقرب أوىل 

  الثاين

د عمروا وضربته إن هذه اهلاء بأن ترجع إىل عمرو املضروب أوىل من أن ترجع إىل زيد أهنم قالوا يف ضرب زي
  الضارب للقرب 

  الثالث

أهنم قالوا يف قولنا ضربت سلمى سعدى إنه ليس يف إعراب اللفظ وال يف معناه ما جيعل أحدمها بالفاعلية اوىل من 
  لفاعلية اآلخر فاعتربوا اجملاورة فقالوا الذي يلي الفعل أوىل با

  الرابع

أهنم قالوا يف قوهلم أعطى زيد عمروا بكرا أنه ملا احتمل أن يكون وكل واحد من عمر وبكر مفعوال أول وليس يف 
  اللفظ ما يقتضي الترجيح وجب اعتبار القرب 

  الوجه الثاين

اع فهذا متام هذه أن كل من صرف االستثناء إىل مجلة واحدة خصصه باجلملة األخرية فصرفه إىل غريها خرق لإلمج
  احلجة 

  وثانيهما

أن االستثناء املذكور عقيب اجلمل لو رجع إىل مجيعها مل خيل إما أن يضمر مع كل مجلة استثناء يعقبها أوال يضمر 
  ذلك بل االستثناء املصرح به يف آخر اجلمل هو الراجع إىل مجيعها 
  لضرورة وال ضرورة ها هنا  واألول باطل ألن اإلضمار على خالف األصل فال يصار إليه إال

  والثاين أيضا باطل ألن العامل يف نصب ما بعد حرف 

االستثناء هو ما قبله من فعل أو تقدير فعل فإذا فرضنا رجوع ذلك االستثناء إىل كل اجلمل كان العامل يف نصب 
  املستثىن أكثر من واحد لكن ال جيوز أن يعمل عامالن يف إعراب واحد 

  بويه نص عليه وقوله حجةأما أوال فألن سي

  وأما ثانيا فألنه جيتمع على األثر الواحد مؤثران مستقالن وهو حمال 



  وثالثها

  أن االستثناء من االستثناء خمتص مبا يليه 

  فكذا يف سائر الصور دفعا لالشتراك عن الوضع 

  ورابعها

احد منها إىل غريه إال إذا مت غرضه منه أن اجلمل إذا كان كل واحد منها مستقال بنفسه فالظاهر أنه مل ينتقل عن و
ألنه كما أن السكوت يدل على استكمال الغرض املطلوب من الكالم فكذا الشروع يف كالم آخر ال تعلق له 

  باألول يدل على استكمال الغرض من ذلك األول 
انتقل عن الكالم األول مت  إذا ثبت هذا فلو حكمنا برجوع االستثناء أىل كل اجلمل املتقدمة نقض ذلك قولنا إنه ملا

  غرضه 
  واحتج الشريف املرتضى على االشتراك بوجوه 

  أحدها

  أن القائل إذا قال اضرب غلماين وأكرم جرياين 

إال واحدا جاز أن يستفهم املخاطب هل أراد استثناء الواحد من اجلملتني أو من اجلملة الواحدة واالستفهام دليل 
  االشتراك 

  وثانيها

الستثناء يف القرآن والعربية تارة عائدا إىل كل اجلمل وأخرى خمتصا باألخرية وظاهر االستعمال دليل أنا وجدنا ا
  احلقيقة فوجب االشتراك 

  وثالثها

  أن القائل إذا قال ضربت غلماين وأكرمت جرياين 

يع اآلفعال وأن يكون قائما أو يف الدار أو يوم اجلمعة احتمل فيما ذكره من احلال والظرفني أن يكون املتعلق به مج
ما هو أقرب والعلم باحتمال األمرين من مذهب أهل اللغة ضروري فإذا صح ذلك يف احلال والظرفني صح أيضا يف 

  االستثناء واجلامع أن كل واحد منهما فضلة تأيت بعد متام الكالم فهذا جمموع أدلة القاطعني 

  أما أدلة الشافعية فاجلواب عن األول



  يف األصل وبتقدير تسليمه فنطالب باجلامع أن مننع احلكم 
  قوله إهنما يشتركان يف عدم االستقالل واقتضاء التخصيص قلنا ال يلزم من اشتراك شيئني يف بعض 

  الوجوه اشتراكهما يف كل االحكام 
  قوله ثانيا معىن الشرط واالستثناء واحد 

  ى اآلخر قياسا للشيء على نفسه قلنا إن ادعيتم أنه ال فرق بينهما أصال كان قياس أحدمها عل
  وإن سلمتم الفرق طالبناكم باجلامع 

  وهبذين اجلوابني جنيب عن االستدالل مبشيئة اهللا تعاىل 

  واجلواب عن الثاين

أنكم إن ادعيتم أنه ال فرق بني اجلملة الواحدة وبني اجلمل املعطوف بعضها على بعض كان قياس أحدمها على 
  فسه وإن سلمتم الفرق طالبناكم باجلامع اآلخر قياسا للشيء على ن

  وعن الثالث

  أنه ميكن رعاية االختصار بذكر االستثناء 

  الواحد عقيب اجلمل مع التنبيه على ما يقتضي عوده إىل الكل وذلك ال يقدح يف الفصاحة 

  وعن الرابع

وعه إىل اجلملتني وجب رجوعه إليهما أن هناك إمنا رجع إىل اجلملتني ألنه ال بد من اعتبار كالم العاقل وملا تعذر رج
  وهذه الضرورة غري حاصلة يف سائر املواضع 

  وأما أدلة احلنفية فاجلواب عن اآلول من وجهني

  أحدمها 
  أنه ينتقض باالستثناء مبشيئة اهللا تعاىل وبالشرط فإن ذلك غري مستقل بنفسه مع أهنما يعودان إىل كل اجلمل عندهم 

رط وأن تأخر صورة فهو متقدم معىن وإذا كان متقدما معىن صار كل ما جاء بعده فإن قلت الفرق هو أن الش
  مشروطا به 

  وأما االستثناء باملشيئة فإنه يقتضي صريورة الكالم بأسره موقوفا فال خيتص بالبعض دون البعض 

  خرية قلت ال نسلم أن الشرط جيب أن يكون مقدما على الكل بل جيوز أن يكون مقدما على اجلملة األ
  وإن سلمنا ذلك فال نسلم أن التقدم يقتضي الرجوع إىل الكل بل لعله يكون خمتصا مبا يليه 

  وأما االستثناء باملشيئة فلم ال جيوز أن ال يقتضي كون الكل موقوفا بل خيتص ذلك باجلملة األخرية 
  واألصوب للحنفية أن مينعوا هذين اإللزامني حىت يتم دليلهم 



  وثانيهما

  نسلم أن االستثناء على خالف األصل أنا ال 
  قوله ألنه يوجب صرف العموم عن ظاهره 

قلنا ال نسلم ألنا بينا يف مسئلة أن العام املخصوص باالستثناء ال يكون جمازا وأن لفظ العموم مع لفظ االستثناء 
  يصري كاللفظ الواحد الدال على ما بقي بعد االستثناء 

  تثناء على خالف األصل وعلى هذا التقدير ال يكون االس

  وعن الثاين

أنا ال نسلم أنه ال جيوز أن جيتمع على املعمول الواحد عامالن ونص سيبويه علىأنه ال جيوز معارض بنص الكسائي 
على أنه جيوز وقوله جيتمع على األثر الواحد مؤثران مستقالن فجوابه أن العوامل اإلعرابية معرفات ال مؤثرات 

  لى الواحد غري ممتنع واجتماع املعرفني ع

  وعن الثالث

  أن االستثناء من االستثناء لو عاد إليه وإىل املستثىن معا 

  لزم الفسادان املذكوران فيما تقدم وذلك غري حاصل يف االستثناء من اجلمل 

  وعن الرابع

   أن نقول ما تريدون بقولكم إنه مل ينتقل عن إحدى اجلملتني إىل غريها إالبعد فراغه من األوىل
إن عنيتم به أنه مل ينتقل منها إىل غريها إال بعد فراغه من مجيع أحكام اآلوىل فهذا ممنوع بل هو أول املسألة ألن 

  عندنا من مجلة أحكامها ذلك االستثناء الذي ذكرمتوه يف آخر اجلمل 
  وإن عنيتم شيئا آخر فاذكروه لننظر فيه 

  وأما أدلة الشريف املرتضى

  لثاين منها ما تقدم يف باب العموم فاجلواب عن األول وا

  وعن الثالث

أنا ال نسلم التوقف يف احلال والظرفني بل خنصهما باجلملة األخرية على قول أيب حنيفة رمحه اهللا أو بالكل على قول 
  الشافعي رضي اهللا عنه 



  هل اللغه سلمنا التوقف لكن ال على سبيل االشتراك بل على سبيل أنا ال ندري أن احلق ما هو عند أ
  فإن متسك على االشتراك باالستفهام واالستعمال كان ذلك منه عودا إىل الطريقتني األوليني 

سلمناه فلم قلتم إنه جيب أن يكون األمر كذلك يف االستثناء قوله اجلامع هو كون كل واحد من هذه الثالثة فضلة 
  تأيت بعد متام الكالم 

  التساوي من مجيع الوجوه واهللا أعلم  قلنا االشتراك من بعض الوجوه ال يقتضي

  الباب الثاين يف التخصيص بالشرط وفيه مسائل

  املسألة األوىل

الشرط هو الذي يقف عليه املؤثر يف تأثريه ال يف ذاته وال ترد عليه العلة ألهنا نفس املؤثر والشيء ال يقف على 
  ا نفسه وال جزء العلة وال شرط ذاهتا ألن العلة تقف عليه يف ذاهت

  مث الشرط قد يكون عقليا وهو معلوم 
  وقد يكون شرعيا فهذا هو الشرط الشرعي وهو كاإلحصان فإنه شرط اقتضاء الزنا لوجوب الرجم 

  املسألة الثانية

صيغة الشرط إن و إذا ومها بعد االشتراك يف كون كل واحد منهما صيغة الشرط يفترقان يف أن إن تدخل على 
و إذا تدخل عليهما تقول أنت طالق إذا امحر البسر وإن دخلت الدار فاألول حمقق والثاين  احملتمل ال على املتحقق

  حمتمل وال تقول أنت طالق إن امحر البسر إال إذا مل يتيقن ذلك 

  املسألة الثالثة

  يف ان املشروط مىت حيصل 
  وذلك يستدعي مقدمة وهي أن الشرط على أقسام ثالثة 

  أحدها

يف الوجود إال دفعة واحدة بتمامه سواء كان ذلك ألنه يف نفسه واحد ال تركيب فيه أو إن  الذي يستحيل أن يدخل
  كان مركبا لكن يستحيل أن يدخل شيء من أجزائه يف الوجود إال مع اآلخر 

  وثانيها

  ما يستحيل أن يدخل جبميع أجزائه يف الوجود كالكالم 



ألول منها ال يكون الثاين حاصال وحني حصل الثاين صار واحلركة فإن املتكلم بلفظة يكون حينما وجد احلرف ا
  األول فانيا 

  وثالثها

  ما يصح أن يدخل يف الوجود تارة مبجموعه وتارة بتعاقب أجزائه 
  مث نقول على هذه التقديرات الثالثة فالشرط إما عدمها وإما وجودها 
  عدمها فإن كان الشرط عدمها حصل احلكم يف اآلقسام الثالثة يف أول زمان 

  وإن كان الشرط وجودها فنقول أما يف القسم األول فاحلكم حيصل مقارنا ألول زمان وجود الشرط 

وأما يف القسم الثاين فإنه حيصل عند حصول آخر جزء من أجزاء الشرط يف الوجود ألنه ليس لذلك اجملموع وجود 
بذلك عند دخول آخر جزء من أجزائه يف يف التحقيق بل أهل العرف حيكمون عليه بالوجود وإمنا حيكمون عليه 

  الوجود واحلكم كان معلقا على وجوده فوجب أن حيصل احلكم يف ذلك الوقت 
وأما يف القسم الثالث فنقول وجوده حقيقة إمنا يتحقق عند دخول مجيع أجزائه يف الوجود دفعة واحدة لكنا يف 

   هذا القسم فوجب اعتبار احلقيقة حىت إنه إن حصل القسم الثاين عدلنا عن هذه احلقيقة للضرورة وهي مفقودة يف

  جمموع أجزائها دفعة واحدة ترتب اجلزاء عليه وإال فال 
  هذا مقتضى البحث األصويل اللهم إال إذا قام دليل شرعي على العدول عنه 

  املسألة الرابعة

ند حصوهلما معا وهو كقوله إن الشرطان إذا دخال على جزاء فإن كانا شرطني على اجلمع مل حيصل املشروط إال ع
  دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق 

ولو رتب عليهما جزاءين كان كل واحد من الشرطني معتربا يف كل واحد من اجلزاءين ال على التوزيع بل على 
  سبيل اجلمع 

  لمت زيدا وإن كانا على سبيل البدل كان كل واحد منهما وحده كافيا يف احلكم كقولك إن دخلت الدار أو ك

  املسألة اخلامسة

  الشرط الواحد إذا دخل على مشروطني فإما أن يدخل عليهما على سبيل اجلمع أو على سبيل البدل 
  فاألول كقولك إن زنيت جلدتك ونفيتك ومقتضاه حصوهلما معا 

  علم والثاين كقولك إن زنيت جلدتك أو نفيتك ومقتضاه أحدمها مع أن التعيني فيه إىل القائل واهللا أ

  املسألة السادسة



  اختلفوا يف أن الشرط الداخل على اجلمل هل يرجع حكمه إليها بالكلية 
وذهب بعض األدباء إىل أنه خيتص  ٣فاتفق اإلمامان الشافعي وأبو حنيفة رمحة اهللا عليهما على رجوعه إىل الكل 

  باجلملة اليت تليه حىت إنه إن كان متأخرا اختص باجلملة األخرية 
  ن متقدما اختص باجلملة األوىل وإن كا

  واملختار التوقف كما يف مسئلة االستثناء 

  املسألة السابعة

  اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكالم ودليله ما مر يف االستثناء 
  واتفقوا على أنه حيسن التقييد بشرط أن يكون اخلارج أكثر من الباقي وإن اختلفوا فيه يف االستثناء 

  ةاملسألةالثامن

  النزاع يف جواز تقدمي الشرط وتأخريه إمنا النزاع يف األوىل 
  ويشبه أن يكون األوىل هو التقدمي خالفا للقراء 

  لنا

  أن الشرط متقدم يف الرتبة على اجلزاء 

  ألنه شرط تأثري املؤثر فيه وما يستحق التقدمي طبعا يستحق التقدمي وضعا واهللا أعلم 

  الباب الثالث

  الغاية والصفةيف ختصيص العام ب

  وفيه فصالن 

  الفصل األول يف تقييد العام بالغاية وفيه أحباث

  البحث األول 
  أن غاية الشيء هنايته وطرفه ومقطعه 

  الثاين

  ألفاظها وهي حىت وإىل كقوله تعاىل وال تقربوهن حىت يطهرن وقوله وأيديكم إىل املرافق 

  الثالث



وراء الغاية خبالف احلكم فيما قبلها ألن احلكم لو بقي فيما وراء الغاية مل  التقييد بالغاية يقتضي أن يكون احلكم فيما
  يكن العام منقطعا فلم تكن الغاية غاية 

واألوىل أن يقال الغاية إما أن تكون منفصلة عن ذي الغاية مبفصل معلوم كما يف قوله تعاىل مث أمتوا الصيام إىل الليل 
  أو ال تكون كذلك كقوله 

  وا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق فإن املرفق غري منفصل عن اليد مبفصل حمسوس تعاىل فاغسل

  أما القسم األول فيجب أن يكون حكم ما بعد الغاية خبالف حكم ما قبله ألن

  انفصال أحدمها عن اآلخر معلوم باحلس 
فصال عن اليد مبفصل معلوم معني وأما الثاين فال جيب أن يكون حكم ما بعده خبالف ما قبله ألنه ملا مل يكن املرفق من

  مل يكن تعيني بعض املفاصل لذلك أوىل من بعض فوجب من ها هنا دخول ما بعده فيما قبله 

  الرابع

  جيوز اجتماع الغايتني كما لو قيل ال تقربوهن حىت يطهرن وحىت يغتسلن فها 

  ه هبا هنا الغاية يف احلقيقة هي األخرية وعرب عن األول هبا لقربه منها واتصال

  الفصل الثاين

  يف تقييد العام بالصفة 
  والصفة إما أن تكون مذكورة عقيب شيء واحد كقولنا رقبة مؤمنه وال شك يف عودها إليه 

أو عقيب شيئني وها هنا إما أن يكون أحدمها متعلقا باآلخر كقولك أكرم العرب والعجم املؤمنني فها هنا الصفة 
  تكون عائدة إليهما 

  كون كذلك كقولك أكرم العلماء وجالس وإما أن ال ت

الفقهاء الزهاد فها هنا الصفةعائدة إىل اجلملة األخرية وأن كان للبحث فيه جمال كما يف االستثناء والشرط واهللا 
  أعلم 

  القول يف ختصيص العام باألدلة املنفصلة

  فنقول 
  ختصيص العام إماأن يكون بالعقل أو باحلس أو بالدالئل السمعية 

  على وجهنيوهو 



  ختصيص املقطوع باملقطوع 
  وختصيص املقطوع باملظنون 
  فلنعقد يف كل واحد فصال 

  الفصل األول يف ختصيص العموم بالعقل

  هذا قد يكون بضرورة العقل كقوله تعاىل اهللا خالق كل شيء فإنا نعلم بالضرورة أنه ليس خالقا لنفسه 
بيت من استطاع إليه سبيال فإنا خنصص الصيب واجملنون لعدم الفهم وبنظر العقل كقوله تعاىل وهللا على الناس حج ال

  يف حقهما 
  ومنهم من نازع يف ختصيص العموم بدليل العقل واألشبه عندي أنه ال خالف يف املعىن بل يف اللفظ 

بعض الصور  أما أنه ال خالف يف املعىن فألن اللفظ ملا دل على ثبوت احلكم يف مجيع الصور والعقل منع من ثبوته يف
  فإما أن حنكم بصحة مقتضى العقل والنقل فيلزم صدق النقيضني وهو حمال 

أو نرجح النقل على العقل وهو حمال ألن العقل أصل النقل فالقدح يف العقل قدح يف أصل النقل والقدح يف األصل 
  لتصحيح الفرع يوجب القدح فيهما معا 

  ذا هو مرادنا من ختصيص العموم بالعقل وأما أن نرجح حكم العقل على مقتضى العموم وه
  وأما البحث اللفظي فهو أن العقل هل يسمى خمصصا أم ال 

فنقول إن أردنا باملخصص األمر الذي يؤثر يف اختصاص اللفظ العام ببعض مسمياته فالعقل غري خمصص ألن 
  املقتضي 

حتقق تلك اإلرادة فالعقل يكون دليل لذلك االختصاص هو اإلرادة القائمة باملتكلم والعقل يكون دليال على 
املخصص ال نفس املخصص ولكن على هذا التفسري وجب أن ال يكون الكتاب خمصصا للكتاب وال السنة للسنة 

  ألن املؤثر يف ذلك التخصيص هو اإلرادة ال تلك اآللفاظ 
  فإن قيل لو جاز التخصيص بالعقل فهل جيوز النسخ به 

  سقط عنه فرض غسل الرجلني وذلك إمنا عرف بالعقل قلنا نعم ألن من سقطت رجاله 

  الفصل الثاين يف التخصيص باحلس

  وهو كما يف قوله تعاىل وأوتيت من كل شيء فإنه مل يكن شيء من السماء والعرش والكرسي يف يدها 

  الفصل الثالث يف ختصيص املقطوع باملقطوع وفيه مسائل

  املسألة األوىل 
  هو جائز خالفا لبعض أهل الظاهر يف ختصيص الكتاب بالكتاب و

  لنا



إن وقوعه دليل جوازه ألن قوله تعاىل واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء مع قوله تعاىل وأوالت اآلمحال أجلهن 
أن يضعن محلهن وكذلك قوله تعاىل وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن مع قوله تعاىل واحملصنات من الذين أوتوا 

  ما أن جنمع بني داللة العام على عمومه واخلاص على خصوصه وذلك حمال الكتاب ال خيلو إ
وإما أن نرجح أحدمها على اآلخر وحينئذ زوال الزائل إن كان على سبيل التخصيص فقد حصل الغرض وإن كان 

  بالنسخ فقد حصل الغرض أيضا آلن كل من جوز نسخ الكتاب بالكتاب جوز ختصيصه به أيضا 

   لتبني للناس ما نزل إليهم فوضاحتجوا بقوله تعاىل

  البيان إىل الرسول عليه الصالة و السالم فوجب أن ال حيصل البيان إال بقوله 

  واجلواب

أنه معارض بقوله تعاىل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وألن تالوة النيب صلى اهللا عليه و سلم آية التخصيص 
  بيان منه له واهللا أعلم 

  املسألة الثانية

يف ختصيص السنة املتواترة بالسنة املتواترة وهو جائز أيضا ألن العام واخلاص مهما اجتمعا فإما أن يعمل مبقتضامها أو 
  يترك العمل هبما أو يرجح العام على اخلاص 

  وهذه الثالثة باطلة باإلمجاع فلم يبق إال تقدمي اخلاص على العام 

  املسألة الثالثة

  واترة قوال كان أو فعال جائز للدليل الذي مر ختصيص الكتاب بالسنة املت
  وأيضا قد وقع ذلك 

أما بالقول فألهنم خصصوا عموم قوله تعاىل يوصيكم اهللا يف أوالدكم بقوله صلى اهللا عليه و سلم القاتل ال يرث 
  وقوله ص 

  ال يتوارث أهل ملتني 

ل واحد منهما مائة جلدة مبا تواتر عنه صلى اهللا وأما بالفعل فألهنم خصصوا قوله تعاىل الزانية والزاين فاجلدوا ك
  عليه و سلم من رجم احملصن 

  وأيضا ختصيص السنة املتواترة بالكتاب جائز 

  وعن بعض فقهائنا أنه ال جيوز ودليله التقسيم الذي مر 

  املسألة الرابعة



ية اإلرث باإلمجاع على أن العبد يف ختصيص الكتاب والسنة املتواترة باإلمجاع وهو جائز ألنه واقع فإهنم خصصوا آ
  ال يرث وخصصوا آية اجللد باإلمجاع على أن العبد كاألمة يف تنصيف احلد 

وأما ختصيص اإلمجاع بالكتاب والسنة املتواترة ف إنه غري جائز لإلمجاع وألن إمجاعهم على احلكم العام مع سبق 
  املخصص خطأ واإلمجاع على اخلطأ ال جيوز 

  املسألة اخلامسة

  يف أن ختصيص الكتاب والسنة املتواترة بفعل الرسول صلى اهللا عليه و سلم هل هو جائز أم ال 
  والتحقيق فيه أن اللفظ العام إما أن يكون متناوال للرسول صلى اهللا عليه و سلم أوال يكون متناوال له 

  للعموم يف حق غريه فنقول  فإن كان متناوال له كان ذلك الفعل خمصصا لذلك العموم يف حقه وهل يكون خمصصا
إن دل دليل على أن حكم غريه كحكمه يف الكل مطلقا أو يف الكل إال ما خصه الدليل أو يف تلك الواقعة كان 
ذلك ختصيصا يف حق غريه ولكن املخصص للعموم ال يكون ذلك الفعل وحده بل الفعل مع ذلك الدليل وإن مل 

  غريه يكن كذلك مل جيز ختصيص ذلك العام يف حق 

وأما إن كان اللفظ العام غري متناول للرسول عليه السالم بل لألمة فقط فإن قام الدليل على أن حكم األمة مثل 
  حكم النيب صلى اهللا عليه و سلم صار العام خمصوصا مبجموع فعل الرسول عليه السالم مع ذلك الدليل وإال فال 

  م هو الدليل الذي دل علىواحتج من منع هذا التخصيص مطلقا بأن املخصص للعا

وجوب متابعته وهو قوله تعاىل فاتبعوه وذلك اعم من العام الذي يدل على بعض األشياء فقط فالتخصيص بالفعل 
  يكون تقدميا للعام علىاخلاص وهو غري جائز 

  واجلواب 
ي ندعي ختصيصه أن املخصص ليس جمرد قوله تعاىل فاتبعوه بل هو مع ذلك الفعل وجمموعهما أخص من العام الذ

  بالفعل 

  املسألة السادسة

من فعل ما خيالف مقتضى العموم حبضرة الرسول صلى اهللا عليه و سلم فلم ينكره عليه فعدم اإلنكار من الرسول 
  صلى اهللا عليه و سلم قاطع يف ختصيص العام يف حق ذلك الفاعل 

حكمه يف الكل كان ذلك التقرير ختصيصا يف  أما يف حق غريه فإن ثبت أن حكمه صلى اهللا عليه و سلم يف الواحد
  حق الكل وإال فال واهللا أعلم 

  الفصل الرابع يف ختصيص املقطوع باملظنون وفيه مسائل

  املسألة األوىل



  جيوز ختصيص الكتاب خبرب الواحد عندنا وهو قول الشافعي وأيب حنيفة ومالك رمحهم اهللا وقال قوم الجيوز أصال 
  كان قد خص قبل ذلك بدليل مقطوع به جاز وإال فال  وقال عيسى بن أبان إن

وقال الكرخي إن كان قد خص بدليل منفصل صار جمازا فيجوز ذلك وإن خص بدليل متصل أو مل خيص أصال مل 
  جيز 

  وأما القاضي أبو بكر رمحه اهللا إنه اختار التوقف 

  لنا

  لعموم فوجب تقدميه على العموم أن العموم وخرب الواحد دليالن متعارضان وخرب الواحد أخص من ا
  إمنا قلنا إهنما دليالن ألن العموم دليل باالتفاق 

  وأما خرب الواحد فهو ايضا دليل ألن العمل به يتضمن دفع ضرر مظنون فكان العمل به واجبا فكان دليال 
ما تقدميه على العموم فال وإذا ثبت ذلك وجب تقدميه على العموم ألن تقدمي العموم عليه يفضي إىل إلغائه بالكلية أ

  يفضي إىل إلغاء العموم بالكلية فكان ذلك أوىل كما يف سائر املخصصات 
  وأما مجهور اآلصحاب فقالوا أمجعت الصحابة على ختصيص عموم القرآن خبرب الواحد وبينوه خبمس صور 

  إحداها

 عنه أنه عليه الصالة و السالم قال حنن أهنم خصصوا قوله تعاىل يوصيكم اهللا يف أوالدكم مبا رواه الصديق رضي اهللا
  معاشر األنبياء ال نورث 

  وثانيها

  خصصوا عموم قوله تعاىل فإن كن نساءفوق اثنتني فلهن ثلثا ما ترك خبرب 

حممد بن مسلمة واملغرية بن شعبة أنه صلى اهللا عليه و سلم جعل للجدة السدس ألن املتوفاة إذا خلفت زوجا وبنتني 
  الربع ثالثة وللبنني الثلثان مثانية وللجدة السدس اثنان عالت املسألة إىل ثالثة عشر وجدة فللزوج 

  ومثانية من ثالثة عشر أقل من ثلثي التركة 

  وثالثها

  أهنم خصصوا قوله تعاىل وأحل اهللا البيع خبرب أيب سعيد يف املنع من بيع الدرهم بالدرمهني 

  ورابعها

   خبرب عبدالرمحن بن عوف يف اجملوس سنوا هبم سنة أهل الكتاب خصصوا قوله تعاىل اقتلوا املشركني



  وخامسها

خصصوا قوله تعاىل وأحل لكم ما وراء ذلكم خبرب أيب هريرة يف املنع من نكاح املرأة على عمتها وخالتها وبنت 
  أخيها وبنت أختها 

  ما أمجعت  ولقائل أن يقول هل أمجعت الصحابة على ختصيص هذه العمومات يف هذه الصور أو
  فإن قلتم ما أمجعوا فقد سقط دليلكم وإن قلتم أمجعوا فلم ال جيوز أن يقال املخصص هلذه العمومات ذلك اإلمجاع 

  فإن قلت ال بد لذلك اإلمجاع من مستند هو هذه األخبار إذ رب إمجاع خفي مستنده الستغنائهم باإلمجاع عنه 
  ل هذه األخبار كانت متواترة عندهم مث صارت آحادا عندنا سلمنا أن ذلك املستند هو هذه األخبار لكن لع

  واحتج املانعون باإلمجاع واخلرب واملعقول 

  أما اإلمجاع فهو أن عمر رضي اهللا عنه رد خرب فاطمة بنت قيس وقال ال ندع

  كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة ال ندري لعلها نسيت أو كذبت 

عليه و سلم قال إذا روي عين حديث فاعرضوه على كتاب اهللا فإن وافقه فاقبلوه وأما اخلرب فما روي أنه صلى اهللا 
  وإن خالفه فردوه واخلرب الذي خيصص الكتاب على خمالفة الكتاب فوجب رده 

  وأما املعقول فوجهان 

  األول

  أن الكتاب مقطوع به وخرب الواحد مظنون واملقطوع أوىل من املظنون 

  والثاين

األزمان والتخصيص ختصيص يف األعيان فنقول لو جاز التخصيص خبرب الواحد يف األعيان ان النسخ ختصيص يف 
لكان ألجل أن ختصيص العام أوىل من إلغاء اخلاص وهذا املعىن قائم يف النسخ فكان يلزم جواز النسخ خبرب الواحد 

  وملا مل جيز ذلك علمنا أن ذلك أيضا غري جائز 

  واجلواب عن األول

  صيص العموم بكل ما جاء من أخبار اآلحاد أنا ال ندعي خت

حىت يكون ذلك علينا وإمنا جنوزه باخلرب الذي ال يكون راويه متهما بالكذب والنسيان وهذا الشرط ما كان حاصال 
هنا ألن عمر رضي اهللا عنه قدح يف روايتها بذلك فلم يكن قادحا يف غرضنا بل هو بأن يكون حجة لنا أوىل وذلك 



اهللا عنه بني أن روايتها إمنا صارت مردودة لكون الراوي غري مأمون من الكذب والنسيان ولو كان ألن عمر رضي 
  خرب الواحد املقتضي لتخصيص الكتاب مردودا كيف ما كان ملا كان لذلك التعليل وجه 

  وعن الثاين

ضي ختصيص الكتاب ال يكون أن ما ذكرمتوه يقتضي أن ال جيوز ختصيص الكتاب بالسنة املتواترة فإن قلتم إن ما يقت
  على خالفه 

  قلنا يف مسألتنا ذلك بعينه 

  وعن الثالث

  أن الرباءة األصلية يقينية مث إنا نتركها خبرب الواحد فبطل قولكم إن املقطوع ال يترك باملظنون 
  مث نقول ال نسلم حصول التفاوت وبيانه من وجهني 

  األول

واخلرب مظنون يف داللته فلم قلتم إنه حصل التفاوت بينهما على هذا  أن الكتاب مقطوع يف متنه مظنون يف داللته
  التقدير 

  الثاين

أن الدليل القاطع ملا دل على وجوب العمل باخلرب املظنون مل يكن وجوب العمل مظنونا ألن تقدير ذلك أن اهللا 
  تعاىل قال مهما حصل يف قلبكم ظن صدق الراوي فاقطعوا أن حكمي ذلك 

لك الظن واستدللنا به على احلكم كنا قاطعني باحلكم وإذا كان كذلك فلم قلتم إن التفاوت حاصل فإذا وجدنا ذ
  على هذا التقدير 

  وعن الرابع

أن األصوليني اعتمدوا يف اجلواب على حرف واحد وهو أن العقل ليس يأىب ذلك وإمنا فصلنا بينهما إلمجاع 
  التخصيص وردوه يف النسخ  الصحابةعلى الفصل بينهما فقبلوا خرب الواحد يف

  وهذا اجلواب ضعيف

  ألنا بينا أن الذي عولوا عليه يف أهنم قبلوا خرب الواحد يف التخصيص ضعيف 
وإذا ثبت ذلك فنقول ثبت مبا ذكرنا أن القياس يقتضي أنه لو قبل خرب الواحد يف التخصيص لوجب قبوله يف 

أن يقال إهنم ما قبلوه يف التخصيص أيضا ضروة العمل  النسخ وثبت باالتفاق أهنم ما قبلوه يف النسخ فوجب
  بالدليل 



  واجلواب الصحيح ال حيصل إال بذكر الفرق بينهما

  وهو أن التخصيص أهون من النسخ وال يلزم من تأثري الشيء يف األضعف تأثريه يف اآلقوى واهللا أعلم 

  تنبيه

أن العام املخصوص عند عيسى جماز والعام فأما قول عيسى بن أبان والكرخي فمبنيان علىحرف واحد وهو 
املخصوص بالدليل املنفصل جماز عند الكرخي وإذا صار جمازا صارت داللته مظنونة ومتنه مقطوعا وخرب الواحد 

  متنه مظنون وداللته مقطوعة فيحصل التعادل 
  رجح عليه املظنون فأما قبل ذلك فإنه حقيقة يف العموم فيكون قاطعا يف متنه ويف داللته فال جيوز أن ي

  فهذا هو مأخذهم والكالم عليه هو ما تقدم واهللا أعلم 

  املسألة الثانية

جيوز ختصيص عموم الكتاب والسنة املتواترة بالقياس وهو قول الشافعي وأيب حنيفة ومالك وأيب احلسني البصري 
  واألشعري وأيب هاشم أخريا 

  اشم أوال ومنهم من فصل مث ذكروا فيه وجوها أربعة ومنهم من منع منه مطلقا وهو قول اجلبائي وأيب ه

  األول

  قول عيسى بن أبان أن تطرق التخصيص إىل العموم جاز وإال فال 

  والثاين

  قول الكرخي وهو أنه إن خص بدليل منفصل جاز وإال فال 

  والثالث

  قول كثري من فقهائنا ومنهم ابن سريج جيوز بالقياس اجللي دون اخلفي 
   تفسري اجللي واخلفي على ثالثة أوجه مث اختلفوا يف

  أحدها

  أن اجللي هو قياس املعىن واخلفي هو قياس الشبه 

  وثانيها

  أن اجللي هو مثل قوله صلى اهللا عليه و سلم ال يقضي القاضي وهو غضبان وتعليل ذلك مبا يدهش العقل 



  عن إمتام الفكر حىت يتعدى إىل اجلائع واحلاقن 

  وثالثها

  االصطخري وهو أن اجللي هو الذي إذا قضى القاضي خبالفة ينتقض قضاؤه قول أيب سعيد 

  والرابع

  قول الغزايل رمحه اهللا وهو أن العام والقياس 

  إن تفاوتا يف إفادة الظن رجحنا األقوى وإن تعادال توقفنا 
  وأما القاضي أبو بكر وأمام احلرمني فقد ذهبا إىل الوقف 

  ف يشارك القول بالتخصيص من وجه ويباينه من وجه قال إمام احلرمني والقول بالوق
  أما املشاركة فألن املطلوب من ختصيص العام بالقياس إسقاط االحتجاج بالعام والوقف يشاركه فيه 

  وأما املباينة فهي أن القائل بالتخصيص حيكم مبقتضى القياس والواقف ال حيكم به 

  تنبيه

قياس اخلرب املتواتر إىل عموم اخلرب املتواتر وكنسبة قياس خرب الواحد  نسبة قياس الكتاب إىل عموم الكتاب كنسبة
  إىل عموم خرب الواحد واخلالف جار يف الكل وكذا 

  القول يف قياس اخلرب املتواتر بالنسبة إىل عموم الكتاب وبالعكس 
  أبعد أما قياس خرب الواحد إذا عارضه عموم الكتاب أو السنة املتواترة وجب أن يكون جتويزه 

  لنا

  أن العموم والقياس دليالن متعارضان والقياس خاص فوجب تقدميه 
  أما ان العموم دليل فباالتفاق 

وأما أن القياس دليل فألن العمل به دفع ضرر مظنون فكان العمل به واجبا وسيأيت تقرير هذه الداللة يف باب 
  القياس إن شاء اهللا تعاىل 

   املسألة األوىل وإذا ثبت ذلك فالتقرير ما تقدم يف

  واحتج املانعون بأمور 

  أحدها

  أن احلكم املدلول عليه بالعموم معلوم واحلكم املدلول عليه بالقياس مظنون واملعلوم راجح على املظنون 



  وثانيها

  أن القياس فرع النص فلو خصصنا العموم بالقياس لقدمنا الفرع على األصل وإنه غري جائز 

  وثالثها

على أنه ال جيوز االجتهاد إال بعد فقد ذلك احلكم يف الكتاب والسنة وذلك مينع من ختصيص  أن حديث معاذ دل
  النص بالقياس 

  ورابعها

  أن األمة جممعة على أن من شرط القياس أن ال يرده النص وإذا كان العموم خمالفا له فقد رده 

  وخامسها

  ه أنه لو جاز التخصيص بالقياس جلاز النسخ به وقد تقدم تقرير

  واجلواب عن األول ما تقدم

  وعن الثاين 
  أن القياس املخصص للنص يكون فرعا لنص آخر وحينئذ يزول السؤال 

  فإن قلت ملا كان القياس فرعا لنص آخر فك مقدمة ال بد منها يف داللة النص على احلكم كانت معتربة يف اجلانبني 

  تصة جبانب القياس فقط وأما املقدمات اليت ال بد منها يف داللة القياس فهي خم
فإذن إثبات احلكم بالقياس يتوقف على مقدما أكثر وبالعموم على مقدمات أقل فكان إثبات احلكم بالعموم أظهر 

  من إثباته بالقياس واألقوى ال يصري مرجوحا باألضعف 
  لوله قلت قد تكون داللة بعض العمومات على مدلوله أقوى وأقل مقدمات من داللة عموم آخر على مد

وعند هذا يظهر احلق ما قاله الغزايل رمحه اهللا وهو أن داللة العموم املخصوص على مدلوله إذا افتقرت إىل مقدمات 
كثرية وداللة العموم الذي هو أصل القياس إذا افتقرت إىل مقدمات قليلة حبيث تكون تلك املقدمات املعتربة يف 

  املقدمات مع القياس معادلة ملقدمات قليلة حبيث تكون تلك 

  املقدمات املعتربة يف القياس معادلة ملقدمات العموم املخصوص أو أقل جاز وحينئذ ال يتوجه ما قالوه 

  وعن الثالث

أن حديث معاذ إن اقتضى أنه ال جيوز ختصيص الكتاب والسنة بالقياس فليقتض أن ال جيوز ختصيص الكتاب بالسنة 
  املتواترة وال شك يف فساذ ذلك 



  ابعوعن الر

  أن نقول مالذي تريد بقولك شرط القياس أن ال يدفعه النص 
  إن أردمت أن شرطه أن ال يكون رافعا لكل ما اقتضاه النص فحق 

  وإن أردمت أن ال يكون رافعا لشيء مما اقتضاه النص فهو عني املتنازع 
  وعن اخلامس ما تقدم يف املسألة األوىل 

  املسألة الثالثة

  فال شك أن داللته أضعف من داللة املنطوق فهل جيوز ختصيص العام به  إذا قلنا املفهوم حجة
مثاله إذا ورد عام يف إجياب الزكاة يف الغنم مث قال الشارع يف سائمة الغنم زكاة فهذا مفهومه يقتضي ختصيص ذلك 

  العام 
اللة العام على ذلك اخلاص ولقائل أن يقول إمنا رجحنا اخلاص على العام ألن داللة اخلاص على ما حتته أقوى من د

  واألقوى راجح 

وأما ها هنا فال نسلم أن داللة املفهوم على مدلوله أقوى من داللة العام على ذلك اخلاص بل الظاهر أنه أضعف 
  وإذا كان كذلك كان ختصيص العام باملفهوم ترجيحا لألضعف على األقوى وانه ال جيوز واهللا أعلم 

  اصالقول يف بناء العام على اخل

  إذا روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خربان خاص وعام ومها كاملتنافيني فإما أن نعلم تارخيهما أو النعلم 
  فإن علمنا التاريخ فإما أن نعلم مقارنتهما أو نعلم تراخي أحدمها عن اآلخر 

اخليل زكاة فالواجب أن يكون  فإن علمنا مقارنتهما حنو أن يقول يف اخليل زكاة ويقول عقيبه ليس يف الذكور من
  اخلاص خمصصا للعام 

  ومنهم من قال بل ذلك القدر من العام يصري معارضا للخاص 

  لنا وجوه

  األول 
  أن اخلاص أقوى داللة على ما يتناوله من العام واألقوى راجح فاخلاص راجح 
فال جيوز إطالقه من غري إرادة ذلك بيان األول أن العام جيوز إطالقه من غري أرادة ذلك اخلاص أما ذلك اخلاص 

  اخلاص فثبت أنه أقوى 

  الثاين



أن السيد إذا قال لعبده اشتر كل ما يف السوق من اللحم مث قال عقيبه ال تشتر حلم البقر فهم منه إخراج حلم البقر 
  من كالمه األول 

  الثالث

  إن إجراء العام على عمومه إلغاء للخاص واعتبار اخلاص 

  واحد منهما فكان ذلك أوىل  ال يوجب إلغاء
فإن قلت هال محلتم قوله يف اخليل زكاة على التطوع وقوله ال زكاة يف الذكور من اخليل على نفي الوجوب وهذا 

  وإن كان جمازا لكن التخصيص أيضا جماز فلم كان جمازكم أوىل من جمازنا 
  ال أوجبها يف الذكور من اخليل  قلت إنا نفرض الكالم فيما إذا قال أوجبت الزكاة يف اخليل مث قال

وألن قوله يف اخليل زكاة يقتضي وجوهبا يف اإلناث والذكور فلو محلناه على التطوع لكنا قد عدلنا باللفظ عن 
ظاهره يف اإلناث لدليل ال يتناول اإلناث وليس كذلك إذا أخرجنا الذكور يف قوله يف اخليل زكاة ألنا نكون قد 

  دليل يتناوله واقتضى إخراجه أخرجنا من العام شيئا ل

  أما إذا علمنا تأخري اخلاص عن العام فإن ورد اخلاص قبل حضور وقت العمل بالعام كان ذلك بيانا للتخصيص 
  وجيوز ذلك عند من جيوز تأخري بيان العام وال جيوز عند املانعني منه 

د املتكلم فيما بعد دون ما قبل ألن البيان وإن ورد اخلاص بعد حضور وقت العمل بالعام كان ذلك نسخا وبيانا ملرا
  ال يتأخر عن وقت احلاجة 

  أما إن كان العام متأخرا عن اخلاص فعند الشافعي وأيب احلسني البصري أن العام يبىت على اخلاص وهو املختار 
  وعند أيب حنيفة والقاضي عبداجلبار بن امحد أن العام 

  لقاص فيه املتأخر ينسخ اخلاص املتقدم وتوقف ابن ا

  لنا وجوه

  األول 
  اخلاص أقوى داللة على ما يتناوله من العام واألقوى راجح فاخلاص راجح 

  الثاين

  إن إجراء العام على عمومه يوجب إلغاء اخلاص واعتبار 

  اخلاص ال يوجب إلغاء واحد منهما فكان أوىل 
  وأحتج أبو حنيفة وأصحابه رمحهم اهللا بأمور 

  أحدها



  باس رضي اهللا عنه أنه قال كنا نأخذ باألحدث فاألحدث ما روي عن ابن ع
  فإذا كان العام متأخرا كان أحدث فوجب األخذ به 

  وثانيها

  لفظان تعارضا وعلم التاريخ بينهما فوجب تسليط األخري 

  على السابق كما لوكان األخري خاصا 
  تقدم واحترزنا بقولنا لفظان عن العام الذي خيصه العقل فإنا هناك سلطنا امل

  وثالثها

أن اللفظ العام يف تناوله آلحاد ما دخل حتته جيري جمرى ألفاظ خاصة كل واحد منها يتناول واحدا فقط من تلك 
اآلحاد ألن قوله تعاىل اقتلوا املشركني قائم مقام قوله اقتلوا زيدا املشرك اقتلوا عمرا أقتلوا خالدا ولو قال ذلك بعد 

  لثاين ناسخا ما قال ال تقتلوا زيدا كان ا

  واحتج ابن القاص على التوقف

  بأن هذين اخلطابني كل واحد منهما أعم من اآلخر من وجه 

وأخص من وجه آخر ألنه إذا قال ال تقلوا اليهود مث قال بعده اقتلوا املشركني فقوله ال تقتلوا اليهود أخص من 
ه من حيث إنه دخل يف املتقدم من األوقات قوله اقتلوا املشركني من حيث إن اليهودي أخص من املشرك وأعم من

  مامل يدخل يف املتأخر وهو ما بني زمان ورود املتقدم واملتأخر 
فظهر أن اخلاص املتقدم أعم يف األزمان وأخص يف األعيان والعام املتأخر بالعكس فكل واحد منهما أعم من اآلخر 

  إىل الترجيح كما يف كل خطابني هذا شأهنما  من وجه وأخص من وجه آخر وإذا ثبت ذلك وجب التوقف والرجوع

  واجلواب عن األول

  أن هذا قول الصحايب فيكون ضعيف الداللة 

  فنخصه مبا إذا كان األحدث هو اخلاص 

  وعن الثاين

أن الفرق ما ذكرنا من أن اخلاص أقوى من العام فوجب تقدميه عليه وألنا لو مل نسلط اخلاص املتأخر على العام 
  م إلغاء اخلاص املتقدم لز

  أما لو مل نسلط العام املتأخر على اخلاص املتقدم فال يلزم ذلك فظهر الفرق 



  وعن الثالث

أنه إذا كان اللفظ عاما احتمل التخصيص وليس كذلك إذا كان خاصا وهلذا لو كان قوله ال تقتلوا اليهود مقارنا 
  لقوله اقتلوا املشركني خلصه 
  صه ألن اخلاص ال حيتمل التخصيص ولو قارن املفصل لناقضه ومل خي

وأما الذي متسك به ابن القاص فهو ضعيف ألنه فرض اخلاص املتقدم هنيا فال جرم عم األزمان وفرض العام املتأخر 
أمرا فال جرم مل يعم اآلزمان فصح له ما ادعاه من كون اخلاص أعم من العام من هذا الوجه أما لو فرضنا اخلاص 

املتأخر هنيا فإنه ال يستقيم كالمه ألن اخلاص املتقدم ال شك أنه خاص يف األعيان وهو أيضا  املتقدم أمرا والعام
خاص يف األزمان ألن األمر ال يفيد التكرار أما العام املتأخر فإذا فرضناه هنيا كان أعم من املتقدم يف األعيان 

  اول زمانا واحدا باالتفاق ويف األزمان أيضا ألن األمر ال يتناول كل األزمان بل يتن
  فها هنا املتأخر أعم من املتقدم من كل الوجوه فبطل ما قالوه واهللا أعلم 

  أما إذا مل يعرف التاريخ بينهما فعند الشافعي رضي اهللا عنه أن اخلاص منهما خيص العام 

  وعند أيب حنيفة رضي اهللا عنه يتوقف فيهما ويرجع إىل غريمها أو إىل ما يرجح 

  أحدمها

  خر على اآل
وهذا سديد على أصله ألن اخلاص دائر بني أن يكون منسوخا وبني أن يكون خمصصا وناسخا مقبوال وناسخا 

  مردودا وعند حصول التردد جيب التوقف 
  واعتمد أصحابنا فيه على وجهني 

  أحدمها 
  أنه ليس للخاص مع العام إال أن يقارنه أو يتقدمه أو يتأخر عنه 

  اص عندنا على التقديرات الثالثة فعند اجلهل بالتاريخ يكون احلكم أيضا كذلك وقد ثبت ختصيص العام باخل

  وهذا ضعيف ألن اخلاص املتأخر عن العام إن ورد قبل حضور وقت العمل بالعام كان ختصيصا 
  وإن ورد بعده كان نسخا 

قطوعا وجب ترجح اخلاص وعلى هذا نقول إن كان العام واخلاص مقطوعني أو مظنونني أو العام مظنونا واخلاص م
  على العام ألن اخلاص دائر بني أن يكون ناسخا أو خمصصا 

  وعلى التقدير ين فاخلاص مقدم يف هذه الصورة 
أما إذا كان العام مقطوعا به واخلاص مظنونا فبتقدير أن يكون اخلاص خمصصا وجب العمل به ألن ختصيص الكتاب 

  خبرب الواحد جائز 
  سخا مل جيب العمل به ألن نسخ الكتاب خبرب الواحد ال جيوز لكن بتقدير أن يكون نا



  فاحلاصل أن اخلاص دائر بني أن يكون خمصصا وبني أن يكون ناسخا مقبوال وبني أن يكون ناسخا مردودا 
  وإذا كان كذلك مل جيب تقدمي اخلاص على العام مطلقا 

  الثاين

  أن العموم بالقياس مطلقا فألن خيص خبرب الواحد أوىل 
وهو ضعيف ألن القياس يقتضي أصال يقاس عليه فذلك األصل إن كان متقدما على العام مل جيز القياس عليه عندنا 

  وكذا القول إذا مل يعرف تقدمه وتأخره ال جيوز القياس عليه 
  واملعتمد أن فقهاء األمصار يف هذه األعصار خيصصون أعم اخلربين بأخصهما مع فقد علمهم بالتاريخ 

ت إن ابن عمر رضي اهللا عنهما مل خيص قوله تعاىل وأمهاتكم الاليت أرضعنكم بقوله صلى اهللا عليه و سلم ال فإن قل
  حترم الرضعة وال الرضعتان 

  وعنه أيضا ملا سئل عن نكاح النصرانية حرمه حمتجا بقوله تعاىل وال تنكحوا 

  من الذين أوتوا الكتاب مع خصوصه  املشركات حىت يؤمن وجعل هذا العام رافعا لقوله تعاىل واحملصنات

  قلت ادعينا إمجاع أهل هذه األعصار وحيتمل أن يكون ابن عمر امتنع من ذلك الدليل 

  تنبيه

  إن احلنفية ملا اعتقدوا أن الواجب يف مثل هذا العام واخلاص 

  إما التوقف وإما الترجيح ذكر عيسى بن أبان ثالثة أوجه يف الترجيح 

  أحدها

  على العمل بأحدها اتفاق اآلمة 

  وثانيها

  عمل أكثر األمة بأحد اخلربين وعيبهم على من مل يعمل به 
  كعملهم خبرب أيب سعيد وعيبهم علي ابن عباس حني نفى الربا يف النقدين 

  وثالثها

  أن تكون الرواية ألحدمها أشهر 
  وزاد أبو عبداهللا البصري وجهني آخرين 



  أحدمها

  رعيا أن يتضمن أحد اخلربين حكما ش

  وثانيهما

أن يكون أحد اخلربين بيانا لآلخر باالتفاق كاتفاقهم على أن قوله صلى اهللا عليه و سلم القطع إال يف مثن اجملن بيان 
  آلية السرقة 

قال أبو احلسني البصري رمحه اهللا هذه األمور أمارة لتأخر أحد اخلربين ألن اخلرب لو كان متقدما منسوخا ملا اتفقت 
  استعماله وال عابوا من ترك استعماله وملا كان نقله أشهر وملا أمجعوا على كونه بيانا لناسخه األمة على 

  وكون احلكم غري شرعي يقتضي كون اخلرب الذي تضمنه مصاحبا للعقل وأن اخلرب املتضمن للحكم الشرعي متأخر 
  وهذاالوجه ضعيف واهللا أعلم 

  ليس كذلك وفيه مسائلالقول فيما ظن أنه من خمصصات العموم مع أنه 

  املسألة األوىل

  اخلطاب الذي يرد جوابا عن سؤال سائل إما أن ال يكون مستقال بنفسه أو يكون 

  واألول على قسمني

ألن عدم استقالله إما أن يكون ألمر يرجع إليه كقوله صلى اهللا عليه و سلم وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر 
   أينقص أذا جف قالوا نعم قال فال إذن

وإما أن يكون ألمر يرجع إىل العادة كقوله واهللا ال آكل يف جواب من يقول كل عندي ألن هذا اجلواب مستقل 
  بنفسه غري أن العرف اقتضى عدم استقالله حىت صار مفتقرا إىل السبب الذي خرج عليه 

  والقسم الثاين على ثالثة أنواع آلن اجلواب إما أن يكون أخص أو مساويا أو

  أعم 
  عم إما ان يكون أعم مما سئل عنه كقوله واأل

   -ص 

  ملا سئل عن بئر بضاعة املاء طهور ال ينجسه شيء



  أو يكون أعم يف غري ما سئل عنه كقوله صلى اهللا عليه و سلم وقد سئل عن ماء البحر هو الطهور ماؤه احلل ميتته 
  إذا عرفت هذه األقسام فنقول 

  يفيد مع سببه فيكون السبب موجودا يف أما اجلواب الذي ال يستقل بنفسه فإنه

  كالم اجمليب تقديرا وإال مل يفد 

  ولو أن املتكلم أتى بالسبب يف كالمه فقال واهللا ال آكل عندك لكان اليمني مقصورا على األكل عنده 

  وأما اجلواب املستقل املساوي فال إشكال فيه

  وأما األخص فهو جائز بثالث شرائط 

  أحدها

  رج عن اجلواب تنبيه على ما مل خيرج منه أن يكون فيما خ

  وثانيها

  أن يكون السائل من أهل االجتهاد 

  وثالثها

  أن ال تفوت املصلحة باشتغال السائل باالجتهاد وبدون هذه الشرائط ال جيوز 
  وأما إذا كان اجلواب أعم يف غري ماسئل عنه فال شبهة يف أنه جيري على عمومه 

  ا سئل عنه فاحلق أن العربة أما إذا كان اجلواب أعم مم

بعموم اللفظ ال خبصوص السبب خالفا للمزين وأبو ثور فإهنما زعما أن خصوص السبب يكون خمصصا لعموم 
  اللفظ قال إمام احلرمني وهو الذي صح عن الشافعي رضي اهللا عنه 

  لنا وجهان

  األول 
وجود وهو خصوص السبب ال يصلح معارضا أن املقتضى للعموم قائم وهو اللفظ املوضوع للعموم واملعارض امل

ألنه ال منافاة بني عموم اللفظ وخصوص السبب فإن الشارع لو صرح وقال جيب عليكم أن حتملوا اللفظ العام 
  على عمومه عمومه وأن ال ختصصوه خبصوص سببه كان ذلك جائزا والعلم جبوازه ضروري 

  الثاين



  والسرقة وغريها إمنا نزلت يف أقوام معينني أن األمة جممعة على أن آية اللعان والظهار 

  مع أن األمة عمموا حكمها ومل يقل أحد أن ذلك التعميم خالف األصل 

  واحتج املخالف

  بأن املراد من ذلك اخلطاب إما بيان ما وقع السؤال عنه أو غريه 
  فإن كان األول وجب أن ال يزاد عليه وذلك يقتضي أن يتخصص بتخصص السبب 

  لثاين وجب أن ال يتأخر ذلك البيان عن تلك الواقعة وإن كان ا

  واجلواب

  أن ما ذكروه يقتضي أن يكون ذلك احلكم مقصورا على ذلك السائل ويف ذلك الزمان واملكان واهليئة 
  وأيضا فلم ال جيوز أن يكون ذلك السؤال اخلاص اقتضى ذلك البيان 

  العام ال بد على امتناعه من دليل واهللا أعلم 

  هتنبي

هذا العام وإن كان حجة يف موضع السؤال ويف غريه إال أن داللته على موضع السؤال أقوى منها على غري ذلك 
  املوضع 

  وهذا يصلح أن يكون من املرجحات واهللا أعلم 

  املسألة الثانية

راوي محل احلق أنه ال جيوز ختصيص العموم مبذهب الراوي وهو قول الشافعي رضي اهللا عنه ألنه قال إن كان ال
  اخلرب على أحد حممليه صرت إىل قوله وإن ترك الظاهر مل أصر إىل قوله خالفا لعيسى بن أبان 

  ومثاله خرب أيب هريرة يف أن اإلناء يغسل من ولوغ الكلب سبعا فإنه خص ذلك مبذهب أيب هريرة يف أنه يغسل ثالثا 
ول ما يقتضي ذلك مل خيص اخلرب مبذهبه وإال ومنهم من فصل فقال إن وجد خرب يقتضي ختصيصه أو وجد يف األص

  خص مبذهبه 

  لنا

  أن خمالفة الراوي حتتمل أقساما ثالثة طرفني وواسطة 



أما طرف اإلفراط فهو أن يقال الراوي عامل بالضرورة أنه صلى اهللا عليه و سلم أراد بذلك العام اخلاص إما خلرب 
  آخر قاطع يقتضي ذلك أو لشيء من قرائن األحوال 

  هذا االحتمال يعارضه أنه لو كان كذلك لوجب على الراوي أن يبني ذلك إزالة للتهمة عن نفسه وللشبهة و

  وأما طرف التفريط فهو أن يقال إنه ترك العموم مبجرد اهلوى وهو معارض مبا

  أن الظاهر من عدالته خالفه وأما الوسط فهو أنه خالفه بدليل ظنه أقوى منه إما حمتكل أو قياس 

ك الظن حيتمل أن يكون خطأ وحيتمل أن يكون صوابا وإذا تعارضت االحتماالت يف خمالفة الراوي وجب وذل
  تساقطها والرجوع إىل العموم 

  واحتج املخالف

  بأن خمالفة الراوي إن كانت ال عن طريق كان ذلك قادحا يف عدالته فالقدح يف عدالته قدح يف منت اخلرب 
إما حمتمل أو قاطع ولو كان الدليل حممتال لذكره إزالة للتهمة عن نفسه  وإن كانت عن طريق فذلك الطريق

  والشبهة عن غريه وملا بطل ذلك تعني القطع 

  واجلواب

  أن إظهاره لذلك الدليل احملتمل إمنا جيب عليه مع من ناظره فلعله مل تتفق تلك املناظرة 
  هللا أعلم سلمنا أنه ذكره لكن لعله مل ينقل أو نقل لكنه مل يشتهر وا

  املسألة الثالثة

  احلق أنه ال جيوز ختصيص العام بذكر بعضه خالفا أليب ثور 
  مثاله قوله صلى اهللا عليه و سلم أميا إهاب دبغ فقد طهر قال املراد جلد الشاة ألنه قال صلىاهللا عليه 

  وسلم يف جلد شاة ميمونة دباغها طهورها 

  لنا

وبني العام منافاة وال منافاة بني كل الشيء وبعضه ألن الكل حمتاج إىل أن املخصص للعام ال بد وأن يكون بينه 
  البعض واحملتاج إليه ال ينايف احملتاج 

  احتج املخالف

بأن ختصيص الشيء بالذكر يدل على نفي احلكم عما عداه فتخصيص اخلاص بالذكر يدل على نفي احلكم عن 
  غريه وذلك يقتضي ختصيص العام 



  واجلواب

  ل بدليل اخلطاب سلمناه لكن التمسك بظاهر العموم أوىل من التمسك باملفهوم على ما تقدم أنا ال نقو

  املسألة الرابعة

  اختلفوا يف التخصيص بالعادات 
واحلق أن نقول العادات إما أن يعلم من حاهلا أهنا كانت حاصلة يف زمان الرسول صلى اهللا عليه و سلم وأنه صلى 

  نعهم منها اهللا عليه و سلم ما كان مي
  أو يعلم أهنا ما كانت حاصلة 

  أو ال يعلم واحد من هذين األمرين 
  فإن كان األول صح التخصيص هبا لكن املخصص يف احلقيقة هو تقرير الرسول صلى اهللا عليه و سلم عليها 

لصح وإن كان الثاين مل جيز التخصيص هبا ألن أفعال الناس ال تكون حجة على الشرع بل لو أمجعوا عليه 
  التخصيص هبا لكن املخصص حينئذ هو اإلمجاع ال العادة 

  وإن كان الثالث كان حممتال للقسمني األولني ومع احتمال كونه غري خمصص ال جيوز القطع بذلك واهللا أعلم 

  املسألة اخلامسة

  كونه خماطبا هل يقتضي خروجه عن اخلطاب العام 
  يم ألن اللفظ عام وال مانع من الدخول أما يف اخلرب فال لقوله تعاىل وهو بكل شيء عل

  وأمايف األمر الذي جعل جزاء كقوله من دخل داري فأكرمه فيشبه أن يكون كونه أمرا قرينة خمصصة واهللا أعلم 

  املسألة السادسة

  اخلطاب املتناول ملا يندرج فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم واألمة كقوله يا أيها الناس 

  عام يف حقهما ياأيها الذين آمنوا 
ومنهم من خصصه باألمة قال ألن منصب الرسول صلى اهللا عليه و سلم يقتضي إفراده بالذكر وهو باطل ألن 

  اللفظ عام وال مانع من دخول الرسول صلى اهللا عليه و سلم فيه 
سول صلى اهللا وقال الصرييف كل خطاب مل يصدر بأمر الرسول عليه الصالة و السالم بتبليغه ولكن ورد مطلقا فالر

  عليه و سلم خماطب به كغريه 
  وكل ما كان مصدرا بأمر الرسول بتبليغه فذلك ال يتناوله كقوله قل يا 

  أيها الناس 

  املسألة السابعة



  اخلطاب املتناول ملا يندرج فيه احلر والعبد واملسلم والكافر ال خيرج عنه العبد والكافر 
  الذي يوجب التخصيص خالف األصل  أما العبد فألن اللفظ عام وقيام املانع

وهذا القدر يوجب دخول العبد فيه بل العبادة اليت تترتب على املالكية ال تتحقق يف حق العبد ألن العبد ليس له 
  صالحية املالكية فأما فيما عداه فهو داخل فيه 

لك مينعه من العبادات فإن قلت املانع من ذلك هو ما ثبت من وجوب خدمته لسيده يف كل وقت يستخدمه فيه وذ
  يف هذه األوقات 

  فإن قلتم إمنا يلزمه خدمة سيده لو فرغ من العبادات فنقول مل كان ختصيص الدليل الدال على وجوب خدمة 

  السيد مبا دل على وجوب العبادة أوىل من ختصيص ما دل على وجوب العبادة مبا دل على وجوب خدمة السيد 
د يف حكم العام وما دل على وجوب العبادات يف حكم اخلاص ألن كل عبادة قلت ما دل على وجوب خدمة السي

  يتناوهلا لفظ خمصوص كآية الصالة وآية الصيام واخلاص متقدم على العام 
  وأما بيان أن كونه كافرا ال خيرجه عن العموم فقد ثبت يف باب أن الكفار خماطبون بالشرائع واهللا أعلم 

  السمألة الثامنة

  م خبطابه إىل املدح أو إىل الذم ال يوجب ختصيص العام قصد املتكل
ومنع بعض فقهائنا من عموم قوله تعاىل والذين يكنزون الذهب والفضة وأبطلوا التعلق به يف ثبوت الزكاة يف احللي 

  وقالوا 

  القصد به إحلاق الذم مبن يكنز الذهب والفضة وليس القصد به العموم 

  واجلواب

آلية لداللة اللفظ عليه واللفظ دل علىالعموم فوجب إثباته وليست داللتها على الذم مانعة من أنا فهمنا الذم من ا
  داللتها على العموم 

  املسألة التاسعة

  عطف اخلاص على العام ال يقتضي ختصيص العام 
مؤمن بكافر قالت مثاله أن اصحابنا ملا احتجوا على أن املسلم ال يقتل بالذمي بقوله صلى اهللا عليه و سلم ال يقتل 

  احلنفية إنه صلى اهللا عليه و سلم عطف عليه قوله 

  وال ذو عهد يف عهده فيكون معناه وال ذو عهد يف عهده بكافر 
مث إن الكافر الذي ال يقتل ذو العهد به هو احلريب فيجب أن يكون الكافر الذي ال يقتل به املسلم هو احلريب تسوية 



  بني املعطوف واملعطوف عليه 
  لكالم عليه يقع يف مقامني وا

  األول

  أنا ال نسلم أن قوله صلى اهللا عليه و سلم وال ذو عهد يف عهده معناه وال ذو عهد يف عهده بكافر 
  بيانه أن قوله صلى اهللا عليه و سلم وال ذو عهد يف عهده كالم تام وإذا كان كذلك مل جيز إضمار تلك الزيادة 

  وال يقتل ذو عهد  إمنا قلنا أنه كالم تام ألنه قال

لكان من اجلائز أن يتوهم منه متوهم أن من وجد منه العهد مث خرج عن عهده فإنه ال جيوز قتله فلما قال يف عهده 
  علمنا أن هذا النهي خمتص بكونه يف العهد 

يه إال وإذا ثبت أن هذا القدر كالم تام مل جيز إضمار تلك الزيادة ألن اإلضمار على خالف األصل فال يصار إل
  لضرورة 

  سلمنا

أن قوله صلى اهللا عليه و سلم وال ذو عهد يف عهده معناه وال ذو عهد يف عهده بكافر لكن ال نسلم أن هذا الكافر 
  ملا كان هو احلريب وجب أن يكون املراد بقوله ال يقتل مؤمن بكافر هو احلريب 

  بيانه

  ه وإذا كان كذلك مل جيب ما قالوه واهللا أعلم أن مقتضى العطف مطلق االشتراك ال االشتراك من كل الوجو

  املسألة العاشرة

اختلفوا يف أن العموم إذا تعقبه استثناء أو تقييد بصفة أو حكم وكان ذلك ال يتأتى إال يف بعض ما يتناوله هل جيب 
  أن يكون املراد بذلك العموم ذلك البعض فقط أم ال 

  ن مثال االستثناء قوله تعاىل ال جناح عليكم إ

طلقتم النساء مامل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة مث قال عز و جل وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم 
  هلن فريضة فنصف ما فرضتم إال أن يعفون فاستثىن العفو وعلقه بكناية راجعة إىل النساء 

جيب أن يقال الصغرية واجملنونة غري  ومعلوم أن العفو اليصح إال من املالكات ألمورهن دون الصغرية واجملنونة فهل
  مرادة بلفظ النساء يف أول الكالم 

مثال التقييد بالصفة قوله تعاىل يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن مث قال ال تدري لعل اهللا حيدث بعد 
  ذلك أمرا يعين الرغبة يف مراجعتهن 



  ومعلوم أن ذلك ال يتأتى يف البائنة 
  قييد حبكم آخر قوله تعاىل واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء مث قال وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك ومثال الت

  وهذا أيضا ال يتأتى يف البائن 
  إذا عرفت هذا فنقول 

  ذهب القاضي عبد اجلبار إىل أنه ال جيب ختصيص ذلك العموم بتلك األشياء 
  ومنهم من قطع بالتخصيص 
  ختار ومنهم من توقف وهو امل

والدليل عليه أن ظاهر العموم املتقدم يقتضي االستغراق وظاهر الكناية يقتضي الرجوع إىل كل ما تقدم ألن الكناية 
جيب رجوعها إىل املذكور املتقدم واملذكور املتقدم يف اآلية األوىل وهو املطلقات ال بعضهن أال ترى أن اإلنسان إذا 

 أن يتوبوا انصرف ذلك إىل مجيع العبيد وجرى جمرى أن يقول إال أن قال من دخل الدار من عبيدي ضربته إال
  يتوب عبيدي الداخلون يف الدار 

  وإذا ثبت ذلك فليست رعاية ظاهر العموم أوىل من رعاية ظاهر الكناية فوجب التوقف واهللا أعلم 

  القسم الرابع من كتاب العموم واخلصوص

  يف محل املطلق على املقيد وفيه مسائل 

  سألة األوىلامل

  املطلق واملقيد إذا وردا فإما أن يكون حكم أحدمها خمالفا حلكم اآلخر أو ال يكون 

  واألول

مثل أن يقول الشارع آتوا الزكاة وأعتقوا رقبة مؤمنة و ال نزاع يف أنه ال حيمل املطلق على املقيد ها هنا ألنه ال 
  تعلق بينهما أصال 

  وأما الثاين

السبب واحدا أو يكون هناك سببان متماثالن أو خمتلفان وكل واحد من هذه الثالثة فإما أن  فال خيلو إما أن يكون
  يكون اخلطاب الوارد فيه أمرا أو هنيا فهذه أقسام ستة فلنتكلم فيها 

  أما إذا كان السبب واحدا وجب محل املطلق على املقيد ألن املطلق جزء من

فاآليت باملقيد يكون عامال بالدليلني واآليت بغري ذلك املقيد ال يكون عامال املقيد واآليت بالكل آت باجلزء ال حمالة 
  بالدليلني بل يكون تاركا ألحدمها 

  والعمل بالدليلني عند إمكان العمل هبما أوىل من اإلتيان بأحدمها وإمهال اآلخر 



  دان ال جيتمعان فإن قيل ال نسلم أن املطلق جزءمن املقيد بيانه أن اإلطالق والتقييد ضدان والض
سلمنا ذلك لكن املطلق له عند عدم التقييد حكم وهو متكن املكلف من اإلتيان بأي فرد شاء من أفراد تلك احلقيقة 

  والتقييد ينايف هذه املكنة فليس تقييد املطلق أوىل من محل املقيد على الندب وعليكم الترجيح 

  واجلواب

أن املراد من املطلق نفس احلقيقة واملقيد عبارة عن احلقيقة مع قيد زائد وال أما أن املطلق جزء من املقيد فألنا بينا 
  شك أن اإلطالق أحد أجزاء احلقيقة املقيدة 

  قوله اإلطالق والتقييد ضدان 
قلنا إن عنيت باإلطالق كون اللفظ داال على احلقيقة من حيث هي هي مع حذف مجيع القيود السلبية واإلجيابية فال 

  ك ينايف التقييد على ما بيناه نسلم أن ذل
  وإن عنيت باإلطالق كون اللفظة دالة على احلقيقة اخلالية عن مجيع القيود فنحن ال نريد باإلطالق ذلك بل األول 

  وفرق بني احلقيقة بشرط ال وبني احلقيقة بال شرط فإن عدم الشرط غري شرط العدم 

  وأيضا

  هذا اخللو قيد فشرط اخللو عن مجيع القيود غري معقول ألن 

  قوله املطلق له بشرط عدم التقييد حكم وهو التمكن من اإلتيان بأي فرد شاء من أفراد تلك احلقيقة 
  قلنا هذا احلكم غري مدلول عليه لفظا والتقييد مدلول عليه لفظا فهو أوىل بالرعاية 

  واألمر فيه قريب مما مر  وأما يف جانب النهي فهو أن يقول ال تعتق رقبة مث يقول ال تعتق رقبة كافرة

  املسألة الثانية

  اختلفوا يف احلكمني املتماثلني إذا أطلق أحدمها وقيد اآلخر وسببهما خمتلف 
  مثاله تقييد الرقبة يف كفارة القتل باإلميان وإطالقها يف كفارة الظهار 

  وفيه ثالثة مذاهب اثنان طرفان والثالث هو الوسط 

  يقول من أصحابنا تقييد أحدمها يقتضي تقييد اآلخر لفظا أما الطرفان فأحدمها قول من 

  وثانيهما

  قول كافة احلنفية إنه ال جيوز تقييد هذا املطلق بطريق ما البتة 

  وثالثها



  القول املعتدل وهو مذهب احملققني منا أنه جيوز تقييد املطلق بالقياس على ذلك املقيد 
  ل القياس الصحيح ثبت التقييد وإال فال وال ندعي وجوب هذا القياس بل ندعي أنه إن حص

  واعلم أن صحة هذا القول إمنا تثبت إذا أفسدنا القولني األولني 

أما األول فضعيف جدا ألن الشارع لو قال أوجبت يف كفارة القتل رقبة مؤمنة وأوجبت يف كفارة الظهار رقبة 
  حدمها ال يقتضي تقييد اآلخر لفظا كيف كانت مل يكن أحد الكالمني مناقضا لآلخر فعلمنا أن تقييد أ

  احتجوا

بأن القرآن كالكلمة الواحدة وبأن الشهادة ملا قيدت بالعدالة مرة واحدة وأطلقت يف سائر الصور محلنا املطلق على 
  املقيد فكذا ها هنا 

  واجلواب عن األول

كل عام ومطلق بكل خاص  أن القرآن كالكلمة الواحدة يف أنه ال يتناقض ال يف كل شيء وإال وجب أن يتقيد
  ومقيد 

  وعن الثاين

  أنا إمنا قيدنا باإلمجاع 
  وأما القول الثاين فضعيف ألن دليل القياس وهو أن العمل به دفع للضرر املظنون عام يف كل الصور 

  شبهة املخالف

على أنه ال جيزيه أن قوله أعتق رقبة يقتضي متكني املكلف من إعتاق أي رقبة شاء من رقاب الدنيا فلو دل القياس 
  إال املؤمنة لكان القياس دليال على زوال تلك 

  املكنة الثابتة بالنص فيكون القياس ناسخا وأنه خالف األصل 

  واجلواب

هذا ال يتم على مذهبكم ألنكم اعتربمت سالمة الرقبة عن كثري من العيوب فإن كان اشتراط اإلميان نسخا فكذا نفي 
  تلك العيوب يكون نسخا 

  اوأيض

فقوله أعتق رقبة ال يزيد يف الداللة على اللفظ العام وإذا جاز التخصيص العام بالقياس فألن جيوز هذا التخصيص به 
  أوىل 



  تنبيه

  إذا أطلق احلكم يف موضع وقيد مثله يف موضعني بقيدين متضادين كيف يكون حكمه 
صوم التمتع الوارد مقيدا بالتفريق يف قوله تعاىل مثاله قضاء رمضان الوارد مطلقا يف قوله تعاىل فعدة من أيام أخر و

فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم وصوم كفارة الظهار الوارد مقيدا بالتتابع يف قوله عز و جل 
  فصيام شهرين متتابعني اختلفوا فيه على حسب ما مر يف املسألة السلفة 

ا ترك املطلق ها هنا على إطالقه ألنه ليس تقييده بأحدمها أوىل من تقييده فمن زعم أن املطلق يتقيد باملقيد لفظ
  باآلخر 

  ومن محل املطلق على املقيد لقياس محله ها هنا على ما كان القياس عليه واهللا أعلم 

  النوع الرابع يف اجململ واملبني

  وفيه مقدمة وثالثة أقسام 

  أما املقدمة

  هذا الباب وهي سبعة ففي تفسري األلفاظ املستعملة يف 

  األول

  البيان 
وهو يف أصل اللغة اسم مصدر مشتق من التبيني يقال بني يبني تبيينا وبيانا كما يقال كلم يكلم تكليما وكالما واذن 

  يؤذن تأذينا وأذانا 
  فاملبني يفرق بني الشيء وبني ما يشاكله فلهذا قيل 
  ا حسنا إذا ذكر الداللة عليه ويدخل فيه الدليل العقلي البيان عبارة عن الداللة يقال بني فالن كذا بيان

  ويف اصطالح الفقهاء هو الذي دل على املراد خبطاب ال يستقل بنفسه يف الداللة على املراد 

  والثاين

  املبني وله معنيان 

  أحدمها

  ما احتاج اىل البيان وقد ورد عليه بيانه 

  والثاين



  اخلطاب املبتدأ املستغين عن البيان 

  لثالثا

  املفسر وله معنيان 

  أحدمها

  ما احتاج اىل التفسري وقد ورد عليه تفسريه 

  وثانيهما

  الكالم املبتدأ املستغين عن التفسري لوضوحه يف نفسه 

  الرابع

  النص وهو كالم تظهر إفادته ملعناه وال يتناول أكثر منه واحترزنا بقولنا كالم عن أمرين 

  أحدمها

  ال تسمى نصوصا أن أدلة العقول واألفعال 

  وثانيهما

أن اجململ مع البيان ال يسمى نصا ألن قولنا نص عبارة عن خطاب واحد دون ما يقرن به وألن البيان قد يكون غري 
  القول والنص ال يكون اال قوال 

  واحترزنا بقولنا تظهر إفادته ملعناه عن اجململ 

  ن كان قوله أقيموا الصالة جممال فان قلت أليس قد يقال نص اهللا تعاىل على وجوب الصالة وإ
  قلت إنه ليس نصا إال يف إفادة الوجوب وهو فيها ليس مبجمل 

واحترزنا بقولنا وال يتناول أكثر منه عن قوهلم اضرب عبيدي ألن الرجل إذا قال لغريه إضرب عبيدي مل يقل أحد 
  إنه نص على ضرب زيد من عبيده ألنه ال يفيده 

  ص على ضرب مجلة عبيده ألنه ال يفيد سواهم على التعيني ويقال إنه ن

  اخلامس

  الظاهر وهو ما ال يفتقر يف إفادته ملعناه اىل غريه سواء أفاده وحده أو أفاده مع غريه 



  وب هذا القيد األخري ميتاز عن النص امتياز العام عن اخلاص 
غري معناه الواحد والظاهر هو الذي  وكنا قد قلنا يف باب اللغات إن النص هو اللفظ الذي ال ميكن استعماله يف

  حيتمل غريه احتماال مرجوحا وال منافاة بني التعريفني 

  السادس

  اجململ وهو يف عرف الفقهاء ما أفاد شيئا من مجلة أشياء هو متعني يف نفسه واللفظ ال يعينه 
سه فأي رجل ضربته جاز وال يلزم عليه قولك اضرب رجال ألن هذا اللفظ أفاد ضرب رجل وهو ليس مبتعني يف نف

  وليس كذلك اسم القرء ألنه يفيد إما الطهر وحده وإما احليض وحده واللفظ ال يعينه 
  وقول اهللا تعاىل أقيموا الصالة يفيد وجوب فعل متعني يف نفسه غري متعني حبسب اللفظ 

  السابع

  عىن الذي دل عليه الظاهر املؤول والتأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصري به أغلب على الظن من امل
  وأما احملكم و املتشابه فقد مر تفسريمها يف باب اللغات واهللا أعلم 

  القسم األول يف اجململ وفيه مسائل

  املسألة األوىل يف أقسام اجململ 
  الدليل الشرعي إما أن يكون أصال أو مستنبطا منه واألصل إما أن يكون لفظا أو فعال 

م عليه باإلمجال حال كونه مستعمال يف موضوعه أو حال كونه مستعمال يف بعض موضوعه أو أما اللفظ فإما أن حيك
  حال كونه مستعمال ال يف موضوعه وال يف بعض موضوعه 

  أما القسم األول

  فذاك هو أن يكون اللفظ حمتمال ملعان كثرية فلم 

  يكن محله على بعضها أوىل من الباقي 
  ا حبسب معىن واحد مشترك بني الكل وهو مث تناول اللفظ لتلك املعاين إم

  املتواطىء كقوله تعاىل وآتوا حقه يوم حصاده 
  أوال حبسب معىن واحد وهو املشترك كلفظ القرء 

  وأما القسم الثاين وهو أن حيكم عليه باإلمجال حال كونه مستعمال يف بعض

  فصل جمهول موضوعه فهو كالعام املخصوص بصفة جمملة أو استثناء جممل أو بدليل من
  مثال الصفة قوله تعاىل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم فإنه تعاىل لو اقتصر على ذلك مل يفتقر فيه 



  إىل بيان فلما قيده بقوله حمصنني ومل ندر ما اإلحصان مل نعرف ما أبيح لنا 
  ومثال االستثناء قوله تعاىل أحلت لكم هبيمة اآلنعام إال ما يتلى عليكم 

ومثال الدليل املنفصل اجملهول كما إذا قال الرسول صلى اهللا عليه و سلم يف قوله تعاىل اقتلوا املشركني املراد 
  بعضهم ال كلهم 

  وأما القسم الثالث وهو أن حيكم عليه باإلمجال حال كونه مستعمال ال يف

  موضوعه وال يف بعض موضوعه فهو ضربان 
  أحدمها األمساء الشرعية 

  ريهاواآلخر غ

  مثال 

  األول كما إذا أمرنا الشرع بالصالةوحنن ال نعلم انتقال هذا االسم إىل هذه

  األفعال احتجنا فيه إىل بيان 
والثاين األمساء اليت دلت األدلة على أنه ال جيوز محلها على حقائقها وليس بعض جمازاهتا أوىل من بعض حبسب اللفظ 

  فال بد من البيان 
قوعه ال يدل على وجه وقوعه إال أنه قد يقترن به ما يدل على الوجه الذي وقع عليه وحينئذ أما الفعل فإن جمرد و

  يستغىن عن البيان 
  وقد ال يقترن به ذلك فيكون جممال 

  مثال 
  األول إذا رأينا الرسول عليه الصالة و السالم مواظبا على اإلتيان بالسجودين علمنا أن ذلك من أفعال الصالة 

  مثال 

  أن يقوم من الركعةالثانية وال جيلس قدر التشهد جوزنا أن يكون قد الثاين

  سها فيه وأن يكون قد تعمد ذلك ليدلنا على جواز ترك هذه اجللسة 
  وأما املستنبط من األصل فهو القياس وال يتصور فيه اإلمجال واهللا أعلم 

  املسألة الثانية

  هللا صلى اهللا عليه و سلم والدليل عليه وقوعه يف اآليات املتلوة جيوز ورود اجململ يف كالم اهللا تعاىل وكالم رسول ا

  واحتج املنكر



  بأن الكالم إما أن يذكر لإلفهام أو ال لإلفهام 

  والثاين

  عبث غري جائز على اهللا تعاىل 

  واألول

يه أسهل وأدخل إما أن يكون قد قرن باجململ ما يبينه أو مل يفعل ذلك واألول تطويل من غري فائدة ألن التنصيص عل
  يف الفصاحة من ذكره باللفظ اجململ مث بيان ذلك اجململ بلفظ آخر 

  وأيضا فيجوز أن يصل اإلنسان إىل ذلك اجململ قبل وصوله إىل ذلك البيان فيكون سببا للحرية وإنه غري جائز 
  والثاين 

  باطل ألنه إذا أراد اإلفهام مع أن اللفظ ال يدل عليه 

  ه كان تكليفا مبا ال يطاق وإنه غري جائز وليس معه ما يدل علي

  واجلواب

  إن هذا الكالم ساقط عنا ألن عندنا يفعل اهللا ما يشاء وحيكم ما يريد 
وعند املعتزلة فال يبعد أن يكون يف ذكره باللفظ اجململ مث إرداف ذلك اجململ بالبيان مصلحة ال يطلع عليها ومع 

  االحتمال ال يبقى القطع واهللا أعلم 

  قول يف أمر ظن أهنا من اجملمالت وليست كذلك وفيه مسائلال

  املسألة األوىل 
  ذهب الكرخي إلىأن التحليل والتحرمي املضافني إىل األعيان كقوله تعاىل حرمت عليكم أمهاتكم يقتضي اإلمجال 

مهاتكم حترمي وعندنا أنه يفيد حبسب العرف حترمي الفعل املطلوب من تلك الذات فيفهم من قوله حرمت عليكم أ
  االستمتاع ومن قوله حرمت عليكم امليته حترمي 

  األكل ألن هذه األفعال هي األفعال املطلوبة يف هذه األعيان 
  واحلاصل أنا نسلم كونه جمازا يف اللغة لكنه حقيقة يف العرف 

  لنا وجوه

  األول 
وله هذه املرأة حرام حترمي وطئها ومبادرة أن الذي يسبق إىل الفهم من قول القائل هذا طعام حرام حترمي أكله ومن ق

  الفهم دليل احلقيقة 



  وثانيها

  ماروي أنه صلى اهللا عليه و سلم قال لعن اهللا اليهود 

حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها فدل هذا على أن حترمي الشحوم أفاد حترمي كل أنواع التصرف وإال مل 
  يتوجه الذم عليهم يف البيع 

  وثالثها

  فهوم من قولنا فالن ميلك الدار قدرته على التصرف فيها بالسكىن والبيع ومن قولنا فالن ميلك اجلارية أن امل

قدرته على التصرف فيها بالبيع والوطء واالستخدام وإذاجاز أن تتخلف فائدة امللك على هذا النحو جاز مثله يف 
  التحرمي والتحليل 

  احتج الكرخي

لنا لو كانت معدومة فكيف إذا كانت موجودة فإذن ال ميكن إجراء اللفظ على بأن هذه األعيان غري مقدورة 
ظاهره بل املراد حترمي فعل من األفعال املتعلقة بتلك األعيان وذلك الفعل غري مذكور وليس إضمار بعضها أوىل من 

  ل وهو املطلوب بعض فإما أن نضمر الكل وهو حمال ألنه إضمار من غري حاجة وهو غري جائز أو نتوقف يف الك

  وايضا

فاآلية لو دلت على حترمي فعل معني لوجب أن يتعني ذلك الفعل يف كل املواضع وليس كذلك ألن املراد بقوله تعاىل 
  حرمت عليكم أمهاتكم حرمة االستمتاع وبقوله حرمت عليكم امليته حرمة األكل 

  واجلواب

قوله ليس إضمار بعض األحكام أوىل من بعض ممنوع فإن  ال نزاع يف أنه ال ميكن إضافة التحرمي إىل األعيان لكن
  العرف يقتضي إضافة ذلك التحرمي إىل الفعل املطلوب منه واهللا أعلم 

  املسألة الثانية

  ذهب بعض احلنفية إىل أن قوله تعاىل وامسحوا برؤوسكم جممل ألنه حيتمل مسح مجيع الرأس ومسح 

  بعضه وإذا ظهر االحتمال يثبت اإلمجال 
وقال ابن جين ال فرق يف اللغة بني أن تقول  ٣ال آخرون لو خلينا واللفظ ملسحنا مجيع الرأس ألن الباء لإللصاق وق

  مسحت بالرأس وبني أن تقول مسحت الرأس ألن الرأس اسم للعضو بتمامه فوجب مسحه بتمامه 



  وقال بعض الشافعية إهنا للتبعيض فهو يفيد مسح بعض الرأس 
  ال فيه ألن لفظ املسح مستعمل يف مسح الكل باالتفاق ويف مسح البعض كما يقال مسحت وقال آخرون ال إمج

يدي باملنديل ومسحت يدي برأس اليتيم وإن كان إمنا مسحها ببعض الرأس واألصل عدم االشتراك فوجب جعله 
  من الرأس حقيقة يف القدر املشترك بني مسح الكل ومسح البعض فقط وذلك هو مماسة جزء من اليد جزءا 

فثبت أن اللفظ ما دل إال عليه فكان اآليت به عامال باللفظ وحينئذ ال يتحقق اإلمجال ويكفي يف العمل به مسح أقل 
  جزء من الرأس وهو قول الشافعي رضي اهللا عنه 

  املسألة الثالثة

  ن ال نية له اختلفوا يف حرف النفي إذا دخل على الفعل كقوله ال صالة إال بفاحتة الكتاب وال عمل مل
فقال أبو عبداهللا البصري إنه جممل ألن ذات الصالة والعمل موجودة فال ميكن صرف النفي إليها فوجب صرفه إىل 

  حكم 

  آخر وليس البعض أوىل من البعض 
فإما أن حيمل على الكل وهو إضمار من غري ضرورة وألنه قد يفضي إىل التناقض ألنا لو محلناه على نفي الصحة 

  كمال معا ويف نفي الكمال ثبوت الصحة فيلزم التناقض ونفي ال
  أوال حيمل على شيء من األحكام بل يتوقف وهذا هو اإلمجال 

  ومن الناس من فصل وقال هذا النفي إما أن يكون داخال على مسمى شرعي أو على مسمى حقيقي 
ك املسمى عند انتفاء الوصف فإن كان األول فال إمجال ألن الصالة اسم شرعي والشرع أخرب عن انتفاء ذل

  املخصوص 
  فإن قلت يقال هذه الصالة فاسدة فدل على 

  بقاء املسمى مع الفساد وقال صلى اهللا عليه و سلم دعى الصالة أيام أقرائك 
  قلت التوفيق بني الدليلني أن نصرف ذلك إىل املسمى الشرعي وهذا إىل املسمى اللغوي 

  ويل و ال صيام ملن مل يبيت الصيام من الليل ومن هذا الباب قوله ال نكاح إال ب
  أما إن كان املسمى حقيقيا فإما ان يكون له حكم واحد أو أكثر من حكم واحد 

  واألول

كقولنا ال شهادة جمللود يف قذف ألنه ال ميكن صرف النفي إىل ذات الشهادة ألهنا قد وجدت فال بد من صرف 
وهو اجلواز ألن الشهادة إذا كانت فيما كانت ندبنا إىل ستره مل يكن النفي إىل حكمها وليس هلا إال حكم واحد 

إلقامتها مدخل يف الفضيلة كقولنا ال إقرار ملن أقر بالزنا مرة واحدة ألن األوىل له أن يستر ذلك على نفسه فإذن ال 
  ه حكم له إال اجلواز وإذا مل يكن له إال هذا احلكم الواحد انصرف النفي إليه فصح التعلق ب



أما إذا كان له حكمان الفضيلة واجلواز فلم يكن صرفه إىل أحدمها أوىل من اآلخر فيتعني اإلمجال هذا قول 
  األكثرين 

  ولقائل أن يقول لكن صرفه إىل اجلواز أوىل من صرفه إىل الفضيلة لوجوه 

  أحدها

لصفات الستحالة بقاء الصفة مع أن املدلول عليه باللفظ نفي الذات والدال على نفي الذات دال على نفي مجيع ا
  عدم الذات 

فإذن قوله ال عمل يدل على نفي الذات وعلى نفي الصحة ونفي الكمال ترك العمل به يف الذات فوجب أن يبقى 
  معمال به يف الباقي 

ت انتفاء فإن قلت اللفظ مل يدل على نفي الصحة باملطابقة وإمنا دل عليها بااللتزام ضرورة أنه يلزم من انتفاء الذا
  الصفة وداللة االلتزام تابعة لداللة املطابقة 

  اليت هي األصل 
  فها هنا ملا مل توجد داللة املطابقة اليت هي األصل فكيف تبقى داللة االلتزام اليت هي الفرع 

  وأيضا

  فقد جاء هذا اللفظ لنفي الفضيلة فقط واألصل يف الكالم احلقيقة 

  واجلواب عن األول

أن داللة هذا اللفظ على نفي الصفة تابعة لداللته على نفي الذات لكن بعد استقرار تلك الداللة  أنه ال نزاع يف
  صار اللفظ كالعام بالنسبة إليها بأسرها 

  فإذا خص عنها يف بعض األمور وهو الذات 

  وجب أن يبقى معموال به يف الباقي 

  وعن الثاين

نفي الصفات مث تارة خيتص بالنسبة إىل الذات فقط وحينئذ يفيد نفي أنا بينا أن اللفظ عام بالنسبة إىل نفي الذات و
  بقية األحكام 

  وتارة خيتص بالنسبة إىل الذات والصحة فيبقى معموال به يف الباقي وهو نفي الفضيلة 

  وثانيها



ضل واملشاهبة هو أن املشاهبة بني املعدوم وبني ما اليصح أمت من املشاهبة بني املعدوم وبني ما يوجد ويصح وال يف
  إحدى أسباب اجملاز فكان محل اللفظ على نفي الصحة أوىل 

  وثالثها

أن اخللل احلاصل يف الذات عند عدم الصحة أشد من اخللل احلاصل فيها عند بقاء الصحة وعدم الفضيلة وإطالق 
  اسم العدم على املختل أوىل من إطالقه على غري املختل 

  هذه األحكام وال جيوز محله على نفي الذات فلم قلت إنه جممل  سلمنا أنه ال جيوز محل النفي على
بيانه أن قولنا هذا الشيء لفالن معناه يعود نفعه إليه وقولنا ال عمل ملن ال نية له معناه نفعه إليه وهذا يقتضي نفي 

  الصحة ألنه لو صح ذلك العمل لعاد نفعه إليه واللفظ دل على نقيضه واهللا أعلم 

  بعةاملسألة الرا

قال بعضهم آية السرقة جمملة يف اليد ويف القطع أما اليد فألنه يطلق اسم اليد على هذا العضو من أصل املنكب 
  وعليه من الزند وعليه من الكوع وعليه من أصول األنامل 

  وأما القطع فألنه قد يراد به الشق فقط كما يقال برى فالن قلمه فقطع يده وقد يراد به اإلبانة 

  عن األول واجلواب

أن اسم اليد موضوع هلذا العضو من املنكب وال يتناول الكف وحده ألنه ال يقال قطعت يد فالن بالكلية إذا 
  قطعت من الكف 

  وعن الثاين

  أن القطع يف اللغة اإلبانة فأذا أضيف إىل شيء أفاد إبانة ذلك الشيء 
ى أطلق اسم اليد عليه على سبيل إطالق اسم والشق إذا حصل يف اجللد فقد حصلت اإلبانة يف تلك األجزاء بل

  الكل على اجلزء فيكون اجملاز ها هنا يف لفظ اليد ال يف لفظ القطع واهللا أعلم 

  املسألة اخلامسة

قيل يف قوله عليه الصالة و السالم رفع عن أميت اخلطأ والنسيان إنه جممل ألن نفس اخلطأ غري مرفوع فال بد من 
  إلمجال على ما تقدم تقريره صرفه إىل احلكم فيلزم ا

  واألقرب أنه ليس مبجمل ألن املوىل إذا قال لعبده 

رفعت عنك اخلطأ كان ذلك يف العرف منصرفا إىل نفي املؤاخذة بذلك الفعل فكذا قال الرسول صلى اهللا عليه و 
رعية فكأنه قال رفعت سلم ألمته مثل هذا القول وجب أن ينصرف إىل ما يتوقع مؤاخذته ألمته به وهو األحكام الش

  عنكم األحكام الشرعية من اخلطأ واهللا أعلم 



  القسم الثاين يف املبني وفيه مسائل

  املسألة األوىل يف أقسام املبني 
  اخلطاب الذي يكفي نفسه يف إفادة معناه إما أن يكون ألمر يرجع إىل وضع اللغة أو ال يكون كذلك 

  مواألول كقوله تعاىل إن اهللا بكل شيء علي

  أما الثاين فإما أن يكون بيانه على سبيل التعليل أوال على سبيل التعليل 
  اما التعليل فضربان 

  أحدمها

  أن يكون احلكم باملسكوت عنه أوىل من احلكم باملنطوق به كما يف قوله تعاىل فال تقل هلما أف 

  وثانيهما

  افات كما يف قوله صلى اهللا عليه و سلم إهنا من الطوافني عليكم والطو
  وأما الذي ال يكون تعليال فضربان 

  أحدمها

  أن األمر بالشيء أمر مبا ال يتم إال به 

  وثانيهما

أن يظهريف العقل تعذر إجراء اخلطاب على ظاهره ويكون هناك أمر يكون محل اخلطاب عليه أوىل من محله على 
  غريه كما يف قوله تعاىل واسأل 

  القرية 
  م فهذه أقسام املبني واهللا أعل

  املسألة الثانية يف أقسام البيانات

  أعلم أن بيان اجململ إما أن يقع بالقول أو بالفعل أو بالترك 

  أما بالقول فظاهر 
  وأما بالفعل فإما أن يكون الدال على البيان شيئا حيصل باملواضعة أو شيئا تتبعه املواضعة أو شيئا يتبع املواضعة 

  فاألول هو الكتاب وعقد األصابع 



ا الكتابة فقد يقع هبا البيان من اهللا تعاىل مبا كتب يف اللوح احملفوظ ومن الرسول صلى اهللا عليه و سلم مبا كتب فأم
  إىل عماله 

  وأما عقد األصابع فقد بني به الرسول صلى اهللا عليه و سلم إذ قال الشهر هكذا وهكذا وحبس يف الثالثة أصبعه 

  تحالة اجلوارح عليه وهذا الباب يستحيل على اهللا تعاىل الس

  وأما القسم الثاين وهو الذي تتبعه املواضعة فهو اإلشارة ألن املواضعة

  مفتقرة إليها وهي غري مفتقرة إىل املواضعة وإال الفتقرت إىل إشارة أخرى ولزم التسلسل وهو حمال 
  ل هذا حرام وقد بني الرسول صلى اهللا عليه و سلم باإلشارة وذلك حني أشار إىل احلرير بيده وقا

  على ذكور أمت حل إلناثها 

  وأما القسم الثالث وهو الذي يكون تابعا للمواضعة فهو كما إذا قال الرسول

  صلى اهللا عليه و سلم هذا الفعل بيان هلذه اآلية 

  أو يقول صلوا كما رأيتموين أصلي 
  واعلم أنه ال يعلم كون الفعل بيانا للمجمل إال بأحد أمور ثالثة 

  أحدها

  يعلم ذلك بالضرورة من قصده  أن

  وثانيها

  أن يعلم بالدليل اللفظي وهو أن يقول هذا 

  الفعل بيان هلذا اجململ أو يقول أقواال يلزم من جمموعها ذلك 

  وثالثها

بالدليل العقلي وهو أن يذكر اجململ وقت احلاجة إىل العمل به مث يفعل فعال يصلح أن يكون بيانا له وال يفعل شيئا 
  علم أن ذلك الفعل بيان للمجمل وإال فقد أخر البيان عن وقت احلاجة وإنه ال جيوز آخر في

  وأما الترك فاعلم أن الفعل يبني الصفة وال يدل على وجوهبا وترك الفعل يبني نفي وجوبه وذلك على أربعة أضرب 

  أحدها



  أن يقول من الركعة الثانية إىل الثالثة وميضي على صالته فيعلم 

تشهد ليس بشرط يف صحة الصالة وإال مل تصح مع عدم شرط الصحة ويدل على أنه ليس بواجب أنه أن هذا ال
  صلى اهللا عليه و سلم ال جيوز أن يتعمد ترك الواجب 

  وثانيها

  أن يسكت عن بيان حكم احلادثة فيعلم أنه ليس فيه حكم شرعي 

  وثالثها

ترك الفعل دل على أنه كان خمصوصا من اخلطاب ومل  أن يكون ظاهر اخلطاب متناوال له وألمته على سواء فإذا
  يلزمه ما لزم أمته 

  ورابعها

  أن يتركه بعد فعله إياه فيعلم أنه قد نسخ عنه 

  مث ينظر فإن كان حكم األمة حكمه نسخ عنهم أيضا وإال كان حكمهم خبالف حكمه واهللا أعلم 

  املسألة الثالثة

   احلق أن الفعل قد يكون بيانا خالفا لقوم

  لنا

  أن اخلصم إما أن يقول إنه ال يصح وقوع البيان بالفعل أو يقول إنه يصح عقال لكن ال جيوز يف احلكمة 

  واألول ضربان

  أحدمها أن يقال إن الفعل ال يؤثر يف وقوع اليقني أصال 

  واآلخر أن يقال إنه ال يؤثر يف ذلك إال مع غريه

  لفعل بيان هلذا الكالم هو أن يقول الرسول صلى اهللا عليه و سلم هذا ا
واألول باطل ألن فعل الرسول صلى اهللا عليه و سلم للصالةواحلج أدل عليهما من صفته هلما فإنه ليس اخلرب 

  كاملعاينة وهلذا بني الرسول صلى اهللا عليه و سلم احلج والصالة 
   وقال خذوا عين مناسككم وقال صلوا كما رأيتموين أصلي وبني أصحاب رسول اهللا صلى



  اهللا عليه وسلم الوضوء بفعلهم 
وأما الثاين وهو أن اليقع البيان بالفعل وحده إال عند قيام الدليل على أن ذلك الفعل بيان لذلك اجململ فهذا مما ال 

  خالف فيه إال أن املبني هو الفعل ألنه هو املتضمن لصفة الفعل وإمنا القول لتعليق الفعل الواقع بيانا على اجململ 

  القسم الثاين وهو أنه غري جائز يف احلكمة فهو اليستقيم على أصلناوأما 

  ألن اهللا تعاىل يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد مث إن سلمنا هذا األصل لكنه ال ميتنع أن يعلم اهللا 

  تعاىل من املكلف أن بيان اجململ هبذا الطريق أصلح له 

  احتج املخالف

  بأن الفعل يطول فيلزم تأخري البيان 

  اجلوابو

أن القول قد يكون أطول ألن وصف أفعال الصالة وتروكها على االستقصاء أطول من اإلتيان بركعة واحدة 
  فجوابكم جوابنا واهللا أعلم 

  املسألة الرابعة

  يف أن القول هل يقدم على الفعل يف كونه بيانا 
طابقني وعلم تقدم أحدمها على أآلخر فاألول القول والفعل إذا وردا فإما أن يكونا متطابقني أو متنافيني فإن كانا مت

  بيان والثاين تأكيد ألن األول قد حصل التعريف به فال حاجة إىل الثاين 

  وإن مل يعلم تقدم أحدمها على اآلخر حكم على اجلملة بأن األول منهما بيان والثاين تأكيد 
عمرة فليطف هلما طوافا واحدا مع ما روي عنه وإن كانا متنافيني كقوله صلى اهللا عليه و سلم من قرن احلج إىل ال

  صلى اهللا عليه و سلم أنه قرن 

  فطاف طوافني وسعى سعيني 

فالقول هو املقدم يف كونه بيانا ألنه بيان بنفسه والفعل ال يدل حىت يعرف ذلك إما بالضرورة أو باالستدالل بدليل 
  واهللا أعلم قويل أو عقلي فإذا مل يعقل ذلك مل يثبت كون الفعل بيانا 

  املسألة اخلامسةيف البيان كاملبني هذا الباب يشتمل على شيئني



  أحدمها هل البيان كاملبني يف القوة 
  واآلخر هل هو كاملبني يف احلكم 

  أما األول فقال الكرخي املبني إذا كان لفظا معلوما 

  وجب كون بيانه مثله وإال مل يقبل 
 معلومني وأن يكونا مظنونني أن يكون املبني معلوما وبيانه مظنونا كما جاز واحلق أنه جيوز أن يكون البيان واملبني
  ختصيص القرآن خبرب الواحد والقياس 

  وأما اآلخر فهو أنه هل إذا كان املبني واجبا كان بيانه واجبا كذلك 
  قال به قوم فإن أرادوا به أن املبني إذا كان واجبا فبيانه بيان لصفة شيء واجب فصحيح 

أرادوا به أنه يدل على الوجوب كما يدل املبني فغري صحيح ألن البيان إمنا يتضمن صفة املبني وليس يتضمن  وإن
  لفظا يفيد الوجوب 

  أال ترى أن صورة الصالة ندبا واجبا صورة واحدة 

ن الفعل املبني وإن أرادوا أنه إذا كان املبني واجبا كان بيانه واجبا على الرسول صلى اهللا عليه و سلم وإذا مل يك
واجبا مل يكن بيانه واجبا على الرسول صلى اهللا عليه و سلم فباطل ألن بيان اجململ واجب سواء تضمن فعال واجبا 

  أو مل يتضمن وإال كان تكليفا مباال يطاق واهللا أعلم 

  القسم الثالث يف وقت البيان وفيه مسائل

  املسألة األوىل 
 يطاق اتفقوا على أنه ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة ألن التكليف به مع القائلون بأنه ال جيوز تكليف ما ال

  عدم الطريق إىل العلم به تكليف مباال يطاق 
  واإلشكاالت اليت ذكرناها يف أن تكليف الساهي غري جائز قائمة ها هنا واجلواب واحد 

  املسألة الثانية

  خلطاب احملتاج إىل البيان ضربان اختلفوا يف جواز تأخري البيان عن وقت اخلطاب ا

  أحدمها ما له ظاهر قد استعمل يف خالفه

  والثاين ال ظاهر له كاألمساء املتواطئة واملشتركة 

  واألول أقسام

  أحدها تأخري بيان التخصيص 

  وثانيها تأخري بيان النسخ



  وثالثها تأخري بيان األمساء الشرعية 

  به شيئا معيناورابعها تأخري بيان اسم النكرة إذ أراد 

  إذا عرفت ذلك فنقول 
  مذهبنا أنه جيوز تأخري البيان إىل وقت احلاجة يف كل هذه 

  األقسام 
وأما املعتزلة فأكثر من تقدم أبا احلسني رمحه اهللا اتفقوا على املنع من تأخري البيان يف كل هذه األقسام إال يف النسخ 

  فإهنم جوزوا تأخري بيانه 
منع من تأخري البيان فيما له ظاهر قد استعمل يف خالفه وزعم أن البيان اإلمجايل كاف فيه وهو  وأما أبو احلسني فإنه

  أن يقول عند اخلطاب اعلموا أن هذا العموم خمصوص وأن هذا احلكم سينسخ بعد ذلك 
  وأما البيان التفصيلي فإنه جيوز تأخريه 

  تركة فقد جوز فيه تأخري البيان إىل وقت احلاجة وأما الذي ال يكون له ظاهر مثل األلفاظ املتواطئة واملش

  وهذا التفصيل ذكره كثري من فقهاء أصحابنا كأيب بكر القفال وأيب اسحاق املروزي وأيب بكر الدقاق 
  واعلم أن الكالم يف هذه املسألة يقع يف مقامني 

  أحدمها

  أن يستدل يف اجلملة على جواز تأخري البيان عن وقت اخلطاب 

  وثانيهما

  أن يستدل على جواز ذلك يف كل واحدة من الصور املذكورة 

  أما املقام اآلول فالدليل عليه قوله تعاىل إن علينا مجعه وقرآنه فإذا

  قرأناه فاتبع قرآنه مث إن علينا بيانه ومث يف اللغة للتراخي وهو املطلوب 
له تعاىل مث آتينا موسى الكتاب مث كان من فإن قيل ال نسلم أن كلمة مث للتراخي فقط بل قد جتيء مبعىن الواو كقو

  الذين آمنوا مث 

  اهللا شهيد 
سلمنا ذلك لكن ال نسلم أن املراد بالبيان يف هذه اآلية البيان الذي اختلفنا فيه وهو بيان اجململ والعموم فلم ال 

لكن نقول يلزم من حفظ هذا  جيوز أن يكون املراد به إظهاره بالتنزيل غاية ما يف الباب أن يقال هذا خمالفة الظاهر
  الظاهر خمالفة ظاهر آخر وهو أن الضمري الذي يف قوله مث إن علينا بيانه راجع إىل مجيع املذكور وهو القرآن 



  ومعلوم أن مجيعه ال حيتاج إىل البيان فليس حفظ أحد الظاهرين بأوىل من اآلخر وعليكم الترجيح 
  جيوز أن يكون املراد به تأخري البيان التفصيلي وذلك عند أيب احلسني جائز  سلمنا أن املراد من البيان ذلك لكن مل ال

سلمنا أن املراد مطلق البيان لكن مل ال جيوز أن يكون املراد من قوله تعاىل إن علينا مجعه وقرآنه هو أن جيمعه يف 
  وذلك متراخ عن اجلمع اللوح احملفوظ مث إنه بعد ذلك ينزله على الرسول صلى اهللا عليه و سلم ويبينه له 

  سلمنا أن البيان مذكرمتوه لكن اآلية تدل على وجوب تأخري 

البيان وذلك مامل يقل به أحد فما دلت عليه اآلية ال تقولون به وما تقولون به وهو اجلواز مل تدل اآلية عليه فبطل 
  االستدالل 

  واجلواب

  يات اليت تلومتوها املراد هناك التأخري يف احلكم أما أن كلمة مث للتراخي فذلك متواتر عند أهل اللغة واآل
  قوله مل ال جيوز أن يكون املراد من البيان إظهاره بالتنزيل 

قلنا ألن قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أمر للنيب صلى اهللا عليه و سلم باتباع قرآنه وإمنا يكون مأمورا بذلك بعد 
  كيف ميكنه اتباع قرآنه نزوله عليه فإنه قبل ذلك ال يكون عاملا به ف

فثبت أن املراد من قوله فإذا قرآناه هو اإلنزال مث إنه تعاىل حكم بتأخري البيان عن ذلك وذلك يقتضي تأخري البيان 
عن وقت اإلنزال وإذا كان كذلك وجب أن ال يكون املراد من البيان هو اإلنزال الستحالة كون الشيء سابقا على 

  نفسه 
  ذكروه ولكنه خالف الظاهر سلمنا أنه ميكن ما 

  قوله يلزم من خمالفة احملافظة على هذا الظاهر احتياج القرآن مجيعه إىل البيان 
  قلنا ال نسلم فإن لفظ القرآن يتناول كله وبعضه بدليل 

  انه لو حلف أن ال يقرأ القرآن وال ميسه فقرأ آية أو ملس آية فإنه حينث يف ميينه 
قيقة يف البعض لكن إطالق اسم الكل على البعض أسهل من إطالق لفظ البيان على سلمنا أن لفظ القرآن ليس ح

  التنزيل ألن الكل مستلزم للجزء والبيان غري مستلزم للتنزيل 
  قوله حنمله على البيان التفصيلي 

  قلنا اللفظ مطلق فتقييده خالف الظاهر 
  فوظ قوله مل ال جيوزأن يكون املراد من اجلمع مجعه يف اللوح احمل

قلنا ملا بينا أنه تعاىل أخر البيان عن القراءة اليت جيب على النيب عليه الصالة و السالم متابعتها وذلك يستدعي تأخري 
  البيان عن وقت اإلنزال 

  قوله هذا يقتضي وجوب تأخري البيان 
  قلنا وحنن نقول به 

  يقل به أحد  فإن قلت الضمري عائد إىل كل القرآن فيجب تأخري بيان الكل وذلك مل



  قلت قد تقدم بيان أن الضمري غري عائد إىل الكل واهللا أعلم 
  أما الذي يدل على كل واحدة من الصور اليت ذكرناها فنقول 

الدليل على أنه جيوز تأخري البيان يف النكرة أن اهللا تعاىل أمر بين إسرائيل بذبح بقرة موصوفة غري منكرة مث أنه مل 
  سؤاال بعد سؤال يبينها هلم حىت سألوا 

  إمنا قلنا إنه مل يرد بقرة منكرة لوجهني 

  األول

أن قوله تعاىل أدع لنا ربك يبني لنا ما هي و ما لوهنا وقول اهللا تعاىل إهنا بقرة ال فارض وال بكر إهنا بقرة صفراء إهنا 
ن املأمور به ما كان ذبح بقرة ال ذلول تثري األرض ينصرف إىل ما أمروا بذحبه من قبل وهذه الكنايات تدل على أ

  بقرة منكرة بل ذبح بقرة معينة 

  الثاين

أن الصفات املذكورة يف اجلواب عن السؤال الثاين إما أن يقال إهنا صفات البقرة اليت أمروا بذحبها أو ال أو صفات 
  بقرة وجبت عليهم عند ذلك السؤال وانتسخ ما كان واجبا عليهم قبل ذلك 

اين يقتضي أن يقع االكتفاء بالصفات املذكورة آخرا وأن ال جيب حصول الصفات واألول هو املطلوب والث
  املذكورة قبل ذلك وملا أمجع املسلمون على أن تلك الصفات بأسرها كانت معتربة علمنا فساد هذا القسم 

حبها فلو أخر اهللا فإن قيل ال جيوز التمسك هبذه اآلية ألن الوقت الذي أمروا فيه بذبح البقرة كانوا حمتاجني إىل ذ
  البيان لكان ذلك تأخريا للبيان عن وقت احلاجة وأنه ال جيوز 

  فإذن ما تقتضيه اآلية ال تقولون به وما تقولون به ال تقتضيه اآلية 
نزلنا عن هذا املقام لكن ال نسم أن املأمور به كان ذبح بقرة موصوفة بل ذبح بقرة كيف كانت فلما سألوا تغريت 

  املصلحة 

  بت عليهم بقرة أخرى ووج
وأما الكنايات فال نسلم عودها إىل البقرة ومل ال جيوز أن يقال إهنا كنايات عن القصة والشأن وهذه طريقة مشهورة 

  عند العرب 
سلمنا أن هذه الكنايات تقتضي كون البقرة املأمور هبا موصوفة لكن ها هنا ما يدل على كوهنا منكرة وهو من 

  ثالثة أوجه 

  األول

قوله تعاىل إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة أمربذبح بقرة مطلقة وذلك يقتضي سقوط التكليف بذبح بقرة أي بقرة  أن
  كانت وذلك يقتضي أن يكون اعتبار الصفة بعد ذلك تكليفا جديدا 



  الثاين

عليه فلما عنفهم اهللا لو كان املراد ذبح بقرة معينة ملا استحقوا التعنيف على طلب البيان بل كانوا يستحقون املدح 
  تعاىل يف قوله فذحبوها وما كادوا يفعلون علمنا تقصريهم يف اإلتيان مبا أمروا 

  به أوال وذلك إمنا يكون لو كان املأمور به أوال ذبح بقرة منكرة 

  الثالث

على أنفسهم ما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال لو ذحبوا أية بقرة أرادوا ألجزأت عنهم لكنهم شددوا 
  فشدد اهللا عليهم 

سلمنا أن املأمور به ذبح بقرة معينة موصوفة لكن مل ال جيوز أن يقال البيان التام قد تقدم لكنهم مل يتبينوا لبالدهتم 
  فاستكشفوا طلبا للزيادة فحكى اهللا تعاىل ذلك 

ان قد أعلمهم بأن البقرة ليست مطلقة سلمنا أن البيان التام مل يتقدم فلم ال جيوز أن يقال إن موسى عليه السالم ك
  بل معينة فطلبوا البيان التفصيلي 

فاحلاصل أن البيان اإلمجايل كان مقارنا والبيان التفصيلي كان متأخرا وهو جائز عند أيب احلسني رمحه اهللا واجلواب 
  قوله اآلية تقتضي تأخري البيان عن وقت احلاجة 

  ان األمر مقتضيا للفور لكنا ال نقول به قلنا ال نسلم ألن ذلك إمنا يلزم لو ك
  قوله الكنايات عائدة إىل القصة والشأن 

  قلنا هذا باطل لوجوه 

  أحدها

أن هذه الكنايات لو كانت عائدة إىل القصة والشأن لكان الذي يبقى بعد ذلك غري مقيد ألنه ال فائدة يف قوله بقرة 
  ل صفراء بل ال بد من إضمار شيء آخر وذلك خالف األص

  أما إذا جعلناالكنايات عائدة إىل املأموربه أوال مل يلزم هذا احملذور 

  وثانيها

أن احلكم برجوع الكنايات إىل القصة والشأن خالف األصل ألن الكناية جيب عودها إىل شيء جرى ذكره والقصة 
يف بعض املواضع فيبقى فيما  والشأن مل جير ذكرمها فال جيوز عود الكناية إليهما لكنا خالفنا هذا الدليل للضرورة

  عداه على األصل 

  وثالثها



أن الضمري يف قوله تعاىل مالوهنا و ماهي ال شك أنه عائد إىل البقرة املأمور هبا فوجب أن يكون الضمري يف قوله إهنا 
  بقرة صفراء عائدا إىل تلك البقرة وإال مل يكن اجلواب مطابقا للسؤال 

  مركم أن تذحبوا بقرة أمر بذبح بقرة قوله إن قوله تعاىل إن اهللا يأ

  مطلقة 
قلنا هب أن ظاهره يفيد اإلطالق وحنن نسلمه لكنا نقول املراد كان غري الظاهر مع أنه تعاىل ما بينه فما قلتموه ال 

  يضرنا 
  قوله لو كان ذلك لطلب البيان ملا استحقوا التعنيف بقوله وما كادوا يفعلون 

ا يفعلون ليس فيه داللة على أهنم فرطوا يف أول القصة أو أهنم كادوا يفرطون بعد قلنا إن قوله تعاىل وما كادو
استكمال البيان بل اللفظ حمتمل لكل واحد منهما فنحمله على األخري وهو أهنم ملا وقفوا على متام البيان توقفوا 

  عند ذلك وما كادوا يفعلون 

  د اهللا عليهم قوله نقل عن ابن عباس أنه قال شددوا على أنفسهم فشد
  قلنا هذا من أخبار اآلحاد ومع تقدير الصحة فال يصلح معارضا لنص الكتاب 

  قوله مل ال جيوز أن يقال كان البيان حاصال لكنهم مل يتبينوا قلنا لوجهني 

  اآلول

  أهنم كانوا يلتمسون البيان ولو كان البيان حاصال ملا التمسوه بل كانوا يطلبون التفهيم 

  الثاين

  د التبيني عند حضور هذا البيان متعذر أن فق

ها هنا ألن ذلك البيان ليس إال وصف تلك البقرة والعاقل العارف باللغة إذا مسع تلك األوصاف استحال أن ال 
  يعرفها 

  قوله كانوا يطلبون البيان التفصيلي 
  قلنا لو كان كذلك لذكره اهللا تعاىل أزالة للتهمة 

  ان املخصص فالنقلأما الدليل على جواز تأخري بي

أما النقل فهو أن اهللا تعاىل ملا أنزل قوله إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم قال ابن الزبعري قد عبدت 
املالئكة وعبد املسيح فهؤالء حصب جهنم فتأخر بيان ذلك حىت أنزل اهللا تعاىل قوله إن الذين سبقت هلم منا 

  احلسىن 
  وما تعبدون من دون اهللا يندرج فيه  فإن قيل ال نسلم أن قوله تعاىل



  املالئكة واملسيح 

  وبيانه من وجهني

  األول 
  أن كلمة ما ملا ال يعقل فال يدخلها املسيح واملالئكة 

  الثاين

  أن قوله تعاىل إنكم وما تعبدون خطاب مع العرب وهم ما كانوا يعبدون املسيح واملالئكة بل كانوا يعبدون األوثان 
  صيص العام بدليل العقل جائز وها هنا سلمنا ذلك لكن خت

  دل العقل على خروج املالئكة واملسيح فإنه ال جيوز تعذيب املسيح جبرم الغري وهذا الدليل كان حاضرا يف عقوهلم 
  مث نقول املسألة علمية وهذا خرب واحد فال جيوز إثباهتا به 

لنزول الوحي عليه يف تأكيد البيان العقلي  سلمنا صحة الرواية لكن الرسول عليه السالم إمنا سكت انتظارا
  واللفظي 

  واجلواب

  ال نسلم أن صيغة ما خمتصة بغري العقالء والدليل عليه وجوه 

  أحدها

  قوله تعاىل وما خلق الذكر واألنثى والسماء وما بناها وال أنتم عابدون ما أعبد 

  وثانيها

  تناولة للعقالء فكلمة ما أيضا كذلك اتفاق أهل اللغة على ورود ما مبعىن الذي وكلمة الذي م

  وثالثها

  أن ابن الزبعري كان من الفصحاء فلوال أن كلمة ما تتناول املسيح واملالئكة وإال ملا أورده نقضا على اآلية 

  ورابعها

أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم مل يرد عليه ذلك بل سكت وتوقف إىل نزول الوحي ولو كان ذلك خطأ يف اللغة 
  سكت الرسول صلى اهللا عليه و سلم عن ختطئته ملا 



  وخامسها

  أنه يقال ما يف ملكي فهو صدقة وما يف بطن جارييت فهو حر وهو يتناول اإلنسان 

  وسادسها

أهنا لو كانت خمتصة بغري من يعلم ملا كان لقوله تعاىل من دون اهللا فائدة ألنه إمنا حيتاج إىل االحتراز حيث يصلح 
  االندراج 
  خلطاب كان مع العرب وهم ما كانوا يعبدون املالئكة واملسيح قوله ا

قلنا الرواية املشهورة أنه قد كان من العرب من يعبد املالئكة واملسيح وقد ذكر الواحدي وغريه ذلك يف سبب 
  نزول 

  هذه اآلية 
  و سلم عن ختطئة السائل وألن هذه اآلية لو كانت خطابا مع عبدة األوثان فقط ملا جاز توقف النيب صلى اهللا عليه 

  قوله كل أحد يعلم أن تعذيب الرجل جبرم الغري ال جيوز 
  قلت نعم لكن أال يصح دخول الشبهة يف أن أولئك املعبودين كانوا راضني بذلك أم ال وعند ذلك يصح السؤال 

  قوله هذه الرواية من باب اآلحاد 
  زول هذه اآلية وذلك يدل على اإلمجاع قلنا ال نسلم فإن املفسرين اتفقوا على ذكرها يف سبب ن

  سلمنا أنه من اآلحاد لكنا بينا أن التمسك باألدلة اللفظية 

  أينما كان ال يفيد إال الظن ورواية اآلحاد صاحلة لذلك واهللا أعلم 
  وأما املعقول فمن وجهني 

  أحدمها

ان ملا جاز تأخري بيان التخصيص يف وهو أن نقول أليب علي وأيب هاشم لو مل جيز تأخري بيان التخصيص يف األعي
  األزمان لكن جاز هذا فجاز ذلك 

بيان املالزمة أنه لو مل جيز تأخري بيان املخصص يف األعيان لكان ذلك ألن تأخريه يوهم العموم وهو جهل وهذا املعىن 
  قائم يف تأخري املخصص يف اآلزمان فعدم اجلواز هناك يقتضي عدم اجلواز ها هنا 

  فرق من وجهني فإن قيل ال

  األول

  أن اخلطاب املطلق معلوم أن حكمه مرتفع لعلمنا بانقطاع سبب التكليف وليس كذلك املخصوص 

  وثانيهما



أن احتمال النسخ يف املستقبل ال مينع املكلف يف احلال من العمل أما أن احتمال التخصيص يف احلال مينعه من 
  اب أم ال العمل ألنه ال يدري أنه هل هو مندرج حتت اخلط

  واجلواب عن األول

  أن اهللا تعاىل لو قال لنا صلوا كل يوم مجعة القتضى ظاهره الدوام فإذا خرج منه ما بعد املوت 

للداللة بقي الباقي على ظاهره فإن جاز أن يكون حكم اخلطاب مرتفعا مع احلياة والتمكن وال يدل البتة على ذلك 
  يف العموم وإن كان ظاهر اخلطاب يتناوله جاز مثله 

  وعن الثاين

أن الفرق الذي ذكرمتوه إمنا يظهر لو أخر اهللا تعاىل البيان عن وقت احلاجة أما إذا أخره عن وقت اخلطاب ال عن 
وقت احلاجة مل جيب على املكلف االستغال بالفعل فال حاجة يف ذلك الوقت إىل متييز املكلف به غن غريه كما ال 

  ليف عن غريه حاجة هناك إىل متييز وقت التك

  الدليل الثاين

  أمجعنا على أنه جيوز أن يأمر اهللا تعاىل املكلفني باألفعال مع أن كل واحد منهم جيوز أن ميوت قبل وقت الفعل فال 

  يكون مرادا باخلطاب ويف ذلك تشكيك فيمن أريد باخلطاب وهذا هو ختصيص ومل يتقدم بيانه 

  تأخري بيان ماله ظاهر إذا واحتج أبو احلسني رمحه اهللا على املنع من

  استعمل يف غريه بوجهني 
  األول 

  أن العموم خطاب لنا يف احلال باإلمجاع واملخاطب إما أن ال يقصد إفهامنا يف احلال أو يقصد ذلك 

  أحدها ٤واألول باطل لوجوه 

وجه اخلطاب حنونا وال معىن إنه إن مل يقصد إفهامنا انتقض كونه خماطبا ألن املعقول من قولنا إنه خماطب لنا أنه قد 
  لذلك إال أنه قصد إفهامنا 

  وثانيها

أنه لو مل يقصد إفهامنا يف احلال مع أن ظاهره يقتضي كونه خطابا لنا يف احلال لكان قد أغرانا بأن نعتقد أنه قد قصد 
يه أنه قد عىن ما إفهامنا يف احلال فيكون قد قصد أن جنهل ألن من خاطب قوما بلغتهم فقد أغراهم بأن يعتقدوا ف

  عنوه 



  وثالثها

  أنه لو مل يقصد إفهامنا لكان عبثا ألن الفائدة يف اخلطاب إفهام املخاطب 

  ورابعها

أنه لو جاز أن ال يقصد إفهامنا باخلطاب جازت خماطبة العريب بالزجنية وهو ال حيسنها إذا كان غري واجب إفهام 
س هلا ظاهرعند العريب يدعوه إىل اعتقاد معناه ولو جازت خماطبة املخاطبني بل ذلك أوىل باجلواز ألن الزجنية لي

  العريب بالزجنية وبني له بعد مدة جازت خماطبة النائم وبني 

  له بعد مدة ان يقصد اإلنسان بالتصويت والتصفيق شيئا يبينه بعد مدة 
خطاب العريب باجململ ألن  فإن قلت خطاب الزنج ال يفهم منه العريب شيئا فلم جيز أن خياطبوا به وليس كذلك

  العريب يفهم منه شيئا ما ألن قول اهللا تعاىل وأقيموا الصالة قد فهم منه األمر بشيء وإن مل يعرف ما هو 
قلت فإن جاز أن يكون اسم الصالة واقعا على الدعاء ويريد اهللا به غريه وال يبني لنا جاز أن يكون ظاهر قوله تعاىل 

  يف األمر  أقيموا لألمر وال يستعمله

  وال يبني لنا ذلك ويف ذلك مساواته خلطاب الزنج ألنا ال نفهم منه شيئا أصال 

  وأما القسم الثاين وهو أنه أراد إفهامنا يف احلال فال خيلو إما أن يريد

  أن يفهم أن مراده ظاهره أو غري ظاهره فإن أراد اآلول فقد أراد منا اجلهل 
   سبيل إليه وإن أراد الثاين فقد أراد منا ماال

مث قال أبو احلسني وهذه الداللة تتناول العام املستعمل يف اخلصوص واملطلق املفيد للتكرار املنسوخ واألمساء 
  والنقولة إىل الشريعة والنكرة إذا أريد هبا شيء معني ألن الكل مستعمل يف خالف ظاهره 

  الثاين

حلال وال يشعرنا بأنه خبالفه مل يكن لنا طريق إىل معرفة وقت لو جاز أن يريد بالعموم اخلصوص وال يبني لنا ذلك يف ا
الفعل الذي يقف وجوب البيان عليه ألنه لو قيل لنا صلوا غدا جوزنا أن يكون املراد بقوله غدا بعد غد وما بعده 

  راد باخلطاب أبدا ألن كل ذلك يسمى غدا جمازا وال يبينه لنا فال يقف وجوب البيان على غاية وفيه تعذر علمنا بامل
  فإن قلت إذا بني يف غد صفة العبادة مث قال افعلوها اآلن علمنا أنه جيب فعلها يف ذلك الوقت 

  قلت ال يصح لكم ذلك ألنه جيوز أن يكون عىن بقوله 

  اآلن وقتامتراخيا على طريق اجملاز وال يبينه لنا يف احلال كما جاز مثله يف سائر األلفاظ 

  واجلواب عن األول



  يث املعارضة ومن حيث اجلواب من ح
  اما املعارضة فمن ثالثة أوجه 

  أحدها

أن العموم خطاب لنا يف احلال مع أنه ال جيوز اعتقاد استغراقه عند مساعه بل ال بد من أن نفتش األدلة السمعية 
اخلطاب بالعموم والعقلية فننظر هل فيها ما خيصه أم ال فإن لو يوجد فيها ما خيصه قضى بعمومه ويف زمان التوقف 

  قائم مقامه مع أنه الجيوز اعتقاد ظاهره فانتقض قولكم 

أجاب أبو احلسني رمحه اهللا عنه بأن من مل جيوز أن يسمع الكلف العام دون اخلاص ال يلزمه هذا السؤال ومن جوز 
يها ما يدل على ذلك فله أن جييب عن السؤال بأن ما يعلمه املكلف من كثرة األدلة والسنن جيوز معه أن يكون ف

  أن املراد باخلطاب غري ظاهره فيصري ذلك كاإلشعار بالتخصيص 

  واجلواب

أما أنه ال جيوز أن يسمع املكلف العام دون اخلاص فهذا املذهب باطل عندك وختريج النقض باملذهب الباطل باطل 
  وأما قوله علمه بكثرة السنن كاإلشعار بالتخصيص 

  ه لقيام املخصص يف احلال مانعا له من اعتقاد االستغراق يف احلال فلم قلنا فإذا جوزت أن يكون جتويز

  ال جيوز أن يكون جتويزه حلدوث املخصص يف ثاين احلال مانعا له من اعتقاد االستغراق يف احلال فهذا أول املسألة 

  وثانيها

ى مجلة أخرى مث تبني اجلملة أمجعنا على أنه جيوز تأخري بيان املخصص بزمان قصري وأن تعطف مجلة من الكالم عل
  األوىل عقيب الثانية وأن يبني املخصص بالكالم الطويل وهذه الصور الثالثة نقض على ما ذكره 

  فإن قلت إنا ال جنوز تأخري البيان إال مقدار ما ال ينقطع عن السامع توقع شرط يرد على الكالم وإمنا جنوز 

  تم البيان إال هبما وإذا مل يتم إال كذلك مل يكن فيه تأخري البيان البيان بالطويل من القول أو الفعل إذا مل ي
قلت إن ظاهر لفظ العموم يفيد االستغراق فحال ما مسع ذلك اللفظ يتوجه عليه التقسيم الذي ذكره أبو احلسني 

  من أنه إما أن يكون غرض املخاطب به اإلفهام أو ال يكون غرضه اإلفهام والثاين باطل فتعني األول 
  فإما أن يكون غرضه إفهام ماأشعر به الظاهر فيكون مريدا للجهل أو غريه فيكون طالبا ما ال سبيل إليه 

  فإن قلت جتويز السامع أن يأيت املتكلم بعد ذلك الكالم بشرط أو استثناء مينعه من محل هذا اللفظ على ظاهره 

ملتكلم حال إلزام التكليف بدليل خمصص مينعه من محل قلت فلم ال جيوز أن يقال يف مسألتنا جتويز السامع أن يأيت ا
  اللفظ على ظاهره وهذا أول املسألة 

  وثالثها



أنا جنوز أن يأمر اهللا تعاىل املكلفني باألفعال مع أن كل واحد منهم جيوز أن ميوت قبل وقت الفعل فال يكون مرادا 
  م بيانه البتة باخلطاب ويف ذلك شككنا فيمن أريد باخلطاب وهذا ختصيص مل يتقد

  ورابعها

أن غري أيب احلسني من املعتزلة اتفقوا على جواز تأخري بيان النسخ إمجاال وتفصيال وحينئذ ينتقض دليلهم به ألن 
  اللفظ إذا أفاد الدوام مع أن الدوام غري مراد فإن أراد ظاهره 

  ه من الفرق فقد ذكرناه وأجبنا عنه فقد أراد اجلهل وإن أراد غري ظاهره فقد أراد ما السبيل إليه وما يذكرون

  وأما من حيث اجلواب فمن وجهني

  األول 
  أن نقول ما املراد من قولك املخاطب إما أن يكون غرضه إفهامنا أو ال يكون غرضه ذلك 

إن عنيت باإلفهام إفادة القطع واليقني فليس غرضه ذلك بل غرضه منه اإلفهام مبعىن إفادة االعتقاد الراجح والظن 
  لغالب الغالب مع جتويز نقيضه ا

  فلم قلت إنه على هذا التقدير يكون عابثا ويكون مغريا باجلهل 
  وهبذا اجلواب يظهر الفرق بني ما إذا كان الغرض ذلك 

  وبني خطاب العريب بالزجنية ألن هناك ال ميكن أن يكون الغرض إفادة االعتقاد الراجح فإنه ال يفهم منه شيئا 
رضه إفادة االعتقاد الراجح كيف كان أعين القدر املشترك بني االعتقاد الراجح املانع من وإن عنيت به أن غ

النقيض وبني االعتقاد الراجح اجملوز للنقيض فهذا مسلم ولكن هذا القدر ال مينع من ورود املخصص ألنه لو امتنع 
  لكان ذلك االعتقاد مانعا من النقيض مع أنا فرضناه غري مانع منه 

يدل على أن الغرض من اخلطاب إفادة أصل االعتقاد الراجح الإفادة االعتقاد الراجح املانع من النقيض هو  مث الذي
أن داللة األدلة اللفظية تتوقف على كون النحو واللغة والتصريف منقوال بالتواتر على عدم االشتراك واجملاز 

  والتخصيص 

ملعارض العقلي والنقلي وكل هذه املقدمات طين وما يتوقف والنسخ واإلضمار والنقل والتقدمي والتأخري وعدم ا
  على الظين أوىل أن يكون ظنيا 

  فثبت أن الدالئل اللفظية ال تفيد إال االعتقاد الراجح وهذا القدر ال ينافيه احتمال ورود املخصص بعده 
عض األوقات مث ال يكون هذ ومما حيقق ذلك أن الغيم الرطب يف الشتاء يفيد ظن نزول املطر مث قد ال يوجد يف ب

  العدم قادحا يف ذلك الظن وإال لتوقف حتقق ذلك الظن على انتفاء هذا العدم 
فحينئذ يكون ذلك الظن قطعا ال ظنا هذا خلف فكذا ها هنا اللفظ العام ال يفيد إال ظن االستغراق وهذا القدر ال 

  مينع من حدوث املخصص واهللا أعلم 

  الوجه الثاين يف اجلواب



  ن اللفظ العام إن وجد مع املخصص دل اجملموع احلاصل منه ومن ذلك املخصص على اخلاص أ
وإن وجد خاليا عن املخصص دل هو مع عدم املخصص على االستغراق وذلك متردد بني هاتني احلالتني على 

بالنسبة إىل جزئياته فكما أنه السواء فهو بالنسبة إىل هاتني احلالتني كاللفظ املشترك بالنسبة إىل مفهوماته واملتواطىء 
جيوز عند أيب احلسني ورود اللفظ املشترك واملتواطىء خاليا عن البيان ألنه يفيد أن املراد أحد تلك املسميات فكذا 
ها هنا اللفظ العام قبل العلم بأنه وجد معه املخصص أو عدم نعلم أن املراد إما العموم أو اخلصوص ونعلم أن هذا 

  عه املخصص أفاد اخلاص وإن وجد معه عدم املخصص أفاد العام فال اللفظ إن وجد م

  فرق بينه وبني املشترك فكما جاز تأخري البيان هناك جاز ها هنا 
فإن قلت هذا عود إىل القول بأن هذه الصيغة مشتركة بني العموم واخلصوص وحنن اآلن يف التفريغ على أهنا للعموم 

  فقط 
  القول باالشتراك وذلك ألنا نسلم أهنا وحدها موضوعة لالستغراق  قلت ال نسلم أن هذا عود إىل

وهبذا الكالم انفصلنا عن القائلني باالشتراك لكنا نقول ال نزاع يف حسن ورود املخصص وال نزاع يف أنه عند ورود 
غراق أم ال املخصص ال يفيد إال اخلاص فإذا شككنا يف وجود املخصص وعدمه لزمنا أن نشك يف أنه هل يفيد االست

  ألن الشك يف الشرط شك يف املشروط فأين هذا القول من مذهب القائلني باالشتراك 

  واجلواب عن الثاين

  أن اللفظ وإن كان حمتمال إال أنه قد يوجد من القرائن ما يفيد القطع بأن املراد من اللفظ ظاهره 
  وعلى هذا التقدير يزول السؤال 
وحضر الوقت الذي دل ظاهر الصيغة على أنه وقت العمل وجب عليه العمل  فإن مل يوجد شيء من هذه القرائن

ألن الظن قائم مقام العلم يف اقتضاء وجوب العمل يف احلال ولكنه ال يقوم مقامه فيما ال يتعلق به العمل فظن كون 
خصص ال يكفي اللفظ داال على وجوب العمل يف احلال يكفي يف القطع بوجوب العمل يف احلال ولكن ظن عدم امل

  يف القطع بعدم املخصص فظهر الفرق واهللا أعلم 

  املسألة الثالثة 
  وأما اخلطاب الذي ال ظاهر له وهو االسم املشترك كالقرء بني الطهر واحليض فإن له ظاهرا من وجه دون وجه 

ض وأنه أراد إما هذا وإما أما الوجه الذي يكن ظاهرا فيه فهو أنه يفيد أن املتكلم مل يرد شيئا غري الطهر وغري احلي
  هذافمن هذا الوجه ال حيتاج إىل بيان 

وأما الوجه الذي يكون غري ظاهر فهو أنه ال يفيد أي األمرين إرادة املتكلم الطهر أو احليض وال جيب أن يقترن به 
  بيان يف احلال 

  والدليل عليه

وهذا القدر يصلح أن يراد تعريفه ألن اإلنسان قد  أن االسم املشترك يفيد أن املراد إما هذا وإما هذا من غري تعيني
  يقول لغريه يل إليك حاجة مهمة أوصيك هبا وال يكون غرضه يف 



  احلال إال اإلعالم هبذه اجلملة 
وقد يقول رأيت رجال يف موضع كذا وهو يكره وقوف السامع على عينه أو يكره وقوفه عليه من جهته وهلذا وضع 

وضعت ألفاظ ملعان معينة قال اهللا تعاىل ورسال مل نقصصهم عليك فيضاعفه له أضعافا  يف اللغة ألفاظ مهمة كما
  كثرية 

  وأيضا

فقد حيسن من امللك أن يدعو بعض عماله فيقول له قد وليتك البلد الفالين فاخرج إليه يف غد وأنا أكتب إليك 
 السوق يوم اجلمعة وتبتاع ما أبينه لك بتفصيل ما تعمله وحيسن من أحدنا أن يقول لغالمه أنا آمرك أن خترج إىل

  يوم اجلمعة ويكون القصد بذلك التأهب لقضاء احلاجة والعزم عليها 
  وهذا هو نظري ما اخترناه من تأخري بيان اجململ 

  وإذا كان كذلك ثبت أنه جيوز إطالق اللفظ املشترك من غري بيان التعيني 
  االعتقاد تابعان وهذا اإلهبام خيل بالتمكني من الفعل فإن قلت الغرض من التكليف هو الفعل والعلم و

  قلت الغرض من التكليف قبل الوقت هو العلم ال الفعل فأما يف وقت احلاجة فالغرض هو الفعل وهناك جيب البيان 

  احتجوا

  ة بأنه لو حسنت املخاطبة باالسم املشترك من غري بيان يف احلال حلسنت خماطبة العريب بالزجنية مع القدر

  عل خماطبته بالعربية وال يبني له يف احلال واجلامع أن السامع ال يعرف مراد املتكملم هبما على حقيقته 
  فإن قلت الفرق أن العريب ال يفهم من الزجنية شيئا وها هنا يفهم أن املراد أحد معنيي االسم 

  مبعرفة املراد من بعض الوجوه قلت إما أن تعتربوا يف حسن اخلطاب حصول العلم بكمال املراد أو تكتفوا 

  واألول

  يقتضي امتناع تأخري بيان اجململ 

  والثاين

يوجب حسن خماطبة العريب بالزجنية ألن العريب إذا عرف لغة الزجني املخاطب له علم أنه قد أراد خبطابه شيئا ما إما 
  األمر وإما النهي وإما غريمها 

  واجلواب



السامع من أن يعرف به ما أفاده اخلطاب وهذا التمكن حاصل يف ا السم أن املعترب يف حسن اخلطاب أن يتمكن 
املشترك ألنه موضوع ألحد هذين املعنيني والراجع فهم ذلك منه خبالف العريب فإنه ال يتمكن من أن يعرف ما 

  وضع له خطاب الزنج فوضح الفرق واهللا أعلم 

  املسألة الرابعة

  غ ما يوحى إليه إىل وقت احلاجة جيوز أن يؤخر الرسول عليه السالم تبلي
  وقال قوم جيب تقدميه عليه 

  لنا

أن يف املشاهد قد يكون تقدمي اإلعالم على حضور وقت العمل قبيحا وقد يكون ترك التقدمي قبيحا وقد يكون 
  حبيث جيوز األمران 

م ويف تركه فيلزم أن ال يكون وإذا كان كذلك مل ميتنع أن يعلم اهللا تعاىل اختالف مصلحة املكلفني يف تقدمي اإلعال
  التقدمي واجبا على اإلطالق 

  احتجوا

  بقوله تعاىل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك واألمر للفور 

  واجلواب

  ال نسلم أنه للفور سلمناه لكن املراد بذلك 

  هو القرآن ألنه هو الذي يطلق عليه القول بأنه منزل من اهللا تعاىل واهللا أعلم 

  م الرابع يف املبني لهالقس

  وفيه مسائل 

  املسألة األوىل

  اخلطاب احملتاج إىل البيان جيب بيانه ملن أراد اهللا إفهامه دون من مل يرد أن يفهمه 

  أما األول

  فألنه لو مل يبينه له لكان قد كلفه ما ال سبيل له إىل العلم به 



  وأما الثاين

  له  فألنه ال تعلق له بذلك اخلطاب فال جيب بيانه

  مث الذين أراد اهللا منهم فهم خطابه ضربان 

  أحدمها

  أراد منهم فعل ما تضمنه اخلطاب إن كان ما تضمنه اخلطاب فعال 

  واآلخر

  مل يرد منهم الفعل 
  واألولون هم العلماء وقد أراد اهللا تعاىل أن يفهموا مراده بآية الصالة وأن يفعلوها 

  واآلخرون هم العلماء يف أحكام احليض 
  قد أريد منهم فهم اخلطاب ومل يرد منهم فعل ما تضمنه اخلطاب ف

  والذين مل يرد اهللا تعاىل أن يفهموا مراده 

  ومل يوجب ذلك عليهم ضربان 

  أحدمها

  مل يرد منهم أن يفعلوا ما تضمنه اخلطاب 
  واآلخر أراد منهم الفعل 

  يفهموا مراده هبا وال أن يفعلوا مقتضاها واألولون هم أمتنا مع الكتب السالفة ألن اهللا تعال ما أراد أن 
واآلخر هو النساء يف أحكام احليض ألن اهللا تعاىل أراد منهن التزام أحكام احليض بشرط أن يفتيهن املفيت ومل يوجب 

  عليهن فهم املراد باخلطاب ألنه مل يوجب عليهن مساع أخبار احليض فضال عن بيان جمملها وختصيص عامها 

  ةاملسألة الثاني

  جيوز من اهللا تعاىل أن يسمع املكلف العام من غري أن يسمعه ما خيصصه وهو قول النظام وأيب هاشم والفقهاء 
وقال أبو اهلذيل واجلبائي ال جيوز ذلك يف العام املخصوص بدليل السمع وإن جاز أن يسمعه املخصوص بأدلة العقل 

  وأن مل يعلم السامع أن يف العقل ما يدل على ختصيصه 

  نا ثالثة أوجهل



  األول 
أن ذلك قد وقع كثريا ألن كثريا من الصحابة مسعوا قوله تعاىل يوصيكم اهللا يف أوالدكم مع أهنم مل يسمعوا قوله 

صلى اهللا عليه و سلم حنن معاشر األنبياء ال نورث ومسعوا قوله تعاىل اقتلوا املشركني مع أهنم مل يسمعوا قوله صلى 
  م سنة أهل الكتاب إىل زمان عمر رضي اهللا عنه اهللا عليه و سلم سنوا هب

  الثاين

أمجعنا على جواز خطابه بالعام املخصوص بالعقل من غري أن خيطر بباله ذلك املخصص فوجب أن جيوز خطابه بالعام 
  املخصوص بالسمع من غري أن يسمعه ذلك املخصص واجلامع كونه يف الصورتني متمكنا من معرفة املراد 

  الثالث

  واحد منا كثريا ما يسمع األلفاظ العامة املخصوصة قبل خمصصاهتا وإنكاره مكابرة يف الضروريات أن ال

  احتجوا بأمور

  أحدها 
  أن إمساع العام دون إمساع املخصص إغراء باجلهل 

  وثانيها

  أن العام ال يدل على مراد املخاطب بإمساعه وحدة كخطاب العريب بالزجنية 

  وثالثها

  شروطة بعدم املخصص فلو جاز أن داللة العام م

مساع العام دون مساع املخصص ملا جاز االستدالل بشيء من العمومات إال بعد الطواف يف الدنيا وسؤال كل علماء 
  الوقت أنه هل وجد له خمصص وذلك يفضي إىل سقوط العمومات 

  واجلواب عن األول

  لقطع به أن اإلغراء غري حاصل ملا قدمنا من أنه يفيد ظن العموم ال ا
  وبه خرج اجلواب عن الثاين 

  وعن الثالث

  أن كون اللفظ حقيقة يف االستغراق جمازا يف غريه يفيد ظن االستغراق والظن حجة يف العمليات واهللا أعلم 



  الكالم يف األفعال

  وفيه مسائل 
  اختلفت األمة يف عصمة األنبياء عليهم الصالة والسالم على قولني 

  أحدمها

 أنه ال جيوز أن يقع منهم ذنب صغريا كان أو كبريا ال عمدا وال سهوا وال من جهة التأويل وهو قول من ذهب إىل
  قول الشيعة 

  واآلخر

  قول من ذهب إىل جوازه عليهم مث اختلفوا فيما جيوز من ذلك وما ال جيوز 

  واالختالف يف هذا الباب يرجع إىل أقسام أربعة 

  أحدها

  فقوا على أنه ال جيوز أن يقع منهم الكفر ما يقع يف باب االعتقاد وقد ات
  وقالت الفضيلية من اخلوارج إنه قد وقعت منهم ذنوب وكل ذنب عندهم كفر وشرك 

  وأجازت الشيعة إظهار الكفر على سبيل التقية 
لكونه  فأما االعتقاد اخلطأ الذي ال يبلغ الكفر مثل أن يعتقد مثال أن األعراض باقية وال يكون كذلك فمنهم من أباه

  منفرا ومنهم من جوزه 

  وثانيها

  باب التبليغ واتفقوا على أنه ال جيوز عليهم التغيري وإال لزال الوثوق بقوهلم 
  وقال قوم جيوز ذلك من جهة السهو 

  وثالثها

  ما يتعلق بالفتوى واتفقوا أيضا على أنه ال جيوز عليهم اخلطأ فيه 
  وجوزه قوم على سبيل السهو 

  بأفعاهلم واختلفت األمة فيه على أربعة أقوالورابعها مايتعلق 



  أحدها 
  قول من جوز عليهم الكبائر عمدا وهؤالء منهم من قال بوقوع هذا اجلائز وهم احلشوية 

  وقال القاضي أبو بكر هذا وإن جاز عقال ولكن السمع منع من وقوعه 

  وثانيها

  أتوا هبا على جهة التأويل وهو قول اجلبائي أنه ال جيوز أن يرتكبوا كبرية وال صغرية عمدا لكن جيوز أن ي

  وثالثها

أنه ال جيوز ذلك ال عمدا وال من جهة التأويل لكن على سبيل السهو وهم مؤاخذون مبا يقع منهم على هذه اجلهة 
  وإن كان موضوعا عن أمتهم ألن معرفتهم أقوى فيقدرون على التحفظ عما ال يتأتى لغريهم 

  ورابعها

  رتكبوا كبرية وأنه قد وقعت منهم أنه ال جيوز أن ي

  صغائر على جهة العمد واخلطأ والتأويل إال ما ينفركالكذب والتطفيف وهو قول أكثر املعتزلة 
  والذي نقول به أنه مل يقع منهم ذنب على سبيل القصد ال صغريا وال كبريا 

  أن ذلك كان سهوا  أما السهو فقد يقع منهم لكن بشرط أن يتذكروه يف احلال وينبهوا غريهم على
  وقد سيقت هذه املسألة يف علم الكالم ومن أراد االستقصاء فعليه بكتابنا يف عصمة األنبياء واهللا أعلم 

  املسألة الثانية

  اختلفوا يف أن فعل الرسول صلى اهللا عليه و سلم مبجرده هل يدل على حكم يف حقنا أم ال على أربعة أقوال 

  أحدها

  ن سريج وأيب سعيد االصطخري وأيب علي بن خريان أنه للوجوب وهو قول اب

  وثانيها

  أنه للندب ونسب ذلك إىل الشافعي رضي اهللا عنه 

  وثالثها

  أنه لإلباحة وهو قول مالك رمحه اهللا 



  ورابعها

  يتوقف يف الكل وهو قول الصرييف وأكثر املعتزلة وهو املختار 

  لنا

  أنا إن جوزنا الذنب عليه جوزنا يف ذلك 

  أن يكون ذنبا له ولنا وحينئذ ال جيوز لنا فعله الفعل 
وإن مل جنوز الذنب عليه جوزنا كونه مباحا ومندوبا وواجبا وبتقدير أن يكون واجبا جوزنا أن يكون ذلك من 

  خواصه وأن ال يكون 
  ومع احتمال هذه األقسام امتنع اجلزم بواحد منها 

  ولواحتج القائلون بالوجوب بالقرآن واإلمجاع واملعق

  أما القرآن فسبع آيات 

  إحداها

قوله تعاىل فليحذر الذين خيالفون عن أمره واألمر حقيقة يف الفعل على ما تقدم بيانه والتحذير عن خمالفة فعله 
  يقتضي وجوب موافقة فعله 

  وثانيتها

  قوله تعاىل لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا 

  واليوم اآلخر 
  اه جمرى الوعيد فيمن ترك التأسي به وال معىن للتأسي به إال أن يفعل اإلنسان مثل فعله وهذا جمر

  وثالثتها

  قوله تعاىل واتبعوه وظاهر األمر للوجوب واملتابعة هي اإلتيان مبثل فعله 

  ورابعتها

  قوله تعاىل قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين دلت اآلية على أن حمبة 

  ة لكن احملبة واجبة باإلمجاع والزم الواجب واجب فمتابعته واجبة اهللا مستلزمة للمتابع



  وخامستها

  قوله تعاىل وما آتاكم الرسول فخذوه فإذا فعل فقد آتانا بالفعل فوجب علينا أن نأخذه 

  وسادستها

لغري أجل أن قوله تعاىل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول دلت اآلية بإطالقها على وجوب طاعة الرسول واآليت مبثل فعل ا
  ذلك الغري فعله طائع لذلك الغري فوجب أن يكون ذلك واجبا 

  وسابعتها

  أن قوله تعاىل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها بني أنه تعاىل 

  إمنا زوجه هبا ليكون حكم أمته مساويا حلكمه يف ذلك وهذا هو املطلوب 
وا يف الغسل من التقاء اخلتانني فقالت عائشة رضي اهللا وأما اإلمجاع فألن الصحابة رضي اهللا عنهم بأمجعهم اختلف

  عنها فعلته أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه 

  وسلم فاغتسلنا فرجعوا إىل ذلك وإمجاعهم على الرجوع حجة وهو املطلوب 

صلوا وإمنا كان لفعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقد أمجعوا ها هنا على أن جمرد الفعل للوجوب وألهنم وا
  الصيام ملا واصل وخلعوا 

  نعاهلم يف الصالة ملا خلع وأمرهم عام احلديبية بالتحلل باحللق فتوقفوا فشكا إىل أم سلمة 

  فقالت أخرج إليهم واحلق واذبح ففعل فذحبوا وحلقوا متسارعني 

أنك حجر ال تضر وال وألنه خلع خامته فخلعوا وألن عمر رضي اهللا عنه كان يقبل احلجر األسود ويقول إين ألعلم 
  تنفع ولوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقبلك ملا قبلتك 

  وأنه عليه الصالة و السالم قال يف جواب من سأل أم سلمة عن قبلة الصائم أالأخربته أنين أقبل وأنا صائم 
  وأما املعقول فمن وجهني 

  األول

  به وأعظم أن االحتياط يقتضي محل الشيء على أعظم مرات



  مراتب فعل الرسول صلى اهللا عليه و سلم أن يكون واجبا عليه وعلى أمته فوجب محله عليه 
  بيان األول أن االحتياط يتضمن دفع ضرر اخلوف عن النفس بالكلية ودفع الضرر عن النفس واجب 

  بيان 

  الثاين

  أن أعظم مراتب الفعل أن يكون واجبا على الكل 
  الثاين 

 وجوب تعظيم الرسول صلى اهللا عليه و سلم يف اجلملة وإجياب اإلتيان مبثل فعله تعظيم له بدليل أنه ال نزاع يف
العرف والتعظيمان يشتركان يف قدر من املناسبة فيجمع بينهما بالقدر املشترك فيكون ورود الشرع بإجياب ذلك 

  التعظيم يقتضي وروده بأن جيب على األمة اإلتيان مبثل فعله 

  ن األولواجلواب ع

  ال نسلم أن لفظ األمر حقيقة يف الفعل على ما تقدم 
  سلمناه لكنه باإلمجاع أيضا حقيقة يف القول فليس محله على ذلك بأوىل من محله على هذا 

  سلمناه لكن ها هنا ما مينع من محله على الفعل وهو من وجهني 

  األول

إذا قال لعبده ال جتعل دعائي كدعاء غريي واحذر خمالفة  أن تقدم ذكر الدعاء وذكر املخالفة مينع منه فإن اإلنسان
  أمري فهم منه أنه أراد باألمر القول 

  الثاين

  وهو أنه قد أريد به القول باإلمجاع فال جيوز 

  محله على الفعل ألن اللفظ املشترك ال جيوز محله على معنييه 
  سلمناه لكن اهلاء راجعة إىل اهللا تعاىل ألنه أقرب املذكورين 

فإن قلت القصد هو احلث على اتباع الرسول صلى اهللا عليه و سلم ألنه تعاىل قال ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم 
كدعاء بعضكم بعضا فحث بذلك على الرجوع إىل أقواله وأفعاله مث عقب ذلك بقوله فليحذر الذين خيالفون عن 

  لرجوع إىل أمر النيب عليه الصالة و السالم أمره فعلمنا أنه بعث بذلك على التزام ما كان دعا إليه من ا

  وأيضا

  فلم ال جيوز احلكم بصرف الكناية إىل اهللا تعاىل والرسول صلى اهللا عليه و سلم 



  قلت اجلواب عن األول

  أن صرف هذا الضمري إىل اهللا تعاىل مؤكد هلذا الغرض أيضا ألنه ملا حث على الرجوع إىل أقوال الرسول وأفعاله مث 

  خمالفة أمر اهللا تعاىل كان ذلك تأكيدا ملا هو املقصود من متابعة الرسول صلى اهللا عليه و سلم حذر عن 

  وعن الثاين

  أن اهلاء كناية عن واحد فال جيوز عوده إىل اهللا تعاىل واىل الرسول معا 
  سلمنا عود الضمري إىل الرسول فلم قلت إن عدم اإلتيان مبثل فعله خمالفة لفعله 

  عليه أمران  فإن قلت يدل

  األول

  أن املخالفة ضد املوافقة لكن موافقة فعل الغري هو أن تفعل مثل فعله فمخالفته هو أن ال تفعل مثل فعله 

  الثاين

وهو أن املعقول من املختلفني مها اللذان ال يقوم أحدمها مقام اآلخر والعدم والوجود ال يقوم أحدمها مقام اآلخر 
  خالفة بوجه أصال فكانا يف غاية امل

  فثبت أن عدم اإلتيان مبثل فعله خمالف لإلتيان مبثل فعله من كل الوجوه 
يسمى إخالل احلائض بالصالة  قلت هب أهنا يف أصل الوضع كذلك لكنها يف عرف الشرع ليست كذلك وهلذا ال

خمالفة للمسلمني بل هي عبارة عن عدم اإلتيان مبثل فعله إذا كان اإلتيان به واجبا وعلى هذا ال يسمى ترك مثل 
  فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم خمالفة إال إذا دل فعله على الوجوب 

  فإذا أثبتنا ذلك هبذا الدليل لزم الدور وهو حمال 

  ثاينوالواجب عن ال

مل قلت إن اإلتيان مبثل فعل الغري مطلقا يكون تأسيا به بل عندنا كما يشترط يف التأسي املساواة يف الصورة يشترط 
فيه املساواة يف الكيفية حىت إنه لو صام واجبا فتطوعنا بالصوم مل نكن متأسني به وعلى هذا ال يكون مطلق فعل 

 حقنا ألن فعله قد ال يكون واجبا فيكون فعلنا إياه على سبيل الرسول عليه الصالة و السالم سببا للوجوب يف
  الوجوب قادحا يف التأسي ومتام األسئلة سيأيت يف املسألة اآلتية إن شاء اهللا تعاىل 

  واجلواب عن الثالث



  أن قوله واتبعوه إما أن ال يفيد العموم أو يفيده 
  فإن كان 

  األول

  سقط التمسك به 
ر أن يكون ذلك الفعل واجبا عليه وعلينا وجب أن نعتقد فيه أيضا هذا االعتقاد واحلكم وإن كان الثاين فبتقدي

  بالوجوب يناقضه فوجب أن ال يتحقق 
  وهذا هواجلواب عن التمسك بقوله تعاىل فاتبعوين 

  واجلواب عن اخلامس

  ال نسلم أن قوله تعاىل ما آتاكم الرسول فخذوه يتناول الفعل ويدل عليه وجهان 
   األول

  أن قوله تعاىل وما هناكم عنه فانتهوا يدل على أنه عىن بقوله ما آتاكم ماأمركم 

  الثاين

  أن اإلتيان إمنا يتأتى يف القول ألنا حنفظه وبامتثاله يصري كأننا أخذناه فيصري كأنه صلى اهللا عليه و سلم أعطاناه 

  واجلواب عن السادس

ى اختالف املذهبني فلم قلت إن جمرد فعل الرسول صلى اهللا عليه و سلم أن الطاعة هي اإلتيان باملأمور أو باملراد عل
  يدل 

  على أنا أمرنا مبثله أو أريد منا مثله وهذا هو أول املسألة 

  واجلواب عن اإلمجاع من وجوه

  األول 
  أن هذه أخبار آحاد فال تفيد العلم 

رتب عليه ظن ثبوت احلكم فيكون العمل به وهلم أن يقولوا هب أهنا تفيد الظن لكن ملا حصل ظن كونه دليال ت
  دافعا لضرر مظنون فيكون واجبا 

  وتقرير هذه الطريقة سيجيء إن شاء اهللا تعاىل يف مسألة القياس 

  الثاين



أن أكثر هذه األخبار واردة يف الصالة واحلج فلعله صلى اهللا عليه و سلم كان قد بني هلم أن شرعه وشرعهم سواء 
  صلى اهللا عليه و سلم صلوا كما يف هذه األمور قال 

  رأيتموين أصلي وعليه خرج مسألة التقاء اخلتانني وقال خذوا عين مناسككم وعليه خرج تقبيل عمر للحجر األسود 
  وقال هذا وضوئي ووضوء اآلنبياء من قبلي 

وا فرد عليهم ظنهم وأما الوصال فإهنم ظنوا ملا أمرهم بالصوم واشتغل معهم به أنه قصد بفعله بيان الواجب ففعل
  وأنكر عليهم املوافقة 

  وأما خلع النعل فال نعلم أهنم فعلوا ذلك واجبا 
  وأيضا ال ميتنع أن يكونوا ملا رأوه قد خلع نعله مع تقدم قوله تعاىل خذوا زينتكم عند كل مسجد ظنوا 

  أن خلعها مأموربه غري مباح ألنه لو كان مباحا ملا ترك به املسنون يف الصالة 
لى أنه صلى اهللا عليه و سلم قال هلم مل خلعتم نعالكم فقالوا ألنك خلعت نعلك فقال إن جربيل أخربين أن فيها ع

  أذى فبني هبذا أنه ينبغي أن يعرفوا الوجه الذي أوقع عليه فعله مث يتبعونه 
  وأما خلع اخلامت فهو مباح فلما خلع أحبوا موافقته ال العتقادهم وجوب ذلك عليهم 

  اب عن الوجه األول من املعقولواجلو

أن االحتياط إمنا يصار إليه إذا خال عن الضرر قطعا وها هنا ليس كذلك الحتمال أن يكون ذلك الفعل حراما على 
  األمة وإذا احتمل األمران مل يكن املصري إىل الوجوب احتياطا 

  وعن الثاين

  يما ولذلك إن ترك اإلتيان مبثل ما يأيت به امللك العظيم قد يكون تعظ

  يقبح من العبد أن يفعل كل ما يفعل سيده 

  واحتج القائلون بالندب بالقرآن واإلمجاع واملعقول

أما القرآن فقوله تعاىل لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ولو كان التأسي واجبا لقال عليكم فلما قال لكم 
  جانب الفعل على جانب الترك فلم يكن مباحا دل على عدم الوجوب وملا أثبت األسوة احلسنة دل على رجحان 

وأما اإلمجاع فهو أنا رأينا أهل األعصار متطابقني على االقتداء يف األفعال بالنيب صلى اهللا عليه و سلم وذلك يدل 
  على انعقاد اإلمجاع على أنه يفيد الندب 

أو مساوى العدم أو مرجوح العدم  وأما املعقول فهو أن فعله عليه الصالة و السالم إما أن يكون راجح العدم
  واألول باطل ملا ثبت أنه ال يوجد منه الذنب 

  والثاين باطل ظاهرا ألن االشتغال به عبث والعبث مزجور عنه بقوله تعاىل 



أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا فتعني الثالث وهو أن يكون مرجوح العدم مث إنا ملا تأملنا أفعاله وجدنا بعضها مندوبا 
واجبا والقدر املشترك هو رجحان جانب الوجود وعدم الوجوب ثابت مبقتضى األصل فأثبتنا الرجحان مع  وبعضها

  عدم الوجوب 

  واجلواب عن األول

  ما تقدم أن التأسي يف إيقاع الفعل على الوجه الذي أوقعه عليه 

  فلوا كان فعله واجبا أو مباحا وفعلناه مندوبا ملا حصل التأسي 

  وعن الثاين

  ال نسلم أهنم استدلوا مبجرد الفعل فلعلهم وجدوا مع الفعل قرائن أخرى أنا 

  وعن الثالث

ال نسلم أن فعل املباح عبث ألن العبث هو اخلايل عن الغرض فإذا حصلت يف املباح منفعة ما مل يكن عبثا بل من 
لتأسي بالنيب صلى اهللا حيث حصول النفع به خرج عن العبث فلم قلتم بأنه خال عن الغرض مث حصول الغرض يف ا

  عليه و سلم ومتابعته يف أفعاله بني فال يعد من أقسام العبث واهللا أعلم 

  واحتج القائلون باإلباحة

  بأنه ملا ثبت أنه ال جيوز صدور الذنب منه ثبت أن فعله ال بد أن يكون إما مباحا أو مندوبا أو واجبا 
  لفعل وهذه األقسام الثالثة مشتركة يف رفع احلرج عن ا

فأما رجحان جانب الفعل فلم يثبت على وجوده دليل ألن الكالم فيه وثبت على عدمه ألن دليل هذا الرجحان 
كان معدوما واألصل يف كل شيء بقاؤه على ما كان فثبت هبذا أنه ال حرج يف فعله قطعا وال رجحان يف فعله 

  ظاهرا 
لعمل به يف األفعال اليت علم كوهنا واجبة أو مندوبة فيبقى فهذا الدليل يقتضي يف كل أفعاله أن يكون مباحا ترك ا

  معموال به يف الباقي 

وإذا ثبت كونه مباحا ظاهرا وجب أن يكون يف حقنا كذلك لآلية الدالة على وجوب التأسي ترك العمل به فيما 
  كان من خواصه فيبقى معموال به يف الباقي 

  واجلواب

  ن يف حق غريه كذلك واهللا أعلم هب أنه يف حقه كذلك فلم جيب أن يكو



  املسألة الثالثة

قال مجاهري الفقهاء واملعتزلة التأسي به واجب ومعناه أنا إذا علمنا أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم فعل فعال على 
  وجه الوجوب فقد تعبدنا أن نفعله على وجه الوجوب 

أنه فعله على وجه اإلباحة كنا متعبدين باعتقاد إباحته لنا وإن علمنا أنه تنفل به كنا متعبدين بالتنفل به وإن علمنا 
  وجاز لنا أن نفعله 

  وقال أبو علي بن خالد من املعتزلة حنن متعبدون بالتأسي به يف العبادات دون غريها كاملناكحات واملعامالت 
  ومن الناس من أنكر ذلك يف الكل 

  واحتج أبو احلسني بالقرآن واإلمجاع

ه تعاىل لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة والتأسي بالغري يف أفعاله هو أن يفعل على الوجه أما القرآن فقول
  الذي فعل ذلك الغري ومل يفرق اهللا تعاىل بني أفعال الرسول صلى اهللا عليه و سلم إذا كانت مباحة أو مل تكن مباحة 

  السلف رجعوا إىل أزواجه وقوله تعاىل واتبعوه أمر باالتباع فيجب و أما اإلمجاع فهو أن 

يف قبلة الصائم ويف أن من أصبح جنبا مل يفسد صومه ويف تزوج النيب صلى اهللا عليه و سلم ميمونة وهو حرام 
  وذلك يدل على أن 

  أفعاله ال بد من أن ميتثل فيها طريقه 
ئل لغريه لك يف الدار ثوب ولقائل أن يقول على الدليل األول اآلية تقتضي التأسي به مرة واحدة كما أن قول القا

  حسن يفيد ثوبا واحدا 
  فإن قلت هذا إن ثبت مت غرضنا من التعبد بالتأسي به صلى اهللا عليه و سلم يف اجلملة 

وأيضا فاآلية تفيد إطالق كون النيب صلى اهللا عليه و سلم أسوة حسنة لنا وال يطلق وصف اإلنسان بأنه أسوة 
  بعه إال يف فعل واحد وإمنا يطلق ذلك إذا كان ذلك اإلنسان قدوة لزيد يقتدي به يف حسنة إذا مل جيز لزيد لزيد أن يت

  األمور كلها إال ما خصه الدليل 

  قلت اجلواب عن األول

أن أحدا ال ينازع يف التأسي به صلى اهللا عليه و سلم يف اجلملة ألنه ملا قال صلوا كما رأيتموين أصلي و خذوا عين 
لى وقوع التأسي به ها هنا واآلية ما دلت إال على املرة الواحدة فكان التأسي به صلى اهللا مناسككم فقد أمجعوا ع

عليه و سلم يف هذه الصورة كافيا يف العمل باآلية ال سيما واآلية إمنا وردت على صيغة االخبار عما مضى وذلك 
  يكفي فيه وقوع التأسي به فيما مضى 

  واجلواب عن الثاين



  ه ال يصح إطالق اسم األسوة أنك إن أردت به أن

  عليه إال إذا كان أسوة يف كل شيءفهذا ممنوع مث الذي يدل على فساده وجهان 

  األول

  أن من تعلم من إنسان نوعا واحدا من العلم يقال له إن لك يف فالن أسوة حسنة 

  الثاين

هذا الشيء دون ذاك ولو  وهو أن يقال لك يف فالن أسوة حسنة يف كل شيء ويقال لك من فالن أسوة حسنة يف
  اقتضى اللفظ العموم لكان األول تكريرا والثاين نقضا 

وإن أردت أنه يصح إطالق اسم األسوة إذا كان أسوة يف بعض األشياء فهذا مسلم ولكنه صلى اهللا عليه و سلم 
  هللا عليه و سلم صلوا عندنا أسوة لنا يف أقواله ويف كثري من أفعاله اليت أمرنا باالقتداء به فيها كقوله صلى ا

  كما رأيتموين أصلي و خذوا عين مناسككم 

  واجلواب عن احلجة الثانية

ان قوله تعاىل واتبعوه مطلق يف االتباع فال يفيد العموم يف كل شيء من االتباعات واألمر ال يقتضي التكرار فال 
  يفيد العموم يف كل األزمنة 

  ملسمى علة لذلك احلكم فماهية املتابعة علة لألمر هبا فإن قلت ترتيب احلكم على االسم يشعر بأن ا
  قلت فعلى هذا لو قال السيد لعبده اسقين يلزم أن يكون أمرا له جبميع أنواع السقي يف كل األزمنة ولو 

  قال له قم يلزم أن يكون أمرا له جبميع أنواع القيام يف كل األزمنة 
  د ما قالوا واهللا أعلم ويف هذه األمثلة كثرة وما ذكرناه كاف يف إفسا

  وأما اإلمجاع فقد سبق الكالم عليه واهللا أعلم 

  القسم الثاين يف التفريع على وجوب التأسي

  املسألة األوىل 
ملا عرفت أن التأسي مطابقة فعل املتأسى به على الوجه الذي وقع فعله عليه وجب معرفة الوجه الذي يقع عليه فعل 

  هو ثالثة اإلباحة و الندب و الوجوب الرسول صلى اهللا عليه و سلم و
  أما اإلباحة فتعرف بطرق أربعة 

  أحدها



  أن ينص الرسول صلى اهللا عليه و سلم على أنه مباح 

  وثانيها

  أن يقع امتثاال آلية دالة على اإلباحة 

  وثالثها

  أن يقع بيانا آلية دالة على اإلباحة 

  ورابعها

  عليه يف ذلك الفعل وال يف تركه أنه ملا ثبت أنه ال يذنب ثبت أنه ال حرج 
  وانتفى الوجوب والندب بالبقاء على األصل فحينئذ يعرف كونه مباحا 

  وأماالندب فيعرف بتلك الثالثة األول مع أربعة أخرى 

  أحدها

أن يعلم من قصده صلى اهللا عليه و سلم أنه قصد القربة بذلك الفعل فيعلم أنه راجح الوجود مث نعرف 
  كم االستصحاب فيثبت الندب انتقاءالوجوب حب

  وثانيها

  أن ينص على أنه كان خمريا بني ما فعل وبني فعل ما ثبت أنه ندب ألن التخيري ال يقع بني الندب وبني ما ليس بندب 

  وثالثها

  أن يقع قضاء لعبادة كانت مندوبة 

  ورابعها

السالم دليال على كونه طاعة وإخالله به  أن يداوم على الفعل مث خيل به من غري نسخ فتكون إدامته عليه الصالة و
  من غري نسخ دليال على عدم الوجوب 

  وأما الوجوب فيعرف بتلك الثالثة أألول مع مخسة أخرى 

  أحدها



الداللة على أنه كان خمريا بينه وبني فعل آخر قد ثبت وجوبه ألن التخيري ال يقع بني الواجب وبني مال ليس 
  بواجب 

  وثانيها

  لعبادة قد ثبت وجوهبا  أن يكون قضاء

  وثالثها

  أن يكون وقوعه مع أمارة قد تقرر يف الشريعة أهنا أمارة الوجوب كالصالة بأذان وإقامة 

  ورابعها

  أن يكون جزاء لشرط فوجب كفعل ما وجب بالنذر 

  وخامسها

  أن يكون لو مل يكن واجبا مل جيز كاجلمع بني ركوعني يف صالة الكسوف 

  املسألة الثانية

  الفعل إذا عارضه معارض منه ص يف 

  فهو إما أن يكون قوال أو فعال 
  أما القول فإما أن يعلم أن املتقدم هو القول أو الفعل أو ال يعلم واحد منهما 

  أما 

  القسم األول وهو أن يكون املتقدم هو القول فالفعل املعارض له إما أن حيصل

  عقيبه أو متراخيا عنه 
  كون القول متناوال له خاصة أو ألمته خاصة أوله وهلم معا فإن كان متعقبا فإما أن ي

ال جيوز أن يتناوله خاصة إال على قول من جيوز نسخ الشيء قبل حضور وقته وإن تناول أمته خاصة وجب املصري 
  إىل القول دون الفعل وإال كان القول لغوا وال يلغو الفعل ألن حكمه ثابت يف الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

  ن كان اخلطاب يعمه وإياهم دل فعله على أنه خمصوص من القول وأمته داخلة فيه ال حمالة وإ

  وإن كان الفعل متراخيا عن القول فإن كان القول عاما لنا وله صار مقتضاه منسوخا عنا وعنه 
وننا مث يلزمنا مثل وإن تناوله دونه كان نسخا عنا دونه ألن القول مل يتناوله وإن تناوله دوننا كان منسوخا عنه د

