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الإجماع يف  يعترب  ل  ومن  اإجماعهم،  املعترب  الإجماع  اأهل  -  بيان 
ًإجماعا، فلي�ض اإجماع -  ل يكون اإجماع بع�ض الأمة مع خالف الباقني ا
         اأهل املدينة، ول اأهل البيت ول اخللفاء اإجماًعا مع خالف غريهم، وفيه
الإجماع غري خمت�ض واأن  ال�سحابة،  اإجماع  يف  التابعي  اعتبار  بيان       

        بال�سحابة فقط
- بيان حمل الإجماع، وهو الق�سية العارية من اخلالف املتقدم

- بيان �سروط الإجماع اأن يكون لهم م�ستند من كتاب اأو �سنة اأو قيا�ض
- بيان طريق نقل الإجماع بالتواتر والآحاد وحكم ذلك

- بيان حكم اإحداث قول ثابت بعد اأن اختلفوا على قولني مثاًل

الركن الرابع : يف مباحث القياس

- بيان حقيقة القيا�ض واأركانه
- مبحث الأ�سل والفرع و�سروطهما

- �سروط حكم الأ�سل
مبحث العلة

- بيان حقيقة العلة والفرق بني العلة ال�سرعية والعلة العقلية
- الأ�سل يف الأحكام تعليلها، وقيل: ل

املحتوى
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- �سفة العلة واأنواعها
- ذكر �سروط العلة

- انق�سام احلكمة املق�سودة من �سرع احلكم اإىل �سروري وحاجي
    وحت�سيني، وغري ذلك

- ذكر ح�سول املق�سود من �سرع احلكم
- ذكر اأق�سام كل واحد من احلكم والعلة اإىل اجلن�ض والعني

- ذكر طرق العلة املن�سو�سة: ي�سرتط يف �سحة علة الإمياء ح�سول
  املنا�سب وقيل: ل

- ذكر طرق العلل امل�ستنبطة، وهي خم�سة طرق
- الطريق الأول: ال�سرب

- الطريق الثاين: املنا�سبة
- بيان حقيقة املنا�سبة واملنا�سب

- بيان انق�سام املنا�سب اإىل موؤثر ومالئم وغريب ومر�سل
- الطريق الثالث: ال�سبه

- الطريق الرابع: الدوران
- الطريق اخلام�ض: الطرد

- خامتة يف انق�سام القيا�ض اإىل جلي وخفي واإىل قيا�ض علة وقيا�ض دللة
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ا مبحث القوادح، وهي خم�صة وع�صرون اعرتا�صً
- منها ال�ستف�سار

- منها ف�ساد العتبار
- ومنها ف�ساد الو�سع

- ومنها منع حكم الأ�سل بالتق�سيم وبدون تق�سيم
- ومنها ادعاء عدم وجود العلة، وادعاء عدم عليتها

- ومنها عدم التاأثري وهو اأربعة اأنواع
- ومنها ادعاء خفاء العلة، وادعاء عدم ان�سباطها

- ومنها النق�ض
- ومنها الك�سر

- ومنها تخلف بع�ض العلة املركبة من اأو�ساف
- ومنها القدح يف املنا�سبة مبف�سدة راجحة اأو م�ساوية

- ومنها القدح يف اإف�ساء احلكم اإىل امل�سلحة املق�سودة
ًأكرث فروعا منها - ومنها القدح يف العلة مبعار�ستها لو�سف اآخر ا

- ومنها الفرق
- ومنها القلب

- ومنها القول باملوجب، تنبيهات هي كاخلامتة على هذا املبحث 

املحتوى
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الركن اخلامس : يف مباحث االستدالل

- بيان حقيقة ال�ستدلل
- مبحث ال�ست�سحاب والعك�ض

- بيان العك�ض وبع�ض اأنواع ال�ستدلل
- مبحث ال�ستقراء

- مبحث امل�سالح املر�سلة
- مبحث ال�ستح�سان

- مبحث الإلهام
- مبحث حكم الأ�سياء قبل ال�سرع

- خامتة يف قواعد الفقه
خامتة على ق�صم الأدلة يف الرتجيحات

- بيان حكم الدليلني اإذا تعار�سا، ل ي�سح التعار�ض بني الدليلني
 ال�سرعيني يف نف�ض الأمر، وي�سح يف ذهن ال�سامع، وفيه بيان املخل�ض

 من التعار�ض
- بيان الرتجيح من جانب املنت

- بيان الرتجيح من جانب الإ�سناد
- بيان الرتجيح من جانب احلكم
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778
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- بيان الرتجيح باأمر خارجي
- بيان الرتجيح بني القيا�سني اإذا تعار�سا

الق�شم الثاين من الكتاب يف الأحكام
وفيه اأربعــة اأركان

الركن األول : يف احلكم

- بيان حقيقة احلكم
- انق�سام املق�سود من احلكم اإىل دنيوي واأخروي، وانق�سام احلكم

   باعتبار الدنيوي اإىل �سحيح وفا�سد
- انق�سام احلكم اإىل عزمية ورخ�سة

- انق�سام العزمية اإىل وجوب وندب وحترمي وكراهية ومباح
- انق�سام الواجب اإىل قطعي وظني

- انق�سام الواجب اإىل فر�ض كفاية وفر�ض عني
- انق�سام الواجب اإىل معني وخمري فيه

- بيان احلرام واملكروه
- ل ي�سح اأن يحرم واحد ل بعينه، وقيل: ي�سح

- ل ي�سح اأن يخري بني وجوب وندب وحترمي وكراهية ونحو ذلك
- بيان اأق�سام الرخ�سة واأحكامها

783
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- مبحث احلكم الو�سعي
-  بيان العلة وذكر الفرق بينها وبني الن�سب

-   بيان ال�سرط وحكمه

الركن الثاني: يف بيان احلاكم وأنه الشرع ال العقل على الصحيح، 
وفيه بيان مذهب املعتزلة، واحتجاجهم على أن احلاكم العقل،

 وبيان االحتجاج عليهم

الركن الثالث: يف احملكوم به
- وفيه بيان الفرق بني حقوق اهلل، وحقوق العباد، وانق�سام حقوق اهلل

   اإىل اأ�سول وفروع، واأحكام ذلك

الركن الرابع: يف احملكوم عليه وهو املكلف

- ال�سفة التي يكون معها التكليف، وهي املعرب عنها بالأهلية
ًبي منذ كان حمال اإىل وقت بلوغه - اأحكام ال�س

- ذكر العوار�ض التي تعرتي الأهلية، وهي نوعان: �سماوية ومكت�سبة
- من العوار�ض ال�سماوية اجلنون

- ومنها الن�سيان وال�سهو
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839

839

847

847
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- ومنها النوم والإغماء
- ومنها الرق

- ومنها املحي�ض والنفا�ض
- ومنها املر�ض
- ومنها املوت

 ذكر العوار�س املكت�صبة 
- منها اجلهل وهو على اأق�سام اأربعة

ْ ومنها ال�سكر ُّ -
- ومنها الهزل
- ومنها ال�سفه
- ومنها ال�سفر
- ومنها اخلطاأ

- ومنها اجلرب وهو الإكراه

اخلامتة : يف االجتهاد

- بيان حقيقة الجتهاد
ِّروط املجتهد وجواز جتزي الجتهاد - بيان �س

- بيان حكم املجتهدين اإذا اختلفا يف الظنيات، واأن الكل م�سيب
- بيان حكم الختالف يف الدين

املحتوى
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-  بيان حكم الجتهاد ومتى يجب على املجتهد، ومتى ل يجب، وما يلزمه 
عند اجتهاده من الأحوال

- بيان اأنه ل ي�سح �سدور قولني متناق�سني من عامل واحد ل�سائل واحد
   يف ق�سية واحدة يف وقت واحد

- بيان حكم املجتهد اإذا تغري اجتهاده عما كان
ًأن يقلد جمتهدا مثله - بيان اأنه ل يحل للمجتهد ا

-  بيان حكم العامي اإذا اأراد العمل ب�سيء من الظنيات، واأنه يجب عليه 
تقليد املجتهد يف ذلك

- بيان افتاء ال�سعيف بقول العامل
- بيان جواز تقليد ال�سعيف لعاملني فاأكرث، فبما ميكن تقليدهم فيه

ً جمتهدا مع وجود الفا�سل - بيان جواز تقليد املف�سول اإذا كان عدًل
- بيان حكم الجتهاد يف زمانه  واأنه واقع

- بيان اإمكان خلو بع�ض الزمان من جمتهد، وفيه تقليد امليت
- بيان حمل الجتهاد وهو ق�سية مل يوجد يف حكمها ن�ض ول اإجماع

- تتمة هلذا الكتاب
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ِطلق عليه »اإعادة اإ�سدار خمتارات من الرتاث  اإن فكرة هذا امل�سروع الذي اأُ
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�سر والرابع ع�سر الهجريَّنْي/ التا�سع ع�سر 
والع�سرين امليالِديَّني«، قد نبعت من الروؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ساأن 
املعرفة،  جمالت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املحافظة  �سرورة 
بني  التوا�سل  لأهمية  تاأكيًدا  املتعاقبة  لالأجيال  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�ساهمة 
اأجيال الأمة عرب تاريخها احل�ساري؛ اإذ اإن الإنتاج الثقايف - ل �سكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�سبة بعطاء ال�سابقني، واإن التجديد الفعال 
ل يتم اإل مع التاأ�سيل. و�سمان هذا التوا�سل يعترب من اأهم وظائف املكتبة التي 

ا�سطلعت بها، منذ ن�ساأتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.

غري  �سائد  انطباع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختيار  الرئي�سي  وال�سبب 
�سحيح؛ وهو اأن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد 
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية، ومل تتجاوزها. ولكن احلقائق املوثقة ت�سري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�سوي التنويري - واإن 

مقدمة ال�شل�شلة



مر مبدٍّ وجزر - اإمنا هو توا�سل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة، مبا يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملعا�سرة التي ت�سمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�سروع - فيما يهدف - اإىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة، 
ت�سم خمتارات من اأهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�سالح والتجديد الإ�سالمي 
املختارات  هذه  لإتاحة  ت�سعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرْين.  الهجريَّنْي  القرنني  خالل 
على اأو�سع نطاق ممكن، عرب اإعادة اإ�سدارها يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�سر 
الإلكرتوين اأي�ًسا على �سبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت(؛ فاإنها ت�ستهدف يف 

املقام الأول اإتاحة هذه املختارات لل�سباب ولالأجيال اجلديدة ب�سفة خا�سة. 

وي�سبق كلَّ كتاب تقدمٌي اأعده اأحد الباحثني املتميزين، وفق منهجية من�سبطة، 
بال�سياق  والتعريف  جهة،  من  واجتهاداتهم  الرواد  باأولئك  التعريف  بني  جمعت 
مبا  اأخرى؛  الجتهادات من جهة  تلك  فيه  الذي ظهرت  الجتماعي  التاريخي/ 
املوؤلف  اآراء  اأ�سا�ًسا على  التاأكيد  نه�سوية كربى، مع  فيه من حتديات وق�سايا  كان 
واجتهاداته والأ�سداء التي تركها الكتاب. وللتاأكد من توافر اأعلى معايري الدقة، 
فاإن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة 
املتخ�س�سني، وذلك بعد مناق�سات م�ستفي�سة، وحوارات علمية ر�سينة، ا�ستغرقت 
جل�سات متتالية لكل تقدمي، �سارك فيها كاتب التقدمي ونظراوؤه من فريق الباحثني 
الذين �ساركوا يف هذا امل�سروع الكبري. كما قامت جمموعة من املتخ�س�سني على 

تدقيق ن�سو�ض الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�سلية للكتاب.

24 24
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هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًسا - يف اإطار هذا امل�سروع - برتجمة تلك املختارات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة اأبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية، كما 
اأنحاء  الراأي يف خمتلف  البحث واجلامعات وموؤ�س�سات �سناعة  �ستتيحها ملراكز 
العامل. وتاأمل املكتبة اأن ي�ساعد ذلك على تنقية �سورة الإ�سالم من الت�سويهات 
التي يل�سقها البع�ض به زوًرا وبهتانًا، وبيان زيف كثري من التهامات الباطلة التي 

هم بها امل�سلمون يف جملتهم، خا�سة من ِقَبل اجلهات املناوئة يف الغرب. ُيتَّ

اإن ق�سًما كبرًيا من كتابات رواد التنوير والإ�سالح يف الفكر الإ�سالمي خالل 
ً يزال بعيدا عن الأ�سواء، ومن ثم ل  القرنني الثالث ع�سر والرابع ع�سر الهجريني، ل
يزال حمدود التاأثري يف مواجهة امل�سكالت التي تواجهها جمتمعاتنا. ورمبا كان غياب 
هذا الق�سم من الرتاث النه�سوي الإ�سالمي �سبًبا من اأ�سباب تكرار الأ�سئلة نف�سها 
التي �سبق اأن اأجاب عنها اأولئك الرواد يف �سياق واقعهم الذي عا�سروه. ورمبا كان 
هذا الغياب اأي�ًسا �سبًبا من اأ�سباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض 
وخارجها.  والإ�سالمية  العربية  داخل جمتمعاتنا  اجلديدة  الأجيال  اأبناوؤنا من  لها 
ويكفي اأن ن�سري اإىل اأن اأعمال اأمثال: حممد عبده، والأفغاين، والكواكبي، وحممد 
ل الفا�سي،  اإقبال، وخري الدين التون�سي، و�سعيد النور�سي، ومالك بن نبي، وعالَّ
والطاهر ابن عا�سور، وم�سطفى املراغي، وحممود �سـلتوت، وعلي �سريعتي، وعلي 
عزت بيجوفت�ض، واأحمد جودت با�سا - وغريهم - ل تزال مبناأًى عن اأيدي الأجيال 
اأغلبية البلدان العربية والإ�سالمية، ف�ساًل عن ال�سباب  اجلديدة من ال�سباب يف 
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على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛  اأو  اأوروبية  يعي�ض يف جمتمعات  الذي  امل�سلم 
ن�سرها  اإعادة  فقط  ولي�ض  الأعمال،  هذه  ترجمة  اأجل  من  م�ساعًفا  عبًئا  املكتبة 

ا(. ا واإلكرتونيًّ بالعربية وتي�سري احل�سول عليها )ورقيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحياء،  بني  للجمع  ي�سعى  امل�سروع  هذا  اإن 
والتوا�سل مع الآخر. ولي�ض اهتمامنا بهذا الرتاث اإ�سارة اإىل رف�ض اجلديد الوافد 
علينا، بل علينا اأن نتفاعل معه، ونختار منه ما ينا�سبنا، فتزداد حياتنا الثقافية ثراًء، 
والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البناء  التفاعل  بهذا  اأفكارنا  وتتجدد 
امل�سرتك،  الإن�ساين  الرتاث  اإ�سهاًما يف  اجلديد،  اجلديدة عطاءها  الأجيال  فتنتج 

بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�سيلة  معرفية  م�سادر  اإتاحة  يف  ن�سهم  اأن  هو  واأملنا 
والثقافة داخل اأوطاننا وخارجها، واأن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال 
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�سها الأمة؛ م�ستلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه اأولئك الرواد الذين عا�سوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتفاعلوا مع ق�سايا اأمتهم، وبذلوا ق�سارى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�سرهم من اأجل نه�ستها وتقدمها. 

مكتبة  يف  م�سئولياتنا  اأوىل  ومن  مهماتنا  اأوجب  من  اأن  وجدنا  لقد 
ويف  م�سر،  ال�سباب يف  من  اجلديدة  الأجيال  توعية  يف  ن�سهم  اأن  الإ�سكندرية، 

26 26
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غريها من البلدان العربية والإ�سالمية، وغريهم من ال�سباب امل�سلم يف البالد غري 
الإ�سالمية  بالعطاء احل�ساري للعلماء امل�سلمني يف الع�سر احلديث، خالل القرنني 
خ النطباع ال�سائد اخلاطئ، الذي  امل�سار اإليهما على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�سَّ
�سبق اأن اأ�سرنا اإليه؛ فلي�ض �سحيًحا اأن جهود العطاء احل�ساري والإبداع الفكري 
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ست عليها عدة قرون، وال�سحيح هو 
اأنهم اأ�سافوا اجلديد يف زمانهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�سانية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�سر جميًعا.

واإذا كان العلم ح�ساد التفكري واإعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
فاإن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�ض عرب الأجيال وفيما بني 

الأمم.
إمساعيل سراج  الدين

مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�سرف العام على امل�سروع 

2727 مقدمة ال�صل�صلة



الآراء الواردة يف هذا الكتاب ل تعبرِّ بال�صرورة عن وجهة نظر
 مكتبـة الإ�صكندرية، اإمنا تعـبرِّ عن وجهة نظر موؤلفـيها.
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اأوًل: نبذة عن علم »اأ�صول الفقه«

وتنبع  بالعتناء،  واأولها  ال�سرعية،  العلوم  اأهم  من  الفقه«  »اأ�سول  علم 
من  املجتهد  يتمكن  الذي من خالله  الطريق  يعترب  كونه  من  العلم  هذا  اأهمية 

الو�سول اإىل ا�ستنباط الأحكام من الأدلة.

ن�ساأ مع بداية بعثة خري الربية  اأن هذا العـلم  البيــان  وغني عن 
ُول الفقه وجد منذ اأن وجد الفقه، فما دام هناك فقه لزم  �سيدنا حممد ، فاأ�س
حتًما وجود اأ�سول و�سوابط وقواعد له، وهذه هي مقومات علم الأ�سول وحقيقته، 
ولكن الفقه �سبق الأ�سول يف التدوين واإن قارنه يف الوجود، مبعنى اأن الفقه ُدّون 
بت م�سائله، واأُر�سيت قواعده، ونظمت اأبوابه قبل تدوين قواعد اأ�سول الفقه  وُهذِّ
اإل منذ تدوينه، واأنه مل  اأنه مل ين�ساأ  وتهذيبها ومتيزها عن غريها، وهذا ل يعني 
يكن موجوًدا قبل ذلك، اأو اأن الفقهاء ما كانوا يجرون يف ا�ستنباطهم لالأحكام 
م�ستقرة يف  العلم كانت  قواعد هذا  اأن  فالواقع  ثابتة،  ومناهج  معينة  قواعد  على 
نفو�ض املجتهدين، وكانوا ي�سريون يف �سوئها واإن مل ي�سرحوا بها، ولي�ض املجال 
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منا�سًبا للتدليل على ذلك، وقد مر هذا العلم مبراحل كونت تراكمات معرفية، 
ومنهجيات خمتلفة يف التعامل معه.

اأول مرحلة  يعترب  بالر�سالة  ي�سمى  والذي    ال�سافعي  الإمام  فكتاب 
يف اإلبا�ض هذا العلم لبو�ض امل�سنفات والتاآليف، وكان مثار اهتمام العلماء بعده، 
واختلف تعاملهم معه ما بني موؤيد و�سارح ومنتقد ومعار�ض، وهذا اأدى اإىل ظهور 

مدر�ستني متيزت كل منهما بطابع واأ�سلوب يف تناول م�سائل علم اأ�سول الفقه:

كانت  والتي  ال�سافعية،  بطريقة  عرف  ما  اأو  املتكلمني  مدر�سة  الأوىل:   
تعتمد على تقرير القواعد الأ�سولية مدعومة بالأدلة والرباهني دون التفات اإىل 
املجتهدين،  الأئمة  عن  املنقولة  الفقهية  للفروع  القواعد  هذه  خمالفة  اأو  موافقة 
عليها  يدل  كما  العلم  هذا  قواعد  تقرير  غايته  نظري  اجتاه  الطريقة  هذه  فاجتاه 
الدليل، وجعلها موازين ل�سبط ال�ستدلل، وحاكمة على اجتهادات املجتهدين 

ل خادمة لفروع املذهب.

اأو ما عرف بطريقة احلنفية، والتي كانت تعتمد  الثانية: مدر�سة الفقهاء 
على تقرير القواعد الأ�سولية على مقت�سى ما نقل عن الأئمة من فروع فقهية، 
للفروع  العملي، فهو درا�سة عملية تطبيقية  بالطابع  الطريقة اجتاه ميتاز  فاجتاه هذه 
وال�سوابط  والقواعد  القوانني  وا�ستخراج  املذهب،  اأئمة  عن  املنقولة  الفقهية 
الأ�سولية التي لحظوها واعتربها اأولئك الأئمة يف ا�ستنباطهم، وبناء على ذلك 



تقــدمي
3131

اأئمة  فاإن هذه الطريقة تقرر القواعد اخلادمة لفروع املذهب، وتدافع عن م�سلك 
هذا املذهب يف الجتهاد، كما اأن نهج هذه الطريقة األيق بالفروع، واأم�ض بالفقه.

والإبا�سية)1( متفقون يف اأ�سولهم مع بقية مذاهب اأهل ال�سنة؛ فم�سادر 

)1(  الإبا�سية من اأ�سهر الفرق الإ�سالمية، وهم ي�سكنون اإىل يومنا هذا يف عمان وزجنبار و�سمال اإفريقيا، والإبا�سية هم 
اأ�سحاب عبداهلل بن اإبا�ض، وكانت لهم �سولة يف اجلزيرة العربية، وعلى الأخ�ض يف ح�سر موت و�سنعاء واليمن 
باخلوارج  ت�سميتهم  من  ويربوؤون  اخلوارج،  اإىل  ين�سبهم  اأحًدا  ي�سمعون  حني  كثرًيا  يغ�سبون  وهو  واملدينة،  ومكة 
ويقولون نحن اإبا�سية كاحلنفية واملالكية وال�سافعية، ويقولون اإنهم ُرموا بهذا اللقب؛ لأنهم رف�سوا القر�سية، اأي التزام 

كون الإمام من القر�سيني.
     وقد دخل مذهب الإبا�سية اإىل اإفريقيا يف الن�سف الأول من القرن الثاين، وانت�سر بني الرببر انت�سار النار يف اله�سيم 
مائة  زهاء  ا�ستمر  م�ستقالًّ  مت�ساًل  اإفريفيا حكًما  �سمال  الإبا�سيون يف  وقد حكم  الر�سمي،  مذهبهم  اأ�سبح  حتى 

وثالثني �سنة حتى اأزالهم الفاطميون.
     ومن املعلوم اأن عقيدة الإبا�سية تتفق مع اأهل ال�سنة يف الكثري، وتختلف يف القليل، فهم يعرتفون بالقراآن الكرمي 
وال�سنة النبوية كم�سدر للعلوم الدينية، ولكنهم يقولون بالراأي - على قوٍل- وياأخذون بالإجماع، وهم اأول من دون 
احلديث النبوي ال�سريف، واأول من قام بذلك اإمامهم جابر بن زيد املتوفى �سنة 93هـ، جمع احلديث يف كتاب 
الذي عا�ض  الفراهيدي  بن حبيب  الربيع  منواله  ر�سم على  ثم  مفقود،  الديوان  ولكن هذا  »ديوان جابر«،  اأ�سماه 

حوايل منت�سف القرن الثاين، وكتابه معروف با�سم »م�سند الربيع بن حبيب« وهو مطبوع متداول.
     ولعل اأهم خالف بينهم وبني اأهل ال�سنة قولهم بالتنزيه املطلق، فال يقولون بالت�سبيه؛ ولذلك فاإنهم يقولون اإن روؤية 
اهلل تعاىل منفية يف الدنيا والآخرة، ويقولون اأي�ًسا اإن الوعد والوعيد ل يتخلفان، مبعنى اأن وعيد اهلل تعاىل ل يتخلف 
كما اأن وعد اهلل تعاىل ل يتخلف، فمن دخل النار فهو خالد فيها، واملذنب تطهره التوبة ول يدخل ال�سعيد النار، 

وواجب عندهم الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
     وقد انق�سم الإبا�سيون الأَُول اإىل عدة اأحزاب منها: احلف�سية، واحلارثية، واليزيدية. واليزيدية قد اأمعنت يف ال�سطط 
حينما زعم رئي�سها يزيد بن اأني�سة اأن اهلل تعاىل �سيبعث ر�سوًل من العجم وينزل عليه كتابًا قد كتب يف ال�سماء ينزله 

عليه جملة واحدة ويكون على ملة ال�سابئة.
     ولكن انحراف يزيد بن اأني�سة ل يوؤثر يف طبيعة مذهب جمهرة الإبا�سية الذين يتوفر كثري من جوانب العتدال 

يف عقيدتهم.
     والإبا�سية ل يعادون خمالفيهم من امل�سلمني معاداة �سريحة، بل يعتربون دارهم دار اإ�سالم، ويبيحون الزواج منهم 
امللة )انظر: م�سطفى  النعمة ل كفر  اأو هو كافر كفر  وموارثتهم، ومرتكب الكبرية يف نظرهم موحد ولي�ض موؤمًنا، 

ال�سكعة، اإ�سالم بال مذاهب، ط ثانية، �ض 135- 137 بت�سرف(.
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والقيا�ض)2(،  والإجماع)1(،  وال�سنة،  القراآن،  هي:  الإبا�سية،  عند  الت�سريع 
وال�ستدلل)3( ويندرج حتته ال�ست�سحاب وال�ستح�سان وامل�سالح املر�سلة: 

ومنها  املذاهب  كّل  عند  الت�سريعية  امل�سادر  اأول  القراآن  يعترب  الكتاب: 
. لكونه ثابتا ثبوتا قطعيا عن الر�سول ،ًّ ً ً الإبا�سية

الوارد عن  بالأثر  ياأخذ  ًّأثريا،  ا فاإمام املذهب جابر بن زيد كان  ال�سنة: 
عمال  وذلك  ً؛  الن�ض عدم  عند  اإل  الراأي  اإىل  الن�ض  عن  يحيد  ل    النبي 
بن�سيحة �سيخه عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب  حينما قال له عند نزوله املدينة: 
اإل  تفتني  فال  �َسُت�ْسَتفتى،  واأنك  الب�سرة،  فقهاء  من  اأنك  ال�سعثاء  اأبا  يا  »بلغني 

بقراآن ناطق، اأو �ُسنة ما�سية، فاإنك اإن فعلت غري ذلك فقد هلكت واأهلكت«.

وهي  بها  ن�ساأ  التي  البيئة  اإىل  بالنظر  كان  الراأي  اأهل  اإىل  ن�سبته  ولعل 
العراق.

ثم جاء تالمذة الإمام جابر بن زيد ف�ساروا على نهج اإمامهم يف ال�ستدلل، 
ومل يت�ساهلوا يف الأخذ بالراأي؛ بل اإّن بع�سهم ت�سددوا يف التم�سك بالأثر، ومل 
قال حني  اأنه  اأبي عبيدة  نقل عن  فقد  ال�سرورة،  اإل عند  بالراأي  الأخذ  يجيزوا 

 . يف ع�سر من الع�سور على اأمر من الأمور بعد وفاته  1(  الإجماع هو: اتفاق املجتهدين من اأمة حممد(
)2(  القيا�ض هو: حمل معلوم على معلوم مل�ساواته يف علة حكمه.

)3(  ال�ستدلل هو: دليل لي�ض بن�ض ول اإجماع ول قيا�ض.
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�سمع اأهل عمان ي�ستعملون الراأي: »اإنهم مل ي�سلموا من الفروج والدماء«)1(.

ياأخذون  كانوا  بل  واأ�سحابهم،  اأئمتهم  روايات  يقت�سرون على  وكانوا ل 
بروايات غريهم. 

الإجماع: والإجماع املعترب عند علماء الإبا�سية هو اإجماع علماء الأمة 
الإ�سالمية، واملق�سود بالأمة كل من اآمن باهلل، وكان من زمرة املوحدين)2(، فلم 

يق�سروه على �سخ�ض اأو فئة معينة. 

القيا�ض: اإن مت�سك الإبا�سية بالأثر، وحترجهم من ا�ستعمال الراأي، حمل 
بع�سهم على الت�سريح باأن اأ�سحابه مل يكونوا يقولون بالقيا�ض. 

غري اأن املتتبع للم�سادر الفقهية الإبا�سية يجدها حافلة باأقوال لعلمائهم، 
م�ستندهم فيها القيا�ض، بل اإنه �سيجد طائفة منهم، غلو يف ا�ستعماله، فقدموه على 

خرب الواحد، متاأثرين يف ذلك مبنهج فقهاء الكوفة)3(.

)1(  عمرو خليفة النامي، درا�سات عن الإبا�سية، ترجمة: ميخائيل خوري، ط1، بريوت، لبنان، دار الغرب الإ�سالمي، 
2001م، �ض 98.  

اأبو �سعيد حممد بن �سعيد الكدمي، املعترب، د.ط، �سلطنة عمان، وزارة الرتاث القومي والثقافة، )1405هـ/1985م(،   )2(
ج 1، �ض17-15.

)3(  اأبو جابر حممد بن جعفر الأزكوي، جامع ابن جعفر، حتقيق: عبد املنعم عامر، �سلطنة عمان، وزارة الرتاث القومي 
قواعد  99/1؛كتاب  لل�سق�سي:  الطالبني،  منهج  119/13؛  للكندي:  امل�سنف   .280/1 1981م،  والثقافة، 
الإ�سالم: اإ�سماعيل بن مو�سى اجليطايل 103/2-105 )حتقيق: عبد الرحمن بكلي، ط1؛ غرداية: املطبعة العربية، 

1976م(. 
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اخُتلف  والتي  الأخرى،  التبعية  للم�سادر  بالن�سبة  اأما  التبعية:  امل�سادر 
يف حجيتها بني علماء الأمة، فاإننا جند الإبا�سية ي�سرعون على وفقها دون التو�سع 

فيها.

واإمنا  لها،  وافًيا  تف�سياًل  الإبا�سية  امل�سادر  يف  جتد  ل  املر�سلة)1(  فامل�سالح 
جتد جت�سيًدا لها يف اجتهادات فقهائهم، فهم يتحّرون مق�سد ال�سارع من احلكم، 
مذهب  تاأملت  اإذا  »واأنت  ال�ساملي:  يقول  تعار�سها.  عند  امل�سالح  بني  ويوازنون 
الأ�سحاب - رحمهم اهلل تعاىل - وجدتهم يقبلون هذا النوع من املنا�سب ويعللون 
به، ملا دّل عليه جمماًل، اأي واإن مل يدل على اعتباره بعينه اأو جن�سه، فاإن الأدلة 

ال�سرعية دالة على اعتبار امل�سالح مطلًقا«)2(.

فقد برز يف فقههم الهتمام باجلانب املقا�سدي، والنظر اإىل املاآل، وجتلى 
هذا يف باب الفروج والدماء ب�سورة اأ�سا�سية.

وظهر  الجتهادية،  امل�سادر  �سمن  ال�ستح�سان)3(  الإبا�سية  اعتمد  وقد 
الأ�سل)4(  ا�ست�سحاب  بع�سهم  وعد  الفقهية.  تطبيقاتهم  من  كثري  يف  اعتماده 
�سمن اأق�سام م�سادر ال�سريعة الأ�سا�سية، فجعلوها ثالثة: اأ�سل، ومعقول اأ�سل، 

وا�ست�سحاب حال الأ�سل.

)1(  امل�سلحة املر�سلة هي: التي مل ي�سهد لها ال�سرع بالعتبار ول بالإلغاء، ويعرب عنها باملنا�سب املر�سل.
)2(  راجع: نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، الطبعة احلالية، 679/2.

)3(  ال�ستح�سان هو: العدول يف م�ساألة عن مثل ما حكم به يف نظائرها اإىل خالفه لوجه هو اأقوى.
)4(  ال�ست�سحاب هو: عبارة عن احلكم بثبوت اأمر يف الزمان الثاين بناء على ثبوته يف الزمان الأول.
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ويظهر الهتمام بالعرف عند الإبا�سية يف كثري من فتاويهم، واإن مل يتطرقوا 
اإىل تقا�سيم العرف واأنواعه؛ كما فعل غريهم، فهو عندهم دليل لال�ستئنا�ض عند 
عدم ورود الن�ض، خ�سو�ًسا يف جمال الأَمْيان والنذور والنكاح والطالق وبع�ض 

العقود.

ة  ة القولية على ال�سنَّ ومن القواعد التي اعتمد عليها الإبا�سية تقدمي ال�سّنَّ
الفعل حمتمل للخ�سو�سية، ف�سعف دللته مقارنة  التعار�ض؛ لأنَّ  الفعلية عند 
عماًل  ال�سوم  تنايف  اجلنابة  اأّن  على  الإبا�سية  اتفاق  ذلك  من  القولية.  ة  بال�سنَّ
بحديث اأبي هريرة يف الربيع وغريه: »من اأ�سبح جمنًبا اأ�سبح مفطًرا«. وقّدم على 
حديث عائ�سة واأّم �سلمة: »اإن كان ر�سول اهلل لي�سبح جنًبا من جماع غري احتالم 

يف رم�سان ثّم ي�سوم«.

اأ�سول  والإمام ال�ساملي من علماء املذهب الإبا�سي الذين اهتموا بعلم 
»بطلعة  امل�سمى  املاتع  الكتاب  هذا  العلم  هذا  يف  األفه  ما  اأهم  من  وكان  الفقه، 
ال�سم�ض«، والذي �سنحاول يف هذه ال�سفحات القليلة اأن نلقي ال�سوء عليه وعلى 

موؤلفه.

ثانًيا: التعريف بالإمام ال�صاملي

هو نور الدين، اأبو حممد، عبد اهلل بن ُحَمْيد بن �سُلوم بن عبيد بن خلفان 
املوجودة  ال�سوامل  قبيلة  من  �سبة.  بني  - من  اهلل  ال�ساملي -رحمه  ابن خمي�ض 
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يف اأنحاء متفرقة من �سلطنة ُعمان، ويرجع اأ�سل هذه القبيلة اإىل نزار بن معد بن 
عدنان)1(. يكنى بكنيتني: الأوىل: اأبو حممد، وذلك ن�سبة اإىل اأكرب اأبنائه حممد 
ابن عبد اهلل ال�ساملي، والثانية: اأبو �سيبة ن�سبة اإىل لقب ابنه الأكرب )حممد( الذي 
ال�ساملي«، وله  الدين  »نور  بلقب  ال�ساملي  ا�ستهر الإمام  بال�سيبة. كما  يلقب  كان 

األقاب اأخرى تدل على عظم مكانته عند النا�ض وعند اأقرانه العلماء.

اختلفت الأقوال حول �سنة ولدة ال�سيخ ال�ساملي، فالبع�ض يذكر اأنه ولد 
�سنة )1286هـ/ 1869م(، ويذكر فريق اآخر اأنه ولد �سنة )1284هـ/ 1867م(، 
اأن  يظهر  والذي  1871م(.  )1288هـ/  �سنة  ولد  اأنه  امل�سادر  بع�ض  تذكر  كما 
ولدة ال�سيخ اإمنا كانت يف �سنة )1283هـ/ 1866م(، بدليل قول ال�سيخ ال�ساملي 
بنف�سه يف جوابه عن �سوؤال ورد اإليه من ال�سيخ �سليمان با�سا الباروين، فقد طلب 
اأن يذكر املجيب عمره، فكانت خامتة جواب الإمام ال�ساملي  الباروين يف �سوؤاله 
هكذا: »من عبد اهلل بن حميد ال�ساملي، البالغ من العمر ثالثة واأربعني تقريًبا، 
مولده  وكان  1908م(«)2(.  )1326هـ/  �سنة  عمان  �سرقي  من  القابل  ال�ساكن 

ببلدة احلوقني من اأعمال ولية الر�ستاق مبنطقة الباطنة وفيها ن�ساأ. 

ملا بلغ الإمام ال�ساملي العا�سرة من العمر وقيل الثانية ع�سرة ُكفَّ ب�سره، 
فاأبدله اهلل تعاىل بب�سرية فذة، فكان حافًظا قوي الذاكرة، ل يكاد ي�سمع �سيًئا اإل 

)1(   حممد بن عبد اهلل ال�ساملي، نه�سة الأعيان بحرية عمان، مكتبة الرتاث، )مل تذكر الطبعة ول �سنة الطبع(، �ض118.
)2(  ذكر هذا القول يف ترجمة املوؤلف يف كتاب »حتفة الأعيان ب�سرية اأهل عمان«، للعالمة نور الدين ال�ساملي، )ومل يذكر 

ا�سم كاتب الرتجمة(، مكتبة ال�ستقامة، )1417هـ - 1997م(، مل تذكر الطبعة.
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وعاه، وهي خا�سية اأودعها اهلل تعاىل فيه. اأما �سفته فنوردها من كالم ابنه حممد، 
حيث قال عن �سفته: »كان َرْبع القامة، تعلوه �سمرة، لي�ض بال�سمني املفرط، ول 
ال�سعر«)1(.  �سبط  اللحية،  مدور  الب�سرية،  نري  الب�سر،  مكفوف  اجل�سم،  بنحيف 
وينطق  احلق،  يقول  لئم،  لومة  تاأخذه  ل  الدين،  على  الغرية  �سديد  وكان 
بالب�سالة، وال�سالبة، كثري الرد على من خالف ملة الإ�سالم،  بال�سدق، م�سهور 
م�سغول البال باأمته، يفرح مبا ينفعها، ويحزن ملا ي�سرها، واإنه ليكتئب اإذا اأ�سيب 
اأحد من الأمة بحدث ولو بال�سني، ل تخلو م�ساهده الكرمية من فائدة دينية اأو 
بني  وال�سلح  والتاأليف،  العلم  بتدري�ض  م�ستغاًل  اأدبية،  �ساردة  اأو  دنيوية،  عائدة 
اخل�سوم باحلكم ال�سرعي، كان خطيًبا ِمْنطيًقا، يرجتل اخلطب الطوال يف املجامع 
واملحافل، ح�سب ما يقت�سيه املقام من ال�سعي يف اإ�سالح الأمة وجمع ال�سمل، 
ا، قل ما اأكل طعاًما وحده،  يرغب ويرهب باأبلغ بيان واأف�سح ل�سان. جواًدا �سخيًّ
لزدحام ال�سيوف بناديه وكرثة مالزميه. كثري التفقد والتعرف على حاجة اإخوانه 
عظيم  اإليها.  وال�سكون  الدنيا  يف  التو�سع  عن  نف�سه  عزف  ليوا�سيهم.  وتالمذته 
الهيبة ل ينطق اأحد يف جمل�سه اإل اأن يكون �سائاًل اأو متعلًما اأو ذا حاجة �سديدة. 
اأو يف  الطريق  اأو يف  الأحيان يف جمل�سه  بع�ض  فرتاه يف  اهلل،  اإىل  الت�سرع  كثري 
يديه،  يب�سط  ثم  لبيك،  اللهم  قائاًل: لبيك  ال�سماء،  اإىل  يديه  رفع  وقد  م�ساله، 

)1(   نور الدين ال�ساملي، جوابات الإمام ال�ساملي لالإمام نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�ساملي، تن�سيق ومراجعة 
عبد ال�ستار اأبو غدة، اإ�سراف: عبد اهلل ال�ساملي، مكتبة الإمام ال�ساملي، بلدية املنرتب، �سلطنة ُعمان، الطبعة الأوىل، 

)1417هـ - 1996م(، �ض5.
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ويقول: اللهم اجمع ال�سمل، واألف بني القلوب، واأيد الكلمة... ونحو ذلك من 
الأدعية. كان كثرًيا ما يقول: »اختربنا اهلل فوجدنا كاذبني«، يتاأوه كثرًيا ملا يراه يف 
النا�ض من الختالف، وعدم اجلد فيما يعود على حياتهم بال�سعادة، وملا يراه من 
َعداء، قائاًل: »ذهب الوفاء،  الف�ساد يف البالد، فرتاه قد قطع حديثه وتنف�ض ال�سُّ
ذهب الدين، ذهبت املروءة، ذهبت الغرية، ذهبت احلمية، طمع فينا اخل�سم، طلبنا 

باملكائد، ن�سب لنا احلبائل فاإنا هلل واإنا له راجعون«)1(.

ب�سلطنة  الر�ستاق  لأعمال  التابعة  احلوقني  بلده  يف  حياته  ال�سيخ  بداأ 
ومبادئ  الكرمي  القراآن  والده  يد  على  يتعلم  ال�سيخ  بداأ  القرية  هذه  ويف  ُعمان، 
الدين احلنيف، كما هي العادة، ثم ن�سبت نار اخلالف بني قبيلته ال�سوامل وقبيلة 
اخل�سور؛ فهاجرت قبيلة ال�سيخ تاركة احلوقني اإىل بلدة »اخلبة« من بلدان الباطنة، 
فلبث بها ال�سيخ اإىل ما �ساء اهلل من الزمان، وما هي اإل اأيام من الدهر حتى هاجر 
ال�سيخ منها اإىل الر�ستاق، حيث منبع العلم والعلماء حينئذ، وهناك وجد ال�سيخ 
�سالته، وبداأ ينتقل بني م�سايخها الكبار كال�سيخ را�سد بن �سيف اللمكي الذي 

كان يدر�ض يف م�سجد ق�سرى. 

ومتر الأيام على ال�سيخ وهو يدر�ض بالر�ستاق، وبداأت تظهر عالمات نبوغه 
الذكاء، واحلفظ  الفهم وقوة  تلميذه �سرعة  اللمكي يف  ال�سيخ  مل�سايخه، فالحظ 

)1(  حممد بن عبد اهلل ال�ساملي، نه�سة الأعيان بحرية عمان، مرجع �سابق، �ض 122-125.
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الغريب، فاأعجب به ال�سيخ وبداأ يقدمه على زمالئه، ومن ذلك اأنه راآه مرة يقراأ 
يف كتاب »لمية الأفعال« فاأخذ ال�ستغراب من ال�سيخ ماأخذه، وقال له: كيف 
تقراأ ما ل تفهمه؟ فقال: اإنني اأفهمه، واأ�ستطيع اأن اأ�سرح ما قراأت، فلما �سرح له 

ا�ستغرب اأكرث من قبل.

وهكذا اأخذ الإمام نور الدين ال�ساملي ينتقل بني جنبات الر�ستاق العامرة 
بالعلماء واأهل العلم حتى اأ�سبح ممن ي�سار اإليهم بالبنان، وهناك بداأ بالتاأليف وهو 
ابن �سبعة ع�سر عاًما، فقد نظم منظومة يف النحو اأ�سماها »بلوغ الأمل«، وكان ذاك 

عام )1305هـ/ 1888م(.

ال�سيخ  عن  ي�سمع  بالر�ستاق  وهو  ال�ساملي  الدين  نور  الإمام  كان 
اأقطاب ُعمان  اأحد  املحت�سب املجاهد �سالح بن علي احلارثي - رحمه اهلل - 
يف ذلك الع�سر الذي كان ياأمر باملعروف وينهى عن املنكر، فاأعجب ب�سريته، 
ف�سد رحله اإليه �سنة )1308هـ/ 1891م(، وكان اأول ما و�سل اإىل ال�سرقية اأقام 
عند ال�سيـخ �سلطان بن حممد احلب�سي يف بلد امل�سيبي من �سرقية عمان، ومنها 
معه  اجلل�سات  اأثناء  ويف  احلارثي،  علي  بن  �سالح  املحت�سب  الإمام  ليزور  ذهب 
فاأ�سبح  القابل،  با�ستيطان  واأغراه  ال�ساملي،  الدين  بنور  املحت�سب  الإمام  اأعجب 
مدار الفتيا ومورد الوفود والتالميذ لتلقي العلم عنه، كانت له درو�ض يف اأ�سول 
الدين والتف�سري واحلديث واأ�سول الفقه والنحو واملعاين والبيان واملنطق. وكان 

مولًعا بجمع الكتب النادرة والعكوف على الطالع عليها.
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فاألف وعلَّم وتخرج  �ًسا،  اأقام متعلًما ثم مدرِّ ال�سيخ �سالته وهناك  فوجد 
على يديه اأفذاذ ُعمان الذين ذاع �سيتهم، وما ومازال اأهل عمان ينتفعون بعلمهم 

اإىل يومنا هذا.

علي  بن  �سالح  املحت�سب  ال�سيخ  تويف  )1314هـ/ 1896م(  �سنة  ويف 
احلارثي - رحمه اهلل - فكان لوفاته الأثر الكبري على نور الدين ال�ساملي، فاأ�سبح 
احلمل عليه اأثقل من قبل، واملعاناة يف اأمور امل�سلمني اأكرث مما م�سى، ومتر الأيام 
ومنبًها  ًما  معلِّ الإ�سالح،  رائد  بدور  قائم  وال�ساملي  والأعوام  ال�سهور  وتتعاقب 
عام  احلج  فري�سة  اأداء  اإىل  الذهاب  ففكر يف  )1323هـ/ 1905م(،  عام  حتى 
املذاهب،  خمتلف  من  الإ�سالم  بعلماء  التقى  وهناك  1914م(،  )1332هـ/ 
وتناق�ض معهم فيما يخ�ض امل�سلمني، فاطلع على كثري مما يحوكه اأعداء الإ�سالم 
�سد امل�سلمني وخا�سة �سد رواد الإ�سالح، ويف رحلته هذه اطلع على كثري من 
علوم احلديث، واقتنى كثرًيا من كتبها، ثم عاد اأدراجه اإىل ُعمان ملوا�سلة م�سوار 
خمتلف  يف  بالأعيان  بالت�سال  فبداأ  ال�سيا�سي،  بالإ�سالح  والقيام  العلم  ن�سر 
لإمام  الإمامة  فعقدت  اهلل،  وفقه  حتى  الإمامة  باأمر  للقيام  ُعمان  من  الأماكن 

العدل والإح�سان �سامل بن را�سد اخلرو�سي رحمه اهلل. 

وتنق�سم حياة ال�ساملي اإىل ثالث مراحل:

املرحلة الأوىل: منذ ولدته اإىل اآخر اإقامته بالر�ستاق عام )1307هـ/ 1890م(.
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املرحلة الثانية: ما بني ) 1308 - 1314هـ/ 1891- 1896م( زمن هجرته اإىل 
له  تهياأ  املرحلة  ب�سيخه �سالح بن علي احلارثي، وخالل تلك  والتحاقه  ال�سرقية 

اجلو العلمي املنا�سب للتدري�ض والتاأليف ببلدة القابل. 

املرحلة الثالثة: ما بني )1315- 1332هـ/ 1897-1914م( اأي بعد وفاة �سيخه 
واإعادة  ال�سف  لتوحيد  والدعوة  العلم  ن�سر  يف  اأ�سا�سي  بدور  قام  وقد  احلارثي، 

الإمامة بعد اأن برز التدخل الأجنبي.

فكره  اأن  تبني  الأ�سئلة  عن  ال�سيخ  اإجابات  مرتجميه:  اأحد  عنه  وقال 
ي�ستجيب اإىل الأمة يف جمملها، واأنه ل يح�سر اهتمامه بطائفة دون اأخرى، وذلك 
يوؤكد اندراجه يف طبقة زعماء الإ�سالح التي عرفها العامل الإ�سالمي يف الن�سف 
الثاين من القرن التا�سع ع�سر امليالدي/ الرابع ع�سر الهجري، والربع الأول من 

القرن الع�سرين)1(.

ولالإمام نور الدين ال�ساملي �سيوخ كثريون ي�سعب ح�سرهم، واأبرزهم: 

-   ال�سيخ املحت�سب �سالح بن علي احلارثي، ولد بالقابل عام 1250هـ اأخذ 
العلم عن ال�سيخ �سعيد بن خلفان اخلليلي، ومن تالمذته ال�سيخ اأبو مالك 
عامر بن حميد املالكي، وال�سيخ عي�سى بن �سالح احلارثي. من موؤلفاته: 

عني امل�سالح يف اأجوبة ال�سيخ �سالح، وتويف �سنة 1314هـ)2(.

املرجع ال�سابق، �ض134. ندوة املنتدى الأدبي: قراءات يف فكر ال�ساملي، �ض 117.  )1(
)2(  حممد بن عبد اهلل ال�ساملي، نه�سة الأعيان بحرية عمان، مرجع �سابق، �ض 121،119.
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-    ال�سيخ را�سد بن �سعيد اللمكي، ولد مبحلة ق�سرى من اأعمال الر�ستاق عام 
1262هـ، وترعرع هناك اإىل اأن اأ�سبح قا�سًيا ومعلًما، تلقى العلم من ال�سيخ 
ماجد بن خمي�ض العربي، ومن تالمذته ال�سيخ �سامل بن �سيف اللمكي 

وال�سيخ حممد بن �سام�ض الرواحي. 

الدعاوى والأحكام والديانات،      من موؤلفاته: جمموعة م�سائل يف خمتلف 
تويف  املنا�سك(  علم  )امل�سالك يف  ا�سمها  ر�سالة  وله  ال�سلوك،  ومنظومة يف 

�سنة 1333هـ)1(.

1252هـ،  عام  رجب  �سهر  يف  ولد  العربي،  خمي�ض  بن  ماجد  -   ال�سيخ 
الر�ستاق  اإىل  فرحل  عمان،  داخلية  من  احلمراء  ببلد  عام 1250هـ  وقيل 
لأخذ العلم، وكان من كبار علماء عمان، ولكنه مل يتعر�ض للتاأليف، وله 
اأربعة جملدات،  عن  قلت  ملا  لو جمعت  ونرًثا،  نظًما  امل�سائل  على  اأجوبة 
من �سيوخه: ال�سيخ عبد اهلل بن حممد الها�سمي، ومن تالمذته: ال�سيخ 
�سنة  تويف  العربي،  �سالح  بن  �سعيد  وال�سيخ  العربي،  �سعيد  بن  اإبراهيم 

1346هـ)2(.

كما اأن لل�سيخ ال�ساملي تالميذ كثريين، فبعد اأن وفق اهلل الإمام ال�ساملي 
لنيل حظ وافر من العلم واملعرفة يف اللغة والفقه واأ�سوله بف�سل م�سايخه الذين 

)1( املرجع ال�سابق، �ض119.
)2(  املرجع ال�سابق، �ض83- 85. 
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اأخذ عنهم وجهوده املتوا�سلة يف احلفظ والطالع على خمتلف الكتب �سغريها 
اأنحاء  خمتلف  من  الطلبة  اإليها  فجاء  الأجيال،  لتخريج  مدر�سة  اأن�ساأ  وكبريها، 
املتالطم،  والنهل من بحره  اإليه  الو�سول  �سبيل  الإبل يف  اأكباد  عمان، �ساربني 
وتخرج على يديه رجال ي�سار اإليهم بالبنان عرفهم البعيد قبل القريب، و�سجل 
لهم التاريخ ماآثر تعجز الأقالم عن و�سفهم مبا لهم من حمامد، ومن اأبرز تالميذه:

قرى  من  »م�سايق«  ببلدة  ولد  اخلرو�سي  را�سد  بن  �سامل  الإمام  -  ال�سيخ 
الباطنة �سنة 1301هـ، هاجر اإىل ال�سرقية لطلب العلم ولزم الإمام ال�ساملي، 
بويع �سنة1331هـ بالإمامة، تويف �سنة 1338هـ ببلدة اخل�سراء من املنطقة 

ال�سرقية)1(.

-  ال�سيخ الإمام حممد بن عبد اهلل بن �سعيد بن خلفان اخلليلي ولد ب�سمائل 
�سنة1299هـ، بويع بالإمامة بعد وفاة الإمام �سامل بن را�سد اخلرو�سي �سنة 

1338هـ، تويف �سنة 1373هـ يف نزوى ودفن بها)2(.

-  ال�سيخ اأبو الوليد �سعود بن حميد بن خليفني، كان عاملًا، عاماًل، قا�سًيا، تويف 
بامل�سيبي �سنة 1373هـ)3(.

املرجع ال�سابق، �ض275-274.  )1(
)2(  املرجع ال�سابق، �ض451-450. 

)3(  املرجع ال�سابق، �ض125، 177، 197،198،310،311. نور الدين ال�ساملي، جوابات الإمام ال�ساملي، مرجع �سابق، 
�ض8. 
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خدمة  يف  والإخال�ض  واجلهاد  اجلاد  بالعمل  مليئة  طويلة  رحلة  وبعد 
الإ�سالم وامل�سلمني تاأليًفا واإ�سالًحا وعلًما وعماًل، وحقق ما كان ي�سبو اإليه، وما 
كان يتطلع له، كانت وفاته ليلة )5 ربيع الأول 1332هـ/ 31 يناير 1914م(، وقد 
�سلى عليه تلميذه اأبو زيد عبد اهلل بن حممد بن رزيق الريامي، ودفن على �سفح 
رحمة  اهلل  رحمه  الآن)1(.  حتى  معروف  وقربه   ، »تنوف«  ببلدة  الأخ�سر  اجلبل 

وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته. 

ثالًثا: بيبلوجرافيا موؤلفات ال�صيخ)2(: 

يف  عمره  ق�سر  فمع  عمره،  يف  له  مبارًكا  ال�ساملي  الدين  نور  الإمام  كان 
ا،  ا و�سيا�سيًّ هذه احلياة، ومع كرثة اأ�سغاله من اهتمامه باأمر اإ�سالح الأمة، اجتماعيًّ
األف يف جمالت  قد  ال�سيخ  مع كل ذلك جند  النا�ض،  واإفتاء  العلوم،  وتدري�ض 
�ستى، �سملت العقيدة والفقه واأ�سوله، واحلديث، واللغة العربية، والتاريخ، وغري 

ذلك. 

وكان يجمع يف كتاباته بني العقل والنقل، ويلحظ الجتاهات املختلفة يف 
ع�سره، وي�ستمد من كتب الفرق املتعددة، وقد �ساعد على ذلك اإتقانه لأ�سول 

الفقه الذي متزج فيه اأقوال �ستى املذاهب والجتاهات، وموؤلفاته هي:

)1(  املرجع ال�سابق، �ض13. حممد بن عبد اهلل ال�ساملي، نه�سة الأعيان بحرية عمان، مرجع �سابق، �ض134-133.
)2(  اعتمدنا يف �سردنا لقائمة موؤلفاته على مقدمة حمقق طلعة ال�سم�ض، انظر: نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، حتقيق: 

عمر ح�سن القيام، مكتبة الإمام ال�ساملي، �سلطنة عمان، ط1، 2008، �ض28-23. 
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يف  وهي  النحو،  علم  يف  واجلمل،  املفردات  يف  منظومة  الأمل«:  1-   »بلوغ 
ونقحها  1301هـ،  �سنة  األفها  موؤلفاته،  اأول  وهي  بيت،  ثالثمائة 

�سنة 1315هـ، وهي مطبوعة. 

عمان  مبطابع  )طبع  1305هـ،  �سنة  ُبَعْيد  األفها  الأمل«:  بلوغ  2-   »�سرح 
ومكتبتها، �سلطنة عمان، 1315هـ(.

نية على الدرة البهية«: �سرح فيه منظومة العمريطي للمقدمة  3-   »املواهب ال�سَّ
الأجرومية يف النحو، انتهى منه يف ذي احلجة 1306هـ. 

4-  »ر�سالة يف الأدلة على جنا�سة الدم امل�سفوح«: كتبها �سنة 1310هـ، وهي 
مطبوعة.

امل�سفوح«: و�سعها يف ذي  الدم  م�ساألة جنا�سة  املعرت�ض على  5-   »الرد على 
احلجة 1310هـ.

6-  »مناظرة حمد بن را�سد بن �سامل الرا�سي يف العقيدة«: اأن�ساأها 
�سنة 1311هـ، وهو خمطوطة.

7-  »غاية املراد يف علم العتقاد«: ق�سيدة ل مية �سغرية، تتكون من 76 بيًتا، 
و�سعها قبل اأنوار العقول، وهي مطبوعة.

8-  »اأنوار العقول«: منظومة يف علم العقيدة، تربو على 300 بيت، اأن�ساأها يف 
حدود �سنة 1312هـ، وهي مطبوعة.
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9-  »بهجة الأنوار«: �سرح خمت�سر لأرجوزته »اأنوار العقول« بداأ به قبل ال�سرح 
املطول، ثم نقحة �سنة 1314هـ، وهو مطبوع.

10-  »م�سارق اأنوار العقول«: �سرح للمنظومة ال�سابقة، فرغ منها �سنة 1313هـ، 
وهو مطبوع.

11-  »رو�ض البيان على في�ض املنان يف الرد على من ادعى قدم القراآن«: فرغ 
منه �سنة 1313هـ.

12-  »�سم�ض الأ�سول«: منظومة يف اأ�سول الفقه تتاألف من األف بيت تقريًبا. 
و�سعها يف حدود �سنة 1314هـ. 

�سرح  ب�سدده،  نحن  الذي  هذا  كتابنا  وهو  ال�سم�ض«:  13-  »طلعة 
)طبع  1314هـ،  حدود  يف  و�سعها  الأ�سول«.  »�سم�ض  منظومة 
ثم  1899م(،  )1317هـ/  م�سر،  يف  املو�سوعات  مبطبعة  مرة  لأول 
عامي  عمان،  �سلطنة  والثقافة،  القومي  الرتاث  وزارة  قبل  من  طبع 
مكتبة  طبعته  كما  1985م(،  )1405هـ/  1981م(،  )1401هـ/ 

الإمام ال�ساملي بُعمان، بتحقيق عمر ح�سن القيام، 2008م.

وتاريخ  حمد،  بن  �سعيد  اأخيه  من  بطلب  األفها  التوحيد«:  يف  14-  »ر�سالة 
تاأليفها قبل 1314هـ، وهو خمطوط.
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15-  »ال�سرف التام �سرح دعائم الإ�سالم«: �سرح لكتاب الدعائم لبن الن�سر، 
األفه قبل 1314هـ، وهو مفقود.  

16-  »احلق اجللي يف �سرية �سيخنا الويل �سالح بن علي«: األفه �سنة 1314هـ، 
وهو مفقود.

17-  »طريق ال�سداد اإىل علم الر�ساد«: �سرح ق�سيدة يف اأحكام اجلهاد، نظمها 
�سعيد الرا�سدي، خمطوط مل يكتمل.

18- »احلجج املقنعة يف اأحكام �سالة اجلمعة«: فرغ منه 1315هـ، مطبوع.

على  تربو  الفقه  يف  منظومة  اخل�سال«:  خمت�سر  بنظم  الكمال  19-  »مدارج 
األفي بيت، اأن�ساأها 1316هـ، مطبوع.

20-  »احلجة الوا�سحة يف رد التلفيقات الفا�سحة«: رد على بع�ض من ادعى 
الجتهاد من اأهل زمانه، فرغ منه �سنة 1317هـ، خمطوط.

21-  »تلقني ال�سبيان ما يلزم الإن�سان«: ر�سالة فقهية �سغرية للنا�سئة، فرغ منها 
يف ربيع الأول 1318هـ، مطبوع.

22-   »اإي�ساح البيان يف نكاح ال�سبيان«: ر�سالة انتهى منها ذي احلجة 1319هـ، 
مطبوع.
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23-  »معارج الآمال على مدارج الكمال«: �سرح مو�سع للمنظومة يف ثمانية 
جملدات �سخام، ابتداأه �سنة 1319هـ ومل يتمه.

24-  »فاحت العرو�ض والقوايف«: منظومة يف العرو�ض والقوايف، اأن�ساأها 1321هـ، 
وهي مطبوعة.

25-  »املنهل ال�سايف على فاحت العرو�ض والقوايف«: �سرح للمنظومة ال�سابقة، 
اأمته يف ذي احلجة 1321هـ، وهو مطبوع.

26-  »حل امل�سكالت«: اأجوبة على اأ�سئلة لتلميذه اأبي زيد الريامي، �سرع فيه 
اأواخر 1321هـ. 

27-  »ر�سالة اإىل عبد اهلل بن �سعيد اجلعالين يف اأمر اأهل جعالن«: فرغ منها 
�سنة 1322هـ.

28-  »اللُّمعة املر�سية من اأ�سعة الإبا�سية«: ر�سالة �سغريه يف التعريف باملذهب، 
اأن�ساأها �سنة 1323هـ، وهو مطبوع.

29-  »ك�سف احلقيقة ملن جهل الطريقة«: منظومة يف اأ�سول املذهب الإبا�سي، 
تتكون من 300 بيت، وهو مطبوع.

يف  منه  انتهى  اأجزاء،  ثالثة  يف  حبيب«:  بن  ربيع  الإمام  م�سند  30-  »�سرح 
جمادى الآخرة، 1326هـ، وهو مطبوع.
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31-  »ت�سحيح اجلامع ال�سحيح«: وهو حتقيق مل�سند الإمام الربيع، فرغ منه يف 
رجب 1326هـ، وهو مطبوع.

ونحوه،  اللبا�ض  يف  ع�سره  تطورات  بع�ض  ر�سالة يف  الربهان«:  32-  »�سواطع 
جوابًا لأهل زجنبار، كتبها �سنة 1328هـ، خمطوطة.

33-  »بذل املجهود يف خمالفة الن�سارى واليهود«: رد على من اعرت�ض على 
وهو  1328هـ،  املحرم  يف  منها  فرغ  زجنبار،  اأهل  من  ال�سابقة  الر�سالة 

مطبوع.

34-  تعليقات على ر�سالة »اإن مل تعرف الإبا�سية« لقطب الأئمة، �سنة 1328هـ، 
مطبوع.

اخلليلي  للمحقق  والرباءة  الولية  يف  الأ�سول«  »كر�سي  على  35-  تعليقات 
)خمطوط(.

36- تعليقات على »خزائن الآثار« ملو�سى بن عي�سى الب�سري )خمطوط(.

37-  »جوهر النظام يف علمي الأديان والأحكام«: اأرجوزة يف العقيدة والفقه 
والآداب، تربو على 14األف بيت، �سرع فيها �سنة 1323هـ واأمتها 1329هـ، 

وهو مطبوع.

38-  »حتفة الأعيان يف تاريخ عمان«: يف جزاأين فرغ منه يف مطلع 1331هـ، 
وهو مطبوع. 
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وهو  1331هـ،  الآخرة  جمادى  قبيل  منه  انتهى  الأعيان«:  حتفة  39-  »تتمة 
خمطوط.

40- »ديوان �سعر يف احلما�سة وال�ستنها�ض والرثاء« )خمطوط(.

41- »جمموع املناظيم«: خمتارات �سعرية له، جمعها وعلق عليها )خمطوط(.

42-  »الأجوبة والفتاوى«: طبع بع�سها �سابًقا بعنوان »العقد الثمني« يف 4 اأجزاء، 
وجمع بعد ذلك وطبع يف 7 اأجزاء بعنوان »جوابات الإمام ال�ساملي«.

)اأكرثها  واحلكام«  العلماء  من  ع�سره  اأهل  مع  ومكاتبات  43-  »مرا�سالت 
خمطوط(.

هذه هي موؤلفاته - رحمه اهلل - والذي ينظر فيها يرى ما كان يتمتع به 
الإمام ال�ساملي من فكر ثاقب، وحافظة قوية، فقد عمل ال�سيخ على تو�سيع مدارك 

النا�ض وعقولهم، واألف ملختلف ال�سنني والأعمار.

رابًعا: م�صروع الإمام ال�صاملي 
ال�سيخ ال�ساملي - رحمه اهلل - كان من دعاة الوحدة الإ�سالمية، ما دام 
الإ�سالم دينها، وحممد ر�سولها، والقراآن اإمامها ونهجها يف احلياة، واأن الختالف 
احلا�سل اليوم بني اأبناء الأمة الإ�سالمية يعود اأ�سا�ًسا اإىل املطامع ال�سيا�سية التي 

ظهر اأثرها ال�سلبي.
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اأن  اإليه ال�سيخ �سليمان بن عبد اهلل الباروين ر�سالة طالًبا منه  لقد بعث 
ي�سع احللول اجِلْذرية لوحدة الأمة الإ�سالمية، مبيًنا املر�ض، واإعطاء الدواء ال�سايف.

ك�سف  فيها  فاإذا  الإ�سالمية  اجلامعة  نظرنا يف  قد  ال�ساملي:  ال�سيخ  يقول 
الغطاء من حقيقة الواقع، فلله درُّ ذلك الفكر املهدي لتلك احلقائق، نعم نوافق 
على اأن من�ساأ الت�ستت هو اختالف املذاهب وت�سعب الآراء، وهو ال�سبب الأعظم 
منها:  الإ�سالمية،  اجلامعة  بيان  يف  الوا�سع  نظرك  اقت�ساه  كما  الأمة  افرتاق  يف 
الرئا�سة،  طلب  ومنها:  العاجلة،  احلظوظ  على  والتكالب  والتباغ�ض،  التحا�سد، 
وال�ستبداد بالأمر، وهذا هو ال�سبب الذي ن�ساأ عنه افرتاق ال�سحابة يف اأول الأمر 

يف اأيام علي ومعاوية.

اخلالف  ت�سعب  بعد  الأمة  وجمع  املذاهب،  الختالف يف  عنه  ن�ساأ  ثم 
ممكن عقاًل م�ستحيل عادة، وال�ساعي يف اجلمع م�سلح ل حمالة، واأقرب الطرق له 
اأن يدعو النا�ض اإىل ترك الألقاب املذهبية، ويحثهم على الت�سمي بالإ�سالم، قال 

تعاىل نثڃ  ڃ  چ   چ  چمث  ]اآل عمران/ 19[.

الع�سبية  عنهم  ذهبت  العظيمة  اخل�سلة  هذه  اإىل  النا�ض  ا�ستجاب  فاإذا 
من  اآحاده  عند  اأوًل  احلق  ويكون  لنف�سه،  احلق  يلتم�ض  املرء  فيبقى  املذهبية، 

الرجال، ثم يظهر �سيًئا ف�سيًئا في�سري النا�ض اإخوانًا.
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وهكذا ندرك كل الإدراك اأن ال�سيخ ال�ساملي - رحمه اهلل - كان مثاًل حلب 
اخلري والدفاع عن م�سري الأمة الإ�سالمية ووحدتها اجلوهرية املقد�سة، قال تعاىل  نثڀ  
ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿمث  ]الأنبياء/ 92[، وقال 

تعاىل نث ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭمث  ]املوؤمنون/ 52[. 

ڄ    نث  تعاىل  قال  والعبادة.  العقيدة  وحدة  على  قائمة  الوحدة  فهذه 
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃمث  ]الذاريات/ 56[.

ومن هنا يت�سح لنا اأن الختالف املوجود بني هذه املذاهب يعود اأ�سا�ًسا 
اإىل امل�سالح الدنيوية، حب الزعامة والتحا�سد والتباغ�ض، وكل فرقة تدعي اأنها 
على حق و�سواب، وغريها يف �سالل، فهذا الختالف هو النتيجة للفتنة الكربى 

التي وقعت بعد ذلك بني امل�سلمني اإىل يومنا هذا.

وكان رحمه اهلل يقول:

اإن هذه احلقيقة قد جت�سمت يف تاريخ اأمتنا الإ�سالمية ب�سبب الختالف 
وعدم احرتام روؤية الآخرين، فا�ستغل اخل�سم هذه احلالة، وترك امل�سلمون الأ�سول 

واهي  بالدَّ اليوم  النَّ�صارى  حرُب 
باخَلَدائع  ار  الــــــــدَّ فيــاأُخذوَن 

ولهي غافـــٌل  ا  منَّ والكـــــلُّ 
املَـــدافع ِمن  اأقـــــوى  واإنَّهــــــا 
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اإىل  الوا�سحة يف القراآن الكرمي، وا�ستم�سكوا ببع�ض اجلزئيات، واأدى بهم الأمر 
ة الإ�سالم ال�سحيح. تكفري بع�سهم، وهذا هو بعينه اخلروج عن جادَّ

وهكذا ندرك اأن الدعوة املذهبية كاأن يقول امل�سلم: اأنا اإبا�سي، واأنا مالكي، 
واأنا حنبلي، واأنا �سافعي، واأنا �سيعي، ل قيمة لها دون عمل اإ�سالمي �سالح.

ال�ساملي، ل قيمة له  ال�سيخ  اإىل هذه املذاهب كما يرى  اإن النت�ساب 
ا، �ساحًلا؛ لأن كل املذاهب الإ�سالمية  ما دام الإن�سان مل يكن م�سلًما، ورًعا تقيًّ
تفقد قيمتها ما مل تتم�سك بالأ�سل الثابت وهو القراآن الكرمي وال�سنة ال�سريفة، 
وهذا الأ�سل ل يجيز الف�سل باأية حال من الأحوال بني القول والعمل، نحن ل 
ن�ستطيع اأن نقول لأي اإن�سان باأنك كرمي جواد حتى يخرج ما يلزمه من املال الذي 

ميلكه، وبدون هذا فاإن �سفة الكرم �ستفقد دللتها ومعناها احلقيقي.

اإن هذه احلقيقة تدرك بداهة، ومن هنا جند اأن ال�سيخ ال�ساملي قد ركز يف 
اآثاره الفكرية على الربط بني القول والعمل ال�سالح، يقول - رحمه اهلل - يف كتابه 

القيم »جوهر النظام«:

واإنَّــَما الإمياُن قـــوٌل وعَمــْل        ونـيٌة َفْهـــــَو عـَلى َهذا ا�صـــتَقّل



عبد اهلل ربيع
54 54

خام�ًصا: كتاب »طلعة ال�صم�س« 

 كتاب »طلعة ال�سم�ض« لالإمام نور الدين ال�ساملي - الذي طبع لأول مرة 
عام )1317هـ/ 1899م( - هو عبارة عن �سرح اأرجوزة يف الأ�سول و�سعها هو 
بنف�سه، وما اقت�سر املوؤلف على ا�ستيفاء مباحث الأ�سول التقليدية لدى �سيوخ 
املذاهب  باأ�سول  الأبواب  �سائر  يف  الأ�سول  تلك  قارن  بل  الإبا�سي؛  املذهب 
الفقهية الأخرى، واأ�ساف لذلك تعليقات م�ستفي�سة وم�ستنرية خطرت له نتيجة 

لهذا اجلهد املقارن.

وقد متيز هذا الكتاب بال�ستيفاء ل�سائر املباحث وتلك املقارنة بالعودة اإىل 
�سائر امل�سادر، مع عزو الأقوال اإىل اأ�سحابها على كرثة النقول، كما اأنه ين�ض على 
املراجع التي ا�ستفاد منها تلك الأقوال وهي مراجع كثرية، ومل يكتف بالرجوع 
علم  عليها  يعتمد  التي  املراجع  من كل  ا�ستفاد  اإنه  بل  الأ�سولية،  املوؤلفات  اإىل 
الأ�سول من كتب تف�سري، و�سروح للحديث، ولغة وعقيدة وغري ذلك، ومل يقت�سر 
النقل، بل كان يرجح ما هو راجح يف عبارة �سهلة ل غمو�ض فيها،  على جمرد 
يلتزم  بل  اآخر،  الأ�سوليني على ح�ساب عامل  العلماء  تع�سب لأحد من  بدون 

العدل والإن�ساف بح�سب ما يظهر له. 

امل�سائل  بع�ض  بتذييل   - للفائدة  ا�ستكماًل   - يقوم  الأحيان  بع�ض  ويف 
ببع�ض التنبيهات، فيما يحتاج اإىل ذلك)1(.

)1(  انظر على �سبيل املثال: نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، مرجع �سابق، 1/ 43، 661.
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ثم اإنه عند التعر�ض مل�ساألة لغوية اأو بالغية يتحرى النقل ال�سحيح عن 
اأئمة اللغة والبالغة، كما فعل ذلك يف م�ساألة الرتادف وحروف املعاين واحلقيقة 
واملجاز وغري ذلك. كما اأنه ميتاز بتحرير حمل النزاع يف حالة ما احتاج الأمر اإىل 

ذلك.

يف  املوجودة  العلم  اأهل  م�سطلحات  من  كثرًيا  يو�سح  باأنه  اأي�ًسا  وميتاز 
مدوناتهم وموؤلفاتهم؛ فعدم حتديد امل�سطلحات يوقع الباحثني يف اإ�سكالت، وقد 
ادة،  اأعان املوؤلف على حتقيق هذا العمل اجلليل تاأ�سيل علمي قوي، وقريحة وقَّ

وهمة عالية، وعقل نريِّ ي�ستطيع املوازنة والتقومي والت�سديد.

ال�سيخ  ي�سل  قد  اإذ  املقارن،  املذهبي  للتقليد  اخل�سوع  بعدم  ميتاز  اإنه  ثم 
لراأي ما ذكره ال�سابقون، فال يرتدد يف الأخذ به لقوة الدليل وغلبة الظن واإيثار 
التحقيق؛ ولهذا فاإن ن�ض الإمام نور الدين ال�ساملي ياأتي تتويًجا لن�سو�ض الأئمة 

املتقدمني، كما ياأتي اإ�سهاًما وجتديًدا يف هذا العلم ال�سريف.

الأ�سول  تراث  اأغلب  جمعت  التي  املقارنة  الطريقة  فيه  الإمام   واتبع 
الفقهية من غري اإمالل اأو تعقيد. فهو كتاب دقيق حمكم، مل يكتف فيه امل�سنف 
يف  الجتهاد  اأهل  م�سلك  فيه  �سلك  بل  الأ�سول،  علماء  عن  املجردة  بالنقول 
مناق�سة الآراء والرتجيح بني الأقوال، واختيار ما يراه �سوابًا اأ�سوًل وفروًعا. كما 
ا، وهي التي ا�ستبدت  اأن ُنُقولت امل�سنف عن علماء الأ�سول كانت غزيرة جدًّ
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باأكرث اجلهد، فبه كثري من النقول الفقهية التي �سحن بها ال�ساملي كتابه نقاًل عن 
مذهبه واملذاهب الفقهية الأخرى.

اأ�سلوبه وجمعه بني مذاهب الأ�سوليني  اأي�ًسا يف  وقد امتاز هذا الكتاب 
بتحقيقه  امل�سنف  انفرد  وما  والزيدية،  كالإبا�سية  غريهم  ومذاهب  امل�سهورين 
وحتريره من م�سائل اأ�سولية وفرعية. اأما بالن�سبة لأ�سلوب الكتاب، فهو قد انفرد 
باأنه مل ي�سلك م�سلك القدماء من الإيجاز يف العبارة والغمو�ض واإدخال ق�سايا 
املنطق يف كثري من امل�سائل التي احتاجت يف فك مغلقها اإىل احلوا�سي ثم اإىل 

التقارير، فاإن اأ�سلوب الكتاب مكتف بنف�سه ل يحتاج اإىل �سرح وتقرير.

كما اأنه انفرد عن كتب املعا�سرين التي مل تهتم بالتوثيق والدقة من اأجل 
تي�سري العلم وتقريبه للقارئ، فنجد ال�ساملي رغم اأنه توخى نف�ض املق�سد، اإل اأنه 
حترى الدقة والتوثيق. كما ا�ستمل كتابه على حتقيقات يف بع�ض امل�سائل الأ�سلية 

والفرعية �سرح ال�سيخ باأنه قد انفرد بها.

واعتمد يف م�سادر �سرح الألفية، امل�سمى بطلعة ال�سم�ض، على جمموعة 
البدر  و�سرح  الزيدي،  للمرت�سى  الأ�سول«  »منهاج  مثل:  الأ�سول،  كتب  من 
ال�سماخي على خمت�سره، و»مراآة الأ�سول«، و»حا�سية الأزمريي« عليها، كما اأنه 
وعلى  عليه،  البناين  اجلوامع«، وحا�سية  املحلي جلمع  الإمام  »�سرح  اعتمد على 
»التلويح على التو�سيح« للتفتازاين، وقد رجع اإىل كتب اأخرى من اأمهات كتب 
الأ�سول لكنه مل يعتمد عليها اعتماده على ما ذكره من الكتب املتقدمة مثل: 
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احلاجب،  لبن  و»خمت�سراملنتهى«  لالآمدي،  الأحكام«  اأ�سول  يف  »الإحكام 
اإ�سحاق  الرازي، و»اللمع والتب�سرة« لأبي  و»املح�سول يف علم الأ�سول« لالإمام 
املاأمول  و»ح�سول  الغزايل،  لالإمام  الأ�سول«  علم  من  و»امل�ست�سفى  ال�سريازي، 
الو�سول  منهاج  �سرح  ال�سول  و»نهاية  خان،  ح�سن  ل�سديق  الأ�سول«  علم  من 
للبي�ساوي« لالإ�سنوي، كما رجع اإىل م�سادر اأخرى يف غري علم الأ�سول، مثل: 
و»فتح  لل�سيوطي،  القراآن«  علوم  يف  و»الإتقان  التف�سري،  يف  ولعله  البيان«  »غاية 
الباري« لبن حجر، كما رجع للماوردي، ولعله يف »اأحكامه ال�سلطانية« وغري ذلك 
من امل�سادر. كما اأن املوؤلف - رحمه اهلل تعاىل - اأكرث النقل عن اأئمة الإبا�سية، 

مثل: البدر ال�سماخي، وابن بركة العماين، واأبي �سعيد الكدمي، وغريهم.

�صاد�ًصا: درا�صة الكتاب

فيما يخت�ض بال�سرح هناك اختيارات وترجيحات لبع�ض م�سائل الأ�سول 
ذكرها الإمام نور الدين ال�ساملي، فقد وافق اجلمهور يف جل امل�سائل، وخالفهم يف 
بع�ض امل�سائل، ووافق احلنفية يف امل�سائل، وتفرد ببع�ض امل�سائل، كما اأنه خالف 

مذهبه يف بع�ض امل�سائل، و�ساأذكر لكل جهة من تلك اجلهات بع�ض النماذج:

. م�صائل وافق فيها اجلمهور 

هناك م�سائل وافق الإمام ال�ساملي فيها اجلمهور ومنها: 



عبد اهلل ربيع
58 58

امل�صاألة الأوىل: ترجيح اأن القيا�ض ال�سحيح مثبت لالأحكام فيما مل يرد فيه ن�ض 
قد  النا�ض  اأن  »اعلم  قال:  حيث  الأحكام،  عن  كا�سف  ل  �سنة،  اأو  كتاب  من 
اختلفوا يف ثبوت التعبد بالقيا�ض على مذاهب، الأ�سح منها ما عليه اجلمهور من 
العلماء من اأن القيا�ض ال�سحيح مثبت للحكم ال�سرعي فيما مل يرد فيه ن�ض من 

كتاب اأو �سنة، فالقيا�ض على هذا اأحد اأدلة ال�سرع«)1(.

قال  الأحكام،  عن  كا�سف  القيا�ض  اإن  قال  من  العلماء  من  اأن  على 
الإمام الزرك�سي: احلق اأنه مظهر حلكم اهلل تعاىل ل مثبت له ابتداء؛ لأن مثبت 
اإنه حكم اهلل على الإطالق،  احلكم هو اهلل، ومنع ال�سافعي يف الر�سالة اأن يقال 
اإمنا ين�سرف يف الظاهر للمن�سو�ض عليه فيمتنع  اللفظ  وقال ال�سرييف: لأن هذا 

اإطالقه على القيا�ض)2(.

الفقه، حيث قال:  اأ�سول  الثانية: ترجيح مراعاة قيد احليثية يف مو�سوع  امل�صاألة 
والأحكام  ال�سرعية،  الأحكام  اإثباتها  حيث  من  ال�سرعية  الأدلة  هو  »مو�سوعه 
اإثبات  حيثية  مراعاة  من  بد  ول  ال�سرعية...  بالأدلة  ثبوتها  حيث  من  ال�سرعية 
الدليل للحكم وحيثية ثبوت احلكم من الدليل؛ لأن البحث يف هذا الفن اإمنا هو 
يف اأحوال الأدلة التي يثبت بها احلكم، ويف اأحوال الأحكام التي تثبت بالأدلة 

ل يف نف�ض الأدلة والأحكام ... ول الأدلة نف�سها«)3(.

)1( املرجع ال�سابق، 1/ 29.
)2( راجع: الزرك�سي، البحر املحيط يف اأ�سول الفقه ، دار الكتبي ، ط1 1994م ، 14/5.

)3(  راجع: نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، مرجع �سابق، 1/ 34.
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على اأن هناك من العلماء من جعل مو�سوع اأ�سول الفقه الأدلة فقط، قال 
ابن النجار: »فمو�سوع ذا - اأي هذا العلم الذي هو اأ�سول الفقه - الأدلة املو�سلة 
اإىل الفقه من الكتاب وال�سنة والإجماع والقيا�ض ونحوها؛ لأنه يبحث فيها عن 

العوار�ض الالحقة لها«)1(.

امل�صاألة الثالثة: دللة العام على اأفراده. اختار الإمام ال�ساملي اأن دللة العام على 
اأفراده دللة ظنية، حيث قال: »ثم اإنه بعد اتفاقنا واحلنفية على اأن حكم العام 
الإثبات،  هذا  كيفية  يف  اختلفنا  الأفراد  من  يتناوله  ما  جميع  يف  احلكم  اإثبات 
فمذهبنا ومذهب جمهور الفقهاء واملتكلمني: اأن اإثبات ذلك احلكم يف الأفراد 

ا ل قطًعا ويقيًنا، وعلى ذلك الإمام ال�سافعي«)2(. ظنًّ

فالإمام ال�ساملي كما ترى وافق جمهور العلماء يف هذه امل�ساألة وخالف 
الأفراد  على  العموم  دللة  ثبت  »اإذا  املحيط:  البحر  يف  جاء  احلنفية،  جمهور 
فاختلفوا هل هي قطعية اأو ظنية؟ والثاين هو امل�سهور عند اأ�سحابنا، والأول قول 

جمهور احلنفية«)3(.

امل�صاألة الرابعة: اخلطاب اخلا�ض بالنبي  هل يعم الأمة؟ اختار الإمام ال�ساملي 
اأن اخلطاب اخلا�ض بالنبي  ل يعم الأمة بطريق الو�سع واإمنا يعمها من جهة 

راجع: �سرح الكوكب املنري 1/ 36 . الزرك�سي، البحر املحيط، مرجع �سابق، 23/1.  )1(
)2(  راجع: نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، مرجع �سابق، 156/1. 

)3(  راجع: الزرك�سي، البحر املحيط، مرجع �سابق، 26/3 �سرح الكوكب املنري 114/3. 
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ا به...   وخا�سًّ ال�سرع، حيث قال: »اإذا ورد اخلطاب ال�سرعي متوجًها لنبينا 
فال يعمنا مع�سر الأمة معه بطريق الو�سع؛ لأنه خطاب ملفرد، ول يتناول خطاب 
املفرد غريه معه، واأما من جهة ال�سرع فقيل اإن العرف ال�سرعي ق�سى بعموم نحو 

ذلك اخلطاب بدليل«)1(.

وبع�ض  والأ�سعرية  ال�سافعية  اأكرث  قول  هو  ال�ساملي  الإمام  اختاره  وما 
احلنابلة وقول املعتزلة ون�سبه ابن عبد ال�سكور للمالكية)2(. 

وقيل اإن اخلطاب اخلا�ض بالنبي  يعم الأمة، فال يخت�ض به اإل بدليل 
يخ�سه، وهو قول الإمام اأحمد واأ�سحابه واحلنفية واملالكية)3(.

امل�صاألة اخلام�صة: العام بعد التخ�سي�ض، هل يبقى حجة بعد التخ�سي�ض؟ اختار 
الإمام ال�ساملي اأن العام بعد التخ�سي�ض يبقى حجة فيما مل يدخله التخ�سي�ض 
اإل اإذا خ�ض مبجمل، حيث قال: »اختلف يف جواز التم�سك بالعموم املخ�س�ض 
وجعله حجة يف اأفراده الباقية بعد التخ�سي�ض على مذاهب، املختار منها ما عليه 
اجلمهور و�سححه البدر من اأنه يكون حجة ودلياًل يف ذلك الباقي، اإل اإذا خ�ض 

بلفظ جممل«)4(.

راجع: نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، مرجع �سابق، 182/1.   )1(
راجع: اجلويني، الربهان ، دار الكتب العلمية ، بريوت، 1997م، 250/1 . العدة لأبي يعلى 1/ 324. املح�سول   )2(
للرازي 388/1. خمت�سر ابن احلاجب مع �سرح الع�سد 121/2. البحر املحيط 3/ 186. فواحت الرحموت 281/1.

)3(  راجع: نهاية ال�سول 88/2 تي�سري التحرير، 251/1. ت�سنيف امل�سامع، 800/2. اإر�ساد الفحول، �ض 129.
راجع: نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، مرجع �سابق، 1/ 194.  )4(
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ادعوا  قوًما  اإن  قيل  وقد  اجلمهور،  قول  هو  ال�ساملي  الإمام  اختاره  وما 
اأو  مببهم  يخ�ض  اأن  فاإما  خ�ض  اإذا  »العام  الزرك�سي:  قال  ذلك،  على  الإجماع 
به  يحتج  فال  بع�سهم،  اإل  امل�سركني  اقتلوا  قال:  لو  كما  مببهم  فاإن خ�ض  معني، 
على �سيء من الأفراد اإذا ما من فرد اإل ويجوز اأن يكون هو املخرج ... هذا وقد 
ادعى فيه جماعة التفاق، منهم: القا�سي اأبو بكر، وابن ال�سمعاين يف القواطع، 
اإذا كان  اأنه حجة  اإىل  اأحد  وقال : مل يذهب  املح�سول،  �سرح  والأ�سفهاين يف 

املخ�س�ض جمماًل«)1(.

امل�صاألة ال�صاد�صة: جواز البيان بالأدنى. اختار الإمام ال�ساملي اأن البيان ل يجب 
اأن يكون كاملبني يف القوة، حيث قال:  »اعلم اأن البيان قد يكون اأقوى من املبني، 
وقد يكون مثله يف القوة، وقد يكون اأدنى منه قوة، فال يجب اإذا كان املبنيَّ متواتًرا 

ا)2(.  اأو م�سهوًرا اأن يكون مثله، بل يجوز اأن يكون بيان املتواتر اآحاديًّ

وما اختاره الإمام ال�ساملي هو قول جمهور العلماء، قال الإمام الهندي: 
اأن  اأن يكون كاملبني يف القوة، بل يجوز  اأن البيان ل يجب  »ذهب اجلماهري اإىل 

يكون اأدنى منه، فيقبل املظنون يف بيان املعلوم، خالًفا للكرخي«)3(.

املح�سول  عن  الكا�سف   .178  ،177/1 الأدلة  قواطع  وانظر   .266/3 للزرك�سي  املحيط  البحر  راجع:   )1(
لالأ�سفهاين 212/4. 

راجع:نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، مرجع �سابق، 290/1.  )2(
)3(  راجع: نهاية الو�سول للهندي 1889/5. وانظر: البحر املحيط للزرك�سي 490/3. ت�سنيف امل�سامع بجمع اجلوامع 

849/2. �سرح الكوكب املنري 450/3.
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الإجماع  اأن  ال�ساملي  الإمام  يرى  ال�سكوتي.  الإجماع  ال�صابعة: حجية  امل�صاألة 
قوًل  املجتهدين  بع�ض  يقول  اأن  ال�سكوتي  والإجماع  ظنية،  حجة  ال�سكوتي 
وي�سكت الباقون بعد انت�ساره من غري اأن يظهر منهم اعرتاف اأو ر�سا به اأو اإنكار 

له.

توجب  ظنية  حجة  فهو  ال�سكوتي  الإجماع  حكم  »واأما  ال�ساملي:  قال 
ل  ال�سكوتي  الإجماع  خالف  فمن  العدل،  خرب  مثل  العلم،  تفيد  ول  العمل 

يحكم بف�سقه على ال�سحيح«)1(.

وهذا ما ذهب اإليه جمهور الأ�سوليني، فقد قالوا بظنية الإجماع ال�سكوتي، 
قال الإمام الآمدي: »وما ذكرناه من الإجماع ال�سكوتي فظني، فال ميتنع التم�سك 
به يف م�سائل الجتهاد كالظاهر من الكتاب وال�سنة«)2(، قال الع�سد يف �سرحه 
على خمت�سر ابن احلاجب: »واحلق اأنه اإجماع اأو حجة ولي�ض باإجماع قطعي«)3(.

اإنه حجة  فاإنهم يقولون  ال�ساملي يف هذا مذاهب غالب احلنفية،  وخالف 
يف  والعقد  احلل  اأهل  من  واحد  ذهب  »اإذا  البخاري:  عبدالعزيز  يقول  قطعية، 
ع�سر اإىل حكم يف م�ساألة قبل ا�ستقرار املذاهب على حكم تلك امل�ساألة وانت�سر 
ذلك بني اأهل ع�سره وم�سى مدة التاأمل فيه، ومل يظهر له خمالف، كان ذلك 

)1( راجع: نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، مرجع �سابق، 568/2.
)2(  راجع: الإحكام لالآمدي، 183/2.

راجع: �سرح الع�سد على ابن احلاجب، 37/2.  )3(
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اإجماًعا مقطوًعا به عند اأكرث اأ�سحابنا، وكذلك الفعل يعني اإذا فعل واحد من 
مدة  م�سي  بعد  اأحد  عليه  ينكر  ومل  زمانه،  اأهل  به  وعلم  فعاًل،  الإجماع  اأهل 
اإجماًعا  الفعل وي�سمى هذا  اإباحة ذلك  اإجماًعا منهم على  التاأمل يكون ذلك 

ا عند من قال اإنه اإجماع«)1(.  �سكوتيًّ

 : امل�صاألة الثامنة: تقدمي اخلرب على القيا�ض. مثال اخلرب املخالف للقيا�ض قوله
�َساَء  اإْن  يْحلَبَها  اأْن  بعَد  يخريَّ  فاإنَّه  بْعد  ابتاَع  فَمْن  الَغَنم،  ول  الإبَل  وا  ت�سرُّ »ل 

اًعا من مَتْر« ]متفق عليه[. ها و�سَ اأم�سَكَها، واإْن �َساَء ردَّ

فرد التمر بدل اللنب خمالف للقيا�ض فيما ي�سمن به املتلف من مثل اأو 
قيمة.

فيكون  القيا�ض،  على  الآحاد  خرب  تقدمي  اإىل  ال�ساملي  الإمام  ذهب  وقد 
العمل به اأوىل من العمل بالقيا�ض فيبطل القيا�ض، قال ال�ساملي: »وهو قول الأكرث 
من اأ�سحابنا واملتكلمني، وهو قول عامة الفقهاء من قومنا«. وقد ا�ستدل له ال�ساملي 

باأدلة متعددة)2(. 

بع�ض  اأن  على  الأ�سوليني  جمهور  مذهب  هو  هنا  ال�ساملي  اختاره  وما 
الأ�سوليني قد اختار تقدمي القيا�ض على خرب الآحاد. 

راجع: ك�سف الأ�سرار عن اأ�سول البزدوي، 426/3.  )1(
راجع: نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، مرجع �سابق، 487/2 - 489.  )2(
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قال الإمام الرازي: »مذهب اأبي حنيفة اأن خرب الواحد اإذا ورد على 
خالف القيا�ض مل يقبل؛ ولهذا ال�سبب فاإنه مل يقبل خرب امل�سراة مع اأنه لفظ 
ر�سول اهلل ، قال لأن القيا�ض يخالفه)1(، وجاء يف جمع اجلوامع: ويقبل من 
�سرحه:  الزرك�سي يف  قال  القيا�ض،  يخالف  فيما  للحنفية  فقيًها خالًفا  لي�ض 
هذا اإمنا هو قول بع�ض احلنفية، ولهذا مل يحكه �ساحب البديع منهم )يق�سد 
ابن ال�ساعاتي( اإل عن فخر الإ�سالم )يق�سد البزدوي(، فقال: اخلرب مقدم على 

القيا�ض عند الأكرث، وقيل بالعك�ض«)2(.

امل�صاألة التا�صعة: العمل بخرب الواحد فيما تعم به البلوى. اختار الإمام ال�ساملي 
»بع�سهم  قال:  الدين، حيث  فروع  البلوى يف  تعم به  فيما  الواحد  بخرب  العمل 
ا�سرتط يف قبول خرب الواحد اأن يكون يف غري ما تعم به البلوى؛ لأن ما تعم به 
البلوى تتوفر الدواعي اإىل نقله، في�ستلزم كرثة الناقلني، في�ستهر بني ال�سحابة، فال 
يخت�ض بنقله واحد دون الآخرين، �سواء كان ذلك املنقول يف اأ�سول الدين اأو يف 
فروعه، ونحن نقول: اإن ذلك م�سلم يف اأ�سول الدين... واأما يف فروعه الظنية فال 

ن�سلم ا�سرتاط ذلك... واحلجة لنا على عدم ا�سرتاطه«)3(.

)1(  راجع: مفاتيح الغيب، 257/1.
)2(  راجع: جمع اجلوامع مع ت�سنيف امل�سامع للزرك�سي، 990/2.

)3(  راجع: نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، مرجع �سابق، 490/2، 491. 
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وما اختاره ال�ساملي من وجوب العمل بخرب الآحاد فيما تعم به البلوى هو 
قول جمهور العلماء، على اأن احلنفية ل يقبلون خرب الآحاد فيما تعم به البلوى، 
قال الزرك�سي: احلنفية ل يقبلونه فيما تعم به البلوى؛ ولهذا اأنكروا نق�ض الو�سوء 

مب�ض الذكر)1(.

للعمل  موجًبا  ورد  اإذا  الواحد  »خرب  البخاري:  العزيز  عبد  وقال 
يقبل  الأحوال ل  اإليه يف عموم  احلاجة  مي�ض  فيما  اأي  البلوى  به  يعم  فيما 
اأبي احل�سن الكرخي من اأ�سحابنا املتقدمني، وهو خمتار املتاأخرين  عند ال�سيخ 
منهم، وعند عامة الأ�سوليني يقبل اإذا �سح �سنده، وهو مذهب ال�سافعي وجميع 

اأ�سحاب احلديث«)2(.

ومعنى اأن اخلرب مما تعم به البلوى اأن كل اأحد يحتاج اإىل معرفته، وقيل: 
معناه اأن يكون م�سرتًكا غري خا�ض)3(.

العمل  ال�ساملي  الإمام  اختار  احلدود.  يف  الواحد  بخرب  العمل  العا�صرة:  امل�صاألة 
بخرب الواحد يف احلدود، حيث قال يف النظم: 

    ول الذي تعددت روايُته             اأو لي�س يف احلدرِّ اأتْت دللُته

)1( راجع: ت�سنيف امل�سامع بجمع اجلوامع، 965/2.
راجع: ك�سف الأ�سرار عن اأ�سول البزدوي، 24/3.  )2(

)3( انظر: البحر املحيط للزرك�سي، 347/4 بت�سرف ي�سري.
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ثم قال يف ال�سرح: »ال�سرط الثالث: لأبي احل�سن الكرخي واأبي عبداهلل 
اأنه ي�سرتط يف قبول خرب الآحاد  اإنه رجع عنه،  الب�سري يف قدمي قوليه، ثم قيل 
تدراأ  احلدود  لأن  ذلك؛  فيها  يقبل  فال  احلدود  اأما  احلدود،  غري  يف  يكون  اأن 
ب�سبهة  لي�ض  ا  اآحاديًّ كونه  باأن  ورد  �سبهة،  الآحاد  الكذب يف  وجتويز  بال�سبهات، 
ا كما ثبت ذلك باخلرب...  كال�سهادة؛ لأن ال�سهادة يثبت بها كون احلد م�ستحقًّ
فاحتمال الكذب فيه لي�ض ب�سبهة تدراأ بها احلدود«)1(. وما اختاره ال�ساملي هو راأي 

جمهور الأ�سوليني.

 قال الآمدي: »اتفقت ال�سافعية واحلنابلة واأبو يو�سف واأبو بكر الرازي من 
اأ�سحاب اأبي حنيفة واأكرث النا�ض على قبول خرب الواحد فيما يوجب احلد، ويف 

كل ما ي�سقط بال�سبهة خالًفا لأبي عبد اهلل الب�سري والكرخي«)2(.

وقال عبد العزيز البخاري: »ذهب جمهور العلماء اإىل اأن اإثبات احلدود 
باأخبار الآحاد جائز، وهكذا نقل عن اأبي يو�سف - رحمه اهلل - يف الأمايل، وهو 
اختيار اأبي بكر اجل�سا�ض واأكرث اأ�سحابنا، وذهب اأبو احل�سن الكرخي اإىل اأنه ل 
يجوز واإليه مال امل�سنف و�سم�ض الأئمة على ما يدل عليه �سياق كالمهما، وهو 

مذهب اأبي عبد اهلل الب�سري من املتكلمني«)3(.

)1(  راجع: نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، مرجع �سابق، 495/2، 496.
)2(  راجع: الأحكام لالآمدي، 168/2.

)3(  راجع: ك�سف الأ�سرار عن اأ�سول البزدوي، 59/3.
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امل�صاألة احلادية ع�صرة: عمل الراوي بخالف روايته. اختار الإمام ال�ساملي رد حديث 

الآحاد اإذا عمل راويه بخالف روايته، حيث قال: »فاإن من روى رواية ثم عمل 
يف  امل�ساهلة  يف  واإما  الرواية  يف  اإما  لتهمته،  موجًبا  ذلك  كان  مدلولها،  بخالف 
ل بقبول الرواية اإن مل نحكم ب�سقوط عدالته ُح�سن ظن به  العمل، وجميعها خُمِ

لحتمال اأن يكون قد اطلع على نا�سخ لها«)1(.

وما اختاره ال�ساملي هو قول جمهور احلنفية وبع�ض املالكية، على اأن معظم 
الإبهاج:  يف  جاء  راويه،  خالفه  واإن  الآحاد،  حديث  يقبلون  وال�سافعية  املالكية 
»عمل راوي اخلرب بخالفه اأي بخالف ظاهر اخلرب ل يوجب رده… وذهب اأكرث 
اإل  اإىل اأن عمل الراوي بخالف اخلرب يقدح يف اخلرب، ول يجوز الأخذ  احلنفية 
بعمل الراوي«)2(، وقال الإمام الزرك�سي: »ول ي�سر عمل الراوي بخالفه خالًفا 
جلمهور احلنفية وبع�ض املالكية، حيث قدموا راأيه على روايته؛ ولذلك مل يوجبوا 

الت�سبيع بخرب اأبي هريرة  يف ولوغ الكلب ملخالفته اإياه«)3(.

وجاء يف �سرح جمع اجلوامع و�سرحه للمحلي: »اأو خالفه راويه، فال يجب 
العمل به لأنه اإمنا خالفه لدليل«، ثم اأجاب على من رد العمل به بقوله: »قلنا: يف 

)1(  راجع: نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، مرجع �سابق، 510/2.
)2(  راجع: الإبهاج يف �سرح املنهاج لبن ال�سبكي، 363/2.

)3(  راجع: البحر املحيط للزرك�سي، 346/4.
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ظنه ولي�ض لغريه اتباعه؛ لأن املجتهد ل يقلد جمتهًدا كما �سياأتي، مثاله حديث 
اأبي هريرة  يف ال�سحيحني )اإذا �سرب الكلب يف اإناء اأحدكم فليغ�سله �سبع 

مرات(، وقد روى الدارقطني عنه اأنه اأمر بالغ�سل من ولوغه ثالث مرات«)1(.

واإن  الواحد  بخرب  العمل  اأي وجوب  »وهذا،  البناين يف حا�سيته:  وقال 
خالفه راويه هو كذلك عندنا معا�سر املالكية اأي�ًسا«)2(.

. م�صائل خالف فيها اجلمهور

هناك م�سائل خالف الإمام ال�ساملي فيها اجلمهور، ومنها: 

اأن  ال�ساملي  الإمام  اختار  اخلا�ض؟  من  هما  هل  واملقيد،  املطلق  الأوىل:  امل�صاألة 
املطلق واملقيد من باب اخلا�ض، حيث قال: »ي�سمل اخلا�ض املطلق واملقيد والأمر 

والنهي، مبعنى اأن هذه الأ�سياء من اأق�سام اخلا�ض... وهو املختار عندي«)3(.

واملقيد  املطلق  جعلوا  اإنهم  حيث  العلماء،  جلمهور  خمالف  بذلك  وهو 
والعام؛  اخلا�ض  من  قريبان  لكنهما  العام،  ومن  اخلا�ض  من  خارجني  ق�سمني 

ولذلك ذكرهما ابن احلاجب والبي�ساوي عقيب العام واخلا�ض.

)1(  راجع: جمع اجلوامع مع �سرح املحلي، 92/2.
)2(  راجع: حا�سية البناين على �سرح املحلي، 93/2.

)3(  راجع: نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، مرجع �سابق، 52/1.
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جاء يف حتفة امل�سئول: »ملا كان املطلق �سبيًها بالعام، واملقيد �سبيًها باخلا�ض 
ذكرهما عقيبهما«)1(.

امل�صاألة الثانية: الأمر بعد احلظر. اختار الإمام ال�ساملي اأن الأمر بعد احلظر للوجوب، 
ورد  اإن  الندب هو كحكمه  بعد  اأو  بعد احلظر  ورد  اإن  الأمر  قال: »حكم  حيث 
ابتداء، اأي اإذا حرم اهلل �سبحانه �سيًئا ثم اأمر به، فذلك الأمر للوجوب اإل لقرينة 

ت�سرفه عن حقيقته«)2(.

الطربي  الطيب  اأبي  القا�سي  اختيار  هو  ال�ساملي  الإمام  اختاره  وما 
واأبي اإ�سحاق ال�سريازي وابن ال�سمعاين والرازي والبزدوي وال�سرخ�سي و�سدر 

ال�سريعة)3(.

مالك  والإمام  ال�سافعي  الإمام  ومنهم  واملتكلمني  الفقهاء  اأكرث  اأن  على 
واأ�سحابه والإمام اأحمد بن حنبل واأ�سحابه وبع�ض ال�سافعية واحلنفية ذهبوا اإىل 

اأن الأمر بعد احلظر يفيد الإباحة)4(.

)1(  راجع: حتفة امل�سئول للرهوين، 257/3. ونهاية ال�سول مع حا�سية املطيعي، 494/2.
)2(  راجع: نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، مرجع �سابق، 63/1.

)3(  راجع: �سرح اللمع لل�سريازي، 114/1. املح�سول للرازي، 236/1. القواطع لبن ال�سمعاين، 110/1. اأ�سول 
ال�سرخ�سي، 19/1. اأ�سول البزدوي مع �سرحه ك�سف الأ�سرار، 120/1.

)4(  راجع: اأ�سول ال�سرخ�سي، 19/1. الو�سول اإىل الأ�سول لبن برهان، 109/1. اأ�سول ابن مفلح، 704/2. العدة 
لأبي يعلى، 256/1. �سرح تنقيح الف�سول، �ض 139. 
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ومنهم من قال بالوقف بني الوجوب والإباحة، وهو اختيار اإمام احلرمني 
والآمدي)1(.

ومنهم من قال اإنها ترفع احلظر ال�سابق، وتعيد حال الفعل اإىل ما كان عليه 
قبل احلظر، وهو اختيار الكمال ابن الهمام)2(.

و�سبب،  لعلة  عار�ًسا  ال�سابق  املنع  كان  فاإن  بالتف�سيل،  قال  من  ومنهم 
وعلقت �سيغة الأمر بزوال العلة، كان الأمر الوارد لرفع الذم فقط، واإل حملت 

ال�سيغة على اأ�سلها يف اللغة، وهو اختيار الغزايل)3(.

اأن  ال�ساملي  بال�سيء، هل هو نهي عن �سده؟ اختار الإمام  امل�صاألة الثالثة: الأمر 
الأمر بال�سيء لي�ض نهًيا عن �سده، حيث قال: »ل يدل الأمر بال�سيء على النهي 

عن �سد ذلك ال�سيء املاأمور به، فال يكون الأمر بال�سيء نهًيا عن �سده«)4(.

وما اختاره الإمام ال�ساملي هو ما ذهب اإليه اإمام احلرمني والغزايل)5(.

)1(  راجع: الربهان لإمام احلرمني، 159/1. الإحكام لالآمدي، 261/2. 
)2(  راجع: التحرير مع �سرحه تي�سري التحرير، 1/ 364.

)3(  راجع: امل�ست�سفى لالإمام الغزايل، 435/1.
)4(  راجع: نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، مرجع �سابق، 1/ 85.

الع�سد،  �سرح  مع  احلاجب  ابن  للغزايل، 82/1. خمت�سر  امل�ست�سفى  احلرمني، 1/ 180.  لإمام  الربهان  راجع:    )5(
 .85/2



تقــدمي
7171

بال�سيء نهي عن �سده معنى،  اأن الأمر  اإىل  الفقهاء  وذهب جمهور 
قال ابن النجار: »والأمر ب�سيء معني نهي عن �سده، اأي �سد ذلك املعني 
معنى، اأي من جهة املعنى ل من جهة اللفظ عند اأ�سحابنا والأئمة الثالثة، 

وذكره اأبو اخلطاب عن الفقهاء«)1(.

اختار  عنه؟  املنهي  ف�ساد  على  يدل  هل  ال�سيء،  عن  النهي  الرابعة:  امل�صاألة 
الإمام ال�ساملي اأن النهي عن ال�سيء ل يدل على ف�ساد املنهي عنه اإل اإذا دل 
عليه دليل، حيث قال: »واإذا تاأملت هذه الأقوال كلها وطلبت الأرجح منها، 
راأيت اأن الأرجح هو املذهب الأول، وهو اأن النهي ل يقت�سي الف�ساد مطلًقا، 
واإن اقت�ساه يف بع�ض املوا�سع فذلك اإمنا هو لدليل خارج عن النهي ل لنف�ض 

النهي«)2(.

وما اختاره الإمام ال�ساملي هو ما ذهب اإليه الإمام اأبو حنيفة والقا�سي 
عبد اجلبار واأبو عبد اهلل الب�سري واأبو احل�سن الكرخي وبع�ض الإبا�سية)3(.

قال  عنه،  املنهي  ف�ساد  على  يدل  النهي  اأن  اإىل  العلماء  وذهب جمهور 
ابن النجار: »وورود �سيغة النهي مطلقة عن �سيء لعينه، اأي لعني ذلك ال�سيء 

)1(  راجع: �سرح الكوكب املنري، 3/ 51.
)2(  راجع: نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، مرجع �سابق، 1/ 112. 

راجع: املعتمد لأبي احل�سني الب�سري، 170/1. قواطع الأدلة لبن ال�سمعاين، 140/1.  )3(
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كالكفر والظلم والكذب ونحوها من امل�ستقبح لذاته، يقت�سي ف�ساده �سرًعا عند 
الأئمة الأربعة والظاهرية وبع�ض املتكلمني«)1(.

الإمام  اختار  ال�سرع.  اأمور   يف  النبي  من  الجتهاد  وقوع  اخلام�صة:  امل�صاألة 
ال�ساملي اأن اجتهاد النبي  يف اأمور ال�سرع مل ينقل اإلينا، حيث قال: »املختار 
الدينية   بالجتهاد مطلًقا يف الأحكام  املذاهب كلها جواز تعبده  من هذه 
يف  منه  وقع  واإمنا  الدينية،  الأحكام  يف  منه  يقع  مل  لكنه  ال�سيا�سية،  والآراء 
الآراء ال�سيا�سية يف حروب الأعداء، مبعنى اأنه مل ينقل اإلينا وقوع ذلك اإل يف 

احلروب«)2(.

ذلك  يوؤيد  العلماء،  عليه جمهور  ملا  ال�ساملي خمالف  الإمام  اختاره  وما 
مذاهب:  اأربعة  على  فيه  فاختلفوا  وقوعه  »واأما  قال:  حيث  الزرك�سي  ذكره  ما 
فذهب اجلمهور اإىل وقوعه مطلًقا، ومنهم الآمدي وابن احلاجب، قال املاوردي: 
وتدل عليه ق�سة �سليمان وداود، وقوله  لعمر: )اأراأيت لو مت�سمت مباء(، وقول 
العبا�ض  له: اإل الإْذِخر، فقال : )اإلَّ الإْذِخر( فلو كان بالوحي ملا تاأخر 

ال�ستثناء«)3(.

راجع: �سرح الكوكب املنري، 3/ 84. خمت�سر ابن احلاجب مع �سرح الع�سد، 95/2. اأ�سول ال�سرخ�سي، 80/1   )1(
-82.ك�سف الأ�سرار، 257/1، 258. العدة لأبي يعلى، 422/2. حتقيق املراد، �ض 67 وما بعدها.

)2(  راجع: نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، مرجع �سابق، 464/2.
)3(  راجع: البحر املحيط، 6/ 216. 
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امل�صاألة ال�صاد�صة: تطرق اخلطاأ اإىل اجتهاده . اختار الإمام ال�ساملي منع اخلطاأ 
قلنا  اإذا  لأنا  نظر؛    جتويز خطئه  ويف  »اأقول:  قال:  اجتهاده  حيث  يف 
يف  خطئه  فثبوت  يوحى،  وحي  منه  الجتهاد  واأن  بالجتهاد،  تعبده  ب�سحة 

ا«)1(. ذلك بعيد جدًّ

ال�سافعي  عليه  ن�ض  قد  وهو  ا  حقًّ كان  واإن  ال�ساملي  الإمام  اختاره  وما 
قال  العلماء،  من  الأكرث  عليه  ملا  خمالف  وهو  والهندي،  فورك  ابن  واختاره 
الزرك�سي: »وقيل: يجوز ب�سرط اأن ل يقر عليه، وهو اختيار ال�سيخ اأبي اإ�سحاق 
يف اللمع وحكاه ابن برهان عن اأكرث اأ�سحابنا، واخلطابي يف اأعالم احلديث عن 

اأكرث العلماء«)2(.

عن  يبحث  فال  عدول  هم  اأم  اإىل تزكية  ال�سحابة  يحتاج  هل  ال�صابعة:  امل�صاألة 
عدالتهم؟ ال�سحابي عند جمهور الأ�سوليني: من طالت �سحبته متتبًعا له مدة 

يثبت معها اإطالق �ساحب فالن عرًفا بال حتديد يف الأ�سح)3(.

اختار الإمام ال�ساملي احتياج ال�سحابة - ر�سوان اهلل عليهم - اإىل التزكية 
والتعديل بعد الفنت خا�سة من مل يعلم منه البقاء على ال�سرية التي كان عليها 
ر�سول اهلل ، حيث قال: »والقول الف�سل بني اخل�سوم يف هذا املقام اأن نقول 

)1(  راجع: نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، مرجع �سابق، 465/2. 
)2(  راجع: البحر املحيط، 6/ 218.
)3(  راجع: التقرير والتحبري، 15/1.



عبد اهلل ربيع
74 74

اإنهم جميًعا عدول اإل من ظهر ف�سقه منهم قبل الفنت، اأما بعد الفنت فمن علم 
منهم البقاء على ال�سرية التي كان عليها ر�سول اهلل  فهو عدل مطلًقا... ومن 

مل يعلم منهم البقاء على تلك ال�سرية فال ي�سارع اإىل تعديله«)1(. 

التمري�ض،  ب�سيغة  اجلوامع«  »جمع  ال�ساملي حكاه يف  الإمام  اختاره  وما 
ا«)2(. حيث قال: »وقيل هم كغريهم، وقيل اإىل قتل عثمان، وقيل اإل من قاتل عليًّ

عن  يبحث  فال  ل�سحبتهم،  عدول  اأنهم  اإىل  الأ�سوليني  جمهور  وذهب 
عدالتهم اإل اإذا �سدر منهم ما يخالف العدالة.

قال الإمام الغزايل: »الف�سل الرابع يف عدالة ال�سحابة - ر�سي اهلل عنهم - 
  والذي عليه �سلف الأمة وجماهري اخللف اأن عدالتهم معلومة بتعديل اهلل
اإياهم وثنائه عليهم يف كتابه، فهو معتقدنا فيهم، اإل اأن يثبت بطريق قاطع ارتكاب 

واحد لف�سق مع علمه به؛ وذلك مما ل يثبت، فال حاجة لهم اإىل التعديل«)3(.

وقال  ال�سحابة،  عدالة  على  الأئمة  من  اجلمهور  »اتفق  الآمدي:  وقال 
قوم اإن حكمهم يف العدالة حكم من بعدهم يف لزوم البحث عن عدالتهم عند 

الرواية«)4(.

)1( راجع: نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، مرجع �سابق، 522/2.
)2(  راجع: جمع اجلوامع مع ت�سنيف امل�سامع، 1045/2.

راجع: امل�ست�سفى لالإمام الغزايل، 130/1.  )3(
راجع: الأحكام يف اأ�سول الأحكام لالآمدي، 152/2.  )4(



تقــدمي
7575

وجاء يف التقرير والتحبري: »الأكرث على عدالة ال�سحابة، فال يبحث عنها 
يف رواية ول �سهادة، وقيل هم كغريهم فيهم العدول وغريهم، في�ستعلم التعديل 

مبا تقدم من التزكية وغريها اإل من كان مقطوًعا بعدالته كاخللفاء الأربعة«)1(.

»والقول  والتحبري:  التقرير  نقله عنه �ساحب  ال�سبكي كما  الإمام  وقال 
الف�سل اأنا نقطع بعدالتهم من غري التفات اإىل هذيان الهاذين وزيغ املبطلني، وقد 
الغيوب  عالم  زكاهم  مبن  فكيف  منا  الواحد  بتزكية  العدالة  يف  اكتفاوؤنا  �سلف 
الذي ل يعزب عن علمه مثقال ذرة يف الأر�ض ول يف ال�سماء يف غري اآية، واأف�سل 
خلق اهلل الذي ع�سمه اهلل عن اخلطاأ يف احلركات وال�سكنات حممد  يف غري 
حديث، ونحن ن�سلم اأمرهم فيما جرى بينهم اإىل ربهم جل وعال، ونرباأ اإىل امللك 

�سبحانه ممن يطعن فيهم«)2(.

الن�ض  اأن  ال�ساملي  الإمام  اختار  والإجماع.  الن�ض  تعار�ض  يف  الثامنة:  امل�صاألة 
والإجماع اإذا كانا ظنيني فاإنه يقدم الن�ض على الإجماع، حيث قال: »اإن كان 
ا كما هو �ساأن املتعار�سني، فتقدمي الن�ض اأوىل؛  كل واحد من الن�ض والإجماع ظنيًّ

لأنه نقل عن ال�سارع والإجماع نقل عن غريه«)3(.

)1(  راجع: التقرير والتحبري 346/2.
ت�سنيف   .180/3 الرو�سة،  خمت�سر  �سرح   .634/2 لل�سريازي،  اللمع  �سرح  وانظر:   .364/2 ال�سابق،  املرجع    )2(

امل�سامع، 1054/2.
)3(  راجع: نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، مرجع �سابق، 2/ 789.
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وقال جمهور الأ�سوليني بتقدمي الإجماع على الن�ض، قال ابن النجار: 
»فيقدم من جميع ذلك اإجماع على باقي الأدلة لوجهني: اأحدهما: كونه مقطوًعا 
مع�سوًما من اخلطاأ، الثاين: كونه اآمًنا من الن�سخ والتاأويل بخالف باقي الأدلة، 
وهو اأنواع: الإجماع النطقي املتواتر وهو اأعالها، ثم يليه الإجماع النطقي الثابت 
بالآحاد، ثم يليه الإجماع ال�سكوتي املتواتر، ثم يليه الإجماع ال�سكوتي الثابت 

بالآحاد، فهذه الأنواع الأربعة كلها مقدمة على باقي الأدلة«)1(. 

�سنة  اأو  الن�ض كتابًا كان  الإجماع على  »يرجح  الزرك�سي:  الإمام  وقال 
متواترة؛ لأن الن�سخ ماأمون فيه«)2(.

وجاء يف التقرير والتحبري: »اإذا عار�ض الإجماع ن�ض، اأطلق ابن احلاجب 
تقدمي الإجماع على الن�ض، وعلله غري واحد من ال�سارحني بعدم قبوله الن�سخ... 
القطعي  الن�ض  على  ومتًنا  �سنًدا  القطعي  الإجماع  تقدمي  يظهر  الذي  قال:  ثم 
كذلك، وعلى الن�ض الظني كذلك، اإذا مل يقبل التاأويل، وتقدمي الإجماع الظني 
وتقدمي  التاأويل،  اأحدهما  يقبل  مل  اإذا  كذلك  الظني  الن�ض  على  ومتًنا  �سنًدا 
الإجماع  وتقدمي  كذلك،  الظني  الن�ض  على  �سنًدا  ل  متًنا  القطعي  الإجماع 
القطعي �سنًدا ل متًنا على الن�ض كذلك اإذا مل يقبل اأحدهما التاأويل، وتقدمي 
التاأويل،  يقبل  اإذا مل  الظني كذلك  الإجماع  ومتًنا على  �سنًدا  القطعي  الن�ض 

)1( راجع: �سرح الكوكب املنري، 4/ 600، 601.
)2( راجع: ت�سنيف امل�سامع بجمع اجلوامع، 3/ 536.
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وعلى الإجماع الظني اأحدهما اإذا مل يقبل التاأويل«)1(.

. م�صائل تفرد بها الإمام ال�صاملي، منها: 

مما انفرد به الإمام ال�ساملي ا�سرتاط معرفة املجتهد �سرية النبي  و�سرية 
يف  املجتهد  عنه  ي�ستغني  ل  كل فن  معرفة  »ي�سرتط  قال:  حيث    �سحابته 
ا�ستنباط الأحكام، فينبغي اأن يكون عارًفا بال�سرية النبوية؛ لأن فيها معرفة اأفعاله 
واأحواله عليه ال�سالة وال�سالم، واأن يكون عارًفا ب�سري ال�سحابة واأحوالهم؛ لأن 
ة  و�ُسنَّ تي  ِب�ُسنَّ وال�سالم »عليكم  ال�سالة  قال عليه  ال�سحابة، وقد  الدين ما عليه 

اخللَفاِء الرا�ِسديَن بْعِدي«)2(.

وحجته  به،  انفرد  مما  يظهر  فيما  فهو  لغريه،  اأقف عليه  مل  ال�سرط  وهذا 
يف هذا اأن الجتهاد يتوقف على كل ما ل بد منه لأجل التو�سل اإىل ا�ستنباط 

الأحكام من الأدلة. 

. م�صائل وافق فيها احلنفية 

هناك م�سائل وافق الإمام ال�ساملي فيها احلنفية، منها:

ق�سمني:  اإىل  الأ�سول  ق�سموا  فاحلنفية  الأ�سول.  تق�سيمات  الأوىل:  امل�صاألة 

)1(  راجع: التقرير والتحبري، 33/3.
)2(  راجع: نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، مرجع �سابق، 804/2. 
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الأحكام والأدلة، فق�سم الأدلة ي�سمل الكالم على الأدلة املتفق عليها واملختلف 
اأمر ونهي، خا�ض وعام، ومطلق  فيها، ويتبع الأدلة جميع مباحث الألفاظ، من 
ومقيد، وجممل ومبني، وجميع اأنواع الدللت من جميع جهاتها كجهة ظهورها 
اأركان:  اأربعة  فيه على  الكالم  وي�سمل  الأحكام،  الثاين: يف  والق�سم  وخفائها. 
الركن الأول يف احلكم، الركن الثاين يف احلاكم، الركن الثالث يف املحكوم به، 

الركن الرابع يف املحكوم عليه.

مو�سوع  احلنفية:  ال�ساملي  الإمام  فيها  وافق  التي  من امل�سائل  الثانية:  امل�صاألة 
اأ�سول الفقه. اختلف الأ�سوليون يف مو�سوع اأ�سول الفقه، فذهب اجلمهور اإىل 
اأن مو�سوعه الأدلة الإجمالية، قال ابن النجار: »فمو�سوع ذا، اأي هذا العلم الذي 
يبحث  لأنه  ونحوها؛  والقيا�ض  والإجماع  وال�سنة  الكتاب  من  الفقه  اأ�سول  هو 
اأو  اأو مقيدة  اأو مطلقة  اأو خا�سة،  العوار�ض الالحقة لها من كونها عامة  فيه عن 
ا، اأو منطوقة اأو مفهومة، وكون اللفظ اأمًرا اأو نهًيا  جمملة اأو مبينة، اأو ظاهرة اأو ن�سًّ
ونحو ذلك من اختالف مراتبها، وكيفية ال�ستدلل بها، ومعرفة هذه الأ�سياء هي 

اأ�سول الفقه«)1(.

وعند احلنفية: اأنه الأدلة الإجمالية والأحكام مًعا، ووافقهم يف ذلك 
ال�سمعي  الدليل  الفقه  اأ�سول  اأي  »مو�سوعه  التحرير:  يف  جاء  الآمدي، 
الأحكام لأفعال  اإثبات  قدرة  اإىل  باأحواله  العلم  يو�سل  الكلي من حيث 

)1(  راجع: �سرح الكوكب املنري، �ض 136.
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املكلفني اأخًذا من �سخ�سياته«)1(.

وقال الآمدي: »واأما مو�سوع اأ�سول الفقه فاعلم اأن مو�سوع كل علم هو 
ال�سيء الذي يبحث يف ذلك العلم عن اأحواله العار�سة لذاته، وملا كانت مباحث 
الأحكام  اإىل  املو�سلة  الأدلة  اأحوال  تخرج عن  الأ�سول ل  علم  الأ�سوليني يف 
ال�سرعية املبحوث عنها فيه واأق�سامها واختالف مراتبها وكيفية ا�ستثمار الأحكام 

ال�سرعية عنها على وجه كلي كانت هي مو�سوع علم الأ�سول«)2(.

قال:  حيث  الفقه،  اأ�سول  مو�سوع  يف  احلنفية  وافق  ال�ساملي  والإمام 
والأحكام  ال�سرعية،  الأحكام  اإثباتها  حيث  من  ال�سرعية  الأدلة  هو  »مو�سوعه 

ال�سرعية من حيث ثبوتها بالأدلة ال�سرعية«)3(.

 امل�صاألة الثالثة: من امل�سائل التي وافق فيها الإمام ال�ساملي احلنفية: �سحة اإطالق 
امل�سرتك على معنييه اأو معانيه يف ا�ستعمال واحد.

اأكرث، دللة  اأو  امل�صرَتك: هو اللفظ الواحد الدال على معنيني خمتلفني 
على ال�سواء عند اأهل تلك اللغة، �سواء كانت الدللتان م�ستفادتني من الو�سع 
الأول، اأو من كرثة ال�ستعمال، اأو كانت اإحداهما م�ستفادة مع الو�سع والأخرى 

راجع: التقريروالتحبري،44/1.  )1(
)2(  راجع: الإحكام يف اأ�سول الأحكام، 8/1، 9.

)3(  راجع: نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، مرجع �سابق، 34/1.



عبد اهلل ربيع
80 80

من كرثة ال�ستعمال)1(. وقد اختلف العلماء يف �سحة اإطالق اللفظ امل�سرتك على 
معنييه اأو معانيه دفعة واحدة، فاأجازه اجلمهور ومنعه احلنفية ومن معهم.

اللفظة  اإطالق  العلم يف �سحة  اأهل  »اختلف  ال�سبكي:  ابن  الإمام  قال 
على  معنيني  بني  م�سرتًكا  كانت  اإذا  واحد  وقت  يف  واحد  متكلم  من  الواحدة 
املعنيني مًعا، فذهب ال�سافعي  والقا�سيان اأبو بكر الباقالين وعبد اجلبار بن 
اأحمد واأبو علي اجلبائي اإىل �سحة ذلك بطريق احلقيقة، ب�سرط األ ميتنع اجلمع 

لأمر خارج، كما يف ال�سدين والنقي�سني«)2(.

وقال الإمام البزدوي: »واأما امل�سرتك فكل لفظ احتمل معنى من املعاين 
املختلفة، اأو ا�سًما من الأ�سماء على اختالف املعاين على وجه ل يثبت اإل واحد 
من اجلملة مراًدا به، مثل: العني ا�سم لعني الناظر، وعني ال�سم�ض، وعني امليزان، 
وعني الركبة، وعني املاء، وغري ذلك، ومثل املوىل، والُقْرء من الأ�سماء، وهو ماأخوذ 

من ال�سرتاك ول عموم لهذا اللفظ«)3(.

من  باملنع  »القول  قال:  حيث  املنع،  يف  احلنفية  وافق  ال�ساملي  والإمام 
اإطالق امل�سرتك على معنييه حقيقة وجماًزا، ومفرًدا وجمًعا، هو ال�سحيح عندنا 
فليعلم ذلك« ثم ا�ستدل على ذلك بقوله: »ووجه ت�سحيحنا للمنع مطلًقا: هو اأن 

)1(  راجع: الإبهاج يف �سرح املنهاج لبن ال�سبكي، 248/1.
املرجع ال�سابق، 255/1.  )2(

)3(  راجع: اأ�سول البزدوي، 7/1.
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واحد...  بو�سع  عليه  يدل  اأي مل  املتكرر،  بالو�سع  مو�سوعه  على  دال  امل�سرتك 
فاإطالقه على جميعها بلفظ واحد خالف ما عليه الو�سع العربي، وخمالفة الو�سع 

العربي يف اللغة ل ت�سح«)1(.

امل�صاألة الرابعة: من امل�سائل التي وافق فيها الإمام ال�ساملي احلنفية: الكالم على 
حروف املعاين بتو�سع.

الفوائد،  كثري  املاأخذ،  لطيف  امل�سلك،  دقيق  باب  املعاين  حروف  باب 
الناحية  من  واأهمها  فهًما،  الأ�سول  مو�سوعات  اأ�سعب  من  وهو  املحا�سن،  جم 
العملية التطبيقية، ومع هذا جتد كتب املتكلمني اخت�سرت الكالم فيها؛ مليلهم 

اإىل التاأ�سيل اأكرث من تفريع الفروع.

فاملتكلمون من الأ�سوليني مل يتو�سعوا يف ذلك؛ بل تكلموا على بع�سها، 
فبع�سهم اقت�سر على �ستة، وبع�سهم ذكر �ستة ع�سر، وبع�سهم ذكر �ستة وع�سرين 

حرًفا)2(.

اأما الأ�سوليون من احلنفية فقد تو�سعوا يف الكالم على حروف املعاين، 
وهي ت�سمل حروف العطف واجلر والظروف، فتو�سعوا يف الكالم عليها)3(.

)1( راجع: نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، مرجع �سابق، 1/ 208.
)2( راجع: الإبهاج يف �سرح املنهاج، 338/1 وما بعدها. جمع اجلوامع مع ت�سنيف امل�سامع، 489/1 وما بعدها. �سرح 

الكوكب املنري، 229/1 وما بعدها.
الأ�سرار،  ك�سف  بعدها.  وما   180/1 ال�سريعة،  ل�سدر  التو�سيح  بعدها.  وما   90/1 البزدوي،  اأ�سول  راجع:   )3(

180/2 وما بعدها.
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وا�ستغرق  جميعها،  فذكرها  املعاين،  حروف  يف  اأفا�ض  ال�ساملي  والإمام 
�سرحها نحو اثنتني وخم�سني �سفحة وفق الطبعة احلالية)1(.

امل�صاألة اخلام�صة: يف بع�س مباحث ال�صنة

ا اأنه كان يعتمد الوحي  املبحث الأول: مبحث الوحي. قال ال�سرخ�سي: »قد بينَّ
البخاري:  وقال  وباطن«)2(.  نوعان: ظاهر  والوحي  ال�سرع،  اأحكام  بّينه من  فيما 
»والوحي نوعان، يعني اأنه عليه ال�سالم كان معتمًدا على الوحي يف اإظهار جميع 

اأحكام ال�سرع، اإل اأن الوحي نوعان: ظاهر وباطن...اإلخ«)3(.

باطن(  )وحي  عليه  املقر  اجتهاده  اأي  »)وهو(  التحرير:  تي�سري  يف  وجاء 
على ما عليه فخر الإ�سالم وغريه«)4(.

واآحاد،  وم�سهور  متواتر  اإىل  ال�سنة  احلنفية  ق�سم  ال�سنة.  تق�سيم  الثاين:  املبحث 
على  تواطوؤهم  ُيتوهم  ول  يح�سى عددهم  قوم ل  رواه  الذي  اخلرب  هو  فاملتواتر: 
كطرفيه.  واأو�سطه  كاآخره،  واأوله  كاأوله،  اآخره  فيكون  احلد  هذا  ويدوم  الكذب، 
وامل�سهور: هو ما كان من الآحاد يف الأ�سل، ثم انت�سر حتى نقله قوم ل يتوهم 

)1( راجع: نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، مرجع �سابق، 333/1 - 385.
)2( راجع: اأ�سول ال�سرخ�سي، 90/2.

)3(  راجع: ك�سف الأ�سرار للبخاري، 303/3.
)4(  راجع: تي�سري التحرير، 184/4.
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تواطوؤهم على الكذب، وهم القرن الثاين من بعد ال�سحابة وَمن بعدهم. والآحاد: 
هو كل خرب يرويه الواحد اأو الثنان ف�ساعًدا ل عربة للعدد فيه بعد اأن يكون دون 

امل�سهور واملتواتر.

جاء يف ك�سف الأ�سرار للن�سفي: »... وال�سنة تت�سل بالآحاد واأنه كثري، 
وبال�سهرة واأنه بالن�سبة اإىل الأول قليل، وبالتواتر واأنه معدود حم�سور«)1(.

والإمام ال�ساملي وافق احلنفية يف تق�سيم ال�سنة فقال: 

فهذا هو املتواتر اللفظي.

ثم قال: 

ودوَن ذلَك رتبـــــُة امل�صـــُهوِر

)1(  راجع: ك�سف الأ�سرار �سرح امل�سنف على املنار، 3/2، 4. الكايف �سرح البزدوي لل�سغناقي، 1240/3 وما بعدها.

كامــــــُل     اإّما  النوَعـــنِي  واأوُل 
من   العــــادُة  ومتنــــُع  مثِلهم  عْن 

ناقُل جمـــــٌع  َرواُه  الــذي  وهو 
ُزِكْن َمنْيٍ  َعلى  مثِلهــــم  تواِطي 

القروِن   اأوِل  يف  الــــــذي  وهو 
وانت�صْر   فيهم  ا�صــــتفا�َس  لكنه 

امل�صوِن ب�صــــــرِطِه  يت�صْف  مل 
وا�صتمّر ذلَك  عنــــــــَد  وقبلوه 
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ثم قال: 

واإْن مل يُكن مت�صَل الإ�صَناد        بال كماٍل فهـــــو الأَحادي

فالإمام ال�ساملي كما ترى ق�سم ال�سنة اإىل: متواتر، وم�سهور، واآحاد)1(. 

الإمام  اختار  يحمل.  ما  تعلم جهته على  الذي مل    فعله  ال�صاد�صة:  امل�صاألة 
ال�ساملي اأنه يحمل على الندب، حيث قال: »ونحن نقول: اإن حمله على الندبية 
هو ال�سحيح؛ لأن اأفعاله  �سرع له ولغريه اإل ما قام الدليل بخ�سو�سيته به، 

فرتفعنا به عن املباح لثبوت املَِزّية له على غريه، ولقوله تعاىل نث وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  
ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئمث  ]الأحزاب/ 21[ ومل نبلغ به درجة الوجوب؛ لأن 
الوجوب اأمر اإلزامي ل يثبت اإل بدليل، ومل يكف يف اإثباته هذا الفعل الوارد 

عنه  لثبوت هذه الحتمالت فيه«)2(.

وما اختاره الإمام ال�ساملي هو قول احلنفية واملعتزلة، قال ابن ال�سمعاين: 
»واملذهب الثاين: امل�ستحب لالأمة اتباعه يف هذه الأفعال، ويندب اإىل ذلك ول 
يجب، وهو قول الأكرث من اأ�سحاب اأبي حنيفة، وهو قول اأكرث املعتزلة، وبه قال 

من اأ�سحاب ال�سافعي اأبو بكر ال�سرييف واأبو بكر القفال«)3(.

)1( راجع: نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، مرجع �سابق، 2/ 468 - 479.
)2(  راجع: املرجع ال�سابق، 2/ 541 - 542. 

راجع: القواطع لبن ال�سمعاين، 1/ 304. اأ�سول ال�سرخ�سي، 2/ 87. تي�سري التحرير، 123/3. فواحت الرحموت،   )3(
 .182/2
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امل�سامع:  ت�سنيف  يف  جاء  الوقف،  اختاروا  فقد  العلماء  جمهور  اأما 
جمهور  وعليه  منا،  اأُريَد  ما  على  دليل  يقوم  حتى  الكل  يف  الوقف  »والرابع: 
الطيب ونقله عن  اأبو  القا�سي  واأتباعهم، و�سححه  املحققني كال�سرييف والغزايل 
الدقاق وابن كج، وقالوا ل يدرى اأنه للوجوب اأو الندب اأو الإباحة لحتمال هذه 

الأمور كلها واحتمال اخل�سو�سية به«)1(.

امل�صاألة ال�صابعة: اإحداث قول ثالث بعد اأن ا�ستقر اخلالف من الأمة على قولني. 
»وال�سحيح  قال:  حيث  مطلًقا،  ثالث  قول  اإحداث  جواز  ال�ساملي  الإمام  اختار 
عندي من هذه الأقوال الثالثة: القول بجواز اإحداث قول ثالث مطلًقا، �سواء رفع 
القولني ال�سابقني اأو مل يرفعهما؛ لأن املحرم عندنا اإمنا هو خالف الإجماع دون 
ما عداه من اخلالف، واختالف الأمة على قولني دليل على جواز الراأي يف تلك 

الق�سية، ف�سح لغريهم مثل ما �سح لهم من الراأي والجتهاد«)2(.

قال  احلنفية،  وبع�ض  الظاهرية  قول  هو  ال�ساملي  الإمام  اختاره  وما 
ابن ال�سمعاين: »واإذا اجتمعت الأمة على قولني يف حادثة مل يجز اإحداث قول 
اأ�سحاب  وبع�ض  املتكلمني  بع�ض  وقال  الظاهر،  اأهل  بع�ض  فيهما، وجوزه  ثالث 
اأبي حنيفة اإن اختالفهم على قولني يوجب ت�سويغ الجتهاد، فجاز اإحداث قول 

احلرمني،  لإمام  الربهان  ال�سمعاين،304/1.  لبن  القواطع   .910  /2 اجلوامع،  بجمع  امل�سامع  ت�سنيف  راجع:   )1(
322/1. الإحكام لالآمدي، 248/1. �سرح الكوكب املنري، 188/2. 

راجع: نور الدين ال�ساملي، طلعة ال�سم�ض، مرجع �سابق، 2/ 598.  )2(
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ثالث كما لو اأن اخلالف مل ي�ستقر بعد«)1(.

اختلف  »اإذا  قدامة:  ابن  قال  ثالث،  قول  اإحداث  منع  على  واجلمهور 
بع�ض  وقال  اجلمهور،  قول  ثالث يف  قول  اإحداث  يجز  قولني مل  ال�سحابة على 

احلنفية وبع�ض اأهل الظاهر يجوز«)2(.

. م�صائل لي�س له فيها اختيار

هناك م�سائل حكى فيها اختالف العلماء دون اختيار اأو ترجيح لبع�ض 
الواحد، وم�ساألة جواز  القيا�ض خلرب  م�ساألة معار�سة  الباقي، منها:  الأقوال على 
حذف بع�ض اخلرب مع ذكر الباقي، وم�ساألة رواية العدل عن جمهول احلال، هل 

ذلك تعديل له اأم ل؟

. ا�صتنتاج

ن�ستطيع اأن ن�ستنتج مما �سبق اأن منهج علماء املذهب الإبا�سي ل يخرج 
على  الغالب  كان  واإن  فقهاء،  اأم  متكلمني  اأكانوا  �سواء  الأ�سوليني،  منهج  عن 
املذهب الإبا�سي موافقة منهج املتكلمني، ملا قدمنا: اأن الإمام ال�ساملي مل يوافق 

مذهب الفقهاء اأو احلنفية اإل يف م�سائل معدودة.

)1(  راجع: القواطع لبن ال�سمعاين، 487/1، 488. 
 .384/1 لالآمدي،  الإحكام   .198/1 للغزايل،  امل�ست�سفى  وانظر:   .488/2 قدامة،  لبن  الناظر  رو�سة  راجع:   )2(

خمت�سر ابن احلاجب مع �سرح الع�سد، 39/2. �سرح الكوكب املنري، 264/2. 
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واإن كان هناك خالف يف بع�ض قواعد الأ�سول بني الفريقني )الأ�سوليني 
والإبا�سية( فمرد هذا اخلالف اإىل اجتهاد مبني على تلك الأ�سول التي اتفق 

اجلميع على تاأ�سيلها وتاأ�سي�سها.

�صابًعا: مقارنة بني كتابي »طلعة ال�صم�س« لل�صاملي و»اأ�صول الفقه« للخ�صري

. كتاب اأ�صول الفقه لل�صيخ اخل�صري

ال�سيخ اخل�سري منهجه يف عر�ض امل�سائل، فيقول: »والطريقة التي  -   يذكر 
اأنه  نف�سي  يف  يقع  ح�سبما   - اأوًل  القاعدة  اأذكر  اأنني  هي  عليها  جريت 
ال�سحيح - ثم اأتبع ذلك ببيان �ساٍف لها، ثم اأبرهن على �سحتها، ثم اأذكر 
قول املخالفني اإن راأيت خلالفهم وجًها، ول اأ�سن على القرطا�ض بذكر مثال 

اأو اأكرث مما ينطبق على هذه القاعدة«.

اأثر  اأ�سول اخل�سري �سرًدا خلالف طويل مل�ساألة من امل�سائل ل  -   قد جتد يف 
عملي لها، كما جتد مثاًل يف م�ساألة التح�سني والتقبيح العقليني، وهي م�ساألة 

من م�سائل علم الكالم.

-   مل ي�ستوعب ال�سيخ اخل�سري يف كتابه جميع م�سائل اأ�سول الفقه، بل اإنه 
القيا�ض وغري  والنهي ويف  الأمر  باب  املهمة يف  املباحث  كثرًيا من  اأهمل 

ذلك.
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-  ال�سيخ اخل�سري مل يعز الأقوال اإىل اأ�سحابها اإل نادًرا.

-   كما اأنه مل ين�ض على املراجع التي ا�ستفاد منها، ومل يرجع اإىل غري املراجع 
الأ�سولية اإل يف اأ�سيق احلدود.

-   املراجع الذي اعتمد عليها ال�سيخ اخل�سري قليلة العدد، فهي كما قال يف 
مقدمة كتابه: »اأ�سول البزدوي«، »�سروح ابن احلاجب«، »تنقيح الف�سول«، 

»�سرح الإ�سنوي على املنهاج«، »املوافقات لل�ساطبي«.

-  ال�سيخ اخل�سري يف كتابه �سار على طريقة احلنفية يف اأغلب م�سائل الكتاب.

-  مل يقم بتحرير حمل النزاع اإل نادًرا.

فاإنه يقع يف  لل�سيخ اخل�سري �سغري احلجم،  الفقه«  »اأ�سول  اأن كتاب  -   كما 
جملد واحد )390( �سفحة تقريًبا.

.  اأما كتاب »طلعة ال�صم�س« فقد متيز بـ:

-  ال�ستيفاء ل�سائر املباحث. 

-  عزو الأقوال اإىل اأ�سحابها على كرثة النقول. 

-   ن�سه على املراجع التي ا�ستفاد منها تلك الأقوال وهي مراجع كثرية، ومل 
املراجع  كل  من  ا�ستفاد  اإنه  بل  الأ�سولية،  املوؤلفات  اإىل  بالرجوع  يكتف 
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التي يعتمد عليها علم الأ�سول من كتب تف�سري، و�سروح للحديث، ولغة 
وعقيدة، وغري ذلك. 

-  حترير حمل النزاع يف حالة ما احتاج الأمر اإىل ذلك. 

-    ا�ستماله على حتقيقات يف بع�ض امل�سائل الأ�سلية والفرعية، �سرح ال�سيخ 
باأنه قد انفرد بها.

-    عدم اخل�سوع للتقليد املذهبي، اإذ قد ي�سل ال�سيخ لراأي ما ذكره ال�سابقون 
فال يرتدد يف الأخذ به لقوة الدليل وغلبة الظن واإيثار التحقيق؛ ولهذا فاإن 
ن�ض الإمام نور الدين ال�ساملي ياأتي تتويًجا لن�سو�ض الأئمة املتقدمني، كما 

ياأتي اإ�سهاًما وجتديًدا يف هذا العلم ال�سريف.

غري  من  الفقهية  الأ�سول  تراث  اأغلب  التي جمعت  املقارنة  طريقة  -    اتباع 
اإمالل اأو تعقيد.

-    �سهولة اأ�سلوبه وجمعه بني مذاهب الأ�سوليني امل�سهورين ومذاهب غريهم 
كالإبا�سية والزيدية، وما انفرد امل�سنف بتحقيقه وحتريره من م�سائل اأ�سولية 

وفرعية.    





نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�ساملي

ت�أليف

�صرح �صم�س الأ�صول

طلعة ال�سم�س

ُطِبع لأول مرة يف عام )1317هـ/ 1899م(.

)1284 - 1332هـ / 1867 - 1914م(

اجلزء األول





 ]مقدمة امل�سنف[)1(

بسم اهلل الرمحن الرحيم

نحمدك �للهم ي� من �أطلع �سم�س �لأ�سول يف �سم�ء قلوب �لع�رفني، و�أظهر 
لفحول  �ل�سرعية  �لأحك�م  �أ�سر�ر  به�  و�أبرز  �لن�ظرين،  لإفه�م  �لأدلة  حق�ئق  به� 
�لعلم�ء �ملجتهدين، حتى �أف�سى بهم �حل�ل من �سيق �لتقليد �إىل ف�س�ء �ليقني. 
�له�دين  �آله و�سحبه  وعلى  للع�ملني،  �ملبعوث رحمة  ون�سلم على حممد  ون�سلي 

�ملهتدين، وعلى ت�بعيهم ب�إح�س�ن �إىل يوم �لدين.

 �أم� بعد..؛

فهذه منظومة جليلة �لقدر عظيمة �خلطر يف علم �أ�سول �لفقه، َمنَّ به� عليَّ 
يروق  وجه  على  �سرحه�  �أخذت يف  وقد  �لأ�سول(،  )�سم�س  �سميته�   ، ربي

)1(  هذ� �لعنو�ن لي�س موجوًد� مبنت �لطبعة �ملعتمدة )طبعة مطبعة �ملو�سوع�ت - 1317هـ/ 1899م(، �أو بفهر�سه�. )هذ� 
�له�م�س ي�سري �إىل �إ�س�فة مر�جعي مكتبة �لإ�سكندرية للن�س �لأ�سلي للكت�ب، و�سوف ُي�ستعمل �لرمز )م( لحًق� 

للإ�س�رة �إىل ذلك(.
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للن�ظر ويبهج �خل�طر، مو�سًح� ملع�ين �أبي�ته�، ومبيًن� لغ�لب نك�ته�، �آخًذ� من طرق 
�ل�سروح �أو�سطه�، ومن �لعب�ر�ت �أح�سنه� و�أ�سبطه�، ولئن َمنَّ �هلل عليَّ ب�إمت�مه على 
هذ� �جلن�س لأ�سميته �إن �س�ء �هلل بـ )طلعة �ل�سم�س(، و�هلل  �مل�أمول �أن يتلق�ه 
و�س�ئر �أعم�يل �ل�س�حلة ب�لقبول، و�أن يغفر يل ولإخو�ين وجلميع �مل�سلمني �سيئ�تن�، 
�أو�ن �ل�سروع يف �سرح  و�أن يقيلن� عرث�تن�، فهو تع�ىل ح�سبن� ونعم �لوكيل، وهذ� 

�لنظم �مل�س�ر �إليه.

ق�ل �مل�سنف مبتدئً� ب�لب�سملة ومتربًك� به�.

بسم اهلل الرمحن الرحيم

�حلمد لغة: �لثن�ء ب�لل�س�ن على �جلميل �لختي�ري على جهة �لتبجيل، 
�سو�ء تعلق ب�لف�س�ئل �أم ب�لفو��سل، و�ل�سكر: فعل ينبئ عن تعظيم �ملنعم، من 
حيث �إنه منعم على �ل�س�كر، �سو�ء ك�ن ذكًر� ب�لل�س�ن �أم �عتق�ًد� وحمبة ب�جَلن�ن، 
�لنعمة  وُمَتَعلَّقه  وحده،  �لل�س�ن  هو  �حلمد  فَمورد  ب�لأرك�ن،  وخدمة  عمًل  �أم 
ًق�  وغريه�، ومورد �ل�سكر �لل�س�ن وغريه، ومتعلَّقه �لنعمة وحده�، ف�حلمد �أعم ُمَتَعلَّ
و�أخ�س مورًد�، و�ل�سكر ب�لعك�س، و�حلمد عرًف�: فعل ينبئ عن تعظيم �ملنعم من 
حيث �إنه منعم على �حل�مد �أو غريه، و�ل�سكر عرًف�: �سرف �لعبد جميع م� �أنعم 

اأنَزل َقْد  الِذي  هلل  احلمـــــُد 
اإنـــــــَزاِلِه يف  احلْكَمِة  بح�صِب 

َمال وُمْ ــــــــاًل  ُمف�صَّ كتـــــاَبُه 
اإْجَماِلِه يف  الأذَهاُن  فا�صــــــَتبَق 
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�هلل به عليه من �ل�سمع وغريه �إىل م� خلق لأجله، فهو �أخ�س مطلًق� من �لثلثة 
قبله لخت�س��س متعلَّقه ب�هلل تع�ىل، ولعتب�ر �سمول �لآلت فيه، و�ل�سكر �للغوي 

م�س�ٍو للحمد �لعريف، وبني �حلمدين عموم من وجه. �نتهى غ�ية �لبي�ن.

 و)�أل( يف �حلمد �إم� للعهد و�إم� للجن�س و�إم� لل�ستغر�ق، ف�لوجوه �لثلثة 
كله� حمتملة ه� هن�، وكونه� لل�ستغر�ق �أوجه من �لحتم�لني �لأولني؛ لأن �ملر�د 
�آث�ر �ل�سف�ت، و�إذ� جعلت للعهد ف�ملر�د  �لثن�ء على �هلل تع�ىل على كل فرد من 
به،  يحمدوه  �أن  خلقه  تع�ىل  به  �أمر  �لذي  �حلمد  �أو  نف�سه،  تع�ىل  �هلل  حمد  به� 
بني  ف�لفرق  تع�ىل،  هلل  �حلمدلة  جملة  �أن  منه  �ملر�د  لأن  ظ�هر؛  للجن�س  وكونه� 
�ل�ستغر�ق و�جلن�س �أن �ل�ستغر�ق هو �حلكم على �ل�سيء مع �لنظر �إىل فرد من 
�أفر�ده.  من  فرد  عن  �لنظر  قطع  مع  �ل�سيء  على  �حلكم  هو  �جلن�س  و�أن  �أفر�ده، 
و�خت�ر �لزخم�سري كون �أل يف �حلمد للجن�س؛ ليت�أتى له حمله على ق�عدة مذهبه 
� على خلق �أفع�لهم �خلريية. ونحن نقول �إن  �لف��سد، وهو �أن للعب�د حمًد� حقيقيًّ
خ�لق ذلك هو �هلل تع�ىل، و�إن �حلمد عليه هو هلل تع�ىل حقيقة، و�إمن� يحمد �لعبد 
مل�  هو  �إمن�  حينئذ  للعبد  ف�حلمد  �ل�س�رع،  لأمر  فيه  و�متث�له  لذلك  �كت�س�به  على 
جعل �هلل له من �لثن�ء عليه ب�سبب �متث�له �لأو�مر، ف�حلمد بجميع �أفر�ده هلل تع�ىل 

نث ىئ  ىئ  ی   ی    ی  یمث ]�لنحل/ 53[.

 ف�إن قيل: �إنكم قد �أثبتم للعبد حمًد� على �كت�س�به �خلري و�متث�له �لأو�مر 
�أل يف  �أثبتو� له حمًد� على خلقه فعله �خلريي؛ فيلزمكم جعل  �ملعتزلة  �أن  كم� 

]مقدمة امل�صنف[
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�حلمد للجن�س، وهو �لذي �خت�ره �لزخم�سري بعينه، فم� وجه �لنقد عليه؟!

 قلن�: �أم� اأوًل: فل يلزمن� �أن تكون �أل يف �حلمد للجن�س؛ لأن� نقول �إن 
يف  عليه  ف�حلمد  و�إر�دته،  �هلل  بخلق  ك�ن  �إمن�  فهو  �حلمد  عليه  ي�ستحق  فعل  كل 
�حلقيقة �إمن� هو هلل تع�ىل، و�لزخم�سري ي�أبى ذلك، ويزعم �أن �حلمد �لذي ي�ستحقه 
�لعبد على خلقه فعله، فل يكون هلل تع�ىل و�إمن� هو للعبد من دون ربه، هذ� على 

ق�عدة مذهبه.

 و�أم� ثانًيا: ف�إن� ل مننع �أن تكون �أل يف �حلمد للجن�س، بل نقول �إنه� حمتملة له 
ولغريه، و�إمن� �خرتن� جعله� لل�ستغر�ق مل� تقدم.

 و�أم� ثالًثا: ف�إن� مل نعب على �لزخم�سري نف�س �ختي�ره كون �أل للجن�س، و�إمن� عبن� 
عليه �لأمر �لذي حمله على �ختي�ره ذلك.

 و�للم يف )هلل( �إم� للملك و�إم� للخت�س��س و�إم� لل�ستحق�ق �حتم�لت 
ثلث، وجعله� للخت�س��س ه� هن� �أظهر، ويليه يف �لظهور �ل�ستحق�ق، و�أ�سعفه� 
�مللكية؛ لأن �لغر�س من هذ� �ل�سي�ق �إمن� هو �لثن�ء عليه تع�ىل مب� هو خمت�س به، �أو 
مب� هو م�ستحق له من �ملح�مد، ل �لإخب�ر ب�أنه م�لك لبع�س �أفر�د �لع�مل. ف�إن قيل: 
يحتمل من جعل �أل للملك ح�سول �لثن�ء عليه تع�ىل ب�أنه ملك للحمد، و�مللكية 
�أ�سد �خت�س��ًس� من �لخت�س��سية و�ل�ستحق�قية، فيكون جعله� للملك �أوىل من 

جعله� للخت�س��س و�ل�ستحق�ق.
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 قلن�: ل ن�سلم �أن كون �مللكية �أ�سد �خت�س��ًس� من �لآخرين يثبت �أولوية 
حمل �للم على �مللك ه� هن�، ف�إن �لخت�س��س و�ل�ستحق�ق �أظهر يف مق�م �ملدح 
من �مللكية؛ لأن �لخت�س��سية و�ل�ستحق�قية �إمن� يكون�ن ل�سيء يف ذ�ت �ملخت�س 

و�مل�ستحق، و�مللكية �إمن� تن�سرف �إىل �لأفع�ل.

�أن  �إىل  يومي  ف�إنه  �لن�ظم،  تقييد حلمد  �إلخ  �أنزل...(  قد  )�لذي  وقوله:   
�لنعمة �لتي لأجله� ك�ن هذ� �حلمد منه ملوله، هي �إنز�ل �لكت�ب على هذه �لهيئة 
�ملخ�سو�سة، فحمد �لن�ظم يف �لبيت �إمن� هو حمد مقيد، وهو �أف�سل عندهم من 
�حلمد �ملطلق؛ لأن �حلمد �ملقيد هو مق�بلة �لنعمة فهو و�جب، و�ملطلق خ�ل من 

تلك �ملق�بلة فهو نفل.

 )و�لإنز�ل( هو: حتويل �ل�سيء من �أعلى �إىل �أ�سفل، و�ملر�د بكت�به تع�ىل 
هو �لقر�آن �لعظيم - و�سي�أتي تعريفه - و�ملر�د ب�إنز�له هو حتويله من �للوح �ملحفوظ 

�أو مم� �أر�د �هلل تع�ىل �إىل بيت �لعزة �إىل قلب نبين� - عليه �ل�سلة و�ل�سلم.

�للوح �ملحفوظ على ثلثة  �إنز�له من  �ل�سيوطي: �ختلف يف كيفية   ق�ل 
�لقدر جملة  ليلة  �لدني�  �سم�ء  �إىل  نزل  �أنه  �لأ�سهر  �لأ�سح  وهو  �أحده�:  �أقو�ل: 
ًم�)1( يف ع�سرين �سنة، �أو ثلث وع�سرين، �أو خم�س  و�حدة، ثم نزل بعد ذلك ُمَنجَّ

وع�سرين على ح�سب �خللف يف مدة �إق�مته  مبكة بعد �لبعثة. 

ًق�. )م(. ًم�: مفرَّ )1(  ُمَنجَّ

]مقدمة امل�صنف[
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ثلث  �أو  قدر  ليلة  ع�سرين  يف  �لدني�  �سم�ء  �إىل  نزل  �أنه  الثاين:  القول 
وع�سرين �أو خم�س وع�سرين يف كل ليلة م� يقدر �هلل �إنز�له يف كل �ل�سنة، ثم نزل 
ًم� يف جميع �ل�سنة. �لقول �لث�لث: �أنه �بتدئ �إنز�له يف ليلة �لقدر،  بعد ذلك ُمَنجَّ
ًم� يف �أوق�ت خمتلفة من �س�ئر �لأوق�ت وبه ق�ل �ل�سعبي.  ثم نزل بعد ذلك ُمَنجَّ
ق�ل �بن حجر يف �سرح �لبخ�ري: و�لأول هو �ل�سحيح �ملعتمد. ق�ل: وقد حكى 
�مل�وردي قوًل ر�بًع�: �أنه نزل من �للوح �ملحفوظ جملة و�حدة، و�أن �حلفظة جنَّمته 
على جربيل يف ع�سرين ليلة، و�أن جربيل جنَّمه على �لنبي  يف ع�سرين �سنة، 
وهذ� �أي�ًس� غريب. وقيل �إن �ل�سر يف �إنز�له جملة �إىل �ل�سم�ء تفخيم �أمره و�أمر من 
�أنزل عليه، وذلك ب�إعلم �سك�ن �ل�سمو�ت �ل�سبع �أن هذ� �آخر �لكتب �ملنزلة على 

خ�مت �لر�سل لأ�سرف �لأمم، قد قربن�ه �إليهم لننزله عليهم.

�أقول: وين�سم �إىل هذه �حلكمة حكمة �أخرى، وهي �لتخفيف من �هلل   
على هذه �لأمة، حيث جعل تكليفهم �سيًئ� ف�سيًئ�، ومل يجعله دفعة و�حدة، و�أنزل 
م� �آية بعد �آية و�سورة بعد �سورة، ومل ينزله جملة و�حدة كم� ك�ن ذلك  كت�بهم منجَّ
يف �لتور�ة و�أ�سب�هه� من �لكتب �ل�سم�وية، و�ل�سر يف ذلك �أن �لعبد �إذ� َدَرَج يف 
م�س�لك �لط�عة، وعرج يف مر�قي �لتكليف �سيًئ� بعد �سيء، ك�ن ذلك �أهون عليه، 

تتوطن نف�سه ب�لأ�سبق ف�لأ�سبق، بخلف م� لو حمل ذلك دفعة و�حدة.

و)�ملف�سل( �ملبني، وهو: م� �ت�سحت دللته من خ��س وع�م وغري ذلك. 
و)�ملجمل( هو: �لذي مل تت�سح دللته، وخلف�ء دللته �أ�سب�ب ي�أتي ذكره� يف حمله. 
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وقوله: )بح�سب �حلكمة( �أي مبقد�ر �حلكمة �لتي �قت�ست �إجم�له وتف�سيله، ف�إن 
�لرب  حكيم، فتقت�سي حكمته ت�رة �إنز�ل �لقر�آن جممًل، وت�رة �إنز�له مف�سًل، 
ومعنى �حلكمة ه� هن� نفي �لعبث عنه تع�ىل، �أي جميع �أفع�له  �إمن� هي على 
�إمن� هي  �إنز�ل �ملجمل  به من �حلكمة يف  �لعبث، و�لذي �سرحو�  نهج ل يتطرقه 
��ستعد�د �ملكلف للمتث�ل، فيث�ب بنف�س �ل�ستعد�د �إن مل ينزل �لبي�ن و�لعمل 

به، ويث�ب عليهم� عند ذلك.

�أن  �لعلم�ء  �أذه�ن  من  و�حد  كل  جهد  �أي  �لأذه�ن(  )ف��ستبق  وقوله: 
ي�سبق �س�حبه يف مع�ين �إجم�ل �لقر�آن فتف�وتت �ملق�م�ت يف بي�ن �إجم�له بتف�وت 
مر�تب �مل�ستِبقني يف ذلك، فهذ� ي�سبق ذهنه �إىل كذ� وهذ� �إىل كذ�، و�سبب ذلك 
�لتف�وت �إمن� هو ب�عتب�ر ظهور �لبي�ن وخف�ئه، فمنهم من ل يعرف �ملجمل �إل ب�لبي�ن 
�لظ�هر، ومنهم من يدرك معن�ه ب�لبي�ن �خلفي، ثم �خلفي على مر�تب، وهن�لك يقع 
�لتف�وت، ف�لأذه�ن: جمع ذهن، وهو: �ل�ستعد�د �لت�م لإدر�ك �لعلوم و�ملع�رف 
��ستهلل؛  بر�عة  �إلخ  مف�سًل وجممًل..  وكونه  �لكت�ب  �إنز�ل  ذكر  ويف  ب�لفكر، 
وهي �أن يذكر �ملتكلم يف ط�لعة كلمه م� ي�سعر مبق�سوده، ومل� �أ�س�ر �مل�سنف بت�س�بق 
�لأذه�ن �إىل تف�وت درج�ت �ملف�سرين للقر�آن و�ختلف مذ�هبهم يف ذلك، �أخذ 

يف تق�سيمهم �إىل حمق بذلك �لت�أويل و�إىل مبطل؛ فق�ل:

]مقدمة امل�صنف[

دِق ال�صِّ اأهِل  عقوُل  ف�َصلَكْت 
اجلْهل اأْهِل  اأفَهاُم  و�صــــَقطْت 

احلقِّ �صـــــبيَل  الِفْكِر  اِدِق  ب�صَ
الُبطِل َمَهـــــاوي  على  بَوْهِمها 
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به� �لإن�س�ن حق�ئق �لأ�سي�ء، قيل  �لعقول: جمع عقل، وهو: قوة يدرك 
�لنف�س عن �سهو�ته�،  �لقلب، �سمي بذلك لأنه يعقل  �لر�أ�س وقيل حمله  حمله 
و)�أهل  �س�ءت.  حيث  �لذه�ب  عن  عق�له�  �لن�قة  مينع  كم�  ذلك  من  مينعه�  �أي 
�ل�سدق( هم: �أهل �حلكم �ملط�بق مل� يف �لو�قع من �لأدلة �ل�سرعية، و )�ل�س�دق( 
من �لفكر هو: �لذي يوؤدي �إىل �حلكم �ملط�بق مل� يف �لو�قع من �لأدلة �ل�سرعية، 
و)�لفكر( هو: حركة �لنف�س يف �ملعقولت، وحركته� يف �ملح�سو�س�ت تخييل، ويف 

�إ�س�فة �س�دق �إىل �لفكر �إ�س�فة �ل�سفة �إىل مو�سوفه�، و�ملعنى ب�لفكر �ل�س�دق.

�أنه كذلك.   و)�سبيل �حلق( هو: طريق �حلكم �لذي هو يف نف�س �لأمر 
عليه.  �لوقوع  �ل�سيء  على  و�ل�سقوط  �أ�سفل،  �إىل  �أعلى  من  �لوقوع  و)�ل�سقوط( 
و)�لأفه�م( جمع، فهم وهو: ت�سور �ملعنى من لفظ �ملخ�طب. و)�جلهل( �إم� ب�سيط 
وهو: عدم �إدر�ك �ل�سيء ممن من �س�أنه �لإدر�ك، و�إم� مركب وهو: �إدر�ك �ل�سيء 
على خلف م� هو عليه، وهذ� �ملعنى هو �ملر�د يف �لبيت. و)�لوهم( هو: م� يقع يف 
�لقلب وي�سبق �إليه مع �إر�دة غريه. و)�مله�وي( جمع مهو�ة، وهي: م� بني �جلبلني، 
وقيل �حلفرة. و)�لُبطل( ب�سم �ملوحدة مبعنى �لبطلن، وهو: �حلكم �ملخ�لف مل� يف 
�ل�س�دق،  ب�لفكر  �ل�سدق �سلكت طريق �حلق  �أهل  �أن عقول  �لو�قع. و)�ملعنى( 
ف�نتهى بهم ذلك �لطريق �إىل �أن �أ�س�بو� حمل �أو�مر �هلل تع�ىل ونو�هيه، و�أن �أهل 
�لب�طل  به� يف  �سقطو�  �أ�سي�ء  �أفه�مهم  �إىل  �سبق  م�  ب�سبب  لهم  ت�سور  قد  �جلهل 
�لذي هو ك�مله�وي بج�مع �أن كلًّ منهم� يهلك �لو�قع فيه؛ ف�مله�وي تهلك ج�سمه 

وتفوته ع�جلته، و�لب�طل يهلك عقله ويفوته �آجلته و�هلل �أعلم.
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به، حيث جعله من  َمنَّ �هلل عليه  مل�  �ل�سكر  بي�ن  �أخذ يف  �لن�ظم  �إن  ثم 
�لفريق �لأول وهم �أهل �ل�سدق، فق�ل:

اأحمُده على الُهدى َمْع ِنَعِمْه       واأ�صــــتِمدُّ �صْكَره من َكَرِمْه

قد تقدم معنى �حلمد و�ل�سكر لغة و��سطلًح�، و�لبحث ه� هن� عن كون 
بنوعي  جئن�  �إمن�  فنقول:  ��سمية،  تقدم  فيم�  وكونه�  م�س�رعية  �حلمد  يف  �جلملة 
�إمن� تفيد �لثبوت و�لدو�م، و�جلملة  �جلملة لنحرز ف�ئدتيهم�، ف�إن �جلملة �ل�سمية 
بني  جمع  �جلملتني  بني  �جلمع  يف  فيكون  و�حلدوث،  �لتجدد  تفيد  �مل�س�رعية 
به  �أحَمُدُه«. و)�لهدى( يطلق وير�د  هلِل  �لت�أ�سي بحديث »�حلمُد  �لف�ئدتني، وفيه 
�لتوحيد و�لتقدي�س، ويطلق على م� ل يعرف �إل من ل�س�ن �لأنبي�ء من فعل وترك. 
عم( بك�سر �لنون جمع نعمة، وهي: �حل�لة �لتي ي�ستلذ به� �لإن�س�ن، وهي �إم�  و)�لنِّ
وح  دنيوية �أو �أخروية، و�لأوىل �إم� وهبية �أو َك�ْسبية، و�لوهبية �إم� ُروح�نية كنفخ �لرُّ
وم� يتبعه، �أو ج�سم�نية كتخليق �لبدن وم� يتبعه، و�لك�سبية �إم� تخلية �أو حتلية، و�أم� 

�لأخروية فهي مغفرة م� َفَرَط منه)1( و�إث�بته يف مقعد �سدق. 

كرمه.  من  تع�ىل  �سكره  زي�دة  طلب  �أي  �أ�ستزيد  �أي  )�أ�ستمد(  ومعنى 
و)�لكرم( �إف�دة م� ينبغي ل لغر�س، فمن يهب �مل�ل لغر�س جلًب� للنفع وخل�ًس� 
عن �لذم فلي�س بكرمي. و�ملعنى: �أحمد �هلل  على ح�سول �لهدى يل مع تلك 

ر فيه. )م(. )1( َفَرَط منه: ق�سَّ

]مقدمة امل�صنف[



12 12
طلعة ال�صم�س: �صرح �صم�س الأ�صول

، و�أطلب منه زي�دة �سكره، �أي �أرغب �إليه �أن يي�سر يل  �لنعم �لتي �سدرت منه �إيلَّ
�أ�سكره على ح�سول ذلك �لهدى وتلك �لنعم  �أن  �لأ�سب�ب �لتي تعينني على 

�سكًر� كثرًي�.

له هي غري  نعم  على ح�سول  ه�هن�  تع�ىل  �هلل  �مل�سنف حمد  �أن  و�علم 
�لنعمة �لتي حمده عليه� يف �أول �لكلم، فيكون قد �أدى بذلك فر�سني، حيث 

�أحدث لكل نعمة حمًد� وهن� �أبح�ث:

اأحدها: �أن �لهدى و�إن ك�ن من جملة �لنعم فهو �أخ�س منه� رتبة و�أعله� درجة، 
فكيف ق�ل: )مع نعمه( و�لظ�هر �أن م� بعد )مع( هو �أ�سرف مم� قبله�؟ ف�إنك تقول 
�لوزير مع �ل�سلط�ن ول تعك�س �إل لع�ر�س، فم� وجه كلمه؟ و�جلو�ب عنه: �أنه 
مل� ك�ن �لهدى من جن�س �لنعم وك�نت �لنعم �أعم منه، و�أر�د �أن يخ�س �لهدى 
ب�لذكر من بني �س�ئر �أفر�د �لنعم ومل يتي�سر له �لعطف، �أ�س�ف )مع( �إىل �لنعم، 
وجعل �لنعم يف حكم �ملقدم و�لهدى يف حكم �ملوؤخر، و�إن تقدم فيكون ذلك 

� على ع�م، فل ي�ستلزم �أ�سرفية �لنعم على �لهدى. كمن عطف خ��سًّ

قوله  �أن  وجو�به:  �سكره(؟  بقوله: )و�أ�ستمد  و�أ�سكره  قوله  مِلَ عرب عن  وثانيها: 
زي�دة  طلب  من  فيه  مل�؛  قوله: )و�أ�سكره(  من  �أبلغ  كرمه(  من  �سكره  )و�أ�ستمد 
�أ�سب�ب �ل�سكر منه تع�ىل، فك�أنه نبه بذلك على عظم هذه �لنعم وكرثته�، وعجز 
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نف�سه عن �لقي�م ب�سكر بع�سه�، فكيف ب�سكر جملته�؟! وفيه �أي�ًس� تنبيه على �أن 
�أفع�ل �لعبد كله� َخْلق �هلل تع�ىل. 

قوله: )من كرمه(؟  وبني  �سكره(  قوله: )و�أ�ستمد  �ملن��سبة بني  م� وجه  وثالثها: 
وجو�به �أن وجه �ملن��سبة يف ذلك ظ�هر، وهو �أن �لكرم �سفة منه� ت�ستف�د �ملن�فع، 
وزي�دة �ل�سكر من �أكرب �ملن�فع؛ فن��سب �أن ت�س�ف �إىل �لكرم، ثم �إنه مل� فرغ من 
�لثن�ء على �هلل تع�ىل مب� هو �أهل له على تلك �لنعم �لتي بينه�، �أخذ يوؤدي م� �أمر 

به يف حق نبيه عليه �ل�سلة و�ل�سلم، فق�ل:

�صوِل اأحمَدا      اأزكى �صــــــالٍة و�صالٍم اأبَدا ًيا على الرَّ     ُم�صلِّ

)م�سلًي�( ح�ل من ف�عل �أحمد، �أي وم�سلًم�، لكن حذف �ملعطوف بقرينة 
ڃ   نث   تع�ىل  قوله  حد  على  �كتف�ء  �لبيت  ففي  و�سلم،  �سلة  �أزكى  قوله 
چ   چمث ]�لنحل/ 81[ �أي و�لربد، و�ل�سلة �إن ن�سبت �إىل �هلل تع�ىل 
فهي رحمة مقرونة بتعظيم، و�إن ن�سبت �إىل �مللئكة فهي �ل�ستغف�ر، و�إن ن�سبت 
�إىل �ملكلَّفني من �س�ئر �خللق فهي �لدع�ء، وهي �سع�ر �لأنبي�ء، فل تق�ل لغريهم 
�إل على �سبيل �لتبعية، وقيل: يدعى لغريهم على �سبيل �ل�ستقلل �أي�ًس�، وقيل 
ب�لكر�هية لغريهم �إل على جهة �لتبعية، وهو �لأوجه عندي؛ لأن �لتحرمي حمت�ج 
�إىل دليل ول دليل على ذلك فبقيت �لإج�زة، لكن مل� �أمر  �أن ُي�سلَّى على 
نبيه �أخذن� من هذ� �لأمر �أن يف �ل�سلة تعظيًم� ينبغي �أن ل ُي�س�رك فيه نبيه �إل 

على جهة �لتبعية له، ف�أخذن� من ذلك �لكر�هية.

]مقدمة امل�صنف[
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 و�أي�ًس� فلو ك�نت �ل�سلة غري ج�ئزة لغري �لأنبي�ء على جهة �ل�ستقلل 
ب�ل�سنة  ث�بت  �لتبعية  جهة  على  وجو�زه�  �لتبعية،  جهة  على  لغريهم  ج�زت  مل� 
لغري  جو�زه�  بني  �مللزمة  و�أي�ًس�  عى،  �ملدَّ فثبت  لإنك�رة  وجه  فل  و�لإجم�ع، 
لو  �أنه  هي  �ل�ستقلل،  جهة  على  لهم  جو�زه�  وبني  �لتبعية  جهة  على  �لأنبي�ء 
ك�نت �ل�سلة من خ�سو�سي�ت �لأنبي�ء مل� �سح �أن ي�سرك معهم فيه� غريهم، فلم� 
�أ�سرك فيه� غريهم ب�ل�سنة و�لإجم�ع علمن� �أنه� ج�ئزة لغريهم مطلًق�، لكن كرهن� 
�أنه  ينتفع ب�لدع�ء  ��ستقلل �لغري به� مل� تقدم، و�ل�سحيح �لذي ل مرية فيه 
]طه/ 114[ وحلديث  نثٺ  ٺ  ٿ  ٿمث  له و�ل�سلة عليه؛ لقوله تع�ىل  
م�سلم �أنه ك�ن  يقول يف دع�ئه: »و�ْجَعل �حلي�َة زي�دًة يل يف كلِّ خرٍي« فل عربة 
�إنه ل ينتفع بذلك؛ لأنه قد بلغ حد �لكم�ل، وملحظة �لنتف�ع  بقول من ق�ل 
له توؤذن بنق�س�ن كم�له، ونحن نقول: �إن كم�ل غريه تع�ىل ق�بل للزي�دة، وطلب 
�لزي�دة لذلك �لكم�ل ل يفيد نق�س�نه، و�إمن� يفيد طلب �ن�سم�م كم�ل �إىل كم�ل، 

فلم يزل كم�له  يرتقى �إىل غ�ية ل يعلمه� �إل �هلل.

من  �لنف�س  جترد  على  ويطلق  �لإ�سلمية،  �لتحية  و)�ل�سلم(   
�إَحن)1(�لد�رين. وقرن �مل�سنف بني �ل�سلة و�ل�سلم ليمتثل �لأمرين ل خروًج� 
من �لكر�هية �لتي �سرح به� �ملت�أخرون يف �إفر�د �أحده� عن �لآخر، حتى �إن بع�سهم 
��ستظهر حرمة �إفر�د �أحده� عن �لآخر، و�لذي يظهر يل �أنه ل حترمي ول كر�هية. 
�قرت�نهم� ول كر�هية  يقت�سي وجوب  �لآية ل  �ل�سلة يف  �لت�سليم على  وعطف 

)1(  �إَحن: �أحق�د وعد�و�ت. )م(.
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�إفر�د �أحدهم� عن �لآخر، و�إمن� يقت�سي ثبوت �لأمر بكل �لنوعني؛ ف�ل�سلة م�أمور 
به�، و�لت�سليم م�أمور به، وعطف �لأمر على �لأمر ل ي�ستلزم؛ �قرت�ن ففعلهم� يف 
�لمتث�ل، ف�مل�سلي بل ت�سليم ممتثل للأمر ب�ل�سلة، و�مل�سلِّم بل �سلة ممتثل للأمر 

ب�لت�سليم، و�لرت�خي بني �لمتث�لني ج�ئز، فظهر م� قررن�ه، و�هلل �أعلم.

� �أي�ًس�، ف�إن   و)�لر�سول( �إن�س�ن �أوحي �إليه ب�سرع و�أمر بتبليغه، وي�سمى نبيًّ
مل يوؤمر بتبليغه فهو نبي فقط، فكل ر�سول نبي ول عك�س، و�خت�ر �لتعبري ب�لر�سول 
على �لتعبري ب�لنبي مل� يف �لر�سول من �خل�سو�سية �لتي مل تكن يف �لنبي؛ ف�لر�سول 
�أف�سل من �لنبي �تف�ًق�، وعرب يف هذ� �لكت�ب ب�لنبي لكرثة ��ستعم�له و�لإ�س�رة ب�أنه 
ي�ستحق �ل�سلة و�ل�سلم ب�سفة �لنبوة كم� ي�ستحقه� ب�سفة �لر�س�لة. و)�أحمد�( 
عطف بي�ن للر�سول �أو بدل منه، وهو َعَلم على خ�مت �لنبيني و�سيد �ملر�سلني لقوله 
تع�ىل نث ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹمث ]�ل�سف/ 6[ وي�سمى حممًد� �أي�ًس�؛ 
لقوله تع�ىل نث ٱ  ٻ  ٻمث ]�لفتح/ 29[ وبه ��ستهر يف �أهل �لأر�س و��ستهر 
يف �أهل �ل�سم�ء ب��سم �أحمد، فهو  �أحد �لأربعة �لذين لهم ��سم�ن، و�لث�ين: 
�إدري�س وي�سمى �أَْخُنوخ، و�لث�لث: يعقوب وي�سمى �إ�سر�ئيل، ومعن�ه �سفي �هلل، 

و�لر�بع: عي�سى وي�سمى �مل�سيح على نبين� وعليهم �ل�سلة و�ل�سلم.

�لن��س له لكرثة خ�س�له �ملحمودة، كم�  و�إمن� �سمي مبحمد لكرثة حمد   
روي يف �ل�سري �أنه قيل جلده عبد �ملطلب - وقد �سم�ه يف �س�بع ولدته حممًد�: مل 
�سميت �بنك حممًد� ولي�س من �أ�سم�ء �آب�ئك ول قومك؟ ق�ل: رجوت �أن ُيْحمد 

]مقدمة امل�صنف[
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�لتعبري  �آثر  و�إمن�  �سبق يف علمه،  و�لأر�س. وقد حقق �هلل رج�ءه كم�  �ل�سم�ء  يف 
ب��سم �أحمد مع م� ذكر يف ��سم حممد تنبيًه� على �أن �لعتن�ء مب� �عتنى به �أهل 

�ل�سم�ء �أهم.

 قوله: )�أزكى �سلة و�سلم( �أي �سلة و�سلًم� زكيني، ف�أزكى ��سم ف�عل 
وهو �سفة لل�سلة، ففيه �إ�س�فة �ل�سفة �إىل مو�سوفه�، و�نت�سب �أزكى على �لني�بة 
عن �مل�سدر، ومعنى كون �ل�سلة و�ل�سلم زكيني كونهم� كثريين؛ �إذ �لزك�ة لغة: 

�لنمو و�لزي�دة. و)�أبًد�( ظرف مل� ُي�ستقبل من �لزم�ن، و�ملر�د به �لدو�م.

ليِل ُحْكًما اأْبلَجا ْحِبه ما ا�صَتخرَجا       فكٌر من الدَّ    واآلِه و�صَ

موؤمن  كل  �لدع�ء  مق�م  يف  و�سلم  عليه  �سلى  و�آله  ع�سريته،  �لرجل  �آل 
ويف مق�م حترمي �ل�سدقة موؤمنو بني ه��سم وبني �ملطلب. و)�ل�سحب( ��سم جمع 
ل�س�حب، كركب ور�كب، و�ل�س�حب مبعنى �ل�سح�بي هو: من لقي �لنبي بعد 
�لبعثة موؤمًن� به، وقيل من �أط�ل �ل�سحبة وقيل مع �لرو�ية عنه، فمن لقيه   قبل 
�لبعثة �أو لقيه بعده� غري موؤمن به فلي�س ب�سح�بي �تف�ًق�، و�خللف فيمن لقيه بعد 
�لبعثة وهو موؤمن به �إذ� مل تطل �سحبته �أو ط�لت ومل يرو. وقوله: )م� ��ستخرج�..( 
�ل�ستنب�ط.  هو:  و)�ل�ستخر�ج(  �ملق�م  ين��سب  مب�  و�ل�سلم  لل�سلة  ت�أكيد  �إلخ 
�أمور معلومة  ترتيب  ب�أنه:  بع�سهم  �ملعقولت، وعرفه  �لنف�س يف  و)�لفكر( حركة 
ل  للت�أدي �إىل جمهول. و)�لدليل( لغة: �ملر�سد، ويطلق على �لعلمة �لتي ُيَتو�سَّ
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 � � ك�ن �أو �سرعيًّ به� �إىل �ل�سيء، ويف �ل�سطلح هو: كل م� يعرف به �ملدلول ح�سيًّ
� ك�ن �أو غري قطعي حتى �سمي �حل�س و�لعقل و�لن�س و�لقي��س وخرب �لو�حد  قطعيًّ
� ك�ن تف�سرًي�، و�إن ك�ن  وظو�هر �لن�سو�س كله� �أدلة، و�لدليل �ملرجح �إن ك�ن قطعيًّ
�إ�سن�د  �لعرف:  �ملنع و�لإتق�ن و�لف�سل، ويف  �للغة:  ت�أويًل، و�حلكم يف  � ك�ن  ظنيًّ
�أمر �إىل �آخر �إيج�بً� �أو �سلًب� و�إدر�ك وقوع �لن�سبة �أو ل وقوعه�، وهو �حلكم �ملنطقي 
ويف ��سطلح �أ�سح�ب �لأ�سول �أثر خط�ب �هلل �ملتعلق ب�أفع�ل �لعب�د ب�لقت�س�ء 
و�لتخيري �أو �لو�سع، و)�أبلج�( ��سم ف�عل من بلج كتعب، ومعن�ه �لو��سح م�أخوذ 

من بلج �ل�سبح �إذ� �أ�سفر، و�هلل �أعلم.

وِل الفقِه         وبعُد فالعــــلُم بَفنِّ الفْقِه           منَدرٌج حتَت اأ�صُ

)وبعد( �لو�و �إم� ع�طفة و�ملعطوف حينئذ ق�سة على ق�سة، و�إم� ن�ئبة عن 
�أم�، و�أم� مبعنى: مهم� يكن من �سيء، عند �سيبويه، و�ملعنى مهم� يكن من �سيء 
بعد حمد �هلل و�لثن�ء عليه و�ل�سلة و�ل�سلم على ر�سوله، فهو كذ� وكذ�، و)بعد( 
نقي�س قبل، وهي: ظرف زم�ن كثرًي� ومك�ن قليًل، وقد يوؤتى به� و�لو�و �لتي قبله� 
�أو مع �أم� للنتق�ل من �أ�سلوب �إىل �أ�سلوب �آخر - �أي من غر�س �إىل �آخر - فل 
تقع بني كلمني متحدين ول �أول �لكلم ول �آخره، وي�ستحب �لإتي�ن به� عند 
� بْعُد« روى ذلك  �لنتق�ل مل� روي عنه  �أنه ك�ن يقول يف خطبه ومك�تب�ته »�أمَّ
�أقو�ل، جمعه�  � بعد«  بـ »�أمَّ �أول من تكلم   جمع كثري من �ل�سح�بة، ويف  عنه 

فق�ل:

]مقدمة امل�صنف[
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وقوله: )ف�لعلم( �أي ف�أقول �إن �لعلم.. �إلخ، ف�لف�ء ز�ئدة لتوهم »�أم�« �إن 
قلن� �إن �لو�و يف )وبعد( ع�طفة وجو�ب لأم�، �إن قلن� �إن �لو�و ن�ئبة عنه�. و)�لعلم( 
�إدر�ك �ل�سيء على م� هو عليه، ويطلق على �ملََلَكة وهي �لكيفية �حل��سلة يف �لنف�س 
�لإدر�ك وجم�ز  وهو حقيقة يف  �لقو�عد  نف�س  على  ويطلق  �لقو�عد،  مم�ر�سة  من 
م�سهور يف �لآخرين �أو حقيقة عرفية فيهم�. و)فن �لفقه( هو �لنوع �ملخ�سو�س من 
�لعلوم - و�سي�أتي تعريفه - ويف �إ�س�فة �لفن �إىل �لفقه �إ�س�فة �مل�سمى �إىل ��سمه؛ 
لأن �لفقه ��سم للفن �ملخ�سو�س مب� �سي�أتي. و)مندرج( �أي منطٍو و)�أ�سول �لفقه( 

َعَلم على هذ� �لفن - و�سي�أتي تعريفه �أي�ًس�.

 و�ملر�د ب�ندر�ج �لفقه حتته هو �أن معرفة �لفقه متوقفة على معرفة �أ�سول �لفقه، 
فل يتو�سل �أحد �إىل معرفة �لفقه حتى يكون ع�رًف� ب�أ�سول �لفقه، ولذ� ق�ل �س�حب 
عنده  تتح�سل  قلم�  �لأ�سول  على  يتحكم  مل  تع�ىل: »من  �هلل  رحمه   - �لإي�س�ح 
�لف�سول« وق�ل بع�سهم: »�إمن� منعهم من �لو�سول ت�سييع �لأ�سول فلم� بطلو� تعطلو�«.

ت�بعي  زم�ن  وهو  �لث�لث  �لقرن  و�سع يف  �إمن�  �لفقه  �أ�سول  �إن  قيل:  ف�إن   
�لت�بعني، ف�ل�سدر �لأول من �ل�سح�بة و�لت�بعني ك�نو� �أفقه ممن بعدهم، ف�أين ذلك 
�لتوقف؟ قلن�: �إن �لذي و�سع يف �لقرن �لث�لث �إمن� هو ��سطلح�ت �لفن، ف�إنه ك�ن 

جرى اخُللْفُ أمَّا بعدُ مَنْ كان بادئًا
وبعدَهُ اخلَطاِب  َفصَْل  لهُ  وكانت 

أقربُ وداودُ  أْقواٍل  مخسُ  هبا 
َفيَعْرُبُ فكعْبٌ  َفسَحْبَانٌ  َفُقسٌّ 
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معلوًم� لل�سح�بة ومن بعدهم، فهم يقدمون �خل��س على �لع�م ويردون �ملت�س�به �إىل 
�ملحكم وهكذ�، وهذه �لكيفية هي نف�س �أ�سول �لفقه ف�ندفع �لإ�سك�ل.

قد جرى جلُّ  و�لت�بعني  �ل�سح�بة  من  �لأول  �ل�سدر  طريقة  وعلى  نعم   
�سلفن� من �أهل ُعم�ن؛ فرت�هم يحكمون ب�خل��س يف مو�سع �خل�سو�س، وب�لع�م يف 
مو�سع �لعموم، وب�ملطلق يف مو�سع �لإطلق، وب�ملقيد يف مو�سع �لتقييد، وهكذ� من 
غري �أن يذكرو� نف�س �لعب�ر�ت �لتي ��سطلح عليه� �أهل �لفن ورمب� ذكره� بع�سهم 
ك�بن بركة، لكن مل� ك�ن ذلك �لذك�ء �لقوي و�لفطنة �لو�قدة �للذ�ن تو�سلو� بهم� 
�إىل و�سع �لأ�سي�ء يف مو��سعه� معدومني يف �أهل زم�نن�، تعذر عليهم �لو�سول �إىل 
��ستنب�ط �لأحك�م من �أدلته� �إل بعد معرفة ��سطلح�ت �لفن ومم�ر�سته وقو�عده 
و�سبط علله وقو�دحه �إجم�ًل وتف�سيًل، وقد رغب عن ذلك كثري من �أهل زم�نن� 
ههم حفظ  جلهلهم مب� فيه من �لتحقيق و�سعوبة م� فيه من �لتدقيق، فق�س�رى ُمَتَفقِّ
�أقو�ل �لفقه�ء، وغ�ية نب�هة �أحدهم رو�ية م� ق�له �لنبه�ء، ل يدرون غث �لأقو�ل 
ف�س�ء  عن  �مل�سيق  �لتقليد  يف  حب�سو�  قد  رزينه�،  من  خفيفه�  ول  �سمينه�،  من 
ع �أحدهم منزلة  �لتحقيق، وليتهم مل� وقعو� هن�لك عرفو� منزلتهم بذلك، ومل يدَّ
�بن عب��س، ويقول هلمو� �أيه� �لن��س. ف�إن� هلل و�إن� �إليه ر�جعون، ذهب �لعلم و�أهلوه، 

وبقي �جلهل وبنوه.

ِلِه مرتِبَطْة ِبَطْة          بها مَعـــــــاين اأ�صْ ـََواعــــُد من�صَ ُه قــــ لأنَّ

]مقدمة امل�صنف[
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هذ� تعليل لقوله: )مندرج حتت �أ�سول �لفقه(، و)�لقو�عد( جمع ق�عدة، 
وهي: ق�سية كلية منطبقة على جزئي�ت مو�سوعه�، وت�سمى تلك �جلزئي�ت فروًع�، 
و��ستخر�جه� منه� تفريًع�، كقولن�: ُكلٌّ ِجم�ٌع، فرق بينه� وبني �ل�س�بط �أن �لق�عدة 
وقوله:  و�حد.  ب�ب  من  فروًع�  يجمع  و�ل�س�بط  �ستى،  �أبو�ب  من  فروًع�  جتمع 
نف�سه� ل يتطرق عليه� خلل، فل يخرج عنه� �سيء  �أي حمكمة يف  )من�سبطة( 
من جزئي�ته� �إل بدليل يخرجه عن حكمه�، و�ل�سبط يف �للغة هو: �حلفظ بحزم. 
�إلخ �أي مرتبطة مع�ين �أ�سل �لفقه بهذه �لقو�عد �لتي هي  وقوله )به� مع�ين..( 
�أ�سول �لفقه فـ )به�()1( متعلق بـ )مرتبطة( ��سم ف�عل من �رتبط �ملط�وع لربط، 
يق�ل: ربطته �إذ� �سددته ب�حلبل ونحوه، ف�رتبط �أي ط�وع لذلك. و)�ملع�ين( هي: 
�لعقل،  �حل��سلة يف  و�ل�سور  �لألف�ظ  ب�إز�ئه�  �إنه و�سع  �لذهنية من حيث  �ل�سور 
فمن حيث �إنه� تق�سد ب�للفظ �سميت معنى، ومن حيث �إنه� حت�سل من �للفظ يف 
�لعقل �سميت مفهوًم�، ومن حيث �إنه� مقول يف جو�ب »م� هو؟« �سميت م�هية، 
�لأغي�ر  عن  �متي�زه�  حيث  ومن  حقيقة،  �سميت  �خل�رج  يف  ثبوته�  حيث  ومن 

�سميت هوية. �نتهى.

 و�ل�سمري من �أ�سله ع�ئد �إىل فن �لفقه. و)�لأ�سل( يف �للغة: عب�رة عم� 
يفتقر �إليه غريه، ويف �ل�سرع عب�رة عم� ينبني عليه غريه، و�ملر�د به ه� هن� �لأدلة 
ف�إن مع�نيه� متوقفة على  �ل�سرعية �لتي ي�ستنبط منه� �حلكم ويبنى عليه� �لفقه، 

)1( وردت يف �لن�سخة �ملعتمدة )فيه�(، و�سو�به كم� ُذكر. )م(.
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�أن  لأحد  يحل  فل  منه�،  �حلكم  ��ستنب�ط  �إىل  به�  يتو�سل  �لتي  �لقو�عد  معرفة 
من�سوخه�،  من  �لأدلة  ن��سخ  يعرف  حتى  مدلوله  على  منه�  دليل  بكل  يق�سي 
وحمكمه� من مت�س�بهه�، وخ��سه� وع�مه�، ومطلقه� من مقيده� وهكذ�، و�هلل �أعلم.

َدِفْه ُه من �صَ ِه مع �َصَرِفْه             َنْظًما ُيريَك ُدرَّ     َومل اأجْد يف فنِّ

�للوؤلوؤ يف  �للغة: جمع  و)�لنظم( يف  ف�سله.  و)�سرفه(:  نوعه.  �أي:  )فنه( 
�أهل  ��سطلح  و�جلمل مرتتبة، ويف  �لكلم�ت  ت�أليف  �ل�سطلح:  �ل�سلك، ويف 
يف  �ملر�د  وهو  خم�سو�سة،  جهة  على  خم�سو�س  بوزن  موزون  كلم  �لعرو�س: 
��ستع�ر  و)�ل�سدف( غ�س�وؤه�،  �لعظيمة.  �للوؤلوؤ  درة وهي:  و)�لدر( جمع  �لبيت. 
ح �ل�ستع�رة)1( بذكر �ل�سدف بعد �أن ��ستع�ره للح�لة  �لدر لقو�عد �لأ�سول، ور�سَّ

�لتي �س�ر به� �أ�سول �لفقه يف حني �خلف�ء عن �أفه�م �لعو�م.

و�ملعنى �أن هذ� �لنوع من �لعلوم - وهو �أ�سول �لفقه - مع ف�سله مل �أجد 
فيه كلًم� موزونً� يربز للن�ظر قو�عده �لتي هي ك�لدر يف ح�سنه� و�سف�ته� و��سته�ء 
�لنفو�س له� من حيز �خلف�ء �لذي هو ك�ل�سدف �حل�وي على �لدرة فل ترى �إل 

بعد ك�سفه.

 ول يخفى �أن يف كلم �لن�ظم نفي �ل�سيء ب�إيج�به؛ ف�إنه مل يجد يف هذ� 
على  فهو  �ملخ�سو�سة،  �لهيئة  تلك  على  نظًم�  يجد  �أنه مل  ل  �أ�سًل،  نظًم�  �لفن 

ح �ل�ستع�رة: ذكر فيه� ملئم �مل�سبه به. )م(.  )1(  ر�سَّ
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حد قوله تع�ىل  نث   ھ  ے  ے  ۓمث ]�لبقرة/ 273[ و�ملر�د نفي 
�ل�سوؤ�ل عنهم ل نفي �لإحل�ف �لذي هو �لإحل�ح.

 و�علم �أين بعد م� �سرعت يف نظم هذه �ملنظومة �سمعت بوجود منظومة 
يف �لفن، فحر�ست على حت�سيله�، فوردت عليَّ بعد �أن �نتهى بي �لنظم �إىل ركن 
عديدة،  وقو�عد  مفيدة  ملع�ن  ج�معة  هي  ف�إذ�  مت�أمًل  فيه�  فنظرت  �ل�ستدلل، 
�سم�ه�  لفظه�،  �ل�سهولة  م�س�جع  على  ركب  قد  حظه�،  �لتطويل  من  �أخذت 
�أبي�ته� �أ�سي�ء  �س�حبه� )ف�ئقة �لف�سول يف نظم جوهرة �لأ�سول(، لكن يف بع�س 
متجه� �لأ�سم�ع، ومتيل عنه� �لطب�ع، ف�أخذت يف �إمت�م هذه �ملنظومة خللوه� عن تلك 
�خل�سلة �ملذمومة، ومِلَ� �نفردت به دونه� من �لخت�س�ر �ملفيد ولكونه� على قو�عد 

�ملذهب �ل�سديد، و�هلل �أعلم وبه �لتوفيق.

)ط�ل( مبعنى �متد، و)م�( ز�ئدة ك�فة لط�ل عن طلب �لف�عل، وكذ� قل 
وكرث فنقول: قلم� وكرثم�، ول يحت�ج �لكل �إىل ف�عل. و)قدمت رْجًل( متثيل حل�لة 
�لقدوم على �ل�سيء، و)ط�لًب�( مبعنى ق��سًد�. و)�لنظ�م( مبعنى �لنظم، و)فررت( 
ر�أيت من �سعوبته، م�أخوذ من فر  مل�  �ملطلوب  �لرجوع عن ذلك  �أ�سرعت  مبعنى 
حد  على  لع�مله�  دة  موؤكِّ ح�ل  و)ه�ربً�(  للنعط�ف،  �جلولن  �أو�سع  �إذ�  �لفر�س 

طالًبا ِرْجـــــــاًل  مُت  قدَّ وطاملا 
فرْرُت مــــــا  بعد  َكَرْرُت  ُثمَّ 

َفــــــــَرْرُت هارًبا نظـــــــاَمُه ثم 
َظِفْرُت ومبـــــــــرادي فيــــه قد 
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نثگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳمث ]�لبقرة/ 60[ )وكررت( مبعنى رجعت �إىل 
حم�ولة �ملطلوب، م�أخوذ من كر �لف�ر�س �إذ� �نعطف ثم ع�د، )وظفرت( �أي فزت 
به، )وح��سل( م� يف �لبيتني �أنه مثَّل ح�لته يف قدومه على هذه �لنظم بح�لة ف�ر�س 
�أمر عظيم، ف��ستع�سب �لقدوم عليه؛ ففر ر�جًع� عنه مل�  جريء �جَلن�ن قدم على 
�ملحمودة يف  �لعو�قب  من  تذكر  وم�  �جلر�ءة  تلك  كته  ثم حرَّ �سعوبته،  من  ر�أى 

�لإقد�م، َفَكرَّ بعد فر�ره، فظفر مبطلوبه، و�لكل متثيل؛ و�هلل �أعلم.

حمِن             نظـــًما َحَوى َجواِهَر املعاين َفَهـــــاَكُه ِمْن ِمَنِ الرَّ

قد  فيه  )ومبر�دي  قوله:  يف  �ملر�د  �إىل  ع�ئد  و�ل�سمري  خده،  �أي  )َفَه�َكُه( 
�ل�سمري  �لنعمة. )ونظًم�( ح�ل من  ب�لك�سر، وهي:  ظفرت(، )و�ملنن( جمع منة 
�ملت�سل بـ )ه�كه(، و�أم� �لك�ف �لذي فيه فهو للخط�ب، )وحوى( مبعنى �أح�ط، 

و)جو�هر �ملع�ين( حق�ئقه� وم� ينتفع به منه�.

�إقد�م و�إحج�م ح�ل  �ملر�د �لذي فزت بح�سوله بعد   و�ملعنى: خذ هذ� 
كونه كلًم� موزونً� قد �نطوى على حق�ئق �ملع�ين �لن�فعة، وذلك من نعم �ملو�سل 

�إىل خلقه �أنو�ع �لنعم ، و�هلل �أعلم.

ًحا من كلِّ نْقــــٍد َوَزَيْف لْف              منقَّ ُمْنطِوًيا على َطريَقة ال�صَّ

هو:  �ل�سلف(  و)طريقة  عليه.  �حتوى  �إذ�  �ل�سيء  على  �نطوى  يق�ل: 
�آب�ئك وقر�بتك،  مذهبهم �لذي درجو� عليه، و�سلفك هو: كل من تقدمك من 

]مقدمة امل�صنف[
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�لنظر  و)�لنقد( هو حمل  )منقًح�( م�سّفى،  ومعنى  �لدين،  �أئمة  ه�هن�  به  و�ملر�د 
رديه�،  من  جيده�  ليعرف  �إليه�  نظر  �إذ�  �لدر�هم  �نتقد  من  م�أخوذ  �ل�سيء،  يف 
و)�لزيف( من �لدر�هم رديه�، و�ملر�د به ه� هن� �ملعنى �لردي �لذي ل يقبله �أهل 
�لفن، �سبهه ب�لزيف من �لدر�هم بج�مع �لرد يف كل منهم�، ثم ��ستع�ر له ��سمه، 

ور�سح �ل�ستع�رة بذكر �لنقد.

نظًم� ح�وًي� حلق�ئق  كونه  به ح�ل  �لذي ظفرت  �ملر�د  هذ�  و�ملعنى خذ   
�ملع�ين ومنطوًي� على مذهب �لأئمة، وم�سفى من �ملو��سع �لتي للأ�سوليني فيه� 

�لنظر ب�لنتق�د، ومن �لأ�سي�ء �لتي ل يقبلونه� لرد�ءته�، و�هلل �أعلم.

ا َلُه وقد رجوُت اهلل اأْن يجعَلُه      وباقَي اأعمـــــايل خال�صً

بح�سول  �لقلب  تعلق  �ل�سطلح:  ويف  �لأمل،  �للغة:  يف  )�لرج�ء( 
�أن �لرج�ء يكون بعد �لأخذ يف  حمبوب يف �مل�ستقبل، و�لفرق بينه وبني �لطمع 
�لأ�سب�ب، و�لطمع �أمل بل �سبب، �أم� قوله تع�ىل حك�ية عن �خلليل - �سلو�ت 
�هلل عليه: نث ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مث  ]�ل�سعر�ء/ 82[، ففيه 
�إطلق �لطمع على �لرج�ء جتوًز�، وذلك �أن �خلليل  قطع �لنظر عن ح�سول 
�لأ�سب�ب �ل�س�درة منه، وجعل �أمله �لذي يوؤمله �أمًل بل تقدم �سبب منه. وقوله: 
ه، و�ملر�د )بب�قي �أعم�يل( وهو م� عد� هذ� �لنظم من �أعم�له  )�أن يجعله( �أي ي�سريِّ

�ل�س�حلة. ومعنى )خ�ل�ًس� له( خ�لًي� من �لق�سد به �إىل غري ر�س�ه.
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 و�ملعنى: �أرجو من �هلل  �أن ي�سري هذ� �لنظم مع �س�ئر �أعم�يل �ل�س�حل�ت 
خ�لًي� من �لق�سد به �إىل غري ر�س�ه. حقق �هلل رج�ه، و�أعط�ه من�ه، �إنه ويل كرمي.

 ويف ذكر )ب�قي( بر�عة ح�سن �لختت�م، ويف ذكر )خ�ل�ًس�( بر�عة ح�سن 
ب�قي  هو  �لبيت  هذ�  و�أن  �خلطبة،  بتم�م  فم�سعرة  �لأوىل  �لرب�عة  ف�أم�  �لتخل�س، 

�أبي�ته�، و�أم� �لرب�عة �لث�نية ففيه� �لإ�س�رة �إىل �لنتق�ل من �خلطبة �إىل �ملق�سود.

]مقدمة امل�صنف[





]مقدمة يف تعريف اأ�سول الفقه، وبيان مو�سوعه
  وثمرته[ )1(

مقدمة نذكر فيه� حد �أ�سول �لفقه ومو�سوعه وغ�يته، فهي مقدمة للفن، 
�أم� مقدمة �لكت�ب فهي �لتي يذكر فيه� �أ�سي�ء يتوقف �لفن عليه� و�أ�سي�ء ل يتوقف 

عليه�، كمقدمة »خمت�سر �لعدل« للبدر �ل�سم�خي رحمه �هلل تع�ىل.

�س�ئر  عن  به  ميت�ز  ومو�سوًع�  ط�لبه،  به  يت�سوره   � حدًّ فن  لكل  �أن  �علم   
�لفنون، وغ�ية وهي �لثمرة �لتي يطلب لأجله�، ف�أم� حد �أ�سول �لفقه ف�أ�س�ر �إىل 

بي�نه فق�ل:

)1(   �لعن�وين �لتي �ستو�سع بني قو�سني معقوفني: ] [ هي مم� ورد يف فهر�س �لطبعة �ملعتمدة، ومل يرد يف متنه�، م� 
مل ُي�سر �إىل غري ذلك. )م(

ُيْقَتَدْر ِعْلٌم  الفْقِه  وِل  اأ�صُ َحدُّ 
والإجماِع �صـــــــوِل  الرَّ ِة  َو�ُصـــنَّ
الِعْلِم اأهِل  اجلمهوِر  ومذهُب 

الن�سِّ لُوروِد  ال�صحـــيُح  وْهَو 

َوْر ال�صُّ اأْحَكاِم  ا�صِتْنَباِط  على  بِه 
نزاِع َمْع  القــــــيا�ُس  كـــــذلك 
للُحكِم ُمْثِبٌت  القــــــيا�َس  اأنَّ 
ي ًهــــا عليِه اأو ُم�ْصــــــــَتْق�صِ ُمنبِّ
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وله  �إ�س�يف،  و�لآخر  علمي  �أحدهم�  �عتب�رين:  �لفقه  لأ�سول  �أن  �علم 
بكل �عتب�ر تعريف، ف�أم� تعريفه ب�لعتب�ر �لإ�س�يف ف�سي�أتي، و�أم� تعريفه ب�لعتب�ر 
�لعلمي فهو م� ذكره �مل�سنف بقوله: )حد �أ�سول �لفقه..( �إلخ، وح��سله �أن �لفقه 
يف �ل�سطلح علم ُيقتدر به على ��ستنب�ط �لأحك�م �ل�سرعية من �أدلته�، ف�ملر�د بـ 
)�لعلم( ه� هن� �لقو�عد، وهي �أدلة �لفقه �لإجم�لية، كقولن�: �خل��س يفيد �لقطع 
يف مدلوله و�لع�م يفيد �لظن يف مدلوله و�لأمر للوجوب و�لنهي للتحرمي وهكذ�، 

فخرج بذلك �لأدلة �لتف�سيلية نحو  نث  ۈ  ۈمث ]�لأنع�م/ 72[  نث ژ  
ژ  ڑمث  ]�لإ�سر�ء/ 32[ ف�إن هذه �لأدلة - �أعني �لتف�سيلية - ل ت�سمى يف 
�ل�سطلح �أ�سول �لفقه، و�إطلق �لعلم على �لقو�عد جم�ز م�سهور ل ب�أ�س بذكره 
م�سهوًر�  كونه جم�ًز�  �لبدر يف  �سك  ب�أنه حقيقة  بع�سهم  �سرح  بل  �لتعريف،  يف 
�أو حقيقة عرفية، وعلى كل ح�ل فل ب�أ�س يف �أخذه يف �لتعريف، ومل� ك�ن �لعلم 
مبعنى �لقو�عد �س�مًل لكثري من �لفنون �ْحِتيَج �إىل �أن مييز �لعلم �ملطلوب بف�سل 
ل ي�س�ركه فيه غريه، فق�ل: )يقتدر به على ��ستنب�ط �أحك�م �ل�سور..( �إلخ، وهو 
معنى قولهم علم يقتدر به على ��ستنب�ط �لأحك�م �ل�سرعية من �أدلته�، فخرجت 

�لعلوم �لتي ل يقتدر به� على ذلك.

 و�ملر�د بـ )�لأحك�م �ل�سرعية( هي �لأحك�م �لتكليفية ك�لوجوب و�لندب 
�لو�سعية،  و�لأحك�م  و�لف�س�د،  ك�ل�سحة  وثمر�ته�  و�لإب�حة،  و�لكر�هية  و�لتحرمي 

ك�لركنية و�لِعلِّية و�ل�سرطية.



2929
]مقدمة يف تعريف اأ�صول الفقه, وبيان مو�صوعه وثمرته[

و�ل�ستدلل،  و�لقي��س  و�لإجم�ع  و�ل�سنة  �لكت�ب  هي  ب�أدلته�  و�ملر�د 
�أنه� تفيد  �أحد من �مل�سلمني يف  ف�أم� �لكت�ب و�ل�سنة و�لإجم�ع فل خلف بني 
�إنك�ر  يف  خم�لفين�  بع�س  من  �سذَّ  من  �إل   � ظنًّ و�إم�  قطًع�  �إم�  �ل�سرعية  �لأحك�م 
�لإجم�ع �أو �إنك�ر حجيته على م� �سي�أتي بي�نه يف حمله. و�أم� �لقي��س و�ل�ستدلل 

فقد �ختلف يف ثبوت �حلكم �ل�سرعي بهم�.

 �علم �أن �لن��س �ختلفو� يف ثبوت �لتعبد ب�لقي��س على مذ�هب: �لأ�سح 
منه� م� عليه �جلمهور من �لعلم�ء من �أن �لقي��س �ل�سحيح مثبت للحكم �ل�سرعي 
�ل�سرع،  �أدلة  �أحد  هذ�  على  ف�لقي��س  �سنة؛  �أو  كت�ب  من  ن�س  فيه  يرد  مل  فيم� 
و�لدليل على �أنه �أحد �أدلة �ل�سرع و�أنه مثبت للحكم �ل�سرعي م� ورد من �لن�س 
عنه  يف �لإ�س�رة �إىل قي��س �سيء جمهول �حلكم على �سيء معلوم �حلكم وذلك 
�أبيه�: فق�ل: »�أر�أيِت لو  ة وقد �س�ألته  عن حجه� عن  كم� يف حديث �خَلْثَعِميَّ
ِزًي� عنُه« فقد �أ�س�ر  يف هذ� �حلديث  ْيِتِه �أك�ن ذلَك جُمْ ك�َن على �أِبْيِك َدْيٌن َفَق�سَ
�إىل قي��س َدْين �هلل تع�ىل على َدْين �لعب�د وذلك مل� ك�ن دين �لعب�د عند �ملخ�طب؛ 
معلوم �حلكم يف هذه �لق�سية، وَدْين �هلل غري معلوم يف هذه �لق�سية عند �ملخ�طب، 

ف�أ�س�ر �إليه� ب�أن حكم �لدينني و�حد ل�سرت�كهم�, يف علة �حلكم، و�هلل �أعلم.

تف�سد  هل  �ل�س�ئم:  ُقْبلة  عن  �سئل  وقد    قوله  �أي�ًس�  ذلك  ومن   
وِم«  َت ب�مل�ِء ثم جَمْجَته)1(، �أك�َن ذلَك مف�سًد� لل�سَّ َم�سْ �ل�سوم؟: »�أر�أيَت لو مت�سْ

)1(  جَمْجَته: �ألقيَته من فمك. )م(. 
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فقد �أ�س�ر  يف هذ� �حلديث �إىل قي��س قبلة �ل�س�ئم لزوجته على مت�سم�سه ب�مل�ء، 
ب�لتمر:  طب  �لرُّ بيع  �سئل عن  وقد  و�ل�سلم  �ل�سلة  قوله عليه  �أي�ًس�  ومن ذلك 
�إىل  �أ�س�ر  ق�ل: »َفل«. يف هذ� �حلديث  نعم.  ق�لو�:  ؟«  �إذ� َجفَّ طُب  �لرُّ »�أََيْنُق�ُس 
�أن �لعلة �مل�نعة من بيع �لرطب ب�لتمر �إمن� هي نق�س�ن �لرطب �إذ� جف؛ فتح�سل 
�إ�س�رة  �أخًذ� من  �لتمر، فيحمل على �لرطب كل م� ك�ن مثله قي��ًس�،  �لزي�دة يف 
�حلديث �إىل ذلك، و�لظ�هر من هذ� �حلديث �أن �لزي�دة يف �أحد �جلن�سني �ملبيعني 
مطلًق� من �لرب�، وهو مذهب قومن�. �أم� �أ�سح�بن� فل يرون ذلك من �لرب� �إذ� ك�ن 

ٴۇ   نث  تع�ىل  قوله  ب�إ�س�رة  �حلديث  هذ�  �إطلق  يقيدون  ولعلهم  بيد،  يًد�  ذلك 
ۋ  ۋ  ۅ   ۅمث   ]�لبقرة/ 279[ �إىل قوله نث ې  ى        ى  
ائ    ائ  ەئ     ەئمث ]�لبقرة/ 280[ ففي هذه �لآية �لإ�س�رة �إىل �أن �لرب� 
�ِسيئة)1( وبي�ن ذلك �أنه لو مل يكن �لرب� يف �لن�سيئة مل� �حتيج �إىل بي�ن حكم  يف �لنَّ
�إىل  �أ�س�ر  �ِسْيَئة« و�مل�س�ألة �جته�دية  �لنَّ ب� يف  �لرِّ  �َ : »�إمنَّ �لرب� وبقوله  ببيع  �ملف�سر 
 - �لُكْدمي  �لإم�م  فيه�  �سدد  و�إن   - تع�ىل  �هلل  - رحمه  �لإي�س�ح  ذلك �س�حب 

ر�سو�ن �هلل عليه - حتى عده� من �أ�سولهم �لف��سدة، و�هلل �أعلم.

 فهذه �لأح�ديث كله� د�لة على ثبوت �حلكم ب�لقي��س، فيكون �لقي��س 
� على �أن �لإجم�ع من �ل�سح�بة ورد يف ثبوت �لقي��س؛ وذلك �أن  به� دليًل �سرعيًّ
�إل  �ملو�سع  ي�سكت يف مثل هذ�  و�ل�س�كت ل  و�س�كت،  ق�ئ�س  م� بني  �ل�سح�بة 

)1(  �لن�سيئة: �لبيع �إىل �أجل معلوم من غري تق�ي�س ولو ك�ن بغري زي�دة. )م(. 



