
لفقه: كتاب  ا أصول  لتبصرة يف    ا
لشريازي: املؤلف  لفريوزآبادي ا ا يوسف  علي بن  هيم بن  برا  إ

  ١مسألة 

  األمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه 

  وقالت املعتزلة هو إرادة الفعل بالقول ممن هو دونه 
احلكاية عن إمسعيل يا أبت افعل ما تؤمر لنا هو أن اهللا تعاىل أمر إبراهيم عليه السالم بذبح ابنه إمسعيل وهلذا قال يف 

ومل يرد منه ذلك ألنه لو أراد منه ذلك لوقع منه على أصلهم ألنه ال جيوز أن يريد أمرا وال يوجد وملا جاز أن ينهاه 
  على أصلهم ألن األمر بالشيء يدل على حسن املأمور به وال جيوز أن ينهاه عن احلسن 

  ح من االضجاع وتله للجبني وقد فعل ذلك فإن قيل الذي أمر به مقدمات الذب
  قلنا هذا خالف الظاهر الذي يف القرآن إين أرى يف املنام أين أذحبك 

  وألنه لو كان املأمور به هو املقدمات مل يكن يف ذلك بالء مبني وال احتاج 

صابرين فدل على أن األمر فيه إىل صرب وقد قال عز و جل إن هذا هلو البالء املبني وقال ستجدين إن شاء اهللا من ال
  تناول مجيع ذلك 

وألنه لو كان املأمور به مقدمات الذبح ملا احتاج فيه إىل الفداء ألنه قد فعل ذلك وقد قال اهللا تعاىل وفديناه بذبح 
  عظيم فبطل ما قالوه 

  فإن قيل فقد فعل الذبح ولكن كلما قطع جزءا التحم 
   سبحانه وأخرب عنه ألن ذلك من املعجزات واآليات الباهرة الظاهرة قلنا لو كان هذا صحيحا لكان قد ذكره اهللا

  وألنه لو كان كما ذكروه لكان ال يفتقر إىل الفداء ألنه قد امتثل األمر 
وأيضا فإن السيد من العرب إذا قال لعبده افعل كذا مسوا ذلك أمرا وإن مل يعلم مراده ولو كان شرط األمر اإلرادة 

  ذا االسم قبل أن تعلم إرادته ملا أطلقوا عليه ه
وأيضا أنه لو كان األمر يقتضي اإلرادة ملا حسن أن يقول الرجل لعبده أمرتك بكذا ومل أرده كما ال جيوز أن يقول 

أردت منك كذا ومل أرده وملا جاز أن يقول أمرتك بكذا ومل أرده ومل يعد متناقضا دل على أن األمر ال يقتضي 
  اإلرادة 

األمر يقتضي اإلرادة لوجب أن ال يكون أمرا ال مريدا وملا رأينا من يأمر وليس مبريد وهو املكره دل وألنه لو كان 
  على أنه ال يقتضي اإلرادة 

  واحتجوا بأن هذه الصفة ترد واملراد هبا األمر كقوله تعاىل وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة 

   وترد واملراد هبا التهديد كقوله تعاىل اعملوا ما شئتم
  وترد واملراد هبا التكوين كقوله تعاىل كونوا قردة خاسئني 
  وترد واملراد هبا التعجيز كقوله تعاىل فأتوا بسورة من مثله 



  وإمنا ينفصل األمر هبا عما ليس بأمر باإلرادة فدل على أن اإلرادة شرط يف كون الصيغة أمرا 
ة وإمنا يتميز باالستدعاء فقوله تعاىل وأقيموا الصالة استدعاء اجلواب أنا ال نسلم أن األمر مييز عما ليس بأمر باإلراد

فكان أمرا وسائر الصيغ األخر مل تكن استدعاء فلم تكن أمرا وإذا جاز أن يكون األمر يتميز مبا ذكرناه بطل 
  احتجاجهم 

نه إمنا مل يصح لعدم قالوا لو مل يكن من شرطه اإلرادة لوجب أن يصح األمر من البهيمة وملا مل يصح منها دل على أ
  اإلرادة 

  قلنا ال نسلم هذا بل أيضا إمنا مل يصح لعدم القول ومن شرط األمر 

االستدعاء بالقول ممن هو دونه وهلذا نقول إن اجملنون إذا قال ملن هو دونه افعل كذا كان ذلك أمرا وإن مل تكن له 
  إرادة 

  ني قوهلم افعل كذا قالوا وألن العرب ال تفرق بني قوهلم أريد منك كذا وب
قلنا ال نسلم هذا أيضا بل قوله أريد إخبار عن مراده من غري استدعاء وقوله افعل كذا استدعاء أال ترى أنه يدخله 

  الصدق والكذب يف قوله أريد وال يدخل ذلك يف قوله افعل 
فدل على أن مقتضى وألنه ال يصح أن يقول أريد منك كذا وليس أريده ويصح أن يقول افعل كذا وليس أريده 

  أحدمها غري مقتضى اآلخر 
  واحتجوا بأن النهي إمنا كان هنيا لكراهية املنهي عنه فكذلك جيب أن يكون األمر أمرا إلرادة املأمور به 

  قلنا ال نسلم بل النهي إمنا كان هنيا الستدعاء الترك بالقول ممن هو دونه ال فرق بينه وبني األمر 

  ٢مسألة 

  وعة يف اللغة وهو قول الرجل ملن هو دونه افعل لألمر صيغة موض
  وقالت األشعرية ليس لألمر صيغة وقوله افعل ال يدل على األمر إال بقرينة 

لنا هو أن السيد من العرب إذا قال لعبده اسقين ماء فلم يسقه عاقبه على ذلك ووخبه عليه واستحسن عقالء 
  وضوعة لالستدعاء ملا حسن عقوبة هذا العبد على تركه اإلسقاء العرب توبيخه وعقوبته ولو مل تكن هذه الصيغة م

  فإن قيل إمنا استحق العبد العقوبة ألن املراد بقرينة اقترنت باللفظ من شاهد احلال دلت على مراد املوىل 
  قلنا مل توجد هناك قرينة وال شيء سوى هذه الصيغة فدل على أن العقوبة تعلقت مبخالفتها 

هو أن أهل العلم باللسان قسموا الكالم أقساما فقالوا أمر وهني وخرب واستخبار فاألمر قوهلم افعل ويدل عليه أيضا 
والنهي قوهلم ال تفعل واخلرب زيد يف الدار واالستخبار أزيد يف الدار ومل يشرطوا يف إثبات األمر قرينة تدل على 

  كونه أراد فدل على أن الصيغة مبجردها أمر 
  ا أيضا أن تكون هذه الصيغة من األعلى لألدىن وال خالف أن ذلك شرط يف كونه أمرا فإن قيل فلم يشرطو

قلنا قد بينوا ذلك فإهنم مسوا هذا اخلطاب من األدين لألعلى مسألة وطلبا وذكروا ذلك يف أقسام الكالم أيضا 
  فبطل اعتبارها  فعلمنا أن الرتبة شرط وأما القرينة يف كون الصيغة موضوعة لالستدعاء فما ذكرها أحد



وألن قوله افعل متصرف من قوله فعلت واملتصرف من كل فعل ال يدل إال على ما يدل عليه الفعل مث ثبت أن قوله 
  فعلت يقتضي وجود الفعل فوجب أن يكون قوله افعل يقتضي إجياد الفعل 
يد وترد واملراد هبا التعجيز وترد واملراد احتجوا بأن هذه الصيغة ترد واملراد هبا األمر كما قلتم وترد واملراد هبا التهد

هبا التكوين على ما مضى يف املسألة قبلها وليس محله على بعض هذه األحوال بأوىل من بعض فوجب التوقف فيها 
  كما يتوقف يف األمساء املشتركة مثل اللون والعني وغريها 

ى ما عداها بقرينة من شاهد احلال وغريه واجلواب أن هذه الصيغة مبجردها موضوعة لالستدعاء وإمنا حتمل عل
وتفارق اللون والعني فإن تلك األشياء مل توضع لشيء معني وهلذا لو أمر عبده أن يصبغ له الثوب بلون مل يستحق 
الذم بأي صبغ صبغه ولو قال لعبده اسقين ماء استحق الذم بترك اإلسقاء ولو كان قوله اسقين مشتركا بني الفعل 

  ك اللون بني السواد والبياض ملا استحق الذم والتوبيخ بتركه والترك كاشترا
وألن أهل اللغة مل جيعلوا اللون لشيء بعينه بل جعلوا ذلك امسا للون غري معني وعولوا يف التعيني على الوصف 

  فقالوا لون أمحر ولون أصفر ولون أسود 
  وليس كذلك ههنا 

  عاء ووضعوا للترك لفظا آخر فافترقا فإن أهل اللغة والنحو جعلوا قوله افعل لالستد
  قالوا إثبات الصيغة لألمر ال خيلو إما أن يكون بالعقل وال جمال له فيه 

  أو بالنقل وال خيلو 
  إما أن يكون آحادا فال يقبل يف أصل من األصول 

  ال معىن إلثبات الصيغة أو متواترا وال أصل له ألنه لو كان لعلمناه كما علمتم وملا مل يعلم دل على أنه ال أصل له ف
قلنا هذا يقلب عليكم يف إثبات االشتراك يف قوله افعل فإنه ال خيلو إما أن يكون بالعقل وال جمال له فيه أو بالنقل 

وال جيوز أن يكون أحادا ألن ذلك إثبات أصل فال جيوز خبرب الواحد أو بالتواتر وال أصل له فال معىن لدعوى 
  االشتراك 

  ذلك من طريقني  وعلى أنا نقلنا
  أحدمها إمجاع عقالء العرب وأهل اللسان على ذم العبد مبخالفة هذه الصيغة 

والثاين اتفاق أهل اللغة والنحو على التمييز بني األمر والنهي يف أقسام الكالم وهم الواسطة بيننا وبني العرب فبطل 
  ما قالوا 

  ٣مسألة 

  إذا جتردت صيغة األمر اقتضت الوجوب 

ألشعرية إذا ثبت كون الصيغة لالستدعاء وجب التوقف فيها وال حتمل على الوجوب وال على غريه إال وقالت ا
  بدليل 

  وقالت املعتزلة يقتضي األمر الندب وال حيمل على الوجوب إال بدليل وهو قول بعض أصحابنا 
سجود وخمالفة األمر فدل على لنا قوله عز و جل ما منعك أال تسجد إذ أمرتك فوبخ اهللا تعاىل إبليس على ترك ال

  أنه يقتضي الوجوب 



فإن قيل جيوز أن يكون األمر الذي وخبه على خمالفته قارنته قرينة تقتضي الوجوب فخالف ذلك فلهذا استحق الذم 
  والتوبيخ 

فمن واجلواب أن الظاهر يقتضي تعلق التوبيخ مبجرد األمر من غري قرينة أال تراه قال إذ أمرتك ومل يذكر قرينة 
  ادعى انضمام قرينة إىل األمر فقد خالف الظاهر 

وجواب آخر وهو أن اهللا سبحانه ذكر األمر يف موضع آخر فقال وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال 
  إبليس وليس معه قرينة فالظاهر أنه وخبه على خمالفته هذا األمر 

ره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فتواعد على ويدل عليه قوله عز و جل فليحذر الذين خيالفون عن أم
  خمالفة أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم فدل على أن أوامره كلها تقتضي الوجوب 

وأيضا قوله تعاىل وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية فهذا نص يف إجياب األمر 
  لترك ونفي التخيري بني الفعل وا

  فإن قيل هذا يدل على وجوب أوامر اهللا تعاىل وأوامر الرسول عليه السالم وكالمنا يف مقتضى اللفظ يف اللغة 
  قلنا القصد هبذه املسألة أوامر اهللا تعاىل وأوامر رسوله عليه السالم وإذا ثبت الوجوب يف أمرمها حصل املقصود 

م دعا رجال فلم جيبه وهو يف الصالة فقال له ما منعك أن جتيبين ويدل عليه ما روي أن النيب صلى اهللا عليه و سل
  قال كنت يف الصالة فقال له أمل تسمع اهللا 

يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم فوخبه على خمالفة األمر فدل على أن األمر 
  يقتضي الوجوب 

رع أمر خمصوص يقتضي الوجوب ويستحق التوبيخ على خمالفته وإمنا اخلالف فإن قيل حنن ال مننع أن يكون يف الش
  يف مقتضى اللفظ يف اجلملة فال جيوز االحتجاج عليه بأوامر خمصوصة 

واجلواب أنه ليس عندهم أمر يستحق التوبيخ على خمالفته لكونه أمرا واخلرب يقتضي تعلق التوبيخ بترك األمر 
  فحسب 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم قال لربيرة كنت لو راجعته فإنه أبو ولدك فقالت بأمرك يا رسول ويدل عليه ما روى أن ا
اهللا فقال ال إمنا أنا شفيع فقالت ال حاجة يل فيه فمعلوم أن إجابة النيب صلى اهللا عليه و سلم فيما يشفع فيه مستحقة 

  فلما فرق بني األمر والشفاعة دل على أنه لو أمر القتضى الوجوب 
وأيضا قوله عليه السالم لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة فدل على أنه لو أمر به لوجب وأن 

  شق 

ويدل عليه أن السيد من العرب إذا قال لعبده اسقين ماء فلم يسقه استحق التوبيخ واللوم بإمجاع عقالء أهل 
  يخه اللسان ولو مل يقتض األمر اإلجياب ملا حسن لومه وتوب

  فإن قيل إمنا استحق اللوم ألنه قد اقترن باألمر ما اقتضى اإلجياب من شاهد احلال 
  قلنا مل يوجد أكثر من جمرد الصيغة فدل على أن اللوم تعلق مبخالفتها 

ه وأيضا فإن أهل اللسان فرقوا بني السؤال واألمر فقالوا إذا قال ملن هو دونه افعل أن هذا أمر وإذا قال ملن هو فوق
  افعل قالوا هذا سؤال ولو كان األمر ال يقتضي الوجوب مل يكن هلذا الفرق معىن 



والذي يدل على إبطال قول املعتزلة خاصة أن املنهي يقتضي ترك املنهي عنه على سبيل الوجوب فكذلك األمر 
بالفعل واآلخر أمر  جيب أن يقتضي فعل املأمور به على سبيل الوجوب ألن كل واحد منهما أمر إال أن أحدمها أمر

  أمر بالترك 
فإن قيل النهي عندنا ال يقتضي وجوب ترك املنهي عنه بنفسه وإمنا يقتضي كراهية املنهي عنه كما أن األمر يقتضي 
إرادة املأمور به غري أن الكراهية من احلكيم تقتضي قبح املنهي عنه فوجب تركه واإلرادة تقتضي حسن املأمور به 

  قد يكون واجبا وقد يكون نفال فلم جيب فعله من احلكيم واحلسن 
واجلواب أن احلكيم قد يكره الشيء كراهة تنزيه وهو أن يكون تركه أوىل من فعله وال يكون قبيحا كنهيه عن 

  االلتفات يف الصالة وغري ذلك مما يكره 

له على التحرمي بأوىل من كراهية التنزيه وقد ينهى عما هو قبيح كنهيه عن الزنا والسرقة وغري ذلك فلم يكن مح
  محله على التنزيه وملا محلوه على التحرمي دل على أن مقتضى األمر اإلجياب 

وجواب آخر وهو أنه إن كان النهي يقتضي الوجوب ملا ذكروه وجب أن يقتضي األمر الوجوب ألنه ما من أمر إال 
ينهى إال عن قبيح وال ميكن تركه إال وهو يتضمن النهي عن ضده والنهي عن ضده يقتضي قبحه ألن احلكيم ال 

  بفعل املأمور به فوجب أن يكون مقتضى األمر اإلجياب 
وألن األمر موضوع القتضاء الفعل فوجب أن حيمل على وجه حيصل معه الفعل ومىت محلناه على الندب جوزنا له 

  تركه وال ميكن إال بفعل ذلك يوجب اإلخالل مبوضوع اللفظ 
بأن هذه الصيغة ترد واملراد هبا اإلجياب وترد واملراد هبا االستحباب وترد واملراد هبا اإلباحة احتج من قال بالوقف 

  وليس محلها على أحد هذه الوجوه بأوىل من محلها على الوجه اآلخر فوجب التوقف فيها كاللون والعني 
وله عليه السالم غسل واجلواب أن هذا يبطل بقوله أوجبت وفرضت فإنه قد يستعمل يف غري الوجوب وهو ق

  اجلمعة واجب على كل حمتلم 

وقوله عليه السالم املضمضة واالستنشاق فريضتان يف اجلنابة ثالثا مث إطالقه حيمل على الوجوب وعلى أن هذا 
اللفظ مبجرده موضوع لإلجياب ويرد واملراد به الندب بقرينة تقترن به كاحلمار موضوع مبجرده موضوع للبهيمة 

الرجل البليد بقرينة واألسد موضوع للبهيمة املفترسة ويستعمل يف الرجل الشجاع بقرينة فكذلك  ويستعمل يف
ههنا ويفارق ما ذكروه من اللون والعني وغريمها من األمساء املشتركة فإن ذلك غري موضوع مبجرده لشيء بعينه 

ندب كان بقرينة تقترن به وداللة تدل وقد بينا أن هذا اللفظ مبجرده موضوع يف اللغة لإلجياب فإذا محل على ال
  عليه 

  فإن قيل ما الفرق بينك وبني املعتزلة أن لفظ األمر مبجرده موضوع للندب مث حنمله على الوجوب بدليل القرينة 
قلنا القرآن فصل بينهما وهو قوله تعاىل ما منعك أال تسجد إذ أمرتك وقول السيد من العرب لعبده اسقين ماء 

  ن فصل بينهما وهذان الدليال
  واحتجوا بأن دعوى اإلجياب يف هذه الصيغة ال خيلو إما أن تكون بالعقل أو بالنقل 

  والعقل ال يوجب ذلك 
  والنقل ال خيلو إما أن يكون متواترا أو أحادا 

  وليس يقبل فيه اآلحاد ألنه من مسائل األصول 



ا مل يقع العلم دل على أنه ليس فيها تواتر فال معىن وليس فيه تواتر ألنه لو كان ألوجب العلم ضرورة لنا ولكم ومل
  حلملها على اإلجياب 

واجلواب أن هذا ينقلب عليهم يف دعواهم أن هذا اللفظ مشترك بني الوجوب واالستحباب واإلباحة فإهنم أثبتوا 
  هذا االشتراك وليس معهم يف ذلك واحد من الطريقني على ما ساقوه 

ا ذلك باالستدالل من أفعاهلم على مقاصدهم وعلمنا بضرهبم العبيد على املخالفة أهنم وجواب آخر وهو أنا قد بين
  وضعوا هذه الصيغة لإلجياب 

وألهنم إن كلمونا يف أوامر صاحب الشرع فقد بينا من القرآن والسنة املتلقاة بالقبول ما يدل على الوجوب فوجب 
  محلها على ذلك 

الندب واإلباحة أكثر من استعماله يف الوجوب وال جيوز أن يكون موضوعا واحتجوا بأن استعمال هذا اللفظ يف 
  للوجوب مث يستعمل يف غري موضعه أكثر 

قلنا ال مننع أن يكون موضوعا للوجوب مث يستعمل يف غريه أكثر أال ترى أن الوطء اسم للدوس يف اللغة حقيقة مث 
  يكون مثله صار استعماله يف اجلماع أكثر فكذلك ههنا ال ميتنع أن 

واحتج املعتزلة بأن األمر من احلكيم يقتضي حسن املأمور به إذ ال جيوز أن يريد اإلباحة يف دار التكليف وحسنه ال 
  يقتضي أكثر من الندب وأما الزيادة على ذلك فال تقتضيه فحملناه على أدىن ما يقتضيه اللفظ 

  من ذلك  واجلواب أن هذه ددعوى وشرح ملذهبهم وأنه ال يقتضي أكثر
وليس قوهلم يف هذا هذا إال كقول من يقول يف قوله أوجبت عليك أنه ال يقتضي أكثر من ذلك فال حيمله على 

  اإلجياب 
مث هذا يبطل بالنهي فإنه يدل من احلكيم على كراهية املنهي عنه وكراهيته ال تقتضي التحرمي ألنه قد يكره كراهية 

  ه الكراهة فبطل ما قالوه تنزيه مث مل حيمل على أدىن ما تتناول
وجواب آخر وهو أنه إن كان األمر يقتضي حسن املأمور به فهو يقتضي قبح ضده وال ميكنه ترك ضده إال بفعل 

  املأمور به فوجب أن يكون واجبا 
واحتج بأنه لو كان ذلك يقتضي الوجوب ملا حسن من الولد مع والده والعبد مع سيده وقد رأينا اجلميع يتخاطبون 

ينهم بذلك فدل على أنه ال يقتضي الوجوب أال ترى أن قوله فرضت وألزمت ملا اقتضى الوجوب مل يتخاطب به ب
  العبيد والسادة 

  قلنا هذا يبطل بلفظ النهي فإن اجلميع يتخاطبون به فيما بينهم مث ظاهره الوجوب 
  ه غري موضوع للوجوب وألن استعمال اللفظ يف بعض املواضع اليت ال حتتمل الوجوب ال يدل على أن

أال ترى أن احلمار يستعمل يف موضع ال حيتمل البهيمة كقوهلم يف البليد هذا محار مث ال يدل على أنه غري موضوع 
  للبهيمة املخصوصة وكذلك ها هنا مثله 

دون  قالوا وألن قوله افعل ملن هو فوقه يقتضي اإلرادة دون الوجوب فكذلك ملن هو دونه وجب أن يقتضي اإلرادة
  الوجوب 

  قلنا يبطل بالنهي مث هذا اللفظ ملن هو فوقه يسمى سؤاال وطلبا وملن هو دونه يسمى أمرا فدل على الفرق بينهما 
واحتجوا بأن قوله افعل وقوله أريد منك أن تفعل واحد ألن كل واحد منهما يقتضي إرادة املأمور به فإذا مل يقتض 



  أحدمها اإلجياب مل يقتضي اآلخر 
ال نسلم هذا بل معىن قوله افعل استدعاء الفعل ومعىن قوله أريد منك أن تفعل إخباره عما يريده وهلذا يدخل  قلنا

  الصدق والكذب يف أحدمها دون اآلخر وألن قوله أريد يسمى مسألة وطلبا وقوله افعل يسمى أمرا فافترقا 

  ٤مسألة 

   الوجه الثاين املندوب إليه غري مأمور به يف أحد الوجهني ومأمور به يف
فوجه األول ما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال لربيرة كنت لو راجعته فإنه أبو ولدك قالت يأمرك يا 
رسول اهللا فقال ال إمنا أنا شفيع وإجابة النيب صلى اهللا عليه و سلم فيما يشفع فيه مندوب إليه فلو كان املندوب 

  را مأمورا به ملا امتنع من كونه أم
وأيضا فإنه لو كان املندوب إليه مأمورا به حلسن أن يقال لكل من ترك مستحبا من إماطة األذى عن الطريق وصالة 

  التطوع وصوم التطوع عصيت اهللا 

  تعاىل وخالفت أمره كما حيسن أن يقال ذلك لكل من ترك الواجب 
  وملا مل جيز أن يقال هذا دل على أنه غري مأمور به 

  بالوجه الثاين بأنه طاعة فكان مأمورا به كالواجب  واحتج من قال
واجلواب أن الواجب مل يكن مأمورا به لكونه طاعة وإمنا صار مأمورا به ألنه جيب فعله ويعصى بتركه ويف مسألتنا ال 

  جيب فعله وال يعصى بتركه فافترقا 
لى فعله وال يعاقب على تركه فإذا قالوا وألن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والندب ما يثاب ع

محل على الندب فقد محل على بعض ما يشتمل عليه الواجب فكان حقيقة فيه كما لو محلوا العموم على بعض ما 
  يتناوله 

قلنا ال نسلم أن معىن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وإمنا الواجب ما يعاقب على تركه ويدخل 
وجه التبع وهو أنه ملا امتثل األمر صار مثابا عليه وخيالف العموم فإن لفظه يتناول اجلنس كله الثواب على فعله على 

  فإذا خرج بعضه بالدليل بقي اللفظ متناوال للباقي فكان حقيقة فيه 

  ٥مسألة 

  إذا ورد األمر بعد احلظر متجردا على القرائن اقتضى الوجوب 
  هر قول الشافعي ومن أصحابنا من قال يقتضي اإلباحة وهو ظا

  لنا قوله تعاىل فليحذر الذين خيالفون عن أمره ومل يفصل بني أن يتقدمه حظر أو ال يتقدمه حظر 
  ويدل عليه هو أن األمر ورد متجردا عن القرائن فاقتضى الوجوب كما لو مل يتقدمه حظر 

اللفظ عن ظاهره وذلك أن الظاهر  فإن قيل ال نسلم أنه ورد متجردا عن القرائن بل تقدم احلظر عليه قرينة تصرف
  أنه يرفع ما تقدم من احلظر 



واجلواب أن القرينة ما يبني معىن اللفظ ويفسره وذلك إمنا يكون مبا يوافق اللفظ ومياثله فأما ما خيالفه ويضاده فال 
  جيوز أن يكون بيانا له فال جيوز أن جيعل قرينة 
  احلظر فكذلك األمر بعد النهي وجب أن يقتضي الوجوب  وأيضا أنه ال خالف أن النهي بعد األمر يقتضي

وألن كل واحد من اللفظني مستقل بنفسه فال يتغري معه مقتضى الثاين بتقدم األول كما لو قال حرمت عليك كذا 
مث قال أوجبت عليك كذا وال يلزم قوهلم فالن حبر حيث محلنا البحر على وصف الرجل دون املاء الكثري ألن البحر 

مستقل بنفسه فاعترب حكمه بنفسه أال ترى أنه لو مل يصله مبا قبله مل يفد فجعل وصفا ملا قبله وههنا الكالم  غري
  مستقل بنفسه فاعترب حكمه بنفسه 

  واحتجوا بأن الظاهر من هذا األمر أنه قصد به رفع اجلناح فيما حظر عليه 
عله كان املعقول من هذا اخلطاب إسقاط التحرمي دون يدل عليه أن السيد إذا منع عبده من فعل شيء مث قال له اف

  غريه فكذلك ههنا 
  اجلواب أنا ال نسلم ما ذكروه بل الظاهر أنه قصد اإلجياب ألن اللفظ موضوع لإلجياب واملقاصد تعلم باأللفاظ 

محله على  وألن هذا نسخ للحظر واحلظر قد ينسخ بإباحة وقد ينسخ باإلجياب وليس محله على اإلباحة بأوىل من
  اإلجياب فتعارض االحتماالن يف ذلك وبقي اللفظ على مقتضاه يف اإلجياب 

وألنه لو جاز أن يقال هذا يف األمر بعد احلظر إن القصد به رفع اجلناح فلم يقتض اجلواب جلاز أن يقال يف النهي 
  بعد األمر إن القصد منه إسقاط الوجوب وإباحة الترك فال يقتضي احلظر 

  بأن كل أمر ورد يف الشرع بعد احلظر فاملراد به اإلباحة كقوله واحتجوا 

عز و جل وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصالة فانتشروا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهللا فدل على 
  أن هذا مقتضاه 

  قتلوا املشركني فاجلواب أنه قد ورد أيضا واملراد به الوجوب وهو قوله تعاىل فإذا انسلخ األشهر احلرم فا
وعلى أنا إمنا محلنا هذه األوامر على اإلباحة بدالالت دلت عليها وهذا ال يدل على أن ذلك مقتضاها أال ترى أن 

  أكثر ألفاظ العموم يف الشرع حممولة على اخلصوص مث ال يدل على أن مقتضاها اخلصوص فكذلك ههنا 
  رد بعد احلظر ارتفع احلظر وعاد إىل األصل وهو اإلباحة واحتجوا بأن األشياء يف األصل على اإلباحة فإذا و

  واجلواب أنا ال نسلم أن األشياء يف األصل على اإلباحة بل هي على الوقف يف أصح الوجوه 
وعلى أن هذا يبطل به إذا قال بعد احلظر أوجبت فإنه حيمل على الوجوب وال يقال إن األشياء يف األصل على 

  ذا اللفظ ويعود إىل األصل وهو اإلباحة اإلباحة فريتفع احلظر هب
وألنه لو جاز أن يقال هذا يف األمر بعد احلظر جلاز أن يقال يف النهي بعد األمر إنه ال يقتضي التحرمي ألن األشياء يف 
ي األصل على اإلباحة فإذا ورد النهي بعد األمر ارتفع الوجوب وعاد إىل أصله وهو اإلباحة وملا مل يصح هذا يف النه

  بعد األمر مل يصح يف األمر بعد النهي 

  ٦مسألة 

  األمر اجملرد ال يقتضي التكرار يف قول أكثر أصحابنا ومنهم من قال إنه يقتضي التكرار 



  لنا أن قوله صل أمر كما أن قوله صلى خرب عنه مث ثبت أن قوله صلى ال يقتضي التكرار فكذالك قوله صل 
  ثر من إجياد ما يسمى صالة وصوما وأيضا أن قوله صل وصم ال يقتضي أك

يدل عليه أنه إذا فعل صوما وصالة حسن أن يقول صمت وصليت فإذا فعل ما يقتضيه اللفظ مل تلزمه زيادة إال 
  بدليل 

ويدل عليه أنه لو حلف ليفعلن كذا بر بفعل مرة واحدة ولو كان اللفظ يقتضي التكرار ملا بر بفعل مرة واحدة كما 
  ذا على الدوام لو حلف ليفعلن ك

وأيضا أنه لو قال لوكيله طلق امرأيت مل جيز أن يطلق أكثر من طلقة فلو كان األمر يقتضي التكرار مللك الوكيل 
  إيقاع ثالث تطليقات كما لو قال طلق ما شئت أو كل ما أملكه 

قتضى اللفظ بالشرع وجيوز فإن قيل مقتضى اللفظ يف اللغة يف ما ذكرمت من اليمني والتوكيل التكرار وإمنا تركنا م
أن يكون اللفظ يف اللغة يقتضي أمرا مث يقرر الشرع فيه على غري مقتضاه يف اللغة فيحمل على ذلك وال يدل على 

أن ما يف مل يقرر الشرع فيه شيئا ال حيمل على مقتضاه يف اللغة كما لو حلف ال يأكل الرؤوس فإنا حنمل ذلك 
  ال يدل على أن الرؤوس يف اللغة ال يقتضي سائر الرؤوس بالشرع على رؤوس النعم خاصة مث 

واجلواب عنه أن األمر يف اليمني والوكالة حممول على موجب اللغة والشرع ورد فيهما مبراعاة موجب اللغة وهلذا 
يله لو قيد كل واحد منهما مبا يقتضي التكرار حلمل على التكرار وهو أن يقول واهللا ألفعلن كذا أبدا أو يقول لوك

  طلق امرأيت كل ما أملكه من الطالق فلو مل يكن مقتضى اللفظ يف اللغة ما ذكرناه مل حيمل عليه 

وأما إذا حلف على أكل الرؤوس فإمنا محلناه على رؤوس النعم ألن يف عرف أهل اللغة ال يطلق اسم الرؤوس إال 
يجب أن يكون هاهنا أيضا يراعى على هذه الرؤوس فراعينا يف ذلك أيضا موجب اللغة وعرف أهل اللسان ف

  موجب اللغة وعرف اللسان 
واحتجوا مبا روى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف شارب اخلمر اضربوه فكرروا عليه الضرب ولو مل يكن 

  مقتضى األمر التكرار ملا كرروا عليه الضرب 
وهو شاهد احلال وذلك أهنم علموا أن قصده  واجلواب أهنم إمنا محلوا اللفظ على التكرار لقرينة اقترنت باللفظ

  الردع والزجر وأن ذلك ال حيصل إال بتكرار الضرب وخالفنا يف األمر املتجرد عن القرائن 
وأيضا ما روي عن األقرع بن حابس قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم أحجنا هذا يف كل سنة أم يف العمر مرة 

  واحدة 
  مل يكن هلذا السؤال معىن  فلو كان األمر يقتضي مرة واحدة

  قلنا هذا مشترك الدليل فإنه لو كان مقتضاه التكرار مل يكن هلذا السؤال معىن 
  فكل جواب هلم عن سؤاله عن التكرار واللفظ موضوع له فهو جوابنا عن سؤاله مرة واحدة واللفظ موضوع له 

  سن السؤال فبطل تعلقهم به وألنه إمنا حسن السؤال ألن اللفظ حيتمل التكرار ومع االحتمال حي
  واحتجوا مبا روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

واجلواب أنه إمنا أمر بأن يؤتى من األمر ما استطاع منه وعندنا الدفعة الثانية ليست من األمر وإمنا األمر من الدفعة 
  تطيع األوىل فيجب أن نأيت منها مبا نس

  واحتجوا بأن أكثر أوامر الشرع على التكرار فدل على أن ذلك مقتضى األمر 



  قلنا هذا يبطل بألفاظ العموم فإن أكثرها على التخصيص وال يدل على أن ذلك مقتضاها 
  وعلى أنا إمنا محلنا تلك األوامر على التكرار لقيام الداللة عليها وخالفنا يف األمر املتجرد عن الدليل 

لى أن ما ذكروه دليل لنا فإن األوامر اليت ذكروها مل حنملها على التكرار على الدوام وإمنا محلناها على التكرار وع
  يف أوقات خمصوصة وعندهم أن األمر يقتضي التكرار على الدوام فبطل ما قالوه 

  قالوا ال خالف أن النهي يقتضي التكرار فكذلك األمر 
  للنفي وبني اللفظ املوضوع لإلثبات قلنا فرق بني اللفظ املوضوع 

أال ترى أنه لو قال واهللا ال فعلت كذا مل يرب إال بالتكرار والدوام ولو قال واهللا ألفعلن كذا بر مبرة واحدة فدل على 
  الفرق بينهما 

أن قال ويدل عليه أنه لو كان النفي يف اخلرب بأن قال ما فعلت كذا اقتضى التكرار ولو كان لإلثبات يف اخلرب ب
  فعلت كذا اقتضى ما يقع عليه االسم 

  وألن النهي لو قيده مبرة واحدة اقتضى التكرار ولو قيد األمر مبرة واحدة مل يقتض التكرار فدل على الفرق بينهما 
واحتجوا بأن قوله صل حيتمل صالة وأكثر من صالة على طريق احلقيقة أال ترى أنه جيوز أن يفسر باجلميع فوجب 

  اللفظ على الكل أن حيمل 
واجلواب أنه يبطل بقوله صليت ألنه حيتمل صالة وأكثر على ما ذكروه مث ال حيمل إطالقه إال على أدىن ما يتناوله 

  االسم 
واحتجوا بأنه لو قال احفظ هذا فحفظه ساعة مث ترك حفظه استحق التوبيخ والعقوبة ولو مل يقتض الدوام ملا حسن 

  توبيخه وعقوبته 
معىن احلفظ أن ال يضيع فإذا حفظه ساعة مث تركه صار مضيعا فلم جيعل ممتثال لألمر فلهذا أوجب عليه  واجلواب أن

على الدوام وليس كذلك إذا قال صل فإن ذلك يقتضي حتصيل ما يسمى صالة وذلك حيصل بفعل صالة واحدة 
  فافترقا 

صلى صالة واحدة حسن أن يقول صليت  ويدل عليه أنه لو حفظ ساعة مث خاله مل حيسن منه أن يقول حفظت ولو
  فافترقا 

وألن الرب يف اليمني على احلفظ ال حيصل إال باملداومة والرب يف اليمني على الصالة وسائر األفعال حيصل بأدىن ما 
  يتناوله االسم فدل على الفرق بينهما 

  كراره فكذلك الفعل واحتجوا بأن األمر يقتضي وجوب الفعل ووجوب االعتقاد مث اعتقاد الفعل جيب ت
قلنا ال مينع أن جيب تكرار االعتقاد دون الفعل كما لو قال صل مرة فإن االعتقاد يتكرر وجوبه والفعل ال يتكرر 

  وجوبه 

وألن االعتقاد ليس جيب باألمر وإمنا جيب مبعىن آخر وهو أن األمر يتضمن اخلرب بوجوبه فإذا ذكر املكلف األمر ومل 
با له يف خربه فيصري كافرا بذلك فوجب عليه اعتقاد الوجوب كلما ذكر األمر وليس يعتقد وجوبه صار مكذ

  كذلك الفعل فإنه جيب باألمر وقد بينا أن اللفظ ال يقتضي إال أدىن ما يتناوله االسم فافترقا 
  قالوا األمر بالصالة عام يف مجيع الزمان كما أن لفظ العموم عام يف األعيان 

يصح استثناء ما شاء من األوقات كما يصح يف العموم استثناء ما شاء من األعيان مث ثبت أن والذي يدل عليه أنه 



العموم يف األعيان يقتضي استغراق مجيعهم فكذلك األمر يف األزمان وجب أن يقتضي استغراق مجيعها ويف إثبات 
  هذا إثبات التكرار 

فعل غري أن الفعل ال يقع إال يف زمان فلم جيب محله على واجلواب أن لفظ األمر ال يتناول الزمان وإمنا يتناول ال
  العموم فيما مل يتناوله وخيالف يف هذا العموم يف األعيان بأن اللفظ يتناول األعيان فحمل على عمومه 

يدل عليه أنه لو قال واهللا ألقتلن املشركني محل ذلك على عامتهم ولو قال واهللا ألقتلن مل حيمل ذلك على مجيع 
  يان بل إذا قتل واحدا بر فافترقا األع

  ٧مسألة 

  إذا علق األمر بشرط وقلنا إن مطلق األمر ال يقتضي التكرار ففي املعلق بشرط وجهان 
  أصحهما ال يقتضي التكرار 

  ومن أصحابنا من قال يقتضيه 

كما لو قال صل لنا هو أن كل أمر اقتضى مرة واحدة إذا كان مطلقا اقتضى مرة واحدة وإن كان معلقا هو شرط 
  وصم 

وألنه إذا كان املطلق ال يقتضي التكرار فاملعلق بشرط مثله ألن الشرط إمنا يفيد تعلق املطلق عليه فقط فإذا مل يقتض 
  املطلق التكرار وجب أن ال يقتضي املعلق بشرط 

عت الشمس وهلذا وألن أهل اللسان فرقوا بني قوهلم افعل كذا إذا طلعت الشمس وبني قوهلم افعل كذا كلما طل
قال الفقهاء فيمن قال لزوجته أنت طالق إذا طلعت الشمس فإنه يقع الطالق عليه مرة واحدة وال يعود ولو قال 

أنت طالق كلما طلعت الشمس تكرر وقوع الطالق لتكرر الشرط ومل يفرقوا بني اللفظني إال الختالفهما يف موجب 
  اللغة 

ختصيصه فإذا كان مطلقه يف األحوال كلها ال يقتضي التكرار فاملخصوص  وأيضا فإن تعليق األمر بالشرط يقتضي
  ببعض األحوال أوىل بذلك 

واحتج القائل اآلخر بأن تعلق احلكم بالشرط كتعلقه بالعلة إذ كل واحد منهما سبب فيه فإذا كان تكرار العلة 
  يوجب تكرار احلكم فكذلك تكرار الشرط 

ظاهر وهو أن العلة داللة تقتضي احلكم فتكرر احلكم بتكررها والشرط ليس قيل ال نسلم هذا بل بينهما فرق 
  بداللة على احلكم أال ترى أنه ال يقتضيه وإمنا هو مصحح له فدل على الفرق بينهما 

واحتج بأن أوامر اهللا تعاىل املعلقة بالشروط كلها على التكرار كقوله تعاىل وإن كنتم جنبا فاطهروا وكقوله إذا 
  ىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وحنو ذلك فدل على أن ذلك مقتضاه قمتم إ

  واجلواب أن يف أوامره املعلقة على الشرط ما ال يقتضي التكرار كاألمر باحلج 
وألن أوامر الشرع اقترنت هبا أدلة تقتضي التكرار من اإلمجاع والقياس وغريمها وليس فيما اختلفا فيه داللة تقتضي 

  هره التكرار فبقي على ظا
  واحتج أيضا بأن النهي املعلق بالشرط يقتضي التكرار فكذلك األمر 

  واجلواب هو أن من أصحابنا من سوى بني األمر والنهي إذا تعلق بالشرط 



  وإن سلمنا فإن األمر خمالف للنهي أال ترى أن األمر املطلق ال يقتضي التكرار والنهي املطلق يقتضيه 
  مضى مبا يغين عن اإلعادة  وألنا بينا الفرق بينهما فيما

  ٨مسألة 

  تكرار األمر بالشيء يقتضي تكرار املأمور به 

  وقال الصرييف ال يقتضي التكرار 
لنا أن كل واحد من اللفظني يقتضي إجياد الفعل عند االنفراد فإذا اجتمعا وجب أن يقتضيا التكرار كما لو كانا 

  بفعلني خمتلفني 
  مر والثاين كاألول يف اإلفادة فوجب أن يكون كاألول يف اإلجياب وأيضا أن املقتضي للفعل هو األ

  واحتج بأن أوامر اهللا تعاىل يف القرآن قد تكررت ومل تقتض تكرار الفعل 
  واجلواب أنا تركنا الظاهر يف تلك األوامر للداللة 

  الشك قالوا وألن األمر الثاين حيتمل االستئناف وحيتمل التأكيد فال نوجب فعال مستأنفا ب
  واجلواب أنا ال نسلم أن ذلك شك بل هو ظاهر فإن الظاهر أنه ما كرر إال لالستئناف فيجب أن حيمل عليه 

  واحتج أيضا بأن السيد إذا قال لعبده اسقين ماء مث كرر ذلك مل يقتض التكرار فكذلك ههنا 
  عليه لداللة احلال  قلنا ال نسلم هذا إال أن يكون يف احلال ما يدل على أنه قصد التأكيد فيحمل

وإن سلمنا فألن األمر منا ال غرض له يف تفريق األمر فلو كان أراد شيئني جلعلهما يف لفظ واحد وصاحب الشرع 
  قد يرى املصلحة يف تفريق األمر فحمل ذلك على شيئني خمتلفني 

  ٩مسألة 

  األمر املطلق ال يقتضي الفعل على الفور يف قول أكثر أصحابنا 
  كر الصرييف والقاضي أبو حامد وقال أبو ب

  إنه يقتضي الفور وهو قول أكثر أصحاب أيب حنيفة 
  وقال بعض املتكلمني يتوقف فيه إىل أن يقوم الدليل على ما أريد به من الفور أو التراخي 

  لنا أن األمر يقتضي استدعاء الفعل وليس للزمان فيه ذكر ففي أي وقت فعله وجب أن يصري ممتثال 
أنه ملا اقتضى الفعل ومل يكن حلال الدخول فيه ذكر جاز فعله يف كل حال من أحواله فيصري ممتثال كذلك  يدل عليه

  يف الزمان مثله 
ويدل عليه أن األمر ال يقتضي زمانا وال مكانا وإمنا حيتاج إىل زمان ومكان ألن أفعال املخلوقني ال تقع إال يف زمان 

  ر ممتثال وكذلك يف أي زمان فعل وجب أن يصري ممتثال ومكان مث ثبت أنه يف أي مكان فعل صا
  ويدل عليه أن االمتثال يف األمر كالرب يف اليمني مث لو قال واهللا 



ألفعلن كذا صار بارا يف اليمني وإن أخر الفعل عن حال اليمني فكذلك جيب أن يصري ممتثال يف األمر وإن أخره عن 
  حال األمر 

يف األزمان كما أنه مطلق يف األعيان مث إنه ال خالف أنه يصري ممتثال بقتل من شاء  ويدل عليه أن قوله اقتل مطلق
فوجب أن يصري متمثال بالقتل يف أي وقت شاء وهلذا قال عمر بن اخلطاب أليب بكر الصديق رضي اهللا عنهما وقد 

بكر الصديق إن اهللا تعاىل صدوا عن البيت يوم احلديبية أليس قد وعدنا اهللا بالدخول فكيف صدونا فقال له أبو 
  وعد بذلك ولكن مل يقل يف أي وقت فدل على أن اللفظ ال يقتضي الوقت األول 

  واحتجوا بقوله تعاىل وسارعوا إىل مغفرة من ربكم ويف فعل الطاعة مغفرة فوجبت املسارعة إليها 
  اجلواب أن املراد باآلية التوبة من الذنوب واإلنابة إىل اهللا تعاىل 

  يدل عليه هو أن التوبة هي اليت تتعلق هبا املغفرة يف احلقيقة فوجب محل اآلية عليها والذي 
  واحتجوا بأنه أحد نوعي خطاب التكليف فكان على الفور كالنهي 

  قلنا النهي يتناول االنتهاء يف مجيع األوقات على الدوام واالتصال فيعلق 

ألمر فإنه ال يقتضي أكثر من وقت واحد وليس الوقت بالوقت األول كما يعلق جبميع األوقات وليس كذلك ا
  األول بأوىل من الوقت الثاين فكان مجيع األوقات فيه واحدا 

  واحتجوا أيضا بأن األمر بالشيء هني عن ضده وال يصري منتهيا عن ضده إال بفعل املأمور به على الفور 
  وز له التأخري وإن أدى إىل ما ذكروه واجلواب أنه يبطل به إذا قال له افعل يف أي وقت شئت فإنه جي

وجواب آخر وهو أنه لو كان هذا صحيحا لوجب أن حيمل األمر على التكرار ألن األمر بالشيء هني عن ضده 
  فيجب أن يداوم على الفعل ليصري منتهيا على الدوام 

فظ النهي وإمنا هو وجواب آخر وهو أن األمر بالشيء ليس بنهي عن ضده من طريق اللفظ فرياعى فيه موجب ل
هني من طريق املعىن فإنه ال جيوز أن يكون مأمورا بالشيء إال وضده حمرم عليه فلم يتعلق ذلك إال مبا يفوت به 

  املأمور فإذا كان األمر بفعل واحد اقتضى ذلك حترمي ما يفوت به الفعل وذلك ال يقتضي املسارعة إىل املأمور به 
أشياء الفعل والعزم عليه واعتقاد الوجوب مث العزم واالعتقاد على الفور فكذلك واحتجوا بأن األمر يقتضي ثالثة 

  الفعل 
واجلواب عن االعتقاد ما قضي يف مسألة األمر هل يقتضي التكرار وأما العزم فلم يكن على الفور مبوجب اللفظ بل 

  ترك معصية وعناد لصاحب كان على الفور ألن املكلف ال ينفك من العزم على الفعل والترك فالعزم على ال

  الشرع فتعني العزم على الفعل وأما الفعل فهو موجب اللفظ وليس يف اللفظ ما يوجب التعجيل فافترقا 
  وألنه لو قيد األمر بالتراخي لوجب العزم على الفور والفعل على التراخي فدل على الفرق بينهما 

  نه على التراخي ألثبتنا ختيريا ال يدل عليه اللفظ واحتجوا بأن قوله افعل يقتضي إجياد الفعل فلو قلنا أ
  واجلواب أنه يبطل به إذا قال اقتل فإنه ليس يف اللفظ ختيري مث يتخري يف أعيان املقتولني 

وألن هذا يعارضه أن اللفظ يقتضي إجياد الفعل فمن جعله على الفور فقد زاد يف اللفظ زيادة وأثبت ختصيصا ال 
  ال جيوز يدل عليه اللفظ وهذا 

  واحتجوا بأن السيد إذا قال لعبده اسقين ماء فلم يسقه على الفور استحق التوبيخ فدل على أن مقتضاه الفور 
واجلواب أنه إن مل تكن هناك قرينة تقتضي الفور مل يستحق التوبيخ وإمنا يستحق ذلك إذا اقترن باألمر قرينة يعلم هبا 



  داللة الفور فيستحق التوبيخ على ذلك ملكان ال
  واحتجوا بأنا أمجعنا على كون الفعل قربة يف أول الوقت فمن أثبت القربة يف الوقت الثاين احتاج إىل دليل 

واجلواب أن الذي اقتضى كون الفعل قربة يف الوقت األول تناول األمر وقد بينا أن تناوله للوقت الثاين واألول 
  واحد فوجب أن يكون قربة يف اجلميع 

لو قال له افعل وعجل صح وكان ذلك حقيقة فيه ولو مل يكن ذلك حقيقة يف األمر لوجب أن يكون  واحتجوا بأنه
  جمازا 

واجلواب أن هذا حجة عليهم فإنه لو كان األمر يفوت بترك التعجيل ملا حسن أن يقول له افعل وعجل أال ترى أن 
يقول له افعل كذا وعجل دل على أنه ال الصوم ملا فات بفوات الوقت مل حيسن أن يقول صم وعجل وملا حسن أن 

  يفوت بالتأخري 
مث هذا يبطل به إذا قال اقتل زيدا فإنه يصح ويكون حقيقة مث ال يقال إن مقتضى اللفظ املطلق منه قتل زيد خاصة 

  ألنه لو مل يكن ذلك مقتضاه لوجب أن يصري جمازا 
عمل يف غريه كاحلمار موضوع للبهيمة املخصوصة فإذا وعلى أن اللفظ إمنا يصري جمازا إذا وضع لشيء بعينه مث است

  استعمل يف الرجل البليد كان جمازا 
وأما لفظ األمر فإنه غري موضوع لزمان وال متناوال له من حيث اللفظ وإمنا يتناول الفعل فحسب والزمان إمنا حيتاج 

  إليه لضرورة فعل املكلف ففي أي وقت استعمل مل يصر جمازا 
  استدعاء فعل بقول مطلق فاقتضى التعجيل كاإلجياب يف البيع قالوا وألنه 

قلنا اإلجياب مل يقتض القبول على الفور من جهة اللغة وإمنا اقتضى ذلك من جهة الشرع وهلذا لو رضي البائع أن 
  يقبل على التراخي مل جيز وكالمنا يف مقتضى اللفظ يف اللغة فال جيوز أن يستدل عليه بالشرعيات 

بأنه إذا مل يفعل املأمور به حىت مات مل خيل إما أن ال يعصي بذلك فيخرج الفعل عن أن يكون واجبا  واحتجوا
  ويلحق بالنوافل أو يعصي فال خيلو إما أن يعصي بعد املوت وهذا ال جيوز ألنه ال طريق له إىل فعل 

أنه إذا أخره فاته األمر وهذا ال جيوز املأمور به بعد املوت فال جيوز أن يلحقه العصيان أو يعصي إذا غلب على ظنه 
ألنه قد ميوت بغتة وخيترم فجأة وال جيوز أن يكون عاصيا فثبت أنه عصى من أول حال اإلمكان وهذا يدل على أنه 

  وجب على الفور 
واجلواب أن هذا يبطل بقضاء رمضان والكفارات وما أخربنا خربه من العبادات فإن هذا التقسيم موجود فيه مث 

  هبا على التراخي وجو
وجواب آخر وهو أن أبا علي بن أيب هريرة قال ال يعصي إذا مات وال يلحق بالنوافل ألنا نوجب عليه العزم على 

  الفعل يف الفرائض ويف النوافل ال جيب ذلك 
لوصية ومن أصحابنا من قال إنه يعصي إذا غلب على ظنه فواته فإن اخترم بغتة مل يعص وهذا ال مينع أال ترى أن ا

كانت واجبة قبل النسخ وكان وجوهبا متعلقا هبذا املعىن فلو اخترم فجأة مل يعص بتركها ومل يدل ذلك أهنا غري 
  واجبة 

واحتجوا بأنه لو مل يتعلق األمر بالوقت األول لتعلق بوقت جمهول وذلك ال جيوز كما ال جيوز تعليقه بوقت معني 
  جمهول 



  ن امتثال األمر فلم جيز وههنا ميكن امتثال األمر ألنه خمري يف األوقات كلها فجاز واجلواب هو أن فيما ذكروه ال ميك
يدل عليه هو أنه ال جيوز أن يعلق األمر على قتل رجل بعينه غري معلوم وإن علقه على رجل من املشركني غري معني 

  جاز فافترقا 

لوقت األول وحيتمل الوقت اآلخر وحيتمل ما ومن قال بالوقف استدل بأنه حيتمل أن جيوز أراد به اإلجياب يف ا
  بينهما وال مزية لبعضهما على بعض فوجب الوقف كما وجب يف ألفاظ العموم 

واجلواب هو أن الوقف ال ذكر له يف اللفظ وما ليس له ذكر وجب إسقاطه وال جيوز الوقف بسببه أال ترى أنه إذا 
كونه صائما أو مفطرا حاضرا أو مسافرا وإن مل يكن لبعض  قال صل مل جيز أن يقف على معرفة أحوال املكلف من

  هذه األحوال مزية على بعض واحتمل األمر اجلميع احتماال واحدا 
وأما العموم فعندنا ال يتوقف فيه مث الوقف يف العموم أقرب من الوقف يف األمر وذلك أن هنالك لفظ حيتمل العموم 

املراد وليس للزمان لفظ يقتضيه واألصل عدمه فسقط الوقف ألجله واخلصوص فجاز أن يتوقف فيه إىل أن نعلم 
  كما سقط الوقف ألجل املكان 

  ١٠مسألة 

  إذا أمر بعبادة يف وقت أوسع من قدر العبادة كالصالة تعلق الوجوب بأول الوقت 

  وقال أكثر أصحاب أيب حنيفة يتعلق بآخر الوقت 
  ويتعني بالفعل وقال أبو احلسني الكرخي يتعلق بوقت غري معني 

لنا هو أن املقتضي للوجوب األمر وهو قوله أقم الصالة لدلوك الشمس وهذا تناول أول الوقت فاقتضى الوجوب 
  فيه 

وأيضا فإن تناول األمر ألول الوقت كتناوله آلخره وهلذا جيوز فعل العبادة فيهما حبكم األمر فإذا اقتضى الوجوب 
  له يف آخره وجب أن يقتضي الوجوب يف أو

  فإن قيل ال مينع أن يتناول األمر الوقتني مث خيتلف حكمهما يف الوجوب 

  أال ترى أن األمر قد تناوهلما مث اختلفا فتعلق اإلمث بالتأخري عن آخر الوقت ومل يتعلق بأوله 
وعدم قيل تساويهما يف األمر يقتضي التسوية بينهما يف اإلجياب ألن مقتضى األمر الوجوب فأما جواز التأخري 

جوازه فمن صفات الوجوب وجيوز أن ختتلف صفة الوجوب فتكون يف أحدمها على الفور ويف اآلخر على التراخي 
ويستويان يف الوجوب كما أن األمر بالصوم واألمر باحلج يستويان يف اإلجياب وإن كان يف أحد الوصفني على 

  التراخي ويف اآلخر على الفور 
أول الوقت ألمث بتأخريه أال ترى أن يف آخر الوقت ملا كان واجبا أمث بالتأخري وملا مل  واحتجوا بأنه لو كان واجبا يف

  يأمث بالتأخري دل على أنه غري واجب كالنفل 
  واجلواب أن هذا يبطل بقضاء رمضان والكفارة ألنه ال يأمث بتأخريمها مث مها واجبان 

يكن عذر وأما إذا جوزنا تركه بعذر مل يدل على أنه غري وعلى أن جواز التأخري إمنا يدل على نفي الوجوب إذا مل 
واجب أال ترى أن ترك غسل الرجل إىل مسح اخلف ملا كان لعذر مل يدل على أنه غري واجب ويف مسألتنا إمنا يترك 



الصالة يف أول الوقت لعذر ظاهر وهو أنا لو ألزمناه فعلها يف أول الوقت على الفور لكان يف ذلك مشقة شديدة 
نه يلزم لناس أن ينقطعوا عن أشغاهلم مبراعاة أول الوقت ليصادفوه بالعبادة ويف ذلك ضرر فسمح هلم بالتأخري أل

  لذلك وهذا املعىن ال يوجد يف آخر الوقت وهلذا خيالف النفل فإنه جيوز تركه من غري عذر فلم يكن واجبا 
م عليه فأما مع وجوب العزم فال يدل وههنا جيوز له وألن جواز التأخري إمنا يدل على نفي الوجوب إذا مل جيب العز

  التأخري بشرط أن يعزم على فعله يف 

الثاين فلم يدل على نفي الوجوب وهلذا خيالف النفل فإنه جيوز تركه من غري عذر ومن غري عزم على فعله فلم يكن 
  واجبا 

وقت كالنفل الذي ذكروه فأما إذا جوزنا وألن جواز التأخري إمنا يدل على نفي الوجوب إذا كان ذلك عن مجيع ال
  التأخري عن بعض الوقت دون بعض فال وههنا جيوز له التأخري عن بعض الوقت فلم يدل على نفي الوجوب 

واحتج من قال إنه يتعلق بوقت غري معني بأنه خمري يف األوقات كلها فتعلق الوجوب فيها بغري معني كما نقول يف 
  كفارة اليمني 
كفارة اليمني حجة عليهم فإن الكفارة واجبة عليه عند احلنث وإن خريناه يف أعياهنا فيجب أن تكون  واجلواب أن

  الصالة واجبة عند دخول الوقت وإن خريناه يف أوقاهتا 

  ١١مسألة 

  إذا فات وقت العبادة سقطت وال جيب قضاؤها إال بأمر ثان 
  ومن أصحابنا من قال ال تسقط 

  مل يتناوله األمر فلم جيب فيه الفعل كما قبل الوقت  لنا هو أن ما بعد الوقت
  وألن ختصيص األمر بالوقت كتخصيصه بالشرط ولو علق األمر بالشرط مل جيب مع عدمه كذلك إذا علق بوقت 

وأيضا هو أن النهي املؤقت يسقط بفوات الوقت وإذا ترك االنتهاء يف الوقت مل جيب قضاؤه يف وقت آخر فكذلك 
  األمر 
  لو علق األمر مبكان بعينه مل جيب فعله مبكان آخر فكذلك إذا علقه بزمان بعينه  وألنه

  فإن قيل املكان ال يفوت فأمكن اختاذ الفعل فيه فال جيب يف غريه والزمان يفوت فوجب القضاء يف غريه 
مث إذا تعذر يف املكان املعني مل قلنا املكان أيضا رمبا تعذر إيقاع الفعل فيه كما يتعذر بالزمان بأن يسبع أو يعلوه املاء 

  جيب الفعل يف غريه فكذلك إذا تعذر يف الزمان 
واحتجوا بقوله عليه السالم من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وهذه اهلاء كناية عن الصالة املنسية 

  فدل على أنه جيب قضاؤها 
  اج إىل األمر بقضائها قلنا هو حجة لنا ألنه لو وجب القضاء بذلك األمر ملا احت

  واحتجوا بأن أوامر الشرع كلها جيب قضاؤها فدل على أن ذلك مبقتضى األمر 
  واجلواب هو أن كثريا منها ال يدخلها القضاء فليس تعلقهم مبا يقضى بأوىل من تعلقنا مبا ال يقضى 

  األمر  وعلى أن القضاء فيما جيب قضاؤه إمنا جيب باألدلة اليت هي قامت عليه ال مبوجب



  قالوا وألن األمر موضوع إلجياب الفعل وإسقاط القضاء يسقط إجياب الفعل 
  واجلواب هو أن األمر يقتضي إجياب الفعل يف وقت خمصوص ال يف مجيع األوقات 

  وألن هذا يبطل به إذا علقه على الشرط فإنه ال جيب فعله مع عدم الشرط وإن كان مقتضى األمر اإلجياب 
  أمور به هو الفعل وأما الوقت فإمنا يراد إليقاع الفعل فلم يسقط بفواته واحتجوا بأن امل

واجلواب هو أن املأمور به هو الفعل يف وقت خمصوص ال فعال على اإلطالق أال ترى أن لفظه ال يتناول ما بعد 
  الوقت فمن ادعى الوجوب فيه احتاج إىل دليل 

  ن ذلك فرضا آخر جيب بأمر ثان ملا مسي قضاء ملا تركه واحتجوا بأنه ال خالف أن ذلك يسمى قضاء ولو كا
  قلنا إمنا مسي قضاء ملا تركه ألنه قام مقام املتروك ال أنه جيب بأمره 

  ١٢مسألة 

الصوم واجب على املريض واملسافر واحلائض يف حال املرض والسفر واحليض وما يأتون به عند زوال العذر فهو 
  ر قضاء ملا وجب عليهم يف حال العذ

  وقال أهل العراق ال جيب على احلائض واملريض وجيب على املسافر 
وقالت األشعرية ال جيب على املريض واحلائض وأما املسافر فعليه صوم أحد الشهرين إما شهر األداء وإما شهر 

  القضاء وأيهما صام كان أصال كاألنواع الثالثة يف كفارة اليمني 

أو على سفر فعدة من أيام أخر ومعناه فأفطر فعدة من أيام أخر فدل على أن  لنا قوله تعاىل من كان منكم مريضا
  الفطر أوجب عليه ذلك 

وألنه لو مل جيب عليه ذلك ملا وجبت عليه إال إذا تكرر وقت مثله كالصالة يف حال احليض وملا ثبت أهنا ختاطب 
  بالقضاء عند زوال العذر دل على أن الوجوب ثابت يف حال الفطر 

  ا هو أن ما يأيت به يسمى قضاء وهذا يدل على أنه بدل عنه وأيض
  وأيضا فإنه ينوي يف القضاء أنه يقضي صوم رمضان فدل على أنه قضاء ملا فاته 

وألنه مقدر مبا تركه ال يزيد عليه وال ينقص منه ولو مل يكن قضاء ملا تركه ملا تقدر به كما أن األنواع الثالثة يف 
  يكن كل واحد كفارة اليمني ملا مل 

  منها قضاء ملا تركه مل يقدر به وملا نقدرها ها هنا باملتروك دل على أنه قضاء له ويدل عنه كغرامات املتلفات 
واحتجوا بأنه لو كان واجبا ملا جاز تركه كالصوم يف حق غري املعذور وملا ثبت جواز تركه دل على أنه غري واجب 

  كصوم النفل 
  جياب الصالة يف أول الوقت قلنا قد بينا اجلواب يف إ

  قالوا احلائض ال يصح منها فعل الصوم وال التوصل إىل فعله فلم جيز أن تكون من أهل الوجوب 
  قلنا ينكسر باحملدث فإنه ال ميكنه فعل الصالة قبل الطهارة مث هو من أهل وجوهبا فبطل ما قالوه 

  ١٣مسألة 



  الواجب منها واحدا غري معني  إذا أمر بشيئني أو بثالثة أشياء وخري فيها كان
  وقالت املعتزلة اجلميع واجب 

لنا أنه لو ترك اجلميع مل يعاقب إال على واحد منها ولو كان اجلميع واجبا لعوقب على الكل أال ترى أن الصلوات 
  اخلمس ملا كانت واجبة عوقب على ترك اجلميع 

جب على طريق اجلمع وليس كذلك هاهنا فإن اجلميع فإن قيل إمنا عوقب على اجلميع فيما ذكرمت ألن اجلميع وا
  واجب على طريق التخيري فلم يستحق العقوبة على اجلميع 

  قلنا لو كان اجلميع واجبا الستحق العقوبة على اجلميع وإن مل يكن على سبيل اجلمع 
 يلزمهم ذلك على سبيل أال ترى أن فرض الكفاية ملا كان واجبا على الكافة استحق الكل العقوبة على تركه وإن مل

  اجلمع 
وأيضا فإن التخيري ثبت مبرة بعموم اللفظ ومرة خبصوصه والنص عليه مث ثبت أن الثابت بالعموم ال يوجب مجيع ما 

هو خمري فيه وهو إذا قال اقتل رجال من املشركني وأعتق رقبة وهو يقدر على رجال كثري ورقاب كثرية كذلك 
  ب ما هو خمري فيه الثابت بالصريح والنص ال يوج

واحتجوا بأنه ال مزية لبعضها على بعض فوجب أن يستوي اجلميع يف الوجوب كما لو أمر بفعل اجلميع من غري 
  ختيري 

واجلواب هو أن استواء اجلميع ال يوجب استواء الوجوب أال ترى أنه مل يوجب استواءه يف العقاب فكذلك ال 
  يوجب استواءه يف الوجوب 

  أمر بفعله من غري ختيري فإن هناك ملا وجب اجلميع عوقب على ترك اجلميع  وخيالف هذا ما
  ويف مسألتنا ملا مل يعاقب على ترك اجلميع مل جيب اجلميع 

  وألن استواء اجلميع على وجه التخيري خمالف الستوائه على وجه اجلمع 
  أال ترى أنه ما وجب اجلمع فيه بلفظ العموم جيب اجلمع وهو إذا قال 

لوا املشركني وما جيب على وجه التخيري فيه بلفظ العموم ال جيب اجلمع وهو إذا قال اقتل رجال من املشركني اقت
  فدل على الفرق بينهما 

واحتجوا أيضا بأنه لو كان الواجب واحد منها لعني وبني ولنصب عليه دليال وجعل إليه سبيال وميزه من بني اجلميع 
  ف إذ املكلف ال يعرف ما فيه املصلحة مما فيه املفسدة فلم جيعل ذلك إىل اختيار املكل

واجلواب أن هذا يبطل مبا خريه فيه بلفظ العموم فإنه مل ينصب عليه دليال ومل مييزه بل جعله إىل اختيار املكلف مث مل 
  يكن اجلميع واجبا 

إليه سبيال وما استحق عليه العقوبة مث هذا يبطل بالعقاب فإنه ال يستحق إال على واحد غري معني ومل مييزه ومل جيعل 
  جيب أن يكون معلوما معينا 

  وألنه إمنا جيب البيان إذا كان الوجوب متعلقا مبعني غري مبني 
وأما إذا كان متعلقا بغري معني مل جيب البيان ألن املصلحة يف اجلميع موجودة فترك البيان فيه ال يؤدي إىل أن يتخطى 

  املصلحة ويتعداها 
أيضا بأن فروض الكفايات جتب على الكافة مث بفعل بعضهم تسقط عن الباقني فكذلك الكفارات الثالث واحتجوا 



  جيب اجلميع وبفعل بعضها يسقط اجلميع 
واجلواب أن فرض الكفايات حجة عليهم فإنه ملا وجب على الكافة خوطب اجلميع بفعلها وعوقب اجلميع على 

  خلوطب بفعل اجلميع وعوقب على ترك اجلميع تركها فلو كان يف مسألتنا جيب اجلميع 
وجواب آخر وهو أنه إمنا وجب فرض الكفايات على اجلميع ألنه لو مل جيب عليهم لعول بعضهم على بعض فكان 

يؤدي إىل ترك الفعل ويف مسألتنا إجياب واحد منها ال يؤدي إىل ترك الواجب ألنه يعلم أن فرضه ال يسقط بفعل 
  ب اجلميع غريه فال معىن إلجيا

  ١٤مسألة 

  ال يدخل اآلمر يف األمر 
  ومن أصحابنا من قال يدخل النيب صلى اهللا عليه و سلم فيما أمر به أمته 

لنا أنه استدعاء للفعل فال يدخل املستدعي فيه كالسؤال والطلب وألن األمر يف اللغة استدعاء للفعل بالقول ممن هو 
  ألنه ال جيوز أن يكون دون نفسه دونه وهذه احلقيقة ال توجد يف حق اآلمر 

وأيضا فإنا ال نعلم خالفا بني علماء أهل اللسان أن السيد إذا أمر عبده فقال اسقين ماء ال يدخل هو يف هذا األمر 
  فكذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله 

وملا ثبت أنه ال جيوز أن وألنه لو جاز دخوله مع غريه جلاز أن يدخل يف أمره لنفسه وحده وهو أن يقول افعل كذا 
  خيص نفسه باألمر فيكون أمرا ومأمورا كذلك ال جيوز أن يدخل يف عموم األمر 

  وألن املأمور ال جيوز أن يكون آمرا فكذلك اآلمر ال جيوز أن يكون مأمورا 
قال هذه  واحتجوا بأن أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم يتضمن اإلخبار عن وجوبه يف الشرع فصار مبنزلة ما لو

  العبادة واجبة 
واجلواب أنه يتضمن اإلخبار عن وجوبه على غريه وأما الوجوب على اإلطالق فال وأما األصل فال يسلم وإن 

سلمنا كان املعىن فيه أن قوله هذه العبادة واجبة إجيابا مطلقا فاقتضى العموم ويف مسألتنا إجياب خاص للمخاطبني 
  عليكم وأوجبت عليكم فال يدخل هو فيه  فوزانه من مسألتنا أن يقول فرضت

وجواب آخر وهو أن نقول إن اإلخبار عن نفسه وحده جيوز كما لو قال كتب علي ومل يكتب عليكم ويف مسألتنا 
  ال جيوز أن يأمر نفسه وحدها كذلك ال جيوز أن يأمرها مع غريها 

  وجب يف نفسه وألن يف اخلرب ال تعترب الرتبة ويف األمر تعترب الرتبة وذلك ال ي

  ١٥مسألة 

  يدخل العبيد يف مطلق أمر صاحب الشرع 
  وقال بعض أصحابنا ال يدخلون فيه إال بدليل 

  لنا صالح اخلطاب هلم كصالحيته لألحرار فإذا دخل األحرار فيه دخل العبيد فيه 
  وألنه مكلف فجاز أن يدخل يف األمر املطلق كاحلر 

  يف األمر العام كاحلر وألنه يدخل يف اخلطاب اخلاص له فدخل 



واحتجوا بأهنم ال يدخلون يف أكثر األوامر يف الشرع كاجلمعة واحلج واجلهاد فدل على أن إطالق اخلطاب ال 
  يتناوهلم 

  واجلواب أن ما دخلوا فيه من اخلطاب أكثر 

  أال ترى أهنم دخلوا يف األمر بسائر الصلوات ودخلوا يف األمر بالصوم وغري ذلك 
  يدخلوا فيه إمنا مل يدخلوا فيه ألدلة دلت على ختصيصهم وكالمنا يف األمر اجملرد وألن ما مل 

  واحتجوا بأن منافعهم مستحقة للموايل فال جيوز أن يكونوا داخلني يف األمر 
  واجلواب أنه يبطل به إذا خصهم باألمر فإهنم يدخلون فيه مع وجود هذا املعىن فبطل ما قالوه 

  قع مستثناة فال تكون منافعهم فيها مستحقة وألن أوقات العبادات ت

  ١٦مسألة 

  ال يدخل النساء يف خطاب الرجال 
  وقال ابن داود يدخلن يف مجع الرجال وهو مذهب أصحاب أيب حنيفة 

لنا ما روي عن أم سلمة أن النساء قلن يا رسول اهللا ما نرى اهللا تعاىل يذكر إال الرجال فأنزل اهللا تعاىل إن املسلمني 
  سلمات اآلية وامل

وروي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ويل للذين ميسون فروجهم مث يصلون وال يتوضؤون فقالت عائشة رضي 
  اهللا عنها هذا للرجال أرأيت النساء وهذا يدل على أن إطالق خطاب الرجال ال يدخل فيه النساء 

  فإن قيل املراد به أنه مل يذكر النساء بلفظ خيصهن 
  ا خالف الظاهر فإن اخلرب يقتضي أهنن مل يذكرن ال بلفظ اخلصوص وال بلفظ العموم قلنا هذ

وألنه لو كان املراد به ما ذكره مل خيتص النساء بذلك فإن الرجال ما ذكروا بلفظ اخلصوص فإن لفظ الذكور 
  مشترك عندهم بني الرجال والنساء 

نه لو كان النساء يدخلن يف خطاب الرجال على سبيل وألن حديث عائشة رضي اهللا عنها ال حيتمل ما ذكروه فإ
  العموم ملا استفهمت منه حكم النساء بعد ذلك 

  وأيضا هو أنه موضوع للذكور فال يدخل فيه اإلناث كلفظ الواحد 
وألن أهل اللسان فرقوا بينهما يف اسم اجلمع كما فرقوا بينهما يف اسم الواحد وإذا مل يدخلن يف اسم الواحد مل 

  لن يف اسم اجلمع يدخ
  وألن الرجال ال يدخلون يف مجع النساء وكذلك النساء جيب أن ال يدخلن يف مجع الرجال 

  واحتجوا بأهنن يدخلن يف أوامر الشرع كلها فدل على أن إطالق اخلطاب يتناوهلن 
  قام عليه  واجلواب هو أنا ال نقول إهنن يدخلن يف لفظ األمر وإمنا نقول شاركن الرجال يف احلكم بدليل

قالوا وأيضا هو أن من أراد اجلمع بني الرجال والنساء عرب عنهن بعبارة الرجال فدل على أن لفظ اجلمع موضوع 
  للجميع 

قلنا حنن إمنا حنمل اللفظ على النساء إذا علم من قصد املتكلم أنه أراد اجلنسني وأما إذا مل يعلم هذا من قصده محلنا 



يف احلمار إنه حيمل على الرجل البليد إذا علم هذا املراد من قصد املتكلم فأما إذا مل  اللفظ على الرجال كما تقول
  يعلم من قصده محلنا اللفظ على البهيمة املخصوصة 

  فإن قيل لو مل يكن هذا اللفظ متناوال للجنسني لكان ال جيوز تغليب الذكور عند إرادة اجلنسني 
  البليد محار فإنه يعرب به عن البليد مع القصد مث إطالق اللفظ ال يقتضيه قلنا هذا يبطل مبا ذكرناه من قوهلم يف 

  ١٧مسألة 

  الكفار خماطبون بالشرعيات يف قول أكثر أصحابنا 
  وقال بعضهم ال يدخلون يف اخلطاب بالشرعيات وهو اختيار الشيخ أيب حامد رمحه اهللا 

  وقال بعض الناس هم خماطبون باملنهيات دون املأمورات 
ا قوله تعاىل ما سلككم يف سقر قالوا مل نك من املصلني ومل نك نطعم املسكني وكنا خنوض مع اخلائضني وهذا يدل لن

  على أهنم خماطبون بالصالة والزكاة إذ لو مل يكونوا خماطبني هبا ملا حسن عقوبتهم على ذلك 
  فإن قيل املراد بذلك مل نكن من معتقدي الصالة والزكاة 

  لظاهر فإن اللفظ حقيقة يف فعل الصالة وفعل اإلطعام وال حيمل على االعتقاد من غري دليل قيل هذا خالف ا
  وألن العقوبة على ترك االعتقاد قد علم من قوله وكنا نكذب بيوم الدين فيجب أن حيمل األول على غريه 

  ة والتكذيب بيوم الدين فإن قيل الظاهر يقتضي استحقاق العقوبة مبجموع هذه األشياء وهي ترك الصالة والزكا
  قلنا لو مل يكن كل واحد منها يستحق العقوبة على تركها ملا مجع بينهم يف استحقاق العقوبة 

  وألن بالتكذيب بيوم الدين يستحق العقوبة من غري أن يضم إليه معىن آخر 

  وكذلك بترك الصالة والزكاة جيب أن يستحق العقوبة من غري أن ينضم إليه معىن آخر 
  دل عليه أنه لفظ مطلق فدخل الكفار فيه كاألمر باإلميان وي

وألن من تناوله األمر باإلميان تناوله األمر بالعبادات كاملسلم ويدل عليه هو أن املسلم إمنا دخل يف األمر لصالح 
ه أكثر من اللفظ له يف اللغة وهذا املعىن موجود يف الكافر فيجب أن يكون داخال يف األمر ويدل عليه أنه ليس في

  الكفر وهو يقدر على إزالته ومن قدر على شرط الفرض كان خماطبا بالفرض كاحملدث إذا دخل عليه وقت الصالة 
فإن قيل احلدث ال ينايف صحة الصالة أال ترى صح أن املتيمم يصلي وهو حمدث وليس كذلك الكفر فإنه ينايف 

  صحة الصالة أال ترى أهنا ال تصح مع الكفر حبال 
احلدث أيضا ينايف صحة الصالة مع القدرة على املاء مث هذا املعىن ال مينع من توجه اخلطاب بفرض الصالة  قلنا

  فبطل ما قالوه 
  وأما ما يدل على فساد قول الطائفة األخرى فنقول 

  النهي أمر بالترك واألمر أمر بالفعل فإذا دخل الكافر يف أحد األمرين دخل يف األمر اآلخر 
مر بالترك ملا دخل فيه تعلق عليه أحكامه من احلدود وغريها وملا مل يتعلق عليه أحكام األمر بالفرض من فإن قيل األ

  صحة الفعل ووجوب القتل على تركها والقضاء بفواهتا دل على أنه مل يدخل يف األمر 
  قيل العقوبة على املخالفة ووجوب القضاء بالفوات ليس يتعلق باألمر 



ثان وذلك مل يوجد فسقط وهذا ال ينفي الوجوب يف االبتداء كقضاء صالة اجلمعة يسقط عن بل يفتقر إىل أمر 
  املسافر لعدم الدليل على وجوبه مث مل يدل على أن األمر هبا مل يتوجه يف االبتداء 

  ه فإن قيل النهي يصح منه امتثاله وهو الترك فدخل فيه األمر واألمر ال يصح منه امتثاله فلم يدخل يف خطاب
  قيل هذا يبطل باألمر بالصالة يف حق احملدث فإنه ال يصح منه امتثاله مث هو داخل فيه 

واحتجوا بأنه لو كان الكافر خماطبا بالشرعيات لوجب أن يصح ذلك منه يف حال الكفر ولوجب عليه القضاء يف 
  ري خماطب هبا كاحلائض يف الصالة حال اإلسالم وملا مل يصح يف احلال ومل جيب القضاء يف ثاين احلال دل على أنه غ

واجلواب أنه إمنا مل يصح منه لعدم الشرط وهو اإلسالم وهذا ال ينفي توجه اخلطاب كاحملدث ال يصح منه فعل 
الصالة وال يدل على أنه غري خماطب هبا وأما القضاء فإمنا جيب بدليل غري األمر وذلك مل يوجد فسقط وهذا ال ينفي 

كما قلنا يف قضاء اجلمعة تسقط عن املسافر لعدم الدليل مث ال يدل على أن األمر هبا مل يتوجه اخلطاب يف االبتداء 
  عليه 

وأما احلائض فاملعىن فيها أهنا ال تقدر على إزالة املانع وحتصيل الشرط وليس كذلك الكافر فإنه يقدر على إزالة 
  الكفر فهو كاحملدث يف الصالة 
  ادات خطاب مبا ال منفعة له فيه والتكليف ال يتوجه مبا ال ينتفع به املكلف واحتجوا أيضا بأن خطابه بالعب

واجلواب هو أنا خناطبه على وجه ينتفع به وهو أن يقدم اإلميان ومىت دخل على هذا الوجه انتفع به فوجب أن 
  يتوجه إليه اخلطاب 

ركها بالدنيا يف القتل والضرب كسائر قالوا وألنه لو كان خماطبا بفعل الصالة معاقبا على تركها لعوقب على ت
  املسلمني 

قلنا إمنا مل يقتل ومل يضرب ألنه جمتهد يف وجوب ذلك عليه ومع االجتهاد ال جتب العقوبة وليس كذلك املسلم فإن 
  وجوب ذلك عليه غري جمتهد فيه فاستحق العقوبة على الترك يف الدارين 

  ان معاقبون على تركه يف اآلخرة مث ال يعاقبون عليه يف الدنيا مث هذا يبطل بأهل الذمة فإهنم خماطبون باإلمي
  ويبطل بشربه اخلمر فإن الذمي ال ينهى عنه مث ال حيد 

