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  كتاب أصول الفقه املسمى إجابة السائل شرح بغية اآلمل 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني 
فهذا شرح لطيف على منظومة  احلمد هللا رب العاملني وصلواته وسالمه على رسول األمني وعلى آله املطهرين وبعد

الكافل املسماة بغية اآلمل وقد كان شرحها تلميذنا العالمة احملقق إمساعيل بن حممد بن إسحاق قدس اهللا روحه يف 
اجلنة شرحا نفيسا بسيطا وكان ما كتبه عرضه على شيخه الناظم فليحق به ما يراه ويضرب على ما ال حيتاج إليه 

شرحا بديعا مساه الفواصل شرح بغية اآلمل إال أنه طال واتسع فيه جمال املقام فطلب  من لفظه أو معناه حىت كمل
مين بعد وفاته بعض طلبة العلم اختصاره واإلتيان بأقوى أدلة املسألة وتوضيح العبارة واالقتصار على األدلة املختارة 

اإلعانة من الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي واألقوال املرتضاة عند املهرة النظارة فأجبت إىل ذلك مستمدا للهداية و
أعانه اهللا على ما ... قال فقري ربه حممد ... لوال أن هدانا اهللا ومسيته إجابة السائل شرح بغية اآلمل قال الناظم 

  وباألصول والفروع كافال ... أمحد محدا يكون شامال ... يقصد 

تياري ومحدا مصدر تأكيدي وبوصفه عاد نوعيا والشامل من هذا هو مقول القول واحلمد هو الثناء باجلميل االخ
مشله الشيء إذا عمه أي شامال ألنواع احلمد وأنواع احملمود عليه والشامل اسم كتاب يف األصول لإلمام حيىي ويف 

له واجملتىب من فض... وأستزيد املنتهى من عنده ... ذكر األصول والفروع والكافل براعة االستهالل مع التورية 
  ... لعبده 

استزاد طلب الزيادة ملا محد مواله طلب الزيادة من نعمائه ومنتهى الشيء غايته وفضل اهللا ال غاية له وال انتهاء 
وهو أيضا اسم لكتاب اآلمدي يف األصول ففيه تورية واجملتىب باجليم واجتباه إذا اختاره ومن فضله يتنازع فيه 

مث صالة ... ألصول أيضا واحلديث للنسائي ففيه ما يف الذي قبله من التورية املنتهى واجملتىب وهو اسم كتاب يف ا
  وآله سفن النجاة احلنفا ... اهللا تغشى املصطفى 

عطف الدعاء لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على محده لربه عطف امسيه على فعليه وتغشى من غشية الشيء 
اصطفاه اختاره وهو من أوصافه صلى اهللا عليه و سلم اليت اشتهر مشله وعمه ومنه والليل إذا يغشى واملصطفى من 

هبا حىت إذ أطلقت ال يتبادر سواه واآلل على املختار هم من حرمت عليهم الزكاة كما فسرهم بذلك زيد بن أرقم 
كما يف رواية مسلم وسفن النجاة اقتباس من حديث أهل بييت كسفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق 

وهوى أخرجه احلاكم من حديث ابن عباس واحلنفاء مجع حنيف كشهداء يف شهيد وهو املائل واشتهر يف املائل إىل 
  الدين احملمدي لقوله صلى اهللا عليه وآله 

وسلم بعثت باحلنيفية السمحة السهلة ومل يأت بالسالم مع الصالة هنا ألنه يأيت به يف آخر النظم وهو كالم واحد 
  ... خمتصر قد خص بالقبول ... كافل يف األصول وبعد فال... 

  أي بعد احلمد والصالة حذف املضاف إليه وبىن بعد على الضم ملا عرف يف النحو 



والكافل هو تأليف العالمة حممد بن حيىي هبران رمحه اهللا تعاىل تلقاه الناس بالقبول وشرحه مجاعة من العلماء ودرسوا 
  حمرر حمقق منقح ... هذب موضح ألنه م... فيه ملا أفاده قوله 

ومن هذبه نقاه وأخلصه وأصلحه كما يف القاموس وموضح من وضح األمر يضح وضوحا بان وظهر وحترير 
الكتاب وغريه تقوميه واحملقق من الكالم الرصني ومنقح من نقح الشيء هذبه وكان طلب نظمه مين بعض الطلبة 

  ... نظما يلذ للذي يقراه ...  وقد نظمت ما حوى معناه... أيام قراءته علي 
أسرع ما يعلق ... ألن حفظ النظم يف الكالم ... قوله معناه إعالم بأن ألفاظه مل ينظمها وقد يتفق نظم بعضها 

  ... باألفهام 
تعليل لنظمه فإنه ال ريب أن حفظ النظم أسرع من حفظ النثر ولذا فإن العلماء ال يزالون ينظمون كتب العلم من 

وأسأل اهللا به أن ... وعلوم القراءات وعلوم مصطلح أهل احلديث وغريها حىت السري النبوية كاهلمزية  حنو وفقه
  ... ألنه بأصله قد نفعا ... ينفعا 

  ... مببتدا ذلك والنهاية ... واستمد اللطف واهلداية ... كما قررناه من أنه رزق القبول عند العلماء 
ق وعرب به هنا عما يقع به صالح العبد واهلداية داللة بلطف إىل ما يوصل إىل اللطف بضم الالم لغة الرأفة والرف

املطلوب وقيل سلوك طريق توصل إىل املطلوب نسأل اهللا أن يوصلنا هبدايته ورمحته إىل سواء السبيل وأن خيلص 
  األعمال لوجهه الكرمي من كل دقيق وجليل 

يف مقاصد ما يؤلفونه من املؤلفات يف أي فن من فنون العلم  وأعلم أنه استحسن العلماء رمحهم اهللا قبل خوضهم
  تقدمي مقدمة يذكر فيها ثالثة أشياء 

تعريف الفن وموضوعه وغايته قالوا ألن الشرع يف الفن بوجه اخلربة وفرط الرغبة يتوقف عليها كما قاله السعد يف 
فأول الكالم فيما ... عا القتصار األصل املنظوم التهذيب وقد وقع االقتصار يف املنظومة صرحيا على تعريف العلم تب

  ... حد أصول الفقه فهو األقدم ... ينظم 
أول مبتدأ خربه قوله حد أصول الفقه قوله فهو األقدم تعليل ألوليته يف النظم قاضية بأولويته فيه وإمنا كان احلد 

الطالب حقيقة مطلوبه من أول األمر وألن مبعرفته أوىل بالتقدمي مما بعده ألنه حبد العلم حيصل متيزه عما عداه فيعرف 
يعرف موضوع العلم وغايته ألنه إذا قيل إنه علم باحث عن أحوال كذا من حيث إنه يفيد كذا علم املوضوع 

فاحلد علم بأصول ... والغاية من ذلك باالستلزام وسنذكرمها آخرا مفسرين وإذا عرفت أن احلد أول ما ينظم 
  ... وقيدت تلك بتفصيلية ... أحكامنا الشرعية الفرعية ... اج عن األدلة هبا إلخر... وصلة 

اعلم أنه ال بد للحد من حمدود فقوله احلد التعريف فيه عهدي أي حد أصول الفقه لتقدمه ذكرا وهذا هو احملدود 
آلن يف حده اللقيب ومعناه فحد أصول الفقه وقد ذكر يف الكتب األصولية أن أصول الفقه لقب هلذا الفن وكالمنا ا

وهو منقول عن مركب إضايف وقد تكلم العلماء يف مبسوطات الفن على تعريف كل واحد من جزئيه باعتبار 
  اإلضافة واألهم هنا معرفة معناه اللقيب إذ هو املدون له الكتاب 

اجلازم املطابق  واعلم أن التعريف يشتمل يف الغالب على جنس وفصول فقوله علم جنس احلد والعلم هو االعتقاد
  الثابت وهذا هو معناه األخص 



وقد يقال على ما يشمل الظن وكثريا ما يستعمله الفقهاء يف هذا األخري وهو معناه األعم واملراد به هنا ما يشمل 
املعنيني مجيعا أي االعتقاد اجلازم اخل والظن فقط فإن كان لفظ العلم مشتركا بينهما فاستعمال املشترك يف معنييه 

وإن كان مهجورا يف التعاريف فاملقام هنا مشعر باملراد فتزول به اجلهالة وإن كان ليس مبشترك كما أفاده يف 
  املواقف فإنه قال إن 

تسمية الظن علما وجعله مندرجا فيه كما ذهب إليه احلكماء خمالف الستعمال اللغة والعرف والشرع فقد قيل عليه 
  والتعريف باجملاز املشهور قد أجازوه  إنه ال مانع من إطالقه عليه جمازا

فإن قلت فيحمل هنا العلم على معناه األول وهو الذي يسمونه األخص قلت مينع عن محله هنا عليه أنه قد تقرر أن 
من قواعد هذا الفن ما هو ظين وقد أوضحناه يف رسالة مستقلة ويأيت التنبيه عليه يف مواضع فال تغتر بقوهلم مسائل 

قطعية وقد أشار يف الفصول إىل هذا فقال بعد تعريفه ألصول الفقه بالقواعد اليت يتوصل هبا إىل آخر ما  أصول الفقه
هنا لفظه وقيل العلم هبا أو الظن فأشار بقوله أو الظن إىل أن قواعد أصول الفقه ما هو ظين وأراد بلفظ العلم يف 

  يخ لطف اهللا يف شرحه عليه عطفه الظن عبارته املعىن األخص فلذا عطف عليه الظن وقد استشكل الش

  عليه وال وجه الستشكاله كما عرفت 
وقوله بأصول مجع أصل وهو لغة ما يبىن عليه غريه وترادفه القاعدة وعرفوها بأهنا قضية كلية تعرف أحكام جزيئات 

قم الصالة وآت موضوعها حنو قولك هنا األمر للوجوب مثال فإنه يدخل حتته جزيئات تعرف منه أحكامها حنو أ
الزكاة وحج البيت وغري ذلك هذا وملا كانت األصول ترادف القواعد وقد عرفه ابن احلاجب بقوله العلم بالقواعد 

اليت يتوصل هبا إىل آخره وقوله هناك وصلة هبا إلخراج هو صفة لقوله بأصول أي يتوصل هبا إىل إخراج األحكام 
اء سببية والالم يف إلخراج مبعىن إىل مثلها يف قوله تعاىل سقناه لبلد ميت اخلمسة اآلتية عن أدلتها كما ستعرفه فالب

  كل جيري ألجل وحذف فاعل إلخراج للعلم به إذ فاعل املصدر جيوز حذفه أي إخراج األصول أو اجملتهد 
حكام عن وقوله عن األدلة وهي الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس فبها أي األصول أو القواعد خيرج اجملتهد األ

هذه األدلة واألحكام املراد هبا اخلمسة الوجوب والتحرمي والندب والكراهة واإلباحة وما يتعلق هبا والتعريف فيها 
  ويف األدلة للعهد اخلارجي ألهنا معلومة بني أهل األصول فال يتوهم أن يف التعريف جهالة 

  لنسب وقوله أحكامنا مفعول املصدر مجع حكم وعرفوه بأنه القضايا وا

التامة حنو قولنا احلج واجب فخرجت التصورات وقوله إلخراج أوىل من قوهلم الستخراج والستنباط ملا عرف أن 
السني للطلب غالبا واملراد هنا اإلخراج نفسه ال طلبه وهبذا القيد خرج علم العربية بأقسامه وعلم الكالم فإن قوله 

أي الباء ظاهرة فيه وإضافة التوصل إىل غري أصول الفقه مما هو سبب هبا أي بسببها املراد به السبب القريب فإهنا 
بعيد ألنه يتوصل به لكن بالواسطة وعرب ابن اإلمام يف الغاية بقوله املوصلة لذاهتا اخل لئال يرد أنه قد يتوصل بغريها 

ام ليس لذاهتا فإن علم من قواعد العربية والكالم ألهنما من مبادىء علم األصول لكن التوصل هبما إلخراج األحك
العربية وحنوه وإن كان يتوصل به إىل إخراج األحكام لكنه توصل بعيد إذ يتوصل بقواعد العربية إىل معرفة كيفية 
داللة األلفاظ على مدلولتها الوضعية وبواسطة ذلك يتوصل هبا إىل إخراج األحكام وأما علم الكالم فإنه يتوصل 

  نة وصدقهما وبه يتوصل إىل ذلك بقواعده إىل ثبوت الكتاب والس
  وقوله الشرعية خيرج به العلم باألحكام العقلية كقبح الظلم وحسن العدل 



  وقوله الفرعية خترج الشرعية غري الفرعية من األحكام الشرعية األصلية 
جة فإنه ال وقوله وقيدت تلك أي األدلة بتفصيلية بيان للواقع ال إنه إلخراج األدلة اإلمجالية ككون الكتاب ح

يستنبط منه حكم حىت حيتاج إىل إخراجه وال خلل يف زيادة قيد يف احلد لإليضاح والبيان فإن مثله واقع يف 
  التعريفات مع أنه ينبغي أن يعلم أن هذه احلدود إمنا هي من التعريفات 

ن شاء اهللا تعاىل ويف وليست حبدود حقيقية وسيأيت بيان الفرق بني األمرين يف آخر الكتاب حيث ذكره املصنف إ
قوله وقيدت إشارة إىل عدم احلاجة إىل التقييد ويف شرح احمللي أنه قيد بتفصيلية إلخراج اعتقاد املقلد فإنه ال يسمى 

  علما 
واعلم ان هذا التعريف ألصول الفقه مأخوذ من تعريف ابن احلاجب مبختصره املنتهى ومبين على أن أصول الفقه 

ن األصوليني من جعله القواعد بنفسها وقد ذكر يف الفصول التعريفني معا وقدم الثاين وحكى هو العلم بالقواعد وم
األول بقيل قال الشيخ لطف اهللا يف شرحه وكأنه اختار األول أي يف عبارته وهو القواعد ملا قيل من أنه أرجح 

  لوجوه 
  مل يعرفه الشخص أحدها أن أصول الفقه ثابت يف نفس األمر من بيانية تلك القواعد وإن 

  وثانيها أن أهل العرف جيعلون أصول الفقه للمعلوم ويقولون هذا كتاب يف أصول الفقه 
وثالثها أن األصول يف اللغة األدلة والقواعد أدلة للفقه إذ ينبين عليها فجعله اصطالحا نفس األدلة أقرب إىل 

  املدلول اللغوي انتهى 
  جناح الطالب احلق أن يقال  وقال بعض احملققني العالمة املقبلي يف

أن أصول الفقه وحنوه نفس القواعد فإن العلم املتعلق هبا احلال بقلب زيد ليس هو حقيقة األصول كما تقوله يف 
سائر احلقائق فليس السيف العلم باحلديد املخصوص بل نفسه فعلى هذا ال يتحقق الوجود اخلارجي هلذه احلقائق 

اهيات لكن هذه ليس هلا جزء خارجي كما ملاهية الفرس مثال ألهنا أشخاص ومسمى احملدودة كما هو شأن سائر امل
أصول الفقه مثال جمموع قواعد مبنزلة مائة وألف وكون األمر للوجوب والنهي للحصر مثال كأفراد املائة واأللف 

  وهو كالم حسن هذا مثال جزء ملسمى جزئي ذلك اللقب ومسمى اللقب امللتئم من أجزاء كلها عقلية عقلي انتهى 
وأما حده مضافا يف االصطالح فاألصل الدليل والفقه فيه العلم أو الظن لألحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 

التفصيلية وقد استفيد من القيود خروج العلم بغري األحكام كالذوات والصفات واألحكام اليت مل تؤخذ من الشرع 
و من احلس كالعلم بأن النار حمرقة أو من الوضع واالصطالح كالعلم بأن بل من العقل كالعلم بأن العامل حادث أ

الفاعل مرفوع وخرج العلم باألحكام النظرية الشرعية اعتقادية أو أصولية مثل اإلميان واجب واإلمجاع حجة 
متعلق أصولية وخرج بقوله عن أدلتها التفصيلية علم املقلد على القول بأنه يسمى علما وذلك ألن حرف اجلر 

مبحذوف صفة للعلم أي العلم احلاصل عن األدلة وعلمه غري حاصل عنها فلذا ال تسمى أقوال املفرعني اجملردة عن 
  األدلة فقها كما حقق يف حمله 

واعلم أنه قد سبقت إشارة إمجالية إىل موضوع هذا الفن وهو ان موضوعه األدلة السمعية الكلية وهي ما عرفت 
   الكتاب العزيز والسنة



النبوية واإلمجاع والقياس فعنها وقع حبثهم يف هذا الفن من حيث داللتها على األحكام إما مطلقا أو من حيث 
واحنصرت أبوابه يف ... تعارضها أو استنباطها منها وأما غايته فالعلم بأحكام اهللا تعاىل وهبا ينال الفوز يف الدارين 

  ... تأيت على الترتيب يف ماذكره ... عشره 
صار أبوابه يف ذلك ليس حباصر عقلي اقتضاه بل وقع التدوين كذلك متييزا بني أحباث أقسام املوضوع والضمري احن

عائد إىل نظم الكافل ألن أبوابه كذلك وليس عائدا إىل العلم نفسه ألن الباب األول املشتمل على األحكام 
  يل كالتغليب وتوابعها ليس من موضوع العلم فال يصح عوده إليه إال بنوع تأو

  ... تتبعها توابع مرعية ... أوهلا أحكامنا الشرعية ... الباب األول يف األحكام الشرعية 
هذا أول األبواب والضمري هلا واألحكام مجع حكم تقدم تفسريه آنفا وإضافتها إلينا لكوننا املأمورين هبا ومجعها ألهنا 

ت إىل الشرع لثبوهتا به إما بنقله عن أصله أو بتقريره على مخسة كما عرفت قريبا ووصفها بالشرعية ملا مر ونسب
أصله على حد لو نقل بدال عن إمساكه لصح كما ورد املنع عن ذبح ما ال حيل أكله فإن الشرع هنا قرر ما يف 

العقل خبالف ما ورد به الشرع مطابقا للعقل مما يقضي العقل فيه بقضية ال يصح أن يغريها الشرع كوجوب قضاء 
دين ورد الوديعة وقبح الظلم وحنو ذلك فإن هذا ال يسمى شرعيا وقوله تتبعها أي األحكام توابع مرعية املراد ما ال

يتبعها من الصحة والبطالن بل ومن تقسيم الواجب إىل خمري وموسع وحنوها فإن هذه توابع األحكام واألصل يف 
  التبعية البحث هو األحكام لذاهتا وهذه أقسام وصفات هلا مالحظة ب

واعلم أن األحكام هلا نسبة إىل احلاكم وإىل ما فيه احلكم وهو الفعل فتسمى بالنظر إىل األول إجيابا مثال وتسمى إذا 
نسبت إىل الثاين وجوبا فهما متحدان ذاتا خمتلفان اعتبارا ومن هنا تراهم جيعلون أقسام احلكم اإلجياب والتحرمي 

ع هنا وقد رمست باعبتار صفة احلاكم وباعتبار متعلقاهتا والناظم رمسها تارة والوجوب واحلرمة أخرى كما وق
  باالعتبار الثاين موافقة ألصله 

  ... كراهة إباحة يا ندب ... وهي وجوب حرمة والندب ... فقال 
  يف القاموس الندب اخلفيف يف احلاجة الظريف النجيب 

  ... فخذ رسومها كما أتت  هبا... وعرفوها باليت تعيقت ... وال خيفى حسن اجلناس 
فواجب ... بفعله وتركه العقابا ... فما استحق الفاعل الثواب ... أي تعلقت هبا قال يف األصل وتعرف مبتعلقاهتا 

  ... وعكسه احلرام 
هذا هو تعريف الواجب واحلرام كقوله فما استحق مبتدأ وكلمة ما موصولة و اجلملة صلتها والعائد أغىن عنه 

عل وأصله فاعله أو حمذوف أي عليه وقوله فواجب خربه دخلت الفاء لتضمن املبتدأ معىن الشرط ولك تعريف الفا
تقديره فهو واجب واملراد بالفاعل املكلف والثواب اجلزاء كما يف القاموس واملراد به هنا ما وعد اهللا به عباده من 

  واستحقاق الفاعل له اجلزاء على فعل الواجبات على لسان رسوله صلى اهللا عليه و سلم 

بوعد من ال خيلف امليعاد بإثابته واملراد ما من شأنه أن يستحق عليه الثواب فيدخل فيه فرض الكفاية واملخري وهبذا 
القيد خرج احلرام واملكروه واملباح ألهنا قد دخلت يف قوله واحلكم فإنه مقدر أي فاحلكم الواجب ما استحق إىل 

فهو مراد وألن كلمة ما يف قوله ما استحق مبعىن فعل أي فعل استحق فدخلت فيه  آخره ضرورة أنه جنس للخمسة
وقوله وتركه العقابا هو من العطف على معمويل عاملني خمتلفني على رأي الفراء وبفعله يتعلق بالثواب وهو مصدر 



ذا القيد خرج املندوب يتعلق به الظرف وتركه معمول العقاب وتقدميه عليه جائز من باب فلما بلغ معه السعي وهب
واملباح وهبما كان التعريف جامعا مانعا إن قلت كان يكفي استحقاق العقاب بتركه قلت زيادة قيد الثواب بفعله 

احتيج إليه ليتم االختصار بقوله وعكسه احلرام ويعرف به املراد ولو حذف ما عرف املراد بالعكس وهو وجه 
عبارة ما نظمه فال يرد أنه كان يكفي أن يقال الواجب ما استحق تاركه إيراده يف األصل كذلك والناظم يعتمد 

العقاب واحلرام بالعكس على أن العبارة قد اشتملت على لطف املقابلة بني الفعل والترك والعقاب والثواب وفيها 
املكروه واملباح من اإلشارة إىل الترغيب والترهيب ما يزيدها حسنا ولطفا وألنه ال بد من ذكر ذلك يف املندوب و

فحسن اإلتيان هبذا يف الواجب واحلرام ليكون الكل على منوال واحد واملراد بالعكس اللغوي أي ما يستحق 
الثواب بتركه والعقاب بفعله فهو احلرام فيخرج بالقيد األول الواجب واملندوب وبالثاين املكروه واملباح واملراد أن 

  رك الواجب عقابه فال ينافيه جواز العفو فإن ذلك مقتض من شأنه عقاب فاعله كما أن من شأن تا

للعقاب ما مل مينع مانع العفو والتوبة والشفاعة واعلم أنه ال يشمل احلد التروك عند من جيعلها أفعاال ويأيت حتقيقه إن 
  شاء اهللا تعاىل 

بته إياه أو حمبة فاعله أو نفي فائدة واعلم أن كل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله أو مقته أو لعنه أو نفى حم
الرضا به أو الرضا عن فاعله أو شبه فاعله بالبهائم أو بالشياطني أو جاء له مانعا للهدى أو استعاذ األنبياء عليهم 
السالم منه أو جعله سببا لنفي الفالح أو لعذاب عاجل أو آجل أو نسبه اهللا تعاىل أو رسوله إىل عمل الشيطان أو 

اوة اهللا أو حماربته أو االستهزاء به أو سخريته أو دعا إىل التوبة منه أو وصف فاعله خببث أو بضاللة أو تزيينه أو لعد
بأنه ليس من اهللا يف شيء أو بأنه ليس من الرسول صلى اهللا عليه و سلم أو أنه ال يقبل من فاعله صرفا وال عدال أو 

جعل فعله سببا إلزاغة قلب فاعله أو لصرفه عن آياته وفهم أخرب ان من فعله قيض اهللا له شيطانا فهو له قرين أو 
آالئه أو يسأل اهللا تعاىل عن علة الفعل مل فعل تصدون عن سبيل اهللا من آمن مل تلبسون احلق بالباطل مامنعك أن 
حنو  تسجد فهذه كلها وحنوها تدل على املنع من الفعل وداللتها على التحرمي أظهر من داللتها على الكراهة وأما

  ... وبعده املندوب يا مهام ... يكرهه اهللا ورسوله فداللتها على التحرمي أظهر فاكثر ما يستعمل يف احملرم 
اهلمام كغراب العايل اهلمه كما يف القاموس واملندوب لغة املدعو إليه يقال ندبته لكذا فانتدب وأصله املندوب إليه 

ما يستحق ... مث صار إمسا هلذا القسم من األحكام ورمسوه بقوله فتوسع فيه حبذف حرف اجلر فاستتر فيه الضمري 
  األجر فيه إن فعل 

  ... وال عقاب إن يكن عنه غفل ... خرج به احلرام واملكروه واملباح وبقي الواجب أخرجه بقوله 
  فاملندوب ما استحق فاعله الثواب ومل يستحق تاركه العقاب 

رسوله أومدحه أومدح فاعله ألجله أو فرح به أو أحبه أو أحب فاعله أو واعلم أن كل فعل عظمه اهللا تعاىل أو 
رضي به أو رضي عن فاعله أو وصفه بالطيب أو الربكة أو احلسن أو نصبه سببا حملبته أو لثواب عاجل أو آجل أو 

ه أولقبوله أو لنظره نصبه سببا لذكره لعبده أو لشكره أو هلدايته إياه أو لرضاه عنه أو ملغفرة ذنبه أو لتكفري سيئات
إليه أو لنصره أو وصفه بأنه قربة أو أقسم به أو بفاعله كالقسم خبيل اجملاهدين وإغارهتا وضحك الرب سبحانه من 

  فاعله أو إعجابه به فهو دليل على مشروعيته املشتركة بني الوجوب والندب 
  ... ا فيه فال جناح ما فقد... وعكسه املكروه واملباح ... والرابع واخلامس ما يف قوله 



فالرابع املكروه ما استحق تاركه الثواب ومل يستحق الفاعل عليه العقاب وهذا الذي يسميه الفقهاء بأنه مكروه 
  تنزيها ويسمونه خالف األوىل وأما املكروه كراهة حظر فإنه داخل يف قسم احلرام وليس قسما 

ظ غفل أنه من مل يعلم به إذ الغافل ال يكلف بشيء من مستقال واملراد بغفل عنه تركه عمدا فال يتوهم من لف
األحكام والقرينة على اإلرادة املقام فبالفصل األول خيرج الواجب واملندوب واملباح وبالفصل الثاين احلرام 

اح واخلامس املباح املرسوم بقوله ما فقدا فيه أي فعل فقد فيه اإلثابة على فعله والعقاب على تركه ولذا قيل فال جن
  أي ال حرج على فاعله وتاركه وضمري فيه للمباح واملراد فقدا فيه فعال وتركا 

واعلم أهنا تستفاد اإلباحة من كالم الشارع من لفظ اإلحالل ورفع اجلناح واإلذن والعفو وإن شئت فافعل وإن 
من أصوافها وأوبارها وأشعارها  شئت فال تفعل ومن االمتنان مبا يف األعيان من املنافع وما يتعلق هبا من األفعال حنو

أثاثا وحنوه من السكوت عن التحرمي ومن اإلقرار على الفعل يف زمن الوحي وهو نوعان إقرار الرب وإقرار رسوله 
صلى اهللا عليه و سلم فمن إقرار الرب حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ومن إقرار الرسول صلى اهللا عليه و 

  شد وفيه من هو خري منك سلم قول حسان لعمر كنت أن
واعلم أن املراد من قوله ما استحق فاعله اخل أي ما صار حقا على فعله اإلثابة وصار حقا على تركه العقوبة واحلق 
عليه تعاىل وهو وإن كان يوافق رأي املعتزلة لكنا قد أشرنا إىل توجيهه وكان األوىف مبقام األدب أن يقال الواجب 

فعله وتوعدنا بالعقاب على تركه وعكسه احلرام ولك أن تكتفي مبا توعد على تركه وعكسه  ما وعدنا باإلثابة على
  احلرام 

  هذا وقد أورد اجلالل يف النظام وسبقه إليه غريه بأنه دور فال يعرف 

االستحقاق إال بعد معرفة الوجوب وال الوجوب إال بعد معرفة االستحقاق وأجيب بأن استحقاق اإلثابة والعقاب 
رف بتعريف الشارع إما بنصه على ذلك وذلك يعرف باستقراء األدلة وحينئذ فال يتوقف معرفة االستحقاق على يع

معرفة الوجوب مث إنه لو رسم األمران بقوله يف األول الواجب ما أمر به الشارع واحلرام ما هنى عنه مع تقريرهم أن 
والفرض والواجب قد ... ا ساملا عما أورده على غريه األصل يف األمر الوجوب ويف النهي اخلطر لكان رمسا صحيح

  ... والناصر االطروش فيه خالفا ... ترادفا 
اخلالف بني اجلمهور والناصر واحلنفية فذهب األولون إىل ترادف اللفظني أي يتحدان معىن كاحتاد ليث وأسد 

ه فرضا وما كان ظنيا سندا وداللة أو وذهب اآلخرون إىل أهنما متغايران فما كان دليله قطعيا سندا وداللة مسو
أحدمها مسوه واجبا وقد يستعملون أحدمها مكان اآلخر ويف شرح املختصر إن اخلالف لفظي وقيل معنوي وإن تارك 
الفرض يفسق خبالف تارك الواجب هذا وأما احلرام فإنه يرادفه احملظور ويسمى معصية وذنبا ومزجورا عنه ومتوعدا 

  وانقسم الواجب يف الدرايه ... قسيم الواجب إىل أقسامه فالقسمة األوىل هي املشار إليها بقوله عليه مث أشار إىل ت

إىل ... بكسر الدال املهملة درى يدري أي علم ويستعمل ملا فيه ضرب من احليلة وهو يقابل الرواية عند إطالقه 
  ... فروض العني والكفاية 

 احملكوم عليه وهو املكلف فإن كان الفعل املطلوب من املكلف ال يسقطه انقسام الواجب له جهتان األوىل بالنظر إىل
عنه فعل مكلف آخر ففرض عني أو يسقطه ففرض كفاية فاألول كالصالة والثاين كاألمر باملعروف والنهي عن 

ي انقسام املنكر واعلم أن سنة الكفاية كفرضها قال يف مجع اجلوامع وسنة الكفاية كفرضها قال الزركشي هذا يقتض



السنة إىل كفاية وعني والفرق بينهما أن سنة الكفاية يكون النظر فيها إىل الفعل من غري نظر إىل الفاعل كتشميت 
  ... مث إىل التعيني والتخيري ... العاطس وابتداء السالم واألضحية يف حق البيت الواحد واجلهة الثانية أفادها قوله 

الفعل فإنه إن كان املطلوب منه إيقاعه بعينه كالصلوات اخلمس فمعني وإال فمخري وهذا بالنظر إىل احملكوم فيه وهو 
  ... ومطلق و الغري يف حتبري ... بني إفراده كخصال الكفارة مث له تقسيم آخر باعتبار إيقاع الفعل هو املفاد بقوله 

  التحبري مصدره حربه حتبريا إذا حسنه 
 وقته كالنذر املطلق وقضاء صوم رمضان وإىل معني وقته وذلك فالواجب انقسم إىل مطلق وهو ما مل يعني

  مؤقت مضيق أو وسعا ... كالصلوات اخلمس واحلج والصيام وقوله 

بدل من الغري أو بيان له أيت به لبيان املراد بالغري أي غري املطلق وإدخال آلة التعريف عليه شائع يف عبارات العلماء 
واجب املؤقت ينقسم أيضا إىل مضيق وقته وموسع فاألول هو ما ال يتسع الوقت غري وارد يف كالم العرب أي وال

املقدر له شرعا إال لفعل الواجب وذلك مثل الصيام والثاين وهو ما يزيد وقته على فعل الواجب وذلك كالصلوات 
املوسع  اخلمس وهذا هو الذي أفيد بقوله مضيق او وسعا فمضيق جمرور صفة ملؤقت وقد يعرب عنه بالواجب

والواجب املضيق على سبيل اجملاز وإمنا املضيق واملوسع صفة للوقت وملا فرغ من تقسيم الواجب بتلك االعتبارات 
ورادف املندوب ... واملستحب رادف التطوعا ... أخذ يف بيان ترادف بعض األلفاظ عند بعض أهل األصول فقال 

  ... أخص من كليهما يكون ... املسنون 
ظ حكموا عليها بالترادف فقالوا املندوب واملستحب والتطوع مترادفة معىن كل منهما معىن اآلخر فهي ها هنا ألفا

  ما يستحق الثواب بفعلها وال عقاب يف تركها وقوله واملسنون مبتدأ خربه أخص من كليهما فإهنم 

ة وأرادوا مبا أمر به أمر ندب فال رمسوه مبا أمر به النيب صلى اهللا عليه و سلم وواظب عليه فزادوا فيه قيد املواظب
يرد الواجب فكل مسنون مندوب وال عكس وعرب عن ذلك يف الغاية بقوله ما أمر به عليه السالم ندبا فإن واظب 
عليه فمسنون وإال فمستحب ويف مجع اجلوامع أنه يرادف املندوب أيضا وإن الكل معناه الفعل املطلوب طلبا غري 

 أنه يقول يف املسنون مبثل كالم الناظم وأنه أخص ألخذ املواظبة فيه واعلم أن جازم ونقل عن القاضي حسني
التقسيم الذي يف الواجب جيري يف املندوب أيضا فيشبه فرض العني التوجه فإنه مشروع يف الصالة بألفاظ خمصوصة 

عينة عقيب الصلوات وال يسقط بفعل مكلف آخر فمن تركها أو بدهلا فقد خالف السنة ومثلها أيضا األذكار امل
وفيها ومندوب الكفاية كالسالم ابتداء من مجاعة والتشميت للعاطس منهم على قول من مل ير وجوبه على كل من 
السامعني وإن كان حديث إذا عطس أحدكم فحمد اهللا كان حقا على كل من مسعه أن يقول له يرمحك اهللا أخرجه 

جوب تشميت كل عاطس حامد على كل سامع واملعني كسنة أمحد والشيخان وأبو داود وابن حبان يقتضي و
الفجر مثال فاملطلوب إيقاعها خبصوصها واملخري كالقراءة ب قل يا أيها الكافرون و قل هو اهللا أحد أو اآليتني من 

سورة البقرة وآل عمران واملطلق كصالة النافلة من حيث هي والذكر من حيث هو واملؤقت كصيام البيض ويكون 
  فهو الصحيح أول التوابع ... هذا وما وافق أمر الشارع ... كهذا الصيام وموسعا كرواتب الفراض  مضيقا

تقدمت إشارة إىل توابع األحكام هذا أوهلا وهو تقسيم للواجب بالنظر إىل إيقاعه على وقف شروطه وأسبابه املعتربة 
صحيح وباطل األول الصحيح وهو لغة السليم  شرعا أعم من أن تكون عبادة أو معاملة فانقسم هبذا االعتبار إىل

واصطالحا ما أفاده النظم بأنه الفعل الذي وافق أمر الشارع أي ما كملت فيه الشروط اليت اعتربها الشارع 



كالصلوات بشرائطها من الطهارة وستر العورة وغريمها وهذا رمسه باعتبار العبادة وأما باعتبار املعاملة فالصحة فيها 
ر املطلوب منها عليها ويف مجع اجلوامع أن الصحة موافقة الفعل ذي الوجهني الشرع وقيل يف العبادة ترتب األث

  إسقاط القضاء ويف العقود ترتب أثره عليه وهو ما شرع العقد له كحل االنتفاع يف البيع 
احلكم فلو عد من  واعلم أنه خص يف األصل التوابع مبا ذكر مع أن تقسيم الواجب الذي تقدم آنفا هو من صفات
نقيضه الباطل أما ... التوابع لكان صحيحا وهو امر سهل فإنه اصطالح والقسم الثاين الباطل أفاده مع الفاسد قوله 

  ... فقيل قد رادفه فواحد ... الفاسد 
 الباطل لغة الذاهب واصطالحا نقيض الصحيح وجيري يف العبادات واملعامالت أيضا فهو فيهما عدم ترتب األثر

املقصود من الفعل عليه ففي العبادة عدم موافقة أمر الشارع أو عدم سقوط القضاء ويف املعاملة عدم حل االنتفاع 
باملبيع وأما الفاسد ففيه خالف منهم من يقول إنه مرادف للباطل فمعناه معناه كما أفاده قوله فواحد أي فمعنامها 

  ... ما شرع األصل بدون الوصف ... يف تعريفه من ينفي  وقال... واحد ومن مل يقل بترادفهما رمسه بقوله 
أي أنه عرفه من ينفي الترادف بينه وبني الباطل وجيعله قسما مستقال بأنه املشروع بأصله املمنوع بوصفه وهو قول 

  من يثبت الواسطة بني الباطل 

اسطة فيها بل إما صحيحة أو بطالة والصحيح إال أنه ينبغي أن يعلم أهنم متفقون يف العبادات سوى احلج أنه ال و
واحلاصل أن من فسر الفاسد بعدم ارتفاع وجوب القضاء كان كالباطل ومن قال إنه املشروع بأصله املمنوع 

بوصفه كان واسطة فيقول يف العبادات مثال صوم العيدين الصوم مشروع بأصله ولكن الوصف وهو كونه يف ذلك 
الت كبيع درهم بدرمهني إن البيع مشروع بأصله ولكن الوصف وهو اشتمال اليوم مثال منعه الشارع ويف املعام

أحد اجلانبني على الزيادة ممنوع فهو عنده خلل يوجب ترتب بعض اآلثار فالبيع الفاسد يوجب جواز الفسخ وعدم 
الفاسد واسطة امللك إال بالقبض بإالذن والقيمة ال الثمن وأما الباطل فال يترتب على عقد البيع عليه شيء وجعل 

هومذهب اهلدوية واحلنفية وأما الناصر والشافعية فهم قائلون بالترادف وعدم الواسطة وهلم يف املطوالت أمثلة ال 
  نطول بذكرها 

تنبيه مل يتعرض يف األصل لإلجزاء وهو عندهم كالصحة فرمسه رمسها إال أنه خيتص بالعبادات واجبة كانت أو 
نشأ اخلالف وروده يف احلديث النبوي يف األضاحي ومن قال إهنا سنة قال تتصف مندوبة وقيل خيتص بالواجب وم

به السنة والواجب حلديث ال جتزىء صالة ال يقرأ فيها بأم القرآن أخرجه الدارقطين وصححه وقيل ال خيتص 
ليه خبالف إذا مل بالعبادات بل جيرى يف املعامالت كرد الوديعة فإنه إذا حجر على املودع ما أودعه مل جيز الرد ع

  حيجر عليه ورد بأنه ليس فيها إال تسليمها ملستحق التسليم فليس رد الوديعة جيري على وجهني جمز وغري جمز 

الفعل والترك به وال ... كذا على املشكوك مث ما استوى ... وممكن والكل يف اصطالح ... ويطلق اجلائز يف املباح 
  ... سوى 

ق عليه فإنه يطلق على املباح فكلمة يف مبعىن على مثل قوله تعاىل ألصلبنكم يف جذوع هذا يف ذكر اجلائز وما يطل
  النخل فالنظم قد أفاد أنه يطلق اجلائز على أربعة أشياء 

  األول مما يطلق عليه املباح املعرف مبا تقدم من رمسه 
ألحكام الواجب واملندوب واملباح الثاين املمكن وهو إما ما ال ميتنع شرعا أي ما ال حيرم وهو شامل لألربعة ا

واملكروه وأما ما ال ميتنع عقال كأن يقال كون جربيل يف أرض جائز أي ال مانع منه يف العقل ومثلوا ما ال ميتنع 



  شرعا كأن يقال األكل بالشمال جائز أي ال مانع عنه شرعا كذا مثلوه به وفيه نظر 
  كفعل الصيب وكذلك شرعا كاملباح الثالث أن يطلق على ما استوى فعله وتركه عقال 

والرابع املشكوك فيه وهو ما تعارضت فيه أمارات الثبوت واالنتفاء أمارة تقضي ثبوته وأخرى تقتضي نفيه يف العقل 
أو الشرع ومثلوه يف العقل مبن يتوقف يف أصل األشياء هل على احلظر أو اإلباحة فإنه يقول بأنه جائز األمرين أي 

توائهما عند تعارض دليليهما ويف الشرع كمن يتوقف يف حلم األرنب ووجوب صالة العيدين احلظر وعدمه الس
  لتعارض أماريت األمرين فيوصف بأنه جائز هبذين االعتبارين فهذه األربعة املعاين اليت أفادها النظم 

ساس احلاجة إليها مث من وللجائز أربعة معان باعتبار املشكوك فيه استوفاها يف الفواصل فال نطيل بذكرها لعدم م
  توابع احلكم باعتبار إيقاع الفعل وهو خيتص بالعبادات ما تضمنه قولنا 

  ... مقدرا شرعا له فهو األدا ... وما أتى يف وقته منك ابتدا 
اعلم أن العبادة إما أن يكون هلا وقت معني أو ال الثاين ال يوصف بأداء وال قضاء وال إعادة كالنوافل املطلقة 

ذكار اليت مل توقت واألول وهو ما له وقت معني إما أن يكون وقته املعني حمدود الطرفني أو ال الثاين يوصف واأل
باألداء ال غري كاحلج وال يوصف بالقضاء إال جمازا ألجل املشاهبة للمقضي يف االستدراك كما قيل واألول يوصف 

  بالثالثة 
ته فقوله مقدرا حال من وقته أي الفعل الذي أتى منك يف وقته املقدر إذا عرفت هذا فاألداء قد رمسه الناظم مبا مسع

له ابتداء هو االداء ومحل األداء على قوله ما أتى صحيح ألن املصدر مبعىن املفعول قيل وقد صار إطالقه عليه هنا 
وقته النوافل املطلقة حقيقة عرفيه وابتداء منصوب مبقدر املذكور أي فعل يف وقته املقدر له ابتداء فخرج بقوله يف 

وبقوله املقدر له ابتداء القضاء كصالة الظهر مثال فإن وقتها األول هو األداء والثاين وقت ذكرها إذا نسيها أو نام 
عنها فإذا أوقعها فيه فليست بأداء قلت ولك أن تقول ابتداء منصوب بأتى فال خترج عن األداء فإنه فعلها ابتداء 

  قال الشارع إنه ال وقت هلا إال ذلك فهو من قسم األداء ومل يفعل ثانيا  عند ذكرها يف وقتها وقد
وقوله شرعا خيرج ما إذا عني املكلف للقضاء املوسع وقتا وكذا الزكاة إذا عني اإلمام لقبضها شهرا فهو عريف ال 

ح الفصول وهذا شرعي وعلى هذا التقدير فاإلعادة من قسم األداء وهو الذي قرره العضد وتبعه اجلالل يف شر
  على تقدير تعلق ابتداء مبقدر وقيل إنه يتعلق بأتى أي وما أتى منك 

ابتداء فتخرج اإلعادة وقوله يف وقته مقدرا خترج النوافل املطلقة وعلى هذا بىن الشيخ لطف اهللا يف شرح الفصول 
  وعليه اعتمد صاحب الغاية فيه 

ا ركعة يف وقتها مث خرج الوقت وأتى بباقيها خارجة وحديث واعلم أن ظاهر الرسم خروج صالة أدرك منها فاعله
الصحيحني من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة يقضي بأهنا أداء وهلذا عرف األداء يف مجع اجلوامع بقوله 
واألداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه وإذا عرفت مما ذكرناه آنفا أن هناك ثالث صفات للفعل 

لواجب مطلقه ... وما فعلت بعده استدراكا ... قدمنا رسم األول منها وهو االداء ورسم اآلخرين أفاده قولنا فقد 
  ... فهو القضا يف الشرع للعباده ... عراكا 

فهذا هو ثاين الثالثة وهو القضاء وضمري بعده عائد إىل الوقت أي ما فعلته بعد وقت االداء استدراكا إىل آخره 
يف قوله مطلقه أي مطلق الوجوب ليوافق قوله يف األصل استدراكا ملا سبق له وجوب مطلقا قال شارحه وقيد مطلقا 

وقوله مطلقا قيد للوجب أي سواء كان على القاضي أو على غريه فيدخل يف ذلك قضاء احلائض للصوم ألنه وإن مل 



ليني يف حده للقضاء حيذف مطلقا يسبق له وجوب عليها فقد سبق على غريها وحكى ابن احلاجب أن بعض األصو
  فعليه ال يسمى صوم احلائض قضاء وعلى األول يسمى قضاء 

وقد ثبت حديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ال الصالة واملراد به األداء وهو معناه لغة واخلالف لفظي ألن حالة 
أنه خرج بقوله بعد األداء واإلعادة العذر جيب عليها ترك الصوم وحالة عدمه جيب عليه اإلتيان به اتفاقا وعرفت 

  وبقوله استدراكا الصالة املؤداة خارج الوقت قضاء مث أعادها جبماعة على القول بأهنا تكون أي األوىل نافلة 
فإن قلت من مات فحج عنه يكون من األداء أو القضاء قلت قد جعلوا احلج من املؤقت ووقته العمر فما فعل بعده 

  د حجه فأتى به صحيحا فال يسمى قضاء إال جمازا كما يطلق عليه الفقهاء كان قضاء وأما من فس
واعلم أن لفظ النسخة من النظم األوىل اليت شرحها مؤلف الفواصل رمحه اهللا كانت بلفظ السابق وجوبه عالكا 

إىل ما حبذف قيد اإلطالق فخرج منها صوم احلائض عن أن يسمى قضاء وهو قول بعض األصوليني إال أنا حولنا 
هنا ليوافق األصل فإنه قيد باإلطالق إلدخال ذلك وأما السبق فإنه وإن فات يف الذي عوضناه فقوله بعده يغين عن 
ذلك وقيد استدراكا قيل ال حاجة إليه ألنه ليس من مفهوم القضاء وإن كان عرضا ألن العرض للشيء خارج عن 

  ذاته 
خللل فيما ... مبا فعلت ثانيا وقت األدا ... ذ هديت الرسم لإلعادة وخ... والثالث وهو اإلعادة أشار إليه قولنا 

  ... أتى يف اإلبتدا 
اإلعادة هي ما فعل ثانيا يف وقت األداء خللل يف الفعل األول فقوله ثانيا خيرج األداء وقوله وقت األداء خيرج 

  نفرد إذا صلى ثانية مع القضاء وقوله خلل يف األول أي من فوات ركن أو شرط خيرج ما ليس كذلك كامل

اجلماعة يعين فال تسمى إعادة وبعضهم رسم اإلعادة مبا فعل ثانيا يف وقته لعذر من خلل أو نقصان فضيلة وهو أعم 
من األول لشموله إعادة املنفرد مع اجلماعة وال خيفى أن هذا إمنا يتمشى على رأي من جيعل الفريضة هي الفعل 

وجتدد الطلب بعده وذلك مما ال دليل عليه كما بيناه يف حواشي ضوء النهار وغريه الثاين وعلى صحة الرفض شرعا 
ما ... والرسم للرخصة والعزمية ... هذا وللحكم تقسيم آخر باعتبار وصفه بالرخصة والعزمية أشار إليه قولنا 

  . ..وعكسها قرينها يف اإلمال ... باق لعذر فهو رسم األوىل ... شرعت وما اقتضى حترميه 
هذا بيان العزمية والرخصة فالعزمية لغة القصد املؤكد ومنه عزمت على فعل كذا والرخصة لغة التيسري والتسهيل 
ومنه رخص السعر إذا تيسر وتسهل وهذا تقسيم للحكم باعتبار مشروعيته فإما أن يشرع لعذر مع بقاء مقتضى 

لرخصة قوله ما شرعت فما املوصولة مبتدأ وقوله فهو التحرمي لواله أو ال األول الرخصة والثاين العزمية فرسم ا
رسم األوىل خربه وقوله ما شرعت أي ما شرع اهللا للمكلف فعله كأكل امليتة أو تركه كترك الصوم وهذا جنس 

احلد وقوله وما اقتضى حترميه باق فصل ثان خيرج ما نسخ حترميه أي شرعت ودليل التحرمي باق وقوله وما اقتضى 
موصولة واقتضى صلتها وفاعله ضمري للموصول وحترميه مفعول وباق خرب املوصول أي ما شرعت حترميه ما 

  والدليل املقتضي لتحرميه باق وهذا القيد خيرج به ما نسخ من األحكام لعذر كوجوب ثبات الواحد للعشرة 
  وقوله لعذر فصل أول واملراد به أمر طارىء يف حق املكلف فخرج 

جوب اإلطعام يف كفارة الظهار عند فقد الرقبة ألنه الواجب ابتداء على فاقد الرقبة كما أن احلكم ابتداء ومنه و
اإلعتاق هو الواجب ابتداء على واجدها واعلم أنه قد زاد يف خمتصر ابن احلاجب يف الرسم لفظ لوال العذر وحذفها 



الرسم من دون ذكره ووجه ذكره ممن يف األصل الذي نظمناه وحذفه يف مجع اجلوافع أيضا ووجه حذفه أنه قد مت 
ذكره رفع إيهام اجتماع الضدين يف حالة واحدة وهو بقاء مقتضى التحرمي ومشروعيته للعذر وال خفاء أن دفع 

  اإليهام ليس من وظيفة الرسم هذا 
إال أن  وقد قسموا الرخصة إىل واجبة كأكل امليتة للمضطر ومندوب ومباح ومكروه وبياهنا وأمثلتها يف املطوالت

ظاهر عبارة النظم واألصل أهنا ال جتري إال يف الواجب واحملرم وقد زاد يف الفصول مع بقاء احملرم أو املوجب مث ال 
خيفى أن رسم الرخصة مبا شرع إىل آخره هو الواقع يف غالب كتب األصول وفيه تسامح ال خيفى ألن الذي شرع 

  راهة عن حنو أكل امليتة لعذر اجلوع وأما العزمية فقد أفاد رمسها بقوله هو الفعل ال الرخصة فإهنا رفع التحرمي أو الك

  ... فهي ما شرعت ال لعذر مع بقاء ... وعكسها قرينها يف اإلمال 
مقتضى التحرمي هذا هو الذي يقتضيه ظاهر العكس وإىل هنا انتهى الكالم يف احلكم التكليفي وتوابعه وملا أمهل 

أمهلها يف ... ومها هنا زيادة يف احلكم ... مع عموم احلاجة إليه زاده الناظم بقوله مصنف األصل احلكم الوضعي 
... مث إىل الوضعي وهو املانع ... وهو الذي قد مر يف تأليف ... قد قسموا احلكم إىل تكليف ... أصل هذا النظم 

  ... والشرط واألسباب هذا جامع 
  ... فإن يؤثر عدمه يف العدم ... ر إىل تعريفه بقوله أي جامع ألقسامها وهي ثالثة األول الشرط أشا

  ... فالشرط أو وجوده فلتعلم ... األول بسكون الدال املهملة والثاين بتحريكها مفتوحة 
قوله فالشرط جزاء قوله فإن يؤثر أي حقيقة الشرط ان يؤثر عدمه يف عدم املشروط وال يلزم من وجوده وجود 

وب الزكاة وقوله أو وجوده عطف على قوله عدمه أي وإن أثر وجوده وجوابه ما يأيت احلكم ومثلوه باحللول يف وج
  مسوه باملانع مث ما ورد ... بأنه إن أثر العدم فقد ... يف قوله 

مؤثرا وجوده ... فهو الثاين وهو املانع ورمسوه بأنه ما أثر وجوده عدم احلكم وذلك كاألبوة يف منع القصاص وقوله 
  ... عدمه يف عدم فقودا و... الوجودا 

يريد فقودا مصدر فقدت الشيء فقودا حنو قعدت قعودا مؤثرا حال من فاعل ورد أي والذي ورد من املعرفات 
وهي األحكام الوضعية مؤثرا وجوده وجود احلكم عدمه احلكم فعدمه عطف على قوله وجوده أي ومؤثرا عدمه 

... فالسبب املعروف كالزوال ... يف عدم احلكم فقوده وقوله  عدم احلكم وفقودا مفعول مؤثرا املقدر أي مؤثرا
  ... لواجب الظهر بال مقال 

خرب لقوله ما ورد فهذا هو ثالت األحكام الوضعية وهو السبب فتحصل من هذا ان ما أثر عدمه عدم احلكم فهو 
ه فهوالسبب فهذه الثالثة الشرط وما أثر وجوده عدم احلكم فهو املانع وما أثر وجوده وجودا حلكم وعدمه عدم

هي األحكام الوضعية وهي مقابلة للخمسة التكليفية ومن قال بإدراجها فيها فقد تكلف وال غىن لطالب هذا الفن 
  من معرفتها تفصيال 

فأوهلا على ترتيب ذكرها يف النظم الشرط وهو يطلق على انواع املراد منها هنا ما يؤثر عدمه يف عدم احلكم 
ه باحلول لوجوب الزكاة وبالطهارة يف صحة الصالة وإن كان قد نوقش يف هذا املثال اآلخر ويطلق املشروط ومثلو

على الشرط اللغوي وهو ما علق بأحد حروف الشرط وهو الذي يأيت يف باب التخصيص ويطلق على جعل الشيء 
هنا األول الذي رمسوه مبا  شرطا لشيء آخر كشراء الدابة بشرط كوهنا حامال وهو من أحباث علم الفروع واملراد



أشرنا إليه ويعربون عنه يف رمسه بأنه وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم 
  لذاته واقتصرنا يف النظم على 

القيد الذي يتحقق به كونه شرطا وهو عدم احلكم املشروط به لعدمه ألنه كاف يف متييزه عن أخويه ومها السبب 
  واملانع ولعلماء األصول يف الشرط تفصيل وأمثلة يف إيرادها تطويل 

والثاين املانع املشار إليه بأنه ما أثر وجوده العدم فإهنم رمسوه أيضا يف األصول بقوهلم إنه وصف ظاهر منضبط يلزم 
األبوة يف مانع من وجوده عدم احلكم وقد قسموه إىل مانع احلكم ومانع سبب احلكم ومانع السبب تقدم مثاله ب

  القصاص ومنعه هنا حلكمة وهي أن األب سبب لوجود االبن 

  فال يكون االبن سببا يف عدم أبيه وهلم هنا تطويل وذكر أمثلة إذا عرفت القاعدة عرفت 
الثالث السبب وقد رمسوه أيضا بأنه وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ومثلوه بالزوال 

ة الظهر كما أشرنا إىل ذلك كله فهذا بيان ملا ذكره مما أمهله صاحب األصل ويف هذه الثالثة األحكام لوجوب صال
الوضعية تفاصيل وإيرادات يف بيان الفروق بينها قد أتى هبا يف الفواصل ونقل أقوال العلماء يف ذلك مما ال خيلو عن 

  ما يكفي أهل التحصيل  تطويل وال يصفو عن كدر فال يروى الغليل وفيما أشرنا إليه
فقد حتصل أن األحكام مثانية مخسة تكليفية وثالثة وضعية وتوابع األوىل األداء واإلعادة والقضاء والرخصة والعزمية 

والصحة والبطالن فهذه املعاين املبحوث عنها فيما سلف مخسة عشر وأما الفاسد فاحلق أنه الباطل وليس قسما 
  برأسه 

  ... أدلة السنة والكتاب ... وجاء يف الثاين من األبواب ... لة الباب الثاين يف األد
أي ما دال على حكمه أو على دليليته فدخل اإلمجاع والقياس كما هو مبني فيما سيأيت من فصول هذا الباب هذا 

كل واحد من  واألدلة مجع دليل والدليل يف اللغة املرشد وهو العالمة اهلادية وناصبها وذاكرها قالوا إنه يطلق على
الثالثة قال فاهللا تعاىل دليل ألنه ناصب األدلة وذاكرها يف كتابه وإن كان إطالق الدليل عليهما ال يكون إال جمازا ملا 

تقرر من أن حقيقة الدليل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر وعلى رأي من يشترط يف حقيقة إطالق املشتق 
و نفس املنصوب واملذكور بل الدليل هو العلم بوجه داللتها كما يقتضيه رسم وجود معناه ال يكون الدليل أيضا ه

الداللة املذكور وهذا الذي ذكروه يف معناه لغة مل أجده يف القاموس كما ذكروه وأما معناه اصطالحا فهو ما أشار 
ظن وقد يدعى ... لم وباألماره لنا إىل الع... بالنظر الصحيح فهو املوصل ... دليلنا ما ميكن التوصل ... إليه قولنا 

  ... به استعاره 
  أضاف الدليل إىل نفسه وإىل غريه من العلماء إرشادا إىل أن املراد رسم 

معناه االصطالحي وأتى بقيد اإلمكان لإلشارة إىل أن الدليل من حيث هو دليل يكفي فيه التوصل بالقوة ال بالفعل 
ظر فيه أصال ولو اعترب فيه وجود التوصل خلرج من التعريف ما مل ينظر فيه فال خيرج الدليل عن كونه دليال بأن ال ين

أحد أبدا وقوله التوصل قال احمللي هو الوصول بكلفة وقوله بالنظر النظر لغة االنتظار وتقليب احلدقة والرؤية وهبذا 
دى بفي وهو يف االصطالح الفكر املعىن يتعدى باالم وهبذا املعىن يتعدى بإىل واالتأمل واالعتبار وهبذا املعىن يتع

املطلوب به علم أو ظن والفكر انتقال النفس باملعاين انتقاال بالقصد ويفسر بأنه مالحظة املعقول لتحصيل اجملهول 
وقد يفسر الفكر بأنه حركة النفس يف املعقوالت بانتقاله فيها انتقاال قصديا تدرجييا واملراد بالنظر ما يتناول النظر يف 



نفسه ويف صفاته وأحواله فيشمل املقدمات اليت هي حبيث إذا ركبت أدت إىل املطلوب واملفرد الذي من الدليل 
شأنه أنه إذا نظر إىل أحواله أوصل إليه كالعامل وقيده بالصحيح وهو املشتمل على شرائطه مادة وصورة ألن الفاسد 

  ال ميكن أن يتوصل به إىل املطلوب 

وصل وال آلة له ومعرفة النظر الصحيح من الفاسد يعرف من علم امليزان املؤلف ملعرفة إذ ليس هو يف نفسه سببا للت
  شرائط األدلة من حيث املادة والصورة وحنومها 

وقوله فهو املوصل أي أنه ال يوصل إىل النظر الصحيح إيصاال مطردا والفاسد وإن اتفق الوصول به نادرا ال اعتداد 
علقه وهو مطلوب خربي فاملراد املوصل إىل العلم مبطلوب خربي وهو من متام الرسم به وقوله إىل العلم قد حذف مت

  وحذفه للعلم به فال يرد دخول القول الشارح يف التعريف وهبذا القيد أخرجه يف الفصول 
لظن واعلم أن هذا التعريف جار على اصطالح املتكلمني يف أنه ال بد يف الدليل من إفادته العلم فيخرج ما يفيد ا

فال يسمى دليال عندهم ويسمى أمارة وقد أشار إليها قوله باألمارة أي والتوصل باألمارة يفيد الظن ال العلم لزوما 
عاديا ال عقليا كما إذا أغيم اهلوى بالغيم الرطب فإنه حيصل ظن حدوث املطر وقد يتخلف ولو كان عقليا ملا ختلف 

األول ما مسعته من عدم اللزوم الثاين أنه الزم وهو قول املالمحية قال هذا كالم اجلمهور وقد اختلف فيه على قولني 
يف نظام الفصول هو احلق ألن األمارة إمنا مسيت أمارة بداللتها على مدلوهلا ظنا فما مل تدل على مدلوهلا رأسا ال 

  تسمى أمارة وحاصله أن ظن املطر يف املثال املذكور مالزم لظن رطوبة الغيم حبيث 

ك أحدمها عن اآلخر كما ال ينفك العلم احلاصل عن الدليل عن العلم بوجه داللة الدليل فإذا زال ظن املطر ال ينف
كشف زواله عن زوال ظن الرطوبة فإنه هو األمارة ال نفس الغيم فإنه مشاهد ال مظنون وال نفس الرطوبة فإهنا يف 

والظن فرق فإن العلم ال ينفك عن متعلقه خبالف الظن  حيز اجملهوالت لعدم حتققها إال بتحقق املطر نعم بني العلم
انتهى بتلخيص وخالف املالمحية مل يذكره ابن احلاجب وال شراح كالمه بل أطبقوا على القول األول وقال العضد 
قلي يف تعليله إنه ليس بني الظن وبني شيء عالقة النتفائه مع بقاء سببه قال عليه املقبلي يف جناح الطالب وال يسع ع
ذلك فإنه إذا كان الغيم الرطب والربق والرعد والوابل الذي بينك وبينه مثال مائة ذراع متزاحفا إليك بسرعة 
حيصل معك الظن قطعا ورمبا انكشف عدم وصول املطر إىل حيزك مث قال وعلى اجلملة فكل صورة حصل عنها 

الذي أظنه أن موجب تطبيقهم بسبب انتقال الظن فإنه حيصل عند مساويها وكل عاقل راجع نفسه ال ينكر ذلك و
ذهين من أمارة الظن إىل الظن ومع هذا فهو بعيد على اجلمهور وحتقيقه أن الدليل يلزم عنه العلم والعلم يلزمه 

مطابقة املعلوم وال جيوز عدم املطابقة إذ حقيقته ذلك واألمارة يلزم عنها الظن كلزوم العلم سواء ومها عاديان ال 
لكن ليس من الزم الظن املطابقة وهلذا قد حيصل الظن وال حيصل املظنون وال جيوز حصول العلم وال حيصل يفترقان 

املعلوم وهذا االفتراق غري ذلك االتفاق وكأنه اتفق للنظار التباس أحد األمرين باآلخر وقد حبثت عن هذا جهدي 
  يف كالم الرازي وأبو احلسني وغريمها 

املالمحية وقد وافقه كالم النظام واحلق معهما وهذا مما تركه األول لآلخر والفضل بيد قلت وكأنه ما عرف خالف 
اهللا يؤتيه من يشاء قوله وقد يدعى به استعارة أي أنه قد يسمى أي الظن علما فإنه قد يطلق لغة على اليقني حنو 

هر كالمه أنه مشترك فقوله استعارة الذي يظنون أهنم مالقو رهبم وعن اخلليل بن أمحد أنه قال الظن شك ويقني وظا
ليس املراد االستعارة االصطالحية بل املراد أنه لغة يكون بأحد معنييه مبعىن العلم مث ملا ذكر العلم بالدليل أخذ يف 



  ... بأن ما يعلمه كما اعتقد ... لنفس من قام به يقينا ... والعلم معىن يقتضي السكونا ... ذكر حقيقته فقال 
المنا هنا يف العلم باملعىن األخص الذي ال يشمل الظن ألنه قسيمه كما عرفت هنا وتعرفه مما يأيت يف اعلم أن ك

تعريف الظن وإذا عرفت هذا فاعلم أنه قد اختلف العلماء هل حيد العلم أو ال فقيل حيد وقيل ال حيد لتعسر معرفة 
ل فله تعريفات كثرية قد أودعت شرح جنسه وفصله وقيل بل جلالئه ووضوحه فهو ضروري وعلى القول األو

خمتصر ابن احلاجب وغريه وقد أشرنا إىل رمسه مبا أشار إليه يف األصل فقوله معىن جنس احلد شامل جلميع أنواع 
التصورات والتصديقات وقوله يقتضي السكونا لنفس من قام به فصل خيرج الظن والشك والوهم والتبخيت 

ا اعتقد أي ال ميكن تغريه وال حيتمل النقيض بوجه من الوجوه فصل ثان خيرج به والتقيلد وقوله بأن ما يعلمه كم
  اجلهل املركب إذ هو معرض للزوال الحتمال أن يعرف صاحبه حقيقة األمر فاندفع 

ما قيل من أنه ال حاجة إىل هذا القيد وال حيترز به عن شيء بل احلاجة إليه ضرورية فإنه ال خيرج اجلهل املركب إال 
  فإنه يشمله قوله معىن يقتضي سكون النفس  به

فإن قلت علم اهللا غري داخل يف احلد فإن سكون النفس خيتص بعلم اإلنسان قلت ال ضري يف خروجه ألن الرسم 
للعلم الكاسب واملكتسب وذلك إمنا هو علم املخلوق من امللك واجلن واإلنس خبالف اخلالق فإنه لذاته ال لسبب 

 تعاىل قدمي ال يوصف بضرورة وال كسب مث إن التعريف إمنا يراد به تعميم إفراد ما حيتاج إىل من األسباب وعلم اهللا
معرفته حبسب احلاجة وال ضرورة ملحة إىل دخول علمه تعاىل يف الرسم ال يقال الرسم دوري ألنه أخذ العلم يف 

ا كاف يف املغايرة يف اجلملة ولقد تعددت رسم نفسه ألنه يقال املأخوذ يف التعريف هو املعلوم واحملدود العلم وهذ
  العبارات يف رمسه وما خال شيء عن مقال 

وهو ضروري أتى بغري كد ... مث إن ينقسم إىل ضروري وكسيب وكل منهما له حقيقة ختصه فأشار إىل ذلك قولنا 
  ... ماليس للتكشيك فيه مدخل ... خالفه الكسيب مث األول ... 

  أتى بغري كد أي بال طلب واكتساب كعلم أحدنا بنفسه  هذا رسم الضروري ألنه ما
وأما البديهي فقال يف املواقف وشرحه البديهي إمنا يثبته جمرد العقل أي يثبته مبجرد التفاته إليه انتهى من غري استعانة 

سب حبس أو غريه تصورا كان أو تصديقا فهو أخص من الضروري وقد يطلق مرادفا له والكسيب هو احلاصل بالك
  وهو مباشرة األسباب باالختيار كصرف 

  العقل والنظر يف املقدمات واالستدالالت واإلصغاء وتقليب احلدقة وحنو ذلك يف احلسيات 
ويف النسفية وشرحها أن أسباب العلم ثالثة احلواس اخلمس السليمة واخلرب الصادق والعقل وقال السعد ال تنحصر 

الوجدان واحلدس والتجربة ونظر العقل مبعىن ترتيب املبادىء واملقدمات يف الثالثة بل هاهنا أشياء أخر مثل 
والضروري يقال تارة يف مقابلة الكسب ويفسر مبا ال يكن حتصيله مقدورا للمخلوق وتارة يف مقابلة االستداليل 

حاصال ويفسر مبا حيصل بدون فكر ونظر يف دليله ومن هنا جعل بعضهم العلم احلاصل باحلواس اكتسابيا أي 
  مبباشرة األسباب باالختيار وبعضهم جعله ضروريا أي حاصال بدون استدالل نص عليه السعد يف شرح العقائد 

واعلم أن انقسام العلم إليهما ال حيتاج إىل االستدالل بل يعرف بالوجدان فكم بني العلم بأن الشمس مشرقة والنار 
الثاين كسيب نظري وقوله ما ليس للتشكيك فيه مدخل خرب عن حمرقة وبني العلم بأن العامل حادث فاألول ضروري و

قوله مث األول أو عن مبتدأ حمذوف والكل خرب عن األول فالضروري ما ال يقبل التشكيك فإن قيل النظري بعد 
النظر الصحيح ال يقبل أيضا التشكيك كعلمنا بأن العامل حادث فإنه ال يقبل التشكيك بأنه غري حادث قط فما 



أجيب بأن الضروري ال يقبل التشكيك البتة خبالف الكسيب فإنه يدخل عليه التشكيك يف اجلملة وينفيه  الفرق
  والظن جتويز يكون راجحا ... تصحيح النظر وجتديده وحني فرغ من تعريف العلم أخذ يف تعريف الظن بقوله 

ل كذلك يف الواقع أو ال واملراد باألمرين أي إذعان نفس اجملوز بوقوع أحد األمرين بعينه دون اآلخر سواء كان احلا
والوهم مرجوح ... طرفا املمكن كوجود زيد وعدمه إذ كل من الواجب واملمتنع ال يتصور فيه التجويز املذكور 

  ... فخذه واضحا 
الوهم جتويز مرجوح فهو الطرف املقابل للظن الذي أذعنت النفس لتجويز وقوعه ويف قوله فخذه واضحا لطف ال 

  ... واالستوا شك واالعتقاد ... ى خيف
أي استواء طريف املمكن واملراد إذعان النفس بإمكان وقوع كل من األمرين بدال عن اآلخر ال مزية ألحدمها عن 

اآلخر تقتضي رجحان وقوعه دون اآلخر عند اجملوز هو الشك وقد يطلق لغة علىالظن وقوله واالعتقاد مبتدأ خربه 
  ... كما أفادوا جزمك بالشيء ... قوله 

فخرج من قوله جزمك الظن والوهم إذ ال جزم فيهما وهو مبين على أن االعتقاد قسم ثالث مقابل للعلم وللظن 
ال ... وقد يطلق على ما يشملهما مع غريمها فهو كالعلم مبعناه األعم وقد يطلق على العلم باملعىن األخص وقوله 

  ... تسكن النفس به فإن غدا 
ن النفس صفة ملوصوف حمذوف أي جزمك بالشيء جزما ال تسكن النفس به ومجلة كما أفادوا مجلة مجلة ال تسك

اعتراضية جيء هبا إلصالح النظم وفيها إشارة إىل أن يف كالمهم شيئا ألن أخذ عدم سكون النفس خالف املطلوب 
سكوهنا وقد جياب بأن املراد اجلزم إذ يرد عليه بأن اجلزم بالشيء ينايف عدم سكون النفس فال ميكن اجلزم مع عدم 

هنا يف اجلملة مبعىن أن طريف األمر املعتقد مما جيوز يف نفس األمر أن يكون على خالف ما اعتقد وال ميتنع حينئذ أن 
  ينتفي سكون النفس أو يكون يف نفس األمر كما أعتقده ولكن 

ما كان عليه كما يتفق يف كثري من االعتقادات فكأنه  ال ميتنع أن ينتفي ذلك اجلزم واالعتقاد معه بانتقاله إىل خالف
  قيل االعتقاد هو اجلزم الذي يقبل التشكيك يف اجلملة أشار إليه السعد يف حواشي شرح العضد 

  ... مطابقا فهو الصحيح أو عدا ... مث إنه ينقسم االعتقاد إىل صحيح وفاسد كما أفاده قولنا 
قاد ما طابق الواقع والفاسد خبالفه فاألول كاعتقاد املقلد مبشروعية رفع ذلك هو فاسد وجهل فالصحيح من االعت

اليدين يف تكبرية اإلحرام يف الصالة مثال والثاين كاعتقاد املالحدة أن العامل قدمي فهو اعتقاد فاسد ويقال له جهل 
  مركب أيضا إذ هو جهل ملا يف الواقع وجهل بكونه جاهال 

تكون معلومة بالدليل لنا كاعتقاد حدوث العامل لقيام األدلة عليه اليت ميكن معها معرفة  واعلم أن مطابقته للواقع قد
مطابقة االعتقاد للواقع ومثل مسألة رفع اليدين فيما مثل وقد ال يعلم باألدلة وال ضري يف ذلك ألن حقيقة االعتقاد 

يب للحق املأجور أجرين ألنه ال يعرف إصابته الصحيح مطابقته للواقع ال االطالع عليها كما قلناه يف اجملتهد املص
للحق إال يوم اجلزاء أو خبرب الرسول صلى اهللا عليه و سلم وقد فقد الوحي وإذا عرفت هذا فال يرد الترديد الذي 

أورده اجلالل يف شرح الفصول من أنه إن أريد الواقع يف نفس األمر فكيف السبيل إىل ذلك وال يتم إال يف ما 
  اتر أو كان ضروريا وإن أريد ما هو حاصل عند املعتقد فكذلك الفاسد طريقه التو

وال خيفى أن املعتقد ليس عنده مطابقة واقع وال عدمها فكيف جيعله قسيما ملا طابق يف نفس األمر فالتحقيق أنه ليس 



اعتقد أن زيدا يف الدار  املراد إال مطابقة ما يف نفس األمر وال يلزم االطالع عليها يف املغيبات وال يف غريها فمن
  ألمارة دلت على ذلك وسكنت إليه نفسه وانكشف أنه فيها فاعتقاده صحيح وإن مل يكن فيها فهو فاسد 

واعلم أنه قد حتصل من قوله والعلم معىن يقتضي السكونا إىل هنا تعريف األقسام كلها فالعلم هو املعىن الذي 
ون عنه بانه التصديق اجلازم املطابق مع سكون النفس واالعتقاد اقتضى سكون النفس مبا علمته وهو الذي يعرب

الصحيح هو التصديق اجلازم املطابق مع عدم سكوهنا واالعتقاد الفاسد هو التصديق اجلازم غري املطابق والظن هو 
ستوي اإلدراك الراجح غري اجلازم والوهم هو اإلدراك غري اجلازم املرجوح والشك هو اإلدراك غري اجلازم امل

... الطرفني وبقي من األقسام املشار إليها يف النظم اجلهل وهو قسمان مركب وبسيط فأشار إىل األول قولنا 
  ... مركب جاء هبذا النقل 

صفة لقوله جهل فاجلهل املركب هو إدراك الشيء على خالف ما هو عليه يف الواقع وإمنا مسي مركبا ألنه جهل 
أول وجهل أنه جاهل فهذا جهل ثان فكان مركبا وهو االعتقاد الفاسد ومثاله املثال املدرك ما يف الواقع فهذا جهل 

املتقدم وسواء كان هذا اإلدراك مستندا إىل شبهة أو تقليد قال احملققون إن هذا اجلهل خيتص بالتصديقات وال جيري 
بقة خبالف التصديقات قال يف يف التصورات بناء على ما هو عندهم من احلق من أن التصورات ال حتتمل عدم املطا

شرح املواقف ال يوصف التصور بعدم املطابقة أصال فإنا إذا رأينا من بعيد شبحا هو حجر مثال وحصل منه يف 
أذهاننا صورة إنسان فتلك الصورة صورة إنسان وعلم تصوري له واخلطأ إمنا هو يف حكم العقل بأن هذه الصورة 

ا مطابقة له موجودا كان أو معدوما أو ممتنعا وعدم املطابقة يف أحكام العقل للشبح املرئي إنسان فالتصورات كله
  املقارن لتلك التصورات 

وهو البسيط فاتبع ... والفقد للعلم يسمى جهال ... فهذا هو القسم األول من قسمي اجلهل والثاين منه ما يف قولنا 
  ما ميال 

عدمه قاله يف القاموس فاملراد عدم العلم بالشيء عمن من شأنه والفقد هو العدم فقده يفقده فقدا وفقدان وفقودا 
أن يكون عاملا فخرج اجلماد والبهيمة وال يتصفان باجلهل ويف مجع اجلوامع أنه انتفاء العلم باملقصود قال فخرج 

أسفل األرض اجلماد والبهيمة ألن انتفاء العلم إمنا يقال فيمن من شأنه العلم وخرج بقوله باملقصود ما ال يقصد ك
وما فيه فال يسمى انتفاء العلم به جهال ودخل يف عدم العلم بالشيء السهو والغفلة والذهول قال اآلمدي الذهول 

والغفلة والنسيان عبارات خمتلفة لكن يقرب أن تكون معانيها متحدة وكلها مضادة للعلم مبعىن أنه يستحيل 
  اجتماعها معه 

هول أي الغفلة عن املعلوم احلاصل فينبهه له أدىن تنبيه خبالف النسيان فهو زوال ويف مجع اجلوامع وشرحه السهو الذ
  ... وهي أصول ما أتت فرعية ... فصل حوى األدلة الشرعية ... املعلوم فيستأنف حتصيله 

لنبوية بعد تعريف الدليل وما تفرع عنه من العلم وأقسامه أخذ يف ذكر األدلة الشرعية وهي الكتاب العزيز والسنة ا
  واإلمجاع والقياس فهذه أصول املسائل الفرعية 

ووجه احلصر يف األربعة أن الدليل إما أن يكون صادرا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أو ال واألول إما أن يكون 
قوال فقط مع قصد اإلعجاز فهو الكتاب أو ال يكون كذلك يعين بل أعم من القول مع عدم قصد اإلعجاز فالسنة 

ثاين إما أن يكون صادرا عن مجاعة معصومة فهو اإلمجاع أو ال فالقياس ومل جيعل االستدالل قسما مستقال لكونه وال



أوهلا الكتاب فهو املنزل ... عائدا إىل األربعة كما يأيت حتقيقه وملا كان الكتاب أصل األدلة قدم البحث فيه فقال 
  بسورة منه كأقصر السور ... جاز البشر حممدا قصدا إلع... على الذي أوصافه ال جتهل ... 

الكتاب لغة اسم املكتوب غلب يف عرف الشرع على القرآن كما غلب يف عرف العربية على كتاب سيبويه فهو 
علم بالغلبة للمجموع الشخصي املؤلف من سورة الفاحتة إىل سورة الناس إال أنه ال خيفى أنه ال حبث لألصويل عنه 

عنه من حيث إنه دليل على احلكم وذلك إفراد آياته بل مجله الصادق عليها بعض آية فاملراد من هذه اجلهة بل حبثه 
منه عند األصويل املفهوم الكلي الصادق على اجملموع وعلى أي بعض منه وتعريف الناظم هنا صادق على هذا 

  املعىن كما أنه صادق على املعىن العلمي 
كالم جنس الرسم وقوله املنزل فصل خيرج ما مل ينزل من اللوح احملفوظ وقوله وهو املنزل أي الكالم املنزل فال

وقوله على الذي أوصافه ال جتهل فصل خيرج ما أنزل على غري حممد صلى اهللا عليه و سلم من الكتب السماوية 
كاجلن وقوله إلعجاز البشر قيد خترج به األحاديث القدسية وغريها من الوحي وقوله البشر ليس إلخراج غريهم 

مثال بل ألن اخلطاب ظاهر يف أن طلب التحدي وقع هلم غالبا وإن وقع للجميع أيضا يف قوله تعاىل قل لئن اجتمعت 
اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله وقوله بسورة من متام الفصل الثالث بتحقيق املراد من 

فإنه لو أطلق لتوهم أن اإلعجاز بكله ومراده بقوله بسورة أي بقدر  التعريف ولبيان القدر الذي يكون به اإلعجاز
سورة من كالمهم ال أهنا نفسها فإنه ال يعجز عن اإلتيان هبا ووضوح املراد كفى عن بيانه كما أن وضوحه يف قوله 

متيز القرآن منه أي من مثله ال منه كفى وضوحه عن بيانه وقد اتفقت كلمة األصوليني على هذا الرسم وقد أفاد 
  عن غريه وهو املراد من الرسوم 

وقد أوردت عليه أسئلة وأجوبة اشتمل عليها الفواصل ال حاجة إىل التطويل هبا ومما أورد ومل يذكره فيها أن تعليل 
  اإلنزال باإلعجاز مل يثبت يف كتاب وال سنة وأنه وإن وقع التعجيز مبثله فلذلك آية من آياته ال علة لتنزيله 

وابه أنه قد طلب تعاىل من عباده املعاندين أن يأتوا بسورة من مثله وبعشر سور من مثله فيصح منا أن نعلل قلت ج
إنزاله بأنه إنزال إلعجازهم وإن مل يات التعليل إلنزاله بذلك فإنه صاحل للعلية يف نفس األمر لوقوع العجز عنه وال 

ه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو األلباب فإهنا تعددت ينايف ذلك أنه تعاىل علل إنزاله بقوله كتاب أنزلنا
العلل لإلنزال وال مانع من التعليل نصا أو استنباطا وقد علله تعاىل بأنه أنزله تبيانا لكل شيء ومنه بيان عجزهم عن 

ال السعد يف معارضته إذا عرفت هذا الرسم وأنه ملفهومه الكلي الصادق على اجملموع وعلى أي بعض منه فقد ق
التلويح مث كل من الكتاب والقرآن يطلق عند األصوليني على اجملموع وعلى كل جزء منه ألهنم إمنا يبحثون عنه من 

حيث إنه دليل على احلكم وذاك آية ال جمموع القرآن فاحتاجوا إىل حتصيل صفات مشتركة بني الكل واجلزء 
ا يف املصاحف منقوال بالتواتر فاعترب بعضهم يف تفسريه مجيع خمتصه هبما ككونه معجزا منزال على الرسول مكتوب

الصفات لزيادة التوضيح وبعضهم التنزيل واإلعجاز ألن الكتبة والنقل ليسا من لوازم القرآن لتحقق القرآن 
ملن مل  بدوهنما يف زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم وبعضهم اعترب اإلنزال والكتبة والنقل ألن املقصود تعريف القرآن

يشاهد الوحي ومل يدرك زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهم إمنا يعرفونه بالنقل والكتبة يف املصاحف ال ينفك 
املقصود خبالف اإلعجاز فإنه ليس من  عنهما يف زماهنم فهما بالنسبة إليهم من أبني اللوازم وأوضحها داللة على

  عجزة هو السورة أو مقدارها أخذا من قوله فأتوا بسورة من مثله اللوازم البينة وال الشاملة لكل جزء منه إذ امل



ورمسوا السورة بأهنا الطائفة من القرآن املترمجة اليت أقلها ثالث أيات كما يف الكشاف وال يقال إنه رسم دوري 
   لتوقف معرفة القرآن على السورة ومعرفة السورة على القرآن ألخذ كل واحد منهما يف رسم اآلخر ألنا

نقول قد عرفت أن قوله بسورة منه ليس من فصول الرسم وال من متامه بل جيء به إليضاح املعجوز عنه نعم قد 
قدمنا لك أنه أورد على رسم القرآن أسئلة وأجوبة ومل تكد تصفو عن كدر وأقول إنه لو قيل بتعذر رسم القرآن 

ه ووضوحه لكان حسنا فإنه ال أوضح من القرآن وال لشهرته كما قالوه يف العلم على ما سلف من أنه ال حيد جلالئ
أشهر منه عند كل إنسان ممن يعرف الشرعيات إذ هو املراد يف هذه العلوم فال يلتبس القرآن عنده بغريه حىت يرسم 

له فإنه ال يزيده رمسه عنده إال خفاء وملا زاد بعضهم تواترا يف رسم القرآن كما عرفته من كالم السعد وهو الذي 
...  الفصول وقد اعترضه يف النظام فلهذا مل يدخله الناظم فيه بل ذكره شرطا للقرآنية كما يف أصله فقال يف

  ... فما أتى بغريه ال ينظر ... وشرطه يف نقله التواتر 
أي أنه يشترط يف كونه قرآنا تواترا نقله وهو نقل مجاعة عن مجاعة حتيل العادة تواطؤهم على الكذب مع استواء 

وسط والطرفني وأن يكون مستندا إىل أحد احلواس كما يأيت فما أتى نقله آحاديا فإنه ال تثبت له قرآنية فلذا قال ال
فما أتى بغريه أي بغري التواتر ال ينظر أي ال ينظر إىل أنه قرآن وإن كان ينظر إليه من جهة آخرى يف االستدالل 

توقف ألنا نعلم قطعا أنه كان يأيت جربيل إىل الرسول صلى اهللا كما يأيت قلت هكذا أطبق العلماء عليه وعندي فيه 
عليه و سلم فيلقي إليه الوحي بالقرآن فإذا سري عنه صلى اهللا عليه و سلم طلب واحدا ممن كان يكتب الوحي 

الطرف فيأمره بكتب ما أنزل اهللا تعاىل فهذا هو الطرف األول مث يتناقله الصحابة بينهم وحيفظونه ويعرفه مجاعة ف
هذا آحادي قطعا عن خرب من هو معلوم صدقه باملعجزة وقد يكون آحاديا من الطرف الثاين وهو أن ال يبلغ 

  الصحابة الذين يبلغون الوحي من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يكونوا مجاعة حييل العادة إىل آخره ومن 

نا وملامجع أبو بكر القرآن أمر زيد بن ثابت أنه من عرف كتب احلديث والتفسري وأسباب النزول علم هذا علم يقي
أتى إليه بآية ومعه شاهدان أن يكتبها وأنه وجد زيد بن ثابت آخر أية يف سورة براءه مع خزمية بن ثابت وحده 

فأثبتها ألنه صلى اهللا عليه و سلم جعل شهادته بشهادة رجلني وعلل اجلمهور شرطية التواتر يف ذلك ما أشار إليه 
  ... قطعا كما قرر يف اإلفاده ... ألهنا تقضي هبذا العاده ... له قو

فهذا دليل الدعوى بأنه ال يثبت قرآنا إال ما تواتر قالوا وذلك ألن القرآن إلعجازه الناس عن اإلتيان مبثل أقصر 
الم أئمة األصول الذين سورة منه مما تتوافر الدواعي على نقله تواترا وقوله كما قرر يف اإلفادة إشارة إىل أن هذا ك

قرروه وفيه نزاع طويل قد أوضحناه يف حواشي شرح الغاية وال خيفى أنه اآلن ومن قبل اآلن قد صار كون القرآن 
  ما حواه دفتا املصحف 

وحرموا مبا ... إمجاعا قطعيا ال يدخله تشكيك وأنه كالم اهللا تعاىل الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه 
  ... قراءة الذكر على الربية ... السبعية  عدا

قال يف األصل وحترم القراءة بالشواذ وهي ما عدا السبع يريد قراءة نافع وأيب عمرو والكسائي وابن كثري وابن 
عامر وعاصم ومحزة قالوا فهذه السبع متواترة وإمنا أضفنا التحرمي إليهم ملا يأيت لنا من البحث يف ذلك وقال احلافظ 

وطي يف اإلتقان عند الكالم على املتواتر واملشهور واآلحاد وغريها ما لفظه وأحسن من تكلم يف هذا النوع السي
  إمام القراء يف زمانه أبو اخلري بن اجلزري قال يف أول كتابه النشر كل قراءة 



ءة الصحيحة اليت وافقت العربية ولو بوجه ووافقت إحدى املصاحف العثمانية ولو احتماال وصح سندها فهي القرا
ال جيوز ردها وال إنكارها بل هي من األحرف السبعة اليت نزل هبا القرآن ووجب على الناس قبوهلا سواء كانت عن 
األئمة السبعة أو العشرة أو غريهم من األئمة املقبولني ومىت اختل ركن من هذه األركان الثالثة أطلق عليها ضعيفة 

السبعة أو عن من هو أكثر منهم هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق كما صرح أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن 
  بذلك مكي والداين واملهدوي وأبو شامة وهو مذهب السلف الذي ال يعرف عن أحد خالفه انتهى 

ن وقال فعرفت من كالمه أن السبع ال يعترب هبا حىت توافق الثالث القواعد اليت ذكرها وإن ما وافقها فهو القرآن م
السبع كان أو من غريها وادعى ابن اجلزري أن هذا مذهب سلف األمة كما مسعته وقد قال احلافظ السيوطي إنه 
أحسن من تكلم يف ذلك ويف قوله بل هي من األحرف السبعة اليت نزل هبا القرآن مجل منه حلديث أنزل القرآن 

ها يف اإلتقان وهجن على من قاله إنه أريد به على سبعة أحرف على القراءات وهو قول من قريب أربعني قوال ذكر
  القراءات السبع املعروفة اآلن اليت أشري إليها يف النظم ويف أصله 

مث إن ها هنا حبثني األول قد عرفت أن الدليل أنه ال يكون القرآن إال ما تواتر هي العادة اليت أشرنا إليها وليس هلم 
لدليل وقال مثال العادة طلوع الشمس من املشرق وغروهبا من املغرب دليل غريها وقد تعقب بعض احملققني هذا ا

واستمرار اجلبل حجرا مث قال فهذه العادة اليت حيال على مثلها وعمدهتا حصول العلم مبقتضاه ويترتب على العلم 
هور التفاصيل وقد مبتقضاها العلم مبكابرة منكرها وهذه العادة اليت ذكرت هنا املسلم منها لزوم تواتر يف اجلملة ومج

وقع بفضل اهللا تواتر أكثر مما تقضي به العادة من ذلك وأما ما ادعوه هنا فال قضى به عقل وال ساعده الواقع وكثري 
من الناس العقالء العلماء ال سيما املختصون بعلم القرآن على خالف هذه الدعوى وهتجينها وقد ذكروا ذلك 

لة النشر البن اجلزري ومن ادعى على الناس أهنم منكرون للتواتر الضروري وأقرب شيء من الكتب احمليطة املتداو
الذي يراجع كل منصف نفسه بعد مبالغته يف البحث فيحكم على دعواهم بالبطالن فمنزلة هذا املدعي اإلمهال 

  انتهى 
ى بغريه ال ينظر البحث فهذا البحث األول يف قوهلم وكل ما مل يتواتر فإنه ليس بقرآن الذي أشار إليه قوله فما أت

الثاين على قول ابن اجلزري الذي نقله يف اإلتقان واستحسنه من أن كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت 
أحد املصاحف العثمانية ولو احتماال وصح سندها إىل آخر كالمه فإنه قد أورد عليه ذلك احملقق أن الذي اشترطه 

ال دليل على ذلك كيف وقد خولف املصحف يف مواضع مل يقرأ أحد على غري صحيح أما موافقة خط املصحف ف
مقتضاه فيها فهل قرأ أحد أو الأذحبنه وال أوضعوا خاللكم وحنو ذلك وال نسلم استقرار خط املصحف على قانون 

  والعمدة إمنا هو النقل واملصاحف وضعت لضبط اجلملة 

ر سادات الصحابة وحفاظهم كأيب وابن مسعود املشهور هلم جبودة وال وقع عليها إمجاع بل رمبا مل يطلع عليها مجهو
  القراءة وكذلك وغريهم وذلك ال خيفى على الباحث 

وكذلك اشتراط وجه يف العربية غري صحيح وإن كان عليه تصرف الزخمشري وكثري وهل يقضي مبا صح من 
يب حقا املتلقي له عن جربيل عن اهللا تعاىل امرىء القيس على ما صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو العر

وأما العريب فإمنا نعمل بكالمه لظننا أنه تكلم على حسب الوضع ولذا إذا شذ مل يعمل بقوله إذا عارضه اجلمهور 
حىت جنوز تغليظه لظننا يف بعض املواد أنه تكلم على غري الوضع وقد ذكر هذا ابن احلاجب توجيها لقول سيبويه إن 



ب يغلطون مث يقال هلؤالء املدعني أتشكون يف هذا اجلمهور من سادات الصحابة كأيب وابن مسعود وابن بعض العر
  عباس 

وعلي بن أيب طالب وفاطمة يف قراءة من أنفسكم بفتح الفاء وعائشة يف مثل تلقونه بألسنتكم ومن ال حيصى من 
كأيب وابن مسعود ومنهم املتوسط مث كذلك  أكابرهم منهم من روي عنه القراءة والقراءتان ومنهم املكثر جدا

التابعني وتابع التابعني فإن شككتم يف روايتهم وأهنم غلطوا فقد شككتم يف مجلة الدين فإهنم الواسطة بني النيب صلى 
اهللا عليه و سلم وبيننا وما رووه قرآنا أحق باالحتياط والتحفظ وإن كان شككتم يف من بعدهم فكذلك يلزم تعطيل 

  عة ألهنم رواهتا الشري
وأما قوهلم إنه جيوز أن يدخل أحدهم مذهبه يف مصحفه وجيعله يف نظم القرآن مع كثرة ذلك يف مصحف أيب وابن 

مسعود وسائر من رويت عنهم القراءات فرميهم هبذا ال جيوز وال جيوز فيهم فهم خري القرون وهم محلة الدين 
  مة فما أمسج هذا التجويز وأوقح وجه من جوزه انتهى والسفرة بني الرسول صلى اهللا عليه و سلم واأل

قلت وهبذين البحثني يعرف احلق مث ال خيفى أن كالم ابن اجلزري الذي استحسنه السيوطي ونقله يف الفصول قاض 
  بعدم القول بوجوب تواتر 

بعد ذلك ما لفظه وقولنا أفراد القرآن لقوله صح سندها فإن املتواتر ال ينظر يف سنده أصال ولذا قال ابن اجلزري 
وصح سندها نعين أن يروى تلك القراءة العدل الضابط عن مثله هكذا حىت ينتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند 
أئمة هذا الشأن غري معدودة عندهم من الغلط أو ما شذ هبا بعضهم قال وقد شرط بعض املتأخرين التواتر يف هذا 

رآن ال يثبت إال بالتواتر وأن ماجاء جميء اآلحاد ال يثبت به قرآن قال الركن ومل يكتف بصحة السند وزعم أن الق
وهذا ال خيفى ما فيه فإن التواتر إذا ثبت ال حيتاج فيه إىل الركنني اآلخرين من رسم وغريه إذ ما ثبت من أحرف 

موافقا للرسم أم اخلالف متواترا عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم وجب قبوله وقطع فيه بكونه قرآنا سواء كان 
ال وإذا شرطنا التواتر يف كل حرف من حروف اخلالف انتفى كثري من أحرف اخلالف الثابتة عن السبعة ذكره يف 

  اإلتقان 
فتحصل من جمموع ما ذكر عدم متام دعوى تواتر السبع وعدم حترمي القرءاة بغريها كما يف األصل والنظم وهو 

والنظم إمنا يأيت مبا يف األصل وإن كان الناظم خيتار خالفه وقد أشرنا إىل  أيضا غالب ما يف كتب األصول أو كلها
يلزم ما فيها ... وهي نظري اخلرب اآلحادي ... ذلك بقولنا وجزموا وأما حكم ما عدا السبعة فقد أشار إليه قولنا 

  ... على العباد 
وب العمل به فكذلك الشاذة هذا خمتار أي أن القراءة اخلارجة عن السبع يف حكمها كاخلرب اآلحادي وحكمه وج

اجلمهور قالوا فيعمل بقراءة ابن مسعود يف قوله فصيام ثالثة أيام متتابعات وجيب التتابع قالوا وإمنا يعمل هبا يف 
األحكام العملية ال العلمية ألن اآلحاد ال تفيد العلم واستدلوا على ذلك بأنه ال خيلو من أن يكون قرآنا أو سنة ألن 

رض أن نقلها عنه صلى اهللا عليه و سلم صحيح وترك شيء من صحيح القرآن أو السنة ال جيوز وخالف الغ
  الشافعي ومجاعة فقالوا قد اتفقنا على شرطية تواتر القرآن وقد 

انتفت قرآنيتها لعدم تواترها وبكوهنا نقلت قرآنا انتفت عنها السنية وأجيب بأن العمل هبا ليس لوصفها أعين 
ة أو السنية بل لذاهتا اليت هي صحة نسبتها إىل الشارع يف األول واخلطأ يف الوصف بالقرآنية إن سلم القرآني



وجوب التواتر اليستلزم اخلطأ يف نسبة الذات اليت هي نسبة احلكم إىل الشارع ومل يشترط يف الرواي أن ال خيطىء 
وآية من صدر ... ندرة ال تبطل الرجحان رأسا بل يكفي رجحان ضبطه على سهوه والفرض أن الرواي كذلك وال

  ... لفظة بسم اهللا يف املشهورة ... كل سورة 
ويف املشهور صفة ملوصوف حمذوف أي يف األقوال املشهورة واعلم أنه ال خالف يف ثبوت البسملة خطأ يف أوائل 

لرحيم وإمنا اخلالف يف كوهنا قرآنا السور وأهنا قرآن يف سورة النمل أعين قوله إنه من سليمان وأنه بسم اهللا الرمحن ا
منزال أوائل السور فمن ناف لقرآنيتها يف مجيعها ومن مثبت مث املثبتون اختلفوا هل هي آية مستقلة أنزلت للفصل 
بني كل سورتني أو آية من الفاحتة فقط أو آية منها بعض آية من غريها من السور فالذي رجحه اجلمهور ما أشار 

ا آية من أول كل سورة واستدلوا على ذلك بإمجاع أهل البيت حكاه يف حواشي الفصول وحكاه إليه النظم من أهن
ابن عطية النجراين يف تفسريه وبأهنا وردت األحاديث بذلك احملصلة للتواتر املعنوي فإنه نقل السيوطي يف اإلتقان 

نا منزال أوئل السور وزاد عليها ابن اإلمام ثالثة عشر حديثا مث قال فهذه األحاديث تعطي التواتر املعنوي بكوهنا قرآ
  يف شرح الغاية حىت بلغت سبعة وثالثني حديثا مبا ذكره يف اإلتقان 

  قلت لكن من نظر بعني اإلنصاف يف تلك األحاديث علم أهنا مبراحل 

يف حاشيته  عن إفادة التواتر املعنوي الدال على كوهنا قرآنا منزال يف أوائل كل سورة وقد صرح القاضي سيالن
على شرح الغاية بأنه ال شيء منها يدل على املطلوب غري ما أخرجه الثعليب عن علي عليه السالم موقوفا أنه كان 

إذا افتتح السورة يف الصالة يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم وكان يقول من ترك قراءهتا فقد نقص وكان يقول هي متام 
هي أعم من الفاحتة وغريها وقوله هي متام السبع املثاين دال على أنه يرى أهنا  السبع املثاين فقوله إذا افتتح السورة

آية من الفاحتة ومن غريها من السور واألحاديث يف جهره صلى اهللا عليه و سلم هبا يف صالته وعدمه متعارضة وغري 
  ناهضة على إثبات املدعي وهي أحاديث كثرية قد ساقها النووي يف شرح املهذب وأطال 

قال يف الفواصل وأحسن األدلة إمجاع الصحابة على جتريد املصاحف عما مل يكن قرآنا وباملبالغة يف ذلك حىت مل 
يثبتوا آمني ومنع بعضهم العجم أي اإلعجام وكون البسملة سنة مشهورة يف كل أمر ذي بال ال يسوغ كتابتها يف 

بل قد قيل بوجوهبا كما هو ظاهر األمر بقوله تعاىل املصاحف وإال لكتبت االستعاذة فهي آكد السنن عند تالوته 
  فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا 

وأيضا قد تواتر ثبوهتا يف أول كل سورة يف املصاحف وهذا كاف يف تواترها قرآنا حيث قد ثبت إمجاع الصحابة 
لى إنزاهلا أول كل سورة للفصل على أن ال يكتبوا إال ما كان قرآنا إال أنه إذا التفت نظرك إىل األحاديث الدالة ع

ولتعريف النيب صلى اهللا عليه و سلم بانقضاء السورة عرفت أنه وجه نري لكتابتها يف املصاحف وعذر واضح يف 
عدم النكري من الصحابة رضي اهللا عنهم وحينئذ فال يتم االستدالل على املدعى بدليل قطعي وقد بسطنا البحث يف 

  ظهار حواشي البحر املسماة باالست
معىن ... خالفه وليس فيه ما ال ... فمحكم وما اخلفا حواه ... وما أتى متضحا معناه ... مسألة يف احملكم واملتشابه 

  ... له حاشاه عمن قاال 
اشتمل النظم على أمرين األول أن يف آيات القرآن حمكما ومتشاهبا كما أفاده نص كالم اهللا تعاىل حيث قال منه 

م الكتاب وأخر متشاهبات وقد وصف اهللا تعاىل القرآن بأن آياته كلها حمكمة يف قوله كتاب آيات حمكمات هن أ
أحكمت آياته ووصفها كلها باملتشابه اهللا نزل أحسن احلديث كتابا متشاهبا فالوصف لكل آية باإلحكام مراد به 



ى هذا املعىن كل حمكم متشابه وكل إتقان نظمه والوصف كلها باملتشابه مراد به متاثله بالغة وفصاحة وإعجازا فعل
متشابه حمكم وأما املقصود هنا فهو ما يف اآلية األوىل وقد مسعت تفسري احملكم بأنه ما كان معناه متضحا واملتشابه 
خبالفه وقد فسرمها الطييب بذلك حيث قال واملراد باحملكم ما اتضح معناه واملتشابه خبالفه ألن اللفظ الذي يقبل 

أن حيتمل غريه أو ال الثاين النص واألول إما أن تكون داللته على ذلك املعىن أرجح أو ال األول هو املعىن إما 
  الظاهر والثاين إما أن تكون معانيه متساوية أو ال 

واألول هو اجململ والثاين هو املؤول فاملشترك بني النص والظاهر هو احملكم واملشترك بني اجململ واملؤول هو املتشابه 
  هى ما نقله السيوطي عنه يف اإلتقان انت

فقول الناظم معناه أي املراد ما عين به فيخرج املؤول من تعريف احملكم إذ هو من املتشابه وإن صدق عليه أنه 
متضح املعىن املستفاد من الوضع فليس هذا هو املعين وكذا يف املتشابه ليس املراد باملعىن إال ما عين به فيدخل 

  ه وإن مل يكن معناه خفيا من حيث الوضع فإنه خفي من حيث املعىن املقصود منه املؤول فيه فإن
ويف ترجيح أساليب القرآن أن املتشابه يطلق على معنيني لغوي وشرعي أما اللغوي فهو ما ال ميكن فهم املراد منه 

ر اسم الفاعل واسم املفعول وهو املسمى باجململ يف أصول الفقه وقد يكون يف املفرد كالقرء للحيض والطهر واملختا
  ويف املركب حنو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 

والقسم الثاين من املتشابه الشرعي هو ما ال يتضح يف العقل حكمته أو صحته أو معناه كاحلروف يف أوائل السور 
ال واألشباه يلتبس بعضها وإمنا انقسم املتشابه إىل القسمني ألن التشابه تفاعل من أشبه هذا ذلك وملا كانت األمث

ببعض كثريا صار االشتباه من ملزومات االلتباس فكأنه قال تعاىل منه آيات بينات ال لبس فيها وأخر حمل لبس وال 
خيفى أن اللبس يصدق على ما بلغ غايته فيه بأن ال يفهم معناه العارف باللسان أصال وذلك كاحلروف املقطعة 

دليل قاطع على تعيني معىن من املعاين اليت قالوها وقد بلغت قريب عشرة أقوال كلها أوائل السور فإنه مل يأت فيها 
  تظنني وختمني وكل من 

قال بقول قائل بأنه جيوز أن يريد اهللا معىن ال يعرفه املكلف فكوهنا ال يعرف هلا معىن معني قطعا اتفاق بني األمة وهذا 
روى عن أربعة من علماء الصحابة وعن مجاهري القراء وهذا مقتضى قراءة الوقف على اجلاللة والوقف عليها ي

القسم هو الذي سلف أنه متشابه شرعي ألن تشاهبه ليس من حيث اللغة إذ مل تأت عن أهل اللغة هذه األحرف 
املقطعة على هذا األسلوب إذا عرفت هذا القسم فحظ املؤمن أن يقف على اجلاللة وأن يقول آمنا به كل من عند 