3131
]مقدمة يف تعريف اأ�صول الفقه, وبيان مو�صوعه وثمرته[

عن ر�سى؛ لأن �لقي��س �إذ� مل يكن ث�بًت� ب�ل�سرع ف�إحد�ثه بدعة به� زي�دة حكم 
ة)1( حر�م قطًع�، وم� هن�لك تقية؛  �سرعي، و�ل�سكوت عن تغيري مثله� من غري َتِقيَّ

عى، و�هلل �أعلم. فقطعن� �أن �ل�سكوت عن �لإنك�ر ر�سى، فثبت �ملُدَّ

 ومل� فرغ من بي�ن حد �أ�سول �لفقه ب�لعتب�ر �لعلمي، �سرع يف بي�ن تعريفه 
ب�ملعنى �لإ�س�يف فق�ل:

�إحد�هم�  كلمتني:  من  مركب  �لإ�س�يف  �ملعنى  حيث  من  �لفقه  �أ�سول 
�أ�سول و�لث�نية �لفقه، ف�أم� �لأ�سول فهو: جمع �أ�سل، وهو يف �للغة: م� يبتنى عليه 
�أي  �ل�سجرة  و�أ�سل  �أ�س��سه  مبعنى  �جلد�ر  ك�أ�سل  �ملح�سو�س�ت  يف  و�أ�سله  غريه، 
جذره�، ثم نقل يف �ل�سطلح �إىل �لأدلة �لتي تبنى عليه� �لأحك�م، كم� يق�ل 
�إن �لأ�سل يف كذ� قوله تع�ىل �أو قوله  كذ�، ويطلق �لأ�سل �أي�ًس� على �أ�سل 
�لقي��س، كم� تقول: �أ�سل وفرع، وعلى مذهب �لع�مل يف بع�س �لقو�عد؛ ف�إنهم 

ة: هي تظ�هر بغري م� ُيعتقد خوًف� من �لبط�س �أو �لظلم. )م(.  )1(  َتِقيَّ

اْبَتَنى َغْيُه  َعلْيِه  ما  ُل  فالأَ�صْ
ـــــــِح الوا�صِ ليـــــِل  للدَّ ونقُلوُه 
َخَفا ِبِه  َما  َفْهُم  ًعا  َو�صْ والِفْقُه 
وما َلها  ما  ْف�ِس  النَّ ِعْلُم  فقيَل 
والتوحيِد بالأخــــــالِق  فالعْلُم 

الِبَنا يِّ  حِل�صِّ ِعِه  و�صْ واأَ�صـــــُل 
اِجِح الرَّ املقاِل  يف  وا�صتعَمُلوه 
َفا َوُعرِّ َعَلًما  وا�صـــــــــــتعَمُلوه 
فاعلَما وَتْرًكا  ِفْعــــــــاًل  يلَزُمها 
التقييِد بَذا  عنُه  خــــــرَجا  قد 
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يقولون �إن فلنً� بنى على �أ�سله يف م�س�ألة كذ�، �أي على مذهبه فيه�، وعلى م� يكون 
�ل�سطلح،  �أ�سًل يف  ي�سمى  ف�إنه  و�لزك�ة،  ك�ل�سلة  �ل�سريعة  �أ�سول  من  �أ�سًل 

وكل هذه �ملع�ين م�سبهة ب�ملعنى �للغوي.

تقول:  غمو�س،  فيه؛  �لذي  �خلط�ب  فهم  �للغة:  يف  فهو  )�لفقه(  و�أم�   
فقهت معنى قولك زيد بليغ. ول تقول: فقهت معنى قولك زيد بن عمرو، وذلك 
�أن يف �لت�س�ف ب�لبلغة �سروًط� خفية؛ ف�سح �أن يق�ل معه�: فقهت ذلك، ثم نقل 
فو� ذلك �لنوع  من هذ� �ملعنى و��ستعملوه َعَلًم� على نوع خم�سو�س من �لعلم، وعرَّ
ب�أنه: )علم �لنف�س م�له� وم� عليه� فعًل وترًك�( ف�ملر�د ب�لعلم ه� هن� �ملََلَكة �حل��سلة 
من مم�ر�سة �لقو�عد، حتى �س�ر �ملت�سف به� متمكًن� من معرفة م� للعبد وم� عليه 
�إذ� وردت عليه من  �أو غ�فًل عنه، لكن  فعًل وترًك� م�ستح�سًر� حلكمة يف �حل�ل 
ذلك �لب�ب م�س�ألة متكن من �جلو�ب عنه�، و�س�حب هذه �ل�سفة ي�سمى ففيًه�؛ 

فيخرج بذلك من يعرف �لأحك�م ب�لتلقني ومن ك�ن مقلًد� لغريه.

 و�ملر�د بقوله: )م� له�( هو: م� �أبيح له� فعًل �أو ندبت �إىل فعله �أو �إىل تركه.

 و�ملر�د بقوله: )م� عليه� فعًل وترًك�( هو م� يلزمه�  فعله من نحو �ل�سلو�ت 
�خلم�س و�لزك�ة و�ل�سوم و�حلج �إىل غري ذلك من �لأفع�ل �لو�جبة، وم� يلزمه� تركه 
من نحو �أكل �مليتة وحلم �خلنزير و�سرب �خلمر �إىل غري ذلك مم� يجب على �لعبد 
تركه. وح��سله �أن �لفقه هو �لعلم ب�أحك�م فعل �لعبد عمًل وترًك� و�إب�حة ووجوبً�، 
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عن  فيه  يبحث  علم  وهو  �لتوحيد،  كم�س�ئل  �لعلمية  ب�لأحك�م  �لعلم  فيخرج 
�سف�ت �هلل تع�ىل �لو�جبة له و�جل�ئزة يف حقه و�مل�ستحيلة عليه، وعن �أفع�له تع�ىل 
يف �لدني� كخلق �لع�مل وفن�ئه، ويف �لآخرة كبعث �لأج�س�م وت�أبيد �ملكلَّف فيه�، 
وعن حكمه فيهم� كبعث �لر�سل و�إنز�ل �لكتب ومثوبة �لط�ئع وعقوبة �لع��سي، 
ويخرج عنه �أي�ًس� �لعلم ب�لأخلق، وهو علم ُيبحث فيه عن �سف�ت �لعبد �ملحمود 

منه� ك�لإخل�س، و�ملذموم ك�لري�ء.

وعلم  �لتوحيد  علم  �أي  �لتقييد(  بذ�  عنه  خرج�  )قد  �مل�سنف:  فقول   
�لأخلق خرج� عن حد �لفقه، حيث ك�ن علًم� بحكم فعل �لعبد، وهذ�ن �لعلم�ن 

كل منهم� علم بغري حكم فعله.

 �أم� �لتوحيد فعلم مب� ذكر من �سف�ت �هلل تع�ىل و�أفع�له، وقد كلفن� بعلم 
م� ق�مت به �حلجة علين� من ذلك، فهو علم بحكم �عتق�دن�، و�أم� �لعلم ب�لأخلق 
وب�لتخلي  منه�  ب�ملحمود  ب�لتحلي  �أمرن�  وقد  �لعبد،  �سف�ت  من  ذكر  مب�  علم  فهو 
عن �ملذموم منه�، فهو علم بحكم �سف�ت يف �لعبد هي غري فعله، �أم� م� ترى من 
�ل�سف�ت  ثمر�ت  فهي  بنف�سه  و�ملعجب  و�ملتكرب  �ملر�ئي  على  �لظ�هرة  �لعلم�ت 
�لتي يبحث عنه� علم �لأخلق ل نف�س �ل�سف�ت، و�لعلم بحكم هذه �لثمر�ت 
�لتعريف �لذي ذكره �مل�سنف م�أخوذ من  �أفع�ل، وهذ�  �لفقه؛ لأنهم�  د�خل يف 
تعريف بع�سهم �لفقه ب�أنه معرفة �لنف�س م� له� وم� عليه� عمًل، وعرف غريه �لفقه 
ب�أنه �لعلم ب�لأحك�م �ل�سرعية �لفرعية عن �أدلته� �لتف�سيلية، وعرفه بع�سهم بغري 
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ذلك، وقد �أوردت على تع�ريفهم هذه �إير�د�ت، و�أجيب عنه� ب�أجوبة نعر�س عن 
ذكره� �خت�س�ًر�، و�هلل �أعلم.

بي�ن  يف  �سرع  و�لإ�س�يف  �لَعَلمي  ب�عتب�ريه  �لفقه  �أ�سول  ذكر  مل�  �إنه  ثم   
مو�سوع �أ�سول �لفقه، فق�ل:

ليُل اأثبَتا            ُحْكًما وحْيُث احلْكُم منُه َثبَتا    وَبْحُثُه حيُث الدَّ

�أي حمل بحث �أ�سول �لفقه مبعنى مو�سوعه هو �لأدلة �ل�سرعية من حيث 
�إثب�ته� �لأحك�م �ل�سرعية، و�لأحك�م �ل�سرعية من حيث ثبوته� ب�لأدلة �ل�سرعية، 
ف�لدليل يف قول �مل�سنف �إمن� هو �لدليل �ل�سرعي،  و »�أل« فيه للعهد �لذهني، وكذ� 
ثبوت  للحكم وحيثية  �لدليل  �إثب�ت  مر�ع�ة حيثية  �لقول يف �حلكم، ولبد من 
�حلكم من �لدليل؛ لأن �لبحث يف هذ� �لفن �إمن� هو يف �أحو�ل �لأدلة �لتي يثبت 
به� �حلكم، ويف �أحو�ل �لأحك�م �لتي تثبت ب�لأدلة ل يف نف�س �لأدلة و�لأحك�م 
كم� هو ظ�هر كلم �س�حب �لإحك�م)1(؛ حيث جعل مو�سوع �أ�سول �لفقه �لأدلة 
مو�سوع  بع�سهم، حيث جعل  ظ�هر كلم  هو  كم�  نف�سه�  �لأدلة  ول  و�لأحك�م 

�أ�سول �لفقه �لأدلة �لكلية �ل�سمعية.
 �أم� �س�حب �لإحك�م فقد ف�ته قيد حيثية �لإثب�ت و�لثبوت، ولبد من 
�عتب�رهم� مل� علمت، و�أم� �لآخر فقد ف�ته مع تلك �حليثية �لركن �لآخر من مو�سوع 

)1( يق�سد �لآمدي يف كت�به »�لإحك�م يف �أ�سول �لأحك�م«. )م(.
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�أ�سول �لفقه وهو �أحو�ل �لأحك�م �ل�سرعية، و�أدخل يف مو�سوع �لأ�سول م� لي�س 
ف�إن بع�س �لأدلة �لإجم�لية  �ل�سمعية؛  �لكلية  منه، وهو بع�س �لأدلة �لإجم�لية 
�لكلية �ل�سمعية د�خل يف مو�سوع �أ�سول �لفقه ل جميعه�، وذلك �لد�خل هو 
�لأدلة �ل�سرعية، وبقيت �أدلة �سمعية غري �سرعية ك�أدلة �لعربية يف جميع فنونه�، 
و�إذ� ظهر لك �أن مو�سوع �أ�سول �لفقه هو م� ذكرن�ه من �أنه �لأدلة �ل�سرعية من 
ب�لأدلة  ثبوته�  حيث  من  �ل�سرعية  و�لأحك�م  �ل�سرعية  �لأحك�م  �إثب�ته�  حيث 
�ل�سرعية، ف�علم �أنَّ� قد و�سعن� كت�بن� هذ� على ق�سمني، كل ق�سم منهم� يف ركن 

من �أرك�ن �ملو�سوع:

 �لق�سم �لأول: �لأدلة �ل�سرعية ب�عتب�ر حيثية �لإثب�ت.

 و�لق�سم �لث�ين: يف �لأحك�م �ل�سرعية ب�عتب�ر حيثية �لثبوت �أي�ًس�.

 ومل� ك�ن بع�س �لأمور يتوقف عليه� معرفة �لفن، وبع�سه� يتوقف عليه� 
معرفة �لإثب�ت و�لثبوت، و�سعن� للأول هذه �ملقدمة، وو�سعن� للث�ين خ�متة �لكت�ب.

�إمن� يطلب حل�سول ف�ئدته وهي غ�يته �لتي ينتهي   ومل� ك�ن كل مطلوب 
�لط�لب �إليه�؛ علمن� �أنه لبد من بي�ن ف�ئدة هذ� �لفن ترغيًب� للط�لب، فلذلك قلن�:

َعِلَما قــــــــــد  لُه  َمْن  َوُمْنَتهاُه 
الأَبْد �َصـــــَعاَدِة  اإىل  َفَيْنَتـــــهي 

حكَما فيما  اهلِل  ُحكَم  َيعِرُف 
اأََمْد بعَدُه  ليـــــــــ�س  ُمقاٍم  اإىل 
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�أي غ�ية �أ�سول �لفقه �لتي ينتهي �إليه� �لع�رف به هي �أن من عرفه و�أتقن 
قو�عده، عرف حكم �هلل تع�ىل �لذي حكم به على �لعب�د من وجوب وندب وحظر 
وكر�هية و�إب�حة، ويعرف حمل كل و�حد من هذه �خلم�سة فيوؤدي �لو�جب كم� 
�أمر به، وي�س�رع �إىل �ملندوب ح�سب �إمك�نه، ويجتنب �ملحرم و�ملكروه، وي�أتي م� 
�حت�ج �إليه من �ملب�ح�ت، وير�سد �إىل ذلك من �أمكنه �إر�س�ده، فينتهي بذلك �إىل 
�ملرتب على  �جلنة  بنعيم  �لفوز  به�  و�ملر�د  �لأخروية،  �ل�سع�دة  �لأبد وهي  �سع�دة 

مغفرة �هلل تع�ىل، وفوق ذلك ر�سو�ن من �هلل �أكرب.

 وهذ� �ملق�م مق�م لي�س بعده غ�ية لط�لب �لهد�ية، ومب� ذكرته ه� هن� من 
ف�ئدة �أ�سول �لفقه يظهر لك �أ�سرفيته على غريه و�أف�سليته على م� عد�ه، �أم� �لكلم 
تع�ىل،  �هلل  �سف�ت  عن  يبحث  �إمن�  لأنه  بل خلف  �لعلوم  �أف�سل  ك�ن  و�إن  ف�إنه 
و�سرف �لعلم �إمن� هو ب�سرف �ملو�سوع، ف�أف�سليته على �س�ئر �لفنون �إمن� هي ف�سيلة 
�لعربية  �لعلوم كعلم  ب�عتب�ر�ت كثرية، وكثري من  �أف�سليته  ب�عتب�ر م� ُذكر، وهذ� 
و�لنحو و�ل�سرف �إمن� هي طرق �إىل معرفة هذ� �لفن، فن�سبته �إليه� بهذ� �لعتب�ر �إمن� 
هي كن�سبة �لثمرة �إىل �ل�سجرة؛ لأنه� �إمن� ُتطلب لأجله كم� �أن �ل�سجرة �إمن� تغر�س 
لأجل ثمرته�، ولرمب� مل يح�سل منه� �ملطلوب فُتَجّذ)1( من �أ�سله�، و�أم� ن�سبته �إىل 
�أنه مب�ين له�، وي�ستمد من  �لفنون ك�ملنطق و�لهند�سة و�حل�س�ب، فهو  غري تلك 
ثلثة فنون: وهي علم �لكلم وعلم �لعربية وعلم �لأحك�م، �أم� �لكلم فلتوقف؛ 

)1( جُتَّذ: ُتقطع. )م(.
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�لأدلة �لكلية �ل�سرعية على معرفة �لب�ري تع�ىل و�سدق �ملبلغ، وذلك يتوقف على 
دللة �ملعجزة، و�أم� �لعربية؛ فلأن �لأدلة من �لكت�ب و�ل�سنة عربية، و�أم� �لأحك�م 

ور)1(.  ف�ملر�د ت�سوره� ليمكن �إثب�ته� ونفيه� و�إل لز�م �لدَّ

وحكم �هلل تع�ىل فيه �أنه يندب تعلمه وتعليمه؛ لدخوله حتت حديث »َم� 
َرجٌل  َبْعدي  ُين�سُر«، وحتت حديث »و�أَْجوُدُكم  ِعْلٍم  مْثل  ب�سَدَقٍة  ��ُس  �لنَّ َق  ت�سدَّ
ًة َوْحَدُه«، وبتوقف معرفة �أحك�م �هلل  َعِلَم ِعْلًم�، فن�َسَر عْلَمه، ُيْبَعُث يوَم �لقي�َمِة �أُمَّ
تع�ىل عليه يزد�د دينه و�أف�سليته، ولرمب� ك�ن فر�س كف�ية؛ ف�إنه يجب على كل �أهل 
�إليه يف حل  �أمر دينهم ويرجعون  �أن يكون فيهم من يعلمهم  ن�حية من �لأر�س 
م�سكلتهم، ول يكون بهذه �ل�سفة �إل ع�ملً� بهذ� �لفن، ول ي�سرتط يف كونه ع�ملً� 
به �أن يكون ع�ملً� ب��سطلح�ته �جلديدة، و�إمن� يكفي يف كونه ع�ملً� به �أن يكون ذ� 
َمَلَكة يقتدر به� على ��ستنب�ط �لأحك�م من �أدلته�، �سو�ء عرف ��سم ذلك �لدليل 
�أنه ع�م مثًل �أم مل يعرفه �إذ� ك�نت ملكته قوية على و�سع �لأدلة مو��سعه� وترجيح 

�لر�جح منه� عند �لتع�ر�س.

 وقيل �إن �أول من مهد قو�عده على هذه �جلهة �ملخ�سو�سة هو �ل�س�فعي، 
كذ� يف »ح�سول �مل�أمول« وغريه، وقد عرفت مم� تقدم �أن �ل�سح�بة ومن بعدهم من 
�لتي  �لقو�عد  �إمن� مهد  �لو��سع  فيكون  �ل�ستنب�ط؛  بكيفية  ك�نو� ع�ملني  �لت�بعني 
�لتمهيد  بذلك  �لو��سع  ف�سبطه�  �لت�ستت،  عليه�  َفِخْيَف  عندهم  معلومة  ك�نت 

)1(  و�إل لزم �لدور: �أي توقُّف كل و�حد منهم� على �لآخر. )م(.
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�سونً� له� من ذلك �ملحذور. ومث�ل ذلك �أن �لعرب ك�نو� ع�ملني بو�سع عربيتهم 
يف مو��سعه�، فل يتطرق على �أحد من ِقَبله� حلن �إل ع�به عليه كثريون، فلم� ظهر 
�لإ�سلم �ختلط �لعرب ب�لعجم مل� جعل �هلل من �لألفة �لإ�سلمية بينهم، َفِخْيف 
على �لعربية �أن تتل�سى ب�سبب ذلك؛ فو�سع علي بن �أبي ط�لب بع�س قو�عده� 
�لأ�سود علم  �أبو  �لنحو، فو�سع  �نح هذ�  له  �لدئلي، وق�ل  �لأ�سود  �أبي  �إىل  ودفعه 

�لنحو �سبًط� للغة �لعرب؛ فكذلك فن �لأ�سول، و�هلل �أعلم.



ث�لثه�:  �ل�سنة.  ث�نيه�:  �لكت�ب.  �أحده�:  خم�سة:  �ل�سرعية  �لأدلة  لأن   
من  كونه  بع�سهم  �أنكر  و�إن  �ل�ستدلل،  خ�م�سه�:  �لقي��س.  ر�بعه�:  �لإجم�ع. 

�لأدلة �ل�سرعية فهو منه� يف غ�لب �أنو�عه.

تع�ىل،  �هلل  �س�ء  �إن  �ستعرفه  كم�  �أ�سًل  بدليل  لي�س  بع�سه�  ك�ن  و�إن   
فو�سع �مل�سنِّف لكل و�حد من هذه �لأدلة ركًن� يبحث فيه عن �أحو�له �خل��سة به 
و�مل�سرتكة بينه وبني م� عد�ه، ومل� ك�ن �لكت�ب هو �لركن �لأعظم يف هذ� �لب�ب، 
و�أن مب�حثه د�خلة يف غ�لب �لفن؛ وجب �أن نقدمه على �س�ئر �لأرك�ن، فلذلك 

قلن�:

القسم األول من الكتاب

 يف الأدلة ال�سرعية 
وفيه خم�سة اأركان





ب�لق�س�ي�  ويف�سر  �لبحث،  حمل  وهو:  مبحث،  جمع  فهي:  �ملب�حث  �أم� 
�أدلة  مب�حث  فمعنى  للمو�سوع،  �ملحمول  �إثب�ت  هو  �لذي  �لبحث  �إذ هي حمل 

�لفقــه: �لق�س�ي� �مل�ستملة على �إثب�ت �أحو�ل �أدلة �لفقه لتلك �لأدلة.

لكل  ��سم  هو  �إمن�  �لكت�ب  و�أ�سل  �لعظيم،  �لقر�آن  فهو:  �لكت�ب  و�أم� 
�إطلقه عليه  �أهل �ل�سرع �إىل كت�ب �هلل تع�ىل وغلب  مكتوب، ثم نقل يف عرف 

فيم� بينهم، كم� غلب �إطلق �لكت�ب عند �لنح�ة على كت�ب �سيبويه. 

و�أ�سل �لقر�آن: م�سدر قر�أ �ل�سيء �إذ� جمعه ثم نقل �إىل �ملجموع �ملعني 
�إىل كلم �هلل تع�ىل، ومل� ك�ن �لقر�آن �أكرث ��ستعم�ًل يف كلم �هلل من �لكت�ب و�أ�سهر 
�إطلًق� و�أكرث تد�وًل عرفو� �لكت�ب به، فهو من �لتعريف �للفظي، عرفوه مب� مييزه يف 

خ��سة نف�سه ب�أمور ذكر منه� �مل�سنف �أ�سي�ء، حيث ق�ل:

يف مباحث الكتاب

الركن األول
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ا الكَتاُب فْهــو نْظــــٌم َنَزل          َعــــــَلى َنِبيِّنــــا وعْنُه ُنِقـــــــال اأمَّ
َتواُتــــــــًرا وكاَن يف اإْنـــــــَزاِلِه           اإعَجاُز َمْن َنـــــاَواُه)1( يف اأْحــَواِلِه

نبين�  على  �ملنزل  �لنظم  ب�أنه:  تع�ىل  �هلل  كت�ب  به  و�ملر�د  �لكت�ب  ف  عرَّ
د مع�ر�سته يف  حممد  �ملنقول عنه تو�تًر�، و�حل�ل �أن يف �إنز�له �إعج�ز من َق�سَ
�سيء من �أحو�له من نحو بلغته �لب�هرة وتر�كيبه �لظ�هرة وبر�هينه �لق�هرة، ف�ملر�د 
هو �لكلم �ملوؤلَّف، و�آثر �لتعبري به عن �للفظ مل� يف �أ�سل �لنظم من �حل�سن ومل� 
يف �أ�سل �للفظ من معنى �لطرح، وهو �أي �لنظم جن�س ي�سمل �لقر�آن وغريه من 
كل كلم موؤلف، وم� بعده ف�سل خمرج لغري �لكت�ب من هذ� �لتعريف، فخرج 
ب�ملنزل على نبين� �لأح�ديث �لغري �ملنزلة عليه ، ف�إنه� مل تنزل نظًم� هكذ�، و�إمن� 
�أنزل عليه  مع�نيه�، و�لكتب �ملنزلة على غريه  ك�لتور�ة و�لإجنيل، وخرج 
ب�ملنقول عنه تو�تًر� من�سوخ �لتلوة وم� نقل عنه  �آح�ًد� ف�إنه لي�س بقر�آن ول 
يعطى له حكم �لقر�آن، وخرج ب�لقيد �لأخري - وهو �لإعج�ز - �لأح�ديث �لرب�نية 

على فر�س نقله� تو�تًر�.

)1( ن�و�ه: �أ�سل �لكلمة )ن�و�أه(، �أي: ع�د�ه وع�ر�سه. )م(.

]تعريف الكتاب وهو القراآن العظيم[
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 و�علم �أن غر�س �لأ�سوليني من �لكت�ب �إمن� هو متعلق ب�لآية منه وب�لآيتني 
وب�حلرف �لو�حد ونحو ذلك؛ لأن غر�سهم منه �إمن� هو ��ستنب�ط �حلكم �ل�سرعي 
�آية، ويكون حرًف�، فهم يطلقون ��سم �لكت�ب  من �لدليل، ويكون ذلك �لدليل 
ف�حت�جو�  منه،  �حلرف  وعلى  �لآية  وعلى  تع�ىل  �هلل  كت�ب  من  �ملجموع  على 
و�لإنز�ل  �لإعج�ز  بني  بع�سهم  فجمع  �لأ�سوليني،  غر�س  على  منطبق  لتعريف 
�لإنز�ل  بع�سهم  و�عترب  ب�لتو�تر،  و�لنقل  �مل�س�حف  يف  و�لِكْتَبة    نبين�  على 
زمن  بدونهم� يف  �لقر�آن  لتحقق  �للو�زم  من  لي�س�  و�لنقل  �لكتبة  لأن  و�لإعج�ز 
�لنبي  و�عترب بع�سهم �لكت�بة و�لإنز�ل و�لنقل؛ لأن �ملق�سود تعريف �لقر�آن 
و�لكت�بة  ب�لنقل  يعرفونه  �إمن�  وهم  �لنبوة،  زمن  يدرك  ومل  �لوحي  ي�س�هد  مل  ملن 
�للو�زم  �أبني  من  �إليهم  ب�لن�سبة  فهم�  زم�نهم،  عنهم� يف  ينفك  ول  �مل�س�حف  يف 
ور يف تعريف �لكت�ب  �ألزم بع�سهم �لدَّ �لبينة و�أو�سحه� دللة على �ملق�سود، ومل� 
تعريفه خ�لًي�  فبقي  تعريفه،  �مل�سنف عن ذكره� يف  َعَدل  �مل�س�حف،  ب�لكت�بة يف 
من �لعرت��س ج�مًع� ل�سف�ت �لقر�آن �ملخت�سة به �حل��سلة يف جميعه ويف بع�سه؛ 

فح�سل �ملق�سود من ذلك، وهن� تنبيه�ت:

 �لأول: �أن �لع�دة ق�ست بتو�تر �لقر�آن جملة وتف�سيًل، وقد �أجمعت �ملحمدية 
منه  هو  م�  منه  و�لن�ق�س  منه،  لي�س  م�  فيه  ف�لز�ئد  تو�تر،  كذلك  نقله  �أن  على 
ك�فر لت�سمنه تكذيب �لنبي فيم� ج�ء به، حيث �أخرب �أن هذ� من �لقر�آن و�لنبي 
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�أن  على  منه،  يقول  و�لنبي  �لقر�آن،  من  لي�س  هذ�  و�أن  ذلك،  بخلف  يقول 
�لقر�آن حمفوظ من �لزي�دة و�لنق�س�ن لقوله تع�ىل نث ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   
و�لنق�س�ن  فيه  �لزي�دة  �إمن� هو �حلفظ عن  ب�حلفظ  و�ملر�د  ]�حلجر/ 9[  ڱمث 
�لتفويت  من  حفظه  �أحدهم�:  معني�ن:  �إل  �لعربية  يف  للحفظ  يعقل  ل  �إذ  منه؛ 
�أن يكون �ملعنى  ب�لن�سي�ن. وث�نيهم�: حفظه من �لزي�دة فيه و�لنق�س�ن، ول ي�سح 
�لأول هو �ملر�د من �لآية؛ لأن �لقر�آن غري حمفوظ عنه �سرورة، فتعني �إر�دة �ملعنى 
�لث�ين، لكن قد مينع من �حلكم ب�لإكف�ر على من ز�د �أو نق�س فيه قوة �سبهة �لز�ئد 
ر كل و�حدة من �لط�ئفتني �حلنفية و�ل�س�فعية �لأخرى  �أو �لن�ق�س، ومن هن� مل ُتكفِّ
حيث �أنكرت �حلنفية �أن تكون �لب�سملة �آية من كل �سورة من �لقر�آن و�أثبتت ذلك 
�ل�س�فعية، و�حلق عندن� مع�سر �لإب��سية �أنه� �آية من كل �سورة كتبت يف �أوله�؛ لأنه� 

من جملة �لآي�ت �ملنقولة ب�لتو�تر �ملكتوبة يف �مل�س�حف.

 ق�ل �س�حب �ملنه�ج: ف�إن قلت: وكيف يحكم بكفر من ز�د يف �لقر�آن 
�بن م�سعود  �لزي�دة عن  قر�آنً�، وقد وردت  �ملتو�تر  و�أنكر كون بع�س  تو�تر  م�  غري 
ذتني لي�ست� قر�آنً� و�إمن� هم� معوذت�ن �أنزلت�، وعن  يف �آية �لكف�رة، وروي عنه �أن �ملعوِّ
غريه �أن �لف�حتة لي�ست من �لقر�آن، وعن حف�سة �أنه ك�ن من �لقر�آن: »ح�فظو� على 
�أنه ك�ن من �لقر�آن:  �ل�سلو�ت و�ل�سلوة �لو�سطى �سلة �لع�سر«، وعن �بن عمر 
يعتقد  ك�ن  ذلك  عنه  ُروي  َمْن  و�لظ�هر  ف�رجموهم�«  زني�  �إذ�  و�ل�سيخة  »�ل�سيخ 
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�سحة ذلك، ومل ي�سمع من �أحد من �لعلم�ء �إكف�ر هوؤلء من �ل�سح�بة، فكيف 
قطعت بكفر من ز�د ونق�س وهوؤلء ز�دو� ونق�سو� ومل يكفرو�؟!

 قلت: ل �سك �أن هذه �لرو�ي�ت عنهم �آح�دية، وقد قطع بع�س �لعلم�ء 
ب�إكذ�به� وبع�سهم ت�أوله�، وهي حمتملة للت�أويل، فكيف يح�سن �لقطع ب�إكف�ر من 

رويت عنه مع ذلك؟!

قطًع�.  متو�ترة  �ل�سبع  �لقر�ء�ت  �إن  وغريه:  �حل�جب  �بن  ق�ل  �لث�ين:  �لتنبيه   
�لأد�ء  قبيل  من  ك�ن  م�  ذلك  من  و��ستثنو�  �أي�ًس�،  �لع�سر  بتو�تر  �آخرون  وق�ل 
ف�إن  ق�لو�:  و�جلزم.  و�خلف�س  و�لن�سب  وك�لرفع  �لهمزة،  وحتقيق  و�لإم�لة  ك�ملد 
هذه �لأمور ونحوه� يجوز �أن تكون غري متو�ترة؛ �أي لأنه ل يلزم من كونه� �آح�دية 

عدم تو�تر �لقر�آن.

 ق�ل �س�حب �ملنه�ج: لكن �لأقرب �أنه� يف �ل�سبع و�لع�سر متو�ترة؛ لأن� 
�إذ� علمن� تو�تر �لألف�ظ �لتي نقلوه� على �لتف�سيل لزم تو�تر كيفية ت�أديتهم تلك 
�لألف�ظ، لأن �حلرك�ت ونحوه� مبنزلة �لهيئ�ت للألف�ظ، فل ي�سح تو�تر �لألف�ظ 
دون �لهيئ�ت م� مل يح�سل من �لن�قل �إم�رة تقت�سي �أنه متيقن للفظ دون هيئته، 

و�هلل �أعلم. �نتهى.
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�أن يحفظ  �أد�ئه؛ جلو�ز  تو�تر كيفية  �للفظ  تو�تر  يلزم من  �إنه ل  و�أقول:   
�أحد  �ملعنى يف  هذ�  �حتمل وجود  و�إذ�  �لأد�ء،  هيئة  دون  �للفظ  �لن�قلني  بع�س 
من �لن�قلني �حتمل وجوده يف جميعهم، فم� مل يبني �لن�قل �للفظ وكيفية �لأد�ء 

ف�ملنقول �ملتحقق �إمن� هو �للفظ، وكيفية �لأد�ء �أمر مظنون، و�هلل �علم.

َوُرّد هذ� �لقول مب�  �إن �لقر�ء�ت كله� �آح�دية.   وق�ل �لزخم�سري وغريه: 
�، وهو  ح��سله �أنه يلزم على جعل �لقر�ء�ت �آح�دية �أن يكون بع�س �لقر�آن �آح�ديًّ
يلزم يف  �أنه  ذلك  وبي�ن  مثله،  تف��سيل  �لتو�تر يف  �لع�دة وجوب  ب�طل لقت�س�ء 
نحو قوله تع�ىل »َمِلك« و  نثٺ  ٺ    ٺمث ]�لف�حتة/ 4[ ويف نحو قوله تع�ىل 
�أن يكون  �إم�  �لي�ء وتخفيفه�،  نثڄ    ڄ  ڄمث ]�لكهف/ 77[ بت�سديد 
كل �لقر�ءتني متو�تًر� - وهو �ملطلوب - و�إم� �أن يكون �أحدهم� متو�تًر� دون �لآخر. 
ف�ملتو�تر منهم� هو �لقر�آن، و�أم� �أن يكون كلهم� غري متو�تر؛ فيلزم �ملحذور وهو 

.� كون بع�س �لقر�آن �أح�ديًّ

�لتنبيه �لث�لث: �أجمع �مل�سلمون �أن من �لأدلة �ل�سمعية م� هو قطعي �لدللة 
�لدللة  ظني  هو  م�  ومنه�  تخ�سي�ًس�،  ول  ت�أويًل  يحتمل  ل  �لذي  ك�ملحكم 
ك�لع�م وخرب �لآح�د ونحو ذلك، ثم نق�س �لفخر �لر�زي هذ� �لإجم�ع وزعم 
هذه  ب�أن  لذلك  و�حتج  �لدللة،  قطعي  هو  م�  �ل�سمعية  �لأدلة  من  لي�س  �أنه 
�لأدلة �للفظية متوقفة على معرفة �للغة و�لنحو و�ل�سرف ورو�ية كل و�حد من 
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�، و�ملتوقف على �لظنِّي �أوىل �أن  هذه �لأ�سي�ء �إمن� هي رو�ية �آح�د فل تفيد �إل ظنًّ
 .� يكون ظنيًّ

وهذ� �لزعم ب�طل؛ �أم� �أوًل: ف�إنَّ� ل ن�سلم �أن جميع �ألف�ظ �لأدلة �ل�سمعية 
و�أم�  �لأدلة،  �ألف�ظ  بع�س  ذلك  على  �ملتوقف  و�إمن�  ذكره،  م�  معرفة  على  متوقفة 
�لبع�س �لآخر ف�إنه �إمن� يعرف معن�ه بنف�س �سم�ع خط�به �خل��س و�لع�م، و�أم� ث�نًي�: 
ف�إّن� ل ن�سلم �أن رو�ية �للغة و�لنحو و�ل�سرف جميعه� �آح�دية، بل نقول �إن رو�ية 
و�لأر�س  ك�ل�سم�ء  �لت�سكيك  تقبل  �لتي ل  متو�تر، وذلك ك�لألف�ظ  منه�  كثري 
و�مل�ء و�لن�ر ونحو ذلك، و�أم� ث�لًث�: ف�إن نََقَلة تلك �لعلوم عدد كثري ل ميكن تو�طوؤ 
�أن  �ملو��سع وجب  �تفقت رو�يتهم يف �سيء من  ف�إذ�  مثلهم على �لكذب ع�دة، 
يعطى ذلك �ل�سيء حكم �ملتو�تر، وقد �تفقت رو�يتهم يف كثري من �ألف�ظ �لقر�آن؛ 

فل يتم للفخر مطلوبه، و�هلل �أعلم.

 ثم �إن �مل�سنف بعد م� ذكر �أن �ملنقول ب�لتو�تر على تلك �ل�سفة �ملخ�سو�سة 
هو �لقر�آن، �سرع يف بي�ن حكم �ملنقول بل تو�تر، فق�ل:

ة[ ]حكم القراءات ال�صاذَّ

تواُتِر بال  منقــــــــــوٍل  فكلُّ 
َندْر مبا  َعَمُلنا  يُكـــــــــْن  واإْن 
فذاَك مثـــــــُل َخــــــرِب الآَحاِد

تناُكِر بــــــــال  ُحكَمُه  ُيْعَط  مل 
ا�صَتَهْر جــــــواُزه  الَقَراءاِت  ِمن 
الهـــــــــاِدي النَّبيِّ  عن  لأَنَّه 
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�أي كل منقول عنه  نقًل مل يبلغ حد �لتو�تر مل ُيعط حكم م� نقل 
ب�لتو�تر فل ي�سمى قر�آنً� ول تثبت له �أحك�م �لقر�آنية من جو�ز قر�ءته يف �ل�سلة 
وحرمة م�س �جُلنب له ونحو ذلك بل خلف بني �مل�سلمني يف ذلك، لكن يجب 
علين� �لعمل ب�ملنقول �لغري �ملتو�تر يف �ملو��سع �لتي مل يع�ر�س فيه� �ملتو�تر؛ لأن 
غري �ملتو�تر يوجب �لعمل دون �لعلم، فيجوز لن� �لعمل ب�ل�س�ذ من �لقر�ء�ت، بل 
�أن  ي�ستلزم  �لقر�ء�ت ل  ب�ل�س�ذ من  مو��سع، وجو�ز عملن�  علين� ذلك يف  يجب 
منزلة خرب  �لقر�ء�ت  من  �ل�س�ذ  ننزل  �إمن�  لأن�  �ملتو�تر؛  �ملتو�تر حكم  لغري  يعطى 
�لآح�د؛ لأن كلًّ منهم� مروي عن �لنبي  فكم�، �أن خرب �لآح�د يوجب عندن� 

�لعمل ول يلزم �أن يعطى له حكم �ملتو�تر، فكذلك �ل�س�ذ من �لقر�ء�ت.

يجوز  ل  �حل�جب:  و�بن  و�ملح�ملي  و�ل�س�فعي  وم�لك  عط�ء  وق�ل   
�لعمل ب�ل�س�ذ من �لقر�ء�ت بخلف خرب �لآح�د، مث�ل ذلك قر�ءة �بن م�سعود 

َي�ُم ثلَثِة �أي�ٍم ُمَتَت�ِبَع�ٍت«. »َف�سِ

 قلن�: �إن �لعد�لة توجب �لقبول فيتعني �أن يكون �ملنقول خرب �آح�د وقر�آنً�، 
يكون  �أن  يجوز  ق�لو�:  م�سعود.  �بن  بكذب  ق�ئل  ول  �لن�قل،  تكذيب  و�لإلز�م 
مذهًب�. قلن�: فيلزم �لإكف�ر وهو �أعظم. ق�لو�: ي�سري خرًب� مقطوًع� بخط�ئه �إذ رو�يته 
قر�آنً� خط�أ فل يعمل به. قلن�: مهم� مل نظنه مكذوبً� وجب �لعمل مبقت�س�ه، و�إن 

�أخط�أ �لن�قل بو�سفه ب�لقر�آنية.
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 و�علم �أن �ل�س�ذ من �لقر�ء�ت م� هو ور�ء �ل�سبعة، وق�ل �لبغوي: هو م� 
ور�ء، �لع�سرة، ف�ل�سبعة هم: ن�فع و�أبو عمرو و�لك�س�ئي و�بن كثري و�بن ع�مر وع��سم 
وحمزة فهوؤلء �ل�سبعة، و�أم� �لثلثة �لذين ز�دهم �لبغوي فق�ل �س�حب �ملنه�ج: 
»هم �أبو يعقوب �خل�سري و�أبو جعفر �لطربي و�أُبيُّ بن خلف �جُلَمِحّي« و�عرت�سه 
�لبز�ر.  �أبو حممد بن ه�س�م  �لع�سرة هو  �أحد  �لق�رئ �مل�سهور �لذي هو  ب�أن  غريه 
�س�حب  ق�ل:  �أحد«.  يوم    �لنبي  قتله  �لذي  فهو  بن خلف  �أُبّي  ق�ل: »و�أم� 
�ملنه�ج: وكذلك عد بع�س �لن��س من �ملتو�تر قر�ءة �بن �ملَْرُزب�ن خلف بن �أحمد 

وقر�ءة هبة �هلل بن �أحمد ]بن[)1( �لطربي. �نتهى.

و�علم �أن للفظ �لد�ل على �ملعنى �عتب�ر�ت �أربعة:

 �لعتب�ر �لأول: من جهة و�سع �للغة. 

�لعتب�ر �لث�ين: من حيث فهم �ملعنى منه ظهوًر� وخف�ء، وذلك ك�ملجمل و�ملبني 
و�ملت�س�به و�ملحكم.

 �لعتب�ر �لث�لث: من حيث ��ستعم�ل �للفظ فيم� و�سع له ويف غري م� و�سع له، 
وذلك �حلقيقة و�ملج�ز.

و�لد�ل  بعب�رته  �لد�ل  هو  وذلك  منه،  �حلكم  �أخذ  حيث  من  �لر�بع:  �لعتب�ر   
ب�إ�س�رته و�لد�ل ب�قت�س�ئه و�لد�ل بدللته.

)1( زي�دة لي�ست موجودة يف �لطبعة �ملعتمدة. )م(.
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�خل��س  على  م�ستمًل  �لو�سعي  �لعتب�ر  وهو  �لأول  �لعتب�ر  ك�ن  ومل�   
و�لع�م و�جلمع �ملنكر و�مل�سرتك، وك�ن �خل��س �أخ�س �لأربعة و�سًع� و�أو�سحه� بي�نً� 

و�أمته� ف�ئدة و�أقو�ه� بره�نً� قدم مبحثه على �س�ئر مب�حث هذ� �لنوع فق�ل:

مبحث اخلا�س واأحكامه

عرَّف �خل��س ب�أنه م� دل على معنى مفرد كرجل �إىل �آخره، فقوله: )م� دل 
على معنى مفرد( �أْي لفظ دل على معنى و�حد جن�س �س�مل مل� عد� �خل��س من 
�ألف�ظ �أي�ًس�. وقوله )كرجل.. �إلخ( خُمِرج مل� عد� �خل��س، وقد يكون ذلك �ملعنى 
ونحو  و�ألف  كم�ئة   � �عتب�ريًّ يكون  وقد  و�إن�س�ن،  ورجل  كزيد   � حقيقيًّ �خل��س  يف 
منه�  �عترب  ذ�ته�، لكن  ملع�ن كثرية يف  ف�إنه� مو�سوعة  �لأعد�د،  �ألف�ظ  ذلك من 
ذلك �لقدر �لذي هو م�ئة �أو �ألف �أو نحو ذلك، فو�سع له هذه �للفظ َعَلًم� عليه، 
فهو ب�عتب�ر �ملجموع معنى و�حد خ�ل من �سمول �لتعدد، وب�عتب�ر �جلميع متعدد 
�أفر�ده، فدخل يف �خل��س ب�عتب�ر كونه عَلًم� لذلك �ملجموع، فهذ� معنى  لكرثة 
�ل�سمي  وينق�سم  وحرًف�،  وفعًل  ��سًم�  يكون  �حلقيقي  �خل��س  ثم   � �عتب�ريًّ كونه 
�لنح�ة،  عند  �ملعنوي  و�لعلم  �ملن�طقة،  عند  �حلقيقي  �جلزء  وهو:  عيني:  �إىل  منه 

مفَرِد ملْعنًى  دلَّ  َما  اخلا�سُّ 

َعْيِنيُّ عَلًما  زيــــــٍد  ونحــــــو 
العَدِد يف  ومائـــــــٍة  كَرجـــــٍل 

ونحــــــو اإن�صــــــــاٍن وَذا َنوعيُّ
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�لن�ظم خرب لقول: )ونحو زيد(، و)علًم�( ح�ل  كزيد وعمرو فـ )عينّي( يف قول 
من زيد. و�ملعنى �أن �لذي ي�سبه زيًد� ح�ل كونه عَلًم� فهو �خل��س �لعيني، و�إىل 
نوعي: كرجل و�مر�أة وعبد و�أَمة، و�إىل جن�سي وهو م� ك�ن �أكرث �سيوًع� يف معن�ه 
من �لنوعي ك�إن�س�ن وفر�س ونحوهم�، وظ�هر عب�رة �لتو�سيح �أن �لنوعي و�جلن�سي 
�، و�أقره على ذلك �لتفت�ز�ين يف �لتلويح وتبعتهم�  �سيء و�حد، و�سمي �جلميع نوعيًّ

يف �لنظم.

عند  و�جلن�سي  �لنوعي  غري  ه�هن�  و�جلن�سي  ب�لنوعي  �ملر�د  �أن  و�علم   
قد  ه�هن�  و�جلن�سي  كرجل  عنده   � جن�سيًّ يكون  قد  ه�هن�  �لنوعي  لأن  �ملن�طقة؛ 
 � منطقيًّ نوًع�  يكون  قد  �لتو�سيح  عب�رة  وعلى ظ�هر  ك�إن�س�ن،  � عندهم  نوعيًّ يكون 
ك�لفر�س، وقد ل يكون ك�لرجل، ف�إن �ل�سرع يجعل �لرجل و�ملر�أة نوعني خمتلفني 
�حلد  يف  و�ل�سه�دة  و�لإم�مة  �لنبوة  مثل  ب�أحك�م  �لرجل  �خت�س��س  �إىل  نظًر� 

و�لق�س��س ونحو ذلك.

 ثم �إنه �أخذ يف بي�ن م� يتن�وله �خل��س فق�ل:

َدا َدا        والأمَر والنَّهـــــــَي اإذا جترَّ َوَي�ْصمُل املُطــــــَلَق واملَُقيَّ

ي�سمل �خل��س �ملطلق و�ملقيد و�لأمر و�لنهي مبعنى �أن هذه �لأ�سي�ء من 
�أق�س�م �خل��س، ف�أم� �لأمر و�لنهي فل خلف يف �أنهم� منه، و�إمن� �خللف يف �ملطلق 
ق�سم�ن  �لع�م، فهم�  فبع�ٌس جعلهم� ق�سمني خ�رجني من �خل��س ومن  و�ملقيد؛ 
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ب�ب  من  يكون�  �أن  �آخرون  و�خت�ر  �لع�م،  من  �ملطلق  بع�سهم  وجعل  بر�أ�سهم�، 
�خل��س، وهو �ملخت�ر عندي؛ لأنهم ق�لو�: �للفظ �ملو�سوع ملعنى �إم� �أن يكون و�سعه 
�أو ل، ف�إن ك�ن  �أن يكون و�سعه لكثري بو�سع كثري  �إم�  �أو لو�حد، و�لأول:  لكثري 
بو�سع كثري فهو �مل�سرتك، و�إل ف�إم� �أن يكون �لكثري حم�سوًر� يف عدد معني  �أو ل، 
ف�إن مل يكن حم�سوًر� ف�إن ك�ن �للفظ م�ستغرًق� فهو �لع�م و�إل فهو �جلمع �ملنكر، 
لو�حد  يكون و�سعه  م�  وهو  و�لث�ين:  �خل��س،  �أق�س�م  فهو من  و�إن ك�ن حم�سوًر� 
�سخ�سي �أو نوعي �أو جن�سي، فهو من �أق�س�م �خل��س، فظهر �أن �ملطلق و�ملقيد من 
�ل�سخ�سي  للو�حد  و�ملقيد  �لنوعي  للو�حد  و�سع  م�  �ملطلق  لأن  �خل��س؛  �أق�س�م 

بت�سخ�س �لقيد.

 و�ملر�د بقول �مل�سنف: )�إذ� جترد�( �أي حني جترد�، فـ )�إذ�( ظرفية خ�لية 
من معنى �ل�سرط، و�لألف يف )جترد�( ع�ئد �إىل �لأمر و�لنهي. و�ملعنى �أن �خل��س 
ي�ستمل �لأمر و�لنهي حني جترد� عن �لعموم وغريه، �أي لأجل جتردهم� من ذلك، 

و�هلل �أعلم.

 ثم �إنه مل� فرغ من بي�ن تعريف �خل��س وذكر �أق�س�مه �سرع يف بي�ن حكمه 
فق�ل:

وُحْكُمُه القْطــــُع مبا علْيِه َدّل           اإل اإَذا َكاَن لعـــــــاِر�ٍس َنَزْل
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ع�ر�س  عليه  عر�س  �إذ�  �إل  لفظ،  عليه  دل  مب�  �لقطع  �خل��س  حكم  �أي 
نحو  �للفظ من  �إر�دة حقيقة  �مل�نعة من  م�نع، وذلك ك�لقرينة  �أو منعه عن ذلك 
قولن�: ر�أيت �أ�سًد� يرمي، ف�إن قول �لق�ئل: ر�أيت �أ�سًد�، يدل على �أن �ملرئي �إمن� 
�أ�سله، فيدل على غري م�  �إر�دة  هو �حليو�ن �ملفرت�س قطًع�، وِذْكر �لرمي م�نع من 

و�سع له دللة ظنية، ونحو قوله تع�ىل نث ڃ  ڃ     چ  چ  
چمث  ]�لبقرة/ 228[ ف�إن ��سرت�ك �لُقْرء)1( بني �لطهر و�حلي�س م�نع من �لقطع 
ب�إر�دة �أحدهم� دون �لآخر، ولول ذلك �ل�سرت�ك لك�ن �لعدد مفيًد� للقطع لكونه 

من �خل��س كم� مر، ونحو قوله تع�ىل  نثۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
ہ   نث  تع�ىل  قوله  على  �ملرتب   ]229 ]�لبقرة/  ائمث  ائ    ى   ى  
ہ مث  ]�لبقرة/229 [ �لآية ف�إن �لف�ء يف قوله تع�ىل نثۅ  ۅمث للتعقيب 
وهي من لفظ �خل��س، فمدلوله� �أن �لفدية �أحد طرق �لطلق ل ف�سخ للنك�ح، 

لكن مل� �حتمل �أن تكون هذه �جلملة معرت�سة بني م� قبله� وبني قوله تع�ىل نث ىئ  
ی  ی  ی  ی     جئ  حئمث  ]�لبقرة/ 230[ ك�ن هذ� �لحتم�ل م�نًع� من �لقطع 
�أ�سح�بن� �إىل جعل  مبدلول �خل��س �لذي هو �لف�ء؛ ولذ� ذهب �ل�س�فعي وبع�س 

�خللع ف�سًخ�، وذهب بع�س �أ�سح�بن� و�حلنفية �إىل �أنه طلق.

�أق�س�مه   ومل� فرغ من تعريف �خل��س وبي�ن حكمه �إجم�ًل �سرع يف بي�ن 
وبي�ن �أحك�مه تف�سيًل، فق�ل:

)1( �لُقْرء: من �ألف�ظ �لأ�سد�د يف �للغة �لعربية، �لتي حتمل �ملعنى و�سده، ي�أتي مبعنى: �حلي�س، ومبعنى �لطهر منه. )م(.
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ذكر الأمر وبيان حقيقة الأمر 

قدمه على �لنهي لأنه وجودي و�لنهي َعَدمي و�لوجود �أ�سرف من �لعدم، 
وقدمهم� على غريهم� لأن عليهم� يرتتب غ�لب �لأحك�م، وعليهم� مد�ر �لإ�سلم، 
ومبعرفتهم� ميت�ز �حللل من �حلر�م، و�لأمر يطلق على �أ�سي�ء منه� �لقول �ملخ�سو�س 
�ملعرب عنه بـ )فعل( ونحوه، نحو  نث ڱ  ڱ  ڱ   ںمث ]�لبقرة/ 43[ 
�أي   ]159 ]�آل عمر�ن/  ڦمث   ڦ   ڤ   نث  تع�ىل  قوله  نحو  �لفعل  ومنه� 
�لفعل �لذي تعزم عليه، ومنه� �ل�س�أن نحو: �إمن� �أمرن� ل�سيء �إذ� �أردن�ه)1(، �أي �س�أنن�، 

ومنه� �ل�سفة نحو:

ألمـــٍر ما يُسَــوَّدُ مَنْ يَسُـــــودُ

�أي ل�سفة من �سف�ت �لكم�ل، ومنه� �ل�سيء نحو: لأمر م� َجَدع ق�سرْيٌ 
�أنَْفه)2(، �أي ل�سيء، ومنه� �لغر�س نحو: فعلت هذ� لأمر، �أي لغر�س، و�تفق �لكل 
على �أنه حقيقة يف �لقول �ملخ�سو�س، و�ختلفو� فيم� عد� ذلك، فق�ل قوم: هو حقيقة 
يف �لكل على طريق �ل�سرت�ك، وق�ل �آخرون: هو جم�ز فيم� عد� �لقول �ملخ�سو�س، 

وق�ل �آخرون: هو حقيقة يف بع�س هذه �لأ�سي�ء وجم�ز يف �لبع�س �لآخر.

كذ� يف �لأ�سل، ولعله يق�سد قول �هلل   نث ې   ې  ې  ى      ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ     وئمث ]�لنحل/40[،   )1(
و نث ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ ۆئمث     ]ي�س/82[. )م(.  

)2( لأمر م� َجَدع ق�سري �أنفه: �لعب�رة مثٌل قدمي ُي�سرب ل�سيء يكون و�سيلة لأمر م�ستور. وَجَدع: قطع. وق�سري: ��سم �سخ�س. )م(.
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ثم �إنه �أخذ يف تعريف �لأمر �لذي عليه يدور غر�س �لأ�سوليني، فق�ل:

فدخل  �لدع�ء(،  وجه  على  ل  كف  غري  فعل  )طلب  ب�أنه:  �لأمر  عرَّف 
خرج  لكن  فعًل،  �لرتك  جعل  من  مذهب  على  �لنهي  فعل(  )طلب  قوله:  يف 
بقوله: )غري كف(؛ لأن �لنهي �إمن� هو طلب فعل كف، وبع�ٌس يرى �لرتك لي�س 
بقوله: )طلب فعل(، ودخل  �لنهي  �لتحرز عن  �لقيد حل�سول  فلم يذكر  بفعل، 
�أو نحوه�، لكنه خرج بقوله: )ل  �أي�ًس� �لدع�ء، وهو طلب �لعبد من ربه �لهد�ية 
وز�د  �أمًر�،  ي�سمى  �لدع�ء ل  وجه  على  �جل�ري  �لطلب  ف�إن  �لدع�ء(؛  وجه  على 
بع�سهم قيًد� �آخر هو �أن يكون على جهة �ل�ستعلء، وف�سروه ب�أنه طلب �لعلو �سو�ء 
�أو غري موجود، و�حرتزو� بهذ� �لقيد  ك�ن ذلك موجوًد� يف �لآمر يف نف�س �لأمر 
ف�إن هذ�  ُم�ْسَتْعٍل عليه،  �فعل كذ�، وهو غري  ي�س�ويه مرتبة:  �لرجل ملن  من قول 
عندهم يخ�س ب��سم �للتم��س. و�أ�سقط هذ� �لقيد �مل�سنف لعدم �حتي�ج �لأمر 
�إليه؛ ف�إن �لطلب �ملخ�سو�س ي�سمى �أمًر� �سو�ء ح�سل يف �لأمر �سفة �ل�ستعلء 
�أمًر�  ت�سميته  من  مينع  ل  ب�للتم��س  للم�س�وي  �لأمر  وتخ�سي�س  حت�سل،  مل  �أو 

َعَلى ل  َكفٍّ  غْيَ  ِفْعٍل  طلُب 
وبالإ�َصاَرْة والفْعـــــــِل  بالقوِل 
ولَتْفَعِل افَعَلْن  حقيقًة نحـــــــو 
ِبِه َماأموٌر  املندوُب  هَنا  َفِمْن 

اَل ح�صَ اأمٌر  َفْهو  عاِء  الدُّ وجِه 
العَباَرْة جَتِيء  وقد  ُفِهَمْت  اإن 
فاْقَبِل اأمـــرُت  َنْحو  وغـــيَها 
ِبِه لْفظيٌّ  واخُلْلُف  ل,  وقيـــــــَل 
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�ملو�سوع  �ملخ�سو�س  ب�لقول  يكون  �أمًر�  بكونه  �ملخ�سو�س  �لطلب  وهذ�  حقيقة، 
وب�لقول  ]�لبقرة/ 43[،  نث ڱ  ڱ  ڱ   ںمث  نحـــو  للأمر حقيقة، 

ٹ   ٹ      نث   نحو  �ملر�د،  على  �لد�لة  �لقرينة  مع  لذلك  يو�سع  مل  �لذي 
يْت  ٹمث  ]�لبقرة/ 183[ وقد يجيء ب�لفعل لقوله  لأبي بكر  مل� ُق�سِ
��ِس �إِْذ �أمرُتَك« ومل يكن هن�ك لفظ بل دفعه، وقد  َي ب�لنَّ �ل�سلة: »َم� َمَنَعَك �أْن ت�سلِّ
يكون ب�لإ�س�رة ك�لإ�س�رة �إىل �جللو�س و�ل�سرب ونحوهم�، وي�ستدل على كون ثبوت 

�لإ�س�رة �أمًر� ب�حلديث �ل�س�بق يف �لفعل، وبقوله تع�ىل نثې  ې  ى  ى  ائ  
ڳ   گ   گ   گ   گ   نثک   تع�ىل  قوله  مع   ]11 ائمث   ]مرمي/ 

ڳ ڳ     ڳڱ مث   ]�آل عمر�ن/ 41[ و�أي�ًس� ف�لغر�س من �لقول �ملخ�سو�س �إمن� هو 
�أن يعطى حكمه يف  �لقول وجب  �لفهم بغري  ف�إذ� ح�سل ذلك  فهم �خلط�ب منه، 

�لطلب وغريه.

 وتنق�سم �لعب�رة �لتي هي �للفظ �لد�ل على طلب فعل غري كف ل على 
وجه �لدع�ء �إىل ق�سمني:

 �أحدهم�: حقيقة يف ذلك �لطلب، وهو م� ك�ن على وزن �فعل، نحو  نث ۈ  
نثڃ   نحو   �لأمر،  بلم  ليفعل  وزن  على  ك�ن  وم�  ]�لأنع�م/ 72[،  ۈمث 
ڃ  ڃ    ڃ  چمث ]�لطلق/ 7[  ونحو نثې  ې  ې   ې  ى  

ى  ائ  ائمث  ]�لكهف/ 19[.
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ٹ   نثٹ    �خلرب  ب�سيغة  �لو�رد  �لأمر  وهو  جم�ز  �لث�ين:  و�لق�سم 
ٹمث  ]�لبقرة/183 [  نث ٱ  ٻ  ٻمث ]�لبقرة/ 216[ »�أُِمْرُت 
نثۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅمث  �ٍء«  �أع�سَ �سبَعِة  عَلى  �أ�سُجَد  �أْن 

]�ملـــ�ئــــدة/ 89[   نثۋ  ۅ   ۅ  ۉمث  ونحو   ]�لن�س�ء/ 58[ 
نث  ڦ  ڄمث ]�لن�س�ء/ 92[ و�إمن� ك�ن �لأمر بهذه �ل�سيغة جم�ًز� لأن هذه 
�ل�سيغة مو�سوعة للإخب�ر، ف��ستعم�له� يف �لأمر ��ستعم�ل له� يف غري م� و�سعت 
�أنه  مبعنى  به  م�أمور  �ملندوب  �أن  تعرف  �ملذكور  ب�لطلب  �لأمر  تعريفن�  ومن  له، 
مطلوب فعله، كم� هو مذهب �أبي �لربيع و�لبدر �ل�سم�خي وق�ل عمرو�س و�ل�سيخ 
�أبو يعقوب و�لكرخي و�لر�زي: �إنه غري م�أمور به. ق�ل �لبدر �ل�سم�خي - رحمه 
�هلل تع�ىل: و�جلمع بني قول عمرو�س و�أبي �لربيع �أن عمرو�ًس� و�أب� يعقوب حمل 
�لأمر على �لوجوب، و�ل�سيخ �أبو �لربيع حمله على معن�ه �لث�ين �أي وهو �لطلب 

�لغري �جل�زم.

 وهذ� معنى قول �لن�ظم: )و�خللف لفظي به( �أي فيه، �أي �خللف يف �أن 
�ملندوب م�أمور به ع�ئد �إىل �للفظ دون �ملعنى، ف�إن كل و�حد من �لفريقني ي�سلم 
ت�سمية  فمنع  ب�لوجوب  �لأمر  منهم من خ�س  لكن  �سرًع�،  �ملندوب مطلوب  �أن 
�ملندوب به ومنهم من �أطلقه على �لوجوب وعلى غريه بطريق �ل�سرت�ك، وقيل 
يف غري �لوجوب جم�ز فجوزو� ت�سمية �ملندوب م�أموًر� به، وز�د �لب�قلين و�لأ�ست�ذ 
�ملب�ح  ف�سمي  �أي�ًس�  �لإ�سفر�يئني  وز�د  به،  مكلًف�  �ملندوب  ف�سمو�  �لإ�سفر�ئيني 
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مكلًف� به، ق�ل �لبدر �ل�سم�خي بعد حك�ية قول �لأ�ست�ذ ب�أن �ملندوب مكلف به: 
وهو خط�أ - �أي قول �لأ�ست�ذ بذلك خط�أ. و�أقول: �إن ت�سمية �لأ�ست�ذ و�لب�قلين 
�ملندوب مكلًف� به، وت�سمية �لأ�ست�ذ �ملب�ح مكلًف� به، �أمر غري خ�رج عن �ل�سو�ب 
على �ملعنى �لذي بني� عليه؛ ف�إن �لتكليف عندهم� هو طلب م� فيه كلفة ل �إلز�م 
م� فيه كلفة، فيدخل حتت �لطلب �لو�جب و�ملندوب، و�أم� وجه ت�سمية �لأ�ست�ذ 
�ملب�ح مكلًف� به، فهو �أنه �عترب فيه طلب �عتق�د �أنه مب�ح، فعلى هذ� ف�خللف يف 

ذلك لفظي �أي�ًس�، و�هلل �أعلم.

 ومل� فرغ من تعريف �لأمر وبي�ن �سيغته �سرع يف بي�ن حكمه فق�ل:

]حكم الأمر الوجوبي ما مل ت�صرفه قرينة اإىل غيه[

ِرِف ت�صْ مْل  َما  الوُجوُب  وحْكُمُه 
َما ي�صَمُل  يُكــــــْن  واإن  فاإنَّــــــُه 
وَذِلـــــــَكا ذاِتِه  عْن  خَلـــــاِرٍج 
ال�صـــتْدلُل ـَاَع  و�صــــ ونحُوَها 
ياُع وال�صِّ ُيْنـــــــَكُر  يُكْن  َومْل 
ُم�صرَتْك وقيَل  للنَّدِب  وقيَل 
احلَظِر بعَد  َجاَء  اإْن  وحكُمُه 

الَويف املعَنى  عن  لُه  قرينٌة 
�صَوى الوُجوِب فالوجوُب اْنَحَتَما
اأََمْرُتَكا اإْذ  ت�صــــُجُد  ل  َلَك  َما 
قاُلوا فيَما  الوُجــــوِب  على  ِبِه 
اإْجمـــــــاُع لُه  اإْنَكاٍر  غِي  ِمن 
و�َصّك البع�ُس  ووقف  ُبينهــــما 
َفلَتْدر ى  م�صَ َما  حكُم  والنَّدِب 
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�لدع�ء  وجه  على  ل  كف  غري  فعل  طلب  ب�أنه  �ملعرف  �لأمر  حكم  �أي 
هو �لوجوب و�سًع� و�سرًع� م� مل ت�سرفه عن معنى �لوجوب قرينة، ف�إنه و�إن ك�ن 
�س�مًل يف ذ�ته للوجوب و�لندب لأن كلًّ منهم� مطلوب، ف�لوجوب �إمن� تعني ب�أدلة 

خ�رجة عن ذ�ت �لطلب، منه�: قوله تع�ىل لإبلي�س حني �متنع من �ل�سجود  نث ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پمث ]�لأعر�ف/ 12[ وك�ن �لأمر مطلًق� عن �لقر�ئن، وهو 
قوله تع�ىل نثہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھمث ]�لبقرة/ 34[ 
ف�أنكر عليه ربن�  ترك �ل�سجود، ولو مل يكن �لأمر للوجوب عند عدم �لقر�ئن 
لك�ن لإبلي�س �لعذر يف ترك �ل�سجود؛ جلو�ز �أن يقول يف جو�به �إن هذ� �لأمر ندب، 
وت�ركه ل يع�سي، لكنه مل يكن له عذر برتكه بدليل �لإنك�ر عليه، وتعقيب ذلك 

ب�لطرد و�للعن، فدل على �أن �لأمر للوجوب م� مل ت�سرفه قرينة. 

ومنه�: قوله تع�ىل نث ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  
تع�ىل  �أنه  �لآية  من  �ل�ستدلل  ووجه  گ  ڳ      ڳ  ڳمث  ]�لنور/ 63[ 
هدد ت�ركي �لأمر ب�إ�س�بة �لفتنة و�لعذ�ب �لأليم، ول يكون هذ� �لتهديد �إل عن 

ترك �لو�جب.

 ومنه�: قوله تع�ىل نث مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مث ]�ملر�سلت/ 48[ 
وجه �ل�ستدلل منه� �أنه تع�ىل ذمهم و�سم�هم جمرمني برتك �لركوع �مل�أمورين به، 

و�لأمر يف �لآية مطلق عن �لقر�ئن كم� ترى؛ فثبت �ملطلوب.
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 ومنه�: �أن ت�رك �مل�أمور به ع��س بدليل نثگ  گ  مث ]طه/ 93[  
نث ى  ائ  ائ  ەئ  ەئمث ]�لتحرمي/ 6[، و�لع��سي ي�ستحق �لعذ�ب بدليل 

ۆئ   ۆئ   ۇئ     ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   نث 
�إن �لآية خ��سة  ف�إن قلت:  ]�لن�س�ء/ 14[ ق�ل �لبدر - رحمه �هلل:  ۈئمث  

ب�لكف�ر، قلت: �لن�س ع�م فل يخت�س ب�لكف�ر. �نتهى.

�خُلْدرّي وقد دع�ه وهو  �ل�سلة و�ل�سلم لأبي �سعيد   ومنه�: قوله عليه 
يف �ل�سلة: »َم� َمَنعَك �أْن ل ت�سَتِجيَب وقد ق�ل �هلل تع�ىل نث ۈ  ۈ    ٴۇ  
من  �ل�ستدلل  ووجه  ۉمث  ]�لأنف�ل/ 24[  ۅ    ۅ   ۋ   ۋ  
�لو�رد  �لأمر  ذلك  مع  �ل�ستج�بة  ترك  �سعيد  �أبي  على  �أنكر    �أنه  �حلديث 
يف �لآية، ول ينكر عليه �إل لرتكه م� يجب عليه، ل�سيم� وهو ي�سلي مع قوله 
تع�ىل نث ڎ   ڈ   ڈ مث ]حممد/ 33[ فلو مل تكن �ل�ستج�بة هلل وللر�سول 

�أوجب من �ل�سلة �لتي فيه� �أبو �سعيد، مل� �أمره  �أن يرتكه� وي�ستجيب.

ومن  �ل�سح�بة  من  �لوجوب  على  ب�لأمر  �ل�ستدلل  �س�ع  �أنه  ومنه�:   
�إنك�ر ممن يعتد به،  �إنك�ر ذلك، و�ل�سي�ع من غري  بعدهم، ومل يظهر من �أحدهم 
�إجم�ع قويّل �إن ق�لو� به جميًع�، �أو �سكويّن �إن ق�له �لبع�س و�سكت �لب�قون، و�لكل 
حجة؛ فثبت �ملطلوب، وهو �أن �لأمر �ملطلق للوجوب ب�لكت�ب و�ل�سنة و�لإجم�ع. 
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� ب�سيغة )�فعل(، بل  �ل�سم�خي بعد م� ذكر هذه �لأدلة: لي�س خ��سًّ �لبدر  ق�ل 
يجري يف )�أمرتكم( وغريه�. �نتهى. وهو �لذي قررته �س�بًق�، و�حلمد هلل.

تقت�سيه  م�  �إىل  �سرف  �لوجوب  �إر�دة  من  �لأمر  متنع  قرينة  ق�مت  ف�إن 
نثڃ   تع�ىل  قوله  �لندب يف  �إىل  �ملع�ين جم�ًز�، كم� �سرف  �لقرينة من 
تع�ىل  قوله  يف  �لإب�حة  �إىل  �سرف  وكم�   ]33 ]�لنور/  چمث   ڃ   ڃ   ڃ    

نث ڻ     ۀ  ۀمث  ]�ملوؤمنون/ 51[ وكم� �سرف �إىل �لإر�س�د يف قوله تع�ىل  
نثى  ى  ائمث ]�لبقرة/ 282[ و�لفرق بني �لإر�س�د و�لندب �أن 
�مل�سلحة يف �لندب �أخروية ويف �لإر�س�د دنيوية، وكم� �سرف لإر�دة �لمتث�ل يف 
قولك لآخر عند �لعط�س: ��سقني م�ء، وكم� �سرف �إىل �لأذن يف قولك ملن طرق 
�سلمة وهو  �أبي  بن  لعمر    قوله  �لت�أديب يف  �إىل  �دخل، وكم� �سرف  �لب�ب: 
دون �لبلوغ ويده تطي�س يف �ل�سفحة)1(: »ُكْل مِمَّ� َيِلْيَك« وكم� �سرف للمتن�ن يف 
قوله تع�ىل  نثې  ى  ى       ائمث ]�لأنع�م/ 142[ وكم� �سرف للتهديد 
ظ�هرة،  �لكل  يف  و�لقر�ئن   ]40 ڇمث ]ف�سلت/  ڇ   نثڇ   تع�ىل   قوله  يف 
و�أم� �لعلقة فق�ل �لُبنَّ�ين: هي بني �لوجوب و�لندب و�لإر�س�د �مل�س�بهة �ملعنوية 
ل�سرت�كه� يف �لطلب، وبينه وبني �لإب�حة �لإذن وهي م�س�بهة معنوية �أي�ًس�، وكذ� 
�إر�دة �لمتث�ل، و�أم� بينه وبني �لتهديد ف�مل�س�دة؛  بينه وبني �لمتن�ن وبينه وبني 

)1( �ل�سو�ب: �ل�سحفة، �أي وع�ء �لطع�م. )م(.
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لأن �ملهدد عليه حر�م �أو مكروه. �نتهى. وعز�ه لبن �لق��سم)1(.

�إل حر�ًم�، كيف  �أن �ملهدد عليه ل يكون   وق�ل �بن �ل�سبكي: وعندي 
وهو مقرتن بذكر �لوعيد؟ �نتهى. ق�ل �لُبنَّ�ين: و�لظ�هر م� ق�له �بن �ل�سبكي؛ ف�إن 
�ملكروه ل ي�ستحق تهديًد�. �نتهى. وم� قدمت لك من �أن �لأمر حقيقة يف �لوجوب 
جم�ز يف غريه هو م� عليه �جلمهور. وق�ل �أبو علي و�أبو ه��سم و�لق��سي عبد �جلب�ر: 
وق�ل  �لندب.  و�إمن� هو حقيقة يف  تقت�سي ذلك،  لقرينة  �إل  �لوجوب  يقت�سي  ل 
�أبو �لق��سم �لبلخي و�ل�سيخ �أبو عبد �هلل �لب�سري و�أكرث فقه�ء قومن� ب�أنه للوجوب 
�سرًع� فقط ل من جهة �للغة ف�أ�سل و�سعه عندهم للندب، وقيل بل مو�سوع يف 
�للغة للطلب �مل�سرتك بني �لوجوب و�لندب، وهو �لطلب �ملفيد ��ستحق�ق �لثو�ب 
من دون �لنظر �إىل ��ستحق�ق �لعق�ب برتكه وعدم �ل�ستحق�ق، فهذ� هو �مل�سرتك 
بينهم�، و�أم� مع معرفة �أن ل عق�ب برتكه فهو �لطلب �ملخت�س ب�لندب، ومع معرفة 
��ستحق�قه هو �ملخت�س ب�لوجوب، وقيل بل م�سرتك بني �لوجوب و�لندب، وتوقف 
�أو م�سرتًك� بني �لوجوب  �لب�قلين يف كونه للطلب �مل�سرتك  و�أبو بكر  �لأ�سعري 

و�لندب، وهذ� معنى قول �لن�ظم، وقيل للندب �إىل �آخره.

�لندب  بني  م�سرتك  �أنه  �أحده�:  �مل�سنف،  يذكره�  �أُخر مل  �أقو�ل  وفيه   
�لوجوب  �لتي هي  �لثلثة  �مل�سرتك بني  �أنه للإذن  وث�نيه�:  و�لوجوب و�لإب�حة. 

)1( �ل�سو�ب: لبن ق��سم، وهو �لفقيه �لأ�سويل �سه�ب �لدين �أحمد بن ق��سم �ل�س�فعي )ت 994 هـ(. )م(.
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و�لندب و�لإب�حة. وث�لثه�: �أنه م�سرتك بني هذه �لثلثة وبني �لتهديد، ون�سب �إىل 
�لإم�مية من �ل�سيعة.

 و�أم� قوله: )وحكمه �إن ج�ء..( �إلخ �أي حكمه �لأمر �إن ورد بعد �حلظر �أو 
بعد �لندب هو كحكمه �إن ورد �بتد�ء، �أي �إذ� حرم �هلل �سبح�نه �سيًئ� ثم �أمر به، 
�إذ� ندب ل�سيء ثم  �إل لقرينة ت�سرفه عن حقيقته، وكذ�  فذلك �لأمر للوجوب 
�أمر به، ف�لأمر به للوجوب �إل لقرينة كم� ك�ن ذلك يف �لأمر �بتد�ء، وكون �لأمر 
�ل�سري�زي  �إ�سحق  و�أبي  �لطيب  �أبي  �لق��سي  قول  هو  �لتحرمي  بعد  للوجوب 
حقيقة،  للإب�حة  هو  وقيل  وغريهم،  �لر�زي  و�لفخر  �ل�سمع�ين  �ملظفر  و�أبي 

ون�سب �إىل �لأكرث و�إىل �لفخر �لر�زي. 

وق�ل �لغز�يل: �إن ك�ن �حلظر ع�ر�ًس� لعلة وعلقت �سيغة )�فعل( بزو�له�، 
كلم  وظ�هر  ب�لتوقف.  فيه  وقيل  �لنهي.  قبل  ك�ن  كم�  �ل�سيغة  موجب  فيبقى 
�لبدر - رحمه �هلل تع�ىل - يف خمت�سره �أنه للإب�حة حقيقة، و�سرح يف �سرحه ب�أن 
ورود �لأمر بعد �حلظر قرينة �س�رفة له عن �لإيج�ب �إىل �لإب�حة، فظ�هر كلمه يف 

�سرحه �أن كون �لأمر بعد �حلظر للإب�حة جم�ز ل حقيقة. 

�لأمر  �أن  على  �لق�طعة  �لأدلة  من  تقرر  مب�  ب�لوجوب  �لق�ئلون  �حتج 
للوجوب، ول دليل يعدل به عن حقيقته �لتي ثبتت له ب�لدليل �لق�طع، و�حتج 
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�لق�ئلون ب�لإب�حة ب�أن �لأمر بعد �حلظر ل يرد غ�لًب� �إل للإب�حة، ول يتب�در منه �إىل 
�لذهن �إل ذلك، و�لتب�در علمة �حلقيقة.

�أمر ظنّي يثبت عند عدم �لذي هو  ب�لأغلبية فهو  �أم� �ل�ستدلل   قلن�: 
�أنه للإب�حة  �إليه فم� ق�مت فيه قرينة  �أم� عند �لدليل �لق�طع ف�إنه يرد  �أقوى منه، 
فهو له�، وم� مل تقم فيه قرينة رد �إىل �أ�سله �ملعلوم قطًع�. مث�ل م� ورد بعد �حلظر 

ولي�س له قرينة ت�سرفه عن حقيقته قوله تع�ىل نث ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  
�مل�سركني يف  قت�ل  تع�ىل حرم  �أنه  بي�ن ذلك  ]�لتوبة/ 5[  �لآية  ھ..مث  
�لأ�سهر �حلرم، و�أمر به بعد �ن�سلخه�، وهذ� �لأمر و�جب على �لكف�ية بل خلف 

بينهم، ومث�ل م� ورد بعد �حلظر وله قرينة ت�سرفه عن حقيقة قوله تع�ىل نث  ٴۇ  ۋ  
ڭمث ]�لبقرة/222 [  نثٹ   ڭ   ۓ   نث  ۋمث ]�مل�ئدة/ 2[ 
�مل�أمور  �أن  هي  �لكل  يف  و�لقرينة  ]�جلمعة/ 10[  ڤمث     ڤ   ٹ  
�إل �لتي به� يدفع  به منفعة دنيوية، ومل يوجب �ل�سرع �سيًئ� من �ملن�فع �لدنيوية 
م�  فثبت  لذ�ته�،  �ل�سرر ل  دفع  وهو  لغريه�  هو  �إمن�  ووجوبه�  و�جبة  ف�إنه�  �ل�سرر، 

قلن�ه، و�هلل �أعلم.

 ومل� فرغ من بي�ن حقيقة �لأمر وحكمه �سرع يف بي�ن تق�سيمه �إىل مقيد 
ومطلق عن �لقيد، فق�ل:
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ينق�سم �لأمر �إىل مقيد و�إىل مطلق من �لقيد، ف�أم� �ملطلق ف�سي�أتي حكمه، 
و�أم� �ملقيد فهو على �أنو�ع:

 �أحده�: �أن يكون �لقيد وقًت�.

 وث�نيه�: م� �لقيد فيه عدد.

 وث�لثه�: م� �لقيد فيه �لدو�م.

 ور�بعه�: م� �لقيد فيه و�سف. و�سي�أتي �أحك�م هذه �لأنو�ع كله� عند ذكر �مل�سنف 
له� �إن �س�ء �هلل تع�ىل.

 ف�أم� �ملقيد بوقت فهذ� مو�سع ذكره، ونقول يف بي�نه: �إن �لفعل �مل�أمور به 
يف وقت من �لأوق�ت بعينه، ف�إم� �أن ي�ستغرق �لوقت كله ك�ل�سوم م�ستغرق للنه�ر، 
ًع�  ًق�، و�إم� �أن ل ي�ستغرقه بل ُيجزي فيه بع�س �لوقت، وي�سمى مو�سَّ وي�سمى م�سيَّ
ك�ل�سلة �مل�أمور به� يف �لأوق�ت �ملخ�سو�سة، ول ي�سح �أن يكون �لوقت ل ي�سع 
�لفعل، �أي لي�س من �حلكمة �أن ي�أمرن�  �أن نفعل �سيًئ� يف وقت بعينه، وذلك 
�لوقت ل ي�سع ذلك �لفعل؛ لأنه من �لتكليف مب� ل يطلق، وهو يف حكمته تع�ىل 

]حكم الأمر املقيد بالوقت[

وَقْد ًدا  ُمقيَّ َياأتـــــي  قْد  والأَمُر 
لِزْم َقيــــــدِه  َوقِت  يف  ففعــــُلُه 

َوَرْد َقْيٌد  َفاإْن  َقْيٍد  ِبـــــال  َياأتي 
اأَِثْم عْذٍر  بــــــال  ْته  ُيفـــــوِّ ومْن 
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حم�ل، ف�أم� �لفعل �مل�سيَّق فل خلف يف �أن ذلك �لوقت كله وقت وجوبه، لكن 
ع وهو �لذي يكون فيه �لوقت �أو�سع من �لفعل، �ختلفت �لأمة  �خللف يف �ملو�سَّ

يف وقت وجوبه على ثلثة مذ�هب:

�أول �لوقت فقط، ون�سب هذ� �لقول �إىل �ل�س�فعي  �أن وقت وجوبه هو   اأحدها: 
و�أ�سح�به. ق�ل �س�حب �ملنه�ج: ثم �ختلفو� يف �آخره م� ف�ئدة �لتوقيت به، فقيل 
�سرب للق�س�ء، �أي مل يذكر يف �ملوقت �إل ليق�سي فيه م� ف�ت يف وقت �لوجوب، 
وهو �أول �لوقت ول يق�سي بعده �أ�سًل، ف�إذ� ف�ت �لظهر مثًل يف �أول وقته ق�س�ه 
�ملكلف م� مل يدخل يف وقت �لع�سر، فمتى دخل يف وقت �لع�سر فقد ف�ت �لأد�ء 
و�لق�س�ء عند هوؤلء فل يق�سي بعد ذلك �أبًد�، وقيل هوؤلء قد �نقر�س خلفهم 
ومل يبق �أحد منهم، وقيل بل �آخر �لوقت �سرب ليدل على تخيريه بني �أن يفعل 
�ملكلف  لكن  �لوقت،  ب�أول  متعلًق�  �لوجوب  فهوؤلء جعلو�  �آخره،  �أو يف  �أوله  يف 
يوؤده يف  و�إذ� فعله بعده فلم  يوؤخره عن وقت وجوبه،  �أو  فيه  �أن يفعله  خمري بني 
وقت وجوبه، لكن �ل�سرع �أب�ح له ت�أخري فعله عن وقت وجوبه �أوق�ًت� معلومة �إذ� 
فعل يف �أيه� مل ي�أثم ب�لت�أخري، فهو �أد�ء ل ق�س�ء، ف�إن �أخره عن تلك �لأوق�ت �أَِثم، 
وك�ن فعله بعده� ق�س�ء، ف�سرب م� عد� �أول �لوقت؛ ليدل على �أن �ملكلَّف خمري 
بني �أن يفعله يف وقت وجوبه وهو �أول �لوقت، وبني �أن يوؤخره عن وقت وجوبه �إىل 
�أي �لأوق�ت �مل�سروبة لذلك �لفر�س، و�أنه يجزيه فعله يف �أيه� فل ي�أثم حتى يفوت 

جميعه� ق�ل: هذ� حتقيق مذهب هوؤلء.
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�أبي  �إىل  �آخر �لوقت، ون�سب هذ� �لقول  �أن وقت �لوجوب هو   املذهب الثاين: 
نقل  فقيل  �أوله،  فعل يف  فيم�  و�ختلفو�  �ملنه�ج:  ق�ل �س�حب  و�أ�سح�به،  حنيفة 
ي�سقط به �لفر�س وقيل موقوف �إن بلغ �ملكلف �آخر �لوقت وهو على �سفة �ملكلفني 
�ل�سيخ  عن  مروي  �لقول  وهذ�  فنفل،  قبله  تكليفه  �سقط  �أو  م�ت  و�إن  ففر�س، 
�لكرخي  �حل�سن  �أبي  عن  �لر�زي  بكر  �أبو  وحكى  �أي�ًس�،  �لكرخي  �حل�سن  �أبي 
�إم� بدخوله يف �ل�سلة  �أنه يقول: �إن �لو�جب �ملو�سع يتعني فر�ًس� ب�أحد �أمرين: 
�ملفرو�سة يف �أول وقته�، �أو بلوغه �آخر �لوقت، وهو ب�سفة �ملكلَّفني و�إن مل يفعل 

ق�ل: فهذ� حتقيق مذ�هب من جعل �لوجوب متعلًق� ب�آخر �لوقت.

 املذهب الثالث: �أن �لوجوب متعلِّق بجميع �لوقت، و�أن �لوقت كله وقت �أد�ء، 
و�سححه �لبدر �ل�سم�خي - رحمه �هلل تع�ىل - وق�ل عقب ذكره: وو�فقن� على 

ذلك جمهور �ملخ�لفني.

ًق� بجميع �لوقت هو �أن �لعبد خمري بني �لفعل   ومعنى كون �لوجوب متعلَّ
ي�سع  م�  �إل مقد�ر  �لوقت  يبق من  �إذ� مل  �لوقت وو�سطه، حتى  �أول  و�لرتك يف 
قطًع�. ل  بغري عذر حر�م  �لتفويت  ف�إن  �لغر�س  يفوت  كيل  �لأد�ء  تعني  �لفعل 
يق�ل: ف�إذ� ك�ن له �أن يرتك يف �أول �لوقت وو�سطه فل وجوب يف ذلك �لوقت؛ 
لأن� نقول: �إنه ل معنى لكونه و�جًب� �إل لكونه �أثر خط�ب �هلل تع�ىل �ملرتتب على 
تركه �لعق�ب، ومن �لو�جب�ت م� يكون مو�سًع� يف فعله فل يهلك �ملخ�طب به �إل 
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برتكه �أ�سًل، ومنه� م� هو م�سيَّق فيهلك �ملخ�طب به بنف�س ت�أخريه، فبهذ� تعرف 
�أنه لي�س كل و�جب يلزم فعله فوًر�، و�هلل �أعلم.

�لعزم على  و�أبو ه��سم - وهم� من غري �لأ�سح�ب -  �أبو علي  و�أوجب   
�أول �لوقت وو�سطه، وجعله بدًل من تعجيل �لفعل و�ل�سحيح عدم  �لفعل يف 
وجوب �لعزم، و�أن �لوجوب متن�ول جلميع �لوقت على �ل�سو�ء كم� مر، وحجتن� 

على ذلك وجه�ن:

و�آخره  �لوقت  لأول  متن�ول  �لفعل  ذلك  بوجوب  �لأمر  �أن  �أحدهم�:   
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    نث  تع�ىل  فقوله  �سو�ء،  على  وو�سطه 
ڄمث   ]�لإ�سر�ء/ 78[ متن�ول مل� بني �لدلوك و�لغ�سق تن�وًل و�حًد�، فتخ�سي�س 

تن�وله ب�أحد طريف �لوقت دون �لآخر دليل حتكم.

�لع�سي�ن  للزم  فقط  �لوقت  ب�أول  ًق�  متعلِّ �لوجوب  ك�ن  لو  �أنه  �لث�ين:  و�لوجه   
ب�لت�أخري �إىل �آخره، ولو ك�ن متعلًق� ب�آخره فقط للزم من تقدمي �لفعل يف �أوله تقدمي 
و�لأمة جمتمعة  �لزو�ل،  قبل  �لظهر  كتقدمي  �أد�وؤه  ي�سح  فل  وقته،  قبل  �لو�جب 

على خلف ذلك، و�هلل �أعلم.

قول  معنى  وهذ�   - �لوقت  متن�ول جلميع  �لوجوب  �أن  قررن�ه  مب�  فثبت   
�مل�سنف )ففعله يف وقت قيده لزم(.
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د بوقت   و�أم� معنى قوله: )ومن يفوته بل عذر �أثم( فهو �أن �مل�أمور به �ملقيَّ
�لوقت،  ت�أخريه بل عذر حتى يفوت  �لوقت، ول ي�سح  �إمن� يجب فعله يف ذلك 
ومن �أخره بل عذر حتى ف�ت �لوقت فهو �آثم بت�أخريه وه�لك بتفويته؛ ملخ�لفته 
�أمر �لعبد �أن يفعل ذلك �ل�سيء يف ذلك �لوقت    أمر ربه، وذلك �أن �لرب�
�ملحدود، ف�إذ� فعله قبل وقته �أو بعده فقد خ�لف �أمر ربه، فيجب عليه �لتوبة من 
�، لكنهم �ختلفو� يف �لدليل �ملوجب للق�س�ء،  ذنبه و�لتليف لق�س�ئه وجوبً� �سرعيًّ

هل هو �لأمر �لذي �أوجب به �لأد�ء و�أمر �آخر؟ 

فلذ� ق�ل:

�أي �إذ� ف�ت وقت �لفر�س �ملوؤقت بعذر ك�ن يف ت�أخري �لفعل �أو �ملكلَّف 
بل عذر منه، ف�إنه يجب عليه تد�ركه ب�لق�س�ء �تف�ًق�، و�ختلفو� يف �لدليل �لذي 
وجب به �لق�س�ء، فذهب �أكرث �لعلم�ء و�لبدر �ل�سم�خي - رحمه �هلل تع�ىل - �إىل 
�أن �لدليل �لذي وجب به �لق�س�ء هو �سيء غري �لدليل �لذي وجب به �لأد�ء، 
وذلك نحو قوله تع�ىل نثچ   چ  ڇ  ڇمث ]�لبقرة/ 184[ وقوله : »َمْن 

َثاين باأمٍر  ـــــــا  الق�صَ َوَوَجَب 
ما تقدَّ الــــــذي  بالأمـــــر  َوِقْيَل 

َتُه التََّواين اإْن فــــــات اأو فــــــــوَّ
فافَهَما عندي  ال�صحيُح  والأوُل 

]وجوب الق�صاء باأمر ثاٍن[
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�إَذ� ذَكَره� َفذِلَك وْقُتَه�« فقوله تع�ىل نثچ    لِّه�  َفْلُي�سَ لٍة �أو نَ�ِسَيَه�  نَ�م عْن �سَ
چ  ڇ  ڇمث دليل لوجوب �لق�س�ء، وهو غري �لدليل �لذي وجب به �ل�سوم 

�بتد�ء، ف�إن وجوب �ل�سوم �بتد�ء �إمن� وجب بقوله تع�ىل نثۀ  ہ  ہ  ہ   
�إَذ� ذَكَره�.. « �حلديث،  لِّه�  ہمث  ]�لبقرة/ 185[ وكذ� قوله : »َفْلُي�سَ
ف�إن هذ� �لأمر دليل لوجوب �لق�س�ء لل�سلة وهو غري �لأمر �لذي وجب به �أد�ء 
�ل�سلة، ف�إن �أد�ءه� وجب بقوله تع�ىل نث  ۈ  ۈمث ]�لأنع�م/ 72[ ونحوه، 
فظهر �أن �لأمر �لذي وجب به �لق�س�ء هو غري �لأمر �لذي وجب به �لأد�ء، ولذ� 
قلت يف �لنظم: )ووجب �لق�س�ء ب�أمر ث�ين( و�ملر�د بقوله: )�أمر ث�ين( �أي �أمر غري 
�لأمر �لذي وجب به �لأد�ء �أوًل، وقيل: �إن وجوب �لق�س�ء �إمن� هو ب�لأمر �لأول 
�لذي وجب به �لأد�ء. ون�سب هذ� �لقول �إىل �لق��سي عبد �جلب�ر و�ل�سري�زي و�بن 

�خلطيب �لر�زي.

 ويبحث فيه ب�أن �لأمر �ملحدود بزم�ن ل يتن�ول م� بعد ذلك �لزم�ن، ف�إذ� 
قيل: ��سرْب زيًد� يوم �جلمعة، فل يكون �لأمر �س�مًل لل�سرب يوم �ل�سبت مثًل، 
�أد�ء.  �لفعلني  يكون كل  �أن  للزم  و�لق�س�ء  للأد�ء  متن�وًل  �لأمر  ك�ن  فلو  و�أي�ًس� 
ْين �ملوؤقت ل ت�سقط مب�سي  ق�لو�: �لزم�ن َعَر�س ل يوؤثر يف �لو�جب حكًم� ك�لدَّ
وقته  تقدميه عن  قلن�: كلمن� يف مقيَّد ل ي�سح  �لأد�ء.  بنف�س  ي�سقط  و�إمن�  وقته، 
ْين لي�س كذلك. ق�لو�: لو وجب ب�أمر ث�ٍن لك�ن �أد�ء ل ق�س�ء. قلن�: �سمي  و�لدَّ

ق�س�ء لكونه ��ستدر�ًك� مل� ف�ت. 



7171
الركن الأول يف مباحث »الكتاب«

ومل� فرغ من بي�ن حكم �لأمر �ملقيد بوقت، ومن بي�ن وجوب ق�س�ئه، �أخذ 
يف بي�ن حكم �لأمر �ملطلق عن �لقيد ب�لوقت، فق�ل:

�أي �إذ� ك�ن �لأمر غري مقيد بوقت يكون فعله بعده ق�س�ء ل �أد�ء، فذلك 
�لأمر �أمر ل يقت�سي فوًر� ول تر�خًي�، و�ملر�د ب�لَفْور هن� هو: تعجيل �إنف�ذ �لو�جب 
ل  �إنه  قلن�  و�إمن�  ذلك،  يق�بل  م�  ب�لرت�خي  و�ملر�د  م،  �لذَّ ره  �أخَّ من  يلحق  بحيث 
يقت�سي فوًر� ول تر�خًي� لأن كل و�حد من هذين �إمن� يعلم بدليل غري �لأمر، �أم� 
�لأمر نف�سه فل يدل على طلب �لفعل، فمه� �أتى به �ملكلف عد ممتثًل �سو�ء ك�ن 
�إتي�نه له فوًر� �أو مرت�خًي�، وذلك ك�لأمر ب�لزك�ة و�لأمر ب�حلج، ف�إن �لأمر بهم� غري 
مقيد بوقت يكون فعلهم� بعده ق�س�ء �أد�ء، فمتى م� فعلهم� �ملكلف على �لوجه 
ب�لوقت  �لقيد  عن  �ملطلق  �لأمر  �إن  وقيل:  ممتثًل  بذلك  وي�سري  �أجز�ه  �مل�سروع 
يقت�سي �لفور، فيجب �لمتث�ل عند �لإمك�ن، ويع�سي ب�لت�أخري. ون�سب هذ� �لقول 
�إىل كثري من فقه�ء قومن� وكثري من متكلميهم، وهو ظ�هر كلم �بن بركة، حيث 
�أوجب تعجيل �حلج عند �لإمك�ن. وق�ل �لب�قلين - من �لأ�سعرية: يقت�سي �لفور 

َفـــــال ٍت  ُمَوقَّ َغْيَ  يُكـــــْن  واإْن 
وقَفا وَبْعـــــ�ٌس  بالَفْوِر  وقيــــَل 

ــــــال ح�صَ منُذ  تراِخي  ول  فْوٌر 
فاْعِرَفا مْنَها  ُل  الأوَّ ـــــَح  حِّ و�صُ

]الأمر الغي املوقَّت ل يدل على فور ول تراٍخ [
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�إم� �لفعل يف �حل�ل �أو �لعزم عليه يف ث�ين �حل�ل. وتوقف �جلويني، لكن ق�ل: ف�إن 
ب�در فقد �متثل. وق�ل بع�س �لق�ئلني ب�لوقف: �إنه �إذ� ب�در مل يعلم �أنه �متثل جلو�ز 
�أي يقت�سي �لوجوب غري  �أن يكون منه �لرت�خي. وقيل: هو مو�سوع للرت�خي، 
خم�س�س بوقت دون وقت، فن�سب هذ� �لقول �إىل �أبي ه��سم و�ل�س�فعي و�أ�سح�به.

لن�.  معلوم  هو غري  مب�  ًف�  مكلِّ ك�ن  و�إل  بينه،  وقًت�  �حلكيم  �أر�د  لو  ق�لو�:   
�لذم  ي�ستحق  لأنه ل  ب�لنفل؛  �لو�جب  للرت�خي للتحق  ك�ن  لو  ب�أنه:  و�أجيب 
ب�لإخلل به يف كل وقت حتى ينق�سي عمر �ملكلف، �إذ ل وقت �أخ�س من �آخر 
فيلحق ب�لنو�فل. و�عرُت�س هذ� �جلو�ب ب�أن �مل�أمور به �إمن� ي�سح ت�أخريه م� د�م يف 
�لعمر مهل، ويتعني فعله �آخر �لعمر، ف�إن ظهرت له �أ�سب�ب �لوف�ة �أو �أظن �ملوت 
ف�سيع �مل�أمور به ��ستحق �لذم بذلك و�س�ر به �آثًم�، و�لنو�فل لي�س كذلك؛ ف�إنه� 

ل ي�أتي عليه� ح�ل ي�سري ت�ركه� فيه �آثًم�.

 تنبيه: �ختلف �لق�ئلون ب�لفور يف �لأمر �ملطلق �إذ� مل يفعل فوًر�، فق�ل 
يدل  �لأول ل  �لأمر  �أن  �أي  �آخر،  بدليل  �إل  ذلك  بعد  فعله  يجب  ل  بع�سهم: 
�إىل  فعله  وجوب  عندهم يف  فيحت�ج  فعله،  �لرت�خي عن  بعد  فعله  وجوب  على 
دليل �آخر كم� ك�ن ذلك يف ق�س�ء �ملوقَّت وق�ل �لر�زي: يجب فعله ب�لأمر �لأول، 
و�إن ك�ن للفور؛ لأن تقديره �أفعل يف �لوقت �لأول، ف�إن مل تفعل فيه ففي �لوقت 
�لث�ين، ف�إن مل تفعل ففي �لوقت �لث�لث، وهكذ� �إىل �أن ت�أتي ح�لة ل ميكن �نتق�ل 
�لفعل �إىل غريه� و�أنت خبري ب�أن كل �لقولني حمت�ج �إىل دليل، ول دليل على 
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�سيء منهم�، فلو ق�لو� �إن �لأمر �ملطلق ل يدل على فور ول تر�خ كم� قررن�ه �آنًف�، 
ل�سلمو� عن ذلك �لتكلف، و�حتج�جهم على �أن �لأمر للفور مب� �أبدوه من �حلجج 
غري م�سلم، وذلك �أنهم ق�لو�: �إن �ل�سيد لو ق�ل لعبده: ��سقني م�ء، فرت�خى عد 
ع��سًي�. و�أجيب ب�أن ذلك �إمن� هو لقرينة �حل�ل �لتي عليه� �ل�سيد، وهي �إر�دة �مل�ء 

ح�ًل، ولي�س ذلك من �لأمر.

 وق�لو�: يجب �أن يكون �لأمر للفور كم� يجب ذلك يف نقي�سه وهو �لنهي.

يقت�ِس  فلو مل  �لفعل،  وجود  عدم  هو  �لنهي  من  �ملطلوب  ب�أن  و�أجيب   
�لفور لف�ت �ملطلوب منه، و�ملطلوب من �لأمر هو وجود �لفعل، ف�إذ� ح�سل يف �أي 
لو� عليه، وقد ر�أيت م� فيهم�،  وقت ح�سل �لمتث�ل، وه�ت�ن �حلجت�ن �أقوى مم� عوَّ

و�حلمد هلل.

 ثم �إنه �أخذ يف بي�ن حكم �ملقيد ب�لعدد و�ملدة، فق�ل:

بعــــــــَدِد ًدا  مقـــيَّ يكْن  واإْن 
َدّل عليِه  الــــــِذي  القيَد  فاعترِب 

الأَبِد بــــــــــــدواِم  اأو  ة  كمــــدَّ
َنَزْل فيِه  بالـــذي  عليـــه  واحُكْم 

]حكم الأمر املقيد بعدد[
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لَّ ركعتني �أو �سل ثلث  لَّ ركعة �أو �سَ �أي �إذ� ك�ن �لأمر مقيًد� بعدد ك�سَ
ركع�ت �أو نحو ذلك، �أو مقيًد� بت�أبيد نحو �سومو� �أبًد� و�سلو� د�ئًم� �أو نحو ذلك، 
مب�  �لأمر  ت�أبيد، و�حكم على  �أو  �لأمر من عدد  به  قيد  �لذي  �لقيد  ف�عترب ذلك 
�إمن� هو  به  �مل�أمور  ب�أن  �لق�ئل �سل ركعة،  �لقيد، فيحكم على قول  يقت�سيه ذلك 
ركعة و�حدة، وكذ� �لقول يف �سل ركعتني �أو ثلث ركع�ت ونحو ذلك كرث �لعدد 
�أو قل، فيحكم على �لأمر مب� يقت�سيه �لعدد، وكذ� يحكم على قول �لق�ئل �سومو� 
�أبًد� و�سلو� د�ئًم� ب�أن �ملر�د من هذ� �لأمر دو�م �لفعل �مل�أمور به، وكذ� يحكم على 
�لأمر �ملقيد بكونه �إىل غ�ية نحو نث  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌمث ]�لبقرة/ 187[ ف�إنه 
يحكم عليه بدو�م �ل�سي�م يف تلك �ملدة �إىل �لغ�ية �لتي قيد به� �لأمر، وهذ� �لذي 
يقت�سيه و�سع  مب�  �لأمر  و�لأبدي، و�حلكم على  �لعددي  �لقيد  �عتب�ر  ذكرته من 
�لأمر ومنه�ج �للغة، وهو ث�بت يف �ملقيد ب�لعدد بل خلف ويف �لأمر �ملقيد ب�لأبد 

على �ل�سحيح.

 وذهب �أبو عبد �هلل �لب�سري �إىل �أن �لأمر �ملقيد ب�لت�أبيد و�حتج مب� روته 
�ليهود عن مو�سى  ق�ل لهم: »مت�سكو� ب�ل�سبت �أبًد�«، ف�إنه مل يقت�س �لدو�م، 

ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   نث  تع�ىل  وبقوله    حممد  ب�سريعة  ن�سخ  بل 
ٹمث  ]�لبقرة/ 95[ ثم حكى عن �أهل �لن�ر �أنهم يتمنون �ملوت يف قوله تع�ىل 

ح�كًي� عنهم نث  ٹ    ٹ  ڤمث ]�لزخرف/ 77[ فلم يقت�س �لدو�م.
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 قلن� عن �لأول: �إن �س�حب »�ملع�مل« - رحمه �هلل تع�ىل - �سرح ب�أن هذ� 
�حلديث �لذي روته �ليهود عن مو�سى  هو من �ل�سبه�ت �لتي لقنهم �إي�ه� 
�بن �لر�وندي، فمقت�سى كلمه - رحمه �هلل - �أنه كذب، و�لكذب ل يحتج به، 
وعلى تقدير �سحته عن مو�سى ، فجو�به �أن� ل مننع من جو�ز ن�سخ �ملوؤبد، و�إن 
قلن� ب�أنه يقت�سي �لت�أبيد فمر�دن� �أنه يقت�سي ذلك م� مل يدل دليل على ن�سخه، ول 

يلزم من �قت�س�ئه �لأبد ��ستح�لة ن�سخه. و�هلل �أعلم.

ذلك  ح�ل  يقت�سيه  م�  بح�سب  هو  �إمن�  �سيء  كل  ت�أبيد  �أن  �لث�ين:  وعن 
�إمن� هو ت�أبيد يف �حلي�ة  �ل�سيء، فقوله تع�ىل  نث ٿ  ٿ  ٿمث ]�لبقرة/ 95[ 
�لدنيوية، وبزو�له� يزول ت�أبيده�، و�لدليل على �أن �لت�أبيد يف �لآية للحي�ة �لدنيوية 
هو قوله تع�ىل حك�ية عن �أهل �لن�ر  نث ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤمث  ]�لزخرف/ 77[ 
فظهر من هن� �أن قوله تع�ىل نث ٿ  ٿ  ٿمث  ]�لبقرة/ 95[ �أي م� د�مو� يف �لدني�، 
ب�قت�س�ء  مر�دن�  �إن  لقلن�  �سئن�  لو  �أن�  على  ت�أبيده�  ف�نقر�س  �لدني�  �نقر�ست  وقد 
�ملفيد ب�لت�أبيد �لأبد، �إمن� هو عند عدم �لدليل �مل�نع من �قت�س�ء ذلك وه� هن� قد 
ق�م �لدليل على عدم �إر�دة �لأبد �لد�ئم، فيحمل م� يف �لآية على عدم �قت�س�ء 

�لت�أبيد، ويبقى)1( م� ور�ء ذلك على ق�عدته وهو �قت�س�ء �لت�أبيد، و�هلل �أعلم.

 ثم �إنه �أخذ يف بي�ن حكم �ملقيد ب�لو�سف، فق�ل:

)1(  يف �لأ�سل، )وبنفي(، و�ل�سو�ب م� ُذكر. )م(.
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علق  �لذي  �لو�سف  ذلك  �عترب  و�سف  على  �لأمر  علق  �إذ�  �أي 
ف�إن  ب�لدليل،  �لث�بتة  �حلكم  يف  �ملوؤثرة  �لأو�س�ف  من  ك�ن  ف�إن  �لأمر،  عليه 

ٺ   ٺ   نث  تع�ىل  قوله  يف  كم�  وذلك  بتكر�ره�،  يتكرر  �لأمر 
ٺ   ٿمث  ]�مل�ئدة/ 38[ وكم� يف قوله تع�ىل نثٿ  ٿ     ٿ  
�ملعلق  �قت�سى تكر�ر �لأمر  �ل�سرع قد  �أهل  ف�إن عرف  ٹمث  ]�مل�ئدة/ 6[ 
بنحو م� ذكر يف �لآيتني؛ لقي�م �لدليل على طلب تكر�ره، و�إن ك�ن من �لأو�س�ف 
يقت�سي  �آخر  بدليل  �إل  تكر�ًر�  به�  �ملعلق  �لأمر  يفيد  فل  ب�لدليل  �لث�بتة  �لغري 
�لتكر�ر، وذلك نحو: حج بيت �هلل ر�كًب�، و��سعد �ل�سطح �إن ك�ن �ل�سلم مركوًز�)1(، 
ف�إن �حلجج ل يتكرر بتكر�ر �لركوب، و�سعود �ل�سطح ل يتكرر بتكرر ركوز �ل�سلم، 
و�أم�  �لعلم�ء،  �أحد من  بني  فيه  ب�لدليل فل خلف  ث�بتة  �ملعلق على �سفة  �أم�، 
يتكرر، وهو �ختي�ر  �أنه ل  ف�لأكرث على  ب�لدليل  �لث�بتة  �لغري  �ل�سفة  �ملعلق على 

�لبدر رحمه �هلل تع�ىل.

)1(  مركوزًا: ثابًتا يف مكانه. )م(.

ـــــِف بو�صْ ٌد  مقــــيَّ وهَكـــــَذا 
اِف الأو�صَ ثابِت  من  يكــــْن  فاإن 
ُيِفْد فال  َغِيِه  من  يكــــْن  واإْن 

الُعْرِف بح�ْصــــِب  القيُد  ُيعترَبُ 
خـــــالِف بال  ـَـــــــْكراًرا  ت اأفاَد 
ْد ُق�صِ قـــــــــد  بَدليٍل  اإلَّ  ذلك 

]حكم الأمر املقيد بالو�صف[
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وق�ل �لإ�سفر�ييني: بل يجب تكرره وحجته يف ذلك قوله تع�ىل 
نث ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ..مث �لآية ]�مل�ئدة/ 6[ ق�ل هو ومن 
ِدث.  حُمْ وهو  لل�سلة  �لقي�م  �أر�د  �لو�سوء على من  �إنه يجب  ت�بعه على ذلك: 
بدليل خ��س ل  نث ٻ  ٻ  پ  پمث  تع�ىل  قوله  ب�أن تكرره يف  و�أجيب 
مبجرد �لأمر ول بنف�س تعلقه بذلك �لو�سف، وهو على هذ� د�خل حتت م� علق 

على �سفة ث�بتة ب�لدليل، وكلمن� يف م� علق على غري �لث�بت ب�لدليل.

ٺ     ٺ   ٺ     ٺ  ڀ   ڀ   ڀ   نث  تع�ىل  بقوله  �أي�ًس�  و�حتجو�   
�لأول  �لقبيل  هو من  قلن�  �لزن�.  بوقوع  �جللد  يتكرر وجوب  ٿمث  ]�لنور/ 2[ 
�أي�ًس� وكلمن� يف غريه. ولن� عليهم �أن �أهل �لعربية ل يفهمون تكر�ر �لطلق من 
قول �أحد. �إن دخلت �لد�ر فطلقه�، و�إمن� يفهمون منه �لأمر ب�لطلق بعد دخول 

�لد�ر، و�هلل �أعلم.

 نعم �إذ� �قت�ست �لقرينة تكر�ر مثل هذ� �ملعلق ف�إنه يحكم بتكر�ره، وذلك 
كم� �إذ� ق�ل لعبده كلم� دخلت �ل�سوق ف��سرت �للحم، ف�إنه يحكم على هذ� �لعبد 
�أن ي�سرتي �للحم يف كل مرة دخل �ل�سوق، وهذ� معنى قول �لن�ظم: )�إل لدليل 
قد ق�سد( ف�ملر�د ب�لدليل م� هو �أعم من �لقرينة يف في�سمله� وغريه�. و�ملر�د بقوله: 
�لأمر،  تكر�ر  مقت�سًي�  كونه  يف  مق�سوًد�  �لدليل  ذلك  يكون  �أن  هو  ق�سد(  )قد 
فيخرج بذلك �لن�ئم و�ل�س�هي و�ملجنون، ف�إنه ل يعترب ب�أمرهم، فكيف بقر�ئنه؟! 
تخ�سي�سه من  �ملق�لية على  �أو  �حل�لية  �لقرينة  ق�مت  م�  �أي�ًس�  به  تخرج  �أن  ولك 
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ذلك، ف�إن قول �لق�ئل: كلم� دخلت �ل�سوق ف��سرت �للحم، يعلم من ح�له �أنه �إذ� 
دخل كل �س�عة �أو يف �أوق�ت ل يوجد فيه� �للحم مثًل �أو يف �أوق�ت لي�ست حمًل 
ل�سر�ء �للحم، �أن هذ� كله غري مر�د للق�ئل؛ فيثبت تكر�ره بح�سب م� ق�سد من 

دليل �لتكر�ر، و�هلل �أعلم.

 ومل� فرغ من بي�ن حكم �لأمر �ملقيد �سرع يف بي�ن حكم �ملطلق فق�ل:

�أي �إذ� جترد �لأمر عن �لقيود و�لقر�ئن دل على طلب حقيقة �لفعل �مل�أمور 
به، ول يدل على طلب �إيق�عه مرة و�حدة، ول على طلبه متكرًر�، ول على طلب 
�إيق�عه فوًر� �أي يف �أقرب م� ميكن من �لوقت، ول على طلب �إيق�عه مرت�خًي� �أي 
يف �أي وقت يكون، لكن يدل على طلب حقيقة �مل�أمور به فقط، وهذه �لأ�سي�ء �إمن� 

ت�ستف�د من �لقيود و�لقر�ئن.

 و�حتج �لبدر �ل�سم�خي - رحمه �هلل تع�ىل - على �أن �لأمر �ملجرد عن 
�أجن��س،  �لفعل  مدلولت  ب�أن  �حلقيقة  طلب  على  �إل  يدل  ل  و�لقر�ئن  �لقيود 

الُقيوِد عِن  الأمُر  َعــــــــِرَي  واإْن 
وقِت وغــــــِي  َتْكَراٍر  غي  ِمن 

املق�صــــــــوِد حقيقِة  على  دلَّ 
َياأتي وَتـــــــــراٍخ  فـــــوٍر  وغِي 

]حكم الأمر العاري عن القيود[
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وح�سن  جتمع،  ومل  ُتَثّن  مل  ثم  ومن  ب�لكرثة،  ول  ب�لوحدة  ت�سعر  ل  و�لأجن��س 
��ستعم�له� يف �لقليل و�لكثري بلفظ و�حد، �نتهى.

�أهل   وهذ� �ملذهب �لذي عول عليه �مل�سنف ك�لبدر هو قول كثري من 
مقت�ٍس  �إنه  بع�س:  وق�ل  للفور،  مقت�سًي�  جعله  بع�ًس�  �أن  تقدم  وقد  �لتحقيق، 

للرت�خي، و�أزيدك ه� هن� �أقو�ًل �أخر:

 �أحده�: �أنه يقت�سي �ملرة؛ �إذ به� يعد ممتثًل. قلن�: �إمن� عد ممتثًل لفعله م� �أمر به، ل 
لقت�س�ره على �ملرة �لو�حدة. 

وث�نيه�: �أنه يقت�سي �لتكر�ر لأمور �أحده�: �أن حمله على �لتكر�ر �أحوط.

 قلن�: �لكلم فيم� هو مدلول �لأمر عند جترده ل يف حمله على �لأحوطية 
وغريه�. وث�نيه�: �أن �لأو�مر �لتي تعلقت ب�ل�سوم و�ل�سلة و�لزك�ة ونحوه�، �ملر�د 

به� �لتكر�ر، فيلزم يف كل �أمر. 

قلن�: ل ن�سلم �أن �لتكر�ر �لو�رد فيه� م�أخوذ من نف�س �لأمر، و�إمن� هو م�أخوذ 
من �أدلة �أخر، ولو �سلمن� �أنه م�ستف�د من نف�س �لأمر لقلن� هو مع�ر�س ب�لأمر ب�حلج، 

ف�إنه ل يجب �إل مرة و�حدة.

 وث�لثه�: �أن �سر�قة �س�أل �لنبي  عن �حلج: �أهو و�جب يف كل ع�م؟ ولو مل يكن 
�لأمر للتكر�ر مل� �لتب�س على �سر�قة ذلك وهو عربي �لل�س�ن. قلن�: �لتب�س عليه 
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ذلك مل� ر�أى كثرًي� من �لعب�د�ت متكرًر� ب�أدلة وقر�ئن ك�ل�سلة و�ل�سي�م، ف��ستبه 
عليه ذلك يف �حلج حتى �س�أل عنه، ولو ك�ن �لأمر يقت�سي �لتكر�ر مل� �س�أل عنه 

�سر�قة لكونه عربي �لل�س�ن.

�إيق�عه يف  فوجب  زمن،  دون  بزمن  �إيق�عه  للأمر يف  �خت�س��س  �أنه ل  ور�بعه�:   
جميع �لوقت، فح�سل �لتكر�ر. قلن�: �إن �لأمر و�سع لطلب �إيق�ع �لفعل من دون 
نظر �إىل �سفة من تكر�ر وغريه كم� قدمن�، و�لزم�ن من �سف�ته فل دللة عليه؛ �إذ 
ف�إنه و�سع لطلب فعل يف وقت يت�سع له،  �ملو�سوف ل يدل على �ل�سفة �سلمن�، 

فمتى فعل ذلك عد ممتثًل ل حم�لة، �سو�ء قدمه �أو �أخره.

 وخ�م�سه�: �أنه لو مل يفد �لتكر�ر مل ي�سح �لن�سخ عليه ول ��ستثن�ء وقت. قلن�: 
�إمن� ي�سح�ن على م� ق�مت دللة على وجوب تكريره ل غري، فل يلزم م� ذكرمت.

 و�س�د�سه�: �أن �لأمر نقي�س �لنهي، و�لنهي يقت�سي �لتكر�ر، فكذلك يف نقي�سه. 
قلن�: �إمن� �قت�سى �لنهي �لتكر�ر لدليل �آخر، هو �أن �ملطلوب من �لنهي ترك �لفعل، 
فلو مل يقت�س �لنهي تكر�ر �لرتك لف�ت �ملطلوب وهو �لمتث�ل، �إذ ل يح�سل بدون 

�لتكر�ر، و�لأمر لي�س كذلك.

 �لقول �لث�لث: �لوقف عن كون �لأمر يقت�سي �ملرة �أو �لتكر�ر لأنه لو ثبت 
للمرة �أو �لتكر�ر، لثبت بدليل، ول دليل يقت�سي و�حًد� منهم�، فوجب �لوقف. 
قلن�: قد ق�مت �لدللة ب�أنه �إمن� و�سع لطلب �حلقيقة جمردة عن �لت�س�ف ب�ملرة �أو 
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�لتكر�ر، و�إمن� يثبت كل و�حد منهم� بدليل �آخر، فوجب عند عدم �لدليل �لد�ل 
على �أحدهم� حمل �لأمر على م� و�سع له، ف�نتفى �لتوقف، و�هلل �أعلم.

 ومل� فرغ من بي�ن م� يدل عليه �لأمر �سريًح� وم� ل يدل �أخذ يف بي�ن م� 
يدل عليه �لتز�ًم� وم� ل يدل، فق�ل:

�لفعل  به يجزئه ذلك  �مل�أمور  �أن ف�عل  �لتز�م على  �لأمر دللة  �أي يدل 
ويكون به ممتثًل ويتحقق بفعله ذلك �أن لي�س عليه ق�س�ء بعد ذلك، �سو�ء يف هذه 
�لدللة ك�ن �لأمر مقيًد� ب�أحد �لقيود �ملتقدم ذكره� �أو خ�لًي� عنه�؛ لأن �لإجز�ء 
�أو مقيًد�، هذ� مذهب  �إمن� هو ثمرة �لأمر ونتيجته مع قطع �لنظر عن كونه مطلًق� 
�لأكرث من �لعلم�ء، و�سححه �لبدر - رحمه �هلل تع�ىل - وق�ل بعده: وهو مبني 
د، �أي �إن �لقول ب�أن �لأمر ي�ستلزم �سقوط  على قول من ق�ل �إن �لق�س�ء ب�أمر جمدَّ
�لق�س�ء مبني على �أن �لق�س�ء ب�أمر ث�ٍن هو غري �لأمر �لذي وجب به �لأد�ء كم� 
مت�أمل،  على  يخفى  ل  نظًر�  ذلك  على   � مبنيًّ كونه  يف  �إن  و�أقول:  �آنًف�،  حققن�ه 
�إذ� �متثل م�  �أن �لعبد  ب�أن �لأمر ي�ستلزم �سقوط �لق�س�ء معن�ه  �أن �لقول  ووجهه 

ُه َيـــــــُدلُّ با�صــــــــــِتْلزاِمِه لكنَّ
َخال مْنُه  واإْن  قْيٍد  َذا  كاَن  اإْن 

اأحكاِمِه َفاِعلي  اْجِتَزاِء  على 
وَقْوُل بْع�ٍس ل َيــــــــــُدلُّ اأبطاَل

]هل يدل الأمر على الإجزاء التزاًما؟[
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�أمره به على �لوجه �ملطلوب منه، علم بذلك �لمتث�ل �أن لي�س عليه بعده ق�س�ء 
و�أن وجوب �لق�س�ء �إمن� هو مرتتب على عدم �متث�ل �لأمر �لأول، �سو�ء ك�ن عدم 
�لمتث�ل بعذر �أو بغري عذر، فوجوب �لق�س�ء �إمن� هو مرتتب على ذلك عند �لق�ئلني 
ب�أنه وجب ب�أمر ث�ٍن، وعند �لق�ئلني ب�أن وجوبه ب�لأمر �لأول، ف�أم� وجه ترتب �لق�س�ء 
على �لقول ب�أنه وجب ب�لأمر �لأول فظ�هر، و�أم� وجه ترتبه على �لقول ب�أنه وجب 
ب�أمر ث�ٍن فهو �أن �لق�ئلني ب�أن �لق�س�ء وجب ب�أمر ث�ٍن معرتفون ب�أن �لق�س�ء �إمن� هو 
فذلك  �لوقت،  يف  فوت  �أو  ف�ت  مل�  ��ستدر�ًك�  له  �ملقدر  وقته  بعد  �لغر�س  فعل 
�لف�ئت �أو �ملفوت �سبب لوجوب هذ� �لق�س�ء و�إن ك�ن �لق�س�ء ب�أمر ث�ن، و�هلل �أعلم.

ون�سب  �لإجز�ء،  ي�ستلزم  �لأمر ل  �أن  �إىل  �جلب�ر  عبد  �لق��سي  وذهب   
 - � �لبدر - رحمه �هلل - هذ� �لقول �إىل بع�س �ملتكلمني، وهو قول �سعيف جدًّ
كم� �سنوقفك على �سعفه �إن �س�ء �هلل تع�ىل - ولذ� قلت يف �لنظم: )وقول بع�س 
ل يدل �أبطل( �أي و�أبطل قول بع�س �ملتكلمني ب�أن �لأمر ل يدل ��ستلز�ًم� على 
نتعقبه  ثم  م�هيته،  لتعلم  �أوًل معنى �لإجز�ء  يبني  �أن  ب�أ�س  به، ول  �مل�أمور  �إجز�ء 
بحجج �لقولني فيه، وت�سعيف م� �أ�سرن� �إىل ت�سعيفه، فنقول: �أم� حقيقة �لإجز�ء 
فق�ل �أبو �حل�سني: هو �لتخل�س من عهدة �لأمر ومبعن�ه م� قيل �إنه �سقوط �لأمر، 
ومبعن�ه ق�ل �بن �حل�جب: �إن �لإجز�ء هو �لمتث�ل، وق�ل �لق��سي عبد �جلب�ر: �إن 
�لبدر �ل�سم�خي - رحمه �هلل: وفيه نظر وعلى  �لإجز�ء هو �سقوط �لق�س�ء، ق�ل 
تف�سري �لإجز�ء ب�ملعنى �ملتقدم عن �أبي �حل�سني فل خلف يف �أن �لأمر يدل عليه 
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�لتز�ًم�، لأن �مل�أمور �إذ� فعل م� �أمر به علم �أن ذلك جمٍز له، مبعنى �أنه خرج من 
عهدة �لأمر �لذي �أمر به فيقطع ب�أنه ممتثل للأمر، و�إمن� �خللف يف ��ستلز�م �لأمر 
�لإجز�ء �إذ� ف�سر �لإجز�ء ب�سقوط �لق�س�ء، ولذ� ف�سرُت �لإجز�ء فيم� تقدم بهذ� 

�ملعنى، تنبيًه� على �أن �خللف �إمن� هو يف هذ� �ملعنى دون غريه.

 حجة من ق�ل �إن �لأمر ل ي�ستلزم �لإجز�ء، هي: �أن �حلج �لف��سد م�أمور 
ب�إمت�مه، و�مل�سي على �لإم�س�ك يف �ل�سي�م �لف��سد م�أمور به، ول ي�سقط ذلك عمن 
�ل�سي�م  �لق�س�ء يف ذلك �حلج وذلك  ب�أن  و�أجيب  �ل�سوم.  فعله ق�س�ء �حلج ول 
�إمن� هو ��ستدر�ك �لأمر �لأول �لذي �أعقبه �لف�س�د ل للأمر �لث�ين �لذي هو �لإمت�م 
للحج و�لإم�س�ك عن �ملفطر، ف�إن �لأمر ب�إمت�م �حلج �لف��سد وب�لإم�س�ك عن �ملفطر 
يف �ل�سوم �لف��سد �أمر �آخر غري �لذي ترتب عليه �لق�س�ء. و�حتجو� �أي�ًس� ب�أنه لو 
��ستلزم �لمتث�ل �سقوط �لق�س�ء لزم فيمن �سلى مع ظن كم�ل �لطه�رة �أن تكون 
�ل�سلة �إم� غري جمزئة له فيكون �آثًم�؛ �إذ مل ميتثل، و�ملعلوم �أنه غري �آثم، �أو جمزئة 
تيقن  مع  �س�قط  غري  �أنه  و�ملعلوم  �متثل  قد  لأنه  �س�قًط�؛  عنه  �لق�س�ء  فيكون  له 
�حلدث، فلزم ذلك �أن �لمتث�ل ل ي�ستلزم �سقوط �لق�س�ء. و�أجيب ب�أنه قد �متثل 
ب�لنظر �إىل �أنه �أمر ب�أن ي�سلي مع ظن كم�ل �لطه�رة ول ق�س�ء عليه، �أعني ب�لنظر 
�إىل هذ� �لأمر، �أعني �أمره ب�أن ي�أتي به� مع ظن �لكم�ل، و�إمن� �لق�س�ء و�جب ب�لنظر 
�إىل �أنه �أمر ب�أن ي�أتي مبثله� على �لوجه �ل�سحيح عند �نك�س�ف خلله�، فك�ن �لأمر 

به� و�رًد� على وجهني:
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 �أحدهم�: �أن ي�أتي به� حيث يظن كم�ل �لطه�رة، فيعد ممتثًل ول ق�س�ء عليه ب�لنظر 
�إىل هذ� �لأمر. 

و�لوجه �لث�ين: �أن ي�أتي به� على �لوجه �ل�سحيح، حيث �نك�سف خلف م� ظن، 
ف�إذ� مل ي�أت به� فهو غري ممتثل للأمر �لآخر، �نتهى.

 ح��سل �جلو�ب �أنه لو مل ينك�سف له �أنه �سلى بغري طه�رة ك�ملة و��ستمر 
على ذلك، ف�إنه غري �آثم ول ق�س�ء عليه؛ لمتث�له م� �أمر به وهو �ل�سلة على ظن 
ه  كم�ل �لطه�رة، و�إن �نك�سف له �أنه �سلى على غري كم�ل �لطه�رة فهن�لك توجَّ
�لوجه  ب�عتب�ر  وجب  �إمن�  ف�لق�س�ء  �لق�س�ء،  �أو  �لإع�دة  وجوب  هو  �آخر،  �أمر  �إليه 

�لأخري، و�هلل �أعلم.

قط،  �متث�ل  علم  مل�  �لق�س�ء  �سقوط  �لأمر  ي�ستلزم  مل  لو  نقول:  ونحن   
بي�ن ذلك �أنه لو �متثل �مل�أمور م� �أُِمَر به على �لوجه �لذي طلب منه، و�حل�ل �أنه 
مل يعلم من �لأمر �أن ذلك �لفعل �لذي ج�ء به م�سقط عنه �لق�س�ء، مل� علم �أنه 
يعد  �أنه  و�ل�سرع  �للغة  من  و�ملعلوم  �متثلت.  قد  �إنك  �لآخر:  يقول  حتى  ممتثل 
ممتثًل ولو مل يقل �لآمر ذلك، و�أي�ًس� فل خلف �أن �لق�س�ء �إمن� يوقع ��ستدر�ًك� مل� 
ف�ت من �لأد�ء، فلو �أن �مل�أمور فعل م� �أمر به على �لوجه �لذي �أمر به ومل ي�ستلزم 
يفعل  �إمن�  لأنه  للح��سل؛  حت�سيًل  بعُد  �لق�س�ء  لزوم  ك�ن  �لق�س�ء،  �سقوط  ذلك 
��ستدر�ًك� للغ�ئب �إم� لكون �لغ�ئب مل يفعل، �أو لكونه فعل على غري �لوجه �لذي 
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�أمر به، ف�س�ر ك�أنه مل يفعل �أ�سًل، ف�إذ� �أتى به على �لوجه �مل�سروع ومل يح�سل 
به �سقوط �لق�س�ء ك�ن �لق�س�ء حينئذ حت�سيًل للح��سل، وهو �مل�أمور به �لذي قد 
فعل و�لق�س�ء ��ستدرك له، ف�إذ� ��ستدر�ك م� قد �أتى به على �لوجه �لت�م ك�ن ذلك 

�ل�ستدر�ك حت�سيًل للح��سل من غري �سك.

 ومل� فرغ من بي�ن دللة �لأمر على �لإجز�ء �لذي هو ثمرة �لأمر، �سرع يف 
بي�ن دللته على �لنهي عن �سد �مل�أمور به، فق�ل: 

ل يدل �لأمر ب�ل�سيء على �لنهي عن �سد ذلك �ل�سيء �مل�أمور به، فل 
يكون �لأمر ب�ل�سيء نهًي� عن �سده، خلًف� مل� ذهب �إليه قوم منهم �لب�قلين من �أن 
�لأمر ب�ل�سيء نهي عن �سده، ثم �ختلف هوؤلء على مذ�هب: منهم من ذهب �إىل 
�أن �لأمر يدل على �لنهي عن �سده دللة مط�بقة، فعند هوؤلء �أن قول �لق�ئل قم 
د�ل بطريق �لدللة �ملط�بقية على �سيئني: �أحدهم�: طلب �لقي�م، وث�نيهم�: طلب 
ترك �لقعود، ودللته على كل و�حد من هذين �ل�سيئني دللة مط�بقة، ومنهم من 
ن، فعند  �إمن� يدل على �لنهي عن �سده دللة ت�سمُّ ب�ل�سيء  �أن �لأمر  �إىل  ذهب 

عَلى بال�صــــيِء  الأمُر  َيُدلُّ  ول 
واإْن يُكـــــْن م�صــــــتلِزًما للكفِّ

اَل حَت�صَّ الذي  ال�صـــــدِّ  َعن  نْهٍي 
يكِفي َل  ِبَذا  نهـــــــًيا  فجْعُلُه 

]الأمر بال�صيء ل يدل على النهي عن �صد ذلك ال�صيء[
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�لآخر هو طلب  قم، و�جلزء  قولك  �لقعود جزء من مدلول  ترك  �أن طلب  هوؤلء 
ن. �لقي�م، فدللته عليهم� مًع� دللة، ودللته على كل و�حد منهم� دللة ت�سمُّ

 ومنهم من ذهب �إىل �أن �لأمر ب�ل�سيء يدل على �لنهي عن �سده دللة 
طلب  نف�س  على  �ملط�بقة  بطريق  د�ل  قم،  �لق�ئل:  قول  �أن  هوؤلء  فعند  �لتز�م، 
وهذ�  �لقعود،  ترك  لطلب  م�ستلزم  �لقي�م  �إيق�ع  لكن طلب  �لقي�م ل غري،  �إيق�ع 
�ملذهب هو �لذي ��ستح�سنه �لبدر �ل�سم�خي - رحمه �هلل تع�ىل - و�عتمد عليه يف 
»خمت�سره« وحمل عليه كلم �لإم�مني �أبي �لربيع و�أبي يعقوب �س�حب �لعدل، 

وهم� من �أئمة �ملذهب.

 وذهب قوم �إىل �أن �لأمر ب�ل�سيء يدل على �لنهي عن �سده �إمن� هو يف 
من  و�لظ�هر  خمت�سره.  �سرح  يف  �لبدر  و�خت�ره  �لندب،  دون  �لإيج�ب  مو�سع 

كلمه �أن هذ� �ملذهب هو مذهب �أبي �لربيع.

 ومل� ك�ن �سبهة �لق�ئلني ب�أن �لأمر يدل على �لنهي عن �سده دللة �لتز�م 
�أقوى من �سبهة �س�ئر �ملذ�هب، �أ�س�ر �إىل بي�ن دفعه� بقوله: )و�إن يكن م�ستلِزًم�..( 
�إىل �آخره، ومعن�ه �أن �لأمر ب�ل�سيء و�إن ك�ن م�ستلزًم� للكف عن �سده فل يكفي 
عن  �لنهي  �أن  ذلك  وبي�ن  �سده  عن  نهًي�  ب�ل�سيء  �لأمر  جلعل  �ل�ستلز�م  هذ� 
عن  �لكف  طلب  ي�ستلزم  مل  ب�ل�سيء  و�لأمر  عنه،  �لكف  طلب  هو  �إمن�  �ل�سيء 
�سده، و�إمن� ي�ستلزم �لكف عن �سده، و�لفرق بني ��ستلز�م �لأمر ب�ل�سيء �لكف 
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عن �سده وبني ��ستلز�مه طلب �لكف عنه ظ�هر، ف�إذ� ق�ل �لق�ئل: قم، ف�إن هذ� 
�لأمر �إمن� ي�ستلزم �لكف عن �لقعود، مبعنى �أنه ل ميكن �ملمتثل �متث�ل هذ� �لأمر 
�إل ب�لكف عن �سده، ف�سقط �لقول ب�أن �لأمر ب�ل�سيء ي�ستلزم �لنهي عن �سده، 
ول بد �أن ن�سمعك م� ت�ستدل به على �سحة �ملذهب �لذي �خرتن�ه وعلى �سعف 

م� عد�ه.

 ف�علم �أوًل: �أن �ملذهب �لذي �خرتن�ه هو مذهب كثري من �لأ�سوليني، 
ون�سب �إىل �لغز�يل و�جلويني. و�علم ث�نًي�: �أن قول من ق�ل: �إن �لأمر ب�ل�سيء نهي 
عن �سده، ل يخلو قولهم هذ� من �أحد �أمرين؛ لأنهم �إم� �أن يريدو� به �أن �لأمر 
�أن  �للغة على  �أهل  ب�طل لتف�ق  �للفظ، وهو  ب�ل�سيء نهي عن �سده من طريق 
�لأمر ب�ل�سيء ل ي�سمى نهًي� عن �سده، ف�إن �لعرب و�سعو� لكل و�حد من �لأمر 
و�لنهي �سيًغ�، ومل يرد عنهم �إطلق ��سم كل و�حد منهم� على معنى �لآخر، و�إم� 
�أن يريدو� به �أن �لأمر ب�ل�سيء نهي عن �سده يف �ملعنى، بحيث يكون �سد �مل�أمور 
به مكروًه� للآمر وقبيًح� عنده، وهذ� ب�طل �أي�ًس� لأن �لنو�فل م�أمور به�، و�سده� 

وهو ترك �لنو�فل لي�س مبنهي عنه.

 ف�إن قيل: �إن �لأمر ب�لنو�فل �أمر جم�ز ل حقيقة و�لكلم يف �لأمر �حلقيقي، 
قلن�: ل ن�سلم �أن �لأمر ب�لنو�فل جم�ز بل هو حقيقة �أي�ًس� كم� قدمن� لك يف حد 
�لأمر، و�إمن� قلن�: �إن حكم �لأمر �لوجوب م� مل ت�سرفه قرينة �إىل غريه مل� قدمن�ه 
�إيق�ع  �لأمر حقيقة يف طلب  �أن  �جلو�ب  �لأمر، ح��سل  �خل�رجة عن  �لأدلة  من 
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�لفعل ل على جهة �لدع�ء، وهذ� �لقدر ي�سرتك فيه �لوجوب وغريه، و�سرفن�ه �إىل 
�لأمر حقيقة يف  �ملتقدم ذكره�، فكون حكم  للأدلة  �لقرينة  �لوجوب عند عدم 

�لوجوب غري كون �لأمر حقيقة للوجوب، فتفطن له.

 �سلمن� �أن �لأمر يف �لنفل جم�ز ف�أدنى مر�تبه �لندبية، فيلزم على قولكم 
�أ�سًل، و�لأدلة  �أن ل يكون مب�ٌح  فيلزم  به مكروًه�،  �مل�أمور  �لنفل  �أن يكون �سد 

�لقطعية على خلف ذلك.

�ختلفو�  �سده،  عن  نهي  ب�ل�سيء  �لأمر  �أن  �لق�ئلني  �أن  �علم  تنبيه:   
�ل�سيء  �لنهي عن  �إن  �أمر ب�سده؟ فق�ل قوم:  �ل�سيء: هل هو  �لنهي عن  يف 
�أبي  مذهب  وهو  عنه،  و�لنهي  ب�ل�سيء  �لأمر  بني  وفرقو�  ب�ســده،  �أمًر�  لي�س 
�لربيـع و�أبي يعقوب �س�حب »�لعدل«، وهو �أي�ًس� ظ�هر كلم �لبدر يف خمت�سره. 
وق�ل قوم منهم �لب�قلين: �إن �لنهي عن �ل�سيء �أمر ب�سده، و�حتجو� على ذلك 
بحجج، منه� �أن �لنهي هو طلب ترك فعل، و�لرتك هو فعل �ل�سد؛ فيكون �لنهي 
عن �لفعل �أمر ب�سده، �نتهى. و�أجيب ب�أنه يلزم على هذ� �لقول �أن يكون �لزن� و�جًب� 
من حيث �إنه ترك لو�ط و�لعك�س، وهو ب�طل قطًع�، وي�ستلزم �أي�ًس� �أنه ل يوجد مب�ح 

�إذ كله� حينئذ م�أمور به� حتًم� لكونه� ترك حمظور، وهو ب�طل قطًع�، و�هلل �أعلم.
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 و�أم� نحن فقد عرفت مذهبن� يف �أن �لأمر ب�ل�سيء ل يدل على �لنهي عن 
�إن �لنهي عن �ل�سيء ل يدل على �لأمر ب�سده وهو لزم  �سده، في�ستلزم قولن� 

جلي، و�هلل �علم.

 ومل� ذكر م� يدل عليه �لأمر دللة مط�بقة وم� يدل عليه �لتز�ًم� �أخذ يف 
تتميم م� يدل عليه �لتز�ًم�، فق�ل: 

�أمر  �إنه  فقيل:  �أم ل؟  �ل�سيء  بذلك  �أمر  هو  ب�سيء: هل  �لأمر  �ختلف يف 
�إنه  �لعلم�ء:  وجمهور   - تع�ىل  �هلل  رحمه   - �ل�سم�خي  �لبدر  وق�ل  �ل�سيء،  بذلك 
لي�س ب�أمر بذلك �ل�سيء، وهذ� �لقول هو �لقول �لأ�سح؛ لأن �لدليل عليه و��سح، 
�إذ�  فيم�  �لتن�ق�س،  للزم  �ل�سيء  �أمًر� بذلك  ب�ل�سيء  ب�لأمر  لو ك�ن �لأمر  �أنه  وذلك 
قلت لأحد: مر فلنً� �أن يفعل كذ�، وقلت لفلن: ل تفعل ذلك، ونحن نقطع �أنه ل 
تن�ق�س هن�لك، وهذ� معنى قول �لن�ظم: لأنه ي�سح نهي من �أمر  ب�أمره ..( �إىل �آخره، 

اأَْمُر ب�َصــــــيٍء  بالأْمِر  والأْمُر 
ّح الأَ�صَ القــــوُل  وهو  باأمٍر  لي�َس 
اأمْر َمْن  نهــــــُي  ي�صـــــحُّ  لأنه 
َمْن ياأَثــــــم  اأن  يلـــــزُم  ُه  واأنَّ

الَبْدُر وقاَل  ال�صــــــيِء  بذلك 
ْح اتَّ�صَ َدليــــــــٍل  من  عليه  ملا 
ُذِكْر تَناُقــــــ�ٍس  بال  باأْمِرِه 
اأْن عْبَدَك  ُمْر  لل�صــــــيِد  يقوُل 

يء, اأمٌر بذلك ال�صيء, وقيل: ل[ ]الأمُر بالأمِر بال�صَّ
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ومل� �سح �أن ننهى من �أمرن� ب�أمره، ومل يكن يف نهين� له من�ق�سة لأمرن� ب�أمره، علمن� �أن 
�أمرن� ب�أمره ب�سيء لي�س �أمًر� بذلك �ل�سيء، ولو ك�ن ذلك �أمًر� له لن�ق�س نهين� له.

 و�أي�ًس� فلو ك�ن �لأمر ب�لأمر ب�ل�سيء �أمًر� بذلك �ل�سيء للزم عليه �أن ي�أثم 
من ق�ل ل�سيد �لعبد: مر عبدك �أن يفعل كذ�؛ لأنه بذلك �آمًر� للعبد فيلزم عليه 

�لتعدي، فيرتتب عليه �لإثم، وهذ� �للزم ب�طل قطًع�، فكذ� �مللزوم.

 ��ستدل �لق�ئلون ب�أن �لأمر ب�لأمر ب�ل�سيء �أمر بذلك �ل�سيء ب�أمر �هلل تع�ىل 
لنبيه �أن ي�أمر �لعب�د ب�لنقي�د وترك �لعن�د، ونحو ذلك من �لأو�مر، وب�أمر �ل�سلط�ن 
�أمر �لنبي خم�لف لأمر �هلل،  �أن ي�أمر �لرعية ب�سيء، للقطع ب�أن من خ�لف  وزيره 
وكذ� من خ�لف �أمر �لوزير �ل�س�در عن �أمر �ل�سلط�ن فهو خم�لف لل�سلط�ن، قلن�: 

�إمن� وجب ذلك بقرينة ل لنفي �لأمر، ف�أم� �لقرينة يف �لأول فقوله تع�ىل  نث ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پمث  ]�لن�س�ء/ 80[  نث  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   
ڇ  ڇمث  ]�مل�ئدة/ 67[ ونحوهم� من �لآي�ت، و�أم� �لقرينة يف �لث�ين فهو �أن ع�دة 
�مللوك جرت بينهم بجعل �لو��سطة بينهم وبني �لرع�ي� يف �أو�مرهم، ولذ� يع�قبون 
على ترك �أمر و��سطتهم، ويح�سنون �إىل من تبع �أمره�، فعلم من هذه �لع�دة �أن تلك 
�لو��سطة مبلغ لأمر �ل�سلط�ن، ف�مل�أمور �بتد�ء هم �لرعية ل �لو��سطة، و�لو��سطة يف 
تبليغ �لأمر ك�أدلة لل�سيء، وك�لكت�ب �ملرتجم م� بني �ملتك�تبني. ح��سل �ملق�م �أن 
ل مننع من �أن يكون �لأمر ب�لأمر ب�ل�سيء �أمًر� بذلك �ل�سيء �إذ� دلت �لقرينة على 

ذلك، و�إمن� مننع ذلك عند عدم �لقر�ئن مل� تقدم من �لأدلة، و�هلل �أعلم.
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 ومل� فرغ من بي�ن مدلول �لأمر �ملفرد �أخذ يف بي�ن �لأمر �ملكرر، فق�ل: 

لِّ ركعتني، و�إم� �أن  لِّ ركعتني �سَ �إذ� تكرر �لأمر ف�إم� �أن يتفق �مل�أمور به ك�سَ
يختلف �مل�أمور به نحو �سل ركعتني �سل �أربع ركع�ت، ف�إن �ختلف �مل�أمور به فكل 

�لأمرين و�جب �تف�ًق�، و�إن �تفق �مل�أمور به ففي وجوبهم� مًع� مذ�هب:

قول  معنى  وهذ�  له،  ت�أكيد  �لث�ين  و�أن  �لأول،  �لأمر  هو  �لو�جب  �أن  اأحدها:   
ر�( و�ملر�د ب�ملعنى يف قوله هو متعلق �لأمر، و�ملر�د  �لن�ظم: )و�تفق �ملعنى فل تكرُّ
�أنه مل� ك�ن �لوجوب ب�لأمر  بنفي �لتكرر يف قوله هو نفي تكرر �لوجوب؛ وذلك 

ر، و�ملر�د نفي حكمه. �لأول وك�ن �لث�ين ت�أكيًد� له، نزله منزلته، فنفى عنه �لتكرُّ

ر لفظه واحتد معناه[ ]حكم الأمر اإذا تكرَّ

َرا تكرَّ وقـــــــد  الأمُر  اأَتى  واإْن 
ُر وقال قـــــــوٌم: اإنَّــــــــــه مَكرَّ
َن�َصُق هَناَك  كــــــــاَن  اإْن  وقيَل: 

احَلالْيِ يف  الوُجوُب  ُلُه  اأ�صْ اإْذ 
التاأكيِد حمتِمَل  يُكـــــــْن  واإْن 
بعْطِف مقــــرتًنا  يُكـــــــْن  واإن 

َرا تَكرُّ فال  املعــــــــَنى  واتَفَق 

ُ ُتَغيِّ قــــريَنٌة  تُكْن  لـــــــم  ما 
الأ�ْصَبُق منها  َعُف  والأَ�صْ ر  ُكرِّ
هــــــذيِن ل�ِصَوى  َدليـــــَل  ول 
ْقـــــــِعيد التَّ خمــــالُف  فـــــاإنَّه 
ال�صعِف ذاَك  فْوَق  �صعًفا  يزداُد 
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منهم�،  و�حد  لكل  �لمتث�ل  فيجب  و�جب،  �لأمرين  �أن كل  الثاين:  املذهب   
�أربع ركع�ت، وجوب كل  ف�لو�جب يف قول �لق�ئل: �سل ركعتني �سل ركعتني 
ركعتني ب�لأمر �إل �إذ� �سرفته عن ذلك قرينة، و�لقرينة �إم� عقلية ك�قتل زيًد� �قتل 
و�أم�  للأول،  ت�أكيد  �لث�ين  �أن  يف  قرينة  فهو  �لقتل،  تكرر  ي�أبى  �لعقل  ف�إن  زيًد�، 
�ل�سرع مل  ف�إن  �أعتق عبدك،  و�أعتق عبدك  �ليوم،  �ليوم �سم  نحو: �سم  �سرعية 
و�إم� ع�دية  �لو�حدة عتقني،  للرقبة  �لو�حد �سومني، ومل يجعل  �ليوم  يجعل يف 
وذلك �أن ُيعلم من �أحد ع�دة يف تكرير �لكلم، ف�إن تكر�ره يحمل على ع�دته، 
و�إم� ح�لية نحو قول �ل�سيد لعبده: ��سقني م�ء ��سقني م�ء، ف�إن �ملعلوم من ح�ل 
�أن  و�إم�  ت�أكيًد� لتعجيل �لمتث�ل،  و�إمن� كرر �لأمر  �ل�سقي  يرد تكرر  �أنه مل  �لآمر 
تكون �لقرينة تعريًف�، وذلك �أن يع�د �لأمر �لث�ين لتفهم �مل�أمور وتبيني �ملطلوب منه 
�أن ل يكون فهمه من �لأمر �لأول، وقد جتيء �لقرينة لفظية، وذلك نحو  خم�فة 
�لركعت�ن  �لأخريتني هم�  �لركعتني  �أن  �ملعلوم  �إذ�  �لركعتني،  ركعتني �سل  �سل 

�لأولي�ن بقرينة �أل، وهي لفظ كم� ترى.

 املذهب الثالث: �لوقف عن حمل �لث�ين على �لت�أكيد وعن حمله على �لت�أ�سي�س، 
ق�لو� تكر�ر �لأمر يحتمله� مًع�، ول مرجح لأحدهم� على �لآخر، فوجب �لتوقف. 

املذهب الرابع: �أنه �إذ� �أعيد �لأمر �لث�ين ب�لعطف ف�لأمر �لث�ين غري �لأول، فيجب 
�متث�لهم� مًع� مل� بني �ملتع�طفني من �لتغ�ير، ولأن �لت�أكيد مع �لعطف �أمر مل يعهد، 

فوجب حمله على �لت�أ�سي�س.
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 ق�ل �مل�سنف: و�لأ�سعف من هذه �ملذ�هب �لأول، وهو �لقول ب�أن �مل�أمور 
به ل يتكرر مع تكر�ر �لأمر، وحمل �لأمر �لث�ين على �لت�أكيد للأمر �لأول، و�عتلُّو� 
ف�أ�سقطن�  �أي�ًس�،  حمتمل  و�لت�أ�سي�س  حمتمل،  و�لت�أكيد  �لذمة  بر�ءة  �لأ�سل  ب�أن 
و�أ�س�ر  �لت�أكيد.  �لذمة، فحملن�ه على  بر�ءة  �لث�ين ل�ست�سح�ب  ب�لأمر  �لوجوب 

�إىل �لرد عليهم بقوله: )�إذ �أ�سله �لوجوب..( �إىل �آخره.

من  تقدم  مل�  حقيقة  �لوجوب  هو  �لأمر  �أن حكم  عليهم  �لرد  وح��سل   
�لأدلة، و�أن هذ� �حلكم ل يف�رقه، ك�ن مفرًد� �أو مكرًر� �إل بدليل، ول دليل لغري 
على  دليًل  تكر�ره  لي�س  �إذ  و�لث�ين،  �لأول  �لأمر  يف  �أي  �حل�لني،  يف  �لوجوب 
حمتمًل  �لتكر�ر  وكون  �لقطعي،  ب�لدليل  �لث�بت  �لأ�سلي  حكمه  عن  �نتق�له 
�أن ترتك �حلق�ئق لأجله، و�أي�ًس� ف�لت�أكيد �للفظي  للت�أكيد فهو �حتم�ل ل يكفي 
قليل �لدور�ن يف كلم �لعرب، فقلم� يوؤكدون زيًد� بلفظه، ف�إن �أر�دو� ت�أكيده �أكدوه 
ب�لنف�س �أو �لعني. وبقلة دور�نه يف �أل�سنة �لعرب يغلب يف �لظن �أنه غري مر�د؛ ف�إن 
وجد بني �لأمرين عطف، نحو: �سل ركعتني و�سل ركعتني، �زد�د �حلمل على 
�لت�أكيد �سعًف� فوق �سعفه �لأول؛ لأن م� بعد �لع�طف مغ�ير مل� قبله، �إذ ل ي�سح �أن 
يعطف �ل�سيء على نف�سه، فل تقول: ج�ء زيد وزيد، �إل �إذ� ك�ن زيد �لث�ين غري 
�لأول، نعم �إذ� �ختلف �للفظ�ن ج�ز �لعطف و�إن �حتد �ملعنى تنزيًل للث�ين منزلة 
نث ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژمث  ]�لفرق�ن/ 53[  نحو  �لأول،  �لتف�سري 
ر  و�إذ� حلظت م� بني �ملتع�طفني هن� ر�أيت �ملغ�يرة موجودة فيهم� قطًع�، ف�إن �ملف�سِّ
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ر، و�للفظ �لث�ين غري �لأول، وب�عتب�ر هذه �ملغ�يرة ج�ز �لعطف. وم� نحن  غري �ملف�سَّ
ب�سدده هو �سيء غري هذ�.

 ل يق�ل: �إن �خل��س بع�س �لع�م و�سيء منه، و�سح عطفه عليه، ول مغ�يرة 
بينهم�، نحو قوله تع�ىل نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  مث ]�لبقرة/ 238[ 
لأن� نقول: �إن �خل��س �لذي عطف على �لع�م هو غري �لع�م �ملعطوف عليه، وذلك 
�أن خ�سو�سيته ب�لذكر وعطفه على م� قبله دليل على �أن �ملر�د ب�لع�م هو م� عد� 
هذ� �ملعطوف، ف�سح �لتغ�ير بهذ� �لعتب�ر، وبهذ� كله تعرف �سعف �لقول ب�لوقف 
�أي�ًس�؛ �إذ ل حمل للتوقف مع هذه �لأدلة، وبه �أي�ًس� تعرف �أن �ملخت�ر عند �مل�سنف 
�إمن� هو �لقول �لث�ين، وهو �أن �حلكم يتكرر بتكرر �لأمر �إل مع قرينة ت�سرفه عن 

ذلك، و�هلل �أعلم.

 ومل� فرغ من بي�ن �أحك�م �لأمر ختم مبحثه بخ�متة فيه� بي�ن عدم �سحة 
تع�قب �لأمر و�لنهي على �سيء و�حد، فق�ل:

]خامتة: ل ي�صلح تعلق الأمر والنهي ب�صيء واحد من جهة واحدة[

َقا ُيعلَّ اأن  حُّ  ي�صِ ل  وال�صــــــيُء 
املََحـــــــلُّ اختلَف  ما  اإَذا  لكْن 

َفَقا اتَّ حيُث  فيِه  ونهــــــــٌي  اأمٌر 
ُيَحــــــــــلُّ حينئٍذ  فــــــــــاإنَّه 
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� عنه من جهة و�حدة،  �أي ل ي�سح �أن يكون �ل�سيء �لو�حد م�أموًر� به منهيًّ
�لتن�ق�س ومل� يرتتب  لِّ �لظهر ل ت�سل �لظهر، مل� فيه من  �أن يق�ل: �سَ فل ي�سح 
به  يتعلق  �أن  �سح  جهت�ن  �لو�حد  لل�سيء  ك�ن  �إذ�  لكن  �لآمر،  عبث  من  عليه 
�لأمر و�لنهي تعلق كل و�حد منهم� بجهة، فريتفع �ملحذور من �لتن�ق�س، و�لعبث 
لختلف �جلهتني، وهذ� معنى قوله لكن: )�إذ� م� �ختلف �ملحل..( �إىل �آخره، 
�أي لكن ي�سح تعلق �لأمر و�لنهي �إذ� �ختلف حملهم� ب�ختلف جهتي �لتعلق، 
�سلة  �إنه�  من حيث  به�  م�أمور  ف�إنه�  �ملغ�سوبة،  �لأر�س  يف  �ل�سلة  نحو  وذلك 
منهي عنه� من حيث �إنه� يف �لأر�س �ملغ�سوبة، و�إذ� ورد عن �ل�س�رع م� هو كذلك 
ك�ن  و�إن  بذلك،  �لق�س�ء  عنه  وي�سقط  به،  �أمر  م�  بفعل  ممتثًل  ف�عله  يكون  فهل 
�م من  ع��سًي� يف �رتك�ب م� ُنهي عنه يف �أد�ئه�؟ ق�ل �جلمهور من �لأ�سعرية و�لنظَّ
�ملعتزلة وبع�س �أ�سح�بن�: �إنه يكون بفعل ذلك ممتثًل، وهو مث�ب على �متث�له م� 
�أمر به، ومع�قب على ��ستعم�له ملك �لغري. وق�ل �أحمد و�أكرث �ملتكلمني و�لزيدية 
�أمر  �إع�دة م�  و�لظ�هرية وبع�س �أ�سح�بن�: ل يكون بذلك �لفعل ممتثًل و�إن عليه 
به. وق�ل �لب�قلين: �إنه ل يكون بذلك ممتثًل، وي�سقط به �لتكليف �أي �إذ� فعل م� 
�أمر به من جهة ونهي عنه من جهة، فل يكون بذلك �لأمر ممتثًل حيث �سحبته 
�ملع�سية، لكن ي�سقط به �لتكليف عنه فل يلزمه ق�س�ء. و�حتج على �أنه غري ممتثل 
�لتكليف عنه  �أحمد ومن معه، و�حتج على �سقوط  مب� �سي�أتي من �حلجج لقول 
َلمَة ب�إع�دة �ل�سلة �لتي �سلوه� يف  بذلك ب�إجم�ع �مل�سلمني على ترك �أمرهم �لظَّ

�لأمكنة �ملغ�سوبة ح�ل مط�لبتهم برد �ملظ�مل.
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�لدور  �سلوه يف  مل�  ب�لإع�دة  مط�لبتهم  ترك  �مل�سلمني على  �إجم�ع  قلن�:   
به�، وعليه  �ملخ�طب  نف�سه، وهو  ب�مل�سلي يف   � �أمًر� خ��سًّ �ل�سلة  �ملغ�سوبة لكون 
�أن �مل�سلمني ل يلزمهم تغيري م� مل ي�سح  �أن ي�س�أل عن �سحته� وف�س�ده�، على 
ور ل يلزم �أن يكونو� قد �سلو� فيه �لفر�ئ�س،  لمة للدُّ ب �لظَّ معهم من �ملن�كر. وَغ�سْ
فلذلك تركو� �لأمر ب�إع�دتهم له�، ومط�لبتهم برد �ملظ�مل �أمر جلي ل يلتب�س بهذ�، 

و�هلل �أعلم.

�جلهة  من  و�لمتث�ل  ب�ل�سحة  �لق�ئلون  وهم  �لأول،  �لقول  �أهل  و�حتج   
�لتي تعلق به� �لأمر و�لع�سي�ن من �جلهة �لأخرى، ب�أنه يقطع بط�عة �لعبد وع�سي�نه 
حيث �أمره �سيده ب�خلي�طة ونه�ه �أن يفعله� يف مك�ن خم�سو�س لأجل �جلهتني. 
و�أجيب ب�أنه ل ن�سلم م� قطعتم به من �أن �لعبد يو�سف ب�أنه مطيع وع��س، �إل حيث 
ق�ل له �سيده: ِخْط هذ� �لثوب و�متنع من �لإق�مة يف �ملك�ن �لفلين، ف�إنه �إذ� ك�ن 
ط�لًب� منه �خلي�طة من دون �أن يقيده� مبك�ن دون �آخر وط�لًب� للمتن�ع من �ملك�ن 
�أنه قد  �إ�سك�ل  �ملخ�سو�س، ف�إذ� مل ميتنع من ذلك �ملك�ن وخ�ط فيه �لثوب فل 
�أط�ع بفعل �خلي�طة؛ لأن �سيده مل يقيد فعله� مبك�ن دون �آخر، وع�سى بدخوله 
ذلك �ملك�ن، فيو�سف ه� هن� ب�أنه مطيع من وجه، ع��س من وجه، و�أم� لو �أمره �سيد 
بخي�طة �لثوب ونه�ه �أن يخيطه يف مك�ن خم�سو�س، ف�إنه �إذ� خ�طه يف ذلك �ملك�ن 
مل يكن مطيًع� بتلك �خلي�طة، بل تكون مع�سية حم�سة بل �إ�سك�ل، وهذه �ل�سورة 
�لأمكنة  تلك  نفعله� يف  �أن  ونه�ن�  ب�ل�سلة  �أمر  تع�ىل  �هلل  لأن  م�س�ألتن�  نظري  هي 
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�ملغ�سوبة، ف�إذ� فعلن�ه� فيه� ك�نت مع�سية حم�سة بل �إ�سك�ل، بخلف م� لو �أمرن� 
ب�ل�سلة على �لإطلق، ومل ينهن� عن ت�أديته� يف �ملك�ن �ملغ�سوب، لكن نه�ن� عن 
دخوله و�لإق�مة فيه على �لإطلق، فك�ن يلزم �أن نكون مطيعني ب�ل�سلة لأنَّ� قد 

�أدين�ه� كم� �أمرن�، ع��سني ب�لإق�مة، �نتهى.

 و�حتج �أحمد ومن ق�ل بقوله ب�أن �لأكو�ن يف �لد�ر �ملغ�سوبة مع��س، ومن 
�ملح�ل �أن يكون �لعبد مطيًع� بنف�س م� هو به ع��س؛ لأن ذلك ك�جتم�ع �ل�سدين. 
ق�ل �س�حب �ملنه�ج: وهذ� �لقول هو �ل�سحيح عند �أهل �لبيت مل� ذكروه، ولأنه� 
لو �سحت �ل�سلة يف �لد�ر �ملغ�سوبة لأجل �جلهتني �ملذكورتني ل�سح �سوم يوم 
يوم  ك�ن يف  ومع�سية من حيث  �سوًم�  كونه  ط�عة من حيث  يكون  لأنه  �لنحر، 

�لنحر و�لإجم�ع على �أنه ل ي�سح، �نتهى.

وهن� تفريع�ت على هذه �مل�س�ألة:

ْين ك�ل�سلة يف   �أحده�: �أن بع�س �لأ�سوليني ذهب �إىل �أن �سلة �ملط�َلب ب�لدَّ
�إذ� ك�ن وقت �ل�سلة مت�سًع� بعد لأنه م�أمور بق�س�ء  �لأر�س �ملغ�سوبة، وذلك 
�لدين، ومنهي عن �لتم�دي به وعن �ل�ستغ�ل بغريه �إل بفر�س يق�ومه ت�سييًق� 
ف�سلته مع �سعة وقته� م�أمور به� من حيث كونه� �سلة منهي عنه� من حيث 
ين. ق�ل �س�حب �ملنه�ج: ولن� عليه �سوؤ�ل وهو �أن نقول  �إنه� م�نعة من ق�س�ء �لدَّ
�إنه ميكن �لفرق بني �مل�س�ألتني، ب�أن يق�ل: �إنَّ� ل ن�سلم �أنه يف حكم �ملنهي عن 
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�أفع�له� هن�؛ لأنه� لي�ست متعينة يف �ملنع من ق�س�ء، لأنه ينفك من ق�س�ء �لدين 
ل �إىل فعل �أو �إىل فعل غريه�، فل وجه للحكم ب�أن �أفع�له� مع�سية.

 وث�نيه�: �أن من تو�سط زرع غريه تعدًي� �أو دخل يف �لد�ر �ملغ�سوبة، و�أولج فرجه 
فيه ومنهي عن  مم� دخل  ب�خلروج  م�أمور  �أنه  �أو نحو ذلك، فل �سك  يف حمرم 
�لإق�مة عليه، فعليه �أن يتحرى للخروج �أ�سهل �لطرق، ول �سيء عليه فوق ذلك 
�إذ� ت�ب هن�لك، لكن عليه غرم م� �أتلف، و�إمن� نفين� عنه �لإثم مع �أن مروره يف 
ب�رتك�ب ذلك،  �إل  �لأمر  �متث�ل  لتعذر  عنه،  منهي  ونحوه�  �ملغ�سوبة  �لأر�س 
ف�أبحن� له ذلك �لرتك�ب دفًع� لل�سرورة وعمًل ب�سهولة �حلنفية �ل�سمحة، هذ� 
كله �إذ� ك�ن خروجه عن توبة، وذهب �أبو ه��سم �إىل �أنه ع��س يف ح�ل خروجه؛ 
�أه �لأ�سوليون يف  لأنه فيه مت�سرف يف ملك �لغري. ق�ل �س�حب �ملنه�ج: وخطَّ
ذلك. ق�ل �جلويني: لقد �أكرث �لأ�سوليون من �لكلم يف تخطئته، و�لرجل ممن 
�أن حكم �ملع�سية م�ست�سحب  ب�أنه يعني  َن�ن)1(، وت�أول له  ِب�ل�سِّ َخْلَفُه  ُيَقْعَقُع  ل 
حتى ينفذ. ق�ل �س�حب �ملنه�ج: ولعل �أب� ه��سم يف ذلك يقول ب�أنه بدخوله 
�أجل�أ نف�سه �إىل �لت�سرف يف ملك �لغري يف ح�ل توبته فعليه عق�ب ذلك �لإجل�ء 
مع عق�ب �ملع�سية، يعني فلم يخل�س يف ح�ل خروجه عن عقوبة ب�سبب ت�سرفه، 
وهي عقوبة �إجل�ئه نف�سه يف �لبتد�ء �إىل �لت�سرف يف �لغ�سب عند �لتوبة. �نتهى. 

ن�ن: �لعب�رة مثل ُي�سرب ملن ل يفزع من حو�دث �لدهر، ول يروعه م� يعر�س له. و�لقعقعة:  )1(  ل ُيَقْعَقُع َخْلَفه ب�ل�سِّ
�لي�ب�سة، ك�نت حترك مع غريه� حلث  �لِقْربة  �سوت حتريك �ل�سيء �ل�سلب على مثله. و�ل�ّسن�ن: جمع �َسّن، وهي 

�لإبل على �ل�سري. )م(.
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هو  لك  قدمت  م�  ك�ن  و�إن  �لر�أي،  د�ئرة  عن  يخرج  ول  ح�سن،  توجيه  وهو 
�ل�سحيح، و�هلل �أعلم.

 وث�لثه�: �أن من توجه عليه �أمر�ن م�ستوي�ن يف �لت�سييق فله يف �لمتث�ل �أن يبد�أ 
� ب�سبب وجوب �لآخر عليه، وذلك  ب�أيهم� �س�ء، ول يكون يف فعل �أحدهم� منهيًّ
يف  م�ستويني  مك�نني  يف  �لود�ئع  وك�نت  ود�ئعهم�،  برد  خ�سم�ن  ط�لبه  �إذ�  كم� 
�أم� لو  ب�أيهم� �س�ء،  �أن يبد�أ  �أحدهم� دون �لآخر، فله  ت�أخري  �لقرب، ول �سرر يف 
ك�ن وديعة �أحدهم� �أقرب من وديعة �لآخر، �أو على �أحدهم� �سرٌر يف �لت�أخري دون 
�إليهم� �أ�سيق،  �لآخر، فعليه �أن يبد�أ ب�لأقرب وب�س�حب �ل�سرر، لأن فر�س �لرد 
وهو معنى كلم �أ�سح�بن� - رحمهم �هلل تع�ىل - ل ترتك فري�سة ح��سرة لفري�سة 
قيل يف  م�  ذلك  فعله  �إليه يف  توجه  �لأ�سيق  وترك  ب�لأو�سع  ��ستغل  ف�إن  غ�ئبة، 

�لتفريع �لأول، و�هلل �أعلم.

ذكر النهي وبيان حقيقة النهي

�ملنع، وعرفوه يف �ل�سطلح بتع�ريف منه� �سحيح ومنه�  �للغة:  وهو يف 
مزيف، و�خت�ر �مل�سنف تعريًف� مو�فًق� لغر�سه، فق�ل:

�ِصوى ِمْن  ُيطلَب كفٌّ  اأْن  ْهُي  والنَّ
َيْغ ال�صِّ حَقـــــــائُق  فيه  َفدخَلْت 
وَما حقيقٌة  تْفَعــــــْل  ل  فَنحُو 

َخاِلِقَنا ولفُظ َذا احلــــــدِّ احَتوى
َفَرْغ َنقــــــٍد  وِمْن  ماُزَها  كذا 
ُعِلَما مـــــاٌز  نهـــيُتُكم  نحُو 
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�إىل  �لفعل، وذلك �لطلب متوجه  ب�أنه طلب كف عن  عرف �لنهي 
وذلك  نهي،  ل  دع�ء    خ�لقن�  من  �لكف  طلب  ف�إن   ، خ�لقن�  غري 
نحو نث ائ  ەئ  ەئ  وئمث  ]�آل عمر�ن/ 8[ نثې  ې  ى    ىمث 
]�لبقرة/ 286[ ول ي�سرتط يف ت�سمية �لنهي نهًي� �أن يكون �لن�هي م�ستعلًي� 
على �لأ�سح، كم� ل ي�سرتط ذلك يف ت�سمية �لأمر �أمًر� على �لأ�سح �أي�ًس�؛ 
فلذ� �أ�سقطه �مل�سنف، و�ملر�د ب�لطلب يف تعريفه هو م� ي�سمل �لطلب �جل�زم 
ذكره  �لذي  �حلد  وهذ�  �لفعل،  عن  �لإم�س�ك  هو  ب�لكف  و�ملر�د  وغريه، 
حق�ئقه�  �لنهي  �سيغ  فيه  ودخلت  �لنهي،  مع�ين  بجميع  �أح�ط  �لن�ظم 
وجم�زه�، و�سلم من �لنقود)1( �لو�ردة على �س�ئر �حلدود، ف�أم� حق�ئق �ل�سيغ 
]�لإ�سر�ء/ 32[، ل  نثژ  ژ  ڑمث   يف �لنهي فهي نحو: ل تفعل، 
ت�سرب �خلمر، و�إمن� ك�نت هذه �ل�سيغة حقيقة يف �لنهي لأنه� مو�سوعة له 
و��ستعم�له� فيم� و�سعت له حقيقة، و�أم� �ل�سيغة �ملج�زية فنحو نهيتكم عن 

ٱ   نث   ،]23 ]�لن�س�ء/  ڌمث  ڌ   نثڍ   كذ�، 
�ل�سيغ جم�ًز�  هذه  ك�نت  و�إمن�  ذلك،  ونحو  ]�مل�ئدة/ 3[  ٻ  ٻمث 
يف �لنهي لأنه� مو�سوعة للإخب�ر و��ستعم�له� يف �لنهي ��ستعم�ل له� يف غري 
م� و�سعت له، وهذ� �س�أن �ملج�ز، وقد يرد �لنهي ب�لإ�س�رة �إىل ترك �لفعل، 

وب�لإعر��س عن �لفعل ونحو ذلك.

)1(  النقود: مجع النقد، وهي هنا مبعىن العيوب. )م(.
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ب�سيغته  يح�سل  قد  �لفعل  عن  �لكف  طلب  �أن  �ملق�م  يف  م�  ح��سل   
لفًظ� وقد يكون غري لفظ، وي�سمى  �لغري قد يكون  �ملو�سوعة له وبغريه�، وذلك 

�لكل نهًي�، و�هلل �علم.

 ومل� فرغ من بي�ن حقيقة �لنهي �سرع يف بي�ن حكمه، فق�ل:

حكم �لنهي: حترمي �ملنهي عنه و�لدو�م على �لكف عنه ووجوب تعجيل 
�لمتث�ل، �إل �إذ� دل دليل على �إر�دة غري ذلك، ف�إنه ي�سرف �إىل م� �قت�س�ه �لدليل، 

ف�أم� �لتحرمي ف�إمن� ثبت له ب�أدلة خ�رجة عن حقيقته.

 �أم� حقيقية فتحتمل �لتحرمي وغريه، وتلك �لأدلة هي �لأدلة �ملذكورة يف 
ب�ب �لأمر �لد�لة على �أن حكم �لأمر �لوجوب حقيقة، ف�إن �لنهي هو �أمر ب�لكف 

واُم والدَّ التحــــــــرمُي  وُحْكُمُه 
ى اقت�صَ دليٌل  َثمَّ  يكْن  مل  ما 
للتكِريِه هـــــو  قـــوٌم  وقــــــال 
التعيِي عن  البعـــــــ�ُس  ووقَف 
بينهما با�صـــــــرتاِكِه  وقيــــــَل 

احلراُم ُيفعَل  ـْــاَل  َكيـــ والَفوُر 
ى َم�صَ فيما  ذكرُتُه  ما  خالَف 
التنـــــــزيِه َكَراَهِة  حقيـــــــقة 
التبيِي لعـــــــــــــــدم  بزعِمِهْم 
َما تقدَّ ما  الأقـــــــــوال  واأرجُح 

]حكم النهي التحرمي والفور والدوام[
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عن �لفعل، لكنه ز�د على �لأمر ب�قت�س�ئه �لفور و�لدو�م، و�قت�س�وؤه ذلك ل يخرجه 
عن كون �لمتث�ل فيه و�جًب� لتلك �لأدلة.

 و�أم� �لدو�م فهو �ل�ستمر�ر على ترك �لفعل، و�إمن� ك�ن �لنهي يقت�سي ذلك 
لأن ف�عل �ملنهي عنه يف �أي وقت من �لأوق�ت من بعد وورد �لنهي ف�عل مل� طلب 
�لأ�سوليني،  ذلك جمهور  وعلى  ممتثًل،  يكون  ذلك ل  وف�عل  عنه،  �لكف  منه 
وخ�لفهم �لفخر �لر�زي وجعله ك�لأمر يف �أنه ل يجب فيه تكر�ر �لإنه�ء عنه يف كل 
وقت، بل �إذ� تركه يف �لوقت �لذي يلي �لنطق ب�لنهي فقد �متثل، و�إن فعله بعد 

ذلك �لوقت مل يخرج عن �لمتث�ل بفعله بعد �أن كف عنه مرة.

 وحجته �أن �لق�ئل �إذ� ق�ل: ل تفعل كذ�، فك�أنه ق�ل: كف عن هذ� �لفعل، 
ف�ملطلوب �إمن� هو �لكف، ف�إذ� كف عنه عقيب �لأمر ب�لكف فقد فعل �لكف، وهو 
�ملطلوب، ومن فعل �ملطلوب فقد �متثل على م� يقت�سيه �إطلق �للفظ، فل يجب 
كف �آخر يف �لوقت �لث�لث و�لر�بع �إل لقرينة تقت�سيه، ولأن �لنهي عن �لفعل �أمر 

بفعل �سده، فكم� �أن �لأمر �ملطلق ل يقت�سي تكر�ر �لفعل كذلك �لنهي.

 و�أجيب ب�أنه ل �سك �أن �ملطلوب ب�لنهي مع �لإطلق �أن ل يكون للمنهي 
عنه ح�لة وجود، فمتى �أوجده فقد خ�لف �لن�هي، حيث نه�ه �أن ل يجعل له ح�لة 
وجود، فجعل له ح�لة وجود وهذه خم�لفة مل� طلب �لن�هي بل �إ�سك�ل فل �متث�ل، 
و�ملطلوب يف لفظ �لأمر ثبوته� �أي ثبوت ح�لة وجود للم�أمور به، فمتى ثبتت فقد 
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�متثل، و�إن مل يتكرر فقد ظهر �لفرق بني �لأمر و�لنهي، فبطل م� زعمه �لر�زي من 
�جلمع بينهم�، و�أم� �قت�س�ء �لنهي �لفور فهو �أنه لو مل يقت�س �لفور جل�ز �أن يرتكب 
م� نهي عنه بعد �لنهي. وهو ب�طل لأن ف�عل ذلك �لنهي ل يكون ممتثًل، وهذ� 

معنى قوله: )كيل ُيفعل �حلر�م(.

�إمن� هي ث�بتة له عند عدم  �أن جميع م� ذكرته من �أحك�م �لنهي   و�علم 
�لدليل �ل�س�رف عن �إر�دته� �أو �إر�دة بع�سه�، ف�إن دل �لدليل على �سيء من ذلك 

�سرف �لنهي �إليه، ولذ� ورد �لنهي لغري �لتحرمي، فمن ذلك: �لتكريه نحو نثڻ  
ڻ  ڻ  ۀ  ۀمث  ]�لبقرة/ 267[ و�ملر�د ب�خلبيث �لردي، وب�لإنف�ق 

�لت�سديق.

ۆمث ]�مل�ئدة/ 101[  ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   نث   نحو   و�لإر�س�د 
و�لفرق بينه وبني �لكر�هية هو �أن �ملف�سدة �ملطلوب دروؤه� يف �لإر�س�د دنيوية، ويف 

�لكر�هية �أخروية، نظري م� مر يف �لفرق بني �لإر�س�د و�لندب يف �لأمر.
 و�لدع�ء نحو نث  ەئ  ەئ  وئمث ]�آل عمر�ن/ 8[.

ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ڳ   ڳ   گ   نثگ   نحـــــو   �لع�قبــــة  وبيــــ�ن 
ںمث ]�آل عمر�ن/ 169[ �أي ع�قبة �جله�د �حلي�ة ل �ملوت.

و�لتقليل و�لحتق�ر، ومثل لهم� بقوله تع�ىل نثڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀمث  ]طه/ 131[ �أي فهو قليل وحقري بخلف م� عند �هلل.
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و�لإي��س نحو  نث ۈئ  ېئ  ېئمث ]�لتحرمي/ 7[.

 ق�ل �لبدر - رحمه �هلل تع�ىل: و�خُتلف يف نهي �هلل تع�ىل: هل فيه ت�أديب 
�أم كله زجر؟ و�لأ�سح قول �بن عب��س �أنه زجر كله. وزعم بع�س �أنه ك�لأمر، و�أم� 

نهي �لر�سول  ففيه �لت�أديب و�لزجر، �نتهى.

 و�إذ� ت�أملت �ملق�م مع م� مر من متثيلن� للنهي يف �لإ�س�رة وغريه عرفت �أن 
نهي �هلل يرد لغري �لزجر �أي�ًس�، ثم �إن �لبدر - عف� �هلل عنه - قد مثل ملجيء �سيغة 
�لنهي للإر�س�د وغريه ب�آي�ت قر�آنية، فلينظر �جلمع بني م� �سححه ه� هن� وبني م� 

مثل به هن�لك، و�هلل �أعلم.

 ويرد �لنهي لغري �لدو�م �إذ� دل دليل على ذلك، وذلك نحو قول �لق�ئل: 
ل تخرج ف�إن �لأ�سد على �لب�ب، ف�لتعليل بكون �لأ�سد على �لب�ب دليل ق��س 
�رتفع  �لعلة  ز�لت  �إذ�  و�أنه  �لعلة،  �إمن� هو لأجل هذه  �لنهي عن �خلروج  �أن  على 

�لنهي، ومنه نهي �حل�ئ�س عن �ل�سلة.

 ح��سل م� يف �ملق�م �أن �لنهي ه� هن� �قت�سى �لدو�م بح�سب �لتعليل لي�س 
�إل، وكذ� �لقول يف �لنهي �ملقيد ب�سرط نحو: ل ت�سعد �ل�سطح �إن ك�ن فيه فلن، 
�أو وقت نحو: ل ت�سم يوم �لنحر، ف�إن �لنهي يف �ل�سورتني يقت�سي تكر�ر �لكف 
عن �ملنهي عنه عند ح�سول �لقيد، ول يقت�سيه عند عدمه، هذ� مذهب �جلمهور.
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 و�حتجو� ب�أن �لنهي يقت�سي بو�سفه �لدو�م، ف�لتقييد ب�ل�سرط ل يخرجه 
عن و�سعه �لأ�سلي، �أي ل يكفي �أن يكون دليًل ي�سرف �لنهي عم� و�سع له �إىل 
غريه، وذهب �أبو عبد �هلل �لب�سري و�سححه �حل�كم �إىل �أن �لنهي �ملقيد يفيد �ملرة 
�لو�حدة ول يفيد �لدو�م، ف�إذ� ق�ل �لق�ئل: ل ت�سعد �ل�سطح �إن ك�ن فلن فيه مل 
�إذ� ترك مرة فقد �متثل. ق�ل  يفد ذلك يف كل مرة يكون ذلك �لفلن فيه، بل 
�س�حب �ملنه�ج: لكن �لأقرب �أن �أب� عبد �هلل يجعل تلك �ملرة متعينة يف �أول مرة 
يكون ذلك �لفلن على �ل�سطح، ف�إذ� جتنب �ل�سعود يف تلك �حل�ل فقد �متثل ول 
يلزمه بعد تلك �ملرة �أن يرتك �ل�سعود؛ لأنه قد �متثل، و�أم� لو �سعد �أول مرة وهو 

فيه فقد خ�لف م� نهي عنه حينئذ.

من  تخرج  لعبده: ل  ق�ل  �إذ�  �ل�سيد  ب�أن  �لب�سري  �هلل  عبد  �أبو  و�حتج   
بغد�د �إذ� ج�ء زيد، �أف�د مرة و�حدة، و�إذ� ق�ل: ل تخرج من بغد�د، و�أطلق �لقول، 
�أف�د �ملنع من �خلروج على �لت�أبيد. قلن�: ل فرق بني �ل�سورتني يف �قت�س�ء �لدو�م 
على ح�سب م� مر، لكن �لنهي �ملطلق يقت�سيه د�ئًم�، و�ملقيد يقت�سيه بح�سب م� 
�قت�سى  �لتعليل  ت�سمن  �إن  �ل�سرط  �أن  و�لأقرب  �ملنه�ج:  �س�حب  ق�ل  به،  قيد 
، ف�إن� نفهم �أن �لعلة فيه  �م �إن مل يكن معكم ُم�َسرتِّ �لدو�م، نحو: ل تدخل �حلمَّ
كر�هة ك�سف �لعورة، في�ستمر ذلك مهم� ح�سلت �لعلة، و�إن مل يفهم منه معنى 
�لتعليل كل تدخل �مل�سجد �إن ك�ن زيد يف �لد�ر، �عتمد على م� فهم من مق�سد 
�ل�س�رط، ف�إن مل يفهم �سيًئ� ف�لظ�هر �لدو�م ك�ملطلق، �إذ تقديره ل يكون لدخول 
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هو يف  م�  �لأوق�ت، فكذلك  يقت�سي عموم  فهذ�  �لد�ر،  وزيد يف  �مل�سجد وجود 
�إل  �أنه للدو�م  �إىل ت�سحيح م� ق�له �لأكرث من  معن�ه، ق�ل: وهذ� �لتف�سيل ع�ئد 

لقرينة، �نتهى.

 وقد يقت�سي �لنهي عدم �لفورية �أي�ًس� بدليل على ذلك، نحو: ل ت�سم 
�إىل  �ل�سي�م  فيجوز  �لنحر،  يوم  قبل  يكون  �ل�سوم ل  �لنهي عن  ف�إن  �لنحر،  يوم 
ح�سوره، ومثل هذ� كثري، ثم �علم �أن م� قدمته لك من �أن حكم �لنهي �لتحرمي 
�إل �لدليل ي�سرفه عن ذلك هو مذهب �جلمهور، وق�ل قوم: هو حقيقة يف �لتكريه 
عند �لإطلق، ول يدل على غريه �إل بقرينة، و�ملر�د ب�لتكريه ه� هن� كر�هة �لتنزيه 
من  يتوهم  قد  مم�  �حرت�ز  �لتنزيه(  )كر�هة  �لنظم:  يف  فقوله  �لتحرمي،  كر�هة  ل 
��سطلح �حلنفية يف �ملكروه من �أنه م�سرتك بني �ملكروه كر�هة حترمي وبني �ملكروه 
كر�هة تنزيه على ح�سب م� ي�أتي يف �حلكم. ق�ل �س�حب �ملنه�ج: و�أظن �أهل هذ� 
�لقول - �أي ب�أن �لنهي حقيقة يف �لتكريه - هم �لق�ئلون ب�أن �سيغة �لأمر يف �أ�سل 
و�سعه للندب فقط ول يفيد �لوجوب �إل لقرينة، وق�ل قوم ب�لوقف، ق�ل �س�حب 

�ملنه�ج: وهم �ملتوقفون يف لفظ �لأمر.

 �أقول: و�سبب توقفهم هو �أنهم زعمو� �أن �لنهي حمتمل للتحرمي وللتكريه 
فوجب  �لآخر،  دون  �لحتم�لت  هذه  من  و�حًد�  يعني  دليل  ول  ولغريهم�، 
�لتوقف، وق�ل قوم: هو م�سرتك بني �لتحرمي و�لتكريه، مبعنى �أنه و�سع لكل و�حد 
منهم� على حدة، ف��ستعم�له يف كل و�حد منهم� حقيقة ول يحمل على و�حد 
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منهم� على �لإطلق �إل بقرينة، ف�إن وردت قرنية تدل على �إر�دة �أحد �حلكمني 
حمل عليه، و�إل ف�لوقف.

�لأدلة عليه  �آنًف�، ومب� ذكرته من  م� قدمته لك  و�أرجح �لأقو�ل كله� هو   
تعرف ت�سعيف م� عد�ه من �لأقو�ل، و�هلل �أعلم.

 ومل� فرغ من بي�ن حقيقة �لنهي وبي�ن حكمه �أخذ يف بي�ن م� يدل عليه 
�لنهي �لتز�ًم�، فق�ل:

�خُتلف يف دللة �لنهي على ف�س�د �ملنهي عنه على مذ�هب، �سنذكره� �إن 
�س�ء �هلل تع�ىل، وهذ� �خللف �إمن� هو يف �لأمور �ل�سرعية �إذ� نهي عنه�، وذلك نحو 
�إذ� نهي عنه يف بع�س �ملو��سع ك�سلة �حل�ئ�س، و�ملندوب ك�سوم يوم  �لو�جب 
�لنحر، ف�إن �ل�سوم يف �جلملة مندوب �إليه، ونهي عنه يف نحو ذلك �ليوم، و�ملب�ح 
كبيع �حل��سر للب�دي، ف�إن �لبيع يف �جلملة مب�ح ونهي عنه يف مثل هذه �ل�سورة، 
ولي�س �خللف يف �لنهي عن �لأمور �لغري �ل�سرعية ك�لنهي عن �لزن� وعن �سرب 

منُه ُي�صَتَدلُّ  لي�َس  ْهـــــُي  والنَّ
َيدّل والبع�ُس  ُي�صــــــتدلُّ  وقيَل 
فاَل فيه  ل�صفٍة  يكـــــــْن  واإن 

عنُه ُنِهينا  ما  ف�صـــــــاِد  على 
اإن كاَن َذا النهـــــــي لذاِتِه ُجِعْل
ـــــــــال مثَّ قد  حائ�ٍس  بَوْطء  لُه 

] ]النهي ل يدلُّ على ف�صاد املنهيِّ عنه, وقيل: يدلُّ
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�سرع،  فيه�  يرد  مل  �لنهي  قبل  �لأمور  هذه  ف�إن  ذلك،  ونحو  �مليتة  و�أكل  �خلمر 
فح�لته� قبل �لتحرمي لي�ست ب�سرعية، وكذ� لي�س �خللف يف �أن �لنهي ل ي�ستف�د 
منه ف�س�د �ملنهي عنه �أ�سًل، ف�إن �لق�ئلني ب�أن �لنهي ل يدل على ف�س�د �ملنهي عنه 
يعرتفون ب�أنه يدل على ذلك يف بع�س �ل�سور، و�إن �لق�ئلني ب�أنه يدل على ف�س�د 
�ملنهي عنه ي�سلمون �أنه يف بع�س �ل�سور ل يدل على ذلك، و�إمن� �خللف يف �أنه 

هل �لأ�سل يف �لنهي هو �لدللة على ف�س�د �ملنهي عنه �أم ل.

�إمن�  ب�أن �لنهي ل يدل على ف�س�د �ملنهي عنه  �أن �لق�ئلني   ح��سل �ملق�م 
ينفون دللته على ذلك، عند عدم �لقرينة �لد�لة على ذلك، ف�أم� �إذ� ق�مت قرينة 
على �سيء من �أفر�د �لنهي �أنه يدل على ف�س�د ذلك �ملنهي عنه، ف�إنهم ي�سلمون 
وكذ�  �لنهي،  ق�عدة  من  ك�مل�ستثنى  ويجعلونه  �لقرينة،  لتلك  ذلك  على  دللته 
يقولون بذلك عند عدم  ف�إنهم  �ملنهي عنه،  ف�س�د  �لنهي يدل على  ب�أن  �لق�ئلون 
�لنهي  �أفر�د  �مل�نع لذلك يف �سيء من  ف�إن وجد  م� ذكر،  �مل�نع عن دللته على 
�سلمو� �أن ذلك �لفرد بعينه ل يدل على ف�س�د �ملنهي عنه لذلك �مل�نع، وجعلوه 
ف�إنه  يدك،  به  ف��سدد  �ملق�م  حترير  هذ�  �لنهي،  ق�عدتهم يف  من  �مل�ستثنى  كحكم 
� ول تك�د جتده، ف�إن قيل: �إن جعل �لنهي عن �لزن� ل يدل على ف�س�د  مهم جدًّ
�ملنهي عنه؛ لكون �لزن� مل يرد فيه �لنهي عنه �سرع غري م�سلم لأمرين: �أحدهم�: 
�أن �أ�سح�بن� - رحمهم �هلل تع�ىل - يحرمون تزويج �ملزين به�، ملن زن� به� وم� ذلك 
�إل �أنه نهي عن �لزن� به�، فف�سد عليه. وث�نيهم�: �أن �لزن� حمرم يف جميع �ل�سر�ئع، 
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فهو �أمر �سرعي، ف�لنهي عنه يف �سريعتن� نهي عن �أمر م�سروع. قلن� عن �لأول: �إن 
�أ�سح�بن� - رحمهم �هلل تع�ىل - �إمن� حرمو� نك�ح �ملزنية على من زن� به� لأدلة غري 
�لنهي عن �لزن�، كحديث ع�ئ�سة و�لرب�ء �بن ع�زب وغريه�، وعن �لث�ين: �إن حترمي 

�لزن� يف �ل�سر�ئع ل ين�يف �أنه قبل وجود �ل�سر�ئع لي�س فيه حكم �سرعي.

 ح��سل �جلو�ب �أن مر�دن� بقولن�: �إن �لنهي عن �لزن� نهي عن �أمر غري 
�سرعي، هو �أن �لزن� مل يرد فيه قبل �لنهي عنه حكم �سرعي �سو�ء ك�ن �لنهي 
عنه يف �سرعن� فقط �أو يف جميع �ل�سر�ئع، فظهر �أن �لزن� قبل �إنز�ل �ل�سر�ئع لي�س 
�أ�سبه �لزن� من  فيه حكم �سرعي كغريه من �س�ئر �لأ�سي�ء، وهكذ� �لقول يف م� 
�ملن�هي، و�إذ� حترر لك �ملق�م كم� ترى ف�رجع �إىل ��ستم�ع حك�ية �ملذ�هب �لتي 
وعدن� بذكره� �آنًف�، ف�علم �أن �لن��س �ختلفو� يف دللة �لنهي على ف�س�د �ملنهي 
�أبو حنيفة و�لق��سي و�أبو عبد �هلل �لب�سري و�أبو �حل�سن �لكرخي  عنه، فذهب 
وبع�س �أ�سح�بن� �إىل �أن �لنهي ل يدل على ف�س�د �ملنهي عنه، مبعنى �أنه �إذ� نهين� 
عن فعل �سيء فل يدل هذ� �لنهي على �أن ذلك �ملنهي عنه ل يعتد به �أ�سًل، 
�ل�سيء يدل على �سحته  �لنهي عن  �أن  �لق�ئلني  �أبو حنيفة من بني هوؤلء  وز�د 
ق�ئًل: �إنه ل ُيت�سور �لنهي عن �ل�سيء �إل بعد وجود م�هيته �سحيحة هكذ�، ومثل 
له ب�سوم يوم �لنحر، فعنده �أن �سومه� �سحيح لكنه غري مقبول مل� فيه من �لنهي 

عنه، وبنى على كون �سومه �سحيًح� �لجتز�ء ب�سومه للنذر.
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 قلن�: ل يلزم من �لنهي عن �ل�سيء وجود م�هيته �سحيحة على وفق م� 
ذكرمت، و�إمن� يكفي يف �لنهي عن ت�سور وجوده بذلك ي�سح �لكف عنه، وب�لكف 
عنه يح�سل �لمتث�ل، فبطل م� زعموه من دللة �لنهي على �سحة �ملنهي عنه، 
وذهب  ب�لنذر،  للوف�ء  �لنحر  يوم  ب�سوم  ب�لجتز�ء  �لقول  ي�سقط  �لبطلن  وبهذ� 
ف�س�د  على  يدل  �لنهي  �أن  �إىل  �أ�سح�بن�  من  وكثري  و�لظ�هرية  و�ل�س�فعية  �أحمد 
�ملنهي، و�سوغ �أبو يعقوب - رحمه �هلل تع�ىل - كل �ملذهبني، و�حتج هوؤلء ب�أن 
�لعلم�ء مل تزل على �لف�س�د ب�لنهي عن �لربوي�ت و�لأنكحة وغريه�، وب�أن �لأمر 

يقت�سي �لإجز�ء، و�لنهي نقي�سه فيقت�سي نقي�س �لإجز�ء وهو �لف�س�د.

 و�أجيب عن �لأول ب�أنه ل ن�سلم �لإجم�ع، ومن ��ستدل به فهو ب�ن على 
مذهبه، وعن �لث�ين: ب�أنه ل ن�سلم كون �لنهي نقي�س �لأمر لأنه يقت�سي �لقبح، 
فل  �سلمن�،  �حل�سن  جمرد  ل  �لوجوب  يقت�سي  و�لأمر  �حل�سن،  �لقبح  ونقي�س 
يلزم يف �لنقي�سني �أن تتن�ق�س �أحك�مهم� من كل وجه �سلمن�، �إن �لأمر يقت�سي 
�ل�سحة، فنقي�س ذلك �أن ل يكون �لنهي لل�سحة، ل �أنه يقت�سي �لف�س�د. �نتهى.

 وذهب �لغز�يل و�لفخر �لر�زي و�أبو �حل�سني �إىل �أن �لنهي يدل على ف�س�د 
�ملنهي عنه يف �لعب�د�ت دون �ملع�ملت، ودللته على ذلك �سرعية ل لغوية لأن 
�لف�س�د حكم �سرعي ل تعقله �لعرب، فل ي�سح �أن يكون مق�سوًد� له� يف و�سع 
�إ�سك�ل يف �سحة ق�سده، و��ستدلو� على وقوع ذلك  �ل�سرع فل  و�أم� يف  �لنهي، 

�سرًع� ب�أن �لعلم�ء م� ز�لو� ي�ستدلون ب�لنهي على ف�س�د �ملنهي عنه. 
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ذلك،  على  �أجمعو�  �أنهم  �سح  حيث  دليًل  هذ�  ي�سح  �إمن�  ب�أنه  و�أجيب 
�أن  �أعني  له،  مذهًب�  كونه  جلو�ز  يفيد  ل  بع�سهم  و��ستدلل  �إجم�ع  ينقل  ومل 
�لنهي يقت�سي �لف�س�د، ومع هذ� �لحتم�ل ل ي�ستقيم �لحتج�ج، و�أي�ًس� ف�إن هذ� 
�ل�ستدلل لو �سلم د�لٌّ على �قت�س�ء �لنهي �لف�س�د مطلًق�، ف�أين دليل �قت�س�ئه 
ل  �لعب�د�ت  عن  �لنهي  �إن  ق�لو�  ف�إن  �ملع�ملت؟!  دون  �لعب�د�ت  يف  �لف�س�د 
يكون �إل لختلل �سرط من �سروطه� وركن من �أرك�نه�، ول كذلك �لنهي عن 
�ملع�ملت. قلن�: �إن �لف�س�د حينئذ ح��سل ب�ختلل �ل�سرط �أو �لركن ل ب�قت�س�ء 
نف�س �لنهي له وذهب قوم �إىل �أنه �إن ك�ن �لنهي عن �ل�سيء لعني ذلك �ل�سيء، 
ف�لنهي يقت�سي ف�س�ده و�إن ك�ن �إمن� نهي عنه ل�سفة فيه فل يقت�سي �لنهي ف�س�ده، 
فيه كوطء  ل�سفة  نهي عنه  م�  ومث�ل  �حُلّر،  وبيع  �لكفر  لذ�ته  نهي عنه  م�  فمث�ل 
�لإن�ء  ويف  �ملغ�سوب،  ب�مل�ء  و�لو�سوء  �ملغ�سوبة،  �لأر�س  يف  و�ل�سلة  �حل�ئ�س، 
�ملغ�سوب ونحو ذلك، وهذ� معنى قول �لن�ظم: )يدل �إن ك�ن ذ� �لنهي..( �إلخ، 
ع  �أي وق�ل �لبع�س: �إن �لنهي يدل على ف�س�د �ملنهي عنه، �إذ� ك�ن �لنهي �إمن� �ُسرِّ
�إمن� نهي عنه ل�سفة فيه فل يدل على  �ملنهي عنه ل ل�سفة فيه، و�إن ك�ن  لذ�ت 
ذلك، ول �أعلم لهوؤلء حجة على هذ� �لتف�سيل، وقيل �إن نهي عن �ل�سيء لأجل 
كون ذلك �ل�سيء ملًك� للغري مل يقت�س �لنهي �لف�س�د، كم� �إذ� ب�ع ملك �لغري 
َف�أَِذن �مل�لك ور�سي ب�لبيع مل يف�سد �لبيع، و�إن ك�ن �إمن� نهي عنه لأجل �ختلل 

�سرط كبيع �لَغَرر)1( �قت�سى �لف�س�د.

)1(  بيع �لَغَرر: بيع م� دخلته �جله�لة �سو�ء �أك�نت يف �لثمن، �أم يف �ملَِبيع، �أم يف �لأجل، �أم يف �لقدرة على �لت�سليم. )م(.
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ب�أنه قد ينهى عن �ل�سيء لأجل ملك �لغري، و�لنهي مع ذلك   و�أجيب 
يقت�سي �لف�س�د، كم� �إذ� ب�ع ملك �لغري ومل ُيِجز �مل�لك، وقيل: �إن ك�ن يف �ملنهي 
عنه تو�سل �إىل �إب�حة حمظور كبيع �خلمر و�مليتة ونحوهم� �قت�سى �لنهي �لف�س�د، 
�أردمت  �إن  ب�أنه  و�أجيب  �لف�س�د.  يقت�سي  فل  ذلك  �إىل  تو�سل  فيه  لي�س  ك�ن  و�إن 
فهذ� غري  �ملحرم  عليه حتليل  يرتتب  �لعقد  ذلك  �أن  �حلر�م  �إىل حتليل  ب�لتو�سل 
ب�قت�س�ئه  قولكم  ف�أين  ف��سًد�،  ل  �سحيًح�  �لعقد  ذلك  لك�ن  �سلم  ولو  م�سلم، 
�لف�س�د؟ و�إن �أردمت ب�أن ذلك �لعقد ل يرتتب عليه �إب�حة م� حرم فهو متن�ق�س �إذ 

قلتم ب�أن فيه تو�سًل �إىل �إب�حة �ملحرم ثم قلتم: �أن لي�س فيه تو�سل.

�لأرجح  �أن  ر�أيت  منه�  �لأرجح  كله� وطلبت  �لأقو�ل  ت�أملت هذه  و�إذ�   
هو �ملذهب �لأول، وهو �أن �لنهي ل يقت�سي �لف�س�د مطلًق�، و�إن �قت�س�ه يف بع�س 
�ملو��سع فذلك �إمن� هو لدليل خ�رج عن �لنهي ل لنف�س �لنهي، و�حلجة لن� على 
�سحته ورجح�نه على �س�ئر �ملذ�هب هي �أن معنى كون �ل�سيء ف��سًد� �أنه مل يقع 

موقع �ل�سحيح يف �سقوط �لق�س�ء و�قت�س�ء �لتمليك.

و�لبيع وقت  �لبدعة)1(  �ملنهي عنه قد يقع �سحيًح� كطلق  �أن   و�ملعلوم 
�لند�ء)2(، فل يكفي �لنهي يف �قت�س�ء �لف�س�د، بل ل بد من دليل، �إذ لفظ �لنهي 

ل يفيده مل� ذكرن� من �أن �ملنهي عنه قد ي�سح.

)1( طلق �لبدعة: هو �أن يطلق �لزوج زوجته وهي ح�ئ�س، �أو يف طهر ج�معه� فيه. )م(.
)2(  �لبيع وقت �لند�ء: �لبيع عند رفع �لأذ�ن ل�سلة �جلمعة، ويف تعلق زمنه ب�لأذ�ن �لأول �أو �لأذ�ن �لث�ين خلف بني �لعلم�ء. )م(.
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 ومل� فرغ من بي�ن �أحك�م �لنهي وك�ن �ملطلق و�ملقيد نوًع� من �خل��س، �أخذ 
يف بي�نهم� وبي�ن �أحك�مهم�، فق�ل:

ذكر املطلق واملقيد وبيان حقيقة املطلق واملقيد

عرف �ملطلق ب�أنه: م� دل ب�ل�سيوع يف جن�سه فـ )م�( �أي لفظ جن�س �س�مل 
من  �ملطلق  عد�  مل�  خمرج  ف�سل  جن�سه(  يف  )ب�ل�سيوع  وقوله:  �لألف�ظ،  جلميع 
�لألف�ظ، و�أم� قوله: )ببدل �ملو�سوع( �أي ب�عتب�ر بدل �ملعنى �لذي و�سع له �للفظ 
تف�سري لقوله: )ب�ل�سيوع يف جن�سه(، وذلك �أن لفظ رجل مثًل د�ل على كل فرد 
من �أفر�د �لرج�ل، مبعنى �أنه �س�دق علي كل و�حد منه�، و�س�لح لأن يطلق عليه، 
ولي�س دللته على جميع �لأفر�د دفعة و�حدة و�إمن� دللته على ذلك ب�عتب�ر �سيوع 
لفظه يف جميع �لأفر�د، وبهذ� �لعتب�ر قد خ�لف �ملطلق �لعموم، و�ملر�د به �لع�م؛ 
لأن �لع�م �إمن� يتن�ول �أفر�د �ملو�سوع دفعة و�حدة على �سبيل �جلمع و�ل�ستغر�ق 
له�، و�أم� �ملقيد فهو: م� خرج عن ذلك �ل�سيوع، �إم� بقيد كج�ء �سيح �أجمد، ف�إن 
لفظ �سيخ مطلق ل�سيوعه يف ذلك �جلن�س ول�سدقه على كل فرد من �أفر�ده، لكن 

ــــــيوِع بال�صُّ دلَّ  َما  ومطــــــلٌق 
الُعُموُم فــــــــارَقُه  ُهَنا  فمــــــن 
املقيَُّد َفْهـــــَو  ْد  ـَــــــــــيَّ ُيق فاإْن 

املو�صوِع ببــــــــَدِل  جن�ِصِه  يف 
بـــــدٌل معلوُم لي�َس فيــــــــِه  اإذ 
مثـــــــاُله كَجــــــــاَء �صْيٌخ اأَمُد
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بح�سب و�سعه  و�إم�  �ل�سيوع،  �ل�سيخ عن ذلك  للفظ  قيد خمرج  )�أجمد(  قوله: 
�لأ�سلي ك�لَعَلم، ف�إنه ل ي�سمى مطلًق�، و�إمن� هو مقيد بح�سب �لو�سع �لذي و�سع 
له، لأنه و�سع ملعني، ولو ك�ن علم جن�س مثًل ف�إنه ل يكون علًم� �إل ب�عتب�ر ذلك 
�لتعيني �ملذكور، ويكتفى يف �لعلم �جلن�سي ب�لتعيني �لذهني، ومثل �لَعَلم �س�ئر 
�ملع�رف؛ �إذ لي�س من �ملع�رف م� هو مطلق �أ�سًل، �للهم �إل �أن يق�ل: �إن �ملعرف 
ب�أل �مل�س�ر به� �إىل �حلقيقة ب�عتب�ر وجوده� يف بع�س �لأفر�د غري معني، كقولك: 

�دخل �ل�سوق، حيث ل عهد يف �خل�رج، ومنه قوله تع�ىل نثۆئ   ۆئ  ۈئ     
ۈئ مث   ]يو�سف/ 13[ من قبيل �ملطلق، ف�إن �ملعرف ب�أل ك�لنكرة يف �ملعنى، 

ۆ  ۆ    نحونث ۇ   ب�جلملة يف  ك�لنعت  �لنكرة،  �أحك�م  بع�س  �أعطي  ولذ� 
ۈ  ۈ  ٴۇمث ]ي�س/37 [، ونحو: 

وَلَْقد َأمُرُّ على اللئِيِْم يَسُبُّنِي

و�إن فرق بني �لنكرة وبني �ملعرف �ملذكور مب� ح��سله �أن �لنكرة معن�ه بع�ٌس غري 
�لقرينة  من  �لبع�سية  ت�ستف�د  و�إمن�  �حلقيقة،  نف�س  معن�ه  وهذ�  �حلقيقة،  جملة  من  معني 
ك�لدخول يف نحو: �دخل �ل�سوق، و�لأكل يف نحو نثۆئ  ۈئ     ۈئ مث  ]يو�سف/ 13[ 

ف�ملجرد وذو �للم ب�لنظر �إىل �لقرينة �سو�ء، وب�لنظر �إىل �أنف�سهم� خمتلف�ن.

و�علم �أن م� ذكره �مل�سنف من تعريف �ملطــلق هو م� م�سى عليه 
�بن �حل�جب وتبعه �لبدر �ل�سم�خي - رحمه �هلل تع�ىل - حيث عرف� �ملطلق ب�أنه: م� 
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دل على �س�ئع يف جن�سه، وعلى ذلك م�سى �س�حب �ملنه�ج، وهو معنى م� ذهب 
�إليه �لآمدي، حيث عرف �ملطلق ب�أنه: �لنكرة يف �سي�ق �لإثب�ت، وهذه �لتع�ريف 
كم� نرى ق��سية ب�أن �لنكرة و�ملطلق �سيء و�حد، وفرق بينهم� �بن �ل�سبكي فعرف 
�ملطلق ب�أنه: �لد�ل على �مل�هية بل قيد، ثم ق�ل: وعلى �لفرق بني �ملطلق و�لنكرة 
�أ�سلوب �ملنطقيني و�لأ�سوليني، وكذ� �لفقه�ء حيث �ختلفو� فيمن ق�ل لمر�أته: 
�إن ك�ن حملك ذكًر� ف�أنت ط�لق، فك�ن ذكرين، قيل ل تطلق نظًر� للتنكري �مل�سعر 

ب�لتوحيد، وقيل تطلق حمًل على �جلن�س، �نتهى.

 ق�ل �ملحلِّي: ومن هن� يعلم �أن �للفظ يف �ملطلق و�لنكرة و�حد، و�أن �لفرق 
بينهم� ب�لعتب�ر �إن �عترب يف �للفظ دللته على �مل�هية �سمي مطلًق� و��سم جن�س 
�أي�ًس�، �أو مع قيد �لوحدة �ل�س�ئعة �سمي نكرة، وتعقب هذ� �لتفريق �لكم�ل، فق�ل: 
لأ�سلوب  �ملو�فق  هو  �ملطلق  تعريف  يف  ك�لآمدي  �حل�جب  �بن  عليه  جرى  وم� 
متعلق  و�لتكليف  �ملكلفني،  �أفع�ل  �أحك�م  قو�عد  يف  كلمهم  لأن  �لأ�سوليني؛ 
ب�لأفر�د دون �ملفهوم�ت �لكلية �لتي هي �أمور عقلية، بل ويو�فق �أ�سلوب �ملن�طقة 
�أي�ًس�، ف�إن �ملطلق عندهم مو�سوع �لق�سية �ملهملة لأنه مطلق عن �لتقييد ب�لكلية 
و�جلزئية، و�لنكرة قد تكون مو�سوع �جلزئية، وقد تكون مو�سوع �لكلية، و�حلكم 
يف �جلميع متعلق ب�لأفر�د، و�أم� �لق�س�ي� �لطبيعة �لتي �حلكم فيه� على �مل�هية من 

حيث هي فقد �سرح �ملن�طقة ب�أنه� ل �عتب�ر له� يف �لعلوم، �نتهى.
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عليه  م�سى  م�  �سحة  تعرف  ههن�  �لكم�ل  ذكره  �لذي  �لتحقيق  وبهذ�   
�مل�سنف يف �لنظم تبًع� ملن ذكر من �ملحققني، ول عربة مب� تعقب به �بن �لق��سم 
كلم �سيخه �لكم�ل؛ فقد ق�ل �لبن�ين يف �آخر كلم تعقب به كلم �بن �لق��سم)1( 
مة �سم)2( مم� �أبد�ه هن� من �لتمويه�ت و�أط�ل به مم� ل ط�ئل  م� ن�سه: ول تغرت مب� للعلَّ
حتته من �لت�أويلت. و�إمن� ق�ل �لبن�ين ذلك بعد �أن ك�سف �لغط�ء عم� �حتوى عليه 

كلم �بن �لق��سم من �لتمويه�ت، و�هلل  �أعلم.

بي�ن حكم كل و�حد  و�ملقيد �سرع يف  �ملطلق  بي�ن حقيقة  ومل� فرغ من   
منه�، فق�ل:

          

 

)1(  �مل�سهور �بن ق��سم.
)2(  يق�سد �بن ق��سم �لعب�دي. )م(.

واحِد كلُّ  يجري  اأن  حكُمَها 
َبْب وحيثما يتحــــــــدان يف ال�صَّ
فُيحَمُل املطــــــلُق منهـــَما على
ُمتَّحَدا حكُمهَما  يكْن  واإن 
حَماَل وال�صــــــــاِفعيُّ  نا  فبع�صُ
جامُع هنـــــــاَك  كان  اإن  وقيَل: 

باُعِد التَّ ِع  موا�صِ يف  مَراُه 
َوَجْب قد  هناَك  فاحلمُل  واحلكِم 
اَل ِذي القيِد من غِي خالٍف َح�صَ
بَدا فاخُللُف  املوِجُب  واختلَف 
نا واحلنفـــــيُّ قـــــــاَل: َل وبع�صُ
املانُع فال�صواُب  ل  اأْو  ُيحَمُل 

]حكم املطلق واملقيَّد[



117117
الركن الأول يف مباحث »الكتاب«

�سبًب�  �ختلف�  �إذ�  مو�سعه  منهم� يف  و�حد  يجري كل  �أن  و�ملقيد  �ملطلق  حكم 
يحمل  �أن  ي�سح  ول  تقييده،  مو�سع  يف  و�ملقيد  �إطلقه،  يف  يجري  ف�ملطلق  وحكًم�، 
�أحدهم� على �لآخر ه�هن� بل خلف بني �لأ�سوليني مل� بني �ملطلق و�ملقيد من �لتن�يف، 
وذلك نحو قوله تع�ىل يف كف�رة �لظه�ر نث   ڎ  ڈ  ڈمث ]�ملج�دلة/ 4[ 
وقوله تع�ىل يف �سي�م �لكف�رة نثحب  خب  مبمث ]�مل�ئدة/ 89[ ف�إن �ل�سبب 
�ملوجب لل�سي�م يف �آية �ليمني هو �حلنث، و�ل�سبب �ملوجب لل�سي�م يف �آية 
�لظه�ر هو �لظه�ر، و�حلكم فيهم� خمتلف �أي�ًس� كم� ترى، فل ي�سح حمل مطلق 
�ل�سي�م يف �آية �ليمني على مقيدة �لتت�بع يف �آية �لظه�ر، و�إمن� ق�ل �أ�سح�بن� بتت�بع 
�أي�ٍم مَتَت�بع�ٍت«  َي�ُم َثلثِة  �ل�سي�م يف �آية �ليمني لقر�ءة �بن م�سعود، ف�إنه قر�أ »ف�سِ
ل لنف�س �حلمل على م� يف �لظه�ر، وقد جعل �لبدر - رحمة �هلل تع�ىل- �لآيتني 
مث�ًل مل� �إذ� �ختلف موجب �ملطلق و�ملقيد، و�تفق حكمهم� نظًر� �إىل �أن �حلكم يف 
�ملو�سعني �ل�سي�م ف�أجرى فيه �خللف �لآتي، فيم� �إذ� �تفق حكم �ملطلق و�ملقيد 

و�ختلف �سببهم�. 

 ونحن �إمن� قلن� ب�ختلف حكمهم� لختلف نوعي �ل�سي�م، ف�ل�سي�م يف 
�آية �ليمني حمدود ب�لثلثة �لأي�م، ويف �آية �لظه�ر حمدود ب�ل�سهرين، وب�ختلف 
�لتخفيف  يف  مطلقه  حمل  ي�سح  فل  وتخفيًف�،  ت�سديًد�  حكمه  �ختلف  نوعيه 
على مقيده يف �لت�سديد، مل� يرتتب على �لت�سديد من �لتك�ليف �لغري �ملطلوبة يف 
�لتخفيف. و�إن �حتد حكم �ملطلق و�ملقيد و�تفق �سببهم� وجب حمل �ملطلق على 



118 118
طلعة ال�صم�س: �صرح �صم�س الأ�صول

�ملقيد بي�نً�، �سو�ء تقدم �أحدهم� على �لآخر �أو تق�رن� يف �لوجود، م� مل يت�أخر �ملقيد 
حتى يعمل ب�ملطلق، ف�إنه يكون حينئذ يكون �ملقيد ن��سًخ� لبع�س �أحك�م �ملطلق. 
وقيل: �إن �ملقيد �إذ� ت�أخر عن �ملطلق فهو ن��سخ له بح�سب م� يتن�وله، و�إن مل يقع 
ب�ملطلق. ق�ل �لبدر: وهذ� لي�س ب�سيء لأن �لتقييد بي�ن، و�أي�ًس� لو ك�ن ن�سًخ� لك�ن 
�لتخ�سي�س ن�سًخ� لأنه نوع من �ملج�ز مثله، ويلزمهم �أن يكون ت�أخري �ملطلق ن�سًخ�، 

لأن �لتن�يف �إمن� يت�سور على �لطرفني، �نتهى.

 وللخ�سم �أن يقول �إن كون �ملقيد بي�نً� ل ين�يف كونه ن��سًخ�؛ لأن �لن�سخ 
بي�ن تغيري، و�أم� �إلز�م �أن يكون �لتخ�سي�س ن��سًخ� و�ملطلق �إن ت�أخر ن��سًخ� فم�سلَّم. 
ونحن نلتزم ذلك �إذ� �نف�سل �لتخ�سي�س عن �ملخ�س�س و�ملطلق عن �ملقيد، ف�أي 
حمذور يف ذلك؟ و�أنت �إذ� حتققت �ملق�م ر�أيت �أن �خللف فيه لفظي ل معنوي، 
بي�نً�.  ن�سميه  ونحن  ن�سًخ�،  عنه  ت�أخر  �إن  ب�ملقيد  �ملطلق  تقييد  ي�سمي  ف�خل�سم 
ومث�لهم� �إذ� �حتد� حكًم� و�سبًب� نحو قولك: �أعتق رقبة عن قتل �خلط�أ، �أعتق رقبة 
موؤمنة عن قتل �خلط�أ، ف�ل�سبب يف �ل�سورتني هو قتل �خلط�أ، و�حلكم فيهم� عتق 
�لرقبة، فيجب �أن يحمل مطلق �لرقبة يف �ل�سورة �لأوىل على مقيده� ب�لإمي�ن يف 
�ل�سورة �لث�نية، و�سو�ء ذلك �حلكم �ت�سل �ملقيد فيه ب�ملطلق �أو �نف�سل، فمث�ل م� 
�نف�سل قوله : »يف َخْم�ٍس ِمن �لإِبِل �َس�ٌة«، ويف حديث �آخر: »يف َخْم�ٍس ِمن 
�ِئَمِة)1( �َس�ة« ق�ل �مل�سنف: �إن �حلمل ه� هن� بل خلف ح�سل بني  �لإِِبل �ل�سَّ

عي ول ُتعلف. )م(. )1(  �ل�س�ئمة: �لتي ُتر�سل للرَّ
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�لأ�سوليني تبًع� مل� �سرح به بع�سهم من حك�ية �لتف�ق على ذلك، ثم ر�أيت 
يه �لبن�ين، و�سورة  �سِّ �بن �ل�سبكي نقل �خللف فيه و�أقره عليه �س�رحه �ملحلِّي وحُمَ
�خللف �لذي ذكره �بن �ل�سبكي هو �أنه قيل: �إن �ملقيد يحمل على �ملطلق فيم� 
�إذ� �تفق� حكًم� و�سبًب� �إلغ�ء للقيد لأن ذكر �ملقيد ذكر جلزئي من �ملطلق فل يقيده، 
كم� �أن ذكر فرد من �لع�م ل يخ�س�سه. و�أج�ب �ملحلِّي ب�لفرق بينهم� ق�ئًل: �إن 
ر عليه  مفهوم �لقيد حجة بخلف مفهوم �للقب �لذي ذكر فرد من �لع�م منه وعكَّ
�لبن�ين وعز� ذلك �إىل �بن �لق��سم مب� ن�سه: �إن فرد �لع�م قد ل يكون لقًب� بل �سفة، 
فيفند مبفهومه ويخ�س�س �لع�م، كم� �أن فرد �ملطلق قد يكون لقًب� نحو: �أعتق رقبة 
�أعتق زيًد�، فل يقيد �ملطلق كم� ذكره �ل�س�رح �أول �مل�س�ألة، فحينئذ ي�سكل �لفرق 

�ملذكور، �إل �أن يكون بح�سب �لأغلب. �نتهى. 