  ١٨مسألة 

  األمر بالشيء يدل على إجزاء املأمور به 
  وقال بعض املعتزلة ال يدل بل يفتقر إجزاؤه إىل دليل آخر 

ذلك على حسب ما يتناوله األمر زال األمر وعاد كما كان قبل األمر  لنا هو أن الفعل إمنا لزمه باألمر فإذا فعل
  ويدل عليه أنه لو هني عن فعل شيء فتركه ومل يتعرض له عاد كما كان قبل النهي فكذلك إذا أمر بفعل شيء ففعله 

ك يف يوم ظن أنه يف واحتجوا بأن كثريا من العبادات أمر اإلنسان بفعلها مث مل جتزئه كاملضي يف احلج الفاسد واإلمسا
يوم من شعبان فبان أنه من رمضان والصالة بغري طهارة عند عدم املاء والتراب فدل على أن اإلجزاء يقف على 

  دليل آخر 
واجلواب هو أن الذي أتى به املفسد للحج واملمسك يف رمضان والعادم للماء والتراب باألمر جيزئه عن ذلك األمر 

  ن إذ ال جيوز أن يؤمر بفعل شيء على صفة مث ال جيزئه وإمنا لزمه القضاء بأمر ثا



وجواب آخر وهو أنه يف تلك املواضع مل يأت باملأمور على حسب ما تناوله األمر فبقي الفرض عليه ويف مسألتنا 
  أتى باملأمور على حسب ما اقتضاه األمر وتناوله فعاد كما كان قبل األمر 

أكثر من اإلجياب وإرادة املأمور به وأما اإلجزاء وسقوط الفرض فال يدل عليه قالوا وأيضا هو أن األمر ال يدل على 
  اللفظ فافتقر ذلك إىل دليل آخر 

واجلواب هو أن األمر ال يدل على ما ذكروه ولكنه يدل على أنه أراد فعل املأمور به على الوجه الذي أمر به فدل 
  رض وأنه ال جيب عليه غريه إال بدليل على أن األمر قد زال عنه وزوال األمر يوجب سقوط الف

  ١٩مسألة 

إذا فعل زيادة على ما تناوله االسم من الفعل املأمور به مثل أن يزيد على ما يقع عليه اسم الركوع أو يزيد على ما 
  يقع عليه اسم القراءة فالواجب منه ما يتناوله االسم وما زاد عليه فهو نفل 

  ذلك عن أيب احلسن الكرخي  وقال بعض الناس كل ذلك واجب وحكى
لنا أن لفظ األمر بالركوع ال يقتضي أكثر مما يسمى ركوعا فإذا فعل ذلك فقد فعل ما اقتضاه األمر فوجب أن 

تكون الزيادة نفال يدلك عليه هو أنه ملا مل يقتض أكثر من مرة واحدة كان ما زاد على ذلك نفال فكذلك ما زاد 
  على قدر الفرض 

من ذلك ما يقع عليه االسم حسن أن خيرب عن نفسه فيقول فعل كذا وكذا ولو كان اللفظ يقتضي وألنه إذا فعل 
  أكثر من ذلك ملا حسن اإلخبار عن نفسه بالفعل كما ال حيسن إذا فعل ما ال يقع عليه االسم 

وقت آخر وما  وألن الزيادة على ما يقع عليه االسم جيوز للمكلف تركها من غري بدل ومن غري أن يفعل مثها يف
  هذا سبيله مل يكن واجبا كسائر النوافل 

  واحتجوا بأن االسم يتناول أواخر الفعل كما يتناول أوائله فإذا كانت األوائل واجبة كانت األواخر مثلها 
  قلنا لو كانت األواخر كاألوائل ألمث بتركها كما أمث بترك األوائل 

له أن يتصدق بالقليل منه والكثري فدل على أن األمر قد تعلق  قالوا وألنه لو قال لوكيله تصدق من مايل جاز
  باجلميع 

قلنا ال نسلم هذا بل ال جيوز أن يتصدق إال بأدىن ما يتناوله االسم وإن سلمنا فالفرق بينهما أن األمر منا إذا أراد 
كذلك أوامر صاحب الشرع  التصدق بقدر معلوم بني ذلك وقدره فلما مل يبني علمنا أنه أراد ما شاء املأمور وليس

  ألنه ال عادة يف أوامر الشرع فرياعى حكمها فلم تقتض إال ما يقع عليه االسم 

  ٢٠مسألة 

  األمر بالشيء هني عن ضده من طريق املعىن 

  وقالت املعتزلة ليس هو بنهي عن ضده وهو قول بعض أصحابنا 
  يكون األمر يتضمن النهي عن ضده  لنا هو أنه ال ميكنه فعل املأمور به إال بترك الضد فوجب أن

أال ترى أنه ملا مل ميكنه فعل الصالة إال مبا يتوصل به إليها كالطهارة واستقبال القبلة واستقاء املاء وغري ذلك كان 



األمر بالصالة متضمنا لألمر بكل ما يتوصل به إليها كذلك ههنا ويدل عليه هو أن األمر بالشيء عندهم يقتضي 
به وحسنه وإرادة الشيء وحسنه يقتضي كراهية ضده وقبحه وذلك يقتضي حترميه فيجب أن يكون  إرادة املأمور

  األمر بالشيء حترميا لضده 
  فإن قيل يبطل بالنوافل فإن األمر هبا يقتضي إرادهتا وحسنها مث ال يقتضي ذلك كراهية الضد وقبحه 

يهم وأما على مذهبنا فإن األمر بالنوافل يقتضي واجلواب هو أنا ألزمناهم على أصلهم فال يلزمنا ما توجه عل
  استدعاء املأمور به وحسنه على سبيل االستحباب وهو يقتضي النهي عن ضدها على سبيل االستحباب أيضا 

وألن السيد إذا قال لعبده قم فقعد حسن توبيخه ولومه ولو مل يكم األمر بالقيام اقتضى النهي عن ضده ملا جاز 
  د توبيخه على القعو

  واحتجوا بأن صيغة األمر خالف صيغة النهي فال جيوز أن يكون لفظ أحدمها مقتضيا لآلخر 
واجلواب هو أن هذا إمنا ميتنع لو قلنا إن األمر بالشيء هني عن ضده من طريق اللفظ وأما إذا قلنا إنه هني من طريق 

  املعىن مل ميتنع 
طهارة من طريق اللفظ مث األمر بالصالة يتضمن األمر بالطهارة أال ترى أن لفظ األمر بالصالة خالف لفظ األمر بال

  من طريق املعىن كذلك ههنا 
قالوا األمر والنهي متضادان كتضاد العلم واجلهل مث العلم بالشيء ال يكون جهال بضده كذلك األمر بالشيء ال 

  يكون هنيا عن ضده 
  نايف األمر بضده قلنا العلم بالشيء ال ينايف العلم بضده واألمر بالشيء ي

أال ترى أنه جيوز أن يكون عاملا بكل واحد منهما وليس كذلك األمر فإنه ينايف فعل ضده أال ترى أنه ال جيوز أن 
  يكون فاعال للمأمور به إال بترك ضده فدل على الفرق بينهما 

  واحتجوا بأن النهي عن الشيء ليس بأمر بضده وكذلك األمر بالشيء ليس بنهي عن ضده 

اجلواب أنا ال نسلم هذا بل هو أمر بضده فإن كان له ضد واحد فهو أمر به وإن كان له أضداد فهو أمر بضد من و
  أضداده فال فرق بينهما 

  ٢١مسألة 

األمر بفعل العبادة ال يقتضي فعلها على وجه مكروه وال يدخل فيه كالطواف بغري طهارة ال يدخل يف قوله 
  وليطوفوا بالبيت العتيق 

  أصحاب أيب حنيفة يدخل فيه  وقال
لنا أن األمر يقتضي اإلجياب واالستحباب واملكروه ال جيب وال يستحب فمن احملال أن يكون داخال يف األمر ويدل 

  عليه أن املكروه منهي عن فعله فال يدخل يف لفظ األمر كاحملرم 
الطهارة فليس يف اللفظ ما يقتضيها فإذا احتجوا بأن األمر بالطواف ال يتناول أكثر من اجلوالن حول البيت فأما 
  طاف بال طهارة فقد فعل ما يقتضيه اللفظ فوجب أن يكون ممتثال لألمر 

قلنا اللفظ ال يتقضي الطهارة إال أهنم أمجعوا على أن املراد به طواف بطهارة فإذا طاف بغري طهارة مل يفعل املأمور به 
  فوجب أن ال يكون ممتثال لألمر 



  ٢٢مسألة 

  فرض والواجب واحد وهو ما يعاقب على تركه ال
وقال أصحاب أيب حنيفة الفرض أعلى رتبة من الواجب فالفرض ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به بكتاب أو سنة 

  متواترة أو إمجاع والواجب ما ثبت وجوبه بغري ذلك من األدلة 
  لنا قوله تعاىل فمن فرض فيهن احلج وأراد به أوجب احلج 

ان الفرض ما ثبت بطريق مقطوع به لوجب أن تكون النوافل تسمى فرائضا ألهنا تثبت أيضا بطريق وألنه لو ك
  مقطوع به 

وألن ختصيص الفرض مبا ثبت بطريق مقطوع به دعوى ال دليل عليها من جهة الشرع وال من جهة اللغة فكان 
  باطال 

ل من املعاين ما ال حيتمله الواجب أال ترى أن وألن لفظ الوجوب يف اإلجياب أكثر من لفظ الفرض ألن الفرض حيتم
الفرض مستعمل يف التقدير وهلذا يقال فرض احلاكم نفقة املرأة إذا قدرها ويستعمل يف اإلنزال قال اهللا تعاىل إن 

الذي فرض عليك القرآن أي أنزل ويستعمل يف البيان كقوله تعاىل سورة أنزلناها وفرضناها أي بيناها ويستعمل يف 
القوس وهو إذا حز طرفيه والواجب ال حيتمل إال معىن واحدا وهو سقوطه عليه من قوهلم وجب احلائط فرض 

  ووجبت الشمس فإذا قيل هذا واجب كان معناه أنه سقط عليه سقوطا ال بد من فعله وكان ما قالوه بالعكس أوىل 

  ٢٣مسألة 

  به على اجلواز يف أحد الوجهني  إذا دل الدليل على أنه مل يرد باألمر الوجوب مل جيز أن حيتج
  ومن أصحابنا من قال جيوز االحتجاج به على ذلك 

لنا هو أن اللفظ غري موضوع للجواز وإمنا هو موضوع للوجوب واجلواز تابع له يعلم من ضمنه من جهة 
  جلواز االستدالل وهو أنه ال جيوز أن يكون واجبا وال جيوز فعله وإذا سقط الوجوب سقط ما يف ضمنه من ا

واحتج من قال بالوجه اآلخر بأن اللفظ يدل على الوجوب واجلواز فإذا دل الدليل على سقوط أحدمها بقي اآلخر 
  كما تقول يف العموم إذا خص منه بعض ما تناوله 

  قلنا العموم يتناول كل واحد من اجلنس بلفظ فإذا خرج بعضه بدليل بقي الباقي وليس كذلك ههنا فإن اللفظ 

ن الفعل وترد واملراد هبا التهديد على الترك واحلث على الفعل فوجب أن يتوقف فيها حىت يقوم الدليل الكف ع
  على ما يراد به كما نقول يف األمساء املشتركة كاللون والعني 

قلنا اللفظ بإطالقه موضوع للكف واإلحجام وإمنا حيمل على ما سواه من الفعل واإلقدام بضرب من الدليل من 
حال أو غريه كالبحر موضوع للماء اجملتمع وإن كان يستعمل يف الرجل العامل والرجل السخي والفرس شاهد 

  واجلواد وخيالف ما ذكروه من األمساء املشتركة فإن تلك األمساء مل توضع لشيء بعينه وهذا اللفظ موضوع للكف 
يقرن هبا من البيان من الوصف واإلضافة  والذي يدل عليه هو أن أهل اللسان عولوا يف األمساء املشتركة على ما

وغريمها وعولوا يف النهي على جمرد الصيغة وهلذا عاقب السيد عبده على التوقف وال يعاقب فيما أتى به من األمساء 
  املشتركة فدل على الفرق بينهما 



  ٣مسألة 

  النهي يقتضي التحرمي 
  د الدليل وقالت األشعرية ال يقتضي التحرمي ويتوقف فيه إىل أن ير

  لنا هو أن الصحابة رضي اهللا عنهم رجعت يف التحرمي إىل جمرد النهي 
روي عن ابن عمر أنه قال كنا خنابر أربعني سنة وال نرى بذلك بأسا حىت أخربنا رافع بن خديج أن النيب صلى اهللا 

  عليه و سلم هنى عن املخابرة فتركناها لقول رافع 
ده ال تفعل كذا فخالفه استحق التوبيخ والعقوبة فدل على أن إطالقه يقتضي وألن السيد من العرب إذا قال لعب

  التحرمي 
  واحتجوا بأن هذه الصيغة توجد ويراد هبا التحرمي وتوجد واملراد هبا الكراهة فال حتمل على واحد منهما إال بدليل 

ويرد واملراد به الرجل السخي أو العامل مث  واجلواب أن هذا يبطل باسم البحر فإنه يرد واملراد به املاء الكثري اجملتمع
  إطالقه حيمل على املاء الكثري اجملتمع فبطل ما قالوه 

  ٤مسألة 

  النهي يقتضي فساد املنهي عنه يف قول عامة أصحابنا 
  وقال أبو بكر القفال ال يقتضي الفساد وهو قول أيب احلسن 

  الكرخي من أصحاب أيب حنيفة ومذهب عامة املتكلمني 
ا قوله عليه السالم من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد وروي من أدخل يف ديننا ما ليس منه فهو رد واملنهي لن

  عنه ليس عليه أمره فيجب أن يكون ردا 
  فإن قيل هذا من أخبار اآلحاد فال جيوز أن يستدل به على مسائل األصول 

  فهو كاملتواتر  قيل هو وإن كان من أخبار اآلحاد إال أنه متلقى بالقبول
  وألن هذا وإن كان من مسائل األصول إال أهنا من مسائل االجتهاد فهي مبنزلة سائر الفروع 

فإن قيل الرد ضد القبول وهو ما ال يثاب عليه وهلذا يقال هذا عمل مقبول وهذا عمل مردود وهلذا يقال يف دعاء 
نعزيه وكأنه قال من أدخل يف ديننا ما ليس منه فهو شهر رمضان ليت شعري من املقبول منا فنهنيه ومن املردود ف

  غري مقبول وحنن نقول إن ذلك غري مقبول على معىن أنه ال يثاب عليه 
  قلنا الرد يستعمل يف ضد القبول كما ذكروه ويستعمل يف معىن اإلبطال واإلفساد 

  أال ترى أنك تقول رددت على فالن كذا إذا أفسدته وأبطلته ويقال يف 

  كتب على املخالفني الرد على فالن وإذا كان اللفظ مستعمال يف األمرين وجب أن حيمل اللفظ على اجلميع بعض ال
فإن قيل الذي ليس من ديننا هو الشيء املنهي عنه من االلتفات يف الصالة والغيبة يف الصوم وذلك عندنا مردود 

  ن ديننا فلم يكن ردا باطل واخلالف فيما يقع فيه املنهي عنه كالصوم والصالة وذلك م
قلنا فعل العبادة على وجه النهي أيضا ليس من الدين وهلذا ال يثاب عليه وال جيوز فعلها فوجب أن يكون مردودا 
ويدل عليه هو أن الصحابة رضي اهللا عنهم احتجوا يف اإلبطال بالنهي روي عن ابن عمر أنه قال نكاح املشركات 



  ركات حىت يؤمن باطل لقوله تعاىل وال تنكحوا املش
وأيضا هو أن األمر اقتضى اشتغال الذمة بعبادة متجردة عن النهي إذ ال جيوز أن يكون املنهي عنه هو الذي ورد 
األمر به فإذا فعل على الوجه املنهي عنه مل يأت باملأمور به وإمنا أتى بغريه فبقي الفرض يف ذمته كما كان وصار 

  بالصوم  مبنزلة ما لو أمر بفعل الصالة فأتى
  وألن احلكم بصحة العبادة وإجزائها لألمر املنهي عنه مل يتعلق به األمر فلم جيز أن حيكم له بالصحة 

واحتجوا بأن النهي يقتضي قبح املنهي عنه وقبحه ال يدل على بطالنه كالطالق يف حال احليض والوضوء باملاء 
  املغصوب 

وهو أن ما يفعله غري ما ورد به الشرع وذلك يوجب بطالنه  واجلواب هو أن النهي يقتضي معىن يدل على القبح
  على ما بيناه 

  وأما الطالق يف حال احليض والوضوء باملاء املغصوب فإمنا حكمنا بصحتها 

لقيام الداللة عليه وليس إذا ترك ظاهر اللفظ يف بعض املواضع لقيام الدليل دل على بطالن مقتضاه وجيب أن يترك 
  يف كل موضع 

  ترى أن النهي قد يرد يف بعض املواضع وال يراد به التحرمي مث ال يدل ذلك على أن إطالقه ال يقتضي التحرمي أال 
قالوا لو كان النهي يقتضي فساد املنهي عنه لوجب إذا تناول ما ليس بفاسد أن يكون جمازا وملا وجدنا النهي على 

  على أنه ال يقتضي ذلك  سبيل احلقيقة يف كثري من املواضع وال يقتضي الفساد دل
واجلواب أنا ال نقول إنه جماز ألن اجملاز ما نقل عن مجيع موجبه وهو ها هنا مل ينقل عن مجيع موجبه بل محل على 
بعض موجبه وذلك أن النهي يقتضي التحرمي وفساد املنهي عنه فإذا دل الدليل على أنه غري فاسد بقي حقيقة يف 

  الباقي كالعموم إذا خص بعضه 
  قالوا وألنه ليس يف اللفظ ما يوجب إعادة الفعل فمن ادعى وجوب اإلعادة احتاج إىل دليل 

واجلواب أن الذي دل على وجوب اإلعادة هو األمر بالفعل وذلك أن األمر يتناول عبادة ال يتعلق هبا هني وهو مل 
  يفعل ذلك فكان األمر بإجياب الفعل باقيا كما كان 

ه على وجه النهي أكثر من فعله منهيا عنه وقولكم إنه فاسد زيادة صفة حيتاج يف إثباته إىل قالوا وألنه ليس يف فعل
  دليل 

قلنا معىن قولنا فاسد أنه ال يعتد به عما تعلق األمر عليه وليس حيتاج يف ذلك إىل دليل أكثر مما يتناوله وهو أنه مل 
   يفعل املأمور به فيجب أن يكون املأمور به باقيا يف الذمة

  ٥مسألة 

  وإذا هنى عن أحد شيئني كان ذلك هنيا عن اجلمع بينهما وجيوز فعل أحدمها 
  وقالت املعتزلة يكون هنيا عنهما فال جيوز فعل واحد منهما 

  لنا أنه أمر بترك أحدمها فال جيب تركهما كما لو أمر بفعل أحدمها مل جيب فعلهما 
  يا عنه بانفراده كسائر احملظورات واحتجوا بأن ما كان منهيا عنه مع غريه كان منه

  قلنا هذا يبطل بنكاح إحدى األختني فإنه منهي عنه مع نكاح أختها وليس مبنهي عنه عند االنفراد 



  قالوا وألن أو ىف النهي يقتضي اجلمع والدليل عليه قوله تعاىل وال تطع منهم آمثا أو كفورا واملراد به وكفورا 
  ية وإمنا محلنا على ما ذكروه بدليل قلنا ال نسلم ما ذكروه من اآل

  مسائل العموم واخلصوص

  ١مسألة 

  للعموم صيغة مبجردها تدل على استغراق اجلنس والطبقة 
  وقالت األشعرية ليس للعموم صيغة وما يرد من ألفاظ اجلمع فال حيمل على العموم وال على اخلصوص إال بدليل 

 صيغة له وإن كان ذلك يف األمر والنهي فله صيغة حتمل على ومن الناس من قال إن كان ذلك يف األخبار فال
  اجلنس 

وقال بعض املتكلمني حتمل ألفاظ اجلمع على أقل اجلمع ويتوقف فيما زاد وهو قول أيب هاشم وحممد بن شجاع 
  الثلجي 

ق فحكى اهللا لنا قوله تعاىل يف قصة نوح عليه السالم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابين من أهلي وإن وعدك احل
تعاىل عن نوح أنه تعلق بعموم اللفظ ومل يعقب ذلك بنكري بل ذكر أنه أجاب بأنه ليس من أهله فقال إنه ليس من 

  أهلك إنه عمل غري صاحل فدل على أن مقتضى اللفظ العموم 
قال عبد اهللا بن وأيضا ما روى أنه ملا نزل قوله تعاىل إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم أنتم هلا واردون 

الزبعرى ألخصمن حممدا فجاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال قد عبدت املالئكة وعبد املسيح أفيدخلون 
النار فأنزل اهللا تعاىل إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون فاحتج على النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  لعموم ملا احتج به وألنكر النيب عليه احتجاجه بعموم اللفظ ولو مل يقتض اللفظ ا

  فإن قيل إمنا تعلق باللفظ فيما ذكرمت ألن اللفظ يصلح للعموم 
  قلنا لو كان لصالح اللفظ لكان ال يقطع بأنه خيصم حممدا عليه السالم ألنه بالصالح ال ميكنه أن خيصم 

ه قال أليب بكر الصديق رضي اهللا عنه يف مانعي وأيضا إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم روى أن عمر رضي اهللا عن
الزكاة كيف تقاتلهم وقد قال النيب عليه السالم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فاحتج بعموم اللفظ 

وله ومل ينكر عليه أبو بكر وال أحد من الصحابة بل عدل أبو بكر يف اجلواب إىل االستثناء املذكور يف اخلرب وهو ق
  إال حبقها وإن الزكاة من حقها 

وروى ابن عمر وعليا عليهما السالم قاال يف اجلمع بني األختني مبلك اليمني أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحرمي 
  أوىل فحمال اللفظني على العموم مث رجحا لفظ التحرمي 

  ... وكل نعيم ال حمالة زائل ...  باطل أال كل شيء ما خال اهللا... وروى أن عثمان بن مظعون رضي اهللا عنه أنشد 
  فقال كذب فإن نعيم أهل اجلنة ال يزول ولو مل يكن قول الشاعر اقتضى العموم ملا جاز تكذيبه 

  فإن قيل هذه أخبار اآلحاد فال حيتج هبا يف مسائل األصول 
  لعمل هبا فصارت مقطوعا بصحتها قلنا وإن كانت من أخبار اآلحاد إال أن األمة أمجعت على قبوهلا وإن اختلفت يف ا



ويدل عليه هو أن العرب وضعت للواحد صيغة ولالثنني صيغة وللثالثة صيغة فقالوا رجل ورجالن ورجال وفرقت 
بينها كما فرقت بني األعيان يف االسم فقالوا فرس ومحار وبغل فلو كان احتمال لفظ لالثنني كاحتماله ملا زاد مل يكن 

  ع معىن هلذا التفريق يف الوض
وأيضا هو أنه يصح أن يستثىن من ألفاظ اجلمع كل واحد من اجلنس فتقول رأيت الناس إال زيدا وإال عمرا ولو مل 

يقتض اللفظ مجيع اجلنس مل يصح االستثناء ألن االستثناء خيرج من اللفظ ما لواله لدخل فيه وهلذا ال يصح أن 
  تستثىن البهائم من الناس حني مل يدخل يف اللفظ 

  فإن قيل إمنا حسن االستثناء لصالح اللفظ لكل واحد من اجلنس 
قيل هذا ال يصح ألن االستثناء ال خيرج إال ما اقتضاه اللفظ فإنه مأخوذ من قوهلم ثنيت عنان الدابة إذ صرفته وقيل 

ه عنه يف قول إنه يسمى بذلك ألنه تثنية اخلرب بعد اخلرب وأيهما كان اقتضى دخول املستثىن يف اللفظ حني نصرف
  بعضهم وثىن اخلرب بعد اخلرب يف قول البعض 

وألنه لو كان حسن االستثناء جلواز أن يكون دخال يف اللفظ لوجب أن يصح من النكرات كما يصح من املعارف 
  املقتضية للجنس فلما مل حيسن ذلك يف النكرات دل على بطالن ما ذكروه 

  ن جييب بكل واحد من وأيضا هو أنه إذا قال لرجل من عندك حسن أ

جنس العقالء ولو مل يكن اللفظ عاما يف اجلنس ملا صار جميبا بكل واحد من اجلنس جلواز أن يكون املسؤول عنه 
  غري الذي أجاب به 

  فإن قيل إمنا حسن أن جييب بكل واحد من اجلنس ألن اللفظ يصلح لكل واحد منهم 
يصح اجلواب حىت يعلم مراد السائل ويدل عليه أنه لو قال من  قيل اللفظ يصلح ملن أجاب به ولغريه فيجب أن ال

دخل الدار فله درهم أو من رد عبدي اآلبق فله درهم استحق كل من وجد ذلك منه العطاء فدل على أن اللفظ 
  يقتضي الكل 

جب أن يكون وضع وأيضا هو أن العموم مما تدعو احلاجة إىل العبارة عنه وتعم البلوى به يف مصاحل الدين والدنيا في
  له لفظ يدل عليه كما وضعوا لسائر ما دعت احلاجة إىل العبارة عنه من األعيان وغريها 

  فإن قيل فقد وضع له ما يدل عليه وهو التأكيد 
قيل إذا سلمتم أن ألفاظ التأكيد تدل على العموم فقد سلمتم املسألة ألن التأكيد ال يدل إال على ما يدل عليه 

  يد إال ما أفاده فإذا كان لفظ التأكيد يقتضي العموم دل على أن املؤكد اقتضاه املؤكد وال يف
  فإن قيل نعلم العموم باألحوال والعادات فيستغين هبا عن لفظ يوضع له 

قيل هذا ال يصح ألن هذا خيتص مبن بيننا وبينه عادة يف اخلطاب فأما من جهة اهللا تعاىل فال ميكن معرفة العموم إذ ال 
بيننا وبينه وكذلك ال ميكن معرفة ذلك فيما ينقل إلينا من األخبار ألهنا ال تنقل مع أحواهلا وال عادة بيننا وبني عادة 

  املتكلم فيما ينقل إلينا 
فإن قيل هذا يبطل بالطعوم والروائح فإن احلاجة ماسة إىل متييزها والعبارة عنها مث مل يضعوا لكل واحد منها عبارة 

  تدل عليه 
  د وضعوا لذلك ما يدل عليه وهو اإلضافة فقالوا طعم الشهد قيل ق



  وطعم السفرجل وطعم اخلبز وطعم املاء وحالوة السكر وحالوة العسل ورائحة املسك ورائحة الكافور وغري ذلك 
واألمر فأما من فرق بني األخبار وبني األمر والنهي فال وجه لقوله ألن ما وضع للعموم يف اللفظ مل خيتلف فيه اخلرب 

  والنهي 
أال ترى أنه ال فرق بني أن يقول من دخل الدار فأكرمه وبني أن يقول من دخل الدار أكرمته وإن كان أحدمها أمرا 

  واآلخر خربا فدل على فساد ما قالوه 
  واحتجوا بأنه ال خيلو إثبات صيغة العموم من أن يكون بالعقل أو بالنقل 

  ال له يف إثبات اللغات وال جيوز إثباهتا بالعقل ألنه ال جم
وال جيوز أن يكون بالنقل ألن النقل تواتر وآحاد وال تواتر فيه ألنه لو كان لعلمناه كما علمتم واآلحاد ال يقبل يف 

  مسائل األصول فبطل إثباهتا 
بالعقل قلنا هذا ينقلب عليكم يف إثبات االشتراك بني اخلصوص والعموم يف هذه األلفاظ فإنه ال خيلو من أن يكون 

وال جمال له فيه أو بالنقل والنقل تواتر وآحاد وال تواتر فيه ألنه لو كان لعلمناه كما علمتم واآلحاد ال يقبل يف 
  إثبات اللغة 

  وعلى أنا قد بينا ذلك بطرق من جهة النقل جتري جمرى التواتر وقد بيناها فأغىن عن اإلعادة 
عض وترد واملراد هبا الكل فلم يكن محلها على أحدمها بأوىل من اآلخر قالوا وألن هذه األلفاظ ترد واملراد هبا الب

  فوجب التوقف فيها كما تقول يف األمساء املشتركة من اللون والعني وغريها 
  قلنا ال مينع أن يستعمل اللفظ فيهما مث هو حقيقة يف أحدمها دون اآلخر 

عروفة مث هو حقيقة يف البهيمة وكذلك البحر يستعمل يف كاحلمار يستعمل يف الرجل البليد ويستعمل يف البهيمة امل
  الرجل اجلواد ويف املاء اجملتمع الكثري مث هو حقيقة يف املاء اجملتمع 

  قالوا وألن هذه األلفاظ ال تستعمل يف أكثر املواضع إال يف البعض دون الكل 
التجار واملراد يف ذلك كله البعض ولو كان أال ترى أنه يقال أغلق الناس وفتح الناس وافتقر الناس ومجع السلطان 

  اللفظ حقيقة يف العموم لكان أكثر كالم الناس جمازا 
  قلنا جيوز أن يكون اللفظ حقيقة يف معىن مث يستعمل يف غريه 

أال ترى أن الغائط حقيقة يف املوضع املطمئن من األرض مث يستعمل أكثر يف اخلارج من اإلنسان وكذلك الشجاع 
  احلية مث أكثر ما يستعمل يف الرجل البطل فبطل ما قالوه حقيقة يف 

قالوا وألنه لو كان اللفظ حقيقة يف اجلنس ملا حسن فيه االستفهام فتقول أردت به الكل كما ال حيسن يف األعداد 
  كالعشرة وغريها 

  قلنا حسن االستفهام ال يدل على أن اللفظ ليس حبقيقة يف شيء بعينه 
ل رأيت حبرا حسن فيه االستفهام بأن تقول رأيت ماء كثريا أو رجال جوادا مث هو حقيقة يف املاء أال ترى أنه إذا قا

الكثري وكذلك إذا قال أعط فالنا مائة ألف حسن أن يستفهم فيقول مائة ألف درهم وال يدل على أن ذلك ليس 
  حبقيقة فيه 

  أن يستفهم ليزول االحتمال  وألنه إمنا حسن االستفهام ألن اللفظ حيتمل العموم وغريه فجاز
قالوا وألنه لو كانت هذه األلفاظ حقيقة يف اجلنس لوجب إذا دل الدليل على أنه أراد به البعض أن يصري جمازا ألنه 

  يستعمل يف غري ما وضع له 



ا فيه وأما لفظ قلنا اجملاز ما جتوز به عما وضع له كاحلمار حقيقة يف البهيمة مث يتجوز به يف الرجل البليد فيكون جماز
العموم فما جتوز به عما وضع له وإمنا محل على بعض ما يقتضيه فلم يصر جمازا فيما تبقى كما لو قال علي عشرة 

  إال مخسة 
قالوا وألنه لو كان اللفظ يقتضي استغراق اجلنس لوجب أن يكون ختصيص بعضه يوجب كذب املتكلم به كما إذا 

  ة عد كاذبا قال رأيت عشرة مث بان أنه رأى مخس
  قلنا هذا يبطل به إذا قال أقبل عشرة أنفس مث خص بعضهم فإن اللفظ تناول العشرة مث ختصيصه ال يوجب الكذب 

وألن على قول من قال من أصحابنا تأخري البيان عن وقت اخلطاب ال جيوز له ألنه يؤدي إىل الكذب ألنه يكون 
وعلى قول من أجاز تأخري البيان ال يلزم ألن الصدق والكذب إمنا مقارنا للفظ فيصري كاالستثناء مع املستثىن منه 

هو يف األخبار وعلى قول أصحابنا ال جيوز ختصيص األخبار وإمنا جيوز ختصيص األمر والنهي والصدق والكذب ال 
يدخالن يف ذلك فإذا خص شيء منه كان نسخا له ومن أصحابنا من أجاز ختصيص األخبار فعلى هذا أيضا ال 

ي إىل الكذب ألم كالم صاحب الشرع وإن تأخر بعضه عن بعض كاالستثناء مع املستثىن منه فال يؤدي إىل ما يؤد
ذكروه وهلذا يطلق األمر يف الشرع مث يرد ما يسقطه وهو النسخ وال يعد ذلك بداء ولو كان يف غري ألفاظ صاحب 

  الشرع أو ورد مثل هذا عد بداء 
موضوعا للعموم ملا جاز ختصيصه من الكتاب بالسنة والقياس ألنه إسقاط ما ثبت قالوا وألنه لو كان هذا اللفظ 

  بالقرآن وذلك ال جيوز بالسنة والقياس كما ال جيوز النسخ هبما 

  قلنا النسخ إسقاط اللفظ فلم جيز إال مبثله أو مبا هو أقوى منه والتخصيص بيان حكم اللفظ فجاز مبا دونه 
يقتضي اجلنس لكان ال يوجد إال وهو يقتضيه كما أن العلة ملا كانت مقتضية للحكم مل قالوا وألنه لو كان اللفظ 

  جيز وجودها إال وهي مقتضية له 
قلنا هذا الدليل إمنا يصح لو مل جيز استعمال اللفظ يف غري ما وضع له فأما إذا جاز استعمال اللفظ يف غري ما وضع 

  ليال على أن الصيغة غري موضوعة للعموم له مل يكن وجود الصيغة غري مقتضية للعموم د
وألنه لو جاز أن يقال هذا لوجب أن يقال إن احلمار ليس مبوضوع للبهيمة املخصوصة ألنه قد يستعمل يف غري 

البهيمة وهو الرجل البليد ويف إمجاعنا على فساد هذا دليل على بطالن ما ذكروه على أن اللفظ املقتضي لالستغراق 
دة عن القرينة وذلك ال جيوز أن يوجد إال وهي تقتضي اجلنس كما ال جيوز أن توجد العلة أال وهي هو الصيغة اجملر

تقتضي احلكم فأما ما اقترن به قرينة التخصيص فغري مقتضية للجنس فهي مبنزلة وجود العلة جيوز وجوده غري 
  مقتض للحكم 

أقل اجلمع فحملنا اللفظ عليه وما زاد مشكوك فيه واحتج من محل اللفظ على الثالثة ووقف فيما زاد بأن الثالثة 
  فال حيمل اللفظ عليه من غري دليل 

اجلواب أن قوهلم إن الثالثة أقل اجلمع مسلم وأن ما زاد عليه مشكوك فيه دعوى حتتاج إىل دليل على أن الذي 
وملا زاد عليه ال خيتص  اقتضى محل اللفظ على الثالثة يقتضي محله على ما زاد وذلك أن اللفظ موضوع للثالثة

  ببعض األعداد دون بعض فوجب محله على اجلميع 
وألنه لو جاز أن يقتصر على ثالثة ألنه متيقن لوجب أن يقال يف أمساء األعداد كالعشرات واملائني إهنا حتمل على 

  ثالثة ألهنا متيقنة ويتوقف يف الزيادة وهذا ال يقوله أحد فبطل ما قالوه 



  كان لفظ اجلمع يقتضي العموم لوجب إذا قال لفالن علي دراهم أن ال يقبل منه ثالثة قالوا وألنه لو 
اجلواب أن قوله لفالن علي دراهم نكرة ومثل هذا ال يقتضي عندنا اجلنس وإمنا الذي يقتضي اجلنس إذا تعرف 

  باأللف والالم 
لم بطريق العرف والعادة أنه ال جيوز أن على أنا مل حنمل ذلك على اجلنس يف اإلقرار بدليل دل عليه وهو أنه يع

يكون مراده جنس الدراهم إذ ال جيوز أن يكون قد أتلف عليه كل درهم يف األرض واستقرض ذلك منه فلم حيمل 
على العموم لداللة العرف وليس إذا مل حيمل اللفظ على مقتضاه لداللة اقترنت به مل حيمل على مقتضاه فيما مل 

قيل إن اإلقرار إمنا مل حيمل على اجلنس ألنه قام عليه دليل أنه مل يرد به اجلنس وهو التمييز تقترن به داللة وقد 
فوزانه يف مسألتنا أن يرد له لفظ العموم مث نقول الداللة على اخلصوص فيحمل عليه وهاهنا جترد اللفظ عن الداللة 

  دعي من قليل وكثري فهو كما لو أقر بالدراهم ومل حيلف فيحمل اللفظ على ما يدعيه امل

  ٢مسألة 

  االسم املفرد إذا دخل عليه األلف والالم فهو للجنس والطبقة 
  ومن أصحابنا من قال هو للعهد وهو قول أيب حيىي احلباين 

لنا أن األلف والالم ال يدخل على االسم إال للجنس وهلذا قال اهللا تعاىل قتل اإلنسان ما أكفره وقال خلق اإلنسان 
ها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال وقال تعاىل كال إن اإلنسان ليطغى وأراد يف هذا كله اجلنس ويقال ضعيفا ومحل

  أهلك الناس الدينار والدرهم وملك الشاء والبعري ويراد به اجلنس فدل على أنه موضوع له 
لذين آمنوا وعملوا وألنه حيسن فيه االستثناء بلفظ اجلمع كما قال تعاىل والعصر إن اإلنسان لفي خسر إال ا

  الصاحلات فاقتضى اجلنس كأمساء اجلموع 
وألنه لو دخل األلف والالم على أمساء اجلموع كاملسلمني واملشركني اقتضى اجلنس فكذلك إذا دخل على االسم 

  املفرد 
اللفظ وألنه لو كان يقتضي العهد لوجب أن ال يصح االبتداء به حىت يتقدم بني املخاطب واملخاطب معهود يرجع 

إليه وملا رأينا ذلك مستعمال يف خطاب اهللا تعاىل وليس بيننا وبينه عهد متقدم يرجع اللفظ إليه دل على أنه ال 
  يقتضي املعهود 

  وألن األلف والالم يدخالن للتعريف وليس هاهنا معرفة حيمل اللفظ عليه غري اجلنس فوجب أن حيمل عليه 
ال للعهد وهلذا قال اهللا عز و جل كما أرسلنا إىل فرعون رسوال فعصى واحتجوا بأن األلف والالم ال يدخالن إ

فرعون الرسول وأراد به العهد وقال عز و جل فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وأراد به العهد وهلذا قال 
لسوق ابن عباس رضي اهللا عنه ولن يغلب عسر واحد يسرين أبدا وتقول دخلت السوق فرأيت رجال مث عدت إىل ا

  فرأيت الرجل وتريد به العهد فدل على أن مقتضاه العهد 
قلنا إمنا محلناه فيما ذكروه على العهد ألنه قد تقدمه نكرة فرجع التعريف إليها وليس كذلك هاهنا فإنه مل تتقدمه 

غري نكرة فحمل على تعريف اجلنس ألن األلف والالم يدخالن للتعريف وليس هاهنا معرفة حيمل اللفظ عليها 
  اجلنس فوجب أن حيمل عليه 

قالوا وألن األلف والالم ال تفيد أكثر من تعريف النكرة فإذا كانت النكرة من االسم املفرد ال تقتضي إال واحدا 



  من اجلنس فإذا دخلت عليه األلف والالم وجب أن ال تقتضي إال واحدا من اجلنس 
تفيد أكثر من تعريف النكرة مث إذا دخلت على اسم اجلمع قلنا هذا يبطل به إذا دخلت على اسم اجلمع فإهنا ال 

اقتضت اجلنس وعلى أنه إمنا يقتضي تعريف النكرة إذا تقدمه نكرة فأما إذا مل يتقدمه نكرة اقتضى تعريف اجلنس 
  وهاهنا مل يتقدمه نكرة فوجب أن يكون تعريفا للجنس 

  ٣مسألة 

  العموم  أمساء اجلموع إذا جتردت عن األلف والالم مل تقض
  ومن أصحابنا من قال تقتضي العموم وهو قول اجلبائي 

  لنا أنه نكرة يف اإلثبات فلم يقتض العموم كاالسم املفرد 
وألنه لو كان مقتضيا للجنس كله ملا كان يسمى نكرة ألن اجلنس كله معروف وهلذا ال يسمى نكرة إذا دخله 

  األلف والالم 
أعط رجاال ما فلو كان موضوعا للجنس ملا صح فيه التأكيد ب ما كما ال  وأيضا هو أنه يصح تأكيد ب ما فتقول

  جيوز يف العرف باأللف والالم 
  واحتجوا بأنه يصح استثناء كل واحد من اجلنسني من هذا اللفظ فدل على أنه يقتضي اجلنس 

والالم فإذا قال كلم رجاال واجلواب هو أنا ال نسلم فإن االستثناء ال يصح من أمساء اجلموع إذا جتردت عن األلف 
  إال زيدا فهو جماز 

  ٤مسألة 

إذا ورد لفظ من ألفاظ العموم مل جيز اعتقاد عمومه حىت ينظر يف األصول فإن مل جيد ما خيصه اعتقد عمومه يف قول 
  أيب العباس 

  وقال أبو بكر الصرييف يعتقد يف احلال عمومه 
الصيغة عما خيصها ألهنا إذا وردت ومل تتجرد عن دليل التخصيص  لنا هو أن الذي يقتضي اعتقاد العموم جترد هذه

مل تقتض العموم وال نعلم جتردها عما خيصها إال بالنظر والبحث فلم جيز اعتقاد عمومها قبل النظر والبحث يدل 
  هاهنا عليه أن الشهادة ملا كانت بينة عند التجرد عن الفسق مل حيكم بكوهنا بينة قبل البحث عن حاهلا فكذلك 

احتجوا بأن اللفظ موضوع للجنس والطبقة فوجب اعتقاد موجبه قبل النظر كأمساء احلقائق ملا كانت موضوعة ملا 
  وضعت له من األعيان وجب اعتقاد موجبها يف احلال كذلك هاهنا 

أمساء قلنا اللفظ موضوع للجنس إذا جترد عما خيصه وهذا غري معلوم قبل البحث فال يصح هذا اإلطالق وأما 
احلقائق فيحتمل أن يقال إهنا ال حتمل على مسمياهتا قبل البحث وإن سلمنا فالفرق بينهما هو أن احلقائق إذا 

استعملت يف غريها صارت جمازا فلم جيز ترك احلقيقة إىل اجملاز من غري دليل وليس كذلك لفظ العموم فإنه إذا محل 
  على اخلصوص مل يصر جمازا فوجب التوقف فيه 



وا وألن هذا القول يؤدي إىل التوقف أبدا ألنه إذا نظر فخفى عليه دليل التخصيص جوز أن يلحق يف النظر الثاين قال
  ما خفى عليه يف األول ويلحق يف النظر الثالث ما خفى عليه يف الثاين فيجب التوقف فيه أبدا وهذا ال جيوز 

أن يلحق بالنظر الثاين ما خفى عليه يف األول ويلحق  قلنا هذا يبطل بطلب النص يف احلادثة فإنه جيب وإن جوزنا
بالثالث ما خفي عليه يف الثاين ويبطل أيضا بالسؤال عن حال الشهود فإنه جيب عليه وإن كان جيوز أن يظهر له يف 

  السؤال الثاين ما خفي عليه يف األول ويف السؤال الثالث ما خفي عليه يف الثاين 
  لفظ ال خيلو من اعتقاده وال ميكنه أن يعتقد اخلصوص فوجب أن يعتقد العموم قالوا وألنه يف حال مساع ال

  قلنا يعتقد أنه عام إذا جترد عما خيصه وال يقطع فيه بالعموم وال باخلصوص 
قالوا وألن اللفظ خمصوص يف األعيان واألزمان مث جيب محله على العموم يف مجيع األزمان وإن جاز أن يكون 

  زمان فكذلك جيب محله على العموم يف األعيان وإن جاز أن يكون خمصوصا يف بعض األعيان منسوخا يف بعض األ
قلنا النسخ إمنا يرد بعد اللفظ فال جيب التوقف ألجله كما إذا عرف عدالة الشهود مل جيب التوقف ملا يرد عليهم 

ما عليه فوجب التوقف ألجله من الفسق وليس كذلك يف التخصيص فإنه قد يكون مقارنا للعموم وقد يكون متقد
  كما جيب يف حال الشهود قبل الكشف عن حاهلم 

  قالوا وألن هذا يؤدي إىل الوقف يف العموم وقد أنكرمت ذلك على أهل التوقف 
قلنا هذا خمالف لوقف أهل الوقف وذلك أنا إذا مل جند يف األصول ما يوجب التخصيص محلناه على العموم وأهل 

  ما يوجب التخصيص وقفوا أبدا حىت جيدوا دليال على املراد فبان الفرق بني القولني  الوقف إذا مل جيدوا

  ٥مسألة 

  العموم إذا خص مل يصر جمازا فيما بقي 
  وقالت املعتزلة يصري جمازا سواء خص بلفظ متصل أو بلفظ منفصل وهو قول عيسى بن أبان 

  وقال أبو احلسن الكرخي إن خص بلفظ متصل مل يصر جمازا 

  وإن خص بلفظ منفصل صار جمازا 
لنا هو أن األصل يف االستعمال احلقيقة وقد وجد االستثناء والشرط والغاية يف االستعمال أكثر من أن يعد وحيصى 

  فدل على أن ذلك حقيقة 
تزيد  وألن فوائد اللفظ ختتلف مبا يدخل عليها من الزيادة والنقصان أال ترى أنك تقول زيد يف الدار فيكون خربا مث

فيه ألف االستفهام فتقول أزيد يف الدار فيصري استخبارا فلو قلنا إن ما اتصل باللفظ من الشروط واالستثناء جيعل 
الكالم جمازا فيما بقي لوجب أن يكون قوله أزيد يف الدار حجازا يف االستفهام ألنه لو سقط منه ألف االستفهام 

  وائد األلفاظ لكان حقيقة يف اخلرب ويف ركوب هذا إبطال لف
وألن الكالم إمنا يكون جمازا إذا عرف أنه حقيقة يف شيء مث استعمل يف غريه كاحلمار حقيقة يف البهيمة املعروفة مث 
يستعمل يف الرجل البليد فيكون جمازا والعموم مع االستثناء ما استعمل يف غري هذا الوضع على سبيل احلقيقة فال 

  ع جيوز أن جيعل جمازا يف هذا الوض

والدليل على من فرق بني اللفظ املتصل واملنفصل هو أن للمتصل لفظا يقتضي ختصيص العموم فلم يصريه جمازا يف 
  الباقي دليله الشرط واالستثناء 



ويدل عليه هو أن اللفظ اقتضى استغراق اجلنس أمجع فإذا دل الدليل على أن بعض اجلنس غري مراد بقي الباقي 
  ن يكون حقيقة فيه على مقتضى اللفظ فوجب أ

واحتجوا بأن اللفظ موضوع الستغراق اجلنس فإذا خص صار مستعمال يف غري ما وضع له فصار جمازا كاستعمال 
  األسد يف الرجل الشجاع واحلمار يف الرجل البليد 

وقد قلنا هذا يبطل به إذا قيده بالشرط والغاية أو خصه باالستثناء على قول من سلم ذلك فإنه موضوع للجنس 
  استعمل االستثناء يف غري ما وضع له مث مل يصر جمازا 

  فإن قيل هو مع االستثناء موضوع للخصوص ال للعموم فما استعمل إال فيما وضع له 
  قيل وكذلك عندنا لفظ العموم مع داللة التخصيص موضوع للخصوص فما استعمل إال فيما وضع له 

لرجل الشجاع واحلمار يف الرجل البليد فإن األسد مل يوضع للرجل وخيالف هذا ما ذكروه من استعمال األسد يف ا
الشجاع وال احلمار للرجل البليد يف اللغة فإذا استعمل يف ذلك علمنا أنه جماز وليس كذلك لفظ العموم فإنه 
فيما متناول لكل واحد من اجلنس فإذا استعمل يف اخلصوص فقد استعمل فيما يقتضيه اللفظ يدل عليه أن القرينة 

  ذكروه تبني ما أريد باللفظ والقرينة فيما اختلفنا فيه تبني ما ال يراد باللفظ فبقي الباقي على مقتضى اللفظ 

  ٦مسألة 

  جيوز ختصيص أمساء اجلموع إىل أن يبقى واحد من قول أكثر أصحابنا 
  وقال أبو بكر القفال جيوز ختصيصها إىل أن يبقى ثالثة وال جيوز أكثر من ذلك 

  أنه لفظ من ألفاظ العموم فجاز ختصيصه إىل أن يبقى أقل من ثالثة لنا 
  دليله من وما وألن ما جاز ختصيص العموم به إىل الثالثة جاز التخصيص به إىل الواحد دليله االستثناء 

   واحتجوا بأن اسم اجلمع ال يستعمل فيما دون الثالثة فاحلمل عليه إسقاط له فلم يصح إال مبا يصح به الشرط
قلنا ال نسلم فإنه جيوز أن يستعمل لفظ اجلمع فيما دون الثالثة وهلذا قال اهللا تعاىل الذين قال هلم الناس إن الناس 

  قد مجعوا لكم وأراد به نعيما وقال تعاىل أولئك مربؤون مما يقولون وأراد به عائشة رضي اهللا عنها وحدها 
  وز وإن كان اللفظ ال يستعمل إال فيما دونه وعلى أن هذا يفسد به إذا خصه باالستثناء فإنه جي

  ٧مسألة 

  أقل اجلمع ثالثة 
  ومن أصحابنا من قال اثنان وهو مذهب ابن داود 

  ونفطويه والقاضي أيب بكر األشعري 
لنا ما روى أن ابن عباس احتج على عثمان رضي اهللا عنهما يف أن األخوين ال حيجبان األم من الثلث إىل السدس 

 وإن كان له إخوة فألمه السدس قال وليس األخوان إخوة يف لسان قومك فقال له عثمان رضي اهللا عنه بقوله تعاىل
  ال أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى يف األمصار 



  فلو مل يكن ذلك مقتضى اللفظ ملا صح احتجاجه وملا أقره عليه عثمان ومها من فصحاء العرب وأرباب اللسان 
  قيل فقد روي عن زيد بن ثابت أنه قال األخوان أخوة فصار خمالفا له  فإن

قلنا املراد بتلك أهنما كاألخوة يف احلجب والذي يدل عليه أن أحدا ال يقول إن لفظ التثنية يتناول اجلمع حقيقة 
  وإمنا اختلفوا يف لفظ اجلمع هل يتناول االثنني حقيقة 

واحد واالثنني واجلمع فقالوا رجل ورجالن ورجال ولو كان االثنان مجعا لكان وأيضا هو أن أهل اللغة فرقوا بني ال
  لفظ التثنية مساويا ملا زاد عليه كما كان لفظ الثالثة مساويا ملا زاد عليه 

فإن قيل ال ميتنع أن يكون للتثنية أمساء ختصها ويكون اسم اجلمع أيضا متناوال هلا كاألسد له اسم خيصه ومع ذلك 
  بع حقيقة فيه اسم الس

قيل السبع واألسد مل يوضع للتمييز بني شيئني وإمنا جعل أحدمها امسا للجنس واآلخر امسا للنوع وليس كذلك لفظ 
التثنية واجلمع فإهنما وضعا لنوعني خمتلفني من العدد على وجه التمييز بينهما فدل على أن كل واحد منهما خيتص 

  جلنسني من احليوان كان كل واحد منهما امسا ملا وضع له خاصة مبا مييز به كاألسد واحلمار ملا وضع 
وألنه لو كان اسم اجلمع حقيقة يف االثنني لكان ال يصح نفيه ألن احلقائق ال يصح نفيها عن مسمياهتا وملا جاز أن 

  يقول ما رأيت رجاال وإمنا رأيت رجلني دل على أن حقيقته ما ذكرناه 
ه إذا قال لفالن علي دراهم لزمه ثالثة ولو كان أقل اجلمع اثنني ملا لزمه أكثر من وألنه ال خالف بني أصحابنا أن

  اثنني 
واحتجوا بقوله تعاىل وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا حلكمهم شاهدين فرد 

ى داود ففزع منهم قالوا ال ختف الكناية إىل االثنني بلفظ اجلمع وبقوله تعاىل إذ تسوروا احملراب إذ دخلوا عل
  خصمان بغى بعضنا على بعض فاستعمل يف االثنني لفظ اجلمع 

قلنا أما اآلية األوىل فقد قيل إن املراد هبا حكم األنبياء عليهم السالم وهو مجاعة كثرية وقيل املراد هبا داود 
  الكناية إليهم بلفظ اجلمع وسليمان واحملكوم له ألن ذكر احلاكم يقتضي ذكر احملكوم له فلهذا رد 

وأما اآلية الثانية فال حجة فيها ألن اخلصم يقع على الواحد واجلماعة وهلذا قال اهللا تعاىل هذان خصمان اختصموا 
  يف رهبم فجعل أحدهم املؤمنني واآلخر الكفار 

  م السالم وألنه جيوز أن يكون مع جربيل عليه السالم وميكال عليه السالم مجاعة من املالئكة عليه
  واحتجوا بقول النيب عليه السالم االثنان فما فوقهم مجاعة 

واجلواب أن هذا دليل لنا فإنه لو كان االثنان مجعا حقيقة ملا احتاج إىل البيان ألهنم يعرفون من اللغة ما يعرفه وإن 
اللغة فيجب أن حيمل اخلرب  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم أفصح العرب وملا بني دل على أن االثنني ليس جبمع يف

  على أنه قصد بيان حكم شرعي وأن االثنني يف حكم اجلماعة يف الصالة 
  قالوا وألن اجلمع إمنا مسي مجعا ملا فيه من مجع اآلحاد وذلك يوجد يف االثنني فوجب أن يكون مجعا 

بل خيتص بشيء خمصوص قلنا وجيوز أن يكون اشتقاقه من ذلك مث ال يسمى به كل ما وجد فيه هذا املعىن 
كالقارورة مسيت بذلك ألهنا يستقر فيها الشيء مث خيتص ذلك بظرف خمصوص وإن كان هذا املعىن يوجد يف غريه 
وكذلك مسيت الدابة ألهنا تدب على وجه األرض مث خيتص ذلك ببهيمة خمصوصة وإن كان املعىن يوجد يف غريها 

  فكذلك هاهنا 



  أنفسهما فيقوالن فعلنا كما خيرب الثالثة فيقولون فعلنا فدل على أن اجلمع فيهما واحد قالوا وألن االثنني خيربان عن 
قلنا هذا يعارضه أهنم فرقوا بينهما يف فعل الغائب واملواجهة فقالوا يف الغائب ضربا يف االثنني وضربوا يف الثالثة ويف 

  مبا ذكروه إال ولنا أن نتعلق مبا ذكرناه  املواجهة ضربتما يف االثنني وضربتم للجماعة وليس هلم أن يتعلقوا
وألنه ال ميتنع أن يكون لفظهما يف اإلخبار عن أنفسهما واحدا يكون لفظهما يف اجلمع خيتلف أال ترى أن املذكر 

  واملؤنث يف اإلخبار عن أنفسهما سواء مث لفظهما يف اجلمع خيتلف فكذلك ههنا 

  ٨مسألة 

  حد جيوز ختصيص عموم القرآن خبرب الوا
  وقال بعض املتكلمني ال جيوز 

  وقال عيسى ابن أبان ما خص بدليل جاز ختصيصه بأخبار 

  اآلحاد وإن مل خيص مل جيز ختصيصه بأخبار اآلحاد 
لنا هو أن املسلمني أمجعوا على ختصيص آية املواريث بقوله عليه السالم ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم 

وا ما طاب لكم من النساء بقوله صلى اهللا عليه و سلم ال تنكح املرأة على عمتها وال وعلى ختصيص قوله فانكح
  على خالتها 

واحتج أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه على فاطمة رضي اهللا عنها بقوله صلى اهللا عليه و سلم إنا معشر األنبياء ال 
  دل على جواز ذلك نورث ما تركناه صدقة وهذا ختصيص لعموم من القرآن جبرب الواحد ف

  فإن قيل فقد رد عمر رضي اهللا عنه حديث فاطمة بنت قيس أن 

النيب صلى اهللا عليه و سلم مل جيعل هلا نفقة وال سكىن ملا خالف قوله اهللا تعاىل أسكنوهن من حيث سكنتم من 
  وجدكم وقال ال ندع قول كتاب اهللا بقول امرأة 

ل امرأة ال ندري صدقت أم كذبت وكالمنا فيما صح من األخبار وسكنت قيل إمنا رد خربها ألهنا اهتمها وهلذا قا
  نفس اجملتهد إليه 

  وألهنما دليالن أحدمها أخص من اآلخر فقدم اخلاص منهما على العام كما لو كانا من الكتاب والسنة 
   وألن يف هذا مجعا بني دليلني فكان أوىل من إسقاط أحدمها كما لو كانا من الكتاب أو السنة

وألن خصوص القرآن أو السنة إمنا قدم على عمومهما ألنه يتناول احلكم خبصوصه على وجه ال حيتمل غري ما 
تناوله وعمومهما يتناول احلكم بعمومه على وجه حيتمل أن يكون املراد به غري ما تناوله اخلصوص وهذا املعىن 

  موجود يف خصوص السنة وعموم القرآن فوجب أن يقدم عليه 
وا بأن الكتاب مقطوع به وخرب الواحد غري مقطوع به فال جيوز ترك املقطوع به بغريه كاإلمجاع ال يترك خبرب واحتج
  الواحد 

قلنا خرب الواحد وإن كان من طريق الظن إال أن وجوب العمل به معلوم بدليل مقطوع به فكان حكمه وحكم ما 
  قطع بصحته واحد 

ما فأما مقتضاه من العموم فغري مقطوع به ألنه حيتمل أن يراد به غري ما تناوله وألن الكتاب إمنا يقطع بورود لفظه عا



خصوص السنة واخلاص ال حيتمل غري ما تناوله فوجب أن يقدم عليه يبني صحة هذا هو أنه لو قطع بعمومه لقطع 
اإلمجاع ال إمجال  على كذب اخلرب وهذا ال يقوله أحد وخيالف ما ذكروه من اإلمجاع إذا عارضه خرب الواحد فإن

فيما تناوله وخرب الواحد حيتمل أن يكون منسوخا فقدمنا اإلمجاع عليه وهاهنا عموم القرآن حمتمل ملا يقتضيه 
  وخصوص السنة غري حمتمل فقدم خصوص السنة 

  قالوا وألنه إسقاط بعض ما يقتضيه عموم القرآن بالسنة فلم جيز كالنسخ 
  م جيز إال مبثله أو مبا هو أقوى منه والتخصيص بيان ما أريد باللفظ فجاز مبا دونه قلنا النسخ إسقاط ملوجب اللفظ فل

واحتج عيسى بن أبان بأنه إذا دخله التخصيص صار جمازا فقيل خرب الواحد يف ختصيصه كما قبل يف بيان اجململ 
  وإذا مل يدخله التخصيص بقي على حقيقته فلم خيص خرب الواحد 

ماال يعقل املراد منه بنفسه والعموم وإن خص فمعناه معقول وامتثاله ممكن واللفظ متناول ملا  واجلواب هو أن اجململ
  يبقى بعد التخصيص فكان حكمه وحكم مامل خيص واحد 

  ٩مسألة 

  جيوز ختصيص عموم السنة بالكتاب 
  ومن الناس من قال ال جيوز 

  ل لنا قوله تعاىل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ومل يفص
  وألنه لفظ خاص عارض لفظا عاما فخصه دليله إذا كانا من الكتاب أو كانا من السنة 

وألن الكتاب مقطوع بطريقه والسنة غري مقطوع هبا فإذا جاز ختصيص الكتاب بالسنة فتخصيص السنة بالكتاب 
  أوىل 

  واحتجوا بقوله لتبني للناس ما نزل إليهم فجعل السنة بيانا للقرآن 
مول على ما يفتقر إىل البيان أو حنمله على أن املراد به اإلظهار يدلك عليه أنه علقه على مجيع القرآن قلنا هذا حم

  فالذي يفتقر إليه مجيع القرآن هو اإلظهار فأما التخصيص فال حيتاج إليه مجيعه 

  ١٠مسألة 

  جيوز ختصيص العموم بالقياس اخلفي 

   علي اجلبائي ومن أصحابنا من قال ال جيوز ذلك وهو قول أيب
  وقال أصحاب أيب حنيفة إن خص بغريه جاز التخصيص به 

  وإن مل خيص بغريه مل جيز 
لنا هو أنه دليل ينايف بعض ما مشله العموم بصرحيه فوجب أن خيص به كاللفظ اخلاص ويدل عليه هو أن العلة معىن 

  النطق فإذا كان النطق اخلاص خيص به العموم فكذلك معناه 
  رناه مجعا بني دليلني فكان أوىل من إسقاط أحدمها كاللفظ اخلاص مع النطق العام وألن ما ذك

وألن القياس اخلفي دليل فكان حكمه حكم اجللي من جنسه يف ختصيص العموم كخرب الواحد ملا كان دليال كان 



  حكمه حكم اجللي من جنسه وهو املتواتر 
  اد به يف التخصيص جاز أن يبتدأ به التخصيص كالنطق والدليل على أصحاب أيب حنيفة هو أن ما جاز أن ير

وألن التخصيص إمنا جاز بالقياس ألنه يتناول احلكم خبصوصه فقدم على العام وهذا موجود يف االبتداء فوجب أن 
  يقدم عليه 

اهللا صلى اهللا واحتجوا مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ملعاذ رضي اهللا عنه فإن مل جتد يف سنة رسول 
  عليه و سلم قال أجتهد رأيي ولو آلو فدل على أن القياس ال يعمل به مع السنة 

  قلنا القدر الذي خيرجه القياس من العموم ليس من السنة عندنا وألنه 

كما رتب القياس على السنة فقد رتب السنة على الكتاب مث ال خالف أن ختصيص الكتاب بالسنة جائز فكذلك 
  نة بالقياس ختصيص الس

قالوا وألنه إسقاط ملا تناوله العموم فال جيوز بالقياس كالنسخ ورمبا قالوا ختصيص األعيان أحد نوعي ختصيص 
  العموم فال جيوز بالقياس كتخصيص الزمان 

ز قلنا ال ميتنع أن ال جيوز به النسخ وجيوز به التخصيص أال ترى أن نسخ القرآن ال جيوز خبرب الواحد وختصيصه جائ
  وألن النسخ إسقاط موجب اللفظ والتخصيص مجع بينه وبني غريه فافترقا 

  قالوا وألنه ختصيص عموم بالقياس فلم جيز كما لو كان القياس بعلة مستنبطة من العموم 
ز قلنا هذا يبطل بالتخصيص بالقياس اجللي مث ال ميتنع أن ال جيوز مبا انتزع منه وجيوز مبا انتزع من غريه كما ال جيو

  التخصيص بنفسه وجيوز التخصيص بغريه من األلفاظ 
وألنه املطلوب هناك علة احلكم الذي اقتضاه العموم فإن اقتضت العلة التخصيص مل يكن ذلك علة احلكم ألنه 

  مسقط له وليس كذلك هاهنا ألن املطلوب علة حكم خمالف له فجاز أن خيص به 
  سقط الفرع أصله قالوا وألن القياس فرع النطق فال جيوز أن ي

  قلنا حنن إمنا خنص به عموما ليس بأصله فال يكون ذلك إسقاط أصل بفرع 
  قالوا وألن ما قدم عليه القياس اجللي يف احلكم ال خيص به العموم كاستصحاب احلال 

و دليل قلنا استصحاب احلال ليس بدليل وإمنا هو بقاء على حكم األصل إىل أن يرد الدليل عليه فال يترك له ما ه
وليس كذلك القياس فإنه دليل من جهة الشرع يستدعي احلكم بصرحيه فقدم على ما يقتضي احلكم بعمومه كخرب 

  الواحد 
قالوا وألن قياس الشبه خمتلف فيه بني القائلني بالقياس فال خيص به العموم كاخلرب املرسل ملا كان خمتلفا فيه بني 

   القائلني خبرب الواحد مل خيص به العموم
قلنا حنن إمنا نتكلم مع من قال بقياس الشبه ومن قال به وجعله دليال لزمه التخصيص به وإن كان يف الناس من ال 
يقول به أال ترى أن القياس اجللي ملا كان حجة عند القائلني بالقياس وجب ختصيص العموم به وإن كان خمتلفا فيه 

جيوز ختصيص العموم به وقياس الشبه حجة على املذهبني فجاز  وخيالف اخلرب املرسل فإن ذلك ليس حبجة عندنا فال
  ختصيص العموم به كالقياس اجللي 

  قالوا وألن القياس يقتضي الظن وعموم الكتاب يوجب العلم فال جيوز أن يعترض به عليه 
ما يوجبه العقل من قلنا يبطل بالقياس إذا ورد على براءة الذمة بالعقل فإنه يوجب الظن مث يعترض به عليه وإن كان 



  براءة الذمة مقطوع به 
  فإن قيل العقل يقتضي براءة الذمة بشرط وهو أن ال يرد مسع والعموم يقتضي احلكم على إطالقه 

قيل وكذا اللفظ العام يقتضي العموم ما مل يرد ما هو أقوى منه والقياس اخلاص أقوى منه يف تناول احلكم فقضى به 
  عليه 

  ن طريقه الظن واالجتهاد إال أن الدليل على وجوب العمل وألن القياس وإن كا

به مقطوع بصحته فقد صار كالعموم يف هذا الباب وزاد عليه بأنه يكشف عن املراد بالعموم ويتناول احلكم 
  خبصوصه فكان أوىل منه 

بالتخصيص ألهنا واحتج أصحاب أيب حنيفة بأنه إسقاط داللة اللفظ فلم جيز بالقياس كالنسخ وال تلزم الزيادة 
  ليست بإسقاط لداللة اللفظ ألن الداللة قد سقطت بغريه 

قلنا ال ميتنع أن ال جيوز النسخ وجيوز التخصيص أال ترى أن نسخ الكتاب ال جيوز خبرب الواحد وجيوز التخصيص به 
  وألن النسخ إسقاط اللفظ وهذا مجع بينه وبني غريه فافترقا 

  ١١مسألة 

  جيوز ختصيص األمر والنهي  جيوز ختصيص اخلرب كما
  ومن أصحابنا من قال ختصيص اخلرب ال جيوز 

لنا هو أنه جيوز أن يكون املراد بعض ما تناوله العموم كما جيوز ذلك يف األمر والنهي فإذا جاز التخصيص هناك 
  جاز ههنا 

  واحتجوا بأنه أحد نوعي التخصيص فلم جيز يف اخلرب كالنسخ 
قتضى اللفظ فلو دخل يف اخلرب صار كذبا والتخصيص ال يسقط مجيع ما اقتضاه وإمنا يبني قلنا النسخ يسقط مجيع م

  ما يراد به فافترقا 

  ١٢مسألة 

  إذا ورد العام على سبب خاص واللفظ مستقل بنفسه محل 

  على عمومه ومل يقتصر على سببه 
  الدقاق وقال مالك يقتصر على السبب وهو قول املزين وأيب ثور وأيب بكر القفال و

  لنا هو أن الدليل قول صاحب الشريعة فاعترب عمومه كما لو جترد عن السبب 

  وألن كل لفظ لو جترد عن سؤال خاص محل على عمومه فكذلك إذا تقدمه سؤال خاص 
 الدليل عليه إذا قالت املرأة لزوجها طلقين فقال كل امرأة يل طالق ويدل عليه هو أن احلكم يتعلق جبواب النيب عليه
السالم كما أن الطالق يتعلق بقول الزوج مث االعتبار بعموم كالم الزوج دون خصوص السؤال فكذلك جيب أن 

  يكون االعتبار بعموم كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم ال خبصوص السؤال 



ل وألنه لو كان السؤال عاما واجلواب خاصا اعترب خصوص اجلواب دون عموم السؤال فكذلك إذا كان السؤا
  خاصا واجلواب عاما وجب أن يعترب عموم اجلواب 

وألنه لو وقع السؤال عن جواز شيء فخرج اجلواب بإجيابه اعترب اجلواب فكذلك إذا كان السؤال خاصا واجلواب 
  عاما وجب أن يعترب عموم اجلواب 

  وألن قول السائل ليس حبجة فال جيوز أن خيص به عموم السنة كقول غريه 
العتبار خبصوص السؤال لوجب أن خيتص السائل باجلواب حىت ال يدخل غريه فيه وقد أمجع وألنه لو كان ا

املسلمون على عموم آية القذف وإن كانت نزلت يف شأن عائشة رضي اهللا عنها خاصة وعموم آية اللعان وإن 
ينه فدل على أنه ال كانت نزلت يف شان هالل بن أمية وامرأته وعموم آية الظهار وإن كانت نزلت يف شأن رجل بع

  اعتبار بالسبب 
واحتجوا بأن السؤال مع اجلواب كاجلملة الواحدة بدليل أن السؤال هو املقتضي للجواب وبدليل أن اجلواب إذا 
كان مبهما أحيل يف بيانه على السؤال فإذا ثبت أهنما كاجلملة الواحدة وجب أن يصري السؤال مقدرا يف اجلواب 

  فيخص احلكم 

سلم أهنما كاجلملة الواحدة بل مها مجلتان متفرقتان واستدالهلم عليه بأن اجلواب مقتضى السؤال ال يسلم قلنا ال ن
  فكيف يكون اجلواب مقتضى السؤال وهو أعم منه 

وإن سلمنا هلم فاجلواب عنه وإن كان مقتضاه فإنه جيوز أن يكون زائدا عليه فيجيب مبا هو أعم منه ورمبا اشتمل 
يقع السؤال عنه كما قال اهللا تعاىل وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش هبا  اجلواب عما مل

على غنمي ويل فيها مآرب أخرى فأجاب عما سئل وزاد كما قال عليه السالم وقد سئل عن ماء فقال هو الطهور 
  ماؤه احلل ميتته 

لبيان يبطل بالكتاب مع السنة فإنه جيوز أن حيال بأحدمها وقوهلم إنه جيوز أن يكون اجلواب حماال على السبب يف ا
على اآلخر يف البيان مث مها مجلتان خمتلفتان وعلى أن خالفنا يف جواب مستقل بنفسه غري مفتقر إىل السؤال يف البيان 

و املقتضي فال جيوز أن جيعل ذلك مع السؤال مجلة واحدة مث هذا يبطل مبا ذكرناه من مسألة الطالق فإن السؤال ه
  للطالق وجيوز أن يكون اجلواب حماال على السؤال يف البيان مث ال جيعل السؤال مع اجلواب كاجلملة الواحدة 

  قالوا وألنه جواب خرج على سؤال خاص فكان مقصورا عليه كما لو مل يستقل إال بالسبب 
هاهنا فإن اللفظ عام مما وقع عنه السؤال  قلنا املعىن هناك أن اللفظ مل يتناول غري ما وقع عنه السؤال وليس كذلك

  وغريه فحمل على عمومه 
  قالوا وملا ورد اخلطاب فيه على السبب دل على انه بيان حلكمه خاصا إذ لو كان بيانا لغريه لبينه قبل السؤال 

ميتته مث قلنا جيوز أن يرد السؤال عليه ويبني حكمه وحكم غريه كما سئل عن ماء البحر خاصة فبني حكمه وحكم 
  هذا يعارضه أنه لو كان بيانا حلكم السبب خاصة خلصه باجلواب وملا أطلق وعم دل على أنه قصد بيانه وبيان غريه 

  قالوا السبب هو الذي أثار احلكم فيعلق به كالعلة 
ن قلنا العلة مقتضية للحكم فوزاهنا من السبب أن يكون مقتضيا للحكم فيتعلق به احلكم وليس كذلك هاهنا أل

  السبب غري مقتض له ألنه ال جيوز أن يكون مقتضيا له وهو أعم منه فلم جيز تعليقه عليه 



  ١٣مسألة 

  ختصيص العموم بقول الراوي ومذهبه ال جيوز وال جيوز أيضا ترك شيء من الظواهر بقوله 
  وقال بعض أصحاب أيب حنيفة جيوز 

  ه كغريه لنا هو أن الراوي حمجوج باخلرب فال جيوز التخصيص بقول
وألن ختصيصه اخلرب جيوز أن يكون خبرب آخر وحيتمل أن يكون بضرب من الرأي اعتقد صحته وهو فاسد فال جيوز 

  ترك الظاهر بالشك 
  وألن هذا يؤدي إىل أن يصري قول الراوي حجة وخيرج قول النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يكون حجة وذلك حمال 

  يترك ما رواه إال وقد عرف من جهة الرسول عليه السالم ما يوجب التخصيص  واحتجوا بأن الظاهر أن الراوي ال
  قلنا الظاهر أنه مل خيصصه من جهة النقل والرواية ألنه لو كان معه نقل 

لذكره يف وقت من األوقات وعلى أنه حيتمل ما ذكروه وحيتمل أن يكون قد ذهب إىل رأي باطل واستدالل فاسد 
  فال جيوز ترك الظاهر 

  الوا وألنه ال خيلو إما أن يكون خصه خبرب أو قياس وبأيهما كان وجب املصري إليه ق
قلنا إمنا جيب ذلك إذا عرفنا املخصص فأما إذا مل نعلمه مل جيز ألنه جيوز أن يكون قد خصه بقياس فاسد وطريق باطل 

  فال جيوز ترك اخلرب 
سلم أو هنانا وغري ذلك من األلفاظ وجب أن تقبلوا قوله فيما  قالوا إذا قبلتم قوله أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  يوجب التخصيص 
قلنا هذه األلفاظ رواية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ونقل عنه فوزانه من مسألتنا أن ينقل إلينا عن النيب صلى اهللا 

  عليه و سلم ما يوجب ختصيصه فافترقنا 

  ١٤مسألة 

  العام على اخلاص  إذا تعارض لفظان خاص وعام بىن
وقال بعض املتكلمني ال يقضى على العام باخلاص بل يتعارض اخلاص وما قابله من العام وهو اختيار أيب بكر 

  األشعري وأيب بكر الدقاق 
لنا هو أنه دليل عام قابله دليل خاص وليس يف ختصيصه إبطال له فوجب ختصيصه به كخرب الواحد إذا ورد خمالفا 

  نه خيص بدليل العقل لدليل العقل فإ
وألن اخلاص أقوى من العام ألن اخلاص يتناول احلكم خبصوصه على وجه ال احتمال فيه والعام يتناول احلكم على 

  وجه حمتمل ألنه جيوز أن يكون املراد به غري ما تناوله اخلاص خبصوصه فوجب أن يقدم اخلاص عليه 
  نهما أوىل من إسقاط بعضها والتوقف فيها وألن األدلة إمنا وردت لالستعمال فكان اجلمع بي

وألن ما تفرق من ألفاظ صاحب الشرع مبنزلة اجملموع موضعا واحدا ولو مجع النيب عليه السالم بني اللفظني جلمع 
  بينهما ورتب أحدمها على اآلخر فكذلك إذا تفرق 

  قف فيه واحتجوا بأنه ليس اخلاص فيما تناوله بأوىل مما عارضه من العام فوجب التو



قلنا قد بينا بأن اخلاص فيما تناوله أوىل من العام ألن اخلاص يقتضي احلكم بصرحيه على وجه ال احتمال فيه والعام 
يتناوله بظاهره وعمومه على وجه حيتمل أن يكون املراد به غري ظاهره فوجب تقدمي األقوى منهما كما قدمنا دليل 

  العقل على عموم خرب الواحد 
  لناه استعمال دليلني وفيما قلتم إسقاط أحدمها فكان ما قلناه أوىل وألن فيما ق

  ١٥مسألة 

  إذا تعارض عام وخاص بين العام على اخلاص وإن كان اخلاص متقدما على العام 
وقال بعض املعتزلة وبعض أصحاب أيب حنيفة مىت تقدم اخلاص نسخه العام ومل ينب أحدمها على اآلخر وإن تقدم 

  العام على اخلاص يف قول بعضهم تارخيهما بين 
وقال عيسى بن أبان والكرخي والبصري إذا عدم تارخيهما رجع باألخذ بأحدمها إىل دليل كالعمومني إذا تعارضا 

  بأحدمها 
لنا بأنه تعارض دليالن عام وخاص فبين العام على اخلاص كما لو مل يتقدم اخلاص وألنه ميكن اجلمع بني الدليلني فلم 

  أحدمها باآلخر كما لو مل يتقدم اخلاص  جيز إسقاط
وألنه إذا مل يتقدم اخلاص قضي به على العام ألنه يتناول احلكم بصرحيه من غري احتمال والعموم يتناوله مع 

  االحتمال وهذا املعىن موجود فيه وإن تقدم اخلاص فوجب أن يقضي به 

كالقياس ال فرق بني أن يكون مستنبطا من أصل وألن ما أوجب ختصيص العموم ال فرق بني أن يتأخر أو يتقدم 
  متقدم أو أصل متأخر فكذلك هاهنا 

وألن اخلرب اخلاص أقوى من القياس فإذا جاز ختصيص العموم بقياس مستنبط من أصل متقدم وروده على العموم 
  فألن جيوز باخلرب اخلاص أوىل 

  متقدمة عليه فكذلك هاهنا وألنه ال خالف أن ختصيص العموم بأدلة العقل جائز وإن كانت 
  فإن قيل أدلة العقل ال ميكن نسخها فقضي هبا على العموم واخلاص يصح نسخه فنسخ به 

واجلواب أنه إن كان ال ينسخ دليل العقل فال ينسخ اخلاص أيضا إال مبثله والعام ليس مثل اخلاص يف القوة فال جيب 
  أن ينسخ به 

  ورد من اللفظ العام غري متيقن فال جيوز نسخ املتيقن بغري متيقن وألن اخلاص املتقدم متيقن ونسخه مبا 
وألنه ال فرق يف اللغة بني قوله ال تعط فالنا حقه وأعط الناس حقوقهم وبني قوله أعط الناس حقوقهم وال تعط فالنا 

  حقه 
  يما اختلفا فيه مثله فإنه يعقل من الكالمني ختصيص العام منهما وبىن أحد اللفظني على اآلخر فوجب أن يكونا ف

واحتجوا فيما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه قال كنا نأخذ من أوامر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  باألحدث فاألحدث 

واجلواب هو أنا نأخذ باألحدث فاألحدث على حسب ما يقتضيه والذي يقتضيه هو القدر الذي يبقى معه 
و جل ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض فذم من عمل بالبعض دون البعض  التخصيص على أنه يعارضه قوله عز

  وهم 



  يأخذون باملتأخري ويتركون املتقدم مث حيمل ما رواه على لفظني ال ميكن استعماهلما فيؤخذ باألحدث منهما 
  قالوا وألهنما لفظان متعارضان فنسخ األول منهما بالثاين كالنصني 

ال ميكن اجلمع بينهما فنسخ األول منهما بالثاين ويف مسألتنا ميكن اجلمع بينهما فال جيوز قلنا املعىن يف النصني أنه 
  إسقاط أحدمها باآلخر 

قالوا وألن العام إذا تناول اجلنس لعمومه كان كعدة ألفاظ يتناول كل واحد منهما واحدا من اجلنس مث ثبت أن ما 
ورد ما خيالفه بألفاظ خاصة نسخه كذلك إذا ورد اللفظ  ورد اللفظ به خاصا يف كل واحد منهما إذا تقدم مث