  فعله لوجوب التأسي به 



  القسم الثاين

  أن يكون املتقدم هو الفعل فالقول املعارض له إما أن حيصل عقيبه أو متراخيا عنه 
  فإن كان متعقبا فإما أن يكون القول متناوال له خاصة أو ألمته خاصة أو عاما فيه وفيهم 

قدم داال على لزوم مثله لكل مكلف يف املستقبل فيصري ذلك القول فإن كان متناوال له خاصة وقد كان الفعل املت
  املختص به خمصصا له عن ذلك العموم 

  وإن كان متناوال ألمته خاصة دل على أن حكم الفعل خمتص به دون أمته 

  وإن كان عاما فيه وفيهم دل على سقوط حكم الفعل عنه وعنهم 
  ن متناوال له وألمته فيكون القول ناسخا حلكم الفعل عنه وعن أمته وأما إن كان القول متراخيا عن الفعل فإن كا

  وإن كان يتناول أمته دونه فيكون منسوخا عنهم دونه 
  وإن كان يتناوله دون أمته فيكون منسوخا عنه دون أمته 

  القسم الثالث

  إذا مل يعلم تقدم أحدمها على اآلخر فها هنا يقدم القول على الفعل ويدل عليه وجهان 

  األول

  أن القول أقوى من الفعل واألقوى راجح 
  وإمنا قلنا إن القول أقوى ألن داللة القول 

  تستغين عن الفعل وداللة الفعل ال تستغين عن القول واملستغىن أقوى من احملتاج 

  والثاين أنا نقطع بأن القول قد تناولنا وأما الفعل فبتقدير أن يتأخر كان

قدم ال يتناولنا فكون القول متناوال لنا معلوم وكون الفعل متناوال لنا مشكوك واملعلوم متناوال لنا وبتقدير أن يت
  مقدم على املشكوك 

  فرع 
  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن استقبال 

  القبلة واستدبارها يف قضاءاحلاجة مث جلس يف البيوت لقضاء احلاجة مستقبل بيت املقدس 

نه أن هنيه خمصوص بفعله يف الصحراء حىت جيوز استقبال القبلة واستدبارها يف البيوت فعند الشافعي رضي اهللا ع
  لكل أحد 

وعند الكرخي رمحه اهللا جيب إجراء النهي على إطالقه يف الصحراء والبنيان فكان ذلك من خواص الرسول صلى 



  اهللا عليه و سلم 
  وتوقف القاضي عبداجلبار يف املسألة 

   عنه أن النهي عام وجمموع الدليل الذي يوجب علينا أنحجة الشافعي رضي اهللا

  نفعل مثل ما فعل الرسول عليه الصالة و السالم مع كونه مستقبل القبلة يف البنيان عند قضاء احلاجة 

  أخص من ذلك النهي واخلاص مقدم على العام فوجب القول بالتخصيص واهللا أعلم 
  على وجهني  أما إذا كان املعارض للفعل فعال آخر فذلك

  األول

أن يفعل الرسول صلى اهللا عليه و سلم فعال يعلم بالدليل أن غريه مكلف به مث نراه بعد ذلك قد أقر بعض الناس 
  على فعل ضده فنعلم أنه خارج منه 

  الثاين

  ليل إذا علمنا أن ذلك الفعل إمنا يلزم أمثاله الرسول صلى اهللا عليه و سلم يف مثل تلك األوقات ما مل يرد د

  ناسخ مل يفعل عليه الصالة و السالم ضده يف مثل ذلك الوقت فنعلم أنه كان قد نسخ عنه 

  تنبيه

  التخصيص والنسخ يف احلقيقة إمنا حلقا ما دل على أن ذلك الفعل الزم لغريه وأنه الزم له يف مستقبل األوقات 
مبثله وأن التخصيص قد حلقه على معىن أن بعض وإمنا يقال إن ذلك الفعل قد حلقه النسخ مبعىن أنه قد زال التعبد 

  املكلفني ال يلزمه مثله واهللا أعلم 

  القسم الثالث يف

  أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم هل كان متعبدا بشرع من قبله 

  وفيه حبثان

  البحث األول 
  أنه قبل النبوة هل كان متعبدا بشرع من قبله أثبته قوم ونفاه آخرون وتوقف فيه ثالث 

  حتج املنكرون بأمرينا



  األول 
أنه لو كان متعبدا بشرع أحد لوجب عليه الرجوع إىل علماء تلك الشريعة واالستفتاء منهم واألخذ بقوهلم ولو 

  كان 

  كذلك الشتهر ولنقل بالتواتر قياسا على سائر أحواله فحيث مل ينقل علمنا أنه ما كان متعبدا بشرعهم 

  الثاين

  الفتخر به أولئك القوم ولنسبوه إىل أنفسهم والشتهر ذلك أنه لو كان على ملة قوم 
فإن قلت ولو مل يكن متعبدا بشرع أحد الشتهر ذلك قلت الفرق أن قومه ما كانوا على شرع أحد فبقاؤه ال على 

  شرع البتة ال يكون شيئا خبالف العادة فال تتوفر الدواعي على نقله 
  ة فوجب أن ينقل أما كونه على شرع ملا كان خبالف عادة قوم

  احتج املثبتون بأمرين

  األول 
  أن دعوة من تقدمه كانت عامة فوجب دخوله فيها 

  الثاين

  أنه كان يركب البهيمة ويأكل اللحم ويطوف بالبيت 

  واجلواب عن األول

  أنا ال نسلم عموم دعوة من تقدمه 
  سلمناه لكن ال نسلم وصول تلك الدعوة إليه بطريق 

  الغالب وهذا هو املراد من زمان الفترة  وجيب العلم أو الظن

  وعن الثاين أن نقول

  أما ركوب البهائم فهو حسن يف العقل إذا كان طريقا إىل حفظها بالعلف وغريه 
  وأما أكله حلم املذكى فحسن أيضا ألنه ليس فيه مضرة على حيوان 

  حراما وأما طوافه بالبيت فبتقدير ثبوته ال جيب لو فعله من غري شرع أن يكون 

  البحث الثاين



  يف حاله عليه السالم بعد النبوة 
  قال مجهور املعتزلة وكثري من الفقهاء إنه مل يكن متعبدا بشرع أحد 

وقال قوم من الفقهاء بل كان متعبدا بذلك إال ما استثناه الدليل الناسخ مث اختلفوا فقال قوم كان متعبدا بشرع 
  ى إبراهيم وقيل بشرع موسى وقيل بشرع عيس

واعلم أن من قال إنه كان متعبدا بشرع من قبله إما أن يريد به أن اهللا تعاىل كان يوحي إليه مبثل تلك األحكام اليت 
  أمر هبا من قبله 

  أو يريد أن اهللا تعاىل أمره باقتباس األحكام من كتبهم 
  فإن قالوا باألول فإما أن يقولوا به يف كل شرعه 

  طالن بالضرورة ألن شرعنا خيالف شرع من قبلنا يف كثري من األمور أو يف بعضه واألول معلوم الب

  والثاين مسلم ولكن ذلك ال يقتضي إطالق القول بأنه كان متعبدا بشرع غريه

  ألن ذلك يوهم التبعية وأنه صلى اهللا عليه و سلم ما كان تبعا لغريه بل كان أصال يف شرعه 
  يدل على بطالنه وجوه وأما االحتمال الثاين وهو حقيقة املسألة ف

  األول

لو كان متعبدا بشرع أحد لوجب أن يرجع يف أحكام احلوادث إىل شرعه وأن ال يتوقف إىل نزول الوحي لكنه مل 
  يفعل ذلك لوجهني 

  األول أنه لو فعل الشتهر

لو كان موسى والثاين أن عمر رضي اهللا عنه طالع ورقة من التوراة فغضب رسول اهللا عليه الصالة و السالم وقال 
  حيا ملا وسعه إال اتباعي وملا مل يكن كذلك علمنا أنه مل يكن متعبدا بشرع أحد 

فإن قيل املالزمة ممنوعة الحتمال أن يقال إنه صلى اهللا عليه و سلم علم يف تلك الصور أنه غري متعبد فيها بشرع 
  من قبله فال جرم توقف فيها على نزول الوحي 

  السالم علم خلو شرعهم عن حكم تلك الوقائع فانتظر الوحي أو ألنه عليه ا لصالة و

  أو ألن احكام تلك الشرائع إن كانت منقولة بالتواتر فال حيتاج يف معرفتها إىل الرجوع إليهم وإىل كتبهم 
  وإن كانت منقولة باآلحاد مل جيز قبوهلا ألن أولئك الرواة كانوا كفارا ورواية الكافر غري مقبولة 

  زمة لكن قد ثبت رجوعه إىل التوراة يف الرجم ملا احتكم إليه اليهود سلمنا املال

  واجلواب



  قوله إمنا مل يرجع إليها ألنه عليه الصالة و السالم علم أنه غري متعبد فيها بشرع من قبله 
رع من قلنا فلما مل يرجع يف شيء من الوقائع إليهم وجب أن يكون ذلك ألنه علم أنه غري متعبد يف شيء منها بش

  قبله 
قوله إمنا مل يرجع إليها لعلمه خبلو كتبهم عن تلك الوقائع قلنا العلم خبلو كتبهم عنها ال حيصل إال بالطلب الشديد 

  والبحث الكثري فكان جيب أن يقع منه ذلك البحث والطلب 
  قوله ذلك احلكم إما أن يكون منقوال بالتواتر أو باآلحاد 

متواترا إال أنه ال بد يف العلم بداللته على املطلوب من نظر كثري وحبث دقيق فكان  قلنا جيوز أن يكون منت الدليل
  جيب اشتغال النيب عليه الصالة و السالم بالنظر يف كتبهم والبحث عن كيفية داللتها على األحكام 

  قوله إنه رجع يف الرجم إىل التوراة 
  عليه أمور  قلنا مل يكن رجوعه إليها رجوع مثبت للشرع هبا والدليل

  أحدها

  أنه مل يرجع إليها يف غري الرجم 

  وثانيها

  أن التوراة حمرفة عنده فكيف يعتمد عليها 

  وثالثها

  أن من أخربه بوجود الرجم يف التوراة مل يكن ممن يقع العلم خبربه 
  شرعهم وأهنم فثبت أن رجوعه إليها كان ليقرر عليهم أن ذلك احلكم كما أنه ثابت يف شرعه فهو أيضا ثابت يف 

  أنكروه كذبا وعنادا 

  احلجة الثانية

أنه عليه السالم لو كان متعبدا بشرع من قبله لوجب على علماء األعصار أن يرجعوا يف الوقائع إىل شرع من قبله 
  ضرورة أن التأسي به واجب وحيث مل يفعلوا ذلك البتة عمنا بطالن ذلك 

  احلجة الثالثة

ب معاذا يف حكمه باجتهاد نفسه إذا عدم حكم احلادثة يف الكتاب والسنة ولو كان أنه عليه الصالة و السالم صو
  متعبدا حبكم التوراة كما تعبد حبكم الكتاب مل يكن له العمل 



  باجتهاد نفسه حىت ينظر يف التوراة واإلجنيل 
عدمه يف الكتاب والتوراة  فإن قلت إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يصوب معاذا يف العمل باالجتهاد إال إذا

  كتاب و ألنه مل يذكر التوراة ألن يف القرآن آيات دالة على الرجوع إليها كما أنه مل يذكر اإلمجاع هلذا السبب 

  قلت اجلواب عن األول من وجهني

  األول أنه ال يفهم من إطالق الكتاب إال القرآن فال حيمل على غريه إال بدليل 
عاذ قط تعلم التوراة واإلجنيل والعناية بتميز احملرف منها عن غريه كما عهد منه تعلم القرآن الثاين أنه مل يعهد من م

  وبه ظهر اجلواب عن الثاين 

  احلجة الرابعة

لو كانت تلك الكتب حجة علينا لكان حفظها من فروض الكفايات كما يف القرآن واألخبار ولرجعوا إليها يف 
سألة العول ومرياث اجلد واملفوضة وبيع أم الولد وحد الشرب والربا يف مواضع اختالفهم حيث أشكل عليهم كم

  غري النسيئة وديةاجلنني والرد بالعيب بعد الوطء والتقاء اخلتانني وغري ذلك من األحكام 
وملا مل ينقل عن واحد منهم مع طول أعمارهم وكثرة وقائعهم واختالفاهتم مراجعة التوراة ال سيما وقد أسلم من 

  رهم من تقوم احلجة بقوهلم كعبداهللا بن أحبا

سالم وكعب ووهب وغريهم وال جيوز القياس إال بعد اليأس من الكتاب وكيف حيصل اليأس قبل العلم دل على 
  أنه ليس حبجة 

  احتجوا بأمور

  أحدها 
  قوله تعاىل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم هبا النبيون 

  وثانيها

  اقتده أمره أن يقتدي هبم قوله تعاىل فبهداهم 

  وثالثها

  قوله تعاىل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده 

  ورابعها

  قوله تعاىل أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا 



  وخامسها

  قوله تعاىل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 

  واجلواب عن األول

  ظاهره ألن مجيع النبيني أن قوله حيكم هبا النبيون ال ميكن إجراؤه على 

مل حيكموا جبميع ما يف التوراة وذلك معلوم بالضرورة فوجب إما ختصيص احلكم وهو أن كل النبيني حكموا ببعضه 
  وذلك ال يضرنا 

  فإن نبينا حكم مبا فيه من معرفة اهللا تعاىل ومالئكته وكتبه ورسله 
  ك ال يضرنا أو ختصيص النبيني وهو أن النبيني حكموا بكل ما فيه وذل

  وعن الثاين

  أنه تعاىل أمر بأن يقتدى هبدي مضاف إىل كلهم وهداهم 

  الذي اتفقوا عليه هو األصول دون ما وقع فيه النسخ 

  وعن الثالث

  أنه يقتضي تشبيه الوحي بالوحي ال تشبيه املوحى به باملوحى به 

  وعن الرابع

  ر أن امللة حممولة على األصول دون الفروع ويدل عليه أمو

  أحدها

  أنه يقال ملة الشافعي وأيب حنيفة واحدة وإن كان مذهبهمايف كثري من الشرعيات خمتلفا 

  وثانيها

  قوله بعد هذه اآلية وما كان من املشركني 

  وثالثها

  أن شريعة ابراهيم عليه السالم قد اندرست 



  وعن اخلامس

به نوحا عليه السالم من أن يقيسوا الدين وال  أن اآلية تقتضي أنه وصى حممدا عليه الصالة و السالم بالذي وصى
يتفرقوا فيه وأمرهم بإقامة الدين ال يدل على اتفاق دينهما كما أن أمر اإلثنني أن يقوما حبقوق اهللا تعاىل ال يدل على 

سالم أن احلق على أحدمها مثل احلق على اآلخر وعلى أن اآلية تدل على أنه تعبد حممدا مبا وصى به نوحا عليهما ال
  واهللا أعلم 

  الكالم يف الناسخ واملنسوخ وهو مرتب على أقسام

  القسم األول يف حقيقة النسخ وفيه مسائل 

  املسألة األوىل

  النسخ يف أصل اللغة مبعىن إبطال الشيء وقال القفال إنه 

  للنقل والتحويل 

  لنا

عدمته ألنه قد ال حيصل الظل يف مكان إنه يقال نسخت الريح آثار القوم إذا أعدمتها و نسخت الشمس الظل إذا أ
آخر فيظن أنه انتقل إليه واألصل يف الكالم احلقيقة وإذا ثبت كون اللفظ حقيقة يف اإلبطال وجب أن ال يكون 

  حقيقة يف النقل دفعا لالشتراك 
  هو  فإن قيل وصفهم الريح بأهنا ناسخة لآلثار والشمس بأهنا ناسخة للظل جماز ألن املزيل لآلثار والظل

  اهللا تعاىل وإذا كان ذلك جمازا امتنع االستدالل به على كون اللفظ حقيقة يف مدلوله 
  مث نعارض ما ذكرمتوه ونقول بل النسخ هو النقل والتحويل 

  ومنه نسخ الكتاب إىل كتاب آخر كأنك تنقله إليه أو تنقل حكايته 
  ومنه تناسخ وتناسخ القرون قرنا بعد قرن 

منا هو التحويل من واحد إىل آخر بدال عن األول فوجب أن يكون اللفظ حقيقة يف النقل ويلزم وتناسخ املواريث إ
  أن ال يكون حقيقة يف اإلزالة دفعا لالشتراك وعليكم الترجيح 

  واجلواب عن األول من وجهني

  أحدمها 
يف تلك اإلزالة ويكونان  أنه ال ميتنع أن يكون اهللا تعاىل هو الناسخ لذلك من حيث فعل الشمس والريح املؤثرين

  أيضا ناسخني لكوهنما خمتصني بذلك التأثري 



  وثانيهما

أن أهل اللغة إمنا أخطأوا يف إضافة النسخ إىل الشمس والريح فهب أنه كذلك لكن متمسكنا إطالقهم لفظ النسخ 
  على اإلزالة ال إسنادهم هذا الفعل إىل الريح والشمس 

  وعن الثاين

ال ألنه حيث وجد النقل فقد عدمت صفة وحصلت صفة أخرى فإذن مطلق العدم أعم من أن النقل أخص من الزو
عدم حيصل عقيبه شيء آخر وإذا دار اللفظ بني العام واخلاص كان جعله حقيقة يف العام أوىل من جعله حقيقة يف 

  خاص على ما تقدم تقريره يف كتاب الغات واهللا أعلم 

  املسألة الثانية

  طالح العلماء يف حد النسخ يف اص
الذي ذكره القاضي أبو بكر وارتضاه الغزايل رمحهما اهللا أنه اخلطاب الدال على ارتفاع احلكم الثابت باخلطاب 

  املتقدم على وجه لواله لكان ثابتا مع تراخيه عنه 

لنسخ وإمنا آثرنا لفظ اخلطاب على لفظ النص ليكون شامال ل للفظ و الفحوى و املفهوم وكل دليل اذ جيوز ا
  جبميع ذلك 

  وإمنا قلنا على ارتفاع احلكم الثابت ليتناول األمر والنهي واخلرب ومجيع أنواع احلكم 
وإمنا قلنا باخلطاب املتقدم ألن ابتداء اجياب العبادات يف الشرع يزيل حكم العقل من براءة الذمة وال يسمى نسخا 

  ألنه مل يزل حكم اخلطاب 
  ألن حقيقة النسخ الرفع وهو إمنا يكون رافعا إذا كان املتقدم حبيث لوال طريانه لبقي وإمنا قلنا لواله لكان ثابتا 

  وإمنا قلنا مع تراخيه عنه ألنه لو اتصل به لكان بيانا ل مدة هذه العبادة ال نسخا 
  ولقائل أن يقول هذا احلد خمتل من وجوه 

  أحدها

األول وليس بنسخ إذ النسخ هو نفس االرتفاع وفرق أن اخلطاب الدال على ارتفاع احلكم املتقدم ناسخ للحكم 
  بني الرافع وبني نفس االرتفاع فجعل الرافع عني االرتفاع خطأ 

  وثانيها

  أن تقييد ذلك باخلطاب خطأ ألن الناسخ قد يكون فعال ال قوال فإنه صلى اهللا عليه و سلم إذا فعل فعال وعلمنا 



  فذلك يكون ناسخا مع أنه ليس خبطاب  بالضرورة أنه قصد به رفع بعض ما كان ثابتا
  فإن قلت الناسخ يف احلقيقة هو اخلطاب الدال على وجوب متابعته عليه السالم يف أفعاله 

قلت لو قدرنا أنه مل يرد أمر زائد يدل على وجوب متابعته يف أفعاله مث إنه عليه الصالة و السالم فعل فعال ووجد 
روري بأن غرضه عليه الصالة و السالم ازالة احلكم الذي كان ثابتا فإنه يكون هناك من القرائن ما أفاد العلم الض

  ناسخا باالمجاع مع أنه مل يوجد اخلطاب يف هذه الصورة أصال 

  وثالثها

أن األمة إذا اختلفت على قولني فسوغت للعامي تقليد كل واحدة من الطائفتني مث أمجعت بعد ذلك على أحد 
  القولني 

طاب و هو ناسخ جلواز األخذ بكال القولني فقد وجد ها هنا خطاب دال على ارتفاع حكم خطاب فهذا االمجاع خ
  مع أن احلق أن االمجاع ال ينسخ وال ينسخ به 

  وميكن جوابه بأنا ذكرنا حد النسخ مطلقا ال حد النسخ اجلائز يف الشرع 

  ورابعها

  أن كون النسخ رفعا باطل وسيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل 

  وخامسها

  أن قوله باخلطاب املتقدم خطأ ألن احلكم األول لو 

  ثبت بفعل النيب صلى اهللا عليه و سلم ال بقوله ل كان الذي يرفعه ناسخا له 
  فهذا ما يف هذا احلد 

واألوىل أن يقال النسخ طريق شرعي يدل على أن مثل احلكم الذي كان ثابتا بطريق شرعي ال يوجد بعد ذلك مع 
  على وجه لواله ل كان ثابتا  تراخيه عنه

فقولنا طريق شرعي نعين به القدر املشترك بني القول الصادر عن اهللا تعاىل و عن رسوله عليه الصالة و السالم و 
  الفعل املنقول عنهما 

  وخيرج عنه اتفاق األمة على أحد القولني ألن ذلك ليس بطريق شرعي على هذا التفسري 
  سخا حلكم العقل ألن العقل ليس بطريق شرعي وال يلزم أن يكون الشرع نا

  وال يلزم أن يكون العجز ناسخا حلكم شرعي ألن العجز ليس بطريق شرعي 

  وال يلزم تقييد احلكم بغاية أو شرط أو استثناء ألن ذلك غري متراخ 
  مل يكن مثل حكم األمر ثابتا وال يلزم ما إذا أمر نا اهللا تعاىل بفعل واحد مث هنانا عن مثله ألنه لو مل يكن هذا النهي 



  املسألة الثالثة

قال القاضي أبو بكر رمحه اهللا النسخ رفع ومعناه أن خطاب اهللا تعاىل تعلق بالفعل حبيث لوال طريان الناسخ لبقي اال 
  أنه زال لطريان الناسخ 

ذلك الوقت مث حصل بعده وقال األستاذ أبو اسحاق رمحه اهللا إنه بيان ومعناه أن اخلطاب األول انتهى بذاته يف 
  حكم آخر 

واملثال الكاشف عن حقيقة هذه املسألة أن من قال ببقاء األعراض قال الضد الباقي يبقى لوال طريان الطاريء مث إن 
  الطاريء يكون مزيال لذلك الباقي 

الطاريء أثر يف ومن قال بأهنا ال تبقى قال الضد األول ينتهي بذاته وحيصل ضده بعد ذلك من غري أن يكون للضد 
  ازالة ما قبله ألن الزائل بذاته ال حيتاج اىل مزيل 

  واذا ظهر هذا التمثيل عادت الدالئل املذكورة يف تلك املسألة اىل هذه املسألة نفيا واثباتا فنقول 

  احتج املنكرون للرفع بوجوه

  احلجة األوىل 
ألجل بقاء الباقي فإما أن يوجدا معا وهو حمال  أنه ليس زوال الباقي بطريان الطاريء أوىل من اندفاع الطاريء

بالضرورة أو بعد ما معا وهو حمال ألن علة عدم كل واحد منهما وجود اآلخر فلو عد ما معا لوجدا معا وذلك 
  حمال 

  فإن قلت مل ال جيوز أن يقال احلادث أقوى من الباقي حلدوثه 

  قلت هذا باطل لوجهني 

  أحدمها

  له أمر زائد على ما كان حاصال له حال حدوثه أو ال حيصل أن الباقي إما أن حيصل 
  فإن كان األول كان ذلك الزائد حادثا فذلك الزائد حلدوثه يكون مساويا للضد الطاريء يف القوة 

  واذا استويا يف القوة امتنع رجحان أحدمها على اآلخر واذا امتنع عدم كيفية الباقي امتنع عدم ذلك الباقي ال حمالة 
كان الثاين وهو أن ال حيصل للباقي أمر زائد على ما كان حاصال له حال احلدوث لزم أن تكون قوة الباقي وإن 

  مساوية لقوة احلادث وحينئذ يبطل الرجحان 

  وثانيهما

أن الشيء حال حدوثه كما ميتنع عدمه فالباقي حال بقائه ال بد له من سبب لكونه ممكنا وهو مع السبب ميتنع 
  تنع العدم عليهما استويا يف القوة فيمتنع الرجحان عدمه فإذا ام



  احلجة الثانية هي

  أن طريا احلكم الطارىء مشروط بزوال املتقدم فلو كان زوال املتقدم معلال بطريان الطارىء لزوم الدور وهو حمال 

  احلجة الثالثة

  أن الطارىء إما أن يطرأ حال كون احلكم األول معدوما أو موجودا 
  ول استحال أن يؤثر يف عدمه ألن إعدام املعدوم حمال فإن كان األ

وإن كان الثاين فقد وجد مع وجود األول وإذا وجدا معا مل يكن بينهما منافاة وإذا مل ميكن بينهما منافاة مل يكن 
  أحدمها رافعا لآلخر 

ك التأليفات عن اجزاء فإن قلت مل ال جيوز أن يكون ذلك كالكسر مع االنكسار قلت االنكسار عبارة عن زوال تل
  ذلك اجلسم والتأليفات أعراض غري باقية فال يكون للكسر أثر يف إزالتها 

  احلجة الرابعة هي

  أن كالم اهللا تعاىل قدمي والقدمي ال جيوز رفعه فإن قلت املرفوع تعلق اخلطاب 
  قلت اخلطاب إما أن يكون أمرا ثبوتيا أو ال يكون 

  رفعه وإزالته  فإن مل يكن أمرا ثبوتيا استحال
  وإن كان أمرا ثبوتيا فهو إما أن يكون حادثا أو قدميا فإن كان حادثا لزم كونه تعاىل حمال للحوادث 

  وإن كان قدميا لزم عدم القدمي وهو حمال 

واعلم أن هذه الوجوه كما أهنا قوية يف نفسها فهي أقوى لزوما على القاضي رمحه اهللا ألنه هو الذي عول عليها يف 
  ناع إعدام الضد بالضد امت

  والقول بكون النسخ رفعا عني القول بإعدام الضد بالضد فيكون لزوم هذه األدلة عليه أقوى 
  واحتج إمام احلرمني رمحه اهللا على فساد الرفع 

إىل  بوجه آخر وهو أن علم اهللا تعاىل إما أن يكون متعلقا باستمرار هذا احلكم أبدا أو يكون متعلقا بأنه ال يبقى إال
  الوقت الفالين فإن كان األول استحال نسخه وإال لزم انقالب العلم جهال وهو حمال 

والثاين يقتضي بطالن القول بالرفع ألن اهللا تعاىل إذا علم أن ذلك احلكم ال يبقى إال إىل ذاهللا الوقت استحال وجود 
د بعد ذلك استحال أن يقع زواله مبزيل ذلك احلكم بعذ ذلك وإال لزم انقالب العلم جهال وإذا كان ممتنع الوجو

  ألن الواجب لذاته ميتنع أن يكون واجبا لغريه 
  ولقائل أن يقول مل ال جيوز أن يقال علم اهللا تعاىل أن ذلك احلكم ال يبقى إىل ذلك الوقت لطريان الناسخ 

خ مل يكن ذلك قادحا يف تعليل ال لذاته وإذا علم اهللا تعاىل أنه يزول ذلك احلكم يف ذلك الوقت لطريان ذلك الناس
  زواله بالنسخ 



ويزيده تقريرا أن يقال إن اهللا تعاىل كان يعلم أن العامل يوجد يف الوقت الفالين فيكون وجوده يف ذلك الوقت واجبا 
 يكن ومل يكن ذلك الوجوب قادحا يف افتقاره إىل املؤثر إلنه ملا علم اهللا تعاىل أنه يوجد يف ذلك الوقت بذلك املؤثر مل

  الوجوب على هذا الوجه قادحا يف افتقاره إىل املؤثر فكذا ها هنا 

  واحتج القائلون بالرفع بأمرين

  أوهلما 
أن النسخ يف اللغة عبارة عن اإلزالة فوجب أن يكون يف الشرع أيضا كذلك ألن األصل عدم التغيري وألننا ذكرنا 

   يف باب نفي األلفاظ الشرعية ما يدل على عدم التغيري

  وثانيهما

أن اخلطاب كان متعلقا بالفعل فذلك التعلق ميتنع أن يكون عدمه لذاته وإال لزم أن ال يوجد وإن مل يكن لذاته فال 
  بد من مزيل وال مزيل إال الناسخ 

  واجلواب عن األول

  أنه متسك مبجرد اللفظ وهو ال يعارض الدالئل العقلية 

  وعن الثاين

ن متعلقا من األزل إىل األبد باقتضاء الفعل إىل ذاهللا الوقت املعني واملشروط بالشيء عدم أن كالم اهللا تعاىل القدمي كا
  عند عدم الشرط فال يفتقر زواله إىل مزيل آخر واهللا أعلم 

  املسألة الرابعة

 النسخ عندنا جائز عقال وواقع مسعا خالفا لليهود فإن منهم من أنكره عقال ومنهم من جوزه عقال لكنه منع منه
  مسعا 

  ويروى عن بعض املسلمني إنكار النسخ 

  لنا وجهان

  األول 
أن الداللة القاطعة دلت على نبوة حممد عليه الصالة و السالم ونبوته ال تصح إال مع القول بنسخ شرع من قبله 

  فوجب القطع بالنسخ 

  الثاين



  أن األمة جممعة على وقوع النسخ 

  ولنا على اليهود إلزامان

  األول 
التوراة أن اهللا تعاىل قال لنوح عليه السالم عند خروجه من الفلك إين قد جعلت كل دابة مأكال لك جاء يف 

ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خال الدم فال تأكلوه مث قد حرم اهللا تعاىل على موسى عليه السالم 
  وعلى بين إسرائيل كثريا من احليوانات 

  الثاين

  زوج األخ من األخت وقد حرم اهللا ذلك على موسى عليه السالم كان آدم عليه السالم ي
ولقائل أن يقول ال نسلم أن نبوة حممد عليه الصالة و السالم ال تصح إال مع القول بالنسخ ألن من اجلائز أن يقال 

  إن موسى 

 بعد ذلك أمر وعيسى عليهما السالم أمرا الناس بشرعهما إىل زمان ظهور شرع حممد عليه الصالة و السالم مث
الناس باتباع شرع حممد عليه الصالة و السالم فعند ظهور شرع حممد عليه الصالة و السالم زال التكليف بشرع 
موسى وعيسى عليهما السالم ووقع التكليف بشرع حممد عليه السالم لكنه ال يكون نسخا بل يكون جاريا جمرى 

  قوله تعاىل مث أمتوا الصيام إىل الليل 
ون الذين أنكروا وقوع النسخ بنوا مذهبهم على هذا احلرف وقالوا قد ثبت يف القرآن أن موسى وعيسى واملسلم

  عليهما السالم بشرا يف التوراة واإلجنيل مببعث حممد 

   -ص 

  وأنه عند ظهوره جيب الرجوع إىل شرعه وإذا كان األمر كذلك امتنع حتقق

  أوردنامها عليهم النسخ وهكذا جواب اليهود عن اإللزامني الذين 
  وأما ادعاء اإلمجاع فكيف يصح بعد ما صح وقوع اخلالف فيه 

واملعتمد يف املسألة قوله تعاىل ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها وجه االستدالل به أن جواز 
بوة حممد صلى اهللا التمسك بالقرآن إما أن يتوقف على صحة النسخ أو ال يتوقف فإن توقف عاد األمر إىل أن ن

  عليه و سلم ال تصح إال مع القول بالنسخ وقد صحت نبوته فوجب القول بصحة النسخ 

  وإن مل نتوقف عليه فحييئذ يصح االستدالل هبذه اآلية على النسخ 

  واحتج منكرو النسخ عقال بأن الفعل الواحد إما أن يكون حسنا أو قبيحا فإن



  حلسن وإن كان قبيحا كان األمر به أمرا بالقبيح كان حسنا كان النهي عنه هنيا عن ا

  وعلى كال التقديرين يلزم إما اجلهل وإما السفه 

  واحتج املنكرون شرعا بوجهني

  أألول هو 
  أن اهللا تعاىل ملا بني شرع موسى عليه السالم فاللفظ الدال عليه إما أن يقال إنه دل على دوام شرعه أو ما دل عليه 

  فإن كان 

  األول

ا أن يكون قد ضم اهللا تعاىل إليه ما يدل على أنه سينسخه أو مل يضم إليه ذلك فإن كان األول فهو باطل من فإم
  وجهني 
  األول 

أن التنصيص على اللفظ الدال على الدوام مع التنصيص على أنه ال يدوم مجع بني كالمني متناقضني وإنه عبث 
  وسفه 

  الثاين

هللا تعاىل ملوسى عليه السالم أن شرعه سيصري منسوخا فإذا نقل شرعه وجب أن أن يكون على هذا التقدير قد بني ا
  ينقل هذه الكيفية 

  أما 

  أوال فألنه لو جاز أن ينقل أصل الشرع بدون هذه الكيفية جاز يف شرعنا أيضا

  ذلك وحينئذ ال يكون لنا طريق إىل القطع بأن شرعنا غري منسوخ 
  وأما 

  لعظيمة اليت تتوفر الدواعي على نقلها وما كانثانيا فألن ذلك من الوقائع ا

كذلك وجب اشتهاره وإال فلعل القرآن عورض ومل ينقل ولعل حممدا عليه الصالة و السالم غري هذا الشرع عن 
  هذا الوضع ومل ينقل 

ن وإذا ثبت وجوب نقل هذه الكيفية بالتواتر وجب أن يكون العلم بتلك الكيفية كالعلم باصل الشرع حىت يكو
  علمنا بأن موسى عليه السالم نص على أن شرعه سيصري منسوخا كعلمنا بأصل شرعه ولو كان كذلك لعلم 



الكل بالضرورة أن من دين موسى عليه السالم أن شرعه سيصري منسوخا ولو كان ذلك ضروريا الستحال منازعة 
  لى هذه الكيفية اجلمع العظيم فيه وحيث نازعوا فيه دل ذلك على أنه عليه السالم ما نص ع

وأما القسم الثاين وهو أن اهللا تعاىل ذكر لفظا يدل على الدوام ومل يضم إليه ما يدل على أنه سيصري منسوخا فنقول 
  على هذا التقدير وجب أن ال يصري منسوخا وإال لزمت حماالت 

  أحدها

  أن ذكر اللفظ الدال على الدوام مع أنه ال دوام تلبيس وهو غري جائز 

  اوثانيه

إن جوزنا ذلك مل يكن لنا طريق إىل العلم بأن شرعنا ال يصري منسوخا ألن أقصى ما يف الباب أن يقول الشرع هذه 
الشريعة دائمة وال تصري منسوخة قط البته ولكن إذا رأينا مثل هذا مع عدم الدوام يف بعض الصور زال الوثوق عنه 

  يف كل الصور 

  وثالثها

  ال يبقى وثوق بوعده ووعيده وكل بياناته  أنه مع جتويز خمالفة الظاهر
  فإن قلت عرفناه باإلمجاع أو بالتواتر 

قلت أما اإلمجاع فال يعرف كونه دليال إال بآية أو خرب وال تتم داللة اآلية واخلرب إال بإجراء اللفظ على ظاهره فإذا 
  جوزنا خالفه ال يبقى دليل اإلمجاع موثوقا به 

ايته أن نعلم أن الرسول عليه السالم قال هذه األلفاظ لكن لعله أراد شيئا خيالف وأما التواتر فكذلك ألن غ
  ظواهرها 

  وأما القسم الثالث

وهو أن يقال إنه بني شرع موسى عليه السالم بلفظ ال يدل على الدوام البته فنقول مثل هذا ال يقتضي الفعل إال 
  ه ال حيتاج إىل النسخ بل ال يقبل النسخ البته مرة واحدة على ما ثبت أن األمر ال يفيد التكرار ومثل

  الثاين

  قالوا ثبت بالتواتر أن موسى عليه السالم قال متسكوا 

  بالسبت أبدا وقال متسكوا بالسبت ما دامت السموات واألرض والتواتر حجة باالتفاق 

  واجلواب عن األول أن نقول



وقت آخر فيأمر به يف الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه مل ال جيوزأن يكون ذلك الفعل مصلحة يف وقت ومفسدة يف 
  وينهى عنه يف الوقت الذي علم أنه مفسده فيه 

كما ال ميتنع أن يعلم فيما ال يزال أن إمراض زيد وفقره مصلحة له يف وقت وصحته وغناه مصلحة له يف وقت 
مصلحة كما ال ميتنع أن يعلم  آخر فيمرضه ويفقره حني يعلم أن ذلك مصلحة يغنيه ويصحه حني يعلم أن ذلك

اإلنسان أن الرفق مصلحة ابنه وعبده اليوم والعنف مصلحته يف غد فيأمر عبده بالرفق به يف اليوم وبالعنف به يف 
  الغد 

  واجلواب عن الثاين أن نقول

ذكر معه ما اتفق املسلمون على أنه تعاىل بني شرع موسى عليه السالم بلفظ يدل على الدوام واختلفوا يف أنه هل 
  يدل على أنه سيصري منسوخا 

  فقال أبو احلسني البصري رمحه اهللا جيب ذلك يف اجلملة وإال كان تلبيسا 
  وقال مجاهري أصحابنا ومجاهري املعتزلة ال جيب ذلك وقد مر توجيه املذهبني يف مسألة تأخري البيان عن وقت اخلطاب 

  ل واحد من هذين املذهبني وحنن نأيت باجلواب عن هذه الشبهة تفريعا على ك
أما على قول أيب احلسني من أنه ال بد من البيان فنقول مل ال جيوز أن يقال إنه تعاىل بني يف تلك الشريعة أهنا ستصري 

  منسوخة لكن مل ينقله أهل التواتر فال جرم مل يشتهر ذلك كما اشتهر أصل الشرع 
ه إىل أهل التواتر فهل أوصل ذلك املخصص إىل أهل التواتر أم فإن قلت ملا بني اهللا تعاىل أصل ذلك الشرع وأوصل

  ال 

  فإن قلت أوصله إىل أهل التواتر فإما أن جيوز على أهل التواتر أن خيلوا بنقله أو ال جيوز 
فإن جاز على الشارع أن ال يوصل ذلك املخصص إىل أهل التواتر أو أنه أوصله إليهم لكنهم أخلوا بنقله جاز مثله 

شرع فكيف تقطعون مع هذا التجويز بدوام شرعكم فلعلهاوإن كانت حبيث ستصري منسوخة إال أن اهللا يف كل 
تعاىل ما بني ذلك أو أن بينه لكن أهل التواتر أخلوا بنقله أيضا فلعل حممدا عليه الصالة و السالم نسخ الصلوات 

  تعاىل بني ذلك املخصص اخلمس وصوم رمضان ومل ينقل ذلك وملا بطل هذان االحتماالن ثبت أنه 

  ألهل التواتر وأن أهل التواتر ما أخلوا بنقله وحينئذ يعود السؤال 
قلت اإلشكال إمنا يلزم لو ثبت أنه حصل من اليهود يف كل عصر ما بلغ مبلغ التواتر وذلك ممنوع فإهنم انقطعوا يف 

  يف مجيع األعصار بالغني مبلغ التواتر زمان خبت نصر فال جرم انقطعت احلجة بقوهلم خبالف شرعنا فإهنم كانوا 

  وأما اجلواب

  على قول أصحابنا رمحة اهللا عليهم فهو أن املخصص مل يكن مذكورا يف زمان موسى عليه السالم 
  قوله هذا تلبيس 

  قلنا سبق اجلواب عنه يف مسألة تأخري البيان عن وقت اخلطاب واهللا أعلم 



  واجلواب عن الثالث

  عليه السالم قال ذلك ألن نقل التوراة منقطع حبادث خبت نصر  أنا ال نعلم أن موسى
  سلمنا صحة هذا النقل لكن لفظ التأبيد يف التوراة قد جاء للمبالغة دون الدوام يف صور 

  إحداها

  قوله يف العبد إنه يستخدم ست سنني مث يعتق يف السابعة فإن أىب العتق فلتثقب أذنه ويستخدم أبدا 

  وثانيها

  بقرة اليت أمروا بذحبها يكون ذلك سنة أبدا مث انقطع التعبد بذلك عندهم قيل يف ال

  وثالثها

أمروا يف قصة دم الفصح بأن يذحبوا اجلمل ويأكلوا حلمه ملهوجا وال يكسروا منه عظما ويكون هلم هذا سنة ابدا 
  مث زال التعبد بذلك 

  ورابعها

  غدوة وخروفا عشية قربانا دائما الحقا بكم  قال يف السفر الثاين قربوا إيل كل يوم خروفني خروفا

  ففي هذه الصور وجدت ألفاظ التأبيد ومل تدل على الدوام فكذا ما ذكرمتوه واهللا أعلم 

  املسألة اخلامسة

  اتفقت األمة على جواز نسخ القرآن 
  وقال أبو مسلم بن حبر األصفهاين ال جيوز 

  لنا وجوه

  أحدها 
ا زوجها باالعتداد حوال وذلك يف قوله تعاىل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية أن اهللا تعاىل أمر املتوىف عنه

  ألزواجهم متاعا إىل احلول غري إخراج مث نسخ ذلك بأربعة 

  أشهر وعشر كما يف قوله تعاىل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 
ما زال بالكلية ألهنا لو كانت حامال ومدة محلها حول كامل لكانت عدهتا حوال  قال أبو مسلم االعتداد باحلول

  كامال وإذا بقي هذا احلكم يف بعض الصور كان ذلك ختصيصا ال نسخا 



  واجلواب

أن عدة احلامل تنقضي بوضع احلمل سواء حصل وضع احلمل لسنة أو أقل أو أكثر فجعل السنة مدة العدة يكون 
  زائال بالكلية 

  انيهاوث

  أمر اهللا تعاىل بتقدمي الصدقة بني يدي جنوى الرسول بقوله تعاىل يا 

  أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بني يدي جنواكم صدقة مث نسخ ذلك 
قال أبو مسلم إمنا زال ذلك لزوال سببه ألن سبب التعبد هبا أن ميتاز املنافقون من حيث ال يتصدقون عن املؤمنني 

  صل هذا الغرض سقط التعبد بالصدقة فلما ح

  واجلواب

لو كان كذلك لكان كل من مل يتصدق منافقا لكنه باطل ألنه روي أنه مل يتصدق غري علي بن أيب طالب رضي اهللا 
  عنه 

  ويدل عليه أيضا قوله تعاىل فإذا مل تفعلوا وتاب اهللا عليكم 

  وثالثها

تعاىل إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني مث نسخ ذلك بقوله أن اهللا تعاىل أمر بثبات الواحد للعشرة بقوله 
  تعاىل اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتني 

  ورابعها

آلية قوله تعاىل ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها قال أبو مسلم النسخ هو اإلزالة واملراد من هذه ا
  ازالة القرآن من اللوح احملفوظ 

  واجلواب

  أن إزالة القرآن من اللوح احملفوظ ال ختتص ببعض القرآن وهذا النص خمتص ببعضه 

  وخامسها

قوله تعاىل سيقول السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها مث أزاهلم عنها بقوله فول وجهك شطر 
  م حكم تلك القبلة ما زال املسجد احلرام قال أبو مسل



  بالكلية جلواز التوجه اليها عند اإلشكال ومع العلم إذا كان هناك عدو 

  واجلواب

أن على ما ذكرته أنت ال فرق بني بيت املقدس وسائر اجلهات فاخلصوصية اليت هلا امتاز بيت املقدس عن سائر 
  اجلهات قد بطلت بالكلية فيكون نسخا 

  وسادسها

ا بدلنا آية مكان آية واهللا أعلم مبا ينزل قالوا إمنا أنت مفتر والتبديل يشتمل على رفع وإثبات قوله تعاىل وإذ
  واملرفوع 

  إما التالوة وإما احلكم وكيف ما كان فهو رفع ونسخ 
مل فإن قلت مل ال جيوز أن يكون املراد به أن اهللا تعاىل أنزل أحدى اآليتني بدال عن األخرى فيكون النازل بدال عما 

  ينزل 
  قلت جعل املعدوم مبدال غري جائز 

  واحتج أبو مسلم

  بأن اهللا تعاىل وصف كتابه بأنه ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من 

  خلفه فلو نسخ لكان قد أتاه الباطل 

  وجوابه

  لم املراد أن هذا الكتاب مل يتقدمه من كتب اهللا تعاىل ما يبطله وال يأتيه من بعده ما يبطله واهللا أع

  املسألة السادسة

  اختلفوا يف نسخ الشيء قبل مضي وقت فعله 

  مثاله إذا قال اهللا تعاىل 

  لنا

صبيحة يومنا صلوا عند غروب الشمس ركعتني بطهارةمث قال عند الظهر ال تصللوا عند غروب الشمس ركعتني 
  بطهارة فهذا عندنا جائز خالفا للمعتزلة وكثري من الفقهاء 

  لنا 



   أمر إبراهيم عليه السالم بذبح ولده إمساعيل عليهما السالم مث نسخ ذلك قبل وقت الذبح أن اهللا تعاىل
فإن قيل ال نسلم ان إبراهيم عليه السالم كان مأمورا بالذبح بل لعله كان مأمورا مبقدمات الذبح من اإلضجاع 

ولو كان قد فعل مبعىن ما أمر به  وأخذ املدية مع الظن الغالب بكونه مأمورا بالذبح وهلذا قال قد صدقت الرؤيا
  لكان قد صدق بعض الرؤيا 

  فإن قلت الدليل عليه ثالثة أوجه 

  أحدها

  قوله تعاىل إين أرى يف املنام أين أذحبك فانظر ماذا ترى قال يا أبت 

  إليه  افعل ما تؤمر فقوله ما تؤمر ال بد وأن يكون عائدا إىل شيء واملذكور ها هنا قوله إين أذحبك فوجب صرفه

  وثانيها

  قوله تعاىل إن هذا هلو البالء املبني ومقدمات الذبح ال توصف بأهنا بالء مبني 

  وثالثها

  قوله تعاىل وفديناه بذبح عظيم ولو مل يكن مأمورا بالذبح ملا احتاج إىل الفداء 

  قلت اجلواب عن األول

  أن الرؤيا ال تدل على كونه مأمورا بذلك وأما قوله افعل ما تؤمر 

  فإمنا يفيد األمر يف املستقبل فال ينصرف إىل ما مضى من رؤياه يف املنام 

  وعن الثاين

  أن إضجاع االبن وأخذ املدية مع غلبة الظن بأنه مأمور بالذبح بالء مبني 

  وعن الثالث

  أنه إمنا فدى بالذبح بسبب ما كان بتوقعه من األمر بالذبح 
  خ ذلك وبيانه من وجهني سلمنا أنه أمر بالذبح لكن ال نسلم أنه نس

  األول



  أنه كلما قطع موضعا من احللق وتعداه إىل غريه أوصل اهللا تعاىل ما تقدم قطعه 
  فإن قلت حقيقة الذبح قطع مكان خمصوص تبطل معه احلياة 

  قلت بطالن احلياة ليس جزءا من مسمى الذبح ألنه يقال قد ذبح هذا احليوان وإن مل ميت بعد 

  الثاين

مر بالذبح وإن اهللا تعاىل جعل على عنقه صفيحة من حديد فكان إذا أمر ابراهيم عليه السالم السكني مل قيل إنه أ
  يقطع شيئا من احللق 

  سلمنا سالمة دليلكم لكنه معارض بدليل آخر وهو 

أن ذلك يقتضي كون الشخص الواحد مأمورا منهيا عن فعل واحد يف وقت واحد على وجه واحد وذلك حمال 
  ي إليه حمال فاملؤد

  بيان أنه يلزم ذلك ثالثة أوجه 

  أحدها

أن املسألة مفروضة يف هذا املوضع فإنه ملا أمر بكرة بركعتني من الصالة عند غروب الشمس مث هنى وقت الظهر 
عن ركعتني من الصالة عند غروب الشمس فقد تعلق األمر والنهي بشيء واحد يف وقت واحد من وجه واحد حىت 

  شرط من هذه الشرائط مل تكن هي املسألة اليت تنازعنا فيها لو مل يتحقق 

  وثانيها

  أن قوله صلوا عند غيبوبة الشمس غري موضوع 

  إال لألمر بالصالة يف ذلك الوقت لغة وشرعا 
  وقوله ال تصلوا عند غيبوبة الشمس غري موضوع إال للنهي عن الصالة يف ذلك الوقت لغة وشرعا 

  وثالثها

تعلق بغري ما تعلق به األمر لكان ال خيلو إما أن يكون املنهي عنه أمرا يلزم من االنتهاء عنه وقوع هو أن النهي لو 
  اخللل يف متعلق األمر أو ال يلزم ذلك 

فإن كان األول كان املتأخر رافعا املتقدم استلزاما فيلزم توارداألمر والنهي على شيء واحد يف وقت واحد من وجه 
  واحد 

  مل يكن ذلك هي املسألة اليت تنازعنا فيها ألنا  وإن كان الثاين

  توافقنا على أن األمر بالشيء ال مينع من النهي عن شيء آخر ال يلزم من االنتهاء عنه اإلخالل بذلك املأمور 
بيان أن ذلك حمال أن ذلك الفعل يف ذلك الوقت ال بد وأن يكون إما حسنا وإما قبيحا وكيفما كان فإما أن يقال 



  ف ما كان عاملا حباله مث بدا له ذلك فلذلك اختلف األمر والنهي وذلك حمال الستحالة البداء على اهللا تعاىل املكل
  وإما أن يقال أنه كان عاملا حباله فيلزم منه إما األمر بالقبيح أو النهي عن احلسن وذلك أيضا حمال 

  واجلواب

  را به بل كان مأمورا مبجرد املقدمات وهو قد أتى بتمام الدليل على أنه كان مأمورا بالذبح أنه لو مل يكن مأمو

تلك املقدمات فوجب أن حيتاج معها إىل الفدية ألن اآليت باملأمور به جيب خروجه عن العهدة واخلارج عن العهدة ال 
  حيتاج إىل الفداء فبحث وقعت احلاجة إليه علمنا أنه مل يدخل متام املأمور به يف الوجود 

  ب عن قولهوهذا هو اجلوا

كلما قطع موضعا من احللق وتعداه إىل غريه وصل اهللا تعاىل ما تقدم قطعه ألن على هذا التقدير يكون كل املأمور به 
  داخال يف الوجود فوجب أن ال حيتاج معه إىل الفداء 

الم صدقها وعزم وأما قوله تعاىل قد صدقت الرؤيا فغري دال على أنه أتى بكل املأمور به بل يدل على انه عليه الس
  على اإلتيان هبا فأما أنه فعلها بتمامها فليس يف اآلية داللة عليه 

  قوله إن اهللا تعاىل جعل على عنقه صفيحة من حديد 
  قلنا إن اعترفتم بأنه كان مأمورا بنفس الذبح مل جيز ذلك على قولكم وإال فهو تكليف ماال يطاق 

  ود إىل السؤال األول وإن قلتم إنه كان مأمورا باملقدمات فهو ع
  وأما املعارضة فاجلواب عنها من وجهني 

  األول وهو الذي حيسم املنازعة

  أهنا مبنية على القول باحلسن والقبح وحنن ال نقول به 

  الثاين

سلمنا ذلك ولكنا نقول كما حيسن األمر بالشيء والنهي عن الشيء حلكمة تتولد من املامور به واملنهي عنه فقد 
  ضا حلكمة تتولد من نفس األمر والنهي فإن حيسنان أي

السيد قد يقول لعبده إذهب إىل القرية غدا راجال ويكون غرضه من ذلك حصول الرياضة له يف احلال وعزمه على 
  أداء ذلك الفعل وتوطني النفس عليه مع علمه بأنه سريفع عنه غدا ذلك التكليف 

  ا كان املأمور به منشأ املصلحة واألمر به أيضا منشأ املصلحة وإذا ثبت هذا فنقول أألمر بالفعل إمنا حيسن إذ
  فأما إذا كان املأمور به منشأ املصلحة لكن األمر به ال يكون منشأ املصلحة مل يكن األمر به حسنا 

وعند هذا يظهر اجلواب عما قالوه ألنه حني أمر بالفعل كان املأمور به منشأ املصلحة وكان األمر به أيضا منشأ 
  ملصلحة فال جرم حسن األمر به ا



  ويف الوقت الثاين بقي املأمور به منشأ املصلحة لكن ما بقي األمر به منشأ املصلحة فال جرم حسن النهي عنه 
  فإن قلت ملا بقي الفعل منشأ املصلحة كما كان فالنهي عنه يكون منعا عن منشأ املصلحة وذلك غري جائز 

اشتماله على جهة واحدة من جهات املفسدة فها هنا املأمور به وإن بقي منشأ قلت إنه يكفي يف املنع عن الشيء 
املصلحة إال أن األمر به واحلث عليه ملا صار منشأ املفسدة كان األمر به وأن كان حسنا نظرا إىل املأمور به لكنه 

  قبيح نظرا إىل نفس األمر وذلك كاف يف قبحه واهللا أعلم 

  املسألة السابعة

  لشيء ال إىل بدل خالفا لقوم جيوز نسخ ا

  لنا

  أنه نسخ تقدمي الصدقة بني يدي مناجاة الرسول عليه الصالةوالسالم ال إىل بدل 

  احتجوا بقوله تعاىل ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها

  واجلواب 
  م ذكر يف اآلية أن نسخ اآلية يفيد نسخ لفظها وهلذا قال نأت خبري منها أو مثلها فليس لنسخ احلك

سلمنا أن املراد نسخ احلكم لكن مل ال جيوز أن يقال إن نفي ذلك احلكم وإسقاط التعبد به خري من ثبوته يف ذلك 
  الوقت واهللا أعلم 

  املسألة الثامنة

  جيوز نسخ الشيء إىل ما هو أثقل منه خالفا لبعض أهل الظاهر 

  لنا

الفدية بتعيني الصوم نسخا وهو أشق وإزالة احلبس يف البيوت إىل اجللد أن املسلمني مسوا إزالة التخيري بني الصوم و
والرجم نسخا وأمر الصحابة بترك القتال مث أمرهم بنصب القتال مع التشديد بثبات الواحد للعشرة وحرم اخلمر 

خ صوم عاشوراء ونكاح املتعة بعد إطالقهما ونسخ جواز تأخري الصالة عند اخلوف إىل إجياهبا يف أثناء القتال ونس
  بصوم رمضان وكانت الصالة ركعتني عند قوم فنسخت بأربع يف احلضر 

  احتجوا بقوله تعاىل نأت خبري منها

  واخلري ما هو أخف علينا 
  وبقوله تعاىل يرد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر 



  واجلواب عن األول 
  أن نقول بل اخلري ما هو أكثر ثوابا وأصلح لنا 

  وإن كان أثقل يف احلال  يف املعاد

  وعن الثاين

  أنه حممول على اليسر يف اآلخرة حىت ال يتطرق إليها ختصيصات غري حمصورة 

  املسألة التاسعة

جيوز نسخ التالوة دون احلكم وبالعكس ألن التالوة واحلكم عبادتان منفصلتان وكل ما كان كذلك فإنه غري 
أن يصري أحدمها مفسدة دون اآلخر وتكون الفائدة يف بقاء التالوة دون مستبعد يف العقل أن يصريا معا مفسدتني أو 

  احلكم ما حيصل من العلم بأن اهللا تعاىل أزال مثل هذا احلكم رمحة منه على عباده 

وقد نسخ اهللا تعاىل احلكم دون التالوة يف قوله تعاىل متاعا إىل احلول غري إخراج بقوله تعاىل يتربصن بأنفسهن أربعة 
  وعشرا  أشهر

  والتالوة دون احلكم فيما يروى من قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة نكاال من اهللا 

  وعن أنس رضي اهللا عنه إنه نزل يف قتلى بئر معونة بلغوا إخواننا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا 

  فإنه كفر بكم  وعن أيب بكر رضي اهللا عنه كنا نقرأ يف القران ال ترغبوا عن آبائكم
واحلكم والتالوة معا وهو ما يروى عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت كان فيما أنزل اهللا تعاىل عشر رضعات 

  حمرمات فنسخن خبمس 

  وروي أن سورة األحزاب كانت تعدل سورة البقرة 

  املسألة العاشرة

  ك ال يتطرق إليه النسخ اخلرب إما أن يكون خربا عما الجيوز تغريه كقولنا العامل حمدث وذل
أو عما جيوز تغريه وهو إما أن يكون ماضيا أو مستقبال واملستقبل إما أن يكون وعدا أو وعيدا أوخربا عن حكم 

  كاخلرب عن وجوب احلج وجيوز النسخ يف الكل 

  وقال أبو علي وأبو هاشم ال جيوز النسخ يف شيء منه وهو قول أكثر املتقدمني 

  لنا



ن عن أمر ماض كقوله عمرت نوحا ألف سنة جاز أن يبني من بعده أنه أراد ألف سنة إال مخسني أن اخلرب إذا كا
  عاما 

  وإن كان خربا مستقبال وكان وعدا أو وعيدا كقلوه ألعذبن الزاين أبدا فيجوز أن يبني من بعد أنه أراد ألف سنة 
  له لألوقات املستقبلة فيصح إطالق الكل وإن كان خربا عن حكم الفعل يف املستقبل كان اخلرب كاألمر يف تناو

  مع أن املراد بعض ما تناوله مبوضوعه 
  فثبت أن حكم النسخ يف اخلرب كهو يف األمر 

  احتجوا بوجهني

  األول 
  أن دخول النسخ يف اخلرب يوهم أنه كان كاذبا 

  والثاين

  علوم أنه لو قال ذلك كان كذبا أنه لو جاز نسخ اخلرب جلاز أن يقول أهلك اهللا عادا مث يقول ما أهلكهم وم

  واجلواب عن األول

  أن دخول النسخ على األمر يوهم البداء أيضا فإن 

  قالوا ال يوهم ألن النهي إمنا دل على أن األمر مل يتناول ذلك الوقت 
  قلنا وها هنا أيضا ال يوهم الكذب ألن الناسخ يدل على أن اخلرب ما تناول تلك الصورة 

  وعن الثاين

  الكهم غري متكرر إلهنم ال يهلكون إال مرة واحدة فقط أن إه
  فقوله ما أهلكهم رفع لتلك املرة فيلزم الكذب 

وأماإن أراد بقوله ما أهلكهم أنه ما أهلك بعضهم كان ذلك ختصيصا باألشخاص ال باألزمان فلم يكن نسخا واهللا 
  أعلم 

  املسألة احلادية عشرة

  عل أبدا جيوز نسخه خالفا لقوم إذا قال اهللا تعاىل افعلوا هذا الف

  لنا وجهان



  األول 
أن لفظ التأبيد يف تناوله جلميع األزمان املستقبلة كلفظ العموم يف تناوله جلميع األعيان فإذا جاز أحد التخصيصني 

  فكذا 

  الثاين

  واجلامع هو احلكمة الداعية إىل جواز التخصيص 
  الثاين 

ى سبيل الدوام والتأبيد ال يدل إال على الدوام فكان التأبيد شرطا إلمكان أن شرط النسخ أن يرد على ما أمر به عل
  النسخ وشرط الشيء ال ينافيه 

  احتجوا بأمرين

  األول 
أن قوله أفعلوا أبدا قائم مقام قوله افعلوا يف هذا الوقت ويف ذلك وذاك إىل أن يذكر األوقات كلها ولو ذكر على 

  ذكر بلفظ التأبيد هذا الوجه مل جيز النسخ فكذا إذا 

  الثاين

  لو جاز نسخ ما ورد بلفظ التأبيد مل يكن لنا طريق إىل العلم بدوام التكليف 

  واجلواب عن األول

  أن ذلك مينع من النسخ كله ألن املنسوخ ال بد من كونه لفظا يفيد الدوام إما بصرحيه وإما مبعناه 

  ا وال جيوز جائين زيد وعمر وبكر وما جاءين زيد مث إنه ينتقض بأنه جيوز أن يقال جاءين الناس إال زيد
  مث الفرق ما حققناه يف مسألة أن للعموم صيغة 

  وعن الثاين 
  أن لفظ التأبيد يفيد ظن االستمرار لكن القطع به ال حيصل إال من القرائن واهللا أعلم 

  القسم الثاين يف الناسخ واملنسوخ وفيه مسائل

  املسألة األوىل 
  نة يقع على أربعة أوجه نسخ السنة بالس

  األول نسخ السنة املقطوعة بالسنة املقطوعة



  والثاين 
  نسخ خرب الواحد خبرب الواحد كقوله عليه الصالة و السالم 

  كنت هنيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها 
  وقال يف شارب اخلمر فإن شرهبا الرابعة فاقتلوه مث محل إليه من شرهبا الرابعة فلم يقتله 

  ثالثوال

  نسخ خرب الواحد باخلرب املقطوع وال شك فيه 

  والرابع

  نسخ اخلرب املتواتر وهو جائز يف العقل غري واقع يف السمع عند األكثرين خالفا لبعض أهل الظاهر 

  لنا

أن الصحابة رضي اهللا عنهم كانت تترك خرب الواحد إذا رفع حكم الكتاب قال عمر رضي اهللا عنه الندع كتاب 
  نبينا لقول امرأة ال ندري أصدقت أم كذبت  ربنا وسنة

وهذا االستدالل ضعيف ألنا نقول هب أن هذا احلديث دل على أهنم ما قبلوا ذلك اخلرب يف نسخ املتواتر فكيف 
  يدل على إمجاعهم على أهنم ما قبلوا خربا من أخبار اآلحاد يف نسخ املتواتر 

  واحتج اهل الظاهر بوجوه

  األول 
  املتواتر باآلحاد فجاز نسخه به واجلامع دفع الضرر املظنون أنه جاز ختصيص 

  الثاين 
  أن خرب الواحد دليل من أدلة الشرع فإذا صار معارضا حلكم املتواتر وجب تقدمي املتأخر قياسا على سائر األدلة 

  الثالث

  أن نسخ الكتاب وقع بأخبار اآلحاد من وجوه 

  احدها

 حمرما على طاعم يطعمه اآلية منسوخ مبا روي باآلحاد أن النيب صلى اهللا عليه قوله تعاىل قل ال أجد فيما أوحي إيل
  و سلم هنى عن أكل كل ذي ناب من السباع وثانيها قوله تعاىل وأحل لكم ما وراء ذلكم 



  منسوخ مبا روي باآلحاد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها 

  وثالثها

قوله تعاىل كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني باملعروف منسوخ مبا روي 
  باآلحاد من قوله عليه الصالة و السالم ال وصية لوارث 

  ورابعها

اخلرب  أن اجلمع بني وضع احلمل واملدة منسوخ بأحد األجلني وإذا ثبت نسخ الكتاب خبرب الواحد وجب جواز نسخ
  املتواتر ألنه ال قائل بالفرق 

  الرابع

  أن أهل قبا قبلوا نسخ القبلة خبرب الواحد ومل ينكر الرسول عليه الصالة و السالم ذلك 

  اخلامس

  أنه عليه الصالة و السالم كان ينفذ آحاد الوالة إىل األطراف وكانوا يبلغون الناسخ واملنسوخ 

  واجلواب عن األول

خ والتخصيص واقع بإمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم وللخصم أن مينع وجود هذا اإلمجاع كما أن الفرق بني النس
  سبق 

  وعن الثاين

  أن املتواتر مقطوع يف متنه واآلحاد ليس كذلك فلم ال جيوز أن يكون هذا التفاوت مانعا من ترجيح خرب الواحد 
ا يتناول املوحى إليه إىل تلك الغاية وال يتناول ما بعد وأما اآليات فقوله تعاىل قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما إمن

  ذلك فلم يكن النهي الوارد بعده نسخا 

  وعن الثانية

  أنا إمنا خصصنا قوله تعاىل وأحل لكم ما وراء ذلكم بقوله عليه الصالة و السالم ال تنكح املرأة على عمتها لتلقي 

  ن اخلرب مقارنا فقبلوه خمصصا ال ناسخا األمة هذا احلديث بالقبول وأيضا غري ممتنع أن يكو

  وعن الثالثة



أنه جيوز أن يصدر اإلمجاع عن خرب مث ال ينقل ذلك اخلرب أصال استغناء باإلمجاع عنه وإذا جاز ذلك فاألوىل أن جيوز 
  أن يصدر إمجاعهم عن خرب مث يضعف نقله استغناء باإلمجاع عنه 

  مقطوعا به عندهم  وإذا كان كذلك مل ميتنع ان يكون هذا اخلرب

  مث يضعف نقله إلمجاعهم على العمل مبوجبه 

  وهذا هو اجلواب أيضا عن الرابعة

  واجلواب عن احلجة الرابعة 
لعل رسول اهللا عليه الصالة و السالم أخربهم بذلك قبل وقوع الواقعة فلهذا قبلوا خرب الواحد أو لعله انضم إليه 

  من القرائن 

  سجد قريبا من الرسول عليه الصالة و السالم وارتفاع الضجة يف ذلك ما أفاد العلم حنو كون امل

  واجلواب عن احلجة اخلامسة

  أنا سنبني ضعفها يف باب خرب الواحد إن شاء اهللا تعاىل 

  املسألة الثانية

  قال األكثرون جيوز نسخ الكتاب ودليله ما ذكرناه يف الرد على أيب مسلم األصفهاين 
  بقي ها هنا أمران 

  دمهااح

  أنه جيوز نسخ السنة بالقرآن وهو أيضا واقع 
  وقال الشافعي رضي اهللا عنه ال جيوز 

  احتج املثبتون بأمور

  أحدها 
أن التوجه إىل بيت املقدس كان واجبا يف االبتداء بالسنة ألنه ليس يف القرآن ما يتوهم كونه دليلال عليه إال قوله 

  يدل عليه ألهنا تقتضي التخيري بني اجلهات  تعاىل فأينما تولوا فثم وجه اهللا وذلك ال
ولقائل أن يقول مل ال جيوز أن يقال التوجه إىل بيت املقدس وقع يف األصل بالكتاب إال أنه نسخت تالوته كما نسخ 

  حكمه فإنه ال دليل مينع من هذا التجويز 
أيضا بالسنة وليس من حيث ثبت  سلمنا أن التوجه إىل بيت املقدس وقع بالسنة فلم ال جيوز أن يقال وقع نسخه



التوجه إىل الكعبة بالكتاب ما يوجب أن يكون التحويل عن بيت املقدس بالكتاب ألن الظاهر أنه حول عن بيت 
  املقدس مث 

أمر بالتوجه إىل الكعبة وهلذا كان يقلب وجهه يف السماء ال لوجه سوى أنه قد حول عن اجلهة اليت كان يتوجه 
مر به من بعد فأمر بالتوجه إىل الكعبة فإن مل يكن ذلك هو الظاهر فهو جموز وهذا كاف يف املنع إليها وينتظر ما يؤ
  من من االستدالل 

  وثانيها

  قوله تعاىل فاآلن باشروهن وابتغوا ما كتب اهللا لكم وهو نسخ حترمي املباشرة وليس لتحرمي يف القرآن 
  وثالثها 

  م عاشوراء ثابتا بالسنة نسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان وكان صو
  ورابعها 

  صالة اخلوف وردت يف القرآن ناسخة ملا ثبت بالسنة 

من جواز تأخريها إىل اجنالء القتال حىت قال عليه الصالة و السالم يوم اخلندق حشى اهللا قبورهم نارا حلبسهم عن 
  الصالة 

  وخامسها

   صلى اهللا عليه و سلم من العهد والصلح قوله تعاىل فال ترجعوهن إىل الكفار نسخ ملا قرره رسول اهللا
  واعلم أن السؤالني املذكورين واردان يف الكل 

  ومن اجلهال من قدح يف هذين السؤالني وقال ال حاجة بنا إىل تقدير سنة خافية مندرسة وال ضرورة فلم نقدرمها 

  عنها مل يتم دليله وهذا جهل عظيم ألن املستدل ال بد له من تصحيح مقدماته بالداللة فإذا عجز 

  واحتج الشافعي رضي اهللا عنه بقوله تعاىل لتبني للناس ما نزل إليهم وهذا

يدل على أن كالمه بيان للقرآن والناسخ بيان للمنسوخ فلو كان القرآن ناسخا للسنة لكان القرآن بيانا للسنة 
  فيلزم كون كل واحد منهما بيانا لآلخر 

  واجلواب 
ني للناس ما نزل إليهم دليل على أنه ال يتكلم إال بالبيان كما أنك إذا قلت إذا دخلت الدار ليس يف قوله تعاىل لتب

  ال أسلم على زيد ليس فيه أنك ال تفعل فعال آخر 



سلمنا أن السنة كلها بيان لكن البيان هو اإلبالغ ومحله على هذا أوىل ألنه عام يف كل القرآن أما محله على بيان 
ببعض ما أنزل وهو ما كان جممال أو عاما خمصوصا ومحل اللفظ على ما يطابق الظاهر أوىل من املراد فهو ختصيص 

  محله على ما يوجب ترك الظاهر واهللا أعلم 

  املسألة الثالثة

  نسخ الكتاب بالسنة املتواترة جائز وواقع 
  وقال الشافعي رضي اهللا عنه مل يقع 

  احتج املثبتون بصور

  أحداها 
على الزانية احلبس يف البيوت لقوله تعاىل فامسكوهن يف البيوت حىت يتوفاهن املوت مث إن اهللا أنه كان الواجب 

  تعاىل نسخ ذلك بآية اجللد مث إنه صلى اهللا عليه و سلم نسخ اجللد بالرجم 
  فإن قلت بل نسخ ذلك مبا كان قرآنا وهو قوله الشيخ والشيخة إذ زنيا فارمجومها البته 

  قرآنا ويدل عليه أن عمر  قلت إن ذلك مل يكن

رضي اهللا عنه قال لوال أن يقول الناس إن عمر زاد يف كتاب اهللا شيئا ألحلقت ذلك باملصحف ولو كان ذلك قرآنا 
  يف احلال أو كان مث نسخ ملا قال ذلك 

 عنه ولقائل أن يقول ملا نسخ اهللا تعاىل تالوته وحكم بإخراجه من املصحف كفى ذلك يف صحة قول عمر رضي اهللا
  ومل يلزم منه القطع بأنه مل يكن البتة قرآنا 

  وثانيها

نسخ الوصية لألقربني بقوله عليه السالم ال وصية لوارث ألن آية املواريث ال متنع الوصية إذ اجلمع ممكن وهذا 
  ألن ضعيف ألن كون املرياث حقا للوارث مينعه من صرفه إىل الوصية فثبت أن آية املرياث مانعة من الوصية و

قوله صلى اهللا عليه و سلم ال وصية لوارث خرب واحد إذ لو قلنا إنه كان متواترا لوجب أن يكون اآلن متواترا ألنه 
خرب يف واقعة مهمة تتوفر الدواعي على نقله وما كان كذلك وجب بقاؤه متواترا وحيث مل يبق اآلن متواترا علمنا 

ية صارت منسوخة به يقتضي نسخ القرآن خبرب الواحد وإنه غري جائز أنه ما كان متواترا يف األصل فالقول بأن اآل
  باإلمجاع 

  واحتج الشافعي رضي اهللا عنه بأمور

  األول 
  قوله تعاىل ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها 



  واالستدالل من وجوه أربعة 

  أحدها

يفيد أنه تعاىل يأيت مبا هو من جنسه كما إذا قال  أنه تعاىل أخرب أن ما ينسخه من اآليات يأت خبري منه وذلك
  لإلنسان ما أخذ منك من ثوب آتك خبري منه أنه يأتيه بثوب من جنسه خري منه 

  وأذا ثبت أنه ال بد وأن يكون من جنسه فجنس القرآن قرآن 

  وثانيها

القرآن الذي هو كالم اهللا تعاىل دون  أن قوله تعاىل نأت خبري منها يفيد أنه هو املتفرد باإلتيان بذلك اخلري وذلك هو
  السنة اليت يأيت هبا الرسول عليه السالم 

  وثالثها

  أن قوله تعاىل نأت خبري منها يفيد أن املأيت به خري من اآلية والسنة 

  ال تكون خريا من القرآن 

  ورابعها

نها هو املختص بالقدرة على إنزاله أنه تعاىل قال أمل تعلم أن اهللا على كل شيء قدير دل على أن الذي يأيت خبري م
  وهذا هو القرآن دون غريه 

  الثاين

  قوله تعاىل لتبني للناس ما نزل إليهم فوصفه بأنه مبني للقرآن ونسخ العبادة رفعها ورفعها ضد بياهنا 

  الثالث

  قوله تعاىل وإذا بدلنا آية مكان آية أخرب 

  تعاىل بأنه هو الذي يبدل اآلية باآلية 

  الرابع

ه تعاىل حكى عن املشركني أهنم قالوا عند تبديل اآلية باآلية إمنا أنت مفتر مث إنه تعاىل أزال هذا اإلهبام بقوله قل أن
  نزله روح القدس من ربك وهذا يقتضي أن مامل ينزله روح القدس من ربه ال يكون مزيال لإلهبام 



  اخلامس

هذا أو بدله قل ما يكون يل أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع قوله تعاىل قال الذين ال يرجون لقاءنا ائت بقرآن غري 
  إال ما يوحى إيل وهذا يدل على أن القرآن ال تنسخه السنة 

  السادس

  أن ذلك يوجب التهمة والنفرة 

  واجلواب عن الوجوه

  اليت متسكوا هبا يف اآلية األوىل بوجه عام مث مبا خيص كل واحد من تلك الوجوه 

  قوله تعاىل نأت خبري منها ليس فيه أما العام فهو أن

أن ذلك اخلري جيب أن يكون ناسخا بل ال ميتنع أن يكون ذلك اخلري شيئا مغايرا للناسخ حيصل بعد حصول النسخ 
والذي يدل على حتقق هذا االحتمال أن هذه اآلية صرحية يف أن اإلتيان بذلك اخلري مرتب على نسخ اآلية األوىل 

  ة مرتبا على اإلتيان بذلك اخلري لزم ترتب كل فلو كان نسخ تلك اآلي

  واحد منهما على اآلخر وهو دور 

  وأما الوجوه اخلاصة

  فاجلواب عن األول 
ال نسلم أن ذلك اخلري ال بد وأن يكون من جنس اآلية املنسوخة فليس تعلقهم باملثال الذي ذكروه أوىل من مثال 

يل ألقه خبري منه يف أنه ال يقتضي أن الذي يلقاه به من جنس احلمد آخر وهو أن يقول القائل من يلقين حبمد وثناءمج
  والثناء أو من قبيل املنحة والعطاء 

  وعن الثاين

  وهو أن قوله نأت خبري منها يفيد أنه هو املتفرد باإلتيان بذلك اخلري أن نقول 

  ما هو اهللا تعاىل املراد باإلتيان شرع احلكم وإلزامه والسنة يف ذلك كالقرآن يف أن املثبت هل

  وعن الثالث

وهو قوله السنة ال تكون خريا من القرآن أن نقول إذا كان املراد باخلري األصلح يف التكليف واألنفع يف الثواب مل 
  ميتنع أن يكون مضمون السنة خريا من مضمون اآلية 



  وعن الرابع

  ين فاهللا تعاىل هو املتفرد به أن النسخ رفع احلكم سواء ظهر ذلك بالقرآن أو بالسنة وعلى التقدير

  واجلواب عن احلجة الثانية

  أن النسخ ال ينايف البيان ألنه ختصيص للحكم باألزمان 

  كما أن التخصيص ختصيص للحكم باألعيان 

  واجلواب عن احلجة الثالثة

  أن الناسخ سواء كان قرآنا أو خربا فاملبدل يف احلقيقة هو اهللا تعاىل 

  ابعةواجلواب عن احلجة الر

أن من يتهم الرسول عليه الصالة و السالم فإمنا يتهمه ألنه يشك يف نبوته ومن تكن هذه حاله فالنيب عليه الصالة و 
  السالم مفتر عنده سواء نسخ الكتاب بالكتاب أو بالسنة واملزيل هلذه التهمة التمسك مبعجزاته 

  واجلواب عن احلجة اخلامسة

  ا أو بدله وهي قوله تعاىل ائت بقرآن غري هذ
  أنه يدل على أنه عليه الصالة و السالم ال ينسخ إال بوحي وال يدل على أن الوحي ال يكون إال قرآنا 

  واجلواب عن احلجة السادسة

  أن النفرة زائلة بالدليل الدال على أنه ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى واهللا أعلم 

  املسألة الرابعة

  اسخا يف كون اإلمجاع منسوخا ون
اإلمجاع إمنا ينعقد دليال بعد وفاة الرسول عليه الصالة و السالم ألنه ما دام عليه الصالة و السالم حيا مل ينعقد 
اإلمجاع من دونه ألنه صلى اهللا عليه و سلم سيد املؤمنني ومىت وجد قوله عليه الصالة و السالم فال عربة بقول 

  وفاة الرسول عليه الصالة و السالم غريه فإذن اإلمجاع إمنا ينعقد دليال بعد 
  إذا ثبت هذا فنقول 

  لو انتسخ اإلمجاع لكان انتساخه إما بالكتاب أو بالسنة أو باإلمجاع أو بالقياس الكل باطل 



أما بالكتاب والسنة فألنه ال خيلو إما أن يقال إهنما كانا موجودين وقت انعقاد ذلك اإلمجاع أو ما كانا موجودين 
  ت يف ذلك الوق

  فإن كانا موجودين مع أن األمة حكمت على خالفهما كانت األمة جممعة على اخلطأ ذاهبة عن احلق وإنه غري جائز 
وإن مل يكونا موجودين استحال حدوثهما بعد ذلك الستحالة أن حيدث كتاب أو سنة بعد وفاة الرسول عليه 

  الصالة و السالم 
ثاين إما أن يكون ال عن دليل أو عن دليل فإن مل يكن عن دليل كان ذلك وأما باإلمجاع فألن انعقاد هذا اإلمجاع ال

  إمجاعا على اخلطأ وإنه غري جائز 

  وإن كان عن دليل عاد التقسيم األول من أن يقال إن ذلك الدليل 
  إما أن يكون حال انعقاد اإلمجاع األول أو حدث بعده وقد بينا فساد هذين القسمني 

إذا اختلفت على قولني فقد جوزت للعامي أن يأخذ بأيهما شاء مث إذا اتفقت بعذ ذلك  فإن قلت أليس أن األمة
  على أحدمها فقد منعت العامي من األخذ بذلك القول الثاين فها هنا اإلمجاع الثاين ناسخ حلكم اإلمجاع األول 

أحد القولني فكان اإلمجاع  قلت األمة إمنا جوزت للعامي األخذ بأي القولني شاء بشرط أن ال حيصل اإلمجاع على
  األول 

مشروطا هبذا الشرط فإذا وجد اإلمجاع فقد زال شرط اإلمجاع األول فانتفى اإلمجاع األول النتفاء شرطه ال ألن 
  الثاين نسخه 

  وأما بالقياس فألن شرط صحة القياس عدم اإلمجاع فإذا وجد اإلمجاع مل يكن القياس صحيحا فلم جيز نسخه به 
  اإلمجاع ناسخا فقد جوزه عيسى بن أبان وأما كون 

  واحلق أنه ال جيوز 

  لنا

  أن املنسوخ باإلمجاع إما أن يكون نصا أو إمجاعا أو قياسا 

  واألول يقتضي وقوع اإلمجاع على خالف النص وخالف

  النص خطأ واإلمجاع ال يكون خطأ 

  ألولوالثاين أيضا باطل ألن اإلمجاع املتأخر إما أن يقتضي أن اإلمجاع ا

  حني وقع وقع خطأ أو يقتضي أنه كان صوابا ولكن إىل هذه الغاية 
  واألول باطل ألن اإلمجاع ال يكون خطأ ولو جاز ذلك ملا كان املنسوخ به أوىل من الناسخ 

وإن كان صوابا حني وقع ولكن كان مؤقتا فال خيلو ذلك اإلمجاع املتقدم املفيد للحكم املؤقت من أن يكون مطلقا 
  قتا أو مؤ



  فإن كان مطلقا استحال أن يفيد احلكم مؤقتا 
  وإن كان مؤقتا إىل غاية فذلك اإلمجاع ينتهي عند حصول تلك الغاية بنفسه فال يكون اإلمجاع املتأخر رافعا له 

  والثالث باطل ألن هذه املسألة ال تتصور إال إذا اقتضي القياس حكما مث

  زول حكم ذلك القياس بعد ثبوته لتراخي اإلمجاع أمجعوا على خالف حكم ذلك القياس فحينئذ ي

عنه وهذا حمال ألن شرط صحة القياس عدم اإلمجاع فإذا وجد اإلمجاع فقد زال شرط صحة القياس وزوال احلكم 
  لزوال شرطه ال يكون نسخا 

  املسألة اخلامسة

  يف كون القياس منسوخا وناسخا 
  يف زمان حياة الرسول عليه الصالة و السالم أو بعد وفاته  أما كونه منسوخا فنقول نسخ القياس إما أن يكون

  فإن كان حال حياته فال ميتنع رفعه بالنص أو باإلمجاع أو بالقياس 
أما بالنص فبأن ينص الرسول عليه الصالة و السالم يف الفرع على خالف احلكم الذي يقتضيه القياس بعد استقرار 

  التعبد بالقياس 
  إذا اختلفت األمة على قولني  وأما باإلمجاع فألنه

  قياسا مث أمجعوا على أحد القولني كان إمجاعهم على أحد القولني رافعا حلكم القياس الذي اقتضاه القول اآلخر 
وأما بالقياس فبأن ينص يف صورة على خالف ذلك احلكم وجيعله معلال بعلة موجودة يف ذلك الفرع وتكون أمارة 

الوصف للحكم األول يف األصل األول ويكون كل ذلك بعد استقرار التعبد بالقياس  عليتها أقوى من أمارة علية
  األول 

  وأما بعد وفاة الرسول عليه الصالة و السالم فإنه جيوز نسخه يف املعىن وإن كان ذلك ال يسمى نسخا يف اللفظ 

د فحرم شيئا بقياس مث ظفر بعذ أما بالنص فكما إذا اجتهد إنسان يف طلب النصوص مث مل يظفر بشيء أصال مث اجته
  ذلك بنص أو إمجاع أو قياس أقوى من القياس األول على خالفه 

فإن قلنا كل جمتهد مصيب كان هذا الوجدان ناسخا حلكم القياس األول لكنه ال يسمى ناسخا ألن القياس إمنا 
  يكون معموال به بشرط أن ال يعارضه شيء من ذلك 

  القياس األول متعبدا به فلم يكن النص الذي وجده أخرا ناسخا لذلك القياس  وإن قلنا املصيب واحد مل يكن
  وأما كون القياس ناسخا فهو إما أن ينسخ كتابا أو سنة أو امجاعا أو قياسا واألقسام الثالثة األول باطلة باإلمجاع 

  وأما الرابع وهو كونه ناسخا لقياس آخر فقد تقدم القول فيه واهللا أعلم

  لسادسةاملسألة ا



  يف كون الفحوى منسوخا وناسخا 
  أما كونه منسوخا فقد اتفقوا على جواز نسخ األصل والفحوى معا 

  وأما نسخ األصل وحده فإنه يقتضي نسخ الفحوى ألن الفحوى تبع األصل وإذا زال املتبوع زال التبع ال حمالة 
ه ال جيوز قال ألن فحوى القول ال يرتفع مع بقاء وأما نسخ الفحوى مع بقاء األصل فاختيار أيب احلسني رمحه اهللا أن

  األصل إال وينتقض الغرض ألنه إذا حرم علينا التأفيف على سبيل اإلعظام لألبوين كانت إباحة ضرهبما 

  نقضا للغرض 
  وأما كونه ناسخا فمتفق عليه ألن داللته إن كانت لفظية فال كالم 

  حمالة واهللا أعلم وإن كانت عقلية فهي يقينية فتقتضي النسخ ال 

  القسم الثالث فيما ظن أنه ناسخ وليس كذلك وفيه مسائل

  املسألة األوىل 
  اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات ال يكون نسخا للعبادات وال زيادة صالة على الصلوات 

ى الصلوات والصالة وإمنا جعل أهل العراق زيادة صالة على الصلوات اخلمس نسخا لقوله تعاىل حافظوا عل
  الوسطى وقوموا هللا قانتني ألنه جيعل ما كان وسطى غري وسطى 

  فقيل هلم ينبغي أن تكون زياردة عبادة على آخر العبادات نسخا 

ألنه جيعل العبادة األخرية غري أخرية ولو كان عدد كل الواجبات قبل الزيادة عشرة فبعد الزيادة ال يبقى ذلك 
  فيكون نسخا 

ادة اليت ال تكون كذلك فقد اختلفوا فيها فمذهب الشافعي رضي اهللا عنه أهنا ليست نسخا وهو قول أيب أما الزي
  علي وأيب هاشم 

  وقالت احلنفية إهنا نسخ 
  ومنهم من فصل ونذكر فيه وجهني 

  أحدمها

  ال فال أن النص إن أفاد من جهة دليل اخلطاب أو الشرط خالف ما أفادته الزيادة كانت الزيادة نسخا وإ

  وثانيهما

قول القاضي عبداجلبار إن كانت الزيادة قد غريت املزيد عليه تغيريا شديدا حىت صار املزيد عليه لو فعل بعد 
الزيادة على حد ما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه ووجب استئنافه فإنه يكون نسخا حنو زيادة ركعة على 

  ركعتني 
ما كان يفعل قبل الزيادة صح فعله واعتد به ومل يلزم استئناف فعله وإمنا يلزم  وإن كان املزيد عليه لو فعل على حد



  أن يضم إليه غريه مل يكن نسخا حنو زيادة التغريب على اجللد وزيادة عشرين على حد القذف 
  واعلم أن أليب احلسني البصري رمحه اهللا طريقة يف 

  هذه املسألة هي أحسن من كل ما قيل فيها فقال 
  يف هذه املسألة يتعلق بأمور ثالثة  النظر

  أحدها

  أن الزيادة على النص هل تقتضي زوال أمر أم ال 
  واحلق أنه يقتضيه ألن إثبات كل شيء ال أقل من أن يقتضي زوال عدمه الذي كان 

  وثانيها

  أن هذه اإلزالة هل تسمى نسخا 
الزيادة متراخية عنه مسيت تلك اإلزالة واحلق أن الذي يزول بسبب هذه الزيادة إن كان حكما شرعيا وكانت 

  نسخا 
  وإن كان حكما عقليا وهو الرباءة األصلية مل تسم تلك اإلزالة نسخا 

  وثالثها

  أنه هل جتوز الزيادة علىالنص خبرب الواحد والقياس أم ال 

جي كما لو قيل خرب واحلق أنه إن كان الزائل حكم العقل وهو الرباءة األصلية جاز ذلك إال أن مينع منه مانع خار
الواحد ال يكون حجة فيما تعم به البلوى والقياس ال يكون حجة يف احلدود والكفارات إال أن هده املوانع ال تعلق 

  هلا بالنسخ من حيث هو نسخ 
وأما إن كان احلكم الزائل شرعيا فلينظر يف دليل الزيادة فإن كان حبيث جيوز أن يكون ناسخا لدليل احلكم الزائل 

  ز إثبات الزيادة وإال فال جا
  فهذا حظ البحث األصويل ولنحقق ذلك يف املسائل الفقهية املفرعة على هذا األصل وهي مثانية 

  احلكم األول

زيادة التغريب أو زيادة عشرين على جلد مثانني ال يزيل إال نفي وجوب ما زاد على الثمانني وهذا النفي غري معلوم 
قدر مشترك بني إجياب الثمانني مع نفي الزائد وبني إجيابه مع ثبوت الزيادة وما به بالشرع ألن إجياب الثمانني 

االشتراك ال إشعار له مبا به االمتياز فإجياب الثمانني ال إشعار له البتة بالزائد ال نفيا وال إثباتا إال أن نفي الزيادة 
  دليل شرعي  معلوم بالعقل فإن الرباءة األصلية معلومة بالعقل ومل ينقلنا عنه

  وإذا كان ذلك حكما عقليا جاز قبول خرب الواحد والقياس فيه إال أن مينع مانع سوى النسخ 



وأما كون الثمانني وحدها جمزية وكوهنا وحدها كمال احلد وتعليق رد الشهادة عليها فكل ذلك تابع لنفي وجوب 
  الزيادة فلما كان ذلك النفي معلوما بالعقل 

د والقياس فيه فكما أن الفروض لو كانت مخسا لتوقف على أدائها اخلروج عن عهدة التكليف جاز قبول خرب الواح
وقبول الشهادة فلو زيد فيها شيء آخر لتوقف اخلروج عن عهدة التكليف وقبول الشهادة على أداء ذلك اجملموع 

  مع أنه جيوز إثباته خبرب الواحد والقياس فكذا ها هنا 
لثمانون كمال احلد وعليها وحدها يتعلق رد الشهادة مل نقبل يف الزيادة ها هنا خرب الواحد أما لو قال اهللا تعاىل ا

  والقياس ألن نفي وجوب الزيادة ثبت بدليل شرعي متواتر 
وأيضا لو كان إجياب الثمانني يقتضي على سبيل املفهوم نفي الزائد وثبت أن مفهوم املتواتر ال جيوز نسخه خبرب 

  كنا ال نثبت ذلك خبرب الواحد والقياس الواحد والقياس ل

  احلكم الثاين

  تقييد الرقبة باإلميان 
هو يف معىن التخصيص ألنه خيرج عتق الكافرة من اخلطاب فإن كان املقتضي هلذا التقييد خرب واحد أو قياسا وكان 

النسخ بعينه فلم يقبل فيه متراخيا مل يقبل ألن عموم الكتاب أجاز عتق الكافرة فتأخري حظر عتقها يف الكفارة هو 
  خرب واحد وال قياس 

  وإن كانا متقارنني فهو ختصيص والتخصيص خبرب الواحد والقياس جيوز 

  احلكم الثالث

  إذا قطعت يد السارق وإحدى رجليه مث سرق فإباحة قطع رجله األخرى رفع حلظر قطعها وذلك احلظر إمنا 

   يسم نسخا ثبت بالعقل فجاز رفعه خبرب الواحد والقياس ومل

  احلكم الرابع

إذا أمرنا اهللا تعاىل بفعل أو قال هو واجب عليكم مث خرينا بني فعله وبني فعل آخر فهذا التخيري يكون نسخا حلظر 
ترك ما أوجبه علينا إال أن حظر تركه كان معلوما بالبقاء على حكم العقل وذلك ألن قوله أوجبت عليكم هذا 

أثريا يف استحقاق الذم وهذا ال مينع من أن يقوم مقامه واجب آخر وإمنا نعلم أن غريه الفعل يقتضي أن لإلخالل به ت
  ال يقوم مقامه ألن األصل أن غريه 

غري واجب ولو كان واجبا بالشرع لدل عليه دليل شرعي فصار علمنا بنفي وجوبه موقوفا على أن األصل نفي 
  كما عقليا فجاز أن يثبته بقياس أو خرب واحد وجوبه مع نفي دليل شرعي فاملثبت لوجوبه إمنا رفع ح

مثال ذلك أن يوجب اهللا تعاىل علينا غسل الرجلني مث خيرينا بينه وبني املسح على اخلفني وكذلك إذا خرينا اهللا تعاىل 



  بني شيئني مث أثبت معهما ثالثا 
  ن إثبات بدل له فأما إذا قال اهللا تعاىل هذا الفعل واجب وحده أو قال ال يقوم غريه مقامه فإ

فيما بعد رافع ملا علمناه بدليل شرعي ألن قوله هذا واجب وحده صريح يف نفي وجوب غريه فاملثبت لغريه رافع 
  حلكم شرعي فلم جيز كونه خرب واحد وال قياسا 

رجلني  فأما قوله تعاىل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان فهو ختيري بني استشهاد
  أو رجل وامرأتني واحلكم بالشاهد واليمني زيادة يف التخيري 

  وقد بينا أن الزيادة يف التخيري ليس بنسخ مينع من قبول خرب الواحد والقياس فيه 
ومن قال احلكم بالشاهد واليمني نسخ هلذه اآلية يلزمه أن يكون الوضوء بالنبيذ نسخا لقوله تعاىل فلم جتدوا ماء 

  فتيمموا 

  حلكم اخلامسا

إذا كانت الصالة ركعتني فقط فزيد عليها ركعة أخرى قبل التشهد فإن ذلك يكون ناسخا لوجوب التشهد عقيب 
الركعتني وذلك حكم شرعي معلوم بطريقة معلومة فال يثبت خبرب واحد وال قياس وليس ذلك نسخا للركعتني ألن 

ابت وال هو نسخ إلجزائهما ألهنما جمزيتان وإمنا كانتا جمزيتني النسخ ال يتناول األفعال وال هو نسخ لوجوهبما فإنه ث
  من دون رفعة أخرى واآلن ال جيزيان إال مع ركعة أخرى وذلك تابع لوجوب ضم 

ركعة أخرى ووجوب ركعة أخرى ليس يرفع إال نفي وجوهبا ونفي وجوهبا إمنا حصل بالعقل فلم ميتنع من هذه 
  لقياس اجلهة إن يقبل فيه خرب الواحد وا

وإما إذا زيدت الركعة بعد التشهد وقبل التحلل فإنه يكون نسخا لوجوب التحلل بالتسليم أو يكون ناسخا لكونه 
  ندبا وذلك حكم شرعي معلوم فلم جيز أن يقبل فيه خرب الواحد وال القياس 

  فأما كونه ناسخا للركعتني أو لوجوهبما أو إلجزائهما فالقول فيه ما ذكرناه اآلن 

  كم السادساحل

زيادة غسل عضو يف الطهارة ليس بنسخ إلجزائها وال لوجوهبا وإمنا هو رفع لنفي وجوب غسل ذلك العضو وذلك 
  النفي معلوم بالعقل وكذا زيادة شرط آخر يف الصالة ال يقتضي نسخ وجوب الصالة 

إجزاؤها تابع وجوبه ونفي فأما كون الصالة غري جمزية بعد زيادة الشرط الثاين فهو تابع لوجوب ذلك الشرط و
  وجوبه مل يعلم بالشرع فكذلك لنفي ما يتبعه فجاز قبول خرب الواحد والقياس فيه 

  هذا إن مل نكن قد علمنا نفي وجوب هذه األشياء من دين النيب عليه الصالة و السالم باضطرار 
  واحد والقياس فأما إن علمناه باضطرار فقد صار معلوما بالشرع مقطوعا به فلم جيز خبرب ال

  احلكم السابع



  قوله تعاىل مث أمتوا الصيام إىل الليل فإنه يفيد كون أول الليل طرفا وغاية للصيام كما يفيده 

لو قال تعاىل آخر الصيام وغايته الليل ألن لفظة إىل موضوعة للغاية فإجياب الصوم إىل غيبوبة الشفق خيرج أوله عن 
ويف ذلك كونه حقيقة فال يقبل فيه خرب واحد وال قياس ألن نفي وجوب صوم أن يكون طرفا مع أن اخلطاب يفيده 

  أول الليل معلوم بدليل قاطع 
أما لو قال صوموا النهار مث جاء اخلرب بإمتام الصوم إىل غيبوبة الشفق مل يكن ذلك نسخا ألن اخلرب مل يثبت ما نفاه 

ألن األصل أن ال صوم وقامت الداللة يف النهار خاصة على  النص ألن النص مل يتعرض لليل وإمنا نفينا الصوم بالليل
  وجوب الصوم فبقي الليل على حكم العقل 

  احلكم الثامن

  لو قال اهللا تعاىل صلوا إن كنتم متطهرين فإنه 

ال ميتنع أن يقبل خرب الواحد والقياس يف إثبات شرط آخر للصالة ألن إثبات بدل الشرط ال خيرجه عن أن يكون 
ال ميتنع أن يكون للحكم شرطان وليس كذلك إثبات صوم جزء من الليل ألن ذلك خيرج أول الليل من  شرطا إذ

  أن يكون غاية 
  وأما نفي كون الشرط اآلخر شرطا فلم يعلم إال بالعقل فلم يكن رفعه رفعا حلكم شرعي واهللا أعلم 

  املسألة الثانية

شك يف أن ماال تتوقف عليه صحة العبادة ال يكون نسخه  ال شك يف أن النقصان من العبادة نسخ ملا أسقط وال
  نسخا للعبادة كما لو قال أوجبت الصالة والزكاة مث قال 

  نسخت الزكاة 
  أما الذي تتوقف صحة العبادة عليه فذلك قد يكون جزءا من ماهية العبادة وقد يكون خارجا عنها واختلفوا فيه 

  ه سواء كان جزءا أو خارجا ال يقتضي نسخ العبادة وهو املختار فقال الكرخي نقصان ما تتوقف العبادة علي
  وقال القاضي عبداجلبار نقصان اجلزء يقتضي نسخ الباقي ونقصان الشرط املنفصل ال يقتضي نسخ الباقي 

فنقول الدليل عليه أن نسخ أحد اجلزأين ال يقتضي نسخ اجلزء اآلخر وذلك ألن الدليل املقتضي للكل كان متناوال 
  لجزأين فخروج أحد اجلزأين ال يقتضي خروج اجلزء اآلخر كسائر أدلة التخصيص ل

  واحتجوا بأن نقصان الركعة من الصالة يقتضي رفع وجوب تأخري التشهد ونفي

  إجزائها من دون الركعة ألن قبل النسخ ما كان جتوز الصالة من دون هذه الركعة 
  وأيضا 

أن خنلي الصالة منها فقد ارتفع إجزاء الصالة إذا فعلناها مع الركعة إن كانت الركعة ملا نسخت أوحبت علينا 
  املنسوخة وإجزاء الصالة مع الركعة قد يكون حكما شرعيا فجاز أن يكون رفعه نسخا 



  واجلواب

  أن هذه احكام للركعة الباقية مغايرة لذاهتا فكان نسخها مغايرا لنسخ تلك الذات 

بادة فال يقتضي نسخ العبادة ألهنما عبادتان فإذا نسخ إحدامها لدليل مقصور وأما نقصان الشرط املنفصل من الع
  عليها مل جيز نسخ اآلخرى 

فعلى هذا نسخ الوضوء ال يكون نسخا للصالة بل نفي اإلجزاء مع فقد الطهارة قد زال وذلك ألن الصالة ما 
إجزائها فإن أراد اإلنسان بقوله إن  كانت جتزىء بال طهارة فإذا نسخ وجوب الطهارة صارت جمزية وارتفع نفي

نسخ الوضوء يقتضي نسخ الصالة هذا املعىن فصحيح لكن الكالم موهم ألن إطالق القول بأن الصالة منسوخة هو 
  أنه قد خرجت عن الوجوب أو عن أن تكون عبادة واهللا أعلم 

  القسم الرابع يف الطريق الذي به يعرف كون الناسخ ناسخا واملنسوخ منسوخا

  قديعلم ذلك باللفظ تارة وبغريه اخرى 
  أما اللفظ فهو أن يوجد لفظ النسخ أما بأن يقول هذا منسوخ أو يقول ذاك ينسخ هذا 

  وأما غري اللفظ فهو أن يأيت بنقيض احلكم األول أو بضده مع العلم بالتاريخ 
  ألن التخفيف نفي للثقل املذكور مثال النقيض قوله تعاىل اآلن خفف اهللا عنكم فإنه نسخ لثبات الواحد للعشرة 

  ومثال الضد التحويل من قبلة إىل أخرى ألن التوجه إىل الكعبة ضد التوجه إىل بيت املقدس 
  وأما التاريخ فقد يعلم باللفظ أو بغريه 

  أما اللفظ فكما إذا قال أحد اخلربين قبل اآلخر 
  وأما غري اللفظ فعلى وجوه 

  أحدها

  ة كذا وهذا يف سنة كذا أن يقول هذا اخلرب ورد سن

  وثانيها

  أن يعلق أحدمها على زمان معلوم التقدم واآلخر بالعكس 

  كما لو قال كان هذا يف غزاة بدر واآلخر يف غزاة أحد وهذه اآلية نزلت قبل اهلجرة و األخرى بعدها 

  وثالثها

خر رجل متأخر الصحبة أن يروي أحدمها رجل متقدم الصحبة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويروي اآل
  وانقطعت صحبة األول للرسول عليه السالم عند ابتداء اآلخر بصحبته فهذا يقتضي أن يكون خرب األول متقدما 



  أما لو دامت صحبة املتقدم مع الرسول عليه الصالة و السالم مل يصح هذا االستدالل 
  ويتفرع على هذا األصل مسائل 

  مسألة

  ايب إذا قال يف أحد اخلربين قال القاضي عبداجلبار الصح

املتواترين إنه كان قبل اآلخر قبل ذلك وإن مل يقبل قوله يف نسخ املعلوم كما تقبل شهادة الشاهدين يف اإلحصان 
الذي يترتب عليه الرجم وإن مل يقبل يف إثبات الرجم وكما يقبل قول القابلة يف الولد إنه من إحدى املرأتني وإن 

  بوت نسب الولد من صاحب الفراش مع أن شهادة املرأة ال تقبل يف ثبوت النسب كان يترتب على ذلك ث

قال أبو احلسني رمحه اهللا هذا يقتضي اجلواز العقلي يف قبول خرب الواحد يف تاريخ الناسخ وال يقتضي وقوعه إال إذا 
  تبني أنه يلزم من ثبوت أحد احلكمني ثبوت اآلخر 

  مسألة 
احلكم مث نسخ كقوهلم إن خرب املاء من املاء نسخ خبرب التقاء اخلتانني مل يكن ذلك حجة اذا قال الصحايب كان هذا 

  ألنه جيوز أن يكون قاله اجتهادا فال يلزمنا 
  وعن الكرخي أن الراوي إذا عني الناسخ فقال هذا نسخ هذا جاز أن يكون قاله اجتهادا فال جيب الرجوع اليه 

  سوخ وجب قبوله وإن مل يعني الناسخ بل قال هذا من

  ألنه لوال ظهور النسخ فيه ملا أطلق النسخ اطالقا 
  وهذا ضعيف فلعله قاله لقوة ظنه يف أن األمر كذلك وإن كان قد أخطأ فيه واهللا أعلم بالصواب 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  الكالم يف االمجاع

  هو مرتب على سبعة اقسام 

  القسم األول يف اصل االمجاع

   املسألة األوىل
  اإلمجاع يقال باالشتراك على معنيني 

  أحدمها 
  العزم قال اهللا تعاىل فأمجعوا أمركم 

  وقال عليه الصالة و السالم ال صيام ملن مل جيمع الصيام من الليل 



  وثانيهما 
  االتفاق يقال أمجع الرجل إذا صار ذا مجع كما 

  كذا أي صاروا ذوي مجع عليه يقال ألنب وأمتر إذا صار ذا لنب وذا متر فقولنا امجعوا على 
وأما يف اصطالح العلماء فهو عبارة عن اتفاق أهل احلل والعقد من أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم على أمر من 

  األمور 
  ونعين ب االتفاق االشتراك إما يف االعتقاد أو القول أو 

  الني على اإلعتقاد الفعل أو إذا أطبق بعضهم على االعتقاد وبعضهم على القول أو الفعل الد
  ونعين بأهل احلل والعقد اجملتهدين يف األحكام الشرعية 

  وإمنا قلنا على أمر من األمور ليكون متناوال للعقليات والشرعيات واللغويات 
  املسألة الثانية 

  من الناس من زعم أن اتفاقهم على احلكم الواحد الذي 

يف الساعة الواحدة على املأكول الواحد والتكلم بالكلمة الواحدة ال يكون معلوما بالضرورة حمال كما أن أتفاقهم 
  حمال 

  ورمبا قال بعضهم كما أن اختالف العلماء يف الضروريات حمال فكذا اتفاقهم يف النظريات حمال 
  واجلواب أن االتفاق إمنا ميتنع فيما يتساوى فيه االحتمال كاملأكول 

  املعني والكلمة املعينة 
ان وذلك عند قيام الداللة أو األمارة الظاهرة فذلك غري ممتنع وذلك كاتفاق اجلمع العظيم على نبوة أما عند الرجح

  حممد صلى اهللا عليه و سلم 
  واتفاق الشافعية واحلنفية مع كثرهتما على قوليهما مع أن أكثر أقواهلما صادر عن األمارة 

ال طريق لنا إىل العلم حبصوله ألن العلم باألشياء إما أن ومن الناس من سلم إمكان هذا االتفاق يف نفسه لكنه قال 
  يكون وجدانيا أو ال يكون 

أما الوجداين فكما جيد كل واحد منا من نفسه من جوعه وعطشه ولذته وأمله إىل غري ذلك وال شك أن العلم 
  حبصول اتفاق أمه حممد صلى اهللا عليه و سلم ليس من هذا الباب 

  انيا فقد اتفقوا على أن الطريق إىل معرفته إما احلس وإما اخلرب وإما النظر العقلي وأما الذي ال يكون وجد
  أما النظر العقلي فال جمال له يف أن الشخص الفالين قال هبذا القول 

  أو مل يقل به 
المه ال بقي أن يكون الطريق إليه إما احلس وإما اخلرب لكن من املعلوم أن اإلحساس بكالم الغري أو اإلخبار عن ك

  ميكن إال بعد معرفته 
فإذن العلم باتفاق األمة ال حيصل إال بعد معرفة كل واحد من األمة لكن ذلك متعذر قطعا فمن الذي يعرف مجيع 

  الناس الذين هم بالشرق والغرب 



 عندهم وكيف األمان من وجود إنسان يف مطمورة ال خرب عندنا منه فإنا إذا أنصفنا علمنا أن الذين بالشرق ال خرب
  من أحد من علماء الغرب فضال عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذاهبه 

وأيضا فبتقدير العلم بكل واحد من علماء العامل ال ميكننا معرفة اتفاقهم ألنه ال ميكن ذلك إال بالرجوع إىل كل 
  ى خالف اعتقاده تقية أو خوفا واحد منهم وذلك ال يفيد حصول االتفاق الحتمال أن بعضهم أفىت بذلك عل

  أو ألسباب أخرى خمفية عنا 
وايضا فبتقدير أن نرجع إىل كل واحد منهم ونعلم أن كل واحد منهم أفىت بذلك من صميم قلبه فهو ال يفيد 
حصول اإلمجاع الحتمال أن علماء بلدة إذا أفتوا حبكم فعند اإلرحتال عن بلدهم والذهاب إىل البلدة األخرى 

  عن ذلك احلكم قبل فتوى أهل البلدة األخرى بذلك رجعوا 
وعلى هذا التقدير ال حيصل االتفاق ألنا لو قدرنا أن األمة انقسمت إىل قسمني وأحد القسمني أفىت حبكم واآلخر 

  أفىت بنقيضه مث انقلب املثبت نافيا والنايف مثبتا مل حيصل اإلمجاع 
  صل اليقني حبصول اإلمجاع وإذا كان كذلك فمع قيام هذا االحتمال كيف حي

  بل ها هنا مقام اخر وهو أن أهل العلم بأسرهم 

لو اجتمعوا يف موضع واحد ورفعوا أصواهتم دفعة واحدة وقالوا أفتينا هبذا احلكم فهذا مع امتناع وقوعه ال يفيد 
أو خاف ذلك امللك  العلم باإلمجاع الحتمال أن يكون بعضهم كان خمالفا فيه فخاف من خمالفة ذلك اجلمع العظيم

  الذي أحضرهم أو أنه أظهر املخالفة لكن خفى صوته فيما بني أصواهتم 
  فثبت أن معرفة اإلمجاع ممتنعة 

  فإن قلت ما ذكرمتوه باطل بصور 
  إحداها 

أنا نعلم بالضرورة أن املسلمني معترفون بنبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم وبوجوب الصلوات اخلمس ونعلم اتفاق 
ب الشافعي على القول ببطالن البيع الفاسد واتفاق احلنفية على القول بانعقاد وإن كانت الوجوه اليت أصحا

  ذكرمتوها بأسرها حاصلة ها هنا 

  وثانيها 
أنا نعلم ان الغالب على أهل الروم النصرانية وعلى بالد الفرس اإلسالم وإن كنا ما لقينا كل واحد من هذه البالد 

  كنيها وال كل واحد من سا
  وثالثها 

  أن السلطان العظيم ميكنه أن جيمع الناس يف موضع واحد حبيث ميكن معرفة اتفاقهم واختالفهم 
  قلت أما قوله نعلم بالضرورة اتفاق املسلمني على نبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم 
اتفاق املسلمني على نبوة حممد  قلت إن كنت تعين باملسلمني املعترفني بنبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم فقولك نعلم

صلى اهللا عليه و سلم جيرى جمرى أن يقال نعلم اتفاق القائلني بنبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم على نبوة حممد 
  صلى اهللا عليه و سلم 



 وإن كنت تعين به شيئا اخر غري نبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم فال نسلم أنا نقطع أن القائل بذلك قائل بنبوة
  حممد صلى اهللا عليه و سلم 

وال نسلم أيضا أنا نقطع بأن كل من قال نبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم قال بوجوب الصلوات اخلمس وصوم 
  رمضان وإن كنا نعترف حبصول الظن 

سلمني والذي يدل عليه أن االنسان قبل اإلحاطة باملقاالت الغربية واملذاهب النادرة يعتقد اعتقادا جازما أن كل امل
يعترفون أن ما بني الدفتني كالم اهللا عز و جل مث إذا فتش عن املقاالت الغربية وجد يف ذلك اختالفا شديدا حنو ما 

  يروى عن ابن مسعود أنه أنكر كون الفاحتة واملعوذتني واملعوذتني من القرآن 

  ويروى عن امليمونية قوم من اخلوارج أهنم أنكروا كون سورة يوسف من القرآن 
ويروى عن كثري من قدماء الروافض أن هذا القرآن الذي عندنا ليس هو ذلك الذي أنزل على حممد صلى اهللا عليه 

  و سلم بل غري وبدل ونقص عنه وزيد فيه وإذا كان كذلك علمنا 

درجة  أنا وإن اعتقدنا يف الشيء أنه جممع عليه اعتقادا قويا لكن ذلك االعتقاد ال يبلغ حد العلم وال يرتفع عن
  الظن 

  قوله نعلم استيالء بعض املذاهب على بعض البالد 
قلنا علمنا ذلك خبرب التواتر وفرق بني معرفة حال األكثر وبني معرفة حال الكل ألن من دخل بلدا ورأى شعائر 

  اإلسالم يف مجيع احملالت والسكك ظاهرة علم بالضرورة أن الغالب على أهل تلك املدينة االسالم 

يعلم قطعا أنه ليس يف البلدة أحد إال مسلم ظاهرا وباطنا فذلك مما ال سبيل إليه ألبتة والعلم بامتناعه فأما أن 
  ضروري 

  قوله السلطان العظيم ميكنه مجع علماء العامل يف موضع واحد 
  قلنا هذا السلطان املستويل على مجيع معمورة العامل مما مل يوجد إىل اآلن 

القطع بأنه مل ينفلت منه أحد يف أقصى الشرق الغرب او اقصى فإن ذلك امللك ليس  وبتقدير وجودة فكيف ميكن
  بعالم الغيوب 

وبتقدير أن ال ينفلت منه أحد فكيف ميكن القطع بأن الكل أفتوا بذلك احلكم طائعني راغبني غري مكرهني وال 
  جمربين واإلنصاف انه ال طريق لنا اىل معرفة حصول اإلمجاع اال 

  الصحابة حيث كان املؤمنني قليلني ميكن معرفتهم بأسرهم على التفضيل يف زمان 

  املسألة الثالثة 
  إمجاع أمه حممد صلى اهللا عليه و سلم حجة خالفا للنظام والشيعة واخلوارج 

  لنا وجوه 
  األول 

 تعاىل بني مشاقة قول تعاىل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدي ويتبع غري سبيل املؤمنني اآلية مجع اهللا
الرسول واتباع غري سبيل املؤمنني يف الوعيد فلو كان اتباع غري سبيل املؤمنني مباحا ملا مجع بينه وبني احملظور كما ال 



  جيوز أن يقال إن زنيت وشربت املاء عاقبتك 
  فثبت أن متابعة غري سبيل املؤمنني حمظورة 
  قول أو فتوى ومتابعة غري سبيل املؤمنني عبارة عن متابعة 

غري قوهلم وفتواهم وإذا كانت تلك حمظورة وجب أن تكون متابعة قوهلم وفتواهم واجبة ضرورة أنه ال خروج من 
  القسمني 

فإن قيل ال نسلم أن متابعة غري سبيل املؤمنني حمظورة على االطالق ومل ال جيوز أن يكون كوهنا حمظورة مشروطا 
م وال تكون حمظورة بدون هذا الشرط خرج على هذا قوله إن زنيت وشربت مبشاقة الرسول صلى اهللا عليه و سل

  املاء عاقبتك ألن شرب املاء غري حمظور ال مطلقا وال بشرط الزنا 
فإن قلت إذا كان اتباع غري سبيل املؤمنني حراما عند حصول املشاقة وجب أن يكون اتباع سبيل املؤمنني واجبا 

عن القسمني لكن ذلك باطل ألن املشاقة ليست عبارة عن املعصية كيف كانت  عند حصول املشاقة ألنه ال خروج
  وإال لكان كل 

  من عصى الرسول صلى اهللا عليه و سلم مشاقا له بل هي عبارة عن الكفر به وتكذيبه 
وإذا كان كذلك لزم وجوب العمل باإلمجاع عند تكذيب الرسول عليه الصالة و السالم وذلك باطل ألن العلم 

حة اإلمجاع متوقف على العلم بالنبوة فاجياب العمل به حال عدم العلم بالنبوة يكون تكليفا باجلمع بني الضدين بص
  وهو حمال 

قلت ال نسلم أنه إذا كان اتباع غري سبيل املؤمنني حراما عند املشاقة كان اتباع سبيل املؤمنني واجبا عند املشاقة 
  اع أصال ألن بني القسمني ثالثا وهو عدم االتب

  سلمنا أنه يلزم وجوب اتباع سبيل املؤمنني عند املشاقة لكن ال نسلم أنه ممتنع 
  قوله املشاقة ال حتصل إال عند الكفر به وإجياب العمل باإلمجاع عند حصول الكفر حمال 

  قلنا ال نسلم أن املشاقة ال حتصل إال مع الكفر 
شق وكون اآلخر يف الشق اآلخر وذلك يكفي فيه أصل املخالفة بيانه أن املشاقة مشتقة من كون أحد الشخصني يف 

سواء بلغ حد الكفر أو مل يبلغه سلمنا أن املشاقة ال حتصل إال عند الكفر فلم قلت إن حصول الكفر ينايف متكن 
  العمل باالمجاع 

ا بأمور أخر كشد بيانه أن الكفر بالرسول صلى اهللا عليه و سلم كما يكون باجلهل بكونه صادقا فقد يكون أيض
الزنار ولبس الغيار وإلقاء املصحف يف القاذورات واالستخفاف بالنيب صلى اهللا عليه و سلم مع االعتراف بكونه 

  نبيا وإنكار نبوته باللسان مع العلم بكونه نبيا وشيء من هذه األنواع من الكفر ال ينايف العلم بوجوب اإلمجاع 

انعة من التكليف بيانه أن اهللا تعاىل كلف أبا هلب باإلميان ومن اإلميان تصديق اهللا سلمنا هذه املنافاة فلم قلت إهنا م
  تعاىل يف كل ما أخرب عنه ومما أخرب عنه أنه ال يؤمن فيكون أبو هلب مكلفا بأن يؤمن بأنه ال يؤمن وذلك متعذر 

مل تنذرهم ال يؤمنون وإن أؤلئك  وهذ التوجيه ظاهر أيضا يف قوله تعاىل إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرهتم أم
  الذي أخرب اهللا عنهم هبذا اخلرب كانوا مكلفني باإلميان فكانوا مكلفني بتصديق هذه اآلية وباقي التقرير ظاهر 



سلمنا أن هذه اآلية تقتضي املنع من متابعة غري سبيل املؤمنني ال بشرط مشاقة الرسول لكن بشرط تبني اهلدى أوال 
  هبذا الشرط 

  ل مسلم والثاين ممنوع األو
بيانه أنه تعاىل ذكر مشاقة الرسول صلى اهللا عليه و سلم وشرط فيها تبني اهلدى مث عطف عليها اتباع غري سبيل 

املؤمنني فوجب أن يكون تبني اهلدى شرطا يف التوعد على اتباع غري سبيل املؤمنني ألن ما كان شرطا يف املعطوف 
طوف والالم يف اهلدى لالستغراق فيلزم أن ال حيصل التوعد على اتباع غري سبيل عليه جيب أن يكون شرطا يف املع

املؤمنني إال عند تبني مجيع أنواع اهلدى ومن مجلة أنواع اهلدى ذلك الدليل الذي ألجله ذهب أهل اإلمجاع إىل ذكر 
  احلكم 

  وعلى هذا التقدير ال يبقى للتمسك باإلمجاع فائدة 
  لغريه إذا تبني لك صدق فالن فاتبعه فهم منه تبني صدق قوله بشيء غري قوله فكذا  وأيضا فاإلنسان إذا قال

ها هنا جيب أن يكون تبني صحة إمجاعهم بشيء وراء إمجاعهم وإذا كنا ال نتمسك باإلمجاع إال بعد دليل منفصل 
  على صحة ما أمجعوا عليه مل يبق للتمسك باإلمجاع أثر وفائدة 

ع من متابعة غري سبيل املؤمنني ولكن عن متابعة كل ما كان غري سبيل املؤمنني أو عن متابعة سلمنا اهنا تقتضي املن
  بعض ما كان كذلك 

األول ممنوع وبتقدير التسليم فاالستدالل ساقط أما املنع فألن لفظ الغري ولفظ السبيل كل واحد منهما لفظ منفرد 
  فال يفيد العموم 

ل ساقط ألنه يصري معىن اآلية أن كل من اتبع كل ما كان مغايرا لكل ما كان وأما أن بتقدير التسليم فاالستدال
  سبيل املؤمنني يستحق 

  العقاب وهذا ال يقتضي أن يكون املتبع لبعض ما غاير سبيل املؤمنني مستحقا للعقاب 
كل سبيل املؤمنني أو والثاين مسلم ونقول مبوجبه فإن عندنا حيرم بعض ما غاير بعض سبيل املؤمنني أو بعض ما غاير 

كل ما غاير بعض سبيل املؤمنني وهو السبيل الذي صاروا به مؤمنني والذي يغايره هو الكفر باهللا تعاىل وتكذيب 
  الرسول صلى اهللا عليه و سلم وهذا التأويل متعني لوجهني 

لصاحلني فيما به صاروا غري أحدمها أنا إذا قلنا ال تتبع غري سبيل الصاحلني فهم منه املنع من متابعة غري سبيل ا
  صاحلني وال يفهم منه املنع من متابعة سبيل غري الصاحلني يف كل شيء حىت يف األكل والشرب 

  وثانيهما أن اآلية نزلت يف رجل ارتد وذلك يدل على أن الغرض منها املنع من الكفر 

ي حيصل فيه املشي وهو غري مراد ها سلمنا حظر اتباع غري سبيلهم مطلقا لكن لفظ السبيل حقيقة يف الطريق الذ
  هنا باالتفاق فصار الظاهر متروكا فال بد من صرفه إىل اجملاز وليس البعض أوىل من البعض فتبقى اآلية جمملة 

وأيضا فإنه ال ميكن جعله جمازا عن اتفاق األمة على احلكم ألنه ال مناسبة ألبتة بني الطريق املسلوك وبني اتفاق أمة 
   عليه و سلم على شيء من األحكام وشرط حسن التجوز حصول املناسبة حممد صلى اهللا

سلمنا أنه جيوز جعله جمازا عن ذلك االتفاق لكن جيوز أيضا جعله جمازا عن الدليل الذي ألجله اتفقوا على ذلك 



كان عن احلكم فإهنم إذا أمجعوا على الشيء فإما أن يكون ذلك اإلمجاع عن استدالل أو ال عن استدالل فإن 
  استدالل فقد حصل هلم سبيالن الفتوى واالستدالل فلم كان محل اآلية على الفتوى أوىل من محلها على 

  االستدالل على الفتوى 
بل هذا أوىل فإن بني الدليل الذي يدل على ثبوت احلكم وبني الطريق الذي حيصل فيه املشي مشاهبة فإنه كما أن 

توصل البدن إىل املطلوب فكذا احلركة الذهنية يف مقدمات ذلك الدليل توصل  احلركة البدنية يف الطريق املسلوك
  الذهن إىل املطلوب واملشاهبة إحدى جهات حسن اجملاز 

وإذا كان كذلك كانت اآلية تقتضي إجياب اتباعهم يف سلوك الطريق الذي ألجله اتفقوا على احلكم ويرجع حاصله 
  لى ذلك احلكم إىل إجياب االستدالل مبا استدلوا به ع
  وحينئذ خيرج اإلمجاع عن كونه حجة 

و أما إن كان إمجاعهم ال عن استدالل والقول ال عن استدالل خطأ فيلزم إمجاعهم على اخلطأ وذلك يقدح يف 
  صحة اإلمجاع 

إنا لو سلمنا داللة اآلية على حترمي متابعة غري قوهلم لكن ال نسلم أن كلمة من للعموم وأن لفظ املؤمنني لعموم ف
  محلناه على للعموم لزم تطرف التخصيص إىل اآلية لعدم دخول العوام واجملانني والنساء والصبيان يف اإلمجاع 

  سلمنا ذلك لكن مل قلت إنه يلزم من حظر اتباع غري سبيلهم وجوب اتباع سبيلهم 
  للصفة بيانه أن لفظ غري وإن كان يستعمل يف االستثناء لكنهم أمجعوا على أنه يف األصل 

  وإذا كان كذلك كان بني اتباع غري سبيل املؤمنني وبني اتباع سبيلهم قسم ثالث وهو ترك االتباع 
  فإن قلت ترك متابعة سبيل املؤمنني غري سبيل املؤمنني فمن ترك متابعة سبيلهم فقد اتبع غري سبيلهم 

ا مبثل فعل الغري ألجل أن ذلك الغري أتى به قلت مل ال جيوز أن يقال الشرط يف كون اإلنسان متابعا لغريه كونه آتي
  فمن ترك متابعة سبيل املؤمنني وهو إمنا تركه ألجل أن غري املؤمنني تركوه كان متبعا يف ذلك سبيل غري املؤمنني 

أما من تركه ألن الدليل دل عنده على وجوب ذلك الترك أو ألنه ملا مل يدل شيء على متابعة املؤمنني تركه على 
  مل يكن ها هنا متبعا ألحد فال يدخل حتت الوعيد األصل 

  سلمنا داللة اآلية على وجوب متابعة سبيل املؤمنني لكن يف كل األمور أو يف بعضها 
  األول ممنوع لوجوه 

أحدها أن املؤمنني إذا اتفقوا على فعل شيء من املباحات فلو وجب اتباع سبيلهم يف كل األمور لزم التناقض ألنه 
  فعله من حيث إهنم فعلوه وال جيب ذلك حلكمهم بأنه غري واجب  جيب عليهم

وثانيها أن أهل اإلمجاع قبل اتفاقهم على ذلك احلكم كانوا متوقفني يف املسألة غري جازمني باحلكم بل كانوا جازمني 
لك احلكم فلو بأنه جيوز البحث عنها وجيوز احلكم لكل أحد مبا أدى إليه اجتهاده مث إهنم بعد اإلمجاع قطعوا بذ

  وجب متابعتهم يف كل ما يقولونه لزم اتباعهم يف النقيضني وهو حمال 
فإن قلت اإلمجاع األول على جتويز التوقف وطلب الداللة واحلكم مبا أدى إليه االجتهاد ما كان مطلقا بل كان 

  بشرط عدم االتفاق على حكم واحد فإذا حصل االتفاق زال شرط اإلمجاع فزال بزواله 
  ت املفهوم من عدم حصول اإلمجاع حصول اخلالف فلو قل



  شرطنا جتويز اخلالف بعدم اإلمجاع لزم أن يكون جتويز وجود الشيء مشروطا بوجوده 
وأيضا ف لو جاز يف أحد اإلمجاعني أن يكون مشروطا بشرط جاز أيضا يف اإلمجاع الثاين والثالث ويلزم منه أن ال 

  يستقر شيء من اإلمجاعات 
  ا أن اتفاق اجملمعني على ما أمجعوا عليه إما أن ال يكون عن استدالل أو يكون عن استدالل وثالثه

واألول باطل ألن القول بغري استدالل خطأ باإلمجاع فلو اتفق أهل اإلمجاع عليه كانوا جممعني على اخلطأ وذلك 
  يقدح يف كون اإلمجاع حجة 

  ريه وإذا كان الثاين فذلك الدليل إما اإلمجاع أو غ
  واألول باطل ألن اإلمجاع إما أن يكون نفس حكمهم أو نتيجة حكمهم والدليل على احلكم متقدم على احلكم 

والثاين يقتضي أن يكون سبيل املؤمنني إثبات ذلك احلكم بغري اإلمجاع فيكون إثباته باإلمجاع اتباعا لغري سبيلهم 
  فوجب أن ال جيوز 

  اء متابعة املؤمنني يف كل األمور لزم التناقض فظهر أنا لو محلنا اآلية على اقتض
وإذا بطل ذلك وجب محلها على اقتضاء املتابعة يف بعض األمور وحينئذ نقول مبوجبه وحنمله على اإلميان باهللا تعاىل 

  ورسوله 
  مث الذي يؤكد هذا االحتمال وجوه 

  م فيما به صاروا صاحلني فكذا ها هنا أحدها أن القائل إذا قال اتبع سبيل الصاحلني فهم منه األمر باتباعه
  وثانيها أنا إذا محلنا اآلية على ذلك كان ذلك السبيل حاصال يف احلال ولو محلناه على إمجاعهم على احلكم الشرعي 

كان ذلك مما سيصري سبيال يف املستقبل ألنه ال يوجد إال بعد وفاة الرسول عليه الصالة و السالم فاحلمل على 
  األول إوىل 

وثالثها أن السلطان إذا قال و من يشاقق وزيري من اجلند ومل يتبع سبيل فالن ويشري به إىل اقوام متظاهرين يف 
  طاعة الوزير عاقبتهم فإنه امنا يعىن بالسبيل املذكور سبيلهم يف طاعة الوزير دون سائر السبل 

  جوب متابعة بعض املؤمنني أو كلهم سلمنا داللة اآلية على وجوب املتابعة يف كل األمور لكنها تدل على و
األول باطل ألن لفظ املؤمنني مجع فيفيد االستغراق وألن إمجاع البعض غري معترب باإلمجاع وألن أقوال الفرق 

  متناقضة 
  والثاين مسلم ولكن كل املؤمنني هم الذين يوجدون إىل 

  مجاعهم إمجاع كل املؤمنني قيام الساعة فال يكون املوجودون يف العصر كل املؤمنني فال يكون إ
  فإن قلت املؤمنون هم املصدقون وهم املوجودون وأما الذين مل يوجدوا بعد فليسوا مبؤمنني 

قلت إذا وجد أهل العصر الثاين ففي العصر الثاين ال يصح القول بأن أهل العصر األول هم كل املؤمنني فال يكون 
ثاين قوال لكل املؤمنني فال يكون إمجاع أهل العصر األول حجة امجاع أهل العصر األول عند حصول أهل العصر ال

  على أهل العصر الثاين 
سلمنا أن أهل العصر هم كل املؤمنني لكن اآلية إمنا نزلت يف زمان الرسول صلى اهللا عليه و سلم فتكون اآلية 

منا ينفع بعد وفاة الرسول خمتصة مبؤمين ذلك الوقت وهذا يقتضي أن يكون إمجاعهم حجة لكن التمسك باإلمجاع إ



صلى اهللا عليه و سلم فما مل يثبت أن الذين كانوا موجودين عند نزول هذه اآلية بقوا بأسرهم إىل ما بعد وفاة 
  الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

وأنه اتفقت كلمتهم على احلكم الواحد مل تدل هذه اآلية على صحة ذلك اإلمجاع ولكن ذلك غري معلوم يف شيء 
اإلمجاعات املوجودة يف املسائل بل املعلوم خالفه ألن كثريا منهم مات زمان حياة الرسول صلى اهللا عليه و سلم من 

  فسقط االستدالل هبذه اآلية 
  سلمنا دالالهتا على وجوب متابعة مؤمين كل عصر لكن املراد متابعة كل مؤمين ذلك العصر أو بعضهم 

  ول العوام بل األطفال واجملانني األول باطل وإال العترب يف اإلمجاع ق
  والثاين نقول به ألن عندنا جيب يف كل عصر متابعة بعض من كان فيه من املؤمنني وهو اإلمام املعصوم 

سلمنا أن املراد متابعة مجيع مؤمين العصر لكن اإلميان عبارة عن التصديق بالقلب وهو أمر غائب عنا فكيف يعلم يف 
  لوهبم الحتمال أهنم وإن كانوا اجملمعني كوهنم مصدقني بق

مصدقني باللسان لكنهم كفرة بالقلب وإذا جهلنا ذلك جهلنا كوهنم مؤمنني وإذا كان الواجب علينا اتباع املؤمنني 
  فمىت جهلنا كوهنم مؤمنني مل جيب علينا اتباعهم 

  معلوم أيضا  وهو أيضا الزم على املعتزلة القائلني بأن املؤمن هو املتسحق للثواب ألن ذلك غري
وأيضا فاألمة مىت أمجعت مل نعلم كوهنم مستحقني للثواب إال بعد العلم بكوهنم حمقني يف ذلك احلكم إذ لو مل نعلم 

  ذلك جلوزنا كوهنم خمطئني وأن يكون خطؤهم كثريا خيرجهم عن استحقاق الثواب واسم االميان 
حلكم صواب فلو استفدنا العلم بكونه صوابا من إمجاعهم فإذن إمنا نعرف كون اجملمعني مؤمنني إذا عرفنا أن ذلك ا

  لزم الدور 

فإن قلت مل ال جيوز أن يكون املراد من املؤمنني املصدقني باللسان كما يف قوله تعاىل وال تنكحوا املشركات حىت 
  يؤمن 

ل اآلية على هذا اجملاز قلت ال شك أن إطالق اسم املؤمنني على املصدقني باللسان دون القلب جماز فإذا جاز لكم مح
فلم ال جيوز لنا محلها على جماز آخر وهو أن نقول املراد إجياب متابعة السبيل الذي من شأنه أن يكون سبيال 

للمؤمنني كما إذا قيل اتبع سبيل الصاحلني ال يراد به وجوب اتباع سبيل من يعتقد فيه كونه صاحلا بل وجوب 
  ال للصاحلني اتباع السبيل الذي جيب أن يكون سبي

  سلمنا داللة اآلية على كون اإلمجاع حجة لكن داللة 

  قطيعة أم ظنية 
  األول ممنوع والثاين مسلم لكن املسألة قطعية فال جيوز التمسك فيها بالدالئل الظنية 

  بيانه ما تقدم يف كتاب اللغات أن التمسك بالدالئل اللفظية ال يفيد اليقني ألبتة 
  املسألة ظنية  فإن قلت إنا جنعل هذه

قلت إن أحدا من األمة مل يقل إن اإلمجاع املنعقد بصريح القول دليل ظين بل كلهم نفوا ذلك فإن منهم من نفى 
  كونه دليال أصال 



  ومنهم من جعله دليال قاطعا فلو أثبتناه دليال ظنيا لكان هذا ختطئه لكل األمة وذلك يقدح يف اإلمجاع 
  وا اإلمجاع بعمومات اآليات والعجب من الفقهاء أهنم أثبت

واألخبار وأمجعوا على أن املنكر ملا تدل عليه هذه العمومات ال يكفر وال يفسق إذا كان ذلك اإلنكار لتأويل مث 
يقولون احلكم الذي دل عليه اإلمجاع مقطوع به وخمالفه كافر أو فاسق فكأهنم قد جعلوا الفرع أقوى من األصل 

  وذلك غفلة عظيمة 
  لة هذه اآلية على أن اإلمجاع حجة لكنها معارضة بالكتاب والسنة واملعقول سلمنا دال

أما الكتاب فكل ما فيه منع لكل األمة من القول الباطل والفعل الباطل كقوله عز و جل وأن تقولوا على اهللا ما ال 
  نهي عنه متصورا تعلمون وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والنهي عن الشيء ال جيوز إال إذا كان امل

  وأما السنة فكثرية 
أحدها قصة معاذ وأنه مل جير فيها ذكر اإلمجاع ولو كان ذلك مدركا شرعيا ملا جاز اإلخالل بذكره عند اشتداد 

  احلاجة إليه ألن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز 
  وثانيها قوله عليه الصالة و السالم ال تقوم الساعة إال على شرار أميت 

  وثالثها قوله عليه السالم ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 
ورابعها قوله عليه الصالة و السالم إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينترعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء 

  حىت إذا مل يبق عامل اختذ الناس رؤساء جهاال فسئلوا فافتوا بغري علم فضلوا وأضلوا 

  وخامسها قوله عليه الصالة و السالم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإهنا أول ما ينسى 
  وسادسها قوله عليه الصالة و السالم من أشراط الساعة أن يرتفع العلم ويكثر اجلهل 

  وهذه األحاديث بأسرها تدل على خلو الزمان عمن يقوم بالواجبات 
  وأما املعقول فمن وجهني 

واحد من األمة جاز اخلطأ عليه فوجب جوازه على الكل كما أنه لو كان كل واحد من الزنج أسود  األول أن كل
  كان الكل سودا 

  الثاين أن ذلك اإلمجاع إما أن يكون لداللة أو ألمارة أو ال لداللة 

  وال ألمارة 
هذه الواقعة مما تتوفر الدواعي فإن كان لداللة فالواقعة اليت أمجع عليها كل علماء العلم تكون واقعة عظيمة ومثل 

  على نقل الدليل القاطع الذي ألجله أمجعوا فكان ينبغي اشتهار تلك الداللة 
  وحينئذ ال تبقى للتمسك باإلمجاع فائدة 

  وإن كان ألمارة فهو حمال ألن األمارات خيتلف حال الناس فيها فيستحيل اتفاق اخللق على مقتضاها 
  ون األمارة حجة فال ميكن اتفاقهم ألجل األمارة على حكم وألن يف األمة من مل يقل بك



وإن كان ال لداللة وال ألمارة كان ذلك خطأ فادحا يف اإلمجاع ولو اتفقوا عليه لكانوا متفقني على الباطل وذلك 
  قادح يف اإلمجاع 

  واجلواب 
  قوله اآلية تقتضي التوعد على اتباع غري سبيل املؤمنني بشرط املشاقة 

  ذا باطل ألن املغلق على الشرط إن مل يكن عدما عند عدم الشرط فقد حصل غرضنا قلنا ه
وإن كان عدما عند عدم الشرط فلو كان التوعد على اتباع غري سبيل املؤمنني مشروطا باملشاقة ل كان عند عدم 

خطأ لكن ال شك يف أنه ال املشاقة اتباع غري سبيل املؤمنني جائزا مطلقا وهذا باطل ألن خمالفة اإلمجاع إن مل تكن 
  يكون صوابا مطلقا فبطل ما ذكروه 

قوله حترمي اتباع غري سبيل املؤمنني مشروط بتبني اهلدى قلنا ال نسلم ألن تبني اهلدى شرط يف الوعيد عند املشاقة ال 
  عند اتباع غري سبيل املؤمنني وال نسلم أنه يلزم من العطف اشتراك 

  لة األخرى مشروطه به إحدى اجلملتني مبا كانت اجلم
سلمنا أن العطف يقتضي االشتراك يف االشتراط لكن اهلدى الذي نتبينه شرطا يف حصول الوعيد عند مشاقة 

الرسول هو الدليل الدال على التوحيد والنبوة ال الدليل الدال على أحكام الفروع وإذا مل يكن تبني الدليل على 
مشاقة الرسول صلى اهللا عليه و سلم وجب أن ال يكون ذلك شرطا مسائل الفروع شرطا يف حلوق الوعيد على 

أيضا يف حلوق الوعيد على اتباع غري سبيل املؤمنني وإال مل تكن اجلملة الثانية مشروطة بالشرط املعترب يف اجلملة 
  األوىل بل بشرط مل يدل عليه الدليل أصال 

  نه من وجهني سلمنا أن مقتضى العطف ما ذكرمتوه لكن معنا دليل مينع م
األول أن هذه اآلية خرجت خمرج املدح للمؤمنني ومتييزهم عن غريهم ولو محلناه على ما ذكره السائل لبطل ذلك 

  أال ترى أن اليهود والنصارى إذا عرفنا أن قوال من أقاويلهم هدى فإنه 

  يلزمنا أن نقول مبثله مع أنه ال تبعية هلم فيه 
لرجوع إىل قوهلم ألجل أهنم كانوا ه ال ألنه صح ذلك بالدليل أال ترى أنا ال نكون الثاين أن اتباع املؤمنني هو ا

متبعني لليهود والنصارى يف قولنا بإثبات الصانع ونبوة موسى وعيسى عليهما السالم وإن شاركناهم يف ذلك 
  االعتقاد ألجل أنا مل نذهب إىل ذلك ألجل قوهلم 

  يقتضي حترمي كل ما كان غريا لكل ما كان سبيال للمؤمنني  قوله لفظ الغري والسبيل ليس للجمع فال
  قلنا العموم حاصل من حيث اللفظ ومن حيث اإلمياء 

  أما اللفظ فلوجهني 
األؤل أن القائل إذا قال من دخل غري داري ضربته فهم منه العموم بدليل صحة االستثناء لكل واحد من الدور 

  املغايرة لداره 

اآلية على سبيل واحد مع أنه غري مذكور صارت اآلية جمملة ولو محلناها على العموم مل يلزم ذلك الثاين أنا لو محلنا 
ومحل كالم اهللا عز و جل على ما هو أكثر فائدة أوىل ال سيما إذا كانت هذه اللفظة إمنا تستعمل يف العرف إلفادة 

  العموم 



جل أن ترتيب احلكم على اإلسم مشعر بكون املسمى علة أما اإلمياء فلما سيأيت يف باب القياس إن شاء اهللا عز و 
  لذلك احلكم فكانت عله التهديد كونه اتباعا لغري سبيل املؤمنني فيلزم عموم احلكم لعموم هذا املقتضي 

  قوله إذا محلناه على الكل سقط االستدالل 
واحد مل يلزم ذلك وال شك أنه هو  قلنا ذلك إمنا يلزم لو محلناه على الكل من حيث هو كل أما لو محلناه على كل

املتبادر إىل الفهم ألن من قال من دخل غري دارى فله كذا ال يفهم منه أنه أراد به من دخل مجيع الدور املغايره 
  لداره 

  قوله املراد منه املنع من متابعة غري سبيل املؤمنني فيما به صاروا غري مؤمنني وهو الكفر 
ء الكالم على عمومه وايضا فألنة ال معىن ملشاقة الرسول اال اتباع سبيل املؤمنني فيما قلنا ال نسلم بل األصل اجرا

  به صاروا غري مؤمنني فلو محلنا قوله ويتبع غري سبيل املؤمنني على ذلك لزم التكرار 
  قوله نزلت يف رجل ارتد 

  قلنا تقدم بيان أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب 
  ريق الذي حيصل املشي فيه قوله السبيل هو الط

  قلنا ال نسلم لقوله تعاىل قل هذه سبيلي وقوله أدع إىل سبيل ربك 
  سلمناه لكنا نعلم بالضرورة أن ذلك غري مراد ها هنا وال نزاع يف أن أهل اللغة يطلقون لفظ السبيل على ما خيتاره 

  اإلنسان لنفسه يف القول والعمل 
  ل اللفظ عليه ألن األصل عدم اجملاز اآلخر وإذا كان ذلك جمازا ظاهرا وجب مح

  وحينئذ حيمل اللفظ على هذا املعىن إىل أن يذكر اخلصم دليال معارضا 
  وبه جنيب عن قوهلم ال مناسبة بني األتفاق على احلكم وبني الطريق الذي حيصل املشي فيه 

  لذي ألجله أثبتوا ذلك احلكم قوله مل ال جيوز أن يكون املراد وجوب متابعتهم يف االستدالل بالدليل ا
قلنا هب أن األمر كذلك ولكن ملا أمر اهللا تعاىل باتباع سبيلهم يف االستدالل بدليلهم ثبت أن كل ما اتفقوا عليه 

  صواب وأيضا فمن أثبت احلكم لدليل مل يكن متبعا لغريه 
  قوله مل قلت إن لفظة من واملؤمنني للعموم 

  قلنا ملا تقدم يف باب العموم 

  قوله مل قلت إنه يلزم من حظر اتباع غري سبيلهم وجوب اتباع سبيلهم 
قلت ألنه يفهم يف العرف من قول القائل ال تتبع غري سبيل الصاحلني األمر مبتابعة سبيل الصاحلني حىت لو قال ال 

الصاحلني فإنه ال تتبع غري سبيل الصاحلني وال تتبع سبيلهم أيضا لكان ذلك ركيكا بلى لو قال ال تتبع سبيل غري 
  يفهم منه األمر مبتابعة سبيلهم ولذلك ال يستقبح أن يقال ال تتبع سبيل غري الصاحلني وال سبيلهم 

وباجلملة فالفرق معلوم بالضرورة يف العرف بني قولنا ال تتبع غري سبيل الصاحلني وبني قولنا ال تتبع سبيل غري 
  الصاحلني 

  ل األمور أو يف بعضها قوله جيب اتباع سبيل املؤمنني يف ك
  قلنا بل يف كلها ولذلك يصح االستثناء ألنه ملا ثبت النهي 



عن متابعة كل ما هو غري سبيل املؤمنني وثبت أنه ال واسطة بينها وبني اتباع سبيل املؤمنني لزم أن يكون اتباع سبيل 
  املؤمنني واجبا يف كل شيء 

  قوله يلزم وجوب اتباعهم يف فعل املباحات 
  ا هب أن هذه الصورة خمصوصة للضرورة اليت ذكرمتوها فتبقى حجة فيما عداها قلن

  قوله الناس قبل حصول اإلمجاع كانوا جممعني على التوقف يف احلكم وطلب الدليل 
  قلنا اإلمجاع على ذلك مشروط بأن ال حيصل االتفاق 

  بوقوع االختالف قوله عدم اإلمجاع هو االختالف فيلزم أن يكون جواز االختالف مشروطا 
  قلنا هب أنه كذلك فأي حمال يلزم منه 

  قوله لو جاز أن يكون هذا االمجاع مشروطا جلاز مثله يف سائر اإلمجاعات 
قلنا ذلك جائز و لكن أهل اإلمجاع حذفوا هذا الشرط عند حصول االتفاق على احلكم ومل حيذفوه عند االتفاق 

  على جواز االختالف 

  بتوا ذلك احلكم بغري اإلمجاع وإثباته باإلمجاع مغاير لسبيل املؤمنني قوله أهل اإلمجاع أث
  قلنا ملا أثبتوا احلكم بدليل سوى اإلمجاع فقد فعلوا أمرين أحدمها 

  أهنم أثبتوا ذلك احلكم بدليل 
تني إال واآلخر أهنم تسمكوا بغري االمجاع واآلية ملا دلت على وجوب متابعتهم يف كل األمور كانت متناولة للصور

أنه ترك العمل مبقتضى اآلية يف إحدى الصورتني النعقاد اإلمجاع على أنه ال جيب علينا االستدالل مبا استدل به أهل 
  اإلمجاع فبقى العمل هبا يف الباقي 

  قوله إذا قال اتبع سبيل الصاحلني فهم منه إجياب اتباع سبيلهم فيما به صاروا صاحلني 
  احل شيء مضاف إىل الصاحل قلنا ال نسلم ألن سبيل الص

واملضاف إىل الشيء خارج عنه والصالح جزء من ماهية الصاحل وداخل فيها واخلارج عن الشيء ال يكون نفس 
  الداخل فيه 

سلمنا لكن املتابعة يف الصالح ممكنة أما يف اإلميان فال ألنه ال حيصل بالتقليد وقد بينا أن االتباع هو االتيان مبثل فعل 
  جل أن ذلك الغري فعله الغري أل

  قوله إذا محلناه على اإلميان كان ذلك السبيل حاصال يف احلال ولو محلناه على اإلمجاع مل يكن حاصال يف احلال 
  قلنا ملا دللنا على أنه ال جيوز محله على اإلميان وجب محله على ذلك 
  يؤول إليه مشهور  غايته أنه يفضي إىل اجملاز لكنه جماز سائغ ألن تسمية الشيء باسم ما

قوله السلطان إذا قال ومن يشاقق وزيري ويتبع غري سبيل فالن ويعين به املطيعني لذلك الوزير فهم منه أنه أراد 
  بذلك سبيلهم يف طاعته 

  قلنا ال نسلم فإن اللفظ يقتضي العموم وما ذكرمتوه 

  رفية قرينة عرفية تقتضي اخلصوص والداللة اللفظية راجحة على القرينة الع
  قوله املراد إجياب اتباع كل املؤمنني أو بعضهم 



  قلنا الكل 
  قوله كل املؤمنني هم الذين يوجدون إىل قيام الساعة 

  قلنا هذا مدفوع لوجهني 
األول أن مجيع املؤمنني هم الذين دخلوا يف الوجود ألن املؤمن هو املتصف باإلميان واملتصف باإلميان جيب أن يكون 

  وجد يف املستقبل ومل يوجد يف احلال فهو غري موجود موجودا وما سي
  قوله املوجودون يف العصر األول ال يصدق عليهم يف العصر الثاين أهنم كل املؤمنني 

قلنا لكن ملا صدق عليهم يف العصر األول أهنم كل املؤمنني وهم يف العصر األول اتفقوا على أنه ال جيوز ألحد من 
  ب أن يكون ذلك احلكم سائر األعصار خمالفتهم وج

منهم صدقا يف العصر األول فإذا ثبت يف العصر األول أن ذلك احلكم حق يف كل األعصار ثبت ذلك يف كل 
األعصار إذ لو مل يكن حقا يف العصر الثاين ملا صدق يف العصر األول أنه حق يف كل األعصار مع أنا فرضنا أن ذلك 

  حق 
على خمالفة كل املؤمنني زجرا عن خمالفتهم وترغيبا يف األخذ بقوهلم فال جيوز أن  الثاين أن اهللا عز و جل علق العقاب

  يكون املراد مجيع املؤمنني إىل قيام الساعة ألنه ال فائدة يف التمسك بقوهلم بعد قيام الساعة 
ودين يف وقت نزول قوله إذا كان املراد من املؤمنني املوجودين يف ذلك العصر كانت اآلية دالة على أن إمجاع املوج

  اآلية حجة 
  قلنا ال جيوز أن يكون مراد اهللا تعاىل إجياب اتباع مؤمين ذلك العصر ألن قول املؤمنني حال حياة الرسول صلى اهللا 

عليه وسلم إن كان مطابقا لقوله كانت احلجة يف قوله ال يف قوهلم فيصري قوهلم لغوا وملا بطل ذلك ثبت أن املراد 
  ل املؤمنني يف أي عصر كان إجياب العمل بقو

  قوله املراد كل مؤمين العصر أو بعضهم 
قلنا ظاهره الكل إال ما أخرجه الدليل املنفصل وهم العوام واألطفال واجملانني فبقى غريهم وهم مجهور العلماء 

  داخال حتت اآلية 
  قوله حنمله على اإلمام املعصوم 

  ني فحمله على الواحد ترك للظاهر قلنا هذا باطل ألن الوعيد على خمالفة املؤمن
  قوله املراد باملؤمن املصدق يف الباطن وهو غري معلوم الوجود 

  قلنا املؤمن يف اللغة هو املصدق باللسان فوجب محله عليه إىل قيام املعارض 

الع على والذي يدل عليه أنه تعاىل ملا أوجب علينا اتباع سبيلهم فال بد وأن نكون متمكنني من معرفتهم واالط
  األحوال الباطنة ممتنع فوجب محله على التصديق باللسان 

  قوله مل ال جيوز أن يكون املراد إجياب اتباع السبيل الذي من شأنه أن يكون سبيال للمؤمنني 
  قلنا هذا عدول عن الظاهر من غري ضرورة 

  قوله هذه الداللة ظنية فال جيوز إثبات احلكم القطعي هبا 
  ذه املسألة ظنية وال نسلم انعقاد اإلمجاع عن أهنا ليست ظنية قلنا عندنا أن ه



  قوله أعطيتم الفرع من القوة ما ليس لألصل 
  قلنا حنن ال نقول بتكفري خمالف اإلمجاع وال بتفسيقه وال نقطع أيضا به وكيف وهو عندنا ظين 

  قوله هذه الداللة معارضة باآليات الدالة على النهي 
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األصول: كتاب  علم    احملصول يف 
لرازي: املؤلف  ا احلسني  بن  عمر  بن   حممد 

  عن الباطل 
قلنا ال نسلم أن ذلك النهي خطاب مع الكل بل خطاب مع كل واحد منهم والفرق بني الكل وبني كل واحد منهم 

  معلوم وحنن إمنا ندعي عصمة الكل ال عصمة كل واحد 
كل وجه ألن اهللا عز و جل ينهى املؤمن !  يقتضي إمكان املنهى عنه من من سلمنا كونه خطابا للكل لكن النهي ال

  عن الكفر مع علمه بأنه ال يفعله وما علم أنه ال يوجد فهو حمال الوجود 
  وأما حديث معاذ فهو إمنا ترك ذكر اإلمجاع ألنه ال يكون حجة يف زمان حياة الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

  ليه و سلم ال تقوم الساعة إال على شرار أميت فهو يدل على حصول الشرار يف و أما قوله صلى اهللا ع

  ذلك الوقت فأما أن يكونوا بأسرهم شرارا فال وكذا القول يف سائر احلديث 
  و أما قوله صلى اهللا عليه و سلم ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ففي صحته كالم 

  صوصني سلمناه لكن لعلة خطاب مع قوم خم
  قوله جاز اخلطأ على كل واحد فيجوز على الكل 

قلنا ال نسلم أن حكم اجملموع مساو حلكم اآلحاد واملثال الذي ذكره يدل على أن ذلك قد يكون كذلك وال يدل 
  على أنه البد وأن يكون كذلك 

ليس كل ما جاز وقع سلمنا أن حكم اجملموع مساو حلكم اآلحاد ولكن عندنا جيوز اخلطأ على الكل أيضا لكن 
  واهللا تعاىل 

  ملا أخرب عنهم أن ذلك ال يقع علمنا أهنم ال يتفقون على اخلطأ 
  قوله اتفاقهم إما أن يكون لداللة أو ألمارة 

قلنا مل ال جيوز أن يكون لداللة إال أهنم ما نقلوها اكتفاء منهم باإلمجاع فإنه مىت حصل الدليل الواحد كان الثاين غري 
  ه واهللا أعلم حمتاج إلي

املسلك الثاين التمسك بقوله عز و جل وكذلك جعلناكم أمه وسطا لتكونوا شهداء على الناس اهللا تعاىل أخرب عن 
  كون هذه األمة وسطا والوسط من كل شيء خياره فيكون اهللا عز و جل قد أخرب عن خريية هذه األمة فلو أقدموا 

وإذا ثبت أهنم ال يقدمون على شيء من احملظورات وجب أن يكون على شيء من احملظورات ملا اتصفوا باخلريية 
  قوهلم حجة 

فإن قيل اآلية متروكة الظاهر ألن وصف األمة بالعدالة يقتضي اتصاف كل واحد منهم هبا وخالف ذلك معلوم 
  بالضرورة فال بد من محلها على البعض وحنن حنملها على األئمة املعصومني 

  الظاهر لكن ال نسلم أن الوسط من كل شيء خياره و يدل عليه وجهان سلمنا أهنا ليست متروكة 
األول أن عدالة الرجل عبارة عن أداء الواجبات واجتناب احملرمات وهذا من فعل الرجل وقد أخرب اهللا تعاىل أنه 



  جعلهم وسطا 
  فاقتضى ذلك أن كوهنم وسطا من فعله تعاىل وذلك يقتضي 

  ليست من فعل اهللا تعاىل  أن يكون ذلك غري عدالتهم اليت
  الثاين أن الوسط اسم ملا يكون متوسطا بني شيئني فجعله حقيقة يف العدل يقتضي االشتراك وهو خالف األصل 

سلمنا أن الوسط من كل شيء خياره فلم قلتم أن خرب اهللا تعاىل عن خريية قوم يقتضي اجتناهبم عن كل احملظورات 
  ه اجتنباهم عن الكبائر فأما عن الصغائر فال ومل ال جيوز أن يقال إنه يكفي في

  وإذا كان كذلك فيحتمل أن الذي أمجعوا عليه وإن كان خطأ لكنه من الصغائر فال يقدح ذلك يف خرييتهم 
  ومما يؤكد هذا االحتمال أنه تعاىل حكم بكوهنم عدوال ليكونوا شهداء على الناس وفعل الصغائر ال مينع الشهادة 

  عن الصغائر والكبائر ولكن اهللا تعاىل بني سلمنا اجتناهبم 

أن أتصافهم بذلك إمنا كان لكوهنم شهداء على الناس ومعلوم أن هذه الشهادة إمنا تكون يف اآلخرة فيلزم وجوب 
حتقق عدالتهم هناك ألن عدالة الشهود إمنا تعترب حالة األداء ال حالة التحمل وذلك مما ال نزاع فيه ألن األمة تصري 

  ة يف اآلخرة فلم قلتم إهنم يف الدنيا كذلك معصوم
سلمنا وجوب كوهنم عدوال يف الدنيا لكن املخاطبني هبذا اخلطاب هم الذين كانوا موجودين عند نزول هذه اآلية 

  ألن اخلطاب مع من مل يوجد بعد حمال 
  ي عدالة غريهم وإذا كان كذلك فهذا يقتضي عدالة أولئك الذين كانوا موجودين يف ذلك الوقت وال يقتض

فهذه اآلية تدل على أن إمجاع أولئك حق فيجب أن ال نتمسك باإلمجاع إال إذا علمنا حصول قول كل أولئك فيه 
  لكن ذلك يقضي حصول العلم بأعياهنم والعلم ببقاءهم إىل 

  ما بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه و سلم وملا كان ذلك مفقودا تعذر التمسك بشيء من اإلمجاعات 
  واجلواب 

  قوله اآلية متروكة الظاهر 
  قلنا ال نسلم 

  قوله ألهنا تقتضي كون كل واحد منهم عدال 
  العدول ! قلنا ملا ثبت أنه ال جيوز إجراؤها على الظاهر وجب أن يكون املراد منه امتناع خلو هذه األمة من 

  قوله حتمله على اإلمام املعصوم 
  غة مجع فحمله على الواحد خالف الظاهر قلنا قوله وكذلك جعلناكم أمه وسطا صي

  قوله مل قلت إن الوسط يف كل شيء خياره 
  قلنا لآلية واخلرب والشعر والنقل واملعىن 

  أما اآلية فقوله عز و جل قال أوسطهم أي أعدهلم 
  وأما اخلرب فقوله صلى اهللا عليه و سلم خري األمور أوسطها أي أعدهلا 

  و سلم أوسط قريش نسبا وقال عليه السالم عليكم بالنمط األوسط  وقيل كان النيب صلى اهللا عليه



  وأما الشعر فقوله 
  مهوا وسط يرضى األنام حبكمهم ... 