و�أقول: �إنه ل يخفى �أن �ل�س�رع ل يذكر �سيًئ� عبًث� و�إن تقييده �إمن� ذكره 
لإر�دة ذلك �لتقييد، فل ي�سح �إلغ�ء �لقيد ولو �ألغي مل� ك�ن يف ذكره ف�ئدة �أ�سًل، 
وحمل �ملطلق على �ملقيد يف مو�سع �لحت�د لي�س تقييًد� مبفهوم �ل�سفة حتى يتطرق 
تخ�سي�سه،  يف  �لعموم  جمرى  تقييده  يف  �ملطلق  �إجر�ء  هو  و�إمن�  ذكروه،  م�  عليه 

ف�ملقيد مبنزلة �ملخ�س�س و�ملطلق مبنزلة �لع�م، فل �إ�سك�ل حينئذ، و�هلل �أعلم.
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 و�إن �ختلف �سبب �ملطلق �ملقيد و�تفق حكمه�، فذهب �ل�س�فعي وبع�س 
�إذ� �حتد  �أ�سح�بن� ك�بن بركة �إىل حمل �ملطلق على �ملقيد، و�إن �ختلف �ل�سبب 

�حلكم.

يحمل  ل  �إنه  حمبوب:  �بن  ك�لإم�م  �أ�سح�بن�  وبع�س  حنيفة  �أبو  وق�ل   
�ملطلق على �ملقيد يف مثل هذه �ل�سورة. ثم �ختلف �لق�ئلون ب�حلمل ه�هن� فق�ل 
�سو�ء وجد ج�مع  �للفظ،  قبيل  �أي من   � ن�سًّ �ملقيد  �ملطلق على  بع�سهم: يحمل 
بني ق�سيتي �لإطلق و�لتقييد �أو مل يوجد. وق�ل بع�سهم: �إنه يحمل قي��ًس� �أي 
�إذ� وجد ج�مع بني �لق�سيتني حمل �ملطلق على �ملقيد، و�إن مل يوجد ج�مع فل 

يحمل.

 و�إن �ختلف حكمهم� و�تفق موجبهم� فعلى هذ� �خللف �ملذكور ه� هن�، 
فمث�لهم� �إذ� �تفق حكمه� و�ختلف موجبهم�، �آيت� �لظه�ر و�لقتل، ف�إن �لرقبة يف 
�لرقبة يف  ب�لإمي�ن، فخرج يف �سفة  �لقتل مقيدة  �لظه�ر مطلقة، ويف كف�رة  كف�رة 
�أن تكون �لرقبة  �آنًف�، فبع�سهم ك�بن بركة ��سرتط  كف�رة �لظه�ر �خللف �ملذكور 
عدم  �إىل  حمبوب  �بن  وذهب  �لقتل،  كف�رة  يف  �لرقبة  يف  م�  على  حمًل  موؤمنة 
��سرت�ط ذلك �إهم�ًل للحمل �ملذكور، وحمل �ل�س�فعية عليه قي��ًس� حل�سول �جل�مع 
�ختلف  م�  ومث�ل  و�لقتل.  �لظه�ر  وهو  �سببيهم�،  حرمة  عندهم  و�جل�مع  بينهم� 

حكمهم� و�تفق موجبهم� �إطلق �لأيدي يف قوله تع�ىل  نثائ  ائ  ەئ  
تع�ىل  قوله  يف  ب�ملر�فق  وتقييده�   ]43 ]�لن�س�ء/  وئمث  وئ   ەئ  
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�لتيمم  ف�إن موجب  ]�مل�ئدة/ 6[  نث  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀمث 
و�لو�سوء �سيء و�حد وهو �حلدث �ملعروف، لكن حكمه� خمتلف، ف�لتيمم حكم 
غري �لو�سوء، فل يحمل مطلق �لأيدي يف �لتيمم على مقيده يف �لو�سوء، وحملته 
�ل�س�فعية بج�مع ��سرت�كهم� يف �ل�سبب، ويف �لتعبري ب�حلكم عن �لتيمم و�لو�سوء 
ت�س�مح ل يخفى؛ ف�إن كل و�حد من �لتيمم و�لو�سوء حمكوم به ل حكم، لكن 
وقع هذ� �لت�س�مح يف عب�رة بع�س �لأ�سوليني. وعرب �س�حب �ملنه�ج عن مثل ذلك 

ب�ختلف جن�سيهم� فخرج من �لت�س�مح �ملذكور.

�سبًب� وحكًم� فل  و�ملقيد  �ملطلق  �إذ� �ختلف  �أنه  �مل�س�ألة  م� يف   وح��سل 
على  �ملطلق  حمل  وحكًم�  �سبًب�  �تفق�  و�إن  �تف�ًق�،  �لآخر  على  �أحدهم�  يحمل 
ف�ألغى  �ملطلق،  على  يحمل  �ملقيد  ب�أن  قوًل  بع�سهم  �تف�ًق�، وحكى  قيل:  �ملقيد، 
�ملقيد و�إن �ختلف� �سبًب� و�حتد� حكًم�، �أو �ختلف� حكًم� و�حتد� �سبًب�، ففيهم� ثلثة 
مذ�هب: �أحده�: �أن �ملطلق يحمل على �ملقيد مطلًق�. وث�نيه�: �أنه ل يحمل مطلًق�، 
وث�لثه�: �أنه �إن ك�ن بينهم� ج�مع حمل �ملطلق على �ملقيد قي��ًس�، و�إل فل يحمل، 

و�هلل �أعلم. 

ومل� فرغ من بي�ن �أق�س�م �خل��س و�أحك�مه �سرع يف بي�ن �لع�م و�أحك�مه مل� 
بينهم� من �لت�س�د و�ملق�بلة، فق�ل:
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مبحث العام وبيان حقيقة العام 

( ل�سرورة �لوزن، وعرفه ب�أنه: لفظ دل دفعة على م� مل يكن  َف )�لع�مَّ خفَّ
منح�سًر�، ف�للفظ جن�س �س�مل للع�م وغريه من �لألف�ظ، وقوله: )دل دفعة( ف�سل 
�أخرج به �لنكرة يف �سي�ق �لإثب�ت ك��سرب رجًل، ف�إن رجًل د�ل على م� ي�سلح 
له بطريق �لبدلية �ملتقدم بي�نه� يف �ملطلق، وخرج به �أي�ًس� �مل�سرتك؛ ف�إنه ل يدل 
دفعة على م� و�سع له، و�إمن� يدل عليه بطريق �عتب�ر تعدد �لو�سع، ك�لعني مثًل، ف�إنه 
ل يدل دفعة و�حدة على �لب��سرة و�ل�سم�س و�لذهب �إىل �آخره�، و�إمن� يدل على 
كل و�حد من هذه �ملع�ين ب�عتب�ر �أنه و�سع له و�سًع� م�ستقلًّ فمطلق �لعني لي�س 
�س�مًل لهذه �لأ�سي�ء دفعة و�حدة وهذ� هو �ملر�د من نفي �لعموم عن �مل�سرتك، 
ب�عتب�ر   � ع�مًّ يكون  ف�إنه  �أ�سًل،   � ع�مًّ يكون  �مل�سرتك ل  لفظ  �أن  منه  �ملر�د  ولي�س 
دللته على �أفر�د بع�س م� و�سع له، كهذه عيون ف�إنه د�ل دفعة و�حدة على غري 

حم�سور من �أفر�د �لعني �لتي هي �لب��سرة مثًل، ف�سدق عليه �أنه ع�م.

 وقوله: )على م� لي�س حم�سوًر�( ف�سل �آخر �أخرج به �سيغة �ملثنى و�أ�سم�ء 
�لعدد و�جلمع �ملعرف بلم �لعهد، وم� ق�مت �لقرينة على �أن �أفر�ده منح�سرة، ف�إن 
�سيغة �ملثنى و�إن دلت على �لثنني دفعة و�حدة ف�لثن�ن �سيء حم�سور، و�أ�سم�ء 
�أي�ًس�. و�ملعرف  �لعدد و�إن دلت على كثري كم�ئة و�ألف، فذلك �لكثري منح�سر 

َدْفعًة على دلَّ  لْفــــٌظ  ما مَلْ يُكـــــْن منح�صـــًرا فكُماَلالعـــــــاُم 
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� ك�ل�سمو�ت و�لأر�سني ف�للم �لعهدية د�لة على �أن  بلم �لعهد و�إن ك�ن لفظه ع�مًّ
مدلوله منح�سر، وم� ق�مت �لقرينة على �أن �أفر�ده منح�سرة كر�أيت رج�ًل، وخلق 
�هلل �سمو�ت و�أر�سني، ف�إن �لعقل ق��س ب�أن �ملرئي من �لرج�ل عدد حم�سور و�إن 
ف�ت �لر�ئي �سبطه، و�أن �ملخلوق من �ل�سمو�ت و�لأر�سني عدد حم�سور وهو �سبع 

�سمو�ت و�سبع �أر�سني، و�هلل �أعلم.

تتن�وله هذه �حلقيقة من  م�  بي�ن  �أخذ يف  �لع�م  بي�ن حقيقة  ومل� فرغ من 
�لألف�ظ، وهي �لألف�ظ �ملعروفة عندهم ب�سيغ �لع�م، فق�ل:

]عموم اجلمع وا�صم اجلن�س املعروَفي بالم اجلن�س[

َف من جْمــــــٍع وِمْن         جن�ٍس اإذا مل يُك عهٌد قد ُزِكْن)1( وعمَّ ما ُعرِّ

�أي عم تعريف �لع�م �جلمع �ملعرف و��سم �جلن�س �ملعرف، �سو�ء ك�ن تعريفهم� 
ب�أل كم� يف قوله تع�ىل نث ٱ  ٻ  ٻمث ]�ملوؤمنون/ 1[  نث ٺ  ٺ  
ٺ   ٿمث   ]�مل�ئدة/ 38[ ف�إن حكم �لو�سف يف �لعموم حكم �جلن�س �أو 

عرًف� ب�لإ�س�فة، كم� يف قوله تع�ىل نث گ  گ   گ  ڳمث  ]�لن�س�ء/ 11[  
تعريفهم�  �إذ� مل يكن  ]�لنور/ 63[ هذ� كله  نث  ڑ  ک    ک  ک  کمث 

�إ�س�رة �إىل عهد، ف�إن ك�ن �إ�س�رة �إىل عهد كر�أيت رج�ًل ف�أكرمت �لرج�ل، و نث ۇ  

ُزِكْن: ُعِلَم �أو ُظنَّ مبنزلة �ليقني. )م(.  )1(
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فيهم� لأن  فل عموم  ]�ملزمل/ 16-15[  .  ٴۇ  ۋ  ۋمث   ۆ      ۆ  ۈ  
�لعهد قرينة �خل�سو�س.

 وكذ� كل قرينة دلت على �إخر�ج �سيغة �لع�م عن �لعموم و��ستعم�له� يف 
�خل�سو�س، كر�أيت �لرج�ل، نثٻ  پ  پ  پمث ]�لنمل/ 23[  ف�إن �لعقل 
�إتي�نه� من كل �سيء كم� هو معلوم  ب�متن�ع روؤية كل �لرج�ل، وب��ستح�لة  ق��س 
ب�ل�سرورة. و�حلجة على �أن �جلمع �ملعرف من �سيغ �لعموم �أن �لعلم�ء مل تزل 
ت�ستدل بقوله تع�ىل نثگ  گ   گ  ڳمث ]�لن�س�ء/ 11[ ونحوه� على 
�أهل  �أبي بكر يف منع قت�ل  �لعموم و��ستدل عمر -ر�سي �هلل تع�ىل عنه - على 
��َس حتَّى يُقوُلو� ل �إلَه �إل �هلل« و��ستدل  �لردة بعموم قوله : »�أُمرُت �أْن �أق�تَل �لنَّ
�أبو بكر  بعموم قوله : »�لأئمُة ِمْن ُقري�ٍس« حني ق�ل �لأن�س�ر: من� �أمري، 
ومنكم �أمري، وك�ن ذلك مبح�سر من �ل�سح�بة فلم ينكر عمومه �أحد. و��ستدل �أبو 
بكر  �أي�ًس� بقوله : »نَحُن مع��ِسَر �لأنبَي�ِء ل ُنْوَرُث« ومل ينكر �ل�ستدلل 
به �أحد من �ل�سح�بة، فك�ن �إجم�ًع� على �أن �جلمع �ملعرف ع�م بح�سب م� ي�سلح 
له لفظه. و�أي�ًس� ف�إن �جلمع �ملعرَّف ي�سح �ل�ستثن�ء منه فنقول: ج�ء �مل�سلمون �إل 
زيًد�، و�سحة �ل�ستثن�ء من �ل�سيء دليل عمومه. وُرّد ب�أن �مل�ستثنى منه قد يكون 
��سم عدد نحو عندي ع�سرة �إل و�حًد�، و��سم علم نحو ك�سوت زيًد� �إل ر�أ�سه، �أو 
م�س�ر� �إليه نحو �سمت هذ� �ل�سهر �إل يوم كذ�، و�أكرمت هوؤلء �لرج�ل �إل زيًد�، 

فل يكون �ل�ستثن�ء دليل �لعموم. 
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 � ع�مًّ و�إن مل يكن  �ل�سور  منه يف مثل هذه  �مل�ستثنى  ب�أن  �أوًل:  و�أجيب 
لكنه ت�سمن �سيغة عموم ب�عتب�ره� ي�سح �ل�ستثن�ء، وهو جميع م�س�ف �إىل �ملعرفة 
�أي جميع �أجز�ء �لع�سرة و�أع�س�ء زيد و�أي�م هذ� �ل�سهر و�آح�د هذ� �جلمع. وث�نًي�: 
ب�أن �ملر�د ب�ل�ستثن�ء �لذي هو دليل �لعموم ��ستثن�ء م� هو من �أفر�د مدلول �للفظ 
�إن  قيل  م�  ف�ندفع  �ملذكورة،  �ل�سور  يف  كم�  �أجز�ئه  من  هو  م�  ل  و�أ�سله،  نف�سه 
�مل�ستثنى يف مثل ج�ءين �لرج�ل �إل زيًد� لي�س من �لأفر�د، لأن �أفر�د �جلمع جموع 
ت�ستدل  تزل  مل  �لعلم�ء  �أن  هي  للعموم  �جلن�س  ��سم  �أن  على  و�حلجة  �لآح�د. 
على  نث ٺ  ٺ  ٺ   ٿمث  ]�مل�ئدة/ 38[  تع�ىل  بقوله 

نة، وبقوله تع�ىل نثڀ   �سموله� كل �س�رق و�س�رقة ب�ل�سرط �ملعروف من �ل�سُّ
ڀ..مث �لآية ]�لنور/ 4[ على �سموله� كل ز�نية وز�ن �إل من �أخرجته �ل�سنة 
عن حكم �لآية �إىل حكم �لرجم، ول نكري لهذ� �ل�ستدلل، فك�ن �إجم�ًع� على �أن 
��سم �جلن�س �ملعرف للعموم م� مل تقم قرينة �خل�سو�س. و�أي�ًس� ف�إن �سحة �ل�ستثن�ء 
من �ل�سيء دليل عموم ذلك �ل�سيء كم� ذكرن�ه �آنًف�، وقد �سح �ل�ستثن�ء من ��سم 
�ملعرف كم� يف قوله تع�ىل نث ٻ  ٻ  ٻ  پ  .  پ  پ  ڀمث ]�لع�سر/ 2، 3[ 

وم� ذكرته من �أن �جلمع و��سم �جلن�س �ملعرفني من �سيغ �لعموم هو مذهب �جلمهور.

 وذهب �أبو ه��سم �إىل عدم عمومهم� م� مل تقم قرينة على �لعموم، فهم� 
عنده للجن�س �ل�س�دق على و�حد من �أفر�ده، كتزوجت �لن�س�ء وملكت �لعبيد 
و�أكرمت �لرجل �إذ� مل يكن هن�لك عهد، ف�إن كل و�حد من هذ� �لكلم �س�دق 
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على �لو�حد فم� فوقه. ونحن نقول: �إن خروج هذه �لأ�سي�ء ونحوه� عن �لعموم 
لقرينة، وهي ��ستح�لة تزوج جميع �لن�س�ء وملك كل �لعبيد و�إكر�م كل رجل، 
يتزوج  ل  من حلف  و�حدة  بتزوج  يحنث  ولذ�   � ع�مًّ �للفظ  لك�ن  �لقرينة  فلول 
�لتطويل  �إىل  �أبو ه��سم، فل ح�جة  به  م� �حتج  �لن�س�ء، ومب� ذكرن�ه ينحل جميع 
�أبي ه��سم يف �ملفرد  �أبو �حل�سني و�لر�زي قول  بذكره وذكر �جلو�ب عنه، و�خت�ر 

�ملحلَّى ب�للم دون �جلمع �ملحلى به�، وحجتهم� حجته.

ل �إم�م �حلرمني و�لغز�يل فق�ل بعموم �ملفرد �ملحلى بلم �جلن�س �إذ�   وف�سَّ
ك�ن يف و�حده �لت�ء ك�لتمر، بخلف م� �إذ� مل يكن يف و�حده �لت�ء ك�مل�ء، وز�د 
َهِب  هُب ب�لذَّ ـ »�لذَّ �لغز�يل �سرًط� �آخر وهو �أنه �إذ� مل يكن و�حده متميًز� فهو ع�م ك
ِة..« �حلديث، ف�إن و�حد �لذهب و�لف�سة غري متميز، �أي ل و�حد  ُة ب�لف�سَّ و�لف�سَّ
له من لفظه. و�ل�سو�ب عدم �ل�سرت�ط كم� قدمن� لك �آنًف�. وذهب �إم�م �حلرمني 
يف �جلمع �ملحلى ب�للم �إىل �أنه للعموم م� مل يحتمل معهوًد�، ف�إن �حتمل معهوًد� 
معهوًد�؛  �حتمل  و�إن  عمومه  و�ل�سو�ب  �ملعهود،  و�خل�سو�س  �لعموم  بني  تردد 
ترددن� يف  فلو  للخ�سو�س،  �لع�م  �حتم�ل  من  هو  �إمن�  د�ئًم�  �ملعهود  �حتم�له  لأن 
عموم �لألف�ظ �ملو�سوعة للعموم بنف�س �حتم�له� �خل�سو�س مل� �سح لن� �جلزم بع�م 

�أ�سًل؛ كيف وقد قيل م� من ع�م �إل وقد خ�س�س �إل قوله تع�ىل نثی     ی  ی  
یمث ]�لبقرة/ 29[، و�هلل �أعلم.
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 ومل� فرغ من بي�ن حكم �جلمع و�جلن�س �ملعرفني بلم �جلن�س �أخذ يف بي�ن 
م� ل يحتمل منه� �لعموم، فق�ل:

حمل  و�لعموم  �ل�ستغر�ق  جن�س  و��سم  جمع  من  �ملعرف  �حتمل  �إذ� 
عليه، لأنهم� حقيقة فيه كم� تقدم و�إن �متنع حملهم� على �لعموم و�ل�ستغر�ق 
ف�إم� �أن تتعني فيهم� �لعهدية �أو �جلن�سية �أو ل تتعني، فم� تعني فيه �أحد �لأمرين 
من عهد وجن�س حمل عليه، وم� مل يتعني فيه �أحدهم�، وك�ن حمتمًل لهم� مًع� 
فهم� حمل �لنز�ع يف �أنه �أيُّ �لأمرين �أوىل ب�حلمل عليه؟ فقيل: �إن �حلمل على 
�لعهد �أوىل؛ لأنه �أبني، و�سي�ق �لتعريف لزي�دة �لتو�سيح، و�إىل هذ� �لقول ذهب 
�س�حب  »�لتنقيح« و�لبدر يف خمت�سره و�سرحه، ون�سبه �لبدر �إىل عم�ر بن ي��سر - 
�أوىل، و�إليه ذهب �س�حب  �إن حمله على �جلن�سية  ر�سي �هلل تع�ىل عنه - وقيل 
»�لتلويح« وغريه، وهو �ل�سحيح؛ لأن حمله على �لعهدية مع �حتم�ل غريه� فيه 
تخ�سي�س بغري خم�س�س، و�أي�ًس� ففي معنى �لعهدية زي�دة على �جلن�سية، و�لزي�دة 
�إل بدليل، ول دليل عليه�، ف�متنع حمله عليه�، فم� �حتج به  ل تثبت 
�لبدر - عف� �هلل تع�ىل عنه - يف ترجيح �لعهدية ل يق�وم م� ذكرن�، و�هلل 

�أعلم.

حمتِمْل َوْهَو  الالِم  ذو  اأتى  ُحِمْلواإْن  فللِجن�ِس  والعْهِد  للجن�ِس 

]حكم املعروف اإذا احتمل العهدية واجلن�صية[
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تتميم  �سرع يف  �ملعرفني  و�جلن�س  �أحك�م �جلمع  بع�س  بي�ن  فرغ من  ومل� 
�أحك�مهم�، وهو بي�ن غ�ية م� يخ�س�س �إليه كل و�حد منهم�، فق�ل:

يخ�س�س �جلمع �ملعرف ب�للم و�لإ�س�فة �إىل �أن يبقى من مدلوله ثلثة، 
�أدنى مدلول �جلمع حقيقة، فل  �لثلثة هي  ثم ميتنع بعد ذلك تخ�سي�سه؛ لأن 
يدل على �أقل من ذلك �إل جتوًز�، ويخ�س�س ��سم �جلن�س �ملعرَّف حتى يبقى من 
مدلوله و�حد، لأن �لو�حد �أدنى م� يدل عليه، في�سح �أكرم �لع�مل �إل زيًد� وعمًر� 
وخ�لًد�، ولو مل يبق من بعد ��ستثن�ء هوؤلء ممن هو مت�سف ب�لعلم �إل و�حد مثًل. 
وهذ� معنى قوله: )و�جلن�س حتى يبقى منه و�حد( �أي ويخ�س�س ��سم �جلن�س 

�ملعرف ب�أل و�لإ�س�فة حتى يبقى من مدلوله و�حد.

عد�  فيم�  �لتخ�سي�س  بعد  ثلثة  بق�ء  من  بد  ل  �ل:  �لقفَّ بكر  �أبو  وق�ل   
�ألف�ظ  من  ونحوه�  و�أجمعون  وكل  �جلموع  �ألف�ظ  وهي  و�ملج�ز�ت،  �ل�ستفه�م 

ثالَثِة اإىل  اجلمـــُع  �َس  وُخ�صِّ
واحُد منُه  يبقى  حتى  واجلن�ُس 
للُعَقال ال�صــرِط و»َمن«  كذاَك يف 
والن�صــــاَء الذكوَر  وت�صـــــــمُل 

لَلِة اأدنـــــــــــاُه يف الدَّ لأنهـــــا 
و»َمن« و»َما« م�صـــــتفِهٌم ل زائُد
َل اأوَّ اأعقـــــبْتَها  اإن  ْت  �صَ وُخ�صِّ
واملــــــوؤمنـــــــَي عـــمَّ الأنبياَء

]يخ�ص�س اجلمع املعروف اإىل ثالثة, واجلن�س اإىل واحد[
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�لعموم، و�أم� يف �ل�ستفه�م و�ملج�ز�ت فيجوز حتى ل يبقى �إل و�حد. و�حتج على 
ذلك ب�أن �ل�ستفه�م و�ملج�ز�ت لي�س فيهم� معنى �جلمع بل ج�ري�ن جمرى ��سم 
�جلن�س �لذي يطلق على �لقليل و�لكثري ك�مل�ء و�لطع�م ونحو ذلك، وم� عد�هم� 
فهو �إم� جمع �أو يف معن�ه، و�أقل �جلمع ثلثة، و�أقل �أحو�ل �لعموم �أن يكون ك�جلمع 

فيكون �أقل م� يبقى منه ثلثة ك�جلمع.

دونه�  م�  على  يطلق  فل  ف�س�عًد�،  للثلثة  مو�سوع  �جلمع  ب�أن  و�أجيب   
بخلف �لعموم، فلي�س �لعموم كذلك، �أل ترى �أن قول �لق�ئل كل درهم عندي 
فهو لفلن عموم، و�لكلم �سحيح ولو مل يكن عنده �إل درهم و�حد. وكذلك 
رجل  �إل  فيه�  ولي�س  متيم،  بني  �إل  �لد�ر  يف  �لذين  �لرج�ل  كل  �أكرم  ق�ل:  لو 
� ب�تف�ق، و�لعب�رة �سحيحة. وق�ل �س�حب  و�حد من غري متيم، مع كون �للفظ ع�مًّ
»�جلوهرة«: ل بد من بق�ء ثلثة يف جميع �ألف�ظ �لعموم �إل �سيغة �جلمع، فيجوز 
ب�لو�سع  ذلك  ولي�س  ق�ل:  حتته.  د�خل  و�حد  �إل  يبقى  ل  حتى  تخ�سي�سه� 

�لأ�سلي، بل ب�ل�سرع نحو قوله تع�ىل نث ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  
یمث   ]�آل عمر�ن/ 173[ و�ملر�د ب�لن��س �لأول ُنَعيم بن م�سعود. 

و�حتج على ��سرت�ط بق�ء ثلثة يف �لعموم دون �جلمع مب� �حتج به �لقف�ل، 
�أعني �أن �لعموم ج�ر جمرى �جلمع يف �أن �أقل مدلوله ثلثة، ق�ل: و�أم� لفظ �جلمع 
فخرج من ذلك بدليل خ��س، وهو �إطلقه �سرًع� على �لو�حد يف قوله تع�ىل 
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نث ېئ  ېئ  ېئ  ىئمث ]�آل عمر�ن/ 173[ و�ملر�د به نعيم، وح��سل مذهبه �أنه 
يو�فق �لقف�ل يف ��سرت�ط بق�ء �لثلثة يف تخ�سي�س �لعموم، وي�ستثنى من ذلك 

لفظ �جلمع، بدليل يزعمه.

 وجو�به عن �لأول وهو م� �أجيب به عن �حتج�ج �لقف�ل. و�جلو�ب عن 
�دع�ئه ��ستثن�ء �جلمع من ذلك �حلكم هو �أن م� ذكره من �لدليل على ذلك �إمن� هو 

� ب�جلمع فقط. دليل على عدم ��سرت�ط بق�ء ثلثة مطلًق� ل خ��سًّ

 وق�ل كثري من �لأ�سوليني: ل ي�سح �لتخ�سي�س �إل مع بق�ء جمع يقرب 
من مدلول �لعموم. حك�ه �بن �حل�جب و�لبدر �ل�سم�خي. و�حتجو� على ذلك 
ب�أن ق�ئًل لو ق�ل: قتلت كل من يف �ملدينة، وقد قتل ثلثة ل غري، عد لغًي�، وك�ن 
كلًم� ف��سًد�، وكذلك لو ق�ل: �أكلت كل رم�نة ومل ي�أكل �إل ثلًث�، وكذلك لو 
ق�ل: من دخل د�ري �أو من �أكل طع�مي فعلت له كذ�، وف�سره بثلثة عّد لغًي� 

�أي�ًس�. 

و�أجيب ب�أنه �إمن� يعد لغًي� حيث مل يذكر �ملخ�س�س، و�أم� مع ذكر �ملخ�س�س 
فل ن�سلم ذلك، �أل ترى �أنه لو ق�ل: قتلت كل من يف �ملدينة غري لب�سي �لبي��س، 
وك�ن من فيه� لب�سي �لبي��س �إل ثلثة مل يعد لغًي� �أ�سًل، وكذلك م� �أ�سبهه. 

وق�ل كثري من �لأ�سوليني: كل عموم يجوز تخ�سي�سه حتى ل يبقى من 
�لأعد�د �لد�خلة حتته ثلثة، بل يجوز �إخر�جه� حتى ل يبقى �إل و�حد، و�سححه 
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�س�حب �ملنه�ج، و�حتج ل�سحته بوجهني: �أحدهم�: �أنه �إذ� ج�ز �لتخ�سي�س وهو 
�إخر�ج بع�س م� و�سع له لفظ �لعموم ��ستوى �إخر�ج �لقليل و�إخر�ج �لكثري، �إذ 
ل وجه يقت�سي �لفرق بينهم�، و�لعموم يف كلت� �حل�لتني م�ستعمل فيم� دون �لقدر 
�لذي و�سع له، ف�إذ� ك�ن يف �حل�لتني خُم�َلًف� به م� و�سع له فل وجه يقت�سي �لفرق 
بني خم�لفٍة وخم�لفٍة، مهم� بقي بع�س مدلوله. ث�نيهم�: �أنه قد وقع يف قوله تع�ىل 

نثوئ  وئ   ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  

قوله  وكذلك  و�حد،  نوع  �إل  �لعموم  حتت  يبق  ومل   ]146 ]�لأنع�م/  ىئمث  
تع�ىل  نثېئ  ېئ  ىئمث ]�آل عمر�ن/ 173[ و�أر�د ُنَعيًم� ق�ل �ل�س�عر:

أنَــــــا ومَا َأعْــين سِـــــــوَاي

ولقول عمر بن �خلط�ب وقد �أنفذ)1( �إىل �سعد بن �أبي وق��س �لَقْعق�َع مع 
�ألف ف�ر�س: »قد �أنفذت �إليك �ألفي ف�ر�س« فو�سفه ب�أنه �ألف، و�إذ� ج�ز يف �ألف�ظ 
�لق�ئل:  قول  على ح�سن  �لن��س  �تفق  وكذلك  �أوىل،  �لعموم  فجو�زه يف  �لعدد 

�أكرم �لن��س �إل �جله�ل، ول �سك �أن يف �خل�رج هن� �أكرث من �لب�قي.

 �أقول: وهذ� �ملذهب هو �أ�سح �ملذ�هب، و�إن كنت ذكرت يف �لنظم غريه 
منع  ثلثة  �أقل �جلمع  يلزم من كون  �إذ ل  ثلثة،  �أقل �جلمع  ب�أن  عليه  م�ستدًل، 
ر �لع�م �إىل  تخ�سي�سه �إىل م� دون ذلك، �إذ لي�س �لغر�س من �لتخ�سي�س �إل َق�سْ

)1(  �أنفذ: �أر�سل. )م(.
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بع�س �أفر�ده، فج�ز ويف �مل�س�ألة �أقو�ل �أخر �أ�سعف مم� ذكر فل نطيل بذكره�. ولن� 
على �أن �أقل مدلول �جلمع حقيقة ثلثة هو �أن م� فوق �لثنني هو �ملتب�در �إىل �لفهم 

من �سيغة �جلمع، و�لتب�در �إليه من ملحة �حلقيقة.

 و�أي�ًس� ي�سح نفي �جلمع عن �لثنني، مثل: م� يف �لد�ر رج�ل بل رجلن، 
و�سحة نفي �للفظ عن �ملعنى دليل على �أنه لي�س حقيقة فيه، �إذ لو ك�ن حقيقة فيه 
للزم بنفيه عنه �لكذب، و�أي�ًس� ي�سح رج�ل ثلثة و�أربعة، ول ي�سح رج�ل �ثن�ن، 
وعدم �سحة ذلك علمة على �أن �لثنني لي�س بحقيقة، و�أي�ًس� ي�سح ج�ءين زيد 
وعمرو �لع�مل�ن، ول ي�سح �لع�ملون، وعدم �سحة ذلك دليل على �أن دللة �جلمع 

على �ملثنى لي�ست حقيقية �أي�ًس�.

 وق�ل قوم: �إن �أقل مدلول �جلمع �ثن�ن، ومت�سكو� على ذلك بوجوه: �لأول: 
قوله تع�ىل نث ې  ې        ې  ې     ى  ىمث   ]�لن�س�ء/ 11[ و�ملر�د �ثن�ن ف�س�عًد�، 
لأن �لأخوين يحجب�ن �لأم من �لثلث �إىل �ل�سد�س ك�لثلثة و�لأربعة، وكذ� كل جمع 
يف �ملو�ريث و�لو�س�ي�. �لث�ين: قوله تع�ىل  نثگ  گ  ڳمث ]�لتحرمي/ 4[ �أي 
قلب�كم�، �إذ م� جعل �هلل لرجل من قلبني. �لث�لث: قوله : »�لْثَن�ِن فَم� فوَقُهَم� 

ٌة من �للغوي، فكيف من �لنبي ؟!  جم�َعٌة« ومثله ُحجَّ

�لإرث  ب�ب  �ثن�ن يف  �جلمع  �أقل  �أن  نز�ع يف  ب�أنه ل  �لأول  و�أجيب عن 
للثنني  مو�سوعة  �جلمع  �سيغة  �أن  ب�عتب�ر  ل  لكن  و�لو�سية،  وحجًب�  ��ستحق�ًق� 
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�لث�ين:  وعن  �جلمع.  للثنني حكم  �أن  ب�لدليل  يثبت  �أنه  ب�عتب�ر  بل  ف�س�عًد�، 
�أن �إطلق �جلمع، على �لثنني جم�ز بطريق �إطلق ��سم �لكل على �جلزء، وعن 
�لث�لث ب�أن �لنز�ع لي�س يف جمع وم� ي�ستق منه لأنه يف �للغة �سم �سيء �إىل �سيء، 
وهو ح��سل يف �لثنني ب�لتف�ق، و�إمن� �خللف يف �سيغة �جلمع و�سم�ئره، �سرح 
ثلثة  �جلمع  �أقل  �أن  على  �لإجم�ع  دل  فلم�  �سلم  ولو  وغريه.  �حل�جب  �بن  به 
وجب ت�أويل �حلديث، وذلك ب�أن يحمل على �أن للثنني حكم �جلمع يف �ملو�ريث 
��ستحق�ًق� وحجًب� �أو يف �ل�سطف�ف خلف �لإم�م وتقدم �لإم�م عليهم�، �أو يف �إب�حة 
� عنه يف �أول �لإ�سلم من م�س�فرة و�حد �أو �ثنني  �ل�سفر بهم� و�رتف�ع م� ك�ن منهيًّ
بن�ء على غلبة �لكف�ر، �أو يف �نعق�د �سلة �جلم�عة بهم�، و�إدر�ك ف�سيلة �جلم�عة، 

وذلك لأن �لغ�لب من ح�ل �لنبي  تعريف �لأحك�م دون �للغ�ت، �نتهى.

يف  قرينة  مع  جم�ًز�  �ثنني  على  يدل  �جلمع  �أن  كله�  �لأجوبة  وح��سل   
مو��سع، وكلمن� يف �أقل مدلول �جلمع حقيقة ل جم�ًز�، و�أن �لثنني قد يعطي�ن 
حكم �جلمع �سرًع� كم� يف �لو�س�ي� و�ملو�ريث، و�لثن�ن فم� فوقهم� جم�عة ب�حلديث 

وكلمن� يف �سيغة �جلمع ل يف حكمه.

]عموم َمْن, وَما, واملوؤمني[

 �أم� قوله: )ومن وم�..( �إلخ فهو �سروع يف بي�ن �أحك�م بقية �سيغ �لعموم، 
فذكر �أن منه� من وم� �ل�ستفه�ميتني �أو �ل�سرطيتني ل �لز�ئدتني ول �ملو�سوفتني 
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ول �ملو�سولتني. ف�أم� من وم� �لز�ئدت�ن فل عموم لهم�؛ لأن كلًّ منهم� مل يذكر 
�إل ل�سلة �لكلم وتقويته، كم� يف قول �ل�س�عر: 

وََكَفـــى بنَا فْخرًا عَلى مَنْ غريِنَا

�أي على غرين�. 

وقول �لآخر:
يَا شَـــــاةَ مَا َقنٍَص مَلنْ حَلَّتْ لَهُ

�أي ي� �س�ة قن�س، فـ »من« ز�ئدة يف �ملث�ل �لأول، و»م�« ز�ئدة يف �ملث�ل �لث�ين.

مو�سوفة،  نكرة  �ملعنى  منهم� يف  كلًّ  ف�إن  �ملو�سوفت�ن،  و»م�«  »من«  و�أم�   
و�لنكرة �ملو�سوفة من �خل��س ل من �لع�م. و�أم� �ملو�سولت�ن ف�إن كلًّ منهم� يدل 
على معهود، كم� يف قولك: �أكرمت من ج�ءين، وقر�أت م� تي�سر، ويدل على غري 
تي�سر لك، فهم� مرتددت�ن بني  �أكرم من ج�ءك، و�قر�أ م�  معهود كم� يف قولك: 
وظ�هر  بقرينة،  �إل  �لآخر  دون  منهم�  و�حد  على  يدلن  فل  و�لعموم  �خل�سو�س 
كلم �لبدر - رحمه �هلل تع�ىل - وغريه �أن من وم� �ملو�سولتني للعموم، وعليه فل 
يرد كل و�حد منهم� للخ�سو�س �إل بقرينة، ورجح هذ� �ملذهب ب�أن �لأ�سل عدم 

�ل�سرت�ك.

 قلن�: �لأ�سل ذلك �إل فيم� �سح �أنه م�سرتك، فهو على ��سرت�كه، و�إن ورد 
�للفظ �لو�حد ملع�ن متعددة ل يقطع به يف �أحده� �إل بقرينة دليل �ل�سرت�ك، فقوله: 
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)م�ستفهم( نعت ملن وم� على تقدير جعلهم� مبعنى لفظ، �إذ مل يرد ب�إير�دهم� ه�هن� 
�إل نف�س لفظهم� و�لكلم يف �أحك�م لفظهم� ل يف غريه، ومثل من �ل�ستفه�مية: 
�أحد  بكل  �أن يج�ب عنه�  ع�مة �سلح  ولكونه�  �لق�سر؟  من ج�ءك؟ ومن دخل 
دخل �لق�سر، ومث�ل من �ل�سرطية: من �س�ء من عبيدي عتقه فهو حر، ومن �سئت 
من عبيدي عتقه ف�أعتقه، فمن يف �ملث�لني �سرطية وهي للعموم، فيعتق كل من �س�ء 

�لعتق من عبيده، وكل من �عتقه �ملخ�طب منهم. 

وذهب �أبو حنيفة �إىل �لتفرقة بني �ل�سورتني ف�أثبت عتق �لكل يف �ملث�ل 
يف  �ملخ�طب  �أعتقه  من  جميع  عتق  و�أثبت  �لع�مة  �مل�سيئة  �إىل  من  ل�سم  �لأول 
�ل�سورة �لث�نية �أي�ًس�، �إل �أنه ي�ستثني و�حًد� من �لعبيد �إن �أعتق �ملخ�طب جميعهم 
وهو �آخرهم �إن وقع �لعتق على �لرتتيب، ومن يخت�ره منهم �ل�سيد �إن وقع �لعتق 
جملة هكذ� عنده، وذلك �أنه ح�ول �جلمع بني حقيقة من �ل�سرطية، وبني حقيقة 

من �لتبعي�سية يف قول �لق�ئل من �سئت من عبيدي .. �إلخ.

فحكم بعموم من حتى يبقى من �لعبيد و�حد، ثم ل يحكم بعتقه عمًل 
بحقيقة من �لتبعي�سية، و�إمن� مل يحكم بذلك يف �ل�سورة �لأوىل لأن �سم من �إىل 
�مل�سيئة �لع�مة عنده قرينة خرجت به� من عن �لتبعي�س �إىل �لبي�ن، ومعنى قوله: 
)ومن للُعَقل( �أي �أن لفظ من �ل�ستفه�مية و�ل�سرطية وكذ� �ملو�سولة �إمن� تدل على 

�لعقلء، ف�إذ� قيل من عندك فل ي�سح �أن يج�ب ببعري �أو حم�ر �أو نحو ذلك.
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 وقوله: )وخ�س�ست �إن �أعقبته� �أول( �أي �أن لفظة من تخرج عن حكم 
�لعموم �إىل حد �خل�سو�س مب� �إذ� �أعقبته� لفظة �أوًل، ف�إذ� قيل: من دخل �حل�سن 
�أوًل فله كذ�، فدخله �لقوم كلهم يف ح�ل و�حد فل �سيء لهم لعدم �سدق �أوًل 
عليهم �أو على �أحد منهم، فخ�سو�س من بهذ� �لعتب�ر �إمن� هو ب�لنظر �إىل عمومه� 
� حتى ل ت�سدق �إل على فرد و�حد  عند عدم �قرت�نه� ب�أوًل ل خ�سو�ًس� حقيقيًّ
� غري معدود من �ألف�ظ  كم� �سرح به �س�حب »�ملر�آة« حيث ق�ل: يكون من خ��سًّ
�لعموم �إذ حلقه لفظ �أوًل. ق�ل يف �ل�سري �لكبري: �إذ� ق�ل: من دخل هذ� �حل�سن 
�أوًل فله كذ�، فدخل رجلن مًع�، مل ي�ستحق و�حد منهم� �سيًئ�؛ لأن �لأول ��سم 
لفرد �س�بق، ف�إذ� و�سله بكلمة من وهو ت�سريح ب�خل�سو�س، يرجح معنى �خل�سو�س 

فيه، فل ي�ستحق �لنفل �إل و�حد دخل �س�بًق� على �جلم�عة، �نتهى كلمه.

 و�ل�سو�ب م� قدمته لك، وبه يجمع بني عب�رة �لنظم وبني قول �س�حب 
»�لتنقيح«: �إن من للعموم و�إن حلقته� �أوًل، ووجه �جلمع بينهم� �أن قول �س�حب 
�لتنقيح �إنه� للعموم �إمن� هو ب�لنظر �إىل م� حتته� من �لأفر�د �لغري �ملح�سورة، وقول 
يكون  وقد  �لعموم،  من  فوقه�  م�  �إىل  ب�لنظر  هو  �إمن�  �إلخ  )وخ�س�ست..(  �لنظم: 

� ب�عتب�رين. � وع�مًّ �ل�سيء �لو�حد خ��سًّ

 وقوله: )وت�سمل �لذكور و�لن�س�ء( �أي حكم من �ل�ستفه�مية و�ل�سرطية 
�أنه� تعم �لذكور و�لن�س�ء، وهو مذهب �لأكرث. وقيل: ل يدخل فيهم� �لن�س�ء.
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 لن� �لتف�ق على دخول �لإم�ء يف قول �لق�ئل: من دخل د�ري فهو حر، 
فكل من دخل د�ره من عبيده و�إم�ئه فهو حر، وقوله: )و�ملوؤمنون عم �لأنبي�ء( �أي 
يدخل يف عموم لفظ �ملوؤمنني �لأنبي�ء - عليهم �ل�سلم - كم� دخل يف لفظ من 
�لن�س�ء، ف�إذ� نزل نث ڭ  ڭ  ڭ  مث ]�لبقرة/ 104[ ف�لنبي د�خل يف هذ� 
�خلط�ب لثبوت �سفة �لإمي�ن له قطًع�، وكذ�نث ڻ  ۀمث ]�لبقرة/ 21[ 
ونثڄمث ]�لعنكبوت/ 56[ ق�ل �حلكيمي)1( و�ل�سرييف: �إل �إذ� قرنً� 

بقل، �أي �إذ� نزل �خلط�ب هكذ�  نث ڻ   ڻ  ۀمث ]�لأعر�ف/ 158[  
نث ۀ  ۀ  مث ]�لزمر/ 53[ فل يدخل فيه �لنبي لأن لفظ قل قرينة 

عندهم تخرج �لنبي من عموم �خلط�ب، قلن�: قد حتقق �أن �لنبي �أحد �لن��س 
و�أحد �لعب�د فهو د�خل يف عمومهم�، و�لأمر ب�لقول ل يكفي دليًل على 
خروجه منهم�؛ لأن �لنبي �مل�أمور ب�لقول بذلك �إمن� يبلغ ذلك �لقول عن 
ربه، ول يخفى �أن قوله: )و�ملوؤمنون عم �لأنبي�ء( وم� بعده من �لأبي�ت �لآتية 
��ستطر�د، وذلك �أن �لكلم يف من وم�، فتكلم على �أحك�م من وبع�س �أحك�م م�، 

ثم ��ستطرد �إىل م� ترى، ثم رجع بعد تكميل ذلك �إىل �أحك�م م�.

وه� هو �لآن �س�رع يف �إمت�م ذلك �ل�ستطر�د، فلذ� ق�ل:

�أعي�ن  من  403هـ(   -  338( �حلليمي،  حممد  بن  �حل�سن  بن  �حل�سني  �هلل  عبد  �أبو  وهو  �حلليمي،  �ل�سو�ب:     )1(
�ل�س�فعية. )م(.
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به وتدل عليه،  �أن لكل و�حد من �لذكور و�لإن�ث �سيغة تخت�س  �علم 
فل تدل �سيغة كل و�حد منهم� على �لآخر بح�سب �لو�سع �لأ�سلي، ف�أم� �سيغة 
جمع �لإن�ث نحو �مل�سلم�ت و�ل�س�حل�ت فل تتن�ول �سيًئ� من �لذكور �أ�سًل �تف�ًق�، 
فط�لب �لأم�ن لبن�ته ل يدخل �أولده �لذكور يف طلب �لأم�ن، ومن �أو�سى لبن�ت 
يعم  وكذ� ل  �تف�ًق�،  �لبنون  �لو�سية  يدخل يف  فل  وبن�ت  بنون  معه  وك�ن  فلن 
نحو �لرج�ل من �سيغ جمع �لذكور �أحًد� من �لإن�ث لخت�س��س هذه �ل�سيغة 
عند  �لإن�ث  من  �أحًد�  يعم  ل  �مل�سلمني  نحو  وكذ�  �تف�ًق�،  �لإن�ث  دون  ب�لذكور 
و�لن�س�ء، وذلك  �لرج�ل  �ل�سيغة  تعم هذه  ب�خلط�ب، وقد  �مل�سلمني  �نفر�د ذكور 
عند �لختلط و�مل�س�ركة يف �لأحك�م، فتتن�ول �ل�سيغة �لذكور حقيقة و�لإن�ث 
�آدم،  ]�لبقرة/ 38[ �س�مل حلو�ء مع  نث ٻ  ٻ  ٻمث  ، فقوله تع�ىل  تبًع� 
وقوله تع�ىل  نث  ۈئ  ېئ  ېئمث ]�لن�س�ء/ 154[ �س�مل لن�س�ء بني �إ�سر�ئيل 
مع ذكورهم، و�إمن� �سملت �سيغة �لذكور �لإن�ث عند �لختلط تغليًب� للذكور على 

]ل تعم �صيغة الذكور اأحًدا من الإناث اإل تغليًبا, 

ول تعم �صيغة الإناث اأحًدا من الذكور اأبًدا[

كوِر الذُّ �صيغُة  َتُعـــــــمُّ  ول 
كــــَما بتغليٍب  ه  تعــــــمُّ وقــد 
الن�ْصــــواِن �صيغُة  تعـــــــمُّ  ول 

الأُمــــــــوِر غالِب  يف  موؤنًثا 
الُكَرَما ال�صاحلَي  امل�صِلمَي  يف 
ْكراِن الذُّ اأحَد  حــــــــاٍل  بكلِّ 
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�لن�س�ء، و�إتب�ًع� للن�س�ء ب�لذكور يف حكمهم، وتن�ول �سيغة �لذكور �لإن�ث بهذ� 
�ملعنى ل خلف فيه، و�إمن� �خللف يف كيفية تن�وله� لهن �أهو حقيقة عرفية �أو جم�ز 
م�سهور؟ ذهب �حلن�بلة وبع�س �حلنفية منهم �س�حب »�ملر�آة« �إىل �أن تن�وله� للإن�ث 
�أنه جم�ز، وثمرة �خللف هو �أن  عند �لختلط حقيقة عرفية وذهب �لأكرث �إىل 
�إطلق هذه �ل�سيغة عند �لختلط متن�ول للن�س�ء ولو مل يدل دليل على �إر�دة 
دخولهن فيه� عند �لق�ئلني �إن تن�ولهم� لهن حقيقة ول تن�ولهن عند �لأكرث �إل 

بدليل لحتي�ج �ملج�ز �إىل �لقرينة. 

��ستدل �لق�ئلون ب�أن تن�وله� للإن�ث جم�ز بوجوه:

�لأول: قـــــوله تعـــــــ�ىل نث ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ف�إنه لو ك�ن مدلول �مل�سلم�ت د�خًل  ]�لأحز�ب/ 35[ ونحوه  ہمث  
يف �مل�سلمني مل� ح�سن هذ� �لعطف لكونه عطًف� للخ��س على �لع�م، و�لأ�سل 
لهن  ت�سريًف�  و�لتبيني  للت�أكيد  �لعطف  يق�ل  ول  و�لتب�ين،  �لتغ�ير  �لعطف  يف 
كم� يف عطف جرب�ئيل على �مللئكة؛ لأن �لت�أ�سي�س خري من �لت�أكيد، وق�سد 

�لت�سريف لي�س ت�أ�سي�ًس�.

م�  قلن  �لن�س�ء  �إن  �هلل،  ر�سول  ي�  ق�لت:  �أنه�  �سلمة  �أم  عن  روي  م�  �لث�ين:   
ڻ   ڻ   نث  تع�ىل  �هلل  ف�أنزل  �لرج�ل،  �إل  �لقر�آن  يف  ذكر  �هلل  نرى 
ۀمث ]�لأحز�ب/ 35[ فنفت ذكرهن مطلًق�، ولو كن د�خلت مل� 
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�سدق نفيهن، ومل يجز تقريره  للنفي، و�أجيب عنه ب�أنه  �إمن� قرر نفي 
�لذكر ل نفي �لدخول.

 �لث�لث: �إجم�ع �أهل �لعربية على �أن هذه �ل�سيغ جمع �ملذكر، و�جلمع ت�سعيف 
�لنفر�د  يكون عند  �أن  يجوز  �إجم�عهم  �أن  عنه  و�أجيب  و�ملفرد مذكر.  �ملفرد 

و�لنز�ع عند �لختلط.

 و��ستدل �لآخرون بوجوه:

 �لأول: �أن �ملعروف من �أهل �لل�س�ن تغليبهم �ملذكر على �ملوؤنث عند �جتم�عهم�، 
فيدخلن ب�ل�سرورة. و�أجيب ب�أنه ل نز�ع يف دخولهن عند �لتغليب جم�ًز�.

بكذ�،  لهم  �أو�سيت  ق�ل:  ثم  درهم،  مب�ئة  ون�س�ء  لرج�ل  �أو�سى  لو  �أنه  �لث�ين:   
فيه  نز�ع  ول  �ملتقدمة،  �لو�سية  بقرينة  دخلت  �إمن�  ب�أنه�  و�أجيب  �لن�س�ء.  دخلت 

�أي�ًس�؛ لأنه حينئذ تدخل ب�لقرينة.

نث  ۈئ  ېئ  ېئمث ]�لبقرة/  تع�ىل   قوله  كم� يف  �ل�ستعم�ل  غلبة  �لث�لث:   
58[ ويف قوله: نثۈمث   ]�لبقرة/ 36[.

 ق�لو�: ف�إن قيل: �إن غلبة �ل�ستعم�ل �إمن� تقت�سي �سحة �لإطلق، ول يلزم 
منه� كونه حقيقة، وهو حمل �لنز�ع. ف�جلو�ب: �أن �لأ�سل يف �ل�ستعم�ل �حلقيقة 

فل ح�جة يف �إثب�ته� �إىل دليل، و�إمن� �ملحت�ج �إليه كونه جم�ًز�.
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 ف�إن قيل: �إن �ل�ستعم�ل حقيقة يف �لذكور خ��سة ب�لإجم�ع، ولو جعل 
حقيقة يف �لذكور و�لإن�ث مًع� لزم �ل�سرت�ك، و�ملج�ز خري منه. قلن�: �إن �أر�د �أنه 
حقيقة يف �لذكور عند �لنفر�د فم�سلم، و�لكلم لي�س فيه، و�إن �أر�د �أنه حقيقة فيه 
عند �لختلط فهو ممنوع، بل حقيقة عند �لختلط يف �ملجموع، ولق�ئل �أن يقول 
فحينئذ يلزم �ل�سرت�ك بني �لذكور وبني �ملجموع. �لر�بع: �أنهن ي�س�ركن �لذكور يف 
�لأحك�م، فيدخلن يف �خلط�ب�ت �ل�سرعية نحو نث ڱ  ڱمث ]�لبقرة/ 43[. 
و�أجيب ب�أنه بدليل خ�رجي ل ب�لو�سع، ورد ب�أن �لأ�سل عدم �لدليل على �لدخول، 

و�إمن� يحت�ج �إىل �لدليل عدم دخولهن. �نتهى.

 ومل� فرغ من �لكلم على بي�ن م� ��ستطرد فيه رجع ي�ستكمل حكم م�، فق�ل:

�أي لفظ )م�( �ل�ستفه�مية و�ل�سرطية �ملتقدم ذكره� �آنًف� مو�سوع ل�سف�ت 
وجو�به:  عندك؟  م�  تقول  �أي�ًس�،  �ملو�سولة  م�  وكذلك  غريهم،  وذو�ت  �لعقلء 
عندي كت�ب �أو فر�س �أو نحو ذلك، وم� زيد؟ فيق�ل: كرمي �أو �سج�ع �أو نحو ذلك. 
ق�ل �س�حب »�ملر�آة« : كذ� يف �أ�سول �سم�س �لأئمة وفخر �لإ�سلم وغريهم�. ويف 

وذاِت الُعَقــــاَل  ــِف  لو�صْ و»َما« 
»كل« ثم   الجتماِع  �صبيِل  على 

اآِت جمـــــــيٌع  ثم  غيهــــــْم 
يدل قد  وجلزٍء  اأو  فرٍد  لكل 

]ما مو�صوعة لو�صف العقالء, وذات غيهم[
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وغريهم.  �لعقلء  يعم  �أنه  على  و�لأكرثون  �للغة،  �أئمة  بع�س  قول  هذ�  �لتلويح: 
وق�ل �لإزمريي: �أقول �لظ�هر منه �خت�س��س م� بغري ذوي �لعقول؛ لأن �سف�ت 
من يعقل لي�س ممن يعقل. وهذ� ذكره يف »�لك�سف« وعز�ه �إىل ع�مة �لأ�سوليني، 
ثم ق�ل: ور�أيت يف ن�سخة من �أ�سول �لفقه �أن �أهل �للغة �تفقو� على �أن كلمة من 

خمت�سة ب�لعقلء.

 و�ختلفو� يف كلمة م�، فمنهم من يقول: �إنه� ت�سلح مل� يعقل ومل� ل يعقل، 
ومنهم من يقول: �إنه� تخت�س مب� ل يعقل، ك�خت�س��س من مبن يعقل، و�لذي ظهر 
من �ملفت�ح عمومه�، حيث ق�ل: �إن م� لل�سوؤ�ل عن �جلن�س، تقول م� عندك؟ مبعنى 
�أي جن�س من �أجن��س �لأ�سي�ء عندك، وجو�به �إن�س�ن �أو فر�س �أو كت�ب �أو طع�م، 
ثم بحث  �لف��سل.  �أو  �لكرمي  وم� عمرو؟ وجو�به  زيد  م�  تقول:  �لو�سف  �أو عن 
�لإزمريي مب� ن�سه: ف�إن قيل: �إن كلمة من تدل على �لو�سف �أي�ًس�، قلت: نعم، 
�إل �أن م� تدل و�سًع� ومن ��ستعم�ًل، ف�إنه� مو�سوعة لذو�ت مبهمة. وح��سله �أن 
دللة من على �سف�ت من يعقل �إمن� هي دللة جم�زية، ودللة م� على ذلك دللة 
تع�ىل  قوله  م� جم�ًز� كم� يف  مبعنى  ت�ستعمل  قد  �أن من  وذلك  و�سعية حقيقية، 
نثڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄمث ]�لنور/ 45[ وقد ت�ستعمل م� مبعنى من جم�ًز� �أي�ًس� 

على قول كم� يف قوله تع�ىل  نث ٺ  ٺ  ٿ  مث ]�ل�سم�س/ 5[ وقوله تع�ىل  
نث ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  کمث ]�لن�س�ء/ 3[.
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]عموم جميع وعموم كل[

وقوله: )ثم جميع �آت..( �إلخ �سروع يف بي�ن �أحك�م بقية �سيغ �لعموم، 
�أفر�د  جميع  جتعل  �أنك  يعني  �لجتم�ع،  �سبيل  على  للعموم  وهي  جميع  منه� 
معن�ه� يف حكم فرد و�حد، ف�إذ� قيل جميع من دخل �حل�سن �أوًل فله كذ�، فدخل 
�حل�سن �أوًل ع�سرة ك�ن لهم جميًع� نفل و�حد. و�عرت�س ب�أنه لو ك�ن جميع للعموم 
على �سبيل �لجتم�ع مل� ��ستحق �لفرد �لو�حد �سيًئ� من �لنفل بدخوله �حل�سن 

�أوًل، و�حل�ل �أنه ي�ستحق م� ي�ستحقه �جلم�عة من ذلك.

 و�أجيب ب�أن جميًع� يف قول �لق�ئل جميع من دخل �حل�سن �أوًل فله كذ�، 
و�لفرد عمًل  للجم�عة  �س�مل  و�إمن� هي جم�ز  ب�قية على معن�ه� �حلقيقي،  لي�ست 
بعموم �ملج�ز، و�لقرينة على ذلك هو �أن هذ� �لكلم �إمن� �سيق يف مق�م �لت�سجيع 

و�حلث على �لتقدم يف �لدخول و�ل�سبق للف�سيلة.

 و�عرت�س ب�أن يف ذلك جمًع� بني �حلقيقة و�ملج�ز يف �إر�دة و�حدة؛ لأنهم 
��ستحقه  فر�دى  دخلو�  ولو  �جلميع،  بعموم  و�حًد�  نفًل  ��ستحقو�  مًع�  دخلو�  لو 
�لأول فقط عمًل مبج�زه، كم� �أن لو مل يدخله �إل و�حد. و�أجيب ب�أنهم �إن دخلو� 
مًع� يحمل �لكلم على �حلقيقة، و�إن دخلو� فر�دى �أو دخل و�حد يحمل على 
هو  �إمن�  بينهم�  �جلمع  �متن�ع  ب�أن  ورد  و�حدة.  ح�لة  يف  بينهم�  جمع  فل  �ملج�ز، 
ب�لنظر �إىل �لإر�دة وه� هن� قد حتقق �جلمع بينهم� يف �لإر�دة و�إن مل يت�سور ذلك 
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يف �لوقوع، وذلك لأنه لو مل يرد كلهم� مل� �سح حملة ت�رة على حقيقة �جلميع 
مل  �ملج�ز  �أريد  ولو  �لفرد،  ي�ستحق  مل  �حلقيقة  �أريد  لو  �إذ  جم�زه،  على  و�أخرى 
�، ولهذ� �لإ�سك�ل ق�ل  ي�ستحق �جلميع نفًل و�حًد�، بل ي�ستحق كل و�حد نفًل ت�مًّ
بع�سهم: لو حملو� �لكلم على حقيقته، وجعلو� ��ستحق�ق �ملنفرد كم�ل �لنفل 

بدللة �لن�س لكفى.

 ورد ب�أن �ملفهوم بدللة �لن�س ينبغي �أن ل يبطل حقيقة �ملنطوق، وه�هن� 
يبطل �لإنفر�د حقيقة �جلمع. و�أجيب ب�أن هذ� �لرد مردود؛ لأنه لي�س فيه �إبط�ل 
وبهذ�  �لت�أمل،  يظهر عند  �ملنطوق كم�  بينه وبني غري  تعميم �حلكم  بل  �ملنطوق 

.� تعرف �أن �جلو�ب �لأخري ح�سن جدًّ

 وقوله: )ثم كل لكل فرد..( �إلخ �أي �أن ت�س�ف �إليه، �إذ� ك�ن ذلك �ل�سم 
نكرة نحو نثں  ں  ڻ  ڻمث ]�آل عمر�ن/185 [ �أو معرفة جمموعة نحو 
�أجز�ء  من  وتتن�ول كل جزء  ]مرمي/ 95[  نث ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  مث 
ح�سن  زيد  كل  نحو:  مفرًد�،  معرفة  �ل�سم  ك�ن  �إذ�  �إليه  ت�س�ف  �لذي  �ل�سم 
فتعم  �لأفع�ل،  �لأ�سم�ء ل  ويليه�  زيد  �أجز�ء  به لكل جزء من  ف�حُل�ْسُن حمكوم 
�لأ�سم�ء �سريًح� و�لأفع�ل �سمًن� ف�إذ� قيل: كل �مر�أة �أتزوجه� فهي ط�لق، طلقت 
كل �مر�أة تزوجه� على مذهب من يرى �إيق�ع �لطلق قبل �ملْلك، ل على مذهب 
من ل يرى �أنه ل طلق فيم� ل ميلك. ف�إذ� تزوج �مر�أة مر�ًر� طلقت يف �ملرة �لأوىل 
�إىل  فت�سم  بعك�سه�  و)كلم�(  �لأفع�ل.  ل  �لأ�سم�ء  تعم  كلًّ  لأن  �لبو�قي،  دون 
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�لأفع�ل دون �لأ�سم�ء، وتعمه� �سريًح� وتعم �لأ�سم�ء �سمًن�، فقول �لق�ئل: كلم� 
تزوجت �مر�أة فهي ط�لق، تطلق كل �مر�أة تزوجه�. و�إن تزوج �مر�أة و�حدة مر�ًر� 
كثرية تطلق يف كل مرة تزوجه�، هذ� كله على مذهب من يرى �نعق�د �لطلق قبل 

�ملْلك، �أم� على مذهب من ل يرى ذلك فل طلق �أ�سًل.

 و�إن دخلت كل على كثري غري حم�سور وقعت على فرد من �أفر�ده، فقول 
�لق�ئل: عليَّ لفلن كل درهم، �إمن� يحكم عليه بدرهم و�حد، و�إن ��ست�أجر د�ًر� كل 
�سهر بكذ�، و�إمن� يكون �لعقد لزًم� على �سهر و�حد، وفيم� عد� ف�أمره �إىل �ملتع�ملني 

�إمت�ًم� ونق�ًس�.

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن �أحك�م �أين وحيث ومتى ومهم� فق�ل:

]عموم اأين وحيث ومتى ومهما[

ق�ل  �لأمكنة،  لتعميم  مو�سوعت�ن  وهم�  وحيث،  �أين  �لعموم  �سيغ  من 
نثھ   تع�ىل   وق�ل   ]78 ۋمث ]�لن�س�ء/  ۋ   ٴۇ   نثۈ    تع�ىل 
ھ  ے  ےمث ]�لتوبة/ 5[ فقول �لق�ئل لزوجته: �أنت ط�لق �أين 
�سئت وحيث �سئت، �إمن� تطلق يف �ملك�ن �لذي �س�ءت �لطلق فيه، �سو�ء �س�ءت 
�لطلق يف �ملجل�س �أو يف غريه من �لأمكنة، فل ي�سرتط وقوع م�سيئته� يف �ملجل�س 

الأزمَنْة»اأيَن« و»حيُث« لعمـــوِم الأمكَنْة لعمـوم  و»مهَما«  »مَتى« 
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عمومهم�  عن  بهم�  خروج  هو  �إمن�  ذلك  و��سرت�ط  للأمكنة،  وحيث  �أين  لعموم 
و��ستعم�لهم� يف فرد من �أفر�دهم� بل دليل يقت�سي ذلك، وذلك حتكم.

 فم� ذهب �إليه �س�حب »�ملر�آة« وغريه من �أنه يقت�سر على �ملجل�س ل دليل 
عليه، وتعليله وغريه ذلك ب�أنه لي�س يف لفظه م� يوجب تعميم �لأوق�ت ل يكفي 
دليًل على ق�سر ذلك على �ملجل�س. �سلمن� �أنه لي�س يف لفظه م� يدل على تعميم 
بوقوع  عليه  نحكم  �إمن�  فنحن  �لأمكنة،  تعميم  على  يدل  م�  لفظه  ففي  �لأزمنة، 
�لأزمنة،  عن  �لنظر  قطع  مع  للأمكنة،  �لع�م  للفظه  �س�ءته  مك�ن  �أي  �لطلق يف 
على �أن� نقول: �إن ق�سر ذلك على �ملجل�س م�ستلزم لتعميم �لزم�ن، ف�إنه ل �سك 
�أن �لزم�ن �لذي �س�ءت فيه �لطلق هو غري �لزم�ن �لذي نطق فيه بذلك �للفظ، 
دليل عليه�،  �سرًع� دعوى ل  و�حد  زم�ن  �ملجل�س  د�م يف  م�  �لزم�ن  ب�أن  وقولهم 

ومن �سيغ �لعموم متى ومهم�، وهم� مو�سوعت�ن لتعميم �لأزمنة، ق�ل تع�ىل نث  ې  
ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئمث ]�لبقرة/ 214[ �أي يف �أي زم�ن يكون 

 ]132 ]�لأعر�ف/  �لآية  ڦ..مث  ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   نث  تع�ىل  وق�ل  ذلك، 
فقول �لق�ئل لعبده: �أنت حر متى �سئت �أو مهم� �سئت، ي�ستحق �حلرية يف �لزم�ن 
�لذي �س�ءه� فيه، وكذ� قوله: �أنت ط�لق متى �سئت. وق�ل �س�حب �ملر�آة: لو ق�ل: 
�أنت ط�لق متى �سئت، مل يتوقت ذلك ب�ملجل�س. وهذ� من�ق�س مل� ذكره يف �أين 
وحيث من �لتوقف على �ملجل�س، وعلله ب�أنه لي�س يف لفظه م� يدل على تعميم 
�لأزمنة. فيق�ل على �إثر كلمه ه�هن�: وكذلك �أي�ًس� لي�س يف لفظ �لق�ئل: �أنت 
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ط�لق متى �سئت م� يدل على تعميم �لأمكنة، و�حلكم ب�أن ذلك غري متوقف على 
�ملجل�س م�ستلزم لتعميم �لأمكنة، كم� ��ستلزم قوله حيث �سئت تعميم �لأزمنة، 

و�هلل �أعلم.

ثم �إنه �أخذ يف �أحك�م »�أي« فق�ل: 

]عموم اأي وعموم النكرة املنفيَّة[

من �سيغ �لعموم »�أي« وهي نكرة تعم ب�لو�سف، يعني �أنه� يف �أ�سل و�سعه� 
غري ع�مة، لكن تعم بح�سب م� تو�سف به، و�لنكرة قد تعم ب�لو�سف كذ� قيل. 
و�ملر�د ب�لو�سف ه�هن� �لو�سف �ملعنوي ل �لنعت �لنحوي، وعموم �أي بح�سب م� 
ت�س�ف �إليه، ف�إن �أ�سيفت �إىل �لزم�ن فهي لعموم �لزم�ن، �أو �أ�سيفت �إىل �ملك�ن 
فهي لعموم �ملك�ن. وهذ� معنى قوله: )و�أي مل� له �أ�سيف مطلق�(، �أي لعموم م� 
�أي زم�ن �سئت، كقوله: متى  �أنت ط�لق يف  �إليه، فقول �لق�ئل لزوجته:  ت�س�ف 
�سئت، وقول �لق�ئل: �أنت ط�لق يف �أي مك�ن �سئت، كقوله: �أين �سئت وحيث 

�سئت، وقد تقدم �أحك�م جميع ذلك. 

�إليه حتت حكم  �مل�س�ف  و�ملك�ن دخل  �لزم�ن  غري  �إىل  �أي  �أ�سيف  ف�إن 
�لعموم، وذلك نحو �أي عبد ��سرتيته فهو حر، و�أي �مر�أة �أتزوجه� فهي ط�لق، ف�إنه 

ُمْطلقــــــا اأ�صيــَف  لُه  ملَا  �ُصِبقاو»اأَْي«  ِبَنـــــــــفٍي  ٌر  منـــــكَّ َكذا 
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ُيحكم عليه بعتق كل عبد ملكه وطلق كل �مر�أة تزوجه�، هذ� كله على مذهب 
من يرى �نعق�د �لعت�ق و�لطلق قبل �ملْلك. �أم� قول �لق�ئل: �أيُّ عبيدي �سربك 
فهو حر، ف�سربوه جميًع� ُعتقو� جميًع�. وكذ� �إن ق�ل: �أي عبيدي �سربته فهو حر، 
ف�سربهم جميًع�، عتقو� جميًع� �أي�ًس�. وفرق �حلنفية بني �ل�سورتني، ف�أوجبو� عتق 
�جلميع يف �ل�سورة �لأوىل، وق�لو� بعتق و�حد فقط يف �ل�سورة �لث�نية، ق�لو�: لأن 
� ويف �لث�ين قطع �لو�سف عنه، وهذ� �لفرق  يف �لأوىل و�سفه ب�ل�سرب ف�س�ر ع�مًّ

ُم�ْسِكل من جهتني:

�لأوىل  �ل�سورة  يف  فو�سفه  للعبد،  ث�بت  �ل�سورتني  يف  �لو�سف  �أن  �إحد�هم�:   
ب�ل�س�ربية، ويف �لث�نية ب�مل�سروبية، و�لكل و�سف ع�م بح�سبه.

 وث�نيهم�: �أن �عتب�ر �لو�سف يف �ل�سورة �لأوىل وقطع �لنظر عنه يف �ل�سورة �لث�نية 
حتكم ل دليل عليه.

ح��سل  �لث�نية  �ل�سورة  يف  �لتخيري  ب�أن  �ل�سورتني  بني  بع�سهم  وفّرق   
للمخ�طب، فمن �س�ء �سرب ومن �س�ء ترك، ول تخيري يف �ل�سورة �لأوىل فيعتقون 
من  �أي�ًس�  م�سكل  �لفرق  وهذ�  لذلك،  �لث�نية  دون  �لأوىل  �ل�سورة  يف  جميًع� 
جهتني: �إحد�هم�: �أنه قد تكون �ل�سورت�ن ولي�س يف �إحد�هم� تخيري، وذلك نحو: 
�أي عبيدي عقره كلبك؟ ف�إن يف هذه �ل�سورة �إ�سن�د �ملفعولية �إىل �لعبد، ولي�س 
لعموم  يكون خم�س�ًس�  �لث�نية ل  �ل�سورة  �لتخيري يف  �أن  وث�نيتهم�:  تخيري.  فيه� 
�أي، ولو �سلمن� �أنه خم�س�س له� لقلن� بتخ�سي�سه� يف �ل�سورة �لأوىل �أي�ًس�: ف�إن 
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�لتخيري فيه� للعبد ث�بت �أي�ًس� بل �سك، فمن مل ي�سدر منه �سرب ل يعتق ويعتق 
�ل�س�رب، فقد ثبت �لتخيري لكل و�حد من �لعبيد بني �ل�سرب وعدمه، ف�ت�سح 
�أن �ل�سورتني �سو�ء، و�لقول ب�أن �لعبد يجب عليه �أن يفعل م� علق عليه عتقه �إذ� 
�إمن� هو ب�عتب�ر �أ�سل  �أمكنه وج�ز له فعله، ل يرفع �لتخيري �ملذكور؛ لأن �لتخيري 

�لعربية، فع�سي�نه ل يرفع عنه حكم �لرق.

� �إذ� �أ�سيفت �إىل �ملعرفة خرجت عن حيز �لعموم �إىل حد   ف�إن قيل: �أن �أيًّ
�خل�سو�س فهي خ��سة يف نحو: �أي عبيدي. قلن�: م�سلم ذلك لكن تكون حينئذ 
من ب�ب �ملطلق، فهي لفرد �س�لح لكل و�حد من ذلك �جلن�س، فهي مطلق ول 

مقيد له� يف �ل�سورتني، ف�أجرين� عليه� حكم �لعموم لذلك �لإطلق.

وقوله: )كذ� منكر..( �إلخ �أي �أن �لنكرة �إذ� وقعت يف مو�سع فيه �لنفي 
و�ن�سحب عليه� حكمه فهي من �سيغ �لعموم، كل رجل يف �لد�ر، وعمومه� ث�بت 
ل�سرورة �لعقل ون�س �لكت�ب وقطعي �لإجم�ع، ف�أم� �لعقل فلأن �نتف�ء فرد مبهم 

ل ميكن �إل ب�نتف�ء جميع �لأفر�د �سرورة. و�أم� �لكت�ب فقوله تع�ىل نثٺ  ٺ  ٿ  
ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹمث  ]�لأنع�م/ 91[ يف جو�ب نثپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  

ٺمث ]�لأنع�م/ 91[  وجه �لتم�سك �أنهم ق�لو�: نثپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺمث 

فلو مل يكن مثل هذ� �لكلم لل�سلب �لكلي مل ي�ستقم يف �لرد عليهم �لإيج�ب 
�جلزئي، وهو قوله تع�ىل  نث  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  مث ]�لأنع�م/ 91[ 
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و�أم� �لإجم�ع فلأن قولن�: ل �إله �إل �هلل، كلمة توحيد �إجم�ًع�، فلو مل يكن �سدر 
�إثب�ت �حلق تع�ىل توحيًد�، هذ� وقد يق�سد  مل� ك�ن  نفًي� لكل معبود بحق  �لكلم 
ب�لنكرة �لو�حد ب�سفة �لوحدة، فريجع �لنفي �إىل �لو�سف، فل تعم مثل: م� يف 
�لد�ر رجل بل رجلن، �أم� �إذ� ك�نت مع من ظ�هرة �أو مقدرة، كم� يف م� من رجل 
�أو ل رجل يف �لد�ر فهي للعموم قطًع�. ولهذ� ق�ل �س�حب »�لك�س�ف«: �إن قر�ءة 
نث  ٻ   پ  پمث ]�لبقرة/ 2[ ب�لفتح توجب �ل�ستغر�ق، وب�لرفع جتوزه، و�سي�أتي 

.� � وُحكميًّ �أن �لنفي يكون لفظيًّ

 ثم �إنه �أخذ يف بي�ن م� �إذ� تكررت �لنكرة، فق�ل: 

]حكم الكلمة اإذا تكررت[

�إذ� تكرر �ل�سم يف كلم و�حد �أو يف كلمني بينهم� تعلق ظ�هر وتن��سب 
و��سح، فل يخلو �إم� �أن يكون �ل�سم�ن نكرتني، و�إم� �أن يكون� معرفتني �أو �أحدهم� 
قطًع�، وذلك كم�  �لأول  ف�لث�ين غري  نكرتني  ك�ن�  ف�إن ك�ن  معرفة.  و�لآخر  نكرة 
يف قوله تع�ىل نث ۇ  ۇ  ۆ         ۆ    .  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ مث ]�ل�سرح/5، 6[ ف�لي�سر 
�لث�ين يف �لآية �ل�سريفة غري �لي�سر �لأول فيه� و�إن ك�ن� معرفتني �أو �لث�ين منهم� 

رْة مكرَّ كلمــــــــٌة  اأتْت  واإن 
َمعرفْة اأعْيَدْت  اإذا  وعيُنــــــــــها 

نكَرْة اأعيــــــَدْت  اإَذا  فغُيها 
َرفْه �صَ دليــــــــٌل  ثمَّ  يُكن  مل  ما 



151151
الركن الأول يف مباحث »الكتاب«

معرفة، ف�لث�ين منهم� عني �لأول قطًع�، وذلك نحو �لع�سر يف �لآية �لكرمية، ف�إنه 
قد كرر فيه� وهو معرفة يف �ملو�سعني، ونحو قوله تع�ىل نث  ۇ    ۇ  ۆ      ۆ  ۈ.    
هو  فرعون  ع�س�ه  �لذي  ف�لر�سول  ٴۇ  ۋ  ۋ مث  ]�ملزمل/15 ، 16[ 
عني �لر�سول �لذي �أر�سل �إليه و�إن ك�ن �لأول من �ل�سمني معرفة و�لث�ين نكرة، 
ففي كون �لث�ين غري �لأول �أو عينه قولن، �ملخت�ر منهم� �أنه غريه ل عينه، وذلك 

كم� يف قول �ل�س�عر:

و�لدليل على ثبوت هذه �لق�عدة م� يروى عن �حل�سن �أنه ق�ل: خرج 
�لنبي  يوًم� م�سروًر� فرًح� وهو ي�سحك وهو يقول: »لْن َيْغلَب ُع�ْسٌر ُي�سَرْيِن 
نث ۇ  ۇ  ۆ         ۆ    .  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ مث  ]�ل�سرح/6،5 [« وعن �بن م�سعود �أنه 
بٍّ لتبعه �لي�سر حتى ي�ستخرجه، لن يغلب ع�سر  ق�ل: لو ك�ن �لع�سر يف جحر �سَ
ي�سرين لن يغلب ع�سر ي�سرين. ويف طريق �آخر �أي�ًس� عن �بن م�سعود �أنه ق�ل: ق�ل 
بٍّ لدَخَل عليِه �لُي�ْسُر َحتَّى ُيْخِرَجُه«  ر�سول �هلل : »لو َك�َن �لُع�سُر يف ُجْحِر �سَ
ثم قر�أ ر�سول �هلل : نث ۇ  ۇ  ۆ         ۆ    .  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ مث  ]�ل�سرح/ 6،5[ 

وُروي مثله من طريق �أن�س.

ُذهْـــــــــــــٍل بَين  عنْ  عََفـــونَا 
يَرِْجعْـــــــــــــــ أنْ  األيامُ  عسَى 

إخـــــــــــــــــــوانُ القــــــومُ  وقلنَا 
َكاُنوا كالذِي  قومًا  ـــــــــــــــنَ 
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  ووجه �ل�ستدلل بهذه �لأح�ديث على ثبوت تلك �لق�عدة هو �أنه 
نبه بتلوة �لآية على �أن �لع�سر �ملذكور فيه� ع�سر و�حد، وم� ذلك �إل لكونه معرفة، 
و�أن �لي�سر �ملذكور يف �لآية ي�سر�ن، وم� ذلك �إل لكونه نكرة، فعلمن� ثبوت تلك 
�لق�عدة بهذه �لأح�ديث، ق�ل �بن �ل�سبكي: وقد �أكرث �حلنفية من �لتفريع عليه� 
يف كتبهم �لفقهية. ق�ل �ل�سيوطي: وتفرع عليه� عندن� �أي�ًس� فروع، منه�: �إذ� ق�ل 
�أنت ط�لق ن�سف طلقة وثلث طلقة، ف�ملجزوم به وقوع طلقتني �عتب�ًر� بكل جزء من 
طلقة، ثم ي�سري، ولو ب�ع بن�سف دين�ر وثلث دين�ر و�سد�س دين�ر مل يلزمه دين�ر 

�سحيح، بل له دفُع �سق من كل كم� يف �سرح �ملهذب.

�لأوىل  �ل�سورة  يف  تطليقت�ن  وقع  و�إمن�  �سحيح،  �لتفريع  وهذ�  قلت:   
�سري�ن يف  ول  و�حدة،  وقعت  تطليقة  ن�سف  طلق  من  لأن  �ملذكور؛  لل�سري�ن 
ن�سف �لدين�ر وثلثه، فلذ� ل يحكم له يف �ل�سورة �لث�نية بدين�ر �سحيح، و�أ�س�ر 
بقوله: )م� مل يكن ثم دليل �سرفه( �إىل �أن هذه �لق�عدة يف �إع�دة �لنكرة نكرة 
�أو معرفة ويف �إع�دة �ملعرفة معرفة �أو نكرة هي �لأ�سل مع �لتجرد عن �مل�نع وخلو 
�ملق�م من �لقر�ئن، وقد ي�سرف ذلك �حلكم دليل فترتك �لق�عدة لأجله، وذلك 
كم� يف قوله تع�ىلنث ہ  ہ  ہ  ہ  ھ       ھ  ھ       ھمث ]�لزخرف/ 84[ 

وقوله تع�ىل نث ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ    ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  
ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃ   نث    ]37 ]�لأنع�م/  ڤمث 
قوة  يعني  ]�لروم/ 54[  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈمث 
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�ل�سب�ب، ونحو: ج�ء رجل رجل، ففي هذه �لآي�ت ويف هذ� �ملث�ل قد �أعيدت 
�لنكرة نكرة، ولي�س بينهم� مغ�يرة، وذلك لقي�م �لدليل على �أن �ملر�د ب�لث�ين 
تع�ىل  كقوله  �ملغ�يرة،  مع  معرفة  �لنكرة  تع�د  وقد  غريه،  ل  �لأول  عني  منهم� 

نث ہ  ھ  ھ    قوله  �إىل  نث ڻ  ڻ    ڻ  ڻمث  ]�لأنع�م/ 155[ 
ھ  ھ    ے  ے  ۓ  ۓ  مث ]�لأنع�م/156 [ وقد تع�د �ملعرفة معرفة 

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ      ڇ   نث  تع�ىل  كقوله  �ملغ�يرة،  مع 
�ملغ�يرة  �ملعرفة نكرة مع عدم  ]�مل�ئدة/ 48[ وقد تع�د  ڎ  ڎ  ڈمث  
كقوله تع�ىل نث  جت  حت    خت   متمث ]�لكهف/ 110[ ومثله كثري يف �لكلم 
كقولهم: هذ� �لعلم علم كذ� وكذ�، ودخلت �لد�ر فر�أيت د�ر كذ� وكذ�، ومنه 

بيت �حلم��سة، هو قوله:

عَسَـــى اأَل يَّامُ أنْ يَرِجعْـ         ــــــنَ قومًا كالــــذِي َكاُنوا

�لبيت �لأول،  �لذين ذكرهم يف  �لقوم  �لبيت هم عني  قوًم� يف هذ�  ف�إن 
و�ملخت�ر �أن �إمن� ك�ن ذلك لدليل، وهو قوله: )يرجعن( وقوله: )ك�لذي ك�نو�( ل 
للق�عدة فيه كم� تقدم، ولأجل هذ� �ملعنى وهو �خلروج عن تلك �لق�عدة لدليل 
ع�ر�س. ق�ل �ل�سبكي: �لظ�هر �أن هذه �لق�عدة غري حمررة لنتق��سه� ب�أمثلة كثرية، 
منه� يف �ملعرفتني قوله تع�ىل نث ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉمث  ]�لرحمن/ 60[ ف�إنهم� 

معرفت�ن. و�لث�ين غري �لأول، لأن �لأول �لعمل، و�لث�ين �لثو�ب، نث ے  ے   
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ۓ  ۓ  ڭ  ڭمث  ]�مل�ئدة/45 [ �أي �ملقتولة ب�لق�تلة، وكذ� قوله تع�ىل 
ڎ   نث  تع�ىل  قوله  �لث�ين  تعريف  ويف   ،]178 ]�لبقرة/  �لآية  گ..مث  نثگ    
نثڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ ڑ  ڑ  ک  کمث   ]يون�س/ 36[، 

ٺ  ٿمث  ]�لن�س�ء/ 128[ ف�إن �لث�ين فيهم� غري �لأول، ويف �لنكرتني قوله 
نث ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄمث  ]�لبقرة/ 217[ ف�إن �لث�ين هو  تع�ىل 
�لأول، وقد �أج�ب �ل�سيوطي عن هذه �لآي�ت ب�أجوبة ل تخلو من تكلف، و�حلق 
يف جو�به� �أن يق�ل: �إنه �إمن� خرجت هذه �لآي�ت عن تلك �لق�عدة لدليل �قت�سى 

ذلك، و�لق�عدة �إمن� هي عند عدم �لدليل �ملقت�سي للعدول عنه�، و�هلل �أعلم.

ومل� فرغ من بي�ن �أحك�م �سيغ �لعموم �سرع يف بي�ن حكم �لع�م، فق�ل:

]حكم العام اإدخال ما فيه دخل.. اإلخ[

دخْل فيِه  ما  اإدخاُل  وحكمُه 
مطلًقا باخل�صو�ِس  ي  نق�صِ ثم  من 

نِّيِّ بالظَّ �َس  ُخ�صِّ هنـــــــــا  ومن 
وافُع وال�صَّ املذهُب  ُهو  هذا 
بالقطِع ُه  تخ�صي�صَ فاأوجُبــــــوا 
را تـــــــــاأخَّ ما  باأن  وزعمـــــوا 

حمَتَمْل فيِه  التَّْخ�صي�ُس  اإِذ  ا  ظنًّ
�صـــــــــبَقا اأو  قارَنُه  اإن  عليِه 

َجليِّ وقائ�ٍس  خـــــــــرٍب  من 
قاطُع قالوا:  والأحَناُف  عليِه 
باملنِع تخ�صيــــ�صَنا  وقابُلوا 
ُيَرى نا�صٌخ  اخل�صو�س  وذي  منُه 
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دليل  يقوم  حتى  �لتوقف  �لأ�س�عرة  فمذهب  �لع�م:  حكم  يف  �ختلف 
�ئي �جلزم ب�خل�سو�س ك�لو�حد يف �جلن�س،  عموم �أو خ�سو�س، وعند �لَبْلخي و�جُلبَّ
و�لثلثة يف �جلمع، و�لتوقف فيم� فوق ذلك، وعندن� وعند جمهور �لعلم�ء �إثب�ت 
�حلكم يف جميع م� يتن�وله من �لأفر�د، وعلى ذلك �ل�س�فعي، وحجتن� على ذلك 
ومت�س  �لأكرث،  يعقله  ظ�هر  معنى  �لعموم  فلأن  �ملعقول  �أم�  و�لإجم�ع،  �ملعقول 
�لع�دة، ككثري من  �أن يو�سع له لفظ بحكم  �لتعبري عنه، فل بد من  �إىل  �حل�جة 
�ملع�ين �لتي و�سع له� �لألف�ظ لظهوره�، و�حل�جة �إىل �لتعبري عنه�. و�أم� �لإجم�ع 
وذ�ع من  و�س�ع ذلك  ب�لعموم�ت،  �ل�سح�بة وغريهم �لحتج�ج  ثبت من  فلأنه 

غري نكري.

 ف�إن قيل: فهم ذلك ب�لقر�ئن. قلن�: فتح هذ� �لب�ب يوؤدي �إىل �أن ل يثبت 
للفظ مفهوم ظ�هر، جلو�ز �أن يفهم ب�لقر�ئن، ف�إن �لن�قلني لن� مل ينقلو� ن�س �لو��سع، 
بل �أخذو� �لأكرث من تتبع مو�رد �ل�ستعم�ل. و�حتج �لق�ئلون ب�لوقف ب�أن �أعد�د 
بي�ن  يفيد  مم�  و�أجمعني  بكل  يوؤكد  وب�أنه  للبع�س،  �أولوية  �جلمع خمتلفة من غري 
ولي�س  للبع�س  فهو  �إليه،  �حتيج  مل�  �ل�ستغر�ق  ك�ن  فلو  و�ل�ستغر�ق،  �ل�سمول 
فيكون  �حلقيقة  فيه  و�لأ�سل  �لو�حد،  على  يطلق  وب�أنه  جممًل،  فيكون  مبعلوم، 

م�سرتًك� بني �لو�حد و�لكثري.

ى اقت�صَ ما  منُه  اخل�صو�َس  فين�صُخ 
ُجِهْل واإن  تقارنا  اإن  وُخ�سَّ 

ى م�صَ ما  حكُم  عداُه  ما  وحكُم 
املحتَمْل يف  حينئٍذ  تعار�صا 
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 و�جلو�ب عن �لأول: �أنه يحمل على �لكل �حرت�ًز� عن ترجيح �لبع�س بل مرجح 
فل �إجم�ل.

 وعن �لث�ين: �أن �لت�أكيد دليل �لعموم و�ل�ستغر�ق، و�إل لك�ن ت�أ�سي�ًس� ل ت�أكيًد�، 
�سرح بذلك �أئمة �لعربية.

 وعن �لث�لث: �أن �ملج�ز ر�جح على �ل�سرت�ك، فيحمل عليه للقطع ب�أنه حقيقة يف 
�لكثري، على �أن كون �جلمع جم�ز يف �لو�حد مم� �أجمع عليه �أئمة �للغة.

 و��ستدل ملذهب �لبلخي و�جلب�ئي ب�أنه ل يجوز �إخلء �للفظ عن �ملعنى، 
�أريد �لأقل فهو عني  �إن  و�لو�حد يف �جلن�س و�لثلثة يف �جلمع هو �ملتيقن؛ لأنه 
بخلف  �لتقديرين  على  ثبوته  فيلزم  �ملر�د،  د�خل يف  فهو  فوقه  �أريد  و�إن  �ملر�د، 
�للغة  �إثب�ت  �أنه  و�جلو�ب  �لبع�س،  هو  �ملر�د  ك�ن  رمب�  �إذ  م�سكوك،  ف�إنه  �لكل، 
ب�لرتجيح، وهو ب�طل، ولو �سلم ف�لعموم رمب� ك�ن �أحوط، فيكون �أرجح، ثم �إنه بعد 
�تف�قن� و�حلنفية على �أن حكم �لع�م �إثب�ت �حلكم يف جميع م� يتن�وله من �لأفر�د، 
�ختلفن� يف كيفية هذ� �لإثب�ت. فمذهبن� ومذهب جمهور �لفقه�ء و�ملتكلمني �أن 
� ل قطًع� ويقيًن�، وعلى ذلك �ل�س�فعي. ق�ل يف  �إثب�ت ذلك �حلكم يف �لأفر�د ظنًّ

�لتلويح: وهو �ملخت�ر عند م�س�يخ �سمرقند.

قوله:  ويقيًن�. وهذ� معنى  �إثب�ت ذلك �حلكم قطًع�  �أن  �إىل  وذهبت �حلنفية 
�..( �إلخ �أي حكم �لع�م �إدخ�ل م� دخل حتت عمومه  )وحكمه �إدخ�ل م� فيه دخل ظنًّ



157157
الركن الأول يف مباحث »الكتاب«

�، ولن� على �أن �لتخ�سي�س يف �لعموم �أمر �س�ئع وحكم ذ�ئع حتى قيل:  من �لأفر�د ظنًّ
م� من عموم �إل وقد خ�س�س �إل قوله تع�ىل نثی     ی  ی  ی   مث ]�لبقرة/ 29[ 
ولإ�س�عة �لتخ�سي�س يف �لعموم ك�ن �لعموم حمتمًل للتخ�سي�س حيثم� وجد، و�إذ� 
ثبت �أن �لتخ�سي�س حمتمل يف �لعموم ف�إثب�ت حكم �لعموم يف جميع �إفر�ده �إمن� هو 
�أمر ظني لحتم�ل �أن يكون قد خ�س منه بع�س �أفر�ده، و�أي�ًس� فيجوز �إخر�ج بع�س 
ي�سح ذلك كم�  قطعية مل  ك�نت  ولو  ب�لإجم�ع،  وبع�سه  ونحوه  ب�ل�ستثن�ء  �لأفر�د 
لو ن�س على فرد ثم ��ستثن�ه، فكم� ل ي�سح �ل�ستثن�ء لأجل �لن�س ك�ن يلزم مثل 
ذلك يف �لعموم، �إذ� جعلن� �سموله مبنزلة �لن�س على كل فرد، لأنه لو ن�س على كل 
فرد تعذر �ل�ستثن�ء �تف�ًق�، ولو ج�ء بلفظ ع�م �سح �ل�ستثن�ء �تف�ًق�، وذلك ك�ف يف 

�لفرق بني دللة �لعموم ودللة �لن�سو�س.

�لعموم ل يوجب �لعتق�د؛ لأن  �أن  �أ�سي�ء، منه�:  فينبني على مذهبن�   
�لعتق�د ثمرة �لقطعي، و�لعموم و�إن ك�ن قطعي �ملنت فهو ظني �لدللة، ويوجب 
�لعمل لأن �لعمل ل يتوقف وجوبه على �لدليل �لقطعي، بل يكون به وب�لدليل 

�لظني.

 ومنه� �أنه �إذ� تع�ر�س �خل�سو�س و�لعموم حكمن� ب�أن �خل�سو�س ق��س على 
�لعموم، �سو�ء ق�رن �خل�سو�س �لعموم �أو ك�ن �س�بًق� عليه �أو مت�أخًر� عنه، ك�ن �سبقه 
عليه وت�أخره عنه بزم�ن و�حد �أو ب�أزمنة كثرية، ف�أم� �إذ� ق�رن �خل�سو�س �لعموم فهو 
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ق��س عليه �تف�ًق�، �سو�ء تقدم �خل��س �أم �لع�م، و�أم� �إذ� �نف�سل �أحدهم� عن �لآخر 
فقد خ�لفن� فيه �حلنفية وبع�س �ملعتزلة. 

وحجتن� على �أن �خل��س ق��س على �لع�م �إذ� �نف�سل عنه �سو�ء تقدم �أو 
رح�  ت�أخر هو �أن �لعمل بكت�ب �هلل و�سنة نبيه مهم� �أمكن مل يجز �إلغ�وؤه، و�إذ� �طُّ
مًع� �أو �طرح �أحدهم� ك�ن �إلغ�ء للدليلني �أو لأحدهم�، و�إلغ�وؤهم� �أو �إلغ�ء �أحدهم� 

مع �إمك�ن �جلمع بينهم� ل ي�سح.

 و�أي�ًس� ف�إن �خل��س معلوم دخول م� تن�وله حتته ودخول ذلك حتت �لع�م 
ف�إن فقه�ء �لأم�س�ر يف هذه  م�سكوك فيه، و�لعلم ل يرتك لأجل �ل�سك. و�أي�ًس� 

�لإع�س�ر يخ�سون �أعم �خلربين ب�أخ�سهم� مع فقد علمهم �لت�ريخ.

 و�أجيب عن �لأول ب�أن �ملعلوم �أن �لعموم متن�ول للخ�سو�س، �أي �لذي 
وتن�ول  ظ�هًر�  �لعموم  تن�ول  ك�ن  و�إن  له،  �ملخ�س�س  كتن�ول  �س  �ملخ�سِّ �أخرجه 
� فل عربة ب�لفرت�ق يف ذلك مع تن�ول �للفظني لهم�، ويرد ب�أن� ل  �خل�سو�س ن�سًّ
ن�سلم �أنه ل عربة ب�لفرت�ق بينهم� يف ذلك، لأنه �إذ� ك�نت دللة �خل��س �أقوى من 

جهة فل ميكن �طر�حه مب� هو �أ�سعف منه دللة.

 و�أجيب عن �لث�ين ب�أنه ل ن�سلم �أن دخول �ملخ�س�س حتت �لع�م م�سكوك 
�س يعلم �إخر�جه لبع�س م� تن�وله �لعموم،  فيه، بل مقطوع به م� مل يح�سل خم�سَّ
و�خل��س �ملتقدم �إذ� تر�خى عنه �لعموم ومل يق�رنه مل يعلم �أن �لعموم مل يتن�وله، 
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�إذ ل مقت�سى ل�سرف �لعموم عن ظ�هره بل �لظ�هر �أنه ن��سخ مل� ن�ف�ه حيث تيقن 
قلن�  منهم�.  �ملت�أخر  �للذين جهل  �خل�سو�سني  كتع�ر�س  فهو  ف�إن جهل  تر�خيه، 
عدم �لعلم ب�أن حكم �خل�سو�س �ملتقدم غري د�خل حتت �لعموم �ملت�أخر ل ي�ستلزم 
�لعلم بدخوله حتته. �سلمن� �أن �لظ�هر دخوله حتته، فغ�ية م� فيه �أن يظن بدخوله ل 

يقطع به، وهو يف �خل��س مقطوع به، و�لظني ل يع�ر�س �لقطعي، فكيف بن�سخه.

 و�أجيب عن �لوجه �لث�لث ب�أنه ل ن�سلم �لإجم�ع على ذلك، و�ملعلوم �أن 
�بن عمر مل يخ�س�س قوله تع�ىل  نثک  ک    ک مث ]�لن�س�ء/ 23[ 
�إمن� مل  �إنه  قلن�:  �لر�سَعَت�ِن«  ول  َعُة  �لر�سْ ُم  رِّ حُتَ و�سلم: »ل  و�آله  عليه  �هلل  �سلى  بقوله 
�حلديث غري �سحيح  يكون  �أن  ب�حلديث؛ لحتم�ل  �لآية  �بن عمر عموم  يخ�س�س 
عنده، كم� هو �ملذهب ل لأن �لآية ن��سخة للحديث، �سلمن� �أن �لآية ن��سخة للحديث، 
ف�حلديث �إمن� هو �أح�دي ظني �لإ�سن�د، وعموم �لآية ظني �أي�ًس�، فهو من ب�ب ن�سخ 

ظني �ملنت بظني �لدللة، وهو غري م� نحن ب�سدده.

 و�علم �أنه �إذ� ت�أخر �خل��س عن �لع�م قدر م� ميكن �لعمل ب�لع�م، ف�خل��س 
حينئذ �إمن� يكون ن��سًخ� مل� يتن�وله من مدلول �لع�م، ويبقى م� بقي من �لع�م على 
حكمه �لأول، وكون �خل��س بهذه �حليثية ن��سًخ� ل ين�يف م� قدمن� بي�نه من قولن� 
د�خل حتت  للع�م  �خل��س  ن�سخ  لأن  �أخر؛  �أو  قدم  �لع�م  على  ق��س  �خل��س  �إن 
تلك �لق�عدة كم� ل يخفى. ومنه� �أن �لع�م و�إن ك�ن قطعي �ملنت ي�سح تخ�سي�سه 
ب�لدليل �لظني من خرب �آح�دي �أو قي��س جلّي، فمث�ل تخ�سي�س �لقطعي ب�خلرب 
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وتخ�سي�س  َيِرُث«  ل  َعْمًد�  بقوله : »�لَق�ِتُل  �ملو�ريث  تخ�سي�س  �لآح�دي 
َم�ُء  �ل�سَّ �سَقِت  »فيَم�   : قوله  �لآح�دي كتخ�سي�س  ب�خلرب  �ملتو�تر  �خلرب  عموم 
َدَقٌة« ومث�ل تخ�سي�س �لقطعي  �لُع�ْسُر« بقوله: »َلْي�َس فيَم� دوَن َخْم�َسِة �أَْو�ُسٍق)1( �سَ
ب�لقي��س هو �أن يقول �ل�س�رع ل تبيعو� �ملوزون ب�ملوزون متف��سًل، ثم يقول بيعو� 
وذلك  �لنطب�ع،  بج�مع  عليه  و�لر�س��س  �لنح��س  فيق��س  �سئم  كيف  �حلديد 
يح�سل به �لتخ�سي�س لعموم �للفظ �لأول، ف�أم� �لتخ�سي�س بخرب �لآح�د للعموم، 
و�إن ك�ن قطعي �ملنت فعليه �أكرث �لعلم�ء، ون�سبه �بن �حل�جب �إىل �لأئمة �لأربعة، 

وهم: �أبو حنيفة وم�لك و�ل�س�فعي و�بن حنبل.

وحجتن� على ذلك وجه�ن:

�أحدهم�: �أن �لعموم و�إن ك�ن قطعي �ملنت فهو ظني �لدللة، �أي دللته على 
�لدللة  هذه  �إمن� خ�س�س  �لآح�دي  ف�خلرب  ظني،  �أمر  �أفر�ده  تن�وله جميع 

�لظنية.
ٺ   ٺ   ٺ   نثٺ   تع�ىل  قوله  خ�س�سو�  �ل�سلف  �أن  وث�نيهم�: 
ِتَه�  عمَّ عَلى  �ملر�أَُة  ُتْنَكُح  »ل   : بقوله   ]24 ]�لن�س�ء/  ٿمث   

ڳمث  گ   گ    گ   نث  تع�ىل   قوله  وخ�س�سو�  َخ�لِتَه�«  َعلى  ول 
]�لن�س�ء/11[ �لآية بقوله : »ل َيِرُث �لَق�ِتُل« ول »�لَك�ِفُر ِمن �مل�ْسِلِم ول �مل�ْسِلُم 

ِمن �لَك�ِفِر« و»نحُن مع��سَر �لأنبَي�ِء ل ُنْوَرُث«.

)1(  �أَْو�ُسق: مفرده� َو�ْسق، وهو: حمل بعري. )م(.
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 و�عرت�س ذلك ب�أنهم لو ك�نو� �أجمعو� على ذلك ف�ملخ�س�س �لإجم�ع، 
و�إن مل يجمعو� على ذلك فل دليل، ورد ب�أنهم �أجمعو� على �أحك�مه� م�ستندين 
�إىل تخ�سي�س �لعموم به�، ف�سح �لدليل، ق�لو�: رد عمر بن �خلط�ب حديث ف�طمة 
بنت قي�س يف �أنه  مل يجعل له� �سكنى ول نفقة مل� ك�ن تخ�سي�ًس� لعموم قوله 
تع�ىل  نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻمث ]�لطلق/ 6[ ولذلك ق�ل عمر: كيف نرتك 
لرتدده  تركه  �إمن�  ب�أنه  ورد  كذبت.  �أم  �أ�سدقت  ندري  ل  �مر�أة  لقول  ربن�  كت�ب 
يف �سدقه�، ولذلك ق�ل: ل ندري �أ�سدقت �أم كذبت، و�أم� تخ�سي�سه ب�لقي��س 
فقد حك�ه �بن �حل�جب عن �لأئمة �لأربعة وهو قول �أبي �حل�سني. وق�ل �أبو علي 
�جلب�ئي و�أبو ه��سم يف قدمي قوليه وبع�س �لفقه�ء: ل ي�سح �لتخ�سي�س به مطلًق�. 
وق�ل �أبو �لعب��س بن �سريج: �إنه ي�سح ب�لقي��س �جللي ل ب�لقي��س �خلفي، و�سي�أتي 
تف�سريهم�. وق�ل �أبو �حل�سن �لكرخي: �إن ُخ�سَّ �لعموم �لقطعي قبل تخ�سي�سه 
بن  عي�سى  وق�ل  فل.  و�إل  ذلك  بعد  ب�لقي��س  تخ�سي�سه  مبنف�سل ج�ز  ب�لقي��س 
�أب�ن يجوز �إن ك�ن قد خ�س�س بقطعي و�إل فل. وقيل: �إن ك�ن �لأ�سل يف �لقي��س 

خ�رًج� من �لعموم �سح تخ�سي�سه به و�إل فل. 

�أو  �لعموم  من  �لقي��س خمَرًج�  �لأ�سل يف  ك�ن  �إن  �حل�جب:  �بن  وق�ل 
ك�نت �لعلة من�سو�سة �أو جممًع� عليه� �سح �لتخ�سي�س به، لأن �لقي��س يف هذه 
�ل�سورة ك�لن�س وقد �سح �لتخ�سي�س ب�لن�س، في�سح مب� هو يف حكمه، وهو هذ� 
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�لقي��س و�إن مل يكن �لأ�سل خمرًج� �أو ك�نت �لعلة م�ستنبطة ف�ملعترب �لقر�ئن يف 
�لوق�ئع، ف�إن ظهر ترجيع �خل��س ف�لقي��س �أوىل و�إل فعموم �خلرب.

مطلًق�.  ب�لقي��س  �لتخ�سي�س  جو�ز  يف  و�لب�قلين  �جلويني  وتوقف   
�ل�سح�بة �ختلفو� يف  �أن  ب�لقي��س هي  �لع�م  لن� على �سحة تخ�سي�س  و�حلجة 
تعيني �سهم �جلد يف م�س�ئل، وكل و�حد منهم بنى مذهبه على قي��س ل على 
ن�س، وكل و�حد من تلك �لقي��س�ت خم�س�س لعموم �آية �لكللة، وهي قوله 

تع�ىل نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
علي  فق�ل  �آخره�،  �إىل   ]176 ]�لن�س�ء/  ٿمث  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  

نث ٺ  ٺ  ٿ   تع�ىل  قوله  �إن �جلد مع �لأخت ع�سبة لعموم  و�بن م�سعود: 
ٿمث، فحكم ب�أن له� �لن�سف من م�ل كل �أخ م�ت ول ولد له، وق�ل زيد بن 
ث�بت: بل �جلد يق��سم �لأخو�ت �إىل �لثلث، ف�إن نق�ست �ملق��سمة عن �لثلث رد 
�إىل �لثلث قي��ًس� حل�له مع �لأخت على ح�له مع �لإخوة، فهذ� �لقي��س خم�س�س 
و�أخ  جد  يف    بكر  �أبو  وق�ل  �لآية،  ڀ..مث   پ   نثپ   تع�ىل  قوله  لعموم 
لعموم  �أي�ًس� خم�س�س  �لقي��س  وهذ�  �لأب،  على  قي��ًس�  للجد،  كله  �مل�ل  لأب: 
�لآية. ولذلك �سور كثرية مبنية على قي��س�ت كله� خم�س�سة لعموم �لآية، فك�ن 
ذلك ك�لإجم�ع منهم على �سحة �لتخ�سي�س ب�لقي��س، فجلي من قول �لن�ظم: 
)وق�ئ�س جلي( �إمن� هو ب�ملعنى �للغوي، و�ملر�د به �لو�سوح ل ب�ملعنى �ل�سطلحي 

حتى يخرج �لتخ�سي�س ب�لقي��س �خلفي، فيو�فق �بن �سريج.
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�أو  �إق�مة ��سم �لف�عل مق�م �مل�سدر �لذي هو قي��س   ويف قوله: )وق�ئ�س( 
على حذف م�س�ف تقديره وقي��س ق�ئ�س جلي. وقوله: )هذ� هو �ملذهب( �إ�س�رة 
� و�إىل م� يرتتب  �أفر�د �لع�م حتت دللته ظنًّ �إىل م� تقدم ذكره من دخول جميع 
على ذلك. وقوله: )و�ل�سو�فع عليه( �أي و�أ�سح�ب �ل�س�فعي على هذ� �ملذهب، 
وخ�لفت �حلنفية يف جميع ذلك، فق�لو�: �إن دللة �لع�م على جميع �أفر�ده قطعية؛ 
لحتج�ج �أهل �لل�س�ن ب�لعموم�ت يف �أحك�م قطعية كقول �بن م�سعود : »�إن 
�سورة  لأن  �لأجلني«؛  ب�أبعد  ل  �حلمل  بو�سع  تعتد  زوجه�  عنه�  �ملَُتوفَّى  �حل�مل 
�لن�س�ء �لق�سرى نزلت بعد �لطوىل فن�سخت بعمومه� خ�سو�س �لأوىل، و�إن ك�ن 

� من وجه.  ع�مًّ

ق�لو�: و�حتم�ل �لع�م للتخ�سي�س و�إن ك�ن �لتخ�سي�س �س�ئًع� يف �لعموم 
�لع�م  لأن  �لع�م؛  دللة  يف  �سبهة  يورث  فل  دليل  عن  ن��سئ  غري  �حتم�ل  فهو 
�لع�ري عن �ملخ�س�س ب�ق على دللته �لأ�سلية، ووجود �لتخ�سي�س يف غري ذلك 
�لع�م مبخ�س�س ل يثبت يف هذ� �لع�م حكم �لتخ�سي�س، بل ول يورثه �سبهة. 
قلن�: �إن �حتج�ج �أهل �للغة ب�لع�م على �لأمور �لقطعية غري م�سلَّم، و��ستدلل 
�بن م�سعود ب�لعموم على م� ذكر ��ستدلل على حكم ظني ل قطعي، كيف يكون 
� وقد خ�لفه يف ذلك �حلكم علي بن �أبي ط�لب، ف�أوجب عليه� �أبعد �لأجلني،  قطعيًّ
وبه �أخذ �أ�سح�بن� رحمهم �هلل تع�ىل؟! ول ن�سلم �أن �حتم�ل �لع�م للتخ�سي�س ل 
يورث يف دللة �لع�م �سبهة، لأن كرثة �لتخ�سي�س للعموم تثبت يف �لأذه�ن تردًد� 
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يف دللة �لع�م، هل لهذ� �لع�م خم�س�س �أم ل؟ ف�إذ� مل جند له خم�س�ًس� ظنن� بق�ءه 
على عمومه، ومل ميكن� �لقطع بذلك لحتم�ل �أن يكون له خم�س�س مل نعلم به، 
و�لقول ب�أن �حتم�ل �لع�م للتخ�سي�س ك�حتم�ل �خل��س للمج�ز غري م�سلم، لأن 
�أقرب من �حتم�ل �خل��س للمج�ز، لكرثة تخ�سي�س  �حتم�ل �لع�م للتخ�سي�س 
له  فيم� و�سعت  ��ستعملت  �إذ�  بعينه  �ملو�سوعة على �سيء  �حلق�ئق  �لع�م، ولأن 
قطعن� ب�أن مو�سوعه� هو �ملر�د من �إطلقه�، ومو�سوع�ت �لع�م و�إن ك�نت حق�ئق 
�أمر  �لعموم  �أفر�ده� حتت  ف�لقطع بدخول كل فرد من  �أفر�د غري حم�سورة،  فهي 

متعذر، لكن� نظن دخوله فقط.

ثبوت  فمنه�:  �أ�سي�ء:  �لق�عدة  هذه  يف  �حلنفية  مذهب  على  وينبني   
�لعتم�د بدللة �لع�م ونحن مننعه كم� تقدم. ومنه�: �أنه ل ي�سح تخ�سي�س �لع�م 
عندهم ب�لدليل �لظني من خرب و�حد �أو قي��س؛ لأن دللة �لع�م عندهم قطعية، 
وكل و�حد من خرب �لآح�د و�لقي��س دليل ظني، ول يرتك �لدليل �لقطعي للدليل 
�لظني، ثم �ختلف: �مل�نعون لتخ�سي�س �لع�م ب�لظني، فمنهم من منعه مطلًق� �سو�ء 
خ�س�س قبل �لظني بقطعي �أم مل يخ�س�س، وق�ل عي�سى بن �أب�ن: ميتنع حيث 
خ�س�س  قد  ك�ن  �إن  ويجوز  قطعي،  �آخر  خم�س�س  �لظني  �س  �ملخ�سِّ ي�سبق  مل 
نث گ  گ   گ  ڳمث  ]�لن�س�ء/11[  تع�ىل  قوله  مث�ل ذلك  بقطعي. 
ف�إنه� مل� ك�نت خم�س�سة ب�لإجم�ع على �أن �لك�فر �حلربي ل يرث �أب�ه �مل�سلم قبلن� 
�، و�لوجه يف ذلك  تخ�سي�سه� بقوله : »�لَق�تُل َعْمًد� ل َيرُث« و�إن ك�ن �آح�ديًّ
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عنده �أن �لعموم �لقطعي �إذ� خ�س�س �س�ر جم�ًز� يف تن�وله م� بقي، و�ملج�ز ظني 
في�سح حينئذ تخ�سي�سه ب�لظني، بخلف م� لو مل يخ�س�س �أوًل بقطعي، ف�إنه ل 
يخ�س�س بظني لأنه حقيقة يف تن�وله للأفر�د، و�حلقيقة �إذ� ك�نت �سريحة متو�ترة 
مل يجز رده� مب� لي�س مبتو�تر، كم� ل يجوز ن�سخ �لقطعي ب�لظني، فثبت بذلك �أنه 
�إن خ�س�س �لقطعي بقطعي ج�ز بعد ذلك �أن يخ�س�س ب�لظني، و�أن ل يكون قد 
�سبق �ملخ�س�س �لظني خم�س�س قطعي، فل جو�ز لتخ�سي�سه ب�لظني مل� ذكرن�. 
و�إن  ب�لظني  بعد  من  تخ�سي�سه  �سح  منف�سل  بقطعي  �لقطعي  �إن خ�س  وقيل: 
�، وهذ� هو  خ�س مبت�سل مل ي�سح تخ�سي�سه ب�لظني، ولو ك�ن ذلك �ملت�سل قطعيًّ
قول �أبي �حل�سن �لكرخي، وتوقف �لق��سي �أبو بكر �لب�قلين يف جو�ز تخ�سي�س 
�لقطعي ب�لظني. ومنه� �أن �ملت�أخر من كل و�حد من �لع�م و�خل��س ن��سخ مل� قبله 
بح�سب م� يتن�وله �خل��س، ف�لع�م �إن ت�أخر عن �خل��س فهو ن��سخ للخ��س، و�خل��س 
بقوله  �ملر�د  هو  وهذ�  �لع�م.  حكم  من  يتن�وله  مل�  ن��سخ  فهو  �لع�م  عن  ت�أخر  �إن 

)وزعمو� ب�أن م� ت�أخر�..( �إلخ.

 و�ل�سمري يف قوله: )منه( ع�ئد �إىل �لع�م، و)ذي �خل�سو�س( �أي �س�حب 
�ملت�أخر من  �أن  زعمو�  �أنهم  و�ملعنى  )منه(  �ل�سمري يف  �خل�سو�س، معطوف على 
�لع�م ومن �خل��س ن��سخ مل� قبله، وذلك �أن كل و�حد من �لع�م و�خل��س قطعي 
�لدللة عندهم، ف�سح تن��سخهم�، ول يحكمون ب�لتخ�سي�س �إل �إذ� تق�رن�، ومعنى 
قوله: )فين�سخ �خل�سو�س..( �إلخ �أي فين�سخ لفظ �خل�سو�س من �لعموم. ومعنى 
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قوله: )وحكم م� عد�ه..( �إلخ �أي حكم م� عد� م� ن�سخه �لتخ�سي�س من �لعموم 
حكم م� �سبق له، �أي يبقى �لعموم فيم� عد� �لذي يتن�وله �خل�سو�س على حكمه 
�لأول. وقوله: )وخ�س �إن تق�رن�( �أي �إذ� ورد �لع�م و�خل��س متق�رنني لي�س بني 
منهم�  �لع�م  ب�أن  ف�حكم  �لآخر،  �أحدهم� عن  فيه وجود  يرت�خى  ورودهم� وقت 
ف�لع�م  قليل  بزم�ن  ولو  �لع�م  عن  �خل��س  تقدم  ف�إن  �خل��س،  بذلك  خم�س�س 
عندهم ن��سخ له، وكذ� �إذ� ت�أخر على ح�سب م� مر، هذ� �إذ� علم ت�ريخ �لنزول �أو 
�لورود، و�إن جهل �لت�ريخ حكمو� بينهم� ب�لتع�ر�س يف ذلك �ملعنى �لذي يتن�وله 
�خل��س، ويبقى �لع�م فيم� عد�ه على ح�له �أي بل مع�ر�س، وهذ� كله مبني على 

�لقول بقطعية دللة �لع�م، ونحن مننع ذلك كم� عرفته مم� تقدم، و�هلل �أعلم.

ومل� فرغ من بي�ن حكم �لعموم ب�لنظر �إىل دللته �أخذ يف بي�ن حكمه ب�لنظر �إىل 
�لعمل به، فق�ل: 

�س املعلوم قبل الأخذ بالعموم[ ]يلزم البحث عن املخ�صِّ

معلوِم �ٍس  خم�صِّ عن  والبحُث 
فهْل مبعلوٍم  ليـــــ�َس  يكْن  واإْن 
الَعَمِل بوجوِب  قــــــــوٌم  وقال 
ــــــــِق بالتحقُّ املوجــــوُد  لأنَّه 

بالُعموِم الأْخِذ  َقْبَل  يلزُم 
َحّل فيه  فاخلالُف  َل  اأَْو  يلزُم 
باأدنى ما يكــــــــوُن من حمتَمِل
ِق باملحــــــــقَّ لي�َس  عَداه  وَما 
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بعمومه  �لأخذ  يجوز  فل  خم�س�ًس�  له  �أنه  وعلم  �لع�م  ورد  �إذ�  �أنه  �علم 
حتى يبحث عن خم�س�سه، فيلزم �لبحث عن �ملخ�س�س �ملعلوم من �أر�د �لعمل 
ب�لعموم قبل �لأخذ به �إجم�ًع�؛ لئل ُيخطئ يف عمله ب�لعموم، فيحكم بغري م� �أنزل 
�س غري معلوم لكنه حمتمل، فهل ميتنع �لعمل ب�لعموم  �هلل تع�ىل، و�إذ� ك�ن �ملخ�سِّ
�سريج:  و�بن  �لعب��س  و�أبو  �سعيد  و�أبو  �ملَْرَوزي  ق�ل  �لبحث عن خم�س�سه؟  قبل 
�س، بل لبد من �ل�ستق�س�ء  ل يجوز �لتم�سك ب�لعموم قبل �لبحث عن �ملخ�سِّ
يف طلبه. ون�سبه �س�حب �ملنه�ج �إىل �لأكرث من �لأ�سوليني. و�دعى �بن �حل�جب 
�لإجم�ع على ذلك، و�لغز�يل عدم �خللف فيه، وتعجب منهم� �لبدر �ل�سم�خي 

مع وجود �خللف يف ذلك، و�أن ن�قله غري و�حد.

�س، بل زعم   وذهب �ل�سرييف �إىل جو�ز �لعمل قبل �لبحث عن �ملخ�سِّ
�ل�سري�يف وجوب ذلك لأنه حقيقة، و�حلمل عليه �أوىل، و�إل لتوقف جو�ز �لتم�سك 

ب�حلقيقة على �لبحث عن �مل�نع من �إر�دته�. 

و�حتج �ل�سرييف على جو�ز ذلك ب�أن �لر�سول  ك�ن يوجه �أ�سح�به �إىل 
�لأقط�ر، وي�أمرهم ب�لعمل مب� قد عرفوه من �لكت�ب و�ل�سنة من عموم �أو خ�سو�س، 
هذ�  �لبدر  و�سحح  يبلغهم.  ن��سخ حتى  ول  �س  ب�لبحث عن خم�سِّ ي�أمرهم  ول 
�مل�لكيني  بع�س  عن  وُحكي  �لظ�هر.  �أ�سح�ب  وقول  قولن�  وهو  وق�ل:  �ملذهب 
وبع�س �ل�س�فعيني وبع�س �حلنفيني. و�حتج �مل�نعون للعمل ب�لعموم قبل �لبحث 
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�س ب�أن �ملقت�سي للعموم هو �ل�سيغة �ملجردة، ول يعلم �لتجرد �إل بعد  عن �ملخ�سِّ
�لبحث. 

ورد ب�أن �لظ�هر من �ل�سيغ �لبق�ء على �لعموم لأنه �لأ�سل و�إجر�وؤه عليه 
�أوىل. و�حتج �س�حب �ملنه�ج على ذلك ب�أنه ل �سك �أنه ي�سعف �لظن لبق�ء عمومه 
على ظ�هره لكرثة �ملخ�س�س من �لعموم�ت �ل�سرعية، ف�إنه قد قيل م� من عموم 
نثی     ی  ی  ی   مث ]�لبقرة/ 29[  �إل وقد دخله �لتخ�سي�س �إل قوله تع�ىل 

و�إل قوله تع�ىل نثڳ  ڳ   ڳ  ڱمث ]�لكهف/ 49[ و نث ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿمث   ]يون�س/ 44[ وقوله: نثگ  گ  گ     ڳمث ]�حل�قة/ 18[ 
�إل بعد  ونحو ذلك، و�إذ� ك�ن كذلك مل يح�سل ظن يبقى �لعموم على ظ�هره 
�لبحث، و�إذ� مل يح�سل ظن مل يجز �لعمل به مع �ل�سك، و�ملجوزون لذلك و�إن 
�سلمو� �سعف �لظن يف دللة �لعموم بكرثة �ملخ�س�س�ت، فلي�س عندهم �سعف 
�لظن ه�هن� م�نًع� من جو�ز �لأخذ به ب�لعموم وموجًب� للبحث عن �ملخ�س�س؛ لأن 
�لأخذ ب�لعموم، على هذه �حل�لة �إمن� هو �أخذ بدليل، و�إن �سعفت دللته لع�ر�س 

فل يقدح ذلك يف جو�ز �لأخذ به، م� مل يع�ر�سه م� هو �أقوى منه.

 ثم �ختلف �لق�ئلون: بوجوب �لبحث عن �ملخ�س�س قبل �لأخذ ب�لعموم، 
�س  فق�ل �لأكرث منهم و�سححه �لبدر - رحمه �هلل تع�ىل - �إنه يكفي �لط�لب للمخ�سَّ
�إذ� ك�ن �لبحث و�قًع� من مطلع على علم  له بعد �لبحث ظن فقده  �أن يح�سل 
�حلديث وغريه مم� ي�سح �لتخ�سي�س به، وق�ل �لب�قلين: بل لبد من تيقنه فقد�ن 
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�ملخ�س�س، فيجب �لبحث عنده حتى يح�سل �ليقني ب�أن ل خم�س�س للعموم. 
�ل�سنة ل�سيم� عموم�ته�.  ب�أكرث  ب�أنه لو وجب ذلك لبطل �لعمل  و�عرت�س عليه 
ورد ب�إلز�م �خل�سم م� يقول به ويلتزمه، ف�لأوىل �أن يق�ل: �إنه ل �سبيل له �إىل تيقن 
�نتف�ء �ملخ�س�س، ومن ثم مل ت�سح �ل�سه�دة على �لنفي. وكذلك حكم كل دليل 
مع مع�ر�سه، ك�لبحث عن �لن��سخ وعن �لعلة �ملع�ر�سة يف �لقي��س وعند تع�ر�س 

�لإجم�ع، ف�إن �لكلم يف ذلك كله و�حد. 

�لثلثة يف �جلمع  وهو  �لعموم،  يتن�وله  م�  ب�أقل  �لعمل  قوم: يجب  وق�ل 
فيجب  �للفظ،  من  �إر�دته  عندهم  �ملتحقق  هو  �للفظ  يتن�وله  م�  �أقل  لأن  مثًل؛ 
�إىل  به  �لعمل  �إر�دته، ول يحت�ج وجوب  لتحقق  �إطلقه  فيه عند  �لعموم  �إجر�ء 
�لبحث عن �ملخ�س�س، ويتوقف فيم� عد� ذلك �لأقل حتى يعلم هل هو مر�د من 
لفظ �لعموم �أو غري مر�د؟ وذلك �أن م� عد� �لأقل غري متحقق �إر�دة دخوله حتت 

�لع�م. وهذ� معنى قوله: )وق�ل قوم..( �إلخ.

 قلن�: ل ن�سلم حتقق �إر�دة دخول �أقل مدلول �للفظ لحتم�ل �أن يكون قد 
خرج بع�س ذلك ب�ملخ�س�س، ولو �سلمن� ذلك لقلن�: �إن �إر�دة �أقل مدلول �لع�م 

و�أكرثه من لفظه �سو�ء، فتحقق عدم �إر�دة �لأقل. 

ثم �أخذ يف بي�ن حكم �لع�م �إذ� ورد ب�سبب خ��س، فق�ل: 
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]حكم العام اجلاري على �صبب خا�س[ 

�علم �أن �للفظ �لع�م �إم� �أن يرد �بتد�ء �أي بل �سوؤ�ل ول �سبب، و�إم� �أن يرد 
بعد �سوؤ�ل �أو �سبب، ف�إن ورد �بتد�ء فحكمه �أنه ع�م �إجم�ًع�، وقد تقدم، و�إن ورد 
�، ف�إن ك�ن  � �أو خ��سًّ بعد �سوؤ�ل �أو �سبب ف�إم� �أن يكون ذلك �ل�سوؤ�ل �أو �ل�سب ع�مًّ
� كهل �مل�ء ط�هر؟ فجو�به �لع�م ع�م مثله بل خلف بني �لأ�سوليني. و�إن ك�ن  ع�مًّ
�أو �ل�سبب،  �أن يكون �جلو�ب مفتقًر� �إىل �ل�سوؤ�ل  � ف�إم�  �أو �ل�سبب خ��سًّ �ل�سوؤ�ل 
�أي ل ي�ستقل �جلو�ب بنف�سه، كهل عليك يل م�ئة درهم؟ فيقول: نعم، و�ألي�س يل 
عندك كذ�؟ فيقول: بلى، فنعم وبلى جو�ب غري م�ستقل بنف�سه، فحكمه حكم 
�ل�سوؤ�ل من عموم وخ�سو�س. وهذ� معنى قوله: )و�إن يكن مفتقًر� �إليه..( �إلخ، 
يتم معن�ه بدونه، فهو يف  �ل�سوؤ�ل ل  �إىل  ب�ملج�ب به حمت�ًج�  �للفظ  �أتى  و�إن  �أي 
�ل�سوؤ�ل  ف�إن ك�ن  �ل�سوؤ�ل، من ذلك  �نطوى عليه  م�  عمومه وخ�سو�سه بح�سب 
� فهو خ��س مثله �أي�ًس�، وكذلك  � فهو ع�م ك�ل�سوؤ�ل، و�إن ك�ن �ل�سوؤ�ل خ��سًّ ع�مًّ
حكم �ل�سبب، و�إن ك�ن لفظ �لعموم م�ستقلًّ عن �ل�سوؤ�ل و�ل�سبب، فحكمه عندن� 
وعند �جلمهور �أنه ع�م، و�ل�سبب �خل��س ل يخ�س�سه، وذلك نحو قوله  حني 
�ُسه �إل َم� غرَي لونَُه �أو طعَمُه  �سئل عن بئر ُب�س�عة فق�ل: »ُخلَق �مل�ُء َطهوًر� ل ينجِّ

م�صتِقّل العموِم  لفُظ  اأََتى  واإْن 
اإلْيـــــِه ُمفتِقًرا  يُكـــــْن  واإْن 

ُعِمْل بعمـوِمِه  ال�ّصــــــوؤاِل  عن 
علْيِه انَطوى  َما  بح�ْصِب  َفْهَو 
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�أو ريَحُه«. ونحو قوله  وقد �سئل عن �س�ه ميمونة وقد م�تت، �أَُينتفُع ب�إه�به�)1(؟ 
َ� �إَه�ٍب ُدبغ فَقد َطُهَر« فعموم �حلديثني ل يق�سر على �سببهم�، وهو بئر  فق�ل: »�أميُّ
�لث�ين. وهو معنى قولهم: ل عربة بخ�سو�س  ُب�س�عة يف �لأول و�س�ه ميمونة يف 

�ل�سبب مع عموم �للفظ. 

عليه  مق�سور  �للفظ  عموم  و�إن  معترب،  �ل�سبب  خ�سو�س  �إن  وقيل: 
وخم�س�س به. ون�سب �س�حب »�لتو�سيح« وغريه هذ� �لقول �إىل �ل�س�فعي. ون�سبه 
معنى  وهو  �ل�سحيح.  هو  �لأول  و�ملذهب  �ل�س�فعية،  بع�س  �إىل  �ملنه�ج  �س�حب 

قوله: )بعمومه ُعمل( �أي يعمل بعموم �للفظ �إذ� ك�ن م�ستقلًّ عن �ل�سوؤ�ل.

و�حلجة لن� وللجمهور على ذلك وجوه:

�أخ�سية  تخرجه  فل  ع�م  و�للفظ  �ل�سبب،  ل  �للفظ  هو  �إمن�  �لدليل  �أن  �أحده�:   
�ل�سبب عن عمومه. 

ث�نيه�: �أن �ل�سح�بة ��ستدلو� ب�آية �ل�سرقة على قطع كل �س�رق وهي نزلت يف �سرقة 
�مِلَجّن)2( �أو رد�ء �سفو�ن على �ختلف �لرو�ية.

ث�لثه�: �أن �آية �لظه�ر نزلت يف �سلمة بن �سخر، و�آية �للع�ن يف هلل بن �أمية �أو غريه على 
�ختلف �لرو�ية، ومل تق�سر على �سببهم�، و�حتج �أرب�ب �لقول �لث�ين بوجوه �أي�ًس�: 

)1( ب�إه�به�: بجلده� قبل دبغه. )م(.
)2(  �مِلَجّن: �لرت�س. )م(.
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�س  �أحده�: �أنه لو مل يكن خ�سو�س �ل�سبب معترًب� مع عموم �للفظ جل�ز �أن يخ�سَّ
�ل�سبب ب�لجته�د، كم� يجوز تخ�سي�س غريه من �إفر�د �لع�م بذلك، فيجوز �إخر�ج 
�إَِه�ٍب ُدبغ فقد   �َ �أو �س�ة ميمونة عن »�أميُّ بئر ب�س�عة عن عموم »ُخِلَق �مل�ُء َطهوًر�« 

َطُهر« فيحكم بنج��ستهم� دون غريهم�.

 وث�نيه�: �أنه لو مل يكن خل�سو�س �ل�سبب �عتب�ر مل� ك�ن يف نقل �ل�سبب ف�ئدة، وقد 
عنيت بنقله �لرو�ة و�لأئمة.

مط�بًق�  �للفظ  يكن  مل  خ��س  �سبب  يف  �لو�رد  �للفظ  عم  لو  �أنه  وث�لثه�:   
للمعنى.

 ور�بعه�: �أنه لو عم ذلك �للفظ �أي�ًس� لك�ن عمومه حكًم� ب�أحد �ملج�ز�ت ب�لتحكم 
لفو�ت �لظهور ب�لن�سو�سية.

 وخ�م�سه�: �أنه لو ق�ل رجل لآخر: تغد عندي، فق�ل: و�هلل ل تغديت، مل يعم فلم 
يحنث ب�لتعدي عند غريه. 

قد  �لعموم  عليه  ورد  �لذي  �ل�سبب  ب�أن  �لأول  �لحتج�ج  عن  و�أجيب 
�خت�س ب�ملنع من �إخر�جه من �لعموم للقطع بدخوله، فلم يقو �لجته�د لإخر�جه 
ول ي�ستلزم �لقطع بدخول بع�س �لأفر�د حتت حكم �لع�م ق�سر �لع�م عليه، بل 

.� ي�سح �أن يتن�ول بع�س �لأفر�د قطًع� لدليل �آخر وبع�سه� ظنًّ
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 و�جلو�ب عن �لوجه �لث�ين: �أن ف�ئدة نقل �ل�سبب منع تخ�سي�سه ومعرفة 
�لأ�سب�ب، ول ي�ستلزم �لنقل للأ�سب�ب و�لعتن�ء مبعرفته� ق�سر �لعموم�ت عليه�.

لل�سوؤ�ل  �جلو�ب  مط�بقة  ن�سلم عدم  ل  ب�أنه  �لث�لث  �لوجه  و�أجيب عن   
حينئٍذ، بل نقول: �إنه ط�بقه وز�د عليه، لأن مط�بقة �جلو�ب لل�سوؤ�ل هي: �أن يكون 
�أف�ده مع �لزي�دة، ولي�س  �جلو�ب ك��سًف� حل�ل �مل�سئول عنه، ومفيًد� حلكمه، وقد 

معنى �ملط�بقة ه� هن� م�س�و�ة �جلو�ب لل�سوؤ�ل حتى ل يزيد عليه ب�سيء.

�أي مل يجعل  �أمر خ�رجي لقرينة  �لن�س  ب�أن  �لر�بع  �لوجه   و�أجيب عن 
�إي�ه، و�إمن�  � على �ل�سبب، بل هو و�أمث�له �سو�ء يف تن�ول �لعموم  لفظ �لعموم ن�سًّ
منعن� �إخر�جه لقرينة �أخرى غري �للفظ، وهو كونه �ملق�سود ب�لإثب�ت؛ لأن �لعموم 

يف حقه ن�س.

ب�لتغدي من عند غريه  �إمن� مل يحنث  ب�أنه  �لوجه �خل�م�س  و�أجيب عن   
لقرينة ك�سفت عن مر�ده، و�هلل �أعلم.

 ومل� فرغ من بي�ن حكم �لع�م �سرع يف ذكر �أ�سي�ء وقع �لنز�ع يف عمومه� 
بني �لن��س، فقدم ذكر �لفعل مهم� �أثبت �أو نفي، فق�ل: 
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�أي �إن �لفعل �إذ� ورد مثبًت� فل يعم جميع متعلق�ته و�إن ك�ن متعدًي� مثًل، 
وذلك نحو قول �لر�وي: »�سلى ر�سول �هلل  و�آله د�خل �لكعبة« �أو »بعد غيبوبة 
�ل�سفق« �أو »جمع يف �ل�سفر« فل يعم �لفر�س و�لنفل ول �ل�سفقني، وكذلك ل 
�لفعل يف حكم  �إنه يعم. وهو �سعيف؛ لأن حقيقة  يعم �جلمعني. وق�ل بع�س: 
�، و�ل�سو�ب  �لنكرة، ول ق�ئل بعموم �لنكرة �ملثبتة �إل عند من يجعل �ملطلق ع�مًّ
�أنه نوع من �خل��س كم� تقدم، و�إن تن�ول جملة �أفر�د فذلك �لتن�ول �إمن� هو ب�عتب�ر 
�لبدلية ل �ل�ستغر�ق كم� يف �لع�م، �أم� تكر�ر �لفعل فم�ستف�د من قول �لر�وي: 
�لفعل،  لفظ  عموم  من  ل  �أي  �ل�سيف،  يكرم  ح�مت  ك�ن  كقولهم:  يجمع،  ك�ن 
�إم�  �لدليل  �أي�ًس�، وذلك  �لفعل  لفظ  فبدليل خ�رجي، ل من  �أمته  و�أم� دخول 
لِّي« و»ُخُذو� عنِّي من��ِسَكُكم« �أو قرينة ح�ل  لُّو� كَم� ر�أيُتموين �أُ�سَ قول نحو: »�سَ

كوقوعه بعد �إجم�ل �أو �إطلق �أو عموم �أو بقوله تع�ىل نث وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ۈئ  ۈئ   ېئمث  ]�لأحز�ب/ 21[ �أو ب�لقي��س، و�حتج �لق�ئلون بعموم �لفعل 

اأُثبَتا مهما  َيُعــــــــمُّ  ل  والفعُل 

َيُعَمّ ٍر  منكَّ مثـــــــل  لأنـــــــــُه 
والنفــــــُي لفظيٌّ كحرِف النفي
َتَرى َكَهْل  وا�صتفهاُمه  وال�صرُط 

ُيثبَتا مل  اإَذا  ل  َتَعـــــــــّدى  واإْن 
يُعّم  ل  الثبوِت  ويف  ُنفــــــي  اإذا 
النهي يف  كما  ُحكمـــــيٌّ  ومنه 
اأكرَم من زيــــــٍد بتعِجيِل الِقَرى؟

]عموم الفعل املنفي دون املثبت[
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�ملثبت بنحو م� روي عنه : »�َسَه� َف�َسَجد« »و�أم� �أن� ف�أفي�س �مل�ء« لثبوت حكم 
�ل�سجود لكل �س�ه يف �ل�سلة، و�إف��سة �مل�ء لكل متو�سئ مثًل.

»�سلى  مثل  �أن  ف�سح  �لفعل،  بلفظ  ل  �لقر�ئن  من  مر  مب�  عمومه  قلن�   
د�خل �لكعبة« ونحوه من �لأفع�ل �ملثبتة ل يقت�سي �لعموم �للفظي، بخلف قول 
�ل�سح�بي: نهى ر�سول �هلل  و�آله عن بيع �لَغَرر وق�سي ب�ل�سفعة للج�ر، ف�إنه ع�م 

لكل غرر وكل ج�ر، حيث رو�ه َعْدل ع�رف كم� �سي�أتي.

 �أم� قول �لن�ظم: )ل �إذ� مل يثبت� لأنه مثل منكر..( �إلخ فمعن�ه �أن �لفعل 
� نحو: م� فعلت ول �أفعل ع�م يف مفعولته، ومثله: �إن فعلت ول تفعل  �إذ� وقع منفيًّ
وهل فعلت؟ بخلف �لفعل �ملثبت، وذلك �أن حقيقة �لفعل يف حكم �لنكرة تعم 
يف مق�م �لنفي، ول تعم يف مق�م �لإثب�ت، وكذلك �لفعل ف�إن معنى قول �لق�ئل 
م� �سربت �أي م� �أوقعت �سربً�، ف�سرب نكرة، وكذ� �س�ئر �لأمثلة، وهذ� �لقول هو 
قول �أكرث �لأ�سوليني. و�حتجو� عليه ب�سحة قبول �لفعل �ملنفي �لتخ�سي�س نحو: 

م� �أكلت �إل مترة، وقبول �لتخ�سي�س دليل �لعموم.

 وق�ل �أبو حنيفة: ل يعم فل ي�سح تخ�سي�سه، وجوز قتل �مل�سلم ب�لذمي، 
ونحن مننعه حلديث: »ل ُيْقَتُل ُم�ْسِلٌم ِبَك�ِفٍر«. �حتج �أبو حنيفة ب�أن �لفعل حقيقة 
ذهنية، و�حلقيقة �لذهنية ل تدخله� زي�دة ول نق�س�ن فل تقبل تخ�سي�ًس�. قلن�: �إن 
قوله: ل �أكلت، نفي حلقيقة �لفعل ب�لن�سبة �إىل مفعولته؛ فيعم كل م�أكول، وهو 
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معنى �لعموم، فيجب قبول �لتخ�سي�س، وكذ� »ل ُيْقَتُل ُم�ْسِلٌم ِبَك�ِفٍر«. ق�لو�: لو 
� لعم يف �لزم�ن و�ملك�ن. قلن�: ملتزم �سلمن�، و�لفرق �أن ل �أكلت ل يعقل  ك�ن ع�مًّ
�أكلت ول  �إن  ق�لو�:  دونهم�.  يعقل من  فهو  و�ملك�ن  �لزم�ن  مب�أكول، بخلف  �إل 
�آكل مطلق، فل ي�سح تغريه مبخ�س�س لأنه غريه. قلن�: �ملر�د �ملقيد �ملط�بق للمطلق 

ل�ستح�لة وجود �لكلي يف �خل�رج، و�إل مل يحنث ب�ملقيد. 

وقول �مل�سنف: )و�لنفي لفظي كحرف �لنفي ومنه حكمي..( �إلخ، يعني 
� كم� يف قولك: ل �أ�سرب ولن �أ�سرب، وذلك م� �إذ�  �أن �لنفي يكون ت�رة حقيقيًّ
� ك�لنهي من نحو قولك ل  ك�ن �لنفي ب�حلروف �ملو�سوعة له وت�رة يكون حكميًّ
ت�سرب، ف�إنه مل يو�سع لنف�س �لنفي، و�إمن� و�سع لطلب ترك �لفعل، ف��ستلزم طلب 
�، �أي حكمه كحكم �لنفي، و�إن ك�ن حقيقته  � حكميًّ ترك نفي وجوده، فك�ن نفيًّ
و�إن قتلت  فعلّي كذ�،  �إن �سربت  �ملثبت من نحو قولك:  غري ذلك. وك�ل�سرط 
م�سلًم� فعليك �لق�س��س، �إذ �ملعنى ل �أ�سرب �أحًد� ف�إن �سربت ك�ن علي كذ�، 
�أم� �ل�سرط �ملنفي من نحو قولك: لئن مل  ول تقتل م�سلًم� ف�إن قتلته ُقتلت به، 
�لرج�ل، ويرب  �أفر�د  فرد من  يقع على  فهو خ��س لأنه  فعلّي كذ�،  �أ�سرب رجًل 

ب�سربه مثًل، �أو ك�ل�ستفه�م �لإنك�ري من نحو قوله تع�ىل نثڃ  ڃ  چ  
چ  چمث  ]�آل عمر�ن/ 135[ �أي ل يغفره� �أحد غريه تع�ىل، ومنه مث�ل �لنظم 

وهو قوله: )هل ترى �أكرم من زيد؟( �أي هل تعلم �أحًد� �أكرم منه؟ �أي ل �أكرم 
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ه� هن� غري  به  ف�ملر�د  �لفهم  لطلب  مو�سوًع�  ك�ن  و�إن  �ل�ستفه�م  فهذ�  �أحد،  منه 
�. و�هلل �أعلم. حقيقته �ملو�سوع له�، فك�ن نفًي� حكميًّ

ثم ق�ل: 

]يدخل املخاطب حتت عموم خطابه اإل ملانع[

يعني �أنه �إذ� خ�طب �ملخ�طب غريه بكلم ع�م دخل حتته �ملخ�طب وغريه، 
د�خل حتت  تع�ىل  فذ�ته  ]�لبقرة/ 29[  نث ی     ی  ی  ی مث  تع�ىل  قوله  نحو 
كل �سيء، فذ�ته تع�ىل معلومة له ، ونحو: من �أح�سن �إليك ف�أكرمه ول تهنه، 
ف�ملخ�طب بهذ� �لكلم د�خل حتت هذ� �حلكم �إل �إذ� منع من دخوله م�نع من 
عقل �أو نقل، وهو معنى قوله: )م� مل يكن هن�ك �سيء ح�جب( وذلك نحو قوله 
تع�ىل  دخوله  من  مينع  ف�لعقل  ]�لأنع�م/ 102[  نثڀ  ڀ  ڀمث  تع�ىل 

حتت هذ� �حلكم؛ لأنه ل ي�سح �أن يكون خملوًق�، تع�ىل �هلل عن ذلك.

بقوله  و��ستدلو�  يدخل يف عموم خط�به،  �ملخ�طب ل  �إن  بع�ٌس:  وق�ل   
تع�ىل نثڀ  ڀ  ڀمث ]�لأنع�م/ 102[ قلن�: ق�م �لدليل �لعقلي بخروج 
�ملخ�ِطب من عموم خط�به هن�لك، و�لق�عدة فيم� �إذ� مل يقم �لدليل على خروجه 

منه�، كم� هو كذلك يف �س�ئر �لعموم�ت، و�هلل �أعلم.

ما مل يُكن هَناَك �صـــيء حاِجُبويف اخلَطاِب يدُخـــــُل املخاَطُب
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ثم ق�ل: 

]ل يعم خطاب املفرد للجماعة اإل بدليل[

�أي �إذ� توجه خط�ب �ل�س�رع �إىل و�حد مفرد، نحو: �فعل كذ� ي� زيد، و�ترك 
�ملخ�طب  �ل�سيغة غري ذلك  هذه  بنف�س  �خلط�ب  هذ�  يتن�ول  فل  ي� عمرو،  كذ� 

بعينه؛ لكن يق��س عليه من عد�ه �إذ� ظهرت علة �حلكم فيه.

�هلل  - رحمه  �ل�سم�خي  �لبـدر  و�خت�ر  �أي�ًس�،  �ملخ�طب  يعم غري  �إنه  وقيل:   
تع�ىل- �أنه يعم بدليل ل بنف�سه، نحو: »ُحْكمي َعَلى �لو�ِحِد ُحْكِمي َعلى �جلَم�َعِة«، 
وهذ� معنى قول �مل�سنف: )لكنه يعم ب�مل�سروع..( �إلخ، �أي ل يعم �خلط�ب مبفرد 
�لدليل،  لذلك  �ل�سرع  يعم من طريق  لكنه  �للغة،  غريه من �جلم�عة من طريق 

فعمومه حينئذ عموم خ�رجي ل من نف�س لفظه. 

�حتج �لق�ئلون بعموم خط�ب �ملفرد لغريه بوجوه:

 : أحده�: قوله تع�ىل نثۀ  ہ  ہ  ہ  ہمث ]�سب�أ/ 28[ وقوله� 
�إل  للكل  خط�ب  للبع�س  خط�به  �أن  ف�قت�سى  و�لأْحَمِر«  �لأ�ْسوِد  �إىل  »ُبعْثُت 

�ملخ�س�س.

ملْفَرِد خطـــاُبُه  يُكـــــــــْن  واإْن 
بامل�صروِع يعـــــــمُّ  لكـــــــــنَّه 

اأحِد كـــــلَّ  احلْكــــــُم  يعمُّ  َفال 
ـِِد يف اجلِميِع ُحْكمي على الواحـــ
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على  يدل  �جلَم�َعِة«  َعَلى  ُحْكِمي  �لو�ِحِد  َعَلى  ُحْكِمي   : قوله  �أن  وث�نيه�: 
عموم خط�ب �ملفرد لغريه معه �أي�ًس�.

�إجم�ًع�  �ملفرد، فك�ن  �ل�سح�بة حكمو� على �جلم�عة بحكم خط�ب  �أن  وث�لثه�: 
على �أنه ع�م.

� للو�حد �ملخ�طب لك�ن قوله  لأبي ُبْرَدة يف �جَلَذع  ور�بعه�: �أنه لو ك�ن خ��سًّ
ِزْيَك َول جُتِزي �أََحًد� بعَدَك« وتخ�سي�سه خزمية بقبول �سه�دته وحده  من �ملعز)1( »جُتْ

زي�دة من غري ف�ئدة.

 و�أجيب عن �لوجه �لأول ب�أن �ملعنى يف �لآية و�حلديث �أنه �أر�سل ليعرف 
كل �أحد مب� يخت�س به، ول يلزم ��سرت�ك �جلميع. و�عرت�س ب�أن قوله : »ُحْكمي 

َعَلى �لو�ِحِد ُحْكمي َعَلى �جلَم�َعِة« ي�أبى هذ� �جلو�ب. 

على  حكمه  �أن  ذلك  بقوله  �أر�د    ب�أنه  �لعرت��س  هذ�  عن  و�أجيب 
�لو�حد يجري على �جلم�عة بطريق �لقي��س عليه م� مل يقم دليل مبنع �لقي��س؛ ل 

�أنه �أر�د �أن خط�ب �ملفرد، ع�م بنف�س �ل�سيغة من طريق �للغة.

 و�جلو�ب عن �لوجه �لث�ين: �أن ذلك �حلديث دليل عليكم ل لكم؛ ف�إنه 
� مل� ك�ن ل�سي�ق هذ� �حلديث معنى لكنه غري ع�م، فلذ�  لو ك�ن خط�ب �ملفرد ع�مًّ

�حتيج �إىل بي�ن �إجر�ء �حلكم.

)1(   �جَلَذع من �ملعز: م� بلغ منه� �ل�سن �لتي جتزئ عند �لذبح يف �لأ�سحية، وهو على خلف بني �لفقه�ء بني �سنة، و�ستة 
�أ�سهر، وثم�نية �أ�سهر. )م(.
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 و�أجيب عن �لوجه �لث�لث ب�أن �ل�سح�بة �إمن� حكمو� على �جلميع بحكم 
خط�ب �ملفرد لقوله : »ُحْكمي على �لو�ِحِد ُحْكمي َعَلى �جلَم�َعِة« ل لعموم 

ذلك �خلط�ب.

�إمن� هي منع   و�أجيب عن �لوجه �لر�بع ب�أن �لف�ئدة يف ذلك �لتخ�سي�س 
للأمة  �خلط�ب  توجه  مل�  �أنه  وذلك  �ملخ�طب،  ذلك  غري  يف  �حلكم  ذلك  �إجر�ء 
ب�إجر�ء حكم �لو�حد على �جلم�عة، وبقيت �أمور منع �ل�سرع من �إجر�ئه�، �حتيج 
�إىل بي�ن تلك �لأمور �خل�رجة عن هذه �لق�عدة، فل يقت�سي ذلك عموم خط�ب 
نث  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہمث  نحو  �أي�ًس�،  بدليل  �إل  �حل��سرين ومن غ�ب 
�خلط�ب  فهذ�   ]87 ېمث ]�لبقرة/  ۉ   ۉ   ۅ   نث    ]91 ]�لبقرة/ 
�أ�سلفهم  قتل  و�إمن�  ب�أنف�سهم  يقتلو�  �أنهم مل  بدليل  �مل��سي  و�سلفهم  للمخ�طبني 

ف�أدخلو� يف حكمهم؛ لأنهم �سوبو� فعلهم وتولوهم عليه.

 وكذ� م� خ�طب به �لنبي  يف زم�نه ل ي�سمل من بعدهم �إل بدليل من 
�إجم�ع �أو قي��س �أو ن�س، فنحو نث ٱ  ٻ  مث  ]�لبقرة/ 21[ خط�ب للموجودين 

يف زم�نه  ول يتن�ول من بعدهم �إل بدليل يدل عليه نحو نث ٱ  ٻ  ٻ  
ٻمث  ]�لن�س�ء/ 1[ ف�لأمر ب�لتقوى دليل على �أن �ملر�د ب�لن��س جميع من �نتهى 
�إليه �خلط�ب ممن وجد يف زم�ن �خلط�ب وممن ي�أتي من بعدهم، ول ميتنع خط�ب 
�ملعدوم على تقدير وجوده بو��سطة من يبلغه �خلط�ب �إذ� وجد، و�إمن� �ملمتنع خط�ب 
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�لن��س«  �أيه�  »ي�  نحو  عموم  عدم  من  ذكرته  وم�  معدوًم�  كونه  ح�ل  يف  �ملعدوم 
للموجودين يف زمن �خلط�ب وملن ي�أتي من بعدهم، هو مذهب �أكرث �لأ�سوليني، 
وق�لت �حلن�بلة: �إنه ع�م لهم وملن �سي�أتي من بعدهم. قلن� بدليل �آخر غري �خلط�ب 
من �إجم�ع �أو غريه من ن�س �أو قي��س؛ لأن� نقطع �أنه ل يق�ل للمعدومني:  »ي� �أيه� 

�لن��س«. و�أي�ًس� �إذ� �متنع يف �ل�سبي و�ملجنون ف�ملعدومون �أجدر.

�حتجت �حلن�بلة بوجهني:

�إليهم  مر�سل  وهو  �إليهم  مر�سًل  يكن  مل  خم�طبني  يكونو�  مل  لو  �أنه  �أحدهم�: 
ب�لتف�ق.

 وث�نيهم�: �أن �لحتج�ج به من �لأمة دليل �لتعميم.

 و�أجيب عن �لوجه �لأول ب�أنه ل يلزم من �إر�س�له �إليهم �أن يخ�طبهم �سف�ًه�، 
بل �لبع�س ب�مل�س�فهة و�لبع�س بن�سب �لأدلة ب�أن حكمهم حكم من �س�فههم.

�أن حكمهم  �لأمة علمو�  �مل�ستدلني من  ب�أن  �لث�ين  �لوجه  و�أجيب عن   
ث�بت عليهم بدليل �آخر جمًع� بني �لأدلة، و�هلل �أعلم.

 ثم ق�ل: 
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� به  �إذ� ورد �خلط�ب �ل�سرعي متوجًه� لنبين� - عليه �ل�سلة و�ل�سلم - وخ��سًّ
نحو نث  ۇ      ۇ  ۆ  ۆمث ]�لزمـر/ 65[  نث ڇ  ڇمث ]�لأنف�ل/ 64[ 
نث ھ  ھ  مث ]�ملدثر/ 1[ فل يعمن� مع�سر �لأمة  نث ٱ  ٻمث ]�ملزمل/ 1[ 
معه بطريق �لو�سع، لأنه خط�ب ملفرد ول يتن�ول خط�ب �ملفرد غريه معه، و�أم� من 
جهة �ل�سرع فقيل: �إن �لعرف �ل�سرعي ق�سى بعموم نحو ذلك �خلط�ب، بدليل نحو 
 ]21 ]�لأحز�ب/  ېئ..مث �لآية  ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   نث  تع�ىل  قوله 
�( �أي ل يعمن� خط�ب خ�س نبين� �إل ب�سرع  وهذ� معنى قول �مل�سنف: )�إل ب�سرع ن�سَّ
�إمن� هو من طريق   حتت خط�به �خل��س  �أتب�عه  ن�س على دخولن� معه، فدخول 
�ل�سرع ل من طريق �لو�سع، وعلى هذ� فيجب على �أتب�عه  �متث�ل م� خوطب به، 
نحو نث  ۇ      ۇ  ۆ  ۆمث ]�لزمر/ 65[ �إل م� ق�م �لدليل على �أنه خ��س به 
من دونهم كـ نث   ڇ  ڍمث  ]�لإ�سر�ء/ 79[ و نث ۅ  ۅمث ]�لأحز�ب/ 50[ 
وهذ� �لقول وهو �أن �خلط�ب �خل��س به  ل يعم �أتب�عه معه لغة هو قول �ملحققني 

من �لأ�سوليني.

ا َخ�صَّ خَطــــــــاٌب  َنا  َيُعمُّ ول 
اإَذا اإل  يعـــــمَنا  وقيــــــــل: بل 

ـــــــــــا ن�صَّ ب�صـــــرٍع  اإل  َنا  َنِبيَّ
َذا لغـــــــِي  اأنَّه  دليــــــــٌل  دل 

]ل يعم اخلطاب اخلا�س للنبي عليه ال�صالة وال�صالم غيه من 

الأمة اإل بدليل[
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 وذهب �أحمد بن حنبل وغريه �إىل �أن �خلط�ب �خل��س به  يعمه مع 
�تب�عه. و�حتجو� على ذلك بوجوه:

 �أحده�: �أنه �إذ� قيل ملن له من�سب �لقتد�ء: �ركب ملَُن�َجزة)1( �لعدو، ونحوه، فهم 
�مللك  �أو ك�سر  مو�سع كذ�،  �مللك  فتح  يق�ل:  معه، وكذلك  لأتب�عه  �أمر  �أنه  لغة 

جيو�س خم�لفيه، و�ملر�د مع �أتب�عه.

 وث�نيه�: �أن نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ مث ]�لطلق/ 1[ يدل عليه لأنه ن�د�ه 
وحده، ثم خ�طب �جلميع ف�قت�سى �أن ند�ءه ند�ء لهم. 

ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   نث   تعـــــــ�ىل  قـــــــوله  �أن  وث�لثـــــه�: 
 � ژمث  ]�لأحز�ب/37 [ �قت�سى �أن حكم غريه كحكمه. ولو ك�ن خ��سًّ

به مل يتعده.

نثۅ   لقوله  يكن  مل  عليه  مق�سوًر�  خط�به  ك�ن  لو  �أنه  ور�بعه�: 
ۅمث ]�لأحز�ب/ 50[ نثڇ  ڍمث ]�لإ�سر�ء/79 [ ف�ئدة.

 و�أجيب عن �لوجه �لأول ب�أنه ل ن�سلم �أن �أتب�عه مق�سودون معه يف ذلك، 
�سلمن� ف�إنه �إمن� فهم ذلك لأن �ملق�سود متوقف على م�س�ركتهم له يف ذلك بخلف 

م� نحن فيه.

)1( ملن�جزة: ملق�تلة. )م(.
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 و�أجيب عن �لوجه �لث�ين ب�أنه �إمن� ذكر �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم 
�أوًل للت�سريف، ثم خوطب �جلميع.

  غريه  �إىل  �حلكم  ذلك  تعدى  �إمن�  ب�أنه  �لث�لث  �لوجه  عن  و�أجيب   
�إذ� �رتفع �حلرج عنه  يف ذلك مع علو رتبته، فغريه  �أي  ب�لقي��س ل للعموم، 

ممن هو دونه �أوىل برفع �حلرج عنه يف ذلك. و�أي�ًس� فقوله تع�ىل نث ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳمث  ]�لأحز�ب/ 37[ 
ب�خلط�ب  هو  �إمن�  حينئذ  عنهم  �حلرج  فرْفع  �ملوؤمنني،  عن  �حلرج  رفع  على  دليل 
�ملتوجه �إليهم ل ب�خلط�ب �خل��س به فقط. ويبحث فيه ب�أن �خل�سم �إمن� جعل �لآية 
حجة له من حيث �إنه تع�ىل علل نفي �حلرج عن �ملوؤمنني يف ذلك ب�إب�حته لنبيه 
ذلك، فلو مل يكن �خلط�ب �خل��س �س�مًل لأمته معه م� ك�ن لهذ� �لتعليل معنى، 

ف�جلو�ب �لأول هو �جلو�ب، و�هلل �أعلم. 

نثۅ   تع�ىل  قوله  نحو  يف  �لف�ئدة  ب�أن  �لر�بع  �لوجه  عن  و�أجيب 
�إحل�ق  قطع  هي  �إمن�  ]�لإ�سر�ء/ 79[  نثڇ  ڍمث  ۅمث  ]�لأحز�ب/ 50[ و 
غريه به يف ذلك �حلكم، ورفع قي��س �أمته عليه، �أي فلو مل يذكر ذلك لوجب علين� 
�إجر�ء ذلك �حلكم على غريه بطريق �لإحل�ق به و�لقي��س عليه، لوجوب �لت�أ�سي 

ل لعموم �خلط�ب. و�هلل �أعلم.

 ثم ق�ل: 



185185
الركن الأول يف مباحث »الكتاب«

]عموم مفهوم اخلطاب فيما عدا املنطوق[ 

�علم �أن مفهوم �خلط�ب لي�س هو من �لألف�ظ، فلذ� نفى قوم عمومه؛ لأن 
ونحن  �ملع�ين،  دون  ب�لألف�ظ  �خل��سة  �لعو�ر�س  من  و�خل�سو�س عندهم  �لعموم 
�سي�أتي  �أي�ًس� كم�  �ملع�ين  يكون يف  �إنه  نقول  بل  ب�لألف�ظ،  ن�سلم خ�سو�سيته  ل 
يف �آخر �لب�ب، لكن غر�س �مل�سنف �إمن� هو بي�ن �لع�م و�خل��س من �لألف�ظ؛ لأن 
غ�لب �لأدلة �ل�سرعية �ألف�ظ، حتى نفى بع�سهم �ل�ستدلل بغري �لألف�ظ منه�، 
كمفهوم �ملخ�لفة مثًل، لكن مل� عول عليه �أكرث �لعلم�ء على جعله دليًل �حتيج �إىل 
بي�ن حكمه كغريه، ف�حلكم عندن� يف مفهوم �خلط�ب مطلًق� ك�ن من ب�ب �ملو�فقة 
�أو �ملخ�لفة �إمن� هو عمومه فيم� عد� �ملنطوق به، ق�ل �لبدر �ل�سم�خي - رحمه �هلل 
تع�ىل: و�ل�سحيح �أن مفهوم �ملو�فقة و�ملخ�لفة يثبت بهم� �حلكم يف جميع م� �سوى 
َك�ُة«  �لزَّ �لغَنِم  �َس�ِئَمِة  نحو »يف  �لعموم  معنى  وهو جميع  �ل�سور،  من  به  �ملنطوق 
فيفهم منه نفي �لزك�ة عن �ملعلوفة وغريه�، �أي مم� لي�س ب�س�ئمة، وكذلك مفهوم 
يكون  م�  جلميع  ع�م   ]23 ھمث  ]�لإ�سر�ء/  ہ    ہ   ہ   نث  تع�ىل  قوله 

ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   نث  تع�ىل  قوله  مفهوم  وكذلك  موؤذًي�، 
ڈ مث  ]�لن�س�ء/ 10[ ع�م جلميع �أنو�ع �لإتلف�ت مم� عد� �لأكل، و�هلل 

�أعلم.

مطلقا اخلطـــــــاِب  مفهوُم  نَطَقاوعمَّ  قد  به  الذي  عــــــَدا  فيَما 
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 ومل� ذكر بي�ن هذ� �لنوع من �ملع�ين لحتي�ج �لأ�سوليني �إىل �ل�ستدلل 
به �سرع يف بي�ن عموم �لعلة �لتي علق به� �حلكم جلميع �أفر�د معلولته�، وهي �أي�ًس� 

من عموم �ملع�ين، لكن للأ�سوليني بعمومه� �هتم�م، ولهم على �أحك�مه� كلم.

فلذ� ق�ل:

]عموم العلة املعلق بها احلكم جلميع معلولتها[

�علم �أنه �إذ� علق �ل�س�رع حكًم� من �لأحك�م يف و�قعة �سخ�سية على علة 
معلومة، �أن ذلك �حلكم يكون ت�بًع� لتلك �لعلة، و�أن تلك �لعلة تكون ع�مة جلميع 
�أفر�د معلولته�، ومتن�ولة جلميع �سوره�، قي��ًس� له� على تلك �لو�قعة وذلك نحو 
ُلوُهم)1( يف ثي�ِبِهْم ِبُكُلوِمهم)2( وِدَم�ِئهم؛ ف�إنَّهم ُيح�َسروَن  قوله  يف قتلى �أحد: »َزمِّ
رو�)5(  ُتَخمِّ رًم�: »ل  �أعر�بي م�ت حُمْ  يف  َت�ْسَخُب دًم�)4(«، وقوله  و�أود�ُجُهم)3( 

لوهم: لفوهم. )م(. )1(  زمِّ
)2( بكلومهم: بجر�حهم. )م(.

)3( �لأود�ج: مفرده� �لَوَدج، وهو عرق يف �لعنق ينتفخ عند �لغ�سب. )م(.
)4( ت�سخب دًم�: يخرج منه� �لدم م�سموًع� �سوته. )م(.

رو�: ل تغطو�. )م(. )5(  ل ُتَخمِّ

اأفــــــراِدها يف  ُة  العــــــلَّ كذِلَك 
اخلْمِر �ُصرِب  حتـــــــــــرمُي  مثاُله 
وال�صفْة العمــــوُم  باللفِظ  وقيَل 

باطـــــــراِدَها تعــــــمُّ  جميُعَها 
لأَْجِل َما خـــــــــامَرَها من �ُصكِر
وقيــــــــــَل ل عموَم فيه فاعرَفْه
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ًي�« فحكم كل م�سكر يف �لتحرمي  ُبوه ِطْيًب� ف�إنَُّه ُيْح�َسُر يوَم �لقَي�َمِة ُملبِّ ر�أْ�َسه ول ُتَقرِّ
حكم �خلمر لعموم �لإ�سك�ر له، وحكم كل �سهيد يف �لتزميل ب�لثي�ب �لتي عليه 
حكم �سهد�ء �أحد؛ لعموم �لو�سف �لذي علق به هذ� �حلكم جلميع �ل�سهد�ء، 
وهو كونهم يح�سرون و�أود�جهم ت�سخب دًم�، وحكم كل من م�ت حمرًم� يف منع 
تقريبه �لطيب حكم ذلك �لأعر�بي؛ لعموم ذلك �لو�سف �لذي علق عليه هذ� 
�حلكم، وهو �أنه يح�سر ملبًي�، وهذ� �لقول هو قول كثري من �ملحققني ك�أبي �حل�سني 

و�بن �حل�جب وغريهم�.

�لب�قلين: ل  وق�ل  �لقي��س.  ومن جهة  �للفظ  يعم من جهة  بل  وقيل   
عموم فيه من كل جهة، �أي ل من جهة �للفظ ول من جهة �لقي��س، و�ل�سحيح 
هو �لقول �لأول، و�حلجة لن� على �ملخ�لف �أن من لزم �لعلة �لطر�د، وهو ثبوت 
و�أم�  �ملعنى،  من جهة  عمومه�  يوجب  وهذ�  �سي�أتي،  كم�  ثبتت  حكمه�، حيث 
�أحده�  ولي�س هذ�  للعموم،  �ملو�سوعة  �لألف�ظ   � بينَّ قد  �إذ  بع�م،  لي�س  فهو  �للفظ 
ول دليل يقت�سي كونه و�سع للعموم �إل من جهة �ملعنى، �حتج �لق�ئل ب�أن عمومه 
لفظي �أن �لق�ئل لو ق�ل: حرمت هذ� �مل�سكر لكونه حلًو�، ك�ن مبنزلة قوله: حرمت 
يعم لأن  �إمن�  قلن�:  م� هو يف معن�ه،  �للفظ ع�م، فكذلك  �مل�سكر لإ�سك�ره، وهذ� 
�لظ�هر ��ستقلل �لعلة ب�قت�س�ء �حلكم، فوجب �لتب�ع ولو ك�ن عموًم� ملجرد �سيغة 
�لتعليل، لك�ن قول �لق�ئل: �عتقت غ�منً� ل�سو�ده، يقت�سي عتق �سود�ن عبيده، ول 
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ق�ئل بذلك. �حتج �لق��سي �لب�قلين ب�أنه يحتمل �أن �لعلة ق��سرة فل تعم ل لفًظ� 
ول معنى، قلن�: ل ن�سوغ ترك �لظ�هر ملجرد �لحتم�ل.

 ثم �إنه �أخذ يف بي�ن عموم حك�ية �لر�وي �إذ� روى �حلديث بلفظه، فق�ل: 

]عموم ما رواه الرواي بلفظه العام[

  �لنبي  عن  حك�ية  ب�لألف�ظ  �لع�رف  �لعدل  �ل�سح�بي  حكى  �إذ� 
ف�إنه يحكم  �أو نهى عن كذ� بلفظ ع�م من �ل�سح�بي،  �أمر بكذ�  �أو  �أنه فعل كذ� 
بعمومه، وذلك نحو قول �ل�سح�بي: »نََهى ر�سوُل �هلل  عن بْيِع �لَغَرِر«، و»ق�سى 
ْفَعِة)1( للَج�ِر« ف�إنه ع�م لكل َغَرر وكل ج�ر، حيث رو�ه عدل ع�رف، كذ� قيل  ب�ل�سُّ
وهو �ل�سحيح، و��ستظهره �لبدر �ل�سم�خي - رحمه �هلل تع�ىل – وقيل: ل يعم، 

)1(  �ل�ّسفَعة للج�ر: تف�سيل حقه يف �سر�ء م� يعر�سه ج�ره للبيع. )م(.

اوي الرَّ َرواُه  ما  ــــــــا  اأي�صً وعمَّ 
الَغَرر« بْيِع  عن  النبيُّ  »َنَهى  نحو 

املحِكـــــيِّ يف  الدليــــــــُل  َا  لأنَّ
الواقِع غُي  املنقــــــــوُل  وميكن 
عرَفا َعــــــــــْدٌل  رواُه  اإَذا  قلَنا: 
العْدِل �صــــــــــدَق  نظنُّ  لأننا 

َحاِوي لفًظا  كـــــــاَن  اإْن  بلفِظِه 
وقْيَل: ل عموَم يف هــــــَذا اخلرب

النَّبيِّ عن  احلَكــــــــــاَيِة  يف  ل 
امِع ال�صَّ َنْقــــــــــُل  َر  َق�صُ لكنَّه 
انتَفى فذلك  اللفِظ  موا�صَع 
لالأ�صِل خمــــــالٌف  وِكــــــْذُبُه 
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ون�سبه �لبدر �ل�سم�خي و�ل�سعد �لتفت�ز�ين �إىل �لأكرث، و�حتج �أرب�ب هذ� �لقول 
ب�أن �لدليل �ل�سرعي �إمن� هو يف نف�س �ملحكي ل يف لفظ �حلك�ية و�لعموم �إمن� هو يف 
� توهم �لن�قل عمومه، فنقله ب�سيغة  لفظ �حلك�ية، و�ملحكي يحتمل �أن يكون خ��سًّ
 � �لعموم، �أو �أن لفظ �لن�قل ق�سر حك�ية �لو�قع على غري �لعمل، خللف �لو�قع ظنًّ

منه �أنه �لو�قع.

 قلن�: �إذ� رو�ه �لعدل �لع�رف مبو��سع �للفظ �نتفى ذلك �لحتم�ل، لأن� 
نظن �سدق خرب �لعدل، فعد�لته ت�سونه من نقل م� مل يتحققه �إذ نقل م� مل يتحققه 
كذب، و�لكذب خم�لف للأ�سل �لذي عليه ح�لة �لعدل، ومعرفته مبو��سع �للفظ 
حتفظه من �لتعبري عن �ل�سيء بغري �سيغته، وهذه �مل�س�ألة معروفة عندهم بحك�ية 
�لفعل، ق�ل يف »�لتلويح«: حترير حمل �لنز�ع يف هذه �مل�س�ألة على م� �سرح به يف 
�أ�سول �ل�س�فعية �أنه �إذ� حكى �ل�سح�بي فعًل من �أفع�ل �لنبي  بلفظ ظ�هره 
� �أم  ْفَعِة للَج�ِر« هل يكون ع�مًّ ى ب�ل�سُّ �لعموم، مثل: »نَهى عن بيِع �لَغَرِر« و »ق�سَ
فعِة للج�ِر« ب�أنه لي�س حك�ية  ى ب�ل�سُّ ل؟ �إىل �أن ق�ل: ثم رد متثيلهم لذلك مبثل »ق�سَ

للفعل، بل نقل �حلديث مبعن�ه، ولو �سلم فلفظ �جل�ر ع�م، وفيه نظر.

�أم� �أوًل: فلأن مدلول �لكلم لي�س �إل �لإخب�ر عن �لنبي  ب�أنه حكم ب�ل�سفعة 
للج�ر، ول معنى حلك�ية �لفعل �إل هذ�.
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و�أم� ث�نًي�: فلأن عموم لفظ )�جل�ر( ل ي�سر ب�ملق�سود، �إذ لي�س �لنز�ع �إل فيم� يكون 
حك�ية �ل�سح�بي بلفظ ع�م.

ب�ل�سفعة لكل ج�ر  �لنبي  ق�سى  �ل�سح�بي  قول  مبنزلة  فلأنه جعله  ث�لًث�:  و�أم� 
غري �سحيح بعد ت�سليم كونه حك�ية للفعل �سرورة �أن �لفعل - �أعني ق�س�ءه 
يقع  �أن  يجز  قيل  ف�إن  معني،  ج�ر  بل يف  �جلري�ن،  بع�س  وقع يف  �إمن�   - ب�ل�سفعة 
ث�بتة للج�ر. قلن�: فحينئذ يكون  ب�أن يقول مثًل: �ل�سفعة  حكمه ب�سيغة �لعموم 
نقل �حلديث ب�ملعنى ل حك�ية �لفعل، و�لتقدير بخلفه. �نتهى كلمه. و�هلل �أعلم.

 ومل� فرغ من بي�ن عموم �لألف�ظ وغريه� من �ملع�ين �لتي ين�ط به� �حلكم 
�ل�سرعي �أخذ يف بي�ن ح�ل �للفظ �لع�م �إذ� ق�سر عن جميع متن�ولته مبخ�س�س 
�أم  حقيقة  �أفر�ده  من  �لب�قي  ذلك  يف  يكون  هل  لدليل،  بع�سه�  يف  و��ستعمل 

جم�ًز�؟ فق�ل:

]حكم لفظ العام بعد تخ�صي�س[

�إذ� خ�س�س �للفظ �لع�م �أطلق على م� بقي من �أفر�ده جم�ًز�، كـ نثھ  
لفظ  فبقي  يقتلون،  فل  �لذمة  �أهل  منه  �أخرج  ف�إنه  ھمث ]�لتوبة/ 5[ 

اأُطلَقا ُيَخ�سَّ  اأْن  بعَد  واللْفــــــُظ 
حقيقْة اإنـــــــه  بعـــــ�ٌس:  وقاَل 

مطلَقا َماًزا  يبَقى  الِذي  على 
ــــــا غُي ِذي الطـــريقْة وفيه اأي�صً
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�مل�سركني مق�سوًر� على �أهل �حلرب منهم، وهو جم�ز فيهم، هذ� قول �لأكرث من 
�لأ�سوليني. وق�ل بع�س �ل�س�فعية و�حلنفية: بل هو حقيقة فيم� بقي، وق�ل 
وهو  مبت�سل  �إن خ�س  �لر�زي:  �خلطيب  و�بن  �حل�سني  و�أبو  �لكرخي  �حل�سن  �أبو 

�ل�سرط و�ل�ستثن�ء و�ل�سفة و�لبدل فحقيقة و�إل فمج�ز. 

وق�ل  فمج�ز.  و�إل  فحقيقة  منح�سر  غري  ك�ن  �إن  �لر�زي:  بكر  �أبو  وق�ل 
�لب�قلين: �إن خ�س�س ب�سرط �أو ��ستثن�ء فحقيقة و�إل فمج�ز. وق�ل ق��سي �لق�س�ة: 
�إن خ�س�س ب�سرط �أو �سفة فحقيقة. وقيل �إن خ�س�س بدليل لفظي فحقيقة و�إل 

فمج�ز. وق�ل �جلويني: يكون حقيقة يف تن�وله جم�ًز� يف �لقت�س�ر عليه.

 و�حلجة لن� على �أنه جم�ز يف �لب�قي بعد �لتخ�سي�س هي �أن لفظ �لعموم 
و�سعه �أهل �للغة لل�ستغر�ق و�ل�سمول، ف��ستعم�له يف غري ذلك �إمن� هو ��ستعم�ل 
�للفظ يف غري م� و�سع له. وذلك هو �ملج�ز كم� �سي�أتي حتقيقه مو�سًح�. ثم �إنه لو 
ك�ن حقيقة يف �لب�قي يف وجه من �لوجوه لك�ن لفظ �لعموم م�سرتًك� بني �ل�سمول 
يفيد  ول  قرينة  بل  �لعموم  يفيد  لأنه  ��سرت�كه؛  بعدم  نقطع  ونحن  و�خل�سو�س، 
�خل�سو�س �إل مع �لقرينة، و�س�أن �مل�سرتك على خلف ذلك، فعلمن� �أنه جم�ز يف 
�لب�قي بعد �لتخ�سي�س. �حتج �لق�ئلون ب�أنه حقيقة فيم� بقي مطلًق� ب�أن تن�وله �إي�ه 
ب�ق بعد تخ�سي�سه فك�ن حقيقة فيه. و�أجيب ب�أنه ك�ن متن�وًل له مع غريه، و�إذ� 
خ�س�س فقد �س�ر مطلًق� على بع�س، وهو مو�سوع للكل. فقد ��ستعمل يف غري م� 

و�سع له وهو �ملج�ز. 
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نحو  من  �جلم�عة  كو�و  هو  �إمن�  �ملت�سل  �ملخ�س�س  ب�أن  �حل�سني  �أبو  �حتج 
ول  جم�ًز�،  �مل�سلمون  لك�ن  جم�ًز�  مبت�سل  �ملخ�س�س  ك�ن  ولو  ق�ل  »م�سلمون«، 
خلف �أن »�مل�سلمون« حقيقة يف �جلمع، وهو يدل على خلف م� يدل عليه لفظ 
و�لعهد  للجن�س  �مل�سلم  يكون  �أن  فيلزم  و�أي�ًس�  �ملت�سل.  �ملخ�س�س  م�سلم، فكذ� 
جم�ًز�؛ لأنه يتغري به معنى م�سلم. وح��سل �حتج�جه �أنه ق��س �ملخ�س�س �ملت�سل 
بو�و �جلم�عة وبلم �لتعريف بج�مع �أن كل و�حد من و�و �جلم�عة ولم �لتعريف 
مغري ملعنى �للفظ، وهو حقيقة بعد �لتغيري فيم� ��ستعمل فيه، وكذلك �ملخ�س�س 

�ملت�سل عنده.

 و�أجيب ب�أن� نفرق بني �لزي�دتني، و�أن زي�دة و�و �جلمع كزي�دة �ألف �س�رب 
وو�و م�سروب، مبعنى �أن �للفظ معه� مل يتغري به معنى لفظ م�ستقل، بل �س�رت 
�آخر  �للفظة معه� غري �للفظة �لأوىل �ملو�سوعة للمعنى �لأ�سلي، بل لفظة مبعنى 
بخلف �لتخ�سي�س فلم يتغري به �للفظ �لأول، و�إمن� تغري به معن�ه فقط، ف�فرتق 
على  د�لن  مبجموعهم�  فهم�  كلمة  ك�نت  و�إن  �لتعريف  لم  ف�إن  و�أي�ًس�  �حل�ل. 
�جلن�س، ف�أ�سبهت و�و »�مل�سلمون« بخلف �لتخ�سي�س مع �ملخ�س�س، فلكل منهم� 

دللة م�ستقلة ف�فرتق�.

 �حتج �أبو بكر �لر�زي ب�أن �لعموم �إذ� خ�س�س وبقي �لب�قي غري منح�سر 
فمعنى �لعموم فيه ح��سل، و�أجيب ب�أنه ك�ن قبل �لتخ�سي�س للجميع، ف�إطلقه 
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على �لبع�س خم�لفة مل� و�سع له، وهو معنى �ملج�ز فبطل م� زعمه. �حتج �لب�قلين 
وق��سي �لق�س�ة مبثل م� �حتج به �أبو �حل�سني، و�جلو�ب و�حد، لكن �ل�ستثن�ء عند 

�لق��سي لي�س بتخ�سي�س.

�حتج  م�  مبثل  �للفظي  �لتخ�سي�س  مع  ب�أنه حقيقة  �لق�ئلون  �حتج   
�أ�سعف و�جلو�ب و�حد، و�حتج �جلويني  �لقول  �أي�ًس�، لكن هذ�  �أبو �حل�سني  به 
ب�أن� ل  �لب�قي حقيقة، و�أجيب  ف�إذ� خرج بع�سه� بقي  �لع�م كتعد�د �لآح�د،  ب�أن 
ف�إذ� خ�س�س خرج  �أنه كتعد�د �لآح�د؛ لأن تعد�ده� ن�س و�لعموم ظ�هر،  ن�سلم 
�أقو�ل  وبطلت  قلن�ه  م�  ف�سح  له،  و�سع  م�  خللف  متن�وًل  �لعموم  فيبقى  قطًع�، 
�ملخ�لفني، وثمرة �خللف يف هذ� �ملق�م هي �أن من يجعل �لع�م حقيقة يف �لب�قي 
�إذ� ع�ر�سه، ومن يجعله جم�ًز� فيه ل يقدمه  �لتخ�سي�س يقدمه على �ملج�ز  بعد 
بع�س  يف  حقيقة  يجعله  ومن  خ�رج،  من  مبرجح  �إل  �لتع�ر�س  عند  �ملج�ز  على 
�ل�سور فعلى هذ� �ملعنى يكون عنده يقدمه على �ملج�ز حيث هو عنده حقيقة ول 

يقدمه عليه، حيث يكون عنده جم�ًز�، و�هلل �أعلم.

 ومل� فرغ من بي�ن ح�ل �لع�م بعد �لتخ�سي�س �سرع يف بي�ن حكمه بعد �لتخ�سي�س 
�أي�ًس�، فق�ل: 
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]حجية العام يف الباقي بعد التخ�صي�س[ 

�أفر�ده  يف  حجة  وجعله  �ملخ�س�س،  ب�لعموم  �لتم�سك  جو�ز  يف  �ختلف 
�لب�قية بعد �لتخ�سي�س على مذ�هب، �ملخت�ر منه� م� عليه �جلمهور و�سححه �لبدر 
من �أنه يكون حجة ودليًل يف ذلك �لب�قي، �إل �إذ� خ�س بلفظ جممل نحو: هذ� 
�لع�م خم�سو�س، �أو هذ� �لع�م ير�د به �خل�سو�س، فهذ� لفظ جممل لأنه مل يعلم 
به قدر �ملخ�س�س من �لع�م، فبقي �لع�م �أي�ًس� يف حكم �ملجمل، لأنه منه و�ملجمل 
ق�ل  ودليًل.  �ل�سورة حجة  هذه  �لع�م يف  يكون  فل  ببي�ن،  �إل  به  �ملر�د  يعلم  ل 

بع�سهم �تف�ًق�.

 وق�ل �أبو عبد �هلل �لب�سري: �إن ك�ن لفظ �لعموم منبًئ� عن �ملخ�س�س قبل 
�س، فحجة يف ذلك �لب�قي و�إل فل، وهذ� معنى قوله: )وقيل �إن �أنب�  ورود �ملخ�سِّ

بقي فيما  حجًة  يكوُن  وهْل 
مَمِل بلفٍظ  ُخـــــ�سَّ  اإذا  اإل 

�ِس  املخ�صَّ اأنَبا عن  اإن  وقيــــــل: 
وَزَعَما حجٌة  هناَك  فهــــــــــــو 
َما اإلغــــــاُء  اإذ  ال�صحيُح  والأوُل 
مازا اإطــــــالُقُه  يكْن  واإْن 

وكوُنُه فيــــــــه دليــــــاًل انُتقي
كاملجَمـــــــِل حينئــــــــٍذ  فاإنَُّه 
�ِس املخ�صَّ ذلَك  ُوروِد  قبــــــــَل 
مبهَما قبُل  يُك  مل  اإذا  بع�ٌس 
َما حتكُّ عنَدَنا  يكـــــوُن  َبقـــــي 
َجاَزا باملَجــــــاِز  فالحتجـــــاُج 
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�س..( �إلخ، وذلك نحو نث    ھ  ھمث ]�لتوبة/ 5[ ف�إنه ينبئ عن  عن �ملخ�سَّ
�حلربي كم� ينبئ عن �لذمي، بخلف  نثٺ  ٺمث  ]�مل�ئدة/ 38[ ف�إنه ل 
ينبئ عن كون �مل�ل يف ن�س�ب �ل�سرقة وهو ربع �لدين�ر وخمَرج من ِحْرز)1(، ووجه 
ذلك �أن �آية �ل�سرقة تدل على �أن �لقطع ي�ستحق لأجل �ل�سرقة، و��سرت�ط �حلرز 
مينع من �لقطع مبجرد �ل�سرقة، فك�ن جممًل بخلف �آية �مل�سركني، ف�إن �خل�سو�س 
�ق،  رَّ �أخرج �أعي�نً� منهم ل ُيقتلون و�آية �ل�سرقة خم�س�سه� مل يخرج �أعي�نً� من �ل�سُّ
بل �أبطل ��ستحق�ق �لقطع يف ح�ل. ق�ل �س�حب �ملنه�ج: فهذ� غ�ية م� �عتل به 
�، وفيه تكلف، ف�إنك مع �إمع�ن �لنظر يف �لآيتني  �أبو عبد �هلل ق�ل: وهو �سعيف جدًّ
ل جتد بينهم� فرًق� بوجه، ف�إن �آية �ل�س�رق خرج منه� �أعي�ن، وهم �لذين مل ي�أخذو� 
�لن�س�ب من حرز كم� خرج من �آية �مل�سركني من مل يعط �جلزية من �لعجميني 
كذلك  و�حلرز  �لن�س�ب  بعدم  �لقطع  ��ستحق�ق  بطل  كم�  وكذلك  و�لكت�بيني. 

بطل ��ستحق�ق �لقتل ب�إعط�ء �جلزية فل فرق بني �لآيتني.

�س�ر جممًل.  لأنه  فل؛  و�إل  فحجة،  مبت�سل  �إن خ�س  �لبلخي:  وق�ل   
قلن�: ل ن�سلم �أنه ي�سري مع �ملخ�س�س �ملنف�سل جممًل �إذ� علم قدر �ملخ�س�س 
قبل  ك�ن  �إن  �جلب�ر:  عبد  وق�ل  مبت�سل.  م� خ�س  وبني  بينه  فرق حينئذ  �إذ ل 

نث  ۈ   نحو  فل  و�إل  ك�مل�سركني،  حجة  فهو  بي�ن  �إىل  يحت�ج  ل  �لتخ�سي�س 
ولذ�  �حل�ئ�س،  �إخر�ج  قبل  �لبي�ن  �إىل  مفتقر  ]�لأنع�م/ 72[ لأنه  ۈمث 

)1( ِحرز: كل مو�سع ح�سني يحفظ فيه �ل�سيء. )م(.
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لِّي« وهذ� معنى قول �مل�سنف: )وزعم بع�س  لُّو� َكَم� ر�أيتُموين �أُ�سَ ق�ل :  »�سَ
�إذ� مل يك قبل مبهَم�( �أي زعم بع�س �لأ�سوليني �أن �لعموم �ملخ�س�س حجة يف 
�لب�قي، �إذ� مل يكن قبل �لتخ�سي�س مبهًم� �أي جممًل. قلن�: ل ن�سلم �لفرق بني 
م� ك�ن حمت�ًج� �إىل �لبي�ن قبل �ملخ�س�س وبني م� مل يكن حمت�ًج� �إليه، �إذ� علم 
�أنه جممل، ول يكون �ملجمل  نز�ع يف  �ملر�د منه فل  �إذ� مل يعلم  �أم�  �ملر�د منه، 
�ثن�ن لأنه  �أو  �أنه ثلثة  �لر�أيني من  �أقل �جلمع على  وقيل حجة يف  �تف�ًق�.  حجة 
ل ي�سح تخ�سي�سه �إىل �أقل من ذلك، فيحتمل �أن يكون م� فوق ذلك غري مر�د 
بعد �لتخ�سي�س، في�سقط �لتم�سك به فيم� فوق ذلك لهذ� �لحتم�ل. قلن� هذ� 
�حتم�ل غري ن��سئ عن دليل فل يلتفت �إليه، وجعله حجة يف �أقل �جلمع خ��سة 
تخ�سي�س بل خم�س�س، لأن لفظ �لعموم متن�ول بعد �لتخ�سي�س جلميع م� عد� 
�ملخ�س�س، فق�سره على بع�س ذلك تخ�سي�س بل خم�س�س، و�حتم�ل �أن بع�س 

�أفر�ده غري مر�د �حتم�ل خم�لف للدليل، و�هلل �أعلم.

 وق�ل �أبو ثور وعي�سى بن �أب�ن: �إنه لي�س بحجة قطًع�، ون�سب �إىل �لقدرية، 
يحتمل  �لأفر�د  بع�س  و�إخر�ج  �لتخ�سي�س  بعد  �لع�م  �أن  ذلك  على  وحجتهم 
�أن يكون غري  �آخر ويحتمل  �أي�ًس� بدليل  �لب�قية خمرًج�  �أن يكون بع�س �لأفر�د 
خمرج، فيح�سل �لرتدد يف مدلوله في�سقط �لتم�سك به. قلن�: �حتم�ل كون بع�س 
تردًد� ول  يوؤثر  فل  للدليل؛  �حتم�ل خم�لف  �ملخ�س�س  عد�  مم�  �لأفر�د خمرًج� 

ي�سقط مت�سًك� ففي �مل�س�ألة �إطلق�ن و�أربع تقييد�ت:
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 ف�أم� �لإطلق�ن فهم�: �أن �لع�م �ملخ�س�س حجة يف �لب�قي بعد �لتخ�سي�س، 
وهو قول �جلمهور، �أو لي�س بحجة مطلًق�، وهو قول �أبي ثور وعي�سى بن �أب�ن.

و�أم� �لتقييد�ت �لأربعة:

ف�أحده�: �أنه حجة �إن �أنب�أ لفظ �لعموم عن �ملخ�س�س قبل �لتخ�سي�س، وهو قول 
�أبي عبد �هلل �لب�سري.

وث�نيه�: �أنه حجة �إذ� خ�س مبت�سل، وهو قول �لبلخي، ون�سب �س�حب �ملنه�ج هذ� 
�لقول لأبي �حل�سن �لكرخي وحممد بن �سج�ع.

وث�لثه�: �أنه حجة �إذ� ك�ن قبل �لتخ�سي�س غري حمت�ج �إىل بي�ن بخلف م� �إذ� ك�ن 
حمت�ًج� �إليه، وهو قول عبد �جلب�ر. 

�إذ�  كله  وهذ�  ق�ئله،  �إىل  ين�سب  ومل  خ��سة،  �جلمع  �أقل  يف  حجة  �أنه  ور�بعه�: 
خ�س�س �لع�م بغري جممل، �أم� �إذ� خ�س مبجمل فل يكون حجة �تف�ًق�.

 و�لأ�سح من هذ� �لأقو�ل كله� هو �لقول �لأول، وهو �أنه حجة يف �لب�قي 
بعد �لتخ�سي�س مطلًق�، �أي م� مل يخ�س�س مبجمل، وحجتن� على ذلك �أن �لع�م 
قبل �لتخ�سي�س متن�ول جلميع �أفر�ده، ف�إذ� �أخرج منه بع�س �لأفر�د بدليل بقي 
متن�وًل مل� عد� ذلك �ملخرج، ول ي�سح �إلغ�وؤه ب�سبب ذلك �لإخر�ج، لأن �إلغ�ءه 
�إطلقه على �لب�قي بعد  �أن  �إلغ�ء للفظ بل دليل وهو حتكم �سلمن�  ب�سبب ذلك 
�لتخ�سي�س جم�ز مثًل، فكونه جم�ًز� ل ي�سقط حجيته ر�أ�ًس�، �إذ �لحتج�ج ب�ملج�ز 
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�لتخ�سي�س  بعد  دللته  �أن  �سلمن�  ه� هن�  �إ�سق�طه  �إىل  �سبيل  فل  �تف�ًق�،  ث�بت 
ر�أ�ًس�،  به�  �لتم�سك  �إ�سق�ط  �إىل  يف�سي  �أن �سعفه�  ن�سلم  فل  قبله،  منه�  �أ�سعف 
و�أي�ًس� فل يتوقف كون �للفظ حجة يف �سورة على كونه حجة يف �سورة �أخرى، 
و�إل وقع �لرتجيح بل مرجح يف توقف �أحدهم�، ويف توقف كل وحد منهم� على 

ور. �لآخر �لدَّ

ب�لعموم�ت �ملخ�س�سة، ومل  ��ستدلو�  �ل�سح�بة قد  ف�إن كثرًي� من  و�أي�ًس�   
ينكر عليهم �س�ئر �ل�سح�بة يف ذلك، فهو �إجم�ع على �سحة �ل�ستدلل به، و�هلل 

�أعلم.

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن �أن �لعموم يكون يف �ملع�ين �أي�ًس�، ك�لألف�ظ، فق�ل:

ا[ ]يكون العموم يف املعاين اأي�صً

يخت�س  ل  �للغوي  �لو�سع  �إىل  ب�لنظر  �لعموم  �أن  على  �تفقو�  �أنهم  �علم 
ب�لألف�ظ، بل يكون فيه� ويف �ملع�ين �أي�ًس� وهو حقيقة يف جميع ذلك لأن �لعموم 
يف �أ�سل �للغة �ل�سمول و�لإح�طة، يق�ل: عمهم �ملطر، �إذ� �سمل �أقط�رهم وعمهم 
�خل�سب، �إذ� ك�ن يف كل جه�تهم، و�أم� ب�لنظر �إىل �لعرف �لع�م ف�تفقو� على �أنه 
من عو�ر�س �لألف�ظ حقيقة، لكن �ختلفو� يف عرو�سه للمع�ين على ثلثة �أقو�ل: 

املَعاين يف  العُمــــــوُم  اأََتى  �صاينَوَقْد  من  َذا  ولي�َس  حقيقـــــــًة 
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�لأول: �أنه ل يكون من عو�ر�سه� ل حقيقة ول جم�ًز�.

من  وغريه  �أبي �حل�سني  وهو مذهب  عو�ر�سه� جم�ًز� ل حقيقة،  من  �أنه  �لث�ين: 
�ملعتزلة.

�لبدر  و�سححه  �حل�جب  �بن  و�خت�ره  �أي�ًس�،  �ملع�ين  يف  حقيقة  �أنه  �لث�لث: 
يف  حقيقة  �لعموم  �أن  على  �حل�جب  �بن  و��ستدل  عليه.  �هلل  رحمة  �ل�سم�خي 
�ملع�ين �أي�ًس� ب�أن �لعموم يف �للغة �سمول �أمر ملتعدد، وهذ� �ملعنى كم� يعر�س للفظ 
يعر�س للمع�ين �أي�ًس�، فك�ن حقيقة فيه� كم� يف �لألف�ظ كعموم �ملطر و�خل�سب 
و�لقحط للبلد، وكذ� �ملعنى �لكلي يعر�س له �لعموم حقيقة ل�سموله �جلزئي�ت، 
�أعني م� ل مينع ت�سوره من وقوع  �لكلي  به  مب� ف�سرو�  �لع�م  �ملنطقيون  ولذ� ف�سر 

�ل�سركة فيه.

 ف�إن قيل �لعموم �لذي يعر�س للمع�ين لي�س هو �ملتن�زع فيه، �إذ �ملتن�زع 
فيه هو �سمول �أمر و�حد لأفر�د كثرية، وعموم �ملطر و�خل�سب لي�س كذلك، ف�إنه 

ل تعدد فيه، بل �لتعدد يف حم�له، فك�ن و�سف �ملطر و�خل�سب ب�لعموم جم�ًز�. 

و�حد  �أمر  ب�سمول  مب�سروط  لي�س  �للغة  بح�سب  �لعموم  ب�أن  عنه  �أجيب 
لأفر�د متعددة، بل �لعموم بح�سب �للغة م�سروط ب�سمول �أمر ملتعدد، �سو�ء ك�ن 
�أو ل، وهذ� �ملعنى من عو�ر�س �ملع�ين مطلًق�، ولو �سلم �أن عموم  �أفر�ًد�  �ملتعدد 
�ملطر ل يكون ب�عتب�ر �أمر و�حد ب�سمول �ملتعدد فعموم �ل�سوت ب�عتب�ر �أمر و�حد 
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�س�مل للأ�سو�ت �ملتعددة �حل��سلة لل�س�معني، وكذلك عموم �لأمر و�لنهي، ف�إنه 
عمومه  ف�إن  �لكلي  �ملعنى  وكذلك  طلب،  لكل  �ل�س�مل  �لطلب  وهو  و�حد  �أمر 
ب�عتب�ر �أمر و�حد �س�مل لأفر�ده كمفهوم �لإن�س�ن، ولذ� ق�ل �مل�سنف: )وقد �أتى 

�لعموم يف �ملع�ين..  حقيقة(.

�أن �لعموم و�إن ك�ن يف �ملع�ين  �أم� قوله: )ولي�س ذ� من �س�ين( فمعن�ه   
حقيقة ك�لألف�ظ، فلي�س �لعتن�ء به من �حل�ل �لذي �أن� ب�سدده، وذلك �أن غر�س 
�مل�سنف �إمن� هو بي�ن �لعموم من �لأدلة �ل�سرعية، وهي �لألف�ظ، نعم بقي �لكلم 
على عموم مفهوم �خلط�ب وعموم �ل�سفة �لتي علق عليه� �حلكم، وهم� من �لأدلة 
�ل�سرعية على �ل�سحيح، وقد بحث عنهم� �مل�سنف فيم� مر، فيحمل قوله ه�هن� 
يكون  ل  �لأحو�ل  غ�لب  يف  �أي  �لأحو�ل،  �أغلب  على  �س�ين(  من  ذ�  )ولي�س 

�لبحث عن عموم �ملع�ين من �س�ين. 

و��ستدل �لق�ئلون ب�أن �لعموم جم�زي يف �ملع�ين ب�أنه ل يطرد يف كل معنى، 
فل يق�ل: عمهم �لأكل ونحوه كعمهم �لرق�س، ومن حق �حلقيقة �لطر�د؛ لأن 
كل لفظ و�سع ملعنى و�سًع� �أوًل وجب �إطلقه حيث وجد ذلك �ملعنى على جهة 
�لطر�د. ق�لو�: �أل ترى �أن �لإن�س�ن مل� و�سع للحيو�ن �ملخ�سو�س وجب �إطلقه 
على هذ� �ل�سخ�س، حيث وجد مطرًد�، وكذلك �لرجل و�لفر�س وم� �أ�سبه ذلك 
من �حلق�ئق، ف�إنه يجب �إطر�ده� بخلف �ملج�ز، ف�إنه ل يطرد. ق�لو�: �أل ترى �أن 
�لأ�سد مل� ك�ن مو�سوًع� لل�سبع �ل�سج�ع، وك�ن �إطلقه على �ل�سج�ع من غري هذ� 
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�جلن�س جم�ًز� مل يطرد، بل �سح و�سف �لرجل �ل�سج�ع �أنه �أ�سد ول ي�سح و�سف 
كل م� ت�سجع من �حليو�ن ب�أنه �أ�سد، فل يو�سف �لهر �إذ� ت�سجع ب�أنه �أ�سد، ول غريه 
من �حليو�ن�ت، وكذلك يو�سف �لرجل �لطويل ب�أنه نخلة، ول يو�سف كل طويل 
بذلك، وذلك كثري. ق�لو�: فلم� وجدن� و�سف �ملع�ين ب�لعموم غري مطرد وو�سف 

�لألف�ظ �ل�س�ملة بذلك مطرًد� حكمن� ب�أنه يف �لألف�ظ حقيقة ويف غريه� جم�ز.

 ولن� �أن جنيب عن هذ� كله فنقول: ل ن�سلم �أن و�سف �ملع�ين ب�لعموم 
غري مطرد، بل نقول �إنه مطرد، فل م�نع من قولن�: عمهم �لرق�س وعمهم �لأكل 
�إذ� ك�ن موجوًد� يف جميعهم. و�أي�ًس� ف�إن منع �لطر�د يف �ملج�ز �إمن� هو مبني على 
�لقول ب�عتب�ر نقل �سخ�س �لعلقة يف �أفر�د �ملج�ز، ل على �عتب�ر نقل نوعه� كم� 

هو �ل�سحيح على م� �سي�أتي حمقًق�، و�هلل �أعلم. 

ذكر امل�صرَتك

بفتح �لر�ء مبعنى �مل�سرتك فيه، �أي �للفظ �لذي ��سرتك فيه معني�ن ف�س�عًد�، 
� مل� ��سرتك فيه  فحذف فيه لكرثة �ل�ستعم�ل، ويجوز �أن يكون مو�سوًع� ��سطلحيًّ
بح�ل  يجوز  ل  �لف�عل  مق�م  �لق�ئم  حذف  ب�أن  �لأول  �لوجه  و�عرت�س  �ملع�ين. 
ك�لف�عل. وميكن �أن يج�ب عنه ب�أن حذف �لف�عل وم� ق�م مق�مه ل ميتنع بل يجوز 
�إذ� علم كم� يف نحو قول �لق�ئل: ق�م، جو�بً� ملن ق�ل م� فعل زيد وميكن �أن يجعل 

لفظ �مل�سرتك ظرًف� ل ��سم مفعول.
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ثم �إنه �أخذ �أوًل يف بي�ن حقيقة �مل�سرتك، فق�ل: 

]بيان حقيقة امل�صرتك وحكم امل�صرتك[

من  و�حد  لكل  بو�سعه  ف�س�عًد�  �سيئني  على  دل  لفظ  هو  �مل�سرتك: 
�أو �لأ�سي�ء و�سًع� م�ستقلًّ من غري نقل له عن معن�ه �ل�س�بق، وح��سله  �ل�سيئني 
�أن �مل�سرتك هو م� تكرر فيه �لو�سع بح�سب مع�نيه من غري �إهم�ل لبع�سه�، ويكون 
��سًم� ك�لُقْرء للطهر وللحي�س، وفعًل كع�سع�س لأقبل ولأدبر، ويكون حرًف�، ق�ل 
فخرج  مع�نيه�،  من  وغريهم�  وللبتد�ء  للتبعي�س  تكون  �جل�رة،  كمن  بع�سهم: 
تعدد  فيه  لي�س  �إذ  �؛  ع�مًّ �أو  ك�ن   � خ��سًّ �ملفرد  ف�س�عًد�(  مرتني  )ب�لو�سع  بقوله: 
�لو�سع، وخرج بقوله: )من غري نقل( م� ك�ن من �لألف�ظ منقوًل من معنى �إىل 
معنى �آخر، �سو�ء ك�ن بني �ملعنيني �ملنقول منه و�ملنقول �إليه من��سبة �أو مل يكن 
� ك�سخر علًم� على رجل منقول عن �حلج�رة، وكفرج علًم�  ك�ن �لنقل ��سطلحيًّ
على عبد مثًل منقول عن ��سم م�سدر �أو مرجتًل، لأن �ملرجتل منقول لغوي، لأنه 

م�ستعمل يف غري �ملو�سوع له ل لعلقة بينهم�.

ُم�ْصـــــــرتٌك دلَّ على �صـــــيئِي
فخرْج نقٍل  بغـــــي  ف�صـــــاعًدا 

مرتِي بالو�صــــــــِع  ف�صـــــاعًدا 
وَفرْج ك�صخٍر  منقـــوًل  كاَن  ما 
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 ثم �أخذ يف بي�ن حكم �مل�سرتك، فق�ل:

ٌف لــــــدْيِه َفْهــــــَو حقيَقـــــٌة مبعَنيْيِه        وحُكُمــــه توقُّ

�ملتعددة،  مع�نيه  �أو  معنييه  �مل�سرتك حقيقة يف كل و�حد من  �للفظ  �أي 
ك�لعني حقيقة يف �لب��سرة ويف �لذهب ويف عني �مل�ء �جل�رية �إىل غري ذلك، بخلف 
�ملج�ز ف�إنه �إمن� يكون حقيقة يف �سيء و�حد من معنييه �ملو�سوع له و�مل�ستعمل فيه 

لعلقة بقرينة.

 و�إذ� عرفت �أن �مل�سرتك حقيقة يف كل و�حد من معنييه �أو مع�نيه، ف�علم 
�أن حكمه �إذ� �أطلق ومل يدل دليل على �أن �ملر�د به �سيء من مع�نيه حكم �ملجمل، 
وهو �لتوقف عنده فل يحمل على �سيء من مع�نيه؛ لأن حمله على بع�سه� مع 
�حتم�ل �أن يكون �لبع�س �لآخر هو �ملر�د �حتم�ًل م�س�وًي� ترجيح بل مرجح، و�إن 
حمله على جميع مع�نيه ل ي�سح مل� �سي�أتي من �أن �مل�سرتك ل يطلق على معنييه، 
وهو معنى قولهم: ل عموم للم�سرتك، وقيل بل يعم، مبعنى �أنه �إذ� �أطلق يتن�ول 
� وقيل بل ظ�هًر�، وهو مذهب �ل�س�فعي وبع�س  معنييه �أو مع�نيه جميعه�، قيل ن�سًّ

�أ�سح�بن�، و�خت�ره �س�حب �ملنه�ج.

فل  وعليه  �حتي�ًط�.  مع�نيه  �أو  معنييه  على  يحمل  بل  �لب�قلين:  وق�ل   
توقف لكن �لأول �أظهر مل� �سي�أتي: 
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]ل ي�صح اإطالق امل�صرتك على معنييه حقيقة يف اإيراد واحد وقيل 

ي�صح.. اإلخ[

�أو  معنييه  على  �مل�سرتك  �إطلق  �سحة  يف  �ختلفو�  �لأ�سوليني  �أن  �علم 
�لب�سري  �هلل  عبد  و�أبو  ه��سم  و�أبو  �حلنفية  فذهبت  و�حد.  ��ستعم�ل  يف  مع�نيه 
ق�ل  �أي�ًس�.  هوؤلء  �ختلف  ثم  �أ�سًل،  ذلك  ي�سح  ل  �أنه  �إىل  �أ�سح�بن�  وبع�س 
�متن�عه عقًل. و�خت�ره �س�حب   �لق�ئم على  �إنه ل ي�سح ذلك للدليل  بع�سهم: 
»�ملر�آة«. وق�ل بع�سهم: يجوز عقًل ل لغة، لأن �لو�سع يف �للغة تخ�سي�س �للفظ 
ب�ملعنى فين�يف ��ستعم�له يف �ملعنيني يف ح�لة و�حدة، وق�ل بع�س �ل�س�فعية: ي�سح 
�إطلق �مل�سرتك على معنييه �أو مع�نيه مطلًق�، �أي �سو�ء ��ستعمل يف حقيقيته نحو: 
ترب�سي ُقْرًء�، �أي طهًر� وحي�ًس�، �أم يف جم�زيه �أو حقيقته وجم�زه نحو: ل �أ�سرتي، 

وير�د �ل�سوم و�سر�ء �لوكيل �أو �ل�سر�ء �حلقيقي و�ل�سوم.

اإطــــــــالِق وامَنْع حقيقَتْيِه يف 
ميتنْع مل  اإن  جـــــــوَز  هم  وبع�صُ
َزا هــــــم جـــــــوزُه جتوُّ وبع�صُ
َفَقْط النفي  يف  ي�صحُّ  بْل  وقيَل: 
وبع�ُس من راأى ُثبــــــوَت املنِع

بالإطالِق َز  َجوَّ ــــــهم  وبع�صُ
جمعهَما, ومنُعـــــــوا مــــا ميتنْع
َزا حترُّ اأي  الباُقـــــــــــون  ووقَف 
واخللُف يف اجلمِع على هَذا النََّمْط
اجلمع يف  جائٌز  قالوا:  الفرِد  يف 
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 وق�ل بع�س �ملعتزلة و�لق��سي �لب�قلين من �لأ�سعرية: ي�سح حقيقة �إن 
ي�سح  مل  �إذ�  ل  وللذهب،  للب��سرة  ك�لعني  و�حدة  �إر�دة  يف  بينهم�  �جلمع  �سح 
�جلمع بينهم� يف �إر�دة و�حدة كـ»�فعل« للوجوب و�لندب عند �لق�ئلني ب�ل�سرت�ك 
�أي جوز  �إن مل ميتنع جمعه�(  بينهم�، وهو معنى قول �مل�سنف: )وبع�سهم جوز 
بع�س �لأ�سوليني �إطلق �مل�سرتك على معنييه، �إذ� مل  ميتنع �جلمع بينهم� يف �إر�دة 
�لبدر  و�خت�ره  وغريه  �حل�جب  �بن  وق�ل  بينهم�،  �جلمع  ميتنع  م�  ومنعو�  و�حدة، 
من �أ�سح�بن�: �إمن� ي�سح �إطلق �مل�سرتك على كل معنييه جم�ًز� ل حقيقة، ق�ل: 
وكذلك مدلول �حلقيقة و�ملج�ز ي�سح �أن ير�د ب�للفظة جمموعهم� جم�ًز�، وذهب 
بع�س �لأ�سوليني �إىل �لوقف مل� ح�سل معهم من �لتع�ر�س بني �لأدلة، وقيل يجوز 
لغة �أن ير�د به �ملعني�ن يف �لنفي ل �لإثب�ت، فنحو ل عني عندي يجوز عند هوؤلء 
�أن ير�د به �لب��سرة و�لذهب مثًل بخلف عندي عني، فل يجوز �أن ير�د به عندهم 
�إل معنى و�حد. ق�لو�: وزي�دة �لنفي على �لإثب�ت معهودة كم� يف عموم �لنكرة 
�ملنفية دون �ملثبتة، ففي �مل�س�ألة �ستة مذ�هب: ثلث �إطلق�ت وثلث تقييد�ت، 

�أم� �لإطلق�ت:

ف�أحده�: �أنه ل ي�سح �إطلق �مل�سرتك على معنييه مطلًق�. 
وث�نيه�: ي�سح مطلًق�.

وث�لثه�: �لوقف مطلًق�.
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و�أم� �لتقييد�ت:

ف�أحده�: �أنه ي�سح �إن �سح �جلمع بينهم� يف �إر�دة �ملتكلم ك�لعني، ول ي�سح �إن مل 
ي�سح �جلمع بينهم� ك�فعل للوجوب و�لندب على م� مر.

وث�نيه�: �أنه ي�سح ذلك جم�ًز� ل حقيقة.

وث�لثه�: ي�سح يف �لنفي دون �لإثب�ت.

عندي  كقولك:  معنييه،  ب�عتب�ر  جمعه  �أن  على  �لعلم�ء  من  و�لأكرث   
عيون، وتريد مثًل ب��سرتني وج�رية �أو ب��سرة وج�رية وذهًب� مبني على �خللف يف 
�ملفرد يف �سحة �إطلقه على معنييه ومنعه، وذهب �لأقل �إىل �أنه ل يبنى عليه فيه� 
فقط، بل ي�أتي على �ملنع �أي�ًس� لأن �جلمع يف قوة تكرير �ملفرد�ت ب�لعطف، فك�أنه 
��ستعمل كل مفرد يف معنى، وهذ� معنى قول �لن�ظم: )و�خللف يف �جلمع على 

هذ� �لنمط(. 

)وبع�س من ر�أى..( �إلخ، �أي �أن �خللف يف �إطلق جمع �مل�سرتك على 
�ملتب�ينة مبني على �خللف يف �ملفرد منه، فمن جوزه يف �ملفرد جوزه يف  مع�نيه 

�جلمع، ومن منعه هن�لك منعه ه� هن�.

 وذهب بع�س �إىل �أنه غري مبني عليه، فمنعو� �إطلقه على معنييه يف �ملفرد، 
و�أج�زو� ذلك يف �جلمع مل� تقدم ذكره، و�هلل �أعلم. 



207207
الركن الأول يف مباحث »الكتاب«

�لد�لة  �لقرينة  �مل�سرتك عند عدم  تقدم يف حكم  م�  وثمرة �خللف هي 
على �إر�دة �أحد �ملع�ين، فمن جوز �إطلق �مل�سرتك على معنييه يف ��ستعم�ل و�حد 
حمله على معنييه عند �لتجرد عن �لقرينة، ومن منع من ذلك توقف عن حمله 
عليهم� �أو على �أحدهم�، وك�ن عنده يف حكم �ملجمل، ومن �أج�زه يف بع�س �ل�سور 
دون بع�س حمله عليهم� يف تلك �ل�سور دون غريه�، و�لق�ئلون ب�سحة ذلك جم�ًز�، 

يجعلونه على معنييه جم�ًز�، و�هلل �أعلم. 