  اخلاص مث ورد عام خيالفه وجب أن ينسخه 
قلنا لو كان مجع اجلنس بلفظ واحد كإفراد كل واحد منه بلفظ خيصه كان مجعه بلفظ كإفراد كل واحد منهما 

  بلفظ يف املنع من التخصيص بالقياس وملا بطل هذا بإمجاع بطل ما قالوه 
ه لو كان مجع اجلنس بلفظ عام كإفراد كل واحد منه بلفظ خاص لكان ال جيوز ورود لفظ عام خمالفا لدليل وألن

  العقل كما ال جيوز أن يرد لفظ خاص خيالف دليل العقل 
وألنه إذا وردت به ألفاظ مفردة مل يكن اجلمع بينها وبني ما يعارضها فوجب نسخ املتقدم باملتأخر وليس كذلك 

  ه إذا ورد اللفظ عاما أمكن اجلمع بينه وبني ما يعارضه فبين أحدمها على اآلخر هاهنا فإن
قالوا وألنه اخلاص إذا تقدم على العام كان ذلك بيانا للعام بعده على قولكم والبيان ال جيوز أن يتقدم على املبني 

  كما ال جيوز أن يتقدم التفسري على املفسر واالستثناء على اجلملة 
تنع أن يكون بيانا ويتقدم على املبني كما نقول يف أدلة العقل خيص هبا العموم ويبني هبا وإن كانت متقدمة قلنا ال مي

  عليه 
  على أنه جيوز أن جيعل الشيء بيانا ملا يرد بعده من األلفاظ أال ترى أنه 

هذا داللة وبيانا ملا يرد  جيوز أن يقول الرجل لغريه إذا قلت لك أعط فالنا عشرة دنانري فأعطه عشرة دراهم فيجعل
  بعده من الكالم 

قالوا وألن اخلاص والعام متضادان كتضاد احلركة والسكون والعلم واجلهل وسائر املعاين مث كل واحد من هذه 
  املعاين يبطل ما ورد بعده من أضداده فكذلك اخلصوص يبطل مبا يوجد بعده من العموم 

يرد من العموم يوجب إبطال ما يقتضيه التخصيص من أدلة العقل  قلنا لو كان هذا صحيحا لوجب أن يكون ما
اعتبارا مبا ذكرمت على أن احلركة والسكون والعلم واجلهل معان متضادة فناىف كل واحد منها ضده فأبطله وليس 
ا يف كذلك هاهنا فإهنا ألفاظ عامة وأدلة خاصة وليس من األلفاظ العامة واألدلة اخلاصة تناف وهلذا يصح وجودمه

  النقل والرواية فلم جيز إبطال األول منهما بالثاين كالعموم مع أدلة العقل 

  ١٦مسألة 

  جيب بناء العام على اخلاص وإن كان العام متفقا على استعماله واخلاص خمتلفا فيه 
  وقال أصحاب أيب حنيفة العام املتفق على استعماله يقدم على اخلاص املختلف فيه 

  دليالن عام وخاص فبين العام على اخلاص دليله إذا اتفق على استعماهلما لنا هو أنه تعارض 
  وألن فيما ذكرناه مجعا بني دليلني فكان أوىل من إسقاط أحدمها كما لو كانا متفقا عليهما 



 ما وألن اخلاص يتناول احلكم بصرحيه على وجه ال احتمال فيه والعام يتناوله بعمومه ال جيوز أن يكون املراد به غري
  تناوله اخلاص فوجب أن يقضى مبا ال حيتمل على احملتمل 

  واحتجوا بأن العام املتفق على استعماله أقوى من اخلاص املختلف فيه فوجب تقدميه عليه 
قلنا ال نسلم أنه متفق على استعماله يف القدر الذي تناوله اخلاص منه وإمنا هو متفق على استعماله فيما ال يتناوله 

  صوصه وهذا ال مينع من جواز ختصيصه أال ترى أن استصحاب احلال يف براءة الذمة متفق عليه يف اجلملة اخلاص خب

  فيما يتناوله دليل شرعي مث إذا ورد دليل شرعي نقل عنه وإن كان الدليل خمتلفا فيه 
وله صلى اهللا عليه و سلم وألهنم ناقضوا يف هذا فإهنم قضوا بالنهي يف أكل السمك الطايف وإن كان خمتلفا فيه على ق

  أحلت لنا ميتتان ودمان وإن كان جممعا عليه 

  ١٧مسألة 

  إذا تعارض خربان وأمكن استعماهلما بين أحدمها على اآلخر 
  وقال أهل الظاهر إذا تعارض خربان سقطا 

  لنا هو أهنما لفظان عام وخاص ميكن استعماهلما فوجب استعماهلما وبناء أحدمها على اآلخر 
ه اآليتان وذلك مثل قوله تعاىل فيومئذ ال يسأل عن ذنبه إنس وال جان وقوله تعاىل فوربك لنسألنهم أمجعني عما دليل

  كانوا يعملون فقال ابن عباس رضي اهللا عنه يسألون يف موضع وال يسألون يف موضع آخر 
  ا وألهنما دليالن ميكن بناء أحدمها على اآلخر فوجب استعماهلما وال جيوز إسقاطهم

  دليله عموم خرب الواحد إذا ورد خمالفا لدليل العقل 
فإن قيل أدلة العقل ال حتتمل التأويل والظاهر حيتمل التأويل فرتب ويف مسألتنا تأويل كل واحد من اللفظني كتأويل 

  اآلخر فلم يكن أحدمها بأوىل من اآلخر 

ا كتأويل األخرى ويدل عليه أن ما زاد من العموم قلنا هذا يبطل باآليتني فإهنما مستعملتان وإن كان تأويل أحدمه
على اخلصوص ال يعارضه مثله وال ما هو أقوى منه فوجب أن ال يتوقف فيه كما لو روي يف أحد اخلربين ما يف 

  اآلخر وزيادة حكم 
لى أنه ليس واحتجوا بقوله تعاىل ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا وهذا التعارض اختالف فدل ع

  من عند اهللا 
  قلنا ال نسلم أن بينهما اختالفا بل مها متفقان عند البناء والترتيب 

وعلى أنه لو كان هذا االختالف يوجب أن ال يكون ذلك من عند اهللا لوجب أن يقال مثل ذلك يف اآليات إذا 
  ذلك يف اإلخبار تعارضت وملا أمجعنا على أن ذلك ال يعد اختالفا يف اآليات إلمكان البناء ك

قالوا وألنه إذا تعارض لفظان وأمكن فيه وجهان من االستعمال كنهيه عن الصالة يف أوقات النهي وأمره يف القضاء 
  ملن نام عن صالة أو نسيها مل يكن أحد الوجهني يف االستعمال بأوىل من اآلخر فوجب إسقاط اجلميع 

 االستعمال فأما إذا أمكن وجهان مل يقدم أحد الوجهني على اآلخر قلنا حنن إمنا نستعملهما إذا أمكن وجها واحدا يف
  إال بضرب من الترجيح 

قالوا ألن البناء واجلمع إمنا يكون بنفس اللفظ واللفظ ال يدل عليه أو بدليل آخر وليس معكم يف اجلمع دليل 



  فوجب التوقف فيه 
  مل يدل عليه اللفظ وال دليل آخر يقتضي اجلمع بينهما  قلنا هذا يبطل ببناء أحد اآليتني على اآلخر فإنه جيوز وإن

وعلى أن الدليل اقتضى اجلمع بينهما قد دل على وجوب العمل بكل واحد من الدليلني وكالم صاحب الشرع ال 
  يتناقض فلم يبق إال اجلمع والترتيب 

فال جيوز تقدمي أحدمها على اآلخر قالوا وألنه حيتمل أن يكون أحدمها منسوخا باآلخر وحيتمل أن يكون مرتبا عليه 
  كما لو احتمل وجهني من الترتيب ال مزية ألحدمها على اآلخر 

قلنا هذا يبطل باآليتني فإنه حيتمل أن تكون إحدامها منسوخة باألخرى وحيتمل أن تكون مرتبة عليها مث قدمنا 
  ترتيبان خمتلفان االستعمال والبناء على النسخ ومل جيعل ذلك مبنزلة آيتني تعارض فيهما 

وألنه وإن احتمل النسخ إال أن الترتيب والبناء أظهر ألن فيه استعمال دليل والنسخ إسقاط دليل واالستعمال أوىل 
  ألن اخلرب إمنا ورد لالستعمال والظاهر بقاء حكمه 

التعارض يف أدلة  قالوا وألن أدلة الشرع فروع ألدلة العقل مث التعارض يف أدلة العقل ال يقتضي الترتيب فكذلك
  الشرع 

قلنا الترتيب يف أدلة العقل ال ميكن ألهنا ال حتتمل التأويل فهي مبنزلة نصني تعارضا ويف مسألتنا حيتمل أحد اللفظني 
التأويل وأن يكون املراد به بعض ما تناوله اآلخر فجاز فيه البناء والترتيب وهلذا املعىن جوزنا الترتيب يف اآليتني ومل 

  يف أدلة العقل  جيز ذلك
  قالوا وألن الشهادتني إذا تعارضتا سقطتا فكذلك اخلربان 

قلنا إن أمكن استعمال الشهادتني استعملنامها وهي إذا شهد شاهدان مبائة وشهد آخران بقضاء مخسني منها فيجمع 
  بينهما كما جيمع بني اخلربين وإن مل ميكن سقطتا كاخلربين إذ مل ميكن استعماهلما 

  االستثناءمسائل 

  ١مسألة 

  ال يصح االستثناء إال إذا اتصل الكالم 
  وروي عن ابن عباس أنه قال يصح االستثناء إىل سنة 

  وروي عن احلسن وعطاء أنه يصح ما دام اجمللس 
  لنا هو أن أهل اللسان ال يسمون ما انفصل عن الكالم وتراخى عنه استثناء يف عرفهم وعادهتم 

  الناس مث قال بعد شهر إال زيدا لكان ذلك لغوا فدل على أن ذلك ال جيوز  أال ترى أنه لو قال رأيت
وألنه لو جاز هذا مل يوثق بأحد يف وعد وال وعيد جلواز أن يستثىن بعد زمان ما يسقط حكم الكالم ويف اتفاق أهل 

  اللسان على خالف هذا دليل على بطالن هذا القول 
  ل عن من جوزه إىل سنتني وثالث فوجب أن يكون اجلميع باطال وألن من جوز االستثناء إىل سنة مل ينفص



  واحتجوا بأنه ختصيص عموم فجاز أن يتأخر عن العموم كالتخصيص بغري االستثناء 
  قلنا ال نسلم األصل على قول من مل جيوز من أصحابنا تأخري البيان عن وقت اخلطاب 

  توى فيه السنة وما زاد دليله التخصيص بغري االستثناء فإن سلمنا ذلك فإنا نقلب عليهم فنقول ختصيص عموم فاس

  ٢مسألة 

  االستثناء من غري جنس املستثىن منه ال يكون استثناء حقيقة 
  وقال بعض أصحابنا يكون حقيقة وهو قول بعض املتكلمني 

  ثناء لنا هو أنه أحد ما خيتص به اللفظ العام فلم يصح فيما مل يدخل يف العموم كالتخصيص بغري االست
  وألنه قيل إن االستثناء مأخوذ من قوهلم ثنيت فالنا عن رأيه وثنيت عنان الدابة إذا صرفتها 

وقيل إنه مأخوذ من تثنية اخلرب بعد اخلرب وهذا ال يوجد إال فيما دخل يف الكالم حىت يثنيه على القول األول ويثين 
  فيه اخلرب على القول الثاين 

إال وغري وسوى ال تستقل بأنفسها وال يصح االبتداء هبا فدل على أنه يتعلق باملستثىن وألن ألفاظ االستثناء كقوله 
  منه وليس لتعلقه به وجه أكثر من أهنا خترج بعض ما اقتضاه 

  وألنه يقبح يف الكالم أن يقال خرج الناس إال احلمري ورأيت الناس إال الكالب فدل على أنه ليس حبقيقة 
ن غري جنسه لغة العرب والدليل عليه قوله تعاىل فسجد املالئكة كلهم أمجعون إال إبليس واحتجوا بأن االستثناء م

  وقال تعاىل فإهنم عدو يل إال رب العاملني وهذا كله استثناء من غري اجلنس 
  ... إال اليعافري وإال العيس ... وبلدة ليس هبا أنيس ... وقال الشاعر 

  فاستثىن اليعافري والعيس من األنيس 
  هبن فلول من قراع الكتائب ... وال عيب فيهم غري أن سيوفهم ... قال اآلخر و

  والفلول من قراع الكتائب ليس بعيب وقد استثناه من العيب 
واجلواب هو أنه قوله سبحانه فسجد املالئكة كلهم أمجعون إال إبليس استثناء من جنسه ألن إبليس من جنس 

  املالئكة 
  تهم وقد قال إنه من اجلن فإن قيل فكيف يكون من مجل

  قيل روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه قال هو من مجلة املالئكة 
  وقيل إنه كان من خزان اجلنة وكان رئيسهم وإمنا مسي بذلك اشتقاقا من اجلنة فبطل ما قالوه 

  وأما قوله إال رب العاملني فاملراد به لكن رب العاملني 
  ... فري وال العيس إال اليعا... وأما قول الشاعر 

  فهو استثناء من جنسه ألن ذلك كله مما يستأنس به

وأما قوله وال عيب فيهم فهو أيضا استثناء من جنسه ألن الفلول عيب يف نفسه وإن كان قد جعل ذلك نسيبا ميدح 
  به قراع الكتائب 



  ٣مسألة 

  يصح االستثناء األكرب من اجلملة 
  ا زاد عليه وبه قال ابن درستويه وقال أمحد ال يصح استثناء النصف فم

  لنا قوله تعاىل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من 

الغاوين مث قال فبعزتك ألغوينهم أمجعني إال عبادك منهم املخلصني فاستثىن الغاوين من العباد والعباد من الغاوين 
  وأيهما كان أكثر فقد استثناه من اآلخر فدل على جوازه 

معىن خيرج من العموم ما لواله لدخل فجاز يف األكثر كالتخصيص وألنه استثناء بعض ما اقتضاه العموم فصح  وألنه
  كاألقل 

  واحتجوا بأن طريق االستثناء اللغة ومل يسمع ذلك يف األكثر فوجب أن ال جيوز 
مث ابعثوا حكما باحلق ... ئة أدوا اليت نقضت تسعني من ما... قلنا ال نسلم بل قد مسع ذلك يف اللغة قال الشاعر 

  ... قواال 
  وهذا يف معىن االستثناء ألنه تقديره مائة إال تسعني 

  وألنه وإن مل يسمع من أهل اللغة إال أن القرآن قد نزل به على ما بيناه والقرآن أقوى ما رجع إليه يف معرفة اللغة 
ستثناء االستدراك على نفسه فيما أورده من القول وألنه لو مل يسمع لكان ذلك يف معىن املسموع ألن القصد من اال

وذلك موجود يف القليل والكثري فكان حكم أحدمها كحكم اآلخر يبني صحة هذا هو أنا مل نسمع منهم االستثناء 
يف كل جنس ويف كل عدد لكن ملا عرفنا غرضهم فيما مسعناه من كالمهم محلنا عليه كل عدد وكل جنس فكذلك 

  هاهنا 
ن كالم العرب موضوع على االختصار وليس من االختصار أن يقول له علي عشرة إال تسعة ونصفا قالوا وأل

  وميكنه أن يقول علي نصف درهم 
  قلنا هم يبسطون الكالم تارة وخيتصرونه أخرى وهلم باجلميع عادة فال جيوز إسقاط إحدى العادتني باألخرى 

ثناء األكثر مل جيز أن جيعل دليال على أنه جيوز استثناء األقل ألنه ليس وألنه لو كان يف هذا دليل على أنه ال جيوز است
من االختصار أنه جيمع بني النفي واإلثبات ويذكر عددين فيقول علي عشرة إال أربعة وميكنه أن يقتصر على 

  اإلثبات فيقول له علي ستة وملا أمجعنا على جواز ذلك دل على بطالن ما قالوه 
لعرب يف الكالم إذا ضموا جمهوال إىل معلوم أن يبنوا األمر على التقريب فإذا كان اجملهول قريبا قالوا وألن عادة ا

من العقد ذكروا العقد واستثنوا اجملهول وإن كان بعيدا منه ضموه إىل ما قبله من العدد ومل يستثنوه فيقولون فيما 
وهلذا محل الشافعي رمحه اهللا قول ابن جريج يف  قرب من العقد كران إال شيئا وفيما بعد من العقد كر حنطة وشيء

تقدير القلة بالقربتني وشيء الشيء على دون النصف مث بلغ به النصف احتياطا للماء فدل على أنه ال يستثين إال 
  األقل 

قول له قلنا هذا هو الدليل عليكم ألهنم إذا ضموا جمهوال إىل عقد مث فسر ذلك مبا يقارب العقد الثاين جاز وهو أن ي
  علي كر وشيء مث يفسر الشيء بأكثر من النصف 

  وإن كانت العادة أن ال يضم اجملهول إىل العقد األول إال إذا كان أقل من 



النصف فكذلك جيوز استثناء اجملهول من العقد الثاين مث يفسر ذلك مبا زاد على النصف وإن كانت العادة فيه 
  خالف ذلك 

يعترب مبا يعتادونه من كالمهم من ضم اجملهول إىل اجلملة واستثنائه منها لوجب أن ال وألنه لو كان جواز االستثناء 
جيوز استثناء الشيء اليسري من اجلملة فإهنم ال يقولون يف العادة علي عشرة إال شيئا ويريدون به استثناء أربعة منها 

   وملا أمجعنا على جواز استثناء أربعة من العشرة دل على بطالن ما ذكروه

  ٤مسألة 

  إذا تعقب االستثناء مجال عطف بعضها على بعض رجع االستثناء إىل اجلميع 

  وقال أصحاب أيب حنيفة يرجع إىل أقرب املذكور فقط 
  وقال األشعرية هو موقوف على الدليل 

إذا قال لنا هو أن االستثناء معىن يقتضي التخصيص ال يستقل بنفسه فإذا تعقب مجال رجع إىل اجلميع كالشرط وهو 
  امرأيت طالق وعبدي حر ومايل صدقة إن شاء اهللا كان هذا الشرط يرجع إىل اجلميع فكذلك االستثناء 

وألن ما جاز أن يرجع إىل كل واحدة من اجلمل إذا انفردت عاد إىل مجيعها إذا عطف بعضها على بعض كالشرط 
ترى أنه ال فرق بني قوله تعاىل وال تقبلوا هلم الذي ذكرناه ويبني صحة هذا هو أن االستثناء يف معىن الشرط أال 

شهادة أبدا إال الذين تابوا وبني قوله تعاىل وال تقبلوا هلم شهادة أبدا إن مل يتوبوا وإمنا اختلف لفظهما فإذا رجع 
  الشرط إىل اجلميع وجب أن يرجع االستثناء إىل اجلميع 

أوىل من البعض فوجب أن يرجع إىل اجلميع كالعموم ملا وألنه يصلح عوده إىل كل واحدة من اجلمل وليس بعضها ب
  صلح لفظه لكل واحد من اجلنسني ومل يكن بعضهما بأوىل من البعض محل على الكل كذلك هاهنا 

وألن املعطوف بالواو كاملذكور مجلة واحدة يدلك عليه هو أنه ال فرق بني أن يقول اقتلوا اليهود والنصارى 
  تلوا املشركني واجملوس وبني أن يقول اق

مث ثبت أن االستثناء إذا تعقب املذكور مجلة عامة رجع إىل اجلميع مثل أن يقول اقتلوا املشركني إال من أدى اجلزية 
  فكذلك إذا أفرد بعضها عن بعض وعطف بالواو 

إال طلقة يصح  فإن قيل فرق بني املذكور مجلة واحدة وبني املعطوف بالواو أال ترى لو قال المرأته أنت طالق ثالثا
  استثناؤه ولو قال أنت طالق وطالق وطالق إال تطليقة مل يصح 

  قلنا هذه املسألة فيها وجهان فال نسلم على أحدمها 
وإن سلمنا فألن هناك ال جيوز أن ترد إىل كل واحد من اجلملة عند االنفراد فكذلك ال جيوز عند االجتماع ويف 

  مسألتنا خبالفه 
ة عامة مث استثناء مل يفصل بني االستثناء واملستثىن منه مبا مينع الرجوع وإذا عطف بعضها على فإن قيل إذا ذكر مجل

  بعض فقد فصل بني االستثناء واجلملة األوىل مبا مينع الرجوع وهو اجلملة املعطوفة 
دمها إىل اجلميع قيل الواو تقتضي اجلمع والتشريك واملذكور بالعطف كاجملموع بلفظ عام فإذا رجع االستثناء يف أح

  فكذلك يف اآلخر 



واحتجوا بأنه فصل باجلملة الثانية بني اجلملة األوىل وبني االستثناء فلم يرجع االستثناء إليهما كما لو فصل بينهما 
  بقطع الكالم وإطالة السكوت 

ة والسكوت مينع أال قلنا الفصل بني اجلملة واالستثناء بالكالم ال مينع من عود االستثناء وإن كان الفصل باإلطال
ترى أنه لو فصل بني اجلملة واالستثناء باخلرب بأن يقول أعط بين متيم وبين طيء كل واحد دينارا إال الكفار مل مينع 

  ذلك من رجوع االستثناء إىل اجلميع ومل جيعل ذلك مبنزلة ما لو فصل بينهما بالسكوت 
  ليهما كما لو قال أنت طالق ثالثا ثالثا إال أربعا قالوا وألنه استثناء تعقب مجلتني فلم يرجع بظاهره إ

قلنا إمنا يرجع فيما ذكروه إىل اجلميع ألن االستثناء يرفع املستثىن منه وهاهنا ال يرفع املستثىن منه يدلك عليه أن 
حدة فيما ذكروه لو انفردت كل واحدة من هذه اجلمل وتعقبها االستثناء مل يرجع إليها وهاهنا لو انفردت كل وا

  من هذه اجلمل وتعقبها االستثناء رجع إليها فدل على الفرق بينهما 
قالوا وألن العموم قد ثبت يف كل واحدة من هذه اجلمل وتعقبها االستثناء وختصيص مجيعها باالستثناء مشكوك فيه 

  فال جيوز ختصيص العموم بالشك 
ا يبطل باجلملة الواحدة إذا تناولت أشياء مث تعقبها قلنا ال نسلم ثبوت العموم مع اتصال االستثناء بالكالم مث هذ

  واحدة من اجلمل على زعمهم مث االستثناء يعود إىل اجلميع  استثناء بأن العموم قد ثبت لكل
وعلى أنا نعارضهم مبثله فنقول القدر الذي حصل عليه الوفاق أصل داخل يف عموم اجلملتني بيقني وهو مل يتناوله 

  االستثناء باإلمجاع وما زاد عليه مشكوك فيه فال حيمل اللفظ عليه بالشك 

إىل ما تقدم ألنه ال يستقل بنفسه فإذا رد إىل ما يليه استقل فلم جتز الزيادة عليه إال  قالوا وألن االستثناء إمنا رد
  بدليل 

قلنا هذا باطل بالشرط فإنه إمنا علق على ما يتصل به من الكالم ألنه ال يستقل بنفسه وإذا رد إىل ما يليه استقل مث 
  ال يقتصر عليه 

  عشرة دراهم إن دخل الدار مل يرجع إىل الطالق فكذلك هاهنا قالوا ألنه لو قال امرأيت طالق وأعط فالنا 
قلنا فيما ذكرمت عدل عن لفظ اخلرب إىل األمر وقطع حكم الكالم األول فروعي حكم الشرط فيما استأنف وليس 
 كذلك يف مسألتنا فإنه مل يقطع ما تقدم بغريه فوزانه من الشرط أن يقول امرأيت طالق ولفالن على عشر دراهم إن

  دخال الدار فريجع الشرط إىل اجلميع 
واحتج من ذهب إىل الوقف بأنه جيوز أن يكون عائدا إىل البعض وجيوز أن يكون عائدا إىل اجلميع فوجب التوقف 

  فيه 
قلنا هو وإن احتمل أن يكون عائدا إىل البعض إال أن عوده إىل الكل هو الظاهر وقد دللنا عليه فوجب محل الكالم 

  تمل غريه عليه وإن اح

  مسائل اجململ واملفصل

  ١مسألة 

  يف القرآن جماز 
  وقال بعض أهل الظاهر ليس يف القرآن جماز 



لنا هو أن اجملاز ما جتوز عن موضوعه إما بزيادة أو نقصان أو تقدمي أو تأخري أو استعارة وقد وجد مجيع ذلك يف 
  القرآن 

  له شيء فالزيادة كقوله تعاىل ليس كمثله شيء واملراد ليس مث
  والنقصان كقوله واسأل القرية واملراد به أهل القرية 

  والتقدمي والتأخري كقوله والذي أخرج املرعى فجعله غثاء أحوى واملراد به أخرج املرعى أحوى فجعله غثاء 
واالستعارة كقوله تعاىل يوم يكشف عن ساق فعرب عن شدة احلال بكشف الساق ألن عند الشدائد يكشف عن 

  الساق 
  وأمثال ذلك يف القرآن أكثر من أن حيصى 

وقد ألزم أبو العباس بن سريج ابن داود يف املناظرة له يف قوله تعاىل هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد فعرب 
  عن الصلوات باملساجد ألن الصلوات ال يتأتى هدمها 

  د عن ذلك حميصا وألزمه قوله تعاىل جدارا يريد أن ينقض واإلرادة ال تصح من اجلدار فلم جي
  واحتجوا بأن استعمال اجملاز ملوضع الضرورة وتعاىل اهللا بأن يوصف باالضطرار 

واجلواب أنا ال نسلم أن استعمال اجملاز ملوضع الضرورة بل ذلك عادة العرب يف الكالم وهو عندهم مستحسن 
  بلغتهم فجرى األمر فيه على عادهتم وهلذا تراهم يستعملون ذلك يف كالمهم مع القدرة على احلقيقة والقرآن نزل 

  قالوا القرآن كله حق وال جيوز أن يكون حقا وال يكون حقيقة 
واجلواب أنه ليس احلق من احلقيقة بسبيل بل احلق يف الكالم أن يكون صدقا وأن جيب العمل به واحلقيقة أن 

النصارى اهللا ثالث ثالثة وهو  يستعمل اللفظ فيما وضع له سواء كان ذلك صدقا أو كذبا ويدل عليه أن قول
حقيقة فيما أرادوه وقوله عليه السالم لرجاله يا أجنشة ارفق بالقوارير وليس حبقيقة فيما استعمل فيه وهو صدق 

  وحق فدل على أن أحدمها غري اآلخر 

  ٢مسألة 

  ليس يف القرآن شيء غري العربية 
  شكاة وقال بعض املتكلمني يف القرآن كلمات بغري العربية كامل

  والقسطاس والسجيل واإلستربق وغري ذلك 
لنا قوله تعاىل إنا أنزلناه قرآنا عربيا وقوله تعاىل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لوال فصلت آياته أأعجمي وعريب 

  وهذا نص يف أنه ليس فيه غري العريب 
قه ليتحداهم به فلو كان فيه غري العريب ملا وألن اهللا تعاىل جعل القرآن معجزة نبيه صلى اهللا عليه و سلم وداللة صد

صح التحدي به ألن الكفار جيدون إىل رده طريقا بأن يقولوا أن فيما أتيت به غري العريب وحنن ال نقدر على كالم 
  بعضه عريب وبعضه عجمي وإمنا نقدر على معارضة العريب احملض 

بية كاملشكاة كوة باهلندبة واإلستربق والسجيل بالفارسية واحتجوا بأنا وجدنا يف كتب اهللا تعاىل ألفاظا بغري العر
  ورمبا قالوا إن فيه ما ال يعرفه العرب وهو األب يف قوله تعاىل وفاكهة وأبا فدل على أن فيه غري العريب 



كما  واجلواب أنا ال نسلم فيه كلمات بغري العربية بل كل ذلك بلغة العرب وإمنا وافقتها الفرس واهلند يف النطق هبا
وافقوا يف كثري من كالمهم فيقولون حراج مكان السراج والشراويل مكان السراويل والفرس يقولون يف السماء 

  امسان ويف اجلبال أوجبا وغري ذلك من األمساء 
  والذي يدل عليه هو أن اهللا تعاىل أضاف ذلك إليهم فدل على أهنم سبقوا إىل ذلك وتبعهم الفرس واهلند 

ما ال تعرفه العرب وهو األب غلط فإن األب احلشيش فليس إذا مل يعرفه بعضهم خرج أن يكون وقوهلم إن فيه 
  ذلك لغة العرب 

ألن لغة العرب أوسع اللغات فيجوز أن خيفى بعضها على بعض لكثرهتا وهلذا روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه 
عت امرأة تقول أنا فطرته فعلمت أنه أراد به قال مل أعلم أن معىن قوله سبحانه فاطر السموات واألرض حىت مس

  منشىء السموات واألرض 
  قالوا وأيضا فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبعوث إىل الكافة فيجب أن يكون يف الكتاب من كل لغة 

ليل قلنا فهذا يقتضي أن يكون فيه من مجيع اللغات من الزجنية والتركية والرومية ويف إمجاعنا على خالف هذا د
  على بطالن ما قالوه 

وألنه لو كان كذلك لكان جيب أن يكون فيه من هذه اللغات قدرا يعلم به املراد ويقع به التبليغ فأما هذه الكلمات 
  الشاذة فلم يعلم هبا شيء وال يقع هبا بيان 

  وألنه وإن كان مبعوثا إىل الكافة إال أن القصد إعجاز العرب فإهنم أهل 

والبيان فإذا ظهر عجزهم عن اإلتيان مبثله دل على أن غريهم عن ذلك أعجز وثبت صدقه يف اللسان والفصاحة 
حق اجلميع وعلى هذا الترتيب أجرى اهللا تعاىل أمر معجزات األنبياء فبعث موسى إىل أحذق الناس بالسحر يف زمان 

  أن غريهم أعجز  كانوا يدعون السحر فجعل معجزته من جنس يدعونه حىت إذا عجزوا عن مثله دل على
وبعث عيسى صلى اهللا عليه و سلم يف زمن األطباء وجعل معجزته من جنس ما يتعاطونه حىت إذا اعترفوا بالعجز 

  عن مثله دل على أن غريهم عن ذلك أعجز 
فكذلك هاهنا ملا أن كانت العرب يف ذلك الزمان أفصح الناس لسانا وأحسنهم بيانا جعل املعجزة من جنس ما 

  دعونه ليكون ذلك أظهر يف اإلعجاز وأبني يف الدليل كانوا ي

  ٣مسألة 

جيوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان خمتلفان كاألقراء يراد به احليض والطهر واللمس يراد به اجلماع واللمس باليد 
  وبه قال أبو علي اجلبائي 

  هو قول أيب هاشم وقال أصحاب أبو حنيفة ال جيوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان خمتلفان و

لنا أن كل معنيني جاز إرادهتما بلفظني جاز إرادهتما بلفظ يصلح هلما كاملعنيني املتفقني وذلك أن تقول إذا أحدثت 
  فتوضأ تريد به البول والغائط 

وألن املنع من ذلك ال خيلو إما أن يكون الستحالة اجتماعهما يف اإلرادة كاستحالة العموم واخلصوص واإلجياب 
إلسقاط أو ألن اللفظ ال يصلح هلما وال جيوز أن يكون للوجه األول ألنه ال يستحيل أن يريد بقوله أو المستم وا

النساء املالمستني وال أن يريد بقوله ثالثة أقراء كال القرأين وهلذا يصح أن يصرح هبما فيقول إذا ملست باليد 



  والطهر  وجامعت فتطهر وإذا طلقت فاعتدي بثالثة أقراء من احليض
وال جيوز أن يكون ألن اللفظ ال يصلح هلما ألن اللفظ يصلح هلما إما على سبيل احلقيقة أو على سبيل اجملاز فلم 

  يكن للمنع منه وجه 
واحتجوا بأن العبارة الواحدة ال جيوز أن يراد هبا ما وضعت له حقيقة وما مل توضع له حقيقة وهلذا ال جيوز أن يراد 

  اب والتهديد فكذلك هاهنا بلفظ األمر اإلجي
قلنا هذا يبطل باملاء املذكور يف آية التيمم فإن املخالف لنا يف هذا محله على املاء والنبيذ وهو حقيقة يف أحدمها دون 

  اآلخر 
فأما اإلجياب والتهديد فال جيوز اجتماعهما يف اإلرادة يف شيء واحد يف حالة واحدة بل عليه أنه ال يصلح أن 

مجيعا وليس كذلك هاهنا فإنه يصلح اجتماعهما يف اإلرادة على ما بيناه واللفظ يصلح هلما فصح يصرح هبما 
  إرادهتما كاملعنيني املتفقني 

قالوا وألنه لو جاز أن يراد بلفظ واحد معنيان خمتلفان جلاز أن يراد باللفظ الواحد تعظيم الرجل واالستخفاف به 
  وملا مل جيز ذلك مل جيز هذا 

  تعظيم واالستخفاف معنيان متضادان وال تصح إرادهتما باللفظ قلنا ال

الواحد وهلذا لو صرح مبا يقتضي االستخفاف والتعظيم يف حالة واحدة ملا صح وليس كذلك هاهنا فإهنما ال 
  يتضادان يف اإلرادة أال ترى أنه لو صرح هبما يف لفظني جاز ذلك فبان الفرق بينهما 

ة ومل نر أهل اللغة استعملوا اللفظ الواحد يف معنيني خمتلفني يف أحدمها حقيقة ويف اآلخر قالوا وألن طريق هذا اللغ
  جمازا ويف أحدمها صرحيا ويف اآلخركناية فدل على أن ذلك ال جيوز 

قلنا ال نسلم فإن ذلك يف االستعمال ظاهر أال ترى أنه يصح أن يقول من مل يلمس امرأته فال طهر عليه ويريد به 
  س اللمس يف اجلماع وما دونه وإذا صح ذلك يف النفي صح يف اإلثبات إذ ال فرق بينهما نفي جن

ويدل عليه أنه جيوز أن يقول هنيتك عن مسيس النساء ويريد به اللمس باليد واجلماع وإن كان ملعنيني خمتلفني فدل 
  أن ذلك جائز 

  ٤مسألة 

به فيما بقي من اللفظ وبه قال بعض أصحاب أيب  العموم إذا دخله التخصيص مل يصر جممال ويصح االحتجاج
  حنيفة وهو قول املعتزلة 

  وقال عيسى بن أبان إذا دخله التخصيص صار جممال فال جيوز التعلق بظاهره وحكى ذلك عن أيب ثور 
  وقال أبو احلسن الكرخي إذا خص باالستثناء أو بكالم متصل 

ق به وقال أبو عبد اهللا البصري إن كان احلكم الذي يتناوله صح التعلق به وإن خص بدليل منفصل مل يصح التعل
العموم حيتاج إىل شرائط وأوصاف ال ينىبء اللفظ عنها كقوله تعاىل والسارق والسارقة صار جممال وجرى يف 

  احلاجة إىل البيان جمرى قوله تعاىل وأقيموا الصالة فال حيتج به إال بدليل 
ت على أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه بقوله تعاىل يوصيكم اهللا يف أوالدكم لنا أن فاطمة رضي اهللا عنها احتج

للذكر مثل حظ االنثيني ومل ينكر أبو بكر وال أحد من الصحابة احتجاجها باآلية وإن كان قد دخلها التخصيص يف 



  الرقيق والكافر والقاتل 
  قف يف وألنه لو كان دخول التخصيص يف اللفظ مينع االحتجاج به لوجب التو

كل ما يرد من ألفاظ العموم ألنه ما من خطاب إال وقد اعترب يف إثبات حكمه صفات يف املخاطب من تكليف 
  وإميان وغري ذلك فيؤدي ذلك إىل قول أهل الوقف وقد أمجعنا على بطالن قول أهل الوقف 

  معىن قول أهل الوقف فإن قيل أنتم أيضا توقفتم يف العموم على تعرف ما يوجب ختصيصه ومل يصر ذلك يف 
قلنا حنن نتوقف يف اخلطاب إىل غاية وهو إىل أن ينظر يف األصول فإذا مل جند ما خيصصه محلناه على العموم وأنتم 

  تتوقفون يف كل ما يرد من العموم فال تعملون به إال بأدلة فصار ذلك كقول أهل الوقف 
راد من لفظه وما يراد بآية السرقة معقول من ظاهر اللفظ وأما الدليل على البصري فهو أن اجململ ما ال يعقل امل

  فصار مبنزلة قوله اقتلوا املشركني 
وألن هذا اخلطاب لو محلناه على ظاهره مل خنطىء إال يف ضم ما مل يرد على ما أريد فإذا بني ما مل يرد بقي على 

  مات ظاهره يف الباقي فوجب املصري إليه والعمل به كما تقول يف سائر العمو
واحتجوا بأن هذا مبين على أصلنا وهو أن العموم إذا خص صار جمازا وقد دللنا عليه يف موضعه فإذا ثبت هذا مل 

  يكن محله على بعض الوجوه بأوىل من البعض فوجب أن يفتقر إىل البيان 

  واجلواب أنا ال نسلم هذا األصل وقد بينا الكالم عليه يف موضعه فأغىن عن اإلعادة 
  وألنه إذا دخله التخصيص مل يوجب حكمه فبطل االحتجاج به كما قلتم يف العلل قالوا 

واجلواب هو أنه لو كان هذا دليال علينا فهو دليل عليكم فإن ختصيص العلل ال مينع االحتجاج هبا عندهم فيجب 
  أن يكون ختصيص العموم ال مينع من االحتجاج به 

خص من العلل ألهنا تظهر من جهة املستدل وال يعلم صحتها إال بدليل وال  وعلى أن عندنا إمنا مل جيز االحتجاج مبا
شيء يدل عليه إال السالمة واجلريان وليس كذلك العموم فإنه يظهر من جهة صاحب الشرع فال حيتاج يف صحته 

  إىل دليل فافترقا 
ا يتناوله وما هذا سبيله ال حيتج قالوا وألنه إذا دخل التخصيص صار كأنه أورد لفظ العموم مث قال أردت به بعض م

  به فيما أريد به كما تقول يف قوله تعاىل إن بعض الظن إمث فإنه ال يعلم من لفظه ما فيه إمث إال بدليل 
قلنا إمنا مل يعلم املراد من اآلية اليت ذكروها ألنه علق ذلك على بعض جمهول فاحتيج يف معرفته إىل دليل آخر ويف 

  لى لفظ يعلم منه اجلنس فإذا تبني ما ليس مبراد بقي الباقي على ظاهره مسألتنا علق احلكم ع
واحتج البصري بأن آية السرقة ال ميكن العمل هبا حىت تنضم إليها شرائط ال ينىبء اللفظ عنها واحلاجة إىل بيان 

جممل كقوله تعاىل وأقيموا الشرائط اليت يتم هبا احلكم كاحلاجة إىل بيان احلكم وقد ثبت أن ما يفتقر إىل بيان احلكم 
  الصالة وآتوا الزكاة فكذلك ما يفتقر إىل شرائط احلكم 

واجلواب أن هذا يبطل بقوله فاقتلوا املشركني فإنه ال ميكن العمل هبا حىت ينضم إليها شرائط ال ينىبء اللفظ عنها 
  د يف اإلمجال كالعقل والبلوغ وغري ذلك مث ال جيعل احلاجة إىل ذلك كاحلاجة إىل بيان املرا

فإن قيل تلك اآلية إمنا تفتقر إىل بيان من ال يراد هبا من الصبيان واجملانني فحملت يف الباقي على ظاهرها وهاهنا 
تفتقر إىل بيان ما أريد باآلية من شرائط القطع وهلذا اشتغل الفقهاء بذكر شرائط القطع دون ما يسقط القطع 



  فافترقا 
إن آية السرقة أيضا تفتقر إىل بيان ما ال يراد وهو من سرق دون النصاب أو سرق من قيل ال فرق بني املوضعني ف

  غري حرز أو كان والدا أو ولدا 
وأما ما ذكر الفقهاء فيه شرائط القطع فال اعتبار به فإهنم يسلكون يف ذلك طريق االختصار فيذكرون الشرائط اليت 

قطع وإمنا االعتبار مبا يقتضيه اللفظ وما أخرج منه ومعلوم أن يتعلق هبا القطع لتعرف بذلك من ال جيب عليه ال
الظاهر يقتضي وجوب القطع على كل من سرق ودل الدليل إمنا دل على إخراج من ليس مبراد من صيب أو جمنون 
 ووالد وولد وغري ذلك فصار ذلك مبنزلة ما ذكرناه من آية القتل اليت تقتضي بظاهرها إجياب القتل على كل مشرك

  مث دل على الدليل على من ليس مبراد منها 
وأما قوله تعاىل وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ففيه وجهان من أصحابنا من قال هي عامة فتحمل على كل دعاء إال 

ما أخرجه الدليل ومنهم من قال إهنا جمملة وتفتقر إىل بيان فعلى هذا الفرق بينهما أن املراد بالصالة ال يصلح له 
  وال يدل عليه وما يراد بالسارق يصلح له اللفظ يف اللغة ويعقل منه  اللفظ

  أال ترى أنه إذا أخرج من آية السرقة من ال يراد قطعه أمكن قطع من أريد 

  قطعه بظاهر اآلية وإذا أخرج من آية الصالة من ليس مبراد مل ميكن أن حيمل على املراد باآلية فافترقا 
ج إىل أوصاف سوى السرقة من النصاب واحلرز وغري ذلك فصار مبنزلة ما لو احتاج إىل ورمبا احتج بأن القطع حيتا

فعل غري السرقة ولو افتقر إجياب القطع إىل فعل غري السرقة مل ميكن التعلق بظاهره فكذلك إذا افتقر إىل أوصاف 
  سوى السرقة 

رك كالبلوغ والعقل وغري ذلك مث ال يضر واجلواب هو أن هذا يبطل بآية القتل فإهنا تفتقر إىل أوصاف غري الش
ذلك مبنزلة ما لو احتاج القتل إىل فعل آخر يف إمجال اآلية واملنع من التعلق هبا وخيالف هذا إذا افتقر احلكم إىل فعل 

آخر فإن هناك لو خلينا وظاهر اآلية مل ميكن لنفيد شيئا من األحكام فافتقر أصلها إىل البيان وهاهنا لو خلينا 
  ظاهر مل خنطىء إال يف ضم ما مل يرد إىل ما أريد باللفظ فعلمنا أنه ظاهر يف الباقي وال

  ٥مسألة 

يصح االحتجاج بعموم اللفظ وإن اقترن بذكر املدح أو الذم كقوله تعاىل والذين هم لفروجهم حافظون وقوله 
  والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم 
  وقال بعض أصحابنا إذا قرن بذكر املدح أو الذم صار جممال فال حيتج بعمومه 

  لنا هو أن صيغة العموم قد وجدت متجردة عن داللة التخصيص فأشبه إذا جتردت عن ذكر املدح أو الذم 
   وألن اقتران املدح به ال ينايف القصد إىل بيان احلكم فلم مينع التعلق بعمومه كاقتران حكم آخر به

  وألن اقتران املدح به يؤكد حكم اإلباحة واقتران الذم يؤكد حكم التحرمي فهو جبواز االحتجاج به أوىل 
وألنه لو كان اقتران ذكر املدح به مينع من محلها على العموم لكان اقتران ذكر العقاب به مينع من ذلك وهذا 

  مات يؤدي إىل إبطال التعلق بآية السرقة والربا وغريمها من العمو
واحتجوا بأن القصد من هذه اآليات املدح والذم على الفعل دون بيان ما يتعلق به احلكم من الشرائط واألوصاف 
فال جيوز التعلق بعمومها فيما يستباح وفيما جتب فيه الزكاة كما قلنا يف قوله تعاىل وآتوا حقه يوم حصاده ملا كان 



  الحتجاج بعمومه باملقدار واجلنس القصد هبذا بيان إجياب حق من الزرع مل جيز ا
واجلواب هو أن ال نسلم أن القصد هبا هو املدح دون احلكم بل القصد هبا بيان اجلميع ألن املقاصد إمنا تعلم 

  باأللفاظ وقد وجدنا اللفظ فيهما والظاهر أنه قصدمها 
لك عليهم فيقال أن ذكر احلكم وألنه لو جاز أن يقال أن ذكر املدح مينع من كون احلكم مقصودا جاز أن يقلب ذ

  مينع كون املدح مقصودا وهذا باطل باإلمجاع فبطل ما قالوه 

  ٦مسألة 

الوضوء والصالة والزكاة والصيام واحلج أمساء منقولة من اللغة إىل معان وأحكام شرعية إذا أطلقت محلت على 
  تلك األحكام واملعاين 

عما وضع له اللفظ يف اللغة وإمنا ورد الشرع بشرائط وأحكام ومن أصحابنا من قال إنه مل ينقل شيء من ذلك 
  مضافة إىل ما وضع له اللفظ يف اللغة وهو قول األشعرية 

لنا هو أن هذه األمساء إذا أطلقت مل يعقل منها إال هذه العبادات يف الشرع وهلذا يقال أحرم فالن بالصالة إذا كرب 
  ء مما وضع له االسم يف اللغة وأحرم باحلج إذا نوى احلج وإن مل يأت بشي

ويدل عليه هو أنه لو كانت الصالة عبارة عما وضع له اللفظ يف اللغة من الدعاء لوجب إذا عرى عن ذلك أن ال 
  تسمى صالة وملا أمجعنا على تسمية صالة األخرس صالة وإن مل يأت فيها بشيء من الدعاء دل على أنه اسم منقول 

اللغة هي الزيادة والنماء وهلذا يقول العرب إذا كثرت املؤتفكات زكى الزرع أي إذا  ويدل عليه هو أن الزكاة يف
كثرت الرياح زاد الزرع مث جعل يف الشرع امسا إلخراج جزء من املال وذلك يف احلقيقة نقصان وليس بزيادة فدل 

  على أنه منقول 
ا اسم يف اللغة دعت احلاجة إىل أن يوضع هلا وأيضا هو أنه ملا حدث يف الشرع عبادات وهيئات وأفعال ومل يكن هل

اسم يف الشرع يعرف هبا كما وضع أهل الصنائع لكل ما استحدثوه من األدوات امسا يعرفوهنا به عند احلاجة إىل 
  ذكرها 

واحتجوا بقوله تعاىل إنا جعلناه قرآنا عربيا وبقوله سبحانه ما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه والصالة بلسان 
عرب هي الدعاء والصوم هو اإلمساك واحلج هو القصد فإذا ورد الشرع وجب أن حتمل على ما يقتضيه لسان ال

  العرب 
واجلواب هو أن هذه اآليات تقتضي أنه خاطبها بلسان العرب وحنن نقول بذلك ألن هذه األمساء كلها عربية 

عته العرب خيرج عن أن يكون خطابا بلسان واخلطاب هبا خطاب بلغة العرب وليس إذا استعمل ذلك يف غري ما وض
  العرب أال ترى أن احلمار قد استعمل يف غري ما وضعه العرب وهو الرجل البليد والبحر يف 

  غري ما وضعته العرب وهو الرجل اجلواد وال خيرج اخلطاب بذلك عن أن يكون خطابا بلسان العرب فكذلك هاهنا 
قول لبينه النيب صلى اهللا عليه و سلم بيانا يقع به العلم ولو فعل ذلك لعلمناه قالوا وألنه لو كان يف األمساء شيء من

  كما علمتم وملا مل يعلم ذلك دل على أنه مل ينقل 
قلنا قد بني النيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك بيانا تاما أال ترى أن كل موضع ذكر الصالة مل يرد به إال هذه األفعال 



يقع به العلم لكل أحد أال ترى أنه بني احلج بيانا تاما مث مل يقع العلم به لكل أحد  ولكن ليس من شرط البيان أن
  حىت اختلف العلماء يف إحرامه فقال بعضهم كان مفردا وقال بعضهم كان قارنا فكذلك هاهنا 

  ٧مسألة 

البيت من استطاع إليه قوله تعاىل وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة آية جمملة وكذلك قوله تعاىل وهللا على الناس حج 
  سبيال 

  ومن أصحابنا من قال هي عامة فتحمل الصالة على كل دعاء واحلج على كل قصد إال ما أخرجه الدليل 
لنا هو أن اجململ ماال يعقل معناه من لفظه وهذه اآليات ال يعقل معناها من لفظها ألن الصالة يف اللغة هي الدعاء 

صد واملراد بذلك هي أفعال خمصوصة ال ينىبء اللفظ عنها فكان جممال كقوله والزكاة هي الزيادة واحلج هو الق
  تعاىل وآتوا حقه يوم حصاده 

واحتجوا بأن الصالة هي الدعاء يف اللغة والزكاة هي الزيادة واحلج هو القصد فوجب أن حتمل الصالة على كل 
  كسائر العمومات دعاء والزكاة على كل زيادة واحلج على كل قصد إال ما خصه الدليل 

واجلواب أنا قد ذكرنا فيما تقدم أنه ليس املراد بالصالة الدعاء وال بالزكاة الزيادة وال باحلج القصد وإمنا املراد هبا 
  معان أخر ال ينىبء اللفظ عنها فال يصح محلها على العموم فيما ليس مبراد 

  ٨مسألة 

  صح االحتجاج بظاهرها قوله تعاىل وأحل اهللا البيع وحرم الربا آية عامة ي
  ومن أصحابنا من قال هي جمملة 

  لنا أن البيع معقول يف اللغة وما كان معقول املراد من لفظه يف اللغة مل يكن جممال كقوله تعاىل اقتلوا املشركني 
رم الربا واحتج املخالف بأن اهللا تعاىل حكاه عن العرب وهم أهل اللسان بأن البيع مثل الربا مث أحل اهللا البيع وح

  فصار احلالل مشتبها باحلرام فافتقر إىل البيان 
واجلواب أهنم وإن شبهوا البيع بالربا إال أن البيع متميز عن الربا فإن الربا هو الزيادة وذلك ال يوجد يف كل بيع 

  فوجب أن حيمل قوله تعاىل وأحل اهللا البيع على كل بيع إال ما أخرجه الدليل 
وأحل اهللا البيع يقضي إحالل البيع والبيع جيوز يف أشياء مع التفاضل وقوله وحرم الربا يقتضي  قالوا وألن قوله تعاىل

  حترمي التفاضل فأمجلت إحدى اللفظتني باألخرى 
واجلواب هو أن هذا بيان ختصيص دخل يف اآلية ومىت كان اللفظ معقول املراد يف اللغة مل جيز أن يصري جممال 

هاهنا أال ترى أن قوله تعاىل فاقتلوا املشركني ملا كان معقول املراد يف اللغة مل يصر  بدخول التخصيص فيه فكذلك
  جممال بدخول التخصيص فيه فكذلك هاهنا 

  ٩مسألة 



األلفاظ اليت علق التحليل والتحرمي فيها على األعيان كقوله تعاىل حرمت عليكم امليتة و حرمت عليكم أمهاتكم 
  ت مبجملة ظاهرة يف حترمي التصرف وليس

  ومن أصحابنا من قال هي جمملة فال جيوز االحتجاج هبا وهو قول أيب عبداهللا البصري من أصحاب أيب حنيفة 
لنا هو أن التحرمي إذا أطلق يف مثل هذا فهم منه حترمي األفعال يف اللغة والدليل عليه هو أنه ملا بلغ الصحابة رضي 

فها وملا أباح النيب صلى اهللا عليه و سلم االنتفاع بإهاب امليتة قيل له إهنا اهللا عنهم حترمي اخلمر أراقوها وكسروا ظرو
  ميتة فقال إمنا حرم من امليتة أكلها فدل على أهنم فهموا من حترمي امليتة حترمي االنتفاع هبا 

نتفاع به ويدل عليه هو أن رجال لو قال لغريه أحبت لك طعامي أو حرمت عليك طعامي فهم املخاطب منه حترمي اال
  والتصرف فيه وما فهم املراد من لفظه يف اللغة مل يكن جممال كسائر الظواهر 

وأيضا هو أنه ال خالف لو علق حكما على ما ملكه اإلنسان من األعيان كقوله تعاىل أو ما ملكت أميانكم مل يكن 
ملضار ولكن ملا تعورف استعمال هذه جممال وإن كان ال ميلك إال األفعال يف األعيان والتصرف فيها باملنافع ودفع ا

  األلفاظ يف التصرف املعروف يف املال محل إطالقه عليه فكذلك هاهنا 
واحتجوا بأن األعيان ال تدخل يف املقدور ألهنا موجودة كائنة وما ال يدخل يف املقدور ال جيوز أن يقع التعبد به 

حتت املقدور وذلك غري مذكور فجرى جمرى قوله  فوجب أن يكون التحرمي فيها راجعا إىل األفعال اليت تدخل
  واسأل القرية 

واجلواب هو أن هذا يبطل مبلك األعيان فإن األعيان ال تدخل يف ملك املقدور على ما ذكروه وما ال يدخل يف 
سأل املقدور ال جيوز أن ميلكه اإلنسان مث إذا أطلق لفظ امللك محل على ما يتعارف من التصرف وخيالف هذا قوله و

القرية ألن القرية ال يعرب هبا عن أهلها يف العرف والعادة وليس كذلك األعيان فإهنا تستعمل يف موضع األفعال يف 
  عرف أهل اللسان فصار كسائر احلقائق 

قالوا وألن أنواع التصرف يف العني كثرية واحلمل على اجلميع ال جيوز ألهنا دعوى فيما ال ذكر له والعموم من 
  ظ واحلمل على البعض ال جيوز ألنه ليس بعضها بأوىل من بعض فوجب التوقف فيه حىت يرد البيان صفات اللف

واجلواب أن هذا يبطل مبا ذكرناه من ملك العني فإن ما ميلك من العني كثري واحلمل على اجلميع دعوى فيما ال 
  ذكر له مث كان اللفظ ظاهرا يف بيانه 

  ١٠مسألة 

ى صفة كقوله صلى اهللا عليه و سلم ال صالة إال بفاحتة الكتاب وقوله ال نكاح إال بويل و إذا علق النفي يف شيء عل
إمنا األعمال بالنيات وغري ذلك من األلفاظ اليت تستعمل يف نفي وإثبات أو رفع وإسقاط محل ذلك على نفي الشيء 

  ومنع االعتداد به يف الشرع 
  شيء إال بدليل وهو قول البصري من أصحاب أيب حنيفة  ومن أصحابنا من قال إن ذلك جممل فال حيمل على

  لنا هو أن هذا اللفظ عند أهل اللسان موضوع للتأكيد يف نفي الصفات ورفع األحكام 
أال ترى أنه يقال ليس يف البلد سلطان وليس يف الناس ناظر وليس هلم مدبر واملراد يف ذلك كله نفي الصفات اليت 

  تداد به فيما هلم من األمور تقع هبا الكفاية ومنع االع
  وإذا كان هذا مقتضاه وجب إذا استعمل ذلك يف عبادة أو غريها أن حيمل على نفي الكفاية ومنع االعتداد هبا 



وأيضا هو أن النيب عليه السالم ال يقصد هبذه األلفاظ النفي من طريق اللغة واملشاهدة وإمنا يقصد ببيان الشرع ألنه 
ب أن حيمل على نفي كل ما حيمله الشرع من كامل أو جائز كما إذا قال ال رجل يف الدار بعث مبينا للشرع فيج

  ملا كان القصد نفي ما يسمى رجال يف اللغة محل على كل ما حيتمله الرجل من طويل أو قصري فكذلك هاهنا 
  وذلك خالف الظاهر وألن قوله ال صالة نفي لنفس الصالة يف الشرع فمىت صححنا الصالة فقد أثبتنا ما نفاه 

واحتجوا بأن النفي يف هذه األلفاظ ال جيوز أن يكون راجعا إىل املذكور من النكاح والعمل فإن ذلك كله موجود 
فوجب أن يكون راجعا إىل غريه وذلك الغري حيتمل اجلواز والفضيلة وليس أحدمها بأوىل من اآلخر واحلمل عليهما 

  العموم من أحكام اللفظ وصفاته ال جيوز ألنه دعوى عموم يف املضمر و
وألن احلمل عليهما ال جيوز ألنه يؤدي إىل التناقض ألن محله على نفي الفضيلة والكمال يقتضي صحة الفعل 

  وجوازه ومحله على نفي اجلواز مينع صحة الفعل 

التوقف فيه حىت يرد  وألن الفضيلة واجلواز معنيان خمتلفان فال جيوز محل اللفظ الواحد على معنيني خمتلفني فوجب
  البيان 

واجلواب أن من أصحابنا من قال النفي راجع إىل نفس املذكور وهو النكاح الشرعي والعمل الشرعي وحنن ننفي 
ذلك على سبيل احلقيقة فنقول إن النكاح الشرعي ما وجد والعمل الشرعي ما وجد ومىت سلكنا هذا الطريق 

  محل الكالم على التناقض وعلى معنيني خمتلفني استغنينا عن ادعاء العموم يف املضمر و
ومن أصحابنا من قال إن النفي يرجع إىل أحكام املذكور وصفاته وهي وإن مل تكن مذكورة إال أهنا معقولة منه من 

  ظواهر اللفظ 
عقوال من أال ترى أنه إذا قال الرجل لغريه رفعت عنك جنايتك عقل من ذلك أحكام اجلناية وما يتعلق هبا وما كان م

  اللفظ كان مبنزلة املنطوق به 
  أال ترى أن فحوى اخلطاب ملا كان معقوال من ظاهر اللفظ محل الكالم عليه وإن مل يكن مذكورا 

وقوهلم إن احلمل على اجلميع دعوى عموم يف املضمر وذلك ال جيوز غري مسلم ألن املضمر كاملظهر وجيوز دعوى 
  العموم فيه كما جيوز يف املظهر 

قوله إن احلمل عليها يؤدي إىل التناقض غلط ألنه لو كان متناقضا ملا صح اجلمع بينهما بصريح النطق كما ال جيوز و
  يف سائر املعاين املتناقضة وملا صح أن يقول ال نكاح كامل وال جائز إال بويل دل على أنه غري متناقض 

لم أيضا فإن عندنا جيوز محل اللفظ الواحد على معنيني وقوهلم إهنما معنيان خمتلفان فال حيمل اللفظ عليهما ال يس
  خمتلفني وقد بينا ذلك فيما تقدم فأغىن عن اإلعادة 

قالوا أحكام العني غري معقولة عند العرب وماال يعقل يف اللغة من ظاهر اللفظ مل جيز محل الكالم عليه من غري دليل 
  كسائر اجملمالت 

  بل ذلك معقول عندهم قلنا ال نسلم أن األحكام ال تعقل 
  أال ترى أنه إذا قال لعبده رفعت عنك جريرتك وأسقطت عنك جنايتك عقل من ذلك أحكام الفعل فبطل ما قالوه 

  ١١مسألة 



  جيوز تأخري البيان عن وقت اخلطاب إىل وقت احلاجة يف قول املزين وأيب العباس وعامة أصحابنا 
  وقال بعضهم ال جيوز ذلك وهو قول املعتزلة 

  وقال بعض شيوخنا جيوز تأخري بيان اجململ وال جيوز تأخري بيان العموم 

  وقال بعضهم جيوز تأخري بيان العموم وال جيوز تأخري بيان اجململ 
  ومن الناس من قال جيوز ذلك يف األخبار دون األمر والنهي 
  ومنهم من عكس ذلك فأجاز يف األمر والنهي دون األخبار 

تاب أحكمت آياته مث فصلت وقوله فإذا قرآناه فاتبع قرآنه مث إن علينا بيانه ومث تقتضي املهلة لنا قوله تعاىل آلر ك
  والتراخي فدل على أن التفصيل والبيان جيوز أن يتأخر عن اخلطاب 

 وأيضا هو أن اهللا تعاىل أوجب الصلوات اخلمس ومل يبني أوقاهتا وال أفعاهلا حىت نزل جربيل عليه السالم فبني للنيب
صلى اهللا عليه و سلم كل صالة يف وقتها وبني النيب صلى اهللا عليه و سلم أفعاهلا للناس يف أوقاهتا وقال صلوا كما 
رأيتموين أصلي وكذلك أمر باحلج وأخر النيب صلى اهللا عليه و سلم بيانه إىل أن حج مث قال خذوا عين مناسككم 

  ولو مل جيز التأخري ملا أخر عن وقت اخلطاب 
  عليه هو أن البيان إمنا حيتاج إليه الفعل املأمور به كما حيتاج إىل  ويدل

  القدرة لفعل املأمور به مث جيوز تأخري االقتدار عن وقت اخلطاب إىل وقت احلاجة فكذلك تأخري البيان 
وأيضا هو أن النسخ ختصيص األزمان كما أن التخصيص ختصيص األعيان مث تأخري بيان النسخ جيوز عن وقت 

  خلطاب إىل وقت احلاجة وكذلك تأخري بيان التخصيص ا
  فإن قيل ال نسلم النسخ فإنه ال جيوز تأخري بيانه حىت يشعر عند اخلطاب بنسخه 

قيل إن أردمت بذلك أنه ال جيوز حىت يشعر بوقت النسخ فهذا ال يقوله أحد ومىت قرن باخلطاب بيان الوقت مل يعد 
  ه تعاىل مث أمتوا الصيام إىل الليل يصري منسوخا بدخول الليل ذلك نسخا وهلذا مل يقل أحد إن قول

وإن أردمت به أنه ال بد من أن يشعر بالنسخ يف اجلملة فخطأ ألن اهللا تعاىل أمر بأشياء مث نسخها كالتوجه إىل بيت 
  املقدس وغريها ومل يقرن بشيء منها األشعار بأنه ينسخه فيما بعد فدل على أن ذلك ال جيب 

  ن وقت النسخ ال جيب بيانه عند اخلطاب فيجب أن يكون املخصوص من العموم ال جيب بيانه عند اخلطاب وعلى أ
  فإن قيل تأخري بيان النسخ ال خيل بصحة األداء فيما مضى من الزمان وتأخري بيان التخصيص خيل بصحة األداء 

  فعل على حسب املراد قلنا ال خيل بصحة األداء ألنه بينه عند احلاجة إىل الفعل فيتأدى ال
واحتجوا بأن املراد خيص مرة باالستثناء ومرة بالدليل مث التخصيص باالستثناء ال جيوز أن يتأخر عن العموم وكذلك 

  التخصيص بالدليل 

  قلنا االستثناء ال يستقل بنفسه وال يفيد معىن فلم جيز تأخريه والتخصيص بالدليل يستقل بنفسه مفيدا فجاز تأخريه 
  عليه أن االستثناء لو تقدم على اخلطاب مل جيز ولو تقدم الدليل املوجب للتخصيص جاز فافترقا ويدلك 

قالوا وألن البيان مع املبني مبنزلة اجلملة الواحدة أال ترى أهنما جملموعهما يدالن على املقصود فهما كاملبتدأ واخلرب 
  د مث يقول بعد حني قائم فكذلك تأخري البيان وال خالف أنه ال حيسن تأخري اخلرب عن املبتدأ بأن يقول زي

قلنا فيما ذكرمت إمنا مل يصح ألن التفريق بينهما ليس من أقسام اخلطاب وأنواع كالمهم وليس كذلك إطالق العموم 



  واجململ فإنه من أقسام خطاهبم وأنواع جواهبم ألهنم يتكملون بالعموم واجململ وإن افتقر إىل البيان فافترقا 
  وألنه إذا ورد اللفظ العام وتأخر بيانه اعتقد السامع عمومه وذلك اعتقاد جهل فيجب أن ال جيوز قالوا 

قلنا يبطل به إذا أخر بيان النسخ فإن السامع يعتقد عمومه وهو اعتقاد جهل وقد جوزناه على أن عندنا يعتقد 
  وص مل يدخل يف العموم عمومه بشرط أن ال يكون هناك ما خيصه وإذا ورد التخصيص علمنا أن املخص

قالوا وألنه إذا خوطب بلفظ واملراد به غري ظاهره فقد خاطب بغري ما يقتضيه اللفظ وذلك ال جيوز كما لو قال 
  اقتلوا املسلمني واملراد به املشركني أو قال قوموا واملراد اقعدوا 

  للفظ يقتضي التأبيد مث جيوز قلنا هذا يبطل بتأخري بيان النسخ فإنه خاطب بغري ما يقتضيه اللفظ ألن ا

وأما إذا قال اقتلوا املسلمني واملراد به املشركني وقوموا واملراد به اقعدوا فإمنا مل جيز ألن أحد هذين اللفظني ال 
يستعمل يف موضع اآلخر بوجه من وجوه االستعمال ال على وجه احلقيقة وال على وجه اجملاز واخلطاب بأحدمها يف 

عن أقسام كالمهم وليس كذلك العام املخصوص واجململ املفتقر إىل البيان فإنه معتاد يف موضع اآلخر خارج 
  كالمهم جار يف خطاهبم فافترقا 

قالوا وألنه إذا أخر البيان مل يدل الكالم على املقصود وال جيوز أن خياطب بشيء وال يدل على املقصود به كما لو 
  خاطب العريب بالعجمية والفارسي بالتركية 

  قلنا هذا يبطل به إذا أطلق اخلطاب ومل يبني وقت النسخ فإنه مل يدل على املقصود ومع ذلك فإنه جيوز 
وأما خطاب العريب بالعجمية والفارسي بالتركية فهو حجة عليهم ألن اهللا تعاىل خاطب العجم بالعربية وإن مل يدهلم 

  مل يدل فيهما على املقصود  على املقصود حال اخلطاب فيجب أن جيوز بالعام واجململ وإن
  قالوا وألن اجململ إذا تأخر بيانه مل يفد شيئا فصار كاخلطاب بلفظ مهمل 

  قلنا ال نسلم أنه ال يفيد شيئا بل يفيد فائدة صحيحة 
أال ترى أن العريب إذا مسع قوله تعاىل وآتوا حقه يوم حصاده عقل من ذلك تعلق حق بالزرع يف يوم احلصاد وإن مل 

  جنسه وقدره وخيالف اللفظ املهمل فإنه ال يفيد معىن أصال فلم جيز اخلطاب به يعرف 
قالوا لو جاز تأخري البيان جلاز للرسول عليه السالم تأخري البالغ عن اهللا تعاىل وقد أمره اهللا بالتبليغ فقال بلغ ما 

  أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته 
  بالغ جائز واألمر الوارد يف ذلك ال يقتضي الفور بإطالقه واجلواب أن عندنا تأخري ال

  مسائل املطلق واملقيد

  ١مسألة 

  ال حيمل املطلق على املقيد يف حكمني خمتلفني كآية الظهار والقتل من غري دليل 
  ومن أصحابنا من قال حيمل املطلق على املقيد بنفس اللفظ 

  جيوز أن حيكم فيه حبكمه من غري علة  لنا هو أن اللفظ املقيد ال يتناول املطلق فال
  أال ترى أن الرب ملا مل يتناول األرز مل جيز أن حيكم فيه حبكمه من غري علة فكذلك هاهنا 

  وألن اللفظ املطلق ال يتناول املقيد فلو جاز أن جيعل املطلق مقيدا لتقييد 



  جيز اآلخر  غريه جلاز أن جيعل القيد مطلقا إلطالق غريه وملا مل جيز أحدمها مل
وأيضا هو أنه لو جاز أن جيعل ما أطلق مقيدا لتقييد غريه جلاز أن جيعل العام خاصا لتخصيص غريه ولوجب أن جيعل 

  املطلق مشروطا لدخول الشرط يف غريه وهذا مينع التقييد بالكالم ويبطل الفرق بني العام واخلاص وهذا ال جيوز 
  جهة اللفظ لغة العرب واحتجوا بأن محل املطلق على املقيد من 

أال ترى أن اهللا تعاىل قال ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات وأراد نقص 
من األنفس ونقص من الثمرات ولكنه ملا قيده باألنفس اكتفى به يف الباقي وقال اهللا تعاىل والذاكرون اهللا كثريا 

أريد ... وما أدري إذا ميمت أرضا ... اكتفى به يف اجلنس اآلخر وقال الشاعر والذاكرات فقيايف أحد اجلنسني و
  ... أم الشر الذي هو يبتغيين ... هو اخلري الذي أنا أبتغيه ... اخلري أيهما يليين 

  فاكتفى بأحدمها عن اآلخر وقال اآلخر 

  ... يدافع عن أحساهبم أنا أو مثلي ... أنا الرجل احلامي الذمار وإمنا 
  فاكتفى بأحدمها عن اآلخر 

واجلواب أن فيما ذكروه إمنا حيمل املطلق على املقيد ألنه لو مل حيمل الثاين على األول اللتبس الكالم ومل يفد فحمل 
أحدمها على اآلخر ملوضع الضرورة وليس هاهنا ضرورة تقتضي احلمل ولفظ أحدمها ال يتناول اآلخر فحمل كل 

  واحد منهما على ظاهره 
  تجوا بأن القرآن من فاحتته إىل خامتته كالكلمة الواحدة فوجب ضم بعضه إىل بعض واح

قلنا هذا دعوى فكيف يكون كذلك وهو يشتمل على معان خمتلفة وأصناف شىت من القصص واألمثال واألحكام 
  وغري ذلك 

وجيعل كل أمر فيه  مث لو كان هذا يوجب محل بعضه على بعض لوجب أن خيص كل عام فيه ألن فيه ما هو خمصوص
ندبا ألن فيه ما هو مندوب وللزم أن جيعل ما قيده فيه مطلقا ومل يكن محل املطلق على املقيد بأوىل من محل املقيد 

  على املطلق وملا بطل هذا بطل ما قالوه 

  ٢مسألة 

  جيوز محل املطلق يف أحد احلكمني على املقيد يف احلكم اآلخر 

  قة يف كفارة الظهار على الرقبة املقيدة يف كفارة القتل باإلميان من جهة القياس كالرقبة املطل
  وقال أصحاب أيب حنيفة ال جيوز 

لنا هو أن هذا ختصيص عموم ألن قوله تعاىل فتحرير رقبة عام يف الرقبة املؤمنة والكافرة فإذا قلنا إن الكافرة ال جتوز 
  اس جائز كسائر العمومات خصصنا الكافرة من العموم بالقياس وختصيص العموم بالقي

  واحتجوا بأن هذه زيادة يف النص والزيادة يف النص نسخ عندنا والنسخ بالقياس ال جيوز 
واجلواب أن هذا ليس بزيادة وإمنا هو نقصان باحلقيقة ألن اللفظ املطلق يقتضي جواز كل رقبة مؤمنة كانت أو 

  لظاهر وذلك نقصان وختصيص فأما أن يكون زيادة فال كافرة فإذا منعنا الكافرة فقد أخرجنا بعض ما يقتضيه ا
فإن قيل التخصيص هو أن خيرج من اللفظ بعض ما تناوله وقوله تعاىل فتحرير رقبة ال يتناول اإلميان فمن اعترب ذلك 

  فقد زاد شرطا ال يقتضيه اللفظ فدل على أنه زيادة 



ا قلنا إن الكافرة ال جتزي فقد أخرجنا من اللفظ بعض ما قلنا اللفظ وإن مل يتناول اإلميان فقد تناول الكافرة فإذ
  تناوله بعمومه فكان ذلك ختصيصا 

  وعلى أن الزيادة عندنا ليست بنسخ فال يصح ما بنوا عليه من الدليل 

قالوا وألن الرقبة يف الظهار منصوص عليها ويف القتل منصوص عليها وقياس املنصوص على املنصوص ال جيوز وهلذا 
  قياس صوم التمتع على صوم الظهار يف إجياب التتابع وال صوم الظهار على صوم التمتع يف إجياب التفريق  مل جيز

  وهلذا مل جيز قياس حد السرقة على حد قاطع الطريق يف إجياب قطع الرجل 
  وهلذا مل جيز قياس التيمم على الوضوء يف إجياب مسح الرأس والرجل 

الظهار نص على حكمني متضادين فحمل أحدمها على اآلخر إبطال للنص  واجلواب أن يف صوم التمتع وصوم
وليس كذلك هاهنا فإن اللفظ يف الظهار مطلق ويف القتل مقيد ويف أحدمها عام مطلق ويف اآلخر خاص مبني فيحمل 

  أحدمها على اآلخر 
يف مسح الرأس والرجل ألن وأما حد السرقة فإمنا مل حيمل على قطاع الطريق وال آية التيمم على آية الوضوء 

اإلمجاع منع منه ومن شرط القياس أن ال يعارضه إمجاع وهاهنا مل يعارضه إمجاع وال غريه فجاز قياس أحدمها على 
  اآلخر كقياس التيمم على الوضوء يف إجياب املرفقني ملا مل يعارضه إمجاع وال غريه أجزناه 

  مسائل دليل اخلطاب

  ١مسألة 

  لشيء على صفة من صفاته دل على أن ما عداها خيالفه إذا علق احلكم يف ا
وقال أبو العباس بن سريج وأبو بكر القفال والقاضي أبو حامد رمحهم اهللا وقوم من املتكلمني ال يدل على املخالفة 

  وهو قول أصحاب أيب حنيفة 

  وحكي عن بعضهم أنه فرق بني املعلق على غاية واملعلق على غري غاية 
  م أنه فرق بني أن يكون بلفظ الشرط وبني أن ال يكون بلفظ الشرط وحكي عن بعضه

لنا ما روي أن يعلى بن أمية قال لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ما بالنا نقصر وقد أمنا وقد قال اهللا تعاىل وإذا 
عجبت  ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقال عمر

مما عجبت منه فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال صدقة تصدق اهللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته وهذا دليل 
على أن تعليق القصر باخلوف اقتضى أن حال األمن ال جيوز حىت عجب منه عمر ويعلى وأقرهم النيب صلى اهللا عليه 

  و سلم على ذلك 
يف توريث األخت مع البنت واحتج بقوله تعاىل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله وروي أن ابن عباس خالف الصحابة 

أخت فلها نصف ما ترك وهذا تعلق بدليل اخلطاب وأنه ملا ثبت مرياث األخت عند عدم الولد دل على أن عند 
  لغة وجوده ال تستحقه وهو من فصحاء الصحابة وعلمائهم ومل ينكر أحد استدالله فدل على أن ذلك مقتضى ال



وأيضا هو من األنصار قالوا ال غسل من التقاء اخلتانني واحتجوا بقوله عليه السالم املاء من املاء وهذا استدالل 
  بدليل اخلطاب 

  ومن قال منهم أنه جيب الغسل أجاب بأن املاء من املاء منسوخ وهذا اتفاق منهم على دليل اخلطاب 
إىل دليل اخلطاب وإمنا رجعوا إىل األصل وذلك أهنم أثبتوا القصر  فإن قيل ال نسلم أهنم رجعوا يف هذه املواضع

واملرياث والغسل يف املواضع اليت تناوهلا اخلطاب بالنطق ورجعوا فيما ال خطاب فيه إىل األصل وهو أنه ال قصر وال 
  مرياث وال غسل 

  قلنا مل يرجعوا يف هذه املواضع إال إىل موجب النطق ودليل اخلطاب 
ن يعلى بن أمية قال لعمر ما بالنا نقصر وقد أمنا وقد قال اهللا تعلى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فتعلق أال ترى أ

  مبوجب النطق ومل يقل واألصل هو اإلمتام 
وقالت الصحابة رضي اهللا عنهم قوله املاء من املاء كان رخصة وقد نسخ وأرادوا دليل اخلطاب ولو رجعوا يف ذلك 

وصفوه بالنسخ ألن النسخ رفع ما ثبت بالشرع فأما ما كانوا عليه يف األصل ونقل إىل غريه فال يقال إىل األصل ملا 
  إنه منسوخ فدل على أن احملتج منهم إمنا احتج بدليل اخلطاب 

  وأيضا هو أن ضم الصفة إىل االسم يقتضي املخالفة والتمييز يف كالم العرب 
ل وعمرا القصري والطويل والقصري عندهم واحد فدل على أن موضوع أال ترى أهنم ال يقولون أعط زيدا الطوي

  اللفظ املخالفة والتمييز 

وألن تقييد االسم العام بالصفة يقتضي التخصيص أال تراه لو مل يقيد الغنم بالسوم اقتضى السائمة واملعلوفة فإذا 
لسائمة وكل ما اقتضى ختصيص االسم قيدها بالسوم منع هذا التقييد دخول املعلوفة واقتضى اختصاص الزكاة با

  العام وجب أن يقتضي املخالفة والدليل عليه سائر األلفاظ اليت خيص هبا العموم 
  وألنه قيد احلكم مبا لو انتزع منه لعم فوجب أن يتضمن النفي واإلثبات كاالستثناء والغاية 

بعا إحداهن بالتراب أفاد تعليق الطهارة وأيضا فإنه إذا قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله س
بالسبع فمىت طهرناه مبا دون السبع خرج السبع عن أن يكون مطهرا ألن الغسلة السابعة ترد واحملل حمكوم بطهارته 

  وهكذا إذا قال يف سائمة الغنم زكاة 
  تعلق هبا الوجوب أفاد تعلق الوجوب بالسائمة فمىت أوجبنا الزكاة يف املعلوفة أخرجنا السائمة عن أن ي

واحتجوا بأن إثبات احلكم بدليل اخلطاب إما أن يكون بالعقل وال جمال له فيه أو بالنقل وال خيلو إما أن يكون ذلك 
تواترا أو آحادا وال جيوز أن يكون تواترا ألنه لو كان فيه تواتر لعلمناه كما علمتم وال جيوز أن يكون آحادا ألنه 

  يف إثباهتا خرب الواحد  من مسائل األصول وال يكفي
  قلنا قد أثبتناها بالنقل وهو ما رويناه عن الصحابة رضي اهللا عنهم 

  فإن قيل إال أنه من طريق اآلحاد فال تثبت به مسائل األصول 
قيل هو وإن كان من أخبار اآلحاد إال أنه جيري جمرى التواتر ألن األمة تلقته بالقبول فاتفقت على صحته وإن 

  العمل به اختلفت يف 
قالوا وأيضا هو أن الصفات وضعت للتمييز بني األنواع كما وضعت األمساء للتمييز بني األجناس مث تعليق احلكم 

  على االسم ال يقتضي نفيه عما عداه فكذلك تعليقه على الصفة 



كر الدقاق فعلى واجلواب أن من أصحابنا من قال أن تعليق احلكم على االسم يقتضي نفيه عما عداه وهو قول أيب ب
  هذا ال نسلم 

  وإن سلمنا ذلك على ظاهر املذهب فالفرق بينهما من وجوه 
أحدها هو أن العرب قد جتمع بني األجناس املختلفة يف احلكم وتنص على اسم كل واحد منها أال تراها تقول اشتر 

تراها ال تقول اشتر حلما مشويا  حلما ومترا وخبزا وال تقيد احلكم بالصفة واملوصوف بتلك الصفة وضدها واحد أال
  واملشوي والينء عندها سواء وال اشتر مترا برنيا والربين وغريه عندهم سواء 