  وأما النقل فقال اجلوهري يف الصحاح وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدوال 
 اإلفراط والتفريط الذين وأما املعين فألن الوسط حقيقة يف البعد عن الطرفني فالشيء الذي يكون بعيدا عن طريف

  مها رديان كان متوسطا فكان فضيلة وهلذا مسي الفاضل يف كل شيء وسطا 

  قوله عدالتهم من فعلهم ال من فعل اهللا تعاىل 
  قلنا هذا ممنوع على مذهبنا 

  قوله مل قلت إن إخبار اهللا تعاىل عن عدالتهم يقتضي اجتناهبم عن الصغائر 
غري على اإلطالق بل كل ذنب فهو صغري بالنسبة إىل ما فوقه كبري بالنسبة إىل ما حتته قلنا من الناس من قال ال ص

  فسقط عنه هذا السؤال 
وأما من اعترف بذلك فجوابه أن اهللا تعاىل عامل بالباطن والظاهر فال جيوز أن حيكم بعدالة أحد وصحة شهادته إال 

بعدالتهم وجب أن يكونوا عدوال يف كل شيء خبالف شهود  واملخرب عنه مطابق للخرب فلما أطلق اهللا تعاىل القول
  احلاكم حيث جتوز شهادهتم وأن جاز عليهم الصغائر ألنه ال سبيل للحاكم إىل معرفة الباطن فال جرم اكتفى بالظاهر 

  قوله الغرض من هذه العدالة أداء الشهادة يف اآلخرة 

  وذلك يوجب عدالتهم يف اآلخرة ال يف الدنيا 
  كان املراد صريورهتم عدوال يف اآلخرة لقال سنجعلكم أمة وسطا  قلنا لو

  وألن مجيع األمم عدول يف اآلخرة فال يبقى يف اآلية ختصيص ألمة حممد صلى اهللا عليه و سلم هبذه الفضيلة 
  قوله املخاطب هبذ اخلطاب هم الذين كانوا موجودين عند نزول هذه اآلية 

  ال يف املسلك األول واهللا أعلم وأحكم قلنا مر اجلواب عن مثل هذا السؤ
  املسلك الثالث 

قوله تعاىل كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر والم اجلنس تقتضي االستغراق فدل 
  على أهنم أمروا بكل معروف وهنوا عن كل 

ا كذلك لكانوا آمرين باملنكر ناهني عن منكر فلو أمجعوا على خطأ قوال لكان قد أمجعوا على منكر قوال ولو كانو
  املعروف وهو يناقض مدلول اآلية 

فإن قيل اآلية متروكة الظاهر ألن قوله كنتم خري أمة خطاب معهم وهو يقتضي اتصاف كل واحد منهم هبذا 
  الوصف واملعلوم خالفة 

وعندنا أن ذلك البعض هو اإلمام  فثبت أنه ال ميكن إجراؤها على ظاهرها فنحملها على أن املراد من األمة بعضهم
  املعصوم 

سلمنا أنه ميكن إجراء اآلية على ظاهرها لكن ال نسلم أهنم كانوا يأمرون بكل معروف ملا مر يف باب العموم أن 
  املفرد املعرف ال يفيد االستغراق 



  سلمنا العموم لكن اآلية تقتضي اتصافهم باألمر باملعروف يف املاضي أو احلاضر 
  سلم والثاين ممنوع فلم قلتم بأهنم بقوا على هذه الصفة يف احلال األول م

فإن قلت ألن هذه اآلية خرجت خمرج املدح هلم يف احلال وال جيوز أن ميدح إنسان يف احلال مبا فعله من قبل إذا 
  عدل عنه إىل ضده فإن الناهي عن املنكر إذا صار آمرا به استحق الذم 

رجت خمرج املدح ومل ال جيوز أن يقال ليس فيها إال بيان أن هذه األمة كانوا قبل قلت ال نسلم أن هذه اآلية خ
  ذلك خريا من سائر األمم وجمرد اإلخبار ال يقتضي املدح 

  سلمنا داللتها على املدح لكن مل ال جيوز أن يدمح اإلنسان 

يف احلال فإن عندنا اجلمع بني يف احلال مبا صدر عنه يف املاضي وإن كان يستحق الذم يف احلال مبا صدر عنه 
  استحقاق الذم واملدح غري ممتنع على ما ثبت يف مسألة االحتياط 

سلمنا داللة اآلية على حصول هذا الوصف يف احلال لكن قوله عز و جل كنتم خري أمة صريح يف أن هذا الوصف 
  إمنا حصل هلم يف الزمان املاضي ومفهومه يدل على عدم حصوله يف احلال 

ا داللة اآلية على اتصافهم بتلك الصفة يف احلال ف مل ال جيوز خروجهم عنها بعد ذلك فإنه ال نزاع يف أنه سلمن
  حيسن مدح اإلنسان مبا له من الصفات يف احلال وإن كان يعلم زواهلا يف املستقبل 

شيء من  فإن قلت ف يلزم أن يكون إمجاعهم حجة يف ذلك الزمان قلت هب أنه كذلك لكنا ال نقطع على
  اإلمجاعات 

  بإنه حصل يف ذلك الزمان واذا وقع الشك يف الكل خرج الكل عن كونه حجة 
سلمنا اتصافهم هبذا الوصف يف املاضي واحلال واملستقبل لكن اآلية خطاب مع املوجودين يف ذلك الوقت فيكون 

  يف املسلكني األولني إمجاعهم حجة أما إمجاع غريهم فال يكون حجة على ما مر من تقرير هذا السؤال 
  واجلواب 

  قوله اآلية متروكة الظاهر 
  قلنا ال نسلم 

  قوله ألهنا تقتضي أن يكون كل واحد منهم آمرا باملروف 
  وليس كذلك 

  قلنا املخاطب بقوله تعاىل كنتم خري أمة ليس كل واحد من األمة 
كان املخاطب هبذا اخلطاب كل واحد من أما أوال فألنه تعاىل وصف املخاطب هبذا اخلطاب بكونه خري أمة فلو 

األمة لزم وصف كل واحد من األمة بأنه خري أمة وذلك غري جائز ألن الشخص الواحد ال يوصف بأنه أمه إال على 
  سبيل اجملاز كما يف قوله تعاىل إن إبراهيم كان أمة بدليل 

  أن املتبادر إىل الفهم من قوله حكمت األمة بكذا اجملموع 
ا فألنه يلزم يف كل واحد أن يكون خري أمة أخرجت للناس وإن كان كل واحد خري أمة وجب أن يكون و أما ثاني

كل واحد خريا من صاحبه وملا بطل ذلك ثبت أن اجملموع هو املخاطب هبذ اخلطاب وهو جيري جمرى قول امللك 
  لعسكره أنتم خري عسكر يف الدينا تفتحون القالع 



الم ال يفهم منه أن امللك وصف كل واحد من آحاد العسكر بذلك بل إنه وصف وتكسرون اجليوش فإن هذا الك
اجملموع بذلك مبعىن أن يف العسكر من هو كذلك فكذا ها هنا وصف اهللا تعاىل جمموع األمة باألمر باملعروف والنهي 

  األمة لفظ اجلمع  عن املنكر مبعىن أن منهم من هو كذلك ومحله على اإلمام املعصوم غري جائز ألنه واحد ولفظ
  قوله املفرد املعرف ال يفيد االستغراق 

  قلنا كثري من الناس ذهب إىل أنه يقتضيه 
وأيضا فلفظ املعرف لو مل حنمله على االستغراق لوجب محله على املاهية ويكفي يف العمل به ثبوته يف صورة واحدة 

  ا القدر حاصل يف سائر األمم ألن كل واحد منهم فيكون معناه أهنم أمروا مبعروف واحد وهنوا عن منكر واحد وهذ

  قد كان آمرا مبعروف واحد وهو الدين الذي قبله وناهيا عن منكر واحد وهو الكفر الذي رده 
وحينئذ ال يثبت بذلك كون هذه األمة خريا من سائر األمم لكن اهللا تعاىل ذكره لبيان ذلك احلكم فعلمنا أنه وجب 

  ال للغرض فإنا لو مل حنمله على االستغراق وال حنمله على املاهية كان ذلك خمالفا للغة محله على االستغراق حتصي
قوله اآلية تقتضي االتصاف هبذا الوصف يف املاضي أو احلاضر قلنا بل يف احلاضر ألن قوله تأمرون باملعروف وتنهون 

  عن املنكر ال يتناول املاضي 
  قولة لفظة كنتم تدل على املاضي 

نسلم ل أن قوله كنتم إما أن تكون ناقصة أو زائدة أو تامة فإن كنت ناقصة فنقول إنه وان أفاد تقدم كوهنم قلنا ال 
  كذلك لكن قوله تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر 

يقتضي كوهنم كذلك يف املستقبل وداللة قوله تعاىل كنتم على تقدم هذا الوصف ال مينع من حصوله يف املستقبل 
  لة قوله تأمرون باملعروف على كوهنم كذلك يف املستقبل سليمة عن املعارض فتبقى دال

  وأما الوجهان اآلخران فاالستدالل معهما ظاهر 
  قوله مل قلت إهنم يكونون يف الزمان املستقبل كذلك 

  على هذه الصفة 
  ما معا قلنا ألن صيغة املضارع بالنسبة إىل احلال واالستقبال كاللفظ العام فوجب تناوهلا هل

  قوله هذه اآلية خطاب مع احلاضرين 
  قلنا مر اجلواب عنه يف املسلك األول واهللا أعلم 

املسلك الرابع التمسك مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن أمته ال جتتمع على خطأ والكالم ها هنا يقع يف 
  موضعني 
  أحدمها 

  إثبات منت اخلرب 
  والثاين 

  كيفية االستدالل به 
  ما األول فللناس فيه طرق ثالثة أ



  الفريق األول ادعاء الضرورة يف تواتر معىن هذا اخلرب قالوا ألنه نقل هذا املعىن بألفاظ خمتلفة بلغت حد التواتر 
  األول روي عنه عليه الصالة و السالم انه قال أميت ال جتتمع على خطأ 

  الثاين ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن 
  ث ال جتتمع أميت على ضاللة الثال

  الرابع يد اهللا على اجلماعة رواه ابن عمر رضي اهللا عنهما 
  اخلامس سألت ريب أن ال جتتمع أميت على الضاللة فأعطيتها 

  السادس مل يكن اهللا ليجمع أميت على الضاللة وروى وال على خطأ 
  وروي عن احلسن البصري 

  عليه و سلم قال اخلرب وابن أيب ليلى أن رسول اهللا صلى اهللا 
وكان احلسن يقول إذا حدثين أربعة من الصحابة تركتهم وقلت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهذا اخلرب 

  من مراسليه 
  السابع عليكم بالسواد األعظم وذلك مجاعة األمة ألن كل من دوهنم فاألمة بأسرها أعظم منه 

  ماعة وال نبايل بشذوذ من شذ الثامن أبو سعيد مرفوعا يد اهللا على اجل

  التاسع من خرج من اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة االسالم عن عنقه 
  العاشر من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة مات ميتة جاهلية 

  احلادي عشر أبو أمامة مرفوعا ال تزال طائفة من أميت على احلق ال يضرهم من خالفهم 
  وعا ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق حىت يقاتلها الدجال الثاين عشر عمران بن احلصني مرف

  الثالث عشر قام ابن عمر يف الناس خطيبا وقال إن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول ال تزال طائفة 

  من أميت على احلق حىت يأيت أمر اهللا 
لنصح ألئمة املسلمني ولزوم اجلماعة فإن دعوهتم الرابع عشر ثالث ال يغل عليهن قلب املؤمن إخالص العمل هللا وا

  حتيط من ورائهم رواه جبري بن مطعم وجابر 
اخلامس عشر من سره أن يسكن حببوحه اجلنة فليلزم اجلماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد خطب 

ه يف مجاعة من الصحابة رضي اهللا به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وخطب به أيضا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عن
  عنهم 

  السادس عشر ال تزال طائفة من أميت على احلق ال يضرهم من ناوأهم إىل يوم القيامة 

  السابع عشر ثوبان مرفوعا ال يضرهم من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا 
ها يف النار إال فرقة الثامن عشر أنس وقوم آخرون عنه عليه الصالة و السالم ستفترق أميت كذا وكذا فرقة كل

  واحدة قيل ومن تلك الفرقة قال هي اجلماعة 
وهذه األخبار كلها مشتركة يف الداللة على معىن واحد وهو أن األمة بأسرها ال تتفق على اخلطأ وإذا اشتركت 



عىن مرويا األخبار الكثرية يف الداللة على شيء واحد مث إن كل واحد من تلك األخبار يرويه مجع كثري صار ذلك امل
  بالتواتر من جهة املعىن 

  الطريق الثاين االستدالل وهو من وجهني 
  أحدمها 

أن هذه األخبار لو صحت لثبت هبا أصل عظيم مقدم على الكتاب والسنة وما هذا شأنه كانت الدواعي متوفرة 
  على البحث عنه بأقصى الوجوه 

  أما األولياء فلتصحح هذا األصل العظيم هبا 
  داء فلدفع مثل هذا األصل العظيم وأما األع

فلو كان يف متنها خلل الستحال ذهوهلم عنه مع شدة حبثهم عنه وطلبهم له فلما مل يقدر أحد على الطعن فيها علمنا 
  صحتها 
  وثانيهما 

دل أنه قد ظهر من التابعني إمجاعهم على أن اإلمجاع حجة وظهر منهم استدالهلم على ذلك هبذه األخبار واالستقراء 
على أن أمتنا ال جيمعون على موجب خرب ألجل ذلك اخلرب إال ويكونون قاطعني بصحة ذلك اخلرب فهذا يدل على 

  قطعهم بصحة هذا اخلرب 
  الطريق الثالث أنا نسلم أن هذه األخبار من باب اآلحاد وندعي الظن بصحتها وذلك مما ال ميكن النزاع فيه 

  ة فيحصل حينئذ ظن أن اإلمجاع حجة مث نقول إهنا تدل على أن اإلمجاع حج

  وإذا كان كذلك وجب العمل به ألن دفع الضرر املظنون واجب 
  وهذا الطريق أجود الطرق 

فنقول أما الطريق األول وهو ادعاء التواتر فبعيد فإنا ال نسلم بلوغ جمموع هذه األخبار إىل حد التواتر ألن 
يستبعد يف العرف إقدام عشرين إنسانا علي الكذب يف واقعة معينة العشرين بل اآللف ال يكون متواترا ألنه ليس 

  بعبارات خمتلفة 
  وباجلملة فهم مطالبون بإقامة الداللة على أن جمموع هذه الروايات يستحيل صدوره عن الكذب 

  سلمنا حصول القطع هبذه األخبار يف اجلملة لكنكم إما أن تدعوا القطع بلفظها أو مبعناها 
  لفظها فهو أن يقال إنا وإن جوزنا يف كل واحد أما القطع ب

من هذه األحاديث أن يكون كذبا إال أنا نقطع بأن جمموعها يستحيل أن يكون كذبا بل ال بد أن يكون بعضها 
  صحيحا 

وأما القطع مبعناها فهو أن يقال إن هذه األلفاظ على اختالفهما مشتركة يف إفادة معىن واحد فذلك املشترك يصري 
  ا بكل هذه األلفاظ فيصري ذلك املشترك منقوال بالتواتر مروي

فنقول إن أردمت األول فهو مسلم لكن املقصود ال يتم إال إذا بينتم أن كل واحد من هذه األلفاظ يدل على أن 
اإلمجاع حجة داللة قاطعة إذ لو وجد فيها ما يدل على املطلوب ال على هذا الوجه مل حيصل الغرض ألن الذي ثبت 



ندكم ليس إال صحه أحد هذه األخبار فيحتمل أن يكون الصحيح هو ذلك اخلرب الذي ال يدل داللة قاطعة على ع
  حقية اإلمجاع لكنا نرى املستدلني هبذه األخبار بعد 

فراغهم من تصحيح املنت يتمسكون بواحد منها على التعيني كقوله عليه الصالة و السالم ال جتتمع أميت على خطأ 
  فيه سؤاال وجوابا ومعلوم أنه باطل  ويبالغون

وأما إن أردمت الثاين فنقول ذلك املعىن املشترك بني األخبار إما أن يكون هو أن اإلمجاع حجة أو معىن يلزم منه كون 
  اإلمجاع حجة 

م أن فإن كان األول فقد ادعيتم أنه نقل نقال متواترا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن اإلمجاع حجة ومعلو
  ذلك باطل وإال لكان العلم بكون اإلمجاع حجة جاريا جمرى العلم بغزوة بدر وأحد وملا وقع اخلالف فيه وأيضا 

  فإنا نراكم بعد الفراغ من تصحيح منت هذه األخبار تتمسكون بلفظ خرب واحد وتوردون عليه األسئلة واألجوبة 

  دالل عبثا ولو كان ذلك منقوال على سبيل التواتر لكان ذلك االست
وهبذا يظهر الفرق بني علمنا بشجاعة علي وسخاوة حامت بسبب األخبار املتفرقة وبني هذه املسألة فإنا بعد مساع 

  تلك األخبار املتفرقة ال حنتاج إىل االستدالل ببعض تلك األخبار على شجاعة علي بل حيصل العلم الضروري بذلك 
خبار نفتقر إىل االستدالل ببعضها على هذا املطلوب فعلمنا أن كون أما ها هنا فقد سلمتم أن بعد مساع هذه األ

  اإلمجاع حجة ليس جزءا من مفهوم هذه األلفاظ 
وإن ادعتيم أن هذه األخبار دالة على معىن مشترك بني كلها وذلك املعىن يقتضي كون اإلمجاع حجة فال بد من 

  لزم من ذلك املشترك كون اإلمجاع حجة وأنتم ما فعلتم ذلك اإلشارة إىل ذلك املعىن مث من إقامة الدليل على أنه ي

  فإن قلت القدر املشترك بني هذه األخبار تعظيم أمر هذه األمة وبعدها عن اخلطأ وما جيري هذا اجملرى 
  قلت تدعون التواتر يف مطلق التعظيم أو يف تعظيم ينايف إقدامهم على اخلطأ يف شيء ما 

   األول مسلم وال يفيد الغرض
  والثاين إدعاء للتواتر يف نفس كون اإلمجاع حجة وقد تقدم إبطاله 

  و أما الطريق الثاين وهو االستدالل فضعيف 
  قوله لو كانت هذه األحاديث ضعيفة لطعنوا فيها 

  قلت وقد طعنوا فيها بأهنا من اآلحاد 

  لى أهنا متواترة فإن قلت إن أحدا من الصحابة والتابعني مل يقل إهنا من اآلحاد بل اتفقوا ع
  سلمنا أهنم طعنوا فيها من هذا الوجه لكن كان جيب أن يطعنوا فيها على سبيل التفصيل 

  قلت اجلواب عن األول 
  إن النقل عن املؤمنني أهنم جعلوها من باب التواتر ثبت بالتواتر أو باآلحاد 
دكم بالتواتر كوهنا متواترة عندهم لزم كوهنا األول يقتضي كوهنا متواترة عندنا ألنه مىت كان اخلرب متواترا وصح عن

  متواترة عندكم لكنكم يف هذا املقام سلمتم أهنا ليست كذلك 



  والثاين 
يقتضي أن تكون هذه األخبار من اآلحاد ألن كوهنا متواترة عن الصحابة والتابعني ملا مل يثبت عندنا إال باآلحاد 

  والواسطة معترب يف التواتر  كانت عندنا من باب اآلحاد ألن استواء الطرفني
وعن الثاين أن نقول ليس كل من ال يعلم صحته وجب أن يعلم فساده فالصحابة والتابعون ما عرفوا صحة هذه 

  األخبار وال فسادها بل ظنوا صحتها فال جيب عليهم يف هذه احلالة أن يطعنوا فيها على سبيل التفصيل 
له الصحابة والتابعون امجعوا على صحة اإلمجاع وامنا امجعوا على صحته و أما الوجه الثاين يف االستدالل وهو قو

  هلذا األخبار وعادة امتنا اهنم ال جيمعون على موجب خرب ألجل ذلك اخلرب اال وكان اخلرب مقطوعا به 

  قلنا املقدمات الثالثة ممنوعة فال نسلم إمجاع الصحابة والتابعني على صحة اإلمجاع 
  م أهنم إمنا ذهبوا إىل ذلك ألجل هذه األخبار بل إمنا قالوا به ألجل اآليات سلمناه لكن ال نسل

فإن ادعوا التواتر يف هذين املقامني كان ذلك مكابرة فإن تلك األخبار أظهر بكثري من ادعاء هذين املقامني وملا مل 
  يدعوا التواتر يف تلك األخبار فألن ال جيوز ادعاؤه يف هذين املقامني كان أوىل 

سلمنا مها لكن ال نسلم أن عادهتم جارية بأهنم ال جيمعون على موجب خرب ألجل ذلك اخلرب إال وقد قطعوا بصحته 
  أال ترى أن الصحابة أمجعوا على حكم اجملوس خبرب عبد الرمحن وأمجعوا على أن املرأة ال تنكح على عمتها 

  وال خالتها خبرب واحد 
هذه العادة اليت ادعوها فثبت مبا ذكرنا ضعف هذه الوجوه وثبت أن الصحيح  وباجلملة فهم مطالبون بالداللة على

  هو الطريق الثالث وهو أن جنعلها من أخبار اآلحاد 
  وعلى هذا ال حنتاج إىل تكثريها بل كل واحد منها يكفي يف االستدالل 

  أميت على خطأ  املقام الثاين يف كيفية االستدالل التمسك بقوله صلى اهللا عليه و سلم ال جتتمع
  فإن قيل إن كان املراد بقوله أميت كل من يؤمن به إىل يوم القيامة خرج اإلمجاع عن كونه حجة 

وإن كان املراد به املوجودين وقت نزول ذلك اخلرب دل ذلك على أن إمجاعهم حجة لكنا إمنا نعرف إمجاعهم إذا 
صلى اهللا عليه و سلم وذلك غري معلوم فحينئذ خيرج  عرفناهم بأعياهنم وعرفنا بقاءهم إىل ما بعد وفاة الرسول

  اإلمجاع عن كونه حجة 
سلمنا أن املراد باألمة أهل كل عصر لكن مل قلت إن هذه اللفظة تدل على نفي اخلطأ عنهم الحتمال أن قوله ال 

عن أن جيتمعوا جتتمع أميت على خطأ جاء بسكون العني على أن يكون ذلك هنيا منه صلى اهللا عليه و سلم ألمته 
  على خطأ فاشتبه ذلك على الراوي فنقله مرفوعا على أن يكون خربا 

  سلمنا كونه خربا لكن مل قلت إنه يدل على نفي 

  اخلطأ بأسره عنهم وال نسلم أن النكرة يف النفي تعم 
هذا الباب وهو وإذا كان كذلك فإما أن حنمله على نفي السهو أن نفي الكفر مجعا بينه وبني احلديث املروي يف 

  قوله صلى اهللا عليه و سلم أميت ال جتتمع على ضاللة 
سلمنا كون األمة مصيبني يف كل أقواهلم وأفعاهلم فلم ال جيوز خمالفتهم فإن اجملتهد قد يكون مصيبا مع أن اجملتهد 

  اآلخر يكون متمكنا من خمالفته و اجلواب 



يف هذا الباب وهي قوله صلى اهللا عليه و سلم ال تزال طائفة  أما السؤال األول فمدفوع بسائر األحاديث الواردة
من أميت ظاهرين على احلق وقوله ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن وقوله من فارق اجلماعة قيد شرب فقد 

  خلع ربقة اإلسالم من عنقه 

  قوله لعل هذا احلديث ورد على صيغة النهي 
  لك الرواية قلنا عدالة الراوي تفيد ظن صحة ت

  ومطلوبنا ها هنا الظن وإال لو فتحنا هذا الباب ال نسد باب االستدالل بأكثر النصوص 
  مث إنه مدفوع بسائر األحاديث 

  وأما أن النكرة يف النفي تعم فقد تقدم بيانه يف باب العموم 
  قوله حنمله نفي السهو 

ذكره يف معرض التعظيم وألنه ال يكون يف ختصيص قلنا اجتماع اجلمع العظيم على عدم السهو ممتنع ف ال ميكن 
  أمته بذلك فضيلة 

  قوله حنمله على نفي الكفر كقوله صلى اهللا عليه و سلم ال جتتمع أميت على ضاللة 

قلنا كل حديث مستقل بنفسه وألن الضالل ال يقتضي الكفر قال اهللا تعاىل ووجدك ضاال فهدى وقال فعلتها إذن 
  وأنا من الضالني 

  ه هب أن األمة مصيبون يف إمجاعهم فلم ال جتوز خمالفتهم قول
  قلت ألن األمة على قولني منهم من قال إن اإلمجاع حجة ال جتوز خمالفته 

ومنهم من قال إنه ليس حبجة فلو قلنا إنه حجة جتوز خمالفتها لكان قوال خارجا عن أقول األمة فلو كان احلق ذلك 
  ذلك باطل باحلديث لكانت األمة متفقني على اخلطأ و

  املسلك اخلامس دليل العقل 
وهو الذي عول عليه إمام احلرمني رمحه اهللا فقال إمجاع اخللق العظيم على احلكم الواحد يستحيل أن يكون إال 

  لداللة أو أمارة 
  فإن كان لداللة فقد كشف اإلمجاع عن وجود تلك الداللة فيكون خالف اإلمجاع خالفا لتلك الداللة 

كان ألمارة فقد رأينا التابعني قاطعني باملنع عن خمالفة هذا اإلمجاع فلوال اطالعهم على داللة قاطعة مانعة من وإن 
  خمالفة هذا اإلمجاع وإال الستحال اتفاقهم على املنع من خمالفته 

  شبهة وكم وهذه الداللة ضعيفة جدا الحتمال أن يقال إهنم قد اتفقوا على احلكم ال لداللة وال ألمارة بل ل

  من املبطلني من كثرهتم وتفرقهم يف الشرق والغرب قد اتفقت كلمتهم ألجل الشبهة 
  سلمنا احلصر فلم ال جيوز أن يكون ألمارة تفيد الظن 

قوله رأينا الصحابة جممعني على املنع من خمالفة هذا اإلمجاع وذلك يدل على اطالعهم على دليل قاطع مانع من 
  خمالفة هذا اإلمجاع 

  قلنا ال نسلم اتفاق الصحابة على ذلك 
سلمناه لكنك ملا جوزت حصول اإلمجاع ألجل األمارة فلعلهم أمجعوا على املنع من خمالفة اإلمجاع الصادر عن 



  األمارة ألمارة أخرى 
ع ما فإن قلت إهنم ال يتعصبون يف اإلمجاع الصادر عن األمارة وقد تعصبوا يف هذا اإلمجاع فدل على أن هذا اإلمجا

  كان عن أمارة 
  قلت إذا سلمت أهنم ال يتعصبون يف اإلمجاع الصادر عن األمارة 

  ف قد بطل قولك إهنم منعوا من خمالفة هذا اإلمجاع 
  املسألة الرابعة 

أما الشيعة فقد استدلوا على أن اإلمجاع حجة بأن زمان التكليف ال خيلو عن اإلمام املعصوم ومىت كان كذلك كان 
  ة اإلمجاع حج

  بيان األول يتوقف على إثبات أمرين 
  األول أنه ال بد من اإلمام 

  و الدليل عليه أن اإلمام لطف وكل لطف واجب فاإلمام واجب 
و إمنا قلنا إن اإلمام لطف ألنا نعلم أن اخللق إذا كان هلم رئيس قاهر مينعهم عن القبائح وحيثهم على الواجبات كان 

جتناب عن القبيح أمت من حاهلم إذا مل يكن هلم هذا الرئيس والعلم بذلك بعد استقراء حاهلم يف اإلتيان بالواجب واال
  العادة ضروري 

  وإمنا قلنا إن اللطف واجب لوجهني 
  األول 

  أن اللطف كالتمكني يف كونه إزاحة لعذر املكلف فإذا كان التمكني واجبا فكذا اللطف 
شاهد أن أحدنا إذا دعا غريه إىل طعام وكان غرضه نفع ذلك الغري إمنا قلنا إن اللطف كالتمكني ألنه يثبت يف ال

وبقي على ذلك الغرض إىل وقت التناول ومل يبدله وعلم أنه مىت تواضع له فإنه يتناول طعامه ومىت مل يفعل ذلك مل 
  يتناوله فإنه تركه التواضع يف هذه احلال جيرى جمرى رد الباب عليه والعلم به ضروري 

  الثاين 
املكلف لو مل جيب عليه فعل اللطف مل يقبح منه فعل املفسدة أيضا ألنه ال فرق يف العقل بني فعل ما خيتار املكلف أن 

  عنده القبيح وبني ترك ما خيل املكلف عنده بالواجب فثبت أن اللطف واجب وثبت أنه ال بد يف زمان 

  التكليف من اإلمام 
  الثاين 

   أن ذلك اإلمام جيب أن يكون معصوما
والدليل عليه أنه إمنا احتاج اخللق إىل اإلمام لصحة القبيح عليهم فلو حتققت هذه الصحة يف األمام الفتقر اإلمام إىل 

  إمام اخر ولزم التسلسل وهو حمال 
  فثبت أنه جيب أن يكون معصوما وثبت أنه ال بد يف زمان التكليف من إمام معصوم 

مهما اتفق العلماء على حكم فال بد وأن يوجد يف أثناء قوهلم قول  وإذا ثبت هذا وجب كون اإلمجاع حجة ألنه
  ذلك 



  املعصوم ألنه أحد العلماء بل هو سيدهم وإال مل يكن ذلك قوال لكل األمة وقول املعصوم حق 
  فإذن إمجاع األمة يكشف عن قول املعصوم الذي هو حق فال جرم قلنا اإلمجاع حجة 

اإلمجاع حجة ال يتوقف على العلم بالنبوة أصال وأن إمجاع كل األمم حجة كما أن قالوا وظهر هبذا أن العلم بكون 
  إمجاع أمتنا حجة 

والسؤال عليه أنا ال نسلم أنه ال بد من إمام وال نسلم أنه لطف وال نسلم أن اخللق إذا كان هلم رئيس مينعهم عن 
  م هذا الرئيس القبائح وحيثهم على الطاعات كانوا أقرب إليها مما إذا مل يكن هل

بيانه أنكم تزعمون إن اهللا عز و جل ما أخلى العامل قط من رئيس فقولكم وجدنا مىت خال عن الرئيس حصلت 
املفاسد باطل ألنكم إذا مل جتدوا العامل خاليا عنه قط ف كيف ميكنكم أن تقولوا إنا وجدنا العامل مىت خال عن اإلمام 

كان اإلمام يف اخلوف والتقية حصلت املفاسد لكنكم ال توجبون ظهوره  حصلت املفاسد بل الذي جربناه أنه مىت
  وقوته فالذي تريدونه من أن ظهور املفسدة عند عدمه أزيد مما وجدمتوه عند خوفه وتستره شيء ما جربتموه 

  والذي جربتموه وهو ظهور املفسدة عند ضعفه وخوفه فأنتم ال تقولون به فظهر فساد قولكم 

ذه التجربة لكنا نقول تدعون اندفاع هذه املفاسد بوجود الرئيس كيف كان أو بوجود الرئيس سلمنا إمكان ه
  القاهر 

  األول ممنوع فال بد من الداللة واستقراء العرف ال يشهد هلم البتة ألن اخللق إمنا ينزجرون من السلطان القاهر 
هر منه يف الدنيا أثر وال خرب فإنه ال حيصل فأما السلطان الضعيف فال بل الشخص الذي ال يرى وال يعرف وال يظ

  بسببه انزجار عن القبائح وال رغبة يف الطاعات فلم قلتم إن مثل هذا اإلمام يكون لطفا 
  وإن أرددمت الثاين فهو مسلم لكنكم ال توجبونه 

  اء كونه لطفا فاحلاصل أن الذي عرف باالستقراء كونه لطفا أنتم ال توجبونه والذي توجبونه ال يعرف باالستقر

  فإن قلت حنن اآلن يف إثبات وجوب أصل اإلمام فأما البحث عن كيفية فذاك يتعلق بالفضل وحنن اآلن ال نتكلم فيه 
مث السبب يف تستره ظاهر وهو أن اإلمام لو أزيل عنه اخلوف لظهر ولزجر الناس عن القبائح ورغبهم يف الطاعات 

  فحيث أخافوه كان الذنب من قبلهم 
نكم ادعيتم وجوب نصب اإلمام كيف كان سواء كان ظاهرا أو خمفيا ودللتم على وجوبه بكونه لطفا قلت إ

ودللتم على كونه لطفا بتفاوت حال اخللق معه يف الطاعات واملعاصي فال بد من إثبات هذه املقدمة عند وجود 
  اإلمام كيف كان اإلمام حىت ميكن االستدالل به على وجود األمام كيف كان 

  حنن مننع ذلك فإن متسكتم باستقراء أحوال العامل و
قلنا ذلك التفاوت إمنا حيصل من اإلمام القاهر وأنت حمتاج إىل بيان حصول التفاوت من وجود اإلمام كيف كان 

  فما مل تشتغلوا بإثبات هذه املقدمة ال يتم دليلكم فأي نفع لكم ها هنا يف أن تذكروا السبب يف غيبته وخوفه 

ن نصب اإلمام يقتضي تفاوت حال اخللق من الوجه الذي ذكرمتوه لكنه مىت جيب نصبه إذا خال عن مجيع سلمنا أ
  جهات القبح أو إذا مل خيل 

  األول 
  مسلم ولكن دليلكم ال يتم إال إذا أقمتم الداللة على خلوه عن مجيع جهات املفسدة وأنتم ما فعلتم ذلك 



  والثاين 
ى جهة واحدة من جهات القبح ال جيوز نصبه ألنه يكفي يف كون الشيء قبيحا اشتماله ممنوع ألن بتقدير اشتماله عل

على جهة من جهات القبح وال يكفي يف حسنه اشتماله على جهة واحدة من جهات احلسن ما مل يعرف انفكاكه 
  عن كل جهات القبح 

  فإن قلت ما ذكرته مدفوع من أربعة أوجه 
  أحدها 

  اإلمام لطفا مبا ذكرته جاز القدح  أنه لو جاز القدح يف كون

يف كون معرفة اهللا تعاىل لطفا بذلك ألن الذي ميكننا يف بيان أن معرفة اهللا تعاىل لطف هو أهنا باعثة على أداء 
  الواجبات واالحتراز عن القبائح العقلية 

ة لطفا لقدح يف كونه فأما بيان خلوها عن مجيع جهات القبح فمما لو يوجبه أحد فلو قدح هذا يف كون اإلمام
  معرفة اهللا تعاىل لطفا 

  وثانيها 
أن ما ذكرته يفضي إىل تعذر القطع بوجوب شيء على اهللا تعاىل لكونه لطفا ألنه ال شيء يدعى كونه لطفا إال 

  واالحتمال املذكور قائم فيه 
  وثالثها 

   أنه ال دليل على اشتمال اإلمامة على جهة قبح وما ال دليل عليه وجب نفيه

  ورابعها 
أن جهات القبح حمصورة وهي كون الفعل كذبا وظلما وجهال وغريها من اجلهات وهي بأسرها زائلة عن اإلمامة 

  فوجب القطع ينفي اشتماهلا على جهة من جهات القبح 
  قلنا 

ري فرق وجب أما األول فغري الزم ألن هذا االحتمال الذي ذكرناه يف اإلمامة إن كان بعينه قائما يف املعرفة من غ
  اجلواب عنه يف املوضعني وال يلزم من تعذر اجلواب عنه يف الصورتني احلكم بسقوطه من غري جواب 

  وإن حصل الفرق بني الصورتني بطل ما ذكرمتوه 
  مث إن الفرق أن معرفة اهللا عز و جل من األلطاف اليت جيب علينا فعلها فإذا علمنا اشتمال املعرفة على جهة 

لم اشتماهلا على جهة مفسدة غلب على ظننا كوهنا لطفا والظن يف حقنا قائم مقام العلم يف اقتضاء مصلحة ومل نع
  العمل فإنه كما يقبح اجللوس حتت اجلدار املائل الذي يعلم سقوطه 

  كذلك يقبح إذا ظن ذلك فال جرم وجب علينا فعل املعرفة 
و جل وال يكفي يف اإلجياب على اهللا تعاىل ظن كوهنا لطفا  أما اإلمامة فهي من األلطاف اليت توجبوهنا على اهللا عز

ألنه عز و جل عامل جبميع املعلومات فما مل يثبت خلو الفعل عن مجيع جهات القبح ال ميكن إجيابه على اهللا عز و جل 
  فظهر الفرق 
  وعن الثاين 



مال املذكور قائم فيه بل نقول الذي أنا ال نقول يف فعل معني إنه لطف فيكون واجبا على اهللا عز و جل ألن االحت
  يكون لطفا يف نفسه فإنه جيب فعله على اهللا عز و جل وذلك ال يقدح فيه االحتمال املذكور 

  وعن الثالث 
أن نقول ما املراد من قولك ما ال دليل عليه وجب نفيه إن عنيت به أن ما ال يعلم عليه دليل وجب نفيه فهذا باطل 

  في أكثر األشياء لعدم علمهم بأدلتها وإال وجب على العوام ن
  وجب نفيه فهذا أيضا ممنوع ! وإن عنيت أن ما ال يوجد دليل عليه يف نفس األمر يف نفس األمر 

  وبتقدير التسليم لكن ال نسلم أنه مل يوجد عليه دليل فلعله وجد وأنتم ال تعلمونه 
  فإن قلت سربت وحبثت فما وجدت 

  الوجدان يدل على عدم الوجود  قلت أقم الداللة على أن عدم

  وعن الرابع 
  أن صوم أول يوم من شوال مل يشتمل على كونه ظلما وجهال وكذبا مع أنه قبيح فجوز ها هنا مثله 

  وباجلملة فالتقسيم الذي يكون حجة هو املنحصر أما غريه فال 
  جهتان سلمنا أنه ال بد يف القدح يف كونه لطفا من تعيني جهة املفسدة لكن ها هنا 

  أحدامها 
  أن نصب اإلمام يقتضي كون املكلف تاركا للقبيح ال لكونه قبيحا بل للخوف من اإلمام 

  وإما عند عدم اإلمام فاملكلف إمنا يتركه لقبحه ال للخوف من اإلمام 
  فإن قلت هذا باطل بترتب العقاب على فعل القبيح 

  للخوف من العقاب  فإنه يقتضي أن يكون املكلف تاركا للقبيح ال لقبحه بل
  قلت أنا سائل فيكفيين أن أقول مل ال جيوز أن تكون هذه اجلهة مفسدة مانعة وعليك الداللة على أهنا ليست كذلك 

وال يلزم من قولنا ترتيب العقاب عليه ال يقتضي هذه اجلهة من املفسدة أن يكون نصب اإلمام غري مقتض هلا 
  الف حال اآلخر الحتمال أن يكون حال كل واحدة منهما خب

والذي حيقق ذلك أن ترتيب العقاب على فعل القبيح ال يعلم إال بالشرع فقبل ورود الشرع جيوز أن تكون فيه 
مفسدة من هذه اجلهة فلما ورد الشرع به علمنا أنه ال مفسدة فيه من هذه اجلهة ألن الشرع ال يأيت باملفسدة 

الشرع أن يكون نصب اإلمام مفسدة من هذه اجلهة فلما ورد الشرع فنظريه يف مسألتنا أن تقولوا جيوز قبل ورود 
  به علمنا أنه مل يكن مفسدة من هذه اجلهة لكن على هذا التقدير يصري وجوب 

  اإلمامة شرعيا 
  وثانيهما 

أن يقال فعل الطاعة وترك املعصية عند عدم اإلمام أشق منهما عند وجوده فيكون نصب اإلمام سببا لنقصان 
  من هذا الوجه  الثواب

  وبتقدير هذا االحتمال فال نسلم أنه حيسن نصب اإلمام فضال عن وجوبه 
  سلمنا أن اإلمام لطف لكن يف كل األزمنة أو يف بعضها األول ممنوع والثاين مسلم 



  بيانه 
  أن من اجلائز أن يتفق يف بعض األزمنة وجود 

ه مىت نصب هلم رئيسا قصدوه بالقتل وإثاره الفنت العظيمة قوم يستنكفون عن طاعة الغري ويعلم اهللا تعاىل منهم أن
وإذا مل ينصب هلم رئيسا فإهنم ال يقدمون على القبائح وال يتركون الواجبات فيكون نصب الرئيس يف ذلك الوقت 

  مفسدة 
  مث هذا وإن كان نادرا إال أنه ال زمان إال وجيوز أن يكون هو ذلك الزمان النادر 

  زم بوجوب نصب اإلمام يف شيء من األزمنة فإن قلت هذا مدفوع من وجهني وحينئذ ال ميكن اجل
  األول 

  إن االستنكاف إمنا يكون عن الرئيس املعني وليس الكالم 

  اآلن فيه بل يف مطلق الرئيس 
  الثاين 

  أوىل بالدفع  أن هذه مفسدة نادرة واملفاسد احلاصلة عند عدم اإلمام غالبة وإذا تعارض الغالب والنادر كان الغالب
  قلت اجلواب عن األول 

  أنه كما يتفق االستنكاف عن طاعة رئيس معني فقد يتفق االستنكاف عن طاعة مطلق الرئيس 
  وأيضا 

فإذا سلمتم أن االستنكاف قد يقع عن طاعة الرئيس املعني فيكون نصب ذلك املعني مفسدة مث إذا مل ميكن حتصيل 
  قولكم يف اإلمامة يف أشخاص معينني كان ذلك املطلق أيضا مفسدة املطلق إال يف ذلك املعني كما هو 

  وعن الثاين 
  هب أن الزمان الذي يقع فيه ذلك االحتمال نادر إال أن كل 

  زمان ملا احتمل أن يكون هو ذلك النادر مل ميكنا القطع بوجوب نصبه يف شيء من األزمنة 
  وم غريها مقامها أو ال يقوم سلمنا أن اإلمامة لطف يف كل األزمنة لكنها لطف يق

  األول مسلم ولكن ملا قام غريها مقامها مل ميكن اجلزم بوجوهبا على التعني 
  والثاين ممنوع فال بد من الداللة عليه 

مث إنا نبني إمكان البدل على اإلمجال تربعا فنقول إنكم توجبون عصمة اإلمام ولسيت عصمة اإلمام بإمام اخر 
  لسل معصوم وإال وقع التس

  فإذن له شيء سوى اإلمام وقع لطفا يف االحتراز عن 

  القبائح وأداء الواجبات 
وإذا ثبت ذلك يف اجلملة فلم ال جيوز أن حيصل لألمة لطف قائم مقام اإلمام وحينئذ ال يكون نصب اإلمام واجبا 

  عينا 
  سلمنا كون اإلمام لطفا على التعني لكن يف املصاحل الدنيوية أو الدينية 

  ول مسلم والثاين ممنوع األ



  بيانه 
أن ما ذكرمتوه من منفعة وجود األمام ليس إال يف حصول نظام العامل واندفاع اهلرج واملرج وذلك كله مصلحة 

  دنيوية وحتصيل األصلح يف الدنيا غري واجب على اهللا تعاىل فما يكون لطفا فيه أوىل أن ال جيب 
  كله مصاحل شرعية فما يكون لطفا فيه ال جيب وجوده عقال  أو يف إقامة الصلوات وأخذ الزكوات وذلك

  وإن ادعيتم كونه لطفا يف شيء آخر وراء ذلك فهو ممنوع 

فإن قلت اإلمام لطف يف املصاحل الدينية العقلية ألنه إذا زجرهم عن القبائح وأمرهم بالواجبات العقلية مرة بعد 
ها تركوا القبائح لقبحها وأتوا بالواجبات لوجه وجوهبا وذلك أخرى مترنت نفوسهم عليها وإذا مترنت نفوسهم علي

  مصلحة دينية 
قلت ال نسلم تفاوت حال اخللق بسبب وجود اإلمام يف هذا املعىن فإن بوجود اإلمام رمبا وقعت أحوال القلوب 

ملفسدة ورمبا على ما ذكرمتوه ورمبا صارت بالضد من ذلك ألهنم إذا أبغضوه بقلوهبم وعاندته نفوسهم ازدادت ا
  أقدموا على األفعال والتروك حملض اخلوف منه 

وباجلملة فالتفاوت احلاصل يف أحوال اخللق إمنا يظهر فيما عددناه من املصاحل الدنيوية أو فيما عددناه من املصاحل 
  الشرعية 

  تعارضة فيها فأما فيما تعدونه من املصاحل الدينية العقلية فهذا التفاوت ممنوع فيه فإن االحتماالت م
  سلمنا أنه لطف فلم قلتم إن كل لطف واجب 

  قوله يف الوجه األول فعل اللطف جار جمرى التمكني 
  قلنا هذا قياس وقد بينا أنه ال يفيد اليقني 

  مث نقول ال نسلم أن فعل اللطف جار جمرى التمكني 
  قوله من قدم الطعام إىل إنسان وأراد منه تناوله إىل اخره 

  لم أن ترك التواضع يف تلك احلالة يقدح يف تلك اإلرادة على اإلطالق قلنا ال نس
بيانه أن اإلرادات خمتلفة فقد يريد اإلنسان من غريه أن يتناول طعامه إرادة يف الغاية حىت يقرر مع نفسه أنه يفعل 

  كل ما يعلم أن ذلك الضيف ال يتناول طعامه إال عند فعله 
  حلد كمن يقول أريد أن تأكل طعامي لكن ال إىل حيث أنك لو مل تأكل طعامي إال وقد تكون اإلرادة ال إىل ذلك ا

  عند تقبيلي رجلك فعلته بل إرادة دون ذلك 
إذا لبث هذا فنقول اإلرادة إن كانت على الوجه األول كان ترك التواضع قادحا يف حتققها لكن لو كانت على 

  الوجه الثاين مل يلزم من عدم التواضع عدمها 
ا ثبت هذا فنقول مل قلت إن اهللا عز و جل أراد من املكلفني فعل الطاعات واالجتناب عن القبائح إرادة على إذ

  الوجه األول حىت يلزمه فعل اللطف 
  بيانه أن التكليف تفضل وإحسان واملتفضل ال جيب عليه أن يأيت جبميع مراتب التفضل 

قلنا إنه قياس فال يفيد اليقني الحتمال أن ما به وقع التغاير يكون  قوله يف الوجه الثاين إن ترك اللطف كفعل املفسدة
  شرطا أو مانعا 



مث نقول الفرق أن فعل املفسدة إضرار وترك اللطف ترك لإلنفاع وليس يلزم من قبح اإلضرار قبح ترك اإلنفاع 
  فإنه يقبح منا اإلضرار بالغري وال يقبح ترك إنفاعه 

  جيب فعل اللطف احملصل أو فعل اللطف املقرب  سلمنا أنه جيب فعل اللطف لكن
  األول مسلم والثاين ممنوع فلم قلتم إن اإلمام لطف حمصل 

بيانه أنه ال ميكن القطع بانه عند وجود اإلمام يقدم اإلنسان على الطاعة وحيترز عن املعصية ال حمالة بل الذي ميكن 
  طاعة وأبعد عن املعصية فيكون اإلمام لطفا مقربا ادعاوه أن اإلنسان عند وجود اإلمام يكون أقرب إىل ال

وإذا كان كذلك فلم قلت بوجوبه على اهللا تعاىل وخرج على هذه املسألة مسألة الضيف فإن املضيف إمنا جيب عليه 
  التواضع للضيف إذا علم أنه لو تواضع له ألجابه إىل املقصود أو ظن ذلك 

  ال نسلم أنه حيسن منه فعل ذلك التواضع فضال عن الوجوب فأما إذا علم قطعا أنه ال جييب به إليه ف
وعلى هذا ال يبعد أن يوجد زمان علم اهللا أن نصب اإلمام يف ذلك الزمان ال يكون هلم لطفا حمصال فلم قلت جيب 

  على اهللا عز و جل نصب اإلمام يف ذلك الزمان 
  ميكن سلمنا أن اللطف واجب مطلقا لكن مىت إذا أمكن فعله أو إذا مل 

  األول مسلم والثاين ممنوع 

بيانه إذا علم اهللا عز و جل أن كل من خلقه يف ذلك الزمان فإنه يكون كافرا أو فاسقا فحينئذ ال يكون خلق 
  املعصوم يف ذلك الزمان مقدورا له 

ن أن وإذا كان كذلك فلم قلت إنه ال حيسن التكليف يف هذه احلالة وإذا حسن هذا التكليف جوزنا يف كل زما
  يكون هو ذلك الزمان فال ميكننا القطع بوجوب اإلمام يف شيء من األزمنة 

وخرج عليه مسألة الضيف فإن هناك إمنا جيب عليه التواضع إذا كان ذلك التواضع مقدورا له فأما إذا مل يكن 
  ون التواضع مقدورا له مل يتوقف التماس املضيف تناول الطعام على فعل التواضع بل حسن ذلك االلتماس بد

  سلمنا كل ما ذكرمتوه و لكنه بناء على التحسني والتقبيح العقليني وإنه باطل على ما ثبت يف الكتب الكالمية 
  فهذا هو االعتراض على مقدمات دليلهم على الترتيب 

  مث نقول دليلكم منقوض بصور 
االجتناب عن القبائح أقرب مما إذا مل  إحداها أنه لو كان القضاة واألمراء واجليوش معصومني لكان حال اخللق يف

  يكن كذلك 
  وثانيتها أنه لو وجد يف كل بلد امام معصوم 

  وثالثتها لو كان اإلمام عاملا بالغيوب و قادرا على التصرف يف الشرق والغرب والسماء واألرض 

ها هنا يشتد منه ألن كل  ورابعتها لو كان حبيث لو شاء الختفى عن االعني ولطار مع املالئكة فإن خوف املكلفني
  أحد يقول لعله معي وإن كنت ال أراه فكان انزجاره عن القبيح أشد 

  وال خالص عن هذه اإللزامات إال بأحد أمرين 
األول أن يقال إن هذه األشياء وإن حصلت فيها هذه املنافع لكن علم اهللا تعاىل فيها وجه مفسدة ال نعلمه حنن 



   فعلها ولذلك مل جيب على اهللا تعاىل
  الثاين أن يقال إهنا وإن كانت خالية عن مجيع جهات املفسدة 

  لكن ال جيب على اهللا تعاىل فعلها 
  مث إن كل واحد من هذين االحتمالني قائم فيما ذكروه فيبطل به أصل دليلهم 

لنا نعم لكن مل ال سلمنا أنه ال بد من اإلمام فلم قلت إنه معصوم قوله ولو مل يكن معصوما الفتقر إىل لطف اخر ق
  جيوز أن يكون ذلك اللطف هو األمة 

فإنا قبل قيام الداللة على أن اإلمجاع حجة جنوز كونه حجة وذلك التجويز يكفينا يف ذلك املقام ألهنم هم املستدلون 
ام فعليهم فيكفينا أن نقول مل ال جيوز أن يكون اإلمام لطفا لكل واحد من آحاد األمة ويكون جمموع األمة لطفا لإلم

  إقامة الدليل على أنه ال جيوز أن يكون جمموع األمة معصوما 

  ومعلوم أنه ال يكفي يف ذلك قدحهم يف أدلتنا على أن االمجاع حجة 
  سلمنا كونه معصوما فلم قلت إن اإلمجاع يشتمل على قوله 

شد واحد منهم يف الشرق والغرب وتقريره ما بيناه يف أول الباب أن العلم باتفاق كل الناس حبيث يقطع بأنه مل ي
  متعذر ال سبيل اليه 

سلمنا وجود قوله لكن ال نسلم أن قوله صواب ألن عندهم جيوز أن يفيت اإلمام بالكفر والبدعة على سبيل التقية 
  واخلوف وحيلف باهللا تعاىل واألميان اليت ال خمرج منها أن األمر كذلك 

متفقني على ذلك القول خاف من خمالفتهم فأظهر املوافقة على ذلك  وإذا كان كذلك فلعله ملا رأى أهل العامل
  الباطل 

كيف وعندهم قد أظهر علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه مع مجيع رهط اهلامشيني واألمويني واألنصار التقية خوفا من 
هذه الصورة فكيف ال أيب بكر ومن عمر رضي اهللا عنهما مع قلة أنصارمها وأعواهنما فإذا جاز اخلوف والتقية يف 

  خياف الرجل الواحد مجيع أهل العامل عند اتفاقهم على الباطل 

سلمنا أنه افىت به عن اعتقاد فلم ال جيوز أن يكون ذلك خطأ من باب الصغائر وعند ذلك حيتاجون إىل إقامة الداللة 
ف ألن العجز الشديد والفتوى على أنه ال جتوز الصغرية على األئمة فإن عولوا فيه على حديث التنفري فهو ضعي

بالكفر والفسق وإباحة الدماء والفروج مع األميان الغليظة أدخل يف باب التنفري من وقوع الصغرية فإذا جاز أن ال 
  يكون منزها عنه فلم ال جيوز أن ال يكون منزها عن الصغرية 

مجيع مذاهب الشيعة أصوال وفروعا  فهذا ما على هذه الطريقة من االعتراضات ومن أحاط هبا متكن من القدح يف
ألن أصوهلم يف اإلمامة مبنية على هذه القاعدة ومذاهبهم يف فروع الشريعة مبنية على التمسك هبذا اإلمجاع واهللا 

  أعلم 

  القسم الثاين فيما أخرج من االمجاع وهو منه



  املسألة األوىل 
لب الكلي أو باإلجياب يف البعض والسلب يف البعض كل مسألة فاحلكم فيها إما أن يكون باإلجياب الكلي أو بالس

  فهذه احتماالت ثالثة ال مزيد عليها 
  فإذا اختلف أهل العصر األول على قولني من هذه الثالثة فهل ملن بعدهم أن يذكروا الثالث األكثرون منعوه 

  وأهل الظاهر جوزوه 
  عوا عليه أو ال يلزم واحلق أن إحداث القول الثالث إما أن يلزم منه اخلروج عما أمج

  فإن كان األول مل جيز إحداث القول الثالث 
  مثاله األمة اختلفت يف اجلد مع األخ على قولني منهم من جعل املال كله للحد 

  ومنهم من قال إنه يقاسم األخ 

ولني اتفقوا على فالقول الثالث وهو صرف املال كله إىل األخ غري جائز ألن أهل العصر األول القائلني بالقولني األ
  أن للجد قسطا من املال فالقول بصرف املال كله إىل األخ يبطل ذلك 

  وأما الثاين فإن إحداث القول الثالث فيه جائز ألن احملذور خمالفة اإلمجاع أو القول مبا يلزم منه خمالفته 
  فأما إذا مل يكن إحداث القول كذلك وجب جوازه واحتج املانعون بأمرين 

  األمة ملا اختلفت على قولني فقد أوجب كل واحد من الفريقني األخذ إما بقوله أو بقول صاحبه  أحدمها أن

وجتويز القول الثالث يبطل ذلك فإن قلت إهنم إمنا أوجبوا ذلك بشرط أن ال يظهر وجه ثالث فإذا ظهر فقد زال 
  شرط ذلك اإلمجاع 

ا التمسك باإلمجاع على القول الواحد بشرط أن ال يظهر قلت لو جوزنا هذا االحتمال جلوزنا أن يقال إمنا أوجبو
  وجه القول الثاين فإذا ظهر فقد زال شرط ذلك اإلمجاع فيجوز اخلالف 

وثانيهما أن الذهاب إىل القول الثالث إمنا جيوز لو أمكن كونه حقا وال ميكن كونه حقا إال عند كون األولني باطلني 
  اع األمة على الباطل ضرورة أن احلق واحد وحينئذ يلزم إمج

  واجلواب عن األول 
  أن اجياب األخذ بأحد ذينك القولني مشروط بأن ال 

  يظهر الثالث 
  قوله لو جاز ذلك جلاز مثله يف القول الواحد 

  قلنا إنه جائز لكنهم منعوا من اعتباره فليس لنا أن نتحكم عليهم بوجوب التسوية 
ى القول بأن كل جمتهد مصيب فإنه ال يلزم من حقية أحد األقسام فساد وعن الثاين أن هذا اإلشكال غري وارد عل

  الباقي 
وأما على القول بأن املصيب واحد فال يلزم من التمكن من إظهار القول الثالث كونه حقا ألن اجملتهد قد متكن من 

  العمل باإلجتهاد اخلطأ واهللا أعلم 
  املسألة الثانية 

  فهل ملن بعدهم أن يفصل بينهما  األمة إذا مل تفصل بني مسألتني



  وأعلم أن هذا يقع على وجهني 
  أحدمها 

  أن يقولوا ال فصل بني هاتني املسألتني يف كل األحكام أو يف احلكم الفالين 
  واآلخر 

أن ال ينصوا على ذلك لكن ما كان فيهم من فرق بينهما أما القسم األول فإنه ال جيوز الفصل بينهما مث إنه على 
  أقسام ثالثة 

  أحدها أن حتكم األمة يف املسألتني حبكم واحد إما ب التحليل أو بالتحرمي 
  وثانيها أن حيكم بعض األمة فيهما بالتحرمي والبعض اآلخر بالتحليل 

  وثالثها 
ان ال ينقل الينا عنهم حكم فيهما ففي هذه الصورة الثالثة مىت دل الدليل يف إحدى املسألتني على حتليل أو حترمي 

  وجب أن يكون احلال يف األخرى كذلك 
وأما القسم الثاين فقيل فيه إن علم أن طريقة احلكم يف املسألتني واحدة فذلك جار جمرى أن يقولوا ال فصل بينهما 

  فمن فصل بينهما فقد خالف ما اعتقدوه 
  مثاله من ورث العمة ورث اخلالة ومن منع إحدامها منع األخرى 

حيث انتظمهما حكم ذوي األرحام فهذا مما ال يسوغ خالفهم فيه بتفريق ما مجعوا بينهما إال وإمنا مجعوا بينهما من 
  أن هذا االمجاع متأخر عن سائر اإلمجاعات يف القوة 

وأما إن مل يكن كذلك فاحلق جواز الفرق ملن بعدهم ألنه ال يكون بذلك خمالفا ملا أمجعوا عليه ال يف حكم وال يف 
  علة حكم 
  امتنع الفرق لكان من وافق الشافعي رضي اهللا عنه يف مسألة لدليل وجب عليه أن يوافقه يف كل املسائل وألنه لو 

  احتج املانعون من الفصل مطلقا بوجهني 
  األول 

  أن األمة إذا قال نصفها باحلرمة يف املسألتني و قال 

  كون الفصل بينهما رد لإلمجاع النصف اآلخر باحلل فيهما فقد اتفقوا على أنه ال فصل بني املسألتني في
  الثاين 

أن األمة إذا اختلفت على قولني يف مسألتني فقد أوجبت كل واحدة من الطائفتني على األخرى أن تقول بقوهلا أو 
  بقول الطائفة األخرى وحظرت ما سوى ذلك وذلك مينع من الفرق بني املسألتني 

  واجلواب عن األول 
على أنه ال فصل بينهما أهنم نصوا على استوائهما يف احلكم أو مها مستويان يف علة إنكم إن عنيتم بقولكم اتفقوا 

  احلكم فليس كذلك ألن النزاع ليس ها هنا 
  وإن عنيتم به أن كل من قال بأحدى املسألتني فقد قال 



  أيضا باألخرى فلم قلتم إن ذلك مينع من الفصل فإن هذا أول املسألة 
  وعن الثاين 
بوا ذلك بشرط أن ال يفرق بعض اجملتهدين بني املسألتني فإن أدعوا أنه ال التفات إىل هذا الشرط فهذا أهنم إمنا أوج

  عني املتازع فيه 
  ومن الناس من جوز الفصل مطلقا استدالال بعمل ابن سريين يف زوج وأبوين أن لالم ثلث ما يبقى 

  ابن عباس ويف األخرى بقول عامة الصحابة  وقال يف امرأة وأبوين لالم ثلث املال فقال يف إحدامها بقول

  والثوري قال اجلماع ناسيا يفطر واألكل ناسيا ال يفطر وفرق بني املسألتني مع أنه مجعتهما طريقة واحدة واهللا أعلم 

  املسألة الثالثة 
  اهللا عنه بعد جيوز حصول االتفاق بعد اخلالف وقال الصرييف ال جيوز لنا إمجاع الصحابة على إمامة ايب بكر رضى 

  اختالفهم فيها 
  واتفاق التابعني على املنع من بيع أمهات األوالد بعد اختالف الصحابة فيه 

احتج اخلصم بأن أهل العصر األول اتفقوا على جواز األخذ بأي القولني كان إذا أدى االجتهاد إليه فلو أمجعوا على 
أخر ناسخا للمتقدم لكن ذلك باطل على ما مر يف باب أحد القولني وجب أن يكون اإلمجاعان صوابا ويكون املت

  النسخ 

  وألنه لو جاز ذلك جلاز أن يتفق أهل عصر على قول ويتفق أهل عصر ثان على خالفه 
  واجلواب 

أن اإلمجاع على األخذ بأي القولني شاء مشروط بعدم االتفاق فإذا حصل االتفاق زال شرط اإلمجاع فزال لزوال 
  شرطه 

  ذلك جلاز مثله عند االتفاق  قوله لو جاز
  قلنا مر اجلواب عنه يف املسألة األوىل واهللا أعلم 

  املسألة الرابعة 
إذا اتفق أهل العصر الثاين على أحد قويل أهل العصر األول كان ذلك امجاعا ال جتوز خمالفته خالفا لكثري من 

  املتكلمني 

  وكثري من فقهاء الشافعية واحلنفية 
  لنا 

  عليه أهل العصر الثاين سبيل املؤمنني فيجب اتباعه لقوله عز و جل ويتبع غري سبيل املؤمنني أن ما أمجع 
  وألنه إمجاع حدث بعد ما مل يكن فيكون حجة كما إذا حدث بعد تردد أهل اإلمجاع فيه حال التفكر 

  واعلم أن هذا املقيس عليه ينقض على املخالف أكثر أدلته 



  احتجوا بأمور 
  أحدها 

عز و جل فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول أوجب الرد إىل كتاب اهللا تعاىل عند التنازع وهو قوله 
  حاصل ألن حصول األتفاق يف احلال ال ينايف ما تقدم من االختالف فوجب فيه الرد إىل كتاب اهللا تعاىل 

  وثانيها 
تديتم ظاهره يقتضي جواز األخذ بقول كل واحد من قوله صلى اهللا عليه و سلم أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اه

  الصحابة ومل يفصل بني ما يكون بعده إمجاع أو ال يكون 
  وثالثها 

أن يف ضمن اختالف أهل العصر األول االتفاق على جواز األخذ بأيهما أريد فلو انعقد إمجاع يف العصر الثاين 
  لتدافع اإلمجاعان 

  ورابعها 
  بعد االختالف حجة لكان قول إحدى الطائفتني إذا ماتت األخرى حجة  لو كان قوهلم إذا اتفقوا

  وفيه كون قوهلم حجة باملوت 
  وخامسها 

لو كان اتفاق أهل العصر الثاين حجة لكانوا قد صاروا إليه لدليل وذلك باطل ألنه لو وجد ذلك الدليل ملا خفى 
  على أهل العصر األول 

  وسادسها 
  ألمة فال يكون اتفاقفهم وحدهم إمجاعا أن أهل العصر الثاين بعض ا

  وسابعها 
أنه قد ثبت أن أهل العصر األول إذا اختلفوا على قولني مل جيز ملن بعدهم إحداث قول ثالث وأهل العصر األول ملا 

  اختلفوا مل يكن القطع بذلك احلكم قوال لواحد منهم فيكون القطع بذلك إحداثا لقول ثالث وإنه غري جائز 
  وثامنها 

  أن الصحابة يف احلادثة اليت اختلفوا فيها كاألحياء أال ترى 

أنه حتفظ يف ذلك أقواهلم وحيتج هلا وعليها وإذا مل ينعقد اإلمجاع مع تلك األقوال حال حياة القائلني هبا وجب أيضا 
  أن ال ينعقد حال وفاهتم 

  وتاسعها 
ا حكم به حاكم مث انعقد اإلمجاع على خالفه أن هذا اإلمجاع لو كان حجة لوجب ترك القول اآلخر ولكان إذ

وجب نقضه لكونه واقعا على مضادة دليل قاطع لكن ذلك باطل ألن اهل العصر األول اتفقوا على نفوذ هذا 
  القضاء فنقضه يكون على خالف اإلمجاع 

  اجلواب عن األول 
  قوا فهم ليسوا مبتنازعني أن التعلق باإلمجاع رد إىل اهللا والرسول وألن أهل العصر الثاىن إذا اتف



  فلم جيب عليهم الرد إىل كتاب اهللا ألن املعلق بالشرط عدم عند عدم شرطه 
  وعن الثاين 

أنه خمصوص بتوقف الصحابة يف احلكم حال االستدالل مع أنه ال جيوز االقتداء به يف ذلك بعد انعقاد اإلمجاع 
  فوجب ختصيص حمل النزاع عنه واجلامع ما تقدم 

  الث وعن الث
ما مر غري مرة أن ذلك اإلمجاع مشروط مث إنه منقوض باتفاقهم حال االستدالل على التوقف وجتويز األخذ بأي 

  قول ساق الدليل إليه 
وألنكم اذا جوزمت أن ال يكون اتفاق أهل العصر الثاين حجة فلم ال جيوز أن ال يكون اتفاق أهل العصر األول حجة 

  ن اآلخر إذ ليس أحد االتفاقني أوىل م

وإذا مل يكن االتفاق األول حجة مل يلزم من حصول االتفاق الثاين ما ذكرمتوه من احملذور فثبت أن هذه احلجة 
  متناقضة 

  وعن الرابع 
أنا نتبني مبوت إحدى الطائفتني أن قول الطائفة األخرى حجة الندراج قوهلم حتت أدلة اإلمجاع ال ان املوت نفسه 

  هو احلجة 
  وعن اخلامس 

  أنه ال جيوز أن خيفى ذلك الدليل على كلهم لكن جيوز خفاوه على بعضهم 
  عن السادس 

أنه لو كان أهل العصر الثاين بعض األمة لوجب أن ال يكون اتفاقهم الذي ال يكون مسبوقا باخلالف حجة وهذا 
  أدلة اإلمجاع يقتضي أن ال يكون احلجة إمجاع الصحابة فقط بل إمجاع الذين كانوا موجودين عند ظهور 

  وهذا القائل ال يقول هبذه املذاهب 
  وعن السابع 

  أنه ال جيوز إحداث قول ثالث إذا كان اإلمجاع منعقدا على عدم جوازه مطلقا 
  أما إذا كان مشروطا بشرط جاز ذلك عند عدم ذلك الشرط 

 ينايف اتفاقهم على القطع كما ذكرنا أهنم حال االستدالل مطبقون على جواز التوقف وعدم القطع مع أن ذلك ال
  بعده 

  وعن الثامن 
  قوله أقوال الصحابة باقية بعد وفاهتم إن عىن 

  بذلك كوهنا مانعة من انعقاد اإلمجاع فهذا عني النزاع 
  وإن عىن به علمنا بأهنم ذكروا هذه األقول فلم قلت إن ذلك ينفي انعقاد اإلمجاع 

  وان عنيتم ثالثا فبينوه 
  وعن التاسع 



ال ننقض ذلك احلكم ألنه صار مقطوعا به يف زمان عدم هذا اإلمجاع وحنن إمنا ننقض احلكم الذي حكم به أنا 
  القاضي إذا وقع ذلك احلكم يف زمان قيام الداللة القاطعة على فساده واهللا أعلم 

  املسألة اخلامسة 
اعا ألن باملوت ظهر اندراج قول أهل العصر إذا انقسموا إىل قسمني مث مات أحد القسمني صار قول الباقني إمج

  ذلك القسم وحده حتت أدلة اإلمجاع 
  وكذا القول إذا انقسموا إىل قسمني مث كفر أحدمها فإنه يصري القول الثاين حجة واهللا أعلم 

  املسألة السادسة 
  أهل العصر إذا اختلفوا على قولني مث رجعوا إىل أحد ذينك القولني هل يكون ذلك إمجاعا 

  قال بانعقاد اإلمجاع يف املسألتني السابقتني فقوله به ها هنا أوىل ونثبت هذه األولوية من وجهني أما من 
  احدمها 

  أن يف املسألتني السابقتني لقائل أن يقول اجملمعون ليسوا كل األمة فال يكون اتفاقهم قوال لكل األمة فال يكون حجة 
  ا هم وأما ها هنا فهذه الشبهة زائلة ألن الذين اتفقو

  بعينهم الذين اختلفوا فكان اجملمعون كل األمة 
  وثانيهما 

  أن يف املسألتني السابقتني ما صار القول الثاين مرجوعا عنه أصال وها هنا صار كذلك 
وأما املنكرون النعقاد اإلمجاع هناك فقد اختلفوا ها هنا فأما من اعترب انقراض العصر فإنه جوز ذلك قال ألن 

كان شرطا يف اإلمجاع وهم مل ينقرضوا على ذلك اخلالف فلم حيصل اإلمجاع على جواز اخلالف فلم االنقراض ملا 
  يكن االتفاق حاصال بعد اإلمجاع على جواز اخلالف 

  وأما من مل يعترب االنقراض فقد اختلفوا 
  فمنهم من أحال وقوعه 

  ومنهم من جوزه وزعم أنه ال يكون حجة 
  خالفه وهو املختار ومنهم من جعله إمجاعا حيرم 

  لنا 
  ما تقدم من أن الصحابة رضوان اهللا عليهم اختلفوا يف اإلمامة مث اتفقوا بعد ذلك عليها 

وإذا ثبت وقوعه وجب أن يكون حجة لقوله عز و جل ويتبع غري سبيل املؤمنني والشبه اليت يذكروهنا ها هنا هي 
  اليت مرت واهللا أعلم 

  املسألة السابعة 
  ر غري معترب عندنا يف اإلمجاع خالفا لبعض الفقهاء واملتكلمني منهم األستاذ أبو بكر بن فورك انقراض العص

  لنا 
  قوله تعاىل وكذلك جعلناكم أمة وسطا وصفهم باخلريية وإمجاعهم ال على الصواب يقدح يف وصفهم باخلريية 



  وأيضا 
  اعهم على اخلطأ ولو يف حلظة واحدة فقوله صلى اهللا عليه و سلم ال جتتمع أميت على اخلطأ ينايف إمج

ومما متسكوا به يف املسألة أنا لو اعتربنا االنقراض مل ينعقد إمجاع ألنه قد حدث من التابعني يف زمن الصحابة قوم من 
  أهل االجتهاد فيجوز هلم خمالفة الصحابة ألن العصر مل ينقرض 
  ال يستقر إمجاع أبدا  مث الكالم يف هذا العصر كالكالم يف العصر األول فوجب أن

  فإن قلت مل ال جيوز أن يكون املعترب انقراض عصر من كان جمتهدا عند حدوث احلادثة ال من يتجدد بعد ذلك فال 

  يلزم اعتبار عصر التابعني إذا حدث فيهم جمتهد بعد حدوث احلادثة 
كان جمتهدا عند حدوث احلادثة قلت بتقدير أن حيدث يف التابعني واحد من أهل االجتهاد قبل انقراض عصر من 

من الصحابة ففي ذلك الوقت إمجاع الصحابة غري منعقد فوجب أن جيوز للتابعي خمالفتهم وكذلك حيدث يف تابعي 
التابعني قبل انقراض عصر من كان جمتهدا من التابعني وهلم جرا إىل زماننا فيلزم أن ال ينعقد اإلمجاع على ذلك 

  التقدير 
  االحتمال يف كل اإلمجاعات وال نعلم عدمه فوجب أن ال ينعقد شيء من اإلمجاعات مث إنا جنوز هذا 

  و احتج املخالف بأمور 
  أحدها 

أن عليا رضي اهللا عنه سئل عن بيع أمهات األوالد فقال قد كان رأيي ورأي عمر أن ال يبعن مث رأيت بيعهن فقال 
  وحدك فدل قول عبيدة عن أن اإلمجاع كان  له عبيدة السلماين رأيك يف اجلماعة أحب الينا من رأيك

  حاصال مع أن عليا رضي اهللا عنه خالفه 
  وثانيها 

  أن الصديق كان يرى التسوية يف القسم ومل خيالفه أحد يف زمانه مث خالفه عمر بعد ذلك 

  وثالثها 
  أن الناس ما داموا يف احلياة يكونون يف التفحص والتأمل فال يستقر االمجاع 

  ورابعها 
  يقتضي أن يكونوا شهداء على أنفسهم أيضا ! قوله تعاىل لتكونوا شهداء على الناس ومذهبكم 

  وخامسها 
أن قول اجملمعني ال يزيد على قول النيب صلى اهللا عليه و سلم فإذا كانت وفاة النيب صلى اهللا عليه و سلم شرطا يف 

  أوىل استقرار احلجة من قوله فألن يعترب ذلك يف قول أهل االمجاع 

  و اجلواب عن األول 
أن قول السلماين رأيك يف اجلماعة دل على أن املنع من بيعهن كان رأي مجاعة ومل يدل على أنه كان رأي كل األمة 

  وإمنا أراد أن ينضم قول علي اىل قول عمر رضي اهللا عنهما ألنه رجح قول األكثر على قول األقل 
  وعن الثاين 



  على فعل أيب بكر رضي اهللا عنه بل نقل أن عمر رضي اهللا عنه نازعه فيه  أنا ال نسلم انعقاد اإلمجاع
  وعن الثالث 

  أهنم إن أرادوا بنفي االستقرار أنه ال حيصل االتفاق فهو باطل ألن كالمنا يف أنه لو حصل لكان حجة 
  وإن أرادوا به أنه بعد حصوله ال يكون حجة فهو عني النزاع 

  وعن الرابع 
  على الناس ال ينايف شهادهتم على أنفسهم  أن كوهنم شهداء

  وعن اخلامس 
  أنه مجع بني املوضعني من غري دليل وباهللا التوفيق 

  املسألة الثامنة 
  اختلفوا يف أنا لو جوزنا انعقاد اإلمجاع عن السكوت فهل يعترب فيه اإلنقراض 

نا ألن سكوته ميكن أن يكون للتفكر يف حكم ذهب كثري ممن مل يعترب االنقراض يف اإلمجاع القويل إىل اعتباره ها ه
  تلك احلادثة 

  فأما إذا مات عليه علمنا حينئذ أن سكوته 

  كان رضى 
  وهذا ضعيف ألن السكوت إن دل على الرضا وجب أن حيصل ذلك قبل املوت 

  لم وإن مل يدل عليه مل حيصل ذلك أيضا باملوت الحتمال أنه مات على ما كان عليه قبل املوت واهللا أع
  املسألة التاسعة 

  اإلمجاع املروي بطريق اآلحاد حجة خالفا ألكثر الناس 
  لنا 

  أن ظن وجوب العمل به حاصل فوجب العمل به دفعا للضرر املظنون 
  وألن اإلمجاع نوع من احلجة فيجوز التمسك مبظنونه كما جيوز مبعلومه قياسا على السنة 

  يف القول يف تفاصيله وألنا بينا أن أصل اإلمجاع قاعدة ظنية فك

  القسم الثالث

  فيما ادخل يف االمجاع وليس منه 
  املسألة األوىل 

  إذا قال بعض أهل العصر قوال وكان الباقون حاضرين لكنهم سكتوا وما انكروه 
  فمذهب الشافعي رضي اهللا عنه وهو احلق أنه ليس بإمجاع وال حجة 

  ر و قال اجلبائي إنه إمجاع وحجة بعد انقراض العص
  وقال أبو هاشم ليس بإمجاع ولكنة حجة 

  وقال أبو علي بن أيب هريرة إن كان هذا القول من حاكم مل يكن إمجاعا وال حجة 
  وإن مل يكن من حاكم كان إمجاعا وحجة 



  لنا 
  أن السكوت حيتمل وجوها أخر سوى الرضى وهي مثانية 

  أحدها 
  ليه قرائن السخط أن يكون يف باطنه مانع من إظهار القول وقد تظهر ع

  وثانيها 
  رمبا رآه قوال سائغا أدى اجتهاده إليه وإن مل يكن موافقا عليه 

  وثالثها 
  أن يعتقد أن كل جمتهد مصيب فال يرى اإلنكار فرضا أصال 

  ورابعها 
  رمبا أراد اإلنكار ولكنه ينتهز فرصة التمكن منه 

  وال يرى املبادرة إليه مصلحة 
  وخامسها 

   يلتفت إليه وحلقه بسبب ذلك ذل كما قال ابن عباس يف سكوته عن العول هبته وكان واهللا مهيبا أنه لو أنكر مل

  وسادسها 
  رمبا كان يف مهلة النظر 

  وسابعها 
  رمبا سكت لظنه أن غريه يقوم مقامه يف ذلك اإلنكار وإن كان قد غلط فيه 

  وثامنها 
  رمبا رأى ذلك اخلطأ من الصغائر فلم ينكره 

تمل السكوت هذه اجلهات كما احتمل الرضى علمنا أنه ال يدل على الرضا ال قطعا وال ظاهرا وهذا معىن وإذا اح
  قول الشافعي رمحه اهللا ال ينسب اىل ساكت قول 

  و احتج اجلبائي 
 بأن العادة جارية بأن الناس إذا تفكروا يف مسألة زمانا طويال واعتقدوا خالف ما انتشر من القول أظهروه إذا مل

تكن هناك تقية ولو كانت هناك تقية لظهرت واشتهرت فيما بني الناس فلما مل يظهر سبب التقية ومل يظهر اخلالف 
  علمنا حصول املوافقة 

  وجوابه 
  ما بينا أن وراء الرضى احتماالت أخرى 

  واحتج أبو هاشم 
  الف بأن الناس يف كل عصر حيتجون بالقول املنتشر يف الصحابة إذا مل يعرف له خم

  وجوابه 
  أن ذلك ممنوع 



  واحتج أبو علي بن أيب هريرة 
بأن هذا القول إن كان من حاكم مل يدل سكوت الباقني على اإلمجاع ألن الواحد منا قد حيضر جمالس احلكام 

  فيجدهم حيكمون خبالف مذهبه وما يعتقده مث ال ينكر عليهم 
  وإن كان من غري احلاكم كان إمجاعا 

  م اإلنكار إمنا يكون بعد استقرار وهو ضعيف ألن عد

املذهب وأما حال الطلب فاخلصم ال يسلم جواز السكوت إال عن الرضى سواء كان مع احلاكم أو مع غريه واهللا 
  أعلم 

  املسألة الثانية 
وي اختلفوا فيما إذا قال بعض الصحابة قوال ومل يعرف له خمالف واحلق أن هذا القول إما أن يكون مما تعم به البل

  أوال يكون 

فإن كان األول ومل ينتشر ذلك القول فيهم فال بد وأن يكون هلم يف تلك املسألة قول إما موافق أو خمالف و لكنه مل 
  يظهر فيجرى ذلك جمرى قول البعض حبضرة الباقني وسكوت الباقني عنه 

  وإن كان الثاين مل يكن إمجاعا وال حجة الحتمال ذهول البعض عنه 
  ير ال يكون للذاهلني فيه قول فال يكون اإلمجاع حاصال وهبذا التقد

  املسألة الثالثة 
  إذا استدل أهل العصر بدليل أو ذكروا تأويال مث استدل أهل العصر الثاين بدليل آخر أو ذكروا تأويال آخر فقد 

لتأويل اجلديد الذي هو اتفقوا على أنه ال جيوز إبطال التأويل القدمي ألنه لو كان ذلك باطال وكانوا ذاهلني عن ا
  احلق لكانوا مطبقني على اخلطأ وهو غري جائز 

وأما التأويل اجلديد فإن لزم من ثبوته القدح يف التأويل القدمي مل يصح كما إذا اتفقوا على تفسري اللفظ املشترك 
ظ الواحد ال جيوز استعماله بأحد معنييه مث جاء من بعدهم وفسره مبعناه الثاين مل جيز ذلك ألنا قد دللنا على أن اللف

  إلفادة معنييه مجيعا فصحة هذا التأويل اجلديد تقتضي فساد القدمي وإنه غري جائز 
  أو يقال إنه تعاىل تكلم بتلك اللفظه مرتني وهو باطل النعقاد اإلمجاع على ضده 

  و إما اذا مل يلزم من صحة التأويل اجلديد فساد التأويل القدمي جاز ذلك 
  ليه أن الناس يستخرجون يف كل عصر أدلة وتأويالت جديدة ومل ينكر عليهم أحد فكان ذلك إمجاعا والدليل ع

  و للمانع أن حيتج بأمور 
  أوهلا 

  أن الدليل اجلديد مغاير لسبيل املؤمنني فوجب أن يكون حمظورا لقوله تعاىل ويتبع غري سبيل املؤمنني 
  وثاينها 

  شافهة فال يتناول إال أهل العصر األول أن قوله تعاىل كنتم خري أمة خطاب م



مث قوله تأمرون باملعروف يقتضي كوهنم آمرين بكل معروف فكل ما مل يأمروا به ومل يذكروه وجب أن ال يكون 
  معروفا فكان منكرا 

  وثالثها 
  أن الدليل الثاين والتأويل الثاين لو كان صحيحا ملا جاز ذهول الصحابة مع تقدمهم يف العلم عنه 

  اجلواب عن األول و
أن قوله ويتبع غري سبيل املؤمنني خرج خمرج الذم فيختص مبن اتبع ما نفاه املؤمنون ألن ما مل يتكلم فيه املؤمنون 

  بنفي وال بإثبات ال يقال فيه إنه اتباع لغري سبيل املؤمنني 
  وأيضا 

  فاحلكم بفساد ذلك الدليل ما كان سبيال للمؤمني فوجب كونه باطال 
  لثاين وعن ا

أن قوله وتنهون عن املنكر يقتضي هنيهم عن كل املنكرات فكل ما مل ينهوا عنه وجب أن ال يكون منكرا لكنهم ما 
  هنوا عن هذا الدليل اجلديد فوجب أن ال يكون منكرا 

  وعن الثالث 
  أعلم أنه ال استبعاد يف أهنم اكتفوا بالدليل الواحد والتأويل الواحد وتركوا طلب الزيادة واهللا 

  املسألة الرابعة 
  قال مالك امجاع أهل املدينة وحدها حجة 

  وقال الباقون ليس كذلك 
  حجة مالك 

  قوله صلى اهللا عليه و سلم إن املدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكري خبث احلديد واخلطأ خبث 

  فكان منفيا عنهم 
ن خرج عنها فإنه من اخلبث الذي تنفيه املدينة فإن قيل وجد يف اخلرب ما يقتضي كونه مردودا ألن ظاهره أن كل م

  وذلك 

باطل ألنه قد خرج منها الطيبون كعلي وعبد اهللا رضي اهللا عنهما بل ذكروا ثالمثائة ونيفا من الصحابة الذين انتقلوا 
  إىل العراق وهم أمثل من الذين بقوا فيها كأيب هريرة وأمثاله 

  ر اآلحاد فال جيوز التمسك به يف مسألة علمية سلمنا سالمته عن هذا الطعن لكنه من أخبا
  سلمنا صحة متنه لكن مل ال جيوز أن يكون ذلك حمموال على من خرج منها لكراهية املقام هبا مع أن يف املقام 

هبا بركة عظيمة بسبب جوار الرسول وجوار مسجده صلى اهللا عليه و سلم و مع ما ورد من الثناء الكثري على 
  ن الكاره للمقام هبا مع هذه األحوال ال بد وأن يكون ضعيف الدين ومن كان كذلك فهو خبث املقيمني هبا أل

  سلمنا أن املراد كوهنا نافية للقول الباطل لكن قوله لتنفي خبثها ليس فيه صيغة عموم 
  سلمناه لكن مل ال جيوز ختصيص هذا القول بزمانه ويكون املراد باخلبث الكفار 



  ثالثه  مث إنه معارض بأمور
  األول 

  أن الذي دل على كون اإلمجاع حجة وارد بلفظني لفظ 

  املؤمنني يف آية املشاقة ولفظ األمة يف غريها وهاتان اللفظتان غري خمصوصتني ببلدة دون بلدة فوجب اعتبار الكل 
  الثاين 

  أن األماكن ال تؤثر يف كون األقول حجة 
  الثالث الثالث 

ل ألن من كان ساكن املدينة كان قوله حجة فإذا خرج منها ال يكون قوله حجة ومن أن القول به يودي إىل احملا
  كان قوله حجة يف مكان كان قوله حجة يف كل مكان كالرسول صلى اهللا عليه و سلم 

  و اجلواب 
  قوله يقتضي أن كل من خرج من املدينة فهو خبث 
  قلنا ال نسلم ألن اخلرب يقتضي أن كل ما كان خبثا 

  دينة خترجه وهذا ال يقتضي أن كل ما خترجه املدينة فهو خبث فإن امل
قوله إنه خرب واحد فال جيوز التمسك به يف العلميات قلنا ال نسلم أن هذه املسألة علمية بل ملا ثبت هبذا اخلرب ظن 

  أن إمجاع أهل املدينة حجة والعمل بالظن واجب وجب العمل به 
  دينة قوله حنمله على من كره املقام بامل

  قلنا تقييد املطلق خالف األصل ولو جاز ذلك جلاز يف قوله ويتبع غري سبيل املؤمنني 
و يف قوله عليه الصالة و السالم ال جتتمع أميت على خطأ محله على بعض الصور وملا كان جواب اجلمهور أن 

  ذا ها هنا ختصيص العام وتقييد املطلق خالف األصل وأنه ال جيوز القول به من غري ضرورة فك

قوله ليس يف قوله لتنفى خبثها صيغة عموم قلنا ال نسلم فإن احلقيقة ال تنتفي إال عند انتفاء مجيع أفرادها فلوال 
  انتفاء مجيع أفراد اخلبث عن املدينة وإال ملا صح القول بأهنا تنفى اخلبث 

  قوله مل ال جيوز ختصيصه بزمانه 
  قلنا ألن التخصيص خالف األصل 

  دلة على أن اإلمجاع حجة غري خمتصة بقوم دون قوم قوله األ
  قلنا تلك األدلة ال تقتضي أن إمجاع أهل املدينة حجة ولكنها ال تبطل ذلك فإذا أثبتناه بدليل منفصل مل يلزمنا حمذور 

  قوله ال أثر للمكان 
د يف أن خيص تعاىل أهل زمان معني قلنا ال استبعاد يف أن خيص اهللا تعاىل أهل بلدة معينة بالعصمة كما أنه ال استبعا

  بالعصمة فإنه تعاىل خص أمتنا بالعصمة من بني سائر األمم بلى العقل ال يدل على ذلك وإمنا الرجوع فيه إىل السمع 

  قوله من كان قوله حجة يف مكان كان حجة يف كل مكان كالنيب صلى اهللا عليه و سلم 
  طال واهللا أعلم قلنا هذا قياس طردي يف مقابلة النص فكان با

  فهذا تقرير قول مالك رمحه اهللا وليس مبستبعد كما اعتقد هو و مجهور أهل األصول واهللا أعلم 



  املسألة اخلامسة 
  إمجاع العترة وحدها ليس حبجة خالفا للزيدية واإلمامية 

  لنا 
  ن قويل حجة فال ختالفين أن عليا رضي اهللا عنه خالفه الصحابة يف كثري من املسائل ومل يقل ألحد ممن خالفه إ

  احتجوا باآلية واخلرب واملعىن 
أما اآلية فقوله تعاىل إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا واخلطأ رجس فيجب أن 

  يكونوا مطهرين عنه 
   وعتريت وأما اخلرب فقوله عليه الصالة و السالم إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا كتاب اهللا

  وأما املعىن فإن أهل البيت مهبط الوحي والنيب صلى اهللا عليه و سلم منهم وفيهم فاخلطأ عليهم أبعد 
  واجلواب عن األول 

أن ظاهر اآلية يف أزواجه صلى اهللا عليه و سلم ألن ما قبلها وما بعدها خطاب معهن ألنه تعاىل قال و قرن يف 
  وىل وجيرى هذا اجملرى قول الواحد البنه تعلم وأطعين إمنا أريد لك اخلري بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األ

  ومعلوم أن هذ القول ال يتناول إال ابنه فكذا هاهنا 
  فإن قلت هذا باطل من وجوه 

  أحدها 
  أنه لو أرادهن لقال إمنا يريد اهللا ليذهب عنكن الرجس 

  وثانيها 
وان اهللا عليهم ألنه ملا نزلت هذه اآلية لف الرسول صلى اهللا عليه أن أهل البيت علي وفاطمة واحلسن واحلسني رض

  و سلم عليهم كساء وقال هو أهل بييت 
  وثالثها 

  أن كلمة إمنا للحصر فهي تدل على أنه تعاىل ما أراد 

له أن يزيل الرجس عن احد أال عن أهل البيت وهذا غري جائز ألنه تعاىل أراد زوال الرجس عن الكل وإذا تعذر مح
على ظاهره وجب محله على زوال بعض الرجس عنهم ألن ذكر السبب إلرادة املسبب جائز وزوال الرجس هو 

  العصمة 
فإذن هذه اآلية تدل على عصمة أهل البيت وكل من قال ذلك زعم أن املراد به علي وفاطمة واحلسن واحلسني ال 

  غري فلو محلناه على غريهم كان ذلك قوال ثالثا 
  عن األول  قلت اجلواب

  أن التذكري ال مينع من إرادهتن باخلطاب وإمنا مينع من القصر عليهن 

  وعن الثاين 
أنه معارض مبا يروى عن أم سلمة أهنا قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألست من أهل البيت فقال بلى إن 

  شاء اهللا 



  خالف األصل وألن لفظ أهل البيت حقيقة فيهن لغة فكان ختصيصه ببعض الناس 
  وعن الثالث 

  ال نسلم داللة اآلية على زوال كل رجس ألن املفرد املعرف ال يفيد العموم 
  واجلواب عن التمسك باخلرب 

  أنه من باب اآلحاد وعند اإلمامية ال جيوز العمل به فضال عن العلم 
  قطعا ألن األمة اتفقت على قبوله ! فإن قلت بل هو صيح 

  لى أن إمجاع العترة حجة وبعضهم لالستدالل به على فضيلتهم بعضهم لالستدالل به ع
  قلت قد تقدم أن هذا ال يفيد القطع بالصحة 

سلمنا صحة اخلرب لكنه يقتضي وجوب التمسك بالكتاب والعترة وذلك مسلم فلم قلتم إن قول العترة وحدها 
  حجة 

ه و سلم فإهنن شاهدن اكثر احواله مع ان قوهلن اجلواب عن التمسك باملعىن انه باطل بزوجاته صلى اهللا علي) و ( 
  ليس وحده حبجة املسألة السادسة 

  إمجاع األئمة األربعة وحدهم ليس حبجة 

وحكى أبو بكر الرازي أن أبا حازم القاضي كان يقول إمجاع اخللفاء األربعة حجة وهلذا مل يعتد خبالف زيد بن 
لت يف بيت مال املعتضد إىل ذوي األرحام وقبل املعتضد فتياه ثابت يف توريث ذوي األرحام وحكم برد أموال حص

  وأنفذ قضاءه وكتب به إىل اآلفاق 

  ومن الناس من جعل إمجاع الشيخني حجة 
  واحتج أبو حازم بقوله عليه الصالة و السالم عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجد 

لصالة و السالم اقتدوا بالذين من بعدي أيب بكر وعمر وملا مل يكن االقتداء هبما حال واحتج الباقون بقوله عليه ا
  اختالفهما وجب ذلك حال اتفاقهما 

  واجلواب 
  أنه معارض بقوله صلى اهللا عليه و سلم أصحايب كالنجوم بأيهم أقتديهم اهتديتم مع أن قول كل واحد من 

  الصحابة وحده ليس حبجة 

  املسألة السابعة 
  إمجاع الصحابة مع خمالفة من أدركهم من التابعني ليس حبجة خالفا لبعضم 

  لنا 
  لو كان قول التابعي باطال ملا جاز رجوع الصحابة إليه لكنهم قد رجعوا إليه 

  عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه سئل عن فريضة فقال سلوها سعيد بن جبري فإنه أعلم به 
  عن شيء فقال سلوا وعن أنس رضي اهللا عنه رمبا سئل 



  موالنا احلسن فإنه مسع ومسعنا وحفظ ونسينا 
وسئل ابن عباس عن النذر بذبح الولد فأشار إىل مسروق فأتاه السائل جبوابه فتابعه عليه ويف أمثال هذه الروايات 

  كثرة 
  واحتج املخالف باآلية واخلرب واألثر 

يبايعونك حتت الشجرة ولن يرضى عنهم إال إذا كانوا غري  أما اآلية فقوله تعاىل لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ
  مقدمني 

  على فعل شيء من احملظورات ومىت كذلك كان قوهلم حجة 
أما اخلرب فقوله عليه الصالة و السالم لو أنفق غريهم مأل األرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه وذلك يدل 

  بل معهم  على أن التابعي إذا خالف فاحلق ليس مع التابعي

وأما األثر فهو أن عائشة رضي اهللا عنها أنكرت على ايب سلمة بن عبد الرمحن خالفه على ابن عباس يف عدة املتوىف 
  عنها زوجها وهي حامل وقالت فروج يصيح مع الديكة 

  و اجلواب عن األول 
  أن اآلية خمتصة بأهل بيعة الرضوان وباالتفاق ال اختصاص هلم باإلمجاع 

   وعن اخلرب
  أنه يلزم منه أن الصحايب الواحد إذا قال نقيض قول التابعي أن نقطع بأن احلق قول الصحايب 

  وعن األثر 
أن إنكارها على أيب سلمة لعله كان ألنه خالف بعد اإلمجاع أو يف مسألة قطعية أو ألنه خالف قبل أن كان أهال 

  لالجتهاد 

  أو ألنه أساء األدب يف املناظرة 
  شة رضي اهللا عنهما ليس حبجة وألن قول عائ
  املسألة الثامنة 

  اختلفوا يف انعقاد اإلمجاع مع خمالفة املخطئني من أهل القبلة يف مسائل األصول 
فإن مل نكفرهم اعتربنا قوهلم ألهنم اذا كانوا من املؤمنني ومن األمة كان قول من عداهم قول بعض املؤمنني فال 

  يكون حجة 
مجاع بدوهنم لكن ال جيوز التمسك بإمجاعنا عن كفرهم يف تلك املسائل ألنه إمنا ثبت وإن كفرناهم انعقد اإل

  خروجهم عن اإلمجاع بعد ثبوت كفرهم يف تلك املسائل فلو أثبتنا كفرهم فيها بإمجاعنا وحدنا لزم الدور 

ل اسم اإلميان فيكون قول واعلم أن قول العصاه من أهل القبلة معترب يف اإلمجاع ألن من مذهبنا أن املعصية ال تزي
  من عداهم قول بعض املؤمنني فال يكون حجة 

  املسألة التاسعة 



اإلمجاع ال يتم مع خمالفة الواحد واإلثنني خالفا أليب احلسني اخلياط من املعتزلة وحممد بن جرير الطربي وأيب بكر 
  الرازي 

  لنا 
م فيه أبو بكر رضي اهللا عنه وحده فيه ومل يقل أحد إن أن مجع الصحابة أمجعوا على ترك قتال مانعي الزكاة وخالفه

  خالفه غري معتد به بل ملا ناظروه رجعوا إىل قوله 
  وكذلك ابن عباس وابن مسعود خالفا كل الصحابة يف املسائل الفرائض وخالفهما باق إىل اآلن 

  واحتج املخالف بأمور 
  أحدها 

واحد واإلثنني منهم كما يقال يف البقرة إهنا سوداء وإن كانت فيها أن لفضي املؤمنني و األمة يتناوهلم مع خروج ال
  شعرات بيض وكما يقال للزجني إنه أسود مع بياض حدقته وأسنانه 

  وثانيها 
قوله عليه الصالة و السالم عليكم بالسواد األعظم وقوله الشيطان مع الواحد وهذا يقتضي أن الواحد املنفرد بقوله 

  خمطيء 
  إلمجاع حجة على املخالف فلو مل يكن يف العصر خمالف مل يتحقق هذا املعىن وثالثها أن ا

  ورابعها 
  أن الصحابة أنكرت على ابن عباس خالفة للباقني يف الصرف 

  وخامسها 
  أن املسلمني اعتمدوا يف خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه على اإلمجاع مع خمالفة سعد وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

   وسادسها
  أن يف رواية األخبار حيضل الترجيح بكثرة العدد فكذا يف أقوال اجملتهدين 

  وسابعها 
أن تفاق اجلمع على الكذب ممتنع عادة واتفاق اجلمع القليل على ذلك غري ممتنع فإذا اتفقت األمة على احلكم 

بكوهنم مؤمنني وذلك ال حيتمل الواحد إال الواحد منهم أو اإلثنني كان ذلك اجلمع العظيم قد أخربوا عن أنفسهم 
  الكذب وأما الواحد واإلثنان ملا أخربوا عن أنفسهم بكوهنم مؤمنني فذلك حيتمل الكذب 

  وإذا كان كذلك كان ما اتفق عليه الكل سوى الواحد واإلثنني هو سبيل املؤمنني قطعا فوجب أن يكون حجة 
  وثامنها 

اإلمجاع قطعا ألنه ال ميكننا أن ندعي يف شيء من اإلمجاعات أنه ليس هناك لو اعتربنا خمالفة الواحد واإلثنني مل ينعقد 
  واحد أو اثنان خيالفون فيه 

  و اجلواب عن األول 
أن ألفاظ العموم ال تتناول األكثر على سبيل احلقيقة يف اللغة ألنه جيوز أن يقال ملا عدا الواحد من األمة ليسوا كل 

  األمة ويصح استثناوه عنهم 



  لثاين وعن ا
أن السواد األعظم كل األمة ألن من عدا الكل فالكل أعظم منه ولوال ما ذكرناه لدخل حتته النصف من األمة إذا 

  زاد على النصف اآلخر بواحد 
وأما قوله عليه الصالة و السالم الشيطان مع الواحد فذلك ال يقتضي أن يكون مع كل واحد وإال مل يكن قول 

  سلم وحده حجة  الرسول صلى اهللا عليه و
  وعن الثالث 

  أنه حجة على املخالف الذي يوجد بعد ذلك ولو كان 

  األمر كما ذكرمت لوجب يف كل إمجاع أن يكون فيه خمالف شاذ 
  وعن الرابع 

  أن الصحابة ما أنكروا على ابن عباس خمالفته لإلمجاع بل خمالفته خرب أيب سعيد رضي اهللا عنهما 
  يعترب يف انعقادها حصول اإلمجاع بل البيعة كافية  وعن اخلامس أن اإلمامة ال

  وعن السادس 
  مل قلتم إن احلال يف اإلمجاع كاحلال يف الرواية فلو كان كذلك حلصل اإلمجاع بقول الواحد واإلثنني كالرواية 

  وعن السابع 
  جيب علينا أن حنكم بقوهلم  أنا وإن عرفنا يف ذلك اجلمع كوهنم مؤمنني لكنا ال ندري أهنم كل املؤمنني فال جرم مل

  وعن الثامن 
  أنا إمنا نتمسك باإلمجاع حيث ميكننا العلم 

  بذلك كما يف زمان الصحابة رضي اهللا عنهم 
  املسألة العاشرة 

اإلمجاع إذا مل حيصل فيه قول من كان متمكنا من االجتهاد وإن مل يكن مشهورا له مل يكن حجة ألن قول من عداه 
  فال يندرج حتت أدلة اإلمجاع واهللا أعلم  قول بعض املؤمنني

  القسم الرابع فيما يصدر عنه اإلمجاع

  املسألة األوىل 
  ال جيوز حصول اإلمجاع إال عن داللة أو أمارة 

  وقال قوم جيوز صدوره عن التبخيت 

  لنا 
  لك يقدح يف اإلمجاع أن القول يف الدين بغري داللة أو أمارة خطأ فلو اتفقوا عليه لكانوا جممعني على اخلطأ وذ

  احتج املخالف بأمرين 
  األول أنه لو مل ينعقد اإلمجاع إال عن دليل لكان ذلك الدليل هو 



  احلجة وال يبقى يف اإلمجاع فائدة 
  الثاين 

  أن اإلمجاع ال عن الداللة و ال عن األمارة قد وقع كإمجاعهم على بيع املراضاة وأجرة احلمام 
  و اجلواب عن األول 

  ك يقتضي أن ال يصدر اإلمجاع عن داللة وال عن أمارة ألبتة وأنتم ال تقولون به أن ذل

وألن فائدة اإلمجاع أنه يكشف عن وجود دليل يف املسألة من غري حاجة إىل معرفة ذلك الدليل والبحث عن كيفية 
  داللته على املدلول 

  وعن الثاين 
إلينا فيها دليل وال أمارة وال ميكنكم القطع بأهنما ما كانا أن الصور اليت ذكرمتوها غايتكم أن تقولوا مل ينقل 

  موجودين فلعلها كانا موجودين لكن تركوا نقلهما لالستغناء باإلمجاع عنهما 
  املسألة الثانية 

  القائلون بأنه ال ينعقد اإلمجاع إال عن طريق اتفقوا على جواز وقوعه عن الداللة 
  أيضا  واحلق عندنا جواز وقوعه عن األمارة

  وقال ابن جريرالطربي ذلك غري ممكن 
  ومنهم من سلم اإلمكان ومنع الوقوع 

  ومنه من قال األمارة إن كانت جلية جاز وإال فال 
  لنا 

أن ذلك قد وقع روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه شاور الصحابة يف حد الشارب فقال علي رضي اهللا عنه إذا شرب 
  وحد املفتري مثانون  سكر واذا سكر هذى وإذا هذى افترى

  وقال عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه هذا حد وأقل احلد مثانون 

  فإن قلت لعلهم أمجعوا على تبليغ احلد مثانني لنص استغنوا باإلمجاع عن نقله 
  قلت هذا جائز لو مل ينصوا على فزعهم إىل اإلجتهاد يف هذه املسألة 

  وأيضا 
  عنه بالقياس على تقدمي النيب صلى اهللا عليه و سلم إياه يف الصالة مث أمجعوا عليها أثبتوا إمامة أيب بكر رضي اهللا 

  واحتج املخالف بأمور 
  أحدها 

أن األمة على كثرهتا واختالف دواعيها ال جيوز أن جتمعها األمارة مع خفائها كما ال جيوز اتفاقهم يف الساعة 
  الواحدة الواحدة على أكل الزبيب األسود والتكلم باللفظة 

  وهذا خبالف إمجاعهم على مقتضى الدليل والشبهة ألن الداللة قوية والشبهة جتري جمرى الداللة عند من صار إليها 

  وخبالف اجتماع اخللق العظيم يف األعياد ألن الداعي إليه ظاهر 
  وثانيها 



  من األمة من يعتقد بطالن احلكم باألمارة وذلك يصرفه عن احلكم هبا 
  وثالثها 

أن ذلك يفضي إىل اجتماع أحكام متنافية ألن احلكم الصادر عن االجتهاد ال يفسق خمالفة وجتوز خمالفته وال يقطع 
عليه وال على تعلقه باألمارة واحلكم اجملمع عليه بالعكس يف هذه األمور فلو صدر اإلمجاع عن اإلجتهاد الجتمع 

  النقيضان فيه 
  واجلواب عن األول 
  أصحاب الشافعي وأيب حنيفة رمحهما اهللا على قوليهما أنه منقوض باتفاق 

  وعن الثاين 
  أن اخلالف يف صحة القياس حادث 

  وألنه جيوز أن تشتبه األمارة بالداللة فيثبت احلكم باألمارة على اعتقاد أنه أثبته بالداللة 
  فيهما  وألنه ينتقض بالعموم وخرب الواحد فإنه جيوز صدور اإلمجاع عنهما مع وقوع اخلالف

  وعن الثالث 
أن تلك األحكام املرتبة على االجتهاد مشروطة بأن ال تصري املسألة إمجاعية فإذا صارت إمجاعية فقد زال الشرط 

  فتزول تلك األحكام واهللا أعلم 
  املسألة الثالثة 

  رب قال أبو عبد اهللا البصري اإلمجاع املوافق ملقتضى خرب يدل على أن ذلك اإلمجاع ألجل ذلك اخل
  واحلق أنه غري واجب ألن قيام الدالئل الكثرية على املدلول 

  الواحد جائز فلعلهم أثبتوا مقتضى اخلرب بدليل اخر سواه واهللا أعلم 

  القسم اخلامس

  يف اجملمعني 
  قبل اخلوض يف املسائل ال بد من مقدمة وهي 

  لة السمعية منعت منه أن اخلطأ جائز عقال على هذه األمة كجوازه على سائر األمم لكن األد
  وهي واردة بلفظني 

  أحدها 
  لفظ املؤمنني يف آية املشاقة 

  واآلخر 
  لفظ األمة يف سائر اآليات واخلرب 

  فأما لفظ املؤمنني فقد مر يف باب العموم أنه لالستغراق 
  وأما لفظ األمة فإنه يتناول كافة األمة 



  ول كل األمة فإن خرج البعض فال بد من دليل منفصل فعلى هذا جيب أن يكون املعترب قوق كل املؤمنني وق
وإن اكتفينا بالبعض مل ميكن إثباته هبذه األدلة بل ال بد من دليل اخر إال أن هذه األدلة كما ال تقتضي ذلك احلكم 

م من يف البعض ال متنع من ثبوته يف البعض ألن ما يدل على ثبوت حكم يف الكل ال مينع من ثبوته يف البعض وال يلز
  انتفاء دليل معني انتفاء املدلول 

  املسألة األوىل 
ال يعترب يف اإلمجاع اتفاق األمة من وقت الرسول صلى اهللا عليه و سلم إىل يوم القيامة ألن الذي دل على اإلمجاع 

  دل على وجوب االستدالل به وذلك االستدالل إما أن يكون قبل يوم القيامة وهو حمال على التقدير الذي 

  الوه جلواز أن حيدث بعد ذلك قوم آخرون ق
  أو بعده وهو باطل ألنه ال حاجة يف ذلك الوقت إىل االستدالل 

  املسألة الثانية 
ال عربة يف اإلمجاع بقول اخلارجني عن امللة ألن آية املشاقة دالة على وجوب اتباع املؤمنني وسائر األدلة دالة على 

  يف عرف شرعنا الذين قبلوا دين الرسول صلى اهللا عليه و سلم  وجوب اتباع األمة واملفهوم من األمة
  املسألة الثالثة 

  ال عربة بقول العوام خالفا للقاضي أيب بكر رمحه اهللا 

  لنا وجوه 
  أحدها 

أن العامل إذا قال قوال وخالفه العامي فال شك أن قول العامي حكم يف الدين بغري داللة وال أماره فيكون خطأ فلو 
ل العامل أيضا خطأ لكانت األمة بأسرها خمطئة يف مسألة واحد وإن كان ذلك اخلطأ من وجهني ولكنه غري كان قو
  جائز 

  وثانيها 
أن العصمة من اخلطأ ال تتصور إال يف حق من تتصور يف حقه اإلصابة والعامي ال يتصور يف حقه ذلك ألن القول يف 

  الدين بغري طريق غري صواب 
  وثالثها 

  لصحابة رضي اهللا عنهم وعوامهم أمجعوا على أنه ال عربة بقول العوام ىف هذا الباب أن خواص ا

  ورابعها 
  أن العامي ليس من أهل االجتهاد فال عربة بقوله كالصيب واجملنون 

  احتج املخالف 
  بأن أدلة اإلمجاع تقتضي متابعة الكل 

  واجلواب 
الكل واألدلة اليت ذكرناها تقتضي وجوب متابعة العلماء فوجب إجياب متابعة الكل ال يقتضي أن ال جيب إال متابعة 

  القول به 



  املسألة الرابعة 
  املعترب باإلمجاع يف كل فن أهل االجتهاد يف ذلك 

  الفن وإن مل يكونوا من أهل االجتهاد يف غريه 
جتهاد يف مسائل الفقه فال عربة مثال العربة باالمجاع يف مسائل الكالم باملتكلمني ويف مسائل الفقه باملتمكنني من اال

باملتكلم يف الفقه وال بالفقيه يف الكالم بل من يتمكن من االجتهاد يف الفرائض دون املناسك يعترب وفاقه وخالفه يف 
  الفرائض دون املناسك 

  وال عربة أيضا بالفقيه احلافظ لألحكام واملذاهب إذا مل يكن متمكنا من االجتهاد 
  سائل أن هؤالء كالعوام فيما ال يتمكنون من االجتهاد فيه فال يكون بقوهلم عربة والدليل على هذه امل

  أما األصويل املتمكن من االجتهاد إذا مل يكن حافظا لألحكام فاحلق أن خالفه معترب خالفا لقوم 
  والدليل عليه أنه متمكن من االجتهاد الذي هو الطريق إىل 

  ون قوله معتربا قياسا على غريه التمييز بني احلق والباطل فوجب أن يك
  املسألة اخلامسة 

ال يعترب يف اجملمعني بلوغهم إىل حد التواتر ألن اآليات واألخبار دالة على عصمة األمة واملؤمنني فلو بلغوا والعياذ 
  باهللا إىل الشخص الواحد كان مندرجا حتت تلك الداللة فكان قوله حجة 

يث إن اتفاقهم يكشف عن وجود الدليل فيعترب فيه بلوغ اجملمعني حد التواتر فأما من أثبت اإلمجاع بالعقل من ح
  لكنه باطل عندنا على ما مر 

  املسألة السادسة 
  إمجاع غري الصحابة حجة خالفا ألهل الظاهر 

  لنا 
  أن التابعني إذا امجعوا كان قوهلم سبيال للمؤمنني فيجب اتباعه باآلية 

جوب اتباع سبيل املؤمنني الذين كانوا حاضرين عند نزول اآلية ألهنم كانوا هم فإن قلت اآلية إمنا دلت على و
  املؤمنني أما الذين سيوجدون بعد ذلك فال يصدق عليهم يف ذلك الوقت أهنم مؤمنون 

قلت فهذا يقتضي أنه لو مات من أؤلئك احلاضرين واحد أن ال ينعقد اإلمجاع بعد ذلك لكن كثريا منهم مات قبل 
رسول صلى اهللا عليه و سلم وإن مل نقطع بذلك لكن ال ميكننا القطع ببقائهم بعد وفاته فيكون الشك فيه وفاة ال

  شكا يف انعقاد اإلمجاع 

  احتج املخالف بأمور 
  أحدها 

  أن أدلة اإلمجاع ال تتناول إال الصحابة فال جيوز القطع بأن إمجاع غريهم حجة 
اكم أمة وسطا وقوله كنتم خري أمة أخرجت للناس ال شك أنه خطاب بيان األول أن قوله عز و جل وكذلك جعلن

  مواجهة فال يتناول إال احلاضرين 
وأما قوله عز و جل ويتبع غري سبيل املؤمنني فكذلك ألن من سيوجد بعد ذلك ال يصدق عليه يف احلال اسم 



  املؤمنني فاآلية ال تتناول إال من كان مؤمنا حال نزوهلا 
  وله صلى اهللا عليه و سلم أميت ال جتتمع على خطأ وكذا القول يف ق

وإذا ثبت أن هذه األدلة ال تتناول إال الصحابة وثبت أنه ال طريق إىل إثبات اإلمجاع إال هذه األدلة وجب أن ال 
  يكون إمجاع غري الصحابة حجة 

  وثانيها 
   أن أهل العصر الثاين لو أمجعوا لكان إمجاعهم إما أن يكون لقياس أو لنص

واألول باطل ألن القياس ليس حبجة عند الكل فال جيوز أن يكون طريقا إىل صدور اإلمجاع من لكل فيبقى الثاين 
وهو أهنم إمنا أمجعوا من جهة النص والنص إمنا وصل إليهم من الصحابة فكان إمجاع الصحابة على ذلك احلكم 

  لنص ألجل ذلك النص أوىل فلما مل يوجد إمجاعهم علمنا عدم ذلك ا
  وثالثها 

أنه ال بد يف اإلمجاع من اتفاق الكل والعلم باتفاق الكل ال حيصل إال عند مشاهدة الكل مع العلم بأنه ليس هناك 
  أحد سواهم وذلك ال يتأتى إال يف اجلمع احملصور كما يف زمان الصحابة 

  أما يف سائر األزمنة فمع كثرة املسلمني وتفرقهم يف 

  يستحيل أن يعرف أتفاقهم على شيء من األشياء مشارق األرض ومغارهبا 
  ورابعها 

أن الصحابة أمجعوا على أن كل مسألة ال تكون جممعا عليها فأنه جيوز االجتهاد فيها فاملسألة اليت ال تكون جممعا 
عليها بني الصحابة تكون حمال لالجتهاد بإمجاع الصحابة فلو أمجع التابعون عليها خلرجت عن أن تكون حمال 

  لإلجتهاد وذلك يفضي إىل تناقض اإلمجاعني 
  وخامسها 

أن الصحابة إذا اختلفت على قولني مث أمجع التابعون على أحدمها ال يصري القول الثاين مهجورا كما تقدمت هذه 
  املسألة 

لف قول وإذا كان كذلك فنقول املسألة اليت أمجع التابعون عليها حيتمل أن يكون لواحد من الصحابة فيها قول خيا
  التابعني مع أن ذلك القول مل ينقل إلينا ومع هذا االحتمال ال يثبت اإلمجاع 

فإن قلت لو فتحنا هذا الباب لزم أن ال يبقى شيء من النصوص دليال على شيء من األحكام الحتمال طريان 
  النسخ والتخصيص 

  قلت الفرق أن حصول إمجاع التابعني مشروط بأن ال يكون 

بة قول خيالف قوهلم فالشك فيه شك يف شرط يتوقف ثبوت اإلمجاع عليه فيكون ذلك شكا يف ألحد من الصحا
  حدوث اإلمجاع واألصل بقاؤه على العدم 

وأما يف مسألة اإللزام ف اللفظ بظاهره يقتضي العموم والشك إمنا وقع يف طريان املزيل واألصل عدم طريانه فظهر 
  الفرق 

  و اجلواب عن األول 



كرمتوه يقتضي أنه ملا مات واحد من أولئك احلاضرين أن ال يبقى إمجاع الباقني حجة وذلك يقضي إىل أن الذي ذ
  سقوط العمل باإلمجاع وهم ال يقولون به 

  وعن الثاين 
  أنه حيتمل أن تكون تلك الواقعة ما وقعت يف زمن الصحابة 

لتابعني فتفحصو عن األدلة فوجودا بعض ما فلم يتفحصوا عما ميكن االستدالل به عليها مث إهنا وقعت يف زمن ا
  نقلته الصحابة دليال عليه 

  وعن الثالث 
أن حاصل ما ذكرمتوه راجع إىل تعذر حصول اإلمجاع يف غري زمان الصحابة وهذا ال نزاع فيه إمنا النزاع يف أنه لو 

  حصل كان حجة 
  وعن الرابع 

  ما مر من اجلواب عنه غري مرة 
  وعن اخلامس 

كم أن ال يكون إمجاع الصحابة حجة الحتمال أن يكون الصحايب الذي مات قبل وفاة الرسول عليه أنه يلزم
  الصالة و السالم له فيه قول واهللا أعلم 

  القسم السادس 
  فيما عليه ينعقد االمجاع 

  املسألة األوىل 
  كل ما ال يتوقف العلم بكون اإلمجاع حجة على العلم به أمكن إثباته باإلمجاع 

  ى هذا ال ميكن إثبات الصانع وكونه تعاىل قادرا عاملا بكل املعلومات وإثبات النبوه باإلمجاع وعل
أما حدوث العامل فيمكن إثباته به ألنه ميكننا إثبات الصانع حبدوث األعراض مث نعرف صحة النبوة مث نعرف به 

  اإلمجاع مث نعرف به حدوث األجسام 
  وأيضا 

  عز و جل واحد ألننا قبل العلم بكونه واحدا ميكننا أن نعلم صحة اإلمجاع ميكن التمسك به يف أن اهللا 

  املسألة الثانبة 
اختلفوا يف أن اإلمجاع يف اآلراء واحلروب هل هو حجة منهم من أنكر ومنهم من قال إنه حجة بعد استقراء الرأي 

  صور وأما قبله فال واحلق أنه حجة مطلقا ألن أدلة اإلمجاع غري خمتصة ببعض ال
  املسألة الثالثة 

هل جيوز أن تنقسم األمة إىل قسمني وأحد القسمني خمطئون يف مسألة والقسم اآلخر خمطئون يف مسألة أخرى مثل 
  إمجاع شطر األمة على أن القاتل ال يرث والعبد يرث وإمجاع الشطر اآلخر على أن القاتل يرث والعبد ال يرث 

هم يف مسألتني ال خيرجهم عن أن يكونوا قد اتفقوا على اخلطأ وهو منفي واألكثرون على أنه غري جائز ألن خطأ
عنهم ومنهم من جوزه وقال ألن اخلطأ ممتنع على كل األمة ال على بعض األمة واملخطئون يف كل واحدة من 



  املسألتني بعض األمة 
  املسألة الرابعة 

د األمة ألهنا إذا فعلت ذلك مل يكونوا مؤمنني وال ال جيوز اتفاق األمة على الكفر وحكى عن قوم أنه جيوز أن ترت
  سبيلهم سبيل املؤمنني وإذا كذبت الرسول خرجت من أن تكون من أمته 

وجه القول األول أن اهللا عز و جل أوجب اتباع سبيل املؤمنني واتباع سبيلهم مشروط بوجود سبيلهم وما ال يتم 
لفظ املؤمنني على اإلميان بالقلب أما إذا محلناه على التصديق الواجب املطلق إال به فهو واجب هذا إذا محلنا 

باللسان ظهر أن اآلية دالة على أن املصدقني يف الظاهر ال جيوز إمجاعهم على اخلطأ ذلك يؤمننا من إمجاعهم على 
  الكفر 

  املسألة اخلامسة 
  جيوز اشتراك األمة يف عدم العلم مبا مل يكلفوا به ألن عدم 

  لشيء إذا كان صوابا مل يلزم من إمجاعهم عليه حمذور العلم بذلك ا
وللمخالف أن يقول لو امجعوا على عدم العلم بذلك الشيء لكان عدم العلم به سبيال للمؤمنني فكان جيب اتباعهم 

  فيه حىت حيرم حتصيل العلم به 

  القسم السابع يف حكم االمجاع

  املسألة األوىل 
  خالف لبعض الفقهاء جاحد احلكم اجملمع عليه ال يكفر 

  لنا 
أن أدلة أصل اإلمجاع ليست مفيدة للعلم فما تفرع عليها أوىل أن ال يفيد العلم بل غايته الظن ومنكر املظنون ال 

  يكفر باإلمجاع 
  وأيضا 

فبتقدير أن يكون أصل كون اإلمجاع حجة معلوما ال مظنونا لكن العلم به غري داخل يف ماهية االسالم وإال لكان 
الواجب على الرسول صلى اهللا عليه و سلم أن ال حيكم بإسالم أحد حىت يعرفه أن اإلمجاع حجة وملا مل يفعل من 

ذلك بل مل يذكر هذه املسألة صرحيا طول عمره صلى اهللا عليه و سلم علمنا أن العلم به ليس داخال يف ماهية 
  ب أن ال يكون العلم بتفاريعه داخال فيه اإلسالم وإذا مل يكن العلم بأصل اإلمجاع معتربا يف اإلسالم وج

  املسألة الثانية 
  اإلمجاع الصادر عن االجتهاد حجة خالفا للحاكم صاحب املختصر 

  لنا 
  أهنم ملا أمجعوا على ذلك احلكم صار سبيال هلم فوجب اتباعه لآلية 

  فإن قلت ومن سبيلهم إثباته باالجتهاد وجواز القول خبالفه إذا الح اجتهاد اخر 



  قلت ومن سبيلهم إثباته بطريق كيف كان فأما تعينه فقد أمجعوا على أنه غري معترب 
  وعن الثاين 

  أن جتويزهم القول خبالفة حاصل ال مطلقا بل بشرط أن ال حيصل األتفاق 
  املسألة الثالثة 

  اختلفوا يف أنه هل جيوز انعقاد اإلمجاع بعد إمجاع على خالفه 
إىل جوازه ألنه ال امتناع يف إمجاع األمة على قول شرط أن ال يطرأ عليه إمجاع اخر ذهب أبو عبد اهللا البصري 

  ولكن أهل اإلمجاع ملا اتفقوا على أن كل ما أمجعوا عليه 

  فإنه واجب العمل به يف كل األعصار فال جرم أمنا من وقوع هذا اجلائز 
  لة وإمجاعهم على اخلطأ غري جائز وذهب األكثرون إىل أنه غري جائز ألنه يكون أحدمها خطأ ال حما

  والقول األول عندنا أوىل 
  املسألة الرابعة 

إذا أمجعوا على شيء وعارضه قول الرسول صلى اهللا عليه و سلم فإما أن يعلم أن قصد النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  بكالمه ما هو ظاهره وقصد أهل اإلمجاع بكالمهم ما هو ظاهره 

  اين أو يعلم احدمها دون الث
  أو ال يعلم واحد منهما 

  واألول غري جائز المتناع تناقض األدلة 
  وإن كان الثاين قدمنا ما علم ظهوره 

  وإن كان الثالث فإن كان أحدمها أخص من اآلخر خصصنا األعم باألخص توفيقا بني الدليلني بقدر اإلمكان 
سلم واألمة أراد أحدمها بكالمه غري ظاهرة لكنا ال وإن مل يكن كذلك تعارضا ألنا نقطع بأن النيب صلى اهللا عليه و 

  نعلم أيهما كذلك فال جرم يتساقطان واهللا أعلم 

  الكالم يف األخبار وهو مرتب على مقدمه وقسمني

  أما املقدمة ففيها مسائل 
  املسألة األوىل 

  لفظ اخلرب حقيقة يف القول املخصوص وقد يستعمل يف غري القول كقول الشاعر 

  ... لعينان ما القلب كامت ختربين ا
  وكقول املعري 

  ... خيربنا أن الشعوب إىل صدع ... نيب من الغربان ليس على شرع 
وكقوهلم خرب الغراب بكذا لكنه جماز فيه بدليل أن من وصف غريه بأنه خمرب أو أخرب مل يسبق إىل فهم السامع إال 

  القول 



  املسألة الثانية 
  ذكروا يف حده أمورا ثالثة 

  حدها أ
  أنه الذي يدخله الصدق أو الكذب 

  وثانيها 
  أنه الذي حيتمل التصديق أو التكذيب 

  وثالثها 
  ما ذكره أبو احلسني البصري وهو أنه كالم يفيد بنفسه إضافة أمر من األمور إىل أمر من األمور نفيا أو إثباتا 

بنفسه ألن ماهية األمر استدعاء الفعل والصيغة  قال واحترزنا بقولنا بنفسه عن األمر فإنه يفيد وجوب الفعل لكن ال
  ال تفيد إال هذا القدر 

مث إهنا تفيد كون الفعل واجبا تبعا لذلك وكذا القول يف داللة النهي على قبح الفعل فأما قولنا هذا الفعل واجب أو 
  قبيح فإنه يفيد بصرحيه تعلق الوجوب أو القبح بالفعل 

  ما األول فالن الصدق والكذب نوعان حتت اخلرب واجلنس وأعلم أن هذه التعريفات ردية أ

  جزء من ماهية النوع وأعرف منها فإذن ال ميكن تعريف الصدق والكذب إال باخلرب فلو عرفنا اخلرب هبما لزم الدور 
  واعترضوا عليه أيضا من ثالثة أوجه 

  أحدها 
  ألن اخلرب الواحد ال يكون صدقا وكذبا معا  أن كلمة أو للترديد وهو ينايف التعريف وال ميكن إسقاطها هاهنا

  وثانيها ان كالم اهللا عز و جل ال يدخله الكذب فكان خارجا عن هذا التعريف 
  وثالثها 

  أن من قال حممد ومسيلمة صادقان فإن هذا خرب مع أنه ليس بصدق وال كذب 

  وميكن أن جياب عن األول 
  تطرق أحد هذين الوصفني إليه وذلك ال ترديد فيه بأن املعرف ملاهية اخلرب أمر واحد وهم إمكان 

  وعن الثاين 
  أن املعترب إمكان تطرق أحد هذين الوصفني إليه وخرب اهللا تعاىل كذلك ألنه صدق 

وعن الثالث ان قوله حممد ومسيلمة صادقان خربان وإن كانا يف اللفظ خربا واحدا ألنه يفيد إضافة الصدق إىل 
  م و اىل مسيلمة وأحد اخلربين صادق والثاين كاذب حممد عليه الصالة و السال

  سلمنا أنه خرب واحد لكنه كاذب ألنه يقتضي إضافة الصدق إليهما معا وليس األمر كذلك فكان كذبا ال حمالة 

  وأما التعريف الثاين فاالعتراض عليه 
ما يدخله التصديق والتكذيب أن التصديق والتكذيب عبارة عن اإلخبار عن كون اخلرب صدقا وكذا فقولنا اخلرب 

جار جمرى أن يقال اخلرب هو الذي جيوز اإلخبار عنه بأنه صدق أو كذب فيكون هذا تعريفا للخرب باخلرب وبالصدق 
  والكذب 



  واألول هو تعريف الشيء بنفسه 
  والثاين تعريف الشيء مبا ال يعرف إال به 

  وأما الثالث فاالعتراض عليه من ثالثة أوجه 
  أحدها 

  وجود الشيء عند أيب احلسني عني ذاته فإذا قلنا إن السواد موجود فهو خرب مع أنه إضافة شيء إىل شيء اخر  أن

فإن قلت السؤال إمنا يلزم أن لو قال إضافة أمر إىل أمر اخر وإنه مل يقل ذلك بل قال إضافة أمر إىل أمر وهذا أعم 
  د موجود معناه أن املسمى بلفظ السواد مسمى بلفظ املوجود من قولنا إضافة أمر إىل أمر اخر وايضا فقولنا السوا

  قلت اجلواب عن األول 
  أن اإلضافة مشعرة بالتغاير إذ لو مل يكن ذلك معتربا لدخل اللفظ املفرد يف احلد 

  وعن الثاين 
ة املثلث أن موضع اإللزام ليس هو اإلخبار عن التسمية بل عن وجوده وحصوله يف نفسه ومعلوم أن من تصور ماهي

  أمكنه أن يشك يف أنه هل هو موجود أم ال فموضع اإللزام ها هنا ال هناك 

  وثانيها 
أنا إذا قلنا احليوان الناطق ميشي فقولنا احليوان الناطق يقتضي نسبة الناطق إىل احليوان مع أنه ليس خبرب ألن الفرق 

خر فاقول إنه الذي يقتضي نسبة أمر إىل أمر حبيث بني النعت واخلرب معلوم بالضرورة فإن قلت أزيد يف احلد قيدا ا
يتم معىن الكالم والنعت ليس كذلك قلت إن عنيتم بكون الكالم تاما إفادته ملفهومه فذاك حاصل يف النعت مع 
ل املنعوت ألن قول القائل احليوان الناظق يفيد معناه بتمامه وإن عنيتم به إفادته لتمام اخلرب مل يعقل ذلك إال بعد تعق

  اخلرب فإذا عرفتم به اخلرب لزم الدور وإن عنيتم به معىن ثالثا فاذكروه 

  وثالثها 
أن قولنا نفيا وإثباتا يقتضي الدور ألن النفي هو اإلخبار عن عدم الشيء واإلثبات هو اإلخبار عن وجوده فتعريف 

  اخلرب هبما دور 
  غين عن احلد والرسم لدليلني وإذا بطلت هذه التعريفات فاحلق عندنا أن تصور ماهية اخلرب 

  األول 
أن كل أحد يعلم بالضرورة معىن قولنا إنه موجود وإنه ليس مبعدوم وأن الشيء الواحد ال يكون موجودا و معدوما 
ومطلق اخلرب جزء من اخلرب اخلاص والعلم بالكل موقوف على العلم باجلزء فلو كان تصور مطلق ماهية اخلرب موقوفا 

ان تصور اخلرب اخلاص أوىل أن يكون كذلك فكان جيب أن ال يكون فهم هذه األخبار ضروريا على االكتساب لك
  وملا مل يكن كذلك علمنا صحة ما ذكرناه 

  والثاين 
أن كل أحد يعلم بالضرورة املوضع الذي حيسن فيه اخلرب ومييزه عن املوضع الذي حيسن فيه األمر ولوال أن هذه 

  وإال مل يكن األمر كذلك  احلقائق متصورة تصورا بديهيا
فإن قلت اخلرب نوع من أنواع األلفاظ واأللفاظ ليست تصوراهتا بديهية فكيف قلت إن ماهية اخلرب متصورة تصورا 



  بديهيا 
قلت حكم الذهن بني أمرين بأن أحدمها له اآلخر أو ليس له اآلخر معقول واحد ال خيتلف باختالف األزمنة 

  نفسه وجيد التفرقة بينه وبني سائر أحواله النفسانية من أمله ولذته وجوعه وعطشه  واألمكنة وكل أحد يدركه من
وإذا ثبت هذا فنقول إن كان املراد من اخلرب هو احلكم الذهين فال شك أن تصوره يف اجلملة بديهي مركوز يف فطرة 

  العقل 
  وإن كان املراد منه اللفظة الدالة على هذه املاهية فاالشكال غري 

  أيضا ألن مطلق اللفظ الدال على املعىن البديهي التصور يكون أيضا بديهي التصور  وارد
  املسألة الثالثة 

قيل ال بد يف اخلرب من اإلرادة ألن هذه الصيغة قد جتي وال تكون خربا إما لصدورها عن الساهي واحلاكي أو ألن 
كانت الصيغة صاحلة للداللة على اخلربية وعلى  املراد منها األمر جمازا كما يف قوله تعاىل واجلروح قصاص وإذا

  غريها مل ينصرف اىل أحد األمرين دون اآلخر إال ملرجح وهو اإلرادة أو الداعي 
  والكالم يف هذا األصل قد تقدم يف أول باب األمر 

  وأيضا 
 به للمخرب عنه أو فال معىن لكون الصيغة خربا إال أن املتلفظ تلفظ هبا وكان مقصودة تعريف الغري ثبوت املخرب

  سلبه عنه 
وزعم أبو علي وأبو هاشم أن الصيغة حال كوهنا خربا صفة معللة بتلك اإلرادة وإبطاله أيضا قد مضى يف أول باب 

  األمر 
  املسألة الرابعة 

 إذا قال القائل العامل حادث فمدلول هذا الكالم حكمه بثبوت احلدوث للعامل ال نفس ثبوت احلدوث للعامل إذ لو
كان مدلوله نفس ثبوت احلدوث للعامل لكان حيثما وجد قولنا العامل حمدث كان العامل حمدثا ال حمالة فوجب أن ال 

  يكون الكذب خربا 

  وملا بطل ذلك علمنا أن مدلول الصيغة هو احلكم بالنسبة ال نفس النسبة 
عتقاد ألن اإلنسان قد خيرب عما ال يعتقد فيه بقي ها هنا البحث عن ماهية احلكم فإنه ال جيوز أن يكون املراد منه اال

ألبته ألن من ال يعتقد أن زيدا يف الدار ميكنه واحلالة هذه أن يقول زيد يف الدار وال جيوز أن يكون املراد منه اإلرادة 
 أمرا ألن اإلخبار قد يكون عن الواجب واملمتنع مع أن اإلرادة ميتنع تعلقها به فلم يبق إالأن يكون احلكم الذهين

  مغايرا جلنس االعتقادات والقصود وذلك هو كالم النفس الذي ال يقول به أحد إال أصحابنا 
  املسألة اخلامسة 

  اتفق األكثرون على أن اخلرب ال بد وأن يكون إما صدقا وإما كذبا خالفا للجاحظ 

  مخرب عنه أو ال يكون واحلق أن املسألة لفظية ألنا نعلم بالبديهة أن كل خرب فإما أن يكون مطابقا لل
فإن أريد بالصدق اخلرب املطابق كيف كان وبالكذب اخلرب الغري املطابق كيف كان وجب القطع بأنه ال واسطة بني 

  الصدق والكذب 



وإن أريد بالصدق ما يكون مطابقا مع أن املخرب يكون عاملا بأنه غري مطابق كان هناك قسم ثالث بالضرورة وهو 
  قائله أنه مطابق أم ال  اخلرب الذي ال يعلم

  فثبت أن املسألة لفظية فنقول 
  للجاحظ أن حيتج على قوله بالنص واملعقول 

أما النص فقوله تعاىل حكاية عن الكفار أفترى على اهللا كذبا أم به جنة جعلوا إخباره عن نبوة نفسه إما كذبا وإما 
يرين وهذا يقتضي أن يكون إخباره عن نبوة نفسه حال جنونا مع أهنم كانوا يعتقدون أنه ليس برسول اهللا على التقد

  جنونه مع أنه ليس نيب عندهم ال يكون كذبا ألن اجملعول يف مقابلة الكذب ال يكون كذبا 
  وأما املعقول فمن وجهني 

  األول 
كذب يف  أن من غلب على ظنه أن زيدا يف الدار فأخرب عن كونه يف الدار مث ظهر أنه ما كان كذلك مل يقل أحد إنه

  هذا اخلرب 

  الثاين 
أن أكثر العمومات واملطلقات خمصصة ومقيدة فلو كان اخلرب الذي ال يطابق املخرب كذبا لتطرق الكذب إىل كالم 

  الشارع 
  واحتج اجلمهور 

باتفاق األمة على تكذيب اليهود والنصارى يف كفرياهتم مع أنا نعلم أن فيهم من ال يعلم فساد تلك املذاهب وميكن 
  أن جياب عنه 

  بأن أدلة اإلسالم ملا كانت جلية قوية كان حاهلم شبيها حبال من أخرب عن الشيء مع العلم بفساده 
  تنبيه 

واعلم أن اخلرب إما أن يقطع بكونه صدقا أو بكونه كذبا أو ال يقطع بواحد منهما فال جرم رتبنا هذا الكتاب على 
  قسمني 

  و إما أن يكون صدقا أو كذبا القسم األول يف اخلرب املقطوع به وه
  أما الصدق فطريق هذا القطع إما أن يكون هو التواتر أو غريه 

وحنن نتكلم أوال يف التواتر مث يف سائر الطرق املفيدة للقطع مث يف الطرق اليت يظن أهنا تفيد القطع وإن مل تكن 
  كذلك 

  الباب األول يف التواتر

  املسألة األوىل 
ة عبارة عن جميء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما مأخوذ من قوله تعاىل مث أرسلنا رسلنا تترا أي التواتر يف أصل اللغ

  رسوال بعد رسول بفترة بينهما فكذا التواتر يف املخربين املراد به جميئهم على غري االتصال 
  وأما يف اصطالح العلماء فهو خرب أقوام بلغوا يف الكثرة إىل حيث حصل العلم بقوهلم 



  املسألة الثانية 
  أكثر العلماء 

اتفقوا على أن أمثال هذه األخبار قد تفيد العلم سواء أكان إخبارا على أمور موجودة يف زماننا كاإلخبار عن 
  البلدان الغايبة أو عن أمور ماضية كاإلخبار عن وجود األنبياء وامللوك الذي كانوا يف القرون املاضية 

واتر عن األمور املوجودة يف زماننا ال يفيد العلم اليقيين ألبتة بل احلاصل منه الظن وحكي عن السمنية أن خرب الت
  الغالب القوي 

  ومنهم من سلم أن خرب التواتر عن األمور املوجودة يف زماننا يفيد العلم لكن اخلرب عن األمور املاضية يف القرون 

  احلالية ال يفيد العلم ألبتة 
  لنا 

ساكنة بوجود البالد الغائبة واألشخاص املاضية جزما خاليا عن التردد جاريا جمرى جزمنا  أنا جند أنفسنا جازمة
  بوجود املشاهدات فيكون املنكر هلا كاملنكر للمشاهدات فال يستحق املكاملة 

م يف قال اخلصم أنا ال أنكر وجود الظن الغالب القوي الذي ال يكاد يتميز عند األكثرين عن اليقني التام لكن الكال
  أنه هل حصل اليقني أو ال 

  والذي يدل على أن احلاصل ليس بيقني وجهان 
  األول 

أنا إذا عرضنا على عقولنا أن الواحد نصف اإلثنني وعرضنا على عقولنا وجود جالينوس وفالن وفالن عند هذه 
  األخبار 

على احتمال تطرق النقيض إىل  املتواترة وجدنا اجلزم األول أقوى وآكد من اجلزم الثاين وقيام التفاوت يدل
  االعتقاد الثاين وقيام هذا االحتمال فيه كيف كان خيرجه عن كونه يقينا 

  الثاين 
أن جزمي بوجود هذه املخربات ليس أقوى من جزمي بأن ولدي الذي أراه يف هذه الساعة هو الذي رأيته باألمس 

ي يف الشخص والصورة من كل الوجوه إما ألن مث هذا اجلزم ليس بيقني ألنه جيوز أن يوجد شخص مساو لولد
القادر املختار خلقه أو ألن شيئا من التشكالت الفلكية يقتضي وجوده عند منكري القادر فثبت أن هذا اجلزم ليس 

  بيقني بل ظن فكذلك اجلزم احلاصل عقيب خرب التواتر 
ه باألمس أدى ذلك إىل الشك يف فإذا قلت لو جوزنا أن يكون هذا الشخص الذي أراه اآلن غري الذي رأيت

  املشاهدات 

  قوله لعل القادر خلق مثله أو الشكل الغريب الفلكي اقتضاه 
قلنا بل ها هنا قام برهان مانع منه وهو أن اهللا تعاىل لو فعل ذلك ألفضى إىل اشتباه الشخص وذلك تلبيس وهو 

  على اهللا تعاىل حمال 
 املشاهدات ألن املشاهد هو وجود هذا الذي أراه اآلن فأما أن هذا هو قلنا ال نسلم أن جتويزه يفضي إىل الشك يف

  الذي رأيته باألمس فهو غري مشاهد فال يلزم من تطرق الشك إىل هذا املعىن تطرقه إىل املشاهدات 



ربهان وأما الربهان الذي ذكره على امتناع هذا االحتمال فال يدفع اإللزام ألن هذا اجلزم لو كان بناء على ذلك ال
لكان اجلاهل بذلك الربهان خاليا عن ذلك اجلزم لكن العوام ال يعرفون هذا الربهان فيجب أن ال حيصل هلم ذلك 

  اجلزم 

  واجلواب 
أن هذا تشكيك يف الضروريات فال يستحق اجلواب كما أن شبه منكري املشاهدات ال تستحق اجلواب ملثل هذا 

  السبب 
  املسألة الثالثة 

قيب خرب التواتر ضروري وهو قول اجلمهور خالفا أليب احلسني البصري والكعيب من املعتزلة العلم احلاصل ع
  وإلمام 

  احلرمني والغزايل منا 

  وأما الشريف املرتضى من الشيعة فإنه كان متوقفا فيه 
  لنا 

م علمنا أنه ليس لو كان ذلك العلم نظريا ملا حصل ملن ال يكون من أهل النظر كالصبيان والبله وملا حصل ذلك هل
  بنظري 

اعترض أبو احلسني واملرتضى على هذا الوجه بكالم واحد وهو أن النظر يف ذلك ليس إال ترتيب العلوم بأحوال 
املخربين وهذا القدر حاصل للعامة واملراهقني ألنه قد حصل يف عقوهلم علوم كثرية وهم يستنتجون من تركيبها 

  علوما أخر 
  لى قولك لكن معنا ما يبطله من ثالثة أوجه سلمنا أن ما ذكرته يدل ع

  األول 
ما ذكره أبو احلسني البصري وهو أن االستدالل عبارة عن ترتيب علوم أو ظنون يتوصل هبا إىل علوم أو ظنون 

  وكل اعتقاد توقف وجوده على ترتيب اعتقادات أخر فهو استداليل 
ما أخربنا أهل التواتر عنه إال إذا علمنا أنه ال داعي للمخربين والعلم الواقع بالتواتر هذا سبيله ألنا ال نعلم وجود 

إىل الكذب وال لبس يف املخرب عنه وأنه مىت كان كذلك استحال كون اخلرب كذبا وإذا بطل كونه كذبا ثبت كونه 
لعلم صدقا فالسامع خلرب التواتر ما مل يتقرر عنده كل واحدة من هذه املقدمات مل حيصل له العلم فكان ذلك ا

  استدالليا 
  الثاين 

  أن العلم احلاصل باخلرب املتواتر لو كان ضروريا لكنا 

مضطرين إليه حبيث ال ميكننا االنفكاك عنه ولو كان كذلك لعلمنا بالضرورة كوننا عاملني على سبيل االضطرار 
الضرورية وملا مل يكن  بذلك وكان ينبغي أن يعلم بالضرورة كل عاقل كون هذا العلم ضروريا كما يف سائر العلوم

  كذلك علمنا أن هذا العلم ليس بضروري 



  الثالث 
ذكره الكعيب وهو أنه لو جاز أن يعلم ما غاب عن احلس بالضرورة جلاز أن يعلم احملسوس باالستدالل وملا بطل هذا 

  بطل األول 
  واجلواب 

  قوله ذلك االستدالل سهل يتأتى من كل أحد 
  ىل يف فصل مفرد أن ذلك االستدالل غامض جدا قلنا سنبني إن شاء اهللا تعا

  وهو اجلواب بعينه عن املعارضة األوىل 
  وعن الثاين 

  أن كون العلم ضروريا كيقية للعلم وجيوز أن يكون أصل الشيء معلوما وتكون كيفيته جمهولة 
  وعن الثالث 

  أنه ال بد من اجلامع 
  املسألة الرابعة 

خرب أهل التواتر صدق وقال لو كان كذبا لكان املخربون إما أن يكونوا استدل أبو احلسني البصري على أن 
ذكروه مع علمهم بكونه كذبا أو ال مع علمهم بكونه كذبا والقسمان باطالن فبطل كونه كذبا فتعني كونه صدقا 

  فكان مفيدا للعلم 

التقدير إما أن يكونوا قصدوا فعل إمنا قلنا إنه ال جيوز أن يذكره املخربون مع علمهم بكونه كذبا ألهنم على هذا 
  الكذب لغرض ومرجح أو ال لغرض ومرجح 

  والثاين حمال 
أما أوال فالن الفعل ال حيصل يف وقت دون وقت إال ملرجح وإال لزم ترجح أحد الطرفني على اآلخر من غري مرجح 

  وهو حمال 
حصول الصارف القوي عن الفعل يستحيل وأما ثانيا فالن كونه كذبا جهة قبح وجهة القبح صارفة عن الفعل ومع 

  حصول الفعل إال لداع أقوى من ذلك الصارف 
  وأما القسم األول 

  وهو أهنم قصدوا فعل الكذب لغرض فذلك الغرض إما نفس كونه كذبا أو شيء أخر 
  واألول باطل ألن كونه كذبا جهة صرف ال جهة دعاء 

  و دنيويا والثاين باطل ألن ذلك الغرض إما أن يكون دينيا أ
  وعلى التقديرين فإما أن يكون رغبة أو رهبة 

وعلى التقديرات فإما أن يقال كلهم كذبوا لداع واحد من هذه األقسام أو يقال فعله بعضهم لبعض هذه الدواعي 
  وبعضهم للبعض اآلخر 

  لة وعلى كل التقديرات فإما أن حتصل تلك الدواعي بالتراسل أو ال بالتراسل واألقسام كلها باط
أما أنه ال جيوز أن يكون للدين فالن قبح الكذب متفق عليه سواء كان ذلك بالعقل أو بالشرع فكان ذلك صارفا 



  دينيا ال داعيا دينيا 
  وأما الرغبة الدنيوية فقد تكون رجاء عوض على الكذب أو ألجل أن يسمع غريه شيئا غريبا وإن كان ال أصل له 

ال يرضى بالعوض الكثري يف مقابلة الكذب وإن احتاج إليه وكذا القول يف القسم  واألول باطل ألن كثريا من الناس
  الثاين 

وأما الرهبة فهي ال تكون إال من السلطان لكن السلطان ال يقدر على أن جيمع اجلمع العظيم على الكذب أال ترى 
  جيعله مضطرا إىل ذلك الكذب أن السلطان ال ميكنه ذلك يف مجيع أهل بغداد ألنه ال يعلم كل واحد منهم حىت 

  وألن السلطان كثريا ما خيوف الناس عن التحدث بكالم مع أهنم آخر األمر يقولونه حىت يصري مشهورا بينهم 
  وألنا نعلم يف كثري من األمور أنه ال غرض للسلطان يف أن خيرب عنه بالكذب 

ضهم للرهبة وبعضهم للتدين ألن كالمنا يف مجاعة وال جيوز أيضا أن يقال اجلماعة العظيمة كذبوا بعضهم للرغبة وبع
  عظيمة أبعاضها مجاعات عظيمة ميتنع تساوي أجزائها يف قوة هذه الدواعي 

وأما القسم الثاين وهو أهنم كذبوا مع أهنم مل يعلموا كوهنم كاذبني فذاك ال ميكن إال إذا اشتبه عليهم الشيء بغريه 
 التواتر أن يكون واقعا عما علم وجوده بالضرورة و هذا إذا أخرب واالشتباه يف الضروريات باطل وشرط خرب

  املخربون عن املشاهدة 
و أما ما توسط بني من أخربنا وبني من شاهد ذلك واسطة واحدة أو وسائط فإنه ال حيصل العلم خبربهم إال إذا 

  بطريقني علمنا كون الوسائط متصفني بالصفات املعتربة يف أهل التواتر وذلك إمنا يعلم 
  األول 

  أن يكون أهل التواتر الذين رأيناهم أخربوا أن أولئك الذين مضوا كانوا مستجمعني للشرائط املعتربة يف أهل التواتر 
  والثاين 

أن كل ما ظهر بعد خفاء وقوى بعد ضعف فال بد وأن يشتهر فيما بني الناس حدوثه ووقت حدثوه فإن مقالة 
  اجلهمية 

بعد أن مل تكن ال جرم اشتهر يف ما بني الناس وقت حدوثها فلما مل يظهر شيء من ذلك علمنا والكرامية ملا حدثت 
  أن األمر كان كذلك يف كل األزمنة 

  هذا متام االستدالل 
  واالعتراض عليه أن يقال أليب احلسني 

  إما أن يكون غرضك من هذا االستدالل ظنا قويا بكون اخلرب صدقا فذلك مسلم 

نسلم أن ما ذكرته يفيد اليقني ألن التقسيم املفضي إىل اليقني جيب أن يكون دائرا بني النفي واإلثبات  أو اليقني فال
  مث نبني فساد كل قسم سوى املطلوب بدليل قاطع وهذا الذي ذكره أبو احلسني ليس كذلك 

  فلنبني هذه األشياء فنقول مل ال جيوز أن يقال كذبوا ال لغرض 
  ح حمال قوله الفعل بدون املرج

قلنا هذا ال يتم على مذهبك ألنه يقتضي اجلرب وأنت ال تقول به بيان أنه يقتضى اجلرب أن قادرية العبد صاحلة للفعل 
والترك وإال لزم اجلرب فلو مل يترجح أحد الطرفني إال ملرجح فذاك املرجح إن كان من فعل العبد عاد الطلب من أنه 



  مل فعل مرجح أحد الطرفني دون اآلخر 
وإن كان ذلك ملرجح اخر من فعله لزم التسلسل أو ينتهي إىل مرجح ليس من فعله فعند حصول ذلك املرجح 

  الذي ليس من فعله إما أن يكون ترتب أثره عليه واجبا أو ال يكون 

  واجبا فإن كان األول لزم اجلرب 
  وإن كان الثاين فهو باطل وبتقدير صحته فاإللزام عليك وارد 

فالنه إذا مل جيب ترتب أثره عليه جاز حينئذ أن ال يترتب عليه يف بعض األوقات ذلك األثر وجاز يف  أما أنه باطل
  وقت آخر أن يترتب إذ لو مل جيز ذلك أصال ملا كان ذلك مرجحا تاما وكالمنا يف املرجح التام 

زية خيتص هبا ذلك الوقت دون وإذا كان كذلك فترتب األثر عليه يف أحد الوقتني دون الوقت اآلخر إما أن يكون مل
  الوقت الثاين وإما ال يكون كذلك 

  فإن كان األول فقبل حصولك تلك املزية ما كان املرجح التام حاصال لكنا قد فرضناه حاصال هذا خلف 
م مث إننا ننقل الكالم إىل تلك املزية فنبني أهنا من فعل اهللا عز و جل وبعد حصوهلا فإن وجب ترتب األثر عليها لز

  اجلرب 

  وإن مل جيب افتقر إىل مزية أخرى ال إيل هناية وهو حمال 
وأما إن مل يكن ترتب األثر على ذلك املرجح يف ذلك الوقت ألجل حصول مزية يف ذلك الوقت دون سائر 

ته األوقات كانت نسبة تلك املزية إىل زماين ترتب األثر عليه وال ترتبه عليه على السواء وال مرجح وال خمصص ألب
فيكون اختصاص ذلك الوقت بترتب ذلك األثر على ذلك املرجح دون الوقت الثاين يكون ترجيحا ألحد طريف 

  املمكن املساوي على اآلخر من غري مرجح وهو حمال 
وقد بان هبذا أنه ما مل حيصل للعبد مرجح من قبل الغري ميتنع أن يكون فاعال وإذا حصل املرجح وجب أن يكون 

  اجلرب  فاعال وهذا هو
وأما بتقدير أن ال جيب ذلك فاإلشكال وارد ألن عند حصول مرجح الوجود إذا جاز أن ال يوجد الوجود كان 

  الالوجود واقعا ال عن مرجح أصال وإذا جوزت ذلك 

  بطل قولك الفعل ال يقع إال عن الداعي فلم ال جيوز يف أهل التواتر أن يكذبوا ال لداع 
  جهة صرف ال جهة دعاء  وأما قوله ثانيا كونه كذبا

  قلنا هذا بناءا على أن الكذب قبيح لكونه كذبا وقد مر الكالم يف إبطاله يف أول الكتاب 
  سلمناه لكن عند حصول الصارف لو وجب الترك لزم اجلرب وأنت ال تقول به 

أن يقع  وإن مل جيب فقد جوزت عند حصول الصارف أن ال يقع العدم وجواز أن ال يقع العدم يقتضي جواز
الوجود فقد جوزت مع الصارف عن الفعل أن يوجد الفعل فلم يلزم من كون الكذب جهة صرف امتناع أن يوجد 

  الكذب 
  سلمنا أنه ال بد من داع فلم ال جيوز أن يوجد فيه شهوة متعلقة بالكذب لكونه كذبا ومىت كان كذلك أقدم العاقل 

  على الكذب ال لغرض اخر سوى كونه كذبا 
  ت إنه من احملال أن يشتهي العاقل الكذب جملرد كونه كذبا فإن قل



  وإن سلمنا جوازه لكن يف حق الواحد واإلثنني 
أما يف حق اجلمع العظيم فمحال وهذا كما أنه جاز على كل واحد منهم وحده أن يأكل يف الساعة املعينة من اليوم 

  املعني طعاما واحدا لكن ال جيوز اتفاق الكل عليه 
  قلت 
  واب عن األول اجل

أنا ال نسلم امتناع ذلك فما الدليل عليه و كيف ونرى مجعا اعتادوا الكذب حبيث ال يصربون عنه وإن كانوا 
  يعلمون أن ذلك يضرهم عاجال أو اجال وإذا كان كذلك 

  علمنا أن دعوى الضرورة باطلة 
  وعن الثاين 

ال يتفقون على أكل طعام معني يف زمان معني لكن ال نسلم  نسلم أن استقراء العادة يفيد ظنا قويا بأن اخللق العظيم
حصول اليقني التام بذلك كيف وذلك جائز على كل واحد منهم وصدوره من كل واحد منهم ال مينع صدوره عن 

الباقي فيكون صدوره عن كلهم كصدوره عن كل واحد منهم ومع هذه احلجة اليقينية على اجلوار كيف تدعى 
  ضرورة االمتناع 

سلمنا أنه ال بد من غرض سوى كونه كذبا فلم قلت إن ذلك الغرض إما أن يكون دينيا أو دنيويا أو رغبة او رهبه 
  وما الدليل القاطع على احلصر 

  سلمناه فلم ال جيوز أن يكون دينيا 
  قوله حرمة الكذب متفق عليها 

  قلنا مطلقا ال نسلم فإن كثريا من الناس يعتقد أن الكذب 

ىل حصول مصلحة يف الدين جائز ولذلك نرى مجعا من الزهاد وضعوا أشياء كثرية من األحاديث يف فضائل املفضى إ
األوقات وزعموا أن غرضهم منه محل الناس على العبادات وإذا كان كذلك فلعلهم اتفقوا على الكذب ملا أهنم 

  اعتقدوا فيه حصول مصلحة دينية وإن كان األمر خبالف ما ختيلوه 
  أنه ليس الغرض دينيا فلم ال جيوز أن يكون لرغبة دنيوية سلمنا 

  قوله الرغبة إما أخذ املال أو إمساع الغري كالما غريبا 
  قلنا أين الدليل على احلصر مث اين الدليل القاطع على فساد هذين القسمني 

  قوله اجلماعات العظيمة ال يشتركون يف الرغبة إىل الكذب ألجل هذين الغرضني 
ن أدعيت الظن القوي فال نزاع وإن ادعيت اجلزم املانع من النقيض فما الدليل عليه فإنه إذا جاز ذلك يف قلنا إ

  العشرة 

  أو املائة ومل يكن ثبوت هذا احلكم للبعض مانعا من ثبوته للباقي فلم قلت إنه ميتنع كون الكل كذلك 
بالد لو عرفوا ما يف بلدهم من الوباء العام لتركوا والذي يؤكده أنا لو قدرنا أن أهل بلدة علموا أن أهل سائر ال

الذهاب إىل بلدهم ولو تركوا ذلك الختلت املعيشة يف تلك البلدة وقدرنا أن أهل تلك البلدة كانوا علماء حكماء 
  جاز يف مثل هذه الصورة أن يتطابقوا على الكذب وإن كانوا كثريين جدا 



  الكذب ألجل الرغبة  فثبت هبذا إمكان اتفاق اخللق العظيم على
  سلمنا ذلك فلم ال جيوز أن يكون للرهبة 

  قوله السلطان ال ميكنه إسكات الكل 
قلنا إن ادعيت الظن القوي فمسلم وإن ادعيت اليقني فما الدليل عليه فإنه إذا جاز إسكات األلف واأللفني رهبة 

  فلم ال جيوز إسكات الكل وما الضابط فيما جيوز وفيما ال جيوز 
  ن قلت أجد العلم ضروري بذلك من غري داللة فإ

قلنا هذا االعتقاد ليس أقوى من االعتقاد احلاصل بوجود حممد وموسى وعيسى عليهم الصالة والسالم فلم ال 
  تدعون الضرورة يف ذلك حىت تتخلصوا عن مثل هذه الدالالت الضعيفة 

ضهم للرغبة وبعضهم للرهبة وبعضهم باملراسلة سلمنا ذلك فلم ال جيوز أن يقال إهنم كذبوا لدواع خمتلفة بع
  وبعضهم باملشافهة 

  قوله الكالم يف مجاعة عظيمة بعضها مجاعات عظيمة 
  قلنا إما أن يكون من شرط أهل التواتر أن يكون أبعاضهم بالغني حد التواتر أو ليس من شرطهم ذلك 

  كذلك ولزم التسلسل واألول باطل وإال لزم أن يكون كل واحد من أبعاض تلك األبعاض 
  والثاين حق وحنن نفرض الكالم فيما إذا كان األمر كذلك وحينئذ يبطل ما ذكروه 

  سلمنا أهنم ما كذبوا عمدا فلم ال جيوز أن يقال كذبوا 

  سهوا ألن األمر اشتبه عليهم واالشتباه حاصل يف احملسوسات بدليل العقل والنقل 
  أما العقل فمن وجهني 

عاىل قادر على أن خيلق شخصا اخر مثل زيد يف شكله ويف ختطيطه وهبذا التقدير ال يبقى اعتمادا على األول أن اهللا ت
  التواتر جلواز أن يكونوا قد رأوا امثل زيد فظنوه زيدا 

ومما يؤكد ذلك أن األجسام املعدنية والنباتية قد تتشابه حبيث يعسر متييز بعضها عن بعض وكذلك احليوانا ال سيما 
  ة واجلبلية قد تبلغ مشاهبة بعضها بعض إىل حد يعسر التمييز الربي

  وإذا كان كذلك فلم ال جيوز مثله يف الناس غايته أنه نادر و لكن الندرة ال متنع االحتمال 
  فإن قلت أن حكمته تعاىل متنعه من خلق شخص مثل زيد ملا فيه من التلبيس 

  قلت قد سبق جوابه 
هور فإن اإلنسان قد يرى املتحرك ساكنا وبالعكس وذلك يقتضي حصول اللبس يف الثاين أن غلط الناظر أمر مش

  احلسيات 
  وأما النقل فمن وجهني 

  األول أن املسيح عليه السالم شبه بغريه 
  فإن قلت هذا ال يلزم من وجوه أحدها 

  زمنة أن ذلك كان يف زمان عيسى عليه السالم وخرق العادة جائز يف زمان األنبياء دون سائر األ



  وثانيها 
أن املصلوب تتغري خلقته وشكله فيكون االشتباه أكثر وأما املباشرون لذلك العمل فكانوا قليلني فيجوز عليهم 

  الكذب عمدا 
  وثالثها 

  أهنم نظروا إليه من بعيد وذلك مظنة االشتباه 
  قلت اجلواب عن األول 

  نة األنبياء أنه لو جاز ذلك يف زمان األنبياء جلاز مثله يف سائر أزم
وحينذ ال ميكننا القطع بأن الذي أوجب الصلوات اخلمس هو املصطفى صلى اهللا عليه و سلم جلواز أن يكون 

  شخصا اخر شبه به 
  وأيضا 

  فلم ال جيوز اخنراق العادات يف هذا الزمان ككرامات 

  األولياء فان منعوها قلنا هذا ال يستقيم على قول أيب احلسني فإنه ال مينعها 
وألن بتقدير امتناعها فليس ذلك االمتناع معلوما إال بالربهان فقبل العلم بذلك الربهان يكون التجويز قائما والعلم 

بصحة خرب التواتر موقوف على فساد هذا االحتمال فوجب أن ال حيصل العلم خبرب التواتر مل ملن يعرف بالدليل 
  امتناع الكرامات 

  وعن الثاين 
ن بعد الصلب واملوت فأما حال الصلب فال وعندكم أن االشتباه حصل حال الصلب ألهنم لو أن التغري إمنا يكو

  ميزوا بني ذلك الشخص وبني املسيح عليه السالم ملا صلبوا ذلك الشخص 
  وعن الثالث 

  أن الذين مارسوا الصلب كانوا قريبني منه وناظرين إليه 
  وقبل املوت مدة طويلة حبيث رآه اجلمع العظيم يف بياض النهار وألن النصاري يروون بالتواتر أنه بقي بعد الصلب 

  وذلك يبطل قولكم 
  الوجه الثاين 

  روي ان جربيل عليه السالم جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف صورة دحية الكليب 
  وأن املالئكة يوم بدر تشكلوا بأشكال األدميني 

  الوجه الثالث 
ه عند اخلوف الشديد أو الغضب الشديد أو الفكر الشديد صورة ال وجود هلا يف اخلارج أن اإلنسان رمبا يتشبح ل

  وكل ذلك مما يؤكد احتمال االشتباه 
سلمنا صحة دليلكم يف التواتر عن األمور املوجودة فلم قلتم إن خرب التواتر عن األمور املاضية يف القرون احلالية قد 

  ضية وجدت هذه الشروط يف كل الطبقات املا
  قوله يف الوجه األول أهل التواتر يف زماننا قد أخربونا بأن أولئك الذين مضوا كانوا موصوفني بصفات أهل التواتر 



قلنا هذا هبت صريح ألن الذين أخربونا ما أخربنا كل واحد منهم أن الذين أخربوه كانوا بصفة أهل التواتر وأن 
  بل الذي ميكن الذين أخربوا كل واحد ممن أخربه كانوا كذلك 

ادعاؤه عليهم أهنم مسعوا هذا اخلرب من أناس كثريين فأما أن يدعى عليهم ما ذكرمتوه فبهت ألن أكثر الفقهاء 
  والنحاة ال يتصورون هذه الدعوى على وجهها فضال عن العوام فضال عن أن يقال إهنم علموا ذلك بالضرورة 

  قوله لو كان حادثا لظهر زمان حدوثه 
لم أن كل مقالة ظهرت بعد اخلفاء فال بد وأن يشتهر فيما بني اخللق حدوث ظهورها ووقت ظهورها قلنا ال نس

جلواز أن يضع الرجل الواحد مقالة مث إنه يذكرها جلماعة قليلني مث كل واحد من أولئك يذكر ذلك اخلرب جلماعة 
أن كل واحد منهم ال يعرف حدوث  أخرى من غري أن يسنده إىل القائل اآلول إىل أن يشتهر ذلك اخلرب جدا مع

  تلك املقالة وال زمان حدوثها وهبذا الطريق حتدث األراجيف بني الناس 
  وباجلملة فعليهم إقامة الداللة على فساد هذا االحتمال 

 مث الذي يفيد القطع بصحة ما ذكرنا أن الوقائع الكبار اليت وقعت لعظماء امللوك الذين كانوا قبل اإلسالم بل كيفية
  وقائع نوح وإدريس وموسى وعيسى عليهم السالم مل ينقل شيء منها 

  إلينا نقل اآلحاد فضال عن التواتر مع كوهنا من األمور العظام فعلمنا أن وصول األخبار إلينا غري واجب 
  فإن قلت ذلك لتطاول مدهتا أو لعدم الداعي إىل نقلها 

  قلت فال بد من ضبط طول املدة وقصرها 
  وأيضا 

زم أن ال يكون خرب التواتر بوجود نوح وإبراهيم وإدريس وغريهم مفيدا للعلم ألنه ال يفيد ما مل يثبت استواء فيل
الطرفني والواسطة يف نقل الرواة وذلك ال يثبت إال بأنه لو كان موضوعا الشتهر الواضع وزمان الوضع فإذا مل جيب 

  ذلك عند تطاول املدة مل يفد ذلك اخلرب العلم 
  أن ما ذكرته يدل على أن خرب التواتر يفيد العلم لكن معنا ما يبطله من وجوه  سلمنا
  األول 

  لو أفاد خرب التواتر العلم ألفاد إما علما ضروريا أو نظريا والقسمان باطالن فالقول باإلفادة باطل 
  يف غريه من القضايا وقوعه إمنا قلنا إنه ال يفيد علما ضروريا ألن العلم الضروري هو الذي ال يلزم من وقع الشك 

فيه وها هنا يلزم من وقوع الشك يف غري هذه القضية وقوعه فيها ألنا لو جوزنا أن يكذبوا ال لغرض أو لغرض من 
  رهبة أو رغبة أو لوقوع التباس فإن مع استحضار الشك يف هذه املقدمات مل ميكن اجلزم بأن األمر كما أخربوا عنه 

  ا العلم ضروريا وإذا كان كذلك مل يكن هذ
وال جائز أن يكون نظريا ألن النظر يف الدليل ال يتأتى للصبيان واجملانني فكان جيب أن ال حيصل هلم العلم لكن 

االعتقاد الذي يف هذا الباب للعقالء ال يزيد يف القوة على قوة اعتقاد الصبيان والبله فإذا مل يكن اعتقادهم علما 
  فكذا اعتقاد العقالء 

  الثاين 



أن كون التواتر مفيدا للعلم يتوقف على عدم تطرق اللبس إىل اخلرب على ما مر بيانه لكن اللبس يتطرق إليه على ما 
  مر فوجب أن ال يفيد العلم 

الثالث لو حصل العلم عقيب التواتر حلصل إما مع اجلواز أو مع الوجوب فإن حصل مع جواز أن ال حيصل امتنع 
طع بأن التواتر يفيد العلم ال حمالة بل جيري حصول العلم عقيب خرب التواتر جمرى القطع حبصوله فال ميكن الق

  حصوله عند مساع صرير الباب ونعيق الغراب وإن حصل مع الوجوب فاملستلزم إما قول كل واحد أو قول اجملموع 
  األول باطل أما أوال فألنا نعلم بالضرورة أن قول الواحد ال يفيد العلم 

ألن قول كل واحد منهم إذا كان مستقال باالستلزام فإن وجدت األقوال دفعة لزم أن جيتمع على األثر وأما ثانيا ف
  الواحد مؤثرات مستقلة بالتأثري وهو حمال 

وإن وجدت على التعاقب فإذا حصل األثر بالسابق استحال حصول ذلك األثر بعينه بالالحق المتناع اجياد املوجود 
  واستحال 

ه بالالحق الستحالة اجلمع بني املثلني فيلزم أن يبقى الالحق خاليا عن التأثري فتكون العلة القطعية أيضا حصول مثل
  منفكة عن املعلول وهو حمال 

وال جائز أن يكون املؤثر قول اجملموع أما أوال فالن قول كل واحد إن بقي عند اإلجتماع كما كان عند االنفراد و 
ألبته فكما مل يكن االستلزام حاصال عند االنفراد وجب أن ال حيصل عند  مل حيدث عند االجتماع أمر زائد

  االجتماع 
  وإن حدث أمر ما إما بزوال أو باحلدوث فإن كان املقتضي لذلك احلدوث قول كل واحد عاد احملذور املذكور 

  وإن كان اجملموع عاد التقسيم املذكور 
  وهو أن املستلزمية نقيض الالمستلزمية اليت هي وإن كان حلدوث أمر آخر لزم التسلسل وأما ثانيا 

أمر عدمي فكانت املستلزمية أمرا ثبوتيا فإن كان املوصوف هبا هو اجملموع لزم حلول الصفة الواحدة يف األشياء 
  الكثرية وهو حمال 

صول كل واحد وأما ثالثا فألن التواتر يف األكثر إمنا يكون بورود اخلرب عقيب اخلرب وإذا كان كذلك كان عند ح
منهما حال وجود الثاين معدوما فال يكون للمجموع وجود يف زمان أصال فيستحيل أن يكون املؤثر هو اجملموع 

  ألن الشيء ما مل يوجد يف نفسه ال يقتضي وجود غريه 
غري  وأما رابعا وهو الكالم املشهور يف هذا املسألة أن قول كل واحد ملا مل يكن مؤثرا وجب أن يكون قول الكل

  مؤثر كما أن كل واحد من الزنج ملا مل يكن أبيض استحال كون الكل أبيض 

  الوجه الرابع 
يف استحالة أن يكون خرب التواتر مستلزما للعلم ألن املستلزم إما آحاد احلروف وهو باطل أو اجملموع وهو حمال 

قلت املوجب هو احلرف األخري بشرط  ألن اجملموع ال وجود له وما ال وجود له استحال أن يستلزم شيئا اخر فإن
  وجود سائر احلروف قبله أو بشرط مسبوقية احلرف األخري بسائر احلروف 

  قلت الشرط ال بد من حصوله حال حصول املشروط واحلروف السابقة غري حاصلة حال حصول احلرف األخري 
  وعن الثاين 



  فتكون مسبوقتيها بالغري صفة أخرى ولزم التسلسل أن مسبوقية الشيء بغريه ال تكون صفة وإال كانت صفة حادثة 
  وإذا كانت املسبوقية أمرا عدميا استحال أن يكون جزء العلة أو شرطها 

أما الذين سلموا أن خرب التواتر عن األمور املوجودة يفيد العلم لكنهم منعوا من كون التواتر عن األمور املاضية 
  األمور املاضية وقع عن أمور باطلة فوجب أن ال يكون حجة مفيدا للعلم فقد احتجوا بأن التواتر عن 

  بيان األول 
  أن اليهود 

والنصارى واجملوس واملانوية على كثرة كل فرقة منهم وتفرقهم يف الشرق والغرب خيربون عن أمور هي باطلة قطعا 
  عند املسلمني وذلك يقتضي القدح يف التواتر 

الواسطة وهو غري حاصل يف هذه الفرق ألن اليهود قل عددهم يف زمان فإن قلت شرط التواتر استواء الطرفني 
  خبتنصر والنصاري كانوا قليلني يف االبتداء وكذا القول يف اجملوس واملانوية 

قلت صدقتم حيث قلتم ال بد من استواء الطرفني والواسطة لكن الطريق إليه إما العقل أو النقل أو ما هو مركب 
  منهما 

  ال يكفي والعقل احملض 
  وأما النقل فإما من الواحد أو من اجلمع وقول الواحد إمنا يفيد لو كان معصوما وهو مفقود يف زماننا 

وأما اجلمع فهو أن يقال إن أهل التواتر يف زماننا على كثرهتم خيربون إهنم كانوا كذلك أبدا لكن كما أن أهل 
  تصديق إحدامها وتكذيب األخرى أوىل من العكس اإلسالم يدعون ذلك فهذه الفرق األخرى تدعي ذلك فليس 

  وأما املركب منهما فهو أن يقال لو كان خربا موضوعا لعرفنا أن األمر كذلك وقد عرفت ضعف هذه الطريقة 

  مث إن مجيع هذه الفرق يصححون قوهلم مبثل هذه الطريقة فليس قبول أحد القولني أوىل من اآلخر 
  اليهود حىت مل يبق منهم عدد أهل التواتر فأما الذي يقال إن خبتنصر قتل 

  قلنا هذا حمال ألن األمة العظيمة املتفرقة يف الشرق والغرب يستحيل قتلها إىل هذا احلد 
وأما النصارى فلو مل يكونوا بالغني يف أول األمر إىل حد التواتر مل يكن شرعه حجة إىل زمان ظهور حممد صلى اهللا 

  ق املسلمني عليه و سلم لكنه باطل باتفا
  وها هنا وجوه أخر من املعارضات مذكورة يف كتاب النهاية 

  فهذا متام االعتراضات 
واعلم أن بعض هذه األسئلة واملعارضات ال شك أن فسادها أظهر من صحتها لكن ذلك إمنا يكفي يف ادعاء الظن 

الذي قاله أبو احلسني من أن  القوي ال يف ادعاء اليقني التام وكان غرضنا من اإلطناب يف هذه األسئلة إن
االستدالل خبرب النوادر على صدق املخربين أمر سهل هني مقرر يف عقول البله والصبيان ليس بصواب بل ملا فتحنا 

باب املناظرة دق الكالم وال يتم املقصود إال باجلواب القاطع عن كل هذه اإلشكاالت وذلك لو أمكن فإمنا ميكن 
يمة ومن البني لكل عاقل أن علمه بوجود مكة وحممد صلى اهللا عليه و سلم اظهر من بعد تدقيقات يف النظر عظ

علمه بصحة هذه الداللة وإبطال ما فيها من األقسام سوى القسم املطلوب وبناء الواضح على اخلفي غري جائز 



  فظهر أن احلق ما ذهبنا اليه من أن هذا العلم ضروري 
  اب عن هذه األسئلة ألن وحينئذ ال حنتاج إىل اخلوض يف اجلو

  التشكيك يف الضروريات ال يستحق اجلواب 
  املسألة اخلامسة يف شرائط التواتر 

اعلم أن هذه األخبار اليت نعلم خمربها باضطرار احلجة علينا فيها هو العلم وال حاجة بنا إىل اعتبار حال املخربين بل 
  رب تلك األخبار صار حمجوجا هبا وإال فاحلجة عنه زائلة جيب أن يعترب السامع حال نفسه فإذا حصل له العلم مبخ

مث إنه بعد وقوع العلم مبخرب خربهم صح أن نبحث عن أحواهلم فنقول لو مل يكونوا على هذه الصفة ملا وقع لنا 
  العلم خبربهم 

  احلقيقة غري معتربة وأعلم أن ها هنا أمور معتربة يف كون التواتر مفيدا للعلم وأمورا ظن أهنا معتربة مع أهنا يف 

  أما القسم األول فنقول إن تلك األمور إما أن تكون راجعة إىل السامعني أو إىل املخربين 
  أما األمور الراجعة إىل السامعني فأمران 

  األول 
أن ال يكون السامع عاملا مبا أخرب به اضطرارا ألن حتصيل احلاصل حمال وحتصيل مثل احلاصل أيضا حمال وحتصيل 

  وية أيضا حمال ألن العلم الضروري أيضا يستحيل أن يصري أقوى مما كان التق
  مثاله 

  إن كان العلم حاصال بأن النفي واإلثبات ال جيتمعان وال يرتفعان مل يكن لالخبار عنه تأثري يف العلم به و الثاين 
فى موجب اخلرب وهذا الشرط قال الشريف املرتضي جيب أن ال يكون السامع قد سيق بشبهة أو تقليد إىل اعتقاد ن

  إمنا اعتربه الشريف ألن عنده اخلرب عن النص على إمامة علي رضي اهللا عنه 

  متواتر مث مل حيصل العلم به لبعض السامعني فقال ذلك ألهنم اعتقدوا نفي النص لشبهة 
  واحتج عليه 

الف األحوال فيحصل للسامع إذا مل بأن حصول العلم عقيب خرب التواتر إذا كان بالعادة جاز أن خيتلف ذلك باخت
  يكن قد اعتقد نقيض ذلك احلكم قبل ذلك احلكم وال حيصل له إذا اعتقد ذلك 

فإن قلت يلزمكم عليه أن جتوزوا صدق من أخربكم بأنه مل يعلم وجود البلدان الكبار واحلوادث العظام باألخبار 
  املتواترة ألجل شبهة اعتقدها يف نفي تلك األشياء 

  نه ال داعي يدعو العقالء إىل سبق اعتقاد نفي هذه األمور وال شبهة يف نفي تلك األشياء أصال قلت إ
  أما ما يرجع إىل املخربين فأمران 

  األول 
أن يكونوا مضطرين إىل ما أخربوا عنه ألن غري الضروري جيوز دخول االلتباس فيه فال جرم ال حيصل العلم به 

  هود بنبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم وال حيصل هلم العلم هبا ولذلك فإن املسلمني خيربون الي
  الثاين 

  العدد وفيه مسائل 



  املسألة األوىل 
  قال القاضي أبو بكر اعلم أن قول األربعة ال يفيد العلم أصال وأتوقف يف قول اخلمسة 

  واحتج عليه 
  هذا باطل فذاك مثله بأنه لو وقع العلم خبرب أربعة صادقني لوقع خبرب كل أربعة صادقني و

بيان املالزمة أنه لو وقع العلم بقول أربعة وال يقع بقول مثلهم مع تساوي األحوال والقائلني والسامعني يف مجيع 
الشروط مل ميتنع أن ختربنا قافلة احلاج بوجود مكة فنعرفها مث هم بأعياهنم خيربوننا بوجود املدينة فال نعرفها وملا مل جيز 

  ذلك صح قولنا 
وإمنا قلنا إن العلم ال حيصل خبرب كل أربعة ألنه لو وقع العلم خبرب كل أربعة إذا كانوا صادقني لكان جيب إذا شهد 

أربعة اهنم شاهدوا فالنا على الزنا أن يستغىن القاضي عن التزكية ألهنم إذا كانوا صادقني وجب أن حيصل له العلم 
  يستغىن عن التزكية بقوهلم وحينئذ 

  وإن مل حيصل له العلم بقوهلم قطع بكوهنم كاذبني قطعا وحينئذ يسغىن أيضا عن التزكية وملا مل يكن كذلك بل 

أمجعوا على وجوب إقامة احلد وإن مل يضطر القاضي إىل صدقهم علمنا أن العلم ال حيصل خبرب األربعة فإن قيل 
  املالزمة ممنوعة 

  رب أربعة صادقني وال يقع خبرب أربعة صادقني اخرين لزم كذا وكذا قوله لو وقع العلم خب
  قلنا مل قلت إنه يلزم ذلك 

  بيانه 
أن العلم مبخرب األخبار حاصل عن فعل اهللا تعاىل عندكم وإذا كان كذلك جاز منه تعاىل أن خيلق ذلك العلم عند 

ذلك على طريقة واحدة وإن كانت العادة يف أخبار خرب أربعة وال خيلقه عند خرب أربعة أخرى وال جتري العادة يف 
اجلماعات العظيمة جارية على طريقة واحدة كما أن التكرار على البيت الواحد ألف مرة سبب حلفظه يف العادة 

  املطردة 

  وأما تكراره مرتني أو ثالثا فقد يكون سببا حلفظه وقد ال يكون والعادة فيه خمتلفة 
العادة يف شيء اطرادها يف مثله فلم قلت يلزم من حصول العلم عند رواية أربعة حصوله سلمنا أنه يلزم من اطراد 

  عند شهادة أربعة 
  بيانه 

أن الشهادة وإن كانت خربا يف املعىن لكن لفظ الشهادة خمالف للفظ اخلرب الذي ليس بشهادة فلم ال جيوز أن جيري 
ي ليس فيه لفظ الشهادة وال يفعله عند لفظ الشهادة وإن كان اهللا تعاىل عادته بفعل العلم الضروري عند اخلرب الذ

  الكل خربا 
سلمنا أن التفاوت بني لفظ الشهادة وبني لفظ اخلرب الذي ليس بشهادة غري معترب فلم ال جيوز أن يقال ملا كان من 

  رم مل يفد العلم شرط الشهادة أن جيتمع املخربون عند الشهادة وذلك االجتماع يوهم االتفاق على الكذب فال ج

  خبالف الرواية 
سلمنا أن ما ذكرته يوجب اجلزم بأن قول األربعة ال يفيد العلم لكنه يوجب اجلزم بأن قول اخلمسة ال يفيد أيضا 



  ألن قول اخلمسة لو أمكن أن يفيد فإذا شهدوا فإن كانوا صادقني وجب أن يفيد العلم الضروري 
  بكذهبم فهذا يقتضي أن تكون اخلمسة كاألربعة يف القطع بأهنا ال تفيد وإن مل حيصل العلم بصدقهم وجب القطع 

  سلمنا ذلك لكن يلزمكم أن تقطعوا بأن عدد أهل القسامة ال يفيد العلم لعني ما تقدم ذكره يف اخلمسة 
  واجلواب 

  أما األسئة الثالثة األوىل فواردة وال جواب عنها 
 ميتنع أن يقع العلم خبرب مخسة واحلاكم إمنا مل يعلم صدق هؤالء اخلمسة وأما املعارضة بقول اخلمسة فاجلواب أنه ال

وإن وجب عليه إقامة احلد جلواز أن يكون أربعة منهم شاهدوا ذلك واخلامس ما شاهده فلزم إقامة احلد بقول أربعة 
  منهم وإن مل يعرفهم بأعياهنم وكان اخلامس كاذبا فال جرم وجب عليه البحث عن أحواهلم 

  ذا خبالف األربعة فإنه إذا مل حيصل العلم بقوهلم وجب أن يكون واحد منهم كاذبا وه
  وهبذا التقدير تسقط احلجة بقوهلم ولزم على احلاكم 

  رد قوهلم وإقامة احلد عليهم فظهر الفرق 
ال أو واعلم أن هذا اجلواب يقتضي القطع بكذب واحد من اخلمسة أو القطع بأن قول اخلمسة ال يفيد العلم أص

  القول بأنه ال يلزم من كون قول اخلمسة مفيدا للعلم أن يكون قول كل مخسة مفيدا للعلم 
  قوله يلزمكم أن تقطعوا بأنه ال يقع العلم خبرب أهل القسامة 

قلنا أهل العراق يقولون حيلف مخسون من املدعى عليهم كل واحد منهم على أنه ما قتل وال عرف قاتال فكل واحد 
  عن غري ما خيرب عنه اآلخر  منهم خيرب

  وعند الشافعي رضي اهللا عنه حيلف مخسون من املدعني كل واحد منهم حبسب ظنه فخرب كل واحد منهم 

  غري خرب اآلخر 
  املسألة الثانية 

احلق أن العدد الذي يفيد قوهلم العلم غري معلوم فإنه ال عدد يفرض إال وهو غري مستبعد يف العقل صدور الكذب 
  إن الناقص عنهم بواحد أو الزائد عليهم بواحد ال يتميز عنهم يف جواز اإلقدام على الكذب عنهم و

  ومنهم من اعترب فيه عددا معينا وذكروا وجوها 
  أحدها 

  االثنا عشر لقوله تعاىل وبعثنا منهم أثين عشر نقيبا 
  وثانيها 

  العشرون وهو قول أيب اهلذيل قال لقوله تعاىل إن يكن منكم عشرون 

  صابرون يغلبوا مائتني أوجب اجلهاد على العشرين وإمنا خصهم باجلهاد ألهنم إذا أخربوا حصل العلم بصدقهم 
  وثالثها 

  األربعون لقوله تعاىل حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني نزلت يف 



  األربعني 
  ورابعها 

  السبعون لقول تعاىل واختار موسى قومه سبعني رجال 
  وخامسها 

  وبضعة عشر عدد أهل بدر ثالمثائة 

  وسادسها 
  عدد بيعة الرضوان 

  واعلم أن كل ذلك تقييدات ال تعلق للمسألة هبا 

  فإن قلت إذا جعلتم العلم معرفا لكمال العدد تعذر عليكم االستدالل به على اخلصم 
  تقدم بيانه قلت إنا ال نستدل ألبتة على حصول العلم باخلرب املتواتر بل املرجع فيه إىل الوجدان كما 

  فهذه هي الشرائط املعتربة يف خرب التواتر إذا أخرب املخربون عن املشاهدة 
فأما إذا نقلوا عن قوم اخرين فالواجب حصول هذه الشرائط يف كل تلك الطبقات ويعرب عن ذلك بوجوب استواء 

  الطرفني والواسطة 
   معتربة فأربعة و أما القسم الثاين وهي الشرائط اليت اعتربها قوم مع اهنا غري

األول أن ال حيصرهم عدد وال حيويهم بلد وهو باطل ألن أهل اجلامع لو أخربوا عن سقوط املؤذن عن املنارة فيما 
  بني اخللق لكان إخبارهم مفيدا للعلم 

  الثاين 
واء كانوا أن ال يكونوا على دين واحد وهذا شرط اعتربه اليهود وهو باطل ألن التهمة لو حصلت مل حيصل العلم س

  على دين واحد أو على أديان وإن ارتفعت حصل العلم كيف كانوا 
  الثالث 

  أن ال يكونوا من نسب واحد وال من بلد واحد والقول فيه ما تقدم 
  الرابع 

  شرط ابن الرواندي وجود املعصوم يف املخربين لئال يتفقوا 

  هل التواتر على الكذب وهو باطل ألن املفيد حينئذ قول املعصوم ال خري أ
  املسألة الثالثة 

  يف خرب التواتر من جهة املعىن 
  مثاله 

أن يروي واحد أن حامتا وهب عشرة من العبيد واخرب اخر أنه وهب مخسة من اإلبل وأخرب اخر أنه وهب عشرين 
  ثوبا وال يزال يروي كل واحد منهم من هذا اخلرب شيئا فهذه األخبار تدل على سخاوة حامت من وجهني 

  ألول ا
  أن هذه اجلزئيات مشتركة يف كلي واحد وهو كونه سخيا والراوي للجزئي باملطابقة راو للكلي املشترك فيه 



  بالتصمت فإذا بلغوا حد التواتر صار ذلك الكلي مرويا بالتواتر 
ك فقد صدق الثاين أن نقول هؤالء الرواة بأسرهم مل يكذبوا بل ال بد وأن يكون الواحد منهم صادقا وإذا كان كذل

  جزئي واحد من هذه اجلزئيات املروية ومىت صدق واحد منها ثبت كونه سخيا 
  والوجه األول أقوى ألن املرة الواحدة ال تثبت السخاوة 

  الباب الثاين فيما عدا التواتر من الطرق الدالة على كون اخلرب صدقا

  القول يف الطرق الصحيحة وهي مثانية

  األول 
  خمربه بالضرورة  اخلرب الذي عرف وجود

  الثاين 
  اخلرب الذي عرف وجود خمربه باالستدالل 

  الثالث 
خرب اهللا تعاىل صدق باتفاق أرباب امللل واألديان ولكنهم اختلفوا يف الداللة عليه حبسب اختالفهم يف مسأليت 

  احلسن والقبح واملخلوق 
ا إخبار الرسول صلى اهللا عليه و سلم عن امتناع أما أصحابنا فقد قال الغزايل رمحة اهللا يدل عليه دليالت أقوامه

  الكذب على اهللا تعاىل 
  والثاين 

أن كالمه تعاىل قائم بذاته ويستحيل الكذب يف كالم النفس على من يستحيل عليه اجلهل إذ اخلرب يقوم بالنفس 
  على 

  وفق العلم واجلهل على اهللا تعاىل حمال 
صدق الرسول موقوف على داللة املعجزة على صدقه صلى اهللا عليه و ولقائل أن يعترض على األول بأن العلم ب

  سلم وذلك إمنا كان ألن املعجز قائم مقام التصديق بالقول 
وإذا كان صدق الرسول صلى اهللا عليه و سلم مستفادا من تصديق اهللا تعاىل إياه وذلك إمنا يدل أن لو ثبت أن اهللا 

  ن تصديقه للنيب صلى اهللا عليه و سلم كونه صادقا صادق إذا لو جاز الكذب عليه مل يلزم م
فإذن العلم بصدق الرسول صلى اهللا عليه و سلم موقوف على العلم بصدق اهللا تعاىل فلو استفدنا العلم بصدق اهللا 

  تعاىل من صدق الرسول صلى اهللا عليه و سلم للزم الدور 
ونه صادقا يتوقف على العلم بكون اهللا تعاىل صادقا فإن قلت ال نسلم أن داللة تصديق اهللا تعاىل للرسول على ك

  ألن قوله للشخص املعني أنت رسويل جار جمرى قول الرجل لغريه أنت وكيلي فإن هذه الصيغة وإن كانت إخبارا 

  يف األصل لكنها إنشاء يف املعىن واإلنشاء ال يتطرق إليه التصديق والتكذيب 
ملعني أنت رسويل يدل على رسالته سواء قدر أن اهللا تعاىل صادق أو مل وإذا كان كذلك فقول اهللا تعاىل للرجل ا

  يقدر ذلك وعلى هذا ينقطع الدور 



قلت هب أن قوله يف حق الرسول املعني إنه رسويل إنشاء ليس حيتمل الصدق والكذب لكن اإلنشاء تأثريه يف 
  األحكام الوضعية ال يف األمور احلقيقية 

قول اهللا تعاىل له أنت رسويل أن يكون الرسول صادقا يف كل ما يقول ألن كون ذلك وإذا كان كذلك مل يلزم من 
  الرجل صادقا أمر حقيقي واألمور احلقيقية ال ختتلف باختالف اجلعل الشرعي 

  فإذن ال طريق إىل معرفة كون الرسول صادقا فيما خيرب عنه إال من قبل كون اهللا تعاىل صادقا وحينئذ يلزم الدور 

  لثاين وعلى ا
أن البحث يف أصول الفقه غري متعلق بالكالم القائم بذات اهللا تعاىل الذي ليس حبرف وال صوت بل عن الكالم 

  املسموع الذي هو األصوات املقطعة 
وإذا كان كذلك مل يلزم من كون الكالم القائم بذاته تعاىل صدقا كون هذا املسموع صدقا فلعمنا أن هذه احلجة 