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن م� هو �ل�سحيح من هذه �لأقو�ل كله�، ويف بي�ن حمل �لنز�ع 
يف ذلك فق�ل:

]بيان حترير النزاع يف اإطالق امل�صرتك على معنييه[

�أي �لقول ب�ملنع من �إطلق �مل�سرتك على معنييه �أو مع�نيه حقيقة وجم�ًز� 
�أو مفرًد� �أو جمًع� هو �ل�سحيح عندن�، فلُيعلم ذلك. ووجه ت�سحيحن� للمنع مطلًق� 

َما تقدَّ كَما  مطلًقا  واملنـــــُع 
ِر لأنَّـــــــــــه بو�صِعـــــِه املكـــرَّ
ا�صـــتعماُلُه لو�صِعــــــــِه  وتابٌع 
ُفِقــدْت اإن  النـــــزاِع ما  ومو�صُع 
معنياه ـُـــــــراد  يـ اإن  و�صــــــح 

فلُيْعَلَما عندَنا  ال�صحيُح  هو 
ِر دل علـــى مو�صـــــوِعِه املقــــرَّ
اإر�صالُه عندَنا  ي�صــــــــح  فــال 
اإن ُوجَدْت َعالَقُة املجــــــــاِز ل 
ــــــــــاُه نر�صَ حينئٍذ  فاإننــــــــا 
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هو �أن �مل�سرتك د�ل على مو�سوعه ب�لو�سع �ملتكرر، �أي مل يدل عليه بو�سع و�حد، 
ف�إن �لعرب مثًل و�سعو� لفظ �لعني مرة للب��سرة، وو�سعوه �أخرى للعني �جل�رية، 
و�أخرى للذهب ونحو ذلك، ومل ي�سعوه جلميع هذه �ملع�ين بو�سع و�حد، ف�إطلقه 
على جميعه� بلفظ و�حد خلف م� عليه �لو�سع �لعربي، وخم�لفة �لو�سع �لعربي 
يف �للغة ل ت�سح؛ لأن ��ستعم�ل �لكلمة ت�بع لو�سعه� �لأ�سلي، مبعنى �أنه ل ي�سح 

��ستعم�له� حقيقة يف غري م� و�سعت له ول جم�ًز� بغري علقة.

 وحمل �لنز�ع يف ذلك هو م� �إذ� فقدت علقة �ملج�ز بني مع�ين �مل�سرتك، 
�أم� �إذ� وجدت �لعلقة بينهم� و�سح �أن ير�د �ملعني�ن ف�إنه ي�سح حينئذ �أن يطلق على 

معنييه جم�ًز� ك�ن مفرًد� �أو جمًع�، وذلك نحو قوله تع�ىل نثڄ  ڄ  ڄ  
�مللئكة  ومن  رحمة،  �هلل  من  و�ل�سلة  ڃمث  ]�لأحز�ب/ 56[  ڃ   ڄ   
��ستغف�ر، و�لعلقة بينهم� �أن �لرحمة �لتي هي �سلة �هلل على نبيه �سبب حل�سول 
�ل�ستغف�ر من �مللئكة، وقيل �إن �ل�سلة يف �لآية من قبيل �ملتو�طئ، وقيل �إن يف 
�لآية حذًف� تقديره. �إن �هلل ي�سلي وملئكته ي�سلون، فعلى �لقولني فلي�س يف �لآية 

�إطلق �مل�سرتك على معنييه، ومن ذلك قوله تع�ىل  نث ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ..  مث �لآية ]�لرعد/ 15[ على �أن �ل�سجود من �لن��س معروف، ومن غريهم 
م� علم �هلل تع�ىل، وقيل: �إن �ل�سجود يف �لآية من ب�ب �ملتو�طئ، ومن ذلك قول 

�حلريري: 

َأخََذ الشـــَّيْخُ عينَهُ وََفَتـــــاه      ُلــبَّــــــهُ َفانْــَثـــنَى بِــــال عَـيْـنيـِن
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و�لعلقة يف �لآية �لأخرية ويف بيت �حلريري �مل�س�بهة، لأن �ل�سجود من 
غري �لعقلء م�س�به لل�سجود من �لعقلء يف �سفة �لنقي�د و�لإذع�ن، وعني �لذهب 

مثًل م�س�بهة للعني �لب��سرة يف �سف�ئه�.

 وللإزمريي يف حترير حمل �لنز�ع كلم ن�سه: �إن �للفظ �مل�سرتك له ب�عتب�ر 
�إطلقه على مع�نيه �أحو�ل خم�سة:

�لأول: �أن يطلق على �أحدهم� مرة وعلى �لآخر �أخرى، فل يق�سد ب�إطلق و�حد 
�إل �أحدهم� فقط، ول نز�ع يف �سحة ذلك ويف كونه بطريق �حلقيقة.

�لث�ين: �أن يطلق �إطلًق� وحًد� وير�د به جمموع معنييه من حيث �ملجموع، ول 
نز�ع يف �متن�ع ذلك بطريق �حلقيقة، ول جو�زه بطريق �ملج�ز �إن وجدت علقة 

م�سححة بينه وبني �أجز�ئه، و�إل فل.

 ف�إن قيل: علقة �جلزئية و�لكلية متحققة قطًع�. قلن�: لي�س كل م� يعترب 
�إطلق �لأر�س على  ب�متن�ع  للقطع  ��سمه عليه  �إطلق  جزًء� من �ملجموع ي�سح 
جمموع �ل�سم�ء و�لأر�س، بن�ء على �أنه جزوؤه، فل بد يف �إطلق ��سم �جلزء على 

�لكل من علقة م�سححة غري �جلزئية.

�لث�لث: �أن يطلق على �أحد �ملعنيني ل على �لتعيني، ب�أن ير�د يف �إطلق و�حد 
هذ� �ملعنى، وذلك �ملعنى مثل: ترب�سي ُقْرًء�، �أي طهًر� وحي�ًس�. ق�ل: ومل �أَر يف 
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كلمهم م� ُي�سعر جو�ز ذلك �أو عدمه �سوى م� ذكره يف  »�ملفت�ح« من �أن ذلك 
حقيقة �ملج�ز عند �لتجرد عن �لقر�ئن.

�لر�بع: �أن يطلق وير�د به م� �سمي به، �أي هذ� �ملفهوم. ق�ل �لأبهري: ل كلم يف 
�سحة ذلك جم�ًز�. 

�لن�سبة  تتعلق  ب�أن  مع�نيه،  �أو  به كل و�حد من معنييه  وير�د  يطلق  �أن  �خل�م�س: 
بكل منه� �إن �أمكن �جتم�عه� ب�أن ل تكون قرينة على �إر�دة �أحد معنييه كم� يف 
�لكل �لإفر�دي عند عدم �لقرينة على �إر�دة و�حد من �لآح�د و�إن ك�ن� مت�س�دين، 
كم� يق�ل: ر�أيت �جَلْون، وير�د به �لأ�سود و�لأبي�س، ونحو: �أنعم على مولك، ير�د 
به �ملعِتق و�ملعَتق، ونحو: َقَر�أَْت هند، وير�د به �لطهر و�حلي�س، بخلف نحو 
نث  چ  چمث ]�لبقرة/ 228[ لأن ��سم �لعدد خ��س يف مفهومه، فل ميكن �أن 
و�لتهديد  �لأمر  به  مر�ًد�  �فعل،  نحو:  وبخلف  مًع�،  و�لطهر  �حلي�س  ب�لقرء  ير�د 
فل  بخلفه،  و�لتهديد  �لطلب  يقت�سي  �لأمر  لأن  بينهم�،  ب��سرت�كه  �لقول  على 
ميكن �جتم�عهم�، �أو مر�ًد� به �لندب و�لإب�حة للتن�يف بينهم�، وهذ� حمل �لنز�ع. 
قيل: �إنه يجوز، وقيل: ل، وقيل: يجوز يف �لنفي نحو م� ر�أيت عيًن� ل يف �لإثب�ت، 
ثم �ختلف �لق�ئلون ب�جلو�ز. قيل: �إنه بطريق �حلقيقة، وهو �ملنقول عن �لق��سي، 

�، و�هلل �أعلم. وقيل: بطريق �ملج�ز، �نتهى. وهو كلم ح�سن جدًّ

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن �خللف يف وجود �مل�سرتك، فق�ل: 



211211
الركن الأول يف مباحث »الكتاب«

]بياُن اخلالف يف وجود امل�صرتك, واحلقُّ اأنَّه موجوٌد[ 

�ختلف �لن��س يف وجود �مل�سرتك، فق�ل �لأكرث من �لأ�سوليني وغريهم: 
من  ثعلب  وق�ل  ذكره،  مر  كم�  �لعرب  ومنقول عن  �لعربية  �للغة  موجود يف  �إنه 
م�  �لألف�ظ  لي�س يف  �إنه  �ملتكلمني:  و�لبلخي من  �للغويني  و�لأبهري من  �لنح�ة 
�لعرب،  لغة  يقع ذلك يف  وقوعه مل  و�إن ج�ز  �أي  مطلًق�،  ف�س�عًد�  ملعنيني  و�سع 
متو�طئ ك�لعني حقيقة يف  �أو  �إم� حقيقة وجم�ز  فهو  �أنه م�سرتك  ُيظن  وم�  ق�لو�: 
وك�لقرء مو�سوع  ل�سي�ئه�،  و�ل�سم�س  ل�سف�ئه  �لب��سرة جم�ز يف غريه�، ك�لذهب 
�أي  للقدر �مل�سرتك بني �حلي�س و�لطهر، وهو �جلمع من: قر�أُت �مل�ء يف �حلو�س، 
جمعته فيه، و�لدم يجتمع يف زمن �لطهر يف �جل�سد ويف زمن �حلي�س يف �لرحم، 
وق�ل قوم بوجوده يف �للغة ووقوعه من �لعرب، لكن منعو� وجوده يف �لقر�آن �لعظيم 
خ��سة، ومنعه �آخرون يف �لقر�آن و�حلديث �أي�ًس�. ق�لو�: لو وقع يف �لقر�آن لوقع �إم� 
ًن� فيطول بل ف�ئدة، �أو غري مبنيَّ فل يفيد، و�لقر�آن منزه عن ذلك، ومن نفى  مبيَّ

�لوقوع يف �حلديث يقول مثل ذلك فيه.

�لذي  �أحد معنييه، وهو  �إر�دة  فيهم� غري مبني، ويفيد  ب�أنه وقع  و�أجيب   
�سيبني مثًل، وذلك ك�ف يف �لإف�دة، ويرتتب عليه يف �لأحك�م �لثو�ب �أو �لعق�ب 

وجوِدِه من  ميَنـــــــــُع  هم  وبع�صُ

وما اخلــــــالُف هـــاهـــَنا لفظيُّ
ُوروِدِه بنف�ِصــــِه واحلـــــــــقُّ يف 

ـــــــــَواُب معنويُّ لكّنــــــُه ال�صَّ
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ب�لعزم على �لط�عة �أو �لع�سي�ن بعد �لبي�ن، ف�إن مل يبني حمل على �ملعنيني عند 
�ل�س�فعي، ومن ق�ل بقوله وتوقف �إىل وجود �لبي�ن عند �حلنفية وبع�س �أ�سح�بن� 

وغريهم كم� مر. 

عليه�،  �لد�لة  �لألف�ظ  من  �أكرث  �ملع�ين  لأن  �لوقوع؛  و�جب  هو  وقيل: 
و�أجيب مبنع ذلك �إذ م� من م�سرتك �إل ولكل من معنييه مثًل لفظ يدل عليه، 

وقيل: هو ممتنع لإخلله بفهم �ملر�د �ملق�سود من �لو�سع. 

�لتف�سيلي  �لفهم  �لو�سع  من  و�ملق�سود  ب�لقرينة،  يفهم  ب�أنه  و�أجيب 
�لنقي�سني  بني  ممتنع  هو  �لر�زي:  �خلطيب  �بن  وق�ل  ب�لقرينة.  �ملبني  و�لإجم�يل 
فقط كوجود �ل�سيء و�نتف�ئه؛ �إذ لو ج�ز و�سع لفظ لهم� مل يفد �سم�عه غري �لرتدد 
في�ستح�سرهم�  عنهم�،  يغفل  قد  ب�أنه  و�أجيب  �لعقل.  يف  ح��سل  وهو  بينهم�، 

ب�سم�عه ثم يبحث عن �ملر�د منهم�.

 وح��سل م� يف �ملق�م �أنهم �ختلفو� يف وجود �مل�سرتك، فق�ل قوم بوجوده، 
�أربعة  على  بوجوده  �لق�ئلون  �ختلف  ثم  وجوده،  بعدم  قوم  وق�ل  �لأكرث،  وهم 

مذ�هب:

 �أحده�: �أنه موجود يف �للغة و�لقر�آن و�حلديث.

 وث�نيه�: �أنه موجود يف �للغة و�حلديث دون �لقر�آن.
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يوجد  مل  ف�إنه  �حلديث،  ودون  �لقر�آن  دون  خ��سة  �للغة  يف  موجود  �أنه  وث�لثه�: 
فيهم�.

ور�بعه�: �أنه موجود مطلًق� و�أن وجوده و�جب ل ج�ئز فقط، و�ختلف �لق�ئلون مبنع 
وجوده على ثلثة مذ�هب:

�أحده�: �أنه ج�ئز �لوجود لكنه مل يوجد. 

ث�نيه�: �أنه م�ستحيل �لوجود مطلًق�.

 ث�لثه�: �أنه م�ستحيل �لوجود يف �لنقي�سني فقط ج�ئز فيم� عد�هم�.

 ق�ل �مل�سنف: )و�حلق يف وروده( �أي ورود �مل�سرتك، �أي �إن �لقول �ملط�بق 
مل� يف �لو�قع هو ورود �مل�سرتك مطلًق�، لكنه غري و�جب �لوقوع، بل ج�ئزه فقط مل� 
تقدم. وحجتن� على ذلك وقوعه يف �للغة و�لقر�آن و�حلديث، وقد تقدمت �أمثلة 

ذلك فل �سبيل �إىل �سرفه� عن ظ�هره�، و�هلل �أعلم.

 وقوله: )وم� �خللف ههن� لفظي..( �إلخ، �أي لي�س �خللف بني �لق�ئلني 
بوجود �مل�سرتك وبني �لق�ئلني بجو�ز وجوده �لن�فني لوقوعه �أو �مل�نعني جلو�زه �أ�سًل 
ر�جًع� �إىل �للفظ دون �ملعنى، لكن �ل�سو�ب �أن �خللف بينهم معنوي، �أي ر�جع 

�إىل �ملعنى.

�أنه لفظي  �أنه مل� ك�ن قد يتوهم من �خللف بني هوؤلء �ملذكورين   �علم 
لدع�ئهم �أن �مل�سرتك جم�ز يف بع�س مع�نيه حقيقة يف �لبع�س �لآخر، �أو متو�طئ 
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� �أن �لق�ئلني  يف �جلميع بنيَّ �أن �خللف بينهم معنوي ل لفظي، ووجه كونه معنويًّ
ب�أنه حقيقة يف �جلميع يتوقفون عن �سرفه �إىل بع�س مع�نيه عند �لتجرد عن �لقر�ئن، 
وبع�سهم يحمله على جميع مع�نيه على �سو�ء، و�أن �لق�ئلني مبج�زه يف بع�س �ملع�ين 
على  �ملتو�طئ  يف  ويحملونه  عندهم،  �حلقيقي  �ملعنى  �إىل  �لتجرد  عند  ي�سرفونه 

جميع �أفر�ده، فظهر �أن �خللف بينهم معنوي، و�هلل �أعلم. 

ر : بيان حقيقة اجلمع وحكمه ذكر اجلمع املنكَّ

�جلمع �ملنكر: هو لفظ دل بو�سعه على كثري غري حم�سور بغري ��ستغر�ق 
لكل فرد من �أفر�ده، فخرج بقولن�: »لكثري غري حم�سور« �خل��س، وبقولن�: »بغري 
�إليه،  �لتعريف مع �لحتي�ج  �لقيد يف  �لع�م، و�مل�سنف مل يذكر هذ�  ��ستغر�ق« 

لكن دل عليه بقوله يف �لبيت �لث�لث، لعدم ��ستغر�قه.

 و�حل��سل �أن �لفرق بني �لع�م و�جلمع �ملنكر هو �أن �لع�م ي�ستغرق جميع 
�أفر�د مدلولته، و�أن �جلمع �ملنكر يتن�ول جمموع �لأفر�د من غري ��ستغر�ق لكل 

كثِي  عَلى  ِع  بالو�صْ دلَّ  ما 
والأظهُر عمـــومِه,  يف  واخللُف 
وحكُمه ا�صــــــتغراِقِه,  لعــــدِم 
يحنُث لي�َس  واليومِي  باليوِم 

التَّنكِي ذي  جمُع  ح�صٍر  بَغِي 
الأ�ْصَهُر وهو  فيِه,  ُعمـــوَم  ل  اأن 
ا�صُمه منه  القليَل  ي�صــــمُل  ل 
ميُكُث ل  ُهنا  اأيــــــــاًما  اآل  َمْن 
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�أنه ل عموم فيه، وهو �لقول �لأ�سهر عند  �أفر�ده، فلذ� ��ستظهر �مل�سنف  فرد من 
�لأ�سوليني. 

وق�ل �أبو علي و�حل�كم: بل هو ع�م، و��ستدلو� على ذلك بثلثة وجوه:

�أحده�: �سحة �ل�ستثن�ء منه، و�سحة �ل�ستثن�ء من �ل�سيء دليل على عمومه.

على  حمل  �جلميع  على  فحمله  جمع،  كل  على  �إطلقه  ي�سح  �أنه  وث�نيه�: 
جميع حق�ئقه.

� ببع�س ول �خت�س��س.  وث�لثه�: �أنه لو مل يكن للعموم لك�ن خمت�سًّ

 و�أجيب عن �لوجه �لأول ب�أنه ل ن�سلم �سحة �ل�ستثن�ء منه؛ لأن من حق 
�ل�ستثن�ء �أن يخرج مم� قبله م� لوله لوجب دخوله حتته، و�أنت �إذ� قلت: ج�ءين 
رج�ل مل يقطع �ل�س�مع بكون زيد من جملتهم، فل يجب �إخر�جه فبطلت �سحة 

�ل�ستثن�ء منه.

 و�أجيب عن �لوجه �لث�ين ب�أن وجوب حمله على جميع م� ي�سح له ب�طل، 
بنحو: ج�ءين رجل، ف�إنه ي�سلح لكل رجل ول يلزم �لتعميم على �أن رج�ًل �إمن� 

ي�سلح لكل جمع على �لبدل ل على �جلمع.

ب�طل،  معني  ببع�س  �خت�س��سه  لزوم  ب�أن  �لث�لث  �لوجه  على  و�أجيب   
بنحو: ج�ءين رجل، وب�أنه مو�سوع للجمع �مل�سرتك، فبطل م� زعموه.
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 وحكم �جلمع �ملنكر �أنه ل ي�سمل �لقليل من مدلولت م�سمي�ته، فمن 
حلف ب�هلل ل يقيم يف هذ� �ملك�ن �أي�ًم� ف�أق�م يوًم� �أو يومني فل حنث عليه لعدم 
جلميع  �ملنّكر  �جلمع  ��ستغر�ق  عدم  معنى  وهو  و�ليومني،  لليوم  �لأي�م  �سمول 

�أفر�ده، و�هلل �أعلم.

 ومل� فرغ من ذكر �لع�م �ملتفق على عمومه و�ملختلف يف عمومه ك�مل�سرتك 
�لتخ�سي�س  بي�ن  �أخذ يف  �لع�م،  ب�ب  ذكره يف  تقدم  مم�  ونحوهم�  �ملنّكر  و�جلمع 

و�أحك�مه، فق�ل:

مبحث يف ذكر التخ�صي�س 

عرفه قوم بتع�ريف، �أكرثه� مزيف، و�أح�سنه� م� ذكره �مل�سنف بقوله:

]بيان حقيقة التخ�صي�س وانق�صامه اإىل لفظي وغيه, واللفظي اإىل 
مت�صل وغيه[

بدليل خمِرج  �لعموم  لفظ  يتن�وله  م�  بع�س  �إخر�ج  هو  �لتخ�سي�س  �أي 
�ل�س�رع يف  و�رد عن  �إم� لفظ  �ملخرج  �لدليل  تن�وله، وذلك  له عن دخوله حتت 

اللفُظ يعـــــــمُّ  َما  بع�ِس  اإخراُج 
ا اللفظـــــيَّ َوق�صـــم  غـــُيه,  اأو 

ا لفــــــــــُظ اإمَّ مبخــــــِرٍج وذاَك 
واأجــــــنبيَّا ِبــــــِه  ــــــاًل  مت�صِ



217217
الركن الأول يف مباحث »الكتاب«

و�لقي��س  و�لإجم�ع  �لعقل  به  و�ملر�د  لفظ،  غري  و�إم�  �حلديث،  يف  �أو  �لكت�ب 
و�لتقرير، فمث�ل �لتخ�سي�س ب�لكت�ب قوله تع�ىل نث ۇ  ۆ  ۆ.ۈ  
ائ  ائ      ەئ..مث   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ.ې  ې  ې  ې  ى. 
لعموم  تخ�سي�س  مث  ەئ  ائ       نث  ف�إخر�ج    ]227 �لآية ]�ل�سعر�ء/ 224- 
�إلَّ  َهْلَكى  كلُّهم  ��ُس  : »�لنَّ قوله  ب�حلديث  �لتخ�سي�س  ومث�ل  �ل�سعر�ء،  لفظ 
�لَع�ملوَن«)1( ف�إخر�ج �لع�ملني تخ�سي�س لعموم لفظ �لن��س، ومث�ل �لتخ�سي�س بغري 
ق�سى  �لعقل  ف�إن   ]102 ]�لأنع�م/  ڀ  ڀ  مث  نثڀ   تع�ىل  قوله  �للفظ 
بخروج ذ�ته تع�ىل من عموم هذه �لآية، فبقيت �لآية خم�س�سة ب�لعقل وهو غري 
و�إن  �ملخ�س�س،  �لع�م  �إل منف�سًل عن  �ملعنوي ل يكون  �ملخ�س�س  �إن  ثم  لفظ، 

ك�ن بع�سه يف قوة �ملت�سل �أو �أقوى منه يف بع�س �لأحي�ن، كم� يف نثڀ  ڀ  
ڀ  مث ]�لأنع�م/102 [ و�أم� �ملخ�س�س �للفظي ف�إنه يكون ت�رة مت�سًل ب�لعموم 
�ملخ�س�س كم� يف �ل�ستثن�ء و�ل�سرط و�ل�سفة و�لغ�ية وبدل �لبع�س، وت�رة يكون 
منف�سًل عنه �أي غري مت�سل بلفظه، و�إن ق�رنه يف �لنزول و�لورود، ف�إنهم ��سطلحو� 
�ملر�د  ب�ملنف�سل، وهو  �لتي هي �ل�ستثن�ء وم� بعده  على ت�سمية م� عد� �خلم�سة 

)1(   �لن��س كلهم هلكى �إل �لع�ملون: عده بع�س �أهل �حلديث من �ملو�سوع�ت، و�عُترب من كلم ذي �لنون �مل�سري 
)ت 245 هـ(، وقيل من كلم �أبي ح�مد �لغز�يل )ت 505 هـ( ورو�يته بـ )�إل �لع�ملون( دون )�إل �لع�ملني( ج�ئزة 

على وجه من �أوجه �لإعر�ب، وهو م� ورد يف �لأ�سل �ملعتمد. )م(.
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�إليك،  بقر�بة  يت�سل  مل  من  هو  منك  �لأجنبي  �إذ  )و�أجنبّي�(  �مل�سنف:  بقول 
��ستع�رة للمخ�س�س �ملنف�سل بج�مع عدم �لت�س�ل.

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن �ملخ�س�س �ملت�سل فق�ل:

�س املتَّ�صل وحكم ا�صتثناء املثبت من املنفي وبالعك�س[ ]املخ�صِّ

�ملخ�س�س �ملت�سل خم�سة �أ�سي�ء: �ل�سرط و�ل�سفة و�لغ�ية وبدل �لبع�س 
و�ل�ستثن�ء �ملت�سل. ف�ل�سرط نحو: )�أكرم �لرج�ل �إن ج�نبو� �لأطم�ع(، ف�لرج�ل 
من  �لأطم�ع  يج�نب  مل  فمن  له،  تخ�سي�س  �لأط�مع(  ج�نبو�  )�إن  وقوله:  ع�م، 
�لعلم�(  �لرج�ل  )�أكرم  نحو:  و�لو�سف  �حلكم،  هذ�  حتت  يدخل  فل  �لرج�ل 

وَبَدُل غايــــٌة  وو�صٌف  �صـــرٌط 

الرَجال اأكــــرِم  فال�صــرُط نحو: 

الُعلَما الرجــــاَل  اأكرم  والو�صُف 

َيرجُعوا حتى  الُبَغــــــاَة  وقاِتل 

الَعَرْب كاأكـــــرِم  البع�ِس  وبدُل 

ظَلْم َمْن  اإل  الرَجـــــــاَل  واأكِرِم 

مثبِت ِمــــن  ال�صــــــتثناَء  لأّن 

وقيَل: اإنه ِمن امل�صـــــــُكوِت عْن

ُل املُتَّ�صِ ا�صتثناوؤُه  كــــــَذا  َبْع�ٍس 

والآَمال الأطمـــــاع  جانبوا  اإْن 

َيْعلَما مل  اإذ  اجلــــاهُل  فيخرُج 

وي�ْصمُعوا الهدى  اإىل  بغيهم  عن 

بنـــي متيــــــــم وُقري�صيَّ الن�َصْب 

الكرْم ِمن  اأُخرجوا  فالظـــاملون 

يثُبِت مل  اإذا  وبالعكــــ�ِس  نفٌي 

َعّن حيُث  اأي:  ونفـــــيِه  ُثبوِتِه 
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ف�لعلم�ء و�سف خم�س�س لعموم �لرج�ل، فيخرج �جل�هل �إذ ل علم معه، و�لغ�ية 
نحو: )ق�تلو� �لبغ�ة حتى يرجعو� عن بغيهم( فقوله: )حتى يرجعو� عن بغيهم( 
حتت  يدخل  فل  بغيه  عن  منهم  رجع  فمن  �لبغ�ة،  لفظ  لعموم  خم�س�سة  غ�ية 
حكمهم، وبدل �لبع�س نحو: �أكرم �لعرب بني متيم �أو �أكرم �لعرب قري�ًس�، فبني 
متيم وقري�ًس� بدل بع�س من �لعرب خم�س�س لعموم لفظه، فمن مل يكن من بني 

متيم �أو من قري�س فل يدخل حتت ذلك �حلكم.

)�إل من  فقوله:  �إل من ظلم(  �لرج�ل  )�أكرم  نحو:  �ملت�سل  و�ل�ستثن�ء   
ظلم( ��ستثن�ء من �لرج�ل خم�س�س له؛ ف�لظ�ملون من �لرج�ل �أخرجو� من حكم 
�لإكر�م، �أي مل يطلب لهم ذلك بل �ملطلوب لهم ترك �لإكر�م، و�سبب ذلك �أن 
�ل�ستثن�ء من �لكلم �ملثبت نفي، ومن �لكلم �ملنفي �إثب�ت، فقول �لق�ئل: ج�ء 
�لرج�ل �إل زيًد�، فزيًد� منفي عنه حكم �ملجيء، فك�أنه ق�ل: ج�ء �لرج�ل وزيد مل 
يجىء، ونحو: م� ج�ء �أحد �إل زيد، فزيد مثبت له حكم �ملجيء، هذ� قول �أكرث 

�ملحققني.

يكون  و�إمن�  نفًي�،  ول  �إثب�ًت�  �لنفي  من  �ل�ستثن�ء  لي�س  �أبو حنيفة:  وق�ل   
�مل�ستثنى عنده يف حكم �مل�سكوت عنه، �أي مبنزلة �ل�سيء �لذي مل يتعر�س لذكر 
�حلكم له ب�إثب�ت ول بنفي، وهذ� معنى قول �مل�سنف: )وقيل �إنه من �مل�سكوت 

عن ثبوته..( �لبيت.
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 ومعنى قوله: )حيث َعّن( �أي حيث عر�س، �أي يكون �مل�ستثنى مبنزلة 
�مل�سكوت عن ثبوته ونفيه ك�ن يف حيز �لكلم �ملثبت �أو يف ج�نب �ملنفي عند �أبي 

حنيفة و�أ�سح�به.

 و�حتج على ذلك ب�أنه لو ك�ن �ل�ستثن�ء من �لثبوت نفًي� �أو �لعك�س للزم 
من قولن�: ل علم �إل بحي�ة، ل �سلة �إل بطهور، ثبوت �لعلم مبجرد �حلي�ة و�ل�سلة 
مبجرد �لطهور، و�ملعلوم �أنهم� ل يثبت�ن مبجرد ذلك، بل يحت�ج�ن �إىل م�سروط �آخر.

 قلن�: �إن �لق�عدة يف �ل�ستثن�ء هي م� ذكرن�ه؛ لأنه �لظ�هر من و�سع �للغة، 
�أنه  على  و�لإجم�ع  توحيًد�،  �هلل  �إل  �إله  ل  قول  ك�ن  مل�  ذلك  يكن  لو مل  ولأنه 
توحيد، فثبتت �لق�عدة �لتي قررن�ه�، ف�أم� ل علم �إل بحي�ة ول �سلة �إل بطهور، 
فهي �أمور جزئية خرجت عن حكم تلك �لق�عدة بدليل، وهذ� �أمر ل يخل بتلك 
�لق�عدة، و�أي�ًس� فقد ق�ل �س�حب �ملنه�ج: ل يلزم �أن تثبت �ل�سلة مبجرد �لطهور، 
ب�لطهور مع كم�ل  �أنه� ت�سح  �إ�سك�ل  �إل بطهور، ول  لأن تقديره ل �سلة ت�سح 
�ل�سروط، ول ت�سح من دونه و�إن كملت، لكن �لإ�سك�ل و�رد يف �لنفي �لأعم يف 
هذ�، ويف مثل: م� زيد �إل ق�ئم، �إذ ل ي�ستقيم نفي جميع �ل�سف�ت �ملعتربة عن 
زيد �إل �لقي�م، وقد �أجيب ب�أمرين: �أحدهم�: �أن �ملر�د �ملب�لغة بذلك ل �حلقيقة، 
و�لآخر �أنه �أكده�، ف�أم� �لقول ب�أنه منقطع فبعيد لأنه ��ستثن�ء مفرغ، وكل مفرغ ف�إنه 

مت�سل لأنه من مت�مه، �نتهى كلمه.
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]ل ي�صح تراخي ال�صتثناء عن امل�صتثنى منه اختياًرا, وقيل: 

..اإلخ[  ي�صحُّ

�أي ل يجوز ف�سل �ل�ستثن�ء عن �أ�سله �لذي هو �مل�ستثنى منه، مبعنى �أنه 
قوم  وق�ل  �لعلم�ء،  �أكرث  قول  منه، هذ�  �مل�ستثنى  �مل�ستثنى عن  تر�خي  ي�سح  ل 
بجو�ز تر�خيه، وهو �ملروي عن �بن عب��س، ثم �ختلف �لق�ئلون بجو�ز تر�خيه، فق�ل 
بع�سهم: �إمن� يجوز ذلك �إىل �سنة فقط، وقيل: �إىل �سهر فقط، وق�ل جم�هد: بل 
يجوز ذلك �إىل �سنتني، وقيل: يجوز يف �لعمر كله، وق�ل عط�ء و�حل�سن �لب�سري: 
�إنه ل ي�سح ذلك �إل يف  �إمن� يجوز ذلك م� د�م يف �ملجل�س فقط، وق�ل قوم:  �إنه 
كلم �هلل تع�ىل. وقيل: �إن نوى �ل�ستثن�ء ح�ل �لتكلم ج�ز له �لرت�خي و�سح له 
يجوز  �إنه  ُجبري:  بن  �سعيد  وق�ل  يجوز.  �لتكلم فل  ينوه ح�ل  و�إن مل  ��ستثن�وؤه، 
ذلك �إىل �أربعة �أ�سهر، �أي و�إن مل ينِو، وقيل: �إن مل ي�أخذ يف كلم �آخر ج�ز و�إل 

فل.

اأ�صِلِه ف�صـــــُله عن  ي�صــــحُّ  ول 
�صـــــهِر اأو  �َصـــــَنٍة  انق�صاِء  اإىل 
فقْط جائٌز  املجل�ِس  يف  وقيـــــَل 
نطْق حِي  من  نواُه  اإْن  وقيـــــل 
املخَتاُر ُهـــــــو  مطلًقا  واملنـــُع 

ِلِه ف�صْ بجــــواِز  قــــــوٌم  وقاَل 
العُمـــــِر َدَوام  اأو  �صــــنتِي  اأو 
ا�صرتْط بع�ٌس  اهلِل  كالم  ويف 
اأحّق باملنِع  القــــــوُل  واإل  �صحَّ 
ال�صطــــــراُر اأجَلــــــاه  اإَذا  اإل 
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 و�ملنع من تر�خي �ل�ستثن�ء مطلًق� هو �لقول �ملخت�ر �إل �إذ� �أجل�أه �ل�سطر�ر 
�إىل تر�خيه، وذلك كم� �إذ� �أدرك �ملتكلم نف�س �أو عط��س �أو َبْلع ريق �أو نحو ذلك 
ف�إن �لف�سل بهذه �لأ�سي�ء ونحوه� ل يعد تر�خًي� لأنه يف حكم �ملت�سل �إذ مل يف�سله 
ب�ختي�ر، و�لكلم يف منع تر�خي �ل�ستثن�ء �ختي�ًر�، وحجتن� على �ملنع مطلًق� هي 
ْر  �أنه لو �سح تر�خيه مل� ج�ز لن� �أن نقطع مب�سمون جملة �أ�سًل، ومل� ق�ل : »فلُيَكفِّ
عن مييِنِه« لأن �ل�ستثن�ء �أ�سهل من �لتكفري، وكذلك جميع �لإقر�ر�ت و�لطلق 

و�لعتق ولأنه يوؤدي �إىل �أن ل يعلم �سدق ول كذب.

بع�س  على  �أب� حنيفة دخل  �أن  روي  وقد  �ملنه�ج:  �س�حب  ق�ل   
�لذي  هذ�  �ملوؤمنني  �أمري  ي�  فق�ل:  عليه،  يرفع  �أن  �حل�جب  ف�أر�د  �خللف�ء 
تر�خي  �سحة  من  مينع  حنيفة  �أب�  لأن   - عب��س  �بن  يعني   - جدك  يخ�لف 
�ل�ستثن�ء، فق�ل �أبو حنيفة: ي� �أمري �ملوؤمنني هذ� �لذي يزعم �أنه ل تنعقد لك بيعة 
�أنه لو �سح �لرت�خي جل�ز ملن ب�يع �إم�مه �أن  �أبو حنيفة  يف عنق �أحد �أ�سًل، يريد 
ي�ستثني بعد �ن�سر�فه، فيوؤدي ذلك �إىل �أنه ل ي�ستقر عهد ول عقد، وم� �أدى �إىل 

ذلك فهو ب�طل.

 و�حتج �لق�ئلون ب�سحة �لرت�خي بوجهني:

 �أحدهم�: قوله : »َو�هلِل لأَْغُزَونَّ ُقَري�ًس�« ثم �سكت، وق�ل بعده: »�إْن �َس�َء �هلُل«.

وث�نيهم�: �أن �ليهود �س�ألو� ر�سول �هلل  عن ُلْبث �أهل �لكهف فق�ل: »َغًد� 
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نث ڱ  ڱ   تع�ىل  قوله  نزل  ثم  يوًم�،  ع�سر  ب�سعة  �لوحي،  فت�أخر  �أجيُبُكم« 
 ]24  -23 ]�لكهف/  ۀمث     ۀ   ڻ   ڻ.ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   

فق�ل: »�إْن �َس�َء �هلل«.

 و�أجيب عن �لحتج�ج �لأول ب�أنه يحتمل �أن يكون �سكوته  لع�ر�س 
من �سع�ل �أو نحوه جمًع� بني �لأدلة، ومع هذ� �لحتم�ل فل يتم ذلك �ل�ستدلل.

و�أجيب عن �لحتج�ج �لث�ين ب�أن قوله  بعد نزول �لوحي: »�إْن �َس�َء 
هذ�  �أن  �أعني  �لمتث�ل،  م�س�رعة يف  هو  و�إمن�  �لأول،  لكلمه  ��ستثن�ء  لي�س  �هلل« 
�ل�ستثن�ء لي�س بن�فع �سيًئ� من قبل �لكلم �لأول، لأن �لعت�ب قد وقع على ذلك 
تركه  للعت�ب على  م� ك�ن  ن�فًع�  فلو ك�ن هذ� �ل�ستثن�ء  �مل�ستثنى،  �لغري  �لكلم 
�سح  لو  �إذ�  �ملطلوب،  وهو  تر�خيه  على  ورد  �إمن�  ف�لعت�ب  ن�فع،  �أنه  �سلمن�  معنى 

�لرت�خي م� توجه �لعت�ب، و�هلل �أعلم.

�مل�ستثنى،  تر�خي  ب�سحة  �أي  عب��س،  �بن  وقول  �ملنه�ج:  �س�حب  ق�ل   
�لأدلة  بني  �سهر، جمًع�  �أو  �سنة  بعد  �إل  يلفظ  �لنية، ومل  م�ستنثى يف  �أنه  مت�أول 
�أي�ًس�. يعني �أن قول �بن عب��س حممول على �أنه ي�سح تر�خي �ل�ستثن�ء �إذ� نو�ه 

�ملتكلم. ق�ل: ومن �سرط �لنية فهو غري خم�لف لن�.

�لرت�خي �ختي�ًر� مطلًق�  �أنه خم�لف؛ لأن� مننع من جو�ز  و�لظ�هر  �أقول:   
مع �لنية وعدمه�، وهم يجوزون ذلك مع �لنية. ق�ل: و�أم� من جعله �إىل �سنة فلعله 
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ق��سه على �لأم�ن �ل�س�در من �آح�د �مل�سلمني لبع�س �مل�سركني. ق�ل: ف�إنه �إمن� يجوز 
له �إىل دون �سنة ل �إىل �سنة فم� فوق.

 ق�ل: و�أم� من جعله �إىل �سهر فلعله ق��سه على �ل�سترب�ء. ق�ل: و�أم� من 
جعله �إىل �لأبد فحجته م� تقدم من �أنه  ��ستثنى بعد حني، ول وقت �أخ�س 

من وقت.

�ملجل�س،  خي�ر  على  ق��سه  فلعله  �ملجل�س،  يف  ي�سح  ق�ل:  ومن  ق�ل:   
و�سنبطله، ومن ق�ل يجوز يف �لقر�آن فلعله يحتج ب�آي�ت �لوعيد �ملطلقة، وورد م� 
خ�سه� بعد حني، ومن ق�ل: م� مل ي�أخذ يف كلم �آخر، ق��سه على �لعقود. ق�ل: 

ولعل �سعيد بن جبري مت�سك بقوله تع�ىل يف �سورة بر�ءة:  نث ڀ  ڀ  ڀ  
�أو  �لإ�سلم  فيه�  يخت�رون  �ملهلة  هذه  لهم  ف�سرب   ،]2 ٺمث ]�لتوبة/  ٺ  
غريه، فق��س عليه� �ل�ستثن�ء �أينم� وقع، ق�ل: وهو ب�طل �إذ ل علة ج�معة بينهم�. 
� ل يعول على مثله� يف  ثم ق�ل بعد ذلك كله: وكل هذه �لقي��س�ت �سعيفة جدًّ
�ملق�م، و�هلل  �نتهى كلمه مع تقدمي وت�أخري على ح�سب م� يلئم  حكم �سرعي. 

�أعلم.

 ثم �إنه �أخذ يف بي�ن قدر م� ي�سح ��ستثن�وؤه من �جلن�س �مل�ستثنى منه، فق�ل: 
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الأقل  ا�صتثناء  وي�صحُّ  امل�صتثنى,  ال�صتثناء  ي�صتغرق  اأن  ي�صحُّ  ]ل 

والأكرث[ 

�علم �أن �مل�ستثنى �إم� �أن يكون م�ستغرًق� للم�ستثنى منه، نحو عندي ع�سرة 
�إل ع�سرة، وهو ممنوع �تف�ًق� لأنه من �لعبث �لذي ل ف�ئدة معه، فل يكون له يف 
و�ألغي  كله�،  �لع�سرة  عليه  ثبتت  ع�سرة  �إل  ع�سرة  عليه  �أّن  �أقر  فمن  �أثر،  �حلكم 

�ل�ستثن�ء. ق�ل �لر�زي و�لآمدي: �إجم�ًع�.

ط�لق  �أنت  لمر�أته:  ق�ل  فيمن  لبن طلحة  �ملدخل  عن  �لقر�يف  ونقل   
قطًع�  ب�طل  وهو  �أقول:  �لقولني.  �أحد  عليه طلق يف  يقع  �أنه ل  ثلًث�،  �إل  ثلًث� 
ملخ�لفته �لإجم�ع �ملنقول، و�إم� �أن يكون �أقل من �مل�ستثنى منه نحو: عندي ع�سرة 
للم�ستثنى منه، نحو: عندي  �أن يكون م�س�وًي�  و�إم�  �تف�ًق�،  �إل ثلثة، وهذ� ج�ئز 
ويف  �سبعة،  �إل  ع�سرة  عندي  نحو  منه  �مل�ستثنى  من  �أكرث  �أو  �إل خم�سة،  ع�سرة 
هذين �ملو�سعني وقع �لنز�ع بني �لعلم�ء، فق�ل �لأكرث من �لأ�سوليني و�لنحويني: 

��ستثن�ء �لأكرث ج�ئز.

 وق�لت �حلن�بلة من �لفقه�ء وعبد �هلل بن َدَر�ْسَتَويه من �لنحوية: ل يجوز 
�مل�س�وي  ��ستثن�ء  �ملتكلمني: ل ي�سح ذلك ول ي�سح  �لب�قلين من  ق�ل  ذلك. 

امل�صتثنى ي�صـــتغرَق  اأْن  وامنعُه 
َوَرْد واخُللُف  الأكرَثِ  يف  كـــذاك 

معَنى امل�صــــاِوي  يف  وجاز  منُه 
معَتَمْد اجَلَواُز  لكــــِن  َذْيِن  يف 
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�أي�ًس�، و�إمن� يجوز عندهم ��ستثن�ء �لأقل فقط. وقيل: �إمن� ميتنع حيث �لعدد �سريح 
�أكرم  كقولهم:  �سريًح�  �لعدد  يكن  �إذ� مل  م�  بخلف  �ملتقدمة،  �لأمثلة  كم� يف 
�لن��س �إل �جله�ل، �إذ مل يكن �لعدد هن� �سريًح�، لكن �جلو�ز يف �مل�س�وي و�لأكرث 

هو �ملعتمد عليه عند �لأ�سوليني ل�سحته.

وقع  قد  ولأنه  �سرع،  ول  لغة  متنعه  مل  �أنه  جو�زه  على  لن�  و�حلجة   
ڻ   ڻ   ڻ    نثڻ   تع�ىل  قوله  وقع  قد  �أنه  بي�ن  �ل�سحة.  على  فرع  و�لوقوع 
ۀمث ]�حلجر/42 [ و�ملعلوم �أن �لع��سني �أكرث من �ملطيعني، وقد ورد �أي�ًس� 

يف قوله تع�ىل نثۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى ائ  ەئ  ەئ  
وئ  وئ   ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ..مث �إىل �آخر �لآية ]�لأنع�م/ 146[ 
�إىل �آخر �لآية فخرج بهذ� �ل�ستثن�ء �أكرث �ل�سحوم كم� ترى، ونحو قوله  ح�كًي� 
عن �هلل تع�ىل: »ُكلُُّكم َج�ئٌع �إل َمْن �أطعمُتُه« و�أي�ًس� ف�إن فقه�ء �لأم�س�ر جممعون 
على �أنه لو ق�ل: عليَّ له ع�سرة �إل ت�سعة، مل يلزمه �إل درهم، ولول ظهوره مل� �تفقو� 

عليه ع�دة.

�حتج �ملخ�لف بحجتني:

 �إحد�هم�: �أن �لقي��س منع �ل�ستثن�ء مطلًق�، لأنه يقت�سي تكذيب �جلملة �لأوىل، 
ووجه ذلك �أنك �إذ� قلت: عليَّ له ع�سرة، ثم قلت: �إل درهًم�، ك�ن �إطلقك 
لفظ �لع�سرة على �لت�سعة كذبً� �أو خم�لفة للو�سع، ف�لقي��س منع �ل�ستثن�ء ر�أ�ًس� 
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ف�إذ� ك�ن  �لعربي،  �لو�سع  �إىل خم�لفة  �أو  �لأوىل  �جلملة  �إىل كذب  �إم�  لت�أديته، 
ذلك هو �لقي��س مل ي�سح منه �إل م� ق�م �لدليل �لق�طع على جو�زه، ول دليل 
على جو�زه �إل �لإجم�ع ول �إجم�ع �إل على ��ستثن�ء �لأقل، فوجب �لقت�س�ر 

عليه.

وث�نيتهم�: �أن قول �لق�ئل: ع�سرة �إل ت�سعة ون�سف وثلث درهم، ُم�ْسَت�ْسَمج)1( يف 
.� �للغة، ركيك جدًّ

�ل�ستثن�ء  منع  �لقي��س  �أن  ن�سلم  ل  ب�أن�  �لأول  �لحتج�ج  عن  و�أجيب   
ر�أ�ًس�، لأن �لإخر�ج �إمن� وقع قبل �لإ�سن�د ل بعده، فل كذب، ف�إذ� قلت علي له 
ف�أخرجت �خلم�سة  له،  �إل خم�سة علي  فك�أنك قلت: ع�سرة  �إل خم�سة،  ع�سرة 
قبل ثبوت �لإ�سن�د، فل كذب �إل بعد ح�سول �لإ�سن�د، �سلمن� �أن �لقي��س منع 
�ل�ستثن�ء، ف�لدليل جّوزه وهو ��ستعم�ل �لعرب �إي�ه يف جم�ري لغتهم، و�إذ� ج�ز 
��ستثن�ء �لأقل ج�ز ��ستثن�ء �لأكرث؛ لأن �مل�نع من �لأكرث بعينه ح��سل يف �لأقل، 
ف�إذ� مل مينعه مل مينع �لأكرث قي��ًس�، ثم �إن وروده يف �لقر�آن و�ل�سنة �أوفى دليل على 

�سحته.

�سحته،  مينع  ل  ذكر  م�  ��ست�سم�ج  ب�أن  �لث�ين  �لحتج�ج  عن  و�أجيب   
كع�سرة �إل د�ِنًق�)2(.

)1(  م�ست�سمج: م�ستقبح. )م(.
)2( د�نق: �ُسد�س �لدرهم. )م(.
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ثم �أخذ يف بي�ن حكم �ل�ستثن�ء �لو�قع بعد جمل معطوف بع�سه� على بع�س، 
فق�ل: 

]حكم ال�صتثناء بعد اجلمل املتعاطفة[

�إذ� وقع �ل�ستثن�ء بعد جمل معطوف بع�سه� على بع�س نحو: )�أكرم بني 
خمزوم و�عط �ل�س�ئل �إل فتي جم�دل( ف�حكم ب�أنه ع�ئد جلميعه�، �إل �إذ� ق�م دليل 
مينع من ذلك، فقوله: )�إل فتى جم�دل( م�ستثنى من �ل�س�ئل ومن بني خمزوم 
�أي�ًس�، �أي فمن ر�أيته مت�سًف� ب�جلدل من بني خمزوم وممن �س�ألك فل تدخله يف 
و�ل�س�فعي وغريهم، وق�ل قوم منهم  �لق��سي  �لإعط�ء، هذ� قول  �لإكر�م ول يف 
يليه�  �لتي  وهي  �لأخرية،  �جلملة  �إىل  ع�ئد  هو  و�حلنفية:  �لب�سري  �هلل  عبد  �أبو 

�ل�ستثن�ء؛ وه� هن� مذ�هب كثرية:

 �أحده�: للغز�يل و�لب�قلين وهو �لتوقف عن �جلزم ب�أنه ع�ئد �إىل جميعه� �أو �إىل 
بع�سه�.

ُجَمل تال  اإْن  للكل  به  واحُكم 
اِئاَل كاأْكِرم بني خمزوَم واْعِط ال�صَّ
لالأَِخيْة ُهــــو  قـــوٌم:  وَقال 
القــــــوَلِي اأوُل  َذْيِن  ــــــحُّ  اأَ�صَ

ْل َح�صَ ملَاِنــــــــــع  اإل  معطوفًة 
َمـــــــاِدَل راأيَتُه  فــــــــتى  اإل 
كثيْة مذاهــــــب  هــــــنا  وها 
و�صــــــائُر الأقــــــَواِل دوَن َذيِن
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 وث�نيه�: لل�سريف �ملرت�سي من �لإم�مية �أنه م�سرتك.

 وث�لثه�: لأبي �حل�سني، وهو �أنه �إذ� مل يقع تن�ف بني �جلمل ول �إ�سر�ب عن �أوله� 
ف�إليه� �أجمع و�إل ف�إىل �لتي تليه، و�لتن�يف نحو �أن يختلف� يف �لنوع �أو يف �ل�سم، 

ولي�س �لث�ين �سمريه �أو يف �حلكم، وهم� غري م�سرتكني يف غر�س.

 مث�ل �لختلف يف �لنوع قولك: ��سرب بني متيم، و�لفقه�ء هم �أ�سح�ب 
�أبي حنيفة �إل �أهل �لبلد �لفلين، ف�ل�ستثن�ء هن� يرجع �إىل م� يليه، لأن �جلملة 
�لأوىل يف نوع خم�لف للجملة �لث�نية مل� ك�نت م�ستقلة بنف�سه� ل تعلق له� ب�لأوىل.

�إل  ربيعة  و�أكرم  متيم  بني  ��سرب  قولك  �ل�سم  يف  �لختلف  ومث�ل   
ب��سم  �لكلمني  من  و�حد  يليه ل�ستقلل كل  م�  �إىل  �أي�ًس�  يرجع  ف�إنه  �لطو�ل، 

وحكم.

 ومث�ل �لختلف يف �حلكم ول يجمعهم� غر�س، �سلم على بني متيم، 
و��ست�أجر بني متيم �إل �لطو�ل، فريجع �إىل م� يليه لعدم مو�فقته م� قبله يف �لغر�س. 

ق�ل �س�حب �ملنه�ج فهذ� حتقيق مذهب �أبي �حل�سني.

 ور�بعه�: لبن �حل�جب وهو �أنه �إن ظهر �نقط�ع �جلملة عن �لأوىل ع�د �إىل �جلميع، 
و�إن مل يظهر �أي �لأمرين ف�لوقف.



230 230
طلعة ال�صم�س: �صرح �صم�س الأ�صول

 فمجموع �لأقو�ل �ستة هذه �لأربعة، و�لقولن �للذ�ن ذكرهم� �مل�سنف. 
وهذه �لأقو�ل كله� دون �لقولني �للذين ذكرهم� �مل�سنف، �أي فذ�نك �لقولن �أ�سح 
من هذه �لأقو�ل كله�، و�لأ�سح من ذينك �لقولني هو �أولهم�، وهو �أن �ل�ستثن�ء 
ع�ئد جلميع �جلمل �إل لقرينة ت�سرفه عن ذلك، وهو �لقول �لذي �سححه �لبدر 
�ل�سم�خي - رحمه �هلل تع�ىل - وحك�ه عكرمة عن �بن عب��س وهو قول �أبي عبيدة 

و�لع�مة من فقه�ئن�.

 و�علم �أنه ل خلف يف رجوعه �إىل �لأخرية ول �إىل �جلميع مع �لقرينة، 
�آية �لقذف  و�إمن� �خللف يف �لظهور عند عدم �لقرينة، وثمرة �خللف تظهر يف 

وهي قوله تع�ىل نثڑ  ڑ  کمث  ]�لنور/ 4، 5[ �إىل قوله: نث  ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ں   ں ڻ  ڻ  ڻ مث  ]�لنور/ 4[ هل يعود �ل�ستثن�ء 
�إىل قوله نث ڱ  ں   ںمث  ]�لنور/ 4[ فقط فل تقبل �سه�دة �لق�ذف و�إن 

ت�ب؟ �أم يعود �إىل �جلميع فتقبل �سه�دة من ت�ب؟

 و�حلجة لن� على من منع رجوع �ل�ستثن�ء �إىل جميع �جلمل �ملتقدمة �أن 
�لت�سريك ب�لعطف �سريه� ك�جلملة �لو�حدة، ولأن �لعطف ر�بط، و�أي�ًس� ف�ل�ستثن�ء 
�لق�ئل:  ق�ل  �إذ�  �أنه  ثبت  وقد  تع�ىل.  مب�سيئة �هلل  يف ذلك ك�ل�سرط وك�ل�ستثن�ء 
�إىل  ي�س�ء �هلل ع�د  �أن  �إل  �أو  �س�ء �هلل،  �إن  �سربت ول �سربت  �أكلت ول  و�هلل ل 
�جلميع �تف�ًق�. و�أي�ًس� فقد ذكر �سعيد بن �مل�سيَّب �أن عمر  ق�ل للذين �سهدو� 
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علي �ملغرية حني جلدهم: من رجع منكم �أجزن� �سه�دته، ثم تل �لآية، و�أي�ًس� لو 
ب�أنه  �لق�ئلون  �حتج  �لكلم،  و��ستهج�نً� من  عيًب�  لعد  ��ستثنى عقيب كل جملة 

ع�ئد �إىل �جلملة �لأخرية فقط ب�أمور:

 �أحده�: �أنه لو رجع �إىل كل �جلمل �ملعطوف عليه� لرجع قوله تع�ىل نثڻ  ڻ  
ڻ مث ]�لنور/ 5[ �إىل �جللد كم� رجع �إىل �ل�سه�دة و�لإجم�ع و�قع على �أن �لتوبة 

ل ت�سقط حد �لقذف.

 وث�نيه�: �أن �ملعلوم �أن �ل�ستثن�ء يف نحو علّي ع�سرة �إل �أربعة �إل �ثنني ع�ئد �إىل 
�لأخري، فكذلك غريه.

فك�نت  منه،  و�مل�ستثنى  �مل�ستثنى  بني  ح�ئلة  مثًل  �لث�نية  �جلملة  �أن  وث�لثه�:   
ك�ل�سكوت بينهم�.

 و�أجيب عن �لحتج�ج �لأول ب�أن �حلد خرج عن ذلك بدليل خ��س به، 
وهو �أن �لقذف حق �لآدمي، فل ي�سقط ب�لتوبة كغريه من �حلقوق، فوجب لهذ� 
�إمن� نقول بعوده �إىل �جلميع مع عدم �لدليل  �لقي��س ق�سره على م� بعده، ونحن 

�ل�س�رف له عن ذلك.

 و�أجيب عن �لحتج�ج �لث�ين ب�أنه �إمن� ك�ن ذلك �ل�ستثن�ء وهو �لثنني 
ع�ئد �إىل م� قبله فقط، لعدم �لعطف �جل�مع، ثم �إن رده �إىل �لكل متعذر، فك�ن 
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قوله:  نحو  �أوىل  �لأول  ك�ن  �لأقرب،  �إىل  رده  تعذر  �إذ�  �أنه  كم�  �أوىل،  �لأقرب 
علّي ع�سرة �إل �ثنني، ف�إنه ع�ئد �إىل �لع�سرة، وق�ل بع�سهم يف �جلو�ب عن ذلك 
�لحتج�ج: �إن �إجم�ع �ل�سح�بة خ�س رجوعه ب�لأخرية، وهو م�سلم �إن �سح ثبوت 

�لإجم�ع على ذلك.

 و�أجيب عن �لحتج�ج �لث�لث ب�أن �لعطف �سري جميع �جلمل �ملتع�طفة 
مبنزلة �جلملة �لو�حدة، فلم تكن �ملتو�سطة ك�ل�سكوت، ق�لو�: حكم �لأول متيقن 
و�لدفع م�سكوك فيه، و�أجيب ب�أنه ل يقني مع �جلو�ز، و�أي�ًس� ف�لأخرية كذلك، ق�لو� 

�إمن� يرجع �إىل م� قبله لعدم ��ستقلله، فيتقيد ب�لأقل وم� يليه هو �ملتحقق.

و�حتج  دليل،  ق�م  لو  كم�  للجميع  و�سعه  يكون  �أن  يجوز  ب�أنه  و�أجيب   
�لق�ئل ب�ل�سرت�ك بوجهني:

�إليه �ل�ستثن�ء بعد �جلمل، و�أجيب  �أنه يح�سن �ل�ستفه�م عم� يرجع   �أحدهم�: 
ب�أنه �إمن� ي�س�أل عنه للجهل بحقيقته �أو لرفع �لحتم�ل، فل يكون ح�سن �ل�سوؤ�ل 

عنه دليًل على ��سرت�كه.

�إليه دليل على   وث�نيهم�: �أن �سحة �إطلقه بعد �جلمل لغري قرينة تبني م� يعود 
��سرت�كه بينهم�، �إذ �لأ�سل يف �ل�ستعم�ل �حلقيقة ل �ملج�ز، و�أجيب ب�أن �لأ�سل 
�ملنه�ج:  �س�حب  ق�ل  �لأدلة.  بتع�ر�س  �ملتوقفون  �حتج  �أي�ًس�،  �ل�سرت�ك  عدم 
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ومذهب �أبي �حل�سني مو�فق مل� �خرتن�ه، �أعني �أنه حيث ل مينع م�نع من رجوعه 
�إىل �جلميع، ول قرينة يفيد رجوعه �إىل م� يليه ف�إنه يو�فق يف رجوعه �إىل �جلميع، 

و�حلجة و�حدة، و�هلل �أعلم.

ثم ق�ل: 

]ُحكُم ال�صرط والغاية والو�صف ُحكُم ال�صتثناء[

لَهـا وال�صـــرُط والغايُة والو�صُف لَها        اأحكاُم ال�صــــــتثَنا َخال اأوَّ

�لأحك�م  من  لل�ستثن�ء  م�  جميع  و�لو�سف  و�لغ�ية  �ل�سرط  يعطى  �أي 
قول  يف  �ملذكور  وهو  منه�،  �لأول  �حلكم  خل  م�  �لب�ب  هذ�  يف  ذكره�  �ملتقدم 

�مل�سنف:

لأْن ال�صــــتثَناَء مـــــــن مثبَِّت       نفٌي وبالعكـــــ�ِس اإذا مل يثبِت

تلك  عد�  فيم�  �ل�ستثن�ء  �أحك�م  �أحك�مه�  و�لو�سف  و�لغ�ية  ف�ل�سرط 
�لق�عدة، وهي �أن �ل�ستثن�ء من �لإثب�ت نفي وب�لعك�س، فل ي�سح عندن� تر�خي 
�، ول �ل�سفة عن �ملو�سوف، �إل  �ل�سرط عن �مل�سروط، ول تر�خي �لغ�ية عن �ملَُغيَّ
قدر تنف�س �أو عط��س �أو بلع ريق، وكذلك ل ي�سح �أن يكون كل و�حد من �ل�سرط 

و�لغ�ية و�ل�سفة م�ستغرًق� ل �سلة، وي�سح �أن يكون �أكرث منه �أو م�س�وًي�.
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 وحكم هذه �لثلثة �إن وقعت بعد جمل معطوف بع�سه� على بع�س حكم 
�ل�ستثن�ء، فهي ع�ئدة عندن� �إىل �جلميع عند �لتجرد عن �لقرينة و�إىل �لأخرية عند 

قوم �آخرين، وجتري فيه� �ملذ�هب �ملتقدم ذكره� هن�لك.

 فمث�ل �ل�سرط �لو�قع بعد جمل نحو: هذ� حر و�أنت ط�لق �إن ج�ء زيد 
مثًل، فقوله: �إن ج�ء زيد، قيد للتحرير وللطلق، فهو ع�ئد �إىل �جلملتني.

 ومث�ل �لغ�ية نحو: علِّم �لقر�آن، و�أفت �ل�س�ئل، و�أمر ب�ملعروف حتى �أرجع 
�إليه كل و�حد من �لتعليم و�لإفت�ء  �إليك، فقوله: حتى �أرجع �إليك حد ينتهي 

و�لأمر، فهو ع�ئد �إىل جميعه�.

 ومث�ل �ل�سفة نحو: �أكرم �لرج�ل و�عط �لزيدين �لق�دميني �إليك، ف�سفة 
�لق�دميني �إليك ع�ئدة �إىل �لرج�ل و�إىل �لزيدين.

ڱ   نثڱ   تع�ىل  قوله  يحملو�  مل  �ل�سح�بة  �إن  يق�ل  ل 
ںمث  ]�لن�س�ء/ 23[ على �جلملتني قبله� وهي قوله تع�ىل نثگ  گ   
]�لن�س�ء/23 [  ںمث  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  
فلم يعتربو� �لدخول يف حترمي �أم �لزوجة، بل ق�لو�: �أبهمو� م� �أبهمه �هلل؛ لأن� نقول: �إن يف 

�لآية قرينة م�نعة من عوده� �إىل �جلملتني، وكلمن� مع �لتجرد عن �لقر�ئن، فبقي نثگ  
على  �ل�سح�بة  ف�أجر�ه  يقيده  بو�سف  يو�سف  �أي مل  مبهًم�  گمث  ]�لن�س�ء/ 23[ 

�إبه�مه، و�هلل �أعلم.
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 ثم �إنه �أخذ يف بي�ن �لتخ�سي�س ب�ملخ�س�س �ملنف�سل، فق�ل:

]التخ�صي�س املنف�صل وبيان حكم التخ�صي�س بخرب الآحاد وبفعل 
وبالقيا�س  اخلطاب  ومبفهوم  وبتقريره  وال�صالم  ال�صالة  عليه  النبي 

وبالإجماع[

�س �ملنف�سل، وهو �أنو�ع: �س �ملت�سل هو �ملخ�سِّ �أي غري �ملخ�سِّ
�أخ�س  �أخرى  ب�آية  ع�مة  �آية  تخ�سي�س  �أي  ب�لكت�ب،  �لكت�ب  تخ�سي�س  �أحده�:   

چ   ڃ      نثڃ   تع�ىل  قوله  كتخ�سي�س  وذلك  منه�، 
تع�ىل  بقوله  �لأحم�ل  لأولت  �س�ملة  و�لآية   ]228 چچمث  ]�لبقرة/ 
يخ�س�س  ل  وقيل   ]4 وئمث  ]�لطلق/  وئ   ەئ   ەئ   ائ   نثائ  

ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ      نثٿ    تع�ىل  لقوله  ب�لكت�ب  �لكت�ب 
بي�ن، فل  و�لتخ�سي�س  ر�سوله  �إىل  �لبي�ن  ق�لو�: ففو�س  ]�لنحل/ 44[  ڤمث 
يح�سل �إل بقوله. قلن�: بي�ن �لر�سول يكون ت�رة بقوله، وت�رة مب� �أنزل �إليه. ووقوع 

�لتخ�سي�س للكت�ب ب�لكت�ب كم� قدمن� مث�له دليل ق�طع ب�سحة ذلك.

كــــــــــاآيٍة منف�صــــٌل  وغُيُه 
بالآحاِد التخ�صي�ِس  يف  واخللُف 
نظْر اإْن  نحُو  بالتقريِر  كذاك 
والقَيا�ِس باملفهـــــــــوِم  كذاك 

وبالــروايــــــِة اأُخــــــرى  باآيٍة 
الهاِدي النبيِّ  فعِل  اأي  والفعِل, 
فاأقّر فعاًل  العموَم  خالَف  َمن 
النا�ِس عند  الإجماُع  �َس  وخ�صَّ
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 ف�إن ق�ل �مل�نع: ميكن �أن يكون �إمن� خ�س�ست تلك �لآية ببي�ن من �لر�سول، 
قلن�: �لأ�سل عدمه و�لتخ�سي�س ب�لكت�ب له موجود، فل ميكن دفعه.

 �لنوع �لث�ين: تخ�سي�س �لكت�ب ب�ل�سنة، وهي �إم� �أن تكون متو�ترة �أو �آح�ًد�، 
خ�س�ست  قولية  ك�نت  ف�إن  فعلية،  �أو  قولية  تكون  �أن  ف�إم�  متو�ترة  ك�نت  ف�إن 
�خللف  للكت�ب  تخ�سي�سه�  ففي  �آح�دية  �أو  فعلية  ك�نت  و�إن  �تف�ًق�،  �لكت�ب 

�لآتي ذكره.

�ملو�ريث  �آية  كتخ�سي�س  وذلك  �لآح�د،  بخرب  �لتخ�سي�س  �لث�لث:  �لنوع 
َيِرُث« وكتخ�سي�س عموم �خلرب �ملتو�تر وهو  بقوله : »�لَق�ِتُل َعْمًد� ل 
�أَْو�ُسٍق  خم�سِة  دوَن  فيَم�  »لي�َس  بقوله:  �لع�سُر«  �ل�َسم�ُء  �َسَقِت  : »فيَم�  قوله 
�ل�سنة.  من  للمتو�تر  ول  للكت�ب  �لآح�د خم�س�ًس�  يكون خرب  وقيل ل  دَقٌة«  �سَ
وقد تقدم �لكلم على ذلك وبي�ن حجتن� فيه يف ب�ب �لعموم عند �لكلم على 

تخ�سي�س �لع�م ب�لدليل �لظني.

ثم  حر�م  �لو�س�ل  ق�ل:  لو  كم�  وذلك   ، بفعله  �لتخ�سي�س  �لر�بع:  �لنوع 
و��سل، �أو ق�ل: ��ستقب�ل �لقبلة ب�لبول حر�م، ثم ��ستقبل، ف�إن فعله  يكون 
�إىل �ل�س�فعي و�لق��سي و�أبي ط�لب  تخ�سي�ًس� لهذ� �لعموم، ون�سب هذ� �لقول 

و�أبي �حل�سني.
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 ومعنى تخ�سي�سه على هذ� �لقول هو �أن �لنهي عن �لو�س�ل �س�مل جلميع 
�أنو�ع �ل�سي�م، و�لنهي عن ��ستقب�ل �لقبلة ب�لبول �س�مل جلميع ح�لت �مل�ستقبل، 
فو�س�له  و��ستقب�له يخ�س�س ذلك �لعموم يف �ملو�سعني، تو�سيحه �أنه �إذ� نهى 
�س من ذلك �لعموم �سوم �لن�فلة،  عن �لو�س�ل فو��سل ب�سوم �لن�فلة ف�إنه يخ�سِّ
وكذلك �إذ� ��ستقبل من ور�ء ح�ئط فيكون �ل�ستقب�ل من ور�ء �حل�ئط خ�رًج� من 

عموم ذلك �لنهي.

�ًس� على ذلك �ملعنى �ملذكور،   وق�ل �أبو �حل�سن �لَكْرخي: ل يكون خم�سِّ
بل يدل على تخ�سي�سه وحده، �إذ فعله  ل يتعد�ه �إل لدليل، و�حلجة لن� على 

ذلك قوله تع�ىل  نثۅمث ]�لأعر�ف/ 158[ وقوله تع�ىل: نث وئ  ۇئ    ۇئ  
�أمرن� ب�تب�عه و�لت�أ�سي به يف  ]�لأحز�ب/21 [ فلم�  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئمث  
�أفع�له ك�نت �أفع�له ك�خلط�ب لن�، و�أي�ًس� فقد ثبت �أنه و�أمته يف �ل�سرع �سو�ء �إل م� 

خ�س به.

فعًل  يفعل  من    نظر  �إن  نحو  وذلك  ب�لتقرير،  �لتخ�سي�س  �خل�م�س:  �لنوع   
خم�لًف� حلكم �لعموم ف�أقره عليه ، مبعنى �أنه مل ينكر عليه ذلك، وك�ن ق�دًر� 
ثم  غ�ئط،  �أو  ببول  �لقبلة  ��ستقب�ل  عن    ينهى  �أن  نحو  وذلك  �لإنك�ر،  على 
�ًس� لذلك �لف�عل من عموم هذ�  يرى من ي�ستقبله� فل ينه�ه، ف�إنه يكون خم�سِّ
�لنهي، ف�إن تبينت علته حمل عليه مو�فقة ب�لقي��س �أو بقوله : »ُحْكِمي َعَلى 
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�لو�ِحِد ُحْكمي َعَلى �جلَم�َعِة« و�إن مل تتبني علته ق�ل �بن �حل�جب وتبعه �لبدر 
�ل�سم�خي: ف�ملخت�ر �أنه ل يتعدى لتعذر دليله، وقيل: بل يتعدى �إذ ل دليل على 
�لفرق، ق�ل �س�حب �ملنه�ج: وهذ� قول �جلمهور، وبع�سهم ل يجيز �لتخ�سي�س 

ب�لتقرير �إذ ل ظ�هر له.

على  �ل�سكوت  منه  يجوز  ل  �إذ  �جلو�ز،  دليل    �سكوته  ب�أن  و�أجيب   
حمظور، ولكن تقريره  حجة �سروط نذكره� يف �آخر ركن �ل�سنة.

 يف �لأنع�م �لزك�ة ثم  �أن يقول   �لنوع �ل�س�د�س: �لتخ�سي�س ب�ملفهوم، مث�له 
يقول: »يف �لَغنِم �ل�س�ئمٍة زك�ٌة«، فيخ�س�س به جميًع� بني �لدليلني، ف�إن قيل �لع�م 
�أوىل  �لدليلني  بني  ف�جلمع  به  م�أخوًذ�  ك�ن  �إذ�  قلن�:  �ملفهوم،  يع�ر�سه  فل  �أقوى 

كغريه.

ذلك  مث�ل  �ملنه�ج:  �س�حب  ق�ل  ب�لقي��س،  �لعموم  تخ�سي�س  �ل�س�بع:  �لنوع   
�حلديد  بيعو�  يقول  ثم  متف��سًل،  ب�ملوزون  �ملوزون  تبيعو�  ل  �ل�س�رع:  يقول  �أن 
يح�سل  وذلك  �لنطب�ع،  بج�مع  عليه  و�لر�س��س  �لنح��س  فيق��س  �سئتم،  كيف 
به �لتخ�سي�س لعموم �للفظ �لأول، وقد تقدم ذكر �خللف فيه وذكر �حلجة لن� 

وللمخ�لفني يف ذلك يف ب�ب �لعموم عند تخ�سي�س �لع�م ب�لظني. فر�جعه. 

فيه  �أحفظ  ول  �ملنه�ج:  �س�حب  ق�ل  ب�لإجم�ع،  �لتخ�سي�س  �لث�من:  �لنوع 
خلًف� �إل ملن ل يجعل �لإجم�ع حجة، و�أم� �جلمهور فيثبتون �لتخ�سي�س به لأنه 



239239
الركن الأول يف مباحث »الكتاب«

تقدم،  مل�  �لظني  ب�لدليل  �لتخ�سي�س  و�إذ� ثبت  �أخرى،  ت�رة وظني  دليل قطعي 
� فظ�هر، و�أم� حيث ك�ن  ف�لتخ�سي�س ب�لإجم�ع ث�بت قطًع�، �أم� حيث ك�ن قطعيًّ

� فلي�س هو ب�أدنى حجة من �لتقرير ومن خرب �لآح�د. ظنيًّ

�أن  ب�إجم�عهم على  �آية �لقذف   ومث�ل �لتخ�سي�س ب�لإجم�ع تخ�سي�س 
�لعبد �لق�ذف يحد �أربعني جلدة.

هي  �أخر  �أنو�ع  و�ست�أتي  �ملنف�سلة،  �ملخ�س�س�ت  من  �أنو�ع  ثم�نية  فهذه   
�أ�سعف من هذه �لأنو�ع، ومل� ك�نت تلك �لأنو�ع �لأخر يف �ل�سعف عند �مل�سنف 

مبنزلة م� ل يكون خم�س�ًس� �أفرد ذكره� عن هذه �لأنو�ع.

فيه�،  �خللف  �مل�سنف  ذكر  م�  منه�  �لثم�نية  �لأنو�ع  هذه  �إن  ثم   
و�إن ك�ن متو�تًر�،  �أي    �لتخ�سي�س ب�خلرب �لآح�دي، وبفعله  وهي خم�سة 
�أنه�  �لكت�ب و�حلديث و�لقي��س، و�ل�سحيح   كذلك، وب�ملفهوم من  وبتقريره 
خم�س�سة مل� تقدم، ومنه� م� مل يذكر فيه� خلًف�، وهي ثلثة �أ�سي�ء: �لتخ�سي�س 
�لأنو�ع كله�  �أن هذه  �علم  ثم  وب�لإجم�ع.  �ملتو�ترة  به�  ويريد  وب�لرو�ية  ب�لكت�ب 
تكون خم�س�سة للكت�ب ولل�سنة مًع� فيخ�س�س �لكت�ب ب�لكت�ب وب�ل�سنة، و�ل�سنة 

ب�ل�سنة وب�لكت�ب، و�هلل �أعلم.
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ثم �إنه �أخذ يف بي�ن �أنو�ع �لتخ�سي�س ب�ملخ�س�س�ت �ل�سعيفة، وهي �أ�سي�ء:

�أحده�: �لتخ�سي�س مبذهب �لر�وي.

وث�نيه�: �لتخ�سي�س ب�لع�دة.

وث�لثه�: �لتخ�سي�س بعود �ل�سمري �إىل بع�س �لع�م.

ور�بعه�: �لتخ�سي�س مبحذوف مقدر يف �ملعطوف على �لعموم.

وخ�م�سه�: �لتخ�سي�س بحكم �لع�م �إذ� �قرتن ببع�س �أفر�د �لع�م.

فمجموع �أنو�ع �لتخ�سي�س �ملنف�سل �للفظي �لقوي منه� و�ل�سعيف ثلثة 
ع�سر نوًع�، وبع�سهم �عترب تخ�سي�س �لع�م ب�سببه �خل��س، وبه فتكون �لأنو�ع �أربعة 

ع�سر نوًع�.

بد�أ ببي�ن �لتخ�سي�س مبذهب �ل�سح�بي، فق�ل:

]ل يخ�ص�س مذهب الراوي عموم ما رواه, وقيل: يخ�ص�س[

اوي فــــــال يُخ�سُّ َما       روى واإْن راآه بع�ُس الُعلَمــــــــا ومذهُب الرَّ

�أي �إذ� روى �ل�سح�بي حديًث� يقت�سي �لعموم يف �سيء ومذهبه يف ذلك 
�ل�سيء يقت�سي تخ�سي�س �لع�م �لذي رو�ه، ف�إن مذهبه يف ذلك ل يكون عندن� 
خم�س�ًس� لذلك �حلديث، هذ� قول �جلمهور، وُن�سب �إىل �أبي ط�لب و�أبي �حل�سني 

من �ملعتزلة و�إىل �لكرخي من �حلنفية و�إىل �ل�س�فعي يف �أخري قوليه. 
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بع�س  مذهب  مقت�سى  وهو  به  يخ�س�س  بل  و�حلن�بلة:  �حلنفية  وق�لت 
  ومث�ل ذلك م� روي عن �بن عب��س �أن �لنبي . أ�سح�بن� ك�أبي �إ�سح�ق�
َل ديَنُه ف�ُقتُلوه« وك�ن يرى ذلك يف حق �لرج�ل دون �لن�س�ء، فعند  ق�ل: »َمْن َبدَّ
�جلمهور �أن �لعموم ل يخ�س�س مبذهب ر�ويه، بل يبقى على عمومه، فتقتل �ملر�أة 

�ملرتدة لدخوله� يف �لعموم.

 �حتج �لق�ئلون ب�أن مذهب �لر�وي خم�س�س لرو�يته ب�أمرين:

ُجوِم ب�أيِّهم �قتديُتْم �هتديُتْم«. َح�بي ك�لنُّ �أحدهم�: قوله : »�أ�سْ

وث�نيهم�: �أن �ل�سح�بي �إذ� ق�ل بقوله ��ستلزم �أن يكون له دليل يف ظنه، و�إل لزم 
�ًس�. ف�سقه، و�إذ� قطعن� ب�لدليل ك�ن خم�سِّ

 و�أجيب عن �لأول ب�أنه �أر�د  بذلك ب�أن �أ�سح�به ك�لنجوم يف �لفتوى، 
�إذ كل جمتهد م�سيب و�لإلز�م �أن ل ي�سح �ختلفهم، ولك�ن من �سبق �إىل قول 
�أنهم �ختلفو� وتن�ظرو�، حتى ق�ل �بن عب��س: ومن  حجة على �لب�قني، و�ملعلوم 

ب�هلني ب�هلته)1(.

 و�أجيب عن �لث�ين ب�أنه �إمن� ي�ستلزم دليًل يف ظنه فل يجوز لغريه ممن ك�ن 
جمتهًد� مثله �تب�عه على ذلك، �إل �إذ� ر�أى م� ر�أى من �لدليل.

)1( ومن ب�هلني ب�هلته: يق�ل: ب�هل بع�سهم بع�ًس�: �أي �جتمعو�، فتد�َعو�، ف��ستنزلو� لعنة �هلل على �لظ�مل منهم. )م(.
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� لبينه. قلن�: ولو  ق�لو�: لو ك�ن م� يذهب �إليه يف تخ�سي�س �حلديث ظنيًّ
� لبينه، و�إذ� مل يجب على غريه �تب�عه، و�هلل �أعلم. ك�ن قطعيًّ

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن �لتخ�سي�س ب�لع�دة، فق�ل:

�س[ �س العادة, وقيل: تخ�صَّ ]ل تخ�صَّ

�ُس �ُس       وقال قـوٌم: اإنهـــــــــــا تخ�صَّ كذلك العــــــــــادُة ل تخ�صَّ

� فل ي�سح تخ�سي�سه بع�دة �ملخ�طبني،  �إذ� ورد �لدليل �ل�سرعي ع�مًّ �أي 
مث�ل ذلك �أن يقول �ل�س�رع: حرمت �لرب� يف �لطع�م، وك�ن ع�دة �ملخ�طبني تن�ول 
�لرُبِّ مثًل، فل يكون ذلك �لع�م حمموًل على �لرُبِّ خ��سة، بل يكون �س�مًل لكل 
م� ي�سمى طع�ًم�، فهذ� مذهبن� ومذهب �جلمهور من �ملعتزلة و�لأ�سعرية، وذهبت 
�حلنفية �إىل �أنه ي�سح �لتخ�سي�س بذلك، فزعمو� �أن �لرب� يف نحو �ملث�ل �ل�س�بق �إمن� 

يحرم يف �لرب خ��سة؛ لأنه �لذي تن�وله لفظ �لطع�م لأجل ع�دتهم.

 و�أجيب ب�أنه �إن �س�ر لفظ �لطع�م حقيقة يف �لرب فل عموم حينئذ، و�إن 
مل ي�سر حقيقة فيه وحده بل مع غريه فل يخ�س�س ب�عتي�دهم �أكله. ق�لو�: لو ق�ل 

لعبده:

 ��سرت حلًم�، و�لع�دة تن�ول حلم �ل�س�أن مل يفهم �سو�ه، و�أجيب ب�أن تلك 
�حل�لة قرينة يف �ملطلق، وكلمن� �إمن� هو يف �لعموم.
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على  معطوف  هو  فيم�  �ملحذوف  ب�ملقدر  �لتخ�سي�س  بي�ن  يف  �أخذ  ثم   
�لعموم، فق�ل:

ر املحذوف, فيما هو معطوف على العموم[ ]ل يخ�ص�س باملقدَّ

ُر املحــــــذوُف       فيَمــــــــا على عموِمِه معطوُف كذلَك املقـــــــدَّ

مقدر  �ملعطوف  ذلك  ويف  عليه  معطوف  �سيء  �لعموم  مع  ك�ن  �إذ�  �أي 
حمذوف فل يخ�س�س ذلك �لعموم بذلك �ملقدر �ملحذوف عند �جلمهور، خلًف� 
عهِدِه«  عهٍد يف  ذو  ول  بك�ِفٍر  موؤمٌن  ُيقتُل  َل  : »�أََل  كقوله  وذلك  للحنفية، 
ف�لتقدير هن�: ل يقتل ذو عهد يف عهده بك�فر حربي، فكذلك يقدر يف �ملعطوف 
�لتقدير  ب�لذمي عندهم لأجل ذلك  �مل�سلم  �ملعطوف، فيقتل  عليه، كم� ورد يف 
يخ�س�س  ل  �أنه  من  �جلمهور  �إليه  ذهب  م�  و�ل�سحيح  �لعموم،  خ�س�س  �لذي 
بذلك، و�أنه ل يلزم �أن يقدر يف �ملعطوف عليه مثل م� قدر يف �ملعطوف، �إذ ل وجه 
يقت�سيه ول دليل يدل عليه، �سلمن� �أن ثم دليًل يوجب �أن يكون �ملعطوف عليه 
ك�ملعطوف فيم� يقدر فيه، فل ن�سلم تقدير �سيء هن� يف �ملعطوف، بل مر�ده: ول 
ذو عهد م� د�م يف عهده حترميً� حلر�م �لعهد فقط، ومع هذ� �لحتم�ل ل يلزم م� 

ذكروه من وجوب �لتقدير، ولزوم �لتخ�سي�س به.

 �حتجت �حلنفية على ذلك ب�أمرين:



244 244
طلعة ال�صم�س: �صرح �صم�س الأ�صول

 �أحدهم�: �أنهم ق�لو�: لو مل يلزم �أن ي�ستوي �ملعطوف و�ملعطوف عليه يف �ملقدر�ت 
ول  يقدر:  �أن  �لن�س�رى،  ول  ب�حلديد  �ليهود  تقتل  ل  �لق�ئل:  قول  يف  لزم  مل� 

�لن�س�رى ب�حلديد، و�ملعلوم �أنه يجب �لتقدير هن�، فكذلك فيم� ذكرن�. 

وث�نيهم�: �أنه لو مل يقدر: ول ذو عهد يف عهده بك�فر، لك�ن قوله : »يف عهده« 
ح�سًو� ل ف�ئدة فيه؛ لأن قول: »ول ُذو َعْهٍد« يح�سل به هذ� �ملعنى ك�مًل، فل 
يحت�ج �إىل قوله: »يف عهده« لأنه� �إذ� ك�نت مدة �لعهد قد �نق�ست فلي�س بذي 
عهد حينئٍذ، وكلمه  بعيد من �حل�سو و�لعبث، فيجب �لتقدير فر�ًر� من ذلك.

�إمن� لزم �لتقدير هن�لك لقرينة، وهي   و�أجيب عن �لحتج�ج �لأول ب�أنه 
يقتلو�  ل  �أن  ي�ستلزم  �لتقدير  وعدم  ك�ليهود،  لكفرهم  يقتل  ممن  �لن�س�رى  كون 
قتلهم  �لنهي عن  يقدر يف  �أن  �مل�سروع، فوجب  �لوجوه، وهذ� خلف  بوجه من 
مثل م� ظهر يف �لنهي عن قتل �ليهود تقديًر� مل� علم �أنه م�سروع يف حقهم من �أن 
�إذ لو مل يعلم ذلك من قبل �لنهي مل يلزم فيه وجوب  حكمهم حكم �ليهود، 

ذلك �لتقدير، ف�فهم ذلك.

 و�أجيب عن �لحتج�ج �لث�ين ب�أنه ل ن�سلم �أن قوله : )ول ذو عهد( 
يغني عن قوله: )يف عهده( لأن قوله: )ول ذو عهد( ي�سح �إطلقه على من قد 
عقد له عهد يف وقت من �لأوق�ت، �سو�ء ك�ن وقت �لعهد ب�قًي� �أم قد �نق�سى، ف�إنه 
نكرة مطلقة، �أل ترى �أنه  لو ق�ل: ل يقتل ذو عهد، �حتمل �أنه يريد �لنهي 
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عن قتل من له عهد عند �لقتل، و�حتمل �أنه يريد من عقد له عهد يف وقت من 
�لأوق�ت، ف�إذ� ق�ل: »يف عهده« �رتفع هذ� �لحتم�ل فظهرت ف�ئدته لذلك، و�هلل 

�علم.

 ثم �إنه �أخذ يف بي�ن �لتخ�سي�س ب�ل�سمري �لع�ئد �إىل بع�س �أفر�د �لع�م، فق�ل:

]ل يخ�ص�س ال�صمي العائد اإىل بع�س العام[

ل مِي اإْن عـــــاَد اإىل      بع�ِس العُمــــــــوِم ل يخ�سُّ ُعدِّ والقوُل يف ال�صَ

�علم �أنه �إذ� ورد عموم ثم ج�ء من بعده �سمري يعود �إىل بع�س �أفر�د ذلك 
�لع�م فقد �ختلف يف تخ�سي�س �لع�م به، و�لقول ب�أنه ل يخ�س�سه هو �لذي عدله 
�ملحققون من �لأ�سوليني، وذهب �إليه �لبدر �ل�سم�خي من �أ�سح�بن� و�جلمهور من 
�أبو �حل�سني،  وتوقف  �إليه  ع�د  م�  تخ�سي�س  يقت�سي  بل  �جلويني  وق�ل  �ملعتزلة: 
�إىل  ]�لبقرة/  236[  نث ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہمث  وذلك نحو قوله تع�ىل 

قوله نث  ائ      ەئ  ەئمث ]�لبقرة/ 237[ ف�ل�سمري من قوله تع�ىل نث  ائ      ەئ  
ەئمث ع�ئد �إىل من ميلك �لعفو من �لن�س�ء، وهن �لب�لغ�ت �لع�قلت، فل 

يقت�سي �أن �ملر�د ب�لن�س�ء يف �أوله� من ميلك �لعفو فقط دون �ل�سغرية و�ملجنونة، بل 
هو على عمومه.
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پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  تع�ىل  قوله  �لآية  هذه  ومثل   
چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ   نثڃ   ق�ل  ثم   ]1 ]�لطلق/  پمث  
يت�أتى  ل  ذلك  �أن  ومعلوم  مر�جعتهن،  �لرغبة يف  يعني  ]�لطلق/ 1[  ڇمث  
�أوله� �لرجعي�ت دون �لبو�ئن؟ فيه  �أن �ملر�د ب�لن�س�ء يف  يف �لب�ئنة، فهل يقت�سي 

�خللف.

نثڃ  ڃ  چ  چ   تعـــ�ىل  قــــوله  وكـــذلك   
چمث  ]�لبقرة/ 228[ ثم ق�ل نثک  ک  ک   گ  گمث  ]�لبقرة/ 228[ 
ول  �لرجعي�ت،  وهن  �ملطلق�ت  بع�س  �إىل  ع�ئد  نثکمث  قوله  من  ف�ل�سمري 
ي�سح �أن يعود �إىل جميع �ملطلق�ت؛ لأن منهن �لبو�ئن، وحكم �ملر�جعة خمت�س 
ب�ملطلق�ت �لرجعي�ت، ف�ل�سمري ع�ئد �إليهن خ��سة، ول يكون بعوده �إليهن خ��سة 
خم�س�ًس� لعموم �ملطلق�ت عندن�، بل عموم �ملطلق�ت ب�ق على ح�له عندن�، خلًف� للجويني.

ل  �سرط  �أو  �سفة  �أو  ب��ستثن�ء  تقييد�  �لعموم  يتعقب  �أن  ذلك  و�س�بط   
يت�أتى ذلك �لتقييد �إل يف بع�س م� تن�وله ذلك �لعموم ل جميعه، فهل يقت�سي 
تخ�سي�س ذلك �لعموم �أي يك�سف عن كون �ملر�د ب�لعموم ذلك �ملقيد فقط ل 

غريه فيه �لأقو�ل �لثلثة.

�إذ� ك�ن  �أنه ل يلزم �أن يحمل على �لتخ�سي�س �إل   وحجتن� على ذلك 
وبني  �ملذكورة  �لعموم�ت  هذه  بني  تن�يف  ول  جمر�ه،  يجري  م�  �أو  تن�ف  بينهم� 
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�لتقييد لبع�س مدلوله� جلو�ز �أن يخت�س بع�س مدلول �لعموم بحكم يخ�سه دون 
�لبع�س �لآخر، ول تن�فى يف ذلك. 

�حتج �جلويني ب�أن �ل�سمري ع�ئد �إىل �لعموم، حتى ك�أنه ق�ل: �إل �أن يعفو 
�لن�س�ء، و�ملعلوم �أنه لو �أظهر ذلك ك�ن �ملق�سود ب�لن�س�ء �لبو�لغ �لع�قلت، فكذلك 

مع �لإ�سم�ر �إذ �ل�سمري كن�ية عن �ملظهر �ملتقدم.

 �أجيب ب�أنه ل ن�سلم �أنه لو �أظهر ذلك ك�ن لفظ �لن�س�ء فيه لفظ �لن�س�ء 
�أن  �إل  تقديره:  يكون  �إذ  له،  تخ�سي�ًس�  يكون ذلك  فل  بل غريه،  بعينه  �ملتقدم 
يعفو �لن�س�ء �لبو�لغ �لع�قلت من �لن�س�ء �ملتقدم ذكرهن، فكم� �أن �إظه�ر هذ� ل 

يقت�سي تخ�سي�س �لعموم �ملتقدم، كذلك �ل�سمري، وهذ� و��سح كم� ترى. 

�حتج �أبو �حل�سني ب�أن �لظ�هر يف �للفظ �ملتقدم �لعموم، و�لظ�هر يف �ل�سمري 
�لع�ئد �إليه �خل�سو�س، ول ترجيح للأخذ ب�أحد �لظ�هرين دون �لآخر، فوجب �لوقف.

 و�أجيب ب�أن يف �إبق�ء �لعموم على عمومه و�خل�سو�س على خ�سو�سه �إق�مة 
ملجموع �لدليلني وجتنًب� لإبط�ل �لعموم، فك�ن �أوىل، و�هلل �أعلم.

 ثم �إنه �أخذ يف بي�ن �لتخ�سي�س بحكم �لع�م �إذ� �أ�سند لبع�س �أفر�د �لع�م، فق�ل:
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]ل يخ�ص�س حكم العموم بذكره لبع�س اأفراد العام[

�س �لع�م �إذ� ذكر حكمه لبع�س �أفر�ده، يعني �أنه �إذ�  �أي كذلك ل يخ�سَّ
�أتى ذلك �حلكم مذكوًر� لبع�س ذلك �لعموم فل يكون  �سم حكم �لعموم ثم 
ذكر ذلك �حلكم لبع�س ذلك خم�س�ًس� لعمومه، وهذ� معنى قولهم �إن ذكر حكم 
جلملة ل يخ�س�سه ذكره لبع�سه�، ف�ل�سمري من قوله: ل يخ�س حكمه، ع�ئد �إىل 
من  �لأكرث  قول  هذ�  �أفر�ده،  لبع�س  ذكر حكمه  �لعموم  يخ�س  ل  �أي  �لعموم، 

�لأ�سوليني.

 وق�ل �أبو ثور: بل يخ�س�سه، مث�ل ذلك قوله تع�ىل نث ڈ  ژ   
ژمث ]�لبقرة/ 241[ ق�ل �أبو ثور: �أر�د �لتي مل ي�سم له� ومل مت�س، لقوله 
�ملطلق�ت،  على  ع�ئد  ف�ل�سمري  نثےمث ]�لبقرة/ 236[،  �أخرى   �آية  يف 
و�ملتعة �إمن� هي مفرو�سة للتي مل ي�سم له� مهر ومل يدخل به� �لزوج، فلم� ك�نت 
مفرو�سة للتي مل ي�سم له� ومل مت�س، و�ل�سمري ع�ئد �إىل �ملطلق�ت جملة للمم�سو�سة 
و�مل�سمى له� وغريهم�، وك�ن �حلكم �ملن�سوب �إىل �ل�سمري وهو �ملتعة يخت�س ب�لتي 
مل ي�سم له� ومل مت�س، علمن� �أن �لعموم �لذي ع�د �إليه �ل�سمري مل يرد به ظ�هره، 

حكُمُه ُيخ�سُّ  ل  ــا  اأي�صً كَذاَك 
للعُموِم اأ�صــــــــــنَد  اإَذا  يعني 
للبع�ِس ذكـــــُرُه  يخ�سُّ  فال 

ُه يعمُّ َما  لبعـــــــ�ِس  بذكـــــِرِه 
املعُلوِم لبع�صـــــــــِه  اأََتــــى  ثم 
ي يق�صِ باخل�صو�ِس  بع�ٌس  وقال 
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بل يتن�ول م� تن�وله �ل�سمري، و�ل�سمري �إمن� تن�ول من مل ي�سم له� ومل مت�س، ف�س�ر 
لفظ �لعموم خم�س�ًس� لذكر �حلكم لبع�سه على هذ� �لتحقيق.

 ق�ل �س�حب �ملنه�ج: هذ� تلخي�س م� ذهب �إليه �أبو ثور يف هذه �مل�س�ألة. 
ق�ل: و�ل�سحيح قول �جلمهور، و�حتج عليه ب�أن ذكر �حلكم يف �آخر �جلملة لبع�س 
من ن�سب �إليه يف �أوله� ل يوجب تخ�سي�س عموم �أوله�، و�أن �ملر�د ب�لعموم ذلك 

�لبع�س، �إذ ل ميتنع تعليق �حلكم ب�جلملة، ثم يذكر لبع�سه� ت�أكيًد� ل تخ�سي�ًس�.

 ق�ل: فنقول �إن قوله تع�ىل نث ڈ  ژ   ژمث ]�لبقرة/ 241[ 
يقت�سي وجوب متعة جمملة لكل مطلقة مم�سو�سة �أو غري مم�سو�سة م�سمى له�، �أو 
يخت�س   ]236 ]�لبقرة/  نثےمث  ذلك  بعد  تع�ىل  وقوله  له�  م�سمى  غري 
ب�لتي مل ي�سم له� ومل مت�س ت�أكيًد�، مل� ثبت يف �أول �جلملة من �إيج�ب �ملتعة، فل 
ذكره  ثم  للجميع  �حلكم  ذكر  بني  تن�يف  �إذ ل  �ملتقدم  �لعموم  تخ�سي�س  يوجب 

للبع�س ت�أكيًد� لثبوته لذلك، و�لتخ�سي�س �إمن� يلزم مع �لتن�يف.

 ق�ل: وكذلك ذكر �أبو ثور يف قوله  يف �س�ة ميمونة: »ِدَب�ُغُه� ُطُهوُرَه�« �أنه 
َ� �إَه�ٍب ُدبَغ َفقْد َطُهَر« جعله خم�سو�ًس� ب�س�ة ميمونة دون  خم�س�س لقوله : »�أميُّ
غريه� من �مليت�ت؟ لكون �ل�سمري يف قوله : »دَب�ُغه� ُطُهوُرَه�« ع�ئًد� �إىل �س�ة 
ميمونة فقط. ق�ل: وهذ� عندن� ل ي�سح مل� قدمن� لفقد �لتن�يف، و�لتخ�سي�س متفرع 
على �لتن�يف، و�س�بط ذلك م� ذكره �بن �حل�جب من �أنه �إذ� و�فق حكم �خل��س 
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حكم �لع�م فهو حمل �خللف بينن� وبني �أبي ثور، هل يكون ذلك تخ�سي�ًس� للع�م 
�أم ل؟ وحجة �أبي ثور �أنه قد ثبت �أن �ملفهوم يخ�س�س به �لع�م ك�ملنطوق ومفهوم 
�خل��س �أن م� عد�ه بخلفه، فقوله  يف �س�ة ميمونة: »ِدَب�ُغُه� ُطُهُوره�« يقت�سي 
�ِئَمِة من �لغَنِم  �أن م� عد� �س�ة ميمونة فدب�غه� ل يطهره�، كم� �أن قوله: »يف �ل�سَّ
َزَك�ٌة« يقت�سي �أن م� عد� �ل�س�ئمة ل زك�ة فيه�، و�إذ� �قت�سى ذلك لزم تخ�سي�سه 

لقوله : »�أمي� �إه�ٍب ُدبَغ فقد َطهر«. 

و�جلو�ب �أن هذ� من ب�ب مفهوم �للقب، ومفهوم �للقب ل يوؤخذ به بوجه 
من �لوجوه كم� �سي�أتي حتقيقه من ب�ب مفهوم �خلط�ب.

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن تخ�سي�س �لع�م ب�سببه �خل��س، فق�ل:

]تخ�صي�س العام ب�صببه[

ُه ب�صَبِبه        يف باِبِه فليكتِف الطــــــالُب ِبه ـــــــى تخ�صي�صُ وقْد م�صَ

عند  �لع�م  ب�ب  يف  ذكره  م�سى  قد  �خل��س  ب�سببه  �لع�م  تخ�سي�س  �أي 
� خل�سو�س �ل�سبب  �لكلم على �لع�م �جل�ري على �سبب خ��س، هل يكون خ��سًّ
�أم يبقى على عمومه؟ وقد تقدم م� هو �ملخت�ر فيه عند �مل�سنف ب�أنه �إذ� ك�ن �لع�م 
م�ستقلًّ بنف�سه عن �سببه فل عربة بخ�سو�س �ل�سبب، وهو معنى قولهم: ل عربة 
بخ�سو�س �ل�سبب مع عموم �للفظ، و�إن ك�ن �لعموم غري م�ستقل بنف�سه عن �سببه 
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ف�إنه يكون ج�رًي� جمرى �سببه عموًم� وخ�سو�ًس�، فليكتف �لط�لب بذكره هن�لك 
عن �إع�دته ه� هن�، و�هلل �أعلم.

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن �لتخ�سي�س ب�لعقل، فق�ل:

]التخ�صي�س بالعقل واحل�س, وحكم تخ�صي�س اخلرب[

�ملخ�س�س  هو  و�ملنف�سلة  �ملت�سلة  �ملخ�س�س�ت  من  ذكره  مر  م�  �أي غري 
مبعنى   ،� �أوليًّ تخ�سي�ًس�  و�ل�سنة  للكت�ب  خم�س�س  �لعقل  �أن  و�ملر�د  �لعقلي، 
ب�لعقل  لل�سرع  �لتخ�سي�س  فهم  �أن  و�ملر�د  �لأول،  �إىل  من�سوب  تخ�سي�سه  �أن 
�إليه يف  �إىل طلب و�سدة بحث كم� يحت�ج  �أي ل يحت�ج  �أول وهلة،  يدرك من 

نثک  ک  گ گ   گ  ڳ    تع�ىل   قوله  نحو  �ل�سمعية، وذلك  �ملخ�س�س�ت 
ڳ  ڳ مث ]�لزمر/ 62[  نثھ  ھ  ے   ے  ۓمث ]�آل عمر�ن/ 97[  
تع�ىل حتت  ذ�ته  مينع من دخول  �لعقل  ف�إن  نث ڱ  ڱمث ]�لبقرة/ 43[ 

  قوله   نثک  ک  گ مث ]�لزمر/ 62[ ويحيل �أن تتعلق �لقدرة بذ�ته
ويخرج �ل�سبي و�ملجنون عن �لدخول حتت �لتكليف ب�حلج و�ل�سلة؛ لأن �ل�سبي 
و�ملجنون ل قدرة لهم على فهم �خلط�ب، وطلب �لفهم ممن ل ميكنه �لفهم حم�ل 

عقًل.

العقـــــــليُّ هـــــو  مرَّ  ما  وغُي 
فخرْج ـَيٍء  �صــــــ لكلِّ  كخالٍق 

يلُّ اأَوَّ لل�صــــــرِع  ــــــُه  تخ�صي�صُ
اندرْج وغُيها  ذاُتُه  بالعقـــــــِل 
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للكت�ب  �أي  مطلًق�،  �لعقل  تخ�سي�س  مبنع  �ل�س�فعي  منهم  قوم  وق�ل   
و�ل�سنة، وقيل للكت�ب فقط، و�حتجو� على ذلك ب�أمرين:

�ملت�أخر  تخ�سي�س  ي�سح  ول  مت�أخر،  و�ل�سرع  متقدم  �لعقل  �أن  �أحدهم�:   
ب�ملتقدم.

 وث�نيهم�: �أن �لتخ�سي�س �إخر�ج م� ميكن دخوله حتت �لع�م، وخلف �ملعقول ل 
ميكن دخوله حتته.

ب�أن �لعقل له ذ�ت، وهي �ملتقدمة، وله �سفة، وهي   و�أجيب عن �لأول 
�ملخ�س�سة و�ملبينة، لأنه� موجودة عند نزول �للفظ، لأن �لعقل هو �لذي بني لن� 
�أن �لرب تع�ىل م� �أر�د بقوله نثڀ  ڀ  ڀمث ]�لأنع�م/ 102[ ذ�ته، هذ� 

على ت�سليم منع تخ�سي�س �ملت�أخر ب�ملتقدم، ونحن ل مننعه، و�هلل �أعلم.

 و�أجيب عن �لث�ين ب�أنه ل ميتنع دخوله لغة يف �لكلم، لكن يكذب ق�ئله 
لو �أر�ده، ومل� وجب �ل�سدق يف كلم �هلل تع�ىل تبني �أنه ميتنع دخوله حتت �لإر�دة 

مع �سمول �للفظ له و�لق��سي بعدم �إر�دته هو �لعقل.

 ثم �إنه �أخذ يف بي�ن �لتخ�سي�س ب�حل�س ويف �إبط�ل قول من منع تخ�سي�س �خلرب، 
فق�ل:
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�حل�س  فكذلك  و�ل�سنة،  للكت�ب  �ًس�  خم�سِّ يكون  �لعقل  �أن  كم�  �أي 
تع�ىل  قوله  بلقي�س، وهي  �آية  �حل�س  فقد خ�س�س  �أي�ًس�،  لهم�  �ًس�  يكون خم�سِّ
نث  ٻ  پ  پ  پمث ]�لنمل/ 23[ و�حل�س يدرك �أنه� مل توؤت �سيًئ� من 
�ل�سمو�ت ول من �ل�سم�س ول من �لقمر، وكذلك خ�س�س �حل�س �آية ريح ع�د، 
�أنه� مل  ي�س�هد  و�حل�س  تع�ىلنث ڱ  ڱ        ںمث ]�لأحق�ف/ 25[  قوله  وهي 
�حل�س  تخ�سي�س  ومعنى  ذلك،  وغري  �لأر�سني  ول  �جلب�ل  ول  �ل�سمو�ت  تدمر 
للآيتني هو �أن ح�س �لب��سرة يرى �أن هذه �لأ�سي�ء ب�قية على ح�له�، و�أن �ل�سم�س 
و�لقمر ونحوهم� مل تعط منه� بلقي�س �سيًئ�، وعند �لتحقق تعلم �أن �ملخ�س�س يف 
مثل هذ� �ملق�م �إمن� هو �لعقل، و�أن �حل�س و��سطة �لإدر�ك، فن�سب �لتخ�سي�س �إليه 

تقريًب� للأفه�م.

املح�صو�ُس �َس  خ�صَّ ا  اأي�صً كذاك 
َتَذْر ما  �صيٍء  كلَّ  عاٍد  وريُح 
اخلرِب نف�ُس  �َس  ُخ�صِّ ولو  قالوا: 
ْل ــــــُه مبّت�صِ �صَ قلنــــــا: اإذا خ�صَّ
الكالَما يقطــــــــع  مل  لأنــــه 
ا رِبَ خُمْ يكـــــــوُن  َت  اأْن  وبعد 

بلقي�ُس اأُوِتيْت  �صيٍء  كلِّ  ِمن 

اخلرَبْ يف  منُه  املانُع  ف�صــــــَقَط 
املخرِب لَكذب  موجًبا  لكان 
ْل املنف�صِ خالَف  جـــــاز  ونحِوِه 
متاَما ُيــــــــــرى  ومعــــــناُه  اإل 
ُمْفرَتَى ُيعّد  حـــــــتى  قبَلُه  ل 
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ينبغي  نعم  فيه خلًف�،  نعلم  ب�حل�س ل  �لتخ�سي�س  �إن  �لزرك�سي:  ق�ل   
�أن يطرقه خلف من �ملنكرين ل�ستن�د �لعلم �إىل �حلو��س؛ لأنه� عر�سة �لآف�ت 

و�لتخيلت. �نتهى.

هو  �إمن�  ب�حل�س  �لتخ�سي�س  يف  �لتحقيق  �أن  لك  قدمت  وقد  �أقول   
�لتخ�سي�س  مبنع  �لق�ئلني  فيلزم  لإدر�كه،  و��سطة  �حل�س  و�أن  ب�لعقل،  تخ�سي�س 
ب�لعقل �أن مينعو� �لتخ�سي�س ب�حل�س �أي�ًس�؛ لأنه فرع عنه بل هو نف�س �لتخ�سي�س 
نث  ٻ  پ  پ  پمث ]�لنمل/ 23[  �أن قوله تع�ىل   ف�إذ� عرفت  ب�لعقل، 
وقوله نث ڱ  ڱ        ںمث ]�لأحق�ف/ 25[ خم�س�ست�ن ب�حل�س �أو ب�لعقل عند 
�لتحقق وهم� خرب�ن ظهر لك بطلن قول من ق�ل: �إن �لتخ�سي�س ل يكون يف 

�خلرب بخلف �لأو�مر و�لنو�هي.

لكذب  موجًب�  ذلك  لك�ن  �خلرب  نف�س  يف  �لتخ�سي�س  وقع  ولو  ق�لو�:   
�ملخرب؛ فيمتنع تخ�سي�سه لذلك.

و�لوقوع  بلقي�س وريح ع�د.  �آيتي  �إن تخ�سي�س �خلرب و�قع كم� يف  قلن�:   
�أخ�س من �جلو�ز، ول يوجب كذب �ملخرب لأنه �إذ� خ�س�سه مبت�سل كج�ء �مل�سلمون 
�أو مب� ك�ن يف حكم �ملت�سل ك�لعقل و�حل�س، ج�ز ذلك لأن �ملخرب مل  �إل زيًد�، 
�إل وقد علم مق�سوده من �لإخب�ر، وبتم�م �لكلم يكون خمرًب� ل  يقطع كلمه 
�تف�ًق�،  ج�ئز  �أفر�ده  بع�س  على  �لع�م  و�إطلق  كذبً�،  قوله  يعد  حتى  مت�مه،  قبل 
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فل وجه ملنع �لتخ�سي�س يف �خلرب، نعم �إذ� ك�ن �ملخ�س�س منف�سًل �أي مل يكن 
�ملنع حينئٍذ لأنه يكون كلمه �لأول  فيتوجه  �ملت�سل،  مبت�سل، ول هو يف حكم 
ي�ستلزم  منف�سل  مبخ�س�س  فتخ�سي�سه  خمرًب�،  ويعد  �لآخر  �لكلم  عن  منقطًع� 
�أحد �خلربين، وهذ� معنى قوله:  فيلزم �لكذب يف  �لرجوع عن �لإخب�ر �لأول، 

)بخلف �ملنف�سل(. 

و�علم �أن �لآيتني �إذ� تق�رنت� نزوًل و�حلديثني �إذ� تق�رن� وروًد�، وك�ن �أحدهم� 
�أحدهم�  خرب  تخ�سي�س  �سحة  يف  �ملت�سل  �لكلم  مبنزلة  ك�ن�  للآخر،  �ًس�  خم�سِّ
ب�لآخر، وكذ� �إذ� تقدم �لدليل �ملخ�س�س ثم ورد بعده �لدليل �لع�م، ف�إنه يحمل 
غ�لبه�  ف�إن  �لوعيد  �آي�ت  �خل��س، كم� يف  و�إن ك�ن خرًب� على ذلك  �لع�م  ذلك 
خم�س�س بدليل غري مت�سل به، لكنه يف حكم �ملت�سل. و�هلل �أعلم، وبه �لتوفيق.

 ثم �إنه �أخذ يف بي�ن �أق�س�م وجه �للفظ �لذي هو ب�عتب�ر فهم �ملعنى منه، فق�ل:

مبحث املحكم واملت�صابه وفيه بيان املجمل واملبي والن�س والظاهر 
وبيان حقيقة كل واحد منهـا

، لكن مل� ك�ن �ملبني من بع�س �أنو�ع �ملحكم، و�ملجمل  �أي و�ملجمل و�ملبنيَّ
من بع�س �أنو�ع �ملت�س�به، �قت�سر يف �لرتجمة على �ملحكم و�ملت�س�به، ثم �أخذ يف 

تعريف �ملحكم وتق�سيمه، فق�ل:
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ينق�سم �للفظ ب�عتب�ر فهم �ملر�د منه �إىل حمكم و�إىل مت�س�به، ف�أم� �ملحكم 
� بحيث ل يحتمل �للفظ  فهو �لذي �ت�سح �ملعنى منه �سو�ء ك�ن �لت�س�ح قويًّ
وي�سمى  مرجوًح�،  �حتم�ًل  غريه  يحتمل  �أو   ،� ن�سًّ وي�سمى  �ملعنى،  ذلك  غري 
وذلك  معن�ه(  �سوى  معنى  يحتمل  مل  م�  )ف�لن�س  قوله:  معنى  وهذ�  ظ�هًر�، 
نحو: ل �إله �إل �هلل، ومعنى قوله: )و�لظ�هر م� له �حتوى( �أي و�لظ�هر هو �لذي 
�أن �لن�س و�لظ�هر نوع�ن للمحكم،  يحتوي �حتم�ل معنى غري معن�ه، و�حل��سل 
و�ملحكم جن�س لهم�، وهو م�أخوذ من �إحك�م �لبن�ء، يق�ل: �أحكمت �لبن�ء، �إذ� 
�أتقنت و�سعه بحيث ل يتطرق عليه �خللل، �سمي �لكلم �ملت�سح �ملعنى بذلك 

لرفع �حتم�ل غري �ملعنى �لو��سح منه.

ت �لظبية، �إذ� رفعت ر�أ�سه� و�أظهرته.  و�أم� �لن�س فم�أخوذ من: ن�سَّ

ق�ل �لبدر �ل�سم�خي - رحمه �هلل تع�ىل: وقد يطلق �لن�س على �لظ�هر 
�للفظ  �لن�س على مطلق  يطلق  وق�ل غريه: وقد  �سرًع�،  منه  م�نع  ق�ل: ول  لغة، 
لفظ  على  ويطلق  ق�ل:  �حل�ل،  �إىل  ب�لن�سبة  �إي�س�ح  زي�دة  على  �ملق�ل  ل�ستم�ل 
�لقر�آن و�حلديث؛ لأن �أكرثهم� ن�سو�س، ق�ل: ويحتمل �أن يكون من قبيل �ملطلق 

يف مق�بلة �لإجم�ع و�لقي��س، ق�ل: وهذ� �أقرب. 

انق�َصْم معَناُه  باعتباِر  واللفُظ 
اتَّ�صْح املعَنى  بِه  الذي  فاملحَكُم 
فالن�سُّ ما مل يحَتِمْل معًنى �صَوى

انبَهــــــْم وُمَت�َصــــــابٍه  ملحَكٍم 
اأو بظــــاهٍر رَجــــــْح كان بن�سٍّ 
احَتَوى لُه  ما  والظـــــاهُر  معَناه 
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و�أم� �لظ�هر فهو يف �للغة �لو��سح. وقد تقدم �أنه يف �ل�سطلح �أنه هو �لذي 
ظهر معن�ه مع �حتم�ل غريه، فيكون بني �ملعنى �ل�سطلحي و�ملعنى �للغوي نوع 

م�س�بهة، و�هلل �أعلم.

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن حكم كل و�حد من �لن�س و�لظ�هر، فق�ل:

ل[ ]حكم الن�س والظاهر واملوؤوَّ

�أي حكم �لن�س �لق�طع ب�أن �ملتكلم �أر�د منه مدلوله �لذي دل عليه لفظه، 
فينبني على ذلك وجوب �عتق�ده وتف�سيق من خ�لفه؛ لأنه ر�فع مل�دة �لحتم�ل 
وق�طع ملحل �لجته�د، فل ي�سح معه قول بقي��س ول ت�سبث بظني، هذ� كله �إذ� 

مل يحتمل غري ذلك �ملعنى �لذي دل عليه لفظه.

فالقطُع حكُم الن�سِّ ما مل يحتِمل
الظاِهِر حكُم  باملـــــــراِد  والظنُّ 
الباطَنا الدليـــــــُل  ُيرجح  واإن 
بالدليــــــــــِل اإليــــــه  و�صرُفُه 
كَما مقبـــــــوٍل  غَي  يكوُن  وقد 
بَح�َصــــــْب وبعيًدا  قريًبا  ياأتي 

َيْحتِمْل حَي  والظنُّ  حمَتماًل 
ظاِهِر بدليــــٍل  اإل  كـــــــذاَك 
فاطَنا يل  فكن  الأوىل  فالباطُن 
بالتاأِويِل ُيعَرَف  الـــــــــذي  ُهو 
بالُعلَما اأمهــــــاِتنا  تاأِويــــــــُل 
املنتَخْب الدليِل  ذلك  ظهوِر 
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 �أم� �إذ� �حتمل غري ذلك �ملعنى ف�إنه نظن ب�أن �ملر�د �ملتكلم هو م� ظهر من 
�، فيوؤخذ بذلك �لظ�هر �لذي ظنن�  �للفظ ح�ل �إطلقه، ويكون حينئذ ظ�هًر� ل ن�سًّ
�أنه مر�د �ملتكلم، ول يجوز تركه �إل بدليل و��سح يعلم به �أن مر�د �ملتكلم هو �ملعنى 
�ملق�بل للظ�هر، وهو �مل�سمى عندهم ب�لب�طن، وهذ� معنى قوله: )�إل بدليل ظ�هر، 
و�إن يرجح �لدليل �لب�طن�..( �إلخ، �أي �إذ� رجح �لدليل �ل�سرعي �ملعنى �لب�طن من 

�للفظ ف�لأخذ ب�ملعنى �لب�طن �أوىل، كذلك �إل لدليل.

 و�سرف �لظ�هر �إىل �ملعنى �لب�طن ب�لدليل هو �مل�سمى عندهم ب�لت�أويل، 
ل، و�أ�سله من �آل يوؤل �إذ� رجع، كذ� يف �ملنه�ج، ق�ل: و�أم�  وهو يف �للغة: م�سدر �أوَّ
�قت�ست ذلك  لقرينة  �إىل جم�زه  �للفظ عن حقيقته  فهو: �سرف  يف �ل�سطلح 
�ل�سرف، ق�ل: وله �سبه ب�للغوي ك�أنه رد �للفظ من ذه�به على �لظ�هر، حتى يرجع 

�إىل م� �أريد به.

 �أقول: و�ملر�د ب�سرف �للفظ عن حقيقته هو �أن يكون �للفظ مو�سوًع� يف 
�إذ� ��ستعمل يف  �سيء في�سرف عنه يف �ل�ستعم�ل بدليل، وي�سمل ذلك �ملفرد 
�إذ� ق�سر على  و�لع�م  �ملقيد  �ل�سج�ع، وك�ملطلق يف  له، ك�لأ�سد يف  م� و�سع  غري 
�لظ�هر،  هو  له  و�سع  فيم�  وغريه  مفرد  من  �للفظ  ف��ستعم�ل  ذلك،  ونحو  �أفر�ده 

و�سرفه �إىل غريه هو �لت�أويل.
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 و�ملر�د ب�لقرينة هو �لدليل �لذي ي�سرف به �لظ�هر عن ظ�هره، وهي �إم� 
يف  ف�لعني حقيقة  ]طه/ 39[  نثڤ  ڤ    ڦمث  تع�ىل   قوله  كم� يف  عقلية 
�ملر�د  ب�أن  تع�ىل حكمن�  فيه  �ل�سفة  هذه  وجود  من  �لعقل  منع  مل�  لكن  �حل��سة، 
على  �حلفظ  �أو  �لعلم  ب�لعني  �أر�د  �إنه  فقلن�  حقيقته�،  غري  �لآية  يف  ب�لعني 

�سبيل �لتجوز، و�إم� �أن تكون �لقرينة مق�لية كم� يف قوله تع�ىل نثٺ  ٿ 
ٿمث ]�ل�سورى/ 11[ ف�إن هذه �لآية قرينة �س�رفة للآي�ت �لتي ظ�هره�، 

�لتج�سيم عن ظ�هره�.

�أدنى مرجح  قبوله  فيكفي يف �سحته ووجوب  قريًب�  �لت�أويل  وقد يكون   
كم� ذكرن�ه يف ت�أويل �لعني ب�لعلم �أو �حلفظ، لكونه� طريًق� �إليهم�، ف�إن هذ� �لت�أويل 
جم�زي قريب لقوة �لعلقة، وقد يكون بعيًد� وبعده بح�سب غمو�س �لعلقة �لتي 
�سوغت �لتجوز به، وبح�سب �سعف �لقرينة �لتي لأجله� �سرف �للفظ عن ظ�هره 
فيحت�ج �إىل مرجح �أقوى مم� ترجح به �لت�أويل �لقريب، و�سي�أتي مث�ل �لبعيد، وقد 
يكون �لت�أويل خ�رًج� عن �لتجوز�ت �لد�ئرة يف �أل�سن �لعرب فل يقبل، بل يرد 
على ق�ئله ويكذب ب�سبب ذلك، وذلك كم� يف ت�أويلت �لب�طنية - �أخز�هم �هلل 
تع�ىل - ثعب�ن مو�سى - �سلو�ت �هلل عليه – بحجته، ونبع �مل�ء من بني �لأ�س�بع 
بكرثة �لعلم، وت�أويلهم قوله تع�ىل نث ڍ  ڌ  ڌمث ]�لن�س�ء/ 23[ 
من  ذلك  ونحو  حرمهم  و�نته�ك  خم�لفتهم  وحترمي  �لعلم�ء،  ب�لأمه�ت  �ملر�د  �أن 

تقولتهم كثري.
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َ� �مر�أٍة نكَحْت   ومث�ل �لت�أويل �لبعيد قول �حلنفية يف قول �لنبي : »�أميُّ
�أر�د  بذلك �ل�سبية  ه� فنَك�ُحه� ب�طٌل ب�طٌل ب�طٌل« ق�لو�  �إْذِن وليِّ نف�َسَه� بغرِي 
لبع�سه�  م�لكة  لأنه�  �لقي��س  على  �لت�أويل حم�فظة  هذ�  �إىل  �س�رو�  و�إمن�  و�لأمة، 

عندهم، فك�ن تزويجه� كبيع �سلعته�.

 و�إمن� حكمن� ببعد هذ� �لت�أويل مل� فيه من �إبط�ل ظ�هر �حلديث بل دليل 
يقت�سي �إبط�له، ووجه �إبط�له لظ�هر �حلديث هو �أن �لظ�هر من �سي�قه �أنه �أر�د �إبق�ء 
عموم، �أي حيث �أكد عمومه� بزي�دة )م�(، ثم كرر لفظ �لبطلن ثلًث�، ف�لظ�هر من 
�أر�د من �حلديث عمومه، وحمله على    �أنه  �لت�أكيد، ومن هذ� �لتكرير  ذلك 
خلف ذلك يكون من �لألغ�ز �لتي ينزه �ل�س�رع من �خلط�ب به�، على �أنه ميكن 
ع �ملر�أة و�سلعته�، فتمنع من تزويج نف�سه�، ويجعل ذلك �إىل وليه�  �أن يفرق بني ُب�سْ

حم�فظة على مك�رم �لأخلق، بخلف بيع �سلعته�.

 ومن �لت�أويلت �لبعيدة م� ق�له �حلنفية �أي�ًس� يف ت�أويل قوله تع�ىل  
نث ہ  ہ   ہمث ]�ملج�دلة/ 4[ ق�لو�: �إن �ملر�د منه �إطع�م طع�م يكفي 
�إطع�مه  و�أج�زو�  �لطع�م،  حلد  مقد�ًر�  �مل�سكني  �ل�ستني  فجعلو�  م�سكين�،  ل�ستني 
م�سكيًن� و�حًد�؛ لأن �ملق�سود عندهم �سد �حل�جة، وح�جة و�حد كح�جة �ستني، 
ووجه بعده �أنهم جعلو� �ملعدوم من لفظ �لآية وهو طع�م موجوًد�، وجعلو� �ملوجود 
�جلم�عة  ح�سول  �ل�س�رع  يريد  �أن  �إمك�ن  مع  معدوًم�  م�سكيًن�  �ستني  وهو  فيه� 

�ملذكورين حل�سول �لربكة ب�جتم�عهم ولتظ�فر قلوبهم على �لدع�ء ملطعمهم.
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 ومن �لت�أويلت �لبعيدة ت�أويل �حلنفية �أي�ًس� قوله : »ل �سَي�َم ملْن مل 
�ملطلق و�لكف�ر�ت، ووجه كونه  و�لنذر  �لق�س�ء  ب�سي�م  �لليِل«  ِمن  �ل�سي�َم  ْت  ُيَبيِّ
بعيًد� هو �أنه لو مل يق�سد  بهذ� �خلط�ب �إل هذه �لأ�سي�ء ك�ن �لكلم ك�للغز.

 ومنه� ت�أويل �حلنفية �أي�ًس� »ذي �لقربى« يف قوله تع�ىل نثپ  پ  پ  
ڀ   ڀ  ڀمث ]�لأنف�ل/ 41[ ب�لفقر�ء من ذوي �لقربى، لأن �ملق�سود 

�سد �خَللَّة)1( ول خلة مع �لغني.

 وَوْجه ُبعده �أنهم عطلو� لفظ �لعموم مع ظهوره يف �لآية، ومع عدم �مل�نع 
من �إر�دته، �إذ ميكن �أن تكون �لقر�بة بنف�سه� �سبًب� ل�ستحق�ق ذلك �لن�سيب من 
  خلم�س، فغنى �مل�ستحق ل مينع من ��ستحق�قه مل� ثبت له بعلة �لقر�بة، على �أنه�

ك�ن يعطي عمه �لعب��س من �لفيء)2( وهو غني.

 ومنه� ت�أويل �حلنفية �أي�ًس� قوله : »يف �أَْربعنَي �َس�ًة �َس�ٌة« ق�لو� �ملر�د به 
قيمة �س�ة، لأن �ملق�سود �سد ح�جة �لفقري بقدر من ذلك �مل�ل، وذكر �ل�س�ة بي�ن 

للقدر.

 ووجه بعده هو �أنهم �ألغو� بع�س لفظ �حلديث، وهو �س�ة، وقدرو� فيه م� 
لي�س منه وهو قيمة �س�ة من غري �سبب يقت�سي هذ� �لتقدير، وبل علة توجب ذلك 

)1(  �خَللَّة: �حل�جة و�لفقر. )م(.
)2( �لفيء: �لغنيمة �لتي ُتن�ل بل قت�ل. )م(.
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�لإلغ�ء، مع �أنه ميكن �أن يكون �ملق�سود نف�س �ل�س�ة لأجل �لربكة و�لنمو يف �مل�ل، 
نعم، وقد ق�ل بع�س �أ�سح�بن� بجو�ز �إخر�ج قيمة �ل�س�ة عن �ل�س�ة نف�سه� يف �لزك�ة، 
ولعلهم �إمن� ذهبو� �إىل ذلك من ب�ب قي��س �لقيمة على �ل�س�ة بج�مع �أن كلًّ منهم� 
�إليه  �ل�س�ة يف �حلديث على قيمته�، كم� ذهبت  د�فع حل�جة �لفقري، ل بحملهم 

�حلنفية، و�هلل �أعلم.

ومل� فرغ من بي�ن �ملحكم و�أحك�م �أنو�عه �أخذ يف بي�ن �ملت�س�به و�أنو�عه، فق�ل:

]حكم املت�صابه واملجمل[

هذ� هو �لق�سم �لث�ين من ق�سمي �للفظ ب�عتب�ر ظهور �ملعنى وخف�ئه، وهو 
�ملت�س�به، وعرفه ب�أنه م� �ختفى معن�ه �أي �ملر�د به، و�سبب ذلك �خلف�ء �أحد �أمرين، 
لأنه �إم� �أن يكون لإجم�ل يف لفظه ك�لُقْرء، ف�إنه ل يدرى هل �ملر�د منه �لطهر �أو 
�حلي�س، و�إم� لأن �لظ�هر منه ت�سبيه �لب�ري بخلقه - تع�ىل ربن� عن ذلك - وذلك 
ك�آية �ل�ستو�ء، ف�ملت�س�به حينئذ جممل وغري جممل، ف�أم� غري �ملجمل وهو م� ك�ن 

ظ�هره �لت�سبيه فحكمه �أن يرد �إىل �ملحكم؛ لقوله تع�ىل نثڱ  ڱ  ں  ں  

اختَفى ما  َفْهَو  ال�صتباِه  ُذو  ا  اأمَّ
فيِه يكــــــوُن  لإْجَمــــــاٍل  وَذا 
حمكِمِه اإىل  الـــــــــردٌّ  وحكُمُه 

َتِقَفا اأن  له  واحلكـــــُم  معَناُه, 
الت�صــــبيِه ظــــــاهُر  فيه  كان  اأو 
مبهِمِه ياأتيــــــــــَك يف  وممٌل 
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ڻ  ڻ مث  ]�آل عمر�ن/7[ و�ملر�د ب�أم �لكت�ب �أ�سله، و�أ�سل �ل�سيء هو �لذي 
يرجع �إليه �س�ئره، ف�ملحكم �أ�سل ل�س�ئر �لكت�ب.

 و�أم� �ملجمل فحكمه �لوقوف عن �لقول فيه وعن �حلكم ب�ملر�د منه �إل 
بدليل يظهر �ملر�د منه، فقوله: )و�حلكم له �أن تقف�( ع�ئد �إىل نوع من �ملت�س�به وهو 

�ملجمل، وم� ل يطلع على معن�ه �سي�أتي قريًب�.

به  �ملر�د  يدرك  قد  م�  �ملت�س�به  �أنو�ع  �أحد  وهو  �ملجمل  من  �إن  ثم   
قد  هن�لك  م�  جميع  ف�إن  �لآتية،  �لأبي�ت  يف  ذكره�  �لآتي  ك�لإجم�لت 
يدرك  ل  م�  ومنه  معه،  �لقر�ئن  وح�سول  له  �لبي�ن  ب�لتم��س  معن�ه  يدرك 
تع�ىل  �ل�سور، كقوله  �أو�ئل  وذلك كمقطع�ت  �ل�س�رع،  بتوقيف من  �إل  معن�ه 
]�لرعد/1 [  ٱمث  نث   ]1 ]يون�س/  ٱمث  نث  ٱمث ]�لأعر�ف/ 1[  نث 
ونحو ذلك، وك�لأ�سي�ء �لتي مل ُيطلع �هلل تع�ىل عليه� �أحًد� من خلقه �إل من 
��سطفى من ر�سول، وذلك كوقت �ل�س�عة وكمق�دير �لثو�ب ومق�دير �لعق�ب 
وك�لأعد�د �ملبهمة يف نحو قـــوله تعــ�ىل نثڎ  ڎ  ڈ مث ]�ملدثــر/ 30[ 
�لعددين  مدلول  ف�إن   ]17 ]�حل�قة/  کمث    ک   ڑ   ژ  ڑ   ژ   نث  
خفي مل يطلع عليه �لعب�د، وهذ� �لنوع وهو م� ل يطلع على معن�ه �إل بتوقيف 

نث  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    من �ل�س�رع هو �ملر�د بقوله تع�ىل 
�أنو�ع  جميع  تكون  فل   ]7 ]�آل عمر�ن/  ۓمث  ۓ   ے   ے   ھ  
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�ملت�س�به غري معلومة للعب�د، وحكم هذ� �لنوع �لتوقف عن �لقول فيه بل علم، 
ف�إنه� قد تكون  �ملت�س�به  �أنو�ع  �أم� �س�ئر  ب�أنه منه تع�ىل.  و�لإمي�ن بحقيته و�جلزم 

معلومة للعب�د بن�سب �لأدلة على �ملر�د منه�.

وقول )�مل�سنف(: )وجممل ي�أتيك يف مبهمه(، �أي �إن �ملجمل �لذي هو 
�أحد نوعي �ملت�س�به هو م� ورد ومعن�ه مبهم �أي خفي.

وقد ذكر �أنو�ع �ملجمل، فق�ل:

]بيان املوا�صع التي يكون فيها الإجمال[

يكون �لإجم�ل يف �أ�سي�ء:

 �أحده�: �أنه يكون يف �لفعل ك�سلى ر�سول �هلل  د�خل �لكعبة، ف�إن �ل�سلة 
حقيقة  تعلم  مل  ف�إذ�  �لدع�ء،  مبعنى  �أي�ًس�  وتكون  نفًل،  وتكون  فر�ًس�،  تكون 
�أي�ًس�  وكذلك  منبهًم�  ومعن�ه  جممًل  �للفظ  ك�ن  �لر�وي  �أر�ده�  �لتي  �ل�سلة 

لَّى حيُث مل الفعِل َك�صَ يكوُن يف 
امل�صرَتْك كمثِل  اللفِظ  يف  وجاَء 
رْت ويف املجـــــازاِت اإذا تعـــــذَّ
ومرجِع ال�صــــــمِي والنعِت ويف
َوَن�صٍق والبتـــــــــــــدا والوقِف

فاْنَبهْم الِة  ال�صَّ حقيــــقُة  ُتعلْم 
ارتَبْك املعـــنى  اإذا  ٍب  مركَّ ويف 
اإن ُهجرت حقيقُة اللفِظ كـــــذا 
َفــــــة مل ُتعَرِف خم�صـــ�ٍس و�صِ
ـَـــٌل للعطِف والرا�صــــــخون َمثـ
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ت�سليمه  عن ركعتني، وقي�مه �إىل �لركعة �خل�م�سة ف�إنه حمتمل �أن يكون فعله 
لُة �أم �سهوَت  َرت �ل�سَّ يف �ملو�سعني �سهًو�، و�أن يكون �سرًع�، ولذ� قيل له: »�أَق�سُ

ي� ر�سول �هلل«. 

وث�نيه�: �أنه يكون يف �ملفرد �إم� ب�لأ�س�لة ك�مل�سرتك بني مع�نيه و�ملتو�طئ بني �أفر�ده، 
و�لأبي�س،  للأ�سود  و�جَلون  وغريه�،  و�ل�سم�س  و�لذهب  للب��سرة  ك�لعني  ف�لأول 
ومنق�د  كمخت�ر  ب�لإعلل  و�إم�  كثرية.  �أفر�ًد�  لهم�  ف�إن  موجود  ك�سيء  و�لث�ين 
وحمت�ج ونحوه�، ف�إن هذه �لألف�ظ ونحوه� �إمن� �س�رت جمملة بني �لف�عل و�ملفعول 
ب�سبب �لإعلل �لذي فيه� لأن �أ�سل خمت�ر خمتري بك�سر �لي�ء يف �لف�عل وبفتحه� 
و�ملفعول، وكذ�  �لف�عل  فيه� بني  �ألًف� ح�سل �ل�سرت�ك  �لي�ء  وبقلب  �ملفعول  يف 

�لقول يف نظ�ئره� فيتبني �ملر�د منه� بقرينة وهي دليل �لبي�ن.

منه  �ملر�د  يعلم  مل  �أنه  مبعنى  معن�ه  �رتبك  �إذ�  �ملركب  يف  يكون  �أنه  وث�لثه�: 
ب�سبب تركيبه، وذلك كم� يف قوله تع�ىل نثوئ  وئ    ۇئ  ۇئۆئ  ۆئمث  
�أريد ب�لذي يف يده  ]�لبقرة/ 237[ ف�إنه مرتدد بني زي�دة �ملهر و�إ�سق�طه، ف�إن 
عقدة �لنك�ح �لزوج ك�ن �ملر�د ب�لعفو �لزي�دة على �لو�جب يف �ملهر، و�إن �أريد 
به �لويل ك�ن �ملر�د ب�لعفو �إ�سق�ط م� وجب من �ل�سد�ق، و�ملعني�ن حمتملن، 

وب�سبب �لرتكيب يف �لآية ح�سل �لإجم�ل.
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ور�بعه�: �أنه يكون يف �ملج�ز�ت �إذ� تعذرت حقيقته� �أو هجرت، �أي �إذ� مل ميكن 
�إر�دة �حلقيقة يف �للفظ �أو ك�نت �حلقيقة مهجورة مل يجر له� ذكر يف �ل�ستعم�لت 
هجر�نه�  بعد  �أو  حقيقته  �إر�دة  تعذر  بعد  �للفظ  لذلك  وك�ن  �ملتخ�طبني،  بني 
��ستعم�لت جم�زية، ومل يقم دليل على �إر�دة �سيء منه� دون �لآخر، ف�إن ذلك 
�للفظ يكون مرتدًد� بني تلك �ملج�ز�ت ل�سلحيته له� كله� ولعدم �مل�نع من �إر�دة 
�سيء منه�، فهن�لك يكون �لإجم�ل يف �للفظ بني جم�ز�ته، وذلك نحو قوله تع�ىل 
�ملخ�سو�سة،  �جل�رحة  �ليد حقيقة يف  ف�إن  نثوئ  ۇئ  ۇئمث ]�مل�ئدة/64 [ 

وهي يف �لآية متعذرة ل�ستح�لة �لت�سبيه، و�حتمل �أن يكون �ملر�د بـ»يد�ه« نعمته 
وقدرته و�ليد فيهم� جم�ز، لكن �لقدرة و�حدة ل ي�سح تعدده�، فيظهر حمل �لآية 
على �لنعمة، فل تكون مث�ًل للمق�م، فينبغي �أن ميثل للمق�م بقول �لق�ئل: ظهرت 
يد فلن على �لن��س، �إذ تتعذر �إر�دة ج�رحته �ملخ�سو�سة فرتدد بني نعمته وقدرته. 

وخ�م�سه�: �أنه يكون يف مرجع �ل�سمري، كم� �إذ� ذكر ��سم�ن، ثم تعقب ب�سمري 
ي�سلح �أن يعود �إىل كل و�حد منهم�، ف�إنه يكون يف �سلحية عوده لكل و�حد 
منهم� مثًل �إجم�ل، وذلك نحو قولك: �سرب زيد عمًر� ف�سربته، ف�إن �له�ء 
بع�س  عن  يحكى  م�  ومثله  عمرو،  و�إىل  زيد  �إىل  تعود  �أن  ي�سلح  �سربته  من 
� �أل ف�لعنوه« فيحتمل  خطب�ء مع�وية �أنه ق�ل: »�إن مع�وية ي�أمركم �أن تلعنو� عليًّ
�. ومثل بع�سهم للمق�م بقوله  �أر�د عليًّ �أنه  �أر�د ب�ل�سمري مع�وية، ويحتمل  �أنه 
تع�ىل نثھ   ھ  ھ  ے  ےمث  ]�لأنع�م/ 145[ لأن �ل�سمري يف 
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نث ے  ےمث   ]�لأنع�م/ 145[ يحتمل �أن يكون ع�ئًد� �إىل �مل�س�ف من 
�إليه  �إىل �مل�س�ف  �أن يكون ع�ئًد�  �أو  ]�لأنع�م/ 145[  نثھ  ھمث  قوله 
�أقول وقد تقدم لن� يف بع�س �لر�س�ئل �أن هذ� �ل�سمري كن�ية عن جميع �ملذكور 
من �مليتة و�لدم �مل�سفوح وحلم �خلنزير، وجعلن� �لآية هن�لك دليًل على جن��سة 
� وعليه فل يكون يف هذ� �ل�سمري مث�ل  �لأ�سي�ء �ملذكورة، وهو وجه ح�سن جدًّ

للمق�م، و�هلل �أعلم.

 و�س�د�سه�: �أنه يكون يف مرجع �لنعت، وذلك �أن ُيذكر ��سم�ن مثًل ثم يوؤتى 
بغلم  مررت  نحو:  منهم�،  و�حد  لكل  يكون  �أن  ي�سلح  بنعت  بعدهم�  من 
لزيد،  نعًت�  يكون  و�أن  لغلم،  نعًت�  �لف��سل  يكون  �أن  فيحتمل  �لف��سل،  زيد 
ومثل بع�سهم للمق�م بقولهم زيد طبيب م�هر، �إذ يحتمل �أن يكون م�هًر� مطلًق� 
�أي يف �سن�عة �لطب وغريه، ويحتمل �أن يكون م�هًر� يف �لطب خ��سة. ق�ل 
�إجم�له من جهة مرجع  �ملث�ل لي�س  �أي لأن هذ�  �س�حب �ملنه�ج: وفيه نظر 
مث�ًل  يكون  �أن  في�سح  �ملحذوف،  �ملقدر  �حتم�ل  جهة  من  هو  و�إمن�  �لنعت، 

لإجم�ل �ل�سفة �لآتي ذكره قريًب�.

 و�س�بعه�: �أن يكون يف خم�س�س جمهول، �أي يكون �لإجم�ل ب�سبب جه�لة 
�ملخ�س�س، فمث�له يف �ل�ستثن�ء نحو قوله تع�ىل نثک  ک  گ    گ  
گ  گ  ڳ   ڳمث ]�مل�ئدة/ 1[ فم� يتلى علين� جممل و�سبب �إجم�له عدم 
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�آخر  �إىل  نثٱ  ٻ  ٻمث  تع�ىل  بقوله  بني  ولذ�  منه،  ب�ملر�د  علمن� 
�لآية ]�مل�ئدة/ 3[ فذلك �ملجمل بني بهذه �لآية، ومث�له يف �ل�سرط نحو �أكرم 
وب�سبب  ف�لد�ر جمهولة  �لد�ر، حيث ل عهد،  �إن دخل  متيم  و�حد من  كل 

جهله� ح�سل �لإجم�ل.

ٻ   نثٻ   نحــو  �ملجهـــولة  �ل�سفــة  يف  يكــون  �أنه  وث�منه�: 
من  �لأزو�ج  لذو�ت  �س�ملة  �سفة  ف�ملح�سن�ت   ]24 ]�لن�س�ء/  ٻمث 
�لآية  ويف  مملوك�ت،  غري  �أو  مملوك�ت  كن  حر�م  �لأزو�ج  ذ�ت  وتزويج  �لن�س�ء، 
 ]24 ]�لن�س�ء/  مث  پ  پ   پ   ٻ   نث   تع�ىل  بقوله  �ململوك�ت  ��ستثن�ء 
فبقي �لإجم�ل يف �ملح�سن�ت �للو�تي ��ستثني منهن حتليل �ململوك�ت هذ� حترير 

هذ� �ملث�ل.

 و�لظ�هر �أن �لإجم�ل �إمن� هو يف �مل�ستثنى ل يف �مل�ستثنى منه، �أو يف حرف 
�هلل  ر�سو�ن   - �لكدمي  �لإم�م  �إن  معن�ه حتى  بي�ن  �ختلفو� يف  ولذ�  �ل�ستثن�ء، 
عليه - جعل »�إل« يف �لآية مبعنى �لو�و، فيكون �ملعنى معه: وم� ملكت �أمي�نكم، �أي 

ذو�ت �لأزو�ج حر�م و�إن كن مم� ملكت �أمي�نكم. وق�ل بع�سهم: �إن �ملر�د بـ نثڱ  
ڱ  ڱمث �ل�سب�ي� من ن�س�ء �مل�سركني يكون لهن قبل �ل�سبي �أزو�ج فل مينع 
ذلك من ��ستمت�ع �مل�سلمني بهن �إم� ب�لت�سري �أو ب�لتزويج، ويح�سن �أن ميثل لهذ� 
�ملعنى بقولهم طبيب م�هر، لأن م�هر �سفة يحتمل �أن يكون �ملر�د به� �لإطلق، 



269269
الركن الأول يف مباحث »الكتاب«

�أي م�هر يف كل �سيء، �أو �لتقييد وهو كونه م�هًر� يف �لطب خ��سة، وقد يق�ل �إنه 
ل �إجم�ل فيه �إذ �لظ�هر منه هذ� �لتقييد بقرينة �ملق�م و�سي�ق �لكلم.

 و�لت��سع و�لع��سر و�حل�دي ع�سر: هو �أنه يكون يف �لن�سق ويف �لبتد�ء و�لوقف، 
و�ملر�د ب�لن�سق �لعطف ب�حلرف، و�ملر�د ب�لإجم�ل فيه خف�ء �ملق�سود منه حتى ل 
يعلم �أنه عطف �أو غري عطف، و�ملر�د ب�لبتد�ء ��ستئن�ف �لكلم، و�ملر�د ب�لإجم�ل 
فيه خف�ء �ملعنى فيه حتى ل يدرى �أهو م�ست�أنف �أم ل، و�ملر�د ب�لوقف �ل�سكوت 
بعد مت�م �لكلم، و�ملر�د ب�لإجم�ل فيه خف�ء �ملعنى عنده حتى ل يدرى �أهو حمل 

�لوقف �أم ل؟

ۆ  ۈ   ۇ  ڭ  ڭۇ   ڭ   نث  تع�ىل  بقوله  للثلثة  �لبدر  ومثل   
�أن �لو�و من نثۆمث  ۈمث ]�آل عمر�ن/7 [ �لآية ووجه �لتمثيل به� هو 
يحتمل �أن يكون للعطف، و�أن تكن لل�ستئن�ف، ف�إن جعلت للعطف كره �لوقف 
على ��سم �جلللة قبله�، و�إن جعلت لل�ستئن�ف وجب �لوقف على م� قبله� عند 

قوم وج�ز عند �آخرين، ف�لآية مث�ل للعطف وم� بعده.

 ق�ل �لبدر - رحمه �هلل تع�ىل: وهذه �لوجوه ر�جعة �إىل �لرتكيب، يعني �أن 
�لإجم�ل فيه� ع�ئد �إىل �لإجم�ل يف �لرتكيب، فتكون هذه �لأ�سي�ء �أفر�ًد� لذلك 

�لنوع، وهو ظ�هر جلي، ولذ� مل يذكره� �س�حب �ملنه�ج، و�هلل �أعلم.

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن �أ�سي�ء �ختلف �لأ�سوليون يف �إجم�له� فق�ل:
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]بيان اأ�صياء اختلفت العلماء يف اإجمالها[

من  �إنه�  بع�سهم:  ق�ل  �أ�سي�ء،  �إجم�ل  يف  ب�لأ�سول  �لعلم�ء  �ختلف 
�ملجمل، وق�ل �آخرون: �إنه� لي�ست منه.

 �أحده�: قوله تع�ىل نثٱ  ٻ  ٻمث ]�مل�ئدة/ 3[ ونحو ذلك و�س�بطه 
�أن يكون �لتحرمي م�سنًد� �إىل ��سم عني، ق�ل �أبو علي و�أبو ه��سم و�لق��سي وغريهم: 
ونقطع �أنه غري جممل لظهور �ملر�د منه، وهو يف �لآية �لأوىل حترمي �لنك�ح، ويف �لآية 

�لث�نية حترمي �لأكل.

 وق�ل �أبو عبد �هلل �لب�سري و�أبو �حل�سن �لكرخي وبع�س �حلنفية: بل هو 
�لإجم�ل يف  بعدم  �لق�ئلون  �حتج  �ملن�فع.  �لعني وحترمي  جممل لرتدده بني حترمي 

مْت ُحرِّ نحِو  اإجماِل  يف  واخللُف 
�صيـــــاَما ل  �صـــــالَة  ل  ونحِو 
بالنيَّاِت« »الأعمـــاُل  وهكــــــذا 
النْحر عيِد  يوَم  ت�صوُموا  ول 
عَدْم كغِيِه  البـــــدُر  َب  ِو�صوَّ
النكـــــــاح حرمُة  املــــراُد  اإذ 
اإثِمِه رفُع  املـــــراُد  اخلطــــا  ويف 

اأُبِهَمْت اإذ  هــــــاُتُكْم  اأُمَّ عليُكُم 
اإحراَما ل  نكــــــاَح  ل  حجَّ  ل 
الزلَِّت من  اخَلطـــــــا  وُرِفـــــَع 
فلتْدِر �صـــــائٌم  اإنــــــي  ونحــو 
َثّم املـــــراَد  لعلِمَنا  اإجمـــــالَها 
ويف الَبواقـــــي عدُم ال�صَحـــــاح
وال�صوُم يف ال�صــــرع اأتى بحكِمِه
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هذ� �لنوع ب�أن �ل�سح�بة و�لت�بعني ��ستدلو� بهذه �لآي�ت على �لتحرمي، ولو ك�نت 
جمملة مل ي�ستدل به� على �سيء.

 �حتج �لق�ئلون ب�لإجم�ل ب�أن لفظ �لتحرمي حمتمل لتحرمي مل�سه� �أو روؤيته� 
�أو �أكله� �أو غري ذلك من �لوجوه �ملحتملة �أو جلميعه�، وقد �أبيح �لبع�س لل�سرورة 
فل ت�سح �إر�دة جميعه�، و�لبع�س �لآخر غري معني، فلزم �لإجم�ل، و�أجيب ب�أنه 
يحمل على �ملعت�د من �لنتف�ع دون غريه، فتحرمي �مليتة يتن�ول �أكله� �إذ هو �ملعت�د، 

وحترمي �لأم يتن�ول �ل�ستمت�ع لذلك.

ْت �ل�سي�َم  لَة �إل بُطُهوٍر« و»ل �سي�َم ملْن مل ُيَبيِّ  وث�نيه�: نحو قوله : »ل �سَ
 » ُيَلبِّ ملن مل  �إحر�َم  ومثله: »ل  ذلك،  ونحو  َبويل«  �إل  نك�َح  »ل  �لليِل«،  ِمن 
ذهب �لب�قلين، �إىل �أنه جممل لأن �ملنفي فيه �لفعل، و�ملر�د نفي �سفة وهي 

غري معينة. 

ق�ل �لبدر �ل�سم�خي: و�ل�سحيح �أن �لعرف �ل�سرعي بني �ملق�سود منه وهو 
نفي �ل�سحة، �أي ل يكون �ل�سي�م �سحيًح� �أو �ل�سلة �سحيحة.

 �حتج �ملخ�لف ب�أن مثل هذ� �للفظ مل يطرد يف نفي �ل�سحة، بل قد ورد 
يف نفي �لف�سل و�لكم�ل فقط كقوله : »ل �سلَة جل�ِر �مل�سجِد �إل يف �مل�سِجِد« 
�أن  ن�سلم  ب�أنه ل  و�أجيب  �لإجم�ل،  فلزم  �ل�سحة،  ونفي  �لف�سل  نفي  فرتدد بني 
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��ستعم�له يف نفي �لف�سل يف �لطر�د ك��ستعم�له يف نفي �ل�سحة، بل هو حقيقة 
عرًف� يف نفي �ل�سحة، وي�ستعمل يف نفي �لف�سل جم�ًز�، �إذ ل ي�س�ر �إليه �إل بقرينة. 

�أ�سح�ب �ل�س�فعي  �ِت«، ق�لت �ملعتزلة وبع�س  : »�لأعَم�ُل ب�لنيَّ وث�لثه�: قوله 
يف  �لنية  وجوب  على  دليًل  ف�سلح  جممل  غري  �إنه  �ل�سم�خي:  �لبدر  و�سححه 
�أعم�ل �لط�عة، وق�ل �لكرخي و�أبو �حل�سني بل هو جممل لحتم�له نفي �لكم�ل 
�ِت« كمعنى قوله  ونفي �ل�سحة، حيث ل نية �أي لأن معنى قوله: »�لأعم�ُل ب�لنيَّ

ٍة«. »ل َعَمَل �إل ِبنيَّ

 و�أجيب ب�أن �ملر�د بهذ� �للفظ يف �لعرف �أنه ل يثبت حكم �لأعم�ل يف 
�لف�سل و�ل�سحة �إل بنية، ولي�س �ملر�د �أن �أعي�ن �لأعم�ل موقوفة على �لنية، و�هلل 

�أعلم.

ور�بعه�: قوله : »ُرفَع عْن �أمتي �خلَط�أُ و�لن�سي�ُن« فعند �جلمهور �أنه لي�س مبجمل 
و�لن�سي�ن  �خلط�أ  نف�س  لأن  �لأمة،  عن  و�لن�سي�ن  �خلط�أ  رفع  يرد  مل  ب�أنه  للقطع 
ي�سقط  ومل  �إثمهم�،  رفع  ذلك  برفع  �أر�د  �أنه  قطًع�  فعلمن�  �لأمة،  يف  موجود�ن 
�ل�سم�ن، �أم� �أنه لي�س بعق�ب �أو ثبت بخرب �آخر خ�س�س هذ� �خلرب فل �إجم�ل 
فيه، وعند �أبي عبد �هلل و�أبي �حل�سني �أنه جممل لرتدده بني �لأحك�م �لتي هي 
�لعق�ب و�ل�سم�ن وغري ذلك، �حتج �أبو �حل�سني مب� ح��سله �أن �سي�ق �حلديث 
يف بي�ن م� تخت�س به �أمته من بني �س�ئر �لأمم ورفع �لعق�ب عن �ملخطئ و�لن��سي 
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غري خمت�س بهذه �لأمة، بل يكون له� ولغريه�، فثبتت �أن �ملر�د من �حلديث غري 
 مل يقت�سر يف �حلديث على ذلك، بل  ب�أنه  معلوم، فك�ن جممًل. و�أجيب 
ق�ل فيه: »وم� ��سُتْكِرهو� عَليِه« �أي و�لعفو عم� ��ستكرهو� عليه من خ�سو�سي�ت 

هذه �لأمة.

 �أقول: وميكن �أن يج�ب عن �حتج�ج �أبي �حل�سني ب�أن� ل ن�سلم �أن �سي�ق 
�حلديث لبي�ن خ�سو�سي�ت هذه �لأمة فقط بل يحتمل �أن يكون م�سوًق� لذلك 

و�أن يكون م�سوًق� لبي�ن �لأحك�م �ملرتتبة على �خلط�أ و�لن�سي�ن.

وخ�م�سه�: نحو قوله : »ل ت�سوُمو� يوَم �لنَّحر �إينِّ �إذ� �س�ئٌم« و�س�بطه �أن يكون 
�للغة مبعنى �لإم�س�ك  �لو�حد م�سمى لغوي وم�سمى �سرعي، ك�ل�سوم يف  للفظ 
مطلًق�، ويف �ل�سرع �لإم�س�ك عن �ملفطر�ت يف �لوقت �ملعروف، وك�لو�سوء ف�إنه يف 
�للغة مبعنى �لتنظيف مطلًق�، ويف �ل�سرع ��سم لأعم�ل خم�سو�سة، وك�ل�سلة ف�إنه� 
يف �للغة مبعنى �لدع�ء، ويف �ل�سرع ��سم للعب�دة �ملخ�سو�سة، ف�إذ� ورد من ل�س�ن 

�ل�س�رع مثل هذه �لألف�ظ فقد �ختلف فيه� على �أربعة �أقو�ل:

�لو�سع  على  يحمل  بل  مبجمل  لي�س  �أنه  �لبدر:  و�سححه  للأكرث  �لأول  �لقول 
�لط�رئ وهو �ل�سرعي، فقد �س�ر حقيقة فيه جم�ًز� يف �للغوي. ق�ل �س�حب �ملنه�ج: 
ول بد لهوؤلء من �أن يقولو� ب�أنه يف �بتد�ء نقله جممل ك�ل�سلة يف �أول �إطلقه� 
على �لأعم�ل، و�لو�سوء يف �أول �إطلقه على غ�سل �لأع�س�ء �ملخ�سو�سة، حتى 
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ي�ستمر في�سري حقيقة �سرعية، وح��سله �أن �لنقل ل ي�ستقر �إل بعد طول ��ستمر�ر 
�ل�ستعم�ل، وقبل ذلك يرتدد �لذهن يف �ملر�د منه لقرب �لعهد ب�ملعنى �للغوي 

مثًل.

�لقول �لث�ين لبع�سهم: �إن ذلك جممل مطلًق� فل ي�سح �ل�ستدلل به.

�ئُم« لي�س مبجمل،  �لقول �لث�لث للغز�يل: �إنه يف �لإثب�ت �ل�سرعي نحو »�إين �إًذ� �سَ
وُمو� يوَم �لنَّحر« جممل. ويف �لنهي �ل�سرعي نحو »ل ت�سُ

�لقول �لر�بع: �أنه يف �لنهي �للغوي مبني، ويف غريه جممل. و�ملعنى �أنه يحمل يف 
�لنهي عند عدم �لقر�ئن على �ملعنى �للغوي؛ لأنه �لظ�هر فيه، ويف غري ذلك فهو 

جممل.

 �حتج �أرب�ب �لقول �لأول مب� تقدم من �أنه ي�سري بنقل �ل�سرع حقيقة يف 
�ملعنى �ل�سرعي؛ لأنه هو �لذي ي�سبق �لفهم �إليه عند �إطلقه، وهو �حتج�ج قوي 
ب�أنه جممل يف  �لق�ئلون  �حتج  تقدم،  �ل�ستعم�ل كم�  ��ستمر�ر  بعد  يكون  لكنه 
جميع �أحو�له ب�أنه لفظ ي�سلح للمعنيني جميًع�، ولو غلب يف �أحدهم� فل قطع ب�أنه 

�ملر�د، فلزم �لإجم�ل.

 و�أجيب ب�أنه ل ن�سلم �أنه بعد نقله ي�سلح للمعنى �للغوي �إل جم�ًز�، و�ملج�ز 
�إمن� ي�س�ر �إليه عند تعذر �إر�دة �حلقيقة. �حتج �لغز�يل ب�أنه يف �لنهي يتعذر �ملعنى 
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وُمو�  �ل�سرعي، فيرتدد �لفهم يف ق�سد �لن�هي بينه وبني �ملعنى �للغوي، مث�له: »ل ت�سُ
يوَم �لنَّحر« ف�إنه يرتدد �لذهن عنده بني �ملعنى �ل�سرعي و�ملعنى �للغوي. ق�ل: لأن� 
�إذ� علقن� �لنهي ب�ملعنى �ل�سرعي حينئذ لزمت �سحته يف �ملنهي، ف�سعفت �إم�رة 
تعلق ق�سد �لن�هي به فيرتدد بينه وبني �للغوي، فلزم �لإجم�ل مع �لنهي خ��سة 
�ل�سرعي �ل�سحيح،  يتن�ول معنى  �لنهي  �أن  ن�سلم  ب�أنه ل  دون �لإثب�ت، و�أجيب 
و�إمن� معن�ه �سورة �لأعم�ل �ملخ�سو�سة �سحت �أم مل ت�سح، و�إذ� ك�ن كذلك تعلق 
�لنهي ب�ل�سرعي ك�لإثب�ت، �إذ لو ك�ن �ملر�د ب�ل�سرعي �ل�سحيح فقط لزم �أن يكون 
لَة �أي�َم �أْقَر�ِئِك« جممًل فل يفهم منه �أنه�  لفظ �ل�سلة يف قوله : »َدِعي �ل�سَّ
�أنه  منه�، و�لإجم�ع منعقد على  لز�م �سحته�  و�إل  �ل�سرعية،  �ل�سلة  منهية عن 
لي�س مبجمل يف �خلرب بل مبني، �أعني �أنه لل�سلة �ل�سرعية، فثبت �أنه ل �إجم�ل 

فيه مع �لنهي ك�لإثب�ت، و�سقط م� زعمه �لغز�يل.

 �حتج �لق�ئلون ب�أنه مبني يف �لنهي �للغوي دون �ل�سرعي، ودون �لإثب�ت 
ب�أنه يف �لنهي �للغوي يتعذر �ل�سرعي مل� تقدم من ��ستلز�م �سحته عندهم، فت�سعف 
قرينة �إر�دته فتعني �للغوي، فل �إجم�ل مث�له �لنهي عن بيع �خلمر و�حلر، ف�إنه لو 

�أريد به �لبيع �ل�سرعي لزمت �سحته �إذ� ُفِعل.

 و�أجيب مب� تقدم يف �جلو�ب عن �حتج�ج �لغز�يل، و�أنه يلزم لأجل ذلك 
ب�طل  وهو  �للغوي،  للمعنى  �أْقِر�ِئِك«  �أي�َم  �ل�سلَة  : »َدِعي  قوله  يكون  �أن 

ب�لتف�ق، و�هلل �أعلم.
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 تنبيه: فرع �لبدر �ل�سم�خي - رحمه �هلل تع�ىل - على هذه �لق�عدة قول 
�لق�ئل: و�هلل ل �أبيع �خلمر فب�عه�، ق�ل: �إن حمل على �لبيع �ل�سرعي مل يحنث 

لعدم ثبوت ُعقدة �لبيع، و�إن حمل على �للغوي حنث. 

�أقول: و�لظ�هر �أن هذه �مل�س�ألة لي�ست من فروع تلك �لق�عدة، ف�إن تلك 
�لق�عدة �إمن� هي يف بي�ن خط�ب �ل�س�رع ل يف بي�ن كلم �لعو�م، ف�لظ�هر �أن �حلنث 
�خلمر  بيع  من  يعقل  ل  و�أي�ًس�  �للغوي،  �ملعنى  على  و�حًد� حمًل  قوًل  له لزم 
�إل �ملعنى �للغوي لأن �ملعنى �ل�سرعي متعذر فيه، �أي ل وجود له هن�لك حتى 

يحلف عنه. و�هلل �أعلم.

�لتي ذكرن�ه� يظهر لك معنى قول �مل�سنف: )و�سوب  �لتحقيق�ت   وبهذه 
�لبدر..( �إلخ �أي �سوب بدر �لعلم�ء �أبو �لعب��س �أحمد بن �سعيد �ل�سم�خي كغريه 
من �ملحققني �أنه ل �إجم�ل يف تلك �لأ�سي�ء �ملذكورة، لأن �ملر�د منه� معلوم �إذ �ملر�د 
]�لن�س�ء/ 23[ حرمة �لنك�ح  نثڍ  ڌ  ڌمث  من قوله تع�ىل 
�، و�ملر�د من )�لبو�قي( وهي ل �سلة ل �سي�م �إىل �آخره� عدم �ل�سح�ح،  عقًد� وم�سًّ
��سم مبعنى �ل�سحة، �أي �ملر�د بنفيه� نفي �سحته�، وذلك حقيقة عرفية فيه� كم� تقدم، 
و�ملر�د برفع �خلط�ء رفع �إثمه، �أي �ملوؤ�خذة عليه كم� تقدم �أي�ًس�، ومثله رفع �لن�سي�ن 
و�ل�سوم معلوم من �ل�سرع ��سًم� وحكًم�، فيحمل م� خ�طبن� �ل�س�رع به على م� عرفن� 
من عرفه فل وجه للعدول عنه ول للتوقف يف بي�ن �ملر�د منه، وكذ� كل م� ك�ن له 

م�سمى يف �للغة وم�سمى يف �ل�سرع كم� قدمن� ذكره مف�سًل حمرًر�، و�هلل �علم.
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ثم �إنه �أخذ يف بي�ن �أن �ملجمل و�قع يف �لقر�آن و�حلديث على �ل�سحيح، فق�ل:

نَّة[ ]بيان وقوع املُْجَمل يف الكتاب وال�صُّ

ِة الر�ُصــــوِل والكَتاِب ُحوا وقــوَع هــــذا الباِب        يف �ُصــــــنَّ و�صحَّ

 �سحح جمهور �لعلم�ء �أن �ملجمل و�قع يف �لكت�ب و�ل�سنة، فمنه من 
�لكت�ب قوله تع�ىل نث وئ  وئ    ۇئ  ۇئۆئ  ۆئمث  ]�لبقرة/ 237[  
نث ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳمث ]�مل�ئدة/ 1[ نثڭ  ڭ  
ۇ     ۇمث ]�لأنع�م/ 141[ لرتدد معنى �لآية �لأوىل بني �لويل و�لزوج 
ولإبه�م م� يتلى علين� قبل نزول �لبي�ن يف �لآية �لث�نية، ولرتدد �حلق بني �لزك�ة 
��َس حتَّى  وغريه� يف �لآية �لث�لثة، ويف �حلديث قوله : »�أمرُت �أْن �أق�تَل �لنَّ
ه�« ف�إن  يُقولو� ل �إلَه �إل �هلُل ف�إَذ� ق�ُلوه� ع�سُمو� منِّي دَم�َءُهم و�أمو�لَهُم �إل بحقِّ
� ب�أنه �إن  �حلق جمهول �جلن�س و�لقدر. ونفى د�ود �لظ�هري وقوعه فيه� حمتجًّ

وقع مبيًن�، فتطويل بل ف�ئدة، و�إن وقع غري مبني فتكليف مب� ل يطلق.

 وجو�به �أنه وقع مبيًن� وغري مبني، وف�ئدته �إم� بح�سب �لو�سع �لعربي فهي 
ت�سويق �لنف�س �إىل �لبي�ن، وت�سوفه� �إىل �لطلع على �ملق�سود، فريد �لبي�ن على 
ذهن �ل�س�مع بعد �لنهي لقبوله و�لت�سوق لوروده، فيكون ذلك �أدعى لقبوله، و�إم� 
بح�سب �حلكم �ل�سرعي ف�إن �س�معه ي�ستعد للمتث�ل عند �لبي�ن �إذ� بني فيوؤجر، 
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و�أي�ًس� ف�إن �لعمل ب�ملجمل مل يطلب من� �إل بعد بي�ن معن�ه وزو�ل �إجم�له، فل 
يكون وقوعه يف �لكت�ب و�ل�سنة تكليًف� مب� ل يط�ق، و�هلل �أعلم.

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن حكم �ملجمل وحكم بي�نه، فق�ل:

]حكم املُْجَمل التما�س البيان[

وحكُمــــُه نلتــــم�ُس البيــــــاَنا        فُنجـــري فيه حكَمــــُه اإعـــالَنا

�أي حكم �ملجمل �إذ� ورد يف خط�ب �ل�س�رع �أن نلتم�س له �لدليل �لذي 
�لبي�ن حملن� عليه �ملجمل وف�سرن�ه به،  ف�إذ� وجدن�  يبني معن�ه ويظهر �ملر�د منه، 
و�ملر�د ب�لبي�ن ه�هن� هو �ملعنى �لأخ�س، وهو م� يبني �ملر�د ب�خلط�ب �ملجمل من 
قول �أو فعل، وللعلم�ء يف تف�سريه �أقو�ل �ستى، منه� قول �ل�سرييف: �لبي�ن: �إخر�ج 

�ل�سيء من حيز �لإ�سك�ل �إىل حيز �لتجلي و�لو�سوح.

 ق�ل �س�حب �ملنه�ج: وهذ� معرت�س ب�أنه يخرج عنه �لبي�ن �لأ�سلي �لذي 
مل يتقدمه �إجم�ل، وح��سله �أن تعريف �ل�سرييف غري ج�مع لأنو�ع �لبي�ن، و�إمن� هو 

تعريف لنوع منه، وهو م� ورد بعد �إجم�ل.

ب�ملعنى  تعريفه  �لأخ�س، ل  ب�ملعنى  �لبي�ن  تعريف  �أر�د  �إمن�  ب�أنه  و�أجيب   
�لبي�ن هو �لدليل، ق�ل  �إن  �أبي علي و�أبي ه��سم و�لب�قلين:  �لأعم، ومنه� قول 
�س�حب �ملنه�ج: ولعلهم �أر�دو� �ملعنى �لأعم وبي�ن ذلك �أن للبي�ن معنيني �أخ�س 
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و�أعم، ف�أم� �ملعنى �لأخ�س فهو م� ذكرن�ه �آنًف�، و�أم� �ملعنى �لأعم فهو خلق �لعلوم 
هذه  من  و�حد  كل  على  وي�سدق  و�ل�سمعية،  �لعقلية  �لأدلة  ون�سب  �ل�سرورية 

�لأ�سي�ء �أنه دليل و�لغر�س تعريف �ملعنى �لأخ�س، و�هلل �أعلم.

عن  �حل��سل  �لعلم  هو  �لبي�ن  �إن  �لب�سري:  �هلل  عبد  �أبي  قول  ومنه�   
�لدليل. ق�ل �س�حب �ملنه�ج: وهذ� وم� قبله من تعريف �أبي علي �أنهم� ق��سر�ن.

غري  دخول  من  م�نع  غري  �لأول  �لتعريف  يف  ق�سورهم�  ووجه  �أقول:   
�ملق�سود، و�أن �لتعريف �لث�ين مقت�سر على بي�ن ثمرة �لبي�ن و�لكلم يف تعريف 
�لبي�ن نف�سه، فتق�سيم �لبي�ن �إىل �أعم و�أخ�س ثم تعريف كل و�حد منهم� مب� قدمن� 

ذكره �أوىل، و�هلل �أعلم.

ثم �أخذ يف بي�ن جو�ز ت�أخري �لبي�ن �إىل وقت �حل�جة، فق�ل:

]حكم تاأخي البيان اإىل وقت احلاجة اإليه[

�إليه،  �حل�جة  وقت  �إىل  �ملجمل  ورود  وقت  عن  �لبي�ن  ت�أخري  يجوز  �أي 
ووقت �حل�جة �إليه هو: �لوقت �لذي يطلب من� �لعمل به، ف�إذ� طلب من� �لعمل 

ـْـــــِل َقبــ من  تاأخُيُه  وجـــــائٌز 
َقْطعا يجـــــوُز  فـــــــال  وبعَدها 
اجلالِل ذي  حكَمِة  من  لي�َس  اأي 

الفعــــــِل بفر�ِس  له  حاجتَنا 
�َصْرعا املَحـــــــال  نكلَّف  مل  اإذ 
باملحاِل العبــــــــــاَد  تكليُفـــــُه 
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ب�ملجمل �حتجن� �إىل �لبي�ن، فحينئذ ميتنع ت�أخري �لبي�ن بعد �حل�جة �إليه قطًع�؛ لأن 
يف ت�أخريه مع طلب �لعمل تكليًف� مب� ل يط�ق؛ لأن �لعمل مب� ل يعلم كنهه ول 
كيفيته حم�ل، وربن� تع�ىل مل يكلف �لعب�د ب�ملح�ل، �أي لي�س من حكمته تع�ىل 

ذلك.

�إليه، �تفق عليه من منع �لتكليف   ومنع ت�أخري �لبي�ن عن وقت �حل�جة 
�ملرت�سى  �ل�سريف  �إليه  فذهب  �إليه  �حل�جة  قبل  ت�أخريه  جو�ز  و�أم�  يط�ق.  ل  مب� 
�بن  وو�فقهم  �لكرخي،  �حل�سن  و�أبو  و�ل�س�فعية  �حلنفية  وبع�س  �لإم�مية  من 
ه��سم  و�أبو  علي  و�أبو  ط�لب  �أبو  وق�ل  �ل�سم�خي،  �لبدر  و�سححه  �حل�جب، 
و�لق��سي عبد �جلب�ر: ل يجوز ت�أخري �لبي�ن عن وقت �خلط�ب، وقيل يجوز ت�أخريه 

يف �لأو�مر و�لنو�هي دون �لإخب�ر.

 وق�ل �أبو �حل�سني �إن تقدم �إ�سع�ر ب�أنه مبني ج�ز ت�أخري �لبي�ن و�إل �متنع. 
قوله  ذلك  على  لن�  و�حلجة  �حل�جة  وقت  �إىل  �لت�أخري  هو جو�ز  �ملخت�ر  و�لقول 

نثپ   تع�ىل  للرت�خي، وقوله  ]�لقي�مة/ 19[ وثم  نث ىب  يب    جت  حتمث   تع�ىل 
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀمث  ]�لأنف�ل/ 41[ ف�أعطى �لنبي بني �ملطلب 
وبني ه��سم ومنع بني نوفل وبني �أمية، ف�سئل فق�ل: »�إنَّ� وبني �ملطلِب مل نفرِتْق 
يف ج�ِهليٍة ول �إ�سلٍم« و�أي�ًس� ف�إن عمر  �س�أل �لنبي  عن �لكللة، فق�ل: 
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يِف)1(« فك�ن عمر يقول: »�للهم مهم� بينت ف�إن عمر مل يتبني«،  »َتْكِفيَك �آيُة �ل�سَّ
ووجه �ل�ستدلل بهذ� �حلديث هو �أن عمر مل يفهم �لبي�ن من �لآية بعد نزوله�، 
ور�سول �هلل  مل يبني له ذلك، بل وَكَله على فهمه منه�، ولو مل يكن ت�أخري 

�لبي�ن قبل �حل�جة �إليه ج�ئًز� لبني ر�سول �هلل  لعمر معني �لكللة.

 ل يق�ل �إن هذ� ت�أخري للبي�ن بعد �حل�جة �إليه؛ لأن� نقول: �إن �ملر�د ب�حل�جة 
�إىل �لبي�ن �لتكليف ب�لعمل به، وعمر مل يكلف عند �ل�سوؤ�ل يف �لكللة ب�سيء، 

و�هلل �أعلم.

 �أي�ًس� ف�إن ر�سول �هلل  �أنفذ مع�ًذ�  �إىل �ليمن يعلمهم �لزك�ة وغريه�، 
ف�س�ألوه عن �لَوَق�س)2(، فق�ل: »م� �سمعت فيه �سيًئ� من ر�سول �هلل  حتى �أرجع 
�إليه ف�أ�س�أله« فعلم �أن بي�ن ذلك قد ت�أخر. و�أي�ًس� ف�إنه قد وردت �أخب�ر م�ستفي�سة 
عنه  يف بي�ن �آي�ت من �لقر�آن، و�مل�ستفي�س �إمن� ي�ستفي�س بعد مدة، ويف ذلك 

ت�أخري بي�نه� عنه�.

نث ٱ  ٻ  ٻ   تع�ىل  قوله  �لن�س�ء، وهي  �سورة  �آخر  �لتي ج�ءت يف  �لث�نية،  �لكللة  �آية  �ل�سيف: هي  �آية    )1(
ٻ  ٻ  پمث ]النساء/ 176[ �سميت بذلك لنزوله� يف ف�سل �ل�سيف، بخلف �آية �لكللة �لأوىل 

يف �أول �سورة �لن�س�ء، وهي قوله تع�ىل نثڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ    گ  
ڳ  ڳمث ]النساء/ 12[ �لتي نزلت يف �ل�ست�ء فيه� �إجم�ل و�إبه�م، بينته �آية �ل�سيف. )م(.

)2(   �لَوَق�س: هو يف �ل�سدقة م� بني �لفري�ستني، نحو �أن تبلغ �لإبل خم�ًس� ففيه� �س�ة، لكن م� يزيد على �خلم�سة وق�س 
ل �سيء فيه حتى تبلغ ع�سًر�، ف�إذ� بلغت ع�سًر� ففيه� �س�ت�ن. )م(.
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 �حتج �لق�ئلون مبنع ت�أخري �لبي�ن مطلًق� ب�أن ت�أخري �لبي�ن يوؤدي �إىل �لعبث، 
حيث �إن �ملجمل خط�ب مب� ل يفهم.

�لأو�مر  ب�أن  �لإخب�ر  دون  و�لنو�هي  �لأو�مر  للت�أخري يف  �ملجوزون  �حتج   
و�إن  به�،  �عتق�د جهل، فج�ز �خلط�ب  �إن�س�ء�ت ل حتمل �س�معه� على  و�لنو�هي 
مل تبني بخلف �لإخب�ر ف�إن �ل�س�مع �إذ� �أخرب بعموم مثًل �عتقد �سموله، فيكون 

ذلك �إغر�ء ب�جلهل.

�أن �خلط�ب ب�ملجمل غري مبني  �أن� ل ن�سلم   و�جلو�ب عن حجة �لأولني 
يف  �ملجمل  �أن  �لآخرين  حجة  وعن  به،  �خلط�ب  ف�ئدة  وجه  قدمن�  وقد  عبث، 
�لإن�س�ء�ت و�لأخب�ر �سو�ء، ولي�س يف وروده يف �سيء منه� �إغر�ء ب�جلهل ول ت�س�وي 
بني �لتخ�سي�س يف �لإخب�ر و�لبي�ن يف �ملجمل مل� قدمن� �أن �خلرب ل يخ�س�س �إل 

مبت�سل، �أو مب� هو يف حكم �ملت�سل.

 و�علم �أن �أكرث �لق�ئلني بجو�ز ت�أخري �لبي�ن �إىل وقت �حل�جة جوزو� ت�أخري 
�ملخ�س�س �إىل وقته� �أي�ًس�، وهو �لذي ذهب �إليه �لبدر - رحمه �هلل تع�ىل - و�أن 
�لعموم  ق�لو�: لأن  �لتخ�سي�س،  ت�أخري  ق�لو� مبنع  �لبي�ن مطلًق�  ت�أخري  �مل�نعني من 
�إذ� ورد غري خم�س�س وك�ن �ملر�د منه �لتخ�سي�س �أف�سى ذلك �إىل �لتلبي�س على 

�ل�س�مع و�ل�سرع على خلف ذلك.
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 وذهب �أبو �حل�سن �لكرخي وبع�س �ل�س�فعية �إىل �لفرق بني ت�أخري �لبي�ن 
وت�أخري �لتخ�سي�س، فجوزو� ت�أخري �لبي�ن دون ت�أخري �لتخ�سي�س. و�خت�ره �س�حب 
�ملنه�ج. وحجتهم يف منع ت�أخري �لتخ�سي�س هي حجة �لأولني يف ح�سول �لتلبي�س 
�لعموم  مبقت�سى  م�أمور  �إنه  نقول:  بل  تلبي�س  �أنه  ن�سلم  ل  ونحن  �ل�س�مع،  على 
بح�سب �لظ�هر، ف�إن ك�ن �ملر�د من �لعموم بع�سه فل ي�سرع �ملكلف يف �لعمل �إل 
�ملخ�س�س  �س�ر  ب�لعموم  عمل  �ملخ�س�س حتى  ت�أخر  ف�إن  عليه،  و�رد  و�ملخ�س�س 
ن��سًخ� لبع�س �لعموم ل خم�س�ًس� له، و�حلجة لن� على جو�ز ت�أخري �لتخ�سي�س �أي�ًس� 
قوله تع�ىل نث گ  گ   گ  ڳمث �لآية ]�لن�س�ء/ 11[ ومل ت�سمع ف�طمة 

»نحُن مَع��ِسَر �لأنبَي�ِء ل ُنورُث« فطلبت مري�ثه� من �أبيه�، وقوله تع�ىل نثۅ  
ۉ  ۉمث  ]�لتوبة/ 36[ ومل ي�سمع �أكرث �ل�سح�بة قوله - عليه 

َة �أْهِل �لكَت�ِب«. و� بهْم �ُسنَّ �ل�سلة و�ل�سلم - يف �ملجو�س: »�ُسنَّ

فهم  ل  ب�لع�م  �س  �ملخ�سِّ �قرت�ن  هو  وجوده  ي�سرتط  �لذي  �إن  يق�ل  ل   
�ملخ�طب �لتخ�سي�س ول علمه به؛ لأن� نقول �إن من مينع من ت�أخري �لتخ�سي�س 
ذكر  ثم  �أوًل  �لعموم  ذكر  �ل�س�مع من  على  �لتلبي�س  فر�ًر� من ح�سول  مينعه  �إمن� 
بع�س  �سم�ع  عدم  يف  ح��سلة  �لعلة  وهذه  وتر�خ،  مدة  بعد  ث�نًي�  �لتخ�سي�س 

�ملخ�طبني لذلك.

 و�أي�ًس� فلو مل ي�سح ت�أخري �ملخ�س�س �إىل وقت �حل�جة �إليه مل� نقلت �لآية 
وهو  �إل  �أي�ًس�،  �خل�سو�س  به  �ملر�د  �لع�م  �حلديث  �أو  �خل�سو�س  به�  �ملر�د  �لع�مة 
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�سه ومن �ملعلوم �أن �لآي�ت �لع�مة و�لأح�ديث �لع�مة �أي�ًس� قد نقله�  مقرتن مبخ�سِّ
�ل�سح�بة و�لت�بعون فمن بعدهم ومل يقرنوه� مبخ�س�سه� غ�لًب�، بل رمب� ينقل �لع�م  
من �لكت�ب و�ل�سنة بع�س �ل�سح�بة، وينقل �ملخ�س�س �سح�بي غريه، ورمب� ينقل 
�لع�م من �ل�سح�بة من ل علم له مبخ�س�سه، و�حل�ل �أنه خم�س�س وهكذ� من بعد 
�ل�سح�بة من �لت�بعني وت�بع �لت�بعني �إىل زم�نن� هذ�، فك�ن ذلك ك�لإجم�ع على 

جو�ز ت�أخري �ملخ�س�س.

 و�أي�ًس� ف�إن �مل�س�هد يف زم�نن� �أن �أكرث �لن��س بل و�أك�بر �لعلم�ء ي�سمعون 
عموم�ت خط�ب �ل�س�رع وغ�لبه� خم�س�س ول يطلعون على خم�س�سه� غ�لًب� �إل 
بعد �سدة �لبحث عن �لإطلع عليه و�إغر�ق �لنظر يف طلب �لوقوف لديه، ولو مل 
يكن ت�أخري �ملخ�س�س ج�ئًز� م� �حتيج �إىل هذ� �حل�ل يف طلب �لوقوف عليه، و�أي�ًس� 
ف�إن ت�أخري �لبي�ن ج�ئز مب� تقدم من �لأدلة، فت�أخري �ملخ�س�س مثله �إن مل يكن �أوىل 

منه ب�جلو�ز.

 ق�ل �لبدر �ل�سم�خي - رحمه �هلل تع�ىل: وج�ئز ت�أخري بع�س �ملخ�س�س�ت 
ثم  �لذمة،  �أهل  �أخرجت  ثم   ]5 ]�لتوبة/  ھمث   نثھ   نحو  بع�س،  عن 
�ملر�أة، ثم �لعبد على �لتدريج، ومنعه بع�س، يعني �أنه �إذ� ك�ن للع�م �لو�حد جملة 
خم�س�س�ت في�سح �أن تتع�قب تلك �ملخ�س�س�ت، ول يجب �أن ترد جملة و�حدة 
كم� يف �لآية �لتي ذكره� وكم� يف �آية �ملري�ث �أخرج منه� �لق�تل و�لك�فر بتدريج، 
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ومنعه بع�س �لق�ئلني بجو�ز ت�أخري �لتخ�سي�س؛ لأن فعله يف �لبع�س يوهم وجوب 
�لب�قي من �لع�م بعد �لتخ�سي�س �لأول.

 و�أجيب ب�أنه �إذ� مل مينع �إيه�م �لوجوب مبقت�سى �لع�م من ت�أخري �لتخ�سي�س 
فمن �لأوىل �أن ل مينع �إيه�م وجوب �لب�قي بعد �لتخ�سي�س، لأنه بع�س ذلك، و�هلل 

�أعلم.

ثم ق�ل:

]حكم تاأخي تبليغ الر�صول البيان اإىل وقت احلاجة[

ُـّـــــزوِل     وهكــَذا يجــــوُز للر�ُصـــــــوِل     تاأخـــــُيُه عن زَمِن الن

�أي كم� �أن ت�أخري �لبي�ن �إىل وقت �حل�جة �إليه ج�ئز، فكذلك �أي�ًس� يجوز 
�حل�جة  وقت  �إىل  نزوله  وقت  ت�أخريه عن   - و�ل�سلم  �ل�سلة  عليه   - للر�سول 
�إليه، وهو �أحد �لأ�سي�ء �لتي �أمر �لر�سول - عليه �ل�سلة و�ل�سلم – بتبليغه�، 
وت�أخري �لتبليغ من وقت �إىل وقت نظًر� للم�سلحة ج�ئز، مثل �أن يوؤمر �لر�سول 
�أن يبلغ نث  ۈ  ۈمث ]�لأنع�م/ 72[ فيقت�سي نظره ت�أخري هذ� �لتبليغ. 

وقت وجوب �إق�مته� مل�سلحة ير�ه�، فذلك ج�ئز له م� مل يوؤمر ب�لتبليغ فوًر�.

نث  چ  چ  چ  چ  ڇ    وقيل ل يجوز له ذلك لأن �هلل تع�ىل يقول 
و�لأمر  ق�لو�   ]67 ]�مل�ئدة/  ڈمث  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   ڇ  ڇ   ڇ   
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مو�سوع للفور مع م� يف �لآية من �لتهديد على ترك �لتبليغ قلن� ل ن�سلم �أن �لأمر 
مو�سوع للفور كم� قدمن� حتقيقه و�لتهديد يف �لآية �إمن� هو على ترك �لتبليغ، ر�أ�ًس� 
ل على ت�أخريه فقط، و�أي�ًس� ف�إن �لق�سد ب�أمره يف �لتبليغ هو مط�بقة �مل�سلحة، فك�أنه 
ق�ل تع�ىل: بلغه على م� تقت�سيه �مل�سلحة يف �لت�أخري و�لتقدمي، و�إمن� قلن� ذلك لأن� 
�أي�ًس�  فتبليغه�  �مل�س�لح  به�  �ملق�سود  ف�إذ� ك�ن  �مل�س�لح،  ب�ل�سر�ئع  �لق�سد  �أن  نعلم 
ت�بع  �لفرع  �لتقدمي و�لت�أخري، ول بد من ذلك لأن  يكون على وفق �مل�سلحة يف 
�ل�سلحية  مر�ع�ة  بوجوب  �لقول  �ملعتزلة يف  مو�فقة  يلزم من هذ�  للأ�سل، ول 
منه  ك�نت�  قد  و�لأ�سلحية  �ل�سلحية  �إن  نقول:  لأن�  ؛  �هلل  على  و�لأ�سلحية 

� منه تع�ىل وف�سًل. تع�ىل خللقه منًّ

�إنز�له  �لف�ئدة يف  �لنزول فم�  �لتبليغ عن وقت  ت�أخري  �إذ� �سح  ف�إن قيل   
على �لر�سول قبل وقت �حل�جة �إليه، �أجيب ب�أنه ميكن �أن تكون فيه ف�ئدة �لو�جب 
�ملو�سع وهي �لثو�ب على �عتق�د �لمتث�ل و�لتهيوؤ للمتث�ل و�ل�ستعد�د له وغري 

ذلك من �لفو�ئد �لظ�هرة، و�هلل �أعلم.

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن �أن �لبي�ن يكون ب�لعقل ويكون ب�لنقل، فق�ل:

]يكون البيان بالعقل وبالكتاب وال�صنة قوًل وفعاًل[
وقد يِجـــــي البَياُن باملعقــــوِل             وقد يِجـــــي من َجانِب املنقوِل
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ــــنِة مْن         قــــوٍل وفعــــٍل وباإجَماٍع ُزِكْن)1( يكوُن بالكــــَتاِب وال�صُّ

يكون �لبي�ن ب�لعقل ويكون ب�لنقل، ف�أم� �لبي�ن �لعقلي فنحو قوله تع�ىل 
نثٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹمث ]�لنحل/ 17[ ق�ل �لبدر �ل�سم�خي: وجميع حجج 
�إمن� بي�نه� ب�لعقل، يعني �أن �لرب تع�ىل  �هلل على �لكف�ر بل جميع �حلجج مطلًق� 
�ألزم �مل�سركني يف �حتج�جه عليهم �أموًر� ل ميكنهم �إنك�ره� عقًل، ف�لعقل ق��س 

ببي�ن تلك �لأمور، فهو بي�ن عقلي. 

نحو  ولل�سنة  للكت�ب  ب�لكت�ب  فيكون  �لنقـــــلي  �لبي�ن  و�أم�   
بي�ن   ]11 ]�لن�س�ء/  �لآية  ڳ..مث  گ   گ    گ   نث  تع�ىل  قوله 

نث ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      تع�ىل  قوله  �ملفرو�س يف  للن�سيب 
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث   

ېمث  ]�لن�ســ�ء/ 33[،
ٺ   ٺ       ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ  

نث ٺ  ٿ     �أ�سبهه� ونحو قوله تع�ىل  ]�لن�س�ء/ 7[)2( وم�  ٿ   ٿمث 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹمث  ]�لأحز�ب/ 32[ �إىل قوله تع�ىل نث  ڎ      ڈ  ڈ  
بي�ن  �لآية ]�لأحز�ب/ 33[  کمث   ک   ڑ   ڑ      ژ   ژ    
�أْهِل بْيتي« ق�ل �لبدر: فبني �هلل تع�ىل  ُرُكم �هلَل يف  للأهل يف قوله : »�أَُذكِّ

)1(  ُزِكن: ُعِرَف وُعِلَم. )م(.
)2(  �لو�رد يف �لأ�سل: »ولكل جعلن� مو�يل مم� ترك �لو�لد�ن و�لأقربون مم� قل منه �أو كرث ن�سيًب� مفرو�ًس�« وم� ذكر تركيب 

لآيتني، و�سو�به م� �أُثبت. )م(.
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�أن �أهل بيته هن ن�س�وؤه خ��سة، ونحو قوله تع�ىل نثۇ  ۆ  ۆ  ۈ     
��َس  ۈ  ٴۇ ..مث  �لآية ]�لتوبة/ 5[ بي�ن لقوله : »�أمرُت �أْن �أق�ِتَل �لنَّ
حتَّى يقوُلو� ل �إَله �هلُل.. « �حلديث ويكون �لبي�ن ب�ل�سنة قوًل وفعًل وتقريًر� لقوله 
 ]44 ]�لنحل/  ڤمث   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ      نثٿ    تع�ىل 
ولقوله تع�ىل نث  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہمث ]�حل�سر/ 7[ ف�أم� 
�لبي�ن ب�لقول فل خلف فيه، وذلك نحو قوله : »لي�َس فيَم� دوَن خم�َسِة �أَْو�ُسٍق 
�سدقة« بي�ن لقوله تع�ىل نثڭ  ڭ  ۇ     ۇمث ]�لأنع�م/ 141[ وهو 

. �كثري، لأن �أكرث �لعب�د�ت وردت يف �لقر�آن جمملة فبينه

 و�أم� �لبي�ن بفعله وتقريره  ف�جلمهور على وقوعه، وهو �ل�سحيح لعلمن� 
لُّو� كَم�  برجوع �ل�سح�بة �إليهم�، ك�لرجوع �إىل قوله وقد بني  بفعله، وق�ل: »�سَ
لي« وكذلك �حلج، وق�ل: »ُخُذو� عنِّي من��ِسَكُكم« ولأن �مل�س�هدة  �أُ�سَ ر�أيتُموين 
�أدل »ولي�س �خلرب ك�لعي�ن«، ولأن �ل�سكوت على �ملنكر ل يجوز عليه، ف�سكوته 

عنه ك�لإب�حة له.

 وخ�لف �لدق�ق يف �لبي�ن ب�لفعل، وق�ل: �إنه ل ي�سح �لبي�ن به، لأنه ل 
ظ�هر له، و�إمن� �لبي�ن مب� ي�سحبه من �لقول �لذي يوؤخذ منه وجهه.

 وخ�لف �أبو عبد �هلل �لب�سري يف �لبي�ن ب�لتقرير، فق�ل: ل ي�سح �لبي�ن به 
لحتم�له، ونفي �لبي�ن ب�لتقرير هو لزم مذهب �لدق�ق �أي�ًس�؛ لأنه �إذ� مل يثبت 
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يطول  �لفعل  ب�أن  �لدق�ق  �حتج  �أوىل.  ب�لتقرير  ثبوته  فعدم  ب�لفعل  �لبي�ن  عنده 
فيوؤدي �إىل ت�أخري �لبي�ن، وهو ل يجوز كم� مر.

ولكونه  �لف�ئدة  ملزيد  فطوله  و�أي�ًس�  �أي�ًس�،  ب�لقول  �لبي�ن  يطول  قد  قلن�:   
�أو�سح من �لقول و�أدل على �ملطلوب ل ب�أ�س به، و�أي�ًس� ف�ملبني �مل�سروع �إمن� يكون 
عند  هو  �إمن�  �لبي�ن  ت�أخري  من  و�ملمنوع  لزًم�،  يكون  ل  مت�مه  وقبل  �لبي�ن  عقب 
ب�أن  �لب�سري  �أبو عبد �هلل  �آنًف�، �حتج  قبله� فل مينع كم� قدمن�ه  �أم�  �إليه،  �حل�جة 
�سكوته عليه �ل�سلة و�ل�سلم، حمتمل للر�سى ب�لفعل، وحمتمل لغري ذلك، فل 

يكون بي�نً�.

؛ لأنه �سكوت  �إنك�ره غري ج�ئز عليه  �لقدرة على  قلن�: �سكوته مع   
منكر، فعلمن� �أن �مل�سكوت عنه مب�ح كم� مر، و�هلل �أعلم.

 ويكون �لبي�ن ب�لإجم�ع، �تف�ًق� ممن �أثبت حجية �لإجم�ع، وذلك نحو م� 
�أجمعو� عليه من قول �أبي بكر �ل�سديق - ر�سو�ن �هلل عليه: »و�مُي �هلِل لأقتلن من 
فرق بني �ل�سلة و�لزك�ة« وبي�ن لقوله : »ف�إَذ� ق�ُلوَه� فَقْد ع�سُمو� منِّي دَم�َءهم 
ه�« فبني �إجم�عهم على قول �ل�سديق �أن من حقه� �أن ل يفرق  و�أموَ�لُهم �إلَّ بحقِّ

بني �ل�سلة و�لزك�ة، و�هلل �أعلم.

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن حكم �لبي�ن قوة و�سعًف�، فق�ل:
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وقد  �لقوة  مثله يف  يكون  وقد  �ملبني،  من  �أقوى  يكون  قد  �لبي�ن  �أن  �علم 
�لبي�ن  �أن يكون  �أو م�سهوًر�  �إذ� ك�ن �ملبني متو�تًر�  �أدنى منه قوة، فل يجب  يكون 
�. ومنع بدر �لعلم�ء �أبو �لعب��س �أحمد بن  مثله، بل يجوز �أن يكون بي�ن �ملتو�تر �آح�ديًّ
�سعيد �ل�سم�خي -رحمه �هلل تع�ىل - �أن يكون �لبي�ن م�س�وًي� للمبني �أو �أدنى منه 

قوة، وقد �سبقه �إىل هذ� �ملنع �بن �حل�جب، ومنعهم� من ذلك لي�س بجيد.

 و�حتج�ج �لبدر - رحمه �هلل تع�ىل - على ذلك مب� ح��سله �أنه �إذ� ك�ن 
ب�لبطلن من  �أوىل  �أحدهم�  �إلغ�ء �لأقوى، و�إن ت�س�وي� فلي�س  �أ�سعف لزم  �لبي�ن 

�لآخر؛ لأن �إبط�له من غري دليل حتكم فممنوع:

 �أم� �أوًل: ف�إن هذ� �لإلز�م �إمن� يتوجه على تخ�سي�س �لعموم وتقييد �ملطلق و�لعدول 
عن �لظ�هر �إىل �ملعنى �لب�طن، وكلمن� �إمن� هو يف بي�ن �ملجمل وبي�ن �ملجمل �إمن� 

يكتفى فيه ب�أدنى �إ�س�رة و�أوهى قرينة.

 و�أم� ث�نًي�: فقد وردت �لأدلة يف تخ�سي�س �لعموم بخرب �لآح�د و�لقي��س ونحوهم�، 
ول �سك �أن عموم �لكت�ب �أقوى منه� متًن� و�إن ت�س�وي� يف �لدللة.

ِ وَقْد يِجـــــي اأقـــــوى من املَبيَّ
اأحمــــــِد ومنُع  اأدَنى  يِجي  وقْد 

ِ ومثــــــــَلُه فــــي مْتِنِه املَعــــيَّ
كغــــِيِه لذيــــِن غُي جيـــــــِد

]يكون البيان اأقوى من املبيَّ وم�صاوًيا له واأدنى منه يف القوة[
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 ثم �إنه بعد م� جرى �لقلم مب� ه�هن� ر�أيت يف كلم �لبدر يف �سرح خمت�سره 
م� يدل �سريًح� على �أن �ملر�د ب�لبي�ن �لذي ��سرتط فيه �أن يكون �أقوى من �ملبني، 
�إمن� هو يف تخ�سي�س �لعموم - تقييد �ملطلق و�لعدول عن �لظ�هر خ��سة، حيث 
ق�ل: هذ� يف �لظ�هر، و�أم� �ملجمل فيكفي يف بي�نه �أدنى دللة ولو مرجوًح� لعدم 
�لث�ين  �لعرت��س  ويبقى  �لأول،  �إطلقه  يقت�سيه  مم�  ح�ًل  �أهون  وهو  �لتع�ر�س، 
�أنه �سحيح �أن �لعموم يخ�س�س بخرب �لو�حد، و�أن خرب  متوجًه� عليه بتم�مه مع 
�أن �لعموم و�لظ�هر قد يكون�ن متو�ترين  �لو�حد مقدم على �لظ�هر، و�أنت خبري 
فهم� �أقوى من خرب �لو�حد متًن� و�إن �س�وي�ه دللة، على �أن �لبدر مينع �لبي�ن يف 

ذلك ب�مل�س�وي.

بل  �لبدر،  �لذي ذكره  �لتف�سيل  ينقل عنه هذ�  فلم  �حل�جب  �بن  و�أم�   
بي�ن  يف  ذلك  ��سرت�ط  يف  و�سريح  �لتف�سيل،  هذ�  بعدم  ق��س  عنه  نقل  �لذي 
�ملجمل، وهذ� ن�س �ملنقول عنه: وق�ل �بن �حل�جب: بل يجب �أن يكون �لبي�ن 
�أقوى يف �ل�سهرة من �ملجمل حيث يتف�وت�ن، ف�أم� حيث ي�ستوي�ن يف �لتو�تر فل 

�سبيل �إىل كونه �أقوى.

�بن �حل�جب حيث جوز تخ�سي�س  �ملنه�ج: و�لعجب من  ق�ل �س�حب 
�لقطعي ب�لظني، ومنع من بي�ن �ملجمل ب�لظني، ويف �لتخ�سي�س عدول من �أقوى 
�إىل �أ�سعف، ولي�س يف �ملجمل ذلك، ف�إن �ملجمل ل يفهم منه �سيء يعمل به، 
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فوروده وعدمه على �سو�ء، ف�إذ� ورد يف بي�نه خرب �آح�دي ك�ن كورود �لآح�دي �بتد�ء 
من دون �أن يتقدمه جممل، فوروده يف بي�ن �ملجمل كوروده �بتد�ء ل�سرت�كهم� 
يف �أنه مل يح�سل به �لعدول من �أقوى �إىل �أ�سعف، فكم� يجب �لعمل ب�لآح�دي 
�لو�رد �بتد�ء، كذلك م� ورد يف بي�ن �ملجمل مل� ذكرن�. ق�ل: وهذ� و��سح كم� ترى.

 وق�ل يف مو�سع �آخر: و�أم� �بن �حل�جب فلم �أقف له على حجة �أي يف 
��سرت�طه �أن يكون �لبي�ن �أقوى من �ملبني. ق�ل: ولعله يحتج ب�أن �لبي�ن هو �ملق�سود 
�أقوى.  بي�نه  نقل  �إىل  و�لد�عي  نقًل،  �أقوى  �ملق�سود  غري  يكون  �أن  �لبعيد  ومن 
و�جلو�ب �أن دليل وجوب �لعمل ب�لآح�دي مل يف�سل بني وروده بي�نً� �أو غري بي�ن، 

ول ن�سلم ��ستو�ء �لد�عي يف كل ح�ل.

 �أقول: و�لظ�هر من كلم �بن �حل�جب �أنه مل يرد م� ذكره، و�إمن� يريد �أنه 
ل يعدل �إىل �لبي�ن �إل �إذ� ك�ن �أقوى، و�حتج�ج �لبدر �ملتقدم ذكره هو �ملن��سب 

ملق�سود �بن �حل�جب، ولعله� حجته بعينه�، و�هلل �أعلم.

للمبني،  قوته  م�س�وًي� يف  �لبي�ن  يكون  �أن  �لكرخي  �حل�سن  �أبو  و�أوجب   
َم�ُء �لُع�سُر«  ومن ه�هن� مل يقبل خرب �لأو�س�ق �ملبني لقوله : »فيَم� �سَقت �ل�سَّ
م�  هو  متو�تر، وحجته على ذلك  �حلديث  وهذ�  �آح�دي،  �لأو�س�ق  لأن حديث 
تقدم من حجته على منع تخ�سي�س �لقطعي ب�لظني، و�جلو�ب و�حد فتح�سل يف 
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�مل�س�ألة ثلثة �أقو�ل: 

�لأول للأكرث، وهو قول �أبي �حل�سني و�لق��سي وغريهم� �أنه ي�سح كون �لبي�ن 
�أ�سعف نقًل.

و�لقول �لث�ين للكرخي: �أنه يجب ��ستو�وؤهم�.

و�لقول �لثـــ�لث لبن �حلـــ�جب: �أنه يجب �أن يكـــون �لبي�ن �أقوى حيث 
يتف�وت�ن.

�لبي�ن  �إذ� ك�ن  �أنه  لنف�سه وهو:  ر�بًع�، وك�أنه  قوًل  �ل�سم�خي  �لبدر   وز�د 
لظ�هر ك�لعموم و�ملطلق فيجب �أن يكون �لبي�ن �أقوى من �ملبني، و�إن ك�ن �لبي�ن 
�ملجمل فل يجب فيه ذلك لعدم �لتع�ر�س ه� هن� بخلف �ل�سورة �لأوىل، وهو 

تف�سيل ح�سن وتفريق جيد.

�ملبني  من  �أ�سعف  �لبي�ن  يكون  �أن  �مل�نعني  ��ستدللت  ت�أملت  ولئن   
وعلى كل ح�ل  �ملجمل،  بي�ن  دون  �لظ�هر  بي�ن  على  مق�سوًر�  وجدت جميعه� 
�آنًف�، ولذ�  ف�أقوى �ملذ�هب و�أرجحه� و�أح�سن �لأقو�ل و�أ�سحه� هو م� قدمته لك 

�قت�سرت عليه يف �لنظم، و�أ�سرت �إىل غريه ب�لت�سعيف، و�هلل �أعلم.

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن م� �إذ� تكرر �لبي�ن، فق�ل:
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�إذ� ورد �لبي�ن متكرًر� بعد ورود �ملجمل، ف�إم� �أن يتفق �لبي�ن�ن يف �ملعنى 
�مل�سروع، و�إم� �أن يختلف� ب�أن يكون مدلول �أحدهم� خم�لًف� ملدلول �لآخر، ف�إن �تفق� 
ف�لأول من �لبي�نني هو �لبي�ن، و�إن جهلن� �لت�ريخ مثًل و�لث�ين منهم� ت�أكيد للأول، 

و�إن ك�ن �أوهى دللة مثًل. 

�ملجمل،  بي�ن  هو  و�أ�سعفهم�  �لبي�نني  �أوهى  �إن  �لأ�سوليني:  بع�س  وق�ل 
و�إن �لأقوى منهم� هو �ملوؤكد، و�حتجو� على ذلك ب�أن �لأقوى ل يوؤكد ب�لأ�سعف.

فيه  يلزم  فل  �مل�ستقل  �أم�  �مل�ستقل،  �لغري  �لت�أكيد  يف  هذ�  ب�أن  و�أجيب   
�ختلف  و�إن  ق�ئم،  زيًد�  �إن  نحو:  دونه�،  بجملة  توؤكد  �جلملة  �أن  ترى  �أل  ذلك؛ 
�لبي�ن�ن ف�إم� �أن يتق�وم� يف �لقوة، و�إم� �أن يتف�وت�، ف�إن تق�وم� يف �لقوة، ت�س�قط� �إذ ل 

ُحِكما البيــــــــاُن  َر  تكرَّ واإْن 
َنا وعيَّ له  تاأِكــــــيد  انــــــي  والثَّ
ــــــا فقــــــد ت�صاَقَطا واإن تعار�صَ
ُعِمل فبالأَقوى  تفـــــــاوَتا  واإن 
ومل طوافِي  طـــــــاَف  اإذا  كَما 
وَما مطـــــــلًقا  البيــــــاُن  فقوُلُه 

َتَقدَما الـــــذي  هــــــَو  باأنَّه 
َنا بيَّ حَي  املرُجـــــوَح  ُهم  بع�صُ
�صاقَطا لي�س  الإجمـــــــاُل  وَبِقَي 
ُهِمْل ـــــــــه  يعار�صْ واإن  وغُيه 
ُمْلَتَزْم بطــــــــواٍف  اإل  ياأمرنا 
ُيلَتَزَما اأن  ُيْنـــــــَدُب  يفعــــــله 

ر[ ]حكم البيان اإذا تكرَّ
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دليل يرجح �لأخذ ب�أحدهم� دون �لآخر، ويبقى �لإجم�ل على ح�له و�إن تف�وت� يف 
�لقوة كم� �إذ� ك�ن �أحدهم� فعًل، و�لآخر قوًل، ف�إنه يكون �لأقوى منهم� هو �لبي�ن، 
ويلغى �لأ�سعف، وذلك كم� �إذ� �أمرن�  بطو�ف و�حد وط�ف هو طو�فني، وك�ن 
هذ� بعد نزول �آية �حلج �مل�ستملة على �لأمر ب�لطو�ف، ف�إن �لقول عندن� هو �لبي�ن 
  ًي� به ملجمل �لآية، و�إن فعله  خ��س به، نعم يندب �أن يط�ف طو�ف�ن َت�أَ�سِّ
كم� �سي�أتي يف حكم فعله عليه �ل�سلة و�ل�سلم، �أم� �إذ� ط�ف طو�ًف� و�حًد� و�أمرن� 
�سيًئ� لأنه خمت�س  منه  نرتك  �أن  لن�  ولي�س  به،  �أمرن�  م�  علين�  ف�لو�جب  بطو�فني، 

بذلك من دونن�، وهذ� كله تقدم �لقول على �لفعل �أو ت�أخر.

 وق�ل �أبو �حل�سني �لب�سري: �لبي�ن هو �ملتقدم منهم� كم� يف ق�سم �تف�قهم�، 
�أي ف�إن ك�ن �ملتقدم �لقول فحكم �لفعل كم� �سبق �أو �لفعل، ف�لقول ن��سخ للز�ئد 

منه. قلن�: عدم �لن�سخ مب� قدمن�ه �أوىل، و�هلل �أعلم.

مبحث احلقيقة واملجاز 

�حلقيقة م�أخوذ من: حقَّ �ل�سيء، �إذ� ثبت، �سميت به� �لكلمة �مل�ستعملة 
فيم� و�سعت له لثبوته� يف مو�سعه�، فهي فعيلة مبعنى ف�عل على �سبيل �لتجوز يف 
�إ�سن�د �حلقيقة �إليه�، و�ملج�ز م�أخوذ من: ج�ز ب�ملك�ن، �إذ� تعد�ه، �سميت به �لكلمة 

�مل�ستعملة يف غري م� و�سعت له ملج�وزته� �ملو�سع �لذي و�سعته� له �لعرب.

 ثم �إنه �أخذ يف تعريف �حلقيقة وبي�ن م�هيته�، فق�ل:
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�حلقيقة هي: �للفظ �مل�ستعمل فيم� و�سع له �سرًع� �أو عرًف� �أو لغة، فخرج 
وخرج  جم�ًز�،  ول  حقيقة  ي�سمى  ل  ف�إنه  �ل�ستعم�ل؛  قبل  �للفظ  ب�مل�ستعمل 
ب�مل�ستعمل فيم� و�سع له �ملج�ز، ف�إنه م�ستعمل يف غري م� و�سع له لعلقة بقرينة، 

ف�نطبق �حلد على �ملحدود، وب�قي �لتعريف �إمن� هو تو�سيح فقط.

وفيه �إ�س�رة �إىل �أن �حلقيقة تنق�سم �إىل ثلثة �أق�س�م:

 �أحده�: �حلقيقة �ل�سرعية وهي لفظ ��ستعمله �ل�س�رع يف معنى من �ملع�ين وغلب 
�أومل يكن  �إىل معنى ث�ن،  �لو�سع فنقله عنه  �أ�سل  عليه، �سو�ء ك�ن له معنى يف 
للنظ�فة  �إمن� هو  �أ�سل و�سعه  ف�إنه يف  مثًل وذلك ك�لو�سوء،  �لأ�سل  له معنى يف 
مطلًق� ثم ��ستعمله �ل�س�رع يف غ�سل �لأع�س�ء �ملخ�سو�سة على �لوجه �ملخ�سو�س، 
وك�ل�سلة ف�إنه� يف �أ�سل و�سعه� للدع�ء ثم ��ستعمله� �ل�س�رع يف �لعب�دة �مل�ستملة 
و�حلج  و�ل�سي�م  �لزك�ة  �ملخ�سو�س، وكذلك  �لوجه  و�لأفع�ل على  �لأذك�ر  على 
ونحوه�، فهذه �لأ�سي�ء ��ستعمله� �ل�س�رع يف مع�ن غري م� و�سعت له، ف�س�رت ل 

يتب�در منه� عند �لإطلق �إل م� ��ستعمله� فيه �ل�س�رع، فهي حقيقة �سرعية.

مو�صوِعِه يف  ا�صُتْعِمَل  لفٌظ  اإْن 
ال�صـــــــْرِع بو�صـــِع  ا  اإمَّ لأنَّــــه 

تنويِعـــــِه على  حقيقــــــٌة  َفْهَو 
اأو ُعرِفِهــــــم اأو ُلَغــــويُّ الو�صع

]تعريف احلقيقة وانق�صامها[
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 �لنوع �لث�ين: حقيقة عرفية، وهي م� �إذ� ��ستعمل �أهل �لعربية �سيًئ� من �لألف�ظ 
عند  �ملتب�در  هو  يكون  حتى  عليه  ��ستعم�له  يغلب  ثم  لغة،  له  و�سع  م�  غري  يف 
�لأر�س، كم�  م� يدب على  �لو�سع لكل  �أ�سل  ف�إنه� يف  مثًل،  �لإطلق ك�لد�بة 
يف قوله تع�ىل نثٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀمث  ]هود/6 [ ثم غلب 
عليه� ��ستعم�ل �لع�مة له� يف ذو�ت �لأربع، فهم يق�سرونه� عليه�، ول يتب�در عند 
�لإطلق منه� �إل ذلك، ك�لغ�ئظ ف�إنه يف �لأ�سل للمك�ن �ملنخف�س، ثم نقله �لعرف 
�إىل زبل خم�سو�س، وك�حل�ئ�س ف�إنه يف �لأ�سل لكل ف�ئ�س يق�ل: ح��س �لو�دي، 

�إذ� ف��س، ثم نقل �إىل في�س �لدم �ملخ�سو�س.

 ،� � بقوم دون �آخرين في�سمى ��سطلًح� وعرًف� خ��سًّ  وقد يكون �لعرف خ��سًّ
وذلك ك�لفعل ف�إنه يف ��سطلح �أهل �لنحو: ��سم لنحو: �سرب و�أخرب و�أ�سرب، 
وهو عرف خ��س بهم، لأنه يف �أ�سل �لو�سع ��سم للحدث مطلًق�، وكذلك �أي�ًس� يف 
عرف �لع�مة، وك�لف�عل و�ملفعول و�لتمييز و�حل�ل و�لظرف وغري ذلك، ف�إن لأهل 
�لنحو يف كل و�حد من هذه �لأ�سي�ء ��ستعم�ًل خم�سو�ًس� ل يتب�در من �إطلقه 
فيم� بينهم غريه، فهو حقيقة عرفية يف حقهم، وت�سمى ��سطلحية �أي�ًس�، وكذلك 
�حَلبُّ ف�إنه يف ��سطلح بع�س �لنو�حي يطلق على �لأرز خ��سة، ف�إن �أر�دو� به غريه 

قيدوه ب�لإ�س�فة فهي حقيقة يف عرفهم لكنه� خ��سة بهم.
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له  و�سعته  م�  �أ�سل  يف  �مل�ستعمل  �للفظ  وهي  �للغوية،  �حلقيقة  �لث�لث:  �لنوع 
�ملخ�سو�س  للحيو�ن  و�لأ�سد  يدب  م�  لكل  و�لد�بة  �آدم  ك�لإن�س�ن لبن  �لعرب 
و�حلجر للجم�د �ملعروف وغري ذلك، فهذه �لأ�سي�ء ونحوه� قد ��ستعمله� �لعرب 
فيم� و�سعت له يف �لأ�سل، فهي حقيقة لغوية وهي �أ�سل �حلق�ئق، فحقه� �لتقدمي 
يف �لو�سع ثم تعقب ب�ل�سرعية ثم �لعرفية كم� �سنع ذلك كثري من �ملوؤلفني، لكن 

عدل عن هذ� �ل�سنيع �إىل م� ترى مر�ع�ة لرتتيب �لنظم.

 و�إمن� ك�ن ترتيب �لنظم على م� ترى �إ�س�رة �إىل �أنه �إذ� تع�ر�ست �حلق�ئق 
ويف  ملعنى  �ل�سرع  يف  حقيقة  هو  م�  �ل�س�رع  كلم  يف  ورد  �إذ�  �أنه  مبعنى  �لثلث 
كل و�حد من �لعرف و�للغة ملعنى �آخر، ف�إنه يقدم �ملعنى �ل�سرعي، وكذلك �إذ� 
مث�ل  �لعرفية،  ف�ملقدم منهم� �حلقيقة  �للغوية  �لعرفية و�حلقيقة  تع�ر�ست �حلقيقة 
ذلك �إذ� حلف ح�لف ل ي�أكل �للحم ف�أكل �ل�سمك، ف�إن �لر�جح عندن� �أنه ل 
يحنث؛ لأن عرفن� خ�س�س ��سم �للحم ب�للحم �لربي دون �لبحري، و�إن ك�ن يف 

�للغة ��سم �للحم �س�مًل لهم� جميًع�.

 وز�د قوم �حلقيقة �لدينية ك�لف��سق ف�إنه عندن� ��سم ملرتكب �لكبرية مطلًق�، 
فهو حقيقة عند كل و�حدة من  �ل�سرك،  ��سم ملرتكب كبرية غري  �ملعتزلة  وعند 
وعند  عندن�  حقيقة  ف�إنه  �ملوؤمن  وكذلك  له،  جعلوه  �لذي  �ملعنى  يف  �لط�ئفتني 
�ملعتزلة فيمن �أوفى ب�لو�جب�ت عليه ديًن�، وهكذ� وعند �لتحقيق يرجع هذ� �لق�سم 
�ل�سرعية. ق�ل  �إمك�ن �حلقيقة  و�أنكر بع�سهم  ف�إنه نوع منه�.  �لعرفية،  �إىل �حلقيقة 
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�لأ�سم�ء  بني  �أن  زعمو�  �لذين  �إل  �لقوم  هوؤلء  �أن  �أظن  ول  �ملنه�ج:  �س�حب 
وقوعه�  و�لق�سريي  �لب�قلين  بكر  �أبو  �لق��سي  و�أنكر  ذ�تية،  من��سبة  وم�سمي�ته� 

فقط، وقد �سحح� �أنه� ممكنة، وتوقف �لآمدي يف وقوعه� لتع�ر�س �لأدلة.