  والثاين أن تعليق احلكم على بعض األمساء ال مينع تعليقه بغريها من األمساء 
تعلقها بالغنم وتعليق احلكم على أال ترى أنه إذا أجب الزكاة يف الغنم مث أوجبها يف البقر مل مينع تعلقها بالبقر من 

أحد صفيت الشيء مينع تعلقه بضدها أال ترى أنه إذا علق الزكاة على سائمة الغنم مث أوجبها يف املعلوفة خرج عن 
  أن يكون الوجوب متعلقا بالسائمة وبقيت الزكاة معلقة على االسم فقط 

فلم يقتض املخالفة وتعليقه بالصفة يقتضي ختصيص والثالث هو أن تعليق احلكم باالسم ال يقتضي ختصيص اسم عام 
  اسم عام والتخصيص ال يكون إال مبا يقتضي املخالفة كاالستثناء والغاية 

وألن االسم ال جيوز أن يكون علة يف احلكم فتعليق احلكم عليه ال يقتضي املخالفة والصفة جيوز أن تكون علة يف 
  احلكم فتعليق احلكم عليه يقتضي املخالفة 

قالوا لو كان إجياب الزكاة يف السائمة يوجب نفي الزكاة عن املعلوفة لكان التسوية بينهما يف إجياب الزكاة مناقضة 
وملا جاز أن يقول يف سائمة الغنم زكاة ويف معلوفتها الزكاة دل على أن اإلجياب يف أحد النوعني ال يقتضي النفي 

  عن النوع اآلخر 
ضي املخالفة على قول كثري منهم وإن جاز أن يصرح فيما بعدها حبكم ما قبلها وعلى أن قلنا يبطل بالغاية فإهنا تقت

اللفظ جيوز أن يدل بظاهره على معىن مث يترك ظاهره مبا هو أقوى منه كاألمر يدل ظاهره على اإلجياب مث يدل 
ي الوجوب فكذلك هاهنا الدليل على أن املراد به االستحباب فيترك ظاهره وال يدل على أن يف األصل ال يقتض

اللفظ بظاهره يدل على النفي واإلثبات مث إذا صرح يف الوجهني بالتسوية ترك الظاهر ومحل على ما اقتضاه 
  التصريح 

قالوا وألنه ليس يف كالم العرب كلمة تدل على شيئني متضادين وعندكم أن هذا اللفظ يدل على إثبات احلكم 
  ونفيه وهذا خالف اللغة 

يبطل بلفظ الغاية وأنه قد دل على إثبات احلكم فيما قبل الغاية ونفيه عما بعدها ومها متضادان فكذلك قلنا هذا 
  األمر بالشيء يدل على وجوب املأمور واالنتهاء عن ضده ومها متضادان 

اب قالوا وألن دليل اخلطاب مفهوم اخلطاب ومفهوم اخلطاب ما وافقه كالتنبيه والقياس ودليل اخلطاب ضد اخلط
  فال جيوز أن يكون مفهوما منه 

  قلنا هذا يبطل باألمر بالشيء فإنه يفهم منه النهي عن ضده وإن كان ضد اللفظ 
وأما القياس والتنبيه فإهنما وافقا اخلطاب ألهنما مفهومان من معناه والدليل مفهوم من جهة التخصيص فكان خمالفا 

  له كحكم ما بعد الغاية 
طق دليل لكان معه مبنزلة اخلطابني ولو كان كذلك ملا جاز تركه بالقياس كما ال جيوز ترك قالوا وألنه لو كان للن



  اخلطاب ولوجب إذا نسخ اخلطاب أن يبقى الدليل كما إذا نسخ أحد اخلطابني بقي اخلطاب اآلخر 
اه جاز تركه قلنا ال نقول إن الدليل مع اخلطاب مبنزلة اخلطابني بل هو بعض مقتضاه وإذا كان ذلك بعض مقتض

  بالقياس كما جيوز ترك بعض ما اقتضاه العموم بالقياس 
وأما إذا نسخ اخلطاب فمن أصحابنا من قال يبقى حكم الدليل والصحيح أنه يسقط الدليل ألن الدليل مقتضى 
ومه اخلطاب ومفهومه فإذا بطل اخلطاب بطل املفهوم كما تقول األمر بالشيء ملا كان النهي عن ضده مقتضاه ومفه

فمىت سقط األمر سقط النهي كذلك هاهنا وخيالف النطقني إذا نسخ أحدمها ألن أحدمها غري متعلق باآلخر فنسخ 
أحدمها ال يوجب نسخ اآلخر وهاهنا الدليل تابع للنطق ومستفاد منه فإذا سقط األصل سقط تابعه كما قلنا يف 

  النهي املستفاد من األمر 
ي احلكم لكان ذلك مستنبطا من اللفظ وما استنبط من اللفظ ال جيوز ختصيصه قالوا لو كان دليل اخلطاب يقتض

  كالعلة 
  قلنا ال نقول أن الدليل مستنبط من اللفظ بل اللفظ يدل عليه بنفسه يف 

  اللغة وما يدل عليه اللفظ يف اللغة جاز ختصيصه كسائر األلفاظ 
عما عداها لوجب أن ال حيسن فيه االستفهام كما ال قالوا لو كان تعليق احلكم على صفة الشيء يدل على نفيه 

  حيسن يف نفس النطق 
قلنا إمنا حسن فيه االستفهام ألنه جيوز أن يكون قد علق احلكم على أحد صفتيه ليدل على املخالفة وجيوز أن يكون 

نطق ألنه ال قد خص أحد وصفيه باحلكم للشرف والفضيلة فحسن االستفهام ليزول هذا االحتمال وخيالف هذا ال
  احتمال فيه فلم حيسن فيه االستفهام 

  ٢مسألة 

إذا علق احلكم على صفة يف جنس كقوله عليه السالم يف سائمة الغنم الزكاة دل على نفيه عما عداها يف ذلك 
  اجلنس وال يدل على النفي عما عداها يف سائر األجناس 

  كلها  ومن أصحابنا من قال يدل على نفيه عما عداها يف األجناس
  لنا هو أن الدليل يقتضي النطق فإذا تناول النطق يف سائمة الغنم وجب أن يكون دليله يتناول معلوفة الغنم فقط 
  واحتجوا بأن السوم جيري جمرى العلة يف تعليق احلكم عليها والعلة حيث وجدت تعلق احلكم هبا فكذلك هذا 

لق احلكم على جمموعها ومىت تعلق احلكم بوصفني كان كل واحد قلنا ال نسلم أن السوم مبنزلة العلة أال ترى أنه ع
  منهما بعض العلة فال جيوز تعلق احلكم على أحدمها على االنفراد 

  ٣مسألة 

  قوله تعاىل وال تقل هلما أف يدل على املنع من الضرب من ناحية املعىن 
  ن ناحية املعىن وكذلك قوله تعاىل إن اهللا ال يظلم مثقال ذرة يدل على ما زاد عليه م

  وقال بعض أصحابنا يدل على ذلك من ناحية اللغة وهو قول عامة املتكملني وبعض أهل الظاهر 
لنا هو أن التأفيف يف اللغة غري موضوع للضرب والذرة غري موضوعة ملا زاد عليها فوجب أن يكون املنع مما زاد 



  مفهوما من طريق املعىن 
  ن هذا الكالم املنع مما زاد عليه وهلذا واحتجوا بأن أهل اللسان يفهمون م

  إذا قال لعبده إياك أن تقول لفالن عقل منه املنع عما زاد عليه 
واجلواب أنا ال نسلم أهنم يفهمون ذلك من اللفظ وكيف يفهم ذلك من اللفظ واللفظ غري موضوع له وإمنا يفهم 

  لعام يف إدراكه ذلك من طريق املعىن لكن املعىن إذا كان جليا اشترك اخلاص وا
وحكى أن ابن داود قال أليب العباس بن سريج أن ذرتني فصاعدا ذرة وذرة فكل ذرة منهما داخلة حتت االسم 

  فيكون اللفظ داال على ما زاد فألزمه أبو العباس نصف ذرة وقال ال يسمى نصف ذرة ذرة على أن املعىن دل عليه 

  ٤مسألة 

  االستدالل بالقران ال جيوز 
  ابنا من قال جيوز وهو قول املزىن ومن أصح

لنا هو أن كل واحد من اللفظني املقترنني يقتضي غري ما يقتضيه اآلخر فال حيمل أحدمها على ما حيمل عليه اآلخر 
من جهة اللفظ كما لو وردا غري مقترنني ويدل عليه هو أنه إذا مجعت بني شيئني علة يف حكم مل جيب أن يستويا يف 

  ذلك إذا مجعهما لفظ صاحب الشرع مل جيب أن يستويا يف مجيع األحكام مجيع األحكام فك
  واحتجوا بقوله صلى اهللا عليه و سلم ال يفرق بني جمتمعني ومل يفرق 

  واجلواب هو أن هذا وارد يف باب الزكاة وأن النصاب اجملتمع يف ملك رجلني ال يفرق بينهما 
  أنه قال يف قتال واحتجوا مبا روي عن أيب الصديق رضي اهللا عنه 

  مانعي الزكاة ال أفرق بني ما مجع اهللا قال اهللا تعاىل وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة 
  ومبا روي عن ابن عباس يف العمرة إهنا لقرينة احلج يف كتاب اهللا تعاىل قال اهللا تعاىل وأمتوا احلج والعمرة هللا 

بني ما مجع اهللا يف اإلجياب باألمر وكذلك ابن عباس إهنا  واجلواب هو أن أبا أنا بكر رضي اهللا عنه أراد ال أفرق
  لقرينة احلج يف األمر واألمر يقتضي الوجوب فكان االحتجاج يف احلقيقة بظاهر األمر ال باالقتران 

  ٥مسألة 

  الواو تقتضي الترتيب يف قول بعض أصحابنا وهو مذهب ثعلب وأيب عمر الزاهد غالم ثعلب 

  تقتضي الترتيب وهو قول أصحاب أيب حنيفة  ومن أصحابنا من قال ال
لنا ما روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسع رجال يقول من يطع اهللا ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى 

فقال له عليه السالم بئس اخلطيب أنت قل ومن يعص اهللا ورسوله فلو كانت الواو تفيد اجلمع دون الترتيب لكان 
  وأمره مبثله وذلك ال جيوز قد هناه عن شيء 

كفى ... عمرية ودع إن جتهزت غاديا ... وأيضا ما روي أن عبد بين احلسحاس أنشد عمر رضي اهللا عنه قوله 
  الشيب واإلسالم للمرء ناهيا 



  فقال عمر رضي اهللا عنه لو قدمت اإلسالم على الشيب ألجزتك فدل على أن الواو اقتضت الترتيب 
 قال البن عباس رضي اهللا عنه كيف تقدم العمرة على احلج وقد قدم اهللا احلج على العمرة وأيضا ما روي أن رجال

  فقال ابن عباس كما تقدم الدين على الوصية فدل على أهنم فهموا من التقدمي يف اللفظ التقدمي يف احلكم 
إىل فهم كل أحد من أهل  وأيضا هو أن رجال لو كتب كتابا يف معىن رجلني وقال أنفذت إليك فالنا وفالنا سبق

  اللغة أن املقدم يف الذكر هو املقدم يف الرتبة فدل على أن الواو اقتضت الترتيب 
  وألن املعىن نتيجة اللفظ واللفظ يف أحدمها سابق فكان املعىن سابقا 

للجمع دون  وألنه لو قال المرأته اليت مل يدخل هبا أنت طالق وطالق وقعت األوىل دون الثانية فلو كانت الواو
الترتيب لوقعت الطلقتان كما لو قال أنت طالق تطليقتني وملا وقعت األوىل دون الثانية دل على أن األوىل سبقت يف 

  الوقوع مث جاءت الثانية فصادفتها وهي بائن فلم تقع 

نتما قل ما شاء واحتجوا مبا روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسع رجال يقول ما شاء اهللا وشئت فقال أمثالن أ
  اهللا مث شئت ولو كانت الواو تقتضي الترتيب ملا نقله عن الواو إىل مث ألهنما يف الترتيب سواء 

واجلواب هو إمنا نقله عن الواو إىل مث ألن الواو وإن اقتضت الترتيب فإهنا ال تقتضي املهلة ومث تقتضي املهلة فنقله 
   االمسني املتفقني عما ال يقتضي املهلة إىل ما يقتضي املهلة يف

قالوا وألن الواو تدخل يف االمسني املختلفني بدال من التثنية يف االمسني املتفقني فإذا كان لفظ يف االمسني املتفقني ال 
  يقتضي الترتيب وجب أن تكون الواو يف االمسني املختلفني ال تقتضي الترتيب 

  ر الطالق على من مل يدخل هبا واجلواب أن هذه دعوى ال دليل عليها مث هو باطل بتكري
قالوا وألنه لو كانت الواو تقتضي الترتيب جلاز أن جتعل يف جواب الشرط كالفاء وملا مل جيز أن جتعل جوابا للشرط 

  دل على أهنا ال تقتضي الترتيب 
  قلنا يبطل بثم فإهنا ال تستعمل يف جواب الشرط مث تقتضي الترتيب 

  للشرط ألهنا تقتضي املهلة ومن حكم  فإن قيل إمنا مل جيعل مث جوابا

  اجلواب أن ال يتأخر عن الشرط والواو ال تقتضي ذلك ولو اقتضت الترتيب جلاز أن جتعل جوابا للشرط 
قيل إن كانت مث تقتضي املهلة فلم جتعل جوابا للشرط حىت ال يتأخر اجلزاء عن الشرط فكذلك الواو ومل جتعل 

  ي ومن حكم اجلزاء أن ال يتأخر عن الشرط فلم جيز أن جتعل جوابا للشرط لذلك جوابا للشرط ألهنا حتتمل التراخ
قالوا وألنا رأينا الواو تستعمل يف مواضع حتتمل الترتيب كقوله تعاىل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقولوا حطة 

وضع اآلخر وكقول الشاعر وادخلوا الباب سجدا فلو رتبت الواو مل جيز أن يقدم يف أحد املوضعني ما أخره يف امل
  ... سقيت منه القوم واستقيت ... كأنه من األجون زيت ... ومنهل فيه الغراب ميت ... 

  ومعلوم أنه استقى أوال مث سقى فدل على أنه ال يقتضي الترتيب 
ستعملت يف قلنا ليس إذا استعملت يف مواضع ال حتتمل الترتيب دل على أهنا غري موضوعة للترتيب أال ترى أن مث ا
  مواضع ال حتتمل الترتيب كقوله تعاىل فإلينا مرجعهم مث اهللا شهيد على ما يفعلون واملراد به واهللا شهيد 

  وقول الشاعر 



  ... جرى يف األنابيب مث اضطرب ... كهز الرديين حتت العجاج 
  والتفريق ومعلوم أن االهتزاز واالضطراب ال يفترقان وال يدل على أن مث غري موضوعة للترتيب 

وعلى أن البيت الذي ذكره ال حجة فيه ألنه حيتمل أن يكون ذلك إخبارا عن أفعال متفرقة ال يتعلق بعضها ببعض 
  فتكون على الترتيب 

قالوا لو كانت الواو ترتب ملا حسن استعمال لفظ املقارنة فيه بأن تقول جاء زيد وعمرو معا كما ال جيوز جاء زيد 
  مث عمر معا 
  أن يكون اللفظ يقتضي معىن مث يتغري ذلك مبا يدخل عليه من احلروف واأللفاظ  قلنا جيوز

أال ترى أن قوله زيد يف الدار يقتضي اإلخبار مث تدخل عليه األلف فنقول أزيد يف الدار فيصري استفهاما فكذلك 
  هاهنا 

  ٦مسألة 

أصحابنا وذلك مثل قوله تعاىل الباء إذا دخلت على فعل يتعدى من غري باء اقتضت التبعيض يف قول بعض 
  وامسحوا برؤوسكم 

  وقال أصحاب أيب حنيفة ال تقتضي التبعيض 
لنا أن أهل اللسان فرقوا بني قوهلم أخذت قميص فالن وبني قوهلم أخذت بقميص فالن فيحملون األول على أخذ 

  مجيعه والثاين على التعلق ببعضه 
ومسحت يدي باحلائط عقل من ذلك كله التبعيض فدل على أن  ويدل عليه هو أنه إذا قال مسحت يدي باملنديل

  ذلك مقتضاه 

واحتجوا بأن الباء موضوعة إللصاق الفعل باملفعول يدلك عليه أنك تقول مررت بزيد وكتبت بالقلم وطفت 
  بالبيت فتفيد الباء إحلاق الفعل باملفعول 

ى اإللصاق ألن الفعل ال يتعدى بغري الباء أال ترى أنه واجلواب عن ذلك كله هو أن يف املرور والكتابة إمنا محال عل
لو قال مررت زيدا وكتبت القلم مل يكن ذلك كالما صحيحا فكان دخوهلا لإللصاق وهاهنا الفعل يتعدى إىل 

  املفعول ويلحق به من غري الباء فكان دخوهلا للتبعيض 
عبارة عن اجلوالن حول مجيع البيت أال ترى أنه  وأما قوهلم طفت بالبيت فإنا ال حنمله على التبعيض ألن الطواف

إذا فاتته طائفة من البيت مل يسم طائفا فروعي مقتضى اللفظ فجعلت الباء مزيدة يف الكالم وليس كذلك قوله 
مسحت بالرأس ألن الفعل يستعمل يف البعض والكل فإذا دخلت الباء وجب أن حيمل على البعض كما قلنا يف قوله 

  أخذت بقميصه 

  ٧مسألة 

إمنا تدخل يف الكالم إلثبات احلكم يف املذكور وحده ونفيه عما عداه وبه قال القاضي أبو حامد مع نفيه لدليل 
  اخلطاب 

  وقال كثري من املتكلمني ال يقتضي نفي احلكم عما عداه 



و قال لغريه هل يف لنا هو أن هذا اللفظ ال يستعمل يف عرف أهل اللسان إال فيما ذكرناه يدلك عليه هو أن رجال ل
الدار غري زيد فقال له إمنا يف الدار زيد كان ذلك مبنزلة قوله ليس يف الدار غري زيد ولو مل يقتض إثبات احلكم يف 
املذكور والنفي عما عداه ملا صار بذلك جميبا ويدلك عليه قوله تعاىل إمنا اهللا إله واحد واملراد به ال إله إال واحد 

  ... يدافع عن أحساهبم أنا أو مثلي ... الرجل احلامي الذمار وإمنا  أنا... وقول الشاعر 
  واملراد به ما ذكرناه 

واحتجوا بأن هذه الكلمة تدخل يف الكالم لتأكيد املذكور أما يف نفي أو إثبات وقد بينا أن النفي ال يدل على 
  اإلثبات واإلثبات ال يدل على النفي 
  بات احلكم املذكور بعده ونفي ما عداه فسقط ما قالوه واجلواب أنا قد بينا أنه يدخل إلث

  مسائل األفعال

  ١مسألة 

  ما فعله النيب صلى اهللا عليه و سلم وعلم أنه فعله على وجه الوجوب أو االستحباب أو اإلباحة شاركته األمة فيه 
  وكذلك ما أمر به شاركته األمة فيه ما مل يدل الدليل على ختصيصه 

   تشاركه فيه األمة إال بدليل وقالت األشعرية ال

لنا قوله تعاىل لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة وقوله تعاىل فاتبعوه وقوله تعاىل فلما قضى زيد منها وطرا 
زوجناكها لكيال يكون على املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا فأخرب أنه زوجه بامرأة زيد 

  أحد أن يتزوج امرأة من تبناه  ليدل على أنه جيوز لكل
وأيضا ما روي أن رجال سأل أم سلمة رضي اهللا عنها عمن قبل امرأته وهو صائم فقال هلا النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم أال أخربته أين أفعل ذلك 
  فدل على أن ما كان مباحا له فهو مباح ألمته 

دالل على األشياء إىل أفعال رسول اهللا صلى اهللا عليه وأيضا هو أن الصحابة رضي اهللا عنهم كانت ترجع يف االست
  و سلم فدل على ما ذكرناه 

واحتجوا بأن ما فعله أو أمر به جيوز أن يكون مصلحة له خاصة ال مصلحة لغريه فيه فجيب أن ال يتعدى إىل غريه 
  إال بدليل 

  وجب أن يتبع واجلواب هو أنه ال جيوز ذلك ألن الشرع ورد باتباعه فيه واالقتداء به ف
  قالوا ما وجد فيه من الفعل ال يتعداه وما أمر به ال يتناول غريه فوجب أن ال يشاركه فيه غريه إال بدليل 

  واجلواب هو أنا قد دللنا على وجوب اتباعه والتسوية بينه وبني غريه يف األحكام فبطل ما قالوه 

  ٢مسألة 

م على وجه فعله وجب التوقف فيه حىت يقوم الدليل عليه يف قول ما فعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يعل
  أكثر أصحابنا وحكى ذلك عن أيب بكر الدقاق وهو قول أكثر املتكلمني 



  ومن أصحابنا من قال يقتضي الندب حكى ذلك عن أيب بكر الصرييف والقفال والقاضي أيب حامد 
  وقال بعضهم حيمل ذلك على الوجوب حكي ذلك عن أيب 

  باس وأيب سعيد وابن خريان وهو مذهب مالك الع
  لنا أن فعله حيتمل الوجوب واالستحباب واإلباحة 

والدليل عليه هو أن صورة الفعل يف اجلميع واحدة وإذا احتمل هذه الوجوه مل يكن محله على بعضها بأوىل من 
  احلمل على الباقي فوجب التوقف 

ما أن يكون من غري اعتبار الوجه الذي وقع عليه الفعل فيجب أن وألن القطع فيه بالوجوب أو الندب ال خيلو إ
يقطع بذلك وإن علم أنه فعله على غري ذلك الوجه وهذا ال يقوله أحد وإما أن يكون القطع مع اعتبار الوجه الذي 

  وقع عليه الفعل فيجب أن ال يقطع ما مل يعلم الوجه الذي وقع عليه الفعل 
تعاىل لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة وحسن التأسي يقتضي الندب  واحتج من قال بالندب بقوله

  واالستحباب 

  قلنا هذا دليل لنا ألن التأسي هو أن تفعل كفعله وهذا ال يعلم من صورة الفعل فيجب التوقف فيه حىت يرد الدليل 
  قالوا الندب متيقن ألنه أقل أحوال القرب فوجب أن حيمل اللفظ عليه 

يعارضه بأن يف اإلجياب احتياط فوجب أن حيمل اللفظ عليه ألنه رمبا كان واجبا فال خيرج منه إال الفعل قلنا هذا 
  وإذا بطل هذا يف اإلجياب بطل ما قالوه يف الندب 

  واحتج من ذهب إىل الوجوب بقوله عز و جل فاتبعوه 
  قلنا االتباع أن يفعل كفعله 

ب وفعلناه على وجه الندب مل نكن متبعني له وإذا ثبت هذا فإن ما ميكن يدلك عليه هو أنه لو فعله على وجه الوجو
  فيه االتباع إذا علم وجه الفعل الذي وقع عليه الفعل فنتبعه فيه فأما ما مل يعلم فيه وجه الفعل فال ميكن فيه االتباع 

ا تقول يف الصالة فإن تصح فإن قيل اخلرب يقتضي وجوب املتابعة يف الفعل وذلك ميكن وإن مل يعلم حال الفعل كم
  املتابعة فيها وإن مل تعلم نية اإلمام 

قلنا هذا خمالف للمتابعة يف الصالة ألن هناك املتابعة تقع يف األفعال الظاهرة وذلك ميكن وإن مل تعلم نية اإلمام 
م صالة فرض جاز أن وهاهنا تقع يف الفعل على جهته أال ترى أنه لو فعله واجبا مل جيز فعله ندبا ولو صلى اإلما

  نتبعه يف النفل فافترقا 
واحتجوا بقول اهللا تعاىل فليحذر الذين خيالفون عن أمره واألمر يقع على القول وعلى الفعل والدليل عليه قوله 

  تعاىل وأمرهم شورى بينهم وقوله تعاىل يدبر األمر من السماء إىل األرض واملراد بذلك كله الفعل 

  األمر يتناول القول خاصة وال حيمل على الفعل من غري دليل واجلواب هو أن إطالق 
وعلى أن قوله عن أمره كناية والكناية ترجع إىل أقرب مذكور وأقرب مذكور هو اهللا تعاىل ألنه قال قد يعلم اهللا 

اىل هو الذي الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين خيالفون عن أمره والظاهر أن الكناية عائدة إليه وأمر اهللا تع
  يستدعي به الفعل وذلك واجب 

وألن هذا يقتضي أمرا تصح فيه املوافقة وترك املخالفة وهو الذي علم صفته فيوافقه فيه وهذا إمنا يكون فيما علم 



  منه وجه الفعل 
  ومل يفرق  ٦٤١٢واحتجوا بقوله تعاىل وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول التغابن 

العصيان خمالفته وهذا إمنا يكون فيما علم وجه الفعل فيه وحنن ال نعلم حال هذا الفعل قلنا الطاعة موافقة األمر و
  فال يدخل يف اآلية 

واحتجوا مبا روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خلع نعله يف الصالة فخلع الناس نعاهلم مث قالوا رأيناك خلعت 
   نعلك فخلعنا نعالنا فدل على أن متابعته فيما يفعل واجبة

  قلنا هذا خرب الواحد فال جيوز أن يستدل به على إثبات أصل من األصول 
وعلى أهنم إمنا تبعوه يف خلع النعل ألنه كان قد أمرهم باتباعه يف الصالة أال تراه قال صلوا كما رأيتموين أصلي 

  فلما خلع نعله ظنوا أن ذلك مما شرع يف الصالة فتبعوه امتثاال لقوله عليه السالم 
ا روي أن أم سلمة قالت للنيب صلى اهللا عليه و سلم عام احلديبية احنر هديك حيث وجدته واحلق فإهنم حيلقون قالو

  فتبعوه فدل على أن فعله يقتضي الوجوب 

قلنا إمنا تبعوه يف احللق والذبح ألنه اقترن به دليل من جهة القول وهو قوله عليه السالم اذحبوا واحلقوا وكالمنا يف 
  رد هل يقتضي الوجوب الفعل اجمل

قالوا أيضا إن الصحابة رضي اهللا عنهم اختلفوا يف التقاء اخلتانني هل يوجب الغسل فرجعوا إىل فعل رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم حيث روت عائشة رضي اهللا عنها فعلته أنا ورسول اهللا عليه السالم فاغتسلنا 

  ن وجب الغسل فصاروا يف اإلجياب إىل القول واجلواب هو روي أهنا روت إذا التقى اخلتانا
  قالوا وألنا ال نأمن من أن يكون واجبا فنتركه وذلك ال جيوز فيجب إجيابه احتياطا 

  قلنا وألنا ال نأمن أن ال يكون واجبا فيعتقد وجوبه وذلك ال جيوز 
  ب فكذلك الفعل قالوا وألن البيان تارة يقع بالقول وتارة بالفعل مث ثبت أن القول يقتضي الوجو

قلنا القول له صيغة تدل على االستدعاء فحمل عليه والفعل ليس له صيغة تدل على االستدعاء فوزانه من األقوال 
  ما ال يدل على اإلجياب كاخلرب عن غريه فال حيمل على اإلجياب علينا 
  قالوا وألنه عليه السالم ال يفعل إال حقا وصوابا فوجب أن يتبع فيه 

باع إمنا يكون بأن تفعل على حسب فعله حىت يكون ذلك حقا وصوابا وهذا ال ميكن فيما ال نعلم فيه حال قلنا االت
  الفعل فوجب التوقف 

  ٣مسألة 

  البيان يصح بالفعل وهو أن يفعل بعض ما دخل حترميه يف العموم ويدل ذلك على ختيص العموم 
العموم وحكي ذلك عن أيب إسحق وهو قول أيب احلسن  ومن أصحابنا من قال ال جيوز البيان بالفعل وال خيص به

  الكرخي 
لنا قوله تعاىل لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ومل يفصل وقوله تعاىل لتبني للناس ما نزل إليهم ومل يفرق بني 

  القول والفعل 
حتول مقعدته إىل القبلة إىل  ويدل عليه هو أنه ملا ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة فقصد بفروجهم أمر بأن



  بيان ختصيص العموم الوارد يف التحرمي بفعله فدل على أن التخصيص يقع به 
  ويدل عليه هو أن ما خرج منه ابتداء فهو شرع له ولغريه فكذلك ما خرج بعد العموم 

  واحتجوا بأن ختصيص العموم أحد نوعي البيان فال جيوز بفعله كالنسخ 

بنا من أجاز النسخ بفعله وإن سلمنا مل ميتنع ألن ال جيوز النسخ وجيوز التخصيص أال ترى أن واجلواب أن من أصحا
  نسخ الكتاب بالسنة ال جيوز وجيوز ختصيصه هبا فدل على أن الفرق بينهما 

مر قالوا وألن ما فعله حيتمل أن يكون ختصيصا له وحيتمل أن يكون هو وغريه فيه سواء فال يترك العموم املتيقن بأ
  حمتمل 

  قلنا هو وإن احتمل الوجهني إال أن الظاهر أنه هو وغريه فيه سواء فوجب أن حيمل األمر على الظاهر 

  ٤مسألة 

  إذا تعارض القول والفعل يف البيان فالقول أوىل من الفعل 
  ومن أصحابنا من قال الفعل أوىل 

  وذهب بعض املتكلمني إىل أهنما سواء 
احلكم بنفسه والفعل ال يدل بنفسه وإمنا يستدل به على احلكم بواسطة وهو أن يقال لو لنا هو أن القول يدل على 

مل جيز ذلك ملا فعل ألنه صلى اهللا عليه و سلم ال جيوز أن يفعل ماال جيوز فكان ما دل على احلكم بنفسه أوىل مما دل 
  عليه بواسطة 

ال يتعدى حكمه إىل غريه إال بدليل فكان ما يتعدى  وأيضا فإن القوى يتعدى والفعل خمتلف فيه فمن الناس من قال
  بنفسه بإمجاع أوىل 

وألن البيان بالقول يستغين بنفسه عن الفعل والبيان بالفعل ال يستغين عن البيان بالقول أال ترى أنه عليه السالم ملا 
صلوا كما رأيتموين أصلي حج وبني املناسك للناس قال هلم خذوا عين مناسككم وملا صلى وبني أفعال الصالة قال 

  وملا صلى جربيل عليه السالم بالنيب صلى اهللا عليه و سلم وبني له املواقيت قال 

  الوقت ما بني هذين فلم يكتف يف هذه املواضع بالفعل حىت ضم إليه القول فكان تقدمي القول أوىل 
قيت الصالة فلم يبني قوال بل قال للسائل واحتج من قال إن البيان بالفعل أوىل بأن النيب عليه السالم سئل عن موا

  اجعل صالتك معنا وبني له ذلك بالفعل وكذلك بني املناسك والصالة بالفعل فدل على أن الفعل آكد 
واجلواب هو أن هذا يدل على جواز البيان بالفعل وحنن نقول بذلك وإمنا الكالم يف تقدمي أقوى البيانني وليس يف 

  أقوى  هذا ما يدل على أن الفعل
قالوا وألن مشاهدة الفعل آكد يف البيان من القول ألن يف الفعل من اهليئات ماال ميكن اخلرب عنها بالقول وال يوقف 

  منه على الغرض إال باملشاهدة والوصف فدل على أن الفعل آكد وأبلغ يف البيان 
يصري كاملشاهد وهلذا علم النيب صلى اهللا قلنا هذا ال يصح ألنه ما من فعل إال وميكن العبارة عن وصفه بالقول حىت 

  عليه و سلم املسيء صالته بالقول وعرب عما حيتاج إليه من األفعال 
وأما من قال إهنما سواء فاحتج بأن كل واحد منهما يقع به البيان كما يقع باآلخر وقد بني النيب عليه السالم مرة 

  بالقول ومرة بالفعل فدل على أهنما سواء 



و أهنما وإن استويا يف البيان إال أن القول هو األصل يف البيان والفعل إمنا يصري بيانا بغريه والقول جممع واجلواب ه
  على وقوع البيان به والفعل خمتلف فيه فكان القول أوىل بالتقدمي 

  مسائل النسخ

  ١مسألة 

  النسخ جائز وال مينع منه عقل وال شرع 
   النسخ ال جيوز وقال أبو مسلم عمرو بن حيىي األصبهاين

  وهو قول بعض اليهود 
لنا قوله تعاىل ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها وقوله تعاىل وإذا بدلنا آية مكان آية وهذا دليل على 

  جواز النسخ 
  خ وألن نكاح األخوات كان جائزا يف شرع آدم صلوات اهللا عليه مث حرم ذلك يف شرع غريه فدل على جواز النس

وألن التكليف وإن كان على وجه املصلحة كما قال بعض الناس فيجب أن جيوز النسخ ألنه جيوز أن تكون 
  املصلحة للعباد يف فعل الشيء إىل وقت مث املصلحة هلم يف تركه يف وقت آخر 

وز النسخ وإن كان التكليف غري مشروط يف املصلحة كما قاله آخرون وإمنا يكلف اهللا عباده ما شاء وجب أن جي
  أيضا ألنه جيوز أن يكلفهم يف وقت شيئا ويف وقت آخر غريه 

وألنه إذا جاز أن خيلق اهللا تعاىل خلقه على صفة مث ينقلهم إىل صفة أخرى ومل مينع ذلك من العقل جاز أن يكلفهم 
  فعل العبادة يف وقت مث يسقط ذلك عنهم يف وقت آخر 

  أن يعجز عنه مبرض أو غريه جاز أن يطلق واملراد به إىل أن ينسخه عنه وألنه إذا جاز أن يطلق األمر واملراد به 
وألنه إذا جاز أن ال جيب الشيء برهة من الزمان مل يرد الشرع بإجيابه جاز أن جيب برهة من الزمان مل يرد الشرع 

  برفعه وإسقاطه 
  واحتجوا بأن جواز النسخ يؤدي إىل البداء على اهللا تعاىل وهنا ال جيوز 

جلواب هو أن البداء أن يظهر له ما كان خفيا وحنن ال نقول فيما ينسخ إنه ظهر له ما كان خافيا عليه بل تقول وا
  إنه أمر به وهو عامل أنه يرفعه يف وقت النسخ وإن مل يطلعنا عليه فال يكون ذلك بداء 

من الطفولية والصغر مث نقلهم إىل  على أنه لو جاز أن يقال إن ذلك بداء جلاز أن يقال إنه إذا خلق اخللق على صفة
  غري ذلك من األحوال إن ذلك بداء وملا بطل هذا فيما ذكرناه بطل فيما اختلفنا فيه 

قالوا إذا أمر اهللا تعاىل بشيء دل على حسنه وإذا هنى عنه دل ذلك على قبحه وال جيوز أن يكون الشيء الواحد 
  حسنا قبيحا 

نهي تعلق مبا تعلق األمر به فأما إذا قلنا إن النهي تعلق مبا مل يتعلق األمر مل يؤد إىل ما قلنا إمنا يصح هذا إذا قلنا إن ال
  ذكروه ومىت أمر بشيء مث نسخه علمنا بأن األمر كان إىل ذلك الوقت فال يكون النهي مما تعلق به األمر 

صيص فيقال إنه إذا أمر بقتل وألنه لو كان هذا دليال على إبطال النسخ لوجب أن جيعل دليال على إبطال التخ
املشركني ال جيوز أن ينهى عن قتل أهل الذمة ألن األمر بالقتل يدل على حسنه والنهي عنه يدل على قبحه وال 



جيوز أن يكون الشيء الواحد حسنا قبيحا وملا مل يصلح أن يقال هذا يف إبطال التخصيص مل يصلح أن يقال مثله يف 
  إبطال النسخ 
  النسخ يؤدي إىل اعتقاد اجلهل ألنه يعتقد وجوب األمر على التأبيد وهو على خالف ما يعتقد قالوا القول ب

  قلنا ال يعتقد الوجوب على التأبيد بل يعتقد وجوبه مامل ينسخ عنه فال يؤدي إىل ما ذكروه 
  واحتج قوم من اليهود بأن موسى عليه السالم قال هلم شريعيت مؤبدة وهذا مينع من النسخ 

  واب أن هذا كذب منهم فإن موسى عليه السالم ما قال هلم هذا وإمنا لقنهم ذلك ابن الراوندي واجل
والدليل عليه أنه لو كان هذا أصال لكان قد احتج به أحبار اليهود على النيب صلى اهللا عليه و سلم وملا مل يقل هذا 

  أحد من قدمائهم أنه ذكره دل على كذب ابتدعوه 

  ٢مسألة 

  وإن اقترن باملنسوخ ذكر التأبيد  جيوز النسخ
  وقال بعض املتكلمني ال جيوز النسخ إال يف خطاب مطلق فأما إذا قيد بالتأبيد فال جيوز نسخه 

لنا هو أنه إذا جاز نسخ اللفظ املطلق وإن كان ظاهره التأبيد جاز نسخ ما اقترن به ذكر التأبيد ألن التأبيد يستعمل 
ترى أنك تقول الزم غرميك أبدا وتريد إىل وقت وكذلك هاهنا جيوز أن يقيد بالتأبيد  فيما ال يراد به التأبيد أال

  واملراد به إىل وقت النسخ 
وألنه لو كان ذكر التأبيد يف الزمان مينع النسخ لكان ذكر الكل يف األعيا مينع التخصيص وملا جاز أن يقول اقتلوا 

  يقول افعلوا هذا أبدا مث ينسخ املشركني كلهم مث خيص بعده من املشركني جاز أن 
  وألنه إذا جاز أن يقيد اخلطاب بالتأييد مث يرد بعده الشرط واالستثناء جاز أن يرد بعده النسخ 

وألنه إذا جاز أن يقيد اخلطاب بالتأبيد ويكون معناه ما مل يعجزوا عنه مبرض وغريه جاز أن يقيده بالتأبيد ويكون 
  كم معناه افعلوا أبدا مامل ينسخ عن

واحتجوا بأنه لو جاز النسخ مع ذكر التأييد مل يكن إىل معرفة مامل ينسخ من اخلطاب سبيل ومىت جوزمت ذلك لزمكم 
  أن تقولوا أنه ال يعلم ختم النبوة برسول اهللا 

رد واجلواب هو أنه ميكن معرفة ذلك بأن نقول املصلحة يف هذا احلكم ال تتغري ما دمتم مكلفني فنعلم بذلك أنه ال ي
  عليه النسخ ومبثل هذا يعلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خامت النبيني وأن شرعه مؤبد 

  ٣مسألة 

  جيوز النسخ وإن مل يشعر عند التكليف بالنسخ 
  وقال بعض الناس ال جيوز إال أن يقترن باخلطاب ما يدل على النسخ يف اجلملة 

النسخ لوجب اإلشعار مبا حيدث من األمراض املسقطة لألمر وملا  لنا هو أنه لو كان جيب اإلشعار مبا يزيل األمر من
  مل جيب بيان ذلك مل جيب بيان النسخ 

  وألنه لو وجب اإلشعار بالنسخ لوجب بيان وقته وملا مل جيب بيان وقته مل جيب بيانه يف اجلملة 



  وألن البيان إمنا جيب للحاجة وال حاجة إىل ذلك عند التكليف فلم جيب 
بأن جتويز هذا األمر يؤدي إىل اعتقاد اجلهل فإنه يعتقد وجوب األمر على الدوام وهو على خالف ما  واحتجوا

  يعتقد 
واجلواب هو أنه ال يعتقد وجوب ذلك على الدوام بل يعتقد وجوبه بشرط أن ال يرد عليه ما ينسخه فال يؤدي إىل 

  اعتقاد اجلهل 

  ٤مسألة 

  نه وإىل أغلظ منه جيوز نسخ الشيء إىل مثله وإىل أخف م
  ومن أصحابنا من قال ال جيوز النسخ إىل األغلظ وهو قول أهل الظاهر 

لنا هو أن اهللا تعاىل خري الناس يف ابتداء اإلسالم بني الصوم وبني الفطر مث نسخ ذلك باالحنتام وكذلك أمر حببس 
  الزاين يف البيوت مث نسخه باجللد والرجم وذلك أغلظ من املنسوخ 

  تكليف إن كان على وجه املصلحة فيجوز أن تكون املصلحة يف النقل إىل األغلظ وألن ال

  وإن مل يكن على وجه املصلحة بل يكلف عباده ما شاء فيجوز أن يسقط عنهم شيئا ويكلفهم ما هو أغلظ منه 
  لظ منه وألنه إذا جاز أن يبتدىء إجياب تغليظ بعد أن مل يكن واجبا جاز أن يسقط واجبا ويوجب ما هو أغ

واحتجوا بأن اهللا تعاىل نسخ آية املصابرة بالتخفيف فقال اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ونسخ قيام 
  الليل بالتخفيف فقال فاقرؤوا ما تيسر منه 

واجلواب هو أن هذا يدل على جواز النسخ إىل األخف وحنن جنيز ذلك وكالمنا يف النسخ إىل األغلظ وليس فيه ما 
  منه مينع 

  ٥مسألة 

  جيوز نسخ الشيء قبل وقت فعله 
  وقال الصرييف ال جيوز وهو قول املعتزلة 

  لنا هو أن اهللا تعاىل أمر إبراهيم عليه السالم بذبح ابنه مث نسخ ذلك قبل أن يفعله فدل على جوازه 
 تعاىل قد صدقت الرؤيا فإن قيل إمنا أمره مبقدمات الذبح وهو اإلضجاع وتله للجبني وقد فعل ذلك وهلذا قال اهللا

  فدل على أنه فعل املأمور 
  قيل املأمور به هو الذبح والدليل عليه قوله تعاىل إين أرى يف املنام أين أذحبك 

  وألنه لو كان املأمور به هو املقدمات ملا أظهر إبراهيم عليه السالم اجلزع وقد 

  ر ماذا ترى أظهر اجلزع من ذلك فقال إين أرى يف املنام أين أذحبك فانظ
وألن إمساعيل عليه السالم أظهر التجلد والصرب فقال ستجدين إن شاء اهللا من الصابرين واملقدمات ال حيتاج فيها إىل 

  الصرب والتجلد 
  وألنه قال إن هذا هلو البالء املبني وليس يف املقدمات بالء 



 تعاىل وفديناه بذبح عظيم وأما قوله قد صدقت وألنه لو كان املأمور به قد فعل ملا احتاج إىل الفداء وقد قال اهللا
  الرؤيا فاملراد به أنك قد آمنت بذلك وعزمت على فعله فدل عليه التصديق إمنا يكون بالقلب 

  فإن قيل قد فعل املأمور به وهو الذبح ولكن كلما قطع جزءا التحم 
  لعظيمة قيل ولو كان هذا صحيحا لكان قد ذكره اهللا تعاىل فإن ذلك من اآليات ا

وألنه لو كان كذلك ملا احتاج إىل الفداء ويدل عليه هو أنه إذا جاز أن يأمر بأفعال متكررة يف األزمان مل ينسخ 
ذلك يف بعض األزمان وإن مل ميض وقت مجيع ما تناوله األمر جاز أن يأمر بفعل واحد مث ينسخ ذلك قبل دخول 

  وقته 
ا قال بعضهم جاز أن تكون املصلحة يف إجياب االعتقاد وإظهار وألنه إن كان التكليف على حسب املصلحة كم

  الطاعة يف االلتزام والعزم على الفعل 
وإن كان على حسب ما يشاء من غري اعتبار املصلحة كما قال آخرون فيجوز أن يكون قد شاء أن يكلفهم ما 

  د الفعل وإمنا أراد منه ما ذكرناه ذكرناه وال يشاء الفعل وهلذا أمر إبراهيم عليه السالم بذبح ابنه ومل ير
  وألنه إذا جاز أن يأمر اإلنسان بفعل العبادة مع علمه بأنه ميوت أو يعجز عنه 

  قبل أن يدخل وقتها ومل يقبح جاز أن يأمر بفعلها مث يسقط ذلك عنه قبل فعلها 
صالحا هلم ال جيوز للحكيم أن  واحتجوا بأن األمر من اهللا سبحانه يدل على أن املأمور به صالح للمأمور وما كان

  ينهاهم عنه ومينعهم منه 
  واجلواب هو أن األمر يدل على الصالح ما دام األمر قائما فإذا هنى عنه علمنا أنه كان الصالح إىل غاية 

وألنه لو كان هذا دليال على املنع من النسخ قبل الفعل لوجب أن جيعل دليال على إبطال النسخ أصال فيقال إن 
ر من احلكيم يدل على كونه صالحا للعبيد وما كان صالحا للعبيد مل جيز للحكيم أن ينهاهم عنه وإذا بطل هذا األم

  يف إبطال النسخ بطل فيما ذكروه 
ورمبا قالوا إن األمر بالشيء يقتضي حسن املأمور به والنهي عنه يقتضي قبحه وال جيوز أن يكون الشيء الواحد 

  حسنا قبيحا 
  ما تقدم واجلواب حنو 

  قالوا ألن هذا يؤدي إىل البداء على اهللا تعاىل وذلك ال جيوز 
فاجلواب هو أن البداء أن يظهر ما كان خافيا عليه واهللا تعاىل ملا أمر كان عاملا بالوقت الذي ينسخه عنهم فال يؤدي 

  إىل ما ذكروه 
مع النهي موضعا واحد فيقول افعلوا كذا قالوا وألنه لو جاز أن ينسخ الشيء قبل وقت الفعل جلاز أن يرد األمر 

  وكذا وال تفعلوه وملا مل جيز هذا مل جيز ما حنن فيه 
قلنا إذا ورد األمر مقرونا بالنهي مل يفد شيئا وليس كذلك هاهنا فإنه إذا تراخى النهي كان األمر مفيدا ألنه يتضمن 

  وجوب االعتقاد والعزم على الفعل فافترقا 

  لفعل فإذا مل يرد مقتضاه كان لغوا فلم يصلح اخلطاب كما لو قال اقتلوا وأراد به ال تقتلوا قالوا مقتضى األمر ا
قلنا هذا يبطل باألمر املطلق يف األزمان فإن مقتضاه الفعل على الدوام فإذا نسخ بعد الفعل مل يرد مقتضاه مث ال 

  يصري لغوا 



صاحب الشرع مشروطة مبا يقوم عليه الدليل من نسخ وعلى أنا ال نسلم أن مقتضى هذا األمر الفعل فإن أوامر 
وعجز وغري ذلك فمىت قام الدليل على النسخ علمنا أن مقتضى األمر مامل يرد النهي عنه فإذا هنى عنه فقد أراد 

 باللفظ ما اقتضاه فال يكون هذا لغوا وخيالف هذا إذا قال اقتلوا وأراد به ال تقتلوا ألن هذا املراد ال يصح شرطه يف
الكالم أال ترى أنه ال حيسن أن يقول اقتلوا ال تقتلوا وليس كذلك هاهنا فإنه يصح أن يشترط يف األمر ما يرد بعده 

  من النهي بأن يقول افعلوا إىل أن أهناكم عنه فدل على الفرق بينهما 

  ٦مسألة 

  ال جيوز نسخ القرآن بالسنة آحادا كانت أو متواترة 
  وز بالسنة املتواترة ولكنه مل يوجد يف الشرع وقال أبو العباس بن سريج جي

  وذهب أكثر الفقهاء واملتكلمني إىل جواز ذلك باألخبار املتواترة 
  وذهب بعض الناس إىل جواز ذلك باملتواترة واآلحاد وهو مذهب بعض أهل الظاهر 

سخ آية إال مبثلها أو خبري منها والسنة لنا قوله تعاىل ما ننسخ من آية أو نفسها نأت خبري منها أو مثلها فأخرب أنه ال ين
  ليست مثل القرآن وال هي خري منه فوجب أن ال جيوز النسخ هبا 

  فإن قيل املراد نأت خبري منها أو مثلها يف الثواب وقد يكون يف السنة ما هو خري من املنسوخ يف الثواب 
  قيل هذا ال يصلح لوجوه 

  ن يكون هو الذي يأيت به والسنة إمنا يأيت هبا النيب عليه السالم منها أنه قال نأت خبري منها وهذا يقتضي أ
  وألنه قال يف سياق اآلية أمل تعلم أن اهللا على كل شيء قدير والذي خيتص اهللا بالقدرة عليه هو القرآن 

تضى وألن املثل يقتضي أن يكون املثل من جنس املنسوخ كما إذا قال ال آخذ منك ثوبا إال أعطيتك خريا منه اق
  خريا منه من جنسه 

وألنه قال نأت خبري منها أو مثلها وهذا يقتضي أن يكون املثل من جنس املنسوخ كما إذا قال ال أخذ منك ثوبا إال 
  أعطيتك خريا منه اقتضى خريا منه من جنسه 

يف الداللة على  وألن املثل يقتضي أن يكون مثله من كل وجه والسنة قط ال متاثل القرآن يف الثواب يف تالوته وال
  صدق النيب عليه السالم بنظمه 

فإذا قيل لو كانت السنة ال متاثل القرآن فالقرآن أيضا ال يكون بعضه خريا من بعض فيجب أن يكون املراد به 
  األحكام 

قيل قد يكون بعض القرآن خريا من بعض يف الثواب أال ترى أن سورة اإلخالص ويس وغريمها أفضل من غريمها 
رآن يف الثواب وقد يكون بعضها أظهر يف اإلعجاز من بعض أال ترى أن قوله عز و جل وقيل يا أرض ابلعي من الق

  ماءك ويامساء أقلعي أبلغ يف اإلعجاز من غريه 
  فإن قيل قوله نأت خبري منها ليس فيه أن ما يأيت به هو الناسخ وجيوز أن يكون الناسخ غريه 

رط وقوله نأت خبري منها جزاء وهلذا جزم قوله ما ننسخ وإذا كان كذلك وجب قلنا قوله تعاىل ما ننسخ من آية ش
أن يكون ما يأيت به ألجله وبدال عنه كما إذا قال ما تصنع اصنع وما آخذه أعط مثله اقتضى أن يكون اجلزاء ألجل 

  الشرط وبدال عنه فدل على أنه هو الناسخ 



ة وال مفاضلة بني حكم الكتاب وحكم السنة وإمنا املفاضلة بني فإن قيل النسخ إمنا يقع يف احلكم ال يف التالو
  لفظيهما والنسخ ال يقع إال يف اللفظ 

قيل اخلالف يف نسخ التالوة واحلكم واحد فإن عندهم لو تواترت السنة بنسخ التالوة وجب النسخ هبا وال مماثلة 
ا نسخ حكم اآلية قيل هذه آية منسوخة فيجب بينهما وعلى أن نسخ احلكم أيضا يقتضي نسخ اآلية أال ترى أنه إذ

  أن ال يكون ذلك إال مبثلها أو خبري منها 
ويدل عليه هو أن السنة فرع للقرآن أال ترى أنه لوال القرآن ملا ثبتت السنة فلو جوزنا نسخ القرآن هبا لرفعنا 

تساويه يف اإلعجاز يف لفظه وال يف  األصل بفرعه وهذا ال جيوز وألن السنة دون القرآن يف الرتبة أال ترى أهنا ال
  الثواب يف تالوته فلم جيز نسخ هبا ويدلك عليه أن القياس ملا كان دون اخلرب يف الرتبة مل جيز نسخه به فكذلك هاهنا 
واحتجوا بقوله تعاىل وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم والنسخ بيان للمنزل فيجب أن يكون ذلك بيانا 

  له 
جلواب هو أن البيان يراد به اإلظهار والتبليغ أال ترى أنه علقه على مجيع القرآن والنسخ ال جيوز أن يتعلق جبميع وا

  القرآن فدل على أن املراد به ما ذكرناه 
  وألن النسخ ليس بيانا للمنسوخ وإمنا هو إسقاط ورفع فال يدخل يف اآلية 

  آن به كالقرآن قالوا وألنه دليل مقطوع بصحته فجاز نسخ القر

  قلنا هذا يبطل باإلمجاع فإنه مقطوع بصحته مث ال جيوز النسخ به 
وعلى أنه ال ميتنع أن يتساوى القرآن والسنة يف القطع مث جيوز النسخ بأحدمها دون اآلخر أال ترى أن اخلرب والقياس 

  يتساويان يف أن كل واحد منهما مظنون مث يصح النسخ بأحدمها دون اآلخر 
عىن يف القرآن أنه مياثل املنسوخ يف التالوة واإلجياز فجاز نسخه به وليس كذلك هاهنا فإن السنة دون القرآن مث امل

  يف الثواب واإلعجاز فلم جيز نسخه هبا 
قالوا وألن النسخ إمنا يتناول احلكم والكتاب والسنة املتواترة يف إثبات احلكم واحد وإن اختلفا يف اإلعجاز فيجب 

  ا يف النسخ أن يتساوي
قلنا مها وإن تساويا يف إثبات احلكم إال أن أحدمها أعلى رتبة من اآلخر فجاز أن خيتلفا يف النسخ أال ترى أن اخلرب 

  والقياس يتساويان يف إثبات احلكم مث جيوز نسخ السنة بأحدمها دون اآلخر ملا اختلفا يف الرتبة فكذلك هاهنا 
إما أن يكون فضله على السنة يف الثواب أو فضله عليها يف اإلعجاز وال جيوز أن قالوا وألن املانع من ذلك ال خيلو 

يكون املانع بفضل الثواب ألنه جيوز نسخ أكثر اآليتني ثوابا بأقلهما وال جيوز أن يكون املانع فضل اإلعجاز ألنه 
  ق ما يتعلق به املنع فوجب أن جيوز جيوز نسخ اآلية املعجزة باآلية اليت ال إعجاز فيها وإذا بطل هذان الوجهان مل يب

  قلنا املانع عندنا معىن آخر وهو رفع كالم اهللا تعاىل بغري كالمه وهذا مل يدلوا على إبطاله 
  أو املانع من ذلك رفع األصل بفرعه وهذا أيضا مل يدلوا عليه 

ه من نسخ اآلية املعجزة بغري وألنا لو جعلنا املانع ما ذكروه من فضل القرآن على السنة باإلعجاز لصح وما ذكرو
املعجزة ال يصح ألن الناسخ كاملنسوخ يف اإلعجاز أال ترى أن كل واحد منهما إذا طال وكثر كان معجزا وإذا مل 

  يطل مل يكن معجزا 
  واحتج من أجاز النسخ بأخبار اآلحاد خاصة أن ما جاز نسخ السنة به جاز نسخ القرآن به كالقرآن 



إذا أجاز أن يسقط به مثله جاز أن يسقط به ما هو أقوى منه أال ترى أن القياس جيوز أن واجلواب هو أنه ليس 
  يعارض مثله وال جيوز أن يعارض اخلرب 

  قالوا وألن النسخ إسقاط لبعض ما يقتضيه ظاهر القرآن فجاز بالسنة كالتخصيص 
ى أن ختصيص اخلرب بالقياس جائز ونسخه واجلواب هو أنه ال ميتنع أن جيوز التخصيص به وال جيوز النسخ به أال تر

  به ال جيوز 
وألن التخصيص إسقاط بعض ما اشتمل عليه اللفظ بعمومه فجاز تركه خبرب الواحد وليس كذلك النسخ فإنه 

  إسقاط اللفظ بالكلية فلم جيز مبا دونه 
  قالوا وألنه إذا جاز النسخ إىل غري بدل فجوازه إىل بدل ثبت بلفظ دونه أوىل 

لو كان هذا صحيحا لوجب أن جيوز بالقياس فيقال إنه إذا جاز رفعه إىل غري بدل فألن جيوز إىل بدل يثبت  قلنا
  بالقياس أوىل 

  وألن النسخ إىل غري بدل ال يؤدي إىل إسقاط القرآن مبا دونه ألنه جيوز أن 

  رفعه مبا هو دونه وهذا ال جيوز يكون قد نسخ مبثله أو مبا هو أقوى منه والنسخ بالسنة يؤدي إىل إسقاط القرآن و
  قالوا وألنه قد وجد يف القرآن آيات منسوخة بأخبار اآلحاد ووجود ذلك يدل على جوازه فمن ذلك 

  الوصية للوالدين واألقربني نسخه قوله عليه السالم ال وصية لوارث 
  والثيب بالثيب جلد مئة والرجم  ونسخ احلبس يف حق الزاين بقوله عليه السالم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام

  ونسخ قوله تعاىل وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام بقوله عليه السالم اقتلوا ابن خطل وإن كان متعلقا بأستار الكعبة 
ونسخ قوله قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة مبا روي أنه هنى عن أكل كل ذي 

  وكل ذي خملب من الطيور ناب من السباع 

  ونسخ قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم بقوله عليه السالم ال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها 
واجلواب هو أن الوصية نسخت بآية املواريث وهلذا قال عليه السالم إن اهللا أعطى كل ذي حق حقه فال وصية 

  لوارث 
لزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ويف الثيب بآية الرجم وآية احلبس نسخت يف البكر بقوله تعاىل ا

  اليت كانت يف الكتاب ونسخ رمسها وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها ألبتة نكاال من اهللا 
  وقوله وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام نسخ بقوله فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم 

أوحي إيل حمرما فاملراد به ما هو مستطاب عندهم وليس ذلك من اخلبائث فهو عموم دخله وقوله قل ال أجد فيما 
  التخصيص 

وقوله تعاىل وأحل لكم ما وراء ذلكم فهو عموم دخل التخصيص باخلرب وإذا أمكن البناء واجلمع مل يصح محله على 
  النسخ فسقط ما قالوه 

  ٧مسألة 



  وفيه قول آخر أنه ال جيوز  جيوز نسخ السنة بالقرآن يف أحد القولني
لنا هو أنه قد وجد ذلك يف الشرع فإن النيب عليه السالم صاحل قريشا على رد من جاءه من املسلمني فرد مجاعة مث 

  جاءته امرأة فمنعه اهللا تعاىل من ردها ونسخ ذلك بقوله تعاىل فال ترجعوهن إىل الكفار وكذلك كانت 

  خلوف مث نسخ ذلك بقوله تعاىل فإن خفتم فرجاال أو ركبانا فدل على جوازه الصلوات تؤخر عن أوقاهتا يف حال ا
  وألن القرآن أقوى من السنة فإذا جاز نسخ السنة بالسنة فبالقرآن أوىل 

واحتجوا بأن اهللا تعاىل جعل السنة مبينة للكتاب فقال لتبني للناس ما نزل إليهم فال جيوز أن جيعل الكتاب مبينا 
  للسنة 
  وز أن تكون السنة مبينة للكتاب مث تبني السنة بالكتاب كما أن السنة ختص الكتاب مث ختص السنة بالكتاب قلنا جي

  قالوا وألنه نسخ شيء بغري جنسه فال جيوز كنسخ الكتاب بالسنة 
سخ قلنا إمنا مل جيز نسخ الكتاب بالسنة ألن الكتاب أعلى رتبة من السنة ال ألنه من غري جنسه يدلك عليه أن ن
  املتواتر خبرب الواحد ال جيوز حني اختلفا يف الرتبة وإن كانا من جنس واحد فدل على أن العلة فيه ما ذكرنا 

  ٨مسألة 

  ال جيوز النسخ بالقياس 
  وقال أبو القاسم األمناطي جيوز بالقياس اجللي 

ما أسقط غريه مل جيز نسخه به لنا هو أنه قياس فال ينسخ به كالقياس اخلفي وألن النص يسقط القياس إذا عارضه و
  كنص القرآن ملا أسقط نص السنة مل جيز نسخه بالسنة كذلك ههنا 

  واحتجوا بأن القياس اجللي يف معىن النص بدليل أنه ينقض به حكم احلاكم فإذا جاز النسخ بالنص جاز به 
  ارضه أسقطه فلم جيز نسخه به قلنا النص ال يسقط النص إذا عارضه فجاز النسخ به وليس كذلك القياس فإنه لو ع

  ٩مسألة 

  إذا ثبت احلكم يف عني لعلة وقيس عليها غريها مث نسخ احلكم يف تلك العني بطل احلكم يف فروعه 
  ومن أصحابنا من قال ال يبطل احلكم يف فروعه وهو قول بعض أصحاب أيب حنيفة 

  م يف األصل وجب أن يبطل يف الفرع لنا أن احلكم يف الفرع إمنا ثبت لثبوته يف األصل فإذا بطل احلك
  أال ترى أن احلكم إذا ثبت بالنص ملا كان ثبوته ألجله إذا نسخ النص سقط احلكم به كذلك هاهنا 

وألن احلكم يف الفرع يفتقر إىل أصل وإىل علة مث ثبت أن زوال العلة يوجب زوال احلكم فكذلك زوال األصل 
  جيب أن يوجب زوال احلكم 

  ذا إثبات نسخ يف الفرع بالقياس على األصل والنسخ بالقياس ال جيوز واحتجوا بأن ه
واجلواب أنا ال نقول أن ذلك نسخ بالقياس وإمنا هو إزالة حكم لزوال موجبه ولو كان ذلك نسخا بالقياس لوجب 

ا يف العلة إذا زالت العلة وزال حكمها أن يقال إن ذلك نسخ من غري ناسخ وهذا ال جيوز وملا مل يصح أن يقال هذ
  إذا زالت مل يصح أن يقال ذلك يف األصل إذا زال 

  قالوا وألن الفرع ملا ثبت فيه احلكم صار أصال فيجب أن ال يزول احلكم فيه بزواله يف غريه 



قلنا ال نسلم أنه صار أصال بذلك وإمنا هو تابع لغريه ثبت احلكم فيه ألجله فإذا سقط حكم املتبوع سقط حكم 
  التابع 

  ١٠ مسألة

  الزيادة يف النص ليست بنسخ 
وقال أصحاب أيب حنيفة إن كانت الزيادة توجب تغيري احلكم املزيد عليه يف املستقبل كان نسخا وإن مل تقتض ذلك 

مل يكن نسخا ومنعوا بذلك زيادة التغريب يف آية اجللد وزيادة الغرم يف آية السرقة وزيادة النية والترتيب يف آية 
  آلحاد والقياس الوضوء بأخبار ا

وقال بعض املتكلمني إن كانت الزيادة شرطا يف املزيد حىت ال جيزىء ما كان جمزئا إال بالزيادة وإذا مل تنضم إليه 
  وجب 

  االستئناف كزيادة ركعتني على ركعتني كان نسخا وإن مل تكن الزيادة شرطا يف املز مل تكن نسخا 
لة مث خص يف الشرع ببعض ما تناوله االسم فقيل هو رفع احلكم الثابت لنا هو أن النسخ يف اللغة هو الرفع واإلزا

بالنص وهذه احلقيقة ال توجد فيما زيد فيه ألن احلكم الثابت بالنص باق كما كان مل يزل ومل يرتفع وإمنا لزمه زيادة 
ك رفعا ملا يف فلم يكن ذلك نسخا يدلك عليه أنه لو كان يف الكيس مئة درهم فزيد عليه شيء آخر مل يكن ذل

  الكيس كذلك هاهنا 
وأيضا هو أنه لو كانت الزيادة يف احلكم نسخا حلكم املزيد عليه لوجب إذا أوجب اهللا تعاىل اخلمس صلوات مث 

أوجب صوم شهر رمضان أن يكون ذلك نسخا للصلوات وملا مل يكن ذلك نسخا باإلمجاع وجب أن ال تكون هذه 
كن اجلمع بينه وبني املنسوخ يف اللفظ كما لو قال صل إىل بيت املقدس وال تصل مل الزيادة نسخا ألن النسخ ما مل مي

  يكن كالما وهنا لو مجع بني الزيادة واملزيد عليه صح ووجب اجلمع بينهما فدل على أن ذلك ليس بنسخ 
وز أن يكون ذلك وألن النسخ أن يتناول الناسخ ما تناوله املنسوخ وإجياب الزكاة ال يتناول حكم املنسوخ فال جي

  نسخا له 
  وألن الغرض يف هذه املسألة إثبات الزيادة يف القرآن خبرب الواحد والقياس 

  والدليل على جواز ذلك هو أن ما جاز ختصيص القرآن به جازت الزيادة به فيه كالقرآن واخلرب املتواتر 
  ىل وألنه إذا جاز التخصيص به وهو إسقاط بعض ما تناوله فالزيادة بذلك أو

وألن الزيادة على النص ال يتناوهلا لفظ النص فكان حكمها حكم ما قبل ورود النص فجاز إثباته خبرب الواحد 
  والقياس 

واحتج أصحاب أيب حنيفة بأن النسخ تغيري احلكم عما كان عليه وقد وجد التغيري بالزيادة ألنه إذا زاد يف حد 
ن يتعلق به رد الشهادة وصار ال يتعلق به رد الشهادة فصار القذف عشرين فقد صار الثمانون بعض الواجب وكا

  كسائر أنواع النسخ 
واجلواب هو أنا ال نسلم أن النسخ هو التغيري بل النسخ هو اإلزالة والرفع من قوهلم نسخت الشمس الظل إذا 

  أزالته ونسخت الرياح اآلثار إذا ذهبت هبا وهذا ال يوجد إال يف إسقاط ما كان بتاتا 
  سلمنا أن النسخ هو التغيري مل نسلم أن الواجب تغري عما كان عليه بل هو على ما كان عليه  ولو



وأما قوله إذا صار الواجب بعض الواجب وكان ترد به الشهادة وصار ال ترد به الشهادة يبطل به إذا أمر بالصالة 
لشهادة بفعلها فصار ال تقبل مث أمر بالصوم ألن األول كان مجيع الواجب وصار بعض الواجب وكان تقبل ا

  الشهادة إال بفعلها مع غريها مث ال يكون ذلك نسخا 

ويبطل به إذا سقط بعض الثمانني من احلد فإنه قد صار الباقي كل الواجب وكان بعض الواجب فترد به الشهادة 
  وقد كان ال ترد به مث ال يكون ذلك نسخا للباقي 

  املزيد عليه وحكمه حكمه فيجب أن ال يثبت إال مبا ثبت به املزيد عليه قالوا إذا ثبتت الزيادة صار جزءا من 
قلنا لعمري إنه يصري جزاء منه على معىن أنه جيب ضمه إليه ولكن ال جيب أن يثبت بالطريق الذي ثبت به املزيد 

  عليه 
ختالف املوصوف يف  يدلك عليه أن كونه جزءا منه ليس بأكثر من إثبات صفة املزيد عليه وجيوز أن تكون الصفة

  طريقه فيثبت الشيء بطريق مقطوع به وصفته من اإلجياب وغريه يثبت بطريق غري مقطوع به 
قالوا وألن التقدير بالعدد موضوع للمنع من الزيادة فإذا وردت الزيادة أفادت إجياب ما كان ممنوعا منه وهذا 

  حقيقة النسخ وهو أن جيعل ما كان حمظورا مباحا أو واجبا 
لنا هذا على أصلكم ال يصح ألن التقدير بالعدد ال يقتضي املنع من الزيادة وإمنا يصح هذا على أصلنا فال جرم إذا ق

ورد على ذلك زيادة جعلنا ذلك نسخا للمنع من الزيادة وحنن ال ننكر نسخ الزيادة فيما أفاد اخلطاب حكما يف 
  يه وهذا ال سبيل إليه الزيادة وإمنا ننكر أن جنعل الزيادة ناسخة للمزيد عل

  قالوا ال خالف أن النقصان من النصوص عليه يوجب النسخ فكذلك الزيادة 
  قلنا قد جعل النقصان حجة لنا ألنه ال يوجب حكم الباقي من احلد 

فيجب أن تكون الزيادة مثله وإمنا جعلنا النقصان نسخا ملا نقص ألنه إسقاط حكم ثابت باللفظ وهاهنا زيادة على 
  م الثابت فلم يكن نسخا احلك

يدلك عليه هو أنه لو أوجب الصالة مث رفعها كان ذلك نسخا هلا ولو زاد على الصالة الصوم مل يكن ذلك نسخا 
  للصالة 

واحتجت الطائفة األخرى أنه إذا كانت الزيادة شرطا كانت مغرية حلكم املزيد أال ترى أنه إذا زاد يف الصالة 
ركعتني مل جيزه وقد كان جيزي وال جيوز أن يسلم من ركعتني وقد كان جيوز ذلك وهذا  ركعتني مث صلى بعد الزيادة

  حقيقة النسخ 
واجلواب أن املزيد عليه باق كما كان مل يتغري وما تعلق بالزيادة من اإلجزاء وعدم اإلجزاء والصحة وعدم الصحة 

احلد فقد تغري هبذه الزيادة حكم وهو أنه ما كان ال يوجب النسخ مع بقاء املزيد عليه أال ترى أنه إذا زيد يف عدد 
  مطهرا صار غري مطهر وما كان مكفر صار غري مكفر مث ال يوجب ذلك نسخ املزيد عليه 

  وكذلك إذا زيد يف العدة صار ما كان مبيحا غري مبيح مث ال يعد ذلك نسخا فبطل ما قالوه 
قصان شرط كالطهارة يف الصالة فإنه سلم هذا القائل أنه وعلى أنه يبطل بزيادة شرط يف الصالة منفصل عنها أو ن

  ليس نسخ للصالة ومعلوم أنه قد صار ما كان جمزئا غري جمزىء وما كان صحيحا غري صحيح فسقط ما قالوه 

  ١١مسألة 



  إذا نسخ بعض العبادة مل يكن ذلك نسخا للباقي وبه قال الكرخي والبصري 
  دة نسخ للباقي وذهب بعضهم إىل أن النقصان من العبا

  وقال بعض املتكلمني إن كان ذلك نسخ شرط منفصل عن اجلملة مل يكن نسخا للجملة 
  وإن كان نسخ بعض اجلملة كالقبلة والركوع والسجود من الصالة كان نسخا للعبادة 

كون اجلميع منسوخا لنا ما بيناه يف املسألة قبلها وأن الباقي من اجلملة على ما كان احلكم عليه مل يزل فلم جيز أن ي
  كما لو أمر بصالة وصوم مث نسخ أحدمها 

وألنه لو كان نسخ بعضها نسخا للجميع لكان ختصيص بعضها ختصيصا للجميع وملا بطل أن يقال هذا يف 
  التخصيص بطل أن يقال مثله يف النسخ 

  فأغىن عن اإلعادة  واحتج املخالفون يف هذه املسألة مبا بيناه يف املسألة قبلها وقد مضى اجلواب عنه

  ١٢مسألة 

إذا نزل النسخ على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثبت النسخ يف حق النيب عليه السالم ويف حق األمة يف قول 
  بعض أصحابنا 

  ومن أصحابنا من قال ال يثبت يف حق األمة قبل أن يتصل ذلك هبم وهو قول أصحاب أيب حنيفة 
  فيه رضاء من يسقط عنه فال يعترب فيه علمه كالطالق والعتاق واإلبراء لنا هو أنه إسقاط حق ال يعترب 

وألنه إباحة حملظور عليه فجاز أن يثبت حكمه قبل العلم كما إذا قال لزوجته إن خرجت بغري إذين فأنت طالق وأذن 
  هلا وهي ال تعلم مث خرجت فإنه يثبت حكم اإلباحة وال يقع الطالق فكذلك هاهنا 

تارة تكون من اهللا تعاىل وتارة تكون من جهة اآلدمي مث اإلباحة من جهة اآلدمي يثبت حكمها قبل  وألن اإلباحة
  العلم وهو إذا قال أحبت مثرة بستاين لكل أحد فكذلك اإلباحة من جهة اهللا تعاىل 

كان قد ثبت  واحتجوا بأن أهل مىن بلغهم القبلة وقد صلوا ركعة فاستداروا يف صالهتم ومل يؤمروا باإلعادة ولو
  حكمه يف حقهم قبل أن يتصل هبم لبطلت صالهتم وألمروا باإلعادة 

واجلواب هو أن القبلة جيوز تركها باألعذار أال ترى أنه جيوز تركها مع العلم هبا يف النوفل يف السفر وهلذا مل يؤمروا 
  فلم جيز أن يسقط حكمها باجلهل هبا  فيها باإلعادة وليس كذلك غريها من األحكام فإنه ال جيوز تركها مع العلم هبا
  قالوا وألن من ال علم له باخلطاب ال يثبت اخلطاب يف حقه كالنائم واجملنون 

واجلواب هو أن النائم واجملنون حجة لنا فإن اخلطاب قد ثبت يف حقهما وإن مل يعلما باخلطاب أال ترى أن كثريا من 
علها بعد االنتباه واإلفاقة ولو مل يثبت اخلطاب يف حقهما ملا وجبت العبادات يثبت وجوهبا يف حقهما وجيب عليهما ف

  تلك العبادات عليهما بعد االنتباه واإلفاقة 
قالوا وألنه لو جاز ثبوت اخلطاب قبل العلم به لثبت ذلك قبل نزول الوحي به وملا مل يثبت ذلك قبل نزول الوحي مل 

  يثبت قبل العلم 

له أحكام الدنيا وليس كذلك بعد نزول الوحي به فإنه قد ثبت كونه شرعا فثبت يف  قلنا قبل نزول الوحي مل يثبت
  حق كل أحد 

قالوا وألنه لو ثبت حكم اخلطاب قبل العلم به لتعلق املأمث مبخالفته كما تعلق به بعد العلم وملا مل يتعلق املأمث مبخالفته 



  دل على أنه ال يثبت حكمه 
أمث ويثبت حكم اخلطاب أال ترى أنه إذا علم باخلطاب مث نسيه أو نام عنه مل يلحقه املأمث مث قلنا ال ميتنع أن ال يثبت امل

  حكم اخلطاب يثبت يف حقه 
  قالوا وألنه خماطب باملنسوخ وإذا تركه صار عاصيا فال جيوز أن يكون حكم الناسخ ثابتا يف حقه 

صيان مبخالفته دل على أن اخلطاب الثاين غري ثابت يف واجلواب هو أنه ليس إذا كان خماطبا باألمر األول وتعلق الع
  احلكم يف حقه 

أال ترى أن املرأة بعد الطالق وقبل أن يتصل ذلك هبا خماطبة بأحكام الزوجية وعاصية باملخالفة مث حكم الطالق 
  ثاين قائم يف حقه ثابت يف حقها فكذلك هاهنا جيوز أن يكون خماطبا باألمر األول عاصيا مبخالفته مث حكم اخلطاب ال

  ١٣مسألة 

  شرع من قبلنا شرع لنا إال ما ثبت نسخه 
  وقال بعض أصحابنا شرع من قبلنا ليس بشرع لنا 

  ومنهم من قال شرع إبراهيم خاصة شرع لنا وما سواه ليس بشرع لنا 

  لنا قوله تعاىل أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده 
ليه هو أنه أضافه إىل اجلميع والذي يشترك اجلميع فيه هو التوحيد فأما األحكام فإن قيل املراد به التوحيد والدليل ع

  فإن الشرائع فيها خمتلفة فال ميكن اتباع اجلميع فيه 
  قيل اللفظ عام يف التوحيد ويف األحكام فيجب أن حيمل على اجلميع إال ما خصه الدليل 

ا تقدم من الشرائع وكل شرع مل يرد عليه ما ينافيه وجب وألن جميء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غري مناف مل
  البقاء عليه والدليل عليه شريعة الرسول عليه السالم 

وألنه ميكن اجلمع بني ما جاء به الرسول عليه السالم وبني ما قبله وكل حكمني أمكن اجلمع بينهما مل يصح إسقاط 
  أحدمها باآلخر كإجياب الصوم والصالة يف شريعتنا 

  ألن اهللا تعاىل حكى شرع من قبلنا ولو مل يقصد التسوية بيننا وبينهم مل يكن لذكرها فائدة و
واحتجوا بقوله تعاىل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فدل على أن كل واحد منهم ينفرد بشرع ال يشاركه فيه 

  غريه 
نهم شرع خيالف شرع اآلخر كما واجلواب هو أن مشاركتهم يف بعض األحكام ال مينع من أن يكون لكل واحد م

  أن مشاركتهم يف التوحيد ال متنع انفراد كل واحد منهم بشريعة ختالف شريعة غريه 
  واحتجوا مبا روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى عمرا رضي اهللا عنه ومعه شيء 

  تقدم من التوراة ينظر فيه فقال لو كان موسى حيا ما وسعه إال اتباعي فدل على نسخ ما 
واجلواب هو أنه إمنا هناه عن النظر يف التوراة ألنه مبدل مغري وكالمنا فيما حكى اهللا عن دينهم يف الكتاب أو ثبت 

  عنهم خبرب الرسول عليه السالم 
قالوا وألن الشرائع إمنا شرعت ملصلحة املكلفني ورمبا كانت املصلحة ملن قبلنا يف شيء واملصلحة لنا يف غريه فال 

  جراء حكمهم علينا جيوز إ



قلنا فيجب أن تقولوا يقتضي هذا الدليل أن ما شرع للصحابة ال يكون شرعا للتابعني ألنه جيوز أن تكون املصلحة 
  للصحابة يف ذلك دون التابعني وملا بطل هذا باإلمجاع بطل ما ذكروه 

ه لنسخ ذلك وملا مل ينسخ ذلك دل وعلى أن الظاهر أن املصلحة لنا فيما شرع هلم إذ لو كانت املصلحة لنا يف غري
  على أننا وهم يف املصلحة سواء 

قالوا لو كان شرعا لنا لوجب اتباع أدلتهم وتتبع كتبهم كما جيب ذلك يف شرعنا وملا مل جيب ذلك دل على أن 
  شرعهم ال يلزمنا 

الم واتباع ذلك واجب وتتبع ما قلنا حنن إمنا جنعل شرعهم شرعا لنا فيما ثبت خبرب اهللا تعاىل وخرب رسوله عليه الس
  يوصل إىل معرفته واجب فأما مامل يثبت فليس شرعا لنا فال يلزمنا اتباعه والكشف عنه 

ورمبا قالوا لو كان شرعهم شرعا لوجب أن يعرف شرعهم أو معاين كالمهم جلواز أن يكون هنالك ما هو منسوخ 
  أو خمصوص 

 اهللا تعاىل عنه وما أخرب اهللا تعاىل عنه لفظه معروف والظاهر أنه غري واجلواب عنه أنه إمنا جيب من شرعهم ما أخرب
  منسوخ وال خمصوص فوجب العمل به 

  قالو العبادات يف شريعتهم خمتلفة فال ميكن اتباع اجلميع فيها فسقطت 
كما يفعل ذلك يف  قلنا إمنا جيب املصري عندنا إىل مامل يثبت فيه اختالف وأما ما اختلف يف ذلك عمل باملتأخر منهما

  شرعنا 
  قالوا وألن كل شريعة من الشرائع مضافة إىل قوم وهذه اإلضافة متنع أن يكون غريهم مشاركا هلم فيها 

قلنا ما أنكرمت أن يكون أضيف كل شرع من ذلك إىل قوم ألهنم أول من خوطبوا به فعرف الشرع هبم وأسند إليهم 
م متعبدون جبميعه وغريهم يشاركهم يف بعض األحكام فلم يضف وحيتمل أن يكون أضيف كل شرع إىل قوم ألهن

  إليهم وإذا احتمل أن تكون اإلضافة ملا ذكرنا سقط التعليق به 
قالوا وألنه لو كان النيب عليه السالم متعبدا بشريعة من قبلنا لوجب أن ال يقف الظهار واملرياث النتظار الوحي ألن 