  مغالطة 
  ال وأيضا يق

  مل قلت إن الكالم القائم بذاته تعاىل صدق 
  قوله ألنه تعاىل ليس جباهل ومن ال يكون جاهال استحال أن خيرب بالكالم النفساين خربا كاذبا 

  قلنا هذه القضية غري بديهية فما الربهان 
  ال يفعل القبيح  و أما املعتزلة فهم ظنوا أن هذا البحث ظاهر على قواعدهم فقالوا الكذب قبيح واهللا تعاىل

واالعتراض أن نقول إن البحث عن أن اهللا تعاىل ال يصح عليه الكذب جيب أن يكون مسبوقا بالبحث عن ماهية 
  الكذب ألن التصديق مسبوق بالتصور فنقول 

أما أن يكون املراد من الكذب الكالم الذي ال يكون مطابقا للمخرب عنه يف الظاهر سواء كان حبيث لو أضمر فيه 
  يادة أو نقصان أو تغيري صح ز

وإما أن يكون املراد منه الكالم الذي ال يكون مطابقا للمخرب عنه يف الظاهر وال ميكن أن يضمر فيه ما عنده يصري 
  مطابقا 

فإن أردمت بالكذب املعىن األول مل ميكنكم أن حتكموا بقبحه وبأنه ال جيوز ذلك على اهللا تعاىل ألن أكثر العمومات يف 
  اهللا خمصوص كتاب 

  وإذا كان كذلك مل يكن ظاهر العموم مطابقا للمخرب عنه 
وكذا احلذف واإلضمار واقعان باتفاق أهل اإلسالم يف كتاب اهللا تعاىل حىت إنه حاصل يف أوله فإن الناس اختلفوا 

احلمد هللا رب  يف معىن بسم اهللا الرمحن الرحيم فمنهم من قدم املضمر وهو األمر أو اخلرب ومنهم من أخره وكذا
  العاملني 

  قالوا معناه قولوا احلمد هللا فاإلضمار متفق عليه 
وألن املعتزلة اتفقوا على حسن املعاريض على أنه ال معىن هلا إال اخلرب الذي يكون ظاهره كذبا ولكنه عند إضمار 

  شرط خاص وقيد خاص يكون صدقا 
  لى اهللا تعاىل بالوجه األول وإذا كان كذلك ثبت أنه ال ميكن تفسري الكذب املمتنع ع



وأما التفسري الثاين فنقول نسلم أنه قبيح بتقدير الوقوع ولكنه غري ممكن الوجود ألنه ال خرب يفرض كونه كذبا إال 
  وهو حبال مىت أضمرنا فيه زيادة أو نقصانا صار صدقا 

  وعلى هذا التقدير يرتفع األمان عن مجيع ظواهر الكتاب والسنة 
  ان مراد اهللا غري ظواهرها لوجب أن يبينها وإال كان ذلك تلبيسا وهو غري جائز فإن قلت لو ك

  وألنا لو جوزنا ذلك مل يكن يف كالم اهللا تعاىل فائدة فيكون عبثا وهو غري جائز 
  قلت اجلواب عن األول 

  ما الذي تريد بكونه تلبيسا 
غري الزم ألنه تعاىل ملا قرر يف عقول املكلفني أن اللفظ إن عنيت به أنه تعاىل فعال حيتمل إال التجهيل والتلبيس فهذا 

املطلق جائز أن يذكر ويراد به املقيد بقيد غري مذكور معه مث أكد ذلك بأن بني للمكلف وقوع ذلك يف أكثر 
اآليات واألخبار فلو قطع املكلف مبقتضى الظاهر كان وقوع املكلف يف ذلك اجلهل من قبل نفسه ال من قبل اهللا 

ىل حيث قطع ال يف موضع القطع وهذا كما يقال يف إنزل املتشاهبات فإهنا وإن كانت مومهة للجهل إال أهنا ملا مل تعا
تكن متعينة لظواهرها بل كان فيها احتمال لغري تلك الظواهر الباطلة ال جرم كان القطع بذلك تقصريا من املكلف 

  ال تلبيسا من اهللا تعاىل 

  وعن الثاين 
ا على أنه ال بد هللا تعاىل يف كل فعل من غرض معني لكن مل قلت إنه ال غرض من تلك الظواهر إال أنا لو ساعدن

منهم معانيها الظاهرة أليس أنه ليس الغرض من إنزال املتشاهبات فهم ظواهرها بل الغرض من إنزاهلا أمور أخرى 
  فلم ال جيوز أن يكون األمر ها هنا كذلك 

ات مشروط بأن يكون الدليل قائما على امتناع ما أشعر به ظاهر اللفظ فما مل يتحقق فإن قلت جواز إنزال املتشاهب
  هذا الشرط مل يكن إنزال املتشاهبات جائزا 

قلت ال شك أن إنزال املتشابه غري مشروط بأن يكون الدليل املبطل للظاهر معلوما للسامع بل هو مشروط بأن 
  ه السامع لذلك املتشابه أو مل يعلمه يكون ذلك الدليل موجودا يف نفسه سواء علم

  وإذا كان كذلك فما مل يعلم السامع أنه ليس يف نفس األمر دليل 

  مبطل لذلك الظاهر ال ميكنه اجراؤه على ظاهره 
مث ال يكفي يف العلم بعدم الدلل العقلي املبطل للظاهر عدم العلم هبذا الدليل املبطل ألنا بينا يف الكتب الكالمية أنه 

  يلزم من عدم العلم بالشيء العلم بعدم الشيء ال 
إذا كان كذلك فال ظاهر نسمعه إال وجيوز أن يكون هناك دليل عقلي أو نقلي مينع من محله على ظاهره وإذا كان 

  هذا التجويز قائما مل يقع الوثوق بشيء من الظواهر على مذهب املعتزلة ألبتة 
يف املسألة أن الصادق أكمل من الكاذب والعلم به ضروري فلو كان  وملا بينا ضعف هذه الطرق فالذي نعول عليه

اهللا جده وتقدست امساؤه كاذبا لكان الواحد منا حال كونه صادقا أكمل وأفضل من اهللا تعاىل وذلك معلوم 
  البطالن بالضرورة فوجب القطع بكون اهللا تعاىل صادقا وهو املطلوب 



  الرابع 
لم قال الغزايل رمحه اهللا دليل صدقه داللة املعجزة على صدقه مع استحالة ظهور خرب الرسول صلى اهللا عليه و س

على يد الكذابني ألن ذلك لو كان ممكنا لعجز اهللا تعاىل عن تصديق رسله ولقائل أن يقول اذا كان يلزم من اقتدار 
م من احلكم بعدم اقتداره اهللا تعاىل على إظهار املعجز على يد الكاذب عجزه تعاىل عن تصديق الرسول فكذا يلز

عليه عجزه فلم كان نفي أحد العجزين عنه أوىل من اآلخر وأيضا إذا فرضنا أن اهللا تعاىل قادر على إقامة املعجزة 
على يد الكاذب فمع هذا الفرض إما أن يكون تصديق الرسول ممكنا أو ال يكون فإن أمكن بطل قوله إنه يلزم من 

  قدرة اهللا تعاىل على 

املعجز على يد الكاذب عجزه عن تصديق الرسول وإن مل يكن ذلك ممكنا مل يلزم إمنا يتحقق عما يصح أن إظهار 
  يكون مقدورا يف نفسه أال ترى أن اهللا ال يوصف بالعجز عن خلق نفسه 

وأيضا فإذا استحال يقدر اهللا تعاىل على تصديق رسله إال استحال منه إظهار املعجزة على يد الكاذب وجب أن 
ينظر أوال أن ذلك هل هو حمال أم ال وأن ال يستدل باقتداره على تصديق الرسل على عدم قدرته على إظهاره على 

  يد الكاذب ألن ذلك تصحيح األصل بالفرع وهو دور 
وأيضا إذا تأملنا علمنا أن ذلك غري ممتنع ألن قلب العصا حية ملا كان مقدورا هللا تعاىل وممكنا يف نفسه مل يقبح من 

  اهللا تعاىل فعله يف شيء من األوقات و بشيء من اجلهات 

فبأن قال زيد كاذبا أنا رسول اهللا يستحيل أن ينقلب املمكن ممتنعا واملقدور معجوزا سلمنا ذلك لكن املعجز يدل 
  على كونه صادقا يف ادعاء الرسالة فقط أو على صدقه يف كل ما أخرب عنه األول مسلم والثاين ممنوع 

  بيانه 
ن يكون إذا ادعى الرسالة وأقام املعجز كان املعجز داال على صدقه فيما ادعاه وهو كونه رسوال ال على صدقه يف أ

غري ما ادعاه فإن الرسول ما ادعى كونه صادقا يف مجيع األمور أو ال يعلم أنه ادعى الصدق يف كل األمور فإذن 
كونه صادقا يف مجيع ما خيرب عنه مث أقام املعجزة عليه وذلك ال هذا املطلوب ال يتم إال بإقامة الداللة على أنه ادعى 

يكفي فيه قيام املعجز على ادعاء الرسالة وكيف والعلماء اختلفوا يف جواز الصغائر على األنبياء بل جوز بعضهم 
  الكبائر عليهم واتفقوا على جواز السهو والنسيان 

دق يف كل ما خيرب عنه وجب اجلزم بتصديقه يف الكل وإال بل الصواب أن يقال إن ظهر املعجز عقيب ادعاء الص
  ففي القدر املدعى فقط 

  اخلامس 
  خرب كل األمة عن الشيء جيب أن يكون صدقا لقيام الداللة على أن اإلمجاع حجة 

  السادس 
  خرب اجلمع العظيم عن الصفات القائمة بقلوهبم من الشهوة والنفرة ال جيوز أن يكون كذبا 

  وأيضا 
فال بد وأن يقع فيها ما ! مع العظيم البالغ إىل حد التواتر إذا أخرب واحد منهم عن شيء غري ما أخرب عنه صاحه اجل



يكون صدقا ولذلك نقطع بأن األخبار املروية عنه صلى اهللا عليه و سلم على سبيل اآلحاد ما هو قوله وإن كنا ال 
  نعرف ذلك بعينه 

  السابع 
  تدل على صدق اخلرب أم ال فذهب النظام وإمام احلرمني والغزايل إليه والباقون أنكروه اختلفوا يف أن القرائن هل 

  احتج املنكرون بأمور 
أوهلا أن اخلرب مع القرائن اليت يذكرها النظام لو أفاد العلم ملا جاز انكشافه عن الباطل لكن قد ينكشف عنه ألنا قد 

يذكرها النظام من البكاء عليه والصراخ وإحضار اجلنازة واألكفان علمنا أن اخلرب عن موت إنسان مع القرائن اليت 
قد ينكشف عن الباطل فيقال انه أغمى عليه أو حلقته سكتة أو أظهر ذلك ليعتقد السلطان موته فال يقتله فثبت أن 

  هذه القرائن ال تفيد العلم 
  الثاين 

  خرب  لو كانت القرائن هي املفيدة للعلم جلاز أن ال يقع العلم عند

  التواتر لعدم تلك القرائن وملا مل جيز ذلك بطل قوله 
  الثالث 

لو وجب العلم عند خرب واحد لوجب ذلك عند خرب كل واحد كما أن اخلرب املتواتر ملا اقتضاه يف موضع اقتضاه يف 
  كل موضع 

  واجلواب عن األول 
العلم وال يلزم منه أن ال حيصل العلم بشيء  أن الذي ذكرمتوه ال يدل إال على أن ذلك القدر من القرائن ال يفيد

  من القرائن ألن القدح يف صورة خاصة ال يقتضي القدح يف كل الصور 
  وعن الثاين 

أن النظام يلتزم ويقول خرب التواتر ما مل حتصل فيه القرائن مل يفد العلم ومن تلك القرائن أن يعلم أنه ما مجعهم جامع 
  منا ذلك لكن ال يلزم من قولنا القرائن تفيد العلم قولنا من رغبة أو رهبة أو التباس سل

  إهنا هي املفيدة وبتقدير أن تكون هي املفيدة فلم قلت جيوز انفكاك خرب التواتر عنها 
  وعن الثالث 

أن خرب الواحد إمنا يفيد العلم ال لذاته فقط بل مبجموع القرائن فمىت حصل ذلك اجملموع مع أي خرب كان أفاد 
  العلم 

  وأيضا 
فالعلم احلاصل عقيب خرب التواتر عندكم حاصل بالعادة فيجوز أيضا أن يكون حصوله عقيب القرائن بالعادة وإذا 

  كان كذلك جاز أن تكون هذه العادة خمتلفة وإن كانت مطردة يف التواتر 
  واملختار 

ر يعلم بالضرورة عند العلم هبا كون أن القرينة قد تفيد العلم إال القرائن ال تفي العبارات بوصفها فقد حتصل أمو



الشخص خجال أو وجال مع أنا لو حاولنا التعبري عن مجيع تلك األمور لعجزنا عنه واإلنسان إذا أخرب عن كونه 
  عطشانا فقد يظهر 

على وجهه ولسانه من أمارات العطش ما يفيد العلم بكونه صادقا واملريض إذا أخرب عن أمل يف بعض أعضائه مع أنه 
يح وترى عليه عالمات ذلك األمل مث إن الطبيب يعاجله بعالج لو مل يكن املريض صادقا يف قوله لكان ذلك يص

  العالج قاتال له فها هنا حيصل العلم بصدقه 
  وباجلملة فكل من استقرأ العرف عرف أن مستند اليقني يف األخبار ليس إال القرائن فثبت أن الذي قاله النظام حق 

  ق الفاسدةالقول يف الطر

  وهي مخسة 
  األول 

إذا أخرب واحد حبضرة الرسول صلى اهللا عليه و سلم عن شيء والرسول ترك اإلنكار عليه قال بعضهم ذلك يدل 
على كون ذلك اخلرب صدقا واحلق أن يقال ذلك اخلرب إما أن يكون خربا عن أمر يتعلق بالدين أو بالدنيا فإن كان 

  السالم عن اإلنكار يدل على صدقه لكن بشرطني  عن الدين فسكوته عليه الصالة و
  أحدمها 

  أن ال يكون قد تقدم بيان ذلك احلكم 
  والثاين 

  أن جيوز تغري ذلك احلكم عما بينه فيما قبل 

وإمنا وجب اعتبار هذين الشرطني ألن بيان احلكم لو تقدم وأمنا عدم تغريه كان فيما سبق من البيان ما يغين عن 
  وهلذا ال يلزمه عليه الصالة و السالم جتديد اإلنكار حاال بعد حال على الكفار استئناف البيان 

  وأما القسم الثاين وهو اخلرب عن أمر متعلق بالدنيا فسكوته عليه الصالة و السالم يدل على الصدق بأحد شرطني 
  أحدمها 

  أن يستشهد بالنيب صلى اهللا عليه و سلم ويدعي عليه علمه باملخرب عنه 
  يهما وثان

أن يعلم احلاضرون علم النيب صلى اهللا عليه و سلم بتلك القصة ففي كل واحد من هذين الوجهني جيب صدق 
اخلرب إذ سكوت الرسول صلى اهللا عليه و سلم ها هنا يوهم التصديق فلو كان املخرب كاذبا لكان الرسول صلى اهللا 

  ا أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم مل يعلم عليه و سلم قد أوهم تصديقه وأنه غري جائز وأما إذا علمن

املخرب عنه أو جوزنا ذلك مل يلزم حينئذ من السكوت عن التكذيب حصول التصديق ألنه عليه الصالة و السالم 
  جيوز سكوته الحتمال كونه متوقفا يف األمر 

  الثاين 
سكتوا عن التكذيب كان ذلك دليال قالوا إذا أخرب الواحد حبضرة مجاعة كثرية عن شيء حبيث لو كان كذبا ملا 

  على صدقه فيه ألهنم إما أن يكونوا سكتوا مع علمهم بكذبه أو ال مع علمهم بكذبه 



واألول باطل ألن الداعي إىل التكذيب قائم والصارف زائل ومع حصول هذين الشرطني جيب الفعل فلما مل يوجب 
  دل على أهنم مل يعلموا كذبه 

صل ألن من استشهد على خرب كذب فأراد الصرب على التكذيب وجد من نفسه مشقة على وإمنا قلنا إن الداعي حا
  ذلك الصرب وذلك يدل على حصول الداعي 

  وأما زوال الصارف فإن ذلك الصارف إما رغبة أو 

تمان رهبة واجلمع العظيم ال يعمهم من الرغبة أو الرهبة ما حيملهم على كتمان ما يعلمونه وهلذا ال جيتمعون على ك
  الرخص والغالء العظيمني 

فأما القسم الثاين وهو أن يقال سكتوا لعدم علمهم بكذب القائل فباطل ألنه يبعد عن اجلمع العظيم أن ال يطلع 
  واحد منهم عليه 

واعلم أن هذا الطريق ال يفيد اليقني بل الظن ألنه ال ميكنا القطع بامتناع اشتراك اجلماعة الذين حضروا يف رغبة أو 
  رهبة مانعة من السكوت 

  وإن سلمناه لكن ال يستبعد غفلة احلاضرين عن معرفة كونه كذبا إذ رمبا مل يتعلق هلم به غرض فلم يبحثوا عنه 
  الثالث 

زعم أبو هاشم والكرخي وتلميذمها أبو عبد اهللا البصري أن اإلمجاع على العمل مبوجب اخلرب يدل على صحة اخلرب 
  وهذا باطل من وجهني 

  دمها أح
  أن عمل كل األمة مبوجب اخلرب ال يتوقف على قطعهم بصحة ذلك اخلرب فوجب أن ال يدل على صحة ذلك اخلرب 

  أما األول 
  فألن العمل خبرب الواحد واجب يف حق الكل فال يكون عملهم به متوقفا على القطع به 

  وأما الثاين 
  فالنه ملا مل يتوقف عليه مل يلزم من ثبوته ثبوته 

  ين أن علمهم مبقتضى ذلك اخلرب جيوز أن يكون لدليل اخر الحتمال قيام األدلة الكثرية على املدلول الواحد الثا
  و احتجوا 

  بأن املعلوم من عادة السلف فيما مل يقطعوا بصحته أن يرد مدلوله بعضهم ويقبله اآلخرون 

  واجلواب 
  د الرمحن هذه العادة ممنوعة بدليل اتفاقهم على حكم اجملوس خبرب عب

  الرابع 
قال بضع الزيدية بقاء النقل مع ترفر الدواعي على إبطاله الدواعي على إبطاله يدل على صحة اخلرب كخرب الغدير 

  واملنزلة فإنه سلم نقلهما يف زمان بين أمية مع توفر دواعيهم على ابطاهلما 
  فيما بني الناس حبيث عجز العدو عن إخفائه وهذا أيضا ليس بشيء الحتمال أنه كان من باب اآلحاد أوال مث اشتهر 



  وألن الصوارف من جهة بين أمية وإن حصلت لكن الدواعي من جهة الشيعة حصلت 
  وألن الناس إذا منعوا من إفشاء فضيلة إنسان كانت حمبتهم 

  له وحرصهم على ذكر مناقبه أشد مما إذا مل مينعوا 
  اخلامس 

   تصحيح خرب اإلمجاع وأمثاله بأن األمة فيه على قولني اعتمد كثري من الفقهاء واملتكلمني يف
  منهم من احتج به ومنهم من اشتغل بتأويله وذلك يدل على اتفاقهم على قبوله 

  وهو ضعيف أيضا الحتمال أن يقال إهنم قبلوه كما يقبل خرب الواحد 
املسألة علمية فلما قبلوا هذا اخلرب فيها وميكن أن جياب عنه بأن خرب الواحد يقبل يف العمليات ال يف العلميات وهذه 

  دل ذلك على اعتقادهم يف صحته 
  واجلواب 

ال نسلم أن كل األمة قبلوه بل كل من مل حيتج به يف اإلمجاع طعن فيه بأنه من باب اآلحاد فال جيوز التمسك به يف 
من جهة واحدة عدم الطعن  مسألة علمية بل هب أهنم ما طعنوا فيه على التفصيل لكن ال يلزم من عدم الطعن

  مطلقا 

  الباب الثالث يف اخلرب الذي يقطع بكونه كذبا

  وهو أربعة 
  األول 

  اخلرب الذي ينايف خمربه وجود ما علم بالضرورة سواء كان املعلوم بالضرورة حسيا أو وجدانيا أو بديهيا 
ن املخرب عنه بكونه كاذبا إما أن ومن هذا الباب قول القائل الذي مل يكذب قط أنا كاذب فهذا اخلرب كذب أل

  تكون األخبار اليت وجدت قبل هذا اخلرب أو هذا اخلرب 
  واألول باطل ألن تلك األخبار ما كانت كذبا فإخباره عن نفسه بكونه كاذبا فيها كذب 

زم تأخر الشيء والثاين باطل ألن اخلرب عن الشيء يتأخر يف الرتبة عن املخرب عنه فإن جعلنا اخلرب عني املخرب عنه ل
  عن نفسه يف الرتبة وهو حمال 

  الثاين 
  اخلرب الذي يكون خمربه على خالف الدليل القاطع 

  مث ذلك اخلرب إما أن حيتمل تأويال صحيحا أو ال حيتمله 

  فإن احتمله فإما أن حيتمل تأويال قريبا أو تأويال متعسفا 
  قد تكلم به إلرادة ذلك املعىن كما يف متشاهبات الكتاب  فإن كان قريبا جاز أن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم

  وإن كان متعسفا حكم إما بكذبه وإما بأنه كان معه زيادة أو نقصان يصح الكالم معه مع أنه مل ينقل 
  وكذا القول فيما ال يقبل التأويل 

  الثالث 
ي على نقله على سبيل التواتر إما لتعلق وهو يف احلقيقة داخل حتت القسم الثاين األمر الذي لو وجد لتوفرت الدواع



الدين به كأصول الشرع أو لغرابته كسقوط املؤذن من املنارة أو هلما مجيعا كاملعجزات ومىت مل يوجد ذلك دل على 
  كذبه 

  واخلالف فيه مع الشيعة فإهنم جوزوا يف مثل هذا الشيء أن ال يظهر ألجل اخلوف والتقية 
  لنا 

  ن يكون بني البصرة وبني بغداد لو جوزنا ذلك جلوزنا أ

  بلدة أعظم منهما مع أن الناس ما أخربوا عنها 
وجلوزنا أن يكون الرسول صلى اهللا عليه و سلم أوجب عشر صلوات لكن األمة ما نقلت إال مخسة وملا كان ذلك 

  باطال فكذا ما أدى إليه 
متوقفا على العلم بأنه لو كان لوجب نقله أو ال  فإن قيل هذا الكالم ظلم ألن العلم بعدم هذه األمور إما أن يكون

  يكون متوقفا عليه 
فإن كان األول وجب أن يكون الشاك يف األصل شاكا يف هذه الفروع لكن الناس كما يعلمون بالضرورة وجود 

  النظري بغداد والبصرة يعلمون بالضرورة عدم بلدة بينهما أكرب منهما والعلم الضروري ال يكون متوقفا على العلم 
وإن كان الثاين فحينئذ العلم بعدم هذه البلدة غري متوقف على العلم بأهنا لو كانت لنقلت فال يلزم من عدم هذا 

  عدم ذاك 
سلمنا توقف العلم بعدم هذه األمور على العلم بأهنا لو كانت لنقلت لكن ما ذكرمتوه مثال واحد وال يلزم من 

كم حصوله يف كل الصور على وفق قولكم فإن قستم سائر الصور على حصول احلكم يف مثال واحد على وفق قول
  هذه الصورة فقد بينا أن القياس ال يفيد اليقني الحتمال أن يكون ما به 

  فارق األصل الفرع شرطا يف األصل أو مانعا يف الفرع 
  مث الذي يبني أن األمر ليس كذلك يف كل الصور أمور 

  أحدها 
  ها من أظهر األمور وأجالها مث إن ذلك مل ينقل بالتواتر أن إفراد اإلقامة وتثنيت

  وثانيها 
  القول يف هيئآت الصالة من رفع اليدين واجلهر بالتسمية كل ذلك أمور ظاهرة مع أهنا مل تنقل نقال متواترا 

  وثالثها 
  انشقاق القمر 

  وتسبيح احلصى وإشباع اخللق الكثري 

  األصابع أمور عظيمة من الطعام القليل ونبوع املاء من بني 

  مث إهنا مل تنقل بالتواتر 
  فإن قلت ذلك ألهنم استغنوا بنقل القرآن عن نقلها 

قلت ال نسلم حصول االستغناء بنقل القرآن ألن كون القرآن معجزا أمر ال يعرف إال بدقيق النظر والعلم بكون 



  هذه األشياء معجزات علم ضروري فكيف يقوم أحدمها مقام اآلخر 
قلتم ال نزاع يف حصول التفاوت من هذه اجلهة ولكن ملا كان القرآن دليال قاطعا جاز أن يصري ظهوره  فألن

  واشتهاره سببا لفتور الدواعي عن نقل سائر املعجزات وإن كانت أظهر من القرآن 
  فنقول مل ال جيوز أن يقال إن داللة قوله تعاىل إمنا وليكم اهللا ورسوله وداللة خرب 

  الغدير 

املنزلة على إمامة علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وإن كانت خفية إال أن ذلك صار سببا لفتور الدواعي عن نقل و
  النص اجللي 

  ورابعها 
  أن أقاصيص األنبياء املتقدمني وامللوك املاضني ما نقلت نقال متواترا وهو يقدح يف قولكم 

  واجلواب 
  يتوقف على العلم بأهنا لو كانت لنقلت أو ال يتوقف قوله العلم بعدم الواقعة العظيمة إما أن 

  قلنا يتوقف عليه 
قوله العلم بعدم بلدة بني البصرة وبغداد أكرب منهما علم ضروري وهذه القاعدة نظرية والضروري ال يستفاد من 

  النظري 
مها فال بد وأن قلنا ال نسلم أنه ضروري ولذلك فإن كل من ادعى نفي هذه البلدة إذا قيل له كيف عرفت عد

يقول ألهنا لو كانت موجودة الشتهر خربها كما اشتهر خرب بغداد والبصرة فعلمنا أن ذلك العدم مستفاد من هذا 
  األصل 

  قوله ما ذكرته مثال واحد 
  قلنا مل نذكر ذلك املثال الختصاص دليلنا به بل للتنبيه على القاعدة الكلية 

  قوله ينتقض باإلقامة 
  ابنا يف اجلواب عنه على وجهني قلنا اختلف أصح

  األول 
  وهو قول القاضي أيب بكر لعل املؤذن كان ينفرد مرة ويثىن أخرى 

  فإن قلت فكان جيب أن ينقل بالتواتر كونه كذلك 
قلت حيتمل أن الراوي روى بعض ما رأى وأمهل الباقي العتقاده أن التساهل يف مثل هذا الباب سهل وال يتعلق به 

  الدين نفيا وإثباتا غرض أصال يف 
  والثاين 

لعلهم عرفوا أن هذه املسألة من الفروع اليت ال يوجب اخلطأ فيها كفرا وال بدعة فلذلك تساهلوا فيها وملا تساهلوا 
  فيها نسوا ما شاهدوه ال سيما وكانوا مشتغلني باحلروب العظيمة والذين 



  ا فصارت الرواية من باب اآلحاد شاهدوها يف زمان الرسول صلى اهللا عليه و سلم قتلوا وقلو
  وأما اختالفهم يف اجلهر بالتسمية فعنه أيضا جوابان األول 

  لعل فعله فيه كان خمتلفا 
  الثاين 

أنه صلى اهللا عليه و سلم كان إذا ابتدأ بالقراءة أخفى صوته مث يعلو صوته على التدريج وعلى هذا التقدير جيوز أن 
البعيد وأما سائر املعجزات قلنا لعل الذين شاهدوا تلك األشياء كانوا قليلني فال  يسمع جهره بالتسمية القريب دون

  جرم ما حصل النقل املتواتر 
  فأما الذين مسعوا النص اجللي يف اإلمامة فان كانوا قليلني صارت الرواية من اآلحاد فال تكون حجة قطعية 

  وإن كانوا بالغني حد التواتر وجب ظهور النقل 
  صيص سائر األنبياء فإمنا مل تنقل بالتواتر ألنه وأما أقا

  ال يتعلق بروايتها غرض أصلي يف الدين خبالف النص اجللي يف اإلمامة 
  الرابع 

اخلرب الذي يروي يف وقت قد استقرت فيه األخبار فإذا فتش عنه فلم يوجد يف بطون الكتب وال يف صدور الرواة 
  علم أنه ال أصل له 
  بة حني مل تكن قد استقرت األخبار فإنه جيوز أن يروي أحدهم ما مل يوجد عند غريه وأما يف عصر الصحا

  مسألة 
  يف أن األخبار املروية عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم باآلحاد قد وقع فيها ما يكون كذبا 

  مث يف بيان الداعي إىل وضع الكذب عليه فهما مقامان أما املقام األول فالذي يدل عليه وجوه 

  أحدها 
  ما روي عنه عليه الصالة و السالم سيكذب علي 

  فهذا اخلرب إن كان صدقا فال بد من أن يكذب عليه وإن كان كذبا فقد كذب عليه أيضا 
  وثانيها 

أنه قد حصل يف األخبار ما ال جيوز نسبته اىل الرسول صلى اهللا عليه و سلم وال يقبل التأويل وإذا كان كذلك 
  ذبا وجب القطع بكونه ك

  وثالثها 
  ما روي عن شعبة أن نصف احلديث كذب 

  وأما املقام الثاين وهو سبب الكذب فاعلم أن ذلك إما أن يكون من جهة السلف أو من جهة اخللف 
  أما السلف فهم منزهون عن تعمد الكذب إال أنه لو وقع لوقع ذلك لوقع على وجوه 

  أحدها 
  بدل مكان اللفظ اخر ال يطابقه يف معناه وهو يرى أنه يقوم مقامه أن يكون الراوي يرى نقل اخلرب باملعىن في



  وثانيها 
  أهنم ال يكتبون احلديث يف الغالب فإذا قدم العهد فرمبا 

  نسي اللفظ فأبدل به لفظا اخر وهو يرى أن ذلك اللفظ هو املسموع ورمبا نسي زيادة يصح هبا اخلرب 
  وثالثها 

السالم وهو يروي منت اخلرب ومل يذكر إسناده إىل غريه فيظن أن اخلرب من جهته رمبا أدرك الرسول عليه الصالة و 
  صلى اهللا عليه و سلم وهلذا كان عليه الصالة و السالم يستأنف احلديث إذا أحس بداخل ليكمل له 

ي اهللا عنها ومن ذلك ما وري أنه عليه الصالة و السالم قال الشؤم يف ثالثة املرأة والدار والفرس فقالت عائشة رض
  إمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذلك حكاية عن غريه 

  ورابعها 
أنه رمبا خرج احلديث على سبب وهو مقصور عليه ويصح معناه به وما هذا سبيله ينبغي أن يروى مع سببه فإذا مل 

عائشة رضي اهللا عنها إمنا قال يعرف سببه أوهم اخلطأ كما روى أنه عليه الصالة و السالم قال التاجر فاجر فقالت 
  ذلك يف تاجر دلس 

  وخامسها 
ما روي أن أبا هريرة كان يروي أخبار الرسول صلى اهللا عليه و سلم وكعب يروي أخبار اليهود والسامعون رمبا 

  ألبس عليهم ذلك فرووا يف اخلرب أهنم مسعوا من أيب هريرة وإمنا مسعوا من كعب 

  ن جهة اخللف فوجوه وأما سبب الكذب يف األخبار م
  أحدها 

أن املالحدة وضعوا األباطيل ونسبوها إىل الرسول عليه الصالة و السالم تنفريا للعقالء منه كما يروي ذلك عن 
  عبد الكرمي بن أيب العوجا 

  وثانيها 
ن جعفر ما قيل إن اإلمامية يسندون إىل الرسول صلى اهللا عليه و سلم كل ما صح عندهم عن بعض أئمتهم قالوا أل

بن حممد قال حدثين أيب وحدثين جدي وحديث أيب وجدي حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال حرج 
  عليكم إذا مسعتم مين حديثا أن تقولوا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  وثالثها 
إذا صح املذهب جاز أن يكون الراوي يرى جواز الكذب املؤدي إىل صالح األمة فإن من مذهب الكرامية أنه 

  وضع األخبار فيه ألن ذلك سبب لترويج احلق فوجب أن يكون جائزا 
  ورابعها 

  الرغبة كما وضعوا يف ابتداء دولة بين العباس أخبارا يف النص على إمامة العباس وولده 



  مسألة 
  يف تعديل الصحابة رضي اهللا عنهم 

  ض للكتاب والسنة مذهبنا إن األصل فيهم العدالة إال عند ظهور املعار
أما الكتاب فقوله تعاىل وكذلك جعلناكم أمة وسطا وقوله تعاىل لقد رضى اهللا عن املؤمنني وقوله تعاىل والسابقون 

  األولون 
و أما السنة فقوله عليه الصالة و السالم أصحايب كالنجوم بأيهم أقتديتم اهتديتم وقوله وال تسبوا أصحايب وقوله لو 

  رض ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه وقوله خري الناس قرين أنفق أحدكم مأل األ

  وقد بلغ إبراهيم النظام يف الطعن فيهم على ما نقله اجلاحظ عنه يف كتاب الفتيا وحنن نذكر ذلك جممال ومفصال 
قدح يف أما جممال فإنه روي من طعن بعضهم يف بعض أخبارا كثرية يأيت تفصيلها وقال النظام رأينا بعض الصحابة ي
  البعض وذلك يقتضي توجه القدح إما يف القادح إن كان كاذبا وإما يف املقدوح فيه إن كان القادح صادقا 

  بيان املقام األول من وجوه 
أقال عمران بن احلصني واهللا لو أردت حلدثت عن رسول اهللا عليه الصالة و السالم يومني متتابعني فإين مسعت كما 

  ا ولكنهم حيدثون أحاديث ما هي كما يقولون وأخاف أن مسعوا وشاهدت كما شاهدو

  يشبه يل كما شبه هلم 

ب عن حذيفة أنه حيلف لعثمان بن عفان على أشياء باهللا أنه ما قاهلا وقد مسعناه قاهلا فقلنا له فيه فقال إين اشتري 
  ديين بعضه ببعض خمافة أن يذهب كله 

ضي اهللا عنهما يروي أن امليت ليعذب ببكاء أهله قال ذهل أبو عبد ج بن عباس رضي اهللا عنهما بلغه أن ابن عمر ر
  الرمحن إمنا مر النيب عليه الصالة و السالم بيهودي يبكي على ميت فقال إنه ليبكي عليه وإنه ليعذب 

د د ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب عليه الصالة و السالم قال يف الضب ال آكله وال أحله وال أحرمه فقال زي
األصم قلت البن عباس إن ناسا يقولون إنه عليه الصالة و السالم قال يف الضب ال آكله وال أحله وال أحرمه قال 

  بئس ما قلتم ما بعث اهللا النيب حملال وال حمرما 

ه عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقف على قليب بدر فقال هل وجدمت ما وعد ربكم حقا مث قال إهنم 
ن يسمعون ما أقول فذكروه لعائشة رضي اهللا عنها فقالت ال بل قال إهنم ليعلمون أن الذي كنت أقول هلم هو اآل

  احلق 
  قال النظام وهذا هو التكذيب 

وملا روت فاطمة بنت قيس أن زوجي طلقين ثالثا ومل جيعل يل رسول اهللا عليه الصالة و السالم سكىن وال نفقة 
  أة ال ندري أصدقت أم كذبت فقال عمر ال نقبل قول امر



وقالت عائشة رضي اهللا عنها يا فاطمة قد قتلت الناس ومعلوم أهنا كانت من املهاجرات مع أهنا عند عمر وعائشة 
  رضي اهللا عنهما كاذبة 

  زأراد عمر رضي اهللا عنه ضرب أيب موسى رضي اهللا عنه يف خرب االستيذان حىت شهد له أبو سعيد اخلدري 
  اهللا عنه يستحلف الرواة فلو كانوا غري متهمني ملا استحلفهم فإن عليا أعلم هبم منا  حكان علي رضي

طحميد بن عبد الرمحن احلمريي بعث أبن أخ له إىل الكوفة وقال سل علي بن أيب طالب عن احلديث الذي رواه 
رضي اهللا عنهما فأخربه اخلرب عنه أهل الكوفة يف البصرة فإن كان حقا فخربنا عنه فأتى الكوفة فلقى احلسن بن علي 

فقال له احلسن أرجع إىل عمك وقل له قال أمري املؤمنني يعين أباه إذا حدثتكم عن رسول اهللا فإين لن أكذب على 
  اهللا وال على رسوله 

  وإذا حدثتكم برأيي فإمنا أنا رجل حمارب 
  ويروي عنه هذا املعىن بروايات 

  رى أن قوله قال عمرو بن عبيد اهللا وهاشم األوقص ي

  أمرت أن أقاتل الناس أو القاسطني أو املارقني من ذلك 
وقوله يف ذي الثدية ما كذبت وال كذبت فإمنا رمبا كان الشيء عنده حقا فيقول إن الرسول أمرين به ألن الرسول 

  كان آمرا بكل حق 

ال يبقى على ظهرها نفس  يورويتم عن أيب سعيد اخلدري وجابر وأنس رضي اهللا عنهم قال وذكر سنة مائة أنه
  منفوسة 

مث يروي أن عليا رضي اهللا عنه قال أليب مسعود إنك تفيت الناس قال أجل وأخربهم أن األخري شر قال فأخربين ما 
مسعت منه قال مسعته يقول ال يأيت على الناس مائة سنة وعلى األرض عني تطرف فقال علي أخطأت وأخطأ يف أول 

  حضره يومئذ وهل الرجاء اال بعد مائة فتواك إمنا قال ذلك ملن 

يا أبو هريرة رضي اهللا عنه أنه قال عليه الصالة و السالم الشمس والقمر نوران مكوران يف النار يوم القيامة قال 
  احلسن ما ذنبهما قال أبو هريرة أحدثك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  وهذا من احلسن رد على أيب هريرة 
عمر رضي اهللا عنهما يف قصة اجلنني إن كان هذا جهد رأيهم فقد قصروا وإن كانوا قاربوك فقد يب قال علي ل

  غشوك 

  وهذا من علي رضي اهللا عنه حكم جبواز اللبس 
يج أبو األشعث قال كنا يف غزاة وعلينا معاوية رضي اهللا عنه فأصبنا ذهبا وفضة فأمر معاوية رجال ببيعها للناس يف 

الناس فيها فقام عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه فنهاهم فردوها فأتى الرجل معاوية فشكا إليه أعطياهتم فتسارع 
فقام معاوية خطيبا فقال ما بال رجال حيدثون عن رسول اهللا عليه الصالة و السالم أحاديث قد كنا نشهده 



  ونصحبه فلم نسمعها منه 
  فقام عبادة واعاد القصة مث قال واهللا لنحدثن عن 

  ل اهللا عليه الصالة و السالم وإن كره معاوية رسو

  أو قال وأن رغم ما أبايل أن ال أصحبه يف جنده ليلة سوداء 
  فهذا يدل إما على كذب عبادة أو كذب معاوية ولو كذبنا معاوية لكذبنا أصحاب صفني كاملغرية وغريه 

  وعلى أن معاوية لو كان كذابا ملا واله عمر وعثمان على الناس 
أبا موسى قام على منرب الكوفة ملا بلغه أن عليا رضي اهللا عنه أقبل يريد البصرة فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال يا  يد إن

أهل الكوفة واهللا ما أعلم واليا أحرص على صالح الرعية مين واهللا لقد منعتكم حقا كان لكم بيمني كاذبة فأستغفر 
  اهللا منها 

  الكاذبة وهذا إقرار منه على نفسه باليمني 
يه روى أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما يوم السقيفة أنه عليه الصالة و السالم قال األئمة من قريش مث رويتم أشياء 

  ثالثة تناقضه 
  أحدها 

قول عمر رضي اهللا عنه يف آخر حياته لو كان سامل حيا ملا ختاجلين فيه شك وسامل موىل أمرأة من األنصار وهي 
  حازت مرياثه 

  ا وثانيه
  أنه عليه الصالة و السالم قال امسع وأطع ولو كان عبدا حبشيا 

  وثالثها 
  قوله عليه الصالة و السالم لو كنت مستخلفا من هذه األمة أحدا من غري مشورة الستخلفت ابن أم عبد 

عائشة رضي يو ملا روى أبو هريرة أنه عليه الصالة و السالم قال إن املرأة والكلب واحلمار يقطعن الصالة مشت 
اهللا عنها يف خف واحدة وقالت ألخشن أبا هريرة فإين رمبا رأيت الرسول عليه الصالة و السالم وسط السرير وأنا 

  على السرير بينه وبني القبلة 

  يز روي أبو هريرة أنه عليه الصالة و السالم قال إن امليت على من غسله الغسل وعلى من محله الوضوء فبلغ ذلك 

  هللا عنها فقالت أجناس موتاكم عائشة رضي ا
يح عن ابراهيم أن عليا رضي اهللا عنه بلغه أن أبا هريرة يبتدىء مبيامينه يف الوضوء ويف اللباس فدعا مباء فتوضأ وبدأ 

  مبياسريه وقال ألخالفن أبا هريرة 



حىت يغسلها ثالثا قالوا  يط إن أصحاب عبد اهللا ملا بلغهم خرب أيب هريرة من قام من منامه فال يغمس يده يف اإلناء
  إن أبا هريرة مكثار فكيف نصنع باملهراس 

  ك ملا قال أبو هريرة حدثين خليلي قال له علي رضي اهللا عنه مىت كان خليلك 

  وقال عمرو بن عبيد اهللا كأنه ما مسع قوله عليه الصالة و السالم لو كنت متخذا خليال الختذت أبا بكر خليال 
من أصبح جنبا فال صوم له أرسل مروان يف ذلك إىل عائشة وحفصة رضي اهللا عنهما فقالتا  كا ملا روي أبو هريرة

  كان النيب عليه الصالة و السالم يصبح جنبا مث يصوم فقال للرسول اذهب إىل أيب هريرة فأخربه بذلك 

  فقال أبو هريرة أخربين بذلك الفضل بن عباس قال النظام واالستدالل به من ثالثة أوجه 
  حدها أ

  أنه استشهد ميتا 
  وثانيها 

  أنه لو مل يكن متهما فيه ملا سألوا غريه 
  وثالثها 

  أن عائشة وحفصة رضي اهللا عنهما كذبتاه 
كب وملا روى أبو سعيد اخلدري خرب الربا قال ابن عباس حنن أعلم هبذا وفينا نزلت آية الربا فقال اخلدري أحدثك 

  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  وتقول يل ما تقول واهللا ال يظلين وإياك سقف بيت وهذا تكاذب بني ابن عباس وأيب سعيد 
كج ملا قدم ابن عباس البصرة مسع الناس يتحدثون عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فكتب إليه فقال 

  أبو موسى ال أعرف منها حديثا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األعمال وشيعهم قال هلم  كد روى أن عمر رضي اهللا عنه كان إذا ويل أصحاب
  عند الوداع أقلوا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  قال النظام فلوال التهمة ملا جاز املنع من العلم 

سهل كه رووا عن سهل بن أيب خيثمة يف القسامة مث إن عبد الرمحن بن عبيد قال واهللا ما كان احلديث كما حدث 
ولقد وهم وإمنا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل أهل خبري إن قتيال وجد يف أوديتكم فدوه فكتبوا 

  حيلفون باهللا ما قتلوه فواده رسول اهللا من عنده 
وقال حممد بن اسحاق مسعت عمرو بن شعيب يف املسجد احلرام حيلف باهللا الذي ال إله إال هو أن حديث سهل 

  حدث  ليس كما

كو قال أصحاب الشعيب إنك ال ترى طالق املكره قال أنتم تكذبون علي وأنا حي فكيف ال تكذبون على إبراهيم 
  وقد مات 



كز قال ابن أيب ملكية أال تعجب حدثين عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت أهللت بعمرة وقال القاسم إهنا 
  قالت حبجة 

عليه الصالة و السالم قال يف الذي يسافر وحده ويف اإلثنني شيطان وشيطانان كح قال صدقة بن يسار مسعت أنه 
فلقيت القاسم بن حممد فسألته فقال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يبعث الربيد وحده وكان النيب وصاحبه 

  وحدمها 

  فهذا من القاسم تكذيب هبذا اخلرب 
  سن يعيبه يف التعبري ويقول كأنه من ولد يعقوب كط كان أبن سريين يعيب احلسن يف التفسري وكان احل

ل ابن عباس رضي اهللا عنهما احلجر األسود من اجلنة وكان أشد بياضا من الثلج حيت سودته خطايا أهل الشرك 
  فسئل ابن احلنفية عن احلجر وقيل ابن عباس يقول هو من اجلنة فقال هو من بعض األودية 

لية يسود احلجر لكان إسالم املؤمنني يبيضه وألن احلجارة قد تكون سوادء قال النظام لو كان كفر أهل اجلاه
وبيضاء فلو كان ذلك السواد من الكفر لوجب أن يكون سوادها خبالف سائر األحجار ليحصل التمييز وألنه لو 

  كان كذلك الشتهر ذلك ألنه من الوقائع العجيبة كالطري األبابيل 

  هجرة بعد الفتح لكن جهاد ونية فقال له مروان كذبت وعنده رافع ال روى أبو سعيد اخلدري أنه ال 
ابن خديج وزيد بن ثابت ومها قاعدان على سريره فقال أبو سعيد لو شاء هذان لعرفاك ولكن هذا خياف أن تنزعه 

  عن عرافة قومه وهذا خيشى أن تنزعه عن الصدقة فسكتا فرفع مروان عليه الدرة فلما رأيا ذلك قاال صدق 
  ب عطاء بن أيب رباح قيل له روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال سبق الكتاب اخلفني قال كذب ل

  أنا رأيت ابن عباس ميسح على اخلفني 
  جل قال أيوب لسعيد بن جبري إن جابر بن زيد يقول إذا زوج السيد العبد فالطالق بيد السيد قال كذب جابر 

عباس قال وما ذاك يا عروة قال تأمرنا بالعمرة يف هذه األيام وليست  لد قال عروة البن عباس أضللت الناس يا ابن
فيها عمرة قال أفال تسأل أمك عن هذا فإهنا قد شهدته قال عروة فإن أبا بكر وعمر كانا ال يفعالنه قال هذا الذي 

  أضلكم أحدثكم 

بكر وعمر كانا أتبع لسنة رسول  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحتدثونين عن أيب بكر وعمر فقال عروة أبو
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأعلم هبا منك 

  وهذا تكذيب من عروة البن عباس 
  وأي أرض تقلين إذا قلت يف كتاب اهللا برأي ! له رويتم عن أيب بكر رضي اهللا عنه أنه قال أي مساء تضلين 

  وابا فمن اهللا وإن كان خطأ فمين ومن الشيطان مث رويتم أنه سئل عن الكاللة فقال أقول فيها برأيي فإن كان ص

  قال النظام وهذان األثران متناقضان 
مث رويتم أن عمر رضي اهللا عنه قال إين ألستحيي أن أخالف أبا بكر قال النظام فإن كان عمر استقبح خمالفة أيب 



  غنائم بكر فلم خالفه يف سائر املسائل فإنه قد خالفه يف اجلد ويف أهل الردة وقسمة ال
  مث إن النظام قدح يف ابن مسعود رضي اهللا عنه خاصة من وجوه 

آ زعم أنه رأى القمر انشق وهذا كذب ظاهر ألن اهللا تعاىل ما شق القمر له وحده وإمنا يشقه آية للعاملني فكيف مل 
  ملحد  يعرف ذلك غريه ومل يؤرخ الناس به ومل يذكره شاعر ومل يسلم عنده كافر ومل حيتج به مسلم على

ب أنكر ابن مسعود كون املعوذتني من القرآن فكأنه ما شاهد قراءة الرسول صلى اهللا عليه و سلم هلما ومل يهتدء 
إىل ما فيهما من فصاحة املعجزة أو مل يصدق مجاعة األمة يف كوهنما من القرآن فإن كانت تلك اجلماعة ليست حجة 

  ن يف أن ال نقبل قوهلم عليه فأوىل أن ال تكون حجة علينا فنحن معذورو
  ج إختار املسلمون قراءة زيد وهو خالف الكل ومل يقرأ هبا 

د ملا صلى عثمان رضي اهللا عنه مبىن أربعا عابه فقيل له فيه فقال اخلالف شر والفرقة شر مث إنه عمل بالفرقة يف أمور 
  كثرية 

  زيد ه وما زال يقدح القول يف عثمان ويسر القول فيه منذ اختار قراءة 

و رأى أناسا من الزط فقال هؤالء أشبه من رأيت باجلن ليلة اجلن مث قال علقمة قلت البن مسعود أكنت مع النيب 
  عليه الصالة و السالم ليلة اجلن فقال ما شهدها منا أحد 

 ز سأله عمر رضي اهللا عنه عن شيء من الصرف فقال ال بأس به فقال عمر رضي اهللا عنه لكين أكرهه فقال قد
  كرهته إذ كرهته فرجع عن قول إىل قول بغري دليل 

  قال النظام فقد ثبت قدح بعضهم يف البعض فإن صدق القادح فقد توجه العيب وإن كذب فكذلك 
  أما اخلوارج فقد طعنوا يف الصحابة رضي اهللا عنهم ولعن مبغضيهم من وجوه 

  أحدها 
 تعاىل وذلك يوجب القطع بفساد ذلك اخلرب والطعن يف قالوا رأيناهم قبلوا خرب الواحد على مناقضة كتاب اهللا

  العامل به 
  بيانه 

أن اهللا تعاىل ذكر أنواع املعاصي من الكفر والقتل والسرقة فلما ذكر الزنا استقصى الكالم فيه فإنه تعاىل هنى عنه 
خصه بإحضار املسلمني  فقال وال تقربوا الزنا مث أوعد عليه بالنار كما صنع وجبميع املعاصي مث ذكر اجللد مث

  وبالنهي عن رمحته والرأفة عليه بقوله وال تأخذكم هبما رأفة يف دين اهللا 

  مث جعل على من رمى مسلما بالزنا مثانني جلدة ومل جيعل ذلك على من رماه بالقتل وال بالكفر ومها أعظم 
  مث قال وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون 

  ه زوجته وبني هناك أحكام اللعان وقال والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك مث ذكر من رمى ب
مث خصه بأن جعل الشهود عليه أربعا فمع هذه املبالغة العظيمة كيف جيوز إمهال ما هو أجل أحكامها وأعظم مراتبها 

  وهو الرجم 
  مث إنه تعاىل ذكر آيات صرخية يف نفي الرجم 



  أحدها 
   فاجلدوا وهذا صريح يف وجوب اجللد على كل الزناة قوله الزانية والزاين

  وصريح يف نفي الرجم 
  وثانيها 

  قوله فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب والرجم ال نصف له 
  وثالثها 

وهو الداللة العقيلة أن الرجم لو كان مشروعا لوجب أن ينقل نقال متواترا ألنه من الوقائع العظيمة فحيث مل ينقل 
  على أنه غري مشروع دل 

  مث أهنم قبلوا خرب الواحد يف الرجم مع كونه على مناقضة هذه األدلة الشرعية والعقلية فكان الطعن متوجها قطعا 
  وثانيها 

رويتم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه خرج يوما على أصحابه وهم يكتبون أحاديث من أحاديثه فقال ما 
  ب اهللا تعاىل يوشك أن يقبض اهللا تعاىل بكتابه فال يدع يف قلب وال رق منه شيئا إال أذهبه هذه الكتب أكتابا مع كتا

ورويتم أيضا أنه قال إذا حدثتم حبديث فاعرضوه على كتاب اهللا تعاىل فإن وافقه فاقبلوه وإال فردوه مث إنكم مع 
  ذلك جوزمت املسح على اخلفني مع صريح قوله تعاىل إذا قمتم إىل الصالة 

وقلتم حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب وحيرم نكاح املرأة على عمتها وخالتها وبنت أخيها وأختها مع قوله 
  تعاىل وأحل لكم ما وراءه ذلكم 

  وكيف جيلد العبد القاذف أربعني مع قوله تعاىل والذين يرمون احملصنات ومل يذكر حرا وال عبدا 
ا ذكر اهللا تعاىل اإلماء دون العبيد فقال فعليهن نصف ما على احملصنات من وكيف جيلد العبد على الزنا مخسني وإمن

  العذاب 
  وكيف رددمت شهادة العبد مع قوله تعاىل وأشهدوا ذوي عدل منكم ومع قوله ممن ترضون من الشهداء 

  وكيف منعتم من إمامة غري القرشي مع قوله أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأوىل األمر منكم 
  ها وثالث

  ما يروى من شتم بعضهم بعضا ولنذكر من ذلك حكايات احلكاية األوىل حكى ابن داب يف جمادالت قريش 

قال اجتمع عند معاوية عمرو بن العاص وعتبة بن أيب سفيان والوليد بن عقبة واملغرية بن شعبة مث أحضروا احلسن 
  بن علي رضي اهللا عنهم ليسبوه 

  وذكر عليا رضى اهللا عنه ومل يترك شيء من املساويء اال ذكر فيه فلما حضر تكلم عمرو بن العاصى 
  وفيما قال إن عليا شتم أبا بكر وشارك يف دم عثمان إىل أن قال اعلم أنك وأباك من شر قريش 

  مث خطب كل واحد منهم مبساوىء علي واحلسن رضي اهللا 



  جلهل واحلمق عنهما ومقاحبهما ونسبوا عليا إىل قتل عثمان ونسبوا احلسن إىل ا
فلما ال األمر إىل احلسن رضي اهللا عنه خطب مث بدأ يشتم معاوية رضي اهللا عنه وطول فيه إىل قال له إنك كنت 

ذات يوم تسوق بأبيك ويقود به أخوك هذا القاعد وذلك بعدما عمي أبو سفيان فلعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  لراكب وأخوك القائد وأنت السائق سلم اجلمل وراكبه وسائقه وقائده فكان أبوك ا

مث قال لعمرو بن العاص إمنا أنت سبة كما أنت فأمك زانية اختصم فيك مخسة نفر من قريش كلهم يدعي عليك 
أنك أبنه فغلب عليك جزار قريش من األمهم حسبا وأقلهم منصبا وأعظمهم لعنة ما أنت إال شاىنء حممد فأنزل اهللا 

  ليه و سلم إن شانئك هو األبتر تعاىل على نبيه صلى اهللا ع
مث هجوت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تسعني قافية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم إين ال أحسن 

  الشعر فالعنه بكل قافية لعنة 

ا بأمر رسول وأما أنت يا ابن أيب معيط فواهللا ما ألومك أن تبغض عليا وقد جلدك يف اخلمر ويف الزنا وقتل أباك صرب
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم بدر ومساه اهللا تعاىل يف عشر آيات مؤمنا ومساك فاسقا وأنت فاسقا وأنت علج من 

  أهل النورية 
أما أنت يا عتبة فما أنت حبصيف فأجيبك وال عاقل فأعاتبك وأما وعدك إياي بالقتل فهال قتلت الذي وجدت يف 

  فراشك مع أهلك 
غرية بن شعبة فمثلك مثل البعوضة إذ قالت للنخلة استمسكي فإين عليك نازلة فقالت النخلة واهللا ما وأما أنت يا م

  شعرت بوقوعك علي 
  وأما زعمك أنه قتل عثمان فلعمري لو قتل عثمان ما كنت منه يف شيء وإنك لكاذب 

ما كانوا ميسكون ألسنتهم عن القذف قال اخلوارج فهذه املشامتة العظيمة املتناهية اليت دارت بينهم تدل على أهنم 
  والقدح يف الدين والعرض وذلك بوجب القدح العظيم يف احدى الطائفتني 

  احلكاية الثانية 
أن عثمان رضي اهللا عنه أخر عن عائشة رضي اهللا عنها بعض أرزاقها فغضبت مث قالت يا عثمان أكلت أمانتك 

واهللا لوال الصلوات اخلمس ملشى إليك أقوام ذوو بصائر وضيعت الرعية وسلطت عليهم األشرار من أهل بيتك 
  يذحبونك كما يذبح اجلمل 

فقال عثمان رضي اهللا عنه ضرب اهللا مثال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط اآلية فكانت عائشة رضي اهللا عنها 
م مل يبل وقد بليت سنته حترض عليه جهدها وطاقتها وتقول أيها الناس هذا قميص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

  اقتلوا نعثال قتل اهللا نعثال 
مث إن عائشة ذهبت إىل مكة فلما قضت حجها وقربت من املدينة أخربت بقتل عثمان فقالت مث ماذا فقالوا بايع 

الناس علي بن أيب طالب فقالت عائشة قتل عثمان واهللا مظلوما وأنا طالبة بدمه واهللا ليوم من عثمان خري من علي 
  لدهر كله ا

فقال هلا عبيد بن أم كالب ومل تقولني ذلك فواهللا ما أظن أن بني السماء واألرض أحدا يف هذا اليوم أكرم على اهللا 
من علي بن أيب طالب فلم تكرهني واليته أمل تكوين حترضني الناس على قتله فقلت اقتلوا النعثل فقد كفر فقالت 



ك أنكم أسلمتموه حىت إذا جعلتموه يف القبضة قتلتموه واهللا ألطلنب عائشة لقد قلت ذلك مث رجعت عما قلت وذل
  بدمه 

  فقال عبيد بن أم كالب هذا واهللا ختليط يا أم املؤمنني 

  احلكاية الثالثة 
  اخلصومة العظيمة اليت كانت بني عبد اهللا بن مسعود وأيب ذر وعمار وبني عثمان 

يد بن ثابت رضي اهللا عنهم حىت آل األمر إىل الضرب والنفي عن واخلصومة اليت كانت بني عبد اهللا بن مسعود وز
  البلد واللعن وكل ذلك يقتضي توجه القدح إىل عدالة بعضهم 

  احلكاية الرابعة 
  مقتل عثمان رضي اهللا عنه واجلمل وصفني 

دح العظيمة يقبلون مث قالت اخلوارج رأينا هؤالء احملدثني جيرحون الراوي بأدىن سبب مث إهنم مع علمهم هبذه القوا
روايات الصحابة ويعملون بروايات القادح واملقدوح فيه وهذا ليس من الدين يف شيء بل هؤالء احملدثون أتباع 

  كل من عز وعبيد كل 

  من غلب ويروون ألهل كل دولة يف ملكهم فإن انقضت دولتهم تركوهم 
عد أن ملئت جورا فروت احلسينية ذلك لنفسها ومما رواه الكل أن إماما سيكون منهم وأنه سيمأل األرض عدال ب

وروت العباسية لنفسها حىت مسوا ولد املنصور مهديا وحىت روت األموية مثل ذلك يف السفياين ومسوا سليمان بن 
  عبد امللك مهديا وحىت روت اليمانية يف األصغر 

  ى القحطاين إىل أن خرج ابن األشعث على ذلك الطمع تارة ويزيد بن امللهب أخر
  ورابعها 

  قالوا إنا نعلم بالضرورة أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

مىت كان يشرع يف الكالم فالصحابة ما كانوا يكتبون كالمه من أوله إىل آخره لفظا وإمنا كانوا يسمعونه مث خيرجون 
  من عنده ورمبا رووا ذلك الكالم بعد ثالثني سنة 

لقف الكالم ومارسوه ومترنوا عليه لو مسعوا كالما قليال مرة واحدة فأرادوا ومن املعلوم أن العلماء الذين تعودوا ت
إعادته يف تلك الساعة بتلك األلفاظ من غري تقدمي وال تأخري لعجزوا عنه فكيف الكالم الطويل بعد املدة املتطاولة 

  من غري تكرار وال كتابة 

اظها لفظ الرسول صلى اهللا عليه و سلم مث من يعيد ومن أنصف قطع بأن هذه األخبار اليت رووها ليس شيء من ألف
  الكالم بعد هذه ال مدة ال ميكنه أن يعيد معناه بتمامه فإن اإلنسان مظنة النسيان بل ال يعيد اال بعضه 

وإذا كان كذلك لزم القطع بسقوط احلجة عن هذه األلفاظ ال سيما وقد جربناهم فرأيناهم يذكرون الكالم الواحد 
  الواحدة بروايات كثرية مع زيادات ونقصانات  يف الواقعة



وأحسن األحوال يف ذلك أن حنمل ما قلناه من عدم حفظ األلفاظ وتغيري التقدمي والتأخري بسبب طول املدة وكل 
  ذلك يوجب القدح يف هذه األخبار 

  واجلواب 
  على سالمة أحوال الصحابة  اعلم أن اعتماد أصحابنا يف هذا الباب على حجة واحدة وهي أن آيات القرآن دالة

  وبراءهتم من املطاعن 
  وإذا كان كذلك وجب علينا أن حنسن الظن هبم إىل أن يقوم دليل قاطع على الطعن فيهم 

  وأما هذه املطاعن اليت ذكرمتوها فمروية باآلحاد فإن فسدت رواية اآلحاد فسدت هذه املطاعن 
  رات هذه املطاعن مدفوعة فيبقى األصل الذي ذكرناه سليما وإن صحت فسدت هذه املطاعن أيضا فعلى كل التقدي

  وأما طعن اخلوارج فهو بناء على أن ختصيص الكتاب خبرب الواحد ال جيوز وقد تقدم القول فيه 
  و أما قوهلم أن الظاهر أن هذه األلفاظ ليست ألفاظ الرسول عليه الصالة و السالم 

  ة وقد أخرب بأهنا ألفاظ الرسول صلى اهللا عليه و سلم وجب تصديقه فيه قلت ملا ثبت الظاهر من حال الراوي العدال

  ظاهرا واهللا أعلم 

  القسم الثاين يف اخلرب الذي ال يقطع بكونه صدقا أو كذبا وفيه أبواب

  الباب األول يف إقامة الدليل على أنه حجة يف الشرع

  اختلف الناس فيه فاألكثرون جوزوا التعبد به عقال 
  نعوا منه عقال واألقلون م

  أما اجملوزون فمنهم من قال وقع التعبد به 
  ومنهم من قال مل يقع التعبد به 

  والذين قالوا وقع التعبد به اتفقوا عى أن الدليل السمعي دل عليه 
  واختلفوا يف ان الدليل العقلي هل دل عليه 

  ليل العقل دل على وقوع التعبد به فذهب القفال وابن سريج منا وأبو احلسني البصري من املعتزلة إىل أن د
أما اجلمهور منا ومن املعتزلة كأيب علي وأيب هاشم والقاضي عبد اجلبار فقد اتفقوا على أن دليل التعبد به السمع 

  فقط 

  وهو قول أيب جعفر الطوسي من اإلمامية 
كونه حجة فوجب القطع بأنه ليس  أما الذين قالوا مل يرد التعبد به فهم فرق ثالث األوىل أنه مل يوجد ما يدل على

  حبجة 
  والثانية أنه جاء يف األدلة السمعية ما يدل على أنه ليس حبجة 

  والثالثة أن الدليل العقلي قائم على امتناع العمل به 
مث إن اخلصوم بأسرهم اتفقوا على جواز العمل باخلرب الذي ال تعلم صحته كما يف الفتوى ويف الشهادة ويف األمور 



  يوية الدن
  لنا 

  النص واإلمجاع والسنة املتواترة والقياس واملعقول 

  أما النص فوجهان 
  األول 

قوله تعاىل فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين وجه االستدالل أن اهللا تعاىل أوجب احلذر بإخبار 
خبار عدد ال يفيد قوهلم العلم فقد وجب الطائفة والطائفة ها هنا عدد ال يفيد قوهلم العلم ومىت وجب احلذر با

  العمل باخلرب الذي ال نقطع بصحته 
  وإمنا قلنا أنه أوجب احلذر عند إخبار الطائفة ألنه أوجب احلذر بإنذار الطائفة واإلنذار هو اإلخبار 

حيذرون وكلمه لعل وامنا قلنا أنه اوجب احلذر بإنذار الطائفة لقوله تعاىل ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
  للترجي وذلك يف حق اهللا تعاىل حمال 

وإذا تعذر محله على ظاهره وجب محله على اجملاز وذلك ألن املترجي طالب للشيء فإذا كان الطلب الزما للترجي 
  وجب 

أمر باحلذر  محل هذا اللفظ على الطلب فيلزم أن يكون اهللا طالبا للحذر وطلب اهللا تعاىل هو األمر فثبت أن اهللا تعاىل
  عند انذار الطائفة 

وإمنا قلنا إن اإلنذار هو اإلخبار ألنه عبارة عن اخلرب املخوف واخلرب داخل يف اخلرب املخوف فثبت أن اهللا تعاىل 
  أوجب احلذر عند إخبار الطائفة 

على كل فرقة أن خترج وإمنا قلنا إن الطائفة ها هنا عدد ال يفيد قوهلم العلم ألن كل ثالثة فرقة واهللا تعاىل أوجب 
  منها طائفة والطائفة من الثالثة واحد أو اثنان وقول الواحد أو اإلثنني ال يفيد العلم 

وإمنا قلنا إنه تعاىل ملا أوجب احلذر عند خرب العدد الذي ال يفيد قوهلم العلم وجب العمل بذلك اخلرب ألن قوما إذا 
من ذلك الفعل فإما أن جيب عليهم تركه عند مساع ذلك اخلرب أو ال فعلوا فعال وروي الراوي هلم خربا يقتضي املنع 

  جيب 
فإن وجب فهو املراد من وجوب العمل مبقتضى ذلك اخلرب وإذا ثبت وجوب العمل مبقتضى ذلك اخلرب يف هذه 

  الصورة وجب العمل به يف سائر الصور ضرورة أن ال قائل بالفرق 

  ايف ما دلت اآلية عليه من وجوب احلذر وإن مل جيب الترك مل جيب احلذر وذلك ين
فإن قيل ال نسلم أنه تعاىل أوجب احلذر عند إنذار الطائفة وأما قوله تعاىل لعلهم حيذرون قلنا سلمتم أنه ال ميكن 

  محله على ظاهره فلم قلتم إنه جيب محله على ذلك اجملاز ومل ال جيوز محله على جماز اخر ال بد فيه من الدليل 
ب احلذر عند اإلنذار لكن ال نسلم إن اإلنذار هو اإلخبار فإن اإلنذار من جنس التخويف فنحن حنمل سلمنا وجو

اآلية على التخويف احلاصل من الفتوى بل هذا أوىل ألنه أوجب التفقه ألجل اإلنذار والتفقه إمنا حيتاج إليه يف 
  الفتوى ال يف الرواية 



  فإن قلت احلمل على الفتوى متعذر لوجهني 
  األول 

أنا لو محلناه على الفتوى الختص لفظ القوم بغري اجملتهدين ألن اجملتهد ال جيوز له العمل بفتوى اجملتهد لكن التقييد 
غري جائز ألن اآلية مطلقة يف وجوب إنذار القوم سواء كانوا جمتهدين أو مل يكونوا كذلك أما لو حلمناه على رواية 

  ا يروي لغري اجملتهد فقد يروي أيضا للمجتهد و الثاين اخلرب ال يلزمنا ذلك ألن اخلرب كم
أن من شرب النبيذ فروى إنسان خربا يدل على أن شاربة يف النار فقد أخربه خبرب خموف وال معىن لإلنذار إال ذلك 

  فصح وقوع اسم اإلنذار على الرواية 
  ع مث بعد ذلك نقول ال خيلو إما أن ال يقع اسم اإلنذار على الفتوى أو يق

  فإن مل يقع فقد حصل الغرض من أن املراد من االنذار الرواية ال الفتوي 
  وإن وقع مل جيز جعله حقيقة فيهما دفعا لالشتراك فوجب 

  جعله حقيقة يف القدر املشترك وهو اخلرب املخوف 
  وعلى هذا التقدير يكون متناوال للرواية والفتوى مجيعا وذلك مما ال يضرنا 

  ول قلت اجلواب عن األ
أنه كما يلزم من محل اإلنذار على الفتوى ختصيص لفظ القوم بغري اجملتهد يلزم من محله على الرواية ختصيص لفظ 
القوم باجملتهد إلمجاعنا على أنه ال جيوز للعامي أن يستدل باحلديث فالتقييد الزم عليكم كما أنه الزم علينا فعليكم 

  الترجيح 
  كثر من اجملتهد والتقييد كلما كان أقل كان أوىل مث أنه معنا ألن غري اجملتهد أ

  وعن الثاين 
أنه إذا كان املراد من اإلنذار القدر املشترك بني الفتوى والرواية واملأمور به إذا كان مشتركا فيه بني صور كثرية 

لقدر املشترك بني كفى يف الوفاء مبقتضى األمر االتيان بصورة واحدة من تلك الصور ألنه إذا كان املطلوب إدخال ا
  الفتوى والرواية يف الوجود وذلك املشترك حيصل يف الفتوى فالقول بكون الفتوى حجة 

  يكفي يف العمل مبقتضى النص فال تبقى للنص داللة على وجوب العمل بالرواية 
ني وكيفية ما فعل اهللا سلمنا أن املراد من اإلنذار رواية اخلرب فقط لكن مل ال جيوز أن يكون املراد رواية أخبار األول

  تعاىل هبم ألن مساع أخبارهم يقتضي االعتبار على ما قال اهللا تعاىل لقد كان يف قصصهم عربة ألوىل األلباب 
  أو يكون املراد منه التنبيه على وجوب النظر واالستدالل 

  يفيد قوهلم العلم سلمنا أن اآلية تقتضي وجوب احلذر عند خرب الطائفة فلم قلت إن الطائفة اسم لعدد ال 
  قوله ألن كل ثالثة فرقة واخلارج من الثالثة واحد أو أثنان 

  قلنا ال نسلم أن كل ثالثة فرقة فما الدليل 
  مث إن الذي يدل على بطالنه وجهان 

  األول 
  أنه يقال الشافعية فرقة واحدة ال فرق ولو كان كل ثالثة فرقة ملا كان الشافعية واحدة بل فرقا 



  الثاين 
نه تعاىل أوجب على كل فرقة أن خترج منها طائفة للتفقه ولو كان كل ثالثة فرقة لوجب أن خيرج من كل ثالثة أ

  واحد وذلك باطل باالتفاق 
  سلمنا أن الطائفة اسم لعدد ال يفيد قوهلم العلم فلم قلت إنه يقتضي وجوب احلذر بقول عدد ال يفيد قوهلم العلم 

  بيانه 
  للواحد أو اإلثنني وقوله ولينذوا قومهم ضمري مجع وأقل اجلمع ثالثة على ما تقدم  أن الطائفة عندكم اسم

  فإذن قوله ولينذروا ليس عائدا إىل كل واحد من تلك الطوائف بل إىل جمموعها 

  فلم قلت إن جمموع تلك الطوائف ما بلغوا حد التواتر 
العلم فلم قلت إهنا تقتضي وجوب العمل بذلك  سلمنا أن اآلية تقتضي وجوب احلذر عند خرب من ال يفيد قوهلم

اخلرب فإنا إمنا نوجب عليهم ذلك الترك لالحتياط حىت إنه لو كان عاميا وجب عليه الرجوع إىل املفيت فإن أذن له 
  جاز له العود اليه 

  جاز له العود إليه وإن كان جمتهدا نظر يف سائر األدلة فإن وجد فيها ما يقتضي املنع من ذلك الفعل امتنع منه وإال 
  واجلواب 

  قوله مل قلت إنه يفيد وجوب احلذر 
  قلنا لثالثة أوجه 

  األول 
  أنه ال جيوز محله على ظاهره فوجب محله على األمر به قوله مل قلت ليس ها هنا جماز اخر 

  قلت ألن األصل عدم اجملاز فإذا وجد هذا اجملاز الواحد فالظاهر عدم سائر اجملازات 
  الثاين 

أن قوله تعاىل لعلهم حيذرون يقتضي إمكان حتقق احلذر يف حقهم واحلذر هو التوقي من املضرة والفعل الذي يقتضي 
خرب الواحد املنع منه قد ال يكون مضرا يف الدنيا فال بد وأن يكون مضرا يف اآلخرة وإال مل يكن احلذر ممكنا وال 

ذر عنه وجب أن يكون حبال يترتب العقاب على فعله وال معىن معىن ملضره اآلخرة إال العقاب فإذا كان هو حبال حي
  لقولنا خرب الواحد حجة إال هذا القدر 

  الثالث 
  أن قوله تعاىل لعلهم حيذرون إن مل يقتض وجوب احلذر فال أقل من أن يقتضي حسن احلذر وذلك 

  يقتضي جواز العمل خبرب الواحد واخلصم ينكره فصار حمجوجا به 
  وز أن يكون املراد الفتوى قوله مل ال جي

  قلنا للوجهني املذكورين 
  أحدمها 

أنا لو محلناه على الفتوى لزم ختصيص القوم بغري اجملتهد قوله ولو محلناه على الرواية لزم ختصيصه باجملتهد قلنا ال 
به ولكن ينتفع به  نسلم فإن اخلرب كما يروى للمجتهد فقد يروى لغري اجملتهد بلى ال جيوز لغري اجملتهد أن يتمسك



  من وجوه أخر 
  منها أنه ينزجر عن فعله ويصري ذلك داعيا له إىل الرجوع إىل املفيت ورمبا حبث عنه واطلع على معناه 

  الوجه الثاين 
  انا حنمله على القدر املشترك قوله يكفي يف العمل به ثبوته يف صورة واحدة 

  حلذر على مسمى اإلنذار الذي هو القدر املشترك قلنا اجلواب عنه من وجهني األول أنه رتب وجوب ا

  فوجب كون هذا القدر املشترك علة للحكم فوجب أن يكون احلكم ثابتا أينما ثبت هذا املسمى 
  والثاين 

  أن قبل ورود هذه اآلية إما أن يقال كان األمر بقبول الفتوى واردا أو ما كان واردا 
  ه وإال كان ذلك تكريرا من غري فائدة فإن كان واردا مل جيز محل هذه اآلية علي

  وإن قلنا إنه ما كان واردا وجب محله على األمر بالصورتني وإال تطرق اإلمجال إىل اآلية وهو خالف األصل 
  قوله مل ال جيوز أن يكون املراد من اإلنذار رواية أخبار األولني 

  الثة فرقة قلنا اجلواب عنه كما تقدم على السؤال األول قوله مل قلت كل ث
  قلنا ألن الفرقة يف أصل اللغة فعلة من فرق أو 

فرق كالقطعة من قطع أو قطع وكل شيء حصل الفرق أو التفريق فيه كان فرقة كما أن كل ما حصل القطع أو 
  التقطيع فيه كان قطعة ولذلك من شق اخلشبة يقال فرقها فرقا 

األشخاص حقيقة إال أنا خصصناها يف هذه اآلية بالثالثة  وإذا كان كذلك فالفرقة يف اللغة تقع على كل واحد من
  حىت ميكن خروج الطائفة عنها فوجب أن تبقى حقيقة يف الثالثة 

  قوله أصحاب الشافعي رضي اهللا عنه فرقة واحدة 
قلنا ذلك ألهنم حبسب املذهب امتازوا عن غريهم فألجل هذا االفتراق مسوا فرقة واحدة أما حبسب الشخص فهم 

   فرق
  قوله إن اهللا تعاىل أوجب على كل فرقة أن خترج منها 

  طائفة للتفقه وال جيب ذلك على كل ثالثة 
  قلنا ترك العمل به يف حق هذا احلكم فيبقى معموال به يف الباقي 
  قوله مل ال جيوز أن يكون املراد أن ينذر جمموع الطوائف قومهم 

جيوز أن يقال فالن رجع إىل ذلك املوضع إال بعد أن كان فيه ومعلوم قلنا هذا باطل لقوله إذا رجعوا إليهم ألنه ال 
أن الطائفة من كل فرقة ما كانت يف غري تلك الفرقة وال ميكن أن يقال كل طائفة ترجع إىل كل الفرق بل إمنا ميكن 

  رجوعها إىل فرقتها اخلاصة 
  قوله الضمري يف قوله ولينذروا ليس ضمري الواحد واإلثنني 

  ا ال يضرنا ألنه تعاىل قابل جمموع الطوائف مبجموع القوم فيتوزع البعض على البعض قلنا هذ
  قوله مل قلت إنه يدل على وجوب الترك بذلك اخلرب 



  قلنا ملا تقدم 
  قوله جيب عليه الترك يف احلال ليستفىت إن كان عاميا وليتأمل إن كان جمتهدا 

على الفعل إال بعد أن يعلم أوال جواز ذلك الفعل من جهة املفيت ومىت  قلنا هذا باطل ألن العامي ال جيوز له اإلقدام
  علم الفتوى مل جيب عليه االستفتاء مرة أخرى 

وأما اجملتهد فإن كان خرب الواحد حجة عليه فهو املطلوب وإن مل يكن دليال مل جيب عليه التوقف النعقاد اإلمجاع 
  ما ثبت له جواز فعله بدليل متقدم على أن الذي ال يكون دليال ال مينعه عن فعل 

  املسلك الثاين 
لو وجب يف خرب الواحد أن ال يقبل ملا كان كون خرب الفاسق غري مقبول معلال بكونه فاسقا لكنه معلل به فلم جيب 

  يف خرب 

  الواحد أن ال يقبل فإذا مل جيب أن ال يقبل جاز قبوله يف اجلملة وهو املقصود 
  لراوي الواحد واحدا أمر الزم لشخصه املعني مينع خلوه عنه عقال بيان املالزمة أن كون ا

وأما كونه فاسقا فهو وصف عرضي يطرى ويزول واذا اجتمع يف احملل وصفان أحدمها الزم واآلخر عرضي مفارق 
 وكان كل واحد منهما مستقال باقتضاء احلكم كان احلكم ال حمالة مضافا إىل الالزم ألنه كان حاصال قبل حصول

  املفارق وموجبا لذلك احلكم وحني جاء املفارق كان ذلك احلكم حاصال بسبب ذلك الالزم وحتصيل احلاصل مرة 

  أخرى حمال فيستحيل إسناد ذلك احلكم إىل ذلك املفارق 
مثاله يستحيل أن يقال امليت ال يكتب لعدم الدواة والقلم عنده ألن املوت ملا كان وصفا الزما مستقال بامتناع 

  ر الكتابة عنه مل جيز تعليل امتناع الكتابة بالوصف العرضي وهو عدم الدواة والقلم صدو
وإمنا قلنا إنه معلل به لقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أمر بالتثبت مرتبا على كونه فاسقا 

ه االشتقاق وال شك يف أن الفسق يناسب واحلكم املرتب على الوصف املشتق املناسب يقتضي كونه معلال مبا من
عدم القبول فثبت مبا ذكرنا أن خرب الواحد لو وجب أن ال يقبل المتنع تعليل أن ال يقبل خرب الفاسق بكونه فاسقا 

  وثبت أنه معلل به فخرب الواحد ال جيب أن ال يقبل فهو إذن مقبول يف اجلملة 
  ه تعاىل ومن الناس من متسك باآلية على وجه آخر وهو أن

أمر بالتثبت بشرط أن يكون اخلرب صادرا عن الفاسق واملشروط بالشيء عدم عند عدم الشرط فوجب أن ال جيب 
التثبت إذا مل يوجد جميء الفاسق فإذا جاء غري الفاسق ومل يتثبت فإما أن جيزم بالرد وهو باطل وإال كان خرب العدل 

  يجب القبول وهو املطلوب أسوأ حاال من خرب الفاسق وهو باطل باإلمجاع ف
  املسلك الثالث 

السنة املتواترة وهو ما روي أنه صلى اهللا عليه و سلم كان يبعث رسله إىل القبائل لتعليم األحكام مع أن كل واحد 
  من أولئك الرسل ما كانوا بالغني حد التواتر 

  إىل القبائل للفتوى أو لرواية اخلرب واعترض أبو احلسني البصري على هذه الداللة بسؤال واقع فقال كان يبعثهم 

  األول مسلم والثاين ممنوع 
  بيانه 



أن العوام يف القبائل كانوا أكثر من اجملتهدين فكانت حاجتهم إىل الفتوى أشد من حاجتهم إىل من يروى هلم اخلرب 
  ليحتجوا به 

  هذا اإلحتمال ليتم االستدالل  وباجلملة هب أن هذا االحتمال ليس أظهر لكن ال بد من قيام الداللة على قطع

  املسلك الرابع اإلمجاع 
  العمل خبرب الواحد الذي ال يقطع بصحته جممع عليه بني الصحابة فيكون العمل به حقا 

إمنا قلنا إنه جممع عليه بني الصحابة ألن بعض الصحابة عمل باخلرب الذي ال يقطع بصحته ومل ينقل عن أحد منهم 
  يقتضي حصول اإلمجاع إنكار على فاعله وذلك 

  وإمنا قلنا إن بعض الصحابة عمل به لوجهني 
  األول 

وهو أنه روى بالتواتر أن يوم السقيفة ملا احتج أبو بكر رضي اهللا عنه على األنصار بقوله عليه الصالة و السالم 
  منكم األئمة من قريش مع أنه خمصص لعموم قوله تعاىل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأوىل األمر 

قبلوه ومل ينكر عليه أحد ومل يقل له أحد كيف حتتج علينا خبرب ال نقطع بصحته فلما مل يقل أحد منهم ذلك علمنا أن 
  ذلك كان كاألصل املقرر عندهم 

  الثاين 
االستدالل بأمور ال ندعي التواتر يف كل واحد منها بل يف جمموعها وتقريره أن نبني أن الصحابة عملوا على وفق 

  الواحد مث نبني أهنم إمنا عملوا به ال بغريه  خرب
  أما املقام األول فبيانه من وجوه 

  األول 
  رجوع الصحابة إىل خرب الصديق يف قوله عليه الصالة و السالم األنبياء يدفنون حيث ميوتون ويف قوله 

  األئمة من قريش ويف قوله حنن معاشر األنبياء ال نورث 
  لزكوات ومقاديرها وإىل كتابه يف معرفة نصب ا

  الثاين روي أن أبا بكر رضي اهللا عنه رجع يف توريث اجلدة إىل خرب املغرية بن شعبة وحممد بن مسلمة 
  ونقل عنه أيضا أنه قضى بقضية بني أثنني فأخربه بالل أنه عليه الصالة و السالم قضى فيها خبالف قضاءه فرجع اليه 

  الثالث 
عل يف األصابع نصف الدية ويفصل بينها فيجعل يف اخلنصر ستة ويف البصر تسعة روي أن عمر رضي اهللا عنه كان جي

ويف الوسطى والسبابة عشرة عشرة ويف األهبام مخسة عشر فلما روي له يف كتاب عمرو بن حزم أن يف كل أصبع 
  عشرة رجع عن رأيه 

  الرابع 
سلم يف اجلنني شيئا فقام إليه محل بن مالك فأخربه وقال يف اجلنني رحم اله امرأ مسع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  بأن الرسول عليه الصالة و السالم قضى فيه بغرة فقال عمر لو مل نسمع هذا لقضينا فيه بغريه 



  اخلامس 
أنه كان ال يرى ثوريث املرأة من دية زوجها فأخربه الضحاك أنه عليه الصالة و السالم كتب إليه أن يورث امرأة 

  يب من دية زوجها فرجع إليه أشيم الضبا
  السادس 

تظاهرت الرواية أن عمر قال يف اجملوس ما أدري ما أصنع هبم فقال عبد الرمحن بن عوف أشهد أين مسعت رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول سنوا هبم سنة أهل 

  الكتاب فأخذ منهم اجلزية وأقرهم على دينهم 
  السابع 

  د الطاعون خبرب عبد الرمحن أنه ترك العمل برأيه يف بال
  الثامن 

روي عن عثمان أنه رجع إىل قول فريعة بنت مالك أخت أيب سعيد اخلدري حني قالت جئت إىل رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم أستأذنه بعد وفاة زوجي يف موضع العدة 

  فقال صلى اهللا عليه و سلم امكثي يف بيتك حىت تنقضي عدتك 

روج لالستفتاء فأخذ عثمان بروايتها يف احلال و يف أن املتويف عنها زوجها تعتد يف منزل الزوج ومل ينكر عليها اخل
  وال خترج ليال وخترج هنارا إن مل يكن هلا من يقوم بأحواهلا 

  التاسع 
  اشتهر عن علي رضي اهللا عنه أنه كان حيلف الراوي وقبل رواية أيب بكر رضي اهللا عنه من غري حلف 

  رواية املقداد بن األسود يف حكم املذي وأيضا قبل 

  العاشر 
  رجوع اجلماهري إىل قوم عائشة رضي اهللا عنها يف وجوب الغسل من التقاء اخلتانني 

  احلادي عشر 
  رجوع الصحابة يف الربا إىل خرب أيب سعيد 

  الثاين عشر 
ديج هنيه عليه الصالة و السالم عن قال ابن عمر كنا خنابر أربعني سنة وال نرى به بأسا حىت روى لنا رافع بن خ

  املخابرة 

  الثالث عشر 
قال أنس كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأيب بن كعب إذا أتانا آت فقال حرمت اخلمر فقال أبو طلحة قم يا 

  أنس إىل هذه اجلرار فاكسرها فقمت فكسرهتا 
  الرابع عشر 

   اشتهر عمل أهل قباء يف التحول عن القبلة خبرب الواحد



  اخلامس عشر 
قيل البن عباس رضي اهللا عنهما إن فالن يزعم أن موسى صاحب اخلضر ليس موسى بين اسرائيل فقال ابن عباس 
كذب عدو اهللا أخربين أيب بن كعب قال خطب بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وذكر موسى واخلضر بشيء 

  يدل على أن موسى صاحب اخلضر هو موسى بين اسرائيل 
  ادس عشر الس

  عن أيب الدرداء أنه ملا باع معاوية شيئا من أواين 

الذهب والفضة بأكثر من وزهنا قال أبو الدرداء مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهى عنه فقال معاوية ال 
 عن رأيه أرى به بأسا فقال أبو الدرداء من يعذرين من معاوية أخربه عن الرسول عليه الصالة و السالم وهو خيربين

  ال أساكنك بأرض أبدا 
فهذه األخبار قطرة من حبر هذا الباب ومن طالع كتب األخبار وجد فيها من هذا اجلنس ما ال حد له وال حصر 
وكل واحد منها وإن مل يكن متواترا لكن القدر املشترك فيه بني الكل وهو العمل على وفق اخلرب الذي ال تعلم 

  صحته معلوم فصار ذلك 

  را يف املعىن متوات
  و أما املقام الثاين 

  وهو أهنم امنا عملوا على وفق هذه األخبار ألجلها فبيانه من وجهني 
  األول 

لو مل يعلموا ألجلها بل ألمر آخر إما الجتهاد جتدد هلم أو ذكروا شيئا مسعوه من الرسول عليه الصالة و السالم 
  لوجب من جهة العادة والدين أن يظهروا ذلك 

لعادة فألن اجلمع العظيم إذا اشتد اهتمامهم بأمر قد التبس مث زال اللبس عنهم فيه لدليل مسعوه أو لرأي حدث أما ا
فيه فإنه ال بد هلم من إظهار ذلك الدليل واالستبشار بسبب الظفر به والتعجب من ذهاب ذلك عليهم فإن جاز يف 

  الواحد أن ال يظهر له ذلك مل جيز يف الكل 
  ن سكوهتم عن ذكر ذلك الدليل وعملهم أما الدين فأل

عند اخلرب مبوجبه يوهم أهنم عملوا ألجله كما يدل عملهم مبوجب اية مسعوها على أهنم عملوا ألجلها وايهام الباطل 
  غري جائز 

كما أنه لو قال هلم قائل احكموا يف هذه املسألة مبجرد شهويت فتذكروا عند ذلك خربا مسعوه من الرسول صلى اهللا 
  عليه و سلم فإنه ال حيسن من جهة الدين أن ال يبينوا أهنم إمنا حكموا لذلك الدليل ال لشهوة ذلك القائل 

  الثاين 
أن طلب أيب بكر من املغرية رضي اهللا عنهما شاهدا يف إرث اجلدة دليل على أنه كان يرى أن احلكم متعلق 

  بروايتهما 
  ذا لقضينا فيه برأينا وترك رأيه يف دية األصابع باخلرب الذي مسعه وألن عمر رضي اهللا عنه قال يف اجلنني لوال ه

  وصرح ابن عمر برجوعهم عن املخابرة خبرب رافع 



  وصرحوا بأهنم رجعوا إىل وجوب الغسل بالتقاء اخلتانني ألجل قول عائشة رضي اهللا عنها 
  قه فثبت مبجموع هذين املقامني أن بعض الصحابة عمل باخلرب الذي مل يعلم صد

وأما بيان املقدمتني الباقيتني وهو أنه مل يظهر من أحد منهم اإلنكار وأنه مىت كان كذلك انعقد اإلمجاع فتقريره سيأيت 
  إن شاء اهللا تعاىل يف مسألة القياس 

  فإن قيل ال نسلم عمل بعض الصحابة على وفق اخلرب الذي مل تعلم صحته 
الضرورة ال خيتص هبا البعض مع املشاركة يف طريقها واإلمامية وكل أما دعوى الضرورة فممنوعة قال املرتضى إن 

خمالف يف خرب الواحد من النظام ومجاعة من شيوخ املتكلمني خيالفوهنم فيما ادعوا فيه الضرورة مع االختالط بأهل 
  ثله األخبار ويقسمون على اهنم ال يعلمون ذلك وال يظنونه فإن كذبتموهم فعلتم ما ال حيسن وكلموكم مب

وأما االستدالل فضعيف ألن الروايات اليت ذكرمتوها وإن بلغت املائة واملائتني فهي غري بالغة إىل حد التواتر فال 
  تفيد العلم ويرجع حاصله إىل إثبات خرب الواحد خبرب الواحد 

ا مسعوا تلك األخبار سلمنا صحة هذه الروايات لكن ال نسلم أهنم عملوا بتلك األخبار ومل ال جيوز أن يقال إهنم مل
  تذكروا دليال دهلم على تلك األحكام 

قوله لو كان كذلك لوجب إظهاره من جهة الدين والعادة قلنا ال نزاع يف أن ما ذكرمتوه هو االحتمال األظهر لكن 
  القطع بوجوبه على كل حال ممنوع واملسألة قطعية فال جيوز بناؤها على مقدمة ظنية 

هبذه األخبار لكن ال نسلم سكوت الكل عن اإلنكار فما الدليل عليه مث نقول إهنم  سلمنا عمل بعض الصحابة
  أنكروه يف صور 

  احداها 
  توقف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن قوبل خرب ذي اليدين إىل أن شهد له أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما 

  وثانيها 
  حممد بن مسلمة رد أيب بكر خرب املغرية يف توريث اجلدة حىت أخربه 

  وثالثها 
رد أبو بكر وعمر خرب عثمان فيما رواه من إذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف رد احلكم بن أيب العاص حىت 

  طالباه مبن يشهد 

  معه به 
  ورابعها 

  رد عمر رضي اهللا عنه خرب أيب موسى األشعري 

  حىت شهد له أبو سعيد اخلدري 
  وخامسها 

  بنت قيس رد عمر خرب فاطمة 



  وسادسها 
  رد علي خرب أيب سنان األشجعي يف قصة بروع بنت واشق 

  وأيضا 
  فقد ظهر عنه حتليف الرواة 

  وسابعها 
  رد عائشة خرب بن عمر يف تعذيب امليت ببكاء أهله عليه 

  وثامنها 
اع إذا صدر عن أن عمر منع أبا هريرة من الرواية سلمنا سكوهتم عن اإلنكار لكن السكوت إمنا يدل على اإلمج

  الرضا فلم قلت إن األمر كذلك بل ها هنا احتماالت أخر سوى الرضا من التقية واخلوف 
سلمنا إمجاعهم على قبول اخلرب الذي ال يعلم صحته لكن دل على أهنم قبلوا مجيع أنواع اخلرب الذي يكون كذلك 

  أو على أهنم قبلوه يف اجلملة 
  واألول ظاهر الفساد 

  يف غرضكم ألهنم ملا اتفقوا على قبول نوع والثاين يقدح 

من انواع اخلرب الذي ال تعلم صحته مل يلزم من إمجاعهم على قبول ذلك النوع إمجاعهم على قبول سائر األنواع 
الحتمال أن يأمر اهللا تعاىل بالعمل بذلك النوع دون النوع اآلخر مث إنه ملا مل ينقل إلينا ذلك النوع الذي أمجعوا على 

  له مل يعرف ذلك النوع قبو
فإذن ال نوع من أنواع خرب الواحد إال وال يدري أنه هل هو ذلك النوع الذي أمجعوا على قبوله أو غريه وإذا كان 

  كذلك وجب التوقف يف الكل 
  سلمنا أن النوع الذي أمجعوا على العمل به معلوم فلم قلت إنه ملا جاز هلم العمل خبرب الواحد جاز لنا 

  بيانه 
ن الصحابة كانوا قد شاهدوا الرسول عليه الصالة و السالم وعرفوا جماري كالمه ومناهج أموره وإشاراته وعرفوا أ

  أحوال أولئك الرواة يف العدالة وعدمها يف األفعال املوجبة للعدالة واألفعال املنافية هلا 

مل يشاهد النيب صلى اهللا عليه و  وإذا كان كذلك كان ظنهم بصدق تلك األخبار وعدالة الرواة أقوى من ظن من
سلم ألبته وال مسع كالمه ومل يشاهد حال أولئك الرواة فلم يعرف عدالتهم وال فسقهم إال بالروايات املتباعدة 

  والوسائط الكثرية 
وإذا كان كذلك فلم قلت إن انعقاد اإلمجاع على قبول اخلرب الذي ال يقطع بصحته عند حصول الظن القوي يف 

  جب قبوله عندما ال حيصل ذلك الظن القوي صحته يو
  فإن قلت إن كل من قال بقبول بعض هذه األنواع يف بعض األزمنة قال بقبوله يف كل نوع ويف كل زمان 

قلت هذه احلجة إمنا تنفع يف زمان التابعني وقد بينا يف أول باب اإلمجاع أنه ال سبيل إىل القطع هبذا اإلمجاع لكثرة 
  م يف الشرق والغرب املسلمني وتفرقه



  واجلواب 
  إما دعوى الضرورة فلما مر تقريرها من أنه نقل إلينا بالتواتر 

حضور أيب بكر مع األنصار يوم السقيفة ومتسكه عليهم بقوله عليه الصالة و السالم األئمة من قريش ومل ينكر عليه 
  أحد 

 واإلمامية ينكرون ذلك ويقسمون باهللا إهنم ال جيدون فأما قول املرتضى إن النظام ومجعا من شيوخ املعتزلة والقاشاين
  علما وال ظنا 

قلنا رواية املذاهب ال جتوز بالتشهي واليمني والنظام ما أنكر ذلك بل سلم إال أنه قال إمجاع الصحابة ليس حبجة 
  على ما حكيناه قبل ذلك وكذا قول سائر شيوخ املعتزلة 

ن كثرة الشيعة يف قدمي الزمان ما كانت إال منهم فهم ال يعولون يف أصول وأما اإلمامية فاألخباريون منهم مع أ
  الدين فضال عن فروعه إال على األخبار اليت يرووهنا 

  عن أئمتهم 
وأما األصوليون فأبو جعفر الطوسي وافقنا على ذلك فلم يبق ممن ينكر العلم هذا إال املرتضى مع قليل من أتباعه 

  ا اجلمع على املكابرة يف الضروريات فال يستبعد اتفاق مثل هذ
ومما حيقق ذلك أنه قال إهنم يقسمون باهللا على أهنم ال يعلمون بل ال يظنون وحنن نعلم بالضرورة أن هذه الروايات 

  وإن تقاصرت عن العلم إال أهنا ما تقاصرت عن الظن فعلمنا أن غرض املرتضى مما ذكر حمض املكابرة 
  إهنم عند مساع هذه األخبار تذكروا دليال آخر قوله مل ال جيوز أن يقال 

  قلنا ملا ذكرنا أن الدين والعادة يوجبان إظهار ذلك الدليل 
  قوله ما الدليل عليه 

  قلنا الرجوع فيه إىل العرف فإنا نعلم بالضرورة أن اجلمع العظيم إذا اشتبه عليهم أمر من األمور مث أهنم عند 

كروا شيئا اخر هو الدليل حقيقة فإنه يستحيل اتفاقهم بأسرهم على السكوت عن مساع شيء يوهم أنه هو الدليل تذ
  ذكر ذلك الدليل ورفع ذلك الوهم الباطل قوله من الصحابة من رد خرب الواحد قلنا اجلواب عنه من وجهني 

  األول 
د من التوفيق وما ذاك إال أن أن الذين نقلتم عنهم أهنم مل يقبلوا خرب الواحد هم الذين نقلنا عنهم أهنم قبلوا فال ب

  يقال إهنم قبلوا خرب الواحد إذا كان مع شرائط خمصوصة وردوها عند عدم تلك الشرائط 
  الثاين 

أن الروايات اليت ذكرمتوها كما دلت على ردهم خرب الواحد دلت على قبوهلم خرب اإلثنني والثالثة وحنن مل ندع يف 
  طع بصحته هذا املقام إال قبول اخلرب الذي ال تق

  فأما األسئلة الثالثة األخرية فاجلواب عنها سيأيت يف مسألة القياس إن شاء اهللا تعاىل 
  املسلك اخلامس القياس 

أمجعوا على أن اخلرب الذي ال يقطع بصحته مقبول يف الفتوى والشهادات فوجب أن يكون مقبوال يف الروايات 
ة املظنونة بل الروايات أوىل بالقبول من الفتوى ألن الفتوى ال جتوز واجلامع حتصيل املصلحة املظنونة أو دفع املفسد



إال إذا مسع املفيت دليل ذلك احلكم وعرف كيفية االستدالل به وذلك دقيق صعب يغلط فيه األكثرون أما الرواية 
واحد فألن تكون فال حيتاج فيها إال إىل السماع فإذن الرواية أحد أجزاء الفتوى فإذا كانت الفتوى مقبولة من ال

  الرواية مقبولة كان أوىل فإن قيل هذا قياس وأنه ال يفيد اليقني على ما تقدم 

  مث نقول الفرق بني الفتوى والشهادة وقبول خرب الواحد من وجهني 
  األول 

وهو أن العمل خبرب الواحد يقتضي صريورة ذلك احلكم شرعا عاما يف حق كل الناس والعمل بالشهادة والفتوى 
س كذلك وال يلزم من جتويز العمل بالظن الذي قد خيطيء وقد يصيب يف حق الواحد جتويز العمل به يف حق لي

  عامة اخللق 
  الثاين 

العمل بالفتوى ضروري ألنه ال ميكن تكليف كل واحد يف كل واقعة باالجتهاد وكذا الشهادة ضرورية يف الشرع 
 الواحد فغري ضروري ألنا إن وجدنا يف املسألة دليال قاطعا عملنا به أما العمل خبرب( ) ألجل متييز احملق عن الباطل 

  وإال رجعنا إىل الرباءة األصلية 

  وال يلزم من جواز العمل بالظن عند الضرورة جواز العمل به ال عند الضرورة وأنه قياس فاسد 
  واجلواب 

إنه أمر لكل باتباع الظن وأما الفرق الثاين أما السؤال األول فحق وأما الفرق األول فملغي بشرعية أصل الفتوى ف
  فضعيف ألنه ال ضرورة يف الرجوع إىل الشهادة والفتوى إلمكان الرجوع إىل الرباءة األصلية 

  املسلك السادس دليل العقل 
  وهو أن العمل خبرب الواحد يقتضي دفع ضرر مظنون فكان العمل به واجبا 

  بيان املقدمة األوىل 
إذا أخرب عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم أنه أمر هبذا الفعل حصل ظن أنه وجد األمر وعندنا ان الراوي العدل 

مقدمة يقينية أن خمالفة األمر سبب الستحاق العقاب فحينئذ حيصل من ذلك الظن وذلك العلم ظن أنا لو تركنا 
والتجويز املرجوح فإما أن  قوله لصرنا مستحقني للعقاب فوجب أن جيب العمل به ألنه إذا حصل الظن الراجح

جيب العمل هبما وهو حمال أو جيب تركهما وهو حمال أو جيب ترجح املرجوح على الراجح وهو باطل بضرورة 
العقل او ترجيح الراجح على املرجوح وحينئذ يكون العمل مبقتضى خرب الواحد واجبا واعلم أن هذه الطريقة 

  يتمسك هبا يف مسألة القياس ونستقصي 

م فيها سؤاال وجوابا إن شاء اهللا تعاىل وأما املنكرون فمنهم من عول على العقل ومنهم من عول على النقل أما الكال
  العقل فمن وجوه 

  أحدها 
لو جاز أن يقول اهللا تعاىل مهما غلب على ظنكم صدق الراوي فاعملوا مبقتضى خربه جاز أن يقول اهللا تعاىل أيضا 

ي للرسالة فاقبلوا شرعه وأحكامه ألنا يف كلتا الصورتني نكون عاملني بدليل مهما غلب على ظنكم صذق املدع
  قاطع وهو إجياب اهللا تعاىل علينا العمل بالظن أو إجياب العقل علينا ذلك وملا مل جيز ذلك هناك فكذا ها هنا 



  وثانيها 
  يف معرفة اهللا تعاىل بالظن  لو جاز التعبد بأخبار اآلحاد يف الفروع جلاز التعبد هبا يف األصول حىت يكتفي

  وثالثها 
الشرعيات مصاحل واخلرب الذي جيوز كذبه ال ميكن التعويل عليه يف حتصيل املصاحل فإن قلت مل ال جيوز أن تكون 

  املصلحة هي إيقاع ذلك الفعل املظنون قلت كون الفعل مصلحة إما أن يكون بسبب ذلك الظن أوال بسببة 
  واألول باطل 
أن يوثر ظننا يف صريورة ما ليس مبصلحة مصلحة جلاز أن يؤثر ظننا مبجرد التشهي يف ذلك حىت حيسن  ألنه لو جاز

  من اهللا تعاىل أن يقول أطلقت لك يف أن حتكم مبجرد التشهي من غري دليل وال أمارة ومعلوم أنه باطل 
  وأما الثاين فنقول 

ن الظن مطابقا وأن ال يكون فيكون اإلذن يف العمل إذا كان كون الفعل مصلحة ليس تابعا لظننا فيجوز أن يكو
  بالظن إذنا يف فعل ما ال جيوز فعله وأنه غري جائز 

وأما املعولون على النقل فقد متسكوا بقوله تعاىل وال تقف ما ليس لك به علم وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون إن 
  الظن ال يغين من احلق شيئا 
   واجلواب عن الوجوه العقلية

أهنا منقوضة بالعمل بالظن يف الفتوى والشهادة واألمور الدنيوية فان من أخرب أن هذا الطعام مسموم و حصل ظن 
  صدقه فإنه ال جيوز تناوله مث إنا نطالبهم فيها باجلامع العقلي اليقيين مث ببيان امتناع اجلامع 

  وأيضا 
  ربة والعالجات واألسفار واألرباح ينتقض بتعويل أهل العامل على الظن يف أمر األغذية واألش

  وأما التمسك باآليات فسيأيت اجلواب عنها يف القياس إن شاء اهللا 

  الباب الثاين 
  يف شرائط العمل هبذه األخبار 

  وهذه الشرائط إما أن تكون معتربة يف املخرب أو املخرب عنه أو اخلرب 
  القسم األول 

  يف املخرب وهو مرتب على فصول ثالثة 
  ل األول الفص

يف األمور اليت جيب وجودها حىت حيل للسامع أن يقبل روايته والضابط فيه كونه حبيث يكون اعتقاد صدقه راجحا 
  على اعقاد كذبه مث نقول تلك األمور مخسة 

  األول 
  أن يكون عاقال فإن اجملنون والصيب غري املميز ال ميكنه الضبط واالحتراز عن اخللل 



  والثاين 
  فا وفيه مسألتان أن يكون مكل
  املسألة األول 

  رواية الصيب غري مقبولة لثالثة أوجه 
  األول 

  أن رواية الفاسق ال تقبل فأوىل أن ال تقبل رواية الصيب فإن الفاسق خياف اهللا تعاىل والصيب ال خياف اهللا تعاىل ألبتة 
  الثاين 

  دنيوية أنه ال حيصل الظن بقوله فال جيوز العمل به كاخلرب عن األمور ال
  الثالث 

  الصيب إن مل يكن مميزا ال ميكنه االحتراز عن اخللل وإن 

كان مميزا علم أنه غري مكلف فال حيترز عن الكذب فإن قلت أليس يقبل قوله يف إخباره عن كونه متطهرا حىت جيوز 
  االقتداء به يف الصالة قلت ذلك ألن صحة صالة املأموم غري موقوفة على صحة صالة اإلمام 

  املسألة الثانية 
  إذا كان صبيا عند التحمل بالغا عند الرواية قبلت روايته لوجوه أربعة 

  األول 
  إمجاع الصحابه فإهنم قبلوا رواية ابن عباس وابن الزبري 

  والنعمان بن بشري رضي اهللا عنهم من غري فرق بني ما حتملوه قبل البلوغ أو بعده 
  الثاين 

  ن جمالس الرواية إمجاع الكل على إحضار الصبيا
  الثالث 

  أن إقدامه على الرواية عند الكرب يدل ظاهرا على ضبطه للحديث الذي مسعه حال الصغر 
  الرابع 

  أمجعنا على أنه تقبل منه الشهادة اليت حتملها حال الصغر فكذا الرواية 
  واجلامع أنه حال األداء مسلم عاقل بالغ حيترز من الكذب 

  الشرط الثالث 
  مسلما وفيه مسألتان أن يكون 

  املسألة األوىل 
الكافر الذي ال يكون من أهل القبلة أمجعت األمة على أنه ال تقبل روايته سواء علم من دينه املبالغة يف االحتراز عن 

  الكذب أو مل يعلم 
  املسألة الثانية 



ه إن كان مذهبه جواز الكذب مل املخالف من أهل القبلة إذا كفرناه كاجملسم وغريه هل تقبل روايته أم ال احلق أن
  تقبل روايته وإال قبلناها وهو قول أىب احلسني البصري وقال القاضي أبو بكر والقاضي عبد اجلبار ال تقبل روايتهم 

  لنا 
أن املقتضي للعمل به قائم وال معارض فوجب العمل به بيان أن املقتضي قائم أن اعتقاده حترمي الكذب يزجره عن 

فيحصل ظن صدقه فيجب العمل به على ما بيناه وبيان أنه ال معارض أهنم أمجعوا على أن الكافر الذي اإلقدام عليه 
  ليس من أهل القبلة ال تقبل روايته وذلك الكفر منتف ها هنا 

  واحتج أبو احلسني 
إكفارهم بأن كثريا من أصحاب احلديث قبلوا أخبار سلفنا كاحلسن وقتادة وعمرو بن عبيد مع علمهم مبذهبهم و

  من يقول بقوهلم 

  واحتج املخالف بالنص والقياس 
أما النص فقوله تعاىل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أمر بالتثبت عند نبأ الفاسق وهذا كافر فوجب التثبت عند خربه 

مع أن قبول وأما القياس فأمجعنا على أن الكافر الذي ال يكون من أهل القبلة ال تقبل روايته فكذا هذا الكافر واجلا
الرواية تنفيذ لقوله على كل املسلمني وهو منصب شريف والكفر يقتضي اإلذالل وبينهما منافاة أقصى ما يف الباب 
أن يقال هذا الكافر جاهل بكونه كافرا لكنه ال يصلح عذرا ألنه ضم إىل كفره جهال اخر وذلك ال يوجب رجحان 

  حاله على الكافر األصلي 
  واجلواب عن األول 

  ن اسم الفاسق يف عرف الشرع خمتص باملسلم أ

  املقدم على الكبرية 
  وعن الثاين 

  الفرق بني املوضعني أن كفر اخلارج عن امللة أعظم من 

  كفر صاحب التأويل فقد رأينا الشرع فرق بينهما يف أمور كثرية مع ظهور الفرق ال جيوز اجلمع 
  الشرط الرابع 

حتمل على مالزمة التقوى واملروءة مجيعا حىت حتصل ثقة النفس بصدقه ويعترب العدالة وهي هيئة راسخة يف النفس 
فيها االجتناب عن الكبائر وعن بعض الصغائر كالتطفيف يف احلبة وسرقة باقة من البقل وعن املباحاث القادحة يف 

فيه أن كل ما ال يؤمن املروءة كاألكل يف الطريق والبول يف الشارع وصحبة األراذل واإلفراط يف املزاح والضابط 
  معه جرأته على الكذب ترد به الرواية وما ال فال ويتفرع على هذا نوعان من الكالم 

  النوع األول يف أحكام العدالة 
  وفيه مسائل 

  املسألة األوىل 
قا إما أن الفاسق اذا أقدم على الفسق فإن علم كونه فسقا مل تقبل روايته باإلمجاع وإن مل يعلم كونه فسقا فكونه فاس



يكون مظنونا أو مقطوعا فإن كان مظنونا قبلت روايته باالتفاق قال الشافعي رضي اهللا عنه أقبل شهادة احلنفي 
  وأحده إذا شرب 

النبيذ وإن كان مقطوعا به قبلت روايته أيضا قال الشافعي رضي اهللا عنه أقبل رواية أهل األهواء إال اخلطابية من 
  دة بالزور ملوافقيهم الرافضة ألهنم يرون الشها

  وقال القاضي أبو بكر ال تقبل 
  لنا 

  أن ظن صدقه راجح والعمل هبذا الظن واجب واملعارض 

  اجملمع عليه منتف فوجب العمل به 
  واحتج اخلصم 

بأن منصب الرواية ال يليق بالفاسق أقصى ما يف الباب أنه جهل فسقه ولكن جهله بفسقه فسق آخر فإذا منع أحد 
  من قبول الرواية فالفسقان أوىل بذلك املنع الفسقني 
  واجلواب 

  أنه إذا علم كونه فسقا دل إقدامه عليه على اجترائه على املعصية خبالف ما إذا مل يعلم ذلك 
  املسألة الثانية 

املخالف الذي ال نكفره ولكن ظهر عناده ال تقبل روايته ألن املعاند يكذب مع علمه بكونه كذبا وذلك يقتضي 
  أته على الكذب فوجب أن ال تقبل روايته جر

املسألة الثالة قال الشافعي رضي اهللا عنه رواية اجملهول غري مقبولة بل ال بد فيه من خربة ظاهرة والبحث عن سريته 
  وسريرته وقال أبو حنيفة رمحة اهللا وأصحابه يكفي يف قبول الرواية اإلسالم بشرط سالمة الظاهر عن 

  الفسق 

  لنا أوجه 
  ألول ا

الدليل ينفي العمل خبرب الواحد لقوله تعاىل إن الظن ال يغين من احلق شيئا خالفناه يف حق من اختربناه ألن الظن 
  هناك أقوى فيبقى يف اجملهول على األصل 

  الثاين 
  الدليل ينفي جواز العمل خبرب الواحد إال إذا قطعنا بأن 

ننا أنه ليس بفاسق بسبب كثرة االختبار فيبقى فيما عداه على الراوي ليس بفاسق ترك العمل به فيما غلب على ظ
  األصل 

  بيان الثاين 



أن عدم الفسق شرط جواز الرواية فوجب أن يكون العلم به شرطا جلواز الرواية وإمنا قلنا إن عدم الفسق شرط 
اية الفاسق وإمنا قلنا إن عدم جواز الرواية لقوله تعاىل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وهو صريح يف املنع من قبول رو

  الفسق ملا كان شرطا جلواز الرواية وجب ان يكون العلم به شرطا جلواز الرواية ألن اجلهل بالشرط 

  يوجب اجلهل باملشروط 
  وبيان الفارق 

 يفد أن العدالة أمر كامن يف الباطن ال اطالع عليه حقيقة بل املمكن فيه االستدالل باألفعال الظاهرة وذلك وإن مل
العلم لكنه يفيد الظن مث الظن احلاصل بعد طول االختبار أقوى من الظن احلاصل قبله وإذا كان كذلك مل يلزم من 

  خمالفة الدليل عند وجود املعارض القوي خمالفته عند وجود املعارض الضعيف 
  الثالث 

من الشهادة ال جرم اعترب يف قبول  أمجعنا على أنه ملا كان الصبا والرق والكفر وكونه حمدودا يف القذف مانعا
  الشهادة العلم بعدم هذه األشياء ظاهرا فوجب أن يكون األمر كذلك 

  يف العدالة واجلامع االحتراز عن املفسدة احملتملة 
  الرابع 

إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم على رد رواية اجملهول رد عمر رضي اهللا عنه خرب فاطمة بنت قيس وقال كيف نقبل 
امرأة ال ندري أصدقت أم كذبت ورد علي رضي اهللا عنه خرب األشجعي يف املفوضة وكان علي بن أيب طالب  قول

  رضي اهللا عنه حيلف الراوي مث إن أحدا من الصحابة ما أظهر اإلنكار على ردهم وذلك يقتضي حصول اإلمجاع 
  و احتج املخالف بأمور 

  أحدها 
  املذكى ويف  أنه يقبل قول املسلم يف كون اللحم حلم

كون املاء يف احلمام طاهرا ويف كون اجلارية املبيعة رقيقة ويف كون املرأة غري مزوجة وال معتدة ويف كونه على 
  الوضوء إذا أم الناس ويف إخباره لألعمى عن القبلة فكذا ها هنا 

  وثانيها 
  وما عرفوهم بالفسق  أن الصحابة قبلت قول العبيد والصبيان والنسوان ألهنم عرفوهم ال باالسالم

  وثالثها 
  أنه عليه الصالة و السالم قبل شهادة األعرايب على رؤية اهلالل مع أنه مل يظهر منه إال اإلسالم 

  ورابعها 
  قوله تعاىل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا واملعلق على شرط عدم عند عدم الشرط فما مل يعلم فسقه مل جيب التثبت 

  واجلواب عن األول 
لتم إنه ملا قبل قول اجملهول يف تلك الصور قبل قوله يف الرواية والفرق أن منصب الرواية أعلى من تلك املناصب مل ق

  فإن ألغوا هذه الزيادة بإمياء قوله عليه الصالة و السالم حنن حنكم بالظاهر قلنا ترك العمل هبذا اإلمياء يف الكفر 



  واحلرية فكذا ها هنا 
  وعن الثاين 
  ن الصحابة قبلت قول اجملاهيل فإن هذا هو نفس املسألة ال نسلم أ

  وعن الثالث 
  ال نسلم أنه عليه الصالة و السالم ما كان يعرف من حال ذلك األعرايب إال جمرد االسالم 

  وعن الرابع 
 ملا وجب التوقف عند قيام املفسق وجب أن نعرف أنه يف نفسه هل هو فاسق أم ال حىت ميكننا أن نعرف أنه هل

  جيب التوقف يف قوله أم ال 
  النوع الثاين 

  يف طريق معرفة العدالة واجلرح وهو أمران 
  احدمها االختبار 
  وثانيهما التزكية 

  واملقصود ها هنا بيان احكام التزكية واجلرح 

  وفيه مسائل 
  املسألة األوىل 

اضي أبو بكر ال يشترط العدد يف تزكية شرط بعض احملدثني العدد يف املزكي واجلارح يف الرواية والشهادة وقال الق
الشاهد وال يف تزكية الراوي وإن كان األحوط يف الشهادة االستظهار بعدد املزكي وقال قوم يشترط يف الشهادة 

  دون الرواية وهو األظهر ألن العدالة اليت تثبت هبا الرواية ال تزيد على نفس الرواية 

يثبت بقول اثنني وإن مل يثبت الزنا إال بقول اربعة وكذلك نقول تقبل وشرط الشيء ال يزيد على أصله فاإلحصان 
  تزكية العبد واملرأة يف الرواية كما يقبل قوهلما 

  املسألة الثانية 
قال الشافعي رضي اهللا عنه جيب ذكر سبب اجلرح دون التعديل ألنه قد جيرح مبا ال يكون جارحا الختالف 

  ا إال سبب واحد املذاهب فيه وأما العدالة فليس هل

وقال قوم جيب ذكر سبب التعديل دون اجلرح ألن مطلق اجلرح يبطل الثقة ومطلق التعديل ال حيصل الثقة لتسارع 
الناس إىل الثناء على الظاهر فال بد من سبب وقال قوم ال بد من السبب فيهما مجيعا أخذا مبجامع كالم الفريقني 

فيهما مجيعا ألنه إن مل يكن بصريا هبذا الشأن مل تصح تزكيته وإن كان  وقال القاضي أبو بكر ال جيب ذكر السبب
  بصريا فال معىن للسؤال واحلق أن هذا خيتلف باختالف أحوال املزكي فإن علمنا 

كونه عاملا بأسباب اجلرح والتعديل اكتفينا بإطالقه وإن علمنا عدالته يف نفسه ومل نعرف اطالعه على شرائط اجلرح 
  ستخربناه عن أسباب اجلرح والتعديل والتعديل ا

  املسألة الثالثة 
إذا تعارض اجلرح والتعديل قدمنا اجلرح ألنه اطالع على زيادة مل يطلع عليها املعدل وال نفاها فإن نفاها بطلت 



عدد عدالة املزكي إذا النفي ال يعلم اللهم إال إذا جرحه بقتل انسان فقال املعدل رأيته حيا فها هنا يتعارضان و
  املعدل إذا زاد قيل إنه يقدم على اجلارح وهو 

  ضعيف ألن سبب تقدمي اجلرح اطالع اجلارح على زيادة فال ينتفي ذلك بكثرة العدد 
  املسألة الرابعة 

  للتزكية مراتب أربعة 
  أعالها أن حيكم بشهادته 

  ارفا بشروط العدالة كفى والثانية أن يقول هو عدل ألين عرفت منه كيت وكيت فإن مل يذكر السبب وكان ع
  والثالثة أن يروي عنه خربا واختلفوا يف كونه تعديال واحلق أنه إن عرف من عادته أو بصريح قوله أنه 

ال يستجيز الرواية إال عن عدل كانت الرواية تعديال وإال فال إذ من عادة أكثرهم الرواية عن كل من مسعوه ولو 
و عرفه بالفسق مث روى عنه كان غاشا يف الدين قلت انه مل يوجب على غريه كلفوا الثناء عليهم سكتوا فإن قلت ل

العمل به بل قلت مسعت فالنا يقول كذا وصدق فيه مث لعله مل يعرفه بالفسق وال بالعدالة فروى ووكل البحث إىل 
  من أراد القبول 

وافق اخلرب فليس بتعديل وإن عرف  والرابعة العمل باخلرب إن أمكن محلة على االحتياط أو على العمل بدليل اخر
  يقينا أنه عمل باخلرب فهو تعديل إذ لو عمل خبرب غري العدل لفسق 

  املسألة اخلامسة 
  ترك احلكم بشهادته ال يكون جرحا يف روايته وذلك ألن 

الشهادة الرواية والشهادة مشتركتان يف هذه الشرائط األربعة أعين العقل والتكليف واالسالم والعدالة واختصت 
بأمور ستة هي غري معتربة يف الرواية وهي عدم القرابة و احلرية والذكورة والبصر والعدد والعداوة والصداقة فهذه 
الستة توثر يف الشهادة ال يف الرواية ألن الولد له أن يروي عن والده باإلمجاع والعبد له أن يروي أيضا والضرير له 

  عن زوجات النيب صلى اهللا عليه و سلم مع أهنم يف حقهن كالضرير  أن يروي أيضا ذلك ألن الصحابة رووا
  الشرط اخلامس 

  أن يكون الراوي حبيث ال يقع له الكذب واخلطأ وذلك يستدعي 

  حصول امرين 
  أحدمها 

  أن يكون ضابطا 
  واآلخر 

من الزيادة والنقصان أن ال يكون سهوه أكثر من ذكره وال مساويا له أما ضبطه فألنه إذا عرف بقلة الضبط مل تؤ
  يف حديثه مث هذا على قسمني 

  أحدمها 
  أن يكون خمتل الطبع جدا غري قادر على احلفظ أصال ومثل هذا اإلنسان ال يقبل خربه ألبتة 

  والثاين 



أن يقدر على ضبط قصار اآلحاديث دون طواهلا وهذا اإلنسان يقبل منه ما عرف كونه قادرا على ضبطه دون ما ال 
  را عليه يكون قاد

أما إذا كان السهو غالبا عليه مل يقبل حديثه ألنه يترجح أنه سها يف حديثه وأما إذا استوى الذكر والسهو مل يترجح 
أنه ما سها والفرق بني أن ال يكون ضابطا وبني أن يعرض له السهو أن من ال يضبط ال حيصل احلديث حال مساعه 

اعه وحتصيله إال أنه قد يشذ عنه بعارض السهو فإن قلت مل ال جيوز ومن يعرض له السهو قد يضبط احلديث حال مس
أن يقبل حديثه ألنه لو مل يكن ضبطه أو ضبطه مث سها عنه مل يروه مع عدالته قلت عدالته متنع من الكذب واخلطأ 

ن ال يقبل عمدا ال سهوا فجاز أن يتصور مع عدالته فيما مل يضبطه أنه ضبطه وانه مل يسه فيما سها عنه فوجب أ
  حديثه 

  الفصل الثاين 
  يف األمور اليت جيب ثبوهتا حىت حيل للراوي أن يروي اخلرب اعلم ان لذلك مراتب 

  فأعالها 
  أن يعلم أنه قرأه على شيخه أو حدثه به ويتذكر ألفاظ قراءته ووقت ذلك فال شبهة يف أنه جيوز له روايته واألخذ به 

  وثانيها 
يف الكتاب أو حدثه به وال يتذكر ألفاظ قراءته وال وقت ذلك فيجوز له روايته ألنه عامل يف أن يعلم أنه قرأ مجيع ما 

  احلال أنه مسعه 
  وثالثها 

أن يعلم أنه مل يسمع ذلك الكتاب وال يظن أيظا أنه مسعه أو جيوز األمرين جتويزا على السوية فال جتوز له روايته ألنه 
  ب فيه أو ظان أو ال جيوز له أن خيرب مبا يعلم أنه كاذ

  شاك فيه 
  ورابعها 

أن ال يتذكر مساعه وال قراءته ملا فيه لكنه يظن ذلك ملا يرى من خطه وها هنا اختلفوا فيه فعند الشافعي رضي اهللا 
  عنه جتوز له روايته وهو قول أيب يوسف وحممد رمحهما اهللا وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال جتوز 

  لنا 
  اإلمجاع واملعقول 

اإلمجاع فهو أن الصحابة رضي اهللا عنهم كانت تعمل على كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حنو كتابه  أما
لعمرو بن حزم من غري أن يقال إن راويا روى ذلك الكتاب هلم وإمنا علموا ذلك ألجل اخلط وأنه منسوب إىل 

  رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه وسلم فجاز مثله يف سائر الروايات 
  املعقول فألن الظن حاصل ها هنا والعمل بالظن واجب وأما 

  احتج أبو حنيفة رمحه اهللا 
  بأنه إذا مل يعلم السامع مل يؤمن الكذب 



  جوابه 
  أنه يروي حبسب الظن وذلك يكفي يف وجوب العمل 

  الفصل الثالث

يف غالب الظن بصحة فيما جعل شرطا يف الراوي مع أنه غري معترب والضابط يف هذا الباب كل خصلة ال تقدح 
  الرواية ومل يعترب الشرع حتقيقها تعبدا فإهنا ال متنع من قبول اخلرب 

  وفيه مسائل 
  املسألة األوىل 

  رواية العدل الواحد مقبولة خالفا للجبائي فإنه قال رواية العدلني مقبولة 
بة أو اجتهاد أو يكون منتشرا وأما خرب العدل الواحد فال يكون مقبوال إال إذا عضده ظاهر أو عمل بعض الصحا

  فيهم 
  وحكى عنه القاضي عبد اجلبار أنه مل يقبل يف الزنا 

  إال خرب أربعة كالشهادة عليه 
  لنا وجهان 

  األول 
إمجاع الصحابة عمل أبو بكر على خرب بالل وعمل عمر على خرب محل بن مالك وعلى خرب عبد الرمحن يف اجملوس 

ملت الصحابة على خرب أيب سعيد يف الربا وعملت على خرب رافع ابن خديج يف وعمل علي على خربه املقداد وع
  املخابرة وعلى خرب عائشة يف التقاء اخلتانني وكان علي يقبل خرب أيب بكر رضي اهللا عنهم امجعني 

  فإن قلت لعلهم قبلوا ما قبلوه ألن االجتهاد عضده 
  وا قلت إهنم كانوا يتركون اجتهادهم هبذه األخبار وكان

  ال يرون باملخابرة بأسا حىت روى هلم رافع بن خديج هني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عنها 
  الثاين 

  أن العمل خبرب الواحد العدل يتضمن دفع ضرر مظنون فيكون واجبا 
  احتج اخلصم بأمور 

  أحدها 
  رضي اهللا عنهم أنه عليه الصالة و السالم مل يقبل خرب ذي اليدين حىت شهد له أبو بكر وعمر 

  وثانيها 
  أن الصحابة إعتربت العدد فإن أبا بكر مل يقبل خرب املغرية يف اجلدة حىت رواه معه حممد بن مسلمة 

  ومل يعمل عمر على خرب أيب موسى يف االسئذان حىت رواه أبو سعيد اخلذري 

  ورد خرب فاطمة بنت قيس 
  يف رد احلكم بن العاص ورد أبو بكر وعمر خرب عثمان رضي اهللا عنهم أمجعني 



  وثالثها 
قياس الرواية على الشهادة بل أوىل ألن الرواية تقتضي شرعا عاما والشهادة شرعا خاصا فإذا مل تقبل رواية الواحد 

  يف حق اإلنسان الواحد فألن ال تقبل يف حق كل األمة كان أوىل 
  ورابعها 

ن ال يغين من احلق شيئا ترك العمل به يف خرب العدلني والعدل الدليل ينفي العمل باخلرب املظنون لقوله تعاىل إن الظ
  الواحد ليس يف معناه ألن الظن هناك أقوى مما ها هنا فوجب أن يبقى على األصل 

  واجلواب عن األول 
أن ذلك إن دل فإمنا يدل على اعتبار ثالثة أيب بكر وعمر وذي اليدين رضي اهللا عنهم وألن التهمة كانت قائمة 

  ألهنا كانت واقعة يف حمفل عظيم والواجب فيها االشتهار هناك 
  وعن الثاين 

أن بينا أهنم قبلوا خرب الواحد وها هنا اعتربوا العدد فال بد من التوفيق فنقول ما ذكرناه من الروايات يدل على أن 
  الصور العدد ليس بشرط يف أصل الرواية وما ذكروه دل على أهنم طلبوا العدد لقيام هتمة يف تلك 

  وعن الثالث 
  أنه منقوض بسائر األمور اليت هي معتربة يف الشهادة ال يف 

  الرواية كاحلرية والذكورة والبصر وعدم القرابة 
  عن الرابع 

ال نسلم أن قول اهللا تعاىل إن الظن ال يغين من احلق شيئا مينع من التعلق خبرب الواحد فإنا ملا علمنا أن اهللا تعاىل أمرنا 
  كان متسكنا به معلوما ال مظنونا  بالتمسك

  املسألة الثانية 
  زعم أكثر احلنفية أن راوي األصل إذا مل يقبل احلديث قدح ذلك يف رواية الفرع 

  واملختار أن نقول راوي الفرع إما أن يكون جازما بالرواية أو ال يكون 
   جيزم بواحد منهما فإن كان جازما فاألصل إما أن يكون جازما بفساد احلديث أو بصحته أو ال

فإن كان األول فقد تعارضا فال يقبل احلديث وألن قبول احلديث من الفرع ال ميكن إال بالقدح يف األصل وذلك 
  يوجب القدح يف احلديث 

  وأما الثاين فال نزاع يف صحته 
  وأما الثالث 

  على السواء أو ال يقول شيئا من ذلك  فإما أن يقول األغلب على ظين أين ما رويته أو األغلب أين رويته أو األمران
ويشبه أن يكون اخلرب يف كل هذه األقسام مقبوال ألن الفرع جازم ومل يوجد يف مقابلته جزم يعارضه فال يسقط به 

  االستدالل 
وأما إذا مل يكن الفرع جازما بل يقول أظن أين مسعته منك فإن جزم األصل بأين ما رويته لك تعني الرد وان قال 



  اىن ما رويته لك تعارضا واألصل العدم  اظن
  وإن ذهب إىل سائر األقسام فاألشبه قبوله 

والضابط أنه حيث يكون قول األصل معادال بقول الفرع تعارضا وحيث ترجح أحدمها على اآلخر فاملعترب هو 
  الراجح 

  و احتج املانعون مطلقا 
  يوجد هذا املعىن ألن الظن هناك فيبقى فيما عداه على األصل بأن الدليل ينفي قبول خرب الواحد فالفناه فيما إذا مل 

  واجلواب ما تقدم 

  املسألة الثالثة 
ال يشترط كون الراوي فقيها سواء كانت روايته موافقه للقياس أو خمالفة له خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا فيما خيالف 

  القياس 
  لنا 

  الكتاب والسنه والعقل 
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فوجب أن ال جيب التبني يف غري الفاسق سواء كان عاملا أو  أما الكتاب فقوله تعاىل

  جاهال 
  وأما السنة فقوله صلى اهللا عليه و سلم نضر اهللا أمرءا مسع مقاليت فوعاها إىل قوله فرب حامل فقه ليس بفقيه 

  من أن العمل بالظن واجب  وأما العقل فهو أن خرب العدل يفيد ظن الصدق فوجب العمل به ملا تقدم
  واحتج اخلصم بوجهني 

  األول 
  أن الدليل ينفي جواز العمل خبرب الواحد خالفناه 

  إذا كان الراوي فقيها ألن االعتماد على روايته أوثق 
  الثاين 

ك أن األصل أن ال يرد اخلرب على خمالفة القياس واألصل أيضا صدق الراوي فإذا تعارضا تساقطا ومل جيز التمس
  بواحد منهما 

  وأيضا 
فبتقدير صدق الراوي ال يلزم القطع بكون ذلك اخلرب حجة ألنه إذا جرى حديث منافق عند الرسول صلى اهللا 

عليه و سلم فإذا جاء ذلك الرجل فقال الرسول صلى اهللا عليه و سلم اقتلوا الرجل علم الفقيه أن األلف والالم ها 
  ا ظن أن املراد منه االستغراق هنا ينصرف إىل املعهود والعامي رمب

  واجلواب عن األول ما مر 
  وعن الثاين 

  أن يف التعارض تسليما بصحة أصل اخلرب 
  قوله جيوز أن يشتبه عليه املعهود باالستغراق 



  قلنا التمييز بني األمرين ال يتوقف على الفقه بل كل من كانت له فطنه سليمة أمكنه التمييز بني األمرين 
  وأيضا 
  ذلك يقتضي اعتبار الفقه يف رواة خرب التواتر  فإن

  املسألة الرابعة 
  إذا عرف منه التساهل يف أمر حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال خالف يف أنه ال يقبل خربه 

  وأما إذا عرف منه التساهل يف غري حديث رسول اهللا 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجب قبول خربه على  صلى اهللا عليه و سلم وعرف منه االحتياط جدا يف حديث رسول
  الرأي األظهر ألنه يفيد الظن وال معارض فوجب العمل به 

  املسألة اخلامس 
ال يعترب يف الراوي أن يكون عاملا بالعربية ومبعىن اخلرب ألن احلجة يف لفظ الرسول عليه الصالة و السالم واألعجمي 

  كنهما حفظ القرآن والعامي ميكنهما حفظ اللفظ وكذلك مي
  وال يعترب أيضا أن يكون ذكرا أو حرا أو بصريا وهو جممع عليه 

  املسألة السادسة 
  تقبل رواية من مل يرو إال خربا واحدا 

فأما إذا أكثر من الروايات مع قلة خمالطته ألهل احلديث فإن أمكن حتصيل ذلك القدر من األخبار يف ذلك القدر 
  إال توجه الطعن يف الكل من الزمان قبلت أخباره و

  املسألة السابعة 
  ال جيب كون الراوي معروف النسب بل إذا حصلت الشرائط املعتربة املذكورة فيه قبل خربه وإن مل يعرف نسبه 

  وأما إذا كان له امسان وهو بأحدمها أشهر جازت الرواية عنه 
   يقبل ألجل التردد وأما اذا كان مترددا بينهما وهو بأحدمها جمروج وباآلخر معدل مل

  القسم الثاين يف البحث عن األمور العائدة إىل املخرب عنه 
  اعلم أن الشرط العائد إىل املخرب عنه يف العمل باخلرب هو عدم دليل قاطع يعارضه 

  واملعارض على وجهني 
  أحدمها 

ا ليصل فالن يف الوقت الفالين أن ينفي أحدمها ما أثبته اآلخر على احلد الذي أثبته اآلخر كما إذا قال يف أحدمه
  على الوجه الفالين وينهى يف الثاين عن ذلك احلد يف ذلك الوقت 

  وثانيهما 
أن يثبت أحدمها ضد ما أثبته اآلخر على احلد الذي أثبته اآلخر مثل أن يوجب عليه صالة أخرى يف عني ذلك 

  الوقت يف غري ذلك املكان 

  والدليل القاطع ضربان عقلي ومسعي 
إن كان املعارض عقليا نظرنا فإن كان خرب الواحد قابال للتأويل كيف كان أولناه فلم حنكم برده وإن مل يقبل ف



  التأويل قطعنا بفساده ألن الدالة العقلية غري حمتملة للنقيض 
وإال فقد فإذا كان خرب الواحد غري حمتمل للنقيض يف داللته وهو حمتمل للنقيض يف متنه قطعنا بوقوع ذلك املتحمل 

  وقع الكذب من الشرع وإنه غري جائز 
وأما أدلة السمع فثالثه الكتاب والسنة املتواترة واإلمجاع وأعلم أنه ال يستحيل عقال أن يقول اهللا تعاىل أمرتكم بأن 

تعملوا بالكتاب والسنة املتواترة واإلمجاع بشرط أن ال يرد خرب واحد على مناقضته فإذا ورد ذلك فيكفيكم أن 
  عملوا خبرب الواحد ت

ال هبذه األدلة لكن اإلمجاع عرفنا أن هذا احملتمل مل يقع ألن اإلمجاع منعقد على أن الدليلني إذا استويا مث اختص 
  أحدمها بنوع قوة غري حاصل يف الثاين فإنه جيب تقدمي الراجح 

ت هذه األدلة الثالثة مبزيد قوة وهي فها هنا هذه األدلة الثالثة ملا كانت مساوية خلرب الواحد يف الداللة واختص
  بكوهنا قاطعة يف متنها ال جرم وجب تقدميها على خرب الواحد 

  وأما أن خرب الواحد هل يقتضي ختصيص عموم الكتاب والسنة املتواترة فقد تقدم القول فيه 

  القول فيما ظن أنه شرط يف هذا الباب وليس بشرط 

  املسألة األوىل 
ه القياس فإما أن يكون خرب الواحد يقتضي ختصيص القياس أو القياس يقتضي ختصيص خرب خرب الواحد إذا عارض

  الواحد 
  وإما أن يتنافيا بالكلية 

  فإن كان األول فمن جييز ختصيص العلة جيمع بينهما 
  ومن ال جييزه جيري هذا القسم جمرى ما إذا تنافيا بالكلية 

لواحد بالقياس وأنه جائز ألن ختصيص عموم الكتاب والسنة وإن كان الثاين كان ذلك ختصيصا لعموم خرب ا
  املتواترة بالقياس ملا كان جائزا فها هنا أوىل 

  وأما الثالث وهو ما إذا كان كل واحد منهما مبطال لكل مقتضيات اآلخر فنقول 
  ريه ذلك القياس ال بد وأن يكون أصله قد ثبت بدليل وذلك الدليل إما أن يكون هو ذلك اخلرب أو غ

  فإن كان األول فال نزاع أن اخلرب مقدم على القياس وإن كان الثاين فهذا حيتمل وجوها ثالثة وذلك ألن القياس 

  يستدعي أمورا ثالثة 
  أحدها ثبوت حكم األصل 

  وثانيها كونه معلال بالعلة الفالنية 
  وثالثها حصول تلك العلة يف الفرع 

  أن تكون قطعية أو ظنية أو بعضها قطعي وبعضها ظين  مث ال خيلو كل واحد من هذه الثالثة إما
فإن كان األول كان القياس مقدما على خرب الواحد ال حمالة ألن هذا القياس يقتضي القطع وخرب الواحد يقتضي 

  الظن ومقتضى القطع مقدم على مقتضى الظن 
  أقل كان باألعتبار أوىل  وإن كان الثاين كان اخلرب ال حمالة مقدما على القياس ألن الظن كلما كان



وإن كان الثالث فهذا حيتمل أقساما كثرية وحنن نعني منها صورة واحدة وهي أن يكون دليل ثبوت احلكم يف 
  األصل قطعيا إال أن كونه معلال بالعلة املعينة ووجود تلك العلة يف الفرع ظنيا فها هنا اختلفوا 

  فعند الشافعي رضي اهللا عنه اخلرب راجح 
  مالك رمحه اهللا القياس راجح وعند 

  وقال عيسى بن أبان إن كان راوي اخلرب ضابطا عاملا وجب تقدمي خربه على القياس وإال كان يف غري حمل االجتهاد 
وقال أبو احلسن البصري طريق ترجيح أحدمها على اآلخر االجتهاد فإن كانت أمارة القياس أقوى عنده من عدالة 

  وإال فبالعكس الراوي وجب املصري إليها 
  ومن الناس من توقف فيه 

  لنا وجوه 
  األول 

أن الصحابة كانوا يتركون اجتهادهم خلرب الواحد من ذلك قصة عمر رضي اهللا عنه يف اجلنني حىت قال كدنا نقضي 
  فيه برأينا وفيه سنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يه زوجها وأيضا ترك اجتهاده يف املنع من توريث املرأة من د
  وأيضا قال أعيتهم األحاديث أن حيفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا 

  وأيضا فإن أبا بكر رضي اهللا عنه 

  نقض حكما حكم فيه برأيه حلديث مسعه من بالل 
فإن قلت إن أبن عباس رد خرب أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه 

  قال فما نصنع مبهراسنا  حىت
  قلت ظاهر هذا القول ال يقتضي رد اخلرب وإمنا هو وصف للمشقة يف العمل مبوجبه مع عظم املهراس 

  سلمنا أنه ترك هذا احلديث لكن إمنا تركه ألنه ال ميكن األخذ به من حيث ال ميكن قلب املهراس على اليد 
  نهم غسل أيديهم من إناء اخر مث ادخاهلا يف املهراس فإن قلت ليس فيه تكليف ما ال يطاق ألنه كان ميك

  قلت ومن أين يعلم أن قياس األصول يقضي غسل اليدين من ذلك اإلناء حىت يكون قد رد اخلرب لذلك القياس 

  الثاين 
  أن قصة معاذ تقتضي تقدمي اخلرب على القياس 

  الثالث 
  أن التمسك باخلرب ال يتم إال بثالث مقدمات 

  إحداها 
  وته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثب

  وثانيتها 
  داللته على احلكم 

  وثالثها 



  وجوب العمل به واملقدمة األوىل ظنية والثانية والثالثة يقينية 
  و أما التمسك بالقياس فال يتم إال خبمسن مقدمات 

  أحداها 
  ثبوت حكم األصل 

  وثانيتها 
  كونه معلال بالعلة الفالنية 

  وثالثتها 
  صول تلك العلة يف الفرع ح

  ورابعتها 
  عدم املانع يف الفرع عند من جييز ختصيص العلة 

  وخامستها 
  وجوب العمل مبثل هذه الداللة 
  واملقدمة األوىل واخلامسة يقينية 

  وأما الثانية والثالثة والرابعة فظنية 
  فوجب أن يكون اخلرب راجحا وإذا كان كذلك كان العمل باخلرب أقل باخلرب أقل ظنا من العمل بالقياس 

فإن قلت إذا كانت األمارة الدالة على ثبوت اخلرب عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم ضعيفة واإلمارات الدالة على 
املقدمات الثالثة الظنية يف جانب القياس قوية حبيث يتعارض ما يف أحد اجلانبني من الكمية مبا يف اجلانب اآلخر من 

  الكيفية فها 

  تعني االجتهاد والرجوع إىل الترجيح هنا ي
  قلت لو خلينا والعقل لكان األمر كما ذكرت إال أن الدليلني األولني منعا منه 

املسألة الثانية إذا روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه عمل خبالف موجب اخلرب فاخلرب إما أن يكون 
  ول له متناوال للرسول صلى اهللا عليه و سلم أو غري متنا

فإن مل يتناوله مل خيل من أن يكون قد قامت الداللة على أن حكمنا وحكمه صلى اهللا عليه و سلم فيه سواء أو مل تقم 
  الداللة على ذلك 

فإن مل يقم عليه دليل جاز أن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم خمصوصا بذلك احلكم وعلى هذا التقدير ال يكون 
  ف فال يرد اخلرب ألجله بني فعله وبني اخلرب تنا

وإن قامت الداللة على أن حكمه صلى اهللا عليه و سلم وحكمنا فيه سواء نظر يف اخلربين فإن أمكن ختصيص 
  أحدمها باآلخر فعل وإن مل ميكن كان أحدمها متواترا عمل بالتواتر 

  وإن مل يكونا متواترين عمل فيهما بالترجيح 
  املسألة الثالثة 

  الف اخلرب ال يوجب رده عمل أكثر األمة خب



وعمل أكثر األمة مبوجب اخلرب ال يوجب قبوله ألن أكثر األمة بعض األمة وقول بعض األمة ليس حبجة إال أن ذلك 
  وإن مل يكن حجة فإنه من املرجحات 

  املسألة الرابعة 
  ن قبول ما مل خيالفوه فيه احلفاظ إذا خالفوا الراوي يف بعض ذلك اخلرب فقد اتفقوا على أن ذلك ال يقتضي املنع م

  ألن ظاهر حاله الصدق ومل يوجد معارض فوجب قبوله 
وأما القدر الذي خالفوه فيه فاألوىل أن ال يقبل ألنه وإن جاز أن يكونوا سهوا وحفظ هو لكن األقوى أنه سها 

  وحفظوا هم ألن السهو على الواحد أجوز منه على اجلماعة 
  املسألة اخلامسة 
  ذا تكاملت شروط صحته هل جيب عرضه على الكتاب خرب الواحد إ

  قال الشافعي رضي اهللا عنه ال جيب ألنه ال تتكامل شروطه إال وهو غري خمالف للكتاب 

وعند عيسى بن أبان جيب عرضه عليه لقوله صلى اهللا عليه و سلم إذا روي لكم عين حديث فاعرضوه على كتاب 
  وه اهللا تعاىل فإن وافقه فاقبلوه وإال فرد

  املسألة السادسة 
ال شبهة يف أن الناسخ جيب أن يكون غري مقارن للكتاب فإن علم أن خرب الواحد غري مقارن للكتاب مل يقبل ملا 

  ثبت أن نسخ الكتاب خبرب الواحد ال جيوز 
أل هل وإن شك فيه قبل عند القاضي عبد اجلبار قال ألن الصحابة رفعت بعض أحكام القرآن ألخبار اآلحاد ومل تس

  كانت مقارنة أم ال 

  املسألة السابعة 
  اختلفوا فيما إذا كان مذهب الراوي خبالف روايته 

  فاألول 
هو قول بعض احلنفية الراوي للحديث العام إذا خصه رجع إليه ألنه ملا شاهد الرسول صلى اهللا عليه و سلم كان 

يغسل سبعا على الندب ألن أبا هريرة كان  أعرف مبقاصده ولذلك محلوا رواية أيب هريرة يف ولوغ الكلب أنه
  يقتصر على الثالث 

  الثاين 
  وهو قول الكرخي أن ظاهر اخلرب أوىل 

  والثالث 
  أنه إن كان تأويل الراوي خبالف ظاهر احلديث رجع إىل احلديث 

  وإن كان هو أحد حمتمالت الظاهر رجع إىل تأويله وهو ظاهر مذهب الشافعي رضي اهللا عنه 
  والرابع 

وهو قول القاضي عبد اجلبار إن مل يكن ملذهبه وتأويله وجه إال أنه علم بالضرورة قصد النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  إليه وجب املصري إليه 



وإن مل يعلم ذلك بل جوزنا أن يكون قد صار إليه لنص أو قياس وجب النظر يف ذلك فإن اقتضى ما ذهب إليه صري 
  إليه وإال فال 

  احلديث جممال وبينه الراوي كان بيانه أوىل وكذا إن كان 
حجة الشافعي رضي اهللا عنه أن املقتضى وهو ظاهر اللفظ قائم واملعارض املوجود وهو خمالفة الراوي ال يصلح أن 

  يكون معارضا الحتمال أن يكون قد متسك يف تلك املخالفة مبا ظنه دليال مع أنه ال يكون كذلك 

  ه ال خيالف إال لدليل فإن قلت الظاهر من دينه أن
قلت دينه مينعه عن اخلطأ عمدا ال سهوا وغلطا وليس ها هنا ظاهر يدل على أنه كان من العلم حبيث ال يعرض له 

  ذلك اخلطأ 
  املسألة الثامنة 

  خرب الواحد إما أن يقتضي علما أو عمال 
  ن فإن اقتضى علما فإما أن يكون يف األدلة القاطعة ما يدل عليه أو ال يكو

فإن كان األول جاز قوله ألنه ال ميتنع أن يكون عليه الصالة و السالم قاله واقتصر به على آحاد الناس واقتصر 
  بغريهم على الدليل اآلخر 

وإن كان الثاين وجب رده سواء اقتضى مع العلم عمال أو مل يقتضه ألنه ملا كان التكليف فيه بالعلم مع أنه ليس له 
  صالحية 

كان ذلك تكليفا مبا ال يطاق اللهم إال أن يقال لعله عليه الصالة و السالم أوجب العلم به على من  إفاده العلم
  شافهه دون من مل يشافهه فإن ذلك جائز 

  فأما إذا اقتضى عمال وكان البلوي به عاما فعندنا ال جيب رده 
  وعند احلنفية جيب رده 

  لنا وجوه 
  أحدها 

  هم إذا رجعوا إليهم وقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عموم قوله تعاىل ولينذروا قوم
  وثانيها 

  أن خرب الواحد العدل يف هذا الباب يفيد ظن الصدق فيكون العمل دافعا 

  لضرر مظنون فيكون واجبا 
  وثالثها 

  رجوع الصحابة إىل عائشة رضي اهللا عنها يف التقاء اخلتانني مع أن ذلك مما تعم به البلوي 
  ورابعها 

ن البلوي عام مبعرفة أحكام القيء والرعاف والقهقهة يف الصالة ووجوب الوتر مع أهنم يقبلون خرب الواحد فيه أ
  وليس يعصمهم من ذلك أنه قد تواتر النقل بالوتر ألن وجوهبا يعم به البلوي ومل يتواتر نقله 



  واحتجوا باإلمجاع واملعقول 
  ة يف اجلدة ورد عمر خرب أيب موسى يف االسئذان أما اإلمجاع فهو أن أبا بكر رد حديث املغري

وأما املعقول فهو أنه لو كان صحيحا ألشاعه الرسول صلى اهللا عليه و سلم وألوجب نقله على جهة التواتر خمافة 
  أن ال يصل إىل من كلف به فال يتمكن من العمل به ولو فعل ذلك لتوافرت الدواعي إىل نقله على جهة التواتر 

  ن األول واجلواب ع
  أنه أمنا كان جيب ذلك الذي قلتم لو مل يقبلوا فيه إال خربا متواترا 

  فأما إذا مل يقبلوا خرب الواحد وقبلوا خرب األثنني فال وقد قبلوا خرب االثنني فيه فلم ينفعكم ذلك 
  وعن الثاين 

  أن ذلك جيب أن لو كان يتضمن علما أو أوجب العمل به على كل حال 

ه بشرط أن يبلغه فليس فيه تكليف ما ال طريق إليه ولو وجب ذلك فيما تعم به البلوي لوجب يف فأما إذا أوجب
  غريه جلواز أن ال يصل إىل من كلف به 

  فإن قلتم هناك إنه كلف العمل به بشرط أن يبلغه قيل لكم مثله فيما تعم به البلوي 

  القسم الثالث يف اإلخبار

  وفيه مسائل 
  املسألة األوىل 

  يفية ألفاظ الصحابة يف نقل األخبار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ك
  وهي على سبع مراتب 

  املرتبة األوىل 
أن يقول الصحايب مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول كذا أو أخربين رسول اهللا أو حدثين رسول اهللا أو 

  شافهين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ية املرتبة الثان
أن يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذا فهذا ظاهره النقل إذا صدر عن الصحايب وليس نصا صرحيا إذ 

قد يقول الواحد منا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعتمادا على ما نقل إليه وإن مل يسمعه منه صلى اهللا عليه 
  و سلم 

  ذلك  إما إذا صدر عن غري الصحايب فليس ظاهره
  املرتبة الثالثة 

أن يقول أمر رسول اهللا بكذا أو هنى عن كذا وهذا يتطرق إليه االحتمال األول مع احتمال اخر وهو أن مذاهب 
  الناس يف صيغ األوامر النواهي مشهورة فرمبا ظن ما ليس بأمر أمرا وألجله اختلف الناس يف أنه هل هو حجة أم ال 

اهر من حال الراوي أن ال يطلق هذا اللفظ إال إذا تيقن مراد الرسول صلى اهللا واألكثرون على أنه حجة ألن الظ
  عليه و سلم 



  ولقائل أن يقول مل ال يكفي فيه الظن 
فإن قلت ألن هذه الصيغة حجة فلو أطلقه الراوي مع جتويزه خالفه لكان قد أوجب على الناس ما جيوز أن ال 

  يكون واجبا عليهم وذلك يقدح يف عدالته 
فنقول على هذا ال ميكنكم العلم بأن هذا الراوي ما اطلق هذه اللفظه إال بعد علمه مبراد الرسول إال إذا علمتم أنه 

  حجة وأنتم إمنا اثبتم كونه حجة بذلك فلزم الدور 
ويف املسألة احتمال ثالث وهو أن قول الراوي أمر الرسول بكذا ليس فيه لفظ يدل على انه أمر الكل أو البعض 

ائما أو غري دائم فال جيوز االستدالل به إال إذا ضم إليه قوله عليه الصالة و السالم حكمي على الواحد حكمي د
  على اجلماعة 

  املرتبة الرابعة 
  أن يقول الصحايب أمرنا بكذا أو أوجب كذا وهنينا عن كذا وأبيح كذا 

  صالة و السالم قال الشافعي رضي اهللا عنه إنه يفيد أن اآلمر هو الرسول عليه ال
  والكرخي خالف فيه 

  لنا وجهان 
  األول 

أن من التزم طاعة رئيس فإنه مىت قال أمرنا بكذا فهم منه أمر ذلك الرئيس أال ترى أن الرجل من خدم السلطان 
  إذا قال يف دار السلطان أمرنا بكذا فهم كل أحد من كالمه أمر السلطان 

  الثاين 
ع فيجب محله على من صدر الشرع عنه دون األئمة دون والوالة فال حيمل هذ أن غرض الصحايب أن يعلمنا الشر

  القول على 

أمر اهللا تعاىل ألن أمره تعاىل ظاهر للكل ال نستفيده من قول الصحايب وال على أمر مجاعة األمة ألن ذلك الصحايب 
  من األمة وهو ال يأمر نفسه 

  املرتبة اخلامسة 
  ا فهم منه سنة الرسول عليه الصالة و السالم للوجهني املذكورين أن يقول الصحايب من السنة كذ

  فإن قلت هذا غري واجب للخرب والعقل 
  أما اخلرب فقوله عليه الصالة و السالم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا وعىن به سنة غريه 

  ن شخص وأما العقل فهو أن السنة مأخوذة من االستنان وذلك غري خمتص بشخص دو
  قلت ال ميتنع ما ذكرمتوه حبسب اللغة ولكن حبسب الشرع يفيد ما قلنا 

  املرتبة السادسة 
أن يقول الصحايب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال قوم حيتمل أن يقال إنه أخربه إنسان آخر عن الرسول صلى 

  اهللا عليه و سلم وهو مل يسمعه منه 



  نه وقال اخرون بل األظهر أنه مسعه م
املرتبة السابعة قوله الصحايب كنا نفعل كذا فالظاهر أنه قصد أن يعلمنا هبذا الكالم شرعا ولن يكون كذلك إال وقد 
كانوا يفعلونه يف عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم مع علمه بذلك ومع أنه صلى اهللا عليه و سلم ما كان ينكر ذلك 

  عليهم وهذا يقتضي كونه شرعا عاما 
قال الصحايب قوال ال جمال لالجتهاد فيه فحسن الظن به يقتضي أن يكون قاله عن طريق فإذا مل ميكن  فأما إذا

  االجتهاد فليس إال السماع من النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  املسألة الثانية 

  يف كيفية رواية غري الصحايب 
  وهذا أيضا على سبع مراتب 

  املرتبة األوىل 
  ن أو أخربين فالن أو مسعت فالنا فالسامع يلزمه العمل هبذا اخلرب أن يقول الراوي حدثين فال

وأما أن السامع كيف يروي فنقول إن الراوي إن قصد إمساعه خاصة ذلك الكالم أو كان هو يف مجع قصد الراوي 
  إمساعهم فله أن يقول ها هنا أخربين ومسعته حيدث عن فالن 

 على اجلملة فله أن يقول مسعته حيدث عن فالن لكن ليس له أن يقول إما أن مل يقصد إمساعه ال على التفصيل وال
  أخربين وال حدثين ألنه مل خيربه ومل حيدثه 

  املرتبة الثانية 
أن يقال للراوي هل مسعت هذا احلديث عن فالن فيقول نعم أو يقول بعد الفراغ من القراءة عليه األمر كما قرىء 

  ى السامع على فها هنا العمل باخلرب الزم عل

وله أيضا أن يقول حدثين أو أخربين أو مسعت فالنا أال ترى أنه ال فرق يف الشهادة على البيع بني أن يقول البائع 
  وبني أن يقرأ عليه كتاب البيع فيقول األمر كما قريء علي 

  املرتبة الثالثة 
إذا علم أنه كتابه واذا ظن أنه خطه أن يكتب إىل غريه بأين مسعت كذا من فالن فللمكتوب إليه أن يعمل بكتابه 

جاز له ذلك أيضا لكن ليس له أن يقول مسعت أو حدثين ألنه ما مسع وال حدث بل جيوز أن يقول أخربين ألن من 
  كتب إىل غريه كتابا يعرفه فيه واقعة جاز له أن يقول أخربين 

  املرتبة الرابعة 
  عه فاإلشارة ها هنا كالعبارة يف وجوب العمل أن يقال له هل مسعت هذا اخلرب فيشري برأسه أو بأصب

  وال جيوز أن يقول حدثين أو أخربين أو مسعته ألنه ما مسع شيئا 
  املرتبة اخلامسة 

أن يقرأ عليه حدثك فالن فال ينكر وال يقر بعبارة وال بإشارة فها هنا إن غلب على الظن أنه ما سكت إال ألن 
لزم السامع العمل به ألنه حصل ظن أنه قول الرسول عليه الصالة و السالم األمر كما قريء عليه وإال كان ينكره 

  والعمل بالظن واجب 



  واختلفوا يف جواز الرواية فعامة الفقهاء واحملدثني جوزوه واملتكلمون أنكروه 
  وقال بعض أصحاب احلديث ليس له إال أن يقول أخربين قراءة عليه 

  اوي بعد قراءة احلديث عليه أرويه عنك فقال نعم وكذا اخلالف فيما لو قال القارىء للر
  فاملتكلمون قالوا ال جتوز له الرواية عنه ها هنا أيضا 

  حجة الفقهاء 
أن اإلخبار يف أصل اللغة إلفادة اخلرب والعلم وهذا السكوت قد أفاد العلم بأن هذا املسموع كالم الرسول عليه 

  الصالة و السالم فوجب أن يكون إخبارا 
ا فال نزاع يف أن لكل قوم من العلماء اصطالحات خمصوصة يستعملوهنا يف معان خمصوصة إما ألهنم نقلوها وأيض

  حبسب عرفهم إىل تلك املعاين 
أو ألهنم استعملوها فيها على سبيل التجوز مث صار اجملاز شائعا واحلقيقة مغلوبة ولفظ أخربين وحدثين ها هنا كذلك 

  ر يف إفادة الظن واملشاهبة إحدى أسباب اجملاز ألن هذا السكوت شابه اإلخبا

وإذا كان هذا االستعمال جمازا مث استقر عرف احملدثني عليه صار ذلك كاالسم املنقول بعرف احملدثني أو كاجملاز 
  الغالب وإذا ثبت ذلك وجب جواز استعماله قياسا على سائر االصطالحات 

  حجة املتكلمني 
  فقوله حدثين وأخربين ومسعت كذب أنه مل يسمع من الراوي شيئا 

  و اجلواب 
  ما تقدم من أنه بعد هذا النقل العريف ال نسلم أنه كذب 

  املرتبة السادسة 
املناولة وهي أن يشري الشيخ إىل كتاب يعرف ما فيه فيقول قد مسعت ما يف هذا الكتاب فإنه يكون بذلك حمدثا 

  أو مل يقل له ذلك ويكون لغريه أن يروي عنه سواء قال له أروه عين 
  فأما إذا قال له حدث عين ما يف هذا اجلزء ومل يقل له قد مسعته فإنه ال يكون حمدثا له وإمنا جاز 

  التحدث له وليس له أن حيدث به عنه ألنه يكون كاذبا 
وإذا مسع الشيخ نسخة من كتاب مشهور فليس له أن يشري إىل نسخة أخرى من ذلك الكتاب ويقول مسعت هذا 

  ن النسخ ختتلف إال أن يعلم أهنما متفقتان أل
  املرتبة السابعة 

  اإلجازة وهي أن يقول الشيخ لغريه قد أجزت لك أن تروي ما صح عين من أحاديثي 
واعلم أن ظاهر اإلجازة يقتضي أن الشيخ أباح له أن حيدث مبا مل حيدثه به وذلك إباحة الكذب لكنه يف العرف 

  ندك أين مسعته فاروه عين جيري جمرى أن يقول ما صح ع

  املسألة الثالثة 
  ذهب الشافعي رضي اهللا عنه إىل أن املرسل غري مقبول وقال أبو حنيفة ومالك ومجهور املعتزلة إنه مقبول 

  لنا 



  أن عدالة األصل غري معلومة فال تكون روايته مقبولة 
رع عنه ورواية الفرع عنه ال تكون تعديال له إذا إمنا قلنا إن عدالة األصل غري معلومة ألنه مل توجد إال رواية الف

  املعدل قد يروي عمن لو سئل عنه لتوقف فيه او جلرحه 
  وبتقدير أن يكون تعديال ال يقتضى كونه عدال يف نفسه 

  الحتمال أنه لو عينه لنا لعرفناه بفسق مل يطلع عليه املعدل فثبت أن عدالته غري معلومة 
قبل روايته ألن قبول روايته يقتضي وضع شرع عام يف حق كل املكلفني من غري وإذا كان كذلك وجب أن ال ت

رضاهم وذلك ضرر والضرر على خالف الدليل ترك العمل به فيما إذا علمت عدالة الراوي فيبقى يف الباقي على 
  األصل 

  فإن قيل ال نسلم أن عدالته غري معلومة 
  رع عنه ال تكون تعديال له ألنه قد يروي عن العدل وغريه قوله مل يوجد إال رواية الفرع عنه ورواية الف

  قلنا ال نزاع يف جوازه يف اجلملة لكن مل ال جيوز أن يقال روايته عن العدل أرجح من روايته عن غريه 
  وبيانه من وجهني 

  األول 
بذلك وال يكون له ذلك أن الفرع مع عدالته ال جيترىء أن خيرب عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم إال وله اإلخبار 

  إال وهو عامل أو ظان بكونه قوال للرسول صلى اهللا عليه و سلم 

  ألنه لو استوى الطرفان حلرم اإلخبار وال يكون عاملا وال ظانا بكونه قوال للرسول إال إذا علم أو ظن عدالة األصل 
  الثاين 

إال اذا علم أنه عليه الصالة و السالم أوجب  أن الفرع مع عدالته ليس له أن يوجب شيئا على غريه أو يطرحه عنه
  ذلك أو ظنه 

فثبت هبذين الدليلني رجحان هذا االحتمال وهذا يقتضي كون األصل عدال ظاهرا فوجب قبول روايته كما يف سائر 
  العدول وهذه هي النكتة اليت عولوا عليها يف وجوب قبول املرسل 

  اع والقياس مث ما ذكرمتوه من الدليل معارض بالنص واإلمج
  أما النص فعموم قوله تعاىل ولينذروا قومهم وقوله تعاىل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 

  فإذا جاء من ال يكون فاسقا وجب القبول والراوي للفرع ليس بفاسق فوجب قبول خربه 
سلم مسعناه منه غري  وأما اإلمجاع فإن الرباء بن عازب قال ليس كل ما حدثناكم به عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  أنا ال نكذب 

  وروى أبو هريرة عن النيب عليه الصالة و السالم من أصبح جنبا فال صوم له مث ذكر أنه أخربه به الفضل بن عباس 
  وروى ابن عباس رضي اهللا عنهما عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ال ربا إال يف النسيئة مث اسنده إىل أسامة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يليب حىت رمى مجرة العقبة مث ذكر أنه أخربه به الفضل بن  وروى أيضا ما زال
  عباس رضي اهللا عنهما 



  وهذه الروايات تدل على جواز قبول املرسل 
  وأما القياس فألنه لو مل يقبل املرسل ملا قبل ما جيوز كونه مرسال فكان ينبغي إذا قال الراوي عن فالن أن 

  نه ال جيوز أن يكون أخرب عنه ال يقبل أل
  واجلواب 

  قد بينا أن العدل يروي عن العدل وعن من ال يكون عدال 
  قوله مل ال جيوز أن يقال روايته عن العدل أرجح من روايته عمن ليس بعدل 

ه من حيث هو قلنا ألنه إذا ثبت أنه ال منافاة بني كونه عدال وبني روايته عمن ليس بعدل كان ذلك ممكنا بالنسبة إلي
هو واملمكن ال يترجح أحد طرفيه على اآلخر إال مبرجح منفصل فقبل حصول ذلك املرجح ال يبقى إال أصل 

  اإلمكان 
  قوله أوال الفرع مع عدالته أخرب عن الرسول وال جيوز له ذلك اإلخبار إال وقد اعتقد عدالة الراوي 

سلم فهذا يقتضي اجلزم بأن هذا القول قول رسول اهللا واجلزم قلنا الفرع إذا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  بالشيء مع جتويز نقيضه كذب وذلك يقدح يف عدالة الراوي 

فإذن ال بد من صرف هذا اللفظ عن ظاهره فليسوا بأن يقولوا املراد منه أين أظن أنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
مسعت أنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعلوم أنه لو صرح هبذا و سلم أوىل من أن نقول حنن املراد منه أين 

القدر مل يكن فيه تعديل لألصل ألنه لو مسعه من كافر متظاهر بالكفر حلل أن يقول مسعت أنه قال رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم فعلمنا سقوط ما ذكروه 

ئا على غريه إال اذا علم أو ظن أنه عليه الصالة و السالم قوله ثانيا الفرع مع عدالته ليس جيوز له أن يوجب شي
  أوجبه 

قلنا روايته إمنا توجب على الغري شيئا لو ثبت كون الراوي عدال فإن بينتم إثبات كونه عدال بأن هذه الرواية 
  توجب على غريه شيئا لزم الدور 

هد األصل فإن ما ذكرمتوه قائم فيه مع ال مث نقول ينتقض ما ذكرمتوه من الوجهني بشاهد الفرع إذا مل يذكر شا
  تقبل شهادته 

  فإن قلت الفرق من وجهني 
  األول 

أن الشهادة تتضمن إثبات حق على عني واخلرب يتضمن إثبات احلق على اجلملة من دون ختصيص ويدخل من التهمة 
لشهادة مبا ال تؤكد به الرواية كما يف إثبات احلقوق على األعيان ما ال يدخل يف إثباهتا على اجلملة فجاز ان تؤكد ا

  أكدنا باعتبار العدد فيها دون الرواية 

  الثاين 
أن شهود األصل لو رجعوا عن شهادهتم لزمهم الضمان على قول بعض الفقهاء فإذا مل يؤمن أن يؤدي اجتهاد 

  احلاكم إىل ذلك لو رجعوا وجب أن يعرفهم بأعياهنم ليتأتى إلزامهم الضمان إن هم رجعوا 
  قلت اجلواب عن األول 



أن إثبات احلق على األعيان لو ترجح على إثبات احلق يف اجلملة من ذلك الوجه فهذا يترجح على ذلك من وجه 
اخر وهو أن اخلرب يقتضي شرعا عاما يف حق مجيع املكلفني إىل يوم القيامة فاالحتياط فيه أوىل من االحتياط يف إثبات 

  احلكم يف حق مكلف واحد 
  الثاين وعن 

  أنه ملغي مبا إذا كان شاهد األصل قد مات ومل يبق له يف الدنيا دينار وال درهم فكيف ميكن تضمينه 
  وأما املعارضة األوىل فجواهبا 

  أن هذه النصوص خصصت يف الشهادة فوجب ختصيصها يف الرواية واجلامع االحتياط 

صحابة كان قائال به وخمالفوهم ما أنكروه عليهم لكون وعن الثانية أن هذه املسألة عندنا اجتهادية فلعل بعض ال
  املسألة اجتهادية 

  وأيضا فالصحايب الذي رأى الرسول إذا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان الظاهر منه اإلسناد 
جب أيضا وإذا كان كذلك وجب على السامع قبوله مث بعد ذلك إذا بني الصحايب أنه كان مرسال مث بني إسناده و

  قبوله ومل يكن قبوله يف إحدى احلالتني دليال على العمل باملرسل 
وعن الثالث أن مدار العمل هبذه األخبار على الظن فإذا قال الراوي قال فالن عن فالن وقد أطال صحبته كان 

يعلم أنه صحبه مل  ذلك دليال على أنه مسعه منه ومىت مل يعلم أنه صحبه كان ذلك دليال على أنه مسعه منه ومىت مل
  يقبل حديثه 

  فروع 
  األول 

  قال الشافعي رضي اهللا عنه ال اقبل املرسل إال إذا كان 
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األصول: كتاب  علم    احملصول يف 
لرازي: املؤلف  ا احلسني  بن  عمر  بن   حممد 

الذي أرسله مرة أسنده أخرى أقبل مرسله أو أرسله هو وأسنده غريه وهذ إذا مل تقم احلجة بإسناده أو أرسله راو 
أنه لو نص مل  اخر ويعلم أن رجال أحدمها غري رجال اآلخر أو عضده قول صحايب أو توى أكثر أهل العلم أو علم

  ينص إال على من يسوغ قبول خربه 
  قال وأقبل مراسيل سعيد بن املسيب ألين اعتربهتا فوجدهتا هبذه الشرائط 

  قال ومن هذه حاله أحببت قبول مراسليه وال أستطيع أن أقول إن احلجة تثبت به كثبوهتا باملتصل 

مرة فبعيد ألنه إذا أسند قبل ألنه مسند وليس إلرساله  قالت احلنفية أما قوله أقبل مراسيل الراوي إذا كان أسنده
  تأثري 

وأما قوله يقبل مرسل الراوي إذا كان قد أسنده غريه فال يصح ملا ذكرنا وألن ما ليس حبجة ال يصري حجة إذا 
  عضدته احلجة 

ليس حبجة إذا انضاف وأما قوله أقبل املرسل إذا كان أرسله أثنان وشيوخ أحدمها غري شيوخ اآلخر ال يصح ألن ما 
إليه ما ليس حبجة ال يصري حجة إذا كان املانع من كونه حجة عند االنفراد قائما عند االجتماع وهو اجلهل بعدالة 

  راوي األصل وهذا خبالف الشاهد الواحد فإن املانع من قبول شهادته 

  االنفراد وهو يزول عند انضمام غريه إليه 
  واجلواب 

هللا عنه من هذه األشياء حرف واحد وهو أنا إذا جهلنا عدالة راوي األصل مل حيصل ظن أن غرض الشافعي رضي ا
كون ذلك اخلرب صدقا فإذا انضمت هذه املقويات إليه قوى بعض القوة فحينئذ جيب العمل به إما دفعا للضرر 

  املظنون وإما لقوله عليه الصالة و السالم أقضي بالظاهر فظهر فساد هذا السؤال 
   الثاين

  إذا أرسل احلديث وأسنده غريه فال شبهة يف قبوله عند من 

يقبل املرسل وكذا عند من ال يقبله ألن إسناد الثقة يقتضي القبول إذا مل يوجد مانع وال مينع منه إرسال املرسل ألنه 
  ملة جيوز أن يكون أرسله ألنه مسعه مرسال أو مسعه متصال لكنه نسى شيخ نفسه وهو يعلم أنه ثقة يف اجل

  وكذا القول فيما إذا أرسله مرة وأسنده أخرى ألنه جيوز أن يوجد بعض ما ذكرنا 
  الثالث 

إذا احلق احلديث بالنيب ووافقه غريه على الصحايب فهو متصل ألنه جيوز أن يكون الصحايب رواه عن الرسول صلى 
نهما حبسب ما مسعه أو مسعه أحدمها اهللا عليه و سلم مرة وذكر عن نفسه على سبيل الفتوى مرة فرواه كل واحد م

  يرويه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فنسى ذلك وظن أنه ذكره عن نفسه 
  الرابع 

  إذا وصله بالنيب صلى اهللا عليه و سلم مرة ووقفه على 



عن  الصحايب أخرى فإنه جيعل متصال جلواز أن يكون مسعه من الصحايب يرويه مرة عنه عليه الصالة و السالم ومرة
  نفسه أو مسعه وصله بالنيب صلى اهللا عليه و سلم فنسى ذلك وظن أنه ذكره عن نفسه 

فأما إذا أرسله أو أوقفه زمانا طويال مث أسنده أو وصله بعد ذلك فإنه يبعد أن ينسى ذلك الزمان الطويل إال أن 
  يكون له كتاب يرجع إليه فيذكر ما قد نسيه الزمان الطويل 

  اخلامس 
  ألخبار إذا أسند خربا هل يقبل أو يرد من يرسل ا

  أما من يقبل املراسيل فإنه يقبله 
  وأما من ال يقبلها فكثري منهم قبله أيضا ألن إرساله خمتص باملرسل دون املسند فوجب قبول مسنده 

  ومنهم من مل يقبله قال ألن إرساله يدل على أنه إمنا 

  انة مل يذكر الراوي لضعفه فستره له واحلالة هذه خي
واختلف من قبل حديث املرسل إذا أسنده كيف يقبل فقال الشافعي رضي اهللا عنه ال يقبل من حديثه إال ما قال فيه 

  حدثين أو مسعت فالنا وال يقبل إذا أتى بلفظ موهم 
ون وقال بعض احملدثني ال يقبل إال إذا قال مسعت فالنا وهؤالء يفرقون بني أن يقال حدثين فالن و أخربين فيجعل