 و�سبب �إنك�ر من �أنكر �إمك�ن �حلقيقة �ل�سرعية، ومن �أنكر وقوعه� فقط �إمن� 
هو �إنك�ر �لنقل للفظ عن معن�ه �لأ�سلي �إىل معنى �آخر، لأنه يقبح عندهم ذلك 
ول م�سلحة فيه على زعمهم، ونحن نقول: �إن �لنقل �إذ� ك�ن لغر�س فل قبح فيه 
ك�لغ�ئط مل� نقل �إىل �ل�سيء �ملعروف وك�ن �أ�سله للمك�ن �ملنخف�س، و�لغر�س يف 
نقله هو ��ست�سم�ج �لنطق ب��سم ذلك �ل�سيء، فعدلو� �إىل م� هو �أح�سن منه لفًظ� 
مع م� بينهم� من �ملن��سبة لكون �ملك�ن �ملنخف�س ظرًف� لذلك �حلدث، وك�لد�بة 
مل� نقلت لذو�ت �لأربع خ��سة لكرثة �لدبيب فيه� دون غريه� من �حليو�ن�ت، و�أن 
�لف�ئدة يف نحو هذ� غري جمهولة، و�أي�ًس� ف�ل�سرع قد �سرع �أ�سي�ء ح�سن �أن ي�سع له� 

�أ�سم�ء �إم� مرجتلة و�إم� منقولة ك�ل�سلة للعب�د�ت �ملخ�سو�سة.

 و�حلجة لن� على �سحة �لنقل ووقوعه هو م� تقدم ذكره من �ل�سلة ونحوه�، 
و�لد�بة ونحوه�، و�أنه� ك�نت ملع�ن غري م� نقلت �إليه، و�لوقوع دليل �ل�سحة، �حتج 
�ملنكرون لإمك�نه� ب�أنه لو �سلب �ل�سم عن معن�ه وعو�س غريه �نقلبت �حلق�ئق، 
و�أجيب ب�أنه �إمن� يلزم ذلك لو ��ستح�ل خلوُّ �ل�سم عن �ملعنى و�ملعلوم �أن ت�سمية 
�مل�سمي�ت ت�بعة للختي�ر، بدليل �نتف�ء �ل�سم عن �ملعنى قبل �ملو��سعة، ف�إن� نعلم 
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�سرورة �أنه ك�ن يجوز �أن ي�سمى �ملعنى بغري �ل�سم �لذي ي�سمى به، و�أنه يجوز �أن 
ي�سمى �ل�سو�د بي��ًس� ونحو ذلك.

عنه�،  تنقل  مل  ب�قية  �لأ�سلية  مع�نيه�  ب�أن  لوقوعه�  �ملنكرون  و�حتج   
و�لزي�د�ت �سروط، �أل ترى �أن �ل�سلة ��سم للدع�ء و�لدع�ء يف �ل�سلة �ل�سرعية 
ب�ق، وكذلك �ل�سوم يف �لأ�سل للإم�س�ك، ويف �ل�سرع هو �إم�س�ك عن �ملفطر�ت، 
فيه  �لأ�سلي، لكن ز�دت  و�ل�سوم عن معن�ه  �ل�سلة  ينتقل كل و�حد من  فلم 

بع�س �ل�سروط يف �ل�سرع.

 قلن� مل� ك�نت هذه �لألف�ظ مل تطلق يف �ل�سرع على معن�ه �للغوي، بل 
ز�د فيه� �ل�س�رع قيوًد� �أو �سروًط� علمن� �أنه نقله� من معن�ه� �لأ�سلي �إىل هذ� �ملعنى 
�ملذكور، و�أي�ًس� ف�إن �مل�سلى مل يق�سد ب�سلته �لدع�ء، و�إمن� يق�سد �أد�ء �مل�سروع، 
وهو م�سل �إجم�ًع� فعلمن� �أن �ل�سلة �سرًع� غري �ل�سلة لغة، وكذ� نظ�ئره�، فثبتت 

�حلقيقة �ل�سرعية.

 و�علم �أن �ل�سم �لو�حد قد يكون حقيقة يف �أ�سي�ء كثرية خمتلفة �حلق�ئق 
لي�س بع�سه� �أوىل به و�سًع� من بع�س، ك�لعني للب��سرة وللذهب ولل�سم�س ولأحد 
وي�سمى  و�لعط�س�ن،  للري�ن  وك�لن�هل  و�لأبي�س،  للأ�سود  وك�جَلون  �حلروف، 
و�حد  ل�سيء  حقيقة  يكون  وقد  حكمه،  وذكر  م�هيته  بي�ن  تقدم  وقد  م�سرتًك�، 
فقط، وهو �لأكرث من �أحو�له، وذلك �ل�سيء �لو�حد �إم� �أن يكون مت�سخ�ًس� وهو 
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�لَعَلم �لعيني كزيد مثًل، وي�سمى عند �ملن�طقة �جلزء �حلقيقي، و�إم� �أن يكون غري 
مت�سخ�س، فهو �إم� �أن تكون �أفر�ده �لذهنية و�خل�رجية مت�س�وية فيه ل �أحد يف�سل 
و�ل�س�بح  و�لط�ئر  و�لفر�س  �لإن�س�ن،  �إىل  ب�لن�سبة  وخ�لد  وعمرو  كزيد  �س�حبه، 
ب�لن�سبة �إىل �حليو�ن، وي�سمى متو�طًئ�، �أي متفق �لأفر�د، و�إم� �أن يكون ح�سول 
بع�س �أفر�ده �أوىل من بع�س ك�لبي��س ب�لن�سبة �إىل �لع�ج، و�لثلج، �أو �أقدم ك�لوجود 
ب�لن�سبة �إىل �لو�جب و�ملمكن، في�سمى م�سكًك�، وقد يكون لل�سيء �لو�حد ��سم�ن 
ف�س�عًد� ك�لآدمي و�لب�سر و�لإن�س�ن لأولد �آدم وك�لكت�ب و�لقر�آن للكلم �ملنزل 
على نبين� - عليه �ل�سلة و�ل�سلم - وك�لرب و�لقمح للطع�م �ملخ�سو�س، وي�سمى 

هذ� �لنوع مرت�دًف�، و�هلل �أعلم. 

ثم �إنه مل� فرغ من بي�ن م�هية �حلقيقة وذكر تنويعه� �سرع يف بي�ن حكمه�، فق�ل:

� �أو  للحقيقة �أحك�م: منه� �إثب�ت �ملعنى �لذي و�سعت له حقيقة ك�ن ع�مًّ
� �أو �أمًر� �أو نهًي�، فيثبت حكم �لعموم يف �لع�م ُنوي �أو مل ُيْنَو، وكذ� �لأمر  خ��سًّ

ثبْت بَها  ما  اإثبـــــاُت  وحكُمَها 
وَرَجْح املجــــاِز  على  وَرجحْت 
منــــــُه املـــــراُد  َـّــَي  َتعـ واإن 

اأَتْت َلُه  ما  نْفُي  ي�صـــــحُّ  ول 
ْح اإذ و�صَ على ِذي ال�صرتاِك منها 
فلي�س َذا املجـــــــاُز اأَْوىل منــــــُه

]حكم احلقيقة[
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� كم� يف �لظو�هر  و�لنهي وثبوت ذلك �ملعنى، �إم� قطًع� يف حكم �ملن�سو�س و�إم� ظنًّ
على ح�سب م� تقدم ذكره. 

ومنه� �أنه ل ي�سح نفي �ملعنى �لذي و�سعت له �حلقيقة بخلف �ملج�ز، 
فل يق�ل يف �لأب: لي�س �أبً�، ويق�ل يف �جلد: لي�س �أبً�، �أم� قوله تع�ىل نث  ڤ  ڤ  
]يو�سف/ 31[ فلي�س �ملر�د منه نفي �حلقيقة، و�إمن� �ملر�د منه �ملب�لغة يف  ڤمث   

ت�سريف يو�سف وتعظيمه، و�لكلم يف نفي �حلقيقة ر�أ�ًس� على �سبيل �لتجوز. 

�إذ� د�ر �لكلم بني �حلقيقة و�ملج�ز،  �أن �حلقيقة ترجح على �ملج�ز  ومنه� 
ف�حلقيقة هي �لر�جحة فيه لأنه� ل حتت�ج �إىل قرينة خ�رجية تهدي �إىل �ملر�د منه� 

و�إمن� يفهم �ملر�د منه�، بنف�س �إطلقه� و�ملج�ز يحت�ج �إىل �لقرينة.

 ومنه� �أن �حلقيقة �مل�سرتكة يرجح عليه� �ملج�ز لو�سوحه وكرثة دور�نه يف 
�أل�سن �لعرب.

ف�إنه  �لنك�ح،  �أن يكون جم�ًز� وم�سرتًك� نحو  �إذ� د�ر بني  �للفظ  �أن   �علم 
�أقرب  �أنه حقيقة يف �لوطء جم�ز يف �لعقد، و�أنه م�سرتك بينهم�، ف�ملج�ز  يحتمل 
لأن �ل�سرت�ك يخل ب�لتف�هم عند خف�ء �لقرينة بخلف �ملج�ز، لأن �لقرينة �له�دية 
�إىل �ملر�د منه ل تف�رقه، ولأن �ملج�ز �أغلب من �مل�سرتك ب�ل�ستقر�ء، ف�للئق �إحل�ق 
�لفرد ب�لأعم �لأغلب، ولأن �مل�سرتك قد يوؤدي �إىل م�ستبعد كم� �إذ� ك�ن حقيقة 



303303
الركن الأول يف مباحث »الكتاب«

يف �سدين، ف�إن �إعط�ء �ل�سدين حكًم� و�حًد� م�ستبعد، �إذ �ملعهود من �لأ�سد�د 
تع�ك�سه� يف �لأحك�م، �أم� �إذ� ظهر �ملر�د من �مل�سرتك بن�سب �لقرينة �لد�لة عليه 
�مل�سرتك  �إخلل  به� �ملج�ز عليه وهي  �لتي رجح  �لعلة  �أوىل من �ملج�ز، لأن  فهو 

ب�لتف�هم معدومة حينئذ. 

من  مو�سعه  ذكره� يف  �لآتي  �ملج�ز  فو�ئد  �حل�جب جعل  �بن  �أن  و�علم 
مرجح�ت �ملج�ز على �مل�سرتك وهو لي�س ب�سيء.

 �أم� �أوًل: ف�إن للم�سرتك فو�ئد �أي�ًس�، وقد قوبل به� فو�ئد �ملج�ز.

 و�أم� ث�نًي�: ف�إن �لفو�ئد ل مدخل له� يف �لرتجيح ه� هن�، ف�إنه� و�إن ك�نت موجودة 
يف �جلملة ف�لكلم �إمن� هو يف فرد من �أفر�د �للغة، �حتمل �أن يكون م�سرتًك� و�أن 
يكون جم�ًز�، وكرثة فو�ئد �ملج�ز يف �جلملة ل ترجح كون ذلك �لفرد جم�ًز�، لأنه� 
مل تكن فيه بنف�سه، نعم قد يكون فيه بع�سه�، فعند وجود ذلك �لبع�س ينظر يف 
كونه مرجًح� �أو غري مرجح، وكلمن� �إمن� هو مع قطع �لنظر عن وجود �سيء من تلك 
�لفو�ئد يف ذلك �لفرد، وعن عدم وجوده فل تعد �لفو�ئد يف �جلملة مرجًح�، و�هلل 

�أعلم. 

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن �ملج�ز، فق�ل:
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�للفظ �مل�ستعمل يف غري م� و�سع له لعلقة مع قرينة، فخرج  �ملج�ز: هو 
ب�مل�ستعمل يف غري م� و�سع له �إىل �آخره �حلقيقة، ف�إنه� لفظ م�ستعمل فيم� و�سع له 
كم� مر، و�لعلقة و�لقرينة �سرط�ن للمج�ز، لأنه لو مل تكن �لقرينة ه�دية �إىل معن�ه 
�ملر�د به مل� �سرف عن �أ�سله �لذي و�سع له، ولو مل تكن هن�لك علقة مل� �سح 
�لتجوز، و�لعلقة �ت�س�ل م� بني �ملعنى �لذي و�سع له �للفظ و�ملعنى �لذي ��ستعمل 
فيه، وذلك �لت�س�ل هو �لذي يعرف عند علم�ء �لبي�ن بوجه �ل�ستع�رة وبعلقة 
�ملج�ز، وهو �إم� ت�سبيه ك�إطلق �لأ�سد على �لرجل �ل�سج�ع من قولن�: ر�أيت �أ�سًد� 
على فر�س، ف�لأ�سد يف �لرجل جم�ز و�لعلقة بينهم� �مل�س�بهة يف �ل�سج�عة، وقولن�: 
�لذي هو  �لأ�سد  �لأ�سد عن معن�ه �حلقيقي، لأن  للفظ  قرينة �س�رفة  فر�س  على 

�حليو�ن لأن �لأ�سد هو �حليو�ن �ملخ�سو�س ل يرى ع�دة على فر�س. 

ُو�صْع َلُه  ما  غِي  يف  يكن  واإن 
ت�صــــرُفُه قرينـــــــٌة  و�صـــرُطُه 
اأَوِل وكــــوٍن  ت�صبيٍه  نحــــو  من 
وا�صتعداُد احلـــــلوُل  كـــــذلك 
�ُصبَِّها اإْن  ا�صــــــتَعارًة  ِه  و�صـــــمِّ

املتَّ�ِصْع املجاُز  فهو  ُم�صتعَماًل 
تك�ِصُفُه وُعلَقٌة  اأ�صـــــــِلِه  عن 
ُكلِّ وجزء  �صرٍط  و�صـــــــبٍب 

الأفــــــراُد ل  ينقــــــُل  ونوُعَها 
وُمر�َصــــــاًل اإْن َكـــــان غُيه بها

]تعريف املجاز وبيان عالقاته[
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� ب�أن ينزل �لتق�بل منزلة �لتن��سب بو��سطة متليح  وقد يكون �لت�سبيه �عتب�ريًّ
�أو تهكم، كم� يف �إطلق �ل�سج�ع على �جلب�ن، �أو تف�وؤل كم� يف �إطلق �لب�سري 
على �لأعمى، و�ملف�زة على �ملهلكة، �أو م�س�كلة كم� يف �إطلق �ل�سيئة على جز�ئه� 

وم� �أ�سبه ذلك.

 ووجه ذلك �أن �ملتكلم مبثل هذ� �دعى �أن هذه �لأ�سي�ء �ملت�س�دة مت�س�بهة 
ليح�سل له غر�سه �ملذكور من نحو تهكم �أو متليح، فك�نت �لعلقة يف نحو �إطلق 
ف�أثبته�  حقيقة،  معدومة  وهي  �ملتكلم،  �إدع�ء  يف  �مل�س�بهة  �جلب�ن  على  �ل�سج�ع 
�ملتكلم �عتب�ًر�، وكذ� يق�ل فيم� بعده هذ� حيث يكون �لو�سف ظ�هًر�، و�لغر�س 
ح��سًل، لأن �لو�سف �خلفي ل يكون علقة للمج�ز، فل يطلق على �أْبَخر �لفم)1( 
�أنه �أ�سد؛ خلف�ء هذه �ل�سفة يف �لأ�سد؛ ولأنه ��ستهر ب�سفة �ل�سج�عة وهي �ملتب�درة 
عند �لت�سبيه به، وكذلك ل يطلق �مل�سك على �أ�سود �للون، لأن �لو�سف �لذي 

��ستهر يف �مل�سك �إمن� هو طيب �لر�ئحة ل �سو�د لونه.

ت�سمية  عن  عب�رة  فهو:  �لكون  ف�أم�  و�لأول،  �لكون  �لعلقة  تكون  وقد   
�ل�سيء ب��سم م� ك�ن عليه كت�سمية �لب�لغني ب�ليت�مى يف قوله تع�ىل نث ڦ  ڦ  
ڄمث  ]�لن�س�ء/ 2[ ف�إنهم ل يوؤتون �أمو�لهم �إل وهم ب�لغون، فت�سميتهم يت�مى 

جم�ز، و�لعلقة فيه ت�سمية �ل�سيء ب��سم م� ك�ن عليه.

)1( �أبخر �لفم: كريه ر�ئحة �لفم. )م(.
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عْبِد  ِمْن  �ِسْق�ًس�)1(  �أَْعَتَق  : »من  قوله  �حلر يف  �لعبد على  وك�إطلق   
َقوٍم عليِه �لَب�ِقي« فت�سميته عبًد� من بعد �لعتق جم�ز، و�لعلقة فيه ت�سمية �ل�سيء 

ب��سم م� ك�ن عليه، لأنه ك�ن قبل �لعتق عبًد�.

�إليه  مب� ي�سري  �أي  �إليه،  يوؤول  مب�  �ل�سيء  ت�سمية  فهو  �لأول  و�أم�   
نث حئ  مئ  ىئ   يقيًن�، ك�إطلق ��سم �مليت على �حلي يف قوله تع�ىل  
يئ مث ]�لزمر/ 30[ ف�أطلق ��سم �مليت عليه وعليهم وهم جميًع� �أحي�ء 
�إليه  يف ح�ل ذلك �لإطلق جتوًز�، و�لعلقة فيه ت�سميتهم مب� �سيوؤولون 
� كم� يف �إطلق �خلمر على �لع�سري يف نحو قوله تع�ىل حك�ية عن  يقيًن� �أو ظنًّ
�أحد �س�حبي �ل�سجن  نث    ۈ     ٴۇ  ۋ    ۋمث ]يو�سف/ 36[ و�ملعنى �أع�سر 
على  �خلمر  ��سم  ف�إطلق  �لظن،  يف  كذلك  ي�سري  �أي  �خلمر،  �إىل  يوؤول  ع�سرًي� 

.� �لع�سري جم�ز علقته ت�سمية �ل�سيء ب��سم م� يوؤول �إليه ظنًّ

 �أم� �إذ� ك�ن حمتمًل �أن يوؤول �إليه و�أن ل يوؤول فل ي�سح �لتجوز، فل يطلق 
�إذ� قويت �لأ�سب�ب وتوفرت  �، نعم  �أنه ي�سري حرًّ ��سم �حلر على �لعبد لحتم�ل 
�لدو�عي �ملقت�سية حلريته ج�ز �إطلق ��سم �حلر عليه جتوًز�، �إذ يف �لظن �أنه ي�سري 
يعلم  �سيده، وعنده من  �أن يكون من غري  كذلك، لكن هذ� �لإطلق م�سروط 
ح�له لأن �سدوره من �سيده يوجب عتقه، وعند �جل�هل بح�له تخفى عليه علقة 

)1( �ِسْق�ًس�: ن�سيًب�. )م(.
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� حقيقة، و�سرط �لعلقة �لظهور كم� مر �آنًف�، فيكون �إطلق  �ملج�ز فيه، فيظنه حرًّ
دون  �ملو��سع  ببع�س  لعتقه خم�سو�ًس�  �لدو�عي  توفر  عند  �لعبد  على  �حلر  ��سم 
�ل�سبب على م�سببه،  ��سم  �إطلق  به  و�ملر�د  �ل�سبب،  �لعلقة  بع�س. وقد تكون 
ك�إطلق ��سم �ليد على �لقدرة نحو للأمري يد، �أي قدرة، ف�إطلق ��سم �ليد على 
�لقدرة جم�ز علقته ت�سمية �ل�سيء ب��سم �سببه، ف�إن �ليد �سبب للقدرة، و�إطلق 
��سم �مل�سبب على �ل�سبب ك�إطلق ��سم �ملوت على �ملر�س �ل�سديد، لأن �ملر�س 

�ل�سديد �سبب للموت غ�لًب�.

 وقد تكون �لعلقة �سرًط� و�ملر�د به �إطلق ��سم �ل�سرط على �مل�سروط �أو 
� ك�إطلق ��سم �لإمي�ن على �ل�سلة يف قوله تع�ىل   �لعك�س، �سو�ء ك�ن �ل�سرط �سرعيًّ
نثک  ک      گ  گ  گمث ]�لبقرة/ 143[، �أي �سلتكم �لتي ��ستقبلتم به� 

�ل�سيء  ت�سمية  �ل�سلة جم�ز علقته  �لإمي�ن على  ��سم  ف�إطلق  �ملقد�س،  �لبيت 
��سم  ك�إطلق   � عقليًّ �أو  �سرًع�  �ل�سلة  ل�سحة  �سرط  �لإمي�ن  لأن  �سرطه؛  ب��سم 
�ملتعلق على �ملتعلق به نحو: هذ� خلق �هلل، و�لقر�آن علم �هلل، �أي هذ� خملوق �هلل 
�ملعلوم جم�ز  ��سم �خللق على �ملخلوق و�لعلم على  ف�إطلق  و�لقر�آن معلوم �هلل، 
علقته ت�سمية �ل�سيء ب��سم متعلِّقة ب�لك�سر، ووجه ذلك �أن �خللق و�لعلم �سرط 
عقلي حل�سول �ملخلوق و�ملعلوم، ومنه �أي�ًس� ت�سمية �لف�عل ب�مل�سدر، كقولن�: زيد 

عدل، �أي ع�دل.
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 ومن ت�سمية �ل�سرط ب��سم �مل�سروط �إطلق ��سم �ملتعلَّق به على �ملتعلِّق، 
ك�إطلق ��سم �ملفتون على �لفتنة يف قوله تع�ىل  نث ڻ  ۀ مث ]�لقلم/ 6[ �أي 
�لفتنة، فت�سمية �لفتنة ب�ملفتون جم�ز علقته ت�سمية �ل�سيء ب��سم م� يتعلق به، ومنه 
�إطلق ��سم �لف�عل على �مل�سدر من نحو قولن�: قم ق�ئًم�، �أي قي�ًم�، ومن �ل�سرط 
�لعقلي ت�سمية �ل�سيء ب��سم �آلته ك�إطلق �لل�س�ن على �لذكر يف قوله تع�ىل حك�ية 
عن خليل �لرحمن  نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پمث ]�ل�سعر�ء/ 84[ 

ووجه ذلك �أن �آلة �ل�سيء �سرط لوجوده، ف�لذكر ل يوجد �إل ب�لل�س�ن.

 وقد تكون �لعلقة ت�سمية �ل�سيء ب��سم جزئه نحو: عندي �ألف ر�أ�س من 
غنم، و�ملر�د �لروؤو�س مع جثته� ق�ئمة بتم�م خلقه�، وي�سرتط يف هذ� �جلزء �أن يكون 
له من بني �س�ئر �لأجز�ء مزيد �رتب�ط ب�لكل، بحيث ينعدم �لكل ب�نعد�مه ك�ملث�ل 
�لذي ذكرن�ه، �أو بحيث يكون �ملعنى �ملق�سود من �لكل �إمن� يح�سل به ك�إطلق 
�لعني على �جل��سو�س، ف�إن �ملعنى �ملق�سود منه �إمن� يوجد ب�لعني، وقد تكون �لعلقة 
�إطلق ��سم �لكل على �جلزء ك�إطلق �لأ�س�بع على �لأن�مل، وهي جزوؤه� يف قوله 
�أن�ملهم  يجعلون  �إمن�  وهم  ]�لبقرة/ 19[  نث  ڄ  ڄ  ڄ  ڄمث   تع�ىل 

وهي �أطر�ف �لأ�س�بع.

 وقد تكون �لعلقة �حللول و�ملر�د به ت�سمية �ل�سيء ب��سم حمله، كقولك 
�سربت قدًح�، و�ملر�د �سربت م�ء ملأ قدًح�، ف�إطلق ��سم �لقدح على �مل�ء �حل�ل 
فيه جم�ز علقته ت�سمية �ل�سيء ب��سم حمله، �أو ت�سمية �ل�سيء ب��سم م� يجعل 
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ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   نث   تع�ىل  قوله  يف  �جلنة  على  �لرحمة  ك�إطلق  فيه 
ۆئمث ]�آل عمر�ن/ 107[ لأن �جلنة م�ستقر �لرحمة.

ب�لفعل  م�  بت�سمية  بع�سهم  عنه�  وعرب  �ل�ستعد�د،  �لعلقة  تكون  وقد   
ّن، لأنه� مل تكن يف دّنه�  على م� ب�لقوة، ك�إطلق ��سم �مل�سكر على �خلمر يف �لدَّ
م�سكرة، لكنه� م�ستعدة لذلك، وهي يف قوة م� ي�سكر ب�لفعل ح�ل �ل�سر، و�أورد 
�إليه.  يوؤول  م�  ب��سم  �ل�سيء  ت�سمية  من  مر  م�  عنه�  ُيغني  �لعلقة  هذه  �أن  عليه 
و�أجيب ب�أن �لفرق بينهم� �أن �لنظر هن�لك فيم� �سبق �إىل جمرد �لأول، وهن� �إىل 

جمرد �ل�ستعد�د، وعلى هذ� ف�لفرق بينهم� �عتب�ري.

و�إطلق  �مل�ء  مزودة  على  �لرو�ية  ك�إطلق  �ملج�ورة  �لعلقة  تكون  وقد 
�جلري للميز�ب)1( من قولهم: جرى �مليز�ب.

وقول �مل�سنف: )ونوعه� ينقل ل �لأفر�د( يعني �أن �ملعترب يف �ملج�ز�ت �إمن� 
�أنه �إذ� نقل عن �لعرب  �أفر�د �ملج�ز�ت، وبي�ن ذلك  هو نقل نوع �لعلقة ل نقل 
�إطلق �لأ�سد مثًل على �لرجل �ل�سج�ع لأجل �مل�س�بهة بينهم�، �سح لن� �أن نطلق 
��سم �ل�سيء على م� ي�س�بهه من �س�ئر �لأ�سم�ء، وكذلك �س�ئر �لعلق�ت، ولهذ� مل 

يدونو� �ملج�ز�ت تدوينهم �حلق�ئق. 

)1(  �مليز�ب: �أنبوب ي�سيل به �مل�ء من �ل�سطح ونحوه �إىل �لأر�س. )م(.
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و�أي�ًس� فقد �أجمعو� على �أن �خرت�ع �ل�ستم�ر�ت �لغريبة �لتي مل ت�سمع 
ب�أعي�نه� عن �أهل �لل�س�ن �إمن� هو من طرق �لبلغة، هذ� قول �أكرث �لعلم�ء.

قد  م�  �إل  �ملج�ز�ت  من  ي�ستعمل  ل  �إنه  �جلرج�ين:  �لق�هر  عبد  وق�ل   
بنقل  يكتفي  ول  �ملج�ز�ت  �أفر�د  نقل  ي�سرتط  فهو  ذلك،  من  �لعرب  ��ستعملته 
نوع �لعلقة، ومت�سك يف ذلك ب�أنه لو ج�ز �لتجوز مبجرد وجود �لعلقة جل�ز �إطلق 
للبن  و»�أب«  للمج�ورة،  لل�سيد  و»�سبكة«  للم�س�بهة،  �إن�س�ن  لطويل غري  »نخلة« 
لل�سببية، و�للزم ب�طل ب�لتف�ق، و�أي�ًس� فلو ج�ز �لتجوز مبجرد وجود �لعلقة لك�ن 
�لو�سع �بتد�ء فل يكون عربًي� �أو قي��ًس� يف �للغة، و�للغة ل تثبت ب�لقي��س و�لرتجيح 

كم� �سي�أتي.

 و�أجيب عن �لأول ب�أن� ل ن�سلم �أن �لعلقة بني �لإن�س�ن و�لنخلة جمرد 
�لطول، بل مع �ل�ستق�مة و�لدقة ونحو ذلك مم� يطول، وكذ� �لقول يف نحو �ل�سبكة 
مع �ل�سيد و�لأب مع �لبن، فيمكن �أن نقول: �إن نف�س �ملج�ورة ونف�س �ل�سببية ل 
يكفي�ن علقة �إل مع نوع ي�سوغ �إطلق ��سم �أحدهم� على �لآخر كم� يف �مليز�ب 
مع �مل�ء، ف�إنه جمع مع �ملج�ورة نوع ت�سبيه، لأن �ملجرى قد يرى ك�جل�ري، ومثله 

�سط �مل�ء مع �لنهر، و�لقمر مع �ل�سح�ب.

 �سلمن� �أن �لعلقة بني �لنخلة و�لإن�س�ن جمرد �لطول، و�أن نف�س �ملج�ورة 
عن  و�لتخلف  لل�سحة،  مقت�سية  �لعلقة  �إن  فنقول:  �لعلقة،  هم�  و�ل�سببية 
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�ملقت�سى لي�س بق�دح جلو�ز �أن يكون مل�نع خم�سو�س، ف�إن عدم �مل�نع لي�س جزًء� 
من �ملقت�سي. 

يثبت  بل  �أ�سًل،  مبمنوع  لي�س  �للغة  �لقي��س يف  ب�أن  �لث�ين  و�أجيب عن 
فيه� فيم� علم ثبوته ب�ل�ستقر�ء كرفع �لف�عل ون�سب �ملفعول ونحو ذلك، وكذلك 

�ملج�ز يثبت ب��ستقر�ء �لعلقة �مل�سححة له.

�إذ� ك�نت علقة �ملج�ز �مل�س�بهة ك�إطلق �لأ�سد على �لرجل  �أنه   و�علم 
ع�رية،  �أخذه  �إذ�  �ل�سيء  ��ستع�ر  من  م�أخوذة  ��ستع�رة  ي�سمى  ف�ملج�ز  �ل�سج�ع، 
حمل  �أنو�ع  ولل�ستع�رة  به،  ف�سمي  �ل�سج�ع  للرجل  ��ستعري  �لأ�سد  ��سم  فك�ن 
يتعلق  و�إمن�  �ل�ستع�رة،  ب�أنو�ع  �ل�سرعية  للأحك�م  تعلق  �إذ ل  �لبي�ن،  علم  ذكره� 
بع�سه� ب�أ�سل �ملج�ز، فلذ� يبحث عنه يف هذ� �لفن و�إن ك�نت �لعلقة غري �مل�س�بهة 
من نحو �ل�سببية و�ل�سرطية و�لكون و�لأول �إىل غري ذلك، ف�ملج�ز ي�سمى مر�سًل 
�سمي بذلك لعدم تقييده بعلمة و�حدة، �إذ �ملر�سل يف �للغة �ملطلق، وهذ� معنى 
قول �مل�سنف: )و�سمه ��ستع�رة..( �إلخ �أي �سم �ملج�ز ��ستع�رة �إن �سبه �مل�ستع�ر له 

بغريه، وي�سمى مر�سًل �إن ك�ن �لعلقة غري �لت�سبيه.

 ثم �إنه �أخذ يف بي�ن قرينه �ملج�ز، فق�ل:
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]بيان قرينة املجاز[ 

ْة      قرينـــــــُة املجــــــــاِز اأو حـــالّيْة ةٌّ عــــــاديَّ ـٌة ح�صــــــيَّ عقـــــليَّ

�علم �أن �سرط �ملج�ز قرينة ت�سرف �للفظ عن معن�ه �حلقيقي �إىل �ملعنى 
�لبي�نيون،  �إليه  كم� ذهب  �ملج�ز  مفهوم  من  ولي�ست هي جزء  مر،  كم�  �ملج�زي 
�إم� عقلية كم� يف قوله  �أئمة �لأ�سول، وهي  لكنه� �سرط ل�سحة �ملج�ز كم� عليه 
تع�ىل نثے  ے  ۓ     ۓ  ڭمث ]�لإ�سر�ء/ 64[ ف�إن �لعقل مينع من 
حمل هذ� �لأمر على حقيقته، وي�سرفه �إىل بي�ن �لإقد�ر له و�لتهديد، ف�إن �حلكيم 

تع�ىل ل ي�أمر ب�لف�س�د.

 و�إم� ح�سية ن�سبة له� �إىل �حل�س، وهي �إم� لفظية نحو: ر�أيت �أ�سًد� يرمي، 
ف�إن يرمى قرينة لفظية �س�رفة للفظ �لأ�سد عن معن�ه �حلقيقي، لأن �لرمي ل ي�سدر 
من �حليو�ن �ملخ�سو�س �لذي و�سع له ��سم �لأ�سد، و�إم� غري لفظية نحو: ل �آكل 
�لنخلة،  �أ�سل  �أكل  �للم�س مثًل مينع من  �لذي هو  ف�إن �حل�س  �لنخلة،  من هذه 

وي�سرف هذ� �للفظ �إىل ثمره�.

 و�إم� ع�دية، ومثل له بع�سهم بيمني �لفور، وهي م� �إذ� حلف رجل على 
�مر�أته وقد �أر�د�ت �خلروج، فق�ل: �إن خرجت ف�أنت ط�لق، ق�ل ذلك �لبع�س: �إن 
هذ� �ليمني يحمل على �لفور لقت�س�ء �لع�دة ذلك، فل تطلق �إن خرجت بعد 
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ذلك �لوقت عنده، ومثَّل علم�ء �لبي�ن لهذ� �ملق�م بقولهم: هزم �لأمري �جلند، �إذ 
�لع�دة ق��سية ب�أن �لأمري ل يب��سر �لقت�ل بنف�سه لكن مع �أن�س�ره و�أعو�نه.

 و�إم� ح�لية وهي �أن يكون ح�ل �ملتكلم مقت�سًي� ل�سرف �للفظ عن حقيقته 
هم �سروف �لأي�م، ونحو ذلك،  �إىل جم�زه كم� يف قول �مل�سلم �أ�س�بني �لدهر وغريَّ
ف�إن ح�ل �مل�سلم: يق�سي ب�سرف هذ� �للفظ عن حقيقته؛ �إذ �عتق�ده يوجب �أن 

ف�عل ذلك هو �هلل تع�ىل، و�هلل �أعلم.

ثم �إنه �أخذ يف ذكر �خللف يف وقوع �ملج�ز و�سحته، فق�ل:

]الكالم يف وقوع املجاز ومنعه[

�للغة  و�قع يف  �ملج�ز  �أن  �لعلم�ء  عليه جمهور  �لذي  �ل�سحيح  �أن  �علم   
�لعربية ويف �لقر�آن �لعظيم، وقد نفى وقوعه يف �للغة �لعربية �لأ�ست�ذ �أبو �إ�سح�ق 
�أ�سًد� يرمي،  �لإ�سفر�ييني و�أبو علي �لف�ر�سي، ق�ل: وم� ُيظن جم�ًز� نحو: ر�أيت 
فهو حقيقة، ق�ل �أبو �حل�سني وهذ� ب�طل لأن� كم� نعلم ب��سطر�ر �أنهم ي�ستعملون 
لفظ �حلم�ر للبليد، ولفظ �لأ�سد للرجل �ل�سج�ع، نعلم �سرورة �أنهم ق�سدو� �لتجوز 

ويف واقٌع  حيِح  ال�صَّ على  َوْهَو 
واإن َنَفــــى ُوقــــــــــوَعه ومنَعْه

يختِفي ل  مــــا  منُه  الكتاِب  اآِي 
ن�صَمَعْه لْن  منَعـــــُهم  فاإنَّ  قوٌم 
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و�لت�سبيه)1(، و�أن ��ستحق�ق �لبليد للفظ �حلم�ر لي�س ك��ستحق�ق �لبهيمة، ولذلك 
�سبق �إىل �لأفه�م من قول �لق�ئل: ر�أيت �حلم�ر �لبهيمة دون �لبليد.

�سح  لو  ف�إنه  حقيقة  و�لقرينة  �ل�سم  جمموع  �خل�سم  ت�سمية  و�أم�  ق�ل:   
ذلك مل يقدح يف ت�سمية �أهل �للغة لل�سم ب�نفر�ده جم�ًز� على م� حكين� عنهم، 
�، لأنه يرجع �إىل نف�س �لت�سمية خ��سة.  �أي لأن �خللف يكون بينن� وبينهم لفظيًّ
ق�ل �س�حب �ملنه�ج: لكن م� زعموه ب�طل لأن �لو�سف ب�حلقيقة و�ملج�ز �إمن� يجري 
على �لألف�ظ فقط، لأنه� هي �مل�ستعملة دون �لقر�ئن، و�لقر�ئن ل تخت�س ب�لألف�ظ، 

�إذ قد تكون �س�هد ح�ل وغري ذلك مم� لي�س من فعل �ملتكلم.

ومنعت �لظ�هرية وقوع �ملج�ز يف �لقر�آن لوجهني:

 �أحدهم�: �أنهم ق�لو� يقبح وقوعه يف �لقر�آن لأنه كذب، بدليل �أنه ي�سح نفي مثبته 
في�سدق �لنفي، �أل ترى �أنه ي�سدق قولك ملن ق�ل: �إن زيًد� حم�ر �أنه لي�س بحم�ر، 

فلو ك�نت �جلملة �لأوىل �س�دقة مل ي�سدق نفيه�. 

وث�نيهم�: �أنهم ق�لو� لو وقع �ملج�ز يف �لقر�آن، لزم �أن يو�سف �لب�ري �سبح�نه ب�أنه 
متجوز. 

)1(  يف �لأ�سل: )و�لتنبيه(، و�سو�به م� �أُثبت. )م(.
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و�أجيب عن �لوجه �لأول ب�أن �ملج�ز ميت�ز عن �لكذب ب�لقرينة �ملن�سوبة 
على �ملعنى �ملر�د منه و�لكذب ل قرينة معه، ف�ملج�ز �سدق ل قبح فيه، و�إمن� 
يكذب نفي �ملثبتة حيث توجه �لنفي و�لإثب�ت �إىل معنى و�حد، و�لنفي يف 
ف�ملنفي هو غري  �إىل غريه فهو �سدق،  �ملثبت بل  �إىل  يتوجه  �ل�سورة مل  هذه 

�ملعنى �لذي �أثبته يف �ملج�ز.

�لإذن  متوقفة على  تع�ىل  �هلل  �أ�سم�ء  ب�أن  �لث�ين  �لوجه  و�أجيب عن   
�ل�سمعي؛ لأنه يوهم �أنه يته�ون بفعل قبيح �أو �سغري كم� يف �ل�س�هد، �إذ� قلن�: 
فلن يتجوز يف �لأمور، وم� �أوهم �خلط�أ �متنع �إطلقه على �هلل حقيقة ك�ن �أم 

جم�ًز�.

تع�ىل  قوله  نحو  وذلك  �لقر�آن  يف  وقع  �ملج�ز  �أن  نقطع  فنحن  و�أي�ًس�   
نثڱ  ڱمث ]يو�سف/ 82[ و�ملر�د �أهله� وقوله تع�ىل نثڃ  ڃ      ڃ  
ڃ  چ  چمث ]�لكهف/ 77[ ولي�س للجد�ر �إر�دة، لكن �سبهت ح�لته بح�لة 

من يفعل �ل�سيء عن �إر�دة، وقوله تع�ىل حك�ية عن قول فرعون نثک  ک  
ک  کمث ]غ�فر/ 36[ ولي�س ه�م�ن هو �لب�ين حقيقة لكن ب�أمره يكون �لبن�ء، 
جن�ح  للذل  ولي�س  ]�لإ�سر�ء/ 24[،  نث ڭ   ڭ  ڭ  ڭمث  تع�ىل   وقوله 
بخف�س جن�ح  ف�أمر  تعزز،  له جن�ح�ن: جن�ح ذل وجن�ح  بط�ئر  �لولد  �سبه  لكن 
�لذل لهم�، ومم� روي �أن رجًل من منكري �ملج�ز يف �للغة �عرت�س �أب� مت�م مل� ق�ل 
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يف �سعره: 

اَل َتسْـــــقِين مَاءَ الكآبَةِ إنيّن        صَبٌّ َقدْ استعَذبتُ مَاءَ بَُكائِي

ق�ل له �ملعرت�س: ف�أعطني يف هذ� �لكوز م�ء من م�ء ك�آبتك �لعذب. ق�ل 
�أبو مت�م: خذ هذ� �ملقر��س و�ق�س�س يل ري�ستني من جن�ح �لذل. تنبيًه� للمعرت�س 

على �أنه �إذ� ح�سن يف �لقر�آن ففي �ل�سعر �أوىل.

 و�أي�ًس� فل يخلو منكر �ملج�ز يف �لقر�آن من �أحد �أمرين: �إم� �أن يقول: �إن 
هذه �لألف�ظ �لتي وقعت جم�ًز� يف �لقر�آن هي حقيقة يف �للغة �لعربية، فيج�ب مب� 
مر عن �أبي �حل�سني من �أن �لعرب ل ي�ستعملون مثل هذه �لألف�ظ يف مثل تلك 
�ملع�ين �إل على جهة �لتجوز و�لتو�سع يف �ل�ستعم�ل مع ن�سب �لقرينة على �ملر�د، 
ولي�س هو ك��ستعم�لهم �حلقيقة يف مو�سوعه�، و�إم� �أن يقول: �إن هذه �لألف�ظ يف 
هذه �ملع�ين حقيقة �سرعية. فيج�ب ب�أنه لو ك�نت حقيقة �سرعية ل�سبق �إىل �أذه�ن 
و�ل�سي�م  �ل�سلة  لفظ  من  �أذه�نهم  �إىل  �سبق  كم�  �ملذكورة  مع�نيه�  �ل�سرع  �أهل 
و�لزك�ة و�حلج مع�نيه� �ل�سرعية، و�حل�ل �أن هذه �لألف�ظ �لتي وقعت يف �لقر�آن ل 

ُيدرك فهمه� �إل ب�لقرينة، و�هلل �أعلم.

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن علم�ت �ملج�ز، فق�ل:
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للمج�ز علم�ت يعرف به�:

 �أحده�: نقل �أئمة �للغة له ب�أن يقولو�: �إن لفظ �لأ�سد مثًل، جم�ز يف �لرجل 
ونحو  �جل��سو�س  يف  جم�ز  �لعني  و�إن  �لع�سري،  يف  جم�ز  �خلمر  و�إن  �ل�سج�ع، 

ذلك.

 وث�نيه�: عدم �لطر�د �علم �أن من حق �حلقيقة �لطر�د، �أي �إذ� و�سع لفظ ل�سيء 
من �لأ�سي�ء فحق ذلك �للفظ �أن يطرد يف جميع �أفر�د ذلك �ل�سيء ك�لإن�َس�ن، 
ف�إنه حقيقة يف بني �آدم وهو مطرد يف جميع �أفر�دهم، مبعنى �أنه ي�سح �إطلقه على 

كل فرد من �أفر�د هذ� �جلن�س ونحو ذلك.

ـــــــِرْد يطَّ ل  واأن  بالنقِل  ُيعَرُف 
فَما اإىل الذهــــِن من املعنى �صَبق
ِل للف�صْ قيــــــــــده  وبالتــــزاِم 
وبتوقـــــٍف علــــــى �صــــــــَواُه
اجلـــــــزاِء ت�صــــميُة  مثــــــاُلُه 

وفهُمــــــُه بعُد القـــــــــرينِة يرْد
َفْهــــــَو حقيقــــٌة به اللفُظ اأحّق
الذلِّ جنــــاِح  مثـــــل  بعك�ِصَها 
�صـــــــاهاُه لفظــــه  يف  لكـوِنِه 
باعتداِء واجلهـــــــاِد  باملكــــــِر 

]بيان عالمات املجاز التي ُيعرف بها[
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 و�أم� �ملج�ز فل ي�سح �طر�ده يف كل م� وجدت فيه تلك �ل�سفة �لتي جتوز 
ب�للفظ لأجله�، �أل ترى �أن �لأ�سد مل� ك�ن مو�سوًع� لل�سبع �ل�سج�ع وك�ن �إطلقه 
على �ل�سج�ع من غري هذ� �جلن�س جم�ًز� مل يطرد، بل �سح و�سف �لرجل �ل�سج�ع 
ب�أنه �أ�سد ول ي�سح و�سف كل م� ت�سجع من �حليو�ن ب�أنه �أ�سد، فل يو�سف �لهر 
�إذ� ت�سجع ب�أنه �أ�سد، ول غريه من �حليو�ن�ت، وكذلك يو�سف �لرجل �لطويل ب�أنه 
نخلة، ول يو�سف كل طويل بذلك، وكذلك ل ي�سح �أن يق�ل: و�أ�س�أل �لب�س�ط، 

و�ملر�د �أهله، هذ� ح��سل م� يف �ملنه�ج وغريه من كتب �لأ�سول.

 وذكر بع�سهم �أن عدم �لطر�د يف �ملج�ز يكون ت�رة و�جًب�، �أي ل ي�سح 
�طر�ده �أ�سًل نحو نثڱ  ڱمث ]يو�سف/82 [ فل ي�سح �أن يق�ل: و��س�أل 
لثبوت  فيه  ذلك  يجب  لكن ل  �طر�ده،  ي�سح  �أي  ج�ئًز�،  ت�رة  ويكون  �لب�س�ط، 
�طر�ده�  يجب  ف�إنه�  �حلقيقة،  بخلف  �حلقيقي  ب�للفظ  �ملج�ز  �أفر�د  عن  �لتعبري 
عنده لحتي�ج �ملتكلم �إليه�، �إذ ل خلف عنه�، وجميع ذلك م�سكل، �أم� م� ذكره 
�س�حب �ملنه�ج وغريه ف�إ�سك�له متوجه من قبل �عتب�ر نوع �لعلقة ل �سخ�سه�، 
و�س�حب �ملنه�ج وغريه يرون �عتب�ر نوع �لعلقة وعدم �سحة �طر�د �ملج�ز مبني 
على �عتب�ر �سخ�س �لعلقة ل نوعه�، و�أم� م� ذكره ذلك �لبع�س ف�إنه م�سكل من 

حيث �إن �لكلم يف جو�ز �لطر�د ل يف وجوبه.

 و�أي�ًس� ف�إن �لنح�ة قد ذكرو� م� يدل على �سحة نحو: ��س�أل �لب�س�ط، فقد 
ذكر �بن م�لك يف ت�سهيله �أنه يجوز حذف �مل�س�ف و�إق�مة �مل�س�ف �إليه مق�مه يف 
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�إعر�به، وق�سم ذلك �إىل قي��سي وغري قي��سي، وذكر �أن �س�بط ذلك �أنه �إن �متنع ��ستقلل 
نثى    ]82 ]يو�سف/  ڱمث  نثڱ   نحو  قي��سي  فهو  ب�حلكم،  �إليه  �مل�س�ف 
�إذ �لقرية ل ت�س�أل و�لعجل ل ي�سرب،  ]�لبقرة/ 93[.  ى  ائ  ائمث 

و�إن مل ميتنع ذلك فهو �سم�عي، �نتهى، وهو م�سرح بجو�ز م� منعه �لأ�سوليون، 
وح��سل �ملق�م �أن عدم �لطر�د يف �ملج�ز مبني على ��سرت�ط نقل �أفر�د �ملج�ز�ت 
و�عتب�ر �سخ�س �لعلقة ل نوعه�، و�ل�سحيح م� قدمت لك من �عتب�ر نوع �لعلقة 
فقط، فل يكون عدم �لطر�د على هذ� علمة للمج�ز، وقد جريت بذكره يف �لنظم 

جمرى جمهور �لأ�سوليني، و�ل�سو�ب عدم ذكره، و�هلل �أعلم.

وث�لثه�: �أن فهم �ملعنى من �ملج�ز �إمن� يح�سل بعد �لوقوف على �لقرينة، ف�إذ� ق�ل 
ق�ل:  ف�إذ�  �ملخ�سو�س،  �حليو�ن  �ملر�د  �أن  �لذهن  �إىل  تب�در  �أ�سًد�  ر�أيت  �لق�ئل: 
ر�أيت �أ�سًد� على فر�س، علمن� �أن �ملر�د به �لرجل �ل�سج�ع، فم� �سبق �إىل �لذهن 
من معنى �للفظ فهو حقيقة �للفظ، ف�لتب�در علمة للحقيقة وعدم �لتب�در علمة 

للمج�ز.

ور�بعه�: �أن �ملج�ز يلتزم تقييده للفرق بينه وبني �حلقيقة، مثل جن�ح �لذل �أي لني 
�جل�نب، ون�ر �حلرب �أي �سدته�، بعك�س �حلقيقة، ف�إن �حلقيقة ل يلتزم تقييده� و�إن 

ك�نت م�سرتكة مثًل كعني ج�رية.
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 وح��سل م� يف �ملق�م �أن �لفرق بني �ملج�ز و�حلقيقة �مل�سرتكة، هو �لتز�م 
�لتقييد ب�لقرينة يف �ملج�ز وعدم �لتز�مه يف �حلقيقة �مل�سرتكة.

لكون  �حلقيقة،  ذكر  على  �إطلقه  �سحة  يتوقف  �ملج�ز  بع�س  �أن  وخ�م�سه�: 
ي�سمى  وهذ�  �مل�س�بهة،  لتلك  عليه  ف�أطلق  �حلقيقة،  للفظ  م�س�هًي�  �ملج�ز  لفظ 
نحو:  لوقوعه يف �سحبته حتقيًق�،  بلفظ غريه  �ل�سيء  �لتعبري عن  ب�مل�س�كلة، وهي 
نثڀ  ڀ  ڀمث ]�آل عمر�ن/ 54[ �أي مكرو� فج�ز�هم �هلل على 
مكرهم، ونحو نثک  ک  ک  ک    گمث ]�لبقرة/ 194[ �أي فج�هدوه، 
ف�إطلق �ملكر على �ملج�ز�ة و�إطلق �لعتد�ء على �جله�د جم�ز لوقوع �ملج�ز�ة يف 

�سحبة �ملكر، و�جله�د يف �سحبة �لعتد�ء، و�أم� تقديًر� نحو قوله تع�ىل  نث ڃ  
ڃ   چمث ]�لأعر�ف/ 99[ ف�ملعنى و�هلل �أعلم، �أف�أمنو� حني مكرو� مكر �هلل، 
لوقوعه يف �سحبته  ب�ملكر  �ملكر  �ملج�ز�ة على  �أي جم�ز�ته على مكرهم فعرب عن 

تقديًر�، و�هلل �أعلم.

ثم �إنه �أخذ يف تق�سيم �ملج�ز �إىل لغوي وغريه، فق�ل:

�َصـــــرعّيا ا�صـــتعَماِلِه  يف  يكوُن 
َوَهْبُتَكا ُهم  بع�صُ قــــاَل  َثمَّ  من 

ُعْرِفـــــّيا واأتـــــــى  وُلغــــــويًّا 
اأنكْحُتَكا جُتزي لَدى التزويِج َعْن 

]بيان انق�صام املجاز اإىل لغوي و�صرعي وعريف[
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مطلق  يف  و�ل�سي�م  �لدع�ء  يف  ك�ل�سلة  �سرعي:  �إىل:  �ملج�ز  ينق�سم   
�ل�سرع عن معن�ه�  نقله�  �لألف�ظ قد  ف�إن هذه  �لق�سد،  نف�س  �لإم�س�ك و�حلج يف 
يف  فهي  �ل�سرع،  به�  �سم�ه�  �لتي  �لأ�سي�ء  يف  �سرعية  حقيقة  و�س�رت  �للغوي، 

م�سمي�ته� �لأ�سلية جم�ز �سرعي.

 و�إىل لغوي: ك�إطلق �ل�سلة و�ل�سي�م و�حلج على �لعب�د�ت �ملخ�سو�سة، 
ف�إن م�سمي�ت هذه �لألف�ظ يف �للغة هي غري هذه �لعب�د�ت، ف�إطلقه� على هذه 
ونحوه� تكون  �لأ�سم�ء  فهذه  �سرعية  و�إن �س�رت حقيقة  لغوي،  �لعب�د�ت جم�ز 
 � حقيقة لغوية يف معن�ه� �للغوي وحقيقة �سرعية يف معن�ه� �ل�سرعي، وجم�ًز� �سرعيًّ

� يف م�سم�ه� �ل�سرعي. يف مو�سوعه� �للغوي، وجم�ًز� لغويًّ

�لأربع  ذو�ت  من  يدب  م�  كل  على  �لد�بة  ك�إطلق  عريف:  جم�ز  و�إىل 
وعلى  عليه�  ف�إطلقه  �لأربع،  بذو�ت  �لد�بة  ��سم  خ�س�س  �لعرف  ف�إن  وغريه�، 
غريه� ��ستعم�ل له يف غري م� و�سع له عرًف� وهكذ� يف جميع م� نقله �لعرف �إىل 

�سيء خم�سو�س، ثم ��ستعمل يف غري ذلك �ل�سيء لعلقة.

نوع  �ملج�ز  يف  �ملعترب  �أن  على  بن�ء  �ملج�ز  يف  �لتق�سيم  هذ�  لن�  �سح  و�إمن�   
�لعلقة ل �سخ�سه�، ومن ه�هن� ق�ل بع�س �أ�سح�بن� وهو مو�سى بن علي يف رجل 
�أنكح رجًل �مر�أة، فق�ل: ��سهدو� �أن فلنً� �أدى �إىل فلنة كذ� وكذ�، وعلى ظهره كذ� 
وكذ�، وقد �أعطين�ه فلنة �أو قد وهبن� له فلنة ��سم �ملر�أة، ق�ل �أبو مو�سى: هو ج�ئز.
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ج: قد زوجتك   وق�ل �أبو عبد �هلل حممد بن حمبوب : �إن ق�ل �ملزوِّ
�أو �أملكتك �أو �أخطبتك �أو �أنكحتك، فكل ذلك ج�ئز، وق�ل �أبو �ملوؤثر: �أم� قوله: 
�أنكحت �أو �أملكت فث�بت، و�أم� قوله: �أخطبت ف�إن ج�ز به� مل �أفرق بينهم�، و�إن 

مل يكن ج�ز به� ف�أحب �إىل �أن يجدد �لنك�ح.

 فهذ� �أبو علي مو�سى بن علي  �أج�ز يف �لتزويج: �أعطين�ه فلنة، 
ووهبن� له فلنة. و�أبو عبد �هلل �أج�ز يف �لتزويج: �أملكتك و�أخطبتك، و�أج�ز 
�أبو �ملوؤثر يف �لتزويج: �أملكتك، وتوقف يف: �أخطبتك، وجميع هذه �لألف�ظ جم�ز 
مللك  و�سعت  �إمن�  و�لتمليك  و�لعطية  �لهبة  لفظ  �أن  وذلك  �أنكحتك،  لفظ  عن 
�لرقبة وو�سع �لنك�ح مللك �ملتعة، وملك �لرقبة �سبب مللك �ملتعة، ومل� ك�ن ملك 
�لرقبة متعذًر� يف �حلرة �سرفت هذه �لألف�ظ �إىل ملك �ملتعة، فهي من �إطلق ��سم 

�ل�سبب على �مل�سبَّب.

 و�أم� �أخطبتك فمو�سوع للكلم �ملقدم على �لتزويج، �ملوؤذن ب�إج�بة ويل 
�ملر�أة للزوج، يق�ل: خطبت فلنة من فلن ف�أخطبنيه�، فهو �سبب �أي�ًس� للتزويج، 
و�إطلقه على �لنك�ح من �إطلق �ل�سبب على �مل�سبَّب، لكن �ل�سببية هن� �أ�سعف 
منه� يف �لألف�ظ �لأول، فلهذ� توقف فيه �أبو �ملوؤثر - رحمه �هلل - ومل يتوقف يف: 
�أملكتك مل� تقدم، وعلى هذ� �ملذهب �حلنفية، وذهب بع�س �أ�سح�بن� و�ل�س�فعية 
�إىل منع �لتجوز يف عقد �لنك�ح. ق�ل يف »�ل�سي�ء«: ومن وهب �بنته �أو �بنة عمه �أو 
من يلي نك�حه لرجل َوَقِبل �لرجل �ملر�أة ودخل به�، فلي�س هذ� بنك�ح، ولو �سهد 
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�ل�سهود على �لهبة ف�لزوج ل يوهب ويفرق بينهم�، ول حتل له �أبًد�، وله� �سد�ق 
ن�س�ئه� �إذ� دخل به�، و�إمن� ك�نت �لهبة للنبي  خ�ل�سة.

�أ�سح�بن� وغريهم مل  �لنك�ح من  �لتجوز يف عقد  �أن م�نع  �ملق�م   وح��سل 
مينعو� �لتجوز ر�أ�ًس�، لكن منعوه يف �لتزويج ل�سيئني:

�أحدهم�: قوله تع�ىل يف �مر�أة وهبت نف�سه� للنبي   نثۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ېمث  ]�لأحز�ب/ 50[ ووجه ��ستدللهم من هذه �لآية �أن �لهبة جعله� ربن� 

تع�ىل خ�ل�سة لنبيه - عليه �ل�سلة و�ل�سلم- ومنعه� من �س�ئر �ملوؤمنني. 

�أن �لنك�ح عقد �سرع مل�س�لح م�سرتكة ك�لن�سب وعدم �نقط�ع �لن�سل  وث�نيهم�: 
و�لجتن�ب عن �لزن� وحت�سيل �لإح�س�ن و��ستمد�د كل منهم� يف �ملعي�سة ب�لآخر، 
ووجوب �لنفقة و�ملهر، وحرمة �مل�س�هرة وجري�ن �لتو�رث، ولفظ �لنك�ح و�لتزويج 
و�ف ب�لدللة على هذه �ملق��سد لكونه منبًئ� عن �ل�سم و�لحت�د بينهم� يف �لقي�م 

مب�س�لح �ملعي�سة و�لتلفيق على وجه �لحت�د دون غريهم�.

 - �لر�سول  بح�سرة  و�خت�س��سه  �ملج�ز  ب�أن خلو�س  �لأول  عن  و�أجيب   
عليه �ل�سلة و�ل�سلم - يف غ�ية �لبعد، ف�ملر�د �إم� �خللو�س يف �حلكم وهو عدم 
وجوب �ملهر وهو ل ين�يف �سحة �لعقد يف حق غريه عليه �ل�سلة و�ل�سلم، �أو �ملر�د 

ل حتل �أزو�ج �لنبي عليه �ل�سلة و�ل�سلم لأحد غريه كم� ق�ل تع�ىل نثۋ  
ۋمث  ]�لأحز�ب/ 6[.
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 و�أجيب عن �لث�ين ب�أن� ل ن�سلم �أن �سرعه لتلك �مل�س�لح بل للملك له 
عليه�، و�إمن� هي ثمر�ت ترتتب على �مللك بدليل لزوم �ملهر عليه عو�ًس� عن �مللك 
وكون �لطلق بيده لأن مزيل �مللك لي�س �إل �مل�لك، و�إذ� �سح �لنك�ح بلفظني ل 
�أنكحتك وزوجتك فلأن ي�سح مب� يدل عليه �أوىل،  يدلن على �مِلْلك لغة، وهم� 
ف�إن قيل: فينبغي �أن ل ي�سح �لنك�ح بهم� لعدم دللتهم� على �مللك، �أجيب ب�أنه 
�إمن� ي�سح بهم� لأنهم� �س�ر� مبنزلة �لعلم لهذ� �لعقد، فل ي�سر عدم دللتهم� على 

�مللك، و�هلل �أعلم.

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن حكم �ملج�ز، فق�ل:

]حكم املجـاز[

للمج�ز �أحك�م منه� ثبوت �حلكم �لذي ق�سد به من �لتجوز، �سو�ء ك�ن 
� نحو ل �أدخل د�ر فلن حيث  � نحو ر�أيت �أ�سًد� يرمي، �أو ع�مًّ ذلك �حلكم خ��سًّ

يتن�ول د�ره ب�مللك وب�لإج�رة وب�لع�رية.

َدا ُق�صِ قد  َما  اإثَباُت  وحكُمُه 
اأخُذَنا وجـــــاَز  نفُيُه  و�صــــــحَّ 
اأمكَنْت حقيقُتْه قد  تُكـــــْن  واإن 
الإ�صَمــــــاِر ِمن  اأوىل  واإنَّــــــُه 

َوَردا ا  خ�صو�صً اأو  عموًما  به 
َنا تعيَّ به  الأخـــــــُذ  اإَذا  بـــــه 

طــــــريَقُتْه  م�صـــلوكــــــٌة  لأنه 
العتَباِر مقــــــــاِم  يف  والنقِل 
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له لأنه �سروري  �ملج�ز ل عموم  �أن  �إىل  �ل�س�فعية ذهبو�  �أن بع�س  �علم   
ك�ملقت�سى، و�ل�سرروي ل عموم له؛ لأن م� ثبت �سرورة يتقدر بقدره�، و�ل�سرورة 

تندفع بل عموم.

ذلك  وعلى  ك�حلقيقة،  للمج�ز  �لعموم  ثبوت  �إىل  �حلنفية  وذهبت   
�أ�سح�بن� - رحمهم �هلل تع�ىل - و��ستدلو� عليه بوجوه:

ك�نت  مطلًق� حقيقة  �لعموم  تفيد  �لعموم  ب�أدلة  �ملقرتنة  �ل�سيغ  �أن  منه�   
�أو جم�ًز�. ومنه�: �أن �ملج�ز �أحد نوعي �لكلم، فك�ن مثل �لنوع �لآخر يف �إف�دة 

�لعموم و�خل�سو�س. 

ومنه�: �أن عموم �للفظ لي�س �إل مل� يلحق به من دليل �لعموم، ل لكونه 
�، و�للزم ب�طل، فكذ� �مللزوم. حقيقة و�إل لك�ن كل حقيقة ع�مًّ

مب�  �ملج�ز �سروري ك�ملقت�سى  ب�أن  �ل�س�فعية  بع�س  �حتج�ج  و�أج�بو� عن   
�أنه مل يجد  �أريد �ل�سرورة من جهة �ملتكلم يف �ل�ستعم�ل مبعنى  �إن  �أنه  ح��سله 
�لقدرة  �أن يرتك �حلقيقة مع  �إليه، فممنوع جلو�ز  ب�لتجوز  �إل  �ملعنى  لت�أدية  طريًق� 
�إىل  �أجل�أته  ل�سرورة  �لبلغة، ل  فن  بينت يف  لأغر��س  �ملج�ز  �إىل  ويعدل  عليه�، 
ذلك، ولأن للمتكلم يف �أد�ء �ملعنى طريقني: �أحدهم� حقيقة و�لآخر جم�ز يخت�ر 
�أيهم� �س�ء، ويف �ملج�ز �عتب�ر لطيف مل يكن يف �حلقيقة، فيكون ذلك د�عًي� �إىل 
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�ختي�ر �لتعبري به، ولأن �ملج�ز و�قع يف كلم �هلل تع�ىل على �ل�سحيح، و�لعجز عليه 
تع�ىل عن �لتعبري ب�حلقيقة وعن غريه� حم�ل.

 و�إن �أريد �ل�سرورة من جهة �لكلم و�ل�س�مع، مبعنى �أنه مل� تعذر �لعمل 
�أن  �إلغ�ء �لكلم، فل ن�سلم  ب�حلقيقة وجب �حلمل على �ملج�ز �سرورة لئل يلزم 
�ل�سرورة بهذ� �ملعنى تن�يف �لعموم، ف�إنه يتعلق بدللة �للفظ و�إر�دة �ملتكلم، فعند 
�ملتكلم،  ق�سده  م�  على  يحمل  �أن  يجب  �ملج�ز  على  �للفظ  �إىل حمل  �ل�سرورة 
� فخ��س، بخلف �ملقت�سى  � فع�م، و�أن خ��سًّ و�حتمله �للفظ بح�سب �لقرينة �إن ع�مًّ
ف�إنه لزم عقلي غري ملفوظ، فيقت�سر منه على م� يح�سل به �سحة �لكلم من غري 
�إثب�ت �لعموم، �لذي هو من �سف�ت �للفظ مطلًق�، ومن �أحك�م �ملج�ز �أي�ًس� �سحة 
نفي �ملعنى �حلقيقي عنه، في�سح �أن يق�ل للجد: لي�س ب�أب، �أي يف �حلقيقة، لكنه 
لي�س هو من  �أنه  ب�عتب�ر  ب�أ�سد،  لي�س  لل�سج�ع:  يق�ل  �أن  �أب جم�ًز�، وكذ� ي�سح 

�أفر�د جن�س �حليو�ن �مل�سمى بذلك.

�لعقل، ويف  للفظ عند  �ملعنى �حلقيقي  نفي  �إن �سحة  ق�لو�:  �أنهم  �علم   
�سحته  وعدم  �للفظ جم�ًز�،  كون  علمة  فيه،  �مل�ستعمل  �ملعنى  عن  �لأمر  نف�س 
علمة كونه حقيقة. وقيدو� بنف�س �لأمر لأن �لنفي رمب� ي�سح لغة، و�للفظ حقيقة، 
م�  و��ست�سكل  ب�إن�س�ن،  زيد  لي�س  فتقول  مثًل  زيد  ذم  �ملب�لغة يف  �أردت  �إذ�  كم� 
ف�إنه جم�ز  �إذ� ��ستعمل �للفظ �ملو�سوع للع�م يف �خل��س بخ�سو�سه،  ق�لوه هن� مب� 
ب�أن  مع �متن�ع �سلب معن�ه �حلقيقي عن �خل��س، و�أجيب عن هذ� �ل�ست�سك�ل 
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�متن�ع يف �سلب  �خل��س من حيث هو خ��س مقيد ومعن�ه �حلقيقي مطلق، ول 
�ملطلق عن �ملقيد مبعنى �أنه لي�س عني �ملقيد.

 ومن �أحك�م �ملج�ز �أي�ًس� �أنه يجوز �لتم�سك به، وي�سح �لأخذ مبدلوله بل 
يجب ذلك �إذ� ق�مت �لقرينة على �إر�دته، و�إن ك�نت �حلقيقة يف �للفظ ممكنة، �أي 
�إذ� دلت �لقرينة على �أن �ملر�د من هذ� �للفظ معن�ه �ملج�زي وجب �لتم�سك به يف 
ذلك �ملعنى، و�إن ك�ن �ملعنى �حلقيقي ممكًن� يف ذلك �للفظ لأن �لقرينة هي �لتي 

�سرفت �للفظ عن معن�ه �حلقيقي �إىل �ملعنى �ملج�زي.

 و�أي�ًس� ف�إن �ملج�ز �أحد طريقي ت�أدية �ملعنى ك�حلقيقة، وهو طريق م�سلوك 
و�لتعبري به كثري، ف�إذ� ق�م �لدليل على �أنه �ملر�د من �للفظ فل معنى للعدول عنه 
�إىل غريه، و�إن ك�ن غريه هو �لأ�سل ول خلف يف هذ� �ملعنى بني �لأ�سوليني، كم� 
�أنه ل خلف بينهم يف رد �للفظ �إىل معن�ه �حلقيقي عند عدم �لدليل �ل�س�رف له 
عن ذلك، لكن �خللف فيم� �إذ� د�ر �للفظ بني �حلقيقة �ملرجوحة و�ملج�ز �لر�جح، 
فذهب �أبو حنيفة �إىل �أنه يحمل على �حلقيقة لأنه� �لأ�سل و�لأ�سل ل يرتك �إل 
ل�سرورة �أي ل�سرورة، تلجئ �ل�س�مع �إىل تركه، بحيث مل يجد �سبيًل �إىل �لأخذ به.

 قلن� يكفي يف �لعدول عن �لأ�سل دليل يرتجح معه �لظن ب�أن �ملر�د غريه، 
كم� ك�ن ذلك يف كثري من �لأدلة �لظنية، وذهب �أبو يو�سف وحممد بن �حل�سن 
مبنزلة �حلقيقة  �س�قط  �لر�جح  مق�بلة  �ملرجوح يف  �ملج�ز، لأن  �أنه يحمل على  �إىل 
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�ملهجورة، وق�ل �لبدر �ل�سم�خي - رحمه �هلل تع�ىل: �إنه ل يحمل على �أحدهم� �إل 
بقرينة، لأن كل و�حد منهم� له مرجح، ومر�ده ب�لقرينة ه�هن� �لقرينة �لتي تتعذر 
معه� �إر�دة �حلقيقة ر�أ�ًس�، ف�أم� �إذ� مل تكن تلك �لقرينة م�نعة لإر�دة �حلقيقة �أ�سًل 
و�إمن� ك�نت مرجحة للمج�ز فقط، فمذهبه �لتوقف عن ترجيح و�حد منهم� على 
�لآخر. و�أقول �إن رجح�نية �ملج�ز ب�لقرينة �لد�لة على �إر�دته ولو مل تكن م�نعة من 
�إر�دة �حلقيقة ظ�هر ف�إنه و�إن ك�نت �حلقيقة هي �لأ�سل، فقد يرتك �لأ�سل بدليل، 

و�هلل �أعلم.

ومن �أحك�م �ملج�ز �أي�ًس� �أنه يرجح على �لإ�سم�ر وعلى �لنقل يف مق�م �لتع�ر�س.

 �علم �أنه �إذ� �حتمل �للفظ �لو�حد �أن يكون جم�ًز�، و�أن يكون فيه �إ�سم�ر، 
�أي تقدير حمذوف، فحمله على �ملج�ز �أوىل، لأن �ملج�ز �أكرث ��ستعم�ًل يف �لعربية، 
ولأنه ل يحت�ج �لكلم معه �إىل تقدير، و�لإ�سم�ر ل ي�سح �لكلم معه �إل بتقدير، 
وكذ� �إذ� �حتمل �للفظ �لو�حد �أن يكون جم�ًز�، و�أن يكون منقوًل فحمله على 
�ملج�ز �أوىل، لأن �لنقل ل يح�سل �إل �إذ� �تفق �أرب�ب �لل�س�ن على تغيري �لو�سع، 
و��سطلحو� على ��ستعم�ل ذلك �للفظ يف معنى �آخر، وهذ� ع�سري، ومن ه� هن� منع 
�لنقل من منع كم� تقدم ذكره، �أم� �ملج�ز ف�إن �لقرينة ك�فية فيه، وح�سول �لعلقة 
مت�سلة،  قرينته  لأن  �ملج�ز،  من  �أوىل  �لإ�سم�ر  وقيل  هذ�،  ل�ستعم�له  م�سححة 
و�سحح �لبدر �ل�سم�خي وغريه ت�س�وي �ملج�ز و�لإ�سم�ر، �أي فل يرجح �أحدهم� 

على �لآخر لحتي�ج كل و�حد منهم� للقرينة.
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ي� ولدي، فمن حمله  �ل�سيد لعبده:  �إذ� ق�ل   وثمرة �خللف تظهر فيم� 
�أطلق ��سم �مللزوم �لذي هو �لولد على �للزم  على �ملج�ز �أوجب �لعتق، حيث 
�لذي هو �حلر، ف�إن �حلرية لزمة لبنوة �مل�لك، فك�أمن� ق�ل له: ي� حر، ومن حمله 

على �لإ�سم�ر ومل يوجب �لعتق، لأن �ملعنى معه ي� من هو كولدي.

 و�إذ� �حتمل �للفظ �أن يكون من ب�ب �لإ�سم�ر، و�أن يكون منقوًل فحمله 
�س�مل  ولأنه  وجوًد�،  و�أي�سر  �لنقل،  من  ��ستعم�ًل  �أكرث  لأنه  �أوىل  �لإ�سم�ر  على 
من ن�سخ �ملعنى �لأ�سلي بخلف �لنقل، وقيل �إن حمله على �لنقل �أوىل لأنه ل 
�أن  �للفظ  و�إذ� �حتمل  و�أ�سح،  �أكرث  �إىل قرينة بخلف �لإ�سم�ر، و�لأول  يحت�ج 
يكون منقوًل و�أن يكون م�سرتًك� فحمله على �لنقل �أوىل، لأنه ل يحت�ج �إىل قرينة 
لتعيني معن�ه بخلف �ل�سرت�ك، ف�إنه ل يتعني �ملعنى �ملر�د منه �إل بقرينة تدفع 
مز�حمة �لغري، ف�لنقل �أوىل من �ل�سرت�ك، و�لإ�سم�ر �أوىل من �لنقل، و�ملج�ز �أوىل 
�لكلم على  �ملج�ز على �ل�سرت�ك عند  بي�ن رجح�نية  تقدم  وقد  �لإ�سم�ر،  من 

حكم �حلقيقة.

يقع  �لتي  و�ل�سرت�ك، هي  و�لنقل  و�لإ�سم�ر  �ملج�ز  �أعنى  �لأربعة   وهذه 
ب�حتم�له� يف �للفظ �لتع�ر�س بني مع�نيه، وقد بينت لك وجه �لرتجيح فيه�، قيل: 
وقد يحتمل �للفظ مع هذه �لحتم�لت �لأربعة �حتم�ًل خ�م�ًس� وهو �لتخ�سي�س، 
و�ملج�زية  �لتخ�سي�س  �لكلم  �حتمل  ف�إذ�  جميعه�،  على  يرجح  �أنه  وحكمه 
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جميع  عن  �للفظ  ق�سر  لأنه  �ملج�ز؛  من  نوع  �أنه  و�ل�سحيح  �أوىل،  ف�لتخ�سي�س 
مدلولته �إىل بع�س �أفر�ده، وهو خلف �لو�سع �لأ�سلي كم� تقدم، و�هلل �أعلم.

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن �حلكمة يف ��ستعم�ل �ملج�ز، فق�ل:

]بيان الداعي ل�صتعمال املجاز[

�أوىل  ك�نت  عنه�  خلًف�  و�ملج�ز  �لأ�سل  هي  �حلقيقة  ك�نت  مل�  �أنه  �علم 
ب�ملج�ز،  �لتعبري  �إل لد�ع يرجح  ب�ل�ستعم�ل من �ملج�ز، ومل ي�سح �لعدول عنه� 

وذلك �لد�عي هو �حلكمة �لتي لأجله� وقع �لتجوز، وهي �أمور كثرية:

 منه� �أن �ملج�ز �أبلغ من �حلقيقة، �أي �أكرث بلغة يف �لو�سف و�أوجز لفًظ� يف 
�لعب�رة، ف�إن قولك: ر�أيت �أ�سًد� يرمي، �أبلغ و�سًف� من قولك: ر�أيت رجًل يرمي، 

و�أوجز لفًظ� من قولك: ر�أيت رجًل ب�لغ� يف �ل�سج�عة مبلغ �لأ�سد.

و�ملط�بقة  �ل�سجع  نحو  من  �لبديعية  �ملح�سن�ت  �إىل  به  يتو�سل  �ملج�ز  �أن  ومنه� 
و�ملج�ن�سة.

بالغُتْه ل�صـــــــتعَماِلِه  اعي  والدَّ
ــــٌف زيـــــــــادُة البيــــــاِن تلطُّ
التعظيُم والتحقــــــُي من ذلك: 

ونوُعُه البديـــــُع وا�صــــــــتقامُتْه
للمَعاين الخــــرتاِع  وح�صـــُن 
والتنفــــــُي الرتغيُب  ت�َصا:  واإن 
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�أم� �ل�سجع فنحو �أن تقول: لقيت �أ�سًد� �س�كي �ل�سلح فتع�طين� �لرم�ح.

ڑ   ڑ   نثژ   نحو  مت�س�دين  �سيئني  بني  �جلمع  وهي:  �ملط�بقة  و�أم� 
کمث ]�لتوبة/ 82[.

و�أم� �ملج�ن�سة وهي: ت�س�به �لكلمتني يف �للفظ مع �ختلف �ملعنى فكقول �ل�س�عر:

إىل حْتفِى سَــــعَى َقدَمي       َأرَى قـــــدَمي أراَق دَمِي

وجميع �أنو�ع �لبديع �إمن� تتي�سر غ�لًب� ب�ملج�ز دون �حلقيقة، وهذ� معنى قول 
�مل�سنف: )ونوعه �لبديع و��ستق�مته( ف�له�ء من ��ستق�مته ع�ئدة �إىل نوعه �لبديع، 
�إذ �ملعنى �أن �لد�عي �إىل ��ستعم�ل �ملج�ز بلغته وح�سول نوعه �لبديع يف �لكلم، 

و��ستق�مة هذ� �لنوع به غ�لًب�.

 ومنه� �أن �ملج�ز يح�سل به �لتلطف يف �لكلم بخلف �حلقيقة، وذلك 
لذة  فيفيد  موقد،  فيه جمر  لفحم  �لذهب،  موُجُه  �مل�سك  من  بحر  ��ستع�رة  نحو 
تخييلية وزي�دة �سوق �إىل �إدر�ك معن�ه، فيوجب �سرعة �لتفهم بخلف قولك: فحم 

عليه جمر.

ف�إن  �لتعبري ب�حلقيقة،  بي�ن عن  ب�ملج�ز يكون فيه زي�دة  �لتعبري  �أن   ومنه� 
�سج�ًع�؛  ر�أيت  قولك:  من  �ل�سج�عة  على  �لدللة  �أبني يف  �أ�سًد�  ر�أيت  قولك: 
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لأن ذكر �مللزوم بينة على وجود �للزم، ويف �ملج�ز �أطلق ��سم �مللزوم على �للزم، 
ف��ستعم�ل �ملج�ز يكون دعوى ب�لبينة، و��ستعم�ل �حلقيقة يكون دعوى بل بينة.

 و�أي�ًس� فمط�بقة �للفظ لت�أدية مت�م �ملر�د �إمن� يح�سل ب�ملج�ز دون �حلقيقة، لأن 
�لألف�ظ �حلقيقية مت�س�وية يف �لدللة عند �لعلم ب�لو�سع وعدمه� عند عدمه، و�إمن� 
ميكن ب�لدللت �لعقلية و�لألف�ظ �ملج�زية لختلف مر�تب �للزوم يف �لو�سوح 
و�خلف�ء، ف�إذ� ق�سد مط�بقة مت�م �ملر�د وت�أدية �ملعنى ب�لعب�ر�ت �ملختلفة يف �لو�سوح 

يعدل عن �حلقيقة �إىل �ملج�ز ليتي�سر ذلك.

 ومنه� �أن �ملج�ز يتي�سر به �خرت�ع �ملع�ين �للطيفة و�لنكت �لبديعة �لظريفة، 
فمن ذلك �لتعظيم ك��ستع�رة �أبي �سعيد لرجل ع�مل، ف�إنه يدل على كرثة علمه 

فيح�سل تعظيمه بذلك.

ومن ذلك �أي�ًس� �لتحقري ك��ستع�رة �لهمج وهو �سغ�ر �لذب�ب للجه�ل من �لن��س.

 ومن ذلك �أي�ًس� ترغيب �ل�س�مع ك��ستع�رة م�ء �حلي�ة ل�سيء من �مل�سروب�ت، 
ومن ذلك �أي�ًس� تنفري �ل�س�مع ك��ستع�رة �ل�سم ل�سيء من �ملطعوم�ت.

�للفظ  �إىل  ر�جًع�  يكون  م�  منه�  �مل�سنف  ذكره�  �لتي  �لأ�سي�ء  وهذه   
ك�لتجني�س ونحوه، ومنه� م� يكون ر�جًع� �إىل �ملعنى ك�لتعظيم وم� بعده.

�أن  منه�  �مل�سنف،  يذكره�  �أ�سي�ء مل  �ملج�ز  ��ستعم�ل  دو�عي  وبقي من   
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�ملج�ز  �إىل  فيعدل عنه�  �لأ�سم�ع ك�خَلْنَفقيق)1(،  قد تكون وح�سية متجه�  �حلقيقة 
لعذوبته فيعرب عنه� بلفظ �لد�هية.

 ومنه� �أن �لتلفظ ب�حلقيقة قد يكون م�ست�سمًج� يكرهه �ل�س�مع فيعدل عنه� 
�إىل �ملج�ز لنز�هته، وذلك نحو قوله تع�ىل نث ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  
ہمث  ]�لبقرة/ 236[ ف�إن يف قوله تع�ىل نثہ  ہ  ہمث  نز�هة مل تكن 

يف قول �لق�ئل: م� مل توجلو� �لذكر يف �لفرج.

ومنه� غري م� ذكرن�ه �أي�ًس� ومب� ذكرن�ه كف�ية، و�هلل �أعلم.

ذكر احلروف وانق�صام احلروف اإىل حقيقة وماز

واملراد بها احلروف املعنوية.

و�لظروف،  �حلروف  بع�س  مع�ين  ب�لبحث عن  �لع�دة  قد جرت  �أنه  �علم   
وذكره� �حلنفية يف كتبهم عقيب بحث �حلقيقة و�ملج�ز لدللته� على مع�ن بع�سه� 
حقيقة وبع�سه� جم�ز يتوقف �سطر من �مل�س�ئل �لفقهية عليه�، وكثرًي� م� ي�سمى �جلميع 
حروًف� تغليًب� �أو ت�سبيًه� للظروف ب�حلروف يف �لبن�ء وعدم �ل�ستقلل، و�لأول �أوجه 

مل� يف �لث�ين من �جلمع بني �حلقيقة و�ملج�ز �أو �إطلًق� للحروف على مطلق �لكلمة.

وللمَجــــاِز و�صــواُه تنق�ِصْم         تلك احلروُف ِمْثَل �صاِئِر الَكِلْم

)1(  �خَلْنَفقيق: �لد�هية. )م(.
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�لكلم  �س�ئر  و�إىل حقيقة ك�نق�س�م  �إىل جم�ز  �ملعنوية  تنق�سم �حلروف  �أي 
�لعربية �إىل ذلك، �أي فكم� �أن �لألف�ظ �لعربية غري �حلروف تكون ت�رة يف ��ستعم�له� 
حقيقة و�أخرى جم�ًز�، فكذلك �حلروف �ملعنوية لأنه� نوع منه�، وحكمه� حكمه�.

 �أم� حروف �ملب�ين ف�إنه� ل تنق�سم �إىل ذلك لأنه� �أجز�ء كلمة كحروف 
زيد ل نوع من �لكلم كحروف �ملع�ين، ومث�ل ذلك �أن �لو�و مثًل حقيقة يف مطلق 
مطلق  ويف  �لرت�خي  يف  جم�ز  �لتعقيب  يف  حقيقة  و�لف�ء  �حل�ل،  يف  جم�ز  �جلمع 
�جلمع، وثم »حقيقة« يف �لرت�خي جم�ز يف �لتعقيب ويف مطلق �جلمع �أي�ًس�، وهكذ�.

 وح��سل �ملق�م �أن �ملج�ز �لإفر�دي ث�بت يف �حلروف �ملعنوية ويف �مل�ستق�ت 
�أي�ًس� بطريق �لأ�س�لة عند �لأ�سوليني، وهو فيهم� بطريق �لتبعية عند �لبي�نيني، ف�إن 
�لر�زي  ومنع  و�ملتعلق،  �مل�سدر  �لتجوز يف  تبعية  �إمن� هو  فيم� ذكر عندهم  �لتجوز 
�ملج�ز �لإفر�دي يف �حلرف، فق�ل: ل يكون فيه جم�ز �أفر�د ل ب�لذ�ت ول ب�لتبع، 
لأنه ل يفيد �إل ب�سمه �إىل غريه، ف�إن �سم �إىل م� ينبغي �سمه �إليه فهو حقيقة، �أو 

�إىل م� ل ينبغي �سمه �إليه فمج�ز تركيب. 

�أنه جم�ز تركيب؟ بل ذلك �ل�سم قرينة جم�ز  �أين  ق�ل �لنق�سو�ين: من 
�لإفر�د نحو قوله تع�ىل نثہ  ہ  ہ  ھمث  ]طه/ 71[ �أي عليه�، 
جم�ز  فيهم�  يكون  ل  فق�ل:  �لف�عل،  ك��سم  و�مل�ستق  �لفعل  �أي�ًس�  �لر�زي  ومنع 
�مل�سدر حقيقة فل جم�ز فيهم�،  ف�إن ك�ن  �أ�سلهم�،  �لذي هو  للم�سدر  ب�لتبع  �إل 
عن  �مل��سي  ب�لفعل  ب�لتجوز  عليه  �عرت�س  لكن  ذلك،  يف  للبي�نيني  مو�فق  وهو 
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و�لعك�س  ين�دي،  �أي  ]�لأعر�ف/ 44[  نث ٱ  ٻ  ٻمث  نحو   �مل�ستقبل 
يف  جتوز  غري  من  تلته  �أي   ]102 ]�لبقرة/  ٻمث  ٻ   ٻ   ٱ   نث  نحو 
�أ�سلهم�، وب�أن �ل�سم �مل�ستق قد ير�د به �مل��سي و�مل�ستقبل من غري جتوز يف �أ�سله 
�أي�ًس�. ق�ل �ملحلي: وك�ن �لإم�م - يعني �لر�زي - فيم� ق�له نظر �إىل �حلدث جمرًد� 

عن �لزم�ن، و�هلل �علم.

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن �أحك�م تلك �حلروف �مل�س�ر �إليه�، فق�ل:

حروف العطف

]وحكم الواو العاطفة[

�لو�و حقيقة يف مطلق �جلمع �أي جمع �لأمرين ف�س�عًد�، وت�سريكهم� يف 
�ل�سيء، ك�ن ذلك �ل�سيء ثبوًت� نحو: ق�م زيد وقعد عمرو، �أو حكًم� نحو ق�م: زيد 

بال اجلمِع  ملطــــــلِق  ُقْل  الواُو 
حلَفا قد  ما  الفــــــاعُل  فيحنُث 
ـــــَر املعطـــــوَف اأو قدَمُه اإن اأخَّ
وُت�صَتَعاُر الـــواُو للحـــــــاِل كما
اأعتـــــَقــــــْه اإن  يلــــزُمُه  فاإنَّه 

َتاَل ترتيٍب  ودوَن  ٍة  َمِعــــــيَّ
َعَطَفا بَواٍو  كاَن  اإن  عليِه 
فليعلَمُه الفعـــــــلِي  قَرَن  اأو 
َنَا َما  وعليَّ  فـــــــالًنا  اأعتْق  يف 
اأنفَقْه علْيِه  َكــــــاَن  َما  جميــــُع 
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�إمن� هي ملطلق  �أو ذ�ًت� نحو ق�م وقعد عمرو، ف�لو�و يف جميع هذه �لأمثلة  وعمرو، 
�أو  معية  على  دللة  غري  من  �ل�سيء  ذلك  وت�سريكهم� يف  معطوفيه�  بني  �جلمع 
ترتيب، بل �إذ� �أريد و�حد من �ملعية و�لرتتيب جيء له بقرينة تدل عليه، وعند 

�لإطلق فل تفيد �إل مطلق �جلمع على ح�سب م� مر. هذ� قول �جلمهور.

 وقيل: �إنه� تفيد �ملعية �أي�ًس�، ونقل هذ� �لقول عن م�لك، ومعنى �ملعية 
هي مق�رنة �ملتع�طفني وجوًد� يف �لزم�ن.

وقيل: �إنه� تفيد �لرتتيب �أي�ًس�، ونقل هذ� �لقول عن �ل�س�فعي.

 ون�سب �إىل �أبي حنيفة، ومعنى �لرتتيب هو ت�أخر �ملعطوف عن �ملعطوف 
عليه يف �لزم�ن.

�لو�سوء  �أع�س�ء  حق  يف  و�جب  �لرتتيب  ق�لو�  ولهذ�  �لإزمريي:  ق�ل   
لقت�س�ء �لو�و يف �آية �لو�سوء �لرتتيب. ق�ل: و�مل�سهور �أنهم ��ستدلو� على وجوب 

�لرتتيب ب�لف�ء �ملذكورة فيه�.

 و�أج�ب عن ��ستدللهم بذلك �أي�ًس� ب�أن �لو�و ملطلق �جلمع بل دللة على 
�لرتتيب،  و�لف�ء دخل على �جلملة �لتي ل ترتيب بني �أجز�ئه�، فيفيد تعقيب هذه 
�جلملة للقي�م �إىل �ل�سلة، ونحن نقول به وكلمن� يف ترتيب �لأجز�ء، ول دليل 

عليه.
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 و�حلجة للجمهور على ذلك �أمور: منه� م� ذكره �لر�سي من �أنه يحتمل 
زم�ن  يف  كليهم�  من  ح�سل  وعمرو  زيد  ج�ء  قولك:  نحو  من  �لفعل  يكون  �أن 
و�حد، و�أن يكون ح�سل من زيد �أوًل ومن عمرو ث�نًي�، و�أن يكون ح�سل من عمرو 

�أوًل ومن زيد ث�نًي�. فهذه �حتم�لت عقلية ل دليل يف �لو�و على �سيء منه�.

 ومنه� �لنقل عن �أئمة �للغة، حتى ذكر عن �أبي علي دعوى �لإجم�ع على 
ذلك، قيل: وقد ن�س عليه �سيبويه يف خم�سة ع�سر مو�سًع� من كت�به.

فيه�  ي�سح  ل  مو��سع  يف  م�ستعملة  �لو�و  جند  ف�إمن�  �ل�ستقر�ء،  ومنه�   
زيد  ت�س�رك  مثل:  وذلك  �حلقيقة  �لإطلق  يف  و�لأ�سل  �ملق�رنة،  ول  �لرتتيب 
وعمرو، و�خت�سم بكر وخ�لد، و�مل�ل بني زيد وعمرو، وج�ءين زيد وعمرو قبله �أو 

بعده، و�أمث�لهم�.

بني  �لألف  مبنزلة  �ملختلفني  �ل�سمني  بني  �لو�و  �أن  ذكرو�  �أنهم  ومنه�   
و�لرتتيب  �ملق�رنة  على  رجلن  ملثل ج�ءين  دللة  ل  فكم�  �ملتحدين،  �ل�سمني 
�ملتحدة ل يدل  �لو�و بني �لأ�سم�ء  ب�لإجم�ع، فكذ� ج�ءين رجل و�مر�أة، وكذ� 
على �ملق�رنة و�لرتتيب مثل: م�سلمون، فكذ� بني �لأ�سم�ء �ملختلفة نحو: ج�ءين 

زيد وعمرو وبكر، و�ملر�د ب�لحت�د ه�هن� هو �لحت�د �لظ�هري.

 ف�إذ� ظهر لك مم� ذكرن�ه �أن �لو�و �لع�طفة ملطلق �جلمع من غري معية ول 
ترتيب ف�علم �أنه �إذ� حلف ح�لف ب�أنه ل ي�أكل �لتمر و�لزبيب مثًل ف�أكلهم� ك�ن 
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ح�نًث� يف ميينه، �سو�ء �أكلهم� مًع� يف ح�ل و�حد �أو �أكل �لتمر �أوًل و�لزبيب ث�نًي�، 
على �لرتتيب مع مهلة �أو مع عدمه�، �أو �أكل �لزبيب �أوًل و�لتمر ث�نًي�، ففي كل 
هذه �لأحو�ل يكون ح�نًث� �إل �إذ� قيد مبعية �أو ترتيب، ك�أن يقول: ل �آكل �لتمر 
و�لزبيب معه �أو بعده �أو قبله، ف�إنه ل يحنث �إل �إذ� فعل م� حلف عليه من ذلك.

وكذلك ل يحنث �أي�ًس� �إذ� �أكل �لتمر دون �لزبيب �أو �لزبيب دون �لتمر، 
�إمن� حلف على �أن ل ي�سركهم� يف �لأكل، ف�إذ� مل ي�سركهم� يف �لأكل فل  لأنه 

حنث عليه.

 وكذلك ل يحنث �أي�ًس� �إذ� ق�ل لزوجته: �إن ق�م زيد وقعد عمرو ف�أنت 
زوجته  تطلق  فل  زيد  يقم  ومل  عمرو  قعد  �أو  عمرو،  يقعد  ومل  زيد  فق�م  ط�لق، 
بذلك؛ لأنه �إمن� علق طلقه� بثبوت �لقي�م من زيد و�لقعود من عمرو، ف�إن ثبت� وقع 
�لطلق �سو�ء ق�م زيد قبل قعود عمرو �أو قعد عمرو قبل قي�م زيد، �أو ك�ن ذلك 

منهم� يف ح�ل و�حد.

 وكذلك ل يحنث �أي�ًس� �إن ق�ل له�: �إن ق�م وقعد زيد ف�أنت ط�لق، فق�م 
وقعود  قي�م  زيد  ثبت من  �إذ�  �إل  تطلق  ف�إنه� ل  يقم،  قعد ومل  �أو  يقعد  زيد ومل 
بعد �حللف، �سو�ء قدم �لقي�م على �لقعود �أو �لقعود على �لقي�م، ف�إن فعلهم� مًع� 

طلقت، و�هلل �أعلم.
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 وت�ستع�ر �لو�و للح�ل لأن �لو�و ملطلق �جلمع و�لجتم�ع �لذي بني �حل�ل 
و�س�حبه� من حمتملت ذلك �جلمع.

 �علم �أن �لأ�سل �أن �لو�و ل تدخل �جلملة �لو�قعة ح�ًل لتعلقه� ب�جلملة 
�لأوىل معنى، و�لتعلق �ملعنوي يغني عن �لر�بط كم� يف: ��سرب زيًد� ر�كًب�، �إل 
�أنه� مل� ك�نت ملطلق �جلمع و�لجتم�ع �لذي بني �حل�ل و�س�حبه� من حمتملت 
ذلك �جلمع �ملطلق ج�ز ��ستع�رته� ملعنى �حل�ل، ف��ستع�روه� له عند �لحتي�ج �إىل 
ذلك، وذلك نحو قول �لق�ئل ل�س�حبه: �عتق غلمك فلنً� وعليَّ قيمته، ف�إنه يلزم 
�لق�ئل قيمة �لغلم �إن �أعتقه �سيده لأجل قوله ذلك، لأن �لو�و يف قوله: وعليَّ 
�إذ ل وجه للعطف ه� هن�، لأن �جلملة �لأوىل فعلية طلبية و�لث�نية  قيمته للح�ل، 
��سمية خربية، وبينهم� كم�ل �لنقط�ع، و�لأحو�ل �سروط لكونه� مقيدة ك�ل�سرط، 

فمعنى قولك: �أعتق فلنً� وعليَّ قيمته، �أعتقه ح�ل كوين �س�مًن� لقيمته. 

ق�ل �لإزمريي: و�ختلفت م�س�ئلهم يعني �حلنفية على هذ� �لأ�سل، �أي 
يكون  ق�سم  �أق�س�م:  �أربعة  على  ��ستع�رة  �أخرى  وللح�ل  ت�رة  للعطف  �لو�و  كون 
�لو�و فيه للح�ل ل غري �تف�ًق� �أي من �أبي حنيفة و�س�حبيه، وق�سم يحتمل �لأمرين 
ب�لتف�ق، وق�سم يكون للعطف ل غري ب�لتف�ق، وق�سم خمتلف فيه بني �أبي حنيفة 

و�س�حبيه، فعند �أبي حنيفة لي�ست هي للح�ل، وعندهم� هي فيه للح�ل.
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 ق�ل: �أم� �لأول فنحو: �أدِّ �إيلَّ �ألًف� و�أنت حر. ق�ل: ف�إنه ل ينعتق م� مل يوؤدِّ 
�لألف، لأن جو�ز �لعطف م�سروط ب�تف�ق �جلملتني خرًب� وطلًب�، وقد عدم هن� لأن 
�جلملة �لأوىل طلبية، و�لث�نية خربية، ف�متنع �لعطف فيجعل �لو�و للح�ل فر�ًر� من 
�لإلغ�ء، و�إذ� جعلت �لو�و للح�ل و�لأحو�ل �سروط لكونه� مقيدة ك�ل�سرط تعلقت 
�حلرية ب�لأد�ء تعلق �لطلق ب�لدخول يف قوله: �إن دخلت �لد�ر ف�أنت ط�لق، ف�س�ر 

ك�أنه ق�ل: �إذ� �أديت �إيل �ألًف� ف�أنت حر.

�أنت  �أو  ُت�سلِّني  و�أنت  ط�لق  �أنت  ق�ل لمر�أته:  فكقول من  �لث�ين  و�أم�   
م�سلية، ف�إنهم ق�لو�: �إنه لعطف �جلملة، فيقع �لطلق يف �حل�ل، لأن كل و�حدة 
من �جلملتني كلم ت�م بنف�سه. و�لعمل ب�حلقيقة ممكن، فيكون للعطف، وحينئذ 
يتقيد �لطلق ب�ل�سلة، لكن يحتمل �أن تكون �لو�و للح�ل، لأن �ل�سلة ت�سلح 
�أن تكون �سرًط� للطلق، ف�إذ� نوي �حل�ل �سحت نيته دي�نة، و�س�ر ك�أنه ق�ل: �أنت 
ط�لق يف ح�ل �سلتك، ولكن ل ي�سدق ق�س�ء، لأنه خلف �لظ�هر وفيه تخفيف 

عليه.

 و�أم� �لث�لث فكقول �لرجل لآخر: خذ هذ� �مل�ل و�عمل به م�س�ربة يف 
�لَبّز)1(، ف�إنهم ق�لو� �إن هذه �لو�و لعطف �جلملة ول يحتمل �حل�ل، لأن �لعمل ل 
يكون �إل بعد �لأخذ، فل ميكن �أن يتقيد �لأخذ به، فل ي�سري �لعمل �سرًط� بل 

ي�سري م�سورة، و�مل�س�ربة تبقى ع�مة.

)1(  �لَبّز: نوع من �لثي�ب. )م(.
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 و�أم� �لر�بع فمثل قول �ملر�أة: طلقني ولك �ألف درهم، ف�إنهم �ختلفو� فيه 
�أبو يو�سف وحممد على �ملع�و�سة حتى �إذ� طلقه� وجب �لألف، وحمله  فحمله 
�أبو حنيفة على عطف �جلملة. �نتهى �ملر�د من كلم �لإزمريي مع �خت�س�ر وبع�س 

ت�سرف.

 وجميع هذه �لأق�س�م �لأربعة �لتي ذكره� يف هذ� �لب�ب غري خ�رجة عن 
�ل�سو�ب ول من�فية لقو�عد �لأ�سح�ب، و�هلل �أعلم.

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن حكم �لف�ء، فق�ل:

]حكم الفاء[

 �لف�ء حقيقة للتعقيب وهو عب�رة عن كون وجود معطوفه� بعد وجود م� 
عطفت عليه بعدية زم�نية بغري مهلة، �سو�ء ك�نت للعطف �أو لربط جملة �جلو�ب 
ب�ل�سرط، وتكون تلك �لبعدية يف كل �سيء بح�سبه، فيق�ل: تزوج فلن فولد له، 
�إذ� مل يكن بينهم� �إل مدة �حلمل، و�إن ك�نت مدة طويلة، ويق�ل: دخلت �لب�سرة 

فبغد�د، �إذ� مل ُيقم يف �لب�سرة ول بني �لبلدين.

انتَفى  فاحلْنُث  للتعقيِب  والَفاُء 
للعــــــلِة اأتْت  وقد  ُقــــِرَنا  اأو 

َعَطَفا ما  مْت  قـــــدَّ اأو  َلْت  ف�صَ اإن 
لُنْكَتِة ذا  غِي  يف  وا�صــــتعلمْت 
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 ثم �لع�طفة �إن عطفت مفرًد� على مفرد تفيد �أن ملب�سة �ملعطوف ملعنى 
فمعنى  مهلة،  بل  عليه  �ملعطوف  ملب�سة  بعد  له  ح��سلة  �إليه  �ملن�سوب  �لفعل 
قولك: ق�م زيد فعمرو، ح�سل قي�م عمرو عقيب قي�م زيد بل ف�سل، و�إن دخل 
ملدلول  ملب�سه�  يف  لي�س  ف�لرتتيب  و�حد،  و�ملو�سوف  �ملتت�لية  �ل�سف�ت  على 
ع�مله�، كم� ك�ن يف نحو قولك: ق�م زيد فعمرو، و�إمن� هو يف م�س�در تلك �ل�سف�ت، 
وذلك نحو قولك: ج�ءين زيٌد �لآكل ف�ل�س�رب ف�لن�ئم، �أي �لذي ي�أكل في�سرب 
فين�م و�إن مل يكن �ملو�سوف و�حًد�، ف�لرتتيب يف تعلق مدلول �لع�مل مبو�سوف�ته� 
كم� يف �جلو�مد، وذلك نحو قولهم يف �سلة �جلم�عة: يقدم �لأقر�أ ف�لأفقة ف�لأقدم 
، و�إن عطفت جملة على جملة �أف�دت كون م�سمون �جلملة �لتي  هجرة ف�لأ�سنُّ
فقعد  زيد  ق�م  نحو:  ف�سل، وذلك  بل  قبله�  �لتي  �جلملة  بعده� عقيب م�سمون 
عمرو، وقد تفيد ف�ء �لعطف يف �جلمل كون �ملذكور بعده� كلًم� مرتًب� يف �لذكر 

على م� قبله�، كقوله تع�ىل نث ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھے  ے  ۓ   
هذ�  ومن  �لذكري،  �لرتتيب  ي�سمى  وهذ�   ]72 ۓمث  ]�لزمر/ 

�لقبيل عطف �ملف�سل على �ملجمل.

ف�علم  هو،  م�  �لتعقيب  معنى  لك  وظهر  للتعقيب  �لف�ء  �أن  عرفت  ف�إذ�   
�أنه ل حنث على من حلف على زوجته مثًل، فق�ل له�: �إن كلمت زيًد� فعمًر� 
ف�أنت ط�لق - مثًل - �إذ� كلمت زيًد� - ثم ف�سلت بزم�ن طويل ثم كلمت بعد 
ذلك عمًر�، فل تطلق عليه بذلك، لعدم �لتعقيب يف فعله�، وهو �إمن� حلف على 
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�لتعقيب، وكذلك �إن كلمت عمًر� قبل زيد �أو كلمتهم� مًع� بكلم و�حد يف ح�ل 
و�حد فل تطلق منه زوجته يف جميع ذلك لعدم �لتعقيب يف �ل�سور كله�. وهذ� 
معنى قول �مل�سنف: )ف�حلنث �نتفى �إن ف�سلت �أو قدمت م� عطف� �أو قرن�( �أي ل 
حنث عليه �إن حلف عليه� �أن تفعل �سيئني معطوف �أحدهم� على �لآخر ب�لف�ء، 
فف�سلت هي بني �ملتع�طفني مبهلة �أو قدمت �ملعطوف على �ملعطوف عليه �أو قرنهم� 
مًع�، و�إمن� يكون �حلنث فيم� لو فعلت �ملعطوف عليه �أوًل و�ملعطوف ث�نًي� من غري 
�ملتع�طفني دون  �إن فعلت و�حًد� من  �أي�ًس�  مهلة وتر�خ، وكذلك ل حنث عليه 
�لآخر، لأن �حللف �إمن� وقع على فعلهم� مًع� متع�قبني، وقد عرفت مم� مر �أن تعقيب 
كل �سيء �إمن� يكون بح�سبه فل ي�سمى �لف�سل مب� ل بد منه يف �أحد �ملتع�طفني 
مهلة، فمدة �حلمل بني �لتزويج و�لولدة ل تخل ب�لتعقيب، �إذ ل بد للولدة منه�، 
ومدة �مل�سري من �لب�سرة �إىل بغد�د ل تخل ب�لتعقيب �أي�ًس�، �إذ ل يح�سل دخول 

بغد�د بعد دخول �لب�سرة �إل ب�مل�سري �إليه�. 

وقد تكون �لف�ء للتعليل فتدخل ت�رة على حكم �لعلة نحو: دخل �ل�ست�ء 
فت�أهب، وتخ�س فيه ب��سم �ل�سببية فيق�ل له�: ف�ء �ل�سببية، وتدخل ت�رة على نف�س 
�لعلة �إذ� د�مت تلك �لعلة كم� يق�ل ملن هو يف قيد ظ�مل: �أب�سر فقد �أت�ك �لغوث، 
ف�إن �لغوث بعد �بتد�ء �لإب�س�ر ب�ق وهو علة للإب�س�ر، وت�سمى يف هذه �ملو��سع ف�ء 
�لتعليل، وهي يف �حل�لني غري خ�رجة عن حكم �لتعقيب، خلًف� ملن زعم �أن ف�ء 
�ل�سببية ل ت�ستلزم �لتعقيب م�ستدلًّ ب�سحة قولك: �إن ُي�سلم فهو يدخل �جلنة، 

ومعلوم م� بينهم� من �ملهلة.
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 و�أجيب ب�أن �لف�ء يف ذلك مبعنى ثم جم�ًز� كم� يف قوله تع�ىل نث ۀ   ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  

ۓمث ]�ملوؤمنون/ 14[.

 وقد فرعت �حلنفية على كل و�حد من ف�ء �ل�سببية وف�ء �لتعليل فروًع�، 
�لق�ئل: فهو حر يف جو�ب من ق�ل: بعت  �ل�سببية قول  ف�ء  فمن تفريعهم على 
منك هذ� �لعبد بكذ�، ق�لو�: هو قبول للبيع و�إعت�ق للعبد؛ لأنه ذكر �حلرية بحرف 
�إل بعد  �لف�ء عقيب �لإيج�ب، وهي للرتتيب، ول يرتتب �لعتق على �لإيج�ب 
ثبوت �لقبول، فيثبت ذلك بطريق �لقت�س�ء بخلف م� �إذ� ق�ل: هو حر، بل ف�ء 
�أو: وهو حر، ب�لو�و، ف�إن قوله بذلك ل يوجب قبوًل للبيع لعدم م� يفيد �لتعقيب. 
ومن ذلك �أي�ًس� م� ق�لوه فيمن ق�ل خلي�ط: �نظر �إىل هذ� �لثوب، �أيكفيني قمي�ًس�؟ 
فنظر فق�ل: نعم. فق�ل: ف�قطعه، فقطعه ف�إذ� هو ل يكفيه، ق�لو� �إن �خلي�ط ي�سمن 
لأنه  �لقطع  يف  للكف�ية  �س�رط  �أنه  يتبني  فبذكره  للتعقيب،  �لف�ء  لأن  نق�س،  م� 
�أمره بقطع مرتب على �لكف�ية، ف�س�ر ك�أنه ق�ل: �إن كف�ين قمي�ًس� ف�قطعه، و�ملعلق 
�إذنه، فيكون �س�مًن�  �لقطع بغري  ف�إذ� مل يكفه ك�ن  ب�ل�سرط معدوم قبل وجوده، 

بخلف م� لو ق�ل: �قطعه، فقطعه وهو ل يكفيه، ف�إنه ل ي�سمن.

�ألًف�  �إيلَّ  �أدِّ  لعبده:  ق�ل  فيمن  ق�لوه  م�  �لتعليل  ف�ء  على  تفريعهم  ومن   
ذلك  ومن  حر.  لأنك  �ألًف�  �إيلَّ  �أدِّ  عندهم:  وتقديره  ح�ًل،  يعتق  �إنه  حر،  ف�أنت 
�أي�ًس� م� ق�لوه فيمن ق�ل حلربي: �نزل ف�أنت �آمن، �إنه �آمن نزل �أو مل ينزل، وتقديره 
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عندهم: �نزل لأنك �آمن، وهي تفريع�ت مط�بقة للحق ومو�فقة لل�سدق، وقو�عد 
�لأ�سح�ب �س�هدة له� بذلك، و�هلل �أعلم.

 وقد تخرج �لف�ء عن حقيقته� �لتي هي �لتعقيب فت�ستعمل جم�ًز� مبعنى 
كم� يف  »ثم«  ومبعنى  قبله،  عمرو  وج�ء  �أي  قبله،  فعمرو  زيد  ج�ء  نحو:  �لو�و يف 

نث ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   تع�ىل  قوله 
ھ  ے  ے  ۓمث  ]�ملوؤمنون/ 14[ لأن بني خلق هذه �لأ�سي�ء مدة 

من �لزم�ن.

درهم  عليَّ  لفلن:  �لق�ئل  قول  �لو�و  مبعنى  وهي  عليه�  �لتفريع  ومن   
فدرهم، ق�ل بع�س �حلنفية: يلزمه درهم�ن؛ لأن �لف�ء للرتتيب، ول ميكن رع�يته 
يت�سور  فل  �لعني،  حكم  يف  �لذمة  يف  و�لدر�هم  �لفعلني،  بني  بل  �لعينني،  بني 
فيه� �لرتتيب، فتجعل �لف�ء جم�ًز� عن �لو�و مل�س�ركتهم� يف نف�س �لعطف. وق�ل 
�ل�س�فعي يف هذه �ل�سورة: يلزمه درهم و�حد لأن �حلقيقة قد تعذرت ل حم�لة، 
فيحمل على جملة مبتد�أة حمذوفة �ملبتد�أ؛ لت�أكيد م�سمون �جلملة �لأوىل، ك�أنه 
 ، ق�ل: فهو درهم، و�لقول �لأول من �لقولني هو �لأ�سح؛ لأن �لظ�هر من كلم �ملُِقرِّ
ولأنه جم�ز ويف قول �ل�س�فعي �إ�سم�ر، و�ملج�ز �أوىل من �لإ�سم�ر على ح�سب م� 

مر يف حمله، و�هلل �أعلم.
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�إن  لزوجته:  �لق�ئل  قول  جم�ًز�  »ثم«  مبعنى  جميئه�  على  �لتفريع  ومن   
دخلت د�ر زيد فد�ر عمرو بعد �سهر �أو يوم ف�أنت ط�لق، ف�إنه� ل تطلق �إذ� دخلتهم� 
على �لتعقيب، و�إمن� تطلق �إذ� دخلت �لد�رين على �لرتتيب �لذي حده له�، لأن 

�لف�ء يف كلمه مبعنى »ثم« لقرينة قوله: بعد �سهر �أو نحو ذلك، و�هلل �أعلم.

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن حكم ثم فق�ل:

] ]حكم  ُثمَّ

و�ملر�د  ب�لرت�خي،  عنهم�  �ملعرب  و�لرتتيب  �ملهلة  « حقيقة يف  »ُثمَّ �أن  �علم 
به  َتعلُّق  �لزم�ن ل  �ملتع�طفني مدة من  �لت�أين حتى يكون بني  �مليم  بفتح  ب�ملهلة 
لأحدهم�، و�ملر�د ب�لرتتيب هو كون �لث�ين و�قًع� بعد �لأول، ف�إذ� عرفت هذ� ف�علم 
�أنه ل حنث على من حلف �أن ل ي�أكل متًر� ثم خبًز� ف�أكلهم� متع�قبني بل مهلة 
�إن  وكذلك  هن�لك،  �لرتتيب  لعدم  �لتمر  قبل  �خلبز  �أكل  �إن  وكذلك  بينهم�، 
�أكلهم� مًع� يف ح�ل و�حد فل حنث عليه يف جميع هذه �ل�سور، وهو معنى قول 
�مل�سنف: )ف�حلنث ل يكون ب�لتعقيب ول بتقدمي ول ِقر�ن( �أي ل يحنث �حل�لف 
�أن ل يفعل كذ� ثم كذ� مب� �إذ� فعلهم� متع�قبني، ول مب� �إذ� قدم �لث�ين منهم�، ول 

وُثـــــــمَّ للمهــــــــَلِة والرتتيِب
ول بتقـــــــــــــدمٍي ول ِقــــــَراِن

فاحِلْنُث ل يكـــــــــوُن بالتعقيِب 
املَعــاين ذي  غِي  يف  وا�صُتْعِملْت 
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مب� �إذ� قرن بينهم� يف �لفعل، و�إمن� يحنث مب� �إذ� فعلهم� على �لرت�خي مقدًم� �لأول 
ثم �لث�ين على �لرتتيب.

�أولدي  �أولد  �أولدي ثم على   فقول �لق�ئل: وقفُت هذه �ل�سيعة على 
بطًن� بعد بطن، �إمن� يكون �لإيق�ف على �لرتتيب فيكون �أوًل لأولده، ف�إذ� �نقر�سو� 
يكون لأولد �أولده وهكذ�، و�ملهلة ه�هن� �إمن� هي بني كون �مل�ل لأولده من �أول 
�لأمر وبني كونه لأولد �أولده وهكذ� ف�إن بني �لكونني زم�نً�، وقد يق�ل �إن �ملهلة 
ه� هن� متعذرة لأن �لزم�ن �لذي بني �لكونني �إمن� هو كمدة �حلمل يف قولك: تزوج 
( يف �مل�س�ألة مبعنى �لف�ء جم�ًز�، لكن ل بد من رع�ية �لرتتيب  زيد َفُوِلَد له، فـ )ُثمَّ

فيه� خلًف� مل� ق�له بع�س قومن� من �أنه� هن�لك مبعنى �لو�و.

 ق�ل �ملخ�لف: �إن قول �لق�ئل بطًن� بعد بطن مبعنى م� تن��سلو�، �أي للتعميم. 
قلن�: م�سلم ذلك لكن �لتعميم على �لرتتيب فيعم �لبطن �لأول م�د�م لهم ثم 
�لبطن �لث�ين وهكذ�، وثمرة �خللف هل لأولد �أولده ن�سيب يف ذلك �مل�ل مع 
وجود �أولده؟ ف�ملخ�لف يقول: لهم ذلك، ونحن نقول: ل، وعليه كثري من قومن�.

 وكذلك �إن ق�ل لزوجته: �إن �أكلت متًر� ثم خبًز� ثم حلًم� ف�أكلت �جلميع 
�أو قدمت  �أو قرنت �جلميع يف �لأكل،  على �لرتتيب من غري مهلة بني �لأكلني، 
�ملوؤخر من ذلك، �أو �أكلت �سيًئ� دون �سيء، ف�إنه� ل تطلق يف جميع ذلك م� مل ينو 
�لطلق بذلك، و�إمن� تطلق مب� �إذ� �أكلت �لأول ثم �لث�ين ثم �لث�لث على �لرت�خي 

كم� هو ظ�هر �لأثر، وبه �أفتى �لقطب متعن� �هلل بحي�ته.
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عن حمل  خ�رج  غري  ك�ن  و�إن  ذلك،  ن�زعن� يف  من  بخلف  عربة  فل   
قدمته لك جرًي� على حقيقة،  م�  هو  ب�ب �حلكم  �ل�سحيح يف  ولكن  �لجته�د، 
�أن  بقرينة تدل على  �إل  �أمكنت  �إذ�  �لعدول عن �حلقيقة  �إىل  �سبيل  �إذ ل  »ثم« 
�ملر�د غريه� كم� مر حتقيقه، وت�ستعمل »ثم« جم�ًز� مبعنى �لف�ء كم� يف قول �ل�س�عر: 

)1(  َتحْتَ العَجَاِج)2(        جَرَى يف األ نَابِيِب ثم اْضَطربْ َكهَزِّ الرُّدَيـْـنِيِّ

��سطرب  وبني  �لأن�بيب  لي�س بني �جلري يف  �إذ  ف��سطرب،  �ملعنى:  �إذ 
نث ٱ   تع�ىل  قوله  كم� يف  �لو�و جم�ًز�  مبعنى  �أي�ًس�  وت�ستعمل  مهلة،  �لرمح 
و�جَلْعُل قبل خلقن�. وكم�  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پمث  ]�لزمر/ 6[ 
ر عن مييِنِه، ثم  يف قوله  : »َمْن َحَلَف َعلى مينْيٍ وَر�أَى غرَيَه� خرًي� مْنَه� فلُيَكفِّ
لي�أِت ب�لذي ُهَو خرٌي« و�إمن� حملن�ه على ذلك عمًل ب�لرو�ية �لأخرى: »فلَي�أِْت 
�إذ  على حقيقته�،  �لرو�ية  هذه  ثم يف  ف�إن  مييِنِه«  ر عن  لُيَكفِّ ثم  ُخرٌي  ُهَو  ب�لِذي 
تع�ر�سه�  ول  �مل�سهورة  هي  �لرو�ية  وهذه  �إجم�ًع�،  �حلنث  بعد  و�جبة  �لكف�رة 
�لرو�ية �لأوىل؛ لأنه� غري م�سهورة، وقد �أ�سكل على بع�س �لنح�ة وجه جميء 
»ثم« مبعنى �لف�ء، ف�أنكر �إف�دته� �ملهلة لذلك، و�أ�سكل على بع�سهم وجه جميئه� 
مبعنى �لو�و، ف�أنكر �إف�دته� �لرتتيب لذلك، و�حلق �أن جميئه� للرت�خي هو حقيقة 

و�سعه�، و�إن جميئه� لغري ذلك جم�ز، و�هلل �أعلم.

م �لرم�ح. )م(. َديِنّي: �لرمح، ن�سبة �إىل ُرَدينة، وهي �مر�أة ك�نت تقوِّ )1(  �لرُّ
)2(  �لَعَج�ج:�لغب�ر. )م(.
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ثم �إنه �أخذ يف بي�ن حكم »بل« فق�ل:

]حكم  بـل[

 �علم �أن لفظ »بل« مو�سوع للإعر��س عن �ملعطوف عليه مع تد�رك �حلكم، 
وثبوته للمعطوف �سو�ء ك�ن يف حيز �لإثب�ت كـ: ق�م زيد بل عمرو، و��سرب زيًد� 
�أو يف حيز �لنفي كم� ج�ء زيد بل عمرو، ول ت�سرب زيًد� بل عمًر�،  بل عمًر�، 
ف�ملعطوف عليه يف هذه �لأمثلة ونحوه� �إمن� هو يف حكم �مل�سكوت عنه، مبعنى �أنه 
مل يتعر�س له ب�إثب�ت ول بنفي، وهذ� معنى �لإ�سر�ب و�إن ف�سره قوم بغري ذلك.

بل  ل  زيد  ج�ء  كـ:  �لأول،  نفي  يف   � ن�سًّ ك�ن  ل،  قبل »بل«  وقع  و�إذ�   
عمرو، ثم �إن هذ� �لإ�سر�ب �إمن� يكون فيم� يحتمل �لرجوع عنه ك�لإخب�ر وبع�س 
�لرجوع  ي�سح  ل  لأنه  �ل�سرعية؛  �لإن�س�ء�ت  يف  يكون  ول  �للغوية،  �لإن�س�ء�ت 
عنه� بعد ثبوته�، فقول �لق�ئل لزوجته �أنت ط�لق و�حدة بل �ثنتني يثبت به ثلث 
طلق�ت؛ لأن قوله: �أنت ط�لق و�حدة، �إن�س�ء �سرعي ل ميكن �لرجوع عنه، فهي 

و »َبْل« لالإعـــرا�ِس عِن املعُطوِف
علّي قاَل  اإن  الأخـــــــُي  فيثبُت 
طلَقَها اإن  الثالُث  وتثبُت 

املخوِف َتَداُرِك  َمـــــــــْع  علْيِه 
الُفَتّي لذيَّاَك  اثناِن  بل  فلــــــ�ٌس 
واحــــدًة بل اثنتــــي عقــــــَها
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تطليقة و�حدة، وقوله: بل �ثنتني، تطليقت�ن �أخري�ن، في�سري �جلميع ثلًث�، وعليه م� 
يف �لأثر، ف�إن ق�ل: �أنت ط�لق غًد� ل بل �ليوم، فهي تطليقت�ن، بخلف م� �إذ� ق�ل: 
علّي لفلن درهم بل درهم�ن، ف�إنه �إمن� يجب عليه درهم�ن فقط؛ لأن �ملر�د مبثل 
هذ� �لكلم ع�دة �لتد�رك بنفي �نفر�د م� �أقربه �أوًل، ل بنفي �أ�سله، كيف و�أ�سله 
د�خل يف �لث�ين، ومث�له قولهم: �سني �ستون بل �سبعون، ف�إن �ل�ستني د�خله يف 

عدد �ل�سبعني، وهو �إخب�ر يحتمل �لرجوع عنه.

 وخ�لف زفر من قومن� يف �مل�س�ألة، ف�أوجب عليه ثلثة در�هم؛ لأن »بل« 
مبني  فيلزمه ثلثة، وكلمه  �إبط�له  لكنه ل ميلك  و�إبط�له،  �لأول  للإعر��س عن 
�إقر�ر، وم� قدمت  �إنك�ر بعد  على ق�عدة �سهرية بني �لأ�سح�ب، وهي قولهم: ل 

ذكره مبني على �لعرف و�لع�دة، ولكل و�حد منهم� وجه يف �حلق، و�هلل �أعلم.

 ثم �إن م� ذكرته من حكم »بل« �إمن� هو خمت�س به� فيم� �إذ� عطفت مفرًد� 
على مفرد، �أم� �إذ� وقع بعده� جملة فهي �إم� للإبط�ل مل� وليته، نحو  نث ۇ  ۇ  ۆ  
ۆمث ]�ملوؤمنون/ 70[ بل ج�ءهم ب�حلق، ف�جل�ئي ب�حلق ل جنون به �أو للنتق�ل 

ڄ   ڄ  ڄ   نثڤ  ڤ          ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ.  نحو  �آخر  �إىل  من غر�س 
ڃ  ڃ  ڃمث  ]�ملوؤمنون/ 62، 63[ فم� قبل »بل« فيه على ح�له، و�هلل �أعلم.

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن حكم »لكن« خمففة �لنون، فق�ل:
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]حكم  لكن[

�أي �لتد�رك وهو رفع �لتوهم  �أن لفظ »لكن« مو�سوع لل�ستدر�ك   �علم 
�لن��سئ من �لكلم �ل�س�بق، مثل: م� ج�ءين زيد لكن عمرو، �إذ� توهم �ملخ�طب 
عدم جميء عمرو �أي�ًس� ملخ�لطة وملزمة بينهم�، فتفيد �إثب�ت م� بعده�، ف�إن وقع 
� يح�سل منه توهم نفي �مل�ستدرك كم� يف  بعده� مفرد وجب �أن يكون م� قبله� منفيًّ
�ملث�ل �ل�س�بق، فقول �مل�سنف: )ل�ستدر�ك م� توهم� من �خلط�ب نفيه( معن�ه �أن 

»لكن« لتد�رك م� توهم �ل�س�مع نفيه من �خلط�ب �ل�س�بق.

 ويف قوله: )ملتزًم�( �إ�س�رة �إىل �أن ذلك �لتوهم �إمن� ين�س�أ عن ملزمة ع�دية 
وخم�لطة عرفية بني متع�طفي »لكن« وتقع بني �جلملتني فيجب مغ�يرة م� بعده� مل� 
قبله�، �إم� لفًظ� نحو: ج�ء زيد لكن عمرو مل يجئ، �أو معنى نحو: �س�فر زيد لكن 

عمرو ح��سر، ليح�سل معنى �ل�ستدر�ك.

َما »لكْن« ل�صـــــــــتدَراِك ما ُتِوهِّ
جمـــــــلَتْيِ بَي  ما  اأََتْت  واإْن 
عمُرو ك�َصاَر  َمْعَنَيْيِهما  اأو 
َذا اأجيُز  ل  نحِو  يف  وا�ْصُتوؤِنَفْت 

ُملَتَزَما نفُيُه  اخلَطــــــــــاِب  ِمن 
اللْفَظْيِ  تغــــــــــــاُيُر  فواِجٌب 
وبكــــــُر حا�صـــــٌر  اأبوه  لكن 
َكَذا ِمن  باألٍف  اأجـــــــيزُه  لكْن 
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�أي  �لكلم،  �ت�س�ق  ب�سرط  »لكن«  من  ي�ستف�د  �إمن�  �ل�ستدر�ك  �إن  ثم   
�نتظ�مه ب�أن ي�سلح م� بعد »لكن« تد�رًك� مل� قبله�، وذلك ب�أمرين:

 �لأول: �أن يتحقق بني �أجز�ء �لكلم �رتب�ط معنوي ليح�سل �لعطف.

 و�لث�ين: �أن يكون حمل �لإثب�ت غري حمل �لنفي ليمكن �جلمع بينهم�.

ف�إنه� حتمل هن�لك على �ل�ستئن�ف، وذلك  �لأمرين  �أحد  ف�ت  �إذ�  �أم�   
كم� يف قول �ل�سيد لأمة تزوجت بغري �إذنه: ل �أجيز هذ� �لنك�ح لكن �أجيزه ب�ألف 
درهم، لأنه نفى �إج�زة �لنك�ح عن �أ�سله، فل معنى لإثب�ته ب�ألف �أو ب�ألفني، و�إمن� 
يكون مت�سًق� لو ق�ل: ل �أجيزه ب�ألف لكن �أجيزه ب�ألفني، ليكون �لتد�رك يف قدر 
�ملهر ل يف �أ�سل �لنك�ح، وهذ� معنى قول �مل�سنف: )و��ستوؤنفت يف نحو ل �أجيز 

ذ�..( �إىل �آخره، و�هلل �أعلم.

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن حكم »�أو« فق�ل:

]حكم  اأو[

يئِي ال�صَّ لأَحـــــــِد  اأََتْت  و»اأو« 
فُتثِمُر التخـــــــــــيَي يف الإن�صاِء

وُتْنِتُج ال�صــــــكَّ لــــدى الإخَباِر 

َتْيِ اأو  كهـــــــذِه  ف�صــــــــاعًدا 
ا�صِتَواِء  عَلى  الإباحـــــــــــَة  اأو 
اِر عمَّ اأبو  اأو  زيــــــــٌد  كَجاَء 



353353
الركن الأول يف مباحث »الكتاب«

وقع  �إن  �أنه  مبعنى  ف�س�عًد�،  �ل�سيئني  لأحد  مو�سوع  لفظ »�أو«  �أن  �علم   
بني �سيئني �أو �أ�سي�ء فهو د�ل بو�سعه على ثبوت �حلكم لأحد ذينك �ل�سيئني �أو 
تلك �لأ�سي�ء، فقول �لق�ئل: �أعتق هذه �لأمة �أو ه�تني �لأمتني، �إمن� يكون �إيق�ع 
�لعتق لأحد هذين �ل�سيئني، �إم� �لأمة �مل�س�ر �إليه� �أوًل: �أو �لأمت�ن �مل�س�ر �إليهم� 
يوقعه على �لأمتني  �أن  له  فلي�س  �لأوىل  �لأمة  �لعتق على  �مل�أمور  �أوقع  ف�إن  ث�نًي�، 
�لإن�س�ء  »�أو« يف  �إن وقعت  �أنه  ف�علم  ف�إذ� عرفت هذ�  �لعك�س،  �لأخريني، وكذ� 

ي�ستف�د منه� �إم� �لتخيري و�إم� لإب�حة.

 �علم �أن مثل قولن�: �فعل هذ� �أو ذ�ك ي�ستعمل ت�رة لطلب �أحد �لأمرين 
ثني، وت�رة يف  مع جو�ز �جلمع بينهم�، وي�سمى �إب�حة، نحو: ج�ل�س �لفقه�ء �أو �ملحدِّ

طلبه مع �متن�ع �جلمع، وي�سمى تخيرًي� كقوله: بع عبدي هذ� �أو ذ�ك.

 وقد عرفت �أن »�أو« لأحد �ل�سيئني ف�س�عًد� فثبوت �لإب�حة و�لتخيري �إمن� 
هو بح�سب �لقر�ئن، ولذ� ق�ل �مل�سنف: )فتثمر �لتخيري..( �إىل �آخره، ومل يقل: 

للتخيري مثًل، و�إمن� تعرف �لإب�حة من �لتخيري بح�ل تدل على �أحدهم�.

�أكلم  ل  نحو:  �حلظر،  �سبق  بعد  �لكلم  يكون  �أن  �لإب�حة  ومن دلئل   
�أحًد� �إل فلنً� �أو فلنً�، �أو �أن تعرف �ل�سفة �ملرغوبة يف كل و�حد منهم�، فك�ن له 
ثني، �أو يكون مق�سوده  �خلي�ر يف �جلمع بينهم� كم� يف نحو: ج�ل�س �لفقه�ء �أو �ملحدِّ

�إظه�ر �ل�سم�حة كم� يف نحو: خذ من م�يل هذ� �أو هذ�.
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 ق�ل �لإزمريي: ومن هن� ق�لو� فيمن حلف ل يكلم �أحًد� �إل فلنً� �أو فلنً� 
�أن له �أن يكلمهم� جميًع�.

من  �أي  مبول)1(  فلي�س  فلنة،  �أو  فلنة  �إل  �أقربكن  ل  وكذلك  ق�ل:   
�مل�ستثنيتني، و�إمن� يكون مولًي� ممن عد�هم�.

 ق�ل: ولو ق�ل: قد برئ فلن من كل حق يل ِقَبَله �إل در�هم �أو دن�نري، �أن 
له �أن يدعي �مل�لني جميًع�؛ لأن هذه مو��سع �إب�حة، و�لإب�حة من دلئل �لعموم، 
�لث�نية:  و�أم�  �إب�حة،  �حلظر  و�ل�ستثن�ء من  �حلظر،  ��ستثنى من  فلأنه  �لأوىل:  �أم� 

فلأن �لإب�حة �إطلق و�لإطلق يرفع �مل�نع، وذلك يوجب �لتو�سعة و�لتعميم.

�أقول وهذه �لتفريع�ت كله� �سحيحة، و�هلل �أعلم.

 وقد ��ستدلو� على ثبوت �لتخيري ب�آية �لكف�رة، لأنه� و�إن ك�ن لفظه� خرًب� فهي 
�إن�س�ئية معنى، و��ست�سكل ��ستدللهم بذلك لأن خ�س�ل �لكف�رة ل ميتنع �جلمع بينه�. 

�أمر  ففي  ب�لأمر،  �لمتث�ل  حيث  من  �جلمع  �متن�ع  �ملر�د  ب�أن  و�أجيب 
حيث  من  بينه�  �جل�مع  جمع  ولي�س  ب�أحدهم�،  �إل  �لمتث�ل  يكون  ل  �لوجوب 
�لمتث�ل به، بل ب�لإب�حة �لأ�سلية، حتى لو مل تكن مل يجز، كم� �إذ� ق�ل: بع هذ� 
�لعبد �أو ذ�ك، وطلق هذه �لزوجة �أو تلك، وقد توجب »�أو« �مل�س�و�ة يف �حلكم كم� 

)1(  مول: �أ�سله� موؤٍل من �لفعل �آىل، �أي �أق�سم �أن يرتك وطء زوجته مدة. )م(.
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يف قول �لق�ئل: �أنت ط�لق غًد� �أو بعد غد، ف�إنهم ق�لو� فيه: �إنه� تطلق يف �لأقرب 
من ذلك، لأن معنى قوله: �أنت ط�لق غًد� �أو بعد غد، �أنت ط�لق يف غد �أو يف م� 

بعده� على �سو�ء، و�هلل �أعلم.

ولي�س من �لتخيري »�أو« �لتي يف قوله تع�ىل نث چ   چ  چ  ڇ  
ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
 ]33 گمث  ]�مل�ئدة/  ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   
و�إمن� هي يف �لآية مبعنى »بل«، كذ� قيل فهي عند هذ� �لق�ئل ك�لتي يف قوله تع�ىل 
�إذ�  نث ڱ  ں  ں  ڻ  ڻمث ]�لبقرة/ 74[ فيكون �ملعنى: بل ي�سلبو� 
وقعت �ملح�ربة بقتل �لنف�س و�أخذ �مل�ل، بل تقطع �أيديهم �إذ� �أخذو� �مل�ل فقط، 

بل ينفو� من �لأر�س �إذ� خوفو� �لطريق. 

وق�ل م�لك: مل� ك�نت »�أو« يف �لإن�س�ء للتخيري ثبت �لتخيري يف كل نوع من 
�أنو�ع قطع �لطريق بقوله تع�ىل نثڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گمث   ]�مل�ئدة/ 33[.

يزد�د  مم�  و�جلز�ء  �جلن�ية،  لأنو�ع  مق�بلة  �لأجزية  ذكر  تع�ىل  ب�أنه  و�أجيب 
ب�زدي�د �جلن�ية وينق�س ب�نتق��سه�،  نث ھ  ھ  ے  ےمث ]�ل�سورى/ 40[ 
فل يليق مق�بلة �أغلظ �جلن�ية ب�أخف �جلز�ء ول �لعك�س، فل يجوز �لعمل ب�لتخيري 
�جلن�ية  �أنو�ع  على  �جلز�ء  معر�س  �ملذكورة يف  �جلملة  فوزعت  �لآية،  من  �لظ�هر 
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�ملتف�وتة �ملعلومة ع�دة ح�سب م� تقت�سيه �ملن��سبة، ف�لقتل جز�وؤه �لقتل، و�لقتل 
و�لأخذ جز�وؤه �ل�سلب، و�لأخذ جز�وؤه قطع �ليد و�لرجل من خلف، و�لتخويف 
جز�وؤه �لنفي، على �أنه ورد يف �حلديث مبيًن� على هذ� �ملث�ل. وذلك �أنه روي عن 
�بن عب��س  عن �لنبي - عليه �ل�سلة و�ل�سلم - �أنه و�َدَع)1( �أب� بردة هلل 
بن عومير �لأ�سلمي، فج�ء �أن��س يريدون �لإ�سلم، فقطع عليهم �أ�سح�ب �أبي بردة 
�لطريق، فنزل جربيل  على �لنبي - عليه �ل�سلة و�ل�سلم - ب�حلد فيهم: 
لب، ومن قتل، ومل ي�أخذ، ُقتل، ومن �أخذ م�ًل ومل  »�أن من قتل و�أخذ م�ًل �سُ
يقتل، قطعت يده ورجله من ِخلف«. ويف رو�ية عن �بن عب��س: »ومن �أخ�ف 

�لطريَق ومل يقتل ومل ي�أخذ ُنفي«.

 و��سُت�سكل معنى هذ� �حلديث لأن فيه �إق�مة �حلد على من قطع �ل�سبيل 
و�إر�دة  حربي،  على  �لطريق  ق�طع  على  يق�م  ل  و�حلد  �لإ�سلم،  �أر�د  من  على 

�لإ�سلم لي�س ب�إ�سلم.

 و�أجيب ب�أن معن�ه يريدون �إحك�م �لإ�سلم، ف�إنهم �أ�سلمو� وه�جرو� لتعلم 
�أحك�م �لإ�سلم.

�أو عمرو،  زيد  كـ: ج�ء  غ�لًب�  �ل�سك  فتوجب  �خلرب  وقعت »�أو« يف  و�إن   
و�لت�سكيك و�لإبه�م و�لفرق بني �لثلثة �أن �ل�سك هو: �إخب�ر �ملتكلم ب�أنه �س�ك يف 

)1( و�دع: �َس�مَل وه�َدَن. )م(.
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�إ�سن�د �حلكم �إىل �أحد �ل�سيئني ف�س�عًد�، و�لت�سكيك هو �أن يق�سد �ملتكلم ح�سول 
�ل�سك يف ذهن �ل�س�مع يف �إ�سن�د �حلكم لأحد �ل�سيئني ف�س�عًد�، و�ملتكلم يعلم 
ذلك �أو ل يعلمه، و�لإبه�م هو �أن يق�سد �ملتكلم خف�ء من �أ�سند �إليه �حلكم على 

فة يف قوله تع�ىل نثڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   �سَ �ل�س�مع لنكتة، ك�إظه�ر �لنَّ
چ  چ  ڇمث ]�سب�أ/ 24[.

ف�إذ� عرفت هذه �لفرق ظهر لك �أن �ل�سك و�لت�سكيك و�لإبه�م �إمن� هي 
ب�لقر�ئن،  بينه�  ويفرق  �ملتكلم،  ق�سد  ب�عتب�ر  �للفظ  على  �لع�ر�سة  �لأحو�ل  من 
وقد قدمت لك �أن »�أو« مو�سوع لأحد �ل�سيئني ف�س�عًد�، فهذه �لأحو�ل �إمن� هي 
من ثمر�ت »�أو« �لتي توجبه� بح�سب �لقر�ئن، وق�ل بع�س: �إنه� مو�سوعة لل�سك، 
ورد ب�أن و�سع �لكلم للإفه�م فل ين��سبه �ل�سك و�لإبه�م. ق�ل �س�حب »�ملر�آة«: 
و�لظ�هر �أنه ل نز�ع فيه لأنهم مل يريدو� �إل تب�در �لذهن �إليه عند �لإطلق، وم� 
ذكروه من �أن و�سع �لكلم للإفه�م على تقدير مت�مه �إمن� يدل على �أن »�أو« مل يو�سع 
�ملخ�طب  �ملتكلم  يخرب  ب�أن  �إفه�مه  يق�سد  معنى  �أي�ًس�  ف�ل�سك  و�إل  للت�سكيك، 
�أو  �ل�سك  يحتمل  ل  ف�إنه  �لإن�س�ء،  بخلف  �لأمرين،  �أحد  تعيني  يف  �س�ك  ب�أنه 
�لت�سكيك، لأنه لإثب�ت �حلكم �بتد�ء، ولهذ� يوجب »�أو« �لتخيري يف �لإن�س�ء، وقد 

يفيد �لإب�حة و�لت�سوية وغري ذلك مم� ين��سب �ملق�م.

 وتفيد »�أو« �لعموم �إذ� ��ستعلمت يف �سي�ق �لنفي، وم� مبعن�ه ك�لنهي لفًظ� 
�أو معنى:
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 ف�لأول نحو: م� ج�ءين زيد �أو عمرو، �أي ل هذ� ول ذ�ك، ونحو قوله تع�ىل  
نث  ىت   يت   جث  مث  ىث     يثمث ]�لإن�س�ن/ 24[ �أي ل هذ� ولذ�ك، فيمتثل 

ب�أن ل يطيعهم� �أ�سًل، ل ب�أن يطيع و�حًد� منهم� فقط.

 و�لث�ين: هو �أن تقع يف �ليمني �ملثبت نحو: �إن فعلت هذ� �أو هذ�، مبعنى ل �أفعل 
�سيًئ� منهم�، �أو يف �ل�ستفه�م �لإنك�ري نحو: �أفعلت هذ� �أو هذ�، مبعنى م� فعلت 

�سيًئ� منهم�.

 و�ل�سر يف �إف�دة �لعموم ه� هن� �أنه� لأحد �لأمرين من غري تعيني، و�نتف�ء 
نث  ىت   يت   جث  مث   تع�ىل  فقوله  �ملجموع،  ب�نتف�ء  �إل  يت�سور  �ملبهم ل  �لو�حد 
ىث     يثمث معن�ه ل تطع �أحًد� منهم�، وهو نكرة يف �سي�ق �لنفي فيعم، وكذ�: م� 
ج�ءين زيد �أو عمرو، ف�إن معن�ه م� ج�ءين �أحد منهم�، بخلف �لو�و، ف�إنه� لنفي 
�لعموم، حتى �إذ� ق�ل: ل �أفعل هذ� �أو هذ�، يحنث بفعل �أحدهم�، و�إذ� ق�ل: هذ� 
وهذ�، يحنث بفعلهم� ل بفعل �أحدهم�؛ لأن �ملر�د جمموع �لفعلني فل يحنث 
ب�لبع�س �إل لقرينة ح�لية �أو مق�لية متنع كلمة »�أو« عن حمله� على �لعموم وتدل 

على �أنه� لإيق�ع �أحد �لنفيني فحينئذ تفيد عدم �ل�سمول، و�هلل �أعلم.

ثم ق�ل: 

« اأْن مــــــاًزا ُقِباَل وقْد اأََتْت مبْعـــــَنى  »حتَّى« َو  »اإِىل«     ومــعَنى  »اإلَّ
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 �  قد تخرج »�أو« عن كونه� ع�طفة فت�ستعمل بني �لفعلني جم�ًز� ��ستع�ريًّ
مبعنى »حتى« �أو مبعنى »�إىل« �أو مبعنى »�إل �أْن« للمن��سبة بني »�أو« وبني هذه �حلروف، 
لأن »�أو« لأحد �ل�سيئني ف�س�عًد� كم� مر، وتعيني كل و�حد من �ل�سيئني ب�عتب�ر 
�لتخيري ق�طع لحتم�ل �لآخر، كم� �أن يف �لو�سول �إىل �لغ�ية يف حتى و�إىل ق�طع 
للفعل �ملمتد �إىل �لغ�ية، وكم� �أن �لفعل �لأول ممتد يف جميع �لأوق�ت �إل وقت 
وقوع �لفعل �لث�ين، فعنده ينقطع �متد�ده يف �سورة �ل�ستثن�ء، وحمل جميء »�أو« 
مبعنى هذه �لأحرف �إمن� هو فيم� �إذ� وقع بعده� م�س�رع من�سوب ومل يكن قبله� 
م�س�رع كذلك و�إمن� وقع قبله� فعل ممتد يكون ك�لع�م يف كل زم�ن، ويق�سد �نقط�عه 
ب�لفعل �لو�قع بعد »�أو« و�مل�نع من كونه� للعطف �إم� لفظي �أو معنوي، ف�مل�نع �للفظي 
نحو قوله تع�ىل نث ہ  ہ      ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ےمث ]�آل عمر�ن/ 128[ 
على �أحد �لأق�ويل يف تف�سري �لآية، �أي لي�س لك يف عذ�بهم و��ست�سلحهم �سيء 
حتى تقع توبتهم �أو تعذبهم، ف�إن عطف �لفعل على �ل�سم غري ج�ئز، و�لنهي عن 
�ملعنوي  �مل�نع  و�أم�  �لغ�ية،  على  فحمل  �لمتد�د  يحتمل  ب�لهلك  عليهم  �لدع�ء 
�للزوم  ف�إن �ملق�سود وهو كون  �أو تعطيني حقي،  فنحو قولك: لغرميك لألزمنك 
لأجل �لإعط�ء ل يح�سل مع �لعطف، ف�سقطت حقيقته و��ستعري مل� يحتمله وهو 
�لغ�ية �أو �ل�ستثن�ء، لأن تن�ول �أحد �ملذكورين يقت�سي تن�هي �حتم�ل كل منهم� 
و�سمول  �لمتد�د  �سدره  لحتم�ل  �لكلم  ويحتمله  �س�حبه،  بوجود  و�رتف�عه 
�مل�ستثنى م�سدًر� منزل  ليكون  �أو  �إم� حلرف �جلر  »�أن«  �إ�سم�ر  �لأوق�ت، فوجب 

منزلة �لوقت �ملخرج عن �لأوق�ت �مل�سمولة ل�سدره، ومنه قول �مرئ �لقي�س:
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َّا الحُقــــونَ بَقيصَرَا بََكى صاحِيب ملَّا رَأى الدَّربَ دونَهُ      وََأيَقنَ أن

َّمـــا       حناوُل مُلًكا أو نَمُوتَ َفــنُعَْذرَا فقـــــلتُ له ال تبــكِ عينُكَ إن

وقول �آخر 

أَلسَْتسِْهَلنَّ الصَّـعْبَ َأوْ ُأدِْرَك امُلنَى      فمَا انَقادَتِ اآلمَاُل إال لصَابِِر

 فـ »�أو« يف هذه �لأمثلة كله� يحتمل �أن تكون مبعنى »حتى« و�أن تكون 
مبعنى »�إىل« و�أن تكون مبعنى »�إل« �أن، وقد يرتجح ت�أويله� مبعنى »حتى« يف بع�س 
يف  كم�  �أخر  مو��سع  يف  »�إىل«  مبعنى  ت�أويله�  يرتجح  وقد  �لآية،  يف  كم�  �ملو��سع 
�لقي�س،  �مرئ  بيت  كم� يف  �سو�ء  على  �لأمر�ن  فيه�  يكون  وقد  �لأخري،  �لبيت 
وقد يرتجح ت�أويله� مبعنى »�إل �أن«، كم� يف: لألزمنك �أو تعطيني حقي، وجميع 
�ملق�م وقر�ئن يقت�سيه� �حل�ل، وقد تكون »�أو«  �إمن� هو مبن��سب�ت يدل عليه�  ذلك 

ڎ   ڎ   نثڌ   تع�ىل  قوله  بي�ن  يف  �آنًف�  ذكره  تقدم  كم�  »بل«  مبعنى 
ڻ   ں   ں     نثڱ   تع�ىل  قوله  ومنه   ]33 ]�مل�ئدة/  ڈمث 
�إمن�  »بل«  معنى  �لآيتني على  ڻمث ]�لبقرة/ 74[ لكن حمل »�أو« يف 
هو على مذهب �لكوفيني �لذين مل ي�سرتطو� يف جميئه� لذلك �سيًئ�، �أم� 

�سيبويه فقد ��سرتط يف جميئه� لذلك �أمرين:
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 �أحدهم� �أن يتقدمه� نفي �أو نهي.

وث�نيهم�: �إع�دة �لع�مل نحو م� ق�م زيًد� وم� ق�م عمرو، و�هلل �أعلم. 

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن �أحك�م حروف �جلر فق�ل:

حروف اجلـر

�أو  يليه�،  م�  �إىل  و�سبهه  �لفعل  معنى  جتر  �أنه�  هو  بذلك  ت�سميته�  وجه   
�أنه� تعمل عمل �جلر كم� �سميت بع�س �حلروف حروف �جلزم وحروف �لن�سب 

لعمل �جلزم و�لن�سب، فق�ل: 

]حروف اجلر - وحكم الباء[

اِق تدُخُل املحّل        فال حتيــُط بالـــــذي فيِه َدَخْل الَبــــــاُء لالإل�صَ

 من حروف �جلر �لب�ء، وهي مو�سوعة للإل�س�ق �لذي هو تعليق �ل�سيء 
ب�ل�سيء و�إي�س�له �إليه، وهو على نوعني:

 حقيقي �إن ك�ن مف�سًي� �إىل نف�س �ملجرور كـ: �أم�سكت بزيد، �إذ� قب�ست 
على �سيء من ج�سمه �أو ثوبه �لذي على بدنه.

 وجم�زي �إن �أف�سى �إىل م� يقرب من �ملجرور كـ: مررت بزيد.
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 ف�إذ� عرفت ذلك ف�علم �أن �لب�ء قد تدخل على �لآلة نحو: م�سحت �حل�ئط 
بيدي، فتكون ل�ستيع�ب �ملحل ل �لآلة.

فتكون  ب�حل�ئط،  يدي  م�سحت  قولك:  يف  كم�  �ملحل  على  تدخل  وقد   
ل�ستيع�ب �لآلة ل �ملحل، ومنه قوله تع�ىل  نثڀ  ٺمث   ]�مل�ئدة/ 6[ 
لهذه  �حلنفية  وعند  �لو�سوء عند جمهورن�  ب�مل�سح يف  �لر�أ�س  ��ستيع�ب  فل يجب 

�لآية.

 وذهب �ل�س�فعي �إىل �أن �ملفرو�س فيه �أقل م� يطلق عليه �مل�سح ولو �سعرة 
ي�سدق  م�  ب�أدنى  ي�سقط  و�ملطلق  نثڀ  ٺمث،  تع�ىل  قوله  لإطلق 
عليه ��سمه، ورد ب�أنه لو ك�ن كذلك لفعله عليه �ل�سلة و�ل�سلم ولو مرة يف �لعمر 
لإ�سق�ط �لو�جب، لكنه مل مي�سح م� دون �لن��سية قطًع�، ولي�س يف �ل�سرع و�جب 
�أو ج�ئز مل يبينه �ل�س�رع بفعل �أو بتعليم، بل �لذي فعله  د�ئًم� م�سح ربع �لر�أ�س 

مرة، و��ستيع�به �أخرى كذ� قيل.

 و�أي�ًس� ل ميكن �مل�سح على �سعرة �إل ب�لزي�دة عليه�، وم� ل ميكن �لو�جب 
�إل به فهو و�جب، ف�لزي�دة و�جبة، وذهب م�لك �إىل �أن �ملفرو�س يف م�سح �لر�أ�س 
عليه  �أنه  زيد  بن  �هلل  عبد  حديث  َنه�  بيَّ جمملة  �لآية  ب�أن  م�ستدلًّ  �ل�ستيع�ب، 
�ل�سلة و�ل�سلم تو�س�أ وم�سح ر�أ�سه و��ستوعب �لقي��س على �آية �لتيمم، وهي قوله 
تع�ىل نث  چ  ڇمث، ورد ب�أن �حلديث حممول على �ل�ستحب�ب 

جمًع� بني �لدليلني، و�لقي��س لي�س ب�سيء، �إذ ل قي��س بني �لأ�سل و�لبدل.
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 ف�إن قيل: ل يجوز �أن تكون �لب�ء للتبعي�س كم� روي عن �ل�س�فعي، فيفيد 
و�م�سحو�  �ملعنى:  فيكون  م�لك،  ز�ئدة كم� روي عن  �أو  �لربع،  �لأقل من  جو�ز 

روؤو�سكم، فيفيد �ل�ستيع�ب.

�أجيب عن �لأول ب�أن جعله للتبعي�س يف�سي �إىل �لرت�دف و�ل�سرت�ك، �أم� 
�لرت�دف فبكلمة »من«، لأنه� مو�سوعة للتبعي�س، و�أم� �ل�سرت�ك فلأنه� مو�سوعة 
للإل�س�ق، فلو ك�نت حقيقة يف �لتبعي�س �أي�ًس� لزم �ل�سرت�ك، وكلهم� غري ث�بت 

يف �لب�ء لغة.

 و�أجيب عن �لث�ين ب�أن �إلغ�ء �حلقيقة مع �إمك�نه� ل يجوز، وقد �أمكنت 
�حلقيقة ه�هن�، لأن حقيقة �لب�ء �لإل�س�ق، وهو ح��سل يف م�سح �لر�أ�س.

 �أم� �آية �لتيمم ف�لب�ء فيه� ز�ئدة عند من �أوجب ��ستيع�ب م�سح �لع�سو يف 
�لتيمم للحديث �مل�سهور، وهو قوله عليه �ل�سلة و�ل�سلم لعم�ر : »َيْكِفيَك 
�سربَت�ِن: �سربٌة للوْجِه و�سربٌة للذَر�عنِي« ف�إن �لوجه ��سم للكل، فلول �ل�ستيع�ب 
م�ستوعب،  و�لو�سوء  �لو�سوء،  عن  �لتيمم خلف  ولأن  �لبع�س،  به  ير�د  �أن  لزم 
ب�ل�سعيد  �مل�سح  �أ�سًل، ولأن  فكذ� حكم خلفه، لأن �خللف ل يخ�لف �لأ�سل 
يف �لع�سوين ق�ئم مق�م �لوظ�ئف �لأربع، و�إمن� ن�سفن للتخفيف، ول �سك �أن كل 
ت�سنيف يقت�سي بق�ء �لب�قي على م� ك�ن عليه من �لو�سف، ك�سلة �مل�س�فر وعدة 
�أي�ًس�  �لإم�ء وحدود �لعبيد ونحو ذلك، وقيل �إن م�سح �لأكرث يف �لتيمم يجزئ 
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عمًل بحقيقة �لب�ء يف   نثڀ  ٺمث]�مل�ئدة/ 6[ وقي��ًس� على م�سح 
�لر�أ�س. و�هلل �أعلم.

ثم ق�ل: 

َمْن          َنْحُو: ا�صــــرتيُتُه باألٍف فافَهَمْن ول�صــــِتَعاَنٍة فتدُخُل الثَّ

 تكون �لب�ء لل�ستع�نة �أي�ًس�، وهي: طلب �ملعونة ب�سيء على �سيء، مثل: 
يف�رق  ل  معنى  �لإل�س�ق  لأن  �لإل�س�ق،  �إىل  ر�جعة  �إنه�  وقيل:  ب�لقلم،  كتبت 
م�ستف�دة  هي  �إمن�  �لقول  هذ�  على  ف�ل�ستع�نة  �سيبويه،  عليه  �قت�سر  ولهذ�  �لب�ء، 
يف  �لإل�س�ق  معنى  ولظهور  لل�سرت�ك  دفًع�  عندي  �ل�سحيح  وهو  �لقر�ئن،  من 
جميع مدخولت �لب�ء م� مل ت�ستعمل يف غري م� و�سعت له جم�ًز�، وتفيد معنى 
�ل�ستع�نة فيم� �إذ� دخلت على �لو�س�ئل و�لآلت، �إذ به� ي�ستع�ن على �ملق��سد، 
ومن �لو�س�ئل �لأثم�ن كم� يف: ��سرتيت هذ� �لعبد ب�ألف، ف�إن �ملق�سود �لأ�سلي 
�إليه،  و�سيلة  و�لثمن  �ملبيع،  �ل�سيء  وذلك يف  ب�ململوك،  �لنتف�ع  هو  �ملب�يعة  من 
لأنه يف �لغ�لب من �لنقود �لتي ل ينتفع به� ب�لذ�ت، بل بو��سطة �لتو�سل به� �إىل 
�لثمن،  �لبيع ل وجود  �ملبيع ل�سحة  �ملق��سد مبنزلة �لآلت، ولذ� ��سرتط وجود 

و�هلل �أعلم.

ثم ق�ل: 



365365
الركن الأول يف مباحث »الكتاب«

]حكم على[

 لفظ »على« مو�سوع حقيقة لل�ستعلء �سورة، كـ: ركبت على �لفر�س، 
معنى  �أو  �لغ�لب،  وهو   ]22 ]�ملوؤمنون/  مث  ڑ  ژ   ژ   ڈ   نث  ونحو 

نثٻ   ونحو  ۋمث ]�ل�سعر�ء/14[  ٴۇ   ۈ   نث  ونحو  عليهم،  ر  ت�أمَّ نحو: 
ٻ  پ  پ مث ]�لبقرة/ 253[. و�لأول ��ستعلء حقيقي، و�لث�ين جم�زي، 

ثم و�سعت »على« ب�لو�سع �ل�سرعي �أو �لعرف �لع�م ل�سيئني:

وعليه  �ل�سلة،  ق�س�ء  وعلّي  دين  علّي  له  نحو  �لوجوب  �أحدهم�:   
 ،� � وو�سًع� �سرعيًّ « يف هذه �لأمثلة كله� مبعنى �لوجوب عرًف� لغويًّ �لق�س��س، فـ »عليَّ
وقد قدمت لك �أنه� يف �أ�سل �لو�سع لل�ستعلء، فهي يف هذه �ملع�ين جم�ز لغوي 
حل�سول معنى �لت�سبيه فيه� ب�ل�ستعلء، فقول �لق�ئل: علّي َدْين، مبنزلة قولهم: 
ركبه َدْين، فك�أنه يحمل ثقل �لدين على عنقه �أو على ظهره، فمن �أقر ب�أن لفلن 
عليه �ألًف� يحكم عليه ب�أنه دين يف ذمته �إل �إذ� و�سله بقوله: وديعة، ف�إنه يحمل على 
�أنه معه وديعة مل� يف حفظ �لوديعة من �لوجوب �أي�ًس�، ت�سحيًح� لكلم �لع�قل، ف�إنه 

لو حمل على �لدين لزم �إلغ�ء لفظ �لوديعة. 

لال�صـِتْعالِء »َعلى«  اأََتْت  َوَقـــــْد 
وال�صـــرِط نحو: طالٌق على كَذا

ــاِء القت�صَ وَحــــــْتِم  حقيقــــًة 
وِعَو�ٍس كِبْعُتُه علـــــــــــى كَذا
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وث�نيهم�: �ل�سرط، نحو قول �لرجل لمر�أته: �أنت ط�لق على ت�سليم �ألف 
درهم، ف�إن طلقه� م�سروط بح�سول �لألف، فك�أنه ق�ل: �أنت ط�لق �إن �سلمت يل 

نثپ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ   تع�ىل  قوله  لل�سرط  ومن جميئه�  درهم،  �ألف 
ڀمث  ]�ملمتحنة/ 12[. �أي على �سرط �أن ل ي�سركن مع �هلل �سيئ� يف �لعب�دة، 
�؛ لأن يف �ل�سرط معنى �للزوم،  وكونه� لل�سرط حقيقة عرفية و�سرعية وجم�ًز� لغويًّ
وقد عرفت م� يف �للزوم من �مل�س�بهة ملعنى �ل�ستعلء، وت�ستعمل »على«  جم�ًز� 
معنى  حتتمل  ل  �لتي  �ملح�سة  �ملعو�س�ت  يف  كم�  للعو�س  فتكون  �لب�ء،  مبعنى 
�لعبد على كذ�،  بعتك هذ�  �لق�ئل:  فقول  و�لنك�ح،  و�لإج�رة  ك�لبيع  �لإ�سق�ط 
مبعنى بعتكه بكذ�، فيلزم �لعو�س �ملذكور، وكذ� م� بعده، ف�إن ق�لت �ملر�أة لزوجه�: 
عليه�  له  �سيء  �، ول  رجعيًّ �لطلق  وقع  و�حدة  فطلقه�  �ألف،  ثلًث� على  طلقني 
فحمله�  وللمع�ر�سة،  لل�سرط  حمتملة  �ل�سورة  هذه  يف  »على«  لأن  �لألف؛  من 
على �ل�سرط لكونه� حقيقة عرفية و�سرعية �أوىل من حمله� على �ملج�ز �لذي هو 

�ملع�ر�سة، و�هلل �أعلم.

 ثم ق�ل: 

]حكم من[

و »ِمْن« لتبعي�ٍس وَمْبـــَدى الغايِة     ولبيــــــاِن اجلن�ِس اأو زيــــــاَدِة

زم�نً�،  �أو  ك�نت  مك�نً�  �لغ�ية  لبتد�ء  لغًة  مو�سوع  لفظ »من«  �أن  �علم   
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كـ:خرجت من �لب�سرة و�سمت من �أول �ل�سهر، وف�ًق� للكوفيني، وذهب �لب�سريون 
�إىل �أنه� لبتد�ء �لغ�ية يف �ملك�ن دون �لزم�ن، و�لأول �أ�سح.

 وت�ستعمل للتبعي�س وعليه �ملحققون. وق�ل �ملربد و�لزخم�سري: �إن �أ�سل 
من �لتبعي�سية �بتد�ء �لغ�ية، لأن �لدر�هم يف قولك: �أخذت من �لدر�هم مبد�أ 

�لأخذ.

و�سعه�  �أ�سل  �أن  �إىل  �لفقه�ء  بع�س  وذهب  »�ملر�آة«:  �س�حب  وق�ل   
للتبعي�س دفًع� لل�سرت�ك، ورد ب�إطب�ق �أئمة �للغة على �أنه� حقيقة يف �بتد�ء �لغ�ية.

 ق�ل: ولو قيل �إنه� يف �لعرف �لغ�لب �لفقهي للتبعي�س مع رع�ية معنى 
�لبتد�ء مل يبعد.

ب�أن  تعرف  �لبتد�ئية  من  �أن  و�لتبعي�سية  �لبتد�ئية  »من«  بني  و�لفرق   
يح�سن يف مق�بله� »�إىل« �أو م� يفيد ف�ئدته� نحو: �أعوذ ب�هلل من �ل�سيط�ن �لرجيم، 
و�لتبعي�سية  �لنته�ء  معنى  �أف�دت  ه�هن�  ف�لب�ء  �إليه،  �ألتجئ  به  �أعوذ  معنى  لأن 

نث ڱ  ڱ  ڱ   نحو  مبن  �ملجرور  بع�س  هو  ظ�هر  �سيء  هن�ك  يكون  ب�أن  تعرف 
�لدر�هم  �أي من  �لدر�هم،  �أخذت من  نحو:  مقدر  �أو  ڱمث ]�لتوبة/ 103[ 
ف�لأحق  و�إل  للوزن،  رع�ية  �لنظم  يف  �لبتد�ء  على  �لتبعي�س  قدم  و�إمن�  �سيًئ�، 

ب�لتقدمي �لبتد�ء لأنه مو�سوعه� �لأ�سلي كم� علمت.
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ف�سة.  من  ع�سرة  عليَّ  لفلن  نحو:  �جلن�س  لبي�ن  وت�ستعمل »من«   
وت�ستعمل ز�ئدة، وتكون يف زي�دته� على وجهني:

 �أحدهم�: زي�دة يختل �ملعنى ب�إ�سق�طه�، وهي �لز�ئدة يف نحو م� ج�ءين من رجل، 
�أف�دت  �لكلم  زي�دته� يف هذ�  ف�إن  �أحد من هذ� �جلن�س،  م� ج�ءين  �ملعنى  ف�إن 

�لتن�سي�س يف نفي �لعموم، فلو �سقطت منه مل يفد �لتن�سي�س �ملذكور.

 وث�نيهم�: زي�دة ل يختل �ملعنى ب�إ�سق�طه� معه، وهي �لز�ئدة يف نحو: م� ج�ءين 
من �أحد، ف�إن زي�دة »من« يف هذ� �لكلم لي�س �إل ملح�س �لت�أكيد.

 وت�ستعمل مبعنى �لب�ء كم� يف قوله تع�ىل نثہ      ہ  ہ     ھمث]�لرعد/ 11[ 
�أي ب�أمر �هلل، و�هلل �أعلم.

ثم ق�ل: 

لغـــــايٍة »اإىل« و »حـــتَّى« واأَتْت

فتعطــُف الَغـــــاَيَة فــــــي الُعُلوِّ
ا املَُغيَّ يف  الغــــــــــــايَة  وُتدِخُل 
فُتْدِخُل مــــــرورًة  تُكْن  واإْن 
وقــــد اأتْت »حتَّى«   لالبتــــــَداِء

عاطفـــــًة »حتَّى« ومعَناَها ثَبْت

ُنوِّ الدُّ يف  الغــــاَيَة  وهكــــــَذا 
اإْن عطفْت كالنا�ِس حتَّى َيْحيى
َتْدُخُل فيه  لي�س  وطوًرا  طوًرا 
كالَفاِء ٍة  لعلَّ اأتْت  وقد 

]حكم اإىل وحتى[
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 من حروف �جلر »�إىل« و»حتى«، وهم� مو�سوع�ن للدللة على �نته�ء �لغ�ية 
مك�نية ك�نت �أو زم�نية، ف�أم� »�إىل« ف�إذ� دخلت يف �لأزمنة قد تكون للتوقيت، وقد 
تكون للت�أجيل و�لت�أخري، ومعنى �لتوقيت �أن يكون �ل�سيء ث�بًت� يف �حل�ل وينتهي 
ب�لوقت �ملذكور، ولول �لغ�ية لك�ن ث�بًت� فيم� ور�ءه� كقولك: و�هلل ل �أكلم فلنً� 
�إىل �سهر، ك�ن ذلك �ل�سهر لتوقيت �ليمني، ولوله لك�نت موؤبدة، ونحو: �آجرت 
هذه �لد�ر �إىل �سهر ونحوهم�، و�سرطه �أن يكون �سدر �لكلم ق�بًل للتوقيت كم� يف 
�ملث�ل �ملذكور، ف�إن كلًّ من عدم �لتكلم و�لإيج�ر ق�بل للتوقيت، فعلى هذ� تكون 
»�إىل« يف نحو: بعت �إىل �سهر لتوقيت �لت�أجيل �ملقدر يف �لكلم ل لت�أخري �لبيع 

�ملذكور، و�إل لف�سد �لكلم لعدم ق�بلية �ملذكور للتوقيت. 

و�أم� »حتى« فهي على ثلثة �أوجه:
 �أحده�: �أن تكون ج�رة وهي على نوعني: �أحدهم�: �أن تكون مبعنى »�إىل« لنته�ء 
مبعنى  تكون  �أن  وث�نيهم�:  مو�سوعه�.  �لأ�سل يف  هو  �لوجه  وهذ�  تقدم،  �لغ�ية كم� 
تدخله�، ول جتّر يف هذ�  �أي كي  �جلنة،  �أ�سلم حتى تدخل  للك�فر:  »كي« كقولك 
�ملعنى �لأخري �إل �ل�سم �ملوؤول �مل�سبوك من �أن �مل�سمرة و�لفعل �ملن�سوب بخلفه� 
يف �ملعنى �لأول، ف�إنه� جتر �ل�سريح كم� يف نث ڦ  ڦ  ڄمث ]�لقدر/ 5[ و�ملوؤول 

نحو: �أ�سري حتى �أدخل �لب�سرة، �أي �إىل �أن �أدخله�.
 و�لوجه �لث�ين: �أن تكون ع�طفة، وهي ك�جل�رة يف �إف�دة معنى �لغ�ية، وهذ� معنى 
قول �مل�سنف: )و�أتت ع�طفة حتى ومعن�ه� ثبت( �أي و�حل�ل �أن معن�ه� �لذي هو 
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�لغ�ية ث�بت له� يف ح�ل �لعطف، و�لفرق بني �جل�رة و�لع�طفة �أن �جل�رة قد تكون 
مبعنى »كي« كم� مر، و�لع�طفة ل تكون كذلك، و�أن �لع�طفة يجب �أن يكون م� 
بعده� جزًء� مل� قبله� ود�خًل يف حكمه، نحو: �سربت �لقوم حتى زيًد� �أو كجزئه 
ب�سبب �لختلط، نحو: �سربت �ل�س�دة حتى عبيدهم، �أو ك�جلزء مل� دل عليه م� 

قبله� كم� يف قوله: 

َأ لْـَقـى الصَّحِيَْفَة َكي يُخففَ رحَْلهُ       والـــزَّادَ حتَّى نَــعْـــــَلهُ ألَقاهَا

»�ألقى  معنى  لأن  »�ل�سحيفة«،  على  عطف  »نعله«  �إن  ق�ل:  من  عند 
�ل�سحيفة«: �ألقى جميع م� معه، و�أم� �جل�رة ف�لأكرثون على جتويز كون م� بعده� 
مت�سًل ب�آخر �أجز�ء م� قبله�، نحو: منت �لب�رحة حتى �ل�سب�ح، و�سمت رم�س�ن 
ب�جلر،  ر�أ�سه�  �ل�سمكة حتى  �أكلت  نحو:  �أي�ًس�  منه  يكون جزء  �لفطر كم�  حتى 
و�إىل  �لع�طفة،  يف  كم�  قبله�  مل�  جزًء�  بعده�  م�  يكون  �أن  يجب  �ل�سري�يف  وعند 
وجوب �أن يكون م� بعد »حتى« �لع�طفة جزًء� مل� قبله� �أو ك�جلزء منه �أ�س�ر بقوله: 
جزء  بعده�  م�  يكون  �أن  وجب  �إمن�  لأنه  �آخره،  �إىل  �لعلو..(  يف  �لغ�ية  )فتعطف 
�لعطف لقت�س�ء  �لغ�ية، ل من حيث  �إف�دته�  منه من حيث  �أو ك�جلزء  قبله�  مل� 
�لن��س  �لعلو، كـ: م�ت  قبله� يف  مل�  غ�ية  �لع�طفة  بعد حتى  فم�  �لتغ�ير،  �لعطف 

حتى �لأنبي�ء، �أو يف �لدنو كـ: ج�ء �لن��س حتى �حلج�مون)1(.

)1(  �حلج�مون: حمرتفو �حلج�مة. )م(.
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 ومل� وجب �أن يكون م� بعد حتى �لع�طفة جزء مل� قبله� وجب دخول م� 
بعده� يف حكم م� قبله� كم� تقدم، و�إىل هذ� �أ�س�ر بقوله: )فتدخل �لغ�ية يف �ملغي� 
�إن عطفت( فيحيى �أحد �لن��س وهو د�خل يف حكم �ملجيء �إن قلت: ج�ء �لن��س 

حتى يحيى، ونحو: ذهبت �ل�س�دة حتى عبيدهم.

 �أم� حتى �جل�رة فل يجب دخول م� بعده� يف حكم م� قبله� لعدم وجوب 
�أن يكون م� بعده� جزًء� مل� قبله� كم� مر، لكن يدخل م� بعده� يف حكم م� قبله� ت�رة 
وهو �لغ�لب من ��ستعم�له�، ول يدخل �أخرى وذلك بح�سب �لقر�ئن، وهذ� معنى 
قوله: )و�إن تكن جمرورة فتدخل( �أي و�إن تكن �لغ�ية جمرورة بـ »حتى« فتدخل 
»�إىل«  �حلكم  هذ�  �جل�رة يف  ومثل »حتى«  تدخل.  ل  وطوًر�  قبله�،  م�  يف حكم 

فتدخل ت�رة معه� �لغ�ية يف حكم �ملغي� كم� يف قوله تع�ىل نثپ   پ  
ڀ  ڀ  ڀمث ]�مل�ئدة/6 [ ف�ملرفق د�خلة يف حكم �لغ�سل، ومرة ل 
تدخل نحو قوله تع�ىلنثڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌمث ]�لبقرة/ 187[ ف�لليل غ�ية 
لل�سي�م وهو غري د�خل يف حكمه، و�إن جتردت »حتى« �لع�طفة عن معنى �لغ�ية، 
�أتغد  حتى  �آتك  مل  �إن  نحو:  وذلك   ،� ��ستع�ريًّ جم�ًز�  �لف�ء  معنى  على  حملت 

عندك، �أي ف�أتغد عندك، فيجري فيه� حكم �لف�ء �لع�طفة على م� تقدم.

 �لوجه �لث�لث: �أن تكون حرف �بتد�ء ي�ست�أنف معه �لكلم، وهي �لد�خلة على 
�جلمل �ل�ستئن�فية ��سمية �أو فعلية، فمث�له يف �ل�سمية قول �ل�س�عر: 
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َفمَا زالتْ الَقْتَلى َتمُجُّ دمَاءَها       بدجَْلَة حتَّى مَاءُ دجلَة أشَْكُل)1( 

ومث�ل دخوله� على �جلملة �لفعلية  نثحَتَّى يَُقوُل الرَّسُوُلمث ]�لبقرة/ 214[ 
يف قر�ءة �لرفع، وهي قر�ءة ن�فع، وقد �جتمعت� يف قول �مرئ �لقي�س: 

مََطوتُ هِبمْ حتَّى َتـكِلُّ َغِزيُّهُم       وحتَّى اجليَادُ مَا يَُقدْنَ بأرسَاِن)2( 

 على رو�ية �لرفع يف »تكل« ولبد يف »حتى« �لبتد�ئية �أن يكون م� قبله� 
�أو على �ل�سم، لأن �لت�س�ل �للفظي  �سبًب� مل� بعده�، �سو�ء دخلت على �لفعل 
للت�س�ل  موجبة  �لتي هي  �ل�سببية  فيه�  �ُسرط  �لكلم  ��ستئن�ف  ب�سبب  ز�ل  مل� 
من  ف�ت  مل�  جرًب�  يكون  حتى  معنى،  ب�مل�سبب  مت�سل  �ل�سبب  ف�إن  �ملعنوي، 
غز�تهم  لكلل  �سبب  بهم  �سريه  �إن  �لقي�س  �مرئ  قول  ففي  �للفظي،  �لت�س�ل 
وعدم �نقي�د جي�دهم ب�لأر�س�ن، وهذ� �لوجه �لث�لث هو �مل�س�ر �إليه بقول �مل�سنف: 

)وقد �أتت حتى للبتد�ء(.

�إىل وقوعه� مبعنى »كي«، كم� يف  �إ�س�رة  لعلة( فهو  �أتت  �أم� قوله: )وقد   
حتمل  علة  �جلنة  فدخول  تدخله�،  كي  �أي  �جلنة،  تدخل  حتى  �أ�سِلم  قولك: 

�ملخ�طب على جتديد �لإ�سلم.

)1(  �أ�سكُل: ذو لونني خمتلطني. )م(.
)2(  �أر�س�ن: حب�ل. )م(.
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 وقوله: )ك�لف�ء( �إ�س�رة �إىل �أن �لف�ء تكون للعلة �أي�ًس�، وذلك كم� تقدم 
�سريًح� يف نحو قولك: ج�ء �ل�ست�ء فت�أهب.

�أنه� تكون للغ�ية، وهو �لأ�سل فيه�، ف�إن جرَّت   فح��سل مع�ين »حتى« 
ف�إن خلت �جل�رة عن  �لع�طفة،  و�إل فهي  �ملوؤول ك�نت ج�رة،  �أو  �ل�سريح  �ل�سم 
معنى �لغ�ية فهي مبعنى »كي« و�إن خلت �لع�طفة عن معنى �لغ�ية فهي مبعنى �لف�ء 

�، و�إن ��ستوؤنف �لكلم بعده� فهي �لبتد�ئية. جم�ًز� ��ستع�ريًّ

وعجزه  �لمتد�د  �لكلم  �سدر  �حتمل  �إذ�  فيم�  �لغ�ية  على  وحتمل   
�لنته�ء �إليه، نحو نث گ  گ  گمث ]�لتوبة/ 29[ ف�إن �لقت�ل �لذي �سدر 
به �لكلم حمتمل للمتد�د و�لبق�ء، و�إعط�ء �جلزية يحتمل �أن يكون غ�ية ينتهي 

�إليه� �لقت�ل.

 وحتمل على معنى »كي« �إن �سلح �سدر �لكلم �أن يكون �سبًب� مل� بعد 
يكون  وم�سببه  �ل�سيء  جز�ء  ف�إن  ��ستع�ري،  جم�ز  مبعنى »كي«  وكونه�  »حتى«، 
�لعطف  له�، وحتمل على  ��ستع�رته�  في�سح  �ملغي�،  من  �لغ�ية  مبنزلة  منه  مق�سوًد� 
�ملح�س فيم� �إذ� مل يحتمل م� قبله� �لمتد�د و�ل�سببية، فلو ق�ل: عبدي حر �إن 
مل �أ�سربك حتى ت�سيح، فـ »حتى« هن� حتمل على �لغ�ية، لأن �ل�سرب يحتمل 
�ل�سرب  ترك  فلو  له،  منتهى  ي�سلح  �مل�سروب  �لأمث�ل، و�سي�ح  بتجدد  �لمتد�د 

قبل �ل�سي�ح عتق عبده لنتف�ء �ل�سرب �إىل �لغ�ية �ملذكورة.
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لل�سببية ل  فـ »حتى«  تغديني،  �آتك حتى  �إن مل  ق�ل: عبدي حر  ولو   
�إليه، بل هو د�ع  �لتغدية ل ي�سلح لنته�ء �لإتي�ن  �آخر �لكلم وهو  للغ�ية، لأن 
�إىل �لإتي�ن، ف�إن �أتى بر و�إل حنث، لأن �لإتي�ن هو �ل�سبب للإح�س�ن، ولو ق�ل: 
�أتغدى عندك ك�ن هذ� للعطف �ملح�س، لأن هذ�  �آتك حتى  �إن مل  عبدي حر 
�لفعل �إح�س�ن فل ي�سلح غ�ية للإتي�ن، ول ي�سلح �إتي�نه �سبًب� لفعله ول فعله جز�ء 
لإتي�ن نف�سه، و�إذ� ك�ن كذلك حمل على �لعطف �ملح�س ف�س�ر ك�أنه ق�ل: �إن مل 

�آتك ف�أتغد عندك، ف�إن �أت�ه تغدى معه بر، و�إل حنث، و�هلل �أعلم. 

ثم ق�ل:

ذكر  اأ�صماء الظروف

]حكم يف[

و�سعت لفظة »يف« للظرفية �لزم�نية و�ملك�نية ك�نت �لظرفية حقيقية ك�مل�ء 
�لزم�ن  ظرف  مع  حذفت  �إذ�  وحكمه�  �لبلد،  يف  زيد  كـ:  جم�زية  �أو  �لكوز  يف 

للظرِف »يف« وحكُمَها اإْن اأُ�صِمَرْت
للتقييِد املَكـــــــاِن  َمع  َوْهــــَي 
الوقِت يف  ُتِفـــــــيُدُه  ومطــــلًقا 

اأُظِهَرْت اإن  َماِن حكُمَها  الزَّ مع 
مثــــــاُلُه يف البيِت اأو يف الِبيِد
ياأِتي« �صــعيٌد  يوَم  »طالٌق  كـ 
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�أنت ط�لق يف رم�س�ن،  �لق�ئل:  ف�إنهم �سوو� بني قول  �أظهرت معه،  �إذ�  كحكمه� 
�ل�سورة �لأوىل:  �ل�سورتني، فق�لو� يف  نية له يف  �أنت ط�لق غًد�، ول  وبني قوله: 
هي ط�لق من �أول يوم منه عند طلوع �لفجر، وق�لو� يف �ل�سورة �لث�نية: هي ط�لق 
حيث طلع �لفجر من �لغد، وكذ� ق�لو� فيمن ق�ل: هي ط�لق يف �لليل، �أنه� تطلق 

�إذ� ج�ء �لليل.

  لكن يف بع�س �ملو��سع من �لأثر م� ن�سه: و�إذ� ق�ل لزوجته: �إن بتِّ هذه 
�لليلة يف هذ� �لبيت ف�أنت ط�لق، فب�تت حتى ك�نت يف بع�س �لليل وخرجت، 
�إن منت يف هذه �لليلة،  �أن تبيت �لليلة كله� يف �لبيت، ف�إن ق�ل:  �إل  فل طلق 
ف�إن ن�مت بع�س �لليل ف�إن� نخ�ف �أن يقع �لطلق، ففي هذ� �لأثر �إ�س�رة �إىل �لفرق 
بني م� �إذ� ذكرت مع �لزم�ن، وبني م� �إذ� حذفت، ف�إنه �أ�س�ر �إىل �أن حذفه� يقت�سي 
��ستيع�ب �لليل ب�ملبيت، وذكره� ل يقت�سي ذلك، وعلى هذه �لتفرقة �أبو حنيفة 
م�ستدلًّ ب�أن �لظ�هر من قول �لق�ئل: �سمت هذه �ل�سنة ��ستيع�ب �ل�سنة ب�ل�سي�م، 
�أنه  بخلف قوله: �سمت يف هذه �ل�سنة، ف�إنه ل يقت�سي ذلك، و�إمن� غ�ية م� فيه 

يدل على �أنه وقع منه �سي�م يف تلك �ل�سنة، وذهب �س�حب�ه �إىل �لقول �لأول.

�لزم�ن،  مب� دخلت عليه مطلًق� يف ظرف  تقييد �حلكم  تفيد  �إن »يف«  ثم   
قيد  �ملذكور  �ليوم  ذلك  ف�إن  فلن،  يقدم  يوم  يف  �أو  فلن،  يقدم  يوم  كـ:ط�لق 
لإيق�ع �لطلق فيه، وكذ� �أي�ًس� تفيد �لتقييد مع �ملك�ن �إذ� �سلحت مع م� بعده� 
�أن تكون قيًد� لذلك �حلكم، كـ:كل هذ� �ل�سيء يف �لبيت �أو يف �لبيد، ف�إن �لبيت 
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�أو �لبيد مثًل قيل حلكم �لأمر، وعليه م�س�ألة �ل�سي�ء)1(، ون�سه� �إن ق�ل: �إن بت 
�أو  �أكرث، ثم خرجت  �أو  �أقل  يف هذ� �ملنزل ف�أنت ط�لق، فب�تت �إىل ن�سف �لليل 
دخلت �ملنزل بعد �لن�سف �أقل �أو �أكرث حتى �أ�سبحت طلقت، ف�إن ق�ل: �إن بت 
يف هذ� �ملنزل �لليلة فحتى تكون يف �ملنزل مذ تغرب �ل�سم�س حتى يطلع �لفجر، 

ثم يحنث.

 فقد �عترب يف �ل�سورتني �لتقييد ب�ملك�ن �ملجرور بـ »يف« و�لزم�ن �ملت�سمن 
معنى »يف«، ويلغى م� ل ي�سلح �أن يكون قيًد�، كم� �ألغى �بن حمبوب  لفظ 
يوم من قول �لق�ئل لزوجته: �إذ� ح�لت �ل�سنة ف�أنت ط�لق �ليوم، ف�أج�ب ب�أنه� �إذ� 

ح�لت �ل�سنة طلقت، وقوله �ليوم َح�ْسٌو. 

فلنً�،  كلمت  �إن  �ليوم  ط�لق  �أنت  ق�ل:  �إن  وكذلك  �حلو�ري:  �أبو  ق�ل 
فم�سى �ليوم ومل تكلمه، وقيل: �إنه �إذ� م�سى �ليوم ومل تكلمه مل تطلق �عتب�ًر� 
للقيدين �لزم�ين و�لفعلي، وهو �لأ�سح لأن �عتب�ر كل و�حد من �لقيدين ممكن 
�أ�سًل، ف�لفرق بني  ف�إنه ل ميكن �عتب�ر �لقيدين  بخلفه يف م�س�ألة �بن حمبوب، 

�مل�س�ألتني ظ�هر، و�هلل �أعلم.

 ومل� ك�ن بع�س �لظروف لزم �لإ�س�فة ل يفيد معن�ه �إل ب�ن�سم�م �لغري، 
جعله من جن�س حروف �ملع�ين و�أحلقه به�، فق�ل:

)1(  يق�سد كت�ب �ل�سي�ء للعوتبي. )م(.
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]
]حكم مع وقبل وبعد وعند)1(

لفظ »مع« مو�سوع للمق�رنة، �سو�ء و�سف به م� قبله �أو م� بعده، وي�ستعمل 
]�ل�سرح/ 5[  نث ۇ  ۇ  ۆ         ۆ    مث  جم�ًز� مبعنى »بعد« كم� يف قول �هلل تع�ىل  
و»قبل« للتقدم، فتدل بو�سعه� على �سبق م� و�سف به� يف �ملعنى و»بعد« بعك�س 
يف  و�سف  له  هي  م�  ت�أخر  على  بو�سعه�  فتدل  للت�أخر،  مو�سوعة  فهي  »قبل« 
�ملعنى، فقول �لق�ئل: �أنت ط�لق و�حدة مع �ثنتني �أو قبله� �ثنت�ن، يوجب �لثلث 
�أنت ط�لق  �أو غري مدخول به�؛ لأن قوله:  �لتطليق�ت، �سو�ء ك�نت مدخوًل به� 
و�حدة مع �ثنتني �أو قبله� �ثنت�ن مبنزلة قوله: �أنت ط�لق ثلًث�، �أم� �إذ� ق�ل له�: �أنت 
ط�لق و�حدة قبل و�حدة �أو قبل �ثنتني، ف�إنه� ل تطلق �إل و�حدة �إذ� ك�نت غري 
مدخول به�، وذلك لأن �لقبلية ق�ئمة ب�لو�حدة �ل�س�بقة لأن ف�عل �ل�سمري ع�ئد 
�أي  قبله�(  بقوله: )كذ�ك  �مل�سنف  �أ�س�ر  و�إىل هذ�  للآخر،  يبق حمل  فلم  �إليه�، 

كذ�ك تطلق ثلًث� مطلًق� �إن ق�ل له�: �أنت ط�لق و�حدة قبله� �ثنت�ن.

)1( عنو�ن غري موجود يف فهر�س �لن�سخة �ملعتمدة. )م(.

ِم وللتقدُّ »َمــــْع«  ولقــــــرَتاِن 
طـــــــــلَقا اإْن  ـَْت  طلق فِبَثالٍث 
بعـــــــُد واأما  قبَلهــــــا  كذاَك 
فكما اثنتي  قبـــــــــَل  يقْل  واإن 
و»عند« للح�صرِة نحـــــُو: عنِدي

ِم »قبل« و »بعد« عك�ُس ذا املقدَّ
مطلَقا اثنتِي  مع  واحدًة 
يبُدو ذا  موطوؤًة  تكن  فاإن 
لو قـــــاَل بعَدها اثنتاِن فاعلَما
اجلنِدي لَهـــــــذا  وديَعًة  األٌف 
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 �أم� قوله: )و�أم� بعد..( �إىل �آخره فمعن�ه �أنه �إذ� ق�ل له�: �أنت ط�لق و�حدة 
ف�إن  �إل و�حدة،  به� فل تطلق  �أي غري مدخول  �ثنت�ن، وهي غري موطوءة  بعده� 

ك�نت مدخوًل به� طلقت ثلًث�.

ك�نت  مطلًق�،  ثلًث�  طلقت  �ثنتني  بعد  و�حدة  ط�لق  �أنت  له�:  ق�ل  ولو   
مدخوًل به� �أو غري مدخول به�، ف�حلكم يف »بعد« على عك�س �حلكم يف »قبل«.

مو�سوع  »عند«  لفظ   �أن  �آخره،  �إىل  للح�سرة(  )وعند  قوله:  ومعنى   
نث ڃ  ڃ  چ   چ   نحو  �أو حكًم�  للح�سور حقيقة نحو: عندي در�هم 
چمث ]�آل عمر�ن/ 19[ لأن �ملعنى �إن �لدين يف حكم �هلل �لإ�سلم، 
فقول �ملقر: عندي �ألف درهم لهذ� �جلندي، �إمن� يدل على نف�س ح�سوره� معه، 
فيحمل �لإقر�ر على �لوديعة دون �لدين �سو�ء و�سله بلفظ وديعة �أو مل ي�سله به، 
ف�إنه يحمل على �لدين لأنه يحتمله يف  �ألف درهم ديًن�،  �إذ� ق�ل: عندي له  �أم� 

�جلملة، و�هلل �أعلم.

كلمات ال�صرط
لل�صرِط »اإْن« و»َلو« و»َلْول« و»لئن«
الَفــــــــاُء والــالُم يف جواِبها ل 
وعم قيـــــــــُد »اأيَن« للمكــــاِن

ُزِكْن قد  ملا�ٍس  ولو  م�صتقِبٌل 
ال�صتثَناُء املنِع  »لـــول«  ومثُل 
كذا »متى« يعـــــمُّ للزَمـــــاِن
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لتعليق ح�سول م�سمون  �ل�سرط »�إن« وهي حرف مو�سوع  من كلم�ت 
ف�أنت  �لد�ر  �إن دخلت  �مل�ستقبل، كـ:  �أخرى يف  جملة بح�سول م�سمون جملة 
حر، ف�حلرية له ح��سلة بدخوله �لد�ر، وتدخل »�إن« هذه �لأمر �ملعدوم �مل�سكوك 
يف وجوده وعدمه، ول ت�ستعمل فيم� هو قطعي �لوجود �أو قطعي �لنتف�ء �إل على 
تنزيله� منزلة �مل�سكوك لنكتة، فمث�ل ��ستعم�له� فيم� هو قطعي �لوجود قولك ملن 
عق �أب�ه: �إن ك�ن هذ� �أب�ك ف�أح�سن �إليه، و�لنكتة فيه تنزيل �ملخ�طب منزلة ج�هل 
�لأبوة حيث مل ير�ع حقه�، ومث�ل دخوله� على م� هو قطعي �لمتن�ع قوله تع�ىل 
��ستقر�ر �جلبل  ف�إن  نثۉ  ې    ې  ې  ېمث ]�لأعر�ف/ 143[ 
مع جتلي تلك �لآية قطعي �لمتن�ع، و�لنكتة فيه �إظه�ر �متن�ع �لروؤية و��ستح�لته� 
ملن مل يكفهم قول نبيهم �إنه� م�ستحيلة عليه تع�ىل، حتى و�جهوه بقولهم �ل�سنيع 

نثھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭمث ]�لبقرة/ 55[.

لمتن�ع  و��ستلز�مه  �ل�سرط  لمتن�ع  مو�سوع  حرف  وهي  ومنه� »ولو«   
جز�ئه، نحو  نثہ  ھ   ھ  ھمث ]�لأعر�ف/ 176[ فم�سيئة �لرفع له ممتنعة، 
و��ستلزمت �متن�ع �لرفع ب�لآي�ت، وذلك فيم� �إذ� ك�ن �ل�سرط �سبًب� م�س�وًي� للجز�ء 

اأو مَتى اأيَن ت�صـــــائي  فطـــــالٌق 
مل�ِصِه يف  الَق  الطَّ �َصــــاءِت  اإْن 
»اإذا« لظـرٍف واأتت ممــــــــتزَجْة

فمطلًقا طــــــالُقَها قـــــد ثبَتا
لنف�ِصِه ولـــــوُمُه  بعــــــَدُه  اأو 
وخمِرَجْة خال�صة  ل  بال�صرِط 
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�أو �أعم منه، �أم� �إذ� ك�ن �جلزء �أعم من �ل�سرط كم� يف: لو طلعت �ل�سم�س لك�ن 
�ل�سي�ء موجوًد�، فل ي�ستلزم �متن�ع �ل�سرط �متن�ع �جلز�ء، لأن �ل�سي�ء قد يوجد 
ل  �ل�سي�ء  من  نوع  هو  �إمن�  �ل�سم�س  طلوع  ب�متن�ع  ف�ملمتنع  �ل�سم�س،  طلوع  بغري 

جميعه.

 ف�إذ� عرفت هذ� ف�علم �أن قول �لق�ئل لعبده: لو دخلت �لد�ر لعتقت، ل 
يقع به عتق. ق�ل �س�حب �ملر�آة: ولكن �لفقه�ء ��ستع�روه لـ »�إن« كم� يف قوله تع�ىل  
ڀ     ٺ  ٺمث ]�لبقرة/32 [  نث    ]100 ڻمث ]�مل�ئدة/  نثڻ  

�إىل �أن ق�ل: ف�إذ� ق�ل �أنت ط�لق لو دخلت �لد�ر ل يقع حتى تدخل.

 �أقول و�لذي تقت�سيه �لقو�عد �لعربية و�لأ�سولية �أنه ل طلق بهذ� �أ�سًل 
�إل �إن نوى �لطلق بذلك، لأن جعل »لو« مبعنى »�إن« �إمن� هو جم�ز ��ستع�ري، وقد 
�إذ� ق�ل: لو  �أم�  �إر�دة �حلقيقة،  �إل مع قرينة متنع من  �إليه  �أن �ملج�ز ل ُي�س�ر  تقرر 
دخلت �لد�ر ف�أنت ط�لق، ف�لف�ء قرينة ل�ستعم�ل »لو« مبعنى »�إن« لأن �للم هي 
ب�لدخول  �لطلق  فيقع  تدخل يف جو�ب »�إن«  و�لف�ء  تدخل جو�ب »لو«  �لتي 
يف مثل هذ� �للفظ، كم� لو ق�ل: �إن دخلت �لد�ر، وهذ� معنى قوله: )و�للم يف 
جو�به� ل �لف�ء( �أي �للم هي �لتي تكون يف جو�ب »لو« ت�رة ول تكون �أخرى ل 
�لف�ء، لأن »�لف�ء« يكون يف جو�ب »�إن« ونحوه� من �لأدو�ت �ملقت�سية لل�ستقب�ل.
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نحو:  غريه،  لوجود  �ل�سيء  لمتن�ع  مو�سوع  حرف  وهي  ومنه� »لول«   
لول زيد جلئتك، ف�متن�ع جميئك �إليه �إمن� هو بوجود زيد، وحكمه� يف �ملنع حكم 

�ل�ستثن�ء. 

م�نًع� من  لوجود غريه جعل  �ل�سيء  �متن�ع  »لول« على  مل� دل  �أنه  �علم 
وقوع م� يرتتب عليه، ف�س�ر ك�ل�ستثن�ء فل تطلق �ملر�أة بقول �لزوج له�: �أنت ط�لق 
لول دخولك �لد�ر، لأن معن�ه �إن عدم وقوع طلقك لوجود دخولك �لد�ر فهو 
مبنزلة قوله: �أنت ط�لق �إل �أن دخلت �لد�ر، وهذ� معنى قول �مل�سنف: )ومثل لول 
�ملنع �ل�ستثن�ء( بجرِّ �ملنع ب�إ�س�فة »لول« �إليه، ول يق�ل: �إن �حلروف ل ت�س�ف؛ 
لأن� نقول: �إن �ملر�د ه�هن� ��سم �حلرف ل ذ�ته، و�ملعنى �أن لول �ملفيدة للمنع مثل 
�لبيت  �ل�سيء لوجود غريه، ففي  �أن كلًّ منهم� مينع من وقوع  �ل�ستثن�ء بج�مٍع 

قلٌب حيث جعل »لول« م�سبًه� به، و�ل�ستثن�ء م�سبًه� و�لأ�سل �لعك�س.

 ومنه� »متى« وهي للوقت �للزم �ملبهم، فقول �لرجل لزوجته: �أنت ط�لق 
متى مل �أطلقك، تطلق مب� �إذ� �سكت عن طلقه� يف وقت ميكنه تطليقه�، و�إن قل 
ذلك �لوقت، وقوله له�: �أنت ط�لق متى �سئت، تطلق متى �س�ءت �لطلق، �سو�ء 
�س�ءت �لطلق يف جمل�سه �أو بعد �نقط�ع �ملجل�س، لأن »متى« للوقت �ملبهم كم� 
�أنت  فقوله:  كله،  �ملك�ن  تتن�ول  »�أين«  �أن  كم�  كله،  �لزم�ن  يتن�ول  وهو  علمت، 
ط�لق �أين �سئت ل يق�سر على �ملجل�س، بل تطلق يف �أي مك�ن �س�ءت �لطلق 

كم� مر.
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�إىل جملة  وت�س�ف  للظرف،  مو�سوعة  �لب�سريني  عند  وهي  ومنه� »�إذ�«   
�سرط  �عتب�ر  غري  من  �لظرفية  ملجرد  ت�ستعمل  وقد  �ل�ستقب�ل،  معنى  يف  فعلية 
على  غ�سي�نه  وقت  �أي   ]1 ]�لليل/  ڳمث  ڳ      ڳ   نث  تع�ىل  كقوله  وتعليق، 
مثل:  �لظرف،  معنى  �سقوط  بل  لل�سرط  �أي�ًس�  وت�ستعمل  �لليل،  من  بدل  �أنه 
�إذ� خرجَت خرجُت، �أي �أخرج وقت خروجك تعليًق� خلروجك بخروجه مبنزلة 
تعليق �جلز�ء ب�ل�سرط، ول يلزم �جلمع بني �حلقيقة و�ملج�ز لأنه� مل ت�ستعمل �إل يف 
معنى �لظرف، لكنه� ت�سمنت معنى �ل�سرط ب�عتب�ر �إف�دة �لكلم تقييد ح�سول 
م�سمون جملة مب�سمون جملة �أخرى مبنزلة �ملبتد�أ �ملت�سمن معنى �ل�سرط، مثل: 
له  و�سع  م�  �للفظ يف غري  ��ستعم�ل  ذلك  من  يلزم  ومل  كذ�،  فله  ي�أتيني  �لذي 

�أ�سًل.

ف�إنه�  و�ل�سرطية،  �لظرفية  بني  لفًظ�  م�سرتكة  معهم  ف�إنه�  �لكوفيون  �أم�   
ت�ستعمل عندهم يف �لظرفية فقط، كقوله: 

وإَذا تكونُ كريهٌة ُأدْعَى هَلــا      وإَذا يُحَاسُ احَليْسُ)1(  يُدْعَى جُندَبُ

 وت�ستعمل يف �ل�سرط فقط، كقوله: 

)2(  فتحَمَِّل
واسَتْغِن مَا أغنَاَك ربُّكَ بالغِنَى        وإَذا ُتصِبْكَ خصَاصٌَة 

)1( �حَلْي�ُس: متٌر و�أَِقط و�سمن، يخلط ويعجن وي�سوى ك�لرثيد. )م(.
)2(  خ�س��سة: فقر وح�جة و�سوء ح�ل. )م(.
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هو  �لنظم  يف  عليه  جريت  و�لذي  حقيقة  عندهم  �ل�ستعم�لني  وكل   
مذهب �لب�سريني، و�هلل �أعلم.

خامتة يف الكالم على كيف وغي

نذكر فيه� معنى »كيف« و»غري« لتوقف بع�س �مل�س�ئل عليهم�، ق�ل: 

و»كيَف«  لل�صوؤَاِل عن حاٍل فاإْن          اأمَكـَن والإلَغــــاُء اإْن مل مُيِْكَنْْ

�أن »كيف« مو�سوعة يف �لأ�سل لل�سوؤ�ل عن �حل�ل، يق�ل: كيف   �علم 
زيد؟ �إذ� �أريد �لبحث عن ح�له �أ�سحيح �أم مري�س �إىل غري ذلك، و��ستعملت يف 
�أي�ًس�  و��ستعملت  �أجل�س،  جتل�س  نحو: كيف  �حل�ل،  مع ملحظة  �ل�سرط  معنى 
ملجرد �حل�ل مع خلوه� عن �ل�سوؤ�ل و�ل�سرط كـ: ��سرب زيًد� كيف وجدته، ف�إن 
�أو جمرًد� منهم� حمل على  �ل�سرط  �أو مع  �ل�سوؤ�ل  �أمكن مر�ع�ة �حل�ل فيه� مع 

ذلك و�إل �ألغي.

�لرجل  قول  �حل�ل  مر�ع�ة  مع  �ل�سرط  على  فيه  �حلمل  ميكن  م�  فمث�ل   
ك�ن  ح�لة  �أي  على  �جللو�س  بنف�س  تطلق  ف�إنه�  تطلقني،  جتل�سني  لمر�أته: كيف 
هذ� على مذهب بع�س �أهل �لعربية، و��سرتط �آخرون يف كونه� لل�سرط �أن يكون 
فعل �ل�سرط وفعل �جلز�ء من جن�س و�حد نحو: كيف جتل�س �أجل�س، وعلى هذ� 
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�ملذهب فل ي�ستقيم كلم �لزوج، بل يجب �إلغ�ء كيف، ويق�ل يف جو�به: �إنه �إن 
ك�ن نوى �لطلق فيقع بغري تعليق.

 ومث�ل م� ميكن فيه �حلمل على جمرد �حل�ل قول �لرجل لمر�أته: �أنت 
ط�لق كيف �سئت، ف�إنه� تطلق كيف �س�ءت و�حدة �أو �ثنتني �أو ثلًث� �إذ� �س�ءت 

ذلك يف �ملجل�س.

 ومث�ل م� يتعني �إلغ�وؤه ول ميكن �عتب�ر �حل�لية فيه قول �ل�سيد لعبده: �أنت 
حر كيف �سئت، ف�إنه يعتق من حينه ذلك، لأن �لعتق ل كيفية له.

ًز� وقد يكون   ف�إن قيل ل ن�سلم �أن ل كيفية له، كيف و�أنه قد يكون منجَّ
معلًق� وبدون م�ل ومب�ل ومقيًد� ب�لزم�ن �مل�ستقبل ومطلًق� وكل منه� كيفية.

 �أجيب ب�أن هذه �ملع�ين كيفي�ت للإعت�ق ل للعتق لأنه بعد وقوعه يثبت 
بكيفية خم�سو�سة غري خمتلفة، و�هلل �أعلم. ثم ق�ل: 

و»غُي« تاأتي �صفــــًة وا�صـــــِتثنا
ُربِع َغيـــــــَر  عَليَّ  فِدْرَهــــــــٌم 
ُرِفَعا مــــا  واإَذا  جتـــــــرَّ  ولـــــم 
ـَاِبَها ا�صــــــتثناَءُه لأن يف انت�صــــ

فاختلَف احلكماِن ح�صَب املعنى
ثــــالَثُة الأرَباِع اإْن مل تـــــرَفِع
اأو ُجـــــرَّ فالــــــدرَهُم ثابٌت َمَعا
اإلَغـــــاَءُه واإن يف اجنـــــــراِرَها 
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لـ »غري« ��ستعم�لن:

�أحدهم�: �أن ت�ستعمل �سفة لنكرة كـ: ج�ء رجل غري زيد، ول تتعرف ب�لإ�س�فة 
ل�سدة �إبه�مه�.

بعد كل و�حد  م�  بينه� وبني »�إل« لأن  مل�س�بهة  ��ستثن�ء  ت�ستعمل  �أن  وث�نيهم�:   
منهم� مغ�ير حلكم م� قبله، نحو: ج�ء �لقوم غري زيد.

 و�لفرق بني �ل�ستعم�لني بوجهني: 

�لأول: �أن ��ستعم�له� �سفة خمت�س ب�لنكرة بخلف �ل�ستثن�ء.

�لث�ين: �أنه لو ق�ل: ج�ءين رجل غري زيد مل يكن فيه �أن زيًد� ج�ء �أو مل يجئ، 
بل ك�ن خرًب� �أن غريه ج�ء، ولو ق�ل: ج�ءين �لقوم غري زيد ب�لن�سب، ف�إنه يفهم 

�أن زيًد� مل يجئ لغة وعرًف�.

 فب�ختلف �ل�ستعم�لني �ختلف �حلكم، فقول �ملقر: عليَّ درهم غري ربع، 
بن�سب غري يوجب عليه ثلثة �أرب�ع �لدرهم، لأنه مبنزلة �أن لو ق�ل: عليَّ درهم �إل 
ربًع�، ويجب عليه درهم ت�م فيم� �إذ� رفع »غري« �أو جره�، �أم� �لرفع لأنه� تكون �سفة 
للدرهم فهو مبنزلة قوله: عليَّ درهم مغ�ير للربع، و�أم� �جلر فلأنه� تكون حينئذ لغًو� 

ل معنى له�، فيتم �لكلم مب� دونه�، فيثبت �لإقر�ر ب�لدرهم ك�مًل، و�هلل �أعلم.
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مبحث ال�صريح والكناية

 �علم �أن �ل�سريح و�لكن�ية ق�سم�ن للحقيقة و�ملج�ز من حيث ��ستعم�ل 
�للفظ يف معن�ه، وبينهم� وبني �حلقيقة و�ملج�ز عموم وخ�سو�س وجهي؛ لأن بع�س 
�حلقيقة �سريح وبع�سه� كن�ية، وبع�س �ل�سريح حقيقة وبع�سه جم�ز، وبع�س �ملج�ز 

�سريح وبع�سه كن�ية، وبع�س �لكن�ية جم�ز وبع�سه� حقيقة كم� �ستعرفه قريًب�.

�نك�س�ًف�  �نك�سف  �أي  ًن�،  بيِّ ظهور�  منه  �ملر�د  ظهر  م�  فهو:  �ل�سريح  �أم�   
� من حيث كرثة �ل�ستعم�ل له، ك�ن ذلك �للفظ �مل�ستعمل حقيقة �أو جم�ًز�،  ت�مًّ
وهو معنى قول �مل�سنف: )من جم�ز ك�ن� �أو �أ�سله( ف�إن �أ�سل �ملج�ز هي �حلقيقة، 
�أي  ب�ن�  �ملر�د  منه  ف�لذي  تقديره  ملو�سول حمذوف  ب�ن�( �سلة  �ملر�د  )منه  وقوله: 
ًن�. وحكمه ثبوت م� وجب به  �ل�سريح هو �لذي ب�أن �ملر�د منه �أي ظهر ظهور� بيِّ
بل توقف على نية، لأنه لو�سوحه ق�م مق�م معن�ه يف �إيج�ب �حلكم، بحيث �س�ر 
�ملنظور �إليه نف�س �لعب�رة ل معن�ه�، ف�س�رت �لعب�رة بحيث يثبت �حلكم به� ب�أي 

كاَنا مــــــــاٍز  من  ال�صريُح  اأما 
وَجْب به  ما  ثبـــــــوُت  وحكُمُه 
َذْيِن من  ُمَراُدُه  اختَفـــــــى  وما 
ْد ُق�صِ اإْن  اأُريـــــــَد  بها  ما  ثُبوُت 

باَنا املــــــراُد  مْنُه  اأ�صِلِه  اأو 
بغي نيـــــٍة ق�صـــــاًء مرتَقْب
كنايٌة واثبْت لَهـــــــا حكَمِي
َتِرْد ب�صــــــــبهٍة  اإذا  وَدْفُعُه 
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وجه ذكرت من ند�ء �أو و�سف �أو خرب، �سو�ء نوى �أو مل ينو، وهذ� معنى قوله: 
)ثبوت م� به وجب من غري نية(.

 �أم� قوله: )ق�س�ء مرتقب( فمعن�ه �أن ثبوت ذلك �إمن� هو يف �لق�س�ء �ملنتظر، 
�أي يق�سي مبوجبه يف �حلكم �لظ�هر و�إن مل ينوه، �أم� يف �لدي�نة ف�إنه ي�سدق يف دينه 
�إذ� ق�ل: نويت غري موجب هذ� �للفظ �إذ� ك�ن لكلمه حمتمل، وذلك كم� �إذ� نوى 
بقوله: �أنت ط�لق رفع �لقيد �حل�سي عنه� لإطلقه� منه، ف�إنه ي�سدق دي�نة ل ق�س�ء. 

�آخره.  �إىل  مر�ده(  �ختفى  )وم�  بقوله:  �إليه  �أ�س�ر  م�  فهي:  �لكن�ية  و�أم� 
وح��سله �أن �لكن�ية لفظ ��سترت �ملر�د منه ك�ن حقيقة �أو جم�ًز�، فقوله: )من ذين( 

�إ�س�رة �إىل �ملج�ز و�أ�سله �لذي هو �حلقيقة. 

�علم �أن �لكن�ية يف �للغة هي: �أن ُيتكلم ب�سيء ي�ستدل به على �ملكني 
عنه ك�لرفث و�لغ�ئط، ويف عرف �لبي�نيني �أن يذكر لفظ وير�د معن�ه ل لذ�ته، بل 
له، و�لنتق�ل من  �لأول ومتبوع  للمعنى  ث�ن، وهو ملزوم  �إىل معنى  لينتقل منه 
�لت�بع �إىل �ملتبوع مم� ل خف�ء فيه، ومن�ط �لإثب�ت و�لنفي و�ل�سدق و�لكذب هو 
�ملعنى �لث�ين ل �لأول، ف�سح �أن يق�ل: فلن طويل �لنج�د، ق�سًد� به �إىل طول 
�لق�مة، و�إن مل يكن له جن�د �أ�سًل، بل و�إن ��ستح�ل �ملعنى �حلقيقي كم� يف قوله 

نث ڈ     ژ  ژ   ۆئمث ]�لزمر/ 67[  نث  ۇئ   ۇئ   تع�ىل 
ڑمث  ]طه/5 [ ف�إن هذه �لأ�سي�ء كله� كن�ي�ت عند �ملحققني من غري لزوم 
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كذب، لأن ��ستعم�ل �للفظ يف معن�ه �حلقيقي وطلب دللته عليه �إمن� هو لق�سد 
ب��ستح�لة  �لكذب  يلزم  فل  لذ�ته،  مق�سوًد�  لكونه  ل  ملزومه،  �إىل  منه  �لنتق�ل 
�ملعنى �حلقيقي �أو عدمه، لأن مرجع �ل�سدق و�لكذب هو �ملعنى �لث�ين ل �لأول، 
فعلم منه �أن �إمك�ن �ملعنى �حلقيقي لي�س ب�سرط يف �لكن�ية و�إن ك�ن م�ستعمًل فيه، 

و�إمن� ي�سرتط ذلك لو ك�ن ��ستعم�له فيه لكونه مق�سوًد� لذ�ته.

 ويف عرف �لأ�سوليني م� ��سترت �ملر�د به يف نف�سه حقيقة �أو جم�ًز�، ف�حلقيقة 
�لتي مل تهجر و�لتي هجرت وغلب معن�ه� �ملج�زي يف �ل�ستعم�ل كن�ية، و�ملج�ز 
�ملتع�رف �سريح وغري �ملتع�رف كن�ية عندهم، وقد ��ستهر بينهم �إطلق لفظ �لكن�ية 

على �ألف�ظ يقع به� �لطلق، وهي على ثلثة �أق�س�م:

� و�ستًم� نحو: �خرجي �ذهبي �غربي  � ل)1( �سبًّ  منه� م� ي�سلح جو�بً� وردًّ
قومي تقنعي ��سترتي تخمري.

� نحو خلية برية ب�ئن بتة حر�م.  ومنه� م� ي�سلح جو�بً� و�ستًم� ل ردًّ

� ول �ستًم� نحو: �عتدي و��ستربئي رحمك.  ومنه� م� ي�سلح جو�بً� ل ردًّ

وللكن�ية حكم�ن:

 �أحدهم� ثبوت م� ير�د به� مع �لنية و�لق�سد لذلك، ف�إذ� مل ينو �سيًئ� مل يق�س 
بثبوت، موجبه�.

)1(يف �لأ�سل : �إل، و�ل�سو�ب م� ُذكر. )م(.
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�إذ� ك�ن مم� يدفع  ب�ل�سبهة، فيجب دفع موجبه�  �إثب�ته� م� يندرئ   وث�نيهم�: عدم 
ب�ل�سبه�ت ك�حلدود، فل يحد �إذ� �أقر على نف�سه مبوجب �حلد بطريق �لكن�ية، كم� 
�إذ� ق�ل: ج�معته� �أو و�قعته� �أو نحو ذلك، وكذلك �أي�ًس� ل يحد ب�لتعري�س، كم� 

�إذ� ق�ل ل�ست �أن� بز�ن تعري�ًس� ب�أن �ملخ�طب ز�ن، ف�إنه كن�ية �أي�ًس�.

 ف�إن قيل لو قذف رجل رجًل فق�ل �آخر: هو كم� قلت يحد مع �أنه لي�س 
ب�سريح.

 �أجيب ب�أن ك�ف �لت�سبيه يفيد �لعموم عندهم يف حمل يقبله، وهذ� �ملحل 
ق�بل فيكون ن�سبة له �إىل �لزن� بل �حتم�ل، و�هلل �أعلم. 

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن �أق�س�م �لوجه �لذي يكون به �أخذ �حلكم من �للفظ، 
فق�ل:

مبحث دللة اللفظ على احلكم

�علم �أن معنى �لدللة عند علم�ء �لأ�سول و�لبي�ن: فهم �ملعنى من �للفظ 
�إذ� �أطلق ب�لن�سبة �إىل �لع�مل ب�لو�سع، ف�للفظ هو �لدليل و�ملعنى هو �ملدلول عليه، 
و�لع�مل ب�لو�سع �لآخذ ب�لدليل هو �مل�ستدل، وفهم �ملعنى من �للفظ هي �لدللة 
�لو�سعية �للفظية، وتنق�سم �إىل ثلثة �أق�س�م: �إىل مط�بقة كدللة زيد على �ل�سخ�س 
�مل�سمى بذلك، وكدللة �لأ�سد على �حليو�ن �ملفرت�س �ملخ�سو�س، و�إىل ت�سمن 
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كدللة �حليو�ن على بع�س �أنو�عه دون بع�س، وذلك كم� �إذ� قلت: ر�أيت حيو�نً� 
ر�كًب� على فر�س، ف�إن لفظ حيو�ن ه� هن� د�ل على �لإن�س�ن من بني �س�ئر �أنو�عه 
بقرينة �لركوب على �لفر�س، و�إىل �لتز�م كدللة �للفظ على لزم معن�ه، نحو قوله 
تع�ىل نثٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤمث ]�لبقرة/ 275[ ف�إنه د�ل على �لتفرقة بني 
 � �لبيع و�لرب�، وهي لزم �ملعنى و�ملعترب عندهم يف دللة �للتز�م مطلق �للزوم عقليًّ

ًن� ك�ن �أو غريه، ولهذ� يجري فيه� �لو�سوح و�خلف�ء. ك�ن �أو غريه بيِّ

�أو  ب�إ�س�رته  �أو  بعب�رته  �أن يدل عليه  �إم�  �لد�ل على �ملعنى  �للفظ  �إن   ثم 
ب�قت�س�ئه �أو بدللته، و�سي�أتي بي�ن كل و�حد من هذه �لأق�س�م قريًب�.