عتقاد أنه ال يعلم تأويله إال اهللا وليس هذا القسم من مباحث أصول الفقه إمنا من مباحثه القسم الثاين وهو ما ربنا وا
فيه لبس دون ذلك فقد قدما أمثلته وهو مما يفهم معناه ويزال لبسه بالرد إىل احملكم باألدلة ولذا كانت اآليات 

يل يلزم على هذا التقدير أن ضمري تأويله عائد على أحد قسمي احملكمات أم الكتاب ألنه يرد إليها املتشابه فإن ق
املتشابه وهو خالف الظاهر قلت هذا ال ضري فيه فقد جاء نظريه يف القرآن قال تعاىل واملطلقات يتربصن بأنفسهن 

ت ثالثة قروء إىل ان قال وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك فإن املطلقات شامل للبائنات وضمري بعولتهن للرجعيا
  ووهن بعض املطلقات وهذا هنا نظريه 

واعلم أن هذه اآلية من املتشابه ألنه ال يتضح معناها إال بعد ردها إىل احملكم فإن ضمري تأويله يتبادر عوده إىل 
املتشابه من حيث هو الظاهر وإمنا صرفناه إىل أحد قسميه بالدليل وهو أن من املعلوم أن ذلك القسم الذي يرد إىل 

هو ام الكتاب أنزله اهللا تعاىل للعمل به وفهم معناه والتكليف بالبحث عنه كما يف قوله أو يعفو الذي بيده احملكم و



عقدة النكاح فإنه غري متضح املعىن لتردده بني الزوج والويل فيجب إرجاعه إىل أم الكتاب حىت يتضح املراد ألنه 
األول مما اشتمل عليه النظم واألمر الثاين قوله وليس فيه ما  أنزل للعلم به فال بد من إرجاعه إىل احملكم فهذا األمر

  ال معىن له فإنه إشارة إىل رد قول احلشوية بسكون الشني املعجمة كما قاله الزركشي نقال عن 

ابن الصالح قال وفتحها كثري على األلسنة وهو غلط قال ألهنم كانوا جيلسون أمام احلسن البصري يف حلقته فلما 
  قالوا قال ردوا هؤالء إىل حشا احللقة أي جانبها وعن ابن الصالح إجازة الفتح أنكر ما 

ومن أقواهلم املنكورة جتويز أن يكون يف القرآن ما ال معىن له أصال قال الزركشي فإهنم قالوا جيوز بل هو واقع 
والصحيح أن ذلك  كمثل كهيعص وحنوها من احلروف املقطعة أوائل السور ومثل كأنه رؤوس الشياطني مث قال

ممتنع إذ اللفظ بال معىن هذيان ال يليق بالعاقل فكيف بالباري سبحانه إىل آخر كالمه مث ذكر بعد ذلك تنبيها فقال 
إن خالف احلشوية فيما له معىن لكن مل نفهمه كاحلروف املقطعة وآيات الصفات مث قال أما ما ال معىن له أصال 

كالم اهللا تعاىل وما ذكره يف التنبيه فهو إشارة إىل االعتراض على ابن السبكي  فباتفاق العلماء ال جيوز وروده يف
حيث قال يف مجع اجلوامع وال جيوز ورود ما ال معىن له يف الكتاب والسنة خالفا للحشوية وكالم ابن السبكي 

و كان حمله ما قاله ككالم الناظم واملسألة نقلية ومل يأت أحد الرجلني بالربهان على ما جعله حمل النزاع ول
الزركشي ملا كان لتخصيصه باحلشوية معىن ألن القول بأن احلروف املقطعة أوائل السور وآيات الصفات مما له 

معىن ال يفهم كالم مجاعة من أئمة التحقيق كما أشرنا إليه قريبا قال الزركشي إن احلاق احلديث يريد قول اجلمع 
  أي مجع اجلوامع 

  حملصول وقال األصفهاين يف شرحه مل أره لغريه والسنة ذكره صاحب ا
  وقوله حاشاه عمن قاال أي أنزه القرآن أو الرب تعاىل عن قول من قال إن فيه ما ال معىن له 

... وال به يعين خالف الظاهر ... مسألة يف أنه مل يأت يف القرآن ما ال يعين به غري ظاهره بغري دليل كما أفاده قولنا 
  ... ع وذاكر بال دليل فاستم

عطف على قوله وليس فيه ما ال معىن له أي ليس فيه يعين القرآن لفظ يراد به خالف ظاهره من غري دليل يقوم 
على محله عليه وهذا أشار إىل رد خالف املرجئة باهلمزة من اإلرجاء وهو التأخري وقد ختفف اهلمزة مبثناة حتتية وقال 

  ت املرجئة ويقال املرجية بالياء خمففة يف القاموس أرجأ األمر أخره ومنه مسي
واعلم أن املرجية ست فرق كما يف امللل والنحل فعد منهم فرقة تقول إن آيات الوعيد خاصة مبستحل احلرام دون 
من يفعله معتقدا للتحرمي وفرقة قطعت بغفران ما دون الكفر وأن الفاسق ال يعاقب قطعا فهاتان الفرقتان ينبغي أن 

ألصوليني يف هذه املسألة ألهنم محلوا آيات الوعيد على خالف ظاهرها من غري دليل قال أئمة األصول تكونا مراد ا
  ردا عليهم الصحيح أن 

ذلك ال جيوز ألن اللفظ بالنسبة إىل غري ظاهره ال يدل عليه فهو كاملهمل واحترز بقوله بغري دليل عن ورود العموم 
  وتأخر اخلصوص وحنوه 
الشارح التلميذ رمحه اهللا عن شرح الشيخ لطف اهللا للفصول أن املرجئة الذين جيوزون يف آيات  قلت واعلم أنه نقل

الوعيد شروطا واستثناء بال دليل قالوا يف حنو قوله تعاىل إن الفجار لفي جحيم املعىن إن أراد اهللا عذاهبم أو إالأن 
كونه ال دليل عليه يلزم مثله يف األمر والنهي  يعفو عنهم أو إن كانوا كفارا وحنو ذلك وقد أجيب عليهم بأنه مع



والوعد فيقال يف مثل أقيموا الصالة إن املراد إن اخترمت ذلك أو إن مل يشغلكم أرب أو حنو ذلك وأنه يؤدي إىل 
اصل االنسالخ من الدين وجتويز أنا غري مكلفني مبا أمرنا به وهنينا عنه وأنا على غري ثقة مما وعدنا به من اجلنة هذا ح

  ما نقله 
وقد أورد عليه أن القائل بعدم إدراك املتشابه قائل بأنه أريد به غري ظاهره بال دليل يبني املراد منه وإن قولكم إن 

املرجئة قالوا ذلك بال دليل غري صحيح ألنكم إن أردمت بال دليل أصال فقد استدل املرجئة ملا زعموه بأدلة معروفة 
أردمت صحيح يف نفس األمر فال يلزمهم الحتمال اخلطأ يف األدلة ملا يف نفس األمر  وإن أردمت بال دليل صحيح فإن

وإن أردمت الصحة عندهم وحبسب معتقدهم فما قالوه إال وهو عندهم صحيح قطعا وإذا عرفت هذا عرفت أن 
فرق املرجئة على  األوىل أن يراد باملرجئة من ذكرنا من فرقهم وأنه كان األوىل أن يقول أهل األصول خالفا لبعض

أنه ال يتم أن الفرقتني قالوا ما قالوه ال عن دليل ولذا قلنا فاستمع وذاكر إشارة إىل أن املسألة ال تصفو عن كدر 
  وال ختلو عن نظر 

فصل وأما ... وملا جنز الكالم على الدليل األول وهو الكتاب أخذ يف الكالم على الدليل الثاين وهو السنة فقال 
  ... حممد صلى عليه الباري ... ر سنة املختا

  كأنه قال أما الكتاب فكذا وأما السنة فألهنا قسيمته كذا يف نسخ 

جرى عليها قلم املؤلف ولعل ما يف هذه النسخة أظهر واهللا أعلم وذلك ألهنا قسيمته يف الدليلية أي يف كون كل 
  واحد منهما دليال 

 تعاىل سنة اهللا اليت قد خلت أي طريقته وعادته ومنه حديث عشر من واعلم أن السنة لغة الطريقة املعتادة قال اهللا
سنن املرسلني أي من طرائقهم ومساها يف القرآن باحلكمة كما قال أئمة التفسري يف قوله تعاىل ويعلمه الكتاب 

سنت به كان واحلكمة إن املراد باحلكمة هي السنة وتطلق على اخلري والشر ومنه حديث من سن يف اإلسالم خريا فا
له أجره ومثل أجور من تبعه من غري أن ينتقص من أجورهم شيئا ومن سن شرا فاسنت به احلديث أخرجه أمحد 

  والطرباين يف األوسط واحلاكم والضياء عن أيب عبيدة بن حذيفة عن أبيه 
واله وأفعاله وتطلق يف عرف املتشرعني على ما يقابل الفرض وعلى ما صدر عنه صلى اهللا عليه و سلم من أق

  ... كذلك التقرير فاألقوال ... فإهنا األقوال واألفعال ... وتقريرارته وهذا هو املراد هنا كما يفيده قوله 
فإنه اشتمل النظم على ذكر أقسامها الثالثة وهكذا عد أقسامها أكثر أئمة األصول ومل يذكروا الترك ألن التروك 

ال يقال والتقرير كف أيضا فال حاجة إىل ذكره ألنا نقول إمنا قلنا بدخول داخلة يف األفعال ألهنا كف والكف فعل و
التروك يف األفعال توجيها ملا وقع منهم كعبارة الغاية بلفظ ما صدر عن الرسول من قول أو فعل أو تقرير نعم عبارة 

  مجع اجلوامع بلفظة السنة 

ير داخل يف األفعال ألنه كف ومثلها عبارة أصل النظم أقوال حممد صلى اهللا عليه و سلم وأفعاله قال شارحه والتقر
إذا عرفت هذا فاألقوال هي أقواله صلى اهللا عليه و سلم الصادرة عنه بعبارته فالقرآن خارج عنها وكذلك 

ة األحاديث القدسية ألهنا من قول اهللا تعاىل وملا اشتركت الثالثة يف كوهنا سنة وأدلة أشار إىل التفاضل بينها يف القو
  ... بأن ما يفعله املختار ... أقوى من االثنني واملختار ... بقوله فاألقوال وهو مبتدأ خربه قوله 

املختار األول مبتدأ خربه اجلملة بعده واملراد باملختار األول القول وبالثاين الرسول صلى اهللا عليه و سلم فإن من 
البيت جناس تام وكون األقوال أقوى من األفعال والتقارير أوصافه املختار ألن اهللا اختارة لرسالته واصطفاه ويف 



وهو املختار وذلك الستقالهلا بالداللة على تعدي حكمها إلينا فال حيتاج معها إىل غريها خبالف األفعال فال يستدل 
تص هبا بدون القول ولعمومه فإن القول يدل على املوجود واملعدوم واملعقول واحملسوس خبالف الفعل فإنه خي

باملوجود احملسوس إذ املعقول واملعدوم ال ميكن مشاهدهتما ولالتفاق على أن القول دليل خبالف الفعل فإن من 
الناس من يقول إن األفعال ال يستدل هبا وال تكون بيانا فهذه ثالثة وجوه لكون األقوال أقوى من األفعال وإذا 

  روك كانت أقوى من األفعال فباألوىل أن تكون أقوى من الت
واعلم أنه قال الزركشي إنه كان ينبغي لصاحب مجع اجلوامع أن يزيد ومهه أي جيعل مهه صلى اهللا عليه و سلم 
بالفعل من من أقسام سنته كالقول والفعل قال وقد احتج الشافعي يف اجلديد على استحباب تنكيس الرداء يف 

و سلم استسقى وعليه مخيصة سوداء فأراد أن يأخذ  خطبة االستسقاء جبعل أعاله أسفله حبديث أنه صلى اهللا عليه
  بأسفلها فيجعله أعالها 

فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه فجعلوا ما هم به ومل يفعله سنة انتهى قلت ويف اخلالفيات للبيهقي برجال ثقات 
د أنه حول الناس وهو عن أيب داود من حديث عائشة وفيه مث حول إىل الناس ظهره وقلت أو حول رداءه وعند أمح

معه قال ابن دقيق العيد يف اإلمام إن إسناده على شرط الشيخني ففيه انه وقع منه صلى اهللا عليه و سلم التحويل 
  فعال على أنه قد تعقب أبو زرعة كالم الزركشي قائال بأن اهلم امر خفي ال بد أن يقترن بقول أو فعل فيعود إليهما 

ه و سلم تنقسم إىل أربعة أقسام جبلي وخاص به وما ليس كذلك وبيان اجململ أشار وملا كانت أفعالة صلى اهللا علي
  ... أو كان خاص فيه باألدلة ... إن مل يكن من واضح اجلبلة ... إليهما الناظم بقوله 

ود قوله من واضح اجلبلة باجليم واملوحدة يف القاموس أهنا كطمرة اخللقة والطبيعة انتهى واجلبلي كالقيام والقع
واألكل والشرب أي أنفسهما ال هيئاهتما من األكل باليمني واختصار اللقمة وإطالة املضغ والقعود غري متربع ويف 

  الشرب ثالثة أنفاس وغري ذلك من حيث كوهنا من ضروريات البشر ال من حيث هلا تعلق التشريعات 

ك كإجياب الوتر واملشاروة والنكاح بال شهود والثاين ما قام الدليل على انه من خواصه صلى اهللا عليه و سلم وذل
  وحل اجلمع بني تسع نسوة 

والثالث وهو ما ليس جبليا وال خمتصا به يأيت حكمه فاألوالن ال يشرع التأسي به صلى اهللا عليه و سلم فيها بل 
أما إذا كان ... ه بقولنا حيرم يف الثاين والثالث يأيت حكمه وأما الرابع وهو الفعل الذي قصد به البيان وقد أشرنا إلي

  ... فهو كما بني واألمر جلي ... بيان اجململ 
يف أن حكمه حكم ما بينه من وجوب أو غريه وذلك حنو أفعال احلج مع قوله خذوا عين مناسككم فإن أفعاله صلى 

يه و سلم يف الصالة اهللا عليه و سلم فيه بيان جململ قوله تعاىل وهللا على الناس حج البيت وكذلك قوله صلى اهللا عل
صلوا كما رأيتموين أصلي فإن أفعاله يف الصالة بيان جململها يف القرآن والسنة وهذا الرابع مل يذكره يف أصل 

املنظومة فهو من الزيادات عليه واحلكم فيه له جهتان كما قاله الزركشي من حيث البيان فهو تابع ملا بينه ومن 
يه صلى اهللا عليه و سلم البيان وإن كان حكم املبني الندب واتباع التأسي حيث التشريع واجب مطلقا أي جيب عل

إمنا هو يف األول وفأل قوله واضح اجلبلة إشارة إىل أن ما مل يتضح فيه أمر اجلبلة بل تردد بني الشرعي واجلبلي أنه ال 
   جيزم بأنه جبلي كما قاله يف مجع اجلوامع ومثله يف احلج راكبا قال ففيه تردد هل



حيمل على اجلبلي ألن األصل عدم التشريع أو على الشرعي ألنه عليه السالم بعث مبينا للشرعيات قال وقد حكى 
الرافعي الوجهني يف مسألة ذهابه صلى اهللا عليه و سلم إىل العيد يف طريق ورجوعه يف أخرى وقال إن األكثرين 

هو ما عداها وقد جعلناها ثالثا فيما سلف ملا عرفت من أنه على التأسي فهذه أحكام الثالثة من أفعاله وأما الرابع و
  ... كان التأسي واجبا علينا ... يف أصل املنظومة كذلك فاحلكم فيه ما أفاده قولنا 

وهو خرب قوله بأن ما يفعله املختار إال أنه ملا قيد صلة اسم إن بقوله إن مل يكن إىل آخره ووقع االعتراض بني اسم 
ه إن مل يكن إىل آخره طال الفصل بينهما وهو جائز إذا أدى إليه ارتباط الكالم وأخذ بعضه ببعض إن وخربها بقول

كما هنا واملعىن أن الذي يفعله املختار صلى اهللا عليه و سلم جيب علينا التأسي به فيه إذا مل يكن فعله ذلك جبليا أو 
مه حكم ما بينه من األقوال فهو يف التحقيق عائد خاصا أو بيانا جململ فإن األولني ال تأسي فيهما والثالث حك

ورمسه فيما ... حكمه إىل حكم القول فكأنه قول ال فعل فعرفت أن التأسي مفتقر إىل بيان حقيقته وقد أباهنا قوله 
  ... متابعا يف الوجه والتصوير ... فعلك أو تركك فعل الغري ... انتهى إلينا 

وهنا رمسها األصوليون مبا مسعته قال عضدالدين معىن التأسي إيقاع الفعل على  األسوة لغة القدوة كما يف القاموس
  الوجه الذي فعله انتهى 

فقوله فعلك أو تركك ألنه جيري التأسي يف الترك وقوله فعل الغري أي مثل فعل الغري وقرينة حذف مثل واضحة 
مفعول فعلك وقوله تركك مثله وقوله متابعا يف عقلية إذ ال ميكن فعل فعل الغري نفسه حىت يتوهم أن مفعول الغري 

الوجه املراد من الوجه احلكم من وجوب أو ندب أوحنومها ويف نسخة أخرى من النظم يف احلكم والنسخة األوىل 
متابعة لعبارهتم وقوله والتصوير أي مشاهبة الفعل لفعل الغري يف الصورة وقد أفاده قوله فعل الغري وإمنا هو تأكيد 

إن كان للقربة فيه ... وما علمنا حسنه فيندب ... فما علمنا وجوبا جيب ... وقد أبان الوجه املذكور بقوله  وتفهيم
  ... ما مل فقل إباحة ملا عدا ... قصد 

اعلم أن يف حكم هذا القسم خالفا بني أئمة أهل األصول وقد عرفت أنه ينقسم إىل قسمني األول ما عرف وجهه 
يعلم فاألول إن كان الوجه هو الوجوب فأمته مثله يف الوجوب قالوا للقطع بأن الصحابة كانوا وصفته والثاين ما مل 

يرمجوه إىل فعله املعلوم وجهه وذلك يقتضي علمهم بالتشريك عادة ولقوله تعاىل لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة 
را إىل قوله لكي ال يكون على حسنة وهي الفعل على الوجه كما عرفت ولقوله تعاىل فلما قضى زيد منها وط

املؤمنني حرج فلوال التشريك ملا علل تزويج النيب صلى اهللا عليه و سلم بذلك يف حق املؤمنني هذا إن علم وجه 
ذلك الفعل وإذا مل يعلم فينظر إن ظهر قصد القربة بالفعل ثبت رجحانه وهو مفاد الندب كما أفاده عجز البيت 

ن للقربة خرج املباح فإنه حسن لكنه خرج بذلك القيد وأما الواجب فإنه وإن صدق األول وبتقييده بقوله إن كا
  عليه أنه حسن وأنه 

يقصد به القربة فالسياق مناد على أنه غري مراد وإن مل تظهر القربة فيما فعله فإنه يدل على جوازه أي ما مل يظهر 
ا ال يعرف قصد القربة فيه فإنه يكون مباحا وهو الذي قصد القربة فذاك جائز ملا عدا أي ملا عدا ما عرف وجوبه ومل

اختاره ابن احلاجب وذلك لفقد املعصية والوجوب والندب زيادة مل تثبت فتعني اجلواز وقيل بل الوقف والدليل 
على الوقف أن الفعل متردد بني الوجوب والندب واإلباحة وجمرد الفعل ال ينهض على معني منها فلم يبق إال 

تعيني احلكم ومع جواز فعله لإلباحة األصلية ال تتحقق اإلباحة الشرعية بل لعدم حتقق احلكم قلت لو  الوقف عن
قيل إنه ال يتحقق يف حقه يف فعله صلى اهللا عليه و سلم اإلباحة فال يتحقق جمهول الوجه لكان قويا ملا عرف من أن 



لم أحق خلق اهللا بأن ال يفعل فعال إال بنية القربة املباحات تنقلب مندوبات حبسن النيات وهو صلى اهللا عليه و س
فليس يف أفعاله جمهول الصفة بل أقلها ما يكون وجهه الندب ولعله الذي محله من قال بذلك يف جمهول الصفة أي 
صفة احلسن لكنه رده ابن احلاجب بأنه لو كان للندب أو لإلباحة لوجب التبليغ ألهنا أحكام شرعية والفرض أنه 

ملوجود إال جمرد الفعل ولذا عدل الناظم عن عبارة الكافل فإن عبارته وإال فإباحة وقد عد أهل األصول يف ليس ا
وتركه ما كان ... املطوالت صورا وأمثلة مما تدل على وجه الفعل فال نطول هبا مث ذكرنا ما ذكره يف األصل بقولنا 

  ... ينفي الوجوب فاتبع وانتبه ... آمرا به 
ة مل يذكرها ابن احلاجب وال صاحب مجع اجلوامع يف هذا البحث واملراد أن تركه لشيء قد أمر به يدل هذه املسأل

على عدم وجوبه عليه وعلينا وذلك كتركه قسمة أرض مكة وسيب أهلها مع أن احلق أهنا فتحت عنوة وهذا مما ال 
أن التمثيل بأرض مكة يف ذلك يقال عليه يقم عليه دليل على أنه خاص به كتركه القسم بني أزواجه قلت وال خيفى 

  إن أريد أن أرض مكة لو فتحت مرة أخرى عنوة فال جتب قسمتها فهذا ال معىن له ألنه حرم القتال 

فيها ما دامت الدنيا وإمنا أحلت له صلى اهللا عليه و سلم ساعة من هنار وعادت حرمتها إىل يوم القيامة وإن أريد أنه 
إباحة قال به أولوا ... وفعله األمر الذي عنه هنى ... جاز له ترك قسمتها فمسألة أخرى  أرضا! إذا فتح اإلمام 

  ... النهى 
أي أن فعله صلى اهللا عليه و سلم لألمر الذي هنى عنه يقتضي اإلباحة وال ختفى لطافة ذكر األمر والنهي ومثلوه 

التخلي كما ثبت ذلك يف األمهات وغريها مث رآه بنهيه صلى اهللا عليه و سلم عن استقبال القبلة واستدبارها عند 
ابن عمر وقد استدبر القبلة عند قضاء احلاجة كما ثبت ذلك يف األمهات أيضا قالوا فإن فعله صلى اهللا عليه و سلم 

املتأخر دال على إباحة ما هنى عنه وهو جمرد مثال وإن كان يف املسألة أقوال وقد بسطناها يف سبل السالم بسطا 
ا وإمنا جزموا بأن فعله ملا كان هنى عنه يقتضي اإلباحة ألهنا ال جتوز عليه املعصية فيماطريقه التبليغ فيحكم بأنه شافي

  مباح ال حرج يف فعله وتركه 
... وهو على إنكاره مقتدرا ... سكوته مع علمه مبا جرى ... مسألة وأما تقريره صلى اهللا عليه و سلم فأفاده قوله 

  ... ه إنكار وليس مما يفعل الكفار ومل يكن من غري
  هذه شروط أربعة للسكوت الذي يكون تقريرا 

  األول علمه صلى اهللا عليه و سلم بوقوع فعل أو قول من أي فاعل 

مكلف أو غري مكلف والتعميم بالقول والفعل صرح به يف الفصول إذ ال فرق بني األقوال واألفعال يف ذلك 
اشتراط أن يكون من أقر صلى اهللا عليه و سلم فعله أو قوله مكلفا هو الذي  وتعميم الفاعل الدال على عدم

تقتضيه عبارة األصل وعبارة مجع اجلوامع حيث قال فإذا ال يقر حممد أحدا ونصره صاحب اآليات البينات واستدل 
مث به إذ يوهم من له بأن الباطل قبيح شرعا وإن صدر من غري مكلف إذ ال جيوز متكني غري املكلف منه وإن مل يأ

جهل حكم ذلك الفعل جوازه وعليه يدل كالم اهلادوية يف الفروع وشرطية علمه صلى اهللا عليه و سلم هي عبارة 
األصل وقيل ال يشترط حتقق علمه بل يكفي إذا انتشر اخلرب انتشارا يبعد أن ال يعلمه صلى اهللا عليه و سلم ونقل 

  عن الشافعي فيه قوالن 
ونه صلى اهللا عليه و سلم مقتدرا على إنكاره فما مل يقتدر على إنكاره ال يكون سكوته صلى اهللا الشرط الثاين ك

عليه و سلم تقريرا لفاعله داال على إباحته هكذا جزم به ابن احلاجب ومن تابعه على هذا الشرط واعترضه اجلالل 



فال جيوز عليهم السكوت قط ألنه ترك للتبيلغ وقد يف نظام الفصول فقال األنبياء عليهم السالم مل يبعثوا إال للتبيلغ 
ثبت عصمتهم اتفاقا وسبقه إىل هذا الربماوي يف شرح منظومته قائال إن من خصائصه صلى اهللا عليه و سلم أن 

وجوب اإلنكار عليه ال يسقط عنه باخلوف على نفسه قلت ومن طالع سريته صلى اهللا عليه و سلم علم هذا فإنه 
  يد قريش وفجارهم بتقبيح ما هم عليه يف مواطن ال يأمن على نفسه كان جياهد صناد

منهم وأما دخوله بعد عوده من الطائف يف جوار املطعم بن عدي بعد وفاة عمه أيب طالب فلزيادة التقوى وزجر 
فأمنه السفهاء عن التعرض له وقد ثبت أنه صلى اهللا عليه و سلم خاف أول األمر وقال إين أخاف أن يتلفوا رأسي 

اهللا مبا وعده به من النصر والفتح وحينئذ فقد يقال ال يتم يف حقه أن خياف على نفسه وهذا كله قبل نزول قوله 
  تعاىل واهللا يعصمك من الناس وأمابعدها فال كالم فيه 

كار الغري الشرط الثالث قوله ومل يكن من غريه إنكار فإنه لو أنكر غريه حبضرته مل يكن سكوته تقريرا الكتفائه بن
فإنه لو كان إنكاره يف غري موضعه ملا قرر صلى اهللا عليه و سلم يشكله وألنكر عليه إنكاره ما ليس مبنكر ويدل 

عليه ما ثبت يف قصة كعب بن مالك فإنه صلى اهللا عليه و سلم ملا سأل يف تبوك ما فعل كعب بن مالك قال بعض 
عنده صلى اهللا عليه و سلم واهللا ما علمنا عليه إال خريا  من حضر شغله النظر يف عطفيه فقال بعض احلاضرين

  فسكت صلى اهللا عليه و سلم مقررا للبعض يف رده عليه غيبة كعب وإنكاره على من اغتابه 
الرابع قوله وليس مما يفعل الكفار أي أنه إن كان سكوته عن ش علمه إنكاره كمضي كافر إىل كنيسة فإن سكوته 

له وإباحة لفعله سواء قدر على إزالته أو ال فإذا مجع سكوته هذه الشروط فاحلكم فيه ما يفيده عليه ال يكون تقريرا 
  يبيح ما هذا يكون حاله ... قوله 

وهذه اجلملة خرب قوله سكوته وهي بيان حلكم التقرير املذكور وأنه إباحة الفعل والقول الذي سكت صلى اهللا عليه 
يستوي معها الطرفان وقد أورد عليه أن غاية ما أفاده السكوت ورفع احلرج  و سلم عليهما ومرادهم باإلباحة ما

عما سكت عليه فمن أين الداللة على اجلزم باإلباحة املقتضية الستواء الطرفني وكأنه أراد املورد أن هذا السكوت 
ل قالوا يدل على يكون كالفعل الذي جهل فيه قصد القربة وقد منع احملققون داللته على اإلباحة كما عرفت ب

اجلواز وقيل بالوقف وكل هذا فيما مل يسبق له حترمي عقلي أو شرعي أما لو كان قد سبق له حترمي فالسكوت ناسخ 
أو خمصص وقد قيل إن من ذلك سكوته على لبس الزبري احلرير للعلة وهذا مثال وإال فإنه قد عرف أنه قد ثبت 

  احة لبس الزبري احلرير اإلذن منه صلى اهللا عليه و سلم بالقول إلب
  ... ومل تعارض أبدا أفعاله ... مسألة يف عدم تعارض أفعاله صلى اهللا عليه و سلم 

جزم أئمة األصول بأن أفعاله صلى اهللا عليه و سلم ال تتعارض إذ حقيقة التعارض بني الشيئني تقابلهما وحيث مينع 
يث مينع كل واحد منهما مقتضى اآلخر ألهنما إن مل كل واحد منهما مقتضى اآلخر وذلك ال يتصور بني فعلني حب

يتناقض حكمهما كصالتني يف وقتني فال تعارض وإن تناقضا كصوم يوم وإفطار ذلك اليوم بعينه فكذلك أيضا جلواز 
  أن يكون الفعل واجبا يف وقت ويف الوقت اآلخر خبالفه من غري أن يكون مبطال حلكم الفعل األول 

فعال وهذا الذي عليه اجلمهور ونقل فيه خالف ال يتحقق إال بني قرائن األفعال ال يف األفعال النه ال عموم يف األ
نفسها وكالمنا فيها من غري نظر إىل قرائنها وأما بني أفعاله صلى اهللا عليه و سلم وأقواله أو بني أقواله فإنه يقع 

بأن ما كان أخريا ... و كان يف قولني كان الفعل أ... فإن تعارض قوله والفعل ... التعارض وأشار إىل ذلك بقوله 



  ... أو كان ختصيصا إذا ما أرخا ... ناسخا 
اعلم أن الفعل إذا تقدم وقام الدليل على تكراره مث وقع القول خبالفه وقع حينئذ التعارض وإذا وقع فال بد من أحد 

وله كان الفعل أي العمل يف اجلمع بني املتعارضني أمرين إما اجلمع بينهما أو الترجيح وقد أشار يف النظم إىل ذلك بق
فلفظ الفعل هنا غريه يف صدر البيت وبينهما جناس تام ومثلوا ذلك بأن ينقل إلينا استقباله صلى اهللا عليه و سلم 
 باحلاجة وقد هنى عن ذلك فاجلمع بينهما أنه إن علم التاريخ فاألخري ناسخ هذا إن تأخر مدة تتسع للعمل كما يايت
أنه شرط يف النسخ وإن جهل التاريخ كان ختصيصا مثاله أن يقول صلى اهللا عليه و سلم صوم يوم اجلمعة واجب 

علينا فيفطر فيه قبل صومه فهذا يكون ختصيصا له صلى اهللا عليه و سلم المتناع محله على النسخ على املختار 
  عىن املصطلح فإنه ليس اآلخر ناسخا على كل حال فاملراد من قولنا ناسخا أنه يرفع مقتضى احلكم ال النسخ بامل

ولك أن تقول مقابلته بالتخصيص قرينة قوية على أن املراد بالنسخ احلقيقي إن كملت شروطه وإال فالتخصيص 
  وقد قالوا يف احلديث الوارد يف النهي عن االستقبال واالستدبار للقبلة عند قضاء احلاجة ملا عارضه حديث 

 عنه أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم يقضيها مستقبال للشام مستدبرا للقبلة إنه ختصيص له ابن عمر رضي اهللا
  صلى اهللا عليه و سلم عن عموم النهي أو إنه ختصيص للعمران 

وقوله إذا ما أرخ قيد لناسخا وما زائدة أي إذا أرخ ومع التاريخ يعلم تقدمه أو تأخره فإن جهل التاريخ فاحلكم 
  ... أو جهل التاريخ فالترجيح . ..قوله 

أي إن جهل تاريخ املتقدم من املتأخر مع تعذر اجلمع بني الفعل والقول فإنه يرجع إىل الترجيح ويأيت يف باب 
الترجيح وتقد إشارة إليه أن القول أرجح وقد طولت املسألة يف املطوالت وكثرت فيها املقاالت املفروضات وال 

  القاعدة حاجة إىل ذلك بعد معرفة 
مسألة يف طريق نقل األحاديث والرواية للسنة النبوية اليت يثبت هبا صحة املنقول بسند إليه صلى اهللا عليه و سلم 

تواتر ... مث طريق نقلها الصحيح ... والرواية منحصرة يف قسمني ال غري التواتر واآلحاد وإليهما أشار بقوله 
فقد ... فأنه األول والقول القوي ... بنفسه العلم بصدق ما روي ... ا فما روى مجاعة أفادو... األخبار واآلحاد 

  ... بل ما أفاد علمنا الضروري ... اعتبار العدد احملصور 
الطريق لغة ما يوصل إىل املطلوب احلسي واستعري هنا ملا يوصل إىل املطلوب املعنوي والطريق تذكر وتؤنث 

  والصحيح صفة له على األول أو ألن 

ه إىل النقل تكسبه التذكري وإمنا قيده بالصفة ألن الصحيح هو املعترب وإن كان التدوين ألعم من ذلك إضافت
  واألخبار مجع خرب أريد به هنا النسبة الثبوتية أو السلبية واآلحاد مجع أحد مبعىن الواحد كبطل وأبطال 

عة إىل آخره وهو تعريف للمتواتر ألنه والتواتر لغة تتابع الشيء مع تراخ واصطالحا أفاده قوله فما روى مجا
املقصود بالبحث وهو مبتدأ خربه قوله فإنه األول ودخول الفاء لتضمن املبتدأ ملعىن الشرط ونسبة اإلفادة إىل 
اجلماعة وإن كانت اإلفادة القريبة خلربهم ألهنم السبب البعيد وقوله بنفسه يتعلق بأفادوا واملراد أفادوا بنفس 

راز عما يفيد ذلك بالقرائن من أخبار اآلحاد عند من يقول به وقد حققناه يف شرح التنقيح فخرج خربهم وهو احت
  أخبار مجاعة ال يفيد العلم وخرب الواحد الذي يفيده بالقرينة 

وملا اختلف أئمة األصول هل يشترط عدد اجلماعة الذين حيصل خبربهم التواتر أو ال ذهب قوم إىل اشتراطه مث 
ه فقيل أربعة وهو أقل ما قيل وقيل ثالمثائة وبضعة عشر وهو أكثر ما قيل وبينهما أقوال يف تعيني اختلفوا في



أعدادهم وكلها أقوال ال ينهض على شيء منها االستدالل فلذا قلنا إن فقد عدم اعتبار عدد حمصور برتبة معينة هو 
باختالف املخربين يف التدين واجلزم والتنزه عن القول القوي وإمنا ضابطه حصول العلم إال أن إفادته العلم ختتلف 

الكذب وتباعد األقطار وارتفاع هتم األغراض واالطالع من املخربين على املخرب به عادة كدخاليل امللك إذا أخربوا 
عن أحواله الباطنة وختتلف باختالف السامع فكم من سامع حيصل له العلم خبرب مجاعة ال حيصل آلخر بذلك اخلرب 

الفهم يف تفرس أخبار الصدق وانتفائها واإلدراك والفطنة وختتلف باختالف املخرب عنه كأن يكون خربا خفيا الخت
  أو غريبا أو ظاهرا أو مبتذال 

إذ ال خيفى على الذكي أن االختالف فيه موجب لالختالف خبرب أقل أو أكثر وهذا حاصل مع ما يف العضد 
  وحواشيه 

زمة له منها تعدد املخربين حبيث ميتنع عادة توافقهم وتواطؤهم على الكذب بأن هذا وقد ذكر للتواتر شروط ال
يكون خربهم مستندا إىل احلس من مشاهدة أو مساع وحنوها ذكره الرازي واآلمدي وأتباعه والذي صرح به 

  ه األقدمون اشتراط كونه عن ضرورة قالوا وإمنا شرط استناده إىل احلس جلواز الغلط لو استند إىل غري
  وتعقب بأن احلس قد يقع الغلط فيه وأجيب بأنه ميتنع وقوعه عادة من اجلمع املعترب هنا 

واحترزوا باحملسوس عن األخبار باملعقوالت فإن أخبار عدد التواتر عن حدوث العامل مثال ال يفيد بنفسه العلم ما مل 
  يؤيد بالنظر 

الرواة ال يف العدد واملراد أن ال ينقص العدد ال أن ال يزيد والثالث استواء الطرفني والوسط يف حصول العلم خبرب 
فالزيادة مرادة ولعل هذه الشروط تتبعها من اخلرب الذي أفاد بنفسه العلم وأهنا الزمة له ال تفارقه وإال فاملعترب 

ملن ليس له  عندهم ليس إال إفادته العلم مث األكثر على أن العلم املستفاد من التواتر ضروري ال نظري حلصوله
أهلية النظر كالعامي إذ النظر ترقب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل هبا إىل علوم أو ظنون والعامي ليس له أهلية 

  ذلك فلو كان نظريا ملا حصل هلم واعلم أهنا قد ذكرت له شروط زينها احملققون وأشار إىل دفع بعضها بقوله 

  ... وحاصل بفاسق وكافر 
عدالة يف رواة التواتر فال يقع من الفساق أو اإلسالم فال يقع من الكفار قال من اشترط ذلك فإنه رد ملن شرط ال

ألن الكفر والفسق مظنة الكذب فعدمها يكون شرطا وألنه إخبار أمة من اليهود بقتل املسيح ومل حيصل خبربهم 
علم بصدق خربهم ضرورة وألنه أخرب العلم بقتله ورد بأنه لو أخرب أمة من الفساق خبرب كقتل ملك بلدهتم حلصل ال

أمة من اليهود بقتل املسيح ومل حيصل خبربهم العلم بقتله ورد بأنه لو أخرب أمة من الفساق خبرب كقتل ملك بلدهتم 
حلصل العلم بصدق خربهم ضرورة وبأن خرب اليهود بقتل عيسى حصل به العلم لتواتره بروايتهم وحصول شرط 

م يف كتابه العزيز فنفى ما حصل من العلم خبربهم ليس خللل يف شروط التواتر بل ألمر التواتر لكنه تعاىل أكذهب
خارق مساوي وليس ذلك لكون الرواة كفارا وقد زيدت شروط غري هذين وقد ردها أئمة األصول فال حاجة إىل 

  ذكرها 
... بل جاء يف املعىن كإقدام الوصي  ...واللفظ ال خيتص بالتواتر ... مسألة يف انقسام التواتر إىل اللفظي واملعنوي 

  ... كرم ريب ذلك الوجه الرضي 
التواتر ينقسم إىل لفظي وهو اتفاق الرواة على لفظ واحد عمن يروونه عنه ومن أمثلته حديث من كذب علي 

  متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 



بعون نفسا من الصحابة منهم العشرة فإنه ذكر البزار يف مسنده أنه رواه عنه صلى اهللا عليه و سلم إثنان وس
املشهود هلم باجلنة قال وليس يف الدين حديث اجتمع على روايته العشرة غريه وال نعرف حديثا يروى عن اكثر من 

  ستني نفسا من الصحابة سوى هذا احلديث انتهى 
وي من طرق كثرية قال ابن قلت ويف تنقيح األنظار أن منه حديث رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام بالصالة فإنه ر

عبد الرب رواه ثالثة عشر من الصحابة وقال ابن كثري نيف وعشرون ومجع زين الدين العراقي رواته فبلغوا مخسني 
صحابيا منهم العشرة ومنه حديث املسح على اخلفني قال صاحب اإلملام عن ابن املنذر أنه قال روينا عن احلسن 

أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم أنه مسح على اخلفني وقال زين الدين رواه البصري أنه قال حدثين سبعون من 
  أكثر من ستني نفسا من أصحاب حممد صلى اهللا 

  عليه وآله وسلم منهم العشرة رضي اهللا عنهم وبه يعرف عدم صحة دعوى البزار وأهنا حممولة على ما عرفه 
داه األظهر تواتر لفظه أيضا وإال فال خيفى أن الناقلني لرواية رفع والتواتر واللفظي يف أول ما سقناه جمزوم به وفيماع

ال أهنم رووا أنه قال ! عند تكبرية اإلحرام رووا فعله صلى اهللا عليه و سلم لذلك وأهنم رأوه يرفعهما ! اليدين 
يف أقسام السنة من  صلى اهللا عليه و سلم ارفعوا أيديكم فهي من رواية الفعل تواترا فيحسن أن يقال والتواتر جيري

فعل وقول وتقرير ومثال تواتر الفعل مسألة رفع اليدين واملسح على اخلفني وكالم أهل األصول على هذا حممول 
  فإهنم فسموا طريق نقل السنة النبوية مطلقا إىل تواتر وآحاد فيدخل حتت القسمة أنواع السنة الثالثة 

ربين عن خرب رووه واتفقت ألفاظهم على معناه فإنه كثري واسع وعليه وأما التواتر املعنوي وهو اختالف ألفاظ املخ
مدار غالب التواتر ويفيد تواتر القدر املشترك ومثاله تواتر شجاعة علي عليه السالم فإن األخبار تواترت عن وقائعه 

بااللتزام على تواتر يف حروبه من أنه فعل يف بدر كذا وكذا ويف أحد كذا وهزم يوم خيرب كذا وحنو ذلك فإهنا تدل 
شجاعته ومن ذلك حديث من كنت مواله فعلي مواله فإن له مائة ومخسني طريقا قال العالمة املقبلي بعد سرد 

بعض طرق هذا احلديث ما لفظه فإن مل يكن هذا معلوما فما يف الدنيا معلوم وجعل هذا احلديث يف الفصول من 
  صلى اهللا عليه و سلم لعلي رضي اهللا عنه أنت مين مبنزلة  املتواتر لفظا وكذلك حديث املنزلة وهو قوله

هارون من موسى احلديث وعدها ابن اإلمام يف شرح الغاية من املتواتر معىن وأقر اجلالل كالم الفصول يف تواتر 
به حديث الغدير ومل يسلمه يف حديث املنزلة وإمنا قال إنه صحيح مشهور ال متواتر وذكر احلافظ السيوطي يف كتا
تدريب الراوي أنه ألف كتابا يف هذا النوع مل يسبق إىل مثله مساه األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة وخلصته يف 

  جزء لطيف مسيته قطف األزهار 
واعلم أن التواتر املعنوي ال يفيد علما خبصوصية جزئي من جزيئات ما روي فيه ويف جواهر التحقيق ما لفظه 

بار اجلزئية املتعلقة خبصوصيات الوقائع هلا حالتان حالة االنفراد وحالة االجتماع ففي حالة والتحقيق أن األخ
االنفراد ال تفيد علما قطعيا أصال خبصوصية الشجاعة مثال وال بالشجاعة املطلقة اليت هي القدر املشترك ألهنا 

الة االجتماع تفيد علما قطعيا بالشجاعة باعتبار االنفراد من مجلة أخبار اآلحاد وهي ال تفيد علما قطعيا ويف ح
املطلقة اليت هي القدر املشترك وال تفيد علما قطعيا خبصوصية شيء من جزيئات الشجاعة ألهنا هبذا االعتبار من 

مجلة األخبار املتواترة بالنسبة إىل الشجاعة املطلقة ومن مجلة األخبار اآلحادية بالنسبة إىل خصوصيتها فليتأمل انتهى 
  ض اختصار ببع

واعلم أنه مثل يف شرح الغاية بشجاعة علي عليه السالم وجود حامت وجعل داللة الوقائع املتعددة يف املثال األول 



دالة على شجاعة علي عليه السالم بااللتزام قال وذلك ألن الشجاعة من امللكات النفسية فيمتنع أن يكون نفس 
مة جلزيئات اهلزم والقتل يف الوقائع الكثرية فتكون داللة اهلزم وحنوه اهلزم احملسوس أو جزءا منه لكن الشجاعة الز

  يف الوقائع الكثرية على الشجاعة 

بطريق االلتزام وجعل الثاين من الداللة التضمنية قال فإن ما حيكى من عطاياه من اإلبل واخليل والعني وغريها يدل 
األثر الصادر عن امللكة النفسانية اليت هي احلقيقة للجود بالتضمن على جوده قال ألن اجلود يطلق يف الظاهر على 

وقد أريد باجلود هنا ما هو الظاهر وهو إعطاء ما ينبغي ال للعوض مطلقا فيكون جزء من اإلعطاءات املخصوصة 
فتكون داللة كل واحدة من خصوصيات اإلعطاء عليه بطريق التضمن ولو أريد باجلود امللكة النفسانية مل يكن إال 

  من الداللة االلتزامية 
قلت وال خيفى أن الفرق بني املثالني غري تام بل مها معا من الداللة االلتزامية فإن تلك األفعال خارجة عن مسمى 

الشجاعة واجلود فليست جبزء منها حىت تكون من داللة التضمن كما أهنا ليست نفسها حىت تكون من داللة 
امللكة النفسانية ويطلق يف الظاهر على األثر الصادر عنها الذي فسره مبا ذكر  املطابقة والقول إن اجلود يطلق على

اي اجلود فيكون جزءا من كل إعطاء خمصوص بأحد االعتبارين سجود يرى بعينه يف الشجاعة فإهنا كما أهنا تطلق 
ا من كل قتل وهزم على امللكة النفسانية تطلق على األثر الصادر عنها وهو القتل واهلزم فتكون الشجاعة جزء

ودعوى الظهور يف إطالق اجلود على األثر الصادر دون الشجاعة ممنوع فال فرق بني املثالني ولذا اقتصر يف النظم 
  على أحدمها على أن ابن اهلمام صرح يف التحرير بنفي الداللة التضمنية وااللتزامية باملعىن األخص فقال 

ليس اجلود من مفهوم إعطاء األلف تضمنا وال التزاما إال باملعىن  وليس شيء منهما يدل على السجية ضمنا إذ
  األعم جلواز أن يتغفل قاتل ألفا 

  بال حضور معىن الشجاعة فما قيل املعلوم ما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام تساهل انتهى 
هم أنه ال يلزم املتكلم قلت وال خيفى أن نفيه لكونه الزما غري صحيح واستدالله جبواز الغفلة غري ناهض لتصرحي

استحضار لوازم كالمه عند تكلمه بل صرحوا بأنه ال تكفري بااللتزام ألن املتكلم كثريا ما يلقى كالمه غري قاصد 
لالزمه وال منتبه له وإمنا اللفظ يدل عليه وال يلزم قصد املتكلم داللته عليه وإمنا شرطوه يف املزايا واللطائف 

  والنكات البيانية 
عرفت أن األخبار انقسمت إىل التواتر واآلحاد وعرفت التواتر بقسميه فاعلم أن اآلحاد أيضا ينقسم إىل وإذا 

  ... ومرسل والظن منه يوجد ... وانقسم اآلحاد فهو مسند ... قسمني كما دل على قوله 
اتر فيدخل يف اشتمل البيت على مسألتني األوىل تقسيم احلديث اآلحادي وقد عرفت أن اآلحادي قسيم املتو

اآلحادي املتلقى بالقبول والعزيز واملشهور وهو املستفيض فهذه من اآلحاد وحتقيقها يف علوم أصول احلديث وقد 
حققنا ذلك حبمد اهللا يف نظم النخبة املسمى بقصب السكر ويف شرحها املسمى بإسبال املطر وبسطناه يف شرح 

  اآلحاد كما قال فاآلحاد ينقسم إىل مسند ومرسل  تنقيح األنظار بسطا ينتفع به النظار وقد انقسم
  فاألول املسند وهو يف اصطالح األصوليني ما اتصل من راويه إىل النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم وهو التفسري الذي قطع به احلاكم أبو عبداهللا وهو قول ألهل احلديث 
ن أي موضع فدخل فيه املعلق واملنقطع واملعضل والثاين املرسل وهو عندهم أيضا ما سقط من إسناده راو أو أكثر م



  وهي أنواع من املرسل مبينة يف علوم احلديث 
الثانية يف ما يفيده اخلرب اآلحادي وقد جزم يف النظم أنه يفيد الظن وهو اتفاق إمنا اخلالف يف إفادته العلم فالضمري 

حادي ثالثة أقوال أشار إليها يف مجع اجلوامع حيث يف قوله منه عائد إىل اآلحاد وحاصل القول فيما يفيده اخلرب اآل
  قال خرب الواحد ال يفيد العلم إال بقرينة وقال األكثر ال مطلقا أمحد يفيد العلم مطلقا انتهى 

فالقول بأنه ال يفيد العلم هو قول اجلمهور من أئمة األصول وعرفت أن من اآلحاد املتلقى بالقبول وهو الذي 
امل به ومتأول له فهو ال يفيد العلم ألنه من اآلحاد إال أن جيعل التلقي بالقبول من القرائن اليت تكون األمة ما بني ع

  حفت اخلرب فأفاد العلم معها على من يقول إن اآلحاد إذا حفته القرائن أفاد العلم 

أو العلم بأنه خيتلف  واعلم أنا قد حبثنا يف شرح التنقيح يف علوم احلديث يف هذه القاعدة وهي إفادة اآلحاد الظن
باختالف أحوال املخرب واملخرب اسم فاعل واملخرب اسم مفعول فمنه ما يفيد العلم ومنه ما يفيد الظن فليست إفادته 

ال غريه واجب يف ... العلم وعدم إفادته حكما كليا وإىل عدم إفادته العلم ووجوب العمل به يف الفروع قلنا 
  ... القطعي  قبوله ال يف الدليل... الفرعي 

قوله ال غريه عطف على قوله والظن منه يوجد أي ال غري الظن وهو العلم لقرينة املقام وإن كان لفظ غريه أعم 
وقول من قال أنه يفيد العلم إذا حفته القرائن ال يناسب البحث إذ النفي باعتبار النظر إىل اآلحاد من حيث هي فال 

يفيد العلم فإن اإلفادة ليست من اخلرب اآلحادي بل مما انضم إليه وإذا عرفت ينافيه أن اآلحادي احملفوف بالقرائن 
أنه قد اتفق على إفادته الظن فقوله وواجب يف الفرع إشارة إىل مسألة ثالثة تتعلق بوجوب العمل باخلرب اآلحادي 

حبث الدليل ورمسه وقد فإذا كان يفيد الظن فقد عرفت أنه جيب العمل بالظن يف األحكام الفرعية كما عرفته من 
عرفت مما سلف أن الظن يعمل به يف مسائل األصول كما قررناه يف رسم أصول الفقه فقولنا هنا ال يف الدليل 

القطعي إشارة إىل كالم اجلمهور أنه ال يقبل يف مسائل األصول إال األدلة القطعية موافقة ملا يف األصل الذي نظمناه 
  وإال فمختارنا خالفه 

  ال يف الدليل القطعي أي أنه ال جيب قبول اآلحادي يف األدلة القطعية اليت تشترط يف مسائل األصول فقولنا 
وما أتى ... لبعثه املختار لآلحاد ... مث ملا كان قد وقع اخلالف يف قبول أخبار اآلحاد أشار إىل دليل ما أفاده قولنا 

  ... عن صحبه األجماد 
والبيت تضمن اإلشارة إىل دليلني على وجوب قبول خرب اآلحاد مها عمدة أدلة اجلار يتعلق بقوله وواجب قبوله 

  املسألة 
األول أنه تواتر عنه صلى اهللا عليه و سلم تواترا معنويا وعلم ذلك من ضرورة سريته بعثه اآلحاد إىل كثري من العباد 

وكإرساله معاذ بن جبل وأيب لطلب اإلسالم وإبالغ األحكام كإرساله إىل قيصر وكسرى وصاحب مصر وغريهم 
موسى إىل اليمن وأمره معاذا بأهنم إذا مل يسلموا عاقبهم بأخذ اجلزية ورتب صلى اهللا عليه و سلم على ذلك قبول 

إسالمهم وعدمه وعاقب من امتنع بالقتال والدعاء عليه كما دعا على كسرى حينما مزق كتابه بتمزيق ملكه 
هيز جيش مؤتة إىل بالده وتواتر أنه صلى اهللا عليه و سلم قبل خرب اآلحاد ورتب علىعدم إسالم هرقل غزوه وجت

ورتب عليه كما ذكروا كقبوله خرب الوليد بن عقبة يف أن بين املصطلق ارتدوا وهم بغزوهم لوال أنزل اهللا تعاىل يا 
حاد يف أصول الشرائع أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ وهذه األدلة قاضية بوجوب العمل وقاضية بقبول اآل



وغريها وما قيل من أن إرساله اآلحاد من احملفوف بالقرائن ألنه مل يرسلهم إال وقد شاعت دعوته وذاعت وبلغت 
  اآلفاق فال يتم االستدالل بذلك على وجوب قبول اآلحاد مطلقا ضعيف ألنا نقول هذه القرائن ال تفيد أن من 

ال وهو رسول منه وأن الكتاب كتابه وإمنا هذا الشيوع بالبعثة يفيد خري من جاءهم بكتابه صلى اهللا عليه و سلم مث
خيرب أن حممدا صلى اهللا عليه و سلم ادعى النبوة فيقال قد حف خربه قرينة شيوع الدعوة فهو صادق يف خربه وأما 

يستفاد أنه كتابه وأنه  إفادة أن هذا كتابه صلى اهللا عليه و سلم وأنا رسوله فال تفيده قرينة الشيوع شيئا بل ال
  رسوله إال من خربه 

والدليل الثاين ما أفاده قوله وما أتى عن صحبه األجماد وهو إشارة إىل ما تواتر عن الصحابة من العمل باآلحاد وهو 
  أمر ال ينكره إال من جيهل أحواهلم وسريهتم وقد ذكر يف املطوالت قصص كثرية من ذلك ال حاجة إىل التطويل هبا 

أورده على هذا الدليل أن أبا بكر مل يقبل خرب املغرية حىت رواه معه حممد بن مسلمة وأن عمر بن اخلطاب مل  وقد
يقبل خرب أيب موسى يف االستئذان حىت رواه معه أبو سعيد قلت ال خيفى أنه غري وارد ألنه مل خيرج بانضمام من ذكر 

آلحاد ولعله إمنا توقف مبا ذكر من تلك الروايات عن الواحد إىل من توقف يف روايته عن اآلحادي فإن االثنني من ا
تثبتا وبزيادة اطمئنان ألن تلك األخبار مما ال ختفى وال يكاد يتفرد هبا فرد من الرواه سيما مثل االستئذان الذي تعم 

سلم ملا قال له ذو به البلوى كل إنسان واالستثبات يف رواية الفرد مثل ذلك ال يدل على رده فإنه صلى اهللا عليه و 
  اليدين 

أقصرت الصالة أم نسيت استثبت وقال أحقا ما يقول ذو اليدين فإنه ملا انفرد بذلك واحلاضرون يف الصالة أعيان 
الصحابة قد سكتوا كان حمال لالستثبات وإال فقد قبل صلى اهللا عليه و سلم أخبار اآلحاد يف عدة وقائع ومن هنا 

اىل وال تقف ما ليس لك به علم العلم األعم الشامل للظن وهو الذي أريد به أيضا يف تعلم أن املراد من قوله تع
قوله تعاىل فإن علمتموهن مؤمنات فهو هني عن العمل بال علم وال ظن فال يتم االستدالل هبا ملن قال ال يعمل 

بعون إال الظن قال فإنه تعاىل ذمهم باآلحاد ألهنا ال تفيد إال الظن كما ال يتم له أيضا االستدالل بقوله تعاىل إن يت
على اتباع الظن فدل على أنه ال يعمل به ووجه أنه ال يتم االستدالل باآلية أن الظن لغة يطلق على الشك كما يف 

القاموس الظن التردد الراجح فجعل التردد وهو الشك أول معنييه وقيام األدلة على العمل بالراجح هي القرينة أنه 
  الشك ومنه إن الظن ال يغين من احلق شيئا بعد قوله إن يتبعون إال الظن  أريد باملذموم

واعلم أنه قد أفاد قوله يف النظم أنه يفيد الظن أهنا إفادة عامة للمسند واملرسل وأنه جيب قبول الكل ويف املرسل 
  خالف وتفاصيل مودعة يف الفصول وغريه من مطوالت الفن وقد أمل به يف الفواصل والذي 

تاره قبول املراسيل لشمول دليل قبول اآلحاد ما مل حتصل ريبة نائشة من تساهل املرسل وقد حققنا البحث يف خن
شرحنا على تنقيح األنظار حتقيقا شافيا قوله ال يف الدليل القطعي عطف على قوله وواجب قبوله يف الفرعي أي أنه 

... ويف األصول أمهلوا اآلحادا ... القطعية وزاده بيانا قوله  جيب قبول اآلحاد يف غري املسائل اليت تطلب فيها األدلة
  ... إمهال ما يشملنا اعتقادا 

فإن املراد باألصول أصول الفقه وبقوله يشملنا اعتقادا مسائل أصول الدين اقتضى النظم هذا التعداد وإال فالكل 
هذا هو ما ذهب إليه اجلمهور فإهنم قالوا ال أصول وإن كان عند اإلطالق للفظ األصول ال يتبادر إال أصول الفقه و



يقبل اآلحاد يف األصول ألن املطلوب فيها اليقني وقد أشرنا إىل خالف ما ذهبوا إليه يف شرح رسم أصول الفقه 
  وحققنا أن غالب مسائله 

املسائل الشرعية ظنية وقد حققنا وجوب العلم بالظن فيما رمسوه أصول الدين يف رسالة لنا مستقلة بل بينا أن قسمة 
أو ... إىل أصول وفروع بدعة مل تأت هبا سنة كقسمة الصوفية للدين إىل شريعة وطريقة أو حقيقة كل هذا ابتداع 

  ... فيه ويف أمثاله اختالف ... عمال لكن هلم خالف 
سألة اليت يترمجها أي أو كان اخلرب اآلحادي ما يشملنا أيها األمة عمال فإن يف قبوله والعمل به خالفا وهذه هي امل

أئمة األصول بأن اآلحاد ال يقبل فيما تعم به البلوى عمال قال اجلالل يف نظام الفصول إن كالمهم فيها غري منقح 
ألن التكاليف كلها مما تعم به البلوى إما من جهة احملكوم عليه وهو املكلف أو فيه قال يف الفواصل إنه كشف ابن 

وحاصله أنه إذا ورد خرب الواحد فيما حيتاج إليه املكلف ويكثر تكرر وقوعه منه فإنه  اهلمام القناع عن حمل النزاع
ال يثبت به الوجوب عند احلنفية إال إذا اشتهر أو تلقي بالقبول فمحل النزاع حينئذ فيما يثبت به الوجوب على 

اجلمهور على قبوله املكلف بشرط أن حيتاج إليه ويكثر تكرره من ذلك كحديث من مس ذكره فليتوضأ قال 
والعمل به والخالف فيه لعامة احلنفية كما قاله ابن اهلمام واحترر ابن اهلمام بقوله يثبت به الوجوب عن مثل ما قيل 

  من اآلحاد يف سنن الصالة 
  ويشترط التكرار عن النادر كقبوهلم اآلحاد يف نقض الوضوء بالقهقهة يف 

ن التقاء اخلتانني فكل هذا مقبول عند احلنفية إذ ليست مما تعم به الصالة وباحلجامة والفصد ووجوب الغسل م
البلوى على ما قرره ابن اهلمام واملسألة أصلها للحنفية وتبعهم فيها بعض اهلدوية واالكثر منهم أنه يقبل فيما تعم به 

التكليف جلميع البلوى عمال وإمنا مل يعملوا حبديث مس الذكر ألنه ضعيف عندهم ومعىن عموم البلوى مشول 
املكلفني أو اكثرهم عمال وحديث انتقاض الوضوء من مس الذكر مروي عن عدة من الصحابة كابن عباس وابن 

عمر وأيب هريرة وأيب أيوب وجابر وأم حبيبة وقيس بن طلق ومجاعة قد سردناهم يف سبل السالم شرحنا لبلوغ 
  بضعة منك املرام وحققنا ما فيه وفيما عارضه من حديث ما هو إال 

واعلم أنه زاد يف أصل النظم أي وكذا فيما تعم به البلوى علما وكذا ال تقبل اآلحاد فيما تعم به البلوى علما أي 
اعتقادا قال كخرب اإلمامية أي يف النص على اثين عشر إماما معينني والبكرية يف اخلرب الذي رووه يف إمامة أيب بكر 

  ل يف قولنا اعتقادا كما قاله فلم نشر إليه يف النظم ألنه قد دخ

يف القسطاس أنه ال خفاء أن هذا داخل يف صدر املسألة ألن مسائل أصول الدين مما تعم به البلوى علما انتهى وهو 
كما قال فلذا مل نفرده بالذكر كما فعله يف األصل وإذا عرفت ما ذكرناه يف خرب اآلحادي فإن للراوي له شروطا 

  ... وضبطه ملا روى يف اخلرب ... واشترطوا عدالة يف املخرب ... أشار إليها قولنا 
فهذا إشارة إىل مسألتني األوىل أنه يشترط يف املخرب اسم الفاعل العدالة ورمسها أئمة األصول بأهنا ملكة متنع من 

وق وكثرة ارتكاب الكبائر وصغائر اخلسة كسرقة لقمة ورذائل املباحات مما يدل على دناءة اهلمة كاألكل يف الس
السخرية واجملون وقال ابن احلاجب هي حمافظة دينية حتمل على مالزمة التقوى واملروءة ويف الغابة البن اإلمام أن 

  العدالة ملكة يف 



النفس متنعها من اقتراف الكبائر والرذائل وعبارة أهل األصول متطابقة على هذا املعىن وكذلك أئمة أصول علوم 
  البدعة كما يف شرح النخبة البن حجر  احلديث ويزيدون قيد عدم

  واذا عرفت أن العدالة ما ذكر فال حاجة إىل ذكر قيد التكليف واإلسالم إذ ال يتصف هبا إال من كان كذلك 
واعلم أنا قد حبثنا يف رسالة مثرات النظر يف علم األثر ويف شرح التنقيح ومنحة الغفار يف هذا الرسم الذي تطابقوا 

بدليل عليه بل خلت كتب األصول املطوالت عن االستدالل عليه كأنه أمر قطعي معلوم من ضرورة  عليه ومل يأتوا
الدين قلت وال يرتاب عارف أن هذا الرسم بامللكة اليت هي كيفية راسخة تصدر عنها األفعال بسهولة ميتنع هبا عن 

 يتم وجوده إال يف حق املرسلني اإلتيان بكل فرد من الكبائر وصغائر اخلسة ليس معها بدعة فهذا تشديد ال
املعصومني وإن هذا ليس معىن العدالة لغة بل قد صرحوا أن معناها لغة التوسط يف األمر ويف القاموس العدل ضد 
اجلور ويف الصحاح العدل خالف اجلور وفسره اجلوهري بأنه امليل عن القصد ويف النهاية العدل الذي ال مييل به 

له تعاىل إن اهللا يأمر بالعدل أقوال يف تفسريه قال الفخر الرازي يف مفاتيح الغيب إنه عبارة اهلوى وللمفسرين يف قو
عن األمر املتوسط بني طريف اإلفراط والتفريط وأخرج ابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والبيهقي يف األمساء 

ة أن ال إله إال اهللا وأخرج البخاري يف تارخيه إن اهللا يأمر بالعدل قال شهاد! والصفات عن ابن عباس يف قوله تعاىل 
  من طريق الكليب عن أبيه عن علي بن أيب طالب 

أنه قال العدل اإلنصاف فهؤالء أهل اللسان العريب ومن نزل القرآن بلغتهم وشاهدوا نزوله وقد فسر الصحابة 
جوع إىل عبادة األوثان وأنكر أبو بكر على من االستقامة يف قوله تعاىل إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا بعدم الر

فسرها بعدم اإلتيان بذنب وقال محلتم اآلمر على الشدة وفسرها علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه باإلتيان بالفرائض 
  وإذا عرفت هذا فهذا حبث لغوي مل خيرجه الشرع عن معناه 

ئن القلب إىل خربه وقد بسطنا البحث يف مثرات فالعدل هو املتوسط يف األمور الذي يغلب خريه على شره ويطم
  النظر وغريها مما ذكرناه ويف هذا كفاية ومل جند أحدا نبه عليه مع وضوحه بل تابع اآلخر األول فيه 

وها هنا ذكر أئمة األصول تعريف الكبرية وعدد أفرادها وهلم يف رمسها وعدها خالف ال حاجة إىل ذكره هنا وقد 
نظر اخلالف بينهم أنه هل األصل اإلسالم أو الفسق وذكرنا أدلة ذلك وهنا أصل آخر وهو هل أوضحنا يف مثرات ال

األصل يف املعصية الصغر أو الكرب قال باألول الشافعية وبالثاين من أهل البيت الناصر واملنصور وغريمها واملختار 
  جتويزها حىت يقوم دليل أفاد 

أن يقال األصل براءة الذمة عن املعصية فإذا قام عليها دليل فإن كان  معناه يف الفصول ويف شرحه للجالل األوىل
قطعيا وانضم إليه قرائن الكبرية فكبرية وإال فملتبسة وإن مل يكن قطعيا فاألصل الرباءة عن موجب الفسق وهو 

رب إىل ماهيتها كما يف الكرب لعدم القطع باملعصية أو ألهنا مظنونة ويكون األصل يف املعصية املظنونة الصغر ألنه األق
  خمالفة الواجبات الظنية انتهى 

املسألة الثانية مما تضمنه النظم هو ضبط الراوي ملا رواه وهو أن يكون الغالب على حاله الضبط ال أنه يكون يف 
أعلى درجات احلفظ واإلتقان وهو قسمان ضبط الصدر وهو احلفظ وضبط املسطور فإذا كان الراوي ضبط مساعه 

اب وقابله على نسخة شيخه أو على ما قوبل عليها وأمن من التغيري صح حتديثه ويعرف إما باستشهاره أو من كت
مبوافقة احلفاظ له وقد حققنا ذلك يف شرح التنقيح وذكرنا من استوى حفظه وعدمه ومن كان حفظه أغلب 

وال يرد قاطعا قد ... ليه قوله وعكسه فلرياجعه من أحب ذلك والشرط الثالث من شروط قبول خرب اآلحاد أشار إ



  ... ومل يكن لشهرة مستلزما ... علما 
هذان شرطان لقبول اخلرب اآلحادي األول أن ال يصادم قاطعا عقليا فيقطع بكذب كل خرب قضى بتشبيه أو جرب مل 

  ميكن تأويله أو بوهم راويه كبعض أحاديث الصفات وحنوها هذا لفظ الفصول قال يف شرحه 

وتعاىل رضي اهللا عنهن الرب عز و جل النظام ما لفظه مثل حديث إن اجلبار يضع قدمه يف النار حىت  اهللا تبارك
تقول قط قط وحديث فحج آدم وموسى إال أن احلكم بوهم الراوي يف مثل ذلك ال وجه له إذ مثل ذلك موجود 

اية اليت ال تستلزم وجود املعىن يف القرآن حنو بل يداه مبسوطتان وما تشاؤون إال أن يشاء اهللا وذلك من الكن
احلقيقي انتهى قلت اآلية األوىل جعلها أئمة البيان من الكناية عن اجلود والكرم وأما الثانية فال إشكال فيها ألن 

مفعول املشيئة واالستقامة الدال عليها قوله تعاىل قبلها ملن شاء منكم أن يستقيم مث إنه ميكن تأويل احلديثني بل قد 
ح احلديث بتأويلهما على أن األحوط اإلميان مبا ورد وتفويض بيان معناه إىل اهللا وهذا ال بد منه يف كل صرح شرا

صفة له تعاىل ثابتة بالنصوص القرآنية واألحاديث الثابتة فإن صفة القادر والعامل وغريمها كلها ال يعرفها من خوطب 
 من غري تشبيه فليطلق عليه ما ثبت وروده وصح سنده هبا إال يف األجسام وقد آمنوا هبا وأطلقوها عليه تعاىل

وتفوض كيفية معناه إىل الرب تعاىل وقد بينا هذا بيانا شافيا يف كتاب إيقاظ الفكرة ملراجعة الفطرة فهذا شرح 
  الشرط األول 

زما للشهرة والثاين الذي تضمنه املصراع الثاين من البيت وهو أن ال يكون مدلول اخلرب اآلحادي الذي روي مستل
  فإنه إذا ورد عن الواحد وكان مستلزما هلا ورد خربه قالوا ألن العادة تقضي باشتهاره واستفاضته وذلك 

كخرب الواحد بقتل خطيب على املنرب فإنه يرد خربه حيث تفرد به من بني اجلمع الكثري وحنوه مما توفر الدواعي على 
 لكن هلم خالف إال أهنا يف حكمه وهذا يف بيان كونه عندهم نقله وقد سبقت إشارة إليه يف شرح قوله أو عمال

  شرطا لقبول اخلرب اآلحادي 
هذا وهم قد ... وملا كانت العدالة شرطا يف قبول الراوي وهي أمر صار ال يعرف إال بطريق النقل أشار إليه قولنا 

  ... أو عمل احلرب بقول الواحد ... هد أو حكم من يشرطها يف الشا... بقول عدل صادق املقالة ... أثبتوا العدالة 
فهذه أربع طرق للتعديل األوىل قول العدل من أئمة التعديل إنه ثبت أنه حجة أو ثبت حافظ وعدوا يف علوم 

احلديث رتب التعديل أربعا بالنظر إىل ألفاظ االئمة املعدلني حملها هناك الثانية قد دخلت حتت األوىل وإن جعلها 
ثانية وذلك قول املزكي هو عدل لكذا أي ألين صحبته سفرا وحضرا فما أتى بشيء خيرم العدالة  أئمة األصول رتبة

  فهذا قد مشله قوله بقول عدل صادق املقالة بل قد اعترض عدها رتبة غري األوىل 
لنا من الثالثة قوله حكم من يشرطها يف الشاهد أي أنه إذا حكم حاكم بشهادة الراوي فإن حكمه هبا تعديل له وقو

  يشرطها أي العدالة يف الشاهد ضبط للفظ األصل ومثلها عبارة الفصول وقد اعترض عليه 

  شيخه بأن شرط عدالة الشاهد إمجاع فال حاجة إىل قوهلم عند من يشرطهما يف الشاهد 
حاجة إىل تقييده  الرابعة قوله أو عمل احلرب بفتح احلاء املهملة وتكسر العامل فإن عمله برواية الراوي تعديل له وال

بالذي ال يقبل اجملهول ألن من يقبله ليس معدودا يف الناظرين يف العدالة وطرقها ألن قبوله اجملهول أسقط عنه 
  البحث عن ذلك فال يدخل فيمن عقدت هلم القاعدة 

الشهادة إال  واعلم أنه ال بد يف كون حكم احلاكم تعديل أن ال يكون له مستند يف حكمه إال الشهادة وأن ال تكون



قدر نصاهبا وهم االثنان أو الرجل واملرأتان وال بد يف كون عمل العامل تعديال أن ال يكون له مستند سوى تلك 
الرواية عن ذلك الراوي ومن شرط عمله هبا أن يكون يف حتليل أو حترمي ال يف الفضائل فإنه نقل الربماوي عن ابن 

ضائل فال يكون عمل العامل به تعديال لراويه لتساهلهم يف أحاديث تيمية أن احلديث إذا كان من أحاديث الف
قيل وأن يروي عنه ... الفضائل واعلم أهنم عدوا من طرق التعديل ما فيه ضعف فأشرنا إليه وإىل ضعفه بقولنا 

  ... وهو ضعيف قاله األقل ... عدل 
 تكون تعديال مطلقا وهو أقواها الذي أشري إليه يف وللعلماء يف املسألة ثالثة أقوال األول أن رواية العدل عن غريه ال

النظم وذلك ملا علم يقينا من رواية األئمة عن الضعفاء حىت البخاري ومسلم مع أهنما أعز العلماء شرطا كما قيل 
  وقد وجد يف رواهتما ضعفاء كما أوضحناه يف شرح التنفيح فكيف بغريمها وبه تعرف ضعف هذا القول 

  نه تعديل مطلقا القول الثاين أ
  الثالث التفصيل وهو أنه كان ال يروى عن عدل فروايته تعديل 

وإال فال واختار هذا التفصيل أئمة من األصوليني وأهل احلديث وقد قيل إنه شرط الشيخني وقد وجد يف رجاهلما 
ية ومثله اجلرح احتيج مجاعة ضعفهم األئمة من حيث العدالة كما أشرنا إليه وإذا عرفت أن التعديل من باب الروا

ويكتفى يف اجلرح ... إىل ذكر اخلالف هل يكفي عدل واحد كما لوح به قولنا بقول عدل صادق أو ال يكفي فقلنا 
  ... بواحد ولو بال تفصيل ... والتعديل 

م أنه ال بد إشارة إىل مسألتني األوىل أنه يكفي الواحد يف اإلخبار بالعدالة واإلخبار باجلرح وهذا فيه خالف ذهب قو
من نصاب الشهادة يف اجلرح والتعديل قال يف تشنيف املسامع يف االكتفاء جبرح الواحد وتعديله يف الرواية 

والشهادة مذاهب أحدها االكتفاء به فيهما وبه قال القاضي أبو بكر يف التقريب وعبارته يف التقريب وهذا القول 
  املهدي يف املعيار وهو األصح إذا القصد الظن ومها خرب ال شهادة قريب وال شيء عندنا يفسده انتهى وقال اإلمام 

الثاين يكفي يف الرواية ال الشهادة ونسب لألكثر قال الزركشي ألن شرط الشيء ال يزيد على أصله بل قد ينقص 
د وجرحه أوىل كاإلحصان يثبت باثنني وإن مل يثبت الزىن إال بأربعة فإذا قبلت رواية الواحد فألن تقبل تزكية الواح

  ألن غاية مرتبة الشرط أن يلحق مبشروطه فإذا مل يقبل يف الشهادة إال اثنان مل يقبل يف تزكيتهما أقل من اثنني 

قلت إن أراد أنه ال بد لكل شاهد من مزكيني ليكون للشاهدين أربعة مزكني فقد زاد الشرط على املشروط وإن 
رج من قول قابل الواحد غايته أن قابل الواحد يقول يكفي يف أراد أنه ال بد لكل شاهد من مزك فهو ال خي

الشاهدين جارح أو مزك فاحلق قول قابل الواحد يف األمرين أي الشهادة والرواية كما قواه املهدي إذ هو من باب 
  اإلخبار ويلزم من شرط االثنني مذهب اجلبائي يف عدم خرب الفرد الواحد 

إلشارة بقوله ولو بال تفصيل فإهنا إشارة إىل اخلالف بني العلماء يف اإلخبار باجلرح املسألة الثانية اليت تضمنتها ا
والتعديل هل يكفي فيه اإلمجال أو ال بد من التفصيل وفيها أقوال قيل يكفي فيهما اإلطالق وال جيب ذكر السبب 

ؤال وهذا رأي الباقالين والثاين جيب ألنه إن مل يكن بصريا هبذا الشأن مل يصلح للتزكية وإن كان بصريا فال معىن للس
ذكر سببهما لالختالف يف أسباب اجلرح واملبادرة إىل التعديل بالظاهر الثالث جيب ذكر سبب التعديل دون اجلرح 

ألن مطلق اجلرح يبطل الثقة ومطلق التعديل ال حيصل الثقة لتسارع الناس إىل الثناء اعتمادا على الظاهر والرابع 
رح دون التعديل وهو قول الشافعي إذ قد جيرح ما ال يكون جارحا الختالف املذاهب فيه عكسه جيب يف اجل

  خبالف العدالة إذ ليس هلا إال سبب واحد قلت وهذا أحسن األقوال وقد أوضحناه يف شرح التنقيح 



لني كما صرح به واعلم أنه ال بد يف اجلارح واملزكي أن يكون عارفا بصريا بأسباب األمرين ذا خربة طويلة بالرج
املهدي يف البحر يف كتاب الشهادات ومل يأت بقيد عارف للعلم بأنه ال يقبل األمران إال من عارف بأسباهبما وإال مل 
يعتد به إذ مع اجلهل هبما ال يعد تعديال وال جرحا ويف الفروع قول فيه تفصيل وهو أنه إن كان اجلرح قبل احلكم 

حلكم فال بد فيه من التفصيل مث إذا تعارض اجلرح والتعديل ففيه أقوال أشرنا إىل كفى فيه اإلمجال وإن كان بعد ا
  ... وإن يزد عدا على الترجيح ... واجلارح األوىل على الصحيح ... الراجح منها بقولنا 

زد اختلف أهل األصول يف هذه املسألة فالفحول على أن اجلارح أوىل وإن زاد عدد املعدلني على اجلارح فضمري ي
يعود إىل املعدل الدال عليه السياق ووجه أرجحية هذا القول أن قبول اجلرح مجع بني كالمي اجلارح واملعدل ألن 
قول املعدل هو عدل معناه ال أعلم جارحا وقول اجلارح خبالفه معناه علمت فيه ما خيرم عدالته فكان قبول اجلارح 

 أسباب اجلرح والتعديل وقد قيد هذا اإلطالق ألن ذلك فيمن تصديقا هلما وهذا إذا أطلق وكان مذهبهما واحدا يف
  كان حمتمال لألمرين ال لو كان اجملروح ممن علمت 

عدالته واشتهرت نزاهته كعلي بن احلسني زين العابدين وإبراهيم بن ادهم فال يسمع اجلرح فيهما وقد حققنا هذا 
  يف مثرات النظر 

  وخرب املعدل وهو ظاهر كالم ابن احلاجب  القول الثاين الترجيح بني خرب اجلارح
الثالث التعديل مطلقا ألن اجلارح قد جيرح مبا ليس جبارح يف نفس األمر واملعدل ال يعدل حىت يتحقق بطريقة ظنه 

  سالمته من كل جارح وحكاه الطحاوي عن أيب حنيفة وأيب يوسف 
الظن وإذا تعارض القياس وخرب الواحد فيها خالف أشار  الرابع تقدمي التعديل إذا كان أكثر ألن لكثرة تأثريا يف قوة

  ... وهو له عند الكثري مبطل ... وكلما ناىف القياس يقبل ... إليه قولنا 
هذه املسألة تعارض القياس وخرب اآلحاد مع تعذر اجلمع بينهما ولذا قلنا نايف القياس فهو حمل النزاع أما مع إمكان 

  اجلمع بني اخلرب والقياس 

يس من حمل النزاع فالضمري يف قوله وهو يعود إىل اخلرب املراد بفظ ما يف كلما املدلول عليه بالسياق كما عاد إليه فل
ضمري نايف ويف له للقياس وقد اختلف العلماء يف ذلك هل يرجع القياس أو خرب اآلحاد الذي ذهب إليه اجلمهور 

وروي عن مالك أنه يقدم القياس وقيل إنه حمل اجتهاد فما من أئمة اآلل وغريهم أنه يقدم اخلرب ويطرح القياس 
غلب على ظن اجملتهد اتبعه ودليل األولني أن الصحابة تركوا االجتهاد أي القياس عند وجود خرب اآلحاد وقد عدوا 

يف املطوالت قضايا من ذلك للشيخني وغريمها هجروا فيها القياس ألجل خرب اآلحاد وبأنه وقع يف حديث معاذ 
قدمي اخلرب على القياس ويأيت خرب معاذ يف القياس وأقر صلى اهللا عليه و سلم معاذا على ذلك وبأن خرب الواحد ت

أصل للقياس ومستقل بنفسه كنص الكتاب فالقياس فرع عليه فلو قدم عليه لكان من تقدمي الفرع على األصل 
وداللة اخلرب خبالف القياس فإنه يتوقف على وبأن مقدماته أقل من مقدمات القياس فإن مقدماته عدالة الراوي 

مقدمات حكم األصل وتعليله يف اجلملة وتعيني الوصف الذي به التعليل ووجود ذلك الوصف يف الفرع ونفي 
املعارض يف األصل ونفيه يف الفرع وهذا إذا مل يكن أصل القياس خربا آحاديا وإال وجب االجتهاد يف األمور الستة 

ان تقدميا لألضعف على األقوى وهو لني اللذين مها مقدمة خرب اآلحادي فإذا قدم القياس عليه كويف األمرين األو
باطل إمجاعا وذلك ألن ما جيتهد فيه يف مواضع أكثر فاحتمال اخلطأ فيه أقوى والظن احلاصل به أضعف فهذه أربعة 
أدلة لتقدمي اخلرب اآلحادي على القياس وقد عارضها من اختار تقدمي القياس مبا ال يقاومها وهلذا جزمنا يف النظم هبذا 



نا إىل قول من قدم القياس وهم األقل بقولنا وهو له عند الكثري مبطل أي أن اجلمهور قدموا اخلرب القول وأشر
  اآلحادي وأبطلوا به حكم 

ما عارضه من القياس فأفهم أنه عند األقل غري مبطل وإذا كان ال يبطله فهو معمول به فهذا حكم اخلرب اآلحادي 
... ورد ما خالف ما قد قررا ... ول فهي مسألة أخرى تضمنها قوله إذا خالف القياس وأما حكمه إذا خالف األص

  ... من األصول فاستمع ما حررا 
اعلم أن معىن رد احلديث عدم العمل به يف غري مورده ال احلكم بكذبه ويكون ما أفاده مما فعله صلى اهللا عليه و 

ألصل وذكرها يف الفصول وجعلوا اآلحادي سلم قضية عني موقوفة على حملها ال تتعداها وهذه مسألة ذكرت يف ا
هنا قسمني ما خالف األصول نفسها وفسروها بالكتاب والسنة واإلمجاع املعلومة ال املنظونة فإن املنظون ليس 

بأصل وخمالفة اآلحادي هلا بأن يقضي خبالف مقتضاها كأن تقضي بالتحليل لعني ما قضت فيه بالتحرمي وهو األول 
قتضاها فان يقضي فيما مل يوجد فيها حكم بعينه خبالف حكم نظريه قالوا فاألول يرد فيه خرب والثاين أن خيالف م

اآلحاد إذ ال يقوى على مقاومة القطعي وهذا هو الذي تضمنه النظم فلذا قلنا من األصول بيان ملا قد قرر وأما ما 
وردت بأحكام هل هي خمالفة لألصول خالف مقتضاها فقال يف الفصول إنه يقبل ووقع اخلالف يف أحاديث آحادية 

نفسها أو ملقتضاها كخرب القرعة الذي أخرجه مسلم وغريه يف إقراعه صلى اهللا عليه و سلم بني السنة العبيد الذين 
  أعتقهم من ال ميلك غريهم فأعتق صلى 

بعد أن حلبها ردها وصاعا اهللا عليه وآله وسلم اثنني وأرق أربعة وخرب املصراة املتفق عليه بأن من ابتاعها وفسخها 
من متر ذهبت طائفة إىل قبول هذه األخبار ألهنا إمنا خالفت مقتضي األصول ال األصول نفسها وقال أبو عبداهللا 

الكرخي إهنا خالفت األصول أنفسها فال تقبل قال لنقل األول احلرية عن الثلث الذي ينفذ يف كل واحد ألن العتق 
ة وعن الثلثني الباقيني بعد الثلث أيضا إذ العتق قد تسرى إليهما واإلمجاع منعقد يف مرض املوت حكمه حكم الوصي

على أنه ال يطرأ عليها الرق وملخالفة الثاين أي خرب املصراة ما أمجع عليه من ضمان املتلف مبثله إن كان مثليا أو 
ه إذ النظم مل يشر إال إىل القسم األول قيمته إن كان قيميا مث مثل ملا خالف مقتضى األصول مبا ال حاجة بنا إىل ذكر

ونقل أن الشافعي جعل احلديثني مما خالف مقتضى األصول فقبلهما وقال حبكمهما قلت وهو احلق وقد أوضحناه يف 
منحة الغفار حاشية ضوء النهار ويف العدة حاشية شرح العمدة وإمنا اقتصرنا علة ما ذكرنا ألن النظم تابع لألصل 

ليه على أن يف األمثلة كما قال يف نظام الفصول حبثا وهو أن األصل الذي خولف فيها هو اإلمجاع كما قد نبهنا ع
واإلمجاع مل يكن يف عصره صلى اهللا عليه و سلم حجة وبعده يستلزم نسخ احلديثني باإلمجاع واإلمجاع ال ينسخ به 

  كما علم قلت إال أنا 

ف يف حمل النزاع فاحلق أن اآلحاد من األصول وكون الكتاب مننع حتقق اإلمجاع هنا كيف وهذا الشافعي خيال
ومتواتر السنة قطعي املنت فهو ظين الداللة فهو اآلحاد فيها واعلم أنه اختلف األئمة يف جواز الرواية للحديث باملعىن 

  ... للفظ باملعىن لذي الدرايه ... هذا وقد جوزت الرواية ... فأشرنا إليه بقولنا 
اية احلديث باملعىن وهي مسألة خالف فاجلمهور على جواز رواية احلديث باملعىن من عارف بأساليب فهذه مسألة رو

الكالم ميكنه تأدية املراد والوفاء به كما قال لذي الدراية واملراد به العدل العارف الضابط أما العدالة فشرطها قد 
 األلفاظ وضبطها فكامل الدراية ال يتم وصفه هبا عرف من حيث أنه خرب وال يقبل إال من عدل وأما العرفان مبعاين



إال هبما وقد دل للجواز ما أخرجه اخلطيب يف الكفاية عن يعقوب بن عبداهللا بن سليمان الليثي عن أبيه عن جده 
 قال أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلنا بآبائنا وأمهاتنا إنا لنسمع منك احلديث وال نقدر على تأديته كما

مسعناه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا مل حتلوا حراما ومل حترموا حالال وأصبتم املعىن فال بأس وقد أخرجه 
احلكيم والطرباين وابن عساكر وأخرجه احلكيم أيضا عن أيب هريرة فقد نبه صلى اهللا عليه و سلم على أن املالحظ 

  ابة فإنه كان يروي من يروي هو إصابة املعىن وقد استدل أيضا بإمجاع الصح

منهم حديث الواقعة الواحدة بألفاظ خمتلفة من غري مناكرة وال ريب أن األوىل هو احملافظة على اللفظ النبوي ما 
أمكن إال أن هذا اإلطالق خمصوص مبا ورد من ألفاظ الصفات اإلهلية فإنه ال جيوز تبديلها بلفظ آخر وقد نبهنا عليه 

فكرة وكذلك ما كان من جوامع الكلم وكذلك األدعية فإنه يتحرى فيها األلفاظ الواردة ألن يف كتابنا إيقاظ ال
ألفاظ الدعاء مقصودة واإلخالل هبا إخالل باملعىن وهو اللفظ الذي قصد وألن األدعية مما تتوفر الدواعي إىل 

يعسر حفظها ويدل على املنع يف  حفظها واحلرص عليها والغالب على األدعية النبوية اإلجياز يف ألفاظها أي فال
األدعية ما أخرجه مجاعة من األئمة أمحد والبخاري والترمذي من حديث الرباء بن عازب قال كان النيب صلى اهللا 
عليه و سلم يقول قولوا هذه الكلمات عند املضطجع ويعلمناهن اللهم إين وجهت وجهي إليك احلديث وفيه قال 

ت برسولك الذي أرسلت فقال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت فرد عليه وقد كان فرددهتن ألستذركهن فقلت وآمن
صلى اهللا عليه و سلم علمه لفظ نبيك وغريه هو بلفظ رسولك فرد عليه وأخذ منه أنه ال يؤيت يف األدعية النبوية إال 

  باللفظ 
د يلزم منه كفره أو فسقه تأويال قلنا وملا اختلف العلماء يف بعض الرواة ممن مجع صفات القبول إال أنه نقل عنه اعتقا

  ... وفاسق التأويل يف القبول ... واختلفوا يف كافر التأويل ... 
هذه مسألة قبول فساق التأويل كفاره يف الرواية واعلم أن كافر التصريح وفاسقه كشارب اخلمر ال يقبالن يف 

  الرواية باالتفاق وإمنا اخلالف يف 

ن أهل القبلة ما يوجب كفره غري معتمد كذا قاله يف الفصول ومثله باملشبه فإنه يتضمن كافر التأويل وهو من أتى م
رد القرآن وهو قوله تعاىل ليس كمثله شيء قلت وينبغي أن يراد باملشبه من جزم به يف قوله كمن قال إنه تعاىل 

ن الزم املذهب ليس مبذهب جسم صفته كذا مثله كذا ال أنه من أتى بقول فألزمه خصمه التشبيه فإن التحقيق أ
واعلم أنه قد تساهل الناس يف هذه املسألة تساهال كبريا وهو أمر خطري على أنا ومجاعة احملققني ال نثبت كفر 

وقاله األئمة ... واحلق عندي أنه مقبول ... التأويل وقد أوضحناه يف غري هذا املوضع يف رسالة مستقلة ولذا قلنا 
  ... الفحول 

فإنه قال املنصور باهللا واإلمام حيىي وغريمها إهنا تقبل رواية كافر التأويل وادعى اإلمجاع على ذلك  إذا عرفت هذا
وعند مجاعة من أهل البيت واملعتزلة وغريهم وآخرين أهنا ال تقبل روايته وادعى اإلمجاع على هذا كما ادعي على 

اجلارية اليت قالت إن اهللا تعاىل يف السماء أخرجه خالفه واستدل األولون بأنه صلى اهللا عليه و سلم حكم بإميان 
مسلم وغريه وهو مستلزم للجهة اليت تستلزم اجلسمية والعرضية وألن األصل يف من علم قيامه بفرائض اإلميان 

  عدم ما يرفع اإلميان واستدل املانعون لقبوله بقياسه على كافر 



ن القيام باإلميان ووظائفه وأما فاسق التأويل فهو من أتى التصريح وأجيب بأنه قياس مع الفارق وأي فارق أعظم م
من اهل القبلة ما يوجب فسقه غري متعمد ومثلهم يف الفصول باخلوارج قال اجلالل يف شرحه وأشار بالتمثيل 
ن باخلوارج إىل ما أشار باملشبهة يف كفر التأويل ألن معىن كفر التأويل كما قدمناه لك استلزام القول عدم اإلميا

بدين ضروري ومعىن فسق التأويل استلزام االجتهاد عدم العمل بدين ضروري وإن كان مؤمنا بشرعيته فاخلوارج 
  مؤمنون حبرمة أموال املسلمني ودمائهم وإمنا انتهكوها لشبهة عرضت هلم هي توهم أن املعاصي كفر الشرك انتهى 

ملؤمنني علي عليه السالم ومنهم كفرهم تكفريا صرحيا قلت ويف فتح الباري ذكر أقوال يف حكم اخلوارج على أمري ا
  واألدلة مستوفاة هناك 

واعلم أنه نقل السيد حممد بن إبراهيم يف العواصم والروض الباسم ويف التنقيح نقل اإلمجاع على قبول فساق 
ال لذلك ما التأويل عن عشرة من أئمة اإلسالم وعلماء الدين من أهل البيت وغريهم وأطال النفس يف االستد

يقارب أربعني دليال وقد وفينا املقام حقه يف شرحنا لتنقيح األنظار وأول األدلة له إمجاع الصحابة فإنه ملا ظهرت 
فيهم الفنت وتفرقوا وحتزبوا وانتهى أمرهم إىل القتل والقتال مل يعلم من أحد منهم الرد لرواية وهذا ناهض على 

نه مل يقع التكفري بالتأويل يف عصر الصحابة ولكن قد نقل اإلمجاع على قبول قبول رواية فساق التأويل ال كفاره أل
  كفار 

التأويل املنصور باهللا والقاضي زيد ومجاعة مث إن األدلة الدالة على قبول خرب اآلحاد مل تفصل فهي شاملة ألهل 
مثرات النظر وغريمها وملا كان التأويل مث إن االعتماد عندنا على صدق الرواي بعد حتقق إسالمه كما قررناه يف 

الصحابة رضي اهللا عنهم هم أول الرواة للشريعة النبوية وعنهم تلقاها األمة احتيج إىل بيان حقيقة الصحايب وعدالته 
إال الذي يأىي ... فهو الصحايب وهم عدول ... متبعا لشرعه مذ جالسه ... ومن يطل للمصطفى اجملالسة ... فقلنا 

  ... وهم قليل 

  تمل البيتان على مسألتنياش

األوىل يف حقيقة الصحايب واملراد به هنا من صحب النيب صلى اهللا عليه و سلم وثبتت له أحكام الصحبة ولفظ 
الصحايب قد صار عند اإلطالق كالعلم بالغلبة ال يتبادر منه إال من صحبه صلى اهللا عليه و سلم فاملراد بالصحايب يف 

حبته صلى اهللا عليه و سلم فيشمل املرأة الصحابية وملا صار كالعلم بالغلبة فال بد النظم الشخص املنسوب إىل ص
من اعتبار طول اجملالسة واملالزمة إذ الغلبة إمنا تكون بكثرة االستعمال يف الشيء حىت إنه يصري خمتصا به من بني 

إال ملن طالت جمالسته له صلى اهللا عليه  أفراد ما يطلق عليه وال حيتاج إىل قرينة عند اإلطالق فهو كاإلضافة وال عهد
و سلم فقولك صاحب رسول اهللا عليه وآله وسلم وصحايب مستويان يف أنه يشترط فيهما طول املالزمة حبيث ال 
حيتاج إىل قرينة عند اإلطالق فظهر هبذا صحة اشتراط طول املالزمة يف الصحايب كما هو نص النظم وهذا الكالم 

  لغة يطلق ألدىن مالبسة ولو بينه وبني اجلماد حنو يا صاحيب السجن وكذلك  كله لفظ الصاحب فإنه

أصحاب اجلنة وأصحاب النار وقيل إنه ال بد من اشتراط طول املالزمة فإهنما إمنا مسى صاحيب السجن لطول 
ويف املالزمة وإال لسمي يوسف صاحب السجن وكذلك أصحاب اجلنة وأصحاب النار فاملالزمة معتربة يف لغة 

اشتراطها هنا خالف فاحملدثون ال يشترطوهنا قال احلافظ ابن حجر يف خنبة الفكر إن الصحايب من لقي النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم مؤمنا به ومات على اإلسالم ولو ختللت ردة يف األصح انتهى 



طالحا فال مشاححة فيه لكن وأما اشتراط أن يروي عنه وأن يغزو معه فمما ال يدل عليه املعىن اللغوي وإن كان اص
مع حتقيق األدلة وحترير حمل النزاع جتد يف البحث خبطا وقد وضحه يف الفواصل وقد نقل ابن الصالح عن أيب 

املظفر السمعاين أن اسم الصحايب من حيث اللغة والظاهر يقع على كل من طالت صحبته للنيب صلى اهللا عليه و 
  ه سلم وكثرت جمالسته على طريق التبع ل

املسألة الثانية عدالة الصحايب قد أفاد النظم أن كل الصحابة عدول وهذا هو األصل إال من أيب وهذا اللفظ اقتباس 
من احلديث النبوي وهو ما أخرجه البخاري مرفوعا كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب قالوا ومن يأىب قال من 

  أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب انتهى 
بة داخلون حتت عموم اللفظ وقد ثبت أحاديث أنه يذاد مجاعة منهم عن احلوض كما قال السيد حممد رمحه والصحا

  اهللا يف العواصم إن األحاديث 

  يف أنه يذاد عن احلوض مجاعة من الصحابة وردت من طرق صحيحة متعددة متكاثرة أو متواترة انتهى 
فقد بينوا أنه من العام املخصوص وخرجوا مجاعة منهم مثل  وأئمة احلديث وإن أطلقوا بأن الصحابة كلهم عدول

الوليد بن عقبة وغريه كما بينه السيد حممد يف التنقيح وزدناه توضيحا يف شرحنا يف التوضيح وأما األدلة على عدالة 
  الصحابة فكثرية جدا قد استوفيناه يف التوضيح أيضا من آيات قرآنية وأحاديث نبوية 

  تاره أن األصل عدالة الصحابة إال من ظهر واعلم أن الذي خن

اختالهلا منه بارتكاب مفسق وهم قليل كما أفاده النظم وهذا الذي ذهب إليه أئمة أهل البيت واملعتزلة واختاره 
املهدي يف شرح املعيار وهو كالم الباقالين من األشعرية ولفظ الفصول أئمتنا واملعتزلة وهم عدول إال من ظهر 

  فسقه 
بعينه هو مذهب احملدثني كما قرره السيد حممد يف العواصم والتنقيح ملا كانت الرواية لألحاديث هلا طرق وهذا 

  ... وللرويات طريق ترتضى ... هذا هو املختار فيما قد مضى ... متعددة أمل هبا النظم مجلة يف قولنا 
حكما كما قررناه يف الشرح ال أنه يعود إىل اإلشارة بقوله هذا هو املختار إىل ما مضى إىل مسألة الصحايب رمسا و

مجيع ما سلف يف باب األخبار فقد عرفت أنا أخترنا يف الشرح أشياء ختالف ما يف النظم فتذكر وهذه مسألة طرق 
الروايات أشرنا إليها بقولنا وللروايات طريق ترتضي إفراد الطريق إلرادة اجلنس وإال فلها طرق والطريق لغة ما 

سوس واستعمل فيما يوصل إىل املعقول وهذه املسألة حتقيقها يف علوم احلديث ولنذكر هنا ما يفيد يوصل إىل حم
  الناظر 

  فاعلم أهنم جعلوا للصحايب سبع مراتب فيما يرويه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  االحتمال األوىل مسعته يقول أو حدثين أو أخربين أو قال يل مما يدل على االتصال وال يتطرق إليه 
  الثانية قوله قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو خطب أو وعظ وهذه حتتمل الواسطة فيكون مرسل صحايب 

الثالثة أمر رسول اهللا عليه وآله وسلم أو رخص وحنومها فهذه دون الثانية ألنه يزيد مع احتمال اإلرسال احتمال أنه 
  ظن الصحايب أن ما ليس بأمر أمرا 

قوله أمرنا بكذا أو امر بصيغة البناء للمفعول أو هنينا عن كذا فإنه حيتمل أن األمر غري رسول صلى اهللا عليه الرابعة 
و سلم من أحد اخللفاء أو أنه استنباط من الصحايب وأنه مسع النهي فاستنبط منه األمر بناء على أن النهي عن 



  الشيء أمر بضده 
  أهنا سنة اخللفاء أو طريق املسلمني فكل هذا خالف الظاهر عند اجلمهور  اخلامسة قوله من السنة كذا فإنه حيتمل

  السادسة قوله عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإنه حيتمل عدم السماع منه صلى اهللا عليه و سلم 

كما أن املختار السابعة كانوا يفعلون وكنا نفعل فإنه قيده بعهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاملختار أنه مرفوع 
يف الطريقة األوىل واليت بعدها ذلك على تفصيل يف بعضهما معروف يف مطوالت الفن وقد استوىف ذلك التلميذ 

عن البشري النذير خري ... لفظ الصحايب إذا روى خربا ... رمحه اهللا يف الفواصل وقد مجعنا هذه الطرق يف قولنا 
كنا وكانوا مقيدا خبرب ... مث من السنة مث عنه وقل ... ا وقيت كل ضرر مث أمرن... حدثنا مث قال مث أمر ... بشر 
 ...  