األول داال على أنه شافهه باحلديث وجيعلون الثاين مرددا بني املشافهة وبني أن يكون إجازة له أو كتب إليه وهذه 
  عادة هلم وإن مل يكن بينهما فرق يف اللغة 

  املسألة الرابعة 
  يف التدليس 

إن فعل ذلك ألن من إذا روى الراوي احلديث عن رجل يعرف باسم فلم يذكره بذلك وذكره باسم ال يعرف به ف
  يروى 

  عنه ليس بأهل أن يقبل حديثه فقد غش الناس فال يقبل حديثه 
  وإن مل يذكر امسه لصغر سنه ال ألنه ليس بثقة فمن يقول يكفي ظاهر االسالم يف العدالة قبل هذا احلديث 

ه ألنه مل يتمكن من التفحص ومن يقول ال بد من التفحص عن عدالته بعد إسالمه فمن ال يقبل املراسيل فإنه ال يقبل
  عن عدالته حيث مل يذكر امسه فهو كاملرسل 

  ومن يقبل املراسيل ينبغي أن يقبله ألن عدالته تقتضي أنه لوال أنه ثقة عنده ملا ترك ذكر امسه فصار كما لو عدله 
  املسألة اخلامسة 

  ضي اهللا عنهم خالفا البن سريين وبعض جيوز نقل اخلرب باملعىن وهو مذهب احلسن البصري وأيب حنيفة والشافعي ر

  احملدثني 
  ولكن بشرائط ثالث 

  أحدها 
  أن ال تكون الترمجة قاصرة عن األصل يف إفاده املعىن 

  وثانيها 



  أن ال تكون فيها زيادة و ال نقصان 
  وثالثها 

املتشابه حلكم وأسرار استأثر أن تكون الترمجة مساوية لألصل يف اجلالء واخلفاء ألن اخلطاب تارة يقع باحملكم وتارة ب
  اهللا بعلمها فال جيوز تغيريها عن وضعها 

  لنا وجوه 
  األول 

أن الصحابة نقلوا قصة واحدة بألفاظ خمتلفة مذكورة يف جملس واحد ومل ينكر بعضهم على بعض فيه وذلك يدل 
  على قولنا 

  الثاين 
  بالعجمية فبأن جيوز إبداهلا بعربية أخرى كان أوىل أنه جيوز شرح الشرع للعجم بلساهنم فإذا جاز إبدال العربية 

  ومن أنصف علم أن التفاوت بني العربية وترمجتها بالعربية أقل مما بينها وبني العجمية 
  الثالث 

  روي أنه عليه الصالة و السالم قال إذا أصبتم املعىن فال بأس 

  ليه و سلم كذا أو حنوه وعن ابن مسعود أنه كان إذا حدث قال قال رسول اهللا صلى اهللا ع
  الرابع 

وهو األقوى أن نعلم بالضرورة أن الصحابة الذين رووا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه األخبار ما كانوا 
يكتبوهنا يف ذلك اجمللس وما كانوا يكررون عليها يف ذلك اجمللس بل كما مسعوها تركوها وما ذكروها إال بعد 

  يوجب القطع بتعذر روايتها على تلك األلفاظ األعصار والسنني وذلك 
  احتج املخالف بالنص واملعقول 

أما النص فقوله عليه الصالة و السالم رحم اهللا أمرءا امسع مقاليت فوعاها مث أداها كما مسعها قالوا وأداؤها كما 
  مسعها هو اداء اللفظ املسموع ونقل الفقه اىل من هو أفقه منه معناه 

  األفطن رمبا فطن بفضل فقهه من فوائد اللفظ ملا مل يفطن له الرواي ألنه رمبا كان دونه يف الفقه  واهللا أعلم أن
  وأما املعقول فمن وجهني 

  األول 
أنه ملا جربنا رأينا أن املتأخر رمبا استنبط من فوائد آية أو خرب ما مل يتنبه له أهل األعصار السالفة من العلماء 

جيب يف كل ما كان من فوائد اللفظ أن يتنبه له السامع يف احلال وإن كان فقيها ذكيا فلو  واحملققني فعلمنا أنه ال
  جوزنا النقل باملعىن فرمبا حصل التفاوت العظيم مع أن الراوي يظن أنه ال تفاوت 

  الثاين 
اللفظ الذي مسعه  أنه لو جاز للراوي تبديل لفظ الرسول صلى اهللا عليه و سلم بلفظ نفسه كان للراوي الثاين تبديل

بلفظ نفسه بل هذا أوىل ألن جواز تبديل لفظ الراوي أوىل من جواز تبديل لفظ الشارع وكذا يف الطبقة الثالثة 
  والرابعة وذلك يفضي إىل 



سقوط الكالم األول ألن األنسان وإن اجتهد يف تطبيق الترمجة لكن ال ينفك عن تفاوت وإن قل فإذا توالت هذه 
  التفاوت األخري تفاوتا فاحشا حبيث ال يبقى بني الكالم األخري وبني األول نوع مناسبة التفاوتات كان 

  واجلواب عن األول 
أن من أدى متام معين كالم الرجل فإنه يوصف بأنه أدى كما مسع وإن اختلفت األلفاظ وهكذا الشاهد والترمجان 

خالف لفظ املشهود عليه ولغة املترجم غري لغة  يقع عليهما الوصف بأهنما أديا كما مسعا وإن كان لفظ الشاهد
  املترجم عنه 

  وعن الثاين والثالث 
  ما تقدم من قبل 

  املسألة السادسة 
الراويات إذا اتفقا على رواية خرب وانفرد أحدمها بزيادة ومها ممن يقبل حديثه فإما أن يكون اجمللس واحدا أو 

  متغايرا 
ال ميتنع أن يكون الرسول عليه الصالة و السالم ذكر الكالم يف أحد اجمللسني فإن كان متغايرا قبلت الزيادة ألنه 

  مع زيادة ويف اجمللس الثاين بدون تلك الزيادة 
  وإذا كان كذلك فنقول عدالة الراوي تقتضي قبول قوله ومل يوجد ما يقدح فيه فوجب قبوله 

ا عددا ال جيوز أن يذهلوا عما يضبطه الواحد أو ليسوا وإن كان اجمللس واحدا فالذين مل يرووا الزيادة إما أن يكونو
  كذلك 

فإن كان األول مل تقبل الزيادة ومحل أمر راويها على أنه جيوز مع عدالته أن يكون قد مسعها من غري النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم وظن أنه قد مسعها منه 

  باقي أو تكون وإن كان الثاين فتلك الزيادة إما أن ال تكون مغرية إلعراب ال
  فإن مل تغري إعراب الباقي قبلت الزيادة عندنا إال إن يكون املمسك عنها أضبط من الراوي هلا خالفا لبعض احملدثني 

  لنا 
أن عدالة راوي الزيادة تقتضي قبول خربه وإمساك الراوي الثاين عن روايتها ال يقدح فيه الحتمال أن يقال إنه كان 

الة و السالم تلك الزيادة عرض له سهو أو شغل قلب أو عطاس أو دخول انسان أو حال ذكر الرسول عليه الص
فكر أذهله عن مساع تلك الزيادة وإذا وجد املقتضي لقبول اخلرب خاليا عن املعارض وجب قبوله فإن قلت كما جاز 

  لى الظن السهو على املمسك جاز أيضا على الراوي قلت ال نزاع يف اجلواز على اجلملة لكن األغلب ع

أن راوي الزيادة أبعد عن السهو ألن ذهول اإلنسان عما مسعه أكثر من تومهه فيما مل يسمع أنه مسعه بلي لو صرح 
املمسك بنفي الزيادة وقال إنه عليه الصالة و السالم وقف على قوله فيما سقت السماء العشر فلم يأت بعده 

ويصار إىل الترجيح أما إذا كانت الزيادة مغرية إلعراب الباقي  بكالم آخر مع انتظارى له فها هنا يتعارض القوالن
كما إذا روى أحدمها أدوا عن كل حر أو عبد صاعا من بر ويروى اآلخر نصف صاع من بر فاحلق أهنا ال تقبل 

  خالفا أليب عبد اهللا البصري 



  لنا 
روى نصف صاع فقد روى الصاع  أنه حصل التعارض ألن أحدمها إذا رواه صاعا فقد رواه بالنصب واآلخر اذا

  باجلر والنصب ضد اجلر فقد حصل التعارض وإذا كان كذلك وجب املصري إىل الترجيح 
  فرع 

الراوي الواحد إذا روى الزيادة مرة ومل يروها غري تلك املرة فإن أسندمها إىل جملسني قبلت الزيادة سواء غريت 
واحد فالزيادة إن كانت مغرية لإلعراب تعارضت روايتاه كما اعراب الباقي أو مل تغري وإن أسندمها إىل جملس 

تعارضتا من راويني وإن مل تغري اإلعراب فإما أن تكون روايته للزيادة مرات أقل من مرات اإلمساك أو بالعكس أو 
ن محل يتساويان فإن كانت مرات الزيادة أقل من مرات اإلمساك مل تقبل الزيادة ألن محل األقل على السهو أوىل م

  األكثر عليه اللهم 

إال أن يقول الراوي إين سهوت يف تلك املرات وتذكرت يف هذه املرة فها هنا يرجح املرجوح على الراجح ألجل 
  هذا التصريح وإن كانت مرات الزيادة أكثر قبلت ال حمالة لوجهني 

  أحدمها 
  ما ذكرنا أن محل األقل على السهو أوىل 

  والثاين 
السهو على نسيان ما مسعه أوىل من محله على توهم أنه مسع ما مل يسمعه وأما إن تساويا قبلت ما ذكرنا أن محل 

  الزيادة ملا بينا أن هذا السهو أوىل من ذلك واهللا أعلم 

  الكالم يف القياس

  وهو مرتب على مقدمة وأربعة أقسام أما املقدمة ففيها مسائل 

  هذا الباب تلخيصا وجهاناملسألة األوىل يف حد القياس أسد ما قيل يف 

األول ما ذكره القاضي أبو بكر واختاره مجهور احملققني منا أنه محل معلوم على معلوم يف إثبات حكم هلما أو نفيه 
  عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما 
رى فيهما مجيعا ولو ذكرنا الشيء الختص وإمنا ذكرنا لفظ املعلوم ليتناول املوجود املعدوم فإن القياس زيادة جي

  باملوجود على مذهبنا ولو ذكرنا الفرع لكان يوهم اختصاصه باملوجود 

وأيضا فال بد من معلوم ثان يكون أصال فإن القياس عبارة عن التسوية وهي ال تتحقق إال بني أمرين وألنه لوال 
  األصل لكان ذلك إثباتا للشرع بالتحكم 

  يكون نفيا وقد يكون إثباتا وأيضا فاحلكم قد 
  وأيضا فاجلامع قد يكون أمرا حقيقيا وقد يكون حكما شرعيا وكل واحد منهما قد يكون نفيا وقد يكون إثباتا 

  هذا شرح هذا التعريف 



  واالعتراض عليه من وجوه

  أحدها أن نقول 
  إن أردت حبمل أحد املعلومني على اآلخر إثبات مثل حكم 

بعد ذلك يف إثبات حكم هلما أو نفيه عنهما إعادة لعني ذلك فيكون ذلك تكريرا من غري أحدمها لألخر فقولك 
  فائدة 

  وإن كان شيئا آخر فال بد من بيانه 
وأيضا فبتقدير أن يكون املراد منه شيئا آخر لكن ال جيوز ذكره يف تعريف القياس ألن ماهية القياس تتم بإثبات مثل 

  ذا متت املاهية هبذا القدر وكان ذلك املعلوم الزائد خارجا فال جيوز ذكره معلوم ملعلوم آخر بأمر جامع وإ
  وثانيها 

  أن قوله يف إثبات حكم هلما مشعر بأن احلكم يف األصل والفرع مثبت بالقياس وهو باطل فإن القياس فرع 

  على ثبوت احلكم يف األصل فلو كان ثبوت احلكم يف األصل فرعا على القياس للزم 
   وثالثها

أنه كما يثبت احلكم بالقياس فقد تثبت الصفة أيضا بالقياس كقولنا اهللا عامل فيكون له علم قياسا على الشاهد وال 
  نزاع يف أنه قياس ألن القياس أعم من القياس الشرعي والقياس العقلي 

  وإذا كان كذلك فنقول أما أن تكون الصفة مندرجة يف احلكم أو ال تكون 
قوله بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة أو نفيهما عنه تكررا ألن الصفة ملا كانت أحد أقسام  فإن كان األول كان

  احلكم كان ذكر الصفة بعد ذكر احلكم تكرارا 
وإن كان الثاين كان التعريف ناقصا ألنه ذكر ما إذا كان املطلوب ثبوت احملكم أو عدمه ومل يذكر ما إذا كان 

  فهذا التعريف أما زائد أو ناقص  املطلوب وجود الصفة أو عدمها

ورابعها أن املعترب يف ماهية القياس إثبات مثل حكم معلوم ملعلوم آخر بأمر جامع فأما أن ذلك اجلامع تارة يكون 
حكما وتارة يكون صفة وتارة يكون نفيا للحكم وتارة يكون نفيا للصفة فذاك إشارة إىل ذكر أقسام اجلامع واملعترب 

  القياس اجلامع من حيث أنه جامع الأقسام اجلامع بدليل أمرين يف حتقق ماهية 
األول أن ماهية القياس قد توجد منفكة عن كل واحد من أقسام اجلامع بعينه وإن كان ال بد هلا من قسم ما وما 

  ينفك عن املاهية ال يكون معتربا يف حتقق املاهية 
  هما فكذا احلكم والثاين أن اجلامع كما ينقسم إىل احلكم والصفة ونفي

ينقسم إىل الوجوب واحلظر وغريمها والوجوب ينقسم إىل املوسع واملضيق واملخري واملعني وغريها فلو لزم من اعتبار 
  اجلامع يف ماهية القياس ذكر أقسامه لوجب من ذكر كل واحد من تلك األقسام ذكر ما لكل واحد من األقسام 

  شيء معينة واإلهبام ينايف التعيني وخامسها أن كلمة أو لإلهبام وماهية كل 
  فإن قلت كونه حبيث يلزمه أحد هذه األمور حكم معني 

  قلت فاملعترب إذن يف املاهية ملزوم هذه األمور وهو كونه جامعا من حيث إنه جامع فيكون ذكر هذه الزوائد لغوا 



  وسادسها هو أن القياس الفاسد قياس وهو خارج عن هذا التعريف 
  ألن القياس الفاسد قياس مع كيفية فيكون قياسا أما األول ف

وأما الثاين فألن قوله بأمر جامع دليل على أن هذا القائل يعترب يف حد القياس حصول اجلامع ومىت حصل اجلامع 
كان القياس صحيحا فيكون القياس الفاسد خارجا عنه وإنه غري جائز بل جيب أن يقال بأمر جامع يف ظن اجملتهد 

  س الفاسد حصل فيه اجلاهل يف ظن اجملتهد وإن مل حيصل يف نفس األمر فأن القيا
التعريف الثاين ما ذكره أبو احلسني البصري وهو أنه حتصيل حكم األصل يف الفرع الشتباههما يف علة احلكم عند 

  اجملتهد وهو قريب 
حلكم عند املثبت فلنفسر األلفاظ وأظهر منه أن يقال إثبات مثل حكم معلوم ملعلوم آخر ألجل اشتباههما يف علة ا

  املستعملة يف هذا التعريف 
  أما اإلثبات فاملراد منه القدر املشترك بني العلم واالعتقاد والظن سواء تعلقت هذه الثالثة بثبوت احلكم أو بعدمه 

  وقد يطلق لفظ اإلثبات ويراد به اخلرب باللسان لداللته على احلكم الذهىن 

يهي ألن كل عاقل يعلم بالضرورة كون احلار مثال للحار يف كونه حارا وخمالفا للبارد يف كونه وأما املثل فتصوره بد
باردا ولو مل حيصل تصور ماهية التماثل واالختالف إال باالكتساب لكان اخلاىل عن ذلك االكتساب خاليا عن ذلك 

  التصور فكان خاليا عن هذا التصديق 
م بالضرورة هذا التصديق املتوقف على ذلك التصور علمنا أن حصول ذلك وملا علمنا أننا قبل كل اكتساب نعل

  التصور غىن عن االكتساب 
  وأما احلكم فقد مر يف أول الكتاب تعريفه 

وأما املعلوم فلسنا نعىن به مطلق متعلق العلم فقط بل ومتعلق االعتقاد والظن ألن الفقهاء يطلقون لفظ املعلوم على 
  هذه األمور 

  لة فسيأيت تفسريها إنشاء اهللا تعاىل وأما الع
  وقولنا عند املثبت ذكرناه ليدخل فيه القياس الصحيح والفاسد 

  فإن قيل هذا التعريف ينتقض بقياس العكس وقياس التالزم واملقدمتني والنتيجة 

ى الصالة فإهنا أما قياس العكس فكقولنا لو مل يكن الصوم شرطا لصحة االعتكاف ملا كان شرطا له بالنذر قياسا عل
ملا مل تكن شرطا لصحة االعتكاف مل تكن شرطا له بالنذر فاملطلوب يف الفرع إثبات كون الصوم شرطا لصحة 

  االعتكاف والثابت يف األصل نفي كون الصالة شرطا له فحكم الفرع ليس حكم األصل بل نقيضه 
  سان فهو حيوان لكنه ليس حبيوان فليس بإنسان وأما قياس التالزم فكقولنا إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إن

  وأما املقدمتان فكقولنا كل جسم مؤلف وكل مؤلف حمدث فكل جسم حمدث 
فإن قلت ال أمسي هاتني الصورتني قياسا ألن القياس عبارة عن التسوية وهي ال حتصل إال عند تشبيه صورة بصورة 

  ة وليس األمر كذلك يف التالزم ويف املقدمتني والنتيج
قلت بل التسوية حاصلة يف هذين املوضعني ألن احلكم يف كل واحدة من املقدمتني معلوم واحلكم يف النتيجة جمهول 



  فاستلزام املطلوب من هاتني املقدمتني يوجب صريورة احلكم املطلوب مساوية للحكم يف املقدمتني يف صفة املعلومية 
هو يف احلقيقة متسك بنظم التالزم وإثبات إلحدى مقدمىت واجلواب أما الشيء الذي مسيتموه بقياس العكس ف

  التالزم بالقياس فإنا نقول لو مل يكن الصوم شرطا يف صحة االعتكاف ملا صار 

شرطا له بالنذر لكنه يصري شرطا له بالنذر فهو شرط له مطلقا فهذا متسك بنظم التالزم واستثناء نقيض الالزم 
املقدمة الشرطية بالقياس وهو أن ما ال يكون شرطا للشيء يف نفسه مل يصر شرطا  إلنتاج نقيض امللزوم مث إنا نثبت

  له بالنذر كما يف الصالة وهذا قياس الطرد ال قياس العكس 
  وأما الصورتان الباقيتان فال نسلم أنه قياس ملا بينا 
  قوله معىن التسوية حاصل فيه من الوجه املذكور 

اسم القياس لوجب أن يسمى كل دليل قياسا ألن املتسك بالنص جعل مطلوبه  قلنا لو كفى ذلك الوجه يف إطالق
  مساويا لذلك النص يف املعلومية ولو صح ذلك ألمتنع أن يقال ثبت احلكم يف حمل النص بالنص ال بالقياس 
إذا  فإن أردنا أن نذكر عبارة يف تعريف القياس حبيث تتناول كل هذه الصور نقل القياس قول مؤلف من أقوال

  سلمت لزم عنها لذاهتا قول آخر 

  وحتقيق القول يف هذا التعريف مذكور يف كتبنا العقلية 

  املسألة الثانية يف األصل والفرع

إذا قسنا الذرة على الرب يف حترمي بيعه جبنه متفضال فأصل القياس إما أن يكون هو الرب أو احلكم الثابت فيه أو علة 
  ثبوت ذلك احلكم ذلك احلكم أو النص الدال على 

  فالفقهاء جعلوا األصل امسا حملل احلكم املنصوص عليه 
  واملتكلون جعلوه امسا للنص الدال على ذلك احلكم 

أما قول الفقهاء فضعيف ألن أصل الشيء ما تفرع عنه غريه واحلكم املطلوب إثباته يف الذرة غري متفرع على الرب 
رمة الربا مل ميكن تفريع حرمة الربا يف الذرة عليه ولو وجد ذلك احلكم ألن الرب لو مل يوجد فيه ذلك احلكم وهو ح

  يف صورة 

  أخرى ومل يوجد يف الرب أمكن تفريع حكم الربا يف الذرة عليه 
فإذن احلكم املطلوب إثباته غري متفرع أصال على الرب بل على احلكم احلاصل يف الرب فالرب إذن ال يكون أصال 

  للحكم املطلوب 
يادة قول املتكلمني فضعيف أيضا من هذا الوجه ألنا لو قدرنا كوننا عاملني حبرمة الربا يف الرب بالضرورة أو وأما ز

بالدليل العقلى ألمكننا أن نفرع عليه حكم الذرة فلو قدرنا أن النص على حرمة الربا يف صورة خاصة مل يكن أن 
  يا نفرع عليه حكم الذرة تفريعا قياسيا وإن أمكن تفريعا نص

وإذا كان كذلك مل يكن النص أصال للقياس بل أصال حلكم حمل الوفاق وملا فسد هذان القوالن بقى أن يكون أصل 
  القياس هو احلكم الثابت يف حمل الوفاق أو علة ذلك احلكم والبد فيه من تفصيل فنقول 

   حمل اخلالف احلكم أصل يف حمل الوفاق فرع يف حمل اخلالف والعلة فرع يف حمل الوفاق أصل يف



وبيانه أنا ما مل نعلم ثبوت احلكم يف حمل الوفاق ال نطلب علة وقد نعلم ذلك احلكم وال نطلب علته أصال فلما 
توقف إثبات علة احلكم يف حمل الوفاق على إثبات ذلك احلكم ومل يتوقف إثبات ذلك احلكم على إثبات علة احلكم 

  احلكم يف حمل الوفاق واحلكم أصال فيه  يف حمل الوفاق الجرم كانت العلة فرعا على
وأما يف حمل اخلالف فما مل نعلم حصول العلة فيه ال ميكننا إثبات احلكم فيه قياسا وال ينعكس فال جرم كانت العلة 

  أصال يف اخلالف واحلكم فرعا فيه 
  احلاصل يف حمل الوفاق وإذا عرفت ذلك فنقول إن لقول الفقهاء واملتكلمني وجها أيضا ألنه إذا ثبت أن احلكم 

أصل وثبت أن النص أصل لذلك احلكم فكان النص أصال ألصل احلكم املطلوب وأصل األصل أصل فيجوز تسمية 
  ذلك النص باألصل على قول املتكلمني 

وأيضا فاحلكم الذي هو األصل حمتاج إىل حملة فيكون حمل احلكم أصال لألصل فتجوز تسميته باألصل أيضا على ما 
  ل الفقهاء هو قو

وهاهنا دقيقة وهى أن تسمية العلة يف حمل النزاع أصال أوىل من تسمية حمل الوفاق بذلك ألن العلة مؤثرة يف احلكم 
واحملل غري مؤثر يف احلكم فجعل علة احلكم أصال له أوىل من جعل حمل احلكم أصال له ألن التعليق األول أقوى من 

  الثاين 
  عبارة عن حمل اخلالف وأما الفرع فهو عند الفقهاء 

وعندنا عبارة عن احلكم املطلوب إثباته ألن حمل اخلالف غري متفرع على األصل بل احلكم املطلوب إثباته فيه هو 
  املتفرع عليه 

  وهاهنا دقيقة وهى إطالق لفظ األصل على حمل الوفاق 

ل فيه واحلكم احلاصل فيه أصل أوىل من إطالق لفظ الفرع على حمل اخلالف ألن حمل الوفاق أصل للحكم احلاص
  للقياس فكان حمل الوفاق أصل أصل القياس 

وأما هاهنا فمحل اخلالف أصل للحكم املطلوب إثباته فيه وذلك احلكم فرع للقياس فيكون حمل اخلالف أصل فرع 
  القياس وإطالق اسم األصل على أصل أصل القياس أوىل من إطالق اسم الفرع على أصل الفرع 

ا بعد التنبيه على هذه الدقائق نساعد الفقهاء على مصطلحهم وهو أن األصل حمل الوفاق والفرع حمل واعلم أن
  اخلالف لئال نفتقر إىل تغيري مصطلحهم 

  املسألة الثالثة

إذا اعتقدنا كون احلكم يف حمل الوفاق معلال بوصف مث اعتقدنا حصول ذلك الوصف بتمامه يف حمل النزاع حصل 
د أن احلكم يف حمل النزاع مثل احلكم يف حمل الوفاق فإن كانت املقدمتان قطعيتني كانت النتيجة ال حمالة اعتقا

  كذلك وال نزاع بني العقالء يف صحته 

  أما إذا كانتا ظنيتني أو كانت إحدامها فقط ظنية فالنتيجة تكون ظنية ال حمالة 
   وهذا إما أن يكون يف األمور الدنيوية أو يف األحكام الشرعية

  فإن كان يف األمور الدنيوية فقد اتفقوا على أنه حجة 



وأما يف الشرعيات فهو حمل اخلالف واملراد من قولنا القياس حجة أنه إذا حصل ظن أن حكم هذه الصورة مثل 
  حكم تلك الصورة فهو مكلف بالعمل به يف نفسه ومكلف بأن يفىت به غريه 

  ن بإلغاء الفارق والغزايل يسميه تنقيح املناط واعلم أن اجلمع بني األصل والفرع تارة يكو
وتارة باستخراج اجلامع وهاهنا ال بد من بيان أن احلكم يف األصل معلل بكذا مث من بيان وجود ذلك املعىن يف 

  الفرع 

  والغزايل يسمى األول ختريج املناط والثاين حتقيق املناط 

  القسم األول يف إثبات أن القياس حجة

 القياس الشرعي فقلت طائفة العقل يقتضى جواز التعبد به يف اجلملة وقالت طائفة العقل يقتضى اختلف الناس يف
  املنع من التعبد به واألولون قسمان منهم من قال وقع التعبد به ومنهم من قال مل يقع 

  أما من اعترف بوقوع التعبد به فقد اتفقوا على أن السمع دل عليه 

  مث اختلفوا يف ثالثة مواضع

  أحدها أنه هل يف العقل ما يدل عليه 
  فقال القفال منا وأبو احلسني والبصرى من املعتزلة العقل يدل على وجوب العمل به 

  وأما الباقون منا ومن املعتزلة فقد أنكروا ذلك 
  وثانيها 

  أن أبا احلسني البصري زعم أن داللة الدالئل السمعية عليه 

  ظنية والباقون قالوا قطعية 
  ها وثالث

  القاشاين والنهرواين ذهبا إىل العمل بالقياس يف صورتني 
  إحدامها 

  إذا كانت العلة منصوصة بصريح اللفظ أو بإميائه 
  والثانية 

  كقياس حترمي الضرب على حترمي التأفيف 
  أما مجهور العلماء فقد قالوا بسائر األقيسة 

جد يف السمع ما يدل على وقوع التعبد به فوجب االمتناع من وأما القائلون بأن التعبد مل يقع به فمنهم من قال مل يو
  العمل به 

  ومنهم من مل يقنع بذلك بل متسك يف نفيه بالكتاب والسنة وإمجاع الصحابة وإمجاع العترة 
  وأما القسم الثاين وهم الذين قالوا بأن العقل يقتضى املنع من التعبد به فهم فريقان 



وقال ألن مبىن شرعنا على اجلمع بني املختلفات والفرق بني املتماثالت وذلك  أحدمها خصص ذلك املنع بشرعنا
  مينع من القياس وهذا قول النظام 

  وثانيها الذين قالوا ميتنع ورود التعبد به يف كل الشرائع وهؤالء فرق ثالث 
  إحداها الذين قالوا ميتنع أن يكون القياس طريقا إىل العلم والظن 

  موا أنه يفيد الظن لكنهم قالوا ال جيوز متابعة الظن ألنه قد خيطىء وقد يصيب وثانيتها الذين سل

وثالثها الذين سلموا أنه جيوز متابعة الظن يف اجلملة ولكن حيث يتعذر النص كما يف قيم املتلفات وأروش اجلنايات 
  متعذرا  والفتوى والشهادات ألنه ال هناية لتلك الصور فكان التنصيص على حكم كل واحد منها

أما يف غري هذه األحكام فإنه ميكن التنصيص عليها فكان االكتفاء بالقياس اقتصارا على أدىن البابني مع القدرة على 
  أعالمها وأنه غري جائز وهذه طريقة داود وأتباعه من أهل الظاهر 

  فهذا تفصيل املذاهب 
  أن القياس حجة يف الشرع  والذي نذهب إليه وهو قول اجلمهور من علماء الصحابة والتابعني

  لنا الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول 

  أما الكتاب فقوله تعاىل فاعتربوا يا أوىل األبصار 
وجه االستدالل به أن االعتبار مشتق من العبور وهو املرور يقال عربت عليه وعربت النهر واملعرب املوضع الذي يعرب 

هنا أداة العبور والعربة الدمعة اليت عربت من اجلفن وعرب الرؤيا وعربها جاوزها عليه واملعرب السفينة اليت يعرب فيها كأ
  إىل ما يالزمها 

  فثبت هبذه االستعماالت كون االعتبار حقيقة يف اجملاوزة فوجب أن ال يكون حقيقة يف غريها دفعا لالشتراك 
  والقياس عبور من حكم األصل إىل حكم الفرع فكان داخال حتت األمر 

  قيل ال نسلم أن االعتبار هو اجملاوزة بل هو عبارة عن االتعاظ لوجوه  فإن
  أحدها أنه ال يقال ملن يستعمل القياس العقلى إنه معترب 

  وثانيها أن املتفكر يف إثبات احلكم من طريق القياس إذا مل يتفكر يف أمر معاده يقال إنه غري معترب أو قليل االعتبار 
   ذلك لعربة ألوىل األبصار وإن لكم يف األنعام وثالثها قوله تعاىل إن يف

  لعربة واملراد به االتعاظ 
  ورابعها يقال السعيد من اعترب بغريه واألصل يف الكالم احلقيقة 

فهذه األدلة تدل على أن االعتبار حقيقة يف االتعاظ ال يف اجملاوزة فحصل التعارض بني ما قلتم وما قلناه فعليكم 
  ح معنا فإن الفهم أسبق إىل ما ذكرنا الترجيح مث الترجي

سلمنا أن ما ذكرمتوه حقيقة و لكن شرط محل اللفظ على احلقيقة أن ال يكون هناك ما مينع منه وقد وجد هاهنا ما 
  مينع فإنه لو قال خيربون بيوهتم بأيديهم وأيدي املؤمنني فقيسوا الذرة على الرب كان ركيكا ال يليق بالشرع 

  بت أنه وجد ما مينع من محل اللفظ على حقيقته وإذا كان كذلك ث
  سلمنا أنه ال مانع من محله على اجملاوزة لكن ال نسلم أن األمر باجملاوزة أمر بالقياس الشرعي 



  وبيانه 
أن كل من متسك بدليل على مدلول فقد عرب من الدليل إىل املدلول فمسمى االعتبار مشترك فيه بني االستدالل 

القاطع وبالنص وبالرباءة األصلية وبالقياس الشرعي فكل واحد من هذه األنواع خيالف اآلخر بالدليل العقلى 
  خبصوصيته وما به 

االشتراك غري ما به االمتياز وغري مستلزم له فاللفظ الدال على ما به االشتراك غري دال على ما به االمتياز ال بلفظه 
إال عبارة عن جمموع جهة االشتراك وجهة االمتياز فلفظ االعتبار وال مبعناه فال يكون داال على النوع الذي ليس 

  غري دال على القياس الشرعي ال بلفظه وال مبعناه 
فإن قلت القدر املشترك بني أنواع خمصوصة ال يوجد إال عند وجود واحد منها واألمر بالشيء أمر مبا هو من 

أحد أنواعه يف الوجود مث ليس تعيني أحد أنواعه أوىل من  ضروراته فاألمر بإدخال االعتبار يف الوجود أمر بإدخال
تعيني الباقي ألن نسبة القدر املشترك بني أنواع خمصوصة إىل كل واحد منها على السوية فإما أن ال جيب شيء منها 

سمى وهو باطل ألن جتويز اإلخالل جبميع أنواع املاهية يلزم جتويز اإلخالل بتلك املاهية فيلزم أن ال يكون م
  االعتبار مأمورا به وهو باطل أو جيب مجيع أنواع االعتبار املأمور به يف اآلية فيكون القياس الشرعي مندرجا فيه 

  قلت ال نسلم أنه ليس بعض األنواع أوىل من بعض ألن 

  االعتبار املأمور به يف اآلية ال ميكن أن يكون هو القياس الشرعي فقط وإال لصار معىن اآلية 
يوهتم بأيديهم وأيدي املؤمنني فقيسوا الذرة على الرب ومعلوم أنه غري جائز بل ال بد من االعتراف بأن خيربون ب

االعتبار املأمور به يفيد نوعا غري القياس الشرعي وهو االتعاظ مثال إال أنا نقول إنه يفيد االتعاظ فقط وأنتم تقولون 
  يفيد االتعاظ والقياس الشرعي 

باالعتبار يستلزم األمر باالتعاظ ومسمى االعتبار حاصل يف االتعاظ ففي إجياب االتعاظ حصل فظهر هبذا أن األمر 
  إجياب مسمى االعتبار فال حاجة إىل إجياب سائر أنواعه 

  وأيضا فنحن نوجب اعتبارات أخر

  أحدها 
  إذا نص الشارع على علة احلكم فهاهنا القياس عندنا واجب 

  حترمي التأفيف وثانيها قياس حترمي الضرب على 
  وثالثها األقيسة العقلية 

  ورابعها األقيسة يف أمور الدنيا فإن العمل هبا عندنا واجب 
  وخامسها أن نشبه الفرع باألصل يف أنه ال يستفاد حكمه إال من النص 

  وسادسها االتعاظ واالنزجار بالقصص واألمثال 
  يكون خارجا عن عهدة هذا األمر  فثبت مبا تقدم أن اآلتى بفرد من أفراد ما يسمى اعتبارا
  وثبت أنا أتينا به يف صور كثرية فال تبقى فيه داللة البتة 



  على األمر بالقياس الشرعي 
سلمنا أن اللفظ يقتضى العموم لكن محله عليه هاهنا يفضى إىل التناقض ألن التسوية بني الفرع واألصل يف احلكم 

  ال يستفاد حكم الفرع إال من النص كما أنه يف األصل كذلك نوع من االعتبار والتسوية بينهما يف أنه 
وألنه نوع أخر من االعتبار واألمر بأحد االعتبارين مناف لألمر باآلخر فإجراء اللفظ على ظاهره يقتضى األمر 

  باملتنافيني معا وهو حمال 
  ليكم الترجيح مث ليس إخراج أحد القسمني من حتت ظاهر العموم إلبقاء اآلخر أوىل من العكس وع

مث إنه معنا ألن تشبيه الفرع باألصل يف أنه ال يستفاد حكمه إال من النص عمل باالحتياط واحتراز عن الظن الذي 
  ال يغىن من احلق شيئا 

  سلمنا بأن محله على العموم ال يفضى إىل التناقض لكنه عام دخله التخصيص فوجب أن ال يكون حجة 

  بيان األول من وجوه

  أحدمها 
أن الرجل ال يكون مأمورا باالعتبار عند تعادل األمارات ويف األشياء اليت ما نصب اهللا تعاىل عليها دليال كمقادير 

  الثواب والعقاب وأجزاء السماوات واألرض 
  ويف األشياء اليت عرف حكمها باالعتبار مرة فاملكلف بعد ذلك ال يكون مأمورا بأعتبار آخر 

  تق غامنا لسواده فليس للوكيل أن يعتق ساملا لسواده وثانيها لو قال لوكيله أع
  وثالثها أن عند قيام النص يف املسألة ال يكون الرجل مأمورا بالعمل بالقياس 

ورابعها األقيسة املتعارضة ال يتناوهلا األمر فثبت أن هذا العام خمصوص ومثل هذا العام ليس حبجة على ما سبق بيانه 
  يف باب العموم 

  حجة لكن حجة قطعية أو ظنية  سلمنا أنه
  األول ممنوع والثاين مسلم 

بيانه أنكم إمنا بينتم كون االعتبار امسا للمجاوزة بتلك االشتقاقات وال شك أن التوسل باالشتقاقات إىل تعيني 
  وز املسمى دليل ظىن ومسألة القياس مسألة يقينية وبناء اليقيين على الدليل املبىن على املقدمة الظنية ال جي

  سلنا أنه يفيد اليقني لكنه أمر واألمر ال يفيد التكرار فال يتناول كل األوقات 

  سلمنا أنه يتناول كل األوقات ولكنه خطاب مشافهة فيختص باحلاضرين يف عصر الرسول صلى اهللا عليه و سلم 
  واجلواب قلنا جعله حقيقة يف اجملاوزة أوىل لوجهني 

  عظ فيجعلون االتعاظ معلول االعتبار وذلك يوجب التغاير األول أنه يقال فالن اعترب فأت
  الثاين أن معىن اجملاوزة حاصل يف االتعاظ فإن اإلنسان ما مل يستدل بشيء آخر على حال نفسه ال يكون متعظا 

  إذا ثبت هذا فنقول لو جعلناه حقيقة يف اجملاوزة لكان حقيقة يف االتعاظ وغريه على سبيل التواطىء 
  لناه حقيقة يف االتعاظ كان استعماله يف غريه إما باالشتراك أو باجملاز ومها على خالف األصل أما لو جع



وعلى هذا التقرير ال يضرنا قوهلم إن لفظ االعتبار مستعمل يف االتعاظ فأما قوله ال يقال ملن يستعمل القياس إنه 
  معتربا 

القعلية بغريها بلى من أتى بقياس واحد ال يقال إنه معتربا قلنا ال نسلم فإنه يصح أن يقال إن فالنا يعترب األشياء 
على اإلطالق كما أنه ال يقال له إنه قائس على اإلطالق ألن لفظ املعترب والقائس على اإلطالق ال يستعمل إال يف 

  املكثر منه 
   قوله املكثر من محل الفروع على األصول إذا مل يتفكر يف أمر آخرته ال يقال له إنه معترب

قلنا ملا كان الغرض األعظم من االعتبار هو العمل لآلخرة فإذا مل يأت مبا هو املقصود األصلى قيل إنه غري معترب 
  على سبيل اجملاز كما يقال ملن ال يتدبر يف اآليات إنه أعمى وأصم 

  وأما قوله تعاىل وإن لكم يف األنعام لعربة 
  قها يفيد العلم بوجود صانعها قلنا معىن اجملاوزة حاصل فيه ألن النظر يف خل

  قوله سلمناه أنه حقيقة يف اجملاوزة و لكن لكن وجد ما مينع من محله عليها قلنا 
  ال نسلم 

  قوله لو قال خيربون بيوهتم بأيديهم وأيدي املؤمنني فقيسوا الذرة على الرب كان ركيكا 
ناسبة بني خصوص هذا القياس وبني قوله تعاىل قلنا ال نزاع يف أنه لو نص على هذه الصورة كان ركيكا ألنه ال م

  خيربون بيوهتم بأيديهم وأيدي 

  املؤمنني لكن مل قلت إنه لو أمر مبطلق االعتبار الذي يكون القياس الشرعي أحد جزئياته كان ركيكا 
  مثاله لو سأله عن مسألة فأجاب مبا ال يتناول تلك املسألة كان باطال 

  املسألة وغريها كان حسنا  أما لو أجاب مبا يتناول تلك
  قوله األمر باالعتبار ال يقتضى إال إدخال فرد من أفراد هذه املاهية يف الوجود 

  قلنا بل يقتضى العموم لدليلني 
األول أن ترتيب احلكم على املسمى يقتضى أن علة ذلك احلكم هو ذلك املسمى وذلك يقتضى أن علة األمر 

  أن يكون كل اعتبار مأمورا به  باالعتبار هو كونه اعتبارا فيلزم
الثاين أنه حيسن أن يقال اعترب إال االعتبار الفالىن وقد بينا يف باب العموم أن االستثناء خيرج من الكالم ما لواله 

  لدخل حتت اللفظ فعلمنا أن كل االعتبارات داخلة حتت هذا اللفظ 
  قوله لو محلناه على العموم ال يفضى إىل التناقض 

إنه كذلك لكنا نقول ال جيوز أن يكون املراد منه تشبيه الفرع باألصل يف أنه ال يستفاد حكمه إال من قلنا هب 
  النص وذلك لوجهني 

األول أن االعتبار املذكور هاهنا البد وأن يكون معناه الئقا مبا قبل هذه اآلية وما بعدها وإال جاءت الركاكة والذي 
نع منه وإال لصار معىن اآلية خيربون بيوهتم بأيديهم وأيدي املؤمنني فال حتكموا هذا يليق به هو التشبيه يف احلكم ال امل

  احلكم يف حق غريهم إال بنص وارد يف حق ذلك الغري 
  ومعلوم أن ذلك باطل وإذا بطل محل اآلية عليه وجب محلها على التشبيه يف احلكم عمال بعموم اللفظ 



فظ االعتبار هو التشبيه يف احلكم ال املنع منه ولذلك فإن السيد إذا ضرب بعض الثاين هو أن املتبادر إىل الفهم من ل
  عبيده على ذنب صدر منه مث قال لألخر اعترب به فهم منه األمر 

  بالتسوية يف احلكم ال األمر باملنع منه 
  قوله إنه عام خمصوص 

  قلنا هذا مسلم لكنا بينا يف باب العموم أن العام املخصوص حجة 
  بعض مقدمات هذه الداللة ظنية قوله 

  قلنا هذا السؤال عام يف كل السمعيات فال يكون له تعلق خباصية هذه املسألة 
  قوله األمر ال يفيد التكرار 

قلنا إنه ملا كان أمرا جبميع األقيسة كان متناوال ال حمالة جلميع األوقات وإال قدح ذلك يف كونه متناوال لكل 
  األقيسة 

  ع أولئك الذين كانوا يف عصر الرسول صلى اهللا عليه و سلم فلم قلتم إنه يتناولنا قوله هو خطاب م
  قلنا لإلمجاع على عدم الفرق 

  املسلك الثاين

التمسك خبرب معاذ وهو مشهور روى أنه صلى اهللا عليه و سلم أنفذ معاذا وأبا موسى األشعرى رضى اهللا عنهما إىل 
ما مبا تقضيان فقاال إذا مل جند احلكم يف السنة نقيس األمر باألمر فما كان أقرب اليمن فقال عليه الصالة و السالم هل

  إىل احلق عملنا به فقال علية الصالة والسالم أصبتما 

وقال عليه الصالة و السالم ألبن مسعود اقض بالكتاب والسنة إذا وجدهتما فإن مل جتد احلكم فيهما فأجتهد برأيك 
  يث فان قيل ال نسلم صحة احلد

  وبيانه من وجهني 
  األول أنه مشتمل على اخلطأ فوجب أن ال يكون صحيحا 

  بيان األول من وجوه 
أحدها أن فيه قوله فإن مل جتد يف كتاب اهللا وهو يناقض قوله تعاىل ما فرطنا يف الكتاب من شيء وقوله تعاىل وال 

  رطب وال يابس إال يف كتاب مبني 

الصالة و السالم صوبه على قوله أجتهد رأيي وهو خطأ ألن االجتهاد يف زمان وثانيها أن يف احلديث أنه عليه 
  األنبياء عليهم الصالة والسالم ال جيوز على ما سيأيت دليله إن شاء اهللا تعاىل 

وثالثها أنه عليه الصالة و السالم سأله عما به يقضى والقضاء هو اإللزام فيكون السؤال واقعا عن الشيء الذي 
  م به والسنة ال تصلح جوابا عن ذلك ألهنا تذكر يف مقابلة الفرض هذا سنة وليس بفرض جيب احلك

  ورابعها أن احلديث يقتضى أنه سأله عما به يقضي بعد أن نصبه للقضاء 



وذلك ال جيوز ألن جواز نصه للقضاء مشروطا بصالحيته للقضاء وهذه الصالحية إمنا تثبت لو ثبت كونه عاملا 
  ب أن يقضى به والشيء الذي ال جيب أن يقضى به بالشيء الذي جي

وخامسها أن مقتضى احلديث أنه ال جيوز االجتهاد إال عند عدم وجدان الكتاب والسنة وهو باطل ألن ختصيص 
  الكتاب والسنة بالقياس جائز 

  الوجه الثاين يف بيان ضعف احلديث

  ليه و سلم اكتب إيل أكتب إليك وليس روى أن معاذا ملا قال أجتهد رأيي قال له الرسول صلى اهللا ع

  ألحد أن يقول إنا نصحح الروايتني ألهنما نقال يف واقعة واحدة فإنه ال ميكن اجلمع بينهما 
  سلمنا سالمة املنت عن هذه املطاعن لكن ال نزاع بني احملدثني يف كونه مرسال واملرسل ليس حبجة على ما تقدم بيانه 

رد يف إثبات القياس واالجتهاد وإنه أصل عظيم يف الشرع والدواعي تكون متوفرة سلمنا أنه ليس مبرسل ولكنه و
على نقل ما هذا شأنه وما يكون كذلك وجب بلوغه يف االشتهار إىل حد التواتر فلما مل يكن كذلك علمنا أنه ليس 

  حبجة 
  واحلاصل أنه مرسل فوجب أن ال يكون حجة عند الشافعي رضى اهللا عنه 

د فيما تعم به البلوى فوجب أن ال يكون حجة عند أيب حنيفة سالمته عن هذا األمر لكنه خرب واحد وأنه خرب وار
  فال جيوز التمسك به يف املسائل القطعية 

فإن قلت الدليل على صحته أن مثبىت القياس كانوا أبدا متمسكني به يف إثبات القياس والنفاة كانوا مشتغلني بتأويله 
  على قبوله قلت قد تقدم بيان ضعف هذا الوجه  وذلك يدل على اتفاقهم

  سلمنا صحته فلم يدل على كون القياس حجة 
  أما قوله أجتهد رأيي 

  قلنا االجتهاد عبارة عن استفراغ اجلهد يف الطلب فنحمله على طلب احلكم من النصوص اخلفية 
  دلت النصوص اخلفية عليه فإن قلت إمنا قال أجتهد رأيي بعد أن كان ال جيده يف الكتاب والسنة وما 

  ال جيوز أن يقال انه غري موجود يف الكتاب والسنة 
  قلنا ال نسلم أن قوله فإن مل جتده يقتضى العموم 

بيانه أنه يصح أن يستفهم فيقال أتعين بقولك فإن مل جتد عدم الوجدان يف صرائحه فقط أم فيه ويف مجيع وجوه 
  داللته 

اهنا ال ميكن محله على العموم ألن العمل بالقياس مفهوم عندكم من الكتاب سلمنا أنه بظاهرة للعموم لكن ه
  والسنة فكيف يصح محل قوله فإن مل جتد على العموم 

سلمنا أنه ميكن محله على العموم لكن قوله أجتهد رأيي يكفى يف العمل مبقتضاه نوع واحد من االجتهاد فنحمله 
  مسك مبا ثبت يف العقل من أن األصل يف األفعال اإلباحة أو احلظر على التمسك بالرباءة األصلية أو على الت

  سلمنا أنه ال جيوز محله عليه فلم قلتم إنه ملا مل جيز 



  محله على النص اخلفي وعلى دليل العقل وجب محله على القياس الشرعي وما الدليل على احلصر 
والتمسك بطريقة االحتياط يف تنزيل اللفظ على فإن هاهنا طرقا أخرى سوى القياس كالتمسك باملصاحل املرسلة 

أكثر مفهوماته أو أقل مفهوماته أو قول الشارع احكم فإنك ال حتكم إال بالصواب وباجلملة فالبد من دليل على 
  احلصر 

سلمنا أنه يتناول القياس الشرعي ولكن يكفي يف العمل مبقتضاه إثبات نوع واحد من أنواع القياس الشرعي وحنن 
  به فإن مذهب النظام أن الشرع إذا نص على علة احلكم وجب القياس ورد األمر بالقياس أو مل يرد  نقول

  وجيب أيضا قياس حترمي الضرب على حترمي التأفيف 
سلمنا أنه يدل على جواز العمل بالقياس الشرعي لكن يف زمان حياة الرسول صلى اهللا عليه و سلم أو بعده على 

  الثاين ممنوع اإلطالق األول مسلم و

بيانه أن شرط العمل بالقياس عدم الوجدان يف الكتاب والسنة وذلك إمنا ميكن يف زمان حياة الرسول صلى اهللا عليه 
و سلم لعدم استقرار الشرع فأما بعد نزول قوله تعاىل أليوم أكملت لكم دينكم فإن هذا متعذر ألن الدين إمنا 

  اج إليه وذلك إمنا يكون بالتنصص على كليات األحكام يكون كامال أن لو بني فيه مجيع ما حيت
وإذا كان مجيع األحكام موجودا يف الكتاب والسنة وكان العمل بالقياس مشروطا بعدم الوجدان فيهما مل جيز العمل 

  بالقياس بعد زمان الرسول صلى اهللا عليه و سلم 
م وأما قوله تعاىل وال رطب وال يابس إال يف كتاب واجلواب قوله هذا احلديث مناف لكتاب اهللا تعاىل قلنا ال نسل

  مبني 

  وقوله تعاىل ما فرطنا يف الكتاب من شيء 
  قلنا هذه األدلة تدل على اشتمال الكتاب على كل األمور إبتداء أو بواسطة 

  األول باطل 
  خللو ظاهر كتاب اهللا تعاىل عن دقائق اهلندسة واحلساب وتفاريع احليض والوصايا 

   والثاين
ال يضرنا ألن كتاب اهللا تعاىل ملا دل على وجوب قبول قول الرسول صلى اهللا عليه و سلم وقول الرسول دل على 

  أن القياس حجة والقياس دل على هذه األحكام كان كتاب اهللا تعاىل داال على هذه األحكام 
  قوله احلديث يدل على جواز االجتهاد يف زمان الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

لنا وأي حمذور يلزم منه فإن الواقعة اليت ال ميكن تأخري احلكم فيها إىل مدة يذهب الرجل من اليمن إىل املدينة ق
  ويرجع عنها ال يكون حتصيل النص فيها ممكنا فوجب جواز الرجوع إىل القياس 

  قوله ذكر السنة جوابا عما به يقضى غري جائز 
  ة كيف كانت قلنا ال نسلم ألن السنة عبارة عن الطريق

  قوله ال جيوز نصبه للقضاء إال بعد العلم بأنه يعرف التمييز بني ما جيوز به القضاء وبني ما ال جيوز 
  قلنا املراد بقوله ملا بعث معاذا إىل اليمن ملا عزم على أن يبعثه 

  قوله احلديث مينع من ختصيص الكتاب والسنة بالقياس 



  قلنا كثري من الناس ذهب إليه 
  قل أنه عليه الصالة و السالم قال اكتب إيل أكتب إليك قوله ن

  قلنا روايتنا مشهورة وروايتكم غريبة مل يذكرها أحد من احملدثني فال حيصل التعارض 
  وأيضا فكيف جيوز أن يقول عليه الصالة و السالم اكتب إيل أكتب إليك وقد يعرض من احلكم ماال جيوز تأخريه 

  إن وردا يف واقعة واحدة وهو أن يقال احلادثة إن احتملت التأخري وجب عرضها وأيضا ميكن اجلمع بينهما و
  وإن مل حتتمل وجب االجتهاد 

  قوله إنه مرسل 
  قلنا هب أنه كذلك لكنه مرسل تلقته األمة بالقبول ومثله حجة عندنا 

  قوله وارد فيما تعم به البلوى فوجب بلوغه إىل حد التواتر 

  البلوى ال يوجب كونه متواترا بدليل املعجزات املنقولة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  قلنا وروده فيما تعم به
  قوله إنه خرب واحد 

  قلنا هب أنه كذلك لكن ال نثبت به القطع بكون القياس حجة بل ظن كونه حجة 
  قوله حنمله على طلب النص اخلفى 

  قلنا قوله فإن مل جتد يقتضى نفي النص جليا كان أو خفيا 
  قوله ال نسلم أن قوله فإن مل جتد للعموم 

  قلنا الدليل الدال على انه للعموم جواز االستثناء 
  قوله ملا دل الكتاب والسنة على العمل بالقياس كان دليال على احلكم الثابت بالقياس 

 جواز أن قلنا هب أنه كذلك ولكن احلكم الذي هو مدلول القياس ال يكون حاصال فيهما وهذا القدر يكفى يف
يقال إنه غري موجود يف الكتاب والسنة وقول معاذ أحكم بكتاب اهللا أراد به ما دل عليه الكتاب بنفسه ال بواسطة 
إذ لو أراد به كل ما دل عليه الكتاب سواء كان ابتداء أو بواسطة لكان القول بأنه إذا مل يوجد يف الكتاب حكمت 

  مبا يف السنة خطأ 
  ءة األصلية قوله حنمله على الربا

  قلنا الرباءة األصلية معلومة لكل احد فال حاجة يف معرفتها إىل االجتهاد فال جيوز محل قوله أجتهد عليه 
  قوله حنمله على القياس الذي نص الشرع على علته أو على ما يكون مثل قياس حترمي الضرب على حترمي التأفيف 

االجتهاد واف جبميع األحكام فلو محلناه على ما ذكرمتوه من قلنا الشرع إمنا سكت عند قوله أجتهد لعلمه بأن 
القياس مل يكن ذلك وافيا مبعرفة عشر عشري األحكام فكان جيب أن ال يسكت عليه كما مل يسكت عند قوله أقضي 

  بالكتاب والسنة 
  قوله ما الدليل على احلصر 

  قلنا أمجعت األمة على احلصر فوجب القطع به 

  املسلك الثالث



  أن عمر رضى اهللا عنه سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن قبلة الصائم  روى
  فقال أرأيت لو متضمضت مباء مث جمجته أكنت شاربه 

  وجه االستدالل به أنه عليه الصالة و السالم استعمل القياس وذلك يوجب كون القياس حجة 
ن القبلة من دون اإلنزال ال تفسد الصوم كما أن إمنا قلنا إنه استعمل القياس ألنه عليه الصالة و السالم حكم بأ

املضمضة من دون األزدراد ال تفسد الصوم وإيراد هذا الكالم يدل على أن اجلامع بينهما ما يفهمه كل عاقل عند 
  مساع هذا الكالم من 

  ملطلوبة أنه مل حيصل عند املقدمتني ما هو الثمرة املطلوبة فوجب أن ال يكون حكم املقدمة كحكم الثمرة ا
  وإمنا قلنا إنه عليه الصالة و السالم ملا استعمل القياس وجب أن يكون حجة لوجهني 

  األول أن التأسي به واجب 
الثاين أن قوله صلى اهللا عليه و سلم أرأيت خرج خمرج التقرير فلوال أنه عليه الصالة و السالم قد مهد عند عمر 

  عليه رضى اهللا عنه التعبد بالقياس ملا قرر ذلك 
أال ترى أن اإلنسان لو حكم حبكم من الكتاب جاز أن يقول ملن سأله عنه أليس قد قال اهللا تعاىل كذا وكذا إذا 

  كان الكتاب عنده وعند من خياطبه حجة وال جيوز أن يقول ذلك إذا كان هو ومن خياطبه ال يعتقدان كونه حجة 

ن القياس يقتضيه مع أنه ومن خاطبه ال يعتقدان كون وال يقول اإلنسان يف حكم حكم به ألجل القياس أليس أ
  القياس حجة 

  فإن قيل هذا خرب واحد فال جيوز بناء املسألة العلمية عليه 
  سلمنا ذلك لكن مل قلت إنه عليه الصالة و السالم نبه هاهنا على العلة ومثل هذا القياس عندنا حجة 

ضمضة لكن ليس فيه أن النص أوجب ذلك أو القياس وإذا سلمنا داللة احلديث على أن القبلة جترى جمرى امل
  احتمال مل جيز القطع على أحدمها بغري دليل 

  واجلواب قوله هذا خرب واحد 
  قلنا سبق اجلواب عنه 

  قوله نبه على العلة 
  قلنا إنه عليه الصالة و السالم ما نص على العلة ولكنه مل يفعل 

  ادرة إىل اإلفهام والتنصيص على أصل القياس ال يكون تنصيصا على العلة إال أنه ذكر أصل القياس بلى العلة متب
  قوله إنه ليس يف احلديث أنه عليه الصالة و السالم أجرى القبلة جمرى املضمضة ألجل نص أو ألجل قياس 

الثمرة قلنا بينا أن املفهوم من قوله عليه الصالة و السالم أرأيت لو متضمضت هو أن كل واحد منهما مل حيصل 
املطلوبة بذلك الفعل ولو أن بعض العامة فضال عن أهل العلم استفىت فقيها يف صائم قبل ومل ينزل فقال له الفقيه 

  أرأيت لو متضمضت مباء مث جمجته الكتفى املستفىت بذلك يف 

إن هذا  أن القبلة ال تفسد صومه ولعلم أنه أجرى أحدمها جمرى اآلخر من الوجه الذي ذكرناه فبطل أن يقال
  الكالم ال يدل على الوجه اجلامع بينهما وأنه ال ميتنع أن يكون بعض الظواهر اقتضى اجلمع 



  املسلك الرابع

التمسك بقوله عليه الصالة و السالم للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين قضيته أكان جيزي فقالت نعم قال 
  فدين اهللا أحق بالقضاء 

  لة الصائم من غري تفاوت ووجه االستدالل به كما يف قب

  املسلك اخلامس

اإلمجاع وهو الذي عول عليه مجهور األصوليني وحتريره أن العمل بالقياس جممع عليه بني الصحابة و كل ما كان 
  جممعا عليه بني الصحابة فهو حق فالعمل 

  بالقياس حق 
  أما املقدمة الثانية فقد مر تقريرها يف باب اإلمجاع 

ول فالدليل عليها أن بعض الصحابة ذهب إىل العمل بالقياس والقول به ومل يظهر من أحد منهم وأما املقدمة األ
  اإلنكار على ذلك ومىت كان كذلك كان اإلمجاع حاصال 

  فهذه مقدمات ثالث

  املقدمة األوىل 
  يف بيان أن بعض الصحابة ذهب إىل العمل بالقياس والقول به والدليل عليه وجوه أربعة 

ول ما روى عن عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه أنه كتب إىل أيب موسى األشعرى يف رسالته املشهورة الوجه األ
  اعرف األشباه والنظائر وقس األمور برأيك وهذا صريح يف املقصود 

  الوجه الثاين أهنم صرحوا بالتشبيه ألنه روى عن ابن عباس رضى اهللا عنهما 

خوة فقال أال يتقي اهللا زيد بن ثابت جيعل ابن االبن ابنا وال جيعل أب أنه أنكر على زيد قوله اجلد ال حيجب األ
  األب أبا 

ومعلوم أنه ليس مراده تسمية اجلد أبا ألن ابن عباس رضى اهللا عنهما ال يذهب عليه مع تقدمه يف اللغة أن اجلد ال 
كنه جده فلم يبق إال أن مراده أن يسمى أبا حقيقة أال ترى أنه ينفي عنه هذا االسم فيقال إنه ليس أبا للميت ول
  اجلد مبنزلة األب يف حجبه اإلخوة كما أن ابن االبن مبنزلة االبن يف حجبهم 

  وعن على وزيد أهنما شبهامها بغصين شجرة وجدوىل هنر فعرفا بذلك قرهبما من امليت مث شركا بينهما يف املرياث 

  وا فيها أقواال وال ميكن أن تكون تلك األقوال إال عن الوجه الثالث أهنم اختلفوا يف كثري من املسائل وقال
  القياس واعلم أن األصوليني أكثروا من تلك املسائل إال أن أظهرها أربع 

إحداها مسألة احلرام فإهنم قالوا فيها مخسة أقوال فنقل عن على وزيد وابن عمر رضى اهللا عنهم أنه يف حكم 



  التطليقات الثالث 
  هللا عنه أنه يف حكم التطليقة الواحدة إما بائنة أو رجعية على اختالف بينهم وعن ابن مسعود رضى ا

  وعن أيب بكر وعمر وعائشة رضى اهللا عنهم أنه ميني تلزم فيه الكفارة 

  وعن ابن عباس رضى اهللا عنه أنه يف حكم الظهار 
  لوا قال هذا الطعام على حرام وعن مسروق رمحه اهللا أنه ليس بشيء ألنه حترمي ملا أحله اهللا تعاىل فصار كما 

  واملرتضى روى هذا القول عن على رضى اهللا عنه 
  وثانيتها أهنم اختلفوا يف اجلد مع اإلخوة فبعضهم ورث اجلد مع اإلخوة وبعضهم أنكر ذلك 

 ينقص واألولون اختلفوا فمنهم من قال إنه يقاسم اإلخوة ما كانت املقامسة خريا له من الثلث فأجراه جمرى األم ومل
  حقه عن حقها ألن له مع الوالدة تعصيبا 

ومنهم من قال إنه يقاسم اإلخوة ما كانت املقامسة خريا له من السدس وأجراه جمرى اجلدة يف أن ال ينقص من حقها 
  السدس 

وثالثتها اختالفهم يف مسألة املشتركة وهى زوج وأم وإخوة ألم وإخوة ألب وأم حكم عمر رضى اهللا عنه فيها 
لنصف للزوج وبالسدس لألم وبالثلث لإلخوة من األم ومل يعط لإلخوة من األب واألم شيئا فقالوا هب أن أبانا با

  كان محارا ألسنا من أم واحدة فشرك بينهم وبني اإلخوة من األم يف الثلث 
  ورابعتها اختالفهم يف اخللع هل يهدم من الطالق شيئا أو يبقى عدد الطالق على ما كان 

  دى الروايتني عن عثمان رضى اهللا عنه أنه طالق ففي إح

والرواية األخرى أنه ليس بطالق وهو حمكى عن ابن عباس وإذا عرفت هذه املسائل فنقول إما أن يكون ذهاب كل 
  واحد منهم إىل ما ذهب إليه ال عن طريق أو عن طريق 

  ه كانوا متفقني على الباطل وأنه غري جائز واألول باطل ألن الذهاب إىل احلكم ال عن طريق باطل فلو اتفقوا علي
  وأما إن ذهبوا إليها عن طريق فذلك الطريق إما أن يكون هو العقل أو السمع 

واألول باطل ألن حكم العقل يف املسألة شيء واحد وهو الرباءة األصلية وهذه أقاويل خمتلفة أكثرها خيالف حكم 
  العقل 

  ك الدليل نصا أو غريه وأما الثاين فال خيلو إما أن يكون ذل
أما النص فسواء كان قوال أو فعال وسواء كان جليا أو خفيا فالقول به باطل ألهنم لو قالوا بتلك األقاويل لنص 
ألظهروه ولو أظهروه الشتهر ولو اشتهر لنقل ولو نقل لعرفه الفقهاء واحملدثون وملا مل يكن كذلك علمنا أهنم مل 

  ص يقولوا بتلك األقاويل ألجل ن
وإمنا قلنا إهنم لو قالوا بتلك األقاويل ألجل نص ألظهروه ألنا نعلم بالضرورة أنه كان من عاداهتم إعظام نصوص 

الرسول صلى اهللا عليه و سلم واستعظام خمالفتها حىت نقلوا منها ما ال يتعلق به حكم كقوله عليه الصالة و السالم 
  نعم اإلدام اخلل 



عن نصوص الرسول عليه الصالة و السالم واحلث على نقلها إليهم ليتمسكوا هبا  وكان من عادهتم أيضا التفحص
إن كانت موافقة ملذاهبهم أو لريجعوا عن مذاهبهم إن كانت خمالفة هلا وليس جيوز فيمن هذه عادته أن حيكم يف 

  قضية حبكم لنص مث يسكت عن ذكر ذلك النص وذلك معلوم بالضرورة 
ة الثانية وهى قولنا لو أظهر النص الشتهر ولو اشتهر لنقل ولو نقل لعرفه الفقهاء وهبذا الطريق ثبتت املقدم

  واحملدثون 
وأما أن ذلك مل ينقل فألنا بعد البحث التام والطلب الشديد واملخالطة للفقهاء واحملدثني ما وجدنا يف ذلك ما يدل 

  على نقلها وذلك يدل على عدمها 
  يل ألجل نص وإذا بطل ذلك ثبت أنه ألجل القياس فثبت أهنم مل يقولوا بتلك األقاو

  الوجه الرابع

نقل عن الصحابة القول بالرأى والرأى هو القياس و إمنا قلنا إهنم قالوا بالرأى ألنه روى عن أيب بكر أنه قال يف 
  الكاللة أقول فيها برأيي 

  ويف اجلنني ملا مسع احلديث لوال هذا لقضينا فيه برأينا 
مر رضى اهللا عنهما يف بعض األحكام إن اتبعت رأيك فرأيك رشيد وإن تتبع رأى من قبلك فنعم ذو وقول عثمان لع

  الرأى كان 
  وعن على رضى اهللا عنه اجتمع رأيي ورأى عمر يف أم الولد على أن ال تباع وقد رأيت اآلن بيعهن 

  وعن ابن مسعود رضى اهللا عنه يف قصة بروع أقول فيها برأيي 
الرأى عبارة عن القياس ألنه يقال لإلنسان أقلت هذا برأيك أم بالنص فيجعل أحدمها يف مقابلة اآلخر  وإمنا قلنا إن

  وذلك يدل على أن الرأى ال يتناول االستدالل بالنص سواء كان جليا أو خفيا 
  فثبت هبذه الوجوه األربعة أن بعض الصحابة ذهب إىل القول بالقياس والعمل به 

ية وهى أنه مل يوجد من أحدهم إنكار أصل القياس فألن القياس أصل عظيم يف الشرع نفيا وإثباتا وأما املقدمة الثان
  فلو أنكر بعضهم لكان ذلك اإلنكار أوىل بالنقل من اختالفهم يف مسألة 

  احلرام واجلد ولو نقل الشتهر ولوصل إلينا فلما مل يصل إلينا علمنا أنه مل يوجد 
  ما تقدم مثله يف املقدمة األوىل وتقرير مقدمات هذا الكالم 

  وأما املقدمة الثالثة وهى 
أنه ملا قال بالقياس بعضهم ومل ينكره أحد منهم فقد انعقد اإلمجاع على صحته فالدليل عليه أن سكوهتم إما أن يقال 

  إنه كان عن اخلوف أو عن الرضا 
  واألول باطل 

ما فيما ال يتعلق به رغبة وال رهبة يف العاجل أصال وذلك ألنا نعلم من حال الصحابة شدة انقيادهم للحق ال سي
  مينع من محل السكوت على اخلوف 

  وأيضا فألن بعضهم خالف البعض يف املسائل اليت حكيناها ولو كان 



  هناك خوف مينعهم من إظهار ما يف قلوهبم ملا وقع ذلك 
انوا جممعني على اخلطأ وأنه غري جائز فثبت أن سكوهتم كان عن الرضا وذلك يوجب كون القياس حجة وإال لك

  هذا حترير األدلة 
فإن قيل ال نسلم ذهاب أحد من الصحابة إىل القول بالقياس والوجوه األربعة املذكورة ال يزيد رواهتا على املائة 
ا واملائتني وذلك ال يفيد القطع بالصحة الحتمال تواطؤ هذا القدر على الكذب كيف واألحاديث اليت يتمسك هب

أهل الزمان يف املسائل الفقهية مشهورة فيما بني األمة إال أن روايتها يف األصل ملا انتهت إىل الواحد واإلثنني ال جرم 
  مل نقطع به فكذا هاهنا 

  فإن قلت األمة يف هذه الروايات على قولني 
  منهم من قبلها واعترف بداللتها على القياس 

  ى اتفاقهم على قبوهلا ومنهم من اشتغل بتأويلها وذلك يدل عل

  قلت قد مر غري مرة أن هذا الطريق ال يفيد اجلزم بصحتها 
  سلمنا صحة هذه الروايات لكن ال نسلم داللتها على ذهاهبم إىل القول بالقياس والعمل به 
  وأما الوجه األول وهو قول عمر رضى اهللا عنه إعرف األشباه والنظائر وقس األمور برأيك 

  أن يكون بقوله اعرف األشباه والنظائر أو بقوله قس األمور برأيك  قلنا التمسك إما
أما األول فال حجة فيه ألن اهللا تعاىل ملا نص على حكم كل جنس ونوع وجب على املستدل معرفة األشباه 

ن والنظائر لئال خيرج منه ما هو من جنسه وال يدخل فيه ما هو من غري جنسه وقد يشتبه الشيء بالشيء فال بد م
  التأمل الكثري ليعرف أنه من جنسه أو من غري جنسه 

وأما الثاين وهو قوله قس األمور برأيك فال يدل أيضا على الغرض ألن القياس يف أصل اللغة عبارة عبارة عن 
التسوية فقوله قس األمور برأيك معناه اعرض األشيا على فكرتك وتأملك ألن التفكري يف الشيء ال معىن له إال 

ر علوم أو ظنون ليتوصل هبا إىل حتصيل علوم أو ظنون فاملتفكر كأنه يريد التسوية بني املطلوب اجملهول استحضا
  وبني املقدمات املعلومة ليصري اجملهول معلوما 

وهذا التأويل متعني ألن الرأى هو الروية فقوله قس األمور برأيك معناه سو األشياء برويتك وتسوية األشياء بالروية 
 ما ذكرنا فريجع حاصل األمر إىل أنه أمره بأن ال حيكم مبجرد التشهى والتمين بل باالستدالل والنظر ليست إال

  وذلك ليس من القياس الشرعي يف شيء 
سلمنا أن املراد منه األمر بتشبيه الفرع باألصل لكن حيتمل أن يكون املراد التشبيه يف ثبوت ذلك احلكم وأن يكون 

  املراد 

 أنه كما ال يثبت حكم األصل إال بالنص فكذا حكم الفرع ال يثبت إال بالنص فلم قلت إن منه التسوية يف
  االحتمال األول أوىل من الثاين 

  وأما الوجه الثاين وهو تشبيه ابن عباس قلنا مل قلت إن املراد أنه مجع بني األمرين بعلة قياسية 
البن جمازا واكتفى هبذا االسم اجملازي يف اندراج النافلة حتت ومل ال جيوز أن يكون ذلك ألجل أنه كما مسى النافلة با

  عموم قوله تعاىل يوصيكم اهللا يف أوالدكم 



  وكذلك مسى اجلد أبا جمازا حىت يكفى هذا يف اندراجه حتت عموم قوله تعاىل وورثه أبواه 
  والذي يؤكد هذا االحتمال أن ابن 

  س ال يكون كذلك بل تارك النص يكون عباس نسب زيدا إىل مفارقة التقوى وتارك القيا

  كذلك وإمنا يكون زيد تاركا للنص لو كان األمر على ما قلنا 
  وأما الوجه الثالث فالكالم عليه 

أنه أال جيوز أن يقال إن ذهاب كل واحد إىل ما ذهب إليه يف تلك املسائل كان لتمسكه بنص ظنه دليال على قوله 
  يه سواء أصاب يف ذلك الظن أو أخطأ ف

  قوله لو كان كذلك ألظهروا ذلك النص والشتهر ولنقل ولوصل إلينا فلما مل يصل إلينا علمنا عدمه 
  قلنا هذه املقدمات بأسرها ممنوعة 

قوله علمنا بالضرورة شدة تعظيمهم لنصوص الرسول عليه الصالة و السالم وميتنع ممن هذه حاله أن حيكم حبكم 
  ألجل 

  نص مث أنه ال يذكره 
  ال نسلم أن شدة تعظيمهم للنص يقتضى إظهار النص الذي ألجله ذهبوا إىل ذلك القول  قلنا

بيانه أن شدة التعظيم إمنا تقتضى إظهار النص عند احلاجة إىل إظهاره وهم ما احتاجوا إليه ألن احلاجة إما أن تكون 
  عند املناظرة أو مع املستفىت 

املناظرة يف تلك املسائل وما كانت عادهتم جارية باالجتماع على  واألول باطل ألهنم مل جيتمعوا يف حمفل ألجل
  املناظرات واجملادالت 

  وأما املستفىت فال فائدة من ذكر الدليل معه 
سلمنا أن شدة تعظيمهم للنص تقتضى إظهار النص ولكن بشرط أن يكون السامع حبيث ميكنه االنتفاع به ومل يوجد 

ك النص كان ذلك النص خرب واحد يف حق السامع وخرب الواحد ليس حبجة فال هذا الشرط هناك ألنه إذا روى ذل
  فائدة إذا يف إظهار هذا النص 

  سلمنا أنه جيب إظهاره ولكن إذا كان النص جليا أو مطلقا سواء كان جليا أو خفيا 
  األول مسلم والثاين ممنوع 

  ا كان ذلك الدليل ظاهرا قويا بيانه أن اإلنسان إمنا يدعوه الداعي إىل إظهار دليل مذهبه إذ
أما إذا كان خفيا فقد ال يدعوه الداعي إىل إظهاره وباجلملة فأنتم املستدلون فعليكم إقامة الداللة على ان جيب 

  إظهاره سواء كان قويا أو ضعيفا 
لكن مل يقل سلمنا ما ذكرمتوه لكن نعارضه فنقول لو كان ذهاهبم إىل مذاهبهم ألجل القياس لوجب عليهم إظهاره و

  عن أحد من الصحابة القياس الذي ألجله ذهب إىل ما ذهب إليه 
  فإن قلت الفرق أن القياس ال جيب اتباع العامل فيه 



  والنص جيب اتباعه فيه 
  قلت القياس إذا كان ظاهرا جليا فال نسلم أنه ال جيب االتباع فيه ولوال ذلك ملا حسنت املناظرة فيه بني القائسني 

م لو متسكوا بالنصوص ألظهروها فلم قلت إهنم لو أظهروها الشتهر فإن ذلك ليس من الوقائع العظام اليت سلمنا أهن
  ميتنع أن ال تتوفر الدواعى على نقلها 

فأن قلت ملا توفرت دواعيهم على نقل مذاهبهم مع أنه ال فائدة فيها فألن تتوفر دواعيهم على نقل تلك األدلة مع 
  ان أوىل ما فيها من الفوائد ك

قلت إنا مل نقل إن األمور اليت ال تكون عظيمة ميتنع نقلها حىت يكون ما ذكرمتوه الزما علينا بل قلنا إنه ال جيب 
  نقلها وال ميتنع أيضا 

سلمنا أنه من الوقائع العظيمة لكن مل قلت إنه جيب نقله والدليل عليه أن معجزات الرسول صلى اهللا عليه و سلم 
وأمر اإلقامة يف األفراد والتثنية على هناية ظهورها مل ينقله إال الواحد واإلثنان وإذا جاز ذلك فلم  على جاللة قدرها

  ال جيوز أن ال ينقله ذلك الواحد أيضا 
  سلمنا أهنا لو اشتهرت لنقلت لكن ال نسلم أهنا ما نقلت 

  قوله لو نقلت لعرفناها 
 عليه و سلم ومجيع أصحابه فال بد وأن تعلمه أنت أو تدعي قلنا إما أن تدعى أن كل ما نقل عن الرسول صلى اهللا

  أنه ال بد وأن يوجد يف زمانك من يعلمه 
  أما األول فال يقول به إنسان سليم العقل 

وأما الثاين فمسلم ولكن كيف عرفت أنه ليس يف زمانك من يعلم تلك النصوص فإن كل أحد إمنا يعلم حال نفسه 
  ال حال غريه 
و نقل لعرفه كل واحد منا لكن ال نسلم أنا ال نعرفه فلنتكلم يف مسألة احلرام فنقول أما من ذهب إىل سلمنا أنه ل

  كونه ميينا فيحتمل أنه إمنا ذهب إليه استدالال بقوله تعاىل 

على  يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك إىل قوله قد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم وانه عليه الصالة و السالم حرم
  نفسه مارية القبطية فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ومساه ميينا 

ومن ذهب إىل أنه ال اعتبار به متسك بقوله تعاىل ال حترموا طيبات ما أحل لكم والنهي يدل على الفساد أو بالرباءة 
  األصلية 

تنزيله على أعظم أحواله ومن ذهب إىل أنه للطلقات الثالث زعم أنه قد جيعل كناية عن الطلقات الثالث فوجب 
  وهو الطلقات الثالث مث أدخله حتت قوله تعاىل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن 

  ومن ذهب إىل أنه للطلقة 

  الواحدة نزله على أقل أحواله 
  ومن جعله ظهارا جعله كناية عنه والكنايات يف اللغة ليست عبارة عن القياس الشرعي 

  ب ليس للنص فلم قلتم إنه ال بد وأن يكون للقياس فما الدليل على نفى الواسطة سلمنا أن قوهلم بتلك املذاه
  مث إنا نتربع بذكر الوسائط منها تنزيل اللفظ على أقل املفهومات أو على األكثر 



  ومنها استصحاب احلال 
  ومنها املصاحل املرسلة اخلالية عن شهادة األصول 

س أن االستقراء عبارة عن إثبات احلكم يف كلى لثبوته يف بعض جزئياته ومنها االستقراء والفرق بينه وبني القيا
  والقياس عبارة عن إثباته يف جزئي ألجل ثبوته يف جزئي آخر 

ومنها أنه كان من مذهبه أن جمرد قوله حجة ومستند ذلك الوهم إىل أن قول بعض األنبياء حجة فيكون قول هذا 
  العامل حجة 
  بيان األول 
  ل الطعام كان حال لبين إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه أضاف التحرمي إليه قوله تعاىل ك
  بيان الثاين 

  قوله عليه الصالة و السالم علماء أميت كأنبياء بين إسرائيل فهذه الشبهة تقتضى 

  أن يكون جمرد قول العامل حجة فلعل هذه الشبهة خطرت بباهلم ومنها اإلمجاع 
  ع يف حمل اخلالف حمال فإن قلت حصول اإلمجا

  قلت املقصود من ذكر اإلمجاع بيان ثبوت الواسطة بني النص والقياس يف اجلملة 
  فهذا هو الكالم على الوجه الثالث 

وأما الوجه الرابع وهو أن الصحابة قالت بالرأى والرأى هو القياس فنقول ال نسلم أن الرأى هو القياس والدليل 
  عليه وجوه 

  األول 
ل رأى يرى رؤية ورأيا فدل هذا على انه مرادف للرؤية فإذا ثبت ذلك وجب أن ال يكون حقيقة يف القياس أنه يقا

  دفعا لالشتراك 

  وإذا ثبت أنه ما كان يف أصل اللغة للقياس وجب أن ال يكون يف عرف الشرع له ألن النقل خالف األصل 
دليال على القياس وكان جيب أن يكون قولنا فالن يرى الثاين لو كان الرأى امسا للقياس لكان اللفظ املشتق منه 

كذا معناه أنه يقيس ومعلوم أن ذلك باطل ألن من يذهب إىل الرؤية والصفات وخلق األعمال جيوز أن حيكى عن 
  نفسه أىن أرى القول هبذه األشياء وعمن يشاركه يف املذهب إنه يرى القول هبا 

 عنه أنه قال يف الكاللة أقول فيها برأيي ومعلوم أن تفسري اللفظة اللغوية الثالث أنكم رويتم عن أيب بكر رضى اهللا
  ال يكون بالقياس 

  فثبت هبذه الوجوه الثالثة أن الرأى ليس امسا للقياس 

  وأما الذي متسكتم به من أنه يقال أقلت هذا عن رأيك أو عن النص 
غري النص لكن من أين يدل على أنه ملا كان غري  قلنا أقصى ما يف الباب أن يدل هذا االستعمال على أن الرأى

  النص وجب أن يكون قياسا 
  بيانه 

أن النص هو اللفظ الدال على احلكم داللة ظاهرة جلية فما ال يكون كذلك ال يكون نصا فال يلزم من كون الرأى 



  يسمى بالنص  خارجا عن النص أن ال يكون ذلك االستدالل لفظيا الحتمال أنه ملا كان خفيا ال جرم ال
  سلمنا أن مسمى الرأى ليس هو النص فلم قلتم إنه هو القياس وما الدليل على هذا احلصر 

  فهذا هو الكالم املختصر على الوجوه األربعة املذكورة يف تقرير املقدمة األوىل 

  سلمنا أن بعض الصحابة قال بالقياس أو عمل به فلم قلت أن أحدا منهم ما أنكره 
  وه الشتهر ولنقل ولوصل إلينا قوله لو أنكر

  قلنا الكالم على هذه املقدمات قد مر 
والذي نقوله اآلن إنا ال نسلم أنه ما وصل ذلك اإلنكار إلينا فإنه نقل عنهم تارة إنكار الرأى وأخرى إنكار القياس 

ء تظلين وأي أرض وأخرى ذم من أثبت احلكم ال بالكتاب والسنة روى عن أيب بكر رضى اهللا عنه أنه قال أي مسا
  تقلين إذا قلت يف كتاب اهللا برأيي 

وعن عمر رضى اهللا عنه إياكم وأصحاب الرأى فإهنم أعداء السنن أعيتهم األحاديث أن حيفظوها فقالوا بالرأى 
  فضلوا وأضلوا 

  وعنه رضى اهللا عنه إياكم واملكايلة قيل وما املكايلة قال املقايسة 
اب رضي اهللا عنه وهو يومئذ من قبله قاض اقض مبا يف كتاب اهللا تعاىل فإن وعن شريح قال كتب عمر بن اخلط

جاءك ما ليس يف كتاب اهللا فاقض مبا يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن جاءك ما ليس فيها فاقض مبا 
  أمجع عليه أهل العلم فإن مل جتد فال عليك أن تقضي 

  ن باطن اخلف أوىل باملسح من ظاهره وعن على لو كان الدين يؤخذ بالقياس لكا

  وروى عنه من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل يف اجلد برأيه 
  وهذا أيضا يروى عن عمر رضى اهللا عنه 

  وعن ابن عباس يذهب قراؤكم وصلحاؤكم ويتخذ الناس رؤساء جهاال يقيسون األمور برأيهم 
  حرمه اهللا تعاىل وحرمتم كثريا مما حلل اهللا  وقال إذا قلتم يف دينكم بالقياس أحللتم كثريا مما

  وقال إن اهللا تعاىل قال لنبيه صلى اهللا عليه و سلم فاحكم بينهم مبا أنزل اهللا ومل يقل مبا رأيت 
وقال لو جعل ألحدكم أن حيكم برأيه جلعل ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولكن قيل له وأن احكم بينهم 

  مبا أنزل اهللا 
  إياكم واملقاييس فإمنا عبدت الشمس والقمر باملقاييس  وقال

  وعن ابن عمر رضى اهللا عنه السنة ما سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال جتعلوا الرأى سنة للمسلمني 
  وعن مسروق ال أقيس شيئا بشيء أخاف أن تزل قدمي بعد ثبوهتا 

  وكان ابن سريين يذم القياس ويقول أول من قاس إبليس 
  وقال الشعيب لرجل لعلك من القياسيني 

  وقال إن أخذمت بالقياس أحللتم احلرام وحرمتم احلالل 



  فثبت هبذه الروايات تصريح الصحابة والتابعني بإنكار الرأى والقياس 
فإن قلت هؤالء الذين نقلت عنهم املنع من القياس هم الذين دللنا على ذهاهبم إىل القول به فال بد من التوفيق 
وذلك بأن نصرف الروايات املانعة من القياس إىل بعض أنواعه وذلك حق ألن العمل بالقياس ال جيوز عندنا إال 

  بشرائط خمصوصة 

قلت هب أن الذين نقلنا عنهم املنع من القياس هم الذين دللتم على أهنم كانوا عاملني به إال أنا نقلنا عنهم 
تقييد بصورة خاصة وانتم ما نقلتم عنهم التصريح بالقول بل رويتم  التصريح بالرد واملنع على اإلطالق من غري

عنهم أمورا مث دللتم بوجوه دقيقة غامضة على أن تلك األمور دالة على قوهلم بالقياس ومعلوم أن التصريح بالرد 
  أقوى مما ذكرمتوه فكان قولنا راجحا 

كرمتوه ممكن فهاهنا توفيق آخر وهو أن يقال إن سلمنا عدم الترجيح من هذا الوجه لكن كما أن التوفيق الذي ذ
  بعضهم كان قائال بالقياس حني كان البعض اآلخر منكرا له مث ملا انقلب املنكر مقرا انقلب املقر أيضا منكرا 

  وعلى هذا التقدير يكون كل واحد منهم مادحا للقياس وذاما له من غري تناقض مع أنه ال حيصل اإلمجاع 
  حابة قال بالقياس وأن أحدا منهم سلمنا أن بعض الص

  ما أظهر اإلنكار فلم قلتم حيصل اإلمجاع 
  وبيانه أن السكوت قد يكون للخوف والتقية 

  قوله القول بالقياس ليس سببا لنفع دنيوى فكيف حيصل اخلوف من إنكار احلق فيه 
  قلنا ال نسلم عدم اخلوف هناك 

على القياس بل القائل به قوم معدودون وهم عمر وعثمان وعلى وابن  قال النظام يف هذا املقام الصحابة ما امجعوا
مسعود وأىب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو موسى وأناس قليل من أصاغر الصحابة والباقون ما 

ك يف كانوا عاملني به ولكن ملا كان فيهم عمر وعثمان وعلى وهؤالء هلم سلطان ومعهم الرغبة والرهبة شاع ذل
  الدمهاء وانقادت هلم العوام 

  فجاز للباقني السكوت على التقية ألهنم قد علموا أن إنكارهم غري مقبول 

  قال والذي يدل عليه أنه 
قال يف الفتيا عبد اهللا بن عباس والعباس أكرب منه ومل يقل يف الفتيا شيئا من غري عجز وال عى وال غيبة عن شيء 

  شهده أبنه 
  عبد اهللا بن الزبري والزبري أعظم منه ومل يقل فيه شيئا وقال يف الفتيا 

وكان أبو عبيدة ومعاذ بن جبل بالشام فقال معاذ ومل يقل أبو عبيدة مع أن أبا عبيدة أعظم منه فإنه قال عليه الصالة 
  و السالم 

  أبو عبيدة أمني هذه األمة 
  يبا وكيف يقال كان اخلوف زائال وابن عباس قال هبته وكان اهللا مه

وأيضا فإن الرجل العظيم إذا أختار مذهبا فلو أن غريه أبطل ذلك املذهب عليه فإنه يشق عليه غاية املشقة ويصري 



  ذلك سببا للعداوة الشديدة 
  قوله لو كان اخلوف مانعا من املخافة ملا خالف بعضهم بعضا يف مسألة اجلد واحلرام 

  فكان النزاع فيه أصعب من النزاع يف فروع الفقه ولذلك نرى يف قلنا القياس أصل عظيم يف الشرع نفيا وإثباتا 

  املختلفني يف مسألة القياس يضلل بعضهم بعضا واملختلفني يف الفروع ال يفعلون ذلك 
سلمنا أن أسباب اخلوف ما كانت ظاهرة ولكن أمجع املسلمون على أهنم ما كانوا معصومني فكيف ميكننا القطع 

  ينبغي غاية ما يف الباب حسن الظن هبم ولكن ذلك يكفى يف القطعيات  باحترازهم عن كل ما ال
  سلمنا زوال اخلوف ولكن لعلهم سكتوا ألنه ما ظهر هلم كون القياس حقا وال باطال فكان فرضهم السكوت 
م أو أهنم عرفوا كونه خطأ لكنهم اعتقدوا أنه من الصغائر فال جيب اإلنكار على العامل به وألن كل واحد منه

  اعتقد يف غريه أنه أوىل بإظهار اإلنكار 
  سلمنا أهنم بأسرهم رضوا لكن حصل الرضا دفعة واحدة أو الدفعة واحدة 

  األول 
  مما ال يعرفه إال اهللا تعاىل ألهنم ما جلسوا يف حمفل واحد قاطعني بصحته دفعة واحدة 

  والثاين ال يفيد اإلمجاع 
ض راضيا بقلبه صار اآلخر متوقفا فيه أو منكرا عليه بالقلب وذلك مينع من ألنه رمبا كان األمر حبيث ملا صار البع

  انعقاد اإلمجاع 
  فإن قلت هذا االحتمال مينع من انعقاد اإلمجاع 

قلت ال نسلم فإن أهل اإلمجاع كانوا قليلني يف زمان الصحابة وكان ميكنهم أن جيتمعوا يف حمفل واحد ويقطعوا 
  خاليا عن هذا االحتمال باحلكم فيكون ذلك اإلمجاع 

أما إذا مل جيتمعوا يف حمفل واحد فإذا سئل بعضهم فأفىت به مث أنه سئل إنسان آخر يف بلد آخر فلعل املفىت األول 
  رجع عن فتواه حينما أفىت به املفىت الثاين وحينئذ ال يتم اإلمجاع 

  وهذا سؤال أهل الظاهر وهلذا قالوا ال حجة إال يف إمجاع الصحابة 

لمنا انعقاد اإلمجاع على قياس ما لكن مل ينقل إلينا أهنم أمجعوا على النوع الفالىن من القياس أو على كل أنواعه س
  ومل يلزم من انعقاد اإلمجاع على صحة نوع انعقاده على صحة كل نوع 

  فإذن ال نوع إال وحيتمل أن يكون النوع الذي أمجعوا عليه هو هذا النوع وأن يكون غريه 
  كان كذلك صار كل أنواعه مشكوكا فيه فال جيوز العمل بشيء منه فإن قلت األمة على قولني  وإذا

  منهم من أثبت القياس 
  ومنهم من نفاه وكل من أثبته فقد أثبت النوع الفالىن مثال فلو أثبتنا قياسا غري هذا النوع كان خرقا لإلمجاع 

وعا معينا منه ألن القياس إما أن يكون مناسبا أو ال يكون قلت ال نسلم أن كل من أثبت نوعا من القياس أثبت ن
  وكل واحد من القسمني خمتلف فيه 

  أما املناسب فرده قوم قالوا ألن مبناه على تعليل أحكام اهللا تعاىل باحلكم واألغراض وأنه غري جائز 
  وأما غري املناسب فقد ردة األكثرون 



  ايسني فثبت أنه ليس هاهنا قياس مقبول بإمجاع الق
سلمنا إنعقاد إمجاع القائسني على نوع واحد ولكن مل ال جيوز أن يكون ذلك هو قياس حترمي الضرب على حترمي 

  التأفيف 
  وما إذا نص اهللا تعاىل على العلة فإن هذا القياس عندنا حجة 

  سلمنا انعقاد اإلمجاع على جواز العمل بالقياس يف زمان الصحابة فلم جيوز يف زماننا 
فرق أن الصحابة ملا شاهدوا الرسول صلى اهللا عليه و سلم والوحى فرمبا عرفوا بقرائن األحوال أن املراد من وال

  احلكم اخلاص بصورة معينة رعاية احلكمة العامة فال جرم جاز منهم التعبد به 
  بة وأما غري الصحابة فإهنم ملا مل يشاهدوا الوحى والرسول والقرائن مل يكن حاهلم كحال الصحا

  فإن قلت كل من جوز العمل بالقياس للصحابة جوزه لغريهم 
قلت كيف يقطع بأنه ليس يف فرق األمة على كثرهتا أحد يقول هبذا الفرق مع وضوحه غايته أنا ال نعرف أحدا قاله 

  لكن عدم العلم بالشيء ال يقتضى العلم بعدمه 
  اختالفهم يف مسألة اجلد واحلرام واملشركة واإليالء واخللع واجلواب أن أصحابنا ذهبوا إىل أن الروايات املذكورة يف 

وتقدير احلد بشرب اخلمر وقياس العهد على العقد وقول الصحابة على بالتشبيه والرأى وما نقل من األحاديث يف 
ن القياس كخرب معاذ وابن مسعود وخرب اخلثعمية والسؤال عن قبلة الصائم وأمر عمر أبا موسى بالقياس وقول اب

  عباس بالتشبيه 
قد بلغ جمموعها إىل حد التواتر فإن من خالط أهل األخبار وطالع كتبهم قطع بصحة شيء من هذه األخبار فإهنا 

  بأسرها ميتنع أن تكون كذبا وأى واحد منها صح صح القول بالقياس 
  عن كونه خرب واحد وهذا الذي قاله األصحاب جيد إال أن اخلصم لو كابر وقال ال أسلم خروج هذا اجملموع 

  قلنا هب أنه كذلك فأيش يلزم 
  قوله املسألة علمية قطعية فال جيوز إثباهتا بدليل ظين 

قلنا ال نسلم أهنا قطعية بل هي عندنا ظنية ألن هذه املسألة عملية والظن قائم مقام العلم يف وجوب العلم أال ترى 
املنذر باملطر الذي جيب التحرز منه وبني أن خيرب بوجود مثل أنه ال فرق بني أن يعلم باملشاهدة وجود الغيم الرطب 

هذا اخليم خمرب ملن ال ميكنه مشاهدة الغيم يف أنه يلزمه التحرز منه فكذا هاهنا ال فرق بني أن يتواتر النقل عن 
صدق  الشرع يف أنا مأمورون بالقياس وبني أن خيرب نا به من يظن صدقه يف وجوب العمل بالقياس وإن مل نعلم

  املخرب بذلك وهذا اجلواب قاطع للشغب بالكلية 
  قوله على الوجه األول ال جيوز أن يكون املراد من قول عمر اعرف األشباه والنظائر األمر مبعرفة 

  ماهية كل جنس لئال يدخل حتت النص املذكور يف ذلك اجلنس ما ليس منه وال خيرج عنه ما هو منه 
ه تبطل هذا االحتمال وهو قول عمر رضى اهللا عنه الفهم عندما خيتلج يف صدرك مما قلنا مقدمة هذا الكالم ومؤخرت

مل يبلغك يف كتاب اهللا وال سنة نبيه مث اعرف األشباه والنظائر وقس األمور برأيك عند ذلك مث اعمد إىل أحبها إىل 
  ر بالقياس الشرعي اهللا تعاىل وأشبهها باحلق فيما ترى فمن تأمل هذا الكالم عرف أنه صريح يف األم



  وهو اجلواب أيضا عن قوله مل ال جيوز أن يكون املراد منه تشبيه الفرع باألصل يف أنه ال يثبت حكمه إال بالنص 
  قوله على الوجه الثاين مل ال جيوز أن يكون املراد منه 

حىت دخل حتت قوله تعاىل أنه مل ال يسمى اجلد أبا جمازا حىت يدخل حتت قوله وورثه أبواه كما مسى النافلة ابنا 
  يوصيكم اهللا يف أوالدكم 

قلنا ال جيوز أن يكون إنكار ابن عباس على زيد ألجل امتناعه من اجملاز يف أحد املوضعني دون الثاين ألن حسن اجملاز 
  يف أحد املوضعني ال يوجب حسنه يف املوضع الثاين 

  ال يوجب القطع به يف املوضع الثاين  وبتقدير التساوي يف احلسن لكن القطع به يف أحد املوضعني
وإذا ثبت أن هذا اإلنكار غري متوجه على التفرقة يف إطالق االسم اجملازى ثبت أنه متوجه على التفرقة يف احلكم 

  الشرعي فيكون ذلك تصرحيا بالقياس الشرعي 

  قوله لو كان املراد هو احلكم الشرعي ملا نسبه إىل مفارقة التقوى 
  القياس كان جليا عند ابن عباس وكان من مذهبه أن اخلطأ يف مثل هذا القياس يقدح يف التقوى قلنا لعل هذا 

  وأيضا فذلك حممول على املبالغة 
  قوله على الوجه الثالث مل قلت إن مبالغتهم يف تعظيم الرسول صلى اهللا عليه و سلم يوجب إظهار النص 

يب خيالفه فيه مجع يوافقونه على تعظيم شخص معني ووجد قلنا استقراء العرف يشهد به فإن من حكم حبكم غر
  ذلك اإلنسان حجة من قول ذلك اإلنسان العظيم فإنه البد أن يذكر هلم ذلك القول ويصرح به 

  قوله إمنا يذكر عند احلاجة إىل ذكره 
خمالفه إمنا خالفه إما ال قلنا واحلاجة إىل ذكره حاصلة مطلقا ألن من يعتقد أن مذهبه ثابت بالنص فال بد أن يعلم أن 

  لطريق أو 

  لطريق مرجوح بالنسبة إىل طريقه أو مساوله أو راجح عليه وعلى التقديرين األولني كان خمالفه خمالفا للنص 
  وعلى التقدير الثالث يكون فرض كل واحد منها التوقف فتكون الفتوى بأحدمها حمظورا 

  وعلى التقدير الرابع يكون خمالفا للنص 
من أثبت مذهبه بالنص فإنه ال بد وأن يعتقد فيمن خالفه أو يف نفسه كونه خمالفا للنص لكن شدة إنكارهم فإذن 

  على خمالفة النص تقتضي شدة احترازهم عنها وال طريق إىل ذلك االحتراز إال بذكر ذلك النص 
  لى اإلطالق فثبت أن شدة تعظيمهم للرسول صلى اهللا عليه و سلم توجب عليهم أن يذكروا نصوصه ع

  وهبذا ظهر اجلواب عن قوله أنه ال جيب ذكر النصوص اخلفية ألن الدليل الذي ذكرناه مطرد يف الكل 

  قوله لو أثبتوا مذاهبهم بالقياس لوجب عليهم أن يذكروه 
  قلنا الفرق من وجوه 

أقل االنكارين ترك  أحدها أن إنكارهم على خمالف النص أقوى من إنكارهم على خمالف القياس فلم يلزم من ترك
  أعظمها 

وثانيها أن اخلواطر مستقلة مبعرفة العلل القياسية فال جيب التنبيه عليها وهي غري مستقلة مبعرفة النصوص وذلك 
  يقتضى وجوب التنبيه عليها 



  فإن قلت لو مل جيب التنبيه على العلل القياسية ملا حسنت املناظرات 
  قلت ليس كل ما ال جيب ال حيسن 

  ثها أن النصوص جيب اتباعها فيجب نقلها واألقيسة ال جيب وثال

  اتباعها فال جيب نقلها ألن عندنا كل جمتهد مصيب 
ورابعها أن النصوص ميكن اإلخبار عنها على كل حال وأما األمارات فقد يتعذر التعبري عنها وإن كانت مفيدة 

 يتمكن املقوم من أن يذكر أمارة ملخصة يف تقدير للظن مثل األمارات يف قيم املتلفات وأروش اجلنايات ولذلك ال
  القيمة بالقدر املعني 

  فإن قلت أليس أن فقهاء هذا الزمان يعربون عن هذه األمارات 
  قلت املتأخر يف كل علم يلخص ما مل يلخصه املتقدم 

  سلمنا أنه جيب عليهم ذكر تلك األقيسة لكن جيب ذكرها صرحيا أو تنبيها 
  ثاين مسلم وهاهنا قد نبهوا على العلل باإلشارة إىل األصول اليت ذكروها األول ممنوع وال

  بيانه أهنم اتفقوا على أنه حكم قوله أنت على حرام 

أما أن يكون حكمه حكم الطالق أو الظهار أو اليمني وعلة ذلك ظاهرة وهى أن قوله أنت على حرام لفظ 
  ذه املسائل موضوع للتحرمي فيؤثر فيه إذا توجه إىل الزوجة كه

  مث إن كل واحد منهم رجح األصل الذي اختاره 
  فمنهم رجح االحتياط فجعله طالقا ثالثا 

  ومنهم من رجح باملتيقن فجعله طلقة واحدة 
ومنهم من جعله ظهارا ملشاهبته إياه يف اقتضاء التحرمي ومباينته لصرائح الطالق وكناياته مث جعل كفارته كفارة 

  ط ألهنا أغلظ من كفارة اليمني الظهار أخذا باالحتيا
  ومنهم من رجح بأن كفارة اليمني أقل الكفارات فيوجبها أخذا باألقل 

  فظهر أن ذكر هذه األصول منبه على كيفية قياساهتم 

  قوله مل قلت لو أظهروا تلك النصوص لوجب اشتهارها 
معرفة حكم اهللا تعاىل فيها بالدليل شديدة وما قلنا ألن هذه املسائل من املسائل اليت يكثر وقوعها فكانت احلاجة إىل 

  كان كذلك فإن الدواعى تتوفر على حفظ النصوص الواردة فيها فهذا إن مل يفد القطع فال أقل من الظن 
  قوله تدعى أن تلك النصوص لو نقلت لعرفتها أنت أو لعرفه أحد ممن يف هذا الزمان 

  الكتب حبيث جيده كل من حاول طلبه قلنا ندعى قسما ثالثا وهو أن يكون مشهورا يف 
  قوله من ذهب إىل أنه ميني متسك بقوله تعاىل مل حترم ما أحل اهللا لك إىل قوله قد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم 

  قلنا أن قوله تعاىل مل حترم ما أحل اهللا لك ال يدل على أنه إذا حرم فماذا 

  حكمه مث إن دل فإمنا يدل على مذهب مسروق 
له تعاىل قد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم فنقول ليس يف اآلية إال أنه عليه الصالة و السالم حرم ما أحل اهللا له وأما قو

فيجوز أن يكون قد حرمه بلفظ اليمني بأن كان قد حلف بأنه ال يقرب مارية بل هذا أوىل ألن اليمني القسم باهللا 



  وال شبهة يف أن قوله أنت على حرام ليس قسما باهللا 
  فثبت أن هذه اآلية ال داللة فيها على حكم هذه املسألة 

وأيضا فلو نزلت هذه اآلية بسبب قوله ملاريه أنت على حرام لكان ذلك نصا يف الباب وذلك مينع من ذهاب كل 
  واحد منهم يف هذه املسألة إىل قول آخر ملا بينا أن شدة إنكارهم على من خالف نصوصه مينع منه 

  ى الطلقات الثالث جعله ككنايات الطالق قوله من محله عل
  قلنا الشك أن قوله أنت على حرام ليس من صرائح الطالق وما أمجعوا على أنه من كنايات الطالق 

فإذن البد وأن يقال إن حكم هذا الكالم مثل حكم الصرائح والكنايات وهذا التشبيه نفس القياس بل ال نزاع يف 
  رج حتت قوله إذا طلقتم النساء وقوله الطالق مرتان أنه بعد ثبوت هذه املشاهبة يند

  قوله من محله على الطلقة الواحدة فإمنا محله عليها أخذا باملتيقن 
  قلنا هذا إمنا يثبت بعد أن جنعله من صرائح الطالق أو كناياته 

  وحينئذ فال بد فيه من القياس 
  قوله من محله على الظهار فقد أجراه جمرى الظهار 

  أردمت به أنه أجراه جمرى الظهار يف احلكم فهذا هو القياس  قلنا إن
  وإن أردمت غريه فبينوه 

  قوله إن مسروقا متسك بالرباءة األصلية 
  قلنا ال نسلم بل قاسه على قصتة من ثريد فإنه حكى عنه أنه قال ال فرق عندي بينه وبني قصعة من ثريد 

ال إنه عاصر الصحابة حني اختلفوا يف هذه املسألة أو ما عاصرهم يف وأيضا فإن مسروقا كان من التابعني فإما أن يق
  ذلك الوقت 

  فإن كان األول كانت الصحابة تاركني للرباءة األصلية بسبب 

القياس ملا بينا أهنم ما ذهبوا إىل مذاهبهم ألجل النص وذلك يقتضى عمل بعض الصحابة بالقياس وال مطلوب يف 
  هذا املقام إال ذلك 

  ن الثاين كان إمجاعهم حجة عليه وإن كا
  قوله هب أهنم ما ذهبوا إىل تلك املذاهب ألجل النص فلم قلت ذهبوا إليها للقياس 

قلنا ألن كل من قال الصحابة مل يرجعوا يف تلك األقاويل إىل الرباءة األصلية وال إىل النصوص اجللية أو اخلفية قال 
  يف الوجه الثالث إهنم عملوا فيها بالقياس هذا متام الكالم 

  قوله على الوجه الرابع إن الرأى يف أصل اللغة ليس للقياس 
  قلنا هذا مسلم لكنا ندعى أنه يف عرف الشرع اختص بالقياس وهذا وإن كان خالف األصل لكن الدليل قام عليه 

اس فعلمنا أن عرف فإنكم رويتم عنهم كالما كثريا يف ذم الرأى وقد ساعدنا خصومنا على أن املراد منه ذم القي
  الشرع يقتضي ختصيص اسم الرأى بالقياس وهذا متام الكالم يف املقدمة األوىل 

  قوله إهنم صرحوا باإلنكار 
  قلنا نعم ولكن التوفيق ما ذكروا 



  قوله روايات اإلنكار صرحية وروايات االعتراف غري صرحية 
  ذكورة فلم قلت إنه يبقى ما ذكرمتوه من الترجيح قلنا هب إهنا غري صرحية لفظا لكنها صرحية حبسب الداللة امل

  قوله لعل املنكر انقلب مفردة وبالعكس 
  قلنا لو وقع ذلك الشتهر ألنه من األمور العجيبة فحيث مل يشتهر دل على أنه مل يقع 

  قوله لعلهم سكتوا خوفا 
نظام فيهم فقد سبق اجلواب عنه يف باب قلنا استقراء حال الصحابة يفيد ظنا غالبا بشدة انقيادهم للحق وأما قدح ال

  األخبار 
  قوله جيوز أن يكون سكوهتم لعدم علمهم بكونه حقا أو باطال 

  قلت هب أهنم كانوا متوقفني فيه يف أول األمر ولكن الظاهر أن بعد انقضاء األعصار يظهر هلم كونه حقا أو باطال 
  قوله لعل كل واحد منهم اعتقد أن غريه أوىل باإلنكار 

قلنا ال بد وان يكون واحد منهم أوىل بذلك أو يكون الكل يف درجة واحدة وكيفما كان فأمجاعهم على ترك 
  اإلنكار إمجاع على اخلطأ 

  قوله حصل الرضا دفعة أوال دفعة 
  قلنا األصل يف كل ثابت بقاؤه على ما كان 
  قوله ال نعلم أهنم بأي أنواع القياس متسكوا 

  اصل يف أن القياس املناسب حجة قلنا اإلمجاع الظاهر ح
  قوله مل قلت إنه يلزم من جواز العمل بالقياس للصحابة جوازه لنا 

  قلنا ال نعرف أحدا قال بالفرق فيكون اإلمجاع حاصال ظاهرا فهذا متام الكالم يف هذه الطريقة 
كثري من مسائل هذا العلم وقد وإمنا استقصينا القول فيها جوابا وسؤاال ألنا رأينا األصوليني يعولون عليها يف 
  ذكرناها أيضا يف مواضع كثرية من هذا الكتاب فأردنا أن نعرف مقدار قوهتا 

  وقد ظهر أهنا لو أفادت شيئا ما أفادت إال ظنا ضعيفا وأنه ليس األمر كما يعتقده اجلمهور من أنه يفيد إمجاعا قاطعا 

  املسلك السادس

  تقرير اإلمجاع على وجه آخر فنقول 
  علم بالضرورة اختالف الصحابة يف املسائل الشرعية ن

  فإما أن يكون ذهاهبم إىل ما ذهبوا إليه ال لطريق فيكون ذلك إمجاعا على اخلطأ وأنه غري جائز 
  أو لطريق 

  وهو إما أن يكون عقليا أو مسعيا 
أن يكون قول واحد من املختلفني ال جيوز أن يكون عقليا ألن العقل ال داللة فيه إال على الرباءة األصلية ويستحيل 

  قوال بالرباءة األصلية 
  فثبت أنه كان مسعيا 

  وهو إما أن يكون قياسيا أو نصا أو غريمها 



  أما القياس فهو املطلوب 
وأما النص فغري جائز ألن خمالف النص يستحق العقاب العظيم لقوله تعاىل ومن يعص اهللا ورسوله ويتعد حدوده 

ها وحنن نعلم بالضرورة أن املختلفني منهم يف املسائل الشرعية ما كان كل واحد منهم يعتقد يف يدخله نارا خالدا في
  صاحبه كونه مستحقا للعقاب العظيم بسبب تلك املخالفة 

وأما الذي ليس بنص وال قياس فباطل ألن كل من قال من األمة إهنم مل يتمسكوا يف تقرير أقواهلم بشيء من 
فية وال بالرباءة األصلية قال إهنم متسكوا بالقياس فلو قلنا إهنم قالوا بتلك األقاويل بشيء غري النصوص اجللية أو اخل

  هذين القسمني كان ذلك قوال غري قوىل كل األمة وهو باطل 
  فهذه الداللة وإن كان يتوجه عليها كثري مما توجه على الوجه 

  الذي قبله إال أن كثريا من تلك األسئلة ساقط عنها 

  سلك السابعامل

  وهو املعقول أن القياس يفيد ظن الضرر فوجب جواز العمل به 

بيان الوصف أن من ظن أن احلكم يف األصل معلل بكذا وعلم أو ظن حصول ذلك الوصف يف الفرع وجب أن 
من حيصل له الظن بأن حكم الفرع مثل حكم األصل ومعه علم يقيين بأن خمالفة حكم اهللا تعاىل سبب العقاب فتولد 

  ذلك الظن وهذا العلم ترك العمل به سبب للعقاب فثبت أن القياس يفيد ظن الضرر 
  بيان التأثري أن العاقل يعلم ببديهة عقله أنه ال ميكنه اخلروج عن النقيضني وال ميكنه اجلمع بينهما بل جيب ال حمالة 

عن املضرة على ما غلب على ظنه ترجيح أحدمها على اآلخر ونعلم بالضرورة أن ترجيح ما غلب على ظنه خلوه 
  اشتماله على املضرة أوىل من العكس وال معىن جلواز العمل بالقياس إال هذا القدر 

  فإن قيل دليلكم مبين على إمكان ما يدل على أن احلكم يف األصل معلل بعلة 
  مث على وجود ذلك الوصف يف األصل 

  مث على إمكان ما يدل على حصول ذلك الوصف يف الفرع 
  مث على أنه يلزم من حصول ذلك الوصف يف الفرع ظن حصول ذلك احلكم فيه 

  وتقرير هذه املقامات اخلمس سيأيت يف األبواب اآلتية إن شاء اهللا تعاىل 

سلمنا حصول هذا الظن فلم قلتم إن العمل به واجب قوله ألن ترجيح اخلاىل عن الضرر على املشتمل عليه متعني 
  يف بديهة العقل 

هذا منقوض مبا أنه ال جيب على القاضي أن يعمل بقول الشاهد الواحد إذا غلب على ظنه صدقه وأن يعمل يف  قلنا
  الزنا بقول الشاهدين إذا غلب على ظنه صدقهما 

  ومبا إذا ظهرت مصلحة ال يشهد باعتبارها حكم شرعي ألبتة 
  ومبا إذا ادعى الرجل الذي غلب على الظن صدقه للنبوة 

لب على ظن الدهرى واليهودى أو النصراين والكافر قبح هذه األعمال الشرعية فإن غلبة الظن حاصلة ومبا إذا غ



  يف هذه الصور وال جيوز العمل هبا 
  فإن قلت املظنة إمنا تفيد الظن إذا مل يقم دليل قاطع على فسادها ويف هذه الصور قد قامت الداللة على فسادها 

  فال يبقى الظن 
لتقدير القياس إمنا يفيد ظن دفع الضرر إذا مل يوجد دليل يدل على فساد القياس فيصري نفى ما يدل قلت فعلى هذا ا

على فساد القياس جزءا من املقتضى لظن الضرر فعليكم أن تثبتوا أنه مل يوجد ما يدل على نفى القياس حىت ميكنكم 
  ادعاء حصول ظن الضرر 

  تراز عن الضرر املظنون إذا أمكن حتصيل العلم به أم إذا مل ميكن وبعد اجملاوزة عن النقض نقول مىت جيب االح
  األول ممنوع 

فإن الشيء الذي أمكن حتصيل العلم به فاالكتفاء بالظن مع جواز كونه خطأ اقدام على ما ال يؤمن كونه قبيحا مع 
  إمكان االحتراز عنه وهو غري جائز باالتفاق 

  والثاين مسلم 
  ء بالظن يف الوقائع الشرعية إذا بينتم ولكن إمنا جيوز االكتفا

أنه ال طريق إىل حتصيل العلم هبا ألبتة وذلك إمنا يصح لو ثبت أنه مل يوجد يف كتاب اهللا تعاىل وال يف سنة رسوله 
صلى اهللا عليه و سلم ما يدل على احكام تلك الوقائع ومل يوجد يف الزمان إمام معصوم يعرفنا تلك األحكام فان 

  ود أحد هذه األمور كان حتصيل اليقني باحلكم ممكنا بتقدير وج
سلمنا إنه ال طريق إىل حتصيل العلم هبا لكن ملا قلت أنه مل يوجد ما يقتضى ظنا هو أقوى من الظن احلاصل بالقياس 

فان بتقدير إمكان ذلك كان التعويل على القياس اكتفاء بأضعف الظنني مع القدرة على حتصيل األقوى وأنه غري 
  ائز ج

مث نقول إن دل على ما ذكرمتوه على صحة القياس فمعنا ما يدل على فساده وهو الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة 
  وإمجاع العترة واملعقول 

أما الكتاب فقوله تعاىل ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله والقول بالقياس تقدمي بني يدي اهللا ورسوله صلى اهللا عليه 
  وأله وسلم 
  اىل وأن تقولوا على اهللا ماال تعلمون وال تقف ما ليس وقوله تع

  لك به علم والقول باحلكم يف الفرع ألجل القياس قول باملظنون ال باملعلوم 
  وأيضا 

  قال اهللا تعاىل وأن أحكم بينهم مبا أنزل اهللا واحلكم بالقياس حكم بغري ما أنزل اهللا تعاىل 
إال يف كتاب مبني ما فرطنا يف الكتاب من شيء فهذه اآلية دالة على وأيضا قال اهللا تعاىل وال رطب وال يابس 

اشتمال الكتاب على األحكام الشرعية بأسرها فإذن كل ما ليس يف الكتاب وجب أن ال يكون حقا وعند ذلك 
  نقول ما دل عليه القياس إن دل عليه الكتاب فهو ثابت بالكتاب ال بالقياس 

  طال وإن مل يدل عليه الكتاب كان با
  وأقوى ما متسكوا به من اآليات قوله تعاىل إن الظن ال يغين من احلق شيئا 



وجه االستدالل به أن يف القياس الشرعي ال بد وأن يكون تعليل احلكم يف األصل وثبوت تلك العلة يف الفرع ظنيا 
  النفى ولو وجب العمل بالقياس لصدق على ذلك الظن أنه أغىن من احلق شيئا وذلك يناقض عموم 

  فإن قلت يشكل التمسك هبذه النصوص بالفتوى والشهادات وأمارات القبلة 
  قلت ختصيص العام يف بعض الصور ال خيرجه عن كونه حجة 

  وأما السنة فخربان

  األول 
  قوله عليه الصالة و السالم تعمل هذه األمة برهة بالكتاب 

  وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا 
  الثاين 

قوله عليه الصالة و السالم تفترق أميت على بضع وسبعني فرقة أعظمهم فتنة قوم يقيسون األمور برأيهم فيحرمون 
  احلالل وحيللون احلرام 

  فإن قلت خرب الواحد ال يعارض الدليل العقلى الذي ذكرناه 

ز عنه وال شك أن خرب الواحد يفيد قلت الدليل الذي ذكرمتوه هو أن القياس يفيد الضرر املظنون فيجب االحترا
  الظن فإذا ورد يف املنع من القياس أفاد ظن أن التمسك به سبب الضرر وذلك يوجب االحتراز عنه 

  وأما إمجاع الصحابة

فهو أنه نقل عن كثري منهم التصريح بذم القياس على ما تقدم بيانه ومل يظهر من أحد منهم اإلنكار على ذلك الذم 
  انعقاد اإلمجاع على فساد القياس وذلك يدل على 

  فإن قلت هذا معارض بأنه نقل عنهم أهنم اختلفوا يف مسائل مع أنه ال طريق هلم إىل تلك املذاهب إال القياس 
  قلت ما ذكرناه أوىل ألن التصريح راجح على ما ليس بتصريح 

  وأما إمجاع العترة

  فألنا كما نعلم بالضرورة 

مذهب الشافعى رضى اهللا عنه وأيب حنيفة ومالك رمحهما اهللا القول بالقياس فكذا  بعد خمالطة أصحاب النقل أن
نعلم بالضرورة أن مذهب أهل البيت كالصادق والباقر إنكار القياس وقد تقدم يف باب اإلمجاع أن إمجاع العترة 

  حجة 

  وأما املعقول فمن وجوه



  األول 
  ه لكنه منهي عنه فالعمل بالقياس غري جائز لو جاز العمل بالقياس ملا كان االختالف منهيا عن

  بيان املالزمة 
أن العمل بالقياس يقتضى اتباع األمارات وذلك يقتضى وقوع االختالف ال حمالة ووقوع ذلك شاهد على صحة ما 

  قلناه 

  بيان أنه ال جتوز املخالفة قوله تعاىل وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم 
  الثاين 

  عتقت غامنا لسواده فقيسوا عليه مل يعتق سائر عبيده السود فضال عما إذا مل يأمر بالقياس أن الرجل لو قال ا
  فإذا قال اهللا تعاىل حرمت الربا يف الرب فكيف جيوز القياس عليه فهذا كله كالم من مل مينع القياس عقال 

  أما املانعون منه عقال فقد ذكرنا أن منهم من خص ذلك املنع هبذا الشرع 
  املانعون منه عقال فقد ذكرنا أن منهم من خص ذلك املنع هبذا الشرع أما 

  ومنهم من منعه يف كل الشرائع 
أما األول فهو قول النظام واحتج عليه بأن مدار هذا الشرع على اجلمع بني املختلفات والفرق بني املتماثالت 

  وذلك مينع من القياس يف هذا الشرع 

  بيان األول يف صور

ه جعل بعض األزمنة واألمكنة أشرف من بعض مع استواء الكل يف احلقيقة قال اهللا تعاىل ليلة القدر خري إحدامها أن
  من ألف شهر وفضل الكعبة على سائر 

  البقاع 
  وثانيتها جعل التراب طهورا مع أنه ليس بغسال بل يزيد يف تشويه اخللقة 

  وثالثتها فرض الغسل من املىن والرجيع أننت منه 
  ها هنانا عن إرسال السبع على مثله وأقوى منه مث أباح إرساله على البهيمة الضعيفة ورابعت

  وخامستها نقص من صالة املسافر الشطر مما كان عدده أربعا وترك ما كان ركعتني 
  وسادستها أسقط الصوم والصالة على احلائض مث أوجب عليها قضاء الصوم مع أن الصالة أعظم قدرا من الصوم 

  ها جعل احلرة القبيحة الشوهاء حتصن واملائة من اجلوارى احلسان ال حيصن وسابعت
وثامنتها حرم النظر إىل شعر العجوز الشوهاء مع أهنا ال تفنت الرجال الشبان ألبتة وأباح النظر إىل حماسن األمة 

  احلسناء مع ألهنا تفنت الشيخ 
  وتاسعتها قطع سارق القليل وعفى عن غاصب الكثري 

  ا جلد بالقذف بالزنا ومل جيلد بالقذف بالكفر وعاشرهت



  وحادية عشرها قبل يف الكفر والقتل شاهدين ومل يقبل يف الزنا إال أربعة وهو دوهنما 
  وثانية عشرها جلد قاذف احلر الفاجر وعفا عن قاذف العبد العفيف 

 املوت والطالق مع أن حال الرحم وثالثة عشرها أوجب على الصبية املتوىف عنها زوجها العدة وفرق يف العدة بني
  ال خيتلف فيهما 

  ورابعة عشرها جعل استرباء األمة حبيضة واحلرة املطلقة بثالث حيض 
  وخامس عشرها خيرج الريح من موضع الغائط وفرض تطهري موضع آخر مع أن غسل ذلك املكان أوىل 

  يف احلكمة واملصلحة وجب استواؤمها يف احلكم  إذا ثبت هذا فنقول إن مدار القياس على أن الصورتني ملا متاثلتا

لكن هذه املقدمة لو كانت حقة المتنع التفريق بني املتماثالت واجلمع بني املختلفات يف تلك الصور فلما مل ميتنع 
  ذلك علمنا فساد تلك املقدمة وإذا فسدت تلك املقدمة بطل القول بالقياس 

  ئع فقد عرفت أهنم ثالث فرقوأما الذين منعوا من القياس يف كل الشرا

  الفرقة األوىل الذين أنكروا كون القياس طريقا إىل الظن وهؤالء قد متسكوا بوجوه 
أحدها أن الرباءة األصلية معلومة واحلكم الثابت بالقياس إما أن يكون على وفق الرباءة األصلية أو ال على وفقها 

  فإن كان على وفقها مل يكن يف القياس فائدة 
ان على خالفها كان ذلك القياس معارضا للرباءة األصلية لكن الرباءة األصلية دليل قاطع والقياس دليل ظىن وإن ك

  والظىن إذا عارض اليقيىن كان الظىن باطال فيلزم كون القياس باطال 

إذ لو مل يثبت وثانيها أن القياس ال يتم يف شيء من املسائل إال إذا سلمنا أن األصل يف كل شيء بقاؤه على ما كان 
  ذلك فهب أن الشارع أمر بالقياس ولكن كيف يعرف أنه بقى ذلك التكليف 

وإذا نص على حكم األصل فكيف يعرف أن ذلك احلكم باق يف هذا الزمان فثبت أن القياس ال يتم إال مع 
  املساعدة على هذا األصل 

  باتا إذا ثبت ذلك فنقول احلكم املثبت بالقياس إما أن يكون نفيا أو إث
فإن كان نفيا فال حاجة فيه إىل القياس ألنا علمنا أن هذا احلكم كان معدوما يف األزل واألصل يف كل أمر بقاؤه 

  على ما كان فيحصل لنا ظن ذلك العدم فيكون إثبات ذلك الظن بالقياس مرة أخرى عبثا 
  فإن قلت ثبوته بدليل ال مينع من ثبوته بدليل آخر 

  ال يفتقر الدليل الثاين إىل األول  قلت نعم ولكن بشرط أن

  وأما إذا افتقر إلية كان التمسك بالدليل الثاين تطويال حمضا من غري فائدة 
وأما إن كان احلكم املثبت بالقياس إثباتا فنقول قد بينا أن قولنا إن األصل يف كل أمر بقاؤه على ما كان يقتضي ظن 

بوته يف احلال مع أن القياس متفرع على تلك املقدمة لزم وقوع عدم ذلك احلكم يف احلال فلو اقتضى القياس ث
التعارض بني تلك املقدمة اليت هى األصل وبني القياس الذي هو الفرع وال شك أن يف مثل هذا التعارض جيب 

  ترجيح األصل على الفرع فوجب القطع هاهنا بسقوط القياس 
كون احلكم يف األصل معلال بالوصف الفالىن وذلك الظن حمال ملا وثالثها أن القياس ال يفيد ظن احلكم إال إذا ظننا 



  سيأيت يف الباب الثاين أن تعليل احلكم الشرعي حمال 
الفرقة الثانية الذين سلموا أن القياس يفيد الظن لكنهم قالوا ال جيوز التكليف بإتباع الظن قالوا ألن الظن قد خيطىء 

  وقد يصيب فاألمر به 

  يكون خطأ وذلك غري جائز أمر مبا جيوز أن 
الفرقة الثالثة الذين قالوا جيوز التكليف بإتباع الظن لكنه غري جائز هاهنا قالوا ألن االكتفاء بالقياس اقتصار على 

  أدون البابني مع القدرة على أعالمها وذلك غري جائز 
لشرع أظهر يف باب البيان من إمنا قلنا إنه اقتصار على أدون البابني ألنا نعلم بالضرورة أن تنصيص صاحب ا

  التفويض إىل القياس 
  وإمنا قلنا إنه مع القدرة على أعالمها ألنه ال امتناع يف التنصيص على أحكام القواعد الكلية 

واحترزنا هبذا عن الشهادة والفتوى وقيم املتلفات وأروش اجلنايات والتمسك باألمارات يف معرفة القبلة واألمراض 
  ر الدنيوية ألن هذه األشياء ختتلف بأختالف األشخاص واألوقات واألرباح واألمو

  واألمكنة واالعتبارات فالتنصيص عليها كالتنصيص على ماال هناية له وهو حمال 
وإمنا قلنا إن االقتصار على أدون البابني مع القدرة على أعالمها غري جائز ألنه إذا مل يقع البيان على أقصى الوجوه 

أن حيمل اليقني على صعوبة البيان ال على تقصري نفسه فاإلتيان بكمال البيان إزاحة لعذر املكلف حسن من املكلف 
  فيكون كاللطف وترك املفسدة يف الوجوب 

  واجلواب

  أما النقوض فقد ذكرنا أن الدليل الشرعي ملا قام على عدم االلتفات إىل تلك املظان مل يبق الظن 
  بطل للقياس جزء من املقتضى قوله فحينئذ يصري عدم الدليل امل

قلنا ليس كل ما وجدده مينع من عمل املقتضى كان عدمه جزء من املقتضي فإن الذي مينع الثقيل من النزول ال 
  يصري عدمه جزء 

  املقتضى للنزول الستحالة كون العدم من العلة الوجودية 
  صيل العلم قوله جواز الرجوع إىل الظن يف الشرعيات مشروط بعدم التمكن من حت

قلنا ال نسلم فإنه إذا حصل الظن الغالب بسبب القياس بأشتمال أحد الطرفني على املفسدة واآلخر على املصلحة 
فإىل أن يستقصى يف طلب العلم البد يف احلال من أن يرجح أحد الطرفني على اآلخر المتناع ترك النقيضني 

   ترجيح الراجح وصريح العقل يشهد بأنه ال جيوز ترجيح املرجوح فتعني
  وهو اجلواب أيضا عن اإلمام املعصوم 

  وأما املعارضات فنقول 
أما التمسك باآليات فاجلواب عنها أن الداللة ملا دلت على وجوب العمل هبذا الظن صار كأن اهللا تعاىل قال مهما 

  ظننت أن هذه الصورة تشبه تلك الصورة يف علة احلكم فاعلم قطعا أنك مكلف بذلك احلكم 



  وحينئذ يكون احلكم معلوما ال مظنونا ألبتة 
وأما األحاديث فهي معارضة باألحاديث الدالة على العمل بالقياس وطريق التوفيق أن نصرف األمر بالقياس إىل 

  بعض أنواعه والنهي إىل نوع آخر 

  وأما إمجاع الصحابة فقد سبق اجلواب عنه

  ارضة بروايات الزيدية فاهنموأما إمجاع العترة فممنوع وروايات اإلمامية مع

  ينقلون عن األئمة جواز العمل بالقياس 
  قوله العمل بالقياس يستلزم وقوع االختالف 

  قلنا وكذا العمل باألدلة العقلية والنصوص يستلزم وقوع اخلالف فما هو جوابكم هناك فهو جوابنا هاهنا 
  كل عبيده السود قوله لو قال لوكيله اعتق غامنا لسواده فإنه ال يعتق عليه 

  قلنا إنه لو صرح بعد ذلك فقال قيسوا عليه سائر عبيدي 

مل يعتق عليه سائر عبيده ولو نص اهللا تعاىل على حكم مث قال قيسوا عليه فال نزاع يف جواز القياس فظهر الفرق بني 
هم عن دواعيهم الصورتني والسبب فيه أن حقوق العباد مبنية على الشح والضنة لكثرة حاجاهتم وسرعة رجوع

  وصوار فهم 

  وأما شبه النظام فجواهبا أن غالب أحكام الشرع معلل برعاية املصاحل

املعلومة واخلصم إمنا بني خالف ذلك يف صور قليلة جدا وورود الصور النادرة على خالف الغالب ال يقدح يف 
  طر منه حصول الظن كما أن الغيم الرطب إذا مل ميطر نادرا ال يقدح يف ظن نزول امل

  قوله الرباءة األصلية معلومة والقياس دليل ظىن والظن ال يعارض اليقني 
  قلنا ينتقض ذلك جبواز العمل بالفتوى والشهادة وتقومي املقومني وجبواز العمل بالظن يف األمور الدنيوية 

  قوله القياس إما أن يرد على وفق حكم األصل أو على خالفه 
  ة قلنا ينتقض باألمور املذكور

  قوله الظن قد خيطىء وقد يصيب 
  قلنا ينتقض باألمور املذكورة 

  قوله االكتفاء بالقياس اكتفاء بأدون البابني مع القدرة على أعالمها 
  قلنا إنه كذلك فلم ال جيوز 

  فإن قالوا ألنه لطف واللطف واجب 
  قلنا الكالم على هذه الطريقة سبق يف باب اإلمجاع على 

  االستقصاء 



  الثانية املسألة

قال النظام النص على علة احلكم يفيد األمر بالقياس وهو قول أيب احلسني البصري ومجاعة من الفقهاء ومنهم من 
  أنكره وهو املختار 

  وقال أبو عبد اهللا البصري أن كانت العلة علة يف الفعل مل يكن التنصيص عليها تعبدا بالقياس 
  ا تعبدا بالقياس وأن كانت علة يف الترك كان التنصيص عليه

  لنا أن قوله حرمت اخلمر لكوهنا مسكرة حيتمل أن تكون العلة هي اإلسكار وأن تكون العلة هي إسكار اخلمر 

حبيث يكون قيد كونه مضافا إىل اخلمر معتربا يف العلة وإذا احتمل األمرين مل جيز القياس إال عند أمر مستأنف 
  بالقياس 

سكار يف ذلك احملل حيتمل أن يكون جزء من العلة فإنا لو جوزنا ذلك للزمنا جتويز فإن قيل ال نسلم أن قيد كون اإل
مثله يف العقليات حىت نقول هذه احلركة إمنا اقتضت املتحركية لقيامها هبذا احملل فاحلركة القائمة ال هبذا احملل ال 

  تكون علة للمتحركية 
لى سقوط هذا القيد عن درجة االعتبار ألن األب إذا قال سلمنا إمكان كونه معتربا يف اجلملة لكن العرف يدل ع

  ألبنه ال تأكل هذه احلشيشة ألنا سم يقتضى منعه من أكل حشيشة تكون مسا 
وإذا ثبت ذلك يف العرف ثبت مثله يف الشرع لقوله عليه الصالة و السالم ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا 

  حسن 
 أن األغلب على الظن سقوطه ألن علة احلكم وجب أن تكون منشأ احلكمة وال سلمنا أنه غري ساقط يف العرف إال

مفسدة يف كون اإلسكار قائما هبذا احملل أو بذاك بل منشأ املفسدة كونه مسكرا فقط فإذا غلب على ظننا ذلك 
  وجب احلكم به احترازا عن الضرر املظنون 

فيما إذا قال الشارع حرمت اخلمر لكوهنا مسكرة أما لو  سلمنا أن هذا القيد غري ظاهر لكن دليلكم إمنا يتمشى
  قال علة حرمة اخلمر إمنا هي اإلسكار ال يبقى ذلك االحتمال 

سلمنا أن دليلكم مينع من القياس لكن هاهنا ما يدل على جوازه فإن قول الشارع حرمت اخلمر لكوهنا مسكرة 
  لة هي اإلسكار فوجب أن يترتب احلكم عليه أينما وجد يقتضى إضافة احلرمة إىل اإلسكار وذلك يدل على أن الع

وأما من فرق بني الفعل والترك فقد قال إن من ترك أكل رمانة حلموضتها وجب عليه أن يترك أكل كل رمانة 
  حامضة أما من أكل رمانة حلموضتها ال جيب عليه أن يأكل كل رمانة حامضة 

  واجلواب

  قوله هذا االحتمال قائم يف احلركة 

  قلنا إن عنيت باحلركة معىن يقتضى املتحركية فهذا املعىن ميتنع فرضه بدون املتحركية 
وإن عنيت باحلركة شيئا آخر حبيث يبقى فيه هذا االحتمال فهناك نسلم أنه البد يف إبطال ذلك االحتمال من دليل 

  منفصل 



  قوله العرف يقتضى إلغاء هذا القيد 
أن شفقته متنع من تناول كل ما يقتضى ضررا فلم قلت إن هذا املعىن حاصل يف قلنا ذاك إمنا عرف بالقرينة وهي 

  العلة املنصوصة 
  قوله الغالب على الظن إلغاء هذا القيد 

قلنا هب أن األمر كذلك ولكن إمنا يلحق الفرع باألصل ألنه ملا غلب على ظننا كونه يف معناه مث الدليل دل على 
ن فحينئذ جيب علينا أن حنكم يف الفرع مبثل حكم األصل ولكن هذا هو الدليل وجوب االحتراز من الضرر املظنو

  الذي دل على كون القياس حجة فالتنصيص على علة احلكم ال يقتضى ثبات مثله يف الفرع 

  إال مع الدليل الدال على وجوب العمل بالقياس 
  قوله لو صرح بأن العلة هي اإلسكار ال يبقى فيه هذا االحتمال 

يف هذه الصورة نسلم أنه أينما حصل اإلسكار حصلت احلرمة لكن ذلك ليس بقياس ألن العلم بأن اإلسكار  قلنا
من حيث هو إسكار يقتضى احلرمة يوجب العمل بثبوت هذا احلكم يف كل حمالة ومل يكن العلم حبكم بعض تلك 

ىل من العكس فال يكون هذا قياسا بل احملال متأخرا عن العلم بالبعض فلم يكن جعل البعض فرعا واآلخر أصال أو
  إمنا يكون قياسا لو قال حرمت اخلمر لكوهنا مسكرة 

  فحينئذ يكون العلم بثبوت هذا احلكم يف اخلمر أصال للحكم به يف النبيذ 
  ومىت قال على هذا الوجه انقدح االحتمال املذكور 
  قوله إن قوله حرمت اخلمر لكوهنا مسكرة يقتضى 

   نفس األسكار إضافة احلرمة إىل
  قلنا ال نسلم فلعل قيد كون االسكار فيه معترب يف العلية على ما حققناه 

  قوله من ترك أكل رمانة حلموضتها جيب عليه أن يترك الكل 
قلنا ال نسلم الحتمال أن يكون الداعي له إىل الترك ال مطلق محوضة الرمانة بل محوضة هذه الرمانة وإهنا غري 

  رمانات حاصلة يف سائر ال
  سلمناه ولكن ال فرق يف ذلك بني الفعل والترك 

  قوله من أكل رمانة حلموضتها ال جيب عليه أن يأكل كل رمانة حامضة 
قلنا ذاك ألنه ما أكلها جملرد محوضتها بل ألجل محوضتها مع قيام االشتهاء الصادق هلا وخلو املعدة عن الرمان 

  وعلمه بعدم تضرره هبا 

  ها مل توجد يف أكل الرمانة الثانية وهذه القيود بأسر

  املسألة الثالثة

  إحلاق املسكوت عنه باملنصوص عليه قد يكون ظاهرا جليا وقد ال يكون كذلك 
  فاألول كقياس حترمي الضرب على حترمي التأفيف 

  ومن الناس من قال املنع من التأفيف منقول بالعرف عن موضوعه اللغوى إىل املنع من أنواع األذى 



  ا وجهانلن

  األول أن املنع من التأفيف لو دل عليه لدل عليه أما حبسب املوضوع اللغوى أو حبسب املوضوع العريف 
  واألول باطل بالضرورة ألن التأفيف غري الضرب فاملنع من التأفيف ال يكون منعا من الضرب 

  والثاين أيضا باطل ألن النقل العريف خالف األصل 

يف العرف ملا حسن من امللك إذا استوىل على عدوه أن ينهى اجلالد عن صفعه وأيضا فلو ثبت أن النقل 
  واالستخفاف به وإن كان يأمره بقتله وإذا بطلت داللة اللفظ عليه علمنا أن حترمي الضرب مستفاد من القياس 

  واحتج املخالف بأمور

  يعلم ذلك أحدها لو كان مستفادا من القياس لوجب فيمن ال يقول بصحة القياس أن ال 
  وثانيها أنه يلزم أن ال يعلم العاقل حرمة ضرهبما لو منعه اهللا عن القياس الشرعي 

وثالثها أمجعنا على أن قوله فالن ال ميلك حبة يفيد يف العرف أنه ال شيء له ألبتة وكذا قوهلم ال ميلك نقريا وال 
  قطمريا يفيد 

عبارة عن النقرة اليت على ظهر النواة والقطمري عبارة عما يف  أنه ليس له شيء ألبتة وإن كان النقري يف أصل اللغة
  شق النواة وكذلك قوهلم فالن مؤمتن على قنطار فإنه يفيد يف العرف كونه أمينا على اإلطالق 

وإمنا حكمنا يف هذه األلفاظ بالنقل العرىف لتسارع الفهم إىل هذه املعاين العرفية فوجب أن تكون حرمة التأفيف 
  يف العرف للمنع من اإليذاء لتسارع الفهم إليه موضوعة 

  واجلواب عن األول

  أن القياس قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا 
أما األول فكمن علم علة احلكم يف األصل مث علم حصول مثل تلك العلة يف الفرع فإنه البد وأن يعلم ثبوت 

  احلكم يف الفرع 
و كالمها مظنونة والقياس يف هذه املسألة من النوع األول فال جرم ال أما الثاين فكما إذا كانت إحدى املقدمتني أ

  ميكن أن 

  يكون القادح يف صحة القياس الظىن قادحا يف صحة هذا القياس 

  وهذا هو اجلواب بعينه عن الثاين

ما نقص من  أما الثالث فقوله ليس لفالن حبة يفيد نفى األكثر من احلبة ألن األكثر من احلبة يوجد فيه احلبة أما
  احلبة فال يتعرض له كالمه 

  وأما النقري والقطمري فقد حكمنا فيه بالنقل العريف للضرورة وال ضرورة يف مسألتنا 



وأما قوله فالن مؤمتن على قنطار فأمنا يفيد كونه مؤمتنا على ما دون القنطار ألن ما دون القنطار داخل يف القنطار 
  فأما ما فوقه فال يدخل فيه 

  لة الرابعةاملسأ

  ثبوت احلكم يف األصل إما أن يكون يقينيا أو ال يكون 

  فإن كان يقينيا استحال أن يكون ثبوت احلكم يف الفرع أقوى منه ألنه ليس فوق اليقني درجة 
  أما إذا مل يكن يقينيا فثبوت احلكم يف الفرع أما أن يكون أقوى من ثبوته يف األصل أو مساويا له أو دونه 

ل قياس حترمي الضرب على حترمي التأفيف فإن حترمي الضرب وهو الفرع أقوى ثبوتا من حترمي التأفيف الذي مثال األو
  هو األصل 

ومثال الثاين قوله عليه الصالة و السالم ال يبولن أحدكم يف املاء الراكد فأنا نقيس عليه ما إذا بال يف الكوز مث صبه 
  األصل والفرع وهذا هو الذي يسمى بالقياس يف معىن األصل  يف املاء الراكد وال تفاوت بني احلكم يف

  ومثال الثالث مجيع األقيسة اليت يتمسك الفقهاء هبا يف مباحثهم 
وأما مراتب التفاوت فهي حبسب مراتب الظنون وملا كانت مراتب الظنون حمصورة فكذا القول يف مراتب هذا 

  التفاوت 

  القسم الثاين

  الوصف املعني علة للحكم يف األصل قد عرفت أن حاصل القياس يرجع إىل أصلني  يف الطرق الدالة على كون
  أحدمها 

  أن احلكم يف حمل النص معلل بالوصف الفالين 
  وثانيهما 

  أن ذلك الوصف حاصل يف الفرع 
  واألصل األول أعظمهما وأوالمها بالبحث والتدقيق 

  والكالم يف هذا القسم مرتب على مقدمة وأربعة أبواب

  أما املقدمة ففي تفسري العلة

يف هذا املوضع قال نفاة القياس إما أن يكون املراد من العلة ما يكون مؤثرا يف احلكم أو ما يكون داعيا للشرع إىل 
  إثباته أو ما يكون معرفا له أو معىن رابعا 

  والثالثة األولة باطلة 
  والرابع البد من إفادة تصوره لننظر فيه هل يصح أم ال 

  األول وهو املوجب فهو باطل من وجوه  أما



أحدها أن حكم اهللا تعاىل على قول أهل السنة جمرد خطابه الذي هو كالمه القدمي والقدمي ميتنع تعليله فضال على أن 
  يعلل بعلة حمدثة 

وأما على قول من يقول األحكام أمور عارضة لألفعال معللة بوقوع تلك األفعال على جهات خمصوصة فهو قول 
  املعتزلة يف احلسن والقبح العقليني وقد أبطلتموه 

وثانيها أن الواجب هو الذي يستحق العقاب على تركه واستحقاق العقاب وصف ثبويت ألنه مناقض لعدم 
االستحقاق وتركه هو أن ال يفعله وهو عدمى ولو كان ذلك االستحقاق معلال هبذا الترك لكان الوجود معلال 

  بالعدم وهو حمال 
قلت مل ال جيوز أن يقال القادر ال ينفك عن فعل الشيء أو فعل ضده فإذا ترك الواجب فقد فعل ضده فإن 

  واستحقاق العقاب معلل بفعل ضده 
  قلت هذا ال يستقيم على رأى أيب هاشم وأيب احلسني وأتباعهما ألنه جيوز عندمها خلو القادر من األخذ والترك 

الل بواجب مل يستلزم استحقاق الذم والعقاب ولو فرضنا وقوع اإلخالل وأيضا ففعل الضد لو مل يستلزم اإلخ
  بالواجب من غري 

فعل الضد الستلزم استحقاق الذم والعقاب فعلمنا أن املستلزم بالذات هلذا االستحقاق هو أن ال يفعل الواجب ال 
  فعل ضده 

كم الواحد علل مستقلة لكن قد حيصل هذا وثالثها أن العلة الشرعية لو كانت مؤثرة يف احلكم ملا اجتمع على احل
  اإلمجاع فالعلة غري مؤثرة 

بيان املالزمة أن احلكم مع علته املستقلة واجب احلصول وما كان واجب احلصول لذاته استحال وقوعه ألن 
لعكس الواجب لذاته ال يكون واجبا لغريه فإذا اجتمعت عليه علل مستقلة كان لكونه مع هذا منقطعا عن اآلخر وبا

  فيلزم استغناؤه عن الكل حال احتياجه إىل الكل وهو حمال 
  بيان استثناء نقيض التايل ما إذا زنا وأرتد أو ملس ومس معا فإن احلكم هاهنا واحد المتناع اجتماع املثلني 

ومن استناد وبتقدير جوازه فإنه ال يكون استناد أحد احلكمني إىل أحد العلتني أوىل من استناده إىل العلة األخرى 
  احلكم األخر 

  إليها فيعود إىل كون كل واحد من احلكمني معلال بكل واحدة من العلتني وهو حمال 
ورابعها أن كون القتل العمد العدوان قبيحا وموجبا ألستحقاق الذم والقصاص لو كان معلال بكونه قتال عمدا 

م أن يكون العدم جزء من علة األمر الوجودي وهو عدوانا والعدوانية صفة عدمية ألن معناها اهنا غري مستحقة لز
  حمال 

  فإن قلت مل ال جيوز أن يكون هذا العدم شرطا لصدور األثر عن املؤثر 
قلت ألن عليه العلة ما كانت حاصلة قبل حصول هذا الشرط مث حدثت عند حصوله فتلك العلية أمر حادث البد 

  م جعل العدم علة لتلك العلية وهو حمال له من مؤثر وهو الشرط فلو جعلنا الشرط عدما لز
ومن الفقهاء من قال هذه اإلشكاالت إمنا تتوجه على من جيعل هذه األوصاف علال مؤثرة لذواهتا يف هذه األحكام 



وحنن ال نقول بذلك بل كوهنا علال هلذه األحكام أمر ثبت بالشرع فهي ال توجب األحكام لذواهتا بل ألن الشرع 
  ه األحكام جعلها موجبة هلذ

وهذا هو الذي عول عليه الغزاىل يف شفاء الغليل فيقال له إن أردت جبعل الزنا علة موجبة للرجم أن الشرع قال 
مهما رأيتم إنسانا يزين فاعلموا أين أوجبت رمجه فهذا صحيح ولكن يرجع حاصله إىل كون الزنا معرفا لذلك احلكم 

  وهو غري ما حنن اآلن فيه 
  الشرع جعل الزنا مؤثرا يف هذا احلكم فهو باطل من وجهني وإن أردت به أن 

األول أنه معترف بأن احلكم ليس إال خطاب اهللا تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني وذلك هو كالمه القدمي فكيف يعقل 
  كون الصفة احملدثة موجبة للشيء القدمي سواء كانت املوجبية بالذات أو باجلعل 

  ل الزنا علة فحال ذلك اجلعل إن مل يصدر الثاين أن الشارع إذا جع

  عنه أمر ألبتة مل يكن جاعال ألبتة 
  وإن صدر عنه أمر فذلك األمر إما احلكم أو ما يؤثر يف احلكم أو ال احلكم وال ما يؤثر يف احلكم 

  ا خلف فإن كان الصادر هو احلكم كان املؤثر يف احلكم هو الشارع ال الوصف وقد فرض أن املؤثر هو الوصف هذ
وإن كان الصادر ما يؤثر يف احلكم كان تأثري الشارع يف إخراج ذلك املؤثر من العدم إىل الوجود مث إنه بعد وجوده 

  يؤثر يف احلكم لذاته فتكون موجبيتة لذاته ال بالشرع 
الشرع ذلك  وإن كان الصادر ال احلكم وال ما يؤثر فيه ألبتة مل حيصل احلكم حينئذ وإذا مل حيصل احلكم مل جيعل

  الوصف موجبا لذلك احلكم وقد فرض كذلك هذا خلف 
  التفسري الثاين 

  الداعى وهو باحلقيقة أيضا موجب ألن القادر ملا صح 

منه فعل الشيء وفعل ضده مل تترجح فاعليته للشيء على فاعليته لضده إال إذا علم أن له فيه مصلحة فذلك العلم 
ذا الضد بدال من كونه فاعال لذلك الضد لكن العلم موجب لتلك الفاعلية هو الذي ألجله صار القادر فاعال هل

  ومؤثر فيها فمن قال أكلت للشبع كان معناه ذلك 
  إذا عرفت هذا فنقول هذا يف حق اهللا تعاىل حمال لوجهني 

تعاىل  األول أن كل من فعل فعال لغرض فإنه مستكمل بذلك الغرض واملستكمل بغريه ناقص بذاته وذلك على اهللا
  حمال 

وإمنا قلنا إن فعل فعال لغرض فإنه مستكمل بذلك الغرض ألنه إما أن يكون حصول ذلك الغرض وال حصوله 
  بالنسبة إليه 

  يف اعتقاده على السواء وإما أن يكون أحدمها أوىل به يف اعتقاده 
  فإن كان األول استحال أن يكون غرضا والعلم به ضرورى بعد االستقراء واالختبار 

وإن كان الثاين كان حصول تلك األولوية معلقا بفعل ذلك الغرض وكل ما كان معلقا على غريه مل يكن واجبا 
لذاته فحصول ذلك الكمال غري واجب لذاته فهو ممكن العدم لذاته فال يكون كمال اهللا تعاىل صفة واجبة له بل 

  ممكنة الزوال عنه تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا 



ل ذلك الغرض وال حصوله بالنسبة إليه تعاىل على السواء ولكن بالنسبة إىل غريه ال على السواء فإن قلت حصو
  فال جرم أن اهللا تعاىل يفعل ال لغرض يعود إليه بل الغرض يعود إىل عبده 

من مجيع قلت كونه تعاىل فاعال للفعل الذي هو أوىل بالعبد وكونه غري فاعل له إما أن يتساويا بالنسبة إليه تعاىل 
  الوجوه أو ال يتساويا 

  فإن كان األول استحال أن يكون ذلك داعيا هللا تعاىل إىل الفعل 
  وأيضا 

فكيف يعقل هذا مع أن املعتزىل يقول لو مل يفعل الستحق الذم وملا كان مستحقا للمدح ولصار سفيها غري مستحق 
  لآلهلية وأن كان أحدمها أوىل عاد اإلشكال 

  الثاين 
ة شاهدة بأن الغرض واحلكمة ليس إال جلب املنفعة أو دفع املضرة وامل عبارة عن اللذة أو ما يكون وسيلة أن البديه

  إليها 
  واملضرة عبارة عن األمل أو ما يكون وسيلة إليه والوسيلة 

  إىل اللذة مطلوبة بالعرض واملطلوب بالذات هو اللذة 
وب عنه بالذات ليس إال األمل فريجع حاصل الغرض واحلكمة وكذا الوسيلة إىل األمل مهروب عنها بالغرض واملهر

إىل حتصيل اللذة ورفع األمل وال لذة إال واهللا تعاىل قادر على حتصيلها إبتداء من غري شيء من الوسائط وال أمل إال 
ليته لشيء واهللا تعاىل قادر على دفعه ابتداءا من غري شيء من الوسائط وإذا كان األمر كذلك استحال أن تكون فاع

ألجل حتصيل اللذة أو دفع األمل ألن الشيء إمنا يكون معلال بشيء آخر إذا كان يلزم من عدم ما فرض علة وعدم 
  كل ما يقوم مقامها أن ال تكون العلية حاصلة ألبتة 

  وهبذا الطريق علمنا أن نعيق الغراب وصرير الباب ليس علة لوجود السماء واألرض وال بالعكس 
  ذا فنقول ملا مل تكن فاعلية اهللا تعاىل لتحصيل اللذات ودفع اآلالم متوقفا ألبتة على وجود هذه وإذا ثبت ه

  الوسائط ومل تكن أيضا فاعليته للوسائط متوقفة على فاعليته لتلك اللذات واآلالم استحال تعليل أحدمها باآلخر 
  الفاعلية  وإذا بطل التعليل بطل كوهنا داعية ملا بينا أن الداعى علة لعلية

التفسري الثالث للعلة املعرف فنقول إنه أيضا باطل ألنا إذا قلنا احلكم يف األصل معلل بالعلة الفالنية استحال أن 
يكون مرادنا من العلة املعرف وإال لكان معىن الكالم أن احلكم يف األصل إمنا عرف ثبوته بواسطة الوصف الفالين 

  كم ال تعرف إال بعد معرفة ذلك احلكم فكيف يكون الوصف معرفا وذلك باطل ألن علية الوصف لذلك احل

  واجلواب

  أما املعتزلة فإهنم يفسرون العلة الشرعية تارة باملوجب وتارة بالداعى فيحتاجون إىل اجلواب عن هذه الكلمات اليت 

  سبقت والكالم يف ذلك طويل 
  وأما أصحابنا فإهنم يفسرونه باملعرف 



  بالنص فال ميكن كون الوصف معرفا له  وأما قوله احلكم معرف
قلنا ذلك احلكم الثابت يف حمل الوفاق فرد من أفراد ذلك النوع من احلكم مث بعد ذلك جيوز قيام الداللة على كون 

  ذلك الوصف معرفا لفرد أخر من أفراد ذلك النوع من احلكم وعلى ذلك التقدير ال يكون تعريفا للمعرف 
  يف الفرع حكمنا حبصول ذلك احلكم ملا أن الدليل ال ينفك عن املدلول  مث إذا وجدنا ذلك الوصف

  الباب األول

يف الطرق الدالة على علية الوصف يف األصل وهي عشرة النص واإلمياء واإلمجاع واملناسبة والتأثري والشبه 
  عيفة والدوران والسرب والتقسيم والطرد وتنقيح املناط وأمور أخرى اعتربها قوم وهي عندنا ض

  الفصل األول يف النص

  ونعىن بالنص ما تكون داللته على العلية ظاهرة سواء كانت قاطعة أو حمتملة 
أما القاطع فما يكون صرحيا يف املؤثرية وهو قولنا لعله كذا أو لسبب كذا أو ملوجب كذا أو ألجل كذا كقوله تعاىل 

  من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل 
  اطعا فألفاظ ثالثة الالم وإن والباء وأما الذي ال يكون ق

  أما الالم فكقولنا ثبت لكذا كقوله 

  وما خلقت اجلن األنس إال ليعبدون 
  فإن قلت الالم ليست صرحية يف العلية ويدل عليه وجوه 

   األول أهنا تدخل على العلة فيقال ثبت هذا احلكم لعلة كذا ولو كانت الالم صرحية يف التعليل لكان ذلك تكرارا
  الثاين أنه تعاىل قال ولقد ذرأنا جلهنم كثريا من اجلن واإلنس وباالتفاق ال جيوز أن يكون ذلك غرضا 

  لدوا للموت وابنوا للخراب ... الثالث قول الشاعر 

  وليست الالم هاهنا للغرض 
  الرابع يقال أصلى هللا تعاىل وال جيوز أن تكون ذات اهللا تعاىل غرضا 

  أن الالم للتعليل وقوهلم حجة قلت أهل اللغة صرحوا ب
  وإذا ثبت ذلك وجب القول بأهنا جماز يف هذه الصور 

  وثانيها أن كقوله عليه الصالة و السالم إهنا من الطوافني عليكم إنه دم عرق 

  وثالثها الباء كقوله تعاىل ذلك بأهنم شاقوا اهللا ورسوله 
د املعلول حصل معىن اإللصاق هناك فحسن إستعمال واعلم أن أصل الباء لإللصاق وذات العلة ملا اقتضت وجو

  الباء فيه جمازا 

  الفصل الثاين يف اإلمياء وهو على مخسة أنواع



  األول تعليق احلكم على العلة حبرف الفاء وهو على وجهني 
صت األول أن تدخل الفاء على حرف العلة ويكون احلكم متقدما كقوله عليه الصالة و السالم يف احملرم الذي وق

  به ناقته ال تقربوه طيبا فإنه حيشر يوم القيامة ملبيا 

  الثاين أن تدخل الفاء على احلكم وتكون العلة متقدمة وذلك أيضا على وجهني 
  أحدمها أن تكون الفاء دخلت يف كالم الشارع مثل قوله تعاىل 

  والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقوله إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا 
  يها أن تدخل على رواية الراوى كقول الراوى سها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسجد وزنا ماعز فرجم وثان

  فرعان

األول احلكم املرتب على الوصف مشعر بكون الوصف علة سواء كان ذلك الوصف مناسبا لذلك احلكم أو مل 
  يكن مناسبا لذلك احلكم 

  مناسبا وقال قوم ال يدل على العلية إال إذا كان 

  لنا وجهان

األول أن الرجل إذا قال أكرموا اجلهال واستخفوا بالعلماء يستقبح هذا الكالم يف العرف فال خيلو إما أن يكون 
  االستتباح جاء ألنه فهم منه أنه حكم يكون اجلاهل مستحقا لإلكرام جبهله 

مستحقا لإلكرام والعامل مستحقا  ويكون العامل مستحقا لالستخفاف بعلمه أو ألنه فهم منه أنه جعل اجلاهل
  لالستخفاف 

والثاين باطل ألن اجلاهل قد يستحق اإلكرام جبهة أخرى حنو نسبه أو شجاعته أو سوابق حقوقه والعامل قد يستحق 
  االستخفاف لفسقه أو لسبب آخر 

لة احلكم وإذا بطل هذا القسم ثبت األول وذلك يدل على أن ترتيب احلكم على الوصف يفيد كون الوصف ع
  سواء حتققت املناسبة أو مل تتحقق 

فإن قلت مل ال جيوز أن يقال إن االستقباح إمنا جاء ألن اجلهل مانع من اإلكرام والعلم مانع من االستخفاف فلما 
  أمر بإكرام اجلاهل فقد أثبت احلكم مع قيام املانع 

  صور جيب أن يكون كذلك وأيضا فهب أن احلكم يف هذا املثال كذلك فلم قلت إنه يف سائر ال

  قلت اجلواب عن األول

  أنا قد بينا أنه قد يثبت استحقاق اإلكرام مع اجلهل فوجب أن ال يكون اجلهل مانعا منه لئال يلزم خمالفة األصل 
وعن الثاين أنه ملا ثبت ما ذكرناه يف بعض الصور وجب ثبوته يف كل الصور وإال وقع االشتراك يف هذا النوع من 

  واالشتراك على خالف األصل  التركيب



  الوجه الثاين يف املسألة أنه ال بد هلذا احلكم من علة وال علة إال هذا الوصف 
  أما األول فألنه لو ثبت احلكم بدون العلة والداعى كان عبثا وهو على اهللا تعاىل حمال 
  بقائه على ذلك على ما سيأتى  وأما الثاين فألن غري هذا الوصف كان معدوما والعلم بأنه كان معدوما يوجب ظن

  تقرير هذا األصل وإذا بقي على العدم امتنع أن يكون علة 
  فثبت أن غريه ميتنع أن يكون علة فوجب أن تكون العلة ذلك الوصف 

  الفرع الثاين

نه قد ذكرنا أن دخول الفاء يقع على ثالثة أوجه وال شك أن قول الشارع أبلغ يف إفادة العلية من قول الراوى أل
  جيوز أن يتطرق إىل كالم الراوى من اخللل ما ال جيوز تطرقه إىل كالم الشارع 

وأما القسمان الباقيان فيشبه أن يكون الذي تقوم العلة فيه على احلكم أقوى يف األشعار بالعلية من القسم الثاين ألن 
  لعلل والعكس غري واجب فيها أشعار العلة باملعلول أقوى من أشعار املعلول بالعلة ألن الطرد واجب يف ا
  النوع الثاين أن يشرع الشارع احلكم عند علمه بصفة احملكوم عليه فيعلم 

  أهنا علة احلكم فإذا قال القائل يا رسول اهللا أفطرت فيقول عليك الكفارة فيعلم أن الكفارة وجبت ألجل اإلفطار 
م يصلح أن يكون جوابا عن ذلك سؤال والكالم الذي وإمنا قلنا إن ذلك مشعر بالعلية ألن قوله عليك الكفارة كال

يصلح أن يكون جوابا عن السؤال إذا ذكر عقب السؤال يفيد الظن بأنه إمنا ذكره جوابا عن السؤال وإذا ذكره 
  جوابا عن السؤال كان السؤال كاملعاد يف اجلواب فيصري التقدير أفطرت فأعتق 

  وحينئذ يلتحق هذا بالنوع األول 
ال نزاع يف أن هذا الكالم صاحل ألن يكون جوابا عن ذلك السؤال لكن ال نسلم أن مثل هذا الكالم إذا فإن قلت 

  ذكر عقيب 

السؤال حصل ظن أنه ذكر ليكون جوابا عن ذلك السؤال فإنه رمبا ذكره جوابا عن سؤال آخر أو لغرض آخر أو 
دارك فيقول له السيد اشتغل بشأنك فمالك وهذا  زجرا له عن هذا السؤال كما أن العبد إذا قال لسيده دخل فالن

الفضول وال ميكن إبطال هذا االحتمال مبا قاله بعضهم من أنه لو مل يكن هذا الكالم جوابا عن ذلك السؤال لكان 
تأخريا للبيان عن وقت احلاجة وإنه ال جيوز الحتمال أنه عليه الصالة و السالم عرف أنه ال حاجة بذلك املكلف إىل 

اجلواب يف ذلك الوقت فال يكون اعراض الرسول صلى اهللا عليه و سلم عن ذكر اجلواب تأخريا للبيان عن  ذلك
  وقت احلاجة 

سلمنا أن ما يقوله الرسول صلى اهللا عليه و سلم جوابا عن السؤال مشعر بالتعليل فلم قلتم إن الذي يزعم الراوى 
  ألمر على الراوى فظن ما مل يكون جوابا جوابا أنه جواب عن السؤال مشعر به الحتمال أنه اشتبه ا

  قلت اجلواب عن األول



أن األكثر على أن الكالم الذي يصلح أن يكون جوابا عن السؤال إذا ذكر عقيب السؤال فإمنا يذكر جوابا عنه 
  والصورة اليت ذكرمتوها نادرة والنادر مرجوح 

جوابا عنه أو ليس جوابا عنه أمر ظاهر يعرف بالضرورة عند  وعن الثاين أن العلم يكون الكالم املذكور بعد السؤال
  مشاهدة املتكلم وال يفتقر فيه إىل نظر دقيق 

  النوع الثالث أن يذكر الشارع يف احلكم وصفا لو مل يكن موجبا لذلك احلكم مل يكن يف ذكره فائدة 

  وهذا يقع على أقسام أربعة

ال بذكر الوصف كما روى أنه عليه الصالة و السالم امتنع من أحدها أن يدفع السؤال املذكور يف صورة اإلشك
الدخول على قوم عندهم كلب فقيل له إنك تدخل على فالن وعنده هرة فقال عليه الصالة و السالم إهنا ليست 
 بنجسة إهنا من الطوافني عليكم أو الطوافات فلو مل يكن لكوهنا من الطوافني أثر يف طهارهتا مل يكن لذكره عقيب

  احلكم بطهارهتا فائدة 
وثانيها أن يذكر وصفا يف حمل احلكم ال حاجة إىل ذكره إبتداء فيعلم أنه إمنا ذكره لكونه مؤثر يف احلكم كما روى 

  أنه عليه الصالة و السالم قال مترة طيبة وماء طهور 

اهللا عليه و سلم أينقص  وثالثها أن يقرر النيب صلى اهللا عليه و سلم على وصف الشيء املسئول عنه كقوله صلى
  الرطب إذا جف قالوا نعم قال فال إذن فلو مل يكن نقصانه 

  باليبس علة يف املنع من البيع مل يكن للتقرير عليه فائدة 
  وهذا أيضا يدل على العلية من حيث اجلواب بالفاء 

على وجه الشبه فيعلم أن  ورابعها أن يقرر الرسول صلى اهللا عليه و سلم على حكم ما يشبه املسئول عنه وينبه
وجه الشبه هو العلة يف ذلك احلكم كقوله عليه الصالة و السالم لعمر رضى اهللا عنه وقد سأله عن قبلة الصائم 

  أرأيت لو متضمضت مباء مث جمجته فنبه هبذا على أنه ال يفسد الصوم باملضمضة والقبلة 

  ألنه مل حيصل ما هو األثر املطلوب منهما 
ع أن يفرق الشرع بني شيئني يف احلكم بذكر صفة فيعلم أنه لو مل تكن تلك الصفة علة مل يكن لذكرها النوع الراب

  فائدة 

  وهو ضربان

أحدمها أن ال يكون حكم أحدمها مذكورا يف اخلطاب كقوله عليه الصالة و السالم القاتل ال يرث فإنه قد تقدم 
ه وبني مجيع الورثة بذكر القتل الذي جيوز كونه مؤثرا يف نفي بيان إرث الورثة فلما قال القاتل ال يرث وفرق بين

  اإلرث علمنا أنه العلة يف نفي اإلرث 

  وثانيها أن يكون حكمهما مذكورا على اخلطاب 



  وهو على مخسة وجوه

أحدها أن تقع التفرقة بلفظ جيرى جمرى الشرط كقوله عليه الصالة و السالم فإذا اختلف اجلنسان فبيعوا كيف 
  م يدا بيد بعد هنيه عن بيع الرب بالرب متفاضال فدل على أن اختالف اجلنسني علة يف جواز البيع شئت

  وثانيها أن تقع التفرقة يف الغاية كقوله تعاىل وال تقربوهن حىت يطهرن 
  وثالثها أن تقع باالستثناء كقوله تعاىل إال أن يعفون 

  تعاىل ال يؤاخذكم اهللا ورابعها أن تقع بلفظ جيرى جمرى االستدراك كقوله 

  باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان فدل على أن التعقيد مؤثر يف املؤاخذة 
وخامسها أن يستأنف أحد الشيئني بذكر صفة من صفاته بعد ذكر األخرى وتكون تلك الصفة مما جيوز أن يؤثر 

وأعلم أن االعتماد على هذين النوعني على أنه ال بد كقوله صلى اهللا عليه و سلم للراجل سهم وللفارس سهمان 
  لتلك التفرقة من سبب وال بد يف ذكر ذلك الوصف من فائدة فإذا جعلنا الوصف سببا للتفرقة حصلت الفائدة 

  النوع اخلامس

تعاىل النهى عن فعل مينع ما تقدم وجوبه علينا فيعلم أن العلة يف ذلك النهي كونه مانعا من ذلك الواجب كقوله 
  فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا البيع 

فإنه ملا أوجب علينا السعي وهنانا عن البيع مع علمنا بأنه لو مل يكن النهي عن البيع لكونه مانعا من السعى لكان 
  ذكره يف هذا املوضع غري جائز وذلك يدل على أنه إمنا هنانا عنه ألنه مينع من الواجب 

  كونه مانعا من اإلعظام الواجب فهذه مجلة أقسام اإلمياءات  وكتحرمي التأفيف فإن العلة فيه

  مسألة

  الظاهر من هذه األقسام وإن دل على العلية لكن قد يترك 

هذا الظاهر عند قيام الدليل عليه مثاله قوله عليه الصالة و السالم ال يقضي القاضي وهو غضبان ظاهره يدل على 
لغضب اليسري الذي ال مينع من استيفاء الفكر ال مينع من القضاء وأن أن العلة هي الغضب ولكن ملا علمنا أن ا

  اجلوع املربح واألمل املربح مينع علمنا أن علة املنع لست هي الغضب بل تشويش الفكر 
قوله من يقول الغضب هو العلة لكن لكونه مشوشا خطأ ألن احلكم ملا دار مع تشويش الفكر وجودا وعدما 

دا وعدما وليس بني التشويش والغضب مالزمة أصال ألن تشويش الفكر قد يوجد حيث وانقطع عن الغضب وجو
  ال غضب والغضب يوجد حيث ال تشويش علمنا أنه ليس بينهما مالزمة 

وحينئذ تعلم أنه ال ميكن أن يكون الغضب علة بل العلة إمنا هو التشويش فقط إال أنه جيوز إطالق لفظ الغضب 
  السم السبب على املسبب إلرادة التشويش إطالقا 



وجيب أن يعلم أن الذي به يصرف اللفظ عن ظاهرة البد وأن يكون أقوى وجهات القوة ستأيت يف باب الترجيح إن 
  شاء اهللا تعاىل 

  الفصل الثالث يف بيان علية الوصف باملناسبة وهو مرتب على فنني

  األول يف املقدمات وفيه مسائل 
  اسبة الناس ذكروا يف تعريف املناسب شيئني املسألة األوىل يف تعريف املن

األول أنه الذي يفضى إىل ما يوافق اإلنسان حتصيال وإبقاء وقد يعرب عن التحصيل جبلب املنفعة وعن اإلبقاء بدفع 
  املضرة ألن ما قصد إبقاؤه فإزالته مضرة وإبقاؤه دفع املضرة 
  نا وعلى التقديرين فإما أن يكون دينيا أو دنيويا مث هذا التحصيل واإلبقاء قد يكون معلوما وقد يكون مظنو

  واملنفعة عبارة عن اللذة أو ما يكون طريقا إليها 
  واملضرة عبارة عن األمل أو ما يكون طريقا إليه 

  واللذة قيل يف حدها إهنا إدراك املالئم 
  واألمل إدراك املنايف 

ده احلي من نفسه ويدرك بالضرورة التفرقة بني كل والصواب عندي أنه ال جيوز حتديدمها ألهنما من أظهر ما جي
  واحد منهما وبينهما وبني غريمها وما كان كذلك يتعذر تعريفه مبا هو أظهر منه 

الثاين أنه املالئم ألفعال العقالء يف العادات فإنه يقال هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة أي اجلمع بينهما يف سلك 
  ب هذه العمامة أي اجلمع بينهم متالئم واحد متالئم وهذه اجلبة تناس

  والتعريف األول قول من يعلل أحكام اهللا تعاىل باحلكم واملصاحل والتعريف الثاين قول من يأباه 

  املسألة الثانية

  يف تقسم املناسب 

  وذلك من أوجه 
مناسبا إما أن يكون ملصلحة التقسيم األول املناسب إما أن يكون حقيقيا أو إقناعيا أما احلقيقي فنقول كون املناسب 

  تتعلق بالدنيا أو ملصلحة تتعلق باآلخرة 
أما القسم األول فهو على ثالثة أقسام ألن رعاية تلك املصلحة أما أن تكون يف حمل الضرورة أو يف حمل احلاجة أو 

  ال يف حمل الضرورة وال يف حمل احلاجة 
من املقاصد اخلمسة وهى حفظ النفس واملال والنسب أما اليت يف حمل الضرورة فهي اليت تتضمن حفظ مقصود 

  والدين والعقل 
  أما النفس فهي حمفوظة بشرع القصاص وقد 



  نبه اهللا تعاىل عليه بقوله ولكم يف القصاص حياة 
  وأما املال فهو حمفوظ بشرع الضمانات واحلدود 

ع تفضي إىل اختالط األنساب املفضى إىل وأما النسب فهو حمفوظ بشرع الزواجر عن الزنا ألن املزامحة على األبضا
  انقطاع التعهد عن األوالد وفيه التوثب على الفروج بالتعدي والتغلب وهو جملبة الفساد والتقاتل 

وأما الدين فهو حمفوظ بشرع الزواجر عن الردة واملقاتلة مع أهل احلرب وقد نبه اهللا تعاىل عليه بقوله قاتلوا الذين 
  باليوم اآلخر  ال يؤمنون باهللا وال

  وأما العقل فهو حمفوظ بتحرمي املسكر وقد نبه اهللا تعاىل عليه بقوله أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر 

  فهذه اخلمسة هي املصاحل الضرورية 
احلاجة وأما اليت يف حمل احلاجة فتمكني الوىل من تزويج الصغرية فإن مصاحل النكاح غري ضرورية هلا يف احلال إال أن 

  إليه بوجه ما حاصلة وهي تقييد الكفؤ الذي لو فات فرمبا فات ال إىل بدل 
وأما اليت ال تكون يف حمل الضرورة وال احلاجة فهي اليت جتري جمرى التحسينات وهي تقرير الناس على مكارم 

  األخالق وحماسن الشيم 

  وهذا على قسمني

تحرمي تناول القاذورات وسلب أهلية الشهادة عن الرقيق ألجل منه ما يقع ال على معارضة قاعدة معتربة وذلك ك
  أهنا منصب شريف والرقيق نازل القدر واجلمع بينهما غري متالئم 

ومنه ما يقع على معارضة قاعدة معتربة وهو مثل الكتابة فإهنا وإن كانت مستحسنة يف العادات إال أهنا يف احلقيقة 
  ل بيع الرجل ماله مباله وذلك غري معقو

وأما الذي يكون مناسبا ملصلحة تتعلق باآلخرة فهي احلكم املذكورة يف رياضة النفس وهتذيب األخالق فإن منفعتها 
  يف سعادة اآلخرة 

  فرع

  أن كل واحدة من هذه املراتب قد يقع فيه ما يظهر كونه من ذلك القسم 
   وقد يقع فيه ما ال يظهر كونه منه بل خيتلف ذلك حبسب اختالف الظنون

  وقد استقصى إمام احلرمني رمحه اهللا يف أمثله هذه األقسام 
  وحنن نكتفى بواحد منها قال رمحه اهللا قد ذكرنا أن حفظ النفوس بشرع القصاص من باب املناسب الضروري 

ومما نعلم قطعا أنه من هذا الباب شرع القصاص يف املثقل فإنا كما نعلم أنه لو ال شرع القصاص يف اجلملة لوقع 
  اهلرج واملرج 

فكذلك نعلم أنه لو ترك يف املثقل لوقع اهلرج وألدى األمر إىل أن كل من أراد قتل إنسان فإنه يعدل عن احملدد إىل 
املثقل دفعا للقصاص عن نفسه إذ ليس يف املثقل زيادة مؤنة ليست يف احملدد بل كان املثقل أسهل من احملدد وعند 