 ووجه ح�سر دللة �للفظ على معن�ه يف هذه �لأربعة �لأق�س�م هو �أن �حلكم 
�مل�ستف�د من �لنظم �إم� �أن يكون ث�بًت� بنف�س �لنظم �أوًل. و�لأول: �إن ك�ن �لنظم 
م�سوًق� له فهو �لعب�رة و�إل فهو �لإ�س�رة. و�لث�ين: �إن ك�ن �حلكم مفهوًم� منه لغة 

فهي �لدللة، �أو �سرًع� فهو �لقت�س�ء، و�هلل �أعلم.

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن كل و�حد من هذه �لأق�س�م، فق�ل: 

بالعَبارِة يــــدلُّ  قـــــْد  واللفُظ 
وبالــــدلَلــِة ــــــــــاِئِه  وباقت�صَ
فالثَّاين لغِيَها  ي�صــــْق  واإْن 
فـــا توقَّ َما  هـــو  والقت�صــــاُء 

بالإ�َصـــاَرِة يـــدلُّ  ومــــــرًة 
�صـــــــــيَق لالإفـــاَدِة ما  فاأوُل 
مق�صـــوَداِن وذاَك  ذا  مدلوُل 
والوَفا الكــــــالِم  ُة  علْيِه �صحَّ
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�علم �أن �للفظ �لذي له معنى �إم� �أن يدل على معن�ه بعب�رته، و�إم� �أن يدل 
عليه ب�إ�س�رته، و�إم� �أن يدل عليه ب�قت�س�ئه، و�إم� �أن يدل عليه بدللته.

 ف�أم� �لد�ل عليه بعب�رته فهو م� دل على م� �سيق له ب�إحدى �لدللت 
�أن يكون  له هو  م� �سيق  و�لت�سمن و�للتز�م، ومعنى  �لتي هي �ملط�بقة  �لثلث 
�أن  �إىل  �لأ�سوليني  بع�س  �إليه  م� ذهب  منه  �ملر�د  ولي�س   ،� �أ�سليًّ مق�سوًد�  �ملعنى 
� ك�لعدد  �أ�سليًّ معنى �مل�سوق له ه� هن� كونه مق�سوًد� يف �جلملة �سو�ء ك�ن 

يف �آية �لنك�ح، وهي قوله تع�ىل  نث ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
گمث ]�لن�س�ء/ 3[ �أو غري �أ�سلي ك�إب�حة �لنك�ح فيه�.

 فمث�ل م� دل على �ملعنى بعب�رته دللة مط�بقة ذكر �لعدد يف �آية �لنك�ح 
�ملتقدم ذكره�، ف�إنه� م�سوقة لبي�ن �لقدر �لذي �أبيح لن� من جمع �لن�س�ء، وهي 

ۓ   نث  تع�ىل  قوله  وكذلك  ملعن�ه،  �للفظ  مط�بقة  بطريق  ذلك  على  د�لة 
ڭمث ]�حل�سر/ 8[ ف�إنه عب�رة يف �إيج�ب �ل�سهم من �لغنيمة لهم، وهو 

�ملعنى �ملط�بق له.

اكُتِفـــي بغـــِيِه  اإْن  يعـــمُّ  ول 
اأعتقـــْه عني  »عبُدَك  مثـــاُلُه: 
يـــُدل اأن  الأق�صـــاِم  ورابــــــُع 

فاعِرِف  اإليـــه  ُيْحَتْج  اأن  وعمَّ 
مبائٍة« اأي بْعُه مني واأَْطِلَقــــــْه
ل من حملِّ النطـــِق حَي دلَّ
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تزويجه  ع�تبته على  وقد  لزوجته  �لرجل  قول  ب�لت�سمن:  م� دل  ومث�ل   
عليه� ب�أخرى: كل �مر�أة له فهي ط�لق، يريد به� �ملر�أة �جلديدة، ف�إن مق�م �لعت�ب 
ق�سر هذ� �للفظ عن معن�ه �لع�م �إىل بع�س م� يت�سمنه، فيدل على طلق �جلديدة 
فيه، وهو  �لكلم لأجله، فيكون عب�رة  �لذي �س�ق  �ملعنى  �لت�سمن، وهو  بطريق 
م�سدق يف ذلك �إن ق�ل: نويت طلق و�حدة بعينه�، ويحكم عليه بطلق �لكل 

عند �لق�س�ء.

 ومث�ل م� دل ب�للتز�م قوله تع�ىل نث ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤمث   ]�لبقرة/ 275[ 
 � ف�إنه عب�رة يف �لتفرقة بني �لبيع و�لرب� �للزمة للمعنى �ملط�بق، لأنه �إمن� �سيق ردًّ

على زعم �لكف�ر �أن �لبيع مثل �لرب�.

 و�أم� �لد�ل ب�إ�س�رته فهو م� دل على م� لي�س له �ل�سي�ق بدللة �ملط�بقة �أو 
�لت�سمن �أو �للتز�م.

 مث�ل �لد�ل ب�ملط�بقة قوله تع�ىل نث ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤمث  ]�لبقرة/ 275[ 
ف�إنه �إ�س�رة يف بي�ن �حلل و�حلرمة وهو �ملعنى �ملط�بق له�.

 ومث�ل �لد�ل ب�لت�سمن قول �لرجل لمر�أته: كل �مر�أة له ط�لق، �إذ� ك�ن 
�إمن� �س�ق هذ� �لكلم لطلق غري �ملخ�طبة، ف�إنه يحكم عليه بطلق �ملخ�طبة �أي�ًس�؛ 

لأن كلمه يت�سمن طلقه� �أي�ًس�، و�إن ك�ن عب�رة يف طلق غريه� كم� مر �آنًف�.
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نثۇ    تعــ�ىل  قــــوله  نحـــو  ب�للـــــتز�م  �لــد�ل  ومثـــ�ل   
لزم  وهو  �لآب�ء  �إىل  �لن�سب  �أن  يف  �إ�س�رة  ف�إنه�  ]�لبقرة/233 [  ۇمث �لآية 

للولدة لأجل �لأب.

�إ�س�رة  ف�إنه  ]�حل�سر/ 8[  نث ۓ  ڭمث  �أي�ًس� قوله تع�ىل   ومنه 
يف زو�ل ملكهم عم� خلَّفو� يف د�ر �حلرب، فتكون �لآية دليًل على �أن م� �غت�سبه 
�مل�سركون من �مل�سلمني �إمن� هو للم�سركني ولي�س لأرب�به �مل�سلمني فيه ملك كم� 
ملًك�  يكون  ل  �أنه  �إىل  من�  �آخرون  وذهب  �حلنفية،  �أ�سح�بن�  بع�س  مذهب  هو 

للم�سركني م� مل ي�سلمو� عليه لقوله تع�ىل نث  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  
ڃ  مث ]�لن�س�ء/141 [ ف�إطلق �لفقر�ء يف �لآية على �مله�جرين �إمن� هو بطريق 

�ل�ستع�رة عند �أهل هذ� �ملذهب وعليه �ل�س�فعي.

به بع�سهم  �إىل رد م� �سرح  بقوله: )مدلول ذ� وذ�ك مق�سود�ن(  و�أ�س�ر   
من �أن �ملدلول عليه ب�لإ�س�رة ل يكون مق�سوًد� وهو ب�طل، لأن �خلو��س و�ملز�ي� 
ث�بتة ب�لإ�س�رة كم� �سرح به بع�سهم، وقد  �لتي به� تتم �لبلغة، ويظهر �لإعج�ز 
قرر يف كتب �ملع�ين �أن �خلو��س يجب �أن تكون مق�سودة للمتكلم، حتى �إن م� ل 
يكون مق�سوًد� �أ�سًل ل يعتد به قطًع�، على �أن كثرًي� من �لأحك�م يثبت ب�لإ�س�رة، 
و�لقول بثبوت �حلكم �ل�سرعي مب� ل يق�سد به �ل�س�رع ذلك �حلكم ظ�هر �ل�سعف، 

وقولهم كم من �سيء يثبت ول يق�سد، لي�س يف مثل هذ� �ملق�م.
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�أو   و�أم� �لد�ل ب�قت�س�ئه فهو م�سمر مق�سود يتوقف عليه �سدق �لكلم 
�سحته �لعقلية �أو �ل�سرعية، ول يكون �إل بطريق �ل�ستلز�م. فمث�ل م� توقف عليه 
هذ�  �سدق  ف�إن  و�لن�سَي�ُن«  �خَلَط�أُ  تي  �أُمَّ َعْن  »ُرِفَع   : قوله  لغة  �لكلم  �سدق 
�لكلم متوقف على م�سمر حمذوف تقديره: رفع عن �أمتى �إثم �خلط�ء و�لن�سي�ن، 
فلفظ �لإثم هو �مل�سمر �ملحذوف �لذي �حت�ج �إليه �لكلم و�قت�س�ه، لأن �خلط�ء 
و�لن�سي�ن موجود�ن يف �لأمة، وقطعن� ب�سدق �ل�س�رع ف�حت�ج كلمه �إىل �مل�سمر 

�ملحذوف. 

ومث�ل م� توقف عليه �سحة �لكلم عقًل قوله تع�ىل نث ڱ  ڱ  ڱ   
فتوقفت  نف�سه�،  �لقرية  �سوؤ�ل  ز  يجوِّ ل  �لعقل  ف�إن  ڱ  ںمث ]يو�سف/ 82[ 
�إ�سم�ر لفظ �لأهل. ومث�ل م� توقفت عليه �سحة  �سحة هذ� �لكلم عقًل على 
ملْن  �سي�َم  »ل  �مل�ْسِجِد«  �إلَّ يف  �مل�سِجِد  جَل�ِر  لَة  �سَ »ل   : قوله  �سرًع�  �لكلم 
ْت �ل�سَي�َم ِمن �للْيِل« ولول تقدير �ل�سحة يف �حلديث �لث�ين و�لكم�ل يف  مل ُيَبيِّ

�حلديث �لأول م� �سح هذ� �لكلم �سرًع�.

 ومنه مث�ل �ملنت وهو: )�أعتق عبدك عني مب�ئة( �إذ� �لتقدير: بع مني عبدك 
لول  �أي  �سرًع�،  �لكلم  هذ�  �سح  مل�  �ملحذوف  �مل�سمر  هذ�  ولول  عني،  و�أعتقه 
ذلك مل� لزمه ثمن ول ك�ن �لعتق جمزًي� عنه، لكنه يجزي عنه �لعتق ويلزمه �لثمن 
�للفظ ل يف حمل  عليه  م� دل  فهو  بدللته  �لد�ل  و�أم�  �ملحذوف،  بتقدير ذلك 

�لنطق، �أي يكون حكًم� لغري �ملذكور وح�ًل من �أحو�له.
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�أن ط�ئفة من �لأ�سوليني ق�سمو� ب�ب دللة �للفظ على معن�ه �إىل   �علم 
ق�سمني: منطوق ومفهوم، وعرفو� �ملنطوق ب�أنه م� دل عليه �للفظ يف حمل �لنطق، 
�أي يكون حكًم� للمذكور وح�ًل من �أحو�له �سو�ء نطق به �أو ل، وهو بهذ� �ملعنى 
متن�ول للد�ل بعب�رته و�لد�ل ب�إ�س�رته و�لد�ل ب�قت�س�ئه، وف�سرو� �ملفهوم مب� تقدم يف 
تف�سرين� للد�ل بدللته وهي طريقة �لأ�سوليني من �أ�سح�بن� و�ل�س�فعية، وق�سمو� 

�ملفهوم �إىل �أق�س�م ي�أتي ذكره� قريب� �إن �س�ء �هلل تع�ىل.

� ويكون  ب�إ�س�رته يكون ع�مًّ بعب�رته و�لد�ل  �لد�ل  �إن كل و�حد من   ثم 
يف  �ملعنى  يقت�سيه  م�  وبح�سب  �لأولني،  يف  �للفظ  يقت�سيه  م�  بح�سب   � خ��سًّ
�لأخري، و�أم� �لد�ل ب�قت�س�ئه ف�إن �كتفى يف تقدير �سحة �لكلم و�سدقه مب� دون 
�لعموم فيه فل عموم له، و�إن مل يكتف بدون �لعموم يف ��ستق�مة �لكلم �سدًق� 

�أو �سحة ف�إنه يعم بح�سب ذلك �ملقدر �ملقت�سى. 

هن�لك  وك�ن  بتقدير حمذوف،  �إل  �لكلم  ي�ستقم  �إذ� مل  �أنه  وتو�سيحه 
�أمور منه� ع�م ومنه� خ��س وكل و�حد منه� ي�سلح ل�ستق�مة �لكلم، فل ي�س�ر 
�إمن� قدر ل�سرورة  �أن يكون �ملقدر هو �خل��س، لأنه  �لع�م فيه بل يجب  �إىل تقدير 
�إىل غريه  يتج�وز  فل  ب�سيء  �ل�سرورة  �ندفعت  و�إذ�  له،  �لكلم  ��ستق�مة  �قت�س�ء 
يف ب�ب �لتقدير�ت، و�إذ� مل ي�ستقم �لكلم �إل بتقدير �لع�م تعني حينئذ تقديره، 
� كم�: يف �أعتقو� عبيدكم عني على كذ�، حيث يثبت بيع كل  وك�ن �ملقت�سى ع�مًّ

و�حد من �لعبيد له �إذ� عتقو� بقوله، فيلزمه ثمن �جلميع، و�هلل �أعلم.
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 ثم �إنه �أخذ يف بي�ن تق�سيم �لد�ل بدللته وبي�ن حكمه، فق�ل: 

]مبحث فحوى اخلطاب[

 ينق�سم �لد�ل بدللته وهو �لذي عرب عنه �لأ�سوليون من� ومن �ل�س�فعية 
وغريهم مبفهوم �خلط�ب �إىل ق�سمني: مفهوم مو�فقة ومفهوم خم�لفة، ف�أم� مفهوم 
�ملخ�لفة ف�سي�أتي بي�نه وبي�ن حكمه، و�أم� مفهوم �ملو�فقة فهو م� و�فق منه �مل�سكوت 
عنه حكم �ملنطوق به، وهو نوع�ن؛ لأنه �إم� �أن يكون �مل�سكوت عنه �أوىل بذلك 
�حلكم من �ملنطوق به لأ�سديته يف �ملن��سبة بذلك، وذلك كتحرمي �سرب �لو�لدين 
و�ستمهم� �ملفهوم من قوله تع�ىل نث  ہ  ہ  ہ   ھمث �لآية ]�لإ�سر�ء/ 23[ ف�إن 

�ملق�سود منه� حترمي �إيذ�ء �لو�لدين، و�ل�سرب و�ل�ستم �أ�سد �إيذ�ء من �لت�أفيف.

�أن فحوى   وي�سمى هذ� �لنوع فحوى �خلط�ب ووجه ت�سميته بذلك هو 
م�أخوذة من حترمي  و�ستمهم�  �لو�لدين  قطًع�، وحرمة �سرب  منه  يفهم  م�  �لكلم 
�لت�أفيف �ملق�سود به حترمي �لإيذ�ء، و�أم� �أن يكون م�س�وًي� له وذلك كتحرمي حرق 

ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   نث  تع�ىل  قوله  من  �ملفهوم  �ليتيم  م�ل 

اأََتى اإْن  اخلطاِب  فحَوى  ِه  و�َصمِّ
املنُطوِق ُم�َصـــــــاوَي  يِجي  وَقْد 
َيْعِر�ِس مل  اإذا  القطـــــُع  وحكُمُه 

موافًقا منطـــوُقُه ما �صــــــَكَتا
يف احلكِم اأَو اأَْوىل لَدى التحقيِق
عليه عار�ٌس �ِصـــــواه يَقت�صي
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ڈمث �لآية ]�لن�س�ء/ 10[ ف�إنه� �سريح يف حترمي �أكل �أمو�ل �ليت�مى وهي د�لة 

�أمو�لهم و�إتلفه� بغري �لأكل، و�حلكم يف جميع ذلك  مبفهومه� على حترمي حرق 
�أن حلن �خلط�ب  �لنوع حلن �خلط�ب، ووجه ت�سميته بذلك  �سو�ء، وي�سمى هذ� 
معن�ه ق�ل تع�ىل نث پ  پ   پ  ڀمث ]حممد/ 30[ وم� ذكر يف هذ� 

�لنوع من جملة معنى �خلط�ب.

مدلوله،  يف  �لقطع  يفيد  �أنه  هو  هو،  حيث  من  �ملو�فقة  مفهوم  وحكم   
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   نث  قوله  نحو  �ل�س�رع  من  �سمعن�  �إذ�  �أي 
�لإتلف�ت  �أنو�ع  من  �لأكل  عد�  م�  ب�أن  قطعن�  ڈمث �لآية ]�لن�س�ء/ 10[ 

د�خل حتت هذ� �حلكم �إل لع�ر�س يقت�سي عدم �لقطع به، وذلك نحو �إذ� ك�ن 
�أوىل،  و�لغمو�س  ف�لعمد  �لكف�رة،  يوجب�ن  �لغمو�س  �لغري  و�ليمني  �خلط�أ  �لقتل 
و�نته�ك  �لقتل  من  عنه  نهين�  م�  �رتك�ب  عن  �لزجر  ذلك  من  �ملق�سود  و�ملعنى 
حرمة �ليمني، وهذ� �ملعنى يف قتل �لعمد ويف �ليمني �لغمو�س �أ�سد منه يف �خلط�أ، 
من  ق�سد  �لذي  �ملعنى  يكون  �أن  �إمك�ن  هو  ه� هن�  و�لع�ر�س  �لغمو�س  غري  ويف 
�لكف�رة يف قتل �خلط�أ و�ليمني �لغري �لغمو�س هو غري �لزجر �ملذكور، �إذ ميكن �أن 
يقبلن  ل  و�لغمو�س  و�لعمد  و�لتليف  �لتد�رك  هن�لك  ب�لكف�رة  �ملق�سود  يكون 

ذلك ل�سدتهم�، و�هلل �أعلم.

 ثم �إنه �أخذ يف بي�ن �لق�سم �لث�ين من ق�سمي مفهوم �خلط�ب، فق�ل: 
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]مبحث مفهوم املخالفة[

�أن  وهو:  �ملخ�لفة،  مفهوم  �خلط�ب  مفهوم  ق�سمي  من  �لث�ين  �لق�سم   
مفهومه  َزَك�ٌة«  �ل�َس�ِئَمِة  »�لَغنِم  نحو يف  به  �ملنطوق  عنه حكم  �مل�سكوت  يخ�لف 
�أن غري �ل�س�ئمة لي�س فيه� زك�ة، ف�ل�س�ئمة منطوق به وغري �ل�س�ئمة م�سكوت عنه، 
وحكم �ملنطوق به هن� �إيج�ب �لزك�ة فيه، وحكم �مل�سكوت عنه عدم �إيج�به� فيه، 

وي�سمى هذ� �لنوع دليل �خلط�ب، و�سم�ه بع�سهم حلن �خلط�ب �أي�ًس�.

�للغة،  � من حيث  �أثبته قوم دليًل لفظيًّ  و�ختلفو� يف كونه دليًل وحجة 
وقوم من حيث �ل�سرع، وق�لت �ل�س�فعية: هو حجة لغوية فيم� عد� مفهوم �للقب، 
لأن مفهوم �للقب عندهم لي�س ب�سيء، لأن �للقب يذكر دليًل �أ�سًل ل�ستق�مة 
�لكلم به و�ختلله برتكه، وم� ك�ن كذلك فل مفهوم له، و�سي�أتي �لكلم عليه 

�إن �س�ء �هلل تع�ىل.

حلْكِمِه خمـــــــــالًفا  يُكْن  واإْن 
ونفــــــى دليـــــــاًل  قوٌم  اأثبَتُه 
ى مقت�صَ يكوَن  ل  اأن  و�صـــــرُطُه 
للَعَرِب عادٍة  مثـــــــــــُل  وذاك 
وكجـــــــواٍب للذي قد �صــــاأل

ِه �َصمِّ للخَطاِب  فبالدليـــــــِل 
فاعِرَفا منُه  احلْكِم  ثبوَت  قوٌم 
ا �س احُلكم الر�صَ مينُع من تخ�صُّ
يف نحو اأْن يجري مرى الأغلِب
َجِهال قد  ملَن  تعليٍم  ومثـــُل 
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من  كثرًي�  و�أثبت  �أ�سًل  دليًل  �ملخ�لفة  مفهوم  كون  حنيفة  �أبو  و�أنكر   
��ست�سح�ب  ب�ب  من  ثبوته�  وجعل  �ملخ�لفة،  مبفهوم  غريه  عند  �لث�بتة  �لأحك�م 
�لأ�سل يف �لإب�حة �لأ�سلية، مث�ل ذلك عدم وجوب �لزك�ة يف �لغنم �ملعلوفة، ف�إن 
هذ� �حلكم عنده ث�بت ب�لإب�حة �لأ�سلية، ف�إن �لأ�سل عدم وجوب �لزك�ة ر�أ�ًس�، 
وحديث يف »�لَغنِم �ل�س�ِئَمِة زك�ٌة« �إمن� �أوجب �لزك�ة يف �لغنم �ل�س�ئمة دون غريه�، 
فبقي م� عد� ذلك على �أ�سله �لأول، وكذلك عنده فيم� عد� هذه �ل�سورة، وو�فقه 
على ذلك جم�عة من غري �أهل مذهبه، و�أنكر بع�سهم بع�س �أنو�ع مفهوم �ملخ�لفة 

دون بع�س كم� �ستعرفه مم� �سي�أتي �إن �س�ء �هلل تع�ىل.

 و�أنكر قوم كون مفهوم �ملخ�لفة حجة يف �خلرب دون �لإن�س�ء، ف�إن �خلرب له 
خ�رج ل ينتفي بذكر بع�س �أفر�ده، و�لإن�س�ء ل خ�رج له، فقول �لق�ئل: يف �ل�س�م 
بخلف  هن�لك،  �ل�س�ئمة  غري  وجود  نفي  على  عندهم  يدل  ل  �ل�س�ئمة،  �لغنم 

قوله: »يف �لغنم �ل�س�ئمة زك�ة«، ف�إنه �إن�س�ء معنى ول خ�رج له.

�أئمة �للغة   و�خت�ر �أ�سح�بن� كونه حجة من حيث �للغة لقول كثري من 
�ل�سحيحني: »َمْطُل  حديث  يف  ق�ل:  تلميذه،  و)�أبو()1(عبيد  عبيدة  �أبو  منهم 
يقولون يف  �إمن�  بظلم، وهم  لي�س  �لغني  �أن مطل غري  �إنه يدل على  ُظْلٌم«  �لَغِنيِّ 

نثپ   پ    من قوله  �لعرب، وقد فهم  مثل ذلك م� يعرفونه من ل�س�ن 
پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺمث ]�لتوبة/ 80[ �أن حكم م� ز�د على �ل�سبعني 

)1( زي�دة يقت�سيه� �ل�سي�ق، وهو �أبو عبيد �لق��سم بن �سلم )ت 224 هـ(. )م(.
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ين �هلُل و�َس�أَزيُده َعَلى �ل�سْبِعنَي« و�أن يعلى بن  بخلف حكمه�، حيث ق�ل: »َخريَّ
� وقد ق�ل تع�ىل نث  حئ   ر وقد �أَِمنَّ ة ق�ل لعمر بن �خلط�ب : م� ب�لن� نَْق�سُ ُمنيَّ
مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      ىب   يب  جت   حت  ختمث  ]�لن�س�ء/ 101[. 
َ� هي  فق�ل عمر : تعجبت مم� تعجبت منه ف�س�ألت ر�سول �هلل  فق�ل: »�إمنَّ
دَقَته« ففهم� نفي �لق�سر ح�ل عدم �خلوف،  َق �هلُل به� َعلْيُكم ف�ْقَبلو� �سَ َدقٌة ت�سدَّ �سَ
و�أقره ، و�أي�ًس� فقد ق�ل : »َطُهُور �إنَ�ِء �أََحِدُكم �إَذ� َوَلَغ �لكْلُب فيه �أْن يْغ�ِسَلُه 
�سبًع�« فلو مل يفهم �أن م� دون �ل�سبع ل يطهره بل يطهر ب�لثلث مل تكن �ل�سبع 

مطهره؛ لأن حت�سيل �حل��سل حم�ل.

 و��ستدل �ملنكرون حلجية مفهوم �ملخ�لفة ب�أمور:

 منه� �أنهم ق�لو�: لو ثبت �لأخذ ب�ملفهوم �حت�ج يف ثبوته �إىل دليل، وهو �إم� 
عقلي ول جم�ل للعقل يف ذلك، �أو نقلي، ف�إم� تو�تري �أو �آح�دي، و�لتو�تري مل 
يكن و�لآح�دي ل يوؤخذ به يف ذلك، ورد ب�أن �ملفهوم �أمر لغوي يثبت ب�لآح�دي، 

كنقل �لأ�سمعي و�خلليل و�أبي عبيد و�سيبويه.

 ومنه� �أنهم ق�لو�: لو �سح كون �لو�سف مو�سوًع� ليفيد �لتقييد مل� �سح �أن 
يرد لغري �لتقييد، و�ملعلوم �أنه قد ورد لغري �لتقييد. ورد ب�أن وروده لغري �لتقييد ل 
مينع من كونه للتقييد، بل يحمل على عدم �لتقييد �إن ق�م �لدليل على ذلك، و�إن 
مل يقم دليل على ذلك حمل على �لتقييد، و�سرط وجود هذ� �لنوع �أن ل يكون 

هن�لك �أمر يقت�سي عدم تخ�سي�س �حلكم بذلك �ملذكور.
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�علم �أن �ملقت�سى لعدم تخ�سي�س �حلكم بذلك �ملذكور �أ�سي�ء:

ف�إن  �ملعت�د،  �لأغلب  جمرى  ج�رًي�  �ملذكور  ذلك  يكون  �أن  منه�   
�لأغلب  لكونه  تذكره  و�إمن�  �لتقييد،  نف�س  به  تريد  ول  �ل�سيء  تذكر  قد  �لعرب 

ڳ   ڳ   نثڳ   تع�ىل  قوله  يف  كم�  �لأحو�ل،  �س�ئر  من  وجوًد� 
من  �لأغلب  جمرى  على  ج�رية  �ل�سفة  فهذه  ڳمث ]�لن�س�ء/ 23[ 
تربيتن� فل يخ�س  �أي يف  �لرب�ئب يكن يف حجورن�،  ف�إن غ�لب  �لرب�ئب،  �أحو�ل 

حترمي �لربيبة ب�لرب�ئب �للتي يف حجورن� بل �ملحرم جميع �لرب�ئب عندن�.

 ومنه قوله تع�ىل نثڎ  ڈ  ڈ   ژمث ]�مل�ئدة/ 3[، ف�ل�سطر�ر 
�إىل �أكل �مليتة وم� بعده� مبيح لأكله� عندن�، ولو مل يكن يف خمم�سة و�إمن� ذكرت 
�ملخم�سة ه� هن� لأنه� هي �حل�ل �لغ�لب من �أحو�ل �ل�سرورة �إىل �أكل �مليتة، فلي�س 
يف �لآيتني مفهوم، وخ�لف يف هذ� �ل�سرط �إم�م �حلرمني، حيث ق�ل: �إن �ملفهوم 

من مقت�سي�ت �للفظ فل ت�سقطه مو�فقة �لغ�لب.

ف�ئدة ظ�هرة ميكن  ف�ئدة خفية ل تعترب عند وجود  �ملفهوم  ب�أن  و�أجيب   
حمل �ملذكور عليه�.

 ومنه� �أن يكون �ملذكور �إمن� ذكر جو�بً� ملن �س�أل عن حكم ذلك �ل�سيء 
بعينه، كم� �إذ� ق�ل �ل�س�ئل: هل يف �لغنم �ل�س�ئمة زك�ة؟ فيج�ب: يف �لغنم �ل�س�ئمة 

زك�ة، ف�إن ذكر �ل�س�ئمة يف هذ� �ملو�سع ل مفهوم له، لكونه ذكر جو�بً� فقط. 
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ومنه� �أن يكون �ملذكور �إمن� ذكر لكون �ل�س�مع ج�هًل بحكمه دون حكم 
�أن يف �لغنم �ل�س�ئمة زك�ة مثًل فل مفهوم لل�س�ئمة ه�هن�  �مل�سكوت عنه، فيعلم 

�أي�ًس�.

 ومنه� �أن يكون �مل�سكوت عنه �إمن� �سكت عنه خلوف من �ملتكلم �أو جهل 
خلوف  عنه  �سكت  م�  فمث�ل  تع�ىل،  �ل�س�رع  يف  يكون�ن  ل  �حل�لن  وهذ�ن  فيه، 
يريد  وهو  �مل�سلمني،  هذ� يف  �أنفق  لعبده:  ب�لإ�سلم  �لعهد  يقول جديد  �أن  نحو 
م�  ومث�ل  ب�لنف�ق،  يهتم  �أن  خم�فة  غريهم  عن  �سكت  لكن  وغريهم،  �مل�سلمني 
�سكت عنه جلهل ك�أن يقول �ملتكلم: يف �لغنم �ل�س�ئمة زك�ة، �إذ� ك�ن يجهل حكم 

غري �ل�س�ئمة مثًل، و�هلل �أعلم.

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن �أق�س�م مفهوم �ملخ�لفة، فق�ل:

 ينق�سم مفهوم �ملخ�لفة �إىل �سبعة �أنو�ع: مفهوم �لغ�ية ومفهوم �لعدد ومفهوم 
�حل�سر ومفهوم �ل�سرط ومفهوم �للقب ومفهوم �لو�سف ومفهوم �ل�ستثن�ء. وز�د 

َوَرْد اأْنَواٍع  �صْبَعِة  َعَلى  َوْهَو 
اللَقْب ومفهوِم  وال�صرِط  واحل�صِر 
مَعا واحل�صُر  والغايُة  فال�صرُط 

الَعَدْد ومفهوُم  غايٍة  مفهوُم 
ُينتَخْب اإْذ  ا�صتثناوؤُه  وو�صُفُه 
موقَعا واأْجَلى  مفاهيَم  اأْقَوى 

]ذكر اأق�صام مفهوم املخالفة[
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بع�سهم مفهوم �لزم�ن ومفهوم �ملك�ن، وهم� على �لتحقيق د�خلن حتت مفهوم 
مفهوم  �سملت  ولذ�  �ملعنى،  و�سًف� يف  يكون  م�  �إل  منه�  �ملر�د  لي�س  �إذ  �ل�سفة؛ 

�حل�ل �أي�ًس� من نحو: ج�ء زيد ر�كًب�، �إذ يفهم منه �أن مل يجئ م��سًي�.

ڍ   ڍ    ڇ   نثڇ      تع�ىل  قوله  نحو  فهو  �لغ�ية  مفهوم  ف�أم�   
ٿ   ٿ   ٺ   نثٺ   تعـــ�ىل  وقــــوله   ]187 ]�لبقرة/  ڌمث 
�لآية  ب�لليل، ومن  �ل�سي�م  �لآية �لأوىل ترك  ]�لطلق/ 6[ ففهم من  ٿمث 

�لث�نية رفع وجوب �لإنف�ق بعد �لو�سع. 

� ب�أن �للفظ �إمن� يفيد م� و�سع له  وخ�لف يف مفهوم �لغ�ية �أبو ر�سيد حمتجًّ
مبنطوقه، ولي�س يف لفظ �لغ�ية ت�سريح برفع �حلكم عم� بعده�، و�إمن� �ملنطوق فيه� �أن 
�حلكم ث�بت �إىل �نته�ئه� وم�سكوت عنه فيم� بعده�، فل يحكم له من لفظ ب�رتف�ع 

ول �إيق�ع �إل بقرينة �أخرى غري لفظ �لغ�ية �لغ�ية.

بل  مبنطوقه،  �إل  �حلكم  يفيد  ل  �للفظ  �أن  ن�سلم  فل  �أوًل:  �أم�  و�جلو�ب 
نقول: �إنه يفيد ت�رة مبنطوقه و�أخرى مبفهومه كم� مر، و�أم� ث�نًي�: ف�إن ذكر غ�ية �حلكم 
ك�ملر�دف للت�سريح ب�لتوقيت �مل�سروب للحكم ف�قت�سى رفعه عم� بعده كم� ذكر 

�جلمهور.

 و�أم� مفهوم �لعدد فهو نحو قوله تع�ىل نثگ    گ  ڳمث ]�لنور/ 4[ 
يفهم منه �أن م� فوق �لثم�نني حمظور، وخ�لف يف هذ� �ملفهوم بع�س من ق�ل مبفهوم 
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�لغ�ية و�أبو �حل�سني. و�ملخت�ر عند �أ�سح�بن� و�ل�س�فعية ثبوته، لأن �حلكم لو ثبت 
فيم� ز�د على �لعدد �ملذكور مل يكن لذكر �لعدد ف�ئدة. 

و�أي�ًس� فقد فهم  من قوله تع�ىل نث  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    
ٺ  ٺمث ]�لتوبة/ 80[ �أن م� ز�د على �ل�سبعني خم�لف حلكم �ل�سبعني، فق�ل: 

»لأزيَدنَّ على �ل�سبعنَي«. و�أي�ًس� فقد فهمت �لأمة من جعل حد �لق�ذف ثم�نني 
حظر م� ز�د عليه.

 و�أم� مفهوم �حل�سر فيكون ت�رة بـ»�إمن�« كم� يف قوله تع�ىل نثجئ   حئ       
مئمث ]طه/ 98[ نث  ڻ  ڻ   ڻمث �لآية ]�لتوبة/ 60[ وت�رة يكون 
ومن  ق�ئم،  �إل  زيد  م�  نحو:  و»�إل«  ذلك »م�«  فمن  �حل�سر،  �أدو�ت  من  بغريه� 
ذلك تقدمي م� حقه �لت�أخري، نحو: �لع�مل زيد، �أي ل غريه، حيث مل يكن عهد، 
ومن ذلك �سمري �لف�سل نحو: زيد هو �لق�ئم، �أي ل غريه، حيث مل يكن عهد 
�أي�ًس� وغري ذلك مم� ذكر يف كتب �ملع�ين و�حل�سر بـ »م�« و »�إل« �أقوى من �حل�سر 
�إف�دة �حل�سر من هذه �لأدو�ت م�عد�  »م�« و »�إل«، فق�ل  بغريهم�، و�ختلفو� يف 
قوم: �إن �حل�سر منه� م�ستف�د من مفهومه� �ملخ�لف حلكم منطوقه�، وق�ل قوم: �إنه 

م�ستف�د من منطوقه�، وق�ل �آخرون: ل تفيد �حل�سر ر�أ�ًس�.

�إمن� يفيد   و�ملخت�ر �أن �جلميع يفيد �حل�سر مبفهومه ل مبنطوقه، لأن �للفظ 
مبنطوقه م� ك�ن يفيده ظ�هر لفظه، و�حل�سر لي�س موجوًد� يف لفظ �إمن� وقد علمن� �إف�دته 
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�إي�ه يف قوله تع�ىل نثجئ   حئ       مئمث ]طه/ 98[ وقوله تع�ىل نث ې  ې  
ڻمث ]�لتوبة/ 60[  ڻ    ڻ   نث   تع�ىل  وقوله   ]55 ]�مل�ئدة/  ېمث 
وقطعن� �أنه من مفهومه مل� مل يكن يف منطوقه م� يفيده. و�أي�ًس� فلو مل يفد تقدمي 
�لأعم �حل�سر من نحو قولك �لع�مل زيد لك�ن قد �أخرب عن �لأعم ب�لأخ�س لعدم 

�جلن�س فيه و�لعهد، و�هلل �أعلم.

 و�أم� مفهوم �ل�سرط فنحو: �أكرم زيًد� �إن دخل �لد�ر، مفهومه ترك 
ه��سم  و�أبو  علي  �أبو  �ملفهوم  هذ�  يف  وخ�لف  �لد�ر،  يدخل  مل  �إذ�  �أكر�مه 
قد  ب�أنه  ذلك  على  و�حتجو�  �لب�سري.  �هلل  عبد  و�أبو  �جلب�ر  عبد  و�لق��سي 

ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   نثڍ    تع�ىل  كقوله  وذلك  للتقييد  ل  يرد 
ونظ�ئر  ب�لإجم�ع،  هن�  به  يعمل  ل  �ل�سرط  مفهوم  ف�إن   ،]33 ژمث ]�لنور/ 

ذلك كثرية.

 و�جلو�ب عن ذلك �أن �لآية ونظ�ئره� ج�رية على جمرى �لأغلب �ملعت�د 
هذه  مثل  يف  مفهوم  ل  �أنه  ن�سلم  ونحن  �لتقييد،  به�  يق�سد  ومل  �لعرب،  عند 

�ل�سورة، و�إمن� �ملفهوم فيم� �إذ� كملت �سروطه �ملتقدمة �آنًف�. 

و��سم  ك�لَعَلم  �لأ�سم�ء  من  �مل�ستق  عد�  م�  به  و�ملر�د  �للقب  مفهوم  و�أم� 
�جلن�س فهو نحو قول �لق�ئل: �أكرم �لرج�ل، مفهومه عند من ق�ل به ترك �إكر�م 
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�لن�س�ء. و�لق�ئل بهذ� �ملفهوم �لدق�ق و�ل�سرييف وبع�س �حلن�بلة وبع�س �أ�سح�بن�، 
ومنعه �جلمهور من قومن�.

 �حتج �لق�ئلون به ب�أن �هلل تع�ىل �إذ� علق �حلكم على �ل�سم �خل��س ومل 
يعلقه على �ل�سم �لع�م علمن� �أنه غري متعلق به، �إذ� لو ك�ن متعلًق� به لعلقه �هلل 
�لزك�ة جتب يف  لو ك�نت  �أنه�  فيعلم  �لغنم زك�ة،  يقول: يف  �أن  نحو  عليه، وذلك 
غري �لغنم من �حليو�ن لعلق �لزك�ة به �أي�ًس�. و�أجيب ب�أنه �إمن� علمن� �أنه ل زك�ة يف 
غري �لغنم لأنه مل يقم دليل على وجوبه� فيه ل لأجل حكمه بوجوبه� يف �لغنم، 
فلم حت�سل �لدللة على ذلك بذكره� للغنم، بل بفقد �لدليل فل ف�ئدة يف ذكر 
�لغنم �إل �إيج�ب �لزك�ة فيه� فقط، على �أنه يجوز �أن تكون �مل�سلحة يف �أنه يبني 
لن� حكم �لغنم يف ذلك �لوقت بذلك �لكلم، ويبني لن� حكم غريه� بكلم �آخر 
يف وقت �آخر. و�أي�ًس� لو �أخذ مبفهوم �للقب لك�ن قول �لق�ئل: حممد ر�سول �هلل، 
كفًر� لت�سمنه �إنك�ر نبوة �لأنبي�ء، وكذلك: زيد موجود، يكون كفًر� لت�سمنه كون 

من عد�ه معدوًم�.

 و�أم� مفهوم �ل�سفة و�ملر�د به� م� ك�ن �سفة يف �ملعنى فنحو �أكرم �لرج�ل 
�لعلم�ء، وبه ق�ل �ل�س�فعي و�بن حنبل و�بن  �لعلم�ء، مفهومه ترك �لإكر�م لغري 
�أبو  �أبي ب�سر �لأ�سعري و�جلويني، ومن ق�ل مبفهوم �للقب. و�أنكر �ل�ستدلل به 
�لعب��س بن �سريج و�أكرث �ملعتزلة و�حلنفية و�لغز�يل و�لب�قلين وهم �ملنكرون ملفهوم 

�للقب �أي�ًس�.
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�حلكم  تعليق  �أن  �للغة  من  �ملعلوم  ب�أن  به  لل�ستدلل  �ملنكرون  �حتج   
ب�لو�سف ل يفيد نفيه عم� مل يت�سف به، كتعليقه ب�للقب �إذ علمن� ب��ستقر�ء �للغة 

�لعربية �أن و�سع �ل�سفة �إمن� ك�ن للتو�سيح.

ف�إمن� جئت ب�لع�مل لتو�سيح �لذي ج�ءك  ف�إذ� قلت: ج�ءين زيد �لع�مل   
من �لأ�سخ��س �مل�سرتكني يف �لت�سمية بزيد، ومل تق�سد بذلك نفي جميء من 
لي�س بع�مل، و�أجيب ب�أن �ل�سفة كم� وردت للتو�سيح وردت �أي�ًس� للتقييد �تف�ًق�، 

نث ٱ  ٻ   تع�ىل  قوله  وذلك كم� يف  �تف�ًق�  �أحو�له�  من  �لغ�لب  هو  �لتقييد  بل 
ٻمث �لآية ]�ملوؤمنون/ 1[ ف�إن جميع م� فيه� من �ل�سف�ت �إمن� وردت بي�نً� 
لتخ�سي�س �لفلح مبن ك�ن من �أهل تلك �ل�سف�ت دون من عد�هم. ومنه 
قوله : »يف �لَغنِم �ل�س�ئَمِة زك�ة«، ف�إنه  لو مل يرد ب�ل�س�ئمة �لتقييد مل� ك�ن 

لذكره� ف�ئدة.

 و�أم� مفهوم �ل�ستثن�ء فهو نحو: ق�م �لقوم �إل زيًد�، مفهومه �أن زيًد� مل 
يقم ول خلف يف هذ� �ملفهوم عند �ملو�فقني وجمهور �ملخ�لفني �إل م� تقدم ذكره 
عن �حلنفية من قولهم �إن �ل�ستثن�ء من �لنفي لي�س ب�إثب�ت، وكذ� �لعك�س وقد مر 

�لكلم يف ذلك يف ب�ب �لتخ�سي�س.

 وكثري من علم�ء �لأدب يجعل مفهوم �ل�ستثن�ء من ب�ب �ملنطوق، و�أن 
�ل�ستثن�ء عندهم مو�سوع لإثب�ت م� بق�ه �ملتكلم عن �مل�ستثنى منه، ولنفي م� �أثبته 

للم�ستثني فذلك مدلوله �لذي و�سع له عندهم.
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�إثب�ت، و�ملنطوق �أن   ورد هذ� �ملذهب ب�أنه مل ي�سرح يف لفظه بنفي ول 
يق�ل: ق�م �لقوم ومل يقم زيًد� و�إل زيًد� فلم يقم، وكذلك م� ق�م �لقوم بل ق�م زيد 
و�إل زيد، ف�إنه ق�م فهذ� هو �ملنطوق بخلف قول �لق�ئل: ق�م �لقوم �إل زيًد�، ف�إنه 
يفيد نفي قي�م زيد مبفهومه ل مبنطوقه، و�إىل قوة هذ� �ملفهوم و�عتم�د �جلمهور عليه 

�أ�س�ر �مل�سنف بقوله: )�إذ ينتخب( �أي يخت�ر.

 وقوله: )ف�ل�سرط و�لغ�ية و�حل�سر..( �إىل �آخره، �إ�س�رة �إىل قوة هذه �لثلثة 
�ملنطوق،  من  �أنه�  زعمو�  قوًم�  �إن  حتى  �ل�ستثن�ء،  عد�  مم�  غريه�  على  �ملف�هيم 

و�ل�سحيح م� قدمت لك �أنه� مف�هيم.

�أخذ  ممن  كثري  �أنكره  ولذ�  �للقب،  مفهوم  كله�  �ملف�هيم  هذه  و�أ�سعف   
ب�ملفهوم، ثم يليه يف �ل�سعف مفهوم �ل�سفة، ولذ� ق�ل به بع�س من �أنكر �لأخذ 
مبفهوم �للقب ثم مفهوم �لعدد، وقيل �إن مفهوم �لعدد من �ملنطوق �أي�ًس�، ثم مفهوم 
�حل�سر بغري »�إمن�« وقيل �إنه من �ملنطوق �أي�ًس�، ثم مفهوم �حل�سر بـ »�إمن�« ثم مفهوم 
�حل�سر بـ »م�« و»�إل« ثم مفهوم �ل�سرط ثم مفهوم �لغ�ية ثم مفهوم �ل�ستثن�ء، فهذ� 

ترتيب �ملف�هيم يف �لقوة و�ل�سعف، و�هلل �أعلم. 

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن �ل�ستدلل ب�ملق�رنة، فق�ل: 
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 �علم �أنه �إذ� تق�رن �أمر�ن يف كلم و�حد بطريق عطف �لث�ين على �لأول، 
ف�إم� �أن يكون �لث�ين ن�ق�ًس�، �أي ل يتم معن�ه �إل مبلحظة �ملعطوف عليه كـ: ج�ء 
�لث�ين  يكون  �أن  و�إم�  �تف�ًق�.  للأول يف �حلكم  م�س�رك  منهم�  ف�لث�ين  وبكر،  زيد 

ڱ    ڱ   نثڱ   تع�ىل   قوله  يف  كم�  بنف�سه  م�ستقلًّ   � ت�مًّ كلًم� 
�لأوىل  ت�س�رك �جلملة  �لث�نية ل  �إن �جلملة  فقيل  ]�لبقرة/ 43[  ںمث 
�إمن� هي لنق�س�ن �ملعطوف لو  �أحك�مه�، لأن �مل�س�ركة يف �حلكم  يف جميع 
منه  يلزم  فل  فيه،  نق�س�ن  ل  ت�م  وهذ� كلم  ذلك،  �لأول يف  ي�س�رك  مل 

�لت�سريك يف �حلكم، ول يدل عليه �لعطف.

 وق�ل بع�س قومن� بوجوب �لت�سريك يف �حلكم مطلًق�، و��ستدل بهذه �لآية 
على رفع �لزك�ة عن �ل�سبي، كم� رفعت �ل�سلة عنه.

 وذهب بع�س �أ�سح�بن� �أي�ًس� �إىل �إعط�ء �لقرين حكم �ملق�ِرن مطلًق�، 
�أي م� مل يقم دليل على تخ�سي�س �أحدهم� بحكم دون �لآخر، ف��ستدل 

على حرمة �لقردة بعطف �خلن�زير عليه� يف قوله تع�ىل  نث  ڍ  ڌ  ڌ   

َما مثَل  القريَن  اأعَطــى  هم  وبع�صُ
َم القــــــروَد حــي َعَطَفا فحــــرَّ

اعلَما احلكِم  من  قريَنُه  اأعَطى 
َفا عَّ �صَ وبع�ٌس  اخلنــــازيَر  لها 

]بيان ال�صتدلل باملقارنة [
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�لقردة  يكن  مل  لو  �أنه  ��ستدلله  وح��سل   .]60 ]�مل�ئدة/  ڎمث   

علمن�  بينهم�  قرن  فلم�  تع�ىل،  ربن�  بينهم�  قرن  م�  �سو�ء  و�خلن�زير يف �حلكم 
�أنهم� �سو�ء يف �أحك�مهم�، و�أنت خبري ب�أنه ل يلزم من هذه �ملق�رنة �لت�سريك يف 
بعينه�،  �جلملة  تلك  �ملذكور يف  �حلكم  �لت�سريك يف  يلزم  و�إمن�  �لأحك�م،  جميع 
وهي ه� هن� كون �ملخ�سوف بهم منهم من جعل قردة، ومنهم من جعل خن�زير، 
لكن قد ي�ستدل على حترمي �لقردة بجعله� يف �خل�سة و�خلبث مبنزلة �خلن�زير، بدليل 
م�سخ �هلل قوًم� على �سورتهم�، و�مل�سخ دليل �لإه�نة و�لنك�ل، ولو مل يكن �لقردة 
و�خلن�زير من �أخ�س �لأ�سي�ء و�أخبثه� م� ك�ن �مل�سخ على �سورتهم� �إه�نة ونك�ًل، وقد 
حرم ربن� علين� �خلب�ئث لقوله نث ڈ  ڈ   ژ مث  ]�لأعر�ف/ 157[ 
ف�لقردة حر�م مل�س�ركته� �خلن�زير يف �خلبث، و�لدليل على خبثه� �ملق�رنة يف �لآية 

�لأوىل، و�هلل �أعلم. ثم �إنه �أخذ يف بي�ن �لن�سخ و�أحك�مه، فق�ل:

مبحث الن�صخ 

�علم �أن للن�سخ ��ستعم�لني: �أحدهم� لغوي، و�لآخر �سرعي. ف�أم� �للغوي 
فهو: �أن �لن�سخ يف ل�س�ن �لعرب �إز�لة �لأعي�ن، كم� يق�ل: ن�سخت �لريح �آث�ر بني 
فلن �أي �أز�لته�. وق�ل �لقف�ل: بل هو يف �للغة �لنقل ل �لإز�لة؛ لأن �لعرب �إذ� 
ق�لت: ن�سخ فلن �لكت�ب �إمن� تق�سد �أنه نقل �لذي فيه �إىل �لَك�ِغد �لآخر)1( ومل 

)1( �لك�غد �لآخر: �ل�سفحة �لأخرية. )م(.

]مبحث الن�ســخ[
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تق�سد �أنه �أز�ل م� نقل منه ب�لكلية، و�إذ� ق�لت: ن�سخت �لريح �آث�ر بني فلن، فلم 
ة)1(.  تق�سد �أنه� �أعدمته�، و�إمن� �أر�دت �أنه� ذهبت به� عن تلك �لَعْر�سَ

و�أجيب ب�أنه ل ميتنع �أن يكون حقيقة يف �لإز�لة، ثم ��ستعمل يف �لنقل من 
حيث ك�ن �لنقل مزيًل للمنقول عن مك�نه، و�إن ح�سل يف مك�ن �آخر ثم ��ستعمل 
يف ن�سخ �لكت�ب من حيث �إنه �أ�سبه �ملنقول من �لوجه �لذي ذكره �خل�سم، فيكون 
��ستعم�لهم ذلك يف �لإز�لة، ثم ��ستعمل يف �لنقل من حيث ك�ن �لنقل مزيًل 
وهي  ب�حلقيقة،  م�سبه  و�لنقل  �لنقل  وهو  ب�ملج�ز،  ت�سبيًه�  �لكت�ب  عن  للمنقول 
و�سححه  و�لنقل،  �لإز�لة  معنى  بني  م�سرتك  �لن�سخ  لفظ  بل  وقيل:  �لإز�لة، 
�لبدر - رحمه �هلل تع�ىل - لأنه قد ��ستعمل فيهم� على �سو�ء، ومل يغلب على 

�أحدهم� دون �لآخر، فوجب �لق�س�ء ب�ل�سرت�ك.

ب�طل  فهو  حقيقة  �لكت�ب  ن�سخ  يف  ��ستعمل  �أنه  �أردمت  �إن  ب�أنه  و�أجيب   
مب� ذكرن� من �أنه مل حت�سل فيه �إز�لة ول نقل حقيقي، و�إن �أردمت �أنه ��ستعمل يف 
»ن�سخت �لريح �لآث�ر« مبعنى �لنقل حقيقة، فلي�س ب�أن يكون حقيقة يف �لنقل من 
عدم  و�لأ�سل  عر�س�ته�،  من  �إز�لته�  يف  يكون حقيقة  �أن  من  �أوىل  �ملك�ن  ذلك 

�ل�سرت�ك فل وجه له.

)1(  �لَعر�سة: �ل�س�حة. )م(.
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و�ملع�ين،  �لأعي�ن  لإز�لة  �أي  مطلًق�،  لإز�لته  مو�سوع  �للغة  �إنه يف  وقيل   
وعلى هذ� �لقول فيكون �لن�سخ �ل�سرعي د�خًل حتت �لن�سخ �للغوي �أي يكون 
�للغة:  ب�أنه يق�ل يف  �لقول  �أرب�ب هذ�  �أفر�ده. و��ستدل  بع�س م�سمي�ته فرًد� من 
ن�سخت �ل�سم�س �لظل، �أي �أز�لته، و�ملعلوم �أن �لظل لي�س ب�سيء ز�ئد، فكذلك 
رفع �لأحك�م ن�سخ و�إن مل يزل �سيء، لكن مل� ز�ل �لتكليف ك�ن زو�له كزو�ل 

�لظل، فهو يف �للغة و�ل�سرع ملعنى و�حد.

 ورد ب�أن �لعرب �إمن� يت�سح له� من �لإز�لة �إز�لة �لأعي�ن دون �إز�لة �ملع�ين، 
فوجب  عنه،  �لتعبري  �إىل  وتفتقر  له�،  يت�سح  م�  على  �لعب�ر�ت  ت�سع  ك�نت  و�إمن� 
�حلكم ب�أن �ل�سم يف �بتد�ء و�سعه �إمن� ق�سد به م� و�سح لهم دون م� غم�س، لكن 
�سبه  �لغ�م�س  ذلك  وك�ن يف  �لو�سع،  بعد  �لغ�م�س  عن  �لتعبري  لهم  عر�س  رمب� 

ب�لو�سع، وعربت عنه بتلك �لعب�رة �لتي و�سعته� لأجل ذلك �ل�سبه. 

كون  للإز�لة  �لن�سخ  و�سع  عند  ت�سوره�  يبعد  �لعرب  �أن  �لرد  وح��سل 
�لإز�لة قد تكون للمع�ين كم� تكون للأعي�ن، و�إمن� تت�سور م� هو مت�سح له� من 
ن�سًخ� جم�ًز�،  �سموه�  �ملع�ين  �إز�لة  بعد  له� من  ف�إن عر�ست  فقط،  �لأعي�ن  �إز�لة 
ومل� ك�ن �ل�س�بق �إىل �لأفه�م �لآن عند �إطلق لفظ �لن�سخ �إمن� هو �إز�لة �لأحك�م 
�ل�سرعية دون �إز�لة �لأعي�ن علمن� �أن لفظ �لن�سخ قد نقله �ل�سرع �إىل ذلك، و�س�ر 

فيه حقيقة �سرعية.

 و�إىل ��ستعم�له ب�ملعنى �ل�سرعي �أ�س�ر �مل�سنف بقوله: 
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ب�أنه: رفع حكم �سرعي بعد ثبوته بحكم �سرعي   عرف �لن�سخ �ل�سرعي 
�آخر، فخرج ب�لقيد �لأول �ملب�ح يف �لأ�سل، ثم طر�أ عليه حكم �سرعي ك�إيج�ب 
�ل�سلة و�لزك�ة و�ل�سي�م ونحوه�، ف�إن هذه �لأ�سي�ء ك�نت قبل ورود �ل�سرع مب�ًح� 
فل ي�سمى �إيج�به� ن�سًخ� لإب�حة تركه�، لأن �إب�حة تركه� �إمن� هو ب�لإب�حة �لأ�سلية، 
و�لإب�حة �لأ�سلية لي�س بحكم �سرعي. وخرج ب�لقيد �لث�ين وهو قولن�: )بعد ثبوته( 
�لتخ�سي�س �ملت�سل، ف�إنه �إمن� يرد قبل ثبوت �حلكم و��ستقر�ره. وخرج ب�لقيد �لآخر 
و�جلنون  و�ل�سكر  ك�حلي�س  �لأهلية،  على  �لع�ر�سة  �لعو�ر�س  ب�سبب  �حلكم  رفع 

و�ملر�س و�ملوت.

فل  مردود،  ومنه�  مقبول  منه�  كثرية  طرق  �لن�سخ  تعريف  وللعلم�ء يف   
وك�سف  حقيقته،  �إي�س�ح  �ل�سيء  تعريف  من  �لغر�س  لأن  ذكره�؛  �إىل  ح�جة 
م�هيته، ف�إذ� ح�سل ت�سور ذلك يف ذهن �ل�س�مع ك�ن ك�فًي�، فلرنجع �لآن �إىل بي�ن 

حكم �لن�سخ ثم �إىل بي�ن حمله �سروطه و�أنو�عه.

وق�ل:

رِع ال�صَّ ُحكــُم  ُيْرَفَع  اأْن  �ْصــُخ  �صرِعّيالنَّ بحكــٍم  ُثبــوِتِه  بعــد 

]تعريف الن�صـخ[

)1( هذ� �لعنو�ن غري موجود يف فهر�س �لن�سخة �ملعتمدة. )م(.
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 �علم �أن �لن�سخ ج�ئز عند جميع �أهل �مللل �لإ�سلمية وغريه� ل خلف 
ُيعب�أ بخلفه من  �ليهود وبع�س من ل  بينهم يف جو�زه عقًل ونقًل خلًف� لأكرث 

�لإ�سلميني على م� �سي�أتي بي�ن ذلك قريًب� �إن �س�ء �هلل تع�ىل.

�لن�سخ  فلأن  �لعقل  �أم�  و�لنقل.  ب�لعقل  جو�زه  على  �ملتفقون  و�حتج   
فعل من �أفع�ل �هلل تع�ىل، و�إذ� ك�ن فعًل من �أفع�ل �هلل تع�ىل ف�إم� �أن تعترب فيه� 
�مل�س�لح �لعب�دية تف�سًل على م� عليه �جلمهور، �أو ل)1( تعترب، ف�إن مل تعترب فجو�زه 
ظ�هر؛ لأنه ف�عل خمت�ر يفعل م� ي�س�ء ويحكم م� يريد، ول ي�س�أل عم� يفعل، و�إن 
�عتربت �مل�س�لح تف�سًل فجو�زه ظ�هر جلو�ز �ختلف �مل�س�لح، ب�ختلف �لأوق�ت 
ثم  زم�ن،  يف  �ملن�سوخ  �حلكم  م�سروعية  يف  �مل�سلحة  تكون  �أن  فيجوز  و�لأزم�ن، 
يكون مف�سدة بعد ذلك �لزم�ن، و�هلل ع�مل به؛ لأنه عليم خبري قدير ل يغيب عنه 
�سيء، و�إن كن� مل نعلمه نحن فين�سخه مل� علمه من �مل�سلحة، ك��ستعم�ل �لطبيب 
ذلك حكمة  ففي  وحذ�قته،  لعلمه  و�لأزم�ن،  �لأمزجة  بح�سب  �لأدوية  �حل�ذق 

ب�لغة ل نعرفه� ل َبَد�ء)2( ول جهل. 

)1(  يف �لأ�سل: مل، وم� ُذكر �ل�سو�ب. )م(.
)2( بَد�ء: ظهور علٍم ب�سيء مل ُيعلم من قبل. )م(.

�صــــحَّ وقوُعُه بنقــــٍل و�َصــَنْدول ِخــــالَف يف جــــَواِزِه وَقــــْد

]حكم الن�صخ واأنه جائٌز واقٌع[
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  و�أم� �لنقل فلأن �ل�ستمت�ع ب�لأخو�ت ك�ن حلًل يف زمن �آدم
ثم ن�سخ يف �س�ئر �ل�سر�ئع، ولأن �خلت�ن ك�ن ج�ئًز� يف �سرع �إبر�هيم ، ثم 
وجب يف �سريعة مو�سى ، ولأن �جلمع بني �لأختني ك�ن ج�ئًز� يف �سريعة 

يعقوب  ثم حرم يف �س�ئر �ل�سر�ئع. 

ف�إن قيل كل منه� رفع للإب�حة �لأ�سلية، �أجيب ب�أن �لإب�حة فيه� ب�ل�سريعة، 
ف�إن �لن��س مل يرتكو� �سدى يف زم�ن، كيف و�سكوت �لأنبي�ء - عليهم �ل�سلم - 

عند م�س�هدته� تقرير منهم فك�نت �أحك�ًم� �سرعية؟! 

وزعمت �ليهود - �إل �لعي�سوية منهم - �أن �لن�سخ غري ج�ئز، ثم �فرتقو� يف 
منع جو�زه فرقتني: فذهبت فرقة منهم� �إىل منع جو�زه عقًل وو�فقهم على ذلك 
عبيد بن عمري)1( �لليثي وغريه ممن ل يعب�أ به، ولعل �أكرثهم من �ل�سيعة، وعبيد بن 
بن عمري. ق�ل �أبو يعقوب هو ت�بعي على �لأ�سح، وقيل �سح�بي: وذهبت �لفرقة 

�لأخرى �إىل منع جو�زه نقًل.

 �حتج �مل�نعون من جو�زه عقًل ب�أنه �إن ك�ن �لفعل �مل�أمور به ح�سًن� ف�لنهي 
عنه قبيح، وكذ� �لعك�س، وعلى �لتقديرين يلزم �ل�سفه �أو �جلهل وكلهم� ب�طل. 
وقت  يف  ف�لأمر  وقت،  يف  ومف�سدة  وقت  يف  م�سلحة  يكون  �لفعل  ب�أن  و�أجيب 

�مل�سلحة، و�لنهي يف وقت �ملف�سدة كم� مر بي�نه فل بد�ء ول جهل.

)1( يف �لأ�سل: عمرو، و�ل�سو�ب م� ُذكر. )م(.
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 �حتج �مل�نع من جو�زه نقًل مب� نقلوه عن مو�سى  �أن ل ن�سخ ل�سريعته، 
وعن �لتور�ة »مت�سكو� ب�ل�سبت م�د�مت �ل�سمو�ت و�لأر�س«.

�أنه  ن�سلم  ول   مو�سى قول  �ملنقول  ذلك  �أن  ن�سلم  ل  ب�أنه  و�أجيب   
�أن بع�س  �ملعلوم  �أحد منهم دون �لآخر، ومن  به  تو�تر مل يخت�س  لو  متو�تر، لأنه 
�أحب�رهم كعبد �هلل بن �سلم وكعب �لأحب�ر مل يقبلو� ذلك، فلو ك�ن متو�تًر� لقبلوه، 
كيف وهو �إمن� قيل �إنه من و�سع �بن �لر�وندي، ومن كذبه على مو�سى ، ول 
ن�سلم �أي�ًس� �أن ذلك ث�بت يف �لتور�ة �لتي �أنزلت على مو�سى ، وثبوته فيم� 

يف �أيديهم من �لن�سخ ل يكون حجة علين�، لأنه� حمرفة لقوله تع�ىل  نث  ٺ  
ٺ   ٺ    ٺ   نث   تع�ىل   وقوله   ]46 ]�لن�س�ء/  ٿمث  ٺ   ٺ  
ثبت ذلك يف  فلو  و�أي�ًس�  ]�آل عمر�ن/ 78[  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹمث  
�لتور�ة �لتي نزلت على مو�سى لحتجو� به على نبين� - عليه �ل�سلة و�ل�سلم - ولو 

�حتجو� به ل�ستهر ع�دة وهو مل ي�ستهر؛ فعلمن� �أنهم مل يحتجو� بذلك.

 ومل� ك�ن خلف �ليهود ومن و�فقهم يف �إنك�ر جو�ز �لن�سخ ل يعد خلًف� 
ل�سعفه ب�حلجج �لق�هرة و�لبينة �لظ�هرة. ق�ل �مل�سنف: )ول خلف يف جو�زه( �أم� 
قوله: )وقد �سح وقوعه بنقل( فمعن�ه �أن وقوع �لن�سخ قد ثبت ب�لنقل �ل�سحيح 
�ملتو�تر، لأن �سريعة نبين� قد ن�سخت م� قبله� �إجم�ًع�، وكذلك م� �سبق من �ل�سر�ئع 
بع�سه� ن��سخ لبع�س �إجم�ًع� كم� مر، و�لوقوع دليل �جلو�ز فل ينبغي �أن يخ�لف 

�أحد من �لإ�سلميني يف جو�زه بعد �لإجم�ع على وقوعه.
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�لن�سخ  وقوع  �أنكر  �أنه  من  �لأ�سفه�ين  م�سلم  �أبي  عن  حكي  م�  �أم�   
نث گ  گ  گ  ڳ   تع�ىل  بقوله  �ل�سر�ئع حمتًج�  من  قبله�  م�  ويف  �سريعتن�  يف 
ب�إجم�ع  خملًّ  خلًف�  يعد  ل  فب�طل   ]42 ]ف�سلت/  ڱمث    ڱ    ڳ     ڳ   ڳ  
يلزم عليه  �أنه  �لن�سخ، وذلك  �ليهود على وقوع  �أكرث  �مللل خل  و�س�ئر  �مل�سلمني 

�أمر�ن ب�طلن:

نث  ٻ   �لن�سخ، وهو خم�لف للن�س، لقوله تع�ىل  �إطلق لفظ  �إنك�ر  �أحدهم�:   
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پمث    لآية ]�لبقرة/ 106[.

 وث�نيهم�: �إنك�ر �رتف�ع �ل�سر�ئع �ل�س�لفة ب�سريعة نبين� حممد ، وهو �أي�ًس� ب�طل، 
وم� �عتذر به عنه من �أن مر�ده بذلك �أن �ل�سريعة �ملتقدمة موؤقتة �إىل ورود �ل�سريعة 
ر� ب�سريعة  �ملت�أخرة، �إذ ثبت يف �لقر�آن �أن مو�سى وعي�سى - عليهم� �ل�سلم - ب�سَّ
نبين� - عليه �ل�سلة و�ل�سلم - و�أوجب� �لرجوع �إليه عند ظهوره، و�إذ� ك�ن �لأول 
موؤقًت� ل ي�سمى �لث�ين ن��سًخ� ب�طل �أي�ًس�؛ لأنه يلزم عليه �إنك�ر �سور ت�سمية �لن�سخ 
ن�سًخ� مع ثبوت �لن�س بذلك، على �أن� ل ن�سلم �أن �لب�س�رة و�لإيج�ب يقت�سي�ن 
توقيت �أحك�مه� لحتم�ل �أن يكون �لرجوع �إليه لكونه مف�سًر� �أو مقرًر� �أو مبدًل 
للبع�س دون بع�س، فمن �أين يلزم �لتوقيت؟! بل هي مطلقة يفهم منه� �لت�أبيد 
فتبديله� يكون ن�سًخ� ولو �سلم فمثل �لتوجه �إىل بيت �ملقد�س، و�لو�سية للو�لدين 

ووجوب ثب�ت �لع�سرين للم�ئتني ك�ن مطلًق�، فرفع.
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نث گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     به من ظ�هر قوله تع�ىل  �أم� م� �حتج   
ب�أن �ملر�د مل يتقدمه من كتب �هلل م�  ڱ   ڱمث ]ف�سلت/ 42[ ف�أجيب عنه 
يبطله، ول يقع بعده م� يبطله وح��سل �جلو�ب �أن �لإبط�ل لي�س هو عني �لن�سخ بل 
�لإبط�ل يف �لآية �إمن� هو مبعنى �إظه�ر �لبطلن، و�لإبط�ل بهذ� �ملعنى غري �لن�سخ. 
ق�ل �لبدر �ل�سم�خي - رحمه �هلل تع�ىل: وحمل - �أي �لن�يف للوقوع - �أكرث �لآي�ت 
�لتي وقع فيه� �لن�سخ على �لتخ�سي�س، و�لرد عليهم ب�لإجم�ع على �أن �سريعتن� 

ن��سخة مل� قبله�، و�هلل �أعلم.

 ثم �إنه �أخذ يف بي�ن حمل �لن�سخ، فق�ل: 

�علم �أن �لأمر و�لنهي �ل�سرعيني هم� حمل �لن�سخ �ل�سرعي، فيكون فيهم� 
ک   نثک   ومنه  كذ�،  عن  ونهيتكم  بكذ�  ك�أمرتكم  �خلرب  ب�سيغة  ورد�  و�إن 

واإْن النَّهي  ويف  الأْمِر  يف  يكوُن 
الباِري �صَفاِت  يف  يكوَنا  مل  ما 
تقــــــيدا واإْن  فيهــــــَما  و�صحَّ 
التــــــاأبيـــِد من  فيـــِه  ما  لأن 
ـــــا متَـّ ل  اأبـــًدا  �صوُموا  كنحِو 

فا�صَتِبْ َجاَء  الإخَباِر  ب�صيغِة 
لالأخَباِر النَّ�ْصُخ  ي�صحُّ  ول 

ي الــــــدوام نحُو: اأبَدا  مبقت�صِ
التمديِد ذلك  يف  منح�صٌر 
معناه حتى ُيْن�َصَخ احلكُم اأعلَما

]حمل الن�صخ الأمر والنهي.. اإلخ[
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گ    گمث  ]�مل�ئدة/ 1[ نث ٱ  ٻ  ٻمث ]�مل�ئدة/ 3[ نثھ  
ھ  ے   ے  ۓمث ]�آل عمر�ن/ 97[ ونحو ذلك من �لآي�ت لأن �ملق�سود 
منه� �إمن� هو �إب�حة �ل�سيء �أو حترميه �أو �إيج�به، وهو معنى �لأمر و�لنهي، ولي�س �ملر�د 
منه� �لإخب�ر عن �حلل و�لتحرمي و�لإيج�ب �لو�قع يف �مل��سي، حيث ل ميكن تغيري 
مدلول �لأخب�ر عنه�، لكن ي�سرتط يف �سحة �لن�سخ يف �لأمر و�لنهي �ملذكورين 
�أن يكون� فرعيني، فل ي�سح ن�سخهم� �إذ� ورد� يف معرفة �هلل تع�ىل، �أو معرفة �سف�ته 
كـ نث يب  جت     حت     خت   مت   ىتمث ]حممد/ 19[ ونحو ذلك، وكذلك ل ي�سح 

چ   نثچ          ]59 ]�لن�س�ء/  ىئمث  ىئ   ىئ   نثېئ   نحو  يف  ن�سخهم� 
چمث ]ي�س/ 60[.

و�لتثليث  ب�لتثنية  �لأمر  و�أج�ز  �لتوحيد،  ن�سخ  �لظ�هرية  بع�س  وجوز   
حتى  وتغ�ىل  فعل  لو  كفًر�  يومئذ  �لتوحيد  يكون  وب�أن  تع�ىل،  �هلل  غري  وبعب�دة 
ق�ل: لو �أر�د �أن يتخذ ولًد� لفعل، ق�ل �لبدر �ل�سم�خي: و�ملجوز لذلك �أبو بكر 
�لظ�هري، وبطلن هذ� �لقول ل يخفى على ذي ب�ل مل� فيه من عك�س �حلق�ئق 

� كبرًي�. وجتويز �مل�ستحيل عقًل و�سرًع� تع�ىل �هلل عم� يقول �ملبطلون علوًّ

 �أم� قول �مل�سنف: )ول ي�سح �لن�سخ للإخب�ر( فمعن�ه �أن �لإخب�ر �لتي مل 
تكن يف معنى �لأمر و�لنهي ل ي�سح ن�سخه�. 
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�علم �أن �لإخب�ر �إم� عن �لأحك�م �ل�سرعية �لفرعية كـ: نث ٱ  ٻ  
�لأحك�م  �أو عن  �لع�مل ح�دث  كـ:  �لعقلية  �لأحك�م  �أو  ٻمث  ]�مل�ئدة/ 3[ 
�حل�سية كـ: �لن�ر ح�رة و�مل�ء ب�رد، ف�لإخب�ر عن �لأول مم� يقبل �لن�سخ ك�لإخب�ر 
عن حل �ل�سيء �أو حرمته، لأنهم� يف معنى �لأمر و�لنهي مثل: هذ� حلل، ثم 
�أخرب عن حرمته، وذ�ك حر�م، ثم �أخرب عن حله، و�ختلفو� يف �سحة ن�سخ �لأخب�ر 

عن �لأحك�م �لغري �ل�سرعية �لفرعية.

 ق�ل بع�س �ملعتزلة و�لأ�سعرية: يجوز �لن�سخ يف �خلرب مطلًق� �إذ� ك�ن مدلوله 
�، كم� لو ق�ل: عمرت زيًد� �ألف �سنة، ثم بني �أنه  متكرًر� وك�ن �لإخب�ر عنه ع�مًّ
�أر�د ت�سعم�ئة بخلف م� �إذ� مل يكن متكرًر�، نحو قوله: �أهلك �هلل زيًد�، ثم ق�ل: 
م� �أهلكه لأن ذلك يقع دفعة و�حدة، فلو �أخرب عن �إعد�مه و�إيج�ده جميًع� ك�ن 

تن�ق�ًس�.

يف  وجوزه  �مل��سي  يف  فمنعه  و�مل�ستقبل،  �مل��سي  بني  بع�سهم  وف�سل   
من  منع  لأنه  �مل�ستقبل،  بخلف  رفعه  ميكن  �ملتحقق ل  �لوجود  لأن  �مل�ستقبل، 
�لثبوت. وذهب قوم منهم �س�حب �ملنه�ج �إىل �أنه ي�سح دخول �لن�سخ يف �لأخب�ر 
�إذ� ج�ز �لتغري يف م�سمونه�، نحو �أن يخرب �لنبي  �أن فلنً� ك�فر، فيجوز لن� �أن 
بذلك،  �لإخب�ر  لن�  فيجوز  م�سلم،  ب�أنه    �لنبي  فيخرب  ي�سلم  ثم  بذلك،  نخرب 
ق�لو�:  مدلوله،  يف  �لتغري  بجو�ز  �خلرب  ن�سخ  فقد  ق�لو�  ك�فر،  ب�أنه  �لإخب�ر  ويحرم 
ره  عمَّ ب�أنه  يخرب  ثم  �سنة،  �ألف  نوًح�  عّمر  ب�أنه  ك�لإخب�ر  يتغري  ل  فيم�  ي�سح  ول 
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خم�سم�ئة، وذهب �جلمهور �إىل عدم جو�زه مطلًق�. ق�ل �لإزمريي: وهو �ل�سحيح 
لأن �لن�سخ توقيت وهو ل ي�ستقيم يف �خلرب، لأنه ل يق�ل �عتقدو� �ل�سدق يف هذ� 
�خلرب �إىل وقت كذ�، ثم �عتقدو� خلفه بعد ذلك، ف�إنه بد�ء وجهل، وذلك على 

�هلل حم�ل.

�إىل   - يعقوب  �أب�  يعني   - �مل�سنف  ميل  وظ�هر  �ل�سم�خي:  �لبدر  ق�ل   
جو�ز ن�سخ �لإخب�ر عن �لثو�ب و�لعق�ب تبًع� لن�سخ �لأمر و�لنهي، كم� �إذ� �أخرب 
�أن �لثو�ب ملن �سلى �إىل بيت �ملقد�س �أوًل، ثم �أخرب �أن �لعق�ب ملن �سلى �إليه� 
بعد ن�سخ ��ستقب�له�، ق�ل: وفيه نظر؛ لأن �لثو�ب مل ين�سخ لأنه ك�ن متعلًق� بثبوت 
�ل�سلة �إىل بيت �ملقد�س، ومل يخرب عن ثبوت �لثو�ب مطلًق�، بل بقيد وجوب 
��ستقب�ل بيت �ملقد�س و�لأخب�ر ب�لعق�ب بعد زو�ل �لوجوب �لأول، و�خلرب�ن ل 

يتع�ر�س�ن �إل �إذ� �حتد وقتهم�.

 �أقول: ومبثل هذ� �جلو�ب ينبغي �أن يق�ل على متثيل �ملجوزين لن�سخ �خلرب 
�إ�سلمه  ب�لكفر ثم �لإخب�ر عنه بعد  �لك�فر  �إذ� �سح تغري مدلوله، ك�لإخب�ر عن 
ب�لإ�سلم؛ لأن �خلرب عن كل و�حد من ح�ليه �إمن� هو ب�عتب�ر قيد �حل�لة �لتي هو 
عليه� ل خرب مطلًق�، فقوله فلن ك�فر، �أي م�د�م على هذه �حل�لة فل يكون ن�سًخ� 

للخرب بهذ� �لعتب�ر، و�هلل �علم.
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 و�علم �أنه ي�سح �لن�سخ يف �إيق�ع �خلرب، ب�أن يكلف �ل�س�رع �أحًد� ب�أن ي�أمره 
�ملنه�ج:  �س�حب  ق�ل  و�لنهي،  �لأمر  �إىل  ر�جع  وهو  �لبدر:  ق�ل  ينه�ه.  ثم  ب�أمر 
وذلك نحو �أن نوؤمر ب�أن ن�سف �هلل تع�ىل ب�أنه �سميع ب�سري، ثم ننهى عن ذلك �أو 
عك�س ذلك، ف�إنه يجوز تغري حكم �لنطق ب�للفظ، و�إن ك�ن �ملدلول ل يتغري فقد 
�لنهي  فيجوز  وقد يكون م�سلحة  و�إن ك�ن �سدًق�،  �للفظ مف�سدة،  �إطلق  يكون 
عنه بعد �لأمر، و�لأمر به بعد �لنهي بح�سب �مل�سلحة. ق�ل: وهذ� )ل()1( �إ�سك�ل 
فيه، �أقول: نعم )ل()2( �إ�سك�ل فيه �إذ� �عتربن� �مل�س�لح تف�سًل منه تع�ىل، و�إذ� مل 
نعتربه� �أي�ًس� �إذ ل حم�ل فيه، وحكم �هلل كثرية، ول يلزم �نح�س�ره� يف ح�سول 
�مل�سلحة ودفع �ملف�سدة، ول يجب �لطلع على جميعه�، بل ي�ستحيل ذلك، و�هلل 

�أعلم.

�لن�سخ  �أن  معن�ه  �آخره،  �إىل  تقيد�..(  و�إن  فيهم�  )و�سح  �مل�سنف  وقول   
ي�سح يف �لأمر و�لنهي، و�إن قيد� بقيد يقت�سي �أنهم� موؤبد�ن، نحو �سومو� �أبًد�، لأن 
ذلك �لت�أبيد �إمن� هو منح�سر يف مدة �لتكليف بذلك �حلكم، فمعنى )�سومو� �أبًد�( 

�أي حتى ين�سخ حكم �ل�سي�م، لأن ت�أبيد كل �سيء �إمن� يكون بح�سبه.

 �علم �أنه �إذ� �أُبِّد �حلكم ف�أم� �أن يوؤبد بكلم حمكم ل ي�سح �أن يتطرق عليه 
رفع يف وقت من �لأوق�ت، كم� �إذ� ق�ل �ل�س�رع هذ� �حلكم د�ئم م�ستمر �إىل يوم 

)1( زي�دة يتطلبه� �ل�سي�ق. )م(.
)2(  زي�دة يتطلبه� �ل�سي�ق. )م(.
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�لقي�مة، �أو �سومو� �سهر رم�س�ن �إىل يوم �لقي�مة، �أو نحو ذلك فهذ� ل يجوز عليه 
�لن�سخ �تف�ًق�؛ لأن ت�أبيده بهذ� �للفظ مت�سمن للإخب�ر بدو�مه، فن�سخه يكون من 

ب�ب ن�سخ مدلول �خلرب �لذي ل ي�سح ن�سخه �تف�ًق�.

 و�إم� �أن يوؤيد بكلم يحتمل معه �لرفع، ك�أبًد� ود�ئًم� ونحوهم�، فهذ� ي�سح 
ن�سخه لأن ذلك �لت�أبيد يحمل - بعد ورود �لن��سخ على تلك �ملدة، فنحكم �أن 
�أبًد� ونحوه� يف �لكلم �ل�س�بق مق�سود به �إبق�ء �حلكم يف مدة �لتكليف، وعلى م� 
ذكرته �أكرث �لأ�سوليني. وقيل: ل يجوز ن�سخ �ملقيد بـ »�أبًد�« ونحوه�، لأن ف�ئدة 
�لت�أبيد �لدو�م. ق�ل �س�حب �ملنه�ج: و�لق�ئل بذلك هم بع�س �مل�سلمني وبع�س 
�ليهود. �حتجو� على ذلك ب�أن لفظ �لت�أبيد �إن مل يفد �لدو�م ك�ن ذكره عبًث� ل 

ف�ئدة فيه، وكلم �حلكيم ل يدخله �لعبث.

�فعل  لعبدك  قلت  لو  كم�  �ملوت  �إىل  دو�مه  وهو  ف�ئدة  له  ب�أن  و�أجيب   
ل  �لت�أبيد  �أن  على  ولن�  �لتكليف.  و�رتف�ع  ب�ملوت  يرتفع  �لت�أبيد  ف�إن  �أبًد�،  كذ� 

نث ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   �ليهود   عن  خمرًب�  تع�ىل  قوله  �مل�ستمر  �لدو�م  يقت�سي 
�أبًد�، ثم  �أنهم ل يتمنون �ملوت  ٹ  ٹمث ]�لبقرة/95 [ ف�أخرب �هلل عنهم 

ق�ل �سبح�نه ح�كًي� عن �أهل �لن�ر �أنهم يتمنون �ملوت حيث ق�ل: نث ٹ  ٹ  
ٹ    ٹ  ڤمث ]�لزخرف/ 77[ ف�قت�سى �أن �ليهود يتمنون، ول يق�ل مل يخرب 
�هلل عن �ليهود �أنهم يتمنون، بل �أخرب عن �أهل �لن�ر جملة، فيجوز �أن �ملتمني غري 
�ليهود؛ لأن� نقول: �إن �ملعلوم من ح�لهم �أن �لأحب �إىل �أهل �لن�ر كلهم �ملوت يف 
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تلك �حل�ل، وقد �أخرب �هلل تع�ىل عنهم جميًع� ومل يخ�س �أحًد� منهم دون �أحد، 
فوجب �لق�س�ء بعمومه، و�هلل �أعلم.

 ق�ل: 

التالوة دون احلكم, ون�صخ احلكم دونها, ون�صخهما  ن�صخ  ]حكم 

مًعا, ون�صخ بع�س املعنى كالقيد وال�صرط, ويف زيادة بع�س احلكم 
على امل�صروع, واأحكام ذلك[

 يجوز ن�سخ نظم �لكت�ب و�ل�سنة مع معن�هم� �ملق�سود �ملعرب عنه ب�حلكم، 
وبذلك �سرح �لبدر �ل�سم�خي - رحمه �هلل تع�ىل – ق�ل: وتوقف فيه بع�س �أئمة 
عم�ن، و�أج�زه �مل�سنف يعني �لإم�م �أب� يعقوب - رحمة �هلل عليه - ويجوز �أي�ًس� 
ن�سخ �لتلوة دون �حلكم، ووقع ذلك كقول عمر بن �خلط�ب - ر�سي �هلل تع�ىل - 

َمعا املعنى  ويف  اللفِظ  يف  والن�صُخ 
وهَكــــَذا يف جــــــزِء معَناه ي�صْح
ولي�س ن�صــــُخ القــــيِد وال�صروِط
كالن�صــــِخ للو�صــــوِء يف العباَدِة
الفر�ِس بع�ِس  ن�صُخ  يكوُن  ول 
الَفْجــــِر فر�ُس  ِزْيــــَد  لو  مثاُله 

وَقَعا ا  اأي�صً اللفِظ  دوَن  وفيــــه 
ْح ُمتَّ�صِ َكُرْكٍن  اأو  قيٍد  كن�صخ 
وامل�صروِط التقييِد  لذي  ن�صًخا 
والقــــيِد بالإميــــاِن يف الكفاَرِة
ن�صـــًخا   له كــــذا مزيُد البع�ِس
ــــهِر الظُّ يف  نق�صْت  اأو  بركعٍة 
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ة«. ْيَخُة �إَذ� َزِنَي� ف�رُجُموُهَم� �ْلَبتَّ ْيُخ و�ل�سَّ عنه ك�ن فيم� �أنزل »�ل�سَّ

�ل�سيف لآي�ت كثرية،  �آية  �لتلوة كن�سخ  ن�سخ �حلكم دون  �أي�ًس�  ويجوز 
وتلوته� ب�قية، وك�لعتد�د ب�حلول ن�سخ بـنث   پ  پ    ڀمث ]�لبقرة/ 234[. 

ڄ   ڄ   ڄ   نثڄ   تعـــــــــ�ىل  قـــوله  وهـــي  ب�قيـــة  وتـــلوته� 
مًع� نحو م� روي  �لتلوة و�حلكم  ن�سخ  �إذ�  م�  ڃمث ]�لبقرة/ 240[، ومث�ل 

من ثم ن�سخن بخم�س«. عن ع�ئ�سة - ر�سي �هلل عنه�: »ع�سر ر�سع�ت يحرِّ

 ق�ل �س�حب �ملنه�ج: وهذه �لرو�ية �لتي حكين�ه� عن عمر وع�ئ�سة �إمن� 
جئن� به� �أمثلة فقط مل� ذكرن� من ن�سخ �لتلوة دون �حلكم ون�سخهم� جميًع� �إذ مل 
نقطع ب�سحته� ولهذ� خ�لفن� حكمه�، ولأن� لو حكمن� ب�سحته� كن� قد �أثبتن� بع�س 
�، لأن نقل هذه لي�س مبتو�تر. ق�ل ويحتمل �أن يق�ل: ل م�نع من كونه�  �لقر�آن �آح�ديًّ
ك�نت قر�آنً� قبل ن�سخ تلوته�، ول يوؤدي جتويز ذلك �إىل جتويز �أمر ممتنع، وبعد ن�سخ 
تلوته� ل نحكم ب�أنه� قر�آن، لكن يف ذلك بعد من جهة لفظه�، ف�إنه يخ�لف لفظ 
�لقر�آن يف �لبلغة و�لف�س�حة. ق�ل: و�لأقرب �أنه� لي�ست من �لقر�آن، ويحتمل �أن 
قول عمر بن �خلط�ب - ر�سي �هلل تع�ىل عنه:  »ك�ن فيم� �أنزل« �أر�د فيم� �أنزل على 
�بن �حل�جب فقطع  و�أم�  ق�ل:  �أن  �إىل  �لقر�آن،  �ل�سريعة، لأنه من  حممد  من 
ب�أن هذه �ملنقولت ك�نت قر�آنً� ثم ن�سخت، ثم ق�ل: و�لأ�سبه جو�ز م�س �ملحدث 
�أحدهم�  ون�سخ  مًع�،  �لتلوة و�حلكم  ن�سخ  لفظه، وم� ذكرته من جو�ز  للمن�سوخ 
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دون �لآخر هو م� عليه جمهور �لأ�سوليني. وخ�لف بع�سهم يف ن�سخ �لتلوة دون 
�حلكم و�لعك�س، فمنع من ن�سخ �أحدهم� دون �لآخر.

 ق�ل �س�حب �ملنه�ج وحكى �بن �حل�جب هذ� �لقول عن بع�س �ملعتزلة. 
ق�ل �لبدر: ومنع ن�سخ �لتلوة دون �حلكم ظ�هر كلم بع�س �أئمة عم�ن، و�أج�زه 

�مل�سنف يعني �أب� يعقوب، ق�ل: وهو �ل�سو�ب. 

و�حتج �مل�نعون لذلك ب�أمرين:

 �أحدهم�: �أن �لتلوة مع �حلكم ك�لعلة مع �ملعلول و�ملفهوم مع �ملنطوق، فل ي�سح 
�نف�س�ل �أحدهم� عن �لآخر.

 وث�نيهم�: �أن بق�ء �لتلوة يوهم بق�ء �حلكم فيوقع يف �جلهل، وتزول ف�ئدة �لقر�آن.

 و�أجيب عن �لأول ب�أن �لتلوة �أم�رة للحكم �بتد�ء ل دو�ًم�، ف�إذ� ن�سخت 
�لأم�رة مل ينتف مدلوله�، فكذلك �إذ� ن�سخ �حلكم وحده مل يلزم �نتف�وؤه�. 

و�أجيب عن �لث�ين ب�أنه �إذ� �عتقد بق�ء �حلكم فهو �إم� جمتهد �أو مقلد �إن 
ك�ن جمتهًد�، ف�أتى من تق�سريه يف �لبحث ل من جهة �هلل تع�ىل، و�إن ك�ن مقلًد� 
وم�سلحة  �لتلوة  ويف جمرد  معجًز�  كونه  �لتلوة  بق�ء  وف�ئدة  �ملجتهد،  �إىل  رجع 

ك�س�ئر �لتعبد�ت.
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 وقول �مل�سنف: )وهكذ� يف جزء معن�ه ي�سح ..( �إلخ �إ�س�رة �إىل �أن �لن�سخ 
كم� �سح يف �حلكم دون �لتلوة مل� تقدم، كذلك ي�سح يف جزء �حلكم، وذلك 
كن�سخ قيد للإجز�ء، و�سرط يف �لعب�دة �أو ركن منه�. مث�ل ذلك م� لو ن�سخ �لو�سوء 
من �ل�سلة �أو ��سرت�ط �لإمي�ن يف عتق �لرقبة من كف�رة �لقتل، �أو ن�سخت ركعة 
من �سلة �لظهر �أو �لع�سر �أو نحو ذلك، ف�إن هذ� كله ج�ئز �أن لو ثبت عن �ل�س�رع، 

لكنه مل يثبت عنه ن�سخ �سيء من ذلك، فلو ثبت لوجب قبوله.

 ثم �ختلفو� فيم� لو ن�سخ بع�س �لعب�دة �أو �سرطه� على ثلثة مذ�هب:

ن�سخ  �سو�ء  مطلًق�،  للجميع  بن�سخ  لي�س  �لبع�س  ن�سخ  �أن  �لأ�سح  وهو  �أحده�:   
ركن �أم �سرط مت�سل �أم منف�سل، وهذ� �لقول من�سوب لأبي ر�سيد و�أبي عبد �هلل 

�لب�سري و�أبي �حل�سن �لكرخي.

 �ملذهب �لث�ين للغز�يل: �أن ن�سخ �لبع�س ن�سخ للجميع، ك�ن ذلك �ملن�سوخ ركًن� 
�أم �سرًط�. ق�ل �بن �حل�جب: وهذ� خم�لف للإجم�ع.

 �ملذهب �لث�لث لأبي ط�لب و�لق��سي عبد �جلب�ر: �أن �لعب�دة �إن ن�سخ منه� ركن 
كركعة �أو �سرط يجري جمرى �لركن له�، ك�لقبلة وهو �ملت�سل به�، فن�سخ للجميع، 
و�إن ك�ن منف�سًل فلي�س بن�سخ، فن�سخ وجوب �لو�سوء لي�س ن�سخ لل�سلة عندهم�.
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 و�حتج �أرب�ب �لقول �لأول ب�أن ن�سخ �لبع�س �سرًط� ك�ن �أو ركًن� ل يكون 
مزيًل للجميع فل يبطل بن�سخ ذلك �لبع�س حكم م� بقي بعد �لن�سخ، فل وجه 
للحكم بن�سخه ولو ك�ن ن��سًخ� له لفتقر �إىل دليل ث�ن يدل على وجوبه، و�حتج 
�لغز�يل ب�أنه قد ثبت بطريق �سرعي حترمي �ل�سلة من غري و�سوء، وحترمي �لقت�س�ر 
على ثلث من �أربع، ون�سخ �لو�سوء و�لركعة مل� رفع هذين �لتحرميني ك�ن ن�سًخ� 
بل ريب، و�أجيب ب�أن ذلك م�سلم، ولكن ن�سخ هذ� �حلكم لي�س ن�سًخ� لوجوب 
�ل�سلة، ول جتدد له� وجوب ب�أمر ث�ن، وم� مل يبطل وجوبه كيف يكون من�سوًخ�؟

 ق�ل �س�حب �ملنه�ج: و�لأقرب عندي �أن �خللف يف هذه �مل�س�ألة لفظي 
�رتفع بذلك  قد  �أنه  ينكرون  �لأول ل  �لقول  �أهل  �أن  بي�ن ذلك  ولي�س مبعنوي، 
�لتحرمي�ن �ملذكور�ن، و�لغز�يل ل ينكر �أن وجوب �ل�سلة و�لثلث �لركع�ت مل 
يف  �إل  بينهم  �خللف  يبق  مل  فحينئذ  و�لركعة،  �لو�سوء  وجوب  ب�رتف�ع  يرتفع 
�أنه هن� ل ي�سمى  �أم ل. ق�ل: و�لأقرب  للمنقو�س عنه بكونه من�سوًخ�  �لو�سف 
من�سوًخ� لأنه مل يزل وجوبه ول �أجز�وؤه ول ثبت وجوبه ب�أمر غري �لأمر �لأول، و�أم� 
زو�ل حترمي فعله فذلك حكم هو ك�لأجنبي، وحجة �لق�ئلني ب�لتف�سيل هي عني 
حجة �لغز�يل. �إل �أنهم مل يجعلو� �ل�سرط و�لركن �ملنف�سلني مبنزلة �ل�سرط و�لركن 
�ملت�سلني، فمعهم �أن �ملت�سل هو �لذي يكون بن�سخه ن�سخ �لب�قي، و�جلو�ب عنه هو 

عني �جلو�ب عن حجة �لغز�يل.
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�لفر�س  على  بع�س  زي�دة  �أن  يعني  �إلخ  �لبع�س..(  مزيد  )كذ�  وقوله:   
�ملتقدم ل يكون ن�سًخ� لذلك �لفر�س �لأول، كم� �أن ن�سخ بع�س �لفر�س ل يكون 
م�ستقلة  عب�دة  ك�ن  و�سو�ء  �سرًط�،  �أو  ركًن�  �لز�ئد  ذلك  ك�ن  �سو�ء  للب�قي  ن�سًخ� 

بنف�سه� �أو غري م�ستقلة.

له�  ن�سًخ�  فر�ئ�س مل تكن  �إذ� زيدت على  �مل�ستقلة  �لعب�د�ت  �أن  �علم   
ق�ل  ن�سخ.  �س�د�سة  زي�دة �سلة  بع�سهم  �حل�جب: وعن  �بن  ق�ل   - �لأكرث  عند 
�أبو �حل�سني: مل يختلف �لن��س يف �أن زي�دة عب�دة على �لعب�د�ت ل تكون ن�سًخ�، 
على  �سلة  زي�دة  �لعر�ق  �أهل  جعل  و�إمن�  ق�ل:  �ل�سلة.  على  �سلة  زي�دة  ول 

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث    لقوله  ن�سًخ�  �خلم�س  �ل�سلو�ت 
�عرت�س  وقد  و�سط،  غري  و�سًط�  ك�ن  م�  جعل  لأنه  ٻمث  ]�لبقرة/ 238[ 
عليهم ب�أنه يلزمهم ذلك يف كل عب�دة م�ستقلة زيدت على عب�د�ت، لأنه� �سريت 
�أدري  ول  �ملنه�ج:  ق�ل �س�حب  �لإجم�ع،  وذلك خم�لف  �أخرية،  �لأخرية غري 
�أو غريه، هل  �لزي�دة على �سوم رم�س�ن �سوم �سو�ل  �لعر�قيون يف نحو  م� يقول 
يجعلونه ن�سًخ� ك�ل�سلة �ل�س�د�سة؟ ظ�هر م� حك�ه �أبو �حل�سني من �تف�ق �لن��س 
يف  ق�لو�  �إمن�  �لعر�قيني  و�أن  عليه،  زيد  مل�  ن�سًخ�  لي�ست  �مل�ستقلة  �لزي�دة  �أن  على 
�ل�سلة �ل�س�د�سة: �إنه� ن�سخ لأجل �لن�س على �أن يف �ل�سلو�ت و�سطى، وذلك 
يبطل �أو�سطيته� لول ذلك مل� جعلوه ن�سًخ�، وهذ� يقت�سي �أنهم يو�فقون يف �لزي�دة 

على �سهر رم�س�ن �أو نحوه �أنه� لي�ست ن�سًخ� له.
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 و�أم� زي�دة جزء م�سرتط ف�ختلف فيه، فق�ل �لق��سي عبد �جلب�ر: �لزي�دة 
فل،  و�إل  �لفجر  ركعة يف  كزي�دة  به�  �إل  عليه  �ملزيد  يجز  �أن مل  ن�سخ  �لن�س  يف 
�هلل  عبد  �أبو  وق�ل  �حلد،  على  �لتغريب  وزي�دة  �لق�ذف  حد  يف  ع�سرين  كزي�دة 
�لب�سري و�أبو �حل�سن �لكرخي: بل �لزي�دة ن�سخ مطلًق�، �أي �سو�ء ك�ن �ملزيد عليه 
يجزي من دونه� �أم غري جمزئ لكنهم� يقولن: �إمن� تكون ن�سًخ� �إن تغري به� �حلكم 
يف �مل�ستقبل. وق�ل �أبو علي و�أبو ه��سم و�أ�سح�ب �ل�س�فعي: لي�س �لزي�دة بن�سخ 
مطلًق� �أي �سو�ء تغري به� �حلكم �أم مل يتغري، و�سو�ء �أجزى �ملزيد عليه من دونه� 
�ل�سحيح عندن�،  �لنظم. وهو  �لقول هو �لذي م�سيت عليه يف  �أم مل يجز، وهذ� 
وحجتن� على ذلك �أن زي�دة �ملزيد يف �لعب�دة �إمن� يكون م�أموًر� ب�سمه �إىل �لعب�دة 
�لأوىل، ف�لدليل �لذي �أوجب علين� تلك �لزي�دة �س�كت عن حكم �ملزيد عليه، 
فظهر �أن �ملزيد عليه ث�بت ب�لدليل �ل�س�بق، و�أن �لزي�دة �إمن� تثبت ب�لدليل �لآخر، 
و�إذ� ثبت �لأمر �أن من �لدليلني وجب بق�ء كل و�حد من �لدليلني على �أ�سله، 
فلو ق�سين� بن�سخ �ملزيد عليه بتلك �لزي�دة للزم �إلغ�ء �لدليل �لأول �لذي وجب به 
ذلك �لفر�س، وبقي �ملزيد عليه يف حكم �ل�سقوط، وهذ� ب�طل قطًع�. ولكل و�حد 

من �لأقو�ل �ملذكورة حجج ل نطيل بذكره� خم�فة �لتطويل.

 و�علم �أن ثمرة �خللف يف كون �لزي�دة ن�سًخ� �أم ل �إمن� تظهر حيث يكون 
� ث�بًت� ب�آية �أو خرب متو�تر، ف�لزي�دة �لو�ردة عند من جعله� ن��سخة  �ملزيد عليه قطعيًّ
ل يقبل فيه� خرب �لو�حد، ول يجوز �إثب�ته� بقي��س، فمن جعل �لتغريب و�حلكم 
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ب�ل�س�هد و�ليمني ن��سخني مل يقبل �لأخب�ر �لو�ردة فيهم�، ول يجيز �لعمل بهم�، 
وكذلك م� �أ�سبههم� يف ذلك، ومن مل يجعلهم� ن��سخني قبل فيهم� خرب �لو�حد 

و�لقي��س �لظني وعمل به.

 �أقول: و�إمن� مل نعمل ب�لتغريب يف �لزي�دة على حد �لبكر و�حلكم ب�ل�س�هد 
� معنى يف ذلك لأجل �أن ذلك ن�سخ مل� تقرر من  و�ليمني لكون �خلربين مل ي�سحَّ

�حلد ب�جللد و�حلكم، ب�ل�س�هدين، و�هلل �أعلم.

ثم ق�ل:

]حكم ن�صخ الفحوى دون اأ�صلها, ون�صخه دونها[

 �علم �أنه يجوز ن�سخ �لفحوى و�أ�سله� مًع�، �سرح بذلك �لأ�سوليون. ق�ل 
�س�حب �ملنه�ج: ول �أعرف يف ذلك خلًف�، مث�له �أن ين�سخ قول �لولد لو�لديه. 
�أن ين�سخ حترمي �لت�أفيف  �أ�سله� دونه�، نحو  �أي�ًس� ن�سخ  �أف و�أن ي�سربهم�، ويجوز 
�حل�جب  �بن  و�خت�ره  �ملعتزلة،  وعند  عندن�  ج�ئز  فهذ�  �ل�سرب،  دون  ب�إب�حته 

و�سححه �لبدر �ل�سم�خي.

 و�أم� �لعك�س وهو �أن ين�سخ �لفحوى دون �أ�سله�، ق�ل �س�حب �ملنه�ج: 
ففيه تف�سيل، وهو �أنه مل يكن فيه معنى �لأَْوىل، �أي �إن مل يكن حكم �لفحوى 

ُتْن�َصُخوالفحــَوى دوَن اأ�صــِلَها ل ُتْن�َصُخ وقيل  الأ�صُل  وُيْن�َصـُخ 



432 432
طلعة ال�صم�س: �صرح �صم�س الأ�صول

� عنه �أو م�أموًر� به ج�ز ن�سخ �لفحوى دون �أ�سله�  �أوىل من حكم �أ�سله� يف كونه منهيًّ
ڈ   ڈ   ڎ   نثڎ    تع�ىل  قوله  ذلك  مث�ل  دونه�،  �أ�سله�  ن�سخ  يجوز  كم� 
وجوب  ف�لأ�سل  فحوى،  �أ�سل  هن�  فه�  ڑمث ]�لأنف�ل/ 65[  ژ   ژ  
ثب�ت ع�سرين مل�ئتني، و�لفحوى وجوب ثب�ت و�حد لع�سرة، فيجوز ن�سخ �لفحوى 
وهو ثب�ت �لو�حد للع�سرة دون �لأ�سل، وهو وجوب ثب�ت �لع�سرين ملئتني مل� ك�ن 
�لفحوى و�أ�سله� م�ستويني يف �حلكم، �أي ل �أولوية لأحدهم� ب�لأمر دون �لآخر، 
ج�ز ن�سخ �أيهم� دون �لآخر �إذ ل وجه يقت�سي منع ذلك، و�إن ك�نت �لفحوى �أوىل 
من �أ�سله� ب�حلكم، فل يجوز ن�سخ �لفحوى، وهي �أوىل ب�حلكم، وذلك كن�سخ حترمي 
�ل�سرب ونحوه للو�لدين دون �لت�أفيف لهم�، لأن من �لبعيد �أن يب�ح �سربهم� وهو 
�لت�أفيف بهم�، وهو �أخف حكًم�، فل ي�سح ن�سخ �لفحوى  �أغلظ حكًم�، ويحرم 
حيث يكون فيه� معنى �لأَْوىل دون �أ�سله�، لأن فيه نوًع� من �ملن�ق�سة. ق�ل �س�حب 

�ملنه�ج: هذ� هو �ل�سحيح.

على  �أ�سله�  دون  �لفحوى  ن�سخ  منع  �خت�ر  فقد  �حل�جب  �بن  و�أم�   
�أنهم�  يقت�سي  �حتج�جهم�  لكن  �ل�سم�خي،  �لبدر  ذلك  على  وتبعه  �لإطلق، 
يو�فق�ن �س�حب �ملنه�ج يف �أنه ل ميتنع ن�سخ �لفحوى �إل حيث يكون فيه معنى 
�لأوىل، وينبغي �أن يحمل عليه �إطلق �لنظم �أي�ًس�، هذ� �إن جعلن� ��سم �لفحوى 
� ب�لأوىل فل �إطلق يف �لنظم  �س�مًل لق�سمي مفهوم �ملو�فقة، �أم� �إذ� جعلن�ه خ��سًّ

ول يف كلمي �بن �حل�جب و�لبدر �ل�سم�خي.
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 وقيل يجوز ن�سخ �لأ�سل دون �لفحوى و�لعك�س، وقيل مبنعهم� و�حتج 
�ملجوزون لهم� جميًع� على �لإطلق ب�أنهم� دللت�ن، فج�ز رفع كل و�حد منهم�، 
و�أجيب ب�أن هذ� �إذ� مل يكن ثم ��ستلز�م ف�أم� �إذ� ك�ن حترمي �لأ�سل ي�ستلزم حترمي 

�لفحوى فل.

 و�حتج �مل�نعون على �لإطلق ب�أن ثبوت حكم �لفحوى ت�بع لثبوت حكم 
�لأ�سل، لأنه مل يعلم حترمي �ل�سرب �إل من حترمي �لت�أفيف، ف�إذ� �رتفع حترمي �لت�أفيف 
ت�بع حلكم  �لفحوى  ثبوت حكم  �أن  ن�سلم  ل  ب�أنه  و�أجيب  �ل�سرب،  �رتفع حترمي 
�لأ�سل يف �لثبوت، بل ي�سح ثبوت حكم �لفحوى ولو �رتفع حكم �لأ�سل، و�إمن� 
هو ت�بع له يف �ل�ستدلل فقط، فتحرمي �لت�أفيف دليل على حترمي �ل�سرب، ورفع 

حترمي �لت�أفيف ل يرتفع �ل�ستدلل به، ولو ن�سخ. و�هلل �أعلم. 

ثم ق�ل: 

 يجوز ن�سخ مفهوم �ملخ�لفة دون �ملنت و�ملر�د ب�ملنت �لأ�سل �لذي ثبت به 
ت�أخر عنه،  �إذ�  �ملخ�لفة  �لظني مبفهوم  �لدليل  ن�سخ  �أي�ًس� يجوز  �ملفهوم، وكذلك 
�، �أم� على  وهذ� �جلو�ز �إمن� هو على مذهب من جعل مفهوم �ملخ�لفة دليًل �سرعيًّ

املـــْتِ دوَن  املفهـــوُم  نِّيوين�صـــُخ  الظَّ الدليــَل  به  وَن�َصــُخوا 

]حكم ن�صخ املفهوم دون املت[
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مذهب من منع كونه دليًل فل يثبت �لن�سخ فيه ول به، لكونه عنده غري دليل، 
ول يكون �لن�سخ بغري دليل مثبت للحكم و�لن�سخ، �إمن� يكون مل� ثبت من �حلكم 
ف�إن وجوب  �مل�ئة للألف،  ثب�ت  ن�سخ وجوب  ن�سخه م� وقع يف  �ل�سرعي، فمث�ل 
ذلك د�ل على وجوب ثب�ت �لع�سرة للم�ئة بطريق �ملفهوم، وبن�سخ وجوب ثب�ت 
�أ�سله  �أم� ن�سخ �ملفهوم مع  �أي�ًس�،  �مل�ئة للألف ن�سخ وجوب ثب�ت �لع�سرة للم�ئة 

فمم� ل �إ�سك�ل فيه، و�هلل �أعلم.

ثم ق�ل: 

 �ملر�د ب�ملقي�س ه� هن� حكم �لفرع، و�ملر�د ب�أ�سله حكم �ل�سورة �لتي ورد 
فيه� �لن�س، و�ملعنى �أن ن�سخ �أ�سل �لقي��س ن�سخ لفرعه، ول ي�سح بق�ء حكم �لفرع 
مع ن�سخ �لأ�سل، لأن �لأ�سل هو �لذي �أخذ منه حكم �لفرع من حترمي وحتليل 
وغري ذلك، هذ� قول �أكرث �لأ�سوليني، و�سححه �لبدر - رحمه �هلل تع�ىل - وقيل 

ي�سح بق�ء �لفرع بعد ن�سخ �أ�سله.

 و�حلجة لن� على عدم �سحته �أن �لعلة بن�سخ حكمه� خرجت عن كونه� 
حكم  ثبوت  ل�سح  �أ�سله  ن�سخ  مع  �لفرع  بق�ء  �سح  فلو  و�أي�ًس�  فرع،  فل  معتربة 

اأ�صِلِه َن�ْصــــُخ  املقي�َس  ِهَوين�صــــُخ  وحلِّ ُحـــــرِمِه  اأخذ  منه  اإذ 

]حكم الفرع بن�صخ اأ�صله[
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ب�نتف�ء حكم  �إمن� حكمتم  ب�أنه  �سرعي بل دليل، وهو ب�طل قطًع�، و�عرت�س عليه 
�لفرع ب�لقي��س على �نتف�ء حكم �لأ�سل بغري علة، و�أجيب ب�أنه �إمن� حكمن� ب�نتف�ء 

�حلكم لنتف�ء علته.

للدللة ل  ت�بع  �لفرع  ب�أن  �أ�سله  ن�سخ  بعد  �لفرع  لبق�ء  �ملجوزون  و�حتج 
للحكم ك�لفحوى، و�أجيب ب�أنه يلزم من زو�ل �حلكم زو�ل �حلكمة �ملعتربة، فيزول 

�حلكم مطلًق� لنتف�ء �حلكمة، و�هلل �أعلم.

ثم �إنه �أخذ يف بي�ن �سرط �لن�سخ، فق�ل:

ف�أم�  فيه،  خمتلف  وبع�سه�  عليه  متفق  بع�سه�  �سروًط�  للن�سخ  �أن  �علم   
�ل�سروط �ملتفق عليه� فمنه� كون �لن��سخ و�ملن�سوخ حكمني �سرعيني، ف�إن �لعجز 
�أنه ل ي�سمى ذلك ن�سًخ�، وكذلك  و�ملوت كل منهم� يزيل �لتعبد �ل�سرعي مع 
�أي�ًس�، ومنه� كون �لن��سخ  �إز�لة �حلكم �لعقلي ب�حلكم �ل�سرعي ل ي�سمى ن�سًخ� 
�أي�ًس�،  ن�سًخ�  ي�سمي�ن  ل  و�لغ�ية  �ل�ستثن�ء  ف�إن  �ملن�سوخ،  عن  ومت�أخًر�  منف�سًل 

وهذه �ل�سروط كله� معلومة من تعريف �لن�سخ وحمله.

الفْعِل َقْبَل  احلْكِم  ن�ْصُخ  و�صــحَّ 
واحلكمــُة اخــتباُرُه هــــل ميَتِثْل

العْقــِل يف  امتثاُلُه  اأمكــَن  اإْن 
ـِّل َفي�صـ اأو ل  الثــواَب  فُيحرُز 

]�صرط �صحة الن�صخ اإمكان امتثاله بالعقل اأو بالفعل[
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 و�أم� �ل�سروط �ملختلف فيه� فمنه� كون �لن��سخ و�ملن�سوخ من جن�س و�حد 
من �لكت�ب و�ل�سنة، ومنه� ��سرت�ط �لبدل للمن�سوخ، ومنه� ��سرت�ط كون �لن��سخ 
�ل�سروط  ومن  �آخرين،  دون  قوم  عند  �سروط  ف�إنه�  مثله،  �أو  �ملن�سوخ  من  �أخف 
�ملختلف فيه� �أي�ًس� م� �أ�س�ر �إليه �مل�سنف بقوله: )و�سح ن�سخ �حلكم قبل �لفعل..( 
لأن �ملعنى �أن ن�سخ �حلكم قبل وقت �لفعل �أو قبل �إيق�عه ج�ئز لأن �ل�سرط يف 
جو�ز ن�سخه �إمن� هو �إمك�نه يف �لعقل، �أي �إمك�ن �عتق�ده ب�لعقل ل �إمك�ن وجوده 
�أ للمتث�ل وي�سمم عزمه عليه  ب�لفعل، و�حلكمة يف ذلك �ختب�ر �ملكلف هل يتهيَّ
فيث�ب على ذلك �لتهيوؤ و�لعزم �أو ل يتهي�أ لذلك، بل يعزم على خلفه وي�سمم 

على عن�ده، فيحكم عليه ب�ل�سلل ويع�قب على ذلك.

 وهذ� �ملعنى �لذي ذكرته يت�سور بوجهني:

 �أحدهم�: �أن يرد �لن��سخ بعد �لتمكن من �لعتق�د قبل دخول وقت �لو�جب كم� 
�إذ� قيل �سومو� غًد� ثم قيل قبل �ل�سبح ل ت�سومو�. 

ث�نيهم�: �أن يرد �لن��سخ بعد دخول وقت �لو�جب قبل �نق�س�ء زمن ي�سع �لو�جب، 
�سرع يف  �لذي  �ليوم  �نق�س�ء  فقبل  �ل�سوم،  �سرع يف  ثم  غًد�  �سم  قيل  �إذ�  كم� 
�لفقه�ء من قومن�، وع�مة  �أكرث  �سومه، قيل: ل ت�سم و�إىل هذ� �ل�سرت�ط ذهب 

�أهل �حلديث و�أكرث �ملت�أخرين و�لبزدوي.
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 وذهب �أبو من�سور �مل�تريدي و�أبو زيد و�خل�س�ف وبع�س �أ�سح�ب �ل�س�فعي 
و�ملعتزلة �إىل �أن �ل�سرط يف �سحة �لن�سخ هو �لتمكن من عقد �لقلب و�لفعل مًع� 
ن�سخه  ومنعو� �سحة  �مل�سروع،  �لفعل  ي�سع  زم�ن  نزول �حلكم  بعد  بحيث مي�سي 

قبل ذلك.

 قيل: وهذ� �خللف مبني على �أن �لأ�سل عند �لفرقة �لأوىل عمل �لقلب، 
و�لن�سخ بي�ن �نته�ء مدته، لأنه يكون ك�فًي� يف �ملق�سود ب�لت�سريع كم� يف �ملت�س�به، 
�جلو�رح  عمل  من  �أقوى  ولأنه  بحقيقته،  �لقلب  عقد  ب�إنز�له جمرد  �ملق�سود  ف�إن 
لتوقفه عليه قربة، ولأنه ل يحتمل �ل�سقوط بوجه بخلف عمل �جلو�رح، �أل ترى 
�أن �لت�سديق ل يحتمل �ل�سقوط بوجه، و�لإقر�ر ب�لل�س�ن قد ي�سقط؟ فك�ن عمل 
�لقلب �أ�سًل، و�أن �لأ�سل عند �لفرقة �لث�نية عمل �لبدن، لأن �ملق�سود بكل �أمر 
�، وكل م� هو مق�سود بهم� فهو �ملت�سف ب�حل�سن و�لقبح و�لن�سخ لبي�ن  ونهي ن�سًّ
بني  وجمًع�  وجهًل  بد�ًء  يكون  �لفعل  من  �لتمكن  قبل  ن�سخ  فلو  مدته،  �نته�ء 
�حل�سن و�لقبح يف ح�لة و�حدة يف �سيء و�حد وهو �لفعل �لذي ورد �لأمر به، ثم 

ن�سخ ب�لنهي عنه قبل �لتمكن منه.

 ويج�ب ب�أن م� ذكر من �للزوم مبني على تعليل �أفع�ل �هلل ب�لأغر��س، 
وعلى وجوب مر�ع�ة �لأ�سلحية عليه تع�ىل، وكلهم� ب�طل لأنه تع�ىل ل يجب 
عليه �سيء، ولأنه �لف�عل مل� يريد، ولو �سلم ذلك لقلن� �إنه ل تثبت حقيقة �حل�سن 
للفعل �مل�أمور به ب�لتمكن من �لفعل قبل وجوده، لأن �حل�سن �سفة له، فل يتحقق 
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و�لف�عل  �أي�ًس�،  �ل�سدين  �جتم�ع  لزوم  م� ذكروه من  ينتفي  وبهذ�  قبل وجوده، 
�ملخت�ر يفعل م� يريد بل �عرت��س عليه، فل بد�ء ول جهل.

 �حتج �أرب�ب �لقول �لأول ب�أمرين:

قبل  عنه  ون�سخ  �إ�سم�عيل،  ولده  بذبح  �أمر  حني  �إبر�هيم  ق�سة  �أحدهم�:   
ڤ   ٹ   نث  وقوله    ]102 ]�ل�س�ف�ت/  ختمث  حت   جت    نث   لقوله   �لتمكن 
�لذبح ح�سول  ق�سة  �لو�قع يف  ب�أن  عليه  ويعرت�س  ڤمث ]�ل�س�ف�ت/ 107[ 
زم�ن بني �لن��سخ و�ملن�سوخ ميكن �إتي�ن �لفعل فيه كم� ذكره يف �لق�سة، ويج�ب 
وؤ للمتث�ل، ل ته�ون  ب�أن ذلك �لزم�ن كله �إمن� هو تثبت يف �لأمر وتبني للحكم وتهيُّ
عن �لفعل، فلو �أتى على �خلليل  زم�ن ميكن �متث�ل �لأمر فيه م� �أخره �إىل م� 

بعد ذلك �لوقت.

�أنه  �أمر بخم�سني �سلة، ثم   و�لأمر �لث�ين: م� روي يف حديث �ملعر�ج من 
ن�سخ م� ز�د على �خلم�س قبل �لتمكن من �لفعل ل قبل �لتمكن من عقد قلب 
�لنبي ، بل يعد عقد قلبه و�عرت�س عليه ب�أن هذ� �حلديث غري ث�بت، و�ملعتزلة 
ب�خلم�س،  �سلة  خم�سني  ن�سخ  ينكر  غريهم  من  �أقربه  ومن  �ملعر�ج،  ينكرون 
ويجعله من زي�د�ت �لق�س��س و�حل�كني، م�ستدلًّ بلزوم �لتمكن من �لعتق�د مع 
عدم هذ� �لتمكن يف حق �لأمة لعدم علمهم بذلك مع كونهم م�أمورين به، ف�إن 

�لأمر بخم�سني �سلة مل يكن للنبي  خ��سة، بل له ولأمته.
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لإنك�ره  وجه  فل  ب�لقبول،  �لأمة  تلقته  م�سهور  �حلديث  ب�أن  و�أجيب   
ون�سخه�  �سلة  خم�سني  فر�س  روو�  �ملعر�ج  �أ�سل  روو�  كم�  و�لنقلة  ك�لتو�تر، 
على م� ثبت يف �ل�سحيحني وغريهم�، و�لنبي  �أ�سل هذه �لأمة، وك�ن مبتلى 
ب�لعتق�د و�لقبول يف حقه وحق �أمته، ويجوز �أن يبتلى ب�أمته لوفور �سفقته عليهم 

كم� �بتلى بنف�سه.

 ومن �ل�سروط �ملختلف فيه� �أي�ًس� م� ��سرتطه �أبو �حل�سني يف �سحة �لن�سخ، 
�أي  به،  �لإ�سع�ر  �إل مع  �سرعي  ن�سخ حكم  تع�ىل  ق�ل: ول يجوز من �هلل  حيث 

ٿ  تع�ىل    قوله  مثل  به،  ب�لتكليف  �لبتد�ء  عند  بذلك  ي�سعر  �سين�سخ  ب�أنه 
چ   چ   چ   چ   نثڃ    و   ]15 ٹمث ]�لن�س�ء/  ٹ   ٿ   ٿ   نث 
على  به  �ملخ�طب  حمل  �إ�سع�ر  يقع  مل  �إذ�  ب�أنه  و�حتج   ]1 ڇمث ]�لطلق/ 
ب�أن  و�أجيب  به،  �لإغر�ء  تع�ىل  �هلل  من  يجوز  فل  قبيح  جهل  وهو  دو�مه  �عتق�د 
�ملعلوم �أن لفظ �لأمر ل يقت�سي �لدو�م لغة ول عرًف� ول �سرًع�، ف�إذ� �عتقد �ملكلف 
دو�مه لغري دليل فقد �أتى من جهة نف�سه ل من جهة �هلل تع�ىل، فل يجب �لإ�سع�ر 

كم� زعم �أبو �حل�سني، و�هلل �أعلم.

 ثم ق�ل:
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 يجوز ن�سخ �لآية �أو �حلكم �إىل غري بدل، وبه ق�ل �أكرث �لأ�سوليني، وخ�لف 
فيه د�ود �لظ�هري، فمنع من �لن�سخ �إىل غري بدل، وحكى هذ� �لقول عن �ل�س�فعي 
�أي�ًس�، و�حلجة لن� على جو�زه وقوعه يف �لكت�ب و�ل�سنة، فمن ذلك ن�سخ وجوب 
�لإم�س�ك عن �ملفطر�ت لل�س�ئم بعد �لفطر، ف�إنه ك�ن يجب على �ل�س�ئم �إذ� فطر 
�لث�ين، ثم ن�سخ، ومل يكن  �ليوم  �آخر  �إىل  �أن مي�سك عن كل مفطر  بعد �ملغرب 

للإم�س�ك بدل يجب علين�، بل �إن �سئن� �أم�سكن� و�إن �سئن� �أفطرن�.

ن�سخ  ثم  �لأ�س�حي  �دخ�ر حلوم  علين�  ك�ن حمرًم�  �أنه  �أي�ًس�  ذلك  ومن   
�لتحرمي ل �إىل بدل.

ثم    �لر�سول  من�ج�ة  على  �ل�سدقة  تقدمي  وجوب  �أي�ًس�  ذلك  ومن   
ن�سخت ل �إىل بدل.

پ     نثپ   بـ  ن�سخ  قد  ب�حلول،  �لعتد�د  �أي�ًس�  ذلك  ومن   
ڀمث ]�لبقرة/234 [ فم� ز�د على �لأربعة و�لع�سر فقد ن�سخ ل �إىل بدل.

ـَـــَدِل بالأثَقــِلووَقــــَع الن�صــــُخ بغــــِي ب واأتــى  وبالأخــــفِّ 

]حكم الن�صخ اإىل غي بدٍل, واإىل بدٍل اأخف واأ�صق[
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نثٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   بقوله تع�ىل   و�حتج �ملخ�لف 
ڀ  ڀ  ڀمث  ]�لبقرة/ 106[، ق�لو� ف�خرب �أنه ل ين�سخ �آية �إل �إىل بدل خري 

منه� �أو مثله�.

 و�أجيب ب�أنه مت�أول مل� تقدم من �لأدلة �لد�لة على وقوع �لن�سخ �إىل غري 
بدل، فظ�هر هذه �لآية يخ�لف تلك �لأدلة، فوجب �مل�سري �إىل �لت�أويل، فت�أول ب�أن 
يَخُة �إَذ� َزِنَي� ف�رُجُموُهَم�«  يُخ و�ل�سَّ �ملر�د �إذ� ن�سخت تلوته� كم� يروى يف قوله »�ل�سَّ
�أنه ك�ن يف �لقر�آن ثم ن�سخت تلوته دون حكمه، و�ملعنى �أنه تع�ىل �إذ� ن�سخ تلوة 
�آية ي�أتي ب�أف�سح و�أبلغ من �ملن�سوخ �أو مثله، ومل يرد به� ن�سخ �لأحك�م �سلمن� �أنه 
�أر�د ن�سخ �لأحك�م فهو عموم خم�س�س مب� ن�سخ �إىل غري بدل، وتخ�سي�س �لعموم 
ج�ئز كم� مر، �سلمن� �أن �لآية على ظ�هره�، فلعل �لن��سخ �إىل غري بدل خري من بق�ء 
�لتكليف ب�ملن�سوخ، و�إن �سلمن� �أن �لن�سخ �إىل غري بدل مل يقع �أ�سًل ف�أين �لدليل 

على منع جو�زه ر�أ�ًس�، ف�سقط م� زعموه، و�هلل �أعلم.

�أتى  كم�  �لن�سخ  �أن  معن�ه  ب�لأثقل(  و�أتى  )وب�لأخف  �مل�سنف:  وقول   
�أم�  منه،  �أثقل  ويبدل  �ملن�سوخ،  من  �أخف  هو  ببدل  �أتى  كذلك  بدل،  غري  �إىل 
�أثقل منه  �إىل بدل  و�أم�  �أخف منه، فمتفق على جو�زه ووقوعه،  �إىل بدل  ن�سخه 
يف �لتكليف و�أ�سق على �لنف�س، فذهب �إىل جو�زه �أكرث �لأ�سوليني، وخ�لف يف 
جو�زه �ل�س�فعي ود�ود �لظ�هري، فزعم� �أنه ل يجوز ن�سخ �لأخف ب�لأ�سق، وجو�ز 
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ذلك هو �ل�سحيح، �أم� �إذ� مل نعترب �مل�سلحة فظ�هر، و�أم� �إذ� �عتربن�ه� فقد تكون 
�مل�سلحة ب�لأخف و�لأثقل.

بقوله:  �مل�سنف  �إليه  �أ�س�ر  كم�  و�قع  ب�لأثقل  �لأخف  فن�سخ  و�أي�ًس�   
نخرج  �أو  رم�س�ن  يف  ن�سوم  �أن  بني  تخيرين�  ن�سخ  ذلك  فمن  ب�لأثقل(  )و�أتى 

ڌ    ڍ   ڍ       نثڇ   قوله  يف  فخرين�  �ل�سوم،  بحتم  �لفدية 
ہ    ہ   ہ   ۀ   نث  بقوله  ن�سخ  ثم   ]184 ڎمث  ]�لبقرة/  ڌ  
من  �أ�سق  عنه  �لفدية  �أجز�ء  ومنع  �ل�سوم  فختم   ]185 ہمث ]�لبقرة/ 

�لتخيري بينهم�.

�سهر  �سوم  بوجوب  ع��سور�ء  يوم  �سوم  وجوب  ن�سخ  �أي�ًس�  ذلك  ومن   
ن�سخ  �أي�ًس�  ومن ذلك  بتم�مه،  �سهر  �أخف من �سوم  و�حد  يوم  و�سوم  رم�س�ن، 

حب�س �لز�ني�ت يف �لبيوت ب�حلد، وهو �أ�سق، و�حتج �ملخ�لف بثلثة �أمور:

 �أحده�: �أن ن�سخ �لأخف ب�لأثقل �أبعد من �مل�سلحة، و�أجيب ب�أنه يلزمكم ذلك 
يف �بتد�ء �لتكليف، لأن �لتكليف �أ�سق من عدمه، و�أي�ًس� فقد يكون �لأ�سلح يف 

�لأثقل. 

وث�نيه�: قوله تع�ىل  نث ۇ  ۇ  ۆ ۈ  ۈٴۇ   ۋمث ]�لبقرة/ 185[ 
ق�لو� فهذه �لآية دليل على �أن �هلل  �إمن� يريد بعب�ده �لي�سر ولي�س ن�سخ �حلكم 
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�إىل م� هو �أثقل منه ب�لي�سر، بل ذلك نوع من �لع�سر.

�حل�س�ب  تخفيف  يف  للم�ل  �لآية  ف�سي�ق  ذلك  �سلم  �إن  ب�أنه  و�أجيب   
وتكثري �لثو�ب، و�أي�ًس� فيمكن حمل �لي�سر على معنى �لتخفيف يف �حل�س�ب، 
وحمل �لع�سر على معنى �لت�سديد فيه، فيكون من ب�ب ت�سمية �ل�سيء مب� يوؤول 

�إليه، لأن �لتكليف ب�لع�سر يوؤول �إىل �لي�سر عند �لإث�بة عليه، كقول �لق�ئل:

 لِــدُوا للمَوتِ وابْنُوا للَخـــرَاِب

عموم  فهي  �سي�قه�  ظ�هر  هو  كم�  �لتكليف  يف  �لآية  معنى  ب�أن  �سلم  و�إذ� 
خم�س�س بذلك �ملق�م �لذي وردت فيه ل يف كل تكليف مل� قدمن�ه لك �آنًف� من 
ذكر �لأدلة على وقوع �لن�سخ ب�لأثقل و�لأ�سق، كم� �أنه� خم�س�سة عند �جلميع مب� 

عد� �لبتد�ء يف �لتكليف، ف�إن عدمه ي�سر لن�، ووجوده �أ�سق علين�.

ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   نث   تع�ىل  قوله  وث�لثه�: 
ڀمث  ]�لبقرة/ 106[ ق�لو� و�لأ�سق لي�س بخري من �لأخف، و�أجيب 

ب�أن �ملر�د بـ نثىئ     یمث     يف �لثو�ب، و�هلل �أعلم.

 ثم �إنه �أخذ يف بي�ن جو�ز ن�سخ �لكت�ب ب�لكت�ب و�ل�سنة، ون�سخ �ل�سنة 
ب�لكت�ب، فق�ل:
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ين�سخ �لقر�آن ب�لقر�آن �تف�ًق� كم� يف قوله تع�ىل نث ڤ  ڤ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ  
ڃمث �لآية ]�لبقرة/ 240[ ن�ســــخت بقــوله تع�ىل نثپ  پ   
پ  پ    ڀمث ]�لبقرة/ 234[ وكذ� ن�سخ وجوب ثب�ت �لو�حد للع�سرة 

بوجوب ثب�ت �لو�حد للثنني، ومن ذلك ن�سخ �آية �ل�سيف لآي�ت كثرية كقوله 
كثري،  �لنوع  وهذ�  ونحوه�،   ]106 ڱمث ]�لأنع�م/  ڳ    نثڳ   تع�ىل 
�أبي م�سلم  م� يحكى عن  �إل  �مل�سلمني  �أحد من  ومل يخ�لف يف جو�زه ووقوعه 
ف�إن مذهبه مت�سمن ملنع  ر�أ�ًس�  �لن�سخ  حممد بن بحر �لأ�سفه�ين من منع جو�ز 
ن�سخ �لقر�آن ب�لقر�آن �أي�ًس�، وقد بين� بطلن مذهبه فيم� تقدم، و�أنه حمجوج بقوله 
تع�ىل نثٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀمث  ]�لبقرة/ 106[ 
من  �أحد  بني  خلف  ل  ف�إنه  خلفه،  حدوث  قبل  ب�لإجم�ع  �أي�ًس�  وحمجوج 
�ل�سح�بة و�لت�بعني يف �أن يف �لقر�آن �لن��سخ و�ملن�سوخ، وب�جلملة فمثل خلفه ل 

يعتد به، و�إمن� ذكرن�ه لننبه على َخَط�ِئه يف ذلك.

بالقــــراآِن القــــراآُن  وُين�َصــــُخ 
اأََتْت َتــواُتًرا  الــتي  بهــا  اأْعــني 
للتــواُتِر الن�صــُخ  يجــوُز  ول 

الأْرَكــــاِن الثــــابَتِة  ــــنِة  وال�صُّ
َوين�َصــــُخ القــــراآُن ما بهــا َثَبْت
بغــــيِه َمْع غــــي اأهــــِل الظاِهِر

]حكم ن�صخ القراآن للقراآن وال�صنة, ون�صخ ال�صنة لهما[
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 وين�سخ �أي�ًس� �لقر�آن ب�ل�سنة �ملتو�ترة �أو �مل�سهورة �ملتلق�ة عند �لأمة ب�لقبول، 
وذلك كن�سخ �لو�سية للو�لدين من قوله تع�ىل نثۉ  ې  ې  ې  ې     
لَو�ِرث«  َة  يَّ َو�سِ و�ل�سلم: »ل  �ل�سلة  بقوله عليه  ]�لبقرة/ 180[  ىمث 

وكحب�س �لزو�ين يف �لبيوت �لو�جب بقوله تع�ىل نثڀ  ٺ       ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   مث   ]�لن�س�ء/ 15[ ن�سخ بقوله عليه 
ْجُم.. « �حلديث. يِب �لرَّ يُب ب�لثَّ �ل�سلة و�ل�سلم: »َقْد َجَعَل �هلُل لهنَّ �سبيًل، �لثَّ

�ملتلق�ة  �مل�سهورة  �ل�سنة  لأن  �مل�سهورة  ب�ل�سنة  �لقر�آن  ن�سخ  �سح  و�إمن�   
ب�لقبول مقطوع ب�سدقه� ك�ملتو�تر، ف�لن�سخ ب�مل�سهور �ملتلقى ب�لقبول ن�سخ بدليل 
قطعي، ومنع �ل�س�فعي من جو�ز ن�سخ �لكت�ب �لعزيز ب�ملتو�تر من �ل�سنة، و�حتج 

على منع ذلك ب�أمرين:

�أحدهم�: قوله تع�ىل نثپ  پ  ڀ  ڀ  ڀمث ]�لبقرة/ 106[.

ق�ل: و�ل�سنة لي�ست خرًي� من �لكت�ب ول مثله.

وث�نيهم�: قوله تع�ىل  نثٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄمث ]يون�س/ 15[. 

للعب�د،  ك�ن خرًي�  م�  هو  نثىئ     یمث   بـ  �ملر�د  ب�أن  �لأول  و�أجيب عن 
و�لألزم تف��سل �لقر�آن و�لقر�آن ل تف��سل فيه من حيث ذ�ته، و�عرت�س ب�أنه تع�ىل 
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�أ�س�ف �لإتي�ن ب�لن��سخ �إىل نف�سه ومل ي�سفه �إىل غريه، فهو دليل على �أنه ل يكون 
ن��سًخ� �إل م� �أتى من عنده، ورد ب�أن �لر�سول ل ينطق عن �لهوى نث ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   

ٿمث ]�لنجم/ 4[ ف�جلميع من عنده تع�ىل. 

و�أجيب عن �لث�ين ب�أن م� ج�ء به �لر�سول وحي يوحى، �سو�ء ك�ن قر�آنً� �أو 
غري قر�آن، ولي�س هو من تلق�ء نف�سه.

من  ذكره  قدمن�  م�  �ملتو�ترة  ب�ل�سنة  �لقر�آن  ن�سخ  على جو�ز  لن�  و�حلجة   
�ملتو�ترة  ف�ل�سنة  و�أي�ًس�  �لقر�آن، و�لوقوع دليل �جلو�ز  �لن��سخة لبع�س  �لأح�ديث 

حجة توجب �لعلم، فج�ز ن�سخه به� ك�لكت�ب، و�أي�ًس� فقوله تع�ىل نث  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤمث ]�لنحل/ 44[ دليل على جو�ز ذلك، لأن �لن�سخ نوع بي�ن.

 وتن�سخ �ل�سنة ب�لقر�آن كن�سخ وجوب �لتوجه �إىل بيت �ملقد�س، و��ستقب�له 
ے   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   نثہ   تع�ىل  بقوله  ب�ل�سنة  �لث�بت 
ے ۓ  ۓ  ڭمث ]�لبقرة/ 144[ وكن�سخ �سوم يوم ع��سور�ء، وك�ن 

و�جًب� ب�ل�سنة بقوله تع�ىل نث ۀ  ہ  ہ  ہ   ہمث ]�لبقرة/ 185[، 
ومنع �ل�س�فعي وغريه من جو�ز ن�سخ �ل�سنة ب�لكت�ب، و�حلجة لن� على جو�زه م� 
ف�إن �لقر�آن  قدمن� ذكره يف �لأمثلة من وقوع ذلك، و�لوقوع دليل �جلو�ز، و�أي�ًس� 
�أقوى من �ل�سنة، في�سح ن�سخه� به، ووجه كونه �أقوى منه� هو �أنه معجز بخلفه�، 

و�أي�ًس� فر�سول �هلل  �أقر مع�ًذ� يف تقدميه �حلكم ب�لكت�ب على �حلكم ب�ل�سنة.
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 �حتج �مل�نعون من جو�ز ذلك ب�أمرين:

 �أحدهم�: قوله تع�ىل لر�سوله نث  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤمث ]�لنحل/ 44[ 
فدلت �لآية على �أن �لكت�ب يبني ب�ل�سنة، و�أن �لبي�ن �إىل �لر�سول  و�لن�سخ 

نوع من �لبي�ن.

 وث�نيهم�: �أنه لو وقع ن�سخ �لكت�ب ب�ل�سنة لك�ن ذلك منفًر� لل�س�مع حيث خ�لف 
م� ج�ء به.

ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   نث   تع�ىل  قوله  من  �ملر�د  ب�أن  �لأول  عن  و�أجيب   
ڤمث ]�لنحل/ 44[ �أي لتبلغهم ذلك، �سلمن� �أن �لبي�ن يف �لآية متوجه �إىل 

�لر�سول، فغ�ية م� فيه �أن �لر�سول مبني، ف�أين �مل�نع من �سحة �لبي�ن بغريه.

 و�أجيب عن �لث�ين ب�أنه �إذ� علم �أن جميع م� ج�ء به �لر�سول من �هلل و�أنه 
وحي يوحى فل تنفري فيه.

 وتن�سخ �ل�سنة ب�ل�سنة و�ملتو�تر ب�ملتو�تر و�لآح�دي ب�لآح�دي، مث�ل ذلك 
قوله : »ُكْنُت نهيُتُكم عْن ِزَي�َرِة �لُقبوِر �أل َفُزوُروَه�« وقوله  يف �س�رب �خلمر 

�بَعَة ف�ْقُتُلوُه« ثم �أُتي مبن �سربه� ر�بعة فلم يقتله، فن�سخ قوله برتكه. »ف�إْن �َسِرَبَه� �لرَّ

�ملتو�تر  ي�سح، لأن  ب�لأح�دي فل  و�ل�سنة  �لكت�ب  �ملتو�تر من  ن�سخ  �أم�   
دليل قطعي و�لأح�ديث دليل ظني، و�لدليل �لظني ل يع�ر�س �لقطعي، ولإجم�ع 
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�ل�سح�بة على رد م� خ�لف �لقر�آن من �لآح�د، كقول عمر بن �خلط�ب - ر�سي �هلل 
تع�ىل عنه - يف خرب ف�طمة بنت قي�س: »ل ندع كت�ب ربن� و�سنة نبين� خلرب �مر�أة 
ل ندري �أ�سدقت �أم كذبت« وخ�لف يف ذلك �أهل �لظ�هر فجوزو� ن�سخ �ملتو�تر 

ب�لآح�د.

 ق�ل �لبدر: وهو ظ�هر كلم �بن بركة �لعم�ين، و�حتجو� على ذلك ب�أمور:

 �أحده� �أن �أهل قب�ء �سمعو� من�ديه : »�أل �إن �لقبلة قد حتولت«، ف��ستد�رو�، ومل 
 . ينكر عليهم ر�سول �هلل

وث�نيه�: �أن �لنبي  ك�ن ير�سل �لآح�د بتبليغ �لأحك�م مبتد�أة ون��سخة.

نث ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   تع�ىل  قوله  ن�سخ  قد  �أنه  وث�لثه�:   
من    عنه  ورد  مب�   ]145 ]�لأنع�م/  �لآية  ہمث  ہ    ۀ   ۀ     ڻ  

�لنهي عن كل ذي ن�ب من �ل�سب�ع، و�خلرب �آح�دي.

ف�إن  ب�لقر�ئن،  �لن�سخ  ذلك  علمو�  قب�ء  �أهل  ب�أن  �لأول  عن  و�أجيب   
�لنبي  ك�ن يقلب وجهه �إىل �ل�سم�ء ط�لًب� ربه �أن يوليه �إىل ��ستقب�ل �لكعبة، 
عن جم�عة يف  �أخرب  من  مبنزلة  �ملن�دي  �إن  يق�ل:  �أو  ذلك،  يتوقعون  و�مل�سلمون 
ح�سرتهم �أنه �تفق �أمر عظيم يف ح�سرتهم، ومل ينكرو� خربه، ف�إن هذ� يفيد �لعلم 

�ليقني كم� �سي�أتي بي�نه.
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وتوفرت  �لقر�ئن،  ق�مت  �إذ�  فيم�  م�سلم  ذلك  ب�أن  �لث�ين  عن  و�أجيب   
�ل�سو�هد على �سدق ذلك �ملبلغ، �أم� �إذ� مل تقم �لقر�ئن على �سدقه فغري م�سلم 

�أنه ن�سخ �حلكم به.

�أحًد�  �أن  يبلغن�  ف�إنه مل  يق�وم ذلك �لحتج�ج،  �جلو�ب ل  وهذ�  �أقول   
به  ج�ء  م�  ردَّ  للن��س  و�سع  ب�لتبليغ  �لأم�س�ر  �إىل    هلل� ر�سول  ير�سله  ك�ن  ممن 
وترك قبوله، و�ملعلوم �أن �لو�حد منهم ك�ن ير�سل �إىل �ملك�ن �لبعيد كم�سر و�ل�س�م 
وعم�ن ول قر�ئن هن� لك تدل على �سدق هذ� �لق�دم، ول �سو�هد عليه، فلو ك�ن 
ل ي�سح �إل مع �لقر�ئن و�ل�سو�هد على ذلك لو�سع ملن رد �سًي� مم� ج�ء به هوؤلء 

عن ر�سول �هلل ، و�للزم ب�طل، فكذ� �مللزوم.

 و�أجيب عن �لث�لث ب�أن �حلديث خم�س�س للآية ل ن��سخ له�، لأن معنى 
قوله تع�ىل  نث ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ںمث ]�لأنع�م/ 45[ �لآية �أي ل �أجد يف 
هذ� �لوقت، فق�سر �حلديث معنى �لآية على وقت نزوله� فهو تخ�سي�س ببع�س 

�لزم�ن دون بع�س، و�هلل �أعلم.

 ثم �إنه �أخذ يف منع �لن�سخ ب�لقي��س و�لإجم�ع، فق�ل:
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�ًس� للعموم، ويكون   �علم �أن كل و�حد من �لقي��س و�لإجم�ع يكون خم�سِّ
مبيًن� للمجمل كم� مر بي�ن ذلك يف حمله، ول يكون كل و�حد منهم� ن��سًخ� ول 
من�سوًخ�، �أي ل ي�سح ذلك، �أم� منع كونهم� ن��سخني فلأنه �أم� �أن يكون كل و�حد 
�إمن� هو بذلك �لدليل �ل�سرعي  منهم� م�ستنًد� �إىل دليل �سرعي، ف�لن�سخ حينئذ 
ل ب�لقي��س ول ب�لإجم�ع، و�إم� �أن يكون ن��سًئ� عن غري م�ستند �سرعي، ف�لقي��س 
و�لإجم�ع حينئذ ب�طلن ملع�ر�سة �لن�س لهم�، �إذ لي�س لأحد من �خللق �أن يقول 

عند ورود �لن�س بقول يخ�لف ذلك �لن�س ل عن دليل �سرعي يعتمد عليه.

ن��سخني، لأن كل  يلزم من وقوعهم� مبينني وخم�س�سني وقوعهم�   ول 
و�حد من �لبي�ن و�لتخ�سي�س �إمن� هو ك�سف عن حقيقة �ملر�د من عموم �خلط�ب 

و�إجم�له، و�لن�سخ تغيريه حلكم �خلط�ب، ف�فرتق �حل�ل يف ذلك.

]ل يكون القيا�س والإجماع نا�صخي ول من�صوخي[

بالقَيا�ِس الن�صُخ  ي�صحُّ  ول 
ُم�ْصَتَنْد  ُهَناَك  لهــم  يكْن  واإْن 
دليــــِل عــن  كــان  اإْن  لأنَّه 
فهــَما دليــٍل  عن  ل  يكــن  واإْن 

ا�ِس النَّ َجِميــع  باإجَمــاِع  ول 
ُيْعَتَمْد َدليــٍل  من  اأو  �صــنٍة  من 
الدليــِل ِبَذا  الن�صــــُخ  فذلك 
فاعلَما ُبْطٌل  النــ�سِّ  وروِد  مع 

ال�صرِع وروِد  عنــد  يُكــْن  مل  اإْذ 
ــــِي �صَ خم�صَّ يكــوناِن  وقــــد 

�َصــــْرِع بغــِي  لقــائٍل  قوٌل 

ُمــَبيَّنْيِ يكــــونــــاِن  كمــــــا 
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 و�أم� منع كونهم� من�سوخني فلأن �لإجم�ع ل ي�سح ن�سخة ب�آية ول بخرب 
لتقدمهم� عليه، ول بقي��س مل� �سي�أتي ول ب�إجم�ع لأنه ل طريق للأمة �إىل معرفة 
�مل�س�لح و�ملف��سد، فلو قدرن� �أنهم �أجمعو� على خلف م� قد �أجمع عليه مل يخل 
مل�  ب�طل  �لث�ين  �أو ل.  و�ل�سنة و�لجته�د  �لكت�ب  لهم م�ستند من  �أن يكون  �إم� 
�سي�أتي من �أنهم غري مفو�سني، و�إن ك�ن لهم م�ستند من �آية �أو خرب مل ي�سح من 
�أهل �لإجم�ع، �لأول خم�لفته �إل مل�ستند �آخر مع�ر�س له؛ لأن �لقي��س و�لجته�د 
ل يبطل بهم� �لن�سو�س مل� �سي�أتي، وذلك يقت�سي كون م�ستند �لإجم�ع �لأول 
ن��سًخ� �أو ر�جًح� على م�ستند �لث�ين. ول ي�سح �لإجم�ع على �لعمل ب�ملن�سوخ ول 

ب�لأ�سعف؛ لأنه �إجم�ع على خط�أ.

 و�أم� �لقي��س فل ي�سح ن�سخه �أي�ًس� لأن �سحته م�سروطة ب�أن ل يع�ر�سه 
قي��س �أقوى منه، �أو م�س�و له، فبطل كونه من�سوًخ� من جميع �لوجوه.

 وخ�لف �أبو عبد �هلل �لب�سري، فجوز �أن يكون �لإجم�ع من�سوًخ� ب�إجم�ع 
�آخر وهو ب�طل مل� قدمن�، وخ�لف �لق��سي فجوز �أن يكون �لقي��س من�سوًخ� بقي��س 
�أن يكون �لقي��س معلوم �لعلة من خط�ب  �أو ن�س، و��سرتط يف جو�ز ذلك  �آخر 
وف�ة  بعد  �مل�ستف�د  �لقي��س  و�أم�  ق�ل:  �لنبوة،  زمن  ن�سخه يف  يكون  و�أن  �ل�س�رع، 
�أي�ًس� مل� قدمن�ه.  �إذ ل ن�سو�س بعد وف�ته وهو ب�طل   ف�إنه ميتنع ن�سخه،  �لنبي 
وخ�لف �بن �سريج فجوز �لن�سخ ب�لقي��س �جللي، لأنه ج�ر جمرى �لن�س جللئه 
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كقي��س �لعبد على �لأََمة يف تن�سيف �حلد، ورد ب�أن �ملعلوم من �إجم�ع �ل�سح�بة 
ين�سخ  �إنه  قيل  �إذ�  هذ�،  مع�ذ  خلرب  مقدم  �لن�س  لأن  �لن�س،  وجود  عند  رف�سه 
�لن�س، و�أم� �إذ� قيل �إنه ين�سخ قي��ًس� فريد ب�أن �سحة �لقي��س �لأول م�سروطة مب� �إذ� 
مل يظهر قي��س هو �أقوى منه، ف�إذ� ظهر �لأقوى مل يكن ن�سًخ�، و�إمن� ك�ن ك��سًف� عن 

بطلن �لقي��س �لأول.

و�حتج على  ب�لإجم�ع،  �لن�سو�س  ن�سخ  فجوز  �أب�ن  بن   وخ�لف عي�سى 
ذلك بقول عثم�ن لبن عب��س حني ق�ل له: كيف حتجب �لأم ب�لأخوين. وقد 
ق�ل تع�ىل نثې  ې        ې  ېمث  ]�لن�س�ء/ 11[ و�لأخو�ن لي�س� �أخوة. فق�ل 

عثم�ن: حجبه� قومك ي� غلم. يعني �أجمعو� على حجبه�.

 و�أجيب ب�أنه �إمن� يكون ذلك ن�سًخ� �إذ� قلن� ب�ملفهوم، وثبت بدليل ق�طع. 
و�أن �لأخوين لي�س� �أخوة بدليل ق�طع �أي�ًس�، ف�إذ� ثبت م� �دع�ه عثم�ن من �إجم�عهم 

وجب تقدير ن�س �أجمعو� لأجله، و�إل ك�ن �لإجم�ع خط�أ.

 وح��سل �جلو�ب �أن� ل ن�سلم �أن معنى �لإخوة �ملذكور يف �لكت�ب من�سوخ 
ب�لإجم�ع على �حلجب ب�لأخوين، لعدم �لدليل �مل�نع من �إعط�ء �لأخوين حكم 
�لإخوة، و�إمن� غ�ية م� فيه �أن �لإجم�ع بني �أن للأخوين حكم �لأخوة. ولو �سلمن� �أن 
�لأخوين لي�س� ك�لأخوة يف هذ� �لب�ب، و�أن معنى �لآية من�سوخ، لقلن� �إنه من�سوخ 
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�أجمعو� عليه،  فيم�  �إليه  ف��ستندو�  �مل�سلمون،  �آخر علمه  بدليل  �أنه من�سوخ  لقلن� 
ف�لن�سخ حينئذ �إمن� هو بذلك �لدليل ل ب�لإجم�ع نف�سه. و�هلل �أعلم.

 ثم �إنه �أخذ يف بي�ن طريق معرفة �لن�سخ. فق�ل:

 �علم �أن طريق معرفة �لن�سخ �إمن� تكون ب�أحد �أمرين:

ف�إنه  منهم�،  �ملت�أخر  ويعلم  �ملتع�ر�سني،  �لدليلني  من  �ملتقدم  يعلم  �أن  �أحدهم�:   
يحكم هن�لك ب�أن �ملت�أخر منهم� هو �لن��سخ للمتقدم، ومعرفة �ل�س�بق منهم� من 
�أي�ًس�  وتكون  �لأح�ديث،  وورود  �لآي�ت  نزول  على  ب�لإطلع  تكون  �إمن�  �ملت�أخر 
مبعرفة �لت�ريخ ب�أن يق�ل: نزل هذ� يف �سنة كذ�، وورد هذ� يف �سنة كذ�، �أو يق�ل ب�أن 

هذ� يف �لغزوة �لفلنية، وهذ� يف �لغزوة �لفلنية ونحو ذلك.

ال�صابِق بعــلِم  الن�صــُخ  ويعرُف 
ُم املقدَّ ـِل  ُجهـــ َقــْد  يكــن  واإْن 
الر�َصــــــالْة �صاحِب  بقوِل  كَذا 
ُيْقَبل فلي�َس  ال�صــــــَحابيُّ  اأما 

حِق الالَّ وعلِم  الدليلْيِ  من 
ُيَعلُم بدليــــٍل  اإل  فالوقـــُف 
الّدللْة اأو  احلكُم  ُن�صـــَخ  قـــد 
ُل ُمَبــدَّ ــــُه  بــــاأنَّ اإخبــــــــاُرُه 

]بيان الطريق اإىل معرفة النا�صخ واملن�صوخ[
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�لتم�سك  ومنع  �لتوقف،  �ملت�أخر وجب  منهم� من  �ملتقدم  يعلم  ف�إن مل   
ب�أحد �لدليلني، �إل �إذ� ك�ن هن� لك دليل يدل على �أن �أحدهم� �لن��سخ و�لآخر 
�ملن�سوخ، وقيل نخت�ر من �لدليلني و�حًد� فنعمل به، وهو �سعيف لأنه �إذ� مل يكن 
لأحدهم� مرجح على �لآخر فلي�س �أحدهم� �أوىل ب�لتم�سك به من �لآخر. و�خت�ر 
بع�سهم �أن يكون �لتوقف مع تع�ر�س �لدليلني �لقطعيني و�لختي�ر مع �لدليلني 
�لظنيني، ووجه ذلك �أن �ملتخري مع تع�ر�س �لقطعيني ل بد و�أن ي�س�دف �ختي�ره 
دليًل ق�طًع� مينعه من ذلك بخلفه مع �لدليلني �لظنيني، ف�إنه و�إن �س�دف هن�لك 
�لتم�سك  مع  �لختي�ر  وهذ�  ظني،  هو  �إمن�  �لدليل  فذلك  ذلك  من  مينعه  دليًل 

بذلك �لدليل ظني �أي�ًس�، و�لظني يع�ر�س ب�لظني.

و�لأمر �لث�ين: ن�س �ل�س�رع على �أن هذ� �حلكم وهذه �لدللة من�سوخ بكذ�، 
وهذ� �أقوى طرق هذ� �لنوع، وبليه يف �لقوة �أن يذكر م� يدل على �لن�سخ 

دون �لت�سريح بلفظ �لن�سخ، وذلك مثل قوله تع�ىل  نث ڱ  ڱ   ں  
ں  مث .. �لآية ]�لأنف�ل/ 66[ وقوله عليه �ل�سلة و�ل�سلم: »ُكْنُت 
حلوِم  َخ�ر  �دِّ عن  نهيُتُكم  »وكنُت  فزوُروَه�«  �أل  �لُقبوِر  ِزَي�َرِة  عْن  نهيُتُكْم 

�لأ�س�حي �أل ف�دِخُروَه�«.

 �أم� قول �ل�سح�بي ب�أن هذ� �حلكم من�سوخ بكذ� فل يقبل عند �لأكرث 
� فل خلف يف قبوله. وذهب  � �أم� �إذ� ك�ن �ملن�سوخ ظنيًّ �إذ� ك�ن �ملن�سوخ قطعيًّ
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�أبو عبد �هلل �لب�سري و�أبو �حل�سن �لكرخي �إىل وجوب قبول قوله يف ذلك مطلًق�، 
بقول  لي�س  �لن�سخ  �أن  ذلك  على  وحجتهم  �أي�ًس�،  �لق��سي  مذهب  ظ�هر  وهو 
�ل�سح�بي، و�إمن� هو ب�لدليل �لذي �أخرب �ل�سح�بي �أنه ن��سخ، فقول �ل�سح�بي �إمن� 
هو معني للن��سخ ل ن��سخ: لأنه قد علم �أن �أحد �لدليلني �ملتع�ر�سني ن��سخ و�لآخر 

من�سوخ. 

ل  فكذلك  ن��سًخ�  يكون  �أن  ي�سلح  مل� مل  �ل�سح�بي  قول  ب�أن  و�عرت�س 
�بتد�ء  يقبل  ل  قد  �ل�سيء  ب�أن  و�أجيب  للن��سخ،  معيًن�  دليًل  يكون  �أن  ي�سلح 
ويقبل فيم� �إذ� ك�ن �مل�آل �إليه، كم� ل يقبل �ل�س�هد�ن يف �لرجم للزن� ويقبلن يف 
�لإح�س�ن �لذي م�آله �إىل �لرجم، وك�سه�دة �لن�س�ء ل تقبل يف �لن�سب، وتقبل يف 
�لولدة �لتي م�آله� �إىل �لن�سب، فكذ� قول �ل�سح�بي ل يكون ن��سًخ� لكنه يكون 

دليًل على تعيني �لن��سخ، وم�آله �إىل �لن��سخ.

� يف هذ� �ملو�سع خ��سة،   ق�ل �س�حب �ملنه�ج: وهذ� �سعيف عندي جدًّ
لأن يف �لعمل ب�لظني �إبط�ل حلكم قطعي، و�لقطعي ل يبطل ب�لظن، بي�ن ذلك 
� بل ريب،  �أن �خلربين �إذ� ك�ن� متو�ترين ك�ن �حلكم �لث�بت بكل و�حد منهم� قطعيًّ
�أبطلت حكمه ب�لظن مع كونه  �أن �أحدهم� من�سوخ، فقد  ف�إذ� عملت ب�لظني يف 

� فل ي�سح ذلك. قطعيًّ
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�أقول: و�لظ�هر �أن هذ� �لت�سعيف �إمن� يتوجه على م� �إذ� ك�ن �لن��سخ �لذي 
�إمن�  �لإبط�ل  �، لأن  قطعيًّ �إذ� ك�ن ذلك  م�  يتوجه على  �، ول  ظنيًّ �ل�سح�بي  عينه 

يكون بذلك �لقطع ل بخرب �ل�سح�بي كم� تقدم، و�هلل �علم.

)ت اجلزء الأول ويليه اجلزء الثاين اإن �صاء اهلل؛ واأوله الركن الثاين(



نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�ساملي

ت�أليف

�صرح �صم�س الأ�صول

طلعة ال�سم�س

ُطِبع لأول مرة يف عام )1317هـ/ 1899م(.

)1284 - 1332هـ / 1867 - 1914م(

اجلزء الثاني





اأي يف بي�ن الأحوال املخت�سة ب�ل�سنة، واملراد ب�ملب�حث املخت�سة ب�ل�سنة 
اأو  ال�سهرة  اأو  التواتر  بطريق  واأنه   ، ب�لنبي  ات�س�له�  كيفية  البحث عن  هي 
ال�سنة يف �سيء من ذلك،  ي�س�رك  التواتر، فال  له غري  والقراآن ل طريق  الآح�د 
اأو جمروح،  اأو م�ستور ع�دل  اأو جمهول  واأنه معروف  الراوي  والبحث عن ح�ل 
والبحث عن �سرائط الراوي من العقل وال�سبط والعدالة والإ�سالم، وعن �سد 

الت�س�ل وهو النقط�ع اإىل غري ذلك مم� ي�أتي يف حمله، واهلل اأعلم. 

ثم اإنه اأخذ تعريف ال�سنة، فق�ل:

يف مباحث ال�سنة

الركن الثاني
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هي:  الفقه�ء  ا�سطالح  ويف  والع�دة،  الطريقة  اللغة:  يف  ال�سنة  اأن  اعلم 
ثني: والأ�سوليني: م� �سدر عن النبي عليه  العب�دات الن�فلة، ويف ا�سطالح املحدِّ
ب��سم  خمت�ص  والأول  تقرير،  اأو  فعل  اأو  قول  من  القراآن  غري  وال�سالم  ال�سالة 
احلديث، ف�إنه اإذا اأطلق ل يفهم منه اإل ال�سنة القولية، واملراد ب�لتقرير هو اأن يرى 
فعاًل اأو قوًل �سدر من اأمته اأو من بع�سهم فلم ينكره و�سكت عليه، مع القدرة على 

اإنك�ره، واهلل اأعلم.

 ومل� ك�ن �سدور ال�سنة منه - عليه ال�سالة وال�سالم - بطريق الوحي اإليه 
احتيج اإىل بي�ن اأنواع الوحي، فق�ل:

]بيان حقيقة ال�صنة[

�صــــوِل الرَّ مَن  الَقــوُل  ُة  ــنَّ والفعــــُل والتقــــريُر للمفعوِلال�صُّ

اته، وفيه بيان اجتهاده  يف الأحكام  ]اأق�صام الوحي، وكيفيَّ
واحلروب[

وظاهُر باطٌن  منــــه  والوحُي 
تت�صْح اأن  اأو  ي�صمَع  اأن  اأقواُه 
َمَنْع واإْن  اجتهاُدُه  والباطُن 

الآِخُر فاأمــــــا  ــــٌة  والكلُّ ُحجَّ
ــْح َو�صِ فاإلهــــاٌم  اإ�صــــارٌة  له 
وَقْع فاإنــــه  قــــوٌم  وقــــوَعُه 
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ُيَقر ول  خَطِئِه  يف  ـُـْلُف  واخل
امتَنْع دليـــــٌل  اهلِل  مَن  َفْهــــَو 

ا�صَتَمّر بــــه  فاإن  اإجمــاًعا  عليه 
�صــَرْع ممــا  لأنــــــه  خــــالُفُه 

 الركن الثاين - يف مباحث ال�صنة

اعلم اأن الوحي الذي اأوح�ه اهلل اإىل نبيه نوع�ن:

 اأحدهم�: وحي ب�طن وهو اجته�ده  يف الأ�سي�ء التي مل ينزل عليه فيه� �سيء، 
و�سي�أتي الكالم عليه قريًب�.

الث�ين: وحي ظ�هر، وذكر له خم�ص كيفي�ت:

ح�لت  اأ�سد  وهي  اجلر�ص،  �سل�سلة  مثل  يف  امللك  ي�أتيه  اأن  اإحداه�:   
الوحي.

�س�ئر  من  اأقوى  الكيفيت�ن  وه�ت�ن  فيكلمه،  الرجل  �سورة  يف  ي�أتيه  اأن  والث�نية: 
الوحي يف كل  ف�إن  ي�سمع(  اأن  )اأقواه  بقوله:  امل�سنف  اأ�س�ر  واإليهم�  الكيفي�ت، 

واحدة من الكيفيتني م�سموع.

والكيفية الث�لثة: اأن ينفث يف ُروعه الكالم نفًث� كم� ق�ل عليه ال�سالة وال�سالم: 
اأ�س�ر امل�سنف بقوله: )اأو  نََفَث يف ُروِعي)1(« واإىل هذه الكيفية  »اإّن ُروَح القد�ِص 
اإ�س�رة( وهي يف القوة دون م� قبله� من الكيفي�ت وفوق م� بعده�،  اأن تت�سح له 
حتى قيل: اإنه� ترجع يف احلقيقة اإم� اإىل الأوىل اأو اإىل الث�نية؛ لأن امللك ي�أتيه يف 

)1(  ُروعي: نف�سي وَخَلدي. )م(. 
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املتقدمتني  الكيفيتني  يف  الوحي  ب�أن  مورد  ُروعه  يف  وينفث  الكيفيتني،  اإحدى 
يكون بطريق ال�سمع من امللك، ويف هذه الكيفية يكون بطريق الإ�س�رة، ول يكون 

على هذه الكيفية �سيء من وحي القراآن، لأن جميعه م�سموع.

والكيفية الرابعة: اأن يلهمه اهلل ذلك املعنى بغري وا�سطة امللك، وهو املراد بقوله 
تع�ىل: نثىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  ی    جئمث  اأي: اإل اإله�ًم� نث حئ  مئ  ىئ  
ح(  يئمث ]ال�سورى/51[ واإىل هذه الكيفية اأ�س�ر امل�سنف بقوله: )ف�إله�م و�سِ
بك�سر ال�س�د مبعنى وا�سح، وهي يف القوة دون م� قبله� من الكيفي�ت، ول يكون 

منه� �سيء من وحي القراآن اأي�ًس�. 

الكيفية اخل�م�سة: اأن ي�أتيه امللك يف النوم مب� ي�أمره اهلل به. قيل: ومن هذه الكيفية 
الوحي ب�سورة الكوثر.

وجميع هذه الكيفي�ت حق، وهي حجة على النبي وعلى �س�ئر املكلفني 
بال خالف نعلمه بني اأحد من امل�سلمني.

 واأم� الوحي الب�طن وهو م� ين�ل ب�لجته�د والت�أمل يف حكم الن�ص فمنعه 
الأ�س�عرة واأكرث املعتزلة، وجوزه اأحمد واأبو يو�سف وال�س�فعي، وجوزه بع�ص يف 
احلروب دون اأحك�م الدين، ق�ل البدر - رحمه اهلل تع�ىل: واملخت�ر وقوعه لقوله 
عليه  ولقوله   ]43 ]التوبة/  الآية  ڇ..مث  ڇ   ڇ   چ  چ   چ   نث  تع�ىل 
ال�سالة وال�سالم: »لو ا�سَتْقبلُت من اأَْمِري م� ا�ستدَبْرُت م� �ُسْقُت الَهْدَي« واحتج 
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امل�نعون ب�أنه لو ج�ز ذلك جل�زت خم�لفته ك�س�ئر املجتهدين، والإجم�ع على منع 
خم�لفته.

 واأي�ًس� فلو جوزن� �سدور الأحك�م عن راأي منه، ونحن وهو على �سواء يف 
الآراء، ك�ن منفًرا من قبول كالمه، لأنه يلزم من جتويز ذلك جتويز الغلط عليه كم� 

يف املجتهدين.

عن  �سدر  �سواء  قوله،  اتب�ع  علين�  اأوجب  قد  �سبح�نه  اهلل  ب�أن  واأجيب   
وحي اأم عن اجته�د بخالف غريه، وحينئذ ل خم�لفة ول تنفري ول غلط يخ�سى، 
تع�ىل،  منه  اإله�م  اأنه  مبعنى  ب�طن،  وال�سالم وحي  ال�سالة  عليه  ف�جته�ده  واأي�ًس� 

لقوله تع�ىل نث ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  .  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  مث ]النجم/ 4-3[.

احتج امل�نعون من وقوعه يف الأحك�م دون احلروب ب�أنه لو وقع يف �سيء 
من الأحك�م جل�زت مراجعته فيه، وترجيح غري راأيه كم� ك�ن يقع من اأ�سح�به يف 
ته  اجته�ده يف احلروب، ف�إنه يرى الراأي ول يرونه، فرياجعونه فريجع، كحديث حمطَّ
يف مو�سع يوم بدر عن راأيه، فروجع ف�نتقل، وكذلك يف �سلح يوم الأحزاب حتى 
همَّ اأن ي�س�حلهم على ثلث ثم�ر املدينة، فروجع يف ذلك فرجع، وقد راجعوه يف 

�سلح يوم احلديبية حتى اأخربهم اأنه وحي، ونحو ذلك كثري.

 واأجيب ب�أن اجته�داته يف الأحك�م ال�سرعية يخ�لف اجته�داته يف الآراء 
الأحك�م  ت�أدية  يف  ولأنه  فيه�،  خم�لفته  جتز  فلم  اأحك�م،  ت�أدية  لأنه�  واحلروب؛ 
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مع�سوم عن اخلط�أ، واإلمل نثق ب�سيء منه� بخالف الآراء واحلروب، فلي�ست بهذه 
املنزلة.

الجته�دات  يراجعوه يف  اإمن� مل  نقول:  اأن  ولن�  املنه�ج:  �س�حب  ق�ل   
اأنه اأعرف منهم ب�أحك�م  الدينية، واإمن� راجعوه يف الجته�دات الدنيوية ملعرفتهم 
دينهم، اإذ مل ي�أخذوا لدين اإل عنه، فال �سبيل لهم اإىل املع�ر�سة لنظره فيه� جلهلهم 
ال�سرائع اأ�سوله� وفروعه�، اإل م� ك�ن من جهته بخالف الأحك�م الدنيوية، فلهم 
املج�ل الوا�سع يف النظر فيه� لتقدم خربتهم وجتربتهم، بل رمب� ك�ن اأحدهم فيه� 
اأقوى نظًرا من الأنبي�ء ملم�ر�ستهم اإي�ه� وا�ستغ�لهم به� ومتكنهم من معرفة م� يبتني 

عليه النظر فيه� من خربة وجتربة ونحو ذلك.

 اأقول: واملخت�ر من هذه املذاهب كله� جواز تعبده  ب�لجته�د مطلًق� 
يف الأحك�م الدينية والآراء ال�سي��سية، لكنه مل يقع منه  يف الأحك�م الدينية، 
واإمن� وقع منه يف الآراء ال�سي��سية يف حروب الأعداء مبعنى اأنه مل ينقل اإلين� وقوع 
ذلك، اإل يف احلروب. واملخت�ر اأي�ًس� اأنه عليه ال�سالة وال�سالم ينتظر يف احل�دثة 
الوحي الظ�هر، ف�إذا ج�ءه فيه� اأمر من ربه عمل به، وم�ست املدة التي تعود فيه� 

نزول الوحي، اجتهد يف تلك احل�دثة براأيه فعمل مب� راآه اأقرب اإىل ال�سواب.

فجوزه  فيه،  خطئه  جواز  يف  اختلفوا  ب�لجته�د    لتعبده  املجوزين  اأن  واعلم   
نث ۈ   وقــوله  ]التوبة/ 43[،  نث چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇمث  تع�ىل  لقوله  بع�سهم 
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نََزَل  »لو   : ق�ل حتى   ]67 ۅ..مث الآية ]الأنف�ل/  ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ    ۈ 
� منُه غرُي ُعَمُر«، لأنه اأ�س�ر بقتلهم. من ال�سَم�ِء عذاٌب م� َنَ

ومنعه اآخرون لأمرين:

اأحدهم�: اأن الأمة مع�سومة عن اخلط�أ يف اجته�ده�، ف�لر�سول اأوىل ب�لع�سمة 
منهم. 

الغر�ص  فينتق�ص  قوله  قبول  عن  منفر  اإ�س�بته  يف  ال�سك  اأن  وث�نيهم�: 
ب�لبعثة.

 واأجيب عن الأول ي�أن دليل الع�سمة من اخلط�أ يف الجته�د موجود يف 
حق الأمة دون حقه عليه ال�سالة وال�سالم، ول يلزم من ذلك �سقوط رتبته عن 

رتبته� اإذ مل يجب اتب�ع الأمة اإل امتث�ًل لأمره، فمرتبته اأعلى.

ب�لجته�د  تعبده  ب�سحة  قلن�  اإذا  لأن�  نظر    خطئه  جتويز  ويف  اأقول:   
ا، اأم� اأوًل: فالأن  واأن الجته�د منه وحي يوحي، فثبوت خطئه يف ذلك بعيد جدًّ
توفية  مع  حينئذ  خط�أ  فال  ذلك  غري  ل  ظنه  اإليه  اأداه  م�  املجتهد  من  املطلوب 
]النجم/ 4[،  نث ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿمث    تع�ىل  فلقوله  ث�نًي�:  واأم�  الجته�د حقه. 
والوحي ل يجوز عليه اخلط�أ، اأم� م� نزل من عت�ب اهلل له يف بع�ص الق�س�ي�، فلعله 
اإمن� ع�تبه على التعجل يف ذلك، ومل ينتظر الوحي انتظ�ره املعت�د. ق�ل �س�حب 
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واملراد به ال�سنة القولية كم� تقدم وعرب عنه اأكرث ال�سوليني ب�خلرب نظًرا 
اإىل ح�ل من نقله من الن��ص عن النبي ، واإمن� عدلن� عن عب�رة الأكرث نظًرا اإىل 

املنه�ج: ولعله مل يوف الجته�د حقه كم� قد يعرت�ص املجتهد يف اجته�ده، ولي�ص 
يف اعرتا�سه ا�ستلزام كون احلق متعيًن�.

 واأجيب عن الوجه الث�ين ب�أنه ل�سك مع قوله نث  ڇمث     ]الأنع�م/ 153[  
ال�سك  اإن  ثم  ېئمث ]الأحزاب/ 21[  ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ     وئ   نث 
الآراء  يف  الجته�د  يف  كم�  والوحي  الر�س�لة  يف  ال�سك  ي�ستلزم  ل  الجته�د  يف 

واحلروب، بهذا اأجيب، واحلق م� قدمت لك من منع جتويز اخلط�أ عليه.

 ثم اأجمع املجوزون خلطئه يف الجته�دي�ت وامل�نعون من ذلك على اأنه 
ف�إن اأخط�أ عند من جوز عليه اخلط�أ يف  عليه ال�سالة وال�سالم ل يقر على خط�أ، 
ذلك نبه على خطئه ح�ًل، ف�إن ا�ستمر على اجته�ده واأقر عليه ومل ينزل عليه فيه 
� يجب على الأمة اتب�عه  عت�ب، علمن� اأنه اإله�م من اهلل ، فك�ن دلياًل �سرعيًّ
اأحد من امل�سلمني يف ذلك. واهلل  قطًع�، ول ي�سع لأحد خالفه بال خالف بني 

اأعلم.

ثم اإنه اأخذ يف بي�ن احلديث وحكمه، فق�ل:

]مبحث احلديث وتعريف اخلرب[
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اإن�س�ء، ولأن اخلرب ل يخت�ص  ت�رة خرًبا ومرة   يكون  الوارد عنه  اأن احلديث 
ب�ملنقول عن الر�سول  بخالف احلديث ف�إنه يخت�ص ب�ملنقول عنه ا�سطالًح�.

 ثم اإنهم عرفوا اخلرب بتع�ريف كثرية، منه� �سحيح ومنه� مزيف، فال نطيل 
بذكره� ه�هن� بل نقت�سر على تعريف يتميز به اخلرب من الإن�س�ء، فنقول: اأم� اخلرب 
فهو لفظ اأورده املتكلم على ق�سد الإخب�ر به يف طريقة حتتمل ال�سدق والكذب 
لذاته�، فقولن�: على ق�سد الإخب�ر به، خمرج لكالم ال�س�هي والن�ئم ومن ل عقل 

له، ف�إنه ل ي�سمى خرًبا بل ي�سمى هذي�نً� اأو نحو ذلك.

م�  ال�سدق والكذب، خمرج لالإن�س�ء على   وقولن�: على طريقة حتتمل 
�سي�أتي، ودخل بقولن�: لذاته�، اإخب�ر اهلل تع�ىل واإخب�ر اأنبي�ئه، ف�إنه ل يحتمل اإل 

ال�سدق، لكن ل لذات اخلرب، بل لوجوب �سدق املخرب.

والنهي  ك�لأمر  والكذب  ال�سدق  يحتمل  ل  م�  فهو:  الإن�س�ء  واأم�   
والعقود  والنداء  والق�سم  والتح�سي�ص  والعر�ص  والرتجي  والتمني  وال�ستفه�م 
التزويج  وقوع  عن  الإخب�ر  به�  يق�سد  مل  ف�إنه  لك،  وبعت  جتك  كزوَّ ال�سرعية، 
والبيع، واإمن� ق�سد به� انعق�د ذلك، ومن هذا الب�ب احلمد هلل وال�سالة وال�سالم 
على ر�سول اهلل، ف�إنه مل يق�سد بذلك نف�ص الإخب�ر عن الواقع، واإمن� ق�سد به اإن�س�ء 
وال�سالم،  ال�سالة  لنبيه عليه  ب�لتعظيم  املقرونة  ب�لرحمة  والدع�ء  الثن�ء على اهلل 
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وكذلك حكم كل لفظ ق�سد به الدع�ء، كرحمه اهلل وغفر له ونحو ذلك، واإن ك�ن 
ب�سيغة اخلرب، واهلل اأعلم.

 ثم اإن اخلرب ينق�سم اإىل مقطوع ب�سدقه واىل مقطوع بكذبه واإىل مظنون 
تع�ىل  اهلل  خرب  ب�سدقه  ف�ملقطوع  فيه،  مرتدد  واإىل  الكذب  مظنون  واإىل  ال�سدق 
وخرب اأنبي�ئه عليهم ال�سالة وال�سالم، وخرب من اأخرب اهلل اأو اأحد من اأنبي�ئه عن 
�سدقه، واخلرب املعلوم ب�ل�سرورة واملنقول ب�لتواتر، واخلرب امل�سهور املتلقى ب�لقبول 
على قول، وخرب من اأخرب عن جم�عة بح�سرتهم، فلم ينكروا عليه ومل مينعهم من 
الإنك�ر م�نع، وكذا من اأخرب عن الر�سول بح�سرته ومل ينكر عليه مع العلم ب�أنه 
قد �سمع ذلك اخلرب، واخلرب املقطوع بكذبه هو م� خ�لف واحًدا من هذه الأ�سي�ء، 
خرب  فيه  واملرتدد  الك�ذب،  خرب  بكذبه  واملظنون  العدل،  خرب  ب�سدقه  واملظنون 

املجهول. واهلل اأعلم.

ثم ق�ل:

]انق�صام احلديث اإىل مت�صل الإ�صناد ومنقطعه، وانق�صامه اإىل كامل 
الت�صال وناق�صه، وفيه بيان التواتر املت�صل واأحكامه[

يت�صْل ا  اإمَّ احلديِث  يف  والقوُل 
كامـــُل اإمـــا  النوعـــنِي  واأوُل 

ْل ينف�صِ واإما  نقاًل  اإ�صـــناُدُه 
ناقُل جمٌع  رواُه  الـــذي  َوْهَو 
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به  نقله  يت�سل  اأن  اإم�    الر�سول  عن  املنقول  احلديث  اأن  اعلم 
بحيث يرويه الراوي حتى ينهيه اإليه  واإم� اأن ينف�سل يف روايته عنه فال 
ينتهي اإليه، بل يقت�سر به على ال�سح�بي اأو يكون يف اإ�سن�ده اإىل النبي وا�سطة 
بينه وبني الراوي، ومل تذكر تلك الوا�سطة اأو تقع وا�سطة بني بع�ص الرواة عن 

بع�ص، ومل يذكره� الراوي اأي�ًس� على ح�سب م� �سي�أتي يف حمله.

 اأم� املت�سل اإ�سن�ده ب�لنبي عليه ال�سالة وال�سالم فهو نوع�ن: اأحدهم�: 
و�سي�أتي  وامل�ستفي�ص،  ب�ملت�سل  عنه  املعربَّ  وهو  ك�مل،  غري  ات�س�ًل  به  ات�سل  م� 
الكالم فيه اأي�ًس�، واإم� اأن يت�سل اإ�سن�ده به  ات�س�ًل ك�ماًل وهو املعرب عنه يف 
الكذب  مثلهم على  تواطوؤ  رواه جم�عة ل ميكن  م�  وهو:  ب�لتواتر،  ا�سطالحهم 
ع�دة عن جم�عة مثلهم، بحيث اإنه ل ميكن تواطوؤ مثلهم على الكذب ع�دة اأي�ًس� 
حتى ينتهي به النقل، كذلك اإىل الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم، ف�إن نقل اللفظ 
�، هذا ح��سل  �، واإن نقل املعنى فقط �سمي تواتًرا معنويًّ بعينه ي�سمى تواتًرا لفظيًّ
م� يف النظم، ويت�سح لك حتقيقه ب�أن نورد �سروط التواتر التي ذكره� الأ�سوليون، 

وهي اأربعة:

مْن العـــادُة  ومتَنُع  مثِلِهـــم  عن 

فـــذا هـــو التـــواُتــــــُر اللفظيُّ
ُزِكْن َمنْيٍ  على  مثِلِهم  َتواطي 
فَمْعَنِوّي املعـــَنى  ـَِل  ُنقــ اأو 
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 اأحده�: اأن ينقل اخلرب فئة كثرية، فم� نقله الأربعة فلي�ص مبتواتر قطًع�؛ اإذ الأربعة 
لي�ص بكرثة، واإىل هذا ال�سرط اأ�س�ر امل�سنف بقوله: )م� رواه جمع ن�قل( اإذ املراد 
لنحو  املخرجة  القيود  من  كالمه  يف  �سي�أتي  مل�  الكثرية  الفئة  كالمه  يف  ب�جلمع 

الأربعة.

 ال�سرط الث�ين: اأن يكون عدد الن�قلني ل ميكن يف الع�دة اأن يتواط�أ مثلهم على 
الكذب لأجل اأحوالهم من كرثة وغريه� ل ملجرد كرثتهم، فم� من عدد اإل وميكن 
اأن ع�ئ�سة مل� مرت  األ ترى  اأي التوافق على ح�ل من الحوال،  منهم التواطوؤ، 
ب�حلواأب)1( نبحته� كالبه� يف خمرجه� على عليٍّ همت ب�لرجوع لأجل خرب ذكره 
له�  فتَم�لأَ)2( عبد اهلل بن الزبري يف اأربعني رجاًل من خي�ر الع�سكر على ال�سه�دة 
ب�أن املو�سع لي�ص احلواأب، واإمن� هو اجلواأب ب�جليم، وهي اأول �سه�دة زور وقعت يف 
الإ�سالم، ول �سك اأن الأربعني عدد كثري، واأن خربهم تواتري حيث مل يكونوا 
يكونوا من  اأن  نحو  احل�ل  التواطوؤ كم� ذكرن�ه، وذلك  مثله�  يجوز يف  على ح�ل 
جه�ت �ستى ومل يجتمعوا قبل ت�أدية اخلرب، ومن ذلك اأن يكون املخربون ل غر�ص 
لهم فيم� اأخربوا عنه يدعوهم اإىل الإخب�ر بذلك مع كونهم جم�عة ل يت�سور يف 
اتف�ًق� ل لغر�ص  اأنه اتفق منهم الكذب من غري تواطوؤ، بل اتفق خريهم  الع�دة 
امل�سنف  اأ�س�ر  ال�سرط  هذا  واإىل  الكذب  تعمد  منهم يف  واحد  مع كل  ح��سل 
بقوله: )ومتنع الع�دة من تواطوؤ مثلهم على مني زكن( اأي كذب، ف�إن اجلمع اإذا 

)1(  احلواأب: مو�سع م�ء يف الطريق اإىل الب�سرة. )م(.
)2(  مت�لأ: اجتمع وتع�ون. )م(.
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� يف ال�سطالح، واإذا  اأمكن يف الع�دة اتف�قهم على الكذب ل يكون خربهم تواتريًّ
اجتمعوا قبل الإخب�ر اأمكن اتف�قهم على ح�ل يتواطوؤون عليه م�مل يكن هن�لك 
ح�ل يقت�سي منع تواطئهم على �سيء، وكذلك اإذا ك�ن غر�سهم يف الإخب�ر متفًق� 
اأمكن يف الع�دة اأن يحمل ذلك الغر�ص كل واحد منهم على الإخب�ر بغري الواقع، 

ول يكون تواتًرا يف ال�سطالح.

التي  ب�حل�ل  املق�سود  هو  ذلك  اأن  عرفت  واإذا  املنه�ج:  �س�حب  ق�ل   
اأنه يجوز  اأنهم مل يتواطوؤوا على الكذب فيم� اأخربوا به، فال �سك  لأجله� نقطع 
ح�سول هذه يف الع�سرة على حد ح�سوله� يف امل�ئة، بل يف ال�ستة واخلم�سة، فحيث 
يح�سل هذا احل�ل يف عدد ل نقطع بقلته ك�لأربعة، وجب ح�سلوا العلم بخربهم 
�. ق�ل: فهذا حتقيق قول اأ�سح�بن� لبد واأن يعلم اأنه ل يتواط�أ مثلهم  وجوبً� اعتي�ديًّ

على الكذب، ف�فهم هذه النكتة، ف�إنه� تنبني عليه� معرفة م�س�ئل.

اهلل  ب�سري - رحمه  قول  التحقيق من  يت�سح يف  م� حققه  ومبثل  اأقول:   
اختلفت  املعنى  هذا  مراع�ة  ولأجل  اأ�سح�بن�،  قول  من  الظ�هر  هو  بل   - تع�ىل 
العلم، فقيل:  اأ�سح�بن� وغريهم يف عدد من يح�سل بخربهم  العلم�ء من  اأقوال 
اإذا ك�نوا خم�سة ف�س�عًدا ح�سل بخربهم العلم ووجب القطع ب�سدقه، وقيل اإذا 
ك�نوا ع�سرة ف�س�عًدا وقيل: اإذا ك�نوا اثني ع�سر واحًدا ف�س�عًدا، وقيل: اإذا ك�نوا 
اأن  اأ�سح�بن�  بع�ص  وا�سرتط  ف�س�عًدا،  اأربعني  ك�نوا  اإذا  وقيل  ف�س�عًدا،  ع�سرين 
يكون يف الأربعني ثقة، وقيل: اإذا ك�نوا �سبعني ف�س�عًدا اإىل غري ذلك ف�لظ�هر اأن 
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اأرب�ب هذه الأقوال اإمن� اأرادوا اأن يعينوا اأقل عدد يح�سل بخربهم العلم، ف�ختلفت 
اأحوال املخربين ب�لنظر اإىل كل واحد من هوؤلء الق�ئلني، ف�ت�سح لبع�سهم ح�سول 
العلم من خرب خم�سة مع ح�سول ال�سرط املذكور، فق�ل: اإنه اأقل عدد يح�سل به 
العلم، وات�سح لالآخر ح�سوله من ع�سرة ولالآخر من ع�سرين، وهكذا وعلى هذا 
فيم�  متفقون  تن�فيه� لأنهم  الظ�هر  واإن ك�ن  املذاهب،  تن�يف بني هذه  فال  املعنى 
يظهر على اأن اخلرب الذي يح�سل به العلم هو خرب من ميتنع كذبهم ع�دة، وعلى 
لهم.  التي ظهرت  اأحوالهم  موافقة  على  ذكروه�  التي  احتج�ج�تهم  فتوجه  هذا 

واهلل اأعلم.

 ال�سرط الث�لث: اأن يكونوا يف خربهم م�ستندين اإىل امل�س�هدة نحو الإخب�ر عن 
البلدان وامللوك والأ�سوات واملطعوم�ت وامل�سموم�ت، فيخرج بذلك الإخب�ر عن 
الأمور العقلية كم� لو اأخرب جمع كثري من جه�ت خمتلفة ب�أن الع�مل ح�دث اأو 
اأن القراآن خملوق، ف�إنه ل يكون خربهم بذلك تواتًرا يف ال�سطالح، لأن الأمور 
العقلية مم� ميكن النظر فيه� لكل ع�قل، فلي�ص لكرثة املخربين فيه� اأثر، بل املرجع 
فيه� اإىل الدليل العقلي فم� �سدق الدليل العقلي من ذلك ك�ن �س�دًق� وم� كذبه 
الدليل العقلي ك�ن ك�ذبً�، ومل يذكر امل�سنف هذا ال�سرط تعوياًل على اأخذه من 
املق�م، ف�إنه اإمن� يتكلم يف اخلرب املنقول عن الر�سول، واخلرب املنقول عنه اإمن� يدركه 
الن�قل ب�مل�س�هدة التي هي �س�ملة للحوا�ص اخلم�ص، فغري املح�سو�ص ل يكون اخلرب 
 ف�إن �سيًئ� من الأمور العقلية  � يف ال�سطالح، واإن ك�ن منقوًل عنه  به تواتريًّ
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كوجود اهلل وثبوت الكم�لت له تع�ىل قد نقلت عنه ، لكن مل تنظر العلم�ء 
اإىل ح�سول العلم يف ذلك من جهة الن�قلني، واإمن� ح�سل لهم علم ذلك من جهة 

الدليل العقلي، وان�سم اإليه الدليل ال�سمعي، فزاده قوة اإىل قوته، واهلل اأعلم.

 ال�سرط الرابع: اأن يكون عدد الن�قل كعدد املنقول عنه، اأو مق�ربً� لعدده. ق�ل ابن 
احل�جب: يتق�ربون يف الطرفني والو�سط، واإىل هذا ال�سرط اأ�س�ر امل�سنف بقوله: 
)عن مثلهم( اأي عن جمع مثلهم كرثة وعدًدا. لكن ق�ل �س�حب املنه�ج: والأقرب 
اأنه  اأن هذا ال�سرط غري معترب، بل ال�سروط املتقدمة ك�فية، وحتقيق ذلك  عندي 
لو نقل ع�سرة ل تتهي�أ منهم املواط�أة على الكذب حل�ل هم عليه�، ول يقدر اتف�ق 
الكذب منهم بغري مواط�أة، ونقلوا عن ع�سرين كذلك، والع�سرون نقلوا عن م�ئة 
العلم قطًع�  تواتًرا ل حم�لة يوجب  ال�سهر، ك�ن ذلك  اأول  اأنهم �س�هدوا الهالل 
حل�سول احل�لة املقت�سية لذلك، وهو علم ال�س�مع ال�سروري ب�أن هوؤلء املخربين ل 
يتهي�أ منهم الكذب ل تواطوؤًا ول اتف�ًق� هذا كالمه يف اإلغ�ء هذا ال�سرط، وهو حق، 

ف�ل�سواب عدم ا�سرتاطه فتبقى ال�سروط املعتربة يف �سحة التواتر ثالثة. 

وذكر بع�سهم للتواتر �سروًط� غري التي ذكرن�:

 منه� كونهم ع�ملني ب�ملخرب عنه، �سرطه بع�سهم وهو ف��سد لعدم احل�جة 
بع�ص  يكون  اأن  ميتنع  ل  لأنه  فب�طل،  به  الكل  علم  وجوب  اأريد  اإن  لأنه  اإليه، 
املخربين مقلًدا فيه اأو ظ�نًّ� اأو جم�زًف�، واإن اأريد وجوب علم البع�ص به فهو لزم 
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مم� ذكرن�ه من ال�سروط الثالثة ع�دة، لأن هذه الثالثة ل جتتمع اإل والبع�ص ع�مل 
قطًع�.

 ومنه� ا�سرتاط الإ�سالم والعدالة كم� يف ال�سه�دة، �سرطه بع�سهم اأي�ًس� 
م�ستدلًّ ب�أنه لو مل ي�سرتط لأف�د اإخب�ر اإليهود بقتل عي�سى  العلم به، واإنه 
بقتل  اأخربوا  لو  مثاًل  ق�سطنطينية  اأهل  لأن  اأي�ًس�  ف��سد  وهو  ب�ل�سرورة،  ب�طل 
  ملكهم يح�سل لن� العلم به، واإن ك�نوا كف�ًرا، واأم� خرب اإليهود بقتل عي�سى
فالختالل �سرط التواتر فيه، اإم� يف القرن الأول اأو يف القرن الأو�سط، اأي لق�سور 

الن�قلني عن عدد التواتر يف اإحدى املرتبتني. 

والظ�هر اأن ق�سور ذلك اإمن� وقع يف القرن الأول منهم، فلذلك مل يكن 
خربهم تواتًرا ل لعدم عدالتهم واإ�سالمهم بعد ثبوت عدد التواتر.

م�ستدلًّ  اأي�ًس�  بع�سهم  �سرطه  وتب�ين حمالتهم.  اأمكنتهم  تب�عد  ومنه�   
ب�أنه اأ�سد ت�أثرًيا يف اإمك�ن التواطوؤ على الكذب، وهو ف��سد اأي�ًس�، لأن اأهل بلدة 
واحدة لو اأخربوا عن موت ملكهم يح�سل لن� العلم مع احت�د مك�نهم. اأقول: وهذا 
الوجه الذي ذكر ه�هن� وعد �سرًط� اإمن� هو ح�ل من اأحوال نقله التواتر الذين ل 
ميكن تواطوؤهم على الكذب ع�دة، اأي يكون تب�عد الأمكنة وتب�ين املحالت �سبًب� 
م�نًع� من تواطئهم، ولي�ص هو ب�سرط لذلك لأن الأحوال امل�نعة من تواطئهم غري 

منح�سرة يف ذلك.
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البزدوي  واخت�ره  بع�سهم  �سرطه  عددهم.  يح�سى  ل  كونهم  ومنه�   
وتبعه على ذلك �س�حب  »التنقيح«، واأقره عليه التفت�زاين، م�ستدلني ب�أن قوًم� 
حم�سورين مم� ميكن تواطوؤهم على الكذب، وهو ف��سد اأي�ًس� لأن احلج�ج اأو اأهل 
اإق�مة احلج وال�سالة يح�سل العلم  اإذا اأخربوا عن واقعة منعتهم عن  جمع مثاًل 
بخربهم مع كونهم حم�سورين، وذلك فيم� اإذا دلت ح�ل متنع من تواطئهم على 

الكذب، واهلل اأعلم. 

ثم اإنه اأخذ يف بي�ن حكم اخلرب املتواتر، فق�ل:

]بيان اإفادة اخلرب املتواتر العلم ال�صروري، واأنه مقطوع ب�صدقه، 
وفيه بيان اخلرب امل�صهور، وبيان حكمه[

الأموِر هـــذه  ب�صـــدِق  واقطـــْع 
القـــروِن اأوِل  يف  الـــذي  َوْهَو 
وانت�صْر فيـــهْم  ا�صـــتفا�َس  لكنُه 

امل�صــــــُهوِر رْتَبُة  ذاَك  ودون 
وِن مل يت�صـــْف ب�صــــــرِطِه امل�صُ
وا�صتمّر ذاَك  عنَد  وقِبــــــلوه 

اأي اقطع ب�أن اخلرب الوارد على هذه الأحوال �س�دق، لأن اخلرب امل�ستكمل 
ال�سرورة يقطع ب�سدقه  العلم  اأف�د  ال�سروري، وكل م�  العلم  ال�سروط يفيد  لهذه 
وتتفرع على القطع ب�سدقه م�س�ئل كثرية، منه� وجوب اعتق�ده اإن ك�ن من امل�س�ئل 
العملية،  امل�س�ئل  من  ك�ن  اإن  مبدلوله،  والأخذ  اتب�عه  ومنه� وجوب  العتق�دية، 
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ومنه� تف�سيق من خ�لفه واإن ك�ن مت�أوًل اإىل غري ذلك من الفروع، وكون العلم 
� هو قول اأ�سح�بن� واأكرث املعتزلة، وحك�ه ابن احل�جب  مبدلول اخلرب املتواتر �سروريًّ

عن اجلمهور.

وتوقف  نظري.  هو  بل  وغريهم:  واجلويني  والغزايل  احل�سني  اأبو  وق�ل   
� لتع�ر�ص الأدلة عنده.  اأم نظريًّ  � ال�سريف املرت�سى من الإم�مية يف كونه �سروريًّ
ك�س�ئر  مقدمتني  اإىل  � لفتقر  نظريًّ ك�ن  لو  اأنه  اأنه �سروري: هي  على  لن�  واحلجة 
النظري�ت، واإًذا لختلف العقالء يف العلم عنه، واملعلوم اأن جميع العقالء الذين 
تواترت اإليهم اأخب�ر البلدان كمكة وم�سر وغريهم� ل يختلفون فيه� بل يتفقون 

على القطع به� كم� يتفقون على القطع مب� ي�س�هدون.

 احتج الق�ئلون ب�أنه نظري ب�أنه يفتقر اإىل مقدمتني، وهم�: تقدم العلم ب�أن 
املخرب عنه من املح�سو�س�ت، واأن املخربين عدد ل ح�مل لهم على الكذب، ول 
الكذب يف  وقوع  امتنع  ك�ن كذلك  ومن  لهم،  اتف�قه  ول  عليه،  تواطوؤهم  ي�سح 
ب�ملنع من ذلك، بل  واأجيب  اأنه �سدق، وهذا حم�ص ال�ستدلل،  فيعلم  خربه، 
يكفي اأنه ل ح�مل لهم على الكذب، ول ي�سرتط �سبق العلم بذلك، ثم �سورة 
الرتتيب على املقدمتني ممكن يف كل �سروري. ق�ل اأبو احل�سني: واأقوى م� يذكره 
الذاهبون اإىل اأنه �سروري اأن اأحدن� يجد العلم ال�سروري بوجود ال�سني، مع كونه 
ل يعلم اأن الذي اأخربه به كرثة. ق�ل: وذلك ب�طل؛ لأنه يعلم اأنه قد اأخربه به من 

ل داعي له اإىل الكذب، في�ستدل بذلك.
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 ق�ل �س�حب املنه�ج: وهذه الدعوى منه غري �سحيحة، ف�إنه يجد العلم 
ب�لبلدان من ل يخطر على ب�له كون املخربين له به� لهم داع اإىل الكذب، اأم ل 

داعي لهم، وم�ل يخطر ب�لب�ل كيف ي�سح ال�ستدلل به، فبطل م� زعمه.

 وقول امل�سنف: )ودون ذاك رتبة امل�سهور( يعني اأن رتبة اخلرب امل�سهور 
يف القوة دون رتبة اخلرب املتواتر، ف�إن اخلرب املتواتر يوجب العلم القطعي ب�إجم�ع 
�، واأم� اخلرب امل�سهور فلم يجتمع على  � اأم نظريًّ امل�سلمني، واإن اختلفوا يف كونه �سروريًّ
اأنه يفيد العلم القطعي، واإن ك�ن ظ�هر كالم البدر ال�سم�خي - عف� اهلل عنه - اأن 
ى ب�لقبول مقطوع ب�سدقه ك�ملتواتر، واأراد ب�مل�ستفي�ص هو م� عربن�  امل�ستفي�ص املتلقَّ
عنه ه�هن� ب�مل�سهور، ف�إن بع�ًس� ذهب اإىل اأنه يفيد علم طم�أنينة، وهي زي�دة توطني 
ف�إن ك�ن املدرك يقيًن� ك�حل��سل بخرب  اأدركته،  وت�سكني يح�سل للنف�ص على م� 
التواتر ف�طمئن�نه� زي�دة اليقني وكم�له كم� يح�سل للمتيقني بوجود مكة بعد م� 

ي�س�هده�، واإليه الإ�س�رة بقوله تع�ىل حك�ية عن خليلة  نثٺ  ٺ  
ف�طمئن�نه�  امل�سهور،  ب�خلرب  ك�حل��سل   � ظنيًّ ك�ن  واإن   ]260 ٿمث ]البقرة/ 
رجح�ن ج�نب الظن، بحيث يك�د يدخل يف حد اليقني، وح��سله �سكون النف�ص 
عن ال�سطراب مبالحظة كونه اآح�د الأ�سل، ف�ملتواتر ل �سبهة يف ات�س�له �سورة 
ول معنى، وخرب الواحد يف ات�س�له �سبهة �سورة ومعنى، حيث مل تتلق�ه الأمة 
ب�لقبول وامل�سهور يف ات�س�له �سبهة �سورة لكونه اآح�د. الأ�سل ل معنى لأن الأمة 
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كالم  ن�ص  هذا  الظن.  اأ�سل  وفوق  اليقني،  دون  حكًم�  ف�أف�د  ب�لقبول  تلقته  قد 
بع�سهم فيه، وهو على هذا رتبة بني املتواتر والآح�د. 

من  امل�سهور  لتعريف  بي�ن  اإلخ،  القرون..(  اأول  يف  الذي  )وهو  وقوله 
الأخب�ر، وح��سله اأن امل�سهور من الأخب�ر هو الذي مل يت�سف يف القرن الأول، 
وهو قرن ال�سح�بة ب�سرط التواتر، ومعنى ذلك اأن �سرط التواتر هو اأن ترويه جم�عة 
.. اإلخ، واخلرب امل�سهور اإمن� رواه يف اأول القرون من ي�سح تواطوؤهم ع�دة، ثم ا�ستهر 
ذلك اخلرب يف القرن الث�ين والث�لث، فقبلوه وا�ستمر معهم على القبول فهذا هو 
اخلرب امل�سهور، وعرب عنه بع�سهم ب�مل�ستفي�ص، وعرفه البدر ال�سم�خي: ب�أنه م�زاد 

نقله على ثالثة، وتلقته الأمة ب�لقبول. 

اإليه يف  ين�سم  واحد ومل  الأ�سل خرب  قيل هو يف  ف�إن  التفت�زاين:  ق�ل 
الت�س�ل ب�لنبي  م� يزيد على الظن، فيجب اأن يكون مبنزلة خرب الواحد.

و�سمة  عن  تنزهوا   - وال�سالم  ال�سالة  عليه   - النبي  اأ�سح�ب  قلن�:   
اأ�سل  مبجرد  الظن  فيح�سل  ال�سدق،  ح�لهم  من  الراجح  الغ�لب  اأي  الكذب، 
بدخوله  زي�دة رجح�ن  ثم يح�سل  وال�سالم -  ال�سالة  النبي - عليه  النقل عن 
بتنزههم  املراد  ولي�ص  طم�أنينية،  علم  فيوحب  ب�لقبول  الأمة  وتلقته  التواتر،  حد 
عن و�سمة الكذب اأن نقلهم �س�دق قطًع� بحيث ل يحتمل الكذب، واإل لك�ن 
امل�سهور موجًب� علم اليقني، لأن القرن الث�ين والث�لث، واإن مل يتنزه� عن الكذب، 
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الآح�د  اأخب�ر  ف�أكرث  الثالثة  القرون  بعد  واأم�  ق�ل:  التواتر.  اأنه دخل يف حد  اإل 
نقلت بطريق التواتر لتوفر الدواعي على نقل الأح�ديث وتدوينه�. انتهى كالم 

التفت�زاين، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن خرب الآح�د، فق�ل:

]بيان اخلرب الآحادي وحكمه، واأنه يوجب العمل دون العلم[

الإ�صــــناِد َل  مت�صِ يكْن  واإْن 
العَمْل لكن  العلَم  ُيفيُد  ول 
الــــــديِن اأ�صــــــول  ِبِه  فاأثبُتوا 
القطِعي خــــــالِف  يف  وقبلوُه 

الآحاِدي َفُهَو  كمــــــاٍل  ِبال 
ْل وقيَل: ل، وقيَل: كلٌّ قد ح�صَ
اليقــــــــنِي ثمرُة  اأنهـــــــا  َمْع 
بالَفـــْرِع اأ�صــــوُلهم  فاختلَطت 

غري  ات�س�ًل  النبي  اإىل  الراوي  من  اخلرب  اإ�سن�د  ات�سل  اإذا  اأنه  اعلم 
فهو  املتواتر،  نقل  يف  ذكره�  تقدم  التي  ال�سروط  ي�ستكمل  اأنه مل  مبعنى  ك�مل، 
اخلرب الآح�دي ن�سبة له اإىل اآح�د النقلة، وحكمه اأنه ل يفيد العلم القطعي كم� 
اأف�ده التواتر، ول الطمئن�نية احل��سلة للنف�ص كم� اأف�ده اخلرب امل�سهور، لكن يفيد 
وجوب العلم به مع ح�سول ال�سرائط املذكورة يف الراوي حل�سول الظن ب�سدق 

خرب العدل.

 الركن الثاين - يف مباحث ال�صنة
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وجوزه  قوم  فمنعه  الآح�د،  بخرب  التعبد  جواز  يف  اختلفوا  اأنهم  اعلم   
اإن التعبد به غري واقع، واإن ج�ز  اآخرون، ثم اختلف املجوزون له، فق�ل بع�سهم 
عقاًل، وقيل بل هو ج�ئز وواقع، ثم اختلف هوؤلء فق�ل بع�سهم: اإنه يوجب العمل 
فقط، وقيل بل يوجب العلم والعمل مًع�، وال�سحيح اأنه يوجب العمل دون العلم.

 ووجوب العمل بخرب الواحد ث�بت ب�لعقل والنقل، اأم� ثبوته ب�لعقل فهو 
اإذا  ف�إنه   ،� اأن فيه �سمًّ اإليه طع�م واأخربه من يغلب يف ظنه �سدقه  اأح�سر  اأن من 
اأقدم عليه مع غلبة ظنه اأنه م�سموم ا�ستحق الذم قطًع�، وذلك هو معنى الوجوب، 
اأنه قد    واأم� ثبوته من جهة النقل، ف�إنه قد علم من تواتر الأخب�ر عن النبي
يبعث ال�سع�ة والعم�ل اإىل اجله�ت الن�زحة لريووا عنه م� يجب عليهم يف اأموالهم، 
واألزمهم قبول اأخب�رهم. واأي�ًس� ف�ل�سح�بة والت�بعون قد اأجمعوا على الأخذ بخرب 

الآح�د وعلى العمل به.

 وبي�ن ذلك اأن ال�سح�بة ك�نوا يرجعون اإىل خرب الواحد فيحكمون به 
كخرب عبد الرحمن بن عوف يف املجو�ص، ف�إنهم حتريوا يف حكمهم، حتى ق�ل 
اأمر املجو�ص، وكرث �سوؤاله عن ذلك، حتى روى  اأ�سنع يف  اأدري م�  عمر: م� 
َة اأْهِل الكَت�ِب َغرَي اآِكلي  وا بهم �ُسنَّ عبد الرحمن بن عوف عنه ، اأنه ق�ل: »�ُسنُّ

ذب�ِئحهم ول ن�ِكِحي نَ�َس�ئهم«.
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 وقد ك�ن عمر ل ي�سوي بني الأ�س�بع يف الدية، فرتك مذهبه يف تف�سيل 
بع�ص الأ�س�بع على بع�ص يف الدية، لأجل كت�ب عمرو بن حزم، وكذلك عمل 
بكت�ب عمرو بن حزم يف زك�ة املوا�سي وتف��سيله�، وكذلك اختلفوا يف اجلنني، 
فك�ن عمر يقول: اإنه ل �سيء اإذا خرج ميًت� حتى ورد خرب حمل بن م�لك يف اأن 
ة، ف�أطبقوا عليه، وكذلك اختلفوا يف توريث املراأة من دية زوجه�،  اجلنني فيه الُغرَّ
حتى روى ال�سح�ك بن �سفي�ن خربه الذي يف توريث املراأة من دية زوجه�، فعملوا 

به واأطبقوا عليه.

اأخب�ر ال�سح�بة،  اإىل  اأنه ك�ن يرجع    اأبي بكر   واأي�ًس� فقد روي عن 
وكذلك عثم�ن، وكذلك علي، وقد عمل بحديث عمر واملقداد يف حكم املَْذي.

الذي  املنزل  يف  يدفنون  الأنبي�ء  اأن  بكر  اأبي  بخرب  ال�سح�بة  وعملت   
ميوتون فيه، فحفروا لر�سول اهلل  يف مو�سع فرا�سه، وعملوا بخرب عبد الرحمن 
البلدان، يدخله حتى   نهى من ك�ن خ�رًج� عن ذلك  اأنه  الط�عون، وهو  يف 
يرتفع، ونهى من ك�ن داخاًل اأن يخرج فراًرا منه، وك�ن جميع ذلك من غري اإنك�ر 
من بع�سهم، بل ك�ن منهم الع�مل بذلك، ومنهم الق�بل له، وامل�سوب عليه، فك�ن 

اإجم�ًع� على وجوب العمل بخرب الواحد.

 وكذلك اأي�ًس� قد اأطبق الت�بعون وفقه�ء الأم�س�ر على قبول الأخب�ر التي 
ترويه� الآح�د، فك�ن اإجم�ًع� من الت�بعني اأي�ًس�.

 الركن الثاين - يف مباحث ال�صنة
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 ف�إن قيل اإنه كم� نقل قبلوهم لالآح�د فقد نقل ردهم اإي�ه�، كرد عمر خرب 
اأذن له يف رد احلكم    اأن النبي  اأبي بكر خرب عثم�ن  ف�طمة بنت قي�ص، ورد 
�ر الأ�سجعي يف َبْروع بنت وا�سق، فتع�ر�ست الرواية  من مطردة، وردَّ علّي خرب �سيَّ

فت�س�قطت.

رد  اأنه  نقل  الذي  القبول، بل  الرد كنقل  نقل  اأن  ن�سلم  ب�أنه ل  اأجيب   
ا ومل ترد لكونه� اآح�دية، واإمن� ردت ل�سك يف روايته�، ولهذا  اأخب�ر ي�سرية قليلة جدًّ
رده� بع�سهم دون بع�ص، ف�إن خرب ف�طمة قبله غري عمر وخرب �سي�ر قبله عبد اهلل 

ابن م�سعود.

 احتج امل�نعون من جواز التعبد بخرب الآح�د، ومن جواز الأخذ به بوجوه: 

وقوله   ]36 ]الإ�سراء/  ۈئمث  ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   نث  تع�ىل  قوله  اأحده�: 
تع�ىل  نث  ې       ې  ې  ېمث  ]الأنع�م/ 116[ وقوله تع�ىل نثڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک  گمث ]يون�ص/ 36[ وقوله : »َدْع م� ُيرْيُبَك اإىل َم�ل ُيرْيُبَك« اإىل غري 
 � ذلك. ق�لوا قد نهين� عن اتب�ع الظن ب�لكت�ب وال�سنة وخرب الآح�د ل يفيد اإل ظنًّ

فوجب اطراحة.

 وث�نيه�: اأن القول بوجوب العمل ب�لآح�د يوؤدي اإىل العمل ب�ملت�س�دات لوقوع 
التع�ر�ص يف الآح�دي�ت.
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 وث�لثه�: اإن اأ�سول ال�سريعة يجب اأن تكون له� غ�ية ت�سبطه� لي�سح ال�ستنب�ط 
منه�، وليت�أتى حمل الفرع على الأ�سل، والتعبد بخرب الواحد مينع من ذلك 
مل  اآخر  ب�أ�سل  مع�ر�ًس�  الأ�سل  ذلك  كون  ز  يجوِّ اأ�سل  على  الق�ئ�ص  لأن 

يبلغه.

 واأجيب عن الأول اأن تلك الآي�ت الواردة يف ذم اتب�ع الظن، اإمن� هي 
فيم� يكون املطلوب فيه العلم، اأي ذم اتب�ع الظن يف الأمور القطعية العتق�دية، 

وكالمن� يف الأمور العملية الفرعية جمًع� بني الأدلة.

جميع  �سوب  من  لأن  ذلك،  يف  ت�س�د  ل  ب�أنه  الث�ين  عن  واأجيب   
املجتهدين فهذا ل يقدح عليه، اإذ حكم اهلل تع�ىل من كل واحد منهم م� اأداه اإليه 
ظنه، ف�إذا تع�ر�ص عليه اخلربان ومل يعرف ن�سخ اأحدهم� لالآخر رجع اإىل الرتجيح، 
التخيري كم�  اأو  العمل على الطراح،  فعلى اخلالف يف  الرتجيح  ف�إن عجز عن 

�سي�أتي حتقيقه. فال يلزم م� ذكروه من التن�ق�ص.

 واأجيب عن الث�لث ب�أنه ل ن�سلم اأن ذلك يوؤدي اإىل عدم ان�سب�ط اأ�سول 
ال�سريعة، لأن الأخب�ر الآح�دية حم�سورة ب�ل�سرائط، واإن مل تكن حم�سورة ب�لعدد 
فم� مل ي�ستكمل �سرائطه فلي�ص مبعمول به، وجتويز املع�ر�ص لالأ�سل مينعه بحث 

املجتهد فال يلزم ذلك.

 الركن الثاين - يف مباحث ال�صنة
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اأهل  وهم  مًع�  والعمل  العلم  يوجب  الآح�د  خرب  ب�أن  الق�ئلون  واحتج   
احلديث ب�أنه قد وجب علين� العمل بخرب الآح�د مل� تقدم من الأدلة، ونهين� عن 
اأن خرب الآح�د يوجب  اأي�ًس�، فعلمن�  مل� تقدم من الأدلة على ذلك  اتب�ع الظن 
نهين� عن  به، وقد  العمل  لن�  العلم م� ج�ز  العلم والعمل مًع� لأنه لو مل يوجب 

اتب�ع الظن.

 واأجيب ب�أنه اإمن� نهين� عن اتب�ع الظن فيم� يكون املطلوب فيه العلم، وهو 
امل�س�ئل العتق�دية، ل فيم� يكون املطلوب فيه العمل فقط، ف�إن م� ك�ن املطلوب 
م�س�ئل  اأن  اجلواب  وح��سل  الظن،  يفيد  مب�  فيه  الأخذ  يجوز  فقط  العمل  فيه 
العتق�د مبنية على اليقني فنهين� عن اتب�ع الظن فيه�، وم�س�ئل العمل غري مبنية 

على اليقني فقط، بل تكون ت�رة ب�لدليل الق�طع، واأخرى ب�لدليل الظني.

 واعلم اأن اأهل احلديث فرعوا على مذهبهم ب�أن خرب الآح�د يوجب العلم 
والعمل ق�عدتني عظيمتني من قواعد اأ�سول الدين، ف�رقهم امل�سلمون عليهم�:

 الق�عدة الأوىل: اأنهم اأثبتوا اأ�سول الدين من امل�س�ئل العتق�دية وغريه� 
بخرب الآح�د، واإىل هذا اأ�س�ر امل�سنف بقوله: )ف�أثبتوا به اأ�سول الدين( واحتجوا 
على ثبوت ق�عدتهم هذه ب�أن الأدلة الدالة على وجوب العمل ب�خلرب الآح�دي 

مل تف�سل بني اأ�سول وفروع.
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 واأجيب ب�أنه اإمن� دل على قبوله ب�سروط منه� اأن ل يكون م�س�دًم� لأقوى 
على  عر�سه  يجب  �سرائطه  تك�مل  مع  اإنه  بع�سهم:  ق�ل  ولهذا  قدمن�،  كم�  منه 
كت�ب اهلل، لقوله : »اإنه� �ستْكرُثُ عنِّي الأخَب�ُر فَم� وافَق كت�َب اهلِل فُهو منِّي وم� 
اإ�س�رة اإىل الرد على ق�عدتهم  اأنَّه� ثمرُة اليقنِي(  َخ�لَف فلي�َص منِّي« وقوله: )مع 
وخرب  ب�ليقني،  فيه�  يوؤخذ  اإمن�  الدين  اأ�سول  م�س�ئل  اأن  الرد  وح��سل  املذكورة، 
الآح�د ل يثمر اليقني، واإمن� يثمر الظن، فال يجوز ترك م� يثمر العلم لأجل م� يثمر 

الظن، كم� ل يقبل اأخب�ر خمرب اقت�سى خالف م� ن�س�هده.