مجلة ما يف األصل ... ومل يتعرض هلذه الطرق خبصوصها يف النظم إال أهنا قد دخلت فيه إمجاال كما تعرفه من قولنا 
  ... قراءة الشيخ على من يسمع ... منها أربع 

م وهو قوله منها وهو اجلار واجملرور واعلم أن هذه األربع باعتبار صنيع األداء أي قراءة الشيخ هو املبتدأ وخربه تقد
  تسمى مراتب وتسمى باعتبار األخذ عن الشيوخ طريقا 

فاألوىل من األربع قراءة الشيخ والرواي يسمع سواء كانت قراءته من حفظه أو من كتابه قاصدا للتحديث أوال 
ل لنا إذا كان معه غريه وإن كان معه غريه وإن كان منفردا بالسماع أفرد وهنا يقول الراوي حدثنا وأخربنا وقا

  الضمري 
  ... أو من روى أو غريه لديه ... الثانية قوله 

أي أو قراءة من روى عن الشيخ وهو التلميذ أو قراءة غريه أي غري التلميذ مع كون الراوي حاضرا لدى الشيخ 
د لديه قيد حملضره وحبضرته الذي أتى به يف األصل وغريه وشرطوه لتحقيق أي حاضرا يف مساع قراءة ذلك الغري فقي

  مساعه ملا قرأه ذلك الغري على الشيخ إذ ليس جمرد قراءة الغري 

مع عدم حتقق السماع كافية ويسمون هذه الطريقة عرضا وخيتارون أن يقول الراوي هبا حدثنا قراءة أو اخربنا 
بالقراءة إذ نسبة األخبار والتحديث إليه بدون ذلك القيد كذب إذ ال حتديث من  قراءة عليه أو حنوه بشرط التقيد

الشيخ وال إخبار فإنه ال يشترط يف هذه الطريقة تقرير من الشيخ باللفظ وال بتحريك رأسه بل يكفي سكوته من 
تحريف والغلط ولو كان غري إكراه له وال غفلة إذ سكوته تقرير ال جيوز إال مع صحة ما قرىء عليه وسالمته من ال

  كذلك كان قادحا يف عدالته 
  ... أو ناول املسموع من يديه ... الثالثة من الطرق قولنا 

ضمري ناول للشيخ أي إذا كان طريق الرواية أن الشيخ ناول تلميذه ما مسعه أو قوبل على ما مسعه وكذلك يدخل 
راه مث يقول هذا مسموعي من طريق كذا والتقييد بقوله من فيه ما إذا أتاه التلميذ بنسخة فتأملها بال غلفة وال إك

يديه خيرج ما إذا أشار إىل كتاب معني وقال أجزت لك رواية هذا عين وهو مساعي من فالن فهذا يكون خروجا عن 
د هذه الطريق إىل طريق اإلجازة كما يراه أهل احلديث فإن اشتراط املناولة من اليد هو الذي عليه أئمة احلديث وق

خالف الغزايل وغريه وقالوا ال تشترط املناولة واألوىل ما قاله احملدثون ألن هذا قسم يسمى املناولة فال بد منها باليد 
وإذا مل تكن باليد خرج منها إىل قسم اإلجازة وهذه الطريق خالف يف جوازها بعض أهل العلم واملختار اجلواز وبه 

  قال اجلمهور وادعى 



  ع على جوازها ويقول التلميذ يف الرواية هبا أخربنا مناولة أو ناولين وحنوها القاضي عياض اإلمجا
  ... واألول األقوى وما يليه ... كذا إذا أجاز ما يرويه ... الرابعة من الطرق أشار إليها قولنا 

ا اخلاص وهذه آخر الطرق املذكورة هنا وهي اإلجازة مصدر أجزت إجازة أي سوغت له وأحبت واإلجازة أنواع إم
يف خاص كأجرت لك أو لكم رواية الكتاب الفالين أو خاص يف عام كأجزت لك أو لكم مجيع مسموعايت وإما عام 

يف خاص حنو أجزت للمسلمني أو ملن أدرك حيايت رواية الكتاب الفالين وإما عام يف عام حنو أجزت ألهل العصر 
رح تنقيح األنظار ويف جوازها أقاويل وتفاصيل هنالك رواية مجيع مسموعايت وهلا أنواع عديدة قد بيناها يف ش

مستوفاة واألصح جوازها من املوجود للموجود وعليها الناس قدميا وحديثا ويقول التلميذ أخربين فالن باإلجازة أو 
يف أجازين أو حنوها وبقي طريقان الوجادة واملكاتبة وقد استوفامها يف الفواصل ومها مستوفاتان مع بقية األحباث 

  وإن أضاع ذهنه التفصيال ... مساعه أي كتاب عينا ... وجاز أن يروي من تيقنا ... علوم احلديث 

الراوي إما أن يتيقن مساعه تفصيال لكتاب على شيخ فال كالم يف جواز الرواية لذلك عن شيخه كما أنه ال خالف 
ماع مجلة ال تفصيال فهذا حمل اخلالف فإنه نقل يف عدم جوازها إذا تيقن عدم مساعه وإمنا الكالم فيما إذا تيقن الس

اخلالف يف جوازه عن أيب حنيفة ويف الفصول حكى اإلمجاع على جوازه وأما إذا ظن السماع مجلة مع سالمة 
النسخة من التغيري فهذا فيه اخلالف كما حكاه ابن الصالح قال جبوازه أكثر أهل احلديث بشرط أن يكون السماع 

وثق به والكتاب مصون من تطرق التحريف وال بد من كون النسخة معينة كما أشار إليه النظم خبطه أو خبط من ي
ألنه يقوي الظن بذلك واألصح ما ذهب إليه اجلمهور فإنه إذا وجد مساعه خبطه أو خبط من يثق به وحصل له ظن 

و بن حزم وغريه فإهنم عملوا جازت الرواية والعمل ودليله عمل الصحابة بكتبه صلى اهللا عليه و سلم ككتاب عمر
  هبا ورووها عنه حلصول الظن بنسبتها إليه صلى اهللا عليه و سلم إذ مدار ذلك على حصول الظن للمجتهد يف ذلك 
فائدة هل جيوز النقل من الكتب املوجودة املنسوبة إىل مؤلفيها نسبة اشتهار ملن ال إجازة له فيها وال قراءة أن ينقل 

إليها وأن هذا قول فالن أعين مؤلف الكتاب وقد تكلم يف هذا البحث اإلمام املهدي فقال ما منها وينسب ما نقل 
لفظه اعلم أن لنا كالما يف جواز األخذ عن الكتب املوضوعة والرواية عنها مل يذكره غرينا وها حنن ذاكروه ألن 

  يف العلوم العقلية أو النقلية  هذا موضعه فنقول اعلم أن الكتب املوضوعة يف اإلسالم ال ختلو إما أن تكون
  أما اليت يف العقلية فال كالم أنه جيوز األخذ عنها وإن مل تقرأ على مصنفها بشروط ثالثة 

األول أن حيصل للناظر فيها العلم اليقيين مبا نظر فيه منها من تصحيح أو فساد وله أن حيكيه عن منصفه إن تيقن أنه 
  املؤلف له أو غلب يف ظنه 

غلب يف ظنه أنه قد حصل فيه حتريف أو تصحيف أو زيادة أو نقصان إذ األصل السالمة وقد صح له أنه كتابه ما مل ي
  فجاز له اإلضافة إليه وليس له أن حيكيه مذهبا ملصنفه إال حيث علم أو غلب يف ظنه أنه ال قول له سواه 

  يما يف العقليات الثاين أن ال جيوز على نفسه تصحيف ما حيكيه ومعرفة ذلك ممكنة ال س
الثالث أن ال يغلب يف ظنه أن املصنف ال يرضى حبكاية ذلك القول عنه بل يكره ذلك لغرض ديين أو دنيوي فإنه 

حينئذ يكون مبنزلة من استودع أخاه سرا فأذاعه اللهم إال أن يكون يف كتمه مفسدة أو تدليس أو أي وجه من 
  ينئذ كتمانه وجوه التلبيس املخلة بالدين فإنه ال جيوز ح

وأما الكتب املوضوعة يف العلوم النقلية فاعلم أن كل من تصدى لتصنيف كتاب يف العلوم الدينية فإمنا يريد بتصنيفه 
إفادة املسلمني وهدايتهم فإذا كان كذلك فإما أن يعلم من قصده أنه مل حيجر أحدا من املسلمني عن روايته عنه بل 



نه فهو يف حكم اجمليز لكل املسلمني أن يرووه عنه بشرط أمان التصحيف أراد منهم أن يأخذوا به ويرووه ع
  والتحريف فإذا عرفت ذلك فلكل أحد أن يأخذ عن ذلك الكتاب بشروط ثالثة 

األول أن يكون الناظر فيه من أهل البصرية الوافية فيما تضمنه الكتاب من الفنون ليأمن من الغلط يف نقله للمعىن 
  املأخوذ 
ال يروي ما أخذه من ذلك الكتاب على وجه التحديث عنه بل يقول قال يف الكتاب الفالين أو رواه فالن  الثاين أن

يف كتابه الفالين وله أن يرويه مذهبا له حيث تيقن أنه املصنف ولو جوز أن له قوال آخر ما مل يغلب يف ظنه أنه قول 
  القدمي 

ا رواه من كون غريه قد ضبط تلك األلفاظ ضبطا خيرج به عن الثالث أن يكون آمنا فيما نقله من ذلك الكتاب إذ
  مراد املصنف وذلك ال خيفي على ذي 

البصرية الوافية يف ذلك الفن فما تردد يف بعض ألفاظه أو يف بعض مقاصده فليس له أن يرويه عنه إال أن يشعر 
الكتب املوضوعة يف اإلسالم والرواية بالترديد واالحتمال فحصل من اجملموع ما ذكرناه أنه ال حجر عن األخذ عن 

عنها على الوجه الذي خلصناه مهما عرف من تنسب إليه ومل يكن من الكتب اليت مل يتواتر تعيني مصنفها وال اشتهر 
وال نقله عدل ومل يظهر اخللل يف نقلها وضبطها ويكفي املقلد يف جواز التقليد ملصنفها ما نقله اآلخذ اجلامع 

ناها فهذا هو الذي يترجح لنا يف ذلك إذ ال دليل على حترميه وال أمارة تثمر الظن وال ينكر ذلك للشروط اليت ذكر
إال جاهل أو متجاهل وإمنا ذكرنا هذا لئال يقال إن من مجع مصنفا من كتب له فيها مساع وال إجازة فال يوثق مبا 

يثا وهذا عند الفراغ من مباحث السنة وما مجعه انتهى بأكثر ألفاظه وهو كالم حسن وعليه عمل الناس قدميا وحد
ودونك التنبيه يا نبيال ... يتعلق هبا اخذنا يف بيان تعريف اخلرب وبيان أحكام يعرف هبا صحة الدليل وفساده فقلنا 

 ...  
اختلف العلماء يف تعريف اخلرب كاختالفهم يف تعريف العلم فقيل ال يعرف ألن العلم به ضروري والضروري ال حيد 

احلد إمنا هو لتعريف اجملهول والفرض أنه ضروري وقيل ال حيد لعسر حتديده واختار اجلمهور تعريفه ومنعوا  إذ
... واخلرب الكالم ذو اإلسناد ... دعوى ضرورية معرفة حقيقته وعرفوه بتعاريف اخترنا يف النظم ما أفاد قولنا 

  حيث له من خارج مفاد 

حيسن من املتكلم السكوت عليه فصل خيرج املركبات الناقصة فإن املراد فقولنا ذو االسناد أي الكالم الذي 
باإلسناد اإلسناد األصلى املقصود لذاته وهو النسبة الواقعة بني طريف اجلملة بإفادة تامة وقولنا حيث له من خارج 

ر إىل وجودها يف مفاد قيد خيرج به الكالم يف اإلنشائي ومفاد صفة خلارج أي خارج مفاد عن النسبة من غري نظ
اخلارج حقيقة أو ال واملراد باخلارج أن يكون للنسبة من حيث هي وجود خارجي مفاد عنها مث إنه ينقسم اخلرب إىل 

  ... ما مل فكذب إن مها تفارقا ... يكون صدقا إن مها تطابقا ... الصدق والكذب فأشرنا إىل ذلك بقولنا 
إىل اإلسناد واخلارج واملراد أنه إذا تطابق اإلسناد واخلارج كان اخلرب  ضمري يكون عائد إىل اخلرب وضمري مها عائد

صدقا وإن تفارقا بأن مل يتطابقا كان كذبا وذلك بأن تكون النسبة على خالف ما يف اخلارج وقولنا كذب بكسر 
إىل أهنا  الكاف وسكون الذال قال يف القاموس كذب يكذب كذبا كذبا كذبة انتهى فهي أحد اللغات فيه وأشرنا

  ... فإهنا عندهم مقدمة ... فإن أتى جزءا من األدلة ... ومسه قضية ومجله ... ختتلف أمساؤه بقولنا 
يف التلويح أن املركب التام من حيث اشتماله على احلكم قضية ومن حيث احتماله الصدق والكذب خرب ومن 



يطلب الدليل نتيجة فالذات واحدة  حيث إفادته إخبار ومن حيث كونه جزءا من الدليل مقدمة ومن حيث
  واختالف العبارات باختالف االعتبارات وهنا أشري إىل بعض اإلطالقات 

وهي أهنا إذا كانت جزءا من الدليل مسيت مقدمة وهو عرف أهل املنطق يف القياس االقتراين واالستثنائي فتقول يف 
دمة األوىل يقال هلا الصغرى والثانية يقال هلا الكربى مثل قولك العامل متغري وكل متغري حادث أن كل مجلة تسمى مق

هذا ... والتقاسيم هنا كثرية ال حاجة إىل استيفائها وملا ذكر يف األصل من أحكام األخبار التناقض أشرنا إليه بقولنا 
  ... ومن أحكامه املترمجة 

تناقض ... كامه خرب مقدم بقوله املراد بالترمجة ما مسي باسم خاص كالتناقض والعكس وحنو ذلك وقوله من أح
حبيث ... وراجح األقوال يف امليزان ... يف وحدات قدرت مثاين ... نفيا وإثباتا وأن يأتلفا ... القضيتني أن خيتلفا 

  ... عن كذب األخرى فخذ ما رمسا ... يأيت صدق كل منهما 
بقوله يأيت يلزم وهو اللزوم الذايت كما قال يف هذا من متام حد التناقض فقوله حبيث يتعلق بقوله أن خيتلفا واملراد 

الغاية حبيث يلزم لذاته من صدق كل كذب األخرى وإمنا قيدوه بقوهلم لذاته احتراز عن اختالفهما ألجل واسطة 
حنو زيد إنسان زيد ليس بناطق فإنه إمنا يقتضي صدق إحدامها وكذب األخرى بواسطة أن كل إنسان ناطق وإمنا 

ته زيد إنسان زيد ليس بإنسان واعلم أن هذا البيت كان ينبغي أن يتقدم على قوله يف وحدات اخل الذي يكون لذا
ليتصل مبا يتعلق به لكن اقتضى النظم تأخريه مث عبارة التهذيب وال بد من اختالف يف الكيف والكم واجلهة 

  تا واالحتاد فيما عداها واملصنف يف أصل النظم اقتصر على االختالف نفيا وإثبا

فتبعه الناظم يف ذلك وزاد الناظم االئتالف يف الثمان الوحدات وهذا ابتداء كالم يف بعض أحكام القضايا وهو 
التناقض فقولنا نفيا وإثباتا خيرج اختالفهما باالتصال والكلية واجلزئية وحنو ذلك فإنه وإن كان اختالفا فال يسمى 

ن زيد ليس بإنسان ولكن ال بد من االتفاق يف وحدات مثان كما تناقضا والتناقض احملقق يف مثل قولك زيد إنسا
ذكرنا بقولنا وإن يأتلفا أي يتفقا وهذه الوحدات حتقيقها يف علم امليزان وهو املنطق فهذه األحباث دخيلة هنا وهي 

يكون يف  من مباحثه ال من مباحث أصول الفقه وحاصله أنه ال بد يف حتقيق التناقض من احتاد اختالف فاالختالف
الكم أي الكلية واجلزئية والكيف أي اإلجياب والسلب واجلهة أي الضرورة واإلمكان مثال وغريمها من اجلهات 

واالحتاد فيما عداها وبعد ذكرنا التناقض أشرنا إىل العكس املستوى وعكس النقيض فإهنما من أحكام اخلرب املترمجة 
حتويل ... صدقهما والعكس للنقيض ... حتويل جزئي مجلة مع بقا  ...والعكس أعىن املستوى لك البقا ... فقلنا 

  ... من بعد أن تنقض كال ظاهرا ... فتجعل املقدم املوخرا ... كل منه بالتعريض 
املراد جبزئي اجلملة املبتدأ واخلرب على اصطالح النحاة واملوضوع واحملمول على عرف أهل املنطق ومن التحويل أن 

ال واحملمول موضوعا حنو كل إنسان حيوان عكسه مستويا بعض احليوان إنسان وإمنا قلنا بعض جيعل املوضوع حممو
ألنا قد شرطنا بقاء الصدق وال يصدق إال يف بعض احليوان إنسان ولو قلت كل حيوان إنسان لكان كذبا وذلك 

ن وأما عكس النقيض فإليه ألن عكس القضية الزم هلا ويستحيل صدق امللزوم بدون الزمه وحتقيقه يف علم امليزا
اإلشارة بقولنا والعكس للنقيض أي من أحكامه املترمجة عكس النقيض وضمري منه عائد على جزئي اجلملة كما 

  ينادي له 



السياق وإفراده باعتبار كل جزء منها أي حتويل كل واحد من جزئي اجلملة بنقيضه وزيادة نقيضه تفهم من قولنا 
اد من التحويل أن جتعل نقيض املوضوع مكان احملمول وبالعكس كما يفيده قوله فتجعل من بعد أن تنقض كال واملر

املقدم املؤخر وحذف من النظام متام التعريف وهو قوهلم على وجه يصدق اكتفاء مبا سبق من ذكره بالعكس 
يل نقيض كل منهما ومثاله املستوى الشتراكهما يف شرطية بقاء الصدق يف اجلزئني ومل يأت إال مبا ختالفا فيه وهو حتو

كل إنسان حيوان ينعكس إىل كل ما ليس حبيوان ليس بإنسان وله تفاصيل يف علم امليزان باعتبارات يف السور 
واجلهات وإمنا أشار يف األصل إىل العكسني باختصار فتبعناه يف ذلك وبعد استيفاء الكالم على الكتاب والسنة أخذ 

  ... فهو اتفاق العلماء اجللة ... فصل وأما ثالث األدلة ... اع فقال يف ذكر الدليل الثالث وهو اإلمج
  باجليم املكسورة قال يف القاموس وقوم جلة بالكسر عظماء سادة ذوو أخطار انتهى 

  ... يف أي عصر بعد عصر املصطفى ... جمتهدي العدول منهم ال سوى ... 
اتفاق العامة وقوله جمتهدي العدول خيرج به من مل يبلغ رتبة  فقوله اتفاق هو جنس احلد وقوله العلماء فصل خيرج به

االجتهاد من العلماء والفاسق والكافر اجملتهدان ويف أي عصر بيان لتحقيق معىن االتفاق وبعد عصر املصطفى 
إلخراج اتفاق جمتهدي الصحابة يف حياته صلى اهللا عليه و سلم على فرض وقوعه وقد خرج به اإلمجاع الواقع 

  ألمم السالفة فإنه على فرض وقوعه وكونه حجة إمنا كان قبله صلى اهللا عليه وآله با

وسلم ولعلماء األمة خالف كثري طويل شهري يف اإلمجاع منهم من قال بعدم إمكان وقوعه وإن من يدعيه كاذب 
 قول اجلمهور الذي ومنهم من قال بإمكان وقوعه ولكنه ليس حبجة ومنهم من قال بإنه واقع وإنه حجة وهذا األخري

عدوه من األدلة وعليه وقع نظمنا واستدل القائلون بأنه حجة ألدلة عقلية ونقلية وكلها أدلة مدخولة غري ناهضة 
وأسد األدلة قوله تعاىل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله 

االستدالل هبا توعد اهللا سبحانه على اتباع غري سبيل املؤمنني كما توعد على  جهنم وساءت مصريا قولوا ووجه
مشاقة الرسول صلى اهللا عليه و سلم فدل على حرمة خمالفتهم وهو املطلوب يف كون اإلمجاع حجة واعترض عليه 

ريه جمازا وال يعدل بأن وضع اإلضافة بقول سبيل املؤمنني للعهد كما صرح به أئمة النحو والبيان وقد تتعمل يف غ
إليه مع إمكان احلقيقة وإمجاع املؤمنني عند نزول اآلية غري معهود إذا إلمجاع يف عصره صلى اهللا عليه و سلم 
واملعهود عند نزوهلا هو اإلميان واتباع الكتاب والسنة وقد اعترض هذا الدليل باعتراضات كثرية وهلذا صرح 

هدي يف املعيار بأن اآلية حجة ظنية وقد تقرر أنه ال يثبت هذا األصل باألدلة شارح غاية السؤال ومن قبله اإلمام امل
  الظنية وقد استدلوا باألحاديث النبوية وهي كثرية بالغة حد التواتر املعنوي منها أهنا ال جتتمع أميت على ضاللة 

ربا دخل النار ويف معناها وحديث يد اهللا مع اجلماعة والشيطان مع من خالف اجلماعة يركض ومن فارق اجلماعة ش
عدة أحاديث إال أنه ال خيفي أن نفي اجتماع األمة على الضاللة ال يدل على وقوع اإلمجاع الذي حنن بصدده وال 

عدمه على أن الضاللة هي الكفر فهو إخبار بأن األمة ال ترتد كما تفيده أحاديث أخر والتوعد بالنار ملن فارق 
به فارقهم باخلروج عن اإلسالم وغاية ما تدل عليه األحاديث بعد اإلغماض عن اجلماعة دليل على أن املراد 

االحتماالت أن تدل على اإلمجاع واملدعي داللة ظنية واألصوليون ال يكتفون هبا يف إثبات األصول وإن رجحنا حنن 
ار نطاق اإلسالم وتباعد أنه يكتفي هبا إال أن على صحة ثبوته من بعد عصر الصحابة حبثا واضحا وهو أنه بعد انتش

أقطاره وكثرة علمائه يستحيل أن يثبت عنهم إمجاع فإن من أنصف من نفسه علم أنه ال سبيل إىل اإلحاطة 
بأشخاص فضال عن معرفة قول كل فرد منهم يف املسألة الفالنية فاحلق ما قاله بعض أئمة التحقيق اجلالل من 



ي كأركان اإلسالم والدليل الضرورة ولو فرضنا وقوعه ملا علمناه املتأخرين أنه مل يقع اإلمجاع إال على ضرور
حملاالت عادية إما يف وقوعه فألن مستنده إن كان ضروريا استحال عدم نقله إىل من بعدهم وإن كان ظنيا استحال 

  االتفاق عليه الختالف القرائح 
اخلالف احملوج إىل نقل القاطع وهو جواب  وقد أجيب عن األول بأنه يستغىن بنقل اإلمجاع عن نقل القاطع الرتفاع

  باطل ألن االستغناء باإلمجاع فرع 

ثبوت حجيته وهي حمل نزاع مث إن احلاجة إىل نقل القاطع ليس هو احلاجة إىل دفع اخلالف بل نفس ضروريته من 
جليا فال يبعد الدين اليت ال ميكن خفاؤها على مسلم فضال عن جمتهد وعن الثاين ألن الدليل الظين قد يكون 

االتفاق على مدلوله وأجيب بأن جالء املدلول ال يستلزم جالء السند للخالف يف شروط الراوي والرواية ومقدار 
الرواة واملذاهب يف اجلرح والتعديل وغري ذلك فيستحيل االتفاق منها على غري ضروري استحالة بعض العلوم 

خلفاء بعضهم أو انقطاعه أو أسره أو مخوله أو كذبه أو عدم نظره  العادية وأما يف نقله عنهم لوقوع فمستحيل أيضا
  أو الرجوع عن النظر قبل قول اآلخر مث النقل 

أما اآلحاد فال يفيد وأما التواتر فبعيد وقد أجيب بعدم االستحالة مسندا بالوقوع أيضا للقطع بإمجاعهم على تقدمي 
دمي القاطع على املظنون بضرورة العقل والنزاع يف الشرعيات النص القاطع على املضمون وهذا جواب باطل ألن تق

واحلجة الضرورة كما علمت ال اإلمجاع ومن تتبع كالم القائلني لثبوت اإلمجاع علم أنه ال يتم الدليل على دليليته 
أهنم أمجعوا وال على وقوعه وحتققه وأما قول بعضهم بإثبات الوقوع أهنم أمجعوا على استقبال الكعبة فهذا مما علم 

عليه ولنا علم بضرورة العقل والشرع وهو علمنا بأهنم عقالء وأهنم أيضا ال يكذبون الشارع ألن رد الضرورة 
الشرعية مبنزلة التكذيب وهلذا يكفرون من جحد ضروريا من الدين فيما أبعد دعوى وقوع اإلمجاع احملقق يف 

مجاع احملقق عن حمال املسلمني وبلداهنم بل أوسع من ذلك الصحابة وأكذهبا ممن بعدهم فلو ساءلت مدعي وقوع اإل
  من خطط األرض اإلسالمية 

  مل حيط هبا علما كيف بإفراد اخلليقة مث بصفاهتم مث باستقرارها ريثما حيصل اإلمجاع 
لواردة ولذا قال ابن حنبل إنه يقطع بكذب ناقله وزاد غريه ويكون ناقله جمروح العدالة إذا عرفت هذا فاألحاديث ا

يف مثل ذلك عليكم بالسواد األعظم وحنوه مما جعلوه أدلة لإلمجاع وقد علمت تعذره ال يبعد محلها على ما قاله 
بعض احملققني من املتأخرين إن املراد هبم األكثر قال فإنا إذا مجعنا املستدلني من أهل العصر األول واألخر من عصر 

ة اإلصابة ولذا ترجح األدلة بعمل األكثر ومثاله خالف ابن عباس باحلمر الصحابة إىل وقتنا فال شك أن األكثر مظن
األهلية وعلي عليه السالم يف بيع أمهات األوالد مث إن املظنات إمنا تعترب عند عدم الربهان الذي جيب عليه العمل 

ال دليال مستقال فشد واالعتماد إذ ال معىن للمظنة مع حصول املئنة مع أهنا هناك إمنا تكون مرجحة كما ذكرنا 
  يديك هبذه النكتة 

  وقال ابن تيمية إن اإلمجاع ثالثة أنواع 
  اإلحاطي وهو اإلحاطة بأقوال العلماء مجيعا يف املسألة وهذا علمه متعدد مطلقا 

تهدين الثاين اإلمجاع اإلستقرائي وهو أنك تتبعت أقوال العلماء فلم جتد خمالفا وهذا حيتاج إىل استقراء قول عامة اجمل
  وهذا إذا أمكن يف غاية الصعوبة وأسهل منه 

الثالث وهو اإلمجاع اإلقراري وهو ال يعلم أن األمة أقرت عليه إال بعد البحث التام هل أنكر ذلك القول منكر 



  وغايته العلم بعدم املنازع واملنكر وهو صعب جدا وال يعلمه إن علمه إال األفراد انتهى 
ذي يسمونه السكويت واعلم أن األحاديث اليت سبق إليها إشارة استدل هبا اجلمهور قلت وهذا اإلقراري هو ال

  وادعوا أهنا تواترت معىن ووردت بألفاظ كقوله اهللا عليه وآله وسلم ال جتتمع أميت على ضاللة يد 

من شذ شذ يف النار يد  اهللا مع اجلماعة ال جيمع اهللا أميت على ضاللة أبدا فاتبعوا السواد األعظم يد اهللا على اجلماعة
اهللا مع اجلماعة والشيطان مع من خالف اجلماعة يركض من خالف اجلماعة شربا دخل النار وال تزال طائفة من 
أميت على احلق ظاهرين على من ناوأهم حىت يقاتل آخرهم الدجال وغري ذلك من األحاديث مما يؤدي معىن ما 

ة اإلمجاع املدعى بعدم متام تطبيقها على املدعى وذلك أن حديث ال ذكرنا وقد أجيب على االستدالل هبا على حجي
جتتمع أميت وما يف معناه إمنا يدل على نفي اجتماع األمة على ضاللة وال يلزم منه وقوع اإلمجاع وثبوته أيضا 

عي ليس إال ما فالوعيد بأن من فارق اجلماعة فهو يف النار إمنا يدل على خمالفة اإلمجاع القطعي وقد عرفت أن القط
كان يف ضروري من الدين والوعيد مبتدأ بدخول النار لترك خربه الضروري من الدين ولئن سلم ان يف اإلمجاع ما 

هو قطعي فاالستدالل بأحاديث اإلمجاع أعم من ظىن وقطعي وأيضا فالوعيد بدخول النار دليل على أن املراد من 
من أنصف عرف أن األحاديث ال تتم دليال على هذا املدعى  فارق اجلماعة مجاعة أهل اإلسالم واحلاصل أن

خبصوصه وكيف حتمل على أمر يعز حتقيقه أو يتعذر وإمنا معناها واهللا أعلم بشرى هذه األمة إهنا ال تفارق احلق وال 
  ترتد على أدبارها وإهنا ال تزال طائفة منهم على اإلسالم 

كانوا ينكرون على من شذ عن اجلماعة يف مبايعة اإلمام ولزوم مجاعة  قال ابن تيمية يف بعض رسائله إن السلف إمنا
املسلمني وعلى من يعتزل اجلمعة واجلماعة كما أنكروا على سعد ختلفه عن بيعة أيب بكر وعمر وكما سئل ابن 

وي عن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار وال يشهد مجعة وال مجاعة فقال هو يف النار وهذا هو معىن ما ر
النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال عليكم باجلماعة فإن يد اهللا على اجلماعة وقال إن الشيطان ذئب اإلنسان 

كذئب الغنم والذئب إمنا يأخذ القاصية والناجية فإمنا ذلك أمر باجتماع املسلمني على أمر دينهم ودنياهم وأن ال 
  أن يوايل بعضهم بعضا ويتحابوا ويتناصحوا انتهى يتفرقوا ويتباغضوا بالتفرق والتهاجر بل عليهم 

  ... وفقد سبق خبالف جيري ... وليس بالشرط انقراض العصر ... فحمل األحاديث على ما تراه ونعم ما قال 

  هذه إشارة إىل مسألتني

م وعلى األوىل أنه ال يشترط يف انعقاد اإلمجاع انقراض عصر اجملمعني بل إذا اتفقوا على حكم كان حجة عليه
غريهم وال جيوز هلم وال لغريهم خمالفته والدليل على هذا ما سبق من أدلة ثبوت حجية اإلمجاع من دون شرط 

  انقراض أهل عصره 
واملسألة الثانية أنه ال يشترط يف انعقاده عدم سبق خالف جيري بني األمة وذلك حنو أن يفترق أهل عصر على قولني 

  فيأيت أهل العصر اآلخر 

ن على أحد القولني فإن هذا األخري إمجاع ال جتوز خمالفته وهو رأي اجلمهور لشمول أدلة اإلمجاع له وسبق فيجمعو
اخلالف ال يؤثر فيه ولعلماء األصول أقوال يف هذا اشتملت عليها مطوالت الفن وليس ها هنا إال اإلتيان بعيون 

  ... وإن جهلناه وإن كان السند ... بد له من مستند  هذا وال... املسائل اليت اكتحلت بأنوار الواضح من الدالئل 



أي األمر والشأن هو ما ذكرناه واحلالة أنه ال بد لإلمجاع من دليل يستند إليه أهل اإلمجاع فال يقع إال عن دليل 
ه شرعي ملا علم من أن األحكام الشرعية ال تكون إال عن مستند فإنه ال يقدم جمتهد واألمة على حكم ال مستند ل
ولكنه ال يلزمنا معرفة مستندهم ألنه إمنا يلزمنا معرفة دليل احلكم مثال وقد قام اإلمجاع على احلكم الواقع فيه 

اإلمجاع وحينئذ فال يلزمنا إال معرفة اإلمجاع ألنه قد صار الدليل يف ذلك احلكم ولذا قلنا وإن جهلناه مث املستند 
... قياسنا واالجتهاد فيه ... و القياس إال اإلجتهاد كما أشار إليه قولنا يكون من الكتاب العزيز أو السنو النبوية أ

  ... وباطل لسبق ما ينفيه 
فالقياس ظاهر واملراد باالجتهاد أن يكون السند صادرا عن دالالت النصوص اليت ال تثبت إال باالجتهاد كاملفاهيم 

ال يكون له أصل معني ويف املسألة خالف وجدال يف  وغريها وقيل املراد بالقياس ما له أصل معني وباالجتهاد ما
  صحة كون مستنده القياس ولكن بعد ما عرفت من تعذر اإلمجاع ال نطيل بذكر ما يف فروعه من النزاع 

وأما قولنا وباطل لسبق ما ينفيه فهو إشارة إىل أنه ملا تقرر عصمة األمة عن اخلطأ كان تعارض اإلمجاعني باطال فإذا 
  مجاع على حكم شيء انعقد اإل

بعينه مل يصح إمجاع على نفيه ال يتأتى وقوعه فمعىن النظم أن اإلمجاع اآلخر إن فرض وقوعه فهو باطل لسبق ما 
  ... وليس بالشيخني يستفاد ... وما له باخللفا انعقاد ... ينفيه من اإلمجاع وفيه خالف يأيت يف باب النسخ 

جة باخللفاء األربعة رضي اهللا عنهم إذ هم بعض األمة واألدلة إمنا قامت على أي أن اإلمجاع ال ينعقد وتقوم به احل
حجية إمجاع جمتهديها اجلميع وخالف فيه امحد فيما روي عنه وأبو خازم باخلاء والزاي املعجمتني عبد العزيز بن عبد 

واريث على ذوي ارحام بعد احلميد احلاكم يف خالفة املعتضد فإنه حكم بذلك وكتب إىل اآلفاق برد أموال من امل
أن صارت إىل بيت املال عمال بإمجاع اخللفاء األربعة ومل يلتفت إىل قول زيد بن ثابت واستدلوا بقوله صلى اهللا عليه 
و سلم عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين بعدي عضوا عليها بالنواجذ رواه أمحد وأبو داود والترمذي وصححه 

  على شرطهما وابن ماجه واحلاكم وقال 
وأجيب عن االستدالل باحلديث بأنه ال داللة فيه على تعيني األربعة بل هو عام لكل خليفة اتصف بتلك الصفة اليت 
صرح هبا احلديث وقوهلم الدليل على تعيني األربعة حديث اخلالفة بعدي ثالثون سنة مث تصري ملكا عضوضا أخرجه 

  فة األربعة أبو داود والترمذي وقد كانت ثالثون هي خال

ومدة خالفة احلسن عليه السالم ولكنها ملا مل تطل ومل تظهر آثارها مل يعتد هبا ورد بأنه باطل ألنه من مجلة اخللفاء 
بالنص على املدة وال تكتمل إال باالعتداد خبالفته وبأنه مل يعرف يف الصحابة القول إن ما اتفق عليه األربعة خلفاء 

اس مجيع الصحابة يف عدة مسائل وكذلك ابن مسعود وغريمها ومل يقل أحد إهنما خالفا فهو إمجاع بل خالف ابن عب
إمجاع اخللفاء فاحلديث حممول على بيان أن اخللفاء أهل لالقتداء هبم مث إن ها هنا دقيقة مل يتفطن هلا املستدلون هبذا 

ل مثل عمل من اقتديت به ولذا قال أئمة احلديث وال يعرفه إال أفراد الناظرين وهو أن االقتداء حقيقة هو أن تعم
األصول إن شرطه موافقته حىت املوافقة يف النية فلو صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم ركعتني بنية الفرض وصلينامها 

من قلد ... بنية النفل مل نكن مقتدين ولذا قال العالمة الكبري حممد بن إبراهيم الوزير رمحه اهللا يف أبياته الدالية 
إال إماما راكعا يف املسجد ... ولو اقتدى بأيب حنيفة مل يكن ... ملثلث رجس خبيث مزبد ... لنعمان أضحى شاربا ا

 ...  
يريد النعمان أبا حنيفة فإنه قال جبواز شرب املثلث ومل يشربه فمن شربه مل يكن مقتديا بأيب حنيفة وإن كان مقلدا له 



سنن النبوية واشتغل باملباحات مل يكن مقتديا برسوله صلى اهللا عليه و سلم فاالقتداء غري التقليد وكذلك من ترك ال
... وإن كان صلى اهللا عليه و سلم هو الذي أباحها وإىل مثل كالمه رمحه اهللا قلنا يف ذم التقليد يف األبيات النجدية 

نبيذا وفيه ... مان أصبح شاربا فمن قلد النع... ومن يقتدي والضد يعرف بالضد ... وشتان ما بني املقلد يف اهلدى 
  وكان أويسا يف اعبادة والزهد ... ومن يقتدي أضحى إمام معارف ... القول للبعض باحلد 

  ... وخل أخ التقليد يف األسر بالقد ... فمقتديا يف احلق كن ال مقلدا 
دين وردع املبتدعني وجهاد إذا عرفت هذا فاألحاديث أمرت باالقتداء باخللفاء األربعة وسلوك طرائقهم بإقامة ال

الكفار والباغني والزهد يف زهرة هذه الدار واإلقبال على ما ينفع يف دار القرار ال أهنم حجة وال أن إمجاعهم يف 
الشرعيات حجة فقد كمل اهللا الدين على لسان سيد املرسلني صلوات اهللا عليه و على آله الطاهرين وقال تعاىل يف 

ت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا مث األمر باالقتداء هبم أمر آخر ما أنزل اليوم أكمل
مبكرمة يناهلا العبد يف دينه فإهنم السابقون األولون الذين أقاموا قناة الدين وكانوا يف جهاد أعداء اهللا وأعلى كلمته 

ا وليس هذه األحاديث إال كأحاديث اهتدوا أساطني وليس بواجب كما قررناه آنفا من ترك السنن واالشتغال بغريه
هبدي عمار وحنوه مما حث فيه على اتباع خصلة غري خص هبا بعض الصحابة كما خص أبا عبيدة بأنه أمني هذه 
األمة وخزمية بأهنا تقوم شهادته مقام شهادتني فوضع أحاديث االقتداء يف أدلة اإلمجاع خري موافق ملدلوله وهبذا 

  االستدالل حبديث اقتدوا بأيب بكر وعمر على حجية قوهلما كما استدل به من قال يعرف أنه ال يتم 

  بذلك فال نطيل بذكر ما يف ذلك من قال وقيل ألن هذا يف املدعي هو عمدة الدليل 
وأما قول الصحايب إذا انفرد فقال ابن القيم إنه حجة وإنه ذهب إىل ذلك مالك وأبو حنيفة وهو نص أمحد وقول 

وأطال يف ذلك املقال وبسط االستدالل واختاره لنفسه ومن تأمل األدلة اليت ساقها بعني اإلنصاف علم أنه  الشافعي
وال ... قول ال ينهض عليه الدليل وقد تكلمنا على أدلته وما فيها مما ال يقم على صحة ما ذهب إليه واهللا أعلم 

  ... بسكان جوار أمحد 
املدينة النبوية إذ هم بعض األمة واألدلة اليت استدل هبا اجلمهور على إمجاع  أي وال له أي اإلمجاع انعقاد بسكان

األئمة إمنا دلت على إمجاعهم ال على إمجاع أهل بقعة معينة وقد نسب القول بأن إمجاع أهل املدينة حجة إىل مالك 
د تقدمي روايتهم على غريهم ومحله وأتباعه وأنكر مجاعة من احملققني أنه قول مالك ومحلوا ما نسب إليه بأنه إمنا أرا

آخرون على أنه يريد يف املنقوالت املستمرة املتكررة كاألذان واإلقامة ما تقضي العادة أن تكون يف زمن النيب صلى 
اهللا عليه و سلم ويبعد تغريها عن ما كانت عليه ويف محل كالمه على غري ظاهره أقوال أخر منها ما يقضي به 

أنه أراد الصحابة والتابعني وتابعيهم وباجلملة فالنزاع يف أصل االمجاع كما عرفت فكيف  استدالل ابن احلاجب
  ... قيل وال باآلل أهل الرشد ... بإمجاع بعض األمة فال نطيل بأدلة هذه الدعوى 

  أي قال مجهور األمة إنه ال انعقاد لإلمجاع بأهل البيت مبعىن أهنم إذا 

إنه ال يكون إمجاعهم حجة على األمة كإمجاع األمة وذهب أكثر اآلل إىل أنه حجة أمجعوا على انفرادهم على حكم ف
  ... حجته لقوة األدله ... واحلق فيما قاله األجله ... وقد أشرنا إىل أدلته وأحقيته بقولنا 

وما عليها عدنا ... كيذهب الرجس وأهل بييت ... واألدلة من الكتاب العزيز والسنة النبوية اليت أشرنا إليها بقولنا 
وجاء يف ... فإنه قد حقق الدراية ... وانظر إذا ما شئت شرح الغاية ... وكم أتت يف فضلهم من آية ... ال يأيت 



  ... األمرين بالنهاية 
هذه مسألة إمجاع أهل البيت مسألة جليلة استوىف شارح غاية السؤل أدلتها وبيان وجه داللتها كما أشرنا إليه 

وجه وداللة تلك األدلة على املدعي والرواية ما سرده من متون اآليات واألحاديث وقولنا يف األمرين فالدراية بيان 
  أي الرواية والدراية وإن مل يتقدم لفظ الرواية فالسياق مناد به 

 ولنشر إىل خالصة ما فيها ويف غريها من األدلة فنقول قد استدل أهل البيت حبجية إمجاعهم بالكتاب والسنة أما
الكتاب فقد أشرنا إىل أهنض اآليات يف ذلك وهو قوله تعاىل إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت فإنه 

الدليل الذي ارتضاه احملققون من علماء اآلل وقرروا أوجه االستدالل بأنه تعاىل أخرب مؤكدا بأداة احلصر بإرادته 
أراده اهللا تعاىل من أفعاله قالوا فثبت بال ريب أنه مطهر هلم  إذهاب الرجس عنهم وطهارهتم عنه وال بد من وقوع ما

أكمل تطهري وأمته كما يدل عليه التأكيد باملصدر وملا كان الرجس مبعىن األقذار غري مراد يف املقام تعني أن املراد 
يا واقعة من أفراد أهل تطهريهم عن األرجاس املنافية لألمور الدنية إال أنه ملا كان ظاهر احلال بأن املعاصي واخلطا

البيت على سبيل اجلملة ومل يتنزه عنها كل فرد منهم تعني أن يكون املراد تطهري مجاعتهم عن تلك األرجاس املنافية 
  للديانات وعصمتهم عنها وإذا ثبت ذلك ثبت أهنم ال جيمعون على باطل 

ب هذا تقريرهم يف االستدالل ويأيت مبا ناقش وأن الذي جيمعون عليه هو احلق الذي ال جتوز خمالفته هذا هو املطلو
  فيه من خالف يف حجية إمجاعهم 

وأما السنة فأحاديث واسعة وألنواع كل خري جامعة سردها يف شرح الغاية وأتى مبا فيه النهاية واهلداية منها 
ألمة من االختالف وأن أحاديث أهنم قرناء الكتاب وأهنم ال يفارقونه إىل ورود احلوض يف يوم احلساب وأهنم أمان ل

األمة ال تضل إذا متسكت بكتاب اهللا وعترته وانه إذا أخربه ربه عز و جل أهنما ال يفترقان إىل أحاديث مجة نقلها 
  من احملدثني عيون األئمة 

 قال يف جناح الطالب للعالمة املقبلي عند قول ابن احلاجب وال ينعقد بأهل البيت خالفا للشيعة ما لفظه هذا ينايف
حكايته عن الشيعة نفي حجية اإلمجاع واملشهور الذي ال جيهله إال مقلد يف النقل ال يصح تقليده أن الشيعة يقولون 
حبجية إمجاع األمة وحجة إمجاع أهل البيت فالرافضة لدخول املعصوم يف املوضعني وأما الزيدية فال يقولون بالعصمة 

ط ذلك باطل ولكن يقولون بإمجاع األمة مبثل أدلة غريهم وبإمجاع أهل يف اإلمام وال باشتراطها والنقل عنهم باشترا
البيت ألحاديث تواترت معىن أن أهل البيت والكتاب ال يفترقان حىت يردا عليه احلوض لكثرة طرقها منها عند من 

رمي وأيب التزم الصحة كمسلم واحلاكم وابن حبان وعند غريهم كأمحد والطرباين واخلطيب وابن أيب شيبة والدا
  يعلى املوصلي وغريهم من أحاديث مجاعة 

من الصحابة قد ذكرناهم يف العلم الشامخ وزعم الربزجني أنه بلغ هبم إىل مخسة وعشرين صحابيا ويشهد له حديث 
مثل أهل بييت كسفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق أخرجه احلاكم وابن جرير واخلطيب والطرباين 

أخرج أمحد حديث النجوم أمان ألهل األرض من الغرق وأهل بييت أمان ألميت من االختالف فإذا والبزار وكذا 
خالفتها قبيلة اختلفوا فصاروا حزب إبليس ومن أنصف علم أن هذا الدليل أقوى من أدلة إمجاع األمة مبراتب 

اجلواب عليه صلى اهللا عليه و سلم ولكن إمهال املصنف وكذا غريه لدليلهم يريد به ابن احلاجب يف خمتصر املنتهى ك
لقوله فانظروا ا كيف ختلفوين فيهما وهل يترك مثل هذا ويقول حبجية قول أهل املدينة مع عدم حتققه كما بيناه ألنه 

عزي إىل مالك ويطول املصنف ذلك التطويل فخذها عربة إن كنت ممن يعترب واعبد اهللا وال تعبد األسالف انتهى 



  بلفظه 
  قد قرر األدلة اإلمام احلسن بن عزالدين يف شرح املعيار واعلم أنه 

مث قال ما لفظه وقد اعترض األول مبثل أن أهل البيت هم أزواجه صلى اهللا عليه و سلم الاليت يف بيوته ألن أول 
م وما اآلية وآخرها فيهن ولو سلم فإمنا يثبت ذلك يف حق علي وفاطمة واحلسنني ألن اخلطاب إمنا وجه إليهم فال يت
أردمت ولو سلم فالرجس هو ما فحش من املعاصي ولو سلم فال نسلم تناوله للخطأ املعفو عنه ولو سلم فغايته 

الظهور وحجية اإلمجاع أصل كلي ال يثبت بالظاهر على أن قولكم يف تربير االستدالل يف اآلية وال بد من وقوع ما 
يعلقه باختيار املكلفني ال كما هنا فإنه يردي تطهريهم عن  أراده اهللا من أفعاله قد أجيب عنه ألن ذلك فيما مل

الرجس باختيارهم ال بإجباره هلم عليه وإال مل يوجد فيهم عاص وهو خالف املعلوم وأما االستدالل باألحاديث فإنه 
اجلزم مبعناه  قال اإلمام احلسن أيضا إنه أورد عليه أن ال نسلم تواترها ال لفظا وهو ظاهر وال معىن إذ مل حيصل لنا

وكونه حصل لكم ال يفيدنا ولو سلم فال يقتضي خطأ املخالف ألنه فرع ثبوت املفهوم وال نقول به ولو سلم فغايته 
الظن وهو ال جيدي فيما حنن بصدده ولو سلم فهو متروك الظاهر ألن مقتضا خطأ اتباع الكتاب وحده إلفادة الواو 

ا يفيد وجوب االتباع حيث اتفق الكتاب وقول العترة واحلجة حينئذ إمنا اجلمعية وهو خالف اإلمجاع ولو سلم فإمن
هو الكتاب ولو يسلم فغايته الظهور فال يثبت به أصل كلي مث قال ولألصحاب أجوبة عن بعض ذلك وليس فيها ما 

  خيرج تلك األدلة عن حيز الظهور إىل حيز القطع انتهى بأكثر ألفاظه 
ن أهل البيت قد نشر اهللا منهم الكثري الطيب يف مجيع أقطار الدنيا حبيث ال خيلو منهم وأقول بعد هذا إنه ال خيفى أ

قطر بل هم رؤوس الناس يف أقطار اإلسالم فهم ملوك اليمن كابرا عن كابر من ثالمثائة سنة إىل يومنا هذا وحنن يف 
يف الغالب وهم ملوك العجم يف  القرن الثاين عشر وإن ختلل تغلب البعض من غريهم بإمارة وهم أيضا ملوك مكة

الغالب وملوك العرب وتضم يف مجيع األقطار الرومية اليت ملكها صاحب الروم نقباء األشراف وال ريب أن يف كل 
قطر علماء منهم أئمة حمققون وباجلملة تفرقهم يف اآلفاق كتفرق األمة اإلسالمية يف األقطار وقد اتسعت ألهل 

  البيت عليهم السالم دولة 

قوية يف اجلبل والديلم مدة طويلة وإذا عرفت أن اإلحاطة مبعرفة أقوال جمتهديهم متعذرة ال سيما ومنهم شافعية 
وحنفية ومالكية وحنابلة كل أهل قطر على رأي من ينشؤون يف أرض مذهبه ومنهم من أحال االجتهاد بعد األربعة 

معرفة إمجاعهم أصال وقد تقول طائفة ممن شارف على علوم  املذاهب وفيهم قائلون هبذا وهبذا يتقرر أنه ال سبيل إىل
اآلل يف قطر من األقطار كأهل اليمن ورأى كتابا من كتبهم فيه أن هذه املسألة أمجع عليها العترة كما يدعونه يف 
عن  املسح على اخلفني أنه أمجع العترة على عدم شرعيته أو على نسخه واحلال أنه ثبت وصح القول باملسح عليهما

إمام العترة بل إمام املسلمني علي بن أيب طالب عليه السالم فتراه أي من اطلع على دعوى إمجاع أهل البيت جيادل 
به مبا يضلل ويضلل من خالفه ويقول خالف إمجاع أهل البيت وهذا من الغباوة واجلهل حبقيقة إمجاع اآلل بل اجلهل 

يه السالم إىل اليمن إال وقد تفرق أئمة اآلل وعلمائهم يف األقطار باآلل فإنه مل خيرج اهلادي حيىي بن احلسني عل
الشاسعة والبلدان الواسعة وقد وصل الغرب األقصى أئمة منهم ال تعرف أقواهلم كاإلمام إدريس بن عبداهللا وذريته 

  ووصل أوالد حممد بن عبداهللا النفس الزكية بعد قتله إىل اهلند إىل أرض كابل فليتق اهللا عبد 



جد دعوى إمجاعهم عن القول به والتضليل ملن خالفه والتفسيق ملن أنكره فقد ولع اجلهال من أتباع أئمة املذاهب و
والتضليل ملن خالفه والتفسيق ملن أنكره فقد ولع اجلهال من أتباع أئمة املذاهب بدعوى إمجاع األئمة ودعوى 

ناه فيما سلف من إحالة معرفة إمجاع األمة بل إحالة إمجاع اآلل من غري تقدير وال هدى وال كتاب منري كما قرر
وقوعه وكذب ناقله ومدعيه نقوله هنا أيضا فإن قلت فإذا مل تقم اآليات واألحاديث أدلة على إمجاعهم وأنه حجة 
ومعلوم أن أقوال أفرادهم غري حجة وقد ثبت يف األحاديث األمر باتباعهم وأهنم قرناء القرآن ال يفارقونه فماذا 

كون فائدة تلك األدلة قلت قد بسطنا اجلواب عن هذا يف حاشيتنا على كتاب تيسري الوصول املسماة بالتحبري ت
  على التيسري مبا فيه الشفا حبمد اهللا فلينظره من أراده 

كذا دليل ثالث ... فجائز إحداث ما مل يرفع ... قوالن يف عصر من األعصار ... وإن أتى ألمة املختار ... مسألة 
  ... كذلك التعليل والتأويال ... ورابع 

هذا إملام مبسائل تتصل ببحث اإلمجاع األوىل أنه إذا اختلف أهل عصر على قولني فهل جيوز إحداث قول ثالث ففي 
  املسألة لعلماء األصول إطالقان وتفصيل وذكر القولني ترجيح منا ملا ترجح منا كما يف ذلك القيل 

إليها قولنا كذا دليل ثالث أي كذا جائز إحداث دليل ثالث ورابع وذلك أنه إذا استدل  املسألة الثانية اليت أشار
أهل العصر على مسألة بدليلني مثال فإنه قد قيل ال جيوز إحداث غري ما استدلوا به ألنه خروج عن سبيلهم وهذا 

خمالفة الدليل وقيل بل جيوز  قول ضعيف ألن املطلوب من األدلة أحكامها ال أعياهنا واملمنوع خمالفة احلكم ال
إحداث ذلك وهذا الذي أفاده النظم بقوله دليل ثالث فإن اإلشارة بقوله كذا إىل جواز ال إىل التفصيل السابق يف 

البيت األول إذ ال يتصور جريانه فيما حنن فيه والتقييد بقولنا ثالث تبع لألصل وأصله املعيار وكأهنما أرادا مثال فإن 
من غري شرطية تقدمي دليلني فلو اتفق أهل العصر على دليل جاء اخلالف يف إحداث دليل غريه اخلالف واقع 

والدليل ملا اخترناه من اجلواز أن إحداث دليل غري دليلهم ال خمالفة فيه ملا أمجعوا عليه وال رفع ملا أحدثوه مث إن 
  املطلوب من األدلة أحكامها كما عرفت وحكي عن 

كان الدليل الذي أحدث االستدالل به من تأخر نص مل يعرفه األولون ال إذا مل يكن كذلك فيجوز ابن حزم املنع إذا 
وكأنه ناظر إىل مسألة هل جيوز عدم علم األمة بدليل راجح عملوا مبا اقتضاه فقيل ال جيوز ألن الراجح سبيل 

هم وجوابه إنا ال نسلم أنه يتعني إطالعهم املؤمنني فيلزم من عملهم بغري سلوكهم غري سبيل املؤمنني وهو ال جيوز علي
على الدليل الراجح فلم يكن يف عدم اطالعهم عليه خمالفتهم سبيل املؤمنني ألن الذي توعد على خمالفته سبيلهم هو 

ما اتفقوا عليه وسلكوه والدليل الراجح الذي جهلوه مل يتحقق كونه سبيال للمؤمنني قد سلكوه نعم من شأنه أن 
  هلم وفرق بني صالحيته بأن يكون سبيال هلم وبني كونه قد ثبت وحتقق أنه سبيلهم  يكون سبيال

املسألة الثالثة إذا اختلفوا يف تعليل حكم بعلة فهل جيوز ملن بعدهم إحداث علة أخرى لذلك احلكم املختار جواز 
يقضي باملنع من إحداث غريها  ذلك أيضا إذ ال خمالفة ملن سبق تقضي ببطالن تعليلهم واقتصار األولني على علة ال

ومن قال ال جيوز علل ذلك ببيت العنكبوت كما عرف يف موضعه وملا كان اإلمجاع ينقسم إىل قويل وفعلي وسكويت 
مساع ما ... فأسلك إىل العلم به سبيال ... فال بد من طريق توصل إىل معرفة وقوعه أشار النظم إىل األولني فقال 

  نقل عن كل على ما عاينه وال... قالوه واملعاينه 



قولنا مساع بدل من سبيال وهذه هي الطريق األوىل أعين مساع قول كل جمتهد وهي أعالها وأعزها وجودا والثانية 
املعاينة وهي أن يعاين أهل اإلمجاع يفعلون فعال من األمور الشرعية أو يتركونه ويعرف بقرائن املقال مرادهم فإنه 

  اإلمجاع الفعلي يكون إمجاعا وهواملسمى ب
  ... أو بعضهم مع الرضا ممن سكت ... وإىل الثالث مبا أفاده قوله 

قوله أو بعضهم عطف على قوله كل أي أو ينقل عن بعضهم وهذا هو اإلمجاع املعروف بالسكويت وهو أن ينقل عن 
جتهاد مبا قاله من احلكم بعض أهل اإلمجاع قوال أو فعال أو تركا يقوله ذلك اجملتهد مع رضاء الباقني من أهل اال

وما ... بفقد إنكار مع اشتهار ... واعرفه منهم بامور قد أتت ... ورضاهم يعرف بأحد أمور ثالثة أشار إليها قوله 
  ... فرد وهذا عند مثبتيه ... وكونه مما احملق فيه ... هلم عذر من اإلنكار 

نكار أي عدم إنكارهم مقالة ذلك البعض ولكن ال يكفي األول من الثالثة اليت يعرف هبا رضى أهل اإلمجاع فقد اإل
يف ذلك فقد اإلنكار إال بشرط اشتهار املسألة وانتشارها كما قيدناه به إذ لو مل تشتهر مل يدل السكوت على الرضا 

  جلواز أهنم ما عرفوها 
مما يبيح السكوت عن اإلنكار الثاين أنه يشتهر وال يكون هلم عذر من اإلنكار كخوفهم من الفرقة والفتنة وغريمها 

  وهو التأدية إىل أنكر منه أو عدم قبوله 
الثالثة أن تكون املسألة من املسائل القطعية كما أشار إليه قوله مما احملق فيه فرد إذ املخطىء فيه آمث فلو مل يكن 

  السكوت عن رضى ألنكروه لوجوبه ولو مل ينكروه مع ذلك لكانوا قد أمجعوا على ضالله 

م معصومون عنها فما سكتوا إال ملوافقتهم له فيما قاله فكان إمجاعا وهذا يف املسائل القطعية ال االجتهادية إذ وه
القائلون بأن احلق فيها مع واحد يقولون إن خمالفه خمطىء لكنه مأجور فال ينكر عليه والقائلون بالتصويب اختلفوا 

يكون قبل انتشار املذاهب إذ بعد تقررها قد جرت العادة بعدم النكري يف كونه إمجاعا مث إهنم قيدوا أصل املسألة بأن 
على من خالفها وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة هل يكون إمجاعا أوال فقال مجاعة إنه ليس بإمجاع وال حجة وهو 

ارتضاه الغزايل وبه قال خمتار اإلمام حيىي وقال إنه الذي عليه أئمة الزيدية وأكثر املعتزلة ومال إليه أهل الظاهر و
الباقالين وادعى أنه آخر القولني للشافعي إذ قال الشافعي ال ينسب إىل ساكت قوله ونسب إىل إمام احلرمني وإليه 
يشري قول الناظم وهذا عند مثبتيه فإنه مشعر بأنه ال يقول به وهو هكذا عندنا غري إمجاع وال حجة وذلك لكثرة 

لتروي يف املسألة وعدم تقرر النظر أو يرى أنه لو انكر ملا التفت عليه وأن من ال يرى احتمال السكوت من التقية وا
النكري يف املسائل اخلالفية إن كانت منها وغري ذلك مما ال يبقى الحتمال رضاهم معه جمال وقد أوضحنا ذلك يف 

  ذي يسمونه رسالة تطهري االعتقاد إيضاحا ال يبقى معه شك عند النقاد وبينا أن اإلمجاع ال

  سكوتيا ال يدخل يف مداخل األدلة وال حيوم حول محى من أمحتها عند اجللة 
وذهب األكثر من احلنفية إىل أنه إمجاع قالوا ألنه لو شرط السماع عن كل جمتهد لتعذر وقوعه خالف ما قد تقرر 

وذهب مجاعة من علماء  أي من علم تعذر وقوعه قلت وفيه ما عرفته من عدم هنوض الدليل على وقوعه وثبوته
العترة إىل أنه حجة ظنية ال إمجاع واختارة الرازي واآلمدي وابن احلاجب قالوا ألن السكوت مع انتشار الفتيا 

انتشارا يبعد معه أن خيفي على اجملتهد من أهل العصر ومل يقع من أحد خمالفة ظاهرة يف املوافقة قالوا تلك 
أقل مراتبه أن يكون كالقياس وظواهر اآلحاد وال يتم هذا إذ اآلحاد والقياس االحتماالت ال تدفع الظهور قالوا و

قد قام الدليل على التعبد هبما خبالف اإلمجاع السكويت وقد ذكرنا هذا الذي يسمونه سكوتيا وصرحنا به يف قولنا 



  ... فإنه القويل فيما أصلوا ... يدعى سكوتيا فأما األول ... 
إلمجاع قوليا كان أو سكوتيا مساع ما قالوه من اتفاقهم على احلكم وهذا طريق قويل قد عرفت أن طرق معرفة ا

مستند إىل مساع أقواهلم إن كان اإلمجاع قوليا أو املعاينة ملا يفعله أهل اإلمجاع إن كان فعليا أو معاينة تركهم إن كان 
باقني من اجملتهدين مبا قاله أو فعله أو تركه تركا وأما السكويت فطريقة النقل عن البعض أو فعله أو تركه مع رضى ال

ومعرفة رضاه ملا عرفته آنفا والنقل طريق لغري السكويت والسكويت إمنا الفرق أنه يف غري السكويت يؤخذ عن قوهلم 
  ... ولو أتى من طرق قطعية ... وهو من األدلة الظنية ... اجلميع وفيه عن قول بعضهم وقوله 

بعد تقرير ثبوته دليال يكون من األدلة الظنية ولو كانت طرق وصوله إلينا قطعية تكون  الضمري للسكويت أي أنه
  وذلك يف ! تواترية واعلم أن النظم وقع فيه ما وقع يف أصله من اشتراط أن يكون مما احلق فيه مع واحد 

أشرنا بقولنا عند مثبتيه فإنه إشارة  املسائل القطعية مث قال ها هنا إنه من األدلة الظنية إال أنه ملا تدافع كالم األصل
إىل أن من الناس من ينفيه ونفيه إمنا يكون يف املسائل االجتهادية والقطعية فإنه اتفاق كما عرفت فقولنا وهو من 

األدلة الظنية أي السكويت الذي فيه اخلالف إثباتا ونفيا وليس إال ما يف املسائل االجتهادية واحلاصل أن السكويت 
له ! شرائطه يكون إمجاعا يف املسائل القطعية بال خالف وأما يف االجتهادية فهو دليل ظين عند املثبتني  مع حصول

ولك أن تقول إن احلكم يكون من األدلة الظنية ال ينايف كون الكالم أي كالم األصل فيه بالنظر إىل املسائل القطعية 
لذاته ويف هذا دفع ملا يقال كيف يصح إثبات املسائل فإن استفادة القطع من أمور خارجة وهي وقوعه فيها ال 

على ... وأمجعت أصحابه من بعده ... القطعية يف السكوت وهو ظين فإنه إذا وقع فيها كان قطعيا بقرائن املقام 
  ... عن قاطع يف مثله قد دال ... ومثلهم ال جيمعون إال ... خطا من مال بعد عقده 

عية السابقة على حجية اإلمجاع وهو كما يف النظم إن الصحابة قد أمجعوا على القطع هذا دليل ثان بعد األدلة السم
بتخطئة املخالف والعادة قاضية بأهنم ال جيمعون إال على دليل قاطع وذلك ملا هلم من الصفات احلميدة وتزكية 

مبثل كنتم خري أمة أخرجت للناس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هلم بأهنم خري القرون وثناء اهللا عليهم يف القرآن 
و حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم اآلية فلذا قال ومثلهم أي من كان بتلك الصفات 
وليس إال هم وبه يعرف أنه ال يرد إمجاع اليهود على عدم نسخ شريعة موسى وإمجاع النصارى على قتل عيسى 

اهلم وباطن أمرهم وما هم عليه من التحريف والتبديل والكذب وغريها من الصفات وذلك أنه قد أبان اهللا حقيقة ح
القاضية ببطالن إمجاعهم وباجلملة فإمنا يرد نقضا إذا وجد فيه ما ذكرنا من القيود وانتفاؤه ظاهر وقوله يف مثله أي 

  مثل احلكم خبطأ من خالف اإلمجاع بعد انعقاده من 

ع النقص بإمجاع الفالسفة على قدم العامل فإنه عن نظر عقلي باطل ال عن دليل شرعي األمور الشرعية إشارة إىل دف
وإمنا قلنا يف النظم أصحابه ومل نقل أمته كما وقع يف بعض كتب األصول ألنه أورد عليه أن من األمة من أنكر 

كما قدمناه وقد أورد على  ثبوت اإلمجاع كالنظام واخلوارج ودفعه أن االعتداد خبالفهم ال يسمع فإهنم من األمة
هذا الدليل بأن ال نسلم ثبوت إمجاع الصحابة إال على ختطيط خمالف الضرورة كاخلارج عن ملة اإلسالم والنزاع يف 
غري ذلك سلمنا ثبوته لكن ال بد من تواتره نقال حىت يتم االستدالل فيه على إثبات أصل من أصول الشريعة وحنن 

ق اآلحاد فضال عن التواتر وقد أورد على هذا الدليل إيرادات كثرية تشتمل عليها نطالبكم بإثباته عنهم بطري
  املطوالت ولذا صرح يف شرح الغاية بضعف األدلة العقلية قال وهذا أشفها عندهم 

تنبيه إذا عرفت مجيع ما سقناه علمت أنه ال يتم هنوض األدلة على حجية اإلمجاع ولو فرض أهنا دلت عليه ملا قامت 



ى وقوعه ولو قامت عليه ملا قامت على نقله تواترا فال يشتغل الناظر لدينه بالبحث عنه وعن األدلة عليه وما قيل عل
  ... فإهنم يرونه ظنيا ... وإن أتى القويل آحاديا ... فيها وقد أشار قولنا 

د إال الظن كما عرفت إال إذا إىل طريق نقل اإلمجاع القويل وأهنا إما أن تكون آحادية وقد عرفت أن اآلحادي ال يفي
حفته قرائن كما أشرنا إليه سابقا والظين حجة ظنية وهذا مما ال خالف فيه وإما أن يكون نقله بالتواتر فقد أشار إليه 

  ... فحجة قاطعة بال مرا ... وإن يكن طريقه التواترا ... قولنا 
حقيقته فإنه يكون اإلمجاع حينئذ حجة قطعية بال  أي فإما أن يكون طريق نقل اإلمجاع القويل التواتر الذي عرفت

  شك وأشار إىل حكم خمالف القطعي وإىل أدلة حجية اإلمجاع بقوله 

من األحاديث فسائل من ... أئمة اآلثار عن خري الورى ... من قوله ويتبع وما روى ... بفسق من خالفه ملا أتى 
  ... ترى 

القطعي وهو املنقول تواترا بأنه مبخالفته إياه يكون فاسقا والفاسق  فصدر البيت يشري إىل حكم من خالف اإلمجاع
من له منزلة بني املنزلتني عند املعتزلة أي منزلة اإلميان ومنزلة الكفر وحكمه يف الدين معروف ال تقبل له رواية وال 

دا فيها خملدا واملسألة شهادة وال يصلى خلفه وغري ذلك ويف اآلخرة إن مات وهو غري تائب أنه من أهل النار خال
مقررة يف علم الكالم واعلم أن كون اإلمجاع حجة قطعية إن روي تواترا مسألة خالف وتفصيل فإن كان مما علم 
ضرورة كالصلوات اخلمس مثال وإن كان وجوهبا علم من ضرورة الدين ال من باب اإلمجاع خبصوصه فمخالف 

ا وقع به التمثيل الستيفاء ما قيل وإن مل يكن مما علم من الدين هذا ال خالف يف كفره وليس من حمل النزاع وإمن
ضرورة فقيل يكفر خمالفه ونسب إىل احلنفية وقال اجلمهور ال يكفر لكنه يفسق قالوا ألنه تعاىل توعده باإلصالء يف 

  النار وأقل أحواله أن يكون فاسقا 
يف حمله فإن فسرت مبا توعد عليه بالنار مث االستدالل  قلت واملسألة عائدة إىل حتقيق معىن الكبرية واخلالف مبسوط

باآلية ال يتم على التفسيق إال بتقرير كون اآلية قطعية الداللة على اإلمجاع وقد أورد عليه املهدي يف شرح املعيار 
أشار إليه وغريه من اخلدش يف داللتها على ذلك مبا كاد خيرجها عن مرتبة الظن فضال عن القطع واملراد باآلية ما 

الناظم بقوله ويتبع فهو إشارة إىل قوله تعاىل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني 
نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا ووجه االستدالل هبا أنه تعاىل توعد على اتباع غري سبيل املؤمنني كما 

سلم فدل على حترمي خمالفتهم وهو املطلوب ولكن قد قدمنا يف أول حبث توعد مشاققة الرسول صلى اهللا عليه و 
  اإلمجاع حتقيق الكالم على اآلية وأهنا ال تنهض داللتها على حجة اإلمجاع وال على فسق من خيالفه 

 فتذكر وقد أشرنا إىل ما ورد من األحاديث الدالة على حجية اإلمجاع وهي أحاديث واسعة ساقها أئمة األصول إال
أهنا وإن تواترت فمدلوهلا ظين وكما كان لك فليس بقطعي واحلاصل أهنا ال تنهض األدلة من الكتاب والسنة على 

قطعية حجية اإلمجاع فال يفسر خمالفه على أنه على تقدير قطعيته فإنه ليس بني الفسق والقطع مالزمة بل الفسق 
  اإلمجاع فهذا يف األدلة السمعية وهنا انتهى حبث اإلمجاع  ملزوم لكن املعصية كبرية ومل يقم دليل على كرب خمالفة

  ... وهو دليل ثابت األساس ... فصل وهذا مبحث القياس ... وهذا حبث القياس قال الناظم 
هذا هو رابع األدلة الشرعية وعليه تدور أكثر املسائل الفرعية وهو يف اللغة مبعىن التقدير وأما يف االصطالح فهو ما 

  ... حبمل معلوم على معلوم ... وعرفوا معناه يف العلوم . ..أفاده 
  يف حكمه جبامع وينقسم 



ضمري عرفوا إىل أئمة األصول والالم يف العلوم للعهد أي علم األصول ألن السياق فيه وهو تعريف رمسي فاحلمل 
كم والباقي جامع تعلق كاجلنس للمحدود ما بعده فالفصل له وال بد للقياس من أربعة أركان أصل وفرع وعلة وح

حبمل وهي سببية وقد مشل ذلك النظم فقوله معلوم األول هو الفرع ومعلوم الثاين هو األصل ويف حكمه املراد به 
أحد األحكام اخلمسة وهو ثالث األركان وجبامع رابعها ويسمى هذا القياس القياس التمثيلي ومرادنا من املعلوم ما 

مل يقيد احلكم بالشرعي ليشمل العقلي واللغوي عند من أثبته ويذكر اجلامع خرج ما هو أعم من املعلوم واملظنون و
  كان ثبوت احلكم يف شيئني بالنص كالرب والشعري املشتركني يف حكم الربا فإن احلكم ثابت بالنص ال جبامع واعلم 

  أوال أن هذا هو رسم القياس التمثيلي ويطلق القياس على االستثنائي 

  هو القطعي املنطقي وحجيته قطعية خبالف التمثيلي واالقتراين و
وثانيا أن املراد باجلامع ما هو أعم من الصريح والضمين ويدخل قياس الداللة يف الرسم ومثاله إحلاق النبيذ باخلمر 

ضمنا جبامع الرائحة املشتدة فالعلة الباعثة على احلكم هي الشدة املطربة وهي غري مذكورة صرحيا إال أهنا مذكورة 
  إلشعار الرائحة مشتدة بالشدة املطربة 

وأما قياس العكس وهو إثبات نقيض حكم األصل يف الفرع الفتراقهما يف علة احلكم فإنه من باب املالزمة وإمنا 
يذكر القياس لبياهنا ومثلته احلنفية واهلادوية بقوهلم لو مل يكن الصوم شرطا يف صحة االعتكاف مل يصر شرطا له 

اسا على الصالة فإهنا مل تكن شرطا لصحة االعتكاف مل تصر شرطا له بالنذر فاألصل الصالة والفرع بالنذر قي
الصوم واحلكم يف األصل عدم وجوهبا بالنذر والعلة فيه كوهنا مل جتب بالنذر واحلكم يف الفرعي كون الصوم شرطا 

صح دخوله يف الرسم للقياس فيلزم أن حد يف صحة االعتكاف والعلة فيه وجوبه بالنذر فافترقا حكما وعلة فال ي
القياس غري جامع واجلواب أنه ليس من القياس بل من املالزمة وبيان أنه منها أن املثال املذكور راجع إىل قولنا لو مل 
يشترط الصوم يف صحة االعتكاف مل يكن واجبا بالنذر لكنه قد وجب بالنذر فيكون شرطا فهذا متثيل بني التالزم 

إدخاله يف احلد بأن ما مل يكن ! نت دعوى املالزمة حتتاج إىل دليل بينت بالقياس املستعمل عند الفقهاء املراد وملا كا
شرطا لشيء مل يكن شرطا له بالنذر كالصالة فإهنا ملا مل تكن شرطا لالعتكاف مل تكن شرطا بالنذر وخالصته أن 

اس الذي لبياهنا املراد إدخاله يف احلد فإن أراد املعترض قياس العكس يشتمل على األمرين على املالزمة وعلى القي
  خروج قياس املالزمة فنحن نسلم خروجه وال يضرنا وإن أراد خروج القياس الذي لبياهنا فال نسلم خروجه 

ويف الفصول فإن أريد مجعها القياس أي قياس الطرد وقياس العكس حبد واحد قيل حتصيل مثل حكم األصل أو 
ستة ... فرع الشتراكهما يف علة األصل أو الفتراقهما فيها وملا كانت للقياس أقسام أشار إليها قولنا نقيضه يف ال

  ... طرد وعكس فاتبع ما مثال ... إىل جلي وخفي وإىل ... أقسام على ما قد علم 
  للقياس أقسام كثرية اشتملت عليها مبسوطات الفن وقد ذكرناها هنا منها ما هو األهم 

جللي وهو ما يقطع فيه بنفي الفارق بني األصل وفرعه وذلك كإحلاق األمة بالعبد يف سراية العتق الثابت يف فاألول ا
العبد يف الصحيحني ويسمى أيضا قطعيا على أحد املعنيني يف تفسريه ويسمى قياسا يف معىن األصل بالنظر إىل إلغاء 

  الفارق أعم من أن يكون عن قطع أو ال 

و ما قابل األول وهو ما مل يقطع فيه بنفي الفارق كقياس النبيذ على اخلمر الحتمال أن يكون والثاين اخلفي وه
  خبصوصية احملل اعتبار يف العلة 



  والثالث قياس الطرد وهو ما كان يف املساواة بني األصل والفرع يف احلكم والعلة على جهة التحقيق 
ة الفرض والتقدير وهذا على ما قررناه من مشول اسم القياس والرابع قياس العكس وهو ما كانت العلة فيه على جه

  ... أمثاهلا من أي حرب ميلي ... وعلة داللة فاستملي ... لقياس العكس مث أشار إىل بقية األقسام الستة بقوله 
رام هذا التقسيم باعتبار اجلامع وهو العلة فاألوىل قياس العلة وهو ما صرح فيه بالنص حنو أن يقال النبيذ ح

  إلسكاره كاخلمر والثاين ما مل يصرح هبا فيه بل ذكر ما يدل عليها من الزمها أو أثرها أو حكمها فهو قياس الداللة 
مثال األول أن يقال النبيذ حرام للرائحة املشتدة كاخلمر إذ الرائحة املخصوصة دالة على الشدة املطربة ويرجع إىل 

على اإلسكار وباإلسكار على التحرمي الذي يوجبه اإلسكار فاكتفى بذكر االستدالل بالرائحة اليت توجب اإلسكار 
  الرائحة عن التصريح باإلسكار 

ومثال الثاين أن يقال القتل باملثقل إمث يوجب القصاص كالقتل باحملد فاإلمث هو أثر العلة اليت هي العمد العدوان وملا 
  كان األثر يدل على املؤثر اكتفي بذكره 

  أن يقال يف قطع األيدي باليد قطع يقتضي وجوب الدية  ومثال الثالث

على القاطعني فيجب كما جيب القصاص يف قتل اجلماعة بواحد فإن وجوب الدية ليس هو العلة املوجبة للقصاص 
بل حكم من أحكامها بل العلة املوجبة له القتل وهو يقتضي وجوب الدية أو القصاص فالقطع قد شاركه القتل 

األمرين يف أحدمها وهو وجوب الدية وإجياب الشارع ألحد األمرين بالقتل حلكمة الزجر وقد وجد  املوجب ألحد
يف القطع أحدمها وهو الدية فيوجد اآلخر وهو القصاص ألهنما متالزمان بالنظر إىل احتاد العلة واحلكمة من دون 

   نظر إىل عدم املالزمة باعتبار اخلطأ والعمد وعفو األولياء عن القصاص
وعند الفراغ من ذكر هذه األقسام أشرنا إىل اخلالف يف كون القياس من األدلة الشرعية أوال واجلمهور على أنه 

  ... فإنه قد خالف األجله ... ومن يقل ليس من األدله ... منها كما أشار إليه قوله 
ا هل هو واقع أم ال واعلم أن مسمى اختلف العلماء يف القياس هل جيوز التعبد به أم ال مث القائلون باألول اختلفو

القياس مخسة أنواع حتقيق املناط وتنقيح املناط وتعيني املناط وختريج املناط وإلغاء املناط ويف كل واحد وقع اخلالف 
يف كونه دليال متعبدا به أو ال ومعىن التعبد أنه يكلف اجملتهد بطلب املناط باحلكم الشرعي ليحكم يف حماله حبكمه 

ر على أنه غري ممتنع عقال وواقع شرعا وجيب العمل به وعن النظام والظاهرية أنه ميتنع شرعا التعبد به وذلك فاألكث
ألن الشريعة مبنية على اجلميع بني املختلفات كالتسمية يف الفدية بني قتل الصيد خطأ أو عمدا والتسوية بني الزىن 

ظهار يف إجياب الكفارة ومن التفريق بني املتماثالت كإجياب للمحصن والردة يف إجياب القتل والوطء يف الصوم وال
الغسل خبروج املين دون البول والغسل من بول اجلارية دون الصيب وقطع السارق دون الغاصب وإن عصب 
أضعاف نصاب السرقة وغري ذلك والقياس على خالف هذا فيستحيل التعبد به وأجيب عنه بأن القياس جبامع 

  اجتماعها يف صفة مشتركة واملختلفات جيوز 

تصلح أن تكون هي الداعي واملقتضي للحكم وتشريكها فيه مث إن من املتماثالت ما جيوز افتراقها لعدم صالحية 
اجلامع أو وجود معارض يف األصل أو يف الفرع يقضي بعدم التماثل بينهما وخالصته أن للقياس شروطا واعتبارات 

د فليس جمرد التماثل يف ظاهر األمر يوجب اجلمع وال جمرد االختالف يقضي ال بد من مالحظتها يف نظر اجملته
باالفتراق وقد استدل األكثر بأدلة من الكتاب والسنة كلها ظنية الدالالت على التعبد بالقياس وقد بسطت يف 

األدلة عندهم الكتب املطولة هي وردودها وهذه املسألة أصل من األصول ال يكفي فيها إال الدليل القاطع وأشف 



... وشاع فيهم عمال وذاعا ... وهذه قطعية اإلصابة ... كيف وقد أمجعت الصحابة ... هو ما أشار إليه قولنا 
  ... فكان إذ مل ينكروا إمجاعا 

فقوله فشارع فيهم اخل عطف تفسريي لقوله أمجعت وبيان له وقوله إذ مل ينكروا إشارة إىل أنه إمجاع سكويت وهو 
فأشرنا إىل دفع هذا بقولنا وهذه قطعية اإلصابة ومعناه أن مثل هذا األصل الذي يدور عليه أكثر  ظين الداللة

األحكام الشرعية تقضي العادة بأنه ال يكون إال عن وفاق منهم وإال ألنكروه هذا تقرير مرادهم أصل النظم وقد 
سعود وأجيب بأنه ثبت عن علي عليه السالم أورد عليه أنه يثبت ذم القياس عن اخللفاء األربعة وابن عباس وابن م

القياس مبحضر من الصحابة حني شاورهم عمر يف زيادة اجللد على األربعني فقال علي أنه إذا شرب هذى وإذا 
هذى افترى فأرى عليه حد الفرية قالوا هذا قاله مبحضر من الصحابة وعمل به عمر وأجيب بأن هذا ال يصح عن 

عناه غري واضح باملراد فإن اهلاذي غري مكلف وال حد يف قذفه إذا أريد باالفتراء القذف علي عليه السالم كيف وم
  وإال فهو أعم منه وقد أورد على هذا 

األثر املنسوب إىل علي عليه السالم بأن ليس كل من شرب اخلمر يسكر فشارب اجلرعة ال يسكر وهو حيد وليس 
فتري يلزمه احلد فقد يفتري اجملنون والنائم فال حيدان مث إن كل شارب يهذي وال من يهذي يفتري وال كل من ي

كان جيلد لفرية مل تصدر منه فهو ظلم بإمجاع األمة وال خالف بني اثنني يف أنه ال حيل ألحد أن يعاقب أحدا مبا مل 
ن احلد للفرية فأين حد يفعله جلواز أنه يفعله مث من املعلوم أن احلدود تدرأ بالشبهات فهنا يقام بال شبهة مث إنه إن كا

اخلمر وإن كان حد اخلمر فأين حد الفرية وال جيوز ثبوت حد بإقامة آخر مث إنه أيضا إذا سكر هذى وإذا سكر 
سرق وزىن وقتل وأفسد يف أموال الناس وأقر لغريه يف ماله أفتلزمونه هذه األحكام هذا مما ال تقولونه وإن قلتم به 

كم الذي ال يقوله عارف بأحكام الشريعة وهبذا يعلم أنه كذب افتراء موضوع يف شيء دون شىيء فهذا هو التح
على علي كرم اهللا وجهه ويدل أنه غري صحيح أنه صح حده للوليد بن عقبة أربعني يف خالفة عثمان وأمر علي عليه 

له قط فقد نزهه اهللا عن السالم عبداهللا بن جعفر جبلده وهو يعد إىل األربعني فهذا يؤكد كذب هذا املروي وأنه مل يق
مثل هذا وال تغتر بتطابق كتب األصول وغريها على نسبته إىل علي رضي اهللا عنه فما كل منسوب إىل عامل يصح 

  عنه وإن قيل إنه صحيح فال بد من صحة معناه ومعرفة املراد 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأما واملتشابه ال يكون إال يف كالم اهللا الذي مل يتعبدنا مبعرفته قيل ويقع يف كالم رس

  كالم العلماء فال يقول به أحد 

  واألحباث واإليرادات على القائلني بالقياس والرادين عليهم كثرية وقد بسطت يف مطوالت الفن 
وأما عمر فإنه يف حد اخلمر إمنا عمل بقول عبدالرمحن بن عوف حيث قال له أخف احلدود مثانون فجعله مثانني كما 

الصحيحني إن قيل هذا أيضا قياس قلنا ليس بالقياس املصطلح فإنه ال جامع بني السكر والقذف وإمنا هو رأي يف 
حمض وباجلملة ادعاء اإلمجاع يف هذا غري صحيح وهلذا خالف مجاعة من االئمة واختاروا أن حد الشارب أربعون 

الواقع منهم جواز العمل به ال وجوبه الذي هو وكوهنم أمجعوا على القياس ال دليل عليه على أنه لو سلم فغاية 
املدعى قالوا بل أوجبوا األحكام الثابتة به على العباد ولو كان العمل به غري واجب ملا جاز هلم إلزام العباد بأحكام 

  بنيت عليه 
نص كما يأيت واعلم أن التحقيق أن القياس مل يقم الدليل على التعبد به إال فيما كانت علته منصوصة بأي طرق ال

حتقيقه وغريها من املسالك اآلتية ستعلم أنه مل يقم عليها دليل التعبد بالعمل به ويأيت إن شاء اهللا حتقيقه وقد بسطناه 



  يف رسالتنا املسماة االقتباس يف معرفة احلق من أنواع القياس 
مجيعها يف ... باجلاري يف األحكام  وليس... وملا اختلف يف جريان القياس يف األحكام كلها أو عدمه أشرنا بقولنا 

  ... فليس يف باب القياس يدخل ... فإن ما معناه منها جيهل ... نظر األعالم 
النفي يف قوله وليس باجلاري متوجه إىل القيد أعين لفظ مجيعها واملراد أن القياس ال يكون جاريا االستدالل به يف 

  إثبات كل حكم شرعي ألنه 

ام ما مل يدرك معناه الذي هو الداعي واملفضي للحكم بل قد يكون تعبديا والذي يف كتب قد تقرر أن من األحك
األصول مسألتان إحدامها هذه وهو أنه اختلف يف جريان القياس يف مجيع األحكام الشرعية واملختار نفيه ألنه ثبت 

تعذر ملا عرف من أن القياس فرع  يف األحكام ما ال يعقل معناه كفرض الدية على العاقلة وإجراء القياس يف مثله
  تعقل املعىن املعلل به احلكم يف األصل وهذا ذكره ابن احلاجب والعضد 

قلت وهذه املسألة قليلة اجلدوى عدمية الفائدة إذ قد علم أهنا إن تكاملت شرائط القياس وارتفعت موانعه كان 
  انعه دليال على أي مسألة وإال فليس بدليل لفوات شرائطه أو وجود مو

واملسألة الثانية أنه هل جيري القياس يف احلدود والكفارات فقال اجلمهور جيري فيهما وقالت احلنفية ال جيري فيهما 
واستدل اجلمهور بأن دليل التعبد بالقياس شامل هلما فإذا عقل املعىن وجب فيه احلكم بالقياس كما قيس القتل 

قطع السارق فالعلة واحلكم فيهما معلومان وأما ما ال يعلمان فيه فال  باملثقل على القتل باحملدد وقطع النباش على
جيري فيه القياس وكذلك اختلف يف جريانه يف األسباب أو ال والكالم فيه مستوىف يف املطوالت والناظم هنا ما 

فإنه ... يل كاف لدى األكثر ال القل... ثبوت حكم األصل بالدليل ... تعرض إال ملا يف األصل مث أشار بقوله 
  ... أو اتفاقا من يرى النزاعا ... يشترط اإلمجاعا 

إال أنه يكفي يف صحة القياس إثبات حكم األصل املقيس عليه بالدليل من نص أو إمجاع مث تثبت العلة مبسلك من 
  مسالكها اليت تأيت وهذا رأي 

أنه ال يكفي يف صحة القياس جمرد قيام الدليل اجلمهور املشار إليهم باألكثر وخالف بشر املريسي وهو املراد بالقليل 
على حكم األصل بل ال بد مع ذلك من االتفاق إما من األمة وهو قوله فإنه يشترط اإلمجاع أو بني اخلصمني 

املتنازعني وهذا الذي نسب إىل املريسي يؤخذ من عبارة مجع اجلوامع أنه رأي اجلمهور فإنه قال يف شروط حكم 
... متفقا عليه قيل بني األمة واألصح بني اخلصمني مث ملا كان للقياس أركان أشار إليها فقال  األصل وكون األصل

  ... أصل وفرع حكمه واجلامعه ... هذا وأركان القياس أربعه 
أركان الشيء أجزاؤه اليت تتألف منها ماهيته مثاله أن تقول النبيذ حرام ألنه مسكر كاخلمر فقد ركبت القياس هذا 

عة أركان أعين املقيس عليه وهو اخلمر وفرع وهو النبيذ وحكم وهو التحرمي وجامع أي علة مجعت بني من أرب
األصل والفرع يف احلكم وهو اإلسكار وحقيقتها يف عرف أهل األصول ما ثبت احلكم الشرعي ألجله باعثا أو 

ه يتوقف على معرفة القياس وركن كاشفا كما يأيت وأما حكم الفرع وهو حترمي النبيذ فال يعد من األركان ألن
الشيء ال يتوقف عليه وإمنا هو مثرة القياس ولكل واحد من أركان القياس من األربعة األركان شرط فبدأ بشروط 

  ... أن ال يكون النسخ فيه حال ... فشرط حكم ما يعمد أصال ... األصل فقال 
  رطيته جعل هذا الشرط يف أصل النظم شرطا لألصل ولكنه ملا كانت ش



إمنا هي باعبتار احلكم فإنه الذي يرد عليه النسخ زدنا لفظ احلكم إعالما بأنه املراد بالنسخ ولذلك جتد كثريا من 
األصوليني يقتصرون على شروط احلكم وال جيعلون لألصل شرطا وإمنا شرط أن ال يدخل النسخ حكم األصل ملا 

األصل فإذا كان قد نسخ فال حكم فال إحلاق وهذا تتابع على عرفت من املراد من القياس إحلاق حكم الفرع حبكم 
ذكره األصوليني ولكن ال حاجة إليه إذا ما نسخ حكمه فقد رفع التعبد به وطوي بساط اإلحلاق عليه والشرط 

  ... كشفعة اجلار على ما يف السنن ... وال يكون خارجا عن السنن ... الثاين قوله 
ملة والثانية بالضم مجع سنة واملراد ما جاء يف السنة من إثبات الشفعة للجار ومعىن السنن األول بفتح السني امله

عدم خروجه عن سنن القياس أن يعقل املعىن أي العلة يف احلكم ويوجد يف حمل آخر ميكن تعديته إليه وذلك ألن 
  القياس فرع تعقل العلة كما تقدم فال يصح القياس واخلارج عنه نوعان 

ن مما خفي معناه املقتضي للحكم وذلك كالشفعة والقسامة ألهنما معدوالن عن سنن القياس الشرعي األول أن يكو
  فإن القسامة جتب على 

من ال يدعي عليه ويل الدم القتل وجيب فيها حتليف من مل يثبت احلق عليه والقياس أن ال جتب إال على من ادعى 
خذ مال الغري من غري رضاه بال عقد وهذا النوع هو الذي أشار عليه وكذلك الشفعة مطلقا خمالفة للقياس ألهنا أ

  إليه الناظم 
والثاين أن يكون معناه ظاهرا لكن منع من إحلاق نص الشارع باخلصوصية كإجزاء أيب بردة يف التضحية باجلذع من 

  نظم لعدم ذكره يف أصله املعز وقصره عليه بقوله صلى اهللا عليه و سلم وال جتزىء غريك وهذا الثاين مل يشر إليه ال
  قال هبذا جلة األكياس ... وال يكون احلكم بالقياس ... الشرط الثالث قوله 

أي من شروط صحةالقياس أن ال يكون حكم األصل ثابتا بالقياس فإنه ال جيوز القياس عليه على املختار واستدلوا 
التفاح على السفرجل يف الربويات مع قياسه  لذلك بأن العلة يف القياس إما أن تتحد أو ختتلف إن احتدت كقياس

على الرب كان تطويال للمسافة بال فائدة لالستغناء بقياس التفاح على الرب وإن اختلفت العلة لزم فساد القياس لعدم 
االحتاد يف العلة بني القياسني ومثلوه بأن يقال اجلذام عيب يفسخ به البيع كما يفسخ به النكاح قياسا على الرتق 

يقول الغري ال نسلم أن الرتق يفسخ به النكاح فيثبته املستدل بالقياس على اجلب جبامع فوات االستمتاع فيقول ف
هذا القياس فاسدا الختالف اجلامع بني األصل والفرع الذي قصد إثبات احلكم به إذ العلة يف اجلذام كونه عيبا 

ل القياس هكذا قاله اجلمهور وال خيفى أن ما ذكره يف ينفسخ به البيع والعلة يف الرتق هي فوات االستمتاع فبط
األول من املثالني مناقشة لفظية ال تقتضي بطالن القياس املذكور وما ذكره يف الثاين دل على انه بطل القياس لعدم 

  االحتاد يف العلة ال ألنه قياس على مقيس فهذه شرط األصل الذي جعلها صاحب أصل النظم شروطا لألصل 
يف ... واشترطوا يف فرعه املوافقه ... روط الفرع فثالثة األول منها موافقته يف أمور ثالثة أشار إليها بقوله وأما ش

  ... لألصل يف التغليظ والتخفيف ... احلكم والعلة واملطابقه 
واة هذا هو الشرط األول للفرع وهو وجودي والشرطان اآلخران عدميان وإمنا جعلوا هذا شرطا واحدا ألنه مسا

الفرع ألصله وذلك يف ثالثة أمور األول يف احلكم بأن يتحدا يف احلكم املستفاد من العلة وهذا يف احلقيقة مأخوذ يف 
  ماهية القياس كما عرفت يف رمسه 



والثاين مساواته يف العلة وذلك بأن يوجد يف الفرع علة أصله كالكيل يف الربويات عند معتربه فتقاس النورة عليها 
  لتها فيها خبالف ما لو قيل العلة هي الطعم فإهنا ال توجد يف النورة فال يصح القياس لوجود ع

والثالث املوافقة يف التغليظ والتخفيف فال يصح قياس التيمم على الوضوء يف التثليث ألن التخفيف ينايف التغليظ 
لوجود اجلامع أوىل من الفرق  فيكون ذلك أمارة الفرق فال تتحقق املشاركة اليت تقتضي اإلحلاق وليس اجلمع

  لوجود الفارق وهذا الشرط اعتربه املهدي ومجاعة 
وذهب األكثر إىل عدم اشتراطه قالوا ألهنما وصف للحكم واحلكم إذا ثبت يف األصل على أحدمها من التغليظ 

ة يف التخفيف والتخفيف ثبت يف الفرع كذلك فإن ثبت املانع بنص كان بطالن القياس ألجله ال جملرد املخالف
  والتغليظ 

شرعية من ... ومل يكن يف حكمه املعروف ... الثاين من شروط الفرع الثالثة ومها شرطان عدميان أشار إليها قوله 
  ... وال أتى يف ذاك نص نقلي ... قبل حكم األصل 

يف شرعية وجوب هذا الشرط األول أن ال نقدم شرعية الفرع على حكم األصل ومثاله قياس الوضوء على التيمم 
  النية فإن وجوب النية يف التيمم 

ظاهر من نص قوله تعاىل فتيمموا وشرعية التيمم متأخرة عن شرعية الوضوء فال يقاس إجياب النية يف الوضوء على 
  التيمم 

ص والثاين منهما ما أفاده قوله وال أتى يف ذاك نص نقلي أي أنه يشترط يف القياس أن ال يأيت على حكم الفرع ن
نقلي أي دليل ظاهر دال على ثبوت حكم الفرع إذ يكون دليله النص ال القياس إال أنه جيوز االستدالل بالقياس 

  استظهارا وتقوية ومعاضدة 
  ... ال لغويا كان أو عقليا ... وأن يكون حكمه شرعيا ... وأما شروط احلكم فهو ما أشار إليه قوله 
وهو أن ال يكون احلكم عقليا وال لغويا وهذا شرطه يف هذا الفن إذ قد هذا شرط للحكم الذي ثبت بالقياس هنا 

جيري يف غريه القياس العقلي كما يف أصول الدين واملراد بكونه شرعيا أي من األحكام اخلسمة فإنه ال يهتدي إليها 
لغويا حنو أن يقال يف العقل إال باألدلة الشرعية واملراد بنفي اللغوي نفي أن يكون الثابت بالقياس الشرعي حكما 

اللواط وطء وجب فيه احلد فيسمى فاعله زانيا كواطىء املرأة فهذا ال يصح ألن األمساء ال تثبت إال بالوضع 
اللغوي ال بالقياس الشرعي وبنفي كونه عقليا أنه ال يثبت بالقياس الشرعي حكم عقلي حنو أن يقال يف نقل العني 

  املغصوبة استيالء 

كونه ظلما كالغاصب األول فهذا ال يصح ألن الظلم إمنا يصح إذا حصل وجهه وهو كونه  حرمه الشرع فيجب
  ضررا عاريا عن نفع ودفع واستحقاق 

  ... شرائط قد مجعت يف ستة ... وقد أتى عندهم للعلة ... وأما شروط العلة فقد أفادها قوله 
  احلكم وهلا ستة شروط العلة هي الوصف الذي علق عليه احلكم الشرعي ويسمى الباعث على 

  ... ال تصدم النص وال إمجاعا ... األول قوله 
بأن يكون ما أثبتته يف الفرع خمالفا هلما مثال األول قول احلنفي املرأة مالكة بضعها فيصح نكاحها بغري إذن وليها 

ذن وليها فنكاحها باطل قياسا على بيع سلعتها فإنه قياس صادم قوله صلى اهللا عليه و سلم أميا امراة نكحت بغري إ
أخرجه أبو داود وغريه ومثال الثاين قياس صالة املسافر على صومه يف عدم الوجوب جبامع السفر فإنه خمالف 



  لإلمجاع على وجوب أدائها 
  ... وال يكون جزؤها مضاعا ... الشرط الثاين من الستة قوله 

  ... من غري تأثري له يف احلكم ... ان ملعىن إضاعته أي ملغى عن االعتبار كما بينه قوله من غري تأثري فإنه بي
ومعناه أن العلة إذا كانت متعددة األوصاف عند من قال به فشرطها أن ال يكون يف أوصافها ما ال تثري له يف احلكم 

لنب حبيث لو قدر عدم ذلك الوصف مل يعدم احلكم فيه مثاله أن نقول يف حترمي التفاضل يف النورة مثال مثلي ليس ب
  املصراة فيضمن مبثله فقوله ليس بلنب املصراة وصف 

ملغى غري معترب ال يصح أن يكون باعثا على احلكم وال أمارة فال فائدة فيه حينئذ وليس ذلك بدافع للنقض كما 
  يأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل حىت يقال هو الفائدة 

  ... إلسم وال يكون الوصف نفس ا... الثالث من شروطها أفاده قولنا 
ويعين به اجلامد املشتق مثال اجلامد التعليل يف حرمة اخلمر بكونه مخرا وتعليل حترمي الربا يف الرب بكونه برا فإنه ال 

  تأثري له يف احلكم بل هو وصف طردي غري معترب وإىل هذا أشرنا بقولنا فإنه ليس له تأثري 
ك وقال الرازي قد وقع االتفاق على عدم اجلواز أيضا قال فإنا قال املهدي يف شرح املعيار إنه ال يعلم خالفا يف ذل

نعلم بالضرورة أنه ال أثر يف حترمي اخلمر لتسميته مخرا قلنا دعوى االتفاق غري صحيحة فإنه قد حكى يف مجع اجلوامع 
امسا كقولنا اخلالف ونسبه إىل أيب اسحاق الشريازي فإنه قال جيوز أن يكون وصف العلة صفة كالطعم يف الرب أو 

تراب وما قال الن كل معىن جاز أن يعلق احلكم عليه من جهة النص جاز أن يستنبط من النص ويعلق احلكم عليه 
  كالصفات قال الزركشي والصحيح هو اجلواز 

قال وقد استعمله الشافعي يف بول ما يؤكل حلمه قال ألنه بول شابه بول اآلدمي وينسب إىل أمحد بن حنبل القول 
ذا وإمنا قيدنا باجلامد الن املشتق كالسارق والزاين جائز التعليل به اتفاقا إال أنه قال الزركشي يف شرح اجلمع به ه

  إنه منع بعضهم التعليل باالسم مطلقا نقله سليم الرازي يف التقريب 
  ... والطرد شرط قاله الكثري ... والشرط الرابع أشار إليه قولنا 

ا كلما وجدت العلة وجد احلكم وعدمه هو ختلف احلكم عنها يف بعض الصور وهو املسمى الطرد للعلة مرادنا به أهن
بالنقض وال خيفى أن هذا يف األصل هو اخلامس ألنه جعل عدم خمالفة العلة احلكم تغليظا وختفيفا شرطا وحنن اكتفينا 

ة يشترط فيها ذلك وإمنا قلنا يف النظم مبا مضى يف شروط الفرع أن ال خيالط أصله تغليطا وختفيفا فإنه يعلم أن العل
  يف شروط العلة ستة باعتبار كالم األصل ولذا قلنا عندهم أي ال عندنا 

واعلم أن العلة إما أن تثبت بنص قطعي أو ظين أو استنباط فالتخلف إما أن يكون ملانع أو عدم شرط أو ال وقد 
األول ما أشرنا إليه من اشتراط ذلك مطلقا إال ملانع أو  اختلف العلماء يف اشتراط االطراد لصحة العلة على أقوال

عدم شرط فيجوز ذلك ألن احلكم الشرعي ال بد له من باعث عليه وقد جزم صاحب اآليات البينات بان ختلفها ال 
  مانع وال عدم شرط حمال 

فيكون عدم املانع واستدل مشترط االطراد مطلقا أن احلكم ال يتخلف عن علته إال ملانع أو عدم شرط قالوا 
ووجود الشرط من أجزاء العلة فوجود بعض أجزائها حينئذ يف حمل احلكم بدون احلكم دليل على أن ذلك البعض 
ليس هو العلة مبجرده وإال لوجد احلكم يف ذلك احملل مثاله لو ورد أن علة حترمي بيع احلديد باحلديد متفاضال هو 



اص متفاضال مع وجود الوزن فيه تبني لنا أن العلة يف منع بيع احلديد الوزن مث علمنا إباحة بيع الرصاص بالرص
باحلديد كونه موزونا مع كونه ليس بأبيض أو مع أنه أسود فانتفاء املانعية وهو البياض أو وجود الشرط وهو 

ترطي السواد قد صار جزءا من أجزاء العلة فبطل حينئذ أن تكون العلة هي الوزن على انفراده فهذا دليل مش
االطراد مطلقا وللمخالفني أقوال مسطورة يف مطوالت الفن وإليه أشري مبفهوم قولنا قاله الكثري أي ونازع فيه 

والعكس عند البعض مث قد ... القليل فقالوا ال يشترط االطراد وإىل الشرط اخلامس من شروط العلة أشار قولنا 
  ... نفيا ويف األغلب جاء مثبتا ... أتى 

عكس هو الشرط اخلامس ومعناه انتفاء احلكم عند انتفاء العلة وهذا الشرط مبين على عدم جواز تعليل فقوله وال
احلكم بعلتني فيكون عدم انعكاس العلة قدحا ال يصح معه عليتها ألنه ال يصح ثبوت احلكم بدون العلة واملراد 

  ء املدلول جلواز أن يثبت بدليل آخر انتفاء العلم او الظن باحلكم ألنه ال يلزم من انتفاء الدليل انتفا

وكون احلكم جيوز تعليله بعلتني مسألة خالف بني أئمة األصول فمن قال جبوازه قال ال يشترط انعكاس العلة كما 
أشري إليه بقوله يف النظم عند البعض واملختار تعدد العلل املستقلة بإثبات احلكم مبعىن أهنا إذا وجدت منفردة ثبت 

مثاله وجوب القتل فإنه حكم ثابت بعلة القصاص وبعلة الردة وبعلة ترك الصالة وبعلة الزىن من احملصن هبا احلكم و
فكل واحدة علة مستقلة يثبت هبا احلكم وقال املانع إن املثال متردد احلكم ال العلة قال فالقتل بالقصاص غريه 

القتل بالردة ولو كان متحدا النتفاء القتل من حيث  بالردة مستدال بأنه ينتفي القتل بالقصاص عند العفو مثال ويبقى
هو وأجيب بأن تعدد اإلضافة ال يوجب االختالف الذايت وإال لزم تعدد الواحد بالشخص باعتبار االضافات 

كاألبوة والبنوة واألخوة وأما ارتفاع بعضها دون بعض كما يف الصورة املذكورة فال يضرنا ألنه ملقتض أوجب ذلك 
منه ثبوت تعدد احلكم يف كل ما وقع فيه النزاع أال ترى أن الغسل إذا وجب باحليض والوطء كفى غسل وال يلزم 

  واحد ولو تعدد لتعدد العلل ما كفى ذلك وهذا شرح صدر البيت 
وأما عجزه فإنه ملا مل يكن من شروط العلة بل حبث آخر أتى بثم إشارة إىل أنه حكم آخر مترتب على ما قبله وهو 

ن أحكام العلة وقدم النفي لكونه األصل فإن الوجوب طار على العدم واملصدر مبعىن اسم املفعول أي منفيا حكم م
كما يدل له املقابلة بقوله مثبتا مث إن التعليل باملثبت واألغلب كما دلت له العبارة وعليه وقع االتفاق ويف التعليل 

جوازه ووقوعه قال تعاىل لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد بالعدم خالف فاحلنفية ال جيوزون التعليل به واحلق 
الرسل و لكي ال يكون دولة بني األغنياء و لكي ال تأسوا على ما فاتكم قالوا النفي مبعىن اإلثبات وهو الكف وهو 

سلب ما دخلت أمر حمقق وجودي قلنا عاد اخلالف لفظيا على أن املعلوم لغة أنه ال يفهم من قوله لعبده مل ميتثل إال 
عليه آلة النفي ال ألنه قعد أو كف نفسه فدعوى ما ذكرمت افتراء على اللغة إذ آلة النفي الداخلة على الفعل إمنا 

  تفيد سلبه مث ال خيفى أن الصور أربع 

  األوىل أن يكون الوصف ثبوتيا واحلكم كذلك كتعليل حترمي اخلمر بكونه مسكرا 
  عليل عدم نفاذ بيع الصيب واجملنون بعدم العقل الثانية أن يكونا عدميني معا كت

  الثالثة أن يكون الوصف وجوديا واحلكم الثابت عنه عدمي كتعليل عدم نفاذ التصرف من املسرف باإلسراف 
والرابعة عكسها وذلك كتعليل جواز ضرب الزوجة بعدم االمتثال مث أشار إىل بعض أحكام الوصف وهو العلة 

  ... ردا كما أتى مركبا ومف... اجلامعة بقوله 
أي وأتى الوصف مفردا كاإلسكار يف باب اخلمر وال خالف يف جواز التعليل باملفرد وأتى مركبا يعين أنه يكون 



الوصف متعددا كالقتل العمدي العدوان يف القصاص فاملختار وعليه اجلمهور جوازه إذ ال مانع منه وقد وقع 
  ... وخلقه كالطعن يف باب الربا ... بال دليل ناهض وقوله  والوقوع دليل الصحة وخالف فهي من خالف

بكسر اخلاء العجمية أي يكون وصفا حقيقيا خلقيا يف حمل احلكم يدرك باحلس ويعقل باعتبار نفسه ال بوضع عريف 
كالشرف واحلسب يف باب الكفاءة وال شرعي كالنجاسة والطعم ال يتوقف على شيء مما ذكر بل يدرك باحلس مث 

مسائل تتعلق بالوصف يذكرها األصوليون وهي اربع كونه شرعيا وكونه يقارنه مثله وكونه يعقبه وكون  نظم
حكمان شرعيان ... وجاء شرعيا وعنه قد حصل ... األوصاف تعارض فريجع إىل الترجيح أشار إىل األوىل فقال 

  ... كذلك الترجيح حكم الزب ... تقارن قد صح والتعاقب ... مث يف العلل 
فقوله وجاء أي وجاء الوصف شرعيا سواء كان جللب مصلحة أو لدفع مفسدة كما يفيده اإلطالق وهو رأي 

  اجلمهور ويف املطوالت خالف 

وتفاصيل ال حاجة إىل تفصيلها وذلك كما يعلل عدم صحة بيع الكلب لكونه جنسا فإن النجاسة حكم شرعي 
عيان أو أكثر ومثاله تعليل حترمي دخول املسجد وقراءة وقوله وعنه أي عن الوصف الواحد قد حصل حكمان شر

القرآن والصالة والصوم والوطء باحليض فهذه أحكام متعددة عن وصف واحد وكالسرقة يترتب عليها حكمان 
  شرعيان القطع والفسق 

وجودمها فإهنما  والثاين قوله تقارن أي يصح تقارن العلل املتعددة حلكم واحد وذلك كالقتل للردة والزين إذا تقارن
  علتا القتل وقد تقدم يف حبث العكس 

والثالث قوله والتعاقب أي تعاقبها بأن يقتضي وصف حكما مث يقتضي وصف آخر ذلك احلكم ومثاله تعليل حترمي 
الوطء باحليض فإذا انتهت مدته علل بعدم الغسل فإنه يتعقب احليض يف اقتضاء حترمي الوطء باحليض فإذا انتهت 

ل بعدم الغسل فإنه يتعقب احليض يف اقتضاء حترمي الوطء أما ترجيح بعض العلل على بعض الذي أشري إليه مدته عل
  فهو عند تعارض العلل وسيأيت بيانه وأمثلته يف آخر الكتاب إن شاء اهللا تعاىل 

مسالك العلة فيها أربع ... وحني انتهى بنا الكالم يف شروط العلة أخذنا يف بيان طرق معرفتها ومسالك إثباهتا فقلنا 
  ... أوهلا عندهم أن جيمعوا ... 