  شرع تراعى فيه مصاحل اخللق عدم وجوب القصاص باملثقل  هذا قال رمحه اهللا ال جيوز يف كل
  ه قال رمحه اهللا فأما إجياب قطع األيدي باليد الواحدة فإنه حيتمل أن يكون من هذا الباب لكنه ال يظهر كونه من

أما وجه االحتمال فألنا لو مل نوجب قطع األيدي باليد الواحدة لتأدى األمر إىل أن كل من أراد قطع يد إنسان 
  استعان بشريك ليدفع القصاص عنه فتبطل احلكمة املرعية بشرع القصاص 

لغري عليه فليس وجه وأما أنه ال يظهر كونه من هذا الباب فألنه حيتاج فيه إىل االستعانة بالغري وقد ال يساعده ا
  احلاجة إىل شرع القصاص من هاهنا مثل وجه احلاجة إىل شرعه يف املنفرد 

وأما املناسب اإلقناعى فهو الذي يظن به يف أول األمر كونه مناسبا لكنه إذا حبث عنه حق البحث يظهر أنه غري 
  وقياس الكلب والسرجني عليه مناسب مثاله تعليل الشافعية حترمي بيع اخلمر وامليتة والعذرة بنجاستها 

  ووجه املناسبة أن كونه جنسا يناسب إذالله ومقابلته باملال يف البيع يناسب إعزازه واجلمع بينهما متناقض 
  وهذا وإن كان يظن به يف الظاهر أنه مناسب لكنه يف احلقيقة ليس كذلك ألن كونه جنسا معناه أنه ال جيوز 

  املنع من استصحابه يف الصالة وبني املنع من بيعه  الصالة معه وال مناسبة ألبتة بني

  التقسيم الثاين

  الوصف املناسب إما أن يعلم أن الشارع اعتربه أو يعلم أنه ألغاه أو ال يعلم واحد منهما 
أما القسم األول فهو على أقسام أربعة ألنه إما أن يكون نوعه معتربا يف نوع ذلك احلكم أو يف جنسه أو يكون 

  تربا يف نوع ذلك احلكم أو يف جنسه جنسه مع
مثال تأثري النوع يف النوع أنه إذا ثبت أن حقيقة السكر اقتضت حقيقة التحرمي كان النبيذ ملحقا باخلمر ألنه ال 

  تفاوت بني العلتني وبني احلكمني إال اختالف احمللني واختالف احملل ال يقتضي ظاهرا اختالف احلالني 
  نس أن اإلخوة من األب واألم نوع واحد يقتضى التقدم يف املرياث فيقاس عليه التقدم يف مثال تأثري النوع يف اجل

النكاح واألخوة من األب واألم نوع واحد يف املوضعني إال أن والية النكاح ليست كوالية اإلرث لكن بينهما 
  جمانسة يف احلقيقة 

رقة بني املثلني حبسب اختالف احمللني أقل من املفارقة وال شك أن هذا القسم دون القسم األول يف الظهور ألن املفا
  بني نوعني خمتلفني 

مثال تأثري اجلنس يف النوع إسقاط قضاء الصالة عن احلائض تعليال باملشقة فإنه ظهر تأثري جنس املشقة يف إسقاط 
  قضاء الصالة وذلك مثل تأثري املشقة يف السفر يف إسقاط قضاء الركعتني الساقطتني 

تأثري اجلنس يف اجلنس تعليل األحكام باحلكم اليت ال تشهد هلا أصول معينة مثل أن عليا رضى اهللا عنه أقام  مثال
  الشرب مقام القذف إقامة ملظنة الشيء مقامه قياسا على إفامة 

  اخللوة باملرأة مقام وطئها يف احلرمة 
  قسم احلكم إىل حترمي وإجياب وندب وكراهة مث أعلم أن للجنسية مراتب فأعم أوصاف األحكام كوهنا حكما مث ين

  والواجب ينقسم إىل عبادة وغريها 



  والعبادة تنقسم إىل الصالة وغريها 
  والصالة تنقسم إىل فرض ونقل 

  فما ظهر تأثريه يف الفرض أخص مما ظهر تأثريه يف الصالة 
  وما ظهر تأثريه يف الصالة أخص مما ظهر تأثريه يف العبادة 

  الوصف أعم أوصافه كونه وصفا تناط به األحكام حىت تدخل فيه األوصاف املناسبة وغري املناسبة  وكذا يف جانب
  وأخص منه املناسب 

  وأخص منه املناسب الضروري 

  وأخص منه ما هو كذلك يف حفظ النفوس 
ه أكثر كان ظن وباجلملة فاألوصاف إمنا يلتفت إليها إذا ظن التفات الشرع إليها وكل ما كان التفات الشرع إلي

  كونه معتربا أقوى 
وكلما كان الوصف واحلكم أخص كان ظن كون ذلك الوصف معتربا يف حق ذلك احلكم آكد فيكون ال حمالة 

  مقدما على ما يكون اعم منه 
  وأما املناسب الذي علم أن الشرع ألغاه فهو غري معترب أصال 

فذلك يكون حبسب أوصاف أخص من كونه وصفا مصلحيا  وأما املناسب الذي ال يعلم أن الشرع ألغاه أو اعتربه
  وإال فعموم كونه وصفا مصلحيا مشهود له باالعتبار وهذا القسم هو املسمى باملصاحل املرسلة 

واعلم أن كل واحد من هذه األقسام األربعة مع كثرة مراتب العموم واخلصوص قد يقع فيه كل واحد من األقسام 
م األول وحيصل هناك أقسام كثرية جدا وتقع فيما بينها املعارضات والترجيحات وال اخلمسة املذكورة يف التقسي

  ميكن ضبط القول فيها لكثرهتا واهللا تعاىل هو العامل حبقائقها 

  التقسيم الثالث

  الوصف بأعتبار املالءمة ووقوع احلكم على وفق أحكام أخر وشهادة األصل على أربعة أقسام 
  األول 

ل معني وهو الذي أثر نوع الوصف يف نوع احلكم وأثر جنسه يف جنسه وهذا متفق على قبوله مالئم شهد له أص
بني القايسني وهو كقياس املثقل على اجلارح يف وجوب القصاص فخصوص كونه قتال معترب يف خصوص كونه 

  قصاصا وعموم جنس اجلناية معترب يف عموم جنس العقوبة 
  ه أصل معني فهذا مردود باإلمجاع وثانيها مناسب ال يالئم وال يشهد ل

  مثاله حرمان القاتل من املرياث معارضة له بنقيض قصده لو قدرنا أنه مل يرد فيه نص 
وثالثها مناسب مالئم ال يشهد له أصل معني باالعتبار يعىن أنه اعترب جنسه يف جنسه لكن مل يوجد له أصل يدل على 

  سلة اعتبار نوعه يف نوعه وهذا هو املصاحل املر



ورابعها مناسب شهد له أصل معني ولكنه غري مالئم أي شهد نوعه لنوعه لكن مل يشهد جنسه جلنسه كمعىن 
اإلسكار فإنه يناسب حترمي تناول املسكر صيانة للعقل وقد يشهد هلذا املعىن اخلمر بأعتباره لكن مل تشهد له سائر 

  األصول وهذا هو املسمى باملناسب الغريب 

  ثةاملسألة الثال

يف أن املناسبة ال تبطل باملعارضة والدليل عليه أن كون الوصف مناسبا إمنا يكون لكونه مشتمال على جلب منفعة أو 
  دفع مضرة وذلك ال يبطل باملعارضة 

  أما األول فظاهر وأما الثاين فيدل عليه وجوه 
  من األخرى  األول أن املناسبتني املتعارضتني إما أن تكونا متساويتني أو إحدامها أرجح

فإن كان األول مل يكن بطالن إحدامها باألخرى أوىل من العكس فإما أن نبطل كل واحدة منهما باألخرى وهو حمال 
ألن املقتضى لعدم كل واحدة منهما وجود األخرى والعلة البد وأن تكون حاصلة مع املعلول فلو كان كل واحدة 

  دتني حال كوهنما معدومتني وذلك حمال منهما مؤثرة يف عدم األخرى لزم أن تكونا موجو
  وأما أن ال تبطل إحدامها باألخرى عند التعارض وذلك هو املطلوب 

  وأما إن كانت إحدى املناسبتني أقوى فهاهنا ال يلزم التفاسد 

هنما اجتمعا وإذا أيضا ألنه لو لزم التفاسد لكان ملا بينهما من املنافاة لكنا بينا يف القسم األول أنه ال منافاة بينهما أل
  زالت املنافاة مل يلزم من وجود أحدمها عدم اآلخر 

الثاين أن املفسدة الراجحة إذا صارت معارضة مبصلحة مرجوحة فإما أن ينتفى شيء من الراجح ألجل املرجوح أو 
  ال ينتفي 

ة عن شوائب املصلحة واألول باطل وإال لزم أن تكون املفسدة املعارضة مبصلحة مرجوحة مساوية للمفسدة اخلالص
  وذلك باطل بالبديهة 

  والثاين أيضا باطل 
ألن القدر الذي يندفع من املفسدة باملصلحة يكون مساويا لتلك املصلحة فيعود التقسيم األول يف ذينك التقديرين 

  املتساويني يف أنه ليس اندفاع أحدمها باآلخر أوىل من العكس فإما أن يندفع 

  هو حمال أو ال يندفع واحد منهما باآلخر وهو املطلوب كل واحد منهما باآلخر و
وأيضا فليس اندفاع بعض أجزاء الطرف الراجح بالطرف املرجوح وبقاء بعضه أوىل من اندفاع ما فرض باقيا وبقاء 

  ما فرض زائال ألن تلك األجزاء متساوية يف احلقيقة 
إىل اجلهات املختلفة مثل الصالة يف الدار املغصوبة فأهنا  الثالث وهو أن تقرر يف الشرع إثبات األحكام املختلفة نظرا

من حيث أهنا صالة سبب الثواب ومن حيث أهنا غصب سبب العقاب واجلهة املقتضية للثواب مشتملة على 
  املصلحة واجلهة املقتضية للعقاب مشتملة على املفسدة 

  ا راجحة على األخرى وعند ذلك نقول املصلحة واملفسدة أما أن يتساويا أو تكون إحدامه



فعلى تقدير التساوي يندفع كل واحد منهما باآلخر فال تبقى ال مصلحة وال مفسدة فوجب أن ال يترتب عليها ال 
  مدح وال ذم وقد فرضنا ترتبهيا عليها هذا خلف 

قد وإن كانت إحدى اجلهتني راجحة كانت املرجوحة معدومة فيكون احلاصل إما املدح وحده أو الذم وحده و
  فرضنا حصوهلما معا وهذا خلف 

  واعلم أن هذا الوجه مبىن على قول الفقهاء الصالة يف الدار املغصوبة عبادة من وجه معصية من وجه 
الرابع العقالء يقولون يف فعل معني اإلتيان به مصلحة يف حقى لوال ما فيه من املفسدة الفالنية ولوال صحة إجتماع 

  ملا صح هذا الكالم واهللا أعلم  وجهى املفسدة واملصلحة وإال

  الفن الثاين من هذا الفصل

  يف إقامة الداللة على أن املناسبة دالة على العلية فنقول املناسبة تفيد ظن العلية والظن واجب اعمل به 

  بيان األول من وجهني

منا شرعه هلذه املصلحة األول أن اهللا تعاىل شرع األحكام ملصلحة العباد وهذه مصلحة فيحصل ظن أن اهللا تعاىل إ
  فهذه مقدمات ثالث ال بد من إثباهتا بالدليل 

  أما املقدمة األوىل فالدليل عليها وجوه

  أحدها أن اهللا تعاىل خصص الواقعة املعينة باحلكم املعني ملرجح أو ال ملرجح 
  القسم األول والقسم الثاين باطل وإال لزم ترجيح أحد الطرفني على اآلخر ال ملرجح وهذا حمال فثبت 

  وذلك املرجح إما أن يكون عائدا إىل اهللا تعاىل أو إىل العبد 
واألول باطل بإمجاع املسلمني فتعني الثاين وهو أنه تعاىل إهنا شرع األحكام ألمر عائد إىل العبد والعائد إىل العبد إما 

  أن يكون مصلحة العبد أو مفسدته أو ما ال يكون مصلحته وال مفسدته 
  الثاين والثالث باطل باتفاق العقالء فتعني األول فثبت أنه تعاىل إمنا شرع األحكام ملصاحل العباد والقسم 

وثانيها أنه تعاىل حكيم بإمجاع املسلمني واحلكم ال يفعل إال ملصلحة فإن من يفعل ال ملصلحة يكون عابثا والعبث 
  على اهللا تعاىل حمال للنص واإلمجاع واملعقول 

  ه تعاىل أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا ربنا ما خلقت هذا باطال وما خلقنامها إال باحلق أما النص فقول

  وأما اإلمجاع فقد أمجع املسلمون على أنه تعاىل ليس بعابث 
  وأما املعقول فهو أن العبث سفه والسفه صفة نقص والنقص على اهللا تعاىل حمال 

  ها إىل اهللا تعاىل كما بينا فالبد من عودها إىل العبد فثبت أنه ال بد من مصلحة وتلك املصلحة ميتنع عود
  فثبت أنه تعال شرع األحكام ملصاحل العباد 

وثالثها أن اهللا تعاىل خلق اآلدمي مشرفا مكرما لقوله تعاىل ولقد كرمنا بين آدم ومن كرم أحدا مث سعى يف حتصيل 



ينهم فإذن ظن كون املكلف مكرما يقتضى ظن أن مطلوبه كان ذلك السعي مالئما ألفعال العقالء مستحسنا فيما ب
  اهللا تعاىل ال يشرع إال ما يكون مصلحة له 

  ورابعها أن اهللا تعاىل خلق اآلدميني للعبادة لقوله تعاىل وما خلقت اجلن 

واألنس إال ليعبدون واحلكيم إذا أمر عبده بشيء فال بد وأن يزيح عذره وعلته ويسعى يف حتصيل منافعه ودفع 
ار عنه ليصري فارغ البال فيتمكن من االشتغال بأداء ما أمره به واالجتناب عما هناه عنه فكونه مكلفا يقتضى املض

  ظن أن اهللا تعاىل ال يشرع إال ما يكون مصلحة له 
وخامسها النصوص الدالة على أن مصاحل اخللق ودفع املضار عنهم مطلوب الشرع قال اهللا تعاىل وما أرسلناك إال 

  عاملني وقال خلق لكم ما يف األرض مجيعا رمحة لل
  وقال وسخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض مجيعا 

  وقال يريد 

  اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر 
وقال عز و جل وما جعل عليكم يف الدين من حرج وقال عليه الصالة و السالم بعثت باحلنيفية السهلة السمحة 

  اإلسالم وقال ال ضرر وال ضرار يف 
وسادسها أنه وصف نفسه بكونه رءوفا رحيما بعباده وقال ورمحيت وسعت كل شيء فلو شرع ما ال يكون للعبد 

  فيه مصلحة مل يكن ذلك رأفة وال رمحة 

  فهذه الوجوه الستة دالة على أنه تعاىل ما شرع األحكام إال ملصلحة العباد 

  مث أختلف الناس بعد ذلك

حبقيقة هذا املقام وكشفوا الغطاء عنه وقالوا إنه يقبح من اهللا تعاىل فعل القبيح وفعل العبث  أما املعتزلة فقد صرحوا
  بل جيب أن يكون فعله مشتمال على جهه مصلحة وغرض 

وأما الفقهاء فإهنم يصرحون بأنه تعاىل إمنا شرع هذا احلكم هلذا املعىن وألجل هذه احلكمة ولو مسعوا لفظ الغرض 
  أنه ال معىن لتلك الالم إال الغرض  لكفروا قائله مع

وأيضا فإهنم يقولون إنه وإن كان ال جيب على اهللا تعاىل رعاية املصاحل إال أنه تعاىل ال يفعل إال ما يكون مصلحة 
  لعباده تفضال منه وإحسانا ال وجوبا فهذا هو الكالم يف تقرير هذه املقدمة 

على هذه اجلهة من املصلحة فظاهر ألنا إمنا حنكم بعلية الوصف إذا بينا أما املقدمة الثانية وهى أن هذا الفعل مشتمل 
  كونه كذلك 

أما املقدمة الثالثة وهى أنا ملا علمنا أنه ال يشرع إال ملصلحة وعلمنا أن هذا املعىن مصلحة حصل لنا ظن أن الداعي 
  له تعاىل إىل شرع ذلك احلكم هو هذه املصلحة فقد استدلوا عليه من وجهني 

األول وهو أن املصلحة املقتضية لشرع هذا احلكم إما هذه املصلحة أو غريها ال جائز أن يكون غريها ألن ذلك 
  الغري إما أن يقال إنه كان مقتضيا لذلك احلكم يف األزل أو ما كان مقتضيا له يف األزل 



تعني الثاين وهو أنه ما كان مقتضيا واألول باطل وإال لكان احلكم ثابتا يف األزل لكن التكليف بدون املكلف حمال ف
هلذا احلكم يف األزل وذلك يفيد ظن استمرار هذا السلب ملا سنبني إن شاء اهللا تعاىل أن العلم بوقوع أمر على وجه 

  خمصوص يقتضى 

ظن بقائه على ذلك الوجه أبدا وإذا ثبت ظن أن غري هذا الوصف ليس علة هلذا احلكم ثبت ظن أن هذا الوصف 
  ة هلذا احلكم وحنن ما ادعينا إال الظن هو العل

الثاين أن الظن بكون احلاكم حكيما مع العلم بأن هذا احلكم فيه هذه اجلهة من احلكمة يفيد يف الشاهد ظن أن 
  ذلك احلكيم إمنا شرع ذلك احلكم لتلك اجلهة وإذا كان األمر كذلك يف الشاهد وجب أن يكون الغائب مثله 

إذا اعتقدنا يف ملك البلدة أنه ال يفعل فعال إال حلكمة فإذا رأيناه يدفع ماال إىل فقري وعلمنا أن  بيان املقام األول أنا
فقره يناسب دفع املال إليه ومل ختطر ببالنا صفة أخرى فيها مناسبة لدفع املال إليه غلب على ظننا أنه إمنا دفع املال 

  إليه لفقره 

  ى ما ذكرناه لكنه جتويز مرجوح ال يقدح يف ذلك الظن الغالب نعم ال ننكر أنه جيوز أن يكون له غرض سو
أما إذا ظهر وجهان من املناسبة مثل أن كان ذلك الفقري فقيها فهاهنا إن تساوى الوجهان يف القوة ال يبقى ظن أنه 

  أعطاه هلذا الوصف أو لذلك أو هلما مجيعا 
ينة يف احلكم ومع الغفلة عن سائر اجلهات يقتضي ظن فثبت أن العلم يكون الفاعل حكيما مع العلم حبصول جهة مع

  أن ذلك الفاعل إمنا فعل لتلك احلكمة 
بيان املقام الثاين أن يف الشاهد دار ذلك الظن مع حصول ذينك العلمني وجودا وعدما والدوران دليل العلية ظاهرا 

  جهة فيحصل ظن أن العلم بكون الفاعل حكيما مع العلم باشتمال هذا الفعل على 

مصلحة ومع الغفلة عن سائر اجلهات علة حلصول الظن بأن ذلك احلكيم إمنا أتى بذلك الفعل لتلك احلكمة والعلة 
  أينما حصلت حصل احلكم 

فإذا حصل ذلك العلمان يف أفعال اهللا تعاىل وأحكامه وجب أن حيصل ظن أنه تعاىل إمنا شرع ذلك احلكم لتلك 
  تفيد ظن العلية املصلحة فثبت هبذا أن املناسبة 

  الوجه الثاين يف بيان أن املناسبة تفيد ظن العلية أن نسلم أن أفعال اهللا

  وأحكامه ميتنع أن تكون معللة بالدواعي واألغراض ومع هذا فندعى أن املناسبة تفيد ظن العلية 
وأنوارها غري واجب  وبيانه أن مذهب املسلمني أن دوران األفالك وطلوع الكواكب وغروهبا وبقائها على أشكاهلا

ولكن اهللا تعاىل ملا أجرى عادته بإبقائها على حالة واحدة ال جرم حيصل ظن أهنا تبقى غدا وبعد غد على هذه 
  الصفات وكذلك نزول املطر 

عند الغيم الرطب وحصول الشبع عقيب األكل والرى عقيب الشرب واألحتراق عند مماسة النار غري واجب لكن 
  بذلك ال جرم حصل ظن يقارب اليقني بأستمرارها على مناهجها العادة ملا اطردت 

  واحلاصل أن تكرير الشيء مرارا كثرية يقتضى ظن أنه مىت حصل ال حيصل إال على ذلك الوجه 



إذا ثبت هذا فنقول إنا ملا تأملنا الشرائع وجدنا األحكام واملصاحل متقارنني ال ينفك أحدمها عن اآلخر وذلك معلوم 
  ار أوضاع الشرائع بعد استقر

وإذا كان كذلك كان العلم حبصول هذا مقتضيا ظن حصول اآلخر وبالعكس من غري أن يكون أحدمها مؤثرا يف 
  اآلخر وداعيا إليه 

  فثبت أن املناسبة دليل العلية مع القطع بأن أحكام اهللا تعاىل ال تعلل باألغراض 
ة ملا أفادت ظن العلية وجب أن يكون ذلك القياس حجة فأالعتماد أما املقدمة الثانية من أصل الدليل وهي أن املناسب

  فيه 

  على ما ذكرنا أن العمل بالظن واجب ملا فيه من دفع الضرر عن النفس وهذا متام الكالم يف تقرير هذا الدليل 
  فإن قيل ال نسلم أن اهللا تعاىل شرع األحكام ملصلحة 

ملعني ال بد وأن يكون ملرجح وذلك املرجح ميتنع أن يكون عائدا إىل اهللا العباد قوله ختصيص الصورة املعينة باحلكم ا
  تعاىل فال بد وأن يكون عائدا إىل العبد 

قلنا إما أن تدعى أن التخصيص ال بد له من خمصص أو ال تدعى ذلك وعلى التقديرين ال ميكنك القول بتعليل 
  أحكام اهللا تعاىل باملصاحل 

  البد له من خمصص فألن أفعال العباد إما أن تكون واقعة باهللا تعاىل أو العبد  أما على القول بأن التخصيص
فإن كان األول كان اهللا تعاىل فاعال للكفر واملعصية ومع القول بذلك يستحيل القول بأنه ال يفعل إال ما يكون 

  مصلحة العبد 

  نا من تركها أو ال يكون وإن كانت واقعة بالعبد فالعبد الفاعل للمعصية مثال إما أن يكون متمك
فإن مل يكن متمكنا من تركها وتلك القدرة والداعية خملوقة هللا تعاىل كان اهللا تعاىل قد خلق يف العبد ما يوجب 

  املعصية وميتنع عقال انفكاكه عنها ومع هذا ال ميكن القول بأن اهللا تعاىل يراعي مصاحل العباد 
ا كان كونه فاعال للمعصية وتاركا هلا أمرين ممكنني مل يترجح أحدمها على وإن كان العبد متمكنا من تركها فنقول مل

اآلخر إال ملرجح ألنا نتكلم اآلن تفريعا على تسليم هذه املقدمة فذلك املرجح إن كان من فعل العبد عاد التقسيم 
  األول 

  عاىل وإن كان من فعل اهللا تعاىل فإما أن جيب الترجيح عند حصول ذلك املرجح من اهللا ت
أوال جيب فإن وجب عاد األمر إىل أنه تعاىل فعل فيه ما يوجب املعصية ومع هذا ال ميكن القول بأن اهللا تعاىل يراعي 

  املصاحل 
وإن مل جيب كان حصول الترجيح مع ذلك املرجح ممكنا أن يكون وأن ال يكون فيفتقر إىل مرجح أخر فإما أن 

  يعود اإلشكال يتسلسل وهو حمال أو ينتهى إىل الوجوب ف

  فإن قلت عند حصول املرجح يصري الترجيح أوىل بالوقوع لكنه ال ينتهى إىل حد الوجوب 
قلت حصول الترجيح وال حصوله مع ذلك القدر من األولوية إن كانا ممكنني فلنفرض وقوعهما فنسبة ذلك القدر 

صول تلك األولوية بالوقوع دون الزمان من األولوية إىل الترجيح والالترجيح على السواء فأختصاص أحد زماين ح
  الثاين يكون ترجيحا للممكن املساوى من غري مرجح وهو حمال ألنا نتكلم اآلن تفريعا على هذه املقدمة 



  فثبت أن القول بأفتقار التخصيص إىل املخصص مينع من تعليل أفعال اهللا تعاىل وأحكامه باملصاحل 
ىل املخصص مينع من القول بتعليل أفعال اهللا تعاىل وأحكامه باملصاحل فذلك وأما أن القول بأن التخصص ال يفتقر إ

  ظاهر 
  فثبت أن تعليل أحكام اهللا تعاىل باملصاحل باطل 

وهذا الكالم كما أنه اعتراض على ما قالوه فهو داللة قاطعة ابتداء يف املسألة وبه يظهر فساد سائر الوجوه اليت 
  ما ذكرناه برهان قاطع عولوا عليها ألهنا أدلة ظنية و

مث نقول إن دل على ما ذكرمتوه على أن تعليل أفعال اهللا تعاىل باملصاحل واقع فمعنا أدلة قاطعة مانعة منه وهي من 
  وجوه 

  األول أنه خالق أفعال العباد وذلك مينع من القول بأنه تعاىل يراعي املصاحل 
  إمنا قلنا إنه تعاىل خالق أفعال العباد لوجوه 

  ها أن العبد لو كان موجدا ألفعاله لكان عاملا بتفاصيل أفعاله والالزم باطل فامللزوم مثله أحد
بيان املالزمة أن فعل العبد واقع على كيفية خمصوصة وكمية خمصوصة مع جواز وقوعه على خالف تلك الكيفية 

قل اختصاص حدوث والكمية فالبد وأن يكون ذلك االختصاص ملخصص إذ لو عقل االختصاص ال ملخصص لع
  العامل بوقت معني وقدر معني مع جواز وقوعه العلى هذا الوجه ال ملخصص وذلك يقتضى القدح يف 

دليل إثبات الصانع فثبت أنه البد لفعل العبد من خمصص والتخصيص مسبوق بالعلم فإن التخصيص عبارة عن 
جه مشروط بالشعور بذلك الوجه فالغافل ع القصد إىل إيقاعه على ذلك الوجه والقصد إىل إيقاعه على ذلك الو

  الشيء استحال منه القصد إىل إيقاعه 
فثبت أنه لوه كان موجودا ألفعال نفسه لكان عاملا بتفاصيل أفعاله وإمنا قلنا إنه غري عامل بتفاصيل أفعاله ألن النائم 

رية مع أنه ال خيطر بباله كيفية تلك فاعل مع انه ال خيطر بباله شيء من تلك التفاصيل بل اليقظان يفعل أفعاال كث
  األفعال فإن من فعل حركة بطيئة فذلك البطؤ إما أن يكون عبارة عن حتلل السكنات أو عن كيفية قائمة باحلركة 
  فإن كان األول فالفاعل للحركة البطيئة فاعل يف بعض األحياز حركة ويف بعضها سكونا مع أنه مل خيطر بباله ذلك 

كان قد فعل حركة وفعل فيها عرضا آخر مث ذلك البطؤ له درجات خمتلفة فهو قد فعل عرضا وإن كان الثاين 
خمصوصا يف عرض آخر مع جواز أن حيصل سائر مراتب البطء مع أنه مل خيطر بباله شيء من ذلك فعلمان أنه قد 

  يفعل ما مل خيطر بباله 

  فثبت هبذه الداللة أن العبد غري موجد ألفعال نفسه 
  أن موجد العبد مقدور هللا تعاىل فيجب وقوعه بقدرة اهللا تعاىل الثاين 

  إمنا قلنا إن مقدور العبد هللا تعاىل ألنه يف نفسه ممكن واإلمكان مصحح للمقدورية 
وإمنا قلنا إنه ملا كان مقدورا هللا تعاىل وجب وقوعه بقدرة اهللا تعاىل ألنا لو قدرنا قدرة العبد صاحلة لإلجياد فإذا 

كل واحد منهما أراد اإلجياد فحينئذ جيتمع على ذلك الفعل مؤثران مستقالن باإلجياد وذلك حمال ألن  فرضنا أن
  األثر مع املؤثر املستقل به يصري واجب الوقوع وكل ما كان واجب الوقوع يف نفسه استحال استناده إىل غريه 

  وحينئذ يلزم أن يستغىن بكل واحد منهما عن كل واحد 



  قطاع ذلك املقدور عنهما حال استناده إليهما معا وهو حمال منهما فيلزم ان
والثالث إذا فرضنا أن العبد أراد حتريك احملل حاملا أراد اهللا تعاىل تسكينه فإذا كانت قدرة العبد مستقلة يف اإلجياد 

نعا وهو حمال ألن وقدرة اهللا تعاىل أيضا مستقلة به مل يكن وقوع أحد املقدورين أوىل من وقوع اآلخر فإما أن ميت
املانع من وجود كل واحد منهما وجود اآلخر فاملانع حاصل حال حتقق االمتناع فيلزم وجودمها عند عدمهما وهو 

  حمال 
  أو يقعان مجيعا فيلزم حصول الضدين وهو حمال 

  فإن قلت قدرة اهللا تعاىل أقوى فكانت أوىل بالتأثري 
خر ال تؤثر فيها قدرة العبد أما فيما يرجع إىل التأثري يف ذلك املقدور قلت إهنا أقوى مبعىن أهنا مؤثرة يف أمور أ

  الواحد فيستحيل 

التفاوت ألن ذلك املقدور شيء واحد ال يقبل التفاوت وإذا مل يكن هو يف نفسه قابال للتفاوت استحال وقوع 
  التفاوت يف التأثري فيه 

ر على الكل ألن املصحح للمقدورية ليس إال األمكان وهو الرابع لو قدر العبد على بعض املقدورات املمكنات لقد
قضية واحدة فيلزم من االشتراك فيه االشتراك يف املقدورية لكنه غري قادر على كل املمكنات ألنه ال يقدر على 

  خلق السماوات واألرض فوجب أن ال يقدر على اإلجياد ألبتة 
  ه بل موجدها هو اهللا عز و جل فثبت مبجموع هذه الوجوه أن العبد غري موجد ألفعال

وإذا كان كذلك فكل ما حصل من الكفر واملعاصي فهو من فعل اهللا تعاىل وال شك أن الغالب على أهل العامل 
  الكفر واملعاصي ومع هذا القول ال ميكن القول بأن اهللا تعاىل ال يفعل إال ما يكون مصلحة للعبد 

العبد ولكن املكلف خمري يف اختيار الكفر واألميان واهللا تعاىل أجرى  فإن قلت هب أن اهللا تعاىل هو اخلالق لفعل
عادته أن خيلق الشيء على وفق اختيار املكلف فإن اختار املكلف الكفر خلق فيه الكفر وإن اختار األميان خلق فيه 

  األميان فمنشأ املفسدة هو اختيار املكلف 
أن كان من املكلف ال من اهللا تعاىل مل يكن اهللا تعاىل فاعال لكل  قلت حصوله اختيار الكفر بدال عن اختيار األميان

  أفعال العباد وإن كان من اهللا تعاىل فقد بطل االختيار وتوجه اإلشكال 
الدليل الثاين على أنه ال جيوز تعليل أفعال اهللا تعاىل وأحكامه باملصاحل أن القادر على الكفر إن مل يقدر على األميان 

  ك يقدح يف رعاية املصاحل لزم اجلرب وذل
وإن قدر عليهما فالبد وأن ينتهى إىل مرجح واقع بفعل اهللا تعاىل وعند حصول ذلك املرجح جيب وقوع الكفر 

  فيكون اجلرب الزما وذلك يقدح يف رعاية املصاحل وتقرير هذا الوجه قد تقدم 

  برعاية املصاحل  الدليل الثالث أنه قد وقع التكليف مبا ال يطاق وذلك مينع من القول

  بيان األول من وجوه

األول أنه كلف باألميان من علم أنه ال يؤمن فصدور األميان منه يستلزم انقالب العلم جهال وهذا االنقالب حمال 
  واملفضى إىل احملال حمال فكان هذا التكليف تكليفا باحملال 



  ك أو حال رجحان أحدمها على اآلخر وثانيها أنه إما أن يكلفه حال استواء الدواعي إىل الفعل والتر
واألول حمال ألن االستواء ما دام يكون حاصال امتنع الرجحان فاألمر بالترجيح حال حصول االستواء أمر باجلمع 

  بني الضدين 
والثاين حمال ألن حال الترجيح يكون الراجح واجب الوقوع واملرجوح ممتنع الوقوع فحال الرجحان إن كان 

  املرجوح كان مأمورا باجلمع بني الضدين مأمورا بترجيح 

  وإن كان مأمورا بترجيح الراجح كان مأمورا بإيقاع الواقع وكل ذلك تكليف مبا ال يطاق 
  وثالثها القدرة إذا حصلت يف العبد فإما أن يؤمر بإيقاع الفعل يف ذلك الزمان أو يف الزمان الثاين 

مان فلو أمر اهللا تعاىل العبد بإيقاعه يف ذلك الزمان كان هذا أمرا واألول حمال ألنه إذا وجد املقدور يف ذلك الز
  بإجياد املوجود وأنه حمال 

  والثاين أيضا حمال ألنه يف الزمان األول ملا مل يكن متمكنا من الفعل ألبتة كان أمره بالفعل أمرا ملن ال يقدر 
  ما قلته بل أمره يف احلال بأن يوقعه يف الزمان الثاين فإن قلت إنه ما أمره يف احلال بإيقاع الفعل يف احلال حىت يلزم 

قلت هل لقولك يوقعه مفهوم زائد على الفعل أم ال فإن مل يكن له مفهوم زائد مل يكن لقولك إنه أمره يف احلال 
الفعل ففي بإيقاع الفعل يف الزمان الثاين معىن إال أنه أعلم يف احلال بأنه ال بد وأن يكون يف الزمان حبيث يصدر عنه 

هذا الزمان مل حيصل إال اإلعالم فأما اإللزام فال حيصل إال يف الزمان الثاين فيعود األمر إىل أنه أمره بإيقاع الفعل 
  حال وقوعه فيه 

  وإن كان لقولك يوقعه مفهوم زائد على مفهوم الفعل فذلك الزائد هل حصل يف الزمان األول أو ما حصل 
  د أمر يف الزمان األول به فحينئذ يلزم كونه مأمورا بالشيء حال حصوله فإن حصل يف الزمان األول وق

  وإن مل حيصل يف الزمان األول بل يف الزمان الثاين عاد ما ذكرنا من أن احلاصل يف الزمان األول إعالم ال إلزام 

  واإللزام ال حيصل إال يف الزمان الثاين فيعود ما ذكرنا من أنه أمر بالفعل حال وقوعه 
رابعها أن اهللا تعاىل قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال يؤمنون فأولئك الذين أخرب اهللا عنهم و

هبذا اخلرب كانوا مأمورين باإلميان ومن اإلميان تصديق اهللا تعاىل يف كل ما أخرب عنه فإذن كانوا مأمورين بأن يصدقوا 
  يؤمنون ألبتة وذلك تكليف ما ال يطاق  اهللا تعاىل يف إخباره عنهم بأهنم ال

وخامسها ما بينا أن فعل العبد ال حيصل إال إذا خلق اهللا فيه داعية تلجئه إىل فعله إجلاءا ضروريا فالكافر إذن ملجأ 
  إىل فعل الكفر فإذا كلف باإلميان كان ذلك تكليف ما ال يطاق 

يطاق ألن األمر إما أن يتوجه إىل العبد حال كونه عارفا باهللا وسادسها أن اهللا تعاىل أمر مبعرفته وذلك تكليف ما ال 
  تعاىل أوال يف هذه احلالة 

  فإن كان األول كان العارف مأمورا بتحصيل املعرفة فيكون ذلك أمرا بتحصيل احلاصل وهو حمال 
ال كونه حبيث يستحيل وإن كان الثاين فحال كونه غري عارف باهللا تعاىل استحال أن يكون عارفا بأمر اهللا تعاىل فح

  عليه أن يعرف أمر اهللا تعاىل ملا توجه عليه األمر كان كذلك تكليفا مبا ال يطاق 
وسابعها أنا أمرنا بالترك واألمر بالترك أمر مبا ال قدرة كنا عليه ألنا إذا تركنا الفعل فال معىن هلذا الترك إال أنه بقى 

  عليه معدوما كما كان والعدم املستمر ال قدرة لنا 



  وبيانه من وجهني

  األول أن العدم نفى حمض والقدرة مؤثرة فاجلمع بينهما متناقض 
  وثانيهما أن العدم ملا كان مستمرا ال ميكن التأثري فيه ألن التأثري يف الباقي حمال 

الشيء فإن قلت الترك عندي أمر وجودى وهو فعل الضد قلت اإللزام هاهنا قائم ألنا الواحد منا قد يؤمر بترك 
الذي ال يعرف للى ضدا فلو أمرنا يف ذلك الوقت بفعل ضده لكنا قد أمرنا بفعل شيء ال نعرف ماهيته فيكون 

  ذلك أيضا قوال بتكليف ماال يطاق 
فثبت هبذه الوجوه السبعة وقوع تكليف ماال يطاق وال شك أن ذلك يقدح يف تعليل أفعال اهللا تعاىل وأحكامه يف 

  مصاحل العباد 

  الرابع الدليل

أن ختصيص خلق العامل بالوقت الذي خلق فيه دون ما قبله وما بعده يستحيل أن يكون معلال بغرض ألن قبل 
حدوث العامل ال وقت والزمان بل ليس إال اهللا تعاىل والعدم الصرف ويستحيل أن حيصل يف العدم الصرف وقت 

  يكون منشأ املصاحل ووقت أخر يكون منشأ املفاسد 

  امسالدليل اخل

أن تقدير السماوات والكواكب املعينة وتقدير البحار واألرضني مبقاديرها املعينة ال جيوز أن يكون رعاية لغرض 
اخللق فإنا نعلم أنه لو ازداد يف خلق الفلك األعظم مقدار جزءا ال يتجزأ فإنه ال يتغري بذلك ألبتة شيء من مصاحل 

  املكلفني وال من مفاسدهم 

  الدليل السادس

تعاىل خلق الكافر الفقري حبيث يكون يف الدنيا من أول عمره إىل آخر عمره يف احملنة ويف اآلخرة يكون يف أشد  أنه
العذاب أبدا اآلبدين ودهر الداهرين وأنه تعاىل كان عاملا من األزل إىل األبد أنه إذا خلقه وكلفه باإلميان فإنه ال 

  يستفيد من اخللق 

  والبالء فكيف يقال إنه تعاىل ال يفعل إال ما يكون مصلحة للمكلف والتكليف إال زيادة احملنة 

  الدليل السابع

أنه تعاىل خلق اخللق وركب فيهم الشهوة والغضب حىت أن بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يضجر ببعض ولقد كان 
  تعاىل قادرا على أن خيلقنا يف اجلنة إبتداء ويغنينا باملشتهيات احلسنة عن القبيحة 

  إنه تعاىل إمنا فعل ذلك ليعطيه العوض يف اآلخرة وليكون لطفا ملكلف آخر  فإن قلت



قلت أما العوض فلو أعطاه ابتداء كان أوىل وأما اللطف فأى عاقل يرضى أن يقال إمنا حسن إيالم هذا احليوان 
  ليكون لطفا بذلك احليوان 

  الدليل الثامن

تحيل أن يكون شيء من أفعاله وأحكامه معلال باملصاحل فظهر دلت الوجوه املذكورة يف أول هذا القسم على أنه يس
  هبذه الوجوه انه ليس الغالب يف أفعال اهللا تعاىل رعاية مصاحل اخللق 

وإذا كان كذلك مل يغلب على الظن أن أحكامه معللة مبصاحل اخللق فإنا إذا رأينا شخصا يكون أغلب أفعاله رعاية 
  لى ظننا اشتمال ذلك احلكم على مصلحة املصاحل مث رأيناه حكم حبكم غلب ع

أما إذا رأينا شخصا يكون أغلب أفعاله عدم االلتفات إىل املصاحل مث رأيناه حكم حبكم فإنه ال يغلب على ظننا 
  اشتمال ذلك احلكم على مصلحة ألبتة هذا يف حق اإلنسان الذي يكون حمتاجا إىل رعاية املصلحة 

منزها عن املصاحل واملفاسد بالكلية مث رأينا أن الغالب يف أفعاله ما ال يكون مصلحة  أما اإلله سبحانه وتعاىل ملا كان
  للخلق كيف يغلب على الظن كون أفعاله وأحكامه معللة باملصاحل 

  سلمنا أن أحكامه تعاىل معللة باملصاحل وأن هذا الفعل 

  علال هبذه املصلحة مصلحة من هذا الوجه فلم قلت إن هذا القدر يقتضى ظن كون ذلك الفعل م
  أما الوجه األول فاالعتماد فيه على أن االستصحاب يفيد الظن 

  وأما الوجه الثاين فاالعتماد فيه على أن الدوران يفيد الظن والكالم يف هذين املوضعني سيأيت إن شاء اهللا تعاىل 
  حصوله يف حق اهللا تعاىل مث نقول على الوجه الثاين خاصة مل قلت ملا حصل الظن يف املثال املذكور وجب 

  قوله الدوران يفيد الظن 
  قلنا لكن بشرط أن ال يظهر وصف آخر يف األصل وهاهنا قد وجد 

  بيانه من وجهني

األول أنا إمنا حكمنا بذلك يف حق امللك لعلمنا بأن طبعه مييل إىل جلب املصاحل ودفع املفاسد وذلك يف حق اهللا 
  تعاىل مفقود 

يس دفع عموم احلاجة بل دفع احلاجة املخصوصة فمن عرف عادة امللك وأنه يراعي عادة هذا الثاين أن املعترب ل
  النوع أو ذاك ال جرم حيصل له ظن أن غرض امللك من هذا الفعل هذا املعىن أو ذاك 

إن كان وأما عادات اهللا تعاىل يف رعاية أجناس املصاحل وأنواعها فمختلفة ولذلك قد يكون الشيء قبيحا يف عقولنا و
حسنا عند اهللا تعاىل وقد يكون بالعكس وهلذا املعىن انقطع اآلن بقبح مجيع الشرائع الواردة يف زمان موسى وعيسى 

  عليهما السالم وحبسن شريعتنا وإن كان التفاوت غري معلوم لنا اآلن 
  وإذا كان كذلك ظهر الفرق بني الصورتني 

  رض بأمور سلمنا أن ما ذكرمتوه يدل على قولكم لكنه معا



أحدها أن أفعال اهللا تعاىل وأحكامه لو كانت لدفع حاجة العبد لكانت احلاجات بأسرها مدفوعة والالزم باطل 
  فامللزوم مثله 

بيان املالزمة أن احلاجات املختلفة مشتركة يف أصل كوهنا حاجات ومتباينة خبصوصياهتا وما به االشتراك غري ما به 
  احد من أنواع احلاجة عن اآلخر منها ال يكون حاجة االمتياز فما به ميتاز كل و

وإذا كان كذلك كان التعليل بكونه حاجة يوجب سقوط تلك الزوائد عن العلية وارتباط احلكم مبسمى احلاجة 
الذي هو القدر املشترك بني كل أنواعه فإذا كان ذلك املسمى علة لشرع ما يصلح أن يكون دافعا له لزم من هذا 

  اجات مدفوعة وملا مل يكن كذلك علمنا أن التعليل باحلاجة غري جائز كون مجيع احل
وثانيها أن تعليل أحكام اهللا تعاىل باملصاحل يفضى إىل خمالفة األصل وذلك ألن العبادات اليت كانت مشروعة يف زمان 

  موسى وعيسى 

فالبد وأن يكون ذلك أل حصل  عليهما السالم كانت واجبة وحسنة يف تلك األزمنة وصارت قبيحة يف هذا الزمان
شرط يف ذلك الزمان مل حيصل اآلن أو وجد اآلن مانع ما كان موجودا يف ذلك الزمان لكن توقف املقتضي على 

  وجود الشرط أو ختلف حكمه ألجل املانع خالف األصل 
  وثالثها أن احلكم إما أن يكون معلال بنفس احلكمة أو بالوصف املشتمل على احلكمة 

  باطل ألن احلكمة غري مضبوطة فال جيوز ربط األحكام هبا واألول 
والثاين باطل ألن الوصف إمنا يكون علة للحكم الشتماله على تلك احلكمة فيعود األمر إىل كون احلكمة علة لعليه 

  الوصف فيعود احملذور املذكور 

  واجلواب

  قد بينا أن أحكام اهللا تعاىل مشروعة ألجل املصاحل 
لعقلية اليت ذكرمتوها فهي لو صحت لقدحت يف التكليف والكالم يف القياس نفيا وإثباتا فرع على فأما الوجوه ا

  القول بالتكليف فكانت تلك الوجوه غري مسموعة يف هذا املقام 

  وهذا هو اجلواب املعتمد الكايف يف هذا املقام عن كل ما ذكرمتوه

فذلك إمنا يقدح يف قول من يقول جيب عقال تعليل أحكام اهللا  وأما الفرقان اللذان ذكرمتومها بينب الشاهد والغائب
  تعاىل باملصاحل 

  أما من يقول إن ذلك غري واجب ولكنه تعاىل فعله على هذا الوجه تفضال وإحسانا فذلك الفرق ال يقدح يف قوله 
  وأما املعارضات الثالث األخرية فهي منقوضة بكون أفعالنا 

  أن مجيع ما ذكروه قائم فيها معللة بالدواعي واألغراض مع 

  الفصل الرابع يف املؤثر



وهو أن يكون الوصف مؤثرا يف جنس احلكم يف األصول دون وصف آخر فيكون أوىل بأن يكون علة من الوصف 
الذي ال يؤثر يف جنس ذلك احلكم وال يف عينه وذلك كالبلوغ الذي يؤثر يف رفع احلجر عن املال فيؤثر يف رفع 

  اح دون الثيابة ألهنا ال تؤثر يف جنس هذا احلكم وهو رفع احلجر احلجر عن النك
  وكقوهلم إذا قدم األخ من األب واألم على األخ من األب يف املرياث فينبغي أن يقدم عليه يف والية النكاح 

  فإن قلت مل قلت ملا أثرت األخوة من األب واألم يف التقدمي يف اإلرث أثرت يف التقدمي يف النكاح 
  ذكروا أنه يتبني ذلك باملناسبة و بأن يقال ال فارق بني األصل والفرع إال كذا وهو ملغى  قلت

  وعند هذا يظهر أن هذه الطريقة ال متشى إال بعد الرجوع إىل طريق املناسبة وطريق السرب 

  الفصل اخلامس يف الشبه

  والنظر يف ماهيته مث يف إثباته 
  هني أما املاهية فقد ذكروا يف تعريفها وج

  األول 
  ما قاله القاضي أبو بكر رمحه اهللا وهو أنه قال إن الوصف إما أن يكون مناسبا للحكم بذاته 

  وإما أن ال يناسبه بذاته لكنه يكون مستلزما ملا يناسبه بذاته 
  وإما أن ال يناسبه بذاته وال يستلزم ما يناسبه بذاته 

  فاألول هو الوصف املناسب 
  والثاين هو الشبه 

  ثالث هو الطرد وال
الثاين الوصف الذي ال يناسب احلكم إما أن يكون قد عرف بالنص تأثري جنسه القريب يف اجلنس القريب لذلك 

  احلكم وأما أن ال يكون كذلك 
  فاألول هو الشبه ألنه من حيث هو غري مناسب يظن أنه غري معترب يف حق ذلك احلكم 

لقريب لذلك احلكم مع أن سائر األوصاف ليس كذلك يكون ظن ومن حيث علم تأثري جنسه القريب يف اجلنس ا
  إسناد احلكم إليه أقوى من ظن إسناده إىل غريه 

  واعلم أن الشافعى رضى اهللا عنه مسى هذا القياس قياس غلبة األشباه 
ال حمالة  وهو أن يكون الفرع واقعا بني أصلني فإذا كانت مشاهبته إلحدى الصورتني أقوى من مشاهبته لألخرى أحلق

  باألقوى 
فأما الذي يقع بني االشتباه فاحملكى عن الشافعى رضى اهللا عنه أنه كان يعترب الشبه يف احلكم كمشاهبة العبد املقتول 

  للحر ولسائر اململوكات 
  وعن ابن علية أنه كان يعترب الشبه يف الصورة كرد اجللسة الثانية يف الصالة إىل اجللسة األوىل يف عدم الوجوب 
واحلق أنه مىت حصلت املشاهبة فيما يظن أنه علة احلكم أو مستلزم ملا هو علة له صح القياس سواء كان ذلك يف 

  الصورة أو يف األحكام 



  النظر الثاين

  يف أنه حجة قال القاضي أبو بكر ليس حبجة 

  لنا أنه يفيد ظن العلية فوجب العمل به

  كان االشتراك فيه يفيد ظن االشتراك يف العلة بيان األول أنه ملا ظن كونه مستلزما للعلية 

  وعلى التفسري الثاين

أنه ملا ثبت أن احلكم البد له من علة وأن العلة إما هذا الوصف وإما غريه مث رأينا أن جنس هذا الوصف أثر يف 
هذا الوصف  جنس ذلك احلكم ومل يوجد هذا املعىن يف سائر األوصاف فال شك أن ميل القلب إىل إسناد احلكم إىل

  أقوى من ميله إىل إسناده إىل غري ذلك الوصف وإذا ثبت أنه يفيد الظن 

  وجب أن يكون حجة ملا بينا أن العمل بالظن واجب 
  واحتج القاضي بوجهني 

األول الوصف الذي مسيتموه شبها إن كان مناسبا فهو معترب باالتفاق وإن كان غري مناسب فهو الطرد املردود 
  باالتفاق 

  اين أن املعتمد يف إثبات القياس عمل الصحابة ومل يثبت عنهم أهنم متسكوا بالشبه الث

واجلواب عن األول ال نسلم أن الوصف إذا مل يكن مناسبا كان مردودا باالتفاق بل ما ال يكون مناسبا إن كان 
ندنا غري مردود وهذا مستلزما للمناسب أو عرف بالنص تأثري جنسه القريب يف اجلنس القريب لذلك احلكم فهو ع

  أول املسألة 
وعن الثاين أنا نعول يف إثبات هذا النوع من القياس على عموم قوله تعاىل فاعتربوا أو على ما ذكرنا أنه جيب العمل 

  بالظن و اهللا اعلم 

  الفصل السادس يف الدوران

  ومعناه أن يثبت احلكم عند ثبوت وصف وينتفى عند انتفائه وذلك يقع يف وجهني 
األول أن يقع ذلك يف صورة واحدة فأن العصري ملا مل يكن مسكرا يف أول األمر مل يكن حراما فلما حدث وصف 

  اإلسكار فيه حدثت احلرمة فلما صار خال وزالت املسكرية زالت احلرمة أيضا 
   العلية الثاين أن يوجد ذلك يف صورتني وعندنا أنه يفيد ظن العلية وقال قوم من املعتزلة إنه يفيد يقني

  وقال آخرون إنه ال يفيد يقني العلية و ظنها 

  لنا وجهان



  األول أن هذا احلكم ال بد له من علة والعلة إما هذا الوصف أو غريه واألول هو املطلوب 
  والثاين ال خيلو إما أن يكون ذلك الغري كان موجودا قبل حدوث هذا احلكم أو ما كان موجودا قبله 

  وما كان هذا احلكم موجودا لزم ختلف احلكم عن العلة وهو خالف األصل  فإن كان موجودا قبله
وإن مل يكن موجودا فاألصل يف الشيء بقاؤه على ما كان فيحصل ظن أنه بقي كما كان غري علة وإذا حصل ظن 

  أن غريه ليس بعلة حصل ظن كون هذا الوصف علة ال حمالة 
ف وجودا وعدما فكذلك دار مع تعني ذلك الوصف ومع فإن قلت ذلك احلكم كما دار مع حدوث ذلك الوص

حدوث حصول ذلك الوصف يف ذلك احملل فيجب أن يكون تعينه وحدوثه يف ذلك احملل معتربا يف العلية وذلك 
  مينع من التعدية 

قلت تعني الشيء معناه أنه ليس غريه وهذا أمر عدمي إذ لو كان وجوديا لكان ذلك الوجود مساويا لسائر 
  نات القائمة التعي

  بسائر الذوات يف كونه تعينا وميتاز عنها خبصوصيته فيلزم أن يكون للتعيني تعني آخر إىل غري هناية وهو حمال 
وأما حصول الوصف يف ذلك احملل فيستحيل أن يكون أمرا وجوديا وإال لكان ذلك وصفا لذلك الوصف فكونه 

  وصفا للوصف زائد عليه فيلزم التسلسل 
  التعني أمر عدمي واحلصول يف احملل املعني أمر عدمي استحال كونه علة وال جزء علة  وإذا ثبت أن

أما أنه ال يكون علة فألنا قولنا يف الشيء املعني إنه علة نقيض لقولنا إنه ليس بعلة وقولنا إنه ليس بعلة يصح وصف 
عدمي وقولنا علة مناقض له ومناقض  املعدوم به يف اجلملة ووصف املعدوم ال يكون موجودا فقولنا ليس بعلة أمر

  العدم ثبوت فمفهوم قولنا علة أمر ثبوتى 

  فلو وصفنا العدم به لزم قيام الصفة املوجودة باملوصوف الذي هو نفى حمض وذلك حمال 
وأما أنه ال جيوز أن يكون جزء علة فألنا لو فرضنا حصول سائر األجزاء بدون هذا اجلزء الواحد فإما أن حتصل 

  ية أو ال حتصل فإن حصلت العلية كان سائر األجزاء دون هذا اجلزء متام العلة فال يكون هذا اجلزء جزء العلة العل
وإن مل حتصل العلية عند عدم هذا اجلزء وحصلت عند حصوله كانت العلية إمنا حدثت ألجل هذا اجلزء فجزء العلة 

  جب أن ال يكون العدم جزءا من العلة وهو املطلوب علة تامة لعلية العلة وقد عرفت أن العدم ال يكون علة فو

  الوجه الثاين أن الدوران يفيد ظن العلية

  وهو أن بعض الدورانات يفيد ظن العلية فوجب أن يكون كل دوران كذلك مفيدا هلذا الظن 
ا غضب بيان األول أن من دعى بأسم فغضب مث تكرر الغصب مع تكرر الدعاء بذلك االسم حصل هناك ظن أنه إمن

ألنه دعى بذلك االسم وذلك الظن إمنا حصل من ذلك الدوران ألن الناس إذا قيل هلم مل اعتقدمت ذلك قالوا ألجل 
  أنا رأينا الغضب مع الدعاء بذلك االسم مرة بعد أخرى فيعللون الظن بالدوران 

  بيان الثاين قوله تعاىل إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان 



  حتصل التسوية بني الدورانات إال بعد اشتراكها يف إفادة الظن والعدل هو التسوية ولن 
  واحتج املنكرون بأمرين 

  األول أن بعض الدورانات ال يفيد ظن العلية فوجب أن ال يفيد شيء منها ظن العلية 
  بيان األول من وجوه 

انبني والعلة غري مشتركة بني أحدها أن العلة واملعلول قد يكونان متالزمني نفيا وإثباتا والدوران مشترك بني اجل
  اجلانبني ألن املعلول ال يكون علة لعلته 

وثانيها أن الفصل البد أن يكون مساويا للنوع والنوع إذا أوجب حكما فالدوران كما حصل مع العلة اليت هي 
  النوع حصل مع الفصل الذي هو جزء العلة مع أن جزء العلة ليس بعلة 

  قتضاؤها للمعلول موقوفا على شرط فالدوران حاصل مع شرط العلة مع أنه ليس بعلة وثالثها أن العلة قد يكون ا
ورابعها أن العلة قد يكون هلا معلوالن إما معا عند من جيوز ذلك أو على الترتيب فالدوران حاصل يف علة العلة 

  ومعلول العلة مع أنه ال علية هناك ألبتة 

وإثباتا وذات اهللا تعاىل وصفاته كذلك وكل واحدة من صفاته مع سائر  وخامسها أن اجلوهر والعرض متالزمان نفيا
  الصفات كذلك وال علية هناك 

وسادسها أن املضافني متالزمان معا نفيا وإثباتا كاألبوة والبنوة واملوىل والعبد وميتنع كون أحدمها على لآلخر ألن 
  تقدم العلة متقدمة على املعلول واملضافان معا وال شيء من املع م

  وسابعها أن املكان واملتمكن واحلركة والزمان ال ينفك واحد منها عن اآلخر مع عدم العلية 
  وثامنها أن اجلهات الست ال ينفك بعضها عن بعض مع عدم العلية 

وتاسعها أن علم اهللا تعاىل دائر مع كل معلوم وجودا وعدما فإنه لو كان املعلوم جوهرا لعلمه جوهرا ولو مل يكن 
علوم جوهرا فإن اهللا تعاىل ال يعلمه جوهرا فالعلم دائر مع املعلوم وجودا وعدما مع أنه يستحيل أن يكون أحدمها امل

  علة لآلخر 
أما أنه ال يكون العلم علة للمعلوم فألن شرط كونه علما أن يتعلق بالشيء على ما هو به فما مل يكن املعلوم يف 

  ق العلم به على ذلك الوجه نفسه واقعا على ذلك الوجه استحال تعل
إذن تعلق العلم به على ذلك الوجه مشروط بوقوعه على ذلك الوجه فلو كان وقوعه على ذلك الوجه متوقفا على 

  تعلق العلم به لزم الدور 
واما أنه يستحيل أن يكون املعلوم علة للعلم فألن علم اهللا تعاىل صفة أزلية واجبة الوجود وما كان كذلك يستحيل 

  يكون معلول علة  أن
  فثبت أنه وجد الدوران هاهنا بدون العلية 

  مث إن علم اهللا تعاىل متعلق مبا ال هناية له من املعلومات فهاهنا دورانات ال هناية هلا بدون العلية 

  وعاشرها 
ذلك أن األعراض عند أهل السنة ال تبقى فهذه األلوان واألشكال حتدث حاال بعد حال فحني فىن ذلك اللون و

الشكل عن ذلك اجلسم فنيت األلوان واألشكال وسائر األعراض عن مجيع األجسام وحني حدث فيه لون وشكل 



  حدث فيه سائر األعراض يف مجيع األجسام فقد حصلت هذه الدورانات الكثرية بدون العلية 
حدثت عند حركة مجيع وحادى عشرها أن الفلك إذا حترك حترك جبميع أجزاءه فحركة كل واحدة من أجزاءه إمنا 

أجزاءه وحني كانت تلك احلركة معدومة عن ذلك اجلزء كانت حركات سائر األجزاء معدومة فقد حصلت هذه 
  الدورانات الكثرية بدون العلية 

وثاين عشرها أن مجيع احليوانات تتنفس وال شك أن كل واحد منها إما أن يتنفس مع كون اآلخر متنفسا أو عقيبه 
  قد وجدت هذه الدورانات بدون العلية بلحظة قليلة ف

وثالث عشرها أن احلكم كما دار مع الوصف وجودا وعدما فقد دار أيضا مع تعني الوصف وخصوص احملل 
وخصوص وقوعه الزمان املعني واملكان املعني وشيء من ذلك ال يصلح للعلية ملا ذكرمت أهنا أمور عدمية والعدم غري 

  صاحل للعلية 
احلد دائر مع احملدود وجودا وعدما والرائحة الفائحة يف اخلمر دائرة مع احلرمة وجودا وعدما مع  ورابع عشرها أن
  أنه ال علية هناك 

  وأعلم أن لو أردنا استقصاء القول يف الدورانات املنفكة عن العلية لطال الكالم ولكن فيما ذكرنا كفاية 
جب أن ال حيصل ظن العلية يف شيء منها ألنه إذا حصل دوران وإمنا قلنا إن بعض الدورانات ملا انفكت عن العلية و

ما منفكا عن العلية فلو قدرنا أن دورانا آخر يستلزم العلية لكان كونه مستلزما للعلية إما أن يتوقف على انضمام 
  شيء آخر إليه أو ال يتوقف 

يء ال الدوران وحده وكالمنا اآلن فإن توقف كان املستلزم للعلية هو اجملموع احلاصل من الدوران ومن ذلك الش
  يف الدوران وحده 

وإن مل يتوقف مع أن مسمى الدوران حاصل يف املوضعني مجيعا لزم ترجح أحد طريف اجلائز على اآلخر ال ملرجح 
  وهو حمال هذا متام تقرير هذا الدليل 

  الوجه الثاين وهو الذي عول عليه املتقدمون يف القدح قالوا االطراد وحده

  طريقا إىل علية الوصف باالتفاق  ليس
وأما االنعكاس فأنه غري معترب يف العلل الشرعية وإذا كان كل واحد منهما ال يدل على العلية كان جمموعهما أيضا 

  كذلك 

  واجلواب عن األول أن ذلك إمنا يقدح يف قول من يقول الدوران وحده يوجب ظن

فيد ظن العلية بشرط أن ال يقوم عليه دليل يقدح يف كونه علة وإذا العلية وحنن ال نقول به بل ندعى أن الدوران ي
  خلصنا الدعوى على هذا الوجه سقط ما ذكرمتوه من االستدالل 

وعن الثاين مل قلت أن كل واحد منهما ملا مل يفد ظن العلية وجب يف اجملموع أن يكون كذلك فإنا نعلم أن حال 
  أجزائه  اجملموع قد يكون خمالفا حال كل واحد من



  الفصل السابع يف السرب والتقسيم

  التقسيم إما أن يكون منحصرا بني النفى واإلثبات أو ال يكون 
  فاألول هو أن يقال احلكم إما أن يكون معلال أو ال يكون معلال 

ذلك فإن كان معلال فإما أن يكون معلال بالوصف الفالىن أو بغريه وبطل أن ال يكون معلال أو يكون معلال بغري 
  الوصف فتعني أن يكون معلال بذلك الوصف 

  وهذا الطريق عليه التعويل يف معرفة العلل العقلية 
وقد يوجد ذلك يف الشرعيات كما يقال أمجعت األمة على أن حرمة الربا يف الرب معللة وأمجعوا على أن العلة إما 

  املال أو 

  فتعني الرابع  القوت أو الكيل أو الطعم وبطل التعليل بالثالثة األولة
  وكما يقال أمجعت األمة على أن والية اإلجبار معللة إما بالصغر وإما بالبكارة 

واألول باطل وإال لثبتت الوالية يف الثيب الصغرية لكنها ال تثبت لقوله عليه الصالة و السالم الثيب أحق بنفسها 
  من وليها فتعني التعليل بالبكارة 

ذا مل ندع اإلمجاع بل نقتصر على أن نقول حرمة الربا يف الرب إما أن تكون معللة بالطعم وأما التقسيم املنتشر فكما إ
  أو الكيل أو القوت أو املال والكل باطل إال الطعم فيتعني التعليل به 

  فإن قيل ال نسلم أن حرمة الربا معللة فإن األحكام منها 

  سلسل ماال يعلل بدليل أن علية العلة غري معللة وإال لزم الت
  وإذا ثبت هذا فلم ال جيوز أن يقال هذا من مجلة ماال يعلل سلمنا كونه معلال فما الدليل على احلصر 

  فإن قلت لو وجد وصف آخر لعرفه الفقيه البحاث 
  قلت لعله عرفه لكنه ستره 

  وأيضا فعدم الوجدان ال يد على عدم الوجود 
  سلمنا احلصر لكن ال نسلم فساد األقسام 

  اد املفردات لكن مل ال جيوز أن يقال جمموع وصفني أو ثالثة منها علة واحدة سلمنا فس
سلمنا فساد سائر األقسام مفردا ومركبا لكن مل ال جيوز أن ينقسم هذا القسم الثاين إىل قسمني فتكون العلة أحد 

  قسميه فقط 

  واجلواب

  يد الظن ال نزاع يف أن التقسيم املنتشر ال يفيد اليقني لكنا ندعي أنه يف
  أما قوله مل ال جيوز أن ال يكون هذا احلكم معلال 

قلت ملا سبق يف باب املناسبة أن الدالئل العقلية والسمعية دلت على تعليل أحكام اهللا تعاىل باحلكم واملصاحل فكان 
  هذا االحتمال مرجوحا 

  قوله ما الدليل على احلصر 



  قلنا اجلواب عنه من وجهني

و الناظر فلو أجتهد الناظر وحبث عن األوصاف ومل يطلع إال على القدر املذكور ووقف على األول أن املناظر تل
  فساد كلها إال على 

الواحد فال شك أن حكم قلبه بربط ذلك احلكم بذلك الوصف أقوى من ربطه بغري ذلك الوصف وإذا حصل الظن 
  وجب العمل به 

لك يف حق املناظر ألنه ال معىن للمناظرة إال إظهار مأخذ وإذا ثبت ذلك يف حق اجملتهد وجب أن يكون األمر كذ
  احلكم 

الثاين لو سلمنا أنه ال بد من الدليل على احلصر فنقول ال شك أن مجيع األوصاف كانت معدومة وكانت حبيث 
يصدق عليها أهنا ال توجب هذا احلكم واألصل يف كل أمر بقاؤه على ما كان فهذا القدر يفيد ظن عدم سائر 

  وصاف فيحصل ظن احلصر ومطلوبنا هاهنا هذا القدر األ
  قوله ال نسلم فساد سائر األقسام 

قلنا ميكن إفسادها جبميع املفسدات من النقض وعدم التأثري وأنواع األمياءات بلى ال ميكن إفسادها هاهنا بعدم 
  املناسبة ألنه حينئذ حيتاج إىل أن يبني خلو ما تدعيه علة عن هذا املفسد 

  ال يتم إال ببيان مناسبته ولو بني ذلك الستغىن عن طريقة السرب  وذلك
  قوله مل ال جيوز أن يكون اجملموع هو العلة 

  قلنا ألنعقاد اإلمجاع على ثبوت احلكم حيث مل يوجد اجملموع 
  قوله مل ال جيوز أن تكون العلة طعما خمصوصا 

  القول به خرقا لإلمجاع  قلنا ألن كل من اعترب الطعم مل يعترب طعما خمصوصا فكان

  الفصل الثامن يف الطرد

واملراد منه الوصف الذي مل يعلم كونه مناسبا وال مستلزما للمناسب إذا كان احلكم حاصال مع الوصف يف مجيع 
  الصور املغايرة حملل النزاع فهذا هو املراد من االطراد واجلريان 

ال مهما رأينا احلكم حاصال مع الوصف يف صورة واحدة وهذا قول كثري من قدماء فقهائنا ومنهم من بالغ فق
  حصل ظن العلية 

  احتجوا على التفسري األول بوجهني

األول أن استقراء الشرع يدل على أن النادر يف كل باب ملحق بالغالب فإذا رأينا الوصف يف مجيع الصور املغايرة 
جب أن يستدل به على ثبوت احلكم إحلاقا لتلك مبحل النزاع مقارنا للحكم مث رأينا الوصف حاصال يف الفرع و

  الصورة الواحدة بسائر الصور 



الثاين أنا إذا رأينا فرس القاضي واقفا على باب األمري غلب على ظننا كون القاضي يف دار األمري وما ذاك إال ألن 
  مقارنتهما يف سائر الصور أفاد ظن مقارنتهما يف هذه الصورة املعينة 

  أمريناحتج املخالف ب

  أحدمها أن االطراد عبارة عن كون الوصف حبيث ال يوجد إال 

ويوجد معه احلكم وهذا ال يثبت إال إذا ثبت أن احلكم حاصل معه يف الفرع فإذا أثبتم حصول احلكم يف الفرع 
  بكون ذلك الوصف علة وبينتم عليته بكونه مطردا لزم الدور وهو باطل 

  هر مع العرض وذات اهللا تعاىل مع صفاته حصلت املقارنة فيها مع عدم العلية وثانيهما أن احلد مع احلدود واجلو

  اجلواب عن األول أنا ال نستدل باملصاحبة يف كل الصور على العلية حىت يلزم

  الدور بل نستدل باملصاحبة يف كل صورة غري الفرع على العلية وحينئذ ال يلزم الدور 
د يف بعض الصور منفكا عن العلية وهذا ال يقدح يف داللته على العلية وعن الثاين أن غاية كالمكم حصول الطر

  ظاهرا كما أن 

  الغيم الرطب دليل املطر مث عدم نزول املطر يف بعض الصور ال يقدح يف كونه دليال 
ليال على وأيضا املناسبة والدوران والتأثري واألمياء قد ينفك كل واحد منها عن العلية ومل يكن ذلك قدحا يف كوهنا د

  العلية ظاهرا فكذا هاهنا 

  وأما التفسري الثاين وهو أضعف التفسريين فقد احتجوا عليه بأنا إذا علمنا

أن احلكم البد له من علة وعلمنا حصول هذا الوصف وقدرنا خلو ذهننا عن سائر األوصاف فإن علمنا بأنه ال بد 
كون هذا احلكم معلال بذلك الوصف اذا لو مل  للحكم من علة مع علمنا بوجود هذا الوصف يقتضيان اعتقاد

  يقتض ذلك لكان ذلك إما ألجل أنه ال يسند ذلك احلكم إىل شيء أو ألجل أنه يسنده إىل شيء أخر 
  واألول حمال ألن اعتقاد أنه البد من علة متناقض لعدم االسناد 

ور الذهن بغري ذلك الوصف وحتقق والثاين حمال ألن اسناد الذهن ذلك احلكم إىل غري ذلك الوصف مشروط بشع
  ذلك حال خلو الذهن عن الشعور بغري ذلك الوصف حمال 

فثبت هبذا أن جمرد ذينك العلمني يقتضيان ظن العلية بلى عند الشعور بوصف آخر يزول ذلك الظن ولكن الشعور 
  بالغري كاملعارض ملا يقتضى ذلك الظن ونفى املعارض ليس على املستدل 

  من وجهنيحجة املنكرين 



األول أن جتويزه يفتح باب اهلذيان كقوهلم يف إزالة النجاسة مائع ال تبىن القنطرة على جنسه فال جتوز إزالة النجاسة 
  به كالدهن 

  وقال بعضهم يف مسألة اللمس طويل مشقوق فال تنتقض الطهارة بلمسة كالبوق 

وصاف قول يف الدين جملرد التشهى فيكون باطال لقوله الثاين أن تعني الوصف املعني للعلة مع كونه مساويا لسائر األ
  تعاىل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات 

  واجلواب عن األول أن ذلك الكالم يدل على جهل قائله بصورة املسألة ألنا

اية منه ولكن هذا نقول جمرد املقارنة يفيد ظن العلية ولكن بشرط أن ال خيطر بالبال وصف آخر هو أوىل بالرع
الشرط ساقط عن املعلل ألن نفى املعارض ليس من وظيفته ويف هذين املثالني إمنا يبطل ذلك ألن العلم الضرورى 

حاصل بوجود وصف أخر هو أوىل باالعتبار من الوصف املذكور ألنا مىت علمنا كون الدهن لزجا غري مزيل 
  للنجاسة علمنا أن هذا الوصف أوىل 

  كونه حبيث ال تبىن القنطرة على جنسه  باالعتبار من
  فإن قلت فهل يكفى يف القدح يف مثل هذا التعليل خطور وصف آخر بالبال 
  قلنا ال ألن ذلك الوصف اآلخر إما أن يكون متعديا إىل الفرع أو ال يكون 

كم ال مينع من كون ما فإن كان متعديا إىل الفرع فلم يضرنا ألن غرضنا من العلة املعرف وقيام معرف آخر هلذا احل
  ذكرته معرفا له 

وإن مل يكن متعديا إىل الفرع كان التعليل بالوصف الذي ذكرته أوىل ألنا أمرنا بالقياس يف قوله تعاىل فاعتربوا 
  واألمر بالقياس أمر مبا هو من ضروراته ومن ضرورات القياس تعليل 

ن التعليل مبا ذكره اخلصم اللهم إال أن يذكر اخلصم وصفا حكم األصل بعلة متعدية فكان التعليل مبا ذكرناه أوىل م
  آخر ويعديه إىل فرع غري الفرع الذي وقع اخلالف فيه فهناك جيب على املعلل األشتغال بالترجيح 

  وعن الثاين أنا بينا أن جمرد املقارنة دليل العلية ظاهرا فلم يكن القول به جمرد التشهي 

  الفصل التاسع يف تنقيح املناط

  قال الغزاىل رمحه اهللا إحلاق املسكوت عنه باملنصوص عليه قد يكون باستخراج اجلامع 
وقد يكون بإلغاء الفارق وهو أن يقال ال فرق بني األصل والفرع إال كذا وكذا وذلك ال تأثري له يف احلكم ألبتة 

  فيلزم اشتراك الفرع واألصل يف ذلك احلكم 
  فة رمحه اهللا باالستدالل ويفرقون بينه وبني القياس وهذا هو الذي يسميه أصحاب أيب حني

  وأعلم أن هذا ال ميكن ايراده على وجهني



األول أن يقال هذا احلكم البد له من مؤثر وذلك املؤثر إما القدر املشترك بني األصل والفرع أو القدر الذي أمتاز 
  به األصل عن الفرع 

  رك هو العلة فيلزم من حصوله يف الفرع ثبوت احلكم والثاين باطل ألن الفارق ملغى فثبت أن املشت
فهذا طريق جيد إال أنه استخراج العلة بطريق السرب ألنا قلنا حكم األصل البد له من علة وهى إما جهة االشتراك 

  أو جهة االمتياز 
قق احلكم يف والثاين باطل فتعني األول وجهة االشتراك حاصلة يف الفرع فعلة احلكم حاصلة يف الفرع فيلزم حت

  الفرع 
  فهذا هو طريقة السرب والتقسيم من غري تفاوت أصال 

  وثانيهما أن يقال هذا احلكم البد له من حمل وال ميكن أن يكون ما 

به االمتياز جزءا من حمل هذا احلكم فاحملل هو القدر املشترك فإذا كان ذلك احملل حاصال يف الفرع وجب ثبوت 
به امتاز اإلفطار باألكل عن اإلفطار بالوقاع ملغى فمحل احلكم هو املفطر فأينما حصل  احلكم فيه مثل أن يقال ما

  املفطر وجب حصول احلكم 
وهذا الوجه ضعيف ألنه ال يلزم من ثبوت احلكم يف املفطر ثبوته يف كل مفطر فإنه إذا صدق أن هذا الرجل طويل 

صل املركب حصل املفرد مث مل يلزم من صدق قولنا صدق أن الرجل طويل ألن الرجل جزء من هذا الرجل ومىت ح
  الرجل طويل قولنا كل رجل طويل فكذا هاهنا 

  الفصل العاشر يف الطرق الفاسدة وهو طريقان

األول قال بعضهم الدليل على أن هذا الوصف علة عجز اخلصم افساده وهو ضعيف ألنه ليس جعل العجر عن 
لعجز عن التصحيح دليال على الفساد بل هذا أوىل ألنا لو أثبتنا كل ماال اإلفساد دليال على الصحة أوىل من جعل ا

  نعرف دليال على فساده لزمنا إثبات ماال هناية له وهو باطل 
  أما لو مل نثبت كل ماال نعرف دليال على صحته لزمنا أن ال نثبت ماال هناية له وهو حق 

  إىل حكم الفرع فوجب دخوله حتت قوله تعاىل فاعتربوا  الثاين قال بعضهم هذا الذي ذكرته عبور من حكم األصل
  ورمبا قيل هذا تسوية بني األصل والفرع فيكون فيكون مأمورا به لقوله تعاىل إن اهللا يأمر بالعدل 

  وهذا ضعيف أيضا ألن أقصى ما يف الباب عموم اللفظ يف هاتني اآليتني وختصيص العموم باإلمجاع جائز 
  ال بد من داللة ما على تعني الوصف للعلية وللمخالف أن ينكر هذا اإلمجاع وأمجع السلف على أنه 

  الباب الثاين يف الطرق الدالة على أن الوصف ال يكون علة وهي مخسة النقض

  وعدم التأثري والقلب والقول باملوجب والفرق 

  الفصل األول يف النقض وفيه مسائل



ح يف كونه علة وزعم األكثرون أن علية الوصف إذا ثبتت بالنص املسألة األوىل وجود الوصف مع عدم احلكم يقد
  مل يقدح التخصيص يف عليته 

وزعم آخرون أن علية الوصف و إن ثبتت باملناسبة أو الدوران لكن إذا كان ختلف احلكم عنه ملانع مل يقدح يف 
  عليته 

  من قال ال يقدح أيضا  أما إذا كان التخلف ال ملانع فاألكثرون على أنه يقدح يف العلية ومنهم

  لنا وجوه

  األول أن اقتضاء العلة للحكم إما أن يعترب فيه انتفاء املعارض أو ال يعترب 
  فإن اعترب مل يكن علة إال عند انتفاء املعارض وهذا يقتضي أن احلاصل قبل انتفاء املعارض ليس متام العلة بل بعضها 

  ان احلكم حاصال وذلك يقدح يف كون املعارض معارضا وإن مل يعترب فسواء حصل املعارض أو مل حيصل ك
  فإن قيل مل ال جيوز أن يتوقف االقتضاء على انتفاء املعارض 

  قوله هذا يدل على أن احلاصل قبل انتفاء املعارض ما كان متام العلة بل جزءا منها 
  قلنا ال نسلم ومل ال جيوز أن يكون هذا العدم شرطا لتأثري العلة يف احلكم 

  ريره العلة إما أن تفسر بالداعي أو املؤثر أو املعرف تق
  أما املؤثر فإما أن يكون قادرا أو موجبا 

  أما القادر فيجوز أن يتوقف صحة تأثريه على انتفاء املعارض ألمور 
  األول أن الفعل يف األزل حمال ألن الفعل ماله أول واألزل ماال أول له واجلمع بينهما حمال 

تأثري قدرة اهللا تعاىل يف الفعل على نفى األزل فالقيد العدمي ال جيوز أن يكون جزءا من املؤثرات  فإذن تتوقف صحة
  احلقيقية فهو إذن شرط صحة التأثري 

وثانيها أن إشالة القادر الثقيل إىل فوق يقتضى الصعود إىل فوق بشرط أن ال جيره قادر أخر إىل أسفل فالقيد العدمي 
  ر احلقيقي ال يكون جزءا من املؤث

وثالثها أن القادر ال يصح منه خلق السواد يف احملل إال بشرط عدم البياض فيه والعدم ال يكوم جزءا من املؤثر 
  احلقيقي 

  أما املوجب فهو أن الثقل يوجب اهلوى بشرط عدم املانع وسالمة احلاسة توجب اإلدراك بشرط عدم احلجاب 

أخر فقال ال أعطيه ألنه يهودى فعدم كون األول يهوديا مل يكن جزءا  وأما الداعي فمن أعطى إنسانا لفقره فجاء
من املقتضى يف إعطاء األول ألنه حني أعطى الفقري األول مل تكن اليهودية خاطرة بباله فضال عن عدمها وماال يكون 

  ضى خاطرا بالبال مل يكن جزءا من الداعي فعلمنا أن عدم كون األول يهوديا مل يكن جزءا من املقت
أما املعرف فالعام املخصوص دليل على احلكم وعدم املخصص ليس جزءا من املعرف وإال كان جيب ذكره عند 

  االستدالل 
  فثبت مبا ذكرنا أن عدم املعارض وإن كان معتربا لكنه ليس جزءا من العلة 



من جوز ختصيص العلة ومن سلمنا كونه جزءا ولكن يرجع اخلالف يف هذه املسألة إىل حبث لفظي ال فائدة فيه ألن 
  مل 

جيوزه اتفقوا على أن اقتضاء العلة للحكم البد فيه من ذلك العدم وأنتم أيضا سلمتم أن املعلل لو ذكر ذلك القيد 
يف ابتداء التعليل الستقامت العلة فلم يبق اخلالف إال يف أن ذلك القيد العدمى هل يسمى جزء العلة أم ال ومعلوم 

  ة فيه أن ذلك مما ال فائد

  واجلواب

قد بينا أنه لو توقف اقتضاء العلة للحكم على انتفاء املعارض مل يكن احلاصل عند وجود املعارض متام العلة بل 
  جزءها 

  قوله لو كان كذلك لزم جعل القيد العدمي جزءا من علة الوجود 
  الوجود قلنا إن فسرنا العلة باملوجب أو الداعي امتنع جعل القيد العدمي جزءا من علة 

فحينئذ ال نقول إن عدم املعارض جزء العلة بل نقول إنه يدل على أنه حدث أمر وجودى انضم إىل ما كان موجودا 
  قبل 

وحينئذ صار ذلك اجملموع علة تامة فلم يلزم من قولنا العلة التامة إمنا وجدت حال عدم املعارض أن جيعل عدم 
  املعارض جزءا من العلة 

ملعرف مل ميتنع جعل القيد العدمي جزءا من العلة هبذا التفسري كما أنا جنعل انتفاء املعارض جزءا وإن فسرنا العلة با
  من داللة املعجز على الصدق 

  قوله لو كان عدم املخصص جزءا من املعرف لوجب على املتمسك بالعام املخصوص ذكر عدم املخصصات 
دم املخصصات فأما أنه مل جيب الذكر يف االبتداء فذلك يتعلق قلنا ال شك أنه ال جيوز التمسك بالعام إال بعد ظن ع

  بأوضاع أهل اجلدل والتمسك هبا يف إثبات احلقائق غري جائز 
  قوله إنه يصري اخلالف لفظيا 

قلنا ال نسلم فإنا إذا فسرنا العلة بالداعي أو املوجب مل جنعل العدم جزءا من العلة بل كاشفا عن حدوث جزء العلة 
  التخصيص ال يقول بذلك  ومن جيوز

وإن فسرناها باألمارة ظهر اخلالف يف املعىن أيضا ألن من أثبت العلة باملناسبة حبث عن ذلك القيد العدمي فإن وجد 
  فيه مناسبة صحح العلة وإال أبطلها 

  ومن جيوز التخصيص ال يطلب املناسبة ألبتة من هذا القيد العدمي 

  احلجة الثانية يف املسألة

بد وأن بني كون املقتضى مقتضيا اقتضاء حقيقيا بالفعل وبني كون املانع مانعا منعا حقيقيا بالفعل منافاة  أنه ال
  بالذات وشرط طريان أحد الضدين انتقاء الضد األول فال جيوز أن يكون انتفاء األول لطريان الالحق وإال 



يكون مقتضيا بالفعل مل جيز أن يكون خروجه وقع الدور فلما كان شرط كون املانع مانعا خروج املقتضى عن أن 
  عن كونه مقتضيا بالفعل ألجل حتقق املانع بالفعل وإال وقع الدرو 

فإذن املقتضي إمنا خرج عن كونه مقتضيا ال باملانع بل بذاته وقد انعقد اإلمجاع على أن ما يكون كذلك فإنه ال 
  يصلح للعلية 

ود احلكم ويف صورة التخصيص مع عدم احلكم ووجوده مع احلكم ال احلجة الثالثة الوصف وجد يف األصل مع وج
يقتضى القطع بكونه علة لذلك احلكم لكن وجوده مع عدم احلكم يف صورة التخصيص يقتضى القطع بأنه ليس 

  بعلة لذلك احلكم 
  يف صورة مث أن الوصف احلاصل يف الفرع كما أنه مثل الوصف احلاصل يف األصل فهو أيضا مثل الوصف احلاصل 

التخصيص فليس إحلاقه بأحدمها أوىل ما إحلاقه باآلخر وملا تعارضا مل جيز إحلاقه بواحد منهما فلم جيز احلكم عليه 
  بالعلية 

قال اجملوزون األصل يف الوصف املناسب مع االقتران أن يكون علة فعند ذلك إذا رأينا احلكم متخلفا عنه يف صورة 
ر يصلح أن يكون مانعا وجب إحالة ذلك التخلف على ذلك املانع عمال بذلك وعثرنا يف تلك الصورة على أم

  األصل 
أجاب املانعون بأن األصل ترتب احلكم على املقتضي فحيث مل يترتب احلكم عليه وجب احلكم بأنه ليس بعلة عمال 

كان عليه أوال وهو  هبذا األصل فصار هذا األصل معارضا لألصل الذي ذكرمتوه وإذا تعارضا وجب الرجوع إىل ما
  عدم العلية 

  قال اجملوزون الترجيح معنا من وجهني

  األول أنا لو اعتقدنا أن هذا الوصف غري مؤثر يلزمنا ترك العمل باملناسبة مع االقتران من كل وجه 
ر وال ولو اعتقدنا أنه مؤثر عملنا مبا ذكرمت من الدليل من بعض الوجوه ألن ذلك الوصف يفيد األثر يف بعض الصو

  شك أن ترك العمل بالدليل من وجه أوىل من ترك العمل بالدليل من كل الوجوه 
الثاين هو أن الوصف الذي ندعى كونه مانعا يف صورة التخصيص يناسب انتفاء احلكم واالنتفاء حاصل معه فيغلب 

ىل املانع امتنع استناده إىل عدم على الظن أن املؤثر يف ذلك االنتفاء هو ذلك املانع وإذا ثبت استناد ذلك اإلنتفاء إ
  املقتضى 

  إذا ثبت هذا فنقول معكم أصل واحد وهو أن األصل ترتب احلكم على العلة ومعنا أصالن 
  أحدمها أن املناسبة مع االقتران دليل على كون الوصف يف األصل علة لثبوت احلكم فيه 

كون املانع علة النتفاء احلكم فيها ومعلوم أن العمل الثاين أن املناسبة مع االقتران يف صورة التخصيص دليل على 
  باألصلني أوىل من العمل باألصل الواحد 

أجاب املانعون عن األول بأنا ال نسلم أن املناسبة مع االقتران دليل العلية بل عندنا املناسبة مع االقتران واالطراد 
  سألة دليل العلية فإن حذفتم االطراد عن درجة االعتبار فهو أول امل

وعن الثاين أنا ال نسلم أن انتفاء احلكم يف حمل التخصيص ميكن تعليله باملانع ألن ذلك االنتفاء كان حاصال قبل 
  حصول ذلك املانع واحلاصل ال ميكن حتصيله ثانيا 



  أجاب املثبتون عن هذا من وجهني

  التفسري  األول أن العلل الشرعية معرفات فال ميتنع كون املتأخر علة للمتقدم هبذا
  الثاين أن املانع علة لنفى احلكم ال النتفائه والنفى عبارة عن منعه من الدخول يف الوجود بعد كونه بعرضية الدخول 

أجاب املانعون عن األول بأنه إذا كان املراد من العلة املعرف مل يلزم من تعليل ذلك االنتفاء بعدم املقتضى تعذر 
  دل على املدلول الواحد دليالن أحدمها وجودى واآلخر عدمى تعليله أيضا باملانع جلواز أن ي

وعن الثاين أن تأثري املانع ليس يف إعدام شيء ألن ذلك يستدعى سابقة الوجود وهاهنا احلكم مل يوجد ألبتة فيمتنع 
  إعدامه فعلم 

  أن املستند إىل املانع ليس إال ذلك العدم السابق 

  احتج من جوز ختصيص العلة بوجوه

ا أن داللة العلة على ثبوت احلكم يف حماهلا كداللة العام على مجيع األفراد وكما أن ختصيص العام ال يوجب أحده
  خروج العام عن كونه حجة فكذا ختصيص العلة ال يقدح يف كوهنا علة 

خر أو ال وثانيها أن اقتضاء الوصف لذلك احلكم يف هذا احملل إما أن يتوقف على اقتضاء احلكم يف ذلك احملل اآل
  يتوقف 

  واألول حمال ألنه ليس توقف أحدمها على اآلخر أوىل من 

  العكس فيلزم افتقار كل واحد منهما إىل اآلخر فيلزم الدور 
وإن مل يفتقر واحد منهما إىل اآلخر فحينئذ ال يلزم من انتفاء أحدمها انتفاء اآلخر فال يلزم من انتفاء كون الوصف 

  احملل انتفاء كونه مقتضيا لذلك احلكم يف احملل اآلخر  مقتضيا لذلك احلكم يف هذا
وثالثها العقالء امجعوا على جواز ترك العمل مبقتضى الدليل يف بعض الصور لقيام دليل أقوى من األول فيه مع أنه 

قال  جيوز التمسك باألول عند عدم املعارض فإن اإلنسان يلبس الثوب لدفع احلر والربد وإذا اتفق لبعض الناس أن
له ظامل إن لبست هذا الثوب قتلتك فإنه يترك العمل مبقتضى الدليل األول يف هذه الصورة وإن كان يعمل مبقتضاه 

  يف غريها من الصور 

وإذا ثبت حسن ذلك يف العادة وجب حسنه يف الشرع لقوله عليه الصالة و السالم ما رآه املسلمون حسنا فهو 
  عند اهللا حسن 

لشرعية أمارة فوجودها يف بعض الصور دون حكمها ال خيرجها عن كوهنا أمارة ألنه ليس من ورابعها أن العلة ا
شرط كون الشيء أمارة على احلكم أن يستلزمه دائما فإن الغيم الرطب يف الشتاء أمارة املطر مث عدم املطر يف بعض 

  األوقات ال يقدح يف كونه أمارة 
  تضى ظن ثبوت احلكم فوجب العمل به وخامسها أن الوصف املناسب بعد التخصيص يق

بيان األول أنا إذا عرفنا من اإلنسان كونه مشرفا مكرما مطلوب البقاء غلب على ظننا حرمة قتله وإن مل خيطر ببالنا 
  يف ذلك الوقت ماهية 



أن عدم اجلناية فضال عن عدمها فعلمنا أن جمرد النظر إىل اإلنسانية مع ماهلا من الشرف يفيد ظن حرمة القتل و
  كونه جانيا ليس جزءا من املقتضى هلذا الظن 

  وإذا كان كذلك فأينما حصلت اإلنسانية حصل ظن حرمة القتل 
  وإذا ثبت أنه يفيد ظن احلكم وجب العمل به ألن العمل بالظن واجب 

وسادسها أن بعض الصحابة قال بتخصيص العلة روى عن ابن مسعود أنه كان يقول هذا حكم معدول به عن 
  القياس وعن ابن عباس مثله ومل ينقل عن أحد أنه أنكر ذلك عليهما وذلك يفيد انعقاد اإلمجاع 

  وسابعها أنه وجد يف األصل املناسبة مع االقتران يف ثبوت احلكم 

ويف صورة التخصيص املناسبة مع االقتران يف انتفاء احلكم فلو أضفنا يف صورة التخصيص انتفاء احلكم إىل انتفاء 
تضى كنا قد تركنا العمل بذينك األصلني لكنا عملنا بأصل واحد وهو أن األصل أن يكون عدم احلكم لعدم املق

  املقتضى 
أما لو أضفنا يف صورة التخصيص انتفاء احلكم إىل حصول املانع كنا عملنا بذينك األصلني وخالفنا أصال واحدا 

األصل الواحد إلبقاء أصلني أوىل من العكس فإحالة وهو أن يكون عدم احلكم لعدم املقتضي ومعلوم أن خمالفة 
  انتفاء احلكم على املانع أوىل من إحالته على عدم املقتضى 

  واجلواب عن األول أن نقول ما اجلامع

مث الفرق أن داللة العام املخصوص على احلكم وإن كانت موقوفة على عدم املخصص إال أن عدم املخصص إذا 
  ع دليال على احلكم ضم إىل العام صار اجملمو

  أما العلة فإن داللتها موقوفة على عدم املخصص وذلك العدم ال جيوز ضمه إىل العلة على مجيع التقديرات 
  أما أوال فألن منهم من منع كون القيد العدمى جزءا من علة احلكم الوجودى 

يف أول األمر ليعرف أنه هل والذين جوزوه قالوا إمنا جيوز ذلك بشرط أن يكون مناسبا فال جرم وجب ذكره 
  يصلح ألن يكون جزءا لعلة احلكم أم ال 

وعن الثاين أنا إن فسرنا العلة باملوجب أو الداعي كان شرط كونه علة للحكم يف حمل أن يكون علة لذلك احلكم 
ية موجبة لذلك يف مجيع احملال ألن العلة إمنا توجب احلكم ملاهيتها ومقتضى املاهية أمر واحد فإن كانت تلك املاه

  احلكم يف موضع وجب كوهنا كذلك يف كل املواضع وإال فال 
  وعن الثالث أنه ال نزاع فيما قالوه لكنا ندعي أنه ينعطف من الفرق بني 

  األصل وبني صورة التخصيص قيد على العلة وهم ما أقاموا الداللة على فساد ذلك 
كم إذا غلب على الظن انتفاء ما يالزمه انتفاء احلكم فإن من رأى وعن الرابع أن النظر يف األمارة إمنا يفيد ظن احل

الغيم الرطب يف الشتاء بدون املطر يف بعض األوقات مث رآه مرة أخرى فإنه ال يغلب على ظنه نزول املطر إال إذا 
  غلب على ظنه انتفاء األمر الذي الزمه عدم نزول املطر يف املرة األوىل وذلك ال يقدح يف قولنا 

  عن اخلامس أنه مسلم لكنا ندعى أنه ينعطف من الفرق بني األصل وصورة التخصيص قيد على العلة و
  وعن السادس هب أهنم قالوا ذلك لكنهم مل يقولوا التمسك بذلك القياس جائز أم ال 



  وعن السابع ما ذكرناه يف احلجة الثالثة من جانبنا 

  كن إال بأحد أمريناملسألة الثانية يف كيفية دفع النقض هذا ال مي

  أحدها املنع من حصول متام تلك األوصاف يف صورة النقض 
  والثاين املنع من عدم احلكم 

  أما القسم األول ففيه أحباث

أحدها املستدل إذا منع من وجود الوصف يف صورة النقض مل ميكن املعترض من إقامة الدليل على وجوده فيها ألنه 
  انتقال إىل مسألة 

قال املعترض ما دللت به على وجود املعىن يف الفرع يقتضى وجوده يف صورة النقض فهذا لو صح  أخرى بلى لو
لكان نقضا على دليل وجود العلة يف الفرع ال على كون ذلك الوصف علة للحكم فيكون انتقاال من السؤال 

  الذي بدأ به إىل غريه 
لو وجد قيد يف العلة يدفع النقض وذلك القيد إما أن  وثانيها أن املنع من وجود الوصف يف صورة النقض إمنا ميكن

  يكون له معىن واحد أو معنيان فإن كان معناه واحدا فإما أن يكون وقوع االحتراز به ظاهرا أو ال يكون 
مثال الظاهر قولنا طهارة عن حدث فتفتقر إىل النية كالتيمم فنقضه بإزالة النجاسة غري وارد ألنا نقول عن حدث 

  النجاسة ال تكون عن حدث وإزالة 
مثال اخلفي قولنا يف السلم احلال عقد معاوضة فال يكون األجل من شرطه كالبيع وال ينتقض بالكتابة ألهنا ليست 

  معاوضة لكنها عقد إرفاق 
  أما إذا كان اللفظ له معنيان فإما أن يكون مقوال عليهما بالتواطؤ أو باالشتراك 

  ررة فتفتقر إىل تعيني النية كالصالة مثال التواطؤ قولنا عبادة متك
  فإن قيل ينتقض باحلج فإنه يتكرر على زيد وعمرو 

  قلنا التكرار مقول على التكرار يف الزمان وعلى التكرار يف األشخاص واألظهر هو األول وهو مرادنا هاهنا 
ثالثا يف قرء واحد مع الرجعة بني مثال االشتراك قولنا مجع الطالق يف القرء الواحد ال يكون مبتدعا كما لو طلقها 

  الطلقتني 
  فإن قيل ينتقض مبا لو طلقها يف احليض 

  قلنا أردنا بالقرء الطهر 
  وثالثها أنه هل جيوز دفع النقض بقيد طردي أما الطاردون فقد جوزوه 

  وأما منكرو الطرد فمنهم من جوزه 
يكن جمموع العلة مؤثرا وألنه لو جاز تقيده بالقيد  واحلق أن ال جيوز ألن أحد أجزاء العلة إذا مل يكن مؤثرا مل

  الطردي جلاز تقييده بنعيق الغراب وصرير الباب وبالشخص والوقت وال نزاع يف فساده 



  القسم الثاين يف منع عدم احلكم وفيه أحباث

  أحدها أن انتفاء احلكم إن كان مذهبا للمعلل واملعترض معا كان متوجها 
فقط كان متوجها أيضا ألن املعلل إذا مل يف مبقتضى علته يف اإلطراد فألن ال جيب على وإن كان مذهبا للمعلل 

  غريه كان أوىل 
وإن كان مذهبا للمعترض فقط مل يتوجه ألن خالف املعترض يف تلك املسألة كخالفه يف املسألة األوىل وهو حمجوج 

  بذلك الدليل يف املسألتني معا 
  قد يكون ظاهرا وهو معلوم  وثانيها أن املنع من عدم احلكم

  وقد يكون خفيا وهو على وجهني

  األول كقولنا يف السلم احلال عقد معاوضة فال يكون األجل من شرطه 

  فإن قيل ينتقض باإلجارة 
  قلنا األجل ليس شرطا يف اإلجارة بل تقدير املعقود عليه 

  الثاين كقولنا عقد معاوضة فال ينفسخ باملوت كالبيع 
  قض بالنكاح فإن قيل ينت

  قلنا هناك ال ينتقض باملوت لكن انتهى العقد 
  وثالثها أن احلكم إما أن يكون جممال أو مفصال وكل واحد منهما إما يف طرف الثبوت أو يف طرف االنتفاء 

  فهذه األقسام أربعة

صل وهو النفي عن صورة األول اإلثبات اجململ واملراد أنا ندعي بثبوته ولو يف صورة ما فهذا ال ينتقض بالنفي املف
  معينة ألن 

  الثبوت اجململ يكفي فيه ثبوته يف صورة واحدة والثبوت يف صورة واحدة ال يناقضه النفي يف صورة معينة 
الثاين النفي اجململ ومعناه أنه ال يثبت ألبتة وال يف صورة واحدة فهذا ينتقض بالثبوت املفصل ألن ادعاء النفي عن 

  ورة معينة كل الصور يناقضه يف ص
الثالث اإلثبات املفصل ال يناقضه النفي املفصل ألن الثبوت يف صورة معينة ال يناقضه النفي يف صورة أخرى لكن 

  يناقضه النفي اجململ ألن الثبوت يف صورة واحدة يناقضه النفي اجململ 
ه يف قوة اإلثبات املفصل بل يناقضه الرابع النفي املفصل ال يناقضه اإلثبات املفصل ملا تقدم وال اإلثبات اجململ ألن

  اإلثبات العام 
  ورابعها أن احلكم الذي ال يكون ثابتا حتقيقيا لكنه يكون ثابتا تقديرا هل يكون ذلك دافعا للنقض 



  مثاله إذا قال ملك األم علة لرق الولد 
الولد حتقيقا ولكنه موجودا  قيل ينتقض ذلك بولد املغرور حبرية اجلارية فإنه ينعقد ولده حرا فهاهنا انتفى ملك

  تقديرا بدليل أن الغرم جيب على املغرور ولوال أن الرق يف حكم احلاصل املندفع وإال ملا وجبت قيمة الولد 

  املسألة الثانية وهي مشتملة على فرعني من فروع ختصيص العلة

  م ال الفرع األول إذا ختلف احلكم عن العلة ال ملانع فهل يقدح ذلك يف صحة العلة أ

قال قوم ال يقدح ألنا مل ندع يف مثل هذه العلة كوهنا مستلزمة للحكم قطعا بل ادعينا كوهنا مستلزمة للحكم ظاهرا 
  فتخلف احلكم عنها يف بعض الصور ال يقدح يف كوهنا مستلزمة له غالبا فوجب أن ال يكون مفسدا للعلة 

  زمة للحكم أو ال تكون واحلق أنه مفسد للعلة ألن ذات العلة إما أن تكون مستل
فإن كانت مستلزمة له وجب كوهنا كذلك أبدا ولو كانت كذلك أبدا ملا زال هذا احلكم إال ملزيل وذلك املزيل هو 
املانع فحيث زالت تلك املستلزمية ال ملزيل علمنا أن تلك الذات غري موصوفة بتلك املستلزمية فوجب أن ال يكون 

  علة 
  علة املخصوصة هل جيب عليه يف ابتداء الدليل ذكر نفي املانع أم ال الفرع الثاين املتمسك بال

أما الذين قالوا ال جيب ذكره يف االبتداء قالوا ألن املستدل مطالب بذكر ما يكون موجبا للحكم ومؤثرا فيه 
  واملوجب لذلك احلكم هو ذلك الوصف 

  ذكره يف االبتداء  وأما نفي املانع فليس له دخل يف التأثري وإذا كان كذلك مل جيب
والذين قالوا جيب احتجوا بأن املستدل مطالب بذكر ما يكون معرفا للحكم واملعرف للحكم ليس تلك األمارة 

  فقط بل تلك األمارة مع عدم املخصص 
وإذا كان كذلك وجب ذكرمها معا فمقتضى هذا الدليل بيان نفي كل املوانع ابتداءا إال أن إجياب ذلك يفضي إىل 

  واملشقة  العسر
  أما إجياب نفي املوانع املتفق عليها فال يفضي إىل ذلك فوجب أن جيب ذكره 

  املسألة الرابعة

  يف أن النقض إذا كان واردا على سبيل االستثناء هل يقدح يف العلة أم ال 
  قال قوم إنه ال يقدح سواء كانت العلة معلومة أو مظنونة 

  على جناية ال يؤاخذ بضماهنا مث هذا ال ينتقض بضرب الدية على العاقلة  أما املعلومة فألنا نعلم أن من مل يقدم
  وأما املظنونة فكاالتعليل بالطعم فإنه ال ينتقض مبسألة العرايا فإهنا وردت على سبيل االستثناء رخصة 

العرايا فإهنا الزمة واعلم أنا إمنا نعلم ورود النقض على سبيل االستثناء إذا كان الزما على مجيع املذاهب مثل مسألة 
  على مجيع العلل كالقوت والكيل واملال والطعم 

  وإمنا قلنا أن الوارد مورد االستثناء ال يقدح يف العلة ألن 



اإلمجاع ملا انعقد على أن حرمة الربا ال تعلل إال بأحد هذه األمور األربعة ومسألة العرايا ورادة عليها أربعتها 
  علة قطعنا بصحتها والنقض ال يقدح يف مثل هذه العلة  فكانت هذه املسألة واردة على

  وأما أنه هل جيب االحتراز عنه يف اللفظ فقد اختلفوا فيه واألوىل االحتراز منه 

  املسألة اخلامسة

الكسر نقض يرد على املعىن دون اللفظ كما إذا قال يف وجوب صالة اخلوف صالة جيب قضاؤها فيجب أداؤها 
ن فيظن املعترض أنه ال تأثري لكون العبادة صالة يف هذا احلكم وأن املؤثر هو وجوب القضاء قياسا على صالة األم

  فينقضه بصوم احلائض فإنه جيب قضاؤه وال جيب أداؤه 

وأعلم أن املعترض ما مل يبني إلغاء القيد الذي به وقع االحتراز عن النقض ال ميكنه إيراد النقض على الباقي فيكون 
  قدحا يف متام العلة لعدم التأثري يف جزءها بالنقض  ذلك يف احلقيقة

  الفصل الثاين يف عدم التأثري

  وهو عبارة عما إذا كان احلكم يبقى بدون ما فرض علة له 
  وأما العكس فهو أن حيصل مثل هذا احلكم يف صورة أخرى لعلة ختالف العلة األوىل 

  وإذا عرق هذا فنقول

يف كون الوصف علة هو أن احلكم ملا بقى بعد عدمه وكان موجودا قبل وجوده الدليل على أن عدم التأثري يقدح 
  علمنا استغناءه عنه واملستغىن عن الشيء ال يكون معلال به 

  واعلم أن هذا حق إذا فسرنا العلة باملؤثر 
بعده كالعامل  أما إذا فسرناها باملعرف فال جلواز أن كون احلادث معرفا لوجود ما كان موجودا قبله ويبقى موجودا

  مع البارى تعاىل 

  وأما أن العكس غري واجب يف العلل فهو قولنا وقول املعتزلة 
  وأما أصحابنا فإهنم أوجبوا العكس يف العلل العقلية وما أوجبوا يف العلل الشرعية 

خر وتلك والدليل على عدم وجوبه يف العلل العقلية أن املختلفني يشتركان يف كون كل واحد منهما خمالفا لأل
  املخالفة من لوازم ماهيتهما واشتراك اللوازم مع اختالف امللزومات يدل على قولنا 

والذي يدل على جواز ذلك يف العلل الشرعية أنا سنقيم الداللة على جواز تعليل األحكام املتساوية بالعلل املختلفة 
  يف الشرعيات وذلك يوجب القطع بأن العكس غري معترب 

  يف القلب وفيه مسائلالفصل الثالث 



  املسألة األوىل يف حقيقته 
  وحقيقتة أن يعلق على العلة املذكورة يف قياس نقيض احلكم املذكور فيه ويرد إىل ذلك األصل بعينه 

وإمنا شرطنا إحتاد األصل ألنه لو رد إىل أصل آخر لكان ذلك األصل اآلخر إما أن يكون حاصال يف األصل األول 
  أو ال يكون 

  ان األول كان رده إليه أوىل ألن املستدل ال ميكنه منع وجود تلك العلة فيه وميكنه منع وجودها يف أصل آخر فإن ك

  وإن كان الثاين كان أصل القياس اآلخر نقضا على تلك العلة ألن ذلك الوصف حاصل فيه مع عدم ذلك احلكم 

  املسألة الثانية منهم من أنكر إمكانه لوجهني

لذي علقه القالب على العلة البد وأن يكون خمالفا للحكم الذي علقه القائس عليها وإال ملا كان األول أن احلكم ا
  إال تكريرا يف اللفظ 

  مث إن ذينك احلكمني إما أن ميكن اجتماعهما أو ال ميكن 
   فإن كان األول مل يقدح ذلك يف العلة ألنه ال امتناع يف أن يكون للعلة الواحدة حكمان غري متنافيني

والثاين حمال ألنا بينا أن األصل الذي يرد إليه القالب والقائس البد وأن يكون واحدا والصورة الواحدة يستحيل أن 
  حيصل فيها حكمان متنافيان 

  الثاين أن العلة املستنبطة البد وأن تكون مناسبة للحكم والوصف الواحد يستحيل أن يكون مناسبا حلكمني متنافيني 
ل أن هاهنا احتماال آخر وهو أن ال يكون احلكمان متنافيني فال جرم يصح حصوهلما يف األصل واجلواب عن األو

لكن دل دليل منفصل على امتناع اجتماعهما يف الفرع فإذا بني القالب أن الوصف احلاصل يف الفرع ليس بأن 
  يقتضى أحد احلكمني أوىل من اآلخر 

  ه ال منافاة بينهما يف األصل كان األصل شاهدا هلما باالعتبار ملا بينا أن
ويقتضى امتناع حصول احلكم يف الفرع ملا أنه ليس حصول أحدمها أوىل من اآلخر وقد قامت الداللة على امتناع 

  حصوهلما يف الفرع 
  وهذا الكالم كما أنه جواب عن شبهة املنكر فهو دليل إبتداءا على إمكان القلب 

  قيقية بل إقناعية فبالقلب ينكشف أهنا ما كانت حقيقية وعن الثاين أن املناسبة قد ال تكون ح

  املسألة الثالثة القلب معارضة إال يف أمرين

  أحدمها أنه ال ميكن فيه الزيادة يف العلة ويف سائر املعارضات ميكن 
سائر  الثاين أنه ال ميكن منع وجود العلة يف الفرع واألصل ألن أصله وفرعه هو أصل املعلل وفرعه وميكن ذلك يف

  املعارضات 
  وأما فيما وراء هذين الوجهني فال فرق بينه وبني املعارضة 

فعلى هذا للمستدل أن مينع حكم القالب يف األصل وأن يقدح يف تأثري العلة فيه بالنقض وعدم التأثري وأن يقول 



كن قلب القالب مناقضا مبوجبه إذا أمكنه بيان أن الالزم من ذلك القلب ال ينايف حكمه وأن يقلب قلبه إذا مل ي
  للحكم ألن قلب القالب إذا فسد بالقلب الثاين سلم أصل القياس من القلب 

  املسألة الرابعة

  القالب إما أن يذكر القلب إلثبات مذهبه أو إلبطال مذهب خصمه 

 واألول مثل أن يقول احلنفي يف أن الصوم شرط يف صحة االعتكاف لبث خمصوص فال يكون بدون الصوم قربة
كالوقوف بعرفة فيقول القالب لبث خمصوص فال يعترب الصوم يف كونه قربة كالوقوف بعرفة فاحلكمان املذكوران يف 

  األصل والقلب ال يتنافيان يف األصل ويتنافيان يف الفرع 
وأما الثاين فإما أن يدل القالب على فساد مذهبه صرحيا أو ضمنا وهو أن يدل على فساد الزم من لوازم مذهب 

  اخلصم 
مثال األول قول احلنفي يف املسح ركن من أركان الوضوء فال يكتفى فيه بأقل ما يقع عليه االسم كالوجه فيقول 

القالب فوجب أن ال يتقدر الفرض فيه بالربع كالوجه وهذان احلكمان ال يتناقضان يف ذاتيهما ألهنما حصال يف 
  ني الوجه ولكن يتنافيان يف الفرع بواسطة اتفاق اإلمام

  مثال الثاين قوهلم يف بيع الغائب عقد معاوضة فيعقد مع اجلهل بالعوض كالنكاح 

فيقول القالب فال يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح ويلزم من فساد خيار الرؤية فساد البيع وهذان احلكمان غري 
  ا يف الفرع متنافيني يف األصل ألنه اجتمع يف النكاح الصحة وعدم اخليار لكن ال ميكن اجتماعهم

وقال بعضهم هذا النوع من القلب غري مقبول ألن داللة الوصف على ثبوت احلكم ال بواسطة أظهر من داللته 
  على انتفاء احلكم بواسطة 

وأعلم أنه يقع يف هذا النوع شيء يسمى قلب التسوية مثاله أن يقول احلنفي يف طالق املكره مكلف مالك للطالق 
  قول القالب فوجب أن يستوى حكم إيقاعه وإقراره كاملختار فيقع طالقه كاملختار في

  وبعضهم قدح فيه بأن قال احلاصل اعتبارمها معا يف 

  الثبوت يف األصل ويف الفرع عند القالب عدم وقوعهما معا فكيف تتحقق التسوية 
ويف األصل يف  جوابه أن عدم االختالف بني احلكمني حاصل يف الفرع واألصل لكن يف الفرع يف جانب العدم

  جانب الثبوت وذلك ال يقدح يف االستواء يف األصل 

  الفصل الرابع يف القول باملوجب

  وحده تسليم ما جعله املستدل موجب العلة مع استبقاء اخلالف وهو يقع يف جانب النفي على وجه 
  ويف جانب اإلثبات على وجه أخر 

الزم من دليل املعلل كون شيء معني غري موجب لذلك احلكم أما يف جانب النفي فإذا كان املطلوب نفى احلكم وال



كما لو قال الشافعى يف املثقل التفاوت يف الوسيلة ال مينع وجوب القصاص كالتفاوت يف املتوسل إليه فيقول السائل 
  إن التفاوت 

  يف الوسيلة ال مينع وجوب القصاص فلم ال ميتنع وجوب القصاص بسبب آخر 
 بعد ذلك أنه يلزم من تسليم ذلك احلكم تسليم حمل النزاع كان منقطعا أيضا ألنه ظهر أنه ما مث أن املستدل لو بني

  ذكر الدليل بل ذكر أحد أجزاء الدليل 
وأما جانب الثبوت فكما لو كان املطلوب إثبات احلكم يف الفرع والالزم من دليل املعلل ثبوته يف صورة ما من 

يف اخليل حيوان جتوز املسابقة عليه فيجب فيه الزكاة قياسا على اإلبل فقال اجلنس كما لو قال يف وجوب الزكاة 
  أقول مبوجبه إنه جتب فيه زكاة التجارة واخلالف واتقع يف زكاة العني ومقتضى دليلك وجوب أصل الزكاة 

  الفصل اخلامس يف الفرق

  مسألتان  والكالم فيه مبىن على أن تعليل احلكم الواحد بعلتني هل جيوز أم ال وفيه

  املسألة األوىل

  جيوز تعليل احلكم الواحد بعلتني منصوصتني خالفا لبعضهم 
  لنا أن الردة والقتل والزنا كل واحد منها لو انفرد كان 

  مستقال باقتضاء حل القتل مث إنه يصح اجتماعها فعند اجتماعها يكون حل الدم حاصال هبا مجيعا 
بل أحكاما كثرية فإن حل القتل بسبب الردة غري حله بسبب القتل والدليل فإن قيل ال نسلم أن هناك حكما واحدا 

  عليه وجهان 
األول أن الرجل إذا عاد إىل اإلسالم زالت اإلباحة احلاصلة بسبب الردة وبقيت اإلباحة احلاصلة بسبب القتل 

  والزنا 
  اصلة بسبب الزنا مث إذا عفا وىل الدم زالت اإلباحة احلاصلة بسبب القتل وبقيت اإلباحة احل

الثاين أن القتل املستحق بسبب القتل جيوز العفو عنه لوىل الدم والقتل املستحق بسبب الردة ال يتمكن الوىل من 
  إسقاطه وذلك يدل على تغاير احلكمني 

بد سلمنا أن احلكم واحد ولكن ال نسلم أنه ميكن حصول هذه األسباب الثالثة دفعة واحدة ومل ال جيوز أن يقال ال
  وأن حيصل منها واحد قبل حصول البواقي 

  وحينئذ يكون احلكم حماال على السابق 
سلمنا إمكان حصوهلا دفعة واحدة لكن مل ال جيوز أن يقال إهنا بأسرها مشتركة يف وصف واحد والعلة هو ذلك 

  املشترك فتكون علة احلكم شيئا واحدا 
يقال شرط كون كل واحد منها علة مستقلة انتفاء الغري فإذا  سلمنا أنه ليس هناك قدر مشترك لكن مل ال جيوز أن

  وجد الغري زال شرط االستقالل بالعلية 



فحينئذ ال يكون كل واحد منها علة تامة عند االجتماع بل يصري كل واحد منها عند االجتماع جزء العلة 
  واجملموع هو العلة التامة 

  د بعلتني لكن معنا ما مينع منه وهو وجوه ثالثة سلمنا أن ما ذكرته يدل على تعليل احلكم الواح
  األول أن جواز تعليل احلكم الواحد بعلتني يفضى إىل نقض العلة وذلك باطل على ما مر فما أفضى إليه مثله 

  بيان املالزمة أنه إذا كان للحكم الواحد علل كثرية فإذا وجد منها واحدة

ك فهذه الثانية إما أن توجب حكما مياثل احلكم األول أو خيالفه أو حىت حصل احلكم مث وجدت العلة الثانية بعد ذل
  ال توجب حكما أصال 

  واألول يقتضى اجتماع املثلني وهو حمال 
  والثاين والثالث يوجب النقض ألنه وجدت تلك العلة من غري ذلك احلكم 
اجتمع على املعلول الواحد علتان فإما الثاين أن العلة الشرعية مؤثرة جبعل الشرع إياها مؤثرة يف ذلك احلكم فإذا 

  أن تكون كل واحدة من العلتني مؤثرة يف بعض ذلك احلكم أو يف كله 
  واألول حمال 

  أما أوال فألن احلكم الواحد ال يتبعض 
  وأما ثانيا فألن ذلك إخراج لكل واحدة من العلتني عن أن تكون موجبة للحكم 

  كل واحدة منهما غري معلول األخرى  وأما ثالثا فألن على هذا التقدير معلول
  وأما الثاين فباطل أيضا ألن احلكم ملا وقع بإحدى العلتني استحال وقوعه باألخرى 

  الستحالة إيقاع الواقع 
الثالث أن العلة البد وأن تكون مناسبة للحكم فلو كانت علة حلكمني لكانت مناسبة لشيئني خمتلفني فيلزم كون 

  ختلفني واملساوى ملختلفني خمتلف فالشيء الواحد يكون خمالفا لنفسه وهو حمال الشيء الواحد مساويا مل

  واجلواب قوله ال نسلم وحدة احلكم

قلنا الدليل عليه أن إبطال حياة لشخص الواحد أمر واحد وهذا األمر الواحد إما أن يكون ممنوعا عنه من قبل 
  الشرع بوجه ما أو ال يكون ممنوعا عنه بوجه ما 

  ل هو احلرمة والثاين هو احلل واألو
  فإذا كانت احلياة واحدة كانت إزالتها أيضا واحدة فكان اإلذن يف تلك اإلزالة واحدة 

  فإن قلت الفعل الواحد جيوز أن يكون حراما من وجه حالال من 

تد ومن وجه وإذا كان كذلك جاز أن يتعدد احلل لتعدد جهاته فيكون الشخص الواحد مباح الدم من حيث إنه مر
  حيث إنه زان ومن حيث إنه قاتل 

قلت القول بأن الفعل الواحد حرام من وجه حالل من وجه غري معقول ألن احلل أن يقول الشارع مكنتك من هذا 
الفعل والتبعة عليك يف فعله أصال وهذا املعىن إمنا يتحقق إذا مل يكن فيه وجه يقتضى املنع أصال بلى ليس من شرط 



حراما من مجيع جهاته ألن الظلم حرام مع أن كونه حادثا وحركة وعرضا ال يقتضى احلرمة إذا احلرمة أن يكون 
  ثبت ذلك فنقول حل الدم على هذا الوجه يستحيل أن يتعدد والعلم بذلك ضروري 

  قوله الدليل على التغاير أنه لو أسلم زال أحد احللني وبقى اآلخر 
ول كون ذلك احلل معلال بالردة فالزائل ليس هو نفس احلل بل وصف قلنا ال نسلم أنه يزول أحد احللني بل يز

  كونه معلال بالردة 

فإن قلت إذا كان احلل باقيا سواء وجدت الردة أو زالت كان ذلك احلل غنيا يف نفسه عن الردة والغىن عن الشيء 
  ال يكون معلال به 

  قلت ملا كانت العلة عندى عبارة عن املعرف زال عىن اإلشكال 
  قوله وىل الدم مستقل بإسقاط أحد احلكمني 

قلنا ال نسلم بل هو متمكن من إزالة أحد األسباب فإذا زال ذلك السبب زال انتساب ذلك احلكم إىل ذلك 
  السبب فأما أن يزول احلكم نفسه فهذا ممنوع 

  قوله ال نسلم جواز اجتماع هذه العلل 
األمور فيصح اجتماعها وحنن نبين الكالم على تقدير وقوع ذلك قلنا هذا مكابرة ألنه ال منافاة بني ذوات هذه 

  اجلائز 
  قوله العلة هي القدر املشترك بني كل هذه األمور 

قلنا هذا باطل ألن األمة جممعة على أن احليض من حيث هو حيض مانع من الوطء وكذا العدة واإلحرام والقول 
  بأن العلة هى القدر املشترك خمالف هلذا اإلمجاع 

وأما ثانيا فألن احليض وصف حقيقي والعدة أمر شرعي واألمر احلقيقي ال يشارك األمر الشرعي إال يف عموم أنه 
  أمر فلو كان هذا القدر هو العلة للمنع من الوطء ال تنتقض بالطم والرم 

  قوله شرط كون كل واحد منها علة مستقلة عدم اآلخر 
حليض مينع من الوطء شرعا وذلك يقتضى أن تكون علة سواء وجد هذا قلنا هذا باطل ألن األمة جممعة على أن ا

  القيد العدمي أم ال 
أما املعارضة األوىل فجواهبا أن احلكم احلاصل بالعلة السابقة إمنا ميتنع حصوله بالعلة الالحقة إذا فسرنا العلة باملؤثر 

  أما إذا فسرناها باملعرف فلم قلت إنه ميتنع 
  نية على أن ما ال يكون مؤثرا يف احلكم لذاته جيعله الشارع مؤثرا فيه وقد تقدم إبطال هذه القاعدة وأما الثانية يف مب

  وأما الثالثة فال نسلم أن املناسبة شرط العلية ولو سلمناها فلم ال جيوز أن يشترك احلكمان يف جهة واحدة مث إن 

  العلة تناسبهما حبسب ذلك الوجه الواحد 
الكالم يف صورة يسقط عنها كثري من األسئلة وهى ما إذا مجعت لنب زوجة أخيك وأختك  وأعلم أنه ميكن فرض

وجعلته يف حلق املرتضعة دفعة واحدة فإهنا حترم عليك ألنك خاهلا وعمها وال تتوجه يف هذه الصورة أكثر تلك 
  األسئلة 

  املسألة الثانية



  والدليل عليه وجهان احلق أنه ال جيوز تعليل احلكم الواحد بعلتني مستنبطتني 

األول أن اإلنسان إذا أعطى فقريا فقيها أحتمل أن يكون الداعي له إىل اإلعطاء كونه فقريا فقط أو كونه فقيها فقط 
  أو جمموعهما أو ال لواحد منهما 

الفقر داعيا أو فهذه االحتماالت األربعة متنافية ألن قولنا الداعي له إىل اإلعطاء هو الفقر ال غري ينايف أن يكون غري 
  جزءا من الداعي 

وإذا كانت هذه االحتماالت متنافية فإن بقيت على حد التساوى أمتنع احلصول ظن حصول كل واحد منها على 
  التعيني فال جيوز احلكم بكونه علة 

كون وإن ترجح بعضها فذلك الترجيح حيصل بأمر وراء املناسبة واالقتران ألن ذلك مشترك بني األربعة وحينئذ ي
  الراجح هو العلة دون املرجوح 

  الثاين أن الصحابة أمجعوا على قبول الفرق ألن عمر ملا شاور 

عبد الرمحن يف قضية اجملهضة قال إنك مؤدب وال أرى عليك شيئا فقال على إن مل جيتهد فقد غشك وإن اجتهد 
  فقد أخطأ أرى عليك الغرة 

ب املباح وأن عليا فرق بينه وبني سائر التأديبات بأن التأديب الذي وجه االستدالل به أن عبد الرمحن شبهه بالتأدي
  يكون من جنس 

  التعزيزات ال جتوز فيه املبالغة املنتهية إىل حد اإلتالف وذلك يدل على إمجاعهم على قبول الفرق 
  وهو يقدح يف جواز تعليل احلكم الواحد بعلتني مستنبطتني واهللا أعلم 

  أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلكالباب الثالث فيما يظن 

  وقبل اخلوض يف تلك األشياء نذكر تقسيمات العلة 

  التقسيم األول

كل حكم ثبت يف حمل فعلة ذلك احلكم إما نفس ذلك احملل أو ما يكون جزءا من ماهيته وداخال فيه أو ما يكون 
  خارجا عنه 

  و لغويا واخلارج إما أن يكون أمرا عقليا أو شرعيا أو عرفيا أ
والعقلى أما أن يكون صفة حقيقية أو إضافية أو سلبية أو ما يتركب من هذه األقسام وهى الصفة احلقيقية مع 

  اإلضافية أو مع السلبية 

  مثال التعليل بالصفة احلقيقية فقط مطعوم فيكون ربويا 
  مثال اإلضافية قولنا مكيل فيكون ربويا 

  مل يرض به فال يقع مثال السلبية قولنا يف طالق املكره 
  مثال احلقيقية مع اإلضافية قولنا بيع صدر من األهل يف احملل 



  مثال احلقيقية مع السلبية قولنا قتل بغري حق 
  مثال احلقيقية واإلضافية والسلبية معا قولنا قتل عمد عدوان 
  مثال الوصف الشرعي قولنا يف املشاع جيوز بيعه فتجوز هبته 

  بيع الغائب انه مشتمل على جهالة جمتنبة يف العرف  مثال العريف قولنا يف
  مثال االسم قولنا يف النبيذ أنه مسمى باخلمر فيحرم كاملعتصر من العنب 

وأعلم أن التعليل جبزء مسمى احملل إن كان بعلة قاصرة وجب أن يكون باجلزء الذي ميتاز ذلك احملل به عن غريه 
   القاصرة متعدية وأن ال حيصل احلكم يف ذلك املشارك فتصري

وإن كان بعلة متعدية وجب التعليل باجلزء الذي يشارك غريه وإال مل توجد تلك العلة يف غريه فتصري العلة املتعدية 
  قاصرة 

  التقسيم الثاين

  العلة واحلكم إما أن يكونا ثبوتيني أو عدميني وهذان القسمان ال نزاع يف صحتهما 
  عدمية وفيه نزاع  وإما أن يكون احلكم ثبوتيا والعلة

وإما أن يكون احلكم عدميا والعلة ثبوتية وهذا يسميه الفقهاء تعليال باملانع واختلفوا يف أنه هل من شرطه وجود 
  املقتضي 

  التقسيم الثالث

  العلة إما أن تكون فعال للمكلف كالقتل املوجب للقصاص أو ال تكون كالبكارة يف والية اإلجبار عندنا 

  التقسيم الرابع

  الوصف اجملعول علة أما أن يكون الزما للموصوف ككون الرب مطعوما 

  أو ال يكون فحينئذ يكون متجددا 
  وذلك املتجدد إما أن يكون ضروريا حبسب العادة وهو مثل انقالب العصري مخرا واخلمر خال 

الشخص الواحد كالردة أو ال يكون وهو إما أن يكون متعلقا بأختيار أهل العرف ككون الرب مكيال أو بأختيار 
  والقتل 

  التقسيم اخلامس

  العلة إما أن تكون ذات أوصاف كقولنا قتل عمد عدوان أو ال تكون كقولنا التفاح مطعوم فيكون ربويا 

  التقسيم السادس



  العلة قد تكون وجه املصلحة ككون الصالة ناهية عن الفحشاء وكون اخلمر موقعة للبغضاء 
  ما إذا جعلنا جهالة أحد البدلني وقد تكون أمارة املصلحة ك

علة يف فساد البيع مع أنا نعلم أن فساد البيع يف احلقيقة معلل مبا يتبع اجلهالة من تعذر التسليم أال ترى أن جواز 
البيع ثابت حيث ال متنع اجلهالة من صحة التسليم كبيع صربة من الطعام مشار إليها لصحة تسليمها وإن كان 

  جمهول القدر 

  سيم السابعالتق

الوصف قد يعلم وجوده بالضرورة ككون اخلمر مسكرا أو مطربا وذلك إما أن يعلم بالضرورة كونه من الدين 
  ككون اجلماع يف هنار رمضان مفسدا للصوم وقد ال يكون كذلك وأمثلته ظاهرة 

  املسألة األوىل

  رة أو متعدية اختلفوا يف جواز التعليل مبحل احلكم واحلق أن العلة إما أن تكون قاص
فإن كان األول صح التعليل مبحل احلكم سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة ألنه ال استبعاد يف أن يقول 

  الشارع 

  حرمت الربا يف الرب لكونه برا 
  أو يعرف كون الرب مناسبا حلرمة الربا 

  وهو حمال لوجهني فإن قلت لو كان حمل احلكم علة للحكم لكان الشيء الواحد فاعال وقابال معا 
األول أن املفهوم من كونه قابال غري املفهوم من كون فاعال ولذلك صح تعقل كل واحد منهما مع الذهول عن 

  اآلخر فهذان املفهومان إما أن يكونا داخلني يف ذلك الشيء أو خارجني عنه أو أحدمها داخال واآلخر خارجا 
اجلزء الذي هو ملحوق الفاعلية غري اجلزء الذي هو ملحوق فإن كان األول كان ذلك الشيء مركبا يف نفسه و

  القابلية فال يكون الشيء الواحد قابال وفاعال 
وإن كان الثاين كان هذان األمران اخلارجان عن تلك املاهية الحقني هلا وكل الحق معلول فيعود األمر يف أن 

  ن املفهوم من كون تلك املاهية علة ألحد الالحقني غري املفهوم م

  كونه علة لالحق آلخر ويكون الكالم يف هذين املفهومني كما يف األول فيلزم التسلسل وهو حمال 
وإن كان أحدمها داخال يف املاهية واآلخر خارجا عنها لزم كون املاهية مركبة ألن كل ماله جزء فهو مركب ولزم 

الفاعلية والقابلية نسبة بني املاهية وبني غريها أن يكون إما الفاعلية أو القابلية جزءا من املاهية وذلك حمال ألن 
والنسبة بني الشيء وبني غريه خارجة عن املاهية واخلارج عن الشيء ال يكون داخال فيه فال ميكن أن تكون القابلية 

  أو الفاعلية داخلة يف املاهية 
نسبة الوجوب فلو كان الشيء الواحد  الثاين وهو أن نسبة القابل إىل املقبول نسبة اإلمكان ونسبة املؤثر إىل األثر

  بالنسبة إىل الشيء الواحد مؤثرا وقابال لزم كون النسبة الواحدة موصوفة بالوجوب وباإلمكان معا وهو حمال 



  قلت قد بينا يف كتبنا العقلية ما يف هذين الوجهني من املغالطة 
ألن العلة املتعدية هى اليت توجد يف غري مورد وأما إن كانت العلة متعدية مل يصح أن يكون حمل احلكم علة للحكم 

  النص وخصوصية مورد النص يستحيل حصوهلا يف غريه ألن الشيء ال يكون نفس غريه 

  املسألة الثانية

الوصف احلقيقي إذا كان ظاهرا مضبوطا جاز التعليل به أما الذي ال يكون كذلك مثل احلاجة إىل حتصيل املصلحة 
  يسميها الفقهاء باحلكمة فقد اختلفوا يف جواز التعليل به واألقرب جوازه ودفع املفسدة وهى اليت 

لنا أنا إذا ظننا استناد احلكم املخصوص يف مورد النص إىل احلكمة املخصوصة مث ظننا حصول تلك احلكمة يف 
  ما تقدم صورة أخرى تولد ال حمالة من ذنيك الظنني ظن حصول احلكم يف تلك الصورة والعمل بالظن واجب على 

فإن قيل ال نزاع يف أنه لو حصل ظن تعليل احلكم يف األصل بتلك احلكمة مث حصل ظن حصول تلك احلكمة يف 
صورة أخرى أنه يلزم حصول مثل حكم األصل يف تلك الصورة األخرى لكن النزاع يف أن ذينك الظنني هل مها 

  ممكنا احلصول أم ال وأنتم ما دللتم على جوازه 
  تناعه من وجوه وحنن نبني ام

  األول أن احلكم إما يعلل باحلاجة املطلقة أو يعلل باحلاجة املخصوصة 
  واألول باطل وإال لكان كل حاجة معتربة 

والثاين أيضا باطل ألن احلاجة أمر باطن فال ميكن الوقوف على مقاديرها وامتياز كل واحدة من مرابتها اليت ال هناية 
  عذر تعيينه تعذر التعليل بذلك املتعني هلا عن املرتبة األخرى وإذا ت

  الثاين لو صح تعليل احلكم باحلكمة ملا صح تعليله بالوصف وتعليله بالوصف جائز فتعليله باحلكمة غري جائز 

  بيان املالزمة أن شرع احلكم البد وأن يكون لفائدة عائدة إىل العبد

  قول املعتزلة أو تفضال كما هو قولنا إلنعقاد اإلمجاع على أن الشرائع مصاحل إما وجوبا كما هو 
  وإذا كان كذلك فاملؤثر احلقيقي يف احلكم هو احلكمة 

  أما الوصف فليس مبؤثر ألبتة وإمنا جعل مؤثرا الشتماله على احلكمة اليت هي املؤثرة 
يف استناده إىل  إذا ثبت هذا فنقول لو أمكن إستناد احلكم إىل احلكمة ملا جاز استناده إىل الوصف ألن كل ما يقدح

  احلكمة يقدح يف استناده إىل الوصف ألن القادح يف األصل 

  قادح يف الفرع 
وقد يوجد ما يقدح يف الوصف وال يكون قادحا يف احلكمة ألن القادح يف الفرع قد ال يكون قادحا يف األصل 

غري حاجة إليه وإنه ال جيوز وملا فاستناد احلكم إىل الوصف مع إمكان استناده إىل احلكمة تكثري إلمكان الغلط من 
  رأينا أنه جاز التعليل بالوصف علمنا أنه إمنا جاز لتعذر التعليل باحلكمة 

  الثالث لو جاز التعليل باحلكمة لوجب طلب احلكمة والطلب هلا غري واجب فالتعليل هبا غري جائز 



  بيان املالزمة

القياس إال عند وجدان العلة وال ميكنه وجداهنا إال بعد الطلب أن اجملتهد مأمور بالقياس عند فقدان النص وال ميكنه 
  وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب 

  فإذن طلب العلة واجب وإذا كانت احلكمة علة كان طلبها واجبا 

  بيان أن طلب احلكمة غري واجب

  أن احلكمة ال تعرف إال بواسطة معرفة احلاجات واحلاجات 

ة مقاديرها إال مبشقة شديدة فوجب أن ال تكون هذه املعرفة واجبة لقوله تعاىل وما جعل أمور باطنة ال ميكن معرف
  عليكم يف الدين من حرج 

الرابع أن استقراء الشريعة يدل على أن األحكام معللة باألوصاف ال باحلكم ألنا لو فرضنا حصول األوصاف 
  ألحكام إليها اجللية كالبيع والنكاح واهلبة عارية عن املصاحل الستندت ا

ولو فرضنا حصول املصاحل دون هذه األوصاف مل تثبت هبا األحكام املالئمة هلا وذلك يدل ظاهرا على امتناع 
  التعليل باحلكم 

اخلامس الدليل ينفي التمسك بالعلة املظنونة لقوله تعاىل إن بعض الظن إمث وقوله إن الظن ال يغين من احلق شيئا 
  ية لظهورها واحلاجة ليست كذلك فتبقى على األصل خالفناه يف األوصاف اجلل

السادس أن احلكمة تابعة للحكم ألن الزجر تابع حلصول القصاص وعلة الشيء يستحيل تأخريها عن الشيء 
  فاحلكمة ال تكون علة للحكم 

  واجلواب قوله ما الدليل على جواز أن حيصل لنا ظن أن احلكم يف األصل معلل باحلكمة 
يف أن املناسبة طريق كون الوصف علة واملعىن بذلك أنا نستدل بكون الوصف مشتمال على املصلحة  قلنا ال نزاع

  على كونه علة فال خيلو إما أن يكون الدال على عليته اشتماله على مطلق املصلحة أو اشتماله على مصلحة معينة 
  كم واألول باطل وإال لكان كل وصف مشتمل على مصلحة كيف كانت علة لذلك احل

  وملا بطل القسم األول تعني الثاين فنقول إما أن ميكن االطالع على املصلحة املخصوصة 

  أو ال ميكن 
فإن امتنع االطالع على املصلحة املخصوصة امتنع االستدالل بكون الوصف مشتمال عليها على كونه علة ألن 

ا االستدالل علمنا أن اإلطالع على العلم بإشتمال الوصف عليها موقوف على العلم هبا وحيث مل ميتنع هذ
  خصوصيتها ممكن 

  وهبذا احلرف ظهر اجلواب عن قوله املصاحل أمور باطنة فال ميكن االطالع عليها 
  قوله لو جاز التعليل باحلكمة ملا جاز التعليل بالوصف 

بالوصف راجح على قلنا التعليل باحلكمة وإن كان راجحا على التعليل بالوصف من الوجه الذي ذكرت فالتعليل 
التعليل باحلكمة من وجه آخر وهو سهولة االطالع على الوصف وعسر االطالع على احلكمة فلما كان كل واحد 



  منهما راجحا من وجه مرجوحا من وجه آخر حصل االستواء 
  قوله لو صح التعليل باحلكمة لوجب طلبها 

لى أن كون الوصف علة للحكم معلل باحلكمة فان مل قلنا حنن وإن اختلفنا يف جواز تعليل احلكم لكنا اتفقنا ع
  يقتض ذلك وجوب طلب احلكمة فقد بطل قولك 

  وإن اقتضى وجوب طلبها فقد بطل قولك أيضا 
  قوله االستقراء دل على تعليل األحكام باألوصاف ال باحلكمة 

بني املهلك والزاجر وكذا الفرق قلنا ال نسلم بل التعليل باحلكم حاصل يف صور كثرية مثل التوسط يف إقامة احلد 
  بني العمل اليسري والكثري 

  قوله النايف للقياس قائم ترك العمل به يف الوصف لظهوره 
  قلنا احلكمة علة لعلية الوصف فأوىل أن تكون علة للحكم 

  قوله احلكمة مثرة احلكم 
  قلنا يف الوجود اخلارجى ال يف الذهن وهلذا قيل أول الفكر آخر العمل 

  ة أخرى يف املسألة احلكمة علة لعلية العلة فأوىل أن تكون علة للحكمنكت

  بيانه أن الوصف ال يكون مؤثرا يف احلكم إال الشتماله على جلب نفع أو دفع

مضرة فكونه علة معللة هبذه احلكمة فإن مل يكن العلم بتلك احلكمة املخصوصة استحال التوصل به اجلعل الوصف 
  علة 

مؤثر يف احلكم والوصف ليس مبؤثر كان إلسناد احلكم إىل احلكمة املعلومة اليت هي املؤثرة  وإن أمكن ذلك وهو
  أوىل من إسناده إىل الوصف الذي هو يف احلقيقة ليس مبؤثر 

  املسألة الثالثة

مقطع  املعللون باحلكمة ملا قيل هلم أن احلكمة جمهولة القدر فإن حاجة اإلنسان يف مبدأ زمان اجلوع دون حاجته يف
زمان اجلوع وملا كان الغالب فيها التفاوت مل يكن القدر املوجود يف األصل ظاهر الوجود يف الفرع فلم يصج 

  القياس 
فمن الناس من أجاب عنه بأنا نعلل بالقدر املشترك بني الصورتني ألنه حصل يف األصل قدر معني من املصلحة ويف 

بينهما اشتراك يف قدر معني وذلك القدر املشترك يناسب التعليل به  الفرع قدر معني وكل مقدارين فالبد وأن يكون
  لكوهنا مصلحة مطلوبة الوجود 

فإذا قيل هلم إنه ينتقض باحلاجة الفالنية فإهنا غري معتربة قالوا حنن إمنا عللنا بالقدر املشترك بني األصل والفرع وحنن 
  ال نسلم أن ذلك القدر املشترك حاصل يف صورة النقض 

اعلم أن هذا الكالم ضعيف وذلك ألنه حيتمل أن ال يكون بني القدر املشترك احلاصل يف األصل واحلاصل يف و
الفرع اشتراك إال يف مسمى كونه مصلحة والتعليل هبذا املسمى غري ممكن وإال حصل النقض جبميع املصاحل املنفكة 



  عن هذا احلكم 
  موم كونه مصلحة وأما االشتراك بني القدرين يف أمر أخر وراء ع

  فغري معلوم وال مظنون وإذا كان وجوده غري ظاهر مل يكن التعليل به ظاهرا 

  املسألة الرابعة

  جيوز التعليل بالعدم خالفا لبعض الفقهاء 
  لنا أنه قد حيصل دوران احلكم مع بعض العدمات والدوران يفيد ظن العلية والعمل بالظن واجب 

  للعلية بوجوهاحتجوا على أن العدم ال يصلح 

أحدها أن العلية مناقضة لالعلية احملمولة على العدم فالالعلية عدمية والعلية ثبوتية فلو محلناها على العدم احملض 
  كان النفى احملض موصوفا بالصفة الوجودية 

فات ولو جوزنا ذلك ملا أمكننا أن نستدل بكون اجلدار وكثافته وحصوله يف احليز على كون املوصوف هبذه الص
  موجودا وهو سفسطة 

وثانيها أن العلة البد وأن تتميز عما ليس بعلة سواء أريد هبا املؤثر أو املعرف أو الداعي والتمييز عبارة عن كون 
كل واحد من املتميزين خمصوصا يف نفسه حبيث ال يكون تعني هذا حاصال لذلك وال تعني ذلك حاصال هلذا وهذا 

ه نفي حمض وألنه لو جاز وقوع التمييز فيه جلاز أن يقال املؤثر يف العامل عدم صرف غري معقول يف العدم الصرف ألن
ليست أقول ذات معدومة على ما ذهب إليه القائلون بأن املعدوم شيء ألن ذلك عندهم ثابت بل اإللزام أن جنعل 

  النفي احملض الذي ال يكون 

  ك مما يسد باب إثبات الصانع تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا ذاتا وال عينا وال أمرا من األمور مؤثرا يف العامل وذل
  وثالثها أن العدم إما أن يكون عاريا عن النسبة من كل الوجوه أو ال يكون 

فإن كان األول مل يكن له اختصاص بذات دون ذات وبوقت دون وقت فال جيوز جعله علة حلكم معني يف وقت 
  معني ويف شخص معني 
بوجه ما كان ذلك االنتساب أمرا ثبوتيا ضرورة كونه نقيضا لالنتساب فيلزم وصف العدم  وإن كان له انتساب
  بالوجود وهو حمال 

ورابعها أن اجملتهد إذا حبث عن علة احلكم مل جيب عليه سرب األوصاف العدمية فإهنا غري متناهية مع أنه جيب عليه 
  ى ال يصلح للعلية سرب كل وصف ميكن كونه علة وذلك يدل على أن الوصف العدم

  وخامسها قوله تعاىل وأن ليس لإلنسان إال ما سعى 

والعدم نفي حمض فال يكون من سعيه فوجب أن ال يترتب عليه حكم فإن كل حكم يثبت فإنه حيصل لإلنسان 
  بسببه إما جلب منفعة أو دفع مضرة 

  فثبت أن الوصف العدمى ال ميكن أن يكون علة 



  ل عدم مع أنه قد يكون مأمورا به ويكون منشأ للمصاحل ودفع املفاسد فإن قلت االمتناع عن الفع
قلت االمتناع عن الفعل عبارة عن أمر يفعله اإلنسان فيترتب عليه عدم ذلك الشيء فثبت أن االمتناع ليس عدما 

  حمضا 

  واجلواب عن األول

هنا لو كانت ثبوتية لكانت من عوارض ما ذكرمتوه من الداللة على أن العلية صفة ثبوتية معارض بدليل آخر وهو أ
ذات العلة فكانت مفتقرة إىل تلك الذات وكانت ممكنة وكانت مفتقرة إىل العلة فكانت علية العلة لتلك العلة 

  زائدة عليها 

  ولزم التسلسل 
تميز ثبوتيا وعن الثاين نسلم أنه البد وأن تكون العلة متميزة عما ليس بعلة لكن ال نسلم أن التميز يستدعى كون امل

  فإن عدم أحد الضدين عن احملل يصحح حلول الضد اآلخر فيه وعدم ما ليس بضد ليس كذلك 
  وأيضا عدم الالزم يقتضى عدم امللزوم وعدم ما ليس بالزم ال يقتضى ذلك فقد حصل االمتياز يف العدمات 

  وعن الثالث أن العلة عدم خمصوص 
  قوله فاخلصوصية صفة قائمة بالنفى احملض 

  قلنا ال نسلم أن اخلصوصية أمر ثبويت فإهنا لو كانت أمرا ثبوتيا لكانت يف نفسها أمرا خمصوصا فلزم التسلسل 

  وعن الرابع ال نسلم أن اجملتهد ال يبحث يف السرب والتقسيم عن األوصاف العدمية 
  سلمنا ذلك لكن إسقاط ذلك التكليف لتعذره فإن العدمات غري متناهية 

  وعن اخلامس 
  نا نعلم بالضرورة كوننا مكلفني باالمتناع فدل على أن العدم قد يكون متعينا أ

  قوله االمتناع عبارة عن فعل يترتب عليه العدم 
  قلنا لو كان االمتناع عبارة عن فعل يترتب عليه العدم لكان املمتنع عن الفعل فاعال وذلك حمال 

  املسألة اخلامسة

  نعوا من التعليل باألوصاف اإلضافية حمتجني بأهنا عدم والعدم ال يكون علة للمانعني من التعليل بالعدم أن مي

وإمنا قلنا إهنا عدم ألن مسمى اإلضافة ليس أمرا وجوديا وإذا مل يكن املسمى وجوديا امتنع أن يكون شيء من 
  اإلضافات املخصوصة أمرا وجوديا 

هذا املسمى وجوديا لكان أينما حصل هذا املسمى كان  وإمنا قلنا أن مسمى اإلضافة ليس أمرا وجوديا ألنه لو كان
  وجوديا 

فإذا فرضنا يف إضافة ما كوهنا أمرا وجوديا كانت ال حمالة صفة حملل فكان حلوهلا يف ذلك احملل إضافة بينها وبني 
  ذلك احملل فكان مسمى اإلضافة حاصال يف حلول تلك اإلضافة يف ذلك احملل 



جوديا كانت إضافة اإلضافة أمرا وجوديا زائدا على اإلضافة إىل غري هناية فثبت أن وإذا كان ذلك املسمى أمر و
  مسمى اإلضافة ميتنع أن يكون وجوديا 

  وإذا ثبت ذلك وجب أن ال يكون شيء من اإلضافات 

املخصوصة وجوديا ألن اإلضافة املخصوصة ماهية مركبة من اإلضافة ومن اخلصوصية فلو كانت أمرا وجوديا لكان 
  الوجود إما قيد اإلضافة أو قيد اخلصوصية 

  واألول باطل ملا تقدم 
والثاين أيضا باطل ألن خصوصية اإلضافة صفة لإلضافة فلو كانت اخلصوصية أمرا ثبوتيا لزم حلول الوجود يف 

  النفى احملض وهو حمال 
  ائز على ما تقدم فثبت أن سائر اإلضافات ميتنع أن يكون موجودا فهو معدوم والتعليل بالعدم غري ج

  واجلواب ال نسلم أن اإلضافات أمور عدمية والتسلسل مدفوع الحتمال أن تكون اإلضافة إىل حملها لذاهتا 

  وأن سلمنا أهنا عدمية يف احلقيقة لكنها ثبوتية يف املعتقدات فيحسن جعلها علة لألحكام الشرعية 
  ذهنية ال تصلح للعلية واهللا أعلم وإن سلمنا كونه عدمية مطلقا ولكن ال نسلم أن األمور ال

  املسألة السادسة

  تعليل احلكم الشرعي جائز خالفا لبعضهم 
  لنا 

  أن الدوران يفيد ظن العلية فإذا حصل يف احلكم الشرعي 

  حصل ظن العلية 

  واحتج املانعون بأن قالوا الدوران ال يفيد ظن العلية فيما له صالحية

  يصلح أن يكون علة للحكم الشرعي العلة وال نسلم أن احلكم الشرعي 
  وبيانه بأمور 

أحدها أن احلكم الشرعي الذي فرض علة حيتمل كونه متقدما على احلكم الذي جعل معلوال وحيتمل كونه متأخرا 
  وحيتمل كونه مقارنا 

  وعلى تقدير التقدم مل يصلح للعلية وإال لزم ختلف احلكم عن علته 
  ة ألن املتأخر ال يكون علة للمتقدم وعلى تقدير التأخر مل يصلح للعلي

  وعلى تقدير املقارنة حيتمل أن تكون العلة هو وأن تكون غريه 

فإذن هو على التقديرات الثالثة ال يكون علة وعلى تقدير واحد يكون علة وال شك أن العربة يف الشرع بالغالب 
  ال بالنادر فوجب احلكم بأنه ليس بعلة 

ا باملعرف أو الداعي أو املؤثر فإن فسرناها باملعرف امتنع تعليل حكم األصل حبكم آخر وثانيها أن تفسري العلة إم



  ألن املعرف حلكم األصل هو النص ال غريه 
وأما الثاين والثالث فباطالن ألن من يقول باملؤثر والداعي يقول املؤثر والداعي جهات املفاسد واملصاحل فالقول بأن 

  ق لإلمجاع وهو باطل احلكم الشرعي مؤثر أو داع خر
وثالثها أن شرط العلة التقدم على املعلول وتقدم أحد احلكمني على اآلخر غري معلول فإذن شرط العلية جمهول فال 

  جيوز احلكم بالعلية 
ورابعها أن الشرع إذا أثبت حكمني يف صورة واحدة فليس ألحدمها مزية على اآلخر يف الوجود واالفتقار 

  ل أحدمها واملعلومية فليس جع

على لألخر أوىل من العكس فإما أن حنكم بكون كل واحدة منهما على لآلخر وهو حمال أو ال يكون واحد منهما 
  على لآلخر وهو املطلوب 

  واجلواب عن األول ال نسلم أن بتقدير التأخر ال يصلح للعلية ألن املراد من

  العلة املعرف واملتأخر جيوز كونه معرفا للمتقدم 
  اين أنا نفسر العلة املعرف وعن الث

  قوله احلكم حمل النص معرف بالنص ال بغريه 
  قلنا سبق اجلواب عنه يف مقدمة الباب الثاين 

  وعن الثالث ال نسلم أن التقدم شرط العلية على ما بيناه 
  وعن الرابع نقول قوله ليس جعله علة لآلخر بأوىل من العكس 

ناسبة من اجلانب اآلخر وإن سلمنا ذلك فنقول إنه جيوز كون كل واحد منهما على قلنا ال نسلم فإنه رمبا ال تتأتى امل
  لصاحبه مبعىن كون كل واحد منهما معرفا لصاحبه 

  فرع إذا جوزنا تعليل احلكم الشرعي باحلكم الشرعي فهل جيوز تعليل احلكم

  احلقيقي باحلكم الشرعي 
  الطالق وحيل النكاح فيكون حيا كاليد ومثاله أن نعلل إثبات احلياة يف الشعر بأنه حيرم 

  واحلق انه جائز ألن املراد من هذه العلة املعرف وال ميتنع أن جيعل احلكم الشرعي معرفا لألمر احلقيقي 

  املسألة السابعة

  جيوز التعليل باألوصاف العرفية وهي الشرف واخلسة 

  والكمال والنقصان ولكن بشرطني 
  عن غريه  أحدمها أن يكون مضبوطا متميزا



والثاين أن يكون مطردا ال خيتلف باختالف األوقات فإنه لو مل يكن كذلك جلاز أن ال يكون ذلك العرف حاصال يف 
  زمان الرسول صلى اهللا عليه و سلم وحينئذ ال جيوز التعليل به 

  املسألة الثامنة

  جيوز التعليل بالوصف املركب عند األكثرين وقال قوم ال جيوز 
  اسبة مع االقتران والدوران تفيد ظن العلية فيجب العمل به لنا أن املن

  احتج املنكرون بأمور ثالثة

  أحدها أن جواز التركيب يف العلة يوجب تطرق النقض إىل العلة العقلية والالزم حمال فامللزوم مثله 

  بيان املالزمة أن كل ماهية مركبة فان عدم كل واحد من أجزائها علة لعدم

  هية ألن كون املاهية علة صفة من صفات املاهية وحتقق الصفة يتوقف على حتقق املوصوف علية تلك املا
وإذا كانت كذلك كان عدم كل واحد من أجزاء املاهية علة تامة لعدم علية تلك املاهية فإذا عدم جزء من أجزائها 

لعدم علية تلك املاهية ألن ذلك فقد عدمت العلية فإذا عدم بعد ذلك جزء آخر مل يكن عدم هذا اجلزء الثاين علة 
قد حصل عند عدم اجلزء األول فال حيصل مرة أخرى بعدم اجلزء الثاين فقد حصل عدم جزء املاهية مع أنه مل يترتب 

  عليه عدم علية تلك 

 املاهية فقد وجد النقض يف العلة العقلية ألن كون عدم جزء املاهية علة لعدم علية املاهية أمر حقيقي سواء كانت
  علية الشيء عقلية أو وضعية 

فإن قلت فهذا يقتضى أن ال يكون يف الوجود ماهية مركبة ألن عدم كل واحد من أجزائها علة مستقلة لعدم تلك 
  املاهية ويعود احملال 

  قلت ليست املاهية أمرا وراء جمموع تلك األجزاء فلم يكن عدم أحد تلك األجزاء علة لعدم شيء آخر 
  ة فهى حكم زائد على ذات املاهية وعدمها معلل بعدم كل واحد من أجزاء املاهية فظهر الفرق وأما علية املاهي

  وثانيها أن كون الشيء علة لغريه صفة لذلك الشيء سواء حصلت له تلك الصفة بذاته أو باجلعل 
  فإذا كان املوصوف بالعلية أمرا مركبا فإما أن يقال حصلت 

  تلك األجزاء وهو حمال تلك الصفة بتمامها لكل واحد من 
  أما أوال فألنه يلزم الصفة الواحدة يف احملال الكثرية وهو حمال 

  وأما ثانيا فألنه يلزم كون كل واحد من تلك األجزاء علة تامة ألنه ال معىن لكون الشيء علة إال حصول العلية فيه 
أيضا حمال ألنه يقتضى انقسام الصفة  وإما أن يقال حصل يف كل واحد من أجزاء العلة جزء من تلك العلية وهذا

  العقلية حىت يكون للعلية نصف وثلث وربع وهو حمال 
  وثالثها أن كل واحد من تلك األجزاء مل يكن علة فعند انضمامها إما أن يكون قد حدث أمر مل يكن 

  أو ما كان كذلك 



  جمموعها فإن حدث أمر فاملقتضي حلدوث ذلك األمر أما كل واحد من تلك األجزاء أو 
فإن كان األول كان كل واحد من األجزاء مستقال بأقتضاء العلية فوجب كون كل واحد منها علة تامة وذلك 

  حمال 

وإن كان الثاين كان الكالم يف اقتضاء ذلك اجملموع لذلك األمر احلادث كالكالم يف اقتضاء ذلك اجملموع للعلية 
  لسل وهو حمال فيلزم أن يكون بواسطة حدوث شيء آخر ولزم التس

وإن قلنا إنه مل حيدث أمر مل يكن حاصال فتلك األجزاء حالة االجتماع كهى حالة االنفراد ولكنها حالة االنفراد ما 
  كانت علة فكذا عند االجتماع 

  واجلواب عن األول

  لة وهو ممنوع أن النقض إمنا يلزم لو جعلنا عدم جزء املاهية علة لعدم علية املاهية وهو بناء على كون العدم ع
  وعن الثاين 

  أن العلية ليست صفة ثبوتية وإال لزم التسلسل على ما قررناه 
وإذا مل تكن صفة ثبوتية امتنع القول بأهنا إما أن حتل كل واحد من األجزاء بتمامها أو تنقسم حبسب انقسام أجزاء 

  املاهية 

  ند اجتماعها يكون اجملموع عشرة فكذا هاهنا وعن الثالث أنه منقوض بكل واحد من العشرة فإنه ليس بعشرة وع

  فرعان

األول نقل الشيخ أبو إسحاق الشريازي رمحه اهللا عن بعضهم أنه قال ال جيوز أن تزيد األوصاف على سبعة وهذا 
  احلصر ال أعرف له حجة 

ن حد الشرط الثاين يف الفرق بني جزء العلة وحملها وشرط ذات العلة وشرط عليتها وقبل اخلوض فيه ال بد م
  وذكروا فيه وجهني 

  األول أنه الذي يلزم من عدمه عدم احلكم وال يكون جزءا من العلة 
  والثاين أنه الذي يلزم من عدمه مفسدة دافعة لوجود احلكم 

  إذا عرفت ذلك فمن الناس من أنكر هذا الفرق ومنهم املثبتون للطرد واملنكرون لتخصيص العلة 
لشرعية ما يكون معرفا للحكم وهو إمنا يكون معرفا للحكم عند اجتماع كل القيود من واحتجوا عليه بأن العلة ا

  الشرط واإلضافة إىل األهل واحملل فيكون كل واحد من هذه القيود جزءا من املعرف للحكم فيكون جزءا من العلة 
  بلى ال ننكر ألن بعض هذه القيود أقوى يف الوجود من بعض 

مث له صفة وهي إضافته إىل القاتل وإىل املقتول وذات القتل أقوى يف الوجود من هذه  فإن القتل له ذات وحقيقة
  اإلضافات الحتياجها إليه يف الوجود 

وقد يكون بعض تلك القيود مناسبا دون البعض أو يكون بعضها أقوى يف املناسبة من بعض ولكن مع تسليم هذا 



  املقام فاملعترب يف تعريف احلكم هو اجملموع 
  ينئذ ال يبقى بني جزء العلة وبني شرطها فرق وح

وفائدة هذا البحث أنه إذا صدر بعض تلك األجزاء عن إنسان وصدر الثاين عن إنسان آخر فإن كانت تلك 
األجزاء متساوية يف القوة و املناسبة اشتراكا وإال نسب الفعل إىل فاعل اجلزء األقوى وهذه الفائدة حاصلة سواء 

  ة أو شرطها مسيناها جزء العل
  ومن الناس من سلم الفرق وزعم أن العلة إمنا تعرف عليتها بالنص أو باالستنباط 

فإن كان األول فالقدر الذي دل النص على كونه مناطا للحكم هو العلة وسائر القيود اليت عرف اعتبارها بدالئل 
  منفصلة جنعلها شرائط 

ي يكون معتربا يف حتقق املناسبة وال يكون كافيا فيها هو جزء وإن كان الثاين فالذي يكون مناسبا هو العلة والذ
  العلة والذي ال يكون مناسبا وال جزءا منه فهو الشرط 

  هذا إذا عرفنا علية الوصف باملناسبة 
  أما إذا عرفناها بسائر الطرق مل يتجه هذا الفرق 

  املسألة التاسعة

حترمي اخلمر بأن العرب مسته مخرا فإنا نعلم بالضرورة أن جمرد هذا اتفقوا على أنه ال جيوز التعليل باالسم مثل تعليل 
  اللفظ ال أثر له 

  فإن أريد به تعليله مبسمى هذا االسم من كونه خمامرا للعقل فذلك يكون تعليال بالوصف ال باالسم 

  املسألة العاشرة

املتكلمني وقال أبو حنيفة وأصحابه ال  مذهب الشافعي رضى اهللا عنه أن جيوز التعليل بالعلة القاصرة وهو قول أكثر
  جيوز ووافقونا يف العلة املنصوصة 

لنا أن صحة تعدية العلة إىل الفرع موقوفة على صحتها يف نفسها فلو توقفت صحتها يف نفسها على صحة تعديتها 
  إىل الفرع لزم الدور 

  مل تكن وإذا مل تتوقف على ذلك فقد صحت العلة يف نفسها سواء كانت متعدية أو 
فإن قيل مل ال جيوز أن يقال إن صحتها يف نفسها ال تتوقف على صحة تعديتها بل على صحة وجودها يف غري األصل 

  وحينئذ ينقطع الدور 
  سلمنا ذلك ولكن وجد هاهنا ما يدل على فساد العلة القاصرة وهو من وجوه 

  بثا وهو على احلكيم غري جائز األول أن العلة القاصرة ال فائدة فيها وما ال فائدة فيه كان ع
وإمنا قلنا إنه ال فائدة فيها ألن الفائدة من العلة التوسل هبا إىل معرفة احلكم وهذه الفائدة مفقودة هاهنا ألنه ال ميكن 

  يف القاصرة أن يتوسل هبا إىل معرفة احلكم يف األصل ألن ذلك معلوم يف النص وال ميكن التوسل هبا إىل معرفة 



غري األصل ألن ذلك إمنا ميكن أن لو وجد ذلك الوصف يف غري األصل فإذا مل يوجد امتنع حصول تلك احلكم يف 
  الفائدة 

  وإمنا قلنا إن ماال فائدة فيه عبث وإن العبث غري جائز فذلك لإلمجاع 
يغىن من احلق شيئا  الثاين الدليل ينفي القول بالعلة املظنونة ألنه اتباع الظن وهو غري جائز لقوله تعاىل إن الظن ال

ترك العمل به يف العلة املعتدية ألن فيها فائدة وهى التوسل هبا إىل معرفة احلكم يف غري حمل النص وهذه الفائدة 
  مفقودة يف القاصرة فوجب بقاؤها يف األصل 

حكام فال الثالث العلة الشرعية أمارة فالبد وأن تكون كاشفة عن شيء والعلة القاصرة ال تكشف عن شيء من األ
  تكون أمارة فال تكون علة 

  واجلواب قوله مل ال جيوز أن يقال صحة كوهنا علة موقوفة على صحة وجودها يف

  غري ذلك احملل 
  قلنا ألن احلاصل يف حمل آخر ال يكون هو بعينه الستحالة حلول الشيء الواحد يف حملني بل يكون مثله 

ت عند حلول مثله يف حمل آخر يكون ممكن احلصول له عند وإذا كان كذلك فنقول كل ما حيصل له من الصفا
  عدم حلول مثله يف حمل آخر ألن حكم الشيء حكم مثله فإذا أمكن 

  حصول كل تلك األمور فبتقدير حتقق ذلك وجب أن تكون علة ألن تلك العلية ما حصلت إال بسبب تلك األمور 
  وأما املعارضة األوىل وهى أنه ال فائدة فيها 

   نسلم قلنا ال
  قوله الفائدة أن يتوسل هبا إىل معرفة احلكم 

  قلنا نسلم أن معرفة احلكم فائدة لكن ال نسلم أنه ال فائدة إال هى فما الداللة على هذا احلصر 

  مث إنا نبني فائدتني أخريني

ىل قبول األوىل أن نعرف أن احلكم الشرعي مطابق لوجه احلكمة واملصلحة وهذه فائدة معتربة ألن النفوس إ
  األحكام املطابقة للحكم واملصاحل أميل وعن قبول التحكم الصرف والتعبد احملض أبعد 

الثانية أنه ال فائدة أكثر من العلم بالشيء ألنا إذا علمنا احلكم مث اطلعنا على علته صرنا عاملني أو ظانني مبا كنا 
  غافلني عنه وذلك حمبوب القلوب 

  يه مصلحة وال ميتنع أيضا أن يكون لنا ف
  سلمنا أنه ال بد وأن يتوسل بالعلة إىل معرفة احلكم لكن يف جانب الثبوت أو يف جانب العدم 

  األول ممنوع 
  والثاين مسلم وهاهنا أمكن التوسل به إىل عدم احلكم 

  بيانه أنه إذا غلب على ظننا كون حكم األصل معلال بعلة قاصرة امتنعنا من



   الفرع القياس عليه فال يثبت احلكم يف
فإن قلت يكفى يف االمتناع من القياس أن ال جند علة متعدية فإما التعليل بالعلة القاصرة فال حاجة إليه يف االمتناع 

  من القياس 
  قلت جيوز أن يوجد يف األصل وصف متعد مناسب لذلك 

  فكان جيب التعليل به  احلكم فلو مل جيز التعليل بالعلة القاصرة لبقى ذلك الوصف املتعدى خاليا عن املعارض
  وحينئذ كان يلزم ثبوت احلكم يف الفرع 

  أما لو جاز التعليل بالوصف القاصر صار معارضا لذلك الوصف املتعدى وحينئذ ال يثبت القياس وميتنع احلكم 
لب هلا يكون سلمنا أنه ال فائدة فيها فلم قلتم إهنا تكون باطلة فإنه ال ميتنع كوهنا علة مؤثرة يف احلكم مع أن الطا

  طالبا ملا ال ينتفع به حني يتشاغل بطلب ما هو مستغن عنه 
  سلمنا أن ماال فائدة فيه ال جيوز إثباته ولكن ال جيوز ذلك قبل أن يعلم أنه ال فائدة فيه أو بعد أن يعلم ذلك 

ه عن ذلك الطلب وبعد وهاهنا املستنبط للعلة حال طلبه هلا ال يعلم أن تلك العلة متعدية أو قاصرة فال ميكن منع
  وقوفه على العلة القاصرة ال ميكن منعه عن معرفتها ألن ذلك خارج عن وسعه 

  سلمنا كل ما ذكروه ولكنه منقوص بالتنصيص على العلة القاصرة فإن كل ما ذكروه حاصل فيها مع جوازها 
  قوله الدليل ينفى القول بالعلة املظنونة 

  اجلواب عنه يف مسألة إثبات القياس قلنا ال نسلم والتمسك باآلية سبق 
وأيضا قد بينا أن العلة املتعدية كما أهنا وسيلة إثبات احلكم فالعلة القاصرة وسيلة إىل نفى احلكم فوجب كون 

  القاصرة صحيحة ألهنا على وفق النايف واملتعدية على خالفها 
  قوله هذه األمارة ال تكشف عن حكمة 

  ع من استعمال القياس قلنا ال نسلم بل تكشف عن املن
  سلمناه لكنه يكشف عن حكمة احلكم 

  سلمناه لكنه منقوض بالعلة القاصرة املنصوصة 

  فرع اختلفوا يف أن احلكم يف مورد النص ثابت بالنص أو بعلة

  النص 
م وأصحابنا فقالت احلنفية ال ميكن ثبوته بالعلة ألن احلكم معلوم والعلة مظنونة واملظنون ال يكون طريقا إىل املعلو

  جوزوه 
واخلالف فيه لفظى ألنا نعىن بالعلة هاهنا أمرا مناسبا يغلب على الظن أن الشرع أثبت احلكم ألجله وذلك مما ال 

  ميكن إنكاره 

  املسألة احلادية عشرة

  ي يف احلق أنه ال جيوز التعليل بالصفات املقدرة خالفا لبعض الفقهاء العصريني مثاله قوهلم امللك معىن مقدر شرع



احملل أثره إطالق التصرفات ورمبا قالوا امللك احلادث يستدعى سببا حادثا وذلك هو قوله بعت واشتريت وهاتان 
الكلمتان مركبتان من احلروف املتوالية وكل واحد من تلك احلرف ال يوجد عند وجود احلرف اآلخر فإذن ليس 

و أن الشارع قدر بقاء تلك احلروف إىل حني حدوث هلاتني الكلمتني وجود حقيقي لكن هلما وجودا تقديريا وه
  امللك ضرورة أنه ال بد من وجود السبب حال حصول املسبب 

  وقد يذكرون هذا التقدير يف جانب األثر فيقولون إن من عليه الدين يكون ذلك الدين مقدرا يف ذمته 
جرد تعلق خطاب الشرع على ما هو واعلم إن هذا الكالم من جنس اخلرافات ألن الوجوب إما أن يكون مفسرا مب

  مذهبنا 

  أو يكون الفعل يف نفسه حبيث يكون لإلحالل به مدخل يف استحقاق الذم على ما هو قول املعتزلة 
فإن كان األول مل يكن لتعلق اخلطاب حاجة إىل معىن حمدث يكون علة له ألن ذلك التعلق قدمي أزىل فكيف يكون 

  معلال باحملدث 
  فاملؤثر يف احلكم جهات املصلحة واملفسدة فال حاجة فيه إىل بقاء احلروف  وإن كان الثاين

وأيضا فاملقدر جيب أن يكون على وفق الواقع واحلروف لو وجدت جمتمعة خلرجت عن أن تكون كالما فلو قدر 
  الشرع بقاء احلروف اليت حصل منها قوله بعت واشتريت مل حيصل عند اجتماعها هذا الكالم 

ر املال يف الذمة فهو ساقط جدا بل ال معىن له إال أن الشرع مكنه إما يف احلال أو يف االستقبال من أن وأما تقدي
  يطالبه بذلك القدر من املال فهذا معقول شرعا وعرفا 

  فأما التقدير يف الذمة فهو من الترهات اليت ال حاجة يف العقل والشرع إليها 

  املسألة الثانية عشر هاهنا أحباث

  ل العلة قد يكون هلا حكم واحد وهو ظاهر األو
  وقد يكون حكمها أكثر من واحد وتلك األحكام إما أن تكون متماثلة أو خمتلفة غري متضادة أو خمتلفة متضادة 

  فاألول إما أن يكون يف ذات واحدة أو يف ذاتني واألول حمال المتناع اجتماع املثلني 
  زيد وعمرو فإنه يوجب القصاص على كل واحد منهما  والثاين جائز وهو كالقتل الذي حصل بفعل

وأما الثاين وهو أن توجب أحكاما خمتلفة غري متضادة فهو جائز كتحرمي اإلحرام ومس املصحف والصوم والصالة 
  باحليض 

  وأما الثالث وهو أن توجب العلة أحكاما متضادة فال خيلو أما أن يتوقف إجياهبا هلا على شرط أو ال يتوقف 
  كان األول فالشرطان إما أن ال جيوز اجتماعهما أو جيوز  فإن

  فإن مل جيز جاز أن تكون العلة موجبة حلكمني متضادين عند حصول شرطني ال جيتمعان 
وإن كان جيوز اجتماعهما فهو حمال ألهنما إذا اجتمعا مل تكن العلة باقتضاء أحدمها أوىل من اقتضاء اآلخر فوجب أن 

  حمال  تقتضيهما مجيعا وهو
  أو ال تقتضى واحدا منهما وحينئذ خترج العلة عن أن تكون علة 

  وهبذا البيان يظهر أيضا أنه ال جيوز أن يتوقف اقتضاء العلة معلوليها املتضادين على شرط 



  الثاين من شرط العلة اختصاصها مبن له احلكم وإال مل يكن اقتضاء حصول احلكم لشيء أوىل من اقتضائه لغريه 
أن اقتضاءها معلوهلا قد يكون موقوفا على شرط مثل الزنا فإنه ال يوجب الرجم إال بشرط اإلحصان وقد ال  الثالث

  يكون وهو ظاهر 
  الرابع العلة قد تكون علة إلثبات احلكم يف االبتداء كالعدة يف منع احلل 

  وقد تكون علة يف االبتداء واالنتهاء كالرضاع يف إبطال النكاح 

  قوية على الدفع ال على الرفع مثل العدة والردة فإهنما يدفعان النكاح ويرفعانه  وقد تكون العلة
  وقد تكون قوية عليهما معا 

  املسألة الثالثة عشر

  قد يستدل بذات العلة على احلكم وقد يستدل بعلية العلة على احلكم 
  فاألول مثل أن يقال قتل عمد عدوان فيكون موجبا للقصاص 

  لقتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص وقد وجد فيجب القصاص والثاين أن يقال ا
  فاألول صحيح 

والثاين باطل ألنه ال فرق بني ماهية القتل وبني كونه سببا للقصاص فإنه قد يفهم كونه قتال مع الذهول عن السببية 
  وقد تفهم السببية مع الذهول عن كونه قتال 

وقف ثبوهتا على ثبوت كل واحد من املضافني فدعوى كون القتل سببا والسببية أمر إضايف واألمور اإلضافية يت
  لوجوب القصاص 

يتوقف على ثبوت القتل وثبوت وجوب القصاص ألن قولنا هذا سبب لذلك يستدعى حتقق هذا وحتقق ذاك حىت 
  حيكم على هذا بأنه سبب لذاك 

ثبوت احلكم من ذكر السببية لزم الدور وإنه  وإذا كانت دعوى السببية متوقفة على ثبوت احلكم أوال فلو استفدنا
  حمال فعلمنا أنه ال ميكن االستدالل بعلية الوصف وسببيته على ثبوت احلكم 

  املسألة الرابعة عشر

  تعليل احلكم العدمي بالوصف الوجودى ال يتوقف على بيان ثبوت املقتضى لذلك احلكم 
  ا أنكرناه وهذه املسألة من تفاريع جواز ختصيص العلة فإنا إذ

  امتنع اجلمع بني املقتضي واملانع 
  أما إذا جوزناه جاء هذا البحث 

  واحلق أنه غري معترب لدليلني 
األول أن الوصف الوجودى إذا كان مناسبا للحكم العدمي أو كان دائرا معه وجودا وعدما حصل ظن أن ذلك 