 واأي�ًس� فقد علمن� من ح�ل ال�سح�بة رد م� ك�ن كذلك، األ ترى اأن ع�ئ�سة 
حني �س�أله� ال�س�ئل هل راأى حممد ربه؟ ق�لت: »ي� هذا لقد وقف �سعري مم� قلت«، 
وتلت قوله تع�ىل نث ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤمث ]الأنع�م/ 
103[، ويف ذلك رد الأخب�ر التي نقلت يف اإثب�ت الروؤية، وكذلك ردت 

ع�ئ�سة خرب اأبي عثم�ن)1( يف تعذيب امليت ببك�ء اأهله، وتلت قوله تع�ىل نث ېئ  
ىئ  ىئ  ىئ  یمث ]الأنع�م/ 164[ ووافقه� ابن عب��ص، ويف ذلك رد لالأخب�ر 

الواردة يف تعذيب اأطف�ل امل�سركني.

 ورد عمر خرب ف�طمة بنت قي�ص، وعلل ذلك ب�أنه خم�لف ملقت�سى الكت�ب 
العزيز، ف�إذا عرفت رد هذه الق�عدة واأنه� عن احلق مبعزل ف�ق�ص برد كل حديث 

اآح�دي اقت�سى خالف الدليل القطعي.

)1( كذا يف الأ�سل، و�سوابه: )خرب عبد اهلل بن عمر(. وكنيته اأبو عبد الرحمن. )م(.
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اأنهم ق�سوا بوجوب   الق�عدة الث�نية: وهي فرع على التي قبله�، وذلك 
قبول اخلرب الآح�دي، واإن خ�لف الدليل القطعي، واإىل هذا اإ�س�رة بقوله: )وقبلوه 
فيه�  خ�لف  التي  الأمور  يف  حتى  الآح�د  خرب  قبلوا  اأي  القطعي(  خالف  يف 
الكت�ب وال�سنة املتواترة، وحجتهم على اإثب�ت هذه الق�عدة الف��سدة اأنه مل� ك�ن 
اأوىل  بع�سه�  يكن  مًع� مل  والعمل  للعلم  موجًب�  ال�سرعية،  الأدلة  واحد من  كل 
ب�أنه ل  واأجيب  واحد من ذلك،  قبول كل  علين�  فوجب  القبول.  بع�ص يف  من 
ن�سلم اأن كل واحد من الأدلة ال�سرعية يوجب العلم والعمل مًع�، بل نقول اإن 
بع�سه� موجب للعمل فقط ،ك�أخب�ر الآح�د لأنه ل ي�سك ع�قل يف اأن خرب الواحد 
يحتمل ال�سدق والكذب، لكن بعدالة الراوي ترجح الظن ب�سدق خربه، ف�أين 
ن�س�وي  ل  اأن  لوجب  منه  العلم  ح�سول  �سلمن�  ولو  منه؟  العلم  ح�سول  حمل 
بني العلم احل��سل ب�لكت�ب واملتواتر من ال�سنة، وبني العلم احل��سل من الآح�د، 
فيلزم رد الأ�سعف ملع�ر�سة الأقوى له، فتنهدم ق�عدتهم، واإىل هدمه� اأي�ًس� اأ�س�ر 
ق�عدتهم  ثبوت  على  فيلزم  اأي  ب�لفرع(  اأ�سولهم  )ف�ختلطت  بقوله:  امل�سنف 
اختالط اأ�سولهم الدينية بفروعهم العلمية، فال ميكنهم التفرقة بني قطعي الأدلة 

وظنيه�.

فف�رقوا من خ�لف  فرقوا بني ذلك،  والت�بعني قد  ال�سح�بة  اأن   واملعلوم 
الدليل القطعي و�سللوه على ذلك، وف�سقوه ومل يف�رقوا من خ�لف الدليل الظني 
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بت�أويٍل، بل �سوبوه على ذلك، وتولوه فلم مل يخطئوا عمر يف رده خرب ف�طمة بنت 
� يف رده خلرب �سي�ر ونحو ذلك. قي�ص، ول عليًّ

 واأي�ًس� ف�إنه يلزم على القول بوجوب قبول خرب الواحد فيم� خ�لف الدليل 
الق�طع ثبوت مع�ر�سته للقطع، فيلزم به اإ�سق�ط العمل ب�لقطعي، ووجه ذلك اأنه 
اإذا اأثبتن� مع�ر�سة الآح�د للقطعي وجب ا�سق�طهم� مًع� اإن مل يعلم املت�أخر منهم�، 
واإ�سق�ط القطعي نف�سه اإن علمن� بت�أخر الآح�دي عنه، وجميع ذلك ب�طل، فبطل 

م� زعموه، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه مل� بني اأن خرب الآح�د ل يع�ر�ص القطعي عند اأهل احلق، �سرع 
يبني �سحة مع�ر�سته للقي��ص، فق�ل:

]بيان حكم معار�صة القيا�س للخرب الآحادي[
القـــيا�ُس ــــــُه  عار�صَ اإذا  اأمـــا 
م القـــيا�َس قــــــوٌم واخلـــرْب فقدَّ
القطعيِة العـــلِة  ذا  ُمـــوا  فقدَّ

الأكَيا�ُس هنـــالك  فاختلَفْت 

قوٌم، ومعنى الو�صِف قوٌم اعترَبْ
الظـــنيِة العـــلة  ذا  ـــروا  واأخَّ

الآخر  اأيهم� على  تقدمي  ففي  القي��ص،  الآح�د  اإذا ع�ر�ص خرب  اأنه  اعلم 
مذاهب، ذكر امل�سنف منه� ثالثة:
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 اأحده�: وهو قول الأكرث من اأ�سح�بن� واملتكلمني، وهو قول ع�مة الفقه�ء من قومن� 
اأنه يقدم اخلرب على القي��ص، فيكون العمل به اأوىل من العمل ب�لقي��ص، فيبطل 

القي��ص.

 املذهب الث�ين: مل�لك وغريه اأنه يقدم القي��ص على اخلرب، فال يقبل اخلرب املخ�لف 
للقي��ص عندهم.

 املذهب الث�لث: لأبي احل�سني، وهو اأنه اإن ك�نت العلة ث�بتة بطريق ق�طع، ف�لقي��ص 
� والعلة ظنية، فمو�سع اجته�د، وق�ل ابن احل�جب: اإن  اأقدم، واإن ك�ن الأ�سل قطعيًّ
ك�نت العلة ث�بتة بن�ص اأرجح من اخلرب املخ�لف للقي��ص، ف�لقي��ص اأقدم اإن ك�ن 
� ف�لوقف، واإن ك�ن خالف ذلك  �، واإن ك�ن وجوده� فيه ظنيًّ وجوده� يف الفرع قطعيًّ

ف�خلرب اأقدم.

 احتج الق�ئلون بتقدم اخلرب على القي��ص مطلًق� بوجوه:

 الأول: اإجم�ع ال�سح�بة على تقدمي اخلرب على القي��ص، ف�إنهم ك�نوا اإذا عر�ست 
اإليه من الأ�سول حتى يروي  لهم ح�دثة ح�ولوا الجته�د فيه� ونظروا فيم� ترد 
اأن عمر  األ ترى  التعويل على م� �سوى ذلك اخلرب،  فيه� خرًبا فيرتكوا  بع�سهم 
ترك القي��ص يف دية اجلنني حني روي له فيه اخلرب، وق�ل: لول هذا لق�سين� فيه 
براأين�، وهذا ن�ص �سريح من عمر ب�أن اخلرب اأوىل من القي��ص، وكذلك عمر ترك 
راأيه يف املف��سلة بني الأ�س�بع يف الدية لأجل كت�ب عمرو بن حزم، وكذلك تركوا 
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القي��ص يف عدم توريث الزوجة من دية زوجه�؛ خلرب الواحد، و�س�ع ذلك فيهم 
فلم ينكره اأحد، فك�ن اإجم�ًع�.

اإىل  يحت�ج  ف�إنه  القي��ص،  بنف�سه، بخالف  م�ستقل  دليل  اأن اخلرب  الث�ين  الوجه   
الن�ص، واإل مل ي�سح، وامل�ستقل اأقوى من غري امل�ستقل.

 الوجه الث�لث: اأن مع�ًذا قدم الن�ص على القي��ص، ف�سوبه ر�سول اهلل . احتج 
املقدمون للقي��ص على اخلرب بوجهني:

والقي��ص �س�مل من ذلك،  والن�سخ،  الغلط والكذب  اأن اخلرب يدخله  اأحدهم�:   
اإنه ل  َغَلُطه، ثم  الواحد �سريه ك�مل�أمون  ب�أن دليل العمل بخرب  اأقدم. ورد  فك�ن 

يوؤمن الغلط يف القي��ص اأي�ًس� عند تع�ر�ص العلل.

لأجل  وا�سق  بنت  َبْرَوع  ق�سة  يف  الأ�سجعي  خرب  ترك   � عليًّ اأن  الث�ين:  الوجه   
القي��ص، وكذلك ترك ابن عب��ص خرب اأبي هريرة يف الو�سوء مم� م�سته الن�ر لأجل 
القي��ص، ورد ب�أن كل ذلك اإمن� ك�ن ل�سعف يف الراوي ل لأجل تقدمي القي��ص 
على اخلرب، احتج اأبو احل�سني وابن احل�جب على ترجيح القي��ص، حيث رجح�ه 
ب�أن ذلك يرجع اإىل تع�ر�ص خربين، فعمل ب�لراجح، واأم� الوقف عند ابن احل�جب 
فلتع�ر�ص الرتجيحني، ورد ب�أنه لو احتد متعلق اخلربين لزم م� ق�له، واأم� مع تغ�ير 
اإذ مل ي�س�دف ن�ص الأ�سل يف حمله، بل يف  الن�ص  متعلقهم� فال وجه لإبط�ل 
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غريه، ففي العمل ب�خلرب وف�ء ب�متث�ل اخلربين جميًع�، اأعني خرب اأ�سل القي��ص 
واخلرب املع�ر�ص للفرع، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن ف�س�د �سروط �َسَرطه� بع�ص الأ�سوليني يف قبول خرب 
الآح�د، فق�ل:

اأ�س�ر يف هذين البيتني اإىل رد �سروط �سرطه� بع�ص الأ�سوليني يف قبول 
خرب الآح�د، وهي ثالثة �سروط:

اأحدها: اأن بع�سهم ا�سرتط يف قبول خرب الواحد اأن يكون يف غري م� تعم به البلوى، 
لأن م� تعم به البلوى تتوفر الدواعي اإىل نقله، في�ستلزم كرثة الن�قلني، في�ستهر بني 
ال�سح�بة، فال يخت�ص بنقله واحد دون الآخرين، �سواء ك�ن ذلك املنقول يف اأ�سول 
الدين اأم يف فروعه، ونحن نقول: اإن ذلك م�سلم يف اأ�سول الدين، لأن� ل نقبل فيه� 
خرب الواحد كم� مر ذكره، واأم� يف فروعه الظنية فال ن�سلم ا�سرتاط ذلك، وامل�سرتط 

لذلك اأبو احل�سن الكرخي وعي�سى بن اأب�ن واأبو عبد اهلل الب�سري.

]الكالم يف اإ�صقاط �صروط ا�صرتطها بع�س الأ�صوليني يف 
قبول خرب الآحاد[

البــلَوى وليــ�َس غري مــــا تعــمُّ 
َدْت روايُته ول الــذي تعـــــــــدَّ

ُيْرَوى حلديٍث  القبوِل  �صــــرُط 
اأَْو ليــــ�َس يف احلــــدِّ اأََتْت دللُتْه
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 واحلجة لن� على عدم ا�سرتاطه وجه�ن:

م�  بني  العملي�ت  الواحد يف  بخرب  العمل  دليل وجوب  يف�سل  اأنه مل  الأول:   
عموم  ال�سرعية  الأحك�م  الأغلب يف  اأن  على  تخ�ص،  م�  وبني  البلوى  به  تعمم 
التكليف به�، وقد اأجمعت ال�سح�بة على قبول اخلرب الآح�دي يف العملي�ت من 

غري تف�سيل.

الوجه الث�ين: اأنه يجب بي�ن م� علين� فيه تكليف، �سواء عمت به البلوى اأم مل 
تعم، فال وجه للفرق بينهم� يف وجوب البي�ن على وجه الظهور، فيلزمهم وجوب 

ا�سته�ر م� مل تعم به البلوى اأي�ًس�، واحتج امل�سرتطون لذلك بوجوه:

 اأحده�: اأن العب�دة اإذا ك�نت ع�مة فعموم فر�سه� يقت�سي ظهور نقله� من حيث 
تدعو الدواعي اإىل ذلك، كم� جرت الع�دة بنقل احلوادث العظيمة التي ي�سرتك 

الن��ص يف م�س�هدته� على وجه ي�سيع ويظهر لقوة الدواعي اإىل ذلك.

� فالبد واأن يتبني جلميع الأمة،   الوجه الث�ين: ق�لوا: اإن املنقول اذا ك�ن فر�ًس� ع�مًّ
لأن جميعه� مدفوع اإىل وجوب العمل به، واإذا تبني لهم جميًع�، فال يخلو اإم� اأن 
� اأو ل ينقلوه اإن مل ينقلوه كذلك ك�ن اإجم�ًع� منهم على  ينقلوا ذلك نقاًل ع�مًّ
اخلط�أ، فكذا لو ترك بع�سهم نقله من غري نكري من الب�قني، ففيه اإجم�ع اأي�ًس� على 
مب�ص  الو�سوء  نق�ص  نقلت حديث  �سفوان  بنت  ُب�ْسَرة  اأن  ذلك  وتو�سيح  اخلط�أ، 
الذكر، ق�لوا: اإذا ك�ن اجلميع ال�سح�بة خم�طبني به ويلزمهم العمل مبقت�س�ه، ثم 
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تفردت ب�سرة بروايته فالبد من اأحد ب�طلني: اإم� اأنه مل يبني لل�سح�بة مع ح�جتهم 
بنقله  اأخلو  لكنهم  اإليهم  ونقلته  اإليه  احتيج  اأو  اإليه،  حتتج  ومل  لب�سرة  وبني  اإليه 

ونقلته ب�سرة، وكالهم� وا�سح الف�س�د.

اأنه نقل عن ال�سح�بة رد خرب الواحد فيم� تعم فيه البلوى، فرد  الوجه الث�لث: 
اإىل  اأتى  الأ�سعري  مو�سى  اأب�  اأن  وذلك  ال�ستئذان،  عمر بن اخلط�ب  خرب 
كرره  اأاأدخل؟  عليكم،  ال�سالم  فق�ل:  الب�ب،  عتبة  خ�رج  ف��ستق�م  عمر،  منزل 
ثالث مرات، ف��ستنكر عمر فعله ذلك، فق�ل: اإنه من ال�سنة، فلم يقبل خربه حتى 

اأتى ب�س�هد.

رواه  ال�سد�ص حني  له�  فر�ص    اأنه  وهو  اجلدة  بكر حديث  اأبو  ورد   
املغرية، حتى كرث الراوي. 

النفو�ص،  ي�ستعظم يف  م�  نقل  ب�نت�س�ر  تق�سي  الع�دة  اأن  الأول  واجلواب 
وب��ستف��سه م� ت�ستغربه ول تق�سي ب��ستف��سة م� عدا ذلك، فغري امل�ستغرب من 
التك�ليف وغري امل�ستعظم من احلوادث ل تق�سي الع�دة ب��ستف��سته كم� هو معلوم 
ب�مل�س�هدة، واإذا ق�ست الع�دة ب��ستف��سة �سيء دون �سيء فال يحمل م� مل تق�ص 

ب��ستف��سته وانت�س�ره على الذي ق�ست فيه بذلك.

 واجلواب عن الوجه الث�ين: اأن بع�ص العملي�ت م�سروع على جميع من 
ا�ستف��سة  فتجب  ع�م،  به�  التكليف  ف�إن  اخلم�ص،  ك�ل�سلوات  فر�سه،  علم  بلغه 
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مثله�؛ لأن ال�س�رع خوطب بتبليغه� اإىل من اأمكنه اإبالغه� اإليه، واألزم ال�س�معني 
تبليغه� اأي�ًس�، ففي هذا النوع ل يقبل خرب الواحد، فلو روى راٍو زي�دة �سيء من 

الفرو�ص على هذه الفرو�ص املتواترة قطعن� بكذبه.

 ومن امل�سروع�ت العملية م� يكون حكم اهلل تع�ىل من التكليف به� يف 
ظن ال�س�مع �سدقه�، فيلزمه العمل به�، فهي واجبة على من انتهت اإليه ولو بدون 
ا�ستف��سة وانت�س�ر، فال يلزم ال�س�رع عليه ال�سالة وال�سالم ول اأ�سح�به اأن ينقلوا 
ينقلوا  الأمة حني مل  وال�ستف��سة، فال خط�أ على  التواتر  به  يح�سل  نقاًل  ذلك 
الآح�دي�ت نقاًل م�ستفي�ًس� متواتًرا على اأنه قد خفي على اأكرثهم كثري من الأخب�ر، 
حتى اإن اأك�برهم ك�نوا يبحثون يف احلوادث الط�رئة عن الأخب�ر النبوية، فلو لزمهم 
جميًع� نقل الأح�ديث حتى تتواتر اأو ت�ستفي�ص م� خفي على اأك�برهم �سيء من 
ذلك، واأي�ًس� فلو لزمهم ذلك خلطوؤوا من ك�ن معه حديث، ومل ينقله نقاًل يكون به 
م�ستفي�ًس�، فظهر اأنه ل خط�أ على الأمة يف �سيء من ذلك. اأم� احلديث الذي نقلته 
ب�سرة فيحتمل اأنه� �س�ألته  عن حكم ذلك تفقًه�، اأو اأن غريه� اأر�سله� ت�س�أل 

عنه احتي�ًج� اإليه فنقلته، فال يلزم �سيء من الإلزامني الب�طلني.

 واجلواب عن الوجه الث�لث اأن عمر واأب� بكر مل يردا احلديثني قبل اأن 
� يف  ا ذلك �سكًّ تكرث رواتهم� من اأجل اأن احلديثني مم� تعم فيه البلوى، لكن ردَّ

الرواي ل�سعفه.

 الركن الثاين - يف مباحث ال�صنة
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تتعدد  اأن  الآح�د  خرب  قبول  يف  ا�سرتط  اجلب�ئي:  علي  لأبي  الثاين:  ال�صرط 
يرويه  الواحد حتى  يقبل خرب  ل  ق�ل:  اأنه  عنه  روي  فقد  النقلة،  بتعدد  رواي�ته 
 ، عدلن ف�س�عًدا، وكل واحد يروي عن عدلني حتى ينتهي اإىل ر�سول اهلل
فجعل الرواية يف هذا احلكم ك�ل�سه�دة، فكم� ل تقبل �سه�دة الواحد ول يعمل 

به� كذلك روايته.

 وروي عنه رواية اأخرى، وهي اأنه ل يقبل يف اأخب�ر الزن� دون اأربعة، ويف 
اأخب�ر الأموال يقبل اثن�ن، كل ذلك قي��ص على ال�سه�دة.

 واحلجة لن� على عدم ا�سرتاط ذلك اأن ال�سح�بة قد اأطبقوا قوًل وعماًل 
اأو نحو ذلك على قبول خرب الواحد كم� مر بي�نه، فك�ن اإجم�ًع� على قبوله من 

غري �سرط لتعدد الرواة.

 احتج اأبو علي اجلب�ئي على ا�سرتاط ذلك ب�أنه  يف �سالته، ف�أخربه ذو 
اليدين فلم يعمل به حتى �س�أل اأب� بكر وعمر - ر�سي اهلل عنهم� - واأن اأب� بكر مل 
يقبل خرب املغرية بن �سعبة اأن النبي  اأعطى اجلدة ال�سد�ص حتى اأخربه معه 
اأبو �سعيد اخلدري وج�بر بن عبد اهلل، واأن اأب� بكر وعمر - ر�سي اهلل عنهم� - ق�ل 
�س�هد  اأنت  اإمن�  رد احلكم:  له يف  اأذن    اهلل  ر�سول  اأن  اأخربهم�  لعثم�ن حني 

واحد، ومل يقبال منه. ق�ل: ونظ�ئر ذلك كثرية، كخرب ال�ستئذان وغريه.
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خرب  يقبل  ل  اأنه  على  اليدين  ذي  خلرب    رده  دل  لو  ب�أنه  واأجيب   
الواحد لدل على اأنه ل يقبل خرب الثنني اأي�ًس�، لأنه  مل يقت�سر على �سوؤال 
اأمر  اأخرب عن  اإنه  ثم  �س�ألهم� وغريهم�،  بل  اهلل عنهم� -  بكر وعمر - ر�سي  اأبي 
م�س�هد ح�سره جم�عة م�س�هدون، فال يخت�ص مبعرفته واحد دون الب�قني، فلذلك 

�س�أل اجلم�عة.

 واأم� رد اأبي بكر وعمر - ر�سي اهلل عنهم� - خرب عثم�ن فلي�ص لأجل 
فتوقف�  ب�أق�ربه)1(،  َكِلًف�  اإن عثم�ن ك�ن  نوع من الحتي�ط وقد قيل  واإمن� هو  ذلك 
يف خربه كم� يتوقف احل�كم يف �سه�دة الوالد لولده، واأم� خرب ال�ستئذان فقيل 
اإمن� رده عمر لتهمته يف الراوي، وقد راعى �سربً� من الحتي�ط بدليل قوله لأبي 
. مو�سى: رددت خربك، واأردت اأن ل تت�س�رع الن��ص يف الرواية عن ر�سول اهلل

ال�صرط الثالث: لأبي احل�سن الكرخي، واأبي عبد اهلل الب�سري يف قدمي قوليه، 
ثم قيل: اإنه رجع عنه، ي�سرتط يف قبول خرب الآح�د اأن يكون يف غري احلدود، اأم� 
الكذب يف  ب�ل�سبه�ت، وجتويز  ُتْدَراأ)2(  فيه� ذلك، لأن احلدود  يقبل  احلدود فال 
� لي�ص ب�سبهة ك�ل�سه�دة، لأن ال�سه�دة يثبت به�  الآح�د �سبهة، وُرد ب�أن كونه اآح�ديًّ
� كم� ثبت ذلك ب�خلرب. ووجه الرد اأن �سه�دة العدلني حمتملة  كون احلد م�ستحقًّ
للكذب ك�حتم�ل خرب الواحد له، وقد �سرع لن� اإق�مة احلدود ب�سه�دتهم� مع درئه� 

� �سديًدا. )م(. � لهم حبًّ )1(  َكِلًف� ب�أق�ربة: حمبًّ
)2(  ُتْدَراأ: ُتْدَفع. )م(.
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ب�ل�سبه�ت، ومل يوؤثر احتم�ل الكذب فيه� �سيًئ�، فكذلك خرب الآح�د قد �سرع لن� 
الأخذ به مل� تقدم من الأدلة، ف�حتم�ل الكذب فيه لي�ص ب�سبهة تدراأ به� احلدود، 

واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن جواز نقل احلديث ب�ملعنى وبي�ن حذف بع�سه، فق�ل:

]يجوز رواية احلديث باملعنى دون اللفظ، ملن كان عارًفا بالألفاظ، 
وقيل: ل، وفيه بيان[

وجائٌز لعــــــــــــارٍف باللفـــِظ       رواَيُة املعــــــَنى بدوِن اللفِظ
ْح ّح       ما مل يكن قيًدا ك�صرٍط متَّ�صِ ِه َي�صِ وقيل: ل، وحـذف بع�صِ

              وغــــــايٍة ونحـــــو ال�صـــتثناِء       وكــــــاذٌب َمن زاَد يف الأنَباِء
              وُقِبَلْت زيــــــادٌة من ثقـــــــــِة        اإل)1(  اإذا قــــاَم دليـــُل الَغْفلِة

لفظ  الث�ين  ب�للفظ  واملراد  العربية،  الألف�ظ  جن�ص  الأول  ب�للفظ  املراد 
احلديث املخ�سو�ص، فال اإْيَط�ء)2( يف البيت، ومعنى الأبي�ت الأربعة: اأنه يجوز ملن 
ك�ن ع�ملً� ب�لألف�ظ العربية نقل حديث ر�سول اهلل  ب�ملعنى دون لفظه، وقيل ل 
يجوز ذلك، بل يجب على الراوي اأن ينقل احلديث ب�للفظ واملعنى حتى يوؤديه 

)1( اإل: لي�ست يف الأ�سل، ووجوده� �سروري ل�سالمة ال�سطر معنى ووزنً�. )م(.
ر فيه لفًظ� ومعنى. )م(. )2( اإيط�ء: عيب من عيوب الق�فية يف ال�سعر، ُتَكرَّ
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م� مل  الآخر  البع�ص  رواية  بع�ص احلديث مع  كم� �سمعه وكذلك يجوز حذف 
يكن ذلك املحذوف قيًدا لذلك املذكور، ك�ل�سرط والبدل وعطف البي�ن وال�سفة 
املت�سلة والغ�ية وال�ستثن�ء، ف�ل�سرط نحو: »يف الغنم اإن بلغت اأربعني �س�ًة �س�ٌة« 
والبدل نحو: »يف الغنم يف اأربعني منه� �س�ة« وعطف البي�ن: »يف ال�س�ئمة الغنم 
زك�ة« وال�سفة  »يف الغنم ال�س�ئمة زك�ة« والغ�ية نحو قوله : »ل َتبيُعوا الثمَرَة 
حتَّى ُتْزِهي« وال�ستثن�ء نحو قوله : »ل َتبيُعوا الرُبَّ ب�لرُبِّ اإل �َسواًء ب�َسَواٍء« لأن 

حذف مثل هذه الأمور خمل ب�ملعنى، فال يجوز حذفه�.

 وكذلك ل جتوز الزي�دة على اخلرب م� لي�ص منه، لأن الزي�دة فيه كذب 
اأنه  على،  عليه  ب�لكذب  فكيف   ، غريه  على  الكذب  علين�  وقد حرم  قطًع�، 
قد ورد الن�ص عنه عليه ال�سالة وال�سالم ب�لوعيد ال�سديد على من كذب عليه 
اإذا روى احلديث  اأنه  الثقة مبعنى  اإذا رواه�  الزي�دة يف اخلرب  متعمًدا، لكن تقبل 
ثقة ورواه ثقة اآخر، وفيه زي�دة على رواية الثقة الأول، ف�إن تلك الزي�دة من ذلك 
الثقة مقبولة، لأنه� تكون مبنزلة اأن لو روى خرًبا م�ستقالًّ م� مل يقم عليه يف روايته 
يف الزي�دة دليل يدل على اأنه غ�فل يف رواية ذلك احلديث، وذلك كم� لو ح�سر 
املجل�ص جم�عة كثرية ل تق�سي الع�دة ب�جتم�عهم على الغفلة عن تلك الزي�دة، 
الواحد دون اجلم�عة.  بغفلة ذلك  تقت�سي  الع�دة  ف�إن  بينهم،  فريويه� واحد من 

فتح�سل يف الأبي�ت ثالث م�س�ئل:

 الركن الثاين - يف مباحث ال�صنة
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مذاهب  وفيه�  بعينه،  لفظه  دون  ب�ملعنى  احلديث  نقل  جواز  يف  الأوىل:  امل�س�ألة 
امل�سنف، وهم� جواز ذلك ملن  اللذين ذكرهم�  القولني  نقت�سر منه� على  كثرية 

ك�ن ع�رًف� ب�لألف�ظ مطلًق� وعدم جوازه مطلًق�.

 ذهب اإىل جواز ذلك مطلًق� اأكرث الأ�سوليني، ون�سب اإىل احل�سن الب�سري 
واإبراهيم النخعي، واخت�ره البدر ال�سم�خي، وعليه اأ�سح�بن� من اأهل عم�ن، وذهب 
اإىل املنع مطلًق� حممد بن �سريين وثعلب وبع�ص املحدثني. واحلجة لن� على جواز 
ذلك مطلًق� اأن املق�سود من وراية اأح�ديثه عليه ال�سالة وال�سالم ت�أدية املعنى فقط، 
واأنه ل تعبد علين� يف تالوة لفظ ال�سنة بخالف القراآن، ول خالف يف ذلك بني 
الأمة، واإذا عرفن� ذلك فيجوز لن� حينئذ اأن نوؤدي املعنى الذي فهمن�ه من األف�ظ 
نة بغري األف�ظه�، لكن اإمن� يجوز ذلك مع ال�سبط ملع�نيه�، بحيث ل يخ�سى اأن  ال�سُّ
يح�سل يف العدول عنه� زي�دة ول نق�س�ن يف املعنى، لأن ذلك هو املق�سود من 

اإيراد ال�سنة وحفظ األف�ظه�، لي�ص مبق�سود بخالف الكت�ب العزيز.

 واأي�ًس� ف�إن ال�سح�بة نقلوا عنه عليه ال�سالة وال�سالم اأح�ديث يف وق�ئع 
متحدة ب�ألف�ظ خمتلفة �س�ئعة ذائعة، ومل ينكره اأحد، فجرى جمرى الإجم�ع.

 واأي�ًس� فقد وقع الإجم�ع على تف�سريه ب�لعجمية ف�لعربية اأوىل. ل يق�ل: 
اإنه وقع الإجم�ع اأي�ًس� على جواز تف�سري القراآن ب�لعجمية، ومل يكن ذلك جموًزا 
لتالوته ب�لعجمية، لأن� نقول: اإمن� جوز يف تف�سري القراآن تبيني مع�نيه بذلك ل نقله 
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كذلك، واملجوز يف احلديث نقله، واإن ك�ن ب�للفظ العجمي اإذا علم اأنه بغري اللفظ 
. الذي نطق به

 واحتج امل�نعون من ذلك بوجوه:

اَه� كَم�  َر اهلُل اْمًراأ �َسِمَع مَق�لتي فوَع�َه�، واأَدَّ  الأول: قوله : »َرِحَم اهلُل« اأو »نَ�سَّ
�سمَعَه�، وُربَّ َح�ِمِل فْقٍه اإىل َمْن ُهو اأفَقُه مْنُه«. واأجيب ب�أنه اإمن� دع� له لأن نقله 

بلفظه هو الأوىل، ولي�ص فيه دللة على منع الرواية بغري اللفظ.

ڳ   ڳ    ڳ     گ   گ    گ   گ   نث  تع�ىل  قوله  الث�ين:  الوجه   
ڳ  ڱمث ]الأحزاب/ 34[، والآي�ت هي القراآن العزيز، واحلكمة هي 
ال�سنة  ذكر  يجب  كذلك  بلفظه،  القراآن  ذكر  يجب  فكم�  ق�لوا:  النبوية،  ال�سنة 
اإن �سلم ذلك،  ب�أنه  بلفظه� لهذه الآية، ولأن اجلميع من عند اهلل تع�ىل واأجيب 
معن�ه  من  عرفنه  م�  ليعلمن  وال�سنة،  الكت�ب  ملدلولت  التذكر  ب�لذكر  ف�ملراد 

وتخ�سع قلوبهن لتذكره، لأن املراد النطق بلفظه�، وذلك وا�سح. 

الوجه الث�لث: اأن احلديث يت�سمن العب�دات، فوجب اأداوؤه بلفظه كم� اأن القراآن 
مل� ت�سمن العب�دات وجب اأداوؤه، بلفظه.

لفظه  تالوة  اأن  على  دل  لدليل خ��ص  القراآن  لزم يف  اإمن�  ب�أنه  واأجيب   
بعب�دة ول  لي�ص  لفظه�  ال�سنة، فتالوة  املعنى بخالف  ت�ليه  يفهم  واإن مل  عب�دة، 

 الركن الثاين - يف مباحث ال�صنة



500 500
طلعة ال�صم�س: �صرح �صم�س الأ�صول

اأن يق�سد حتفظه� لئال ين�س�ه�، فله يف ذلك ثواب طلب العلم ل  ثواب عليه اإل 
ثواب ع�بد ب�لتالوة.

ب�ألف�ظه�،  نقله�  علين�  وجب  عب�دات  ال�سنة  األف�ظ  بع�ص  يف  اأن  الرابع:  الوجه   
ك�لأذان والإق�مة والتوجيه والتحي�ت، فعلمن� بذلك اأن لفظ احلديث معترب نقله 
اأي�ًس�، فال ي�سح �سلخ املعنى منه، واأجيب ب�أن ذلك اإمن� وقع يف األف�ظ خم�سو�سة، 
فيه�،  املنقولة  ب�لأدلة  له� دون غريه�  لثبوت اخل�سو�سية  فال يحمل غريه� عليه� 

واهلل اأعلم.

 امل�س�ألة الث�نية: يف جواز حذف بع�ص اخلرب مع ذكر الب�قي اإذا ك�ن املحذوف لي�ص 
بقيد للمذكور ك�ل�سرط والغ�ية وال�ستثن�ء ونحوه�، اأج�زه اأكرث الأ�سوليني، ومنعه 
بع�ص اأهل احلديث، واحتجوا على ذلك مب� احتج به من اأوجب ت�أدية احلديث 

بلفظه، واجلواب عنه� هو اجلواب.

 ق�ل �س�حب املنه�ج: ول يجوز اأن يحذف غري الغ�ية وال�ستثن�ء ونحوهم� 
اأي�ًس� لأن حذفه ا�سته�نة بذكره�، ولو ك�ن املحذوف مم� ل يفيد ف�ئدة زائدة على 
م� قد ُلفظ به، نحو اأن يكون موؤكًدا ك�أحد اللفظني من قوله: ب�طل ب�طل ب�طل، 
لأن ال�سته�نة ب�ملح�فظة على األف�ظه عليه ال�سالة وال�سالم، توهم الته�ون ب�أمره، 
وذلك م�سقط للعدالة اإن مل يكن كفًرا، ف�أم� اإذا مل يرتكه� ا�سته�نة بل ا�ستغنى 
عنه� مب� قد لفظ به، ومل ينق�ص بحذفه� �سيء من الف�ئدة التي ق�سد ت�أديته�، نحو 
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اأن يحذف اآخر خرب الهرة، فيقول: ق�ل : »اإنه� لي�َسْت بَنَج�ٍص« و�سكت عن 
اَف�ِت« فقد ق�ل الأ كرث بجواز ذلك. اِفنَي عليُكْم والطوَّ قوله »اإنَّه� ِمن الطوَّ

 ق�ل: وميكن اأن يق�ل: اإن من البعيد اأن ي�أتي  وهو اأف�سح من نطق 
ب�ل�س�د بلفظ ل حت�سل به ف�ئدة، بحيث يكون ذكره وحذفه �سواء، بل لبد فيه من 
ف�ئدة ولو جمرد الت�أكيد، اللهم اإل اأن يكون جمرد املحذوف يفيد حكًم� م�ستقالًّ 
اأعني املنطوق  ف�إنه حينئذ -  ل تعلق له ب�حلكم امل�ستف�د من اللفظ املنطوق به، 
واملرتوك من اخلرب - ج�ٍر جمرى خربين روي اأحدهم� وترك الآخر، وذلك ج�ئز 
ب�لتف�ق. هذا كالمه مع قوله بجواز نقل احلديث ب�ملعنى دون لفظه، ففي كالميه 
تدافع وتردد يف جتويز حذف بع�ص اخلرب مع رواية الب�قي، ومن املعلوم اأن من اأج�ز 
ذلك من الأ�سوليني اإمن� اأج�زوه مع غري ال�سته�نة ب�ألف�ظه عليه ال�سالة وال�سالم 
الهرة،  م� ذكره من خرب  نحو  اأج�زوه يف  ف�إنهم  به،  اإل  الكالم  يتم  م�ل  ويف غري 
وامل�نعون منه اإمن� منعوا جواز حذفه مع ذلك، فال تتم له دعوى التف�ق على جواز 

حذف امل�ستقل من احلديث.

 امل�س�ألة الث�لثة: يف قبول الزي�دة يف اخلرب اإذا انفرد به� اأحد الرواة دون الآخرين، 
اإىل اجلمهور، وقيل  القول  ثقة، ون�سب هذا  الراوي  اإذا ك�ن  بقبوله� مطلًق�  فقيل 
اإن ك�ن  اأهل احلديث، ق�ل ابن احل�جب:  بعدم قبوله� مطلًق�، ون�سب اإىل بع�ص 
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غريه ل يغفل مثلهم عن مثله� ع�دة مل تقبل. ق�ل �س�حب املنه�ج: ومفهوم كالمه 
اأن ذلك مو�سع اتف�ق. ق�ل: وذلك ل يكفي حتًم� حتى يكون جمل�ص ال�سم�ع 
منهم واحًدا، ول �س�غل لهم عن ا�ستم�عه�، واأم� اإذا ج�ز يف مثلهم اأن يغفلوا عن 
مثله� واإن ح�سروا اأو مل ينقل كون جمل�سهم واحًدا فهو مو�سع اخلالف، واحلجة 
لن� على قبوله� م� مل يقم دليل يقت�سي غفلة الراوي هي اأن املعترب يف قبول الرواية 
العدالة، ف�إذا ك�ن العدل يجب قبول خربه لعدالته وجب قبول زي�دته اأي�ًس�، لأن 
الزي�دة مع املزيد عليه مبنزلة خربين، ولو روى واحد خربين وروى غريه اأحدهم� 
قبلت روايته اخلربين ب�لتف�ق، كذلك هذا، ولأن الزي�دة يتعلق به� حكم ورواية 

الثقة، ك�خلرب املبتداأ.

احتج امل�نعون من قبوله� مطلًق� ب�أن احلف�ظ اإذا �س�ركوا الراوي يف النقل، 
والق�سة واحدة، وانفرد هو ب�لزي�دة اأورث التهمة يف حقه، واأي�ًس� فيجوز اأنه �سه� يف 
نقله�، واأجيب ب�أن عدالته و�سبطه واحتم�ل ال�سهو يف الآخرين يرفع التهمة عنه، 
واأي�ًس� ف�سهوه يف اأنه �سمع م�مل ي�سمع اأبعد من احتم�ل �سهوه عن عدم �سم�ع م� 

�سمع، واهلل اأعلم.

ثم اإنه اأخذ يف بي�ن �سروط الرواي الذي تقبل روايته، فق�ل:
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وال�صبط  والعقل  البلوغ  منها:  ع�صرة  وهي  الراوي،  �صروط  ذكر 
والإ�صالم .. اإلخ.

احُلُلِم ُبلوُغ  راويــــِه  و�صــــرُط 
ــــوُنُه ت�صُ مــــروَءٍة  َذا  وكــــاَن 
ُجِهْل الذي  رواَيُة  ف�صــــقطْت 
�ِصَواُه بهــــا  الأْخَذ  تــــرَك  اأو 
راويها لــــها  اأوَّ اإن  والوقــــُف 
التدلي�ِس روايــــُة  و�صــــقطْت 
فيَها جاَء  الإيَهاُم  التي  َوْهــــَي 
�ُصِهر ما  بغرِي  الــــراوي  ُذِكَر  اأو 
عْدِل با�صــــِم  �صــــماه  اأنه  اأو 
اأُبِطَلْت الرواة  الأ�صُل  ب  كذَّ اإْن 
والن�صياِن الذهــــوِل  ل�صــــحِة 

والعقُل وال�صبُط وو�صُف امل�صلِم
َي�ِصيُنُه اأو  ُيرِديِه  ما  فعِل  عن 
ومن يكن بعك�ِس ما َيْروي عِمْل
َرَواُه ملَــــــــا  طعــــــــٌن  فاإّنه 
فيــــَها ل�صــــيٍء  ذاَك  لأمنَا 
التلِبي�ِس مــــن  نــــوٌع  لأنَهــــا 
يرويَها َمْن  غــــرِي  من  باأنهــــا 
ُذِكْر فيما  لو�صمٍة  ا�صــــِمِه  من 
ف�صــــِل بنــــــــوٍع  ْنُه  ُيَبيِّ ومل 
ُقبلت بهَذا  اأدِري  ل  َقــــال:  اأو 
ونحــــِوها من �صفــــِة الإن�َصاِن

ي�سرتط يف الراوي الذي تقبل روايته �سروط:

 اأحده�: اأن يكون ب�لغ احللم، فال تقبل رواية ال�سبي اتف�ًق�، وقيل بقبول روايته 
يف  عليه  اإثم  ل  اأنه  علم  اإذا  لأنه  تقبل؛  ل  اأنه�  وال�سحيح  �س�بًط�،  مميًزا  ك�ن  اإن 
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الكذب فال يوؤمن منه اأن يجرتئ عليه، فيفيد ذلك ال�سك يف �سدقه، واأي�ًس� 
ف�إن العدالة �سرط يف قبول الرواية وهي يف ال�سبي غري متحققة، اأم� اإذا حتمله� 
وهو �سبي، ثم اأداه� بعد بلوغه، ففي قبول روايته قولن، ون�سب القول بقبوله� 
اإىل الأكرث. ق�ل البدر: وال�سحيح قبول روايته و�سه�دته، ولو حتمله� قبل البلوغ 

اإذا ك�ن �س�بًط�.

 ال�سرط الث�ين: اأن يكون ع�قاًل، فال تقبل رواية املجنون واملعتوه اتف�ًق�، لأن املعترب 
من النوع الإن�س�ين ح�سول العقل، فعند عدمه ترتفع الأحك�م عنه.

 ال�سرط الث�لث: اأن يكون �س�بًط�، واملراد ب�ل�سبط ه� هن� اإتق�ن املعنى عند ال�سم�ع 
واملح�فظة على حفظه حتى يوؤديه كم� �سمعه، ول ي�سرتط حفظ اللفظ جلواز اأن 
ت�أديه احلديث مبعن�ه دون لفظه  �، ومن مل يجوز  ت�مًّ اإتق�نً�  اأتقنه  اإذا  ب�ملعنى  يوؤديه 
اتف�ًق�،  �سبطه  على  �سهوه  غلب  من  رواية  تقبل  فال  اأي�ًس�،  اللفظ  ي�سرتط حفظ 
واختلفوا فيمن يعرتيه ال�سهو ومل تكن ح�لة �سبطه اأغلب على ح�لة �سهوه، فقيل 
بقبول روايته، وقيل برده�، وقيل اإنه� مو�سع اجته�د، ومعن�ه اأنه ينظر يف روايته ف�إن 

دل دليل على ترجيح �سدقه فيه� قبلت، واإل تركت.

 احتج الق�بلون لروايته ب�إجم�ع ال�سح�بة على قبول خرب من كرثت غفلته 
اأبي هريرة وغلطه هدده عمر وع�ئ�سة  ف�إنهم حني عرثوا على كرثة �سهو  وذهوله، 
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ونهوه عن تكثري الرواية، ومع ذلك مل مينعوا من قبول خربه، ول فرقوا بني م� فيه 
مطعن وبني م�ل مطعن فيه.

 واحتج من ق�ل برده� ب�أن �سه�دة من كرثت غفلته و�سهوه ل تقبل اتف�ًق�، 
فكذلك روايته لأنهم� ب�ب واحد. ق�ل �س�حب املنه�ج: اأم� القول ب�لقبول فهو 
تفريط لأن الواجب العمل ب�لظن، ول ظن مع ا�ستواء ح�لتيه يف الغفلة والتحفظ، 
اإل مع  اأبي هريرة بعد اطالعهم على كرثة غفلته،  ول ن�سلم قبول ال�سح�بة من 
قرينة اأخرى ت�سهد ب�سحة روايته، واأم� القول ب�لرد فهو اإفراط؛ لأنه اإذا ك�ن عدًل 
لقرينة  غفلة  اأنه� �سدرت عن حتفظ ل عن  بعينه  روايته حديًث�  الظن يف  وغلب 
كملت  قد  اإذ  حينئذ؛  رده�  يوجب  وجه  فال  العدل  الراوي  يف  ذلك  اقت�ست 

�سروط �سحته�. 

ق�ل: واأم� الث�لث: فهو منهج التو�سط بني الإفراط والتفريط، وهو املخت�ر 
عندن�، وهو الذي يظهر من اأحوال ال�سح�بة، ف�إنهم ك�نوا خمتلفني، األ ترى اأن 
ابن عب��ص وع�ئ�سة رّدا خرب اأبي هريرة وقبله غريهم�، وردت ع�ئ�سة خرب ابن عمر 
ا ول قبوًل، وهذا يقت�سي كونه  وقبله غريه�، ومل ينكر اأحد منهم على �س�حبه ردًّ

مو�سع اجته�د كم� اخرتن�. انتهى كالمه، واهلل اأعلم.

 ال�سرط الرابع: اأن يكون الراوي مت�سًف� ب�سف�ت امل�سلم من الإقرار ب�ل�سه�دتني، 
فيمن  واختلفوا  اإجم�ًع�،  امل�سرك  رواية  تقبل  فال    مب� ج�ء حممد  والت�سديق 
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يلحقه ال�سرك ب�لت�أويل، اأعني اإذا ك�ن الراوي موؤمًن� ب�هلل وبر�سوله وم�سدًق� مب� ج�ء 
به نبيه، لكنه ت�أول �سيًئ� من الكت�ب وال�سنة بت�أويل يخرجه عن الإ�سالم عند من 
�سركه بذلك، فقيل: ل تقبل روايته مع ذلك، وقيل: تقبل وكذلك اخلالف يف 
ف��سق الت�أويل اأي�ًس�، اأعني اإذا ك�ن الراوي عدًل يف دينه �س�بًط� يف روايته، لكنه 
مت�أول ل�سيء من الكت�ب اأو ال�سنة بت�أويل يخرجه عن احلق، فقيل تقبل روايته 

مع ذلك، وقيل ل تقبل.

اإليهم�، وقد  اأن قبول روايتهم� ركون   وحجة من رد قبول روايتهم� هي 
ق�ل تع�ىل نث ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱمث ]هود/ 113[، وك�فر 
الت�أويل وف��سقه كل منهم� ظ�مل لنف�سه. واأي�ًس� فلو �سح ذلك لأجل ظن �سدقهم 
ل�سح قبول رواية ك�فر الت�سريح وف��سقه، حيث غلب يف الظن �سدقه، وذلك ل 

يجوز ب�لإجم�ع وكذلك فيمن ُحْكُمه ُحْكُمه.

اأو   � �س�أل ذميًّ يقول ملن  اإليهم كم� ل  اأن ذلك ركون  ن�سلم  ب�أنه ل   ورد 
اأو اآمن؟  اأو هل الطريق خ�ئف  � عن �س�لته اأو عن الطريق اإىل مك�ن كذا،  حربيًّ
ف�أخربه فعمل بخربه ل�سدقه، فهذا لي�ص ركونً� ب�لإجم�ع، كذلك من عمل بخرب 

ك�فر الت�أويل وف��سقه مع قوة ظنه ب�سدقه مل� قدمن�ه. 

لقرينة  اإل  والف��سق  امل�سرح  الك�فر  ب�سدق  الظن  ح�سول  ن�سلم  ول 
تقت�سي كون م� اأخرب به على م� اأخرب لأن� نعتقد جراءته على الكذب، فال نظن 
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�سدقه فيم� اأخرب اإل لأمر غري خربه، ف�إذا غلب يف ظنن� لقرينة اأن م� اأخرب به على 
م� ذكره ف�إمن� م�ستند ظنن� القرينة ل خربه، فال ت�أثري له يف ح�سول الظن بخالف 
ف��سق الت�أويل، ف�إن� نعلم اأنه يدين ب�لتحرز من الكذب كم� يدين املوؤمنون اخُللَّ�ص، 
فيح�سل ظن �سدقه من الطريق الذي ح�سل منه فيه ظن �سدق املوؤمنني اخلل�ص، 

وهو التحرز من الكذب، فوجب قبوله ل�ستواء ح�لهم� يف ذلك.

ح�سول  من  مينع  ل  وف�سقه  الت�أويل  كفر  ب�أن  لروايتهم�  الق�بلون  احتج   
الظن ب�سدق خربهم، فيجب قبوله حل�سول الظن ب�سدقه اإذ من يعتقد الكذب 
فرية)2( ف�إن الظن ب�سدقه يكون اأقوى، لأن� نعلم من ح�ل  �سرًك� ك�لأزارقة)1( وال�سُّ
من يوؤمن ب�هلل والثواب والعق�ب اأنه يكون حترزه من الكفر اأعظم من حترزه مم� دونه 
من املع��سي، واأن من يعتقد الكذب كفًرا اأعظم حترًزا منه ممن يرى اأن مع�سيته 
ل تبلغ الكفر، ف�إذا ك�ن الظن ب�سدق الأزرقي مثاًل م�س�وًي� ب�لظن �سدق املوؤمن، 
الآخر،  دون  اخلربين  من  اأحد  لرد  وجه  فال  العلم،  ل  الظن  هو  اإمن�  واملطلوب 

ل�ستوائه� يف حت�سيل الظن.

 هذا كله فيمن يعلم منه التدين بتحرمي الكذب، اأم� من علم منه التدين 
ال�سالة  عليه   - النبي  الكذب على  بع�سهم  املوا�سع كتجويز  بع�ص  بتحليله يف 

)1(  الأزارقة: اأ�سد فرق اخلوارج اإقب�ًل على القتل، تكفر خم�لفيه� من امل�سلمني، وت�ستبيح دمهم واأطف�لهم ون�س�ءهم، 
وهي تن�سب اإىل اأبي را�سد ن�فع بن الأزرق. )م(.

فرية: فرقة من فرق اخلوراج اأي�ًس�، اأميل اإىل امل�س�ملة من الأزارقة، وهي تن�سب اإىل زي�د بن الأ�سفر. )م(. )2(  ال�سُّ

 الركن الثاين - يف مباحث ال�صنة



508 508
طلعة ال�صم�س: �صرح �صم�س الأ�صول

وال�سالم - يف موا�سع الرتغيب والرتهيب ونحوهم�، فال تقبل روايته، وهذا الوجه 
البدر: مل  وق�ل  الت�أويل،  ف��سق  رد خرب  بركة على  ابن  ن�ص  واإن  عندي ظ�هرن 
اأحفظ فيه� خالًف� يعني يف قبول رواية املبتدع. وق�ل يف مو�سع اآخر: ومذهبن� رد 
اجلميع، ف�إن اختالفهم يف قبول �سه�دة املبتدع حتى اإن الربيع اأج�زه� يف الأحك�م 

يدل على ثبوت القول ب�لراأي معهم يف قبول روايته، واهلل اأعلم.

من  يهلكه  م�  فعل  من  حتفظه  مروءة  ذا  الراوي  يكون  اأن  اخل�م�ص:  ال�سرط   
املع��سي، ومن فعل م� ي�سينه عند ذوي املروءات، وهذه احل�لة عندهم معروفة 
ذلك،  يف  ك�ف  ال�س�بط  من  ذكرته  وم�  له�،  �سوابطهم  واختلفت  ب�لعدالة، 
ب�لكم�لت  الت�س�ف  على  حتمله  الإن�س�ن  يف  تكون  ح�لة  عن  عب�رة  ف�ملروءة 
املروءة مالزمة  الردية، ومل� ك�ن كم�ل  التجنب من الأحوال  الإن�س�نية، وعلى 
التقوى وجم�نبة الهوى، اأ�سرت اإىل ذلك بقويل: )ت�سونه عن فعل م� يرديه اأو 
ي�سينه( ومعنى )ت�سونه( حتفظه ومعنى )يرديه( يهلكه ومعنى )ي�سينه( يقبحه، 
املهلك  الفعل  يتجنب  لأنه مل  ف�سقه،  ل يف  املت�أوِّ الغري  الف��سق  بذلك  فخرج 
ويف  دينه،  يف  عدل  فهو  بتحرميه  يدين  م�  اجتنب  اإذا  املت�أول  الف��سق  اأم�  له، 
قبول روايته اخلالف املتقدم، وخرج اأي�ًس� من يفعل الأمور الدنية من احلرف 
الردية، وخم�لطة الأراذل، وجم�ل�سة ال�سفه�ء ونحو ذلك ف�إنه ل تقبل رواية من 
ك�ن هذه �سفته، اإذ ل مروة له متنعه من فعل م� ي�سينه، فال يوؤمن منه الكذب، 
وب��سرتاط العدالة يف الراوي ت�سقط رواية من ل تعرف ح�له، اأهو عدل اأم غري 
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خرب  ب�سدق  يظن  ول  �سدقه،  ظن  الواحد  خرب  قبول  يف  امل�سروط  لأن  عدل؟ 
املجهول بل ي�ستوي فيه احل�لن: ظن �سدقه وظن كذبه.

 واأي�ًس� فلو ظن ال�س�مع �سدقه مثاًل مع جه�لة ح�له م� �سح له قبول خربه، 
لأن الأدلة ال�سمعية منعت من اتب�ع الظن كم� يف قوله تع�ىل نثې       ې  ې  
ۈئمث ]الإ�سراء/ 36[  ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   نث    ]116 ]الأنع�م/  ېمث 
ذلك  من  الإجم�ع  وخ�س�ص  عموًم�،  الظن  اتب�ع  فحرم  الآي�ت،  من  ونحوهم� 

العموم قبول خرب العدل لظن �سدقه، فيبقى م� عداه يف حكم التحرمي.

 وذهب بع�ص قومن� اإىل جواز قبول خرب جمهول احل�ل، واحتجوا على 
ذلك بوجوه:

 اأحده�: اأن� مل نوؤمر ب�لتثبت يف الرواية اإل حيث علمن� الف�سق، ف�إذا مل نعلم 
التثبت  اأن �سبب  ن�سلم  ب�أنه ل  التثبت لنتف�ء �سبب وجوبه، ورد  مل يجب 
حتقق الف�سق، بل نقول اإن �سبب التثبت ظن الف�سق، وذلك ل يرتفع اإل مبعرفة 

العدالة.

الظ�هر يف  اأن  ن�سلم  ب�أنه ل  ورد  �هر«  ب�لظَّ نحُكم  »نُحن    قوله  الث�ين:  الوجه   
املجهول ال�سدق، ثم اإن هذا اخلرب مع�ر�ص بقوله تع�ىل   نث وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ۈئ  ۈئمث ]الإ�سراء/ 36[.
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ونحو  يبيعه  م�  وملك  التذكية،  يف  قبول خربه  ز  جوَّ ال�سرع  اأن  الث�لث:  الوجه   
ذلك، فيجب قي��ص �س�ئر اأخب�ره على ذلك، ورد ب�أن ال�س�رع جوز ذلك مع تيقن 

ف�سقه اأي�ًس�، ومنع من قبول روايته مع تيقن الف�سق، فعلمن� التفرقة بينهم�.

 ال�سرط ال�س�د�ص: اأن ل يكون الراوي، عمل بخالف م� روى وهو املراد بقوله: 
)ومن يكن بعك�ص م� يروي عمل( ف�إن من روي رواية ثم عمل بخالف مدلوله� 
العمل، وجميعه�  امل�س�هلة يف  واإم� يف  الرواية  اإم� يف  ك�ن ذلك موجًب� لتهمته، 
اإن مل نحكم ب�سقوط عدالته ح�سن ظن به، لحتم�ل اأن  خملٌّ بقبول الرواية 

يكون قد اطلع على ن��سخ له�.

 ال�سرط ال�س�بع: اأن ل يرتك الأخذ بروايته غريه من العلم�ء، ف�إن ترك العلم�ء 
لالأخذ بروايته مع �سم�عهم منه اإمن� يكون لطعن يف الراوي اأو لطعن يف الرواية، 
ونحو  اآخر  بدليل  ن�سخه�،  على  به�  العمل  ترك  دل  الراوي  عدالة  ثبتت  واذا 
ذلك؛ لأن العلم�ء ل يطبقون على ترك حق �سمعوه، فيدخل ال�سك يف تلك 

الرواية. 

قبوله� وعن  ت�أوله� وقف عن  ف�إن  راويه�،  الرواية  يـت�أول  اأن ل  الث�من:  ال�سرط 
رده�، لأن ذلك الت�أويل منه اإمن� يكون ل�سيء يف تلك الرواية كحديث مع�ر�ص 

له� اأو نحو ذلك، فنح�سن الظن ب�لراوي ونقف عن قبول روايته.
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 ال�سرط الت��سع: اأن ل يكون ذلك الراوي مدل�ًس� يف روايته، لأن التدلي�ص نوع من 
التلبي�ص، ول تقبل رواية ُمَلبِّ�ص، فكذا رواية املدل�ص، و�سفة التدلي�ص اأن يروي 
الراوي الرواية ويوهم اأنه� عن غري من اأخذه� عنه: ليقبل ال�س�مع م� روى، كم� اإذا 
روى الرواية عن اأبي هريرة مثاًل واأوهم ال�س�مع اأنه� عن ابن عب��ص اأو ك�ن ملن روى 
عنه ا�سم م�سهور يدل على نق�س�ن فيه، فيرتك ذلك ال�سم، وي�سميه ب��سم اآخر 
عن ال�سم الذي �ُسِهر به، اأو ك�ن من روي عنه م�س�مًي� ملن �ُسهر ب�لف�سل والعدل، 
فيقول: روى فالن، ومل بينه ب�سفة متيزه عن ذلك الف��سل امل�سهور ليقبل ال�س�مع 
الرواية اإذ املتب�در من ذلك ال�سم هو الرجل امل�سهور الف��سل، ف�أنواع التدلي�ص 

ثالثة، كله� عيب يف الرواية.

 وقد �سدد اأ�سح�ب التدلي�ص حتى ق�ل �سعبة: لئن اأزين اأحب اإىل من 
اأن اأدل�ص، اأم� التدلي�ص الذي ذكره �س�حب املنه�ج وهو: حذف الراوي بع�ص 
الو�س�ئط واإ�سن�د احلديث اإىل من قبله، نحو اأن يحدثه عكرمة عن ابن عب��ص عن 
ر�سول اهلل  فيحذف عكرمة ويقول حدث ابن عب��ص عن ر�سول اهلل  ونحو 
ذلك، فهو املخ�سو�ص عند املحدثني ب��سم املنقطع، وقد اختلفوا يف قبوله فمنهم 
اإذا ق�ل: �سمعت  ال�س�فعي: يقبل  اإذا ق�ل: �سمعت فقط، وق�ل  من ق�ل: يقبل 
عن فالن اأو حدثني، فتزول بذلك �سبهة التدلي�ص، ول يقبل اإذا ق�ل: عن فالن، 
يعني من غري �سمعت اأو اأخربين فالن، ومنهم من مل يقبل حديثه اأ�ساًل، و�سرح 
الق�سطالين بجواز النوع الث�لث من اأنواع التدلي�ص لق�سد تيقظ الط�لب واختب�ره 
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ليبحث عن الرواة، وال�سواب رد اجلميع اإل املنقطع، ف�إنه نوع من املر�سل، و�سي�أتي 
اأن الراجح قبوله.

 ال�سرط الع��سر: اأن ل يكذب الراوي اأ�سله الذي روي عنه كم� اإذا روي عن ابن 
عب��ص مثاًل، فق�ل ابن عب��ص م� رويت هذه الرواية ول حدثت به� اأحًدا، ف�إن تلك 
الرواية ل تقبل واإن ك�ن الراوي عدًل مثاًل حل�سول ال�سك فيه�، فيح�سل �سعف 
الظن يف �سدقه، فال تقبل رواية من �سك يف �سدقه، ول يجرح يف عدالتهم� م� مل 
ي�سرح اأحدهم� بتكذيب الآخر، ك�أن يقول له: كذبت علّي، فمن �سرح منهم� 

ب�لتكذيب ابتداء �سقطت عدالته.

 وم� ذكرته من رد قبول الرواية اذا اأنكره� من رويت عنه هو قول 
ال�س�فعي  وذهب  الب�سري،  اهلل  عبد  واأبي  احلنفية  وبع�ص  الكرخي  احل�سن  اأبي 
وبع�ص احلنفية وغريهم اإىل قبوله� مع ذلك، حمتجني ب�أن املعترب العدالة يف قبول 
الرواية واإنك�ر املروي عنه رواية الراوي ل يقدح يف عدالة الراوي جلواز كون املروي 

عنه ن�سي م� رواه.

 قلن�: ل ن�سلم اأن املعترب يف قبول الرواية العدالة فقط، بل املعترب العدالة 
ومعه� اأمور اأخر، منه� اأن يرجح الظن ب�سدق الراوي، ولذا رد اأبو بكر وعمر قول 
عثم�ن يف اأن ر�سول اهلل  اأذن له يف رده احلكم، ولذا اأي�ًس� مل يقبل اأبو بكر 
رواية املغرية بن �سعبة يف مرياث اجلدة، حتى رواه� غريه ونحو ذلك مم� مر ذكره، 

على اأن ال�سح�بة يف ذلك اليوم ك�نوا جميًع� عدوًل. 
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واأي�ًس� ف�لتدلي�ص عيب يف الرواية اتف�ًق�، واإن ك�ن من عدل واإن اختلف 
يف قبول بع�ص اأنواعه على م� مر، فظهر اعتب�ر اأمور غري العدالة يف قبول الرواية، 
فال تقبل رواية اأنكره� من رويت عنه، اأم� اإذا ق�ل: ل اأدري هذه الرواية، اأو ل اأعلم 
اأين رويته�، اأو ل اأحفظ ذلك، والراوي ج�زم ب�أنه� عنه قبلت اتف�ًق� ل�سحة الذهول 
والن�سي�ن ونحو ذلك، فيحتمل اأن يكون من رويت عنه ن�سي ذلك، فتقبل من 
اأبي �س�لح  اإنك�ر �سهيل ابن  الراوي لكونه عدًل مظنون ال�سدق، مث�ل ذلك 
حديث الق�س�ء ب�ل�س�هد واليمني، وقد رواه عنه ربيعة، ثم ك�ن يرويه �سهيل عن 
ربيعة، ويقول حدثني ربيعة عني، ونحن مل نرد هذا احلديث لهذه العلة، لكن 

لعدم �سحة احلديث معنى، واهلل اأعلم.

ثم اإنه اأخذ يف بي�ن �سفة العدل وحكم التعديل والتجريح، فق�ل:

يجْب ما  كلَّ  يفعُل  من  والعدُل 
الواحِد نقُل  التعديل  يف  وُيْجِزي 
اخلرْب روايِة  يف  ُيجــزي  وقيل 
التجــريِح يف  قيَل  قْد  وهكــذا 

يجتنْب واملحــــرماِت  عليِه 
ال�صاِهِد مثُل  فيــــِه  وقيــــَل  لُه 

معترَبْ ل�صرٍط  ــهادِة  ال�صَّ دوَن 
ــــحيــِح ال�صَّ يف  باثَنــنِي  لكنه 

ذكر �صفة العدل وحكم التعديل

ربه،  اأوامر  عليه من  م� يجب  يفعل جميع  الذي  هو:  ب�أنه  العدل  عرف 
ويتجنب جميع املحرم�ت التي نه�ه اهلل عنه�، فمن ك�ن بهذه ال�سفة - اأعني موؤدًي� 
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�، ووجب قبول روايته و�سه�دته.  للواجب�ت وجمتنًب� للمحرم�ت - �سمي عدًل وتقيًّ
وفوق درجة العدالة درجة ال�سالح، وهي: اأن يفعل فوق الواجب�ت م� اأمكنه من 
فعل املندوب�ت، ويرتك فوق املحرم�ت م�ل ب�أ�ص به خم�فة الوقوع فيم� فيه ب�أ�ص 
به، واأعلى من درجة ال�سالح درجة ال�سديقية، وهي اأن ي�س�رع الرجل اإىل فعل 
جميع الف�س�ئل ح�سب ط�قته، ويرتك فوق املحرم�ت م� ل ب�أ�ص به ل ملخ�فة �سيء 
لغر�سن� من  امل�سروط  اأم�  ل�س�حبهم�،  ف�سل  زي�دة  الدرجت�ن  وه�ت�ن  الأمور،  من 
قبول الرواية وال�سه�دة، فهي درجة العدالة ل غري، نعم اإذا تع�ر�ست رواية العدل 
ورواية من فوقه من الدرج�ت ومل ميكن اجلمع بينهم� بوجه من الوجوه، قدمت 
رواية من فوق العدل، لأن الظن ب�سدقه اأقوى كم� �سي�أتي يف بي�ن الرتجيح، ف�إذا 
ل فيه�. علمت عدالة العدل قبلت روايته و�سه�دته، واإذا مل تعلم اأخذ بقول املعدِّ

 ويجزئ يف نقل التعديل قول الواحد العدل �سواء ك�ن ذلك يف قبول 
الرواية اأم ال�سه�دة، وكذلك التجريح اأي�ًس�، وبه ق�ل عبد امللك والب�قالين وجم�عة 
من الأ�سوليني، واخت�ره �س�حب املنه�ج، لأن كل واحد من التعديل والتجريح 
اإىل  �سبيل  ل  اإذ  ب�سدقه،  الظن  اخلرب ح�سول  قبول  واملعترب يف  �سه�دة،  ل  خرب 

اليقني، والظن ب�لعدالة واجلرح يح�سل بخرب العدل.

وال�سه�دة، لأن  الرواية  يثبت بخرب واحد يف  املحدثني: ل  بع�ص  وق�ل   
قول  معنى  وهو  العدد  ف�عترب  واملجروح،  ل  املعدَّ على  �سه�دة  واجلرح  التعديل 
امل�سنف: )وقيل فيه مثل ال�س�هد( اأي قيل اإن املعدل مثل ال�س�هد، فال يجزي 
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يف التعديل نقل الواحد كم� ل يجزي يف ال�سه�دة قبول �سه�دة الواحد، وكذلك 
التجريح اأي�ًس�، ورد هذا القول ب�أنه ل ن�سلم اأنه �سه�دة بل خرب، ول وجه للحكم 
عليهم� ب�أنهم� �سه�دة، اإذ ل دليل على ذلك، ولي�ص من اأخرب عن �سخ�ص بكذا 

له حكم ال�س�هد، اإذا املطلوب الظن.

 وق�ل ابن احل�جب: وغريه من الأ�سوليني: اإن الواحد مقبول يف التعديل 
والتجريح يف الرواية دون ال�سه�دة، لأن التعديل �سرط فال يزيد على م�سروطه، 
وقد قبل الواحد يف الرواية فيجب، اأن يقبل الواحد يف تعديله وجرحه، بخالف 
ال�سه�دة، فلم يقبل فيه� اإل اثن�ن، فوجب اأن يعترب يف تعديلهم� اثن�ن، اإذ ل يزيد 

ال�سرط عن امل�سروط كغريه من امل�سروط�ت.

 ورد ب�أنه اإمن� اعترب ال�سرع ظن احل�كم لعدالة ال�سهود وجرحهم، ول �سك 
اأن الظن يح�سل ب�لواحد ك�لثنني، فال وجه لعتب�ر الزي�دة.

التجريح،  التعديل دون  الواحد يف  ال�سم�خي قبول قول  البدر   واخت�ر 
وهو قول �سعيد بن املب�سر، ف�إنه ق�ل: يجوز التعديل بواحد والتجريح ب�ثنني، وك�أنه 
تقبل  ف�إنه� ل  الرباءة،  الواحد دون  العدل  بقول  الولية  قبول  اإىل  نظر يف ذلك 
على ال�سحيح عندن� اإل بعدلني، والفرق بني ب�ب الولية والرباءة وبني التعديل 
والتجريح ظ�هر، اإذ ل يلزم من طرح رواية الرجل اأو رد �سه�دته ثبوت الرباءة منه، 
وكذلك ل يلزم من قبول روايته اأو �سه�دته ثبوت الولية له، على اأن اأ�سح�بن� - 
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رحمهم اهلل تع�ىل - مل ي�سرتطوا يف تعديل ال�سهود وجتريحهم غري معدل واحد، 
ال�سحيح،  على  الرباءة عدلني  وا�سرتطوا يف  منه،  اأي�سر ح�ًل  لأنه  الراوي  ومثله 
فقويل يف النظم: )لكنه ب�ثنني يف ال�سحيح( مبني على م� اخت�ره البدر، تقليًدا له 

مني يف ح�ل النظم، وقد ظهر لك اأن الراجح خالفه، واهلل اأعلم.

ثم اإنه اأخذ يف بي�ن كيفية اأداء التعديل والتجريح، فق�ل:

الب�قالين:  فق�ل  والتجريح،  التعديل  و�سف  ت�أدية  كيفية  يف  اختلف 
يكفي الإطالق يف التعديل والتجريح، وذلك كقول املعدل هذا عدل، واجل�رح 
التعديل  الإطالق يف  ع�ملً� كفى  ك�ن  اإن  واجلويني:  الغزايل  وق�ل  هذا جمروح، 
  يعقوب  اأبو  و�سححه  التف�سيل،  من  فالبد  ع�ملً�  يكن  مل  واإن  والتجريح، 
واخت�ره بع�ص اأ�سح�بن� امل�س�رقة. وقيل ل يكفي يف التعديل والتجريح الإطالق، 
واإن ك�ن من ع�مل، بل لبد من بي�ن ال�سبب يف ذلك، فهذه ثالثة مذاهب، ويف 

امل�س�ألة قولن اآخران:

 اأحدهم� لل�س�فعي، وهو: اإمن� يكفي الإطالق يف التعديل دون التجريح،

الو�صِف: هذا  اأداِء  يف  وقيــــــل 
وقيل من ذي العلِم يكفي وذهْب

يكفي فيه  القول  نف�ِس  اإطالُق 
ال�صَبْب اأُْبدي  اإذا  ُيْجزي  ُهْم  بع�صُ

]كيفية التعديل والتجريح[
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دون  التجريح  يف  الإطالق  يقبل  اإمن�  اأنه  وهو:  بعك�سه  الث�ين  والقول   
التعديل.

 حجة من اكتفى ب�لإطالق يف التعديل اأو التجريح هي اأن املعدل م�أمون 
على دينه مكلف ب�أن ل ينقل غري الواقع، ف�إذا نقل لن� اأمًرا من تعديل اأو جتريح 

اأح�سن� به الظن، لعلمن� ب�أم�نته وقبلن� منه م� نقل اإلين�، وهلل م� غ�ب عن�.

 ورد ب�أن الن�قل اإذا ك�ن غري ع�مل ب�سفة م� نقل ك�ن ذلك موجًب� لل�سك يف 
نقله، واملعترب يف قبول مثل هذا رجح�ن الظن ب�سدق الن�قل ويدفع هذا العرتا�ص 
ب�أن ال�سك يف النقل بعد ثبوت العدالة والأم�نة له �سك خم�لف لق�نون ال�سرع، 
لأنه اإ�س�ءة ظن به، وقد يق�ل: اإنه ل اإ�س�ءة ه�هن� ول خم�لفة لل�سرع لأن لالأ�سي�ء 
اأم�رات، وجهل هذا املعدل ب�سفة التعديل والتجريح اأم�رة تثمر ال�سك يف �سدقه 

مع قوله : »َدْع م� ُيريُبَك اإىل َم� ل ُيريُبَك«.

 احتج الغزايل واجلويني، ومن ق�ل بقولهم�، ب�أن اجل�هل ل يومن اأن يعتقد 
يف �سيء اأنه جرح ولي�ص بجرح اأو يعتقد اأن العدالة ل ت�سقط ب�أمر وهو ي�سقطه� 

ف�عترب كون املطلق ع�ملً� ب�لأحك�م ال�سرعية ليوؤمن م� ذكرن�.

ك�ن  واإن  والتجريح  التعديل  يف  الإطالق  يكفي  ل  ب�أنه  الق�ئلون  احتج 
املعدل ع�ملً� ب�أنه ل يوؤمن من الع�مل اأن يبني على اعتق�ده، ول يعرف اخلالف، فال 
يرتفع ال�سك يف تعديله وجرحه، ورد ب�أنه اإذا ك�ن ع�ملً� بوجوه التعديل والتجريح، 

 الركن الثاين - يف مباحث ال�صنة



518 518
طلعة ال�صم�س: �صرح �صم�س الأ�صول

اعلم اأنهم اختلفوا يف رواية العدل عن جمهول احل�ل، هل ذلك تعديل 
له اأم ل؟ ق�ل بع�ٌص: تعديل لأن الظ�هر من العدل ل يروي اإل عن عدل. ق�ل يف 

واأن التدلي�ص ل يجوز يف مثل ذلك، وهو عدل مر�سي، ارتفع ال�سك ل حم�لة. 
احتج ال�س�فعي ومن وافقه ب�أن اجلرح يف�رق التعديل ب�أنه يكون ب�أمر خمتلف فيه، 
فقبول قول اجل�رح يوؤدي اإىل تقليده يف رده اخلرب، وذلك يوؤدي اإىل بطالن اجته�د 
املجتهد فيم� رواه املجروح، فالبد فيه من التف�سيل بخالف التعديل، فال خالف 

فيه ي�ستلزم ذلك.

ورد ب�أن التعديل اأي�ًس� قد يدخله الختالف، فال وجه للفرق.

 احتج الق�ئلون ب�لعك�ص ب�أن العدالة يدخله� اللب�ص لكرثة الت�سنع والري�ء 
والحرتا�ص مم� ينكره الن��ص، فيحت�ج اإىل التف�سيل بخالف اجلرح، ورد ب�أن اجلرح 
اأي�ًس� قد يدخله اللب�ص لكرثة الختالف يف كثري من الوجوه التي يجرح به�، فال 

وجه للفرق، واهلل اأعلم.

ثم اإنه اأخذ يف بي�ن التعديل بحكم احل�كم وعمل الع�مل، فق�ل:

املجهوِل عِن  العدُل  َروى  واإْن 
وعمــــــــُلْه ِبِه  حكُمــــُه  كَذاَك 

ـُـــلُف: هل هَذا ِمن التعديِل فاخل
يقبُلْه فيما  التعديُل  ُي�صــرَط  اأن 

]رواية العدل عن جمهول: هل تكون تعدياًل له اأم ل؟[
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املنه�ج: ول وجه لذلك اإل عند من يقبل املج�هيل. وقيل: لي�ص بتعديل مطلًق� 
لأن كثرًيا من الرواة يروي ول يلتفت اإىل ذلك.

 وقيل اإن علم من ع�دته اأنه ل يروي اإل عن عدل فهو تعديل، واإل فال، 
واخت�ره �س�حب املنه�ج لأن الع�دة تدفع ال�سك وتقوى الظن.

 ق�ل البدر ال�سم�خي: ومثله عمل الع�مل برواية املجهول، اإذا ك�ن يرى 
العدالة �سرًط� يف قبول الرواية، فهو تعديل واإل فال ق�ل: وكذا حكمه ب�سه�دته 
اإذا ك�ن يرى العدالة �سرًط� يف قبول ال�سه�دة، واأم� اإذا ك�ن ل يرى العدالة �سرًط� 
يف قبول الرواية وال�سه�دة والعمل فلي�ص بتعديل وتو�سيحه، اأنه اإذا روى الراوي 
اأو  امراأة،  اأو  برواية رجل  العدل  احل�كم  اأو حكم  العدل  الع�مل  اأو عمل  العدل 
حكم ب�سه�دة واحد منهم�، وك�نت ع�دة كل واحد منهم ا�سرتاط العدالة يف قبول 
الراوية وال�سه�دة، ف�إن املروي عنه واملحكوم ب�سه�دته يكون�ن يف حكم التعديل، 
فال يبحث بعد ذلك عن عدالتهم�. بل ي�سح اأن يوؤخذ عمن اأخذ عنه الراوي، 
وكذا ي�سح اأن يحكم ب�سه�دة ذلك ال�س�هد على قول من يرى اأن ذلك تعديل 

لهم�، ول ي�سح على القول الآخر حتى يبحث عن عدالتهم�.

 وظ�هر كالم ابن احل�جب و�س�حب املنه�ج وغريهم� ثبوت اخلالف يف 
ب�سه�دته  بروايته واحلكم  العمل  اأم�  العدل عنه فقط،  برواية  للمجهول  التعديل 
ب�لتعديل،  القول  اإل  فيه  يذكرا  فلم  العدالة،  ي�سرتط�ن  الع�مل واحل�كم  اإذا ك�ن 
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ومفهومه اأن اخلالف اإمن� وقع يف ال�سورة الأوىل فقط، لكن البدر - رحمه اهلل تع�ىل - 
اأجرى اخلالف بطريق الإلزام يف ال�سورتني الأخريتني، وهو ظ�هر، واهلل اأعلم.

ثم اإنه اأخذ يف بي�ن حكم ال�سح�بة يف العدالة، فق�ل:

من  والفقه�ء  الأ�سوليني  من  الأكرث  فق�ل  ال�سح�بة،  الن��ص يف  اختلف 
الأ�سعرية:  فق�لت  هوؤلء  اختلف  ثم  عدول،  كلهم  ال�سح�بة  واملحدثني:  قومن� 

مطلًق�، واملعتزلة: اإل من ظهر ف�سقه منهم، ومل يتب كمع�وية واأ�سي�عه.

 وقيل: بل هم يف العدالة كغريهم ل يقبل اإل من ظهرت عدالته منهم 
له عدل. اأو من عدَّ

 وقيل: بل هم عدول اإىل حني الفنت، فال يقبل الداخل فيه� لأن الف��سق 
منهم غري معني. ق�ل �س�حب املنه�ج: وهذا القول يروى عن عمرو بن عبيد؛ لأنه 
لهم، وكذا عن  �م اجلرح  النظَّ يوم اجلمل، وعن  املقتتلني  الف��سق من  توقف يف 
� يف اخلالفة، وهذه الأقوال كله� للغري وبع�سه� ب�طل  الإم�مية اإل من قدم عليًّ
ل يقبل احلق اأ�ساًل، وهو القول بتجريح جميع ال�سح�بة، والقول بجرحهم 

َعْدُل فقيَل  ال�صحــــــابيُّ  ا  اأمَّ
باأنَّه عــــــدٌل اإىل حــــــنِي الفَتْ

ُل وقيــــــل مثُل غــــــرِيِه والف�صْ
فلُيْمَتَحْن كغــــــرِيِه  وبعـــَدَها 

]الكالم يف عدالة ال�صحابة[
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� يف اخلالفة، ف�إن هذين القولني اأ�سنع اأقوال امل�س�ألة واأبعده�  اإل من قدم عليًّ
گ   گ   گ   گ    ک   ک   نثک   تع�ىل  قوله  مل�س�دته�  احلق  من 
پ   پ   پ   ٻ   ٻ  ٻ   ٱ   نث  وقوله:    ،]18 ]الفتح/  ڳمث  ڳ  
پ       ڀ  ڀمث ]الفتح/ 29[، الآية وكثري من اآي الكت�ب يق�سي بثبوت 
ُجوِم ب�أيُهم اقتديُتم  َح�بي ك�لنُّ الف�سل لهم والعدالة على اجلملة، ولقوله : »اأَ�سْ
الأ�سعرية  قول  البعد  يف  ويليهم�  الكثرية،  الأح�ديث  من  ذلك  ونحو  اهتديُتم« 
اأي قبل الفنت وبعده�، ق�ل ابن احل�جب: واأم� الفنت  بثبوت العدالة لهم مطلًق� 
فتحمل على اجته�دهم، ق�ل: ول اإ�سك�ل بعد ذلك على قول امل�سوبة وغريهم. 
ق�ل �س�حب املنه�ج: وذلك مبني على ق�عدتني لهم ب�طلتني: اأحداهم� م�س�ألة 
الإم�مة اجته�دية ل قطعية، والث�نية اأنه� تثبت ب�لغلبة ولو لف��سق وج�هل. ق�ل: 
وهذا القول يبطل به ثبوت البغي وف�سق الب�غي، وقد �سرح الكت�ب العزيز بف�سق 

البغ�ة، حيث ق�ل نث ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
 ]9 ]احلجرات/  ھمث  ھ   ھ      ھ   ہ   ہ      ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ      
ف�أخربن� اأن الب�غية خ�رجة عن اأمر اهلل، واأن حده� القتل حتى ترجع عن بغيه�، 
وكل خ�رج عن اأمر اهلل حده القتل، فهو ف��سق قطًع� ك�لك�فر، ف�إنه خ�رج عن اأمر 
اأْمَرا�ص)1(  اأن�سف، ومل جتذبه  القتل حتى يرجع، ويف هذا كف�ية ملن  ه  اهلل، وحدُّ

َدْهُده)2( يف مه�وي الردى، انتهى. التع�سب والهوى اإىل التَّ

)1(  اأمرا�ص: نوازع. )م(.
)2(  التدهده: التدحرج والنحدار. )م(.
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ويلي هذه الأقوال يف البعد قول من ق�ل بعدالتهم اإىل حني الفنت، اإن 
قلن� اإنه مبني على ثبوت ال�سك يف اأحد املتق�تلني يوم اجلمل، على اأن� نزم بف�سق 
التحكيم،  قبول  اإىل  عليه  خرج  من  وبف�سق  اليوم،  ذلك  عليَّ  على  خرج  من 
اإن  قلن�  اإن  اأم�  وموؤازرون،  موالون،  له  وامل�سلمون  ع�دل،  اإم�م  املدة  تلك  لأنه يف 
ذلك القول مبني على غري ال�سك يف الف��سق والوقوف عمن مل يعلم ح�له بعد 
القول غري خ�رج  فذلك  الفتنة  اأكرثهم يف  وخو�ص  الن��ص،  اختالط  مع  الفتنة 
عن ال�سواب، واأقرب من هذه الأقوال كله� القول ب�أنهم كغريهم حمت�جون اإىل 
التزكية والتعديل، لن�سب عمر املزكني واملعدلني، ويليه يف القرب قول املعتزلة 

بثبوت العدالة لهم اإل من ظهر ف�سقه منهم.

 والقول الف��سل بني اخل�سوم يف هذا املق�م وهو املط�بق لظ�هر الكت�ب 
نة اأن نقول اإنهم جميًع� عدول اإل من ظهر ف�سقه منهم قبل الفنت، اأم� بعد  وال�سُّ
الفنت فمن علم منه البق�ء على ال�سرية التي ك�ن عليه� ر�سول اهلل  فهو عدل 
� وف�رقته يوم التحكيم  مطلًق�، وهي اجلم�عة التي ق�مت على عثم�ن ون�سبت عليًّ
فال  ال�سرية  تلك  على  البق�ء  منه  يعلم  مل  ومن  تع�ىل،  اهلل  كت�ب  لإق�مة  طلًب� 
ي�س�رع اإىل تعديله حتى ميتحن ويخترب لكرثة املفتتنني واختالط املوفني بغريهم، 
الفنت(  اإىل حني  ب�أنه عدل  )والف�سل  امل�سنف:  قول  من  املراد  هو  املعنى  وهذا 
اأي والقول الف�سل مبعنى الف��سل، ومعنى قوله )وبعده� كغريه( اأي وبعد الفنت 
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ف�ل�سح�بي كغريه، فيحت�ج اإىل امتح�ن اأي اختب�ر، لكن هذا فيمن مل يعلم بق�وؤه 
على العدالة، اإذ ل معنى لمتح�ن من علم منه البق�ء على العدالة.

الكت�ب  اأم�  وال�سنة،  الكت�ب  ظواهر  القول  هذا  ثبوت  على  وحجت�   
فكقوله تع�ىل نث ٱ  ٻ  ٻ ٻ  پ  پ  پ  پمث الآية ]الفتح/ 29[ 
»اأ�سَح�بي    فكقوله  ال�سنة  واأم�  لتعديلهم،  املقت�سية  الآي�ت  من  ذلك  ونحو 
ك�ن    ولأنه  الأح�ديث،  من  ذلك  ونحو  اهتديُتم«،  اأقتديُتم  ب�أيُّهم  ك�لنُّجوِم 
اأبو بكر يف خالفته، وكذا عمر  تعديل، وكذا  امل�سلمني من غري  ب�سه�دة  يق�سي 
يف �سدر خالفته، فلول ثبوت العدالة لهم م� حكم ب�سه�دتهم من غري تعديل، 
ثم ن�سب عمر املزكني بعد اأن كرثت اخلي�ن�ت يف الن��ص، وظهرت �سه�دات الزور 
اأخًذا ب�لحتي�ط ومت�سًك� ب�حلزم وتثبًت� يف اأمر اهلل تع�ىل، فعلمن� بذلك اأن حكمهم 

قبل الفنت خم�لف حلكمهم من بعده�، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن املنقطع من احلديث، فق�ل:

ذكر اخلرب الغري املت�صل

واملراد به م� مل يت�سل �سنده بر�سول اهلل ، �سواء ك�ن مر�ساًل اأو منقطًع� 
اأو مت�ساًل ب�ل�سح�بي فقط وهو املوقوف. فق�ل:
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]بيان املر�صل وحكمه[

اختلف يف حد املر�سل على ثالثة اأقوال:

 القول الأول لالأ�سوليني وهو: م� �سقط من اإ�سن�ده راٍو واحد ف�أكرث من اأي مو�سع 
ك�ن.

من  ك�ن  �سواء    النبي  اإىل  الت�بعي  رفعه  م�  وهو  للمحدثني:  الث�ين  القول   
كب�ر الت�بعني كج�بر بن زيد و�سعيد بن امل�سيب واحل�سن الب�سري، اأو من �سغ�ر 

هري واأبي ح�زم ويحيى بن �سعيد الأن�س�ري. الت�بعني ك�لزُّ

 القول الث�لث: لبع�ص اأهل احلديث وهو م� رفعه الت�بعي الكبري اإىل النبي - عليه 
ال�سالة وال�سالم - فعلى هذا القول يكون م� رفعه الت�بعي ال�سغري اإىل النبي - عليه 

ال�سالة وال�سالم - داخاًل يف املنقطع عند اأرب�ب هذا القول من املحدثني.

 فهذه ثالثة اأقوال يف تعريف املر�سل ج�رية على اختالف ال�سطالح�ت 
يتن�وله  م�  منه�  تعريف  كل  ويدخل حتت  ة)1(،  م�س�حَّ ال�سطالح  ولي�ص يف  فيه 

ة: خالف اأو جدال. )م(. )1( م�س�حَّ

ْل املنف�صِ فهــــو  الأخباِر  ومر�صُل 
َوَرْد قد  واخلالُف  خــــالٍف  بال 
الـــــرواِة اأئــــــمِة  كــــذاَك من 

ُقِبْل حابّي  ال�صَّ من  يكــــْن  فاإن 
ُيَرّد ل  وال�صحيُح  التابعــــيِّ  يف 
الثَِّقاِت َيْروي عن  َمْن  من كــــلِّ 
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وعلى  املحدثني  ا�سطالح  املر�سل يف  على  الأ�سوليني  تعريف  وي�ستمل  اأنواعه، 
اإن ك�ن من مرا�سيل  املر�سل  بي�ن ذلك. وحكم  املنقطع وعلى املع�سل و�سي�أتي 
ق�ل  اإذا  ال�سم�ع  على  حممولة  ال�سح�بي  رواية  لأن  خالف،  بال  قبل  ال�سح�بة 
�سمع  قد  اأنه  على  ذلك  حمل  اهلل،  ر�سول  عن  اأو  اهلل،  ر�سول  ق�ل  ال�سح�بي: 
منه لأنه اأدركه، ولأن ال�سح�بة كلهم عدول قبل الفنت اإل من ظهر ف�سقه منهم 
وال�سح�بي العدل يتح��سى عن اأخذ الرواية من الف��سق، فوجب الأخذ مبر�سل 

ال�سح�بي اإجم�ًع�.

فقد  بعدهم  اإىل من  الت�بعني  ت�بعي  اأو  الت�بعني  مرا�سيل  واإن ك�ن من   
اختلف يف قبوله على مذاهب:

اإىل  املنه�ج  �س�حب  ون�سبه  مطلًق�  العدل  مر�سل  يقبل  اأنه  الأول:  املذهب 
اجلمهور.

بع�ص  اإىل  املنه�ج  �س�حب  ون�سبه  مطلًق�  املر�سل  يقبل  ل  الث�ين:  املذهب 
املحدثني.

املذهب الث�لث: لعي�سى بن اأب�ن وابن احل�جب اأنه ل يقبل من ال�سح�بي اأو من 
الت�بعي اأو من اإم�م نقل.
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املذهب الرابع لل�س�فعي: وهو اأنه ل يقبل اإل اأن يع�سده م� يقويه من ظ�هر كن�ص 
اأو عمل �سح�بي اأو اإر�س�ل ت�بعي، كمرا�سيل ابن امل�سيَّب، اأو اأ�سنده غري املر�سل 
اإل عن عدل  ير�سل  اأنه ل  اأو عرف  والإر�س�ل،  الإ�سن�د  و�سيوخهم� خمتلفة يف 

فح�سل يف امل�س�ألة اإطالق�ن وتف�سيال.

 وح�سر هذا اخلالف يف مر�سل من عدا ال�سح�بي، ظ�هر اأ�سول احلنفية، 
ف�إنهم قد �سرحوا ب�لإجم�ع على قبول مر�سل ال�سح�بي، وكالم املعتزلة وال�س�فعية 
وغريهم يقت�سي اإطالق اخلالف يف مر�سل ال�سح�بي وغريه، لكن نقل الإجم�ع 
من احلنفية على قبول مر�سل ال�سح�بي ظ�هر ال�سواب، فال ينبغي اخلالف فيه، 
لأن ال�سح�بة قد اأر�سلوا ومل ينكره اأحد منهم، بل ك�نوا بني ع�مل به وم�سوب، 
ومنه قول الرباء بن ع�زب: لي�ص كل م� اأحدثكم �سمعته من ر�سول اهلل  اإل 
اأنَّ� ل نكذب، يعني اأنه قد يقول: ق�ل ر�سول اهلل  ومل ي�سمعه منه، بل رواه 

من يثق به، ف�أر�سل.

فلم� �سئل هل �سمعته  الن�سيئة«  الرب� يف  »اإمن�  رواية  ابن عب��ص  واأر�سل   
من ر�سول اهلل؟ ق�ل: ل، بل رواه يل اأ�س�مة، ومل ُينكر عليه اإر�س�له، فك�ن اإجم�ًع� 
على ت�سويبه، ومن ذلك اأن ابن عب��ص روي اأن النبي  مل يقطع التلبية حتى 
رمى جمرة العقبة، ثم اأخرب اأنه اأخربه بذلك الف�سل بن العب��ص، ومل ُينكر عليه، 
وكذلك روى اأبو هريرة اأن النبي  ق�ل: »من اأ�سبَح ُجنًب� فال �سْوَم َلُه« فلم� 
روجع فيه، ق�ل: �سمعته من الف�سل بن العب��ص، ومل ُينكر على اأبي هريرة اإر�س�له 
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اأوًل، وكذلك روى ابن عمر اأن النبي  ق�ل: »من �سيَّع جن�زًة فلُه قرياٌط ومن 
قعَد حتَّى ُيدَفن َفلُه قرياط�ِن« ثم ق�ل بعد ذلك �سمعته من اأبي هريرة، ومل ينكر 
اإل    الر�سول من  ي�سمع  عب��ص مل  ابن  اأن  روي  وقد  نعم  اأوًل،  اإر�س�له  عليه 

 . القليل مع كرثة روايته عن ر�سول اهلل

ق�ل عي�سى بن اأب�ن: والذي ي�سحح هذا اأنهم مل� مل يردوا خرًبا لأنه خرب 
واحد كذلك مل يردوا خرًبا لأنه مر�سل، اأي فيكون الإجم�ع على قبول املر�سل 
ك�لإجم�ع على قبول خرب الواحد العدل الذي مر بي�نه، وبثبوت هذا الإجم�ع 
و�سحته احتج الق�ئلون بقبول مر�سل احلديث مطلًق�، وذلك اأنه مل� ثبت الإجم�ع 
من ال�سح�بة على قبول اخلرب املر�سل لعدالة الراوي وجب اأن يقبل الإر�س�ل يف 
كل وقت اإذا ك�ن املر�سل عدًل على اأن الإجم�ع من الت�بعني قد وقع على قبول 
وم�سوب،  مر�سل  بني  وهم  املر�سل  رد  منهم  اأحد  يرَو عن  ف�إنه مل  اأي�ًس�  املر�سل 
فمن ذلك قول النخعي: اعلموا اأين اإن �سمعت احلديث من واحد عن ابن 
م�سعود: قلت حدثني فالن عن ابن م�سعود، واإن �سمعت من جم�عة. قلت: 

ق�ل بن م�سعود. يعني اأنه ير�سل حيث يقوى ظنه.

 وروى ابن احل�جب الإر�س�ل عن ابن امل�سيب وال�سعبي والنخعي واحل�سن 
الب�سري وغريهم من الت�بعني، وقد وقع الإر�س�ل اأي�ًس� يف كثري من رواي�ت ج�بر 
ابن زيد ، فك�ن ذلك اإجم�ًع� من الت�بعني على قبول املر�سل، فال وجه لدفعه. 
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ق�ل بع�سهم: اإن رد املر�سل بدعة حدثث بعد امل�ئتني، واعرت�ص ب�أنه يلزم على هذا 
اأن يكون املخ�لف يف قبول املر�سل خ�رًق� لالإجم�ع، فيف�سق واأنتم ل تف�سقونه.

 واأج�ب ابن احل�جب عن ذلك ب�أن خرق الإجم�ع ال�ستدليل والظني 
انعق�ده �سرورة  يعلم  اإذا مل  الإجم�ع  اأن  يعني  املنه�ج:  ق�ل �س�حب  يقدح.  ل 
بوقوعه  قطعن�  واإن  الإجم�ع  وهذا  خم�لفه،  عدالة  يف  يقدح  مل  وم�س�هدة  بتواتر 
فلي�ص مبتواتر بل ب��ستدلل، ونظر يف اأحوال ال�سلف مع احلديث املر�سل، فظهر لن� 
فيم� نقل عنهم اأنهم جممعون على قبوله بطريق اكت�س�بي ل �سروري، وذلك من 
اجله�ت التي قدمن�، فجرى جمرى التواتر املعنوي يف اإف�دة العلم ب�أنهم ك�نوا بني 

ق�بل له وبني �س�كت م�سوب غري منكر. ق�ل: هذا م�سمون جوابه جيد، انتهى.

وهذا القول وهو اأن مر�سل العدل مقبول مطلًق� هو ال�سحيح عندي، مل� 
ف�إن  النظم غريه،  واإن كنت �سححت يف  والت�بعني،  ال�سح�بة  اإجم�ع  ذكرته من 
ظ�هر النظم م�سحح ملذهب ابن اأب�ن وابن احل�جب، وهو قبول مر�سل ال�سح�بي 

والت�بعي، ومن ك�ن من اأئمة النقل وحجتهم على ذلك اأمران:

اأحدهم�: اأن غري ال�سح�بي والت�بعي واأئمة النقل ي�سك فيه اإذا اأر�سل اأنه لو �سئل 
عن التعديل جل�ز اأن ل يعدل، ورد ب�أنه ل ن�سلم ذلك، بل هم وغريهم مع كم�ل 

العدالة والتحفظ �سواء يف ذلك.
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الأمر الث�ين: اأنه قد ثبت يف ال�سه�دة على ال�سه�دة، اأنه ل ي�سح فيه� الإر�س�ل، 
بل يجب على الفروع اأن يعينوا الأ�سول م� تدراجوا والن�قل عن الن�قل يف حكم 

الفرع يف ال�سه�دة، فيلزمه ال�سند كم� يلزم الفرع يف ال�سه�دة.

 ورد ب�أن الفروع يف ال�سه�دة وكالء لالأ�سول، بدليل اأنه ل يجوز ان ي�سهدوا 
على �سه�دتهم اإل: اإذا حملوهم، كم� ل يجوز للوكيل الت�سرف اإل بعد اأن يوكله 
الأ�سل فالأجل ذلك وجب ذكر الو�س�ئط لالإ�س�فة اإليهم بخالف الأخب�ر، ف�إن 

ملن �سمعه� اأن ينقله� واإن مل يحلمه الراوي، فوجب الفرق بينهم�.

احتج امل�نعون من قبوله على الإطالق بوجوه:

اإن� نعلم اأن املحدث اإن مل يعلم عني الراوي ومل يعلم  اأنهم ق�لوا  منه�: 
�سفته يف العدالة مل يجز له قبول خربه، ف�أوىل واأحرى يف اأن ال�س�مع للمر�سل ل 

يقبله، لأنه مل يعرف عني راويه ول �سفته، اأعني الذي نقله للمر�سل.

ومنه� اأنه يختلف الن�ظرون يف كم�ل العدالة، فتثبت عند قوم ول تثبت 
عند اآخرين، اإم� لختالف علمهم بح�له اأو اآرائهم يف اأفع�له، كم� اأن ال�س�هد قد 
ي�ستعدله بع�ص احلك�م دون بع�ص، فكم� ل يلزم من مل ي�ستعدل �سخ�ًس� ا�ستعدله 
اأن املر�سل ا�ستعدل من  ن�أمن  اأن يحكم ب�سه�دته، كذلك يف الرواية،  فال  غريه 
ل ن�ستعدله نحن فيكون قبولن� خلربه قبوًل مع ال�سك يف �سحته، وذلك ل يجوز 

ب�تف�ق، ويف ذلك اإبط�ل قبول املر�سل.
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 واأجيب عن الوجه الأول ب�أن معرفة عني املر�سل و�سفته مغنية عن معرفة 
من قبله اإذا عرفن� اأنه ل يقبل اإل عن عدل، ول ير�سل اإل م� �سح له نقله.

 واأجيب عن الوجه الث�ين ب�أن اختالف املجتهدين يف التعديل ل يوجب 
م� ذكر مع اتف�قهم، على اأن حقيقة العدالة هي مالزمة التقوى واملروءة جميًع�، ول 
ي�سر اختالفهم يف بع�ص الأفع�ل اأو الرتوك، هل يقدح يف العدالة اأم ل؟ ونحن 
نقول: اإن اأجمعوا على اأمر اأنه يخرم العدالة، مل يجز من املر�سل العدل اأن يروي 
فن�أمن  عليه،  البحث  اإيج�ب  مع  يعلمه  اأنه مل  يجوز  انحزمت عدالته، ول  عمن 
ذلك من ج�نبه، فال يعرتين� ال�سك يف �سحة حديثه، واإن ك�ن ذلك الأمر مم� مل 
يجمعوا على اأنه جرح، بل اختلفوا يف كونه جرًح� اأم ل، ف�إن ذلك ل يقدح يف 

اإر�س�ل املر�سل، ولو جوزن� اأنه قبل مثل ذلك ف�إن م�س�ئل الجته�د ل جرح فيه�.

 ل يق�ل: اإن� اإذا جوزن� اأن املر�سل قبل ورواية من لي�ص مبقبول عندن�، واإن 
ال�سك يف �سحته، وذلك ل يجوز لأن�  قبلن� احلديث مع  ك�ن مقبوًل عنده فقد 
نقول: اإن� مننع من ح�سول هذه ال�سورة، ونقول: اإن ك�ن ذلك الأمر خ�رًم� حلقيقة 
العدالة ب�لإجم�ع ف�لعدل ل يقبله، واإن ك�ن خمتلًف� فيه، ف�إن ك�ن مذهب املرتكب 
له جوازه فنحن ل نرحه به، واإن مل يكن مذهبه جوازه واأقدم عليه ع�ملً� بتجرميه، 
وهو مم� ل يت�س�مح مبثله، فذلك جممع عليه اأنه جرح، والعدل ل يقبل، فظهر اأنه ل 

يلزم من هذا قبول خرب املر�سل مع ال�سك يف عدالة من نقل عنه.
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احتج  مب�  مر  كم�  بقرينة  ى  تقوَّ اأن  اإل  املر�سل  رد  على  ال�س�فعي  واحتج 
القرينة  مع  ب�سدقه  الظن  قرينة؛  لأن  قوته  اإن  وَقِبَله  مطلًق�  قبوله  امل�نعون من  به 
اأقوى، وجوابه بعد ت�سليم اأنه يزداد ب�لقرينة قوة اإىل قوته، هو اجلواب عن احتج�ج 

امل�نعني، واهلل اأعلم.

ثم ق�ل:

واملوقــــوِف باملقطــــوِع  ولي�َس 
�صنِدْه يف  َما  َفْهــــَو  ال�صعيُف  اأما 
انقطْع نقُلُه  الإ�صــــناد  عن  وما 
اأُوقَفا يوًما  ال�صاحب  على  وما 
ُيْقَبُل ل  مـــا  احلديِث  وُمنَكــــُر 
كــِذِب ُذو  اأنَّــه  ا�صــَتَقّر  وَما 

ال�صعيِف ول  حجــــٌة  تقــــوُم 
ُم�صَتَنِدْه يف  جاء  كطعٍن  وهن 
امَتَنْع اأخُذُه  املقُطــوُع  فــذلك 
فاعِرَفا ا�صًما  باملوقــوِف  ُيعَرُف 
ُيْنَقُل قليــاًل  ما  ــــذوِذ  ال�صُّ وذو 
فلُيْجَتَنِب املو�صــــوُع  فــــذلك 

]بيان احلديث املقطوع واملوقوف وال�صعيف وغريه[

فعله موقوًف� عليه، ولي�ص بحجة،  اأو  قوله  ت�بعي من  املقطوع م� ج�ء عن 
واملوقوف م� ق�سر على ال�سح�بي قوًل اأو فعاًل ولو منقطًع�، وهل ي�سمي اأثًرا؟ نعم.

 ومنه قول ال�سح�بي: »كن� نفعل« م� مل ي�سفه اإىل النبي ، ف�إن اأ�س�فه 
اإليه كقول ج�بر بن عبد اهلل: »كن� نعزل)1( على عهد ر�سول اهلل «، فمن قبيل 

)1( نعزل: العزل اأثن�ء اجلم�ع هو: اإفراغ الرجل م�ء �سهوته خ�رج رحم املراأة. )م(.
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يكون  ل  وقيل  ال�سرع،  بي�ن  الراوي  غر�ص  لأن  موقوًف�  لفظه  ك�ن  واإن  املرفوع، 
مرفوًع�، وقول ال�سح�بي: من ال�سنة كذا اأو: اأُمرن�، ب�سم الهمزة، اأو: كن� نوؤمر اأو 
 ،» نهين� اأو اأبيح، فحكمه الرفع اأي�ًس� كقول ال�سح�بي: »اأن� اأَ�ْسَبُهكم �سالًة به
  اهلل ر�سول  اأ�سح�ب  »ك�ن  املغرية:  وحديث  النزول  ب�سبب  تعلق  وكتف�سري 

يقرعون ب�به ب�لأظ�فري« �سوب ابن ال�سالح َرْفَعه.

ي�سفه  اإن مل  مبوقوف  مبرفوع ول  فلي�ص  نفعل،  ت�بعي: كن�  ق�ل  ولو   
لزمن ال�سح�بة، بل مقطوع، ف�إن اأ�س�فه لزمنهم احتمل الوقف، لأن الظ�هر 
اطالعهم عليه وتقريرهم، واحتمل عدمه لأن تقرير ال�سح�بي قد ل ين�سب 

. اإليه تقريره

اأتى �سيء عن �سح�بي موقوًف�، عليه مم� ل جم�ل لالجته�د فيه،   واإذا 
 ، اأنزل على حممد اًف� فقد كفر مب�  اأو عرَّ اأتى �س�حًرا  كقول ابن م�سعود: من 

فحكمه الرفع حت�سيًن� للظن ب�ل�سح�بة، ق�له احل�كم.

 وال�سعيف: م� ق�سر عن درجة احل�سن ب�سبب وهن يف �سنده، ك�لطعن يف 
بع�ص رواته، وتف�وت درج�ته يف ال�سعف بح�سب بعده من �سروط ال�سحة.

ت�سعيف  �سنده  اأو  متنه  يف  بل  �سعفه،  على  يجمع  م�مل  ف:  وامل�سعَّ  
لبع�سهم وتقوية للبع�ص الآخر، وهو اأعلى من ال�سعيف. واملنكر: الذي ل ُيعرف 
متنه من غري جهة راويه، فال مت�بع له ول �س�هد، مث�له حديث اأبي زكري يحيي بن 
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حممد بن قي�ص عن ه�س�م بن عروة عن اأبيه عن ع�ئ�سة - ر�سي اهلل عنه�: »ُكلوا 
مِر«. البَلَح ب�لتَّ

وال�س�ذ: م� قلت رواته، وينق�سم اإىل غريب وعزيز وفرد.

يجمع حديثه  عمن  فيه  زي�دة  برواية  اأو  بروايته  راٍو  انفرد  م�  ف�لغريب:   
اأو ال�سند، وينق�سم اإىل: غريب �سحيح ك�لأفراد  ك�لزهري اأحد احلف�ظ يف املنت 
واإىل  الغرائب،  على  الغ�لب  وهو  �سعيف  غريب  واإىل  ال�سحيحني،  يف  املخرجة 

غريب ح�سن. ق�ل الق�سطالين، ويف ج�مع الرتمذي منه كثري.

والعزيز م� انفرد بروايته اثن�ن اأو ثالثة دون �س�ئر رواة احلف�ظ املروي عنه.

 والفرد: يكون مطلًق� ب�أن ينفرد الراوي الواحد عن كل واحد من الثق�ت 
وغريهم، ويكون ب�لن�سبة اإىل �سفة خ��سة، وهو اأنواع:

»ق«  بـ  والفطر  الأ�سحى  يف    قراءته  حديث  يف  الق�ئل  قول  فمنه   
و»اقرتبت«، مل يروه اإل �سمرة بن �سعيد، فقد تفرد به عبيد اهلل بن عبد اهلل عن 

واقد الليثي.

اإل فالن، كقول  براٍو خم�سو�ص حيث مل يروه عن فالن   ومنه م� قيد 
�سفي�ن  الأربع من طريق  ال�سنن  املروي يف  الف�سل بن ط�هر عقب احلديث  اأبي 
اأن  اأن�ص  عن  الزهري  عن  وائل  بن  بكر  ولده  عن  دواد  بن  وائل  عن  عيينة  بن 
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اإل وائل، ومل  »اأَْومل)1( على �سفية ب�َسويق)2( ومتر« مل يروه عن بكر   : النبي
يروه عن وائل غري ابن عيينة، فهو غريب.

تتبع  بعد  ب�لتفرد يكون  اإنه ح�سن غريب، واحلكم  الرتمذي  ق�ل   وكذا 
طريق احلديث الذي يظن اأنه فرد: هل �س�رك راويه الآخر اأم ل؟ ف�إن وجد بعد 
كونه فرًدا اأن راوًي� اآخر ممن ي�سلح اأن يخرج حديثه لالعتب�ر وال�سته�ر به وافقه، 
ف�إن ك�ن التوافق ب�للفظ �سمي مت�بًع�، واإن ك�ن ب�ملعنى �سمي �س�هًدا، واإن مل يوجد 

من وجه بلفظه اأو مبعن�ه ف�إنه يتحقق فيه التفرد املطلق حينئذ.

وحترم  املُْخَتَلق،  وي�سمى    اهلل  ر�سول  على  الكذب  هو  واملو�سوع:   
اأو  اأو افرتاء  اإل مبيًن�، ويحرم العمل به مطلًق�، و�سببه ن�سي�ن  روايته مع العلم به 
نحوهم�، ويعرف ب�إقرار وا�سعه اأو قرينة يف الراوي اأو املروي، فقد و�سعت اأح�ديث 
ي�سهد بو�سعه� رك�كة األف�ظه� ومع�نيه�. ق�ل الربيع بن خيثم: اإن للحديث �سوًءا 

ك�سوء النه�ر، يعرف وظلمة كظلمة الليل تنكر.

 ومم� يعرف به املو�سوع اأي�ًس� اأن تع�ر�سه الأ�سول الق�طعة، حيث ل ميكن 
ٹ    نثٿ   تع�ىل  لقوله  مع�ر�ص  ف�إنه  الروؤية،  كحديث  وبينه  بينه�  اجلمع 

)1( اأومل: �سنع وليَمًة. )م(.
)2( �سويق: طحني القمح وال�سعري. )م(.
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ٹمث ]الأنع�م/ 103[ ولقوله تع�ىل:  نثٺ  ٿٿمث ]ال�سورى/ 11[ 
ف�إن ه�تني الآيتني ق�طعت�ن بنفي روؤيته تع�ىل، وبنفي امل�س�بهة له، ول ميكن جمعه 
معهم�، وم� ُحوِوَل من اجلمع يف ذلك ب�طل قطًع�، وقد بين� وجه بطالن ذلك يف 

»م�س�رق الأنوار«.

 ويعرف اأي�ًس� مب� اإذا ورد يف �سيء تقت�سي الع�دة ا�ستف��سة ذلك ال�سيء 
ف�إن� نقطع بكذب حديث ج�ء  �سرورة، كزي�دة فري�سة على ال�سلوات املفرو�سة، 
بذلك لعلمن� اأنه لو ك�نت فري�سة غري م� نقل الين� لأوجبت الع�دة نقله� وانت�س�ره� 

يف املكلَّفني، كم� وقع ذلك يف نظ�ئره�.

 فهذه الأنواع كله� ل تقوم به� حجة على املخ�لف، وي�سح العمل ببع�سه� 
دون بع�ص، اأم� املنقطع وهو م� �سقط من رواته واحد من مك�ن واحد اأومن مك�نني 
اأكرث بحيث ل يزيد كله� �سقط منه� على راٍو واحد، واملع�سل وهو: م� �سقط  اأو 
نوع  من  فهم�   ، ر�سول ق�ل  م�لك:  كقول  التوايل،  مع  ف�أكرث  اثن�ن  رواته  من 
املر�سل، وال�سحيح قبولهم� كم� مر، ولعدم التقبل ب�سقوط اثنني يف املع�سل، ق�ل 

ابن ال�سالح: اإن قول امل�سنفني ق�ل ر�سول  من قبيل املع�سل، واهلل اأعلم. 

ثم اإنه اأخذ يف بي�ن فعله  وهو النوع الث�ين من ال�سنة، فق�ل: 
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اعلم اأن فعله  على اأنواع:

اأحده� ِجبليٌّ من�سوب اإىل اجلبلَّة، وهي اخِللقة الب�سرية، مبعنى اأن اخللقة الب�سرية 
الزوج�ت والقي�م والقعود ونحو  اإليه ك�لأكل وال�سرب والنوم ومب��سرة  حمت�جة 
بدونه�،  تقوم  م�ل  منه�  الأحوال،  هذه  على  مطبوعة  الب�سرية  اجلبلة  ف�إن  ذلك، 

وقــــــْد ِجِبلِّيٌّ  منــُه  وِفْعــلُه 
دوِنَنا من  ُه  يخ�صُّ مــــــا  ومنــــه 
الأكــــِل نحُو  الأق�صــــام  فاأوُل 
مطلَقا لكــــلٍّ  احِلــــلُّ  وحكُمُه 
ُمِنــــَعا فــــذاك  ُخ�سَّ  ِبِه  وما 
وغرُيُه ق�صــــماِن: ق�صــٌم ُعــــِرَفا
والثَّاين مل ُيْعــــَرف وفيه اخُتِلَفا
ال�صحيُح وهو  نــــدٌب  وقيــــل 
ْدَبا النَّ منهــــا  �صححُت  واإمّنــا 
اأما الوجــــوُب َفْهـــَو �صيٌء زائُد

وَرْد ا  �صً وخم�صِّ بيــــاًنا  اأَتــــى 
فافطَنا ذاك  غرُي  ا  اأي�صً ومنــــــــه 
الأهِل ومل�س  والنوِم  وال�صــــرِب 
والثــــــاين والثــــــالث كلٌّ �صبَقا
من غــريه كت�صــــِع زوجاٍت مَعا
َفا ما حكُمُه فهــــو علــــى ما ُو�صِ
وَقَفا وبع�ٌس  واجــــٌب  فقــــيَل: 
ُمِبيــــُح ُه  لكــــنَّ ل  وقيــــــل 
لكــــوِنِه للحــــــقِّ اأدنــــــى ُقْرَبا
مل يكــــــِف يف اإثبــــاته ذا الواِرُد

  مبحث فعله
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ومنه� م� حتت�ج اإليه� ح�جة �سديدة، وحكم هذا النوع الإب�حة لكل ب�سري اتف�ًق�.

ال�سالة  عليه  ك�سالته  وال�سنة  الكت�ب  من  ال�سيء  بي�ن�  ورد  م�  الث�ين:  النوع 
  ]الأنع�م/ 72[ بدليل قوله  نث ۈ  ۈمث  وال�سالم بي�ن لقوله تع�ىل 

لِّي« وكحجه  بي�ن لقوله تع�ىل نثھ  ھ  ے  ے   »�سلُّوا كَم� راأيتُموين اأُ�سَ
: »ُخُذوا عنِّي من��ِسَكُكم« ونحو  ۓ..مث  الآية ]اآل عمران/ 97[ لقوله 

ذلك.

النوع الث�لث: م� ورد من فعله  خم�س�ًس� لعموم الكت�ب اأو ال�سنة، كم� لو نه�ن� 
ف�إن ت�سوية  فيه�،  ال�سالة، ثم �سوى رداءه  العمل يف  ال�سالة وال�سالم عن  عليه 
النوع  املع�سية، وحكم هذا  اإذ ل جتوز عليه  النهي،  ردائه فعل خم�س�ص لعموم 
والذي قبله حكم م� ورد بي�نً� له اأو تخ�سي�ًس�، ف�إنه اإن ك�ن املبني واجًب� ك�ن الفعل 
واجًب� اأي�ًس�، واإن ك�ن املخ�س�ص واجًب� ك�ن الفعل املخ�س�ص واجًب� اأي�ًس� وقد تقدم 

بي�ن كل واحد من ذلك يف حمله من ب�بي البي�ن والتخ�سي�ص.

النوع الرابع: م� دل الدليل على اأنه  خم�سو�ص به من دون اأمته، كتزويج ت�سع 
زوج�ت مًع�، وكوجوب الإ�سح�ء وال�سحى وقي�م الليل ونحو ذلك، ف�إن الدليل 
ال�سرعي قد بني خ�سو�سيته  بهذه الأفع�ل، فال يحل لغريه اتب�عه فيه� على 
اجلهة التي اأوقعه� عليه، اأم� منع تزويج م� فوق اأربع مًع�، فظ�هر بن�ص الكت�ب، واأم� 
منع اتب�عه يف وجوب الإ�سح�ء وال�سحى، وقي�م الليل، فوجهه اأنه ل يحل لأحد 
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يعتقد  اأن  له  ي�سح  اأي ل  والإلزام،  الإيج�ب  الط�ع�ت على جهة  ي�أتي هذه  اأن 
وجوبه� على نف�سه، واإن ج�ز له فعله� ندبً�.

 النوع اخل�م�ص: م� ورد على غري هذه الأنواع الأربعة التي ذكرن�ه�، وهو ق�سم�ن:

اإب�حة، فحكمه على م�  اأو  اأو ندب   الق�سم الأول: م� علمت �سفته من وجوب 
علم من ذلك واأمته عليه ال�سالة وال�سالم، مثله يف ذلك وجوبً� وندبً� واإب�حة م� 

مل يقم دليل مينع الت�أ�سى به يف �سيء من ذلك، لعموم قوله تع�ىل نث وئ  ۇئ   
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئمث   ]الأحزاب/ 21[ وظ�هره� وجوب الت�أ�سي 
به يف اإيج�ب م� وجب وندب م� ندب وا�ستب�حة م� ا�ستب�ح لقوله تع�ىل يف اآخره� 
نث  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  یمث ]الأحزاب/ 21[ ف�إنه يف معنى الوعيد على 

الإخالل ب�لت�أ�سي به، وذلك يقت�سي الوجوب.

 وقيل ل يلزمن� الت�أ�سي به يف �سيء من اأفع�له اإل فيم� ق�مت دللة �سرعية 
على تكليفن� به اإذ ل دليل يقت�سي وجوب ذلك علين� فيم� فعله، ومل ي�أمرن� اأن 
نفعل كفعله، كم� ق�ل »�سلُّوا كَم� راأيُتموين اأُ�سلِّى« وقوله »ُخُذوا عنِّي من��ِسَكُكم«.

ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    نثوئ   تع�ىل  قـوله  ف�أمـ�   
ېئ ..مث الآية ]الأحزاب/ 21[ فال ن�سلم اأنه� تكفي يف وجوب الت�أ�سي 
به، لأنه� جمملة، وبي�ن اإجم�له� اأن� قد علمن� اأن يف اأفع�له م�ل يلزمن� اتب�عه فيه، 
وفيه� م� يلزمن� اتب�عه فيه، ول يتميز لن� هذا من هذا اإل بدللة تبني لن� م� يجب 
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علين� اتب�عه فيه، ورد ب�أنه اإمن� ي�سح م� قلتم لو مل يكن قد متيز لن� م�ل يجب علين� 
الت�أ�سي فيه، ف�أم� وقد متيز لن� يف ال�سورتني اللتني قدمن�، علمن� اأن م� عداهم� فهو 

املق�سود يف الآية الكرمية، فوجب امتث�له� وهو املطلوب.

 وق�ل اأبو على بن خالد: ل يلزمن� اتب�عه يف �سيء من اأفع�له اإل بدليل 
لُّوا كَم� راأيُتموين  خ��ص، نحو اإن يظهر لن� كونه بي�نً� مل� خوطبن� به، كقوله : »�سَ
لِّي« و »خذو اعني من��سككم« وك�لغ�سل اإىل املرفق اأو حيث يكون فعله من  اأُ�سَ
العب�دات، ف�إنه الذي يجب علين� الت�أ�سي فيه اإذ الظ�هر اأن حكمن� حكمه فيه�، وم� 

�سواه� فال وجه لوجوب اتب�عه فيه من غري دليل.

 ورد ب�أنه ل ن�سلم اأن الظ�هر فيم� عدا العب�دات �سقوط وجوب الت�أ�سي، 
]الأعراف/158[   نثۅمث  تع�ىل  قوله  عموم  وكذلك  تف�سل،  مل  والآية 
يقت�سي ذلك، ل يق�ل: اإن الآيتني الكرميتني اإمن� يدلن على وجوب الت�أ�سي مرة 
اأنه  املعلوم من ق�سده  اإن  نقول  التكرار، لأن�  يقت�سي  اأمر والأمر ل  واحدة، لأنه 
قدوة لن�، وهذا يقت�سي ال�ستمرار، ثم اإن� ندعي الإجم�ع على وجوب الت�أ�سي به 
يف غري العب�دات كم� يجب فيه�، ف�إنهم رجعوا اإىل اأزواجه يف ُقبلة ال�س�ئم، وفيمن 
اأ�سبح ُجنًب� مل يف�سد �سومه، ويف تزوجه ميمونة، وهو حالل اأو حرام وغري ذلك.

الق�سم الث�ين: م� مل يعلم �سفته من وجوب اأو نحوه، واإمن� فعله  ومل تدل قرينة 
على جبهة اإتي�نه له اأهو على جهة الوجوب اأم غريه؟

 الركن الثاين - يف مباحث ال�صنة



540 540
طلعة ال�صم�س: �صرح �صم�س الأ�صول

فق�ل  عليه،  نحن  فنوقعه  يحمل  م�  على  الأ�سوليون  اختلف   
اأبو العب��ص ابن �سريج والإ�سطخري وغريهم� من اأ�سح�ب ال�س�فعي: اإنه يحمل 
الندب  بل يحمل على  ال�س�فعي:  وق�ل  لوجوبه.  اإيق�عه  فيلزمن�  الوجوب،  على 

فقط، وق�ل م�لك: بل يحمل على الإب�حة. وروي عنه القول ب�لوجوب اأي�ًس�. 

وق�ل ابن احل�جب: اإن ظهر منه  ق�سد القربة فندب واإل فمب�ح، وقيل 
ب�لوقف. احتج الق�ئلون ب�لوجوب بوجوه:

ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ   نث  تع�ىل  قوله  عموم  من  قدمن�  م�  اأحده�: 
ېئمث ]الأحزاب/ 21[ وقوله تع�ىل نث  ڇمث ]الأنع�م/ 153[.

ہ   ۀ     ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   نثڻ   تع�ىل  قوله  عموم  وث�نيه�: 
ہمث  ]احل�سر/ 7[ واأي�ًس� فقد خلع  نعله يف ال�سالة فخلعوا نع�لهم، واأي�ًس� 

مل� اأمرهم ب�لتمتع مت�سكوا بفعله يف كيفيته.

 واأجيب عن الأول ب�أنه اإمن� يجب الت�أ�سي والتب�ع على جهة الوجوب، 
حيث علم اأن الفعل واجب، اأم� حيث مل يعلم ذلك فال دليل على اأن الفعل 

واجب.

 واأجيب عن الث�ين ب�أن املراد من قوله تع�ىل نثڻ  ڻ  ڻمث                                                                                                                                               
نع�لهم  واأم� خلع  نثۀ   ۀ    ہمث  ]احل�سر/ 7[  بدليل  به  اأمركم  م�  اأي: 
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التمتع  يف  بفعله  مت�سكهم  واأم�  لِّى«  اأُ�سَ راأيتُموين  َكَم�  لُّوا  »�سَ  : فلقوله 
واجًب�  ك�ن  لو  ب�أنه  ب�لندب  الق�ئلون  احتج  من��ِسَكُكم«  عنِّي  »ُخُذوا   : فلقوله

ا�ستلزم التبليغ ب�لقول ول تبليغ. والإب�حة منتفية لقوله تع�ىل نث وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  
ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئمث ]الأحزاب/ 21[ ف�س�ر مندوبً� على كل ح�ل.

 احتج الق�ئلون ب�لإب�حة ب�أن الإب�حة هي املتحققة، حيث ل دليل على 
من  ح��سل  الندبية  على  الدليل  ب�أن  واأجيب  عليه�.  الوقوف  فوجب  فوقه�،  م� 
قوله تع�ىل نث ڇمث ]الأنع�م/ 153[ احتج الق�ئلون ب�أنه اإن ظهر ق�سد القربة، 
فندب، واإل فمب�ح ب�أن ف�سل القربة قرينة تثبت رجح�ن الفعل على تركه، في�ستدل 

به� على الندبية، وعند عدم القرينة فهو مب�ح لقوله تع�ىل نثڌ  ڎ  ڎ   ڈ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک..مث الآية ]الأحزاب/ 37[ 
واأجيب ب�أن م� ظهر فيه ق�سد القربة فم�سلم اأنه مندوب، ولي�ص ذلك حمل النزاع، 
لكن حمله فيم� اإذا مل تقم قرينة على جهة فعله، واأم� الآية فال تدل على اإب�حة 
كل فعل منه ، واإمن� غ�ية م� فيه� اأنه� تدل على اإب�حة تزويج املوؤمنني بزوج�ت 
علم  فيم�  به  الت�أ�سي  على  دليل  الآية  نعم  وطًرا،  منهن  ق�سوا  م�  بعد  اأدعي�ئهم 
جهته من املب�ح، لكن الكالم فيم� ل نعلم جهته. اأم� الق�ئلون ب�لوقف ف�إمن� وقفوا 
لتع�ر�ص هذه الأدلة معهم، ونحن نقول اإن حمله على الندبية هو ال�سحيح، لأن 
اأفع�له  �سرع له ولغريه اإل م� ق�م الدليل بخ�سو�سيته به، فرتفعن� به عن املب�ح 

نث وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    تع�ىل   ولقوله  على غريه،  له  املزية  لثبوت 
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ېئمث ]الأحزاب/ 21[ ومل نبلغ به درجة الوجوب لأن الوجوب اأمر اإلزامي 
ل يثبت اإل بدليل، ومل يكف يف اإثب�ته هذا الفعل الوارد عنه  لثبوت هذه 

الحتم�لت فيه.

واهلل  الوجوب،  ف�سقط  تبليغه لزًم�  لك�ن  علين�  واجًب�  ك�ن  فلو  واأي�ًس� 
اأعلم.

 تنبيه: يعرف حكم فعله  ب�ل�سطرار احل��سل من قرائن اأحواله يف 
من  له  امل�س�هدون  عرفه  فم�  الأم�رات  عند  يح�سل  قد  ال�سروري  ف�إن  مق�سده، 
ق�سده �سرورة وجب عليهم اتب�عه، واإذا نقلوه اإلين� وجب علين� العمل به مع �سحة 

النقل بتواتر اأو غريه.

 ويعلم اأي�ًس� حكم فعله مب� ي�سفه به  من وجوب اأو ندب اأو اإب�حة، 
خلط�ب  بي�نً�  فعله  بكونه  حكمه  اأي�ًس�  ويعلم  اإي�ه،  و�سفه  مبقت�سى  فيعمل 
قوله  نزول  بعد  املرفقني  مع  الذراعني  كغ�سله  املبني  فحكمه حكم  جممل، 
قوله  اأم�  بي�نً�،  اإىل كونه  وطريقن�  تع�ىلنث  ڀ  ڀ  ڀمث ]امل�ئدة/ 6[ 
اأو معرفتن� بقرينة ح�ل اإنه فعله امتث�ًل لذلك اخلط�ب وم� فعله  من الأفع�ل 
يف ال�سالة بعد اأن نه�ن� اأن نفعل فيه� فعاًل يخ�لفه� اقت�سى الإب�حة نحو اأن يرمي 
َخ�عة)1(، اأو ي�سوي رداءه ونحو ذلك؛ لأنه  ل جتوز عليه املع�سية، وقد اأمرن�  ب�لنُّ

)1( النخ�عة: م� يخرجه الإن�س�ن من حلقه من البلغم. )م(.
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ب�لقتداء به يف اأفع�له واأقواله، فنقطع ب�أن فعله بعد النهي تخ�سي�ص لعموم النهي 
حينئذ.

 ومل نعلم جهة حكمه، ول دللة على الوجوب،   وكذلك م� فعله 
فندب اإذ قد اأمرن� ب�لت�أ�سي به، ف�إذا مل يكن واجًب� تعني الندب، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن تقريره عليه ال�سالة وال�سالم وهو الق�سم الث�لث من 
ال�سنة، فق�ل:

ينكــْرُه  ومل  الفْعــــَل  راأى  واإْن 
ُفعْل َما  يكوَن  اأْن  ب�صــرط  لكْن 
ُمروِر عن  ــــكوِت  ال�صُّ يف  فلي�َس 
اأَدّل كاَن  ا�صــتب�صاُرُه  بدا  واإن 

َرُه قرَّ فقــــْد  قــــادًرا  وكــاَن 
فاحُتفْل احلراِم  مبعــلوِم  ليــــ�َس 
ــــالِل من تقــــريِر لَّ لل�صَّ من �صَ
َفَعْل من  اأَتاه  َما  جــــواِز  على 

   مبحث تقريره

اإذا راأى  فعاًل اأو �سمع قوًل من اأحد وك�ن عليه ال�سالة وال�سالم ق�دًرا 
على الإنك�ر فلم ينكره، ك�ن ذلك تقريًرا منه على ذلك الفعل، فيكون دلياًل على 
جوازه اتف�ًق�، لكن ب�سرط اأن يكون ذلك الفعل والقول لي�ص مبعلوم احلرام، اأي 
لي�ص مم� يقطع بتحرميه قطًع� ل ميكن ن�سخه ول تغيريه، ك�لكفر ب�هلل ونحوه، واأن ل 
 � يكون مم� تدل قرينة احل�ل على اأن �سكوته لي�ص بتقرير، ف�إنه لو راأى  جمو�سيًّ
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اإىل  املرور  جواز  على  تقريًرا  منه  ذلك  ك�ن  م�  عليه  ينكر  فلم  الكني�سة  اإىل  ا  م�رًّ
الكني�سة، فقول امل�سنف: )فلي�ص يف ال�سكوت عن مرور من �سل( معن�ه: ولي�ص 
يف �سكوته  عن مرور الك�فر اإىل كفره تقرير لكون ذلك احل�ل معلوًم� اأنه حرام، 

ولأن ح�ل املجو�سي غري ق�بل لالإنك�ر.

 اعلم اأن حلجية تقريره عليه ال�سالة وال�سالم �سروًط�:

اأن يكون ذلك يف  ينكره، وا�سرتط بع�سهم  الفعل ومل  يعلم بذلك  اأن  اأحده�: 
ا�سرتاط  وال�سواب عدم  به.  ولو علم  م� فعل يف غري ح�سرته،  ح�سرته، فيخرج 

ذلك. 

وث�نيه�: اأن يكون ق�دًرا على الإنك�ر فلم ينكره، فيخرج م� لو �سكت عن اإنك�ر فعل 
ل ي�ستطيع اإنك�ره. 

وث�لثه�: اأن يكون ذلك الفعل مم� يحتمل الن�سخ، فيخرج نحو الكفر ب�هلل تع�ىل، 
فلي�ص يف ال�سكوت عنه تقرير. 

ورابعه�: اأن ل ينكره يف ح�سرته غريه خم�فة اأن يكون قد اكتفى بذلك الإنك�ر.

 وخ�م�سه�: اأن يعلم من ح�له اأنه منتبه لذلك الفعل غري غ�فل عنه، ف�إن احتمل 
اأم� لو ظهر منه  ب�لفعل،  ا�ستب�س�ر  اإذا مل يظهر منه  اأنه غ�فل فال تقرير، هذا كله 
عليه ال�سالة وال�سالم ا�ستب�س�ر بذلك الفعل اأو ذلك القول ك�ن ذلك اأدل على 
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  اجلواز، ول يكون دلياًل على التعبد به فال وجه لتم�سك ال�س�فعي ب��ستب�س�ره
بع�سه� من  الأقدام  »اإن هذه  واأ�س�مه:  زيد  اأقدام  له  )1( وقد ُمدت  يِّ املُْدجَلِ بقول 
� يوؤخذ به� يف الن�سب، لأن� نقول: اإن ا�ستب�س�ره  بع�ص« يف جعل الق�فة طريًق� �سرعيًّ
املن�فقني تعر�سوا  اأ�سله، لأن  يلزمه على  م�  واإلزام اخل�سم  اإمن� ك�ن ملوافقة احلق، 
لذلك، ف�إن ق�ل: اإن موافقة احلق ل متنع الإنك�ر اإذا ك�ن منكًرا. اأجيب ب�أنه لي�ص 
مبنكر يف نف�سه، لكن املنكر الأخذ مبجرد الق�فة، وقد اأنكر ذلك  يف قوله »الَوَلُد 

للِفَرا�ِص وللَع�ِهِر احَلَجُر« فال يلزم م� ذكر، واهلل اأعلم. 

ثم ق�ل:

اعلم اأن حكم تقريره عليه ال�سالة وال�سالم حكم فعله، حيث اإنه يكون 
ن��سًخ� ومن�سوًخ�، ف�إن �سبق التحرمي ثم راأى من فعل ذلك املحرم، فلم ينكره عليه، 
ك�ن ذلك ن�سًخ� للتحرمي، ب�سرط اأن يكون ق�دًرا على الإنك�ر، واأن ل تكون هن�لك 
للمجمل،  بي�نً�  يكون  وكذا  ب�لفعل،  ر�سى  �سكوته عن غري  اأن  على  تدل  قرينة 

ز املدجلّي، ُعرف ب�لقي�فة، وهي: معرفة الأثر وتتبعه. )م(. زِّ ّى: هو: جُمَ )1( املُْدجَلِ

ا �صَ خم�صِّ تقــــــريُرُه  اأََتـــي  واإْن 
اأُِقّر له  الذي  الو�صف  َوافـــق  اإْن 

ا �صَ ُخ�صِّ ا  اأي�صً ر  ُقـــرِّ مْن  فغـــرُي 
ْر ُق�صِ ِه  حملِّ ففـــي  خِفـــي  واإْن 

ا للعموم، وبيان حكم ذلك[ �صً ]يكون تقريره  خم�صِّ
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�ًس� للعموم على ال�سحيح، وقد تقدم ذلك كله. وكذا يكون خم�سِّ

 مث�ل التخ�سي�ص به اأن ينهى  عن ا�ستقب�ل القبلة، ببوٍل اأو غ�ئط ثم 
يرى من ي�ستقبله� فال ينه�ه ف�إنه يكون خم�س�ًس� لذلك الف�عل ونحو نهيه  عن 
عليه  ف�أقره  الفجر،  ركعتي  ال�سبح  بعد  ي�سلي  اإن�س�نً�  فراأى  ال�سبح،  بعد  ال�سالة 
ال�سالة وال�سالم، فدل على جواز الركعتني دون غريهم�، ف�إن تبينت علته حمل 
الواِحِد ُحْكمي  َعَلى   »ُحْكمي  بقوله  اأو  ب�لقي��ص،  يوافقه يف ذلك  عليه من 
َعَلى اجلَم�َعِة« واإن مل تتبني علته. ق�ل ابن احل�جب: ف�ملخت�ر اأنه ل يتعدى لتعذر 
الواحد حكمي  واأم� »حكمي على  فظ�هر،  القي��ص  تعذر  اأم�  البدر:  ق�ل  دليله. 
م� مل  واأم�  للرجم،  ك�لزن�  الف�رق،  فيه عدم  مب� علم  ف�إنه خمت�ص  اجلم�عة«،  على 
يعلم فيه ذلك فال ن�سلم اأنه جممع عليه، وقيل بل يتعدى اإذ ل دليل على الفرق، 

وجوابه م� مر.

 والقول ب�أن التقرير خم�س�ص للعموم، هو مذهب اجلمهور كم� مر، و�سوبه 
البدر ال�سم�خي، وقيل ل يكون خم�س�ًس� اإذ ل ظ�هر له، وجوابه اأن ظ�هره اجلواز، 
ال�سكوت   تدل على ذلك، لأنه ل ي�سعه  التي عليه� ر�سول اهلل  لأن احل�ل 
على منكر مع القدرة على اإنك�ره، من غري اأن يعلم منه عدم الر�سى به، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأحلق ركن ال�سنة مبب�حث تتعلق به، وجعله� خ�متة له؛ لأنه� ك�جلزء منه، 
فق�ل:
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 اختلف يف �سرع من قبلن� من الر�سل: هل يكون م� مل ين�سخ من� �سرًع� 
لن� اأم ل؟ فيه ثالثة مذاهب:

املذهب الأول: ل يكون �سرًع� لن� مطلًق�.

املذهب الث�ين: يكون �سرًع� لن� مطلًق�؛ لأنه اإذا مل ين�سخ علمن� بق�وؤه.

املذهب الث�لث: اأنه يكون م�مل ين�سخ منه �سرًع� لن� ب�سرطني:

اأحدهم�: اأن يق�سه اهلل علين� اأو نبيه من غري اإنك�ر له.

وث�نيهم�: اأن يكون ذلك على جهة الت�سريعي، لن� كم� يف قوله تع�ىل حك�ية عن 
ڑ   ژڑ   ژ   ڈ   ڈ   نثڎ       �سعيب 
]هود/  گمث  گ   گ  گ   ک   ک   ک   ک   

85[، وكم� يف قوله تع�ىل حك�ية لوط  نثھ   ھ  ے        ے  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ..مث الآية ]العنكبوت/ 28[ وكم� 

نث  ۓ  ڭ  ڭ   التوراة وكتبن� عليهم فيهــــ�  يف قوله تع�ىل حك�ية من 
هذه  ف�إن  الآي�ت،  من  ذلك  ونحو   ]45 ]امل�ئدة/  الآية  مث  ڭ  ڭ  

خامتة يف حكم �صرع من قبلنا، وهل هو �صرع لنا اإذا مل ُين�صخ

ُيبَدِل مل  اإذا  ى  م�صَ من  و�صــرُع 
املخــتــــــــــاُر اأو  اهلُل  ــُه  ق�صَّ اإْن 

الأَْعدِل املقاِل  على  لنا  �صــــرٌع 
اإنكاُر يُكــــْن  ومل  لَنا  �صــــرًعا 
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حكمه�،  قبلن�  من  على  �سرع  قد  اأنه  فيه�  علين�  تع�ىل  اهلل  ق�ص  ونحوه�  الآي�ت 
ومل ينكر �سيًئ� من اأحك�مه�، وقد ق�سه� على جهة الت�سريع لن� فك�ن �سرًع� لن�، 
وهذا املذهب هو الذي اخت�ره امل�سنف، واأ�س�ر اإليه بقوله: )على املق�ل الأعدل( 

ومعنى قوله: )اإذا مل يبدل( اأي اذا مل ين�سخ.

 وحجة هذا القول هي حجة القول ب�أن �سرع من قبلن� �سرع لن�، اإذا مل 
ين�سخ، و�ست�أتي.

بكتبهم  الوثوق  فالرتف�ع  نبيه،  اأو  علين�  اهلل  يق�سه  ب�أن  ال�سرتاط  واأم�   
لتحريفهم اإي�ه�، �سواء نقل ذلك الكف�ر اأو من اأ�سلم منهم، واأم� ا�سرتاط اأنه يكون 
على جهة الت�سريع لن�، فلول ذلك لك�ن ر�سولن� ر�سول من قبلن� من الر�سل �سفرًيا 
بينهم وبني اأمته كواحد من علم�ء ع�سرن�، وف�س�ده ل يخفى، كيف وقد ق�ل عليه 
ُكون)1(  ال�سالة وال�سالم حني راأى �سحيفة من التوراة يف يد عمر : »اأَُمَتَهوِّ
� مل� َو�ِسَعه اإلَّ اتِّب�عي«. �َرى، واهلِل لو ك�َن مو�َسى حيًّ َكت اليهوُد والن�سَ اأَنُتم َكَم� تهوَّ

 ولق�ئل اأن يقول: اإنه اإذا ق�سه اهلل اأو ر�سوله على جهة الت�سريع لن�، فلي�ص 
هو ب�سرع من قبلن�، واإمن� هو �سرع نبين� لأن حمل النزاع فيم� مل يكن قد �سرع لن� 
ومل ين�سخ ل يف م� �سرع، ف�إنه ل يدعي اأحد اأن م� �سرع لن� ل يكون �سرًع� لن�، 
اإذا وافق �سرع من قبلن�، بل هو �سرع لن� اإجم�ًع�، وحمل النزاع م� قدمن�، فيكون 

)1(  اأمتهوكون: التهوك: هو التهور والوقوع يف الأمر بقلة مب�لة وغري روية. )م(.
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م� اخت�ره امل�سنف هو نف�ص القول ب�أن �سرع من قبلن� لي�ص ب�سرع لن�، وهذا ظ�هر 
�، وزي�دة القيود زي�دة يف التبيني والتو�سيح. فيكون اخلالف لفظيًّ

 احتج الق�ئلون ب�أنه لي�ص ب�سرع لن�، ولومل ين�سخ ب�أن نبين� عليه ال�سالة 
وال�سالم ك�ن اأ�ساًل يف ال�سرائع، بدليل قوله تع�ىل نث ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ڻ    
ھ     ھمث ]اآل عمران/ 81[ ف�إنه من اأبني الدلئل على اأنهم مبنزلة اأمة من 
ُبعث اآخًرا يف وجوب اتب�عه، فال يجوز اأن يكون نبين� عليه ال�سالة وال�سالم ت�بًع� 

ل�سريعة من تقدمه، واإل لزم اأن يكون ت�بًع� ومتبوًع�، وفيه حط مرتبته وبقوله تع�ىل 
نث ٿ  ٿ  ٿ..مث الآية ]ف�طر/ 32[ ف�إن فيه اإ�س�رة اإىل اأن �سرائع 
اأنه� بقيت �سرائع لهم،  اإل  اأنه� �سريعة لنبين�،  اإمن� تلزمن� على  من قبلن� 
ف�إن املرياث ينتقل من املوروث اإىل الوارث على اأنه يكون ملًك� للوارث 

� به. وم�س�ًف� اإليه، خمت�سًّ

 احتج الق�ئلون ب�أنه �سرع لن� م�مل ين�سخ ب�لنقل والعقل، اأم� النقل فقوله 
تع�ىل نث ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئمث ]الأنع�م/ 90[ والهدى 
ا�سم لالإمي�ن وال�سرائع جميًع�، فيجب على النبي - عليه ال�سالة وال�سالم - اتب�ع �سرعهم 

وبقوله تع�ىل نث ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
جملتهم،  من   - وال�سالم  ال�سالة  عليه   - والنبي   ]44 ]امل�ئدة/  ڑمث  

فوجب عليه احلكم به�، وبقوله تع�ىل نثچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
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ڇ ڇ مث ]ال�سورى/ 13[ والدين ا�سم مل� يدان هلل تع�ىل به من الإمي�ن 
وال�سرائع.

الإمي�ن،  اأي  ال�سريعة  ب�أ�سول  والدين  الهدى،  بتخ�سي�ص  عنه  واأجيب   
اأن  اإليه مل يخرج من  واأم� العقل فهو اأن الر�سول الذي ك�نت ال�سريعة من�سوبة 
يكون ر�سوًل يبعث ر�سول اآخر بعده، فكذا �سريعته، ل تخرج اأن تكون معموًل 

به� يبعث ر�سول اآخر، م�مل يقم دليل الن�سخ فيه�.

ن�سخه�  ي�سح  ال�س�بق  الر�سول  �سريعة  لأن  ذلك  ن�سلم  ب�أنه ل  واأجيب   
ببعث الر�سول الث�ين، بخالف �سفة الر�س�لة، ف�إنه ل ميكن ن�سخه� عن الر�سول 
بعد ثبوته� له، واإن جوزن� اأن ينهى عن التبليغ عند بعث الر�سول الث�ين، فنهيه عن 
التبليغ ل يكون ن�سًخ� لر�س�لته التي ثبتت له، فظهر الفرق بني الر�س�لة وال�سريعة.

ب�سرع  ال�سرائع  من  �سبق  م�  ن�سخ  على  الدليل  ق�م  قد  اإنه  نقول:  اأن�  على   
نبين� عليه ال�سالة وال�سالم ال م� ق�سه اهلل اأو نبيه على �سبيل الت�سريع لن� وذلك قوله 
تع�ىل:نث ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭمث الآية ]البقرة/ 208[ 
َكْت  ُكوَن اأنُتم كَم� تهوَّ وقوله  حني راأي �سحيفة من التوراة يف يد عمر : »اأَُمَتهوِّ

� مل� و�سعه اإل اتَب�عي«. �َرى واهلِل لو ك�َن مو�سى حيًّ اليهوُد والن�سَ

  منه  الن�ص  فقد  عند  رجوعهم  ال�سح�بة  ح�ل  من  ف�ملعلوم  واأي�ًس�   
اإىل القي��ص والجته�د، ول يلتفتون يف البحث عن احل�دثة اإىل ال�سرائع املتقدمة، 
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ولو ك�ن �سرعه  �سرع من قبله مل يعملوا بقي��ص ول اجته�د حتى يبحثوا عن 
الن�سو�ص املتقدمة، واملعلوم ب�لنقل التواتري اأنهم مل يكونوا يعولون على �سيء 
لن�، ولو مل  ب�سرع  قبلن� لي�ص  اأن �سرع من  اإجم�ًع� على  منه�، فك�ن ذلك منهم 
ين�سخ م� مل يق�سه اهلل علين� اأو نبيه على �سبيل الت�سريع لن�، وقد عرفت ان هذا 
املعنى مم� يتفق عليه اخل�سم�ن اأنه �سرع لن� كم� هو �سرع ملن قبلن�، فهو مع التحقيق 

�سرع اآخر وافق ال�سرع ال�س�بق.

الكتب  مبط�لعة  م�أمورين  لكن�  لن�  �سرًع�  قبلن�  من  �سرع  ك�ن  فلو  واأي�ًس�   
عنه  نهين�  بل  بذلك  نوؤمر  مل  اأن�  واملعلوم  لن�،  �سرع  مل�  حفًظ�  وبقراءته�  ال�س�بقة 

ب�لكت�ب وال�سنة كم� مر، فعلمن� من ذلك اأن �سرع من قبلن� لي�ص ب�سرع لن�.

 وهذه امل�س�ألة متفرعة على م�س�ألة �سورته�: هل ك�ن نبين� - عليه ال�سالة 
وال�سالم - متعبًدا بعد البعثة ب�سريعة من قبله، اأم ل واإمن� ج�ء ب�سريعة مبتداأة؟ 
قولن: الث�ين منهم�: هو احلق مل� قدمن� من الأدلة ولأنه، لو تعبد عليه ال�سالة 
وال�سالم ب�سرع نبي قبله لأ�سيف اإىل �س�رعه، وك�ن نبين� ك�ملوؤدي عنه، لأن م� ك�ن 
متعبًدا فيه ب�تب�ع من قبله فهو يف حكم املوؤدي، فكم� اأن �سريعته ل ت�س�ف اإىل من 
يوؤدي عنه من ال�سح�بة والعلم�ء، كذلك م� اأداه عن غريه ل ي�س�ف اإليه، فظهر 
لك اأن احلق اأنه  اإمن� بعث ب�سريعة مبتداأة، �سواء وافق بع�سه� حكم ال�سرائع 

ال�س�بقة اأو خ�لف.
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 اأم� قبل البعثة فقيل: اإنه متعبد ب�سرع من قبله من الأنبي�ء، وقيل اإنه مل 
يتعبد وتوقف اآخرون وهو احلق، اإذ ل علم لن� ال مب� انتهى اإلين� علمه، وكال احل�لني 

يف حقه ممكن.

 والذي يقت�سيه ظ�هر �سريته عليه ال�سالة وال�سالم: اأنه ك�ن قبل البعثة 
غري متعبد ب�سرع من قبله، لأنه لو ك�ن متعبًدا ب�سيء من ال�سرائع ال�س�بقة لوجب 
اأنه  اأهله� واملعلوم من �سريته  اأحك�م تلك ال�سريعة وطلبه� من  عليه البحث عن 
النبوة، واملعلوم من  يقراأه زي�دة يف معجزته بعد  الكت�ب ول  � ل يكتب  اأميًّ ك�ن 
ح�له اأي�ًس� اأنه مل يج�ل�ص راهًب� ول خرج اإىل َحرْب من الأحب�ر، ول �س�أل عن �سيء 
من الأحك�م التي قبله، ومل يكن الوحي ي�أتيه قبل البعثة حتى يدله على �سيء 
اأحك�م  من  ب�سيء  متعبًدا  يكن  اأنه مل  الأحوال  هذه  فعلمن� من جمموع  منه�، 
ال�سرائع قبل البعثة اأي�ًس�، اأم� التوحيد وم� تقوم به حجة النقل فقد كلف به جميع 
العقالء، وقد وفق عليه  قبل البعثة وبعده�، وقد ك�ن قبل البعثة اأي�ًس� حمفوًظ� 
من ق�ذورات اجل�هلية ت�سديًدا من اهلل تع�ىل وح�سن توفيق له، فن�س�أ يف كنف اهلل 
تع�ىل وحفظه، مقرونً� ب�ملالئكة - عليهم ال�سالم - حتى انتهى اإىل الوقت الذي 
اأراد اهلل له فيه ظهور الكرامة العظمى، ذلك ف�سل اهلل يوؤتيه من ي�س�ء، واهلل ذو 

الف�سل العظيم. واهلل اأعلم.

ثم اإنه اأخذ يف بي�ن حكم مذهب ال�سح�بي، فق�ل:
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اختلف يف مذهب ال�سح�بي هل يكون حجة على غريه ويلزمن� اتب�عه اأم 
ل؟ على ثالثة مذاهب:

اأحدهم� اأنه يلزمن� اتب�عه �سواء ك�ن قوله مم� يدرك ب�لقي��ص اأو ل؛ لأن قوله اإن ك�ن 
عن �سم�ع فبه�، واإن ك�ن عن راأي فراأيهم اأقوى من راأي غريهم، لأنهم �س�هدوا 
طريق النبي - عليه ال�سالة وال�سالم - يف بي�ن الأحك�م، و�س�هدوا الأحوال التي 
نزلت فيه� الن�سو�ص واملح�ل التي تتغري ب�عتب�ره� الأحك�م، ولهم زي�دة احتي�ط 

يف حفظ الأح�ديث، و�سبط ذلك لغريهم.

وث�نيه�: ل يجوز تقليده مطلًق� لأنه قد ظهر فيهم الفتوى ب�لراأي، واحتم�ل اخلط�ء 
واإذا احتمل  املجتهدين،  ث�بت لعدم ع�سمتهم من اخلط�ء ك�س�ئر  يف اجته�دهم 

اخلط�ء مل يجز ملجتهد اآخر تقليده، كم� ل يجوز تقليد الت�بعي ومن بعدهم. 

وث�لثه�: يجب تقليده فيم� ل يدرك ب�لقي��ص، اإذ ل وجه له اإل ال�سم�ع اأو الكذب، 
والكذب عنهم منتف. واأم� اإذا اأدرك ب�لقي��ص فال يجب لأن القول ب�لراأي منهم 

م�سهور، واملجتهد يخطئ وي�سيب.

يلَزُم قيـــَل  ال�صـــاِحِب  يلَزُمَوَمذَهُب  لي�َس  وقيـــــــــَل  اتبـــاُعُه 

]بيان حجية مذهب ال�صحابي، وهل يلزمنا اتباعه اأم ل؟[

 الركن الثاين - يف مباحث ال�صنة
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 وهذه امل�س�ألة متفرعة على م�س�ألة اأخرى �سورته� هل مذهب ال�سح�بي 
اأم  اأنه عن ر�سول اهلل  اأم ل؟  اأنه عن اجته�د منه حممول على  اإذا مل يبني 
 يف غري م� يدرك ب�لقي��ص دون م� يردك به؟  اأنه عن ر�سول اهلل  يحمل على 
فيه اأقوال ثالثة، وتفرع على القول ب�أنه م�سموع من ر�سول اهلل  القول بلزوم 
اتب�عه، وتفرع عن عك�سه القول بعدم لزوم اتب�عه، وتفرع عن القول الث�لث لزوم 
اتب�عه فيم� ل يدرك ب�لقي��ص دون م� يدرك به، ولكل حجة ل نطيل بذكره� خم�فة 

التطويل.

 وال�سحيح اأن مذهب ال�سح�بي ل يكون حجة على غريه اإذ لو ك�ن حجة 
اأن  اأ�ساًل، وبي�ن ذلك  اأن ل يقع بني ال�سح�بة خالف يف م�س�ألة  اأحد لزم  على 
اخلالف قد وقع من ال�سح�بة يف كثري من امل�س�ئل، فلو ك�ن قول ال�سح�بي حجة 
الب�قني  يلزم  قول حجة على غريه  اإىل  منهم  �سبق  يكون من  اأن  لزم  على غريه 
اأنهم قد اختلفوا ومل يجعلوا القول ال�س�بق  اتب�عه، فال ي�سعهم خالفه، واملعلوم 

حجة على غريه.

 وقد حكى بع�ص ال�سوليني الإجم�ع على اأن قول ال�سح�بي ل يكون 
حجة على �سح�بي مثله، وذكروا اخلالف يف حجيته على من بعد ال�سح�بة، واأقول 
اإن ال�سح�بي وغريه من املجتهدين �سواء يف ذلك، ف�إذا مل يكن قول ال�سح�بي 
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حجة على �سح�بي مثله، كذلك يجب اأن ل يكون حجة على غري ال�سح�بي، لأن 
الفرق بينهم� حتكم، واهلل اعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن الإجم�ع وهو الدليل الث�لث من الأدلة ال�سرعية، فق�ل:

 الركن الثاين - يف مباحث ال�صنة





عليه،  عزم  مبعنى  كذا  على  فالن  اأجمع  يق�ل:  العزم،  اللغة:  يف  وهو 
والتف�ق يق�ل: اأجمع القوم على كذا اإذا اتفقوا، والفرق بني املعنيني اأن املعنى 
كذا  على  فالن  اأجمع  فيق�ل:  الث�ين،  املعنى  بخالف  واحد  من  يت�سور  الأول 

مبعنى عزم عليه، ول يق�ل ذلك اإذا اأريد معنى التف�ق.

 ويف ال�سطالح: م� اأ�س�ر اإليه امل�سنف بقوله:

العلِم اأهِل  اتَفــــــــاُق  اإجماُعَنا 
اأقوالُهْم اتفَقــــــْت  َما  اذا  كَما 
يعمِل اأو  ُهم  بع�صُ يُقــــْل  واإْن 

حكِم نوع  بيــــــــاِن  على  ا  ِمنَّ
اأفَعالُهم تواطــــــــاأت  اأو  عليِه 
الأوِل فدوَن  البعــ�ُس  و�صــكَت 

]بيان حقيقة الإجماع اإىل قويل و�صكوتي، وبيان حكم كل واحد 
من النوعني[

يف  الإجمـــاع

الركن الثالث
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الإجم�ع يف عرف ال�سوليني والفقه�ء وع�مة امل�سلمني عب�رة عن اتف�ق 
علم�ء الأمة على حكم يف ع�سر، وقيل: اتف�ق اأمة حممد  يف ع�سر على اأمر، 
وزاد بع�سهم: ومل ي�سبقه خالف م�ستمر، فيخرج على التعريف الأول عوام الأمة 
ممن ل علم له، فال يقدح خالفهم يف انعق�د الإجم�ع، ويدخلون على التعريف 
الث�ين، فيعترب وف�قهم يف انعق�د الإجم�ع، وله �سروط وحمل ي�أتي بي�ن كل واحد 

من ذلك يف حمله اإن �س�ء اهلل تع�ىل.

 و�سورة الإجم�ع هي اأن ينطق كل واحد من املعتربين ب�أنه يجب كذا 
ويحرم، اأو يندب اأو يكره اأو يب�ح اأو اأن يفعل كل واحد من املعتربين فعال يواطئ 
يف ذلك فعل �س�حبه، نحو اأن ي�سلوا على اجلن�زة ب�أربع تكبريات ل يزيد بع�سهم 
عليه� ول ينق�ص، اأو يتفقوا على ترك �سيء نحو اإن يرتكوا الأذان يف �سالة العيد، 
اأو  اأو يقول بع�سهم قوًل  اأنه غري واجب فيه�،  اإجم�ًع� على  اأو نحو ذلك فيكون 
يعمل عماًل وي�سكت الب�قون بعد انت�س�ر ذلك القول، اأو العمل فيهم، ومع القدرة 
على اإنك�ره فال ينكروه، بل ي�سكتون عليه، كم� اإذا ق�ل بع�سهم �سالة الك�سوف 
م�سروعة، ف�نت�سر فيهم هذا القول فلم ينكره اأحد منهم ك�ن اإجم�ًع� على �سرعيته�، 

ال�صاِبَقا اأعني  القطعيَّ  ِه  و�صــــــمِّ
الثايِن ف�صــمِّ  وبال�صــــــكوتيِّ 
العمــِل نف�َس  يوجــُب  لكنه 

فا�صَقا �صــاَر  القطعيِّ  وتــــــارُك 
واأبــِق من خــــــــالَف يف الإميَاِن
ِل ظنًّا كمــــــا يف خــــــــرِب املعدَّ
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فلو ق�ل مثاًل مفرو�سة ومل ينكروه ثبت الإجم�ع على فر�سيته�، ف�لإجم�ع حينئذ 
نوع�ن:

�سيء  على  اأفع�لهم  تواطوؤ  اأو  اأقوالهم  اتف�ق  فيه  م�  وهو:  قويل  اإجم�ع  اأحدهم�: 
واحدة.

والنوع الث�ين: �سكوتي، وهو: م� فيه قول بع�سهم اأو عمله مع �سكوت الب�قني عليه 
بعد انت�س�ر ذلك فيهم، ومع القدرة على اإنك�ره ولكل واحد من النوعني حكم 

يخ�لف حكم الآخر.

اأنه حجة قطعية يف�سق من خ�لفه� عند  اأم� حكم الإجم�ع القويل فهو   
اجلمهور، لكن كونه� قطعية بعد كم�ل �سروطه� الآتي ذكره�، ويف مو�سع ل يكون 
فيه� خالف، هل ذلك احل�ل اإجم�ع فم� وقع فيه اخلالف اأنه اإجم�ع اأم غري اإجم�ع 
�م والراف�سة وبع�ص اخلوارج، فزعموا اأنه  فلي�ص بحجة قطعية اتف�ًق�، وخ�لف النظَّ
لي�ص بحجة. ق�ل �س�حب املنه�ج: واختلف الرواة عنهم، فمنهم من زعم اأنهم اإمن� 
خ�لفوا يف ثبوته ل يف كونه حجة، لأن انت�س�ر الأمة يحيل اطالع كل واحد منهم 

على احلكم.

 قلت: وعلى هذه احلك�ية عنهم م�سيت يف النظم كم� �ستعرفه مم� ي�أتي. 
ق�ل: ومنهم من حكى اأنهم اإمن� منعوا كونه حجة، ولو ثبت اأقول: وكال احلك�يتني 

 الركن الثالث - يف الإجمـاع
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خم�لفة للجمهور، لكن احلك�ية الث�نية اأي�سر من الأوىل، ويحتمل اجلمع بينهم� ب�أن 
يق�ل اجلميع قد �سدر منهم، لأن الث�نية فرع الأوىل.

قطعية  حجة  �سروطه  كم�ل  بعد  القويل  الإجم�ع  اأن  على  وللجمهور   
تع�ىل  قوله  فمنه�  الكت�ب  من  اأدلتهم  ف�أم�  والإجم�ع،  وال�سنة  الكت�ب  من  اأدلة 

ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   نث 

اأ�سح�بن�،  وبع�ص  اجلب�ئي  اأبو على  به  احتج  ]البقرة/ 143[  ڄ  ڄمث  

العدالة،  ت�ستلزم  وال�سه�دة  ال�سه�دة،  يف  الر�سول  مبنزلة  فجعلهم  اجلب�ئي:  ق�ل 
ف�قت�سي ذلك ع�سمتهم، اأي ع�سمة جم�عتهم من اخلط�أ، فحرمت خم�لفتهم.

 واعرت�ص اأبو ه��سم هذا الدليل، ق�ل: اإن ال�س�هد ل تعترب فيه العدالة عند 
حتمل ال�سه�دة، واإمن� تعترب عند اأدائه�، واأداء هذه ال�سه�دة اإمن� يكون يف الآخرة، فال 
تدل على عدالتهم يف الدني� فبطل ال�ستدلل به�، ثم ولو �سلمن� عدالة ال�س�هد 
ف�إن ذلك ل يوجب حترمي خم�لفته يف جميع اأفع�له واأقواله جلواز ال�سغ�ئر عليه، فال 
ن�أمن اأن نت�بعه يف خط�أ، فلو قدرن� اأن الأمة عدول لأجل ال�سه�دة مل يجب اتب�عهم 
يف جميع اأفع�لهم واأقوالهم ك�ل�س�هد. ق�ل �س�حب املنه�ج: فهذه طريقة ل تفيد 

� كم� ترى. � قويًّ قطًع� ول ظنًّ

 ومنه� قوله تع�ىل نثجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خبمث  ]الن�س�ء/ 59[ 
مل  يتن�زعوا  مل  اإذا  اأنهم  ظ�هره�  ف�قت�سى  ق�ل:  اجلب�ر،  عبد  الق��سي  به�  احتج 
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� مل� مل يرجعوا اإىل اأحد  يرجعوا اإىل واحد، وهذا ي�ستلزم كون م� اأجمعوا عليه حقًّ
غريهم اإل مع النزاع. 

ق�ل �س�حب املنه�ج، وهذا ال�ستدلل �سعيف من وجهني:

اأحدهم�: اأنه اأخذ مبفهوم ال�سرط ل مبنطوق ومل يوؤخذ ب�ملفهوم يف الظني�ت عند 
جمهور املعتزلة، ف�ساًل عن القطعي�ت.

الوجه الث�ين: اأن� لو �سلمن� �سحة هذا ال�ستدلل لزم منه كون اإجم�عهم حجة يف 
حي�ة الر�سول، والتف�ق منعقد على اأن الإجم�ع اإمن� ي�سري حجه بعده ، ل يف 
حي�ته �سلمن�، ف�لإجم�ع مم� تن�زعوا فيه، فريد اإىل دليل اآخر غري هذه الآية، وهذا 

يبطل كونه� دلياًل عليه قطًع�.

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    نث  تع�ىل  قوله  ومنه�   
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   
بهذه  احتج  من  واأول  املنه�ج:  �س�حب  ق�ل   ،]115 ]الن�س�ء/  ڍمث 
ووجه  كثري،  خلق  الحتج�ج  يف  ت�بعهم  ثم  وال�س�فعي  اأب�ن  بن  عي�سى  الآية 
الحتج�ج به� اأنه تع�ىل توعد على اتب�ع غري �سبيل املوؤمنني، كم� توعد على 

م�س�قة الر�سول ، فوجب كونه حجة.

 الركن الثالث - يف الإجمـاع
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 واأورد على ال�ستدلل بهذه الآية اإيرادات:

اأحده�: اأنه تع�ىل اإمن� توعد على اتب�ع غري �سبيلهم، ل على ترك اتب�ع �سبيلهم ويف 
ذلك اإبط�ل ال�ستدلل على املق�سود.

 واأجيب ب�أن العرف ق��ص يف هذه العب�رة اأنه� تن�ول الأمرين، األ ترى اأن 
ق�ئاًل لو ق�ل: ل تتبعوا غري �سبيل فالن ف�إنه حكيم �س�لح، اأف�د وجوب القتداء به 

يف اأفع�له، فكذلك هذه.

اإمن�  اأن �سبيل املوؤمنني جممل غري مبني، لأنه جم�ز لأن حقيقته  الإيراد الث�ين: 
هو يف الطرق امل�سولكة على وجه الأر�ص، ف�إذا ك�ن جم�ًزا فهو حمتمل للنهي عن 
خم�لفة �سبيلهم يف الإمي�ن ب�هلل ور�سوله والتوحيد، وذلك يبطل به ال�ستدلل به� 

على املق�سود.

 واأجيب ب�أنه ل �سك يف اأنه جم�ز لكنه يقت�سي العموم، اأعني اأن الوعيد 
متن�ول ملخ�لف �سبيلهم اأية �سبيل �سلكوا.

 ق�ل �س�حب املنه�ج: وهذا جواب جيد خال اأنه ي�ستلزم كون دللة الآية 
على حترمي خم�لفة الإجم�ع ظنية ل قطعية، لأن دللة العمون ظنية.

م�س�قة اهلل  اإمن� ك�ن على جمموع  الوعيد  اأن  يقت�سي  الظ�هر  اأن  الث�لث:  الإيراد 
تعليقه  ي�سح  مل  ب�ملجموع  متعلًق�  ك�ن  واإذا  املوؤمنني،  وخم�لفة  ر�سوله  وم�س�قة 
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ب�لإفراد اإل لدليل، وقد ق�م الدليل على تعليق الوعيد مب�س�قة اهلل ور�سوله، لأنه� 
كفر ومل تقم دللة على قي�م وعيد على جمرد خم�لفة املوؤمنني، ويف ذلك اإبط�ل 

الحتج�ج به� على املق�سود.

 واأجيب ب�أنه قد علمن� الوعيد على م�س�قة اهلل والر�سول من غري هذه الآية 
اإذ لو مل  الكرمية، ف�قت�سى عطف خم�لفة املوؤمنني عليه� قبح املخ�لفة يف نف�سه�، 
يقبح اإل حيث ان�سمت اإىل امل�س�قة مل يكن حتت ذكره� ف�ئدة، لأن املب�ح ل ي�سري 

قبيًح� ب�ن�سم�مه اإىل قبيح.

املجتمعني  اأن  علم  حيث  املخ�لفة  حترمي  تن�ول  اإمن�  الوعيد  اأن  الرابع:  الإيراد   
اإمي�ن كل واحد من الأمة على  موؤمنون ول طريق لأحد من الن��ص اإىل معرفة 
حي�له، ف�إيج�ب اتب�ع املوؤمنني واقف على �سرط ممتنع، فال يجب بي�نه ل يجب 
اتب�عهم حتى نعلم اإمي�نهم، ول �سبيل لن� اإىل معرفة اإمي�ن كل واحد منهم، فال 

يجب اتب�عهم.

اأراد  اإذا  اإل  عنه  خمل�ص  ول  جيد،  �سوؤال  هذا  املنه�ج:  �س�حب  ق�ل   
فيه  وذلك  والفج�ر،  والأبرار  والعوام  العلم�ء  من  ب�لر�سول  امل�سدقني  ب�ملوؤمنني 

كالم �سي�أتي.

 قلت: لكن املخل�ص منه اأن يق�ل يف جوابه: اإن املراد ب�ملوؤمنني من ظهر 
منه الإمي�ن واأنهم يف حكم الظ�هر على حكم كت�ب اهلل و�سنة ر�سوله - عليه 

 الركن الثالث - يف الإجمـاع
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ال�سالة وال�سالم - ول يلزم معرفة بواطنهم ول معرفة ح�ل كل فرد منهم على 
حي�له، بل معرفة جملتهم، واأن ظ�هرهم لإ�س�بة وموافقة احلق ك�فية يف معرفة 

اأنهم موؤمنون، واإىل من ذكرن� تتوجه خط�ب�ت القراآن نحو: نث ڭ  ڭ  
ونحوهم�   ]10 نث ۈ  ٴۇ  ۋمث     ]احلجرات/  ]البقرة/104[  ڭمث 
من الآي�ت، ق�ل �س�حب املنه�ج: والأقرب عندي اأن هذه الآية الكرمية ل توجب 

القطع ب�أن الإجم�ع حجة مل� اأوردن�ه من الإ�سك�لت يل ال�ستدلل به�.

لتلك  مزيل  الإيرادات  تلك  على  اجلواب�ت  من  اأوردن�ه  وم�  قلت:   
العموم  واإن ك�ن ظ�هره�  الآية على ظ�هره� يف الحتج�ج،  فتبقى  الإ�سك�لت، 
فب�ن�سم�م م� �سي�أتي من الأدلة اإليه� تفيد القطع الذي ح�وله جمهور الأمة لأن 
اآخر،  املدلول دليل  ب�إرادة  القطع  ي�س�عده� على  اإذا مل  فيم�  العموم ظنية  دللة 

واهلل اأعلم.

 واأم� ا�ستدللهم من ال�سنة فهو قوله : »ل جتَتِمُع اأمتي َعَلى �سالَلٍة« 
وجزم بع�سهم بتواتره، وقوله : »َل تَزاُل ط�ئفٌة من اأمتي َعَلى احلقِّ ظ�ِهِريَن« 
الَغ�لنَي  ينُفوَن عْنُه حتريَف  ُعُدوُلُه  َخَلٍف  الِعْلَم مْن ُكلِّ  : »يحمُل هَذا  وقوله 
ة)1( فليلَزِم  ته ُبْحُبوَحُة اجلنَّ وانِتَح�َل املُْبطلنَي وت�أويَل اجل�هِلنَي« وقوله : »َمْن �َسرَّ
اجلَم�َعَة« وقوله : »َمْن َف�رَق اجلَم�َعة ِقْيَد �ِسرْب فقد َخَلَع ِرْبَقَة الإ�سالِم)2( من 

)1(  بحبوحة اجلنة: �سعة عي�سه� وخي�ره. )م(.
)2( ِرْبَقة الإ�سالم: َعْقده. )م(.
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»عليُكْم   : وقوله  ًة«  ج�ِهليَّ ِمْيَتًة  م�َت  اجلَم�َعَة  َف�رَق  »َمْن   : وقوله  ُعنقِه« 
مبالَزمِة اجلَم�َعِة« ونظ�ئر ذلك كثري، فهذه ونحوه� اأخب�ر متعددة من طرق خمتلفة 
�سحيحة متواترة على معنى واحد، واإن اختلفت عب�راته� فقد �سح تواتر معن�ه�، 

كتواتر �سج�عة علّي وجود ح�مت.

اأ�سل كبري، وهو الإجم�ع  اأبو ه��سم: ولأن هذه الأخب�ر واردة يف   ق�ل 
ووجوب الرجوع اإليه ك�لرجوع اإىل كت�ب اهلل، وم� ك�ن وارًدا يف اأ�سل كبري، مل 
يجز اإذا مل يعلم ال�س�كت عن رواية �سحته اأن يرتك النكري عليه، بل ينكره كم� لو 
روي راٍو اأن ثمَّ �سالة �س�د�سة مفرو�سة على حد فر�ص اخلم�ص، ف�إن من مل يعلم 
�سحة ذلك ل ميكنه ال�سكوت عن اإنك�ره، فكذلك هذه الأخب�ر الواردة يف تنزيل 
الإجم�ع منزلة الكت�ب العزيز وال�سنة املتواترة يف وجوب الرجوع اإليه لو مل يعلم 
ال�س�كت عند روايته� �سحته� لأنكره�، فعلمن� بهذه الطريقة �سحة الأخب�ر املروية 

يف وجوب اتب�ع الأمة فيم� اجتمعت عليه.

 ق�ل �س�حب املنه�ج: وهذه الطريقة اأقوى من التي قبله�، خال اأن لق�ئل 
اأن يقول: ومب� عرفتم اأنه� رويت يف ح�سرٍة ج�معٍة، ومل ينكره� اأحد، واأين ال�سبيل 
اإىل ذلك وهي يف نف�سه� اآح�دية؟ فالبد واأن تكون �سفة كيفية روي�ته� اآح�دية، واإل 
تدافع الكالم، لأن ذلك مبنزلة تواتر �سفة اخلرب دون متنه، وذلك حم�ل، واإذا مل 
تكن متواتًرا اأعني روايته� يف ح�سرة جم�عة، واأنه� مل ينكره� اأحد، فال �سبيل اإىل 

القطع ب�سحته� حينئذ، فال يفيد اأب� ه��سم هذا التدريج.
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 ق�ل: وكذلك قولهم اإن ح�سل تواتر معنوي هو اأقوى م�سلًك� خال اأنه 
ا يح�سل به العلم  مل يتم حتى يعلم يقيًن� اأنه قد بلغ عدد الأح�ديث الواردة حدًّ
الأخب�ر  بلوغ  ويف  تواتًرا،  كونه  على  املتفق  التواتر  عدد  وهو  مبعن�ه�،  ال�سروري 
ا واهلل اأعلم. ق�ل ف�إن قدرن� ح�سوله  الواردة يف هذا املعنى اإىل هذا القدر بعد جدًّ

فهي حجة قوية، لكنه بعيد، ف�لأقرب كونه� ظنية، واهلل اأعلم، انتهى كالمه.

وهو مييل اإىل اأن الإجم�ع حجة ظنية ل قطعية، لكون اأدلة الإجم�ع ظنية 
عنده، واهلل اأعلم.

 واأم� دليلهم من الإجم�ع فهو م� ق�له ابن احل�جب، وتبعه عليه البدر 
ال�سم�خي، وهو اأن ال�سح�بة اأجمعت على تخطئة من خ�لف اإجم�عهم. ق�ل 
ابن احل�جب: والع�دة تق�سي اأن اجلم�عة العظمى ل جتمع على تخطئة اأحد اإل 
عن دليل قطعي ل ظني، ف��ستلزم ذلك القطع بح�سول اطالعهم على دليل قطعي 
�س�حب  ق�ل  نحن.  نعلمه  مل  واإن  خم�لفهم،  بخط�أ  القطع  على  اأجمعوا  لأجله، 
اأن اجلم�عة الكثرية ل جتمع على تخطئة  اإذا �سلمن�  الدليل قوي  املنه�ج: وهذا 

اأحد، والقطع بذلك اإل عن علم يقني، لكن� نن�زع يف هذا الدليل يف طرفني:

اأن  فلق�ئل  َتواتَر؟  وهل  خم�لفيهم،  تخطئة  على  اإجم�عهم  �سحة  يف  اأحدهم�: 
يقول: ل ن�سلم القطع بذلك، اإذ ل �سبيل اإليه اإل التواتر، ول تواتر يدلن� على 

ذلك. 
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الطرف الث�ين: قوله »اإن الع�دة تقت�سي اأن الط�ئفة العظيمة ل جُتمع على اأمر اإل 
عن دليل ق�طع«. 

قلن�: بل نقول ل ن�سلم ذلك، بل يجوز اأن يجمعوا على اأمر لأجل اأم�رة 
اقت�سته ح�سل لهم عنه� ظن ل علم، ف�إن ذلك م�س�هد يف كل جهة، اأعني اأنهم 
قد يجمعون على اأمر ويدعون العلم به، ولي�ص عندهم اأكرث من الظن ...  اإىل اأن 
ق�ل: ثم اإن� لو �سلمن� اأن الع�دة تق�سي بذلك فهل علمن� ذلك �سرورة؟ فال �سرورة 
ميكن تقديره� يف ذلك اإل البديهية، والبديهي يجب ا�سرتاك العقالء فيه، فكيف 
ينقل  تخطئة من خ�لفهم؟ ومل  على  ال�سح�بة  ب�إجم�ع  ال�سروري  العلم  تدعون 

� اإًذا لعلمه كل من يبحث عنه. ذلك عن كل واحد منهم نقاًل تواتريًّ

�سلمن� اأنه قد تواتر ذلك، فلو ك�ن امتن�ع تخطئة اجلم�عة ملن خ�لفهم اإل 
عن دليل معلوم ب�لبديهية لزم اأن ل يخ�لف يف ذلك اأحد من العلم�ء، واملعلوم 
اأن يف اأك�بر العلم�ء من اأنكر كون الإجم�ع حجة قطعية بل ظنية، وفيهم من اأنكر 
كونه حجة راأ�ًس� ل قطعية ول ظنية، فحينئذ ل ي�ستقيم دعواكم ال�سرورة اإىل اأن 
ال�سح�بة خطوؤوا خم�لفيهم، ول ال�سرورة البديهية اإىل اأن اجلم�عة الوافرة ل ي�سح 
اإطب�قه� على تخطئة من خ�لفه� اإل بدليل ق�طع، واأنتم من�زعون يف الطرفني جميًع� 
اخلالف  ظهور  ففي  اأحد،  فيه  يخ�لفكم  ومل  ذلك،  يف  العقالء  ل�س�رككم  واإل 

بطالن هذا الحتج�ج، هذا كالمه ه�هن�.
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 ثم ق�ل وهذا فرع يتفرع على القول ب�أن الإجم�ع حجة، وهو اأن الأكرث 
يقولون: وهو حجة قطعية. وق�ل الفخر الرازي - وهو ابن اخلطيب - والآمدي: بل 
ظنية مطلًق�. ق�ل: واحلجة لن� على اأنه حجة قطعية م� مر من الأدلة الق�طعة التي 
حكين�ه�، واأقواه� التواتر املعنوي. واحتج هذان مب� اأوردن�ه على تلك الأدلة. ق�ل: 

وكالمهم� ل يبعد عن ال�سواب، واهلل اأعلم، انتهى.

وقد اأوردت كالمه يف هذا املق�م على هذا احل�ل لينظر فيه من ك�نت له 
َل�ًس� مم� اأورده، واهلل ويل التوفيق  ملكة يقتدر به� على بي�ن احلق، اأم� اأن� فلم اأجد خَمْ

وبيده كل �سيء.

 واأم� حكم الإجم�ع ال�سكوتي فهو حجة ظنية توجب العمل ول تفيد 
العلم، مثل خرب العدل، فمن خ�لف الإجم�ع ال�سكوتي ل يحكم بف�سقه على 
ال�سحيح، كم� ل يحكم بف�سق من خ�لف خرب الآح�د، لأن التف�سيق ل يكون 
اإل مع خم�لفة الدليل الق�طع، وهذا معنى قول امل�سنف: )واأبق من خ�لف يف 
الإمي�ن..( اإلخ ومعنى اأبقه يف حكم الإمي�ن اأي الإ�سالم واإىل هذا القول وهو اأن 
الإجم�ع ال�سكوتي كخرب الواحد، ذهب اأبو على واأبو ه��سم واأبو احل�سن الكرخي، 

واخت�ره الق��سي عبد اجلب�ر. 

ق�ل �س�حب املنه�ج: وهذا القول هو الأقرب عندي اإذ الع�دة تق�سي مع 
قية اأن ينكر املخ�لف، ويظهر حجته، فيغلب يف الظن اأن �سكوتهم �سكوت  عدم التَّ

ر�سى، فيكون ك�لإجم�ع الأح�دي. 
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ق�ل اأبو ه��سم: ك�ن فقه�ء الت�بعني يحتجون مب� هذا ح�له، ق�ل اأبو عبد اهلل 
الب�سري: اإن �سح م� ق�له فهو حجة. 

ق�ل �س�حب املنه�ج: وق�ل اأكرث الفقه�ء بل هو اإجم�ع اأي حجة قطعية، 
ال�سكوتي حجة قطعية، يقطع عندهم  اإن الإجم�ع  ق�لوا:  الفقه�ء  اأكرث  اأن  يعني 
القطع من  املنه�ج من  مب� ذكره �س�حب  بف�سق من خ�لفه، واحتجوا على ذلك 

جهة الع�دة ب�أنهم ل ي�سكتون اإذا مل ير�سوا ب�لقول مع عدم التقية.

 واأجيب بعد الت�سليم لإ�س�بة املجتهدين ب�أنه ل نقطع ب�أنه �سكوت ر�ًس�، 
وقيل: اإن الإجم�ع ال�سكوتي لي�ص بحجة راأ�ًس�، واإمن� هو مبنزلة قول الع�مل الواحد، 
فيلزم املجتهد اأن ينظر لنف�سه، ولو خ�لفه الإجم�ع ال�سكوتي، وال�سحيح م� قدمت 

لك مل� تقدم من احلجة على ذلك، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن اإمك�ن الإجم�ع فق�ل:

وممكــــــٌن وقــــــــوُعُه وعلُمــُه
اُم النظَّ وجــــــــوَدُه  نفــى  واإْن 

ونقُلُه ملــــــــــن نــــــاأى ور�صُمُه
وغـــرُيُه فاإنَّــــــــــُه ُمــــــــــالُم

]بيان اإمكان الإجماع، واإمكان العلم به[

العلم  بلوغ  وكذا  ممكن،  الإجم�ع  اأهل  من  الإجم�ع  وقوع  اأن  اعلم 
ب�إجم�عهم اإلين� ممكن، وكذا نقل اإجم�عهم ملن بعد عنهم ممكن، فال ا�ستح�لة يف 

�سيء من هذه املق�م�ت الثالثة.

 الركن الثالث - يف الإجمـاع



570 570
طلعة ال�صم�س: �صرح �صم�س الأ�صول

وبع�ص  �م  ظَّ النَّ فزعم  الأول،  املق�م  يف  الأهواء  اأهل  بع�ص  خ�لف  وقد   
الرواف�ص وبع�ص اخلوارج امتن�ع وجود الإجم�ع، ونقل عنهم اأي�ًس� نفي حجيته 
ب�أن انت�س�ر الأمة مينع نقل احلكم اإىل كل  كم� مر، واحتجوا على امتن�ع وجوده 

واحد منهم كم� يف كثري من احل�دث�ت، فيمتنع اإجم�عهم على حكم واحد.

 واأجيب ب�أن املجتهدين عدد قليل، ولهم اجته�د يف البحث عن الأحك�م، 
فال يلزم مع ذلك امتن�ع اطالع كل واحد منهم على ذلك احلكم، اأم� من اعترب 
العوام مع العلم�ء فلم يرد اإل من له م�سرح يف النظر يف احل�دثة دون من ل نظر 
ذلك  يف  فيكونون  البحث  اأهل  عن  واأخذ  بحث،  لهم  اأي�ًس�  وهم  ذلك،  يف  له 

ك�ملجتهدين.

 ق�ل �س�حب املنه�ج: اأم� من اعترب كل الأمة ف�حلجة لزمة له، واهلل اأعلم.

 وخ�لف بع�سهم يف املق�م الث�ين، فزعموا اأن الإجم�ع واإن �سح يف ذاته، 
لكن العلم ب�أنه اإجم�ع ممتنع، واحتجوا على ذلك ب�أنه لو �سح الإجم�ع لك�ن اإم� 
عن دليل ق�طع، واإم� عن دليل ظني، ف�إن ك�ن عن دليل ق�طع وجب اأن ينتهي 
نقله اإلين� كم� انتهى اإليهم واإن ك�ن عن ظني منع التف�ق على م�سمونه لختالف 

القرائح.



571571

نقل  ب�لظني عن  ي�ستغنى  قد  اإذ  الطرفني؛  ممنوع يف  ب�أن ذلك  واأجيب   
.� القطعي، وقد يكون الظني جليًّ

 وخ�لف بع�سهم يف املق�م الث�لث، فمنعوا من �سحة نقله اإلين� بعد جتويزهم 
اإمك�ن وجوده، واإمك�ن الطالع عليه يف زم�نه، واحتجوا على ذلك ب�أنه لو قدرن� 
اإلين�، وح�سول  نقله  مبنع  تق�سي  الع�دة  ف�إن  ال�سلف على حكم  اإجم�ع  ح�سول 
اليقني لتجويزن� خف�ء بع�ص اأهل ذلك الع�سر حل�دث اإم� مر�ص اأو اأ�سر اأو خمول 
اأو كذبه اأو رجوعه قبل قول الآخر، ولو �سلم فنقله م�ستحيل ع�دة، لأن الآح�دي 

ل يفيد والتواتر يفيد.

 واأجيب ب�أنه ل ن�سلم هذه الأمور، ف�إن� ق�طعون بتواتر النقل بتقدمي الن�ص 
الق�طع على الظن، ول نعتد ب�لنّظ�م، وبع�ص اخلوارج وبع�ص ال�سيعة، هكذا ذكره 

ابن احل�جب.

 ومعنى قوله: )ول نعتد ب�لنظ�م..( اإلخ اأراد اأّن� ل نعتد ب�إنك�رهم لتواتر 
هذا الإجم�ع اإلين�، فهم خم�لفون لل�سرورة.

اإلين� اإجم�ع ال�سح�بة على تقدمي الدليل  اأنه قد نقل   وح��سل اجلواب 
القطعي على الدليل الظني، فعلمن� من ذلك اإمك�ن نقل الإجم�ع فال وجه للقول 

ب��ستح�لة نقله.
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 ق�ل �س�حب املنه�ج: وللخ�سم اأن يقول ل ن�سلم لك اأن قطعن� ب�ل�سح�بة 
ك�نوا يقدمون الن�ص الق�طع على الظني ح��سل عن تواتر اإجم�عهم على ذلك، 
بل عن مقت�سى العقل، ف�إنه اإذا ع�ر�ص الن�ص الظني الن�ص الق�طع مل يح�سل 
ظن راأ�ًس� حينئذ، بخالف م� قد علمن�ه يقيًن�، نعلم ذلك عقاًل ل عن اإجم�ع انتهى 
كالمه، وهو دفع للجواب الذي ذكره ابن احل�جب من وقوع نقل الإجم�ع، واهلل 

اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن اأهل الإجم�ع املعترب اإجم�عهم يف الأمة. فق�ل:

يعترب يف انعق�د الإجم�ع وف�ق كل جمتهد متبع، واملراد بـ )املجتهد( كل 
من ك�نت له َمَلَكة يقتدر به� على ا�ستنب�ط الأحك�م ال�سرعية عن اأدلته�، واملراد 
بـ)املتبع( كل من ك�ن �س�لًك� طريقة ال�سلف ال�س�لح، فيخرج بذلك الف��سق، ف�إنه 

نث  ڃ  ڃ   ڃ   ل يعترب بخالفه خلروجه عن كم�ل الإمي�ن، وقد ق�ل تع�ىل  
چ  مث الآية ]الن�س�ء/ 115[ وكذلك اأي�ًس� يخرج املبتدع، وهو من ح�د عن 

املتِبُع املجتِهــــــــــــُد  واأهــــُلُه 
َدا مقلِّ لغــــــرِيِه  غــــــَدا  وَمْن 

فيخــــــــرُج الفا�ِصـــــُق واملبَتِدُع
ُعِقَدا ما  َيْحــــلُّ ُخلُفهم  فــــــال 

]بيان اأهل الإجماع املعترب اإجماعهم، ومن ل يعترب يف الإجماع[
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طريقة ال�سلف ال�س�لح بت�أويل يف�سق به اأو ي�سرك به عند من اأثبت ال�سرك لبع�ص 
املت�أولني، ف�إن خالف هوؤلء ل ينق�ص اإجم�ع املعتربين من اأهل احلق.

 وق�ل اأبو ه��سم: بل املعترب امل�سدقون لنبين� - عليه ال�سالة وال�سالم - 
اَللٍة«  اأُّمتي َعلى �سَ َتِمُع  جَتْ : »ل  من موؤمن وف��سق، واحتج على ذلك بقوله 
من  له  امل�سدق  على  تطلق  والأمة  اأمته،  ع�م جلميع  فظ�هره  الأخب�ر  من  ونحوه 

موؤمن وف��سق.

 قلن�: عموم احلديث خم�س�ص ب�لكت�ب، وذلك قوله تع�ىل نث  ڦ    
ڦ  ڦ  ڦمث   الآية ]البقرة/ 143[ اذ ل ي�سرتط يف ال�سهداء العدالة. 

وقوله تع�ىل نثہ  ہ  ھ  ھمث الآية ]الأنف�ل/ 13[    نثڃ  ڃ   
ڃ  چ ..مث  الآية ]الن�س�ء/ 115[  ف�إنه� اإمن� حرمت خالف من حرمت 
م�س�قته ول اإ�سك�ل اأنه� ل حترم م�س�قة الف��سق، ولأبي ه��سم اأن يقول: اإن م�س�قة 
الف��سق اإمن� حتل فيم� هو فيه ف��سق ل فيم� هو فيه حمق، ف�إنه ل ت�سح م�س�قته يف 

احلق لغريه، فيبقى لن� ال�ستدلل على تخ�سي�ص الأح�ديث ب�لآية الأوىل.

اأن  عرفت  الإجم�ع  �سحة  املعتربين يف  عن  الف��سق  خروج  �سح  واإذا   
ريِّ قول الأخرى اإجم�ًع�. ف�سق اإحدى الط�ئفتني ُي�سَ

اعتب�ر  ال�س�بق يف  بن�ء على مذهبه  اإجم�ًع�  اأبو ه��سم: ل ي�سريه  وق�ل   
الف�س�ق يف انعق�د الإجم�ع.
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 ق�ل احل�كم: وهذا الختالف اإمن� هو حيث امل�س�ألة التي افرتقوا فيه� ثم 
ف�سقت اإحدى الط�ئفتني قطعية، فهذا اخلالف فيه� هل ت�سري اإجم�عية بعد ف�سق 
اإذا افرتقوا فيه� فريقني، ثم ف�سق اإحدى  اأم ل؟ ق�ل: ف�أم� الجته�دية  اإحداهم� 

الط�ئفتني، فال خالف اأنه� ل ت�سري اإجم�عية بذلك، بل اخلالف ب�ق لوجهني:

تنتقل  اجته�ده�، فال  البق�ء على  ف�سقت يجب عليه�  التي  الفرقة  اأن  اأحدهم�: 
عنه.

الث�ين: اأن الفرقة التي مل تف�سق يجوز له� التم�سك مب� اأداه� اإليه اجته�ده� من 
بعد.

مث�ل القطعية: اإذا ب�يعت فرقة من الأمة اإم�ًم� وب�يعت غريه� اآخر، فكل واحدة 
تدعي نق�س�ن اإم�م الأخرى ف�إنه� اإذا ف�سقت اإحدى الفرقتني �س�ر الإم�م الآخر 

جمَمًع� عليه. واأم� الجته�دية فمث�له� وا�سح.

حمل  اأنه�  احل�كم  ذكر  التي  القطعية  امل�س�ألة  تكون  اأن  وينبغي  قلت:   
اخلالف اأن تكون قطعيته� م�ستف�دة من حيث الإجم�ع فقط ل من حيث الكت�ب 
اأو ال�سنة، واأي�ًس� فتمثيله لل�سورة القطعية مب� ذكر غري م�ستقيم، لأن النزاع اإمن� هو 

يف انعق�د الإجم�ع يف �سورة خ�لفت فيه� ف�س�ق املجتهدين.
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القبيل  هذا  من  فلي�ص  الإم�م  ط�عة  عن  الط�ئفتني  اإحدى  خروج  اأم�   
الإجم�ع  ت�سلم ذلك  الف��سقة  والط�ئفة  الإم�م جمتمع على وجوب ط�عته،  لأن 
اإمن� هو يف ط�عة ذلك الإم�م بعينه لنق�ص فيه على زعمه�، ف�ملث�ل غري  وخالفه� 

م�ستقيم كم� ترى. 

الفقه�ء  يخرج  الإجم�ع  انعق�د  �سحة  يف  غريه  دون  املجتهد  وب��سرتاط 
ك�ن عن  واإن  ا�ستنب�ًط�،  نقاًل ل  الفرعية  امل�س�ئل  بتح�سيل  املعروفون  وهم  فقط، 
ويعتد  يعترب خالفهم،  وقيل بل  الإجم�ع،  يعترب خالفهم يف �سحة  تقليد)1( فال 
على  والإقب�ل  لالأحك�م  التح�سيل  اأهل  لأنهم  غريهم،  اإجم�ع  دون  ب�إجم�عهم 
حفظه�، ومن عداهم فهو م�ستغل بغريه� وبغري النظر فيه�. فال يعترب كالمه فيه�، 
ورد ب�أن املجتهد ل اإ�سك�ل يف كونه اأ�سح من الفروعي نظر واأوقع، فيجب اعتب�ره 

لأنه ذوا القتدار على ا�ستنب�ط الأحك�م من اأدلته�.

 ويخرج اأي�ًس� الأ�سويل واملراد به من ك�ن له معرفة ب�لأ�سول فقط دون 
�س�ئر ال�سريعة، فال يقدح خالفه يف �سحة الإجم�ع اإذا اأجمع املجتهدون يف ع�سره 
على حكم، بل يجب عليه اتب�عهم، وقيل بل يعترب خالفه فال ينعقد الإجم�ع 

اإل مع وف�قه.

)1( يف الأ�سل: تقليل، وال�سواب م� ُذكر. )م(.
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لأن  غريهم،  دون  الأ�سوليني  اإجم�ع  املعترب  يكون  بل  بع�سهم:  وق�ل   
الأ�سويل اأزكى نظًرا واأكرث اهتداء اإىل معرفة احلكم بعد اأن قرر النبوات وال�سرائع.

 ورد ب�أن من عدا الأ�سويل اإن اأمكنه الجته�د والطالع على الأحك�م 
فقد دخل حتت عموم الأدلة، فيجب اعتب�ره.

 ويخرج اأي�ًس� عوام الأمة الذين ل نظر لهم يف �سيء من ال�سرعي�ت، واإمن� 
يقدح خالفهم يف  فال  والتقليد،  التب�ع  بطريق  علم�ئهم  الأحك�م عن  ي�أخذون 

�سحة الإجم�ع، ول يعترب وف�قهم يف �سحته اأي�ًس�.

مل�  الإجم�ع  دليل  لأن  الإجم�ع،  �سحة  يف  العوام  وف�ق  يعترب  وقيل:   
اأنه ل يتم قول العلم�ء اإجم�ًع� اإل ب�نقي�د  اقت�سى بظ�هره دخول العوام احتمل 
العوام لهم واإج�بتهم اإىل ذلك القول، ولو مل يكن عن اعتق�د لظ�هر الأدلة، ول 
م�نع من وقوف كون الإجم�ع حجة �سرعية على اإج�بة العوم، اإذ ل طريق للعقل 
للعلم�ء  انقي�دهم  اأن يكون يف  ال�سرع فقط، ويجوز  يقت�سيه  واإمن�  اإىل كونه حجة، 
ال�سرعية،  امل�س�لح  يف  نعلمه  ول  تع�ىل،  اهلل  يعلمه  لوجه  حجة  قولهم  كون  مت�م 
ونقطع بذلك لأجل ورود العموم، ومل يرد له خم�س�ص، فلو مل يكن على عمومه 

خ�س�سه ال�سرع.

 ورد ب�أنه مل� علمن� اأنه ل ت�أثري لالإجم�ع اإل حيث يكون للمجمعني م�ستند 
من دليل اأو اأم�رة، علمن� اأنه ل ت�أثري لقول من ل م�ستند له، اإذ ل علة لإبط�ل م� 
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ل م�ستند له، اإذ ل طريق اإىل علة غري ذلك، فلم يعتد ب�ن�سم�مه اإليهم ول بعدم 
ان�سم�مه، وذلك يبطل به دعوى جتويز وجه ل نعلمه، واهلل اأعلم.

 تنبيه: اعلم اأن ثمرة اخلالف يف هذا املق�م اإمن� هي يف كون الإجم�ع حجة على 
اإجم�ع  ك�ن  فقط  الجته�د  اأهل  يعترب  فمن  به،  الق�ئل  عند  هذه  من  قول  كل 
ومن  خ�لفهم،  اأم  ذلك  على  غريهم  وافقهم  عنده،  حجة  الأمة  من  املجتهدين 
يعترب املجتهدين الك�ملني يف الإمي�ن دون الف�سقة واملبتدعني ك�ن اإجم�ع املوؤمنني 
الك�ملني حجة معه، واإن خ�لفهم اأهل الأهواء ومن يعترب الفقه�ء من اأهل الفروع 
وهكذا  ذلك،  يف  غريهم  خ�لفهم  واإن  عنده،  حجة  اإجم�عهم  ك�ن  غريهم  دون 
من يعترب الأ�سوليني ومن اعترب جميع الأمة مل يكن اإجم�ع بع�سه�، واإن ك�نوا 
مق�م  لأنه  بع�ًس�،  بع�سهم  يخطئ  ل  الأقوال  هذه  واأهل  معه،  حجة  جمتهدين 
اجته�د وحجية الإجم�ع على كل قول من الأقوال املذكورة، اإمن� هي حجة ظنية 
الإجم�ع  يكون  ول  العلم،  دون  به�  العمل  فيلزم  هن�لك،  اأثبته� حجة  من  عند 
اإذا اجتمعت الأمة ع�مله� وج�هله�  اإل  بتف�سيق من خ�لفه�،  حجة قطعية يحكم 
وموؤمنه� وف��سقه� وحمقه� ومبتدعه�، ف�إذا اجتمعوا جميًع� على حكم مل ي�سبقهم 
فيه خالف، وانقر�سوا على ذلك من غري اأن يرجع اأحدهم عن ذلك احلكم فه�هن� 
يكون الإجم�ع حجة قطعية ب�إجم�ع من اعترب الإجم�ع وذلك بعد كم�ل ال�سروط 
اإجم�عهم  ينقل  واأن  للن�ص  خم�لًف�  اإجم�عهم  يكون  ل  اأن  ومنه�  ذكره�.  الآتي 
اإلين� التواتر اإىل غري ذلك من ال�سروط املعتربة، ودون هذا ف�لإجم�ع حجة ظنية، 
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ويكفي اعتب�ر املجتهدين يف كون الإجم�ع حجة ظنية على ح�سب م� اخرتن�ه، 
واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن اأن اإجم�ع بع�ص الأمة واإن كرثوا ل يكون اإجم�ًع� مع 
خالف البع�ص الآخر، فق�ل:

يعترب يف �سحة الإجم�ع وف�ق جميع املجتهدين من الأمة يف ذلك الع�سر، 
اأو وف�ق جميع الأمة على م� مر من اخلالف، ولي�ص يجزي فيه بع�ص جمتهدي 
ولو  كثرًيا،  عدًدا  ذلك  على  املتفقون  بلغ  واإن  الآخر،  البع�ص  مع خالف  الأمة 

الأمِة بع�ُس  فيه  ُيجزي  ولي�َس 
املدينِة ذوي  اإجماُع  فليــــ�س 
امل�صطفى بيِت  اأهُل  ا  اأي�صً كذاك 
اعُترْب كال�صحــــابّي  والتاِبعــيُّ 
َحابِة ال�صَّ يف  هو  قــوٌم:  وقــال 

مائِة األــِف  األــَف  يكوُنوا  واإْن 
ِة بحجَّ غريِهم  خــــالِف  عنَد 
واخللَفا اأي  اخلليفَتاِن  كــــــــذا 
ُذِكْر من  َمْع  وُخلُفــــُه  ِوفــــاُقُه 
اجلماعِة �صائِر  من  غــــرِيهم  ل 

]ل يكون اإجماع بع�س الأمة مع خالف الباقني اإجماًعا، فلي�س 

مع  اإجماًعا  اخللفاء  ول  البيت  اأهل  ول  املدينة  اأهل  اإجماع 
خالف غريهم، وفيه بيان اعتبار التابعي يف اإجماع ال�صحابة، 

واأن الإجماع غري خمت�س بال�صحابة فقط[
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اإجم�ًع�  يكن ذلك  الب�قون مل  واتفق  اثن�ن  اأو  واحد  الجته�د  اأهل  من  خ�لف 
اإىل  الرازي  بكر  واأبو  جرير  وابن  اخلي�ط  وذهب  اتب�عه،  بعدهم  من  على  يجب 
اأن خالف الواحد والثنني ل يخرم الإجم�ع، بل يكون الإجم�ع حجة ق�طعة، 
واِد الأعَظِم« اإىل غري ذلك من الأح�ديث املوجبة لتب�ع  لقوله : »َعليُكم ب�ل�سَّ

الأكرث.

 وقيل اإن اأنكر املتفقون خالف ذلك املخ�لف ك�ن اتف�قهم اإجم�ًع� واإل فال.

 ورد القولن ب�أن املعترب الإجم�ع من اجلميع، وهو يف ه�تني ال�سورتني غري 
موجود، فال اإجم�ع ول حجة.

 واأي�ًس� فلم تنكر ال�سح�بة خالف الواحد ك�بن عب��ص وابن م�سعود وعمر 
يف املواريث وغريه�.

تع�ر�ست  اإذا  اأراد  اإمن�  ف�إنه  الأعَظِم«،  واِد  ب�ل�سَّ »َعليُكم   : قوله  اأم�   
وب�لأخرى  الأمة،  اأكرث  الأم�رتني  ب�إحدى  وعمل  احلكم،  على  الدالة  الأم�رات 
اإمن� يكون  الأقل، ك�ن عمل الأكرث مرجًح� لالأم�رة، فيجب اتب�ع الأرجح، وهذا 
يف من ل قدرة معه على ترجيح الأقوال، ويف حق من تع�ر�ست معه الأدلة، اأم� 
الق�در على الرتجيح، واملتمكن من ال�ستنب�ط، ففر�سه هو م� اأداه اإليه اجته�ده، 

واإن خ�لف بذلك اجلمَّ الغفري، واهلل اأعلم.
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 وق�ل �سليم�ن بن جرير: ل َيْخِرم الإجم�ع خالف ع�مل ل اأتب�ع له، يعني 
اإذا اتفق املجتهدون ووافقهم على ذلك العوام، وخ�لف من املجتهدين ع�مل يتبعه 
على خالفه ذلك اأحد من العوام، فال يقدح خالفه يف �سحة الإجم�ع، بل يكون 
اتف�قهم دونه اإجم�ًع�، واحتج على ذلك ب�أنه اإذا مل يكن له اأتب�ع �س�ر قول من 
عداه اإجم�ًع� مبوته، واإذا مل يكن لقوله حكم بعد موته مع كون ذلك القول ب�قًي� 
مل يبطل مبوت �س�حبه، فكذلك ل يكون له حكم مع بق�ء �س�حبه بخالف من له 

اأتب�ع، ف�إن قوله ل يبطل مبوته فال ينعقد دونه الإجم�ع، فكذلك يف حي�ته.

 ورد ب�أن الدليل مل يف�سل بني من له اأتب�ع، وبني من ل اأتب�ع له، واأي�ًس� 
فقول من عداه لي�ص قوًل لكل الأمة فال يكون حجة، اإذ احلجة اإمن� هي قول جميع 
الأمة ل بع�سه� على م� اقت�سته الدللة، وكذلك ل يكون اإجم�ع اأهل املدينة مع 
خالف غريهم حجة، لأنهم بع�ص الأمة، واملفرو�ص اإجم�ع جميع الأمة، اإم� جميع 

جمتهديهم وعلم�ئهم، واإم� جميع العلم�ء والعوام على م� مر.

 وق�ل م�لك: اإن اإجم�ع اأهل املدينة حجة، اأي واإن خ�لفهم غريهم يف ذلك.

 ق�ل احل�كم وامل�سهور عن م�لك اأنه رد اخلرب بفعل اأهل املدينة، حتى ق�ل 
ابن ذوؤيب: ي�ستت�ب م�لك، وك�ن اإذا روي خرب ل يعمل به، في�س�أل عن ذلك، 
فيقول: لأن اأهل بلدي ل يعلمون به، وحجتهم على ذلك قوله : »املدينُة طيبٌة 

تنِفي َخَبَثه�«.
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 ورد ب�أنه دليل على ف�سله�، وذلك ل ي�ستلزم كون اإجم�ع اأهله� حجة، 
واإل لزم ذلك يف مكة ول ق�ئل بذلك، ورجح ابن احل�جب كون اإجم�عهم حجة، 
واحتج على ذلك ب�أن الع�دة تقت�سي ب�أن الط�ئفة العظيمة من العلم�ء ل جتمع على 

حكم اإل عن دليل راجح، ف�قت�سى اأن اإجم�عهم حجة واإن مل يكن ق�طًع�.

 ق�ل �س�حب املنه�ج: وهذا �سعيف للزوم مثله يف غريه� من الأم�س�ر 
وهذا  عنه�،  ك�نوا خ�رجني  ال�سح�بة  علم�ء  اأك�بر  اإن  ثم  وغريه�،  وم�سر  كبغداد 
تخفى  منزلة ل  البعد يف  وهذا من  املدينة،  يعتد بخالفهم لأهل  اأن ل  ي�ستلزم 
� وابن م�سعود واأب� مو�سى وغريهم ك�نوا يف الكوفة  عن ذوي الألب�ب، بي�نه اأن عليًّ
واأن�ص يف الب�سرة واأبو الدرداء ب�ل�س�م و�سلم�ن يف املدائن واأب� ذر ك�ن يف الربذة، 
ومن املح�ل اأن ل يعتد بخالف هوؤلء لأهل املدينة، فبطل م� زعموا هذا كالمه، 

وهو من احل�سن مبنزلة ل تخفى، واهلل اأعلم.

اأهل بيت النبي - عليه ال�سالة وال�سالم -  اإجم�ع  اأي�ًس� ل يكون  وكذلك 
على  وال�سالم  ال�سالة  عليه  بيته  اأهل  اتفق  اإذا  اأي  اإجم�ًع�  غريهم  خالف  مع 
قول وخ�لفهم غريهم يف ذلك احلكم، فال يكون اتف�قهم حجة على غريهم مبنزلة 
الإجم�ع لأنهم بع�ص الأمة واملعترب اإجم�ع جميع جمتهدي الأمة على ح�سب م� 

مر.
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 وق�ل الزيدية ك�فة واأبو عبداهلل الب�سري من املعتزلة: اإن اإجم�عهم حجة، 
واحتجوا على ذلك ب�أن جم�عتهم مع�سومة عن اخلط�أ ملخ�لفة حكم اهلل يف قول اأو 

فعل، فك�ن اإجم�عهم حجة كم� ك�ن اإجم�ع الأمة.

الع�سمة لهم، بل هم وغريهم يف ذلك �سواء،  ن�سلم ثبوت  ب�أنه ل   ورد 
به من  ا�ستدلوا  م�  اأم�  اأي�ًس� يجوز عليهم،  فكم� يجوز على غريهم اخلط�أ كذلك 
اأن جميعه�  اأنه� تفيد ذلك، بل ول ن�سلم  الأدلة على ثبوت الع�سمة فال ن�سلم 
�سحيح، �سلمن� �سحته� فال ن�سلم اأنه� تفيد ذلك قطًع�، لأنه� اأخب�ر اآح�دية واأدلة 

ظنية، فال مت�سك لهم به�، واهلل اأعلم.

اهلل  ر�سي   - وعمر  بكر  اأبي  اخلليفتني  اتف�ق  يكون  ل  اأي�ًس�  وكذلك   
عنهم� - مع خالف غريهم� اإجم�ًع� لأنهم� بع�ص الأمة.

 ق�ل البدر: واعلم اأن بع�ص الفقه�ء جوز انعق�د الإجم�ع ب�خلليفتني وحدهم�. 

قلت: وهو مردود مب� تقدم.

 وكذلك اأي�ًس� ل يكون اتف�ق اخللف�ء الأربعة اإجم�ًع� لأنهم بع�ص الأمة، 
وزعم بع�ص الظ�هرية اأن اإجم�ع اخللف�ء الأربعة حجة، ول يعترب ب�إجم�ع غريهم.

تي ُو�ُسّنِة اخللَف�ِء الرا�سِديَن   واحتجوا عىل ذلك بقوله : »عليُكْم ب�ُسنَّ
من بعِدي« ف�خللف�ء الرا�سدون هم الأربعة فقط، وهم املق�سودون ب�أدلة الإجم�ع، 
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الآية،  املق�سود يف  فهم حينئذ  عليه،  اأجمعوا  م�  الر�س�د  اأن  عرفن�  قد    لأنه 
واخلرب.

اخللف�ء  �سنة  اأن  احلديث  من  الظ�هر  واإمن�  بذلك،  ت�سريح  ل  ب�أنه  ورد 
اأراد  بل  الأربعة  اخللف�ء    يخ�ص التب�ع ومل  ك�سنته يف وجوب  الرا�سدين 
كل خليفة حق ول �سك يف اأنه قد ج�ء من بعدهم خليفة حق كط�لب احلق، 
واجللندي بن م�سعود، والوارث بن كعب وغريهم من اأئمة امل�سلمني - ر�سوان 

اهلل عليهم - فال وجه لتخ�سي�ص الأربعة.

واأن  الإجم�ع،  املجتهدين معترب يف �سحة  وف�ق جميع  اأن  واإذا عرفت   
اتف�ق بع�سهم من خالف البع�ص الآخر ل يكون اإجم�ًع� - واإن كرث املتفقون - 
  اإذا بلغ درجة الجته�د يف زمن ال�سح�بة كج�بر بن زيد  الت�بعي  اأن  ف�علم 
وجب اعتب�ره مع من اأدرك من ال�سح�بة، فيكون وف�قه وف�ًق� لهم، ول ينعقد مع 
خالفه اإجم�عهم، وقيل ل يعترب معهم، ف�إذا خ�لفهم مل يعتد بخالفه، بل قد مت 
الإجم�ع دونه، وعلى هذا ابن بركه، واخلالف يف ذلك مع من مل يعترب ب�إجم�ع 
من عدا ال�سح�بة، ف�إنهم زعموا اأنه ل يعتد به، ورد ب�أن املعترب ب�إجم�ع اأهل الع�سر، 
اأهل الع�سر ف�عتد به، واأي�ًس� ف�إن ال�سح�بة مل ينكروا  اأنه قد �س�ر من  ول �سك 
اإذ قد ك�نوا يفتون يف وقتهم كج�بر و�سريح واحل�سن و�سعيد بن  فت�وى الت�بعني، 

امل�سيب وغريهم.
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 وعن �سلمة تذاكرت مع ابن عب��ص واأبي هريرة يف عدة احل�مل للوف�ة، 
فق�ل ابن عب��ص: اأبعد الأجلني، وقلت: اأن� ب�لو�سع، فق�ل اأبو هريرة: اأن� مع ابن 

اأخي.

 وعن ابن عب��ص  اأنه ق�ل: ا�س�ألوا ج�بر بن زيد، فلو �س�أله اأهل امل�سرق 
واملغرب لو�سعهم علمه.

 وعن حي�ن ق�ل: �سمعت ابن عب��ص يف امل�سجد احلرام يقول: ج�بر بن 
زيد اأعلم الن��ص ب�لطالق.

اأي�ًس� ق�ل  اأي�ًس� ق�ل: ج�بر بن زيد اأعلم الن��ص، وعنه   وعن ابن عب��ص 
عجًب� من اأهل العراق يحت�جون اإلين�، وعندهم ج�بر بن زيد؛ لو ق�سدوا نحوه لو 

�سعهم علمه. 

يعتد  ل  فكيف  بنظره  يعترب  مم�  ك�ن  ف�إذا  الأمة  بع�ص  ف�لت�بعي  واأي�ًس� 
اإجم�ع  اإذ ل  لقولهم،  وهو خم�لف  الأمة  اأجمعت  يق�ل:  اأن  ي�سح  بخالفه، فال 

ثمة، واهلل اأعلم. 

وكذلك اأي�ًس� ل يكون الإجم�ع موقوًف� على اأهل زم�ن دون غريه، لأن 
ف�إجم�ع من بعد  اإجم�ًع�،  اأهل كل ع�سر  اتف�ق  ، فيكون  اأمة حممد  اجلميع 
ال�سح�بة، ك�إجم�ع ال�سح�بة، وق�لت الظ�هرية واإحدى الروايتني عن اأحمد: ل 
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نث ٺ  ٺ   ب�إجم�ع من بعد ال�سح�بة، واحتجوا على ذلك بقوله تع�ىل  يعتد 
ٺ  ٺ  ٿمث  ]اآل عمران/ 110[ وهم الذين خوطبوا يف الآية دون من 

بعدهم، فلزم كونهم املق�سودين ب�أدلة الإجم�ع.

فال  �سلمن�،  فال.  اإجم�عهم حجة  كون  ف�أم�  مدحهم،  الآية يف  ب�أن  ورد   
ن�سلم اخت�س��ص املخ�طبني بذلك، بل هو على حد قولك لواحد من قبيلة قد 
م�ت الأكرث منهم: اأنتم اأ�سرف القب�ئل، فكم� ل يخت�ص املدح ب�ملخ�طب ه� هن� 
كذلك نث ٺ  ٺ  ٺمث ]اآل عمران/ 110[ �سلمن� فدخل من بعدهم بدليل 
الَلٍة«  �سَ َعَلى  تي  اأمَّ جتَتِمُع  و»َل  نثڦ    ڦمث ]البقرة/ 143[  نحو  اآخر 

تي َعَلى احلقِّ َظ�ِهريَن« واهلل اأعلم. »ل َتَزاُل ط�ئفٌة ِمن اأُمَّ

ثم اإنه اأخذ يف بي�ن حمل الإجم�ع، فق�ل:

م[ ]بيان حمل الإجماع، وهو الق�صية العارية من اخلالف املتقدِّ

ُوجَدا َمـــا  ق�صيـــــــــٌة  ُه  اأبَداحمـــلَّ زمـــاٍن  يف  خــــــالٌف  فيَها 

اعلم اأن حمل الإجم�ع ق�سية مل يرد فيه� ن�ص من كت�ب اأو �سنة، ومل 
يوجد فيه� خالف لبع�ص من تقدم يف �سيء من الأزمنة ال�س�بقة، اأم الن�ص فلكونه 
اأقدم يف ال�سرعي�ت، واأم� تقدم اخلالف يف الق�سية فالأنً� ل نوز �سحة الإجم�ع 
يف م�س�ألة ورد اخلالف فيه� لأن اخلالف الأول يت�سمن الإجم�ع على كون كل 
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اإذ ي�سري اإجم�ًع�  �، فال ي�سح وقوع اإجم�ع على اأحدهم�،  واحد من القولني حقًّ
على اأن ذلك احلق خط�أ، وهذا ل ي�سح.