حذف التاء من أربع لكونه قد أضيف إىل مؤنث وهو العلة فأجرى عليه حكم املعدود املؤنث وجعلها أربعة هو 
الذي اختاره ابن احلاجب وغريه بإدخال تنبيه النص وإميائه يف مسلك النص ومن عدها ستة جعلهما مسلكني وأوىل 

  عة اإلمجاع وقدم لكونه أقوى وألن مسلك النص منتشر ومعناه األرب

أن جتمع األمة على تعليل حكم بعلة معينة ومثل الذي أمجع على عليته بالصغر فإنه علة يف الوالية على املال واملراد 
وع القياس باإلمجاع هنا أن جيمعوا على أن الوصف الفالين علة للحكم الفالين من غري نظر إىل تعدي العلة ووق

فاندفع ما قيل إنه كيف يتصور اإلمجاع مع نفاة القياس ألن الكالم يف إثبات علة احلكم والدليل عليها أعم من أن 
  ... نص وقد عد له قسمان ... بأن هذا علة والثاين ... حيصل عنها قياس أو ال ويدل عليه قوله يف متعلق أن جيمعوا 

نص كتاب أو سنة سواء كان صرحيا وهو ما دل بوضعه أو غري صريح وهو ما واملراد بالنص ما دل على العلية من 
فما أتى فيه حبرف العلة ... لزم من مدلول اللفظ فهذا هو ما أردناه بقولنا وقد عد له قسمان مث بني األول بقولنا 

  . ..وما مبعناها من األمساء ... كالالم والباء وكي والفاء ... فهو صريح النص باألدلة ... 
أي الذي أتى فيه حبرف يدل على العلة وضعا فهو صريح النص يف الداللة عليها ومعىن الصراحة هنا هو أن احلرف 



الفالين يدل على العلية وضعا سواء احتمل غريها أو ال فدخل فيها الظاهر فهو من قسم النص الصريح يف هذا 
ة باملعىن األخص وإن احتمل غريها فهو الظاهر إذا اإلطالق فإن كانت تنحصر داللته عليها فهو النص ويف العلي

عرفت هذا فأقواها ما احنصرت داللته على العلية ككي ومن أجل كذا وإذا أكل قال تعاىل كي تقر عينها ومن أجل 
  ذلك كتبنا وإذا ألذقناك ومن السنة كما قال صلى اهللا عليه و سلم إمنا جعل االستئذان من أجل النظر وغري ذلك 

ده يف الداللة على العلية ما حيتمل غريها احتماال مرجوحا بكونه يطلق على غريها مثل الالم ألنه تأيت لغري مث بع
  ... ولدوا للموت وابنوا للخراب ... التعليل حنو 

ظاهرة كانت حنو لتخرج الناس من الظلمات إىل النور أو مقدرة حنو أن كان ذا مال وبنني أي ألن كان وهذا على 
  ال جيعل أن للتعليل فأما من جيعلها له فال يقدر الالم رأي من 

ومن ذلك إن املكسورة املشددة مثل إن النفس ألمارة بالسوء ويف احلديث إهنا ليست بنجس إهنا من الطوافني وهو 
  كثري يف الكتاب والسنة وبكوهنا للتعليل صرح الرازي واآلمدي 

  ومن ذلك الباء حنو جزاء مبا كانوا يعملون 
الفاء إذا دخلت على العلة حنو زملوهم بكلومهم فإهنم حيشرون احلديث يف الشهداء وأما الفاء الداخلة على  مث

احلكم حنو السارق والسارقة فاقطعوا فليست للتعليل وقد صرح أئمة العربية أن الفاء تكون للسببية فلذا عدها 
  األصوليون حرف علة 

أجل ذلك وحنوها وإن كان ميكن إدراكها فيما قبلها وهذا يف الصريح من وقوله وما مبعناها من األمساء يدخل من 
... النص الدال بوضعه على العلية وأما الثاين وهو غري الصريح وهو الدال عليها بالزم وضعه فقد أفاده قوله 

  من غريها وراجع التمثيال ... وغريه ما أفهم التعليال 

ظه ال من وضعه وخص أئمة األصول هذا القسم بالتسمية بتنبيه النص أي وغري النص ما أفهم العلية من الزم لف
  ... أنا هنا ملا سيأيت تكتفي ... ومسه تنبيه نص واعرف ... وإميائه كما قال 

يريد يف باب املنطوق فإنه يأيت بيان أقسام التنبيه واإلمياء وأما قوله يف البيت األول وراجع التمثيال فهو إحالة على ما 
  ل من األمثلة يف األص

واعلم ان حقيقة التنبيه واإلمياء هو أن يقترن الوصف امللفوظ به حبكم ولو مستنبط لو مل يكن هو أو نظريه للتعليل 
عن ذلك االقتران بعد وقوعه من الشارع ملعرفته بأساليب الكالم ومطابقة مقتضى احلال وجعلوا منه اقتران النظري 

اهللا إن أيب أدركته الوفاة وعليه فريضة احلج أينفعه إذا حججت عنه فقال صلى  كخرب اخلثعمية وهو قوهلا يا رسول
اهللا عليه و سلم أرأيت لو كان على أبيك دينا فقضيته أكان ينفعه قالت نعم أخرجه الستة فذكر صلى اهللا عليه و 

نه ثبت نفعه باحلج عنه وأما سلم هلا نظريا ما سألته عنه ليثبت له ما ثبت لنظريه أي فكما ثبت نفع امليت بقضاء دي
مثال اقتران الوصف فمثاله خرب املواقع يف هنار رمضان ولفظه عند ابن ماجه واقعت أهلي يف رمضان فقال صلى اهللا 

عليه و سلم فقال صلى اهللا عليه و سلم له أعتق رقبة أخرجه الستة فأمره باإلعتاق بعد ذكره الوقاع دال باإلمياء 
احلكم فكان يف قوة إذا واقعت فكفر ومن األمثلة إذا منع هني الشارع عما مينع من إجياد  والتنبيه على أنه علة

  واجب بعد تقدمي األمر به حنو قوله تعاىل وذروا البيع فإن 



النهي عن البيع بعد األمر بالسعي فيه تنبيه وإمياء إىل أن علة ذلك هو األمر بالسعي ولوال ذلك لكان اقترانه به 
  م الشارع لعدم الفائدة بعيدا يف كال

ومن ذلك أن يفرق بني حكمني بصفة حنو للراجل سهم وللفارس سهمان كذا ميثل به األصوليون وإن كان ليس 
لفظ احلديث فهو يف معناه فقد ذكر حكمان يف احلديث أحدمها للراجل واآلخر للفارس وفرق بينهما بالفروسبة 

ذلك احلكم وقد يذكر أحد الوصفني دون اآلخر حنو قوله صلى اهللا عليه و  والرجولية تنبيها وإمياء إىل نفي العلة يف
سلم القاتل عمدا ال يرث فإنه مل يتعرض لغري قاتل العمد وقد فصل بني الوارثني بالقتل وعدمه فلوال أن الصفة هي 

  العلة يف عدم اإلرث ملا كان لذكرها فائدة 
مني بغاية مثل قوله تعاىل وال تقربوهن حىت يطهرهن فإنه فرق يف احلكم ومن مراتب اإلمياء والتنبيه أن يفرق بني احلك

بني احليض والطهر أو فرق بينهما باالستثناء حنو قوله تعاىل فنصف ما فرضتم إال أن يعفون ففرق بني العافية وغريها 
تران باالستدراك حنو بسقوط املهر بالعفو أو يفرق بشرط حنو حديث فإذا اختلف اجلنسان فبيعوا كيف شئتم وكاالق

  قوله تعاىل ال يؤاخذكم اهللا بالغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان 
  ومن مراتبه أن يذكر الشارع مع احلكم وصفا مناسبا له حنو قوله 

ال يقضي القاضي وهو غضبان فإنه فيه تنبيها على أن الغضب علة عدم جواز احلكم ألنه مشوش للنظر وموجب 
  راب وأمثلة هذا كثرية يف املطوالت لالضط

... وتارة يطلق يف العلوم ... ثالثها السري مع التقسيم ... وملا بينا املسلك الثاين أخذنا يف بيان الثالث مبا حواه قولنا 
   ...مبا به من الوجوه بينا ... إبطاهلا إال الذي تعينا ... لكل وصف مث يأيت السرب ... حبجة اإلمجاع وهو احلصر 

التقسيم هو حصر األوصاف والسرب إبطال بعضها فقوله إبطاهلا من السرب وهو لغة االختبار فالسرب تابع للتقسيم ال 
يكون إال بعده وعبارة النظم قد أرشدت إىل هذا لإلتيان مبع اليت يكون مدخوهلا يف الغالب متبوعا وهي أوىل من 

لسرب ال يكون إال بعد التقسيم وضمري هو عائد إىل ما دل عليه قوهلم السرب والتقسيم خللوصها عن املناقشة بأن ا
الكالم وهذا تعريف للسرب والتقسيم فالتقسيم هو احلصر لكل وصف يصلح يف بادىء الرأي للعلية مث يأيت السرب 

مي أي اختبار األوصاف فيبطل ما ال يصلح للعلية ويستبقى ما يصلح هلا ومثال ذلك قياس الذرة على الرب يف حتر
الربا جبامع التقدير واجلنس مثال وإبطال ما عدامها من الطعم والكيل واالدخار مبا يأيت من دليل اإلبطال فإذا منع 

  احلصر الذي ذكره املستدل يف حتصيل ظن العلة كفى ان جنيب 

حبجة اإلمجاع  حبثت فلم أجد غريها أي األوصاف اليت حصرها واألصل عدم غريها فيقبل قوله لعدالته وديانته وقوله
أي احلجة املستندة إىل اإلمجاع كما يقال دليل الكتاب ودليل السنة وخص هذا املسلك هبذا االسم وإن كان غريه 
من املسالك دليل اإلمجاع كما قال يف شرح املعيار مسي حجة اإلمجاع ألن املعلل فيه يعود يف تعيني الوصف الذي 

على أنه ال بد من علة فلما كان اإللغاء ملا عدا الوصف املستبقي مفتقرا إىل اختار كونه علة إىل االحتجاج باإلمجاع 
أو كونه ... أما ثبوت حكمه بدونه ... طريق يعرف به كيفية بعد اإلشارة إليه بقوله أو ال مبا به من الوجوه بينا قال 

  ... مناسبا للحكم غري ظاهر ... طرديا أو بكونه 
ا اإلبطال وضمري حكمه عائد على املتعني املفهوم من البيت األول ويف بدونه إىل البعض فهذا بيان للوجوه اليت بني هب

احملذوف وقرينة السياق دالة على ذلك فاألول من الوجوه هو ثبوت احلكم يف حمل الوصف املستبقى بدونه أي 
لقوت ألن امللح ربوي بالنص بدون بعض األوصاف احملذوفة بأن يقول يف املثال ال يصلح أن تكون العلة الطعم وال ا



وليس بالطعم وال قوت فتعني أن العلة التقدير واجلنس وحنو ذلك من األمثلة والثاين ما أفاده قوله أو كونه طرديا 
أي كون احملذوف طرديا والطردي الوصف الذي مل يعتربه الشارع إما مطلقا كالطول والقصر فإنه مل يعتربه يف شيء 

اص وال الكفارة وال العتق وال يف شيء من األحكام فال يعلل هبما حكم أصال أو يف حمل من األحكام ال يف القص
دون حمل كاألنوثة والذكورة فإنه اعتربها يف باب الشهادة ومل يعتربها يف العتق يف األجزاء وإن كان اعتبارها فيه يف 

ة وهي ما أشار إليه قوله أو بكونه أي بكون الثواب وإمنا ألغى الطرد لعدم كونه مناسبا فهو داخل يف الطريق الثالث
الوصف احملذوف غري مناسب أي ليس بظاهر يف املناسبة ويكفي يف ذلك قول املستدل حبثت فلم أجد إذ هو عدل 

  فيصدق 

فإن قال املعترض املستبقى غري مناسب أيضا فيكفيه إبانة وجه املناسبة حبسب ظنه وملا كان هلذه الطريق والطريق 
معلل ال ... إمجاعهم بأنه يف اجلملة ... والشرط يف ذا والطريق اآلخر ... شرطا قاله العلماء أوضحه قوله األخرى 

  ... أن هذا العلة 
أراد بالطريق اآلخر املناسبة ومل يذكر غريمها من املسالك أي السرب واملناسبة من املسالك ملا تبني من عدم صحة 

أي أن احلكم يف نفس األمر معلل وإن ذلك معترب يف كل فرد من أفراد األحكام  العمل به ومعني قوله بأنه يف اجلملة
  ... إخالة وتارة مناسبه ... رابعها يوسم يف املخاطره ... 

اإلخالة بكسر اهلمزة واخلاء املعجمة وهي مصدر أخال مبعىن ظن واهلمزة للصريورة كأغد البعري أي صار ذا غدة 
لة أي مظنة للبعث على احلكم وقوله يوسم أي يسمى ويدعى مبعىن يسم ولذا عداه فمعىن أخال الوصف صار ذا خمي

  بنفسه وقوله وثالثا مناسبة إشارة إىل أنه كما يسمى إخالة يسمى أيضا مناسبة ويسمى استخراجها ختريج املناط 
  من مجلة األلقاب بالتواطي ... كذلك التخريج للمناط ... كما قال 

إذ هي أوضاع عرفية واملناط مصدر ميمي من أناط الشيء إناطة ومناطا واملناط سار امسا مبا  أي تواطؤ أئمة األصول
يعلق عليه الشيء وملا كانت العلة تعلق هبا األحكام مسيت مناط احلكم وملا كانت املناسبة تستنبط هبا علة تسمى 

بل كوهنا ذاتية ... ما مر من األطراف بغري ... مث هي التعيني لألوصاف ... الوصف املناسب للحكم بينها بقوله 
  ... للخمر يف احلكم له باحلرمة ... كالشدة 

وقوله التعيني لألوصاف كاجلنس يدخل فيه سائر مسالك العلة ومراده باألوصاف اللغوية ليشمل ما يصلح للعلة 
 مع التقسيم أو بالنص وملا من احلكم الشرعي وغريه وقوله بغري ما مر كالفصل ألخراج ما مر من تعيني العلة بالسرب

كان ال خيرج ما سيأيت من الشبه والطرد قال بل بكوهنا ذاتية أي بكون املناسبة ذاتية باملناسب فخرج هبذا القيد 
مجيع املسالك من نص وإمجاع وغريمها ولذا عرب ب بل إذ تعيني العلة يف كل ما ذكر ليست باملناسبة بل بغريها 

ءمة يف أنظار العقالء للحكم وقد أوضح املراد باملثال تنبيها على أن التعريف كالتقريب لتصوير واملراد باملناسبة املال
املناسبة وإال فإن تعيني األوصاف ليس هو املناسبة قطعا إذا عرفت هذا فالشدة املسكرة يف اخلمر وصف مناسب 

ل املتعني حفظه يف كل ملة ظهر له مناسبة لتعليق احلكم عليه فإن من نظر يف املسكر وما يترتب عليه من إزالة العق
تعليق احلكم على ذلك الوصف وهذا هو االستنباط القياسي الذي عظم فيه اخلالف وأنكره الظاهرية وغريهم من 

... واعلم هديت أهنا تنخرم ... نفاة القياس وملا كان الوصف املناسب ال يعترب مطلقا بل إذا جترد عما يفيده قولنا 
  مفسدة ترجح أو تساوي ... ثباته يسلتزم إن كان عن إ



اختلف أئمة القياس يف اخنرام الوصف املناسب أي عدم اعتباره إذا اشتمل على مفسدة راجحة على املصلحة أو 
مساوية هل يكون مع ذلك معتربا أوال فاملختار أن املناسبة تنخرم لعدم اعتبارها حينئذ لوجود مانع اعتبارها وهو 

ذكورة وذلك ملا تقرر من أن دفع املفاسد أهم من جلب املصاحل عند املساواة فكيف إذا كانت وجود املفسدة امل
املفسدة أرجح ويدل له أن العقالء قاطبة يعدون فعل ما فيه مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عبثا وسفها وذلك 

وخذ له ... يف البيان املناسب لقولنا  كمن استأجر إنسانا بعشرة دراهم ليقبض له مثلها من احملل الفالين مث أخذنا
  ... يقضي به العقل وعنه يضبط ... قل هو وصف ظاهر منضبط ... احلد الصحيح احلاوي 

ضمري له للوصف املناسب باعتبار معناه األعم ال باملعىن السابق ففي النظم استخدام ومعناه األعم وما يشمل النص 
باعتبار ما يصلح لنفسه للتعليل سواء كان بنص أو غريه وقيد الوصف واإلمجاع واالستنباط فالتعريف للمناسب 

بالظهور واالنضباط ألنه إذا كان خفيا أو غري منضبظ اعتربت فيه املظنة كما يأيت ويتعني كون ما اعتربت فيه املظنة 
د املذكور ما قسيما للمناسب احملدود هنا ال قسما منه كما هو الظاهر من صنيع األصولني حيث فرعوا على احل

اعتربت فيه املظنة وذلك لوضوح خروجه من هذا احلد وقوله يقضي به العقل إىل آخره أي يقضي بسببه وألجله 
  على الذي ألقاه للعبد ... بأنه الباعث للمعبود ... العقل بأنه الباعث فقوله 

وجبة للحكم الباعث عليه يتعلق بيقضي أي يقضي العقل بأن هذا الوصف الظاهر املنضبط وهو وجه احلكمة امل
كاإلسكار يف حترمي اخلمر وذلك ألن ترتب احلكم على الوصف يوافق عادة العقالء فيقصي العقل بأنه ! تذلك 

الباعث على ثبوت احلكم وإلقائه منه تعاىل على العباد فتحرمي اخلمر إلزالته العقل بإسكاره وافق عادة العقالء يف 
  اعث جبلب مصلحة أو دفع مفسدة لظهور إرادة ذلك كما يرشد إليه معىن الباعث إجياب حفظ العقل ومل يقيد الب

واعلم أن هذا التعريف للمناسب إمنا هو باعتبار ما يصلح بنفسه للتعليل كما سبقت إشارة إليه فيكون قسيما ملا 
... يث ذاك عنده مل يظهر وح... اعتربت فيه املظنة وهلذا مل يفرع الناظم عليه ذلك بل عطف يف النظم بالواو فقال 

  ... ملقبا مظنة يف العرف ... اعتربوا مالزما للوصف ... أو ليس باملنضبط املؤثر 
الضمري يف عنده للعقل واملؤثر قيد للمنضبط واملراد به ما يصلح اعتباره سواء كان عن نص أو إمجاع أو استنباط 

روف يف االصطالح واملراد أنه حيث ال ينضبط الوصف فال يتوهم قصره على ما كان عن نص أو إمجاع كما هو املع
اعترب وصف ظاهر منضبط يالزم ذلك الوصف الذي حيصل املقصود من ترتب احلكم عليه مالزمة عقلية أو عرفية 

أو عادية مبعىن أن ذلك الوصف يوجب بوجود مالزمة الظاهر املنضبط فيجعل املالزم معرفا للحكم ويعرب عندنا 
  ... وغريه من أميا مظنة ... كالسفر الالزم للمشقة ... له الناظم بقوله باملظنة وقد مث

واملراد أن املشقة مناسبة لترتب الترخيص عليها حتصيال ملقصود الشارع أي التخفيف وال ميكن اعتبار املشقة بعينها 
  إذ هي غري منضبطة إذ هي ذات 

ل وال ميتاز البعض لنفسه وحينئذ فيتعلق احلكم وهو مراتب ختتلف باألشخاص واألزمان وال يتعلق الترخيص بالك
  الترخيص مبا يالزمها وهو السفر 

وقوله وغريه إشارة إىل القسم الذي يعده األصوليون خفيا وذلك حنو القتل العمد العدوان فإنه وصف مناسب 
ربت املظنة وهو استعمال لترتب احلكم عليه أعين القصاص دفعا النتشار الفساد لكن العمد أمر نفسي ال يدرك فاعت

اجلارح يف املقتل فإنه مظنة العمد فإنه معرف للعمدية والعدوان قيل ولكن يف تعريفه له بعد ألهنا إمنا تعلن بانتفاء 
  دليل عدمه من اخلطأ واملدافعة واالستحقاق 



و املشقة ولكن واعلم أهنا اتفقت كلمة األصوليني أن الوصف الباعث على شريعة القصر للمسافر واإلفطار ه
الختالف مراتبها نيطت مبا يالزمها وهو السفر وقد أورد عليهم أهنا لو كانت املشقة الباعثة يف الترخيص يف األمرين 
لكان الترخيص هبما يف حق من هو مقيم يزاول أعماال شاقة يف احلظر يف أيام احلر الشديد كاحلداد والعمار أوىل من 

يف احملفة وعنده كل ما يريده ويسري كل يوم مبسرية فرسخ أو أقل ال مشقة عليه يف  املسافر فإن امللك الذي يسافر
سفره قد أجيب مبا ال يشفي والتحقيق عندي أن الترخيص للمسافر يف األمرين ليس للمشقة بل ملا أخرب به الرسول 

تعاىل فليس عليكم جناح أن  صلى اهللا عليه و سلم وقد سأله عمر أهنم قد أمنوا فما بال القصر كأنه فهم من قوله
تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن اهللا رخص هلم القصر ألجل خمافة فتنة الذين كفروا فأجاب 

عليه بأهنا صدقة تصدق اهللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته فأخرب صلى اهللا عليه و سلم أن هذه الرخصة صدقة من اهللا 
   تعاىل جيب قبوهلا وتقر يف

حملها فليس لنا أن نقيس عليها بتخفيف واجب أو تأخريه ومل يتعرض صلى اهللا عليه و سلم للمشقة وإمنا هذه صدقة 
على املسافر الذي يضرب يف األرض ال لغريه وإن كان يف أشق األعمال وأشدها فقوهلم إن مقصود الشارع يف 

خيصه للمريض واملسافر يف ترك صوم رمضان شرعية هذه الرخصة التخفيف صحيح وقد أشار إليه تعاىل يف تر
وصيامه يف أيام أخر حيث عقب ذلك بقوله يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر وإلحاطته تعاىل بكل شيء 

علما رخص ملن ذكر ال غري ومل يالحظ املشقة يف غريه وإال فغري من مل يرخص له ممن ذكرناه من أهل األعمال 
إىل التخفيف بالنسبة إىل ما نظنه لكن حكمة أرحم الرامحني أجل من أن حياط هبا فله حكمة  الشاقة يف احلظر أحوج

فيمن خصه بالرخصة ال حنيط هبا فلذا قلنا إن املشقة من حيث هي غري مالحظة له تعاىل فنقف على من رخص له ال 
كرناه إال أنه عقبه بعد أن أورد النقص غري وبعد هذا رأيت يف الفواصل نقال عن ابن اهلمام واجلالل شيئا يقرب مما ذ

بأن التعليل مبا ال ينضبط واقع كاملرض فإهنا ال تنضبط مراتبه وقد جعل هو الوصف املناسب للترخيص وغري ذلك 
أربعة ... وقسم املناسب األعالم ... من األمثلة واعلم أن للمناسب تقسيما آخر باعتبار قوته وضعفه أفاده قوله 

  ...  جاء هبا النظام
اعلم أن أئمة األصول قسموا املناسب هبذا االعتبار إىل مؤثر ومالئم وغريب ومرسل قالوا ألنه إما غري معترب شرعا 
أو معترب واملعترب إما أن يعترب بنص أو إمجاع أو ال بل جملرد املناسبة ترتب احلكم على وفقه أي ثبوت احلكم معه يف 

 رأسا معترب بنص أو إمجاع معترب مبجرد ترتب احلكم على وفقه األول هو احملل فقط فهذه ثالثة أقسام غري معترب
املرسل وقسموه إىل ثالثة ما علم إلغاؤه وما مل يعلم منقسما أيضا إىل قسمني مالئم علم اعتباره باجلملة بأي الثالثة 

ئم هو املصاحل املرسلة كما االعتبارات وغريب مل يعلم فيه أحدها فالغريب ومعلوم اإللغاء مردودان اتفاقا واملال
  سيأيت والثاين هو املؤثر والثالث ينقسم إىل ما علم اعتباره بأحد الثالثة االعتبارات وإىل 

ما ال يعلم وهو الغريب فصارت األقسام ستة مؤثر وملغي وال لبس بينهما ومالئم املعترب ومالئم غري املعترب وغريب 
ومرسل ... مؤثر مالئم غريب ... كلها ولكل قسم منا اسم خيصه أفاده قوله  معترب وغريب غري املعترب ويأتيك بياهنا

  ... هذا هو الترتيب 
أي الذي رتبه األصوليون بتقدمي األقوى فاألقوى ألنه إما أن يعلم أن الشارع اعتربه أو ال فاملعترب شرعا يكون على 

  ... إثباته فهو بال نزاع ... اع فما بنص كان أو إمج... ثالثة أنواع بيان األولني منها يف قوله 
أي ما ثبت اعتبار الشاعر إما بنص أو إمجاع عني الوصف يف عني احلكم فهو األول وال نزاع يف كونه أعلى املراتب 



وأقواها ولذا مسي املؤثر لظهور تأثريه فيما اعترب به وال حيتاج إىل تطلب مناسب بعد النص واإلمجاع على كونه علة 
له صلى اهللا عليه و سلم كل مسكر حرام فإن عني السكر قد أثر يف عني التحرمي بالنص وال فرق بني مثال النص قو

أوهلا وهو ... النص واإلمياء ومثال اإلمجاع اعتبار عني الصغر يف عني والية املال باإلمجاع وهذا هو الذي أفاده بقوله 
  ... يف العني والثاين خال عن ذين ... اعتبار العني 

ه والثاين أي من األربعة األقسام وهو املسمى املالئم واملراد من ذين مها النص واإلمجاع فاملالئم ما خال عنهما وقول
  يف اعتبار العني يف العني وإمنا استفيد اعتبار العني يف العني بترتب احلكم على وفقه وهو الذي أردناه بقولنا 

  ... علال وصف به هذا القياس ... بل إمنا ترتب احلكم على 
وينقسم أي املالئم ثالثة أنواع اعتبار العني يف اجلنس واعتبار اجلنس يف العني أو اجلنس يف اجلنس بالنص أو اإلمجاع 
مع اعتبار عينه يف عينه بترتب احلكم على وفقه يف كل من االعتبارات الثالثة خبالف املؤثر فإنه اعتبار العني يف العني 

فيه اعتبار أي ... إن صح بالنص أو اإلمجاع ... إىل مناسبة وهذه األنواع مشلها قوله بنص أو إمجاع من غري نظر 
  ... ذي األنواع 

  ... أو اعتبار جنسه يف اجلنس ... العني يف اجلنس كذا بالعكس ... فسرها وبينها اإلبدال منها بقوله 
ب احلكم عليه يف اعتبار العني يف العني ال بنص وال مسي هذا اجلنس مالئما ألن عليته إمنا ثبتت باملناسبة واملوافقة بترت

إمجاع على ان هذه علة ولذا قلنا فيما سلف وصف به هذا القياس علال أي دال دليل عليه إال ترتب احلكم على 
وفقه أي بسبب وجوده معه يف احملل مثال األول من أمثلة مالئم املعترب وهو ما اعترب فيه عني العلة يف جنس احلكم 

تعليل بالصغر يف محل النكاح على املال يف إثبات الوالية الذي هو احلكم فإن عني الصغر معترب يف جنس الوالية ال
فإهنا تنوع بتنوع ما أضيفت إليه كما يقال والية مال ووالية نكاح فثبوهتا يف جنس النوعني باإلمجاع مبعىن أهنم 

  أمجعوا على كون الصغر علة يف 

يد بوالية مال وال نكاح وليس املراد أهنم أمجعوا أن عني الصغر علة يف والية النكاح وإال لكان مطلق الوالية غري مق
  ذلك من املؤثر ال من املالئم 

ومثال الثاين وهو ما اعترب فيه جنس العلة يف عني احلكم التعليل باحلرج يف محل رخصة اجلمع بني الصالتني يف 
س احلرج معترب يف رخصة اجلمع وإن مل يكن حرج املطر معتربا يف عني احلضر بعذر املطر عليه بالسفر فإن جن

رخصة اجلمع بالنص بل يترتب احلكم على وفقه أي وجود احلكم يف احملل مع الوصف ولو فرض نص أو إمجاع 
  على أن املطر هو العة لكان من املؤثر ال من املالئم 
ناية العمد العدوان يف محل املثقل على احملدد يف القصاص فإن ومثال الثالث وهو اعتبار اجلنس يف اجلنس التعليل جب

اجلناية جنس يشمل اجلناية باحملدد واملثقل وهذا اجلنس معترب يف جنس احلكم الذي هو القصاص ألنه يتنوع بإضافته 
يت إىل أنواعه كاألطراف كالنفس وغريها كما يقال قصاص نفس قصاص عني وحنو ذلك فهذه الثالثة األمثلة ال

  تضمنها البيت 

لغريه من ... لوفقه ومل يكن مستصحبا ... وما عليه حكمه ترتبا ... هذا وأما الغريب من املعترب فهو ما أفاده قوله 
  ... فإنه الثالث يف النظام ... تلكم األقسام 

ما ثبت يف املالئم أي والوصف الذي يثبت اعتباره مبجرد ترتب احلكم على وقفه ومل يثبت معه أحد األمور الثالثة ك



واملراد قولنا ومل يكن مستصحبا لغريه من تلكم األقسام أي الثالثة الثابتة يف املالئم فهذا هو الثالث مما سبق يف قولنا 
مؤثر مالئم غريب فهذا هو الغريب ملا سيأيت عن قريب وحاصله أنه إمنا يقف احلكم على الوصف املعني يف احملل 

التقادير الثالثة املعتربة يف املالئم وهذا القسم هو الذي يثبت بطريق السرب والتقسيم  املعني بدون ثبوت شيء من
والدوران واملناسبة وال بد من املناسبة يف اجلميع ليتم أخذها من ترتب احلكم على وفقه ويقوى يف ظن اجملتهد مع 

ص يف العلة وإال فإنه قد ورد النص بأن ذلك مثاله قياس النبيذ على اخلمر جبامع اإلسكار على تقدير أنه مل يرد ن
  اإلسكار علة 

  ... عنها مجيعا فلهذا أرسال ... رابعها املرسل وهو ما خال ... والرابع من األقسام ما أفاده قولنا 
أي خال عن مجيع ما ذكر يف املؤثر واملالئم والغريب فلذا قال عنها مجيعا وقوله فلها فلهذا أرسال إشارة إىل وجه 

  ه بأنه أرسل عن تسميت

... االعتبارت كلها مث املرسل ينقسم يف نفسه إىل قسمني إىل ما علم إلغاؤه وإىل ما ال يعلم إلغاؤه وإليها أشار قوله 
  ... منه الغريب عندهم وامللغى ... فبعضه مؤثر ويلغى 

ه أو العكس لكن ال شيء من األول امللغى والثاين ينقسم إىل مالئم قد علم اعتبار جنسه يف جنسه أو عينه يف جنس
تلك االعتبارات السابقة بل النظر إىل ثبوته يف اجلملة من دون أصل معني يالئم رده إليه ويقرب من جنسه وإىل ما 

فاألول ... ال يعلم أن الشارع اعتربه بشيء من ذلك وهو الغريب وقد اشتمل النظم عليها وبدا منها باملالئم فقال 
  ... له أصل به يعترب  ليس... املالئم الصدر 

  ... ملقصد الشرع له موافق ... معني لكنه مطابق ... أي صدر به البحث يف قوله فبعضه مؤثر وقيد النفي بقوله 
إلفادة أنه ليس له أصل معني يعتربه الشارع لإلعالم بأنه وإن رد إىل أصل بعيد ال يالئمه وال يقرب من جنسه فإمنا 

يف اجلملة ومن ذلك كقتل املسلمني املترس هبم عند الضرورة فإنه إذا تترس الكفار  هو لالستظهار بكونه معتربا
باملسلمني وقصدونا جاز لنا قتل من تترسوا به ملصلحة وهي أن يسلم أكثر منهم من املسلمني وقد دعت الضرورة 

ملرسل ورعاية األصلح يف اجلملة إليه وهي املدافعة عن أرواح املسلمني فجاز قتلهم وال دليل على اجلواز إال القياس ا
لبعض ما يقصده ... ألهل اإلسالم وال أصل له معني يرده إليه وإمنا يرده إىل محلي هي رعاية مصاحل اإلسالم وقال 

  وليدع باملصاحل املرسلة ... متعلق بقوله موافق ... يف اجلملة 

واحلق فيها أهنا معتربه ... أمثاهلا معروفة مشتهره  ...فإن املصاحل املرسلة ال حتتاج إىل أصل معني يف اعتبار احلكم 
 ...  

أي مثال املصاحل املرسلة منها القول بتحرمي النكاح على العاجز عن الوطء ملا فيه من تعريض الزوجة للزىن وقد 
لتناول تتبعنا مقاصد اشارع فرأيناه حيرم ما فيه ذريعة إىل فعل القبيح وهو داع إليه كتحرميه قليل املسكر قطعا 

الكثري واخللوة باألجنبية دفعا عن الزىن إذ من حام حول احلمى يوشك أن يواقعه فهل األصل الذي لوحظ عند من 
حيكم بتحرمي النكاح املذكور ليس املقصود منه إثبات احلكم بل االستظهار حبصول املناسبة يف احلكم لتحرمي ما 

من اعتبار اجلنس البعيد وهو مطلق التحرمي يف اجلنس البعيد  يدعو إىل القبيح وإن هذا أمر يالحظه الشارع وهذا
وذلك األول ... والثاين الغريب مما أرسال ... وهو سد الذريعة إىل فعل القبيح واألمثلة كثرية وإىل الثاين أشار بقوله 

  ... مما أمهال 
باإلرسال ولذا قلنا مما أرسال إلخراج أي والثاين من أقسام املرسل وهو الغريب املرسل فال بد يف إطالقه من تقييده 



يف الشرع ... وهو الذي ليس له نظري ... غريب املعترب وهو مردود باالتفاق وقيل فيه خالف مالك وحقيقته قوله 
  ألجله احلكم وذا معقول ... لكنها تستحسن العقول ... مما قاله اجلمهور 

ستقال إمنا هواصطالح ابن احلاجب ومن تبعه من املتأخرين أشار بنسبته إىل اجلمهور بأن جعل غريب املرسل قسما م
وال فغريه إمنا ينقسم املرسل إىل ما علم إلغاؤه وإىل ما ال يعلم مثاله التعليل بالفعل احملرم لغرض فاسد يف قياس البات 

ل وتوريث للطالق يف مرضه على القاتل يف احلكم باملعارضة بنقيض قصده وهو حرمانه من اإلرث يف صورة القات
الزوجة يف الفرع واجلامع مع كون فعلها حمرما ألجل غرض فاسد وليس يف هذا اختالف يف احلكم بالنظر إىل أنه 

معارض وإذا اختلفت اجلهة يف األصل وفرعه وإمنا كان هذا غريبا مرسال ألنه مل يعترب الشارع عني القتل احملرم 
وال جنسه يف جنسها ومل يثبت وال إمجاع اعتبار عينه يف جنس لغرض فاسد يف عني املعارضة وال جنسه يف عينها 

املعارضة بنقيض املقصود وال قريبا وال بعيدا وقد نوقش يف املثال ولكنه ال يضر يف القاعدة والقسم الثالث من 
  ... نصا ولكن جنسه يالئم ... والثالث امللغى الذي يصادم ... املرسل قوله 

مثل الغريب ... يف نظر الشرع وذا مطرح ... وقد عرفه النظم تعريفا واضحا بقوله  هذا القسم الثالث من املرسل
  ... فاتبع ما صححوا 

ومثال ذلك تعيني الصوم ابتداء يف كفارة الوقاع يف هنار رمضان على من ظن أنه يسهل عليه العتق فإن تعيني الصوم 
نص فإنه مل يوجبه إال على من ال جيد مايعتق روي أن مناسب للزجر بالنظر إىل من يسهل عليه العتق لكنه مصادم لل

  حيىي بن حيىي صاحب مالك عامل األندلس أفىت األمري 

عبدالرمحن بن احلكم األموي صاحب األندلس وكان قد نظر إىل جارية حيبها حبا شديدا ومل ميلك نفسه أن وقع 
حيىي بن حيىي يصوم شهرين متتابعني فلما بدر حيىي عليها يف هنار رمضان مث سأل الفقهاء عن توبته وكفارته فقال له 

العلماء بالصيام سكتوا فلما خرجوا قالوا ليحىي ما لك ال تفتيه مبذهب مالك وهو التخيري بني العتق واإلطعام 
والصيام فقال لو فتحنا هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة ولكن محلته على أصعب األمور لئال يعود 

  يستحسنه العقل فلذا قلنا لكنها تستحسن العقول  فهذا
  واعلم أنه قد سبق يف األبيات أن املصاحل املرسلة معتربة وهو أحد أقوال العلماء وهلم فيها ثالثة مذاهب 

  األول قبوهلا مطلقا وهو املنسوب إىل مالك 
  والثاين ردها مطلقا وهو قول البالقالين وابن احلاجب ومن تبعهما 

لتفصيل وهو خمتار أكثر أهل البيت واجلمهور من غريهم وهو قبوله بشرط إذا كان املصلحة غري مصادمة الثالث ا
لنصوص الشرع وإن تكون مالئمة لقواعد أصوله خالصة عن معارض ال أصل هلا معني هكذا قاله يف الفصول وقال 

تترس الكفار بأسارى املسلمني حال  الغزايل بقبوله بشرط اشتماله على مصلحة ضرورية قطعية كلية وذلك كما لو
التحام احلرب وقطعنا بأنه لو مل نقتل الترس الستولوا على املسلمني فإنه وإن كان قتل املسلم بال ذنب غريب مل 

يشهد له أصل معني لكنا نعلم قطعا أن حفظ املسلمني أقرب إىل مقاصد الشرع وإنه يؤثر الكلية على اجلزيئة فإذا 
  ط فات شيء من الشرو

املذكورة مل يصح قبوله مثاله أن يقتل الترس من املسلمني ألجل فتح قلعة إذ ال ضرورة وال يرمى واحد منهم لظن 
االستئصال بل ال بد من القطع وال يرمى يف البحر بعض أهل السفينة لسالمة الباقني فيها إذ ذلك ليس كل 



وقوع خالف فيها وملا أراد الناظم بعد الفراغ من املسلمني واعلم أن هذه الصور اليت مجعت القيود ال ينبغي 
ال غريها ... فهذه املسالك املرتبه ... املسالك األربعة التنبيه على ما قد عد من املسالك غريها وليس مبعترب قال 

  ... وقيل فيها الشبه 
مثله ومثله ومثيله وعرفناه بفتح الشني املعجمة واملوحدة ومعناه الشبيه يقال هذا شبه هذا وشبهه وشبيهه كما يقال 

وجوده ... بأن يدور مع ذا احلكم ... يف احلكم والتحقيق ال املناسبة ... وذاك وصف يوهم املناسبة ... بقولنا 
  ... إليه يف شيء من املواضع ... بعدمه مع التفات الشارع ... بوجده والعدم 

أن يدور الشبه والتقسيم للدخول يف القيد إذ الوصف فقوله يوهم املناسبة خرج به املؤثر واملالئم وخرج بقوله ب
املستبقى فيه يكفي فيه جمرد الصالحية وقوله مع التفات الشارع خيرج به الطرد فإنه ال يتلفت إليه الشارع يف شيء 

  من األحكام 
  والشبه له معنيان أعم وهو ما يرتبط احلكم به على وجه ميكن القياس 

األخص هو املراد هنا فهذه ثالثة مسالك الشبه والدوران والطرد فقد أشرنا إىل ضعفها عليه وهذا يعم العلل كلها و
  مبجردها كما يتضح لك 

واعلم أن الشبه يف عرف مجاعة أئمة األصول منهم املهدي يف املعيار ليس مبسلك مستقل كما وقع يف غريه والناظم 
ري بيان مرجوح عنده من راجح غالبا فقد تبع ما يف جرى على ما يف األصل وليس مقصده إال التقريب بنظمه من غ

املعيار من أن مسلك الشبه الدوران وقوله مع التفات الشارح إليه يف بعض املواضع وذلك بإن يكون قد اعتربه يف 
بعض األحكام وبيان كونه من طرق العلة أن الوصف كما أنه قد يكون مناسبا فيظن أنه العلة يف التحرمي كذلك قد 

شبيها فيفيد ظنا ما بالعلية اخل وهو هكذا يف شرح الكافل البن لقمان ومثلوه يف الكيل يف حترمي التفاضل على  يكون
رأي من جعله هو العلة يف التحرمي مثال فإن التعليل به مل يثبت بنص وال تنبيه نص وال إمجاع وال حجة إمجاع وإمنا 

  ثبت لكون احلكم يثبت بثبوته وينتفي بانتفائه 
ت وكذلك من جعل عليه حترمي الربا االتفاق يف اجلنس والتقدير وهم اهلادوية واحلنفية واجلنس والطعم وهم قل

الشافعية أو اجلنس واالقتيات وهم املالكية فإن هذه العلل مل تثبت بنص وال إمجاع وال غريمها وإمنا ثبتت بكونه دار 
  ول يف رسالة عليها احلكم وجودا وعدما فالعلة شبيه وقد بسطنا الق

  مسيناها القول اجملتىب يف حتقيق مسائل الربا أثبتنا فيها أنه ال دليل على حترميه يف غري الستة اليت ورد هبا النص 
وملا كان األصوليون قد اعتادوا ذكر أحباث االعتراض يف آخر حبث القياس وكان أصل النظم قد ذكر تنبيها يف 

هنا راجعة إىل شيئني إىل منع أو معارضة وأن من أتقن ما سلف من شرائط ذلك وذكر عدم االحتياج إىل مثلها وأ
وقال من حقق ... فصاحب األصل هلا قد أمهال ... تنبيه أما االعتراضات فال ... القياس ال حيتاج إليها قال الناظم 

أحباثها ... واملناقضه موضوعة للبحث ... مرجعها منع أو املعارضه ... فهو هلا مبا مضى قد عرفا ... ما قد سلفا 
  ... يعرفها ذو النظر الصحيح ... تبسط يف الشروح 

قوله أما االعتراضات الالم للعهد اخلارجي ألنه قد عرفت بني األصوليني ال ختلو عنها مطوالت تأليفهم وأهنوه إىل 
حاجة لألصول مخسة وعشرين اعتراضا وهي يف التحقيق من علم اجلدل وقد وضعت فيه علوم آداب البحث فال 

من حيث هو أصول إىل تفاصيلها إذ من حقق شرائط األصل والفرع والعلة اليت سلفت استغىن عنه فلذا قلنا فهو 



  هلا مبا مضى قد عرف فمن عرف شرائط أركان القياس وعلله وأنواعه استغىن عن تفاصيل معرفة االعتراضات 
  قد  مثاله االعتراض بفساد الوضع وهو أحد اخلمسة والعشرين

عرف من اشتراط كون العلة ال تصادم نصا وكذلك االعتراض بالفرق أو باختالف الضابط يفهم من اشتراط 
مساواة الفرع لألصل يف العلة واحلكم عينا وجنسا فإن االعتراض مبا ذكر إمنا يتوجه إذا ظن املساواة فيما ذكر 

ات كلها راجعة إىل أمرين املنع واملعارضة بل وعلى هذا فمن أتقن الشرائط للقياس وأركانه عرف أن االعتراض
بعضهم أرجعها إىل املنع فقط ألن املعارضة منع للعلة عن اجلريان فيما أراده املستدل كما ذكرنا وعلى هذا أكثر 

  اجلدليني 
وأما األصوليون فأبلغوها مخسة وعشرين غري متداخلة وداخلها يف املعيار حىت عدها بأحد عشر وذكر أن ابن 

اجب عدها مخسة وعشرين وبيان رجوعها إىل األمرين املنع واملعارضة هو أن غرض املستدل وهو القياس إثبات احل
دعواه بدليله وال يكون إال بصحة مقدمات الدليل ليصح شهادته له على دعواه و سالمته عن املعارضةلينفذ سهم 

د احلاكم وذلك جبرحها كذلك هنا املعترض إىل مطلوبه و غرض املعترض رد شهادته كرد اخلصم شهادة خصمة عن
جبرح الشهادة بالقدح يف صحة الدليل ملنع مقدمته أومعارضته مبا يقاومه فإن أتى بشيء خارج عن األمرين فإنه ال 
يسمع وال يشتغل املدعي جبوابه إذ هو خروج عن حمل النزاع واشتغال مبا ال يعين وتشويش للبحث وقصور عن 

  إقامة حدود اجلدل 
وقولنا موضوعه للبحث واملناقضة إشارة إىل أنه ال جيب معرفتها على اجملتهد كما قدمنا اإلشارة إليه يف الشرح إذ 

الذي حيتاج إليه اجملتهد يف استنباطه الفروع اجلزئية عن األدلة التفصيلية قد تكفل به القياس وشرائطه فالزيادة عليه 
  ليس من طريقة األصول من حيث هو أصول 

لم أن أهم ما يعرفه اجملادل واملناظر وما يوصي به قبل خوضه يف املناظرة مع األحياء أو مع نظره يف كالم واع
األموات من العلماء هو تقوى اهللا عز و جل وإشعار النفس اخلوف وجماهدهتا على قبول احلق من أي متكلم عظيم 

هب فيناضل عنه وجياهد دونه بل ال يكون مهه إال أو حقري صغري أو كبري وأن ال ينحاز إىل مركز من مراكز املذا
معرفة احلق وقبوله وال يأنف من رد كالمه وتضعيفه وال يقصد مباهة وال مفاخرة وال رياء وال مسعة وإن يكون 

مقبال على الغري متواضعا متأمال ملا يلقيه وأن يلقي مسعه حىت يفرغ من كالمه وال جياذبه أطراف البحث قبل فراغه 
وقف يف اجلواب وإبانة الصواب بأقصر عبارة وأوضحها وألطفها فإن الرفق ما كان يف شيء إال زانه والفحش مث يت

ما كان يف شيء إال شانه فمن استعمل يف املناظرة هذه اآلداب ال معترض وجميب وفق لإلصابة وفاز باإلثابة ودخل 
اليت هي أحسن وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي حتت االمر مبشروعية اجلدال الدال عليه قوله تعاىل وجادهلم ب

أحسن يف املسائل العلمية واملناظرة هذا وملا ذكر األصوليون أنواعا من االستدالل خارجة عما تقدم أشار إليها قولنا 
  ... ليس له فيما مضى جمانس ... فصل وقد زيد دليل خامس ... 

نة واإلمجاع والقياس وزاد أكثر العلماء دليال عليها خامسا ومساه قد عرفت أنه قد سلف أربعة أدلة الكتاب والس
  ... وهو باالستدالل يف العرف اشتهر ... االستدالل كما قال 

االستدالل لغة طلب الدليل أو اختاذه دليال كاستأجر يعين اختذ أجريا ويف االصطالح يطلق على إقامة الدليل مطلقا 
  مها وعلى نوع خاص منه وهو املراد يف املقال ولذا قال ليس له أي سواء كان نصا أو إمجاعا أو غري



  فيما مضى جمانس أي ليس من جنس ما مضى وقد عد العلماء له انواعا يتحقق فيها 
ما بني حكمني كمن صح ... من غري تعليل ملا يالزم ... ثالثة أوهلا التالزم ... أنواعه كثرية واملعترب ... أفاده قوله 

  ... نه يصح بيعه بال مرا ع... الشرا 
  أي أنواع االستدالل كثرية عند العلماء من حيث اختالفهم يف تشخيص أنواعه واملعترب منها ثالثة 

األول التالزم بني احلكمني من دون تعيني علة وإال كان من قياس العلة وقد سلف ولذا قلنا من غري تعليل وأقسام 
مني فصارت أقسامه أربعة تالزم بني ثبوتني أو بني نفيني أو بني نفي وثبوت التالزم أربعة ألنه ال يكون إال بني حك

مبعىن أنه يكون الثبوت ملزوما والنفي الزما أو بني ثبوت ونفي عكس ما قبله يف التالزم مثال األول وهو التالزم 
تبعنا هذا فوجدناه كذلك بني ثبوتني كما ذكرناه يف النظم من صح شراؤه صح بيعه ودليل التالزم الطرد وهو أننا ت

مطردا من دون نظر إىل علة ويقوى الطرد بالعكس وهو انا تتبعنا فوجدنا كل من ال يصح شراؤه ال يصح بيعه 
  والطرد وحده كاف يف التالزم إمنا يؤتى بالعكس لتقويته وهذا العكس هو مثال تالزم النفيني 

إىل أحد األدلة الشرعية اليت تقدمت ألن التالزم إمنا يثبت وأما من مل جيعله قسما مستقال من األدلة فإنه أرجعه 
باالسقراء وهو يف االمور العقلية ظاهر حمسوس وأما يف الشرعيات اليت حبثنا فيها فإمنا يعرف من جهة الشارع فمن 

  مل يعلم التالزم من جهة اجته له منعه ويصري احلكم يف حيز الدعوى 

... ت به األحكام الشرعية إال برجوعه إىل أحدها وإىل الثاين من الثالثة أشار قوله فال يتم له جعله دليال مستقال تثب
  ... يف أي وقت قبله للعدم ... والثاين استصحاب حال احلكم 

  االستصحاب مؤكد من الصح

بة واالستفعال طلب الفعل حنو استسقى طلب السقيا فاالستصحاب طلب الصحبة ومعىن ذلك أن العقل إذا فهم 
ت شيء اقتضى صحبته واقترانه معه يف املستقبل فاالستصحاب دوام التمسك بالدليل حىت يأيت ما يغريه قال ثبو

املهدي هو دوام التمسك بدليل عقلي شرعي حىت يرد ما يغريه حال احلكم أي دليله وقولنا للعدم أي استصحبناه 
ابن فرشته من أئمة احلنفية يف كتابه يف أصول  لعدم ما يغريه وقولنا بأي وقت هو معىن قوهلم دوام التمسك وفسره

الفقه بقوله هو إبقاء ما كان على ما كان قال اجلالل يف شرح الفصول مستدال بالقول به ما لفظه بقاء ما حتقق 
وجوده يف حال ومل يظن طرد معارض يزيله فإنه يلزم ظن بقائه هذا ضروري ال يدفع إذ الفرض مل يتحقق عليه إال 

حلكم ليس مما تفنيه األزمنة ولو كان جتدد األزمنة مبجرده يفين هذا الظن ملا ساغ لعاقل مراسلة من فارقه الزمان وا
وال االشتغال مبا يستدعي زمانا كاحلراثة والتجارة ألن ذلك يكون سفها ألنه عمل مع انتفاع املقتضي ومع وجود 

عا وحيل االستمتاع ملن تيقن كوهنا زوجه إمجاعا وال فرق بني املانع وأيضا حيرم االستمتاع ملن مل يتيقن أهنا زوجه إمجا
الصورتني إال باستصحاب األول ليكون هو مستند اإلمجاع ويكون القول بعدم العمل به خمالفة لإلمجاع انتهى إذا 

  عرفت هذا فالتمسك به يستمر حىت يأيت ما يغريه كما قال 

  ... وقيل ال صحة يف إثباته ... ماء فال خيرج من صالته ... وجدا  مصليا بالترب مث... لصاحل التغيري حنو من غدا 
فقوله لصاحل يتعلق بقوله للعدم أي لعدم صاحل والالم للتقوية وقوله حنو من غدا إىل آخره إبراز للمسألة يف صورة 

قالوا إن من تيمم  املثال الذي به تظهر فائدة االختبار وذلك أن القائلني بأن االستصحاب دليل وهم بعض الشافعية
لعدم املاء مث دخل يف صالته مث رأى يف أثنائها املاء فإنه يستمر يف صالته وال تبطل برؤية املاء استصحابا للحال 



األوىل إلنه قد كان عليه املضي يف صالته قبل رؤية املاء للتغري واإلمجاع قائم على صحتها قبل رؤية املاء وأجيب عنه 
دليال للمدى إمنا كان قبل رؤية املاء فاستصحابه لصحة الصالة بعد رؤية املاء مغالطة فإنه  بأن اإلمجاع الذي ذكره

بعد الرؤية ال إمجاع إذ اإلمجاع مشروط بعدم الرؤية وإن كان الراجح صحة الصالة مع رؤية املاء لكن ال لإلمجاع 
  بل لعدم الدليل على كون رؤية املاء تفسد الصالة 

تلف العلماء يف أن االستصحاب دليل قال اإلمام حيىي بن محزة إن الذي عليه أئمة الزيدية إذا عرفت هذا فقد اخ
واجلماهري من املعتزلة وأئمة األشعرية أنه دليل مستقل بنفسه لكنه متأخر عن األدلة املتقدمة وهو آخر قدم خيطو هبا 

االستصحاب ال على أنه دليل بل ألنه عائد إىل اجملتهد إىل حتصيل حكم الواقعة واحلاصل أن املخالف قائل إنه يعمل ب
  ما تقدم من األدلة الشرعية ألن جمرد الوجود ال يدل على االستمرار فاستمرار 

البقاء الذي هو معىن االستصحاب إمنا يثبت بدليل شرعي ال مبجرد الوجود وخالصته أن االستصحاب إمنا يثبت 
األدلة جيب العمل مبقتضاها حىت يرد ما يغريها ومن ذلك ربط بدليل شرعي أي الدليل وذلك أنا قد علمنا أن 

األحكام بأدلتها فإذا ثبت احلكم بدليل شرعي وجب البقاء عليه حىت يرد ما يغريه وبعد هذا يعود اخلالف لفظيا بني 
  النفاة واملثبتني 

يح فيه إىل مطلوب خربي والتحقيق عندي أنه إن أريد أنه دليل فرسم الدليل هو ما ميكن التوصل بالنظر الصح
واستصحاب الدليل أي التمسك به حىت يأيت ما يرفعه ال يصدق عليه رسم الدليل وإن أريد العمل باستصحاب 

الدليل فال ريب يف أن العمل به متعني ال جيوز خالفه حىت يأيت رافعه فهذا هو احلق وما وقع من النزاع واجلدال كان 
احلق أن املصطفى حممدا ... من رسل اهللا فقال العلما ... ثالثها شرع الذي تقدما ... غفلة عن حقيقة الدليل فتأمل 

  ... ما كان مأمورا بشرع أبدا ... 
اختلف العلماء يف تعبده صلى اهللا عليه و سلم قبل بعثته هل تعبد بشرع نيب من األنبياء أو ال فنفاه مجاعة وعليه دل 

لم كان متعبدا مبا ثبت أنه شرع عنده من شريعة أي نيب ال أنه تعبد النظم وقال مجاعة إنه صلى اهللا عليه و س
بشريعة معني فما صح له أنه من أحكام رسل اهللا عليهم السالم لزمه العمل به قالوا والدليل أن اهللا قد أرسل رسله 

 يترك تعاىل إىل عباده ومل ينقطع التكليف من بعثة آدم ونوح عموما أو خصوصا كإبراهيم ومن بعث من ولده ومل
  عباده مهال قال تعاىل وإن من أمة إال خال فيها نذير 
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اآلمل: كتاب  بغية  ئل شرح  لسا ا بة  إجا ملسمى  لفقه ا   أصول ا
لصنعاين: املؤلف  ا األمري  إمساعيل  بن   حممد 

فكل من وجد من عباد اهللا مأمور بطاعة من بلغه شرعه قبل البعثة فإن أمهل كان مفرطا آمثا بل جيب عليه تطلب 
يم ويقف يف املواقف الشرعية وخيالف قريشا ذلك وقد كان صلى اهللا عليه و سلم حيج على ما كان عليه شرع إبراه

  وأهل بلدته وقد كان يتحنث أي يتعبد قبل بعثته فقيل يتعبد مبا بلغه من الشرائع 
  ... فإنه كشرعنا يف حده ... من قبل ان يبعث ال من بعده ... وأما بعد البعثة فأشار إليه قوله 

م إلينا ألنا مأمورون بالعمل به ومل يقيده مبا مل ينسخ ألنه إذا قد فإنه كما تعبد بالشرع الذي بعثه اهللا به ونسبه الناظ
نسخ فقد خرج عن حمل النزاع وبطل كونه شرعا متعبدا به فهو كشرعنا جيب العمل به ما مل ينسخ ففي قوله 

ة قوله تعاىل كشرعنا كفاية عن التقييد مبا مل ينسخ والدليل على تعبده صلى اهللا عليه و سلم بشرع من قبله بعد البعث
بعد أن عد قريبا من عشرين رسل اهللا فبهداهم اقتده وثبت االستدالل من كافة العلماء بقوله تعاىل وكتبنا عليهم 

فيها أن النفس بالنفس اآلية على القصاص يف هذه األمة وهي من شرع بين إسرائيل واملراد منه ما ذكره اهللا يف 
حكاه اهللا من حتريفهم وإذا ثبت تعبده صلى اهللا عليه و سلم بشرع من قبله كتابه إذ ال تقبل روايتهم لكفرهم وملا 

  فنحن أيضا متعبدون به هذا كالم اجلمهور وقد خالفناهم وبينا الدليل على خالف ما اختاروه يف حبث مستقل 

  ... وليس االستحسان إال ما قد مضى ... وهو لنا أيضا دليل يرتضى ... ولذلك قال الناظم 
ارة إىل نفي ما قاله بعض أئمة األصول إن االستحسان دليل رابع وقد كثر خوض العلماء فيه واإلنكار على هذه إش

مثبتيه حىت قال الشافعي من استحسن فقد شرع وعند التحقيق ليس هناك حمل يصلح للنزاع ألنه ليس اخلالف يف 
إطالق لفظه إذ قد ورد يف القرآن واتبعوا إثبات االحكام بالتشهي وميل النفس إىل شيء بال دليل شرعي وال يف 

أحسن ما أنزل إليكم ويف كالم ابن مسعود ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن ومل يصح أنه حديث مرفوع 
  بل اخلالف راجع إىل معىن اصطالحي عند مثبتيه 

به املخالف بل تدل على أنه  وقد عرفه يف خمتصر املنتهى وغريه بتعاريف تدل على أنه ال يتحقق استحسان انفرد
راجع إىل أحد األدلة املاضية ولذا قلنا وليس االستحسان غري ما مضى أي ما هو إال راجع إىل حد األدلة املاضية 

وقد أطال ابن احلاجب ذكر التعريفات له وردها كلها بإدخاهلا فيما مضى وعدم حتقق املعرف هبا قسما مستقال وال 
ذكر ما ال يفيد ليس مما يغري املستفيد وملا وقع اخلالف بني العلماء يف حجية قول الصحايب  حاجة هنا إىل سردها فإن

لو صح يف إسناده ... وكالنجوم يقبل التأويال ... مذهبه ليس من األدله ... أما الصحايب فعند اجلله ... أبانه بقوله 
  لقيال 

فا انعقاد إال أن هذه املسألة غري تلك فتلك يف جعل اتفاق قد تقدم حنو هذا يف حبث اإلمجاع عند قولنا وما له باخلل
اخللفاء إمجاعا وهذه يف كون مذهب الصحايب ورأيه حجة ال روايته ولذا قال مذهبه فإنه غلب عرفا على اآلراء 

االجتهادية ففي حجيته خالف قال ابن احلاجب ليس حجة على صحايب آخر اتفاقا واملختار وال على غريه وذكر 
املختار وأدلته وردها كلها وقولنا لو صح يف إسناه إشارة إىل عدم صحة حديث أصحايب كالنجوم فإنه روي من غري 

طرق عن أنس وجابر وأيب هريرة وعمرو بن العاص وابنه عبداهللا ولكنه مل يصح شيء من طرقه كما صرح به اإلمام 
  ... بأنه يف حق من يقلد ... وقوله  أمحد وقال أبو حممد بن حزم يف رسالته الكربى إنه مكذوب موضوع



يتعلق بالتأويل أي أنه لو صح ملا دل على املدعى من أن مذهب الصحايب ورأيه حجة بل هو إرشاد للمقلد أنه إذا 
قلد أي صحايب فإنه قد اهتدى وملا فرغ الناظم من األدلة الشرعية األربعة وما ادعى إحلاقه هبا وأنه ليس منها أخذ 

خامتة هبا السعيد يسعد ... العقل وجعله خامتة نظرا إىل إثبات األحكام العقلية قل ورود الشرع فقال  يف بيان دليل
 ...  

وصفها الناظم مبا ذكر إشارة إىل أهنا مبنية على قاعدة إثبات التحسني والتتبيح العقليني وهي من أمهات قواعد 
لة قد طار شرر نار اخلالف فيها يف اآلفاق وجتاذبتها أكف الدين وتقريرها ومن مهمات املتيقن من احملققني وهذه مسأ

اجلدال والشقاق وخبط اجلميع يف موضع النزاع وتعب يف إثباهتا وردها كل فكر ويراع فنقول يف بيان حقيقة 
  املسألة إنه ما زال الناس يف كل ملة 

من دون معرفة الشرائع بل من ميز  كافرهم ومؤمنهم وأهل األقطار قاطبة ميدحون احملسن ويذمون املسيء بعقوهلم
من الصبيان مدح من أحسن وذم من أساء وهل مدح أهل اجلاهلية حلامت إال إلحسانه وكرمه الذي أدركت عقوهلم 
حسنه وهل ذموا مادرا يف جاهليتهم إال لبخله الذي أدركت عقوهلم قبحه وهل مدحوا حممدا صلى اهللا عليه و سلم 

وه الصادق األمني إال ألهنا أدركت عقوهلم حسن الصدق وأنه ميدح من اتصف به وهل يف جاهليتهم قبل بعثته ومس
ذموا عرقوبا إال لكذبه وخلف مواعيده اليت أدركوا بعقوهلم قبحه مث جاء اإلسالم مقررا هلذه الفطرة السليمة ال 

لتعصب وشاخ اإلنصاف ينازع فيها أحد حىت تفرق أهل اإلسالم شيعا كما تفرقت األمم ونشأت العداوات وشب ا
بل مات فقال فرقة من األشعرية حنن نسلم أن العقل يدرك احلسن وهو صفة كمال ويدرك القبيح وهو صفة نقص 
فحامت متصف بصفة كمال عقال ومادر متصف بصفة نقص عقال وقد اعترف حمققوهم بأن صفة النقص هي القبح 

عقل حسنا وال قبحا فيجوز أن يبعث اهللا رسال كذابني فقالوا العقلي ملا أورد عليهم خمالوفهم أنه حيث ال يدرك ال
  هذه صفة نقص ال جتوز على اهللا قلنا وافقتم من خالفتم يف إثبات القبح العقلي فلم جيدوا جوابا لكنهم قالوا 

إنكم أيها الطوائف الذين أبيتم احلسن والقبح عقال قلتم إن العقل يدرك حكم من اتصف باحلسن وأنه يستحق 
ملدح عاجال واإلثابة آجال ويدرك أن من اتصف بالقبيح يستحق الذم عاجال والعقاب آجال ونسبتم إىل العقل ا

إدراكه هلذين األمرين وحنن خنالفكم ونقول ال يعرف العقل إال أن احملسن اتصف بصفة كمال واملسيء اتصف بصفة 
ال انفتح باب اجلدال وجاءت جيوش كل قبيلة وقال نقص فلما خلطوا يف حمل النزاع زيادة املدح عاجال واإلثابة آج

وشنت األشعرية على املعتزلة الغارات وأتوا بدقائق العبارات وقبائح اإللزامات فشمر املعتزلة ومن إليهم الساق 
ونشروا ألوية احلرب والشقاق وجاء املتأخرون من املثبتني فقلدوا يف حترير حمل النزاع النافني وذلك كمؤلف شرح 

  ة السؤال ومن قبله مؤلف الفصول وغريهم غاي

ممن أخذ حترير البحث من خمتصر املنتهى وحنوه ومل يرجعوا كالم قدماء املثبتني وينظوا كتب املاضني منهم من احملققني 
فخبطوا خبط عشواء ملا صدقوا خصومهم يف الدعوى حىت نبه اهللا بعض املنصفني احملققني من املتأخرين فحرر حمل 

وإن املثبتني ال يدخلون املدح عاجال واإلثابة آجال يف حمل النزاع وكتب املتقدمني منهم منادية هبذا نداء ميأل النزاع 
األمساع قلت فراجعنا كتب املتقدمني من املثبتني فإذا هي كما قاله ذلك املصنف من احملققني فقلنا نصوصهم يف 

  حواشي شرح الغاية املسماة بالدراية وذكرنا فيه 
التحقيق أنه ال خالف بني الفريقني وال شقاق ولكن عدم اإلنصاف أقام احلرب على ساق وحتقيقه أن النافني أن 

أثبتوا إدراك العقل لصفة الكمال وصفة النقص ومن املعلوم أن معىن كوهنا صفة كمال أنه ميدح من اتصف هبا 



د إذ الغرض أن هذا قبل ورود الشرائع وهذا وكوهنا صفة نقص أنه يذم من اتصف هبا واملراد مدحه وذمه من العبا
هو عني ما قاله من أثبت التحسني والتقبيح العقلي فإنه قال احلسن ما يستحق من اتصف به املدح ويستحق من 

اتصف بالقبح والذم وغاية اخلالف أن املثبت قال حسن وقبيح والنايف قال صفة كمال وصفة نقص وهذا أي املدح 
ابة عاجال ألنه مكافأة للمحسن وللمسيء على إساءته فإن أهل اجلاهلية ما كانوا يقصدون إال والذم يصح تسميته إث

الثناء من العباد مبا يفعلونه من املكارم ولذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم البنة حامت ملا قالت إن أباها كان 
  ني مل يصرحوا يف كتبهم باإلثابة عاجال يطعم الطعام إن أباك رام أمرا فأدركه وهو املدح على أن املثبت

وال بالعقاب آجال إمنا جاءت هذه العبارة يف كالم النفاة مبا نسبوه إىل املثبتني فقلنا حنن إنه يصح تسمية املدح 
باحلسن إثابة من العباد ملن أحسن وليس املراد اإلثابة من اهللا قطعا إذ املسألة مفروضة يف كل شريعة شرعها اهللا ولذا 

  مل يقل أحد من املثبتني إن العقل يدرك العقاب آجال إذ ال تعرف أحكام اآلجل إال من رسل اهللا بعد التشريع 
وإمنا العقل يدرك قبح الظلم مبعىن أنه يستحق فاعله الذم من العباد التصافه بالقبيح أو بصفة النقص أو بصفة 

الثواب األخروي واألول لألول والثاين للثاين وهبذا الكمال والشرع جاء مقررا هلذا وخمربا بالعقاب األخروي و
يف كل ... لو انصف النظار مل يصبحوا ... عرفت اتفاق الفريقني املثبتني والنفاة على إدراك العقل ملا ذكر ولذا قلنا 

  ... ال عوج فيها وال أمتا ... إن طريق احلق معروفة ... حبث فرقا شىت 
ه ١١٢٩ة يف الرسالة املسماة باألنفاس اليمنية اليت أرسلناها إىل املدينة النبوية سنة أنشدنامها بعد حترير هذه املسأل

وأما بسطها وبسط أدلة الفريقني مع الوهم يف حترير حمل النزاع فقد أودعناه يف حاشية الغاية ألنه بسط هناك 
  األقوال ونشر ألوية اجلالد 

اصة بل قال بالتحسني والتقبيح احلنابلة واحلنفية املاتريدية وعامة واعلم أن املثبتني أكثر األمة ليس هم املعتزلة خ
احملققني من األشعرية والكالم يف ذلك معروف فال نطيل نقله لكنها اشتهرت املسألة بأن املعتزلة يثبتوهنا واألشعرية 

كالم من هتويلنا يف املسألة ينفوهنا والتحقيق ما أسلفناه من االتفاق والتوفيق بيد اخلالق ولعله يعجب من يرى هذا ال
  ممن ال يعرف غور نفيها فإنه كما قال بعض أئمة احملققني إن نفيها يفتتح سد يأجوج ومأجوج خيرج منه كل 

بالء من نفي حكمه اهللا ونفيها نفي الشريعة من أصلها إذا عرفت هذا فاعلم أنه مل يبق بعد تقرر الشريعة ملسألة 
ائدة إذ بعد حكم الشرع مل يبق للعقل جمال يف إثباته لشيء من األحكام إمنا هذه اخلالف يف التحسني والتقبيح ف

األحباث فرضية مبنية على انفراد العقل عن الشرع وقد عرفناك أهنا ال ختلو أمة من شريعة وإن من أمة إال خال فيها 
هلية اجلهالء وكم ترى يف كل نذير نعم ختلو عن معرفة أحكام شرعها كلها بإعراضها عن التعلم كما وقع يف اجلا

ملة حىت ملة اإلسالم من إعراض كثري عن تعلم أحكام اإلسالم فلذا قدمنا لك أن اجلاهلية مدحوا من اتصف 
باحلسن وذموا من اتصف بالقبيح بعقوهلم لغفلتهم عن الشرائع إال أنا مل نذكر من حكم العقل إال ما يليق باألصل 

  ... كان دليل العقل عنه خلفا ... ل الشرع يف احلكم انتفى إذا دلي... من االختصار فقلنا 
قد عرفت أنه بعد ورود الشرع مل يبق للعقل إال حتسني ما حسنه وتقبيح ما قبحه وقد جاء مقررا ملا كان يدركه 

العقل من احلسن والقبيح وصفة الكمال والنقص وزاد بأنه العقاب واإلثابة مث فصل الشرع األحكام اخلمسة 
نت على مقتضى العقل بعد إقراره بالشريعة فإنه عرفه مبصاحل األعمال ومفاسدها مما كان جاهال هلا فعرفه أن فكا

العقل إذا اشتمل على مفسدة فإن فعله حرام أو يف تركه مفسدة فواجب وإن مل يشتمل أحد طرفيه فعال أو تركا 
ول إما أن يعرفه يف فعله مصلحة وليس يف تركه على مفسدة فإما أن يشتمل على مصلحة أو ال الثاين املباح واأل



مفسدة فهو املندوب أو يف تركه مصلحة وليس يف فعله مفسدة فهو املكروه فاملباح بعد تفصيل الشرع األحكام باق 
عند العقل على ما كان عليه من قبل وروده ألن فاعله ال يدرك العقل فيه حسنا وال كماال إن فعل وال قبحا وال 

ترك كالتظلل حتت األشجار والتفرج على جري األهنار ال لزيادة التوحيد واالعتبار فهذا ال يقضي فيه نقصا إن 
العقل بشيء كما ال يقضي فيه الشرع بشيء وهبذا يعرف أن املباح ليس من قسم احلسن وال من صفة الكمال وال 

عنه يف فقد احلكم أي االتصاف بأحد  من قسم ما يقابلهما فإذا فقد حكم الشرع كان حكم العقل تبعا له وخلفا
  األمرين وإال 

فمما للعقل حكم غري ما ذكرناه من إدراكه الوصفني فهذا البيت ال يفيد إال أن حكم املباح شرعا وعقال واحد من 
أنه ملا انتفى حكم الشرع باإلجياب والتحرمي والندب والكراهة بقي حكم العقل فيه بعد الشرع كما كان قبله يف 

  كم أنه ال حكم له فيه حبسن وال قبح احل
وأوردنا باحلكم يف قولنا يف احلكم انتفاء احلكم مبا فيه مصلحة فعال فيشمل الواجب واملندوب أو عقوبة أو مصلحة 
تركا فيشمل احلرام واملكره ألنه احلكم الشرعي الذي أبانه الشرع وفصله وأما اإلباحة فالشرع مل حيكم فيها بشيء 

على حكم العقل بأهنا ليس فيها حكم وإن عدها األصوليون أحد األحكام فإمنا هو حلصر األقسام فلذا بل يقابلها 
  ... فهو مباح احلكم عقال يف النظر ... فكلما ينفع من غري ضرر ... قلنا يف بيان ذلك 

مصلحة أو مفسدة مبعىن أن الشرع سكت عما ينفع البشر من غري إضرار فلم حيكم عليه بأحد األحكام اليت فيها 
فعال أو تركا بل تركه مسكوتا عنه فالعقل يقضي أنه باق على ما كان عليه قبل وروده وقد كان قبل وروده ال 

يتصف فاعله حبسن وال كمال وال تاركه بنقص وال قبح كما مثلناه فهو مباح سابقا والحقا وما ال فقد عرفناك أن 
مها إمنا حيكم بأن فاعل احلسن يستحق املدح من العباد وفاعل القبيح العقل ال حكم له بإجياب وال حترمي وال غري

عكسه يستحق عكسه منهم وليس املراد أنه يستحق أن يكون حقا عليهم واجبا يأمثون بتركه فإن التأثيم الزم 
ون للواجب الشرعي والفرض أنه ال شرع وأنه ال يعرف إال من الشرع بل معىن استحقاقه أن العباد بعقوهلم ير

مدح من اتصف بالكمال واحلسن مبقتضى العقل وعكسه يف عكسه وليس هنا حكم من العقل كاألحكام اخلمسة 
الشرعية بل حكمه هو إدراكه ملا ذكر ملن اتصف بأحد الصفتني ولكن سرى التخليط إىل املثبتني فقالوا العقل حاكم 

عن ملزومه شرعا فإن الظلم قبيح عقال وصفة نقص  كالشرع وقالوا يف الظلم حمرم عقال وهو غلط أو تعبري بالالزم
لكن التحرمي باملعىن الشرعي وهو أنه يستحق فاعله الذم والعقوبة أي من اهللا وتاركه املدح واملثوبة أي منه تعاىل ال 

  يعرف 

حجة بعد  إال من جهة الشرع اتفاقا وإال ملا احتيج إىل رسول اهللا وخلالف قوله تعاىل لئال يكون للناس على اهللا
الرسل نعم هنيه تعاىل عن الظلم لقبحه عقال وأمره بالعدل حلسنه عقال ولذا قلنا إن التحرمي مثال ملزم للقبيح عقال 

  لكن ملا خلطوا حمل النزاع وقلدوا يف نقله من كتب خصومهم جروا يف التفريع عليه وهو تفريع على ختليط 
ا التدريج والبيان ألن ختليط البحث قدمي ومشى عقبه كل حمقق واعلم أن هذا التحقيق ال جتده يف كتاب على هذ

فيهم بسبب تقليد اخلصوم وإحسان الظن هبم وأهنم ال ينقلون عن خصومهم إال حقا وهذا شيء ال أصل له وال 
ينبغي لناظر لنفسه ومتأهب حللول رمسه أن يقلد اخلصوم يف النقل عن خصومهم فكم رأينا من ختليط يف الدعوى 

ستدالل ولذا حرم اهللا قبول شهادة اخلصم على خصمه ونقل املذاهب واإلخبار عنها وعن أدلتها شهدة قال اهللا واال
تعاىل يف الذين قالوا إن املالئكة إناثا سنكتب شهادهتم ويسألون ملا قال وجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن إناثا 



  وإمنا أخربوا بذلك فكل خرب شهادة 
  الم إال من عرف املسألة يف كتب األصوليني ال يراه طويال بل يراه قد أحىي من احلق قوال كان قتيال ولقد طال الك

وإذا عرفت هذا فهذا احلكم من العقل هو عدم احلكم شرعا وهو الرباءة األصلية وهو االستصحاب العقلي مث نشأ 
ي فيه العقل مبدح والزم وهو املسمى عن هذا االختالف اختالف يف حكم العقل قبل ورود الشرع فيما ال يقض

باملباح لغة ال شرعا إىل ثالثة أقوال األول ما أسلفناه من أنه ال حكم له فيه بل هو مباح والثاين والثالث أشرنا إليه 
هذا الذي ... حبسن االنصاف وقبح الظلم ... إنا علمنا حسنه كعلمنا ... وقيل باحلظر أو الوقف لنا ... بقولنا 
  ... ي العلم قرره ذو

قد عرفت ان املسألة مفروضة على انفراد العقل من الشرع واحلظر الشرعي الذي من الزمه العقاب األخروي ال 
  يعرف إال من الشرع فال بد أن 

يراد باحلظر هنا القبح العقلي أو صفة النقص يف مقابلته بقولنا علمنا حسنه ما يدل لذلك القائلون بأن االستظالل 
ر قبح عقلي ال ينهض هلم دليل إذ القبح العقلي الزمه أو معناه حسن ذم العقالء له مبا فعله ومعلوم أن حتت األشجا

هذا االستظالل من حيث هو ال يستحسن عاقل أن يذم فاعله وال يعده صفة نقص وال صفة كمال وأما استدالل 
رف يف حق الغري بغري إذنه فجوابة أن من قال إن األصل احلظر وهو منسوب إىل اإلمامية ومجاعة غريهم بأنه تص

العقل ال يقضي بقبح هذا االستظالل وال يعده تصرفا بل يعد من مينع املستظل فاعل قبيح ومرادهم بالغري هو الرب 
تعاىل فإنه املالك لألكوان وما فيها على أن هذا مبين على أن املعارف ضرورية وإال فقيل جميء الشرع ما قد عرف 

  ض هللا وأنه تعاىل مالكها ومالك ما فيها وما أظن هذا الدليل إال قاله من مل حيرر حمل النزاع العقل أن األر
وأما الواقف فقوله مشكل ألن العقل من حيث هو ال يتوقف يف وصف شيء حبسن أو قبح أو بعدمهما فإن حكمه 

  ل املسألة األوىل باألوصاف جبلي فطري واملتوقف إمنا يتوقف عند تعارض األدلة عنده فهذا من قبي
وأما القول بأنه مباح وهو أوىل األقوال كما عرفت فإن القائلني به وهو الذي اختاره يف أصل النظم قالوا إن مثل 

ذلك حسن عند العقل فمعناه أو الزمه أنه يستحسن العقالء الثناء على فاعله والرفع من شأنه وحنن نقول إن كون 
 الربية ال يستحسن العقالء فعله وال يستقبحونه فال ميدح به وال يذم فاعله زيد يستظل حتت الشجرة أو يتمشى يف

أال يصدق عليه حقيقة احلسن وال القبيح فال بد من تأويل قول إنه حسن أي ليس بقبيح ال أن له ماهية احلسن وإن 
احلسن عقال وقبح كان قوله كعلمنا حبسن اإلنصاف ال يساعد هذا التأويل إذ حسن اإلنصاف يصدق عليه حقيقة 

  الظلم يصدق عليه حقيقة القبح عقال ومها صفتا كمال ونقص بال ريب فأين التمشي يف الرباري 

  من ذلك ولذا قلنا هذا الذي قرره ذو العلم ونسبناه إىل قائله حيث ال نرتضيه 
ل حكمه استحسان إذا عرفت هذا فاألشياء قبل الشرع ال حكم فيها شرعي ضرورة أهنا مفروضة قبل وروده والعق

احلسن بالرفع من شأن فاعله ومدحه واستقباح القبيح بالوضع من شأن فاعله وذمه وليس له حكم يستلزم عقابا 
أخرويا فعندهم من ظلم زيدا بأخذ ماله وسيب حرميه فاعل قبيح يستحسن العقالء ذمه واالنتصاف منه واحملسن إىل 

يئا إجيابا شرعيا أو حيرمه حترميا شرعيا فهذا شيء ال يعرفه العقل زيد بأي إحسان على عكسه وأما أنه هل يوجب ش
إال من جهة الشرع والفرض أنه ال شرع إذ من الزم اإلجياب اإلثابة والعقاب فعال أو تركا ومن الزم التحرمي ذلك 

عله كذلك فإذا قالوا واجب عقلي فال حيمل إال على أنه حسن عند العقل واحلسن عنده يقضي باحلث على ف
واالتصاف به ألن االتصاف مبا يقتضي حسن الذكر والثناء عند العباد حممود عند العقالء قطعا وهو صفة كمال بال 



ريب واالتصاف خبالفه فهذا معىن اإلجياب عقال وكل هذا مبين على التحقيق ال على ما قاله كل فريق من املتنازعني 
ريق من كالم فريق إال بعني الرد واإلزراء وغال كل فيما قد فإهنا قد شبت العصبية نار الغضب حىت ال ينظر ف

مهدت له شيوخ مذهبه ولقد غلت املعتزلة يف املسألة غلوا عجيبا حىت جعلوا الواجبات الشرعية ألطافا يف الواجبات 
عن هذا  العقلية وغري ذلك وقابلهم فريق األشعرية فقالوا ال يدرك العقل حسنا وال قبحا وال حكم له أصال وتفرع

دواهي من نفي احلكمة ولو نظر كل فريق نظر اإلنصاف وقرروا حمل النزاع لكانوا على طريقة واحدة ومنهاج قومي 
وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون ومؤلف الفواصل رمحه اهللا قد أشار إىل ما حققناه مجلة 

  هذا  وسلك يف شرح األبيات وبياهنا بكالم اجلمهور
وملا جنز الكالم ببحث أدلة األحكام من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس أخذنا يف أحباث تتعلق بالدليل وبدأنا 

  باملنطوق منها واملفهوم فقلنا 

عليه لفظ يف حمل ... منطوقها ما دل يا فهيم ... ثالثهما املنطوق واملفهوم ... الباب الثالث يف املنطوق واملفهوم 
  . ..النطق 

أي ثالث العشرة األبواب اليت رتب عليها الكتاب املنطوق واملفهوم باملعىن االصطالحي ال مبعىن ما يفهمة السامع 
من اخلطاب فإنه شامل هلما وقدم املنطوق لكونه أقوى داللة فقوله منطوقها أي الداللة وهو إشارة إىل أهنما من 

ه فكلمة ما مصدرية عبارة عن الداللة على هذا أي داللة اللفظ أقسام الداللة كما بىن عليه ابن احلاجب ومن تبع
على املدلول حال كونه حاصال يف حمل النطق فالضمري يف عليه يعود إىل املدلول املفهوم من املقام ويف حمل النطق 

وال عليه ظرف مستقر حال من ضمري املدلول واإلضافة بيانية أي حمل هو اللفظ املنطوق واملراد بكون املعىن مدل
مبحل النطق أهنا ال تتوقف استفادته من اللفظ إال على جمرد النطق ال على االنتقال من معىن آخر إليه فاملعىن فيما 

  أفاده النظم أن املنطوق داللة اللفظ على معىن يف حمل النطق وحمل النطق هو اللفظ 

حركة اللسان فاللسان حمل النطق صحيح  فلذا يفسرونه بكونه حكما للفظ وحاال من أحواله والقول بأن النطق
واللفظ أيضا حمل للمعىن ولذا يقال األلفاظ قوالب املعاين فاللسان حمل النطق والنطق حمل املعىن فهو حمل ثان فيصح 
جعله حمال ويصح أن يقال النطق مبعىن املنطوق به وهو اللفظ وهو حمل قطعا مث إهنم أرادوا بالداللة ما يشمل املطابقة 

  لتضمنية وااللتزامية كما ستعرفه وإن الكل من قسم املنطوق وستعرف إن شاء اهللا ما فيه وا
واعلم أن الداللة املطابقية هي داللة اللفظ على كل معىن وذلك كداللة لفظ إنسان على احليوان الناطق فهذه 

عنه وهذه داللة اللفظ على حقيقة  مطابقية طابق اللفظ فيها املعىن أي ساواه فلم ينقص اللفظ عن معناه وال املعىن
معناه وهي املتبادرة عند إطالق الداللة وعند إطالق اللفظ وقد يراد به الداللة على جزء معناه كأن يطلق لفظ 

إنسان على حيوان فقط أو على ناطق فقط فهذه هي الداللة التضمنية داللة اللفظ على جزء ما وضع له وهي من 
لكل وهو لفظ إنسان وأريد به جزؤه وهو أحد اجلزئني وأهل األصول جيعلون داللة التضمن أقسام اجملاز ألنه أطلق ا

وضعية وأهل املعاين والبيان يسموهنا عقلية وعلى كل تقدير فهو من اجملاز وال بد له من العالقة والقرينة فالعالقة قد 
على الزم معناه كما إذا أطلق إنسان وأريد به  ذكرناها آنفا وأما القرينة فأنواعها معروفة وقد يراد باللفظ الداللة

ضاحك مثال فإنه الزم له وداللته عليه عقلية عند الفريقني وهو جماز أيضا من إطالق امللزوم وإرادة الالزم وتفاصيل 
أشار هذه األحباث يف علم املنطق وما ذكرناه كاف ملا حنن بصدد بيانه إن شاء اهللا مث قسم ما يفيده اللفظ إىل قسمني 



  ... وخذه قسمني على ما ألقيا ... إليهما قوله 
  نصاله الداللة القطعية ... ال غريه فسمه مساعدا ... فإن أفاد اللفظ معىن واحدا ... األول قوله 

أي حد املنطوق حال كونه قسمني األول أن يقال إن أفاد اللفظ يف داللته معىن واحدا ال حيتمل غريه فسمه نصا 
غريه من الدالالت وقوته أخذا من قوهلم نصت الظبية جيدها أي رفعته وهذا املعىن للفظ يقابله الرتفاعه على 

الظاهر الذي هو القسم الثاين وقد يطلق النص يف مقابل اإلمجاع والقياس فرياد به الكتاب والسنة فيدخل حتته 
االستنباط ويطلق ويراد به ما دل على الظاهر فيسمى نصا ومن ذلك ما قدمناه من تقسم العلة إىل النص واإلمجاع و

معىن ظاهر وهو غالب يف استعمال الفقهاء كقوهلم نص الشافعي على كذا وقوهلم لنا النص والقياس ومثال النص 
الذي ال حيتمل إال معىن واحدا األعالم الشخصية حنو زيد يف داللته الذات املعينة يف قولك هذا زيد فإنه ال يتحمل 

إن قال النحاة أنه يؤكد بعينه ونفسه لدفع توهم التجوز فقد يقال إن التوهم ليس باحتمال فإن معىن غري ذاته و
كونه أريد هبذا زيد هذا غالم زيد من باب احلذف وهم بعيد فدفع بعينه ونفسه واالحتمال يكون أقوى من الوهم 

ه القطع فال ينتفي بشك وال شبهة وقوله هذا مجع بني القولني وقوله له الداللة القطعية أي حيصل بداللته على معنا
  ... أوال فظاهر له الظنية ... 

  إشارة إىل القسم الثاين من قسمي املنطوق إىل داللته أي أوال يدل على معىن واحد 

بل تردد بني معان حتمل املقصود وغريه فإنه يسمى الظاهر أي ما كان أحد معانيه أظهر من غريه وال ينايف االحتمال 
قيل ومنه ... د وهذا تسمى داللته ظنية أي تفيد الظن لداللته على االحتمال الراجح من االحتمال املرجوح والترد

  ... قسمان أيضا فالصريح نص ... العام مث النص 
قال قوم من مجلة الظاهر العام يف داللته على إفراده قبل ختصيصه الحتماله له ويأيت حتقيق ذلك يف حبثه مث إن أهل 

قسموا النص إىل قسمني صريح وغريه قسموه كما قسموا املنطوق إىل قسمني ولذا قلنا أيضا وإن كان قد  األصول
بالتزام ... خاصا به وغريه ما دله ... بأنه ما وضع اللفظ له ... بعد فالقرينة تنادي باملراد مث بني قسمي النص بقوله 

  ... فالتزم ما أملي 
أي الصريح يف داللته ما وضع اللفظ له يعين باملطابقة والتضمن كما دل له املقابلة  فقوله بأنه متعلق بنص وقوله بانه

بااللتزام وخاصا حال من اللفظ أي حال كون اللفظ خاصا به مبعىن أنه مستفاد من اللفظ ال من أمر خارجي 
  القسم األول وهو الصريح  فالتقييد باخلاص إشارة إىل أن داللة اللفظ على جزء معناه وهي التضمنية لفظية فهذا هو

وأما الثاين فقد أفاده قوله وغريه ما دله أي ما دل عليه اللفظ بااللتزام فهو من باب احلذف واإليصال ويف عدوله 
عن قوله ما وضع له إىل ما دله اإلشارة إىل أن داللة اللفظ على الزم معناه عقلية ال وضعية وفيه خالف إال أن أهل 

ق اللزوم أي من أي جهة عرف أو وضع وأهل املنطق يشترطون اللزوم البني حبيث مىت أطلق األصول يكتفون مبطل
  اللفظ بعد 

... العلم بوضعه فهم منه املعىن مث إنه قسم أئمة األصول غري الصريح وهو الدال بااللتزام إىل ثالثة أنواع يف قوله 
  ... وخذ هنا أقسامه من نقلي 

ية وذلك ألهنا إما مقصودة للمتكلم فهي قسمان ألنه إما أن يقف الصدق عليه أو أي خذ أقسام الداللة االلتزام
أو صحة ... أن يقف الصدق عليه عقال ... الصحة عقال أو نقال فهو داللة االقتضاء أول الثالثة املدلولة لقوله 



  ... فاالقتضا أو نقال 
كان ظاهره الكذب الذي ال جيوز على الشارع  عقال ونقال متييز عن قوله أن يقف الصدق ومعناه أن الكالم إذا

عبدك عين ... حنو رفع عن أميت وأعتق ... عقال تعني طلب ما خيرجه إىل حيز الصدق وأشار إىل األمثلة بقوله 
  ... واسألن واصدق 

حديث  اقتباس من قوله صلى اهللا عليه و سلم رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أخرجه الطرباين من
ثوبان باللفظ املذكور وقد روي عن مجاعة من الصحابة بألفاظ خمتلفة فال بد يف صدقه من تقدير املؤاخذة والعقوبة 
وإال كان كاذبا ألهنما مل يرفعا أهنما واقعان من األمة ففي البيت اقتباس واكتفاء وهذا مثال ما توقف الصدق عليه 

  عقال وأما مثال 

 فنحو قوله تعاىل واسأل القرية أي أهلها وإليه أشار قوله واسألن إذ لو مل يقدر ذلك ملا ما توقف الصحة عليه عقال
صح سؤال اجلماد فهو من جماز احلذف وأما توقف الصحة الشرعية الذي إليه أشار بقوله أو نقال فمثاله قول الرجل 

رعا إال من مالك فهذه داللة االقتضاء اآلخر اعتق عبدك عين أي مملكا يل فال بد من تقديره ألنه ال يصح العتق ش
مسيت بذلك ألنه احلاجة إىل صون الكالم عن الفساد العقلي والشرعي اقتضت ذلك فهي يف حكم املنطوق وإن 
كان حمذوفا فلذا عدوه من أقسام املنطوق والقسم الثاين مما هو أيضا مقصود املتكلم ومل يتوقف عليه صدق وال 

كقلوه كفر ... تعليله لكان عنه مبتعد ... أو يقترن باللفظ ما لو مل يفد ... إليه قولنا  صحة عقلية وال شرعية أشار
  ... ولو متضمضت مباء فاتبع ... وليست بسبع 

أي أو يقترن باحلكم وصف لو مل يفد ذلك الوصف تعليله أي كونه علة للحكم لكان ذلك االقتران بعيدا عن 
د أشرنا إىل األمثلة الواقعة يف كالمه صلى اهللا عليه و سلم األول حديث فصاحة الشارع ووضعه للكالم موضعه وق

اجملامع يف هنار رمضان أنه قال يا رسول اهللا جامعت أهلي يف هنار رمضان فقال صلى اهللا عليه و سلم أعتق رقبة 
فصاحة الشارع احلديث فلو مل يكن اجلماع يف هنار رمضان عليه إجياب اإلعتاق لكان ذلك االقتران بعيدا عن 

  واحلديث تقدم يف القياس وهو متفق عليه بني الشيخني 
وإىل املثال الثاين أشار قوله وليست بسبع يعين اهلرة فإنه صلى اهللا عليه و سلم قاله جوابا ملا قيل له إنك تدخل بيت 

  فالن وفيه هرة ملا 

يب هريرة قال كان صلى اهللا عليه و امتنع عن دخول بيت آخر فيه كلب واحلديث أخرجه الدارقطين من حديث أ
سلم يأيت دار فالن من األنصار دوهنم فشق عليهم ذلك فقالوا يا رسول اهللا إنك تأيت دار فالن وال تأيت دارنا فقال 

  إن يف داركم كلبا فقالوا يا رسول اهللا ويف دارهم سنور فقال صلى اهللا عليه و سلم السنور ليس بسبع 
إىل جوابه صلى اهللا عليه و سلم على عمر ملا قال له إين قبلت يف رمضان فقال أرأيت لو وقوله ولو متضمضت أشار 

متضمضت يف ماء وقد تقدم يف القياس مجيع هذا والقسم األول كما مسوه داللة االقتضاء فهذا مسوه مبا أفاده قوله 
  ... وامسه التنبيه واإلمياء ... 