  اهرة هذه احلوادث أحكامها يف التوراة ظ
  قلنا إمنا توقف ألن التوراة مغرية مبدلة فلم ميكن الرجوع إىل ما فيها فانتظر احلكم من جهة الوحي 

وعلى أنه إن كان يف بعض األحكام توقف ففي بعضها عمل مبا ثبت من شرع من قبله أال ترى أنه صلى إىل بيت 
  املقدس بشرع من قبله فسقط ما قالوا 

  مسائل األخبار

  ١مسألة 

  خرب صيغة تدل عليه بنفسه يف اللغة لل
  وقالت األشعرية ليس للخرب صيغة تدل عليه بنفسه 

  وقالت املعتزلة اخلرب إمنا يصري خربا بشرط أن ينضم إىل اللفظ قصد املخرب إىل اإلخبار به كما قالوا يف األمر والنهي 
  لنا هو أن أهل اللسان قسموا الكالم فقالوا أمر وهني وخرب واستخبار 

  فاألمر قولك افعل 



  والنهي قولك ال تفعل 
  واخلرب قولك زيد يف الدار 

  واالستخبار قولك أزيد يف الدار 
  وهذا يدل على أن اللفظ موضوع للخرب يدل عليه بنفسه 

واحتجوا بأن هذه الصيغة ترد ويراد هبا اخلرب كما قلتم وترد واملراد هبا غري اخلرب كقوله تعاىل واملطلقات يتربصن 
  أنفسهن ثالثة قروء فإذا ورد ب

  مطلقا وجب التوقف فيه حىت يدل الدليل عليه كما قلنا يف األمساء املشتركة كاللون والعني وغريمها 
واجلواب هو أن هذا موضوع بإطالقه للخرب ويستعمل يف غريه بدليل كما قلنا يف البحر إنه موضوع بإطالقه للماء 

  جلواد بدليل كذلك هاهنا الكثري اجملتمع ويستعمل يف الرجل ا

  ٢مسألة 

  يقع العلم باألخبار املتواترة 
  وقالت الربامهة ال يقع العلم باألخبار املتواترة 

لنا هو أن اإلنسان جيد نفسه عاملة مبا يسمع من أخبار البلدان النائية واألمم السالفة كما جيدها عاملة مبا حيس هبا من 
  من أنكر املشاهدات  احملسوسات ومن أنكر ذلك كان مبنزلة

واحتجوا أن كل واحد من العدد املتواتر جيوز عليه الصدق والكذب فإذا انضم بعضهم إىل بعض مل يتغري حاله يف 
  خربه فوجب أن ال يقع العلم خبربهم 

قلنا ليس إذا جاز ذلك على كل واحد منهم إذا انفرد جاز عليهم االجتماع أال ترى أن كل واحد من اجلماعة إذا 
  انفرد جيوز أن يعجز عن محل الشيء الثقيل مث ال جيوز أن يعجزوا عن ذلك عند االجتماع 

وألنه عند االنفراد جيوز أن يدعو كل واحد منهم إىل الكذب فيكذب وعند االجتماع ال جيوز أن تتفق دواعيهم 
  على الكذب 

االنفراد فإذا مل يقع العلم خبربهم حال قالوا وألن كل واحد منهم عند االجتماع يقدر على الكذب كما يقدر عند 
  االنفراد مل يقع على االجتماع 

قلنا وإن كانوا قادرين على الكذب إال أنه مع كثرهتم واختالف مهمهم ال يتفقون على فعله كما أن كل واحد 
  منهم يقدر على السرقة والزنا والقتل وال يتفقون على فعلها 

الكثرية على اخلطأ من حيث االجتهاد وهم أصحاب الطبائع والفالسفة جاز  قالوا وألنه إذا جاز اتفاق اجلماعة
  اتفاقهم على اخلطأ يف خربهم 

قلنا ذاك يدرك باالجتهاد فجاز أن يغلطوا فيه واخلرب طريقه السماع واملشاهدة فال جيوز أن يتفق اخللق العظيم على 
  اخلطأ فيه 

أن يقع العلم خبرب اليهود عن موسى عليه السالم والنصارى عن قالوا وألنه لو كان العلم يقع باألخبار لوجب 
  عيسى واجملوس عن إدريس والروافض عن أئمتها 

قلنا من شرط التواتر أن يكون النقلة عددا ال يصح التواطؤ منهم على الكذب وأن يستوي طرفاه ووسطه وهذه 



  يسري فلهذا مل يقع العلم خبربهم الشروط مل تتكامل فيما يروونه هؤالء ألن روايتهم ترجع إىل عدد 
  قالوا لو كان العلم يقع باخلرب املتواتر لوجب إذا تعارض خربان على التواتر أن يقع به علمان متضادان وهذا حمال 

  قلنا ال يتصور أن يتفق خربان يف شيء واحد متضادان فسقط ما قالوه 

  ٣مسألة 

  العلم الذي يقع باخلرب املتواتر ضرورة 
  لخي من املعتزلة العلم الذي يقع به اكتساب وهو قول الدقاق وقال الب

لنا هو أن ما يعلم اإلنسان بذلك من أخبار البالد النائية واألمم السالفة يعلمه علما ال ميكنه نفيه بالشك والشبهة 
  فصار مبنزلة العلم الواقع باحلواس 

  قع هبا وألنه لو كان العلم يقع هبا من جهة االستدالل لوجب أن ال ي

  للصبيان ألنه ال يصح منهم النظر واالستدالل وملا وقع هلم العلم بذلك دل على أن العلم هبا يصح ضرورة 
واحتجوا بأنه لو كان يقع العلم به ضرورة الشترك الناس كلهم يف إدراكه وملا رأينا العقالء ينكرون العلم به دل 

  على أن العلم من جهته عن استدالل 
  عتد خبالف من خالف يف ذلك كما ال نعتد خبالف من خالف يف احملسوسات من السوفسطائية قلنا حنن ال ن

مث لو جاز أن جيعل ذلك دليال على نفي العلم به ضرورة جلاز أن جيعل خالف من خالف يف احملسوسات دليال على 
  أن العلم ال يقع من جهة احلواس ضرورة وملا بطل هذا باإلمجاع بطل ما قالوه أيضا 

قالوا وألن اإلنسان يسمع الشيء من الواحد واالثنني وال يقع به العلم إىل أن يتكاثروا فيبلغوا التواتر فيقع له حينئذ 
  العلم فكان ذلك استدالال كالعلم الواقع بالنظر يف العامل واالستدالل على حدثه 

ند االنتهاء ضرورة أال ترى أن اإلنسان يرى قلنا ليس إذا مل يقع العلم يف ابتداء السماع مل يكن العلم احلاصل له ع
الشيء من بعيد فال يقع له العلم به على التفصيل مث يقرب منه فيعلم حقيقته على التفصيل مث ال يقال إن ذلك العلم 

  استدالل 
ا قالوا وألن العلم ال يقع بأخبارهم إال على صفات تصحبهم يستدل هبا على صدقهم فصار كالعلم حبدث العامل مل

  وقع عن الصفات اليت تصحب العامل من االجتماع واالفتراق كان اكتسابا فكذلك هاهنا 
واجلواب هو أن األخبار وإن اعترب فيها صفات إال أن العلم بصدقهم ال يفتقر إىل اعتبار الصفات أال ترى أنه جيوز 

إن بذلك ال يقع إال بعد النظر يف املعاين أن يقع العلم ملن ال ينظر يف الصفات وخيالف هذا العلم الواقع عن العامل ف
  اليت تصحب العامل واالستدالل هبا فلذلك كان اكتسابا ويف األخبار يقع العلم من غري نظر واعتبار فافترقا 

  ٤مسألة 

  ليس يف التواتر عدد حمصور 
  وقال بعض الناس هم مخسة فصاعدا ليزيدوا على عدد الشهود وهو قول اجلبائي 

  ثنا عشر بعدد النقباء وقال بعضهم ا
  وقال بعضهم سبعون بعدد أصحاب موسى 



  وقال بعضهم ثالمثائة وكسر بعدد أصحاب رسول اهللا يوم بدر 
لنا هو أن التواتر ما وقع العلم الضروري خبربه وهذا ال خيتص بعدد وإمنا يوجد ذلك يف مجاعة ال يصح منها التواطؤ 

  على الكذب فوجب أن يكون االعتبار بذلك 

وألنه لو كان ذلك يقتضي عددا حمصورا القتضى اعتبار صفتهم كما قلنا يف الشهادة وملا مل تعترب صفات الرواة ومل 
  ختتلف باختالف حاهلم من الكفر واإلسالم والعدالة والفسوق دل على أنه ال اعتبار فيه بعدد حمصور 

ليت وردت يف املواضع اليت ذكروها وهذا ال يصح وأما املخالفون فليس هلم شبهة يرجعون إليها إال هذه األعداد ا
ألنه ال ليس معهم أن هذه األعداد اعتربت يف املواضع اليت ذكروها للتمييز بني ما يوجب العلم وبني ماال يوجب 

  وإذا مل يثبت هذا مل يتم الدليل 

  ٥مسألة 

  ال يعترب اإلسالم يف رواة التواتر ويقع العلم بتواتر الكفار 
  ا من قال ال يقع العلم بتواتر الكفار ومن أصحابن

  ومنهم من قال إن مل يطل الزمان وقع وإن طال الزمان وأمكن وقوع املراسلة والتواطؤ مل يقع 
لنا أن العلم يقع للسامع بأخبارهم إذا وجدت على الشروط املعتربة كما يقع بأخبار املسلمني فدل على أنه ال 

  اعتبار باإلسالم 
  ا اختص املسلمون باإلمجاع وجب أن خيتصوا بالتواتر أيضا واحتجوا بأنه مل

واجلواب هو أن هذا مجع من غري علة فال يلزم على أن اإلمجاع إمنا صار حجة بالشرع والشرع ورد يف املسلمني 
دون الكفار وليس كذلك األخبار فإهنا توجب العلم من طريق العادة وما طريقه العادة ال خيتلف فيه املسلمون 

  لكفار وا
قالوا وألنه لو كان يقع العلم بتواترهم لوقع لنا العلم مبا أخربت به النصارى من صلب عيسى عليه السالم وملا مل 

  يقع لنا العلم بذلك دل على أن خربهم ال يوجب العلم 
لنقل يف األصل قلنا إمنا مل يقع هناك العلم ألن شرائط التواتر فيه مل تتكامل وهو استواء طريف العدد ووسطه فإن ا

يرجع إىل عدد يسري فلم يقع العلم خبربهم ويف مسألتنا تكاملت شرائط اخلرب من استواء طريف العدد والوسط فوقع 
  به العلم 

  ٦مسألة 

  أخبار اآلحاد ال توجب العلم 
  وقال بعض أهل الظاهر توجب العلم 

  ن ابن عمر وما أشبهه وقال بعض أصحاب احلديث فيها ما يوجب العلم كحديث مالك عن نافع ع
  وقال النظام فيها ما يوجب العلم وهو ما قارنه سبب 



لنا هو أنه لو كان خرب الواحد يوجب العلم ألوجب خرب كل واحد ولو كان كذلك لوجب أن يقع العلم خبرب من 
  يدعي النبوة ومن يدعي ماال على غريه وملا مل يقل هذا أحد دل على أنه ليس فيه ما يوجب العلم 

وألنه لو كان خرب الواحد يوجب العلم ملا اعترب فيه صفات املخرب من العدالة واإلسالم والبلوغ وغري ذلك كما مل 
  يعترب ذلك يف أخبار التواتر 

وألنه لو كان يوجب العلم لوجب أن يقع التربي بني العلماء فيما فيه خرب واحد كما يقع التربي فيما فيه خرب 
  متواتر 

وجب العلم لوجب إذا عارضه خرب متواتر أن يتعارضا وملا ثبت أنه يقدم عليه املتواتر دل على أنه وألنه لو كان ي
  غري موجب للعلم 

  وأيضا هو أنه جيوز السهو واخلطأ والكذب على الواحد فيما نقله فال جيوز أن يقع العلم خبربهم 
جيوز العمل مبا ال يعلمه وهلذا قال اهللا تعاىل وال  واحتج أهل الظاهر بأنه لو مل يوجب العلم ملا وجب العمل به إذ ال

  تقف ما ليس لك به علم 
واجلواب هو أنه ال ميتنع أن جيب العمل مبا ال يوجب العلم كما يقولون يف شهادة الشهود وخرب املفىت وترتيب 

  األدلة بعضها على بعض فإنه جيب العمل بذلك كله وإن مل يوجب العلم 

ال تقف ما ليس لك به علم فاجلواب أن املراد به ما ليس لك به علم من طريق القطع وال من وأما قوله عز و جل و
  طريق الظاهر وما خيرب به الواحد وإن مل يقطع به فهو معلوم من طريق الظاهر والعمل به عمل بالعلم 

ذا وجب أن يكون واحتج أصحاب احلديث بأن أصحاب هذه األخبار على كثرهتا ال جيوز أن تكون كلها كذبا وإ
  فيها صحيح وجب أن يكون ذلك ما اشتهر طريقه وعرفت عدالة رواته 

قلنا يبطل به إذا اختلف علماء العصر يف حادثة على أقوال ال حيتمل غريها فإنا نعلم أنه ال جيوز أن تكون كلها 
  باطال مث ال ميكن أن نقطع بصحة واحد منها بعينه فبطل ما قالوه 

خرب الواحد يوجب العلم وهو إذا أقر على نفسه مبا يوجب القتل والقطع فيقع العلم به لكل من  واحتج النظام بأن
مسع منه وكذلك إذا خرج الرجل من داره خمرق الثياب وذكر أن أباه مات وقع العلم لكل من مسع ذلك منه فدل 

  على أن فيه ما يوجب العلم 
ه جيوز أن يظهر ذلك لغرض وجهل حيمل عليه وقد شوهد من واجلواب هو أن ال نسلم أن العلم يقع بسماعه ألن

قتل نفسه بيده وصلب نفسه وأخرب مبوت أبيه لغرض يصل إليه وأمر يلتمسه فإذا احتمل ما ذكرناه مل جيز أن يقع 
  العلم به 

  ٧مسألة 

  جيوز التعبد بأخبار اآلحاد 
  وقال بعض أهل البدع ال جيوز ذلك من جهة العقل 

جاز يف العقل أن يعلق وجوب العبادات على شرائط إذا وجدت تعلق هبا الوجوب جاز أن يعلق  لنا هو أنه إذا
  وجوب العبادة على ما خيرب به العدل وال فرق بينهما 

وألنه إذا جاز أن يكون فرض اإلنسان ما خيرب به املفيت ويشهد به الشاهد وان جاز عليهم السهو واخلطأ ومل يقبح 



  يرد التعبد بالرجوع اىل قوله يف احكام الشرع  ذلك يف العقل جاز أن
وألن ما يفىت به املفيت اخبار عن دليل من أدلة الشرع ورمبا كان ذلك نصا ورمبا كان استنباطا فإذا جاز الرجوع إىل 

  خربه مع االحتمال الذي ذكرناه فألن جيوز الرجوع إىل خرب من روى قول النيب عليه السالم أوىل 
  ورد بالتعبد به وحنن ندل عليه ولو مل جيز ورود التعبد به ملا ورد وألن الشرع قد 

  واحتجوا بأن التكليف ال جيوز أن يتعلق إال مبا فيه املصلحة للمكلف 

واملصلحة ال يعلمها إال اهللا ورسوله صلى اهللا عليه و سلم وإذا كان املخرب عنهما واحدا مل نعلم املصلحة ألنه جيوز 
  فوجب أن ال يقبل عليه السهو واخلطأ 

قلنا املصلحة تتعلق مبا علق التكليف عليه وهو خرب العدل وإذا وجدنا ذلك علمنا ما تعلق به املصلحة وإن مل نعلم 
حقيقة احلال فيما أخرب به وهذا كما تقول يف احلاكم إذا شهد عنده شاهدان حبق ثبت عنده عدالتهما جاز له أن 

  اهللا تعاىل وإن مل يعلم حال املشهود به يف الباطن  حيكم به وكان ذلك احلكم الذي أوجب
وجواب آخر وهو أنه لو كان هذا طريقا يف رد اخلرب لوجب أن جيعل ذلك طريقا يف رد الفتوى فيقال إن التعبد ال 
ى يتعلق إال مبا فيه مصلحة املكلف وذلك ال يعلم بقول الواحد فيجب أن ال يقبل وملا مل يصح أن يقال هذا يف الفتو

  مل يصح أن يقال ذلك يف األخبار 
وألنه لو كان خرب الواحد ال جيوز أن يتعلق به التكليف جلواز السهو واخلطأ على املخرب لوجب أن ال جيوز التعبد 
بطريق االجتهاد وبناء دليل على دليل وترتيب لفظ على لفظ ألن السهو واخلطأ يف ذلك كله جيوز وهذا ال يقوله 

   أحد فبطل ما قالوه
  قالوا لو جاز التعبد مبا خيرب به الواحد وإن مل يقع العلم خبربه جلاز أن يقبل خرب الفاسق واجملنون 

  قلنا لو ورد التعبد بقبوله لقبلناه 
مث ليس إذا مل يقبل من الفاسق واجملنون مل يقبل ممن ال يقع العلم خبربه كما تقول يف الشهادة والفتوى ال تقبل من 

  مث تقبل ممن ال يقع العلم خبربه  الفاسق واجملنون
وألن العقالء يرجعون إىل من يوثق خبربه يف أمورهم وال يرجعون إىل من ال يوثق به من اجملانني والفساق فدل على 

  الفرق بينهما 

  ٨مسألة 

  جيب العمل خبرب الواحد من جهة الشرع 
  ومن أصحابنا من قال جيب العمل به من جهة العقل والشرع 

  قاساين ال جيب العمل به وهو قول ابن داود والرافضة وقال ال

لنا قوله تعاىل فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون 
  فأوجب احلذر مما تنذر به الطائفة 

بل جيوز أن يفتقر الرجوع إىل آخر كما فإن قيل وجوب اإلنذار ال يدل على وجوب الرجوع إىل قول املنذر وحده 
  جيب على الشاهد أن يشهد مبا عنده مث ال جيب العمل بقوله حىت يشهد معه غريه 

  قيل قد أوجب اإلنذار وأوجب احلذر من املخالفة وهذا يقتضي وجوب احلذر مبجرد اإلنذار 



  رب به فإن قيل احلذر هو أن ينظر ويعمل مبا يقتضيه الدليل ال أن يعمل مبا أخ
قيل إذا تعلق الوعيد بترك أمر فاحلذر عن خمالفته هو أن يفعل ذلك الشيء فأما إذا مل يفعل فلم حيذر فلم يكن ممتثال 

  ملا اقتضاه الظاهر 
  وأيضا قوله تعاىل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فدل على أنه إذا جاءه عدل مل يتبني يف خربه 

ث أصحابه إىل البلدان أمراء وعماال وقضاة واحدا واحدا ولو مل جيز العمل خبرب وأيضا فإن النيب عليه السالم كان بع
  كل واحد منهم ملا بعثهم آحادا 

فإن قيل جيوز أن يكون قد بعثهم إىل قوم يف أحكام علموها بالتواتر قبل بعثة الرسول كما علموا يف قولكم وجوب 
  العمل خبرب الواحد قبل بعث الرسل 

ليهم يف ذلك تواتر لنقل إلينا وعلمناه كما علمنا كل ما تواتر به اخلرب وأما وجوب العمل خبرب قيل لو كان نقل إ
  الواحد فقد علموه مبا تواتر به اخلرب من بعثة الرسل إىل كل جهة 

  فإن قيل فقد كان أيضا يبعث ويدعو إىل اإلميان وإن مل يكن معلوما من جهة الرسل فكذلك يف األحكام 
يعلم وجوب اإلميان إال من جهة الشرع وعندهم يعلم ذلك بالعقل فبعث من ينبههم على أعمال الفكر  قيل عندنا مل

والنظر يف الدليل ويدل عليه إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم فإهنم عملوا بأخبار الواحد يف مسائل خمتلفة وأحكام 
  شىت 

  مة يف مرياث اجلدة روى أن أبا بكر رضي اهللا عنه عمل خبرب املغرية وحممد بن مسل
وعمل عمر رضي اهللا عنه خبرب عبد الرمحن يف أخذ اجلزية من اجملوس وخبرب محل بن مالك يف دية اجلنني وقالوا لوال 

  هذا لقضينا بغريه 

  وحبديث الضحاك بن سفيان يف توريث املرأة من دية زوجها 
  عنها زوجها وعمل عثمان رضي اهللا عنه خبرب فريعة بنت مالك يف سكىن املتوىف 

وعن علي كرم اهللا وجهه أنه قال كان إذا حدثين أحد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشيء أحلفته فإن حلف 
  صدقته إال أن أبا بكر رضي اهللا عنه فإنه حدثين وصدق أبو بكر 

  وعمل ابن عمر يف ترك املخابرة حبديث رافع بن خديج 
   سعيد اخلدري يف الربا يف النقد وعمل ابن عباس رضي اهللا عنه حبديث أيب

  وعمل زيد بن ثابت رضي اهللا عنه خبرب امرأة من األنصار أن احلائض تنفر بغري وداع 

وعلموا كلهم حبديث أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه إن األئمة من قريش وحبديث عائشة رضي اهللا عنها يف التقاء 
  اخلتانني فدل على وجوب العمل به 

  أخبار آحاد فال حيتج هبا يف إثبات خرب الواحد فإن قيل هذه 
قيل هذا تواتر من طريق املعىن فإهنا وإن وردت يف قصص خمتلفة فهي متفقة على إثبات خرب الواحد فصار ذلك 

  كاألخبار املتواترة يف سخاء حامت وشجاعة علي كرم اهللا وجهه 
  فإن قيل جيوز أن يكون قد علموا بذلك ألسباب اقترنت هبا 

  يل مل ينقل غري األخبار والرجوع إليها فمن ادعى زيادة على ذلك احتاج إىل دليل ق



  وألنه لو كان هناك سبب آخر يوجب العمل به لنقل ومل خيل به 
فإن قيل إمنا رجعوا إىل تلك األخبار ألهنا نقلت حبضرة الصحابة رضي اهللا عنهم ومل ينكر على رواهتا فصار ذلك 

  ا فوجب املصري إليها ألجل اإلمجاع إمجاعا منهم على قبوهل
  قيل لو كانت تلك األخبار عند مجاعتهم ملا أشكلت عليهم األحكام قبل روايتها 

  فإن قيل إن كان قد نقل عنهم العمل خبرب الواحد فقد نقل عنهم أيضا الرد خلرب الواحد 

  د بن مسلمة أال ترى أن أبا بكر رضي اهللا عنه مل يقبل خرب املغرية حىت شهد معه حمم
  ورد عمر رضي اهللا عنه خرب أيب موسى األشعري يف االستئذان حىت شهد معه أبو سعيد اخلدري 

  ورد علي عليه السالم حديث أيب سنان يف املفوضة 
قيل قبوهلم على ما بيناه دليل على وجوب العمل به وردهم ال يدل على أنه ال جيوز العمل به ألنه جيوز الرد إذا 

  تضي الرد وجد علة تق
أال ترى أن اخلرب املتواتر جيب العمل به باإلمجاع مث رددنا تواتر النصارى أن املسيح صلب وال مينع ذلك العمل 

باملتواتر ال سيما وقد روى يف بعض املواضع اليت ذكروها العلة اليت اقتضت الرد والتوقف فروي عن عمر أنه قال 
  جيترأ على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف االستئذان أليب موسى فعلت ذلك لكي ال 

  وقال علي عليه السالم يف خرب أيب سنان أعرايب بوال على عقبيه أي ال يعرف األحكام فال يعول على روايته 

  ويدل عليه هو أنه إخبار عن حكم شرعي فوجب قبول خرب الواحد فيه كالفتوى 
ما بني النيب عليه السالم طول عمره خيتص به من مسع ذلك منه وألنه لو مل جيب العمل خبرب الواحد لوجب أن يكون 

  ال يلزم غريه اعتقاده والعمل به ألنه مل ينقل إىل غريه نقل تواتر وهذا ال يقوله أحد 
  واحتجوا بقوله تعاىل وال تقف ما ليس لك به علم وما أخرب به الواحد ال علم له به فيجب أن ال يقفو 

الواحد عمال مبا ال علم له به فرده أيضا عمل مبا ال علم له به فيجب أن ال يرد وعلى أن قلنا إن كان العمل خبرب 
العمل خبرب الواحد عندنا عمل ملا يعلمه ألن الذي دل على وجوب العمل به موجب للعلم قاطع للعذر وإن كان ما 

ل املفيت إنه رجوع إىل العلم خيرب به جيوز فيه الصدق والكذب وهذا كما تقول يف الرجوع إىل قول الشاهد وقو
  والعمل به وإن كان ما يشهد به الشاهد ويفىت به املفيت جيوز أن يكون صحيحا وجيوز أن يكون باطال 

  قالوا وألنه لو جاز أن يقبل من غري دليل لوجب أن يقبل قول من ادعى النبوة من غري دليل 
   دليل جلاز رد قول النيب عليه السالم من غري دليل قلنا نعارضكم مبثله فنقول ولو جاز رد خرب الواحد من غري

وألنه إذا جاز أن يقبل قول املفيت وخرب الشاهد من غري حجة وإن مل تقبل دعوى النبوة من غري حجة جاز أيضا أن 
  يقبل خرب الواحد وإن مل تقبل دعوى النبوة من غري حجة 
ه على وجوب العمل به من الكتاب والسنة واإلمجاع وخيالف وعلى أن خرب الواحد ال يقبل إال بدليل وهو ما دللنا ب

دعوى النبوة فإن هناك لو نعلم نبوته إال من جهته ومل يقم دليل على صحته فلم يثبت وهاهنا الشرع قد ثبت قبله 
  وعلم من جهته قبوله فوجب املصري إليه 

  األصول من التوحيد وإثبات الصفات قالوا وألنه لو جاز قبول خرب الواحد يف فروع الدين جلاز قبوله يف 
قلنا يف مسائل األصول أدلة توجب القطع من طريق العقل فال يعدل عنها إىل خرب الواحد كما أن من عاين القبلة ال 



يرجع إىل االجتهاد يف طلبها وليس كذلك الفروع فإنه ليس فيها طريق يوجب القطع فجاز الرجوع فيها إىل الظن 
  عن القبلة  كما نقول يف الغائب

  قالوا وألن براءة الذمة متيقنة وخرب الواحد موضع شك فال جيوز إزالة اليقني بالشك 
  قلنا حنن ال نزيل اليقني إال بيقني مثله ووجوب العمل خبرب الواحد يقني وإن كان ما تضمنه غري متيقن 

ة والفتاوى فيقال براءة الذمة متيقنة وألنه لو كان هذا صحيحا يف رد اخلرب لوجب أن جيعل طريقا يف إبطال الشهاد
  والشهادة والفتوى موضع شك وشبهة فال يترك اليقني بالشك 

وعلى أن حكم األصل غري متيقن بعد ورود اخلرب بل هو حال شك وشبهة ألنا جنوز أن يكون األمر قد تغري عما 
  كان عليه يف األصل فال يكون العمل باخلرب إزالة يقني بالشك 

املخرب كاملفيت مث ثبت أن ما يفيت به املفيت ال يلزم العامل العمل به حىت يعلم صحته فكذلك ما خيرب املخرب  قالوا وألن
  جيب أن ال يلزم العمل به حىت تعلم صحته 

قلنا إن كان ال جيوز للعامل أن يعمل بفتواه قبل العلم بصحته فيجوز للعامي أن يعمل به قبل العلم بصحته فليس هلم 
  قوا بأحد الفريقني إال ولنا أن نتعلق بالفريق اآلخر أن يتعل

  وألن العامل ال مشقة عليه يف معرفة ما أفىت به ألن له اجتهادا يرجع إليه 

وليس كذلك هاهنا فإنا لو ألزمنا الناس أن يعرفوا ما مسعوه من األخبار من طريق التواتر لشق على الناس فصار 
العامي ملا شق عليهم االنقطاع إىل الفقه جوز هلم التقليد يف الفتوى وإن مل يعلموا مبنزلتهم يف ذلك من الفتوى منزلة 

  صحة ما أفتوا به 
قالوا وألنه لو كان العمل خبرب الواحد واجبا لوجب التوقف عنه وعن سائر أدلة الشرع ألنه إذا أراد العمل خبرب 

ج أن يتوقف عن العمل به حىت حييط علمه جبميع ما الواحد جوز أن يكون هناك ما هو أوىل من أخبار اآلحاد فيحتا
  روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهذا ال سبيل إليه فوجب أن يكون العمل به باطال 

قلنا لو كان جتويز ما هو أوىل منه من األدلة جيوز أن مينع العمل مبا وقع إليه منها لوجب أن ال جيوز للحاكم أن 
امي أن يعمل بفتوى فقيه جلواز أن يكون هناك ما هو أوىل منه وملا بطل هذا بطل ما حيكم بشهادة شاهد وال للع

  ذكروه 
وألنه لو جاز أن يكون هذا طريقا للمنع من األخبار لوجب أن جيعل طريقا إىل املنع من العمل باالجتهاد ألنه مىت 

ىل إبطاله وملا مل جيز أن يقال هذا يف رتب دليال على دليل باجتهاده جوز أن يكون هناك ما هو أوىل منه فيؤدي إ
  إبطال االجتهاد مل جيز أن يقال يف إبطال األخبار 

  ٩مسألة 

  جيب العمل خبرب الواحد وإن انفرد الواحد بروايته 
  وقال أبو علي اجلبائي ال جيوز حىت يرويه اثنان عن اثنني إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  أربعة وقال بعض الناس ال يقبل أقل من 
  لنا قوله تعاىل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فدل على أهنم إذا جاءهم عدل مل يتبينوا 



وأيضا هو أن النيب عليه السالم كان يبعث عماله وقضاته إىل البالد آحادا فبعث معاذا إىل اليمن وبعث عتاب بن 
  أبا هريرة على الصدقات واحدا واحدا أسيد إىل مكة وبعث مصعب بن عمري إىل املدينة وبعث عمر وأيب بن كعب و

  وأيضا فإن الصحابة رجعت يف التقاء اخلتانني إىل حديث عائشة رضي اهللا عنها وحدها 
وألنه خرب عن حكم شرعي فلم يعترب فيه العدد كالفتوى وألن ماال يشترط يف الفتوى ال يشترط يف قبول اخلرب 

  كاحلرية والذكورة 
  رية فال يعترب فيه العدد كاخلرب يف األذن يف دخول الدار وقبول اهلدية وألنه خرب ال تشترط فيه احل

  وألنه طريق إلثبات احلكم فال يشترط فيه العدد دليله األصول اليت يقاس عليها 
  وألنا لو اعتربنا رواية اثنني عن اثنني إىل أن يتصل بالنيب صلى اهللا عليه و سلم لشق ذلك فوجب أين سقط اعتباره 

بأن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه مل يعمل خبرب املغرية يف مرياث اجلدة حىت شهد عنده حممد بن مسلمة  واحتجوا
  وعمر مل يعمل خبرب أيب موسى يف االستئذان حىت شهد معه أبو سعيد اخلدري فدل على أنه ال بد من العدد 

مر رضي اهللا عنه أنه قال أليب موسى األشعري واجلواب هو أنه جيوز أن يكونا طلبا الزيادة احتياطا وهلذا روي عن ع
  ال أهتمك ولكين أردت أن ال جيترىء أحد على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  والذي يدل عليه أنا روينا عن عمر رضي اهللا عنه الرجوع إىل خرب الواحد فدل على أن التوقف كان ملا ذكرناه 
  ه العدد أصله الشهادات قالوا وألنه خرب شرط فيه العدالة فاعترب في

  قلنا هذا يبطل بالفتوى فإنه يعترب فيه العدالة وال يعترب فيه العدد 
على أنه لو كان مبنزلة الشهادات لوجب أن ال يقبل من العبيد والنساء يف احلدود ولوجب أن خيتلف عدده 

د والنساء ومل خيتلف باختالف باختالف األحكام كما اختلفت الشهادات باختالف احلقوق وملا قبل ذلك من العبي
  األحكام دل على أنه مبنزلة الفتوى 

  ١٠مسألة 

  يقبل خرب الواحد فيما تعم به البلوى 
  وقال أصحاب أيب حنيفة ال يقبل 

  لنا هو أن الصحابة رضي اهللا عنهم رجعت إىل حديث عائشة يف التقاء اخلتانني وهو مما تعم به البلوى 
بعني سنة وال نرى بذلك بأسا حىت أتانا رافع ابن خديج فأخرب أن النيب صلى اهللا عليه و وقال ابن عمر كنا خناير أر

  سلم هنى عن ذلك فتركناه لقول رافع 
  وألنه حكم شرعي يسوغ فيه االجتهاد فجاز إثباته خبرب الواحد 

  دليله ما ال تعم به البلوى 
  به البلوى كالسنة املتواترة وألنه كل دليل ثبت به ما ال تعم به البلوى ثبت به ما تعم 

  وألن كل حكم ثبت بالقياس ثبت خبرب الواحد 
  دليله ما ال تعم به البلوى 

وألن القياس فرع مستنبط من خرب الواحد فإذا جاز إثبات ما تعم به البلوى بالقياس فألن جيوز خبرب الواحد الذي 
  هو أصله أوىل 



وهو إمجاع الصحابة فصار كالقرآن املقطوع بصحته فإذا جاز  وألن وجوب العمل خبرب الواحد ثبت بدليل قاطع
  إثبات ما تعم به البلوى بالقرآن جاز إثباته أيضا خرب الواحد 

واحتجوا بأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه وإذا كثر السؤال عنه كثر اجلواب وإذا كثر اجلواب كثر النقل 
له وهلذا املعىن رددنا حديث الرافضة يف النص على إمامة علي عليه  فلما رأينا النقل قد قل دل على أنه ال أصل

  السالم وقلنا أنه لو كان صحيحا لكثر النقل فيه 
واجلواب هو أنا ال نسلم أنه إذا كثر اجلواب كثر النقل بل جيوز أن يكثر اجلواب وال يكثر النقل وذلك أن نقل 

لسالم يف اجلم الغفري والعدد الكثري وبني املناسك بيانا عاما مث مل األخبار على حسب الدواعي وهلذا حج النيب عليه ا
يروه إال نفر منهم وهلذا كان كثري من الصحابة ال يؤثرون رواية األخبار فإذا كان كذلك جاز أن يكثر اجلواب وال 

  يكثر النقل 
يقطع به فال جيوز أن يثبت وخيالف هذا ما ذكروه من جهة اإلمامة فإن ذلك عندهم جيب على كل أحد أن يعلمه و

بنقل خاص وليس كذلك هاهنا فإنه من مسائل االجتهاد وجيوز أن ينفرد به البعض بعلمه ويكون فرض الباقني 
  االجتهاد أو التقليد فافترقا 

  ١١مسألة 

  يقبل خرب الواحد وإن كان خمالفا للقياس ويقدم عليه 
  وقال أصحاب مالك إذا كان خمالفا للقياس مل يقدم 

  وقال أصحاب أيب حنيفة إن كان خمالفا لقياس األصول مل يقبل 

لنا ما روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ملعاذ مب حتكم قال بكتاب اهللا تعاىل قال فإن مل جتد قال بسنة رسول 
هللا الذي وفق  اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فإن مل جتد قال أجتهد رأيي وال آلو فقال النيب عليه السالم احلمد

رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا حيبه ويرضاه رسول اهللا فرتب العمل بالقياس على السنة فدل على أن 
  السنة مقدمة 

  ويدل عليه أن عمر رضي اهللا عنه ترك القياس يف اجلنني حلديث محل بن مالك بن النابغة وقال لوال هذا لقضينا بغريه 
  ات األصابع على قدر منافعها مث ترك ذلك بقوله عليه وروي أنه كان يقسم دي

  السالم يف كل إصبع مما هنالك عشر من اإلبل ومل ينكر عليه أحد 
وألن القياس يدل على قصد صاحب الشرع من طريق الظن واخلرب يدل على قصده من طريق الصريح فكان 

  الرجوع إىل الصريح أوىل 
راوي فقط ويف القياس علة األصل مث يف إحلاق الفرع به ألن من الناس من منع وألن االجتهاد يف اخلرب يف عدالة ال

  إحلاق الفرع به إال بدليل آخر فكان املصري يف ما قل فيه من جهة االجتهاد أوىل ألنه أسلم من الغرر 
ا يتناوله على وأيضا هو أنه لو مسع القياس والنص املخالف له من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقدم النص فيم

  القياس فألن يقدم على قياس مل يسمع من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أوىل 
وألن النص ينقض به حكم احلاكم فيما فيه خالف والقياس ال ينقض به فدل على أن النص أقوى فال جيوز تركه ملا 

  هو دونه 



ل فإن قالوا نريد به معاين األصول فهو كقول وأما أصحاب أيب حنيفة فيقال هلم ما الذي تريدون مبخالفة األصو
  أصحاب مالك وقد بينا فساده 

وألهنم ناقضوا يف هذا فإهنم يتركون القياس خبرب الواحد ويسمونه موضع االستحسان وهلذا قال أبو حنيفة القياس 
  أن من أكل ناسيا بطل صومه إال أين أتركه حلديث أيب هريرة 

  توضؤ بنبيذ التمر ولكنا تركناه حلديث ابن مسعود وأمثال ذلك على أصلهم كثري وقالوا القياس أنه ال جيوز ال

وإن أرادوا باألصول الكتاب والسنة واإلمجاع وافقناهم عليه إال أهنم يذكرون ذلك يف مواضع ال كتاب فيها وال 
ك بأن القياس يتعلق واحتج أصحاب مال ١سنة وال إمجاع وهو يف خرب املصراة والتفليس والقرعة فبطل ما قالوه 

باستدالله واخلرب رجوع إىل قول الغري وهذا بفعله أوثق منه بفعل غريه فكان الرجوع إليه أوىل وهلذا قدمنا اجتهاده 
  على اجتهاد غريه من العلماء 

ملعىن قلنا ال فرق بينهما ألنه يرجع يف عدالة الراوي ومعرفة صدقه إىل أفعاله اليت قد شاهدها منه كما يرجع إىل ا
الذي أودعه صاحب الشريعة يف األصل فيحكم به يف الفرع بل طريق معرفة العدالة أظهر ألنه رجوع إىل العيان 

  واملشاهدة وطريق معرفة العلة الفكر والنظر فكان الرجوع إىل اخلرب أوىل 
ل السهو على رواته قالوا وألن األصول وإن اتفقت على إجياب حكم مل حتتمل إال وجها واحدا وخرب الواحد حيتم

  فال جيوز ترك ماال حيتمل مبا هو حمتمل كنص القرآن بالسنة إذا تعارضا 
قلنا إمنا جيوز ترجيح أحد األمرين على اآلخر بنفي االحتمال إذا ثبت أهنما دليالن ويف مسألتنا القياس ليس بدليل 

  إذا عارضه النص فال جيوز أن يرجع على النص بنفي االحتمال 
ذا يبطل بنص السنة إذا عارضه مقتضى العقل يف براءة الذمة فإن براءة الذمة يف العقل ال حتتمل إال وجها على أن ه

  واحدا ونص السنة حيتمل السهو على رواته مث يقدم على مقتضى العقل الذي ال احتمال فيه 
خرب الواحد يف خمالفته لنقضنا قالوا إذا اتفقت األصول على شيء واحد دلت على صحة العلة قطعا ويقينا فلو قبلنا 

العلة وصاحب الشرع ال يتناقض يف علله فيجب أن حيمل اخلرب على أن الراوي سها فيه وهلذا رددنا ما خالف أدلة 
  العقول من األخبار املروية يف السنة ملا أوجب نقض أدلة قاطعة 

ز أن يتناقض فيه فيجب أن يثبتوا علة قلنا ال نسلم أنه إذا خالف النص كان ذلك علة لصاحب الشرع حىت ال جيو
  حىت يصح هذا الدليل 

مث يبطل به إذا عارضه نص كتاب أو خرب متواتر فإنه يؤدي إىل نقض علة صاحب الشرع على زعمهم مث يقبل 
  ويقدم على القياس 

ا ألدلة وعلى أنه مىت خالف النص زدنا فيه وصفا آخر فمنع من دخول النقض وخيالف هذا إذا ورد النص خمالف
  العقل فإنه ال ميكن الزيادة يف أدلة العقل وهاهنا ميكن فافترقا 

وألن الشرع ال جيوز أن يرد مبا خيالف أدلة العقول فعلمنا أنه خطأ من الراوي وليس كذلك هاهنا فإنه جيوز أن يرد 
  النص مبا خيالف القياس فافترقا 

  ادة إذا روى اخلرب اثنان وتفرد أحدمها بزيادة قبلت الزي



  وقال بعض أصحاب احلديث ال تقبل الزيادة أصال 
  لنا هو أن هذه الزيادة ال تنايف املزيد عليه فهو كما لو انفرد أحدمها بزيادة حديث ال يرويه اآلخر 

وألنه جيوز أن يكون أحدمها مسع احلديث من أوله إىل آخره واآلخر مسع بعضه أو أحدمها ذكر احلديث كله واآلخر 
  ال جيوز رد الزيادة بالشك نسي بعضه ف

وألن اخلرب كالشهادة مث يف الشهادة لو شهد شاهدان على رجل أنه أقر بألف وشهد آخران أنه أقر بألف ومخسمائة 
  فإنه تثبت الزيادة فكذلك يف اخلرب 

اءات ألهنا وألنه لو كان ما انفرد به أحدمها مما ال يقبل لوجب أن ال يقبل ما انفرد به أيب وابن مسعود يف القر
  روايات انفردوا هبا عن الصحابة 

  واحتجوا بأهنما مشتركان يف السماع فلو كانت الزيادة صحيحة الشتركا فيها 
قلنا تبطل مبا ذكرناه من الشهود على أنا بينا أنه جيوز مساع البعض دون البعض وجيوز أن يشتركا يف اجلميع وينسى 

  لزيادة أحدمها بعضه وإذا احتمل هذا مل جيز رد ا
  قالوا وألن يف التقومي يقدم قول من قوم بالنقصان فكذلك يف اخلرب 

قلنا هذا خمالف للتقومي فإن شهادة املقوم معارضة يف الزيادة أال ترى أن من قوم بالنقصان يذكر أنه عرف السلعة 
  وسعر السوق وال تساوي إال 

و يساوي كذا وليس كذلك يف اخلرب فإن من روى كذا ومن قوم بالزيادة يذكر أنه عرف السلعة وسعر السوق وه
  اخلرب ناقصا ال مينع الزيادة فال يقدح يف صحتها فوجب األخذ هبا 

  قالوا ما اتفقنا عليه من اخلرب يقني والزيادة مشكوك فيها فال يترك اليقني بالشك 
يقني واآلخر مشكوك فيه فال يترك  قلنا فيجب إذا انفرد أحدمها خبرب مل يروه اآلخر أن ال يقبل فيقال أحد اخلربين

  اليقني بالشك 
على أنا ال نقول إن الزيادة مشكوك فيها بل هي ثابتة على مقتضى الظاهر ألنه ثقة فلو مل يسمع ملا ذكر واألخذ 

  بالظاهر من األخبار واجب 
  لف اإلمجاع قالوا إذا انفرد واحد من اجلماعة بزيادة فقد خالف إمجاع أهل العصر فهو كالواحد إذا خا

قلنا املعىن هناك أن أهل االجتهاد أمجعوا على خطئه فوزانه من مسألتنا أن جيمع أهل االجتهاد على إبطال الزيادة 
  فتسقط وأما هاهنا فإهنم مل يقطعوا بإبطال الزيادة فوجب األخذ هبا 

ا ألن يف ذلك ترعيضا للباقني قالوا لو كان هلذه الزيادة أصل ملا خص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعضهم هب
  للخطأ 

قلنا ال نقول إنه خص بعضهم بالزيادة بل حدث اجلميع باحلديث كله ولكن نسي بعضهم بعض احلديث أومل حيضر 
  بعضهم من أول احلديث إىل آخره 

جيوز ذلك عند  وعلى أنه جيوز أن ال حيدث بعضهم جبميع احلديث على التفصيل إذا مل تدع احلاجة إىل البيان وإمنا ال
  احلاجة فسقط ما قالوه 

قالوا وألنه قد جرت عادة الرواة بتفسري األحاديث وإدراج ذلك يف مجلة اخلرب فال يؤمن أن تكون هذه الزيادة من 
  هذا اجلنس فيجب أن ال تقبل 
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  قلنا إذا أسنده إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فالظاهر أن اجلميع من قوله صلى اهللا عليه و سلم 
ال فيقال إن الرواة على أنه لو كان هذا دليال يف إبطال الزيادة لوجب أن جيعل ذلك طريقا يف رد األخبار أص

يغلطون فريوون عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ما ليس عنه فال يؤمن أن تكون هذه األخبار من ذلك اجلنس فلما 
  بطل هذا يف رد اخلرب أصال بطل يف رد الزيادة 

  ١٣مسألة 

ووقه اآلخر على إذا روى الثقة حديثا مسندا وأرسله غريه مل يقدح ذلك يف الرواية وكذلك إذا رفعه أحدمها 
  الصحايب 

  وقال بعض أصحاب احلديث إن ذلك يقدح يف رواية من وصله وأسنده 
  لنا هو أنه من أرسل ذلك منهما جيوز أن يكون قد أغفل من مسع منه واختار إرساله لغرض 

به  والذي وقفه جيوز أن يكون قد مسع فتوى الصحايب عن نفسه فإن من عنده حديث جيوز أن يرويه مرة ويفيت
  أخرى فال جيوز رد ما أسنده الثقة 

  واحتجوا بأنه لو كان أحدمها مسندا أو مرفوعا لشاركه اآلخر يف إسناده ورفعه كما شاركه يف مساعه 
  واجلواب هو أنه جيوز أن يكون قد أرسله ووقفه ملا بيناه فال جيوز أن جيعل ذلك قدحا يف روايته 

  ١٤مسألة 

   مراسيل غري الصحابة ليست حبجة
  وقال مالك وأبو حنيفة هو حجة وهو قول املعتزلة 

  وقال عيسى بن أبان تقبل مراسيل الصحابة والتابعني وتابع التابعني وال تقبل مراسيل من بعدهم إال أن يكون إماما 
منهما لنا ما استدل به الشافعي رضي اهللا عنه وهو أن اخلرب كالشهادة والدليل عليه أن العدالة معتربة يف كل واحد 

  مث ثبت أن اإلرسال يف الشهادة مينع صحتها فكذلك هاهنا يف اخلرب 

فإن قيل الشهادة آكد من اخلرب أال ترى أن الشهادة ال تقبل من العبد وال من شهود الفرع مع حضور شهود 
  األصل واألخبار تقبل من العبد وتقبل من الراوي مع حضور املروي عنه فدل على الفرق بينهما 

ا وإن افترقا فيما ذكرمت إال أهنما يتساويان يف اعتبار العدالة واإلرسال مينع ثبوت العدالة فيهما فيجب أن مينع قيل مه
  صحتهما 

  وأيضا هو أن من شرط اخلرب عدالة الراوي فإذا روى مرسال جهلت عدالة الراوي فيجب أن ال يقبل 
  فإن قيل الظاهر أنه مل يرو إال عن عدل 

ما ذكرمت بل جيوز أن يروى عن عدل وغري عدل وقد جرت عادة أصحاب احلديث بالرواية عن قيل ليس الظاهر 
كل أحد وهلذا قال ابن سريين ال تأخذوا مبراسيل احلسن وأيب العالية فإهنما ال يباليان ممن أخذا وعلى أن عندهم لو 



  أرسل عمن ال يعرفه وال يعرف عدالته جلاز العمل به فسقط ما قالوه 
ا بأن الراوي ال يرسل احلديث إال ممن يقطع بصحته وثبوت طريقه وهلذا روي عن إبراهيم أنه قال إذا واحتجو

  رويت عن عبد اهللا وأسندت فقد حدثين واحد وإذا أرسلت فقد حدثين مجاعة 

  وقال احلسن وقد أرسل حديثا فسئل عنه فقال حدثين به سبعون بدريا فدل على أن املرسل كاملسند وأقوى منه 
قلنا جيوز أن يكون قد أرسل ملا ذكرمت وجيوز أن يكون قد أرسل ألنه نسي املروي عنه وهذا هو األكثر ألنه جرت 
العادة أهنم يقولون عند النسيان قال النيب عليه السالم وعند الذكر واحلفظ يذكرون اإلسناد وجيوز أن يكون قد 

  عنه وإذا احتمل هذا سقط ما ذكروه أرسل ألنه مل يرض الرواية عنه أو يستنكف عن الرواية 
وعلى أن أكثر ما يف هذا أن يكون املروي عنه عنده ثقة فأرسل عنه وهبذا القدر ال يلزمنا العمل به حىت يبينه لنا 

  فننظر يف عدالته 
أرسل قالوا وألن الظاهر أنه ال يرسل إال عند صحة احلديث ألنه مىت شك بني إسناده حىت تلزمه عهدته فلما رأيناه 

  دل على صحة احلديث 
واجلواب أنا قد بينا أنه حيتمل إرساله ملا ذكروه وحيتمل ما بيناه واجلميع معتاد متعارف فال يصح محل األمر على 

  أحد الوجهني دون اآلخر 
وعلى أن هذا كله يبطل بالشهادة على الشهادة فإنه إذا مل يسم شاهد الفرع شاهد األصل مل يصح وإن كان الظاهر 

  نه ما ترك تسميته إال لصحة األمر عنده أ
قالوا وألن املروي عنه ال خيلو إما أن يكون على صفة يقبل خربه أو ال يقبل خربه وال جيوز أن يكون على صفة ال 

يقبل خربه ألنه لو كان كذلك لوجب أن يكون اإلرسال عنه يقدح يف دين الراوي عنه حىت ال يقبل مسنده وملا 
  ل دل على أن املروي عنه على صفة يقبل خربه فوجب قبول املرسل عنه ثبت أن مسنده يقب

قلنا جيوز أن يكون على صفة ال يقبل خربه ولكن ال يقدح ذلك يف سند الراوي عنه ألنه جيوز أن ال يعرفه وهو ممن 
  يعتقد جواز الرواية عن اجملاهيل وجيوز أن يكون قد نسي امسه فال جيب أن القدح يف عدالته 

أن أكثر ما فيه أن يكون املروي عنه عدال عنده فأرسله لذلك وعدالته عنده ال تكفي يف وجوب العمل حىت  وعلى
  ينظر يف حاله 

وعلى أنه لو كان هذا دليال يف إرسال اخلرب لوجب أن جيعل دليال يف إرسال الشهادة فيقال املشهود على شهادته ال 
ب ذلك قدحا يف عدالة هذا الشاهد فال تقبل شهادته يف شيء أو خيلو من أن يكون مردود الشهادة فيجب أن يوج

  مقبول الشهادة فيجب قبول الشهادة عليه مع اإلرسال وملا بطل هذا يف الشهادة بطل يف األخبار 
  قالوا من قبل مسنده قبل مرسله كالصحابة 

 تقبل مراسيل التابعني واملذهب أنه واجلواب أن أبا إسحق اإلسفراييين مل يسلم هذا ال تقبل مراسيل الصحابة كما ال
تقبل مراسيلهم ألهنم ال يرسلون إال عن الصحابة وقد ثبتت عدالتهم فال حيتاج إىل النظر يف أحواهلم والتابعون 

  يروي بعضهم عن بعض وعدالتهم غري ثابتة فوجب الكشف عن حاهلم 
  قالوا وألنه إرسال فأشبه إرسال ابن املسيب 

قال مراسيله ومراسيل غريه سواء والشافعي رضي اهللا عنه استحسن مراسيله يف الترجيح هبا  قلنا من أصحابنا من



  ومنهم من سلم ألهنا تتبعت فوجدت مسانيدا عن الصحابة وهذا املعىن مل يثبت يف مراسيل غريه فافترقا 
  قالوا لو مل يكن املرسل حجة ملا اشتغل الناس بروايته وكتبه 

اشتغلوا بروايته وكتبه للترجيح به أو ليعرف كما كتب أخبار الفساق ومن ال يثبت بروايته قلنا جيوز أن يكون قد 
  حديث وهلذا قال الشعيب حدثين احلارث األعور وكان واهللا كذابا 

  وألنا نشتغل برواية النسوخ من األحكام وإن مل يتعلق هبا حكم 

  ١٥مسألة 

  من السنة كذا فهو كاملسند إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  إذا قال الصحايب أمرنا بكذا أو هنينا عن كذا أو
  وقال أبو بكر الصرييف ال حجة يف ذلك وهو قول بعض أصحاب أيب حنيفة 

  لنا هو أن إطالق األمر والنهي والسنة يرجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ألذان ويوتر اإلقامة ومل يقل له أحد من اآلمر بذلك والدليل عليه أن أنس بن مالك كان يقول أمر بالل أن يشفع ا

  فدل على أن إطالق األمر يقتضي ما ذكرناه 
وألنه ال خالف أنه لو قال أرخص لنا يف كذا لرجع ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكذلك إذا قال أمرنا 

  بكذا أو هنينا عن كذا وال فرق بينهما 
واملراد هبا سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتطلق واملراد هبا سنة غريه والدليل واحتجوا بأن السنة قد تطلق 

عليه قول علي عليه السالم يف اخلمر جلد النيب صلى اهللا عليه و سلم يف اخلمر أربعني وجلد أبو بكر رضي اهللا عنه 
  أربعني وجلد عمر 

اهللا عليه و سلم وعلى ما فعله أبو بكر وعلى ما فعله  مثانني وكل سنة فأطلق السنة على ما فعله رسول اهللا صلى
  عمر رضي اهللا عنهما 

  وقال عليه السالم عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدين أيب بكر وعمر 
واجلواب أن عليا عليه السالم أراد بالسنة سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم ألن الزيادة على األربعني كانت تعزيرا 

  رب بالتعزير ثبت بالسنة والض
وأما قوله عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي فهي سنة مقيدة منسوبة إىل أيب بكر وعمر وكالمنا يف 

  السنة املطلقة وحكم املطلق خمالف حلكم املقيد 
صلى اهللا عليه و قالوا وألن الصحايب قد جيتهد يف احلادثة فيؤديه اجتهاده إىل حكم ويضيف ذلك إىل رسول اهللا 

سلم ألنه يقيس على ما مسع منه ويستنبط مما أخذ عنه وإذا احتمل هذا مل جيز أن جيعل ذلك سنة مسندة كما لو قال 
  هذا حكم اهللا تعاىل مل جيز أن يصري ذلك كآية من القرآن 

رسول اهللا صلى اهللا  واجلواب هو أنه وإن جاز أن يسمى ما عرف بالقياس سنة إال أن الظاهر من السنة ما حفظ عن
  عليه و سلم واللفظ جيب أن حيمل على الظاهر فبطل ما قالوه واهللا أعلم 

  ١٦مسألة 



  إذا قال الصحايب كنا نفعل على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذا وكذا فهو كاملسند إىل رسول اهللا 
  وقال بعض أصحاب أيب حنيفة ليس كاملسند 

صحابة أن ال يقدموا على أمر من أمور الدين والنيب صلى اهللا عليه و سلم بني أظهرهم إال لنا أن الظاهر من حال ال
  عن أمره فصار ذلك كاملسند إليه 

وألنه إمنا يضاف ذلك إىل عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لفائدة وهو أن يبني أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  سند علم بذلك ومل ينكره فوجب أن يصري كامل

واحتجوا بأهنم كانوا يفعلون يف عهد النيب عليه السالم ماال يكون مسندا أال ترى أهنم ملا اختلفوا يف التقاء اخلتانني 
قال بعضهم كنا جنامع على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ونكسل فال نغتسل فقال له عمر أو علم النيب 

  ال فقال فمه  صلى اهللا عليه و سلم ذلك فأقركم عليه فقال
  وقال جابر كنا نبيع أمهات األوالد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

قلنا أما التقاء اخلتانني فما كان جيب به الغسل يف ابتداء اإلسالم وكانوا جيامعون وال يغتسلون مث نسخ ذلك فكان 
ضهم بالنسخ واستمر على ذلك وحال ذلك مفعوال يف زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما نسخ مل يعلم بع

  االستدامة واالستمرار جيوز أن خيفى أمره 
  فأما اإلقدام على ابتداء الشيء فال يفعل إال عن إذن النيب عليه السالم 

  وأما حديث جابر فاملراد به أمهات األوالد يف غري ملك اليمني وهو أن يتزوج جارية هلم وذلك جائز 

  ١٧مسألة 

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهو كاملسند إليه مساعا منه  إذا قال الصحايب
  وذهب بعض الناس إىل أنه ليس كاملسند إليه مساعا وهو قول األشعرية 

  لنا هو أن الظاهر أنه ما قطع بأنه قال النيب عليه السالم إال وقد مسع منه فوجب أن حيمل األمر على السماع 
ينهما واسطة فيضيف إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم من جهتهم وهلذا قال أنس ما واحتجوا بأنه جيوز أن تكون ب

  كل ما حندثكم به مسعناه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وقيل إنه ليس مما يرويه ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال أربعة أحاديث 

  اه واجلواب أنه حيتمل ما ذكرمت ولكن الظاهر ما ذكرن
والدليل عليه أن أنسا قال ليس كل ما حندثكم به مسعناه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهذا يدل على أن 
ظاهر الرواية يقتضي السماع ولوال ذلك ما احتاج إىل هذا البيان فإذا كان هذا هو الظاهر وجب أن حيمل اخلرب 

  عليه 

  ١٨مسألة 

  أنه متصل إذا قال حدثين فالن عن فالن فالظاهر 
  ومن الناس من قال حكمه حكم املرسل 

  لنا هو أن الظاهر أنه مسع كل واحد منهم ممن يروى عنه ألنه لو كان بينهما واسطة لبني ذلك 



واحتجوا أن الرواية عنه ال تقتضي السماع منه أال ترى أنه يقال روى فالن عن فالن وإن كان بينهما واسطة كما 
بينهما واسطة وإذا كان اللفظ يطلق على األمرين مل يكن محله على االتصال بأوىل من يقال روى عنه وإن مل يكن 

  محله على اإلرسال 
قلنا اللفظ وإن كان يستعمل يف يف األمرين مجيعا إال أن الظاهر منه السماع واالتصال ألن األصل عدم الوسائط 

  فوجب أن حيمل األمر عليه 

  ١٩مسألة 

  رف عدالته ال يقبل اخلرب إال ممن تع
  وقال أبو حنيفة إذا عرف إسالمه جاز قبول روايته 

  لنا هو أن كل خرب ال يقبل من الفاسق مل يقبل من جمهول احلال كالشهادة 
وألنا لو جوزنا قبول األخبار ممن جهلت عدالته مل يبق أحد من أهل البدع إال روى ما يوافق بدعته فتتسع البدع 

  ويكثر الفساد وهذا ال جيوز 
واحتجوا بأن النيب عليه السالم قال لألعرايب الذي شهد عنده باهلالل أتشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا قال 

  نعم وأمر بالصوم ومل يسأل عن العدالة 
  واجلواب هو أنه حيتمل أن يكون قد عرف عدالته فلم يسأل عنها 

  ر عليه قالوا وألن األصل يف املسلم العدالة فوجب أن حيمل األم

قلنا ال نسلم بل األصل يف الصبيان عدم العدالة لعله التحصيل والعقل وبعد البلوغ حيتمل أن يكون عدال وحيتمل 
  أن يكون فاسقا فوجب التوقف فيه حىت نعلم باطن احلال 

  وألن هذا يبطل بالشهادة فإهنا ال تقبل من اجملهول وإن كان األصل يف الناس العدالة فسقط ما قالوه 

  ٢٠مسألة 

  إذا روى الثقة عن اجملهول مل يدل ذلك على عدالته 
  ومن أصحابنا من قال يدل على عدالته 

  لنا هو أن شهادة الفرع ال تدل على شهادة األصل فكذلك رواية العدل ال تدل على عدالة املروي عنه 
األعور وكان واهللا كذابا فلم جيز وألن العدل قد يروي عن الثقة وعن غري الثقة وهلذا قال الشعيب حدثين احلارث 

  أن يستدل بالرواية على العدالة 
واحتجوا لو كان هذا اجملهول غري ثقة لبني العدل ذلك يف روايته حىت ال يغتر بروايته كما بني الشعيب وملا مل يبني 

  ذلك دل على عدالته 
ه ال يعرفه وهو ممن يرى الناس أنه على العدالة واجلواب هو أنه جيوز أن يترك البيان ثقة بعدالته وحيتمل أنه تركه ألن

وحيتمل أن يترك البيان ليجتهد الفقيه الذي يعمل حبديثه يف حاله فإذا احتمل أنه ترك البيان من هذه الوجوه مل يدل 
  ذلك على العدالة 

 ننظر يف حاله وجواب آخر وهو أن أكثر ما يف ذلك أن يدل على عدالته عنده وهذا ال يكفي يف ثبوت العدالة حىت



  كما نظر ونعرفه كما عرف 
وألن هذا يبطل بشاهد الفرع إذا شهد على شهادة جمهول فإنه ال يدل على عدالته وال يقال أنه لو كان غري ثقة 

  لبني ذلك حىت ال تعترب شهادته فسقط ما قالوه 

  ٢١مسألة 

رأى املروي له رسول اهللا صلى اهللا عليه و إذا روى الصحايب لغريه شيئا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث 
  سلم مل يلزمه أن يسأله عما حدث عنه 

  وقال بعض الناس يلزمه أن يسأل عن ذلك 
لنا هو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يبعث السعاة والقضاة إىل أهل البالد لتبليغ الشرع وبيان األحكام 

  عليه و سلم وال يسألونه عما حدثوا عنه فدل على أنه ال جيب  مث يقدمون أولئك على رسول اهللا صلى اهللا
واحتجوا بأنه إذا لقى النيب عليه السالم أمكنه معرفة احلكم من جهة القطع فال جيوز أن يعول على الظن كما أن 

  املكي إذا أمكنه التوجه إىل القبلة مل جيز أن جيتهد 
له الوضوء مبا معه من املاء ألنه يقدر على ما يقطع بطهارته وهو  قلنا فيجب على هذا إذا كان على حبر أن ال جيوز

  ماء البحر وملا أمجعوا على جواز ذلك دل على بطالن ما قالوه 
وأما القبلة فهو حجة لنا عليهم ألن الغائب عنها إذا علم اجلهة بدليل فصلى إليها مل يلزمه إذا قدم مكة اعتبار 

  علم بقول العدل مث لقي النيب عليه السالم جيب أن ال يلزمه سؤاله  اجلهات املتيقنة وكذلك هاهنا إذا

  ٢٢مسألة 

  إذا نسي املروي عنه احلديث والراوي عنه ثقة مل يسقط احلديث 
  وقال أصحاب أيب حنيفة يسقط احلديث 

ل حدثين لنا أن سهيل بن أيب صاحل روى عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن حديث الشاهد واليمني مث نسيه فكان يقو
  ربيعة عين أين حدثته عن أيب هريرة ومل ينكر عليه أحد من التابعني 

  وصنف أبو احلسن الدارقطين جزءا فيمن نسي مث روى عمن روى عنه وهذا يدل على أنه إمجاع على جواز ذلك 

  وألن املروي عنه ال يعلم بطالن احلديث والراوي عنه ثقة فوجب العمل به كما لو مل ينس 
  وته أعظم من نسيانه فإذا كان موته ال يبطل رواية الثقة عنه فنسيانه أوىل وألنه م

واحتجوا بأن اخلرب كالشهادة مث إنكار شهود األصل الشهادة يبطل الشهادة فكذلك إنكار املروي عنه اخلرب جيب 
  أن يبطل اخلرب 

تقبل وأخبارهم تقبل فدل على الفرق  واجلواب هو أن باب الشهادة آكد من باب اخلرب أال ترى أن شهادة العبيد ال
  بينهما 

  ٢٣مسألة 



  إذا ترك الراوي العمل باحلديث وأفىت بغريه مل يسقط احلديث 
  وقال أصحاب أيب حنيفة يسقط احلديث 

  لنا هو أن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حجة وقول الراوي ليس حبجة فال تعارض احلجة مبا ليس حبجة 
حايب مع فضله ودينه ال جيوز أن يترك احلديث ويعمل خبالفه إال وقد علم نسخ اخلرب فوجب أن واحتجوا بأن الص

  يسقط االحتجاج به 
  واجلواب أنه حيتمل أن يكون علم نسخه وحيتمل أنه نسيه أو تأوله فال تترك سنة ثابتة بتجويز النسخ 

يف وقت من األوقات وملا مل يظهر ذلك دل على وألن الظاهر أنه ليس معه ما ينسخه ألنه لو كان معه ناسخ لرواه 
  أنه نسيه 

  ٢٤مسألة 

  إذا وجد مساعه على كتاب ومل يذكر أنه مسعه جاز له أن يرويه 
  وقال بعض أصحابنا ال جيوز حىت يذكره وهو قول أيب حنيفة 

نعرف عدالته يف الباطن لنا هو أن األخبار حتمل على الظاهر وحسن الظن وهلذا قبلناها من العبيد والنساء ومن ال 
  فالظاهر من هذا السماع الصحة فوجب أن جتوز له الرواية 

  واحتجوا بأنه ال جيوز الرجوع إىل اخلط يف الشهادة فكذلك يف اخلرب 
  واجلواب أن باب الشهادة آكد من باب األخبار وقد بينا هذا مبا يغين عن اإلعادة 

  ٢٥مسألة 

  ويه عنه فيقول أخربين فالن هبذا مكاتبة إذا كتب إليه رجل حبديث جاز أن ير
  ومن الناس من قال ال جتوز له الرواية عنه 

  لنا هو أن أمر األخبار مبين على الظاهر وحسن الظن والظاهر صحة ما كتب إليه فجاز أن يعول عليه يف الرواية 
  خبرب فإن احتجوا بأنه لو كتب إليه بشهادة مل جيز أن يشهد عليه فكذلك إذا كتب إليه 

  واجلواب أن باب الشهادة آكد من باب األخبار وقد بينا ذلك يف غري موضع فأغىن عن اإلعادة 

  ٢٦مسألة 

  جتوز رواية احلديث على املعىن إذا كان عاملا مبعىن احلديث 
  وقال بعض أصحابنا ال جيوز ذلك 

  لنا أن النيب عليه السالم سئل عن ذلك فقال إذا أصيب املعىن 
  هو املعىن دون اللفظ وقد أتى باملقصود فوجب أن جيوز كما نقول يف نقل الشهادة واألقارير وألن القصد 

واحتجوا بقوله عليه السالم رحم اهللا امرأ مسع مقاليت فوعاها وحفظها وأدى كما مسع فرب حامل فقه غري فقيه 
  ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه وهذا يقتضي حفظ األلفاظ 



  ذا يدل على الفضيلة واالستحباب أال ترى أنه رغب فيه بالدعاء ومل يتواعد على تركه واجلواب هو أن ه
قالوا وألنا ال نأمن أن يكون قد قصد النيب عليه السالم معىن فاستعمل فيه لفظا على سبيل اجملاز فينقل الراوي ذلك 

  إىل لفظ ال يؤدي معىن األول فيغري املقصود 
  ك ملن علم معىن احلديث وأحاط به علمه فال يغري املقصود واجلواب هو أنا إمنا جنيز ذل

  قالوا وألن القرآن ال جيوز أن يقرأ على املعىن فكذلك السنة 
قلنا ألن اللفظ مقصود يف القرآن أال ترى أنه يثاب على تالوته وليس كذلك هاهنا فإن القصد هو املعىن دون 

  اللفظ فشابه ما ذكرنا من الشهادة واإلقرار 

  ٢٧لة مسأ

  يرجح أحد اخلربين على اآلخر بكثرة الرواة يف أحد املذهبني وال يرجح يف املذهب اآلخر وهو مذهب بعض الناس 
لنا هو أن رواية االثنني أقرب إىل الصحة وأبعد من السهو والغلط فإن الشيء عند اجلماعة أحفظ منه عند الواحد 

مها األخرى وقال عليه السالم الشيطان مع الواحد وهو مع االثنني وهلذا قال اهللا تعاىل أن تضل إحدامها فتذكر إحدا
  أبعد فوجب أن يرجح ما كثر رواته 

  وأيضا فإن ما كثر رواته أقرب إىل التواتر فوجب أن يكون أوىل من غريه 
  واحتجوا بأن يف الشهادات ال يرجح بكثرة العدد فكذلك يف األخبار 

شرع فلم يرجح بكثرة العدد واألخبار غري مقدرة فرجع فيها إىل األقوى يف واجلواب هو أن الشهادات مقدرة يف ال
الظن يدلك عليه أن الشهادات ال ترجح بالسن وال بالقرب وال بالعلم واألخبار ترجح بذلك كله فدل على الفرق 

  بينهما 

  مسائل اإلمجاع

  ١مسألة 

  إمجاع العلماء على حكم احلادثة حجة مقطوع هبا 
اإلمامية ليس حبجة غري أن اإلمامية قالت إن املسلمني إذا أمجعوا على حكم وجب املصري إليه ألن وقال النظام و

  فيهم من قوله حجة وهو اإلمام واإلمجاع عندهم ليس حبجة ولكن فيه حجة 
بيل لنا ما احتج به الشافعي رمحه اهللا وهو قوله تعاىل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري س

املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا فتواعد على خمالفة سبيل املؤمنني فدل على أن اتباعهم واجب 
  وخمالفتهم حرام وأن ما عداه باطل 

  فإن قيل إمنا علق الوعيد على خمالفة النيب عليه السالم وترك سبيل املؤمنني وحنن نقول إن الوعيد يتعلق بذلك 
كل واحد منهما على االنفراد ملا علق الوعيد عليهما على االجتماع فلما علق الوعيد عليهما دل  قيل لو مل حيرم

  على حترمي كل واحد منهما على االنفراد 
أال ترى أنه ملا قال وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال تزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما رجع هذا الوعيد 



  قتل والزنا وكل واحد منهما منفرد عن اآلخر فكذلك هاهنا إىل األمرين مجيعا ال
وألنه ال خالف أن الوعيد يتعلق مبشاقة الرسول على االنفراد وإن مل يكن هناك مؤمن فدل على أن الوعيد معلق 

  بترك سبيل املؤمنني على االنفراد 
  ى مشاقة الرسول عليه السالم فقط فإن قيل املراد به ترك اتباع املؤمنني يف مشاقة الرسول فيكون الوعيد عل

  قيل هذا ختصيص من غري دليل فإنه مل يقل ويتبع غري سبيل املؤمنني يف أمر دون أمر فوجب أن حيمل على العموم 
وألن هذا يؤدي إىل محل اللفظ على التكرار وذلك أن استحقاق الوعيد مبشاقة الرسول قد عرف من قوله ومن 

  الوعيد يف ترك اتباع املؤمنني يتعلق مبعىن آخر يشاقق الرسول فيجب أن يكون 
  فإن قيل الوعيد إمنا حلقه بترك سبيل املؤمنني بعدما علموا الدليل 

  أال ترى أنه قال من بعد ما تبني له اهلدى وبعد قيام الدليل وبيان اهلدى يستحق الوعيد على ترك سبيلهم 
ما أقاموا عليه الدليل ألنه إذا قام الدليل على احلكم ثبت واجلواب أنه ال جيوز أن يكون املراد ترك سبيلهم في

  الوعيد مبخالفته وإن مل يكن ترك سبيل املؤمنني 

وقوهلم إنه شرط فيه تبني اهلدى غلط ألن ذلك إمنا شرط يف مشاقة النيب عليه السالم واستحقاق الوعيد مبشاقته 
ترك سبيل املؤمنني فقد أطلق الوعيد فوجب أن يتعلق ذلك موقوف على تبني اهلدى وقيام الدليل على ثبوته وأما يف 

  مبخالفتهم بكل حال 
قالوا وألن هذا استدالل بدليل اخلطاب وذلك أنه ملا علق الوعيد على اتباع غري سبيلهم وحرمه استدللتم من ذلك 

  جتهاد على أن اتباعهم واجب ومثل هذه املسألة ال جيوز إثباهتا بدليل اخلطاب وهي من مسائل اال
واجلواب هو أنا نتعلق من اآلية بالنطق ال بالدليل وذلك أنه أحلق الوعيد مبن يتبع غري سبيلهم وعند املخالف أنه ال 

  يلحق الوعيد باتباع غري سبيلهم فكان مذهبهم خمالفا لنطق اآلية 
نه ليس هاهنا أكثر من وجواب آخر وهو أنا استدللنا من اآلية بتقسيم عقلي ال حميد عنه وال حميص منه وذلك أ

  سبيل املؤمنني وغري سبيلهم فلما تواعد على اتباع غري سبيلهم تعني وجوب اتباع سبيلهم 
والذي يدل عليه هو أنه لو نص على حكم واحد يف القسمني مل جيز فإنه ال جيوز أن يقال ومن ترك سبيل املؤمنني 

غري سبيلهم ولو نص على دليل اخلطاب يف الشيء وضده وغري سبيلهم فهو يف النار إذ ليس ها هنا إال سبيلهم و
  على حكم واحد بأن قال يف سائمة الغنم ومعلوفتها الزكاة جاز فدل على ما قلناه 

فإن قيل املراد باآلية ترك سبيل املؤمنني يف ما صاروا به مؤمنني وهو اإلميان يدل عليه أنه لو قال للقائل اتبع سبيل 
عناه اتباعهم فيما صاروا به من أهل اخلري والدين فصار تقدير اآلية ويتبع سبيل الكفار وهذا أهل اخلري والدين كان م

  مستحق الوعيد عليه 
  قيل هذا ال يصح بل هي عامة يف كل ما هو سبيل هلم 

وا به من أال ترى أنه لو قال افعل أفعال العلماء اقتضى ذلك اتباعهم يف مجيع أفعاهلم مما صاروا به علماء ومما مل يصري
  أفعاهلم وعاداهتم 

وألن حترمي الكفر وترك اتباع املؤمنني فيه قد علم من مشاقة الرسول فإن من شاقه كان كافرا مستحقا للعقوبة 
  فيجب أن يكون حمموال على ترك اتباعهم يف غري اإلميان 

  فإن قيل اآلية تقتضي سبيال واحدا ويف سبيل املؤمنني ما حيرم تركه 



ل من قائله فإن السبيل معرف باإلضافة فاقتضى مجيع سبيلهم وإمنا الذي يقتضي واحدا هو السبيل قلنا هذا جه
  املنكر فأما إذا عرفه باإلضافة كان مبنزلة املعرف باأللف والالم 

  فإن قيل السبيل حقيقة يف الطريق فأما يف األقوال فمجاز فال يصح االحتجاج به يف أحكام احلوادث 
  قة فيهما قيل السبيل حقي

  أال ترى أن اهللا تعاىل قال قل هذه سبيلي واملراد به القرآن وقال ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملراد به الدين 
وألنه لو كان جمازا لكان يف معىن احلقيقة لكثرة االستعمال فيه وكثرة االستعمال جتعل اللفظ كاحلقيقة يف االستعمال 

اسم للمكان املنخفض مث لكثرة االستعمال يف النجو صار كاحلقيقة حىت إذا ورد ورمبا صار اجملاز أحق به كالغائط 
  اللفظ به محل على النجو دون املكان 

قالوا إمنا علق الوعيد على ترك سبيل املؤمنني وحنن ال نعلم أن أهل اإلمجاع مؤمنون فال يلزمنا حكم الوعيد على 
  خمالفتهم 

لتزم أحكام الشرع وآمن هبا وهذا معروف معلوم فوجب أن يلحق الوعيد قلنا املؤمن يف حكم الشرع هو الذي ا
  بترك اتباعه 

وجواب آخر وهو أنه إذا اجتمع أهل القبلة من أهل العصر على حكم قطعنا بأن فيهم مؤمن فيجب أن يلحق 
  الوعيد مبخالفتهم ألنه ترك سبيل املؤمنني قطعا ويقينا 

   قطعا أحلقنا به الوعيد فإن يف مجلتهم اإلمام املعصوم فيلحق الوعيد مبخالفته فإن قيل عندنا إذا ترك سبيل املؤمنني
قلنا الظاهر يقتضي استحقاق الوعيد مبخالفة املؤمنني وذلك يقتضي اجلماعة وعندهم إذا خالف أهل القبلة كلهم 

  استحق الوعيد على ترك سبيل مؤمن واحد دون الباقني 
  يع املؤمنني إىل يوم القيامة فيستحق الوعيد وهذا ال يعترب يف اإلمجاع قالوا هذا يقتضي أن يترك سبيل مج

واجلواب أن املراد باآلية بعض املؤمنني يدل عليه هو أنه يقتضي تابعا ومتبوعا ولو كان املراد به مجيع املؤمنني مل يكن 
  يف املؤمنني تابع 

  وم القيامة فيجب أن يكون املراد به بعض املؤمنني وألنه لو كان املراد به مجيع املؤمنني لتأخر التكليف إىل ي
وألن اآلية تقتضي ترك اتباع من هو مؤمن يف احلقيقة والذي هو مؤمن يف احلقيقة هم أهل العصر فأما من مات 

  منهم أو مل خيلق منهم فال يطلق عليه اسم املؤمنني فدل على أن املراد به البعض 
  من يف احلقيقة وجب أن يعترب اتفاق العلماء والعامة فإن قيل لو كان املراد به من هو مؤ

  قلنا قد بينا أنه جعل البعض تابعا والبعض متبوعا فيجب أن يكون املراد به علماء العصر 
ومما يدل على أن اإلمجاع حجة قوله تعاىل كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر فيجب 

  معروفا أن يكون ما يأمرون به 

  وما ينهون عنه منكرا وعند املخالفني أهنم يأمرون مبا ليس مبعروف وينهون عما ليس مبنكر 
هم وسط ... وأيضا قوله تعاىل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والوسط العدل قال الشاعر 

  ... إذا نزلت إحدى الليايل مبعظم ... يرضى األنام حبكمهم 

  علهم شهداء فدل على أن قبول قوهلم واجب إذ ال جيوز أن يعدهلمفعدهلم وج



  وجيعلهم شهداء على الناس مث ال يكون قوهلم حجة عليهم 
  فإن قيل إثبات العدالة هلم ال يدل على أنه ال جيوز عليهم اخلطأ كما ال يدل على انه ال جيوز عليهم الصغائر 

م مقبول عليهم كما أنه ملا عدل الشاهد يف احلقوق وجعله شاهدا قلنا مل عد هلم وجعلهم شهداء دل على اىن قوهل
  على املدعى عليه كان قوله حجة عليهم وإن مل يقتض تعديله رفع الصغائر عنه 

  فإن قيل املراد هبا شهادة هذه األمة على سائر األمم يوم القيامة 
  قيل هذه عامة يف اجلميع فنحملها عليه 

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال جتتمع أميت على ضاللة  ويدل عليه من السنة ما روى
  وروى ال جتتمع أميت على اخلطأ 