  الوصف علة لذلك العدم والظن حجة 



انع معاندة ومضادة والشيء ال يتقوى بضده بل يضعف به وإذا جاز التعليل باملانع حال والثاين أن بني املقتضى وامل
  ضعفه فألن جيوز ذلك حال قوته وهو حال عدم املقتضى كان أوىل 

  واحتج املخالفو بأمور

  أحدها أنا إذا عللنا انتفاء احلكم باملانع فاملعلل إما عدم مستمر أو عدم متجدد 

املستمر كان حاصال قبل حصول هذا املانع بل قبل الشرع واحلاصل قبل ميتنع تعليله  واألول باطل ألن العدم
  باحلاصل بعد 

والثاين تسليم املقصود ألن عدم احلكم ال حيصل فيه التجدد إال إذا امتنع من الدخول يف الوجود بعد أن كان 
  بعرضية الدخول يف الوجود وذلك ال يتحقق إال عند قيام املقتضي 

  ا أن انتفاء احلكم النتفاء املقتضى أظهر عند العقل من انتفائه حلصول املانع وثانيه
  وإذا كان كذلك فإما أن يكون ظن حتقق انتفاء املقتضى مثل ظن حتقيق وجود املانع أو أقوى منه أو أضعف منه 

استويا يف الظن واختص فان كان األول امتنع تعليل عدم احلكم بوجود املانع ألن عدم املقتضى ووجود املانع ملا 
عدم املقتضى مبزية وهى أن ظن اسناد عدم احلكم إليه أقوى من ظن إسناده إىل وجود املانع كان ظن تعليل عدم 

احلكم بعدم املقتضي أقوى من تعليله بوجود املانع واألقوى راجح فيلزم أن ال جيوز تعليل عدم احلكم باملانع وإما أن 
  كان ظن عدم املقتضى 

  التقدير املذكور أظهر أظهر ف
وأما إن كان ظن عدم املقتضى مرجوحا بالنسبة إىل وجود املانع فظن العدم إمنا يكون مرجوحا لو كان ظن الوجود 

  راجحا وذلك يدل على أن التعليل باملانع يتوقف على رجحان وجود املقتضى وهو املطلوب 
  فا فيتوقف عليه شرعا وثالثها أن التعليل باملانع يتوقف على بيان املقتضى عر

أما األول فألن من قال الطري إمنا ال يطري ألن القفص مينعه فهذا التعليل موقوف على العلم بكون الطري حيا قادرا 
فإن بتقدير موت الطري ميتنع تعليل عدم الطريان بالقفص وكذا من علل عدم حضور زيد يف السوق حبضور غرمي له 

  هناك البد 

  ادرا على احلضور وإال ملا صح ذلك التعليل عرفا أن يبني أنه كان ق
وأما الثاين فلقوله عليه الصالة و السالم ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن وما رآه املسلمون قبيحا فهو 

  عند اهللا قبيح 
ود املانع ألن ورابعها أن عدم املقتضى مستلزم لعدم احلكم فلو حصل عدم املقتضى المتنع إسناد ذلك العدم إىل وج

  حتصيل احلاصل حمال فثبت أنه ال بد من بيان وجود املقتضي 

  واجلواب عن األول



  أن العلة الشرعية معرفة واملعرف جيوز تأخريه عن املعرف 
  قوله إمنا يصري احلكم شرعيا إذا كان حبيث لو سكت الشرع ملا ثبت 

  رف إال من قبل الشرع وذلك حاصل بدون ما قلتموه قلنا حنن ال نعىن بكون هذا االنتفاء شرعيا إال أنه مل يع
  وعن الثاين أن جمرد النظر إىل وجود املانع يقتضى ظن عدم احلكم بدون االلتفات إىل األقسام الثالثة اليت ذكرمتوها 

رى وعن الثالث أنا ال نسلم أن ظن إسناد عدم احلكم إىل وجود املانع يتوقف على العلم بوجود املقتضى عرفا أال ت
  أنا إذا علمنا وجود سبع يف الطريق فهذا القدر يكفى يف حصول ظن أنه ال 

حيضر وإن كان ال خيطر ببالنا يف ذلك الوقت سالمة أعضائه بل جنعل ذلك القدر دليال لنا ابتداءا فنقول جمرد النظر 
  إىل املانع يفيد ظن عدم احلكم احلكم عرفا فليفده شرعا للحديث 

  ف الدالئل واملعرفات على الشيء الواحد ال نسلم أنه خالف األصل وعن الرابع أن تراد

  فرع لو سلمنا أن التعليل باملانع يتوقف على وجود املقتضى لكن ال حاجة إىل

ذكر دليل منفصل على وجود املقتضى بل يكفي أن يقال إما أن ال يكون املقتضى موجودا يف الفرع وحينئذ يلزم 
  عدم احلكم يف الفرع 

حصل املقتضى يف الفرع لكنه إمنا ثبت فيه حتصيال ملصلحته ودفعا حلاجته وهذا املعىن قائم يف األصل فيلزم  أو قد
  ثبوت املقتضى يف األصل 

  وإذا ثبت ذلك فقد صح جواز تعليل عدم احلكم فيه باملانع 

  املسألة اخلامسة عشر

  تفقا عليه قال بعضهم وجود الوصف الذي جيعل علة يف األصل البد وأن يكون م

وهذا ضعيف ألنه ملا أمكن إثباته بالدليل حصل الغرض بل احلق أن ذلك قد يكون معلوما بالضرورة وقد يكون 
  معلوما بالربهان اليقيىن وقد يكون معلوما باألمارة الظنية وهذا آخر الكالم يف العلة 

  بوابالقسم الثالث يف املباحث املتعلقة باحلكم واألصل والفرع وفيه ثالثة أ
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األصول: كتاب  علم    احملصول يف 
لرازي: املؤلف  ا احلسني  بن  عمر  بن   حممد 

  الباب األول يف مباحث احلكم وفيه مسائل

  املسألة األوىل 
  اتفق أكثر املتكلمني على صحة القياس يف العقليات ومنه نوع يسمونه إحلاق الغائب بالشاهد 

والشرط والدليل أما اجلمع بالعلة فكقول أصحابنا إذا كانت  قالوا والبد من جامع عقلى واجلامع أربعة العلة واحلد
  العاملية شاهدا فيمن له العلم معللة بالعلم وجب أن يكون كذلك غائبا 

  وأما اجلمع باحلد فكقول القائل حد العامل شاهدا من له العلم فيجب طرد احلد غائبا 

  لك غائبا وأما اجلمع بالشرط فكقولنا العلم مشروط باحلياة شاهدا فكذ
  وأما اجلمع بالدليل فكقولنا التخصيص واألحكام يدالن على العلم واإلرادة شاهدا فكذلك غائبا 

  واعلم أنه ملا كان اجلمع بالعلة أقوى الوجوه وجب علينا أن نتكلم فيه فنقول اعتماد القياس على مقدمتني 
  إحدامها أن احلكم ثبت يف األصل لعلة كذا 

  علة حاصلة بتمامها يف الصورة اآلخرى وثانيتهما أن تلك ال
  فهاتان املقدمتان إن حصل العلم هبما حصل العلم بثبوت احلكم يف الفرع 

  وإن حصل الظن هبما حصل الظن بثبوت احلكم يف الفرع 
ثر وإمنا قلنا إنه يلزم من حصول العلم بتينك املقدمتني حصول العلم بالنتيجة وذلك ألنه إذا ثبت أن ذلك املعىن مؤ

يف ذلك احلكم مث ثبت ذلك املعىن يف صورة أخرى فنقول كون ذلك املعىن مؤثرا يف ذلك احلكم يف تلك الصورة 
  إما أن يعترب يف تلك املؤثرية كونه حاصال يف تلك الصورة أو كونه غري حاصل يف هذه الصورة 

  وأما أن ال يعترب فيها ذلك 
  ة ألن مرادنا من متام العلة كل ما البد منه يف املؤثرية فإن كان األول مل يكن ذلك املعىن امتام العل

فإذا كان ال بد من قيد كون املعىن هناك أو قيد كونه ليس هناك فذاك املعىن ليس وحده متام العلة على التفسري 
  الذي ذكرناه 

أنه مل خيتلف حاله وإن كان الثاين فتمام املؤثر حصل يف األصل مستلزما للحكم ويف الفرع غري مستلزم للحكم مع 
ألبتة يف الصورتني ال حبسب زوال شيء عنه وال حبسب انضمام شيء إليه فيلزم حينئذ ترجح أحد طريف املمكن 

  املساوى على اآلخر من غري مرجح وهو حمال 
  فثبت هبذا الربهان الباهر أنه يلزم من العلم بتينك املقدمني حصول العلم بثبوت احلكم يف الفرع 

  ذا ظهر أن بتقدير حصول هاتني املقدمتني يف العقليات كان القياس حجة فيها وإذا ثبت ه

  فإن قلت حاصل الكالم فيما ذكرته هو االستدالل حبصول العلة على حصول املعلول وليس هو بقياس 
احلكم  قلت بل هذا هو القياس فإنا إذا رأينا احلكم حاصال يف صورة معية مث قامت الداللة على أن املؤثر يف ذلك



هو الوصف الفالىن مث قامت الداللة على أن ذلك الوصف حاصل يف هذه الصورة الثانية لزم القطع حبصول احلكم 
  يف الصورة الثانية 

بل حتصيل اليقني هباتني املقدمتني أمر صعب وذلك ألنا وإن بينا أن احلاصل يف الفرع مثل احلاصل يف األصل فاملثالن 
 واهلوية وإال فهذا عني ذاك وذاك عني هذا فيكون كل واحد منهما عني اآلخر فاالثنان واحد البد وأن يتغايرا بالتعني

  هذا خلف 
وإذا حصل التغاير بالتعني واهلوية فلعل ذلك التعني يف أحد اجلانبني جزء العلة أو شرط العلية ويف اجلانب اآلخر 

  يكون مانعا من العلية ومع هذا االحتمال ال حيصل القطع 

  لم أن للمتكلمني طرقا يف تعيني العلةوأع

  أحدها 
  التقسيم الذي ال يكون منحصرا 

  فإذا قيل هلم مل ال جيوز وجود قسم آخر 
قالوا اجتهدنا يف طلبه فما وجدناه وعدم الوجدان بعد االستقصاء يف الطلب يدل على عدم الوجود كاملبصر إذا 

  هار فلم جيد قطع بالعدم طلب شيئا يف الدار ونظر إىل مجيع جوانبها يف الن
وهذا ضعيف إذ رب موجود ما عرفناه بعد الطلب والقياس على نظر العني قياس من غري جامع وبتقدير ذكر اجلامع 

  فهو إثبات القياس بالقياس وهو باطل 

  وثانيها الدوران اخلارجى وقد تقدم بيان أنه ال يفيد الظن فضال عن اليقني 
هلم مىت عرفنا كون التكليف أمرا باحملال عرفنا قبحه وإن مل نعرف شيئا آخر ومىت مل وثالثها الدوران الذهىن كقو

  نعرف كونه أمرا باحملال مل نعرف قبحه وإن عرفنا سائر صفاته 
  فإذن العلم بالقبح دائر مع العلم بكونه أمرا بالتكليف باحملال يف الذهن 

  ح هو نفس كونه أمرا بالتكليف فهذا الدوران الذهىن يفيد اجلزم بأن املؤثر يف القب
  فنقول كالمكم يشتمل على أمرين 

  أحدمها أنه ملا لزم من العلم بكونه أمرا باحملال العلم بقبحه لزم أن يكون كونه أمرا باحملال علة لقبحه 
  والثاين أنه ملا مل يلزم من العلم بسائر صفاته العلم بكونه قبيحا وجب 

نه قبيحا وأنتم منازعون يف هذين املقامني فال بد من الداللة عليهما فإن العلم هبما أن ال يكون سائر صفاته علة لكو
ليس من العلوم الضرورية كالعلم بأن الواحد نصف االثنني وما رأيت أحدا من املتكلمني ذكر يف تقرير هذين 

  املقامني شيئا 
أبا علمنا كون هذا الشخص اآلخر أبنا على أن األول منقوض جبميع اإلضافات فإنا مىت علمنا كون هذا الشخص 

وكذا بالعكس مع أنه يستحيل أن يكون كون هذا أبا لذاك علة لكون ذلك أبنا هلذا ألن املضافني معا والعلة قبل 
  املعلول واملع ال يكون قبل 

بيحا إال إذا عرفنا وأما الثاين فألنه ال ميكن القطع بأنا إذا عرفنا سائر صفاته فإنه ال حيصل العلم عند ذلك بكونه ق
كل صفة فكيف ميكننا أن نقطع بأنا عرفنا كل صفاته فإنا إذا جوزنا أن يكون من الصفات ما مل نعرفه جوزنا يف 



  بعض تلك الصفات اليت مل نعرفها أن جيب عند العلم به العلم بكونه قبيحا ومع هذا التجويز ال تتم هذه املقدمة 
  الصفات العلم بكونه قبيحا  سلمنا أنه ال يلزم من العلم بسائر

  فلم يدل هذا القدر على أن سائر الصفات ال جيوز أن تكون مؤثرة يف القبح 
  واعلم أن الكالم يف تقرير هاتني املقدمتني مأخوذ من الفالسفة فإهنم زعموا أن العلم بالعلة علة للعلم باملعلول 

  القبح فعلى هذا كل ما كان علة للقبح يلزم من العلم به العلم ب
وزعموا أن العلم اليقيىن بوجود املعلول ال حيصل إال من العلم بعلته فلما لزم اجلزم بالقبح عند العلم بكونه أمرا 

بالتكليف باحملال علمنا أن علة القبح ذلك ولكنا قد نقلنا يف كتبنا الكالمية دالئلهم على هاتني املقدمتني وبينا 
  وباهللا التوفيق ضعفهما وسقوطهما فال نعيدمها هاهنا 

  املسألة الثانية

  احلق جواز القياس يف اللغات وهو قول ابن سريج منا 
  ونقل ابن جىن يف اخلصائص أنه قول أكثر علماء العربية كاملازين وأيب علي الفارسي 

  وأما أكثر أصحابنا ومجهور احلنفية فينكرونه 

  لنا وجوه

الشدة الطارئة فإذا حصلت تلك الشدة مسيت مخرا فإذا زالت  األول أنا رأينا أن عصر العنب ال يسمى مخرا قبل
  الشدة مرة أخرى زال االسم والدوران يفيد ظن العلية فيحصل ظن أن العلة لذلك االسم هو الشدة 

مث رأينا الشدة حاصلة يف النبيذ فيحصل ظن أن علة هذا االسم حاصلة يف النبيذ ويلزم من ظن حصول علة االسم 
  ظن 

م فإذا حصل ظن أنه مسمى باخلمر وعلمنا أو ظننا أن اخلمر حرام حصل ظن أن النبيذ حرام والظن حصول االس
  حجة فوجب احلكم حبرمة النبيذ 

فإن قيل الدوران إمنا يفيد ظن العلية فيما حيتمل العلية وهاهنا مل يوجد االحتمال ألنه ليس من بني شيء من األلفاظ 
تحال أن يكون شيء من املعاين داعيا للواضع إىل تسميته بذلك االسم وإذا مل وشيء من املعاين مناسبة أصال فأس

  يوجد احتمال العلية هاهنا مل يكن الدوران هاهنا مفيدا لظن العلية 
سلمنا أنه حصل ظن العلية ولكن إمنا يلزم من حصول العلة يف الفرع حصول ذلك احلكم إذا اثبت أن تلك العلة 

رع جعلها علة أال آخر أنه لو قال أعتقت غامنا لسواده فإذا كان له عبد آخر أسود مل يعتق إمنا صارت علة ألن الشا
عليه ألن ما جيعله اإلنسان علة حلكم ال جيب أن يتفرع عليه احلكم أينما وجد فكذا هاهنا ال يلزم من كون الشدة 

  االسم هو اهللا تعاىل  علة لذلك االسم حصول ذلك االسم أينما حصلت الشدة إال إذا عرفنا أن واضع

  واجلواب عن األول أنه ال ميكن جعل املعىن علة لالسم إذا فسرنا العلة



بالداعي أو املؤثر أما إذا فسرنا باملعرف فال ميتنع كما أن اهللا تعاىل جعل الدلوك علة لوجوب الصالة ال مبعىن كون 
  ا هاهنا الدلوك مؤثرا أو داعيا بل مبعىن أن اهللا تعاىل جعله معرفا فكذ

  وعن الثاين أنا بينا أن اللغات توقيفية 
الثاين وهو الذي أعتمد عليه املازين وأبو علي الفارس رمحهما اهللا أنه ال خالف بني أهل اللغة أن كل فاعل رفع وكل 
مفعول نصب وكذلك القول يف مجيع وجوه اإلعراب وأن كل ضرب منها اختص بأمر انفرد به ومل يثبت ذلك إال 

  ألهنم ملا وصفوا  قياسا

  بعض الفاعلني به واستمروا على ذلك علم أنه ارتفع الفاعل لكونه فاعال وانتصب املفعول لكونه مفعوال 
  فإن قلت كيف يصح ذلك وقد وجد املفعول غري منتصب وكذا الفاعل قد ال يرتفع لعارض 

  العلة  قلت ختلف احلكم عن العلة ملانع ال يقدح يف العلية عند من يقول بتخصيص
  ومن ال يقول به جيعل هذا القيد العدمي جزءا من العلة 

الثالث وهو أن أهل العربية أمجعوا على أن ما مل يسم فاعله إمنا ارتفع لكونه شبيها بالفاعل يف إسناد الفعل إليه ومل 
كذا فوجب أن يشبهه  تزل فرق النحاة من الكوفيتني والبصريني يعللون يف األحكام اإلعرابية بأن هذا يشبه ذاك يف

  يف اإلعراب وإمجاع أهل اللغة يف املباحث اللغوية حجة 
الرابع أن نتمسك بعموم قوله تعاىل فاعتربوا فإنه يتناول كل األقيسة واعتمادهم يف الفرق على أن املعاين ال تناسب 

  بها لكنا قد بينا سقوط هذا الفرق األلفاظ فأمتنع جعل املعىن علة لالسم خبالف األحكام الشرعية فان املعاين قد تناس

  واحتج املخالف بأمور

  أحدها 
  قوله تعاىل وعلم آدم االمساء كلها دلت اآلية على أهنا بأسرها 

  توقيفية فيمتنع يف شيء منها أن يثبت بالقياس 
  وثانيها 

قال قيسوا فإنه ال جيوز أن أهل اللغة لو صرحوا وقالوا قيسوا مل جيز القياس كما إذا قال أعتقت غامنا لسواده مث 
  القياس فإذا مل جيز القياس عند التصريح باألمر 

  بالقياس فألن ال جيوز ذلك مع أنه مل ينقل عن أهل اللغة نص يف ذلك كان أوىل 
وثالثها أن القياس إمنا جيوز عند تعليل احلكم يف األصل وتعليل األمساء غري جائز ألنه ال مناسبة بني شيء من األمساء 

   شيء من املسميات وإذا مل يصح التعليل مل يصح القياس ألبتة وبني
ورابعها أن وضع اللغات ينايف جواز القياس فإهنم مسوا الفرس األسود أدهم ومل يسموا احلمار بن األسود به ومسوا 
ب الفرس األبيض أشهب ومل يسموا احلمار األبيض به ومسوا صوت الفرس صهيال صوت احلمار هنيقا صوت الكل

  نباحا 
وأيضا القارورة إمنا مسيت هبذا االسم ألجل االستقرار مث إن ذلك املعىن حاصل يف احلياض واألهنار مع أهنا ال تسمى 



  بذلك 
  واخلمر إمنا مسيت هبذا االسم ملخامرهتا العقل مث املخامرة حاصلة يف األفيون وغريه وال يسمى مخرا 

  واجلواب عن األول

  عاىل علم آدم األمساء كلها توقيفا فيجوز أن يكون علم البعض توقيفا والبعض تنبيها بالقياس أنه ليس يف اآلية أنه ت
  وألنه جيوز أن يدرك آدم علمها توقيفا وحنن نعلمها قياسا كما أن جهات القبلة قد تدرك حسا وقد تدرك اجتهادا 

القياس أال ترى أن مجيع كتب النحو والتصريف  وعن الثاين أنا ندعى أنه نقل إلينا بالتواتر عن أهل اللغة أهنم جوزوا
واالشتقاق مملوءة من األقيسة وأمجعت األمة على وجوب األخذ بتلك األقيسة فإنه ال نزاع أنه ال ميكن تفسري 

  القرآن واألخبار إال بتلك القوانني فكان ذلك إمجاعا معلوما بالتواتر 
   بالداعي وال املناسب وحينئذ ال يقدح عدم املناسبة فيه وعن الثالث ما قد بينا أنا نفسر العلة باملعرف ال

  وعن الرابع أن أقصى ما يف الباب أهنم ذكروا صورا ال جيرى فيها القياس 

وذلك ال يقدح يف العمل بالقياس كما أن النظام ملا ذكر صورا كثريا يف الشرع ال جيرى فيها القياس مل يدل ذلك 
  على املنع من القياس يف الشرع 

  املسألة الثالثة

  املشهور أنه ال جيوز إجراء القياس يف األسباب 
والدليل عليه أنا إذا قسنا اللواط مثال على الزنا يف كونه موجبا للحد فإما أن نقول أن كون الزنا موجبا للحد 

  ألجل وصف مشترك بينه وبني اللواط 
  وأما أن ال نقول ذلك 

  املشترك فإن كان األول كان املوجب للحد هو ذلك 
  وحينئذ خيرج الزنا واللواط عن كوهنما موجبني للحد ألن 

  احلكم ملا أسند إىل القدر املشترك استحال مع ذلك إسناده إىل خصوصية كل واحد منهما 
فإذن شرط القياس بقاء حكم األصل والقياس يف األسباب ينايف بقاء حكم األصل خبالف القياس يف األحكام فإن 

  ألصل ال ينايف كونه معلال بالقدر املشترك بينه وبني الفرع ثبوت احلكم يف ا
وأما إن قيل كون الزنا موجبا للحد ليس ألجل وصف مشترط بينه وبني اللواط استحال قياس اللواط عليه ألنه ال 

  بد يف القياس من اجلامع 
صفني وأما احلكم فإمنا حيصل من فإن قلت اجلامع بني الوصفني ال يكون له تأثري يف احلكم بل تأثريه يف علية الو

  الوصفني 
  قلت هذا باطل ألن ما صلح لعلية العلة كان صاحلا لعلية احلكم فال حاجة حينئذ إىل الوساطة 

  املسألة الرابعة



احلكم الذي طلب إثباته بالقياس أما النفى األصلي أو احلكم الثبوتى املعلوم أو املظنون فلنتكلم يف هذه الثالثة 
  فنقول 

تلفوا يف أن النفى األصلي هل ميكن التوصل إليه بالقياس أو ال بعد اتفاقهم على أن استصحاب حكم العقل اخ
  كاف فيه 

  واحلق أنه يستعمل فيه قياس الداللة ال قياس العلة 
  أما قياس الداللة فهو أن يستدل بعدم اثار الشيء وعدم خواصه على عدمه 

  األصلي حاصل قبل الشرع فال جيوز تعليه بوصف يوجد بعد ذلك وأما تعذر قياس العلة فألن االنتفاء 

  ولقائل أن يقول علة الشرع ال معىن هلا إال املعرف وتأخر الدليل عن املدلول جائز 
  واعلم أن هذا الكالم خيتص ب العدم فأما اإلعدام فإنه حكم شرعي جيرى فيه القياس 

  وز استعمال القياس فيه وأما الذي طريقه العلم فقد اختلفوا يف أنه هل جي
وعندى أن هذا اخلالف ال ينبغى أن يقع يف اجلواز الشرعي فإنه لو أمكن حتصيل اليقني بعلة احلكم مث حتصيل اليقني 
بأن تلك العلة حاصلة يف هذه الصورة حلصل العلم اليقيىن بأن حكم الفرع مثل حكم األصل بل البحث ينبغى أن 

  ين اليقينني يف األحكام الشرعية أم ال يقع يف أنه هل ميكن حتصيل هذ
  وأما الذي طريقه الظن فال نزاع يف جواز استعمال القياس فيه 

  املسألة اخلامسة

اختلفوا يف أنه هل ميكن إثبات أصول العبادات بالقياس أم ال فقال اجلبائى والكرخي ال جيوز وبىن الكرخي عليه أنه 
  لقياس ال جيوز إثبات الصالة بإمياء احلاجب با

  واعلم أن هذا اخلالف ميكن محله على وجهني 
األول أن يقال الصالة بإمياء احلاجب لو كانت مشروعة لوجب على النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يبينها بيانا 

  شافيا وينقله أهل التواتر إلينا حىت يصري ذلك معلوما لنا قطعا فلما مل يكن كذلك علمنا أن القول هبا باطل 
  ين أن يقال ال ندعي أهنا لو كانت مشروعة حلصل العلم والثا

  هبا يقينا ولكنا مع ذلك مننع من استعمال القياس فيه 
  أما األول فهو باطل بالوتر فإنه واجب عندهم مع أنه مل يعلم وجوبه قطعا 

وال ومل ينقل ذلك فإن قلت إذا جوزت يف ذلك أن ال يبلغ مبلغ التواتر فلعله عليه الصالة و السالم أوجب صوم ش
  بالتواتر 

  قلت املعتمد يف نفيه اإلمجاع 
  وأما الثاين فتحكم حمض ألنه إذا جاز االكتفاء فيه بالظن فلم ال يكتفى بالقياس 

  مث إنا نستدل على جوازه بعموم قوله تعاىل فاعتربوا أو مبا أنه يفيد ظن الضرر فيكون العمل به واجبا 

  املسألة السادسة



  رضى اهللا عنه أنه جيوز إثبات التقديرات والكفارات واحلدود والرخص بالقياس  مذهب الشافعي
  وقال أبو حنيفة وأصحابه رمحهم اهللا إنه ال جيوز 

وحاصل اخلالف أنه هل يف الشريعة مجلة من املسائل يعلم أنه ال جيوز استعمال القياس فيها أو ليس كذلك بل جيب 
  ياس فيها أم ال البحث عن كل مسألة أنه هل جيرى الق

لنا التمسك بعموم قوله تعاىل فاعتربوا وبإطالق قول معاذ أجتهد مع أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم صوبه يف 
  إطالقه وبأنه جيب العمل بالضرر املظنون 

فإن فإن ادعوا أنه ال ميكننا وجدان العلة يف هذه املسائل فذلك إمنا يظهر بالبحث عن كل واحدة من هذه املسائل 
  وجدنا العلة فيها صح القياس وإال فال 

  ولكن هذا املعىن غري خمتص هبذه املسائل بل كل مسألة ال جند العلة فيها تعذر علينا القياس 
واعلم أن الشافعي رضى اهللا عنه ذكر مناقضتهم يف هذا الباب فقال أما احلدود فقد كثرت أقيستهم فيها حىت 

  موا يف شهود الزوايا أن املشهود عليه جيب رمجه باالستحسان تعهدوها إىل االستحسان فإهنم زع

  مع أنه على خالف العقل فألن يعمل مبا وافق العقل كان أوىل 
وأما الكفارات فقد قاسوا اإلفطار باألكل على اإلفطار بالوقاع وقاسوا قتل الصيد ناسيا على قتله عمدا مع تقييد 

  كم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم النص بالعمد يف قوله تعاىل ومن قتله من
  فإن قلت ليس هذا بقياس وإمنا هو استدالل على موضع احلكم حبذف الفوارق امللغاة 

قلت أنكم ملا مل تبينوا أن احلكم يف األصل جيب أن يكون معلال وأن العلة إما الذي به االشتراك بني األصل والفرع 
  أو الذي به االمتياز 
ن معلال وباطل أن يكون معلال مبا فيه االمتياز فوجب التعليل مبا به االشتراك ويلزم من حصول وباطل أن ال يكو

  ذلك 

  املعىن يف الفرع حصول احلكم فيه وهذا نفس القياس واستخراج العلة بطريق السرب والتقسيم 
  وأما املقدرات فقد قاسوا فيها حىت إهنم ذهبوا إىل تقديراهتم يف الدلو والبئر 

الرخص فقد قاسوا فيها وبالغوا فإن االقتصار على األحجار يف االستنجاء من أظهر الرخص مث حكموا بذلك  وأما
  يف كل النجاسات نادرة كانت أو معتادة وانتهوا فيها إىل نفي إجياب استعمال األحجار 

  وقالوا أيضا العاصي بسفره يترخص فأثبتوا 

  لرخصة إعانة واملعصية ال تناسب اإلعانة الرخصة بالقياس مع أن القياس ينفيها ألن ا
  احتج اخلصم بقوله عليه الصالة و السالم ادرؤا احلدود بالشبهات والقياس ال يفيد القطع فتحصل الشبهة 

  وأما املقدرات فهي كالنصب يف الزكوات واملواقيت يف الصلوات وقالوا العقول ال هتتدى إليها 
  تعاىل فال يعدل هبا عن مواضعها  وأما الرخص فقالوا أهنا منح من اهللا

  وأما الكفارات فإهنا على خالف األصل لكوهنا منفية بالنص النايف للضرر 



  واجلواب عنه أهنا تشكل باملسائل اليت ذكرها الشافعي رضى اهللا عنه

لم وما ألجله مث نقول هذه األدلة خضت خبرب الواحد فانه جيوز إثبات هذه األشياء خبرب الواحد مع أنه ال يفيد الع
  صار خرب الواحد خمصصا هلا قائم يف القياس اخلاص فوجب ختصيصها بالقياس 

  املسألة السابعة

قال الشيخ أبو إسحاق الشريازى رمحه اهللا ما طريقة العادة العادة واخللقة كأقل احليض وأكثره وأقل النفاس وأكثره 
  ا وال ظاهرا فوجب الرجوع فيها إىل قول الصادق ال جيوز إثباته بالقياس ألن أسباهبا غري معلومة ال قطع

  املسألة الثامنة

  األمور اليت ال يتعلق هبا عمل ال جيوز إثباهتا بالقياس كقرآن النيب صلى اهللا عليه و سلم وإفراده ودخوله مكة صلحا 

  أو عنوة فإن مثل هذه األمور تطلب لتعرف ال ليعمل هبا فال جيوز االكتفاء فيها بالظن 

  ألة التاسعةاملس

  القياس إذا ورد خبالف النص فالنص إما أن يكون متواترا أو آحادا 
  فإن كان متواترا فالقياس أن نسخه كان مردودا وإن خصصه فقد ذكرنا اخلالف فيه يف باب العموم واخلصوص 

  رب وإن كان آحادا فهو ما إذا ورد خرب الواحد على خالف القياس وقد شرحنا احلال فيه يف باب اخل

  املسألة العاشرة

  جيوز التعبد بالنصوص يف كل الشرع فإنه ميكن أن ينص 

اهللا تعاىل على أحكام األفعال على اجلملة ويدخل تفصيلها فيها كما إذا نص على حرمة الربا يف كل مطعوم فيدخل 
  فيه كل مطعوم 

م يف األصل لكن أحكام األصول وأما التعبد بالقياس يف الكل فمحال ألن القياس ال يصح إال بعد ثبوت احلك
شرعية ألن العقل ال يدل إال على الرباءة األصلية فما عداها ال يثبت إال بالشرع فلو كانت تلك األحكام مثبتة 

  بالقياس لزم الدور وهو حمال 

  الباب الثاين يف شرائط األصل

الف قياس األصول فلنذكر حكم أعلم أن احلكم يف املقيس عليه إما أن يكون علة وفق قياس األصول أو على خ
  كل واحد من هذين القسمني مث نذكر ما ظن أنه شرط يف هذا الباب مع أنه ليس بشرط 

  القسم األول يف شرائط األصل إذا كان حكمه على وفق قياس األصول وهي ستة



بعد ثبوت احلكم  األول ثبوت حكم األصل ألن القياس عبارة عن تشبيه الفرع باألصل يف احلكم وذلك ال ميكن إال
  يف األصل 

  الثاين أن يكون الطريق إىل معرفة ذلك احلكم مسعيا وهو ظاهر على مذهبنا أن مجيع األحكام ال تعرف إال بالسمع 
أما على مذهب من يثبت هذه األحكام عقال فقد احتجوا عليه بأنه لو كان ذلك الطريق عقليا لكانت معرفة ثبوت 

  القياس عقليا ال مسعيا احلكم يف الفرع عقلية فكان 

وهذا ضعيف ألن ثبوت احلكم يف الفرع يتوقف على ثبوت احلكم يف األصل وعلى كون ذلك احلكم معلال 
بالوصف الفالين وعلى حصول ذلك الوصف يف الفرع فبتقدير أن تكون معرفة األول عقلية حيتمل أن تكون 

  املعرفتان الباقيتان مسعيتني 
  م الفرع إال مبقدمات مسعية واملبىن على السمع مسعي فيكون ثبوت احلكم يف الفرع مسعيا وحينئذ ال ميكن معرفة حك

الثالث أن ال يكون طريق ثبوت احلكم يف األصل هو القياس ألن العلة اليت يلحق هبا األصل القريب باألصل البعيد 
  إما أن تكون هي اليت هبا يلحق الفرع باألصل القريب أو غريها 

  ول أمكن رد الفرع إىل األصل البعيد فيكون دخول األصل القريب لغوا فإن كان األ

  وإن كان الثاين لزم تعليل حكم األصل القريب بعلتني وهو حمال 
  أما أوال فإلنا بينا أن تعليل احلكم الواحد بعلتني مستنبطتني حمال 

إليه بالعلة املوجودة يف األصل البعيد ومىت  وأما ثانيا فألنه ال ميكننا إثبات احلكم يف األصل القريب إال بأن يتوصل
توصلنا إىل ثبوته بتلك العلة امتنع تعليله بالعلة املوجودة يف الفرع ألن تلك العلة إمنا عرفت بعد أن عرف تعليل 

  احلكم بعلة أخرى ومىت عرف ذلك كانت العلة الثانية عدمية األثر فيكون التعليل هبا ممتنعا 

دليل الدال على حكم األصل داال بعينه على حكم الفرع وإال مل يكن جعل أحدمها أصال الرابع أن ال يكون ال
  واآلخر فرعا أوىل من العكس 

  اخلامس البد وأن يظهر كون ذلك األصل معلال بوصف معني ألن رد الفرع إليه ال يصلح إال هبذه الواسطة 
ع وهو كقياس الوضوء على التيمم يف وجوب السادس قالوا جيب أن ال يكون حكم األصل متأخرا عن حكم الفر

  النية ألن التعبد بالتيمم إمنا ورد بعد اهلجرة 
واحلق أن يقال لو مل يوجد على حكم الفرع دليل إال ذلك القياس مل جيز تقدم الفرع على األصل ألن قبل هذا 

  األصل لزم أن يقال كان هذا احلكم حاصال من غري دليل وهو تكليف ماال يطاق 
  ما كان حاصال ألبتة فيكون ذلك كالنسخ  أو

وأما إن وجد قبل ذلك دليل أخر سوى القياس يدل على ذلك احلكم فجائز فإن ترادف األدلة على املدلول الواحد 
  جائز 

  القسم الثاين



  إذا كان احلكم يف املقيس عليه على خالف قياس فقال قوم من الشافعية واحلنفية جيوز القياس عليه مطلقا 
  ال الكرخي ال جيوز إال إلحدى خالل ثالث وق

  إحداها أن يكون قد نص على علة ذلك احلكم ألن النص كالتصريح بوجوب القياس عليه 
  وثانيها أن جتمع األمة على تعليله وإن اختلفوا يف تعليله فال جيوز القياس عليه 

  وثالثها أن يكون القياس عليه موافقا للقياس على أصول أخرى 
  ن يقال ما ورد خبالف قياس األصول إما أن يكون واحلق أ

  دليال مقطوعا به أو غري مقطوع به 
فإن كان مقطوعا به كان أصال بنفسه ألن مرادنا باألصل يف هذا املوضع هذا فكان القياس عليه كالقياس على غريه 

  فوجب أن يرجح اجملتهد بني القياسني 
ه فأوىل أن ال يكون القياس على العموم مانعا من قياس خيالفه ألن العموم يؤكده أنه إذا مل مينع العموم من قياس خيص

  أقوى من القياس على العموم 

  احتج اخلصم بأن اخلرب خيرج من القياس ما ورد فيه وما عداه باق على قياس

  األصول 

  واجلواب أنه إذا أخرح ما ورد فيه ودلت أمارة على عليته اقتضى إخراج ما

  علة شاركه يف تلك ال
  مث ليس بأن ال خيرج لشبهه باألصول أوىل من أن خيرج لشبهه 

  باملنصوص عليه 
  أما إذا كان غري مقطوع به فإما أن تكون علة حكمة منصوصة أو ال تكون منصوصة 

فإن مل تكن منصوصة وال كان القياس عليه أقوى من القياس على األصول فال شبهة يف أن القياس على األصول 
  قياس عليه ألن القياس على ما طريق حكمة معلوم أوىل من القياس على ما طريق حكمه غري معلوم أوىل من ال

وإن كانت منصوصة فاألقرب أنه يستوى القياسان ألن القياس على األصول خيتص بأن طريق حكمه معلوم وإن 
  كانت علة حكمه غري معلومة 

  منهما قد اختص حبظ من القوة  وهذا القياس طريق حكمه مظنون وعلته معلومة فكل واحد

  القسم الثالث فيما جعل شرطا يف هذا الباب مع أنه ليس بشرط وهو ثالثة

  األول زعم عثمان البىت أنه ال يقاس على األصل حىت تقوم الداللة على جواز القياس عليه 
  وهو باطل من ثالثة أوجه 



  أحدها أن عموم قوله تعاىل فاعتربوا ينفى هذا الشرط 
يها أنا إذا ظننا كون احلكم يف األصل معلال بوصف مث علمنا أو ظننا حصوله يف الفرع حصل ظن أن حكم وثان

  الفرع مثل حكم األصل والعمل بالظن واجب 
  وثالثها أن الصحابة حني استعملوا القياس يف مسألة احلرام واجلد وغريها مل يعتربوا هذا الشرط 

  ل انعقاد اإلمجاع على كون حكمه معلال أو ثبوت النص على عني تلك العلة الثاين زعم بشر املريسى أن شرط األص

  وعندنا أن هذا الشرط غري معترب والدليل عليه الوجوه الثالثة املذكورة 
الثالث قال قوم األصل احملصور بالعدد ال جيوز القياس عليه حىت قالوا يف قوله عليه الصالة و السالم مخس يقتلن يف 

  ال يقاس عليه واحلق جوازه للوجوه الثالثة احلل واحلرم 
  واحتجوا بأن ختصيص ذلك العدد بالذكر يدل على نفى احلكم عما عداه 

  وأيضا جواز القياس عليه يبطل ذلك احلصر 
  واجلواب يبطل ذلك جبواز القياس على األشياء الستة يف حترمي ربا الفضل وهذا أيضا دليل يف أول املسألة 

  الفرع الباب الثالث يف

وشرطه أن يوجد فيه مثل علة احلكم يف األصل من غري تفاوت ألبتة ال يف املاهية وال يف الزيادة وال يف النقصان ألن 
القياس عبارة عن تعدية احلكم من حمل إىل حمل والتعدية ال حتصل إال إذا كان احلكم املثبت يف الفرع مثل املثبت يف 

  األصل 
  ون قياس العكس حجة فإن قلت هذا يقتضى أن ال يك

قلت قد بينا يف أول كتاب القياس أن قياس العكس عبارة عن التمسك بنظم التالزم ابتداءا مث إنا نثبت مقدمته 
  الشرطية بقياس الطرد 

  وأما األمور اليت اعتربها قوم يف الفرع مع أهنا ليست معتربة فهي ثالثة 
  ع معلوما ال مظنونا األول قال بعضهم جيب أن يكون حصول العلة يف الفر

  وهذا باطل للنص واحلكم واملعقول 
  أما النص فهو أن عموم قوله تعاىل فاعتربوا يقتضى حذف هذا الشرط 

وأما احلكم فهو أن الزنا والسرقة إذا ظهرا عند القاضي قضى بوجوب احلد ألن الطريق إليه شهادة الشهود وهى ال 
  تفيد العلم 

ل ظن كون احلكم معلال بذلك الوصف مث حصل ظن ثبوت ذلك الوصف يف الفرع وأما املعقول فهو أنه إذا حص
  حصل ظن أن احلكم يف الفرع مثل احلكم يف األصل والعمل بالظن واجب مطلقا على ما بيناه 

الثاين قال أبو هاشم احلكم يف الفرع جيب أن يكون معا ثبت مجلة حىت يدل القياس على تفصيله ولوال أن الشرع 
اث اجلد وإال ملا استعملت الصحابة القياس يف توريثه مع اإلخوة وهذا باطل ألن أدلة القياس حتذف هذا ورد مبري

  القيد 



الثالث أن ال يكون الفرع منصوصا عليه وهو على قسمني ألن احلكم الذي دل النص عليه إما أن يكون مطابقا 
  للحكم الذي دل عليه القياس أو خمالفا 

  ستعمال القياس فيه عند األكثرين ألن ترادف األدلة على املدلول الواحد جائز فإن كان األول جاز ا
ومنعه بعضهم استدالال بأن معاذا إمنا عدل إىل االجتهاد بعد فقدان النص فدل على أنه ال جيوز استعماله عند 

  وجوده 
احلق شيئا ترك العمل به فيما إذا  وأيضا فالدليل ينفى جواز العمل بالقياس لكونه اتباعا للظن وإن الظن ال يغىن من

  مل يوجد النص للضرورة فيبقى حال وجود النص على مقتضى األصل 

  واجلواب عن األول

  أن قصة معاذ دالة على أن التمسك بالقياس عند فقدان النص جائز 
  فأما عند وجود النص فليس فيه دليل ال على جواز وال على بطالنه 

  أن العمل بالقياس ليس على خالف الدليل  وعن الثاين ما تقدم مرارا من

  خامتة هلذا الباب

هاهنا نوع آخر من القياس يستعمله أهل الزمان وهو أن يقال لو ثبت احلكم يف الفرع لثبت يف األصل ألن بتقدير 
األصل  ثبوته يف الفرع وجب أن يكون ثبوته ألجل املعىن الفالىن ملناسبته واقتران احلكم به وذلك املعىن حاصل يف

  فيلزم ثبوت احلكم فيه 
  فثبت أن احلكم لو ثبت يف الفرع لثبت يف األصل فلما مل يثبت يف األصل وجب أن ال يثبت يف الفرع 

وميكن أن يذكر ذلك على وجه آخر أسد تلخيصا وهو أن يقال ثبوت احلكم يف الفرع يفضى إىل حمذور فوجب أن 
  ال يثبت 

نه لو ثبت احلكم يف الفرع لكان إما أن يكون معلال هبذا الوصف الذي يشترك إمنا قلنا انه يفضى إىل حمذور أل
  الفرع واألصل فيه أو ال يكون معلال به 

  فإن كان األول لزم النقص ألنه غري ثابت يف األصل 
كالمنا وإن كان الثاين لزم النقض ألن املناسبة واالقتران دليل العلية فحصوهلا بدون العلية يوجب النقض وهذا آخر 

  يف القياس وباهللا التوفيق 

  الكالم يف التعادل والترجيح وهو مرتب على أربعة أقسام

  القسم األول يف التعادل

  وفيه مسألتان



  املسألة األوىل 
  اختلفوا يف أنه هل جيوز تعادل األمارتني فمنع منه الكرخى مطلقا وجوزه الباقون 

  القاضى أيب بكر منا وأيب على وأيب هاشم من املعتزلة حكه التخيري مث اجملوزون اختلفوا يف حكمه عند وقوعه فعند 
  وعند بعض الفقهاء حكمه أهنما يتساقطان وجيب الرجوع إىل مقتضى العقل 

واملختار أن نقول تعادل األمارتني إما أن يقع يف حكمني متناقضني والفعل واحد وهو كتعارض األمارتني على كون 
  ا الفعل قبيحا ومباحا وواجب

  وإما أن يكون يف فعلني متنافيني واحلكم واحد حنو وجوب التوجه إىل جهتني قد غلب على ظنه أهنما جهتا القبلة 
  أما القسم األول فهو جائز يف اجلملة لكنه غري واقع يف الشرع 

هما حبيث ال أما أنه جائز يف اجلملة فألنه جيوز أن خيربنا رجالن بالنفى واإلثبات وتستوى عدالتهما وصدق هلجت
  يكون ألحدمها مزية على اآلخر 

وأما أنه يف الشرع غري واقع فالدليل عليه أنه لو تعادلت أمارتان على كون هذا الفعل حمظورا ومباحا فإما أن يعمل 
  هبما معا أو يتركا معا أو يعمل بإحدامها دون الثانية 

  من الشخص الواحد حمظورا مباحا وهو حمال واألول حمال ألنه يقتضى كون الشيء الواحد يف الوقت الواحد 

والثاين أيضا حمال ألهنما ملا كانتا يف نفسيهما حبيث ال ميكن العمل هبما ألبتة كان وضعهما عبثا والعبث غري جائز 
  على اهللا تعاىل 

  ني وأما الثالث وهو أن يعمل بإحدامها دون األخرى فإما أن يعمل بإحدامها على التعيني أو ال على التعي
  واألول باطل ألنه ترجيح من غري مرجح فيكون ذلك قوال يف الدين مبجرد التشهي وإنه غري جائز 

والثاين أيضا باطل ألنا إذا اخريناه بني الفعل والترك فقد أحبنا له الفعل فيكون هذا ترجيحا ألمارة اإلباحة بعينها 
  على أمارة احلظر وذلك هو القسم الذي تقدم إبطاله 

القول بتعادل األمارتني يف حكمني متنافيني والفعل واحد يفضي إىل هذه األقسام الباطلة فوجب أن يكون  فثبت أن
  باطال 

  فإن قيل مل ال جيوز العمل بإحدى األمارتني على التعيني 

  إما ألهنا أحوط أو ألهنا أخذ باألصل 
ول بالتخيري إباحة الفعل فيكون ذلك ترجيحا سلمنا ذلك فلم ال جيوز أن يكون مقتضى التعادل هو التخيري قوله الق

  ألمارة اإلباحة 
  قلنا ال نسلم أن األمر بالتخيري إباحة 

بيانه أنه جيوز أن يقول اهللا تعاىل أنت خمري يف األخذ بأمارة اإلباحة وبأمارة احلظر إال أنك مىت أخذت بأمارة اإلباحة 
  فقد أحبت لك الفعل 

مت الفعل عليك فهذا ال يكون إذنا يف الفعل والترك مطلقا بل إباحة يف حال وإن أخذت بأمارة احلرمة فقد حر
  وحظرا يف حال أخرى 



ومثاله يف الشرع أن املسافر خمري بني أن يصلي أربعا فرضا وبني أن يترك ركعتني فالركعتان واجبتان وجيوز تركهما 
  بشرط أن يقصد الترخص 

تصدقت عليك بدرمهني إن قبلت وإن مل تقبل وأتيت باألربعة قبلت  وأيضا من استحق أربعة دراهم على غريه فقال
  األربعة عن الدين واجب فإن شاء قبل الصدقة وأتى بدرمهني وإن شاء أتى باألربعة عن الواجب 

  فكذا يف مسألتنا إذا مسع قوله تعاىل وأن جتمعوا بني األختني حرم عليه اجلمع بني اململوكتني 
ذا قصد العمل مبوجب الدليل الثاين وهو قوله تعاىل إال ما ملكت أميانكم كما قال عثمان رضى وإمنا جيوز له اجلمع إ

  اهللا عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية 

  سلمنا ذلك لكن هذه الداللة إمنا تتم عند تعارض أمارة احلظر واإلباحة 
حدامها على األخرى فدليلكم على امتناع وأما عند تعارض أمارة احلظر والوجوب إذا قلنا بالتخيري مل يلزم ترجيح إ

  التعادل غري متناول لكل الصور 

  سلمنا فساد القول بالتخيري فلم ال جيوز التساقط قوله ألنه عبث 
  قلنا ال نسلم ومل ال جيوز أن يقال إن هللا تعاىل فيه حكمة خفية ال يطلع عليها 

 وقوع التعادل حبسب أذهاننا فإذا اجاز أن ال يكون وأيضا فهب أن التعادل يف نفس األمر ممتنع لكن ال نزاع يف
  التعادل الذهىن عبثا فلم ال جيوز أن ال يكون التعادل اخلارجى عبثا أيضا 

مث ما ذكرمتوه يشكل مبا إذا أفىت مفتيان أحدمها باحلل واآلخر باحلرمة واستويا يف ظن املستفىت ومل يوجد الرجحان 
  مارة فإهنما بالنسبة إىل العامي كاأل

  واجلواب قوله مل ال جيوز العمل بإحدامها ألنه أحوط أو ألنه أصل

  قلنا إن جاز الترجيح هباتني اجلهتني فوجوده ينايف التعادل وإن مل جيز فقد بطل كالمك 
  قوله مل قلت إن التخيري إباحة 

اإلذن يف الفعل فقد ارتفع قلت ألن احملظور هو الذي منع من فعله واملباح هو الذي مل مينع من فعله فإذا حصل 
  احلجر فال يبقى احلظر ألبتة وال معىن لإلباحة إال ذلك 

  قوله ذلك الفعل حمظور بشرط أن يأخذ بأمارة احلظر ومباح بشرط أن يأخذ بأمارة اإلباحة 

  قلنا هذا باطل من وجهني

ماهيته باعتبار واحد أو ليس كذلك الوجه األول هو أن أمارة اإلباحة وأمارة احلظر إما أن تقوما على ذات الفعل و
  بل تقوم أمارة اإلباحة على الفعل املقيد بقيد 

  وتقوم إمارة احلظر على الفعل املقيد بقيد آخر 
فإن كان الثاين كان ذلك مغايرا هلذه املسألة اليت حنن فيها ألن هذه املسألة هي أن تقوم األمارتان على إباحة شيء 

ذي قالوا قامت أمارة اإلباحة على شيء وأمارة احلظر على شيء آخر فإهنم ملا قالوا واحد وحظره وعلى التقدير ال



عند األخذ بأمارة احلرمة حيرم الفعل عليه فمعناه أن أمارة احلرمة قائمة على حرمة هذا الفعل حال األخذ بأمارة 
ة فاألمارتان إمنا قامتا على شيئني احلرمة وأمارة اإلباحة قائمة على إباحة هذا الفعل حال عدم األخذ بأمارة احلرم

  متنافيني غري متالزمني ال على شيء واحد وكالمنا يف قيام األمارتني على حكمني متنافيني يف شيء واحد ال يف شيئني 
وإذا بطل هذا القسم ثبت القسم األول وهو أن أمارة احلظر وأمارة اإلباحة قامتا على ذات الفعل وماهيته باعتبار 

  واحد 
  رفعنا احلظر عن ماهية الفعل كان ذلك إباحة فيكون ترجيحا إلحدى األمارتني بعينها  فإن

  وإن مل نرفع ذلك كان ذلك حظرا فيكون ترجيحا لألمارة األخرى بعينها 
  الوجه الثاين يف اجلواب أن نقول ما املراد باألخذ بإحدى األمارتني 

  هنا إذا مل تكن راجحة كان اعتقاد رجحاهنا جهال إن عنيتم هبذا األخذ اعتقاد رجحاهنا فهذا باطل أل
  وأيضا فنفرض الكالم فيما إذا حصل العلم بأنه ال رجحان ففي هذه الصورة ميتنع حصول اعتقاد الرجحان 

وإن عنيتم هبذا األخذ العزم على اإلتيان مبقتضاها فذاك العزم إما أن يكون عزما جزما حبيث يتصل بالفعل ال حمالة 
  ن كذلك أو ال يكو

فإن كان األول كان الفعل يف ذلك الوقت واجب الوقوع فيمتنع ورود اإلباحة واحلظر ألنه يكون ذلك إذنا يف 
  إيقاع 

  ما جيب وقوعه أو منعا عن إيقاع إيقاع ما جيب وقوعه 
الترك فلو أراد  وإن كان الثاين وهو أن يكون العزم عزما فاترا فهاهنا جيوز له الرجوع ألنه إذا عزم عزما فاترا على

  الرجوع عن هذا العزم وقصد اإلقدام على الفعل جاز له ذلك فعلمنا أن ما قالوه فاسد 
  قوله هذه الداللة ال تطرد عند تعارض أمارتى الوجوب واحلظر قلنا ال قائل بالفرق 

لكان ذلك قوال وأيضا فاإلباحة منافية للوجوب واحلظر فعند تعادل أماريت الوجوب واحلظر لو حصلت اإلباحة 
  بتساقطهما وإثباتا حلكم مل يدل عليه دليل أصال 

  قوله مل ال جيوز أن يكون يف التساقط حكمة خفية 
قلنا ألن املقصود من وضع األمارة أن يتوسل هبا إىل املدلول فإذا كان هو يف ذاته حبيث ميتنع التوسل به إىل احلكم 

  لعبث إال ذلك كان خاليا عن املقصود األصلي منه وال معىن ل
  وهذا خبالف وقوع التعارض يف أفكارنا ألن الرجحان 

  ملا كان حاصال يف نفس األمر مل يكن واضعه عابثا بل غايته أنا لقصورنا أو تقصرينا ما انتفعنا به 
  أما إذا كان الرجحان مفقودا يف نفس األمر كان الواضع عابثا 

  لني متنافيني واحلكم واحدوأما القسم الثاين وهو تعادل األمارتني يف فع

  فهذا جائز ومقتضاه التخيري 
  والدليل على جوازه وقوعه يف صور 



إحداها قوله عليه الصالة و السالم يف زكاة اإلبل يف كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة فمن ملك مائتني 
  فقد ملك أربع مخسينات ومخس أربعينات فإن أخرج 

  مل بقوله يف كل مخسني حقة احلقاق فقد أدى الواجب إذ ع
وإن أخرج بنات اللبون فقد عمل بقوله عليه الصالة و السالم يف كل أربعني بنت لبون وليس أحد اللفظني أوىل من 

  اآلخر فيتخري 
  وثانيها من دخل الكعبة فله أن يستقبل أي جانب شاء ألنه كيف فعل فهو مستقبل شيئا من الكعبة 

د من اللنب إال ما يسد رمق أحد رضيعيه ولو قسمه عليهما أو منعهما ملاتا ولو سقى أحدمها وثالثها أن الوىل إذا مل جي
  مات اآلخر فهاهنا هو خمري بني أن يسقى هذا فيهلك ذاك أو ذاك 

  فيهلك هذا وال سبيل إال التخيري 
اب فعل كل واحد منهما ورابعها أن ثبوت احلكم يف الفعلني املتنافيني نفس إجياب الضدين وذلك يقتضى اجياب إجي

  بدال عن اآلخر 
واحتج اخلصم على فساد التخيري بأن أمارة وجوب كل واحد من الفعلني اقتضت وجوبه على وجه ال يسوغ 

  اإلخالل به والتخيري بينه وبني ضده يسوغ اإلخالل به فالقول بالتخيري خمالف ملقتضى األمارتني معا 
  ى وجوبه قطعا واجلواب أما أمارة وجوب الفعل فتقتض

  وأما املنع من اإلخالل به على كل حال فموقوف على عدم الداللة على قيام غريه مقامه وإذا كان كذلك مل يكن 

  التخيري خمالفا ملقتضى األمارتني 
  فرع هذا التعادل إن وقع لإلنسان يف عمل نفسه كان حكمه فيه التخيري 

  العمل بأيهما شاء كما يلزمه ذلك يف أمر نفسه  وإن وقع للمفىت كان حكمه أن خيري املستفىت يف
وإن وقع للحاكم وجب عليه التعيني ألن احلاكم نصب لقطع اخلصومات فلو خري اخلصمني مل تنقطع خصومتهما 

  ألن كل واحد منهما خيتار الذي هو أوفق له وليس كذلك حال املفىت 
  تني إذا كان قد قضى فيها من قبل باألمارة األخرى فإن قلت فهل للحاكم أن يقضى يف احلكومة حبكم إحدى األمار

  قلت ال ميتنع ذلك عقال كمن جيوز ملن استوى عنده جهتا القبلة أن يصلى مرة إىل جهة ومرة إىل جهة أخرى 

إال أنه منع منه دليل شرعي وهو ما روى أنه عليه الصالة و السالم قال أليب بكرة رضى اهللا عنه ال تقضني يف شيء 
  كمني خمتلفني واحد حب

فأما ما روى عن عمر رضى اهللا عنه أنه قضى يف املسألة احلمارية حبكمني وقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما 
نقضي فيجوز أن يكون ذلك ليس لتعادل األمارت بل ألنه ظن يف املرة األوىل قوة تلك األمارة ويف املرة الثانية قوة 

  هذه األمارة 

  املسألة الثانية



  نقل عن اجملتهد قوالن فإما أن يوجد له يف املسألة قوالن يف موضع واحد أو يف موضعني إذا 
فإن وجد القوالن يف موضعني بأن يقول يف كتاب بتحرمي شيء ويف كتاب آخر بتحليله فإما أن يعلم التاريخ أو ال 

  يعلم 
  فإن علم التاريخ فالثاين منهما رجوع عن األول ظاهرا 

  ريخ حكى عنه القوالن وال حيكم عليه بالرجوع إىل أحدمها بعينه وإن مل يعلم التا
وإن وجد القوالن يف املوضع الواحد بأن يقول يف املسألة قوالن فإما أن يقول عقيب هذا القول ما يشعر بتقوية 

  أحدمها فيكون ذلك قوال له ألن قول اجملتهد ليس إال ما ترجح عنده 
  من قال انه يقتضى التخيري إال أنا أبطلنا ذلك وإن مل يقل ذلك فهاهنا من الناس 

وأيضا فبتقدير صحته يكون له يف املسألة قول واحد وهو التخيري ال قوالن بل احلق أن ذلك يدل على أنه كان 
  متوقفا 

  يف املسألة ومل يظهر له وجه رجحان واملتوقف يف املسألة ال يكون له فيها قول واحد فضال عن القولني 
 يعرف قوله يف املسألة وعرف قوله يف نظريها فهل جيعل قوله يف نظريها قوال له فيها فنقول إن كان بني أما إذا مل

املسألتني فرق جيوز أن يذهب إليه ذاهب مل حيكم بأن قوله يف املسألة كقوله يف نظريها جلواز أن يكون قد ذهب إىل 
  الفرق 

  إحدى املسألتني قول له يف األخرى  وإن مل يكن بينهما فرق ألبتة فالظاهر أن قوله يف
  وأما األقوال املختلفة عن الشافعى رضى اهللا عنه فهي على وجوه 

أحدها أن يكون قد ذكر يف كتبه القدمية شيئا ويف كتبه اجلديدة شيئا آخر والناس نقلومها دفعة واحدة وجعلومها 
  قولني له فاملتأخر كالناسخ للمتقدم 

  على علو شأنه يف العلم والدين  وهذا النوع من التصرف يدل
  أما يف العلم فألنه يعرف به أنه كان طول عمره مشتغال بالطلب والبحث والتدبر 

وأما يف الدين فألنه يدل على أنه مىت الح له يف الدين شيء أظهره فإنه ما كان يتعصب لنصرة قوله وترويج مذهبه 
  بل كان منتهى مطلبه إرشاد اخللق إىل سبيل احلق 

ثانيها أن يكون قد ذكر القولني يف موضع واحد ونص على الترجيح كقوله يف بعض ما ذكر فيه قولني وهبذا أقول و
  وهذا أوىل وباحلق أشبه 

  وأيضا فقد يفرع على أحدمها ويترك التفريع على اآلخر فيعلم أن الذي فرع عليه أقوى عنده 
  الع قد ال يتبع كالمه وأيضا فرمبا نبه يف آخر كالمه على الترجيح لكن املط

  إىل آخره وقد ميل فال ينتبه ملوضع الترجيح 
  وثالثها أن يقول يف هذه املسألة قوالن وال ينبه على الترجيح ألبتة فهاهنا احتماالن 

أحدمها أنه قال يف هذه املسألة قوالن ومل يقل يل فيها قوالن فيمكن أن يكونا قولني لبعض الناس وإمنا ذكرها لينبه 
  اظر يف كتابه على مأخذمها وإيضاح القول فيما لكل واحد منهما وعليهما الن

وألنه لو مل يذكرمها فرمبا خطر ببال إنسان وجه يف قوته إال أنه ال ميكنه القول به لظنه أنه قول حادث خارق 



  عى لإلمجاع فإذا نقله عرف أن املصري إليه ليس خرقا لإلمجاع مث جاء الناقل فجعلهما قولني للشاف
فهذا ال يكون عيبا على الشافعى بل على الناقل فإن الشافعى مل يقل يل فيها قوالن بل قال فيها قوالن فإذا جزم 

  الراوى بكوهنما قولني للشافعى كان العيب على الناقل 
  وثانيهما لعل مراد الشافعى بقوله فيها قوالن أن يف 

  ا كان ما سوى ذينك القولني ظاهر البطالن املسألة احتمالني ميكن أن يقول هبما قائل وذلك إذ
فأما ذانك القوالن فيكونان قويني حبيث ميكن نصرة كل واحد منهما بوجوه جلية ظاهرة وال يقدر على متييز احلق 

  منهما عن الباطل إال البالغ يف التحقيق فال جرم أفردمها بالذكر دون سائر الوجوه 
الدن إهنا مسكرة وللسكني اليت مل تقطع إهنا قاطعة واملراد منه الصالحية ال وكما أنه جيوز أن يقال للخمر اليت يف 

  الوقوع فكذلك هاهنا 
  مث إنه مل يرجح أحدمها على اآلخر ألنه مل يظهر له فيه وجه الترجيح 

ونقل الشيخ أبو إسحاق الشريازي عن الشيخ أيب حامد االسفراييىن أنه قال مل يصح عن الشافعي رضى اهللا عنه 
  قوالن على هذا الوجه إال يف سبع عشرة مسألة 

  أقول وهذا أيضا يدل على كمال منصبه يف العلم والدين 

أما العلم فألن كل من كان أغوص نظرا وأدق فكرا وأكثر إحاطة باألصول والفروع وأمت وقوفا على شرائط األدلة 
  كانت اإلشكاالت عنده أكثر 

يف املباحث الظنية حبيث ال يتردد فيه فذاك ال يكون إال من مجود الطبع  أما املصر على الوجه الواحد طول عمره
  وقلة الفطنة وكالل القرحية وعدم الوقوف على شرائط األدلة واالعتراضات 

  وأما الدين فمن وجهني 
نة بل صرح األول انه ملا مل يظهر له فيه وجه الرجحان مل يستح من االعتراف بعدم العلم ومل يشتغل بالترويج واملداه

  بعجزه عما هو عاجز فيه وذلك ال يصدر إال عن الدين املتني 
  كيف وقد نقل عن عمر رضى اهللا عنه اعترافه بعدم العلم يف كثري من املسائل ومجيع املسلمني عدوا ذلك من 

  مناقبه وفضائله فكيف جعلوه عيبا هاهنا 
ف هذه املسألة بل وجد املسألة واقعة بني أصلني فذكر وجه والثاين وهو أنه رضى اهللا عنه مل يقل ابتداءا إىن ال اعر

وقوعها بينهما وكيفية اشتباهها هبما مث طا مل يظهر له الرجحان تركها على تلك احلالة ليكون ذلك بعثا له على 
  الفكر بعد ذلك وحثا لغريه من اجملتهدين على طلب الترجيح 

العلم الكامل بل من أنصف واعترف باحلق علم أن ذلك مما يدل على وهذا هو الالئق بالدين املتني والعقل الرصني و
  رجحان حاله على حال سائر اجملتهدين يف العلم والدين 

  القسم الثاين يف مقدمات الترجيح وفيه مسائل

  املسألة األوىل



  الترجيح تقوية أحد الطريقني على اآلخر ليعلم األقوى فيعمل به ويطرح اآلخر 
 ألنه ال يصح الترجيح بني أمرين إال بعد تكامل كوهنما طريقني لو انفرد كل واحد منهما فإنه ال وإمنا قلنا طريقني

  يصح ترجيح الطريق على ما ليس بطريق 

  املسألة الثانية

  األكثرون اتفقوا على جواز التمسك بالترجيح 
  وأنكره بعضهم وقال عند التعارض يلزم التخيري أو التوقف 

  لنا وجوه

  اع الصحابة على العمل بالترجيح فإهنم قدموا خرب عائشة األول إمج

  رضى اهللا عنها يف التقاء اخلتانني على قول من روى امنا املاء من املاء 
  وخرب من روت من أزواجه أنه كان يصبح جنبا على ما روى أبو هريرة أنه من أصبح جنبا فال صوم له 

  ى أبو بكر خرب املغرية يف مرياث اجلدة مبوافقة حممد بن مسلمة وقوى على خرب أيب بكر فلم حيلفه وحلف غريه وقو
  وقوى عمر خرب أيب موسى يف االستئذان مبوافقة أيب سعيد اخلدري 

  الثاين أن الظنني إذا تعارضا مث ترجح أحدمها على اآلخر كان 

  حسنا فهو عند اهللا حسن  العمل بالراجح متعينا عرفا فيجب شرعا لقوله عليه الصالة و السالم ما رآه املسلمون
  الثالث أنه لو مل يعمل بالراجح لزم العمل باملرجوح وترجيح املرجوح على الراجح ممتنع يف بدائه العقول 

  واحتج املنكر بأمرين

األول أن الترجيح لو اعترب من األمارات العترب يف البينات يف احلكومات ألنه لو اعترب لكانت العلة يف اعتباره 
  ظهر على الظاهر وهذا املعىن قائم هاهنا ترجيح األ

  الثاين أن إمياء قوله تعاىل فاعتربوا وقوله عليه 

  الصالة والسالم حنن حنكم بالظاهر يقتضي إلغاء زيادة الظن 

  واجلواب عن األول والثاين أن ما ذكرته دليل ظىن وما ذكرناه قطعى والظىن

  ال يعارض القطعى 
  املسألة الثالثة 
  جيرى يف األدلة اليقينية لوجهني  الترجيح ال

األول أن شرط الدليل اليقيين أن يكون مركبا من مقدمات ضرورية أو الزما عنها لزوما ضروريا إما بواسطة 
  واحدة أو بوسائط شأن كل واحد منها ذلك 



  وهذا ال يتأتى إال عند اجتماع علوم أربعة 
  أو استنادا  أحدها العلم الضرورى حبقيقة املقدمات إما ابتداءا

  وثانيها العلم الضرورى بصحة تركيبها 
  وثالثها العلم الضرورى بلزوم النتيجة عنها 

  ورابعها العلم الضرورى بأن ما يلزم عن الضرورى لزوما ضروريا فهو ضرورى 
حال فهذه العلوم األربعة يستحيل حصوهلا يف النقيضني معا وإال لزم القدح يف الضروريات وهو سفسطة وإذا است

  ثبوهتا امتنع التعارض 

الثاين أن الترجيح عبارة عن التقوية والعلم اليقيىن ال يقبل التقوية ألنه إن قارنه احتمال النقيض ولو على ابعد 
  الوجوه كان ظنا ال علما وإن مل يقارنه ذلك مل يقبل التقوية 

  املسألة الرابعة

   أشتهر يف األلسنة أن العقليات ال جيرى الترجيح فيها
وهذا فيه تفصيل فإنا إن مل نكلف العوام بتحصيل العلم باملعتقدات بل قنعنا منهم باالعتقاد اجلازم على سبيل التقليد 

  مل ميتنع تطرق التقوية إليه 

  املسألة اخلامسة

  مذهب الشافعى رضى اهللا عنه حصول الترجيح بكثرة األدلة 

  وقال بعضهم ال حيصل 
  خلربين على اآلخر لكثرة الرواة ومن صور املسألة ترجيح أحد ا

  لنا وجهان 
  األول أن األمارات مىت كانت أكثر كان الظن أقوى ومىت كان الظن أقوى تعني العمل به 

  بيان األول من وجوه 
أحدها أن الرواة إذا بلغوا يف الكثرة حدا حصل العلم بقوهلم وكلما كانت املقاربة إىل ذلك احلد أكثر وجب أن 

  صدقهم أقوى يكون اعتقاد 
وثانيها أن قول كل واحد منهم يفيد قدرا من الظن فإذا اجتمعوا استحال أن ال حيصل إال ذلك القدر الذي كان 

  حاصال بقول الواحد وإال فقد اجتمع على األثر الواحد مؤثران مستقالن 

  وهو حمال فإذن ال بد من الزيادة 
  احتراز الواحد وكذا احتمال الغلط والنسيان على العدد أبعد وثالثها أن احتراز العدد عن تعمد الكذب أكثر من 

  ورابعها أن احتراز العاقل عن كذب يعرف اطالع غريه عليه أكثر من احترازه عن كذب ال يشعر به غريه 
وخامسها أنا إذا فرضنا دليلني متعارضني يتساويان يف القوة يف ذهننا فإذا وجد دليل أخر يساوى أحدمها 



البد وأن يكون زائدا على ذلك اآلخر ألن جمموعهما أعظم من كل واحد منهما وكل واحد منهما فمجموعهما 
  مساو لذلك اآلخر واألعظم من املساوى أعظم 

وسادسها إجتماع الصحابة على أن الظن احلاصل بقول االثنني أقوى من الظن احلاصل بقوا الواحد فإن الصديق مل 
  يعمل 

  دة حىت شهد له حممد بن مسلمة خبرب املغرية يف مسألة اجل
وعمر مل يقبل خرب أيب موسى حىت شهد له أبو سعيد اخلدرى فلوال أن لكثرة الرواة أثرا يف قوة الظن وإال ملا كان 

  كذلك 
فثبت هبذه الوجوه أن الظن إذا كان أقوى وجب أن يتعني العمل به وذلك ألنا أمجعنا على جواز الترجيح بقوة 

  رجيح الدليل إمنا كان لزيادة القوة يف أحد اجلانبني وهذا املعىن حاصل يف الترجيح بكثرة األدلة الدليل وجواز الت
بلى إذا كان الترجيح بالقوة حصلت الزيادة مع املزيد عليه وال فرق إال أن يف الترجيح بالقوة وجدت الزيادة مع 

  املزيد عليه ويف الترجيح بالكثرة حصلت الزيادة يف حمل 

  عليه يف حمل آخر والعلم الضرورى حاصل بأنه ال أثر لذلك  واملزيد
الوجه الثاين يف املسألة أن خمالفة كل دليل خالف األصل فإذا وجد يف أحد اجلانبني دليالن ويف اجلانب اآلخر دليل 

ر واختص واحد كانت خمالفة الدليلني أكثر حمذورا من خمالفة الدليل الواحد فاشترك اجلانبان يف قدر من احملذو
أحدمها بقدر زائد مل يوجد يف الطرف اآلخر ولو مل حيصل الترجيح لكان ذلك التزاما لذلك القدر الزائد من احملذور 

  من غري معارض وأنه غري جائز 
  واحتج اخلصم باخلرب والقياس 

ل الظهور وأن الزيادة أما اخلرب فقوله عليه الصالة السالم حنن حنكم بالظاهر فهذا بإمياءه يدل على أن املعترب أص
عليه ملغاة ترك العمل به يف الترجيح بقوة الدليل ألن هناك الزيادة مع املزيد عليه حاصالن يف حمل والقوى حال 

  اجتماعها تكون أقوى منها حال تفرقها 
  خبالف الترجيح بكثرة الدليل فإن هناك الزيادة يف حمل واملزيد عليه يف حمل آخر فال حيصل كمال القوة 

  أما القياس فقد أمجعنا على أنه ال حيصل الترجيح بالكثرة يف الشهادة والفتوى فكذا هاهنا 
وأيضا أمجعنا على أن اخلرب الواحد لو عارضه ألف قياس فإنه يكون راجحا على الكل وذلك يدل على أن الترجيح 

  ال حيصل بكثرة األدلة 
  واجلواب عن األول 

الترجيح بالقوة فوجب أن يترك العمل به يف الترجيح بالكثرة ألن املعترب قوة الظن  أن ذلك اإلمياء ترك العمل به يف
  وهى حاصلة يف املوضعني 

  أما قوله إن يف الترجيح بالقوة حتصل الزيادة مع املزيد يف حمل واحد ولإلجتماع أثر 

ة الظن فإنه إذا أخربنا خمرب عدل قلت حنن نعلم أنه وإن كان حمل الزيادة مغايرا األصل لكن جمموعهما مؤثر يف تقوي
عن واقعة حصل ظن ما فإذا أخربنا ثان صار ذلك الظن أقوى وإذا أخربنا ثالث صار ذلك الظن أقوى وال تزال 
  القوة تزداد بازدياد املخربين حىت ينتهي إىل العلم فعلمنا أن ما ذكروه من الفرق ال يقدح يف كونه مقويا للظن 



  مالك رمحه اهللا حيصل الترجيح فيها بكثرة الشهود وأما فصل الشهادة فعند 
والفرق أن الدليل يأىب اعتبار الشهادة حجة ملا فيه من توهم الكذب واخلطأ وتنفيذ قول شخص على شخص مثله 

  إال أنا اعتربناها فصال للخصومات فوجب أن تعترب حجة على وجه 

قض فلو أجرينا فيه الترجيح بكثرة العدد لزم تطويل ال يفضى إىل تطويل اخلصومات لئال يعود على موضوعه بالن
اخلصومة فإهنما إذا أقاما الشهادة من اجلانبني على السوية كان ألحدمها أن يستمهل القاضي ليأتى بعدد آخر من 
الشهود فإذا أمهله من إقامتها بعد انقضاء املدة كان لالخر أن يفعل ذلك ويفضى ذلك إىل أن ال تنقطع اخلصومة 

  تة فأسقط الشرع اعتبار الترجيح بالكثرة دفعا هلذا احملذور ألب
  وأما الترجيح بكثرة املفتني فقد جوزه بعض العلماء 
  وأما قوله اخلرب الواحد يقدم على القياسات الكثرية 

ال قلنا إن كانت أصول تلك القياسات شيئا واحدا فاخلرب الواحد يقدم عليها وذلك ألن تلك القياسات ال تتغاير إ
  إذا عللنا حكم األصل يف كل قياس بعلة أخرى واجلميع بني كلها 

حمال ملا عرفت أنه ال جيوز تعليل احلكم الواحد بعلتني مستنبطتني وإذا علمنا أن احلق منها ليس إال الواحد مل حتصل 
  هناك كثرة األدلة 

  أما إن كان أصول تلك القياسات كثرية فال نسلم أنه ال حيصل الترجيح 

  سألة السادسةامل

إذا تعارض الدليالن فالعمل بكل واحد منهما من وجه دون أوىل من العمل بأحدمها دون الثاين ألن داللة اللفظ 
  على جزء مفهومه داللة تابعة لداللته على كل مفهومه وداللته على كل مفهومه داللة أصلية 

  الداللة التبعية فإذا عملنا بكل واحدة منهما بوجه دون وجه فقد تركنا العمل ب
  وإذا عملنا بأحدمها دون الثاين فقد تركنا العمل بالداللة األصلية وال شك أن األول أوىل 

  فثبت أن العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه أوىل من العمل بأحدمها من كل وجه دون الثاين 
  إذا ظهر ذلك فنقول العمل بكل واحد من وجه ثالثة أنواع 

  ك والتوزيع إن كان قبل التعارض يقبل ذلك أحدها االشترا
  وثانيها أن يقتضى كل واحد منهما حكما ما فيعمل بكل واحد منهما يف حق بعض األحكام 

وثالثها العامان إذا تعارضا يعمل بكل واحد منهما يف بعض الصور كقوله عليه الصالة و السالم أال أخربكم خبري 
  ن يشهد الرجل قبل أن يستشهد الشهداء قيل بلى يا رسول اهللا قال أ

وقوله عليه الصالة و السالم مث يفشو الكذب حىت يشهد الرجل قبل أن يستشهد فيعمل باألول من حقوق اهللا 
  والثاين يف حقوق العباد 

  املسألة السابعة



اما من وجه إذا تعارض دليالن فإما أن يكونا عامني أو خاضينب أو أحدمها عاما واآلخر خاصا أو كل واحد منهما ع
  خاصا من وجه وعلى التقديرات األربعة فإما أن يكونا معلومني أو مظنونني 

  أو أحدمها معلوما واآلخر مظنونا 
  وعلى التقديرات كلها فإما أن يكون املتقدم معلوما واملتأخر معلوما 

  أو ال يكون واحد منهما معلوما 
  فلنذكر أحكام هذه األقسام 

  ني فإما أن يكونا معلومني أو مظنونني أو أحدمهاالقسم األول أن يكون حام

  معلوما واآلخر مظنونا 
  النوع األول أن يكونا معلومني 

  فإما أن يكون التاريخ معلوما أو ال يكون 
  فإن كان معلوما فإما أن يكون املدلول قابال للنسخ أو ال يكون 
  ين أو أحدمها آية واآلخر خربا متواترا فإن قبله جعلنا املتأخر ناسخا للمتقدم سواء كانا آيتني أو خرب

  فإن قلت فما قول الشافعى هاهنا مع أن مذهبه أن القرآن ال ينسخ باخلرب املتواتر وال بالعكس 
قلت هذا التقسيم ال يفيد إال أنه لو وقع لكان املتأخر ناسخا للمتقدم والشافعى يقول مل يقع ذلك فليس بني مقتضى 

  شافعى منافاة هذا التقسيم وبني قول ال
  وإن كان مدلوهلما غري قابل للنسخ فيتساقطان وجيب الرجوع إىل دليل آخر 

  هذا إذا علم تقدم أحدمها على اآلخر 
  فإما إذا علم أهنما تقارنا فإن أمكن التخيري فيهما تعني القول به فإنه إذا تعذر اجلمع مل يبق إال التخيري 

  وة اإلسناد ملا عرفت أن املعلوم ال يقبل الترجيح وال جيوز أن يرجح أحدمها على اآلخر بق
  وال جيوز الترجيح مبا يرجع إىل احلكم أيضا حنو كون 

  أحدمها حاظرا أو مثبتا حكما شرعيا ألنه يقتضى طرح املعلوم بالكلية وإنه غري جائز 
ا أن يكون هو املتأخر فيكون وأما إذا مل يعلم التاريخ فهاهنا جيب الرجوع إىل غريمها ألنا جنوز يف كل واحد منهم

  ناسخا لآلخر 
  النوع الثاين أن يكونا مظنونني فإن نقل تقدم أحدمها على اآلخر كان املتأخر ناسخا 

  وإن نقلت املقارنة أو مل يعلم شيء من ذلك وجب الرجوع إىل الترجيح فيعمل باألقوى 
  وإن تساويا كان التعبد فيهما التخيري 

  حدمها معلوما واآلخر مظنونا النوع الثالث أن يكون أ
  فإما أن ينقل تقدم أحدمها على اآلخر أو ال ينقل ذلك فإن نقل وكان املعلوم هو املتأخر كان ناسخا للمتقدم 



  وإن كان املظنون هو املتأخر مل ينسخ املعلوم 
  خا وإن مل يعلم تقدم أحدمها على اآلخر وجب العمل باملعلوم ألنه إن كان هو املتأخر كان ناس

  وإن كان هو املتقدم مل ينسخه املظنون 
  وإن كان مقارنا كان املعلوم راجحا عليه لكونه معلوما 

  القسم الثاين من األقسام األربعة أن يكونا خاصني والتفصيل فيه كما يف

  العامني من غري تفاوت 
  القسم الثالث أن يكون كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه 

  اىل وأن جتمعوا بني األختني مع قوله إال ما ملكت أميانكم كما يف قوله تع
  وكما يف قوله عليه الصالة و السالم من نام عن صالة أو 

نسيها فليصلها إذا ذكرها مع هنيه عليه الصالة و السالم عن الصالة يف األوقات اخلمسة املكروهة فإن األول عام 
   الصالة خاص يف األوقات يف األوقات خاص يف صالة القضاء والثاين عام يف

  فهذان العمومان إما أن يعلم تقدم أحدمها على صاحبه أو ال يعلم 
فإن علم وكانا معلومني أو مظنونني أو كان املتقدم مظنونا واملتأخر معلوما كان املتأخر ناسخا للمتقدم على قول من 

  قال العام ينسخ اخلاص املتقدم ألنه إذا كان عندهم أن العام 

  أخر ينسخ اخلاص املتقدم فما مل يثبت كونه أعم من اللفظ املتقدم أوىل بأن يكون ناسخا املت
  وإن كان املتقدم معلوما واملتأخر مظنونا مل جيز عندهم أن ينسخ الثاين األول ووجب الرجوع فيهما إىل الترجيح 

رج بعض ما دخل حتت العام املتقدم فالالئق فأما من يقول إن العام املتأخر يبىن على اخلاص املتقدم واخلاص املتأخر خي
مبذهبه أن ال يقول يف شيء من هذه األقسام بالنسخ بل يذهب إىل الترجيح ألنه ليس يتخلص كون املتأخر أخص 

  من املتقدم حىت خيرج من املتقدم ما دخل حتت املتأخر 
ح أحدمها على اآلخر بقوة اإلسناد لكن جيوز وأما إذا مل يعلم تقدم أحدمها على اآلخر فإن كانا معلومني مل جيز ترجي

الترجيح مبا يتضمنه أحدمها من كونه حاظرا أو مثبتا حكما شرعيا ألن احلكم بذلك طريقة االجتهاد وليس يف 
ترجيح أحدمها على اآلخر اطراح اآلخر خبالف ما إذا تعارضا من كل وجه فإن مل يترجح أحدمها على اآلخر 

  فاحلكم التخيري 
  ذا كانا مظنونني جاز ترجيح كل واحد منهما على اآلخر وأما إ

  بقوة اإلسناد ومبا تضمنه احلكم 
  وإذا مل يترجح فاحلكم التخيري 

  وأما إن كان أحدمها معلوما واآلخر مظنونا جاز ترجيح املعلوم على املظنون لكونه معلوما 
  كم ما قدمناه فإن ترجح املظنون عليه مبا يتضمن احلكم حىت حصل التعارض فإن احل

  القسم الرابع إذا كان أحدمها عاما واآلخر خاصا



  فإن كانا معلومني أو مظنونني وكان اخلاص متأخرا كان ناسخا للعام املتقدم 
  وإن كان العام متأخرا كان ناسخا للخاص املتقدم عند احلنفية 

   وعندنا أنه يبىن العام على اخلاص وإن وردا معا خص العام باخلاص إمجاعا
  وإن جهل التاريخ فعندنا يبىن العام على اخلاص 

  وعند احلنفية يتوقف فيه 

وأما إن كان أحدمها معلوما واآلخر مظنونا فقد اتفقوا على تقدمي املعلوم على املظنون إال إذا كان املعلوم عاما 
اس وقد ذكرنا أقوال الناس واملظنون خاصا ووردا معا وذلك مثل ختصيص الكتاب واخلرب املتواتر خبرب الواحد والقي

  فيهما يف باب العموم 

  القسم الثالث يف تراجيح األخبار

  ترجيح اخلرب إما أن يكون بكيفية إسناده أو بوقت وروده أو بلفظه أو حبكمه أو بأمر خارج عن ذلك 

  القول يف التراجيح احلاصلة يف اإلسناد

  م واعلم أن الترجيح إما أن يقع بكثرة الرواة أو بأحواهل
  أما الواقع بكثرة الرواة فمن وجهني 

  أحدمها أن اخلرب الذي رواته أكثر راجح على الذي ال يكون كذلك وقد تقدم بيانه 
الثاين أن يكون أحدمها أعلى إسنادا فإنه مهما كانت الرواة أقل كان احتمال الكذب والغلط أقل ومهما كان ذلك 

  جب العمل به أقل كان احتمال الصحة أظهر وإذا كان أظهر و
  فعلو اإلسناد راجح من هذا الوجه لكنه مرجوح من وجه آخر وهو كونه نادرا 

وأما التراجيح احلاصلة بأحوال الرواة فهى إما العلم أو الورع أو الذكاء أو الشهرة أو زمان الرواية أو كيفية 
  الرواية 

  أما التراجيح احلاصلة بالعلم فهى على وجوه 
  يه راجحة على رواية غري الفقيه أحدها أن رواية الفق

  وقال قوم هذا الترجيح إمنا يعترب يف خربين مرويني باملعىن أما املروى باللفظ فال 
واحلق أنه يقع به الترجيح مطلقا ألن الفقيه مييز بني ما جيوز وبني ما ال جيوز فإن حضر اجمللس ومسع كالما ال جيوز 

  ته وسبب وروده فحينئذ يطلع على األمر الذي يزول به اإلشكال إجراؤه على ظاهره حبث عنه وسأل عن مقدم

أما من مل يكن عاملا فإنه ال مييز بني ما جيوز وبني ما ال جيوز فينقل القدر الذي مسعه ورمبا يكون ذلك القدر وحده 
  سببا للضالل 

راز األفقه عن ذلك االحتمال وثانيها إذا كان أحدمها أفقه من اآلخر كانت رواية األفقه راجحة ألن الوثوق بإحت
  املذكور أمت من الوثوق باحتراز األضعف منه 



وثالثها إذا كان أحدمها عاملا بالعربية كانت روايته راجحة على من ال يكون كذلك ألن الواقف على اللسان ميكنه 
  من التحفظ من مواضع الزلل ماال يقدر عليه غري العامل به 

ن الواقف على اللسان يعتمد على معرفته فال يبالغ يف احلفظ اعتمادا على خاطره وميكن أن يقال بل هو مرجوح أل
  واجلاهل باللسان يكون خائفا فيبالغ يف احلفظ 

  ورابعها رواية األعلم بالعربية راجحة على رواية العامل هبا والوجه ما تقدم يف األفقه 

ه راجحا وهلذا أوجبنا الغسل بالتقاء اخلتانني وخامسها أن يكون أحدمها صاحب الواقعة فيما يروى فيكون خرب
حبديث عائشة رضى اهللا عنها يف ذلك ورجحناه على رواية غريها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم املاء من املاء ألن 

  عائشة كانت أشد علما بذلك 
لسفري يف ذلك فكان ورجح الشافعي رواية أيب رافع على رواية ابن عباس يف تزويج ميمونة ألن أبا رافع كان ا

  أعرف بالقصة 

  وسادسها رواية من جمالسته للعلماء أكثر أرجح 
  وسابعها رواية من جمالسته للمحدثني أكثر أرجح 

وثامنها أن يكون طريق إحدى الروايتني أقوى وذلك إذا روى ما يقل اللبس كما إذا روى أنه شاهد زيدا ببغداد 
  الظهر بالبصرة فطريق هذا أظهر واالشتباه على األول أكثر وقت السحر واآلخر يروى أنه شاهده وقت 

  أما التراجيح احلاصلة بالورع فهى على وجوه

  أحدها رواية من ظهرت عدالته باالختبار راجحة على رواية مستور احلال عند من يقبلها 
  ليس اخلرب كاملعاينة وثانيها رواية من عرفت عدالته باالختبار أوىل من رواية من عرفت عدالته بالتزكية إذ 

  وثالثها رواية من عرفت عدالته بتزكية مجع كثري أوىل من رواية من عرفت عدالته بتزكية مجع قليل 
ورابعها رواية من عرفت عدالته بتزكية من كان أكثر حبثا يف أحوال الناس واطالعا عليها أوىل من رواية من عرفت 

  عدالته بتزكية من مل يكن كذلك 
  اية من عرفت عدالته بتزكية األعلم األروع أوىل من رواية من عرفت عدالته بتزكية العامل الورع وخامسها رو

وسادسها رواية من عرفت عدالته بتزكية املعدل مع ذكر أسباب العدالة أوىل من رواية من زكاة املعدل بدون ذكر 
  أسباب العلة العدالة 

  كانت روايته راجحة على ما إذا زكاه وروى خربه  وسابعها املزكى إذا زكى الراوى فإن عمل خبربه
وثامنها رواية العدل الذي ال يكون صاحب البدعة أوىل من رواية العدل املبتدع سواء كانت تلك البدعة كفرا يف 

  التأويل أو مل تكن 

  أما التراجيح احلاصلة بسبب الذكاء فهى على وجوه



  ة على رواية من ال يكون كذلك أحدها رواية األكثر تيقظا واألقل نسيانا راجح
  وثانيها إذا كان أحدمها أشد ضبطا لكنه أكثر نسيانا واآلخر يكون 

أضعف ضبطا لكنه أقل نسيانا ومل تكن قلة الضبط وكثرة النسيان حبيث متنع من قبول خربه على ما بينا يف باب 
  األخبار فاألقرب التعارض 

الرسول صلى اهللا عليه و سلم من غريه فإن احلجة باحلقيقة ليست إال وثالثها أن يكون أحدمها أقوى حفظا أللفاظ 
  يف كالم الرسول عليه الصالة و السالم 

  ورابعها أن جيزم أحدمها ويقول اآلخر كذا قال فيما أظن 
وخامسها أن يكون الرواى قد اختلط عقله يف بعض األوقات مث ال يعرف أنه روى هذا اخلرب حال سالمة العقل أو 

  اختالطه  حال
وسادسها إذا كان أحدمها حفظ لفظ احلديث واآلخر عول على املكتوب فاألول أوىل ألنه أبعد عن الشبهة وفيه 

  احتمال 

  أما التراجيح احلاصلة بسبب شهرة الراوى فأمور

لى أحدها أن يكون من كبار الصحابة ألن دينه ملا منعه عن الكذب فكذا منصبه العاىل مينعه عنه ولذلك كان ع
  رضي اهللا عنه حيلف الرواة وكان يقبل رواية الصديق من غري التحليف 

  وثانيها صاحب االمسني مرجوح بالنسبة إىل صاحب االسم الواحد 
  وثالثها رواية معروف النسب راجحة على رواية جمهول النسب 

ب التمييز فريجح عليه اخلرب ورابعها أن يكون يف رواة أحد اخلربين رجال تلتبس أمساؤهم بأمساء قوم ضعفاء ويصع
  الذي ال يكون كذلك 

  أما التراجيح الراجعة إىل زمان الرواية فأمور

أحدها إذا كان قد اتفق ألحدمها رواية احلديث يف زمان الصبا وغري زمان الصبا فروايته مرجوحة بالنسبة إىل رواية 
  من مل يرو إال يف زمان البلوغ 

احلديث يف الزمانني ومل يرو إال يف حالة البلوغ فهو مرجوح بالنسبة إىل من مل  وثانيها إذا كان أحدمها قد حتمل
  يتحمل ومل يرو إال يف الكرب 

  وثالثها من احتمل فيه هذان الوجهان كان مرجوحا بالنسبة إىل من 

  مل يوجد ذلك فيه 

  أما التراجيح العائدة إىل كيفية الرواية فأمور



أنه موقوف على الراوى أو مرفوع إىل الرسول صلى اهللا عليه و سلم فاملتفق على أحدها أن يقع اخلالف يف أحدمها 
  كونه مرفوعا أوىل 

وثانيها أن يكون أحد اخلربين منسوبا إليه قوال واآلخر اجتهادا بأن يروى أنه وقع ذلك يف جملس الرسول صلى اهللا 
  عليه و سلم فلم ينكر عليه فاألول أوىل ألنه أقل احتماال 

ها أن يذكر أحدمها سبب نزول ذلك احلكم ومل يذكره اآلخر فيكون األول راجحا ألنه يدل على أنه كان له وثالث
  من االهتام مبعرفة ذلك احلكم ما مل يكن لآلخر 

  ورابعها أن يروى أحدمها اخلرب بلفظه واآلخر مبعناه أو حيتمل أن يكون قد رواه مبعناه فاألول أوىل 
  حديثا يعضد احلديث األول فيترجح على ما ال يكون كذلك  وخامسها أن يروى أحدمها

  وسادسها إذا أنكر راوى األصل فقد ذكرنا فيه تفصيال وكيف كان فهو مرجوح بالنسبة إىل ما ال يكون كذلك 
  وسابعها لو قبلنا املرسل فإذا أرسل أحدمها وأسند اآلخر فعندنا املسند أوىل 

  وقال عيسى بن أبان املرسل أوىل 
  ال القاضي عبد اجلبار يستويان وق

لنا أنه إذا أرسل فعدالته معلومة لرجل واحد وهو الذي يروى عنه وإذا أسند صارت عدالته معلومة للكل ألنه 
يكون كل واحد متمكنا من البحث عن أسباب جرحه وعدالته وال شك أن من مل تظهر عدالته إال لرجل واحد 

الته لكل أحد الحتمال أن يكون قد خفي حال الرجل على إنسان واحد يكون مرجوحا بالنسبة إىل من ظهرت عد
  ولكن يبعد أن خيفي حاله على الكل فثبت أن املسند أوىل 

  احتج املخالفون بأمرين

األول أن الثقة ال يقول قال الرسول ذلك فيحكم عليه بالتحليل والتحرمي ويشهد به إال وهو قاطع أو كالقاطع 
ند احلديث وذكر الواسطة فإنه مل حيكم على ذلك اخلرب بالصحة فلم يزد على حكاية أن فالنا بذلك خبالف ما إذا أس

  زعم أن الرسول عليه الصالة و السالم قال ذلك فكان األول أقوى 

الثاين روى أن احلسن قال إذا حدثين أربعة نفر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبديث تركتهم وقلت 
   صلى اهللا عليه و سلم فأخرب عن نفسه أنه ال يستجيز هذا اإلطالق إال عند فرط الوثوق قال رسول اهللا

واجلواب عن األول أن قول الراوى قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ميكن إجراؤه على ظاهره ألنه يقتضى 
أظن أن رسول هللا صلى اهللا عليه اجلزم بصحة خرب الواحد وهو جهل وغري جائز فوجب محله على أن املراد منه أين 

و سلم قال وإذا كان كذلك كان اإلسناد أوىل من اإلرسال ألن يف اإلسناد حيصل ظن العدالة للكل ويف اإلرسال ال 
  حيصل ذلك الظن إال للواحد 

  وهذا هو اجلواب بعينه عن الوجه الثاين 

  فرعان



الراوى قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما إذا مل األول لو صح رجحان املرسل على املسند فإمنا يصح لو قال 
  يقل ذلك بل قال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فاألظهر أنه ال يترجح ألنه يف معىن قوله روى عن الرسول 

  الثاين رجح قوم باحلرية والذكورة قياسا على الشهادة وفيه احتمال 

   وهي مثانيةالقول يف التراجيح الراجعة إىل حال ورود اخلرب

األول أن تكون إحدى اآليتني أو اخلرب مدنيا واآلخر مكيا فاملدين مقدم ألن الغالب يف املكيات ما كان قبل اهلجرة 
  واملدين ال حمالة مقدم عليه 

  أما املكيات املتأخرة عن املدنيات فقليلة والقليل ملحق بالكثري فيحصل الرجحان 
قوة الرسول عليه الصالة و السالم وعلو شأنه راجح على اخلرب الذي ال يدل  الثاين اخلرب الذي يظهر وروده بعد

على ذلك ألن علو شأنه كان يف آخر أمره صلى اهللا عليه و سلم فاخلرب الوارد يف هذا الوقت حصل فيه ما يقتضى 
  تأخره عن األول 

  تقدمي األول على الثاين  واألوىل أن يفصل فيقال إن دل األول على علو الشأن والثاين على الضعف ظهر
  أما إذا مل يدل الثاين ال على القوة وال على الضعف فمن أين جيب تقدمي األول عليه 

الثالث أن يكون راوى أحد اخلربين متأخر اإلسالم ويعلم أن مساعه كان بعد إسالمه وراوى اخلرب الثاين متقدم 
  اإلسالم فيقدم األول ألنه أظهر تأخرا 

  ل فيقال املتقدم إذا كان موجودا مع املتأخر مل ميتنع أن تكون روايته متأخرة عن رواية املتأخر واألوىل أن يفص
وأما إذا علمنا أنه مات املتقدم قبل إسالم املتأخر أو علمنا أن أكثر رويات املتقدم متقدم على رواية املتأخر فهاهنا 

  حنكم بالرجحان ألن النادر حيلق يلحق بالغالب 
حيصل إسالم الراويني معا كإسالم خالد وعمرو بن العاص لكن يعلم أن مساع أحدمها بعد إسالمه وال الرابع أن 

  يعلم ذلك يف مساع اآلخر فيقدم األول ألنه أظهر تأخرا 
  اخلامس أن يكون أحد اخلربين مؤرخا بتاريخ حمقق واآلخر يكون خاليا من التاريخ فيقدم األول ألنه أظهر تأخرا 

  ى أنه عليه الصالة و السالم يف مرضه الذي تويف فيه خرج فصلى بالناس قاعدا والناس قيام مثاله ما رو

  فهذا يقتضى جواز اقتداء القائم بالقاعد 
وقد روى أنه عليه الصالة و السالم قال إذا صلى اإلمام قاعدا فصلوا قعودا أمجعني وهذا يقتضي عدم جواز ذلك 

  ال النيب عليه الصالة و السالم وأما الثاين فيحتمل انه كان قبل املرض فرجحنا األول ألنه كان يف آخر أحو
  السادس أن يكون أحدمها مؤقتا مبوقت متقدم واآلخر يكون 

  خاليا عن الوقت فيقدم اخلاىل ألنه أشبه باملتأخر 
ة مث خفف فيها السابع أن تكون حادثة كان الرسول صلى اهللا عليه و سلم يغلظ هبا زجرا هلم عن العادات القدمي

  نوع ختفيف فريجح التخفيف على التغليظ ألنه أظهر تأخرا 
وهذا ضعيف الحتمال أن يقال بل يرجح التغليظ على التخفيف ألنه عليه الصالة و السالم ما كان يغلظ إال عند 



  علو شأنه وذلك متأخر 
ىل ألن من الناس من قال الوارد على الثامن عمومان متعارضان أحدمها واردا ابتداءا واآلخر على سبب فاألول أو
  السبب خيتص به وال يعم لكن ذلك وأن مل جيب فال أقل من أن يفيد الترجيح 

  واعلم أن هذه الوجوه يف التراجيح ضعيفة وهى ال تفيد إال خياال ضعيفا يف الرجحان 

  القول يف التراجيح الراجعة إىل اللفظ

  وهى من وجوه 
  مها بعيدا عن االستعمال وفيه ركاكة واآلخر فصيح األول أن يكون اللفظ يف أحد

  فمن الناس من رد األول ألنه عليه الصالة و السالم كان أفصح العرب فال يكون ذلك كالما له 
  ومنهم من قبله ومحله على أن الراوى رواه بلفظ نفسه 

  وكيف ما كان فأمجعوا على ترجيح الفصيح عليه 
  على الفصيح وثانيها قال بعضهم يقدم األفصح 

  وهو ضعيف ألن الفصيح ال جيب يف كل كالمه أن يكون كذلك 
  وثالثها أن يكون أحدمها عاما واآلخر خاصا فيقدم اخلاص على العام 

  وقد تقدم دليله يف باب العموم 
  ورابعها أن يكون أحدمها حقيقة واآلخر جمازا فتقدم احلقيقة ألن داللتها أظهر 

الب أظهر داللة من احلقيقة فإنك لو قلت فالن حبر فهو أقوى داللة على قولك فالن وهذا ضعيف ألن اجملاز الغ
  سخى 

وخامسها أن يكونا حقيقتني إال أن أحدمها أظهر يف املعىن إما لكثرة ناقليه أو لكون ناقله أقوى وأتقن من ناقل غريه 
  وجيرى هاهنا كل ما ذكرناه يف ترجيح اخلرب نظرا إىل حال الراوى 

  ها وسادس
  أن يكون وضع أحدمها ملسماه متفقا عليه ووضع اآلخر خمتلفا فيه 

  وسابعها أن الذي يكون حمتاجا إىل اإلضمار مرجوح بالنسبة إىل الذي ال حيتاج إليه 
  وثامنها الذي يدل على املقصود بالوضع الشرعي أو العريف أوىل مما يدل عليه بالوضع اللغوي 

  صار شرعيا محله على املعىن الشرعي أوىل من محله على اللغوي وهاهنا تفصيل فإن اللفظ الذي 
فأما الذي مل يثبت ذلك فيه مثل أن يدل أحد اللفظني بوضعه الشرعي على حكم واللفظ الثاين بوضعه اللغوي على 

حكم وليس للشرع يف هذا اللفظ اللغوى عرف شرعي فال نسلم ترجيح الشرعي على هذا اللغوى ألن هذا 
  ذا مل ينقله الشرع فهو لغوى عريف شرعي اللغوى إ

  وأما الثاين فهو شرعي وليس بلغوى وال عريف والنقل على خالف األصل فكان اللغوى أوىل 

  وتاسعها 
  إذا تعارض جمازان فالذي يكون أكثر شبها باحلقيقة أوىل 



به مبجاز واحد كان هذا راجحا وأيضا إذا تعارض خربان وال ميكن العمل بأحدمها إال مبجازين واآلخر ميكن العمل 
  على األول ألنه أقل خمالفة لألصل 

وعاشرها أن يكون أحدمها دخله التخصيص واآلخر مل يدخله التخصيص فالذي مل يدخله التخصيص يقدم على 
  األول ألن الذي دخله التخصيص قد أزيل عن متام مسماه واحلقيقة مقدمة على اجملاز 

  وحادى عشرها 
  على املراد من وجهني واآلخر من وجه واحد يقدم األول ألن الظن احلاصل منه أقوى  أن يدل أحدمها

  وثاين عشرها أن يكون أحد احلكمني مذكورا مع علته واآلخر ليس كذلك فاألول أقوى 

  ومن هذا القبيل أن يكون أحدمها مقرونا مبعىن مناسب واآلخر يكون معلقا مبجرد االسم فيكون األول أوىل 
عشرها أن يكون أحدمها تنصيصا على احلكم مع اعتباره مبحل آخر واآلخر ليس كذلك يقدم األول يف وثالث 

  املشبه واملشبه به مجيعا ألن اعتبار حمل مبحل إشارة إىل وجود علة جامعة 
شبه على مثاله قول احلنفية يف قوله عليه الصالة و السالم أميا إهاب دبغ فقد طهر كاخلمر ختلل فتحل رجحناه يف امل

  قوله عليه الصالة و السالم ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب 

  ويف املشبه به يف مسألة حتليل اخلمر على قوله أرقها 
ورابع عشرها أن تكون داللة أحدمها مؤكدة وداللة األخرى ال تكون مؤكدة فتقدم األوىل كقوله عليه الصالة و 

  السالم فنكاحها باطل باطل باطل 
  مس عشرها أن يكون أحدمها تنصيصا على احلكم مع ذكر املقتضي لضده وخا

كقوله عليه الصالة و السالم كنت هنيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها يقدم على ما ليس كذلك ألن اللفظ يدل 
  ىل على ترجيح ذلك على ضده وألن تقدميه يقتضى النسخ مرة وتقدمي ضده يقتضى النسخ مرتني فيكون األول أو

وسادس عشرها يقدم أن يكون أحد الدليلني مقرونا بنوع هتديد فإنه على ما ال يكون كذلك كقوله عليه الصالة و 
  السالم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم وكذا القول لو كان التهديد يف أحدمها أكثر 

  وسابع عشرها أن يكون أحد الدليلني يقتضى احلكم بواسطة واآلخر يقتضيه 

بغري واسطة فالثاين يرجح على األول كما إذا كانت املسألة ذات صورتني فاملعلل إذا فرض الكالم يف صورة وأقام 
الدليل عليه فاملعترض إذا أقام الدليل على خالفه يف الصورة الثانية مث توسل إىل الصورة األخرى بواسطة اإلمجاع 

 واسطة ودليلك بواسطة فيكون الترجيح معى ألن كثرة فيقول املعلل دليلي راجح على دليلك ألن دليلى بغري
  الوسائط الظنية تقتضي كثرة االحتماالت فيكون مرجوحا بالنسبة إىل ما يقل االحتمال فيه 

  وثامن عشرها املنطوق مقدم على املفهوم إذا جعلنا املفهوم حجة ألن املنطوق أقوى داللة على احلكم من املفهوم 

  راجعة إىل احلكم وهى من وجوه مخسةالقول يف التراجيح ال

  األول إذا كان أحد اخلربين مقررا حلكم األصل والثاين يكون ناقال فاحلق أنه جيب ترجيح املقرر 
  وقال اجلمهور من األصوليني إنه جيب ترجيح الناقل 



ته فلو جعلنا املبقي لنا أن محل احلديث على ما ال يستفاد إال من الشرع أوىل من محله على ما يستقل العقل مبعرف
مقدما على الناقل لكان واردا حيث ال حيتاج إليه ألنا يف ذلك الوقت نعرف ذلك احلكم بالعقل فلو قلنا إن املبقى 

  ورد بعد الناقل لكان واردا حيث حيتاج إليه فكان احلكم بتأخره عن الناقل أوىل من احلكم بتقدمه عليه 
  وأحتج اجلمهور على قوهلم بوجهني 

  ول أن اعتبار الناقل أوىل ألنه يستفاد منه ما ال يعلم إال منه األ
  وأما املبقى فإن حكمه معلوم بالعقل فكان الناقل أوىل 

الثاين أن يف القول بكون الناقل متأخرا تقليل النسخ ألنه يقتضى إزالة حكم العقل فقط ويف القول يكون املقرر 
  متأخرا تكثري 

  العقل مث املقرر أزال حكم الناقل مرة أخرى النسخ ألن الناقل أزال حكم 

  واجلواب عن األول

ما ذكرناه يف الدليل وهو أنا لو جعلنا املبقى متأخرا لكنا قد استفدنا منه ماال يستقبل العقل به ولو جعلناه متقدما 
  لكنا قد استفدنا منه ما يتمكن العقل من معرفته 
صل ليس بنسخ ألن داللة العقل مقيدة بشرط عدم دليل السمع فإذا وعن الثاين أن ورود الناقل بعد ثبوت حكم األ

  وجد فال يبقى دليل العقل فال يكون دليل السمع مزيال حلكم العقل بل مبينا النتهائه فال يكون ذلك خالف األصل 
ني دليل العقل وأيضا فما ذكرمتوه معارض بوجه آخر وهو أنا لو جعلنا املبقى مقدما لكان املنسوخ حكما ثابتا بدليل

  ودليل اخلرب فيكون هذا أشد خمالفة ألنه يكون ذلك نسخا لألقوى باألضعف وهو غري جائز 

  وأما على الوجه الذي قلناه فال يكون املنسوخ إال دليال واحدا 
  فرع فان قيل أفتجعلون العمل بالناقل على ما ذكره اجلمهور أو باملقرر على ما ذكرمتوه يف باب الترجيح 

  قال القاضي عبد اجلبار إنه ليس من باب الترجيح واستدل عليه بوجهني  قلنا
  األول أنا نعمل بالناقل على أنه ناسخ والعمل بالناسخ ليس من باب الترجيح 

الثاين أنه لو كان العمل بالناقل ترجيحا لوجب أن يعمل باخلرب اآلخر لواله ألن هذا حكم كل خربين رجحنا 
  أحدمها على اآلخر 

  لوم أنه لوال اخلرب الناقل لكنا إمنا حنكم مبوجب اخلرب اآلخر لداللة العقل ال ألجل اخلرب ومع

  وميكن أن جياب عن األول

بأنا ال نقطع يف األصول بأن الناقل عن حكم األصل متأخر وناسخ وإمنا نقول الظاهر ذلك مع جواز خالفه فهو 
  إذن داخل يف باب األوىل وهذا ترجيح 

نه لو كان اخلرب الناقل لعلمنا مبوجب اخلرب اآلخر ألجله أال ترى أنا جنعله حكما شرعيا وهلذا ال يصح وعن الثاين أ
  رفعه إال يصح النسخ به ولوال أنه بعد ورود اخلرب صار شرعيا وإال ملا كان كذلك 



فإهنما سواء وضرب لذلك الثاين قال القاضي عبد اجلبار اخلربان إذا كان أحدمها نفيا واآلخر إثباتا وكانا شرعيني 
  أمثلة ثالثة 

  أحدها أن يقتضى العقل حظر الفعل مث ورد خربان يف إباحته ووجوبه 
  وثانيها أن يقتضى العقل وجوب الفعل مث ورد خربان يف حظره وإباحته 
  وثالثها أن يقتضى العقل إباحة الفعل مث ورد خربان يف وجوبه وحظره 

نا يف أن العقل ال يستقل يف شيء من األحكام بالقضاء والنفى باإلثبات بل ذلك واعلم أن هذا ال يستقيم على مذهب
  ال يستفاد إال من الشرع 

  وحينئذ ال يكون ألحدمها مزية على اآلخر 
وأما على مذهب املعتزلة فال يتم ذلك ألنه ال بد يف كل نفى وإثبات متواردين على حكم واحد أن يكون أحدمها 

  عقليا 
  احة تشارك الوجوب يف جواز الفعل وختالفه بيانه أن اإلب

يف جواز الترك وتشارك احلظر يف جواز الترك وختالفه يف جواز الفعل فهى تشارك كل واحد من الوجوب واحلظر مبا 
  به ختالف اآلخر 

ق إذا ثبت هذا فنقول إذا اقتضى العقل احلظر فقد اقتضى جواز الترك أيضا ألن ما صدق عليه أنه حمظور فقد صد
عليه أنه جيوز تركه فإذا جاء خرب اإلباحة والوجوب فاإلباحة إمنا تنايف الوجوب من حيث إن اإلباحة تقتضى جواز 
الترك ال من حيث إهنا تقتضى جواز الفعل لكن جواز الفعل هاهنا كما عرفت حكم عقلى فثبت أنه ال بد هاهنا يف 

  كما يف املثال األول  النفي واإلثبات من كون أحدمها عقليا فيه فليعمل فيه
  وأما املثال الثاين وهو ما إذا اقتضى العقل الوجوب وجاء خربان يف احلظر واإلباحة فالكالم فيه كما يف املثال األول 
  وأما املثال الثالث وهو ما إذا اقتضى العقل واإلباحةمث جاء خرب أن يف احلضر والوجوب فنقول ملا ثبت أن اإلباحة 

الوجوب واحلظر مبا به ختالف اآلخر وإذا كانت اإلباحة مقتضى العقل لزم أن يكون الوجوب  تشارك كل واحد من
  مقررا حلكم العقل من وجه وناقال من وجه آخر 

  وكذا القول يف احلظر فهاهنا أيضا البد يف النفى واإلثبات املتواردين على أمر واحد أن يكون أحدمها عقليا 
اإلثبات من كون أحدمها عقليا رجع الترجيح إىل ما تقدم من أن الناقل أرجح أم وإذا ثبت أنه ال بد يف النفى و

  املبقى 
فرع إذا كان مقتضى العقل احلظر مث ورد خربان يف اإلباحة والوجوب واإلباحة تشارك احلظر من وجه وختالفه من 

  وجه آخر فخرب اإلباحة يقتضى بقاء حكم العقل من وجه والنقل من وجه 
  ب فإنه خيالف احلظر يف القيدين معا فيكون الوجوب مقتضيا للنقل من وجهني وأما الوجو

  فمن رجح اخلرب الناقل على املبقى رجح خرب الوجوب ومن رجح املبقى على الناقل فبالعكس 

  وكذا القول فيما إذا اقتضى العقل الوجوب وجاء خربان يف احلظر واإلباحة 
ربان يف احلظر والوجوب فكل واحد منهما يشارك اإلباحة من وجه وخيالفها فأما إذا اقتضى العقل اإلباحة وجاء خ

  من وجه آخر فإذن كل واحد منهما ناقل من وجه ومبق من وجه آخر فيحصل التساوى وال حيصل الترجيح 



  الثالث إذا تعارض خربان يف احلظر واإلباحة وكانا شرعيني فقال أبو هاشم وعيسى بن أبان إهنما يستويان 
  ال الكرخى وطائفة من الفقهاء خرب احلظر راجح وق

  احتجوا على الترجيح للحظر باخلرب واحلكم واملعىن 
  أما اخلرب فقوله عليه الصالة و السالم ما اجتمع احلالل 

  واحلرام إال وغلب احلرام احلالل ضعيف ومنقطع 
عل يريبه ألنه بني أن يكون حراما وبني أن وقال عليه الصالة و السالم دع ما يريبك إىل ماال يريبك وجواز هذا الف

  يكون مباحا فما يريبه جواز فعله فيجب تركه 
  وروى عن عمر رضى اهللا عنه أنه قال يف األختني اململوكتني أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحرمي أوىل 

  حدى إمائه وأما احلكم فإنه من طلق أحد نسائه ونسيها حرم عليه وطء مجيع نسائه وكذلك لو أعتق إ

  وأما املعىن فهو أنه دار بني أن يرتكب احلرام أو يترك املباح وترك املباح أوىل فكان الترجيح للمحرم احتياطا 
  فإن قلت وال ميتنع أيضا أن يكون مباحا فيكون باعتقاده احلظر مقدما على ماال يأمن كونه جهال 

مها الفعل والثاين اعتقاد إباحه وليس كذلك إذا امتنع من قلت إنه إذا استباح احملظور فقد أقدم على حمظورين أحد
  املباح العتقاد حظره ألنه حمظور واحد والغرض هو الترجيح بضرب من القوة 

  الرابع املثبت للطالق والعتاق يقدم على النايف هلما عند الكرخى 
  وقال قوم يسوى بينهما 

صل فيكون زواهلما على وفق األصل واخلرب املتأيد وجه األول أن ملك النكاح واليمني مشروع على خالف األ
  مبوافقة األصل راجح على الواقع على خالف األصل 

  اخلامس النايف للحد مقدم على املثبت له عند بعض الفقهاء 
  وأنكره املتكلمون 

  وجه األول من وجوه 
  فيكون النايف له راجحا أحدها أن احلد ضرر فتكون شرعيته على خالف األصل والنايف له على وفق األصل 

وثانيها أن ورود اخلرب يف نفى احلد إن مل يوجب اجلزم بذلك النفى فال أقل من أن يفيد شبهة فيه إذا حصلت الشبهة 
  سقطت احلدود لقوله عليه الصالة و السالم ادرؤا احلدود بالشبهات 

ألن يسقط بتعارض اخلربين يف اجلملة ومل وثالثها إذا كان احلد يسقط بتعارض البينتني مع ثبوته يف أصل الشرع ف
  يتقدم له ثبوت أوىل 

  القول يف الترجيحات احلاصلة باألمور اخلارجة وهي من وجوه

  أحدها الترجيح بكثرة األدلة وقد سبق القول فيه 
  وثانيها أن يقول بعض أئمة الصحابة أو يعمل خبالفه واخلرب ال جيوز خفاؤه عليه 



  ى نسخه أو أنه ال أصل له إذا لواله ملا خالف وهذا عند البعض حيمل عل
  وعند الشافعى رضى اهللا عنه ال حيمل على ذلك لكن إذا عارضه خرب ال يكون كذلك كان راجحا عليه 

  وثالثها إذا عمل بأحدمها أكثر السلف ممن ال جيب تقليدهم 
  قل قال عيسى بن أبان جيب ترجيحه ألن األكثر يوفقون للصواب ماال يوفق له األ

  وقال آخرون ال حيصل الترجيح ألنه ال جيب تقليدهم 
ورابعها أن خرب الواحد فيما تعم به البلوى يكون مرجوحا إما الختالف اجملتهدين يف قبوله أو ألن كونه مما تعم به 

  البلوى إن مل يوجب القدح فيه فال أقل من إفادته املرجوحية 
قوى من بعض فينبغى إذا استوى اخلربان يف كمية وجوه الترجيح أن واعلم أن بعض ما يرجح به اخلرب قد يكون أ

  تعترب الكيفية 
  فإن كان أحد اجلانبني أقوى كيفية وجب العمل به 

وإن كان أحد اجلانبني أكثر كمية وأقل كيفية واجلانب اآلخر على العكس منه وجب على اجملتهد أن يقابل ما يف 
  يعترب حال قوة الظن أحد اجلانبني مبا يف اجلانب اآلخر و

  والكالم يف قوة كثري من وجوه الترجيحات طريقة االجتهاد 

  القسم الرابع يف تراجبح األقيسة

وهي إما أن تكون حبسب ماهية العلة أو حبسب ما يدل على وجودها أو حبسب ما يدل على عليتها أو حبسب ما 
  سب حماهلا أو حبسب أمور منفصلة عن ذلك يدل على ثبوت احلكم يف األصل أو حبسب حمل ذلك احلكم أو حب

النوع األول يف التراجيح املعتربة حبسب ماهية العلة فنقول إنا بينا أن احلكم الشرعي إما أن يكون معلال بالوصف 
  احلقيقي أو باحلكمة أو باحلاجة أو بالوصف العدمي أو بالوصف اإلضايف أو بالوصف التقديرى أو باحلكم الشرعي 

  تقديرات فالعلة إما أن تكون مفردة أو مركبة من قيدين أو أكثر وعلى كل ال
  واعتمد بعضهم يف التراجيح الواقعة يف هذا الباب على أمرين 

أحدمها أن كل ما كان أشبه بالعلل العقلية فهو راجح على ما ال يكون كذلك ألن العقل أصل النقل والفرع كلما 
  كان أشبه باألصل كان أقوى 

ل ما كان متفقا عليه فهو أوىل مما يكون خمتلفا فيه وكل ما كان اخلالف فيه أقل فهو راجح على ما وثانيها أن ك
  يكون اخلالف فيه أكثر والسبب فيه أن وقوع اخلالف فيه يدل على حصول الشك والشبهة 

خمتلفا فيه وذلك  وهذان املأخذان ضعيفان جدا إال يف شيء واحد وهو أن كل ما كان متفقا عليه فهو أوىل مما يكون
ألن املقدمة إذا كانت جممعا عليها كانت يقينية والقياس الذي يكون بعض مقدماته يقينيا وبعضه ظنيا أقوى من 

  الذي 

  يكون كل مقدماته ظنيا ألن االحتمال يف األول أقل مما يف الثاين ومىت كان االحتمال أقل كان الظن أقوى 
  صيل وفيه مباحث إذا عرفت هذا األصل فلنرجع إىل التف



أحدها أن التعليل بالوصف احلقيقي أوىل من التعليل بسائر األقسام ألن جواز التعليل بالوصف احلقيقي جممع عليه 
بني القائسني والتعليل بسائر األقسام خمتلف فيه فيكون القياس الذي يكون احلكم يف أصله معلال بالوصف احلقىي 

  أقوى مما ال يكون كذلك 
  تعليل باحلكمة أوىل من التعليل بالعدم وبالوصف اإلضايف وباحلكم الشرعي وبالوصف التقديري وثانيها ال

أما أنه أوىل من العدم فألن العلم بالعدم ال يدعو إىل شرع احلكم إال إذا حصل العلم بإشتمال ذلك العدم على نوع 
  وإذا مصلحة فيكون الداعى إىل شرع احلكم يف احلقيقة هو املصلحة ال العدم 

  كانت العلة هى املصلحة ال العدم كان التعليل باملصلحة أوىل من التعليل بالعدم 
  فإن قلت فهذا يقتضى أن يكون التعليل باملصلحة أوىل من التعليل بالوصف 

قلت كان الواجب ذلك إال أن الوصف أدخل يف الضبط من احلاجة فلهذا املعىن ترجح الوصف على املصلحة 
ال يتقيد إال إذا أضيف إىل الوجود فهو يف نفسه غري مضبوط فالعدم ليس مبؤثر يف احلقيقة وليس والعدم املطلق 

  بضابط يف نفسه فظهر الفرق 
وإذا ثبت أن التعليل باحلكمة أوىل من التعليل بالعدم وقد ثبت أن اإلضافات ليست أمورا وجودية لزم أن يكون 

   التعليل باحلكمة أوىل من التعليل باإلضافات
وأما أنه أوىل من احلكم بالشرع والوصف التقديرى فألن التعليل باحلاجة تعليل بنفس املؤثر وهذا مينع من التعليل 

  بغريه ترك العمل به يف الوصف احلقيقي باإلمجاع وألنه اشتبه بالعلل العقلية فيبقى يف هذه الصورة على األصل 

   وثالثتها التعليل بالعدم أوىل أم باحلكم الشرعي
  حيتمل أن يقال العدم أوىل ألنه أشبه باألمور احلقيقية وحيتمل أن يقال بل باحلكم الشرعي أوىل ألنه أشبه بالوجود 

  ورابعها التعليل بالعدم أوىل أم بالصفات التقديرية 
قدر مع واألشبه هو األول ألن املقدر معدوم أعطى حكم املوجود فكل ما يف املعدوم من احملذورات فهو حاصل يف امل

  مزيد حمذور آخر وهو أنه كونه معدوما أعطى حكم املوجود فكان املعدوم أوىل 
وخامسها تعليل احلكم الوجودى بالعلة الوجودية أوىل من تعليل احلكم العدمي بالوصف العدمي ومن تعليل احلكم 

  العدمي بالوصف الوجودى 

دميني يستدعى تقدير كوهنما وجوديني ألنا بينا أن واحلكم الوجودى بالوصف العدمي ألن كون العلة واملعلول ع
العلة واملعلول وصفان ثبوتيان فحملهما على املعدوم ال ميكن إال إذا قدر املعدوم موجودا وتعليل العدم بالعدم أوىل 

  من القسمني الباقيني للمشاهبة 
  وأما أن تعليل العدم بالوجود أوىل أم تعليل الوجود بالعدم ففيه نظر 

سها التعليل باحلكم الشرعي أوىل من التعليل بالوصف املقدر ألن األول على وفق األصل والثاين على خالف وساد
  األصل 

وسابعها التعليل بالعلة املفردة أوىل من التعليل بالعلة املركبة ألن االحتمال يف املفردة أقل مما يف املركب ألن املفرد 
  ه لو وجد لوجد بتمامه ولو عدم لعدم بتمام

  وأما املركب فليس كذلك ألن املركب من قيدين فقط حيتمل يف جانب الوجود احتماالت ثالثة وهي أن يوجد 



  اجلزء بدال عن ذاك وذاك بدال عن هذا ويوجد اجملموع 
وكذا القول يف جانب العدم املركب من قيود ثالثة يوجد فيه احتماالت سبعة يف طرف الوجود وسبعة يف طرف 

  أن ما كان االحتمال فيه أقل كان أوىل  العدم ومعلوم
  فهذه مجلة التراجيح العائدة إىل ماهية العلة 

  النوع الثاين القول يف التراجيح العائدة إىل ما يدل على أن ذات العلة

  موجودة 
  اعلم أن العلم بوجود تلك الذوات إما أن يكون بديهيا أو حسيا أو استدالليا 

  م أو الظن واالستدالل إما أن يفيد العل
  وعلى التقديرين فذلك الدليل إما أن يكون عقليا حمضا أو نقليا حمضا أو مركبا منهما 

  فلنتكلم يف هذه األقسام فنقول 
  أما إذا كان الطريق مفيدا لليقني سواء كان بديهيا أو 

رت املقدمات أو قلت فإنه حسيا أو استدالليا يقينيا وسواء كان عقليا حمضا أو نقليا حمضا أو مركبا منهما وسواء كث
  ال يقبل الترجيح 

  وكالم أيب احلسني يدل على أنه يقبل 
  أما أن القطعيات ال تقبل الترجيح فلما تقدم 

  فإن قلت الضرورى أوىل من النظرى ألن الضرورى ال يقبل الشك والشبهة والنظرى يقبل ذلك 
كما أن البديهي واجب احلصول عند حصول  قلت النظرى واجب احلصول عند حصول مجيع مقدماته املنتجة له

  تصور طرفيه 
وكما أن النظرى يزول عند زوال أحد األمور اليت ال بد منها يف حصول مجيع مقدماته املنتجة له فكذلك الضرورى 

  يزول عند زوال أحد التصورات اليت ال بد منها 
  ق هو أن النظرى يتوقف على أمور أكثر مما فإذن ال فرق يف وجود اجلزم عند حضور موجباته يف البابني بل الفر

  يتوقف عليه الضرورى فال جرم كان زوال النظرى أكثر من زوال الضرورى 
  فأما وجوب الوجود وامتناع العدم عند حصول كل ما ال بد منه فال فرق بني الضرورى والنظرى فيه ألبتة 

ا كانت املقدمات املنتجة لذلك الظن أقل كان القياس أما إذا كان الطريق الدال على وجود العلة ظنيا فقد قيل كلم
  أقوى ألن املقدمات مىت كانت أقل كان احتمال اخلطأ أقل ومىت كان احتمال اخلطأ أقل كان ظن الصواب أقوى 
واعلم أن هذا الكالم على عمومه ليس حبق ألن الظن يقبل التفاوت يف القوة والضعف فإذا فرضنا دليال كانت 

لة إال أن كل واحدة منها كانت مظنونة ظنا ضعيفا ودليال آخر ظنيا معارضا لألول مقدماته كثرية إال أن مقدماته قلي
كل واحدة منها كانت مظنونة ظنا قويا فالقوة احلاصلة يف أحد اجلانبني بسبب قلة الكمية قد تصري معارضة من 

انبني أزيد من قلة الكمية يف اجلانب اآلخر حىت اجلانب اآلخر بسبب قوة الكيفية وقد تكون قوة الكيفية يف أحد اجل
  أن الدليل الظىن الذي يكون مركبا من مائة 



  مقدمة قد يفيد ظنا أقوى من الظن احلاصل من الدليل املركب من مقدمتني 
  فإذن ال بد من اعتبار هذا التفصيل الذي ذكرناه 

  إما أن يكون نصا أو إمجاعا أو قياسا إذا عرفت هذا فنقول الدليل الظين الذي يدل على وجود العلة 
  أما القياس فالكالم فيه كما يف األول وال يتسلسل بل ينتهي إىل النص أو اإلمجاع 

  أما النص فطرق الترجيح فيه ما تقدم يف القسم الثالث من هذا الكتاب 
  وأما اإلمجاع فإن كانا قطعيني مل يقبل الترجيح 

  مل يقبل الترجيح ألن اإلمجاع املعلوم مقدم على املظنون  وإن كان أحدمها قطعيا واآلخر ظنيا
  أما إذا كانا مظنونني فهذا يقع على وجهني 

  أحدمها اإلمجاعان املختلف فيهما عند اجملتهدين كاإلمجاع الذي حيدث عن قول البعض وسكوت الباقني 

  وثانيهما اإلمجاع املنقول بطريق اآلحاد 
  فهذان القسمان يف حمل الترجيح 

وأما الذي يقال إن أحدمها متفق عليه واآلخر خمتلف فيه فإن أريد به عدم االختالف يف أحدمها ووقوعه يف اآلخر 
  فذلك ليس من باب الترجيح ألن تقدم املعلوم على املظنون قطعي 

  وإن عين به قله االختالف يف أحدمها وكثرته يف اآلخر فال نسلم أن هذا القدر يوجب الترجيح 
هذا الفصل بشيء وهو أنه إذا تعارض قياسان وكان وجود األمر الذي جعل علة حلكم األصل يف أحد ولنختم 

القياسني معلوما ويف اآلخر مظنونا كان األول راجحا ملا بينا أن القياس الذي بعض مقدماته معلوم راجح على ما 
  كان كل مقدماته مظنونا 

  الطرق الدالة على علية النوع الثالث القول يف التراجيح احلاصلة بسبب

  الوصف يف األصل 
  وقد ذكرنا يف كتاب القياس أن الطرق الدالة على علية الوصف 

  يف األصل إما الدليل النقلى أو العقلى 
  أما الدليل النقلى فإما أن يكون نصا أو إمياءا 

أو لسبب كذا كذا أو ألجل  أما النص فقد يكون حبيث ال حيتمل غري العلية وهو ألفاظ ثالثة وهى قوله لعله كذا
  كذا فهذا مقدم على مجيع الطرق النقلية 

وأما الذي حيتمل غري العلية ولكنه ظاهر جدا فألفاظ ثالثة وهي الالم وإن والباء وحرف الالم مقدم على إن والباء 
قولك كتبت بالقلم ألن الالم ظاهر جدا يف التعليل وأما لفظ أن فقد يكون للتأكيد ولفظ الباء قد يكون لإللصاق ك

  وقد يفيد كونه حمكوما به كقوله عليه الصالة و السالم أنا أقضي بالظاهر 
  أما حيث تأيت ال لآللة وال ألن تكون حمكوما به كان مرادفا لألم فإنه ال فرق بني أن يقال قتلته جلنايته وقتلته جبنايته 

  ففيها أحباث وأما الباء وإن أيهما املقدم ففيه احتمال وأما اإلمياءات 
أحدها أنا بينا أن داللة اإلمياء على علية الوصف يف األصل ال تتوقف على كونه مناسبا ولكن الوصف الذي يكون 



  مناسبا راجح على ماال يكون كذلك 
وثانيهما أن إمياء الداللة اليقينية راجح على إمياء الداللة الظنية ملا عرفت أن الدليل الذي بعض مقدماته يقيين 

  لبعض ظين راجح على ما يكون كل مقدماته ظنيا وا
  وأما إذا ثبتت علية الوصفني بإمياء خرب الواحد فوجوه الترجيح فيه ما ذكرناه يف باب اخلرب الواحد 

وثالثها أن اجلمهور اتفقوا على أن ما ظهرت عليته باإلمياء راجح على ما ظهرت عليته بالوجوه العقلية من املناسبة 
  سرب والدوران وال

وهذا فيه نظر وذلك ألن اإلمياء ملا مل يوجد فيه لفظ يدل على العلية فال بد وأن يكون الدال على عليته أمر آخر 
سوى اللفظ وملا حبثنا مل جند شيئا يدل على عليتها إال أحد أمور ثالثة املناسبة والدوران والسرب على ما مر ذلك يف 

  باب اإلمياءات 
ال تدل إال بواسطة أحد هذه الطرق الثالثة كان األصل ال حمالة أقوى من الفرع فكان كل وإذا ثبت أن اإلمياءات 

  واحد من هذه الثالثة أقوى من اإلمياءات 
ورابعها أنا قد ذكرنا أن أقسام اإلمياءات مخسة وكل واحد من تلك األقسام يندرج حتته أقسام كثرية واستيفاء 

يل كل واحد من أقسام تلك األقسام مع ما يشاركه يف جنسه ومع ما هو القول يف هذا يقتضي أن نتكلم يف تفاص
خارج من جنسه ألنه ال يبعد أن يكون أحد اجلنسني أقوى من اجلنس اآلخر ويكون بعض أنواع الضعيف أقوى من 

  بعض أنواع القوي لكنا تركنا هذا لطوهلا وكثرهتا 

واملؤثر والشبه والدوران والطرد والسرب فلنتكلم يف تفاصيل أما الطرق العقلية فقد ذكرنا منها ستة وهي املناسب 
  هذه األجناس مث يف تفاصيل أنواع كل واحد من هذه األجناس 

  أما تفاصيل هذه األجناس ففيها أحباث

  أحدها 
  أن املناسبة أقوى من الدوران 

  يكون كذلك  وقال قوم الدوران أقوى وعربوا عن ذلك بأن العلة املطردة املنعكسة أقوى مما ال
لنا أن الوصف إمنا يؤثر يف احلكم ملناسبته فاملناسبة علة لعلية العلة وليس تأثري الوصف يف احلكم لدورانه معه ألن 

  الدوران يف احلقيقة ليس من لوازم العلية ألن العلة إذا كانت أخص من املعلول كانت العلية منفكة هناك عن 

  كما يف الصور اليت عددناها يف باب الدوران الدوران وقد ينفك الدوران عن العلية 
  وإذا كان كذلك كان االستدالل باملناسبة على العلية أقوى من االستدالل بالدوران عليها 

  احتج املخالف بوجهني

  األول أن العلة املطردة املنعكسة أشبه بالعلل العقلية فتكون أقوى 
  الثاين أهنم أمجعوا على صحة املطرد املنعكس 



  الناس من أنكر العلة اليت ال تكون منعكسة ومن 
  واجلواب عن األول 

  ال نسلم أن العكس واجب يف العلل العقلية وقد بيناه يف كتبنا العقلية 
  سلمناه لكن ال نسلم أن األشبه بالعلل العقلية أوىل 

ردا منعكسا وال نزاع وعن الثاين أن ذلك يقتضي ترجيح املناسب املطرد املنعكس على املناسب الذي ال يكون مط
  فيه 

أما أنا ال نقضي بترجيح الدوران املنفك عن املناسبة على املناسب املنفك عن الدوران فألنه إذا وجد الدوران بدون 
  املناسبة فقد ال حتصل العلة كرائحة اخلمر مع حرمتها 

 هذا الوصف يف نوع هذا احلكم ويف جنسه وثانيها أن املناسبة أقوى من التأثري ألنه ال معىن للتأثري إال أنه عرف تأثري
  وكون الشي مؤثرا يف شيء ال يوجب كونه مؤثرا فيما يشاركه يف جنسه 

أما كونه مناسبا فهو الذي ألجله صار الوصف مؤثرا يف احلكم فكان االستدالل باملناسبة على العلية أقوى من 
  االستدالل بالتأثري عليها 

  قاطعا يف مقدماته أو مظنونا يف مقدماته أو قاطعا يف بعض مقدماته ومظنونا يف البعض وثالثها أن السرب إما أن يكون 
  فإن كان قاطعا يف كل مقدماته كان العمل به متعينا وليس هذا بترجيح 

أما إذا كان مظنونا يف كل مقدماته مثل أن يدل دليل ظين على أن احلكم معلل ودليل آخر ظين على أن العلة إما 
أو ذاك ودليل آخر ظين على أن العلة ليست ذلك الوصف فيحصل هاهنا ظن أن العلة ليست إال هذا  هذا الوصف

الوصف فهاهنا العمل باملناسبة أوىل من العمل هبذا السرب وذلك ألن الدليل الدال على هذه املقدمات الثالث اليت ال 
  بد منها يف السرب إما النص أو اإلمياء أو الطرق العقلية 

  ن هو النص صارت تلك املقدمات يقينية وقد فرضناها ظنية هذا خلف فإن كا
  وإن كان إمياءا فقد عرفت أن اإلمياء مرجوح بالنسبة إىل املناسبة 

  وأما الطرق العقلية فاملناسبة أوىل من غريها ألن املناسبة 

  ك املقدمات إما املناسبة أو غريها مستقلة بإنتاج العلية والسرب ال ينتج العلية إال بعد مقدمات كثرية واملثبت لتل
فإن كان األول كانت املناسبة أوىل من السرب ألن يف إثبات احلكم باملناسبة تكفي املناسبة الواحدة يف اإلنتاج ويف 

  السرب البد من ثالث مقدمات والكثرة دليل املرجوحية 
غري املناسبة ليس كذلك فاالستدالل باملناسبة على وإن كان الثاين كانت املناسبة أوىل ألن املناسبة علة لعلية العلة و

  العلية أوىل 
  وأما إن كان السرب مظنونا يف بعض املقدمات مقطوعا يف البعض عاد الترجيح املذكور يف تلك املقدمات املظنونة 

  ورابعها أن املناسبة أقوى من الشبه والطرد وذلك واضح ال حاجة به إىل الدليل 

راجيح هذه الطرق الستة العقلية حبسب اجلنس ولنتكلم اآلن يف أنواع كل واحد منها وفيه فهذا هو الكالم يف ت
  سائل 



  املسألة األوىل

  ترجيح بعض املناسبات على بعض إما أن يكون بأمور عائدة إىل ما هياهتا أو بأمور خارجة عنها 
ألجل مصلحة دنيوية أو دينية  أما القسم األول فتقريره أنك قد عرفت أن كون الوصف مناسبا إما أن يكون

  واملصلحة الدنيوية إما أن تكون يف حمل الضرورة أو يف حمل احلاجة أو يف حمل الزينة والتتمة 
وظاهر أن املناسبة اليت من باب الضرورة راجحة على اليت من باب احلاجة واليت من باب احلاجة مقدمة على اليت 

  من باب الزينة 
اليت من باب الضرورة مخسة وهي مصلحة النفوس والعقول واألديان واألموال واألنساب مث قد عرفت أن املناسبة 

  فال بد من بيان كيفية ترجيح بعض هذه األقسام على بعض 

مث عرفت أن الوصف املناسب للحكم قد يكون نوعه مناسبا لنوع احلكم وقد يناسب جنسه نوع احلكم وقد 
  جنس احلكم يناسب نوعه جنس احلكم وقد يناسب جنسه 

  وال شك يف تقدم األول على الثالثة األخرية والثاين والثالث 
  وأما الثاين والثالث فهما كاملتعارضني وال شك يف تقدمهما على الرابع 

مث اجلنس قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا واملناسبة املتولدة من اجلنس القريب تقدم على املناسبة املتولدة من اجلنس 
  البعيد 

  املناسبة يف كل قسم من هذه األقسام قد تكون جلية وقد تكون خفية مث 
أما اجللي فهو الذي يلتفت الذهن إليه يف أول مساع احلكم كقوله عليه الصالة السالم ال يقضى القاضي وهو 
  الفكر  غضبان فإنه يلتفت الذهن عند مساع هذا الكالم إىل أن الغضب إمنا منع من احلكم لكونه مانعا من استيفاء

  وأما اخلفي فهو الذي ال يكون كذلك 

  وال شك يف تقدم اجللي على اخلفي 

  وأما القسم الثاين وهو ترجيح بعض املناسبات على بعض بأمور خارجة عنها

  فذلك على وجوه 
أحدها أن املناسبة املتأيدة بسائر الطرق أعين اإلمياء والدوران والسرب راجحة على ما ال يكون كذلك ويرجع 

  حاصله إىل الترجيح بكثرة األدلة 
وثانيها املناسبة اخلالية عن املعارض راجحة على ما ال يكون كذلك فإن املناسبة وإن كانت ال تبطل باملعارضة لكنها 

  مرجوحة بالنسبة إىل ماال تكون معارضة 
  رة وثالثها الذي يناسب احلكم من وجهني راجح على ماال يناسب إال من وجه واحد وعلته ظاه

  وأيضا كلما كانت اجلهات أكثر كانت أرجح 

  مسألة



الدوران احلاصل يف صورة واحدة راجح على احلاصل يف صورتني ألن احتمال اخلطأ يف الدوران احلاصل يف الصورة 
  الواحدة أقل من احتماله يف الدوران احلاصل يف صورتني ومىت كان احتمال اخلطأ أقل كان الظن أقوى 

لعصري ملا مل يكن مسكرا يف الزمان األول فلم يكن حمرما مث صار مسكرا بعد ذلك فصار حمرما مث ملا بيان األول أن ا
زالت املسكرية مرة أخرى زالت احلرمة فهاهنا نقطع بأن شيئا من الصفات الباقية يف األحوال الثالثة ال يصلح لعلية 

  هذا احلكم وإال لزم وجود العلة بدون احلكم 
صورتني فهو كما يقول احلنفي يف مسألة احللي كونه ذهب موجب للزكاة ألن الترب ملا كان ذهبا  وأما الدوران يف

  وجبت الزكاة فيه والثياب ملا مل تكن ذهبا مل جتب الزكاة فيها فهاهنا ال ميكن 

األوىل أقل القدح يف علية الصفات الباقية مبثل ما ذكرناه يف الصورة األوىل فثبت أن احتمال املعارض يف الصورة 
  فكان الظن فيها أقوى 

  مسألة 
  قد ذكرنا أن الشبه قد يكون شبها يف احلكم الشرعي وقد يكون شبها يف الصفة 

  واختلفوا يف الراجح واألظهر أن الشبه يف الصفة أوىل ألهنا أشبه بالعلل العقلية 

  النوع الرابع يف التراجيح احلاصلة بسبب دليل احلكم

شك أنه يكون داال مث ذلك الطريق إما أن يكون يف القياسني املتعارضني قطعيا أو ظنيا أو فنقول هذا الطريق ال 
  يكون يف أحدها قطعيا ويف اآلخر ظنيا 

  فإن كان قطعيا فيهما معا استحال الترجيح يف ذلك ملا عرفت 
 تفاصيل هذه األجناس مث يف وإن كانا ظنيني فالدليل الدال عليهما إما أن يكون لفظا أو إمجاعا أو قياسا فلنتكلم يف

  تفاصيل أنواع كل واحد من هذه األجناس 

  أما البحث األول فيشتمل على مسألتني

إحداها قالوا القياس الذي ثبت احلكم يف أصله باإلمجاع أقوى من الذي ثبت احلكم يف أصله بالدالئل اللفظية ألن 
  لهما الدالئل اللفظية تقبل التخصيص والتأويل واإلمجاع ال يقب

  وهذا مشكل ألنا حيث أثبتنا اإلمجاع إمنا أثبتناه بالدالئل اللفظية والفرع كيف يكون أقوى حاال من األصل 

  املسألة الثانية

  قد تقدم يف كتاب القياس أن احلكم يف األصل ال جيوز أن يكون مثبتا بالقياس وإن كان قد جوزه قوم 
  كم يف واجملوزون اتفقوا على أن القياس الذي ثبت احل



أصله بالنص راجح على الذي ثبت احلكم يف أصله بالقياس ألن ذلك القياس ال يتفرع على قياس آخر إىل غري هناية 
  بل ال بد من االنتهاء إىل أصل ثبت حكمه بالنص 

  وإذا كان كذلك فالنص أصل القياس واألصل راجح على الفرع 

  جناس الثالثةالبحث الثاين يف تفاصيل أنواع كل واحد من هذه األ

  فنقول أما الدالئل اللفظية فإما أن تكون متواترة أو احادا 
  فإن كانت متواترة مل ميكن ترجيح بعضها على بعض إال مبا يرجع إىل املنت 

وإن كانت آحادا أمكن ترجيح بعضها على بعض مبا يف املنت ومبا يف اإلسناد وتلك الوجوه قد ذكرناها فيما تقدم 
  عادة فال فائدة يف اإل

  وباجلملة فكلما كان ثبوت احلكم يف األصل أقوى كان القياس أرجح 

فإن كان ثبوت احلكم يف أحد القياسني مقطوعا ويف اآلخر كان األول أوىل ملا تقدم أن القياس الذي بعض مقدماته 
  مقطوع والبعض مظنون راجح على ما كل مقدماته مظنون 

بإمياء خرب متواتر فهو راجح على ما ثبت بإمياء خرب واحد ولكن بشرط وأيضا فإذا ثبت احلكم يف أحد األصلني 
  التعادل يف اإلمياءين 

  ولو ثبت احلكم يف األصل خبرب الواحد فالذي هو مدلول حقيقة اللفظ راجح على ما هو مدلول جمازه 

  النوع اخلامس القول يف التراجيح احلاصلة بسبب كيفية احلكم

  وهي على وجوه 
  اس الذي يوجب حكما شرعيا راجح على ما يوجب حكما أحدها القي

عقليا ألن القياس دليل شرعي فيجب أن يكون حكمه شرعيا إال أنا لو قدرنا تقدمي العلة املثبتة للحكم الشرعي 
  على املثبتة للحكم العقلي لزم النسخ مرتني ولو قدرنا تقدمي العقل لزم النسخ مرة 

  أصل عقلي علة شرعية فإن قلت كيف جيوز أن يستخرج من 
  قلت جيوز ذلك إذا مل ينقلنا عنه الشرع فنستخرج العلة اليت ألجلها مل ينقلنا عنه الشرع 

أما إذا كان أحد احلكمني نفيا واآلخر إثباتا وكانا شرعيني فقيل إهنما يتساويان لكنا ذكرنا يف باب ترجيح األخبار 
  أنه البد وأن يكون أحدمها عقليا 

جيح بكون أحد احلكمني يف الفرع حظر فذلك احلظر إما أن يكون شرعيا أو عقليا فإن كان شرعيا فهو وثانيها التر
راجح على اإلباحة ألنه شرعى وألن األخذ باحلظر أحوط وإن كان عقليا فكونه حظرا جهة الرجحان وكونه عقليا 

  كون أحدمها عقليا على ما تقدم  جهة املرجوحية فيجب الرجوع إىل ترجيح آخر وال بد يف احلظر واإلباحة من
  وثالثها أن يكون حكم إحدى العلتني العتق وحكم األخرى الرق 



  فاملثبتة للعتق أوىل ألن للعتق مزيد قوة وألنه على وفق األصل 
ورابعها إذا كان حكم إحدامها يف الفرع إسقاط احلد وحكم األخرى إثباته فاملسقطة أوىل ألن ثبوته على خالف 

  األصل 
  إن قلت املثبت للعقوبات يثبت حكما شرعيا والدارىء يثبت حكما عقليا فاملثبت للحكم الشرعي أوىل ف

  اجلواب أن الشرع إذا ورد بالسقوط صار السقوط حكما شرعيا ولذلك ال جيوز نسخه إال مبا يسخ احلكم الشرعي 
أحدمها الندب وحكم اآلخر  وخامسها الترجيح بكون أحد حكمي العلة أزيد من حكم اآلخر بأن يكون حكم

  اإلباحة فاملثبت 

  للندب أوىل ألن يف الندب معىن اإلباحة وزيادة فكانت أوىل إذا كانت الزيادة شرعية 
  وسادسها العلة إذا كان حكمها الطالق كانت راجحة ملا ثبت من قوة الطالق 
على احلكم الوارد خبالف قياس  وسابعها القياس على احلكم الوارد على وفق قياس األصول أوىل من القياس

األصول وعلته كون األول متفقا عليه والثاين خمتلفا فيه وألن األول خال عن املعارض والثاين مع املعارض فيكون 
  األول أوىل 

وثامنها القياس على أصل أمجع على تعليل حكمه أوىل مما ال يكون كذلك وعلته أن على التقدير األول تكون 
قياس يقينية وهي كون احلكم يف األصل معلال فيكون ذلك القياس راجحا على ماال يكون شيء إحدى مقدمات ال
  من مقدماته يقينيا 

  وتاسعها الترجيح بشهادة األصول للحكم وقد يراد هبا داللة الكتاب والسنة واإلمجاع على ذلك احلكم 
هبا وإن مسها احتمال شديد جاز ترجيح وهذه وإن كانت صرحية فهي األصل يف إثبات احلكم فال جيوز الترجيح 

  القياس هبا 
وعاشرها يقع الترجيح بقول الصحايب ألنه أعرف مبقاصد الرسول صلى اهللا عليه و سلم وكذلك إذا عضدت العلة 

  علة أخرى 
  كما ترجح أخبار اآلحاد بعضها ببعض 

  وحادي عشرها أن يلزم من ثبوت احلكم يف الفرع حمذور 

  ك العمل بظاهر أو ترجيح جماز على حقيقة كتخصيص عموم أو تر
وفرق بني هذا الترجيح وبني ما ذكرناه من شهادة األصول ألن احلكم الشرعي قد يكون حبيث يوجد يف الشرع 

أصول تشهد بصحته وأصول أخر تشهد ببطالنه فالقوة احلاصلة بسبب وجود األصول اليت تشهد بصحته غري 
  ببطالنه  القوة احلاصلة بسبب عدم ما يشهد

ومن هذا الباب أن يكون احلكم الزما للعلة يف كل الصور فإن من جيوز ختصيص العلة يسلم أن العلة املطردة أوىل 
  من املخصوصة 

  النوع السادس يف التراجيح احلاصلة بسبب مكان العلة



  وهو إما األصل أو الفرع أو 
  أما األصل فبأن تشهد للعلة الواحد أصول كثرية وذلك 

شهادة األصل دليل على كون تلك العلة معتربة وكل شهادة دليل مستقل فالترجيح بالشهادات الكثرية ترجيح ألن 
  بكثرة الدالئل 

  وأما الفرع ففيه صور

  إحداها أن العلة املتعدية أوىل من القاصرة عند األكثرين خالفا لبعض الشافعية 
  صرة خمتلف فيها فاألخذ باملتفق عليه أوىل فكانت املتعدية أوىل لنا أن املتعدية أكثر فائدة وألهنا متفق عليها والقا

  احتج املخالف بأن التعدية فرع الصحة والفرع ال يقوى األصل 
  واجلواب لكنه يدل على قوته 

  وثانيها إذا كانت فروع إحدى العلتني أكثر من األخرى قال بعضهم هو أوىل وقال آخرون ال حيصل به الرجحان 
  أهنا إذا كثرت فروعها كثرت فوائدها فكانت أوىل حجة األولني 

فإن قلت إمنا يكون إذا كثرت فوائدها الشرعية وكثرة فروعها ترجع إىل كثرة ما خلق اهللا تعاىل من ذلك النوع 
  وليس ذلك بأمر شرعي 

كام قلت كثرة وجود الفروع ليس بأمر شرعي لكن الفروع ملا كثرت لزم من جعل هذا الوصف علة كثرة األح
  فكان أوىل 

  احتج اآلخرون بوجوه

  األول لو كان اعم العلتني أوىل من اخصهما لكان العمل بأعم اخلطابني أوىل من اخصهما 

  الثاين التعدية فرع صحة العلة يف األصل فلو توقفت صحتها على التعدية لزم الدور 
  وليس ذلك بأمر شرعي خبالف كثرة األصول الثالث كثرة الفروع ترجع إىل كثرة ما خلق اهللا تعاىل من ذلك النوع 

  واجلواب عن األول 
  إمنا مل يكن العمل بأعم اخلطابني أوىل ألن فيه طرحا ألخصهما وليس كذلك العمل بأخصهما 

  أما العلة فإذا انتهى األمر إىل الترجيح وترجيح إحدامها يوجب طرح األخرى فكان طرح ما تقل فائدته أوىل 
  ما تقدم  وعن الثاين والثالث

  وثالثها العلة إذا كانت مثبتة للحكم يف كل الفروع فهي راجحة 

  على ما تثبت احلكم يف بعض الفروع 
وسبب الرجحان أن الدال على احلكم يف كل الفروع جيري جمرى األدلة الكثرية ألن العلة تدل على كل واحد 

  منها 
يقتضي ثبوته يف البواقي ضرورة أن ال قائل بالفرق  وأيضا داللته على ثبوت احلكم يف كل واحد من تلك الفروع



  فهذه العلة العامة قائمة مقام األدلة الكثرية 
  وأما العلة اخلاصة يف الصورة الواحدة فهي دليل واحد فقط فكان األول أوىل 

األخرى يرد وأما الترجيح الراجع إىل األصل والفرع معا فهو أن تكون العلة يرد هبا الفرع إىل ما هو من جنسه و
هبا الفرع إىل خالف جنسه مثاله قياس احلنفية احللي على الترب أوىل من قياسه على سائر األموال ألن االحتاد من 

  حيث اجلنسية 

  ثابتة بينهما 
  وهذا آخر الكالم يف التراجيح 

  الكالم يف االجتهاد

  والنظر يف ماهية االجتهاد واجملتهد واجملتهد فيه وحكم االجتهاد 

  كن األول الر

  يف االجتهاد

وهو يف اللغة عبارة عن استفراغ الوسع يف أي فعل كان يقال استفرغ وسعه يف محل الثقيل وال يقال استفرغ 
  وسسعه يف محل النواة 

وأما يف عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع يف النظر فيما ال يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه وهذا سبيل 
  لك تسمى هذه املسائل مسائل مسائل الفروع ولذ

  االجتهاد والناظر فيها جمتهد وليس هذا حال األصول 

  الركن الثاين 

  يف اجملتهد وفيه مسائل

  مسألة 
قال الشافعي رضي اهللا عنه جيوز أن يكون يف أحكام الرسول صلى اهللا عليه و سلم ما صدر عن اإلجتهاد وهو قول 

هاشم إنه مل يكن متعبدا به وقال بعضهم كان له أن جيتهد يف احلروب وأما  أيب يوسف رمحه اهللا وقال أبو علي وأبو
  يف أحكام الدين فال وتوقف أكثر احملققني يف ذلك أم املثبتون فقد احتجوا بأمور 

  أحدها عموم قوله تعاىل فاعتربوا يا أوىل األبصار 

رائط القياس وما جيب وجيوز فيها وذلك وكان عليه الصالة و السالم أعلى الناس بصرية وأكثرهم إطالعا على ش
أن مل يرجح دخوله يف هذا األمر على دخول غريه فال أقل من املساواة فيكون مندرجا حتت اآلية فكان مأمورا 

  بالقياس فكان فاعال له وإال قدح يف عصمته 



الوصف يف صورة وثانيها أنه إذا غلب على ظنه كون احلكم يف األصل معلال بوصف مث علم أو ظن حصول ذلك 
أخرى فالبد أن يظن أن حكم اهللا تعاىل يف الفرع مثل حكمه يف األصل وترجيح الراجح على املرجوح من 

  مقتضيات بدائه العقول على ما قررناه يف كتاب القياس وهذا يقتضي أن جيب عليه العمل بالقياس 
لقوله عليه الصالة و السالم أفضل العبادات  وثالثها أن العمل باالجتهاد أشق من العمل بالنص فيكون أكثر ثوابا

  أمحزها 

أي أشقها ولو مل يعمل الرسول عليه الصالة و السالم باالجتهاد مع أن أمته عملوا به كانت األمة أفضل منه يف هذا 
الباب وإنه غري جائز فإن قلت فهذا يقتضي أن ال يعمل الرسول صلى اهللا عليه و سلم إال باالجتهاد ألن ذلك 

فضل وأيضا فإمنا جيب اتصافه هبذا املنصب لو مل جيد منصبا اعلى منه لكنه وجده ألنه يستدرك األحكام وحيا وهذا أ
  املنصب أعلى من االجتهاد 

قلت اجلواب عن األول أن ذلك غري ممكن ألن العمل باالجتهاد مشروط بالنص على أحكام األصول وإذا كان 
  تهاد كذلك تعذر العمل يف كل الشرع باالج

وعن الثاين أن الوحي وإن كان أعلى درجة من االجتهاد لكن ليس فيه حتمل املشقة يف استدراك احلكم وال يظهر 
  فيه أثر دقه اخلاطر 

  وجودة القرحية وإذا كان هذا نوعا مفردا من الفصيلة مل جيز خلو الرسول عنه بالكلية 
نبياء وهذا يوجب أن تثبت له درجة االجتهاد لريثوه عنه إذ لو ورابعها قوله عليه الصالة و السالم العلماء ورثة األ

  ثبت هلم ذلك ابتداءا مل يكونوا وارثني عنه فإن قلت أراد به يف إثبات أركان الشرع قلت إنه تقييد من غري دليل 
  وخامسها أن بعض السنن مضافة إىل الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

ضافة مزيد فائدة كما أن الشافعي رضي اهللا عنه إذا أثبت حكما بالنص ولو كان الكل بالوحي مل يبق لتلك اإل
الظاهر اجللى الذى ال يفتقر فيه البتة إىل اجتهاد ال يقال أن ذلك مذهب الشافعي فال يقال مذهب الشافعي رضي 

  اهللا عنه وجوب الصلوات اخلمس وأما الذي يثبته بضرب من اجتهاد فإنه يضاف إليه فكذا هاهنا 
  ا الذي يدل على أنه كان جمتهدا يف أمر احلروب أنه اجتهد يف أخذ الفداء عن أسارى بدر وأم

  بعدما وكان راجعهم يف تلك احلال وذلك ال ميكن إال مع االجتهاد 

  واحتج املانعون بأمور

  أحدها قوله تعاىل وما ينطق عن اهلوى 
ا بوحي اهللا تعاىل فالسمع والطاعة وإال فليس هو وثانيها أن بعض الصحابة راجعه يف منزل نزله وقال إن كان هذ

مبنزل مكيدة فدل هذا على جواز مراجعته يف اجتهاده وال جتوز مراجعته يف أحكام الشرع فيلزم أن ال يكون فيها 
  ما هو باجتهاده 

والقادر على وثالثها أن االجتهاد ال يفيد إال الظن وأنه عليه الصالة و السالم كان قادرا على تلقيه من الوحي 



  حتصيل العلم ال جيوز له االكتفاء بالظن كاملعاين للقبلة ال جيوز له أن يغمض عينيه وجيتهد فيها 
  ورابعها أن خمالفه عليه الصالة و السالم يف احلكم يكفر لقوله تعاىل فال 

ن الرجل إذا أجتهد وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم واملخالف يف هذه املسائل الشرعية ال يكفر أل
  وأخطأ فيها فله أجر واحد واملستوجب لألجر ال ميكن تكفريه 

وخامسها لو جاز له العمل باالجتهاد ملا توقف يف شيء من األحكام الشرعية على الوحي ألن حكم الوحي يف الكل 
يها وحي كان مأمورا كان معلوما له وطرق االجتهاد كانت مظنونة له فعند وقوع الواقعة اليت ما أنزل عليه ف

  باالجتهاد فكان ينبغي أن ال يتوقف إىل نزول الوحي لكنه توقف كما يف مسألة الظهار واللعان 

وسادسها لو جاز له االجتهاد جلاز جلربيل عليه السالم وحينئذ ال يعرف أن هذا الشرع الذي جاء به إىل حممد صلى 
  جربيل عليه السالم اهللا عليه و سلم من نص اهللا تعاىل أو من اجتهاد 

واجلواب عن األول أن اهللا تعاىل مىت قال له مهما ظننت كذا فاعلم أن حكمي كذا فها هنا العمل بالظن عمل 
  بالوحي ال باهلوى 

  وعن الثاين أنه يدل على جواز مراجعته يف اآلراء واحلروب واألحكام خارجة عن ذلك 
  جد فيه نص من اهللا وعن الثالث أنا إمنا جنوز االجتهاد فيما مل يو

  تعاىل ومل يكن متمكنا من معرفة احلكم بالنص 
وعن الرابع أنه ال ميتنع أن يقال احلكم وإن كان مظنونا أوال إال أنه عليه الصالة و السالم ملا أفىت به وجب القطع 

  به كما قلنا يف اإلمجاع الصادر عن االجتهاد 
عن وجدان النص فلعله عليه الصالة السالم كان يصرب مقدار ما  وعن اخلامس أن العمل باالجتهاد مشروط بالعجز

  يعرف به أن اهللا تعاىل ال ينزل فيه وحيا 
  وعن السادس أن ذلك االحتمال مدفوع باإلمجاع 

  مسألة

إذا جوزنا له صلى اهللا عليه و سلم االجتهاد فاحلق عندنا أنه ال جيوز أن خيطىء وقال قوم جيوز بشرط أن ال يقر 
  عليه 

  لنا

أنا مأمورون باتباعه يف احلكم لقوله تعاىل فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم 
  حرجا مما قضيت فلو جاز عليه اخلطأ لكنا مأمورين باخلطأ وذلك ينايف كونه خطأ 

خطأ فيما أذن هلم وقال تعاىل يف أسارى واحتج املخالف بقوله تعاىل عفا اهللا عنك مل أذنت هلم فهذا يدل على أنه أ
  بدر لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت فيه عذاب عظيم فقال عليه الصالة و السالم لو 



نزل عذاب من اهللا ملا جنا إال ابن اخلطاب وهذا يدل على أنه أخطأ يف أخذ الفداء وألنه تعاىل قال قل إمنا أنا بشر 
  من غريه  مثلكم فلما جاز اخلطأ على

جاز أيضا عليه وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إنكم ختتصمون لدي ولعل بعضكم أحلن حبجته من غريه فمن 
قضيت له بشيء من حق أخيه فال يأخذنه إمنا أقطع له قطعة من النار فلو مل جيز أن يقضي ألحد إال حبقه مل يقل هذا 

  لط يف أقواله كغريه من اجملتهدين وألنه جيوز أن يغلط يف أفعاله فيجوز أن يغ

  واجلواب عن هذه الوجوه مذكور يف الكتاب الذي صنفناه يف عصمة األنبياء فال فائدة يف اإلعادة 

  مسألة

اتفقوا على جواز االجتهاد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأما يف زمان الرسول عليه الصالة و السالم 
ال مثرة له يف الفقه مث نقول اجملتهد إما أن يكون حبضرة الرسول عليه الصالة و السالم  فاخلوض فيه قليل الفائدة ألنه

أو يكون غائبا عنه أما إن كان حبضرته فيجوز تعبده باالجتهاد عقال ألنه ال ميتنع أن يقول الرسول عليه الصالة و 
  السالم له لقد أوحي إيل 

  وفق ظنك ومنهم من أحاله عقال  بأنك مأمور بأن جتتهد أو مأمورا بأن تعمل على
واحتج عليه بأن االجتهاد يف معرض اخلطأ والنص آمن منه وسلوك السبيل املخوف مع القدرة على سلوك السبيل 

  اآلمن قبيح عقال 
وجوابه أن الشرع ملا قال له أنت مأمور بأن جتتهد وتعمل على وفق ظنك كان آمنا من الغلط ألنه بعد االجتهاد 

  مبا أمر به وأما وقوع التعبد به فمنعه أبو علي وأبو هاشم وأجازه قوم بشرط اإلذن وتوقف فيه األكثرون يكون آتيا 

  احتج املانعون بوجهني

  األول أن الصحابة لو اجتهدوا يف عصره كما اجتهدوا بعده لنقل كما نقل اجتهادهم بعده 
 عليه و سلم ولو كانوا مأمورين باالجتهاد ملا الثاين أن الصحابة كانت تفزع يف احلوادث إىل الرسول صلى اهللا

  فزعوا إليه 

  واحتج القائلون بالوقوع بأمور

األول أنه عليه الصالة و السالم حكم سعد بن معاذ يف بين قريظة فحكم بقتل مقاتليهم وسيب ذراريهم فقال عليه 
  الصالة و السالم لقد حكمت حبكم اهللا تعاىل من فوق سبعة أرقعة 

نه عليه الصالة و السالم قال لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر اجلهىن ملا أمرمها أن حيكما بني خصمني إن الثاين أ
  أصبتما فلكما عشر حسنات وإن أخطأمتا فلكما حسنة واحدة 



ز الثالث أنه عليه الصالة و السالم كان مأمورا باملشاورة لقوله تعاىل وشاورهم يف األمر وال فائدة يف ذلك إال جوا
  احلكم على حسب اجتهادهم 

واجلواب عن األول لعله قل اجتهادهم يف حضرة الرسول صلى اهللا عليه و سلم فلم ينقل لقلته وأيضا فقد نقل 
  اجتهاد سعد بن معاذ وعمرو بن العاص 

  لنص وعن الثاين لعلهم فزعوا إليه فيما مل يظهر هلم فيه وجه االجتهاد ولعلهم تركوه لصعوبته وسهولة وجدان ا
وعن الثالث وهو خرب سعد وعمرو أنه خرب واحد فال جيوز التمسك به إال يف مسألة عملية وهذه املسألة ال تعلق هلا 

  بالعمل 
  وعن الرابع أن ذلك يف احلروب ومصاحل الدنيا ال يف أحكام الشرع 

  وأما الغائب عن حضرة الرسول عليه الصالة و السالم فال 

 تعاىل باالجتهاد ال سيما عند تعذر الرجوع وضيق الوقت وأما وقوع التعبد به فقال به شك يف جواز أن يتعبده اهللا
  األكثرون واالعتماد فيه على خرب معاذ 

  مسألة يف شرائط اجملتهد

أعلم أن شرط االجتهاد أن يكون املكلف حبيث ميكنه االستدالل بالدالئل الشرعية على األحكام وهذه املكنة 
  مشروطة بأمور 

ها أن يكون عارفا مبقتضى اللفظ ومعناه ألنه لو مل يكن كذلك مل يفهم منه شيئا وملا كان اللفظ قد يفيد معناه أحد
  لغة وعرفا وشرعا وجب أن يعرف اللغة واأللفاظ العرفية والشرعية 

إن وجدت  وثانيها أن يعرف من حال املخاطب أنه يعين باللفظ ما يقتضيه ظاهره إن جترد أو ما يقتضيه مع قرينة
  معه قرينة ألنه لوال ذلك ملا حصل الوثوق خبطابه جلواز أن يكون عىن به غري ظاهره مع أنه مل يبينه 

قالت املعتزلة وذلك إمنا يعرف حبكمة املتكلم أو بعصمته واحلكم حبكمة اهللا تعاىل مبين على العلم بأنه تعاىل عامل 
  بقبح القبيح وعامل بغناه عنه 

م قالوا الشيء وإن كان جائز الوقوع قطعا لكنه قد نقطع بأنه ال يقع فإنا جنوز انقالب ماء وأما أصحابنا فإهن
جيحون دما وانقالب اجلدارن ذهبا وتولد اإلنسان ال من األبوين دفعة واحدة ومع ذلك نقطع بأنه ال يقع فكذا 

يا بأنه ال يعين هبذه األلفاظ إال ظواهرها هاهنا حنن وإن جوزنا من اهللا تعاىل كل شيء لكنه تعاىل خلق فينا علما بديه
  فلذلك أمنا من وقوع التلبيس 

وثالثها أن يعرف جمرد اللفظ إن كان جمردا وقرينته إن كان مع قرينة ألنا لو مل نعرف ذلك جلوزنا يف اجملرد أن تكون 
  معه قرينة تصرفه عن ظاهره 

العقلية فإهنا تبني ما جيوز أن يراد باللفظ مما ال جيوز وأما مث القرينة قد تكون عقلية وقد تكون مسعية أما القرينة 
السمعية فهي األدلة اليت تقتضي ختصيص العموم يف األعيان وهو املسمى بالتخصيص أو يف األزمان وهو النسخ 
مث  والذي يقتضي تعميم اخلاص وهو القياس وحينئذ جيب أن يكون عارفا بشرائط القياس ليميز ما جيوز عما ال جيوز



هذه األدلة السمعية غائبة عنا فال بد من نقلها والنقل إما تواتر أو آحاد فال بد وأن يكون عارفا بشرائط كل واحد 
  منهما مث عند اإلحاطة بأنواع األدلة البد وأن يكون عارفا باجلهات املعتربة يف التراجيح 

  فإن قال قائل فصلوا العلوم اليت حيتاج اجملتهد إليها 

الغزايل رمحه اهللا مدارك األحكام أربعة الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل فال بد من العلم هبذه األربعة وال  قلنا قال
  بد معها من أربعة أخرى اثنان مقدمان واثنان مؤخران فهذه مثانية ال بد من شرحها 

  أما كتاب اهللا تعاىل فال بد من معرفته وفيه حتقيقان

  يعه بل ما يتعلق منه باألحكام وهو مخسمائة آية أحدمها أنه ال يشترط معرفة مج
  والثاين أنه ال يشترط حفظها بل أن يكون عاملا مبواقعها حىت يطلب منها اآلية احملتاج إليها عند احلاجة 

  وأما السنة فال بد من معرفة األحاديث اليت تتعلق هبا األحكام وهي مع

  كثرهتا مضبوطة يف الكتب 

  كوران إذ ال يلزمه معرفة ما يتعلق من األخبار باملواعظ وأحكام اآلخرة وفيها التحقيقان املذ
  والثاين أنه ال يلزمه حفظها بل أن يكون عنده أصل مصحح مشتمل على األحاديث املتعلقة باألحكام 

  وأما اإلمجاع فينبغي أن يكون عاملا مبواقع اإلمجاع حىت ال يفيت خبالف

 بشيء يوافق قول واحد من العلماء املتقدمني أو يغلب على ظنه أنه واقعة اإلمجاع وطريق ذلك أن ال يفيت إال
  متولدة يف هذا العصر ومل يكن ألهل اإلمجاع فيها خوض 

وأما العقل فيعرف الرباءة األصلية ويعرف أنا مكلفون بالتمسك هبا إال إذا ورد ما يصرفنا عنه وهو نص أو إمجاع 
  العلوم األربعة أو قياس على شرائط الصحة فهذه هي 

  وأما العلمان املقدمان

  فأحدمها 

  علم شرائط احلد والربهان على اإلطالق 
وثانيهما معرفة النحو واللغة والتصريف ألن شرعنا عريب فال ميكن التوسل إليه إال بفهم كالم العرب وما ال يتم 

  تهد به من معرفة الكتاب والسنة الواجب إال به فهو واجب وال بد يف هذه العلوم من القدر الذي يتمكن اجمل

  وأما العلمان املتمان



  فأحدمها يتعلق بالكتاب وهو علم الناسخ واملنسوخ 
واآلخر بالسنة وهو علم اجلرح والتعديل ومعرفة أحوال الرجال واعلم أن البحث عن أحوال الرجال يف زماننا هذا 

  ء مع طول املدة وكثرة الوسائط أمر كاملتعذر فاألوىل االكتفا

بتعديل األئمة الذين اتفق اخللق على عدالتهم كالبخاري ومسلم وأمثاهلما وقد ظهر مما ذكرنا أن أهم العلوم 
للمجتهد علم أصول الفقه وأما سائر العلوم فغري مهمة يف ذلك أما الكالم فغري معترب ألنا لو فرضنا إنسانا جازما 

ية على األحكام وأما تفاريع الفقه فال حاجة إليها ألن هذه باإلسالم تقليدا ألمكنه االستدالل بالدالئل الشرع
  التفاريع ولدها اجملتهدون بعد أن فازوا مبنصب االجتهاد فكيف تكون شرطا فيه 

واعلم أن اإلنسان كلما كان أكمل يف هذه العلوم اليت ال بد منها يف االجتهاد كان منصبه يف االجتهاد أعلى وأمت 
  منه على التعيني كاألمر املتعذر وضبط القدر الذي ال بد 

  مسألة

  احلق أنه جيوز أن حتصل صفة االجتهاد يف فن دون فن بل يف مسألة دون مسألة خالفا لبعضهم 

  لنا

أن األغلب من احلادثة يف الفرائض أن يكون أصلها يف الفرائض دون املناسك واإلجارات فمن عرف ما ورد من 
  باب الفرائض وجب أن يتمكن من االجتهاد  اآليات والسنن واإلمجاع والقياس يف

وغاية ما يف الباب أن يقال لعله شذ منه شيء ولكن النادر ال عربة به كما أن اجملتهد املطلق وإن بالغ يف الطلب فإنه 
  جيوز أن يكون قد شذ عنه أشياء 

  الركن الثالث 

  اجملتهد فيه

عن العقليات ومسائل الكالم وبقولنا ليس فيه  وهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع واحترزنا ب الشرعي
دليل قاطع عن وجوب الصلوات اخلمس والزكوات وما اتفقت عليه األمة من جليات الشرع وقال أبو احلسني 

البصري رمحه اهللا املسألة االجتهادية هي اليت اختلف فيها اجملتهدون من األحكام الشرعية وهذا ضعيف ألن جواز 
  فيها مشروط بكون املسألة اجتهادية فلو عرفنا كوهنا اجتهادية باختالفهم فيها لزم الدور اختالف اجملتهدين 

  الركن الرابع 

  حكم االجتهاد وفيه مسائل



  مسألة 
ذهب اجلاحظ وعبيد اهللا بن احلسن العنربى إىل أن كل جمتهد يف األصول مصيب وليس مرادهم من ذلك مطابقة 

  ضرورة وإمنا املراد نفي اإلمث واخلروج عن عهدة التكليف االعتقاد فإن فساد ذلك معلوم بال

  واتفق سائر العلماء على فساد هذا القول 

  حجة اجلمهور أمور

األول أن اهللا تعاىل وضع على هذه املطالب أدلة قاطعة ومكن العقالء من معرفتها فوجب أن ال خيرجوا عن العهدة 
  إال بالعلم 

يه الصالة و السالم أمر اليهود والنصارى باإلميان به وذمهم على إصرارهم على الثاين أنا نعلم بالضرورة أنه عل
عقائدهم وقاتل بعضهم وكان يكشف عمن بلغ منهم ويقتله ونعلم قطعا أن املعاند العارف مما يقل وإمنا األكثر 