ء تفرقه بني األقسام باألمساء مع املناسبة يف ختصيص كل مبا يسمى به فهذه أي أن داللته تسمى داللة التنبيه واإلميا
أقسام ما قصده املتكلم من القسمني وإما غري مقصوده أي داللة الالزم من كالمه أي مل يعلم قصده ألنه لو علم 

  عدم قصده مل يعترب فهو الذي قال فيه 



  ... كناقصات العقل يف العباره ... فإنه داللة اإلشاره ... وإن يكن لقصده ما شاء 
أي وإن يكن غري الصريح املدلول عليه فااللتزام غري مقصوده للمتكلم فإنه يقال له داللة اإلشارة وأشار إىل مثاله 

يف احلديث النبوي وكل هذه األمثلة اقتباس واكتفاء أو تلميح وهو قوله صلى اهللا عليه و سلم النساء ناقصات عقل 
قصان دينهن قال متكث إحداهن شطر دهرها ال تصلي فقد استدل به الشافعي على أن أكثر احليض ودين قلنا وما ن

مخسة عشر يوما مع أنه غري مقصود ألن لفظ الشطر يدل عليه بااللتزام ألنه سبق للمبالغة يف نقصان دينهم فيقتضي 
كره وهذا احلديث أورده األصوليون أن أكثر ما يتعلق به زمان احليض ذلك فلو كان زمان احليض أكثر من ذلك لذ

وأهل الفروع هبذا اللفظ وقال أئمة احلديث من حفاظه إنه ال أصل له هبذا اللفظ مث هو لو صح مبراحل عن الداللة 
بأن أكثر احليض مخسة عشر يوما ألن الشطر على فرض أنه حقيقة يف النصف ال يتم االستدالل به حىت يتم الدليل 

  سة عشر يوما وال دليل لعليه واملراد بيان أن احلديث ال أصل على أن أقل الطهر مخ

له وأنه لو صح ملا كان داللة اإلشارة يف شيء وإمنا أتى به الناظم متابعة ألهل األصول نعم األمثلة من القرآن كثرية 
ضعني األول قوله ليلة يف ذلك منها قوله تعاىل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم فإن داللة اإلشارة فيها يف مو

الصيام فإنه دال على صحة صوم من أصبح جنبا للزومه املقصود من حل مجاعهن بالليل الصادق على آخر جزء 
منه والثاين من قوله فاآلن باشروهن إىل آخر اآلية فإنه دال على أن إباحة املباشرة ممتدة إىل طلوع الفجر فيلزم منه 

  جواز اإلصباح جنبا 
لهم الالزم يف داللة اإلشارة غري مقصود للمتكلم حمل نظر وكيف حيكم على شيء يؤخذ من كالم اهللا واعلم أن جع

أنه مل يقصده تعاىل وتثبت به أحكام شرعية ومن أين االطالع على مقاصد عالم الغيوب فإن أرادوا قياس كالمه 
 خيطر هلم ببال ولذا جزم احملققون بأن الزم على كالم العباد فإنه قد يستلزم كالمهم ما ال يريدونه وال يقصدونه وال

املذهب ليس مبذهب ألنه ال يقطع بأنه قصده قائله بل ال نظن وكذلك التخاريج على كالم أئمة العلم ال تكون 
مذهبا ملن خرجوه عنه وذلك لقصور البشر وأنه ال حييط علمه عند نطقه بلوازم كالمه قطعا وال يقصده خبالف 

يعلم بلوازم كالم العباد وما تطلقه ألسنتهم وما يكنه الفؤاد فكيف ما يتكم عز و جل به وقد عالم الغيوب فهو 
ذاكرت بعض شيوخي هبذا ومن أتوسم فيه اإلدراك فما وجدت ما يشفي مع هذا االتفاق من أئمة األصول عليه 

  وقد كنت كتبت على الفواصل شيئا من هذا وأشار إليه مؤلفها رمحه اهللا تعاىل 

لم أهنم قسموا املنطوق إىل صريح وغري صريح وجعلوا الصريح ما دل على معناه مطابقة أو جزئه تضمنا واع
وجعلوا غري الصريح ما دل بااللتزام فاستغرق املنطوق الدالالت الثالث وقد قسموا اللفظ الدال على منطوق 

  ة قسما له ومفهوم يف أول البحث فاملفهوم دال على معىن لكنهم مل يبقوا من الدالل
ولنذكر سؤاال وصل إلينا عند تأليف هذا وحنن يف أثنائه فأجبنا عليه ورأينا نقلهما هنا باختصار ألهنا ال ختلو كتب 

  الفن املتداولة كاملختصر البن احلاجب وشروحه والغاية وشرحها عن هذا التقسيم وتبعهم صاحب أصل النظم 
ال إىل قسمني منطوق ومفهوم مث قسموا املنطوق إىل قسمني وحاصل السؤال قد قسم أئمة األصول اللفظ الد

صريح وهو ما داللته مطابقة أو تضمنا وغري الصريح وهو مادل بااللتزام وليس لنا يف العلوم إال الدالالت الثالث 
إذ بأي وقد جعلوا قسمي املنطوق مستغرقة هلا مث قالوا يف املفهوم إنه ما دل ال يف حمل النطق فأي داللة يريدون 

  داللة دل اللفظ فهو منطوق فاملراد بيان الداللة عند القائل باملفهوم من أي أقسام الدالالت هي 
وحاصل اجلواب قد تنبه سعدالدين يف حواشي العضد لإلشكال هذا فقال الفرق بني املفهوم وغري الصريح من 



م جند ما يزيل اإلشكال وذلك أهنم قالوا داللة املنطوق حمل تأمل مل يزد على هذا مث حبثنا كثريا من كتب األصول فل
املفهوم التزامية قيل هلم قد جعلتم ما دل بااللتزام منطوقا غري صريح وإن قلتم إهنا مطابقة أو تضمنا فقد جعلتموها 
منطوقا صرحيا مث ال تساعدكم قواعد العلوم على أن داللة اللفظ على مفهومه من أحد القسمني مث رأيت يف اآليات 

البينات ما يدل أو فائدة على أنه ال جواب لإلشكال على هذا التقسيم فإنه قال إن هذا التقسيم اختص به ابن 
  احلاجب ولفظه قد كشفت كثريا من كتب املتقدمني املعتربة اجلامعة كالربهان إلمام احلرمني 

واملستصفى حلجة اإلسالم الغزايل والقواطع البن السعان ومل يسمح الزمان مبثلهما وال نسج عامل على منواهلما 
واحملصول لإلمام فخر الدين الرازي واملنهاج للعالمة البيضاوي وشرحيه لألسنوي واملصنف يريد به ابن السبكي 
وناهيك هبما واإلحكام لآلمدي فلم أر فيها تعرضا هلذا الرأي وال إشارة إليه يريد رأي ابن احلاجب ومن تبعه يف 

يح وغري صريح مث قال إمام احلرمني يف الربهان ما نصه ما يستفاد من اللفظ نوعان أحدمها ما تقسيم املنطوق إىل صر
يتلقى من املنطوق به املصرح بذكره والثاين ما يستفاد من اللفظ وهو مسكوت ال ذكر له على نصيه التصريح مث 

  املفهوم انتهى  قال وأما ما ليس منطوقا به ولكن املنطوق مشعر به فهو الذي مساه األصوليون
قال صاحب اآليات فانظر هذا التصريح من هذا اإلمام حيث حصر ما يستفاد من اللفظ يف نوعني املنطوق واملفهوم 
وفسر املنطوق مبا يتلقى من املنطوق به املصرح بذكره فإن هذا التفسري ال يشمل إال املعىن املصرح بلفظه فليس يف 

ل كالمه كالصريح يف عدم إثبات منطوق غري الصريح ونقل كالم غري غري كالمه تعرضا لغري املنطوق الصريح ب
  إمام احلرمني مبثل كالمه مث 

قال وباجلملة إن ما قاله ابن احلاجب ليس من كالم القوم بل هو اصطالح له وإن تبعه اهلندي وأطال املقال وقد 
لفصول وغاية السؤال والكافل ونظمه حصل املراد من أن اإلشكال متوجه على ابن احلاجب ومن تبعه كصاحب ا

  اجلامع ملا فيه مث ملا فرع من أقسام املنطوق أخذ يف أقسام املفهوم فقال 
  ... ال يف حمل النطق فاملفهوم ... وإن يدل لفظه املعلوم ... فصل يف املفهوم 

ل النطق كما عرفت فإنه أي إن اللفظ الدال على معىن إما أن يدل مبحل النطق وقد مضى بأقسامه أو يدل ال يف حم
للحكم ... وإنه نوعان فاملوافقة ... املعىن املراد املوسوم باملفهوم وقد قسمه األصوليون إىل قسمني افادمها قوله 

  ... فاملنطوق واملطابقة 
إليه أي القسم األول أن يوافق حكم املفهوم املنطوق وال خيالفه فلذا مسي مبفهوم املوافقة وهو قسمان األول أرشد 

  ... فإنه الفحوى وهذا األوىل ... إن كان ما يسكت عنه أوال ... قوله 
هذا هو أول قسمي مفهوم املوافقة ويسمى فحوى اخلطاب أي إن كان ما سكت عنه أي مل يلفظ به أوال باحلكم 

د مثلناه الذي دل عليه اللفظ فهو فحوى اخلطاب قال الزركشي إن الفحوى ما يفهم من الكالم بطريق القطع وق
  بقولنا 

  ... كقوله سبحانه وال تقل 
اقتباس من آية سبحان يف قوله تعاىل وال تقل هلما أف فإن الذي سكت عنه هو حترمي الضرب أوال باحلكم وهو 

التحرمي من التأفيف الدال عليه املنطوق وكاجلزاء مبا فوق مثقال الذرة من قوله تعاىل فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره 
مل مثقال ذرة شرا يره وكعدم تأدية القنطار يف قوله تعاىل ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك وهذه ومن يع



األمثلة من قسم التنبيه باألدىن على األعلى وعكسه احلكم بتأدية الدينار املفهوم من قوله ومن أهل الكتاب من إن 
ريق الفحوى ولذا قلنا إنه من التنبيه باألعلى على األدىن تأمنه بقنطار يؤده إليك فإنه يدل على تأدية الدينار بط

وعبارة النظم شاملة لألمرين فإن املسكوت فيهما أوىل باحلكم من املنطوق أي أكثر مناسبة يف احلكم فإن األذية 
وافقة بالضرب أكثر مناسبة للتحرمي منها بالتأفيف ومثله فيما عداه من األمثلة والقسم الثاين من قسمي مفهوم امل

  ... وإن يكن من غري أوىل ويدل ... أشار إليه قوله 
فإنه حلن اخلطاب امسا ... أي إن يكن غري أوىل بل تساوى ما دل عليه املنطوق يف احلكم وما أفهمه املسكوت عنه 

 ...  
ون قسميه أي فإنه يسمى عندهم حلن اخلطاب فامسا منتصب على التمييز من اجلملة اخلربية وخص هبذا االسم ألن د

يف الداللة ملا فيه من اخلفي واللحن لغة العدول بالكالم عن الوجه املعروف إىل وجه ال يعرف إال صاحبه وهذا 
اصطالح للفرق بني القسمني ومثاله حترمي إحراق مال اليتيم وإغراقه املفهوم من قوله تعاىل إن الذين يأكلون أموال 

  لألكل يف اإلتالف اليتامى فإن دل على حترمي ذلك ملساواته 

واعلم أنه قد اختلف أئمة األصول يف مفهوم املوافقة هل هو بنوعيه من املفهوم أو من القياس أو ليس من املفهوم إال 
  ما هو منه بطريق األوىل 

فقيل إنه بنوعيه من القياس لصدق حده عليه فإنه إحلاق معلوم جبامع منهما وهذا اختاره صاحب الفصول وحكاه 
  هور عن اجلم

  وقيل بل هو من املفهوم فإنه يفهم ذلك منه من ال يعرف القياس الشرعي ولذا قال به كثري من نفاة القياس 
وقيل يف التفصيل وهو أن القسم األول منه وهو األوىل من املفهوم ال املساوي وهذا مذهب ابن احلاجب ووافقه 

لعرب إمنا يريدون مبثل هذه العبارات املبالغة يف التأكيد آخرون قالوا للقطع بفهم هذه املعاين من هذه الصيغ فإن ا
للحكم يف املوضع املسكوت عنه فيقولون ال تعطه مثقال ذرة فيكون أبلغ من املنع عما فوقها وهذا يعرفه كل من 

واجتهاد يفهم اللغة من دون نظر واجتهاد قالوا خبالف القسم الثاين وهو املساوي فلخفائه يف الداللة حيتاج إىل نظر 
  يف داللته على حكم املسكوت عنه والنظر هو بالقياس الشرعي 

وقد قيل اخلالف لفظي وإنه ال تنايف بني القول بأهنما من القياس أو من املفهوم مث اختلف من أي األقسام داللة 
  ذلك مفهوم املوافقة على مدلوهلا فقيل إنه حقيقة عرفية مبعىن أنه يف األصل موضوع للمذكور ال غري 

لكن صارت اللفظة اللفظة يف العرف تدل عليه وعلى املسكوت معا وقيل داللته عليه جماز إذا فهمت داللته من 
السياق والقرائن فتكون من إطالق األخص على األعم وهو رأي الغزايل واآلمدي وحتقيقه أنه أطلق التأفيف وأريد 

وأورد عليه بأن بني التأفيف والضرب التباين ال اخلصوص به األذية الشاملة له وللضرب وغريمها مما يدخل حتته 
والعموم وأجيب بأن قرينة إرادة تعظيم األبوين مثال وتكرميهما قرينة متنع أن يراد جمرد التأفيف بل يراد به حترمي 

فاهيم االذية بأي وجه كانت ويف هذه كفاية ويف املطوالت زيادات ال حتتمل هنا مث أشار إىل القسم اآلخر من امل
  ... مث خذ اآلخر منها قسما ... فقال 

  ... ألنه باينه وخالفه ... وامسه املفهمم للمخالفه ... واآلخر هو مفهوم املخالفة ولذا قال 
بيان لوجه التسمية وهو أن املفهوم باين ما دل عليه املنطوق وخالفه فسمي به كما يسمى األول باملوافقة ملا وافق ما 

  ... وامسه الدليل للخطاب ... ويسمى أيضا دليل اخلطاب كما قال دل عليه املنطوق 



  ألن داللته من جنس داللة اخلطاب أو ألن اخلطاب دال عليه 
  ... أقسامه الستة يف الكتاب ... وهو ستة أقسام كما دل له قوله 

ب ترقيا من األضعف إىل الالم للعهد اخلارجي أي الكتاب الكافل الذي هو أصل النظم مث ذكرها وبدا مبفهوم اللق
  األقوى فقال 

  ... أمهلها مجاعة األصحاب ... أضعفهااملفهوم لأللقاب 
املراد من اللقب ما يشمل العلم كزيد واجلنس كغنم وقد يعرب عنه مبفهوم االسم وأكثر العلماء على عدم العمل به 

  وخالف فيه مجاعة 
  أصحابنا ونسب إىل امحد ومالك قال إمام احلرمني القول باللقب صار إليه طوائف من 

قال ابن دقيق العيد اللقب ليس حبجة إذا مل يوجد فيه رائحة من التعليل فإن وجدت كان حجة وذلك كما يف قوله 
صلى اهللا عليه و سلم وإذا استأذنت أحدكم امرأته إىل املسجد فال مينعها فإنه حيتج به على أن للرجل أن مينعها إذا 

ملسجد ألن ختصيص عدم املنع باخلروج إىل املسجد قد اشتمل على معىن مناسب وهو كونه حمال أستأذنته إىل غري ا
للعبادة خبالف غريه واألظهر أن فائدة ختصيص الشارع بذكر اللقب هو ربط احلكم وتعليقه به دون غريه مما يفهم 

مر للسجود آلدم دال على أن غريه ليس منه فلم حيكم عليه بنفي وال إثبات مثاله قوله تعاىل اسجدوا آلدم تعليق باأل
مبأمور للسجود له وال منهي عنه وهذا هو كفائدة ختصيص ذكر الصفة يف القول يف الغنم السائمة زكاة ويأيت حتقيق 

ذلك بأنه إذا مل يظهر هلا فائدة غري تعليق احلكم عليها تعينت لذلك وال ينهض دليل على غري هذا كما يأيت يف 
فالوصف مث الشرط مث ... العمل ببقية املفاهيم إن شاء اهللا تعاىل مث أخذ يف ذكر بقية املفاهيم فقال االستدالل على 

  ... والعد مث احلصر يف الدراية ... الغايه 
  أحاط النظم خبمسة أنواع من مفهوم املخالفة فاألول الصفة واملراد 

قليل االشتراك ليس بشرط وال استثناء وال غاية هنا هبا لفظ مقيد آلخر غري منفصل عنه يفيد نقص الشيوع أو ت
والعدد فيدخل التقيد بطرف الزمان حنو احلج أشهر معلومات إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة واملكان ال متنعوا 

  إماء اهللا مساجد اهللا 
ا يكون املقصود واعلم أن حقيقة الصفة ما وضع ليدل على الذات باعتبار معىن ذلك املعىن هو املقصود ويقابلها م

أوال وبالذات هو الذات وال يالحظ سواه من حيث كوهنا مقصودة وال خترج الصفة عن هذا املعىن سواء كانت 
بطريق التوصيف أو احلالية أو اإلضافة وهذا مراد أهل األصول من قوهلم هي لفظ مقيد آلخر ألن الصفة قيد من 

ضعت لتقييد الذوات فاملراد من قوهلم لفظ مقيد آلخر ما يصلح أن القيود للمحكوم عليه والقيود هي املعاين اليت و
يكون قيدا وليس ذلك إال فيما يدل على الذات باعتبار معىن هو املقصود وقوهلم آلخر أعم من أن يكون ذلك 
ى كما اآلخر ملفوظا أو مقدرا ملا علم من أن املقدر كامللفوظ مع القرينة وألجلها حيذف املوصوف تارة والصفة أخر

هو مقرر يف موضعه وإذا عرفت هذا عرفت أنه ال فرق بني قولنا يف الغنم السائمة زكاة أو قولنا يف سائمة الغنم 
  زكاة فإن مفهومها أنه ال زكاة يف معلوفة الغنم وتعرف أن تفرقة ابن السبكي بينا ملاثلية أن 

بوصف كوهنا من الغنم وأن مفهوم األول عدم  املقيد يف املثال األول الغنم بوصف السوم ويف الثانية السائمة
وجوب الزكاة يف الغنم العلوفة اليت لوال التقييد بالسوم لشملها لفظ الغنم ومفهوم الثاين عدم الوجوب يف سائمة 



ة غري الغنم كالبقر مثال اليت لوال تقييد السائمة بإضافتها إىل الغنم لشملها ويزيده وضوحا ان لقولنا يف الغنم السائم
زكاة منطوقا ومفهوم الصفة ومفهوم لقب وهو بقولنا بسائمة الغنم زكاة منطوقا ومفهوم الصفة ومفهوم لقب 

منطوقهماواحد هو وجوب الزكاة يف السائمة من الغنم ومفهوم الصفة فيهما خمتلف فمفهوم األول عدم الوجوب 
م اللقب فيهما خمتلف أيضا فإن مفهوم األول عدم يف الغنم املعلوفة ومفهوم الثاين عدم الوجوب يف غري الغنم ومفهو

الوجوب يف غري الغنم ومفهوم الثاين عدم الوجوب يف غري السائمة غري صحيحة ألن قولنا يف السائمة زكاة مما 
حذف فيه املوصوف كما عليه اجلمهور وأصله يف الغنم السائمة فجعل الصفة يف سائمة الغنم ولفظ الغنم من تقليب 

وتعكيس الكالم وكذا جعله للسائمة زكاة من مفهوم اللقب باطل ألن املوصوف مقدر ألن السائمة يف املفاهيم 
نفسها يتعني أن تكون صفة فإن السوم حال من أحوال الغنم ضرورة لغوية وعقلية وقد وقع حبث يف هذه املسألة 

واستحسنه ورد به على ابن السبكي وقد بني مؤلفي الفواصل رمحهم اهللا تعاىل وبني شيخه وأبان شيخه هذا التحقيق 
  بسطه يف موضع آخر 

  إذا تقرر هذا فقد اختلف يف كون مفهوم الصحة حجة على أقوال 
األول لألكثر أنه حجة لشرائط ستأيت ومعناه أنه إذا ورد من اهللا عز و جل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم نص معلق 

لك الصفة وما عدا ذلك الزمان وما عدا ذلك العدد جيب أن حيكم فيه بصفة ما أو زمان ما أو بعدد ما فإن ما عدا ت
خبالف احلكم يف هذا املنصوص فإن تعليق احلكم باألحوال املذكورة دليل على أن ما عداها خمالف هلا وذلك إذا 

ن ال ذكرت الصفة مع موصوفها ال إذا ذكرت مفردة حنو يف السائمة زكاة ففيه اختالف والشرط يف العمل هبا أ
  يكون هلا فائدة سوى نفي احلكم 

  والقول الثاين ليس حبجة وهو قول كثري من أئمة الزيدية 
الثالث التفصيل ألهنا إن كانت الصفة مناسبة للحكم فحجة حنو يف الغنم السائم زكاة ال إذا مل تكن مناسبة حنو يف 

  الغنم العفر زكاة 
ث األوىل أن يرد اخلطاب للبيان الثانية أن يرد للتعليم أي ابتداء الرابع تفصيل أيضا هذا وهو أنه حجة يف صور ثال

  حكم مل يسبق ذكره جممال وال مفصال الثالثة ان يكون ما عدا الصفة داخل حتتها بشرائط ستأيت 
وقال بعدم حجيته مطلقا مجاعة من األئمة وغريهم ومن أهل البيت املنصور واإلمام حيىي قال وهو الذي عليه أئمة 

يدية واجلماهري من املعتزلة وحمققو األشعرية كاجلويين والغزايل والرازي والباقالين وغريهم قال األولون لو مل يعترب الز
  خللي ذكره عن الفائدة وذلك ميتنع من احلكيم فهو أوىل باالعتبار من داللة التنبيه وقد قلتم باعتبارها 

املعىن فهو كاللقب فإن قولك أكرم زيدا التميمي أوقعت  ورد بأن فائدته تشخيص مناطق احلكم فهو لتحصيل أصل
األمر باإلكرام على زيد املقيد بكونه متيما وليس على زيد فقط وللموصوف بالصفة فهي داخلة يف مفهومه فال يلزم 

  من إيقاع األمر عليه اختصاصه به كما هو املدعي بل غايته 

وخطاب فإمنا يعطيك ما فيه من حكم فقط وال يعطيك حكما يف بقاء غري املذكور يف حيز االحتمال فإن كل قضية 
غريه بأنه موافق له أو خمالف بل ذلك موقوف على دليليه فقول اجلمهور إذا مل يعترب املفهوم مل يكن لتخصيص حمل 

تطلب النطق بالذكر فائدة باطل إذ فائدة ذكر الصفة تعيني من أريد باألمر بإكرامه يف املثال الذي ذكرنا وكيف 
فائدة زائدة على فائدة الوضع أال ترى أن زيد القيسي مثال بالنسبة إىل مثالنا حيتمل ثالثة أحوال األمر بإكرامه أو 

النهي عن إكرامه أو السكوت عنه ليس مأمورا بإكرامه اتفاقا ومدعي املفهوم بقول هو منهي عن إكرامه وال دليل 



صل فلو أن زيدا القيسي مسكوت عنه وهبذا يعرف أن مفهوم الصفة عليه إذا وضع الصفة لتقليل االشتراك وقد ح
كمفهوم اللقب وأنه خيتل الكالم عند إسقاط الصفة ألن املأمور به إكرام زيد التميمي لوجود هذه الصفة فال يتم 

ى زيد فقط بل امتثال األمر إال هبما وإال الختل الكالم ومثله إذا قلت جاءين زيد الطويل فإنه ليس املسند إليه مسم
املوصوف بالطويل فالصفة داخلة يف مفهوم املسند إليه فهي لتحصيل معىن خيتل الكالم من دونه وال تدل على 

اختصاصه باجمليء وإن زيدا القصري مثال ما جاء بل هو مسكوت عن احلكم عليه حيتمل أنه جاء وأنه لن جييء وأنه مل 
  خيطر بالبال جميئه وعدمه 

مفهوم الشرط واملراد به ما علق من احلكم على شيء بأداة شرط وهو الشرط اللغوي واعلم أنه ال  الثاين يف البيت
خالف يف أنه يثبت املشروط عند ثبوت الشرط بداللة إن عليه ويف أنه يعدم املشروط عند عدم الشرط وإمنا 

ال باملفهوم انتفى بداللة إن على اخلالف يف أن عدم املشروط مستفاد من داللة إن عليه أو هو منتف باألصل كمن ق
  انتفائه ومن مل يقل به قال األصل العدم ولذا يقال املعلق بالشرط عدم قبول وجود الشرط 

  والثالث منه مفهوم الغاية وهو مد احلكم إىل غاية بإىل وحىت ومثاله وأمتوا الصيام إىل الليل وال تقربوهن حىت يطهرن 

على القول به ومنهم من أنكره وقال هو نطق ملا قبل الغاية وسكوت عما بعدها  قال الزركشي نص الشافعي يف األم
  فيبقى على ما كان عليه 

الرابع منه مفهوم العدد حنو قوله تعاىل فاجلدوهم مثانني جلدة فالقائل به يقول أفاد حترمي الزيادة عليها وفيه خالف 
  ى الثمانني معلوم من أن األصل حرمة املسلم وحترمي ضربه بني العلماء منهم من مل يقل به ويقول حترم الزيادة عل

اخلامس منه مفهوم احلصر حنو إمنا الصدقات للفقراء و إمنا الوالء ملن اعتق اختلف فيه فنفاه قوم وقال آخرون إنه 
أو ال واالستثناء منطوق فإن املثال الثاين أفاد إثبات الوالء للمعتق باملنطوق ونفيه عن غريه باملفهوم ومنه النفي مبا 

حنو ال عامل إال زيد وما علم إال زيد صريح يف نفي العلم عن غري زيد ويقتضي إثبات العلم له وجانب اإلثبات فيه 
أظهر فلذا جعلوه منطوقا فيفيد اإلثبات منطوقا والتقي مفهوما وقد أنكره قوم كما يأيت يف حبث االستثناء وقوم قالوا 

  نه مفهوم إنه منطوق واألكثر قالوا إ

ومن طرق احلصر ضمري الفصل حنو زيد هو القائم ويفيد إثبات القيام له ونفيه عن غريه ومنه فاهللا هو الويل بعد 
  قوله أم اختذوا من دونه أولياء وقوله إن شانئك هو األبتر ذكره أئمة علم البيان 

  واالستعانة  ومن طرقه تقدمي املعمول حنو إياك نعبد وإياك نستعني أي خنصك بالعبادة
وله طرق أخر معروفة يف علم البيان ومطوالت الفن قال يف مجع اجلوامع إن أعاله ال عامل إال زيد أي النفي 
وقيل ... واالستثناء وأشرنا ان قوما جيعلون مفهوم احلصر منطوقا وقال آخرون إن العدد أيضا منه فأشار إليه قوله 

  ... غري مرض وهو لدى التحقيق ... منطوقان عند البعض 
عبارة أصل النظم وقيل مها أي املقدم ذكرمها يف كالمه وهو العدد واحلصر بإمنا من املنطوق فضمريمها يف كالم 

األصل للعدد واحلصر بإمنا قيل ومل يقل أحد بأن مفهوم العدد منطوق فال يصح كالم أصل النظم وإمنا اخلالف يف 
وق بدليل أنه لو قال ما له علي إال دينار كان إقرارا بالدينار حىت يؤاخذ احلصر مبا وإال قال بعض اجلدليني إنه منط

به فلوال أنه منطوق ملا ثبتت املؤاخذة به ألن داللة املفهوم ال تعترب يف األقارير باالتفاق وأشار يف مجع اجلوامع أنه قيل 
  إنه منطوق أيضا 

بعد ذلك خالف وأنه ال بد للعمل باملفهوم عند القائلني به واعلم أن ترتيبها عندهم يف القوة كما رتبناه نظما وفيه 



أن ال يكون خمرجا ... ما قد أتى فخذه من منظوم ... هذا وشرط األخذ باملفهوم ... من شروط تضمنها قوله 
  وال جوابا لسؤال أجنيب ... لألغلب 

  أي لألخذ باملفهوم والعمل به شرائط 
يكون كالوصف الكاشف حنو اجلسم الطويل العريض العميق حيتاج إىل  األول أال يكون خرج خمرج األغلب ألنه

فراغ يشغله فإنه ال مفهوم هلذه الصفات ومثل األصوليون ذلك بقوله تعاىل وربائبكم الاليت يف حجوركم التقييد 
مقبوضة  بالوصف وهو الكون يف احلجر لكونه األغلب يف الربيبة ومثله إن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتبا فرهان

فالتقييد بالسفر يكون عدم وجدنا الكاتب فيه هو الغالب فيصح الرهن يف احلضر قال يف شرح األصل مل يرد يف 
ذلك أي قيد الكون يف احلجور أن الربائب إذا مل يكن يف احلجر كان حالال لإلمجاع على حترمي الربيبة مطلقا انتهى 

ية عن علي بن أيب طالب عليه السالم أهنا إذا كانت بعيدة حلت وليس كذلك فإنه فيه خالف داود ومالك وفيه روا
له ذكره ابن عطية وغريه مسندا وفيه خالف كثري جلماعة من احملققني وخالف يف هذا الشرط إمام احلرمني وابن 

  عبدالسالم 
ئل يف الغنم الثاين من الشروط أن ال يكون جوابا لسؤال سائل كما أشار إليه عجز البيت وذلك كأن يقول السا

  السائمة زكاة فيجاب عليه بأن يف الغنم السائمة زكاة فال يؤخذ منه أن املعلوفة ال زكاة فيها 
  وليس يف جهالة قد وردا ... وال أتى يف حادث جتلدا ... والثالث منه قوله 

و سلم لفالن غنم أي من شرط األخذ باملفهوم أن ال يأيت بسبب حادثة جتددت كأن يقال يف حضرته صلى اهللا عليه 
سائمة فيقول فيها زكاة فإنه ال يعمل هبذا املفهوم ومثال الثاين أن يعتقد املكلف أن يف املعلوفة زكاة ومل يعلمها يف 

السائمة فيقول صلى اهللا عليه و سلم يف السائمة زكاة فال يؤخذ هبذا املفهوم قالوا ألنه صلى اهللا عليه و سلم مل يرد 
  أراد مطابقة السؤال  يف األول التقييد بل

ويف الثاين بيان أهنا يف السائمة كما يف املعلوفة قالوا وملا كانت داللة املفهوم من أضعف الدالالت تصرفها أدىن فائدة 
تظهر خبالف اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص أو حادثة فإن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ألن العام 

حىت ادعت احلنفية أنه قطعي الداللة على كل فرد من أفراده فهذه األربعة الشروط كما  قوي الداللة على إفراده
  ذكره تنبيها على فوائد القيود وأهنا إذا تعينت فائدة منها مل يبق على اعتبار املفهوم دليل 

عن حكمة  قالوا ومن شرط األخذ به أن ال يكون للمتكلم غرض غري املفهوم فيؤخذ به لئال خيلو كالم احلكيم
  وغرض وفائدة 

قال يف جناح الطالب يقال هلم الوحي خمتص بعالم الغيوب وما عندنا من معرفة حكمه األمثل ما يأخذ املخيط من 
البحر قل لو كان البحر مداد لكمات ريب اآلية لو أن ما يف األرض من شجرة أقالم فإذا كان هذا حالنا الذي ال 

يع حكمه يف أمر ما هذا إال حالة على احملال انتهى قلت ونعم ما قال وكان نفك عنه فكيف نعلم أو نظن نفي مج
  األحسن أن يقول معرفة اهللا مراد اهللا للشيء ال تكون 

إال بالوحي ومعرفة عدم إرادة العباد ال يعرفها إال خالقهم وملا كانت الفوائد ال تنحضر فيما ذكرناه أتى النظم 
  ... لذكره فاتبع التنصيصا ... التخصيصا وغريه مما اقتضى ... بضابط فقال 

أي وغري ما ذكرنا مما اقتضى ختصيص احلكم املذكور بالقيد كزيادة االمتنان يف قوله لتأكلوا منه حلما طريا فال يدل 



على نفي األكل من القديد والتهويل مثل ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فال يفيد حل أكله إذا مل يكن كذلك 
للمخاطب حنو قوله تعاىل وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حتصنا بأنه من ليس بأهل للعفة قد أرادها والتعبري 

دون أهلها وكقصد التكثري فاأللف والسبعني كقولك جئتك ألف مرة أو سبعني ومل يرد إال التكثري فاأللف ال حقيقة 
  ا مل تقم قرينة تصرفها عنه العدد فقوهلم أمساء العدد نصوص فيما وضعت له املراد إذ

واحلاصل أنه ال يعترب املفهوم إال بأن ال يظهر للقيد فائدة تقتضي ختصيصه بالذكر سوى نفي احلكم وعلى هذا 
  اقتصر مجاعة من أئمة األصول 

دم واعلم أن للناس ثالثة أقوال يف املفهوم األول القول به حىت مفهوم اللقب قال به الدقاق والصرييف والثاين ع
القول به وهو رأي مجاعة كثرية منهم الظاهرية قال ابن حزم كل خطاب وكل قضية فإن ما تعطيك ما فيها فقط وال 
تعطيك حكما يف غريها ألن ما عداها موافق هلا وألنه خمالف هلا لكن كل ما عداها موقوف على دليله فنفى مفهوم 

  املوافقة 

  ق احلنفية فإهنم ينكرونه لكن هلم تفاصيل أخر ومفهوم املخالفة وأطال يف رد األمثلة وواف
واعلم أنه ملا شاع عن احلنفية نفي املفاهيم هجن عليهم من مل حيقق مرادهم بأنه يلزمه أن تكون كلمة التوحيد غري 

نصهم  دالة على إثبات اإلهلية هللا تعاىل وهذا خيالف ما أتفق عليه من إثباهتا له تعاىل أمر ال نزاع فيه فرايت أن أنقل
  من املنار وشرحه ليعرف مرادهم قال واالستثناء مينع التكلم حبكمه أي مع حكمه بقدر املستثين 

أي مينع يف املستثىن نظرا إىل الظاهر لعدم الدليل املوجب له مع صورة التكلم بقدر املستثين فيسري التكلم به عبارة 
ب مجيعا بقدر املستثىن فينعدم احلكم فاالستثناء النعدام عما وراء املستثىن فيكون االستثناء مانعا للموجب واملوج

الدليل املوجب له من صورة التكلم فيجعل االستثناء تكلما بالباقي بعده أي بعد املستثىن وعند الشافعي مينع احلكم 
ر قول الرجل بطريق املعارضة يعين املوجب ال املوجب كما يف التعليق وعندنا مينع كليهما كما يف التعليق فصار تقدي

لفالن علي ألف إال مئة عندنا ثبت لفالن علي تسع مئة وأنه مل يتكلم باأللف يف حق لزوم املئة وعنده أي الشافعي 
إال مئة فإهنا ليست علي فإن صدر الكالم يوجبه واالستثناء ينفيه فتعارضا فتساقط بقدر املستثىن واستدل الشافعي 

ستثناء من النفي إثبات ومن اإلثبات نفي وهذا دليل على أن حكمه يعارض ومن معه بإمجاع أهل اللغة على أن اال
  حكم املستثىن منه وألن 

قوله ال إله إال اهللا للتوحيد أي وضع إلفادته ومعناه النفي واإلثبات فلو كان تكلما بالباقي لكان نفيا لغريه أي نفيا 
ه لأللوهية هللا فيصح من كوهنا كلمة التوحيد باإلمجاع أن معىن ملا سوى اهللا تعاىل ألنه هو الباقي بعد االستثناء إلثبات

قولنا إال اهللا أنه اإلله بطريق املعارضة ولنا قوله تعاىل فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما وسقوط احلكم بطريق 
ضه االستثناء يف املعارضة يف اإلجياب يكون أي اإلنشاء يثبت ال يف األخبار ألنه لو ثبت حكم األلف جبملته مث عار

اخلمسني لزم كونه نافيا ملا أثبته أوال فلزم الكذب يف أحد األمرين تعاىل اهللا عن ذلك ومن أدلتهم أي احلنفية أن أهل 
اللغة قالوا االستثناء استخراج وتكلم بالباقي الثنيا أي املستثىن كما قالوا إنه من النفي إثبات ومن اإلثبات نفي وإذا 

  اجلمع بينهما النه هو األصل ثبت الوجهان وجب 
وقالت احلنفية نقول إنه تكلم بالباقي بوضعه أي حبقيقته وعبارته ألنه هو املقصود الذي سيق الكالم ألجله ونفي 
وإثبات بإشارته ألهنما فهما من الصيغة من غري أن يكون سوق الكالم ألجلهما ألهنما غري مذكورين يف املستثىن 

خالف حكم املستثىن منه ثبت النفي واإلثبات ضرورة ألنه حكمه يتوقف باالستثناء كما قصدا لكن ملا كان حكمه 



  يتوقف بالغاية فإذا مل يبق بعد االستثناء ظهر النفي لعدم علة اإلثبات ومسي نفيا جمازا 
در كما أن الغاية حتقيق ذلك أن االستثناء مبنزلة الغاية من املستثىن منه لكون االستثناء بيانا أنه ليس مرادا من الص

  بيان أهنا ليست مراده من املغيا 

فكما أن االستثناء يدخل على النفي فينتهي بالوجود وعلى اإلثبات فينتهي بالنفي فكذلك الغاية ينتهي هبا احلكم 
السابق إىل خالفه وهذا اجملموع ثابت حبسب اللغة لكن ملا كان الصدر مقصودا جعلناه عبارة والثاين ملا مل يكن 

مقصودا بل ليتم به الصدر جعلناه إشارة ولذلك اختري يف كلمة التوحيد ال إله إال اهللا ليكن إثبات األلوهية هللا تعاىل 
إشارة ونفيها قصدا ألن املهم يف كلمة التوحيد نفي الشريك مع اهللا تعاىل ألن املشركني أشركوا معه غريه فيحتاج 

عاىل فمفروغ منه غري حمتاج إىل اثباته بالقصد ألن كل عاقل معترف به قال إىل النفي قصدا وأما إثبات األلوهية هللا ت
اهللا تعاىل ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولن اهللا فيكفي يف إثبات ذلك اإلشارة وهذا احلصر من قبيل 

  قصر اإلفراد 
 ال يصح إثبات مثل حكمه معه ولقائل أن يقول االستثناء نص يف خروج حكم املستثىن من حكم املستثىن منه حىت

خبالف الغاية فإنه ليس كذلك حىت يصح سرت إىل البصرة وجاوزته وال يصح أن تقول جاءين القوم إال زيدا فإنه 
جاء هكذا أورده شارح املنار على أصحابه ومل جيب عنه مث قال واجلواب عما قال الشافعي إمنا يكون بطريق 

كالنسخ فإن نسخ الكل جائز كبعضه ومل يستو الكل والبعض يف االستثناء فإن املعارضة يستوي فيه البعض والكل 
استثناء الكل باطل اتفاقا ال يقال إمنا ال يصح استثناء الكل ألنه رجوع بعد اإلقرار ألنا نقول ال يصح استثناء الكل 

فلو قال أوصيت بثلث فيما يصح فيه الرجوع كالوصية فإنه يصح الرجوع عنها ومع هذا ال يصح استثناء الكل 
  مايل إال ثلث مايل فاالستثناء باطل ألنه مل يبق بعد االستثناء شيء يكون الكالم عبارة عنه 

ولقائل أن يقول إمنا ال يصح استثناء الكل ألنه يؤدي إىل التناقض وهو غري معقول خبالف نسخ الكل فإنه ال يؤدي 
  إليه الختالف الزمان انتهى 

قان بأن كلمة ال إله إال اهللا قد دلت على نفي األلوهية عما سواه وإثباهتا له لكن إثباهتا له تعاىل وأقول قد اتفق الفري
  مساه احلنفية إشارة ومسوا 

النفي عبارة نظرا إىل املقصود بالكالم وانه مل يسق أصالة إال لنفي األلوهية عن غريه تعاىل واما إثباهتا له فغري مقصود 
  يعتقده  من الكالم ألن كل عاقل

قلت ولذا قالوا يف األصنام إمنا نعبدهم ليقربونا إىل اهللا زلفى فلم يكونوا نافني له بل أثبتوا معه غريه فخوطبوا بكلمة 
التوحيد والقصد نفي األلوهية عن غريه تعاىل ولذا قال إنه قصر إفراد وعلى رأي من أثبت املفهوم إهنما أي النفي 

ثبات وأهنا أفادت إثبات األوهلية له تعاىل كما أفادت نفيها عما سواه لكن األول واإلثبات قصدا سواء النفي واإل
مسوه مفهوم قصر والثاين منطوق والقصد فيهما سواء إىل إثبات احلكم ونفيه إمنا اختلفت طريقة الداللة ويف مثل له 

ئة فقد اتفق الفريقان أنه ال يلزمه علي ألف إال مئة احلكم منصب إىل تسع مئة وأنه مل يتكلم باأللف يف حق لزوم امل
  إال تسع مئة فاحلكم يف املستثىن منعدم النعدام الدليل املوجب له يف صورة التكلم به 

واعلم أن مثبت احلكم هنا للمفهوم إمنا يقول به يف االستثناء املتصل وبه يعرف بطالن قول من قال إهنا تظهر فائدة 
كقوله لفالن علي ألف درهم إال ثوبا إىل آخر كالمه فإن هذا استثناء منقطع  اخلالف فيما إذا استثىن خالف اجلنس

  وليس الكالم فيه 



واعلم أن االستدالل بإمجاع أئمة العربية بأنه من اإلثبات نفي ومن النفي إثبات وقد قدح فيه بأن الكوفيني ال 
الكناين بأن جاءين القوم إال زيدا معناه  يقولون بذلك كما نقله الزركشي يف شرح اجلمع ونقله ابن عقيل وغريه عن

القوم املخرج منهم زيد دون نظر إىل احلكم على زيد باجمليء أو عدمه وال بد إن شاء اهللا من زياد حتقيق يأيت يف 
  التخصيص باالستثناء 

قة حنو داللة فال تقل واعلم أنه أثبت القول باملفاهيم خمالفة وموافقة مجاعة كما عرفت ونفاه الظاهرية مجلة حىت املواف
  هلما أف على النهي عن الضرب فقالوا ال يدل عليه 

قال أبو حممد بن حزم هذا مكان عظيم فيه أخطأ كثري من الناس وفحش جدا واضطربوا فيه اضطرابا شديدا وذلك 
بزمان ما أو بعدد أن طائفة قالت إذا ورد النص من اهللا تعاىل أو من رسوله صلى اهللا عليه و سلم معلقا بصفة ما أو 

ما فإن ما عدا تلك الصفات وما عدا ذلك الزمان وما عدا ذلك العدد فواجب أن حيكم فيه خبالف احلكم يف هذا 
  املنصوص وتعليق احلكم باألحوال املذكورة دليل على أن ما عداها خمالف هلا 

أبو العباس بن سريج وطوائف من وقالت طائفة أخرى وهم مجهور أصحابنا الظاهرية وطوائف من الشافعيني منهم 
  املالكيني إن اخلطاب إذا ورد كما ذكرنا مل يدل على أن ما عداه خبالفه بل يكون ذلك موقوفا على دليله 

قال أبو حممد وهذا هو الذي ال جيوزغريه ألن كل خطاب وكل قضية فإمنا تعطيك ما فيها فقط وال تعطيك حكما 
  ف هلا وال أنه موافق هلا لكن كل ما عداها موقوف على دليله يف غريها ال على أن ما عداها خمال

مث قال أما قول اهللا تعاىل فال تقل هلما أف فلم يرد غري هذه اللفظة ملا كان فيها حترمي ضرهبا وال قتلهما وملا كان فيها 
ا يبلغن عندك الكرب أحدمها إال حترمي قول أف فقط ولكن ملا قال اهللا تعاىل يف هذه اآلية نفسها وبالوالدين إحسانا إم

أو كالمها فال تقل هلما أف وال تنهرمها وقل هلما قوال كرميا واخفض هلما جناح الذل من الرمحة وقل رب ارمحهما 
  كما ربياين 

صغريا اقتضت هذه األلفاظ من الظاهر حذف من من اإلحسان والقول الكرمي وخفض اجلناح والذل هلما والرمحة 
نتهار هلما وأوجبت أن يؤتى إليهما كل بر وكل خري وكل رفق فهذه األلفاظ واألحاديث الواردة هبما واملنع من اال

يف ذلك وجب بر الوالدين بكل وجه وبكل معىن واملنع من كل ضرب وعقوق بأي وجه كان ال بالنهي عن قول 
يف أي شيء كان يف غري أف وال بألفاظ اليت ذكرنا وجب ضرورة أن من سبهما أو تربأ منهما او منعهما رفده 

احلرام فلم حيسن إليهما وال خفض هلما جناح الذل من الرمحة ولو كان النهي عن قول أف مغنيا عما سواه من 
وجوه األذى إذا ملا كان لذكره تعاىل يف اآلية نفسها مع النهي عن قول اف النهي عن النهر واألمر باإلحسان 

وحده بطل قول من ادعى ان يذكر األف علم ما عداه وصح ضرورة أن وغريمها فائدة فلما مل يقتصر على األف 
  لكل لفظة من ألفاظ اآلية معىن غري معىن سائر ألفاظها 

إىل أن قال ومن الربهان الضروري على أن هني اهللا عن أن يقول اإلنسان لوالديه أف ليس هنيا عن الضرب وال عن 
ان أنه قتل آخر وضربه حىت كسر أضالعه وقذفه باحلدود وقد القتل وال عن ما عدا األف أنه مىت حدث عن إنس

بصق يف وجهه فيشهد عليه من شاهد ذلك كله فقال الشاهد إن زيدا يعين القاتل والقاذف والضارب قال لعمرو 
  أف أعين املقتول أو املقذوف أو املضروب لكان بإمجاع منه ومنهم كاذبا آفكا شاهدا بالزور مردود الشهادة 

و حممد فكيف يدين هؤالء القوم أن حيكم مبا يقرون أنه كذب وكيف يستجيزون أن ينسبوا إىل اهللا احلكم مبا قال أب
يشهدون أنه كذب وحنن نعوذ باهللا أن نقول هنى اهللا عن قول اف للوالدين يفهم منه النهي عن الضرب والقذف 



للغة العربية أن القتل والضرب والقذف ال هلما أو القتل والقذف فإذا ال شك عند كل من له معرفة بشيء من ا
  يسمى شيء من ذلك أف مث 

تكلم عن كل مثال من تلك األمثلة وأطال املقال يف ذلك مبا ال حتتمله هذه اإلجابة واهللا يهدينا إىل كل توفيق 
  وإصابة 

ل ألبويه مها فاجران أو فإن قلت فيجوز على كالمه من عدم القول مبفهوم املوافقة وأنه ال هني إال عن األف أن يقو
  فاسقان ألنه إمنا هنى عن األف وجيوز ضرهبما وحنوه 

قلت من اين هذا اجلواب فإن هذا أعين اللفظ من الفاجر والفاسق منهي عنه يف حق كل مسلم هنيا متيقنا من حترمي 
ف حمرم أيضا األعراض كما أن الضرب منهي عنه كذلك من حترمي ضرب املسلم وإن ظهر املؤمن محى والتأفي

بالتحرمي األصل إمنا نص عليه الشارع ألن الولد عند بلوغ أبويه الكرب أو أحدمها يتضجر من طول صحبتهما 
ل حياة ... وإذا الشيخ قال أف فما م ... وغالب ألفاظ املتضجر واملتربم من أمر أن يقول أف هلذا األمر كما قال 

  ... ولكن الضعف مال 
  ن قوله ال تقل هلما أف هني عن الضرب والقذف إىل آخر ما هجن به عليه فإن قلت هم ال يقولون إ

قلت بل هم قائلون إن داللة هذه العبارة القرآنية على النهي عن الضرب والقتل أوىل من داللتها على التأفيف 
يد أف أنه هني لكنهم ال يقولون األف موضوع لغة للنهي عن الضرب والقتل وغريمها حىت إذا قال القائل ال تقل لز

عن ضربه مأخوذ من صيغته بل يقولون إنه يفهم بكون املتكلم حكيما ال ينهى عن أدىن األذية مع اإلذن يف أعالها 
بل إذا هنى عن أدناها أفاد هنيه عن أعالها بقرينة املقام وإنه لو قال ال تقل لزيد أف واضربه لعد غري موافق لطريقة 

  اللغة واحلكمة والكمال 
  لفراغ من بيان املفهوم واملنطوق أخذنا يف بيان احلقيقة واجملاز بقولنا وبعد ا

  ... مع اجملاز فاستمع نظامي ... باب حوى حقيقة الكالم ... الباب الرابع حقيقة الكالم مع اجملاز 
عىن احلقيقة فعلية من حق الشيء مبعىن ثبت ومن قوله تعاىل ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وهي إما مب
الفاعل أي الثابت فالتاء فيها للتأنيث أو مبعىن املثبت من حققت الشيء أحقه مبعىن أثبته فالتاء فيها للنقل من 

الوصفية إىل االمسية كالنطحية ولذا ال يقال هبيمة نطيحة وقد نقلت إىل اللفظ املوضوع باملعىن االصطالحي الذي 
  ... يف االصطالح فالذي توضع له . ..وعرفت بالكلمة املستعمله ... يفيده قولنا 

عرفها أئمة البيان وغريهم بالكلمة املستعملة مبا وضعت له يف اصطالح التخاطب فخرج باألول املهملة وما وضع 
ومل يستعمل فإنه ليس حبقيقة وال جماز وخرج بقيد اصطالح التخاطب الصالة إذا استعملها املتكلم باصطالح 

ز بالنظر إليه ودخلت يف احلد بالنظر إىل استعماهلا بالعرف الشرعي يف الصالة الشرعية الشرع يف الدعاء فإهنا جما
  فإهنا حقيقة وملا كانت هلا أقسام أفادها قولنا 

  ... تعم أو ختص والشرعية ... أقسامها أصلية عرفية 
ي ما تغلب يف العرف يف قسم العلماء احلقيقة إىل لغوية وهي ما يكون واضعها واضع اللغة وضعا أصليا وعرفية وه

غري معناها األصلي وهي قسمان إن مل يتعني ناقلها فعرفية عامة ومثلوها بلفظ الدابة فإهنا يف اللغة بكل ما يدب 
فخصصها العرف العام بذوات األربع أو تعني ناقلها فهي اخلاصة وذلك كألفاظ اصطالحات أهل العلوم وغريهم 



أهل فن هلم ألفاظ مصطلحة فالعموم واخلصوص يف العرفية من حيث تعني كالرفع وختفض أللقاب اإلعراب وكل 
الناقل وعدمه والشرعية هي ما استفيد وضعها من الشارع كالصالة لذات األركان واألذكار والزكاة ألخراج جزء 

والفاسق ونبه  معني بتعيني الشارع من املال ومنها الدينية وهذه ما نقلت إىل أصول الدين كاإلميان والفسق واملؤمن
النظم عليها بقوله فيما يأيت دينية منها لإلشارة إىل أهنا ليست بقسم مستقل بل هي داخلة يف الشرعية وإمنا جعلها 
املتأخرون قسما مستقال وإال فهي شرعية واملتقدمون أدجموها فيها مث للحقيقة تقسيم آخر وهو باعتبار تعدد اللفظ 

  أقسام  واملعىن أو احتادمها فهذه أربعة
  ... لفظا ومعىن فبذا تباينت ... دينية منها فإن تعددت ... األول أفاده قولنا 

الضمري للحقيقة أي تعددت احلقيقة لفظا ومعىن أو الكلمة الدالة عليها قرينة الكالم وهو أوىل ألن املعروف عندهم 
وف عندهم تقسيم الكلمة إىل ذلك أعم تقسيم الكلمة إىل ذلك أعم من كوهنا حقيقة أو جمازا وهو أوىل ألن املعر

من كوهنا حقيقة أو جمازا وذلك كاإلنسان والفرس والسواد والبياض وتسمى متباينة لتباينها داللة ولفظا كما أشار 
  إليه قولنا فبذا تباينت وهذا القسم األول 

  ... د ما مل فإن يتحدا فمنفر... والثاين وهو باعتبار االحتاد لفظا ومعىن أفاده بقوله 
أي ما مل يتعدد لفظا ومعىن وهو ينقسم أيضا فإن احتد اللفظ واملعىن بأن وجد املراد يف لفظ واحد ال تعدد فيه البتة 

فإنه املنفرد فيدخل فيه اجلزئي احلقيقي كزيد واإلضايف كاإلنسان بالنظر إىل اجلنس فإن مفهومه واحد من هذه اجلهة 
ت هذا القسم بل مها قسم مستقل ومن الناس وهو األكثر من جيعلهما من فاملتواطىء واملشكك ليس بداخلني حت

  هذا القسم املتحد لفظا ومعىن 
  ... معناه منها فهو بالترادف ... وإن تعدد لفظه ويتحد ... القسم الثالث قوله 

لنا يف صدر البيت معناه منها أي ما تعدد لفظه واحتد معناه فهو القسم املعروف بالترادف أي يسمى به وهو معىن قو
اآليت يدعى وهو يف عرف األصوليني توايل األلفاظ املفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد وذلك كاإلنسان 

والبشر واألسد والليث وفوائده كثرية منها أنه قد يضطر إىل لفظ ليوافق القافية والروي وحيتاج إليه يف رواية 
  احلديث باملعىن وغري ذلك 

  ... يدعى واما عكسه فاستأنف ... ابع ما أفاده قوله والقسم الر
أي عكس ما قبله وهو ما احتد لفظه وتعددت معانيه حبيث ال مينع تصور معناه من وجود الشركة فيه وقوله 

  فاستأنف جواب إما أي استأنف تقسيمه فهذا تقسيم مستأنف وهو قسمان 

  ... فيه اشتركن فاستمع ما أملي ... لي إن وضع اللفظ بأمر ك... األول وهو املراد من قوله 
إن كان بعض ... فإنه مشكك للنظر ... أي إن وضع اللفظ بتلك املعاين باعتبار أمر كلي اشتركن أي املعاين فيه 

  ... منه أوىل فانظر 
... قوله أي فإنه يسمى مشككا إن تفاوتت أفراده بأولية أو أولوية كما أفاده قولنا إن كان بعض منه أوىل ومثاله 

  ... سبحانه وللحديث الفاين ... مثاله املوجود للرمحن 
فإن لفظة موجود تطلق عليه تعاىل وتطلق على املخلوق احملدث فالباري هبا أحق وأوىل ألن معناه يف حقه أقدم وأمت 

يطلق على  وقولنا إن كان بعض منه أوىل يشمل ما ذكر ويشمل ما كانت األولوية باعتبار الشدة والضعف كالبياض
الثلج والعاج مثال فإنه أشد منه يف الثلج وأقوى من العاج وهذا أول القسمني وهو املشكك مسي بذلك ألنه أوقع 



  الناظر يف الشك هل هو متواطىء نظرا إىل اشتراك األفراد يف أصل املعىن أو مشترك نظرا إىل التفاوت املذكور 
  ... فهوالتواطؤ بغري مريه ... يه وإن يكن يطلق بالسو... والثاين أفاده قولنا 

أي وإن مل تتفاوت افراده باألولوية بل أطلق عليها بالسوية فإنه يسمى باملتواطىء وذلك كاإلنسان فإن داللته على 
أفراده متساوية فإن اإلنسانية يف زيد ليست بأوىل منها يف عمرو وال أقدم وال أمت ويسمى متواطئا أخذا من التواطؤ 

ق وإذا عرفت هذا فإنه دخل حتت القسم الرابع وهو ما احتد لفظه وتعددت معانيه مث فيه أقسام يفيدها وهو التواف
  قولنا 

  ... فاجلنس أوىل فتراه الثاين ... أو ختتلف حقائق املعاين 
ملقول أي ما احتد لفظه وتعددت معانيه ال خيلو ما إن ختتلف حقائق املعاين الداخلة حتته فهو اجلنس فإن حقيقته ا

علىالكثرة املختلفة احلقائق يف جواب ما هو مثاله احليوان فإنك إذا قلت ما الفرس واإلنسان مثال كان السؤال عن 
  متام املاهية املشتركة بينهما فيقال يف جوابه حيوان وهذا هو أحد الكليات اخلمس املعروفة يف فن املنطق 

وىل فتراه الثاين أي وال ختتلف حقائق ما حتته فهو القسم الثاين والثاين من أقسام ما حنن بصدده أشار إليه قوله أ
ويسمى نوعا كما يفيده قولنا اآليت أعين به النوع وعرفوه مبا يقال على الكثرة املتفقة احلقيقة يف جواب ما هو 

يقال إنسان ألنه وذلك كاإلنسان فإنك إذا قلت ما زيد وما عمرو مثال كان سؤاال عن متام املاهية املشتركة بينهما ف
النوع الذي طولب بالسؤال ألنه سؤال عن طلب احلقيقة فأجيب مبا يطابقه فتحقيق هذه موضعه علم املنطق وقد 

  ... أمثاهلا واضحة ال تلبس ... اعين به النوع وبعض يعكسه ... عرفت معىن صدر قولنا 
هو املراد بالبعض فإهنم يعكسون فيقولون وهذه إشارة إىل أن الذي سلف عرف أهل علم املنطق وأما األصوليون و

للجنس النوع وللنوع اجلنس فيجعلوه املندرج جنسا واملندرج حتته نوعا وهذا اصطالح ال مشاحة فيه وإىل هنا 
تقاسيم املشترك املعنوي الداخل حتت قوله إن وضع اللفظ بأمر كلي وهو من القسم الرابع كم عرفت وهو املتحد 

... وإن وضعت اللفظ للمعاين ... ما احتد لفظه وتعددت معانيه فهو القسم الذي أفاده قولنا لفظا املتعدد معىن و
  ... لكن لفظ منه وضع ثاين 

وهذا القسم املشترك اللفظي وهو قسيم املشترك املعنوي الذي عرفته إذ مها معا داخالن حتت مقسم واحد وهو 
  املتحد لفظا املتعدد معىن كما عرفناك ولذا قلنا 

  ... فسمه مشتركا لفظيا ... إىل اشتراك بينها مرعيا ... ودونك اجملاز يا مرضي ... فإنه املشترك اللفظي 
فقوله إن وضعت أي اللفظ الواحد كما دل قوله بكل لفظ ودخل املنفرد يف هذا وخرج بقولنا للمعاين ألن املعىن 

املشكك واملتواطىء وقوله مرعيا إيضاح يراد به فيه متحد كما عرفت وقوله لكل لفظ منه وضع ثان فصل خيرج به 
أن االشتراك املقصود هو ما روعي يف أصل الوضع ولوحظ خبالف االشتراك يف جمرد اللفظ وليس مما يراعي يف 

  أصل الوضع ويستقل باإلفادة 
القرء للطهر ومثال ما مجع القيود لفظ العني يطلق على الباصرة وعلى الفوارة وعلى عني الشمس وعني الذهب وك

واحليض وعسعس ألقبل وأدبر فكل واحد من هذه وضع لكل معىن على انفراده وضعا مستقال من غري اشتراك 
  بينها يف أمر روعي 

وللعلماء خالف يف وقوعه فاجلمهور عليه وخالف أئمة وقالوا ال يقع قالوا ألن الغرض من وضع األلفاظ فهم املعىن 
بذلك فيكون وضعه سببا للمفسدة والواضع حكيم ال جيوز عليه ذلك وأجيب بأن  املقصود للمتكلم واالشتراك خيل



قرائن السياق واملقام حتصل غرض املتكلم ومع القرائن تذهب املفسدة وال نسلم خلو املقام والسياق من قرينة وهو 
  واقع فيما مثلناه 

اجملاز وأجيب بأنه يستعمل القرء يف احليض قال املانع من وقوعه هذه األمثلة حممولة على أهنا من باب احلقيقة و
والطهر على سبيل البدل من غري ترجيح وما كان كذلك فهو مشترك والقول خبالف هذا وإطالة الردود قول 

خبالف الظاهر وأما إطالق املشترك على مجيع معانيه ففيه أحباث يف مطوالت الفن ال يتسع هذا املختصر بتطويله هبا 
  قة وأقسامها قد وىف به ما أسلفناه نظما ونثرا واملقصود من احلقي

  وعند الفراغ منه أخذنا يف اجملاز فقلنا 

  ... خمتصرا ملقتضى اإلجياز ... فصل حوى الكالم يف اجملاز 
اجملاز لغة العبور واالنتقال نقل إىل ما ذكر من استعمال اللفظ يف غري ما وضع له لعالقة بشرط القرينة ألن اجملاز 

... ورمسه اللفظ الذي يستعمل ... معناه األصلي طريق إىل معناه املستعمل فيه ورمسه اصطالحا أفاده قوله باعتبار 
  ... قد صحبت قرينة إطالقه ... يف عرف من يطلق للعالقة ... يف غري موضوع له قد نقلوا 

قرينه فقولنا اللفظ الذي  أي حقيقة اجملاز هو اللفظ الذي يستعمل يف غري موضوع يف عرف من يطلقه للعالقة مع
يستعمل يف غري موضوع خرج به اللفظ قبل االستعمال بعد الوضع فإنه ليس مبجاز وال حقيقة والظرف متعلق 

بيستعمل فخرجت احلقيقة وقوله يف عرف من يطلق أي يطلق اللفظ يدخل به الصالة يف عرف الشرع إذا 
يما وضع له أصالة فليس مبستعمل يف عرف من يطلقه اعين استعملت يف الدعاء جمازا فإنه وإن كان استعماال ف

الشارع وخرج به أيضا لفظ الصالة إذا استعملت يف عرف الشرع وقولنا للعالقة خيرج الغلط حنو خذ هذا الكتاب 
مشريا به إىل فرس فإنه وإن صدق عليه أنه استعمل يف غري ما وضع له لكن ليس لعالقة والعالفة بالفتح تطلق على 

  عاين كعالقة احلب وبالكسر على األعيان كعالقة السيف واملراد هبا هنا تعلق ما للمعىن اجملازي باملعىن احلقيقي امل
واعلم أنه ال بد لكل جماز من عالقة وقرينة فالعالقة هي اجملوزة لالستعمال والقرينة هي املوجبة للحمل عليه وقوله 

فظ عن معناه احلقيقي إىل معناه اجملازي وبه خترج الكناية ألهنا مستعملة مع قرينة أي مفيدة للمعىن اجملازي صارفة لل
يف غري ما وضع اللفظ له مع جواز إرادة املعىن احلقيقي قإن قلت ما الفرق بني قرينة اجملاز وقرينة املشترك قلت 

  الفرق 

ارفة عن إرادته أي املعىن احلقيقي واضح ألن قرينة املشترك معينة للمعىن املراد من اللفظ احلقيقي وقرينة اجملاز ص
ومقيدة له إن قلت تعيني القرينة أحد معاين املشترك صارفة أيضا للمعىن اآلخر قلت ليس املقصود منها إال التعيني 

وإن استلزمت الصرف فليست فيه مقصودة ألجل الصرف بل ألجل التعيني واحلاصل أن املشترك موضوع للداللة 
م من االستعمال فكانت قرينته لتعيينه خبالف قرينة اجملاز فإهنا حمصلة ألصل املعىن اجملازي بنفسه وإمنا حصل اإليها

صارفة عن املعىن احلقيقي مث اعلم أن العالقة املشار إليها قد تكون املشاهبة وقد تكون غريها فانقسم بسببها اجملاز 
  ... كاليد للنعمة فيما مثلوا ... منها املرسل  وإنه نوعان... قسمني جماز مرسل واستعارة أشار إىل األول بقوله 

هذا هو النوع األول وهو اجملاز املرسل وهو ما كانت عالقته املصححة إلطالقه غري املشاهبة بني املعىن احلقيقي 
هلم واجملازي ولذا مسي مرسال إلرساله عن التقييد باملشاهبة كما قيد هبا قسيمه ومثلوه بإطالق اليد على النعمة يف قو

لفالن عندي يد بعالقة هي كون اليد اجلارحة مبنزلة العلة الفاعلية للنعمة من حيث أهنا منها تصدر وتصل إىل 
املقصود بالنعمة كما تصل باليد إىل ما يراد والعالقة تسمى السببية أو املالزمة والعالقات قد عدت يف فن البيان بال 



ئها هنا ألن هلا فنا آخر هو علم البيان وقد استكمل عددها يف شرح زيادة على عشرين عالقة وال حاجة إىل استيفا
  كأنشب املوت به أظفاره ... ثانيهما يدعونه استعاره ... الغاية الثاين من نوعه قوله 

مسوه استعارة النك مع قصدك التشبيه كأنك استعرت له الصفة اليت أردت اتصاف املشبه هبا وهي جماز لغوي وهو 
بعضهم جيعلها جمازا عقليا وهي أنواع منها االستعارة بالكناية وهبا مثل الناظم وهو أن املتكلم شبه قول اجلمهور و

وإذا املنية أنشبت ... املوت بالسبع جبامع اغتيال النفوس ورمز إليه مبا هو من الزمه واملثال إشارة إىل قول الشاعر 
  ... ألفيت كل متيمة ال تنفع ... أظفارها 

وقوله أنشبت ترشيح لالستعارة وإثبات االظفار استعارة ختييلية والقسم الثاين من االستعارة االستعارة وهو األظفار 
املصرحة مثل رأيت أسدا يف احلمام فإنه استعري لفظ أسد الشجاع وأطلق عليه استعارة وأتى بالقرينة وهي قوله يف 

  احلمام 
كناية وهي حنو فالن طويل النجاد كناية عن طول القامة واعلم أن أهل األصول يطلقون اجملاز على ما يشمل ال

ولكنهم حيذفون لفظ القرينة من تعريف اجملاز فتعريفنا يف النظم على رأي أهل البيان فإهنم جيعلون الكناية قسما 
على ما  مستقال ليس حبقيقة وال جماز وقد وقع التقييد مبا قيدنا به يف بعض كتب األصول مث اعلم أنه قد يطلق اجملاز

  ... كما تراه يدخل اإلسنادا ... ويدخل التركيب واإلفرادا ... يشمل املفرد واملركب واإلسناد وإليه يشري قوله 
أي ويقع اجملاز يف املركب وحقيقته اللفظ املستعمل فيما يشبه مبعناه األصلي حنو أراك تقدم رجال وتأخر أخرى 

  قام يذهب إىل حاجة فتارة يريد الذهاب فيقدم رجال وتارة  حيث يراد به تشبيه املتردد يف أمر بصورة من

ال يريد فيؤخر أخرى فاستعمل الكالم من غري تغيري شيء منه سواء نقله إىل هذه الصورة تشبيها بتلك الصورة 
  وتسمى االستعارة التمثيلية 

يف عبارة النظم واإلفراد املركب  وقوله واإلفراد أي أنه يقع اجملاز يف املفرد وتقدمت أمثلته فاملراد من التركيب
واملفرد فهما مصدران مبعىن اسم املفعول بقرينة قوله يدخل اإلسناد فإن اجملاز اإلسنادي هو جماز التركيب وجماز 

اإلسناد هو املسمى باجملاز العقلي وحقيقته إسناد الفعل أو معناه إىل مالبس له غري من قام به عند املتكلم حنو أنبت 
بقل وجرى النهر وحنو ذلك مما يعرف من علم البيان تفاصيله وملا عقد األصوليون مسألة معنوية بأنه إذا الربيع ال

فباجملاز ... فما احتمل الشركةو اجملازا ... دار اللفظ بني احلقيقة واجملاز محل على اجملاز أشار إليه الناظم بقوله 
  ... عندهم قد فازا 

وذلك أهنم قالوا إذا احتمل اللفظ الشركة واجملاز محل على اجملاز ومثلوه بلفظ كلمة ما شرطية جواهبا فباجملاز 
النكاح إذا علم كونه حقيقة يف أحد معنييه كالعقد مثال واحتمل أنه حقيقة يف اآلخر وهو الوطء فيكون مشتركا أو 

له على احلقيقة وأال توجد فال ال فيكون جمازا فاحلمل على اجملاز أوىل فإن قلت إن وجدت قرينة اجملاز فال يتصور مح
يتصور محله على اجملاز قلت أجيب بأن املراد مع القرينة إال أن الغرض أنه قد علم أن أحدمها حقيقة وإمنا التردد يف 
املعىن اآلخر هل هو حقيقة فيكون مشتركا أو ال فيكون جمازا وإمنا تردد اللفظ جلواز أن القرينة قرينة تعيني املشترك 

  راده هكذا قيل وال خيلو عن تأمل ألحد أف

إذا عرفت هذا وقد عرفت أن كال من االشتراك واجملاز يوقع اخللل يف فهم السامع للمراد بسببهما قالوا فيحمل 
على ما هو أقرب وأوىل إىل تقريب املراد إىل الفهم ويف املسألة مع تشاهبما أقوال واسعة ال يتسع هلا هذا التعليق 



طوالت وقد طوهلا يف الفواصل وقيل بل حيمل على االشتراك قلت بل ترجيح اجملاز على االشتراك وهي من أحباث امل
أوىل ألنه من إحلاق الفرد املتنازع فيه باألعم األغلب يف االستعمال فإن اجملاز أغلب من االشتراك بل قيل إنه غالب 

يقة وقد أعدها أئمة األصول ببحث اجملاز قال اللغة وملا كان للمجاز عالمات وخواص يعرفانه ويتميز هبا عن احلق
  ... يف كل ما يصلح منه أن يرد ... خاصته بأنه ال يطرد ... الناظم 

هذه العالمة األوىل اخلاصة قالوا إن من خواص اجملاز عدم اطراده يف مدلوله قالوا النخلة فإهنا تطلق جمازا على إنسان 
احلقيقة فإهنا تطرد يف مدلوهلا وأورد عليه ان هذا يوجب أنه ال بد من  طويل وال تطلق علىغريه مما فيه طول خبالف

مساع آحاد اجملاز كاحلقيقة وقد قرروا أنه موضوع وضعا نوعيا وبأن من احلقائق ما ال يطرد فال يكون خاصا باجملاز 
والعالمة الثانية اخلاصة  كالقارورة ال تطلق إال على الزجاجة ال كل ما يقر وأجابوا يف املطوالت بأجوبة غري ناهضة

  ... وغريه واهللا حسيب وكفى ... وأنه يصدق حني ينفى ... قوله 
هذه اخلاصة مثلوها بقوهلم للبليد ليس حبمار فإنه حقيقة مع أنه يطلق عليه ذلك جمازا وقولنا وغريه أي غري ما ذكر 

قرينة وقد بسط يف مطوالت الفن فإمنا ذكر مثل نص أئمة اللغة أن هذا اللفظ جماز أو سبق غريه إىل الفهم لوال ال
أئمة األصول مهمات من قواعد الفنون كاملنطق وعلم البيان وعند الفراغ من هذا الفصل أخذ يف شرح اخلامس من 

  األبواب فقال 

  ... لألمر والنهي فأما األمر ... فخامس األبواب فيه النشر ... الباب اخلامس يف األمر والنهي 
ر فيه األمر والنهي وغريمها وخامس األبواب مبتدأ أو فيه النشر خربه والبحث هنا يف مقامني ومها هذا الباب يذك

األمر من جهة لفظه أي ألف ميم راء فاختلفا يف ألف ميم را على أقوال أوهلا أنه حقيقة يف القول املخصوص أي 
   أفعل جماز يف الفعل حنو فالن يف أمر عظيم وقوله أتعجبني من أمر اهللا

وثانيهما أنه مشترك بينه وبني الشأن حنو إن وراء املوت أمرا عظيما والغرض حنو ألمر ما جدع قصري أنفه وعدت له 
معان أخر ال يهمنا يف هذا الفن أمرها إذ املراد هنا ثاين املقامني وهو النظر يف مدلول األمر ورمسه وحدوده باعتبار 

فهو كما يف ... ليس حبث األصويل إال عن اللفظي فلذا رمسه الناظم بقوله الكالم النفسي وباعتبار الكالم اللفظي و
  ... مستعليا يريد ما تناوله ... افعل وما شاهبه وشاكله ... لغريه ال زلت خري فاعل ... األصل قول القائل 

  فقوله قول القائل جنس يدخل فيه مجيع أنواع الكالم وقوله لغريه 

سه حنو قوله صلى اهللا عليه و سلم قوموا فألصل لكم وحنو قوله تعاىل حكاية عن فصل خيرج به امر القائل لنف
الكفار يف خطاهبم للمؤمنني ولنحمل خطاياكم فإنه ليس بأمر حقيقة بل جماز إذ من شرطه االستعالء وال يتصور من 

  األمر نفسه 
بت عليك ودخل فيما شاكله لتفعل وقوله افعل وما شاكله فصل خيرج به طلب الفعل حنو أنا طالب منك كذا وأوج

  وصه ونزال وحنوها مما يدل على الطلب اإلنشائي 
وقوله مستعليا فصل ثالث خيرج به االلتماس وهو طلب الشيء ممن يساويك رتبة بال استعالء والدعاء وهو طلب 

كذلك أوال فيشمل  على جهة اخلضوع والتذلل ومرادهم باالستعالء عد اآلمر نفسه عاليا سواء كان يف نفس األمر
أمر اإلعالء ملن دونه واألدىن ملن فوقه وقد زاد يف الفصول فصال رابعا وهو التحتم بناء على أن التعريف مبدلول 
األمر لغة فال بد حينئذ من قيد التحتم ومن حذفه كما هنا فهو بناء على أن أمر الندب وغريه داخل يف التعريف 

  ويأيت حتقيقه 



شتمل على مسائل يذكرها أئمة األصول مستقلة منفردة اكتفينا باإلشارة إليها يف ضمن احلد إذ واعلم أن احلد قد ا
  الكتاب خمتصر وأصله كذلك فلنشر إليها 

األوىل قولنا افعل وما شاكله إشارة إىل مسألة أن لفظ األمر اسم ملطلق اللفظ الدال على مطلب الطلب سواء كان 
إنه طلب الفعل بأي صيغة إنشائية وحيتمل أنه أريد مبا شاكله أي من األلفاظ العربية عربيا أو فارسيا أو من أي لغة ف

الدالة على الطلب إنشاء وهذه املسألة ذكرها صاحب احملصول واإلمام حيىي يف احلاوي وقال احلق إنه موضوع 
  للفظ الدال 

على املعاين إمنا وضعت بإجراء املعاين  على مطلق الطلب ال باعتبار كونه عربيا وال فارسيا فإن العبارات الدالة
الذهنية أال ترى إىل أوامر اهللا يف كتبه املنزلة كيف ختتلف عباراهتا باختالف اللغة فصيغ األمر اليت يف التنزيل ليس 

  هي اليت يف التوراة واإلجنيل 
  عالء أو ال فيه أقوال املسألة الثانية قوله مستعليا يشري إىل اخلالف يف األمر هل يعترب يف العلو واالست

واألول يعترب االستعالء وإليه ذهب مجاهري أئمة األصول قالوا ودليله ذم العقالء ملن قال ملن هو فوقه رتبة افعل على 
جهة االستعالء ويصفونه باحلمق واجلهل ولوال كونه عد نفسه عاليا على األعلى منه واعتقد ذلك وتفرع عليه أمره 

  جلهل واحلمق له ملا ذموه ووصفوه با
والثاين أنه يعترب العلو فقط ومعناه كون اآلمر أرفع رتبة من املأمور وهذا مذهب أكثر املعتزلة ونقل عن مجاهري 

العلماء وأهل اللغة واستدل هلم باستقباح العقالء لقول القائل أمرت األمري وعدمه عندهم إذا قال سألته وطلبته 
ح دليل أنه قد وقع األمر ولوال وقوعه ملا استقبح فلو كان العلو شرطا ملا كان ورد بأنه عليهم ال هلم ألن االستقبا

  ذلك لألمري أمرا وإال ملا استقبح ما ذاك إال ألن العلو غري شرط وقد أجيب عنه 
  ثالثهما يعتربان معا العلو واالستعالء وهو جلماعة 

ه فماذا تأمرون مع أنه أعلى رتبة وقول عمرو بن والرابع عكسه قاله الرازي يف احملصول مستدال بقول فرعون لقوم
  أمرتك أمرا حازما فعصيتين ... العاص ملعاوية 

  ... أمرهتم أمري مبنعرج اللوى ... وقول دريد بن الصمة ملن هم فوقه 
على قال فهذه األمور دالة على عدم اعتبار العلو واالستعالء وأجيب بأن االستعالء معترب لغة وهذه األمثلة جارية 

ذلك فإن فرعون ما خاطب قومه إال وقد عدهم أعلن منه رأيا يف هذه احلالة وأنه طالب أن يأمروه بأمرهم وكذلك 
عمرو ما خاطب معاوية إال خمالفته أمره ألنه كان يأخذ برأيه ويطلب مشورته وينزل نفسه منزلة املأمور وكذلك 

لوا أمره وقد أمروه على نفوسهم والذي يقوي عندي هو دريد خاطب قومه ألهنم أخرجوه ليقتدوا برأيه فلم ميتث
اعتبار األمرين العلو وهو كون رتبة اآلمر أعلى من رتبة املأمور عنده وال بد من االستعالء وهو عد األمر نفسه 

 عاليا بالنظر إىل املأمور يف اعتقاده لذلك واستفعل هنا من باب واستكرب واستعظم عد نفسه كبريا عظيما وهو أحد
معانيه يف كتب التصريف فقول احلجاج لألمري مثال افعل كذا وقول الطبيب للخليفة اشرب كذا أمرا ال التماسا 

اعتقد استعالءه عليه وطلب امتثاله ألمره وقول الرجل لولده افعل وخلادمه أمر ألن له علوا عندمها واحلاصل أنه ال 
عند املأمور فال إنكار ملا صدر عنه ويلومه العقالء على عدم بد من استعالء األمر فيما يؤمر به فإن كان له علو 

  امتثاله وهو الذي مشله النظم 
والعجب من العراقي وغريه يف إبطاهلم االستعالء مستدلني بأن كثريا من أوامر اهللا يف غاية اللطف وهناية االستجالب 



خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل القتراهنا بتذكري نعمه حنو قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
  لكم األرض فراشا اآلية وحنو فاتبعوين حيببكم اهللا وغريمها مما ال حيصى 

ووجه التعجب أن أوامر اهللا كلها صادرة عن العلو رتبة بال ريب وعن االستعالء فإنه األحق بذلك إال أنه ال يقال 
ل مبعىن أنه أهل لذلك االستحقاق وأما قرنه أوارمه بتذكري نعمه فليس يف تفسريه عد نفسه عاليا واعتقدها كذلك ب

ألنه وال استعالء بل ذكر ذلك عقب األمر من باب بل األمر وقع بلفظ افعلوا مث اتبعه بدليل يزيدهم بعثا على 
  طاعته وإبانة ملنافع ما أمر به 

يغة افعل وردت للتهديد وااللتماس والدعاء وقول الناظم يريد ما تناوله إشارة إىل مسألة معروفة وذلك أن ص
واألمر قالوا فبماذا يصري األمرا أمرا فاختلف قي ذلك و الذي اختاره الناظم أن مرجع األمر إىل حدوث الصيغة 

وإرادة حمدثها املأمور به فيعني كونه أمرا إرادة املأمور به حتما ويكفي الصيغة يف كونه أمرا ألهنا حقيقة فيه ويف 
الت تطويل قليل التحصيل لوما اختلف العلماء يف صيغة األمر هل وضعت لإلجياب أو لغريه فأشار إىل ذلك املطو
  ... على الذي ختتاره ووضعا ... وهو مفيد للوجوب شرعا ... قولنا 

هذا التصريح بأنه وضع حقيقة للوجوب لغة وبه وردت الشريعة وهذا قول اجلمهور وفيه إثنا عشر قوال مبسوطة 
أمرا ملواله وأيضا ... فالعقالء تذم من مل ميتثل ...  املطوالت والذي اخترناه هو األقوى دليال كما أفاده قوله يف

  ... فكان إمجاعا تلقاه اخللف ... بأنه ما زال هذا يف السلف ... نستدل 
تثل أمر سيده ويصفونه تقرير الدليل أن العقالء من أهل اللسان العريب قبل ورود الشرع يذمون العبد إذا مل مي

  بالعصيان وبلغتهم نزل القرآن ووردت السنة النبوية والذم والوصوف بالعصيان إمارة اللزوم والثبوت وال يراد 

من الوجوب إال ذلك وهذا دليل عقلي ألن إدراك حسن هذا الذم عقلي وإن استفيد من موارد اللغة فلهذا نسب 
  الذم إىل العقالء إشارة إىل أنه عقلي 

مث أشرنا إىل الدليل الشرعي بقولنا وأيا نستدل أي ونرجع بعد إقامة الدليل األول إىل إقامة الدليل الثاين وهو 
الشرع وتقريره أنه تكرر من الصحابة االستدالل بأوامر الشرع على الوجوب وتكرره أمر ال ينكره إال مباهت 

إمجاع سكويت قد سلفت فيه املناقشة وجوابه أنه يفيد الظن وشيوعه بينهم كذلك وهو املراد من اإلمجاع والقول بأنه 
يف إثبات هذا األصل بال تردد وال فرق بني إثبات األصول بالدليل الظمين و القطعي من حيث و جوب العمل و قد 

قررناه يف مواضع و الدليل الفرق وهذا أمر معروف عند كل عاقل من متشرع وغريه بأنه إذا أمر الرجل من له 
ه وخالفه ذمه كل واحد واستحسنوا تأديب اآلمر ملن عصاه وهذا شيء يكاد أن يكون فطريا يعرفه من مييز قبل أمر

تكليفه واستدل بآيات قرآنية مثل قوله تعاىل ما منعك أال تسجد إذ أمرتك أي بقولنا اسجدوا آلدم فإنكاره تعاىل 
اطلق يفقد اإلجياب وملا قررناه أن األمر لإلجياب حقيقة على إبليس وذمه ولعنه وطرده دليل على أن افعل وحنوه إذا 

  ... يف غريه قد تركت إجيازا ... وقد أتت صيغته جمازا ... واخترناه أبنا أنه يستعمل يف معان كثرية جمازا 
ربماوي ملا ذكر أئمة األصول أهنا تأيت صيغة األمر ملعان جمازية وتعرضوا يف املطوالت لذكرها حىت بلغ هبا الفاضل ال

يف منظومته وشرحها إىل أكثر من ثالثني نوعا وعد أمثلتها أشرنا إمجاال إليها وتركنا التفاصيل لإلجياز كما قلنا وألنه 
قد علم من القواعد أن اجملاز موضوع بالنوع فإذا وجدت العالقة والقرينة جاز استعماله فالتعرض لعد أفراده بعد 

  ذلك شغل لألوراق 



قد أغنت عنها القاعدة باالتفاق فلذا مل نتعرض لشيء من األمثلة فإهنا ال هتم األصويل من حيث إنه بتفاصيل األمثلة 
باحث عن القواعد اليت تستنبط منها االحكام إمنا يهم األصويل معرفة مثل هل هو للتكرار أو املرة كما أفاده قولنا 

   ...يدل فيما اختري للجمهور ... وما على املرة والتكرير ... 
فإهنا مسألة اختلف فيها فيما إذا أورد األمر مطلقا عن قيد املرة والتكرير فقيل ال يدل على مرة وال تكرار بل يدل 
على جمرد الطلب من غري داللة على شيء زائد إال أنه ال يتم االمتثال وإخراج املطلوب إىل حيز الوجود إال باملرة 

مر بلفظه ووضعه وهذا هو ما اختاره الناظم وعليه مجاهري أئمة التحقيق فهي من لوازم االمتثال ألنه يدل عليها األ
من الفرق كلها ولذا عزاه الناظم إىل اجلمهور والدليل على املختار أن األوامر املطلقة الشرعية ترد تارة للتكرار 

مرة واحدة وحنو احفظ  كأوامر الصالة وأخرى باملرة كاحلج وهكذا األوامر العرفية حنو قولك ادخل الدار فإه يراد
الدابة فإن غرضه دوام احلفظ هلا فإذا تقرر هذا فإنه يكون موضوعا بالقدر املشترك بني املرة والتكرار وهو طلب 

إيقاع مطلق الفعل مع قطع النظر عنهما دفعا لالشتراك إذا كان حقيقة فيهما وللمجاز إذا كان حقيقة يف أحدمها إذ 
ورد عليه أنه إذا كان وضعه ملطلق الطلب مث استعمل يف أحدمها كان جمازا إذ هو كل منهما خالف األصل و قد أ

خالف املدعي وأجيب عنه بأنه قد تقرر أن استعمال املطلق يف املقيد ليس مبجاز وإال لزم أن يكون إطالق الضمائر 
  وغريها من املوضوعات الكلية واستعماهلا يف خاص من اجملاز وال قائل به ألن 

وإن كان عاما فاملوضوع له خاص فاستعماله يف بعض أفراده استعمال فيما وضع له ومن األدلة على املختار الوضع 
أن األوامر الشرعية إذا أريد منها التكرار قيدها صلى اهللا عليه و سلم كاألوامر الواردة يف الصالة فإنه يقيدها 

العرب ال يفهمون إال إجياد الفعل أال ترى أنه ملا بذكر كل يوم وليلة حيث أريد تكررها وكذلك أهل اللسان من 
أمر صلى اهللا عليه و سلم بإجياب احلج سألوه ألعامنا هذا حنو ذلك مما أقرهم صلى اهللا عليه و سلم ومنها وهو البن 

احلاجب أن مدلول الصيغة طلب مطلق الفعل واملرة وحنوها خارجان عن حقيقته فيجب حصول االمتثال إلجياد 
ة مع أيهما كانت وال يتقيد بأحدمها دون اآلخر وإال كان حتكما واعترض بأن الدليل غري الدعوى إذ مل يقع احلقيق

النزاع إال يف ذلك فإيراده املصادرة وأورد أيضا ابن احلاجب دليال آخر للجمهور وهو معترض أيضا وفيما ذكرناه 
فيه أربعة أقوال األول ما ذكرناه والثالثة معروفة يف غنية يف ظهور كالم اجلمهور فإنه أقرب األقوال دليال فأتى 

  ... قال هبذا جلة األشياخ ... وال على فور وال تراخي ... املطوالت 
عطف على قوله وما على املرة اخل أي وال تدل صيغة األمر على طلب فعل املأمور به فورا أي عقب بلوغ صيغة 

يف ذلك فقال اإلمام حيىي واملهدي والقرشي إنه ال يدل على غري مطلق األمر إىل املأمور وال على خالفه وقد اختلف 
  الطلب يعين طلب الفعل وإليه ذهب الرازي واآلمدي وابن احلاجب 

وقالت املالكية وبعض احلنفية واحلنابلة ومجاعة من الشافعية قال القاضي حسني وهو الصحيح من مذهبيهم وإليه 
ل على الفور فيجب فعله يف أول أوقات اإلمكان بعد مساع األمر وفهم املراد ذهب اهلادي ومجاعة من اآلل إنه يد

  به وإن أخر وجب فعله يف الوقت الثاين وكان بالتأخري آمثا 

ومن قال إنه للتراخي فمعناه أنه ال جيب الفور ال مبعىن أنه جيب التراخي حىت لو أتى به فورا مل يكن ممتثال قال 
قول مقتضاه أنه ال يكون املبادر ممتثال أو يتوقف فيه وهذا بعيد وكالم أكثر النقلة أن املراد الربماوي بعد نقله هذا ال

بالتراخي عدم الفور فهو راجع إىل القول األول إنه ال يقتضي فورا وال تراخيا واألول هو الراجح من األقوال كما 
لته على التكرار وحاصله أنه ال يفيد سوى طلب أطلقه الناظم ودليله هو ما تقدم من الدليل على املختار يف عدم دال



مطلق الفعل من دون إشعار ملرة وتكرار أو فور أو تراخ وإذا استفيد شيء من ذلك فبقرائن خارجية واستدل 
القائلون بالفور وأنه لو جاز التأخري لكان إما إىل غاية معينة وهذا خروج عن حمل النزاع إذ يصري من املقيد أو إىل 

دودة بظن املأمور فوات األمر إن مل يفعل املطلوب وهذا قد ال يقع لكثري لغلبة األمر وهجوم األجل فيؤدي غاية حم
إىل خروج الواجب عن مقتضاه وهو التحتم وإما أن جيوز تأخريه إىل غري غاية من غري بدل كان تكليفا مبا ال يطاق 

املوسع أنه ال جيب أو الوصية وهي ال تعم مجيع  جلهالة الوقت أو مع بدل وهو إما العزم وقد عرف يف الواجب
الواجبات الشرعية فكثري من العبادات ال تصح الوصية هبا وإذا بطل كل هذه األطراف التراخي وتعني الفور 

وأجيب بأنه خيتار الطرف الثالث وال يلزم أنه من تكليف ما ال يطاق ألنا مل نقل بوجوب التأخري مع جهالة الوقت 
  تعيني بل نقول جبواز تأخريه وال يلزم منه ذلك إذ ميكنه امتثال األمر يف أي وقت شاء حىت جيب ال

قلت وفيه تأمل قيل والتحقيق يف املسألة أنه قد ثبت أن األمر للوجوب ومن شأنه الذم على تركه والقول بالتراخي 
  ن أكثر األوامر يقتضي ارتفاع الذم إال يف حاالت نادرة وهو ظن املوت ويلزم ارتفاع الوجوب ع

وهو ينايف كون األمر للوجوب على ما هو املختار فاحلق أنه إذا ثبت كون األمر للوجوب ثبت أنه للفور ال من 
حيث الوضع بل لكونه من لوازمه كما قيل يف داللته على املرة ألن الوجوب يستلزم الذم بالترك كما يستلزم املدح 

خي وإن مل حيصل ظن املوت كما يقضي بذلك استدالهلم بذم أهل اللسان من بالفعل وال نسلم ارتفاع الذم مع الترا
مل ميتثل أمر سيده كذا أفاده بعض حمققي املتأخرين وأقول ال خيفى أنه قد يقال الترك امللزوم للذم هو ترك العازم 

 مذموم وال هذا هو الترك على أن ال يفعل ما أمر به وأما التارك ألن وقت الطلب ال يتعني بل مسافته العمر فإنه غري
  املأخوذ يف رسم الواجب فيتأمل 

واحلق أنه ال خيلو أمر عن القرينة الدالة علىأحد األمرين مثل أمر الكافر أن يقول كلمة التوحيد وإال ضرب عنقه 
لها يف فوري بال ريب وأمره بإقامة الصالة إن كان قبل دخول وقتها فهو أمر مقيد بدخوله وإن كان بعده ففوره فع

آخر وقتها املوسع وجيري مثله يف الصوم والزكاة فهذه كلها من األمر املقيد وليس من حمل النزاع وكذلك احلج 
على املستطيع من املؤقت جيب عند دخول أو شهوره مضيق على من مل يبلغ قضاء مناسكه إال بسفره من أول يوم 

فيتضيق يف الثامن أو التاسع إذ أول مناسكه له الوقوف  من شوال موسع ملن مل يدركه ولو يف ثامن احلجة كاملكي
  ... لكن له قرائن تفيد ... بعد اإلحرام وهو يدركه يف التاسع وقس سائر األوامر عليه ولذا قلنا 

  استدراكا من األربعة املنفية واملعىن أن املختار يف األمر املطلق 

ربعة أي الفور والتراخي واملرة والتكرار لكن إذا قيد األمر هو ما ذكرناه من عدم الداللة من حيث هو على أحد األ
مبا يقتضي أحد األربعة عمل به وقرائن الكل واسعة فللتكرار حنو التعليق على علة حنو قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا 

خبالف قوله إن  فإنه يقتضي التكرار اتفاقا لإلمجاع على اتباع العلة املنصوصة وذلك إذا كانت العلة مناسبة كاآلية
دخلت هند الدار فطلقها فإنه يقع الطالق من املأمور مرة واحدة فلو تكرر دخوهلا وطلقها يف كل مرة مل يقع اتفاقا 

وذلك ألنه ينحل الشرط ويرتفع األمر بارتفاع املأمور به وال يتكرر لو أتى بكل ما أو مىت على رأي وأما اآلية 
وال القضا من ذاك ... احلكم الشرعي أن اجلنابة توجب التطهري مث عطف قوله  فمقتضى التكرار إمنا هو ما علم من

  ... نستفيد 
على قوله وما على املرة وهذا حكم من أحكام األمر املقيد بالوقت واملراد أن القضاء للمأمور به املؤقت ال يستفاد 

لكنه يعلم عند ... ا يستفاد مما أفاده قولنا من األمر الذي ثبت به احلكم مبعىن أنه إذا خرج وقته جيب قضاؤه بل إمن



  ... ويستفاد من دليل آخر ... الناظر 
أي إن القضاء يعلمه الناظر ويستفيده من دليل غري دليل األداء وعدم استفادته من دليل األداء هو رأي اجلمهور بل 

ازي وآخرون إىل استفادته من دليل يستفاد من دليل آخر من نص أو قياس أو غريمها وذهبت احلنابلة واحلنفية والر
األداء واستدل األولون بأن من قال لغريه صم يوم اخلميس وال يدل على صوم يوم اجلمعة وال غريها بشيء من 

الدالالت فإثبات القضاء به إثبات حلكم شرعي بال دليل وبطالنه واضح أجيب بأن قوله صم يوم اخلميس تضمن 
ميس فإذا فات الوقت بقي األمر بالصيام فقد تضمنه األمر األول ودل عليه فال شيئني طلب الصيام وكونه يوم اخل

  خيرج املكلف عن عهدة الطلب إال باإلتيان به وهو املطلوب 

قلنا ليس األمر مبجرد الصوم بل مقيدا بالوقت فإذا فات وقته كان موجبا لفواته الستحالته االستدراك املؤقت 
يل إن هذا مبين على أن الوقت قيد للمطلوب وليس كذلك بل قيد للطلب فإنه كالم املطلوب فيه الفعل وأما ما ق

باطل فإن الطلب ال بد وأن يتقدم زمنا على إيقاع املطلوب فما معىن تقييد الطلب بيوم اخلميس مثال وإن أريد أن 
جيزه فيه فات املطلوب إذ طلب تنجيزه مقيد بيوم اخلميس قلنا هذا أول املسألة فإنه إذا فات اليوم الذي طلب تن

قد صار اليوم جزءا منه هذا فيما إذا ورد األمر بغري تكرر العطف وأما إذا تكرر األمر حبرف العطف فهي مسألة 
  ... أفاد تكريرا بغري خلف ... وإن تكرره حبرف العطف ... أخرى أشار إليها الناظم بقوله 

ل ركعتني وصل ركعتني وأما إذا قيل صل ركعتني وصل أي باالتفاق بني أئمة األصول وذلك مثل أن يقول ص
الركعتني فهما يف األول غريان القتضاء العطف املغايرة وألنه محل للكالم على التأسيس وهو أوىل من التأكيد وألن 

الشيء ال يعطف على نفسه إال لتأكيد والتأسيس خري منه خبالف الثاين فإنه تعارض فيه أمران كون الالم للعهد 
  قدم املرجع ذكرا فيقتضي عدم التغاير وواو العطف تقتضيه ويأيت حتقيقه يف شرح قولنا ما مل تقم قرينة التعريف لت

وقولنا بغري خلف هذا هو الذي نقله األكثر ونقل صاحب اجلمع والربماوي يف شرح منظومته خالفا يف ذلك وما 
خالفه قدم ما قامت عليه حنو قولك اسقين ماء واسقين ماء  ذكرناه فاملراد أنه األصل واملتبادر فإذا قامت قرينة على

واقتل زيدا واقتل زيدا فإن القرينة وهي اندفاع احلاجة إىل الشرب مبرة واحدة وعدم تعدد قتل زيد تقضي بأنه 
. ..أو كان تكريرا بغري عاطف ... للتأكيد هذا إذا كان حبرف العطف أما إذا كان مع عدمه فقد أشار إليه قولنا 

  على الذي خيتار ذو املعارف 

أي أو كان تكرير األمر بغري حرف عطف أفاد أيضا تكرير املأمور به وهذا رأي اإلمام حيىي والرازي قال اإلسنوي 
ونقله يف املستوعب عن عامة أصحاب الشافعي ألن كل واحد من األمرين مستقل باقتضاء ما تضمنه وهذا كله 

أو غريها ... ما مل تقم قرينة التعريف ... ى التأسيس وإال فاحلكم ما أشار إليه قولنا فيما مل مينع مانع من احلمل عل
  ... فوفها واستوىف 

أي محل األمر على التكرير إذا كان حبرف العطف أو بغريه إمنا هو مقتض فإذا عارضه املانع وهو القرينة بالتعريف 
أنه ال يفيد التكرار بل حيمل على التأكيد وعبارة النظم  أو غريه كالعادة والعقل والشرع فاحلكم هو الترجيح أو

  حتتمل األمرين وإن كان الثاين هو األظهر مبناسبة التصريح بالتكرير فما سبق فالنفي متوجه إليه 
مث اعلم أن هذا النفي عائد إىل مسألتني معا ومها فيما كان بعطف أو بغريه ومثال ما قامت قرينة عقلية على عدم 

قولك اقتل زيدا اقتل زيدا والشرعية أعتق سعدا أعتق سعدا فإن الثاين تأكيد بال خالف فإنه يستحيل  التأسيس
  التأسيس هنا عقال وشرعا وأما ما ال يستحيل تكريره فقسموه إىل شيئني 



ل األول أن يكون حبرف العطف وله صور مع األوىل أن يتكرر األمر حبرف التعريف يف متعلقه حنو صل ركعتني وص
الركعتني فهنا قد تعارضا داللة حرف العطف على التأسيس إلفادته املغايرة وداللة التعريف العهدي على التأكيدي 

وحينئذ فريجع إىل الترجيح فإن نظرنا إىل الرباءة األصلية رجحنا داللة التعريف فيكون الثاين تأكيدا وإن اعتربنا 
  هنا اختلف العلماء فقال حتصيل مقصود الواجب رجح داللة حرف العطف ومن 

اجلمهور إنه للتأكيد قالوا وقول من رجح خالفه ألجل حتصيل مقصود الواجب ترجيح للشيء بنفسه إذ حتصيل 
مقصود الواجب هو معىن التأسيس الذي محلوه عليه فكيف يرجح الشيء بنفسه قالوا وأما ترجيحنا بالرباءة 

  ل على التأسيس وتوقف أبو احلسني يف ذلك للتعارض عنده األصلية فإنه دليل مستقل وقال الرازي بل حيم
  الثاين أن يكون األول خاصا والثاين عاما حنو صم اجلمعة وصم كل يوم اقتل زيدا الكافر واقتل كل كافر 

والثالث عكسه واختلف فيه أيضا فقيل حيمل على التأكيد ألن اخلاص قد مشله العام فال يبقى للحمل على التغاير 
وفائدة اإلتيان باخلاص منفردا العناية بشأنه واالهتمام حبكمه كما عرف يف املعاين وقيل بل يكون تأسيسا فائدة 

القتضاء عطف املغايرة وال فرق بني األول وهذا إال من حيث إرادة اخلاص وقصده يف صيغة العام هل تتناوله أوال 
بو احلسني وتابعه الرازي يف الوقف يف هذا الظرف وإال فكل من القولني قد وجب معه ما تضمنه األمران وتوقف أ

  وهذا كله مع حرف العطف وأما مع عدمه فاحلكم ايضا فيه ما يف الذي مع حرف العطف من اخلالف 
وإن كان الرازي هنا ال يتوقف مبا إذا كان احدمها عاما واآلخر خاصا بل محله على التأكيد نعم يأيت يف بناء اخلاص 

  ث العام ما يعطف عنان القول إىل هذه األمثلة على العام يف مباح
  وأما مسألة األمر باملطلق وهي مسألة ما ال يتم الواجب إال به وأنه جيب بوجوبه فقد أفادها قولنا 

بشرطه املقدور فلتنتبه ... حمصال ما أنت مأمور به ... من غري شرط فاتبع لك البقا ... واألمر إن وفا إلينا مطلقا 
  ... إال به فمثله قد أوجبوا ... ال يتم الواجب  فإنه ما... 