  وقال مل يكن اهللا ليجمع هذه األمة على اخلطأ 

  وقال ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن وما رآه املسلمون قبيحا فهو عند اهللا قبيح 
  ية وقال من فارق اجلماعة مات ميتة جاهل

  وقال من فارق اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه 
  وروى أنه عليه السالم هنى عن الشذوذ وقال من شذ شذ يف النار 

  وقال عليكم باجلماعة فإن الذئب يأكل القاصية من الغنم 
  وقال عليكم بالسواد األعظم 

  وقال عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي 
  له يدل على صحة اإلمجاع ونفي اخلطأ عنه وهذا ك

  فإن قيل هذه أحاديث آحاد فال يصح إثبات اإلمجاع هبا وهو من مسائل األصول 
  قيل هذا تواتر من طريق املعىن فإن ألفاظها وإن اختلفت فقد 

الطريق علمنا اتفق اجلميع على إجياب املصري إىل اإلمجاع وعصمة األمة من اخلطأ وصار ذلك موجبا للعلم وهبذا 
شجاعة علي عليه السالم وسخاء حامت وفصاحة اجلاحظ فإن األخبار قد كثرت عنهم يف الداللة على هذه املعاين 

  فأوجب لنا العلم بتلك كذلك هاهنا 
وألنه ال جيوز أن تكون هذه األخبار على كثرهتا كلها كذبا كما أن اخللق العظيم إذا أخربوا عن اعتقاد اإلسالم مل 

أن يكونوا كلهم كفارا قد أبطنوا الكفر وأظهروا اإلسالم بل جيب أن يكون فيهم من يصدق يف خربه وكذلك جيز 
هاهنا جيب أن يكون يف مجاعة هذه األخبار الكثرية خرب واحد صحيح وإذا ثبت صحة خرب منها وجب املصري إليه 

  والعمل به 
 والرسول ومل يأمر بالرد إىل اإلمجاع وعندكم يرد إىل إمجاع واحتجوا بقوله تعاىل فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا

  من تقدم 
قلنا اآلية داللة لنا ألنه شرط يف الرد إىل الكتاب والسنة وجود الشارع فدل على أن دليل احلكم عند عدم الشارع 

  هو اإلمجاع إذ ال بد للحكم من داللة 
  د بيناه وألن الرجوع إىل اإلمجاع رد إىل الكتاب والسنة وق

واحتجوا مبا روي أن النيب عليه السالم ملا بعث معاذا إىل اليمن قال له مب تقضي قال بكتاب اهللا قال فإن مل جتد قال 



  بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فإن مل جتد قال أجتهد رأيي ومل يذكر اإلمجاع 
  اع يف زمانه فلهذا مل يذكره واجلواب هو أن هذا كان يف زمان النيب عليه السالم وال إمج

واحتجوا مبا روي عن النيب عليه السالم أنه قال ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وهذا يدل 
  على جواز الضالل عليهم 

  واجلواب أنا ال نعرف هذا اخلرب فيجب أن يثبتوه ليعمل به 
  لضاللة عليهم وألنه حيتمل أن يكون خطابا لقوم بأعياهنم وجيوز اخلطأ وا

  واحتجوا أيضا بقوله صلى اهللا عليه و سلم لتركنب سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
  واجلواب أنا حنمله على ما ذكرناه 

  واحتجوا بأنه اتفاق أمة فلم يكن حجة دليله اتفاق األمم السابقة 
األمم السالفة سواء وهو اختيار أيب واجلواب أن من أصحابنا من مل يسلم هذا األصل وقال إمجاع األمة وسائر 

  إسحق اإلسفراييين رمحه اهللا 
وإن سلمنا على قول غريه فالفرق بينهما هو أن عصمة األمم طريقها الشرع والشرع مل يرد بعصمة سائر األمم 

  وورد الشرع بعصمة هذه األمة ونفي اخلطأ عنها على ما بيناه 
ج فيها إىل عصمة وال جيوز ذلك يف شريعتنا فإهنا مؤبدة فعصمت أمتها وألن النسخ يف سائر األديان جيوز فلم حيت

  لريجع إليها عند اخلطأ والنسيان وليحفظ به الشرع 
قالوا وألن اإلمجاع ال يتصور انعقاده ألنه ال ميكن ضبط أقاويل العلماء على تباعد البالد وكثرة العلماء فإذا مل 

  يتصور مل جيز الرجوع إليه 

صور ذلك بسماع أقاويل احلاضرين والنقل عن الغائبني كما يعرف اتفاق املسلمني على الصالة والزكاة قلنا ميكن ت
  والصوم وغري ذلك يف سائر البالد على كثرة املسلمني وتباعد البالد 

  وألن االعتبار يف اإلمجاع بعلماء العصر وأهل االجتهاد وهم كاألعالم يف االشتهار فيمكن معرفة أقاويلهم 
ألن عندهم إمجاع الصحابة ليس حبجة وقد كان عددهم حمصورا ومواضعهم معروفة وضبط أقاويلهم ممكن فدل و

  على بطالن ما قالوه 
  قالوا وألن ما وجب احلكم فيه بالدليل مل جيز الرجوع فيه إىل جمرد قول أهل العصر كالتوحيد 

  قبله فشابه النيب عليه السالم  قلنا التوحيد مل يثبت عن أصل قبله واإلمجاع عرف ثبوته بأصل

  ٢مسألة 

  إمجاع أهل كل عصر حجة 
  وقال داود إمجاع غري الصحابة ليس حبجة 

  لنا قوله تعاىل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني ومل يفصل 
  وأيضا قوله عليه السالم ال جتتمع أميت على الضاللة ومل يفصل 

  فاق علماء العصر على حكم النازلة فكان حجة قياسا على اتفاق الصحابة وألنه ات
  وألنه ملا كان العصر األول والثاين فيما ينقل من األخبار سواء وجب أن يكونوا فيما يتفقون عليه من األحكام سواء 



ر فخص الصحابة واحتج املخالف بقوله تعاىل كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنك
  بذلك 

واجلواب أنا ال نسلم أن ذلك خطاب هلم خاصة بل هو خطاب لسائر املؤمنني كما كان قوله عز و جل وأقيموا 
  الصالة وآتوا الزكاة وسائر ما ورد به الشرع من هذا اجلنس خطابا جلميع املؤمنني 

طاب إذا بلغ تناوله اخلطاب وإن مل يكن ويدل عليه هو أنه ال خالف أن من مل يكن بلغ من الصحابة عند هذا اخل
  موجودا عند وروده 

واحتج أيضا بأن عصمة األمة طريقها الشرع ألن العقل جيوز اخلطأ عليهم وقد ورد الشرع بعصمة الصحابة فبقى 
  من عداها على األصل 

  ناه واجلواب هو أن الدليل الذي اقتضى عصمة الصحابة اقتضى عصمة علماء سائر األعصار وقد بي
واحتج أيضا بأن إمجاع غري الصحابة ال يتصور لكثرة العلماء وتباعد هم وتعذر ضبط أقاويل اجلميع فيجب أن ال 

  يكون ذلك حجة 
  واجلواب ما بيناه يف املسألة قبلها 

  ٣مسألة 

  إذا قالت الصحابة قوال وخالفهم واحد أو اثنان مل يكن ذلك إمجاعا 
  وقال حممد بن جرير هو إمجاع 

  ا قوله تعاىل فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول وقد تنازعوا هاهنا فيجب الرد إىل الكتاب والسنة لن
وألن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه خالف سائر الصحابة يف قتال املرتدين فأقروه على ذلك ومل يقولوا أن قولنا 

  حجة عليك بل ناظروه واستدلوا عليه بالسنة 
  بن العباس خالف الصحابة يف مخس مسائل من الفرائض تفرد هبا وعبد اهللا 

  وكذلك عبد اهللا بن مسعود ومل ينكر عليه بقية الصحابة فدل على ما قلناه 
  وألنه مل حيصل اتفاق علماء العصر على حكم احلادثة فلم يكن إمجاعا دليله إذا خالف مجاعة كبرية 

  مة مجيع األمة دون معظمها فوجب أن جيوز اخلطأ عليهم وألن اإلمجاع طريقه الشرع والشرع ورد بعص
وألن من قال إن خالف الواحد واالثنني ال يعتد به ال ينفصل عمن قال خالف اخلمسة والعشرة ال يعتد به حىت 

  يبلغ حد املساواة وإذا مل ينفصل بعضها عن بعض بطل اجلميع 
املتواتر على خرب الواحد ويقال إن خرب الواحد واالثنني  فإن قيل فيجب على مقتضى هذا الدليل أن ال يقدم اخلرب

وما زاد إىل أن يبلغ حد التواتر كلها واحد ال ينفصل بعضها عن بعض وملا أمجعنا على فساد هذا دل على بطالن ما 
  ذكروه 

ورة وأما دونه قيل فيما ألزمتم معىن يوجب الفصل بني العددين وهو أن ما بلغ حد التواتر يقع العلم عند مساعه ضر
ال يقع العلم عند مساعه ضرورة وليس كذلك فيما اختلفنا فيه ألن جواز اخلطأ على كل واحد من هذه األعداد 

  سواء فكان حكم اجلميع واحدا 



  واحتجوا بقوله عليه السالم االثنان فما فوقهما مجاعة وبقوله عليه السالم الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد 
  أن اخلرب األول إمنا ورد يف مجاعة الصالة ويدل عليه أن أحدا ال يقول إن إمجاع االثنني حجة  واجلواب

  واخلرب الثاين ورد يف األسفار بدليل أن أحدا كان ال يقول إن إمجاع االثنني حجة فدل على أن املراد به ما قلناه 
  ألعظم واحتج أيضا بقوله عليه السالم عليكم باجلماعة وعليكم بالسواد ا

  واجلواب هو أن املراد بذلك األمة كلها فنحمله عليه بدليل ما ذكرناه 
واحتجوا أيضا بأن الناس عولوا يف خالفة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه على اإلمجاع وقد خالفوه يف ذلك علي 

  وسعد ومل يلتفت إىل خالفهما 
ه إنه مل حيضر يف االبتداء وليس من شرط اإلمجاع واجلواب أنا ال نسلم أن عليا خالف يف ذلك وأنكر ما قيل عن

  احلضور بل يكفي أن يسكت فيدل على الرضا 
  وأما سعد فإنه ما خالف ولكنه كان ظن أنه يعقد له األمر فلما روى أبو 

بكر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم جعل األئمة من قريش سكت فأما أن يكون قد خالف يف ذلك 
  فال 
  حتج بأن خرب اجلماعة مقدم على خرب الواحد فكذلك قول اجلماعة مقدم على قول الواحد وا

واجلواب أنه إن أردمت يف ذلك اخلرب املتواتر فذلك يوجب العلم ضرورة فكان مقدما على خرب الواحد وهاهنا اخلطأ 
  جيوز على كال الفرقني على وجه واحد فال جيوز تقدمي أحدمها على اآلخر 

ادوا به أنه تعارض خربان من أخبار اآلحاد فمن أصحابنا من مل يرجح لكثرة العدد وإن سلمنا مل مينع أن وإن أر
  يرجح اخلرب مبا ال ترجح به أقاويل اجملتهدين 

أال ترى أن رواية االثنني واألقرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقدم وقول االثنني واألقرب ال يقدم يف 
  االجتهاد 

ن األخبار طريقها الظن فما كان أقوى يف الظن كان أوىل وليس كذلك هاهنا فإن طريق اإلمجاع عصمة األمة وأل
عن اخلطأ واخلطأ جيوز على الفريقني فاستويا يدلك عليه إن رواية اخلمسة ورواية العشرة إذا تعارضتا قدمت رواية 

  خلمسة فافترقا العشرة على اخلمسة ويف اإلمجاع ال يقدم قول العشرة على ا

  ٤مسألة 

  إمجاع أهل املدينة ليس حبجة 
  وروى عن مالك رمحه اهللا أنه قال إمجاعهم حجة 

  لنا مجيع ما ذكرناه يف املسألة قبلها 
  وألن االعتبار بالعلم ومعرفة األصول وقد استوى فيه أهل املدينة وغريهم 

  وألنه أحد احلرمني فلم يقدم إمجاع أهله كإمجاع أهل مكة 

أيضا هو أن هذا يؤدي إىل أمر حمال وهو أن يكون قوهلم حجة ما داموا باملدينة فإذا خرجوا منها مل يكن حجة و
  وهذا حمال ألن من كان قوله حجة يف مكان كان يف سائر األمكنة حجة كالنيب صلى اهللا عليه و سلم 

ديد واخلطأ من اخلبث فكان منفيا عن أهل واحتجوا بقوله عليه السالم املدينة تنفي خبثها كما ينفي الكري خبث احل



  املدينة 
  وقوله عليه السالم إن اإلسالم يأرز إىل املدينة كما تأرز احلية إىل جحرها 

  وقوله عليه السالم ال يكايد أحد أهل املدينة إال أمناع كما ينماع امللح يف املاء 
  ن واجلواب أن هذه األخبار آحاد فال يثبت هبا أصل من أصول الدي

  على أن قوله املدينة تنفي خبثها عام يف اخلطأ وغريه وحنمله على غري اخلطأ 
على أن قوله عليه السالم إن اإلسالم يأرز إىل املدينة يقتضي مجيع اإلسالم وإذا حصل فيها مجيع اإلسالم صار إمجاع 

  أهلها حجة 
ن املكايدة واملغايرة ال تستعمل يف اإلمجاع وقوله عليه السالم ال يكايد أحد أهل املدينة اخلرب فال حجة فيه أل

  واالختالف فال يدخل يف اخلرب ما حنن فيه 
واحتجوا بأن املدينة مهاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وموضع القرب والوحي ومستقر اإلسالم وجممع 

  الصحابة رضي اهللا عنهم فال جيوز أن خيرج احلق عن قول أهلها 

  عوى ألنه جيوز مع وجود هذه املعاين أن خيرج احلق من أهلها واجلواب هو أن هذه د
وعلى أن هذا يبطل مبكة فإهنا موضع املناسك ومولد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومبعثه ومولد إمساعيل ومنزل 

  إبراهيم عليه السالم وال يدل ذلك على أن قول أهلها حجة 
  اية غريهم فكذلك قوهلم يقدم على قول غريهم واحتجوا بأن رواية أهل املدينة تقدم على رو

  قلنا هذا أيضا دعوى ال دليل عليها وال علة جتمع بينهما 
  مث الترجيح يف األخبار ال يوجب الترجيح يف أقوال اجملتهدين 

  أال ترى أن رواية اجلماعة تقدم على رواية الواحد واجلميع يف االجتهاد سواء 
فمن قرب منهم وشاهده كان أضبط وأهل املدينة أقرب منهم ملا مسعوه وشاهدوه  وألن األخبار تدرك حباسة السمع

وأضبط واالجتهاد نظر القلب فال يقدم فيه األقرب وهلذا قال عليه السالم فرب حامل فقه اىل من هو أفقه منه فال 
  يقدم فيه قول األقرب 

  ٥مسألة 

   اتفاق أهل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس حبجة
  وقالت الرافضة هو حجة 

لنا قوله تعاىل ويتبع غري سبيل املؤمنني فعلق الوعيد على ترك سبيل املؤمنني فدل على أنه ال يتعلق ذلك بترك سبيل 
  بعضهم 

وأيضا قوله عليه السالم أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وهذا يدل على أنه إذا ترك عليا عليه السالم وقلد 
  مهتديا غريه يكون 

  فإن قيل هذا خرب واحد وحنن ال نقول به 
  قلنا حنن نبين على أصلنا فإن خرب الواحد حجة وإذا ثبت ذلك صح استداللنا به 



ويدل عليه هو أن عليا خالفته الصحابة يف مسائل مشهورة ال حتصى كثرية ومل يقل ألحد منهم إن قويل عليكم حجة 
  فدل على ما ذكرناه 

اىل إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا واخلطأ من الرجس فيجب أن واحتجوا بقوله تع
  يكونوا مطهرين منه 

واجلواب وهو أن أهل البيت يتناولون كل من يف البيت من األزواج وال يقول أحد أن اتفاق األزواج حجة فثبت 
  د أنه أراد نفي العار والقباحة عنهم دون اخلطأ يف االجتها

  فإن قيل املراد بأهل البيت علي وفاطمة واحلسن واحلسني 
والدليل عليه ما روى أنه ملا نزلت هذه اآلية أدار النيب صلى اهللا عليه و سلم كساء على هؤالء وقال هؤالء أهل 

  بييت 
عاىل قال يف واجلواب هو أن هذا من أخبار اآلحاد وعندهم ال يقبل كيف وهو خمالف لظاهر القرآن وذلك أن اهللا ت

أول اآلية يا نساء النيب مث قال إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا والظاهر أن املراد به 
  من تقدم ذكره من األزواج 

  وألنه لو صح ما ذكروه لكان تأويل اآلية ما قدمناه من نفي القبح عنهم 
  م الثقلني فإن متسكتم هبما مل تضلوا كتاب اهللا وعتريت واحتجوا أيضا بقوله عليه السالم إين تارك فيك

  واجلواب ما بيناه أن هذا من أخبار اآلحاد فال حيتج به يف مسائل األصول 
  واحتجوا أيضا بأن أهل البيت اختصهم بأهنم من أهل بيت الرسالة ومعدن النبوة فاختصوا بالعصمة 

  اجة إىل إقامة الدليل على ذلك قلنا ليس فيما ذكرمت ما يوجب هلم العصمة فبكم ح
مث يبطل هذا بأزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم فإهنن اختصصن مبا ذكروه واختصصن بتضعيف الثواب على 

الطاعة وتضعيف العقوبة على املعاصي ومسعن من العلم ما مل يسمع غريهن وال يوجب ذلك عصمتهن يف األحكام 
  فبطل ما قالوه 

  ٦مسألة 

  صحة اإلمجاع اتفاق العامة ال يعترب يف 
  وقال بعض املتكلمني اتفاق العامة مع العلماء شرط يف صحة اإلمجاع وهو قول أيب بكر األشعري 

  وقال بعضهم يعترب اتفاق األصوليني 
  لنا هو أنه ليس من أهل االجتهاد فال يعترب رضاه يف صحة اإلمجاع كالصيب واجملنون 

  فال يعتد خبالفه دليله الصيب واجملنون  وألنه ال جيوز تقليده يف احلوادث
ومن قال إنه يعترب اتفاق األصوليني فالدليل عليه هو أن األصوليني ليس هم من أهل االجتهاد ألهنم ال يعرفون 

  أحكام الفقه ومعانيها فهم كالعامة 
  واحتجوا بقوله عليه السالم ال جتتمع أميت على خطأ عن مجيع األمة والعامة من األئمة 

  واجلواب هو أنه عام فنخصه مبا خصصنا به الصيب واجملنون 



  ٧مسألة 

  يصح انعقاد اإلمجاع عن القياس 
  وقال ابن جرير وداود ال جيوز 

  فأما داود فقد بىن ذلك على أصله وأن القياس ليس بدليل والكالم معه جييء إن شاء اهللا تعاىل 
س علم على األحكام فجاز أن ينعقد اإلمجاع من جهته كالكتاب وأما ابن جرير فالدليل على فساد قوله هو أن القيا

  والسنة 
فإن قيل الكتاب والسنة طريقهما السمع فجاز اتفاق اجلميع عليه والقياس طريقه الرأي ورأي اجلماعة ال يتفق على 

  معىن واحد فلم ينعقد اإلمجاع من جهته 
ارات تدل عليه وما كان عليه أمارات جيوز اتفاق الكل عليه قيل القياس وإن كان طريقه الرأي إال أن على معانيه أم

  وإن كان طريقه الرأي 
أال ترى أن طلب القبلة طريقه الرأي واالجتهاد مث جيوز اتفاق اجلميع عليها ملا كانت عليها أمارات تدل عليها 

  كذلك هاهنا 

حابة رضي اهللا عنهم أمجعوا على قتال ويدل عليه أن الناس امجعوا على مسائل من جهة القياس فيمن ذلك أن الص
مانعي الزكاة قياسا على الصالة ومثال أن أبا بكر رضي اهللا عنه قال واهللا ال فرقت بني ما مجع اهللا قال تعاىل وأقيموا 

  الصالة وآتوا الزكاة 
ر قال إن النيب صلى وأمجعوا على إمامة أيب بكر قياسا على تقدمي النيب عليه السالم إياه يف الصالة أال ترى أن عم

اهللا عليه و سلم قدمه يف الصالة اليت هي عماد الدين فارضوه لدنياكم ما رضيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  لدينكم 

  وأمجعت األمة على حترمي شحم اخلنزير قياسا على حلمه 
  وأمجعوا على تقومي األمة يف العتق قياسا على العبد 

شريج إذا وقعت فيه الفأرة وكان مائعا وإلقائها وما حوهلا إذا كان جامدا قياسا على وأمجعوا أيضا على إراقة ال
  السمن وغري ذلك مما ال حتصى كثرته 

  فإن قيل جيوز أن يكونوا وجدوا فيه نصا 
هر قلنا فيما رويناه عن الصحابة مل حييلوا باحلكم إال على القياس وقد بيناه ولو كان فيه نص لظهر وعرف وملا مل يظ

  دل على أنه ال نص فيه 
  واحتجوا بأنه ما من عصر إال وفيه قوم من نفاة القياس فال يتصور إمجاعهم من جهة القياس 

  قلنا حنن ال نسلم ذلك فإنه مل يكن يف عصر الصحابة من ينفي القياس وإمنا حدث هذا اخلالف بعد ذلك 
ملخالف فيها يرجع إىل شبهة يرويها عن السلف مث ينعقد وألن هذا يبطل بأخبار اآلحاد فإن اخلالف يف ردها ظاهر وا

  اإلمجاع من جهتها 
واحتجوا بأن ما طريقه الظن ال جيوز أن تتفق اخلواطر املختلفة واآلراء املشتبهة عليه كما ال جيوز أن يتفق اجلميع 

  على شهوة واحدة وغرض واحد 



  تزكيته طريقه الظن مث جيوز اتفاق اجلميع عليه واجلواب هو أن هذا يبطل خبرب الواحد فإن تعديل الراوي و
وألنه إذا جاز اتفاق اجلم الغفري والعدد الكثري من جهة شبهة وهم اليهود والنصارى على كثرهتم على دين 

  استحسنوه فألن جيوز اتفاق اجلماعة من جهة األمارة أوىل 
هم على واحد ألن طباع الناس خمتلفة وليس ويفارق هذا ما قالوه من األغراض والشهوة ألنه ليس هناك ما جيمع

كذلك هاهنا فإن على احلكم أمارة جتمعهم عليه وداللة تدهلم إليه فهو مبنزلة جواز اتفاقهم على حضور األعياد 
  واجلمع وجتهيز اجليوش يف وقت بعينه إىل جهة بعينها 

  قالوا القياس تغمض طريقه وتدق فال جيوز أن يتفق الكل على إدراكه 
ل إدراك احلكم من جهة القياس أسهل من إدراكه من جهة النص ألن املعول فيه على ما يقتضيه الفهم أقرب إىل قي

  اإلدراك مما يقتضيه النص 
مث هذا يبطل باألخبار واستعماهلا وترتيب بعضها على بعض فإهنا تغمض وتدق مث جيوز اتفاق اإلمجاع من جهتها واهللا 

  املوفق للصواب 

  ٨مسألة 

  راض العصر ليس بشرط يف صحة اإلمجاع يف أصح الوجوه انق
  ومن اصحابنا من قال هو شرط 

ومن أصحابنا من قال إن كان قوال من اجلميع مل يشترط فيه انقراض العصر وإن كان قوال من بعضهم وسكوتا من 
  الباقني اشترط فيه انقراض العصر 

نوله ما توىل ونصله جهنم ومل يفرق بني أن ينقرض العصر عليه فوجه األول قوله تعاىل ومن يتبع غري سبيل املؤمنني 
  وبني أن ال ينقرض 

  وأيضا قوله عليه السالم أميت ال جتتمع على اخلطأ ومل يفصل 
  وألنه حصل اتفاق علماء العصر على حكم احلادثة وكان ذلك جهة دليله إذا انقرض العصر عليه 

ه يؤدي إىل إبطال اإلمجاع ألن العصر األول ال ينقرض حىت يلحق به ويدل عليه هو أن اعتبار انقراض العصر علي
قوم من أهل العصر الثاين وهم من أهل االجتهاد فيعترب رضاهم فيما أمجعوا عليه مث ال ينقرض هؤالء حىت يلحق هبم 

  آخرون من العصر الثالث وعلى هذا أبدا يتسلسل وال يستقر اإلمجاع يف مسألتنا 
  وله حجة مل يشترط موته يف كونه حجة دليله النيب عليه السالم وألن كل من جعل ق

واحتج من قال بالوجه الثاين بقوله تعاىل لتكونوا شهداء على الناس فلو مل يشترط فيه انقراض العصر لكانوا شهداء 
  على أنفسهم وهذا خالف الظاهر 

  م من الناس كما أن غريهم من الناس واجلواب أن هذا يقتضي أن يكونوا شهداء على أنفسهم وعلى غريهم ألهن
  وألنه قد قيل إن املراد هبذه اآلية شهادة هذه األمة على سائر األمم يوم القيامة فال تكون فيها حجة 

واحتج أيضا مبا روي عن النيب عليه السالم قال ال خيلو عصر من قائم هللا حبجة فدل على أن بعض العصر خيلو عن 
  ذلك 

  عرف هذا احلديث فيجب أن يثبتوه ليعمل به واجلواب هو أن ال ن



وجواب آخر وهو أنا نقول بنطقه وأن العصر ال خيلو من قائم هللا تعاىل حبجة ويترك دليله ببعض ما ذكرناه فإنه 
  أقوى منه 

  واحتج أيضا بأن الصحابة رضي اهللا عنهم رجعت عن أقاويلها بعد اتفاقهم 
رأيب ورأيي اجلماعة أن أمهات األوالد ال يبعن مث إين رأيت أن يبعن فقال  أال ترى أن عليا عليه السالم قال اجتمع

  له عبيدة السلماين رأيك مع اجلماعة أحب إلينا من رأيك وحدك 
واجلواب أن الصحيح من هذا اخلرب أنه قال كان رأيي ورأي أمري املؤمنني عمر رضي اهللا عنهما أن ال يبعن أمهات 

  األوالد وهذا ليس بإمجاع 
  قالوا وألن من جعل يف قوله حجة مل يستقر إال مبوته كالنيب عليه السالم 

قلنا جعلنا قول النيب عليه السالم حجة لنا على ما بيناه وإمنا مل يستقر إال مبوته ألنه إذا نسخ ما قاله مل يؤد إىل اخلطأ 
  يما أمجعوا عليه وذلك ال جيوز فيما قاله وليس كذلك هاهنا فإن رجوع اجملمعني عما قالوه يؤدي إىل اخلطأ ف

ومن قال بالوجه الثالث احتج بأن اجملتهد قد سكت ألنه يف رواية النظر والفكر وإذا أظهر اخلالف علمنا أنه مل يكن 
  إمجاعا وإذا مات قبل إظهار اخلالف علمنا أنه راض بقوهلم فانعقد اإلمجاع 

الرجوع عما أفىت به مع اجلهالة ألنا ال نعلم حصول اإلمجاع قلنا فيجب على هذا إذا مات يف احلال أن جيوز لغريه 
وملا ثبت أنه ال جيوز ألحد الرجوع عما أفىت به مع اجلماعة دل على أن اإلمجاع قد حصل بسكوته فصار مبنزلة ما 

  لو أفىت معه 

  ٩مسألة 

  ملسألة إمجاعا يف قول عامة أصحابنا إذا اختلفت الصحابة يف احلادثة على قولني مث أمجع التابعون على أحدمها مل تصر ا
  وقال أبو علي بن خريان وأبو بكر القفال يصري إمجاعا ويسقط القول اآلخر وهو قول املعتزلة وأصحاب أيب حنيفة 

  لنا قوله تعاىل فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا ورسوله ومل يفرق بني أن جيمع التابعون بعد ذلك أو مل جيمعوا 
  اهللا عليه و سلم أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ومل يفرق وقوله صلى 

وألن اختالف الصحابة يف املسألة على قولني إمجاع منهم على تسويغ االجتهاد وجواز تقليد كل واحد من الفريقني 
يلزم على هذا إذا وإقراره عليه فلم جيز للتابعني إبطال هذا اإلمجاع كما لو أمجعوا يف احلادثة على قول واحد وال 

  اختلف الصحابة يف احلادثة على قولني مث أمجعوا على أحد القولني 
  فأما إذا قلنا إن انقراض العصر شرط يف صحة اإلمجاع مل نسلم أن هناك إمجاعا 

  وإن قلنا انقراض العصر ليس بشرط مل نسلم جواز االتفاق على أحد القولني بعد االختالف 
فقوا على تسويغ االجتهاد بشرط أن ال يظهر إمجاع فإذا ظهر إمجاع سقط ذلك االتفاق كما فإن قيل ال ميتنع أن يت

  أهنم اتفقوا على أن فرض العادم للماء التيمم ما مل جيد املاء فإذا وجد املاء زال ذلك االتفاق 
وده وليس كذلك قلنا هذا ال يشبه ما ذكرناه وذلك أن إمجاعهم فيما ذكروه مشروط بعدم املاء فلهذا زال بوج

هاهنا فإهنم أمجعوا على تسويغ النظر على اإلطالق من غري شرط فهو مبنزلة إمجاعهم على قول واحد فال جيوز أن 
  يزول ذلك بإمجاعهم بعده وال خبالف بعده 

م على وألن زوال اإلمجاع برؤية املاء ال يوجب بطالن ما أمجعوا عليه واخلطأ فيما اتفقوا عليه ويف مسألتنا إمجاعه



  أحد القولني يوجب بطالن ما أمجعوا عليه واخلطأ على أهل اإلمجاع ال جيوز فافترقا 
وأيضا هو أنه ال خالف أن اإلمجاع إذا حصل واستقر مل يتغري باختالف كذلك إذا حصل اخلالف واستقر وجب أن 

  ال يتغري باإلمجاع 
  إىل إبطال اإلمجاع فإن قيل إمنا مل جيز أن يتغري اإلمجاع باختالف ألنه يؤدي 

قلنا ويف مسألتنا مىت جوزنا أن يتغري ما اختلفوا فيه باإلمجاع أدى إىل إبطال اإلمجاع فإهنم أمجعوا على تسويغ 
  االجتهاد وجواز تقليد الفريقني وهذا اإلمجاع يبطل ما أمجعوا عليه وذلك ال جيوز 

ذا حتفظ أقواهلم وتنقل وحيتج هلم وعليهم فإذا كانوا وألن كل واحد من الفريقني كاألحياء الباقني يف كل عصر وهل
  مبنزلة األحياء وجب أن ال ينعقد اإلمجاع مع اختالفهم 

فإن قيل لو كانوا كاألحياء لوجب أن ال ينعقد اإلمجاع بعد موهتم يف شيء من احلوادث ألنه ال تعرف فيه أقواهلم 
  ولوجب أن جيوز تقليدهم كما جيوز تقليد األحياء 

هم كاألحياء فيما أفتوا به فأما فيما مل يفتوا به وحدث بعدهم فال وهذا كما نقول أهنم أمجعوا على قول واحد قيل 
مث ماتوا عمل بأقواهلم بعد املوت ووجب املصري إليه كما لو كانوا أحياء فأفتوا بذلك مل جيعلوا كاألحياء فيما حيدث 

  بعدهم من احلوادث فكذلك فيما اختلفوا فيه مثله 
وألن هذا احلكم كان يسوغ فيه االجتهاد وال جيوز نقض احلكم على من حكم به من العصر األول فإذا صح 

اإلمجاع بعد ذلك صار مما ال يسوغ فيه االجتهاد ووجب نقض احلكم على من حكم به خبالف اإلمجاع وهذا نقض 
  بعد انقطاع الوحي فذلك ال جيوز 

 عنهم فال يزول ذلك بإمجاع التابعني كما لو اختلفت الصحابة على وألنه اختالف حصل من الصحابة رضي اهللا
  قولني وأمجع التابعون على قول ثالث 

  وألنه لو كان إمجاع التابعني على أحد القولني يسقط ما تقدم من اخلالف 

تكبوا هذا لوجب أن ينتقض كل حكم حكم به يف عهد الصحابة رضي اهللا عنهم خبالفه ألهنم مقطوع ببطالنه فإن ار
وقالوا إنه ينتقض فقد أبطلوا وذلك أن الصحابة أمجعت على صحة ذلك ونفوذه وكل حكم أمجعت الصحابة عليه 

  مل جيز للتابعني اإلمجاع على خالفه كسائر األحكام اليت أمجعوا عليها 
  لقطع وهذا ال جيوز وأيضا فإن هذا يؤدي إىل أن يكون قد ذهب أهل العصر األول إىل ما نوجب يف هذا احلكم من ا

واحتجوا بقوله ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا ومل يفصل بني أن يتقدم إمجاعهم 
  خالف أو ال يتقدم 

واجلواب هو أن هذا مشترك الداللة وذلك أن الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعوا على جواز االجتهاد يف احلادثة 
  حد من الفريقني فمن قطع االجتهاد فيه فقد ترك سبيل املؤمنني وكان الوعيد الحقا به وجواز تقليد كل وا

  مث هي عامة فنخصها مبا ذكرناه 
  واحتجوا بقوله عليه السالم ال جتتمع أميت على الضاللة 

  واجلواب عنه ما مضى على اآلية 
  جة مقطوعا هبا قالوا وألنه اتفاق من علماء العصر على حكم احلادثة فوجب أن يكون ح

  دليله إذا مل يتقدم خالف 



  قلنا ال جنوز اعتبار ما يتقدمه اخلالف مبا ال يتقدمه اخلالف 
  أال ترى أن االختالف فيما مل يتقدمه إمجاع جائز وال جيوز ذلك فيما يتقدمه 

   إمجاع فكذلك ال ميتنع أن جيوز اإلمجاع فيما مل يتقدمه خالف وال جيوز ذلك فيما تقدمه خالف
وألن املعىن يف اإلمجاع الذي مل يتقدمه خالف أنه اتفاق ال يؤدي إىل إبطال إمجاع قبله ويف مسألتنا اتفاق العصر 

  الثاين يؤدي إىل إبطال اإلمجاع قبله فصار كما لو أمجع الصحابة على قول مث أمجع التابعون على غريه 
اختلفت الصحابة مث أمجعوا وذلك مثل اختالفهم يف قالوا وألنه إمجاع تعقب خالفا فأسقط حكم اخلالف كما لو 

  قتال مانعي الزكاة مث إمجاعهم عليه 
واجلواب أن على قول من مل يعترب انقراض العصر يف صحة اإلمجاع ال نسلم األصل فإهنم إذا اختلفوا مل جيز أن 

  جيمعوا على أحد القولني 
قة وإمنا كانوا يف طلب الدليل ومهلة النظر ومل ينقل بينهم وأما قصة مانعي الزكاة فلم حيصل فيه اختالف يف احلقي

  فيه خالف 
ومن قال إن انقراض العصر معترب يف صحة اإلمجاع أسقط االختالف باإلمجاع وفرق بني املوضعني فإهنم إذا أمجعوا 

طالنه وليس بعد اخلالف صارت املسألة على قول واحد فيسقط القول اآلخر ألن القائل به قد رجع عنه وأقر بب
كذلك هاهنا ألهنم إذا ماتوا على اختالف كان قول املخالف منهم باقيا وهو كاحلي القائم فلم جيز إسقاطه باإلمجاع 

  بعده 
وألن الصحابة لو أمجعت على أمر جاز أن خيتلفوا فيه كما قال علي عليه السالم كان رأيي ورأي أمري املؤمنني عمر 

ت األوالد وأرى اآلن أن يبعن ولو أمجعت الصحابة على قول مث أراد التابعون ورأي اجلماعة أن ال تباع أمها
  االتفاق على خالفه مل جيز فافترقا 

  قالوا وألن اإلمجاع حجة واالختالف ليس حبجة فلم يترك ماهو حجة مبا ليس حبجة كالكتاب والسنة 

تقدم خالف وهذا كما نقول يف القياس أنه حجة قلنا ال نسلم أن اإلمجاع بعد اخلالف حجة وإمنا يكون حجة إذا مل ي
  إذا مل يعارضه نص فأما إذا عارضه نص مل يكن حجة كذلك هاهنا 

على أنه إن كان ما حصل من اإلمجاع حجة فما تقدم من االختالف حجة يف جواز االجتهاد واألخذ بكل واحد من 
ر وما قلنا أوىل ألن إمجاع العصر األول حجة على القولني وليس هلم مراعاة أحد اإلمجاعني إال ولنا مراعاة اآلخ

  العصر الثاين والثاين ال يكون حجة على العصر األول 
  قالوا وألن كل حكم ال جيوز لعامة عصر التابعني العمل به مل جيز ملن بعدهم العمل به كاملنسوخ من أحكام الشرع 

لعمل به يف عصر التابعني مث نعارضهم مبثله فنقول كل قلنا ال نسلم الوصف فإن من استفىت منهم الصحابة جيوز له ا
حكم جاز لعامة عصر الصحابة العمل به جاز لعامة عصر التابعني العمل به دليله إذا مل جيمع التابعون على أحد 

  القولني 
ك قالوا وألنه إذا تعارض خربان مث اتفق أهل عصر على ترك أحدمها والقول باآلخر سقط املتروك منهما وكذل

  هاهنا إذا اتفق أهل العصر الثاين على ترك أحد القولني والعمل باآلخر وجب أن يسقط املتروك منهما 
قلنا إمنا يسقط املتروك من اخلربين ألنه مل يذهب إليه أحد من أهل العصر قبله وليس كذلك املتروك من القولني فإنه 

اخلرب أن يذهب إىل كل واحد منهما فريق من الناس فال  قد صار إليه أحد فريقي الصحابة فجاز األخذ به فوزانه من



  جيوز إسقاطه باإلمجاع بعده 
وألن اخلربين وردا ممن يصح منه نسخ أحدمها باآلخر فإذا اجتمع الناس على ترك أحدمها علمنا بأهنم علموا نسخه 

خر فال يصح إسقاط أحدمها من جهته وليس كذلك القوالن ألهنما وردا من طائفتني ال يصح نسخ قول أحدمها باآل
  باآلخر وباهللا التوفيق 

  ١٠مسألة 

  إذا أدرك التابعي عصر الصحابة وهو من أهل االجتهاد اعترب رضاه يف صحة اإلمجاع 
  ومن أصحابنا من قال ال اعتبار به وال يعتد خبالفه معهم 

  لرجوع إىل أقاويل الصحابة لنا قوله تعاىل فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول ومل يأمرنا با
  وألنه من أهل االجتهاد وقت احلادثة فاعترب رضاه يف صحة اإلمجاع كأصاغر الصحابة رضي اهللا عنهم 

وألن االعتبار بالعلم ال بالصحبة بدليل أن من ليس من أهل العلم مل يعترب قوله يف صحة اإلمجاع وهلذا قال عليه 
  عاها مث أداها كما مسع فرب حامل فقه غري فقيه ورب حامل فقه إىل من هو أفقه السالم نضر اهللا أمرا مسع مقاليت فو

  منه وإن كان االعتبار بالعلم وجب أن يعتد خبالف التابعي ووفاته ألنه عامل 
واحتجوا بأن عليا عليه السالم نقض احلكم على شريح حني قضى بني ابين عم أحدمها أخ ألم وجعل املال كله البن 

  هو أخ ألم  العم الذي
وألن عائشة رضي اهللا عنها أنكرت على أيب سلمة حني خالف ابن عباس يف عدة املتوىف عنها زوجها وقالت مثلك 

  مثل الفروج يسمع الديكة تصيح فصاح لصياحها 
  واجلواب أن حديث علي عليه السالم حجة عليهم فإنه واله القضاء ورضي به يف االجتهاد فدل على أنه من أهله 

ا نقض احلكم عليه فيجوز أن يكون ألنه انعقد عليه إمجاع قبل أن يصري شريح من أهل االجتهاد فال يعتد بقوله وأم
  فيه وهلذا ال خيرج عن كونه مساويا هلم يف االجتهاد فيما حيدث من احلوادث 

أخي ايب سلمة فأقره  وأما عائشة فقد خالفها أبو هريرة فإنه روي أنه قال يف هذه القضية قويل فيها مثل قول ابن
  على اخلالف 

وعلى أنه ليس يف قوهلا ما يدل على أنه ال يعتد خبالفه وجيوز أن يكون قد رفع صوته على ابن عباس وادعى منزلته 
  وطلب مساواته فأنكرت عائشة عليه ذلك 

ا املقاصد واألغراض واحتجوا أيضا بأن الصحابة أعلم باألحكام من التابعني فإهنم شاهدوا الوحي والتنزيل وعرفو
  فكانوا مع التابعني مبنزلة العلماء مع العامة 

  واجلواب هو أنا ال نسلم أهنم أعلم باألحكام والدليل عليه أن أنسا كان حييل باملسائل على احلسن البصري 
  وابن عمر كان حييل باملسائل على ابن املسيب 

  ني وروي عن ابن عمر أنه قال يف سعيد هو واهللا أحد املفت
  وهلذا قال النيب عليه السالم رحم اهللا امرأ مسع مقاليت فوعاها مث أداها كما مسع فرب حامل فقه غري فقيه اخلرب 

  وما ذكروه من الترجيح ال مينع من مساواة التابعني هلم يف االجتهاد 
اآلنسة بكرم النيب  أال ترى أن من طالت صحبته من أكابر الصحابة وعلمائها هلم من املزية بطول الصحبة وقوة



  عليه السالم ما ليس لصغارها ومتأخريها مث اجلميع يف االجتهاد واحد فبطل ما قالوه 
وألن هذا الترجيح إمنا كان يصح أن لو كانت األحكام كلها مأخوذة من املسموع من رسول اهللا عليه السالم فأما 

خذ من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يكن ملن إذا كان فيها ما يؤخذ من الكتاب وما يؤخذ من األصول وما يؤ
  شهد النيب صلى اهللا عليه و سلم مزية على غريه 

  ١١مسألة 

  إذا اختلف الصحابة على قولني مل جيز للتابعني إحداث قول ثالث 
  وقال بعض املتكلمني وبعض أصحاب أيب حنيفة جيوز ذلك 

قول سوامها باطل ألنه ال جيوز أن يفوهتم احلق فلو جوزنا إحداث لنا هو أن اختالفهم على قولني إمجاع على أن كل 
  قول ثالث جلوزنا اخلطأ عليهم يف القولني وهذا ال جيوز 

وأيضا فإن التابعني أمجعوا على حصر األقاويل وضبط املذاهب ولو جاز إحداث مذهب آخر مل يكن لضبط األقاويل 
  وال حصر املذاهب معىن 
  فيها على قولني يوجب جواز االجتهاد فجاز إحداث قول ثالث كما لو مل يستقر اخلالف واحتجوا بأن اختالفهم 

واجلواب هو أن اختالفهم يف ذلك يوجب جواز االجتهاد يف طلب احلق من القولني فأما إحداث قول ثالث فال 
مينع ذلك من االجتهاد وهذا كما لو أمجعوا يف حادثة على إبطال حكم فيها فينقطع االجتهاد يف ذلك احلكم مث ال 

  فيها على غري ما أمجعوا على بطالنه كذلك هاهنا 
وخيالف هذا إذا مل يستقر اخلالف ألن اإلمجاع قبل االستقرار ال مينع من اخلالف وبعد االستقرار مينع فكذلك 

  االختالف مثله 
  ول آخر مل يقله الصحابة واحتجوا أيضا بأنه جيوز إحداث دليل آخر مل يذكره الصحابة فكذلك جيوز إحداث ق

  قلنا ليس إذا جاز إحداث دليل آخر جاز إحداث قول آخر 
  أال ترى أهنم لو أمجعوا على دليل واحد جاز إحداث دليل ثان وال جيوز إحداث قول ثان 

  وألن إحداث دليل ثالث يؤيد ما استدل به الصحابة وإحداث قول ثالث خيالف ما أمجعوا عليه فافترقا 
أن الصحابة رضي اهللا عنهم اختلفوا يف زوج وأبوين وامرأة وأبوين على قولني فجاء ابن سريين فأحدث واحتجوا ب

قوال ثالثا فقال يف امرأة وأبوين يقول ابن عباس ويف زوج وأبوين بقول سائر الصحابة وأقره الناس على هذا 
  اخلالف 

  حابة فال يقبل منه هذا القول واجلواب هو أنا ال نقره على ذلك بل جنعله حمجوجا بإمجاع الص
وجواب آخر وهو أن ابن سريين عاصر الصحابة وهو من أهل االجتهاد وخالف التابعني يف قول بعض أصحابنا 

  يعتد به مع الصحابة إذا عاصرهم وهو من أهل االجتهاد وعلى الوجه الذي يعترب انقراض العصر يف صحة اإلمجاع 

  ١٢مسألة 



سألتني على قولني فذهبت طائفة منهما إىل حكم واحد وصرحت بالتسوية بينهما وذهبت إذا اختلفت الصحابة يف م
الطائفة األخرى إىل حكم آخر وصرحت بالتسوية بينهما فهل جيوز ملن بعدمها أن يأخذ بقول أحدمها يف مسألة 

  وبقول اآلخر يف املسألة األخرى فيه وجهان 
  أحدمها ال جيوز 

  والثاين جيوز 
هو أن هذا إحداث قول ثالث ألن اجلميع أمجعوا على التسوية بينهما وهذا التفصيل مينع من التسوية ووجه األول 

  فكان ذلك مبنزلة ما لو أمجعوا على قول واحد فال جيوز إحداث قول ثان 
فجاز ملن ووجه اآلخر أهنم مل جيمعوا على التسوية بني املسألتني يف حكم واحد وإمنا سووا بينهما يف حكمني خمتلفني 

  بعدمها األخذ بالتفصيل 
واجلواب هو أنه وإن كان ذلك يف حكمني إال أن اإلمجاع قد حصل على التسوية بينهما فكان التفريق بينهما خمالفا 

  لإلمجاع 

  ١٣مسألة 

  إذا قال الصحايب قوال وظهر ذلك يف علماء الصحابة وانتشر ومل يعرف له خمالف كان ذلك إمجاعا مقطوعا به 

  أصحابنا من قال هو حجة وليس بإمجاع ومن 
  وقال أبو علي بن أيب هريرة إن كان ذلك حكما من حاكم منهم ومل يكن ذلك إمجاعا 

  وقال القاضي أبو بكر األشعري ليس حبجة أصال وهو مذهب داود 
ع أهل العلم إىل لنا هو أن سكوهتم دليل على الرضا مبا قاله والدليل عليه هو أن العادة أن النازلة إذا نزلت فز

االجتهاد وطلب احلكم وإظهار ما عندهم فيها فلما مل يظهر خالف ذلك مع طول الزمان وارتفاع املوانع دل على 
  أهنم راضون بذلك فصار مبنزلة ما لو أظهروا الرضا بالقول والفعل 

أن يكون دليال على الرضا  وأما الدليل على بطالن قول من قال إنه حجة وليس بإمجاع فهو أن سكوهتم ال خيلو إما
فيجب أن يصري إمجاعا أو ال يكون ذلك دليال على الرضا فيجب أن ال يكون حجة وإما أن يكون حجة وال يكون 

  إمجاعا فال معىن له 
واحتجوا بأن سكوهتم ال يدل على الرضا ألنه جيوز أن يكونوا مل جيتهدوا أو اجتهدوا ومل ينته نظرهم أو مل يظهر 

بة القائل كما قال ابن عباس يف خالف عمر يف العول هبته وكان أمرا مهيبا أو العتقادهم بأن كل جمتهد اخلالف هلي
  مصيب وإذا احتمل هذه الوجوه مل جيز أن حيمل سكوهتم على الرضا واملوافقة 

م من ذلك فال واجلواب هو أنه ال جيوز ترك االجتهاد ألن العادة نظر الناس يف احلادثة عند حدوثها إذ ال مانع هل
جيوز دعوى خالف العادة وال ترك االجتهاد ألنه يؤدي إىل حمال وذلك أنه إذا أخطأ اجملتهد منهم وترك الباقون 
االجتهاد فقد أخطأ اجلميع وخال العصر عن احلق وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال خيلو عصر من 

  األعصار من قائم هللا تعاىل حبق 
  ال يظهروا اخلالف ألن ذلك أيضا خالف العادة وال جيوز أن 

  وال جيوز أن يكونوا يف مهلة النظر ألن ذلك ال ميتد إىل أن ينقرض العصر 



وال جيوز أن ال يظهروا اخلالف للهيبة ألن اهليبة ال متنع إظهار اخلالف يف األحكام وهلذا ردت امرأة على عمر رضي 
أيعطينا اهللا ومتنعنا يا ابن اخلطاب وروي اهنا قالت يا عمر قال اهللا تعاىل وآتيتم اهللا عنه يف املغاالة يف الصداق فقالت 

  إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا فقال عمر رضي اهللا عنه امرأة خاصمت عمر فخصمته 

ليت وقال عبيدة السلماين لعلي عليه السالم رأيك مع اجلماعة أحب إلينا من رأيك وحدك وغري ذلك من املواضع ا
  أظهروا فيها اخلالف ومل حيتشموا القائل 

وأما ابن عباس فقد أغلظ يف اإلنكار وشدد يف القول فروي أنه قال أول من أعال الفرائص عمر رضي اهللا عنه وأمي 
اهللا لو قدم من قدمه اهللا وأخر من أخره اهللا ملا عالت فريضة قط قال له زفر بن قيس ما منعك أن تشري هبذا على 

ال هبته وكان أمرا مهيبا ومثل هذا اإلنكار إمنا هابه أن يواجهه به ال سيما وابن عباس كان صغري السن وهو عمر فق
  أيضا من أصحابه 

  وألنه لو كان ال يظهره للهيبة ألظهره بعد ذلك كما أظهر ابن عباس رضي اهللا عنه 
ة من يذهب إىل هذا بل كان مذهبهم أن وال جيوز أن يكون العتقاده أن كل جمتهد مصيب ألنه مل يكن يف الصحاب

  احلق يف واحد وهلذا خطأ بعضهم بعضا 
  وألن العادة مع هذا االعتقاد إظهار اخلالف فدل على بطالن ما قالوه 

واحتج أبو علي بن أيب هريرة بأنه إذا كان ذلك قضاء من حاكم مل يدل السكوت على الرضا ألن يف اإلنكار افتياتا 
  عليه 

  جمالس احلكام فنراهم يقضون خبالف مذاهبنا فال ننكره وال يدل ذلك على الرضا وألنا حنضر 
واجلواب هو أن العادة قد جرت عند احلكام إظهار اخلالف والذي يدل عليه أن الصحابة قد كان حيضر بعضهم 

  بعضا عند احلكم فينكر ما حيكم إذا كان خمالفا ملا يعتقده 
احلاكم فألن اخلالف قد ظهر وعرف فال يعاد اكتفاء مبا تقدم وهلذا حنضر  وأما سكوتنا عن إظهار اخلالف عند

جمالس الفقهاء أيضا فنراهم يفتون مبذاهبهم فال ننكر وال يدل ذلك على أن السكوت عند الفتيا يدل على الرضا 
ظهار اخلالف من ولكنا نسكت عن اخلالف اكتفاء مبا عرف من اخلالف املتقدم وأما عند نزول النوازل فال بد من إ

  طريق العادة فبطل ما قالوه 

  ١٤مسألة 

  إذا قال الصحايب قوال ومل ينتشر مل يكن ذلك حجة ويقدم القياس عليه يف قوله اجلديد 
وقال يف القدمي هو حجة يقدم على القياس وخيص العموم به وهو قول مالك وأمحد وإسحق وهو مذهب أيب علي 

  اجلبائي 
  لى اخلطأ فال جيوز ترك القياس له لنا أنه قول ممن يقر ع

  دليله قوله التابعي 
وألن التابعي والصحايب متساويان يف آلة االجتهاد وجواز اخلطأ على كل واحد منهما فال جيوز ألحدمها ترك 

  اجتهاده لقول اآلخر كالصحابيني والتابعيني 



  ايب دليله الكتاب والسنة وألن القياس دليل على احلكم من جهة الشرع فكان مقدما على قول الصح
  وألن ما قضى به على عموم القرآن كان مقدما على قول الصحايب 

  دليله خرب الواحد 
  وألنه قياس فقدم على قول الصحايب كالقياس اجللي 

وألنه لو كان قوله يقدم على القياس لوجب إذا عارضه خرب أن يتعارضا أو ينسخ أحدمها باآلخر كما يفعل يف 
  ضني نصني متعار

واحتجوا بقوله تعاىل كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر فإذا كان ما يأمرون به 
  معروفا وجب املصري إليه 

  قلنا هذا أخبار عن مجاعتهم وما تأمر به اجلماعة عندنا جيب قبوله وإمنا اخلالف فيما انفرد به الواحد منهم 
أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقوله عليه السالم اقتدوا باللذين من بعدي أيب  واحتجوا بقوله عليه السالم

  بكر وعمر 
واجلواب أنا نشاركهم يف االستدالل هبذا ألن االقتداء هبم أن نعمل مبقتضى االجتهاد ونفزع يف احلوادث إىل القياس 

  كما فعلوا وهذا مينع من التقليد 
العلماء يف زمن النيب عليه السالم أصحابه وال جيوز أن يأمر أصحابه بتقليد غريهم  وألن هذا خطاب للعامة ألن

  فيجب أن يكون ذلك أمرا للعامة بتقليدهم 
  واحتجوا أيضا بأن الصحايب إن كان قد أفىت عن توقيف كان حجة 

ه فكان أعرف مبعانيه وإن كان عن اجتهاد فاجتهاده أوىل ألنه شاهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومسع كالم
  وما قصده فكان مبنزلة العامل مع العامي 

قلنا أما دعوى التوقيف فال جتوز من غري دليل بل الظاهر أنه أفىت من غري توقيف ألنه لو كان عن توقيف لرواه يف 
  هذه احلالة أو يف غريها من األحوال 

عليه السالم ويكون غريه أعلم مبعانيه وقصده  وأما دعوى قوة االجتهاد فال تصح ألنه جيوز أن يسمع من النيب
  وهلذا قال عليه السالم نضر اهللا أمرأ مسع مقاليت فوعاها وأداها كما مسع فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه 

وألنه حيتمل أن يكون أخذ حكم احلادثة من القرآن أو مسعه من غري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيكون هو 
  ه واحد فال يكون من هو أقوى فيه من غريه والتابعي في

وألنه لو كان صحيحا لوجب أن جيب على من مل تطل صحبته أن يقلد من طالت صحبته لقوة األنس بكالم النيب 
  عليه السالم ومعرفة قصده وملا مل جيب ذلك دل على بطالن ما اعتمدوه 

  اس ضعيف واحتجوا بأنه صحايب فجاز تقليده دليله إذا كان مع قوله قي
  واجلواب هو أنا ال نسلم هذا األصل فإن القياس مقدم عليه وإن عاضد قوله قياس ضعيف 

  قالوا وألن قوله لو انتشر لوجب العمل به فقدم على القياس كخرب الواحد 
  قلنا هذا يبطل بقول التابعي فإنه لو انتشر لوجب العمل به مث ال يقدم من غري انتشار على القياس 

لو كان هذا مبنزلة اخلرب لوجب إذا عارضه خرب أن يتعارضا أو ينسخ أحدمها باآلخر كاخلرب إذا عارضه  وعلى أنه
  خرب 



وألن اخلرب إذا قابله القياس اجللي قدم اخلرب عليه ولو قابل قول الصحايب قياس جلي قدم القياس عليه فدل على 
  الفرق بينهما 

ك أقوامها ألقوى اآلخر فيترك أضعفهما ألضعف اآلخر كالسنة قالوا وألن قول الصحايب والقياس جنسان يتر
  والقياس 

  قلنا يبطل هذا بقول التابعي مع القياس فإن أقوامها يترك ألقوى اآلخر وأضعفهما ال يترك ألضعف اآلخر 
ارضه مث اخلرب لو عارضه أقوى القياسني ألسقطه ولو عارض قول الصحايب أقوى القياسني قدم القياس عليه فإذا ع

  أضعفهما قدم عليه 

  ١٥مسألة 

  إذا قال واحد من الصحابة قوال خيالف القياس مل جيعل ذلك توقيفا ويقدم القياس عليه 
  وقال أصحاب أيب حنيفة هو حجة يصري كالسنة املستندة إىل النيب عليه السالم ويقدم على القياس 

قيف وجيوز أن يكون قد ذهب فيه إىل اجتهاد بعيد لنا هو أن الصحايب غري معصوم فيجوز أن يكون قد قاله عن تو
  فال جيوز إثبات السنة بالشك 

  وألنه لو ثبت بقوله سنة لثبت ذلك بقول التابعي وملا مل يثبت بقول التابعي مل يثبت أيضا بقول الصحايب 
يف وقت من األوقات وألن الظاهر أنه مل يقل ذلك عن سنة ألنه لو كان قد قاله عن سنة ألظهر ذلك عند الفتيا أو 

  ولو فعل ذلك لعرف وملا مل يعرف ذلك حبال دل على أنه ليس عنده فيه سنة 
وألنه لو كان عن سنة لوجب إذا عارضه خرب أن يتعارضا ويصري كاخلربين املتعارضني وملا قدم اخلرب عليه دل على 

  بطالن ما ذكروه 
ه يف معرفة القياس وطرقه إال إىل سنة فوجب أن جيعل ذلك واحتجوا بأن الظاهر أنه مل يعدل عن القياس مع الثقة ب

  توقيفا عن النيب عليه السالم 

قلنا إمنا يصح هذا لو كان ال جيوز عليه اخلطأ فأما إذا جاز عليه اخلطأ احتمل أن يكون قد ذهب إىل سنة ال تدل 
  على احلكم أو أخطأ فيه فال جيوز أن جيعل قوله حجة 

ق الصحايب جلاز يف حق التابعني وسائر الفقهاء إذا رأينا الواحد منهم قد ذهب إىل خالف وألنه لو جاز هذا يف ح
  القياس جلاز أن حيمل أمره يف ذلك على أنه ذهب إىل سنة عن النيب عليه السالم صحت عنده 

  وألنه يبطل به إذا عارضه نص فإن قوله يسقط وإن كان الظاهر ما ذكروه واهللا أعلم 

  مسائل التقليد

  ١مسألة 

  التقليد يف أصول الديانات ال جيوز 
  وقال بعض الناس جيوز ذلك وحكي ذلك عن عبد اهللا بن احلسن العنربي 

لنا قوله تعاىل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فذم قوما قلدوا آباءهم يف أدياهنم فدل على أن 



  ذلك ال جيوز 
  لعقالء كلهم يشتركون يف العقل فال جيوز لبعضهم تقليد البعض وألن طريق معرفة األصول العقل وا

وألنه فرض على كل أحد أن يعلم هذه األصول ويقطع هبا والعلم والقطع ال حيصل بقول املقلد فوجب أن ال جيوز 
  فيه التقليد 

  واحتجوا بأنه إذا جاز التقليد يف الفروع جاز يف األصول 
يف الفروع ألن يف معرفة أدلتها وطرقها مشقة وهذا املعىن موجود يف معرفة أدلة  ورمبا قالوا إن التقليد إمنا جاز

  األصول ولعل يف أدلة األصول ما هو أغمض وأخفى من أدلة الفروع فيجب أن جيوز فيها التقليد 
ياس فلو واجلواب هو أن ما يتوصل به إىل معرفة الفروع هو العلم بطرق املسائل من الكتاب والسنة واإلمجاع والق

ألزمنا الناس معرفة ذلك ألدى إىل االنقطاع عن املعاش وإىل أن ينقطع احلرث والنسل فجوز فيها التقليد وما 
  يتوصل به إىل معرفة األصول هو العقل والناس كلهم يشتركون يف ذلك فلم جيز هلم التقليد فيه 

ها العلم والقطع وذلك ال حيصل له بقول وألن الفروع طريقها الظن والظن حيصل بقول من يقلده واألصول طريق
  من يقلده فافترقا 

  ٢مسألة 

  ال جيوز للعامل تقليد العامل 
  ومن الناس من قال جيوز ذلك وهو قول أمحد وإسحق 

  وقال حممد بن احلسن جيوز له تقليد من هو أعلم منه وال جيوز له تقليد مثله 

   والرسول والرد إليهما ال ميكن فثبت أنه أراد به حكم اهللا ورسوله لنا قوله تعاىل فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا
  فإن قيل تقليد العامل حكم اهللا ألنه أعلم بطريق الظن 

قلنا إذا ترك ما يقتضيه ظاهر الكتاب وظاهر السنة وقلد غريه فقد ترك حكم اهللا تعاىل ومل يعمل به فيجب أن ال 
  جيوز 

  يس لك به علم وال علم للمقلد مبا أفىت به العامل فيجب أن ال يقفه وأيضا قوله تعاىل وال تقف ما ل
  وأيضا قوله عليه السالم اجتهدوا فكل ميسر ملا خلق له ومل يفصل 
  وألن معه آلة يتوصل هبا إىل حكم احلادثة فال جيوز له التقليد فيه 

  دليله العقليات 
  ليد ألن التقليد وال يلزم قبول قول النيب عليه السالم ألن ذلك ليس بتق

  قبول قول الغري حجة وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حجة 
وال يلزم عليه إذا حكم عليه احلاكم بشيء فإن ذلك أيضا ليس بتقليد ألنه ال يلزم أن يقبله ويعتقده وإمنا يلزمه 

  طاعته فيما لزمه وليس ذلك بتقليد 
  ىل املطلوب مث جيوز له تركه إىل غريه فإن قيل ال ميتنع أن يكون معه ما يتوصل به إ

  أال ترى أن من قدر على مساع احلكم من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيوز له تركه والسماع ممن خيربه عنه 



قلنا ليس هذا تركا لقول رسول صلى اهللا عليه و سلم وإمنا ترك طريقا إىل غريه فهو مبنزلة اجملتهد يلوح له دليل يف 
قتضي حكما شرعيا فيتركه إىل دليل آخر يقتضي ذلك احلكم فيجوز ويف مسألتنا يترك اجتهاده املقتضي املسألة ي

حلكم إىل اجتهاد يقتضي حكما غريه فوزانه مما ذكروه أن يقدر على نص عن النيب عليه السالم فيتركه إىل حكم 
  خيالفه فال جيوز ذلك 

غي أن يقلد من مينع من ذلك وحيكم بإبطاله وما أدى إثباته إىل نفيه وألن احلكم بالتقليد يؤدي إىل إبطاله ألنه ينب
  كان باطال 

وأما الدليل على أصحاب أيب حنيفة خاصة وأن ما ال جيوز له أن يقلد فيه مثله مل جيز له أن يقلد فيه من هو أعلم منه 
  كالعقليات 

  قولنا  وال يلزم عليه العامي حيث مل يقلد مثله وقلد من هو أعلم منه ألن

  من هو أعلم منه يقتضي أن يكون هو عاملا وهذا ال يوجد يف حق العامي 
  فإن قيل لو كان هذا كالعقليات ملا جاز تقليد العامي فيها كما ال جيوز يف العقليات 

لشرعيات قلنا إمنا استوى العامي والعامل يف العقليات ألهنما متساويان يف آلة االجتهاد فيها وطلب الدليل عليها ويف ا
  العامل معه آلة االجتهاد والعامي ليس معه ذلك فافترقا 

فإن قيل طريق العقليات القطع واليقني فال جيوز الرجوع فيها إىل اجتهاد الغري وليس كذلك هاهنا فإن الشرعيات 
الظن من  طريقها الظن وظن األعلم أقوى فجاز الرجوع إليه يدلك عليه أنه جيوز أن يقلد يف الشرعيات ما يقتضي

  خرب الواحد والقياس وال جيوز مثل ذلك يف العقليات 
قلنا ال نسلم أن ظن األعلم أقوى بل ظن نفسه أقوى ألنه على علم وإحاطة من ظنه وليس على إحاطة من ظن 

  األعلم فال جيوز أن يكون ما مل حيط به علمه أقوى مما أحاط به علمه ووقف عليه 
ك قول األعلم باجتهاده ومن جاز له ترك قوله باجتهاده مل جيز له ترك اجتهاده لقوله وألنه ال خالف أنه جيوز له تر

  كاجملتهد يف القبلة وعكسه قول اهللا تعاىل وقول الرسول 
واحتجوا بقوله تعاىل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون وهذا قبل أن جيتهد ال يعلم حكم احلادثة فجاز له أن 

  يسأل 
اآلية العامة يدل عليه أنه أوجب السؤال والذي جيب عليه السؤال هو العامي وأما العامل فال جيب عليه قلنا املراد ب

  باإلمجاع أن يسأل ألن له أن جيتهد لنفسه فيعمل باجتهاده وال يسأل أهل الذكر 
اآلية خاصة  وألنه أمر بسؤال أهل الذكر وهذا يقتضي أن يكون املخاطب بالسؤال غري أهل الذكر فيجب أن تكون

  يف العامة فلم يكن فيها حجة 

وألنا نشاركهم يف االستدالل هبا ألهنا تقتضي أنه إذا أفتاه العامل وهو ال يعلم ما اقتضى ذلك احلكم أن يسأله عن 
  دليله يف اخلطاب ويف إجياب ذلك إبطال التقليد 

  ال عن الدليل فإن قيل ال خالف أن العامة داخلة يف هذا اخلطاب وال جيب عليهم السؤ
قيل الظاهر يقتضي وجوب السؤال يف حق اجلميع لكنا تركنا وجوب السؤال يف حق العامة لإلمجاع وبقي العامل 

  على ظاهرها 
  واحتجوا بقوله تعاىل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم ومل يفصل 



والسرايات وغري ذلك والدليل أنه خص به أويل األمر  قلنا املراد باآلية الطاعة يف أمور الدنيا والتجهيز والغزوات
  والذي خيتص به أولو األمر ما ذكرناه من جتهيز اجليوش وتدبري األمور 

واحتجوا بقوله تعاىل فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
  حيذرون ومل يفصل 
بذلك قبول األخبار وما مسعوه من النيب صلى اهللا عليه و سلم فنحملها عليه أو حنملها على العامة اجلواب أن املراد 
  بدليل ما ذكرناه 

واحتجوا بأن الصحابة رضي اهللا عنهم رجعت إىل التقليد أال ترى أن عبد الرمحن ملا بايع عثمان قال له عثمان 
  وسرية الشيخني فقال له نعم فبايعه فدل على جوازه  أبايعك على كتاب اهللا وسنة رسول اهللا عليه السالم

  وروي عن عثمان عليه السالم أنه قال رأيت يف اجلد رأيا فاتبعوين فدل على جواز التقليد 

قلنا املراد به سرية الشيخني من حراسة اإلسالم والذب عنه واالجتهاد فيه والذي يدل عليه هو أن سرية الشيخني 
  فة فال ميكن اتباعها فيه فدل على أن املراد به ما ذكرناه يف أحكام احلوادث خمتل

وألنه حيتمل أن يكون أن املراد به العمل بسريهتما يف االجتهاد والبحث عن الدليل واحلكم مبا يقتضيه االجتهاد على 
قليد ومينع منه حسب ما فعاله ال أنه يقلدمها يف أعيان املسائل وتفاصيل احلوادث ومحله على هذا االحتمال يبطل الت

فليس هلم أن حيملوا على أتباعهما يف أعيان املسائل فيدل على جواز التقليد إال ولنا أن حنمله على أتباعهما يف 
  البحث واالجتهاد فيدل على إبطال التقليد 

ما يعتقده من  وأما قول عمر رضي اهللا عنه يف اجلد اتبعوين فإمنا أراد به اتباعه يف الدليل كما يدعو بعضنا بعضا إىل
  املذاهب بالدليل دون التقليد 

وألن عليا عليه السالم خالفهم يف ذلك ألنه قال لعبد الرمحن ملا دعا إىل اتباع أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما ال إال 
  على جهدي وطاقيت 

  قالوا وألنه حكم يسوغ فيه االجتهاد يف اجلملة فجاز فيه التقليد كما نقول يف العامي 
العامي ال طريق له إىل إدراك حكم احلادثة ألنه ليس معه آلة يتوصل هبا إليه فلو ألزمناه معرفة ذلك النقطع عن قلنا 

املعاش فكان فرضه التقليد وليس كذلك العامل ألن له طريقا يتوصل به إىل حكم احلادثة من جهة االجتهاد فال جيوز 
  له التقليد كالعامي يف العقليات 

  جاز له التقليد وجب ذلك عليه ولو كان هذا العامل مثله للزمه التقليد  وألن العامي ملا
قالوا وألن النيب عليه السالم يفيت مبا أنزل عليه من القرآن ومبا يدل عليه االجتهاد وللعامل طريق إىل معرفة ذلك من 

  و سلم كذلك هاهنا مثله طريق االجتهاد مث جيوز له ترك االجتهاد والعمل مبا مسعه من النيب صلى اهللا عليه 
قلنا لو كان مبنزلة ما مسعه من النيب عليه السالم لوجب أن ال جيوز له تركه باالجتهاد كما ال جيوز له ترك قول النيب 

  عليه السالم 
وألن قول النيب عليه السالم حجة مقطوع بصحتها ألنه إن كان عن وحي فهو مقطوع بصحته وإن كان عن 

حته أيضا ألنه ال خيطىء يف قول بعض أصحابنا ويف قول البعض جيوز أن خيطىء ولكن ال اجتهاد فهو مقطوع بص
يقر عليه فإذا أقر على قضية علمنا أنه حق وصواب فوجب املصريإليها والعمل هبا وليس كذلك ما يقضي به العامل 

  ألنه ال يقطع بصحته فلم جيز للعامل ترك االجتهاد له 



  فيما أفتوا به وإن مل يعلموا الطريق الذي أفتوا به فكذلك تقليد آحادها  قالوا إذا جاز تقليد األمة
قلنا إذا أمجعوا على شيء كان قوهلم حجة ألن الدليل قد دل على نفي اخلطأ عنهم فصار قوهلم يف ذلك كالكتاب 

  والسنة وليس كذلك آحادهم ألن اخلطأ عليهم جائز فلم جيز للعامل قبوله 
  التقليد ال جيوز جلواز اخلطأ على من يقلده لوجب أن ال يقبل خرب الواحد جلواز اخلطأ على ناقله قالوا وألنه لو كان 

قلنا خرب الواحد ظهر من غري نكري فهو مبنزلة قول واحد من الصحابة إذا انتشر من غري خالف ويف مسألتنا اختلف 
  الناس يف املسألة وتعارضت فيها األقوال 

  ى خربان متعارضان فال جرم أنه ال جيوز املصري إىل واحد منهما قبل النظر واالجتهاد فوزانه مما ذكروه أن يرو
وألنا لو أوجبنا عليه البحث عن الرواية وجهة مساعه حىت يساوي الراوي يف طريقه ألدى إىل املشقة العظيمة ورمبا 

ا سقط عن العامي االجتهاد وليس تعذر ذلك عليه بتعذر الطريق بينه وبني املروي عنه أو موته فسقط عنه ذلك كم
  كذلك هاهنا فإن العامل ال مشقة عليه يف إدراك احلادثة باجتهاده والنظر فيها كما نظر املقلد فلزمه االجتهاد والنظر 

قالوا وألن االجتهاد فرض من فروض الكفايات كاجلهاد مث جيوز يف اجلهاد أن يتكل البعض على البعض إذا حصلت 
   االجتهاد الكفاية فكذلك يف

قلنا ال نسلم أن مع االختالف كفاية وإمنا الكفاية عند االتفاق فيجوز فيه االتكال وأما حال االختالف فال كفاية 
  فوزانه من اجلهاد أن يضعف القيم منهم بأمر احلرب فال جيوز للباقني االتكال عليه بل يلزمهم قصد اجلهاد 

أن عبد الرمحن دعا عليا عليهما السالم إىل تقليد أيب بكر وعمر واحتج أصحاب أيب حنيفة بقصة أهل الشورى و
رضي اهللا عنهما فلم جيب ألنه اعتقد أنه ال ينقص عنهما يف العلم ودعا عثمان رضي اهللا عنه إىل ذلك فأجاب ألنه 

  اعتقد أنه دوهنما يف العلم 
  واجلواب عندنا ما مضى 

معرفته بطريق االجتهاد واجتهاد من دونه له مرتبة من وجه آخر  قالوا اجتهاد األعلم له مزية لكثرة علمه وحسن
وهو أنه على ثقة وإحاطة من جهل الدليل وما يقتضي احلكم وليس على ثقة من اجتهاد األعلم فإذا اجتمعا تساويا 

  فيخري بينهما 
إن من طالت صحبته له قلنا هذا يبطل باجتهاد من طالت صحبته للنيب عليه السالم مع اجتهاد من مل تطل صحبته ف

  مزية بطول الصحبة وكثرة السماع 

  وطول األنس بكالم النيب عليه السالم مث ال جيوز ملن مل تطل صحبته أن يقلده إذا تساويا يف العلم 
ويبطل أيضا باجتهاد الصحايب والتابعي فإن للصحايب مزية بالصحبة ومشاهدة التنزيل وال جيوز للتابعي تقليده إذا 

  يف االجتهاد وكان أعلم منه تساويا 
وألنه إذا نظر يف الدليل فأداه إىل حكم كان عاملا مبا يعمل به فإذا قلده كان جاهال مبا يعمل به فال جيوز التسوية 

  بينهما 

  ٣مسألة 

  إذا نزلت بالعامل نازلة وخاف فوت وقتها مل جيز له تقليد غريه 
  وقال أبو العباس بن سريج جيوز 



  آلة االجتهاد فال جيوز له التقليد كما لو مل خيف الفوت  لنا هو أنه معه
  وألن من ال جيوز له التقليد إذا مل خيف الفوت مل جيز له وإن خاف الفوت 
  دليله العقليات فإنه لو خشي أن أشتغل بالنظر أن ميوت مل جيز له التقليد 
  للصالة وألن اجتهاده شرط يف صحة العبادة فال يسقط خبوف فواهتا كالطهارة 

  واحتج املخالف بقوله تعاىل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون وهذا غري عامل فجاز له أن يقلد العامل 
قلنا هذا خطاب للعامة أال ترى أنه قال إن كنتم ال تعلمون واملراد به ال تعلمون طرق االجتهاد ألنه ذكر البينات 

  م البينات والزبر فال جيوز له التقليد والزبر اليت هي طرق األحكام وهذا العامل يعل

  واحتجوا بأنه ال يتوصل إىل معرفة النازلة من طريق االجتهاد فهو كالعامي 
قلنا ال نسلم أنه ال يتوصل ألنه إذا نظر وتأمل توصل إىل معرفة احلكم ويفارق العامي فإن العامي ال طريق له إىل 

  ذلك 
  عرف احلكم من طريقه وهلذا جنوز له التقليد مع اتساع الوقت خبالف العامل أال ترى أنه لو كرر النظر ألف مرة مل ي

  واحتج بأنه مضطر إىل التقليد فإذا اجتهد فاتته العبادة وتأخرت وذلك ال جيوز 
  واجلواب هو أنه إن كان ذلك مما جيوز تأخريه لعذر صار إشكال احلادثة عليه عذرا له يف التأخري 

  خريه كالصالة أداها على حسب حاله مث يعيد فال ضرورة إىل التقليد وإن كان مما ال جيوز تأ

  ٤مسألة 

  جيوز للعامي تقليد العامل 
وقال أبو علي اجلبائي إن كان ذلك يف املسائل اليت يسوغ فيها االجتهاد جاز له وإن كان مما ال يسوغ فيها 

  االجتهاد مل جيز 
  كم وقال بعض املتكلمني ال جيوز حىت يعرف علة احل

  لنا قوله تعاىل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون 
  وألنه ليس معه آلة االجتهاد فجاز له التقليد قياسا على ما يسوغ فيه االجتهاد 

وألنا لو ألزمناه معرفة الدليل لشق ذلك على الناس وانقطعوا عن املعاش وانقطع احلرث والنسل فوجب أن ال 
  يلزمهم ذلك 

  ر ما يف هذا أن األدلة تغمض عليه وتدق وهذا ال يبيح التقليد كما نقول يف العقليات واحتجوا بأن أكث
واجلواب أن يف العقليات معه اآللة اليت يتوصل هبا إىل األحكام وهي العقل ويف الشرعيات ليس معه آلة يتوصل هبا 

  إىل األحكام فلو ألزمناه تعرف ذلك ألدى إىل املشقة فافترقا 
  بأن ما كان فيه طريق مقطوع به مل جيز للعامي التقليد فيه كالعقليات  واحتج أبو علي

  واجلواب عنه ما قلناه 

  ٥مسألة 



  جيوز للعامي تقليد من شاء من العلماء 
  وقال أبو العباس والقفال يلزمه االجتهاد يف أعيان املفتني وال يقلد إال األعلم األدين 

  تم ال تعلمون ومل يفصل لنا قوله تعاىل فاسألوا أهل الذكر إن كن
  وألن من جاز تقليده إذا كان منفردا جاز تقليده وإن اجتمع مع غريه كما لو كانا متساويني 

  وألنا إمنا جوزنا للعامي أن يقلد ألن يف إجياب معرفة العلم مشقة وإضرار وهذا املعىن موجود يف إجياب معرفة األعلم 
ساوي يف احلفظ وقد يكون أحدمها أحفظ واآلخر أعلم باالجتهاد ويف وألن الناس يتفاوتون يف االجتهاد مع الت
  معرفة ذلك مشقة فيجب أن ال يلزمهم 

  واحتجوا بأن هذا طريقه الظن والظن يف تقليد األعلم أقوى فوجب املصري إليه 
نه ال جيب ذلك واجلواب أن هذا يوجب أن يتعلم الفقه ويعلم به ألن رجوعه إىل االجتهاد أقوى وملا أمجعنا على أ

  دل على بطالن ما ذكروه 

  مسائل القياس

  ١مسألة 

  القياس واالستدالل طريق إلثبات األحكام يف العقليات 
  وذهب بعض الناس إىل إبطال ذلك 

لنا أنا نرى يف مسائل األصول مذاهب خمتلفة وأقاويل متكافئة ال طريق إىل معرفة الصحيح منها من الفاسد إال 
  ل فدل على أن ذلك واجب بالنظر واالستدال

  فإن قيل يقلد فيها وال حيتاج إىل النظر 
قيل ليس تقليد أحد اخلصمني بأوىل من اآلخر فوجب الرجوع فيه إىل النظر ألن املقلد فيه جيوز أن يكون صادقا 

ا علم وجيوز أن يكون كاذبا فال ميكن إدراك احلق من جهته ويدل عليه هو أنه لو مل يصح النظر واالستدالل مل
النبوات ألن من جاء يدعي النبوة حيتمل أن يكون صادقا وحيتمل أن يكون كاذبا وليس ألحد االحتمالني على 
  اآلخر مزية فال بد من الرجوع إىل ما يدل على صدقه وال يعلم ما يدل على صدقه إال بالنظر فدل على صحته 