  مقلدة عرفوا دين آبائهم تقليدا ومل يعرفوا معجزة الرسول وصدقه 
اىل ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وقوله تعاىل وذلكم ظنكم الذي الثالث التمسك بقوله تع

  ظننتم بربكم أرداكم 

  وعلى اجلملة ذم املكذبني لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الكفار مما ال ينحصر من الكتاب والسنة 

  أجاب اخلصم عن األول

أدلة قاطعة ومكن العقالء من معرفتها وكيف ال نقول ذلك ونرى  بأنا ال نسلم بأنه تعاىل وضع على هذه املطالب
  اخللق خمتلفني يف األديان والعقائد من زمان وفاة الرسول عليه الصالة و السالم 

  وإذا نظرنا يف أدلة املختلفني يف هذه املسائل وأنصفنا مل جند واحدا منهم مكابرا قائال مبا يقطع العقل بفساده 
نسلم أن ذلك يقتضي كوهنم مأمورين بالعلم ومل ال جيوز أن يقال إهنم أمروا بالظن الغالب سواء  سلمنا ذلك لكن ال

  كان مطابقا أو غري مطابق وعلى هذا التقدير يكون اآليت به معذورا 

  مث الذي يدل على أن التكليف مل يقع إال بالظن الغالب وجهان

من املقدمات البديهية تركيبا معلوم الصحة بالبديهة إن أمكن فهو األول أن اليقني التام املتولد من الدليل املركب 
عزيز نادر الوجود ال يفي به إال الفرد بعد الفرد فال جيوز أن يكون ذلك تكليفا لكل اخللق ألنه عليه الصالة و 

ما عجز  السالم قال بعثت باحلنيفية السهلة السمحة وأي حرج فوق أن يكلف اإلنسان يف الساعة الواحدة معرفة
  اخللق عن معرفته يف مخسمائة سنة 

الثاين أنا كما نعلم بالضرورة أن الصحابة ما كانوا متبحرين يف دقائق اهلندسة واهليئة واألرمثاطيقى نعلم بالضرورة 
  أهنم 



ما كانوا عاملني هبذه األدلة والدقائق واجلواب عن شبهات الفالسفة مع أنه عليه الصالة و السالم حكم بصحة 
  مياهنم فدل ذلك على أن التكليف ما وقع بالعلم إ

سلمنا أهنم كلفوا بالعلم يف هذه األصول فلم قلت إن املخطىء فيه معاقب ودعوى اإلمجاع فيه غري جائزة ألهنا 
  دعوى اإلمجاع يف حمل اخلالف 

  هم باحلق أو إلصرارهم على ترك التعلم وطلب املعرفة وعن الثاين أنه عليه الصالة و السالم كان يقبلهم جلهل
األول ممنوع والثاين مسلم فلعله عليه الصالة و السالم ملا بالغ يف إرشادهم إىل احلق مث إهنم مل يلتفتوا إىل بيانه 

  واشتغلوا باللهو والطرب وأصروا على ترك الطلب قتلهم 

ول فلم قلت إنه عليه الصالة و السالم قتل مثل هذا وأما من بالغ يف الطلب والبحث ولكن عجز عن الوص
  اإلنسان سلمنا أنه قتله لكن مل قلت إنه ال بد وأن يكون معاقبا 

وعن الثالث أنه ذم الكافر والكفر يف أصل اللغة هو الستر ومعىن الستر ال يتحقق إال يف حق املعاند الذي عرف 
رف من نفسه أنه ال يعرف الدليل على صحة الشيء مث إنه يقول به الدليل مث أنكره أو يف حق املقلد املصر الذي يع

  فأما العاجز املتوقف الذي بالغ يف الطلب فلم يصل فهذا ال يكون ساترا لشيء ظهر عنده فال يكون كافرا 
مث احتجوا على صحة قوهلم بأنه تعاىل رحيم كرمي واستقراء أحكام الشرع يدل على أن الغالب على الشرع هو 

فيف واملساحمة حىت إنه لو احتاج إىل أدىن تعب يف نفسه أو يف ماله يف طلب املاء سقط عنه فرض الوضوء وأبيح التخ
له التيمم فهذا الكرمي الرحيم كيف يليق بكرمه ورمحته وعظم فضله أن يعاقب من أفىن طول عمره يف الفكر 

  والبحث والطلب 

  اإلمجاع على مذهبهم قبل حدوث هذا اخلالف هذا حاصل كالمهم إال أن اجلمهور ادعوا انعقاد 

  مسألة

اختلفوا يف تصويب اجملتهدين يف األحكام الشرعية وضبط املذاهب فيه على سبيل التقسيم أن يقال املسألة 
االجتهادية إما أن يكون هللا تعاىل فيها قبل االجتهاد حكم معني أو ال يكون فإن مل يكن هللا تعاىل فيها حكم فهذا قول 

  ال كل جمتهد مصيب وهم مجهور املتكلمني منا من ق

كاألشعري والقاضي أيب بكر ومن املعتزلة كأيب اهلذيل وأيب علي وأيب هاشم وأتباعهم مث ال خيلو أما أن يقال إنه وإن 
  مل يوجد يف الواقعة حكم إال إنه وجد ما لو حكم اهللا تعاىل حبكم ملا حكم إال به 

  وإما أن ال يقال بذلك أيضا

  ألول هو القول باألشبه وهو منسوب إىل كثري من املصوبني وا
والثاين قول اخللص من املصوبني أما إن قلنا إن يف الواقعة حكما معينا عند اهللا فذلك احلكم إما أن ال يكون عليه 

  إمارة وال داللة أو عليه إمارة وليس عليه داللة أو عليه داللة 
ولكن من غري أمارة وال داللة فهو قول طائفة من الفقهاء واملتكلمني ونقل أما القول األول وهو أنه حصل احلكم 



عن الشافعي رضي اهللا عنه أنه قال يف كل واقعة ظاهر وإحاطة وحنن ما كلفنا باإلحاطة وهؤالء زعموا أن ذلك 
  احلكم مثل دفني يعثر عليه الطالب 

واحد وذلك األجر على ما حتمل من الكد يف الطلب باالتفاق فلمن عثر عليه أجران وملن اجتهد مث غاب عنه أجر 
  ال على نفس اخليبة 

  وأما القول الثاين وهو أن عليه دليال ظنيا فها هنا أيضا قوالن 
أحدمها أن اجملتهد مل يكلف بإصابته خلفائه وغموضه فلذلك كان املخطىء معذورا ومأجورا وهو قول كافة الفقهاء 

  رضي اهللا عنهما وينسب إىل الشافعي وأيب حنيفة 
وثانيهما أنه مأمور بطلبه أوال فإن أخطأ وغلب على ظنه شيء آخر فهناك يتعني التكليف ويصري مأمورا بأن يعمل 

  مبقتضى ظنه ويسقط عنه اإلمث حتقيقا 
  وأما القول الثالث وهو أن عليه دليال قاطعا فهؤالء 

  ضعني اتفقوا على أن اجملتهد مأمور بطلبه لكنهم اختلفوا يف مو
أحدمها أن املخطىء هل يستحق اإلمث والعقاب أم ال فذهب بشر املريسي من املعتزلة إىل أنه يستحق اإلمث والباقون 

  اتفقوا على أنه ال يستحق 
  الثاين أنه هل ينقض قضاء القاضي فيه قال األصم 

يف كل واقعة حكما معينا وأن ينقض وقال الباقون ال ينقض فهذا تفصيل املذاهب والذي نذهب إليه أن هللا تعاىل 
  عليه دليال ظاهرا ال قاطعا وأن املخطىء فيه معذور وقضاء القاضي فيه ال ينقض 

  فلنتكلم أوال يف بيان أن هللا تعاىل يف كل واقعة حكما معينا 

  لنا وجوه

جحان األمارة الدالة األول أن أحد اجملتهدين إذا اعتقد رجحان األمارة الدالة على الثبوت واجملتهد الثاين اعتقد ر
  على 

  العدم فنقول أحد هذين االعتقادين خطأ واخلطأ منهي عنه 
بيان األول أن إحدى األمارتني إما أن تكون راجحة على األخرى أو ال تكون فإن كانت إحدامها راجحة على 

د فيكون خطأ وإن مل األخرى كان اعتقاد رجحانه صوابا أما اعتقاد رجحان اجلانب اآلخر يكون غري مطابق للمعتق
تكن إحدامها راجحة على األخرى كان كل واحد من االعتقادين غري مطابق للمعتقد وعلى كل التقديرات ال 

يكون اإلعتقادان مطابقني بل أحدمها يكون مطابقا للمعتقد فثبت أن كل جمتهد ليس مبصيب مبعىن كون اعتقاده 
  ينا به جاز مطابقا للمعتقد وهذه إحدى صور اخلالف فإن اكتف

وإن أردنا بيان أن الكل ليس مبصيب مبعىن أهنم ما أتوا مبا كلفوا به قلنا الدليل عليه أن االعتقاد الذي ال يكون 
  مطابقا للمعتقد جهل واجلهل بإمجاع األمة غري مأمور به 



  فثبت أيضا أن الكل ليسوا مبصيبني مبعىن اإلتيان باملأمور به 
عتقادين خطأ قوله ألن أحدمها اعتقد فيما ليس براجح أنه راجح وذلك خطأ قلنا اعتقد فإن قيل ال نسلم أن أحد اال

  فيما ليس براجح أنه راجح يف نفسه أو أنه راجح يف ظنه 

  األول ممنوع والثاين مسلم

نه بيانه أن اجملتهد ال يعتقد كون أمارته راجحة على أمارة صاحبه يف نفس األمر ولكنه يعتقد كوهنا راجحة يف ظ
والرجحان يف ظنه حاصل فكان االعتقاد مطابقا للمعتقد غايته أنه مل يوجد الرجحان اخلارجي لكن عدم الرجحان 

  اخلارجي ال يوجب عدم الرجحان الذهين 

  فثبت أن كل واحد من االعتقادين ميكن أن يكون صوابا 
ك الرجحان بل جوز خالفه فلم قلت سلمنا أن كل واحد منهما اعتقد الرجحان يف نفس األمر ولكنه مل جيزم بذل

  إن االعتقاد إذا وجد معه هذا التجويز كان منهيا عنه وخرج عليه اجلهل فإنه اعتقاد خمالف للمعتقد مع اجلزم 

  واجلواب

قوله اعتقد كونه راجحا يف ظنه أو يف نفس األمر قلنا الرجحان يف الذهن إما أن يكون نفس اعتقاد رجحانه يف 
ال يثبت إال معه ألنا نعلم بالضرورة أنا لو اعتقدنا يف الشيء كون وجوده مساويا لعدمه فمع هذا اخلارج أو أمرا 

االعتقاد ميتنع أن يكون اعتقاد وجوده راجحا على اعتقاد عدمه فعلمنا أنه ال بد عند حصول هذا الظن من اعتقاد 
  كونه 

  فك عنه وعلى كال التقديرين فاملقصود حاصل راجحا يف نفسه إما ألن الظن نفس هذا االعتقاد أو ألنه ال ين
قوله هذا االعتقاد وإن كان غري مطابق لكنه غري جازم قلنا بل هو جازم ألن اعتقاد كون الشيء أوىل بالوجود غري 
اعتقاد كونه موجودا واعتقاد كونه أوىل بالوجود حاصل مع اجلزم فإن اجملتهد يقطع بأن أمارته نظرا إىل هذه اجلهة 

  باالعتبار أوىل 
بلى إنه غري جازم باحلكم لكن اجلزم باألولوية ال يقتضي اجلزم بالوقوع كما أنا نقطع بأن األوىل بالغيم الرطب يف 

زمان اخلريف أن يكون ممطرا مع أنه قد ال يوجد املطر وعدم املطر ال يقدح يف تلك األولوية بل تلك األولوية 
  حد اجملتهدين اعتقاد جازم غري مطابق فيكون خطأ وجهال ومنهيا عنه مقطوع هبا فكذا ها هنا فثبت أنه حصل أل

الطريقة الثانية اجملتهد إما أن يكون مكلفا يف احلكم بناءا على طريق أو ال بناء على طريق والثاين باطل ألن القول يف 
  الدين مبجرد التشهي باطل بإمجاع املسلمني فإذن ال بد من طريق 

ون خاليا عن املعارض أو مل يكن خاليا عنه فإن كان األول وهو كونه خاليا عن املعارض فذلك الطريق إما أن يك
تعني ذلك احلكم بإمجاع األمة فيكون تاركه خمطئا وإن كان له معارض فإما أن يكون أحدمها راجحا على اآلخر أو 

لى أنه ال جيوز العمل ال يكون فإن كان أحدمها راجحا على اآلخر وجب العمل بالراجح ألن األمة جممعة ع
باألضعف عند وجود األقوى فيكون خمالفه خمطئا وإن مل يكن أحدمها راجحا فحكم تعارض األمارتني أما التخيري أو 



التساقط والرجوع إىل غريمها وعلى كال القولني فحكمه معني فمخالفه يكون خمطئا فثبت أن املصيب واحد على 
يكون مكلفا باحلكم ال على طريق قوله احلكم يف الدين مبجرد التشهي غري  كل التقديرات فإن قيل مل ال جيوز أن

  جائز قلنا غري جائز يف موضع وجد فيه الدليل أو يف موضع مل يوجد فيه الدليل 

  األول مسلم والثاين ممنوع

االجتهادية ال بيانه أن العمل بالدليل مشروط بوجود الدليل وإال كان ذلك تكليفا مبا ال يطاق ويف هذه املسائل 
دليل ألنه لو وجد لكان تارك العمل به تاركا للمأمور به فيكون عاصيا فيكون مستحقا للنار على ما مر تقديره يف 

مسألة أن األمر للوجوب وملا امجعوا على أنه ال يستحق النار علمنا أنه ال دليل وإذا مل يوجد الدليل جاز العمل 
يه أمارات القبلة فإنه جيوز له العمل مبجرد احلدس والتوهم سلمنا أنه أمر مبجرد احلدس والتوهم كما اشتبهت عل

باحلكم بناء على طريق لكن مل ال جيوز أن حيصل يف مقابلته طريق آخر فيكون أحدمها راجحا على اآلخر قوله أمجعوا 
   يعلم على وجوب العمل بالراجح قلنا العمل بالراجح واجب على من علم ذلك الرجحان أو على من مل

  األول مسلم والثاين ممنوع 

بيانه أن األمارة الراجحة جيب العمل هبا على من اطلع عليها أما من مل يطلع عليها فجاز أن يكلفه العمل باألضعف 
فإنه غري مستبعد يف العقل أن تكون مصلحة أحد اجملتهدين يف العمل بأقوى األمارات ومصلحة اآلخر يف العمل 

  بأضعفها 
ذلك فإن اهللا تعاىل خيطر على قلب من مصلحته العمل بأقواها وجوه الترجيح ويشغل اآلخر عنها فيظن  ومىت كان

أهنا أقوى األمارات ألن مصلحته العمل على أضعف األمارات والظن بكوهنا أقوى األمارات مع كوهنا يف نفسها 
وإن مل يكن فيها وإذا ثبت أن هذا الذي قلنا أضعف األمارات ال يقبح أال ترى أنه ال يقبح الظن بكون زيد يف الدار 

  جائز عقال فما الدليل على أنه غري واقع 

  واجلواب

  قوله إمنا جيب العمل به عند وجود الدليل وها هنا ال دليل 
قلنا الدليل على وجود الدليل الظاهر إمجاع األمة على وجود الترجيح بأمور حقيقية ال خيالية ووجود الترجيح 

  د أصل الدليل أعين القدر املشترك بني الدليل اليقيين والدليل الظاهري يستدعي وجو
قوله جيوز العمل باألضعف إذا مل يعرف األقوى قلنا مقدار رجحان القوي على الضعيف أما أن يكون االطالع عليه 

  ممكنا أو ال يكون 
مبا ال يطاق فيكون القدر املعترب بني فإن مل يكن ذلك مل يكن ذلك القدر معتربا يف حق املكلف وإال كان تكليفا 

األمارتني يف حق املكلف مساويا ال راجحا وإن أمكن االطالع عليه فإما أن جيب على املكلف حتصيل العلم بتلك 
  األمارة إىل أقصى اإلمكان أو ال جيب 

  فإن كان األول كان من مل يصل يف معرفتها إىل أقصى اإلمكان تاركا للواجب فيكون خمطئا 
  إن كان الثاين فهو حمال ألنه إما أن يكون هناك و



  حد ما مىت مل يصل إليه مل يكن معذورا وإذا وصل إليه مل يكلف بالزيادة عليه وإما أن ال يكون األمر كذلك 
فإن كان األول وجب أن يكون من مل يصل إىل ذلك احلد املعني خمطئا ومن وصل إليه يكون مصيبا وهذا خالف 

 يدع أحد من األمة حدا معينا يف االجتهاد حبيث أن اجملتهد مىت مل يصل إليه كان خمطئا وغري معذور اإلمجاع ألنه مل
  ومىت وصل إليه كان مصيبا 

وأما الثاين وهو أن ال يكون هناك حد معني فحينئذ ال تكون التخطئة عند بعض املراتب أوىل منها عند بعض فإما أن 
كيف كان ولو مع ألف تقصري مصيبا وهذا باطل يف اإلمجاع أو ال يكون خمطئا ال خيطىء أصال فيكون العمل بالظن 

  إال إذا وصل إىل النهاية املمكنة وهو املطلوب 
الطريقة الثالثة اجملتهد يستدل بشيء على شيء واالستدالل عبارة عن استحضار العلم بأمور يلزم من وجودها 

  وجود 

ى وجود ذلك الشيء فاالستدالل متوقف على وجود الدليل ووجود املطلوب واستحضار العلم بالشيء متوقف عل
ما يدل على الشيء متوقف على وجود ذلك الشيء واالستدالل على الشيء يتوقف على وجود املدلول ألن داللته 

عليه نسبة بينه وبني املدلول والنسبة بني األمرين متوقفة يف الثبوت على كل واحد منهما فوجود املطلوب متقدم 
على االستدالل مبراتب والظن متأخر عن االستدالل ألنه نتيجته وأثره فلو كان احلكم ال حيصل إال بعد الظن كان 

  املتقدم على الشيء مبراتب نفس املتأخر عن الشيء مبراتب وهو حمال 
بد من ثبوت الطريقة الرابعة اجملتهد طالب والطالب ال بد له من مطلوب متقدم يف الوجود على وجود الطلب فال 

حكم قبل وجود الطلب وإذا كان كذلك كان خمالف ذلك احلكم خمطئا فإن قلت ال نسلم أن اجملتهد يطلب حكم 
  اهللا تعاىل بل إمنا يطلب غلبة الظن 

ومثاله من كان على ساحل البحر فقيل له إن غلب على ظنك السالمة أبيح لك الركوب وإن غلب على ظنك 
بل حصول الظن ال حكم هللا تعاىل عليك وإمنا حكمه يترتب على ظنك بعد حصوله العطب حرم عليك الركوب وق

  فهو يطلب الظن دون اإلباحة والتحرمي 

  قلت اجملتهد أما أن يطلب الظن كيف كان أو ظنا صادرا عن النظر يف أمارة تقتضيه 
يف األمارة متوقف على وجود  األول باطل بإمجاع األمة فثبت أنه يطلب ظنا صادرا عن النظر يف األمارة والنظر

األمارة ووجود األمارة متوقف على وجود املطلوب فثبت أن طلب الظن متوقف على وجود املدلول مبراتب فلو 
  كان وجود املدلول متوقفا على حصول الظن لزم الدور وهذا غري ما قررناه يف الطريقة الثانية 

  ة بأمورواحتج القائلون بأنه ال حكم هللا تعاىل يف الواقع

أحدها لو كان يف الواقعة هللا حكم لكان إما أن يكون عليه دليل وأعين بالدليل القدر املشترك بني ما يفيد الظن وبني 
  ما يفيد اليقني أو ال يكون 

  والقسمان باطالن فبطل القول بثبوت احلكم أما املالزمة فظاهرة 
عليه دليل لكان املكلف متمكنا من حتصيل العلم أو الظن به  وإمنا قلنا إنه ال جيوز أن يكون عليه دليل ألنه لو كان

فكان احلاكم بغريه حاكما بغري ما أنزل اهللا تعاىل فيلزم تكفريه لقوله تعاىل ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم 



ل النار ألنه يكون الكافرون وتفسيقه لقوله تعاىل ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون والقطع بأنه من أه
تاركا ملا أمر اهللا به وتارك املأمور به عاص والعاصي من أهل النار لقوله تعاىل ومن يعص اهللا ورسوله ويتعد حدوده 

  يدخله نارا خالدا فيها وملا أمجعت األمة على فساد هذه اللوازم علمنا أنه ليس على احلكم دليل 
األحكام غامضة فيكون التكليف باتباعها حرجا وذلك منفي بقوله  فإن قلت هذه العمومات خمصوصة ألن أدلة هذه

  تعاىل وما جعل عليكم يف الدين من حرج 

قلت غموض أدلة هذه األحكام ال يزيد على غموض أدلة املسائل العقلية مع كثرة مقدماهتا وكثرة الشبه فيها 
  وكون اخلطأ فيها كفرا وضالال فكذا ها هنا 

ز أن ال يكون عليه دليل ألنه لو كان كذلك لكان التكليف به تكليفا مبا ال يطاق وأنه غري جائز وإمنا قلنا إنه ال جيو
  فثبت مبا ذكرنا فساد القسمني ويلزم من فسادمها القطع بأنه ال حكم يف الواقعة ألبتة 

 ما أمر به وإذا كان وثانيها أن األمة جممعة على أن اجملتهد مأمور بأن يعمل على وفق ظنه وال معىن حلكم اهللا إال
مأمورا بالعمل مبقتضى ظنه فإذا عمل به كان مصيبا ألنه يقطع بأنه عمل مبا أمره اهللا به فوجب أن يكون كل جمتهد 

  مصيبا 

  وثالثها لو وجد احلكم لوجد عليه دليل قاطع لكن مل يوجد عليه دليل قاطع فوجب أن ال يوجد احلكم ألبتة 

  بيان املالزمة

وجود احلكم إما أن يوجد عليه دليل أو ال يوجد عليه دليل فإن مل يوجد عليه دليل ألبتة كان  هو أن بتقدير
التكليف بذلك احلكم تكليف ما ال يطاق وإن وجد عليه دليل فذلك الدليل إما أن يكون مستلزما لذلك املذكور 

  قطعا أو ظاهرا أو ال قطعا وال ظاهرا 
 جيوز أن ال يستلزمه قطعا فاألمر فيه ظاهر ألن الذي يكون كذلك استحال أن والقسمان األخريان باطالن أما أنه ال

يتوصل به إىل ثبوت املدلول وأما أنه ال جيوز ال أن يستلزمه ظاهرا فألن هذا الدليل إما أن ميكن وجوده بدون 
ون ذلك املدلول يف بعض املدلول أو ال ميكن فإن مل ميكن كان مستلزما له قطعا ال ظاهرا وإن أمكن وجود الدليل بد

  الصور فلو استلزمه يف صورة أخرى فال خيلو إما أن تتوقف صريورته مستلزما على انضمام قيد إليه أو ال تتوقف 

  فإن توقف على انضمام قيد إليه كان املستلزم للمدلول ذلك اجملموع ال ذلك الذي فرضناه أوال دليال 
لشيء تارة ينفك عن املدلول وأخرى يستلزمه من غري انضمام قيد إليه وإن مل يتوقف على انضمام قيد إليه فذلك ا

  ال بالنفي وال باإلثبات فيلزم رجحان أحد طريف املمكن على اآلخر من غري مرجح وذلك حمال 
وإذا ثبت أن املستلزم هو ذلك اجملموع فذلك اجملموع إن أمكن انفكاكه عن املدلول استحال أن يستلزم املدلول إال 

آخر فإما أن يتسلسل وهو حمال أو ينتهي إىل شيء ميتنع انفكاكه عن املدلول فحينئذ يكون دليال قطعيا ال  بقيد
ظاهرا فإن قلت الدليل الظاهر هو الذي يستلزم كون املدلول أوىل بالوجود أو كونه غري منته إىل الوجوب وهذا 

وجوب ممتنعة ألن مع تلك األولوية إن امتنع العدم فذلك املعىن مالزم له أبدا قلت األولوية اليت ال تنتهي إىل حد ال
  هو الوجوب 

وإن مل ميتنع فتلك األولوية ميكن حصوهلا مع الوجود تارة ومع العدم أخرى ورجحان أحدمها على اآلخر إن توقف 



  على انضمام قيد زائد مل يكن احلاصل أوال كافيا يف الرجحان 
   مرجح وهو حمال فثبت هبذا الربهان القاطع أن الذي ال يستلزم الشيء وان مل يتوقف لزم رجحان املمكن من غري

  قطعا استحال أن يستلزمه بوجه من الوجوه ال ظنا وال ظاهرا 
فثبت أنه لو وجد يف الواقعة حكم معني لوجد عليه دليل قاطع وملا انعقد اإلمجاع على أنه ليس كذلك علمنا أنه 

  ليس يف الواقعة حكم ألبتة 

  ا لو حصل يف الواقعة حكم معني لكان ما عداه باطال ولو كان كذلك لزم أمور أربعة ورابعه
أحدها يلزم أن ال جيوز ألحد من الصحابة أن يويل بعضهم بعضا مع علمهم بكوهنم خمالفني هلم يف مذاهبهم ألن 

كر رضي اهللا عنه وىل زيدا التمكني من ذلك متكني من ترويج الباطل وإنه غري جائز لكنه قد وقع ذلك روي أن أبا ب
  مع أنه كان خيالفه يف اجلد ووىل علي رضي اهللا عنه شرحيا مع أنه كان خيالفه يف كثري من األحكام 

  وثانيها يلزم أن ال ميكنه من الفتوى وقد كانوا يفعلون ذلك 
  وثالثها كان جيب أن ينقضوا أحكام خمالفيهم وأن ينقض الواحد منهم 

نه ألن كثريا منهم قضى بقضايا خمتلفة لكن مل ينقل عن أحد منهم أنه نقض حكم غريه وال حكم نفسه الذي رجع ع
  حكم نفسه عند رجوعه عنه 

ورابعها أهنم اختلفوا يف الدماء والفروج واخلطأ يف ذلك يكون كبريا ألنه ال فرق بني أن ميكن غريه بفتواه بالباطل 
ل ويصرفه إىل غري املستحق ابتداء يف كونه كبريا وجيب تفسيق فاعله من القتل وأخذ املال وبني أن يقتل ويأخذ املا

  والرباءة عنه وملا مل يوجد شيء من هذه اللوازم األربعة علمنا أنه ال حكم يف الواقعة أصال 
فإن قلت فلم ال جيوز أن يقال ذلك اخلطأ كان من باب الصغائر فال جرم مل جيب االمتناع عن التولية وال املنع من 

لفتوى وال الرباءة وال التفسيق سلمنا أنه كبرية فلم ال جيوز أن يقال هذه األمور إمنا تلزم لو حصل يف هذه املسائل ا
طريق مقطوع به أما إذا كثرت وجوه الشبه وتزامحت جهات التأويالت والترجيحات صار ذلك سببا للعذر 

  وسقوط اللوم 

  سلمنا صحة دليلكم لكنه معارض بوجوه 
روي عن الصحابة من التصريح روي عن الصديق األكرب رضي اهللا عنه أنه قال يف الكاللة أقول فيها  األول ما

  برأيي فإن كان صوابا فمن اهللا تعاىل وإن كان خطأ فمىن واستغفر اهللا 
وعن عمر رضي اهللا عنه أنه حكم حبكم فقال له بعض احلاضرين هذا واهللا هو احلق وحكم حبكم آخر فقال له 

  هو واهللا احلق فقال له عمر إن عمر ال يعلم أنه أصاب احلق لكنه ال يألوا جهدا  الرجل
  وقال أيضا لكاتبه اكتب هذا ما رأى عمر فإن كان صوابا فمن اهللا وإن كان خطأ فمنه 

  وقال علي لعمر يف قصة اجملهضة إن قاربوك فقد غشوك وإن اجتهدوا فقد أخطأوا 
فيها برأيي فإن كان صوابا فمن اهللا وإن كان خطأ فمين ومن الشيطان واهللا  وقال ابن مسعود يف املفوضة أقول

  ورسوله عنه بريئان 
  ونقل أن مجاعة الصحابة خطأوا ابن عباس يف إنكار العول وقال ابن عباس أال يتقي اهللا زيد بن ثابت 



ا أمري ومنكم أمري وكانوا خمطئني الثاين أن الصحابة اختلفوا قبل العقد أليب بكر رضي اهللا عنه فقالت األنصار من
  ملخالفتهم قوله عليه الصالة و السالم األئمة من قريش 

  ومل يلزم من ذلك اخلطأ إظهار الرباءة والتفسيق فكذا ها هنا 
الثالث اختلفوا يف أن مانع الزكاة هل يقاتل وقضى عمر يف احلامل املعترفة بالزنا بالرجم وكان ذلك على خالف 

  م تفسيق عمر فكذا ها هنا النص ومل يلز
وأما قوله يف الوجه الرابع إهنم اختلفوا يف الدماء والفروج واخلطأ فيها كبري قلنا ال نسلم فإنه ملا مل ميتنع أن تكون 

األقوال املختلفة صوابا على مذهبكم فلم ال جيوز أن يكون اخلطأ فيها صغريا وقوله ال فرق بني القتل والغصب 
  ني منهما بالفتوى الباطلة ابتداء وبني التمك

  قلنا ال نسلم ومل ال جيوز أن يكون متسكه يف ذلك مبا يشبه الدليل سببا لسقوط العقاب والتفسيق 

  قلت أما اجلواب عن األول

فالذي يدل على أنه لو كان خطأ لكان من الكبائر ال من الصغائر أن تارك العمل به تارك للعمل املأمور به فيكون 
  مستحقا للنار عاصيا فيكون 

  وعن الثاين أن غموض األدلة وكثرة الشبه فيها ها هنا أقل مما يف العقليات مع أن املخطىء فيها كافر أو فاسق 
وعن الثالث أن نقول ترك الرباءة والتفسيق مع التمكني من الفتوى والعمل منقول عن هؤالء الذين نقلتم عنهم 

تعذر صرفه إىل كون اخلطأ صغريا ملا بينا فساده فإذن ال طريق يف التوفيق التصريح بالتخطئة فال بد من التوفيق وقد 
  إال صرف ما نقلناه إىل قسم وما نقلتموه إىل قسم آخر وذلك آلنا 

ال ندعي التصويب يف كل املسائل الشرعية حىت يضرنا ما ذكرمتوه أما أنتم فتدعون اخلطأ يف كل االختالفات 
ئة على ما إذا وجد يف املسألة نص قاطع أو على ما إذا مل يستقص اجملتهد يف وجوه فيضركم ما ذكرناه فنحمل التخط

االستدالل وقوله إن يكن صوابا فمن اهللا وإن يكن خطأ فمين ومن الشيطان معناه إن استقصيت يف وجوه النظر 
  واالستدالل فمن اهللا وإن قصرت فمين ومن الشيطان 

نصار ما مسعوا ذلك احلديث فال جرم مل يستحقوا التفسيق والرباءة خبالف هذه وأما املعارضة الثانية فجواهبا أن األ
املسائل فإن كل واحد من اجملتهدين عرف حجة صاحبه وأطلع عليها فلو كان خمطئا لكان مصرا على اخلطأ بعد 

  اطالعه عليه فأين أحد البابني من الباب اآلخر 

  لزكاة وقصة اجملهضة وهذا هو اجلواب أيضا عن اختالفهم يف مانعي ا
قوله على الوجه الرابع ملا جاز أن تكون املذاهب املختلفة يف الدماء والفروج خفية فلم ال جيوز أن يكون اخلطأ فيها 

  صغريا ال كبريا قلنا قد ذكرنا الدليل على أن اخلطأ يف هذا الباب ال بد وأن يكون كبريا 
عى يف دم مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بني عينيه وألنه روي أنه عليه الصالة و السالم قال من س

  آيس من رمحة اهللا فهذا وأمثاله من األحاديث اليت ال حد هلا يدل على أنه لو كان 



  املفيت يف هذه الوقائع خمطئا لكان خطؤه كبرية ال صغرية 
  وقد حصل ذلك فهو ليس مبخطىء  وخامسها لو كان اجملتهد خمطئا ملا حصل القطع بكون اخلطأ فيه مغفورا

  بيان املالزمة

أنه لو حصل القطع بكون اخلطأ مغفورا لكان يف ذلك الوقت إما أن جيوز املخطىء كونه خمال بنظر يلزمه فعله أو ال 
  جيوز ذلك 

لعقاب فإن مل جيوز ذلك كان كالساهي عن النظر الزائد فلم يكن مكلفا بفعله وإذا مل يكن مكلفا بفعله مل يستحق ا
  بتركه فال يكون خمطئا وقد فرض خمطئا هذا خلف 

وإن جوز كونه خمال بنظر زائد مل خيل إما أن يعلم يف تلك احلالة أنه مغفور له إخالله بذلك النظر الزائد أو ال يعلم 
  ذلك 

اقتصر على أول  فإن علم ذلك مل يصح ألن اجملتهد ال يعلم املرتبة اليت إذا انتهى إليها غفر له ما بعدها ألنه إن
املراتب مل يغفر له ما بعدها وما من مرتبة ينتهي إليها إال وجيوز أن ال يغفر له ما بعدها وال تتميز بعض تلك املراتب 
من بعض وألنه لو عرف تلك املرتبة لكان مغري باملعصية ألنه علم أنه ال مضرة عليه يف ترك النظر الزائد مع كونه 

  مثابا عليه 
يعرف تلك املرتبة وإذا مل يعرفها جوز أن ال يغفر له إخالله مبا بعدها من النظر وجوز أيضا يف كل فثبت أنه ال 

  خمطىء من اجملتهدين أهنم ما انتهوا إىل املرتبة اليت يغفر هلم ما بعدها ويف ذلك جتويز كوهنم غري مغفور هلم 
القطع بذلك ألهنم اتفقوا من لدن عصر  فثبت أنه لو كان خمطئا ملا حصل القطع بكونه مغفورا له لكنه حصل

  الصحابة إىل يومنا هذا أن ذلك مغفور هلم فعلمنا أن اجملتهد ليس مبخطىء 
  وسادسها قوله عليه الصالة و السالم أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم خري الناس يف تقليد أعيان الصحابة 

خمطئا يف احلكم أو يف االجتهاد لكان قد حثهم على اخلطأ وكان الصحابة خمتلفني يف املسائل فلو كان بعضهم 
  واملصري إليه وإنه ال جيوز 

وسابعها قوله عليه الصالة و السالم ملعاذ ملا رتب االجتهاد على السنة والسنة على الكتاب أصبت حكم بتصويبه 
  مطلقا ومل يفصل بني حالة وحالة فعلمنا أن اجملتهد مصيب على اإلطالق 

  عن األولواجلواب 

أن على احلكم دليال ظاهرا ال قطعيا قوله لزم كفر تاركه وفسقه باآليات قلنا عندنا أن اجملتهد قبل اخلوض يف 
االجتهاد كان تكليفه أن يطلب ذلك احلكم الذي عينه اهللا تعاىل ونصب عليه الدليل الظاهر فإذا اجتهد وأخطأ ومل 

  يصل إىل ذلك احلكم وغلب على ظنه 

غري التكليف يف حقه وصار مأمورا بأن يعمل مبقتضى ظنه وعلى هذا التقدير يكون حاكما مبا أنزل اهللا شيء آخر ت
  تعاىل ال بغري ما أنزل اهللا فيسقط ما ذكروه من االستدالل 



  وهذا هو اجلواب أيضا عن احلجة الثانية

بأن يعمل مبقتضى ذلك الظن وحكم ألنا نسلم أن اجملتهد بعد أن اجتهد وغلب على ظنه أن احلكم كذا فإنه يكلف 
اهللا تعاىل يف هذه احلالة يف حقه ليس إال ذلك لكن مل ال جيوز أن يقال إنه قبل اخلوض يف االجتهاد كان مأمورا بذلك 

احلكم الذي عينه اهللا تعاىل ونصب عليه الدليل لكنه بعد االجتهاد ووقوع اخلطأ تغري التكليف وما ذكروه ال ينفي 
   هذا اإلحتمال

  وأيضا

  فهذه الداللة منقوضة مبا إذا كان النص موجودا يف املسألة واجملتهد طلبه ومل جيده مث غلب على ظنه مبقتضى 

القياس خالف ذلك احلكم فإن كان تكليفه يف هذه احلالة أن يعمل مبقتضى ذلك القياس مع انعقاد اإلمجاع على 
هذه الصورة فهو جوابنا عما قالوه واعلم أن من املصوبة من كونه خمطئا يف هذه الصورة فما جعلوه جوابا هلم عن 

  منع التخطئة يف هذه الصورة واملعتمد ما قدمناه 

  وهو اجلواب عن الوجه الثالث الذي ذكروه وعن الوجه الرابع

ظنه ألنه إمنا جيب الرباءة والتفسيق لو كان عامال بغري حكم اهللا تعاىل لكنه بعد اخلطأ مكلف بأن يعمل مبقتضى 
  فيكون عامال حبكم اهللا تعاىل فال يلزم شيء مما ذكروه 

  وعن اخلامس أن املرتبة اليت عندها حيكم بكونه مغفورا هي أن يأيت مبا يقدر عليه من غري تقصري 

وعن السادس أنه معارض بقوله عليه الصالة و السالم من اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وأيضا فهو خرب واحد وما 
  ل قاطعة فال حيصل التعارض ذكرناه دالئ

  وهو اجلواب عن الوجه السابع

  واعلم أنا نريد أن نتكلم يف فروع القول بالتصويب 

  مسألة

الذين قالوا ليس يف الواقعة حكم معني منهم من قال ب األشبه على التفسري الذي خلصناه ومنهم من مل يقل به وهو 
  احلق 

  لنا

بأقوى األمارات أو غريه فإن كان األول فأقوى األمارات إما أن يكون أن ذلك األشبه إما أن يكون هو العمل 
  موجودا أو ال يكون 



فإن كان موجودا كان األمر به واردا إلمجاع األمة على وجوب العمل بأقوى األمارات فحينئذ يكون احلكم بذلك 
مل يكن األشبه أيضا موجودا األشبه واردا وقد فرضناه غري وارد هذا خلف وإن كان أقوى األمارات غري موجود 

ألنا فرضنا أن األشبه هو نفس أقوى األمارات وأما إن كان األشبه شيئا غري العمل بأقوى األمارات فإما أن تكون 
  مفسدة للمكلف أو مصلحة له أو ال مفسدة وال مصلحة 

هللا تعاىل على احلكم لنص واألول باطل ألنه ليس يف األمة أحد يقول إنه جيب أن يكون يف كل واقعة حكم لو نص ا
  عليه مع أنه يكون مفسدة 

وأما الثاين وهو أن يكون مصلحة فإما أن جتب على اهللا تعاىل رعاية املصاحل أو ال جتب فان وجبت وجب عليه 
التنصيص على ذلك احلكم ليتمكن املكلف من استيفاء تلك املصلحة وإن مل جتب عليه رعاية املصلحة جاز منه تعاىل 

  على غري ذلك احلكم وذلك يبطل القول بأنه لو نص على احلاكم ملا نص إال عليه  أن ينص
وأما الثالث وهو أن يكون ذلك األشبه ال مصلحة وال مفسدة فهذا إمنا ميكن لو قلنا إنه ال جتب عليه رعاية املصاحل 

ه أن حيكم كيف شاء وذلك مينع وكل من قال هبذا القول قال إنه ال يتعني عليه تعاىل أن حيكم على وجه معني بل ل
  من القول بتعني األشبه 

  واحتج القائلون باألشبه بالنص واملعقول

  أما النص فقوله عليه الصالة و السالم إذا اجتهد احلاكم وأخطأ فله أجر واحد صرح بالتخطئة وهذه التخطئة 

ون ألجل كونه خمالفا حلكم مقدر وهو ليست ألجل خمالفة حكم واقع ألنا قد دللنا على أنه ال حكم فال بد وأن يك
  األشبه 

وأما املعقول فهو أن اجملتهد طالب والطالب ال بد له من مطلوب وملا مل يكن املطلوب معينا وقوعا وجب أن يكون 
  معينا تقديرا 

  واجلواب

  أن ذلك األشبه إن كان هو العمل بأقوى األمارات فهو حق وهو قولنا 

اىل مل ينص عليه وال أقام عليه داللة وال أمارة فكيف يكون خمطئا بالعدول عنه و كيف وإن كان غريه مع أن اهللا تع
  ينقص ثوابه إذا مل يظفر مبا مل يكلف بإصابته وال سبيل له إىل إصابته وهذا هو بعينه اجلواب عن الوجه املعقول 

  مسألة

وع منازعة ال ميكن قطعها وهذا كما إذا القائلون بأن املصيب واحد احتجوا بأن القول بتصويب الكل يفضي إىل وق
نكح رجل امرأة وكانا جمتهدين مث قال أنت بائن مث راجعها والزوج شافعي يرى الرجعة واملرأة حنفية ترى الكنايات 

  بوائن فها هنا الزوج متمكن شرعا من مطالبتها بالوطء واملرأة مأمورة باالمتناع وهذه منازعة ال ميكن قطعها 
هذا اإلشكال وارد عليكم أيضا فإن أهل التحقيق منكم ساعدوا على أنه جيب على اجملتهد العمل  قال املصوبون



  مبوجب ظنه إذا مل يعرف كونه خمطئا فهذا اإللزام أيضا وارد عليكم 
  وملا كان هذا اإلشكال واردا على املذهبني وجب أن نذكر تقسيما 

  نزاع فيها فنقول احلادثة إما أن تنزل مبجتهد أو مبقلد  يف بيان احلوادث النازلة باملكلفني ليظهر أنه ال
فإن نزلت مبجتهد فإما أن ختتص به أو تتعلق بغريه فإن اختصت به عمل مبا يؤديه إليه اجتهاده فإن استوت عنده 

  األمارات ختري بينها أو يعاود االجتهاد إىل أن يظهر الرجحان 
و التنازع يف مال اصطلحا فيه أو رجعا إىل حاكم يفصل بينهما أن وإن تعلقت بغريه فإن كان جيري فيه الصلح حن

  وجد فإن مل يوجد رضيا من حيكم بينهما ومىت حكم مل يكن هلما الرجوع عنه 
وإن مل جير الصلح فيه كما ذكرنا يف مسألة الكنايات فإهنما يرجعان إىل من يفصل بينهما سواء كان صاحب احلادثة 

  ن فإن احلاكم ال جيوز له أن حيكم لنفسه على غريه بل ينصب من يقضي بينهما جمتهدا و حاكما أو مل يك

وإن كان مقلدا فإن كانت احلادثة ختصه عمل على ما اتفق عليه من الفتوى وإن اختلفوا عمل بفتوى األعلم 
  األورع فإن استويا ختري بينهما وإن كانت تتعلق بغريه عمل كما بيناه يف حق اجملتهدين 

   نقض االجتهاد اجملتهد إذا تغري اجتهاده ففيه حبثانمسألة يف

  األول أن اجملتهد كيف يعمل 
  والثاين أن العامى الذي عمل بفتواه كيف يعمل 

  أما األول فنقول اجملتهد إذا أفضى اجتهاده إىل أن اخللع فسخ فنكح امرأة خالعها ثالثا مث تغري اجتهاده فإما 

النكاح قبل تغري اجتهاده أو ما قضى بذلك فإن كان األول بقى النكاح  أن يكون قد قضى القاضي بصحة ذلك
صحيحا ألن قضاء القاضي ملا اتصل به فقد تأكد فال يؤثر فيه تغري االجتهاد وإن كان الثاين لزم تسرحيها ومل جيز له 

  إمساكها على خالف اجتهاده 
اخللع فسخ فإذا تغري اجتهاد املفيت فالصحيح أنه جيب  وأما الثاين وهو ما إذا أمسك العامي زوجته بفتوى املفيت بأن

عليه تسرحيها كما إذا تغري اجتهاد متبوعه عن القبلة يف أثناء الصالة فإنه يتحول إىل اجلهة األخرى خبالف قضاء 
  القاضي فإنه مىت اتصل باحلكم اجملتهد فيه استقر 

  قاطعا فان خالفه نقضناه واعلم أن قضاء القاضي ال ينتقض بشرط أن ال خيالف دليال 

  الكالم يف املفيت واملستفيت والنظر فيه يتعلق باملفيت واملستفيت وما فيه

  االستفتاء 

  القسم األول يف املغيت وفيه مسائل

مسألة إذا أفىت اجملتهد مبا أدى إليه اجتهاده مث سئل ثانيا عن تلك احلادثة فإما أن يكون ذاكرا لطريق االجتهاد األول 
يكون فإن كان ذاكرا له فهو جمتهد وجتوز له الفتوى وإن نسيه لزمه أن يستأنف االجتهاد فإن أداه اجتهاده أو ال 



  إىل خالف فتواه يف األول أفىت مبا أداه اجتهاده إليه ثانيا 
رك مث األحسن به أن يعرف من استفتاه أوال أنه رجح عن ذلك القول ألن ذلك املستفيت إمنا يعول على قوله فإذا ت

  هو قوله بقي عمل املستفيت به بعد ذلك عمال من غري موجب 
روي عن ابن مسعود أنه كان يقول يف حترمي أم املرأة مشروط بالدخول باملرأة فلقي أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم وذاكرهم فكرهوا أن يتزوجها 

  فرجع ابن مسعود إىل من كان أفتاه قال سألت أصحايب فكرهوا 

  إن مل يستأنف االجتهاد مل جتز له الفتوى  وأما
ولقائل أن يقول ملا كان الغالب على ظنه أن الطريق الذي متسك به أوال كان طريقا قويا حصل له اآلن ظن أن 

  ذلك القوي حق جاز له الفتوى به ألن العمل بالظن واجب 

  مسألة

لغري فنقول ال خيلوا إما أن حيكى عن ميت أو عن حي اختلفوا يف أن غري اجملتهد هل جتوز له الفتوى مبا حيكيه عن ا
فإحكي عن ميت مل جيز األخذ بقوله ألنه ال قول للميت بدليل أن اإلمجاع ال ينعقد مع خالفه حيا وينعقد مع موته 

  وهذا يدل على أنه مل يبق له قول بعد موته فإن قلت فلم صنفت كتب الفقه مع فناء أرباهبا قلت لفائدتني 

  استفادة طريق االجتهاد من تصرفهم يف احلوادث وكيفية بناء بعضها على بعض  إحدامها
واألخرى معرفة املتفق عليه من املختلف فيه ولقائل أن يقول إذا كان الراوي عدال ثقة متمكنا من فهم كالم اجملتهد 

ك يوجب ظن صدقه يف الذي مات مث روى للعامي قوله حصل للعامي ظن صدقه مث إذا كان اجملتهد عدال ثقة فذل
  تلك الفتوى 

وحينئذ يتولد للعامي من هذين الظنني ظن أن حكم اهللا تعاىل ما روى له هذا الراوى احلي عن ذلك اجملتهد امليت 
  والعمل بالظن واجب فوجب أن جيب على العامي العمل بذلك 

توى ألنه ليس يف هذا الزمان جمتهد وأيضا فقد انعقد اإلمجاع يف زماننا هذا على جواز العمل هبذا النوع من الف
  واإلمجاع حجة 

وأما إن حكى عن حي من أهل االجتهاد فإما أن يكون مسعه مشافهة أو يرجع فيه إىل كتاب أو حكاية حال فإن 
كان مسعه منه مشافهة جاز أن يعمل به وجاز أن يعمل الغري أيضا بقوله وهلذا جيوز للمرأة أن تعمل يف حكم حيضها 

  وجها عن املفتني حبكاية ز
ورجع علي رضي اهللا عنه إىل حكاية املقداد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شأن املذي وإن رجع يف ذلك 

  إىل حكاية من يوثق بقوله فحكم ذلك حكم السماع وإن رجع إىل كتاب فإن كان كتابا موثوقا به جرى جمرى 

  وإال فال لكثرة ما يتفق من الغلط يف الكتب  املكتوب من جواب املفيت يف أنه جيوز العمل به

  القسم الثاين يف املستفيت



مسألة جيوز للعامي أن يقلد اجملتهد يف فروع الشرع خالفا ملعتزلة بغداد وقال اجلبائى جيوز ذلك فيما كان من 
  مسائل االجتهاد 

  لنا وجهان

ينكرون على العامة االقتصار على جمرد األول إمجاع األمة قبل حدوث املخالف ألن العلماء يف كل عصر ال 
  أقاويلهم وال يلزموهنم أن يسألوهم عن وجه اجتهادهم 

الثاين أن العامي إذا نزلت به حادثة من الفروع فإما أن ال يكون مأمورا فيها بشيء وهو باطل باإلمجاع ألنا نلزمه 
مأمورا فيها بشيء وذلك إما باالستدالل أو إىل قول العلماء واخلصم يلزمه الرجوع إىل االستدالل وإما أن يكون 

بالتقليد واالستدالل باطل ألنه إما أن يكون هو التمسك بالرباءة األصلية أو التمسك باألدلة السمعية واألول باطل 
  باإلمجاع والثاين أيضا باطل ألنه لو لزمه أن يستدل مل خيل من أن يلزمه ذلك حني كمل عقله أو حني حدثت احملادثة 

  ألول باطل لوجهنيوا

  أحدمها أن الصحابة ما كانوا يلزمون من مل يشرع يف طلب العلم ومل يطلب رتبة اجملتهد يف أول ما يكمل عقله 
  وثانيهما أن وجوب ذلك عليه مينعه من االشتغال بأمور الدنيا 

  وذلك سبب لفساد العامل 
  هدين عند نزول احلادثة وذلك غري مقدور له والثاين أيضا باطل ألنه يقتضي أن جيب عليه اكتساب صفة اجملت

ولقائل أن يقول على هذا الوجه القائلون بأنه ال جيوز التقليد يف الشرع ال يقولون باإلمجاع وال خبرب الواحد وال 
  بالقياس وال جيوزون التمسك بالظواهر احملتملة 

ل أن األصل يف اللذات اإلباحة ويف املضار وإذا كان كذلك سها األمر عليهم فإهنم قالوا قد تقرر يف عقل كل عاق
  احلرمة فإن جاء يف بعض احلوادث نص قاطع املنت قاطع الداللة يوجب ترك ذلك األصل العقلي قلنا به 

وإن مل يوجد ذلك وجب البقاء على حكم العقل وإذا ثبت هذا فالعامي إذا وقعت له واقعة فإما أن يكون فيه شيء 
يكون يف غاية البالدة فإن كان فيه شيء من الذكاء عرف حكم العقل فيه وإن كان يف  من الذكاء أو ال يكون بل

  غاية البالدة نبهه املفيت على حكم العقل وليس ألحد أن يقول االشتغال بذلك مينعه عن عمل املعاش 

متنعه معرفة هذا القدر ألنه إذا جاز تكليفه مبعرفة األدلة الدقيقة يف مسائل األصول وال مينعه ذلك عن املعاش فكيف 
  من طلب املعاش 

مث إذا عرف العامي حكم العقل وأن ما يف الواقعة نص يوجب ترك العمل حبكم العقل قاطع املنت قاطع الداللة نبهه 
  املفيت عليه وال حاجة يف فهم مثل هذا النص إىل تدقيق مينعه من عمل املعاش 

حبكم العقل فثبت أن املنع من التقليد إمنا يصعب على قول من  وإن مل يوجد فيه مثل هذا النص وجب عليه العمل
  يوجب العمل بالقياس وخرب الواحد أما من ال يقول بذلك فال صعوبة عليه ألبتة 

وأيضا فهذه الداللة لو صحت لوجب القول جبواز التقليد يف مسائل األصول ألنا نعلم أن الوقوف على تلك 



لكثري وحنن نعلم من حال الصحابة أهنم ما كانوا يلومون من مل يتعلم علم الكالم يف الدالئل ال حيصل إال بعد الكد ا
  أول زمان بلوغه وأيضا األشتغال بتحصيله مينع من االشتغال بأمر املعاش 

  أجابوا بأن الذي جيب على املكلف معرفة أدلة التوحيد 

لة على سبيل اإلمجال أمر سهل هني حيصل بأدىن والنبوة على طريق اجلملة ال على طريق التفصيل ومعرفة تلك األد
سبب خبالف االجتهاد يف فروع الشرع فإنه ال بد فيه من علوم كثرية وتبحر شديد واعلم أن هذا الفرق إمنا 

  يتلخص إذا سلمنا هلم الفرق بني مباحث اجلملة ومباحث التفصيل 
 من مقدمات عشر فاملستدل إن كان عاملا هبا وعندي أن هذا الفرق باطل وذلك ألن الدليل إذا كان مركبا مثال

بأسرها وجب حصول العلم النظري له ال حمالة وان امتنعت الزيادة عليه ألن تلك املقدمات العشر إذا كانت 
  مستقلة باالنتاج فلو انضمت مقدمة أخرى إليها استحال أن يكون هلا أثر ألبتة 

لم بتسع منها ومل تكن املقدمة العاشرة معلومة بالضرورة وال بالدليل وأما إن مل حيصل العلم بأسرها مثل أن حيصل الع
  بل مقبولة على سبيل التقليد فتكون النتيجة املتولدة عن جمموع تلك العشر تقليدا ال يقينا 

  فثبت أن التمسك بالدليل ال يقبل الزيادة والنقصان ألبتة 
ث احلوادث من الربق والرعد واحلر والربد على وجود مثاله أهنم يقولون صاحب اجلملة يكفيه االستدالل حبدو

  الصانع فنقول هذا ال يكفي ألنا نقول هذه احلوادث ال بد هلا من مؤثر وذلك املؤثر جيب أن يكون فاعال خمتارا 
  أما املقدمة األوىل فمعلومة للعوام 

ب مل جيب أن يكون إسناده إىل املختار فإذا وأما الثانية فغري معلومة هلم ألنه ما مل يثبت أن ذلك ليس أثرا ملؤثر موج
قطع العامي بأن ذلك املؤثر جيب أن يكون خمتارا من غري دليل عليه كان مقلدا يف هذه املقدمة وإذا كان مقلدا فيها 

  مل يكن حمققا يف النتيجة 
ك تقليدا ألن قبل وأيضا إذا رأى حدوث فعل خارق للعادة على يد مدعي النبوة فلو قطع عند ذلك بنبوته كان ذل

الدليل جيوز أن يكون ذلك احلادث ليس فعال هللا تعاىل بل خاصية لنفس الرسول أو خاصية لدواء أو فعال من أفعال 
  اجلن 

  وبتقدير أن يكون فعال هللا تعاىل لكن جيوز أن ال يكون هللا تعاىل فيه غرض 
و قطع العامي بأن ذلك الفعل اخلارق وإن كان له فيه غرض جاز أن يكون ذلك الغرض شيئا سوى التصديق فل

للعادة ال بد وأن يكون داال على صدق املدعي من غري دليل يدل على فساد هذه األقسام كان مقلدا يف اعتقاد 
  هذه املقدمة فلم يكن حمققا يف النتيجة فظهر هبذا فساد ما قالوه من الفرق بني صاحب اجلملة وبني صاحب التفصيل 

أحد أمرين إما أن يقال بأن اإلحاطة بأدلة الدين على تفصيلها وتدقيقها شيء سهل هني وذلك  وحينئذ ال يبقى إال
  مكابرة وإما أن يقال جيوز فيه التقليد كما جوزوا يف فروع الشرع التقليد وحينئذ ال يبقى بينهما فرق ألبتة 

  واحتج منكرو التقليد يف فروع الشرع بأمور

  لى اهللا ماال تعلمون أحدها قوله تعاىل وأن تقولوا ع
  وثانيها أن اهللا تعاىل ذم أهل التقليد بقوله تعاىل إنا وجدنا آباءنا على 



  أمة 
وثالثها قوله عليه الصالة و السالم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة توافقنا على خروج بعض العلوم عن 

  هذا العموم فبقي العلم بفروع الشرع و أحكامه 
واز التقليد يفضي إىل بطالنه ألنه يقتضي جواز تقليد من مينع من التقليد وما يفضي ثبوته إىل عدمه ورابعها القول جب

  كان باطال 

  وخامسها قوله عليه الصالة و السالم اجتهدوا فكل ميسر ملا خلق له أمر باإلجتهاد مطلقا 
  مفسدة وسادسها أن العامي إذا قلد مل يأمن من جهل املفيت وفسقه فيكون فاعال لل

وسابعها لو جاز التقليد يف فروع الشرع لكان ذلك ألنه حصلت أمارات توجب ظن صدق املفيت وهذا املعىن قائم 
  يف أصول الدين فوجب االكتفاء بالفتوى يف األصول أيضا 

واجلواب عن األول أنه منقوض بكل ظن وجب العمل به كما يف أحوال الدنيا وقيم املتلفات وأروش اجلنايات 
  رب الواحد والقياس إن سلموا جواز العمل هبما وخب

  وعن السادس والسابع أن نذكر الفرق الذي تقدم 
وأما الدليل على أن للعامي أن يقلد يف مسائل االجتهاد وغري مسائل االجتهاد أنا لو كلفناه أن يفصل بني البابني 

  أهل االجتهاد فيعود احملذور املذكور  لكنا قد ألزمناه أن يكون من أهل االجتهاد ألنه إمنا يفصل بينهما

  واحتج املخالف

بأن ما ليس من مسائل االجتهاد فاحلق فيها واحد فلو قلدنا فيها مل نأمن أن نقلد يف خالف احلق وليس كذلك 
  مسائل االجتهاد ألن كل قول فيها حق 

 اجتهاده أو يفتيه خبالف اجتهاده فإن واجلواب أنا ال نأمن أيضا يف مسائل االجتهاد أن ال جيتهد املفىت أو يقصر يف
  قلتم إن مصلحة العامي هو أن يعمل مبا يفتيه املفيت قلنا وكذلك األمر يف تقليده فيما حنن فيه وإن كان غري مصيب 

  مسألة يف شرائط االستفتاء

أهل الورع وذلك إمنا  اتفقوا على أنه ال جيوز له االستفتاء إال إذا غلب على ظنه أن من يفتيه من أهل االجتهاد ومن
يكون إذا رآه منتصبا للفتوى مبشهد اخللق ويرى اجتماع املسلمني على سؤاله واتفقوا على أنه ال جيوز للعامي أن 

  يسأل من يظنه غري عامل و ال متدين 
فإن اتفقوا  وإمنا وجب عليه ذلك ألنه مبنزلة نظر اجملتهد يف األمارات مث هاهنا حبث وهو أن أهل االجتهاد إذا أفتوه

  على فتوى لزم املصري إليها 
وإن اختلفوا فقال قوم وجب عليه االجتهاد يف أعلمهم وأورعهم ألن ذلك طريق قوة ظنه جيري جمرى قوة ظن 

  اجملتهد 
وقال آخرون ال جيب عليه هذا االجتهاد ألن العلماء يف كل عصر ال ينكرون على العوام ترك النظر يف أحوال 



  العلماء 
االجتهاد إما أن حيصل ظن االستواء مطلقا أو ظن الرجحان مطلقا أو ظن رجحان كل واحد منهما على  مث بعد

  صاحبه من وجه دون وجه 

  فإن حصل ظن االستواء مطلقا فها هنا طريقان

  أحدمها أن يقال هذا ال جيوز وقوعه كما ال جيوز استواء أماريت احلل واحلرمة 

ف ألنا جعلنا له أن يفعل ما يشاء وأما إذا حصل ظن الرجحان مطلقا تعني العمل واآلخر أن يقال يسقط عنه التكلي
  به أما إذا حصل ظن رجحان كل واحد منهما على صاحبه من وجه دون وجه 

  فها هنا صور

إحداها أن يستويا يف الدين ويتفاضال يف العلم فمنهم من خريه ومنهم من أوجب األخذ بقول األعلم وهو األقرب 
  وهلذا يقدم يف إمامة الصالة  ملزيته

  وثانيتها أن يتساويا يف العلم ويتفاضال يف الدين فها هنا وجب األخذ بقول األدين 
وثالثها أن يكون أحدمها أرجح يف علمه فقيل يؤخذ بقول األدين واألقرب ترجيح قول األعلم ألن احلكم مستفاد 

  من علمه ال من ديانته 

لظواهر وقدم املفضول على الفاضل فإن جاز له أن حيكم بغري بصرية يف ترجيح بعض فإن قلت العامي رمبا اغتر با
  العلماء على بعض فليجز له أن حيكم يف نفس املسألة مبا يقع له ابتداء وإال فأي فرق بني األمرين 

مقصرا فإن  قلت من مرض له طفل وليس له طبيب فإن سقاه دواءا برأيه كان متعديا مقصرا ولو راجع طبيبا مل يكن
  كان يف البلد طبيبان وقد اختلفا يف الدواء فخالف األفضل عد مقصرا 

مث أنه يعلم كون أحدمها أعلم من اآلخر ب األخبار وبإذعان املفضول له وبأمارات تفيد غلبة الظن فكذلك يف حق 
ينبغي أن خيالف الظن  العلماء يعلم األفضل بالتسامع والقرائن دون البحث عن نفس العلم والعامي أهل له فال

  بالتشهي 

  مسالة

  الرجل الذي تنزل به الواقعة فإما أن يكون عاميا صرفا أو عاملا مل يبلغ درجة االجتهاد أو عاملا بلغ درجة االجتهاد 

  فإن كان عاميا صرفا حل له االستفتاء 
أمجعوا على أنه ال جيوز له أن وإن كان عاملا بلغ درجة االجتهاد فإن كان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم فها هنا 

يقلد خمالفه ويعمل بظن غريه أما إذا مل جيتهد فها هنا قد اختلفوا فذهب أكثر أصحابنا إىل أنه ال جيوز للعامل تقليد 
  العامل ألبتة وقال أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثورى رمحهم اهللا جبوازه مطلقا 



  اومن الناس من فصل وذكر فيه وجوه

  أحدها أنه جيوز ملن بعد الصحابة تقليد الصحابة وال جيوز تقليد غريهم وهو القول القدمي للشافعي رضى اهللا نعه 

  وثانيها أنه جيوز تقليد العامل لألعلم وهو قول حممد بن احلسن رمحه اهللا 
  وثالثها أنه له التقليد فيما خيصه دون ما يفىت به 

  ما خيصه إذا كان حبيث لو اشتغل باالجتهاد لفاته الوقت وهو قول ابن سريج ورابعها أنه جيوز له التقليد في

  لنا وجهان

األول أن هذا اجملتهد أمر باالعتبار يف قوله تعاىل فاعتربوا يا أوىل األبصار ومل يأت به فيكون تاركا للمأمور به فيكون 
  عاصيا 

  د فيبقى معموال به يف حق اجملتهد فيستحق النار ترك العمل به يف حق العامي لعجزه عن االجتها
الثاين أنه متمكن من الوصول إىل حكم املسألة بفكرته فوجب فوجب أن حيرم عليه التقليد كما يف األصول واجلامع 

  وجوب االحتراز عن الضرر احملتمل عند القدرة على االحتراز عنه 
الفروع فإن البغية فيها الظن وميكن حصوله بالتقليد  فإن قلت املعترب يف األصول اليقني وأنه ال حيصل بالتقليد خبالف

  ولذلك جاز للعامي أن يقلد يف الفروع دون األصول 
وأيضا فما ذكرمتوه ينتقض بقضاء القاضي فإنه ال جيوز خالفه وإن كان متمكنا من معرفة احلكم فإنه ال معىن للتقليد 

  إال وجوب العمل عليه من غري حجة 
  من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وينتقض أيضا مبن دنا 

  فإنه متمكن من الوصول إىل حكم املسألة مع أنه جيوز أن يسأل من أخرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
قلت أما اجلواب عن األول فهو أنا إمنا أوجبنا على املكلف حتصيل اليقني ألنه قادر والدليل حاضر فوجب عليه 

  أ احملتمل حتصيله احترازا عن اخلط
وهذا املعىن حاصل يف مسألتنا ألن املكلف قادر و الدليل املعني للظن األقوى حاصل فوجب عليه حتصيله احترازا 

  عن اخلطأ احملتمل يف الظن الضعيف 
وعن الثاين أنه ملا دلت الداللة على أن احلكم الذي قضى به القاضي ال ميكنه نسخه باالجتهاد فلم يكن العمل به 

  بل عمال بذلك الدليل  تقليدا
  وعن الثالث أنه ال نسلم جبواز االكتفاء بالسؤال من غري الرسول صلى اهللا عليه و سلم عند القدرة 

  واحتج املخالف بأمور

  أحدها قوله تعاىل فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون والعامل قبل أن جيتهد ال يعلم فوجب أن جيوز له السؤال 
ىل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم والعلماء من أويل األمر ألن أمرهم ينفذ على وثانيها قوله تعا
  األمراء والوالة 



وثالثها قوله تعاىل فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين أوجب احلذر بانذار من تفقه يف الدين مطلقا 
  ذلك  فوجب على العامل قبوله كما وجب على العامي

  ورابعها إمجاع الصحابة روي أن عبد الرمحن بن عوف قال لعثمان 

أبايعك على كتاب اهللا وسنة رسوله وسرية الشيخني فقال نعم وكان ذلك مبشهد من عظماء الصحابة ومل ينكر عليه 
قول بوجوبه حىت أحد فكان ذلك إمجاعا فإن قلت إن عليا خالف فيه قلت إنه مل ينكر جوازه لكنه مل يقبله وحنن ال ن

  يضرنا ذلك 
وخامسها أنه حكم يسوغ فيه االجتهاد فجاز ملن مل يكن عاملا به تقليد من علمه كالعامي واجلامع وجوب العمل 

  بالظن احلاصل بقول املفيت 
وسادسها أمجعنا على أنه جيوز للمجتهد أن يقبل خرب الواحد عن جمتهد آخر بل عن عامي وإمنا جاز ذلك اعتمادا 

  عقله ودينه فها هنا إذا أخرب اجملتهد عن منتهى اجتهاده بعد استفراغ الوسع  على

  والطاقة فألن جيوز العمل به كان أوىل 
وسابعها أن اجملتهد إذا أدى اجتهاده إىل العمل بفتوى جمتهد آخر فقد حصل ظن أن حكم اهللا تعاىل ذلك وذلك 

  لعقاب فوجب أن جيب العمل به دفعا للضرر املظنون يقتضى أن حيصل له ظن أنه لو مل يعمل به ال ستحق ا

  واجلواب عن األول أن ظاهر اآلية يقتضي وجوب السؤال وإنه غري واجب

  باالتفاق 
وأيضا فقوله إن كنتم ال تعلمون يقتضي أن جيب على اجملتهد بعد اجتهاده استفتاء غريه ألنه بعد اجتهاده ليس بعامل 

  لك بل هو ظان وباإلمجاع ال جيوز ذ
  وأيضا فإنه أمر بالسؤال وليس فيه تعيني ما عنه السؤال فنحن حنمله على السؤال عن وجه الدليل 

  وعن الثاين

  أن األصول دلت على وجوب الطاعة لكنها 

ال تدل على وجوب الطاعة يف كل شيء فنحن حنملها على وجوب الطاعة يف األقضية واألحكام والدليل على أن 
  النزاع أهنا لو تناولته لوجب ذلك التقليد وباإلمجاع التقليد غري واجب  اآلية ال تتناول حمل

  وعن الثالث

  أن اآلية تدل على وجوب احلذر عند إنذار ال عند كل إنذار وحنن نقول باألول فإنا نوجب العمل بروايته 

  وعن الرابع

  االنقياد للحق والبعد عن الدنيا أنه حيتمل أن يكون املراد من سرية الشيخني طريقتهما يف العدل واإلنصاف و



  وعن اخلامس

  أن الفرق هو أن العامي قاصر فجاز له العمل بالتقليد والعامل ليس بقاصر 

  وعن السادس

  أن املفيت رمبا بىن اجتهاده على خرب واحد فإذا متسك به اجملتهد ابتداءا كان االحتمال فيه أقل مما إذا قلد فيه غريه 

  وعن السابع

  ظن واجب العمل به لكن إذا مل يقم دليل مسعي أن جمرد ال

  يصرفنا عنه وما ذكرناه من الدالئل السمعية يوجب العدول عن هذا الظن 

  القسم الثالث فيما فيه االستفتاء

  مسألة 
  ال جيوز التقليد يف أصول الدين ال للمجتهد وال للعوام وقال كثري من الفقهاء جبوازه 

  لنا

  الدين واجب على الرسول صلى اهللا عليه و سلم فوجب أن جيب علينا أن حتصيل العلم يف أصول 
  وإمنا قلنا أنه كان واجبا على الرسول صلى اهللا عليه و سلم لقوله تعاىل فاعلم أنه ال إله إال اهللا 

  وإمنا قلنا إنه ملا كان واجبا على الرسول صلى اهللا عليه و سلم وجب أيضا على أمته لقوله تعاىل واتبعوه 

إن قيل ال نسلم أنه ميكن إجياب العلم باهللا تعاىل وذلك ألن املأمور إن مل يكن عاملا باهللا تعاىل فحاملا ال يكون عاملا ف
باهللا استحال أن يكون عاملا بأمر اهللا تعاىل وحاملا ميتنع كونه عاملا بأمر اهللا تعاىل ميتنع كونه مأمورا من قبله وإال لكان 

  ذلك تكليف ما ال يطاق 
  إن كان عاملا باهللا تعاىل استحال أمره به ألن حتصيل احلاصل حمال و

سلمنا أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم كان مأمورا بذلك فلم قلت إنه يلزم من كون الرسول مأمورا كون األمة 
  مأمورين به 

  وما ذكرمت من الدليل معارض بأمور

لميت الشهادة وكان الرسول عليه الصالة و السالم حيكم أحدها أن األعراىب اجللف العامي كان حيضر ويتلفظ بك
  بصحة إميانه وما ذاك إال التقليد 



وثانيها أن هذه الدالئل ال ميكن االطالع عليها إال بعد ممارسة شديدة وإهنم مل ميارسوا شيئا من هذا العلم فيمتنع 
  اطالعهم عليه وإذا كان كذلك تعني التقليد 

و السالم مل يقل ألحد ممن تلفظ بكلميت الشهادة هل علمت حدوث األجسام وأنه تعاىل  وثالثها أنه عليه الصالة
  خمتار ال موجب فدل هذا على أن خطور هذه املسائل بالبال غري معترب يف اإلميان ال تقليدا وال علما 

د احملق لكن ال يعلم أنه ومنهم من عول يف هذه املسألة على طريقة أخرى فقال امجعت األمة على أنه ال جيوز إال تقلي
حمق إال إذا عرف بالدليل أن ما يقوله حق فإذن ال جيوز له أن يقلد إال بعد أن يستدل ومىت صار مستدال امتنع كونه 
مقلدا فيقال هلم هذا معارض بالتقليد يف الشرعيات فإنه ال جيوز له تقليد املفيت إال إذا كان املفيت قد أفىت بناءا على 

  دليل شرعى 
  إن قلت الظن فيه كاف فإن أخطأ كان ذلك اخلطأ حمطوطا عنه قلت فلم ال جيوز مثله يف مسائل األصول ف

  واعلم أن يف هذه املسألة احباثا دقيقة مذكورة يف كتبنا الكالمية 
واألوىل يف هذه املسألة أن يعتمد على وجه وهو أن يقال دل القرآن على ذم التقليد لكن ثبت جواز التقليد يف 

  الشرعيات فوجب صرف الذم إىل التقليد يف األصول 
وإذ قد وفقنا اهللا تعاىل بفضله حىت تكلمنا يف مجيع ابواب أصول الفقه فلنتكلم اآلن فيما اختلف فيه اجملتهدون أنه 

  هل هو من أدلة الشرع أو ليس كذلك 

  الكالم فيما اختلف فيه اجملتهدون من أدلة الشرع وفيه مسائل

  ىل يف حكم األفعالاملسألة األو

اعلم أنا بينا يف أول هذا الكتاب أنه ال حكم قبل الشرع وأجبنا عن شبه املخالفني ونريد اآلن أن نبني أن األصل يف 
  املنافع اإلذن ويف املضار املنع بأدلة الشرع فإن ذينك أصالن نافعان يف الشرع 

  أما األصل األول فالدليل عليه وجوه

قوله تعاىل خلق لكم ما يف األرض مجيعا والالم تقتضي االختصاص جبهة االنتفاع فإن قيل املسلك األول التمسك ب
ال نسلم أن الالم تقتضى االختصاص جبهة االنتفاع والدليل عليه قوله تعاىل وإن أسأمت فلها هللا ما يف السماوات 

  واألرض 

  نحاة قالوا الالم للتمليك وهو غري ما قلتموه ففي هاتني اآليتني ميتنع أن تكون الالم لالختصاص باملنافع وألن ال
  سلمنا ذلك ولكنه يفيد مسمى االنتفاع أو يفيد كل االنتفاعات 

  األول مسلم ويكفى يف العمل هبا حصول فرد واحد االنتفاعات وهو االستدالل هبا على الصانع تعاىل 
  والثاين ممنوع فما الدليل 

  لق ألن الالم داخلة على اخللق فلم قلت إن املخلوق كذلك سلمنا أنه يفيد كل االنتفاعات لكن باخل
سلمنا أنه يفيد االنتفاع باملخلوق لكن لكل واحد يف حال واحد ألن هذا مقابلة اجلمع باجلمع فيقتضي مقابلة الفرد 



  بالفرد فقط 
كاز واملعادن فلم سلمنا أنه يفيد العموم لكن كلمة يف للظرفية فيدل على إباحة كل ما يف داخل األرض وهو الر

  قلتم إن ما على األرض كذلك 

سلمنا إباحة كل ما على األرض لكن يف ابتداء اخللق ألن قوله خلق لكم يشعر بأنه حاملا خلقتها إمنا خلقها لنا فلم 
قلتم إنه بقي يف الدوام كذلك فإن قلت األصل يف الثابت البقاء قلت هذا فيما حيتمل البقاء لكن كونه مباحا صفة 

  الصفة ال تبقى و
سلمنا اإلباحة حدوثا وبقاءا لكن ملن كان موجودا وقت ورود هذا اخلطاب ألن قوله تعاىل خلق لكم خطاب 

  مشافهة فيختص باحلاضرين 
  سلمنا أنه يدل على اختصاصها بنا لكن قوله تعاىل هللا ما يف السماوات وما يف األرض ينايف ذلك 

  ملنفعة قوله تعاىل هلا ما كسبت وعليها واجلواب الدليل على أن الالم تفيد ا

ما اكتسبت وقال عليه الصالة و السالم النظرة األوىل لك والثانية عليك وقال عليه الصالة و السالم له غنمه 
  وعليه غرمه 

  ويقال هذا الكالم لك وهذا عليك 
حقيقة يف االختصاص النافع أمكن غاية ما يف الباب أهنا جاءت يف سائر املواضع ملطلق االختصاص فنقول لو جعلناه 

جعله جمازا يف مسمى االختصاص ألن مسمى االختصاص جزء من االختصاص النافع واجلزء الزم للكل واللفظ 
  الدال على الشيء يصح جعله جمازا عن الزمه 

م وإذا مل أما لو جعلناه حقيقة ملسمى االختصاص مل يكن االختصاص النافع الزما ألن اخلاص ال يكون الزما للعا
  يوجد اللزوم 

  مل جيز جعله جمازا عنه 
وأما قول النحاة الالم للتمليك فلم يريدوا أهنا حقيقة للملك وإال لبطل بقوله اجلل للفرس بل مرادهم االختصاص 

  النافع وهو عني ما قلناه 
  قوله يكفي حصول فرد من أفراد االنتفاعات وهو االستدالل هبا على الصانع تعاىل 

 ميكن محل اآلية على هذا النفع ألن هذا النفع حاصل لكل مكلف من نفسه فإن ميكنه االستدالل بنفسه على قلنا ال
  الصانع وإذا حصل له هذا النفع من نفسه كان حتصيل هذا اجلنس من النفع من غريه ممتنعا ألن حتصيل احلاصل حمال 

  قوله الالم داخلة على اخللق فلم قلت املخلوق كذلك 
  خللق هو املخلوق لقوله تعاىل هذا خلق اهللا أى خملوق اهللا قلنا ا

وبتقدير أن يكون اخللق غري املخلوق لكن ال نفع للمكلف يف صفة اهللا تعاىل فوجب أن يكون املراد ها هنا من 
  اخللق املخلوق 

  قوله مقابلة اجلمع باجلمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد 
باجلمع بل هذا جيرى جمري متليك الدار الواحدة لشخصني فكما أن ذلك يقتضي قلنا ال نسلم أن هذا مقابلة اجلمع 



  تعلق حق كل واحد منهما ال جبزء معني من الدار بل جبميع أجزاء الدار فكذا ها هنا 
  قوله كلمة يف ال تتناول إال ما كان يف باطن األرض 

ب أنه ثبت هذا احلكم يف االبتداء فلم قلت إنه قلنا ال نسلم بدليل قوله تعاىل إين جاعل يف األرض خليفة قوله ه
  يدوم 

  قلنا ألن األصل فيما يثبت بقاؤه 
  قوله هذا االختصاص صفة فال تقبل الدوام 

  قلنا لكن حكم اهللا تعاىل صفة فهي واجبه الدوام 
  قوله هب أن هذا احلكم ثبت للمخاطبني هبذا اخلطاب فلم قلت إنه يثبت يف حقنا 

اىل ملا حكم بذلك يف حقهم وقد حكم به الرسول أيضا يف حقهم فوجب أن يكون قد حكم به أيضا قلنا ألن اهللا تع
  يف حقنا لقوله عليه الصالة و السالم حكمي يف الواحد حكمي يف اجلماعة قوله هذا معارض بقوله تعاىل هللا 

  ما يف السماوات وما يف األرض 
مبعىن واحد وهو حمال ألن الذي أثبتناه يف حقنا هو االختصاص قلنا التعارض إمنا يثبت أن لو ثبت يف املوضعني 

  النافع وذلك يف حق اهللا تعاىل حمال فإذن ال تعارض بل ذلك االختصاص ليست إال جبهة اخللق واإلجياد 

  املسلك الثاين

  قوله تعاىل قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق 

رم زينة اهللا فوجب أن ال تثبت حرمة زينة اهللا وإذا مل تثبت حرمة زينة اهللا امتنع ثبوت أنكر اهللا تعاىل على من ح
احلرمة يف كل فرد من أفراد زينة اهللا ألن املطلق جزء من املقيد فلو ثبتت احلرمة يف فرد من أفراد زينة اهللا تعاىل 

  حلرمة بالكلية ثبتت اإلباحة لثبتت احلرمة يف زينة اهللا تعاىل وذلك على خالف األصل وإذا انتفت ا

  املسلك الثالث

أن اهللا تعاىل قال أحل لكم الطيبات وليس املراد من الطيب احلالل وإال لزم التكرار فوجب تفسريه مبا يستطاب 
  طبعا وذلك يقتضي حل املنافع بأسرها 

  املسلك الرابع القياس

نتفع ظاهرا فوجب أن ال مينع كاالستضاءة ب ضوء وهو أنه انتفاع مبا ال ضرر فيه على املالك قطعا وال على امل
  سراج الغري واالستظالل بظل جداره 

  إمنا قلنا إنه ال ضرر فيه على املالك ألن املالك هو اهللا تعاىل والضرر عليه حمال 
عا وأما ملك العباد فقد كان معدوما واألصل بقاء ذلك العدم ترك العمل به فيما وقع اتفاق اخلصم على كونه مان

  فيبقى يف غريه على األصل 
فإن قيل فهذا يقتضي القول بإباحة كل احملرمات ألن فاعلها ينتفع هبا وال ضرر فيها على املالك ويقتضى سقوط 



  التكاليف بأسرها وال شك يف فساده 
ذلك منه وأيضا فالقياس على االستضاءة واالستظالل غري جائز ألن املالك لو منع من االستضاءة واالستظالل قبح 

  واهللا تعاىل لو منعه من االنتفاع مل يقبح 

واجلواب عن األول أنا احترزنا عنه بقولنا وال ضرر على املنتفع ظاهرا وها هنا يف فعل ما هنى اهللا عنه ترك ما أمر به 
  ود النهي ضرر أما على قول املعتزلة فألنه لوال اشتمال الفعل والترك على جهة ألجلها حصل النهي وإال ملا جاز ور

  وأما عندنا فألن اهللا تعاىل ملا توعدنا بالعقاب عليه كان مشتمال على الضرر فلم يكن واردا علينا 
وعن الثاين أنه ال جيب أن يكون الفرع مساويا لألصل من كل الوجوه بل يكفي حصول املساواة فيه من الوجه 

  املقصود 

  املسلك اخلامس

ال حلكمة أو حلكمة واألول باطل لقوله تعاىل وما خلقنا السماوات واألرض وما  وهو أن اهللا تعاىل خلق األعيان إما
  بينهما العبني وقوله أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا وألن الفعل اخلايل عن احلكمة عبث والعبث ال يليق 

  باحلكيم وأما إن كان خلقها حلكمة فتلك احلكمة إما عود النفع إليه أو إلينا 
حالة االنتفاع عليه فتعني أنه تعاىل إمنا خلقها لينتفع هبا احملتاجون وهذا يقتضي أن يكون املقصود واألول حمال الست

  من اخللق نفع احملتاج وإذا كان كذلك كان نفع احملتاج مطلوب احلصول أينما كان 
  فإن منع منه فإمنا مينع ألنه حبيث يلزمه رجوع ضرر إىل حمتاج 

االنتفاعات علمنا أنه تعاىل إمنا منعنا منها لعلمه باستلزامها للمضار إما يف احلال أو يف  فإذا هنانا اهللا تعاىل عن بعض
  املآل ولكن ذلك على خالف األصل 

  فثبت أن األصل يف املنافع اإلباحة وهذا النوع من الكالم هو الالئق بطباع الفقهاء والقضاة 

  ال وإن كان حتقيق القول فيه ال يتم إال مع القول باالعتز
  أما األصل الثاين وهو أن األصل يف املضار احلرمة فهذا يستدعي حبثني 

  أحدمها البحث عن ماهية الضرر 
  والثاين إقامة الدليل على حرمته 

أما األول فقد قالوا الضرر أمل القلب ألن الضرب يسمى ضررا وتفويت منفعة اإلنسان يسمى إضرارا والشتم 
ن جعل اللفظ امسا ملعىن مشترك بني هذه الصور دفعا لالشتراك وأمل القلب معىن واالستخفاف يسمى ضررا وال بد م

  مشترك فوجب جعل اللفظ حقيقة فيه فان قيل أتعين بأمل القلب الغم واحلزن أم شيئا آخر 
األول باطل ألن من خرق ثوب إنسان أو خرب داره وكان املالك غافال عن هذه احلالة يقال أضربه مع أنه مل يوجد 

  الغم واحلزن وإن عنيت به شيئا آخر فبينه نزلنا عن االستفسار فلم قلت الضرر أمل القلب 

  قوله ال بد من معىن مشترك يف مواضع االستعمال 
قلنا هذا مسلم لكن مل قلت إنه ال مشترك إال أمل القلب بل ها هنا مشترك آخر وهو تفويت النفع فما الدليل على 



  أن ما ذكرمتوه أوىل 
ذي يدل على أن ما ذكرناه أوىل أن النفع مقابل الضرر والنفع حتصيل املنفعة فوجب أن يكون الضرر إزالة مث ال

  املنفعة وإذا ثبت ذلك وجب أن ال يكون حقيقة فيما ذكرمتوه دفعا لالشتراك 

  سلنا أن ما ذكرمتوه يدل على أن الضرر أمل القلب لكنه معارض بوجهني

وكان املالك غافال عنه يقال أضربه مع أنه مل يوجد هناك أمل القلب ألن أمل القلب ال األول أن من خرب دار إنسان 
  حيصل إال بعد الشعور به 

الثاين قوله تعاىل قال أفتعبدون من دون اهللا ماال ينفعكم شيئا وال يضركم أخرب أن عبادة األصنام ال تضرهم مع أهنا 
  تؤمل قلوهبم يوم القيامة ألهنم يعاقبون بذلك 

  فثبت أن الضرر ليس أمل القلب 
واجلواب أن القلب إذا ناله غم وحزن انعصر دم القلب يف الباطن وانعصار دم القلب يف الباطن إمنا يكون النعصار 

القلب يف نفسه وانعصار العضو مؤمل له ألن أي عضو عصرته فإنه حيصل منه أمل فاملراد من أمل القلب تلك احلالة 
  االنعصار فظهر هبذا أن أمل القلب مغاير للغم وإن كان مقارنا له وغري منفك عنه احلاصلة له عند ذلك 

وأما من خرق ثوب إنسان فإمنا يقال أضربه على معىن أنه أوجد ما لو عرفه حلصل الضرر ال حمالة وهو يف احلقيقة 
  إطالق اسم املسبب على السبب جمازا 

  قوله مل قلت ال مشترك سواه 
  اآلخر كان معدوما واألصل بقاؤه على  قلنا ألن املشترك

  العدم 
  قوله تفويت النفع أيضا مشترك 

قلنا ال جيوز جعله مسمى الضرر ألن البيع واهلبة حصل فيهما تفويت النفع ألن البائع فوت على نفسه االنتفاع بعني 
  املبيع مع أن ذلك ال يسمى ضررا 

  قوله الضرر يف مقابلة النفع 
ن النفع عبارة عن حتصيل اللذة أو ما يكون وسيلة إليها والضرر عبارة عن حتصيل األمل أو ما قلنا هب أنه كذلك لك

  يكون وسيلة إليه 
وأما اآلية فنقول ال نسلم أن األصنام تضرهم يف الدنيا وال يف اآلخرة بل الذي يضرهم يف اآلخرة عبادهتا فزال 

  السؤال 
ضرر واملعتمد فيه قوله عليه الصالة و السالم ال ضرر وال إضرار يف املقام الثاين يف إقامة الداللة على حرمة ال

  اإلسالم 

  والكالم على التمسك هبذا النص اعتراضا وجوابا مشهور يف اخلالفيات 

  املسألة الثانية يف استصحاب احلال



  ية واملتكلمني املختار عندنا أنه حجة وهو قول املزين وأيب بكر الصرييف من فقهائنا خالفا للجمهور من احلنف

  لنا

أن العلم بتحقيق أمر يف احلال يقتضى ظن بقائه يف يف االستقبال والعمل بالظن واجب وال معىن لكونه حجة إال 
  ذلك 

إمنا قلنا إن العلم بتحقيق أمر يف احلال يقتضى ظن بقائه يف االستقبال ألن الباقي مستغن عن املؤثر واحلادث مفتقر 
  ر راجح الوجود بالنسبة إىل املفتقر إليه إليه واملستغين عن املؤث

إن قلنا أن الباقي مستغن عن املؤثر ألنا لو فرضنا له مؤثرا فذلك املؤثر إما أن يقال إنه صدر عنه أثر أو ما صدر عنه 
  أثر 

  والثاين حمال ألن فرض املؤثر بدون األثر متناقض وأما األول فأثره إما أن يكون شيئا ما كان موجودا 

  ن موجودا أو كا
  فإن قلنا إنه ما كان موجودا كان األثر حادثا ال باقيا 

  وإن قلنا إنه كان موجودا كان ذلك حتصيال للحاصل وهو حمال فثبت أن الباقي مستغن عن املؤثر 
يف وإمنا قلنا إن احلادث مفتقر إليه ألن إمجاع املسلمني بل إمجاع مجهور العقالء منعقد عليه واالستقصاء فيه مذكور 

  كتابنا املسمى ب اخللق والبعث 
  وإمنا قلنا إن املستغىن عن املؤثر راجح بالنسبة إىل املفتقر إليه لوجهني 

األول وهو أن املستغىن عن املؤثر ال بد أن يكون الوجود به أوىل إذ لو كان الوجود مساويا للعدم الستحال 
  الرجحان إال 

  فرضناه مستغنيا عنه هذا خلف فإذن وجود الباقي راجح على عدمه  مبنفصل وكان يلزم افتقاره إىل املؤثر لكنا
وأما احلادث فليس أحد طرفيه راجحا على اآلخر إذ لو كان راجحا الستحال افتقاره إىل املرجح وإال لكان ذلك 

  املرجح مرجحا ملا هو يف نفسه مترجح فكان ذلك حتصيال للحاصل وهو حمال 
أن احلادث ليس أوىل بالوجود وال معىن لظن وجوده إال اعتقاد أن وجوده أوىل فثبت أن الباقي أوىل بالوجود و

  فثبت أن الباقي راجح الوجود بالنسبة إىل احلادث 
الثاين وهو أن الباقي ال يعدم إال عند وجود املانع واملتقر إىل املؤثر كما يعدم عند وجود املانع فقد يعدم أيضا عند 

بطريق واحد يكون أوىل بالوجود مما يعدم بطريقني وال معىن للظن إال اعتقاد أنه أوىل  عدم املقتضي وما ال يعدم إال
  بالوجود 

  وإمنا قلنا إن العمل بالظن واجب لقوله عليه 

الصالة والسالم حنن حنكم بالظاهر وألنه لو مل جيب لزم جواز ترجيح املرجوح على الراجح وإنه غري جائز يف بديهة 
  العقل 

بالقياس وخرب الواحد والشهادة والفتوى وسائر الظنون املعتربة إمنا وجب ترجيحا لألقوى على وألن العمل 
  األضعف وهذا املعىن قائم ها هنا فيلزم ثبوت احلكم ها هنا أيضا وهو وجوب العمل به 



  فإن قيل ال نسلم أن العلم بتحقق أمر يف احلال يقتضي ظن بقائه يف االستقبال 
  تغن عن املؤثر قوله ألن الباقي مس

  قلنا ما املعىن بقولكم الباقي مستغن عن املؤثر إن عنيتم به أن كونه باقيا مستغن عن املؤثر فهذا ممنوع 
وأيضا فهو مناقض لقولكم احلادث مفتقر إىل املؤثر ألن كونه باقيا مل يكن حاصال حال حدوثه مث حصل بعد أن مل 

  دث ال بد له من مؤثر يكن فيكون حادثا وأنتم قد اعترفتم أن احلا

وإن عنيتم بقولكم الباقي مستغن عن املؤثر شيئا آخر فبينوه لننظر فيه نزلنا عن االستفسار فلم ال جيوز أن يقال 
  الباقي له مؤثر ولذلك املؤثر أثر 

  قوله ذلك األثر إما أن يكون شيئا ما كان حاصال أو كان حاصال 
ذلك ألنه ال معىن لبقائه إال حصوله يف هذا الزمان بعد أن كان حاصال يف قلنا مل ال جيوز أن يقال ما كان حاصال و

زمان آخر قبله لكن حصوله يف هذا الزمان ما كان حاصال قبل حصول هذا الزمان فإذن كونه باقيا أمر حادث فأثر 
  املبقي هو ذلك األثر 

  بل حمدثا  فإن قلت فعلى هذا التقدير يكون أثر املبقي أمرا حادثا فال يكون مبقيا
قلت مرادنا من قولنا الباقي يفتقر إىل املبقى أن حصوله يف الزمان الثاين ال بد فيه من شيء آخر وقد ثبت أنه ال 

يكون باقيا ما مل حيصل يف الزمان الثاين وحصوله يف الزمان الثاين مفتقر إىل مؤثر فإذن ميتنع أن يصدق عليه كونه 
  باقيا إال ملؤثر 

عن الواقع بذلك املؤثر وكونه أمرا مستمرا أو جديدا حبثا عن شيء خارج عن املقصود سلمنا فيعد ذلك البحث 
  فساد هذا القسم فلم ال جيوز أن يقال أثره شيء كان حاصال 

  قوله حتصيل احلاصل حمال 
لثاين فال قلنا إن عنيت بتحصيل احلاصل أن جيعل عني الشيء الذي كان موجودا يف الزمان األول حادثا يف الزمان ا

  نزاع يف أن ذلك حمال لكن مل قلت إن إسناد الباقي إىل املؤثر يوجب ذلك 
وإن عنيت به أن الوجود الذي صدق عليه يف الزمان األول أنه إمنا ترجح هلذا املؤثر صدق عليه يف الزمان الثاين 

  أيضا أنه ترجح هلذا املؤثر فلم قلت إن ذلك حمال 
استغناء الشيء حال بقائه عن املؤثر لكن ها هنا ما يعارضه وذلك ألن هذا الباقي  سلمنا أن ما ذكرمتوه يدل على

  كان بقاؤه ممكنا وكل ممكن فله مؤثر فالباقي حال بقائه له مؤثر 

وإمنا قلنا أنه ممكن ألنه يف زمان حدوثه ممكن وإال مل يفتقر إىل املؤثر وإمكانه من لوازم ماهيته وما كان من لوازم 
  هو واجب احلصول يف مجيع زمان حتقق املاهية فكان اإلمكان حاصال يف زمان البقاء املاهية ف

  وإمنا قلنا إن املمكن مفتقر إىل املؤثر ألن املمكن قد استوى طرفاه وما كان كذلك افتقر إىل املرجح 
يف زمان البقاء فال فإن قلت مل ال جيوز أن يقال اإلمكان إمنا حيوج إىل املقتضى بشرط احلدوث وهذا الشرط فائت 

  يتحقق االفتقار 
قلت ال جيوز جعل احلدوث مؤثرا يف حتقق االحتياج ألن احلدوث عبارة عن مسبوقية وجود الشيء بالعدم 

ومسبوقية الوجود بالعدم صفة ونعت له وصفة الشيء متوقفة على الشيء فاحلدوث متوقف على الوجود املتأخر 



تياج املؤثر إليه املتأخر عن علة احتياجه إليه فلو كان احلدوث مؤثرا يف ذلك عن تأثري املؤثر فيه املتأخر عن اح
  االحتياج إما بأن يكون علة أو جزء علة أو شرط علة لزم الدور وهو حمال 

  سلمنا استغناء الباقي عن املؤثر وافتقار احلادث إليه فلم قلت إن املستغين راجح عن املفتقر 
  قي أوىل بالوجود واحلادث ليس أوىل وال معىن للظن إال اعتقاد أنه أوىل قوله يف الوجه األول أن البا

قلنا إن عنيت هبذه األولوية أن العدم عليه ممتنع فهذا باطل ألن هذا الباقي يقبل العدم وإن عنيت به أمرا آخر فال 
  بد من بيانه 

التعيني املانع من النقيض الذي هو فإن قلت املراد منها درجة متوسطة بني االستواء الذي هو مسمى اإلمكان و
  مسمى الضرر 

  قلت هذا حمال ألن مع ذلك القدر من األولوية إن امتنع النقيض فهو الضرروة وقد فرضنا أنه ليس كذلك 
وإن مل ميتنع فمع ذلك القدر من األولوية يصح عليه الوجود تارة والعدم أخرى فحصول أحدمها بدال عن اآلخر إن 

  قيد إليه مل يكن احلاصل قبله كافيا يف حتقق األولوية  توقف على انضمام
وإن مل يتوقف كانت نسبة ذلك القدر من األولوية إىل طريف الوجود والعدم على السوية فترجيح أحدمها على 

  اآلخر 

  ال ملرجح زائد يكون ترجيحا ألحد طريف املمكن على اآلخر ال ملرجح وهو حمال 
يف الباب أنه ميكن حتقق عدم احلادث بطريقتني وال ميكن حتقق عدم الباقي إال بطريق واحد وأما الوجه الثاين فغاية ما 

فلم قلت إن هذا القدر يقتضي أن يكون الباقي راجحا يف الوجود على احلادث سلمنا أن ما ذكرمتوه يقتضي 
  رجحان الباقي على احلادث من ذلك الوجه لكنه يقتضي عدم الرجحان من وجه آخر 

أن الباقي ال يصدق عليه كونه باقيا إال إذا حصل يف الزمان الثاين فحصوله يف الزمان الثاين أمر حادث فإذا مل بيانه 
يكن وجود احلادث راجحا فاملتوقف على ما ال يكون راجح الوجود مل يكن هو أيضا راجح الوجود فيلزم أن ال 

  يكون الباقي راجح الوجود 
  كن ما مل يتحقق كونه باقيا سلمنا أن الباقي راجح الوجود ول

  ال يتحقق كونه راجح الوجود وهو إمنا يصدق عليه كونه باقيا إذا حصل يف الزمان الثاين 
فاحلاصل أنا ما مل نعرف وجوده يف الزمان الثاين ال نعرف كونه راجح الوجود وأنتم جعلتم رجحان وجوده دليال 

  على وجوده يف الزمان الثاين فيكون دورا 
ن الباقي راجح يف الوجود اخلارجي على احلادث فلم قلت جيب أن يكون راجحا عليه يف الظن ال بد هلذا سلمنا أ

  من دليل 
سلمنا حصول هذا الظن وأن العمل به واجب ولكنه معارض بدليل آخر مينع من التمسك باالستصحاب وهو أن 

راكهما فيما يقتضى ذلك احلكم أو ليس األمر من سوى بني الوقتني يف احلكم فإما أن يقال إمنا سوى بينهما الشت
  كذلك 

  فإن كان األول فهو قياس وإن كان الثاين كان ذلك تسوية بني الوقتني يف احلكم من غري دليل وإنه باطل باإلمجاع 

  واجلواب



  قوله ما املراد من قولكم الباقي مستغن عن املؤثر 
  قلنا ال شك يف أن الباقي هو الذي حصل يف زمان 

  أن كان بعينه حاصال يف زمان آخر قبله  بعد
  وهذا يقتضى أن تكون الذات احلاصلة يف هذا الزمان عني الذات احلاصلة يف ذلك الزمان اآلخر 

  إذا ثبت هذا فنقول

هذه الذات اليت صدق عليها أهنا حصلت بعينها يف الزمانني إما أن يقال حصل فيها يف الزمان الثاين أمر مل يكن 
  زمان األول أو مل حيصل حاصال يف ال

فإن كان األول كان األمر املتجدد مغايرا للذات الباقية فيكون الباقي يف احلقيقة هو الذات ال هذه الكيفية املتجددة 
  فنحن ندعي أن ذلك الشيء الذي هو الباقي يستحيل إسناده إىل املؤثر حال بقائه 

دة قادحا يف قولنا الباقي غري مستند إىل املؤثر ألن أحدمها غري وعلى هذا التقدير ال يكون إسناد تلك الكيفية املتجد
  اآلخر 

وإن قلنا إنه مل حيدث يف الزمان الثاين أمر متجدد بل احلاصل يف الزمان الثاين ليس إال الذات اليت كانت حاصلة يف 
  ىل املؤثر الزمان األول فعلى هذا التقدير بطل قوهلم إن كونه باقيا كيفية حادثة وأهنا مفتقرة إ

  فثبت أن على التقديرين السؤال ساقط 
  قوله حصوله يف الزمان الثاين كيفية زائدة على الذات وهي مفتقرة إىل املؤثر 

  قلنا هذا باطل وبتقدير ثبوته فهو غري قادح يف دليلنا 
لزائد يف ذلك أما أنه باطل فألن حصوله يف الزمان الثاين لو كان كيفية زائدة على الذات لكان حصول ذلك ا

  الزمان كيفية أخرى فلزم التسلسل وهو حمال 
وألن العدم قد يصدق عليه أنه باق فلو كان حتققه يف الزمان الثاين كيفية ثبوتية لزم قيام الصفة املوجودة باملوصوف 

  الذي هو نفى حمض وإنه حمال 
ملا كان أمرا حادثا كان إسناده إىل املؤثر  وأما أن بتقدير ثبوته فاملقصود حاصل فذلك ألن حصوله يف الزمان الثاين

  إسنادا للحادث إىل املؤثر ال إسنادا للباقي 

  وكالمنا ليس إال يف الباقي 
  قوله ما الذي تعين بتحصيل احلاصل 

قلنا نعين به أن الشيء الذي حكم العقل عليه بأنه كان حاصال قبل ذلك حيكم عليه بأن حصوله اآلن ألجل هذا 
  الشيء 
حمال بالبديهة ألنه ملا كان حاصال قبل ذلك فلو أعطاه اآلن هذا املؤثر حصوال لكان قد حصل نفس ما كان وهذا 

  حاصال وأنه حمال 
  قوله الباقي حال بقائه ممكن واملمكن مفتقر 

  قلنا ال نسلم أن املمكن إمنا يفتقر إىل املؤثر بشرط كونه حادثا 



  قوله احلدوث متأخر 
ونه حادثا شرط لالفتقار بل نريد به أن كونه حبيث لو وقع باملؤثر لكان حادثا بشرط افتقار قلنا ال نريد به أن ك

  األثر إىل املؤثر وكونه هبذه الصفة أمر متقدم 
  قوله ما املراد من األولوية 

  قلنا درجة متوسطة بني التساوي والتعيني املانع من النقيض 
  يني على اآلخر ال ملرجح قوله هذا حمال ألنه يقتضي ترجيح أحد املتساو

  قلنا ال نسلم أن ذلك ممتنع مطلقا بل ذلك إمنا ميتنع بشرط احلدوث 
قوله على الوجه الثاين مل قلت إنه ملا أمكن حصول عدم احلادث بطريقني وعدم الباقي ال حيصل إال بطريق كان 

  وجود احلادث مرجوحا 
  يصدق على ما ال هناية له أنه مل حيدث قلنا ألن عدم حصول احلادث أكثر من عدم الباقي ألنه 

  وأما عدم الباقي بعد حدوثه فمشروط بوجوده فإذا كان الوجود متناهيا كان العدم بعد الوجود متناهيا 
وإذا كان عدم حدوث احلادث أكثر من عدم الباقي بعد وجوده والكثرة موجبة للظن ثبت أن عدم حدوث احلادث 

  لظن إال ذلك واعلم أنه ميكن االستدالل هبذه النكتة ابتداءا غالب على عدم الشيء وال معىن ل
قوله كونه باقيا يتوقف على حدوث حصوله يف الزمان الثاين فكونه باقيا يتوقف على احلدوث الذي ليس براجح 

  واملوقوف على ما ال يكون راجحا ليس براجح 

  ية وقد دللنا على أن ذلك حمال ألنه يوجب التسلسل قلنا هذا إمنا يلزم لو كان حصوله يف الزمان الثاين كيفية وجود
مث إن سلمنا صحة ذلك لكنا نقول ملا ثبت أن احلدوث مرجوح فالذات إذا كانت حادثة فهناك أمران حادثان 

  أحدمها الذات واآلخر حصول الذات يف ذلك الزمان 
أما الذات فهي ليست ب حادثة يف وأما إذا كانت الذات باقية واحلادث أمر واحد وهو حصوله يف ذلك الزمان 

  نفسها 
فإذن احلادث مرجوح من وجهني والباقي من وجه واحد فوجب أن يكون الباقي راجحا على احلادث من هذا 

  الوجه قوله ما مل يعرف كونه باقيا ال يثبت رجحانه 
 وأن يعدم لكن احتمال قلنا ال حاجة إىل ذلك بل نقول هذا الذي وجد ال ميتنع عقال أن يوجد يف الزمان الثاين

الوجود راجح على احتمال العدم من الوجه الذي ذكرناه فالعلم بوجوده يف احلال يقتضي اعتقاد رجحان وجوده 
  على عدمه يف ثاين احلال فإذن العلم باألولوية مستفاد من العلم بوجوده يف احلال وعلى هذا التقدير يسقط الدور 

  دث يف الوجود اخلارجي فلم قلت جيب أن يكون راجحا عليه يف الذهن قوله هب أن الباقي راجح على احلا
  قلنا ألن االعتبار الذهىن مطابق لالعتبار اخلارجي وإال كان جهال 

  قوله التسوية بني الزمانني إن مل تكن بالقياس كان ذلك تسوية بني الزمانني من غري دليل 
ن عدم دليل معني عدم الدليل بالكلية بل حنن سوينا بني قلنا القياس دليل واحد من أدلة الشرع وليس يلزم م

الزمانني يف احلكم بناءا على ما ذكرنا من أن العلم بثبوته يف يف احلال يقتضي ظن ثبوته على ذلك الوجه يف الزمان 
  الثاين والعمل بالظن واجب 



  واعلم أن القول باستصحاب احلال أمر ال بد منه يف الدين والشرع والعرف 
  يف الدين فألنه ال يتم الدين إال باالعتراف بالنبوة وال سبيل إليه إال بواسطة املعجزة وال معىن للمعجزة  أما

إال فعل خارق للعادة وال حيصل فعل خارق للعادة إال عند تقرر العادة وال معىن للعادة إال أن العلم بوقوعه على 
  ع إال على ذلك الوجه وهذا عني االستصحاب وجه خمصوص يف احلال يقتضي اعتقاد أنه لو وقع ملا وق

وأما يف الشرع فألنا إذا عرفنا أن الشرع تعبدنا باإلمجاع أو بالقياس أو حبكم من األحكام فال ميكننا العمل به إال 
  إذا علمنا أو ظننا عدم طريان الناسخ 

ك بلفظ آخر أيضا تسلسل إىل غري فإن علمنا ذلك بلفظ آخر افتقرنا فيه إىل اعتقاد عدم النسخ أيضا فإن كان ذل
النهاية وهو حمال فال بد أن ينتهي آخر األمر إىل التمسك ب االستصحاب وهو أن علمنا بثبوته يف احلال يقتضي 

  ظن وجوده يف الزمان الثاين 
ذنا وأيضا فالفقهاء بأسرهم على كثرة اختالفهم اتفقوا على أنا مىت يتقنا حصول شيء وشككنا يف حدوث املزيل أخ

  باملتيقن وهذا عني االستصحاب ألهنم رجحوا بقاء الباقي على حدوث احلادث 
  وأما العرف فألن من خرج من داره وترك أوالده فيها 

  على حالة خمصوصة كان اعتقاده لبقائهم على تلك احلالة اليت تركتهم عليها راجحا على اعتقاده لتغري تلك احلالة 
أحبابه وأصدقائه عادة يف األمور اليت كانت موجودة حال حضوره وما ذاك إال  ومن غاب عن بلده فإنه يكتب إىل

ل أن اعتقاده يف بقاء تلك األمور راجح على اعتقاده يف تغريها بل لو تأملنا لقطعنا بأن أكثر مصاحل العامل ومعامالت 
  اخللق مبين على القول باالستصحاب 

  فرع

  العلم بذلك العدم األصلي يوجب ظن دوامه يف املستقبل فهذا حق كما بيناه من قال النايف ال دليل عليه إن أراد أن 
  وإن أراد به غريه فهو باطل ألن العلم بالنفي أو 

  الظن به ال حيصل إال ملؤثر 

  املسألة الثالثة يف االستحسان

  احملكي عن احلنفية القول باالستحسان 

  حلكم من غري دليل والذي حصله املتأخرون يف حتديده وجهان وخمالفوهم أنكروا ذلك عليهم لظنهم أهنا يعنون به ا
األول قال الكرخي االستحسان هو أن يعدل اإلنسان عن أن حيكم يف املسألة مبثل ما حكم يف نظائرها إىل خالفه 
لوجه أقوى يقتضي العدول عن األول وهذا يلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إىل التخصيص وعن املنسوخ 

  الناسخ استحسانا إىل 
  الثاين قال أبو احلسني االستحسان ترك وجه من وجوه االجتهاد 



  غري شامل مشول األلفاظ لوجه أقوى منه وهو يف حكم الطارىء على األول 
قال وال يلزم عليه العدول عن العموم إىل القياس املخصص ألن العموم لفظ شامل وال يلزم عليه أن يكون أقوى 

  ألن األقوى ليس يف حكم الطارىء على األضعف فإن كان طارئا فهو استحسان  القياس استحسانا
فإن قلت فقد قال حممد بن احلسن يف غري موضع من كتبه تركنا االستحسان للقياس كما لو قرأ آية ال سجدة يف 

قال بالقياس  آخر السورة فالقياس يقتضي أن جيتزىء بالركوع واالستحسان أن ال جيتزىء به بل يسجد هلا مث إنه
  فهذا االستحسان إن كان أقوى من القياس فكيف تركه وإن مل يكن أقوى منه فقد بطل حدكم 

  قلت ذلك املتروك إمنا يسمى استحسانا ألنه وإن كان 

االستحسان وحده أقوى من القياس وحده لكن اتصل بالقياس شيء آخر صار ذلك اجملموع أقوى من االستحسان 
ذكرمتوها فإن اهللا تعاىل أقام الركوع مقام السجود يف قوله تعاىل وخر راكعا وأناب فهذا تقرير  كما يف املسألة اليت

  هذا احلد الذي ذكره أبو احلسني رمحه اهللا 
واعلم أن هذا يقتضي أن تكون الشريعة كلها استحسانا ألن مقتضى العقل هو الرباءة األصلية وإمنا يترك ذلك 

  مجاع أو قياس لدليل أقوى منه وهو نص أو إ
وهذا األقوى يف حكم الطارىء األول فيلزم أن يكون الكل استحسانا وهم ال يقولون به ألهنم يقولون تركنا 

القياس لالستحسان وهذا يقتضى أن يكون القياس مغايرا لالستحسان فالواجب أن يزاد يف احلد قيد آخر فيقال 
والعمومات اللفظية لوجه أقوى منه وهو يف حكم الطارىء على ترك وجه من وجوه االجتهاد مغاير للرباءة األصلية 

  األول إذا عرفت هذا فنقول اتفق أصحابنا على إنكار االستحسان 
وهذا اخلالف إما أن يكون يف اللفظ أو يف املعىن ال جيوز أن يكون يف اللفظ ألنه قد ورد يف القرآن والسنة وألفاظ 

  سائر اجملتهدين هذه اللفظة 
  آن فقوله تعاىل وأمر قومك يأخذوا بأحسنها وقوله فيتبعون أما القر

  أحسنه 
  وأما السنة فقوله عليه الصالة و السالم ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسنا 

  وأما ألفاظ سائر اجملتهدين فألن الشافعي رضي اهللا عنه قال يف باب املتعة أستحسن أن تكون ثالثني درمها 

تحسن أن يثبت للشفيع الشفعة إىل ثالثة أيام وقال يف املكاتب أستحسن أن يترك عليه شيء ويف باب الشفعة أس
  فثبت هبذا أن اخلالف ليس يف اللفظ 

وإمنا اخلالف يف املعىن وهو أن القياس إذا كان قائما يف صورة االستحسان يف سائر الصور مث ترك العمل به يف 
لك الصورة فهذا هو القول بتخصيص العلة وهو عند الشافعي ومجهور صورة االستحسان وبقي معموال به يف غري ت

  احملققني باطل وقد تقدمت هذه املسألة فظهر أن القول باالستحسان باطل 

  املسألة الرابعة

  احلق أن قول الصحاىب ليس حبجة وقال قوم إنه حجة مطلقا ومنهم من فصل وذكروا فيه وجوها 
  أحدها أنه حجة إن خالف القياس 



  وثانيها أن قول أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما حجة فقط 
  وثالثها أن قول اخللفاء األربعة إذا اتفقوا حجة 

  لنا النص واإلمجاع والقياس 
  أما النص فقوله تعاىل فاعتربوا يا أوىل األبصار أمر باالعتبار وذلك ينايف جواز التقليد 

الفة كل واحد من آحاد الصحابة فلم ينكر أبو بكر وعمر على وأما اإلمجاع فهو أن الصحابة أمجعوا على جواز خم
  من خالفهما وال كل واحد منهما على صاحبه فيما فيه اختلفا 

  وأما القياس فهو أنه متمكن من إدراك احلكم بطريقة فوجب أن حيرم عليه التقليد كما يف األصول 

  واحتج املخالف بوجوه

 كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم جعل االهتداء الزما لالقتداء بأي واحد أحدها قوله عليه الصالة السالم أصحايب
  كان منهم وذلك يقتضي أن يكون قوله حجة 

  وثانيها إن مل جيز اتباع كل واحد منهم فيجب اتباع أيب بكر 

  وعمر رضي اهللا عنهما للخرب واإلمجاع 
  دي أيب بكر وعمر أما اخلرب فقوله عليه الصالة و السالم اقتدوا بالذين من بع

وأما اإلمجاع فقد وىل عبد الرمحن عثمان اخلالفة بشرط االقتداء بسرية الشيخني فقبل ومل ينكر ذلك على عثمان 
  وكان ذلك مبحضر من أكابر الصحابة فكان إمجاعا 

سالم عليكم وثالثها إن مل جيب اتباع أيب بكر وعمر وحدمها وجب اتباع اخللفاء األربعة لقوله عليه الصالة و ال
  بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي وقوله عليكم لإلجياب وهو عام 

  ورابعها أن الصحايب إذا قال ما خيالف القياس فال حممل له إال أنه اتبع اخلرب 
واجلواب عن األول أن قوله عليه الصالة و السالم بأيهم اقتديتم اهتديتم خطاب مشافهة فلعل ذلك كان خطابا 

   للعوام
وعن الثاين أن السنة هي الطريقة وهي عبارة عن األمر الذي يواظب اإلنسان عليه فال تتناول ما يقوله اإلنسان مرة 

  واحدة 
  وعن الثالث أنا نقول مبوجبه فيجوز االقتداء هبما يف جتويزمها لغريمها خمالفتهما مبوجب االجتهاد 

  فأيهما يتبع  وأيضا فلو اختلفا كما اختلفا يف التسوية يف العطاء

  وعن اإلمجاع أن قول عثمان معارض بقول علي رضي اهللا عنهما 
  وعن الرابع أن الصحايب لعله قال مبا خيالف القياس لنص ظنه دليال مع أنه يف احلقيقة ما كان دليال 
  نعم لو تعارض قياسان والصحايب مع أحدمها فيجوز الترجيح بقول الصحايب فأما جعله حجة فال 

  فرعان



ألول اختلف قول الشافعي رضي اهللا عنه يف تقليد الصحايب فقال يف القدمي جيوز تقليده إذا قال قوال وانتشر ومل ا
  خيالف وقال يف موضع آخر يقلد وإن مل ينتشر 

  وقال يف اجلديد ال يقلد العامل صحابيا كما ال يقلد عاملا آخر 
ل فإن قلت كيف ال نفرق بينهم وبني غريهم مع ثناء اهللا تعاىل وهو احلق املختار ألن الدالئل املذكورة مطردة يف الك

وثناء رسوله صلى اهللا عليه و سلم عليهم حيث قال اهللا تعاىل لقد رضي اهللا عن املؤمنني وقال السابقون األولون من 
  املهاجرين إىل قوله رضي اهللا عنهم وقال عليه الصالة و السالم خري القرون قرين 

  ء يوجب حسن االعتقاد فيهم وال قلت هذا كله ثنا

  يوجب تقليدهم بدليل أنه ورد أمثاهلا يف حق آحاد الصحابة مع إمجاع الصحابة على جواز خمالفتهم 
  قال عليه الصالة و السالم لو وزن إميان أيب بكر بإميان العاملني لرجح 

  لشيطان فجا غري فجك وقال إن اهللا ضرب باحلق على لسان عمر وقال واهللا ما سلكت فجا إال سلك ا

  وقال يف حق علي اللهم أدر احلق مع علي حيث دار 
وقال رضيت ألميت ما رضي هلا ابن أم عبد وقال أليب بكر وعمر لو اجتمعتما على شيء ما خالفتكما وكل ذلك 

  ثناء ال يوجب االقتداء 
  الثاين يف تفاريع القول القدمي للشافعي رضي اهللا عنه وهي سبعة 

الشافعي رضي اهللا عنه يف كتاب اختالف احلديث روي عن علي أنه صلى يف ليلة ست ركعات ويف كل  أحدها قال
  ركعة ست سجدات قال لو ثبت ذلك عن علي لقلت به فإنه ال جمال للقياس فيه فالظاهر أنه فعله توقيفا 

اهللا وهو ضعيف ألن السكوت  وثانيها قال يف موضع قول الصحايب إذا انتشر ومل خيالف فهو حجة قال الغزايل رمحه
ليس بقول فأي فرق بني أن ينتشر أو ال ينتشر والعجب من الغزايل أنه متسك مبثل هذا اإلمجاع على أن خرب الواحد 

  حجة والقياس حجة 

وثالثها نص الشافعي رضي اهللا عنه على أنه إذا اختلفت الصحابة فاألئمة األربعة أوىل فإن اختلف األئمة فقول أيب 
  وعمر أوىل وكل ذلك لألحاديث املذكورة  بكر

ورابعها نص يف موضع آخر أنه جيب الترجيح بقول األعلم واألكثر قياسا ألن زيادة علمه تقوي اجتهاده وتبعده 
  عن التقصري 

وخامسها إن اختلف احلكم والفتوى عن الصحابة فقد اختلف قول الشافعي رضى اهللا عنه فقال مرة احلكم أوىل 
  ية به أشد وقال مرة الفتوى أوىل ألن سكوهتم عن احلكم حممول على الطاعة ألن العنا

  وسادسها هل جيوز ترجيح أحد القياسني بقول الصحايب 

واحلق أنه يف حمل االجتهاد فرمبا يتعارض ظنان والصحايب يف أحد اجلانبني فتميل نفس اجملتهد إىل موافقة الصحايب 
  ويكون ذلك اغلب على ظنه 

  إذا محل الصحايب لفظ اخلرب على أحد معنييه منهم من جعله ترجيحا وسابعها 



وقال القاضي أبو بكر إذا مل يقل علمت ذلك من قصد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقرينة شاهدهتا مل يكن ذلك 
  ترجيحا 

  املسألة اخلامسة

أو للعامل احكم فإنك ال حتكم إال بالصواب  اختلفوا يف أنه هل جيوز أن يقول اهللا تعاىل للنيب صلى اهللا عليه و سلم
  فقطع بوقوعه مويس بن عمران 

  وقطع مجهور املعتزلة بامتناعه 
وتوقف الشافعي رضي اهللا عنه يف امتناعه وجوازه وهو املختار وصحة هذا التوقف ال تظهر إال باالعتراض على 

  أدلة القاطعني 
  تناع وقوعه وأخرى مبا يدل على عدم وقوعه أما املانعون ففقد تعلقوا تارة مبا يدل على ام

أما الوجه األول فتقريره أن من أجاز هذا التكليف إما أن جيعل االختيار مما تتم به املصلحة أو جيعل الفعل مصلحة 
  يف نفسه مث خيتاره املكلف 

  واألول باطل لوجهني

رته فافعله وإن مل ختتره فال تفعله فهذا حمض أحدمها أن على هذا التقدير يسقط التكليف ألن املكلف مىت قال إن اخت
  إباحة 

  وثانيهما أن املكلف ال ينفك عن الفعل والترك وال جيوز تكليف املرء 

  مبا ال ميكنه اإلنفكاك عنه خبالف التخيري يف الكفارات الثالث فإنه ميكنه االنفكاك عنها أمجع 
  وأما الثاين فهو باطل من وجوه أربعة 

  ن جيوز له احلكم على هذا الوجه يف احلوادث الكثرية أو يف احلادثة واحلادثتني أوهلا أنه إما أ
واألول حمال ألنه ميتنع حصول اإلصابة باالتفاق يف األشياء الكثرية وهلذا ال جيوز أن يقال لألمي اكتب مصحفا 

صدق ولوال ما ذكرناه لبطلت فإنك ال ختط بيمينك إال ما يطابق ترتيب القرآن وللجاهل أخرب فإنك ال خترب إال بال
  داللة الفعل احملكم على علم فاعله وبطلت داللة أخبار الغيب على النبوة 

وأما الوجه الثاين وهو أن جيوز ذلك يف القليل دون الكثري فهو باطل ألن كل من جوزه يف القليل جوزه يف الكثري 
  لإلمجاع  ومن منع منه يف الكثري منع منه يف القليل فالقول بالفرق خرق

وثانيها وهو أنه إمنا حيسن القصد إىل الفعل إذا علم أو ظن كونه حسنا فال بد وأن يتميز له احلسن من القبح قبل 
  اإلقدام على الفعل فإذا مل تتقدم هذه األمارة املميزة كان التكليف باختيار احلسن دون القبيح تكليفا مبا ال يطاق 

  بيح بأن يقال له قد علمنا بأنك ال ختتار شيئا إال وهو حسن فإن قلت إمنا مييز بني احلسن والق
  قلت فهذا يقتضي أنه إمنا يعلم حسنه بعد فعله له وهو إذا فعله زال التكليف عنه 

  فاحلاصل أن التمييز بني احلسن والقبيح ال بد وأن يكون متقدما على االختيار وإال وقع التكليف مبا ال يطاق 



نك ال حتكم إال بالصواب فها هنا التمييز بني احلسن والقبيح ال حيصل إال بعد الفعل والشيء وإذا قال اهللا تعاىل إ
  الذي جيب أن يكون متقدما ليس هو الذي جيب أن يكون متأخرا 

  وثالثها لو جاز أن يقول له احكم فإنك ال حتكم إال بالصواب 

ة بل يكله فيه إىل رأيه وجلاز ذلك يف اإلخبار فيقول جلاز أن يكلفه تصديق النيب وتكذيب املتنيب من غري دليل ألبت
  أخرب فإنك ال خترب إال عن حق 

وجلاز أن يصيب يف مسائل األصول من غري تعلم ألبتة وجلاز أن يفوض إليه تبليغ أحكام اهللا تعاىل من غري وحي نزل 
  عليه وكل ذلك باطل باإلمجاع 

  لعامي وباإلمجاع ال جيوز ورابعها لو جاز ذلك يف حق العامل جلاز يف حق ا

  أما الذي يدل على عدم الوقوع فأمران

األول لو كلن الرسول صلى اهللا عليه و سلم مأمورا بأن حيكم على وفق أرادته من غري دليل ملا كان منهيا عن اتباع 
وى لقوله تعاىل وال تتبع هواه ألنه ال معىن التباع اهلوى إال احلكم بكل ما مييل قلبه إليه لكنه كان منهيا عن اتباع اهل

  اهلوى وما ينطق عن اهلوى 

فإن قلت ملا قيل له احكم فإنك ال حتكم إال بالصواب كان ذلك نصا من اهللا تعاىل على كل ما مييل قلبه إليه فال 
  يكون ذلك اتباعا للهوى 

  قلت فعلى هذا التقدير صار اتباع اهلوى يف حقه غري ممكن ولو كان كذلك فلم هني عنه 
لثاين لو قيل له احكم فإنك ال حتكم إال بالصواب ملا قيل له مل فعلت كذا لكن قد قيل له عفا اهللا عنك مل أذنت هلم ا

  فلم يثبت ذلك يف حقه 
  وأما مويس فإنه تعلق بأمور بعضها يدل على الواقع وبعضها يدل على اجلواز فقط 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو على وقوعه من غريه  أما الدال على الوقوع فإما أن يدل على وقوع ذلك من رسول

  أما األول فقد ذكر مويس فيه عشرة أوجه 
أحدها أن منادي النيب عليه الصالة و السالم نادى يوم فتح مكة أن اقتلوا مقيس بن حبابة وابن أيب سرح وإن 

  وجدمتومها متعلقني بأستار الكعبة 

  لقوله من تعلق بأستار الكعبة فهو آمن 

  مث عفى عن ابن أيب سرح بشفاعة عثمان رضي اهللا عنه ولو كان اهللا تعاىل أمر بقتله ملا قبل شفاعة 

أحد فيه إال بوحي آخر ومل يوجد وحي آخر ملا أن نزول الوحي له عالمات كانوا يعرفوهنا وما ظهر يف ذلك الوقت 
  شيء من ذلك 

السماوات واألرض ال خيتلى خالها وال يعضد شجرها فقال وثانيها أنه قال يوم الفتح إن اهللا حرم مكة يوم خلق 
  العباس يا رسول اهللا إال اإلذخر فقال إال اإلذخر فهذا احلكم ما كان بالوحي ألنه مل تظهر عالمة نزول الوحي 



وثالثها أنه عليه الصالة و السالم نادى مناديه ال هجرة بعد الفتح حىت استفاض ذلك فبينما املسلمون كذلك إذ 
  أقبل جماشع ابن مسعود بالعباس بن عبد املطلب شفيعا ليجعله مهاجرا بعد 

  الفتح فقال عليه الصالة و السالم أشفع عمي وال هجرة بعد الفتح 
  ورابعها أنه ملا قتل النضر بن احلارث جاءته قتيلة بنت النضر فأنشدته 

من الفىت وهو ... ن ضرك لو مننت ورمبا ما كا... يف قومها والفحل فحل معرق ... أحممد وألنت ضنؤ جنيبة 
  ... املغيظ احملنق 

فقال عليه الصالة و السالم أما أين لو كنت مسعت شعرها ما قتلته ولو كان قتله بأمر اهللا لقتله ولو مسع شعرها ألف 
  مرة 

  وخامسها قوله عفوت لكم عن اخليل والرقيق 

ب عليكم احلج فقال األقرع بن حابس أكل عام يا رسول اهللا وسادسها قوله عليه الصالة و السالم أيها الناس كت
يقول ذلك ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ساكت فلما أعاد ذلك قال والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبت ولو 

  وجبت ما قمتم هبا دعوين ما ودعتكم 
  شاء ذات ليلة فخرج ورأسه يقطر وسابعها أن أبن عباس رضي اهللا قال أخر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الع

  فقال لوال أن أشق على أميت جلعلت وقت هذه الصالة هذا احلني 
وثامنها روى جابر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إن عشت إن شاء اهللا ألهنني أميت أن يسموا نافعا 

  وأفلح وبركة وهذا الكالم يدل على أنه له 
لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن ماعزا رجم فقال هال تركتموه حىت أنظر يف أمره فلو  وتاسعها قال جابر ملا قيل

  مل يكن حكم الرجم إليه ملا قال ذلك 

  وعاشرها قوله عليه الصالة و السالم كنت هنيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها وعن حلوم األضاحي أال فانتفعوا هبا 
غري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقوله تعاىل كل الطعام كان حال لبين وأما الذي يدل على وقوع ذلك من 

  إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه 

  وأما الذي يدل على اجلواز فقط فأمور

أحدها أن الواجب من خصال الكفارة ليس إال الواحد بالدالئل اليت تقدم ذكرها يف مسألة الواجب املخري مث أنه 
  ىل املكلف ملا علم أنه ال خيتار إال ذلك الواجب فدل على أن ذلك جائز تعاىل فوضها إ

وثانيها أن الواجب يف التكليف أن يكون املكلف متمكنا من اخلروج عن العهدة فإذا قال اهللا تعاىل له احكم فإنك 
  طع جبوازه ال تنفك عن الصواب علم أن كل ما يصدر عنه صواب فكان متمكنا من اخلروج من العهدة فوجب الق

وثالثها إذا استوى عند املستفىت مفتيان وأحدمها يفىت باحلظر واآلخر باإلباحة فهو متمكن شرعا من األخذ ب قول 
  أيهما أراد وال فرق يف العقل بني أن يقال افعل ما شئت فإنك ال تفعل إال الصواب وبني أن يقال خذ بقول أيهما 



  شئت فإنك ال تفعل إال الصواب 
عن أدلة املانعني أن نقول أما الوجه الذي متسكوا به أوال يف امتناع ذلك عقال فهو مبين على أن أحكام واجلواب 

  اهللا تعاىل متفرعة على رعاية املصاحل وحنن ال نقول هبذا األصل فتلك الوجوه بأسرها ساقطة عنا 
  مث إنا نسلم هلم هذا األصل ونبني ضعف كل واحد من تلك الوجوه 

ال من أجاز هذا التكليف إما أن جيعل االختيار مما تتم به املصلحة أو جيعل الفعل مصلحة يف نفسه مث أما قوله أو
  خيتاره املكلف 

  قلنا اخترنا القسم األول 
  قوله هذا يكون إسقاطا للتكليف 

م على قلنا ال نسلم وذلك ألنه قال للرسول إن اخترت الفعل فاحكم على األمة بالفعل وإن اخترت الترك فاحك
  األمة 

  بالترك فهذا ال يكون إسقاطا للتكليف بل يكون مكلفا بأن يأمر اخللق مبتعلق اختياره 
  قوله الفعل والترك ال ينفك املكلف عنهما 

  قلنا لكن احلكم على اخللق بالفعل واحلكم عليهم بالترك قد ينفك عنهما فلم ال جيوز ورود التكليف به 
ذ أفتاه مفتيان أحدمها باحلظر واآلخر باإلباحة فكل ما يقولونه هناك فهو قولنا ها هنا مث يشكل ما ذكروه باملستفيت إ

  سلمنا فساد هذا القسم فلم ال جيوز القسم الثاين 
  قوله إما أن يكون مأمورا بذلك يف األفعال الكثرية أو القليلة 

  قلنا مل ال جيوز يف الكثرية 
  قوله االتفاقي ال يكون أكثريا 

سلم فإن حكم الشيء حكم مثله عقال وشرعا وعرفا فلما جاز ذلك يف األفعال القليلة جاز يف األفعال قلنا ال ن
  الكثرية أيضا 

  فان مل يفد هذا الكالم القطع باجلواز فال أقل من أن ال حيصل معه القطع البديهي باالمتناع 

  وأما األمثلة اليت ذكروها فنقول 
الفرق بني القليل والكثري إىل دليل وإال فيمتنع القياس على أنا قد بينا يف هذا إن كان احلال فيها كما هنا احتاج 

  الكتاب أن القياس ال يفيد اليقني ألبتة 
  سلمنا أن االتفاقي ال يدوم ولكن إذا كان االتفاقي ببعض اجلهات معلوم السبب بسائر اجلهات أو إذا مل يكن 

  األول ممنوع والثاين مسلم 

  بيانه

ائز أن يعلم اهللا تعاىل أن أكل الطعام احللو يف هذه السنة مصلحة للمكلفني ويعلم أهنم خلقوا على وجه ال أن من اجل
يشتهون إال الطعام احللو فإذا كان تناول الطعام احللو مصلحة طول عمره مل يكن جهله بكون الفعل مصلحة مانعا 

  له يف هذه الصورة من اإلقدام عليه يف أكثر أوقاته 
  تعذر ذلك يف الكثري فلم ال جيوز يف القليل واإلمجاع الذي ذكروه ممنوع سلمنا 



  أما قوله ثانيا التمييز بني احلسن والقبيح البد وأن يتقدم على الفعل قلنا ال نسلم 
وبيانه بالوجهني املذكورين يف اجلواب عن الوجه األول سلمنا ذلك ولكنه حاصل ها هنا ألن الغرض أن يأمن 

ن يفعل قبيحا أو مفسدة يستحق به الذم فأي فرق بني أن جيعل اهللا تعاىل له على ذلك أمارة قبل أن املكلف من أ
  يفعل وبني أن جيعل األمارة على ذلك نفس الفعل 

  وعلى الوجهني مجيعا هو آمن من القبيح ومتخلص من الذم 
ى ما ال يأمن كونه قبيحا ألنه قبل أن يفعل وليس يلزم ما قالوا من أن األمارة إذا مل تتقدم على الفعل كان مقدما عل

  ملا قيل له إنك ال ختتار إال الصواب فهو آمن من اإلقدام على القبيح 
  وأما الوجه الثالث والرابع فجوابه أن اهللا تعاىل ملا نص يف تلك الصورة بأن املكلف ال خيتار فيها إال الصواب فلم 

  قلت ال جيوز ورود األمر مبتابعة إرادته 
  ليس إذا مل يلزم مويس مل جيز لغريه التزامه و

  وأما الوجهان اللذان متسكوا هبما يف نفي الوقوع

فاجلواب عنهما أن قوله تعاىل حملمد عليه الصالة و السالم إنك ال حتكم إال بالصواب لعله ورد يف زمان متأخر وما 
  ذكروه ورد يف زمان متقدم فال يتناقضان 

متسك هبا مويس يف الوقوع فضعيفة الحتمال أن يقال ورد الوحي هبا قبل تلك الوقائع  وأما الوجوه العشرة اليت
مشروطا مثل أن يقال لو استثىن أحد شيئا فاستثن له ذلك وكذا القول يف سائر الصور سلمنا أنه ما كان بالوحي 

  فلعله كان باالجتهاد وهبذا التقدير ال يصح قول اخلصم 
  م إسرائيل على نفسه قلنا حيتمل أن يكون حرم ذلك على نفسه بالنذر أو وأما قوله تعاىل إال ما حر

  باالجتهاد ويكون إثبات التحرمي بالنذر جائزا يف شرعهم 

  وأما الوجه األول من الوجوه اليت متسكوا هبا يف اجلواز فجوابه

  به أنه مبين على أن الواجب يف خصال الكفارة واحد معني عند اهللا تعاىل لكنا ال نقول 
  وأما الوجهان الباقيان فمبنيان على تشبيه صورة بصورة وقد عرفت أن هذا ال يفيد اليقني 

  فثبت مبا ذكرنا ضعف أدلة القاطعني فظهر أن احلق ما ذهب إليه الشافعي رضي اهللا عنه من التوقف 

  املسألة السادسة

ى األخذ بأقل ما قيل فإنه حكى اختالف مذهب الشافعي رضي اهللا عنه أنه جيوز االعتماد يف إثبات األحكام عل
الناس يف دية اليهودي فمنهم من قال مبساواهتا لدية املسلم ومنهم من قال هى نصف دية املسلم ومنهم من قال هى 

  الثلث منها فهو رضي اهللا عنه أخذ باألقل 

  واعلم أن هذه القاعدة مفرغة على أصلني اإلمجاع والرباءة األصلية 



  نا لو قدرنا أن األمة انقسمت إىل أربعة أقسامأما اإلمجاع فأل

  أحدها يوجب يف اليهودي مثل دية املسلم 
  وثانيها يوجب النصف 
  وثالثها يوجب الثلث 

  ورابعها ال يوجب شيئا مل يكن األخذ بأقل ما قيل واجبا ألن ذلك األقل قول بعض األمة وذلك ليس حبجة 
لقول بوجوب الثلث قوال لكل األمة ألن من أوجب كل دية املسلم فقد أما إذا مل يوجد هذا القسم الرابع كان ا

أوجب الثلث ومن أوجب نصفها فقد أوجب الثلث أيضا ومن أوجب الثلث فقد قال بذلك فيكون إجياب الثلث 
  قوال قال به كل األمة فيكون حجة 

  وأما الرباءة األصلية فألهنا تدل على عدم الوجوب يف الكل ترك العمل به يف

  الثلث لداللة اإلمجاع على وجوبه فيبقى الباقي كما كان 
وهلذه النكتة شرطنا يف احلكم بأقل ما قيل عدم ورود شيء من الدالئل السمعية فإنه إن ورد شيء من ذلك كان 

  احلكم ألجله ال ألجل الرجوع ألقل ما قيل 
  ن أربعون وقال قائلون ثالثة وهلذا السر اختلف الناس يف العدد الذي تنعقد به اجلمعة فقال قائلو

فالشافعي رضي اهللا عنه مل يأخذ بأقل ما قيل ألنه وجد يف األكثر دليال مسعيا فكان األخذ به أوىل من األخذ بالرباءة 
  األصلية 

  وكذلك اختلفوا يف عدد الغسل من ولوغ الكلب فقال بعضهم سبعة وقال آخرون ثالثة 
  قل ألنه وجد يف األكثر دليال مسعيا فالشافعي رضى اهللا عنه مل يأخذ باأل

فإن قلت مل ال جيوز أن يقال كان جيب األخذ بأكثر ما قيل ألنه قد ثبت يف الذمة شيء واختلفت األمة يف الكمية 
فقال قوم هو كل الدية وقال آخرون بل نصفها وقال آخرون بل ثلثها فإذا مل حتصل مع واحد من هذه األقوال 

  داللة مسعية تساقطت 
  ال حتصل براءة الذمة باليقني إال عند أداء كل دية املسلم فوجب القول به ليحصل اخلروج عن العهدة بيقني و

  واجلواب

أنه ملا كان األصل براءة الذمة امتنع احلكم بكوهنا مشغولة إال بدليل مسعي فإذا مل يوجد دليل مسعى سوى اإلمجاع 
  ت شغل الذمة إال بذلك األقل واإلمجاع مل يثبت إال يف أقل املقادير مل يثب

فإن قلت هب أنه مل يوجد دليل سوى اإلمجاع لكنه ال يلزم من عدم الدليل عدم املدلول فلعله ثبت يف الذمة حق 
  أزيد من أقل ما قيل 

  فإذا كان هذا االحتمال قائما مل يثبت اخلروج عن العهدة باليقني 



  إال بأكثر ما قيل 
واإلمجاع مل يدل إال على أقل ما قيل فيه كان الزائد على ذلك األقل لو ثبت لثبت  قلت ملا ال يوجد سوى اإلمجاع

  من غري دليل وذلك غري جائز ألنه يصري ذلك تكليف ماال يطاق 
وأيضا فإن اهللا تعاىل تعبدنا بالرباءة األصلية إذا مل جند دليال مسعيا يصرفنا عنها فإذا مل يوجد دليل مسعي يدل على 

  نا أن اهللا تعاىل تعبدنا بالرباءة األصلية الزيادة علم
  وحينئذ حيصل القطع بأنه ال جيب إال ذلك القدر الذي هو أقل املقادير 

  املسألة السابعة

  قال قوم جيب على املكلف األخذ بأخف القولني للنص واملعقول 
  جعل عليكم يف الدين من حرج  أما النص فقوله تعاىل يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر وقوله تعاىل وما

وقوله عليه الصالة و السالم ال ضرر يف اإلسالم وقوله بعثت باحلنيفية السهلة السمحة وكل ذلك ينايف شرع 
  الشاق الثقيل 

وأما القياس فهو أنه تعاىل كرمي غين والعبد حمتاج فقري وإذا وقع التعارض بني هذين اجلانبني كان التحامل على 
  الغين أوىل منه على جانب احملتاج الفقري ورمبا قالوا األخذ باألخف أخذ باألقل فوجب العمل به جانب الكرمي 

  واعلم أن هذا املذهب يرجع حاصله إىل أن األصل 

  يف املالذ اإلباحة ويف اآلالم احلرمة وقد تقدم الكالم فيه 
  فأما قوله األخذ باألخف أخذ باألقل 

األخذ بأقل ما قيل إذا كان ذلك جزءا من األصل كما ذكرناه يف املثال فإن الثلث قلنا هذا ضعيف ألنا إمنا نوجب 
  جزء من النصف ومن الكل واملوجب للكل والنصف موجب للثلث فيصري وجوب الثلث هبذا الطريق جممعا عليه 

  أما إذا كان األخف ليس جزءا من ماهية األصل مل يصر الثلث جممعا عليه فال جيب األخذ به 
  ل قوم جيب األخذ بأثقل القولني لقوله عليه الصالة و السالم احلق ثقيل قوي والباطل خفيف ويب وقا

وهذه الداللة ضعيفة ألنه ال يلزم من قولنا كل حق ثقيل أن يكون كل ثقيل حق وال من قولنا الباطل خفيف أن 
  يكون كل خفيف باطال 

ا األخذ بأكثر ما قيل أو بأثقل ما قيل وملا تقدم الكالم فيها وها هنا طريقة أخرى يسموهنا طريقة االحتياط وهى إم
  فال فائدة يف اإلعادة 

  املسألة الثامنة

االستقراء املظنون هو إثبات احلكم يف كلي لثبوته يف بعض جزئياته مثاله قول أصحابنا يف الوتر إنه ليس بواجب ألنه 
   يؤدي على الراحلة وال شيء من الواجب يؤدى على الراحلة



أما املقدمة األوىل فثابتة باإلمجاع وأما الثانية فنثبتها باالستقراء وهو أنا ملا رأينا القضاء وسائر أصناف الواجبات ال 
  تؤدى على الراحلة حكمنا على كل واجب بأنه ال يؤدى على الراحلة 

يف هذا احلكم وال ميتنع عقال أن وهذا النوع ال يفيد اليقني ألنه حيتمل أن يكون الوتر واجبا خبالف سائر الواجبات 
  يكون بعض أنواع اجلنس خمالفا حلكم النوع اآلخر من ذلك اجلنس 

  وهل يفيد الظن أم ال 
األظهر أن هذا القدر ال يفيد إال بدليل منفصل مث بتقدير حصول الظن وجب احلكم بكونه حجة لقوله عليه الصالة 

  و السالم أقضي بالظاهر 

  ملصاحل املرسلةاملسألة التاسعة يف ا

  أعلم أن املصاحل باإلضافة إىل شهادة الشرع ثالثة أقسام

  أحدها ما شهد الشرع باعتباره وهو القياس الذي تقدم شرحه 
وثانيها ما شهد الشرع ببطالنه مثاله قول بعض العلماء لبعض امللوك ملا جامع يف هنار رمضان عليك صوم شهرين 

أمره بإعتاق رقبة قال لو أمرته بذلك لسهل عليه والستحقر إعتاق رقبة يف قضاء متتابعني فلما أنكر عليه حيث مل ي
  شهوته 

واعلم أن هذا باطل ألنه حكم على خالف حكم اهللا تعاىل ملصلحة ختيلها اإلنسان حبسب رأيه مث إذا عرف ذلك من 
  من جهتهم بالرأي  مجيع العلماء مل حتصل الثقة للملوك بفتواهم وظنوا أن كل ما يفتون به فهو حتريف

  القسم الثالث ما مل يشهد له باالعتبار وال باإلبطال نص معني فنقول 
قد ذكرنا يف كتاب القياس أن املناسبة إما أن تكون يف حمل الضرورة أو احلاجة أو التتمة فقال الغزايل رمحه اهللا أما 

  ة ألنه جيري جمرى وضع الشرع بالرأي الواقع يف حمل احلاجة أو التتمة فال جيوز احلكم فيها مبجرد املصلح
  وأما الواقع يف رتبة الضرورة فال يبعد أن يؤدى إليه اجتهاد جمتهد 

ومثاله أن الكفار إذا تترسوا جبماعة من أسارى املسلمني فلو كففنا عنهم لصدمونا واستولوا على دار اإلسالم 
  ب وهذا ال عهد به يف الشرع وقتلوا كافة املسلمني ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما مل يذن

  ولو كففنا لسلطنا الكفار على مجيع املسلمني فيقتلوهنم مث يقتلون األسارى 
فيجوز أن يقول قائل هذا األسري مقتول بكل حال فحفظ كل املسلمني أقرب إىل مقصود الشرع من حفظ املسلم 

  الواحد 
  ف وهى أهنا ضرورية قطعية كلية قال وإمنا اعتربنا هذه املصلحة الشتماهلا على ثالثة أوصا

  واحترزنا بقولنا ضرورية عن املناسبات اليت تكون يف مرتبة احلاجة أو التتمة 
  وبقولنا قطعية عما إذا مل نقطع بتسلط الكفار علينا إذا مل نقصد الترس فإن ها هنا ال جيوز القصد إىل الترس 

  بأنه يصري ذلك سببا للنجاة  وكذلك قطع املضطر قطعة من فخذه ال جيوز ألنا ال نقطع
  وبقولنا كلية عما لو تترس الكافر يف قلعة مبسلم 



  فإنه ال حيل رمي الترس إذ ال يلزم من عدم استيالئنا على تلك القلعة فساد يعم كل املسلمني 
يس أمرا وكذا إذا كان مجاعة يف سفينة ولو طرحوا واحدا لنجوا وإال غرقوا جبملتهم فها هنا ال جيوز ألن ذلك ل

  كليا فهذا حمصل ما قاله الغزايل رمحه اهللا 
ومذهب مالك رمحه اهللا أن التمسك باملصلحة املرسلة جائز واحتج عليه بأن قال كل حكم يفرض فإما أن يستلزم 

مصلحة خالية عن املفسدة أو مفسدة خالية عن املصلحة أو يكون خاليا عن املصلحة واملفسدة بالكلية أو يكون 
  ليهما معا مشتمال ع

  وهذا على ثالثة أقسام ألهنما إما أن يكونا متعادلني وإما أن تكون املصلحة راجحة وإما أن تكون املفسدة راجحة 

  فهذه أقسام ستة

  أحدها أن يستلزم مصلحة خالية عن املفسدة وهذا البد وأن يكون مشروعا ألن املقصود من الشرائع رعاية املصاحل 

حة راجحة وهذا أيضا البد وأن يكون مشروعا ألن ترك اخلري الكثري ألجل الشر القليل وثانيهما أن يستلزم مصل
  شر كثري 

  وثالثها أن يستوى األمران فهذا يكون عبثا فوجب أن ال يشرع 
  ورابعها أن خيلو عن األمرين وهذا أيضا يكون عبثا فوجب أن ال يكون مشروعا 

   تكون مشروعة وخامسها أن يكون مفسدة خالصة وال شك أهنا ال
وسادسها أن يكون ما فيه من املفسدة راجحا على ما فيه من املصلحة وهو أيضا غري مشروع ألن املفسدة الراجحة 

  واجبة الدفع بالضرورة 
وهذه األحكام املذكورة يف هذه األقسام الستة كاملعلوم بالضرورة أهنا دين األنبياء وهى املقصود من وضع الشرائع 

نة داالن على أن األمر كذلك تارة حبسب التصريح وأخرى حبسب األحكام املشروعة على وفق هذا والكتاب والس
  الذي ذكرناه 

غاية ما يف الباب أنا جند واقعة داخلة حتت قسم من هذه األقسام وال يوجد هلا يف الشرع ما يشهد هلا حبسب 
كونه خالص املصلحة أو املفسدة أو غالب  جنسها القريب لكن ال بد وأن يشهد الشرع حبسب جنسها البعيد على

املصلحة أو املفسدة فظهر أنه ال توجد مناسبة إال ويوجد يف الشرع ما يشهد هلا باالعتبار إما حبسب جنسه القريب 
  أو حبسب جنسه البعيد 

  إذا ثبت هذا وجب القطع بكونه حجة للمعقول واملنقول 

  أما املعقول

غالبة على املفسدة معتربة قطعا عند الشرع مث غلب على ظننا أن هذا احلكم مصلحته فألنا إذا قطعنا بأن املصلحة ال
غالبة على مفسدته تولد من هاتني املقدمتني ظن أن هذه املصلحة معتربة شرعا والعمل بالظن واجب لقوله عليه 

ول وهذا يقتضي القطع الصالة السالم أقضي بالظاهر وملا ذكرنا أن ترجح الراجح على املرجوح من مقتضيات العق
  بكونه حجة 



  وأما املنقول فالنص واإلمجاع

  أما النص فقوله تعاىل فاعتربوا أمر باجملاوزة واالستدالل بكونه مصلحة على كونه مشروعا جماوزة فوجب 

  دخوله حتت النص 

  وأما اإلمجاع

ا فقهاء الزمان يف حترير األقيسة فهو أن من تتبع أحوال مباحثات الصحابة علم قطعا أن هذه الشرائط اليت يعتربه
والشرائط املعتربة يف العلة واألصل و الفرع ما كانوا يلتفتون إليها بل كانوا يراعون املصاحل لعلمهم بأن املقصد من 

  الشرائع رعاية املصاحل فدل جمموع ما ذكرنا على جواز التمسك باملصاحل املرسلة 

  املسألة العاشرة

  لى احلكم على عدم احلكم طريقة عول عليها بعض الفقهاء االستدالل بعدم ما يدل ع

وحتريره أن احلكم الشرعي ال بد له من دليل والدليل إما نص أو إمجاع أو قياس ومل يوجد واحد من هذه الثالثة 
  فوجب أن ال يثبت احلكم 

عليه دليال لكان ذلك تكليف ما إمنا قلنا إن احلكم الشرعي البد له من دليل ألن اهللا تعاىل لو أمرنا بشيء وال يضع 
  ال يطاق وإنه غري جائز 

  وإمنا قلنا إن الدليل إما نص أو إمجاع أو قياس لثالثة أوجه

أحدها قصة معاذ فإهنا تدل على احنصار األدلة يف الكتاب والسنة والقياس زدنا فيه اإلمجاع بدليل منفصل فيبقى 
  الباقي على األصل 

لى األحكام كانت معدومة يف األزل وقد بينا أن األصل يف كل أصل حتقق بقاؤه على ما وثانيها أن األدلة الدالة ع
كان فهذا الدليل يقتضى أن ال يوجد شيء من أدلة األحكام ترك العمل به يف النص واإلمجاع والقياس فوجب أن 

  يبقى فيما عدا هذه الثالثة على األصل 

ذلك من األمور العظام ألن ما جيب الرجوع إليه يف الشرع نفيا وثالثها أنه لو حصل نوع آخر من األدلة لكان 
وإثباتا يف الوقائع احلاضرة واملستقبلة ال شك أنه من األمور العظام فلو كان ذلك موجودا لوجب اشتهاره ولو كان 

إنه مل يوجد كذلك لعرفناه بعد البحث والطلب فلما مل جند شيئا آخر سوى هذه الثالثة علمنا االحنصار وإمنا قلنا 
  واحد من هذه الثالثة ملا سنبينه 

  أما النص فلوجهني



أحدمها أنا اجتهدنا يف الطلب فما وجدنا وهذا القدر عذر يف حق اجملتهد باإلمجاع فوجب أن يكون عذرا يف حق 
  املناظر ألنه ال معىن للمناظرة إال بيان ما ألجله قال باحلكم 

عرفه اجملتهدون ظاهرا ولو عرفوه ملا حكموا على خالفه ظاهرا فحيث حكموا وثانيهما أنه لو وجد يف املسألة نص ل
  على خالفه علمنا عدمه 

  أما اإلمجاع فهو منفي ألن املسألة خالفية وال إمجاع مع اخلالف

  وأما القياس فمنفي لوجهني 
د ومع الفارق ال ميكن أحدمها أن القياس ال بد فيه من أصل واألصل هو الصورة الفالنية والفارق الفالين موجو

  القياس 
  أقصى ما يف الباب أن يقال مل ال جيوز القياس على صورة أخرى 

  فنقول ألنا بعد الطلب مل جند شيئا ميكن القياس عليه إال هذه الصورة 
  وهذا القدر عذر يف حق اجملتهد فوجب أن يكون عذرا يف حق املناظر على ما بيناه 

معدومة فوجب بقاؤها على العدم متسكا باالستصحاب فهذا متام تقرير هذه  وثانيهما أن سائر األصول كانت
  الداللة 

  واعلم أن كل مقدمة ال ميكن متشية الدليل إال هبا فلو كانت 

  تلك املقدمة مستقلة باإلنتاج كان التمسك هبا يف أول األمر أوىل 

  ورأينا أن هذه الداللة ال ميكن متشيتها إال بإحدى مقدمتني

  ا أن عدم الوجدان بعد الطلب يدل على عدم الوجود إحدامه
  وثانيهما أن األمر الفالين كان معدوما فيحصل اآلن ظن بقائه على العدم 

وهاتان املقدمتان لو صحتا لكانتا مستقلتني بإنتاج املطلوب فإنه يقال يف أول املسألة احلكم الشرعي ال بد له من 
   الطلب وما وجدته وذلك يدل على عدم الوجود دليل ومل يوجد الدليل ألين اجتهدت يف

  أو يقال ومل يوجد الدليل ألن هذه الدالئل كانت معدومة يف األزل واألصل يف كل معدوم بقاؤه على عدمه 
وإذا ثبت هذا فقد حصل ظن عدم الدليل فيتولد منه القطع بأنه لو وجد احلكم لوجد الدليل مع ظن أنه مل يوجد 

  مل بالظن واجب ظن عدم احلكم والع

  فتقرير هذه الداللة على هذا الوجه أقل مقدمات وأشد تلخيصا فكان ايرادها على هذا الوجه أوىل 
  فإن قيل قوله الدليل إما نص أو إمجاع أو قياس 

قلنا هذا ال يتم على قولك ألنك ذكرت هذه العبارة دليال يف املسألة الشرعية وإهنا ليست بنص وال إمجاع وال 
عند هذا يلزم أحد حمذورين وهو أنه أما أن ال يكون هذا الكالم دليال يف املسألة حىت يتم احلصر أو يبطل قياس و

  احلصر حىت يتم هذا دليال يف املسألة 



  فإن قلت الكالم عليه من وجهني

النتفاء كان أحدمها أين أقول دليل احلكم الشرعي إما نص أو إمجاع أو قياس ومدلول دليلي انتفاء الصحة فإن هذا ا
  حاصال قبل الشرع فاإلخبار عنه يكون إخبارا عن أمر ال تتوقف معرفته على الشرع فال يكون شرعيا 

وثانيهما أين ال أنفي الصحة إال باإلمجاع ألن اإلمجاع منعقد على أنه مىت مل يوجد شيء من هذه األشياء وجب نفي 
  احلكم فيكون 

  الدليل يف احلقيقة هو اإلمجاع 
ا اجلواب عن األول فهو أنه ملا ثبت انتفاء الصحة لزم ثبوت البطالن ضرورة تعذر القول بالوقف فيكون قلت أم

  كالمك دليال على البطالن بواسطة داللته على انتفاء الصحة فيكون دليال على حكم شرعي فيعود احملذور املذكور 
ى أنه مهما عدم النص واإلمجاع والقياس لزم عدم وعن الثاين أن اإلمجاع مل يدل على عدم الصحة ابتداءا بل دل عل

احلكم فيكون اإلمجاع دليال على أن عدم هذه الثالثة دليل على عدم احلكم وعدم هذه الثالثة مغاير هلذه الثالثة 
  فيعود الكالم املتقدم 

  أم ال  السؤال الثاين أنك جعلت عدم دليل الثبوت دليل العدم فهل جتعل عدم دليل العدم دليل الثبوت
  فإن مل يقل به فقد ناقض ألن نسبة دليل الثبوت إىل الثبوت كنسبة دليل العدم إىل العدم 

  فإن لزم من عدم دليل الثبوت عدم الثبوت لزم من عدم دليل العدم عدم العدم 

  وأن مل يلزم ها هنا مل يلزم هناك أيضا إذ ال فرق بينهما يف العقل 

  وجهنيوإن اعترف بذلك لزم احملذور من 

أحدمها أن عدم دليل العدم دليل على عدم العدم وعدم العدم وجود فعدم دليل العدم دليل على الوجود فقد حصل 
  سوى النص واإلمجاع والقياس دليل آخر على الوجود فيبطل حصرهم 

عدم دليل العدم  والثاين وهو أنه إذا كان عدم دليل العدم دليال على الوجود مل يلزم انتفاء الوجود إال ببيان عدم
  وعدم العدم وجود 

  فإذن ال يلزم انتفاء الوجود إال بوجود دليل العدم لكنك لو ذكرت دليل العدم الستغنيت عما ذكرت من الداللة 
  السؤال الثالث أنك لو اقتصرت يف نفي النص على عدم الوجدان فهذا 

  ن مل يصح مل جيز التعويل عليه يف هذا املقام الطريق إن صح وجب االكتفاء به يف نفي القياس ألنه حاصل فيه وإ
  فإن قلت إمنا تعرضت لنفي قياس معني ألن املخالف يعتقده قياسا ودليال وليس يف النصوص ما يعتقده دليال 

قلت املخالف كما يعتقد يف قياس كونه حجة له فكذلك قد يعتقد يف بعض النصوص كونه حجة له فكان يلزم 
  التعرض لألمرين 

ل الرابع مل قلت إنه ملا وجد الفرق بني الصورتني تعذر القياس وذلك ألن الفرق إمنا يكون قادحا لو مل جيز السؤا
  تعليل احلكم الواحد بعلتني 

فأما إذا كان جائزا احتمل كون احلكم يف األصل معلال بالوصف الذي تعدى إىل الفرع وبالوصف الذي مل يتعد إليه 



  القياس معا فال يكون ذلك قادحا يف 
السؤال اخلامس أن هذا النظم ال ينفك عن القلب فإن املستدل إذا قال مثال يف بيع الغائب ال نص وال إمجاع وال 

  قياس يف صحته فوجب أن ال تثبت صحته 

فيقال وحترمي أخذ املبيع من البائع بعد جريان هذا البيع على املشتري أو حترمي أخذ الثمن من املشتري على البائع 
  شرعي فال يثبت إال بنص أو إمجاع أو قياس ومل يوجد ذلك فوجب أن ال يثبت  حكم

اجلواب هذه الداللة ال تتم إال مع التمسك بأن األصل يف كل ثابت بقاؤه على ما كان وأنه إمنا جيوز العدول عن 
  سا هذا األصل إذا وجد دليل يوجب العدول عنه وذلك الدليل ال يكون إال نصا أو إمجاعا أو قيا

وعلى هذا يسقط السؤال وذلك ألنا نقول مثال يف مسألة بيع الغائب ال شك أن قبل جريان هذا البيع كان املبيع 
ملكا للبائع واألصل يف كل ثابت بقاؤه على ما كان إال أنا نترك التمسك هبذا األصل عند وجود نص أو إمجاع أو 

لم يوجد ما يوجب العدول عن التمسك بذلك األصل وإذا قياس يدل على خالفه ومل يوجد واحد من هذه الثالثة ف
  كان كذلك وجب احلكم ببقائه على ما كان 

وحاصل الكالم أىن إمنا ادعيت احلصر فيما يدل على تغيري احلكم عن مقتضى األصل واحلكم الذي أنتجته من هذا 
يكن ادعاء احلصر يف تلك الصورة  الدليل ليس من باب تغري احلكم بل هو من باب إبقاء ما كان على ما كان فلم

  قادحا يف صحة هذه الداللة 
وإذا عرفت هذا فالعبارة الصحيحة عن هذا الدليل أن يقال حكم الشرع إبقاء ما كان على ما كان إال إذا وجدت 

داللة داللة شرعية مغرية والداللة املغرية إما نص أو إمجاع أو قياس ومل يوجد واحد من هذه الثالثة فلم توجد ال
  املغرية فوجب بقاؤه على ما كان 

  فإن قلت التمسك باستصحاب األصل كاف فأي حاجة إىل هذا التطويل 
قلت املناظر تلو اجملتهد ومعلوم أن اجملتهد ال جيوز له التمسك باستصحاب حكم األصل إال إذا حبث واجتهد يف 

  طلب هذه األدلة املغرية 
  ل له فيما بينه وبني اهللا تعاىل أن حيكم مبقتضى االستصحاب فإذا مل جيد يف الواقعة شيئا منها ح

  فأما قبل البحث عن وجود هذه الدالئل املغرية فال جيوز له التمسك باالستصحاب أصال 
فلما ثبت أن األمر يف اجملتهد كذلك وجب أن يكون يف حق املناظر كذلك ألنه ال معىن للمناظرة املشروعة إال بيان 

  وجه االجتهاد 
  أما اجلواب عن السؤال الثاين فهو أن االستدالل بعدم املثبت أوىل من االستدالل بعدم النايف على الوجود و

  وبيانه من وجوه

  أحدها أنا لو استدللنا بعدم املثبت على العدم لزمنا عدم ما ال هناية له وذلك غري ممتنع 
  هناية له وهو حمال أما لو استدللنا بعدم النايف على الوجود لزمنا إثبات ما ال 

وثانيها أنا نستدل بعدم ظهور املعجز على يد اإلنسان على أنه ليس بنيب وال نستدل بعدم ما يدل على أنه ليس 
  برسول على كونه رسوال 



وثالثها أنه ال يقال إن فالنا ما هناين عن التصرف يف ماله فأكون مأذونا يف التصرف ويقال إنه مل يأذن يل يف التصرف 
  اله فأكون ممنوعا يف م

  ورابعها أن دليل كل شيء على حسب ما يليق به فدليل العدم العدم ودليل الوجود الوجود 
  سلمنا أنه ليس أحد الطريقني أوىل من اآلخر لكن ذلك يقتضي أن يتعارضا ويتساقطا 

  وحينئذ يبقى مقتضى األصل وهو بقاء ما كان على ما كان 
علميا بل هو شيء يتعلق بالوضع واالصطالح فال يليق اخلوض يف أمثاله يف الكتب  وأما السؤال الثالث فليس سؤاال

  العلمية 
وأما السؤال الرابع فجوابه أنا بينا يف هذا الكتاب أنه ال جيوز تعليل احلكم الواحد بعلتني مستنبطتني وأن سؤال 

  الفرق سؤال قادح 

دم النص واإلمجاع والقياس بقاء ما كان على ما كان إال بعد وأما السؤال اخلامس فساقط ألنا مل نقل إنه يلزم من ع
أن بينا أن األصل يف الثابت بقاؤه على ما كان فمعارضة اخلصم إمنا تلزم لو ثبت أن األصل يف الشيء أن ال يبقى 

  على ما كان وملا كان ذلك باطال كانت معارضته باطلة 

  املسألة احلادية عشرة

  ليت ميكن التمسك هبا يف املسائل الفقهية يف تقرير وجوه من األدلة ا
  اعلم أن احلكم امللتزم إثباته إما أن يكون عدميا أو وجوديا 

  فإن كان عدميا أمكن أن يذكر فيه عبارات

  إحداها أن يقال هذا احلكم كان معدوما وذلك يقتضي ظن بقائه على العدم والعمل بالظن واجب 
م عليه كان معدوما يف األزل فوجب أن ال يكون احلكم ثابتا يف األزل ألن ثبوت إمنا قلنا إنه كان معدوما ألن احملكو

  احلكم من غري ثبوت احملكوم عليه عبث وسفه وهو غري جائز على اهللا تعاىل 

  فإن قلت فهذا يقتضي أن يكون كالم اهللا تعاىل حادثا 
ا الفعل يف هذه الساعة عاقبتك ومن قلت ال نسلم ألن املراد من احلكم كون الشخص مقوال له إن مل تفعل هذ

  املعلوم بالضرورة أن هذا املعىن مل يكن متحققا يف األزل 
  وأما بيان أنه ملا كان معدوما حصل ظن حتقق ذلك العدم يف كل زمان فلما بيناه يف مسألة االستصحاب 

  وثانيتها أنه لو ثبت احلكم لثبت بداللة أو أمارة 
  على أنه ليس يف املسائل الشرعية داللة قاطعة  واألول باطل ألن األمة جممعة

والثاين أيضا باطل ألن اتباع األمارة اتباع الظن وهو غري جائز لقوله تعاىل إن الظن ال يغين من احلق شيئا وقول على 
  اهللا مبا ال نعلم وهو غري جائز لقوله تعاىل وأن تقولوا على اهللا ماال تعلمون 



  إما ملصلحة أو ال ملصلحة والثاين عبث والعبث غري جائز على احلكيم وثالتها لو ثبت احلكم لثبت 
  واألول ال خيلو إما أن تكون املصلحة عائدة إىل اهللا تعاىل أو إىل العبد 

  واألول حمال المتناع النفع والضرر عليه تعاىل 
ملفسدة ال معىن هلا إال األمل أو ما والثاين أيضا حمال ألن املصلحة ال معىن هلا إال اللذة أو ما يكون وسيله إليها وا

يكون وسيلة إليه وال لذة إال واهللا تعاىل قادر على حتصيلها إبتداءا فيكون توسط شرع احلكم عبثا وكذا القول يف 
  املفسدة 

  فهذا الدليل ينفي شرع احلكم ترك العمل به فيما توافقنا على وقوعه فبقي يف املختلف فيه على وفق األصل 
أن هذه الصورة تفارق الصورة الفالنية اليت ثبت احلكم فيها يف وصف مناسب فوجب أن تفارقها يف هذا ورابعتها 

  احلكم 
بيان املفارقة يف الوصف املناسب هو أنه وجد يف األصل ذلك الوصف الفالين وأنه مناسب لذلك ويبني ذلك احلكم 

  بطريقه 
ك ألن هاتني الصورتني لو اشتركتا يف احلكم لكان إما أن يكون وبيان أن هذا القدر مينع من املشاركة يف احلكم وذل

  احلكم الثابت يف 

  الصورتني معلال بوصف مشترك بني الصورتني أو ال يكون كذلك 
  فإن كان األول لزم إلغاء الوصف املناسب املعترب الذي اختص األصل به وأنه غري جائز 

علتني خمتلفتني وهذا غري جائز ألن إسناد أحد ذينك احلكمني إىل علته وإن كان الثاين لزم تعليل احلكمني املتماثلني ب
  إن كان لذاته أو للوازم ذاته لزم يف احلكم الذي مياثله إسناده أيضا إىل تلك املاهية ال إىل ماهية أخرى 
ن مستندا إليه وإن مل يكن لذاته وال للوازم ذاته كان احلكم يف نفسه غنيا عن تلك العلة والغىن عن الشيء ال يكو

  فوجب يف ذلك احلكم أن ال يكون مستندا إىل تلك العلة وقد فرضناه مستندا إليها هذا خلف 
وخامسها أن احلكم لو ثبت يف هذه الصورة لثبت يف الصورة الفالنية ألن بتقدير ثبوته يف هذه الصورة كان ذلك 

  لدفع حاجة املكلف وحتصيل مصلحته 
  م ثبوت احلكم هناك فلما مل يوجد هناك وجب أن ال يوجد هاهنا وهذا املعىن قائم هناك فيلز

وسادسها أن هذا احلكم كان منتفيا من األزل إىل األبد فكان منتفيا يف أوقات مقدرة غري متناهية فوجب أن حيصل 
ن فوجب أن ظن االنتفاء يف هذه األوقات ألن األوقات الغري متناهية أكثر من األوقات املتناهية والكثرة مظنة الظ
  يكون احلكم يف هذه األوقات املتناهية مثل احلكم يف تلك األوقات الغري متناهية وذلك يوجب النفي 

وسابعها شرع هذا احلكم يفضي إىل الضرر والضرر منفي بالنص وإمنا قلنا إنه يفضي إىل الضرر ألنه إن فعل خالفه 
بت كونه ضررا فوجب أن ال يكون مشروعا لقوله صلى استحق العقاب وإن مل يفعل بقي يف صورة تارك املراد فث

  اهللا عليه و سلم ال ضرر وال ضرار 
وثامنها لو ثبت هذا احلكم لثبت بدليل وإال كان ذلك تكليف ماال يطاق وأنه غري جائز لكنه ال دليل ألن ذلك 

  الدليل إما أن أن يكون هو اهللا تعاىل أو غريه 



  تعاىل قدم احلكم وإال لزم النقيض وهو خالف الدليل لكن قدم احلكم عبث  واألول باطل وإال لزم من قدم اهللا
وال جائز أن يكون غري اهللا تعاىل ألن ذلك الغري إن كان قدميا عاد الكالم وان كان حمدثا فقد كان معدوما واألصل 

  بقاؤه على العدم 
   وأيضا فألن شرط كونه دليال أن توجد ذاته وأن يوجد له وصف كونه دليال

فإذن كونه دليال مشروط حبدوث هذين األمرين ويكفي يف أن ال يكون دليال عدم أحدمها واملتوقف على أمرين 
  مرجوح بالنسبة إىل ما يتوقف على أمر واحد 

  فإذن كونه دليال مرجوح يف الظن فوجب أن ال يكون دليال 

  وأما إن كان احلكم وجوديا فالطرق الكلية فيه وجوه

د الفالين قال به فوجب أن يكون حقا لقوله صلى اهللا عليه و سلم ظن املؤمن ال خيطىء ترك العمل أحدها أن اجملته
  هبذا يف ظن العوام ألن ظنوهنم ال تستند إىل وجه صحيح فيبقى معموال به يف حق ظن اجملتهد 

  فإن قلت فقول اجملتهد املثبت معارض بقول اجملتهد النايف 
  املثبت ناقل عن حكم العقل وقد ذكرنا يف باب التراجيح أن الناقل أوىل  قلت قول املثبت أوىل ألن قول

وأيضا فالنايف حيتمل أنه إمنا نفى ألنه وجد له ظن النفي وحيتمل أنه إمنا نفى ألنه مل يوجد له ظن الثبوت وعدم وجود 
  الظن ال يكون ظنا 

نه لو مل يوجد له هذا الظن لكان مكلفا بالبقاء على خبالف املثبت فإنه ال ميكنه اإلثبات إال عند وجود ظن الثبوت فإ
  حكم العقل وإذا كان كذلك ثبت أن قول املثبت أوىل من قول النايف 

  وثانيها أن نقول ثبت احلكم يف الصورة الفالنية فيجب ثبوته هاهنا 
  وبيانه باآلية واخلرب واألثر واملعقول 

  أما اآلية فمن وجهني

وا دلت اآلية على األمر باجملاوزة واالستدالل بثبوت احلكم يف حمل الوفاق على ثبوته يف أحدمها قوله تعاىل فاعترب
  حمل اخلالف جماوزة فكان داخال حتت األمر وثانيهما قوله تعاىل إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان والعدل هو 

  التسوية فاهللا تعاىل أمر بالتسوية وهذا تسوية فيكون داخال حتت األمر 
رب فهو أنه عليه الصالة و السالم شبه القبلة باملضمضة يف حكم شرعي فوجب علينا أيضا تشبيه احلكم وأما اخل

  باحلكم لقوله تعاىل فاتبعوه وهذا الذي عملناه تشبيه صورة بصورة فكان داخال حتت األمر 
  وأما األثر فهو أن أبا بكر رضي اهللا عنه شبه العهد بالعقد 

  ر أبا موسى بالقياس يف وأن عمر رضي اهللا عنه أم

  قوله قس األمور برأيك 
  وإذا ثبت أهنما فعال ذلك وجب علينا مثله لقوله عليه الصالة و السالم اقتدوا بالذين من بعدي أيب بكر وعمر 



ووأما املقول فهو أن نعني حمل الوفاق فنقول احلكم هناك إمنا ثبت حلاجته ومصلحته وذلك املعىن قائم هاهنا فورود 
  رع باحلكم هناك يكون ورودا به هاهنا الش

وثالثها أمجعنا على أن حكما ما يف علم اهللا تعاىل ثبت وال شك أن ذلك احلكم إمنا ثبت ملصلحة وهذا احلكم بتقدير 
  الثبوت حمصل لنوع مصلحة فال بد وأن يشتركا يف قدر مشترك فيعلل بالقدر املشترك وذلك يقتضي ثبوت احلكم 

حلكم بتقدير الثبوت يتضمن حتصيل مصلحة املكلف ودفع حاجته فوجب أن يكون مشروعا ألن ورابعها أن هذا ا
  جهة كونه مصلحة 

  جهة الدعاء إىل الشرعية فلو خرجت عن الدعاء إىل الشرعية لكان ذلك اخلروج ملعارض واألصل عدم املعارض 
ت أوىل ألن املسلمني أمجعوا على أنه إذا ورد وخامسها أن أحد اجملتهدين قال بثبوت احلكم واآلخر قال بعدمه فالثبو

  خربان أحدمها ناقل عن حكم العقل واآلخر مبق له فإن الناقل أوىل فكذا هاهنا 
  فإن قلت فالنفى بتقدير وروده بعد الثبوت يكون ناقال أيضا 

  سخ أوىل قلت لكن على هذا التقدير يتواىل نسخان وبالتقدير األول ال حيصل إال نسخ واحد وتقليل الن
  واعلم أنا إمنا مجعنا هذه الوجوه ألن أكثر مناظرات أهل الزمان يف الفقه دائرة على أمثال هذه الكلمات 

وملا وصلنا إىل هذا املوضع فلنقطع الكالم حامدين اهللا تعاىل ومصلني على أنبيائه ورسله ونسأل اهللا حسن العاقبة 
  إنه هو الغفور الرحيم اجلواد الكرمي  واخلامتة وأن جيعل ما كتبنا حجة لنا ال علينا
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