اعلم أن هذه املسألة ترمجها األصوليون من الفريقني بقوهلم ما ال يتم الواجب إال به وكان مقدورا جيب كوجوبه 
  وفيها أمران 

  األول إن األوىل أن يقال ما ال يتم الواجب إال به جيب بدليل أصله فإنه مرادهم ومل تفده عبارهتم 
الثاين قوهلم وكان مقدورا ال حيتاج إليه إال من يقول جبواز تكليف ما ال يطاق وال يقدر عليه واملعتزلة ومن على 

  رأيهم ال يقولون به وقد نبهنا على هذا يف حواشي شرح الغاية 
للواجب باملطلق حيث  هذا وإمنا عدلنا يف الترمجة إىل قولنا واألمر إخل من قوهلم ما ال يتم الواجب إال به ألن تقييدهم

قالوا ما ال يتم الواجب املطلق وفسروا اإلطالق مبا ال يكون مقيدا مبا يتوقف الوجوب عليه قالوا فخرج بقوهلم 
املطلق املقيد مبا يتوقف الوجوب على حنو ذلك إن ملكت النصاب وحج إن استطعت فالتقيد بذلك ال يقتضي 

رد عليهم أنه ال معىن إلخراج ما ذكر ألنه مل يدخل فإن الكالم إجياب حتصل ملك النصاب وشرط االستطاعة فو
فيما ال يتم الواجب إال به كما هو عنوان الترمجة ال فيما ال يتم الوجوب إال به فلم يدخل حىت خيرج خبالف قولنا 

  ن ملعىن مطلقا واألمر فإنه شامل هلما كما ال خيفى فيكون للتقييد فائدة وهو قولنا مطلقا وقولنا من غري شرط بيا
وإذا عرفت هذا فالذي يتوقف عليه الواجب وحيصل االمتثال بفعله قد يكون جزءا من املطلوب كالسجود 

  والركوع يف األمر بالصالة فهذان جيبان 



  مبا وجبت به اتفاقا إذ مها من ماهيتها وقد يكون خارجا عنه وذلك كالسبب والشرط ومها حمل اخلالف ففيه أقوال 
ي أفاده النظم وهو وجوب املقدمات اليت ال يتم الواجب إال هبا مبا وجب به السبب والشرط اللذان مها األول الذ

األصل يف الطلب قالوا سواء كان شرطا عقليا أو عاديا أو شرعيا وذلك كالوضوء للصالة بعد العلم بأهنا ال تصح 
هبا مث اختلفوا هل داللته عليه تضمنية أو التزامية إال به فإذا ورد أمر بالصالة ساكتا عن الوضوء وجب الوضوء بإجيا

ذهب إىل األول إمام احلرمني واستبعد وإىل الثاين اجلمهور وقد أشار إليه النظم بقوله فإنه ما ال يتم إىل آخره 
وتقريره أن إجياب الشيء يقتضي املنع من تركه وعدم إجياب ما ال يتم حصوله على الوجه املطلوب إال حبصوله 

ضي جواز تركه والفرض أنه ممتنع هذا خلف وداللته عليه بطريق اللزوم إذ طلب املشروط الذي ال يتم إجياده يقت
  إال بوجود الشرط يستلزم طلب الشرط ومثله السبب جيري فيه هذا التقرير 

  الثاين أنه ال جيب شيء من املقدمات ألن دليل اإلجياب ساكت عنه 
  تفريق بال دليل  الثالث جيب السبب دون الشرط وهو

  الرابع جيب الشرط الشرعي دون غريه 
وقد أطال صاحب الفواصل نقله أدلة هذه األقوال والردود عليها وقد كنا عند عرضه رمحه اهللا ملا يكتبه من شرحه 

  علينا كتبنا ما لفظه 
الشرط الشرعي لشيء اعلم أن هذه املسألة طالت من غري طائل وإن أثبتها كل إمام فاضل فإنه ال خيفى أن كون 

شرطا والسبب له سببا ال تثبت شرطيته وال سببيته إال بدليل مستقل دال على الشرطية والسببية اتفاقا وإال كان 
  من إثبات ما ال دليل عليه وإذا قام الدليل على ذلك مل نفتقر بعد ذلك إىل النظر 

ه له مل يدل عليه إال بأضعف الدالالت وقد أغنانا يف أن دليل املشروط واملسبب يشمله أو ال فإنه على تقدير مشول
اهللا تعاىل بالدليل الصحيح املطابقي عن دليل ضعيف ال يعدل إليه كما ال يعدل إىل التراب مع وجود املاء فإنه غاية 
ما فصله حبث األفاضل أن دليل اإلجياب لألصل يشمله إجياب شرطه وسببه بداللة اإلشارة واللزوم فما أقل جدوى 

هذه األحباث فإنه لو مل يقم دليل خارج على الشرطية والسببية ما علمنا للمطلوب شرطا وال سببا ولذا قالوا فيما 
  قدمنا يف الشرط الشرعي كالوضوء بعد العلم بأهنا ال تصح أي الصالة إال به انتهى 
ال عن التطويل وقد أقره تلميذنا وإذا تكرر هذا فال حاجة إىل استيفاء ما قيل بل ال حاجة إىل ذكرها باإلجياز فض

رمحه اهللا تعاىل يف شرحه يف آخر البحث كما رقمناه وهذه مسألة كون األمر بالشيء هنيا عن ضده وعكسه 
  ... عن ضده والنهي ليس أمرا ... وال يكون األمر هنيا ذكرا ... واخلالف فيهما أشار إليه قولنا 

ه الوجودي يعىن املستلزم للترك ال الترك مطلقا وبالعكس وال يتوهم اختلف يف األمر املعني هل يكون هنبا عن ضد
أن اخلالف يف لفظهما فإنه معلوم بالضرورة أهنما غريان للقطع بالفرق بني ال تفعل وافعل وال يف مفهومهما مبعىن أن 

النهي عن ضده  صيغة ال تفعل موجودة يف افعل للقطع بالتغاير أيضا وإمنا اخلالف يف أن األمر بالشيء يقتضي
الوجودي ويدل عليه مثال حنو ال تسكن هل هو يف قوة حتركه وبعكسه سواء كان له ضد واحد أو متعدد وال ريب 
انه إذا قال السيد لعبده قم وهو قاعد فاستمر على قعوده وقال مل تنه عن القعود المه العقالء وعدوه عاصيا وعدوا 

لدليل على الذي جعلوه قاضيا بأن األمر يف األصل لإلجياب فما الموه الولد بذلك إن أمره أبوه عاقا وهذا هو ا
وحسن لومه عند العقالء إال ألن أمره بالقيام يستلزم هنيه عن القعود ولذا قيدنا ذلك بقولنا ذكرا فإنه من حيث 

  الذكر ليس هنا هني قطعا ومفهومه أنه من حيثية أخرى هي االستلزام 



اخلالف يف األمر الفوري كما صرح به مجاعة من احملققني فينحصر يف الواجب املضيق  مث إنه ال يعزب عنك أن حمل
ومل يقيد الناظم األمر باملعني لتبادره وإمنا قيده يف الشرح بالوجودي ليخرج به الترك مطلقا إذ ال خالف يف أن األمر 

ملراد الضد الذي حيصل معه ترك املأمور هني عن تركه وال شك يف كون الترك ضدا له ولكنه غري مراد يف املقام بل ا
  من األمور الوجودية ال الترك مطلقا إذ ال بد من مالحظته بال خالف 

وقد أطال يف الفواصل بذكر ما يف املسألة من اخلالف وال حاجة إىل تفصيله بعد ظهور األقوى بدليله ويف جناح 
   بفعل ال على القول بأنه يصح التكليف بنفي الفعل املطالب إن هذه املسألة مبنية عن القول بأنه ال تكليف إال

وهذه إشارة إىل مسألة اختلف فيها العلماء وهي هل التكليف يف النهي بفعل أو ال فقال اجلمهور باألول وإنه كف 
النفس وقيل إنه فعل ما يضاده فال تضرب معناه إفعل ما يضاد الضرب وأما القول بأنه نفي الفعل فهو عائد إىل 

  ول األ
واستدل األولون بأن التكليف إمنا يتعلق مبا هو مقدور ونفي الفعل عدم وهو حاصل قبل توجه النهي وطلب حتصيل 

  احلاصل حمال 
وأجيب بأن املطلوب استمرار ذلك العدم وهو استمرار واقف على اختيار املكلف وليس هو العدم الذي كان قبل 

االختيار ويتعلق به إثر قدرته فإن املكلف قادر يتمكن من أن ال  توجه النهي بل عدم خمصوص يصح أن يتوقف على
يفعل فيستمر العدم أو يفعل فال يستمر فصح أن العدم من هذه اجلهة إثر قدرته إذ االستمرار املوقوف على اختياره 

من هنا ليس هو العدم الذي كان قبل توجه النهي بل هو عدم خمصوص متوقف على اختياره فليس هو عدما حمضا و
  تعرف أنه ال فرق بني كون مطلوب النهي الكف أو نفي الفعل إذ النفي 

  ... هذا الذي رجح كل فاضل ... املراد هو املوقوف على اختيار الفاعل وال يكون إال بانتهائه وامتناعه عنه وقوله 
  إشارة إىل ما سلف وأنه الراجح عند أفاضل النظار 

  ... لغريه ال تفعلن مستعليا ... فصل وحد النهي قول القائل ... ذ يف النهي فقال وملا فرع الناظم من باب األمر أخ
  ... يكره ما عنه هني مقتضيا ... قد تبني لك فوائد القيود مما قدمناه يف شرح رسم األمر فال نكرره 

عنه وهو ال خيلو عن  ضمري يكره عائد على القائل وهو النهي وهو بيان لعلة النهي وإهنا كراهة هيئة إيقاع املنهي
  ... مطلقه الدوام ال املقيد ... فائدته وكان غري حمتاج إليه قوهلم مقتضيا حال من النهي أو من ال تفعلن وقولنا 

  هو فاعل مقتضيا وال املقيد عطف على مطلقه والكل إشارة إىل مسألتني 
ار أن األمر ال يدل على التكرار والفور خبالف األول اقتضاء النهي الدوام وأنه خيالف األمر يف ذلك فإنه تقدم اختي

النهي املطلق فإنه دال على الدوام املختار وإذا دل عليه اقتضاء التكرار والفور واقتصر على التعبري بالدوام إلغنائه 
 أن عن التصريح بالتكرار فإن اقتضاء الدوام يلزمه إفادة التكرار والفور ومل يقل داال عوضا عن مقتضيا إشارة إىل

ذلك من ضرورة النهي والزمه ال أنه من صيغته أال ترى إذا قلت لزيد ال تسافر فقد منعته من إدخاله ماهية السفر 
  يف الوجود فال يتحقق امتثاله إال بعدم إتيانه جبميع 

الداللة  ما يصدق عليه ماهية السفر فلو وقع يف اخلارج أي فرد من ذلك كان خمالفا ملقتضاه هنيه وال خيفى أنه من
  االلتزامية وهي عقلية عند اجلمهور ولذا قلنا مقتضيا ومل نقل داال من الداللة اللفظية ومن جعله منها عرب بداال 

فإن قيل النهي املطلق يعم األزمان واالحوال مجيعا فال يفيد الدوام إذ االمتناع يف اجلملة حيقق االمتثال بصدقه بأنه 
اع فإمنا يقتضيه لو قيد بالدوام قلنا صيغة ال تسافر يف قوة ال توجد سفرا فهو يف معىن قد امتنع عنه وأما دوام االمتن



  النكرة يف سياق النفي تفيد العموم كما يأيت 
وقد استدل ابن احلاجب ومن تبعه باإلمجاع فإنه ال يزال العلماء يستدلون بالنهي على الترك مع اختالف األوقات 

  بينهم وذاع ومل ينكر فكان إمجاعا ولوال أنه يقتضي الدوام ملا صح ذلك ال خيصونه بلفظ دون لفظ وشاع 
واعلم أن هذا خمتار اجلمهور للدليل الذي عرفته وذهب األقل إىل أن النهي ال يقتضي الدوام إال بقرينة مث اختلفوا 

ا الزنا وقد يراد به املرة كما أيضا فقيل إنه كاألمر يف اقتضاء املرة واستدلوا بأنه قد يراد به التكرار حنو ال تقربو
يقول الطبيب ملريض شرب الدواء ال تشرب املاء وال تأكل اللحم أي يف هذه الساعة قالوا واألصل يف االستعمال 
احلقيقة فيكون النهي حقيقة يف القدر املشترك ورد بأن ما ذكرمت من املثال إمنا اقتضى عدم التكرار وجود القرينة 

لقرينة يتعني احلمل عليه وإال المتنع وجود اجملاز واستدل اجلالل يف شرح الفصول للقول فهو جماز ومع ظهور ا
املرجوح بأن النهي لدفع املفسدة يف الفعل واملفاسد كاملصاحل ختتلف باختالف األزمان واألحوال واألشخاص وإال 

  ضي الدوام البتة حىت ملا جاز نسخ املناهي وال تبديل الشرائع وأجيب عنه بأنه ليس املدعى أنه يقت

ميكن التبديل والتحويل بل ذلك حبسب ظاهره فال ينافيه النسخ الختالف األحوال واألزمان بل قد يقال هذا 
  النسخ والتبديل دال على اقتضاء النهي الدوام هذا كله يف النهي املطلق 
عرفت ومقيدا بشرط أو صفة وحنو ذلك  وقولنا ال املقيد إشارة إىل املسألة الثانية وهي أن النهي يكون مطلقا كما

فإذا قيد مل يقتض الدوام حنو ال تكرم زيدا إن كان جاهال وال هتن العامل واختلف العلماء أيضا هنا فمال مجاعة كأيب 
عبداهللا البصري واملهدي يف املعيار إىل هذا وذهب اجلمهور إىل أن املقيد يفيد الدوام أيضا إذ التقييد ال خيرجه عن 

ى وضعه ويف شرح املعيار للمهدي ما يقتضي أنه اختار هذا فإنه قال واألقرب عندي يف املطلق أنه يقتضي مقتض
التأبيد من جهة اللفة كما تقدم حتقيقه وأما املقيد فاألقرب أن الشرط إذا تضمن معىن التعليم اقتضى معىن الدوام 

ة فيه هو كراهة كشف العورة فيستمر ذلك مهما حنو ال تدخل احلمام ان مل يكن صعك مئزر فإنا نفهم ان العل
حصلت العلة وان مل يفهم معىن التعليم حنو ال تدخل املسجد إن كان زيد يف الدار اعتمد على ما فهم من مقصد 

الشارط فإن مل يفهم شيئا فالظاهر الدوام كاملطلق إذ تقديره ال يكن منك إجياد دخول املسجد وزيد يف الدار وهذا 
م األوقات فكذلك ما يف معناه وهذا التفصيل عائد إىل تصحيح ما قاله األكثر من أنه للدوام إال لقرينة يقتضي عمو

انتهى والذي قاله اجلمهور هو األظهر ألن التقييد ال خيرجه عن الدوام وأما املثاالن املذكوران فإن النهي فيهما ال 
   يقتضي الدوام بل هو مقرون بوجود العلة اليت عللت عليه

  ... وهو على القبح دليل يوحد 
هذه مسألة أن النهي يدل على قبح املنهي عنه فكلمة على متعلقة بدليل وهو معىن أنه للتحرمي ولذا عربنا بالقبح 

ألن الكالم يف مقتضاه لغة كما ستعرفه من دليل هذا القول خبالف التحرمي فهو شرعي وإن كان هو ال بد له لكن 
وكونه للقبح هو كالم اجلمهور مستدلني بذم العقالء من أهل اللسان العريب إذ العبد خالف  الكالم يف مقتضاه لغة

  هني سيده وإمجاع السلف على االستدالل للتحرمي مبجرد النهي إذا جترد عن القرائن وتقدم حتقيقه يف حبث األمر 
ة ترك النهي عنه ال على سبيل التحتم وقيل بل النهي حقيقة يف الكراهة تومها من قائله أنه إمنا يدل على مرجوحي

وهذا ال يقتضي التحرمي وجوابه أن الذم من خصائص القبح واملكروه ال ذم على من أتاه وألن السابق إىل فهم 
اللسان العريب حبسب الظاهر عند التجرد عن القرائن هو القبح املستلزم للذم ومن مث يستدل به على التحرمي وقيل 

يف ذلك ... اكهما يف رجحان الترك فجعله ألحدمها دون اآلخر حتكم ورد مبا مسعته قريبا مشترك بينهما الشتر



  ... واختار ذا مجع من النقاد ... املنهي ال الفساد 
وقولنا يف ذلك املنهي يتعلق بيوجد أي يوجد القبح يف املنهي عنه بعينه وقوله ال الفساد عطف على القبح أي ال أنه 

هي عنه وهذه مسألة أن النهي هل يدل على فساد املنهي أو ال وهي مسألة خالف بسيطة دليل على فساد املن
التقاسيم واألطراف والذي يف النظم أنه عند نقاد العلماء ال يدل النهي على فساد املنهي عنه يف العبادات وال 

وا معىن الصحة يف العبادات املعامالت وهذا القول ذهب إليه مجاعة ونقل عن أكثر أهل األصول ودليلهم أهنم قال
  أهنا فعلت على وجه الجيب معه القضاء ومعىن الفساد فيها وجوب قضائها لفعلها على غري ذلك الوجه 

وأما يف املعامالت فمعىن الصحة حصول امللك ونفوذ التصرف فيها على مجيع الوجوه والفساد بعكس ذلك قالوا 
حكام وإمنا يدل على كون املنهي عنه قبيحا ومكروها وحمظورا وكل ومعلوم أن النهي ال يدل على شيء من تلك األ

هذه األلفاظ ال تقتضي الفساد وأجيب عنه بسؤال االستفسار وهو ما مرادكم بنفي داللته على الفساد هي باملطابقة 
ممنوع عنه أو التضمن فمسلم وإن أردمت بااللتزام فممنوع على أنكم قد سلمتم أنه يدل على أنه حمظور واحملظور 

  شرعا وكل ممنوع منه غري صحيح ضرورة أن الصحيح مأمور به ال ممنوع عنه فاملمنوع عنه فاسد 
وذهب مجاعة كأيب طالب ومجهور الشافعية واملالكية والظاهرية إىل أنه يدل على الفساد مطلقا مستدلني بأن 

ل مفعول قد هنى عنه الشارع من عبادة الصحابة والتابعني ومن بعدهم مل يزالوا يستدلون بالنهي على فساد ك
ومعاملة مستدلني بأن الشارع هنى عنه يف مثل ال تأكلوا الربا وذروا ما بقي من الربا واألنكحة مثل وال تنكحوا 
املشركات والبيوع ال تبيعوا الذهب بالذهب وال تصل حائض إال خبمار وغري ذلك فكان إمجاعا منهم كما سبق 

لى حجية اإلمجاع وكون األمر للوجوب وبأنه لو مل يدل على الفساد لزم من نفيه حكمه نظريه يف االستدالل ع
للنفي يدل عليها النهي ومن ثبوته حكمه للصحة تدل عليها الصحة فمع تساوي احلكمتني أو مرجوحية حكمية 

  النهي ميتنع النهي خللوه عن احلكمة لتساقط احلكمتني مع التساوي وسقوط احلكمة املرجوحة 

  إليها أيضا مع الراجحة ومع رجحان حكم النهي ميتنع الصحة 
وهذا القول يظهر أنه أرجح من األول ومن غريه من التفاصيل املعروفة يف كتب األصول ويؤيد ما ذهبنا إليه 

احلديث الصحيح وهو كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ومعلوم أن املنهي عنه ليس عليه أمره صلى اهللا عليه و 
فهو مردود من عبادة ومعاملة وكل مردود ال نفوذ حلكمه فهذا هو احلق وقد تقوم قرائن تصرف عن املقرر سلم 

  فال تنافيه 
  وملا انتهى لنا القول يف الباب اخلامس أخذنا يف البحث يف الباب السادس فقلنا 

  ... بع إطالق وضد ذين فات... سادسها يف العام واإلطالق ... الباب السادس يف العام واإلطالق 
أي سادس أبواب الكتاب املنظوم يف مسائل العام واإلطالق أي املطلق اآليت حبثه وقوله وضد ذين أي خالف العام 

  وهو اخلاص وخالف اإلطالق وهو التقييد فقد افاد النظم أن يف الباب اربعة أحباث 
ة مشول أمر ملتعدد فهو أمر معنوي وحبث العام وهو اسم فاعل من عم الشيء يعم عموما فهو عام والعموم يف اللغ

فالعام ما استغرق صاحلا ... األصويل عن األمر الذي استفيد منه العموم وهو العام ولذا أتى به الناظم وعرفه بقوله 
  ... من غري حصر قد عزا مدلوله ... له 

عوارض املعاين وقولنا  فكلمة ما جنس احلد وعدل عن قول األصل لفظ لإلشارة إىل ان العموم يكون أيضا من



استغرق صاحلا له أي تناول ما يصلح له دفعة كما يشعر به لفظ االستغراق الدال على الشمول واإلحاطة جبميع ما 
يصلح له فالتقييد بدفعه الذي يأيت به األصوليون يف تعريف العام قد أفاده التعبري باستغرق ووجهه أن قوله ما 

  استغرق يشعر ما يطلق عليه 

لح له فالنكرة يف اإلثبات مفردة ومثناة ومجعا واسم اجلمع كقوم ومراتب األعداد كعشرة ال استغراق فيها ويص
كلها ملا تصلح له على جهة اإلحاطة بل على سبيل البدلية كرجل يتناول كل فرد على البدلية فلما قلنا استغرق ما 

  يصلح له خرج ما ذكر وعلم أنه ال يكون االستغراق إال دفعة 
فإن قلت حنو املسلمني والرجال معرفني بالم االستغراق عمومها بالنظر إىل تناول كل مجاعة ال اآلحاد فال يتناوالن 
كل فرد فرد فال يتم دخوهلما يف التعريف ومها من ألفاظ العام قلت احلق أن التعريف االستغراقي يف الداخل على 

  سري وكثري من احملققني فهو كالرجل معرفا هبا يدل على كل فرد فرد اجلمع قد سلبه معىن اجلمعية كما عليه أئمة التف
وقولنا من غري حصر فصل آخر إلخراج اللفظ املشترك إذا استعمل يف مجيع معانيه فإهنا حمصورة وفيه نزاع 

واختالف ومرادنا من غري حصر يدل عليه اللفظ ال يف الواقع فإنه قد يكون العام حمصورا كالسماء واألرض 
  علماء البلد و

واعلم أنه اشتهر بني علماء األصول إشكال أورده القرايف حاصله أن داللة العام على كل فرد فرد من أفراده كما 
قلتم مشكل الحنصار الدالالت بالثالث وداللة املشركني يف فاقتلوا املشركني مثال على زيد املشرك ال تصلح أن 

ة فظاهر ألن زيدا املشرك ليس متام ما وضع له لفظ العام والتضمن داللة تكون من أي الدالالت الثالث أما املطابق
اللفظ على جزء معناه واجلزء ال يصدق إال إذا كان املسمى كال وقد تقدم أن داللة العام على سبيل العموم 
العام بل  واالستغراق لكل فرد فليس هو بكل وااللتزام الداللة على أمر خارج وزيد املشرك ليس خبارج عن معىن

  داخل قال فأما أن 

يبطل حصر الدالالت اللفظية يف الثالث وإما أن ال يكون العام داال على شيء من أفراده فال يتم أنه دال على كل 
  فرد فرد كما هو املدعى 

  وقد اضطرب األئمة يف حله مبا هو مودوع يف كتب األصول 
ال وإن أطال األئمة فيه املقال يفتقر إىل تأمله فإنه قال القرايف والذي يظهر يل وإن مل يتنبه له أحد هو أن هذا اإلشك

الذي أورده إنه ال يدل لفظ اقتلوا املشركني على قتل زيد املشرك إىل آخر كالمه جوابه أن يقال إن أردت أن لفظ 
يدل على املشركني ال يدل على قتل زيد بأي الثالث فهذا مسلم وال شك فيه وال إشكال به وإن أردت أنه ال 

املشركني فهذا ال يقوله من يفهم الدالالت ضرورة أنه من إفراد مجعه وأنه يدل عليه تضمنا ألنه جزاء املوضوع له 
  لفظ مجعه 

وإذا عرفت هذا فزيد املشرك ما أمر بقتله لكونه زيدا وال دل لفظ املأمور بقتلهم عليه بل دل اللفظ على األمر 
د أفراده يف اخلارج بأنه زيد فكونه زيدا لسنا مأمورين بقتله وال دل عليه األمر بقتل املشركني واتفق أنه عرف أح

وال توجه إليه اخلطاب إلينا بقتله بل وال هو من إفراد العام الذي صدر حبث اإلشكال به بل فرده الذي دخل حتته 
قتله لكونه مشركا مدلوال ملا أوقع ووقع األمر بالقتل عليه هو املشرك فاتفقا أنه زيد كاتفاق أنه أمحر وأسود فإنا ن

عليه األمر وتعلق به اخلطاب ال لكونه أمحر مثال وإذا حتققت هذا علمت أن أصول السؤال مغالطي وأن اجمليبني مل 
  يفتضوا بكارته وأجابوا على 



زيد باطل تسليم اإلشكال وما عرفوا أنه ركبه السائل على حق وباطل فقال ال يد على قتل زيد املشرك قلنا ذكر 
وإدخاله هنا لغو من السائل وقولك املشرك ال يعلق به السؤال وال يناط على عاتقه هذا اإلشكال فليتأمل وإن خفي 
على احملققني من الرجال فبيد اهللا اإلفضال هذا ويف مجع اجلوامع ان مدلوله كلية أي حمكوم فيه على كل فرد مطابقة 

ى جمموع األفراد من حيث هو جمموع وال كلي وال حمكوم فيه على املاهية من إثباتا أو سلبا ال كل أو حمكوم فيه عل
... حيث هي أي من غري نظر إىل اإلفراد قال وداللته على أصل املعىن قطعية وعلى كل فرد خبصوصه ظنية انتهى 

  ... إخراج بعض منه واملنصوص ... خالف هذا اخلاص والتخصيص 
ه اخلاص وهو ما ال يستغرق صاحلا له حلصر وقولنا والتخصيص مبتدأ خربه أي خالف قولنا ما استغرق صاحلا ل

  إخراج بعض منه واملنصوص مبتدأ يأيت خربه 
انه تبع النظم املنظوم يف رسم اخلاص وهو تبع املعيار وقد أورد عليه بأنه ال ينطبق على احملدود إذ اخلاص قد ! والعم 

مة فإنه ختصص فاقتلوا املشركني وجزئيا حنو اقتلوا القوم إال زيدا والرسم يكون عاما يف نفسه حنو ال تقتلوا أهل الذ
ملا ذكرنا ال يصدق على شيء منها ولك أن تقول عبارة النظم صحيحة فإن اخلاص خالف العام وليس لفظ هذا 

ا والتخصيص عائد إىل رسم العام نفسه بل املراد خالفه يف امسه ورمسه وهو ما أخرج من العام كما أشعر به قولن
إخراج بعض منه أي من العام واملراد إخراجه عما يقتضيه ظاهر اللفظ من تناول إرادة املتكلم به واحلكم عليه ال 

  إخراجه عن احلكم نفسه واإلرادة يف أن اخلاص مل يدخل حتتهما من حيث اإلرادة واحلكم 

سب الظاهر إذا أطلق وفهم منه املعىن وهذا حبسب الظاهر حىت خيرج وال إخراجه عن الداللة فإهنا كون اللفظ حب
حاصل مع التخصيص ففي التحقيق ليس هناك إخراج وأن التعليل به جماز عن عدم الدخول وصار يف العرف حقيقة 

بشيوعه وقولنا منه إشارة حبرف التبعيض إىل أنه ال جيوز التخصيص حىت ال يبقى شيء من إفراد العام ويأيت حتقيقه 
ص تقدم أنه مبتدأ مراد به الذي نص عليه أئمة األصول من ألفاظ العموم وهو ما يفيده خربه أعين وقولنا واملنصو

  ... كل مجيع مث ست تتبع ... يف األصل من ألفاظه ما تسمع ... قولنا 
أي الذي نص عليه من ألفاظ العموم يف أصل املنظوم هي ما تسمعه من ذلك يف النظم أوهلا لفظ كل فهو مرفوع 

من قولنا ما تسمع فلفظ كل يفيد العموم وهي تضاف إىل نكرة حنو كل نفس ذائقة املوت وإىل معرفة حنو بدل 
اشتريت كل الدار مفردا أو مجعا حنو كل الرجال أكرمهم وهذا فيما كانت متبوعة وتفيده تابعة حنو فسجد املالئكة 

أهنا ال تضاف إىل نكرة وقولنا ست تتبع أي ست  كلهم أمجعون ومثلها مجيع يف إفادهتا العموم تابعة ومتبوعة إال
  خاف املعاد مل يذق طعم الوسن ... أمساء االستفهام والشرط كمن ... كلمات بينها قولنا 

بيان هلا وهي أمساء االستفهام وأمساء الشرط والنكرة يف سياق النفي واجلمع املضاف واملوصول واملعرف بالم اجلنس 
فهام كأي ملن يعلم وملن ال يعلم حنو أيكم زادته هذه إميانا فبأي حديث بعده يؤمنون كما ستمر بك فأمساء االست

وغري ذلك وأمساء الشروط مثلها الناظم بقوله من خاف املعاد مل يذق طعم الوسن ومنه قوله تعاىل وما تفعلوا من 
  ... واجلمع إن قيد باملضاف ... والنكرات يف سياق النايف ... خري يعلمه اهللا 

  قولنا النايف صفة حمذوف أي اللفظ النايف واللفظ أعم من أن يكون بأي أدوات النفي ال اليت لنفي اجلنس أو غريها 
واعلم أن النكرة يف االثبات قد تفيد العموم العتبارات وقرائن يقتضيها املقام حنو ولعبد مؤمن خري من مشرك قول 

قد ذهب اجلمهور القائلون بأن للعموم صيغة إىل االتفاق على معروف خري من صدقة وهو كثري يف الكتاب والسنة و
  ... واجلمع إن قيد باملضاف ... هذه اليت قدمناها من ألفاظه واخلالف بينهم فيما عدها منها قولنا 



فإن فيه خالفا هل هو من ألفاظه أم ال ومثاله قوله تعاىل خذ من أمواهلم صدقة وأكرم علماء البلد ومرادهم باجلمع 
  ا دل على أكثر م

سواء كان له مفرد من جنسه أو ال فيدخل اسم اجلمع وهو ما يطلق على ثالثة فصاعدا حبسب الوضع ! من اثنني 
ومثلة ... حنو قوم نوح وغنم القوم وخرج مبفهوم القوم اجلمع املفرد إذا أضيف فال يفيد العموم ويأيت حتقيقه 

  ... علما بالمه عرف عند ال... املوصول يف اجلنس وما 
أي مثل اجلمع املذكور يف إفادة العموم املوصول إذا كان للجنس ال إذا كان للعهد حنو وقال الذي آمن وحنو قد 

مسع اهللا قول اليت جتادلك وقولنا وما بالمه أي الم اجلنس فيقال إهنا الم االستغراق حنو إن اإلنسان لفي خسر ولذا 
لح وقوع كل موقعها حنو كل إنسان يف خسر وقيده يف ذلك ليخرج سائر صح االستثناء منه ومعيار عمومها أن يص

معاين الالزم إيضاحا للمراد وإال فالكالم يف صيغ العموم ووضع الم التعريف حقيقة يف االستغراق كما ذهب إليه 
ل أو امسه مجاعة من احملققني سواء دخلت على اجلنس حنو الرجل أو امسه حنو العسل واملاء أو اجلمع حنو الرجا

  كالغنم والرهط والقوم كما تقضي به عبارة النظم 
واعلم أن إثبات العموم ملا ذكر وأنه حقيقة فيه هو قول اجلماهري ويروى عن األئمة األربعة قال ابن حزم وهو قول 

احلقيقة من الظاهرية واستدل هلذا بتبادر فهم العموم من نفس الصيغ املذكورة ألهل اللسان العريب والتبادر عالمة 
ذلك قوله تعاىل ونادى نوح ربه فقال رب إن ابين من أهلي فإنه فهم نوح من قوله تعاىل وأهلك جناة ابنه معهم فقال 

إن ابين من أهلي ومنه قول املالئكة إلبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية فهم إبراهيم العموم ف قال إن فيها لوطا 
  وكذا استثناؤه تعاىل وأجابته املالئكة بتحقيق ما فهمه 

امرأته وهو معيار العموم يف الصحيحني ملا نزل قوله تعاىل ال يستوي القاعدون من املؤمنني قال ابن أم مكتوم إين 
ضرير فنزل غري أويل الضرر فأقره صلى اهللا عليه و سلم على فهم العموم ونزل القرآن بالتخصيص وفيهما أنه ملا 

ومل يلبسوا مياهنم بظلم قال الصحابة وأينا مل يظلم نفسه ففهموا العموم من النكرة يف نزل قوله تعاىل الذين آمنوا 
سياق النفي وأقرهم صلى اهللا عليه و سلم وبني هلم أن املراد به ظلم خمصوص هو الشرك واآليات واألحاديث 

  واسعة يف هذا 
العموم له بنفسها فإنه شاع فيهم االستدالل واستدل أيضا بإمجاع الصحابة والتابعني ومن بعدهم على أن إفادة صيغ 

بذلك مبثل والسارق والسارقة والزاين والزانية يوصيكم اهللا يف أوالدكم ومل ينكر فكان إمجاعا وقد نفاه العموم لدفع 
د هذين الدليلني مبا ال خيرج ألفاظ العموم عن أهنا ظاهرة يف العموم وهو املدعى أهنا حقيقة فيه ظاهرة يف معناه وق

حتت خطاب نفسه والواجب ... واختلفوا هل يدخل املخاطب ... خترج عنه بقرائن كان يراد بالعموم اخلصوص 
  ... داللة العموم وهو األظهر ... دخوله واملدح ال يغري ... 

هاتان مسألتان معروفتان يف األصول تعرف األوىل بدخول املتكلم يف خطاب نفسه الوارد بصيغة العموم فاختلف 
  علماء يف ذلك ما أشار إليه النظم وقوله واختلفوا استئناف بيان هلذه املسألة وهلم أقوال ال

األول إنه داخل حتت خطاب نفسه الوارد بصيغة العموم وهذا قول األكثر وإليه أشري بقولنا والواجب دخوله سواء 
  دل نسمة فإنه صلى كان خربا أو أمرا فاألول حنو من قال ال إله إال اهللا إىل قوله كان له كع



  اهللا عليه وآله وسلم داخل يف هذا 
والثاين حنو من أصابه هم أو حزن فليقل إين عبدك وابن عبدك احلديث فإنه صلى اهللا عليه و سلم كذلك قالوا 
يب وكذا إذا ورد اخلطاب مبثل يا ايها الناس يا أيها الذين آمنوا وقل للمؤمنني أو بلغ ما أنزل إليك وأمثاهلما فالن

صلى اهللا عليه و سلم داخل يف مثل هذا وإن كان مبلغا لغريه فهو خماطب اسم مفعول باعتبار توجيه اخلطاب إليه 
وخماطب اسم فاعل باعتبار أنه املبلغ األمر الناهي فهو مأمور بالتبليغ للمكلفني وهو من مجلة امللكلفني فهو داخل يف 

نه هذا كالم اجلمهور وفيه طول ال حاجة إليه وخالفات خارجة عمومات اخلطاب ما مل تقم قرينة على خروجه ع
  عن حمل النزاع 

وأقول حتقيق املسألة أن املتكلم ال خيلو إما أن يتكلم عن نفسه كقوله من ال يكرم نفسه ال يكرم وقول اآلخر من 
  يفعل احلسنات اهللا يشكرها 

صورا يف إفادة اخلطاب بل املعاين املفادة لإلخبارات فاملتكلم مشمول بكالمه خمرب لنفسه ولغريه وليس اإلخبار حم
كثرية فإن الواعظ خماطب غريه مبواعظه وهو داخل يف ذلك وإما أن يكون املتكلم رسوال إىل املخاطبني متكلما عن 

فالظاهر خروجه عن عموم اخلطاب مثل رسل السلطان إذا تكلمت عنه وبلغت أوامره ومن ذلك رسل اهللا ! غريه 
إهنم مبلغون عنه تعاىل وقرينة اإلرسال قاضية خبروجهم عن اللفظ وإن كان اللفظ من حيث مادته يصدق تعاىل ف

  عليهم مثل الناس والذين آمنوا 
إذا تقرر هذا فقول من قال يدخل املتكلم يف عموم خطابه ينظر إىل أمرين األول إىل مطلق كونه متكلما وهو خطأ 

   صلى اهللا عليه و سلم وال يصح ذلك بل هو كالم اهللا وإمنا فإنه ال يسمى القرآن كالم رسول اهللا

هو مبلغ وحاك فعرفت هبذا أنه خارج عن أصل املسألة وحمل نزاعها ألن املسألة معقودة لدخول املتكلم يف كالم 
غريه  نفسه والثاين قوهلم لتناوله لغة يتم يف املتكلم عن نفسه ال املبلغ عن غريه وقد عقدوا مسألة للمبلغ عن

وحكموا بأنه صلى اهللا عليه و سلم داخل يف عموم ما بلغه حنو يا عبادي كما قالوا بدخوله يف األوىل وحنو نقول إمنا 
هو صلى اهللا عليه و سلم مبلغ ال غري إذ الكتاب والسنة كالمها وحي فهو مبلغ هلما ولو حررت املسألة بأنه هل 

دخوله صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك ظاهرا وهذا بالنسبة إىل القرآن  يدخل املبلغ يف عموم كالم من بلغ عنه لكان
يف غاية الوضوح ولعله هو الذي غر من قصر اخلالف عليه وأما بالنسبة إىل السنة فال كالم يف ظهور أنه صلى اهللا 

  عليه و سلم داخل يف عموم كالمه 
بارة الكتاب السماوي وبعضه بعبارته صلى اهللا عليه و والتحقيق أنه ال يتكلم إال مبا أمر به غايته أن بعضه وقع بع

سلم فالكل عن اهللا تعاىل وهذا مل يشمله عموم كالمه سواء كان بعبارة الكتاب أو عبارة السنة فالكل عن اهللا تعاىل 
ن اهللا كما يرشد إليه قوله تعاىل وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا فكل ما آتانا به فهو مبلغ له ع

ولذا كان احلق أن السنة أحد الوحيني وقال تعاىل وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى غاية الفرق بينهما أن 
عبارهتا ليس معجزة كالقرآن وأنه ال تصح نسبتها إال إليه صلى اهللا عليه و سلم فيقال فيها قال رسول اهللا صلى اهللا 

ا عرفت هذا علمت أن املسألة وإن تطابقت عليها كتب األصول مل حترر وأنه عليه و سلم وال يقال فيها قال اهللا وإذ
  أدخل فيها اخلطابيات القرآنية 

وحتقيق احلق أنه صلى اهللا عليه و سلم مرسل إىل نفسه كما أنه مرسل إىل غريه فهو داخل يف العمومات القرآنية ال 
ن ربه مأمورا مبا أمر به غريه إال ما خص منها لدليل لكونه متكلما كما يقتضيه كالمهم بل لكونه مبلغا لنفسه ع

  خارجي فهذا وجه دخوله يف العموميات القرآنية وكذا نقول يف 



  إهنم غري داخلني يف عمومات ما بلغوه إال أن تقوم قرينة على ذلك فهذه املسألة األوىل ! رسل امللوك 
مبتدأ ال يغري خربه و داللة العموم مفعول ال يغري وضمري وهو وأما املسألة الثانية فهي ما أشار إليه قولنا واملدح هو 

  للمصدر املدلول عليه بفعل التغيري املنفي وهو مبتدأ خربه األظهر 
واعلم أنه اختلف العلماء يف العام الوارد يف معرض مدح حنو إن األبرار لفي نعيم أو ذم حنو وإن الفجار لفي جحيم 

  على ثالثة أقوال 
يبطل به العموم وهو قول اجلمهور وإىل اختياره أشار الناظم بقوله وهو األظهر ووجهه واضح وهو أن  األول إنه ال

صيغة العموم هي املقتضي لشموهلا إلفراد ما حتتها وال خيرجها عن مقتضاها معىن سيقت ألجله قلت وختصيص 
ض سيق له العام يلزم فيه اخلالف النزاع مبا سيق لغرض مدح أو ذم كأن قاله األول وتبعه اآلخر وإال فكل غر

يؤكل واختاروا ... واهللا ال آكل عام فيما ... واحلق أنه ال يغري العام غرض سيق له لسالمة املقتضى عن املعارض 
  ... هنا التحرميا 

ال هذه املسألة وهي هل الفعل املتعدي وغريه إذا وقع يف سياق النفي أو ما يف معناه من غري ذكر ملفعوله عام أو 
اختلف فيه العلماء وذلك مثل واهللا ال آكل وإن أكلت فعبدي حر يف املتعدي وال أقعد يف غريه وهذا صرح به يف 
الفصول أعين عموم اخلالف له فذهب اجلمهور إىل أنه يعم فيقبل التخصيص بالنية إذا نوى مأكوال خاصا أو زمانا 

  أو مكانا وال حينث بغري 

عم فال يقبل التخصيص فأما إذا ذكر متعلق الفعل وأكد مبصدره حنو ال آكل العنب أو ما نواه وقالت احلنفية ال ي
أكال فاتفقوا على أنه ال حينث إال مبا تلفظ به أو نواه يف صورة التأكيد باملصدر ومنشأ اخلالف هل متعلق الفعل 

الم لنفي حقيقة الفعل فكأنه قال مقدر فيكون كامللفوظ مالحظا يف املقام او غري مقدر فليس مبقصود وإمنا سيق الك
ال يقع مين أكل وال نزاع يف ورود االعتبارين يف فصيح الكالم إمنا الكالم ما هو الظاهر منهما فيحمل عليه احملتمل 
هلما فذهب اجلمهور إىل محله على تقدير مفعوله قالوا الحتياج الفعل إىل متعلقه إما لتوقفه عليه كاملفعول به أو ألنه 

  رياته كالزمان واملكان فهو كامللفوظ فيخصص بالنية وال حينث إال مبا نواه من ضرو
وقال اآلخرون األصل عدم التقدير والكالم غري حمتاج إىل اعتبار املتعلقات يف املقام لعدم توقف صحة الكالم وال 

ه ملتعلقاته قرينة أن مراده صدقه عليه إذ قد ينزل الفعل املتعدي منزلة الالزم ومناط ذلك ظهور مراد املتكلم وحذف
  نفي الفعل من غري نظر إىل متعلقاته وإن كان يف قوة واهللا 

ال أوجد آكال وآكال نكرة يف سياق النفي لكن ليس املقصود إال نفي الفعل من حيث هو من غري مالحظة لذلك 
ريق االلتزام يف املتعلقات التركيب فليس هو يف حكم املقدر فال اعتبار به وحاصله أن العموم مسلم لكنه على ط

وليس هو بلفظي وال يف حكم اللفظي املقدر فال يقبل التخصيص بالنية وأجاب األولون بأن تنزيل املتعدي منزلة 
أن ... الالزم جماز واألصل هو احلقيقة وال نسلم أرجحية اجملاز للقرينة اليت ذكرمت على احلقيقة يف املقام وقولنا 

  ... عن خاصه من ظاهر أو نص ... حص يعملوا بالعام قبل الف
بفتح اهلمزة مفعول اختاروا وهي إشارة إىل مسألة العمل بالعام قبل البحث هل له خمصص من ظاهر أو نص وهي 

مسألة خالف والذي يف النظم اجلزم باختيار حترمي العمل قبل البحث يف خمصصه وعبارة النظم واصله قاضية 
قبل البحث عن خمصصه وهذا االتفاق صرح به الغزايل واآلمدي وابن احلاجب وهذا باالتفاق على حترمي العمل به 

إن محلت ضمريا اختاروا على العلماء مطلقا السابق ذكرهم ولك ان جتعله للجمهور من العلماء ألنه اتفاق هلم 



  اجلميع 
أنه جيب العمل بالعام من  وقد ذهب مجاعة من حمققي الشافعية كالرازي وأتباعه والسبكي والربماوي وغريهم إىل

دون حبث عن خمصصه قالوا ألنه ظاهر يف االستغراق وهو حقيقة كما عرفت فيجب العمل بالظاهر حىت يرد ما 
يغريه وقول من قال ال يعمل به حىت يبحث عن خمصصه ألنه قد كثر للعام ذلك أي التخصيص حىت قيل ما من عام 

  ال يوجب عدم العمل بالعام إال وقد خص إال مثل واهللا بكل شيء عليم 

جلواز وجود خمصص وإال لزم أن ال يعمل باحلقيقة حىت يبحث عن جمازها لكثرة اجملاز وهذا باطل عند اكثر العلماء 
وإن قيل بأن فيه خالفا وقوهلم بأن احتمال التخصيص يف العام أقوى من احتمال غريه كاحلقائق للمجاز مسلم وال 

  العمل بظاهره فإن العموم هو الظاهر فال مقتضى هلجره  يقتضي التوقف يف العام عن
وقال اآلخرون غلبة التخصيص تنفي الظهور وال ينايف القول بأنه حقيقة يف العموم فيجب البحث حىت يظن عدم 

  التخصيص وأجيب بأنه مانع عن العمل وال جيب ظن عدم املانع بل يكفي عدم ظنه كما عرف يف مواضع 
ب العمل بالعام حىت يبلغه املخصص ألن األصل عدم املخصص وألن احتمال اخلصوص قال الزركشي الواج

  اع مرجوح وظاهر صيغة العموم راجح والعمل بالراجح واجب باإلمج
قلت وهذا هو الذي خنتاره ونعمل به ونراه احلق ملا علم من استدالل الصحابة ومن بعدهم بالعام من غري حبث عن 

بل بالدليل والذين ... وال يعم اللفظ من سيوجد ... وأيها الناس ملن قد وجدوا ... خمصصه وهي قضايا كثرية 
  ... نقال أو التغليب واألثبات ... ناث داخالت يف لفظه اإل... وحنوه مما الذكور باينوا ... آمنوا 

هذه مشتملة على مسألتني األوىل إذا ورد اخلطاب العام مبثل يا أيها الناس و يا أيها الذين آمنوا واملراد به خطاب 
املشافهة هل يشمل من سيوجد كما يشمل من هو موجود حال اخلطاب فاختلف العلماء فيه فقيل إنه ال يعم إال من 

وهذا قاله اجلمهور قالوا ألنا نقطع بأنه ال يقال ملعدومني يا أيها الناس وحنو وإنكاره مكابرة ورد بأنه ليس  وجد
النزاع يف خطأ املعدومني خاصة يف مشول اخلطاب املوجه إىل املوجودين هلم وأي مانع من دخوهلم بطريق التغليب 

  وهو شائع ذائع يف فصيح الكالم 

ل النزاع وهو انه هل يصدق على املعدوم أنه مشافه وخماطب أي واقع عليه املشافهة واملخاطبة وأقول ينبغي حترير حم
أو غري واقعة عليه وال ريب أهنما غري واقعني إال على من مسع اخلطاب واملشافهة وليس هو كل موجود بل كل من 

  مسع من املخاطب اسم فاعل وهو الذي يصح منه أن يقول مسعت فالنا يقول 
ال كالم أن املخاطب اسم فاعل حنو يا أيها الناس وهو الرسول صلى اهللا عليه و سلم فمن شافهه وخاطبه كان مث 

هو املخاطب اسم مفعول واملشافهة والسامع هذا حترير حمل النزاع وليس الكالم يف عموم احلكم الواقع يف سياق 
ني يف حواشيه على ابن احلاجب وهو املقبلي رمحه اهللا اخلطاب فإنه عام بعموم الرسالة وبه يعرف أن كالم بعض احملقق

وهو قوله إن اخلطاب مبثل يا أيها الناس إما ان يريد املخالف بأن من سيوجد ال يسمى خماطبا بذلك اخلطاب فال 
 يعمه وإما أنه ال يلزمه مدلوله مثال وجوب السعي لصالة اجلمعة مثال بقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي

  للصالة اآلية إمنا يلزم من مسعه من الصحابة وأما من عداهم فبدليل آخر 
وكال الطرفني حمل نظر أما األول فألن اخلطاب نوع من الكالم والتكليم منه تعاىل وإن وقع للنيب صلى اهللا عليه و 

 عليه و سلم سلم يف اإلسراع على ما قيل فليس هو بكل حكم بل الواسطة جربيل فلم خياطب النيب صلى اهللا
حقيقة وكذا هو صلى اهللا عليه و سلم خاطب من حضر مث بلغ احلاضر الغائب ومل يزل كذلك فكأنه ال يقال 



للغائب يا أيها الناس كذا املعدوم فال فرق بني الغائب واملعدوم يف امتناع توجيه اخلطاب إليه وخطاب كل مشروط 
  وصفا ملغى ليس مبعترب يف املقام وبارتفاع املوانع فيكون صفة احلضور أو الوجود 

  وأقول قوله فلم خياطب النيب صلى اهللا عليه و سلم حقيقة يريد اهللا 

تعاىل وهذا مسلم وال حيتاج إىل نفيه وال إىل إثباته ألنه ليس من حمل النزاع أن الرسول خماطب اسم مفعول هللا تعاىل 
مبلغا عن ربه او قال عن نفسه هل يصدق على من غاب  بكل حكم بل حبرف املسألة إذ قال الرسول يا ايها الناس

أو مل يوجد أنه خماطب اسم مفعول للرسول أي واقع عليه اخلطاب من املخاطب اسم فاعل أي خماطب كان احلق أنه 
مل يقع اخلطاب إال على من مسعه وأما ذكره للقسم اآلخر وهو لزوم احلكم للغائب ومن يوجد فهذا أمر قد اتفق 

ل ال نزاع فيه وحاصله أنه صلى اهللا عليه و سلم خماطب باإلبالغ لألحكام وقد وقع عليه اخلطاب منه عليه الك
تعاىل أو من جربيل فقوله فلم خياطب مبين على أن املدعى أنه تعاىل خاطبه صلى اهللا عليه و سلم بكل األحكام 

مل خياطب بشرا من األمة فاملسألة واضحة وال  وليس كذلك وإال لزم أن ال يصح عقد املسألة يف حق األمة ألنه تعاىل
وجه ملا أتى به من الترديد إذ النزاع هل يدخل يف خطاب املشافهة من غاب عنها أو من عدم أي هل يصح إيقاع 

اخلطاب عليه مع غريه ويشتق له اسم مفعول كما يشتق للحاضر أم ال من غري نظر إىل من هو املخاطب اسم فاعل 
رفت انه كان الصواب أن تعنون املسألة بأنه هل يدخل غري حاضر املخاطب يف خطاب املشافهة وإذا عرفت هذا ع

غائبا كان أو معدوما واحلق أنه غري داخل لغة ولذا قلنا وال يعم اللفظ من سيوجد فعلقنا النفي باللفظ ولذا ال يصح 
ماع ألنه غري خماطب وال سامع وأما أن يقول مسعت أو حدثين أو أخربين إذا كان غري حاضر جملس اخلطاب والس

لزوم حكم ما بعد اخلطاب لكل من غاب ومعدوم فبدليل عموم التشريع على أن عندي أن املسألة قليلة اجلدوى إذ 
  الفراغ لفظي وهي يف تسمية من مل حيضر موقف اخلطاب خماطبا ال يف األحكام فإهنا الزمة باالتفاق 

لذين آمنوا إذا نودي للصالة اآلية خطابني األول مطوي وهو قول يا حممد فإنه والتحقيق أن هنا يف مثل يا أيها ا
مبلغ فال بد من تقديره كما يدل له التصريح يف آيات حنو قل لعبادي فاملخاطب بقل هو الرسول خبطاب جربيل 

مبلغ سواء  واملخاطب ب يا أيها الذين آمنوا املؤمنون خبطاب الرسول فجربيل خماطب للرسول حقيقة ومن غاب
كان غائبا أو معدوما ولذا قال ليبلغ الشاهد الغائب وقال بلغوا عين ولو بآية ومع هذا فمسألة ال فائدة حتتها إذ 

  عموم التشريع بكل حكم وصل إىل املكلف بأي طريق جيب عليه ويلزمه 
وله تعاىل اقتلوا املشركني واعلم أن اجلمهور على أن عموم األشخاص يستلزم عموم األزمنة واألمكنة واألحوال فق

أمر بقتل كل مشرك يف أي زمان ومكان وحال وهذا ال ينايف قوهلم إنه ال يشمل خطاب املشافهة بالعام من سيوجد 
ألن املراد أن من خوطب يستلزم خطاه بالعام ما ذكر من الثالثة األمور ومىت بلغه احلكم لزمه ذلك مع استلزامه 

جلمهور ألنه قد ذهب آخرون إىل أن العام مطلق يف الثالثة وعليه ورد إشكال القرايف الثالثة فال يتناىف وقلنا ا
املعروف بأنه يلزم أن ال يعمل بالعمومات الواردة يف األحكام يف هذه األزمنة ألنه قد عمل هبا يف زمان ما واملطلق 

إيراده وأصل املسألة أن من قال إنه  خيرج عن عهدة التكليف به إذا وقع العمل به يف صورة ما والتحقيق يف اجلواب
مطلق يف الثالثة فمراده أن داللة الصيغة أي صيغة العموم عليها ليس حبسب الوضع ولكن وجوب العمل بالعام 

  الشامل ألفراده 



استغراقا واحملافظة على إجراء حكمه يف كل فرد من أفراده يستلزم عموم الثالثة كما مثلناه ولو أخرجنا مثال أهل 
ذمة أو يوم السبت أو سكان بيت املقدس لكون العام مطلقا فيها لكنا قد أبطلنا العمل بالعام يف مجلة من أفراده ال

اليت دل عليها ومشلها لفظه وأخرجنا العام عن مقتضى وضعه فاحلاصل أن العام بوضعه مطلق يف الثالثة وبإجياب 
  مطلق وجه وملن قال بعمومه استلزاما وجه تعميم احلكم يف مجيع أفراده مستلزم هلا فلمن قال إنه 

املسألة الثانية مما مشله النظم قولنا والذين آمنو وحنوه إىل آخره إشارة إىل اخلالف فيما وضع من األلفاظ مشتركا 
حبسب املادة بني الذكور واإلناث كما مثلناه وكاملسلمني فإن هذه الصيغ خمتصة باملذكر وإن كانت املادة مشتركة 

ا وأما إذا كانت املادة مشتركة بينهما وأما إذا كانت املادة خمتصة بالذكور فال نزاع فيها كالرجال خبالف بينهم
األول فإنه ذهب اجلمهور إىل أنه ال يدخل حتت عمومه اإلناث واستدلوا بإمجاع أهل العربية على أن تلك الصيغ 

  موضوعة للذكور فال يصح دخول اإلناث فيها لغة 
وهم احلنابلة وبعض احلنفية ألستم تنكرون مشول األحكام عند التعبري بذلك للفريقني قالوا مسلم ذلك  قال املخالف

ولكنا نقول إن دخول اإلناث يف ذلك ليس إال بأحد أمرين إما بالنقل من الشارع له عن أصل اللغة إىل ما يشمل 
لسنية على الفريقني وهذا ما أشار إليه قولنا اإلناث ودليل النقل عمل الصحابة ومن بعدهم اخلطابات القرآنية وا

  نقال أي بالنقل وإما للتغليب كما أشار إليه إيضا يف النظم 
وأجيب بأنكم إن أردمت بأنه اصطالح ألهل العربية فمسلم وال يضرنا وإن أردمت أن ذلك وضع لغوي فممنوع 

  ا خطابا آلدم مسندا بأنه قد صح إطالقه على الفريقني يف قوله تعاىل قلنا اهبطو

وحواء وإبليس وأدخلوا الباب سجدا أمر لبين إسرائيل ذكورهم واإلناث واألصل احلقيقة فيكون مشتركا بني 
  األحد الداير يف عقالء املذكرين منفردين أو مع اإلناث ودعواكم النقل أو التغليب خالف األصل 

املسلمني واملسلمات اآلية فإهنا قالت يا رسول  واستدل اجلمهور أيضا حبديث أم سلمة بسبب نزول قوله تعاىل إن
اهللا ما لنا ال نذكر كما يذكر الرجال فأنزل اهللا اآلية على وفق سؤاهلا وهذا استدالل حسن إال أنه قد علم دخوهلم 

يف مثل أقيموا الصالة وآتوا الزكاة اتفاقا والقول بأنه بدليل خارجي خالف ظاهر األدلة وخروجهن من بعض 
كصالة اجلمعة كان بدليل خارجي من السنة وختصيص السنة هلن بذلك دليل دخوهلم يف ياأيها الذين آمنوا  األحكام

وهذه املسألة قليلة الفائدة لالتفاق يف أن األحكم شاملة للفريقني بأي صيغة حكم على املوضوع يف العبارة وقولنا 
دة مجع ثبت أي العلماء األثبات وهو مبتدأ خربه قولنا يف عجز البيت واألثبات بفتح اهلمزة واملثلثة الساكنة فموح

  ... فليس بالتخصيص فيه نقضي ... قالوا إذا احلكم أتى يف البعض 
واملراد أنه قال أثبات العلماء إنه إذا ورد حكم والعام حمكوما به على بعض أفراده فإنه ال خيصص به العام فقولنا يف 

لنا احلكم أردنا به حكم العام ومثال املسألة املشهور حديث ابن عباس عند البعض أي بعض أفراد العام كما أن قو
مسلم إذا دبغ االهاب فقد طهر فهذا عام حكم عليه بطهارته بالدباغ مث ورد يف خاص وهو حديث الصحيحني من 

  حديثه 

ة فقال صلى اهللا عليه و سلم أيضا أنه صلى اهللا عليه و سلم مر بشاة ميتة فقال هال استمتعتم بإهاهبا فقالوا إهنا ميت
إمنا حرم من امليتة أكلها ومثله ما رواه مسلم عن ابن عباس عن ميمونه أنه صلى اهللا عليه و سلم مر بشاة مليمونة 

ماتت فقال أال أخذوا إهاهبا فدبغوه فانتفعوا به احلديث فحكم هنا على جلد الشاة باحلكم الذي حكم به على كل 
أن هذا ال خيص به العام وقال أبو ثور بل خيص به حكم بأنه ال يطهر الدباغ إال جلد  إهاب فذهب اجلمهور إىل



املأكول وقال اجلمهور هذا عمل مبفهوم اللقب وقد مر هنا أنه ال يعمل به وتقدم البحث فيه فأغىن عن إعادته هنا 
رب واملسألة راجعة إىل اخلالف يف وبه يعرف ضعف قول أيب ثور إمنا قام الدليل على التخصيص للعلم باملفهوم املعت

  إذ ال ينايف ما له أفادا ... كذا الضمري إن إليه عادا ... العمل مبفهوم اللقب وقولنا 

أي إن حكم الضمري إن عاد إىل بعض إفراد العام ألنه ال يقتضي ختصيص العام فالضمري يف قوله إليه عائد إىل البعض 
ل املشهور يف املسألة قوله تعاىل واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء فإنه الذي سبق ذكره يف البيت األول واملثا

عام للبائنات والرجعيات مث قال وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك وهذا خاص ببعض أفراد العام وهن الرجعيات فإن 
لضمري إىل بعض أفراده األحقية بالرجعة فيهن ال غري فهنا ذهب اجلمهور إىل أنه ال منافاة بني عموم اللفظ وعود ا

كما قال الناظم إذ ال ينايف أي عود الضمري إىل بعض أفراد العام ال خيرجه عن عمومه بكل أفراد بذلك وذهبت 
احلنفية إىل أنه خيصص به العموم مبعىن أنه يراد باملطلقات الرجعيات وغريهم من البائنات ال يدخلن يف اآلية فال 

ة أخرى بت ولذلك قالت احلنفية يف حديث ال تبيعوا الرب بالرب إال كيال بكيل يعرف حكمهن من اآلية بل من أدل
معناه إال كيال منه بكيل منه قالوا والضمري حمذوف عائد إىل الرب الذي يكال ال إىل مجيع الرب فيجوز بيع حفنة 

  حبفنتني عندهم ألن ذلك غري مكيل فيكون العام وهو الرب خمصصا بالضمري 
أنه ليس هنا ختصيص وهو إخراج ما دخل بل أريد بالعام ابتداء بعض أفراده فأريد باملطقات قلت والتحقيق 

الرجعيات فقط فهو من العام الذي أريد به اخلصوص ال من العام املخصوص واختار بعض احملققني كالم اجلمهور 
اآلخر هو املتقدم سواء كان مذكورا قائال بأن الضمري قد وضع لربط معىن متأخر مبعىن متقدم للداللة على أن املعىن 

بلفظه أو دلت عليه قرينة كما قال النحاة تقدم ذكره لفظا أو معىن أو حكما فال يأيت الضمري خمالفا ملا قبله حبسب 
وضعه وهو أغلب استعماالته وقد خيرج عنه بالقرائن إىل معىن جمازي منه بأن يراد به بعض ما تقدم كاآلية فإن 

  يد به بعض ما مشله املطلقات بلفظه ظاهرا وخروج الضمري عن أصله وضعه للقرينة ضمري بعولتهن أر

والعالقة جماز ال مانع عنه كما يف اآلية فإن ضمري بعولتهم أريد به البعض من معىن املطلقات فهو من إطالق الكل 
ل صحيح جمازي على البعض إذ ظاهر مقتضى الضمري عوده على الكل وقد أطلق هنا على البعض وهو انتقا

  كاالستخدام بالضمري وغريه فهذا يؤيد صحة كالم اجلمهور ألن اللفظ باق على عمومه والضمري لبعضه 
واعلم أن املسألة اشتهرت مبا ذكر من أن عود الضمري إىل بعض إفراد العام ال خيصص العام وهذا احلكم جار يف 

ا وهي يف الفواصل مستوفاه بت ويف شرح الغاية واعلم الصفة والشرط واالستثناء كما صرح به أبو احلسني ومثله
أنه قد يعرب عن هذه املسألة مبا هو أعم من عود الضمري على بعض ما يتناوله العام بأن يقال تعقيب العام مبا يكون 

  خمتصا ببعضه هل يقتضي ختصيصه أم ال سواء كان ذلك ضمريا كما سبق أو غريه إىل آخر كالمه 
نا من املسائل اليت تعلقت بالعام واخلاص فاعلم أن التخصيص منقسم إىل متصل ومنفصل وقد وإذا عرفت ما قرر

  ... خمصص العام فأما املتصل ... واقسم إىل متصل ومنفصل ... مشله قولنا 
فإنه بيان لقسمي املخصص عند أئمة األصول فاملتصل هو ما ال يستقل باإلفادة بل حيتاج إىل غريه واملنفصل هو ما 

  ستقل هبا واملخصص قسم فاعل هو الدليل وقد يطلق على فاعل التخصيص وكالمها ي

صحيحان وإن كان األصل هو إرادة املتكلم لكن ال حبث عنها إذ هي أمر نفسي وبعد فراغه عن كالمه تعرف 
  إرادته به 



ء كان العام مجعا أو ال واعلم أنه قد اختلف يف ما جيوز التخصيص إليه من أفراد العام فقيل جيوز إىل واحد سوا
وهذا حكي عن اجلمهور مستدلني بأن الباقي من العام بعد التخصيص جماز كما يأيت تقريره يف أواخر باب 

التخصيص وهو رأي اجلمهور قالوا والتخصيص قرينته فاملصحح لالطالق هو القرينة وقد وجدت فيجوز ولو إىل 
  راد مدلوله مجعا كان أو غريه وهو أيضا رأي اجلمهور واحد وقد تقرر أن العام بدل على كل فرد من أف

وتقرر جواز التخصيص وهو إخراج بعض إفراد العام عن حكمه واإلخراج إىل أن يبقى واحد صادق على ذلك 
فاملانع منه هو احملتاج إىل الدليل وقد ورد أيضا يف القرآن الذين قال هلم الناس واملراد به واحد وهو نعيم بن مسعود 

عرف يف سبب النزول وإن كان هذا من العام املراد به اخلصوص ال من العام املخصوص لكنه إذا جاز فيه  كما
فليجز يف العام املخصوص فإنه ال فارق بينهما إال اإلرادة فكما جاز أن يراد واحد من أفراده ابتداء من دون 

الحظة العموم وأي فارق مصحح هلذا دون هذا مالحظة العموم يف العام فليجز أن املراد به واحد من افراده مع م
ومن ذلك قوله تعاىل وإذا قالت املالئكة يا مرمي إن اهللا يبشرك فإن املراد به جربيل ومن ذلك وقالت اليهود يد اهللا 

  مغلولة مع أن القائل بعضهم وفيه آيات أخر فهذا القول أقرب األقوال وهي مخسة مقصودة يف املطوالت 
  ق بني العام املخصوص والعام الذي أريد به اخلصوص فإن قلت وأي فر

قلت قال ابن دقيق العيد جيب أن يتنبه لفرق بينهما فالعام املخصوص أعم من العام الذي أريد به اخلصوص أال ترى 
أن املتكلم أراد باللفظ أوال ما دل عليه ظاهره من العموم مث أخرج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظ فكان عاما 

صوصا ومل يكن عاما أريد به اخلصوص ويقال إنه منسوخ بالنسبة إىل البعض الذي أخرج وهذا متوجه إذا قصد خم
... العموم وفرق بينه وبني أن ال يقصد اخلصوص خبالف ما إذا نطق بالعام يريد به بعض ما تناوله انتهى قوله 

   ...والوصف واإلبدال بعضا وهنا ... فالشرط والغاية واالستثناء 
بيان ألقسام املتصل والفاء جواب أما وقد قسم يف النظم إىل مخسة كما ترى وهو رأي األكثر وبعضهم يسقط منها 

بدل البعض فاألول الشرط واملراد به اللغوي وهو ما علق احلكم فيه على شيء بأداة شرط حنو أكرم العلماء إن 
عمل به والثاين منه الغاية وهي لغة طرف الشيء عملوا بالعلم فخص احلكم وهو األمر باإلكرام بشرط وهو ال

ومنتهاه وقد تطلق على احلرف الدال على ذلك وتارة على مدخوله وهو املراد حنو قوله تعاىل وأمتوا الصيام إىل 
الليل واغسلوا أيديكم إىل املرافق وقد اختلف يف دخول ما بعدها فيما قبلها على أقوال ثالثة وقد أطال الرضي يف 

  لكافية يف ذلك والظاهر أنه خيتلف ذلك حبسب املقامات وقرائن شرح ا

اخلطابات وهذا فيما إذا كان حرف الغاية إىل وأما إذا كان حىت فاجلمهور من علماء العربية على دخول ما بعدها 
وقال  فيما قبلها ونسب إىل سيبويه وتبعه اكثر العلماء وذهب األقل إىل احتمال الدخول عدمه واستقر به الرضي

لكن الدخول أكثر وأغلب وبه يعرف أن كالم اجلمهور هو التفرقة بني حىت و إىل وأن إطالق النقل عنهم يف عدم 
دخول ما بعد الغاية فيما قبلها فيه إمجال ال ينبغي مث هذا يف حىت اجلارة ال يف العاطفة فإن دخول ما بعدها فيما قبلها 

  اتفاق 
بل لتأكيد العموم حنو سالم هي حىت مطلع الفجر ألنه ليس مطلعه من الليل حىت  واعلم أهنا ترد حىت لغري الغاية

يشمله قوله سالم وليس مثله قراءة القرآن من فاحتته إىل خامتته ألن ما بعدها داخل فيما قبلها إذ خامتته آخر سورة 
لنهي عن القربان واملقصود أن منه وحنوه قوله تعاىل وال تقربوهن حىت يطهرن فإن زمان الطهر غري داخل يف زمن ا

اليت يتقدمها عموم يشملها ينوي هبا إخراج بعض مدلول العام هذا ولو قيل إن ! الغاية اليت حنن بصدد بياهنا هي 



التخصيص حبىت مبثل قوله تعاىل قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا إىل قوله حىت يعطوا اجلزية من باب اإلطالق والتقييد 
و األوجه بيانه أن قوله حىت يعطوا تقييد للقتال و إىل املرافق تقييد للغسل و إىل الليل تقييد لكان له وجه أو ه

  للصيام فالتقييد لألحكام ال للمحكوم عليه والعموم له ال هلا هذا ما جنح إليه بعض حمققي املتأخرين وهو حسن جدا 
  لفظ املستثىن الذي يقع به ختصيص العام والثالث منه االستثناء واملراد به هنا جمموع كلمة االستثناء و

واعلم أنه اختلف يف حتقيق داللة االستثناء إليهامه التناقض فإن قولك عندي له عشرة إال ثالثة فيلزم منه إثبات 
  الثالثة يف ضمن العشرة ونفيها يف االستثناء فيلزم التناقض وكيف وهو واقع يف كالم اهللا تعاىل ورسوله 

سلم فقرر اجلمهور من أهل األصول والعربية وغريهم حتقيق داللته بأن قالوا املراد بقوله عشرة إال صلى اهللا عليه و 
ثالثة سبعة وكلمة إال قرينة ذلك فالتخصيص لغريه من املخصصات فإن املراد بالعام املخصص غري ما أخرج منه 

ه فيما سبق من أنه جماز فيما بقي وبقي من باالتفاق ولغريهم تقارير أخرى يف داللته هذا أوهلا وهو الذي وعدنا ب
  إحكام التخصيص باالستثناء ما يأيت من شرطية االتصال وعدمه 

الرابع منه الوصف واملراد ما أشعر مبعىن يتصف به بعض إفراد العام سواء كان نعتا أو عطف بيان أو حاال وسواء 
لى أوالدي العلماء فإنه يقتضي إخراج من ليس كان مفردا أو مجلة أو شبهها من جار وجمرور وظرف حنو وقفت ع

  بعامل عن احلكم ومن شرطه االتصال فاملتكلم يف املوصوف إال بقدر نفس أو سعال أو حنوه 
اخلامس منه بدل البعض حنو قوله تعاىل وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال وأخرج من الناس من مل 

ة إىل أن من علماء األصول من مل يعده من املخصصات قال ألن املبدل منه يف يستطع باإلبدال منه وتقدمت إشار
حكم الطرح فال يتحقق فيه معىن اإلخراج وهذا ضعيف ألنه إن أراد أنه كاملهمل فظاهر الفساد كيف وقد جاء يف 

حرير الذي عليه كالم اهللا تعاىل وإن أراد أنه خارج غري مقصود باحلكم فهكذا كل أنواع التخصيص قال شارح الت
احملققون كالزخمشري أن املبدل منه يف غري بدل الغلط ليس يف حكم املهدر بل هو توطئة ومتهيد وليفاد باجملموع 
فضل تأكيد وتبيني ال يكون يف اإلفراد وقولنا يف آخر البيت السابق وهنا أي يف هذا املقام الذي بينه متعلقة وهو 

  إال كبلع الريق فيما مثال ... ال خيتار يف الثالث أن يتص... قولنا 

  الثالث من اخلمسة وهو االستثناء وله شروط ثالثة 
األول كونه من جنس املستثىن منه وهو شأن املتصل وقد أغىن عن ذكر كونه شرطا إطالقنا له فيما سلف ألنه إذا 

  أطلق ال يراد به إال هو 
  إال عشرة فإنه يلغو هنا ويأيت فيه الكالم  والثاين أن ال يكون مستغرقا للمستثىن منه حنو له عشرة

والثالث هو ما أردناه بقولنا أن يتصال فإنه يشترط فيه اتصاله يف العبارة مبا أخرج منه إال مبا ال يعد فصال عرفا كبلع 
الريق والنفس وهذا رأي اجلمهور وينقل عن ابن عباس أنه قال يصح تراخيه إىل شهر وقيل إىل سنة وقيل مطلقا ! 

وقد محل كالمه على خالفه وهو أنه أراد إذا نوى االستثناء أوال مث صرح به هو رواية عن أمحد وقيل بل أراد به 
التعليق باملشيئة ال مطلق االستثناء كما أخرجه احلاكم بسنده إىل ابن عباس أنه قال إذا حلف الرجل على غريه 

إذا نسيت أنه إذا ذكرت فاستثن قال احلاكم صحيح على فاستثىن إىل سنة وأن املعىن يف قوله تعاىل واذكر ربك 
شرط الشيخني واستدل اجلمهور بأنه لو صح االستثناء لبطل مجيع اإلقرارات والطالق والعتاق وأيضا فكان يلزم أن 

ال يعرف الصدق من الكذب إلمكان تعليق الكذب بعد مدة مبا خيرجه عن الكذب واستدلوا مبا أخرجه أمحد 
مذي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حلف على ميني فرأى غريها خريا ومسلم والتر



منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه فاقتصر صلى اهللا عليه و سلم على ذكر التكفري ومل يقل فليستثن مع 
  اختياره ألمته أيسر األمور وأسهلها 
 يكون مستغرقا وال أكثر من املستثىن منه ألنه معهما يلغى االستثناء ويصري هذا وقد أشرنا آنفا إىل شرطية أن ال

  كالعدم فإذا قال علي له عشرة 

إال عشرة أو إال اثين عشر بطل حكم االستثناء ولزمه العشرة وهذا ال خالف فيه قال الربماوي وحمل بطالنه ما مل 
ثة فإن فيه وجوها أحدها يلزمه عشرة ألن االستثناء األول مل يتعقبه استثناء بعضه حنو له علي عشرة إال عشرة إال ثال

يصح والثاين مترتب عليه ثانيهما يلزمه ثالثة واستثناء الكل من الكل إمنا مل يصح إذا اقتصر عليه أما إذا أتى بعده 
مل يصح فسقط باستثناء صحيح فإنه يصح إذ الكل بآخره وهذا هو املرجح وثالثهما يلزمه سبعة واالستثناء األول 

  من البني 
وأما ما عدا املستغرق كاملساوي واألكثر فهو وإن وقع يف األكثر نزاع فال ينهض دليل على بطالنه حنو عشرة إال 

  مخسة يف األول إال تسعة يف الثاين فال حاجة إىل ذكره بعدم رجحانه 
وإال ففي مجع اجلوامع أن الشرط واعلم أنه اشتهر اشتراط االتصال يف االستثناء بال خالف فيه ويف شهرته 

املخصص به يشترط اتصاله كاالستثناء وكذلك يف العود إىل الكل كما يأيت يف االستثناء حنو أكرم بين متيم واحسن 
بعد الذي تعطفه من ... وعكسه أيضا وأما اآليت ... وأنه نفي من اإلثبات ... إىل ربيعة وأكرم مضر إن جاؤوك 

  ... ل خالفا لألقل فهو إىل الك... اجلمل 
أشار به إىل مسألتني معروفتني األوىل أن االستثناء بعد االثبات يفيد نفي احلكم عما بعد كلمة االستثناء حنو قام 

القوم إال زيدا فإنه دال على إثبات القيام للقوم ونفيه عن زيد وعكسه أيضا وهو إنه إثبات من النفي حنو ليس له 
وت الدرهم عليه يف ذمته هذا كالم اجلمهور فيهما وخالفه احلنفية يف ذلك فقيل خالفهم علي إال درهم فإنه يفيد ثب

  يف األمرين معا كما أشار إليه النظم وقال الرازي وغريه إن خالفهم يف أنه من النفي إثبات 

حترير حمل النزاع إنه وأما إنه من اإلثبات نفي فال خيالفون فيه إال أنه خالف ما يظهر من استدالهلم وقال القرايف يف 
اتفق العلماء أبو حنيفة وغريه على أن إال لإلخراج وأن املستثىن خمرج وأن كل شيء خرج من نقيضه دخل يف 

النقيض اآلخر فهذه ثالثة أمور متفق عليها وبقي أمر رابع خمتلف فيه وهو انا إذا قلنا قام القوم إال زيدا فهناك أمران 
! هل املستثىن خمرج من القيام أو من احلكم به فنحن نقول من القيام فندخل يف نقيضه القيام واحلكم به فاختلفوا 

وهو عدم القياس واحلنفية يقولون هو مستنثى من احلكم فيدخل فيخرج عن نقيضه وهو عدم احلكم فيكون غري 
عدم احلكم وعند اجلميع حمكوم عليه فأمكن أن يكون وأن ال يكون فعندنا انتقل إىل عدم القيام وعندهم انتقل إىل 

  هو خمرج وداخل يف نقيض ما أخرج منه فافهم ذلك حىت يتحرر لك حمل النزاع 
قال والعرف يف االستعمال شاهد بأنه إمنا قصد إخراجه من القيام ال من احلكم به وال يفهم أهل العرف إال ذلك 

  فيكون هو اللغة فإن األصل عدم النقل والتغيري انتهى 
رج من احلكم أن قول القائل قام القوم إال زيدا معناه أحكم على القوم بالقيام سوى زيد فال أحكم ويريد بأنه خم

عليه بنفي وال إثبات استدل اجلمهور بأنه قد ثبت النقل عن أهل العربية أن االستثناء من النفي إثبات ومن اإلثبات 
مل يكن كذلك مل تكن كلمة ال إله إال اهللا إلثبات  نفي وهو املعتمد يف إثبات املدلوالت اللغوية قالوا وأيضا لو



التوحيد والالزم باطل من الضرورة من الدين بيان ذلك أن التوحيد إمنا يتم بإثبات اإلهلية هللا تعاىل ونفيها عما سواه 
  واملفروض على كالمهم أنه إمنا يفيد النفي دون اإلثبات 

إال واإلسناد ووقع قبل احلكم أي اخلارجي فال حكم حينئذ يف قالت احلنفية حنن نقول إن كلمة اإلخراج بكلمة 
املستثىن وأطالوا يف بيان هذا مبا ال يليق باالختصار قالوا وأما كلمة التوحيد فالتوحيد حصل باإلخبار بكلمة 

الشهادة ألن إنكار واجب الوجوب غري متحقق وال واقع فثبوته متحقق ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض 
يقولن اهللا فاحملتاج إليه يف كلمة الشهادة إمنا هو نفي اإلهلية وإذا انتفت استلزم ثبوت وحدة اهللا تعاىل بالضرورة وإن ل

مل يثبت حبسب الداللة الوضعية قالوا وإثبات التوحيد بالعرف الشرعي ال مبدلول االستثناء حبسب اللغة على فرض 
ري هذا خالصة تكلف احلنفية قال ابن دقيق العيد يف شرح حتقق من ينكر واجب الوجوب كما فرض يف الده

اإلميان وكل هذا عندي تشغيب ومراوغات جدلية والشرع خاطب الناس هبذه الكلمة وأمرهم هبا إلثبات مقصود 
التوحيد وحصل الفهم لذلك منهم من غري احتياج ألمر آخر فإن ذلك هو املقصود األعظم يف اإلسالم انتهى وقد 

  القرايف بأنه ال يفهم أهل العرف إال ذلك  تقدم كالم
املسألة الثانية هي ما أشار إليه قولنا وأما اآليت بعد الذي تعطفه من اجلمل املراد باآليت هو االستثناء الوارد بعد مجل 

يف اجلمل  تقدمته متعاطفة فإنه يعود إىل مجيعها إال لقرينة كما أشرنا إليه بقولنا إال ألمر وقد أفاد أن حمل النزاع
املتعاطفة ال إذا كانت بغري عطف ألن الفصل إذا كان لكمال االنقطاع فهو قرينة على أن االستثناء ال يعود إىل 

  اجلميع وإن كان لكمال االتصال فهو قرينة على عوده إىل اجلميع 

اتفاق كما يفهم من كالم وقولنا من اجلمل بيان ألنه يف تعاطف اجلمل ال املفردات فإنه يعود فيها إىل اجلميع وهو 
  ابن احلاجب وقولنا تعطفه شامل ألي حرف من حروف النسق من الواو والفاء ومث 

  إذا عرفت هذا ففي املسألة خالف 
األول ما يف النظم وهو عوده إىل اجلميع وهو كالم مجهور العلماء واستدلوا بأن التخصيص باملشيئة والشرط يعود 

فكذا االستثناء مثله إذا لكل ختصيص باملتصل بل قيل االستثناء شرط يف املعىن فإنه ال إىل اجلميع من اجلمل اتفاقا 
فرق بني قولك القذفة فساق إن مل يتوبوا أو إال أن يتوبوا وأيضا األصل اشتراك املعطوف واملعطوف عليه يف مجيع 

ه صارف كما أشرنا إليه وذلك املتعلقات كاحلال والشرط والصفة فيجب أن يكون املستثىن كذلك ما مل يصرف عن
يف آية القذف فإن قوله تعاىل إال الذين تابوا بعد الثالث اجلمل ال يعود إىل األول اتفاقا أعين سقوط جلد القذف يف 

  التوبة واخلالف يف املسألة أليب حنيفة فقال بعوده إىل األخرية 
 منه وهو منتف يف غري اجلملة اآلخرة وأجيب بأن والثاين الوقف واستدل احلنفية بأن األصل فيه االتصال باملستثىن

ذلك يلزم يف املفردات واالتفاق واقع على أن يعود فيها إىل اجلميع ومنها أي من أدلة احلنفية أن عوده إىل ما يليه 
ىل وهي اآلخرة يكون حقيقة إذ هي األصل يف االستثناء والعود إىل الكل إما أن يكون مشتركا أو جمازا واحلقيقة أو

من كل منهما وجياب بأن دعوى أن األصل عوده إىل اآلخرة حمل النزاع واستدل هلم بأن املستثىن واقع بعد عاملني 
فهو من باب التنازع وقد وقع االتفاق أن املعمول يف باب التنازع يكون ألحدمها ومل يقل أحد بأنه هنا يعود إىل 

ة وهو املطلوب ورد بأن هذا إمنا يتم على قول من يقول العامل األول فقط فيكون الظاهرعوده يف اجلمل إىل اآلخري
  يف املستثىن هو ما تقدمه وليس هو كالم اجلمهور 



  فهم قائلون إن العامل حرف االستثناء فال يكون من باب التنازع وإمنا يلزم من جعل العامل ما تقدمه 
قرينة وأما معها فيدور الكالم عليها واشتهر أمر واعلم أن هذا كله مبين على إرادة الظاهر عند اإلطالق حيث ال 

اخلالف يف آية القذف فإنه ذهب القائل بعوده إىل اآلخرة عدم قبول شهادة القاذف إذا تاب فعند غري احلنيفية تقبل 
 شهادته وعندهم ال تقبل وأما األوىل فال يعود إليها اتفاقا فال يسقط احلد ألنه حق آلدمي هذا وقد تبني لك معىن

  ... وهو الذي مبا أفاد يستقل ... إال ألمر وأتاك املنفصل ... قولنا يف صدر البيت اآليت أعين قولنا 
هذا هوالقسم الثاين من املخصصات وهواملنفصل وقد أفاد النظم رمسه بأنه الذي يستقل باإلفادة بنفسه من غري 

ء كان متصال مبا قبله مع استقالله حنو أكرم بين متيم حاجة إىل ضمه إىل غريه فكلمة ما مصدرية يف قولنا مبا أفاد سوا
وال تكرم بين فالن منهم أو منفصال عنه وهو األكثر وقوعا يف املخصصات املنفصلة ولذا مسوه منفصال وقد بينه 

  ... والعقل واملفهوم عند اجللة ... جيوز باألربعة األدلة ... قولنا 
س وزيد العقل واملفهوم وقولنا عند اجللة عائد إىل اجلميع لوقوع اخلالف يف فاألربعة الكتاب والسنة واإلمجاع والقيا

  ... بكل ما مر لدى األصحاب ... واختري ختصيصك للكتاب ... كل منها مث أخذ يف بيان املختار فقال 
ختصيص  أي واختار اجلمهور ختصيص عموم القرآن لكل واحد من األربعة وبالعقل واملفهوم فأفاد أن رأي اجلمهور

الكتاب به وهو األول وحنو واملطلقات يتربصن بأنفسهم ثالثة قروء فهذا عام لكل مطلقة وقد خصه قوله تعاىل 
  وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن وخص اهللا عموم اآلية السابقة الشاملة للمدخولة وغريها 

  بقوله فاملطلقة الغري املدخولة فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا 
قد نقل اخلالف عن بعض الظاهرية وقالوا الجيوز ختصيص القرآن به وقد ثبت ما ذكرناه بالدليل وإيراد خالفه و

  وأدلته وردودها يف املطوالت 
والثاين ختصيصه بالسنة متواترة أو آحادية ومثاله حديث ال مرياث لقاتل وال وصية لوارث والنهي عن اجلمع بني 

لتها بت والتخصيص هبا متواترة ادعي فيه اإلمجاع وآحادية قاله األئمة األربعة واجلمهور املرأة وعمتها وبينها بني خا
  وخالف فيه آخرون على تفاصيل يف املطوالت كلها مرجوحة 

ودليل اجلمهور أن األحاديث اآلحادية قد قام الدليل على أهنا من األدلة الشرعية فيجب العمل هبا ما مل يعارضها 
  العام هنا وإن  أقوى منها وداللة

كانت قطعية املنت فمدلوهلا ظين واخلاص هنا وإن كان متنه ظنيا فداللته قطعية فقد تعارضا يف القطعية والظنية فكان 
  العمل باخلاص أرجح للجمع بني الدليلني واإلعمال خري من اإلمهال 

م بقوله صلى اهللا عليه و سلم وأيضا فقد أمجعت الصحابة على ذلك فخصصوا قوله تعاىل وأحل لكم ما وراء ذلك
ال تنكح املرأة على عمتها وخالتها أخرجه اجلماعة من حديث أيب هريرة ومن ذلك ختصيصهم عمومات آيات 

املواريث باآلحادية من األحاديث كما أشرنا إليه قريبا وباجلملة فمن عرف السنن وقضايا الصحابة علم وقوع ذلك 
  نهض على مدعى فال يفتقر الناظر إىل سردها وردها بعد بيان الراجح منهم بال تردد وللمخالف أدلة ال ت

الثالث ختصيصه باإلمجاع وهو قول اجلمهور بل قد قيل إنه إمجاع ومثاله ختصيص النساء والعبيد من قوله تعاىل 
 يبطل املدعي فاسعوا إىل ذكر اهللا فإن سقوط السعي إىل اجلمعة عنهما ثابت باإلمجاع وقد نوقش يف املثال ولكنه ال

ألنه قد تقرر بأن االمجاع من األدلة والدليل جيب العمل به ومن العمل به ختصيص العام عند االحتياج إىل اجلمع بني 
  األدلة وإعماهلا 



الرابع ختصيصه بالقياس ومثلوه بتنصيف احلد على العبد قياسا على األمة الثابت بقوله تعاىل فعليهن نصف ما على 
لعذاب قالوا فالعبد إذا زىن فعليه نصف احلد قياسا على األمة مع مشول آية والزاين له فخصص عموم احملصنات من ا

الكتاب بالقياس وبقي مثال ختصيصه بالعقل ومثل بقوله تعاىل تدمر كل شيء بأمر رهبا فإن العقل خصه بالسماوات 
  وخص باآلحاد ما تواترا  ...وهكذا السنة فيما ذكرا ... واألرض وباملفهوم يأيت مثاله قولنا 

  أي وكالكتاب العزيز والسنة النبوية يف ختصيصها باألدلة األربعة والعقل واملفهوم 
األول ختصيصها يف الكتاب مثل قوله صلى اهللا عليه و سلم اصدق ان اقاتل الناس حىت يقولوا ال آله اال اهللا خص 

  مذهب اجلمهور وهو الواضح دليال من أهل الكتاب بقول تعاىل حىت يعطوا اجلزية وختصيصها 
الثاين بالسنة وهي أربعة أقسام ألنه إما أن يكون العام متواترا أو آحادا واخلاص كذلك فهذه أربع صور املتواتر مبثله 

أو باآلحاد فهاتان صورتان والثانية هي اليت أشار إليها قولنا وخص باألحاد ما تواترا أي إن اآلحاد خيصص املتواتر 
ثه عكسها والرابعة اآلحاد باآلحاد وهي كثرية الوقوع بل مدار أكثر العموم واخلصوص عليه ومثاله حديث والثال

فيما سقت السماء العشر أبو داود والنسائي وخص عمومه حبديث ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة أخرجه 
ذلك مبسوطة يف الفواصل وغريه من الستة وهذا يف ختصيصها يف القول جيري فيه ختصيصها بالفعل والتقرير وأمثلة 

  املطوالت 
والتخصيص باملفهوم واقع وجواز القول به لألكثر قالوا ألنه قد تقرر أنه ما عدا اللقب من األدلة فيجب العمل به 

  كما جيب هبا ومثاله قوله صلى اهللا عليه و سلم يل الواجد حيل عقوبته وعرضه أبو داود والنسائي 

ومه بقوله تعاىل وال تقل هلما أف فمفهومها ال تؤذمها حببس وال غريه وهذا من ختصيص وابن ماجه فإنه خص عم
السنة مبفهوم الكتاب وختصيصها مبفهوم السنة يف املخالفة قوله صلى اهللا عليه و سلم املاء ال ينجسه شيء رواه أبو 

حديث إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل داود وغريه فإنه دال على أن جنس املاء ال ينجسه شيء وقد خص عمومه مبفهوم 
خبثا رواه مالك وأبو داود وغريمها فإنه دل مبفهومه على أن ما مل يبلغ قلتني محل اخلبث وأما التخصيص بالقياس 

  ففيه عشرة أقوال 
األول للجمهور أنه جيوز ودليله ما عرفته يف غريه من التخصيصات وهو أن القياس دليل شرعي وقد قام الدليل 

العمل به فالفرق بني موارده كما وقع للمخالفني فرق من غري فارق عند التحقيق واستيفاء التسعة األقوال يف  على
املطوالت من كتب الفن وقد استوفاها يف الفواصل وكذلك بالعقل قد قال به اجلمهور وسبق بعض أمثلته وبعضهم 

من املشاهدات خص باحلس ويسمى مثل اهللا خالق مسى التخصيص يف مثل تدمر كل شيء بأمر رهبا أن ما مل تدمره 
كل شيء أن ختصيصه بكونه تعاىل ليس خالق نفسه بالعقل وهذا خالف لفظي ووقع فيه خالف مبعىن انه ال يقال له 
ختصيص بالعقل بل أقول هذا من العام الذي أريد به اخلصوص فإن قوله تدمر كل شيء مل يرد به دخول السماوات 

  ج إىل إخراجها بالعقل فعاد النزاع لفظيا واألرض حىت حيتا
  واعلم أن هنا مسائل وقع فيها اخلالف هل خيص هبا العام أم ال أشرنا إليها بقولنا 

  ... سببه ورأي من يرويه ... والعام ال يقصره عليه 
ما أفاده الناظم وهو إبانة ملسألة عدم قصر العام على سببه وهي من مسائل اخلالف بني أئمة األصول ورأي اجلمهور 

من أنه ال يقصر على سببه ولذا يقولون العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب واملراد بالعام املستقل بنفسه يف 



اإلفادة حبيث ال حيتاج إىل أن يضم إىل ما قبله وحاصله أن خطاب الشارع على سبب خمصوص وسؤال عن واقعة 
أن يسأله الرجل عن شيء معني قائال أحيل هذا قال نعم أو ال فال  معينة إن كان لفظه ال يفرض مستقال بنفسه مثل

سبيل إىل إدعاء العموم فيه فإن العموم فرع استقالل الكالم بنفسه حبيث يفرض االبتداء به من غري تقدمي سؤال فإن 
تقال ذاك يتمسك بعضهم باللفظ وآخرون بالسبب فأما إذا كان ال يثبت االستقالل من دون تقدم السؤال مس

فاجلواب تتمة له وكاجلزء منه فأما إذا كان كالم الشارع مستقال والسؤال خاص حبيث لو قدر نطقه به ابتداء لكان 
ذلك شرعا منه وافتتاح تأسيس ومثاله يف السؤال قوله صلى اهللا عليه و سلم وقد سئل عن بئر بضاعة خلق املاء 

اهللا عليه و سلم مر بشاة مليمونة وهي ميتة فقال أميا إهاب  طهورا ال ينجسه شيء ومثاله يف غري السؤال أنه صلى
  دبغ فقد طهر فيعم األول كل ماء ويعم الثاين كل إهاب فهذا هو موضوع الكالم 

ويف شرح العضد إذا كان اجلواب غري مستقل فإنه تابع للسؤال يف العموم واخلصوص واألمثلة مستوفاه يف 
نسب إىل الشافعي فقال إنه يقصر العام على سببه ونقل عنه أكثر الصحابة  املطوالت وهذه املسألة اخلالف فيها

خالف هذا وهو أنه يقول بقول األكثر قال الرازي ومعاذ اهللا ان يصح هذا النقل عن الشافعي أي قصر العامة على 
  السبب كيف وكثري من اآليات نزلت يف أسباب خاصة 

قيق العيد أنه كان يقتضي السياق وقرائن املقام التخصيص يف السبب ويف املسألة أقوال أخرى وأحسنها قول ابن د
خص به العام إذ الواجب اعتبار ما دل عليه السياق والقرائن وإن مل يقتض املقام التخصيص فالواجب اعتبار العام 

ها وهي ودليل اجلمهور أن الصحابة ومن بعدهم ما زالوا يستدلون بالعمومات الواردة على أسباب يف غري سبب
نزلت يف خاص كآية الظهار وآية اللعان وغري ذلك من اآليات القرآنية الواردة على أسباب خاصة واألحاديث 

  النبوية 
وأيضا فالعربة بعموم اللفظ ووروده على سبب ال ينافيه بل ذلك مبثابة احلكم على بعض أفراد العام مبوافق العام ومل 

  قصره عليه ملا أتى بعبارة عامة  خيالف فيه إال ابو ثور وأيضا لو أراد
  قال املنازع لو كان العربة بعموم اللفظ جلاز ختصيص السبب باالجتهاد كغريه من أفراد العام وهو ال جيوز باالتفاق 

وأجيب بالفرق بني السبب وغريه من أفراد العام بأنه قطعي الدخول يف اإلرادة لورود العام عليه فكان كالنص 
  مل يكن جوابا عليه فامتنع التخصيص به الصريح فيه وإال 

وقوله ورأى من يرويه إشارة إىل مسألة فيها خالف أيضا بني أئمة األصول وهو ختصيص العموم برأي من يرويه 
صحابيا كان أو غريه كما أطلقه النظم وبعضهم خيصه مبا إذا كان الراوي صحابيا واجلمهور على ما يفيده النظم 

الراوي وخالف يف ذلك احلنابلة واحلنفية استدل اجلمهور بأن العمل بالدليل وهو العموم من نفي التخصيص برأي 
  واجب ومذهب الراوي ليس بدليل عندهم فال خيص به وإال لزم ترك الدليل لغري دليل وهو غري جائز 
  خالفته الدليل قال املخالف عمل الراوي خبالف ما رواه دليل على اطالعه على دليل التخصيص وإال كان فاسقا مل

قلنا الدليل ما رواه ال ما رآه إذ قد يكون دليل التخصيص عنده عن ظن أو اجتهاد وظنه واجتهاده ال جيب علينا 
اتباعه فيهما ولذا كان الصحابة خيالف بعضهم بعضا يف االجتهادات ولو كان حجة ملا جاز خالفه وإذا كان هذا يف 

  ه الصحايب فباألوىل أن ال يعمل برأي غري
قدر يف املعطوف والعام ... وال بإضمار على ما نصوا ... كذلك العادة ال ختص ... ومن املخصصات املنفية قوله 

  ... خص ففي الباقي حقيقة أتى ... مىت 



  اشتمل النظم على ثالث مسائل خالفية بني أئمة األصول والراجح ما يف النظم غالبا 
دة الفعلية فال خيص هبا العام وذلك كأن يكون من العادة أن يأكل أهل بلدة األوىل التخصيص بالعادة واملراد بالعا

  طعاما خمصوصا كالرب مثال فصارت عادة فعلية مث يأيت النهي عن بيع الطعام بالطعام فهذا ال خيص هبا 

ل أكل الرب والداللة العام فقالوا ألن لفظ العام مل يطرأ عليه ما ينقله عن معناه األصلي والعادة إمنا نشأت من استعما
اللغوية باقية على حاهلا فهذه هي املنفية يف النظم وأما العادة القولية فال خالف أنه خيصص هبا كما صرح به أئمة 

األصول وذلك كأن يطلق يف العرف العام لفظ الطعام على بعض أفراده كالشعري حبيث إذا أطلق العام مل يتبادر منه 
قيقة العرفية وهي مقدمة على اللغوية فيخص هبا وخالفه احلنفية فقالوا ال فرق بني إال ذلك الفرد فهذه هي احل

  الفعلية يف أنه خيص هبما اجلمهور على الفرق ملا عرفته 
املسألة الثانية قولنا وال بإضمار على ما نصوا إشارة إىل ما نص عليه علماء األصول أنه ال خيص العام بإضمار قدر 

ملقام فإنه ال خيص به العام يف املعطوف عليه هذا رأي اجلمهور وخالفه احلنفية فقالوا خيص به يف املعطوف اقتضاه ا
لوجوب املساواة بني املعطوف واملعطوف عليه مثاله حديث أمحد وأيب داود والنسائي عن علي رضي اهللا عنه مرفوعا 

  وهو وال ذو عهد أال ال يقتل مسلم بكافر وال ذو عهد يف عهده قالوا فيقدر يف املعطوف 

لفظ بكافر تسوية بني املعطوف واملعطوف عليه وكافر نكرة يف سياق النفي فتعم وتفيد أن املعاهد ال يقتل بالذمي 
لكنه ثبت اإلمجاع بأنه يقتل املعاهد بالذمي فخصصنا الكافر الذي قدرناه باحلريب أي جعلناه خاصا به فصار معىن 

كافر حريب وهذا مرادنا بقولنا قدر يف املعطوف قالوا فيقدر كذلك يف املعطوف احلديث وال يقتل ذو عهد يف عهده ب
  عليه ضرورة لالشتراك واملساواة بني املتعاطفني فيفيد احلديث جواز قتل املسلم بالذمي وهو رأي احلنفية 

املقام مقدرا يف املعطوف وأجيب عن احلنفية بأن الالزم من املشاركة بني املتعاطفني هو املشاركة يف اجلملة إن اقتضى 
كما ذكرمت فال يلزم تقديره يف املعطوف عليه إذ ال يشترط اشتراكهما يف أصل احلكم وهو هنا منع القتل وال يلزم 
من ذلك تقدير من مجيع ما ميكن اضماره مىن احدى اجلملتني اذ التقدير خالف األصل وجيب أن يقتصر على قدر 

ال بد من تقدير حبريب وإال فلك أن تقول ال حاجة إىل تقديره بل يبقى قوله وال ذو احلاجة فيه وهذا على تسليم أنه 
  عهده يف عهده بكافر عاما لكل كافر وخيص باإلمجاع على قتل املعاهد بالذمي 

املسألة الثالثة قولنا والعام مىت خص ففي الباقي حقيقة أتى وهي مسألة العام بعد التخصيص هل هو حقيقة أو جماز 
ه اختلف علماء األصول هل يكون حقيقة بعد ذلك جمازا فالنظم أفاد الذي بعده حقيقة وهذا رأي احلنابلة فإن

  ومتأخري الشافعية ونقل عن الشافعي وعن طائفة كثرية من احملققني 
شهوران والقول الثاين أنه جماز وهو قول أكثر الزيدية وحمققي األشعرية وابن احلاجب وغريهم وهذان القوالن مها امل

  ويف املسألة أقوال أخر ال يظهر الراجح منها بل هي مرجوحة فنذكر دليل هذين القولني 
  قال األولون الباقي بعد التخصيص من أفراد العموم ولفظ العام 

يتناوله حقيقة وإرادة وإخراج بعض أفراد العام من احلكم لبيان ما أريد من العام بقرينة التخصيص وال يلزم اجملاز 
ذلك فما كل قرينة تستلزمه إذ قرينة املشترك تعني املعىن املراد من معانيه وال تصريه جمازا كذلك العام ال خيرج  من

بالقرينة عن موضوعه إذ االستغراق الذي هو مدلول العام باق يف املقام غايته أنه طرأ عليه عدم إرادة البعض 
يه إذ قد استعمل يف غري ما موضع له فإنه موضوع لألستغراق وأجيب عنه بأن تناوله للباقي ال يوجب كونه حقيقة ف



وقد خرج عنه بقصره على بعض أفراد مدلوله بالقرينة وهذا حقيقة اجملاز قلت وهذا الرد ناهض وهلم مقاوالت ال 
  تصري كالمهم راجحا 

إلرادة ومعلوم ان مدلول قال أهل القول الثاين الباقي بعض التخصيص متام املراد والتخصيص هو القرينة على تلك ا
العام هو مجيع أفراده فلو كان حقيقة يف مجيعها كما اتفقنا عليه وحقيقة يف البعض منها كما قلتم لكان مشتركا وهو 
خالف املتفق عليه وأيضا فإنا نقطع بأن الباقي بعد التخصيص هو متام املراد وهذا هو معىن اجملاز ألنه اللفظ املفهوم 

رينة املعنية للمراد وال خيفى رجحان هذا القول ال على ما أفاده النظم ألن النظم إمنا حيكي قول معناه بواسطة الق
  األصل 

واعلم أن من مشاهري مسائل العام مسألة اخلالف هل هو حجة بعد التخصيص أو ليس حبجة وهذه أخرها صاحب 
  ن شاء اهللا تعاىل األصل إىل باب اجململ واملبني وذكرها الناظم هنالك فيأيت حتقيقها إ

  ... يف املذهب املهذب املختار ... وقد جرى التخصيص يف اإلخبار ... قوله 
إملام مبسألة هل جيري التخصيص يف اإلخبار كما جيري يف اإلنشاء اتفاقا فخالفت شرذمة قليلة قالوا ألنه يستلزم 

اهللا تعاىل وأوتيت من كل شيء ومعلوم أهنا الكذب وهذه هي شبهة من منع اجملاز واحلق أن الكل جائز بل واقع قال 
  مل تؤت ما أويت سليمان من األشياء وقال اهللا 

  تعاىل تدمر كل شيء ومعلوم أهنا إخبار خمصوص كما سبق وال حاجة إىل اإلطالة يف بيان ضعف هذه املقالة 
  ... مابني عامني كما يف الفرعي ... ومل يكن تعارض يف القطعي ... وقوله 
سألة تعرض هلا صاحب الفصول وغريه من أهل رأيه وذلك أهنم قالوا العمومات يف املسائل القطعية تكون إبانة مل

قطعية الداللة وذلك كعموم آيات الوعد والوعيد قالوا ألن املطلوب من العموم إما العمل وإما االعتقاد فإذا كان 
من أن يكون قطعي الداللة ألنه لو جاز أن يكون  املطلوب األول كفى فيه الظن وإذا كان املطلوب الثاين فال بد

املراد به غري ظاهره من العموم للزم أن يكون الشارع قد طلب منا العمل بالظن يف االعتقاد واجلهل وهو قبيح ال 
  جيوز من اهللا تعاىل خبالف العمل فإنه ال يقبح العمل مبا أفاده الدليل الظين 

يستلزم عدم ختصيصه ال بظين إذ ال يعارض الظين القطعي وال بقطعي للزوم وأجيب بأن كونه قطعيا يف العمليات 
تعارض القواطع ألن الفرض أن هذا الفرق بني إفراد العموم داخل قطعا حتته فإخراجه من احلكم عن إفراد العموم 

مقطوع به ينايف دخوله حتته وليس هو كذلك إذا كانت داللته ظنية ألن دخول الفرد املخرج عن العموم غري 
فيكشف التخصيص عن عدم دخوله وحينئذ فقد ناقضتم أنفسكم ألنكم خصصتم عمومات الوعد املطلقة بالعاصي 
وعمومات الوعيد املطلقة بالتائب ولو كانت العمومات يف مسائل االعتقاد قطعية ملا جاز التخصيص ملا عرفت من 

  يص فيكون داخال خارجا حصول التنايف بدخول ما خص حتت العام قطعا وخروجه بالتخص
فإن قلت التخصيص كشف لنا عن عدم دخوله قلت الفرض أن دخوله مقطوع به فقد لزم من هذه القاعدة تناقض 

  احلكم حيث حكمتم بتخصيص بعض املسائل العلمية وهو ال جيوز فتعني بطالن هذه القاعدة اليت 

يف مسائل االعتقاد وغريه وأيضا فإن العمليات ال بد من أجنزت إىل ما ال جيوز وتعني احلكم باستواء مدلوالت العام 
حصول االعتقاد فيها من كون احلكم حالال أو حراما فإنه ال يعمل بالدليل حىت يعتقد احلكم من حتليل وحترمي وإال 

  فيلزم اعتقاد اجلهل كما يف العلمية وهو ال جيوز ومن هنا علمت أن تفريقهم بني العمومني غري صحيح 
ام الذي قالوه باعتقاد اجلهل مع الدليل الظين باطل ألنه قد قام الدليل على العمل باألمارات الظنية فيكفي واإللز



  االعتقاد الراجح فيما أمرنا به والعمل مبا ظهر من األمارات الظنية 
ت أن الناظم وأما اشتراط القطع فقد قام ما قررناه على بطالنه للزوم التناقض معه كما عرفت إذا عرفت هذا عرف

ال خيتار ما نظمه من أنه ال يفي التعارض بني العمومني يف مسائل االعتقاد بناء على أن العموم فيها قطعي الداللة 
  وقرينه أن املراد مسائل االعتقاد شهرت املسألة بني أهل الفن 

تارخيه ... إلعمال ال ما جهال كان له ا... كان أخريا منهما قد علما ... وصح يف اخلاص ويف العام و ما ... وقوله 
  ... فالكل حتما أمهال 

  ضمري صح للتعارض املنفي آنفا أي أنه تعارض العام واخلاص وال خيلو إما أن يعلم تاريخ ورودمها أو جيهل 
  األول ذكرت فيه صورتان 

  األوىل منهما أن يتقاربا أي يتصل أحدمها باآلخر إال ما ال يعد فاصل كنفس وسعال أو ال 
لثانية أن اليتقاربا وهو ال خيلو إما أن يتأخر أحدمها مبدة تتسع للعمل باألول اوال فهذه األطراف من القسم األول ا

  قد مشلها قولنا 

وما كان أخريا منهما قد علما فإنه وإن كان من مجلة األطراف حالة التقارن فليس املراد بالتقارن احلقيقي الستحالة 
دم أحدمها ويكون ما اتصل باملتقدم متأخرا فتشمله عبارة النظم وإذا كان كذلك فإنه ذلك وحينئذ فال بد أن يتق

جيب إعمال األخري منهما وهو ما أفاده قوله كان له اإلعمال إال أن إعماله قد يكون على جهة النسخ وقد يكون 
  يتأخر العام  على جهة التخصيص ألنه يتصور يف أطراف ثالثة هي إما أن يتقارنا أو يتأخر اخلاص أو

األول تقارهنما حنو أن يرد اقتلوا املشركني وال تقتلو أهل الذمة أو يعكس فيحكم بأن األخري مع التقارن العام فهذا 
  حكمه أن يبين اخلاص على العام مبعىن أنه حيكم بتخصيص العام وال يصح احلكم بالنسخ هنا لعدم التراخي 

دة ال تتسع للعمل فيها كأن يقال اقتلوا املشركني عند انسالخ الشهر الفالين الثاين أن يتأخر اخلاص فإما أن يتأخر مب
مث يأيت النهي عن قتل أهل الكتاب قبل انسالخه فهذا خيصص به العام عند اجلمهور وإما أن يتأخر مبدة تتسع للعمل 

النهي فهذا نسخ بال خالف إذا فيها فال خيلو اما ان يكون قد وقع كأن ينسلخ الشهر الفالين وقد وقع القتل مث يرد 
كملت شروطه أو مل يكن قد وقع كأن ينسلخ الشهر قبل وقوع القتل مث يرد النهي عن قتل أهل الذمة فهو أيضا 
  ناسخ عند اجلمهور املانعني لتأخري البيان عن وقت احلاجة إذ وقت احلاجة إىل البيان هنا هو عند انسالخ الشهر 

أخر العام عن اخلاص فإما أن يتأخر مبدة ال تتسع للعمل باخلاص بين العام على اخلاص الثالث من األطراف هو أن يت
وكان ختصيصا عند اجلمهور وإما أن يتأخر مبدة تتسع للعمل باخلاص فإنه عندهم يكون العام ناسخا للخاص وال 

اإلعمال فإنه إمنا ال يتحقق يبقى له أثر فيما تناوله من مدلول العام وهذا هو ظاهر كالم النظم حيث قال كان له 
  إعمال العام 

املتأخر إال بإبطال اخلاص فيما يتناوله وهذا هو الذي عليه اجلمهور قالوا ودليله أن اخلاص دليل مستقل وبعد مضي 
الوقت الذي اتسع للعمل مبدلوله مل يبق أي اخلاص موجبا للعمل به بعد ورود العام لظهوره يف مجيع أفراده ولضعف 

بعد مضي وقت العمل به وذهب بعض العلماء إىل أنه يكون ختصيصا للعموم وهو قول طائفة منهم الشافعي اخلاص 
كما قال الناظم وجنل إدريس إىل آخره واستدلوا بقوة اخلاص يف داللة وتقدمه يكون قرينة على أنه مل يرد بالعام 

  ل بأحدمها مجيع أفراده قالوا وإن كان العمل بالدليلني أوىل من إبطال العم
وجنل ... قالوا أيضا فالتخصيص أغلب من النسخ وهذا القول رجحه كثري من املتأخرين وأشرنا إىل ترجيحه بقولنا 



أو جهل التاريخ هذا ما يرى ... تقدم التخصيص أو تأخرا ... بكل شيء يف الذي تناوال ... إدريس يرى أن يعمال 
  ... ققوا األصحاب واختاره حم... وأنه األوىل إىل الصواب ... 