بصحة ما أبطله أو بالتقليد فيجب أن يقلدنا يف جواز  وألن من ينفي ذلك ال خيلو إما أن ينفيه بالنظر فقد اعترف
  النظر 

وألن نفيه للنظر ال خيلو إما أن يكون بالضرورة أو بالنظر واالستدالل وال جيوز أن يكون نفيه بالضرورة ألنه لو 
  كان قد علم ذلك ضرورة لعلمناه كما علم وإن كان ينفيه بالنظر واالستدالل فقد اعترف بصحة ما أنكره 

واحتجوا بأنه لو كان النظر طريقا ملعرفة األحكام لوجب أن يتقدم عند النظر واالستدالل قول نعمل عليه ومذهب 
  نرجع إليه 

  أال ترى أن املقابلة يف األوزان واألعداد ملا كان طريقا ملعرفة املقادير تقدر به عند االعتبار أمر يزول معه اخلطأ 
ق ويبطل الباطل وهلذا نرى كثريا ممن ينظر ويستدل يرجع عند النظر واالستدالل قلنا ال نسلم فإن بالنظر يتقرر احل

  عما كان عليه من قبل وأما من ال يرجع فألنه مل يستوف النظر ولو استوىف ذلك لبان له ورجع 
ريه وقد واحتجوا بأنه لو كان النظر طريقا للمعرفة لوجب إذا وقع له شيء من ذلك عن دليل أن ال ينتقل عنه إىل غ



رأينا من يكون على مذهب يعتقد صحته مث ينتقل إىل غريه ويعتقد بطالن ما كان عليه وهذا يدل على أن النظر 
  ليس بطريق لإلدراك 

  قلنا االنتقال عن الشيء إىل غريه ال يدل على أن النظر ليس بطريق لتميز 

 يتبني أنه ليس مباء وال يدل ذلك على أن نظر احلق عن الباطل كما أن اإلنسان يتخايل له السراب فيظن أنه ماء مث
  العني ليس بطريق إلدراك املرئيات كذلك هاهنا 

قالوا وألن النظر هو رد الفرع إىل األصل واالستدالل بالشاهد على الغائب وجعل الضروري أصال للعقلي وذلك 
  ال جيوز 

  عقلي وهل هذا إال دعوى جمردة قلنا ومل ال جيوز أن جيعل الشاهد أصال للغائب والضروري أصال لل
وعلى أنه يلزمه أن ال تصح املقابلة يف احلساب فإنه محل خفي على جلي ورد غامض إىل ظاهر وملا صح ذلك بطل 

  ما قالوه 
  وعلى أن مجيع ما ذكروه نظر واستدالل على إبطال النظر واالستدالل وهذا متناقض 

  ٢مسألة 

  ت جيوز ورود التعبد بالقياس يف الشرعيا
  وقال النظام ال جيوز ورود التعبد به وهو مذهب قوم من املعتزلة البغداديني وهو قول اإلمامية واملغريب والقاساين 

لنا هو أنه إذا جاز يف العقليات أن يثبت احلكم يف الشيء لعلة ويعرف ذلك العلة بالدليل وهو التقسيم واملقابلة مث 
لشرعيات يف عني من األعيان لعلة وينصب على تلك العلة دليل يدل يقاس عليه غريه جاز أن يثبت احلكم يف ا

  عليها مث يقاس غريه عليه 

وأيضا هو أنه ال خالف أنه جيوز أن يقول صاحب الشرع حرمت عليكم اخلمر ألنه شراب فيه شدة مطربة فقيسوا 
  يها داللة ويأمرنا بالقياس عليها عليه كل ما كان فيه هذا املعىن فكذلك جيوز أن حيرم اخلمر هلذه العلة وينصب عل

يدل عليه أنه ملا جاز أن يأمرنا بالتوجه إىل اجلهة اليت فيها الكعبة ملن عاينها ألن فيها الكعبة جاز أن ينصب عليها 
  داللة ملن غاب عنها ويتعبد بالتوجه إليها باالستدالل عليها 
  بد به يف األصول حىت يعرف مجيع األحكام بالقياس واحتجوا بأنه لو جاز التعبد بالقياس يف الفروع جلاز التع

قلنا جيوز التعبد بالقياس يف األصول إذا كان هناك أصل يستدل به عليه فأما إذا مل يكن هناك أصل آخر فال جيوز 
جتهاد ألنه تعبد مبا مل جيعل إىل معرفته طريقا ومل ينصب عليه دليال وهذا كما تقول يف البصري أنه جيوز أن يتعبد باال

يف طلب القبلة حيث جعل له إىل معرفتها طريق وال جيوز أن يتعبد به األعمى حيث مل جيعل له ذلك طريق كذلك 
  هاهنا 

قالوا وألن التكليف إمنا جعل ملصلحة املكلف واملصاحل ال تعلم إال بالنص فأما القياس فال تعلم ألن القياس رمبا 
  أخطأ املصلحة 

قياس ولكن ما عرف بالقياس فهو معلوم بالنص ألن النص هو الذي دل على القياس فما قلنا املصاحل ال تعرف بال
  أدى إليه مأخوذ من النص وإن كان قد يتوصل إىل ذلك بضرب من االستدالل 

على أنه لو كان هذا دليال على منع التعبد بالقياس لوجب أن جيعل ذلك دليال على إبطال التعبد باالجتهاد يف 



يب األدلة بعضها على بعض ولوجب أن يبطل أيضا االجتهاد يف القبلة فيقال إن طريق التكليف الظواهر وترت
املصلحة ورمبا أخطأ املصلحة يف هذا كله فيجب أن ال جيوز االجتهاد وملا جاز ذلك باإلمجاع دل على بطالن ما 

  قالوه 
  قالوا لو كان يف الشرع علة تقتضي احلكم لتعلق احلكم مبا قبل الشرع 

وبعده كما نقول يف العقليات وملا وجدنا هذه املعاين موجودة قبل الشرع وال توجب احلكم دل على أنه ال توجب 
  بعده 

  قلنا هذا يبطل به إذا نص عليها وأمرنا بالقياس فإهنا ال تقتضي احلكم قبل الشرع وتقتضيه بعد الشرع 
جد احلكم بوجودها ويزول بزواهلا كما نقول يف قالوا وألنه لو كان يف الشرع علل توجب احلكم لوجب أن يو

  العلل العقلية وملا ثبت أنه جيوز أن ترتفع العلة ويبقى احلكم دل على أهنا ال توجب 
قلنا علل العقل موجبة لألحكام ألنفسها فال جيوز أن ترتفع وحكمها باق وعلل الشرع إمنا صارت علال بالوضع 

الوضع مثل أن تقول اضرب من كان خارج الدار فيجوز أن ترتفع هذه العلة فوزاهنا من العقليات ما كانت علال ب
  ويبقى حكمها 

وألن علل العقل موجبة لألحكام بالكون فال جيوز أن تفارق معلوالهتا كاحلياة يف إجياب كون الشخص حيا وعلل 
ص حيا فإنه لو كان الشرع أمارات على األحكام فجاز أن تفارق أحكامها كالنطق يف الداللة على كون الشخ

  أمارة جاز أن يزول ذلك وتبقى احلياة 
  قالوا لو جاز أن تعلم األحكام بالقياس جلاز أن يعلم ما يكون بالقياس فلما مل جيز هذا مل جيز ذلك 

قلنا لو نصب على ذلك دليل جلاز أن يعلم وهلذا جوزنا العلم باقتراب الساعة مبا نصب عليها من األمارات 
  ن كان ذلك على ما يكون يف املستقبل فسقط ما قالوه والدالئل وإ

  قالوا القياس فعل القائس ومصاحل العباد ال جيوز أن تتعلق بفعل القائس 
قلنا لو كان هذا دليال يف إبطال القياس يف الشرع لوجب أن جيعل دليال يف إبطال القياس يف العقل فيقال إن القياس 

  ز أن تتعلق بفعل اإلنسان فيجب أن يبطل ذلك وملا صح ذلك بطل ما قالوه فعل اإلنسان وحقائق األمور ال جيو

وألنه لو كان هذا صحيحا لوجب أن ال جيوز االجتهاد يف الظواهر وال يف طلب القبلة ألن ذلك فعل اجملتهد فال 
  جيوز أن تتعلق به مصاحل املكلفني 

أن خيالف املتعبد بني األحكام مع االتفاق يف املعاين  قالوا وألن أحكام الشرع وأدلتها تتعلق بقصد املتعبد وجيوز
ويوافق بينها مع االختالف يف املعاين فإذا جاز هذا مل جيز أن يوافق بني األحكام التفاق املعاين إال بأن ينص له على 

  ذلك ومىت ورد النص استغىن عن القياس 
رة باألسامي ومرة باملعاين والظاهر أنه إذا اتفقت قلنا األحكام تتعلق بقصد املتعبد كما قلتم ولكن قصده يعلم م

املعاين أن تتفق األحكام كما إذا اتفقت األسامي اتفقت األحكام فلو كان جواز اختالفها مانعا من اجلمع ملنع ذلك 
  اين من التسوية بني األمساء املتفقة جبواز اختالفها يف احلكم وملا بطل أن يقال هذا يف األمساء بطل ذلك ىف املع

قالوا وألن العلم بالقياس يؤدي إىل مناقضة األحكام فإن الفرع إذا جتاذبه أصالن وأخذ شبها من كل واحد منهما 
  وجب إحلاقه بكل واحد منهما حبق الشبه وذلك متناقض 

ض ألنه قلنا فيجب أن ال جيوز القياس يف العقليات ألن يف أحكام العقل ما يتجاذبه أصالن فيؤدي القياس إىل التناق



  إذا جتاذبه أصالن أحلقناه بأشبههما وأقرهبما إليه فال يؤدي إىل التناقض 
  قالوا القياس أدىن البيانني فال جيوز مع إمكان أظهرمها أن يقتصر على األدىن 
  قلنا جيوز أن يفعل ذلك ليتوفر األجر يف االجتهاد ويكثر الثواب يف الطلب 

مل وال متشابه فإن املفصل احملكم أظهر يف البيان ويف علمنا جبواز ذلك مث هذا يقتضي أن ال يكون يف الشرع جم
  دليل على بطالن ما ذكروه 

واحتج النظام بأن الشرع ورد على وجوه ال جيوز القياس معها وذلك أنه ورد بالتفرقة بني املتساويني والتسوية بني 
  املتفرقني 

  ر إىل صدرها مع تساويهما أال ترى أنه أباح النظر إىل وجه املرأة وحرم النظ
  وأسقط الصالة عن احلائض وأوجب عليها قضاء الصوم مع اتقاقهما 

  وأجب الغسل من املين وهو طاهر وأسقطه يف البول وهو جنس 
  وهذا كله خمالف ملوجب القياس 

يات فيقال فاجلواب هو أن هذا لو كان يوجب إبطال القياس يف الشرعيات لوجب أن يوجب بطالن القياس يف العقل
  إن ذلك يؤدي إىل اجلمع بني املتفرقني والتفرقة بني املتساويني مث مل مينع ذلك صحة القياس فيها 

على أنا ال نسلم ما ذكروه فإنه ما افترق حكم متشاهبني إال الفتراقهما يف معىن يوجب الفرق بينهما وال استوى 
  ما حكم مفترقني إال لتساويهما يف معىن يوجب التسوية بينه

فأما إباحة النظر إىل وجه املرأة فألن احلاجة تدعو إىل ذلك يف املعامالت والشهادات وغري ذلك وهذه احلاجة ال 
  توجد يف الصدر وغريه 

وأما إسقاط الصالة عن احلائض فإمنا تسقط ألن الصلوات تكثر فلو أوجبنا عليها القضاء إذا طهرت أدى إىل املشقة 
  يشق إجياب قضائه  والصوم يف السنة مرة فال

  وأما إجياب الغسل من املين فألنه يلتذ به مجيع البدن وهذا املعىن ال يوجد يف البول وغريه 
  وعلى هذا املثال جيري حال كل متشاهبني فرق بينهما الشرع وكل متفرقني سوى بينهما فسقط ما قالوه 

  ٣مسألة 

  القياس طريق األحكام الشرعية 
  إىل أن القياس ال جيوز يف الشرع وهو قول النظام واإلمامية وذهب داود وأهل الظاهر 

لنا ما روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا بعث معاذا إىل اليمن قال له مب حتكم قال بكتاب اهللا قال فإن مل جتد يف 
ل صلى اهللا عليه و كتاب اهللا قال بسنة رسول اهللا قال فإن مل جتد يف سنة رسول اهللا قال أجتهد رأيي وال آلو فقا

سلم احلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا ملا يرضاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدل على جواز االجتهاد 
  وصحة الرأي 

  فإن قيل هذا من أخبار اآلحاد فال جيوز أن يثبت به أصل من األصول 
  م يعمل به وبعضهم يتأوله فهو كاخلرب املتواتر قيل هو وإن كان من أخبار اآلحاد إال أن األمة تلقته بالقبول فبعضه

وألنه إذا جاز إثبات أحكام الشرع كلها من حتليل وحترمي وإجياب وإسقاط وتصحيح وإبطال وإقامة احلدود وضرب 



  الرقاب خبرب الواحد فألن يثبت به القياس واملقصود به إثبات هذه األحكام أوىل 
  وأيضا إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم 

  روي عن ميمون بن مهران أنه قال كان أبو بكر الصديق رضي اهللا ف

عنه إذا ورد عليه حكم نظر يف كتاب اهللا فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به وإن مل جيد يف كتاب اهللا نظر يف سنة 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به فإن أعياه ذلك سأل الناس هل علمتم 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى فيه بقضاء ورمبا قام إليه القوم فيقولون قضى فيه بكذا وكذا فإن مل جيد سنة 
من النيب عليه السالم مجع رؤساء الناس وعلماءهم واستشارهم فإذا أمجع رأيهم على شيء قضى به قال وكان عمر 

  يفعل ذلك 
أيب موسى األشعري الفهم الفهم فيما أديل إليك مما ليس يف قرآن وال وروي عن عمر رضي اهللا عنه أنه كتب إىل 

سنة مث قس األمور عند ذلك واعرف األمثال واألشباه مث اعمد فيها إىل أحبها إىل اهللا تعاىل وأشبهها باحلق وهذا 
  الكتاب تلقته األمة بالقبول 

عوين فقال له عثمان أن نتبعك فرأيك سديد وإن نتبع وروي أنه قال لعثمان رضي اهللا عنه إين رأيت يف اجلد رأيا فاتب
  رأي من كان قبلك فنعم ذو الرأي الذي كان 

وروى زاذان عن عليه عليه السالم أنه قال سألين أمري املؤمنني عمر عن املخرية فقلت إن اختارت زوجها فهي 
لكن إن اختارت نفسها فهي واحدة وزوجها أحق هبا وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة فقال ليس كذلك و

  واحدة وهو أحق هبا فبايعته على ذلك فلما خلص األمر إيل وعرفت أين 

أسأل عن الفروج عدت إىل ما كنت أرى فقلت واهللا ألمر جامعت عليه أمري املؤمنني وتركت رأيك له أحب إلينا 
ياه وقال إن اختارت زوجها فهي من رأي انفردت به فضحك وقال أما إنه قد أرسل إىل زيد بن ثابت وخالفين وإ

  واحدة وزوجها أحق هبا وإن اختارت نفسها فهي ثالث 
وقد روي عنه أنه قال كان رأيي ورأي أمري املؤمنني عمر أن ال يباع أمهات األوالد مث رأيت بعد بيعهن فقال له 

  عبيدة السلماين رأيك مع أمري املؤمنني أحب إلينا من رأيك وحدك 
ود أنه قال يف قصة بروع بنت وأشق األشجعية أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن اهللا تعاىل وروي عن ابن مسع

  وإن كان خطأ فمين ومن الشيطان 
وروي عن ابن عباس أنه قال يف ديات األسنان ملا قسمها عمر رضي اهللا عنه على املنافع فقال هال اعتربهتا باألصابع 

  عقلها سواء وإن اختلفت منافعها 
  وي عنه أنه قال أال ال يتقي اهللا زيد بن ثابت جيعل ابن االبن ابنا وال جيعل أب األب أبا ور

  وهذا كله يدل على صحة القياس 
  فإن قيل حيتمل أن يكونوا أرادوا بالرأي االجتهاد والنظر يف موجب الكتاب والسنة 

  يف الكتاب والسنة  قيل هذا ال يصح ألنا قد روينا أهنم كانوا جيتهدون إذا مل جيدوا ذلك
  وألن عمر رضي اهللا عنه صرح بالقياس يف كتاب أيب موسى األشعري 
  وابن عباس وابن مسعود صرحا مبا ال حيتمل غري القياس واالستدالل 



وطريقة أخرى جهة اإلمجاع وهو أن الصحابة رضي اهللا عنهم اختلفوا يف مسائل كثرية كاجلد واألخوة واخلرقاء 
م واخليار وكثرت أقاويلهم فيها وسلكوا كلهم فيها طريق القياس واالجتهاد حىت إن بعضهم يف واملشتركة واحلرا

  مسألة اجلد شبه بغصن شجرة وبعضهم شبه بالساقية وهذا يدل على ما ذكرناه من صحة القياس 
  الشرع  فإن قيل جيوز أن يكونوا قد حكموا فيها بنصوص وقعت إليهم واستصحبوا فيها موجب العقل قبل ورود

  قيل ال جيوز أن يكون معهم نصوص ألنه لو كان معهم يف ذلك نص ألظهروه عند اخلالف 
وأيضا فإنا روينا أهنم سلكوا فيها طرق االجتهاد والقياس وال جيوز أن يكونوا قضوا فيها مبوجب العقل ألن ما 

  قضوا فيه ليس مبوجب العقل قبل ورود الشرع 

  القياس والرجوع إىل النظائر وألنا بينا أهنم تعلقوا فيه ب
  فإن قيل إن كان قد نقل عنهم العمل بالقياس فقد نقل عنهم رد القياس والرأي 

  روي عن أيب بكر رضي اهللا عنه أنه قال أي مساء تظلين وأي أرض تقلين إذا قلت يف كتاب اهللا برأيي 
م األحاديث أن يعوها فقالوا بالرأي فضلوا وقال عمر رضي اهللا عنه إياكم وأصحاب الرأي فإهنم أعداء السنن أعيته

  وأضلوا 
  وقال علي عليه السالم لو كان الدين بالقياس لكان باطن اخلف أوىل باملسح من ظاهره 

  وقال ابن سريين أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إال باملقاييس 
  وقال مسروق إين ال أقيس شيئا بشيء إين أخاف أن نزل قدمي 

  أبو وائل ال جتالسوا أهل الرأي فليس لكم أن تتعلقوا مبا رويتم إال ولنا أن نتعلق مبا روينا وقال 
  قلنا إمنا ذموا الرأي املخالف للسنة وجيب عندنا أن ذلك مذموم يدل 

عليه أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه قال إذا قلت يف كتاب اهللا وهذا يدل على أن يف كتاب اهللا تعاىل حكم 
  سألة امل

  وقال عمر رضي اهللا عنه أعيتهم األحاديث أن يعوها فدل على أهنم عملوا بالقياس مع وجود األحاديث 
  وقال علي عليه السالم لكين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح ظاهره 

  وابن سريين ذم قياس إبليس وكان قياسه مع وجود النص فسقط ما قالوه 
  ال تقف ما ليس لك به علم وقوله تعاىل وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون واحتجوا بقوله تعاىل و

واجلواب أن العمل بالقياس عمل مبا علمناه ألن الدليل قد دل على صحته وصار كالعمل بشهادة الشاهدين وخرب 
  الواحد وتقومي املقوم فإن ذلك كله ملا دل الدليل عليه كان حكما ملا علم فكذلك هاهنا 

  أن هذا جنعله حجة عليهم يف رد القياس فإهنم ردوا ذلك فأبطلوه من غري علم فوجب أن ال جيوز وعلى 
  واحتجوا بقوله تعاىل إن الظن ال يغين من احلق شيئا والقياس ظن 

واجلواب أن املراد بذلك الظن الذي ال يستند إىل أمارة وهو احلدس والتخمني والذي يدل عليه أنا حكمنا بالظن 
  هادة والتقومي وغري ذلك فدل على أن املراد ما قلناه يف الش

واحتجوا بقوله تعاىل ما فرطنا يف الكتاب من شيء وبقوله تعاىل اليوم أكملت لكم دينكم وهذا يدل على أن 
  األحكام كلها مبينة يف الكتاب وليس فيها ما حيتاج فيه إىل القياس 



دين ومل يفرط يف الكتاب من شيء ولكن القياس دل عليه الكتاب واجلواب هو أنا نقول مبوجب اآلية وأنه أكمل ال
  وأكمل به الدين كما أن ما بني باألخبار واإلمجاع مما دل عليه الكتاب وأكمل به الدين 

  واحتجوا بقوله تعاىل فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول وبقوله ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله 
  إىل القياس رد إىل اهللا وإىل الرسول فإن الكتاب والسنة دال على وجوب العمل به  واجلواب أن الرجوع
هريرة أن النيب عليه السالم قال تعمل هذه األمة برهة بكتاب اهللا وبرهة بسنة رسول اهللا  واستدلوا مبا روى أبو

  صلى اهللا عليه و سلم وبرهة بالرأي فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وهذا نص يف إبطال الرأي 
  واجلواب أن املراد به الرأي املخالف للنص وذلك عندنا ضاللة 

  ه السالم أنه قال ستفترق أميت فرقا أعظمهم فتنة قوم يقيسون األمور بالرأي واحتجوا أيضا مبا روي عن النيب علي
  واجلواب عنه ما بيناه من الرأي املخالف لنص الكتاب والسنة 

قالوا وألن إثبات القياس ال خيلو إما أن يكون بالعقل أو بالنقل وال جيوز أن يكون بالعقل ألنه ال جمال له فيه وال 
ل ألن النقل ال خيلو من أن يكون تواترا أو آحادا وال جيوز أن يكون تواترا ألنه لو كان فيه جيوز أن يكون بالنق

تواتر لعلمناه كما علمتم وال جيوز أن يكون آحادا ألنه من مسائل األصول وال جيوز إثباته خبرب الواحد كإثبات 
  الصفات وغريها 

بطاله إما أن يكون بالعقل أو بالنقل وكل جواب هلم عن قلنا نقلب عليهم هذا يف إبطال القياس فنقول ال خيلو إ
  ذلك فهو جوابنا عما ألزمونا 

وألنا ال نسلم أن ذلك ال يثبت خبرب الواحد بل جيوز إثبات مجيع األحكام املقصودة بالقياس خبرب الواحد وخالف ما 
ذه املسألة إال مثل ما يف سائر ذكروه من الصفات ألن هناك أدلة تقطعه فلم نعمل فيها خبرب الواحد وليس يف ه

  املسائل من الطرق فافترقا 
  وعلى أنا روينا يف ذلك أخبارا متلقاة بالقبول واألخبار املتلقاة بالقبول مبنزلة التواتر 

قالوا وألن القياس إمنا يصح إذا ثبتت علة األصل وأنتم تقيسون الفرع على األصل من غري أن تثبت لكم علة 
  وز األصل وهذا ال جي

  قلنا حنن ال نقيس حىت تثبت علة األصل ويقوم الدليل على صحتها 
قالوا القياس عندكم محل الفرع على األصل بضرب من الشبه وما من شيئني يتفقان يف وجه من الشبه إال ويفترقان 

رق وليس أحد يف غريه فإن وجب إحلاق أحدمها باآلخر ملا بينهما من الشبه وجب الفرق بينهما ملا بينهما من الف
  األمرين بأوىل من اآلخر فوجب التوقف عن القياس 

واجلواب أنا حنمل الفرع على األصل إذا اتفقا على علة احلكم ومىت حصل االتفاق يف العلة مل يؤثر افتراقهما يف 
  اء غريها كما إذا اتفق شيئان يف العقليات يف علة احلكم وجب اجلمع بينهما وإن افترقا يف كثري من األشي

قالوا وألن أكثر ما تدعون أن تثبت لكم العلة اليت تعلق هبا احلكم يف املنصوص وثبوت ذلك ال يوجب قياس غريه 
  عليه حىت يرد الدليل بالقياس 

  أال ترى أن رجال لو قال أعتقت فالنا ألنه أسود مل جيب عتق كل عبد له أسود 
مل يفتقر يف كل مسألة إىل دليل يدل على القياس كما إذا  قلنا إذا ثبت وجوب القياس يف اجلملة وعرف علة احلكم

  ثبت وجود العمل خبرب الواحد مل يفتقر يف كل مسألة إىل دليل يدل على وجوب العمل به 



وخيالف هذا ما ذكروه من قول الرجل أعتقت فالنا ألنه أسود ألنه جتوز عليه املناقضة فجاز أن يناقض يف علته 
  ليه املناقضة فإذا وجدت علته وجب أن تطرد وصاحب الشرع ال جتوز ع

قالوا وألن األحكام مأخوذة من صاحب الشرع وهو إمنا خاطبنا بلغة العرب والعرب ال تعقل من اخلطاب إال ما 
  دل عليه اللفظ فأما املعاين والعلل فال تعقلها فيجب أن يكون احلكم مقصورا على ما يقتضيه اخلطاب 

أخوذة من صاحب الشرع وأنه خاطبنا بلغة العرب غري أنا ال نسلم أن العرب ال تعرف قلنا لعمري إن األحكام م
من اللفظ إال ما دل عليه صرحيه بل تعرف ما يدل عليه اللفظ مرة بالصريح ومرة بالتنبيه وكل ذلك تعرفه وهلذا 

  إذا قال لغريه إياك أن تكلم فالنا عقل منه املنع من ضربه 
عندكم ليعلم به حكم ما ال يعلم بغريه وليس عندنا مسألة إال وحكمها معلوم من جهة النص  قالوا القياس إمنا يراد
  فال حيتاج إىل القياس 

  قلنا هذا غلط فإن هاهنا مسائل ال نص فيها وال نعرف حكمها إال من جهة القياس من ذلك 
  لعقرب أن قتل الزنبور جيوز يف احلل واحلرم وليس فيه نص وإمنا عرف بالقياس على ا

  ومن ترك الصالة عامدا وجب عليه القضاء وليس فيها نص وإمنا عرف ذلك بالقياس على الناسي والنائم 
وإذا ماتت الفأرة يف غري السمن أو مات السنور ألقي وما حوهلا إن كان جامدا وأريق إن كان مائعا وليس يف ذلك 

  نص وإمنا قيس على الفأرة تقع يف السمن 
  صى كثرة وأمثال ذلك ال حي

  فإن قيل إمنا حرمنا ذلك باإلمجاع 
قيل اإلمجاع ال جيوز أن ينعقد من غري دليل وليس يف هذه املسائل دليل غري القياس فدل على أن اإلمجاع انعقد فيها 

  على القياس 
  قالوا لو كان القياس دليال لوجب أن ال يترك خلرب الواحد ألهنما يف إجياب الظن واحتمال الشبه سواء 

  قلنا مها وإن استويا فيما ذكرمت إال أن القياس أدىن رتبة منه من وجهني 
  أحدمها أنه مأخوذ من وجه فيه من الشبه مثل ما يف الذي عارضه 

والثاين أن القياس فرع للمنصوص يف اجلملة وإلثبات الفروع مع وجود األصول كما إلثبات النظر العقلي مع 
  الضروري 

  اس يؤدي إىل نفيه وذلك أنه إذا قال مل يثبت قالوا وألن القول بالقي

احلكم يف األصل وجب أن يكون الفرع مثله اعتبارا باألصل مل ينفصل عمن قال له ملا مل يثبت احلكم يف األصل إال 
  من جهة النص وجب أن يكون يف الفرع مثله اعتبارا باألصل فتكافأ القوالن يف ذلك فوجب أن يبطل اجلميع 

ه لو كان هذا طريقا يف إبطال إثبات القياس يف الشرعيات لوجب أن يكون طريقا يف إبطال القياس واجلواب هو أن
يف العقليات فيقال ملن استدل به إذا كان العقلي كالضروري مث كان احلكم يف الضروري مستفادا باحلس وجب أن 

ا يف القياس يف العقليات بطل يكون يف موضع اخلالف مستفادا باحلس وذلك يوجب بطالن القياس وملا بطل هذ
  ذلك يف القياس يف الشرعيات 

  ٤مسألة 



إذا حكم صاحب الشرع حبكم يف عني ونص على علته وجب إثبات احلكم يف كل موضع وجدت فيه العلة وهو 
  قول النظام والقاشاين والنهرواين وغريه من نفاة القياس وهو مذهب الكرخي 

العلة يف كل موضع وجدت حىت يدل الدليل على ذلك وهو قول البصري من ومن أصحابنا من قال ال جيوز إجراء 
  أصحاب أيب حنيفة 

لنا هو أنه إذا قال ال تأكل السكر ألنه حلو عقل منه حترمي كل ما هو حلو وإذا قال ال تأكل العسل ألنه حار عقل 
رعوا إىل مناقضته فدل على أن منه حترمي كل ما كان حارا وهلذا إذا مسع الناس ذلك من رجل مث مل يطردوه أس

  مقتضاه الطرد واجلريان 
  وألنه لو مل يقصد إثبات احلكم يف كل موضع وجدت فيه العلة مل يفد ذكر التعديل شيئا وصار لغوا 

واحتجوا بأن األحكام إمنا شرعت ملصلحة املكلفني فيجوز أن تكون حالوة السكر تدعو اإلنسان إىل تناوله وحالوة 
إىل تناوله ألن الداعي إذا دعا إىل شيء ال جيب أن يدعو إىل كل ما شاركه يف ذلك املعىن وهلذا جيوز  غريه ال تدعو

أن تدعوه الشهوة إىل أكل السكر وال تدعوه إىل أكل العسل وإن اشتركا يف احلالوة فإذا كان ذلك كذلك جاز أن 
  يعلل حترمي السكر يف احلالوة ملا يف حترميه من 

  ه جعله أمارة على التحرمي حيث وجدت فال جيوز قياس غريه عليه إال بدليل املصلحة إال أن
قلنا لو كان القصد به ما ذكرمت القتصر على بيان احلكم وملا ذكر احلكم وعلته دل على أنه قصد إجراءها حيث 

  وجدت 
ي فالنا ألنه أسود أن قالوا لو كان ذكر التعليل يف شيء يقتضي الطرد واجلريان لوجب إذا قال الرجل أعتقت عبد

  يعتق عليه كل عبد أسود وملا بطل أن يقال هذا دل على أن ذكر العلة ال يقتضي الطرد واجلريان 
  وألنه لو مل يقصد إثبات احلكم يف كل موضع وجدت فيه العلة مل يفد ذكر التعديل شيئا وصار لغوا 

املناقضة يف أقواله وأفعاله فأما صاحب الشرع فألنه ال قلنا إمنا مل يلزم من ذلك يف حق الواحد منا ألنه جتوز عليه 
  جتوز عليه املناقضة يف أقواله وأفعاله فإذا علل بعلة وجب طردها 

  قالوا ولكن ما جعل علة يف احلكم غري موجب للحكم بنفسه ألنه قد كان موجودا قبل ذلك ومل يوجد احلكم 
  ال حيث جعلها علة وأيضا صار موجبا جبعل جاعل فيجب أن ال يكون علة إ

قلنا لو كان هذا صحيحا لوجب أن ال يكون علة إال يف الزمان الذي جعله فيه علة ألنه صار علة جبعله فيجب أن 
  يكون مقصورا على الزمان الذي جعله فيه علة وملا مل يصح أن يقال هذا يف الزمان مل يصح أن يقال ذلك يف األعيان 

وجب ثبوت احلكم يف كل عني لوجب إذا قال حرمت السكر حلالوته وأحللت قالوا لو كان ذكر العلة يف عني ي
  العسل أن يكون ذلك مناقضة فلما جاز أن يقول ذلك ومل يقبح دل على أن العلة ال تقتضي الطرد 

قلنا إذا قال حرمت السكر ألنه حلو فالظاهر أن ذلك مجيع العلة فإذا قال بعد ذلك وأحللت العسل علمنا أنه ذكر 
ض العلة وأنه أراد احلالوة مع اجلنس وليس إذا محل اللفظ على غري الظاهر بداللة اقترنت به دل على بطالن بع

  ظاهره إذا جترد 

  ٥مسألة 



  جيوز إثبات احلدود والكفارات واملقدرات بالقياس 
  وقال أصحاب أيب حنيفة ال جيوز 

بعثه إىل اليمن أجتهد رأيي فصوبه رسول اهللا صلى اهللا  لنا ما روي عن معاذ أنه قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم حني
  عليه و سلم على ذلك ومل يفرق بني هذه األحكام وبني غريها 

  وألنه حكم ليس فيه دليل قاطع فجاز إثباته بالقياس أصله سائر األحكام 
  وألن كل دليل ثبت فيه غري هذه األحكام ثبت فيه هذه األحكام كخرب الواحد 

و أن القياس يف معىن خرب الواحد أال ترى أن كل واحد منهما يقتضي احلكم من طريق الظن وجيوز ويدل عليه ه
  السهو واخلطأ يف كل واحد منهما وإذا جاز إثبات هذه األحكام خبرب الواحد جاز إثباهتا بالقياس 

  وألهنم أوجبوا الكفارة على األكل يف رمضان قياسا على اجملامع 
  اربة قياسا على الردء يف استحقاق الغنيمة فدل على جواز ذلك وأوجبوا احلد يف احمل

فإن قيل الكفارة يف رمضان واجبة باإلمجاع وكذلك احلد يف احملاربة وإمنا أثبتنا موضعها بالقياس وذلك جائز وإمنا 
   الذي ال جيوز إجياب ذلك يف غري الباب الذي ثبت فيه كإجياب القطع على املختلس واحلد على الالئط

قيل هو وإن كان إجيابا يف الباب الذي وجب فيه إال أن املانع عندهم من إجياب ذلك بالقياس هو أن مقدار املأمث وما 
  يفتقر إىل احلد يف الردع ال يدرك بالقياس وال يعلمه إال اهللا تعاىل وهذا موجود فيما ألزمناهم فيجب أن ال يقاس فيه 

ا أوجبناه بالتنبيه واالستدالل باألوىل فإن مأمث األكل أكثر من مأمث اجلماع فإن قيل حنن مل نوجب ذلك بالقياس وإمن
  فإذا وجبت الكفارة يف اجلماع ففي األكل أوىل 

  قيل االستدالل باألوىل ال يوجد يف إجياب احلد على الردء ألن الردء ليس بأكثر إمثا من املباشرة وقد أوجبتموه 
إن إمثه أعظم من مأمث الزنا ألنه ال يستباح حبال وقد منعتم من إجياب احلد فيه وعلى أن مثل هذا موجود يف اللواط ف

  بالقياس على الزنا 
واحتجوا بأن احلد شرع للزجر والردع عن املعاصي والكفارة وضعت لتكفري املأمث وما يقع به الردع والزجر من 

ذلك اختصاص احلكم بقدر دون قدر ال يعلمه إال اهللا املعاصي ويتعلق به التكفري عن املأمث ال يعلمه إال اهللا تعاىل فك
  تعاىل وال جيوز إثبات شيء من ذلك بالقياس 

اجلواب هو أن هذا لو كان طريقا يف نفي القياس يف هذه األحكام لوجب أن جيعل مثل ذلك طريقا يف نفي القياس 
املكلفني واملصلحة ال يعلمها إال اهللا تعاىل يف سائر األحكام كما فعله نفاة القياس فقالوا إن األحكام شرعت ملصلحة 

  فيجب أن ال يعمل فيها بالقياس وملا بطل هذا يف نفي القياس يف سائر األحكام بطل يف نفي القياس يف هذه األحكام 
  على أنا إمنا نقيس إذا علمنا معىن األصل بدليل وإذا ثبت ذلك بالدليل صار مبنزلة التوقيف 

ضع شبهة ألنه إحلاق فرع بأشبه األصلني فيكون األصل اآلخر شبهة فال جيوز إجياب احلد واحتجوا بأن القياس مو
  مع الشبهات 

واجلواب هو أن هذا يبطل خبرب الواحد وشهادة الشهود فإهنا ملوضع شبهة ألنه جيوز اخلطأ والسهو فيها مث جيوز 
  إثبات احلدود هبما 

  طل األصل اآلخر ويصري وجوده كعدمه وعلى أنا إمنا نوجب إذا ترجح أحد األصلني فيب
  مث هذا يبطل بإجياب ذلك يف الباب الذي وضع فيه فإهنم جوزوه بالقياس وإن كان موضع شبهة 



  ٦مسألة 

  جيوز ابتداء األحكام بالقياس وإن مل يكن عليها نقل يف اجلملة 
  فصيله بالقياس وقال أبو هاشم ال جيوز أن يثبت بالقياس إال ما نص عليه باجلملة مث يثبت ت

  لنا قول معاذ بن جبل للنيب صلى اهللا عليه و سلم أجتهد رأيي ومل يفصل بني إثبات اجلملة وبني إثبات التفصيل 
وألن الصحابة رضي اهللا عنهم ابتدؤوا احلكم يف قوهلم أنت حرام بالقياس وإن مل يكن منصوصا عليه يف اجلملة 

  إثباته بالقياس كاحلكم يف التفصيل  وألن كل حكم جاز إثباته خبرب الواحد جاز
واحتجوا بأنه لو كان إثبات اجلمل بالقياس جلاز إثبات صالة سادسة بالقياس فلما مل جيز ذلك باإلمجاع دل على أنه 

  ال جيوز إثبات اجلمل بالقياس 
اس عند خمالفة النص واجلواب أن القياس فيما ذكروه إمنا مل يصح ألنه خيالف النص واإلمجاع وليس إذا مل يصح القي

  واإلمجاع مل يصح مع عدم خمالفتهما 
أال ترى أن القياس يف أحكام التفصيل إذا خالف النص واإلمجاع مل يصح مث ال يدل على أنه ال يصح مع عدم 

  املخالفة فكذلك هاهنا 

  ٧مسألة 

  جيوز إثبات األسامي بالقياس يف قول كثري من أصحابنا 
  مذهب أيب حنيفة وكثري من املتكلمني ومنهم من قال ال جيوز وهو 

لنا أنا رأينا العرب قد مسوا أعيانا بأسامي كاإلنسان والفرس واحلمار وغري ذلك مث انقرضوا وانقرضت تلك األعيان 
  واتفقت الناس على تسمية أمثاهلا بتلك األمساء فدل على أهنم قاسوا على املسموع 

  من جهة الوضع فإهنم وضعوا هذه األمساء هلذه األجناس فإن قيل ليس هذا من جهة القياس وإمنا هو 
  قلنا مل حيفظ عنهم أهنم قالوا إن هذه األمساء هلذه األجناس وال سبيل ألحد إىل نقل ذلك عنهم فسقط ما قالوه 

وأيضا هو أن أهل النحو أمجعوا على أن كل فاعل مرفوع وكل مفعول به منصوب ومل يسمع ذلك من العرب وإمنا 
لك بالقياس واالستدالل وذلك أهنم ملا استمروا يف كل فاعل ذكروه على الرفع ويف كل مفعول على عرف ذ

النصب علم أهنم إمنا رفعوا يف موضع الرفع لكونه فاعال ونصبوا يف موضع النصب لكونه مفعوال فحملوا عليه كل 
  رناه فاعل وكل مفعول قياسا فهكذا فعلوا يف مجيع وجوه اإلعراب فدل على ما ذك

وألن الطريق الذي يعلم به احلكم من جهة القياس هو أن ينظر القائس فيما تعلق به احلكم من النصوص ويستدل 
عليه بالسلب والوجود مث جيد ذلك يف غريه فيحمل عليه وهذا موجود يف االسم فإنا إذا رأينا عصري العنب قبل 

ل الشدة فال يسمى مخرا علمنا أن املوجب هلذه التسمية الشدة ال نسميه مخرا مث حتدث الشدة فيسمى مخرا مث تزو
  وجود الشدة املطربة وهذا املعىن موجود يف النبيذ فيجب أن يسمى مخرا 

واحتجوا بقوله تعاىل وعلم آدم األمساء كلها وقيل يف اخلرب أنه علمه حىت القصعة والقصيعة فدل على أن الرجوع 
  يف األمساء إىل التوقيف 

  أنه علمه كلها بالنص وجيوز أن يكون قد علمه البعض بالنص والبعض بالتنبيه والقياس  قلنا ليس فيه



  وعلى أن هذا خاص آلدم عليه السالم وجيوز أن يكون قد علمه ذلك كله نصا وحنن نعرفه قياسا 
  قالوا وألنه ما من شيء إال وله اسم يف اللغة فال جيوز أن يثبت له اسم آخر 

  للشيء حكم بالنص ال جيوز أن يثبت له حكم آخر بالقياس  بالقياس كما إذا ثبت
قلنا األحكام تتناىف فإذا ثبت للشيء حكم مل جيز أن يثبت له حكم آخر خيالفه واألمساء ال تتناىف فيكون للشيء اسم 

جيوز أن وجيعل له اسم آخر يدلك عليه أنه جيوز أن يكون للشيء الواحد امسان وثالثة وأكثر من طريق التوقيف وال 
  يكون للشيء الواحد حكمان متضادان من طريق النص فافترقا 

قالوا القياس إمنا يصح يف اللغة إذا ثبت أهنم وضعوا ذلك على املعىن مث أذنوا يف القياس عليه وهذا ال سبيل إىل إثباته 
  فيجب أن ال يصح القياس فيها 

ستقراء كالمهم واستمرارهم يف الشيء على طريقة واحدة قلنا حنن إمنا نقيس فيما وضعوا على املعىن وذلك يعلم با
  فيعلم بذلك قصدهم كما يعلم قصد صاحب الشرع 

وأما اإلذن فال حيتاج إليه مع العلم باملعىن إذ ال فرق بني أن يقول مسيتها مخرا للشدة املطربة وبني أن يقول كل 
  شديد مطرب فهو مخر 

 ترى أهنم خالفوا بني املتشاكلني يف االسم فسموا الفرس األسود أدهم ومل قالوا وألن االسم مل يوضع على القياس أال
يسموا احلمار األسود أدهم ويسمون الفرس األبيض أشهب ومل يسموا احلمار األبيض أشهب فدل على أنه ال جمال 

  للقياس فيه 
ال القياس يف الشرعيات فيقال إهنا قلنا لو كان هذا طريقا يف إبطال القياس يف األسامي يف اللغة لكان طريقا يف إبط

وضعت على غري القياس أال ترى أنه فرق بني املتشاكلني وهو املذي واملين فأوجب الغسل بأحدمها دون اآلخر 
  فيجب أن يبطل القياس وملا بطل هذا يف الشرعيات بطل ما قالوه يف األمساء واللغات 

  ز إثبات األلقاب وملا مل جيز ذلك مل جيز هذا قالوا لو جاز إثبات األمساء املشتبهة بالقياس جلا
قلنا األلقاب مل توضع على املعىن وال ميكن قياس غريها عليها واملشتقة وضعت على املعىن فأمكن قياس غريها عليها 

  فافترقا 

  ٨مسألة 

  جيوز إثبات القياس على ما ثبت باإلمجاع 
  لسنة وقال بعض أصحابنا ال جيوز إال على ما ثبت بالكتاب وا

  لنا هو أن اإلمجاع أصل يف إثبات األحكام فجاز القياس على ما ثبت به كالنص 
وألنه إذا جاز القياس على ما ثبت خبرب الواحد وهو مظنون فألن جيوز على ما ثبت باإلمجاع وهو مقطوع بصحته 

  أوىل 
ا يكون لفظا يتناول الفرع فيغين واحتجوا بأن األمة ال تشرع وإمنا جتمع عن دليل فيجب طلب ذلك الدليل فإنه رمب

  عن القياس ورمبا كان معىن ال يتعدى موضع اإلمجاع فيمنع القياس 
قلنا ال حاجة بنا إىل النظر يف الدليل ألنه إن كان الدليل نطقا بينا بتناول الفرع مل مينع ذلك من القياس ألن أكثر ما 

الستدالل بالنص وذلك جائز وإن كان الدليل معىن ال يتعدى فيه أن يكون قد استدل يف املسألة بالقياس مع إمكان ا



موضع اإلمجاع مل مينع أيضا القياس ألن اإلمجاع عن معىن ال يتعدى ال مينع أن يكون هناك معىن آخر يتعدى إىل 
  الفرع فيقاس عليه وإذا مل يكن يف واحد من احلالني ما مينع القياس مل جيب طلب الدليل 

  ٩مسألة 

  س على ما ورد به اخلرب خمالفا للقياس وهو الذي يسميه أصحاب أيب حنيفة موضع االستحسان جيوز القيا
وقال أصحاب أيب حنيفة ال جيوز إال أن يرد اخلرب معلال أو جممعا على تعليله أو هناك أصل آخر يوافقه فيجوز 

  القياس 
  ويقاس  لنا هو ما ورد به اخلرب أصل جيوز العمل به فجاز أن يستنبط منه معىن

  الدليل عليه إذا مل يكن خمالفا للقياس 
وألنه ال خالف أن املخصوص من العموم جيوز القياس عليه وال مينع منه العموم فكذلك املخصوص من األصول 

  جيب أن جيوز القياس عليه وال متنع منه األصول 

بدليل من جهة االستنباط وجب أن جيوز  وألن ما ورد به اخلرب لو نص على تعليله جاز القياس عليه فإذا ثبت تعليله
  القياس عليه ألن ما ثبت بالدليل مبنزلة املنصوص عليه 

وأيضا فإن ما ورد به اخلرب أصل كما أن ما ثبت بالقياس أصل وليس رد هذا األصل ملخالفته ذلك األصل بأوىل من 
  عليه على ما يقتضيه  رد ذلك األصل ملخالفته هذا األصل فوجب إجراء كل واحد منهما يف القياس

واحتجوا بأن ما ثبت بقياس األصول مقطوع به وما يقتضيه هذا القياس مظنون فال جيوز إبطال املقطوع به بأمر 
  مظنون 

قلنا هذا يبطل املخصوص من عموم القرآن خبرب الواحد فإنه جيوز القياس عليه وإن كان فيه إبطال مقطوع به بأمر 
ذا ورد خمالفا لألصول وهو معلل فإنه يثبت من طريق الظن مث يقاس غريه عليه ويترك له مظنون ويبطل أيضا باخلرب إ

  قياس األصول الذي طريقه القطع 

  ١٠مسألة 

إذا ثبت احلكم يف الفرع بالقياس على أصل جاز أن جيعل هذا الفرع أصال لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى يف 
  من أصحاب أيب حنيفة رمحه اهللا  أحد الوجهني وهو قول أيب عبد اهللا البصري

  ومن أصحابنا من قال ال جيوز وهو قول أيب احلسن الكرخي 
لنا هو أن الفرع ملا ثبت احلكم به بالقياس صار أصال بنفسه فجاز أن يستنبط منه معىن ويقاس عليه غريه كاألصل 

  الثابت بالنص 

الذي انتزع من األصل وقيس عليه الفرع وهذا املعىن  واحتجوا بأن العلة اليت ثبت هبا احلكم يف الفرع هو املعىن
  غري موجود يف الفرع الثاين فال جيوز إثبات احلكم فيه بالقياس 

قلنا ليس إذا مل يوجد يف الفرع الثاين ما ثبت به احلكم يف الفرع األول مل جيز قياسه عليه أال ترى أن ما ثبت به 
اس عليه وال مينع ذلك صحة القياس عليه فكذلك هاهنا جيوز أن ال احلكم يف األصل من النص غري موجود فيما يق



  يوجد يف الفرع الثاين معىن الفرع األول مث يصح القياس عليه 
قالوا وألنكم إذا عللتم السكر بأنه مطعوم فيحرم فيه الربا كالرب مث عللتم السكر بأنه موزون وقستم عليه الرصاص 

  أنه مطعوم خرجتم عن أن تكون العلة يف السكر 
قلنا ال خيرج عن أن يكون الطعم علة فيه بل الطعم علة فيه والوزن علة وجيوز أن يثبت احلكم يف العني الواحدة 

  بعلتني 

  ١١مسألة 

  العلة الواقفة صحيحة 
  وقال أصحاب أيب حنيفة هي باطلة وهو قول بعض أصحابنا 
  لنا هو أن القياس أمارة شرعية فجاز أن تكون خاصة وعامة 

  دليله النص 
  وألن كل علة جاز أن تكون متعدية جاز أن تكون واقفة كما لو نص عليها صاحب الشرع 

وألن العلل العقلية آكد من العلل الشرعية بدليل أن العلل العقلية يعترب فيها الطرد والعكس وال تعترب يف الشرعية 
  فإذا جاز أن تكون العقلية واقفة فالشرعية بذلك أوىل 

  بأن الواقفة ال تفيد شيئا ألن حكمها ثابت بالنص وما ال فائدة فيه مل يكن النتزاعه معىن  واحتجوا
  قلنا يبطل بالواقفة إذا نص عليها فإهنا ال تفيد شيئا ومع ذلك فإهنا تصح 

   وعلى أهنا وإن مل تفد يف فرع يلحق بأصل أفادت بيان علة األصل ووجه احلكمة واملعىن الذي تتعلق به املصلحة
  وأيضا رمبا حدث فرع يوجد فيه ذلك املعىن فيلحق به 

وألنه إذا عرف أن العلة واقفة على األصل منع من قياس غريه عليه كما إذا عرف أهنا متعدية استفيد به قياس غريه 
  وهذه فائدة صحيحة 

  ١٢مسألة 

  جيوز أن جيعل االسم علة للحكم 
  ومن أصحابنا من قال ال جيوز 

  وز أن جيعل االسم املشتق علة وال جيوز أن جيعل االسم اللقب علة ومنهم من قال جي
  لنا هو أنه إن ما جاز أن يعلق احلكم عليه نطقا جاز أن يستنبط ويعلق احلكم عليه كالصفات واملعاين 

وألن باالستنباط يتوصل إىل معرفة قصد صاحب الشريعة وإذا جاز أن ينص صاحب الشريعة على تعليق احلكم 
  جاز أن يستنبط ذلك بالدليل ويعلق عليه احلكم  باالسم

  واحتجوا بأن االسم ال حيتاج إىل االستنباط فال جيوز أن جيعل علة احلكم 

واجلواب أن هذا خطأ ألن تعليق احلكم على االسم وجعلة علة للحكم يفتقر إىل االستنباط كما تفتقر سائر 
  الصفات فسقط ما قالوه 



  ا يتعلق باملعاين واألمساء ليست مبعان ورمبا قالوا إن احلكم إمن
  واجلواب أن هذه دعوى ال برهان عليها 

  قالوا وألن العلل ال تكون إال حقيقة واألمساء تدخلها احلقيقة واجملاز فال جيوز أن جتعل علة 
از فسقط ما قلنا هذا يبطل به إذا نص عليه صاحب الشرع فإنه جيعل علة ويعلق احلكم عليه وإن دخله احلقيقة واجمل

  قالوه 

  ١٣مسألة 

  جيوز أن جيعل نفي صفة علة احلكم 
  ومن أصحابنا من قال ال جيوز وحكى ذلك عن القاضي أيب حامد رمحه اهللا 

  لنا هو أن ما جاز أن ينص عليه يف التعليل جاز أن يستنبط بالدليل ويعلق احلكم عليه كاإلثبات 
  ة نفيا جاز أن تكون العلة مرة إثباتا ومرة نفيا وألنه إذا جاز أن يكون احلكم مرة إثباتا ومر

واحتجوا بأن الذي يوجب احلكم وجود معىن فأما إذا عدم املعىن فال جيوز أن يوجب احلكم والنفي عدم معىن فال 
  جيوز أن يوجب احلكم 

  واجلواب هو أن هذا جمرد الدعوى فال يقبل من غري دليل 
  ا األصل والفرع واالشتراك يف النفي ال يصح قالوا وألن من شرط العلة أن يشترك فيه

  قلنا ال نسلم فإن االشتراك يصح يف النفي كما يصح يف اإلثبات على أن النفي يتضمن اإلثبات واالشتراك فيه فصح 

  ١٤مسألة 

  ال يصح رد الفرع إال األصل إىل بعلة مقتضية للحكم أو شبه يدل عليه 
  ع إىل األصل بضرب من الشبه وقال بعض أصحاب أيب حنيفة يصح رد الفر

  لنا هو أنه إثبات حكم من جهة القياس فاعترب فيه معىن خمصوصا كالقياس يف العقليات 
وألنه لو جاز رد الفرع إىل األصل من غري علة خمصوصة ملا احتيج إىل النظر والفكر ولو كان كذلك الشترك 

  نه ال بد من شبه خمصوص للحكم به يعلق العلماء والعامة يف القياس وهذا ال يقوله أحد فدل على أ
وألنه لو جاز رد الفرع إىل األصل مبجرد الشبه مل يكن محل الفرع على بعض األصول بأوىل من محله على البعض 

  ألنه ما من فرع تردد بني أصلني إال وفيه شبه من كل واحد من األصلني 

عنهم من القياس أكثر من جمرد الشبه فدل على أن هذا  واحتجوا بأن الصحابة رضي اهللا عنهم مل يعتربوا فيما نقل
  القدر يكفي 

واجلواب أن هذا غري مسلم بل اعتربوا املعاين والعلل أال ترى أن عمر رضي اهللا عنه قال أليب بكر عليهما السالم 
  رضيك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لديننا أفال نرضاك لدنيانا 

شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فأرى أن حيد حد املفتري فدل على وقال علي يف شارب اخلمر إذا 
  أهنم اعتربوا املعىن املقتضي للحكم والشبه املؤثر فيه 



  ١٥مسألة 

  الطرد واجلريان شرط يف صحة العلة وليس بدليل على صحتها 
  ومن أصحابنا من قال طردها وجرياهنا يدل على صحتها وهو قول أيب بكر الصرييف 

  وقال بعض أصحابنا إذا مل يردها نص وال أصل دل على صحتها 
لنا هو أن العلة هو املعىن املقتضى للحكم يف الشرع مأخوذ من قوهلم يف املرض إنه علة ألهنا تقتضي تغري حال 

ذلك املريض وال نعلم كوهنا مقتضية للحكم مبجرد الطرد ألنه قد يطرد مع احلكم وجيري معه ما ليس بعلة فلم يكن 
  دليال على كونه علة 

  وألن الطرد فعل القائس ألنه يزعم أنه يطرد ذلك حيث وجد وال يتناقض وفعله ال يدل على أحكام الشرع 
  وألن اجلريان فرع العلة وموجبها فال جيوز أن جيعل دليال على صحتها ألن الدليل جيب أن يتقدم املدلول عليه 

يان يف الفروع إمنا ثبت بالعلة إذا صح أهنا علة يف األصل وهلذا إذا قيل له ويعرب عن هذا بعبارة أخرى وهو أن اجلر
مل جعلت ذلك علة يف هذا الفرع قال ألنه تعلق احلكم هبا يف األصل فثبت كوهنا علة يف الفرع بثبوته يف األصل 

يل على صحتها يف وإذا كان كذلك مل جيزه أن جيعل الدليل على صحتها يف األصل ثبوهتا يف الفرع فيكون الدل
الفرع ثبوهتا يف األصل والدليل على صحتها يف األصل ثبوهتا يف الفرع والدليل على صحتها يف األصل ثبوهتا يف 
الفرع كما أن شهادة الشاهدين ملا ثبتت بتزكية املزكني مل جيز إذا جهل احلاكم حال املزكني أن يثبت عدالتهما 

  ن باملزكني وعدالة املزكني بالشاهدين فكذلك هاهنا بتزكية الشاهدين ويثبت عدالة الشاهدي
وألن الطرد زيادة يف الدعوى ألنه ادعى العلة يف األصل فلما طولب بصحتها دل عليها بأهنا علة يف األصل وحيث 

  وجدت فلم ترد إال دعوى على دعوى 

علة مطردة إال وميكن مقابلته  وألنه لو كان الطرد دليال على صحة العلة لتكافأت األدلة ألنه ما من أحد يذكر
  مبثلها فال يكون ما ذكروه أوىل مما قابله به اخلصم 

وألن أدىن أحوال الدليل أن يوجب الظن وقد رأينا الطرد يف علل ال يغلب على الظن تعلق احلكم هبا واتباعه هلا 
  سمك فأشبه الدهن واملرقة كقول من قال يف إزالة النجاسة إنه مائع ال تبىن عليه القناطر وال يصاد فيه ال

وكقول من قال من أصحاب أيب حنيفة يف مس الذكر إنه طويل مشقوق فاشبه البوق أو معلق منكوس فأشبه 
  الدبوس وغري ذلك مما ال حيسن االشتغال بذكره فدل على أن الطرد ليس بدليل على الصحة 

ه اختالفا كثريا فدل على أن ما ليس فيه اختالف واحتج املخالف بقوله تعاىل ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا في
  فهو من عند اهللا والعلة إذا اطردت فهي متفقة ال اختالف فيها فوجب أن تكون من عند اهللا 

قلنا إن اآلية تدل على أن ما فيه اختالف فليس من عند اهللا وحنن نقول به فإن االختالف يف العلل هو الناقض 
  د اهللا وليس فيه أن ما ليس فيه اختالف فهو من عند اهللا فال حجة فيها وذلك يدل على أنه ليس من عن

  قالوا عدم الطرد يدل على فسادها وهو النقض فوجب أن يكون وجود الطرد يدل على صحتها 
قلنا عدمه إمنا يدل على فساد العلة ألن وجوده شرط يف صحتها وهذا ال يدل على أن وجوده يدل على الصحة أال 

طهارة ملا كانت شرطا يف صحة الصالة دل عدمها على فساد الصالة مث ال يدل وجودها على صحة ترى أن ال



  الصالة حىت ينضم إليها غريها فكذلك هاهنا 
  وألن الشيء جيوز أن يثبت مبعىن وال يثبت ضده بعدم ذلك املعىن 

ن يثبت فساد العلة لعدم الطرد وال أال ترى أن احلكم تثبت صحته باإلمجاع مث ال يثبت فساده بعدمه فكذلك جيوز أ
  تثبت صحتها لوجوده 

قالوا وألن الطرد واجلريان هو االستمرار على األصول من غري أن يرده أصل وهذا شهادة من األصول هلا بالصحة 
  فوجب أن يدل على صحتها 

  قلنا هبذا القدر ال يعلم كونه علة ألنه قد جيري ويستمر مع احلكم ما ليس بعلة 
رى أن العلم يكون املتحرك متحركا جيري مع التحرك ويستمر معه مث ال يدل على أن ذلك علة يف كونه أال ت

  متحركا 
قالوا وألهنا إذا اطردت فقد عدم ما يفسدها وإذا علم ما يوجب فسادها وجب أن حيكم بصحتها ألنه ليس بني 

  الصحيح والفاسد قسم آخر 
دم ما يصححها أحد ما يفسدها مث نقلب عليهم ذلك فنقول إذا مل يدل على قلنا ال نسلم أنه عدم ما يفسدها فإن ع

صحتها فقد عدم ما يوجب صحتها وإذا عدم ما يوجب صحتها دل على فسادها ألنه ليس بني الصحيح وبني 
  الفاسد قسم 

ة نبوته فيقال وعلى أنه لو كان هذا دليال على صحة العلة لوجب إذا ادعى رجل النبوة من غري دليل أن حيكم بصح
أنه عدم ما يفسد دعواه فوجب أن حيكم بصحتها ألنه ليس بني الصحيح وبني الفاسد قسم آخر وملا بطل هذا 

  باإلمجاع بطل ما قالوه أيضا 

  ١٦مسألة 

  إذا أثرت العلة يف موضع من األصول دل على صحتها وإن مل يكن ذلك أصل العلة 

  صل ومن أصحابنا من قال يعترب تأثريها يف األ
  لنا هو أن العلة هي املعىن املقتضي للحكم ففي أي موضع من األصول أثرت علم أهنا مقتضية للحكم 

وألنه إذا علم تأثريها يف موضع من األصول علمنا أهنا مؤثرة يف األصل حيث وجدت ألنه جيوز أن تكون علة يف 
  موضع وال تكون علة يف موضع آخر 

يف األصل مل يكن ذلك علة يف األصل ورد الفرع إىل األصل بغري علة األصل ال  واحتج املخالف بأنه إذا مل تؤثر
  جيوز 

قلنا ال نسلم أهنا إذا مل تؤثر يف األصل مل يكن ذلك علة يف األصل بل إذا أثرت يف موضع من األصول دل على أهنا 
ا مع علة أخرى وهذا ال يدل علة يف األصل ويف كل موضع وجدت ولكن رمبا مل يظهر تأثريها يف األصل الجتماعه

  على أنه ليس بعلة 
أال ترى أن احليض إذا صادف اإلحرام أو الردة أو العدة ومل يظهر تأثريه يف إثبات التحرمي ال يدل على أنه ليس 

  بعلة 
قالوا وألنه إذا ذكر وصفني مل يؤثر أحدمها يف األصل صار ذلك حشوا يف األصل وزيادة يف علته فيجب إسقاطه 



  ا سقط انتقضت العلة وإذ
قلنا إذا أثر يف موضع من األصول ودل الدليل على تأثريه بان بأنه ليس حبشو يف األصل وحيث وجد فال جيب 

إسقاطه من العلة يدلك عليه أن احليض ملا ثبت تأثريه يف حترمي الوطء كان علة يف حترميه حيث وجد فال جيب أن 
ا ثبت الوصف يف احلكم وجب أن يكون مؤثرا حيث وجد وإن مل يظهر ذلك يف بعض املواضع كذلك هاهنا إذ

  يظهر األصل 

  ١٧مسألة 

  ال جيوز ختصيص العلة املستنبطة وختصيصها نقض هلا 
  وقال أصحاب أيب حنيفة وبعض أصحاب مالك جيوز وختصيصها ليس بنقض هلا وهو قول أكثر املتكلمني 

فيه اختالفا كثريا فجعل وجود االختالف دليال على أنه ليس من  لنا قوله تعاىل ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا
  عند اهللا وإذا وجدت العلة من غري حكم فقد وجد االختالف فدل على أنه ليس من عند اهللا 

  وألنه علة مستنبطة فكان ختصيصها نقضا هلا كالعلل العقليات 
موجبة للحكم وعلل الشرع غري موجبة للحكم  فإن قيل العلل العقلية توجب احلكم بنفسها فلم جيز وجودها غري

بنفسها أال ترى أهنا موجودة قبل الشرع غري موجبة للحكم وإمنا صارت بالشرع علال فجاز أن توجب يف موضع 
  دون موضع 

قلنا هي وإن صارت علال بالشرع إال أهنا قد صارت علال مبنزلة العقلية يف إجياب احلكم بوجودها فوجب أن تكون 
  ا يف ان ختصيصها يوجب فسادها مبنزلته

وألنه لو جاز وجود العلة من غري حكم لكان تعلق احلكم يف العلة يف األصل ال يوجب تعلقه هبا يف الفرع إال بدليل 
مستأنف يدل على تعلقه هبا ألنه ما من فرع نريد أن نثبت فيه حكم العلة إال وجيوز أن يكون خمصوصا وإذا افتقر 

  ن أن يكون علة ذلك إىل دليل خرج ع
وألن وجود التخصيص يف العلة يدل على أن املستدل ملا مل يذكر الداللة على الصفة تعلق احلكم هبا يف الشرع ومىت 

  مل يذكر الداللة على الوجه الذي علق احلكم 

  عليه يف الشرع مل جيب العمل به ألنه مل يذكر دليل احلكم فال جيوز أن يثبت املدلول 
صيص العلة يؤدي إىل تكافؤ األدلة وأن يتعلق بالعلة الواحدة حكمان متضادان وذلك أنه إذا وألن القول بتخ

وجدت العلة يف أصلني واقتضت التحليل يف أحدمها دون اآلخر مل ينفصل من علق عليها التحليل يف الفرع اعتبارا 
يتكافأ الدليالن ويستوي القوالن وهذا بأحد األصلني ممن علق عليها التحرمي يف ذلك الفرع اعتبارا باألصل اآلخر ف

  ال جيوز 
  واحتج املخالف بأن هذه أمارة شرعية فجاز ختصيصها كالعموم 

قلنا العموم ال تسقط داللته بالتخصيص ألنه إمنا كان دليال ألنه قول صاحب الشرع فإذا خص بعضه بقي الباقي 
ا تعرف من جهة املستدل فإذا وجدت مع عدم على ظاهره وليس كذلك العلة فإن ختصيصها يسقط داللتها ألهن

  احلكم علمنا أنه مل يستوف األمارة اليت يتعلق احلكم هبا يف الشرع فسقط االحتجاج هبا 
وألن صاحب الشرع ال يطلق اللفظ العام إال وقد دل على ما يوجب التخصيص والبيان فأمكن التعلق بظاهره 



وقد أخل مبا يقف ثبوت احلكم عليه ولعل ذلك مينع دخول الفرع  وليس كذلك اجملتهد فإنه قد يطلق لفظ العلة
  فيما أطلق من العلة فلم يصح التعلق به 

  قالوا وألنه علة شرعية فجاز ختصيصها كالعلة املنصوص عليها 
قلنا من أصحابنا من قال ال جيوز ختصيص العلة املنصوص عليها ومىت وجدناها مع عدم احلكم علمنا أنه بعض العلة 
غري أن إطالقها جيوز ألن صاحب الشرع قد ثبتت حكمته أنه ال يتناقض بإطالقه فإذا أطلق وصفا علمنا أنه أراد ما 

يقتضي التخصيص واملعلل مىت مل تثبت حكمته وجيوز أن يتناقض فإذا أطلق وصفا ودخله التخصيص علمنا أنه مل 
  يستوف داللة احلكم 

نصوصة وفرق بينها وبني العلل املستنبطة مبا ذكرناه يف العموم فال حاجة إىل ومن أصحابنا من أجاز ختصيص العلل امل
  إعادته 

قالوا العلل الشرعية غري موجبة للحكم بأنفسها وإمنا صارت أمارات على األحكام جبعل جاعل وقصد قاصد فجاز 
  وقت  أن جيعلها أمارة للحكم يف عني دون عني كما جاز أن جيعلها أمارة للحكم يف وقت دون

قلنا هذا هو احلجة عليكم وذلك أنه إذا صارت أمارة بقصد قاصد مل جيز التعلق هبا إال على الوجه الذي جعله أمارة 
  ومىت أخل ببعض األوصاف مل يأت مبا جعله أمارة عن احلكم فيجب أن ال يصح 

يكون موضع اخلالف  وعلى أنه إذا تعلق احلكم بالعلل بقصد القاصد وهو خيص مرة ويعم أخرى مل يأمن أن
  خمصوصا من العلة فال جيوز أن يتعلق احلكم هبا على اإلطالق 

  قالوا إذا جاز أن يصل باملعىن ما مينع البعض جاز أيضا أن يؤخره عنه كبيان املدة اليت تتعلق هبا العبادة 
الوصف املضموم إىل الوصف قلنا بيان املدة إمنا يراد إلسقاط احلكم فال حاجة إىل بيانه عند اإلجياب وليس كذلك 

  ألن كل واحد منهما شرط إلجياب احلكم فال جيوز تأخري أحدمها عن اآلخر 
  قالوا ملا جاز تأخري احلكم من غري علة جاز وجود العلة أيضا من غري حكم 

هاهنا أحدمها أال ترى أن العلل العقلية ملا مل جيز وجود العلة من غري حكم مل جيز وجود احلكم من غري علة وملا جاز 
  وجب أن جيوز اآلخر 

قلنا وجود احلكم من غري علة ال مينع كون العلة علة يف املوضع الذي جعله علة ووجود العلة من غري حكم مينع أن 
يكون ما ذكره علة حىت يضاف إليه وصف آخر ألن وجود احلكم من غري علة يدل على أن للحكم علة أخرى 

رى ألن العلة ختلف العلة يف إثبات احلكم ووجودها من غري احلكم يدل على أنه وثبوت علة ال مينع ثبوت علة أخ
  ذكر بعض العلة وبعض العلة ال خيلف مجيعها يف إثبات احلكم فافترقا 

  ١٨مسألة 

  التسوية بني األصل والفرع يف مسألة النقض ال يدفع النقض 
  وقال بعض أصحاب أيب حنيفة يدفع النقض 

  إن كان قد صرح باحلكم مل يدفع النقض وإن كان جعل حكم العلة التشبيه دفعت من النقض ومن أصحابنا من قال 
  لنا هو أن النقض وجود العلة وال حكم وهذا العىن يوجد وإن استوى الفرع واألصل فيه فوجب أن تنتقض العلة 

  الفرع كاملمانعة وعدم التأثري وألن ما أفسد العلة إذا مل يستو فيه األصل والفرع أفسدها وإن استويا فيه األصل و



  وألن التسوية بني األصل والفرع زيادة نقض على نقض وهذا يقتضي تأكيد الفساد 
واحتج أصحاب أيب حنيفة إن من أصلنا أن ختصيص العلة جائز وأن وجود العلة وال حكم ال يفسدها إال يف القدر 

  لى األصل يف جواز التخصيص الذي التزمنا فيه االحتراز وما مل نلتزمه جيب أن يبقى ع

  قلنا أما هذا األصل فقد دللنا على بطالنه فال وجه إلعادته 
وعلى أنكم قد تركتم هذه الطريقة ودخلتم معنا يف اعتبار الطرد واالحتراز من النقض وهلذا احترزمت من كثري من 

  النقوض فال جيوز الرجوع إىل التخصيص بعد القول بالطرد واجلريان 
ن قصد املعلل هو التسوية بني الفرع واألصل وإجراء أحدمها جمرى اآلخر وقد سوى بني الفرع واألصل قالوا وأل

  فيما التزم فال يلزمه شيء 
قلنا الذي نقصد إجياب احلكم بوجود العلة دون التسوية بني األصل والفرع وقد وجدت العلة ومل يوجد احلكم 

  فبطل ما قالوه 
  ة بني األصل والفرع افتقر إىل أصل آخر يستوي فيه حكم املوضعني وألنه إذا كان قصده التسوي

واحتج القائل اآلخر بأن النقض وجود العلة وال حكم وإذا كان حكم العلة الشبه باألصل فقد وجدت العلة مع 
  احلكم يف مسألة النقض فإن الفرع قد شاهبه األصل يف ذلك ومل توجد حقيقة النقض 

تشبيه الفرع باألصل فقد صار األصل عن متام احلكم ونقيض العلة من غري أصل وهذا ال قلنا إن كان حكم العلة 
  جيوز 

  ١٩مسألة 

  ال جيوز للمستدل أن ينقض علة السائل بأصل نفسه 
  ومن أصحابنا من أجاز ذلك وهو قول اجلرجاين من أصحاب أيب حنيفة 

  لعلة فال جيوز نقض احلجة بالدعوى لنا هو أن العلة حجة على املستدل يف املوضع الذي ينقض به ا
  وألنه لو جاز نقض العلة مبذهبه جلاز أن ينقضها مبوضع اخلالف وملا مل جيز هذا مل جيز ذلك 

وألن قوله إن هذه العلة تنتقض بأصلي معناه إين ال أقول هبذه العلة يف هذا املوضع ويف موضع آخر وهذا ال يسقط 
  ل أنا ال أقول هبذا اخلرب يف هذا املوضع وال يف موضع آخر الدليل كما لو استدل عليه خبرب فقا

واحتج املخالف بأنه لو جاز للمسؤول يف االبتداء أن يبين على أصله فيقول إن سلمت هذا األصل ثبتت علته وإال 
  دللت عليه جاز أن ينقض على أصله فيقول إن سلمت هذا انتقضت به العلة وإن مل تسلم دللت عليه 

بتداء جيوز ذلك ألنه ال يلزم الكالم يف موضع بعينه وليس كذلك هاهنا ألنه قد التزم الكالم يف موضع قلنا يف اال
  بعينه وتعني عليه نصرته فال جيوز أن ينتقل عنه إىل غريه يدلك عليه أن يف االبتداء جيوز له أن يستدل مبا شاء 

  خر مل جيز فدل على الفرق بينهما ولو استدل بشيء بعينه مث أراد أن ينتقل بعد ذلك إىل دليل آ
  قالوا وألنه ملا جاز أن ينقض على أصل السائل وحده جاز أن ينقض على أصل املسؤول وحده 

قلنا إذا نقض على أصل السائل بأن فساد الدليل على أصله فال جيوز أن حيتج مبا يعتقد فساده وهاهنا مل ينب فساد 
يه أن السائل لو عارضه خبرب ال يقول به مل تصح معارضته ولو عارضه خبرب الدليل على أصله فلزم العمل به يدلك عل

  ال يقول به املسؤول مل مينع ذلك معارضته فافترقا 



  ٢٠مسألة 

  ال جيوز للسائل أن يعارض املسؤول بعلة منتقضة على أصله 
  ومن أصحابنا من قال جيوز ذلك 

طالهنا ومن اعتقد بطالن دليل مل جيز أن يطالب اخلصم بالعمل به لنا هو أنه إذا انتقضت العلة على قوله فقد اعتقد ب
  كاملسؤول إذا ذكر علة منتقضة على أصله 

  واحتج املخالف بأنه ملا جاز أن تنتقض علته مبا ال يقول به جاز أن يعارضه مبا ال يقول به 
على أصل من احتج به وليس كذلك قلنا الناقض غري حمتج بالنقض وال يثبت احلكم من جهته وإمنا يبني فساد دليل 

  هاهنا فإنه حيتج بالقياس فيثبت احلكم من جهته فال جيوز أن يثبت من جهة يعتقد بطالنه 
  قالوا السائل ال مذهب له وإمنا هو مسترشد فال يعترب فساده عنده 

علم فساد هذا الدليل قلنا هذا هو احلجة عليكم فإنه إذا كان مسترشدا جيب أن ال يسأل إال عما أشبه عليه وهو ي
  فال جيوز أن يلتزمه 

  وألنه قد جاوز رتبة املسترشد باالستدالل واملعارضة وحصل يف رتبة املستدل فال جيوز أن يستدل مبا يعتقد فساده 

  ٢١مسألة 

  القلب معارضة صحيحة 
  ومن أصحابنا من قال ال يصح 

  صار كما لو عارضه من أصل آخر لنا هو أن املستدل ال ميكنه اجلمع بني حكمته وحكم القلب ف
وألنه إذا جاز أن يستدل بلفظ عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مث يشاركه السائل يف االحتجاج به جاز أن يستدل 

  بعلة مث يشاركه السائل يف االستدالل هبا 
املسؤول ألنه واحتج املخالف بأن القلب ال ميكن إال بفرض مسألة على املستدل وليس للسائل فرض مسألة على 

  تابع له 
  قلنا هذا يبطل باملشاركة يف اخلرب فإنه جيوز وإن مل ميكن ذلك إال بفرض مسألة على املستدل 

  قال وألن هذا وإن كان يف حكم آخر إال أنه يف معىن احلكم الذي فرض فيه 

  ه الداللة أال ترى أنه ال ميكن اجلمع بينه وبني حكمه كما ال ميكن اجلمع بينه وبني ضد
  وألن أوصاف علة املستدل ال تصلح حلكم القلب وال تؤثر فيه فيجب أن ال يصح القلب 

قلنا إمنا يصح القلب إذا كان صالح الوصف ألحد احلكمني كصالحه اآلخر وتأثريه يف أحدمها كتأثريه يف اآلخر 
  وأما إذا مل يصلح الوصف حلكم القالب ومل يؤثر فيه حكمنا ببطالنه 

  ٢٢مسألة 

التسوية صحيح وذلك مثل أن يقول املخالف يف مسألة النية يف الوضوء إهنا طهارة مبائع فلم تفتقر إىل النية قلب 
كإزالة النجاسة فيقول الشافعي رضي اهللا عنه أقلب علته فأقول طهارة مبائع فاستوى حكمها وحكم اجلامد يف النية 



  كإزالة النجاسة 
  ومن أصحابنا من قال ال يصح 

املستدل بالعلة منهما الميكنه اجلمع بني حكمه وحكم القالب كما لو كان مصرحا به ويدل عليه هو أن  لنا هو أن
األصل والفرع يف احلكم املعلق على العلة سواء وهو التسوية وإمنا خيتلفان يف التفصيل ومىت اتفق األصل والفرع يف 

صرح باحلكم لصح القياس وإن كان حكم األصل  حكم العلة صح اجلمع وإن اختلفا يف التفصيل يدل عليه أنه لو
  خمالفا حلكم الفرع يف التفصيل فكذلك هاهنا 

  واحتج املخالف بأن حكم الفرع يف مثل هذا خمالف حلكم األصل 

أال ترى أن فيما ذكرنا من املثال نريد التسوية بني اجلامد واملائع يف األصل يف إسقاط النية ويف الفرع يف إجياهبا ومن 
  القياس أن يتعدى حكم األصل إىل الفرع  حكم

قلنا إن حكم األصل هو التسوية وقد تعدى ذلك إىل الفرع وإمنا خيتلفان يف كيفية التسوية وكيفية التسوية حكم 
  غري التسوية 

مث  يدلك عليه هو أنه جيوز أن يرد الشرع بوجوب التسوية ين اجلامد واملائع يف باب النية فينقطع فيه حكم االجتهاد
يبقى النظر واالجتهاد يف كيفية التسوية بني اإلجياب واإلسقاط وإذا ثبت أن كيفية التسوية غري التسوية مل يلزم 

  استواء األصل والفرع فيهما 
قالوا وألن القصد من هذا القلب معارضة املستدل ومساواته يف الدليل وقلب التسوية ال يساوي عليه املستدل ألن 

به وحكم القالب مبهم حيتاج إىل البيان واملصرح أبدا يقدم على املبهم كما فعلنا يف ألفاظ حكم املستدل مصرح 
  صاحب الشرع 

قلنا التصريح إمنا يعترب يف حكم املطلوب بالداللة ال يف حكم آخر وهاهنا الداللة هو التسوية وقد صرح هبا يف حكم 
  العلة كما صرح املعلل حبكمه 
على املبهم إذا احتمل املبهم األمرين واملصرح به أمر واحد فيقضى مبا ال حيتمل على ما  وعلى أن املصرح إمنا يقدم

حيتمل كما ذكروه يف ألفاظ صاحب الشرع وأما يف مسألتنا فإن قلب التسوية ال حيتمل إال إبطال مذهب املعلل كما 
  ية كاللفظني الصرحيني إذا تعارضا ال حيتمل حكم املعلل إال إبطال مذهب القالب فلم يكن ألحدمها على اآلخر مز

  ٢٣مسألة 

جعل املعلول علة والعلة معلوال ال مينع من صحة العلة وذلك مثل أن يقول الشافعي رضي اهللا عنه يف ظهار الذمي 
من صح طالقه صح ظهاره كاملسلم فيقول احلنفي املسلم مل يصح ظهاره ألنه يصح طالقه بل صح طالقه ألنه يصح 

  ظهاره 
  صحاب أيب حنيفة مينع هذا صحة العلة وهو مذهب القاضي أيب بكر وقال أ

لنا أن علل الشرع أمارات على األحكام جبعل جاعل ونصب ناصب وهو صاحب الشرع وإذا كان كذلك مل مينع 
أن جيعل صاحب الشرع كل واحد من احلكمني أمارة للحكم اآلخر فيقول مىت رأيتم من صح منه الطالق فاحكموا 