ففي حواشي الفصول أنه ذكره الفقيه عبداهللا بن زيد للمذهب قال وهو اختيار لوالدي حممد بن إبراهيم الوزير 
  رمحه اهللا تعاىل انتهى ونسبه يف شرح الغاية إىل املؤيد باهللا وأنه صرح به يف شرح التجريد 

كان بينهما عموم وخصوص مطلق فأما إذا كان بينهما عموم مث إنه ال خيفى أن بناء العام على اخلاص إمنا هو إذا 
  وخصوص من وجه فال يتأتى فيه ما سبق من خالف إذ ليس ختصيص أحدمها بعموم اآلخر بأوىل من العكس 

فال بد من تطلب الترجيح بينهما مثال ذلك حديث من بدل دينه فاقتلوه مع هنيه صلى اهللا عليه و سلم عن قتل 
ل خاص باملرتدين عام للذكور واإلناث والثاين خاص بالنساء عام يف احلربيات واملرتدات قال ابن النساء فإن األو

دقيق العيد يف حاشية اإلملام وكأن مرادهم بالترجيح الترجيح العام الذي ال خيص مدلول العام وذلك كالترجيح 
  بكثرة الرواة وسائر األمور اخلارجية عن مدلول العام من حيث هو انتهى 

هذا وقد سبق حتقيق أقسام ما علم تارخيه وبقي القسم الذي جعل تارخيه فإنه ال يعرف املتقدم من املتأخر فاجلمهور 
أهنما يتعارضان يف القدر الذي تناوله اخلاص فيجب النظر يف الترجيح بينهما فإن ظهر فاملراد وإال فالواجب 

ال ما جهال تارخيه فالكل حتما أمهال أي من كل من العام  اطراحهما فيما تعارضا فيه وهو ما أفاده النظم بقوله
واخلاص بالقدر الذي تناوله اخلاص وليس املراد أن يطرح العام بالكلية كما يفيد ظاهر العبارة وهذا إذا تساويا ال 

  لو ظهر وجه ترجيح ألحدمها عمل بالراجح وهذا قول 

لب ويروى عن الشافعية وعن املالكية وذلك لقوة داللة اخلاص األكثر وقيل بل يبىن العام على اخلاص وهذا أليب طا
  على مدلوله وإلمكان العمل بالدليلني إذا جعل اخلاص خمصصا للعموم 

وملا بلغنا يف قراءة شرح الغاية املعروف باهلداية إىل هذا املوضع وقد استوىف املباحث هذه يف شرحها أنشدين شيخنا 
... يبىن العموم على اخلصوص بأربع ...  ضبط صور بناء العام على اخلاص فقال رمحه اهللا حال القراءة لنفسه يف

وكذا ... وتفارق زمنا يضيق عن العمل ... مع جهل تاريخ وعند تقارن ... صور على القول ألجل فقل أجل 
  ... متأخرا والعكس نسخ مل يزل ... مبتسع يكون عمومه 

... فصل حوى املطلق واملقيدا ... لعام واخلاص أخذنا يف املطلق واملقيد بقولنا وملا انتهى بناء الكالم إىل آخر أحباث ا
  ... ما دل مع قيد فخذ تبياين ... شيوعه يف جنسه والثاين ... فاألول املفيد حيث وردا 

فحقيقة املطلق هو اللفظ املفيد لشيوع جنسه أي شيوع مدلوله يف جنسه فاملفيد صفة موصوف وحمذوف واملراد 
لشيوع مدلوله يف جنسه كون مدلوله حصة حمتملة حلصص كثرية مما يندرج حتت أمر مشترك من غري تعيني وهذا با

يوافق قوهلم إن املطلوب من املطلق هو اجلزئي املطابق للماهية ال كما زعمه يف مجع اجلوامع تبعا لغريه أن املطلوب 
املبهمات واملضمرات ملا فيها من التعيني حنو زيد وهذا هو املاهية إذا عرفت هذا فإنه خرج بقيد الشيوع العلم و

والذي وأنا فهذا فائدة قوله من غري تعيني إذ لواله لدخل غري العلم من املعارف الحتماهلا حصصا كثرية تندرج حتت 
  أمر مشترك من حيث الوضع وخرج حنو األسد وأسامة فإن كال منهما يدل على 

تعيينه والفرق بني املعرف بالم اجلنس وعلم اجلنس أن التعيني استفيد من الالم يف  احليوان املفترس مع اإلشارة إىل
األول واستفيد يف الثاين من جوهر لفظه وخرج املعرف بالم العهد اخلارجي وخرج كل عام ولو نكرة حنو كل رجل 



التفسري املذكور فهذا رسم وال رجل ألن مدلول العام استغراقي وعموم املطلق بديل كما عرفت وهو ينايف الشيوع ب
  املطلق وفوائد قيوده 

وأما املقيد فهو ما أفاده قولنا والثاين ما دل أي لفظ دل على بعض مدلول املطلق مع قيد زائد عليه واملراد بالقيد ما 
قد يفهم معىن زائدا على ما يف املطلق سواء كان معنويا أو لفظيا فمثل زيد يف أكرم زيدا بعد قولك أكرم رجال 

استفيد منه تقييده بذلك الشخص الدال عليه االسم ومثل رقبة مؤمنة بعد قولك أعتق رقبة قد استفيد من املقيد 
  ... فخذه منفيا هنا ومثبتا ... وكل ما يف العام واخلاص أتى ... امللفوظ به وهو مؤمنة املعىن الزائد على املطلق 

متفق عليه وخمتار ومزيف فإنه يأيت هنا فإن تقييد املطلق نشيبه  يريد أن كل ما مضى من األحباث العام واخلاص من
بتخصيص العام لكون التقييد كاإلخراج ببعض إفراد املطلق كما أن التخصيص إلخراج بعض إفراد العام وإن 
كانت الصالحية يف املطلق على جهة البدل ويف العام على جهة الشمول واالستغراق فاملراد التنبيه على تشارك 

العام واملنطلق يف أكثر األحكام اليت سبقت يف باب العام واخلاص وإن كانا يفترقان يف أمور كما يأيت وإذا عرفت 
  هذا فاللمطلق واملقيد حاالت يف النظر إىل االحتاد يف احلكم والسبب واالختالف يف أحدمها أو فيهما معا 

  ... حيكم بالتقييد أهل العلم ... فإن يكونا وردا يف حكم  ...احلالة األوىل احتاد السبب واحلكم إليها اشار قولنا 
أي إذا ورد املطلق واملقيد يف حكم واحد واحتد سببهما فإنه حيكم باملقيد على املطلق مثاله أن يقال يف الظهار أعتق 

  رقبة مث يقال أعتق رقبة 

نه اتفاق وقد ذكر فيه خالف النادر مؤمنة يف الظهار وقوله أهل العلم مراده أكثرهم وإن كان يف أصل النظم أ
  والعبارة قاضية يف أنه حيمل املطلق على املقيد سواء تقارنا أو تقدم أحدمها أو تأخر أو جهل التاريخ 

إذا تقرر هذا فهذا احلكم استدل به اجلمهور بأنه مجع بني الدليلني إذ العمل باملقيد عمل باملطلق يف ظن املقيد فإنه 
ل على أفراده على جهة البدل فيصدق املطلق يف ضمن أي فرد منها ويكون املقيد دليال على أنه تقرر أن املطلق دا

املراد من املطلوب باملطلق ال غريه من اإلفراد فتحقق كون العامل به عامال باملطلق الذي عينه املقيد ولذا يقولون إنه 
  عمل باملطلق يف ضمن املقيد 

عن العهدة يقينا خبالف العمل باملطلق فقد يكون املطلوب هواملقيد فال خيرج عن قالوا وأيضا العمل باملقيد خروج 
عهدة التكليف باملطلق فكان العمل باملقيد أحوط بل هو الذي يتعني ولو كان مفهوم املقيد لقبا ألن داللة املطلق 

ذلك اجلزئي وتعيني املطلوب  على إفراده بدليل واملطلوب هو اجلزئي املطابق للماهية فأدىن إمارة تكفي يف تعيني
باملطلق واملنع من العمل مبفهوم اللقب إمنا كان لئال تثبت به األحكام الشرعية وجيعل دليال مستقال خبالف العمل به 
هنا فإمنا هو على جهة أنه قرينة معينة ملا تقرر من أن املطلوب باملطلق هو اجلزئي املطابق للماهية فلم يستقل باإلفادة 

أعتق رقبة أعتق رقبة أنثى فإهنا ملا كانت الرقبة شائعة بني األفراد على جهة البدل وجاء التقييد مبا ذكر أفاد ومثاله 
تعيني ما أريد باملطلق ولذا جاز تقييد املطلق بالعادة ومل جيز هبا التخصيص ما ذاك إال ألنه يكتفي بأدىن إمارة يف تعيني 

يف شرح اجلمع هذا كله إذا احتدا حكما وسببا وهي احلالة األوىل ال إذا وقع املطلق وهذا قد صرح به احملقق احمللي 
  االختالف فهي احلالة الثانية فقد أبان حكمه قولنا 

  ... إال قياسا مث مثل دين ... ال إن أتى احلكمان من جنسني 
ن االختالف يف احلكم وهو املراد أي ال إن اختلف احلكمان فإنه ال حيكم بالتقييد لظهور التنايف بني املطلق واملقيد م

من قوله من جنسني وظاهر عبارة النظم أنه ال محل إذا قد حصل اختالف احلكمني سواء احتدا يف السبب حنو صم 



يوما يف الكفارة وأطعم طعام امللوك يف الكفارة او اختلفا حنو اهد بدنة عن القران وزك بدنة سائمة عن النصاب وقد 
تفاق على أنه ال حيمل املطلق علىاملقيد هنا ومثله يف الفصول وعلية السؤال إال أنه قد قيد هذا أفاد يف املعيار اال

االطالق يف عبارة النظم قوله إال قياسا إىل آخره فإنه ال حيمل عليه لفظا من حيث الداللة خبالف محله عليه قياسا 
ياس هنا أي مع االختالف يف احلكم ألنه ال قياس معه فإنه ذكر هذا املهدي يف املعيار إال أنه قد استشكل القول بالق

  إذ القياس إمنا يكون اإلحلاق يف احلكم 
واحلاصل أن كالم أهل األصول مضطرب يف االحلاق بالقياس يف هذه احلال وإمنا صرحوا به يف احلالة الثانية اليت 

  الكتاب هذا هو املختار يف ... حكم اختالف اجلنس يف األسباب ... أفادها قوله 

وهو خرب قوله مث مثل ذين أي أن حكم اختالف اجلنس املتحد يف األسباب وإضافة اختالف إىل اجلنس إمنا هو 
باعتبار اختالف السب وإال فاجلنس هنا متحد واإلضافة يكفي فيها أدىن مالبسة وقرينة املقام تنادى باملرام من 

ة ويف القتل فتحرير رقبة مؤمنة فاجلنس متحد وهو الكفارة الكالم ومثال ذلك قوله تعاىل يف الظهار فتحرير رقب
والسبب خمتلف وهو القتل والظهار ففي هذه الصورة ال حيكم بالتقييد إال على جهة القياس والذي عليه اجلمهور 

قالوا إذ القياس دليل شرعي فإذا ظهر وجه اإلحلاق بشروطه عمل به هنا وعبارة األصل هكذا ال يف يف حكمني 
لفني من جنسني اتفاقا إال قياسا وال حيث اختلف السبب واحتد اجلنس على املختار اى وال حيث اختلف السبب خمت

واحتد اجلنس إال قياسا على املختار فقوله على املختار قيد للحمل على القياس يف احلالتني وحينئذ يكون رأيه رأي 
 يف حل عبادته ألنه اذا اجيز احلكم باألحلاق قياسا مع اجلمهور يف صحة احلمل قياسا يف هذه احلالة وهذا هو اوىل

االختالف يف احلكم كما سبق فباألوىل مع احتاد احلكم كما يف هذه احلالة اليت حنن بصددها إذ من البعيد أن يصح 
  القياس مع االختالف يف احلكم وال يصح مع االحتاد 
  وقد اختلف يف املسألة على أقوال وقولنا هذا هو املختار أي احلكم بالقياس يف احلالتني 

  األول أنه حيمل املطلق على املقيد يف هذه احلالة سواء وجد اجلامع 

  أم ال قال أئمة من الشافعية إنه ظاهر مذهب الشافعي وعليه مجهور أصحابه 
  الثاين ال حيمل عليه إال بدليل من قياس أو غريه وهذا قول اجلمهور من الزيدية واملتكلمني 

ث للحنفية أنه ال حيمل هنا املطلق على املقيد ولو وجد اجلامع قالوا ألن أعمال الدليلني واجب مهما أمكن الثال
العمل فيعمل باملطلق على إطالقه وباملقيد على تقييده خبالف ما لو محل املطلق على املقيد فإنه يلزم منه إبطال املطلق 

  ا ال يقوى على رده يف غري ما دل عليه القيد وقد أجيب عن دليلهم مب
واستدل األولون القائلون باحلمل قياسا بأن القياس دليل شرعي فإذا وجد اجلامع كان مبثابة نص مقيد للمطلق 

وأجيب بأن من شرط القياس أن يكون إلثبات حكم شرعي وهنا املقيد برقبة مؤمنة دل على إجزاء الرقبة املؤمنة 
األصلي ال حبكم شرعي فتعدية احلكم بالقياس مل تكن للحكم الشرعي بل وأما عدم إجزاء غريها فهو ثابت بالعدم 

  للعدم األصلي وهو عدم إجزاء الكافرة وال خيفي قوة كالم احلنفية يف املسألة 
  وملا فرغ الكالم من املطلق واملقيد أردفه باجململ واملبني فقال 

  ... اجململ املذكور يف اخلطاب ... ابع األبواب وقد أتى يف س... الباب السابع يف اجململ املذكور يف اخلطاب 
اجململ يف اللغة يقال على اجملموع ومنه أمجل احلساب إذا مجعه وعلى اإلهبام من أمجل األمر أي أهبمه وهذا يناسب 



 مفصال ما قصد... ورمسه ما ليس منه يفهم ... منه وقد رمسه الناظم بقوله ! أن يكون اجململ يف االصطالح مأخوذا 
  ... املكلم 

أي رسم اجململ ما ليس يفهم منه ما قصد املتكلم فكلمة ما مراد هبا اللفظ كما يشعر به قوله ما قصد املكلم وهذا 
بناء علىاألغلب وإال فاإلمجال قد يكون يف األفعال كاألقول ولك أن حتمله على ما يشملهما فرياد باملكلم من شأنه 

قوله وهذا أوىل ليشمل األمرين واإلمجال يف األفعال كأن يقوم صلى اهللا عليه و التكلم أعم من أن يكون بفعله أو ب
سلم من الركعة الثانية من غري تشهد فإنه متردد بني أن يكون على جهة العمد فيكون من األدلة الشرعية أو السهو 

ى جهة التفصيل وخرج فال يدخل فيها هذا وقد خرج من الرسم املذكور املبني إذ يفهم منه ما قصد املكلم عل
  املهمل بطريق املفهوم إذ قد أفاد توجه النفي إىل القيد أعين مفصال أنه يفهم منه شيء يف اجلملة غري مفصل 

  إذا تقرر هذا فاجململ قد يكون يف املفرد كعني بناء على أنه ال يصح 

 املركب أو يعفو الذي بيده عقدة محل املشترك على مجيع معانيه ومن قال يصح مل يكن عنده العني جممال ويكون يف
النكاح فإنه حيتمل أن يراد به ويل النكاح املتوىل للعقد أو الزوج ويكون يف الضمري كما روي عن ابن اجلوزي أنه 

سئل عن علي عليه السالم وأيب بكر رضي اهللا عنه أيهما أفضل وكان على املنرب فقال من كانت ابنته حتته ونزل 
حنو زيد طبيب ماهر فإنه حيتمل أنه ماهر يف الطب وحيتمل أنه طبيب وأنه ماهر وفرق بني وقد يكون يف الصفة 

  األمرين فإن األوىل تفيد املهارة يف الطب والثانية أعم واألمثلة مبسوطة يف املطوالت 
اد باخلطاب اجململ من املر... مث البيان ما أفاد ما عىن ... خالفه يدعونه مبينا ... واملراد معرفة الضابط يف الرسم 

  ... وصح بالسمع البيان فاقبل ... 
أي خالف اجململ يسمونه املبني وهو ما يفهم منه املقصود على جهة التفصيل وهذا صادق على املبني بنفسه حنو 

السماء واألرض واهللا بكل شيء عليم وعلى البيان بعد اإلمجال وملا كان املقصود هو اآلخر صرح به قوله مث البيان 
إىل آخر املصراع األول من البيت الثاين أي البيان شيء أفاد ما عناه املتكلم بالدليل اجململ من مراده فقوله شيء 
جنس احلد وقوله أفاد ما عىن يدخل فيه اجململ على ما قررناه سابقا من أنه ال بد أن يفيد إفادة ما وقوله بالدليل 

  أخرج احململ وأما قوله وصح 

ي صح بيان اجململ بالسمع كتابا وسنة وإمجاعا وقياسا حنو وآتوا حقه يوم حصاده فإنه جممل بينه بالسمع البيان أ
قوله صلى اهللا عليه و سلم فيما سقت السماء العشر وما سقي بالنضح نصف العشر أخرجه البخاري وغريه وهذا 

 عليه و سلم صلوا كما رأيتموين النوع واسع يف األحكام الشرعية وقد يكون بالسنة الفعلية حنو قوله صلى اهللا
أصلي أخرجه البخاري وغريه وحنو خذوا عين مناسككم كما يف حديث جابر عند مسلم قيل وهو أقوى من البيان 

بالقول كما يدل له حديث ابن عباس مرفوعا ليس اخلرب كاملعاينة رواه أمحد بإسناد صحيح وابن حبان ورواه 
بن عمران عليه السالم عما صنع قومه من بعده فلم يلق األلواح فلما عاين ذلك  الطرباين وزاد فإن اهللا أخرب موسى

  ألقى األلواح 
وأما البيان باإلمجاع والقياس ففيه اخلالف الذي وقع يف جواز التخصيص هبما واعلم أنه إذا ورد بعد اجململ قول 

عال كان أو قوال وإن جهل فأحدمها هو املبني ال وفعل يفيدان بيانه فإن علم السابق منهما فهو البيان والثاين تأكيد ف
على جهة التعيني لعدم العلم بالسابق واآلخر حكم التأكيد هذا إن اتفقا فإن اختلفا أن يأمر صلى اهللا عليه و سلم 
بعد نزول احلج بطواف ويطوف طوافني فقيل املبني هو القول تقدم أو تأخر أو جهة وهذا رأي اجلمهور قالوا ألن 



ل يدل على البيان بنفسه خبالف الفعل فإنه ال يدل إال بواسطة انضمام القول إليه فكان بالبيان أوىل من الفعل القو
  وحيمل الثاين على الندب أو على أنه خاص به صلى اهللا عليه و سلم 

قد سبق ما يفيده  واعلم أنه ذكر يف أصل النظم أنه ال يلزم أن تكون شهرته البيان كشهرة املبني فلم نذكره هنا ألنه
  يف باب العام واخلاص حيث قلنا وخص باآلحاد ما تواترا 

واحلاصل أنه اختلف هل يشترط أن يكون البيان أقوى من املبني فقال الرازي ال يشترط ذاك فيجوز باألدىن فيبني 
ذ ال تعارض انتهى والبن املظنون املعلوم قال العضد بعد كالم وأما اجململ فيكفي يف بيانه أدىن داللة ولو مرجوحا إ

  احلاجب بعض ختليط 
  هذا وأما مسألة جواز تأخري البيان عن وقت احلاجة أو عدم جوازه فتأيت املسألة قريبا 
واملدح للشيء دليل ... وملا ذكر أئمة األصول مسائل وقع فيها خالف هل هي من اجململ ذكرناها هنا بقولنا 

  ... مما يفيد النهي فهو أقبح ... ذمه يف القبح قالوا أوضح و... ألنه حث على ما أثىن ... احلسىن 
أي أن مدح الشيء دليل على أنه حسن ألن فيه حثا وحتريضا على العمل به وذم الشيء دليل على أنه قبيح منفر 
 عنه أشد التنفري من النهي فإن النهي قد يكون للكراهة اليت هي داخلة حتت احلسن عند األكثر وهذا معىن قوله

  أوضح وفرع عليه قوله فهو أقبح 
واعلم أن تأخري هذه املسألة إىل هذا احملل وقع تبعا ألصل النظم وهو تبع املهدي فإنه قال ما حاصله إن املدح والذم 
قد يتردد بني تعليقه باألشخاص وباألفعال فجعل هذه املسألة بعض األصوليني لذلك من اجململ قالوا ألن قوله تعاىل 

زون الذهب والفضة اآلية حيتمل أنه جاء بصفة الذين جملرد التعريف بصفة الرجل املذموم ال لذمه ملا والذين يكن
  أفادته مجلة الصلة يف اآلية وهو الكنز كما تقول الذي يلبس البياض 

أو أضربه فيحتمل أن ضربه ألجل لبس البياض أو لغريه فكذا هنا حيتمل أن الذم املستفاد من الوعيد ألجل الكنز 
ألجل غريه وكذا يف إن األبرار لفي نعيم حيتمل أن نعيمهم ألجل الرب وحيتمل لغريه فصار جمرد املدح والذم على 

هذا جممال ال يدل على حسن وال قبح لالحتمال املذكور وقال اجلمهور ليس مبجمل بل الوصف إذا علق الذم أفاد 
  مل أن يكون جملرد التعريف فاحتمال مرجوح انتهى قبحه أو املدح أفاد حسنه ويكون ظاهرا يف ذلك وإن احت

وقد اعترض املهدي صاحب القسطاس وقال النزاع يف املسألة للخصم أنه ال عموم يف ما علق عليه املدح والذم 
حىت يستدل بآية الكنز مثال على وجوب الزكاة يف الذهب والفضة على جهة العموم فاالحتمال فيها لعدم تعيني 

... ق به الذم فالدليل الذي ينهض على اخلصم إمنا هو يف إفادهتا العموم وعدم منافاة الذم واملدح له الكنز الذي عل
كذلك التحرمي لألعيان ... فيما يرى األقل يف املعاين ... من اجلموع بل يكون ظاهرا ... قالوا وال إمجال فيما نكرا 

  ... مل والعام إن خص فغري جم... يكون للمعتاد عند األجزل ... 

  اشتمل على ثالث مسائل

األول يف أن اجلمع املنكر حنو رجال ليس مبجمل كما قاله األكثر من أئمة الفن بل إذا ورد وجب محله على املتحقق 
من مدلوله وهو أقل مراتب اجلمع وهذا معىن قوله بل يكون ظاهرا إىل آخره أي هو ظاهر يف أقل املعاين الداخلة 

  ه وذهب األقل إىل حتت مدلوله فيحمل علي



أنه جممل قالوا ألن مراتب اجلموع متفاوتة فليس محله على بعض منها أوىل من اآلخر فيكون جممال وأجيب بأنه وإن 
كان مترددا بني مراتبها فالترجيح حبمله على ما هو املتحقق كاف يف بيان وجه األولوية للخروج عن اإلمجال الذي 

  هو خالف األصل 
قوله كذلك التحرمي لألعيان أي ال إمجال فيما أتى ومن التحرمي الواقع على األعيان حنو حرمت  املسألة الثانية

عليكم أمهاتكم وهو قول اجلمهور كما أفاده قول األجزل والدليل أن من استقرأ اللغة علم أنه ليس املراد حترمي 
ل والشرب يف املشروب واللبس يف امللبوس العني بل التحرمي على ما يناسبه مما سيق له اخلطاب كاألكل يف املأكو

والوطء يف املوطؤ فإذا قيل حرمت عليم أمهاتكم أو اخلنزير أو اخلمر أو احلرير محل على ما سبق إليه الفهم عرفا 
من الوطء وحنوه مما يتبادر فيما ذكر وهذا مراد النظم بقوله يكون للمعتاد أي يكون التحرمي لألعيان للمعتاد عرفا 

يف ذلك األقل وقالوا بل هو جممل إذ حترمي العني غري متصور فال بد من إضمار شيء يكون متعلقا للتحرمي وخالف 
واألفعال كثرية فإنه حيتمل حترمي األم الوطء والنظر واالستخدام ويف حترمي احلرير البيع واللبس واللمس وكذلك 

  سائر ما ذكره 
ر للضرورة يقتصر فيه على مايدفعها فيتعني إضمار البعض وال دليل قالوا وال سبيل إىل إضمار اجلميع ألن ما يقد

على تعيني شيء من املقدرات إذ ليس محله على واحد منها أوىل من اآلخر فيتوقف يف ذلك وهو معىن اإلمجال 
   وأجيب باملنع من عدم تعني إضمار بعض معني بل ما سبق إىل األذهان من العرف هو املراد هذا تقرير املسألة

واعلم أن من األصوليني من يذكر هذه املسألة يف باب العموم وهي املسماة بعموم املقتضى ومل يتقدم ذكرها يف 
النظم وال شرحه فلنشر إليها وإىل الراجح فيها ونقول تقدم يف باب املنطوق أن الداللة إذا توقفت يف الصدق 

  أوالصحة على مقدر حمذوف مسيت داللة اقتضاء حنو حرمت 

يكم أمهاتكم ورفع عن أميت اخلطأ وال صالة إال بفاحتة الكتاب فاملتقضى اسم فاعل هو احملتاج لإلضمار واملقتضى عل
اسم مفعول هو ذلك احملذوف وحاصله إن قام دليل على أحد احملتمالت تعني يف املقام سواء كان املقدر عاما أو 

ع احتمال تعدد املقدرات فهل نقدر احملتمالت كلها خاصا وإن مل يدل دليل على تقدير شيء ال عام وال خاص م
وهواملراد بعموم املقتضى أو ال يقدر قوالن للعلماء األول أنه حيمل على مجيع املقدرات وهو قول اجلمهور 

وهواملتعني للخروج عن التحكم فيضمر لفظ عام للمقدرات شامل هلا وهبذا يندفع ما قاله املخالف يف أنه يلزم كثرة 
رات بناء منه على أنه يقدر كل ما ميكن تقديره واحدا واحدا فإنا نقول املقدر لفظ واحد يعم مجيع اإلضما

  التصرفات مثل االنتفاع يف حترمي امليتة فإنه يعم األكل والبيع وغري ذلك 
يها املسألة الثالثة قوله والعام إن خص فغري جممل وهذه هي مسألة هل يكون العام بعد ختصيصه حجة أو ال وف

خالف منتشر وتفاصيل ولنشر إىل ما هو املختار واألقوى حجة فالقول األول أنه حجة إن خص مبعني ال إن خص 
  مببهم 

وقد قسم اإلهبام إىل قسمني إهبام يف اللفظ حنو اقتلوا املشركني إال بعضهم وإهبام يف املعىن حنو أحلت لكم هبيمة 
  معني يف الواقع هو ما يتلى إذا عرفت هذا فإنه األنعام إال ما يتلى عليكم فإنه إشارة إىل 

اختيار اجلمهور من الزيدية وغريهم أنه إن خص مبعني حنو اقتلوا املشركني إال أهل الذمة فهو حجة وإن خص مببهم 
حنو إال بعضهم أو إال ما يتلى عليكم فليس حبجة إلمجاله واستدلوا على أنه حجة يف الباقي مبا عرف من استدالل 

ابة بظاهر العمومات املخصوصات وشاع بينهم وذاع فكان إمجاعا وأيضا فإنه كان متناوال للباقي بعد إخراج الصح



البعض واألصل بقاء تناوله على ما كان عليه حىت يقوم دليل على خالفه والتخصيص ال يوجب نقله عن أصله 
 إال أهل الذمة أفاد ثبوت احلكم على املشركني وتغيريه عما مشله بل يزيده قوة وظهورا فإنه إذا قيل اقتلوا املشركني

  املخرج منهم أهل الذمة بعد أن كان لفظ املشركني شامال ألهل الذمة وأهل احلرب فازداد تناول العام للباقي قوة 
قالوا وأما إذا خص مببهم فإنه مع اإلهبام ال يعلم ما قصد بالتخصيص فما من فرد إال وهو حمتمل ألن يكون هو 

ج فصار الباقي جممال وهذا صادق على املبهم يف املعىن ويف اللفظ كما قدمناه إذا تقرر هذا فقولنا والعام إن املخر
خص فغري جممل إمنا هو رد لقول من يقول إنه إن خص فإنه ال يبقى حجة سواء خص مبعني أو مبهم وهذا يروى 

رمني عن كثري من الشافعية واحلنفية واملالكية قالوا عن أيب ثور وحكاه القفال الشاشي عن أهل العراق ونقله إمام احل
ألن لفظ العام موضوع لالستغراق وقد صار بعد التخصيص للبعض وكل بعض هو فيه جماز وال يتعني أحد األبعاض 

  لتعدد جمازها إذ حيتمل أنه جماز يف كل ما بقي ويف كل بعض فكان جممال 

اوية وال دليل على تعيني أحدها وهنا الدليل قائم على أن الباقي هو وأجيب بأن ذلك فيما إذا كانت اجملازات متس
  املراد بقاء على األصل فيصار إليه 

  ... عد كذا األعمال بالنيات ... وال صالة يف املبينات ... وأما قوله 
إال بطهور وكذا  فهذا مما قيل بأنه جممل فرده اجلمهور وقالوا بل هو مبني أعين قوله صلى اهللا عليه و سلم ال صالة

قوله صلى اهللا عليه و سلم األعمال بالنيات ليس مبجمل وهو هبذا اللفظ رواه احلاكم يف األربعني عن مالك وإن 
كان قد نقل النووي عن أيب موسى املديين وأقره عليه بأن الذي وقع يف الشهاب بإسقاط إمنا ال يصح له اإلسناد 

ه يف تلخيص احلبري وأما بزيادة إمنا فهو متفق عليه واملراد أنه قد أشار يف ولكنه قد رواه مالك وابن حبان كما ذكر
النظم إىل إمنا ورد فيه النفي على الذات من األمساء الشرعية مثل ال صالة إال بطهور ال صالة إال بفاحتة الكتاب ال 

  صيام ملن ال يبيت الصيام من الليل وغري ذلك 

فيها وهو قول مجهور العلماء وهو مبين على إثبات احلقائق الشرعية وعلى أن  من األمساء الشرعية فإنه ال إمجال
الشرعي خمصوص بالصحيح فيكون التقدير ال صالة صحيحة وال صيام صحيح وال إمجال يف هذا وال يصدق عليه 

  رمسه 
خر وهو غري معلوم لنا وذهب آخرون إىل أنه جممل قالوا ألنه ال يصح نفي الوقوع لكونه مشاهدا وإمنا أريد به أمر آ

فكان جممال وألنه ظاهر يف نفي الوجود ونفي احلكم فصار جممال وألنه متردد بني نفى الكمال ونفى الصحة والعمل 
  على أحدمها بغري دليل حتكم 

وأجيب بأن احلمل على نفي الصحة أوىل ملا عرفت وألنه قال ابن تيمية إنه ال يعرف نفي الكمال يف كالم العرب 
  ا فاإلمجال خالف األصل فال حيمل عليه وأيض

  ... واتبع األمثال يف نظريه ... ومثله رفع اخلطأ وغريه ... ومما قيل بإمجاله وأشري إىل رده ما أشار إليه قوله 
أي مثل األعمال بالنيات رفع اخلطأ بصيغة املصدر مرفوع على خربية مثله وهو إشارة إىل حديث رفع عن أميت 

وقوله وغريه إىل ما مياثله من األحاديث النبوية حنو ال عهد ملن ال دين له وال هجرة بعد الفتح وال  اخلطأ والنسيان
رضاع بعد احلولني وهو باب واسع يف كالم الشارع وغريه حنو ال ملك إال بالرجال وال علم إال ما نفع وال كالم 

  يقتضيه العرف إال ما أفاده فاجلمهور على أنه ال إمجال يف ذلك فيحمل على ما 



شرعا أو لغة إن ثبت فيه أيهما ففي مثل رفع يقدر فيه املؤاخذة وحنوها ومثله غريه من األمثلة فيحمل على ما 
  يقتضيه العرف وذهب آخرون إىل أنه جممل وهو قول مرجوح 

عليه و سلم  وقوله واتبع األمثال يف نظريه إشارة إىل عدة أمثلة ذكرت يف مطوالت الفن من ذلك قوله صلى اهللا
اإلثنان فما فوقهما مجاعة قالوا فإنه حيتمل أن يراد هبا اجلماعة اللغوية أو الشرعية اليت حيصل الثواب هبا ويترتب 

عليها واجلمهور على أنه ال إمجال يف ذلك بل حيمل على الشرعي ألن الشارع بعث لتعريف األحكام الشرعية ال 
  املعاين اللغوية واألمثلة كثرية 

عن وقت ما ... وللبيان حيرم التأخري ... عرف ضابط اجململ واملبني عرف موقع األمثلة من أي القسمني هي ومن 
  ... هذا اتفاق عند من يفيد ... وهكذا التخصيص والتقييد ... حيتاجه املأمور 

فإنه حيرم  هذه مسألة تأخري البيان عن وقت احلاجة وهو حصول الوقت الذي طلب من املكلف فيه تنجيز الفعل
تأخري البيان للخطاب اجململ عنه كما يأيت دليله ومثله التخصيص للعام والتقييد للمطلق أي حيرم التأخري هلما عن 
وقت احلاجة إىل بيان ما أريد بالعام واملطلق وهذا اتفاق بني العلماء كما أفاده النظم قيل إال عند من جوز تكليف 

خريها عن وقت احلاجة بل جيوز وإليه أشار قوله عند من يفيد تقييد لالتفاق ألخراج ما ال يطاق فإنه ال ميتنع عنده تأ
  من ذكر وإن وقع يف أصل النظم حكاية اإلمجاع مطلقة تبعا لإلمام املهدي يف املعيار 

  .. .من ذاك تكليف ملا ال يعلم ... ألنه لو جاز كان يلزم ... والدليل على ما ذكرناه من التحرمي أفاده قولنا 
... أي لو جاز تأخري البيان عن وقت احلاجة لزم منه تكليف ما ال يعلمه املكلف وهو قبيح ال جيوز من احلكيم 

  ... إذ املراد منه إفهام البشر ... يف هنيه وأمره ال يف اخلرب ... تأخريه عن زمن اخلطاب ... وجائز وفقت للصواب 
  اجة أما تأخريه عن زمن اخلطاب ففيه أقوال الذي سلف حترميه هو التأخري للبيان عن زمن احل

األول إنه جائز سواء كان اخلطاب جممال أو ظاهرا أريد به خالف ظاهره كالعام واملطلق وهذا قول األكثر وسواء 
  كان أمرا أو هنيا أو خربا 

  والثاين جيوز تأخريه يف األمر والنهي دون اخلرب وهو الذي أفاده الناظم 
  طلقا والثالث ال جيوز م

وجه القول الثاين وهو التفصيل أن اخلطاب يف األمر والنهي إذا وقع من دون بيان سواء كان مبجمل أو ظاهر أريد 
به خالفه مل حيصل منهما اعتقاد جهل خبالف اخلرب فال جيوز تأخري البيان عن وقت اخلطاب به ألنه إذا وقع بظاهر 

ذا كان مبجمل لزم العبث لعدم الفائدة باإلخبار يف اجململ وليس املراد واملراد خالفه اوقع سامعه يف اعتقاد اجلهل وإ
من اخلرب إال إفهام السامع وإفادته فهذا هو الدليل ألهل التفصيل وأجيب عن ذلك بأن اعتقاد اجلهل مشترك اإللزام 

مطوالت الفن ال حيتملها فإنه ال بد يف األمر والنهي من اعتقاد وجوب العمل أو الترك وفيه أقوال أخر وتفاصيل يف 
  االختصار وقد استدل ملن قال جبواز تأخره عن وقت اخلطاب مطلقا بأنه قد وقع والوقوع 

فرع اجلواز وذلك كآية اخلمس فإنه تأخر بيان ذوي القرىب حىت وقع البيان بأهنم بنو هاشم وبنو عبداملطلب وكآية 
موم السرقة يف قليل وكثري حىت وردت السنة ببيان األمرين السرقة فإن ظاهر عموم القطع لليدين إىل املنكبني وع

هذا كله يف الظاهر وكذلك يف اجململ كاألمر بالصالة واحلج وإذا عرفت أنه جيوز تأخري البيان عن وقت اخلطاب 
  فالبحث عنه واجب كما أفاده قوله 

ريمها قبل البحث عن ختصيص العام والبحث عن واجب يف العمل فال جيوز أن يعمل بظاهر العام وال املطلق وال غ



وتقييد املطلق وهذا قد تقدم يف حبث العام وذكرنا هنالك بأن هذا احلكم خيتص بالعام لكثرة املخصصات حىت إهنا 
  صريت ظاهرة مرجوحا فال يعمل به إال بعد البحث عن خمصصه خبالف املطلق 

فصل وللظاهر ... لناظم يف الكالم على الظاهر واملؤول فقال وملا مت املراد بيانه من الكالم على اجململ واملبني أخذ ا
  ... أيضا على مقابل للمجمل ... على خالف النص وهو يصدق ... رمسان فالظاهر حيث يطلق ... واملؤول 

  يريد أن للظاهر واملؤول رمسني عند أئمة الفن 
  أما رسم الظاهر وله إطالقان 

مسه عليه ما يدل على املعىن املقصود الراجح بنفسه مع احتماله ملعىن مرجوح األول أنه يطلق على ما يقابل النص ور
وهذا هو الرسم األول وهو مراده بقوله حيث يطلق على خالف النص وعلى هذا املعىن فإن النص قسيم للظاهر 

  وقد خرج من هذا الرسم املؤول فإن املعىن الراجح 

ضا على مقتضى كالم الناظم فإنه جعله من املؤول وكذا العام املتبادر منه ليس هو املقصود وخرج اجملاز أي
  املخصوص إذ كل منهما مل يدل على املعىن املقصود بنفسه بل بعد البيان بالقرينة والتخصيص 

والثاين من إطالقيه أنه يطلق على ما يقابل اجململ كما أفاده قوله وهو يصدق أيضا فالظاهر على هذا هو ما اتضحت 
ون على هذا النص قسما من أقسامه ويدخل يف املؤول واجملاز والعموم واخلصوص وقد رسم على هذا داللته فيك

املعىن بأنه ما يفهم منه املراد تفصيال وال شك يف دخول النص على هذا إال أنه خيرج منه املؤول وغريه مما ذكرناه 
كن بالرسم األول أعين ما اتضحت داللته وظاهر إطالقهم دخول مدلول األلفاظ سواء اجململ حتت هذا اإلطالق ل

  فيكون أوىل فهذان الرمسان للظاهر باعتبار إطالقيه 
  ... مبا به يعين خالف الظاهر ... وبعد ذا فالرسم للمؤول ... وأشار إىل رسم املؤول بقوله 

ه يعين أي يراد خالف هو مشتق من آل يؤول إذا رجع فهو مؤول لرجوعه بالتأويل إىل املعىن املراد منه ورمسه ما ب
الظاهر أي ظاهره فالتعريف عوض عن الضمري وهبذا يعرف أنه على هذا قسيم للظاهر باإلطالق األول ولذا أتى 
برمسه زيادة يف اإليضاح وإال فإن كثريا من أهل األصول ال يعرفه إما اكتفاء بتعريف التأويل أو لوضوحه بطريق 

يفيده اللفظ إذا ما عمما ... إىل اجملاز أو بأن يقصر ما ... ف للفظ عن الظواهر والصر... املقابلة بينه وبني الظاهر 
  ... فذلك التأويل يف ذا العرف ... وفيهما قرينة للصرف ... 

قد عرفت أن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة فقوله والصرف مبتدأ وقوله فذلك التأويل خربه ودخول الفاء 
  فيه من باب قوله وقائله 

قوالن فأنكح فتاهتم وقوله إىل اجملاز إىل آخره بيان لقسمي التأويل وصرح بقوله أو بأن يقصر إخل بناء على ما سبق 
من أن الباقي من العام بعد ختصيصه حقيقة وعلى هذا فالعمومات املخصصات واملطلقات املقيدات من قسم املؤول 

  ل من رمسهم املؤول وكذا اجملازات كما تقتضيه عبارة الناظم وهو ظاهر كالم أئمة األصو
وملا كان التأويل خيتلف يف الوضوح واخلفاء والقرب والبعد باعتبار قرائنه واألدلة الصارفة لظاهره انقسم إىل أقسام 

فيه على ما يقتضي وما أتى ... يقضي الدليل فاختالف العلماء ... وهو قريب وبعيد حسبما ... أشار إليها قوله 
  ... ملراد حتما ثبتا تعسفا فا... 

أي أنه ينقسم التأويل إىل قريب وبعيد حسبما يقضي به الدليل فقد يكتفي يف بعض احلاالت بأدىن دليل يف صرفه 
ورده عن ظاهره فهذا هو القليل وقد حيتاج إىل كثرة خمالفة يف الظاهر وتطلب املرجحات فهذا هو البعيد فلذلك 



لة وردها عن ظاهرها إىل القواعد حبسب ما يظهر لكل واحد من القرائن وقد يأيت جتد العلماء خيتلفون يف تأويل األد
قسم ثالث يف احلقيقة وهو ما فيه تكلف وتعسف ويأيت شيء من ذلك وإذا عرفت هذا فقد عد العلماء أمثلة من 

لعقلي والشرعي قائم الثالثة األنواع قالوا فمن القريب تأويل آيات الصفات واألحاديث الواردة فيها فإن الدليل ا
على عدم إرادة ظاهرها فينفق اخللف والسلف على منع محلها على ظاهرها إذا خالف التنزيه ذكر هذا الربماوي يف 
شرح منظومته ومثله يف شرح الغاية إال أن يف كونه إمجاعا وأنه مذهب السلف تأمال فإن املنقول عن السلف هو ما 

  ن يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ذكره اهللا تعاىل يف قوله والراسخو

وال يلتفتون إىل ما عدا ذلك قال املقبلي رمحه اهللا تعاىل يف األرواح وهذا هو احلق وهو القدر )  ٧آل عمران ( 
الضروري وما عداه دعوى وتكلف مبا ال يعين حيتمل املنع عقال ويدخل حتت قوله تعاىل وما أنا من املتكلفني إن أتبع 

  ما يوحى إيل وحنوها يف منع التقول على اهللا تعاىل بال سلطان انتهى  إال
وقد عد من القريب أمثلة كما عد من البعيد أمثلة اقتصرنا على بعض من األمرين فمن البعيد تأويل احلنفية حلديث 

ة ووجه بعده أن الصغرية أميا امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل رواه أبو داود وغريه فقالوا املراد هبا الصغرية واألم
  ال يقال هلا امرأة 

وعدوا من البعيد تأويلهم وكثري من الزيدية قوله تعاىل فإطعام ستني مسكينا بإطعام طعام ستني مسكينا قالوا ألن 
القصد دفع احلاجة وحاجة ستني مسكينا يف يوم واحد كحاجة واحد يف ستني يوما فيصح إعطاء واحد يف ستني يوما 

  أن تقدير املضاف خالف الظاهر وهذه العلة املستنبطة ال تقوى قرينة على ذلك  ووجه بعده
وأما القسم الثالث فله أيضا أمثلة كثرية مردودة كتأويل الباطنية قوله تعاىل وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي بأيب 

اهر وإتياهنم ألخذ فتواهم وأخذ العلم بكر وعمر وعثمان وتأويلهم قوله تعاىل أتأتون الذكران من العاملني بعلماء الظ
عنهم ومنه تأويل اخلوارج لقوله تعاىل حريان له أصحاب يدعونه إىل اهلدى بعلي بن أيب طالب وأنفسهم وأهنم الذين 

يدعونه إىل اهلدى واألمثلة واسعة من أهل الضالالت واالبتداع وتأويل ابن عريب امللحد وأتباعه العذاب بالعذوبة 
  ضالالته وحنوها من 

وقد ذكر قسم رابع مسوه متوسطا وأمثلته ال ختفى واملقصود معرفةالقواعد ال تعداد األمثلة فمن عرفها عرف ما 
  حتتها من األمثلة 

  الباب الثامن يف النسخ

  ... والنسخ عد ثامن األبواب ... قال 
  نسخت الكتاب  النسخ لغة يطلق على اإلزالة حنو نسخت الشمس الظل وعلى النقل والتحويل حنو

ورمسه عند ... ويف االصطالح قيل إنه بيان النتهاء مدة احلكم وقيل رفع احلكم وعلى هذا وقع تعريف الناظم بقوله 
  ... مبا تراخى من دليل مسعي ... إزالة ملثل حكم شرعي ... أويل األلباب 

قال ملثل ومل يقل عينه ألن إزالة أي رسم النسخ عند ذوي العقول هو إزلة ملثل حكم شرعي بدليل متراخ مسعي و
  العني فيما نسخ بعد فعلهما حمال بل املنسوخ هو مثله 

وقوله شرعي إلخراج األحكام العقلية الثابتة قبل ورود األحكام الشرعية فإن ارتفاعها هبا ليس بنسخ اصطالحي 



نسخا اصطالحا وقيده بالتراخي  وقوله مبا تراخى من دليل مسعي إلخراج إزالة احلكم مبوت أو جنون فإنه ال يعد
  إلخراج حنو صل إىل أن تغيب الشمس فإن ارتفاع احلكم مستفاد 

من التقييد بالغاية وهو متصل بالدليل ليس فيه تراخ عنه وكذا غريه من املخصصات اليت ال تراخي فيها وإن كان 
  سخ للرفع واإلزالة ففيه تأمل قد قيل إنه ال إزالة يف التخصيص مثال فليس بداخل فإن املخصص للدفع والن

  وقوله بدليل ومل يقل حبكم ألنه قد يكون النسخ إىل غري بدل 
  وقوله من دليل مسعي شامل لإلمجاع والقياس ويأيت أنه ال ينسخ هبما وقد مشل التعريف أنواع السنة الثالثة 

... وجائز ذلك فيما اختاروا ... وله وملا كان قد خالف يف النسخ مجاعة من غالة اإلمامية أشار إىل رد كالمهم بق
  ... وإن يكن ما قدم اإلشعار 

  مها مسألتان 
األوىل جواز النسخ واستدل على جوازه بوقوعه مل تتبع األحكام الشرعية فمن ذلك وجوب صوم يوم عاشوراء 

الوصية للوارث  نسخ بإجياب رمضان ووجوب قتال الواحد العشرة من الكفار مث نسخ بإجيابه عليه لالثنني ووجوب
نسخ بآية املواريث وغري ذلك مما يطول تعداده وقد صنفت فيه كتب مستقلة فاملنكر للنسخ من املسلمني إما جاهل 

  أو خمالف يف العبارة وإمنا يعرف فيها اخلالف لليهود 
فع فيه أو حلكمة واستدل ملن نفاه من املسلمني بأنه إما أن يكون احلكم مقيدا إىل غاية فال ينسخ لعدم حتقق الر

ظهرت بعد أن مل تكن فهو جهل أوال حلكمه فهو سفه وبدا وأجيب عن األول بأنه عاد اخلالف لفظيا فإنا ال نعين 
بزوال احلكم إال بالنظر إىل علمنا وإال فهو مقيد يف علم الشارع إىل غاية أبرزها عند نسخه احلكم وعن الثاين أنه 

منوطة باحلكم واملصاحل إال أهنا ختتلف باختالف األحوال واألزمان واألشخاص  قد تقرر عند الكل أن األحكام كلها
  فاحلكم املنسوخ كان حلكمة انتهت يف علم الشارع إىل 

زمن نسخه مث خلفها حكمة أخرى تقتضي حكما آخرا فال سفه وال بدا واملسألة الثانية أنه جيوز النسخ وإن مل يتقدم 
ب آخرون إىل أنه ال جيوز إال إذا تقدم به إشعار حنو قوله تعاىل أو جيعل اهللا هلن به إشعار وهذا رأي اجلمهور وذه

وغري إبدال ... ونسخ ما قيد بالتأبيد ... سبيال وأجيب بأنه ال يتم دعوى اإلشعار يف كل حكم حكم اهللا بنفسه 
  ... لذي املفيد 

يد والنسخ حلكم ال إىل بدل ومها fيد بالتأعطف على قوله وجائز أي وجائز نسخ الشيئني وهو نسخ احلكم الذي ق
  مسألتان اختلف العلماء فيهما اختالفا كثريا 

فاألوىل مثلوها بنحو أن يقول صوموا رمضان أبدا فاجلمهور قائلون بأنه جيوز نسخه واستدلوا بأن التقييد بالتأبيد 
لنا يف صيغ العموم أن ظاهرها االستغراق ليس نصا صرحيا يف الدوام غايته أنه ظاهر فيه وهو النيا يف النسخ كما ق

  مع جواز إخراج بعض أفرادها فكذا هنا جيوز إخراج بعض األزمنة وإن كان التقييد باألبد ظاهرا يف الدوام 
قال املانع صحة األقل التقييد باألبد ينايف النسخ ألن التقييد به يدل على الدوام والنسخ يدل على القطع وانتهاء 

  شيء دائما منقطعا تناقض ال جيوز على احلكيم احلكم وكون ال
وأجيب بأنه بالنظر إىل ظاهر لفظ األبد مسلم وال يضر كمنافاة التخصيص لظاهر العموم وألن لفظ األبد يستعمل 

يف الزمن الطويل كما نص عليه أهل اللغة وحينئذ فليس األبد نصا صرحيا يدل على أنه لالستمرار يف نفس األمر 
  اب فال ينافيه النسخ ويف املطوالت تقاسيم يف املسألة وإطالة وهي قليلة اجلدوى فال نشتغل هبا وحقيقة اخلط



تنبيه بقولنا صوموا إشارة إىل أن اخلالف يف نسخ اإلنشاء وأما نسخ األخبار فقد اختلف يف جواز نسخه فقيل ال 
بإميان زيد وكفره أو مما ال يتغري حنو العامل  جيوز وتفصيل البحث أن اخلرب إما أن يكون مما يتغري مدلوله كاإلخبار

  حادث والباري موجود والنار حمرقة فالنسخ هنا يكون بأمرين 
  األول أن يأمر الشارع باإلخبار حبدوث العامل أو بإميان زيد مث ينهى عن اإلخبار بذلك فهو جائز بال خالف 

تحسني والتقبيح ألنه أمر بالكذب وجوزه نفاهتما وهل جيوز النسخ إىل اإلخبار بنقيض ما ذكر منعه من قال بال
  والتحقيق أنه ال يقع النسخ يف اخلرب إال بتأويله باالنشاء وحينئذ فال خالف 

املسألة الثانية ما أشار النظم إليه قوله إىل غري بدل وأنه قول من هلم اإلفادة وهم اجلمهور وقالوا جيوز إىل غري بدل 
ودليل اجلمهور أنه لو مل جيز مل يقع وقد وقع كفسخ وخالف وجوب الصدقة فإهنا بل قد وقع وخالف فيه طائفة 

نسخة ال إىل بدل استدل املانع بقوله تعاىل ما ننسخ من آية اآلية فإنه أخرب تعاىل أنه يأيت خبري منها أو مثلها فدل على 
ظ خري منها ال حيكم خري وليس اخلالف أنه ال ينسخ إال إىل بدل هو خري من املنسوخ أو مثله وأجيب بأن املراد بلف

  يف اللفظ وإمنا هو يف احلكم وال تدل عليه اآلية 
قلت وال خيفى أن اللفظ الذي يبدل به املنسوخ ال بد أن يكون دال على حكم أقله ندب تالوته وقراءته وأما آية 

غيب فيها ثابت بدليل عام فلو نسخ الصدقة اليت استدل هبا اجلمهور فإنه قد أجيب بأن احلث على الصدقة والتر
  أراد املناجي تقدمي الصدقة بني يدي جنواه لكان داخال لذلك الدليل العام غايته 

كذا أخف احلكم باألشق ... أنه وقع النسخ من وجوب التصدق إىل ندبه وهو حكم فالظاهر يف املسألة مع األقل 
  ... كالعكس فاتبع ما إليك ألقي ... 

حلكم األخف باألشق وعكسه األشق باألخف فنسخ األشق باألخف كوجوب مصابرة واحد أي وكذا جيوز نسخ ا
لعشرة إىل وجوب مصابرته لالثنني ونسخ عدة الوفاة باحلول إىل أربعة أشهر وعشر وكذا باملساوى كنسخ 
جوازه  االستقبال هذان ال خالف فيهما وإمنا اخلالف يف الطرف األول وهو نسخ األخف باألشق فاجلمهور على

ووقوعه وخالف فيه بعض الظاهرية وعزي إىل الشافعي ودليل اجلمهور أنه قد وقع وال مانع عنه يف احلكمة وذلك 
يف نسخ صوم عاشوراء برمضان واستدل املانع بقوله تعاىل يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر يريد اهللا أن 

  خيفف عنكم 
 ختفيف وأجيب بأنه قد وقع ذلك فيتعني محل اآلية على أن املراد باليسر قال والنسخ إىل األثقل ليس بيسري وال

والتخفيف يف الشريعة من أصلها فإهنا احلنيفية السمحة السهلة اخلالية عن األغالل واآلصار وإن وقع فيها نسخ 
  أخف بأثقل فإنه ال ينايف اليسر والتخفيف يف اجلملة 

  ... والعكس أو كليهما عن علم  ...ونسخ ما يتلى بدون احلكم ... قوله 
هذه مسألة نسخ التالوة دون احلكم والعكس نسخ احلكم دون التالوة أو الكل فهي ثالث صور كلها يف الكتاب 

  العزيز ويف كل سورة خالف واحلق مع اجلمهور كما يف النظم لوقوعه يف الثالثة األقسام 
 أن يقول الناس زاد عمر يف كتاب اهللا لكتبتها الشيخ أما األول فكحديث عمر الذي رواه الشافعي وغريه لوال

  والشيخة إذا زنيا فارمجومها 

  البتة فإنا قد قرأناها وروي عن غريه من الصحابة فهذا منسوخ التالوة دون احلكم 
  وأما الثاين فآية الصدقة عند النجوى وآية اعتداد احلول فإنه قد نسخ احلكم مع بقاء التالوة 



ما رواه مسلم عن عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات حمرمات مث نسخ خبمس معلومات فتويف رسول وأما الثالث ف
اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهي فيما يقرأ من القرآن وهذا صريح بأهنا قرآن كما أن قول عمر قرأناها صريح يف 

أنه من نسخ القرآن إذ القرآن هو  القرآنية وما قيل من أن شرط القرآن التواتر وهذه املثل هبا آحادية فال يتم
املتواتر فقد أجيب عنه بأن شرطية التواتر فيما أثبت الدفتني وأما املنسوخ فال نسلم ذلك بأن املقصود فيما ذكرناه 

ثبوت النسخ ملا كان قرآنا ال ثبوت قرآنيته بذلك وال خيفى ضعف اجلواب اآلخر وباجلملة فعلى قاعدة اجلمهور 
... لى نسخ القرآن تالوة سواء كان حكمه باق أم ال لعدم تقر قرآنية ما جهلوه دليال ومثاال يضعف االستدالل ع

فحوى اخلطاب فاتبع هنج ... بدونه وعكسه فيما عال ... موافقا واألصل يف العلوم ... وينسخ األصل مع املفهوم 
  ... اهلدى 

أعين الفحوى واملساوي وال خالف عند العلماء أنه  هذا بيان ملا وقع يف اخلالف من نسخ املفهوم للموافقة بقسميه
  جيوز نسخ األصل واملفهوم معا 

وهو ما أفاده قوله وينسخ األصل من املفهوم موافقا إمنا اختلفوا هل جيوز نسخ األصل مع بقاء املفهوم كنسخ 
  التأفيف بدون الضرب وعكسه أو يفصل يف ذلك فيه أقوال 

  املنع مطلقا وهو قول األكثر 
  جلواز مطلقا ا

  ونسخ األصل بدون املفهوم ال العكس وهذا هو الثالث 
الرابع أنه جيوز نسخ األصل بدون الفحوى يف األوىل وأال يكون أوىل ففيهما أي جواز النسخ يف كل واحد من 

  األصل ولفحوى ما بقاء اآلخر وهذا مذهب اإلمام حيىي واحلفيد والشيخ أمحد الرصاص 
فحوى مع بقاء األصل ال األصل مع بقاء الفحوى إال بدليل آخر وهذا اختيار الفقيه عبداهللا بن اخلامس اجلواز يف ال

زيد املدحجي قالوا والدليل على ذلك أن ارتفاع التحرمي يف الضرب يلزم منه ارتفاع التحرمي يف التأفيف بطريق 
ىل وهو قطعي الداللة ولغري هذا القول أدلة األوىل فال جيوز رفع التحرمي يف الضرب دون التأفيف ملخالفة ما هو األو

  ال ختلو عن املناقشة وهذا يف مفهوم املوافقة 
وأما مفهوم املخالفة فاملختار جواز النسخ كل منهما ألن تبعيته لألصل من حيث داللة اللفظ عليه معه ال من حيث 

  ذاته فإذا زال األصل ملوجب 

وم املوافقة وهو خالف ما قرر آنفا وال فرق بينهما إال بأن ذلك احلكم مل نسلم زوال املفهوم وإال لزم ذلك يف مفه
  أقوى يف الداللة من حيث التالزم ولكن جمرد القوي ال يسقط األضعف وهو داللة مفهوم املخالفة عند معتربيه 

عدم اإلنزال مثال نسخ املفهوم مع بقاء أصله حديث إمنا املاء من املاء فإنه نسخ مفهومه وهو أنه ال غسل عند 
حديث إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغسل ومثال نسخهما معا أن يقال يف الغنم السائمة زكاة مث بعد مضي إمكان 
الفعل يقال ال زكاة يف السائمة وال املعلوفة ومثال نسخ األصل دون املفهوم أن يقال يف الغنم السائمة زكاة مث يرد 

قال بأنه يكون نسخا للمفهوم يقول قد بطل األصل الذي تفرع على داللته النسخ بأنه ال زكاة يف السائمة فمن 
املفهوم فيبطل املفهوم ومن منع من ذلك يقول بل دليل املفهوم باق مل يزل من حيث الداللة اللفظية ولكن مفهوم 

املذكور يرجح النسخ إذا عارض مفهوم املنسوخ كان من تعارض الدليلني إذا وجد مرجح عمل باألرجح ففي املثال 



مفهوم األصل املنسوخ للرباءة األصلية ألنه يدل على أنه ال زكاة يف املعلوفة ومفهوم النسخ يدل على أن فيها زكاة 
  ومن يرجح الناقل عن األصل قال بالعكس هذا يف نسخ املفهوم فأما النسخ به فقيل ال ينسخ به لضعف داللة 

نسخ ملا ... وال جيوز قبل إمكان العمل ... ي اختاره يف مجع اجلوامع املفهوم فال يقوى على نسخ األصل وهذا الذ
  ... كان خالفا لألقل 

هذه مسألة النسخ قبل اإلمكان من مشاهري مسائل اخلالف بني ذوي االتقان وذلك كأن يأيت من الشارح أمر بفعل 
ه فرأى اجلمهور من العلماء كالزيدية شيء مث ينسخه قبل دخول وقته أو بعده ومل ميض منه ما يتسع للعمل مبا أمر ب

واملعتزلة واحلنابلة وأكثر احلنفية أنه ال جيوز واستدلوا بأنه لو جاز النسخ قبل متكن املكلف من العمل للزم أن يكون 
مأمورا بالفعل يف الوقت الذي عينه الشارع منهيا عن فعله فيه وأنه مجع بني النقيضني وهكذا إذا رفع قبل الوقت 

أو كان املأمور به مطلقا مث نسخ قبل التمكن من فعله بأن ال ميضي عليه ما يتسع للعمل من الوقت املطلق فإنه  املعني
يلزم توارد األمر والنهي على شيء واحد وقال آخرون وهو األقل جيوز النسخ قبل إمكان العمل ودليل جوازه 

عل ما تؤمر وبإقدامه على ذلك مث نسخ بقوله وقوعه فمن ذلك قصة اخلليل أمر بذبح ولده كما دل له قوله اف
وفديناه بذبح عظيم قبل التمكن واحتمال أن الوقت موسع حىت يكون النسخ بعد التمكن ينايف حاالت الرسل من 

  املبادرة إىل امتثال ما أمروا به 
  تمكن قطعا ومن ذلك نسخ فرض الصالة من مخسني إىل مخسة كما دل له حديث االسراء وذلك من النسخ قبل ال

وأجيب عن قصة اخلليل بأهنا ليست من حمل النزاع ألن فيما حكاه اهللا تعاىل أنه شاور ولده يف ذلك وذلك يقتضي 
  أنه قد مضى وقت يتمكن فيه من الفعل وهو عمل يسري إمرار احملدد على النحر 

كلفني وال قائل بذلك فيتيعن وأجيب عن حديث فرضية الصالة بأنه ظاهر يف جواز النسخ قبل بلوغ احلكم إىل امل
  تأويله على كل حال 

وللعلماء تأويالت ال ختلو عن القدح وأحسن ما قيل إنه ال يعد هذا من النسخ إذ ذلك وقع بشفاعته صلى اهللا عليه 
  و سلم وسؤاله من ربه التخفيف عن أمته 

ه اإلشكال وإال كان من املتشابه جيب وباجلملة فقد تقرر أنه ال نسخ قبل البالغ فال بد من محله على ما خيلص ب
بدوهنا والنقص ... إن كان ال جيزىء يف العباده ... وينسخ املزيد بالزيادة ... اإلميان به ونسكت عن اخلوض عنه 

  ... نسخ ملا ينقض ال للباقي ... باتفاق 
لشرعي وذلك إن كانت الزيادة مها مسألتان األوىل أن يرد دليل يقتضي الزيادة على ما كان قد استقر به التكليف ا

مغرية للحكم املزيد عليه ومانعة ألجزائه بدوهنا كما قال إن كان ال جيزىء فضمري جيزىء عائد للمزيد عليه وذلك 
بأن تكون غري مستقلة بل جزءا مما زيدت عليه كزيادة ركعة يف صالة الفجر وزيادة التغريب على اجللد وزيادة 

د تقرر أو زيادة شرط كوصف اإلميان يف الرقبة فهذه الزيادة قد غريت حكم األصل العدد يف اجللد الذي كان ق
الذي زيدت عليه من األجزاء فيكون نسخا وهذا رأي مجاعة ومنهم من فرق بني األمثلة فقال إن كان تغيريها حبيث 

صح بعد الزيادة وجيب يصري األول كالعدم فنسخ وذلك كزيادة ركعة يف الفجر فإن الركعتني املزيد عليهما ال ت
إعادهتا إذا اقتصر عليها وإن مل تغري ذلك التغيري فال يكون نسخا مثل زيادة العدد يف اجللد والتغريب فإن الثمانني 

مثال من حق الزاين لو اقتصر عليها ال تصري كالعدم بل يعتد هبا وإمنا حيتاج إىل تكميل العشرين وكذا يف التغريب ال 
  لد إن اقتصر عليه وغايته أنه اصطالح حيتاج إىل إعادة اجل



وأنه مبين على أن اإلجزاء حكم شرعي فإن املراد بالزيادة هي ما رفع اإلجزاء ويف اإلجزاء خالف بني أئمة األصول 
  منهم من جيعله حكما شرعيا ومنهم من جيعله حكما عدليا فمن جعله شرعيا كانت الزيادة نسخا وإال فال 

إما أن يكون جزءا من املنقوص كركعة أو ركوع أو شرطا كالطهارة فال خوف وهذا  الثانية يف النقص وهو
  هوالذي أفاده النظم حيث قال والنقص باتفاق نسخ ملا ينقص 

  وقوله ال للباقي هذه فيها أقوال 
كان األول للجمهور وهو الذي يف النظم أنه ليس بنسخ سواء كان جزءا وشرطا متصال أو منفصال ودليلهم أنه لو 

الباقي منسوخا الفتقر وجوبه إىل دليل ألن الفرض أنه قد صار منسوخا عند املخالف وال يفتقر إىل دليل باإلمجاع 
  ويف املسألة أقوال واستدالل غري ناهض من أحب معرفتها تطلبها من الفواصل 

على النص املعلوم من جعلها واعلم أن فائدة اخلالف يف كون الزيادة أو النقص نسخا قبول اخلرب اآلحادي إذا ورد 
نسخا مل يقبله ومن جعلها من باب التخصيص أو التقييد قبله ولذا مل تعمل احلنفية بأحاديث وردت بزيادة على 

النص املعلوم أو نقص هلذه القاعدة من ذلك قوله تعاىل واستشهدوا شهيدين من رجالكم اآلية مث ورد أنه صلى اهللا 
يمني كما ثبت عند مسلم وأيب داود وغريمها ومثل زيادة التغريب على اجللد كما يف عليه و سلم قضى بالشاهد وال

مينع يف القياس ... وقال يف األصل بال نزاع ... الصحيحني البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام وغري ذلك 
  واإلمجاع 

  مها مسألتان 
اإلمجاع نقله القرشي يف العقد وتبعه املهدي يف  األوىل أنه ال ينسخ القياس واإلمجاع وإن عدم نسخهما إمجاع وهذا

أصل النظم وملا كان دعوى عدم نسخهما فيه خالف أشار إليه الناظم بنسبته دعوى اإلمجاع إىل األصل بقوله وقال 
يف األصل فاألوىل كون اإلمجاع ال ينسخ فإنه خالف فيه أبو احلسني الطربي وأبو عبداهللا البصري واحتج اجلمهور 

ال يتصور نسخ باالمجاع ألن الناسخ له إما أن يكون قطعيا فيلزم انعقاد االجتماع املنسوج على اخلطأ وهو ال بأنه 
جيوز فال يصح وجود دليل قطعي خمالف لإلمجاع سواء كان من الكتاب أو من السنة وإما أن يكون ظنيا فالظين ال 

ال عن دليل فهو خطأ وال يصح وقوعه للعصمة أو عن يعارض اإلمجاع القطعي وإما أن يكون إمجاعا فإما أن يكون 
  دليل لزم خطأ أحد اإلمجاعني وحينئذ فال يصح نسخ أحد اإلمجاعني بشيء على كل تقدير 

قالوا وأيضا فاإلمجاع ال ينعقد إال بعد وفاته صلى اهللا عليه و سلم كما عرف من رمسه وال يتصور بعده صلى اهللا 
  تاب وال سنة ومل يأت اجمليز مبا يتم به مدعاه عليه و سلم وجود الناسخ من ك

الثانية مما تضمنه النظم أنه ال ينسخ القياس وهذا قول اجلمهور ودليلهم هو أن من شرط القياس ال يظهر له معارض 
  فإذا ظهر ما يعارضه من 

اح القياسني معا وعلى نص أو إمجاع أو قياس أقوى منه بطل العمل به فال نسخ وكذا إذا كان مساويا فإنه يلزم إطر
كل تقدير ال يتحقق النسخ للقياس وأجيب بأنكم إن أردمت ببطالن القياس عند ظهور املعارض مبعىن أن احلكم 

االول الثابت عنه خطأ ال يثاب عليه اجملتهد بل هو كاحلكم ال عن دليل فهذا ممنوع فإنه ليس على اجملتهد إال ما 
نه أنه مل يبق دليال شرعيا جيب العمل به عند ظهور املعارض فهذا الذي نعين أداه إليه اجتهاده وإن أردمت ببطال

  بنسخه 
قالوا وأيضا لو صح ما ذكرمت لزم أن ال يثبت نسخ اآلحاد باآلحاد إذ من شرط العمل هبا أال يظهر معارض هلا فنقل 



  ما ذكرمت إىل هنا وأنتم ال تقولون به فلم ينهض دليل اجلمهور على املنع 
كما ... الكالم يف كون اإلمجاع والقياس ال ينسخان وألئمة األصول نزاع يف نسخ احلكم هبما إليه أشار قوله  هذا

  ... قال بذا من يرتضيه علما ... مها ال ينسخان حكما 
أي كما ال ينسخان يف أنفسهما بشيء من األدلة كما عرفته آنفا كذا ال ينسخان حكما شرعيا وهذا هو رأي 

  ما أشار إليه قوله قال هبذا من نرتضيه علما وهو منصوب على التمييز فهنا مقامان اجلمهور ك
األول أنه ال ينسخ باإلمجاع ودليله يؤخذ مما سلف يف كونه ال ينسخ قالوا وإذا وجد إمجاع قد نسخ حكما فالناسخ 

حجة وبعد وفاته صلى اهللا عليه  سنده والتحقيق ما عرفته من أنه ال إمجاع يف عصره صلى اهللا عليه و سلم فال يكون
  و سلم ال تنسخ األحكام الثابتة 

املقام الثاين النسخ بالقياس فيه أقوال اجلمهور على أنه ال ينسخ به وتقدم دليلهم وتقدم أيضا أنه يصح نسخه لقياس 
  مثله ال لغريه من األحكام 

القياس للقياس ال بغريه ونقل عن الشافعي وعن الثابتة بغري القياس قال الربماوي إن أرجح املذاهب هذا وهو نسخ 
  مجاعة من أئمة الشافعية وقد مثل يف املطوالت مبسائل فرضيات تشغل األوراق ومل يأت هبا تكليف باالتفاق 

  ... مينع والعلم به للناظر ... والنسخ باآلحاد للتواتر ... وقوله 
تواتر قرآنا أو سنة فإنه ال جيوز نسخه باآلحاد وهذا هو هذه مسألة عدم جواز نسخ املتواتر باآلحاد سواء كان امل

قول اجلمهور وهو مفاد النظم تصرحيا استدلوا على ذلك بأن الظين وهو اآلحادي ال يقاوم القطعي فال جيوز رفعه 
ا وإبطاله به وخالف آخرون وأجابوا عما ذكر بأنه قد صح ختصيص املتواتر باآلحاد والكل بيان غاية الفرق بينهم

  أنه بيان يف األعيان والنسخ بيان يف األزمان وهذا الفرق ال يقتضي العمل به يف أحدمها دون اآلخر 
وأجيب من طرف األولني بأن التخصيص مجع بني الدليلني والنسخ رفع وإبطال وليس مجعا بني الدليلني فاكتفى 

وأجيب بأن دليل املنسوخ وإن كان قطعي الداللة باألول باآلحاد دون اآلخر فال بد فيه من املساواة يف قوة الداللة 
فإنه ليس قطعيا يف الدوام ظين الدكالة فيه جتوز الدوام بالظين ولو كان دوامه قطعيا ملا جاز نسخه بالقطعي إذا 

عرفت هذا فورود الناسخ بيان النتهاء مدة احلكم الشرعي وإن مسي رفعا فليس هناك رفع حقيقي كما سبقت إليه 
ينئذ فال يتم الفرق الذي ذكرمت واحلاصل أن العام مراد به البعض من أفراده دون الكل منها وورد اخلاص إشارة وح

قرينة تلك اإلرادة وكذا املنسوخ من باب املطلق الذي أريد به املقيد والنسخ قرينة التقييد ألن قوله افعل يصلح 
وقات وأيضا فالعمل بالناسخ مجع بني الدليلني للعمل للمرة وألكثر من ذلك إىل أخر األبد والناسخ قيده ببعض األ

بأحدمها يف الزمن األول وبالثاين يف الزمن اآلخر وهبذا يعرف قوة قول غري األكثرين وهو جواز نسخ املتواتر 
  باآلحاد كجواز ختصيص العام هبا 

ملنسوخ فالعلم مبتدأ والضمري يف به وأما قوله والعلم به للناظر فإنه إشارة إىل األطراف اليت هبا يعرف الناسخ من ا
  ... أو من ذوي اإلمجاع خري أمة ... إما بنص من نيب الرمحة ... للناسخ واخلرب حمذوف أي ثابت مبا فصله قوله 

وهذه هي مسألة مباذا يعرف الناسخ من املنسوخ فهو يعرف بوجوه إما بنص عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كأن 
أو يف معناه كقوله تعاىل اآلن خفف اهللا عنكم اآلية ومثل قوله صلى اهللا عليه و سلم كنت  يقول هذا احلكم منسوخ

هنيتكم عن زيارة القبور احلديث كنت هنيتكم عن ادخار حلوم األضاحي احلديث وإما بنص عن أهل اإلمجاع أو ما 
وقد مثل يف املطوالت بأمثلة فرضية  يف معناه سواء كان إمجاع األمة أو إمجاع العترة وإمنا القصر على األمة مثال



هذا األخري أو أتت ... كقول راو صادق الرويه ... أو كان عن أمارة قوية ... فهذا شيئان مما يعرف به الناسخ 
  ... يف غري قطعي على ما أصلوا ... مثل غزاة فبهذا يعمل ... قوية تقضي مبا يرونه ... قرينة 

ارة قوية وقد مثلها بقول الراوي هذا آخر اآلمرين كما يف حديث جابر كان هذا ثالث األمارات وهو معرفته بأم
آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترك الوضوء مما مست النار أبو داود والترمذي والنسائي وابن 

  حبان ومنه حديث علي رضي اهللا عنه عند مسلم وأيب داود 

  أمر بالقيام للجنازة مث جلس بعد ذلك وأمر باجللوس كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ورابعها قوله أو أتت قرينة قوية ومثله بقوله مثل غزاة وذلك كأن يقول الراوي هذه اآلية نزلت يف غزوة حنني مثال 

  وهذا احلكم نزل يف غزوة خيرب وهذا يف فتح مكة وحنو ذلك فيعلم املتأخر 
يب مبا يشعر بالتأخر هل ينسخ به املعلوم واملظنون أو املظنون ال غري أشار الناظم وملا اختلف العلماء يف أخبار الصحا

إليه بقوله يف غري قطعي على ما أصلوا أي أنه ال يعمل به إال يف الظين دون القطعي هذا فيما إذا كان الدليالن 
أئمة األصول قالوا ألن خربه  قطعيني وإن ما أخرب الصحايب بأن أحدمها كان يف غزاة كذا وهذا هو قول مجاعة من

أفاد ظن التأخر والنسخ مترتب على شرطية ذلك فإذا عملنا بقوله لزم رفع املقطوع باملظنون وهو ال جيوز وقيل بل 
جيوز رفع القطعي يقول الراوي هذا يف غزاة كذا قالوا ألن الفرض أنه قد تعارض قطعيان الناسخ واملنسوخ فال بد 

  آلخر ملا تقرر من أنه ال جيوز تعارض القواطع فقد علم هبذا التقرير أن يكون أحدمها ناسخ ل
وتكون لديه ملكة الستخراج األحكام عن أدلتها كما يأيت يف وقوله ظنا إلخراج أخذ احلكم القطعي من األدلة 

  القطعية فليس ذلك باجتهاد يف االصطالح 
  وقوله حلكم الشرع عن دليله إلخراج احلكم العقلي 

  راد بالفقيه يف الرسم وأن املراد به اجملتهد إذا قد طرأ عليه وبني امل

هلا من االدلة ... أحكام شرع ربه مستنتجا ... وهو الذي ميكن أن يستخرجا ... عرف أخرجه عن معناه بقوله 
  ... وعنده معرفة مكملة ... املفصلة 

دلة التفصيلية وقد عرفت من رسم أصول الفقه أي أن الفقيه املراد به من ميكنه استنباط األحكام الشرعية من األ
  التفرقة بني األدلة اجململة واملفصلة 

وقوله الذي ميكن يراد به من عنده ملكة وقدرة يستخرج هبا احلكم من الدليل وإن مل حيصل منه ذلك فليس 
يه باألحكام الشرعية االجتهاد هو استخراج األحكام الشرعية بالفعل فال يرد اإلشكال املعروف أنه ال حييط الفق

  ولذا ثبت ال أدري عن أئمة جمتهدين ألن املراد يف احلال ولو حبثت الستخرجت احلكم املسؤول عنه وتقدم هذا 
وقوله أحكام شرع ربه إلخراج األحكام العقلية واحلسية وملا قدم قوله ظنا حلكم الشرع استغىن عن تقييد األحكام 

  بالفرعية ألهنا الظنية 
ه معرفة إىل آخره بيان ملا هو شرط حلصول إمكان االستخراج وأنه ال يتمكن منه إال من له معرفة مبا وقوله عند

  ... والذكر مث سنة الرسول ... جامعة للنحو واألصول ... ذكر من قوله 
  فالفقيه املوصوف هو من مجع معرفة النحو واألصول والقرآن والسنة 

وتصريف ألن خطاب الشارع عريب يترتب معرفة معانيه على معرفة تراكيبه األول معرفة النحو بأقسامه من إعراب 



وال ريب أن كثريا منها ال تتم معرفة معناه إال مبعرفة إعرابه ويكفي من ذلك معرفة مقدمة ابن احلاجب وأحد 
  شروحها للذكي ومقدمته يف التصريف أو أخصر منها ففيها ما يستغىن عنه 

  روري يف االستخراج نعم هو مما يزيد الناظر قوة يف استخراج املعاين وأما علم البيان فهو غري ض
وأما املنطق فال حاجة إليه بل هو مما تذهب بقراءته األوقات وال يرى من يعرفه ينتفع به إال كالفاكهة يتفكه هبا وإال 

اجب ومن تبعه فاعموا فال دخل له يف االجتهاد ولكن تعمق األصوليون جبعله يف أول مؤلفاهتم البسيطة كابن احل
بصائر الناظرين وظنوا أنه ال يتم هلم معرفة أصول الفقه إال بتلك األساطري الباطلة واألقوال اليت هي عن حلية 

الكتاب والسنة عاطلة بل هي هلما خمالفة ومشايلة وفيها عقارب للساعة لقواعد اإلسالم وقاتلة ألشرف األحكام 
يل فإنه أول من أودعه كتابه يف أصول الفقه وقال ال يوثق بعلم من مل يتمنطق وأول من سن هلم هذه السنة الغزا

وليس كما قال لكنه توسع فيه فظن أنه يفتح به عن مغلق العلوم األقفال وقد رد كالمه العلماء من احملققني 
  والفحول من أساطني أئمة الدين 

 استخراج الظن باألحكام الشرعية أو العلم هبا وال ريب والثاين أصول الفقه وهو العلم بالقواعد اليت يتوصل هبا إىل
  أن التبحر فيه ومعرفة قواعده وخوافيه هبا يتمكن من االجتهاد وهي عمدته عند النقاد 

والثالث معرفة كتاب اهللا تعاىل قالوا واملراد معرفة آيات األحكام وحصروا ذلك يف مخسمائة آية قلت وال دليل 
وآياته دالة على األحكام فاألوىل أن يقال املراد من معرفة الكتاب إمكان استحضار ما على حصرها وكل القرآن 

  يدل على ما يراد من جزيئات االستخراج فريجع إليه عند ذلك وليس مبحصور يف معني من األعداد 
ي أنه قال علمان الرابع معرفة السنة النبوية وهي حبر ال تنزفه الدالء وال حتيط به العلماء ولذا روي عن الشافع

تتعذر اإلحاطة هبما علم السنة وعلم اللغة وأقرب ما يقال تكفي األمهات الست املعروفة وقد مجع متوهنا ابن األثري 
يف جامع األصول فإنه ال يكاد حكم من األحكام ختلو عن دليله وقد اعتىن العلماء هبا أي هبذه الكتب الستة 

  وتكلموا على رواهتا وعلى 

لغتها فهي مرجع للمجتهد وأما من قال إنه يكفي سنن أيب داود وحنوه فقصور وتقصري وتساهل كثري وقال معانيها و
بعض األئمة يكفي اجملتهد من علم السنة تلخيص احلبري البن حجر قلت من يريد االجتهاد فيما ينوبه ويتعلق 

يكفيه مث هذ مبين على أن قبول تصحيح  بتكاليفه فنعم يكفيه ذلك ومن يريد الفتوى والتصدي للتدريس وغريه فال
األئمة وتضعيفهم للرواة اجتهاد ألنه من باب قول أخبار اآلحاد وقد ألفنا رسالة يف هذا وهي املسماة إرشاد النقاد 

هذا وخنتار ولسنا ... وما عليه العلماء أمجعوا ... إىل تيسري االجتهاد فيها حتقيق بالغ وبيان لسهولة االجتهاد قوله 
  ... طع نق

عطف على قوله للنحو إىل آخره أي وجامعة ملعرفة مسائل اإلمجاع حىت ال ختفاه مواقعه حىت حيصل له الظن أن 
الذي قاله غري خمالف ملا أمجع عليه العلماء وصرح به يف الفصول وهذا هو أهون الشروط إذ قد قدمنا لك أنه ال 

  عة من األئمة كابن حزم وابن هبرية والرميي يتحقق اإلمجاع إال يف الضروريات وقد ألف فيها مجا
واعلم أنه قد دخل شرط معرفة الرواة جرحا وتعديال يف معرفة السنة وقال يف احلاوي رابعها العلم بأحوال الرواة 
ونقلة األحاديث ومن يكون منهم مقبوال ومن يكن غري مقوبال فال بد من العلم بذلك ليكون متمكنا من ترجيح 

ا على بعض ويعرف طرق اإلسناد وهذا أمر مهم ألن الوسائط قد كثرت وخاصة يف هذه األزمنة فال األخبار بعضه
بد من معرفة صحيحها وفاسدها وقويها وضعيفها ومقدار ما يعرف من ذلك أن يعرف كون الراوي عدال ضابطا 



ل نعم ال ميتنع يف زمننا لكثرة وال يلزم أن يكون حميطا بسريهم وأحواهلم وأخبارهم وأنساهبم بل يكفي ما ذكرنا قا
الوسائط وتطاول األزمنة أن يكون العلم بأحوال الرواة متعذرا وإذا كان األمر كما قلنا دار التعويل يف ذلك على 

  نقله احلديث واالكتفاء بتعديلهم كالبخاري ومسلم 

  يل عليه انتهى والترمذي وغريهم من شيوخ احلديث فإن الظن يغلب بصدق ما نقلوه فلهذا جاز التعو
وقد قدمنا لك أنا قد أوضحنا ذلك يف رسالتنا إرشاد النقاد قبل معرفة كالم احلاوي بأعوام وأما املهدي فقال يف 
مقدمة احلرب بأنه ال يشترط يف معرفة الرواة جرحا وتعديال ومثله يف الفصول قال ألن قبول املراسيل قد استلزم 

بل بطالنه مث اعلم أنه ليس كل من حوى ما ذكر من شرائط االجتهاد  سقوط ذلك قلت ال خيفى ضعف هذا القول
يتأتى منه استنباط األحكام بل ذلك موهبة من اهللا تعاىل يهبها ملن يشاء من عباده وإال فكم من عامل بالنحو يدرس يف 

م قوله وخنتار ولسنا نقطع فنونه اليقيم لسانه وال ميكنه تطبيق مسألة على القواعد وبينا ذلك يف الرسالة املذكورة نع
واحلق ال ... ال بالوقوع فاخلالف فيه ... باالجتهاد حكم خري الرسل ... بأنه جيوز عند العقل ... هو متعلق بقوله 
  ... خيفى على النبيه 

  اإلشارة إىل مسألة اجتهاده صلى اهللا عليه و سلم هل جيوز عقال أم ال وهل وقع حكمه به أم ال فهما مسألتان 
جوازه عقال ال على جهة القطع كما قال ولسنا نقطع فقال اجلمهور إنه جيوز عقال أن يؤذن له صلى اهللا عليه و  أم

  سلم أن يأخذ احلكم من األمارات الشرعية ويكون خمربا عن اهللا تعاىل بالنظر إىل اعتقاده وال مانع عنه 
رب واآلراء إمنا اخلالف يف وقوع االجتهاد منه يف واملسألة الثانية أنه ال خالف يف وقوع االجتهادات منه يف احل

  األحكام الشرعية 
فقال اجلمهور إنه واقع منه ذلك واستدلوا على الوقوع بقوله تعاىل عفا اهللا عنك مل أذنت هلم وبقوله صلى اهللا عليه 

  و سلم 

  لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدي وغري ذلك مما دل أنه ليس عن وحي 
أجيب بأن اآلية األوىل من غري حمل النزاع فإنه فيما يتعلق باحلروب واآلراء وكأمره بترك تأبري النخل وأما احلديث و

فقال تطييبا لقلوب أصحابه ملا تكلموا عن الفسخ حني أمرهم به وكان خمريا بني سوق اهلدي وحجه قارنا وعدم 
نسكهم نسكه أخربهم بأنه لو عرف أهنم يكرهون خالف سوقه ويفسخ فساقه فلزمه القران فما كرهوا أن خيالف 

  ما هو عليه ملا ساق اهلدي وأنه كان خمريا بني سوقه وعدمه 
وذهب قوم إىل أنه ال يقع منه اجتهاد ومستدلني بقوله تعاىل وما ينطق عن اهلوى إن هوى إال وحي يوحي وبقوله إن 

امه عن الوحي ويف السنة أدلة كثرية دالة على هذا وقد أتبع إال ما يوحى إيل وغري ذلك فدل على أن مجيع أحك
كان يسأل صلى اهللا عليه و سلم فال جييب حىت يأتيه الوحي كما يف قصة األعرايب الذي سأله ما يصنع يف عمرته 

وغري ذلك مما هو كثري جدا وينشرح له الصدر ويعلم به قوة خالف ما ذهب إليه اجلمهور ولذا قلنا واحلق ال خيفى 
لى النبيه على أن مثرة اخلالف قليلة جدا ألنه صلى اهللا عليه و سلم واجب علينا اتباعه واالنقياد ملا حكم به قالوا ع

سواء كان عن اجتهاد أو وحي فال يتم اإلميان إال بذلك كما هو نص قوله تعاىل فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك 
  ل اهللا وغري ذلك فيما شجر بينهم وقال تعاىل فاحكم بينهم مبا أنز

واالجتهاد واقع ... وملا تعرض ملسألة اجتهاده صلى اهللا عليه و سلم تعرضنا ملسألة اجتهاد أصحابه يف عصره بقولنا 
  ... وغريها من فائز بصحبته ... يف حضرته 



ليه و سلم بغري البيت قد أفاد أنه قد وقع االجتهاد من أصحابه يف األحكام الشرعية من احلاضر يف بلدته صلى اهللا ع
  إذنه ومن الغائب ومن الوايل 

وغريه وهذا هو قول اجلمهور من العلماء مستدلني بأنه لو مل جيز كما قيل مل يقع لكنه وقع فكان جائزا وهذا دليل 
  على اجلواز والوقوع 

بل ونزل يف كثري أما يف حضرته بغري إذنه فاتفاقيات قضايا عمر وهي مشهورة معروفة وأقرها صلى اهللا عليه و سلم 
منها آيات حمققة مقررة ملا قاله وهي قصص معروفة ومنه حديث أيب قتاده يف يوم حنني واجتهاد أيب بكر وهي قصته 

معروفة ومن ذلك حتكيمه صلى اهللا عليه و سلم لسعد بن معاذ يف بين قريظة وكان يف حضرته صلى اهللا عليه و 
  سلم وإذنه 

قصة عمرو بن العاص يف غزوة ذات السالسل وصالته بأصحابه جنبا وأقره صلى وأما اجتهادهم يف غري حضرته ف
اهللا عليه و سلم والقضايا يف ذلك واسعة ومن ذلك قصة أمري املؤمنني علي عليه السالم يف اجتهاده يف أهل الزبية 

  غائب وإقراره صلى اهللا عليه و سلم له ومن ذلك قوله وقد بعثه يف قصة احلاضر يرى ما ال يرى ال
قالوا ويف ... وباجلملة من عرف السنة والسرية ال يتردد يف ضرورة وقوع ذلك وإن من خالف فال دليل له ناهض 

  ... احلق مع فرد من الربيه ... املسائل القطعيه 
أي قال علماء األصول املسائل تنقسم إىل قطعية وهي قسمان قطعية عقلية كحدوث العامل ووجود الصانع وإثبات 

  صفاته  مطلق

العلية كاحلياة والعلم والقدرة فهذه ال يتوقف إثباهتا على السمع واحلق فيها مع واحد واملخالف فيها كافر إن 
  اقتضى خالفه إنكار الصانع وتكذيب الرسل 

وقطعية مسعية وهي إما معلومة من ضرورة الدين كأركان اإلسالم اخلمسة وهذه املخالف فيها كافر ألنه يلزم من 
كذيب الرسول صلى اهللا عليه و سلم ملا علم من ضرورة الدين وقد نقل عن اجلاحظ أنه ال إمث يف القطعيات ذلك ت

على اجملتهد وحكوا ذلك على جهة التعميم يعين ولو كان كافرا ونقلوا عن العنربي أنه قال ذلك وزاد أنه مصيب 
  ولو كان كافرا 

ا القطعيات فأكثرهم يؤمث املخطىء فيها ويقول إن السمع قد دل وقال أبو العباس ابن تيمية يف منهاج السنة وأم
على ذلك ومنهم من ال يؤمثه والقول احملكي عن عبداهللا بن احلسن العنربي هذا معناه أنه كان ال يؤمث املخطىء من 

عليه هذا اجملتهدين من هذه األمة ال يف األصول وال يف الفروع وأنكر مجهور الطائفتني من أهل الكالم والرأي 
القول وأما غري هؤالء فيقول هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأيب حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي 

وغريهم ال يؤمثون جمتهدا خمطئا ال يف املسائل األصولية ال الفرعية كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغريه وقالوا هذا 
وأئمة الدين أهنم ال يكفرون وال يفسقون وال يؤمثون أحدا من القول املعروف عن الصحابة والتابعني هلم بإحسان 

  اجملتهدين ال يف مسائل علمية وال عملية 
قالوا والفروق بني مسائل األصول والفروع كما مل يدل عليها كتاب وال سنة وال إمجاع فهي كلها باطلة عقال ومل 

  يفرقوا بفرق صحيح بني 



عة فمنها أن املسائل األصولية هي اليت يطلب فيها االعتقاد والعلم فقط النوعني بل ذكروا فروقا ثالثة أو أرب
ومسائل الفروع وهي العملية اليت يطلب فيها العمل وهذا باطل فإن املسائل الفروعية فيها ما يكفر جاحده مثل 

ا كالتنازع يف وجوب الصلوات اخلمس والزكاة والصوم لرمضان وكثري من املسائل العلمية ال يأمث املتنازعون فيه
  مسألة اجلوهر الفرد ومتاثل األجسام وبقاء األعراض وحنو ذلك فليس فيها تكفري وال تفسيق وال تأثيم 

قالوا واملسائل العملية فيها علم وعمل فإذا كان اخلطأ فيها مغفورا فاليت فيها علم بال عمل أوىل أن يكون اخلطأ فيها 
ما عليها دليل قطعي والفروعية ما ليس كذلك وهذا ظاهر البطالن فإن مغفورا ومن الفروق بينهما أن األصولية 

  كثريا من املسائل الفرعية عليها أدلة قطعية باإلمجاع كتحرمي احملرمات 
قال ومن األدلة عدم التأثيم قوله تعاىل ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو اخطأنا قال اهللا تعاىل قد فعلت ومل يفرق بني 

ظين بل ال جيزم خطأ إال إذا أخطأ قطعا قالوا فالقول بالتأتيه يف املسائل القطعية خمالف للكتاب اخلطأ القطعي وال
والسنة واإلمجاع القدمي قالوا وأيضا فكون املسألة ظنية أو قطعية أمر إضايف حبسب النظر ليس هو وصفا للقول يف 

و بغريه وغريه ال يعرف شيئا من ذلك ال ظنا نفسه فإن اإلنسان قد يقطع بأشياء صارت عنده ضرورية إما بالنقل أ
وال قطعا وقد يكون اإلنسان ذكيا قوي الذهن سريع اإلدراك يعرف احلق ويقطع مبا ال يتصوره غريه وال يعرفه ال 

علما وال ظنا فالقطع والظن حينئذ حبسب ما يفهمه اإلنسان وحبسب قدرته على االستدالل والناس خمتلفون يف هذا 
  ن الفرق ال يطرد وال ينعكس انتهى وهذا فعلم أ

وإمنا نقلناه ليعلم أن الصواب عدم التأثيم يف القطعيات أيضا جملتهد من أئمة اإلسالم فإن احلكم بالتأثيم حيتاج إىل 
  دليل شرعي والفرض أن احلق مع واحد فتأثيم معينة ال من الدليل عليه على فرض التأثيم وإال فاألدلة 

  ا قال الناظم قالوا فنسبه إىل من قال ذلك إذا عرفت فهذا كالمهم يف املسائل القطعية قاضية خبالف ذلك ولذ
بأن كال منهم ... رواية عن أكثر الزيدية ... وقد حكوا فيما أتت ظنية ... وأشار إىل كالمهم يف الظنية بقوله 

  ... فما على جمتهد تثريب ... مصيب 
ل جمتهد مصيب أي يف ظنيات املسائل وإليه ذهب أكثر الزيدية وغريهم من هذه املسألة املشهورة بني الفقهاء بأن ك

  أهل املذاهب األربعة وفيها خالف 
واعلم أنه ال خالف أن اجملتهد غري آمث على كل من القولني كما أفاده قوله فما على جمتهد تثريب أي مالم إمنا 

له أجر ولكنه ال يعلم إال بإعالم اهللا وال سبيل إليه بعد القائل بالتخطئة يقول يف اجملتهدين من له أجران ومنهم من 
طي بساط الوحي واملصوبة تقول كل جمتهد له أجران وأنه ال خيطىء وال فائدة للخالف إذ كل جيب عليه العمل مبا 

  أدى إليه اجتهاده 
فما أدى إليه نظرا  وحترير حمل النزاع أن معىن مصيب من إصابة السهم الغرض ال من الصواب الذي هو ضد اخلطأ

جملتهد فهو حكم اهللا الواقع وال حكم له تعاىل يف املسألة معني فهو نظري الواجب املخري فاملطلوب من اجملتهد أحد 
األحكام اخلمسة ال على جهة التعيني فما ظنه اجملتهد فهو حكم اهللا وما ظنه اآلخر فهو حكم اهللا وهذا معىن قوهلم 

تهد وال ذهب الفريق اآلخر إىل أن احلق مع واحد وغريه خمطىء خطأ معفو عنه فليس كل إن حكم اهللا تابع لنظر اجمل
جمتهد مصيب ومن إصابة السهم الغرض بل مصيب من الصواب الذي هو ضد اخلطأ أي مصيب ما طلب منه وإن 

  كان خطأ بالنسبة إىل حكم اهللا وما يف نفس األمر 
  ية وبأدلة مسعية نقتصر على استدل األولون بادلة عقلية ومقاوالت جدل



ذكرها قالوا قال تعاىل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذن اهللا فدلت اآلية على أن القطع 
  وعدمه حكم اهللا وإال ملا كان بإذن اهللا قال املهدي وهو أقوى ما يستدل به من السمع 

ود وال صدور ألنه تعاىل أخرب فيها أن الذي وقع من القطع قلت وال خيفى أن اآلية ليست من حمل النزاع يف ور
وعدمه كان بإذن اهللا وال شك أنه تعاىل أخر فيها أن الذي وقع من القطع وعدمه كان بإذن اهللا وال شك أنه تعاىل 

لكم  قد أذن يف االجتهاد فهو إعالم بأن هذا االجتهاد الذي وقع من كل بنقيض اجتهاد اآلخر كله بإذنه ألنه أذن
يف االجتهاد فأين الداللة يف هذا على أهنم أصابوا يوما يف نفس األمر بل اآلية دليل أن اجملتهد مأذون له يف االجتهاد 

وإن خايت ما يف نفس األمر بيانه أنه أخرب تعاىل عن كونه أذن يف األمرين النقيضني ومعلوم أهنما ليسا مها احلق يف 
حد واحلق يف أحدمها ضرورة أنه ال ثالث وقد أصيب ضرورة أنه قد قال كل نفس األمر بل ليس فيه إال حكم وا

  فريق بأحدمها فدل على أن اجملتهد املخطىء مأذون له وإن أخطأ 
قالوا قال تعاىل وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث اآلية إىل قوله وكال آتينا حكما وعلما فدلت على أنه تعاىل 

  كما وما أعطاه من احلكم هو عني الصواب وهو املطلوب أعطى كل واحد منهما علما وح
وأجيب بأنا ال نسلم أن احلكم والعلم الذي آتامها اهللا كان يف عني ذلك احلكم املعني الذي هو حمل النزاع كما 
 يرشد إليه ختصيص سليمان بتفهيم اهللا إياه فإنه يدل على ما نريده وهو أن ما وقع من سليمان هو حكم اهللا تعاىل

  وإال ملا كان له فائدة 

قالوا قد استفاضت السنة النبوية بتصويب اجملتهد وعدم التخطئة كما قدمناه يف صالة العصر يف غزوة بين قريظة 
واختالف اجتهادهم يف ذلك وإن منهم من صالها بعد غروب الشمس ومنهم من صالها يف وقتها وأقرهم صلى اهللا 

  عنفوا وبني املصيبة بالثناء عليهم والقضايا يف ذلك واسعة يف السنة عليه و سلم ولو كان أحدمها خمطئا ل
وأجيب بأن املخطىء عن اجتهاد ال يعاب وال يذم والثناء على من أصاب احلكم ليس بالزم فعدمه ال يدل على ما 

 تقتلوا ذكرمت بل قد قال صلى اهللا عليه و سلم لعمرو صليت بأصحابك وأنت جنب قال مسعت اهللا تعاىل يقول وال
أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيما فلم يقل له بشيء بعد بيان دليل اجتهاده نعم لو كان الفاعل غري جمتهد لالمه صلى 

اهللا عليه و سلم أال تراه قال يف صابح الشجة ملا أفتاه أصحابه بأن يغتسل فمات قتلوه قتلهم اهللا هال سألوا إذا مل 
ايته عدم ذم إحدى الطائفتني ال يدل على أهنما أصابا ما عند اهللا بل املخطئة يعلموا فإمنا شفاء العيي السؤال وغ

  منهم مأجورة أجرا واحدا وهي معينة عند اهللا تعاىل 
واستدل الفريق اآلخر القائلون بالتخطئة بأدلة عقلية جدلية وأدلة مسعية نقتصر أيضا عليها قالوا السنة النبوية قد 

حلكم بذلك من ذلك ما أخرجه مسلم وغريه من حديث بريدة مرفوعا إذا جاءت صرحية بالتخطئة فوجب ا
حاصرت قوما فال تنزهلم على حكم اهللا بل أنزهلم على حكمك فإنك ال تدري أتصيب فيهم حكم اهللا أو ال وهذا 

  صريح يف املدعي ومن ذلك ما أخرجه اجلماعة من حديث عمرو بن العاص إذا اجتهد احلاكم فأصاب 

وإن اجتهد فاخطأ فله أجر ومن ذلك حديث سعد بن معاذ وقوله صلى اهللا عليه و سلم لقد حكمت فله أجران 
حبكم اهللا وهو حديث صحيح ومنه حديث سنن أيب داود أن رجلني خرجا يف سفر فحضرهتما الصالة وال ماء 

و سلم للذي أعاد لك األجر عندمها فتيمما وصليا مث وجدا املاء فأعاد أحدمها ومل يعد اآلخر فقال صلى اهللا عليه 
  مرتني يدل على أنه الذي أصاب حلديث من اجتهد اخل وحيتمل أنه أريد باملرتني هنا أجر الصالتني 

  وقد أجيب عن األحاديث مبا ليس بدافع 



قالوا حديث بريدة أحادي واملطلوب يف املسألة القطع قلنا ال نسلم بل الظهور واألدلة فيه واضحة قالو وحديث إذا 
اجتهد احلاكم يف غريحمل النزاع إذ هو يف املسائل اليت يستنبط احلكم فيها من اإلمارات الشرعية واخلصومات 
ليست من ذلك إذ احلق فيها متعني يف اخلارج فيمكن فيها إصابته وخطأه وقد جعل الشارع أمارات وأدلة يف 

به الشارع من عدالة الشهود وغري ذلك مما هو اخلصومات ليس على احلاكم إال العمل هبا على االعتبار الذي أمر 
معروف ولذا قال صلى اهللا عليه و سلم يف هذا املقام فإمنا أقطع له قطعة من نار ورد هذا بأن احلديث ظاهر يف 

احلاكم فيما اشتمل على اخلصومات لتصرحيه بلفظه ولكن ال مانع من التعميم بل هو الظاهر يعين احلاكم يف 
مسائل االجتهاد فيصلح دليال للمدعي وينتهض االستدالل وقوله صلى اهللا عليه و سلم فإمنا أقطع اخلصومات أو يف 

له قطعة من النار دليل لنا ألنه معلوم أنه ال حيكم صلى اهللا عليه و سلم إال بعد اعتبار ما جعله الشارع من األمارات 
  األخذ له أخذ قطعة من نار واألدلة ومع هذا فأخرب أنه قد يكون باطال يف نفس األمر وإن 

قالوا وحديث سعد بن معاذ وكونه حكم حبكم اهللا ال يدل على أن خالفه خطأ بل حنن نقول حكم حبكم اهللا وكل 
من حكم على القول بالتصويب فهو حكم اهللا ودفع بأنه سيق للتنويه بشأن حكم سعد ولو كان كل من حكم فهو 

  ما يشوشوا يف وجه األدلة السمعية ال ينهض على دفعها حكم اهللا خلال احلديث عن الفائدة وكل 
قالت املخطئة ثبت عن الصحابة التخطئة وشاع وذاع من دون نكري فكان إمجاعا من ذلك قول أيب بكر يف الكاللة 

أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن اهللا وإن كان خطأ فمين ومن الشيطان رواه أبو داود وغريه ولو كان احلق غري 
معني ملا أخطأه ومن ذلك ما أخرجه البيهقي عن طريق مسروق قال كنت كاتبا لعمر بن اخلطاب فكتبت هذا ما 

أراه اهللا أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب فانتهره عمر وقال اكتب هذا ما رآه عمر فإن كان صوابا فمن اهللا وإن كان 
مر فضرهبا الطلق يف الطريق خوفا من عمر فمات خطأ فمن عمر ومن ذلك قصة اجملهضة مع عمر وأنه أرسل هلا ع

ولدها فاستشار عمر الصحابة فأشاروا عليه بأنه ليس عليك شيء إمنا أنت مؤدب فقال عمر ما تقول يا علي فقال 
علي إن كانوا قالوا برأيهم فقد اخطأوا وإن كانوا قالوا يف هواك فلم ينصحوك احلديث هو معروف فأثبت التخطئة 

حابة ومل ينكروا وعدوا من هذا وقائع اتفقت وفتاوى خطأ الصحابة فيها بعضهم بعضا ال حاجة إىل يف حمضر الص
  سردها يف األصول بعد معرفة املدعى 

  قلت تواردت كلمة أئمة األصول فيما رأيناه على هذا االستدالل 

خطأ اجملتهد ملا هو عند اهللا وعندي أنه ليس من حمل النزاع يف ورود وال صدور وذلك أن الكالم وحمل النزاع يف 
ويف نفس األمر وال يعلم ما عنده تعاىل إال بإعالم رسوله صلى اهللا عليه و سلم ضرورة أنه علم غيب فالتخطئة من 
الصحابة لبعضهم ليست مما حنن فيه وإمنا مراد القائل لغريه فيما أفىت به هذا خطأ أي يف نظري أو باعتبار ما يقوى 

لة لنا ورمبا كان ما قالوا إنه خطأ هو احلق عند اهللا ويف نفس األمر فما هو مما حنن فيه وإن أريد من األمارات واألد
أن يف حكمهم بتخطئة البعض وتصويب اآلخر دليال على أن يف االجتهاد تصويبا وختطئة وإال ملا نسب بعضهم إىل 

رضي اهللا عنه خطأ البعض لكونه مل يوف بعض اخلطأ فال يتم أيضا ألنه حيتمل يف قضية اجملهضة مثال أن عليا 
االجتهاد حقه بل هذا متعني ألنه ال يعرف ما يف نفس األمر ضرورة وألنه أيضا قال وإن كانوا قالوا يف هواك فدل 

على أنه متردد يف كوهنم قالوا يف املسألة بنظر وهذا واضح واهللا أعلم واحلق يف املسألة مع القائلني بالتخطئة كما ال 
والزم عن ناسخ ... فيما مضى فيه له اختيار ... قالوا وال يلزمه التكرار ... عن الناظر يف األدلة اليت سقناها يعزب 

  ... واخلاص عند جلة األعالم ... األحكام 



هذه مسألة هل يلزم اجملتهد تكرار النظر يف املسألة إذا كان قد سبق له اجتهاد يف حادثة وتقرر لديه حكمها وهو 
  كمه فيها وإن مل يكن مستحضرا لدليله الذي وقع به اجتهاده أم ال ذاكر حل

قال اجلمهور ال يلزمه ذكر للدليل وقال آخرون يلزمه إذ جمرد ذكره لالجتهاد من دون دليله ال يفيد لغلبة تغري 
ادات وجمرد االجتهادات إذ قد يظهر له عند إعادته النظر ما مل يظهر له فيما سبق وأجيب مبنع غلبة تغرياالجته

احتمال التغري ال يوجب اإلعادة وتكرار النظر وإال لزمه تكراره مع ذكر للدليل الحتمال التغيري وال قائل به 
وخالصته أن مناط صحة االجتهاد هو ظن أرجحية احلكم عنده فما دام احلكم مظنونا فاحتمال خالفه مرجوح وال 

نظر يف املسألة فيجب إعادة النظر وكذا إذا جتدد له ما يقوي يعترب وأما إذا زال الظن باجتهاده فهو كمن مل ي
  الرجوع عن احلكم األول ألنه إن عمل 

بظنه األول مع ما جتدد كان عامال بظن مرجوح وأما مسألة البحث عن الناسخ واخلاص فتقدم عنه البحث يف 
... أعلم أو من صحبة املختار ... غدا  جمتهدا حمققا وإن... هذا وال جيوز أن يقلدا ... النسخ ويف العام واخلاص 

  ... أو خصه احلكم على املختار 
إشارة إىل اخلالف يف جواز تقليد اجملتهد لغريه من اجملتهدين قبل أن ينظر يف الدليل ال بعده فيأيت ويف ذلك للعلماء 

  أقوال 
ألنه قد صار خماطبا بالنظر فيما  األول عدم اجلواز وإن كان أعلم منه وهو الذي يف النظم وهو رأي اجلمهور وذلك

حيصل له فظن احلكم لتأهله له وكماله فيه فكيف يعدل عنه إىل ظن غريه ويعرض عما أنعم اهللا به عليه من تأهله 
ألخذ األحكام عن وهل هذا إالمن كفر النعمة واألعراض عن املنة وهذا باب دخله أكثر أئمة العلم فكم من إمام 

الناظر يف آثارهم أهنم أعلم ممن قلدوه وأكثر اطالعا وأوسع باعا وأعظم دراية ورواية تراه من ائمة املذاهب يقطع 
مقلدا ألحد األربعة يستخرج لكالمه الدليل ويسعى فيما ضعف من أقواله يف ترميم التأويل ويسمي نفسه أو يسميه 

ابعته ويسمون من قلده أي جمتهد أهل مذهبه جمتهد املذهب كأن املذهب يف نفسه شارع له أدلة وأنه متعبد مبت
  املذهب وهو الشافعي مثال باجملتهد املطلق وقد بسطنا هذا يف سبل السالم يف كتاب القضاء 

  ومسألة الكتاب فيها اقوال سبعة للعلماء 
 الثاين منها أنه إذا كان اجملتهد صحابيا وله قول يف املسألة جاز للمجتهد تقليده حلديث أصحايب كالنجوم بأيهم

اقتديتم اهتديتم وأجيب بأنه حديث ضعيف باالتفاق وعلى تقدير صحته فإن االقتداء غري التقليد كما حققناه يف ما 
  تقدم يف حبث كون قول الشيخني حجة وأيضا لو قلنا إنه التقليد لكان يف حق من جيوز له وقوله أو خصه إشارة إىل 

فيما خيصه ال يف ما يفيت به قالوا ألن السائل إمنا يسأله عما عنده فإذا أحد األقوال يف املسألة وهو أنه جيوز له التقليد 
أفتاه بقول غريه كان غاشا له فهذه األقوال اليت حواه النظم وبقية األقوال مل يقو لنا شيء منها ومل نرتض غري ما قاله 

ع لتحصيله الظن من الدليل فال جيوز اجلمهور وهو ما نظمناه ودليله قوله تعاىل فاتقوا اهللا ماستطعتم واجملتهد مستيط
له العدول إىل غريه ألنه كالعدول إىل التيمم مع إمكان املاء وهو ال جيوز وأما أدلة اجمليزين فتأيت يف أدلة جواز 

  التقليد 
  . ..باالتفاق مث من جيتهد ... وبعد أن ينظر ال يقلد ... وأما بعد نظر اجملتهد يف املسألة أشار إليه قوله بقوله 

وذلك أنه بعد النظر وحصول الظن عن الدليل قد صار جمتهدا واجملتهد حيرم عليه التقليد ملا عرفته وهو اتفاق وقوله 
  ... واألخذ بالراجح يف املسائل ... يلزمه الترجيح للدالئل ... مث من جيتهد مبتدأ خربه قوله 



يأيت الترجيح وبيان كيفيته وطرقه يف باب مستقل هو هذا بيان حلكم اجملتهد وأنه جيب عليه أخذه بالراجح يف ظنه و
الباب العاشر هذا إن ظهر له الراجح فإن خفي عليه وحصل التعارض بني األدلة يف نظره ففي النظم إشارة إىل ثالثة 

علما وقيل بل حبكم ... وقيل بل يتبع فيه األكثرا ... فإن خفي الراجح قيل خريا ... أقوال للعلماء وهو قوله 
  ... لعقل ا

األول أنه خمري بينها يأخذ بأيها شاء وهو قول طائفة من العلماء ودليله أن كل واحد يصلح مستندا للحكم حبيث لو 
انفرد تعني العمل به فكونه عارضه ما مياثله فهو كتعدد األمارات يعمل بأيها شاء إذ العمل بأحدها حتكم ورد بأن 

ل عليه وجمرد التعارض ال يقتضيه شرعا وال لغة وال عقال بل الدليل قائم ثبوت التخيري حكم شرعي ال بد من الدلي
  على امتناعه 

وهو أنه لو أفىت اجملتهد زيدا باحلل وعمروا باحلرمة وال مقتضي للتخري سوى التعارض لكان إفتاء بالتشهي وهو ال 
  جيوز ملا تقرر أن األحكام مبنية على احلكمة واملصلحة على الرأيني 

الثاين وهو قوله وقيل بل يتبع فيه األكثر علما وهو قول بعض العلماء قالوا يطرح ما وقع فيه التعارض القول 
ويرجع إىل تقليد األعلم كما أنه جاز له قبل النظر تقليده كما سلف فهنا بعد نظره باألوىل ألنه قبل النظر يرجو أنه 

ن تقليده هنا باألوىل ورد بأنه تقدم أنه ليس له تقليد إذا نظر وجد الراجح وأما بعد النظر فقد ذهب الرجاء فكا
  غريه أصال 

الثالث أنه يرجح إىل حكم العقل لعدم صحة الدليل الناقل عنه مع التعارض واملسألة يف التعارض تأيت مبسوطة يف 
  ... يف وقت فإن أتى أول عمن يأيت ... قوالن قد تعارضا ... ومل يصح عند أهل النقل ... باب الترجيح 

يريد به أنه مل يصح عند العلماء قوالن لعامل تعارضا يف وقت واحد فإن أتى من عامل قوالن متعارضان يف مسألة 
واحدة وكذا يف مسألتني تشاهبتا فال بد من محله على وقتني جتدد له يف كل حادثة نظر إذا عرف املتأخر منهما كان 

سألتني املتشاهبتني صح وقوع القولني وإال أول ذلك مبا يصح وقد العمل عليه وإن مل يعرف فإن أمكن الفرق يف امل
روي عن الشافعي أنه قال يف سبع عشرة مسألة قولني ومحل على ذلك على وجهني إما على أنه مبين على التخيري 

حتتمل أو قال كل قول يف وقت فيكون الثاين رجوعا عن األول إن علم أوهلما أو أراد أن فيهما للعلماء قولني أو 
  املسألة قولني يصح أن يقول 

كل جمتهد بواحد منهما وكذلك أمحد بن حنبل ترى أتباعه يقولون له يف املسألة قوالن أو ثالثة وهذا يدل على 
كمال معرفة العامل وعلى منصبه يف الدين والعلم أما العلم فألن من كان أغوص فكرا وأدق نظرا وأكثر إحاطة 

فا على شرائط األدلة كانت اإلشكاالت لديه أكثر وأما املقتصر على الوجه الواحد باألصول والفروع وأمت وقو
طول عمره فحيث ال تردد له وال إعادة نظر فإنه يدل على قصوره يف العلم وأما الدين ألنه ملا مل يظهر له وجه 

ويعرف املذهب ... الدين الرجحان مل يستح من االعتراف بعدم العلم ومل يشتغل بترويج ما قاله أوال ويداهن يف 
  ... معني أو بعموم مشال ... بالنص على 

هذا بيان ما يعرف به مذهب العامل وهو بأحد أمرين إما بنصه على أن حكم هذه املسألة عندي كذا حنو الوتر عندي 
ندي فيه سنة وال أراه واجبا أو يأيت بلفظ عام تدخل حتته أفراد فحكمها حكمه كأن يقول كل مكيل فإنه جيري ع

  ... لتلك أو علة حكم شامله ... أو أنه نص على املماثلة ... الربا فيعلم مشوله لكل مكيل 
أو يعرف مذهبه بنصه على أن هذه املسألة مثل املسألة الفالنية كأن يقول مثال الشفعة تثبت عندي جلار الدكان 



ص على علة احلكم الشاملة لغري ما نص عليه كأن فيعرف ثبوهتا عنده جلار الدار لعدم الفارق بني املتماثلني أو ين
يقول حيرم التفاضل والنسا يف الرب التفاق اجلنس والتقدير فإنه يعرف أن رأيه يف الشعري والذرة وأمثاهلما حترمي 

  التفاضل والنسا فيها 
ه النص أو إميائه وقول الناظم أو علة حكم أي أو نص على علة احلكم ظاهره أنه ال يدخل أخذ علة احلكم من تنبي

  وقد صرح املهدي عليه 

السالم بذلك قال ألنه جيوز أن اجملتهد ممن يفرق بني املسألتني وال جيوز مثل هذا يف إمياء النص وتنبيهه يف الكتاب 
والسنة النتفاء ذلك التجويز خبالفه إذا نص على العلة فإنه يكون اإلحلاق ظاهرا يف كالم اجملتهد وألنه ما صار 

اق هبما يف كالم الشارع إال لقيام الدليل على أن مقتضى احلكمة والبالغة يف كالمه يبعد أن خيلو عن الفائدة اإلحل
ويصان عن الالغية خبالف كالم اجملتهد فليس هناك ما يبعد عنه مع عدم االعتبار هلما يف عبارته فلذا قالوا جيوز 

ا إذا عرف أن رأيه عدم ختصيص العلة فأما إذا عرف أنه يرى اإلحلاق مع نصه على العلة ال مع إميائه وتنبيهه وهذ
  ... وإن رأى جواز ختصيص العلل ... جواز ختصيصها فقد أشار إليه قوله 

أي فإنه أيضا ال مينع من اإلحلاق مبا نص عليه من احلكم بعلته قال هبذا األكثر واستدلوا بأن األغلب على أقوال 
فيحمل كالمه على األغلب وال حيتاج إىل البحث هل خيتص هذا النظري الذي  اجملتهدين عدم التخصيص يف العلل

يريد أن يلحقه مبا نص عليه بل يلحقه بناء على األغلب وكذا قالوا ال يبحث عن املخصص يف عموم كالم اجملتهد 
  لقلة التخصيص فيه خبالف كالم الشارع فيبحث عن ختصيص عموماته لكثرته فيه فوجب البحث 

أن هذه الطرق األربع اليت ذكرت فيما يعرف به مذهب اجملتهد تسمى ما عدا األول بالتخاريج والوجوه واعلم 
على مذهبه قال اجلمهور إنه جيوز سلوكها وتضاف إلىاجملتهد بشرط التصريح بأهنا أخذت خترجيا من كالمه أو أخذ 

  ققني العمل بذلك ذلك من عموم نصه أو من نصه على نظري املسألة وقد منع أئمة من احمل
وقد أشبع القول يف بطالهنا اإلمام القاسم بن حممد رمحه اهللا يف كتابة اإلرشاد وزيفها قال وبلغنا عن بعض العلماء 

أنه كان يقول هذا احلكم الذي يعد أنه خمرج ليس بقول للذي خرج على قوله وال قول للذي خرجه من كالم 
  ل به فكيف جتري عليه اجملتهد فحينئذ نقول هذا القول ال قائ

  الديانات واملعامالت وهذه ورطة تورط فيها الفقهاء برمتهم وكالمه طويل يف ذلك 
قلت وقد بينا يف حواشي ضوء النهار أنه قد تقرر أن املخرج ليس مبجتهد واألخذ بتخرجيه تقليد له وال جيوز تقليد 

ني جبواز العمل بالتخاريج ألنه قد أطبق عليه الفقهاء يف غري اجملتهد بصريح نصهم فيحرم العمل هبا وقد استدل للقائل
كل عصر من غري نكري فكان إمجاعا وأجيب بان اإلمجاع اتفاق اجملتهدين من أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم كما 
الوا عرف يف رمسه وهؤالء الفقهاء ليسوا مبجتهدين بنصكم وبأنه لو سلم فهو إمجاع سكويت ال يقبل يف هذه املسألة ق

كما جاز أخذ األحكام عن خطاب الشارع فليجز من كالم اجملتهدين قلنا قد علم يقينا أن خطاب الشارع كله حق 
ودليل وأما كالم العامل الذي تطرقه الغفلة والنسيان والذهول عن لوازم كالمه فال وهلذا تقرر عند احملققني أن الزم 

التكفري بالتأويل ويف سبل السالم إليه إشارة نافعة مث هلم شرط  املذهب ليس مبذهب وقد بسطنا ذلك يف رسالة منع
إخباره بأنه عنه ... مث عليه واجب إن انتقل ... يف املخرج على املذهب معروف ذكره املهدي يف مقدمة األزهار 

  ... فال يتابعه على ما قد وقع ... رجع 
سألة وجتدد له خالف ما قد أعلم من قلده أن الضمري يف عليه للمجتهد أي جيب عليه إذا رجع عن حكمه يف م



خيربه برجوعه لئال يتابعه على ما قد وقع منه أوال فيعمل غري مستند فيه إليه وسواء قد عمل به أو ال حنو أن يكون 
رأيه أن مسافة القصر بريد وقد سافر املقلد وقصر مث رأى أهنا ثالثة أيام فإنه جيب إخباره له بذلك لئال يبين على 

ألول أو مل يفعله كما لو مل يسافر وسواء كانت له مثرة مستدامة كالصالة أوال ال كاحلج فإنه جيب عليه إعالمه وإن ا
  كان قد حج فإنه قد حيج يف عام آخر وقد رجع عن رأيه األول 

يكن لإلعالم نعم واملسألة متفرعة على مسألة أخرى وهي هل االجتهاد األول مبنزلة احلكم أوال فمن قال باألول مل 
  مثرة ومن قال بالثاين قال 
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اآلمل: كتاب  بغية  ئل شرح  لسا ا بة  إجا ملسمى  لفقه ا   أصول ا
لصنعاين: املؤلف  ا األمري  إمساعيل  بن   حممد 

بوجوبه وهذا الثاين هو رأي اجلمهور وتظهر فائدة اخلالف فيمن تزوج من دون ويل ورأيه صحة النكاح بدونه مث 
ين دون األول بت واستدل من قال بأنه مبنزلة تغري اجتهاده إىل وجوب الويل فإنه جيب عليه جتديد العقد على الثا

حكم احلاكم وهم األولون بالدليل الذي استدل به من قال ال ينقض حكم احلاكم وهو أنه لو نقض ضاعت فائدة 
نصب احلكام وهي قطع اخلصومات وأدى إىل التسلسل وال خيفى أنه قياس غري صحيح وأنه دليل غري ناهض ولذا 

  ... والرسم للتقليد فيما ميلى ... فوا هل يتجزأ أم ال واختل... أطلق الناظم 
هذه مسألة جتزي االجتهاد وهل يصح أو ال مبعىن أنه يكون اإلنسان جمتهدا يف فن دون اآلخر ويف مسألة دون 

األخرى حبيث يتمكن من استنباط أحكام ذلك الفن أو تلك املسألة على احلل الذي يتمكن منه اجملتهد املطلق قال 
ا مجهور العلماء وقال ابن دقيق العيد هو املختار واستدلوا بأن املقصود حصول ما يتعلق باملسألة حبسب ظن هبذ

اجملتهد وكونه ال يعلم إمارات غريها من املسائل ال دخل له يف تعلق حتقيق االجتهاد اخلاص بل هو واجملتهد املطلق 
استدل بدليل غري ناهض على مدعاه فإنه علل مدعاه بأنه جيوز  فيما يتعلق بتلك املسألة سواء والقائل بأنه ال يتجزأ

  أن تتعلق املسألة مبا ال يعلمه قال املهدي قلنا هذا خالف الفرض إذ الفرض أنه كاجملتهد املطلق فيها 
ال  هو اتباع الغري... وملا فرغ من مباحث االجتهاد أخذ يف مباحث التقليد فقوله والرسم للتقليد مبتدأ خربه قوله 

  ... وزاد يف األصل ودون شبهة ... حبجة 
االتباع مصدر مضاف إىل مفعوله حذف فاعله وهو اتباع املقلد الغري وأريد به اجملتهد وقوله ال حبجة متعلق باالتباع 
  ة فقوله اتباع مشل قوله وفعله فيدخل فيه اتباع النيب صلى اهللا عليه و سلم والعمل باإلمجاع وقبول الرواية والشهاد

وقوله ال حبجة خيرج مجيع ما ذكر فإنه اتباع حبجة قامت على وجوب اتباع الرسول صلى اهللا عليه و سلم وهي 
  املعجزات فكذلك قامت األدلة على العمل باإلمجاع وقبول الرواية بشروطها وقبول الشهادة 

زادها يف أصل النظم وال فائدة  وقوله وزاد يف األصل ودون شبهة هذه الزيادة مل جندها يف كالم أهل األصول بل
فيها مهمة وقد تكلف إلفادهتا معىن مبا فيه خفاء وعنه غىن ألنه جعله إلخراج اتباع املخالفني للحق فسمى دليلهم 

شبهة ورمسه ابن اإلمام يف الغاية بأنه قبول قول الغري من دون حجته وأخرج الرجوع إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ل بقول الشاهدين بقوله من دون حجته لقيام احلجة على ذلك واإلمجاع والعم

قلت إال أنه يشكل بأنه إن أعيد ضمري حجته إىل القول دخل الرجوع إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وغريه مما 
اع أخرجه بذلك القيد فإنه ال حيتاج إىل حجة خاصة على القول املعني منه صلى اهللا عليه و سلم وال من أهل اإلمج

وال من الشهود وإن أعيد إىل القبول خرج ما قصد دخوله يف الرسم وهو راجع إىل اجملتهد فإنه إمنا قبل قوله حبجة 
  هي قوله تعاىل فاسألوا أهل الذكر كما استدل به أهل األصول لذلك 

للقول وحيتمل أنه  وقد رمسه يف الفصول بقوله قبوله قول الغري بال مطالبة حبجة وهذا الرسم ظاهر يف جعله قيدا
للقبول وعلى كل تقدير ال خيلص الرسم من اإلشكال وتوضيحه أن يقال قيد بال حجة إن أعيد إىل االتباع فهو وإن 

خرج به اتباع الرسول وحنوه ألن اتباعه صلى اهللا عليه و سلم كان عن حجة املعجزات إال أنه يرد عليه أن اتباع 
يت ذكرها هي فاسألوا أهل الذكر وحنوها فال يكون جامعا بل خرج هذا احملدود املقلد اجملتهد كان أيضا عن حجة يأ



نفسه وإن جعل قيدا لقول أي اتباع الغري يف قوله بغري حجة على قوله لزم أنه غري مانع لدخول قبول احلاكم 
د بأي عبارة مما الشهادة من العدل وقبوله الرواية من الراوي وقد صرحوا بأنه غري تقليد واحلاصل أنه رسم فاس

  ذكر 

املنع ... واحلق عند أكثر الزيدية ... هذا وملا كان التقليد ليس جبائز يف كل املسائل أشار الناظم إىل اجلائز منه بقوله 
  ... يف األصول والعلمية 

  هذا بيان ملا ميتنع فيه التقليد عند من ذكر وهو األصول وأطلقها ليشمل النوعني 
ما جيب له وميتنع من الصفات والوعد والوعيد والفقيه ككون اإلمجاع حجة واخلرب اآلحادي الدينية كوجود الرب و

  والقياس من احلجج وكون األمر داال على الوجوب وغري ذلك 
وقوله والعلمية صفة موصوف حمذوف أي املسائل اليت يطلب فيها العلم أي االعتقاد وهو من عطف اخلاص على 

  ما يأيت من قوله وما على األخري إخل العام ونكتته لريتب عليه 
هذا واملنع من التقليد فيما ذكر عزوناه إىل قائله واستدلوا بأن العلم باهللا وصفاته واجب لقوله تعاىل فاعلم أنه ال إله 
ه إال اهللا واإلمجاع قائم على ذلك ولو اقتضى التقليد العلم الجتمع النقيضان وهو العلم باجلرب مثال وعدمه والتشبي

  وعدمه وكون اإلمجاع حجة وليس حبجة 
وأجيب بأن العلم به تعاىل وصفاته اليت دل عليها القرآن معلوم للعباد بالضرورة عاملهم وعامتهم فإن اهللا فطر العباد 

على ذلك كما نطق به الكتاب والسنة فجميع العباد يعلمون وحدانيته تعاىل ويعلمون صفاته فطرة اهللا اليت فطر 
ها ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولن اهللا واإلقرار بأنه خالقها وخالقهم مستلزم العلم بأنه الناس علي

القادر احلكيم العامل احلي وغري ذلك من صفات كماله بل هم مقرون فطرة أنه الرب الرزاق واملنجي من الظلمات 
  لوء هبذا وقد استوفيناه يف إيقاظ الفكرة فهذا معلوم لكل واحد ال جيادل فيه إال مكابر لعقله والقرآن مم

ويدل له أنه خري القرون أصحاب املصطفى صلى اهللا عليه و سلم وهم أحرص الناس على فعل كل واجب مل 
يؤمروا بذلك وال أثر عنهم ذلك ولو وقع لنقل وعلى اجلملة أن العلم به تعاىل وبصفاته فطري والعلم مبا دونوه 

جيب العلم مبسائله والنظر يف دالئله إجياب بال دليل واصطالح على مسائل أكثرها  ومسوه أصول الدين وقالوا
فضول ال أصول وظنية بل ومهية وأما ما يتم به اإلميان فهو يف الفطرة اخللقية واجلبلة البشرية وقد وسع البحث يف 

عليه أن يعرف ... ذي مل جيتهد والزم على ال... حيرم ال يف غريه فأوجبا ... وما على األخري منها رتبا ... غري هذا 
  ... عن علمه يبحث والعداله ... من يالزم 

أي أنه حيرم التقليد يف عملي يترتب على علمي األخري يف البيت األول هي املسائل العلمية وقد مثلوها باملواالة 
ن يعاديه والتكفري والتفسيق ال واملعاداة فإهنما عمليان ترتبا على علمي وهو إميان من يواليه والكفر أو الفسق مل

يكون إال بقطعي ألهنما إضرار بالغري فال جيوز التقليد فيما تفرعا عليه وهو الذي أشار إليه املهدي يف املقدمة بقوله 
وال يف عملي يترتب على علمي وأورد عليه أن األحكام الفروعية كلها مترتبة على علمي وهو أصول الفقه بل كل 

التوحيد وصدق الرسل فما وجه ختصيص هذه املسألة باملنع من التقليد دون غريها من املسائل ذلك مترتب على 
الفروعية وسواء قلتم إن مسائل أصول الفقه كلها علمية كما هو مقتضى منعكم أن يقلد فيها أو قلتم بعضها علمي 

السيد حممد املفيت وتلميذه السيد  توجه اإليراد على ما يتفرع على ذلك البعض وهو إيراد ال حميص عنه وقد أطال
احلسن اجلالل يف شرحهما لتكملة األحكام يف هذا املقام الكالم فإنه ذكر املهدي املسألة فيها لكن عرب عنها بصيغة 



  قيل كأنه قد تنبه لإليراد وقوله حيرم متعلق قوله وما على األخري 
ري ما تقدم من املسائل اليت حرم فيها التقليد وهي األصولية وقوله ال يف غريه فأوجبا ضمري غريه ملا تقدم أي ال يف غ

  والعلمية والعملي املترتب 

على علمي فهذه الثالثة حيرم التقليد فيها ال فيما عداها فإهنم أوجبوا التقليد لغري اجملتهد فيها وهي املسائل العملية 
ملهدي يف كتابيه األزهار واملنهاج ومثل عبارة قطعية كانت أو ظنية وهذا رأي اجلمهور من العلماء وظاهر عبارة ا

الفصول أنه جائز وحكاه عن اجلمهور وذهب آخرون إىل عدم جواز التقليد مطلقا واستدل القائلون بالوجوب بأنه 
معلوم أن العلماء يف كل عصر ال يزالون يفتون العوام ويقبلون ذلك ويعملون به من دون بيان دليل ذلك وشاع 

  نكار فكان إمجاعا وذاع من غري إ
  قال املخالف هذا دليل اجلواز فأين دليل الوجوب 

قالوا قوله تعاىل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون وهذا أمر وأصله اإلجياب وهو عام إلجياب السؤال على كل 
ية يف السؤال عن شيء من ال يعلم وأجيب بأن املراد اسألوهم عن أدلة ما ختاطبون باإلتيان به ال عن رأيهم وبأن اآل

خاص وهو أنه مل يسل اهللا إال رجاال يوحي إليهم كما هو صريح صدر اآلية قال تعاىل وما أرسلنا من قبلك إال 
رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر عن هذا اخلاص حيث مل تعلموا البينات والزبر قالوا أيضا قد أوجبتم 

ية وهي أدق وأخفى من مسائل الفروع واألصل العمل بالعلم وإن مل االجتهاد على كل واحد يف املسائل األصول
  يكن فبالظن وليس الظن احلاصل باالجتهاد كالظن احلاصل عن التقليد 

قلنا احلق أحق باالتباع والواجب على العامي السؤال عن املسألة احملتاج إليها ودليلها وال جيوز له التقليد واملسألة 
  مبسوطة يف غري هذا 

ى إجياب التقليد أو جوازه تفرعت املسألة املشار إليها بقوله والزم وهو مبتدأ خربه فاعله الساد مسد خربه وهو وعل
قوله أن يعرف من يالزم أي من يالزمه بتقليده إياه ويصح فتح الزاي من يالزم وكسرها وقوله والزم أي واجب 

الته فإنه إمنا يقلد من اجتمع فيه األمران علم اجملتهد على املقلد معرفة من يالزمه ومعرفته بالبحث عن علمه وعد
  والعدالة ألن املتصف هبما 

حيصل الظن بأن الذي قاله مقتضى األدلة الشرعية وال يكون ذاك الظن حاصال إال مع عدالته وعلمه إذ مع جهله 
حصوهلما فيمن قلده وهو أو فسقه ال حيصل الظن ذلك فينتفي موجب التقليد ويأيت كيفية حبث املقلد عنهما يف 

  ... يف بلد عن آمر حمق ... بأن يراه مفتيا باحلق ... ويكتفي عنه أخو اجلهاله ... املشار إليه بقوله 
أي من كان جاهال لألمرين املشترطني يف املقلد اسم مفعول فإنه يكفيه يف معرفة اتصاف من يريد تقليده هبما أن 

لفتيا من غري قدح فيه من أهل العلم والفضل فإنه يكفيه معرفا لألمرين وهذا مبين يراه مفتيا مبا يظنه حقا النتصابه ل
على ما وقع عليه اإلمجاع من أنه ال جيوز أن يفيت إال اجملتهد العدل ألنه خمرب عن أحكام اهللا وال خيرب عنها إال من 

  يعرفها وال تقبل الرواية عنها إال من عدل وهذا هو الذي ذكره األصوليون 
  ... ال يرتضى نصبا لذي التأويل ... أما زيادة الناظم لقوله عن آمر حمق و

فهذا شرط ذكره املهدي وحكاه عنه يف الفصول وهو أن يكون ذلك يف بلد شوكته إلمام حق ال يرى نصب أهل 
اره املهدي ومن التأويل وهو إلخراج تقليد جمتهد فاسق التأويل فإنه ال يقبل فتياه هذا رأي مجاعة من املعتزلة واخت

تبعه وقال اجلمهور من أهل األصول بقبول فتيا فاسق التأويل ودليلهم ما قدمناه يف باب األخبار من قبول روايتهم 



  فإن إجتهاده إخبار عن ظنه احلكم الشرعي عن دليله فيقبل كما تقبل روايته 
فليتحر البحث عنه ... وىل من املفضول واألفضل األ... مث ذكر الناظم أنه يلزم املقلد البحث عن األفضل فقال 

  إذا أراد أنه يتابع ... التابع 

أي جيتهد إذا تعدد اجملتهدون واختلفوا يف األفضلية علما أو ورعا أو فيهما فاألفضل أوىل وأحق باالتباع مع جواز 
اجب وقيل جيب عليه تقليد املفضول هذا ما يفيده النظم وهو يف أصله وهو رأي أئمة األصوليني واختاره ابن احل

حتري األفضل وتقليده وال يقلد املفضول مع وجود األفضل هذا ويعرف ذلك من ثناء أهل العلم عليه واشتهاره 
وذلك ألن اجملتهدين عند املقلد كاألمارات الشرعية عند اجملتهد فكما جيب على اجملتهد اتباع ما هو األقوى كذلك 

ل الظن ورد بأن اإلمجاع من الصحابة وغريهم على إقرار املفيت واملستفيت جيب على املقلد اتباع األقوى يف حتصي
على أخذ الفتيا من أي عامل من دون تطلب مفضول من أفضل وال حبث عن ذلك وال قول املفيت له أطلب فتواك 

  من فالن ألنه أفضل وأجيب بأن إثبات اإلمجاع يف حيز االمتناع 
  ... من ميت أو ورع فقيه ... واحلي واألعلم أوىل فيه ... تقليده فقال  وأشار أيضا إىل بعض أحوال من خيتار

  اشتمل البيت على مسألتني على طريق اللف والنشر 
األوىل أن تقليد احلي أوىل من امليت بناء على جواز تقليده بعد موته ووجه األولوية أنه أمجع من جوز التقليد يف 

يت فاختلفوا يف جواز تقليده كما يأيت بيانه واتباع ما أمجع على جوازه أوىل الفروع على جواز تقليد احلي خبالف امل
مما اختلف فيه وألنه ميكنه مراجعته فيما يشكل ويأخذ عنه بأقوى الطرق من املشافهة وحنوها وهذا مفقود يف امليت 

  فكان تقليده للحي أوىل 
قالوا ألن تعلق العلم مبسائل االجتهاد أكثر وألن الظن املسألةالثانية أن األعلم أوىل من األورع وهذا رأي األكثر 

  احلاصل بقول األعلم أقوى واألولوية تثبت هبذا القدر 
واعلم أنه اختلف يف جواز تقليد امليت فقيل حيرم وادعى عليه اإلمجاع وقيل جيوز وادعى عليه اإلمجاع أيضا 

  واستدل للجواز بالوقوع 

ن األمة يف كل قطر عاملة مبذاهب األئمة كاهلادي والناصر والفقهاء األربعة قال بال نكري فكان إمجاعا بيان ذلك أ
اإلسنوي وألنه لو بطل قول القائل مبوته مل يعترب شيء من أقواله كروايته وشهادته ووصاياه انتهى واملنع من تقليده 

... ال تتسع له هذه األوراق  قد وسع االستدالل عليه السيد حممد بن إبراهيم يف كتابه القواعد وبسط ذلك مبا
  ... بالعلم والفضل من األئمة ... كذلك املشهور بني األمة 

أي أن املشهور املذكور من أئمة أهل البيت أوىل بالتقليد من غريه أئمة االجتهاد من غريهم من العباد فالتعريف من 
ه املعروف يف كتبهم ولو مل حيمل على هذا كان األئمة للمعهود بني أهل املذهب من الزيدية وإمنا محلناه على هذا ألن

تكرارا ملا سلف آنفا من أن األفضل أوىل من املفضول واستدلوا لألولوية مبا ثبت يف فضائل األول من أدلة الكتاب 
  والسنة كآية املباهلة والتطهري وأحاديث واسعة قد بسطت يف مطوالت الفن 

ن تقليد غريه وهذا إذا حصلت املساواة بني العاملني مثال وكان أحدمها قالوا فتقليد الواحد من تلك اجلملة أوىل م
قرشيا أو هامشيا فإنه أوىل وقد صرحت علماء الشافعية بأن تقليد الشافعي أوىل من تقليد غريه لقرابته من النيب صلى 

سلم وهذه األولوية ال  اهللا عليه و سلم فكيف ال يكون ذلك يف أئمة أهل البيت ألهنم أقرب إليه صلى اهللا عليه و
  ... أوىل ويف اإلجياب خلف بني ... مث التزام مذهب يعني ... تبلغ حد الوجوب 



هذه مسألة التزام املقلد مذهب إمام معني فقيل إنه أوىل من غريه من عدمه قالوا للبعد من تتبع الرخص وشهوات 
  النفس وهذا للجمهور وقيل بل جيب وهو قول األقل 

لى التزام مذهب إمام معني وال يعمل إال بقوله يف عزائمه ورخصه ألن أقوال اجملتهدين عند املقلد قالوا فيعزم ع
  كاألمارات الشرعية عند اجملتهد إذا اختار أحدمها وجب عليه اتباعه وضعف هذا بأنه إذا عمل اجملتهد بالقياس 

  عدم االلتزام أوضح  مثل مل يقل أحد إنه ال يعمل به يف مجيع األحكام بل هذا التعليل يف
واعلم أن األولوية االلتزام أو إجيابه بدعة نشأت من تفرق العباد يف الدين واتباع كل ملا عليه أهل قطره من التقليد 

  املبني وكل هذا باطل ويأيت مباذا يكون ملتزما 
حيرم فيما اختري ... بعد االلتزام واالنتقال ... مث إذا التزم مذهب معني فقالوا حيرم انتقاله إىل غريه كما أفاده قوله 

  ... لألعالم 
وقد اختلف العلماء يف جواز انتقال امللتزم من مذهب من التزم مذهبه إىل غريه كما أفاده البيت فادعى مجاعة حترمي 

عند املقلد االنتقال بعد التزام وإليه أشري بقوله فيما اختري لألعالم قال احملرم مستدال للتحرمي بقوله إن قول اجملتهد 
  كالدليل عند اجملتهد فال جيوز له اخلروج كما ال جيوز للمجتهد 

وأجيب بأنه إمنا حيرم على اجملتهد االنتقال ألنه مىت حصل له من نظره يف أمارة ظن احلكم جزم بوجوب عمله 
يفضي به إىل علم إذا مبقتضاه النعقاد اإلمجاع على أنه جيب عليه العمل مبقتضى ظنه وليس كذلك املقلد فإن ظنه ال 

  مل ينعقد اإلمجاع على وجوب اتباعه لظنه بل انعقد على خالفه وال خيفى ظهور هذا الرد 
  ... إال إىل ترجيح ذي األهلية ... ومن قال حبرمة االنتقال بعد االلتزام قد استثىن ما أفاده قوله 

بني األدلة حيث صار جمتهدا مطلقا أو يف مسألة على أي أنه جيب االنتقال بعد االلتزام إذا متكن امللتزم من الترجيح 
القول بالتجزي ملا عرفت من أنه حيرم على اجملتهد التقليد أو إذا ظهر له فوات كمال من التزم مذهبه يف علمه أو 

نفذ عدالته وجب االنتقال عنه أو فسق بعد عدالته فإنه ينتقل عنه فيما تعقب من أقواله بعد فسقه ال فيما قبله فقد 
  ما عمله وصح 

  ... وااللتزام حاصل بالنية ... وملا اختلف العلماء مباذا يكون ملتزما على أقوال أشار إليها قوله 
وذلك بأن يعزم على العمل بقول إمام معني سواء عمل أو ال وهذا قول اجلمهور ألنه النية مبادىء األعمال 

  األول  وأساسها فإنه إذا نوى عمال صار له حكمه وهذا القول
  ... وقيل مع لفظ يكون أو عمل ... والثاين ما أفاده قوله 

فهذا أخص من األول ألنه ضم إىل النية أحد أمرين اللفظ والعمل قالوا ألن االلتزام إجياب على النفس فال بد من 
  اللفظ كالنذر أو العمل لكونه أقوى يف الداللة من النية وضعف كونه إجيابا بل هواختيار منه 

لقوله أو سائل عن ... باالبتدا وقيل باعتقاده ... وقيل يكفي وحده وقيل بل ... شري إىل بقية األقوال بقوله وأ
  ... مراده 

  الثالث أنه يكون ملتزما بعمله بقول جمتهد فال حيتاج إىل عزم وال تلفظ وهذا رأي ابن احلاجب 
  م االنتقال وهو مراده بقوله وقيل باالبتداء الرابع أنه يصري ملتزما بالشروع يف العمل فإذا شرع فيه حر

اخلامس ما أفيد بقوله وقيل باعتقاده لقول اجملتهد اعتقاد صحته ألن اعتقاد الصحة مرجح جيب اتباعه كما جيب 
  على اجملتهد اتباع الدليل الراجح يف ظنه 



 املقلد ملتزما بسؤاله للمجتهد وال والسادس أفاده قوله أو سائل عن مراده وهو بالتخفيف قال القائل هبذا إنه يصري
  جيوز له بعد سؤاله االنتقال عنه وقوله عن مراده أي مراد نفسه أي امللتزم من أي مسألة أراد السؤال عنها دينية 

واعلم أنه قد ذكر السيد حممد املفيت يف شرحه للتكملة اضطراب الكالم يف التفرقة بني املقلد وامللتزم واملستفيت 
نقل كالمهم مث قال وقويل يف ذلك وإن كنت قاصرا أن يقال االستفتاء السؤال عن حكم احلادثة والتقليد وأطال يف 

هو العزم على العمل بقول الصاحل بال حجة خاصة وال شبهة زائدة على مقاله وال يكون كذلك إال مع اعتقاد 
ذي ينبغي أن جيروا عليه من ذلك االصطالح صحته عنده وااللتزام منه هو التزام العزم على العمل بقوله هذا هو ال

يف صورة مينعها ذو ... جيمع قولني هلم يف حكم ... جمتهدين عنده فصاعدا ... هذا وقد حرم أن يقلدا ... انتهى 
  ... مع الويل فهو عقد فاسد ... مثل نكاح غاب عنه الشاهد ... العلم 

لعامي العمل مبا شاء من أقوال اجملتهدين فليس له أن جيمع بني هذه مبنية على القول بعدم وجوب االلتزام فإذا جاز ل
قولني خمتلفني يف حكم واحد ال يقول به أي باجلمع أحد من العلماء يف ذلك احلكم وقد مثله الناظم بالنكاح من 

األول دون ويل تقليدا أليب حنيفة وبدون شهود شهود تقليدا ملالك إن هذا نكاح فاسد على قول كل من قلده أما 
  فألنه فاسد عنده إذ ال شهود وأما الثاين فإنه فاسد عنده إذ ال ويل 

فائدة أما لو قلد مجاعة العلماء وتتبع رخص أقواهلم فمنعه اجلمهور وادعي اإلمجاع على ذلك وليس بصحيح فإنه 
... ن مل يوجب االلتزام قال أبو اسحاق املروزي من علماء الشافعية والعز بن عبدالسالم إنه جيوز له وهو الظاهر مم

  هذا على ماقاله أهل احلجا ... إذا غدا أهال ألن خيرجا ... حكاية عما يرى اجملتهد ... وجائز أن يفيت املقلد 

اإلمجاع واقع على أنه ال يفيت إال اجملتهد وإمنا اختلف هل جيوز لغريه يف صورة خاصة وهو االفتاء مبذهب جمتهد آخر 
وإن مل يكن أهال للتخريج بل الشرط أن يكون عارفا بأقوال من يفيت مبذهبه مطلعا عليها فقيل جيوز أن يفيت به 

  فيكون كالراوي وهذا رأي املؤيد ومجاعة 
  وقيل ال جيوز إال إذا كان أهال للتخريج عنه وهو املعروف يف االصطالح مبجتهد املذهب وهذا هو الذي أفاده النظم 

م املستنبط من األدلة الشرعية ال يعرفه إال من هو أهل للتخريج هذا وأما نقل قالوا ألن اإلفتاء باملذهب كاحلك
مذهب اجملتهد فيما قد نص عليه فليس من الفتيا باالستنباط بل من باب الرواية يشترط فيه ما يشترط فيها من 

ب إمامه مثال كمذهب العدالة والضبط وقيل ال جيوز مطلقا وهو قول أيب احلسني ولو قيل إن كان السائل يريد مذه
اهلادي جاز للمقلد حكاية ذلك من باب الرواية وإن كان سائال عن احلكم يف املسألة بالدليل مل جيز للمقلد إفتاؤه 

  ... ففيه أقوال ملن يفتونا ... وعند أن خيتلف املفتونا ... إال أن يكون عارفا به على القول بتجزي االجتهاد 
وسأل مجاعة واختلفوا عليه يف األجوبة وهم املرادون بقوله املفتونا فإنه مجع مفت وقوله أي أنه إذا سأل الفتيا سائل 

فقيل باألول منها ... ملن يفتونا فعل مضارع صلة ملن وهو املستفيت وقوله ففيه أقوال وهي مخسة قد تضمنها قوله 
  ... وقيل ما يراه أوىل يقبل ... يعمل 

  هذان قوالن 
  ل ألنه قد حصل به ظن احلكم واألصل عدم األول أنه يعمل باألو

  الناقل ورد بأنه مع االختالف يزول ذلك الظن وتتعارض عند املقلد أقوال أهل الفتيا كاجملتهد عند تعارض األمارات 
الثاين أنه يعمل مبا يراه أوىل ألن العمل بأقوى األمارات هواملتعني على اجملتهد فكذا على املقلد ورد بأن قوة أحد 



رأيني لديه صادر عن وهم إذ ليس بأهل للترجيح والوهم ال اعتبار به وليس ظنه كظن اجملتهد إذ ذلك صادر عن ال
... وقيل بالتخيري عند البعض ... أمارات شرعية وظن املقلد صادر عن أقوال املفتني والفرق بني األمرين واضح 

  ... يلزمه للخلق  يف حق ما... يف حق ربه وباألشق ... وقيل باألخف فيه يقضي 
هذا هو القول الثالث وهو أنه خيري املستفيت بني القولني أو األقوال فيعمل بأيها شاء ووجهة أن أقواهلم قد صارت 

  لديه كاألمارات الشرعية املتعارضة يف نظر اجملتهد فيجب التخيري كما يف خصال الكفارة 
أخرب أنه يريد بعباده اليسر وال يريد هبم العسر وبأنه مل جيعل  الرابع أنه يأخذ باألخف يف حق اهللا تعاىل ألنه تعاىل

عليهم يف الدين من حرج ويأخذ باألشق يف حق املخلوقني لكونه أحوط ورد بأنه تعاىل يريد اليسر فيما تعلق من 
  ... خمريا يف حق رب العامل ... وقيل بل فيهم حبكم احلاكم ... األحكام حبق اهللا وحبق العباد 

هو اخلامس وهو أنه يعمل يف حق العباد إذا كانت الفتوى فيما يتعلق مبعاملتهم حبكم احلاكم ألنه منصوب وهذا 
لفصل الشجار وتغليق باب اخلصومات وأما إذا كانت يف حق اهللا تعاىل فإنه خمري بني أقوال املفتني وهذا إمنا يتم إذا 

   حيتاج إىل كانت حقوق العباد متعلقة باخلصومات وإال فكثري منها ال

... هذا ومن مل يعقل التقليدا ... الشجار فال حيتاج إىل احلاكم وحكم احلاكم من دون مرافعة كقول أهل الفتيا 
... معتقد اجلواز ما مل خيرق ... هذا الذي يقضي به الترجيح ... فكل ما يفعله صحيح ... مغفال جلهله بليدا 

  ... مث بأدىن جهة من جهته ... لما من شيعته يفيت برأي الع... إمجاعنا لكنه فيما بقي 
هذه املسألة أي مسألة اجلاهل الذي ال يعقل التقليد وال رشد له مبسائل الفروع وإمنا يقبل ضروريات الدين قال 

العلماء من كان هبذه الصفة فإن احلكم فيما يفعله معتقدا جوازه هو الصحة كما قال فكل ما يفعله صحيح إال أن 
مجاع فإنه ينكر عليه ولو اعتقده جائزا واملراد اإلمجاع القطعي ال الظين فإنه مبثابة الدليل الظين هذا رأي خيرق اإل

اجلمهور وقد أشري إىل رجحانه حيث قال هذا الذي يقضي به الترجيح ووجهه ما تقرر أنه ال إنكار يف الظنيات على 
فاجلاهل ينزل منزلة اجملتهد يف عدم التضييق عليه من  من يعتقد جواز الشيء إذ من شرط اإلنكار اعتقاد احلرمة

  حيث أن كال منهما ال يلتزم بطريقة خمصوصة بل ما اعتقد جوازه عمل به وهذا معىن قول الفقهاء اجلاهل كاجملتهد 
مل  وأما حكمه فيما عدا ذلك فقد أشار إليه النظم بقوله يفيت إخل فينزل منزلة العامي الذي يعقل التقليد من حيث

يعلم اجلواز فيفيت مبذهب العلماء من شيعته الذي هو من جهتهم وذلك كعوام الزيدية يف قطر اليمن يفتون مبذهب 
اهلادي مث إذا عدم أفيت برأي علماء أقرب جهة إليه كاملستفيت إذا عدم العلماء يف بالده وجب عليه اخلروج إىل 

فالظاهر أنه يفيت مبذهب أي إمام من األئمة وال دليل على ما أقرب جهة إليه وهذا من الناظم متابعة لألصل وإال 
  ذكر من الترتيب ولنا حبمد اهللا أحباث على هذه املسائل أودعناها رسالة مستقلة وال حيتمل هنا التطويل بذكرها 

  ومل جنز حبمد اهللا الكالم على تاسع األبواب وما قبله أخذ يف ذكر عاشرها وهو آخرها فقال 

  ... بني األمارت ويف التصحيح ... وعاشر األبواب يف الترجيح ... شر يف الترجيح والتصحيح الباب العا
الترجيح هو مأخوذ من الرجحان وهو الفضل والزيادة يف أحد الشيئني لغة وقوله يف التصحيح أي تصحيح العمل 

بني األمارات إشارة إىل ما عليه  باألدلة إذ مل يتم إال بعد معرفة الراجح عند التعارض وهذا أصل الترجيح وقوله
  اجلمهور من أنه ال يقع التعارض بني القطعيات 

  ... يقوى به كما أتى يف الزبر ... وهو اقتران بعضها بأمر ... وأما يف االصطالح فما أفاده قوله 
وليس من تعريف الزبر املزبور أي املكتوب يف هذا الباب فهو مصدر مبعىن املفعول أورده لقصد البيان واإليضاح 



الترجيح بل تعريفه اقتران بعض األمارات على احلكم بشيء يقوى به على املعارض هلا وجعله االقتران من باب 
إطالق اسم الشيء على مسببه إذ االقتران سبب الترجيح ففيه مساحمة وحيتمل أنه حقيقة عرفية ألهل الفن يف 

  مث هلا التقدمي باإلمجاع ... الترجيح املصطلح 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
أي لألمارة الراجحة التقدمي على املرجوحة فيجب العمل مبا هو األقوى للقطع بالعمل كذلك من الصحابة ومن 
بعدهم من العلماء إذ العمل باملرجوح مع وجود الراجح ال يقبله عقل عاقل ويف قوله باإلمجاع إشارة إىل رد ما 

ع الترجيح باملقطوع به كتقدمي النص على القياس وأما املظنون وهو الترجيح يروى عن الباقالين من أنه إمنا يق
  ... واملورد الظن بال نزاع ... باألحوال واألوصاف اآلتية فال ترجيح هبا 

أي ليس حمل ورود الترجيح إال فيما يثري الظن بال نزاع بني اجلمهور فال يقع بني ظين وقطعي النتفاء الظن معه وال 
... ما بني عقلي أتى ونقلي ...  إذ يلزم اجتماع النقيضني للقطع بثبوت أحد املدلولني يف نفس األمر بني قطعيني

  ... مثلني أو ضدين فيما ميلي 
بيان ملورد التعارض وأنه يكون بني نقلني كالكتاب والسنة واإلمجاع وعقليني كالقياس فإفراد قوله نقلي وعقلي 

وقوله مثلني يعين يكون التعارض بني مثلني من نقليني أو عقليني أو ضدين كالعقلي باعتبار كل واحد من املتعارضني 
  والنقلي 

  إذا عرفت هذا فالتعارض بني النقليات على أربع أقسام 
األول حبسب السند وهو الطريق املوصل إىل الدليل سواء كان ذلك مما يرجع إىل الراوي كزيادة احلفظ واإلتقان أو 

  واية كاإلسناد واإلرسال مما يرجع إىل الر
  الثاين حبسب املنت وهو نفس الدليل كتقدمي النهي على األمر 

  الثالث حبسب احلكم كاإلباحة واحلظر 
  الرابع حبسب أمر خارج كموافقة لدليل آخر أو عمل اخللفاء األربعة 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  ص بالدليل من السنة وإذا تقرر هذا فالقسم األول خيت

  وأما ما عداه فإنه مشترك بني السنة والكتاب واإلمجاع وقد وقع الترتيب يف النظم هلذه األربعة كما ذكرناه 
  ... بكثرة الراوي له من البشر ... إن كان نقليا فترجيح اخلرب ... أما األول فأنواع منها قوله 

واة ألنه إذا كان عدد أحد الدليلني أكثر كان أقوى ظنا إذ العدد أي أنه يرجح أحد اخلربين املتعارضني بكثرة الر
الكثري أبعد عن اخلطأ من العدد األقل وألن كل واحد من الدليلني يفيد ظنا فإذا انضم إىل أحدمها غريه ازداد الظن 

  قوة وهذا رأي أكثر العلماء 
  ... أو زائدا يف حفظ ما ميليه ... ا يرويه أو كونه أدرى مب... ومن طريق الترجيح حبسب الراوي ما أفاده قوله 

أي من طريق الترجيح الرواية أن يكون الراوي أدرى مبا يرويه وأعرف لكونه ذا بصرية يف علم الشريعة واألحكام 
ألنه يقوى الظن بروايته على رواية من مل يتصف بصفته أو يكون زائدا يف احلفظ بأن عرف أنه أضبط وأتقن حلفظ 

أوىل ومن ... وصاحب القصة فيها احلاضر ... أو زاد يف التوثيق واملباشر ... يعرف خبربة األئمة حلفظه ما يرويه و
  ... فالكل أوىل عند ذي اإلصابة ... أو كان من أكابر الصحابة ... أو من غدا أقرب من معناه ... شافه من أماله 



  اشتملت األبيات على أنواع من طرق الترجيح حبسب الراوي 
  ول أنه يرجح بكثرة التوثيق وعرب عنه يف مجع اجلوامع بشهرة األ

عدالته قال يف شرحه لشدة الوثوق به وقد دخل فيه زيادة الورع والذكاء والفطنة إذ هذه الصفات مما يزداد هبا 
ا دل له توثيق الراوي فيزداد هبا الظن قوة ومن ذلك ما أفاده قوله وصاحب القصة وهو مبتدأ تقديره خربه أوىل كم

  األول 
ومثال األول ما رواه أمحد وغريه عن أيب رافع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه صلى اهللا عليه و سلم 

تزوج ميمونة وهي حالل وبىن هبا وهو حالل قال وكنت السفري بينهما وقد عارضه حديث الصحيحني عن ابن 
يقدم ويرجح حديث أيب رافع لكونه مباشر القصة لقوله وكنت عباس أنه صلى اهللا عليه و سلم تزوجها وهو حمرم ف

  السفري بينهما 
ومثال الثاين حديث ميمونة عند مسلم وغريه وقالت تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن حالل بسرف 

  فيقدم أيضا على رواية ابن عباس لكوهنا املباشرة 
اويني مشافها برواية من روى عنه ومعارضه غري مشافه فاألوىل من وقوله ومن شافه من أماله أي وإن كان أحد الر

رواه من دون حجاب بينه وبني الراوي وذلك كرواية القاسم بن حممد بن أيب بكر عن عائشة أن بريرة أعتقت 
وكان زوجها عبدا فترجح على رواية األسود عن عائشة أنه كان حرا ملشافهة القاسم بن حممد عمته وأخذه عنها 

  ن دون حجاب دون األسود ألن األمن من تطرق اخللل يف األول دون الثاين أكثر فالظن به أقوى م

وقوله أو من غدا أقرب من معناه بالغني املعجمة املكان أي يرجح من كان أقرب مكانا من الراوي على غريه ومثاله 
على رواية من روى أنه قرن أو متتع  حديث ابن عمر أنه صلى اهللا عليه و سلم أهل باحلج مفردا كما رواه مسلم

ألن ابن عمر أخرب أنه كان حني لىب صلى اهللا عليه و سلم حتت جران ناقته واجلران باجليم فراء فألف ونون باطن 
  العنق وهذا جمرد مثال وإال فقد روي عن ابن عمر نفسه من طريق الشيخني ما خيالف هذه الرواية 

ي او كان راوي أحد املتعارضني من أكابر الصحابة فإهنا ترجح روايته على رواية وقوله أو كان من أكابر الصحابة أ
من كان من صغارهم لقرب األكابر من جملسه صلى اهللا عليه و سلم يف األغلب وحرصهم عى معرفة األحكام 

 حال الراوي الشرعية واحلق أنه ال يرجح برواية األكابر على األصاغر مطلقا وال األصاغر كذلك وإمنا يرجع إىل
فقد يكون من األصاغر مع قربه واختصاصه برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كابن عباس وعبداهللا بن جعفر وأنس 

أو سابق اإلسالم أو ... بن مالك وأيب هريرة فهو أوىل ولذا قيل املراد باألكابر هنا األكابر يف العلم ال يف السن 
  ... يف نسب اآلباء ال مغمورا ... مشهورا 

أي وترجح رواية من كان سابق اإلسالم على رواية متأخره عند التعارض ووجهه أن السابق أكثر خربة وأعرف 
مبواقع األحكام من املتأخر وبني هذا الوجه والذي قبله العموم واخلصوص من وجه من محل األكابر على األكابر يف 

اإلطالق بل قد تقوى رواية املتأخر ملرجح آخر من أحفظية العام واحلق أنه أيضا هنا ال يرجح متقدم اإلسالم على 
  وحنوها 

وقوله أو مشهورا أي ترجح رواية من كان مشهور يف نسبه على املغمور فيه ألن املشهور فيه يكون أكثر حتريا 
  أو سامعا من بعد أن تكلفا ... أو مل يكن ملتبسا بالضعفا ... وأشد صونا لنفسه من غريه كذا قيل 



  هللا الرمحن الرحيم بسم اهللا الرمحن الرحيم بسم اهللا الرمحن الرحيم بسم ا
أي وترجيح رواية من مل يلتبس بالضعيف على رواية من التبس به قالوا ألن الوثوق به أقوى من الوثوق مبن التبس 

  بالضعفاء جلواز أن يكون هو الضعيف 
واية من مسع قبل التكليف ألن احملتمل من بعد التكليف وقوله أو سامعا من بعد أن تكلفا أي فإن روايته أرجح من ر

  ... عدالة فحط مبا أفادوا ... أو زاد من عدله أو زادوا ... يكون أحفظ وأضبط ممن حتمل قبله وهذا أغليب 
أي ترجح رواية من كثر معدولوه على من قلوا أو كان من عدلوا أحدمها أزكى وأتقى على من عدل املعارض له 

فكن على ... واحلكم يف التعديل قد تقدما ... ه بقوله أو زاد من عدله أو زادوا عدالة وإن استووا عددا وهذا مراد
  ... ترتيبه مقدما 

أشار هبذا إىل الترجيح بالتعديل بطرق التعديل املتقدمة يف باب األخبار وهي مراتب أعالها التصريح بالتعديل حنو 
ترب العدالة مث العمل بروايته ممن ال يقبل رواية اجملهول فريجح على هذا عدل ثقة مث احلكم بشهادته من حاكم يع

وإن ... الترتيب وحنوه وهذا آخر طرق الترجيح حبسب الراوي وهو القسم األول من األربعة ويلحق به قوله 
  ل أقوم على سواه وهو قو... عن غري عدل فله التقدم ... فما رواه ضابط ال يرسل ... تعارض احلديث املرسل 

لى من مل يعرف هذه مسألة تعراض املرسلني فريجح مرسل الضابط ملا يرويه الذي عرف أنه ال يرسل إال عن عدل ع
بذلك وذلك لقوة الظن باملرسل األول دون الثاين وتقدم يف باب األخبار شيء من هذا فإن كان أحدمها يرسل عن 

  اجملاهيل فإهنا ال تقبل روايته فضال عن أن يعارض هبا غريها وهذا إذا تعارض مرسالن 
  ... وقيل بالعكس وقيل األمثل ... يرسل ويقبل املسند مما ... فأما إذا تعارض مرسل ومسند فقد أفاده قوله 

  هذه إشارة إىل ثالثة أقوال 
األول أنه إذا تعارض املسند واملرسل قدم األول فإنه أوىل من الثاين وهذا رأي اجلمهور قالوا ألن تطرق اخللل يف 

  املسند أقل من املرسل 
رأي احلنفية وبعض الزيدية قالوا ألن الراوي وقيل العكس وهو الثاين وهو تقدمي املرسل وترجيحه على املسند وهذا 

ال يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال وهو كالقاطع بأن الذي رواه صدر عنه صلى اهللا عليه و سلم 
وأجيب بأن املراد املسند الصحيح فإن أريد بالقطع قوة الظن فمن أسند أيضا كذلك وإن أريد القطع حقيقة فغري 

  دالة رواة املسند تعرف بالبحث عن رجاله خبالف رجال املرسل فإهنم ال يعرفون إذا بإرساله جهلوا مسلم وأيضا فع
يف مثل ما أخرجه البخاري ... ومرسل التابع واملذكور ... االستوا ورجح املشهور ... الثالث قوله وقيل األمثل 

  ... ومسلم من سنة املختار ... 
لث األقوال أنه ال ترجيح ألحدمها على األخر بل مها سواء وهذا رأي مجاعة من فقوله االستوا خرب األمثل وهذا ثا

أئمة األصول واختاره املهدي قالوا ألن املعترب عدالة الراوي وقد قيل كل من املسند واملرسل فال مزية ألحدمها على 
  اآلخر إذا تعارضا 

ب عليها القبول وإال حلكم باالستواء يف كل ما تقدم وأجيب بأن باب الترجيح ليس مناطه جمرد اعتبار العدالة املترت
  وما يأيت إذ ال بد يف كل من املتعارضني أن يكون مقبوال على انفراده وإذا كان كذلك فاملسند أرجح ملا عرفت 

وقوله واملذكور مبتدأ خربه قوله يف مثل ما أخرجه البخاري اخل أي أنه يرجح ما اشتهر بالصحة من كتب احلديث 
خاري ومسلم على غريمها لتلقي األمة هلما بالقبول واملراد فيما ذكر مبا أخرجه الشيخان التمثيل وإال فغريمها كالب



  ممن عرف رجال اإلسناد بالثقة والقبول مثلهما وقد حققنا هذا يف مسألة مثرات النظر وبسطناه بسطا شافيا 
والنعت هبا إذ املقصود ذكر األشهر األكثر كما  هذا وقد ذكرت مرجحات أخر حبسب الرواية يف املطوالت مل تأت

  سنصرح به آخر باب الترجيح 
واألمر من إباحة ... والنهي أوىل من مفاد األمر ... القسم الثاين الترجيح حبسب املنت وهو أنواع منها ما أفاده قوله 

  ... فاالحتمال فاتبع ما ذكرا ... ترجيح ما قل على ما كثرا ... وجيري 
ارض أمر وهني يرجح النهي ألنه قد تقرر أن النهي لدفع املفسدة واألمر جللب املصلحة ودفع املفاسد أهم فإذا تع

عند الشارع من جلب املصاحل ملا علم من أن مبىن األحكام الشرعية على جلب املصاحل ودفع املفاسد وإن جهلناها 
  فيما نرجحه 

  ضده فقد  إن قلت قد تقدم أن النهي أمر بضده واألمر هني عن

  اشتمل كل واحد منهما على اآلخر وحينئذ فال مزية ألحدمها على اآلخر فال يتم الترجيح املذكور 
قلت أجيب بأن النهي الصريح أدل على كونه لدرء املفاسد وأقوى من الداللة االلتزامية املستفادة للنهي من األمر 

املقصود أوال وبالذات يف األمر جللب املصلحة فيندفع ما  فإن املقصود أوال وبالذات يف النهي دفع املفسدة كما أن
قيل من أن كال منهما قد استلزم دفع مفسدة وجلب مصلحة وقوله واألمر من إباحة أي إذا تعارضا فإنه يرجح 
األمر على اإلباحة ملا يف ذلك من االحتياط الستواء املباح يف الفعل والترك دون األمر فإنه واجب الفعل فكان 

جح وهذا رأي اجلمهور وقيل بل ترجح اإلباحة ألهنا تكون قرينة على أن األمر ليس على ظاهره من الوجوب أر
  واإلعمال خري من اإلمهال واختار هذا املهدي وأن اإلباحة أرجح من األمر 

ر ومثلوه وقوله ما دل على ما كثرا يف االحتمال مراده إذا تعارض ما احتماله أقل للمعاين مع ما احتماله أكث
باإلباحة واألمر إذا تعارضا قدمت اإلباحة لوحدة معناها خبالف األمر فإنه متعدد املعاين كما عرفت يف مباحث األمر 

عليه ... ويف اجملاز قدم احلقيقه ... وهذا جمرد مثال وإال فالقول املختار أنه حقيقة يف الوجوب فال أكثرية ملعانيه 
  ... ألنه عند اجملاز يترك ... عارضه املشترك  فيه إذا... واعكس هذه الطريقه 

أي إذا وقع التعارض بني احلقيقة بأحد معانيه وبني اجملاز فإن احلقيقة غري املشترك تقدم عليه يف كوهنا األصل عند 
  اإلطالق وقوله واعكس هذه الطريقة وهو أنه إذا تعارض اللفظ بني اجملاز املشترك فإنه 

ويف ... ك ألن اجملاز يف الكالم أغلب من االشتراك وتقدم حتقيق ذلك يف الباب الرابع يرجح اجملاز على املشتر
والعام عند خاصه مطرح ... يف النص من غري الصريح أرجح ... مبا هواألقرب والصريح ... اجملازين يرى الترجيح 

 ...  
  هذه املسائل من الترجيح 

احلقيقة وذلك مثل حديث ال عمل إال بنية فإن النفي هنا ال يصح األوىل إذا تعارض جمازان فإنه يرجح األقرب إىل 
أن يكون حقيقة فيحتمل أن يراد نفي الصحة أو نفي الكمال ومها جمازان على أي تقدير إال أنه يرجح نفي الصحة 

  ألنه أقرب إىل نفي احلقيقة وهو نفي الذات ألن ما ال يصح كالعدم 
ح إذا عارضه نص غري صريح رجح الصريح على غريه ومثاله قوله تعاىل الثانية قوله والصريح أي النص الصري

فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله يف قتل اخلطأ مع قوله صلى اهللا عليه و سلم رفع عن أميت اخلطأ فاألول 
  صريح يف إجياب ما ذكر فهو أرجح من احلديث 



لعام وقدم عليه اخلاص لكونه أقوى داللة من العام على الثالثة قوله والعام أي إذا تعارض هو واخلاص اطرح ا
كذاك ... اخلاص إذ هو نص فيه وهذا على رأي الشافعي أنه يقدم اخلاص مطلقا كما قدمناه ولذا أطلقناه هنا 

  ... على خصوص أولته العلما ... ختصيص العموم قدما 
لكثرته ومثاله ما جعل عليكم يف الدين من  أي كما قدم ما سبق قدم أيضا ختصيص العموم على التخصيص املؤول

  حرج مع قوله 

يف أربعني السائمة شاة فإنه خيصص عموم احلرج باإلجياب يف الشاة وهو أوىل من تأويله يف القيمة كما تقوله احلنفية 
  ... أوىل من املخصوص يف العلوم ... مث الذي ما خص بالعموم ... 

مل خيص فإنه يرجح األخري على األول ألنه أقوى داللة على إفراده مما قد أي أنه إذا تعارض عموم خمصوص وعموم 
دخله التخصيص إذ قد يلحقه به ضعف حىت قيل إنه ال يستدل به كما سلف وقيل بل يرجح الذي قد خص على 

صص ما مل خيص ألن الغالب على العموم التخصيص فيكون العمل به أرجح ألنه بعد ختصيصه ال حيتاج إىل تطلب خم
  ... على عموم أي لفظ يعلم ... والشوط إن عم هواملقدم ... له خبالف الذي مل خيص 

هذا بيان لكيفية العمل إن تعارض صيغ العموم فإنه إذا وقع بينها التعارض قدم الشرط املقيد له على كل صيغة من 
كان للتعليل فهو أدل على  صيغه وذلك كـ ما و من و أي الشرطيات ووجه تقدميه أنه يفيد التعليل للحكم ما

املقصود وأدعى للقبول وال خيفى أن هذا أي إفادته التعليل أغليب مث ظاهره أنه يقدم أيضا على النكرة املنفية ب ال 
و ما و من ومجعنا ... اليت لنفي اجلنس وهو ظاهر الكتب األصولية وقيل بل هي أرجح ألهنا نص يف االستغراق 

  ... هبا يعرف  بالالم من جنس... املعرف 
أي ما و من املوصولتان واجلمع املعرف بالالم فهي أرجح منه ألن اجلنس املعرف بالالم يقوى احتماله للعهد خبالف 

  االسم املوصول 

  واجلمع املعرف هبا فاحتمال العهد فيها بعيد لقلة استعماله يف العهد استعمال اجلنس املعرف بالالم 
... مث على الندب الوجوب رجحا ... حلكم وهو أنواع من ذلك ما أفاده قوله القسم الثالث الترجيح حبسب ا

  ... والنفي لإلثبات أيضا طرحا 
أي إذا تعارض ما يقتضي الوجوب وما يقتضي الندب فإنه يرجح الوجوب ملا يف ذلك من االحتياط ومحله على 

يح األمر على اإلباحة والنهي على األمر الندب يستلزم جواز الترك خبالف احلمل على الوجوب وقد تقدم يف ترج
ما يتعلق باملقام فال فرق بني ما هنا وما هناك إال حبسب االعتبار فإذا اعتربت نفس صيغة األمر والنهي مثال كان من 

  الترجيح حبسب املنت وإن اعترب حبسب التحرمي والوجوب كان مما حنن فيه 
إلثبات على النفي إذا تعارضت فإنه يرجح اإلثبات ويطرح النفي إذ وقوله والنفي لإلثبات اخل هذه مسألة ترجيح ا

يصري مرجوحا وهو مطرح عند وجود الراجح ووجهه أنه اشتمل اإلثبات على زيادة علم مل تكن يف النفي إذ غاية 
والتأسيس خري ما يفيد النفي أنه مل يعلم الراوي مدلوله وألنه يفيد التأسيس والنفي يفيد التأكيد بالنظر إىل األصل 

  ... مثل العتاق فيهما اإلجياب ... ال يف الطالق عندهم فاجملتىب ... ودافع احلد على ما أوجبا ... من التأكيد 
املراد إذا تعارض دليل يقضي بدفع احلد ودرئه عن من أوجب عليه وآخر يقضي بإجياب احلد فإنه يرجح الدافع ألن 

  دفع هبا احلد قال املهدي يف املعيار هذا رأي الفقهاء احلدود تدرأ بالشبهات والتعارض شبهة ي



وقوله ال كالطالق اخل أي إذا تعارض ما يقتضي الطالق أو يقتضي العتاق وما يقتضي خالفهما فإنه يرجح املثبت 
ات هلما على النايف وهذا رأي مجاعة من أئمة األصول ووجهه أهنا إذا تعارضت بينة النفي واإلثبات قدمت بينه اإلثب

فكذا يف تعارض اخلربين وفيه خالف بينهم مبسوط يف املطوالت قيل واألوىل أن يفرق بني األمرين فريجح املثبت 
على النايف يف العتق ملا ثبت من حث الشارع عليه وترغيبه فيه والعكس يف الطالق فريجح النايف لكونه أبغض 

  احلالل إىل اهللا كما ثبت عند أيب داود 
  ... أو غريه من أميا دليل ... مث الذي يعضده الكتاب ... ترجيح حبسب اخلارج أشار إليه بقوله القسم الرابع ال

أي إذا تعارض دليالن أحدمها يعضده القرآن أو غريه من األدلة عقلية أو نقلية كما أفاده التعميم يف قوله أميا دليل 
د قوة مثاله حديث من نام عن صالته أو نسيها فإنه أرجح مما ال يعضده شيء ووجهه أن الظن لكثرة األدلة يزدا

فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وقد عارضه النهي عن الصالة يف أوقات الكراهة لكن عضد األول ظواهر 
الكتاب مثل حافظوا على الصلوات وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وحنومها مما يدل على املسارعة إىل فعل الطاعات 

  ... أو خلفاء أمحد الرسول  ...واألمثلة كثرية 
فإنه عندهم ... أو ساكنون طيبة أو أعلم ... أي أو عضده عمل اخللفاء األربعة فإنه أرجح ما مل يعضده عملهم 

  املقدم 

أي أن الدليل إذا عضده عمل أهل املدينة فإنه أرجح ألهنا مهبط الوحي وقبة اإلسالم فيقوى الظن بعمل أهلها يف 
األعلم بأحد الدليلني فإنه يكون األرجح من دليل مل يعمل به لكونه أعرف مبأخذ األحكام الدليل وكذلك عمل 

  ... فإنه أدرى مبا يرويه ... مث الذي فسره راويه ... وأخرب مبواقع األدلة فيقوى الظن مبا عمل به 
حديث البيعان باخليار ما مل  أي يرجح ما فسره راويه على غريه مما مل يفسر لكونه أعرف مبعىن ما رواه وأخرب به مثل

يفترقا فإنه حيتمل التفرق باألقوال أو باألبدان ففسره فعل ابن عمر أنه كان إذا أراد إمضاء البيع ميشي قليال مث 
  ... من طرق الترجيح عند األكثر ... وهكذا قرينة التأخر ... يرجع 

لراوي أو تأرخيه للحديث تأرخيا متأخرا وهذه أي ومثل ما سلف قرينة التأخر فإهنا تكون مرجحة كتأخر إسالم ا
املرجحات باعتبار األغلب وإال فقد يعرض للمجتهد خالف ما قرر بقرائن تقوم لديه تقتضي ذلك وإىل هنا انتهى ما 

  ذكر من املرجحات النقلية 
لنقل والعقل مرجحات ا... هذا وها هنا قد انتهت ... وقد ذكر أئمة األصول مرجحات عقلية أشار إليها قوله 

  ... أتت 
املراد بالعقلية ما يتعلق بالقياس ومسي عقليا ألن التعميم بالعلة وإثباهتا يف مفردات ما أحلق باألصل عند النص على 

العلة عقلي وهذا توجيهه للتسمية يف اجلملة وإال فبعد التعبد بالقياس قد صار نقليا شرعيا وإذا عرفت هذا 
تعارضهما ال خيلو عن أربعة أقسام إما أن يكون حبسب حكم األصل أو حبسب العلة فالترجيح بني القياسني عند 

... ففي القياسني دع الظنيا ... نفسها أو حبسب دليل العلة أو حبسب الفرع فهذه أربعة أنواع األول ما أفاد قوله 
  ملا يكون حكمه قطعيا 

ه قطعيا لقطعية الدليل وإن كان كل من القياسني أي إذا وقع التعارض يف القياسني فإنه يرجح ما يكون حكم أصل
أو ما يكون يف ... ظنيا من حيث اإلحلاق إال أنه يقوى الظن فيما يكون حكم أصله قطعيا لقوة الطريق يف القياس 

  ... فإنه مقدم باألوىل ... الدليل أقوى 



و يكون ثابتا يف أحدمها بالنص ويف اآلخر وذلك بأن ثبت احلكم يف أحد األصلني بطريق املنطوق ويف الثاين باملفهوم أ
... بالعموم فإنه يقدم األقوى لقوة الظن وهذا أعم من الذي قبله ألنه قد دخل حتت قوله أو ما يكون يف الدليل 

  ... فيه على ذي اخللف والنزاع ... كذاك ما ال نسخ باإلمجاع 
ه خمتلفا يف نسخه واألمثلة يف املطوالت وهذا إىل أي يرجع ما ال ينسخ حكم أصله باالتفاق على ما يكون حكم أصل

  هنا انتهى القسم األول 
كذا ... وأما القسم الثاين وهو ما يكون الترجيح فيه حبسب علة حكم األصل فهو أنواع من ذلك ما أفاده بقوله 

  ... أقوى له التقدمي عند اجللة ... الذي تكون فيه العلة 
بكوهنا ... لته أقوى على غريه وتعرف قوهتا بأمور نبه النظم عليها بقوله أي يرجح أحد القياسني ما تكون ع

  ... لقوة املسلك فيها النقلي ... موجودة يف األصل 
أي ما يكون طريقه العلة فيه أقوى من طريق اآلخر وهواملراد بقوله لقوة املسلك أي مسلك وجودها ومثاله أن 

لنية كالتيمم مع قول اآلخر طهارة مبائع فال تفتقر إليها كغسل النجاسة يقال يف الوضوء طهارة حكمية فتفتقر إىل ا
  فريجح األول لقوة طريق وجود العلة فيه وهو كوهنا طهارة حكمية 

  ... وصف فيقوى عنده موجبها ... أو كوهنا العلة أو يصحبها 
سني بالنص صرحيا ويف اآلخر أي يرجح أحد القياسني بقوة مسلك كوهنا العلة بأن تكون طريق العلة بأحد القيا

باإلمياء والتنبيه وقوله أو يصحبها أي وتعرف قوة العلة بأن تصحبها علة أخرى يف أحد القياسني فإهنا أرجح مما 
... أصولنا أو كان منها يظهر ... أو ماله تشهد باملطلوب ... أو مقتضى احلظر أو الوجوب ... تضمنه علة واحدة 

  ...  أو الصحايب قاله أو أكثر
هذه أيضا من الطرق اليت يعرف هبا قوة العلة وهو كوهنا تفيد مقتضى احلظر أو الوجوب دون القياس الذي عارض 

ما هي فيه فيفيد اإلباحة ومثاله أن يعلل حترمي التفاضل بالكيل فتدخل النورة قياسا على السنة املنصوصة فهذا 
  ي بإباحة التفاضل يف النورة القياس أرجح مما علل فيه التحرمي بالطعم ألنه يقض

وقوله أو ماله تشهد باملطلوب أصولنا هي فاعل تشهد وهذا ثاين ما أشار إليه النظم مقل أن يقال يف تعني املاء إلزالة 
النجاسة طهارة تراد للصالة فيتعني هلا املاء كطهارة احلدث فيقال عني يراد زواهلا فيصح باخلل كما يصح باحلت 

  ت خمالف لألصول املقررة فريجح األول فإن التطهري باحل
وقوله أو كان منها يظهر أي أو كان التعليل منها أي أصولنا ما يظهر أي تعرف قوة العلة بكوهنا منتزعة من 

  األصول وهذا الوجه غري الذي قبله للفرق بني كون الشيء منتزعا من األصول وبني كوهنا تشهد له مبوافقتها إياه 
رابع ما أشار إليه أي وتعرف قوة العلة بأن تظهر من الصحايب كأن ينص بعض الصحابة عليها أو  وقوله أو الصحايب

  ينص عليها أكثر من 

واحد سواء كان األكثر صحابة أو غريهم من العلماء وهو كما مضى من الترجيح بتفسري الراوي أو عمل األكثر 
  .. .كذا الثبويت بال خالف ... مث احلقيقي من األوصاف ... 

أي يرجح القياس الذي وصفه حقيقي على املعارض له إذا كان وصفه غري حقيقي بل إقناعي وحنوه كأن يقول حمرم 
املثلث مشروب يسكر كثريه فيحرم كاخلمر مع قول احلنفي مشرب طيب ذهب خبثه بالنار فال حيرم كسائر 

  األشربة فإن الوصف يف األول حقيقي خبالف اآلخر فإنه إقناعي 



  ه كذا الثبويت أي أنه يرجح القياس الذي وصفه ثبويت على معارضه الذي وصفه نفي وقول
وقوله بال خالف أي يف انه بالوصف الثبويت ال أنه ال خالف يف ترجيح الثبويت بل فيه خالف مثاله أن يقال يف خيار 

مكنة من العلم فال تعذر باجلهل الصغرية إذا بلغت غري عاملة باخليار وقد زوجها يف صغرها غري أبيها وال جدها مت
كسائر األحكام الشرعية فإنه يرجح على ما يقال جاهلة باخليار فتعذر كاألمة إذا أعتقت حتت العبد ألن الوصف يف 

  ... من األمارات على ما رجحوا ... وهكذا الباعث أيضا أرجح ... األول ثبويت خبالف الثاين فإن اجلهل عدمي 
الوصف باعثا على احلكم على معارضه من القياس الذي كان الوصف فيه أمارة جمردة  أي وكذا يرجح قياس كان

مثاله أن يقال يف الصغرية الثيب صغرية فيوىل عليها يف النكاح كما لو كانت بكرا فلو قيل ثيب فال يوىل عليها يف 
  ا على التولية خبالف الثيوبة النكاح كما لو كانت بالغة كان القياس األول أرجح لكون التعليل بالصغر فيه باعث

  ... أوىل وما يطرد مما عكسا ... وما أتى مطردا منعكسا 
  أشار إىل شيئني 

األول القياس ذو الوصف املطرد املنعكس أوىل من املعارض له إذ مل يكن وصفه كذلك لسالمته عن املفسدة وبعده 
 مسح الرأس فرض يف الوضوء فيسن تثليثه كغسل عن اخلالف فيقوى الظن باألوىل على غريه مثاله قول الشافعي يف

الوجه وقول احلنفي مسح تعبدي يف الوضوء فال يسن تثليثه كمسح اخلف فإن علة األول مطردة غري منعكسة ألن 
  املضمضة واالستنشاق ليسا فرضا عنده ويسن تثليثها وعلة الثاين مطردة منعكسة إذ التعليل واقع باملسح 

عكسا هذا الثاين من الشيئني أي وما يطرد أوىل مما يعكس أي أنه يرجح القياس الذي علته وقوله وما يطرد مما 
مطردة على قياس وصفه منعكس غري مطرد مثاله قول الشافعي يف عدم عتق غري األصول والفصول قرابة ال حيرم 

ة فعلة الشافعي مطردة ولكنها صرف الزكاة إليه فال يعتق كابن العم فيقول احلنفي ذو رحم حمرم فيعتق عليه كاألبو
غري منعكسة فإنه لو ملكه كافرا مل يعتق عليه مع أهنا حترم صرف الزكاة إليه وعلة احلنفي وإن كانت منعكسة فهي 

  غري مطردة لنقضها بابن العم الرضيع 
  وأما القسم الثالث وهو الترجيح حبسب دليل العلة فأنواع أيضا من ذلك ما دل عليه قوله 

  ... وهي ترى أقدم من وصف الشبه ... سرب على املناسبة وقدم ال
أي أنه يقدم القياس الذي تثبت علتة بالسرب على قياس تثبت علته باملناسبة ووجهه أن السرب دائر بني اإلثبات 
معروفة والنفي فال حيتمل معارضا خبالف املناسبة فإنه ال يتعرض فيها لنفي املعارض فرمبا احتملت معارضتها واألمثلة 

  يف املطوالت واملقصود إثبات القاعدة 
ورجح الوصف الذي بالقطع ... وأما القسم الرابع وهو الترجيح حبسب الفرع فأنواع منها ما اشتمل عليه قوله 

  ... وجوده حمقق يف الفرع ... 
لد الكلب أي أنه يرجح القياس الذي يقطع بوجود علة احلكم يف الفرع على ما يظن وجودها كأن يقال يف ج

حيوان ال جيوز بيعه فال يطهر جلده بالدبغ كاخلنزير فإنه أرجح مما لو قيل حيوان حيتاج اإلنسان إىل مزاولته فيطهر 
وما بنص ... بالدبغ جلده كالثعلب فإن القياس األول أرجح للقطع بوجود الوصف يف الفرع وهو عدم جواز البيع 

  ... لعلة أو شارك األصل بعني ا... ثابت يف اجلملة 
  اشتمل على مرجحني 

  األول قوله وما بنص إخل أي ما ثبت حكم الفرع بنص على سبيل 



اجلملة فهو أرجح مما مل يثبت أصال بل حياول إثبات حكم الفرع ابتداء مثاله أن يقال يف تعيني حد اخلمر الثابت 
و أوىل مما يقول اخلصم مائع فال حيد بالنص من دون تعيني فاحشة مظنة لالفتراء فيحد صاحبها مثانني كالقذف فه

شاربه كاملاء ألن القياس األول أثبت على جهة التفصيل ملا ثبت بالنص يف اجلملة خبالف اآلخر فإنه أثبت يف الفرع 
  حكما ابتداء 

األصل وعني حكم ... والثاين قوله أو شارك األصل بعني العلة إال أنه مل يتم فهم معناه إال بالبيت اآلخر وهو قوله 
  ... أو كان يف عني وجنس قامسا ... كان أقدما 

أي إذا شارك الفرع األصل يف عني العلة وعني احلكم فإنه أوىل مما مل يشاركه يف ذلك مثل أن يشاركه يف عني احلكم 
وجنس العلة أو جنس احلكم وعني العلة أو جنس احلكم وجنس العلة ووجهه أن املشاركة يف العينني عني احلكم 

ني العلة يدل على كمال االحتاد بني األصل والفرع فيكون أوىل من املشارك يف الثالثة األخر وأمثلة كل ذلك يف وع
  املطوالت وأثبتها يف الفواصل وقوله قامسا أي قاسم الفرع األصل فيما ذكر 

منهما تدل على فما كان كذلك فهو أرجح من املشاركة يف جنس احلكم وجنس العلة ألن املشاركة يف عني واحد 
  ... مشاركا قدم عند العكس ... وما غدا يف عينها واجلنس ... أن التشابه بينهما أقوى 

أي والفرع املشارك يف عني العلة وجنس احلكم أوىل من العكس يعين وهو ما يشارك يف عني احلكم وجنس العلة 
التشابه بينهما من العكس هذا نظم ما مشله ووجهه أن العلة هي العمدة يف التعدية ومع املشاركة يف عينها يقوى 

  األصل 
فيما له من ... وأوجه الترجيح ال تنحصر ... وللترجيح أنواع أخر وللمقامات مرجحات وقد أشار إىل ذلك بقوله 

  ... إن وافقوا من اإلله لطفا ... وهي على أهل الذكا ال ختفى ... صور قد ذكروا 
ول لرسوله وعلمك ما مل تكن تعلم وكان فضل اهللا عليك عظيما اللهم علمنا ما فإنه ال علم إال ما علمتنا وهو يق

خامتة تذكر يف احلدود ... جهلنا وحفظنا ما علمنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا العمل مبا علمنا واجعلنا هداة مهديني 
  ... متيز احلد من احملدود ... 

د مجلة حالية من احلدود ال من اخلامتة ألن اخلامتة تشتمل على هذه خامتة أتى هبا املصنف يف احلدود فقوله متيز احل
  بيان أقسام احلدود وتعريف كل قسم منها وعلى بيان أنواع الترجيح يف احلدود السمعية كما تعرفه 

  واحلد لغة املنع ومنه قيل للحاجب حدادا 
  ما ترى مسطورا عن غريه ك... فاحلد ما مييز املذكورا ... ويف االصطالح ما أفاده قوله 

  أي ما مييز ما قصد حده عن غريه وهو معىن قوهلم احلد ما مييز الشيء عما عداه 
  كما ترى أي فيما يأيت من تعريف كل حد وهذا التعريف شامل ألنواع احلد اآلتية 

اللفظي  فالكشف باألجلى هو... واحلد لفظي ومعنوي ... وملا انقسم احلد إىل لفظي ومعنوي بني كل واحد بقوله 
 ...  

هذا لف ونشر أي احلد انقسم إىل لفظي نسبة إىل اللفظ لكونه يكون بلفظ آخر ومعنوي يكون املراد منه الكشف 
عن حقيقة الشيء إما بالذات أو بالالزم فاللفظي هو الكشف عن اللفظ بلفظ أجلى منه حنو أن يقال اخلندريس 

واملعنوي عند أهل ... لي وعليه دونت كتب اللغة يف غالبها اخلمر والغضنفر األسد وهو تفصيل اللفظ اخلفي باجل
  ... إما حقيقي وإما رمسي ... العلم 



هذا تقسيم للمعنوي إىل حقيقي وهواملشتمل على بيان حقيقة الشيء الذاتية وإىل رمسي وهواملشتمل على التعريف 
والكل إما ... يضا ينقسمان إىل ما يفيده قوله بالالزم للشيء لزوم األثر للمؤثر أخذا من رسم الدار أثرها مث مها أ

  ... فهذه أربعة أقسام ... ناقص أو تام 
أي كل واحد من احلقيقي والرمسي إما ناقص وإما تام فكانت أربعة أقسام وقد بني يف النظم كل قسم منها على 

  الترتيب املذكور 
وفصله ... من جنس ما يذكر أعين األقربا ... ا ما ركبا فالتام من أوهل... فالقسم األول احلد التام وهو املفاد بقوله 

  ألنه يكشف ما يعرف ... األقرب وهو األشرف 

من أوهلا أي األربعة وهو احلقيقي ما ركب من جنس احملدود وفصله القريب ال مطلق اجلنس والفصل ولذا قيده 
بيان حقيقة احملدود مبا خيتص به ومثاله بقوله أعين األقربا ووصف الفصل به وذلك ألن املقصود باحلد احلقيقي 

املعروف حيوان ناطق يف حد اإلنسان فاحليوان جنسه القريب ألنه متام املشترك بني اإلنسان وبني غريه يف اجلنسية 
فيقع جوابا عن املاهية وعن مجيع ما يشاركها فصله فقد سبق حتقيق الكليات اخلمس يف الباب الثالث وظاهر النظم 

جلنس كما مثل او الفصل كأن يقال اإلنسان ناطق حيوان وهو رأي كثري من احملققني ألن اجتماع سواء قدم ا
  اجلنس والفصل القريبني هو املراد املبني للذات 

وقوله وهو األشرف أي احلد احلقيقي التام أشرف األقسام األربعة لكونه يكشف عن احملدود كشفا تاما ببيان 
  ذاتياته 

  ... خيتص بالفصل القريب ال سوى ... وناقص احلد احلقيقي غدا ... احلد الناقص بينه قوله  والقسم الثاين وهو
أي أن احلد الناقص ما كان بالفصل القريب وحده مثل اإلنسان ناطق وإمنا كان ناقصا لوقوع اخللل يف صورة احلد 

جنس القريب فقد أفاد ما هو بإسقاط جنسه القريب وإال فاحملدود ليس بناقص ألن الفصل القريب مستلزم لل
  املقصود باحلد وهو تصور حقيقة الشيء ومتيزه عما عداه 

وقد ... وملا كان قد يؤتى مع الفصل القريب باجلنس البعيد ولكنه ال خيرج به احلد عن كونه ناقصا أشار إليه بقوله 
  ... إليه لكن ما له مزيد ... يضم جنسه البعيد 

الفصل القريب باحلد الناقص حنو اإلنسان جسم ناطق وال خيرجه عن كونه حدا ناقصا  أي قد يضم اجلنس البعيد إىل
  ولذا قال ما له مزيد أي ال يكمل هبذه الزيادة 

... والتام من ثانيهما ما فيه ... القسم الثالث والرابع الرسم التام والرسم الناقص وقد اشتمل على بياهنما قوله 
... أو عرضيات به ختتص ... وإن أتى من أي جنس أبعدا ... ريبا فإذا ما فقدا أعين ق... جنس له وخاصة تليه 

  ... فالكل رسم قد عراه النقص 
اشتملت على بقية األربعة فالتام من ثانيهما أي ثاين القسمني ومها احلقيقي والرمسي وهو ثالث األقسام الرسم التام 

حيوان ضاحك والتقييد ب تليه بيان للغالب وإال فلو قيل  وهو ما يركب من اجلنس القريب واخلاصة حنو اإلنسان
اإلنسان ضاحك حيوان كان رمسا تاما وحقيقة اخلاصة عند املناطقة إذ هذه األحباث على اصطالحهم هي اخلارجة 
على عن املاهية املقولة على ما حتت حقيقة واحدة ويسمى هذا القسم رمسا تاما ملشاهبتها احلد التام من حيث اشتماله 

  اجلنس القريب وعلى ما هو خمتص به وهو اخلاصة 
والقسم الرابع الرسم الناقص أفاده قوله فإذا ما فقد اجلنس القريب فاأللف لإلطالق ال يتوهم أنه ضمري تثنية 



فالناقص ما كان باخلاصة وحدها حنو اإلنسان ضاحك أو مع اجلنس البعيد حنو اإلنسان جسم ضاحك أو كان 
 ختتص كلها حبقيقة واحدة حنو اإلنسان ماش على قدميه عريض األظفار بادي البشرة مستوي القامة بالعرضيات اليت

  فإنه هذه ختتص باإلنسان ال يتم تعريفه إال هبا كلها وإمنا مسي ناقصا لنقصانه لفقد اجلنس القريب 
عن ... ا قد حوى منظومي يصان عم... واعلم بأن احلد يف العلوم ... وملا كان احلد يشترط فيه شرائط قال 

  ... فإن هذا عندهم مزيف ... له على حمدوده التوقف ... وأن يكون ما به قد عرفا ... املساوي يف جاله واخلفا 
هذا بيان ملا جيب أن حيترز عن اإلتيان به يف احلدود فال يصح احلد باملساوي يف اجلالء كاملتضايفني حنو األب من له 

  معا االبن ألهنما يتعقالن 

بالضرورة وكاملتضادين حنو السواد ضد البياض لتعلقهما معا عادة واحلد ال بد أن يكون معلوما يوصل إىل تصور 
جمهول ومع تساويهما يف اجللي تضيع فائدته وال بد من صيانته عن املساوي يف اخلفاء كتعريف الزرافة حبيوان يشبه 

  صور احملدود جلده جلد النمر ملن ال يعرف النمر إذ ال يفيد ت
وقوله وأن يكون ما به قد عرفا أي يصان احلد عن أن يكون مبا يتوقف معرفته على معرفة احملدود للزوم الدور 

  ... برتبة تكون أو مراتب ... سواء كان مبرتبة أو أكثر كما يفيده قوله 
ة اتفاق الكيف أو يكون مبرتبتني أي يكون التوقف مبرتبة مثل تعريف الكيفية مبا يقع به املشاهبة مث يقال واملشاهب

كتعريف االثنني بأول عدد ينقسم مبتساويني مث تعريف املتساويني بالشيئني الغري املتفاضلني مث تعريف الشيئني باالثنني 
أو بثالث مراتب كتعريف االثنني بالزوج األول وتعريف الزوج األول باملنقسم باملتساويني إىل آخر ما تقدم وإمنا مل 

هذا التعريف التوقفي ملا عرفت من أهنا ال بد أن تكون معرفة احلد متقدمة على معرفة احملدود ولو بوجه عام يصح 
  ... ومن غريب اللفظ للمخاطب ... وتوقف معرفة أحدمها على اآلخر ينايف ذلك 

يشبه النفس  أي وال بد من صيانته عن إيراده بلفظ غريب للمخاطب أي ألجل إفادته املخاطب حنو النار جوهر
  وحنو ذلك مما ال يكون معروفا عند املخاطب إال مثل اجملاز املشهور فشهرته خترجه عن الغرابة 

مسعية تفضي إىل ... وقد جرى الترجيح يف احلدود ... هذا وقد أشري إىل أنه جيري الترجيح يف احلدود فأبانه بقوله 
  ... املقصود 

بني احلدود وقيدها بالسمعية ألن العقلية ال حبث لألصويل عنها ومعىن أهنا  أي أنه كما يقع الترجيح بني األدلة يقع
  مسعية أهنا وضعت لتصوير ما استفيد من األدلة الشرعية كقوهلم الصالة عبادة ذات أذكار 

أهنم وأركان حترميها التكبري وحتليلها التسليم وحنو ذلك مما حيده الفقهاء يف أنواع العبادات واملعامالت والظاهر 
  يريدون بأنه جيري بينها الترجيح أن ما كان أكثر مجعا ومنعا فهو أوىل من القاصر عنهما وحنو ذلك 

وقد حبثنا يف شرحنا سبل السالم يف كتاب احلدود عن املراد حبدود اهللا تعاىل فمن مرجحات احلدود السمعية ما 
  ... ا عرفا أو كونه األعرف مم... مبا أتى فيه بلفظ أعرفا ... أفاده قوله 

أي يرجح احلد الذي ألفاظه أعرف وأظهر على احلد الذي ليس كذلك ومثاله أن نقول احلنابلة حدوث صفة 
شرعية يف اإلنسان عند خروج املين أو عند سببه متنع من القراءة واآلخر اجلنابة خروج املين على وجه الشهوة 

ضي أهنا نفس خروجه فيكون األول أرجح لكونه أصرح وملا يف فاألول يقتضي أن اجلنابة غري خروج املين والثاين يقت
  الثاين من التجوز وهذا مثال وهو مناقش فيه 

وقوله أو كونه األعرف مما عرفا أي يرجح أحدمها بكونه أعرف وأظهر من احلد اآلخر وذلك بأن يكون أحدمها 



آلخر هو مسح الوجه واليدين بالتراب شرعيا واآلخر حسيا مثل أن يقال التيمم هو التطهر بالتراب مع قول ا
أو عم أو مسعا غدا موافقا ... فاألول حكم شرعي والثاين حسي فيكون أرجح لكونه أظهر وحنو ذلك من األمثلة 

  ... أو لغة يف نقله قد طابقا ... 
ح من قول أي يرجح احلد األعم على اآلخر األخص لكثرة الفائدة فيه ومثاله اخلمر مائع يقذف بالزبد فهو أرج

اآلخر هو العصري من ماء العنب لشموله ألنواع اخلمر من التمر والشعري وغريمها أو وافق السمع فإنه أرجح مما ال 
يوافقه كأن يقال اخلمر ما أسكر مع قول اآلخر هو العصري من العنب فإن األول موافق الدليل السمعي وهو كل 

  مأخوذ عن خمامرة العقل فيعم كل مسكر مسكر حرام أو وافق لغة كاملثال املذكور فإنه 

  ... أو بعضهم فاخصصه بالقبول ... أو علماء أمة الرسول ... أو خلفا سيد الربية ... أو ما يعمل أهل طيبة 
هذا من الترجيح باألمور اخلارجية واملراد من قوله أو علماء أمة الرسول إال كثري منهم إذ لو كان املراد اإلمجاع 

  فته تعني عدم خمال
يدفع حدا فهو ... أو قرر احلظر أو النفي وما ... وقوله أو بعضهم أي األقل منهم فإنه أرجح مما انفرد به واحد 

ولطف رب العزة ... بذهنه وفكره السليم ... مما يراه الذكا معتربا ... مقدم إىل سوى ما ذكرا ... عند العلما 
  ... العليم 

  مقررا للحظر دون اآلخر أو مقررا للنفي واآلخر لإلثبات وأمثلتها معروفة أي أنه يرجح أحد احلدين بأن يكون 
وقوله بذهنه وفكره السليم يتعلق بقوله معتربا وهذه إشارة إىل كثرة طرق الترجيح يف احلدود السمعية كما يف 

لية وهو يعرف االدلة السمعية وقد ذكرت يف مطوالت الفن ما ذكر وكثري من املرجحات مل تذكر يف الكتب األصو
من تتبع املوارد الشرعية فمدار الترجيح على ما يقوى للناظر وهو خيتلف باختالف صفاء الذهن وقوة الذكاء 

  ... مث عليه ال سوى املعول ... فمنه عز كل لطف يسأل ... والفكر السليم ولذا قيل إهنا ال تنحصر طرق الترجيح 
غريه يطلب كل مطلوب او على سواه يعول يف كل أمر مرغوب  تقدم منه وعليه يفيد احلصر وهو كذلك وهل من

  ... بغاية تبلغنا جناته ... نسأله الكافل من هباته ... 
على الذي ... مث صالة اهللا والسالم ... ال خيفى لطف اجلمع بني الكافل والغاية مع التورية ومناسبة حسن اخلتام 

  طاب به اخلتام 

  ... مدى اختالف الليل والنهار ... حممد وآله األطهار ... هو ختام كل قول أمل و... ختام كل األنبياء والرسل 
اردف الدعاء بالصالة على املصطفى وآله األتقياء ملا تقرر من مشروعية ذكره صلى اهللا عليه و سلم عند ذكر ربه 

ام ولطف قوله على الذي واحلث على ختم الدعاء هبا والترغيب فيها على اإلطالق وال خيفى حسن اخلتام يف املق
  طاب به اخلتام نسأل اهللا أن خيتم لنا برضاه ويوزعنا شكر ما أواله ونسأله املزيد من نعماه واحلمد هللا أوال وآخرا 

قال يف املنقولة منه وهي نسخة املؤلف وجرى عليها قلمه بالتصحيح ما لفظه قال املؤلف حفظه اهللا وأبقاه وأدام يف 
شهر مجادى األوىل من سنة ثالث وسبعني  ١٩وافق متام هذا املختصر بعد العصر من يوم الثالثاء درج املعايل ارتقاه 

ووافق الفراغ من زبره بعناية مؤلفه موالنا الذي حاز قصب السبق يف مضمار الكالم وغريبه  ١١٧٣ومائة وألف 
 السيد العالمة اخلطري والكامل وجاز طرف البالغة يف مضمار الكالم ومعرضه من حبر علمه منري وروض أدبه نضري

الفهامة الشهري عز اإلسالم حممد بن إمساعيل األمري ال زالت ذاته العلية متسمة بأشراف مسات املعايل وال برحت يف 
األيام مبتسمة له ابتسام الصدق عن الآليل وال فتئت أندية املعارف بفتيت عوارفه مغمورة وما انفكت ذيول 



بها مصحوبة جمرورة وال برحت رؤوس ذو النصب بارتفاع كلمته حمفوظة مقصورة آمني اآلداب بوجوده على طل
هجرية  ١١٨٠شهر مجادى اآلخرة سنة  ١٤اللهم آمني وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه يوم االثنني 

  انتهى 
املنتظم يف سلك سنة ووقع الفراغ من حتصيل هذه النسخة قبيل املغرب يوم اجلمعة حادي وعشرين شهر شعبان 

هجرية بقلم احلقري املفتقر إىل كرم سبحانه أمحد بن أمحد بن حيىي بن أمحد احليمي السياغي غفر اهللا ذنوهبم  ١٣٢٦
  وستر عيوهبم ومجيع املؤمنني واملؤمنات وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله 
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