الظهار وإذا رأيتم من صح ظهاره فاحكموا له بصحة طالقه فأيهما رأينا صحيحا استدللنا به على صحة  له بصحة
اآلخر ويدل عليه هو أن الشرع قد ورد مبثل هذا أال ترى أن النيب عليه السالم أمر من أعطى أحد ولديه شيئا أن 



خر فأيهما بدأ بعطيته اقتضى ذلك عطية اآلخر يعطي اآلخر مثله فجعل عطية كل واحد منهما داللة وأمارة لعطية اآل
فكذلك هاهنا جيوز أن جيعل صحة كل واحد من احلكمني دليال على صحة اآلخر فأيهما رأيناه صحيحا دلنا على 

  صحة اآلخر 
  واحتج املخالف بأنه إذا جعل كل واحد منهما علة لآلخر وقف ثبوت كل 

نهما كما لو قال ال يدخل زيد الدار حىت يدخل عمرو وال يدخل واحد منهما على ثبوت اآلخر فال يثبت واحد م
  عمرو حىت يدخل زيد فال ميكن دخول واحد منهما كذلك هاهنا 

قلن إمنا يقف ثبوت كل واحد منهما على ثبوت اآلخر يف العقليات ألن احلكم الواحد منهما ال جيوز أن يثبت بأكثر 
لآلخر وقف كل واحد منهما على اآلخر فاستحال ثبوهتما وأما يف من علة واحدة فإذا جعل كل واحد منهما علة 

أحكام الشرع فإنه جيوز أن يثبت احلكم الواحد منهما بعلل فإذا جعل كل واحد منهما علة لآلخر مل يقف ثبوت 
كل واحد منهما على ثبوت اآلخر جلواز أن يثبت أحدمها بطريق مستدل به على احلكم اآلخر وخيالف هذا ما 

ه من الدخول فإن هناك منع أن يكون لكل واحد منهما طريق غري دخول اآلخر فوقف أحدمها على اآلخر ذكرو
ويف مسألتنا جيوز أن يكون لكل واحد من احلكمني أمارة غري اآلخر يثبت هبا مث يستدل به على ثبوت احلكم اآلخر 

زيد مث دخل أحدمها بسبب من  فوزانه أن نقول إن دخل زيد الدار فليدخل عمرو وإن دخل عمرو فليدخل
  األسباب فيصري داللة على دخول اآلخر فكذلك هاهنا 

  قالوا إذا جعلتم كل واحد منهما علة لآلخر جعلتم املوجب موجبا وذلك ال جيوز 
قلنا إمنا ال جيوز إذا جعلنا كل واحد منهما علة موجبة لآلخر فيصري كل واحد منهما موجبا وحنن ال نفعل ذلك 

علنا صحة كل واحد من احلكمني أمارة وداللة على صحة اآلخر ويف الدالئل جيوز أن جيعل كل واحد من وإمنا ج
  األمرين دليال على اآلخر إذا كان طريق ثبوهتما واحدا 

أال ترى أنه إذا كان للرجل ولدان جاز أن يستدل بإرث كل واحد منهما على إرث اآلخر فيكون كل واحد منهما 
حني كان طريقهما يف االستحقاق واحدا فكذلك إذا عرف من عادة اإلنسان أنه إذا وهب ألحد  دليال على اآلخر

بنيه شيئا وهب لآلخر مثل ذلك جاز أن يستدل بعطية كل واحد منهما على عطية اآلخر فكذلك هاهنا ملا كان 
  آلخر ثبوت طريق الطالق والظهار النكاح جاز أن جيعل صحة كل واحد منهما دليال على صحة ا

  ٢٤مسألة 

إذا تعارضت يف األصل علتان إحدامها تقتضي محل الفرع عليه واألخرى ال تقتضي محل الفرع عليه جاز القول هبما 
  إذا مل يتنافيا 

  ومن أصحابنا من قال ال جيوز 
ة لنا هو أن العلل أمارات وعالمات وأدلة فجاز أن يتفق إثبات عام وخاص على إثبات حكم واحد يف عني واحد

  كالكتاب والسنة 
  وألن الطري اليت تدل على صحة العلة من النص واإلمجاع والتأثري قد وجد يف العلتني مجيعا فدل على صحتهما 
وألنه إن كانت العلة هي املعىن اليت تعلق هبا الصالح يف احلكم كما قال بعض الناس فيجوز أن يتعلق العلة بكل 

  واحد من العلتني وإن كانت أمارة على 



  احلكم كما قال آخرون فيجوز أيضا أن جتتمع أمارات يف إثبات احلكم فوجب أن جيوز القول بالعلتني 
واحتج املخالف بأهنما يتنافيان يف املعىن ألن إحدامها تقتضي محل الفرع على األصل واألخرى متنع من ذلك فصارتا 

  كالعلتني املتنافيتني يف احلكم 
  ا قلنا ال نسلم أن بينهما تنافي

وقوهلم إن إحدامها متنع محل الفرع على األصل غري حصحي ألن كل واحد منهما مينع محل الفرع على األصل وإمنا 
  ال يتعدى إحدامها فأما أن يكون هناك علة أخرى تقتضي محل الفرع على األصل فال جيوز 

لعلتني يف الفرع أوجبت ضد حكم قالوا وألن القول هبما يؤدي إىل تنايف احلكم يف العلة ألنك إذا عكست إحدى ا
  املعلل فصار كالعلتني املتنافيتني 

قلنا إن العلل الشرعية إمنا تقتضي وجود احلكم لوجودها وال تقتضي انتفاءه بانتفائها فال يؤدي إىل التنايف يف احلكم 
  يف العلتني 

  ٢٥مسألة 

  ة أوىل إذا تعارضت علتان إحدامها ناقلة واألخرى مبقية على األصل فالناقل
  ومن أصحابنا من قال مها سواء 

لنا هو أن الناقلة تفيد حكما شرعيا واألخرى ال تفيد إال ما كان قبل ذلك فكان ما تفيد حكما شرعيا أوىل ألهنما 
  دليالن تعارضا فقدم الناقل منهما على املبقي كاخلربين 

به قبل ذلك فتعلق احلكم مبعىن خمالف لبقائه حبكم  واحتج املخالف بأن الناقلة تفيد تعلق احلكم مبعىن مل يكن متعلقا
  األصل واستصحاب احلال 

أال ترى أن بقاءه حبكم األصل ال يقع به ختصيص وال ترك دليل ونقله بالتعليل يوجب ختصيص ما عارضه من 
  العموم وتأويل ما عارضه من الظواهر 

ى األصل فإن املبقي منهما يفيد بقاء احلكم بدليل ال قلنا يبطل باخلربين إذا تعارضا وأحدمها ناقل واآلخر مبق عل
  يوجب التخصيص والتأويل مث يقدم الناقل عليه 

  وألن الناقلة ساوهتا يف مجيع ما ذكروه وانفردت بأهنا تفيد حكما شرعيا مل يكن قبل ذلك فوجب أن تقدم 

  ٢٦مسألة 

ليت تقتضي احلظر أوىل يف قول بعض أصحابنا إذا كانت إحدى العلتني تقتضي احلظر واألخرى تقتضي اإلباحة فا
  وهو قول أيب احلسن الكرخي 

  ومن أصحابنا من قال مها سواء 
لنا هو أن التعارض إذا حصل اشتبه احلكم عنده ومىت اشتبه املباح باحملظور غلب احلظر كذكاة اجملوسي واملسلم 

غلب احلظر على اإلباحة كاجلارية املشتركة بني واألخت واألجنبية ويدل عليه هو أن احلظر واإلباحة إذا اجتمعا 
  الرجلني ال حيل لواحد منهما وطؤها كذلك هاهنا 

  وألن احلظر أحوظ ألن يف اإلقدام على احملظور إمثا وليس يف ترك املباح إمث 



  واحتج املخالف بأن حترمي املباح كإباحة احملظور فلم يكن ألحدمها على اآلخر مزية 
  يا فيما ذكروه إال أن للمحظور مزية وهو أنه يأمث بفعله وال يأمث بترك املباح فكان احلظر أوىل قلنا مها وإن استو

  ٢٧مسألة 

  إذا كانت إحدى العلتني توجب احلد واألخرى تسقطه فهما سواء 
  ومن أصحابنا من قال املسقط للحد أوىل 

نه جيوز إثباته خبرب الواحد والقياس مع وجود لنا هو أن الشهبة ال تؤثر يف إثبات احلد يف الشرع والدليل عليه أ
  الشبهة فإذا تعارض فيه علتان وجب أن يكونا سواء كما تقول يف سائر األحكام 

واحتج املخالف بقوله عليه السالم ادرؤوا احلدود بالشبهات وادرؤوا احلد ما استطعتم وألن خيطىء اإلمام يف العفو 
  خري من أن خيطىء يف العقوبة 

  هذا إمنا ورد عند القضاء واالستفتاء وهلذا قال فإن اإلمام ألن خيطىء يف العفو خري من أن خيطىء يف العقوبة  قلنا إن

  قالوا وألنه لو تعارض بينتان يف ذلك سقطتا فكذلك إذا تعارض دليالن 
ى الدليلني قلنا إحدى البيئتني توجب االستيفاء واألخرى توجب اإلسقاط فجعل ذلك شبهة فأسقطتا وهاهنا إحد

دل على أنه شرع واآلخر دل على أنه ليس بشرع والشبهة ال تؤثر يف ذلك فلم يكن ألحدمها على اآلخر مزية 
  بذلك عليه إذ يف االتسيفاء ال تقبل شهادة واحد ويف إثبات احلدود يقبل خرب الواحد والقياس فافترقا 

  ٢٨مسألة 

  تقتضيه فهما سواء إذا كانت إحدى العلتني تقتضي العتق واألخرى ال 
  وقال بعض املتكلمني اليت تقتضي العتق أوىل 

  لنا هو أنه ال مزية للعتق على الرق يف كونه شرعا فكان التعارض بينهما كالتعارض يف غريمها 
واحتج املخالف بأن العتق مبناه على القوة أال ترى أنه يسري إىل غريه وإذا وقع مل يلحقه الفسخ فوجب أن يقدم ما 

  ضي العتق على ما يقتضي الرق يقت
قلنا قوة العتق على الرق يف الوقوع فأما يف كونه شرعا يف إثبات حكم الشرع فالعتق والرق واحد فال يقدم أحدمها 

  على اآلخر 

  ٢٩مسألة 

  إذا كانت إحدى العلتني أكثر فروعا من األخرى كانت أكثرمها فروعا أوىل 
  أصحاب أيب حنيفة  ومن أصحابنا من قال مها سواء وهو قول

  لنا هو أن أكثرمها فروعا تفيد من األحكام ماال تفيد األخرى فكانت أوىل 
  وألن كثرة الفروع جتري جمرى شهادة األصول فيجب أن تكون أوىل 

واحتج املخالف بأنه لو تعارض لفظان يدخل يف أحدمها من املسميات أكثر مما يدخل يف اآلخر مل يقع بذلك ترجيح 



  علتان فكذلك ال
  قلنا لو كانتا كاللفظني لوجب أن يكون ما قل فروعه أوىل كما كان األخص من اللفظني أوىل من األعم منهما 

  وألن اللفظ اخلاص والعام إذا تعارضا أمكن بناء أحدمها على اآلخر وال ميكن ذلك يف العلتني فقدم أكثرمها فائدة 

  ٣٠مسألة 

  األخرى فالقليلة األوصاف أوىل  إذا كانت إحدى العلتني أقل أوصافا من
  ومن أصحابنا من قال مها سواء 

  لنا هو ما قلت أوصافها أجرى على األصول وأسلم من الفساد فكانت أوىل 
  وألن ما قلت أوصافها تشابه العقليات فكانت أوىل 

  التعارض  واحتج املخالف بأن ذات األوصاف وذات الوصف الواحد سواء يف إثبات احلكم فكانتا سواء عند
  قلنا ينكسر باخلرب والقياس فإهنما يتساويان يف إثبات احلكم مث يقدم اخلرب على القياس عند التعارض 

  ٣١مسألة 

  إذا كانت إحدى العلتني منتزعة من أصلني واألخرى من أصل واحد قدمت من أصلني يف قول بعض أصحابنا 
  ومنهم من قال مها سواء 

كثرت شواهد الصحة فيجب أن يكون أوىل كما لو عاضد إحدامها ظاهر ومل يعاضد لنا هو أنه إذا كثرت األصول 
  األخرى 

واحتج املخالف بأنه إذا كانت العلة واحدة فكثرة األصول ال تؤثر أال ترى أن العلة إذا فسدت فسدت يف األصول 
  كلها ومل تنفع كثرة األصول 

  إذا فسدت مل تنفع معاضدة العموم هلا مث تقدم على األخرى  قلنا هذا يبطل به إذا عاضد إحدى العلتني عموم فإهنا

  ٣٢مسألة 

  إذا كانت إحدى العلتني صفة ذاتية واألخرى حكمية فاحلكمية أوىل ومن أصحابنا من قال الذاتية أوىل 
  لنا هو أن املطلوب هو احلكم واحلكم أخص باحلكم من الصفة الذاتية فكانت احلكمية أوىل 

ية قد توجد وال يتعلق هبا احلكم وذلك قبل الشرع وال توجد احلكمية إال واحلكم متعلق هبا وألن الصفة الذات
  فكانت احلكمية أوىل 

واحتج املخالف بأن الصفات معان ال يفتقر وجودها إىل ما تفتقر إليه األحكام يف الشرع فكان تعليق احلكم على 
  الصفات أوىل 

رع إال أهنا إذا ثبتت كانت كالصفات يف الثبوت وال مزية للصفات عليها من قلنا األحكام وإن افتقر ثبوهتا إىل الش
  هذا الوجه وقد بينا ترجيح احلكم على الصفة فوجب أن يكون أوىل 

  قالوا وألن الصفات تشابه العقليات فكانت أقوى 



شرع فكان احلكم قلنا يف العقليات املقصود طلب أحكام العقل والصفات أخص هبا وهاهنا املقصود طلب حكم ال
  أخص به 

  ٣٣مسألة 

  القول باالستحسان باطل وهو ترك القياس ملا يستحسن اإلنسان من غري دليل 
وحكى الشافعي رضي اهللا عنه وبشر املريسي القول عن أيب حنيفة باالستحسان وهو ترك القياس ملا استحسنه 

  اإلنسان من غري دليل 

  وأنكر املتأخرون ذلك من مذهبه 
  احلسن الكرخي االستحسان العدول حبكم املسألة عن حكم نظائرها بدليل خيصها  فقال أبو

  وقال بعضهم هو القول بأقوى الدليلني 
  وقال بعضهم هو ختصيص العلة 

فإن كان املذهب ما حكاه الشافعي وبشر املريسي فدليلنا قوله تعاىل وال تقف ما ليس لك به علم وما يستحسن من 
  به غري دليل ال علم له 

  وألن القياس دليل من أدلة الشرع فال جيوز تركه ملا يستحسنه اإلنسان من غري دليل كالكتاب والسنة 
ولو جاز الرجوع إىل ما يستحسنه اإلنسان من غري دليل لوجب أن يستوي العلماء والعامة يف ذلك ألهنم 

  يستحسنون كما يستحسن العلماء 
ال خمالفة يف معناه فإن ترك أضعف الدليلني ألقوامها واجب وترك القياس  وإن كان األمر على ما فسره أصحابه فإنه

بدليل أقوى منه واجب ولكنهم مل جيروا على هذا الطريق فإهنم تركوا القياس يف مواضع ليس معهم فيها دليل أقوى 
هادات وألفاظها مما تركوه ومسوها مواضع االستحسان فمن ذلك إجياب احلد بشهود الزوايا فإنه ترك اختالف الش

  برأيه من غري دليل وأوجب فيها احلد فدل على بطالن ما قاله املتأخرون 
  واحتجوا بقوله تعاىل اهللا نزل أحسن احلديث 

  وقوله تعاىل اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم 

   قلنا هذا أمر باالتباع ملا أنزل وكالمنا فيما يستحسنه اإلنسان من تلقاء نفسه من غري دليل
  فإن قيل روى عن ابن عباس أنه قال ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن 

قلنا املراد به ما أمجع الناس عليه أال ترى أنه علق ذلك على استحسان مجيع املسلمني وعندما استحسنه أهل اإلمجاع 
  فهو حسن عند اهللا تعاىل فيجب املصري إليه والعمل به 

  مسائل االجتهاد

  ١مسألة 



  ق من قول املختلفني يف أصول الديانات واحد وما عداه باطل احل
  وحكي عن عبد اهللا بن احلسن العنربي أنه قال كل جمتهد مصيب 

  وحكي عن بعضهم أنه قال ذلك فيما جيري جمرى القول يف القدر واإلرجاء واآلثار 

حدة فمن اعتقد فيها خالف ما هي عليه لنا هو أن مسائل األصول عليها أدلة قاطعة على أن األمر فيها على صفة وا
  كان اعتقاده جهال واخلرب عنه كذبا واجلهل والكذب قبيحان فال جيوز أن يكون صوابا 

ويدل عليه هو أن كل قولني ال جيوز ورود الشرع بصحة واحدة منهما مل جيز أن يكون القول هبما صوابا كقول 
  ل النصارى إنه ثالث ثالثة املسلمني إن اهللا تعاىل واحد ال شريك له ويف قو

  واحتج بأنه إذا جاز أن يكون كل جمتهد يف الفروع مصيبا جاز مثله يف األصول 
  قلنا ال نسلم فإن احلق عندنا من قول اجملتهدين يف واحد وما عداه باطل 

لى وإن سلمنا ذلك فالفرق بينهما ظاهر وذلك أن الفروع ليس عليها أدلة قاطعة وليس كذلك هاهنا فإن ع
األصول أدلة قاطعة فلم جيز أن يكون كل جمتهد فيها مصيبا وألن يف الفروع جيوز أن يرد الشرع حبكمني متضادين 
فجاز أن جيعل واحد من اجملتهدين مصيبا خبالف األصول فإنه ال جيوز أن يرد الشرع به حبكمني متضادين فال جيوز 

  أن يكون كل جمتهد فيها مصيبا 

  ٢مسألة 

اجملتهدين يف الفروع واحد وعلى ذلك دليل جيب طلبه وإصابته وما سواه باطل وهو قول أيب إسحاق  احلق من قول
  اإلسفراييين 

  وذهب بعض أصحابنا إىل أن احلق يف واحد ومل يكلف إصابته وإمنا كلفنا االجتهاد يف طلبه 
هب أيب حنيفة غري أهنم اختلفوا وذهب كثري من األشعرية إىل أن كل جمتهد مصيب وهو قول أكثر املعتزلة وهو مذ

  يف ذلك 

فذكر الكرخي أن هناك أشبه مطلوب يف احلقيقة ومل يكلف اجملتهد إصابته وإمنا كلف حكم اجتهاده وذكر أنه 
  مذهب أيب حنيفة وأصحابه 

عن  وقال أبو هاشم ليس هناك أشبه مطلوب أكثر من أن احلكم مبا هو أوىل عنده أن حيكم به وهي إحدى الروايتني
  أيب علي 

لنا قوله عليه السالم إذا اجتهد احلاكم وأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد فدل على أنه يصيب 
  مرة وخيطىء أخرى 

  فإن قيل املراد به إصابة النص واإلمجاع واخلطأ هبما 

لنص واإلمجاع فإن ما فيه قيل اللفظ عام فوجب أن حيمل على عمومه وألن استحقاق األجرين ال خيتص بإصابة ا
  نص وإمجاع وماال نص فيه وال إمجاع يف األجر سواء فدل على أنه عام يف اجلميع 

ويدل عليه إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم روي عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه قال يف الكاللة أقول فيها 
   برأيي فإن يكن صوابا فمن اهللا وإن يكن خطأ فمين وأستغفر اهللا



وروي عن عمر رضي اهللا عنه أنه حكم حبكم فقال له رجل حضره هذا واهللا احلق مث حكم حبكم آخر فقال له 
  الرجل هذا واهللا هو احلق فقال له عمر رضي اهللا عنه إن عمر ال يعلم أنه أصاب احلق لكنه ال يألو جهدا 

إن كان خطأ فمنه وإن كان صوابا فمن اهللا وروي عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال لكاتبه اكتب هذا ما رأى عمر ف
  تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم 

  وروي عن علي رضي اهللا عنه أنه قال يف املرأة اليت أجهضت ذا بطنها إن كانا قد اجتهدا فقد أخطأ 
  وروي أنه قال له عبيدة السلماين رأيك مع اجلماعة أحب إلينا من رأيك وحدك 

اهللا عنه أنه قال يف املفوضة أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن اهللا ورسوله وإن كان  وروي عن ابن مسعود رضي
  خطأ فمين ومن الشيطان واهللا ورسوله منه بريئان 

وروي أن عليا رضي اهللا عنه وابن مسعود وزيدا خطؤوا ابن عباس يف ترك القول بالعول حىت قال ابن عباس من 
اجل عددا مل جيعل يف مال واحد نصفا ونصفا وثلثا قد ذهب النصفان باملال فأين شاء باهلته إن الذي أحصى رمل ع

  موضع الثلث 
  وروي عن ابن عباس أنه قال أال ال يتقي اهللا زيد بن ثابت جيعل ابن االبن ابنا وال جيعل أب األب أبا 

ذه األقوال يف واحد وما وهذا إمجاع ظاهر على ختطئة بعضهم بعضا يف مسائل االجتهاد فدل على أن احلق من ه
  سواه باطل 

ويدل عليه إمجاع األمة على وجوب النظر واالستدالل يف ترتيب األدلة وبناء بعضها على بعض ولو كان اجلميع 
  حقا وصوابا مل يكن للنظر واالجتهاد معىن 

قا وصوابا مل يكن ورمبا عرب عن هذا بأن الناس قد اتفقوا على حسن النظر وعقد اجملالس به ولو كان اجلميع ح
للنظر معىن وال لعقد اجملالس بسببه وجه إذ ال جيوز أن يناظر بعضهم بعضا على أمر هو حق وصواب كما ال جيوز 

  أن يناظر بعضهم بعضا على ترك ما أمجعوا عليه من األحكام 
ني األقاويل فيأخذ مبا شاء فإن قيل ال نسلم أن النظر واالجتهاد جيب يف مسائل االجتهاد بل اإلنسان عندنا باخليار ب

  منها كما تقول يف الكفارات 
قلنا هذا خالف الكتاب فإن اهللا عز و جل قال فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا ورسوله وأمر بالرجوع إىل 

  الدليل 

  وألن هذا خالف اإلمجاع فإن أحدا مل يقل بالتخيري فالقول خمالف لإلمجاع 
قال هذا القائل الشتراك العامي والعامل يف جواز الفتوى واحلكم وهذا ال يقوله أحد وألنه لو كان األمر على ما 

  فسقط 
  فإن قيل إمنا يتناظرون وجيتهدون يف ذلك ملعرفة النص واإلمجاع حىت ال يقدموا على خمالفتهما 

  قلنا هذا خطأ ألهنم جيتهدون فيما ال نص فيه وال إمجاع فدل على أن ذلك كما ذكرناه 
  يل حيتمل أن يكون نظرهم يف ذلك واجتهادهم لطلب األحصلح دون معرفة الفاسد والصحيح فإن ق

  قلنا ال يصح ألن األصلح يف املنفعة ال يتعلق بأدلة الشرع والنظر يف ترجيح األصول فبطل أن يكون ملا ذكروه 
  فإن قيل نظرهم لطلب األشبه 

عند اهللا يف احلادثة فقد سلمتم املسألة ألنه إذا كان هاهنا أشبه قلنا إن كان األشبه ما قاله الكرخي من أشبه مطلوب 



مطلوب دل على أن احلق واحد وما سواء ليس حبق وإن كان األشبه ما قاله أبو هاشم وهو أن احلكم مبا هو أوىل 
كم معىن أكثر عنده فهذا ماال فائدة فيه يف النظر ألجله ألنه إذا كان اجلميع حقا وصوابا مل يكن للنظر حبكم دون ح

  من إتعاب الفكر والنفس وتقطيع الزمان من غري فائدة 
ويدل عليه أن القولني املتضادين يف مسائل االجتهاد كالتحليل والتحرمي واإلجياب واإلسقاط والتصحيح واإلفساد 

 ألن ذلك ال خيلو إما أن يكونا صحيحني أو فاسدين أو أحدمها صحيحا واآلخر فاسدا وال جيوز أن يكونا صحيحني
يوجب أن يكون الشيء الواحد حالال وحراما صحيحا فاسدا حسنا قبيحا وذلك مستحيل وال جيوز أن يكونا 

  فاسدين ألن ذلك يؤدي إىل إمجاع األمة على اخلطأ فثبت أن أحدمها صحيح واآلخر باطل 

  نع فإن قيل إمنا ال جيوز أن يكونا صحيحني يف حق كل واحد وأما يف حق اثنني فال ميت
أال ترى أنه حيل أكل امليتة للمضطر وحيرم على املختار وحيل الفطر للمسافر وحيرم على احلاظر فكذلك هاهنا جيوز 

  أن يكون الشيء الواحد حالال يف حق من أداه االجتهاد إىل حتليله حراما يف حق من أداه االجتهاد إىل حترميه 
صيل واملخالفة كما ذكروه يف امليتة يف حق املضطر واملختار والفطر قلنا هذا جيوز فيما ورد النص فيه على سبيل التف

  يف حق احلائض واملسافر وأما فيما ورد الدليل فيه على سبيل اإلطالق والعموم فال جيوز 
ومعلوم أن ما ورد من الدليل يف هذه املسائل عام يف حق مجيع الناس فال جيوز أن يقتضي احلكم على سبيل 

  ل التخصيص والتفصي
فإن قيل الدليل الذي يدل على احلكم بظن اجملتهد فأما األمارات فإهنا تقع متكافئة وظن كل جمتهد خيصه ال يتناول 

  غريه 
قلنا هذا خطأ بل الدليل الكتاب والسنة والقياس قال اهللا تعاىل فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول فرد إىل 

اهللا عليه و سلم ملعاذ ملا بعثه إىل اليمن مب تقضي فذكر الكتاب والسنة والقياس الكتاب والسنة والقياس وقال صلى 
  ومل يذكر الظن 

  وألن أهل العلم عند حدوث احلادثة ال يفزعون إال إىل الكتاب والسنة والقياس فدل على أهنا هي األدلة دون الظن 
لكتاب والسنة والقياس ألن ذلك كله غري وألنه لو كان هذا الدليل هو الظن ملا صح احتجاج أحد على أحد با

  الدليل الذي يلزمه حكمه 

  وألنه لو كان الديل هو الظن الستوى العلماء والعامة يف احلكم ألهنم يف الظن واحد 
فإن قيل لو كان الدليل ما ذكرمت لوجب إذا نظر احلنفي فيما نظر فيه الشافعي من الدليل أن يقع له ما وقع 

  للشافعي 
يبطل مبسائل األصول فإن كل واحد من اخلصمني ينظر فيما ينظر فيه اآلخر فال يقع له ما وقع خلصمه مث  قلنا هذا

  ال يدل على أنه ليس هناك دليل غري النظر 
ويرد هذا الدليل على وجه آخر وهو أن حتليل الشيء وحترميه وإفساده وتصحيحه ال جيوز ورود الشرع به ولو جاز 

ول النبيذ حالل حرام والنكاح بال ويل باطل صحيح على هذه الصفة وماال جيوز ورود ذلك لورد النص به فيق
الشرع به مل جيز أن يرد عليه النظر واالجتهاد بني صحة هذا أن النظر واالجتهاد نتيجة النص واإلمجاع فإذا استحال 

يهما النظر واالجتهاد إذ ال أن يدل النص واإلمجاع على حتليل الشيء وحترميه على اإلطالق استحال أن يدل عل
  جيوز أن تدل نتيجة الشيء على ماال يدل عليه أصله 



فإن قيل إمنا تسحيل ورود الشرع من جهة النص بالتحرمي والتحليل واإلفساد والتصحيح يف حق واحد ومثله 
ل امليتة للمضطر يستحيل من جهة النظر واالجتهاد فأما يف حق اثنني فال يستحيل أال ترى أن النص قد ورد بتحلي

وحترميها على املختار وإحالل الفطر للمسافر وحترميه على احلاضر فكذلك هاهنا جيوز أن حيل الشيء يف حق جمتهد 
  وحيرم يف حق غريه ويفسد العقد يف حق جمتهد ويصح يف حق غريه 

  قلنا حنن ال ننكر ورود الشيء بتحرمي الشيء على شخص وحتليله لغريه 

ما تقتضيه الداللة من التفصيل والتخصيص وإمنا ننكر ورود الشرع بتحليل الشيء وحترميه فيقضي فيه حبسب 
وإفساد عقد وتصحيحه على سبيل اإلطالق والعموم وذلك ال جيوز من جهة النص واإلمجاع فكذلك ال جيوز من 

  جهة النظر واالجتهاد 
ة وحوادث شىت وأقر بعضهم بعضا على واحتج املخالف بأن الصحابة رضي اهللا عنهم اختلفت يف مسائل كثري

اخلالف ومل يظهر منهم يف ذلك تربي وال تغليظ يف القول ولو كان احلق يف واحد ملا أقر بعضهم بعضا على ذلك 
كما مل يقروا من أباح اخلمر منهم على قوله وأظهروا التغليظ وتربأ بعضهم من بعض كما فعلوا ذلك يف مانعي 

  م يف الفروع شيء من ذلك دل على أن كل جمتهد مصيب الزكاة وملا مل ينقل عنه
قلنا إمجاع الصحابة حجة عليكم فإهنم صرحوا على أن احلق يف واحد وما سواه خطأ وقد بينا ذلك فأغىن عن 

  اإلعادة 
وأما ترك التربي والتغليظ يف القول حسب ما فعلوا يف ترك الصالة فال يدل على أن اجلميع حق كما أن ترك 

والتغليظ بالقول على من فعل الصغائر من الذنوب واملخالفة بينه وبني من ارتكب الكبائر معهم يف ذلك ال  التربي
  يدل على أن ذلك حق وصواب 

وعلى أن الصحابة رضي اهللا عنهم اختلفت يف مسائل أمجعوا فيها بعد اخلالف أن احلق يف واحد وما عداه باطل 
روا التربي يف حال االختالف وال التغليظ يف القول على من خالف منهم مث ال كاختالفهم يف معانعي الزكاة ومل يظه

  يدل على أن اجلميع حق وصواب 
وألنه إمنا جيب التربي والتغليظ فيما يعلم بطريق مقطوع به وصرح بدليله وانقطع عذر من خالف فيه فيجب 

بطريق ال يقطع به وكثرت فيه وجوه الشبه التغليظ عليه والتربي منه كاألحكام اليت ذكروها فأما فيما يعلم 
وتزامحت فيه صروف التأويل والترجيح فال جيب ذلك فيه وما اختلفت فيه الصحابة رضي اهللا عنهم من هذا القبيل 

  فلهذا تركوا فيه التربي والتغليظ 

قط عذر املخالف فيه قالوا وألنه لو كان احلق يف واحد لكان اهللا تعاىل قد نصب عليه دليال ولو كان فعل ذلك لس
  ولوجب أن جيعل كل من خالف ذلك آمثا فاسقا كما نقول يف العقليات 

قلنا كذا نقول إن اهللا تعاىل قد نصب على احلق دليال وأبان به خطأ املخالف ولكنه ال يأمث وال يفسق ألن طريق املأمث 
  والفسق الشرع وقد ورد الشرع بإسقاط اإلمث عن اجملتهد وترك تفسيقه 

على أنه حيتمل أن يكون قد أسقط عنه املأمث والفسق خلفاء األدلة بكثرة وجود الشبه فأكمل اهللا تعاىل التفضل على و
  اجملتهد بأن أسقط عنه اإلمث وأثابه على قصده واجتهاده 

ينقض قالوا لو كان احلق يف واحد لكان ينقض به كل حكم خيالفه كما قال األصم وبشر املريسي وملا قلتم إنه ال 
  احلكم خبالفه دل على أن اجلميع حق وصواب 



  واجلواب أنه ليس إذا مل ينقض احلكم الواقع بأحد القولني دل على أنه حق وصواب 
  أال ترى أن من باع يف حال النداء مل ينقض بيعه وال يدل أن ذلك حق وصواب 

  ه فال جيوز اإلقدام على بعضه وألنه إذا مل ينقض احلكم جلواز أن يكون هناك آخر مل يؤده اجتهاده إلي
  وعلى أنه إن كان املنع من نقض احلكم دليال على أن الكل حق فوجوب 

االنتقال إىل غريه عند تغري االجتهاد دليل على أن احلق واحد فليس هلم أن يتعلقوا بترك النقض إال ولنا أن نتعلق 
  بوجوب االنتقال عند تغري االجتهاد 

حكام ألن ذلك يؤدي إىل أن ال يستقر ألحد مالك يف الشرع وال يثبت به حق ألنه مىت وعلى أنه إمن مل تنقض األ
حكم له حاكم مبلك أو حق جاء غريه فنقض ذلك وجييء آخر فينقض على الثاين وعلى هذا أبدا فال يستقر ألحد 

  ملك على شيء وهذا فيه فساد عظيم 
  شاء من العلماء  قالوا لو كان احلق يف واحد ملا سوغ للعامي تقليد من

قلنا حنن ال نسوغ له تقليد من خالف احلق بل نقول له قلد عاملا بشرط أن يكون مصيبا كما نقول له قلد عاملا 
  بشرط أن خيالف النص 

على أنا لو منعنا العامي أن يقلد إال من معه الصواب مل جيد إىل معرفة ذلك سبيال إال بأن يتعلم الفقه ويف إجياب 
  أحد مشقة وفساد فسمح له بتقليد األوثق يف نفسه ذلك على كل 

قالوا لو مل يكن كل جمتهد مصيبا ملا جاز استخالف املخالفني يف القضايا واألحكام مع العلم بأهنم حيكمون خبالف ما 
  يعتقده املستخلف 

جتهاد جيدد قلنا حنن ال نستخلف من يعتقد يف قضاياه مذهب نفسه فيحكم به وإمنا نستخلف من هو من أهل اال
  اجتهاده يف كل قضية فيحكم مبا يقتضيه الدليل 

قالوا ال خالف أن اجملتهد إذا بذل وسعه يف االجتهاد وطلب احلكم وجب عليه اعتقاد ما أداه االجتهاد إليه ومىت 
ن ذلك هو ترك ذلك استحق الذم فلو مل يكن املأمور به ما أداه اجتهاده إليه ملا استحق الذم على تركه وإذا ثبت أ

  املأمور به وجب أن يكون حقا وصوابا 
قلنا ال نسلم أنه جيب عليه باإلمجاع وكيف يدعى اإلمجاع يف هذا مع إنكار خمالفته عليهم ومنعهم منه وإظهار 

  االحتجاج على فساده 

الف ذلك ولو سلمنا ذلك تسليم نظر مل يتم الدليل ألنا إمنا نوجب ذلك بشرط الصحة والسالمة فإذا أدى إىل خ
احلق نسبناه إىل اخلطأ كما جيوز الرمي إىل اهلدف بشرط السالمة فإذا أدى إىل اهلالك نسبناه إىل التفريط وعلمنا 

  خطأه فيه 
مث هذا يبطل به إذا أداه االجتهاد إىل خالف النص مع اجلهل به فإنه مأمور مبا أدى االجتهاد إليه مث ال نقول بأن 

  ذلك حق وصواب 
حجة عليهم ألنه مىت أداه االجتهاد إىل شيء وقام الدليل عليه مل جيز له اعتقاد غريه ولو كان اجلميع  وعلى أن هذا

حقا وصوابا جلاز تركه إىل غريه كما جيوز ترك العتق يف كفارة اليمني إىل اإلطعام والكسوة حيث كان اجلميع 
  طل مأمورا به وملا مل جيز ذلك دل على أن احلق يف واحد وما عداه با

قالوا وألنه ال خالف أن ترجيح الظواهر املتقابلة جيوز ملا ال جيوز أن يثبت احلكم بنفسه وهذا يدل على أن دليل 



احلكم هو الذي وقع له املقابلة وأنه إذا تعارض ظاهران فقد قام دليل كل واحد من اخلصمني على احلكم فدل على 
  أن اجلميع حق 

  أحد الدليلني على اآلخر إال مبا جيوز أن جيعل دليال عند الكشف والتقرير  قلنا ال نسلم فإنه ال يرجح عندنا
وعلى أن هذا هو احلجة عليهم فإنه لو كان اجلميع صوابا ملا طلب تقدمي أحد اللفظني على اآلخر بصروف من 

  ن اجلميع حق الترجيح وملا عدلوا عند التقابل إىل الترجيح دل على أنه ال جيوز أن يكون ما اقتضاه الظاهر أ
  قالوا وألن أدلة األحكام يف مسائل اخلالف تقع متكافئة ليس فيها ما يقتضي القطع 

أال ترى أن كل واحد من اخلصمني ميكنه أن يتأول دليل خصمه بضرب من الدليل ويصرف عن ظاهره بوجه من 
  يكون اجلميع حقا وصوابا الدليل حبيث ال يكون ألحد منهما على اآلخر مزية يف البناء والتأويل فوجب أن 

قلنا ال نسلم أهنما يتساويان يف البناء والتأويل بل ال بد أن يكون ألحدمها على اآلخر مزية يف البناء والترتيب 
واالستعمال والترجيح وهلذا إذا تناظر اخلصمان بأن ملن حيضر ممن يعتقد أن كل جمتهد مصيب أن أحد الكالمني 

  أظهر من اآلخر 
لو كان دليال على أن كل جمتهد مصيب يف الفروع لوجب أن جيعل دليال على أن كل جمتهد مصيب  وعلى أن هذا

يف األصول فإن األشعرية واملعتزلة إذا تكلموا يف مسألة ختليد الفساق استدل كل واحد منهم بظاهر القرآن ويتأول 
وكثري من مسائلهم مث ال يقال إن ظاهر خصمه بضرب من الدليل وكذلك يف مسألة إثبات الرؤية وخلق األفعال 

  احلق يف مجيع ذلك فإن الظواهر فيها متعارضة والتأويالت فيها متقابلة فكذلك يف مسألتنا 
  قالوا وألن محل الناس على مذهب واحد يؤدي إىل التضييق فوجب أن جيعل اجلميع حقا ليتوسع الناس فيها 

ى أن ال يلزم العمل مبا ورد به النص واإلمجاع من األحكام قلنا لو كان هذا دليال على أن اجلميع حق لوجب عل
  املغلقة ألن يف ذلك تغليظا وتشديدا وملا بطل هذا باإلمجاع بطل ما ذكروه أيضا 

وألن املصلحة يف الشرع ال تتعلق مبا مييل إليه الطبع حىت يبين األمر فيه على ما مييل الطبع إليه بل املصلحة متعلقة 
  و جل به فيجب أن يطلب ذلك بالدليل  مبا حكم اهللا عز

وعلى أنا نقلب هذا عليهم فنقول محل الناس على قول واحد نفع هلم وأصلح فإهنم يتوافرون على طلبه ومتييزه من 
  غريه فيتوفر أجرهم ويعظم ثواهبم فيجب أن جيعل احلق يف واحد 

  ٣مسألة 

  ألحدمها مزية على اآلخر وترجيح ال جيوز أن يتكافأ دليالن يف احلادثة بل ال بد أن يكون 
  وقال أبو علي وأبو هاشم جيوز أن يتكافأ دليالن يف احلادثة فيتخري اجملتهد عند ذلك فيعمل مبا شاء 

لنا أن املسألة مبنية على أن احلق يف قول اجملتهدين يف واحد وما عداه باطل وقد دللنا على ذلك وإذا ثبت هذا مل 
  كالعقليات جيز أن تتكافأ فيه األدلة 

واحتج املخالف بأن احلادثة قد تأخذ شبها من أصلني فيكون شبهها بكل واحد منهما كشبهها باآلخر من غري أن 
  يكون ألحد الشبهني مزية فدل على جواز ذلك 

قلنا ال نسلم بل ال بد من ضرب من الترجيح يقترن بأحدمها ودليل يدل على تقدمي أحدمها على اآلخر فال يصح ما 
  وه ادع



  ٤مسألة 

  ختريج الشافعي رضي اهللا عنه املسألة على قولني جائز 
  وذهب من ال يعتد خبالفه أن ذلك ال جيوز 

ورمبا قالوا إن ذلك ال جيوز من جهة أنه ال جيوز أن يعتقد اجملتهد يف احلادثة قولني متضادين وال سيما على قوله إن 
  احلق من قول اجملتهدين يف واحد وما عداه باطل 

ورمبا قالوا إن ختريج املسألة على قولني يدل على نقصان اآللة وقلة العلم حىت مل يعلم احلق من القولني وحيتاج أن 
  خيرج املسألة على قولني 

  وهذا خطأ 

  ألن ما ذكر عن الشافعي رمحه اهللا فيه قوالن على وجوه ليس يف شيء منها ما يتوجه عليه اعتراض 
دمي مث يذكر قوال آخر يف اجلديد فيكون مذهبه الثاين منهما واألول مرجوع عنه ويكون فمنها أن يذكر قوال يف الق

  القوالن له رمحه اهللا كالروايتني عن اإلمامني أيب حنيفة ومالك وسائر الفقهاء رمحهم اهللا 
و يفسد ومنها أن يذكر قولني مث يدل على تصحيح مذهبه منهما بأن يقول هذا أشبه باحلق وأقرب إىل الصواب أ

اآلخر ويقول هو مدخول فيه أو منكسر فيبني أن مذهبه هو اآلخر أو يفرع على أحدمها ويترك اآلخر فيعلم أنه هو 
املذهب فما كان منه على هذا الوجوه ال اعتراض عليه فيه ألنه مل جيمع بني القولني يف االختيار فينسب إىل أنه اعتقد 

  عن القطع بأحدمها فيقال إنه قصر عن إدراك احلق  قولني متضادين يف مسألة واحدة وال توقف
  فإن قيل إذا كان مذهبه أحد القولني على ما ذكرمت فما الفائدة يف ذكر القولني 

قلنا إمنا ذكر ذلك ليعلم أصحابه طرق العلل واستخراجها والتمييز بني الصحيح من الفاسد من األقاويل وهذه 
لك ما ينص فيه على قولني وال يبني مذهبه منهما قال القاضي أبو فائدة كبرية وغرض صحيح وقد يكون من ذ

حامد وال نعرف له ما هذا سبيله إال يف ست عشرة مسألة أو سبع عشرة مسألة فهذا أيضا ال اعتراض عليه فيه ألنه 
  مل يذكرمها على أنه معتقد هلما وكيف يقال هذا ومها 

ل عنده هذين القولني ومل يرجح بعد إحدامها على اآلخر فذكرمها قوالن منصوصان وإمنا ذكرمها ألن احلادثة حتتم
ليطلب منهما الصواب فأدركه املوت قبل البيان وليس يف ذلك نقض على اجملتهد بل يدلك ذلك على غزارة علمه 

وكمال فضله حني تزامحت عنده األصول وترادفت الشبه حىت احتاج إىل التوقيف إىل أن ينكشف له وجه الصواب 
  هما فيحكم به من

  فإن قيل إذا مل ينب له احلق من القولني ومل يكن مذهبه القولني فما الفائدة يف ذكر القولني 
قلنا فائدته أن احلق يف واحد من هذين القولني غري خارج منهما وأن ما عدامها من األقاويل باطل ويف ذلك فائدة 

 عنه األمر شورى يف ستة ومل ينص على واحد بعينه كثرية وغرض صحيح وهلذا جعل أمري املؤمنني عمر رضي اهللا
  ليبني أن اإلمامة ال خترج منهم وال تطلب من غريهم فكذلك هاهنا 

  ٥مسألة 



  إذا ذكر يف القدمي قوال مث ذكر يف اجلديد غريه فمذهبه هو الثاين واألول مرجوع عنه 
  ع ومن أصحابنا من قال ال يكون رجوعا عن األول ما مل يصرح بالرجو

  لنا أهنما قوالن متضادان فالثاين منهما ترك األول كما تقول يف النصني املتضادين عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
وألنه إذا أفىت يف القدمي بإحالل شيء مث أفىت يف اجلديد بتحرميه فقد أفىت ببطالن األول فال جيوز أن يكون ذلك قوال 

  له كما لو صرح بالرجوع عنه 
خالف بأنه جيوز أن جيمع بني القولني يف حالة واحدة ويكونا قولني له فكذلك جيوز أن يذكر القولني يف واحتج امل

  وقتني ويكون ذلك قولني له 
قلنا إذا ذكر يف موضع واحد قولني مل ميكن أن جيعل أحدمها رجوعا عن اآلخر فيحمل ذلك على أنه ذكرمها لينظر 

خر فجعل الثاين رجوعا عن األول يدل عليه أن صاحب الشرع لو ذكر قولني هبما ويف مسألتنا ذكر أحدمها بعد اآل
متضادين يف وقت واحد مل جيعل أحدمها ناسخا لآلخر بل جيمع بينهما ويرتب أحدمها على اآلخر ولو أنه ذكر ذلك 

  يف وقتني خمتلفني جعل الثاين ناسخا لألول كذلك يف مسألتنا 

  ٦مسألة 

 يف مسألة على قولني مث أعاد املسألة وذكر فيها أحد القولني أو فرع على أحد القولني إذا نص الشافعي رمحه اهللا
  كان ذلك اختيارا للقول املعاد والقول املفرع عليه يف قول املزين رمحه اهللا 

  ومن أصحابنا من قال ليس يف ذلك دليل على االختيار 
ه لو كان مقيما على القولني ألعادمها وفرع عليهما وملا لنا أن الظاهر أن مذهبه هو الذي أعاده أو فرع عليه ألن

  أفرد أحدمها باإلعادة والتفريع دل على أنه هو الذي يذهب إليه وخيتاره من القولني 
واحتج املخالف بأنه جيوز أن ال يعيد أحد القولني اكتفاء مبا عرف له من القولني وجيوز أن يفرع على أحدمها على 

  وضح فال يكون ذلك اختيارا له قطعا معىن أن هذا القول أ
  قلنا حيتمل ما ذكروه ولكن الظاهر ما قلناه وألن اإلنسان ال يفيت إال مبا ذهب إليه وال يفرع إال على مذهبه 

  ٧مسألة 

إذا نص رمحه اهللا يف مسألة على حكم ونص يف غريها على حكم آخر وأمكن الفصل بني املسألتني مل ينقل جواب 
  ألخرى بل حتمل كل واحدة منهما على ظاهرها إحدامها إىل ا

  ومن أصحابنا من قال ينقل جواب كل واحدة منهما إىل األخرى فيخرج املسألتني على قولني 
لنا أن القول إمنا جيوز أن يضاف إىل اإلنسان إذا قاله أو دل عليه مبا جيري جمرى القول فأما ما مل يقله ومل يدل عليه 

  فال حيل أن ينسب إليه 
وألن الظاهر أن مذهبه يف إحدى املسألتني خالف مذهبه يف األخرى ألنه نص فيهما على املخالفة فال جيوز اجلمع 

  بني ما خالف 
واحتج املخالف بأنه ملا نص يف إحدى املسألتني على قول ويف نظائرها على غريه وجب أن حتمل إحدامها على 

  األخرى 
رة القتل على اإلميان وأطلق يف كفارة الظهار قسنا إحدامها على األخرى أال ترى أن اهللا تعاىل ملا نص يف كفا



  واعتربنا اإلميان فيهما كذلك هاهنا 
قلنا نص على اإلميان يف إحدى الكفارتني وأطلق يف األخرى فقسنا ما أطلق على ما قيد ويف مسألتنا صرح يف كل 

على األخرى كما تقول يف صيام الظهار والتمتع ملا نص واحدة من املسألتني خبالف األخرى فال جيوز محل إحدامها 
  على التتابع يف إحدامها وعلى التفريق يف األخرى مل جيعل محل إحدامها على اآلخر 

  ٨مسألة 

  ال جيوز أن ينسب إىل الشافعي رضي اهللا عنه ما خيرج على قوله فيجعل قوال له 
  ومن أصحابنا من قال جيوز 
ا نص عليه أو دل عليه مبا جيري جمرى النص وما مل يقله ومل يدل عليه فال حيل أن يضاف لنا هو أن قول اإلنسان م

  إليه وهلذا قال الشافعي رمحه اهللا وال ينسب إىل ساكت قول 
واحتج املخالف بأن ما اقتضاه قياس قوله جاز أن ينسب إليه كما ينسب إىل اهللا عز و جل وإىل رسوله ما دل عليه 

  قياس قوهلما 
ا ما دل عليه القياس يف الشرع ال جيوز أن يقال إنه قول اهللا عز و جل وال قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلن

وإمنا يقال إن هذا دين اهللا ودين رسوله عليه السالم مبعىن أهنما دال عليه ومثل هذه اإلضافة ال تصح يف قول إىل 
  الشافعي فسقط ما قالوه 
ل فيمن باع شقصا مشاعا من دار أن للشفيع فيه الشفعة كان ذلك قوله يف األرض قالوا ال خالف أنه لو قا

  والبستان واحلانوت وإن مل يذكرمها فكذلك هاهنا 
قلنا إمنا جعلنا قوله يف الدار قوله يف سائر ما ذكرمت من العقار ألن طريق اجلمع متساوية والفرق بني الدار وغريها ال 

يف اجلميع وكالمنا يف مسألتني ميكن الفرق بينهما فأجاب يف إحدامها جبواب فال جيوز  ميكن فجوابه يف بعضها جوابه
  أن جيعل ذلك قوله يف األخرى 

  ٩مسألة 

  إذا قال الشافعي رمحه اهللا يف مسألة بقول مث قال ولو قال قائل بكذا كان مذهبا مل جيز أن جيعل ذلك قوال له 
  ومن أصحابنا من جعل ذلك قوال له 

ن قوله ولو قال قائل بكذلك كان مذهبا ليس فيه دليل على أنه مذهبه وإمنا هو إخبار عن بيان احتمال املسألة لنا أ
  ملا فيها من وجوه االجتهاد فال جيوز أن جيعل له هذا القول قوال 

ا لو قال واحتجوا بأن قوله ولو قال قائل بكذا كان مذهبا ظاهر أنه حيتمل هذا القول وحيتمل ما ذكروه فصار كم
  هذه املسألة حتتمل قولني 

  واجلواب أن أكثر ما فيه أنه دل على ذلك فيحتمل يف االجتهاد وهذا ال يدل على أنه مذهب له 
أال ترى أنا نقول أبدا يف مسائل اخلالف هذه مسألة يسوغ فيها االجتهاد مث ال يقتضي ذلك أن تكون تلك املذهب 

  أقواال له 

  ١١٠ ١٠مسألة 



  هاد حبضرة النيب صلى اهللا عليه و سلم جيوز االجت
  ومن أصحابنا من قال ال جيوز وقول قول بني املتكلمني 

  ومن الناس من قال جيوز باإلذن وال جيوز لغري اإلذن 
  لنا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر سعد بن معاذ أن حيكم يف بين قريظة باجتهاده وهو حاضر 

حيكم بني نفسني على أنه من أصاب فله عشر حسنات فقال يا رسول اهللا أجتهد  وروي أنه أمر عمرو بن العاص أن
  وأنت حاضر فقال نعم فدل على جواز ذلك 

  وألن ما جاز احلكم فيه يف غيبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاز احلكم به يف حضرته كالكتاب والسنة 

ليه و سلم وخطؤه ال يستدرك فبحضرته أوىل ألنه إذا أخطأ وألنه إذا جاز االجتهاد يف غيبة رسول اهللا صلى اهللا ع
  استدرك خطأه فيحضر وينبه عليه 

  احتجوا بأن احلكم باالجتهاد يعلم بغالب الظن فال جيوز مع إمكان الرجوع إىل العلم والقطع 
  واجلواب أنه ال ميتنع أن حيكم احلاكم بغلبة الظن وإن أمكن الرجوع إىل العلم 

وز العمل خبرب الواحد وإن أمكنه الرجوع إىل خرب مجاعة يقع العلم خبربهم فكذلك جيوز أن حيكم مبا أال ترى أنه جي
  بلغه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قدميا وإن أمكنه الرجوع إىل قوله فيقطع بصحته 

  وعلى أن احلكم حبضرته باالجتهاد حكم بالعلم ألنه إن أخطأ منعه فيجب أن جيوز ذلك 

  ١١ألة مس

  كان للنيب صلى اهللا عليه و سلم أن جيتهد يف احلوادث وحيكم فيها باالجتهاد وكذلك سائر األنبياء عليهم السالم 
  ومن أصحابنا من قال ما كان له ذلك وبه قال بعض املعتزلة 

  لنا قوله عز و جل لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا ومل يفرق بني ما أراه بالنص أو باالجتهاد 
  ألن داود وسليمان عليهما السالم حكما باجتهادمها ومل ينكر اهللا عز و جل عليهما فدل على جوازه و

وألن القياس دليل عن اهللا عز و جل يف األحكام فجاز لرسوله صلى اهللا عليه و سلم أن يستفيد احلكم من جهته 
  كالكتاب 

  ه السالم أعلم بذلك من غريه فهو أوىل وألن القياس استنباط معىن األصل ورد الفرع إليه والنيب علي
وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا قرأ اآلية وعرف منها احلكم وعلة احلكم مل خيل أما إنه يعتقد ما تقتضيه العلة 

  أو ال يعتقد ذلك 
  فإن اعتقد ذلك فهو عمل باالجتهاد وصار إىل ما قلناه 

  وإن مل يعتقد صار خمطئا وذلك منفي عنه 
االجتهاد موضع لرفع املنازل والزيادة يف الدرجات وأحق الناس بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  وألن

  فوجب أن يكون له مدخل فيه 
  واحتجوا بقوله تعاىل وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى فدل على أنه ال حيكم إال عن وحي 

هلوى ألن اهلوى ما هتواه النفس وتشتهيه من غري دليل واجلواب أن احلكم باالجتهاد حكم عن وحي وليس عن ا
  فقد قلنا مبوجب اآلية 



قالوا االجتهاد طريقه الظن وهو قادر على إظهار احلكم على جهة العلم والوحي فال جيوز أن يصري إىل الظن وهلذا 
  ال جيوز يف طلب القبلة ملن عاينها حيث قدر على اإلدراك من جهة العلم 

  م عند انقطاع الوحي والوحي متعذر يف حالة احلكم فيجب أن جيوز له االجتهاد قلنا إمنا حيك
وعلى أن اجتهاده عليه السالم مقطوع بصحته ألنه معصوم من اخلطأ يف األحكام فال يكون حكمه باالجتهاد غلبة 

  ظن بل هو حكم عن علم وقطع 
ار كافرا فلو جوزنا له أن حيكم باالجتهاد مل قالوا وألن من خالف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حكمه ص

ميكن تكفري من خالفه فيه ألن االجتهاد طريقه الظن فال جيوز أن يكفر من خالفه فيه وهلذا ملا نزل باجتهاده يف بعض 
  املنازل خالفه بعض 

ال جيوز له أن  أصحابه فقيل له يف ذلك فرحل عنه وقد أمجعت األمة على تكفري من خالفه يف احلكم فدل على أنه
  حيكم من طريق االجتهاد 

  اجلواب أنا نكفر من خالفه يف األحكام 
وقوهلم إنه ال ميكن تكفريه فيما طريقه الظن غري صحيح ألن ما حيكم به النيب صلى اهللا عليه و سلم مقطوع بصحته 

يف أمر املنزل ألن ذلك  وإن كان عن اجتهاده ألنه معصوم فيه عن اخلطأ حمروس عن الزلل وخيالف هذا ما ذكروه
  من أمور الدنيا وقد روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أنتم أعرف بأمر دنياكم وأنا أعرف بأمر دينكم 

قالوا وألن النيب عليه السالم كان يسأل عن أشياء فيتوقف فيها إىل أن يرد الوحي كالظهار واللعان ولو جاز 
  االجتهاد ملا توقف 

ه إمنا جيوز له أن جيتهد فيما له أصل من الكتاب فيحمل غريه عليه من طريق االجتهاد وأما فيما ال أصل واجلواب أن
له فال سبيل إىل االجتهاد وأما الظهار واللعان فلم يكن هلما أصل يف القرآن فيجتهد يف حكمهما فلذلك انتظر 

  النص 
   وعلى أنه إن كان قد توقف فيما ذكروه فقد اجتهد يف مواضع

أال ترى أنه قضى يف أسارى بدر بالفداء من جهة االجتهاد وقضى يف بين قريظة باالجتهاد فقتل من أنبت منهم 
  واسترق من مل ينبت فليس هلم أن يتعلقوا مبا ذكروه إال ولنا أن نتعلق مبا ذكرناه 
ني يف احلكم ويترك موجب القياس قالوا وألن االجتهاد رد الشيء إىل نظريه وللنيب عليه السالم أن خيالف بني املتفق

  وإذا كان كذلك مل يكن للقياس يف حقه معىن 
واجلواب أن تقدير هذا الدليل حجة عليهم ألنه إذا جاز أن خيالف بني متفقني وحيكم مبا خالف القياس فألن جيوز له 

  أن حيكم مبا يقتضيه القياس أوىل 
مع بني خمتلفني وال يفرق بني متفقني إال عن نص أو معىن على أنا ال نسلم هذا األصل فإنه عليه السالم ال جي

  مستنبط من النص وإذا ثبت هذا سقط ما قالوه 

  ١٢مسألة 

  جيوز اخلطأ على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف اجتهاده إال أنه ال يقرأ عليه بل ينبه عليه 
  ومن أصحابنا من قال ال جيوز عليه اخلطأ 



  اهللا عنك مل أذنت هلم وهذا يدل على أنه كان قد أخطأ يف األذن هلم لنا قوله عز و جل عفا 
وأيضا قوله يف أهل بدر ملا فاداهم لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم فقال عليه السالم لو 

  نزل من السماء عذاب ما جنا منه إال ابن اخلطاب فدل على أنه كان أخطأ بالفداء 
  السهو والنسيان يف أفعاله فجاز اخلطأ عليه يف اجتهاده كآحاد األمة  وأله جيوز عليهم

واحتجوا بأن جتويز اخلطأ عليه يوجب التوقف يف قوله والشك عند مساعه وذلك فسق وهلذا قال اهللا تعاىل مث ال 
  جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 
  له واجلواب أن جتويز اخلطأ ال يوجب التوقف يف قو

  أال ترى أن املفيت منا جيوز عليه اخلطأ يف اجتهاده مث ال جيوز التوقف يف قوله وال الشك عند مساعه 
وليس لقائل أن يقول إن جتويز اخلطأ عليه يوجب التوقف يف قوله وال الشك عند مساعه فيجب أن يكون منزها عن 

  اخلطأ فكذلك هاهنا 
  ألن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معصوما منه أوىل قالوا إذا كانت األمة معصومة من اخلطأ ف

قلنا هذه دعوى ال دليل عليها ألنه ليس إذا كانت األمة معصومة عن اخلطأ وجب أن يكون النيب عليه السالم 
  بذلك أوىل وما الذي يدل على ذلك 

ا فلو جوزنا عليها اخلطأ يف اجتهادها مث نقول هلم ما أنكرمت على من يقول إن األمة إمنا عصمت النقطاع الوحي عنه
استمر ذلك ومل يكن للناس من يبني هلم اخلطأ فيحكمون يف دين اهللا بغري حكمه وهذا ال جيوز وليس كذلك الرسول 

عليه السالم فإن الوحي غري منقطع عنه فإذا أخطأ يف اجتهاده عرف ذلك ونبه فال يؤدي إىل أن حيكم يف دين اهللا 
  فافترقا  تعاىل بغري حكمه

  مسألة

  استصحاب حكم اإلمجاع يف موضع اخلالف ليس بدليل 
  وقال املزين وأبو ثور وداود والصرييف هو دليل 

لنا أن موضع اخلالف غري موضع اإلمجاع فال جيوز االحتجاج باإلمجاع من غري علة كما لو وقع اخلالف يف مسألة ال 
  جيوز االحتجاج فيها باإلمجاع يف مسألة أخرى 

ن اإلمجاع غري موجود يف موضع اخلالف وما كان حجة ال يصح االحتجاج به يف املوضع الذي ال يوجد فيه وأل
  كألفاظ صاحب الشرع إذا تناولت موضعا خاصا مل جيز االحتجاج هبا يف املوضع الذي تتناوله فكذلك هاهنا 

ن جهة الشرع وال جيوز له إثبات وألن املستصحب للحال ليس معه يف موضع اخلالف دليل من جهة العقل وال م
  احلكم كما لو مل يتقدم موضع اخلالف إمجاع 

وألن االحتجاج الستصحاب احلال يؤدي إىل التكافؤ والتعارض وذلك أن ما من أحد يستصحب حال اإلمجاع يف 
اء موضع اخلالف يف صحة فعل وسقوط فرض إال وخلصمه أن يسصحب حال اإلمجاع يف اشتغال ذمته بالشرع وبق

  العبادة فيتساويان يف استصحاب حال اإلمجاع فيتكافآن وبيان ذلك 
أنه من قال يف املتيمم إذا رأى املاء يف صالته إن صالته ال تبطل ألنا أمجعنا على صحة صالته يف انعقاد إحرامه وال 

وز إسقاط ما أمجعوا عليه جيوز إبطال ما أمجعوا عليه إال بدليل قيل قد أمجعنا على اشتغال ذمته بفرض الصالة فال جي



  إال بدليل وال يكون التعلق بأحد اإلمجاعني بأوىل من التعلق باإلمجاع اآلخر وما أدى إىل مثل هذا كان باطال 
  واحتجوا بقوله تعاىل وال تكونوا كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثا فدل على أن ما ثبت ال جيوز نقضه 

  ن نقض ما هو ثابت وما أمجعوا عليه يف موضع اخلالف غري ثابت فال يدخل يف اآلية واجلواب أن اآلية تقتضي املنع م
  قالوا وألن اإلمجاع يقني واخلالف شك فال جيوز أن يزال اليقني بالشك 

  أال ترى أن من تيقن الطهارة وشك يف احلدث مل يزل اليقني بالشك وهلذا 

 ألييه فال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا فأمر بالبقاء قال عليه السالم إن الشيطان ليأيت أحدكم ينفسخ بني
  على األصل والبناء على اليقني فكذلك هاهنا 

  اجلواب أنا ال نسلم أن اليقني ال يزال بالشك غري أنه ليس معنا يف موضع اخلالف يقني قد زال بوقوع اخلالف 
ة ومل نتيقن زواهلا والظاهر بقاءها وليس كذلك يف وخيالف هذا ما ذكروه من يقني الطهارة فإنا قد تيقنا الطهار

مسألتنا ألن ما تيقناه من اإلمجاع قد تيقنا زواله فوزانه مما قالوه أن نتيقن زوال الطهارة باحلدث فال يستصحب 
  حكم الطهارة 

ما ال جيوز عليه قالوا وألن ما أمجعوا عليه من احلكم ال جيوز عليه الغلط واخلالف جيوز عليه الغلط فال جيوز ترك 
  الغلط مبا جيوز عليه الغلط كما نقول يف ترك اإلمجاع بالقياس 

قلنا فيجب على مقتضى هذا الدليل أن ال يستدل بالقياس أصال يف املواضع اليت نقدمها فيقال أن ما أمجعوا عليه ال 
  مجاع سقط ما قالوه جيوز عليه الغلط فال جيوز تركه بالقياس الذي جيوز عليه الغلط وملا جاز هذا باإل

وجواب آخر وهو أن اإلمجاع ال يترك بالقياس ألن اإلمجاع موجود والقياس دونه فال جيوز ترك أعلى الدليلني 
  بأدوهنما وليس كذلك يف مسألتنا ألن اإلمجاع قد زال بوقوع اخلالف فلم جيب البقاء على حكمه من غري دليل 

  ابه يف موضع اخلالف والدليل عليه قول النيب عليه السالم قالوا وألن قول اجملمعني حجة فوجب استصح

واجلواب أن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم موجود يف موضع اخلالف متناول له فوجب العمل به وليس 
كذلك يف مسألتنا ألن اإلمجاع قد زال يف موضع اخلالف فوزانه من قوله عليه السالم أن يرد اللفظ خاصا يف 

  جيب استصحابه يف املوضع الذي ال يتناوله  موضع وال
قالوا وألن اإلمجاع يصدر عن لفظ وإن مل يظهر ذك فاالستدالل به كاالستدالل باللفظ وقد ثبت أن اللفظ جيب 

  العمل به يف موضع اخلالف فكذلك اإلمجاع 
ب البقاء على حكمه واجلواب أن اإلمجاع قد يصدر عن لفظ فيجب البقاء على حكمه وقد يصدر عن معىن فال جي

  وليس هلم أن حيملوا ذلك على أحد األمرين إال ولنا أن حنمله على األمر اآلخر 
وعلى أنه إن كان ذلك عن لفظ فيجوز أن يكون ذلك عن لفظ مقصور على موضع اإلمجاع ال يتعداه فال جيوز 

  إثبات حكمه يف موضع اخلالف بالشك 
  ذمة جيب استصحابه يف موضع اخلالف فكذلك ما ثبت باإلمجاع قالوا وألن ما ثبت بالعقل من براءة ال

قلنا إمنا وجب استصحاب براءة الذمة ألن دليل العقل يف براءة الذمم قائم يف موضع اخلالف فوجب استصحاب 
حكمه وليس كذلك هاهنا ألن اإلمجاع الذي أوجب احلكم قد زال يف موضع اخلالف فوجب طلب الدليل على 

  إثبات حكمه 



  سألة م
  النايف للحكم عليه الدليل 

  ومن الناس من قال ال دليل عليه وهو قول بعض أصحابنا 
  لنا قوله عز و جل بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه فذمهم اهللا تعاىل بأن قطعوا بالنفي من غري دليل 

ق فلما وجب على املثبت وألن القطع بالنفي ال يكون إال عن طريق كما أن القطع يف اإلثبات ال يكون إال عن طري
  إظهار ما اقتضاه اإلثبات عنده وجب على النايف إظهار ما اقتضاه النفي عنده 

واحتجوا بأن من أنكر النبوة ال دليل عليه وإمنا جيب الدليل على مدعي النبوة وكذلك من أنكر احلق ال بينة عليه 
  على من أثبت احلق دون من نفاه  وإمنا البينة على مدعي احلق فكذلك هاهنا جيب أن يكون الدليل

واجلواب أن من ينكر النبوة إذا انقطع بالنفي وقال لست بنيب فإنه جيب عليه إقامة الداللة على نفيه وهو أن يقول 
لو كنت نبيا مبعوثا لكان معك دليل على صدقك ألن اهللا تعاىل ال يبعث نبيا إال ومعه ما يدل على صدقه فلما مل أر 

على أنك لست بنيب وإن مل يقطع بالنفي بل قال ال أعلم أنك نيب أو لست بنيب فهذا ال دليل عليه معك دليال دل 
ألنه مل يقطع بالنفي بل هو شاك والشاك ال دليل عليه ويف مسألتنا قطع بالنفي فال جيوز أن يقطع بذلك إال عن طريق 

  يقتضيه ودليل يوجبه فوجب إظهاره 
  إقامة البينة على إنكاره وهو اليمني فال نسلم ما ذكروه  وأما منكر احلق فإنه جيب عليه

وجواب آخر وهو أنه إن كان املدعى عينا فاليد بينة له وإن كان دينا فرباءة الذمة بالعقل بينة له وليس كذلك 
  هاهنا ألن نفيه مل يقم على نفيه ما يدل على صحته فلم يصح نفيه 

  ليه دليل فكذلك هاهنا قالوا وألنه لو نفى صالة سادسة مل يكن ع
قلنا ال بد يف نفيها من دليل وهو أن يقول إن اهللا تعاىل ال يتعبد اخللق بفرض إال وجيعل إىل معرفته طريقا من جهة 

  الدليل فلما مل جند ما يدل على الوجوب دلنا ذلك على أنه ال واجب هناك فيستدل بعدم الدليل على نفي الوجوب 

  مسألة

ا قبل أن يرد الشرع على الوقف يف قول كثري من أصحابنا فال نقول إهنا مباحة وال حمظورة وهو األعيان املنتفع هب
  قول الصرييف وأيب علي الطربي ومذهب األشعري 

  وقال أبو علي بن أيب هريرة هي على احلظر إال أن يرد الشرع 

  بإباحتها وهو مذهب املعتزلة البغداديني 
  باحة وهو قول املعتزلة البصريني وقال القاضي أبو حامد هي على اإل

لنا أن املباح ما أذن فيه صاحب الشرع واحملظور ما حرمه صاحب الشرع فإذا مل يرد الشرع وجب أن ال يكون 
  مباحا وال حمظورا فوجب أن يكون على الوقف 

ه أن يوجب االنتفاع هبا وألن هذه األعيان ملك هللا تعاىل له أن مينع من االنتفاع هبا وله أن ينسخ االنتفاع هبا ول
  وقبل أن يرد الشرع ال مزية ألحد هذه الوجود على الباقي فوجب التوقف يف اجلميع 

وألنه لو كان العقل يوجب حكما معينا يف هذه األعيان من حتليل أو حترمي ملا جاز ورود الشرع فيها خبالف ذلك 
وملا جاز ورود الشرع بالتحليل والتحرمي دل على أن ألنه ال جيوز أن يرد الشرع خبالف ما يوجبه العقل ويقتضيه 



  العقل مل يوجب فيها حكما معينا 
فإن قيل إن كان هذا دليال على إبطال القول باحلظر واإلباحة فيجب أن يكون دليال على إبطال القول بالوقف ألن 

ف مل يرد الشرع بالتحليل الشرع ال جيوز أن يرد خبالف ما يقتضيه العقل وملا جاز عندكم أن يكون على الوق
  والتحرمي جاز أن يكون على احلظر ويرد الشرع فيه باإلباحة أو على اإلباحة ويرد فيه الشرع باحلظر 

  قلنا ليس القول بالوقف من القول باحلظر واإلباحة بسبيل ألن من قال 

ه وليس كذلك من قال بالوقف باحلظر أو باإلباحة جعل ذلك حكما يوجب بالعقل فيستحيل أن يرد الشرع مبا خيالف
  بعدم الدليل املقتضي للحظر أو اإلباحة والوقف بعدم الدليل جيوز أن يرد عليه ما يزيل الوقف بالكشف عن الدليل 
وأيضا إن الشرع ورد أيضا بتحرمي أشياء وحتليل أشياء فلو كان األصل يف األشياء قبل ورود الشرع احلظر ملا ورد 

ظر معلوم بالعقل فلو كانت األشياء يف األصل على اإلباحة ملا ورد االتباع إال باحلظر ألن الشرع باإلباحة ألن احل
اإلباحة معلومة بالعقل وملا ورد الشرع باحلظر مرة وباإلباحة أخرى دل على أن العقل ما أوجب حظرا وال إباحة 

صل فيها اإلباحة وإذا عارض أحد يدل على ذلك أن من قال األصل يف األشياء احلظر ال ينفصل عمن قال إن األ
  القولني اآلخر بطل اجلمع وصح القول بالوقف 

واحتج من قال باحلظر أن هذه األعيان ملك اهللا تعاىل واالنتفاع مبلك الغري ال جيوز بغري إذنه كما نقول يف أمالك 
  اآلدميني 

يما مل يرد الشرع به فتكون منزلته من أموال واجلواب أن أمالك اآلدميني إمنا مل جيز االنتفاع هبا بالشرع وكالمنا ف
  اآلدميني قبل أن يرد الشرع فنقول إهنا على الوقف 

وألن أمالك اآلدميني حجة عليهم فإن ما ال ضرر على املالك فيه ال مينع من االنتفاع به كاالستظالل بظله واألنس 
ا هو هللا عز و جل من األعيان ألنه ال ضرر بصحبته واملسري يف ضوء سراجه فيجب أن ال حيرم ها هنا االنتفاع مب

  عليه يف االنتفاع هبا ويف هذا إبطال قوهلم 
مث نقول إن كان االنتفاع هبذه األعيان ال جيوز ألهنا هللا تعاىل فال جيوز اإلقدام عليها من غري إذن اعتبارا بأمالك 

ا حيتاجون إليه لصالح أبداهنم وأحواهلم اعتبارا اآلدميني والناس عبيد اهللا تعاىل فيجب أن ال مينعوا من االنتفاع مب
  بعبيد اآلدميني حني مل مينعوا من االنتفاع مبال املوايل مبا حيتاجون إليه لصالح أبداهنم 

  وأحواهلم فيلزمهم نقضيه وسبيلهم أن ال حيظروا االنتفاع هبذه األعيان ويف ذلك إبطال لقوهلم وإفساد مذهبهم 
ا على االنتفاع هبذه األعيان مل نأمن أن يعاقبنا اهللا تعاىل على ذلك فيجب أن نتجنب ذلك خوفا قالوا وألنا إذا أقدمن

  من العقوبة على فعله 
قلنا نقلب هذا عليكم فنقول إذا مل نقدم عليه مل نأمن أن يعاقبنا على تركه فإن له أن يعاقب على الترك كما أن له 

عل على أن هذا لو كان طريقا صحيحا يف إثبات احلظر لوجب أين أن يعاقب على الفعل فيجب أن يقدم على الف
جعل ذلك دليال على إجياب الصوم واحلج وسائر العبادات قبل ورود الشرع ويقال إنا ال نأمن من العقاب على 

  تركها فيجب أن يكون ذلك واجبا قبل الشرع وملا مل يصح هذا باإلمجاع مل يصح ما ذكروه 
ة بقوله عز و جل قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق فدل على أن واحتج من قال باإلباح

  األصل يف األشياء اإلباحة 
  واجلواب أنا حنمل ذلك على ما ورد الشرع بإباحته من الطيبات بدليل ما ذكرناه 



حرام فمنع اهللا تعاىل من احلكم وعلى أنه يعارضه قوله تعاىل وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا 
  يف الشيء بأنه حالل أو حرام فدل على أنه متوقف على ما يرد الشرع 

قالوا االنتفاع مبلك الغري على وجه ال ضرر عليه فيه جائز كاملشي يف ضوئه واالستظالل بظله وهذه األعيان ال 
  زا ضرر على اهللا يف االنتفاع هبا فوجب أن ال يكون االنتفاع هبا جائ

قلنا لو كان هذا طريقا يف إباحة االنتفاع هبا قبل ورود الشرع لوجب أن يقال ال جيوز ورود الشرع بتحرمي 
  االنتفاع هبا ألن ما ال ضرر على املالك فيه 

ال جيوز أن مينع من االنتفاع به كما ال جيوز للواحد منا أن يسمي غريه من املشي يف ضوئه واالستظالل بظله وملا 
  على جواز املنع من االنتفاع هبا دل على بطالن ما ذكروه  أمجعنا

واحتجوا بأن احلكيم ال خيلق شيئا إال لغرض ووجه من احلكمة يقتضي خلقه وقد خلق هذه األعيان فال خيلو إما أن 
ألنه غري يكون خلقها ليضرهبا وهذا ال يليق باحلكيم أو لينتفع هبا فلو خيلو إما أن يكون قصد نفع نفسه وهذا حمال 

حمتاج إىل شيء فثبت أنه إمنا خلقها لينتفع هبا الناس وإال خرج عن أن يكون خلقها حبكمة وصار عبثا فتعاىل اهللا عن 
ذلك علوا كبريا وعلى هذا يدل قوله تعاىل الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا فأخرب أنه خلق اجلميع لنا فدل على 

  ما قلناه 
صلهم يف تعليل أفعال اهللا تعاىل وحنن ال نقول بذلك مث هذا يقتضي أن ال جيوز حترمي اجلواب أهنم بنوا ذلك على أ

اخلمر واخلنزير ويقال إنه ال خيلو من أن يكون خلقهما ليضرهبما وهذا ال جيوز يف احلكمة هبما أو لينفع نفسه وهو 
ا وملا بطل هذا بعد التحرمي بالشرع غري حمتاج إىل شيء أو لينفع هبما الناس فقد حرمهما عليهم فيجب أن يكون عبث

  بطل قبل التحرمي بالشرع 
وعلى أنه جيوز أن يكون خلقهما ليمتحنهم بالكف عنها ليثبتهم على ذلك أو خلقها ليستدل هبا على أن هلا خالقا 

نة أو خلقها لقوم آخرين يأتون بعدهم أو خلقها ليوصلهم إىل االنتفاع هبا على صفة خمصوصة كما خلق هلم اجل
ليوصلهم إليها على صفة خمصوصة وإذا احتمل هذه الوجوه مل جيز أن حيمل األمر فيها على اإلباحة وال على احلظر 

  وال على العبث 
  وأما اآلية فنحن نقول هبا ألنه خلق ذلك لنا ولكن ليوصله إلينا على الوجه الذي بيناه فسقط ما قالوه 

   عقاب يف تركه قالوا وألن املباح ما ال ثواب يف فعله وال

  وعندكم أن من فعل شيئا قبل ورود الشرع مل يستحق عليه ثوابا وال عقابا فهذا اسم له حكم اإلباحة 
واجلواب أن املباح ما أخرب صاحب الشرع بأنه ال ثواب فيه وال عقاب عليه وهو وإن قلنا إنه ال ثواب عليه فإنا ال 

والعقاب وهذا كما نقول يف أفعال البهيمة إنه ال ثواب فها وال عقاب  نقول إنه مباح ألن الشرع مل يرد فيه بالثواب
  مث ال نقول إن ذلك مباح وال حمظور حيث مل يرد الشرع فيها بالثواب والعقاب فكذلك هاهنا 

قالوا وألن القول بالوقف يؤدي إىل ترك الوقف وذلك أن القول به ال خيلو من أن يكون حقا جيب اعتقاده والقول 
  باطال فال جيوز اعتقاده  به أو

  فإن كان حقا جيب اعتقاده بطل القول بالوقف ألنه وجب االعتقاد 
  وإن كان باطال مل جيز القول به 

قلنا الوقف هو احلق ومعناه أنه ال عقاب على أحد فيها بفعله وال ثواب يف شيء بفعله وال وجوب يف شيء من 



اه وليس إذا كان ذلك هو احلق وجب فيه االعتقاد إذا مل يكن على األشياء حىت يرد الشرع به يف الوقف الذي قلن
  صفة الوجوب فيجب أن يقيم الدليل على ذلك وأنه إذا كان حقا وجب اعتقاده وليس هناك ما يوجب االعتقاد 

  وعلى أنه جيوز أن يكون الشيء على صفة من الصفات مث ال جيب على اإلنسان فيه معرفة وال اعتقاد 
كثريا من املخلوقات هلا صفات هي عليها يف احلقيقة مث ال جيب البحث عنها والكشف عن حقيقتها  أال ترى أن

وصفتها مث ال يقال إنه ملا مل جتب معرفتها على حقيقتها وصفاهتا مل تكن تلك الصفات ثابتة هلا يف احلقيقة فكذلك 
  هاهنا واهللا أعلم 
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