 وذهب الكرخي وغريه اإىل اأن الإجم�ع بعد اخلالف ي�سري حجة ق�طعة، 
كم� لو مل ي�سبقه خالف.

 وق�ل ال�س�فعي وبع�ص اأ�سح�ب اأبي حنيفة اإن اأجمع املختلفون، فحجة 
اإذ ل قول لغريهم على خالفه، واإن اأجمع غريهم فال مل� مر.

 والقول الأول هو ال�سحيح، مل� قدمن�، وبه ق�ل ال�سرييف والغزايل واجلويني 
والأ�سعري واأحمد بن حنبل، وعور�ص م� قدمن�ه من احلجة ب�أنه ل ن�سلم ت�سمن 
اخلالف ال�س�بق لالإجم�ع على اأن كل القولني حق، بل ذلك م�سكوت عنه، ف�إن 

قدرن� ت�سمنه لذلك مل يقع اإل م�سروًط� ب�أن ل يقع اإجم�ع على خالفه.

 ورد ب�أنه لو رفع ال�سرط الذي ذكرمت كون الإجم�ع الأول حجة، جلوزن� يف 
الإجم�ع املت�أخر اأنه اإمن� ي�سري حجة ب�سرط اأن ل يتقدمه خالف، فال يكون حجة، 

واهلل اأعلم.

ثم اإنه اأخذ يف بي�ن �سروط الإجم�ع، فق�ل
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]بيان �صروط الإجماع اأن يكون لهم م�صتند من كتاب اأو �صنة 
اأو قيا�س[

ُعلْم َفــــاإن  ُم�صــــَتَنٌد  و�َصْرُطُه 

واأنــــــــُه ليــ�س ُهنــــاَك نــــ�سُّ
الع�صِر انقرا�َس  البع�ُس  وا�صرتَط 
ُيْعَترْب ل  اأهــــلِه  ِمن  فراجــــٌع 

ِبهْم الظــنَّ  اأح�ِصِن  واإل  َفْهَو 

ينــــ�سُّ بــــِه  لـَمـــــا  خمــالٌف 
وقيَل: ل، َفْهــــَو خالٌف يجري
بعَد انعقــــــاِدِه وقيــــــــَل ُيعترْب

لالإجم�ع �سروط:

ال�سرط الأول: اأن يكون للمجمعني م�ستند ي�ستندون اإليه من كت�ب اأو �سنة اأو 
� ف�إن علمن� م�ستندهم ك�ن ذلك  � اأم ظنيًّ اجته�د، �سواء ك�ن ذلك امل�ستند قطعيًّ
زي�دة لن� يف الطمئن�نية وتو�سًع� يف العلم، واإن جهلن�ه مع ح�سول الإجم�ع منهم 
وعندهم  اإل  ذلك  على  يجمعوا  مل  واأنهم  الظن،  بهم  نح�سن  اأن  علين�  وجب 
اجلمعة  لإق�مة  معينة  اأم�س�ر  تعيني  على  ك�إجم�عهم  ال�س�رع،  قبل  من  م�ستند 
�سبعة على اختالف  اأو  ثم�نية  اأم�س�ًرا  له�  ف�إنه عنيَّ   ، فيه� يف خالفة عمر 
حد  على  وك�جتم�عهم  لذلك،  اإنك�ر  منهم  واحد  من  ينقل  ومل  الرواي�ت، 
�س�رب اخلمر، ف�إنه ك�ن يحد اأربعني جلدة، ثم اجتمعوا يف خالفة عمر على اأنه 
يحد ثم�نني جلدة، فنحن نقطع ب�أنه مل يكن فعلهم يف هذه الأ�سي�ء ونحوه� عن 
هوى، بل نقول اإنه ك�ن عن حم�ص اجته�د لدين اهلل تع�ىل ون�سح لالأمة واأنهم 
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م�ستندون يف ذلك اإىل دليل عندهم من قبل ال�س�رع، ول يجوز اإجم�عهم على 
املج�زفة والهوى خالًف� ملن ق�ل بذلك من اأهل الأهواء.

 واحتج على ذلك ب�أنهم لو افتقروا اإىل الدليل م� ك�ن لالإجم�ع ف�ئدة.

 واأجيب ب�أن ف�ئدته �سقوط البحث وحرمة املخ�لفة، �سلمن� لزم اأن يجب 
كونه عن غري حجة، ول ق�ئل بذلك، ثم اإن كون امل�ستند دلياًل ق�طًع� مم� اتفق عليه 
الق�ئلون ب�سحة الإجم�ع وثبوت حجيته، واأم� امل�ستند الظني من خرب اآح�دي اأو 
اأم�رة، فقد اختلف يف �سحة جعله م�ستنًدا لالإجم�ع، وكذلك اأي�ًس� اختلفوا يف 
عن  يجمعوا  اأن  يجوز  اأنه  وال�سحيح  لالإجم�ع  م�ستنًدا  والجته�د  القي��ص  كون 

قي��ص اأو اجته�د.

 وق�ل اأكرث الظ�هرية ل يجوز ذلك مطلًق� �سواء ك�ن الجته�د اأو القي��ص 
�، وق�ل بع�ص ال�س�فعية: ل يجوز يف القي��ص اخلفي فقط دون اجللي،  � اأم خفيًّ جليًّ
ورد ب�أنه قد ثبت اأن الجته�د حجة �سرعية ك�خلرب، ومل يف�سل الدليل على اأنه 
لإنك�ر  فال وجه  به،  الحتج�ج  الأمة يف �سحة  وبني  الواحد  املجتهد  بني  حجة 
ذلك يف الأمة، وقد اأجمعت ال�سح�بة عن اجته�د يف قت�ل اأهل الردة، ويف اإم�مة 

اأبي بكر، ويف الزي�دة يف حد �س�رب اخلمر ونحو ذلك.

اأنه ل  اأطراف: الأول  اأن اخلالف يف هذه امل�س�ألة واقع يف ثالثة   واعلم 
ي�سح انعق�د الإجم�ع عن اجته�د، بل ي�ستحيل. الث�ين: اأنه غري م�ستحيل لكنه 
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مل يقع قط. الث�لث: اأنه ج�ئز واقع، لكن م� وقع كذلك لي�ص بحجة، وقد ق�ل بكل 
طرف من هذه الثالثة ق�ئل، ولكل منهم حجة ل نطيل بذكره� خم�فة التطويل، 
ثم نيب  ال�سبهة  اأقوى يف  الث�لث؛ لأنه�  املخ�لف  نذكر حجة  اأن  ب�أ�ص  لكن ل 

عنه�.

 احتج ذلك املخ�لف ب�أن الإجم�ع اأينم� وقع فهو حجة قطعية والجته�د 
لي�ص بقطعي، ف�إذا تفرع عنه الإجم�ع مل يكن حجة، لأنه اإمن� يكون حجة حيث 

هو قطعي، وال�س�در عن الجته�د لي�ص بقطعي، فال يكون حجة.

من  اأقوى  يكون  قد  الفرع  ف�إن  م�ستمرة  غري  ق�عدة  هذه  ب�أن  واأجيب   
الأ�سل بدللة خ��سة، األ ترى اأنه لو حكم احل�كم عن اجته�د حرمت خم�لفته، 
ولو ترتب حكمه على نف�ص الجته�د، وكذلك الإجم�ع اإذا �سدر عن ظ�هر اآية اأو 

خرب حرمت خم�لفته، واإن ج�زت خم�لفة ذلك الظ�هر ملع�ر�ص.

اأو  اأن ل يكون هن�ك ن�ص من كت�ب  القي��ص  الث�ين: ي�سرتط يف �سحة  ال�سرط 
�سنة اأو اإجم�ع يخ�لف م� اأجمعوا عليه، ف�إن الإجم�ع على خالف ن�ص الكت�ب اأو 

ال�سنة �سالل، ول جتتمع الأمة على �سالل.

 واأم� الإجم�ع على خالف اإجم�ع قد تقدم فالأن الإجم�ع املتقدم حق 
بن�ص الأدلة ال�سرعية، فيلزم اأن يكون الإجم�ع الث�ين �سالل، وخ�لف اأبو عبد 
اإجم�ع تقدمه.  اأنه ي�سح الإجم�ع على خالف  املعتزلة، فزعم  الب�سري من  اهلل 
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ق�ل: لأن الإجم�ع الأول م�سروط ب�أن ل يطراأ اإجم�ع يخ�لفه. ق�ل: اإل اأن يجمعوا 
على منع الإجم�ع بعد اإجم�عهم، فهذا ل ي�سح خالفه.

 ورد ب�أن الدليل مل يف�سل ببني م� اأجمعوا على اأنه ل ي�سح ملن بعدهم 
اأن يجمعوا على خالفه، وبني م�مل يجمعوا فيه على ذلك. واأي�ًس� فتقدير ال�سرط 
يف �سحة انعق�د الإجم�ع الأول خم�لف لظ�هر الأدلة لأن ظ�هر الأدلة اإمن� يكون 
اإجم�ًع�، فال وجه للتقدير املذكور، واأي�ًس� فتقدير ذلك ال�سرط ل  نف�ص اتف�قهم 
دليل عليه، فظهر اأن الإجم�ع الأول حجة، واأنه ل ي�سح اأن يجمعوا على خالفه، 
واأي�ًس� ف�ملعترب اإجم�ع اأهل كل ع�سر من الأمة دون من �سي�أتي من بعدهم، ف�إن 
خالف من ج�ء بعد انقرا�ص الع�سر الذي وقع فيه الإجم�ع ل يعترب اتف�ًق�، وقيل 
بل يعترب خالفه لأن امل�سروط اإمن� هو اتف�ق الأمة بحيث ل يقع خالف اأحد يف 
ذلك احلكم اإىل انق�س�ء التكليف بظهور اأ�سراط ال�س�عة التي يرتفع به� التكليف، 
ف�إن ظهر قبل ذلك خالف ك�سف عن كون الإجم�ع مل ينعقد، وجتوز خم�لفة م� 
اأجمع عليه اأهل الع�سر الأول والآخر مهم� مل يرتفع التكليف، ورد ب�أنه قد ثبت 
اأن الإجم�ع حجة على الأحك�م التكليفية يلزمن� العمل مب� اقت�س�ه، ويف ا�سرتاط 
ذلك اإبط�له، لأنه ل ميكن الآخذ به يف ح�لة من احل�لت، حينئذ ق�ل �س�حب 
املنه�ج: وهذا القول حك�ه اأ�سح�بن� يف كتبهم، وظ�هره ال�سعف الكلي مل� ذكرن�. 



591591

الأمة  كل  خم�لفة  حترمي  تقت�سي  اإمن�  والأدلة  ا،  جدًّ قوية  وحجته  ق�ل 
انق�س�ء  اإىل  مبعثه  من  �سدقه  من  هي    حممد اأمة  اأن  �سك  ول  بع�سه�،  ل 

التكليف، وم� دون ذلك فهو بع�ص الأمة فال حترم خم�لفته، وهذا وا�سح.

اأهل كل ع�سر  اأن ي�ستدل على حترمي خم�لفة  اإل   ق�ل: ول جواب 
�ِسرٍب« ونحوه،  ِقْيَد  ف�رَق اجلَم�َعَة  »َمْن  واِد الأَعظِم«  ب�ل�سَّ : »عليُكْم  بقوله 
لكنه غري ق�طع. ق�ل: واأم� ابن احل�جب ف�دعى التف�ق على اأنه ل يعترب من 

�سيوجد من الأمة وهو قريب على راأي من جعل الإجم�ع حجة �سرعية.

ال�سرط الث�لث: انقرا�ص الع�سر - اأعني ع�سر املجتمعني - ق�ل به اأبو علي واأحمد 
بن حنبل وابن َفْورك وبع�ص اأ�سح�بن�، وق�ل اجلمهور: ل ي�سرتط، ومعنى ذلك اأن 
ل يظهر خالف ممن قد ك�ن ميكنه النظر يف احل�دثة املجمع على حكمه�، ويف احلي�ة 

اأحد من اأهل ذلك الإجم�ع.

ال�سكوتي فقط. وق�ل اجلويني: ي�سرتط يف   وقيل ي�سرتط يف الإجم�ع 
رجوعه  يعترب  اجلم�عة هل  موافقة  فمن رجع عن  فقط،  قي��ص  ي�سدر عن  الذي 
ويكون ق�دًح� يف انعق�د الإجم�ع اأم ل؟ فمن مل يعترب انقرا�ص الع�سر يف انعق�د 
الإجم�ع مل يعترب رجوع من رجع بعد انعق�ده، ومعه اأن الإجم�ع قد انعقد، ومن 
ا�سرتط انقرا�ص الع�سر اعترب رجوعه بعد ذلك، لأن الإجم�ع معه مل ينعقد اإل 

ب�نقرا�ص الع�سر.
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لأن  الإجم�ع،  انعق�د  يف  ب�سرط  لي�ص  الع�سر  انقرا�ص  اأن  وال�سحيح   
الدليل مل يعتربه، واإمن� اعترب اتف�ق اأهل الع�سر على قول واحد يف احلكم. 

ال�سح�بة يف  بني  �سوى  بكر،  اأب�  ب�أن  الع�سر  امل�سرتطون لنقرا�ص  احتج 
العط�ء، وخ�لفه عمر يف التف�سيل بعد اإجم�عهم على راأي اأبي بكر، ف�قت�سى كون 
انقرا�ص الع�سر �سرًط�، وكذلك اتفق راأي علي وعمر وغريهم� من ال�سح�بة على 
� خ�لفهم بعد ذلك، وراأى جواز ببيعه�، ف�قت�سى اأن  حترمي بيع اأم الولد، ثم اإن عليًّ

انقرا�ص الع�سر �سرط واإل مل جتز خم�لفته اإي�هم يف ذلك.

 واأجيب ب�أنه مل ينقل عنهم مت�م اإجم�ع يف ال�سورة الأوىل ول يف الث�نية، 
اأبي  فعل  لو ر�سي  اأن عمر  يو�سحه  الإجم�ع مل جتز خم�لفته،  �سبق  لو �سح  اإذ 
بكر يف الت�سوية، واأن راأيه يف ذلك موافق لراأي اأبي بكر مل يخ�لفه من بعد، فدل 
اأن فيهم من �سكت عن غري ر�سى وموافقة، واإمن� ك�ن �سكوته لكون  ذلك على 
راأي اخلليفة هو املقدم، وكذلك مل ي�سح عنهم جميًع� اجلزم بتحرمي بيع اأم الولد 
قبل اأن يخ�لفهم علّي، اإذ لو اأجمعوا، ومل يبق اأحد اإل ر�سي بذلك القول، مل 

جتز املخ�لفة.

 ال�سرط الرابع: ق�له بع�ص الأ�سوليني، وهو اأنه ي�سرتط يف املجمعني اأن 
يكونوا كعدد اأهل التواتر، حيث ل ميكن تواطوؤ مثلهم على الكذب ع�دة، لأن من 

دون ذلك العدد ل يوؤمن تواطوؤهم على الكذب.
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 واجلمهور ل ي�سرتطون ذلك؛ لأن الدليل ال�سمعي مل يف�سل بني عدد 
وعدد، بل اعترب الأمة واإن قلَّت، فلو مل يبق من الأمة اإل واحد فقيل يكون قوله 

حجة، اإذ هو الأمة حينئذ.

هي  اإمن�  واحلجة  اإجم�ًع�،  قوله  ي�سمى  ل  اإذ  حجة  قوله  يكون  ل  وقيل   
الإجم�ع.

 ورد ب�أن احلجة قول الأمة ول عربة ب�لت�سمية، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن طريق نقل الإجم�ع وحكمه، فق�ل:

]بيان طريق نقل الإجماع بالتواتر والآحاد، وحكم ذلك[

واإْن اأَتــــــى يف نقــــــــِلِه التواُتُر
َا لأمنَّ بــــِه  مبقطــــــوٍع  ليــــ�َس 

فَذاَك مقطــــــــوٌع بــــِه والآَخُر
غــايُتُه ظــــنُّ الوقــــــوِع فاْعلَما

واإم�  امل�س�هدة،  اإم�  اأمرين:  اأحد  الإجم�ع  معرفة  اإىل  ال�سبيل  اأن  اعلم 
النقل، ف�أم� امل�س�هدة فهي اأن يكون امل�س�هد مع��سًرا لأهل الإجم�ع، فريى منهم 

اتف�ق.

 القول ب�لقطع يف ق�سية على حكم، اأو يرى القطع من بع�سهم وال�سكوت 
من الآخرين، مع انت�س�ر ذلك فيهم وارتف�ع التقية عنهم، وحتقق اأن �سكوتهم اإمن� 
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ك�ن عن ر�سى بذلك القول، ف�إن ه�تني احل�لتني اإجم�ع، ولكل منهم� حكم تقدم 
ذكره.

 واأم� النقل فهو نوع�ن:

به،  مقطوع  الإجم�ع  فهذا  التواتر،  اإلين�  الإجم�ع  ينقل  اأن  اأحدهم�:   
�، وف�سقوا من خ�لفه جلعلهم الإجم�ع  ك�مل�س�هد اإن ك�ن يف نف�ص اأ�سل الأمر قطعيًّ
تع�ىل  قوله  لالإجم�ع  املخ�لف  ف�سق  ودليلهم على  وال�سنة،  ك�لكت�ب  ق�طًع�  دلياًل 

ڃ    ڃ   نث  قوله  بعد   ]115 ]الن�س�ء/  ڇمث  ڇ   چ   چ   نثچ  
ڃ  چمث ]الن�س�ء/ 115[ وهذا اإمن� ينبني على جعل الآية دلياًل ق�طًع� 
يف حجية الإجم�ع كم� مر، وقوله  »َمْن خ�لَف اجلَم�َعَة ِقيَد �سرٍب فقْد َخلَع ِرْبَقَة 

الإ�ساَلِم ِمْن ُعنقِه«.

 النوع الث�ين: اأن ينقل الإجم�ع اإلين� خرب الآح�د، وحكم هذا النوع اأنه 
يكون حجة يف وجوب العمل دون العلم، لأنه لي�ص مبقطوع به، واإن ك�ن يف نف�ص 
الآح�د،  كخرب  الوقوع  مظنون  ي�سريه  له  الآح�د  نقل  لأن  ك�ماًل،  اإجم�ًع�  الأمر 
وخ�لف يف ذلك الغزايل واأبو ر�سيد، فزعم� اأن الإجم�ع املنقول بخرب الآح�د ل 

ي�سح اأن يكون حجة.

احتج  كونهم� جميًع� حجة  مع  للفرق  وجه  ول  املنه�ج:  �س�حب  ق�ل   
املخ�لف بوجهني: اأحدهم�: اأن الإجم�ع حجة قطعية، فال يجوز اأن يقبل فيه خرب 
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اإثب�ًت� لالأ�سل  الواحد  اإثب�ت الإجم�ع بخرب  اإن يف  ق�لوا  الث�ين:  الوجه  الواحد. 
ب�لظن والأ�سول ل تثبت ب�لظن.

اأخب�ر  لكونه  حجة  يكون  اإمن�  الإجم�ع  ب�أن  الأول  الوجه  عن  واأجيب   
. مع�سوم عن اخلط�أ، ف�إن تواتر فقطعي، واإل فظني، ك�أخب�ر الر�سول

 واأجيب عن الوجه الث�ين ب�أن اإثب�ت كون الإجم�ع حجة بدليل ق�طع، 
فج�ز ثبوته من بعد تقرير كونه حجة ب�لآح�د، كم� يف الأخب�ر والقي��ص، واهلل اأعلم.

ثم اإنه اأخذ يف بي�ن حكم اإحداث قول ث�لث بعدم� ا�ستقر اخلالف من الأمة على 
قولني: فق�ل:

]بيان حكم اإحداث قول ثابت بعد اأن اختلفوا على قولني مثاًل[

بعَدَما قوٍل  اإحــداِث  يف  واخللُف 
الأعدُل َوْهَو  َيْحُرُم  ل  وقيَل: 
ما تقــــدَّ ملا  كــاَن  اإْن  وقيــَل: 

حّرما فقوٌم  بقــــولنِي  َجاوؤوا 
املدخُل فيِه  �صحَّ  باخلــــالِف  اإْذ 
فاعلَما يجــــوُز  برافــــٍع  ليــ�س 

ا�ستقر اخلالف من  م�  بعد  ث�لث  قول  اإحداث  الأمة يف جواز  اختلفت 
الظ�هرية: بل يجوز مطلًق�.  الأمة على قولني: فقيل ل يجوز ذلك مطلًق�، وق�ل 
وقيل يجوز فيم� اإذا مل يرفع القول الث�لث القولني املتقدمني ب�أن ي�أخذ من كل 
واحد منهم� طرًف� بخالف م� اإذا رفعهم�، ف�إنه ل يحوز لأن رفعهم� خرق لالإجم�ع، 

فهو حرام، ون�سب هذا القول اإىل اجلمهور.
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اإن  الأمة:  بع�ص  يقول  اأن  ال�س�بق�ن  القولن  به  يرتفع  اإذا مل  م�  ومث�ل   
الطه�رات كله� تفتقر اإىل النية، ويقول ب�قي الأمة بل كله� ل تفتقر اإىل نية في�أتي 

من بعد من يقول بع�سه� يفتقر وبع�سه� ل يفتقر.

 وكف�سخ النك�ح ب�لعيوب اخلم�سة)1(، قيل: يف�سخ به�، وقيل: ل، ف�لقول 
ب�أن بع�سه� يف�سخ دون بع�ص قول ث�لث ل يرفع القولني ال�س�بقني، بل اأخذ من 
الرد،  مينع  قيل:  البكر،  امل�سرتاة  الأَمة  رفعهم� كوطء  م�  ومث�ل  طرًف�،  واحد  كل 
وقيل: بل ترد، والأَْر�ُص)2( للوطء، ف�لرد جم�نً�. قول ث�لث: يرفع القولني ال�س�بقني.

 وك�جلد مع الأخ، قيل له امل�ل كله، وقيل يق��سم، ف�لقول ب�حلرم�ن قول 
ث�لث يرفع القولني املتقدمني.

فقد خ�لف  اأحد،  يف�سل  ف�سل، ومل  الث�لث  ب�أن  امل�نعون مطلًق�  احتج   
الإجم�ع. واأي�ًس� فيلزم عليه تخطئة الأمة.

 واأجيب ب�أن القول ب�لتف�سيل لي�ص قوًل بنفي اخلالف املتقدم، بل تقرير 
له، ول يلزم من ذلك تخطئة الأمة على مذهب من يرى ت�سويب املجتهدين يف 

الفروع.

)1( العيوب اخلم�سة، هي: اجلنون، واجلذام، والرب�ص الف�ح�ص، واجلب والُعنة عند الرجل والقرن والرتق عند املراأة. )م(.
)2(  الأَْر�ص: م� ُي�سرتد من ثمن املبيع اإذا ظهر فيه عيب. )م(.
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 ق�لوا: املختلفون هم املوؤمنون. الث�لث اتبع غري �سبيلهم.

 قلن�: اإن املراد ب�سبيل املوؤمنني يف الآية م� اأجمعوا عليه ل م� اختلفوا فيه.

 احتجت الظ�هرية ب�أنه قد وقع من الت�بعني اإحداث القول الث�لث ومل 
ينكر عليهم اأحد من الأمة، فدل على جواز ذلك، بي�ن ذلك اأن ابن �سريين ق�ل 
ثلث  لالأم  اإن  واأبوين:  زوج  وق�ل يف  امل�ل.  ثلث جميع  لالأم  واأبوين:  زوجة  يف 
م� بقي فف�سل بني امل�س�ألتني وال�سح�بة مل تف�سل بينهم�، بل ق�ل بع�سهم: له� 
ثلث م� يبقى يف ال�سورتني جميًع�. وق�ل بع�سهم: له� ثلث جميع امل�ل فيهم� 

جميًع�. فقول ابن �سريين قول ث�لث. 

وكذلك ق�ل �سفي�ن الثوري: من اأكل ن��سًي� مل يفطر، ومن ج�مع ن��سًي� 
اأفطر، وال�سح�بة مل تفرق، بل ق�ل بع�سهم يفطر فيهم�، وبع�سهم ل يفطر فيهم�.

 واحتج الق�ئلون ب�لتف�سيل مب� مر ذكره من اأن القول الث�لث اإذا ك�ن رافًع� 
للقولني ال�س�بقني ك�ن خم�لًف� لإجم�عهم بخالف م� اإذا اأخذ من كل واحد طرًف�.

لي�ص  اأنه  على  منهم  اإجم�ع  قولني:  على  الأمة  اختالف  اأن  ذلك  بي�ن 
هن�لك قول ث�لث والق�ئل مب� يخ�لف القولني راأ�ًس� خم�لف لهذا الإجم�ع.

يف  اأجمعوا  اإمن�  ف�إنهم  ب�لتف�سيل،  القول  على  يلزم  اأي�ًس�  وكذلك  قلن�   
زعمكم على القولني املذكورين، ف�لقول بغريهم� خم�لف لذلك الإجم�ع الذي 

زعمتموه، فال وجه للتف�سيل.

 الركن الثالث - يف الإجمـاع



598 598
طلعة ال�صم�س: �صرح �صم�س الأ�صول

قول  اإحداث  بجواز  القول  الثالثة  الأقول  هذه  من  عندي  وال�سحيح   
ث�لث مطلًق�، �سواء رفع القولني ال�س�بقني اأو مل يرفعهم�، لأن املحرم عندن� اإمن� هو 
خالف الإجم�ع دون م� عداه من اخلالف، واختالف الأمة على قولني دليل على 
جواز الراأي يف تلك الق�سية ف�سح لغريهم مثل م� �سح لهم من الراأي والجته�د، 
بل يلزم املجتهد اأن يخ�لفهم اإذا راأى اأن الراجح خالفهم، ول ي�سح له تقليدهم 
عندي، كم� ل ي�سح له تقليد جمتهد مثله بعد متكنه من الجته�د وقدرته عليه، 

واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف الكالم على مب�حث القي��ص، وهو النوع الرابع من الأدلة 
ال�سرعية فق�ل:



يكمل  الثوب هل  ق��ص  يق�ل:  التقدير،  هو:  اللغة  القي��ص يف  اأن  اعلم 
قمي�ًس� قي��ًس�، اإذا قدره تقديًرا، وامل�س�واة يق�ل: هذا ال�سيء لهذا ال�سيء قي��ص 

اأي م�س�ٍو له، ويف ال�سطالح: م� اأ�س�ر اإليه بقوله: 

اأجوده�  وتع�ريف،  ال�سطالحي حدود  القي��ص  تعريف  لالأ�سوليني يف 
احلكم  معلوم  على  احلكم  جمهول  حمل  القي��ص  اأن  وهو  امل�سنف  ذكره  م� 
ف�إن حكمة معلوم بن�ص الكت�ب على حترميه، وي�سمى يف  بج�مع بينهم� ك�خلمر، 

ُجِهْل ما  حمُل  َفْهَو  القيا�ُس  اأما 
فالأوُل بينهــَما  بجــــــــامــــٍع 
ُوِجْد بِه  الذي  الو�صُف  واجلامُع 
اأرَكــــــاُن َثــــــــالَثٌة  فهـــــذه 

حكًما على معلوِم حكٍم قد ُعِقْل
ُيْحَمُل فرٌع  الثاين  واأما  اأ�صـــٌل 
ُفِقْد زال  فاإن  حكُمُه  الأ�صل  يف 
والرابـــــــــُع احلكـــــُم له بيـــاُن

يف مباحث القيا�س

الركن الرابع
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ا�سطالحهم اأ�ساًل وجمهول احلكم ك�لُتنت)1( ونحوه، ف�إنه مل ين�ص على حكمه 
كت�ب ول �سنة ول اإجم�ع، وي�سمى فرًع�.

من  الأول  اأن  معن�ه  فرع(  الث�ين  واأم�  اأ�سل  )ف�لأول  امل�سنف:  فقول   
اأرك�ن القي��ص ي�سمى اأ�ساًل، والث�ين من اأرك�ن القي��ص ي�سمى فرًع�، ولي�ص مراده 
ب�لأول والث�ين املقدم يف اللفظ واملوؤخر عنه، اإذ املعلوم اأن املتقدم يف لفظه اإمن� هو 

جمهول احلكم الذي هو الفرع ل معلومه الذي هو الأ�سل.

ذلك  يف  احلكم  ذلك  ك�ن  لأجله  الذي  الو�سف  )اجل�مع(  بـ  واملراد   
ف�إذا وجد ذلك  اإمن� حرمت اخلمر لإ�سك�ره�،  ف�إنه  الأ�سل، ك�لإ�سك�ر يف اخلمر، 
احلكم،  املعلومة  ال�سورة  تلك  على  حمله  وجب  ال�سور  من  �سيء  يف  الو�سف 
بني  جمع  لأنه  ج�مًع�  الو�سف  ذلك  �سمى  ولذا  احلكم،  ذلك  اإعط�وؤه  ووجب 

ال�سورتني يف حكم واحد.

القي��ص، وهي الأ�سل، واملراد به ال�سورة  اأرك�ن  اأرك�ن من   فهذه ثالثة 
التي نزل فيه� احلكم ك�خلمر. والفرع واملراد به: ال�سورة التي مل يرد فيه� حكم 
بعينه� ك�لتنت مثاًل، والو�سف اجل�مع واملراد به م� يكون احلكم يف الأ�سل لأجله، 

ف�إن زال ذلك الو�سف فقد ذلك احلكم.

 
)1( التنت: التبغ الُعم�ين. )م(.
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التحرمي  اأو  الندب  اأو  الوجوب  به  واملراد  احلكم،  وهو  رابع  ركن  وبقي   
التحرمي،  فيه  ف�حلكم  اخلمر،  على  النبيذ  ق�سن�  اإذا  مث�له  الإب�حة،  اأو  التكريه  اأو 
والأ�سل اخلمر، لأنه امل�سبه به والفرع النبيذ، لأنه امل�سبه، والو�سف اجل�مع بينهم� 
الإ�سك�ر وهذا الو�سف ي�سمى يف ا�سطالح الأ�سوليني علة، و�سي�أتي لكل واحد 
اأمثلة  ه�هن�  ن�سوق  اأن  ب�أ�ص  ول  مو�سعه،  يف  �سيء  كل  ب�سط  الأرك�ن  هذه  من 

لقي��ص الفرع على الأ�سل ليت�سح املق�م لالأفه�م.

 فمن ذلك جلد ق�ذف املح�سن من الرج�ل قي��ًس� على ق�ذف املح�سنة، 
ق�ذف  يف  ن�ص   ]4 ]النور/  الآية  ..مث  ڑ  ک  ڑ   نث  تع�ىل  قوله  ف�إن 

املح�سن�ت من الن�س�ء، فق��ص عليه امل�سلمون ق�ذف املح�سن من الرج�ل.

 ومن ذلك قي��ص �سري�ن عتق الأمة على �سري�ن عتق العبد، ف�إن ال�سنة 
وردت فيمن اأعتق ح�سته من عبد له فيه �سرك عتق العبد كله، فق��ص امل�سلمون 
الأمة على العبد يف هذا احلكم؛ ل�ستوائهم� يف العلة، وهي كون كل واحد منهم� 

مملوًك� عتقه ُقربة.

 ومن ذلك قي��ص م�ص فرج الرجل يف نق�ص الو�سوء على م�ص فرج املراأة، 
ف�إن ال�سنة وردت يف امراأة م�ست فرجه� وهي متو�سئة، فق�ل  »تعيُد طهرَه�« 
فق��ص امل�سلمون عليه يف هذا احلكم م�ص فرج الرجل ل�ستوائهم� يف العلة، وهي 
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كون كل واحد منهم� عورة خم�سو�سة ب�أحك�م لي�ص يف غريه�، وهذا القي��ص اإمن� 
هو عند من مل ي�سح معه حديث نق�ص الو�سوء مب�ص الذكر.

والفرع  الأ�سل  يف  العلة  حل�سول  القي��ص  وا�سحة  كله�  الأ�سي�ء  فهذه   
ح�سوًل وا�سًح�، فهي من قبيل القي��ص اجللي، وي�سمى اأي�ًس� قي��ص املعنى كم� 

�سي�أتي.

 وللقي��ص اخلفي اأمثلة: منه� م� ق�لوه يف �سوؤر الف�أر)1(، ف�إنهم اختلفوا يف 
طه�رته ون��سته، ف�لق�ئلون بنج��سته ق��سوه على ال�سب�ع، لأن �سوؤر ال�سب�ع عندهم 
الط�هر  الوحو�ص  على  ق��سوه  بطه�رته،  والق�ئلون  الف�أر  وكذلك  ق�لوا:  مف�سد. 

�سوؤره�. ومنه� قي��ص اأقل ال�سداق على اأقل ن�س�ب القطع يف ال�سرقة.

 اعلم اأنهم ق�لوا ل تقطع يد ال�س�رق فيم� دون اأربعة دراهم، ثم ق��سوا على 
ذلك اأقل ال�سداق، فق�لوا: ل يكون ال�سداق اأقل من اأربعة دراهم، وذلك على 
راأي بع�ص امل�سلمني ل�ستواء العلة عندهم يف ذلك، وهي اأن كل واحد من القطع 

والب�سع )له()2( ت�أثري يف ج�سد من وقع عليه، فوجب ت�س�ويهم� يف ذلك احلكم.

رة)3(،  ومنه� قي��ص ميتة م� ل دم له من الدواب ك�لعقرب والذب�ب والذَّ
على ميتة اجلراد ف�إن ال�سنة وردت يف حل ميتة اجلراد، واهلل اأعلم.

)1( �سوؤر الف�ر: بقية طع�مه و�سرابه. )م(.
)2( زي�دة يتطلبه� ال�سي�ق. )م(.
)3( الذرة: �سغري النمل. )م(.
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الأ�سل.  على  الفرع  وكيفية حمل  والفرع  الأ�سل  بي�ن  يف  اأخذ  اإنه  ثم   
فق�ل:

َوَرْد الن�سُّ  بها  �صورٌة  الأ�صل 
الأمريِن َت�صــــاِوَي  وا�صــرتطوا 
َنَزْل احلْكُم  الذي  الو�صَف  فاعَترِب 
وال�صــــروِط القــــيِد  اعتباِر  َمَع 
ُي�صــــرتُط ول  مانــٍع  ورفــــع 

ُتَرْد الأ�صل  على  �صورٌة  والفرُع 
َذْيِن وغــرَي  وحكــمــًة  و�صًفا 
له واأجــِر احلكــــَم حيثَما دَخْل
وامل�صروِط التقــــييِد  لدى  اأعني 
ي�صــتنِبُط ملن  خــــالِفِه  عــــدُم 

مبحث الأ�صل والفرع و�صروطهما

عنه�  عرب  التي  وهي  احلكم،  فيه�  نزل  التي  ال�سورة  هو  القي��ص  اأ�سل 
الأ�سوليون مبحل احلكم ك�خلمر، ف�إنه نزل فيه� التحرمي ب�لكت�ب، فهي اأ�سل يف 
حترمي كل م�سكر اإن مل نعترب ال�سنة يف حترمي امل�سكرات مثاًل، وك�لرب ف�إنه ورد فيه 
حكم الرب� بن�ص ال�سنة فيق��ص عليه الأرز وكل م� �س�بهه يف ذلك بعد اأن ت�سنبط 

علة الرب� فيه ونحو ذلك.

 وقيل: اإن اأ�سل القي��ص هو دليل احلكم يعني به الدليل الذي ورد من 
ف�لأ�سل على هذا يف   ، النبي  اأو �سنة عن  الكت�ب  تع�ىل ك�آية من  جهة اهلل 
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املث�لني ال�س�بقني اإمن� هو الآية التي حرمت اخلمر، واحلديث الذي حرم الرب� من 
الربوي�ت. 

وقيل: اإن الأ�سل حكم تلك ال�سورة املقي�ص عليه�، فعلى هذا ف�لأ�سل 
املث�ل  الرب� يف  الأول، وحترمي  املث�ل  ال�سرب يف  اإمن� هو حترمي  ال�س�بقني  املث�لني  يف 
الث�ين، لكن املخت�ر القول الأول، وعليه جمهور الأ�سوليني، والفرع هو ال�سورة 
التي ترده يف حكمه� اإىل الأ�سل، ك�لنبيذ فرع على اخلمر يف التحرمي، لأن اجلميع 
م�سكر، وك�لأرز فرع على الرب يف حترمي الرب� فيه لكون اجلميع مطعوًم� اأو مكياًل اأو 

مدخًرا على اخلالف يف علة الرب� يف الرب.

حترمي  هذا  على  فهو  املقي�سة،  ال�سورة  تلك  حكم  هو  الفرع  اإن  وقيل:   
واملخت�ر  الث�ين،  املث�ل  ك�لرب يف   � ربويًّ الأرز  وكون  الأول  املث�ل  النبيذ يف  �سرب 

القول الأول وعليه اجلمهور. 

لقي��ص  ي�سح  ل  �سروًط�  الأ�سل  على  الفرع  قي��ص  يف  ا�سرتطوا  اأنهم  واعلم 
بدونه�:

ال�سرط الأول: جممع عليه، وهو اأن ي�س�وي الفرع الأ�سل يف وجود العلة فيه، 
مبعنى اأن العلة املوجودة يف الأ�سل يجب اأن تكون موجودة يف الفرع، واإل ف�سد 
القي��ص اإجم�ًع� وذلك ك�لإ�سك�ر، ف�إنه موجود يف اخلمر ويف النبيذ مثاًل، وف�سح 
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قي��ص النبيذ عليه وك�لطعم ف�إنه موجود يف الرب والأرز مثاًل ف�سح قي��ص الأرز 
.� عليه يف كونه ربويًّ

على  التيمم  يق��ص  فال  احلكمة  يف  الأ�سل  الفرع  ي�س�وي  اأن  الث�ين:  ال�سرط   
التخفيف)1(  وجه  على  �سرع  التيمم  لأن  فيه  م�سنونً�  التثليث  كون  يف  الو�سوء 
وهو امل�سح ي�سيب م� اأ�س�ب من الع�سو، ويخطىء م� اأخط�أ منه، فال يق��ص على 
يثبت  فال  والتيمم خمفف،  فيه،  مغلظ  الو�سوء  لأن  التثليث،  �سرع  الو�سوء يف 
ب�لقي��ص  يثبت  واإل فال  به،  اإن دل عليه ن�ص عمل  القي��ص، بل  التثليث مبجرد 

فقط.

 ال�سرط الث�لث: اأن ي�س�وي الفرع الأ�سل يف ثبوت احلكم، بحيث اإن العلة التي 
اأثبتت حكم الأ�سل توجب مثله يف الفرع، فلو اقت�ست يف الفرع خالف ذلك 
ال�ستدلل  اخل�سوف يف  �سالة  بع�سهم يف  كقول  وذلك  القي��ص،  ف�سد  احلكم 
على ركوع�ته� الزائدة �سالة �سرع فيه� اجلم�عة، في�سرع فيه� ركوع زائد، ك�جلمعة 
ِزيد فيه� اخلطبة، ف�أثبت ب�لعلة يف الفرع حكًم� خم�لًق� حلكم الأ�سل لأن حكم 
ل  لأنه  عندن�،  ي�سح  ل  وهذا  ركوع،  زي�دة  الفرع  وحكم  اخلطبة،  زي�دة  الأ�سل 
وجه يقت�سيه، لأن� لو �سلمن� كون ا�سرتاط اجلم�عة يف اجلمعة يقت�سي زي�دة على 
بعده، فهال اقت�ست مثله يف �سالة اخل�سوف، ف�أم� اقت�س�وؤه� خالفه فال وجه له، 

)1(  يف الأ�سل: التحقيق، وهو ت�سحيف، وال�سواب م� ُذكر. )م(.
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لأنه لي�ص ب�أن يقت�سي ركوًع� زائًدا اأوىل من اأن يقت�سي �سجوًدا زائًدا اأو ذكًرا زائًدا 
وغري ذلك، لأنه اأجني.

ال�سرط الرابع: اأن ل يتقدم �سرع حكم الفرع على �سرع حكم الأ�سل، وذلك 
كقي��ص الو�سوء على التيمم يف وجوب النية فيه، نحو اأن يقول ال�س�فعي للحنفي: 
طه�رة تراد لل�سالة، فتجب فيه� النية ك�لتيمم، فيقول احلنفي: اإن التيمم اإمن� �سرع 
بعد اأن �سرع الو�سوء، فكيف نقي�سه عليه وهو مت�أخر عنه؟! وقيل: اإن ك�ن قد ق�م 
دليل على وجوب النية يف الو�سوء غري هذا القي��ص �سح ال�ستظه�ر بهذا القي��ص 

مع ذلك الدليل، وك�ن قي��ًس� �سحيًح� واإل فال.

ال�سرط اخل�م�ص: لأبي ه��سم، وخ�لفه فيه اجلمهور. ق�ل اأبو ه��سم: ي�سرتط يف 
الفرع اأن ينتظمه ن�ص يف اجلملة ثم يح�سل ب�لقي��ص التف�سيل. مث�له: الأخ 
مع اجلد لو مل يكن من�سو�ًس� عليه يف املرياث مل� �سح اإثب�ت القي��ص فيه مع 
اجلد عند اأبي ه��سم، وي�سح ذلك عند اجلمهور. والن�ص اجُلْملي يف مث�ل اأبي 
ه��سم هو قوله تع�ىل نثٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤمث ]الن�س�ء/ 176[ فدل 
على اأنه يرث، لكن مل يبني مع من يرث هل مع اجلد اأم مع غريه فقط؟ ف��ستعمل 

نث ۅ   تع�ىل  قوله  مثاًل. وكذلك  ي�ستحقه مع اجلد  م�  تعيني  القي��ص يف 
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ېمث ]الن�س�ء/ 33[ فدخل الأخ يف 
الأقربني لول دخوله يف هذه الآية جملة مل� �سح القي��ص يف تف�سيل ن�سيبه، فعنده 
اأن حظ القي��ص اإمن� هو تف�سيل م� اأجملته الن�سو�ص، وال�سحيح م� عليه اجلمهور، 
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  اإذ مل يعترب ذلك دليل التعبد ب�لقي��ص، كحديث مع�ذ وغريه مم� قرره الر�سول
من دون �سرط تقدم ن�ص على الفرع.

يف  القي��ص  ا�ستعملوا  اأنهم    ال�سح�بة  ح�ل  من  ف�ملعلوم  واأي�ًس�   
ق�ل  الوجوه.  من  وجه  على  عليه�  ين�ص  واإن مل  واحلرام،  الطالق  الكن�ي�ت يف 

�س�حب املنه�ج: ولأبي ه��سم اأن يقول: قد تن�وله� ن�ص ُجْملّي نحو نث ہ  
نثىئ      ]3 ]املج�دلة/  ڇمث   ڇ   نث   ]229 ]البقرة/  ہمث 
يف  دخوله�  من  لبد  والكن�ي�ت  ف�حلرام  ذلك  ونحو   ]89 یمث ]امل�ئدة/ 

الوارد يف  الن�ص  الفرع حتت  اأراد دخول  اإن  اأي هذه الأحك�م، لكن  اجلملة يف 
الأ�سل مبنطوقه اأو مفهومه فغري م�سلم، لأن لفظ احلرام مل ينتظمه لفظ الطالق 
اأن  يبعد  فال  بعيد  وجه  من  ولو  الفرع  دخول  اأراد  واإن  الظه�ر،  ول  الإيالء  ول 
ذلك ح��سل يف كل فرع، ف�إنه ل قي��ص اإل على من�سو�ص، ولبد من تعلق الفرع 

ب�لن�ص على وجه، واإن بعد. انتهى كالمه.

الفرع  اإىل كيفية قي��ص  اإلخ  الو�سف..(  واأ�س�ر امل�سنف بقوله: )ف�عترب   
على الأ�سل، ووجه ذلك اأن يعترب الو�سف الذي نزل لأجله احلكم الأ�سل، ثم 
جتري ذلك احلكم يف جميع ال�سور التي وجدت فيه� ذلك الو�سف مع اعتب�ر 
القيد وال�سرط اإن ك�ن الو�سف مقيًدا اأو م�سروًط�، ومع رفع املوانع من اإجراء ذلك 

الو�سف يف جميع معلولته.
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 اعلم اأن الو�سف الذي لأجله ثبت احلكم ال�سرعي، وهو امل�سمى ب�لعلة، 
اإم� اأن يكون من�سو�ًس� عليه اأو م�ستنبًط�، وكل واحد منهم� اإم� مطلق اأو مقيد، ف�إن 
ك�ن الو�سف مطلق وجب اإجراء احلكم معه حيثم� وجد م�مل يكن هن�لك م�نع، 
اأو�س�ف  تعترب  اأن  وينبغي  ال�سور،  قيده يف جميع  اعتب�ر  مقيًدا فيجب  واإن ك�ن 
اأي�ًس�، فم�  �سي�أتي ذكره�  التي  الطرق  ب�أحد  فيه احلكم  الذي ورد  ذلك الأ�سل 
وجدته من ذلك الو�سف �س�حًل� للتعليل على ال�سروط الآتي ذكره� يف حمله، 
ف�جعله علة لذلك احلكم، واأْجِر احلكم يف جميع ال�سور التي وجدت فيه� ذلك 
ف�عتربه  مقيد  غري  ك�ن  واإن  قيده،  مع  ف�عتربه  مقيًدا  الو�سف  ك�ن  اإن  الو�سف 

كذلك.

� الو�سف فيه، ثم ت�سرب ذلك الو�سف   مث�له: اأن تقول: جعل الرب ربويًّ
ا مثاًل اأم لكونه مطعوًم� اأم لكونه مكياًل اأم لكونه مدخًرا  م� هو؟ فتقول لكونه برًّ
موجود  جميعه�  الأو�س�ف  فهذه  النب�ت�ت،  ثم�ر  من  لكونه  اأم  مزكى  لكونه  اأم 
ا، وبع�سه� ل  يف الرب، لكن بع�سه� ل ي�سلح للتعليل لكونه ق��سًرا اأو هو كونه برًّ
ي�سلح لعدم ا�ستكم�له ال�سروط التي �سي�أتي ذكره�، فنخت�ر، كونه مطعوًم� فنجري 
حكم الرب� يف كل مطعوم قي��ًس� عليه، كذلك اإذا جعلن� العلة يف هذا املث�ل كونه 
ال�سور، فحيث  الو�سفني يف جميع  نعترب هذين  اأن  فيجب  مًع�  مطعوًم� ومدخًرا 
افرتق� ارتفعت الربوية، وحيث اتفق� حكمن� بثبوته� واعتب�ر الو�سفني مًع� هو الذي 
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ي�سميه بع�سهم و�سف� مركًب� والعلة املركبة وبع�ص الأ�سوليني يجعل التعليل ب�أحد 
الو�سفني، ويجعل الآخر قيًدا له و�سرًط�.

العلة مقيدة  اإذا ك�نت  اأي  القيد وال�سروط(،  بقوله: )مع اعتب�ر   واملراد 
بقيود ف�إنه يجب مراع�ة تلك القيود مع وجود تلك العلة، فال تكون العلة بنف�سه� 
موجبة للحكم حتى تكون معه� قيوده� امل�سروطة يف ترتيب احلكم عليه�، مث�ل 
ذلك القتل ف�إنه ي�سرتط يف اإيج�به الَقَود)1( ب�أن يكون على جهة العمد العدواين، 
هذا  وجدن�  ف�إذا  العدواين  الغري  القتل  وكذلك  القود،  يوجب  ل  خط�أ  ف�لقتل 
الو�سف وهو القتل مع قيديه وهم� كونه عمًدا وعدوانً� وجب هن� لك اإثب�ت القود 
م� مل يح�سل م�نع. مث�له: اإذا ح�سل م�نع اأن يكون الق�تل اأبً� ف�إن الأبوة م�نعة من 

القود، فال يق�د الوالد بولده واإن قتله عمًدا وعدوانً�. 

ك�ن  واإن  امل�ستنبط،  الع�مل  ملذهب  الفرع  خم�لفة  عدم  ي�سرتط  ول 
يخ�لف مذهب  اأن ل  بع�سهم  وا�سرتط  ال�سحيح،  � على  امل�ستنبط �سح�بيًّ ذلك 
ال�سح�بي، وهو مبني على القول بلزوم اتب�ع مذهب ال�سح�بي، وقد تقدم بي�ن 

ذلك، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن �سروط حكم الأ�سل، فق�ل:

)1( الَقَود: الق�س��ص. )م(.
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القي��ص  ي�سح  ل  �سروًط�  عليه  املقي�ص  الأ�سل  ا�سرتطوا حلكم  اأنهم  اعلم 
بدونه�:

ال�سرط الأول: اأن ل يكون دليل احلكم متًن� ول بعمومه للفرع، فال ي�سح قي��ص 
»وُكلُّ   : قوله اخلمر  يف  التحرمي  دليل  جعلن�  اإذا  اخلمر،  على  امل�سكر  النبيذ 
ُم�ْسِكٍر َحراٌم« لأن هذا احلديث بعمومه متن�ول للنبيذ، كتن�وله للخمر، ف�لنبيذ 

حينئذ اإمن� حرم ب�لن�ص ل ب�لقي��ص.

ال�سرط الث�ين: اأن يكون ذلك احلكم ث�بًت� غري من�سوخ، ف�إنه اإذا ك�ن من�سوًخ� ل 
ي�سح القي��ص عليه، لأن احلكمة يف القي��ص اإمن� هي اإثب�ت حكم غري ث�بت، ف�إذا 

قي�ص على حكم غري ث�بت مل حت�سل تلك الف�ئدة.

]�صروط حكم الأ�صل[

الأ�صِل حلكِم  ا  اأي�صً وا�ْصرَتطوا 
ولي�َس من�صــــــوًخا ول عقــــــلّيا
وَيَرى ُيقــــا�ُس  ل  فاللُّغــويُّ 
اأ�صــــــا�ِس على  جـــاٍر  فاأنــــه 

للَف�صل اأ�صُلُه  يعــــــم  ل  اأن 
واأن يكوَن حكُمــــــُه �صــــــرعّيا
معــــــترَبا قيا�َصــــــُه  ُهم  بع�صُ
القيا�ِس �ُصَنِ  عن  خــــارٌج  ل 
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� ف�إن القي��ص يف العقلي�ت ل ي�سح   ال�سرط الث�لث: اأن يكون ذلك احلكم عقليًّ
اإثب�ت  اإىل  طريق  ل  اأنه  البه��سمة)1(  وزعمت  ي�سح،  بل  وقيل:  اجلمهور.  عند 
ال�س�نع و�سف�ته اإل القي��ص على الف�عل يف ال�س�هد، فمهم� مل نعرف يف ال�س�هد 
ف�عاًل ا�ستدَّ ب�ب العلم ب�ل�س�نع و�سف�ته، ق�ل �س�حب املنه�ج: بي�ن ذلك اأنه ل 
طريق اإىل اإثب�ت ال�س�نع اإل حدوث اأفع�ل ل يقدر عليه�، وجمرد احلدوث ل يدل 
على ال�س�نع اإل اإذا علمن� بطالن حدوث ل حمدث له، واإمن� نعلم ذلك ا�ستدلًل 
ول طريق اإىل احتي�ج احل�دث اإىل حمدث اإل احتي�ج اأفع�لن� اإلين�، واإل فال �سبيل 
ق�سن�  اإمن� هي احلدوث،  الحتي�ج  علة  واأن  احتي�جه�  علمن�  ف�إذا  اإىل علم ذلك، 
على ذلك حدوث الع�مل، فلهذا التدريح ل طريق اإىل اإثب�ت ال�س�نع و�سف�ته اإل 

القي��ص، هذا كالمه وللم�نعني عليه اإيرادات لي�ص هذا املق�م حمل ب�سطه�.

� ك�لوجوب والندب والتحرمي   ال�سرط الرابع: اأن يكون ذلك احلكم حكًم� �سرعيًّ
والكراهية والإب�حة، فخرج بذلك احلكم اللغوي ك�لت�سمية، ف�إن اللغوي ل يق��ص 
لأن اللغة ل تثبت ب�لقي��ص، وذلك نحو اأن تقول يف اللواط: وطٌء وجب فيه احلد، 
يثبت  اإمن�  الأ�سم�ء  اإجراء  لأن  ي�سح  ل  فهذا  املراأة،  كواطئ  زانًي�  ف�عله  في�سمى 
بو�سع اأهل اللغة، فال يثبت مثل ذلك ب�لقي��ص، هذا قول جم�عة منهم الب�قالين 
واإم�م احلرمني والغزايل والآمدي، وذهب ابن �سريج وابن اأبي هريرة واأبو ا�سح�ق 
وال�سريازي والرازي واأبو حممد بن بركة اإىل اأن اللغة تثبت ب�لقي��ص، وقيل: تثبت 

�ئي. )م(. )1(  البه��سمة: اأتب�ع اأبي ه��سم اجُلبَّ
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احلقيقة،  من  رتبة  اأخف�ص  املج�ز  لأن  املج�ز،  دون  احلقيقة  اللغ�ت  من  ب�لقي��ص 
وال�سحيح الأول لأن اللغة نقل حم�ص، فال يدخله� القي��ص، واهلل اأعلم.

اأي عن  القي��ص،  �سنن  يكون ذلك احلكم غري خ�رج عن  اأن  اخل�م�ص:  ال�سرط 
ال�سرعي  القي��ص  املعهود يف  الطريق  ف�إن  ال�سرعي،  القي��ص  املعهودة يف  الطريقة 
كون ذلك احلكم معلاًل بعلة من�سو�سة اأو م�ستنبطة، وكونه موجوًدا يف �سور كثرية 
غري  احلكم  ذلك  يكون  واأن  واحدة،  �سورة  على  مق�سوًرا  ل  فيه�  علته  لوجود 
مق�سور على حمل واحد مع وجود علته يف غري ذلك املحل، ف�خل�رج عن �سنن 

القي��ص ثالثة اأنواع، اأ�س�ر اإليه� بقوله:

ُتذَكُر اأمــوٌر  عنــُه  فخــــارٌج 
اخلم�ِس ال�صلواِت  كركَعــاِت 
والنظــــرُي يظهــــُر  ما  ومَنها 
اأي لل�صــــالِة مل�صــــقِة ال�صــــَفْر
مَعا والو�صــُف  احلكمــــُة  فهذه 
ـَْر احل�صـ يف  وجــــدنا  واإن  فاإنه 
فانتقُلوا ان�صباِطَهــــــــا  لعــــدِم 
وقْد و�صُفُه  يظهُر  ما  ومنَهــــــا 
وجُعال �صــــبهِه  وجوِد  َمْع  اأي 

يظهُر ل  تعليُلُه  الذي  منَها 
واجلن�ِس وو�صِفَها  ها  عــــدِّ يف 
رُي التق�صِ مثــــــــاُلُه  منعــــــِدٌم 
ائَتمْر عمــن  التخفيُف  واحلكمُة 
َعا ُيدَّ نظــرَي  ول  ُعرَفا  قــــــــد 
َغرْب ما  حكَم  ُتعَط  مل  م�صــــــقًة 
ُلوا فعلَّ حمــــلَها  اإىل  منهــــــا 
ورْد فيــــِه  مبا  حكمــــُه  ُيَخ�سُّ 
مثاَل للمقاِم  العــــــراَيا  بيــــــُع 
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اعلم اأن الأمور اخل�رجة عن �سنن القي��ص منح�سرة يف ثالثة اأنواع:

ال�سلوات،  الركع�ت يف  له علة من الأحك�م ك�أعداد  النوع الأول: م� ل تدرك 
ومل ُجعلت الظهر اأربًع� واملغرب ثالًث� والفجر ركعتني وهكذا؟ ومل جعل الركوع 
فعة ف�إنهم� خم�لف�ن مل� تق�سيه  مفرًدا وال�سجود مثنى ونحو ذلك؟ وك�لق�س�مة وال�سُّ
القي��س�ت ال�سرعية، األ ترى اأن الق�س�مة جتب على من مل يدع عليه ويل الدم 
القتل، ول ت�سقط به� عنهم الدية، ووجبت على عدد خم�سو�ص، وجعل اخلي�ر 
اإىل ويل الدم فيمن يحلف، وكل ذلك خم�لف لالأ�سول. وكذلك ال�سفعة خم�لفة 
للقي��ص يف وجوبه� لل�سريك واملج�ور، ول �سبب له من اإرث ول غريه، كوجوب 

الدية على الع�قلة يف جن�ية اخلط�ء.

مفهومة،  علة  وله  �سورة  يف  موجوًدا  احلكم  ذلك  يكون  اأن  الث�ين:  النوع 
لل�سالة يف  امل�س�فر  ال�سرعي�ت، كق�سر  له يف  نظري  معلومة، لكن ل  وحكمة 
ال�سفر دون احل�سر، ف�إن الق�سر حكم �سرع لأجل م�سقة ال�سفر، واحلكمة يف 
ذلك التخفيف عن امل�س�فر، فهذه العلة وهذه احلكمة قد عرف� يف هذا احلكم، 

لكن عدم نظريه.

 ومل� ك�ن ال�سفر مظنة لوجود امل�سقة خ�ص حكم الق�سر به، وجعلوه علة 
للحكم، واألغوا امل�سقة يف غريه، فلذا مل ي�سح ملزاول الأثق�ل يف احل�سر الق�سر، 
وهذا معنى قوله: )ف�نتقلوا منه� اإىل حمله� فعللوا( اأي انتقلوا عن التعليل ب�مل�سقة 
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اإىل حمله� وهو ال�سفر، فعللوا به ق�سر ال�سالة، فهو علة لذلك احلكم، ولو مل توجد 
امل�سقة فيه.

النوع  اأفراد ذلك  بع�ص  اأن يكون ذلك احلكم مق�سوًرا على  الث�لث:  النوع   
كبيع  وذلك  عليه،  ق�سره  اأوجب  �سرعي  لدليل  ق�سر  لكن  النظري،  وجود  مع 

العراي�)1(.

 اعلم اأن ر�سول اهلل  رخ�ص ل�س�حب العراي� اأن يبيعه� بَخْر�سه� متًرا)2( 
العراي� نخل يعطي الرجل ثمرته� لالآخر، ثم يقول له بعد ذلك ل  الربيع:  ق�ل 
�سه�دته وحده  بقبول  الن��ص  بني  من  اخت�س��ص خزمية  ذلك  ومثل  طريق لك. 
لُه ُخزميُة فح�سُبه« ومن ذلك قوله لأبي برده وقد �سحى  : »َمْن �َسِهَد  بقوله 
ب�جلذع من املعز: »جُتزيَك ول جتِزي اأحًدا بعَدَك« فهذه الأنواع الثالثة كله� خ�رج 

عن �سنن القي��ص، فال ي�سح اأن يق��ص عليهم� مل� ذكرن�.

 فجملة م� ذكر امل�سنف من �سروط حكم الأ�سل خم�سة، وبقيت �سروط 
اأخر قد اآن لن� اأن نذكره� ه� هن�، فنقول:

 ال�سرط ال�س�د�ص: اأن ل يثبت ب�لقي��ص عليه )حكم()3( م�س�دم لن�ص ق�طع؛ 
� ففيه خالف قد  � ظنيًّ ف�إن ذلك القي��ص ل ي�سح ب�لتف�ق، واأم� اإذا �س�دم ن�سًّ

)1(  بيع العراي�: بيع م� يف النخل من الرطب ب�لتمر الي�ب�ص. )م(.
)2( بَخْر�سه� متًرا: بتقدير م� عليه� من الرطب ب�لتمر. )م(.

)3( يف الأ�سل: ن�ص، وم� ُذكر ال�سواب. )م(.



615615

تقدم يف ركن ال�سنة، هل يرجح الأخذ به اأم ب�لن�ص املخ�لف للقي��ص.

ال�سرط ال�س�بع: اأن ل يكون حكم الأ�سل م�أخوًذا من اأ�سل ث�بت بقي��ص، ف�إن 
ك�ن ث�بًت� بقي��ص مل ي�سح القي��ص عليه عند اجلمهور. وق�ل اأبو عبد اهلل الب�سري 
فيهم�  العلة  ك�نت  اإن  ب�أنه  واعرت�ص  اأ�سح�بن�،  وهو مذهب  ي�سح،  بل  واحلن�بلة: 
واحدة فذكر الو�سط �س�ئع، كقول بع�ص ال�س�فعية يف ال�سفرجل: مطعوم فيكون 
ف�سد  واحدة  العلة  لتكن  مل  واإن  الرب،  على  التف�ح  يقي�ص  ثم  ك�لتف�ح،   � ربويًّ
توجد  الأ�سل مل  الأ�سل حينئذ، وعلة  الفرع غري معتربة يف  القي��ص، لأن علة 
النك�ح،  به  فيف�سخ  البيع،  به  يف�سخ  الفرع، وذلك كقولك يف اجلذام: عيب  يف 
علة  ف�إن  ال�ستمت�ع،  بفوات   )3( اجَلبِّ على  القرن  تقي�ص  ثم  تق)2(  والرَّ ك�لَقَرن)1( 
الفرع وهو اجلذام وهي كونه عيًب� مل تعترب يف الأ�سل وهو القرن، واإمن� اعترب فيه 
فوات ال�ستمت�ع لقي��سه على اجلب، وعلة الأ�سل وهو ال�ستمت�ع مع القرن غري 

موجودة يف الفرع.

 ف�إن ك�ن فرًع� يخ�لف امل�ستدل يف اأ�سله، كقول احلنفي يف ال�سوم بنية 
ب�خلط�أ  اعرتافه  فف��سد لأنه مت�سمن  في�سح كفري�سة احلج  به  اأمر  مب�  اأتى  النفل: 
يف الأ�سل ولأنه اإذا قي�ص على مقي�ص ف�إم� اأن ينتهي اإىل اأ�سل من�سو�ص عليه، 

)1( الَقَرن: عيب من عيوب النك�ح، وهو عظم اأو غدة يف فرج املراأة متنع من اجلم�ع. )م(.
تق: الت�س�ق اخلت�ن عند املراأة مم� مينع جم�عه�. )م(. )2(  الرَّ

)3( اجَلّب: قطع الع�سو التن��سلي عند الذكر. )م(.
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اأوًل اإن انتهى اإىل الن�ص، ف�لقي��ص للمتو�سط اإمن� هو على ذلك الن�ص اإذا احتدت 
العلة واإن مل تتحد مل ي�سح، واإن مل تنته الأ�سول اإىل اأ�سل من�سو�ص عليه بل 
اإىل مقي�ص، واملقي�ص اإىل املقي�ص، ثم كذلك ت�سل�سل ذلك القي��ص اإىل م�ل نه�ية 
له من املقي�س�ت وذلك يوؤدي اإىل بطالن الدللة، اإذ ل ينتهي اإىل م� يقطع به يف 

احلكم لوقوفه على معرفة م�ل نه�ية له من الأ�سول. 

ال�سرط الث�من: لبن بركة العم�ين وب�سر املري�سي ق�ل: ي�سرتط يف الأ�سل املقي�ص 
عليه اأن يتفق عليه اخل�سم�ن، اأي على حكمه، وذلك نحو اأن نقول الو�سوء عب�دة 
فتجب فيه النية ك�ل�سالة، ف�خل�سم�ن متفق�ن على اأن ال�سالة عب�دة، فلو مل يكن 
اأن ال�سالة عب�دة، واأنه� جتب فيه� النية  نية الو�سوء موافًق� يف  املن�زع يف وجوب 

لكونه� عب�دة مل ي�سح القي��ص عندهم�.

 احتج ب�سر على ذلك ب�أن الأ�سل اإن مل يكن جممًع� على تعليله، ول 
ورد الن�ص بتعليله مل ي�أمن الق�ئ�ص اخلط�أ فيه، اإذ ل يعلم �سحة م� علل به، ق�ل: 
ولأنه ل ي�سح القي��ص على ال�سلوات اخلم�ص يف اإيج�ب �س�د�سة ول على �سهر 
رم�س�ن يف اإيج�ب �سوم �سهر اآخر، ول وجه مينع القي��ص اإل لكونه مل يرد ن�ص 

بتعليله، ول اأجمعوا عليه.

للظن  املثمر  ب�لقي��ص  متعبدون  اأن�  الدللة على  ق�مت  اإذا  ب�أنه  واأجيب   
�س�ر ذلك املظنون ك�ملعلوم، لأن� نعلم يقيًن� اأنه حكم اهلل فين� حينئذ، فن�أمن اخلط�أ 
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بعد ح�سول الظن، واإن مل يح�سل ن�ص ول اإجم�ع كم� يح�سل من املعلوم، واأم� 
لفقد  غريه�  اإيج�ب  يف  عليه�  القي��ص  ي�سح  مل  ف�إمن�  ورم�س�ن  اخلم�ص  ال�سوات 

الطريق اإىل ح�سول علة وجوبه� يف غريه�. واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن العلة، فق�ل:

مبحث العلة

]بيان حقيقة العلة، والفرق بني العلة ال�صرعية والعلة العقلية[

 اختلف الأ�سوليون يف تعريف العلة ال�سرعية على اأقوال: اأجوده�: اأن 
ف بك�سر الراء مبعنى العالمة الدالة على وجود احلكم، فك�أنه� هي  العلة هي املعرَّ
التي اأعلمت بوجود احلكم يف �سورة الأ�سل، واعرت�ص عليه ب�أن هذا التعريف 
يتن�ول العالمة اأي�ًس�، ف�إنه� ي�سدق عليه� اأنه� معرفة، فلزم اأن ل يبقى فرق بني العلة 
والعالمة، مع اأن الفرق بينهم� ث�بت ب�لتف�ق، لأن الأحك�م ال�سرعية ب�لن�سبة اإلين� 
العالم�ت  اإىل  القتل، ل  اإىل  والق�س��ص  ال�سراء،  اإىل  العلل، ك�مللك  اإىل  م�س�فة 

ك�لرجم، ف�إنه ل ي�س�ف اإىل الإح�س�ن لأنه عالمة، بل ي�س�ف اإىل الزن�.

 وجوابه اأن� ل مننع من ت�سمية العالمة علة، بل ن�سلم ذلك، فتعريف العلة 
متن�ول له� اأي�ًس� لكن� ننوع العلة اإىل موؤثر ك�لقتل للقود، واإىل غري موؤثر ك�لإح�س�ن 
املوؤثر  فغري  لوجوبه،  والإح�س�ن عالمة  الزن�،  هو  اإمن�  الرجم  املوؤثر يف  ف�إن  للرجم، 

منهم� نخ�سه ب��سم العالمة، ف�سقط لعرتا�ص. 
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واعلم اأنهم فرقوا بني العلة ال�سرعية والعلة العقلية بخم�سة وجوه:

الوجه الأول: اأن العلة العقلية موجبة للحكم الذي علل به�، ف�إن احلركة موجبة 
كون املحل متحرًك�، والعلة ال�سرعية غري موجبة ملعلوله�، واإمن� هي اأم�رة تدل عيه، 
ثبت كونه  احلد مبجرد وجوده، كم�  يقع  احلد، ول  اإق�مة  لوجوب  اأم�رة  الزن�  ف�إن 

متحرًك� مبجرد وجود احلركة.

احلكم  علم  قد  اأن  بعد  اإل  تعلم  اأن  ي�سح  ل  العقلية  العلة  اأن  الث�ين:  الوجه 
املوجب عنه�، لأنه هو الطريق اإىل اإثب�ته�، والدليل عليه�، األ ترى اأن� مل نعلم 
احلركة، ل بعد علمن� بح�سول اجل�سم متحرًك�، والعلة ال�سرعية قد تعلم قبله، 
ف�إن� ل نعلم وجوب احلد على الزاين، اإل بعد اأن قد علمن� وقوع الزن� منه، ونظ�ئر 

ذلك كثرية. 

الوجه الث�لث: اأن العلة العقلية ل تف�رق املعلول، اأي يكون وقت وجوده� وثبوت 
معلوله� واحًدا ل ي�سح اختالف الوقت، اإذ توجيه مل� هي عليه يف ذاته�، مبعنى اأنه 
تع�ىل جعل ذات العلة العقلية موجبة ملعلوله�، فلو تراخى عنه� خرجت عم� هي 

عليه يف ذاته�.

�سوى  �سرط  على  املعلول  اإيج�به�  يف  تقف  ل  العقلية  العلة  اأن  الرابع:  الوجه 
�سفته�  على  حل�سوله�  �سرط  هو  واإمن�  لإيج�به�،  ب�سرط  لي�ص  ووجوده�  وجوده�، 
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املقت�س�ة التي لأجله� يوجب موجبه�، فلو وقفت على �سرط غري ذلك مل يكن 
اإيج�به� له لذاته�، ويف ذلك قلب جن�سه�.

يف  ت�سح  فرع  اإىل  تتعدى  ل  التي  وهي  الق��سرة  العلة  اأن  اخل�م�ص:  الوجه 
العقلي�ت كتعليل؛ كونه تع�ىل ع�ملً� لذاته، فيق�ل: هو ع�مل لذاته، فال ي�سح يف 
غريه، ويف �سحة العلة الق��سرة يف العلل ال�سرعية اخلالف الذي �سي�أتي اإن �س�ء 

اهلل تع�ىل.

 ق�ل:

]الأ�صل يف الأحكام تعليُلها، وقيل: ل[

الأحكاِم يف  الأ�صــَل  اإن  وقيَل: 
التعليــــِل عــــدُم  قــوٌم  وقال: 

املَقاِم بح�صــــــــِب  تعليــــــُلَها 
اأ�صــــــٌل فيحتاُج اإىل دليــــــــِل

اخُتلف يف الأحك�م املن�سو�ص عليه�. فق�ل قوم: اإنه� يف الأ�سل معللة، 
فم� وجد على علته ن�ص فذاك، وم�مل يوجد فيلتم�ص له التعليل بح�سب م� يقت�سيه 
املق�م، ثم اختلف هوؤلء فمنهم من اأوجب تعليل احلكم بجميع اأو�س�ف الأ�سل 
املوجودة فيه م�مل مينع من التعليل ب�سيء منه� م�نع، كمخ�لفة ن�ص اأو اإجم�ع اأو 
نحو ذلك، ومنهم من ذهب اإىل اأنه اإمن� يعلل ب�لو�سف املتميز ال�س�لح للتعليل دون 
م� عداه من الأو�س�ف وهو ال�سحيح، لأن تعليل احلكم بجميع اأو�س�ف الأ�سل 
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ي�سد ب�ب القي��ص، ويوؤدي اإىل تن�ق�ص يف الأحك�م، ف�إن وجد يف الأ�سل اأو�س�ف 
كله� ت�سلح للتعليل به� اختري اأرجحه�. 

وق�ل قوم: اإن الأ�سل يف الأحك�م عد تعليله�، فال يعلل منه� اإل م� ورد 
ن�ص يف تعليله، واحتجوا على ذلك بوجهني:

اأو�س�ف  لأن جميع  القي��ص  ب�ب  ي�سد  الأو�س�ف  بجميع  التعليل  اأن  اأحدهم�: 
الأ�سل ل توجد اإل يف املن�سو�ص عليه، والتعليل بكل و�سف يوؤدي اإىل التن�ق�ص، 

والتعليل بواحد منه� دون الآخر حمت�ج اإىل دليل، ول دليل.

والوجه الث�ين: اأن احلكم قبل التعليل م�س�ف اإىل الن�ص، وبعد التعليل ينتقل 
اإىل علته، فهو ك�ملج�ز مع احلقيقة، فال ي�س�ر اإليه اإل بدليل.

للتعليل  الأو�س�ف  ب�أن دليل رجح�ن بع�ص  الأول  الوجه  واأجيب عن   
ول  ذلك.  يف  الأو�س�ف  من  لغريه  احتم�ل  فال  للتعليل،  الو�سف  ذلك  يعني 
نقول بثبوت التعليل ب�جلميع ول بكل فرد، فال ين�سد ب�ب القي��ص ول يوؤدي اإىل 
تن�ق�ص. واأجيب عن الوجه الث�ين ب�أن التعليل حلكم الفرع الذي ل ي�س�ف اإىل 

الن�ص من حيث الإظه�ر ل حلكم الأ�سل الذي هو امل�س�ف اإىل الن�ص.

 واعلم اأن الق�ئلني ب�أن الأ�سل يف الأحك�م املن�سو�سة تعليله�، اختلفوا 
يف جواز القي��ص على كل حكم من الأحك�م ال�سرعية، اأي م�مل مينع من القي��ص 
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عليه م�نع من ن�ص اأو اإجم�ع، فمنهم من ذهب اإىل اأن جميع الأحك�م ال�سرعية 
يف  لأن  ال�سحيح؛  وهو  ذلك،  منع  اإىل  ذهب  من  ومنهم  عليه�،  القي��ص  ي�سح 
الأحك�م ال�سرعية م�ل يعقل معن�ه، اأي علته ك�لدية، ف�إن� ل نعلم وجه فر�سه� على 
القدر املعلوم من كل جن�ص وال�سفة املحدودة، ومهم� مل نعرف الوجه مل نعرف 

القي��ص، وكذلك اأعداد الركع�ت وال�سجدات واخت�س��سه� ب�لأوق�ت.

 و�سحة القي��ص فرع على معرفة املعنى وهو العلة. ق�ل املخ�لف: اإن هذه 
ال�سي�ء اأحك�م متم�ثلة، فيجب اأن تت�س�وى فيم� يجوز عليه�. واأجيب ب�أن ذلك 
امِلْثالن يف عرف�ن وجوههم� وعللهم� واأن كالًّ منهم� ي�سح تعليله،  حيث ا�سرتك 

واإل مل يجب واهلل اأعلم. 

ثم اإنه اأخذ يف بي�ن �سفة العلة واأنواعه�، فق�ل:

]�صفة العلَّة واأنواعها[

العــــــــلِة و�صٌف ظاهُر و�صفــُة 
ا وعــار�صَ لزًما  يكــوُن  وَقـــد 
ومفــــرًدا وقــد يجــــــي مركَبا
واأَتى عليــِه  ا  من�صــــو�صً كذاك 

ُر قا�صِ ل  ــــــاِوٌز  جُمَ بٌط  من�صَ
ا كــــذا جلــــيًّا وخفــــيًّا غام�صَ
وقد يكــــــون ا�صًما وحكًما ُرتَِّبا
ثبَتا كلٍّ  وحــــكــُم  ُم�صـــَتنبًطا 
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�سفة العلة ال�سرعية و�سف ظ�هر من�سبط جم�وز، هذا هو املتفق عليه عند 
جميع من اعرتف ب�لقي��ص واخلالف فيم� دون ذلك كم� �سي�أتي بي�نه، ف�ملراد بـ 
)الو�سف( معنى ق�ئم ب�ملو�سوف، ولذا ترى كثرًيا من الأ�سوليني يطلقون املعنى 
على العلة، فيقولون: هذا معقول املعنى، وهذا غري معقول املعنى، واملراد بذلك 

معلوم العلة وغري معلومه�.

 واملراد بـ )الظ�هر( م� ك�ن من اأفع�ل اجلوارح ك�لقتل علة للَقَود واجلرح 
علة للق�س��ص، والزن� علة للحد، و�سرب اخلمر علة للجلد، وال�سرقة علة للقطع، 
نحو  من  القلب  �سف�ت  به�  واملراد  اخلفية،  ال�سف�ت  بذلك  فيخرج  ذلك،  ونحو 

الر�سى وال�سخط، ف�إن يف التعليل به� خالًف�.

ا على ح�لة، فيخرج   واملراد بـ )املن�سبط( م� ك�ن من الأو�س�ف م�ستقرًّ
م� لي�ص كذلك، ك�مل�سقة ف�إنه� غري من�سبطة يف ح�لة واحدة، بل تتخلف بتخلف 
الأحوال، فقد يكون يف احل�ل الواحد م�سقة على بع�ص الن��ص دون بع�ص، األ 
ترى اأن ال�سفر يكون م�سقة على من ل راحلة معه، ل�سيم� مع قلة الزاد، ويكون 

للملك راحة بكرثة الآلت وتوفر اأ�سب�ب الراحة اإىل غري ذلك.

 واملراد بـ )املج�وز( م� ك�ن من الأو�س�ف موجوًدا يف غري حمل احلكم، 
ك�لإ�سك�ر يوجد يف غري اخلمر وك�لكيل والطعم يوجد يف غري الرب، وي�سمى هذا 
ف�إنه  والف�سة،  الذهب  لي�ص مبتعد ك�لنقدية يف  م�  الو�سف علة متعدية، فيخرج 
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و�سف ل يوجد يف غريهم�، وي�سمى علة ق��سرة، ويف التعليل به� خالف. ق�لت 
اأبو حنيفة  وق�ل  ال�سم�خي،  البدر  ب�لق��سرة، و�سححه  التعليل  بجواز  ال�س�فعية 
واأبو احل�سن الكرخي من اأ�سح�به ل ي�سح التعليل به�. وق�ل اأبو عبد اهلل الب�سري 
اجلواز  وال�سحيح  امل�ستنبطة،  دون  املن�سو�سة  يف  به�  التعليل  ي�سح  ط�لب:  واأبو 

مطلًق� لأن العلة ال�سرعية هي اأم�رة دالة على احلكم.

ۉ   ۅۉ   نثۅ   تع�ىل  قوله  نحو  املن�سو�سة  يف  ذلك  ول�سحة   
ې  ې  ې  ې     ىمث ]العنكبوت/ 45[ وهذه العلة ل 
تتعدى ال�سالة، واإذا ثبت يف املن�سو�سة فال م�نع منه يف امل�ستنبطة، ولأنه  لو 

علل بعلة ومل يتعبدن� اهلل ب�لقي��ص لعلمن�ه� علة، واإن مل تتعد.

 احتج اأبو حنيفة والكرخي ب�أن التعليل ب�لق��سرة ل يفيد اأكرث م� يفيده 
الن�ص، فيكون لغًوا ولأن الغر�ص ب�لتعليل رد الفرع اإليه ف�إذا مل يح�سل فال وجه 

للتعليل. 

احتج اأبو ط�لب واأبو عبد اهلل الب�سري ب�أنه ل داعي اإىل ا�ستنب�ط العلة، 
عبث  ف�ل�ستنب�ط  اإحل�ق،  ثم  يكن  مل  ف�إن  فروعه�،  به�  ليلحق  اإل  له  ثمرة  ول 
بخالف الن�سو�سية، ف�ل�س�رع حكيم ل ين�ص عليه� اإل لكون تبني وجه امل�سلحة 

م�سلحة. 
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ورد ب�أنه اإذا ورد التعبد ب�لقي��ص دع�ن� ذلك اإىل النظر يف علة كل حكم 
رب)1( اإىل اأنه ل  لنعلم هل ي�سح القي��ص عليه� اأم ل، ف�إذا اأدان� النظر وطريقة ال�سَّ
علة لذلك احلكم اإل الو�سف الذي مل يتعد عن حمله ح�سل ب��ستب�طه م�سلحة، 
وهي معرفة كونه ل يق��ص عليه، فال يكون ا�ستنب�طه� عبًث� وهذا ك�ف يف �سحته�، 
ك�لثمنية  احلكم،  ينفك عن حمل  اأنه ل  مبعنى  الو�سف لزًم�  يكون ذلك  وقد 
للزك�ة يف امل�سروب عند احلنفية، ف�إن احلجر من الذهب والف�سة ُحلًق� ثمًن� وهذا 
الو�سف وهذا الثمنية ل ينفك عنهم� ك�ن� م�سروبني اأو غري م�سروبني حتى جتب 

الزك�ة يف احللي لأجل هذا الو�سف.

اأنه غري لزم ملحل احلكم، بل   وقد يكون ذلك الو�سف ع�ر�ًس� مبعنى 
قد ينفك عنه اإذ لي�ص ذلك من �سف�ته الالزمة له، وذلك ك�لكيل للربوي ف�إنه 
لي�ص بالزم للحبوب ف�إنه� قد تب�ع وزنً� اأعني اأن الكيل لي�ص من ال�سف�ت الالزمة 
فيختلف  جزاًف�  بع�سه�  ويف  ب�لوزن،  املوا�سع  بع�ص  يف  تب�ع  قد  ف�إنه�  للحبوب، 

ب�ختالف الع�دات والأحوال.

� ك�لطواف مبعنى الطوافة علة ل�سقوط   وقد يكون ذلك الو�سف و�سًف� جليًّ
� غ�م�ًس� مثل تعليل ثبوت احلكم  النج��سة من الهرة، وقد يكون ذلك الو�سف خفيًّ
بر�سى الع�قدين. قيل: التعليل ب�لو�سف اخلفي ل يجوز لأن الو�سف املعلل به 

رب: يف ا�سطالح الفقه�ء هو: ح�سر الأو�س�ف التي ُيظن اأنه� علة احلكم، ثم اإبط�له� الواحد تلو الآخر، اإل واحًدا منه�،  )1(  ال�سَّ
يتعني كونه علة. )م(.
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ل  اإذ   � جليًّ الو�سف  يكون  واأن  فالبد  هو خفي،  الذي  ال�سرعي  للحكم  معرف 
يعرف اخلفي بخفى مثله.

الظ�هرة عليه  ال�سيغ  � لكنه بدللة  واإن ك�ن خفيًّ الو�سف  ب�أن  واأجيب   
الأو�س�ف  من  �س�ر  الت�أثري  بدللة  اأو  الر�سى،  على  والقبول  الإيج�ب  كدللة 

الظ�هرة، فيجوز التعليل به.

الذهب  يف  الزك�ة  لوجوب  ك�لثمنية  مفرًدا  الو�سف  ذلك  يكون  وقد   
والف�سة، وك�لإ�سك�ر للتحرمي يف اخلمر، وك�لطعم للرب� يف الرب.

 وقد يكون و�سًف� مركًب� من �سيئني، اأعني اأن العلة قد تكون يف احلكم 
جمموع اأمرين ف�س�عًدا، اأو يعترب جميع ذلك علة واحدة، ويكون كل و�سف منه� 
جزء العلة، وذلك كم� اإذا عللن� ثبوت الرب� بوجود الكيل واجلن�ص مًع� ف�إن كل 

واحد من الكيل واجلن�سية جزء العلة، وتكون العلة جمموع الأمرين مثاًل.

اأن يكون م� جعل علة على حكم �سرعي  اأنهم اختلفوا يف جواز   اعلم 
تلك  اجتم�ع  من  احلكم  لثبوت  لبد  اأنه  مبعنى  متعددة،  اأو�س�ف  من  مركًب� 
والغ�ئط  البول  ك�جتم�ع  ب�نفراده  احلكم  يعمل يف  ك�ن كل  لو  الأو�س�ف حتى 
ع�ف)1(، ف�إن كل واحد اأن لو انفرد ا�ستقل ب�حلكم، ف�إذا اجتمعت ك�ن  واملذي والرُّ

)1(  الرُّعاف: الدم خيرج من األنف. )م(.
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جمموعه� مثاًل علة لوجوب الطه�رة، وكقتل العمد العدواين علة لثبوت الَقَود، 
فذهب اجلمهور اإىل اأن جمموع هذه الأو�س�ف علة مركبة توجب مبجموعه� القود.

منع كون  اإىل  املعتزلة  وبع�ص  الأ�سعري  منهم  الأ�سولني  بع�ص  وذهب   
العلة مركبة، بل اأوجبوا اأن تكون مفردة، وجعلوا العلة من هذه الأو�س�ف اأقواه�، 
والعمدية  القتل،  هي  عندهم  للقود  املوجبة  ف�لعلة  له�،  قيوًدا  الب�قي  وجعلوا 

والعدوانية �سرط�ن له�، وا�ستدلوا عليه بوجهني:

الوجه الأول: اأنه لو �سح تركب العلة من الأو�س�ف لك�نت العلية �سفة زائدة على 
جمموع الأو�س�ف، والالزم ب�طل، فكذا امللزوم، واأي�ًس� ف�إنه� لو ق�مت ب�ملجموع 

لزم اأن يثبت لكل واحد من الأو�س�ف جزء من تلك العلية وهو ف��سد.

الوجه الث�ين: اأنه لو ك�نت العلة مركبة من اأو�س�ف متعددة لزم اأن يكون عدم 
كل جزء علة لعدم �سفة العلِّية لنتف�ئه� ب�نتف�ء كل جزء من املركب، لأنه� تنتفي 
ب�نتف�ء املركب، واملركب ينتفي ب�نتف�ء كل جزء منه، لكن الالزم ب�طل لأنه يلزم 
نق�ص علِّية عدم كل جزء لعدم �سفة العلية لتحقق عدم اجلزء بدون عدمه�، لأنه 
لو عدم جزء ث�ن بعد انعدام جزء اأول لزم عدم العلية ب�نعدام اجلزء الأول، ول 

تنعدم العلية بعدم اجلزء الث�ين، ل�ستح�لة جتدد عدم املعدوم. لأنه ل ينعدم.

ب�أن م� ذكرمت لو �سح لزم �سد ب�ب القي��ص،   واأجيب عن الوجه الأول 
الو�سف  اأن ل يكون  اإىل  اأم� املالزمة فالأنه يف�سي  ف�مللزوم مثله،  والالزم ب�طل، 
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املفرد علة اأي�ًس�، لأن� نعقل الو�سف املفرد ول نعقل كونه علة اإل بدليل من اطراد 
اأو ت�أثري اأو غريهم�، واملعلوم غري املجهول، فم� فر�سن�ه علة ل يكون علة، هذا خلف 

ول يوجد القي��ص اإل بجعل الو�سف علة.

 واأم� بطالن الالزم فب�لتف�ق وب�أنه ل امتن�ع يف ح�سول ال�سفة للمجموع 
من حيث هو جمموع من غري نظر اإىل الأفراد؛ لأنه من حيث هو جمموع �سيء 

واحد.

 على اأن م� ذكرمت ينتق�ص ب�حلكم على املتعدد من الألف�ظ واحلروف ب�أنه 
خرب اأو ا�ستخب�ر وغري ذلك من اأق�س�م الكالم، لأن كونه خرًبا زائد عليه، ثم اإم� 
اأن يقوم كونه خرًبا بكل حرف اأو مبجموع احلروف اإىل اآخر م� ذكرمت يف الدليل، 
والتحقيق يف اجلواب اأن معنى كون جمموع الأو�س�ف علة هو اأن ال�س�رع ق�سى 
ب�حلكم عنده رع�ية مل� ا�ستملت عليه الأو�س�ف من احلكمة، ولي�ص ذلك �سفة 
اعتب�ري يجوز  بل هو  م� ذكروه  ليلزم  زائدة،  ف�ساًل عن كونه� �سفة  له� حقيقة، 

الت�سل�سل فيه.

 واأجيب عن الوجه الث�ين ب�أن� ل ن�سلم اأنه لو ك�ن املركب علة عدم)1( اأن 
يكون عدم كل جزء منه علة لعدم �سفة العلية، وا�ستدل اجلمهور على جواز كون 
العلة و�سًف� مركًب� ب�أن النبي عليه ال�سالة وال�سالم علل يف امل�ستح��سة ب�ملركب، 

)1( يف الأ�سل: ندم، وم� ُذكر ال�سواب. )م(.
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حيث اعترب ا�سم الدم و�سفة النفج�ر، وب�أن م� يثبت به كون الو�سف الواحد علة 
يثبت به كون املركب اأي�ًس� علة من ن�ص اأو من��سبة اأو �سر، فكم� ج�ز ذلك ج�ز 

هذا اأي�ًس�.

العلة كم� تكون و�سًف�  اأن  رتَب�( يعني  ا�سًم� وحكًم�   قوله: )وقد تكون 
ب�ل�سم  التعليل  فمث�ل  الدليل،  على  مرتًب�  حكًم�  وتكون  ا�سًم�  تكون  كذلك 
ئي و�سلِّي واإن َقَطَر الدُم على  قوله  مل�ستح��سة �س�ألته عن ال�ستح��سة: »َتو�سَّ
رِي ف�إِنَّه� َدُم عرٍق انفَجَر« وهذا تعليل ب��ْسٍم وهو الدم، وو�سف ع�ر�ص وهو  احل�سِ

النفج�ر، فهي علة مركبة.

� من فعل ك�ل�س�رب والق�تل،   اعلم اأن ال�سم اإذا جعل علة ف�إن ك�ن م�ستقًّ
يجوز اأن يجعل علة لأن الأفع�ل يجوز اأن جتعل علاًل يف الأحك�م، واإن مل يكن 
� ف�إن ك�ن علًم� كزيد فال يجوز التعليل به لعدم لزومه وجواز انتق�له، واإمن�  م�ستقًّ
يو�سع مو�سع الإ�س�رة ولي�ست الإ�س�رة بعلة، فكذا ال�سم الق�ئم مق�مه�، واإن ك�ن 
ك�بن  به  التعليل  من جوز  فمنهم  والفر�ص،  والبعري  واملراأة  ك�لرجل  ا�سم جن�ص 
بركة وبع�ص الأ�سوليني، ومنهم من مل يجوزه وهو ال�سحيح لأن تعليل الأحك�م 
ال�سرعية ب�لألف�ظ اللغوية مم� ل ي�سح قطًع�، لأن ال�س�رع مل يعلق اأحك�م ال�سرع 

ب�ألف�ظ اللغة، واإمن� علقه� مبع�ن اأخر.
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 وبهذا يظهر لك ف�س�د م� اعتل به ابن بركة يف ثبوت حكم الزاين لالئط 
وللواطئ يف الدبر، حيث جعل ذلك كله زنً�، معتالًّ ب�أن العرب ت�سمى الدخول 
زنً�، ق�ل: وكل من دخل بفرجه يف م�سيق عليه فهو زان، وكل من  يف امل�سيق 
ا�ستحق ا�سم الزاين ف�حلد واجب عليه، اإل م� ق�م دليله، فقد جعل ت�سمية العرب 

علة لثبوت احلكم ال�سرعي، حتى اإنه اأوجب به� ثبوت احلد، وف�س�ده ل يخفى.

 ويظهر لك اأي�ًس� ف�س�د مذهب من ق�ل بتحرمي القهوة البنية لأنه� ت�سمى 
قهوة ك�خلمر، ويظهر لك اأي�ًس� ف�س�د مذهب من ق�ل بطه�رة دم الب�غي م�ستدلًّ 
تعليل  مبنية على  واأمث�له�  املذاهب  فهذه  الأر�ص،  الب�غي طه�رة  ب�أن �سفك دم 
احلكم ال�سرعي ب�لأ�سم�ء اللغوية، وهو ب�طل مل� قدمن�، وبي�ن بطالنه اأنه يلزم عليه 
ثبوت حرمة البيت احلرام لكل عمران ي�سمى بيًت�، وثبوت جواز احلج اإليه كذلك، 
وثبوت حرمة ر�سول اهلل  لكل من ي�سمى حممًدا، وكذلك اإىل م� ل غ�ية له 
وهو ظ�هر البطالن، اأم� نحن ف�إمن� اأجزن� التعليل ب�ل�سم لأن مرادن� منه املعنى الق�ئم 
بذاته ل لفظه، ف�لتعليل ب�لدم يف احلديث اإمن� يراد منه معن�ه ل لفظه، واهلل اأعلم.

وال�سالم  ال�سالة  عليه  ف�إنه  اخلثعمية،  حديث  ب�حلكم  التعليل  ومث�ل   
ق��ص اإجزاء احلج عن الأب على اإجزاء ق�س�ء دين العب�د عنه، والعلة كونهم� ديًن� 

وهو حكم �سرعي، لأنه عب�رة عن و�سف يف الذمة، وذلك حكم �سرعي.
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 اعلم اأنهم اختلفوا يف تعليل احلكم ال�سرعي ب�حلكم ال�سرعي، فذهب 
اأ�سح�بن� ك�أبي �سعيد يف تخريج�ته،  التح�سيل من  واأهل  جمهور الأ�سوليني 
بع�ص  ومنعه  ذلك،  �سحة  اإىل  اهلل  رحمهم  وغريهم�  تفريع�ته  يف  نبه�ن  واأبي 

الأ�سوليني.

 احتج اجلمهور مب� تقدم من جعله  الدين علة لإجزاء احلج عن الغري 
يف حديث اخلثعمية، واأي�ًس� ف�إن العلة اإن جعلت مبعنى الأم�رة فال امتن�ع يف اأن 
يجعل ال�س�رع حكًم� َعَلًم� على حكم اآخر، ب�أن يقول: اإذا حرمت كذا اأوجبت 
كذا، ف�علموا اأين حرمت كذا واأوجبت كذا، واإن جعلت مبعنى الب�عث فال امتن�ع 
اأي�ًس� يف اأن يكون ترتيب اأحد احلكمني على الآخر م�ستلزًم� حل�سول م�سلحة ل 

حت�سل من اأحدهم� ب�نفراده.

 واحتج امل�نعون من ذلك بوجهني:

اأحدهم�: اأن احلكم الذي فر�ص علة اإن ك�ن متقدًم� على الذي فر�ص معلوًل لزم 
اأن تتخلف العلة عن املعلول، وهذا ل يجوز واإن ك�ن مت�أخًرا عنه لزم ت�أخر العلة 
عن املعلول وهذا ل يجوز اأي�ًس� واإن ك�ن مق�رنً� معه فلي�ص اأحدهم� اأوىل من الآخر، 
ب�أن يكون علة، نعم لو دل دليل خ�رجي على كون اأحدهم� علة لالآخر جل�ز ذلك، 
ولكن العربة يف ال�سرع للغ�لب فال يعترب هذا الحتم�ل يف مق�بلة احتم�لت عدم 

اجلواز اأعني الحتم�لت الثالثة. 
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اأحد احلكمني على  وتقدم  املعلول،  التقدم على  العلة  �سرط  اأن  الث�ين:  الوجه 
الآخر غري معلوم، فال يجوز.

 واأجيب عن جميع م� احتجوا به، ب�أنه ل ن�سلم تخلف العلة عن املعلول 
اإي�ه علة  ال�س�رع  بذاته، بل يجعل  التقدمي، لأن احلكم مل يكن علة  تقدير  على 
بقران احلكم الآخر به، ول ن�سلم اأي�ًس� عدم �سالحية املوؤخر للعلية، لأن املوؤخر 
ف، ول ن�سلم  م وعالمة عليه، ومعنى العلة هو املعرِّ ًف� للمقدَّ ي�سلح اأن يكون معرِّ

اأي�ًس� اأن التقدم �سرط العلية على م� �سي�أتي يف حمله اإن �س�ء اهلل تع�ىل.

 ول ن�سلم اأي�ًس� عدم الأولوية على تقدير املق�رنة اإذ الكالم فيم� اإذا ك�ن 
اأحد احلكمني من��سًب� للعلية للحكم الآخر من غري عك�ص.

والنفج�ر يف  ك�لدم  عليه  من�سو�ًس�  ت�رة  يكون  علة  م� جعل  اأن  واعلم   
حديث امل�ستح��سة، وكونه ديًن� يف حديث اخلثعمية، والطواف يف حديث الهرة 
اإىل غري ذلك مم� �سي�أتي يف حمله اإن �س�ء اهلل تع�ىل. ويكون و�سًف� م�ستنبًط� ك�لكيل 
اأو الوزن اأو الدخ�ر اأو نحو ذلك يف تعليل الرب�، و�سي�أتي بي�ن ذلك اأي�ًس� اإن �س�ء 

اهلل تع�ىل.

ك�لقتل  متعدًي�  من�سبًط�  ظ�هًرا  و�سًف�  تكون  اأنه�  العلة  اأنواع  فح��سل   
الرب،  يف  وك�لطعم  النقدين،  يف  ك�لثمنية  ق��سًرا  لزًم�  و�سًف�  وتكون  وال�سرقة، 
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وتكون و�سًف� ع�ر�ًس� ك�ل�سغر يف جعله علة لحتي�جه اإىل الولية والقي�م ب�أمره، 
ع�ر�ص  الو�سفني  من  واحد  ف�إن كل  املجنون  ب�أمر  للقي�م  عله  واجلنون يف جعله 
� ك�لر�س� يف �سحة البيع والتزويج مثاًل، ويكون  ل�سحة انتق�له، ويكون و�سًف� خفيًّ

كل واحد من هذه الأنواع من�سو�ًس� عليه وم�ستنبًط�، واهلل اأعلم. 

تنبيه: اعلم اأن العلتني املختلفتني قد توؤثران يف حكمني متم�ثلني كتحرمي، 
الوطء ب�حلي�ص وبعده لعدم الغ�سل. والعلل املتم�ثلة قد توؤثر يف اأحك�م خمتلفة، 
خمتلفت�ن،  وهم�  والقيمة،  الق�س��ص  يف  واأثرت�  متم�ثل،  فهو  والعبد،  احلر  كقتل 
وقد ي�سدر عن علة واحدة حكم�ن ب�سرطني نحو ملك املبيع وملك الثمن ب�سرط 
كونهم� مم� ي�سح متلكه، وقد ي�سدر ب�سرط واحد عن علة واحدة حكم�ن كوجوب 
الدية ووجوب الكف�رة، �سدرا عن القتل ب�سرط اخلط�أ، وقد ي�سدران عن واحدة 
من غري �سرط كوجوب الكف�رة، والإثم عن احلنث، وقد تقت�سي الأحك�م ملحله� 
ك�حلي�ص يقت�سي حترمي دخول امل�سجد والقراءة يف احل�ئ�ص وحده�، وقد تقت�سيه� 
يف غري حمله� ك�لقتل بوجب الق�س��ص على واحد اأو جم�عة. واهلل اأعلم. ثم اإنه 

اأخذ يف بي�ن �سروط العلة، فق�ل:
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اعلم اأنهم ا�سرتطوا يف العلة ل�سحة القي��ص به� �سروًط�:

ال�سرط الأول: اأن تكون العلة موجودة يف الأ�سل، واملراد به حمل احلكم، فال 
اخلمر  يق�ل: حرمت  فال  احلكم،  مبوجود يف حمل  لي�ص  بو�سف  التعليل  ي�سح 
امل�ئع�ت، وكذلك  اإذ اجل�مدية غري موجودة يف اخلمر، لأنه� من  لكونه� ج�مدة، 
اأن تكون العلة املوجودة يف الأ�سل موجودة يف  اأي�ًس� يف �سحة القي��ص  ي�سرتط 
الفرع، فال ي�سح قي��ص البطيخ على الرُب يف الربوية اإذا جعلت علة الرب� يف الرب 

الإدخ�ر اأو الكيل، لأن كال ال�سفتني غري موجودة يف البطيخ.

ذكر �صروط العلة

الأ�صِل يف  وجوَدَها  و�َصَرُطوا 

ن�سِّ وعــــــدَم  مانٍع  وعــــــدَم 
احلاِل بهذا  اإجمــــــاٍع  وعدَم 
َرا موؤخَّ وجــوُدها  يكــــــن  ومل 
بالعــــــــَدِم تعــليَلَنا  وجوُزوا 
ُم�ْصـــــَتِمَلْة حلكمــــــٍة  واإنها 
اأهّم والثَّاين  يفــــــ�صُد  ما  دفُع  اأو 

الف�صِل يف  وكَذا  خالٍف  بال 
م�صتق�ِس وحكُمَها  معــــــار�ٍس 
بالإبطاِل لالأ�صــل  َتعــــــْد  ومل 
َرا مقدَّ عدًما  اأو  حكِمَها  عن 
فاعلِم لوجــــــوٍد  ل  لعــــــَدٍم 
لْة املح�صَّ امل�صَلحـــــُة  واحلكمُة 
من جلِب ما ُي�صلُح والكلُّ انق�صْم
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القي��ص  من  بف�س�ده  و�سرحوا  ذكروه  م�  اإىل  خالف  بال  بقوله  واأ�س�ر   
واإن  الأ�سل،  ثبوت حكم  امل�ستدل مبوافقة اخل�سم يف  ي�ستغني  اأن  املركب، وهو 
ك�نت العلة عنده غري التي علل به� اخل�سم. مث�ل ذلك اأن يقول ال�س�فعي: عبد 
ب�ملك�تب  اإمن� مل يقتل  ب�ملك�تب، فيقول احلنفي:  به احلر كم� ل يقتل  فال يقتل 
جله�لة امل�ستحق للق�س��ص هل ال�سيد اأم ورثته، ف�إن �سح كون هذه هي العلة يف 
به، فال  ب�ملك�تب، بل يقتل  واإل منعت احلكم، وهو كون احلر ل يقتل  املك�تب 

يخلو القي��ص من عدم للعلة يف الفرع، اأو منع حكم الأ�سل، فال ي�سح.

 ق�ل �س�حب املنه�ج: واإمن� مل ي�سح لأن الق�ئ�ص مل يقرر حكم الأ�سل 
ول علته، ومثل ذلك قول ال�س�فعي فيمن ق�ل لأجنبية: اإن دخلت الدار ف�أنت 
ق�ل:  لو  كم�  النك�ح،  قبل  ي�سح  فال  معلق  فدخلت، طالق  تزوجه�،  ثم  ط�لق، 
زينب التي اأتزوجه� ط�لق، فيقول احلنفي: العلة عندي مفقودة يف الأ�سل؛ لأن 
اأنه�  ف�إن �سح  النك�ح،  اأتزوجه� ط�لق لي�ص بطالق معلق قبل  التي  قوله: زينب 
مفقودة يف الأ�سل بطل الإحل�ق لعدم اجل�مع، اإن مل ي�سح منعت حكم الأ�سل 
وهو كون قوله: زينب التي اأتزوجه� ط�لق ل يوجب الطالق، بل يوجبه عندي، 
املقي�ص  الأ�سل  منع حكم  اأو  الأ�سل  العلة يف  منع  من  القي��ص  هذا  يخلوا  فال 
عليه، فال ي�سح. ق�ل �س�حب املنه�ج: واإمن� مل ي�سح مل� قدمن� من اأن الق�ئ�ص مل 
يقرر اأوًل حكم الأ�سل ول علته، والأ�سوليون يعربون عن الطرف الأول مبركب 
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الأ�سل، وعن الث�ين مبركب الو�سف، فيقولون: اإذا ك�ن القي��ص مركب الأ�سل اأو 
مركب الو�سف مل ي�سح، وتف�سريه� م� ذكرن�. ف�أم� لو �سلم اخل�سم اأنه� العلة واأنه� 
موجودة، اأو ثبت اأنه� هي واأنه� موجودة بدليل �سح القي��ص واإن مل ي�سلم اخل�سم، 

اإذ لو ا�سرتطن� قبول اخل�سم مل تقبل مقدمة تقبل املنع. 

ق�ل: واإمن� �سمي الأول مركب الأ�سل لأن الأ�سل فيه مركب من ثبوت 
احلكم يف نف�ص الأمر، وت�سليم اخل�سم لذلك لأن الق�ئ�ص ا�ستغنى بت�سليمه عن 
اإق�مة الدليل عليه، فك�ن مركًب� من اأمرين كم� ترى، و�سمى الث�ين مركب الو�سف 

لأن العلة فيه مركبة من و�سف وتعليق، واإل مل يثبت احلكم.

املقي�سة.  ال�سورة  اجلري�ن يف  من  مينعه�  م�نع  للعلة  يكون  اأن ل  الث�ين:  ال�سرط 
ف�إنه� اإذا مل جتر يف �سيء من ال�سور مل�نع ل ي�سح قي��ص تلك ال�سورة على حمل 
الوالد ولده عمًدا  لو قتل  امل�نع، وذلك كم�  العلة عنه� بوجود  احلكم، لتخلف 
لوجود  القود  وجوب  الأجنبي يف  الق�تل  على  يق��ص  اأن  ي�سح  ل  ف�إنه  عدوانً�، 

امل�نع، وهو الأبوة.

ال�سرط الث�لث: اأن ل يكون هن�لك ن�ص اأو اإجم�ع مع�ر�ص لتلك العلة، ف�إنه� 
� اأو اجم�ًع� بطلت وف�سد القي��ص، وهو املراد بقوله: )وعدم  اإذا ع�ر�ست ن�سًّ
ن�ص مع�ر�ص( وبقوله: )وعدم)1( اإجم�ع بهذا احل�ل( ومث�ل ذلك اأن يقول 

)1( يف الأ�سل: كذاك، وال�سواب م� ُذكر. )م(.
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ال�س�رع اأو يقع الإجم�ع اأن كل �سبع ط�هر فيقول الق�ئ�ص: الكلب ن�ص، لأنه 
�سبع ونحو ذلك، فهذا خم�لف مل� اقت�س�ه ظ�هر ن�ص ال�س�رع اأو اإجم�ع الأمة فال 

يقبل.

ال�سرط الرابع: اأن يكون حكمه� م�ستق�سًي� مبعنى اأنه موجود يف جميع ال�سور التي 
تكون فيه� تلك العلة فال يتخلف عنه� اإل مل�نع. وهذا ال�سرط هو امل�سمى عندهم 
ب�لطراد. ق�ل �س�حب املنه�ج: وهذا ل خالف فيه، اأي يف ا�سرتاطه. ق�ل: ومعنى 
عنه� ل خللل  تخلف  فلو  مو�سع،  ثبوته� يف كل  عند  يثبت حكمه�  اأن  الطراد 

ب�سرط ول بح�سول م�نع بطلت عليته� اتف�ًق�. 

قيل: ولبد اأي�ًس� اأن تنعك�ص، وهي اأن ينتفي احلكم عند انتف�ئه�، وقد 
وقع يف ذلك خالف من جوز تعليل احلكم الواحد بعليتني. ق�ل ابن احل�جب: 
واأم� العك�ص وهو انتف�ء احلكم لنتف�ء العلة ف��سرتاطه مبني على منع تعليل احلكم 

بعلتني لنتف�ء احلكم عند انتف�ء دليله، انتهى.

واعلم اأنهم اختلفوا يف جواز تخ�سي�ص العلة، وهو تخلف حكمه� عنه� يف 
بع�ص الفروع على خم�سة مذاهب:

الأول: لبن اخلطيب وبع�ص اأ�سح�ب ال�س�فعي وبع�ص اأ�سح�ب اأبي حنيفة وغريهم، 
املن�سو�سة  عندهم  ذلك  �سواء يف  تخ�سي�سه�،  يجوز  ل  بركة  ابن  ظ�هر كالم  وهو 

وامل�ستنبطة لأنه� طريق عليته� اقت�س�وؤه� احلكم، ف�إذا تخلف عنه� فال عليه.
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يجوز  وغريهم،  الب�سري  اهلل  عبد  واأبي  ط�لب  واأبي  مل�لك  الث�ين:  املذهب 
تخ�سي�سه� مطلًق� لأنه� اأم�رة للحكم، فج�ز اقت�س�وؤه� احلكم يف مو�سع دون اآخر.

املذهب الث�لث: لبع�ص ال�س�فعية، يجوز يف املن�سو�سة دون امل�ستنبطة، لأنه� يف 
املن�سو�سة مبنزلة اللفظ الع�م، فكم� اأنه يجوز تخ�سي�ص اللفظ الع�م من الن�سو�ص 

كذلك العلة املن�سو�ص عليه�.

لأن  املن�سو�سة،  دون  امل�ستنبطة  العلة  يف  التخ�سي�ص  يجوز  الرابع:  املذهب 
يجوز  فال  من�ق�سة،  فتخ�سي�سه�  موا�سعه�،  جلميع  ع�م  ن�ص  دليله�  املن�سو�سة 

بخالف امل�ستنبطة، فال م�نع من تخ�سي�سه� اإذ هي اأم�رة.

اأو  �سرط  لنتف�ء  التخ�سي�ص  ك�ن  حيث  امل�ستنبطة  يف  يجوز  اخل�م�ص:  املذهب 
ح�سول م�نع، ول يجوز لغري ذلك، واإن ك�نت من�سو�سة فيظهر ع�م ج�ز تخ�سي�سه� 
كع�م وخ��ص، ووجب تقدير امل�نع واإل فال، اإذ امل�ستنبطة ل تثبت عليته� مع تخلف 
حكمه� اإل اإذا تبني م�نع او اختالل �سرط لأنه اإذا مل يتبني ذلك مل يكن انتف�وؤه 

اإل لعدم مقت�سية وهو العلة.

مطلًق�.  التخ�سي�ص  من  املنع  هو  عندن�  واملخت�ر  املنه�ج:  �س�حب  ق�ل   
اطراده�  امتن�ع  فيعود  اطراده�،  مينع  تخ�سي�سه�  اأن  ذلك  على  لن�  واحلجة  ق�ل: 
على كونه� علة ب�لنق�ص، لأن اطراده� �سرط يف �سحته� بال خالف، واإمن� اخلالف 

يف النعك��ص هل ي�سرتط اأم ل.
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الوجه الث�ين: اأنه لو �سح تخ�سي�سه� اإًذا مل يكن النق�ص للعلة وهو وجوده� يف 
حمل غري مقت�سية لذلك احلكم قدًح� فيه�، والنق�ص هو قدح يف العلة اإجم�ًع� 
اأي ل خم�لف فيه، اإىل اأن ق�ل: ف�أم� م� احتج به املجوزون من كونه� اأم�رة فج�ز 
اأن يتخلف حكمه� كم� قد ل ت�ستلزم الأم�رة مدلوله�، فجوابن� اأنه� مل تكن اأم�رة 
اإل لك�سفه� عن كونه� الغر�ص الذي لأجله �سرع احلكم، ف�إذا خ�س�ست ك�سف 
التخ�سي�ص عن كون املذكور منه� لي�ص ب�لغر�ص وحده، بل مع خروج م� اأخرجه 
املخ�س�ص فخروجه من مت�م الغر�ص يك�سف عن كونه� لي�ست الغر�ص بكم�له، 
بل بع�سه فهذا هو الف�رق بني الأم�رة التي هي علة، وبني �س�ئر الأم�رات التي 

لي�ست بعلة.

اجلمع  الواجب  فنقول:  الدليلني،  بني  ت�سحيحه� جمع  قولهم يف  واأم�   
حيث اأمكن، وهن� مل ميكن لأن يف تخ�سي�سه� انك�س�ف نق�س�نه� يف الأ�سل مل� 

ذكرن�ه.

مبطلة  تكون  ل  اأي  ب�لإبط�ل،  اأ�سله�  اإىل  العلة  تعود  ل  اأن  اخل�م�ص:  ال�سرط 
لالأ�سل الذي ورد فيه احلكم. مث�له اأن يق�ل يف الهر: �سبع مفرت�ص، فتجب ن��سته 
ك�لكلب، ف�إن هذا التعليل يبطل حكم ن��سة الكلب، لأن الر�سول  قد حكم 
ب�أن ال�سبع ط�هر حيث ق�ل- وقد �سئل عن دخوله بيًت� فيه هر وامتنع من دخوله 
بيًت� فيه كلب: »اإنَّ اِلهرَّ �َسْبٌع« يعني فلي�ص بنج�ص، فنق�ست العلة حكم الأ�سل.
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ال�سرط ال�س�د�ص: اأن ل تكون العلة مت�أخرة عن حكم الأ�سل اإذ لو ت�أخرت لثبت 
احلكم بغري ب�عث، واإن قدرت اأم�رة ك�نت تعريف املعرف، ومث�ل املت�أخرة م� مر 
اعتب�ر  وال�سحيح عندي عدم  النية،  التيمم يف وجوب  الو�سوء على  قي��ص  من 
هذا ال�سرط، لأنه اإمن� يكون �سرًط� يف العلل العقلية املوجبة للحكم دون ال�سرعية، 
ف�إنه� عالمة للحكم ومعرفة له، واإن ك�نت موؤثرة فيه يف بع�ص املواطن فال يكون 
ت�أثريه� يف بع�ص ال�سور م�نًع� من كونه� علة يف غري تلك ال�سورة، على اأن� نقول اإنه 
ل ميتنع اأن يجعل ال�س�رع و�سًف� مت�أخًرا علة حلكم متقدم، ف�لأقرب عدم ذكر هذا 

ال�سرط واهلل اأعلم.

الأحك�م  تعلل  فال  اأي  مقدًرا،  عدًم�  الو�سف  ذلك  يكون  اأن  ال�س�بع:  ال�سرط 
احلكم  يف  موجوًدا  اأمًرا  العلة  كون  ي�سح  اأنه  اعلم  العدمي.  ب�لو�سف  ال�سرعية 
الوجودي ويف احلكم العدمي اتف�ًق�. مث�ل ذلك الزن� علة يف وجوب احلد وطرو 
اجلنون)1( علة يف انتف�ئه. اأم� التعليل ب�لأمر العدمي ففيه خالف. قيل: اإنه ي�سح 
التعليل به مطلًق�، ون�سب هذا القول اإىل اجلمهور. مث�ل ذلك مل ي�سل فوجب 
قتله، مل ميتثل فح�سنت عقوبته، فهذه علة عدمية يف حكم وجودي، ونحو قولن�: 

غري ع�قل فلم ي�سح بيعه، فهذه علة عدمية يف حكم عدمي اأي�ًس�.

احلكم  يف  عدًم�  العلة  تكون  اأن  ي�سح  ل  وغريه:  احل�جب  ابن  وق�ل   
الثبوتي، لأنه لو ج�ز ذلك مل يكن بد من اأن يكون ذلك النفي من��سًب� للحكم اأو 

)1( طرو اجلنون: بروزه فج�أة. )م(.
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مظنة للمن��سب، لأن التعليل ب�لعدم املطلق ب�طل ب�لتف�ق اإذ لي�ص مبن��سب ول 
مظنة ملن��سب فلم يكن بد من اأن يكون عدم اأمر خم�سو�ص لتمكن فيه املن��سبة 
اأو مق�ربته�، واإذا عللن� حكم� ب�نتف�ء اأمر مل يخل ذلك الأمر املنفي، اإم� اأن يكون 
من�سًئ� مل�سلحة مل يجز اأن يكون الغر�ص بتح�سيل م�سلحة انتف�ء م�سلحة اأخرى، 
لأن انتف�ءه� مف�سدة، ف�مل�سلحة حينئذ قد ع�ر�سه� مف�سدة، واإن ك�ن ذلك الأمر 
من�سًئ� مف�سدة فهو م�نع، وعدم امل�نع لي�ص بعلة يف وجود املمنوع، واإمن� العلة غريه، 
مث�ل ذلك: مل ي�سكر، فحُرمت عقوبته، فعدم ال�سكر انتف�ء مف�سدة فال يعلل به 
حترمي العقوبة، لأن انتف�ءه� م�نع من العقوبة، واإمن� العلة يف حترميه� كونه� �سرًرا غري 
ين�يف  ب�نتف�ئه  امل�سلحة  الذي حت�سل  املنتفي  ذلك  وجود  ك�ن  اإن  واأم�  م�ستحق، 
وجود العلة املن��سبة للحكم مل ي�سح اأن يكون عدمه مظنة لنقي�سه، وهو ح�سول 
بعد ح�سوله ك�ن هو  يعني  املن��سبة  النقي�ص ظ�هر  اإذا ك�ن ذلك  لأنه  املن��سب، 
العلة يف ذلك احلكم، لنتف�ء نقي�سه، نحو اأن يعلل تعظيم من قد اأح�سن اإليه ب�أنه 
مل ي�سئ اإليه، فعدم الإ�س�ءة ل يقت�سي التعظيم بل الإح�س�ن هو الذي يقت�سي 
التعظيم فال يعلل بعدم الإ�س�ءة، واإن ك�ن خفي املن��سبة فنقي�سه مثله يف اخلف�ء 
انتف�وؤه  ي�سلح  � مل  ك�ن خفيًّ واإذا  واجلالء،  اخلف�ء  النقي�سني يف  ا�ستواء  لوجوب 
مظنة حل�سول من��سب خفي، واإن مل يكن ذلك الأمر الذي العلة عدمه من�سًئ� 

م�سلحة ول مف�سدة، فوجوده كعدمه، فال ي�سح التعليل بعدمه ول وجوده راأ�ًس�.
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 ق�ل: واأي�ًس� ف�إنه مل ن�سمع ب�أن اأحًدا ق�ل: العلة كذا اأو عدم كذا، واأجيب 
ب�أنه اإمن� ي�سح التعليل به حيث هو انتف�ء م�سلحة كرتك ال�سالة وترك المتث�ل، 
لأن فوات امل�سلحة كح�سول املف�سدة ول يلزم مم� ذكره من تعليل وجوب حت�سيل 
م�سلحة ب�نتف�ء خلل اإذا ك�ن حمل امل�سلحتني متغ�يًرا، ف�إن تفويت زيد للم�سلحة 
قتل  وهي  لن�  م�سلحة  علين� حت�سيل  وجبت  لأجله  الذي  هو  ال�سالة  هي  التي 

املفوت لتلك امل�سلحة، وهذا �سحيح كم� ترى.

 واأم� قوله: مل ن�سمع اأن اأحًدا ق�ل العلة كذا اأو نفي كذا، فهذا اأ�سعف 
من الأول لأنه ا�ستدلل بكف عن عب�دة، وهذا ل ي�سح ال�ستدلل مبثله بح�ل، 
ابن احل�جب، وقد عرفت وجه  م� ذكره  النظم مبني على  اأن م� يف  واأنت خبري 
بطالنه، ف�ل�سحيح م� ذهب اإليه اجلمهور من اأن الأمر العدمي ي�سح اأن يكون علة 

مطلًق� لأن العلل ال�سرعية اإمن� هي ك��سفة ل موجبة ك�لعلل العقلية.

 ف�ل�سرعية اأم�رة للحكم اأو ب�عثة، والأم�رة والب�عث كم� ي�سح اأن يكون 
اإثب�ًت� اأن يكون نفًي� األ ترى اأن خلو الدار من اخَلَول)1( والغلم�ن اأم�رة لكون الأمري 
فيه�،  لكونه  اأم�رة  واخل�رج  الداخل  وكرثة  اإليه�  الختالف  اأن  كم�  فيه�،  لي�ص 
وكذلك اإذا ك�ن يف اإحدى الطريقني من�هل ورفقة، والأخري خ�ل منهم� ك�ن خلوه 

ب�عًث� على اختب�ر �سلوك الآخر ونحو ذلك.

)1(  اخلول: عطية اهلل تع�ىل من النعم والعبيد والإم�ء وغريهم من الأتب�ع واحل�سم. )م(.
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 واأي�ًس� فال خالف بني اأحد من امل�سلمني يف اأن املعجز اإمن� يثبت معجًزا 
النتف�ء قدرتن� على مثله، ف�نتف�وؤه� علة يف ثبوته معجًزا.

 ال�سرط الث�من: اأن تكون العلة م�ستملة على حكمة مق�سودة لل�س�رع يف �سرع 
احلكم، لأنه� اإن ك�نت جمرد اأم�رة م�ستنبطة من حكم الأ�سل ك�ن دوًرا، كذا ق�ل 
ابن احل�جب وتبعه يف ا�سرتاط ذلك البدر ال�سم�خي. ق�ل �س�حب املنه�ج: ويف 
هذا نظر؛ لأن الن�ص قد دل على حكم الأ�سل، ف�إذا ا�ستنبط علة م� اقت�س�ه الن�ص 
من الأ�سل �سح، وك�نت اأم�رة على ثبوت احلكم يف الفروع، ول يلزم الدور كم� 

زعم ابن احل�جب.

 واملراد ب�حلكمة حت�سيل امل�سلحة اأو دفع املف�سدة، واملراد ب�مل�سلحة اللذة 
وو�سيلته�، واملراد ب�ملف�سدة الأمل وو�سيلته، وكل منهم� اإم� نف�سي اأو بدين اأو ديني 
اأو علت�ن يف اأحدهم� حت�سيل م�سلحة ويف الآخر  اأو دنيوي، ف�إن تع�ر�ص دليالن 
اجل�لب  على  للمف�سدة  الدافع  قدم  بوجه  بينهم�  اجلمع  مف�سدة، ومل ميكن  دفع 
للم�سلحة، لأن دفع املف�سدة اأهم من حت�سيل امل�سلحة، وهذه معنى قوله: )والث�ين 

اأهم من جلب م� ي�سلح(.

 اأم� قوله: )والكل انق�سم(، فتم�م معن�ه يف الأبي�ت الآتية، وهي قوله:
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اإىل ثالثة  املف�سدة منق�سم  اأن كل واحد من جلب امل�سلحة ودفع  اعلم 
اأق�س�م: اإىل �سروري وح�جي وحت�سيني.

 اأم� ال�سروري فهو م� يف�سي احل�ل فيه اإىل ال�سرورة، وهو خم�سة اأ�سي�ء: 

الأول: حفظ العقل ولأجله �سرع حترمي اخلمر و�س�ئر امل�سكرات، ف�لعلة يف حترمي 
امل�سكرات هي ال�سكر، واحلكم التحرمي، واحلكمة حفظ العقل.

]انق�صام احلكمة املق�صودة من �صرع احلكم اإىل �صروري وحاجي 
وحت�صيني، وغري ذلك[

العقِل كحفــــــِظ  �صروريٍّ  اإىل 

احلــــاجيِّ واإىل  ــــا  اأي�صً واملــاِل 
وما ُبني منــــُه على ا�صــــتح�صاِن
اإذ قــــد يجــــــي موافَق القيا�ِس
والزكــــــواِت �صـــــلِة الأرحاِم
للق�صا اأهاًل  يكــوُن  ل  والعبــــِد 
وخــــارٌج عن القــــيا�ِس مثُل اأْن
لكنه تعــــوي�ُس مــــاِل ال�صــــيِد

والن�صِل مًعا  والنفــ�ِس  والديــــِن 

لل�صــــبيِّ والأجــــرِة  كالبيــــِع 
ثالُثــــــها واأ�صــــــــُل ذا ق�صماِن
الأجَنا�ِس من  النظــــــافاِت  مثل 
الكراِم يف  الأخــــــالِق  مكــارِم 
ُمرت�صى �صــهيًدا  اأو  اإمــــاًما  ول 
يكاتَب العــــْبُد َفَذا �صيٌء ح�صــْن
مبــــــاِلِه ومثــــُل َذا مل ُيعهــــــِد
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وال�س�حر  واملرتد  الزنديق  وقتل  اجله�د  �سرع  ولأجله  الدين  حفظ  الث�ين: 
الب�غي،  اأو بغي  ف�لعلة يف اجله�د كفر الك�فر  البدع ونحو ذلك،  اأهل  وعقوبة 
واحلكم فيه وجوب اجله�د اأو ندبيته، والعلة يف قتل الزنديق وال�س�حر زندقته 
و�سحره، واحلكم وجوب قتله اأو جوازه، واحلكمة حفظ الدين، والعلة يف قتل 

املرتد ارتداده، واحلكم فيه وجوب قتله اأو جوازه واحلكمة حفظ الدين.

الث�لث: حفظ النف�ص ولأجله �سرع الق�س��ص والدية والعقوبة على من اتهم 
ب�لقتل، ف�إتالف النف�ص يف هذه الأ�سي�ء ونحوه� هو العلة. واحلكم فيه� وجوب 

ذلك املذكور من قود ودية وعقوبة، واحلكمة حفظ النف�ص.

م�أكوله  و�سراء  له  اأم  ل  الذي  لل�سبي  املربية  اأخذ  ومنه  البدر:  ق�ل 
وم�سروبه، اأي لأن حي�ة ال�سبي متوقفة على ذلك، ف�أخذ ذلك له من حفظ 
� ل اأم له، واحلكم وجوب اأخذ ذلك له، واحلكمة حفظ  نف�سه، ف�لعلة كونه �سبيًّ

نف�سه من الهلكة. 

الأن�س�ب،  بحفظ  بع�سهم  عنه  وعرب  الختالط،  من  الن�سل  حفظ  الرابع: 
ن�سل،  عرف  مل�  ذلك  يحرم  مل  لو  اإذ  الزاين،  حد  و�سرع  الزن�  حرم  ولأجله 
وم� �سبط ن�سب، ف�لعلة يف ذلك الزن� واحلكم فيه التحرمي ووجوب اإق�مة احلد 

واحلكمة حفظ الن�سل.
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لي�أخذ  الطريق،  ق�طع  ال�س�رق، وحد  �سرع حد  امل�ل، ولأجله  اخل�م�ص: حفظ 
امل�ل و�س�ئر اأنواع ال�سم�ن�ت، ف�لعلة يف هذا النوع اإتالف م�ل الغري اأو اأخذه، 
واحلكم وجوب اإق�مة احلد على ال�س�رق والق�طع، واإلزام ال�سم�ن على املتلف، 
كل  يف  حفظه�  ف�سرع  ملة،  كل  يف  روعيت  التي  اخلم�ص  ال�سروري�ت  فهذه 

�سريعة.

 وزاد بع�سهم نوًع� �س�د�ًس�، وهو حفظ العر�ص، ولأجله �سرع حد الق�ذف، 
وحكم اللع�ن، ف�لوقوع يف عر�ص الغري على الوجه املخ�سو�ص علة، ووجوب اإق�مة 
احلد حكم، وحفظ العر�ص هو احلكمة، ورمي الرجل امراأته ب�لزن� حيث ل �سهود 

معه علة اللع�ن، واحلكم املالعنة، واحلكمة حفظ عر�ص املراأة.

 وجعل البدر من هذا النوع قطع يد ال�س�رق، ق�ل: لئال يدن�ص عر�سه 
برذيلة ال�سرقة، وقد قدمن� لك اأنه من حفظ امل�ل، ففيه جهت�ن: جهة تتعلق بج�نب 
تقدم  فيم�  اعتربن�ه�  وقد  امل�سروق،  البدر وجهة من ج�نب  اعترب  واإي�ه�  ال�س�رق 
وهو الوجه الأظهر، ف�إنه م� من واحد من هذه امل�سروع�ت اإل وله جهت�ن ف�أكرث، 

والعتب�ر ب�أظهر احل�لني واأن�سبهم�.

اأنه �سرط حل�سول  ب�ل�سروري م� يتوقف ال�سروري عليه، مبعنى   ويلحق 
اأو �سرط لدفع املف�سدة ال�سرورية، وذلك ك�عتب�ر البلوغ يف  امل�سلحة ال�سرورية، 
قتل املح�رب، واعتب�ر التك�فوؤ يف الق�س��ص وحترمي اخللوة ب�لأجنبي�ت وحترمي �سرب 
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قليل امل�سكر وتنجي�سه عند من ق�ل به، مب�لغة يف اإبع�ده�، وقليله� يدعو اإىل كثريه�، 
واخللوة تدعو اإىل الزن�.

 واأم� )احل�جّي( واملراد به الذي مت�ص احل�جة اإليه ن�سب اإىل احل�جي ل�سدة 
ح�جة الن��ص اإليه فهو نوع�ن:

اأحدهم�: م� يحت�ج اإليه يف نف�سه، ولأجله �سرع البيع والإج�رة والنك�ح وامل�س�ق�ة)1( 
واإن  الأ�سي�ء  هذه  ف�إن  املع�مالت،  اأنواع  من  ذلك  اأ�سبه  وم�  والولية  وامل�س�ربة 
ظنت اأنه� �سرورة فبح�سب الحتي�ج اإىل املع�و�سة ل توؤدي اإىل فوات �سيء من 
� ك�سراء امل�أكول والإج�رة  ال�سروري�ت اخلم�سة املتقدمة، وقد يكون بع�سه� �سروريًّ
يف تربية ال�سغري الذي ل اأم له، فتمثيل امل�سنف ب�لأجرة لل�سبي حممول على 
م� اإذا ك�ن لل�سبي اأم اأو نظًرا اإىل اأن اأ�سل هذا النوع من احل�جلي، لكن خرج عنه 

اإىل ال�سروري بع�ر�ص.

�سرع  ولأجله  اإىل ح�سوله،  و�سيلة  لكنه  غريه  اإىل  احل�جة  ك�ن  م�  الث�ين:  النوع 
وجوب الكف�رة ومهر املثل لأنه اأ�سد لدوام لنك�ح، واإن ك�ن يتم دونه، وكذلك 

اخلي�ر وال�سرط وال�سفعة ورفع الغنب، وي�سمى هذا النوع مكماًل للح�جي.

العقول  اأهل  عند  ب��ستح�س�نه  الع�دة  ق�ست  م�  فهو  ال�ستح�س�ين  واأم�   
الوافرة والأخالق الك�ملة، وهو ق�سم�ن: موافق للقي��ص وخم�لف له، ف�أم� املوافق 

من  مق�بل ح�سة  �سوؤونه�،  واإ�سالح  الأ�سج�ر  �سقي  علي  والع�مل،  ال�سجر  �س�حب  بني  اتف�ق  )1(     امل�س�ق�ة: هي 
ثم�ره�. )م(.
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و�سلة  والزك�ة    ابراهيم  وخ�س�ل  الأن��ص،  من  النظ�فة  فكحكمة  للقي��ص 
والت�س�ف  والرق،  والدن�ءة  البخل  من  ك�لتخل�ص  الأخالق  ومك�رم  الأرح�م 
اأهلية  العبد  وك�سلب  ذلك،  ونحو  والب�س�لة  واحلرية  الكرم  من  املروءة  مبقت�سى 
عن  ن�ق�ص  لأنه  وعدل،  ودين  عقل  ذا  ك�ن  واإن  واخلالفة،  وال�سه�دة  الق�س�ء 
املن��سب ال�سرعية، ولو جعل له� حل�سل به م�سلحة مثل م� يح�سل يف احلر، ول 
مف�سدة فيه ف�إن هذه الأ�سي�ء ونحوه� موافقة للقواعد، واإلجعل البدر - عف� اهلل 
النوع  اإىل مك�رم الأخالق من  يوؤول  م�  والزك�ة وجميع  وال�سدقة  العتق  عنه - 

املخ�لف للقي��ص، ف�حلق م� قدمن�ه لك.

 واأم� املخ�لف للقي��ص فكمك�تبة ال�سيد عبده، ف�إن املك�تبة �سيء ح�سن، 
لكونه مو�ساًل اإىل فك الرقبة، لكنه خ�رم للق�عدة لأنه تعوي�ص م�ل ال�سيد مب�له، 
وبي�ن ذلك اأمن� ي�سعى به العبد ل�سيده لو مل يك�تبه، وبيع الرجل م�له مب�له اأمر مل 
يعهد يف القواعد ال�سرعية، ف�ملك�تبة واإن ك�نت �سيًئ� ح�سًن�، فهي خم�لفة للقي��ص 

كم� ترى.

املكمل  وث�نيه�:  ال�سروري.  اإحده�:  �ستة:  احلكمة  اأنواع  فح��سل   
لل�سروري. وث�لثه�: احل�جي. ورابعه�: املكمل للح�جي. وخ�م�سه�: ال�ستح�س�ين 

املوافق للقي��ص. و�س�د�سه�: ال�ستح�س�ين املخ�لف للقي��ص. 
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اأن يلوح  وبقي نوع من ال�سرعي�ت ل يلوح فيه تعليل جزئي، ومل يكن 
البدنية ك�ل�سالة وال�سوم، لأن العقل ل يهتدي  العب�دات  فيه تعليل كلي وهو 
اإىل مع�نيه�، ومل يلح من ال�س�رع اإل طرف من مب�ديه�، لكن فيه� تذليل للنف�ص 
والنقي�د  ال�ست�سالم  وحتقق  ب�لإمي�ن  العهد  وجتديد  خل�لقه�،  والتعظيم  للعب�دة 
نثۉ  ې  ې  ې  ې     ىمث ]العنكبوت/ 45[ واهلل 

اأعلم.

 ومل� فرغ من بي�ن احلكمة املق�سودة لل�س�رع اأخذ يف بي�ن وجه ح�سول 
ذلك املق�سود، فق�ل:

ذكر ح�صول املق�صود من �صرع احلكم

اأي: بي�ن وجه ح�سوله ب�لنظر اإىل املكلفني، ق�ل:

باليقـــنِي املق�صــــــوُد  ُل  ويح�صُ
ورمبــــــا م�صـــــــــاوًيا  وتـــارًة 
كالبيـــِع للِحــــــلِّ واأما الثـــاين
فكَمـــْن طـــرَفاه  َت�َصـــاوى  وما 
اجعال للن�صـــِل  الآي�ِس  وناكـــُح 
والفـــائُت ا�صـــترباُء فـــْرج الأَمِة
لــــــوا قد علَّ وهِذِه جميُعــــــها 

والتخمنِي بالظــــــنِّ  وتــــــارًة 
ما يكــــــوُن فــــــاِئًتا فمــــــا تقدَّ
كاحلــــــدِّ للزجـــِر عن الع�صياِن
تزوَج الفــــــتاَة للن�صـــِل اعلَمْن
احل�صـــوِل مثال لراجــــــٍح �صد 
َرِة احَلـــ�صْ يف  باَعَها  قد  مل�صـــرٍت 
بَها ويف الأخــــــري ُخْلـــٌف ُينَقُل



649649

ح�سول املق�سود من �سرع احلكم على اأنواع:

اأحده�: اأن يح�سل يقيًن� ك�لبيع للملك وحلل الت�سرف والنك�ح حلل ال�ستمت�ع 
ال�ستمت�ع  واإب�حة  الت�سرف  اإب�حة  والنك�ح  البيع  من  املق�سود  ف�إن  ذلك،  ونحو 

وهم� ح��سالن يقيًن�.

� ك�لق�س��ص لالنزج�ر)1( عن القتل واحلد لالنزج�ر  النوع الث�ين: اأن يح�سل ظنًّ
عن الف�ح�سة والقذف و�سرب اخلمر ونحو ذلك، ف�إن املق�سود من الق�س��ص واحلد 
الزجر عن القتل العمد العدواين والردع عن املع��سي املذكورة، والكل من ذلك 
� مبعنى اأنه نظن اأن النزج�ر عن هذه الأ�سي�ء ح��سل مع اإق�مة احلدود  ح��سل ظنًّ
واإنف�ذ الأحك�م، فمن ثم ترى ظهور الط�ع�ت واختف�ء املع��سي عند ظهور العدل، 
فال وجه جلعل بع�سهم النزج�ر عن �سرب اخلمر مع ح�سول احلد مم� ي�ستوي فيه 

الطرف�ن. 

والنوع الث�لث: اأن يكون ح�سوله وعدمه على �سواء، مبعنى اأنه ي�ستوي فيه ح�سول 
املق�سود وعدم ح�سوله، فح�سوله م�سكوك فيه، وذلك كمن تزوج امراأة لأجل 
ح�سول الن�سل، ف�إن املق�سود من ذلك التزويج - وهو ح�سول الن�سل من تلك 
املراأة - م�سكوك فيه، اأي فح�سوله وعدم ح�سوله على �سواء، وهذا معنى قولن�: 

ت�س�وى طرف�ه، اإذ املراد ب�لطرفني ج�نب احل�سول وج�نب عدم احل�سول.

)1( لالنزج�ر: لالرتداع. )م(.
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ف�إن  الآي�سة،  كنك�ح  وذلك  اأرجح،  فيه  احل�سول  عدم  يكون  م�  الرابع:  النوع 
الراجح  اأي  متوهم،  الآي�سة  من  وح�سوله  الن�سل  ح�سول  النك�ح  من  املق�سود 

عدم ح�سوله؛ لأن عدم ح�سول الن�سل اأرجح من ح�سوله منه�. 

والنوع اخل�م�ص: م� ك�ن املق�سود منه ف�ئًت� مبعنى اأنه مقطوع بعدم ح�سوله ع�دة، 
ك��سترباء فرج اأمة ا�سرتاه� ب�ئعه� يف املجل�ص، ف�إن املق�سود - وهو معرفة براءة رحم 
ب�ئعه�،  ب�أن رحمه� غري م�سغول ب�سيء من قبل  اأي مقطوع  الأمة - ف�ئت ه�هن� 
وكلحوق الولد برجل من ُعم�ن تزوج امراأة من املغرب مع القطع بعدم تالقيه� يف 

الظ�هر، فهذه اأنواع ح�سول املق�سود ب�لنظر اإىل املكلفني.

 واختلفوا يف جواز التعليل بهذه الأنواع، ف�أج�ز بع�سهم تعليل احلكم به�، 
ومنعه اآخرون، وخالفهم ه�هن� مبني على خالفهم يف جواز تعليل احلكم بنف�ص 
احلكمة، لأن نف�ص احلكمة هي عني املق�سود ه�هن� وقد �سححوا جواز التعليل 
به� مع ذلك  للتعليل  املجوزون  اإذا ك�نت ظ�هرة من�سبطة، ثم اختلف  ب�حلكمة، 
يف �سحة التعليل ب�ملق�سود امل�ستوي ح�سوله وعدم ح�سوله، وب�ملق�سود الراجح 
يقيًن�،  ب�ملق�سود احل��سل  التعليل  اتف�قهم على �سحة  بعد  عدم ح�سوله، وذلك 
�، فذهب بع�سهم واخت�ره البدر اإىل جواز التعليل بهم� نظًرا  وب�ملق�سود احل��سل ظنًّ
ه يف �سفره، حيث ل م�سقة حتى  اإىل ح�سولهم� يف اجلملة كجواز الق�سر للمرتفِّ
يطلب له تخفيفه�، وتخفيف امل�سقة هو حكمة الرتخ�ص يف الق�سر، ف�سح التعليل 

به� نظًرا اإىل ح�سوله� يف جملة امل�س�فرين.
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والث�ين  احل�سول.  م�سكوك  الأول  لأن  بهم�  التعليل  يجوز  ل  وقيل:   
مرجوحه، ف�إن ك�ن املق�سود من �سرع احلكم ف�ئًت� قطًع� يف بع�ص ال�سور، ف�لأ�سح 
اإىل  والغزايل  واحلنفية  اأ�سح�بن�  بع�ص  به، وذهب  التعليل  يجوز  يعترب فال  اأنه ل 
اعتب�ره للمظنة، قلن� ل عربة للمظنة مع حتقق النتف�ء، وذلك كلحوق ولد املغربية 
بزوجه� امل�سرقي مع القطع بعدم تالقيهم�، وكلحوق الولد الث�ين والث�لث فمن 

بعدهم� ب�لزوج الغ�ئب، حيث مل ميكن يف الع�دة و�سلوه اإليه� خفية.

 بي�ن ذلك اأنه اإذا �س�فر رجل عن اأهله زم�نً� فج�ءت بعده ب�أولد اأحلق به 
ن�سب الأول اتف�ًق�، ثم اختلفوا فيمن بعده، فمن جوز التعليل ب�ملق�سود الف�ئت 

ح�سوله اأحلقهم به، ومن منع من ذلك مل يلحقهم به.

ف�أثبتت  املجل�ص،  يف  ب�ئعه�  ا�سرتاه�  التي  اجل�رية  ا�سترباء  ذلك  ومن   
املق�سود  ملظنة ح�سول  منهم  اعتب�ًرا  ال�سورة  هذه  ال�سترباء يف  وجوب  احلنفية 
اأثبتوا  لكن  العتب�ر،  بهذا  ال�سترباء  ول  اللحوق  يثبتوا  فلم  يعتربه غريهم  ومل 
ال�سترباء لكونه تعبًدا فقط، وهو مذهب بع�ص اأ�سح�بن�، ف�إنهم اأوجبوا لكل ملك 
ا�سترباء، حتى ق�ل حممد بن خ�لد ي�ستربيه�، ولو اأخذه� من عند اأمه�، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن اأق�س�م كل واحد من احلكم والعلة، فق�ل:
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واإىل  جن�ص  اإىل  ب�لقي��ص  املطلوب  واحلكم  العلة  من  واحد  كل  ينق�سم 
اأ�سي�ء، �سواء ك�نت تلك الأ�سي�ء متج�ن�سة  عني، واملراد ب�جلن�ص ه�هن� م� �سمل 
الأنواع ل  نوع من  )العني(  بـ  واملراد  اأم غري متج�ن�سة،  املنطقي  كم� يف اجلن�ص 
مع اعتب�ر املحل، فمث�ل اجلن�ص يف العلة العجز، ف�إن عجز الإن�س�ن عن الإتي�ن مب� 
يحت�ج اإليه و�سف هو علة، احلكم فيه تخفيف، بدللة الن�سو�ص الدالة على عدم 
الف�عل وعن حمل الفعل  احلرج وال�سرر، وهذا العجز عجز �س�مل مل� ين�س�أ عن 
وعن اخل�رج وهو اجلن�ص الع�يل ب�لن�سبة اإىل عجز الإن�س�ن، وحتته اأجن��ص متو�سطة 
وهي العجز الن��سئ عن الف�عل وعن حمل الفعل وعن اخل�رج، وحتت كل جن�ص 
منه� جن�ص، مثاًل: حتت العجز الن��سئ عن الف�عل مطلًق�، اأي عن اختي�ر اأو عن 
عدم اختي�ر حتى ي�سمل عجز امل�س�فر واملحبو�ص جن�ص هو العجز الن��سيء عن 
الف�عل ل عن اختي�ره على م� ي�سمل عجز املحبو�ص وغريه وحتته جن�ص اأي�ًس� هو 
العجز ب�سبب القوى الظ�هرة، اأو الب�طنة على م� ي�سمل عجز املري�ص وغريه، وحتته 
جن�ص اأي�ًس� هو العجز ب�سبب عدم العقل على م� ي�سمل عجز ال�سبي واملجنون، 

ذكر اأق�صام كل واحد من احلكم والعلة اإىل اجلن�س والعني

ُة كلٌّ ينق�صـــْم واحلكُم والعــــــلَّ
وكــــــلُّ واحـــٍد من الو�صـــَفنِي

والعينيِّ اجلن�صـــّي  يف  فاجلن�ُس 

ُعلْم قد  وكلٌّ  والعنِي  للجنـــ�ِس 
موؤثــــــٌر يف َذْيِنَك احلكمــــــنِي

واجلن�صيِّ العينّي  يف  والعــــــنُي 
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وحتته جن�ص وهو عجز ال�سبي واملجنون، ويق�بل كل واحد من هذه املراتب حكم 
فيتعلق ب�لعجز ب�سبب عدم العقل حكم هو �سقوط م� يحت�ج اإىل النية ك�لعب�دات.

احلج  وجوب  �سقوط  هو  حكم  القوى  �سعف  ب�سبب  ب�لعجز  ويتعلق   
�سقوط  هو  حكم  اختي�ره  بدون  الف�عل  عن  الن��سئ  ب�لعجز  ويتعلق  واجله�د، 
املط�لبة يف احل�ل، وهو وجوب الأداء يف حق ال�سالة، ويتعلق ب�لعجز الن��سئ عن 
الف�عل مطلًق� حكم هو �سقوط املط�لبة يف احل�ل يف العب�دات البدنية والرخ�ص 
بق�سر ال�سالة، ويتعلق مبطلق العجز ال�س�مل مل� ن�س�أ من الف�عل اأو من املحل اأو من 

اخل�رج حكم فيه تخفيف يف اجلملة.

 ومث�ل العني يف الو�سف ال�سك�ر ف�إنه ل اأفراد له واإمن� هو و�سف واحد 
ف�إنه  الرب�،  ب�ملحل ه� هن� وك�لطعم يف حترمي  اعتب�ر  واإن وجد يف حم�ل كثرية فال 

و�سف ل اأفراد له، واإن وجد يف موا�سع كثرية اأي�ًس�.

ف�إن كل  الإب�حة مثاًل  اأو  التحرمي  اأو  الوجوب   ومث�ل اجلن�ص يف احلكم 
واحد من هذه الأحك�م �س�مل جلملة اأنواع بح�سب م� ت�س�ف اإليه. ومث�ل العني 
يف احلكم وجوب الوتر ووجوب ركعتي الفجر ووجوب اجلمعة بال اإم�م وجوازه� 
يف غري الأم�س�ر املم�سرة، ووجوب الزك�ة يف م�ل ال�سبي اإىل غري ذلك مم� ل اأفراد 
حتته اإل ب�عتب�ر موا�سع احلكم، ول يعترب ذلك ه� هن�، وكل واحد من الو�سفني 
املتقدم ذكرهم� - واملراد بهم� الو�سف اجلن�سي والو�سف العيني - موؤثر يف كل 
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واحد من احلكم اجلن�سي واحلكم العيني، فيوؤثر جن�ص الو�سف يف جن�ص احلكم 
ويف عني احلكم، ويوؤثر عني الو�سف يف عني احلكم وجن�ص احلكم.

 فمث�ل ت�أثري جن�ص الو�سف يف جن�ص احلكم �سقوط ال�سالة عن ال�سبي، 
ف�إن العجز الذي هو �سبب عدم العقل موؤثر يف جن�ص �سقوط م� يحت�ج اإىل النية 
تق�سي  ل  ف�حل�ئ�ص  التخفيف،  جن�ص  يف  امل�سقة  جن�ص  وكت�أثري  العب�دات،  من 
ال�سالة وامل�س�فر يق�سر ويجمع، واملري�ص يجمع وكت�أثري جن�ص اجلن�ية يف جن�ص 
قليل  ك�سرب  التحرمي،  احلرام يف جن�ص  اإىل  يدعو  م�  وكت�أثري جن�ص  الق�س��ص، 

اخلمر، واخللوة يف الزن�.

 ومث�ل ت�أثري جن�ص الو�سف يف عني احلكم ت�أثري جن�ص احلرج يف جمع 
والت�أذي يف احل�سر.  ال�سفر  امل�سقة يف  ال�سالتني، لأن احلرج جن�ص يدخل حتته 
ومث�ل ت�أثري عني الو�سف يف عني احلكم كت�أثري عني ال�سكر يف حترمي عني ال�سرب، 
وت�أثري عني احلي�ص يف حترمي عني الوطء، وت�أثري عني العدة يف حترمي عني العقدة، 

وت�أثري عني الردة يف ف�سخ النك�ح.

اأخوة الأب والأم يف  ت�أثري  الو�سف يف جن�ص احلكم  ت�أثري عني   ومث�ل 
جن�ص احلق، كحق الإرث وحق الولية يف النك�ح، وكت�أثري عني ال�سغر يف جن�ص 

الولية، اأي ولية امل�ل والنك�ح، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن الأمور التي ُيتو�سل به� اإىل معرفة العلة ويعرب عنه� 
بطرق العلة ومب�س�لك العلة، فق�ل:
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ذكر طرق العلة املن�صو�صة: ي�صرتط يف �صفة علة الإمياء ح�صول 
املنا�صب وقيل: ل

اعلم اأنه مل� ك�ن الو�سف املعلل به يكون ت�رة من�سو�ًس� على عليته، ومرة 
غري من�سو�ص عليه�، جعل الأ�سوليون لبي�ن كل واحد من النوعني طرًق�، ف�أم� 

طرق العلة املن�سو�ص عليه� فم� ذكره امل�سنف بقوله:

الن�سُّ منــَها:  العــلِة  وُطــُرُق 
�صريَحا تارًة  ياأتي  والن�سُّ 
وعنــــــدُهم هــــــَذا هــو الإمياُء
احلكِم عنَد  يذكــــــَر  اأن  وذاَك 
ُذكَرا قد  لعــــــلٍة  يُكــــْن  مل  لو 
نا�صَبا و�صٌف  يــــذكَر  اأن  فمنه: 
ُب غ�صَ وفيه  ي  يق�صِ ل  والقا�صي 
ومنــــه: تنظــــرٌي كما هل ينُق�ُس
َطُب الرُّ اأيِخــفُّ  نحــــــُو  ومنه 
ومنه فــــــرٌق بنَي �صــــــيئني كما

ُين�سُّ بهــــــا  اإجمــــــاٌع  كذاَك 
تلويَحا واأتــى  لأجــــل،  نحــُو 
للعــــــلِّية الإميــاُء اإذ فيــــــــــه 
فهِم ذو  ا�صــــتبعاَدُه  يرى  و�صٌف 
َتَرى كمــــا  مراتٍب  على  وْهَو 
طالَبا نويلِّ  ل  نحــــُو  للحكــــِم 
َتُب وهــــــذِه اأقــــــَواُه ثم الــــرُّ
يا �صــــــائلي �صياَمَك التم�صُم�ُس
اإن جفَّ فالتعليــــــــُل فيه يداأُب
غنَما ممَّا  ال�صــــــهماِن  للفــار�ِس 
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تعرف العلة املن�سو�ص عليه� ب�أحد اأمرين: اإم� ن�ص على عليته� اأو اإجم�ع 
على ذلك، ف�أم� الإجم�ع فهو اتف�ق املجتهدين يف ع�سر من الأع�س�ر على كون 
و�سف معني علة للحكم املعني، مث�له ال�سغر يف ولية م�ل ال�سغري، ف�إنه علة له� 
ب�لإجم�ع، ثم يق��ص عليه ولية النك�ح، ف�إن قيل: اإن الإجم�ع على العلة مبنزلة 

الإجم�ع على الفرع فال يت�سور فيه خالف ول قي��ص.

� ك�لإجم�ع الث�بت   اأجيب عنه ب�أن الإجم�ع على العلة يجوز اأن يكون ظنيًّ
� اأي�ًس�، ويجوز اأن  بخرب الواحد، وك�لإجم�ع ال�سكوتي، فيكون ثبوت الو�سف ظنيًّ

يدعي اخل�سم مع�ر�ًس� يف الفرع، فك�ن للخالف والقي��ص يف الفرع م�س�غ.

علة  ب�أنه  الأو�س�ف  من  و�سف  على  ال�س�رع  ين�ص  اأن  فهو  الن�ص  واأم�   
على  و�سعه  ب�أ�سل  م�دل  وهو  �سريح  اإم�  لأنه  نوع�ن؛  وهو  الأحك�م،  من  حلكم 
العلية، واإم� اإمي�ء وهو م� لزم من مدلول اللفظ، وي�سمي اإمي�ء واإ�س�رة، وتنبيه الن�ص، 
وهو نوع من الدال ب�إ�س�رته، ف�لإمي�ء يف قول امل�سنف: )وعندهم هذا هو الإمي�ء( 
َعَلٌم على هذا املعنى، والإمي�ء يف اآخر البيت مبعنى الإ�س�رة، فال اإيط�ء يف البيت، 

ولكل واحد من الن�ص ال�سريح والإمي�ء مراتب.

 اأم� مراتب ال�سريح فمنه� - وهي اأقواه� - م� �سرح فيه ب�لعلية، وذلك ب�أن 
يذكر بلفظ ل ي�ستعمل يف غري العلة، مثل اأن يقول: العلة كذا اأو لأجل كذا اأو 

كي يكون كذا اأو اإًذا يكون كذا كم� يف قوله تع�ىل نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
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پ  پ..مث الآية ]امل�ئدة/ 32[ وقوله تع�ىل نث  ڳ    ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  
ںمث ]احل�سر/ 7[.

 ومنه� م� ورد فيه حرف ظ�هر يف العلية مثل لكذا اأو بكذا اأو اإن ك�ن كذا، 
وهذه املرتبة دون م� قبله� ف�إن هذه احلروف واإن ك�نت ظ�هًرا يف التعليل لكن الالم 
واأن يحتمل جمرد  امل�س�حبة  والب�ء يحتمل  للموِت«،  »ِلُدوا  نحو:  الع�قبة،  يحتمل 

ال�سرطية.

 ومنه� م� دخل فيه الف�ء يف كالم ال�س�رع، اإم� يف الو�سف مثل قوله عليه 
ُلوهم بُكُلوِمِهم ف�إنَّهم ُيح�سروَن واأوداُجهم َت�سَخُب دًم�« واإم� يف  ال�سالة وال�سالم: »َزمِّ
احلكم نحو قوله تع�ىل نثٺ  ٺ  ٺ   ٿمث ]امل�ئدة/ 38[ 
واحلكمة فيه اأن الف�ء للرتتيب، والب�عث مقدم يف العقل، مت�أخر يف اخل�رج، فجوز 
مالحظة الأمرين دخول الف�ء على كل واحد منهم�، وهذه املرتبة دون م� قبله�، لأن 

دللة الف�ء على الرتتيب يف الأ�سل ودللته� على العلية ا�ستدللية.

م�عز  وزن�  ف�سجد،  �سه�  مثل:  الراوي،  لفظ  يف  الف�ء  فيه  دخل  م�  ومنه�   
فُرجم، وهذه دون م� قبله� لحتم�ل الغلط، اإل اأنه ل ينفي الظهور.

ذلك  يكن  مل  لو  و�سف  احلكم  مع  يذكر  اأن  وهو  الإمي�ء  مراتب  واأم�   
الو�سف اأو نظريه علة لذلك احلكم، ك�ن ذكره هن� لك بعيًدا، بل يعده ذو الفهم 
القوي والفطنة الوافدة من الهذي�ن واللغو يف الكالم، ومن�سب ال�سرع يجل عن 
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ي  ي الق��سِ ذلك، فمنه� اأن يذكر ال�س�رع مع احلكم و�سًف� من��سًب� له نحو: ل يق�سِ
وُهو غ�سَب�ُن، ففي هذا احلديث اإ�س�رة اإىل اأن وجود الغ�سب علة م�نعة من �سحة 
عظيم  اأمر  والق�س�ء  للقلب،  م�سغل  الغ�سب  لأن  لذلك،  من��سبة  وهي  الق�س�، 
يحت�ج معه اإىل فراغ الب�ل، ونحو قولن�: )ل نويل ط�لًب�( اأي ل نعقد الولية لط�لب 
الإم�رة، ف�إن ذكر الطلب مق�رنً� ملنع الولية، يق�سي ب�أنه علة له، وهو من��سب لذلك، 
لأن ط�لب الإم�رة ل يوؤمن منه اأن يكون قد طلبه� لدني�، اأو ل�سيء من احلظوظ 
النف�سية، واإن اأمن ذلك يف بع�ص الأ�سخ��ص فيخ�سى اأن يوكل اإىل نف�سه، وكفى 

بذلك م�نًع�.

ڇ     ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ         نثڃ   تع�ىل  قوله  ونحو   
العلة  اأن  ]البقرة/ 282[ فنبه على  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎمث 
يف �سحة ني�بة الويل عنه هي ال�سفه اأو ال�سعف، كذا قيل، وجعل ابن احل�جب 

وغريه نحو هذا من ال�سريح.

واأهن  الع�مل  اأكرم  نحو:  ذم،  اأو  مدح  لأجل  يذكر  م�  النوع  هذا  ومن   
اجل�هل، ف�إن كل واحد من العلم واجلهل اإمن� ذكر ليكون علة للحكم املق�رن به وهو 
الإكرام، مع العلم والإه�نة مع اجلهل، ونحو قوله : »لَعَن اهلُل اليهوَد اتخُذوا 
ُقبوَر اأنبي�ئِهْم م�س�ِجَد« ف�إن قوله: )اتخذوا قبور اأنبي�ئهم م�س�جد( علة للعنهم، ولو 

مل يرد به التعليل لك�ن ذكره هن�لك بعيًدا.
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 ومنه� اأن يذكر ال�س�رع نظري امل�س�ألة كقوله عليه ال�سالة وال�سالم لعمر 
َم�سَت  وقد �س�أله عن ُقبلة ال�س�ئم: هل تنق�ُص ال�سوم؟ فق�ل : »اأَراأَيَت لو مت�سْ
مقدم�ت  اأن  على  فنبه  فق�ل: ل.  وِم«  لل�سَّ مف�سًدا  ذلَك  اأك�َن  جَمْجَته)1(  ثم  مب�ٍء 
ال�سيء ل تنزل منزلته، فجعل مقدمة اجلم�ع، كمقدمة الوا�سل اإىل البطن، وكذا 
قوله للخثعمية حني �س�ألته عن ق�س�ء احلج عن اأبيه�: »اأراأيِت لو َك�َن على اأبيِك 
ديٌن َفَق�سيِتِه اأك�َن ينَفُعه«؟ فق�لت: نعم. فق�ل: »ديُن اهلِل اأحقُّ اأن ُيق�سى« فنبه 
على اأن الق�س�ء علة النفع يف حق الآدمي، فحق اهلل اأحرى ف�ئدة ونفًع� ملن ق�سى 

عنه.

احلكم،  لذلك  علة  كونه  على  ال�سيء  عن  ب�ل�سوؤال  ينبه  اأن  ومنه�   
اإَذا  الرطُب  »اأينق�ُص  فق�ل:  ب�لتمر  الرطب  بيع  جواز  عن  �سئل  وقد    كقوله
اأن النق�س�ن علة  اإًذا« فنبه عليه ال�سالة وال�سالم  « ق�لوا: نعم. فق�ل: »فال  َجفَّ
منع البيع. ل يق�ل: فهم التعليل من الف�ء واإًذا، لأن� نقول: لو قدر �سقوطهم� مل� 
 : انتفى فهم التعليل، ومن هذا النوع حديث الأعرابي الذي ق�ل لر�سول اهلل
َهلْكُت واأهلكُت، فق�ل عليه ال�سالة وال�سالم: »َم�َذا �سنعَت« ق�ل: واقعُت)2( يف 
نه�ر رم�س�ن. فق�ل عليه ال�سالة وال�سالم: »اعِتْق رقبًة« ف�إنه يدل على اأن املواقعة 
علة لالإعت�ق، وذلك اأن ذكر الأعرابي ح�دثته مع النبي - عليه ال�سالة وال�سالم - 

)1( جَمْجَته: األقيَته من فمك. )م(.
)2(  واقعُت: ج�معُت. )م(.
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لي�ص اإل لبي�ن حكمه�، وذكر النبي - عليه ال�سالة وال�سالم - حكمه� بعد ذلك 
جواب لالأعرابي ليح�سل غر�سه؛ لئال يلزم اإخالء ال�سوؤال عن اجلواب، وت�أخري 

البي�ن عن وقت احل�جة.

 ومنه� التفرقة بني احلكمني بو�سفني اإم� ب�سيغة �سفة مع ذكر الو�سفني 
اِجِل �سهٌم«، اأو مع ذكر اأحدهم� نحو: الق�تل ل يرث،  نحو: »للَف�ِر�ِص �َسْهم�ِن وللرَّ
ومل يذكر غري الق�تل، فذكر الفرو�سية مقرونً� بتمليك ال�سهمني، وذكر الرجولية 
كل  فك�ن  والراجل،  الف�ر�ص  حكمي  بني  فرق�  و�سف�ن  ال�سهم،  بتمليك  مقرونً� 
واحد منهم� علة للحكم املقرون به، ولول ذلك لك�ن ذكره لغًوا، وذكر قتل العمد 
مع منع الوارث، من الإرث و�سف يقت�سي اأنه علة املنع، ولول ذلك لك�ن ذكره 
لغًوا، ومل� ثبت ب�لدليل ال�سرعي توريث الوارث، علمن� من هذا احلديث متيز احلكم 

بني الوارث الق�تل، وبني الوارث الذي مل يقتل.

]البقرة/ 222[  نثھ  ھ  ے  ےمث  تع�ىل  قوله  نحو  الغ�ية  ب�سيغة  واإم� 
ٿ   ٺ   ٺ   نث   تع�ىل  قوله  وكذلك  والطهر،  احلي�ص  بني  احلكم  يف  ففرق 
ٿ  ٿمث ]الطالق/ 6[ قوله تع�ىل نثڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌمث ]البقرة/ 187[ 
ف�إن كل واحدة من هذه الآي�ت بي�ن اأن حكم م� بعد الغ�ية مف�رق حلكم م� قبله�.

ەئ   ائ    ائ   ى   ى   نث   تع�ىل  قوله  نحو  ال�ستثن�ء  ب�سيغة  واإم�   
ەئمث ]البقرة/ 237[ ففي هذه الآية تنبيه على اأن حكم م� بعد ال�ستثن�ء 
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مف�رق حلكم م� قبله، ف�لعفو م�سقط لن�سف املفرو�ص، وعدمه موجب له.

 واإم� ب�سيغة ال�سرط: نحو: »اإذا اخَتلَف اجلن�َس�ِن، فبيُعوا كيَف �ِسئُتم«، 
بني  فرق  ففيه  يختلف�،  اإذا مل  م�  بخالف  املطلق،  البيع  علة  اجلن�سني  ف�ختالف 

حكم احل�لني، واأم� ب�سيغة ال�ستدراك نحو قوله تع�ىل  نث ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇمث ]امل�ئدة/ 89[ ففيه فرق بني 

حكم ميني اللغو واليمني ال�س�درة عن ق�سد القلب وت�سميمه، وهن� تنبيه�ت: 

التنبيه الأول: اعلم اأنه اإذا وقع الن�ص على العلة، ق�ل الفخر الرازي: قطعن� على 
اأنه ل علة غريه�. ق�ل �س�حب املنه�ج: وهو ظ�هر قول اأبي احل�سني. وق�ل الغزايل: 
الن�ص على العلة ل يوجب القطع ب�أنه� هي العلة؛ لحتم�ل كون املن�سو�ص عليه 
هو مالزمه�، اإذ قد يقع التعليل ب�ملالزم، كم� يقع به�. ق�ل �س�حب املنه�ج: وكالمه 
قريب، ومث�له لو ق�ل ل تبيعوا الرُب ب�لرُب متف��ساًل؛ لأنه مكيل، هل يقطع ب�أن العلة 

الكيل اأو ل.

التنبيه الث�ين: ق�ل ابن احل�جب: ف�إذا ذكر الو�سف �سريًح� واحلكم م�ستنبط 
الف��سل،  كتحرمي  ب�لعك�ص  اأو  ٹمث ]البقرة/ 275[  ٹ   نثٹ   مثل 
ا�ستنب�ط  اإمي�ء، وقيل كالهم�  والعلة م�ستنبطة، فقيل كالهم�  ف�حلكم �سريح 
ل اإمي�ء، وقيل اإن الأول: تنبيه ن�ص، والث�ين: ا�ستنب�ط، وهو املخت�ر عند ابن 
احل�جب. والقول الأول مبني على اأن الإمي�ء اإمن� هو اقرتان الو�سف ب�حلكم، 
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مل  واإل  ذكرهم�،  من  لبد  اأنه  على  مبني  الث�ين:  والقول  اأحدهم�.  ر  قدِّ واإن 
يكن اإمي�ء، والقول الث�لث: مبني على اأن ذكر امل�ستلِزم له كذكره واحلل ي�ستلزم 

ال�سحة.

التنبيه الث�لث: ق�ل �س�حب املنه�ج: اعلم اأن جميع م� ذكرن�ه من العلل ل يخلو 
من اأحد ثالثة اأق�س�م ول رابع له�: الأول: اأن تكون العلة مط�بقة لال�سم ل تزيد 
اأو تكون العلة غري موافقة لال�سم، ق��سرة عم� تن�وله، الث�لث:  عليه ول تنق�ص، 
اأن تكون غري موافقة له بل متن�ولة لأكرث م� تن�وله، فهذه ثالثة اأق�س�م ل رابع له�. 

ق�ل:  مِبْثل«  ِمثاًل  اإل  ع�ِم  ب�لطَّ الَطَع�َم  َتِبيُعوا  : »ل  قوله  الأول:  مث�ل 
ف�إذا ك�نت العلة م� زعمه ال�س�فعي وهي الطعمية، ف�لعلة مط�بقة لال�سم م�س�وية له 

فيم� تن�وله.

غريه�«  ل  بَكيٍل  َكياًل  ب�حلنَطِة  »احِلْنَطُة   : يقول اأن  الث�ين:  ومث�ل   
ويجعل العلة فيه كونه مكياًل ف�للفظ اأعم من العلة. لأنه يقع على القليل والكثري، 

والعلة ل تن�ول احلبة واحلبتني منه، لأن ذلك ل يك�ل، ف�للفظ اأعم منه�.

 ومث�ل الث�لث: تعليل قوله: »احلنطة ب�حلنطة« ب�لكيل اأي�ًس� ف�لعلة اأعم 
من اللفظ اإذ تتن�ول احلنطة وغريه� ك�لنورة، فيق��ص على احلنطة كل مكيل.
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 ف�لعلة ل يخلو ح�له� من اأي هذه الأق�س�م، فحيث تكون م�س�وية للفظ 
يكون القي��ص يف حكم ال�س�ئع، لأن احلكم م�أخوذ من عموم اللفظ، واإمن� تذكر 

العلة ت�أكيًدا.

واأم� الث�ين: وهو حيث العلة ق��سرة عم� تن�وله اللفظ، ففيه اخلالف الذي قدمن� 
هل تف�سد العلة بذلك اأم ل؟ رجح احل�كم ف�س�د القي��ص حينئٍذ.

واأم� الث�لث : وهو حيث العلة اأعم - فهو املو�سع الذي يت�سع فيه القي��ص وتكرث 
فروعه. ق�ل: فهذه اأق�س�م مفيدة كم� ترى، واهلل اأعلم. ثم اإنه اأخذ يف بي�ن ا�سرتاط 

املن��سبة يف �سحة اعتب�ر الو�سف املنبه على اأنه علة، فق�ل:

اختلف يف ا�سرتاط ح�سول املن��سبة يف الو�سف املنبه عليه ب�أحد مراتب 
الإمي�ء، فقيل ي�سرتط ذلك، ومعن�ه اأن الو�سف املومي)1( اإليه ل ي�سح علة اإل اإذا 
ظهرت من��سبته للحكم، وقيل: ل ي�سرتط ذلك، بل ي�سح اأن يكون علة، ولو مل 
التعليل عند  اإذا فهم  فيم�  املن��سبة  تظهر من��سبته للحكم، وقيل: ي�سرتط ظهور 
ب�ُن« ل يف م�عدا ذلك من املراتب،  ي وُهو غ�سْ ي الق��سِ املن��سبة، نحو: »ل يق�سِ

)1( املومي: امل�سري.  اأ�سله� املومئ )م(.

وال�صــــــرُط يف �صحِة ذي املراتِب
وقيـــــَل: ل، وقال قوٌم: ُي�صرتْط

املنا�ِصِب قالِب  يف  ح�صــــــوُلها 
فقْط عنَدُه  التعليــــُل  ُفهـــَم  اإْن 
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واخت�ر هذا القول ابن احل�جب وغريه، ق�ل �س�حب املنه�ج: وهو عندي اأ�سحه�، 
اأي اأ�سح الأقول ق�ل: وحتقيق هذا القول اأنه اإن �سبق اإىل الفهم كونه� علة لأجل 
املن��سبة، ومل تفهم عليته� من تنبيه الن�ص اإل بنظر وت�أمل، فال حكم لذلك التبيه 
اإىل الفهم عليته� من تنبيه الن�ص،  اأو�سح منه من املن��سبة. واإن �سبق  مع م� هو 
ومل تفهم املن��سبة اإل بنظر وت�أمل، ف�حلكم للتنبيه لأنه اأقوى. ول ت�سرتط املن��سبة 

حينئذ، وهذا هو الالئق ب�مل�س�ألة، واهلل اأعلم، انتهى كالمه.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن طرق العلل امل�ستنبطة، فق�ل:

 اأي هذا بي�ن طرق العلة املن�سو�ص عليه� قد تكلمن� فيه، واأم� بي�ن طرق 
العلة امل�ستنبطة فه� نحن نتكلم يف بي�ن ذلك.

اإجم�ع  اأو عن  ال�س�رع  وردت عن  بعلة  معلاًل  اإذا ك�ن  اأن احلكم  اعلم   
من  اأحد  بني  خالف  بال  �سروطه�  كم�ل  عند  معتربة  العلة  فتلك  امل�سلمني، 
� ف�إنهم اإمن� ينكرون ذلك  امل�سلمني، حتى عند من اأنكر كون القي��ص دلياًل �سرعيًّ
القي��ص  يثبتون  عليه�  املن�سو�ص  العلل  مع  اأم�  عليه�،  املن�سو�ص  العلل  غري  يف 

ذكر طرق العلل امل�صتنبطة، وهي خم�صة طرق

امل�صتنبطْه ُطــــرُق  ا  واأمَّ َهــــَذا 
والدرواُن، الطــــرُد، واخُللُف بدا

�َصــــرٌب، منا�صٌب، و�صبٌه فا�صبطْه
ها اأقَوى يَدا يف الكـــِل، لكن بع�صَ



665665

.� هن�لك، لكنهم ل ي�سمون اإثب�ت احلكم بهذا الطريق قي��ًس�، واإمن� ي�سمونه ن�سًّ

نف�ص  من  احلكم  اإثب�ت  الن�ص  لأن  م�سلمة  غري  بذلك  له  وت�سميتهم   
عن  يرد  واإن مل  الدليل،  عليه�  ن�ص  التي  العلة  نف�ص  من  ل  ال�سرعي،  الدليل 
ال�س�رع ول عن الإجم�ع ت�سريح �سيء من الأو�س�ف اأنه علة ل�سيء من الأحك�م، 
ن�ص عليه  الذي  تعدية ذلك احلكم عن حمله  مينعون من  القي��ص  ف�مل�نعون من 
ال�س�رع، واملجوزون للقي��ص يلتم�سون لذلك احلكم و�سًف� يعللونه به، ثم يجرون 

ذلك احلكم حيثم� وجدوا ذلك الو�سف.

النظم،  امل�سنف يف  التي ذكره�  الأمور  ب�أحد  والتم��سهم لذلك يكون   
وهي ال�سرب واملن��سبة وال�سبه والدوران والطرد، و�سي�أتي بي�ن كل واحد منه� اإن 
�س�ء اهلل تع�ىل على هذا الرتتيب عند ذكر امل�سنف له�، ويف كل واحٍد منه� خالف 

�سي�أتي ذكر بع�سه.

 بع�سه� اأقوى من بع�ص، ف�إن املن��سبة قد اأثبته� كل من اعرتف ب�لقي��ص، 
وال�سبه  والطرد  والدوران،  ال�سبه  اأقوى من  وال�سرب  الطرق،  �س�ئر  اأقوى من  فهي 
اأقوى مم� بعده، والدوران اأقوى من الطرد، ف�أ�سعف هذه الطرق الطرد كم� �ستعرفه، 

واأقواه� املن��سبة.
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اأن  اإىل  املن��سبة ك�سنيع �س�ئر الأ�سوليني، نظًرا   واإمن� قدمت ال�سرب على 
م�  دون  علة  امل�ستبقى  الو�سف  ب�أن  العقل  ق�سى  م�  وهو   � قطعيًّ يكون  قد  ال�سرب 
عداه، فهذا النوع من ال�سرب ل خالف فيه بني مثبتي القي��ص، واإمن� اخلالف فيم� 
ب�لظن،  العمل  لوجوب  مطلًق�  هو حجة  الأكرث  قول  وهو  فقيل   ،� ظنيًّ منه  يكون 
اإن  الأو�س�ف، وقيل هو حجة  الب�قي من  لي�ص بحجة مطلًق� جلواز بطالن  وقيل 
اإم�م احلرمني، واحتجوا على  اأجمع على تعليل ذلك احلكم يف الأ�سل، وعليه 
ذلك ب�أن بطالن الب�قي من الأو�س�ف يوؤدي اإىل خط�أ املجمعني، ورد ب�أنه ل يلزم 
من اإجم�عهم على تعليل احلكم الإجم�ع على اأنه معلل ب�سيء مم� اأبطل، فهذه 

ثالثة اأقوال. 

اأنه حجة للن�ظر لنف�سه دون املن�ظر لغريه، لأنه ظنه ل يقوم حجة على  ورابعه�: 
خ�سمه.

 واأجيب ب�أن هذا من قبيل اإق�مة الدليل على الغري، واإن مل يفد اإل جمرد 
الظن لوجوب العمل ب�لدليل الظني، فيتوجه عليه م�مل يدفعه لطريقة، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن كل واحد من هذه الطرق على حدة، فتكلم على 
ال�سرب اأوًل، فق�ل:
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ال�سرب يف اللغة: الختب�ر، يق�ل: �سربت الرجل اإذا اختربت م� عنده، ويف 
عرف اأهل الأ�سول ح�سر اأو�س�ف الأ�سل واإبق�ء م� ي�سلح للتعليل منه�، وحذف 
م� ل ي�سلح لذلك، فك�أن ال�س�بر اخترب اأو�س�ف اأ�سل القي��ص، وي�سمى يف عرفهم 
التق�سيم اأي�ًس� لتق�سيمه بني الأو�س�ف ال�س�حلة للتعليل، وبني م� ل ي�سلح لذلك، 
اأي�ًس�  وي�سمى  مًع�،  والتق�سيم  ال�سرب  له:  فيق�ل  ال�سمني،  بني  يجمع  م�  وكثرًيا 
تنقيح املن�ط، ووجه ت�سميته بذلك، هو اأنه يهذب الو�سف ال�س�لح للتعليل، لأن 
التنقيح يف اللغة: التخلي�ص لل�سيء، واملن�ط م� يعلق به ال�سيء، واملراد به ه�هن� 

رب[ ]الطريق الأول: ال�صَّ

الأ�صِل و�صَف  َر  حت�صُ اأن  فال�ّصرْبُ 
للتعليِل ي�صــــــُلُح  ما  فُتبقــــي 
الربــــــاِء علِة  يف  مثـــــــــالُه 
ْعُم الطَّ واأما  باطٌل  فالكيــــــُل 
اأْن تقوَل: قد بحثُت ويكفــــــي 
فاإن بــــــَدا و�صٌف �صــــــواُه لزَما
ويحـــذُف الو�صُف الذي قد ُعلما
املنا�صـــُب يظهِر  مامل  كــــــذاَك 

خمــــــترًبا له بنـــــــــوِر العْقِل
الَبــــــاقي عن الدليـــِل وحتِذَف 
الإح�صاِء اإىل  والكيُل  الطعـــُم 
احلكُم عليِه  ُيْبنى  اأْن  ي�صـــحُّ 
فلم اأجــــــْد غرَي الـــذي َذكرُت
�ُصلِّما فعــــــلَت  فاإن  اإبطــــــاُلُه 
فاعلَما الر�صـــــــــوِل  من  اإلغاوؤُه 
فيــــــه فاإنَّ وجَهــــــُه مراقــــُب
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الو�سف الذي يعلل به احلكم، واأم� تخريج املن�ط فهو املن��سبة، و�سي�أتي، وي�سمى 
اإثب�ت العلة للحكم حتقيق املن�ط، مبعنى اإثب�ت العلة ب�أي طريق ك�ن.

 واإذا حتقق لك وجه ت�سمية هذا الطريق وغريه ف��ستمع اإىل بي�نه ب�ملث�ل، 
فنقول مث�له يف علة الرب� يف الرب الكيل اأو الطعم اأو القتي�ت اأو الدخ�ر اإىل اآخر 
اأو�س�ف الرب، فيقول امل�ستدل: هذه اأو�س�ف الرب التي ت�سلح للعيلة، وبع�سه� اأوىل 

من بع�ص.

القتي�ت  وكذلك  ب�لإبط�ل،  الأ�سل  اإىل  لرجوعه  ب�طل  مثاًل  ف�لكيل   
ف�إنه �س�مل لكل مطعوم ك�ن مقت�ًت�  عمية،  الطَّ فروًع� منه، وهو  اأكرث  م� هو  لظهور 
به اأو غري مقت�ت، فبقي بعد �سرب اأو�س�ف الأ�سل واختي�ر اأرجحه� �سفة الطعم، 
فنقول: هي العلة التي بني عليه� حترمي الرب� يف الرب، فنقي�ص على الرب كل م� وجد 
فيه �سفة الطعم، ويكفي امل�ستدل يف بي�ن ذلك اأن يقول: بحثت فلم اأجد اإل هذا 
لأن الأ�سل عدم غري ذلك، ف�إن اأظهر املعرت�ص و�سًف� وجب على امل�ستدل اإبط�له، 
و�سح احل�سر على ال�سحيح، لأن للم�ستدل اأن يقول هذا م� وجدت، ومل يدع 
القطع وهو �س�دق، وهذا معنى قوله: )ف�إن فعلت �ُسلِّم�( اأي ف�إن اأبطلته �سلم لك 

احل�سر، وقيل يبطل احل�سر لأنه ادعى احل�سر، فلم يتم.

 اأم� قوله: )ويحذف الو�سف( اإىل اآخره، ف�سروع يف بي�ن طرق احلذف.
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 اعلم اأنه مل� ك�ن طريق ال�سرب مركًب� من اأمرين: اأحدهم�: اإبق�ء الو�سف 
الذي ي�سلح للعلِّية. وث�نيهم�: حذف م�ل ي�سلح لذلك، وقد بني وجه م� ي�سلح 
للعلية عند ذكر العلة، وذكر �سروطه� احت�ج اإىل بي�ن م� يجب حذفه من الأو�س�ف، 

فذكر للحذف طريقني: واملذكور يف كتب الأ�سول ثالث طرق:

الطريق الأول: ي�سمي ب�لطرد عندهم، وهو حذف الو�سف الذي علم من ال�س�رع 
اإلغ�وؤه مطلًق� اأي يف جميع الأحك�م اأو الغ�وؤه يف بع�سه� دون بع�ص، فم� علم اإلغ�وؤه 
يعتربهم�  مل  ونحوهم�  ال�سفتني  ه�تني  ف�إن  الإن�س�ن  يف  والق�سر  ك�لطول  مطلًق� 
ال�س�رع يف �سيء من الأحك�م فيجب على ط�لب بي�ن العلة حذفهم�، ول ي�سح له 
التعليل ب�سيء منهم�، واأم� م� علم اإلغ�وؤه يف بع�ص الأحك�م فك�لذكورية والأنوثية، 
الرقبة،  عتق  اأوجب  حيث  العتق،  حكم  يف  منهم�  �سيًئ�  يعترب  مل  ال�س�رع  ف�إن 
فيجزي عتق الذكر والأنثى، واإن اعترب الذكورية والأنوثية يف الق�س��ص والدي�ت 
واإلغ�وؤهم�  ال�س�رع  اعتربهم�  حيث  اعتب�رهم�  فيجب  الأحك�م،  من  ذلك  وغري 
حيث األغ�هم�، وجعل بع�ص الأ�سوليني هذا املعنى طريًق� م�ستقالًّ يف اإف�دة العلة، 
اإلغ�ء  يلزم من  بنف�سه، لأنه ل  التعليل  يفيد  اأنه ل  واحلق  الف�رق،  اإلغ�ء  و�سموه 

بع�ص الأو�س�ف �سالحية الب�قي للتعليل. 

املن��سبة معترب يف  ف�إن وجه  الث�ين: حذف م� ل تظهر من��سبته للحكم،  الطريق 
طريق ال�سرب ول يلزم من املن��سبة الظهور الت�م، كم� هو يف الطريق الآتي، لكن 
فيه� ظهور وجه مالءمة  يليه، فيكفي  م�  الطريق دون من��سبة  يكون من��سبة هذا 

 الركن الرابع - يف مباحث القيا�س



670 670
طلعة ال�صم�س: �صرح �صم�س الأ�صول

ب�أدنى موافقة، فم� ل يظهر فيه �سيء من ذلك وجب  الو�سف واحلكم ولو  بني 
حذفه، ول ي�سح التعليل به، ويكفي الن�ظر: بحثت فلم اأجد له من��سبة للحكم، 
امل�ستدل  املن��سبة، رجح �سرب  امل�ستبقى ك�مللغى يف عدم  اأن  ف�إن ادعى املعرت�ص 

ملن��سبته للتعدية.

اإثب�ت احلكم ب�لو�سف  الطريق الث�لث: وهو امل�سمى عندهم ب�لإلغ�ء، وهو بي�ن 
و�سف،  لأجل  احلكم  اإثب�ت  على  الق�ئ�ص  ي�ستدل  اأن  وذلك  فقط،  امل�سبتقى 

ويلغي ذكر م� عداه من الأو�س�ف.

 ق�ل ابن احل�جب: وهذا الإلغ�ء ي�سبه نفي العك�ص الذي ل يفيد �سحة 
العلة. ق�ل: وهذا الإلغ�ء واإن اأ�سبه نفي العك�ص فلي�ص منه لأن الق�ئ�ص مل يق�سد 
هن� لو ك�ن املحذوف علة، لنتفى عند انتف�ئه، واإمن� ق�سد لو ك�ن امل�ستبقى جزء 
علة مل� ا�ستقل ب�إثب�ت احلكم لأجله، ولكن يق�ل: لبد من اأ�سل لذلك، فُي�ستغنى 
عن الأول. ق�ل �س�حب املنه�ج: واأراد بـ )الأول( اإثب�ت احلكم ب�لإلغ�ء املذكور، 
ب�إثب�ت الأ�سل الذي احت�ج يف تقريره  اأوًل في�ستغنى عنه  به  اأثبت احلكم  لأنه 

اإليه، فهذه طرق احلذف التي ذكره� الأ�سوليون. 

ق�ل ابن احل�جب: وطريق العمل ب�ل�سرب واملن��سبة وغريهم� اأنه لبد من 
علة للحكم امل�سروع لإجم�ع الفقه�ء على ذلك، ولقوله تع�ىل  نث ک  ک  
  گ         گ  گمث ]الأنبي�ء/ 107[ وهذا يقت�سي اأن يف كل حكم �سرعه
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وجه م�سلحة للعب�د، وهو املراد من العلة. ق�ل: ولو �سلمن� اأن ذلك غري ع�م فهو 
الغ�لب، لأن املتعقل للم�سلحة اأقرب اإىل النقي�د اإليه، فليحمل عليه، وقد ثبت 
يف  اعتب�ره�  فيجب  املن��سبة،  بح�سول  فظهرت  املن��سبة  يف  واأم�  ب�ل�سرب،  ظهوره� 
اجلميع لالإجم�ع على وجوب العمل ب�لظن يف علل الأحك�م. انتهى كالمه، واهلل 

اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن الطريق الث�ين من طريق العلل امل�ستبطة، وهي املن��سبة. 
فق�ل:

]الطريق الثاين: املنا�صبة[

املنا�صــــَبْة قــــوِة  من  بــَدا  املنا�صَبْةواإْن  فــــــذلَك  بينهــَمــــــا 

بينهم�،  املن��سبة  قوة  من  واحلكم  الو�سف  بني  العلية  وجه  بدا  واإن  اأي 
فمعرفة العلة بهذا الطريق ي�سمى ب�ملن��سبة، ف�ملن��سبة يف اآخر ال�سطر الأول مبعنى 
التن��سب والتالوؤم والتف�ق، ويف اآخر ال�سطر الث�ين َعَلم على هذا الطريق، فال 

اإيط�ء يف البيت.

 ومث�ل م� ظهرت عليته بقوة املن��سبة ك�لإ�سك�ر يف حترمي امل�سكرات ف�إن 
الإ�سك�ر مل� ك�ن مغرًيا للعقل، وك�ن العقل هو املق�سود بخط�ب ال�س�رع، ولأجله 
حمل الإن�س�ن التك�ليف، ن��سب اأن مينع ال�س�رع من تغيريه، وكذلك ال�سغر يف 
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ثبوت الولية، ف�إن ال�سغر مل� ك�ن غري مميز يف اأحواله وغري ح�فظ مل�له، ن��سب اأن 
يجعل له من يحفظ له م�له، ف�أثبت له ال�س�رع الولية، وهكذا يف جميع م� اأ�سبه 
الطريق تعرف من  العلة يف هذا  اأن  قبله  الطريق والذي  ف�لفرق بني هذا  ذلك، 
مع  اإل  العلة  تعرف  ال�سرب ل  ويف  واإبق�ء وحذف  من غري ح�سر،  املن��سبة  نف�ص 
ذلك، ف�ملن��سبة يف ال�سرب �سرط)1( ل�سحة العلة، واملن��سبة ه�هن� طريق اإىل معرفة 

العلة. 

واعلم اأنه قد اختلفت اأقوال العلم�ء يف بي�ن هذا الطريق، ول ب�أ�ص ب�إيراد 
م� تي�سر منه� ك�سًف� حلقيقة املق�م وتو�سيًح� للط�لب. 

املن��سبة والإخ�لة وت�سمى تخريج املن�ط، وهو تعيني  ق�ل ابن احل�جب: 
اإجم�ع ول غريهم�، ك�لإ�سك�ر  بن�ص ول  ذاته ل  املن��سبة من  اإبداء  العلة مبجرد 
يف حترمي اخلمر لأجل حفظ العقل والقتل العمد العدواين يف الق�س��ص، ف�لعقل 

يقت�سي اأنه املوجب للق�س��ص حلفظ النفو�ص، كم� نبه اهلل عليه يف قوله نثڭ  
ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆمث ]البقرة/ 179[ وق�لت العرب: القتل اأنفى 

للقتل، فهذا معنى املن��سبة عند ابن احل�جب.

 واإمن� �سمي هذا الطريق اإخ�لة لأنه ب�لنظر اإليه ُيخ�ل ويظن اأنه علة، و�سمي 
تخريج املن�ط لأن التخريج هو ال�ستنب�ط واملن�ط متعلق احلكم. ق�ل البدر: وهذا 

)1(  يف الأ�سل: �سروط. )م(.
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الطريق هو الأغلب يف املن�ظرات، ق�ل: وهو اأن يثبت الن�ظر علة يف الأ�سل مبجرد 
وق�ل  للتحرمي.  ك�لإ�سك�ر  بغريه  ول  بن�ص  ل  احلكم  وبني  بينهم�  من��سبة  ظهور 
الإزمريي: اإن �سالح الو�سف للحكم ومالءمته ومن��سبته كله� عب�رة عن معنى 
واحد، وهو موافقته للحكم ب�أن ت�سح اإ�س�فة احلكم اإليه ول يكون ن�ئًب� عنه، ك�إ�س�فة 
ثبوت الفرقة يف اإ�سالم  اأحد الزوجني اإىل اإب�ء الآخر عن الإ�سالم، لأنه ين��سبه ل 

اإىل و�سف الإ�سالم لأنه ن�ب عنه، لأن الإ�سالم عرًف� ع��سم ل ق�طع له�.

 وق�ل اأبو زيد الدبو�سي احلنفي: املن��سب م� لو عر�ص على العقول تلقته 
ب�لقبول، ويرد عليه اأنه غري ملزم للخ�سم اإذ له اأن يقول: هذا الو�سف ل يتلق�ه 
عقلي، واأجيب ب�أن املالءمة ل تعترب لالإلزام، بل ل�سحة العمل به يف نف�سه، ف�إن 

العمل ب�لو�سف قبل املالءمة ل ي�سح، واإمن� الإلزام بعد ظهور املالئمة.

 وق�ل بع�سهم: الو�سف املن��سب هو املالئم لأفع�ل العقالء يف الع�دات.

 وق�ل الآمدي: اإن املن��سب يف ال�سطالح و�سف ظ�هر من�سبط يح�سل 
واملق�سود  للعقالء،  مق�سوًدا  يكون  اأن  ي�سلح  م�  عليه  احلكم  ترتيب  من  عقاًل 
واملف�سدة الآمل  اللذة، وو�سيلته�  وامل�سلحة  اأو دفع مف�سدة،  اإم� ح�سول م�سلحة 
هو  مب�  املن��سبة  الغزايل  وف�سر  واأخروي،  دنيوي  وبدين  نف�سي  وو�سيلته، وكالهم� 
اإليه احلكم انتظم كقولن� حرمت اخلمر،  على منه�ج امل�س�لح بحيث اإذا اأ�سيف 
تقذف  لأنه�  حرمت،  كقولن�:  ل  التك�ليف  مالك  هو  الذي  العقل  تزيل  لأنه� 

ب�لزبد، واهلل اأعلم.
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فلن�أخذ  املن��سبة،  بي�ن حقيقة  العلم�ء يف  اأقوال  تي�سر ذكره من   هذا م� 
الآن يف بي�ن اأق�س�مه�، ق�ل امل�سنف:

اعلم اأن الو�سف املن��سب ينق�سم اإىل تق�سيم�ت ثالثة: التق�سيم الأول 
ب�عتب�ر �سرع احلكم. والتق�سيم الث�ين ب�عتب�ر ح�سوله. والتق�سيم الث�لث: ب�لنظر 

]بيان انق�صام املنا�صب اإىل موؤثر ومالئم وغريب ومر�صل[

ه اإَذا اأتــــــــــى معـــترَبا و�صـــمِّ
لالإ�صكاِر التحــــــرمُي  مثــــــاُلُه 
حملِّ يف  واحلكـــُم  اأتـــى  واإْن 

ــــــَغِر ال�صِّ عنِي  تاأثرُي  مثــــــاُلُه 
ُجهْل قد  والعتبــــــاُر  اأَتى  واإْن 
ومْذهــــــُب الأ�صحاِب اأن يعلَّال
امليـــَراثا جعُلهــــــُم  مثــــــاُلُه 
ُعلما قد  اإلغاوؤُه  يُكــــــْن  واإن 
بالعــــــتِق اجتزاِئِه  كعــــــدِم 
ما مقــــــدَّ اأوجــــــَبُه  وربَُّنــــــا 
واأوجَب ال�صــــــياَم يف ابتــــــَداِء

موؤثَِّرا اإجمـــاِعهم  اأو  بالنـــ�ِس 
لالإكفاِر القـــتاُل  وهكـــــــــذا 
فا�ْصـــَتْجِل مالئــــــٌم  فاإنــــــه 
جن�س الوليــــــات لطفٍل اأ�صغِر
ُحِظْل اأو  اأُجيَز  مر�صــــــٌل  فذاَك 
جممــــــال عليــــــه  دلَّ  ملَا  به 
ثــــــالَثا مر�ٍس  يف  لطـــــــــالٍق 
َحُرما قد  اأخــــــذه  الغريُب  َفْهَو 
مظاهٌر لغــــــر�ٍس يف احلـــــــــقِّ
ُعدَما اإْن  بعدُه  ال�صــــــياُم  ثَّم 
فقيُههــــم مــــــْع ذلَك الإلغـــاِء
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اإىل اعتب�ر ال�س�رع له. اأم� التق�سيم�ن الأولن فقد تقدم الكالم عليهم�، لأن الأول 
وغري  اإىل �سروري وغري �سروري، وح�جي  ق�سمن�ه�  التي هي  احلكمة  نف�ص  هو 
الث�ين: هو الذي ذكرن�ه يف ح�سول املق�سود من  ح�جي فيم� تقدم. والتق�سيم 

�سرع احلكم. واأم� التق�سيم الث�لث: فهو الذي ذكرن�ه يف هذه الأبي�ت.

اإىل  اإي�ه  ال�س�رع  اعتب�ر  اإىل  ب�لنظر  ينق�سم  املن��سب  الو�سف  اأن  اعلم   
الأربعة هو  انح�س�ره يف هذه  موؤثر ومالئم وغريب ومر�سل، ووجه  اأق�س�م:  اأربعة 
اأن الو�سف املن��سب اإم� اأن يعترب ال�سرع عينه يف عني احلكم، فهو املوؤثر، واإم� اأن 
فهو  واحد  واحلكم يف حمل  هو  يوجد  بحيث  وفقه،  برتتيب احلكم على  يعتربه 
األغ�ه فهو الغريب، واإن مل يعلم اعتب�ره ول  اأ�ساًل بل  اأن ل يعتربه  املالئم، واإم� 

اإلغ�وؤه فهو املر�سل، ولبد من بي�ن كل واحد من هذه الأق�س�م الأربعة:

الو�سف يف عني  ال�سرع عني  يعترب  اأن  فهو  املوؤثر،  الأول: وهو  الق�سم  اأم� 
عني  الإ�سك�ر يف  ت�أثري عني  اعتب�ر  مث�له  اإجم�ع،  اأو  اإمي�ء  اأو  بن�ص  احلكم 
التحرمي الدال عليه قوله : »ُكلُّ م�سكٍر حراٌم« وك�عتب�ر عني ال�سرك يف 

عني القت�ل الدال عليه الإمي�ء من قوله تع�ىل نثھ  ھ  ے  
ےمث ]التوبة/ 5[ ف�إن ال�سرك علة للقتل، وهو و�سف من��سب له 
لأنه لو ترك امل�سرك و�س�أنه م� ظهر الإ�سالم، فهو من ال�سروري�ت الدينية، 
وك�عتب�ر م�ص الذكر يف نق�ص الو�سوء امل�ستف�د من حديث: »من م�صَّ َذَكَرُه 
 : الدال عليه قوله  القيء والرع�ف  �أ« وك�عتب�ر عني احلدث يف عني  فليتو�سَّ
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�أ« ف�إنه اعترب عني القيء والرع�ف  رْف وليتو�سَّ الِتِه فلين�سَ »َمْن َق�َء اأو َرَعَف يف �سَ
يف عني احلدث يف ال�سالة، ف�أوجب الن�سراف والتو�سوؤ. ومث�ل م� اعترب الإجم�ع 
ال�سغر يف  اعترب عني  ف�إنه  ب�ل�سغر،  امل�ل  الولية يف  تعليل  احلكم  عينه يف عني 

الولية يف امل�ل ب�لإجم�ع.

واأم� الق�سم الث�ين: وهو املالئم، فهو اأن يعترب ال�سرع الو�سف املن��سب يف حمل 
احلكم، وذلك ب�أن يكون قد ثبت بن�ص اأو اإجم�ع اعتب�ر الو�سف بعينه يف جن�ص 
احلكم الذي نريد القي��ص عليه، ك�لتعليل ب�ل�سغر يف حمل النك�ح على امل�ل يف 
الولية  على  الإجم�ع  بتنبيه  الولية  معتربة يف جن�ص  ال�سغر  ف�إن عني  الولية، 
ب�حلرج يف حمل  ك�لتعليل  احلكم  العلة يف عني  اعترب جن�ص  اأو  ال�سغري،  على 
ف�إن جن�ص احلرج معترب يف  ال�سفر يف رخ�سة اجلمع،  احل�سر يف ح�ل املطر على 
عني رخ�سه اجلمع مب� روي اأنه ك�ن  يجمع يف ال�سفر، اأو اعترب جن�ص العلة يف 
املحدود  على  املثقل  العدواين يف حمل  العمد  ب�لقتل  ك�لتعليل  احلكم  جن�ص 
والعني  ك�لأطراف  الق�س��ص  جن�ص  يف  معترب  اجلن�ية  جن�ص  ف�إن  الق�س��ص،  يف 
قي��ص  ح�سن  الأطراف  يف  واملحدد  املثقل  بني  �سوي  مل�  ال�سرع  ف�إن  والأذن، 
النفو�ص عليه�، ل�ســرتاكهم� يف جن�ص العلة التي هي اجلن�ية التي نبه عليه� قوله 

تعـــ�ىل نث  ڭ  ڭمث ]امل�ئدة/ 45[ اإىل قوله تعــــ�ىل نثٴۇ   
فيقول  الق�س��ص،  جن�ص  يف  اجلن�ية  جن�ص  ف�عترب   ]45 ]امل�ئدة/  ۋمث 
عمد  قتل  ب�ملثقل  الق�تل  على  ق�س��ًس�  يوجب  مل  حيث  للحنفي:  ال�س�فعي 
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عدواين، فيجب فيه الق�س��ص ك�لقتل ب�ملحدود، فهذا من��سب، وقد اعترب ال�سرع 
اجلن�ية  اعتربت جن�ص  الآية  النزاع، لأن  جن�سه يف جن�ص احلكم يف غري حمل 

جملة يف جن�ص الق�س��ص يف النفو�ص والأطراف وغريهم�.

واأم� الق�سم الث�لث: وهو الغريب، فهو م� علم من ال�س�رع اإلغ�وؤه، ك�إيج�ب �سي�م 
�سهرين يف كف�رة الظه�ر اأو القتل ابتداء ملن علم منه اأنه ل ينزجر عن ذلك بنف�ص 
العتق، ف�إن الرتداع عن الدخول يف املحجورات م�سروع، لكن ال�س�رع مل يعترب 
هذا املن��سب يف هذا املحل بل األغ�ه واأوجب العتق عند وجوده، ثم ال�سي�م عند 
عدم العتق جلميع الن��ص، فلم يفرق فيه بني من يردعه ذلك، وبني من ل يردعه، 
ف�لقول ب�أن العتق ل يجزي يف كف�رة الظه�ر اأو القتل ملن ل يردعه العتق اعتب�ر 

ملن��سب قد األغ�ه ال�س�رع، فال وجه له.

اأفتى يحيى بن يحيى الأندل�سي من اأ�سح�ب م�لك عبد الرحمن   وقد 
الأموي ملك الأندل�ص. قيل: وقد واقع يف نه�ر رم�س�ن ب�سوم �سهرين متت�بعني، 
نظًرا منه اإىل اأن امللك ي�سهل عليه بذل امل�ل ل�سيم� يف �سهوة الفرج، فراأى ال�سي�م 
اأردع له، ومل� اأفت�ه بذل قيل له مل� خرج من عنده: مِلَ مَلْ تفته مبذهب م�لك؟ وهو 
التخيري بني العت�ق وال�سوم والإطع�م، فق�ل: لو فتحن� هذا الب�ب �سهل عليه اأن 

يط�أ يف كل يوم، ويعتق رقبة، لكن حملته على اأ�سعب الأمور لئال يعود.
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 لكن رد عليه ب�أن ال�س�رع األغى هذا املن��سب ب�إيج�به العت�ق ابتداء من 
غري تفرقة بني ملك وغريه، واإمن� �سمي هذا الق�سم ب�لغريب لبعده عن العتب�ر.

واأم� الق�سم الرابع: وهو م� مل يدل دليل على اعتب�ره ول على اإلغ�ئه فهو املر�سل، 
ويعرب عنه ب�مل�س�لح املر�سلة وب�ل�ست�سالح، وقد اخُتلف يف �سحة التعليل به، فقبله 
م�لك بن اأن�ص مطلًق� رع�ية للم�سلحة، حتى جوز �سرب املتهم ب�ل�سرقة ليقر، ورده 
الأكرث من العلم�ء مطلًق� لعدم م� يدل على اعتب�ره، ورده قوم يف العب�دات لأنه 
ل نظر فيه� للم�سلحة بخالف غريه�، ك�لبيع واحلد، وقد �سرط الغزايل يف قبوله 
�سروًط� ثالثة: اأن تكون �سرورية ل ح�جية وقطعية ل ظنية وكلية ل جزئية، اأي 
�ص)1( الكف�ر بجمع من امل�سلمني، وعلمن� اأن� اإن  خمت�سة ب�سخ�ص مث�له، كم� لو َترَتَّ
تركن�هم ا�ستولوا علين� وقتلون�، ولو رمين� الرت�ص لتخل�ص اأكرث امل�سلمني، فتكون 
امل�سلحة �سرورية لأن �سي�نة الدين و�سي�نه نفو�ص ع�مة امل�سلمني داعية اإىل جواز 

الرمي اإىل الرت�ص.

برمي  امل�سلمني  ونفو�ص  الدم  �سي�نه  ح�سول  لأن  اأي�ًس�  قطعية  وتكون   
مظنة  ال�سفر  ف�إن  ال�سفر،  رخ�ص  يف  امل�سلحة  كح�سول  ظنية،  ل  قطعية  الرت�ص 

امل�سقة، وتكون كلية اأي�ًس� اإذ ا�ستخال�ص ع�مة امل�سلمني م�سلحة كلية.

�ص: احتمى. )م(. )1( َترَتَّ
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 فخرج ب�سرط ال�سرورة م� لو ترت�ص الك�فر يف قلعة مب�سلم، ل يحل رمي 
اإىل الرت�ص  الرمي  القلعة لي�ص بيقني برمي الرت�ص، فال يكون  الرت�ص، لأن فتح 
�، وب�لقطعية م� اإذا مل نعلم ت�سلطهم علين� اإن تركن� رمي الرت�ص، وب�لكلية م�  �سروريًّ
اإذا مل تكن امل�سلحة كلية، كم� اإذا ك�نت جم�عة يف �سفينة وثقلت ال�سفينة، ف�إن 
طرحن� البع�ص يف البحر ن� الب�قون ل يجوز طرحهم، لأن امل�سلحة لي�ست بكلية.

 ق�ل ابن ال�سبكي: وا�سرتط الغزايل هذه ال�سروط الثالثة للقطع ب�لقول 
به، ل لأ�سل القول به، اأي فجعله� منه مع القطع بقبوله�.

وجدتهم   - تع�ىل  اهلل  رحمهم   - الأ�سح�ب  مذهب  ت�أملت  اإذا  واأنت   
مل  واإن  اأي  جمماًل،  عليه  دل  مل�  به  ويعللون  املن��سب،  من  النوع  هذا  يقبلون 
اعتب�ر  على  دالة  ال�سرعية  الأدلة  ف�إن  جن�سه،  اأو  بعينه  اعتب�ره  على  دليل  يدل 

نث  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ   تع�ىل  قوله  كم� يف  مطلًق�  امل�س�لح 
مث ]البقرة/ 220[  ٹٹ  ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ  
مع اأن املق��سد ال�سرعية اإمن� اعتربت امل�س�لح جملة وتف�سياًل، فينبغي اإحل�ق م�مل 
يعلم اعتب�ره منهم� مب� علم اعتب�ره، لعلمن� مبراع�ة الأ�سلحية منه تع�ىل تف�ساًل على 

خلقه وتكرًم� على عب�ده، ل وجوبً� ول اإيج�بً�.

 فمن ذلك جعل بع�ص الأ�سح�ب املرياث للمطلقة يف املر�ص ثالًث�، لئال 
التطبيق  واحد من  اأن كل  بج�مع  املرياث،  الق�تل  قي��ًس� على حرم�ن  منه  ترث 
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املذكور والقتل فعل حمرم لغر�ص ف��سد، ف�إن ال�سرع مل يعترب اإثب�ت مرياث ملن 
ل مرياث له لأجل �سدور م� ي�سقط به لق�سد اإ�سق�طه، فلم يعترب ال�سرع عني هذه 
اعتربوا ذلك  والأ�سح�ب  املرياث ول جن�سه،  اإثب�ت  العلة ول جن�سه� يف عني 
فع�ر�سوه بنقي�ص ق�سده، حتى ي�سري احلكم بتوريث املبتوتة مع�ر�ًس� له بنقي�ص 
ق�سده، كحرم�ن الق�تل عمًدا مع�ر�سة بنقي�ص ق�سده، ف�إن ق�سد املطلق ثالًث� يف 
املر�ص حرم�ن املرياث، وق�سد ق�تل موروثه ا�ستعج�ل املرياث له، فك�ن من��سًب� كم� 
ترى، لكن ال�س�رع مل يعتربه يف واحدة من احليثي�ت املتقدمة، فك�ن من��سًب� مر�ساًل.

 واعلم اأن لهذا النوع اأمثلة كثرية، منه� حظر النك�ح على من عرف من 
نف�سه العجز عن الوطء وهو يخ�سى عليه� املحذور، ف�إن من ق�ل: اإن الدخول يف 
نك�ح من يخ�سى عليه� اإن مل توط�أ الوقوع يف املحظور، وهو يعرف من نف�سه العجز 
لفعل  عر�سه�  اأنه  وهو  املر�سل،  القي��ص  اإل  على حظره  له  عنه حمظور ل حجة 
القبيح، وال�سرع مينع من تعري�ص الغري لفعل القبيح يف بع�ص ال�سور نحو املنع من 

اخللوة بغري املحرم من الن�س�ء، ولو عرف من نف�سه اأنه يحرتز من املع�سية.

 ومنه�: قتل الزنديق وهو من ينكر القول بحدوث الع�مل. ق�ل �س�حب 
املنه�ج: فقد اختلف العلم�ء اإذا ظفرن� به، واأظهر التوبة، فقيل: تقبل ك�س�ئر الكف�ر 
ة ب�أن يظهر خالف  قيَّ وقيل: ل تقبل توبته، بل يقتل بكل ح�ل اإذ مذهبه جواز التَّ
م� يتدين به، فلو قبلن�ه� مل يكن زجر زنديق اأ�ساًل، والزجر مق�سود يف ال�سرع فلم 
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يرجع لذلك اإىل اأ�سل معني قد اعتربه ال�سرع، بل رجع فيه اإىل م�سلحة ُجْملية 
اعتربه� ال�سرع وهو الزجر على �سبيل اجلملة.

 ومنه�: رمي البغ�ة ب�ملنجنيق وتهدمي مع�قلهم التي يخ�سى ببق�ئه� عودهم 
اإىل البغي بتح�سنهم فيه� وبتمنعهم عن اإنف�ذ حكم اهلل فيه. ومنه�:

 اإ�س�عة اأموالهم التي تكون لهم قوة على بغيهم كطم�ص اأنه�رهم وَح�صِّ 
اإليهم، ف�إن الق�ئل بجميع  نخيلهم، ومنه� قطع املواد عنهم، ومنع اأن ي�سل �سيء 
ذلك من اأ�سح�بن� مل يكن له م�ستند اإل القي��ص املر�سل، وهو النظر فيم� يعود 
نفعه لالإ�سالم وظهور العدل، ومل يكن �سيء من ذلك بعينه ول بجن�سه معترًبا 

بن�ص ال�س�رع اأو الإجم�ع.

 ومنه�: م� ق�له ال�سيخ اأبو املوؤثر يف حرق بيوت القرامطة، ف�إنه اأمر بحرقه� 
بعد خروجهم منه� لئال يعودوا اإليه�، فقيل له: اإن ك�ن القوم م�سلمني فال يحل 
حرق بيوتهم، واإن ك�نوا م�سركني فهي غنيمة للم�سلمني، ول يحل حرقه� اأي�ًس�، 
ف�أعر�ص عن الق�ئل مغ�سًب�، وق�ل: لبد للقوم من خم��سم، اأحرقوه� لئال يعودوا 
النظر يف  املر�سل، وهو  القي��ص  اإل  امل�س�ألة  املوؤثر يف هذه  اإليه�، ول م�ستند لأبي 
ونحو ذلك  اإليه،  يلجئون  ملج�أ  للقرامطة  يكون  واأهله حتى ل  الإل�سالم  �سالح 

كثري يف اآث�ر اأ�سح�بن� وغريهم.

 الركن الرابع - يف مباحث القيا�س
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 ثم اإن م� ذكرته من تق�سيم املن��سب هو طريقة لبع�ص الأ�سوليني. وق�سمه 
اآخرون اإىل تق�سيم غري هذا، فال نطيل بذكر ذلك، وللحنفية فيه تق�سيم يخ�لف 
م� ذكرته، ويخ�لف م� ذكره الأ�سوليون من الأ�سح�ب وال�س�فعية واملعتزلة، فال 

نطيل بذكره اأي�ًس�، واهلل اأعلم وبه التوفيق.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن الطريق الث�لث من الطرق امل�ستنبطة وهو ال�سبه، فق�ل:

اعلم اأن لل�سبه معنيني: اأعم واأخ�ص، اأم� الأعم فهو: م� يرتبط احلكم به 
على وجه ميكن القي��ص عليه، وهو متن�ول جلميع العلل التي ميكن معه� القي��ص، 
واأم� الأخ�ص فهو: م� يتعلق احلكم به اأوىل من تعليقه بنقي�سه، وهذا املعنى هو 
املراد ه� هن� وقد ا�سطربت يف تعريفه اأقوال الأ�سوليني، حتى ق�ل ابن ال�سبكي: 
ق�ل  فيه�.  �سحيًح�  تعريًف�  لأحد  اأجد  ومل  والطرد،  املن��سب  بني  منزلة  ال�سبه 
ال�سعد: وحتقيق كون ال�سبه من امل�س�لك اأن الو�سف كم� اأنه يكون من��سًب� فيظن 

]الطريق الثالث: ال�صبه[

املنا�ِصـــُب ينعـــدَم  اإن  بُه  وال�صِّ
�صــــــابهُه يف غــــــالِب الأحواِل
وقد يكــــــوُن �صـــــبًها يف ال�صوِر
النَظُر منه  يحجـــــــــُر  و�َصـــعٌر 

مقارُب �َصــــــبٌه  فيِه  ويبقـــى 
اأو كاملاِل كالعــــــبِد مثُل احلـــرِّ 
كاخليِل يف الزكــــــاِة مثُل احُلُمِر
اأُِبنَي مثــــُل �صـــــــــعٍر ل ُيحجُر
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اإف�دته  يف  ين�زع  وقد  ب�لعلية،  الظن  فيفيد  �سبًه�  يكون  كذلك  علة،  كونه  بذلك 
الظن، فيحت�ج اإىل اإثب�ته ب�سيء من م�س�لك العلة، اإل اأنه ل يثبت مبجرد املن��سبة، 

انتهى.

اأقوالهم يف بي�ن حقيقة هذا امل�سلك، لأن ذلك مم�  اإىل نقل   ول ح�جة 
يبعده من فهم امل�سرت�سد، فلنكتفي يف بي�ن حقيقته مب� مر.

 وقد اختلفوا يف اإف�دة هذا الطريق للعلِّية. فق�ل ال�س�فعي: هو حجة نظًرا 
ل�سبهه ب�ملن��سبة، وق�ل اأبو بكر ال�سرييف واأبو اإ�سح�ق ال�سريازي: هو مردود نظًرا 
ل�سبهه ب�لطرد. وق�ل الفخر الرازي: املعترب يف قي��ص ال�سبه ليكون �سحيًح� ح�سول 

امل�س�بهة بني ال�سيئني لعلة احلكم اأو م�ستلزمه�.

اأعلى قي��ص ال�سبه على القول بحجيته  اأي   ق�ل ابن ال�سبكي: واأعاله 
اأن  ال�سوري، ومعنى كالمه  القي��ص  ثم  وال�سفة  قي��ص غلبة ال�ستب�ه يف احلكم 
الطريق الذي هو ال�سبه يكون �سبًه� يف احلكم ويكون �سبًه� يف ال�سورة، وقد يكون 

غري ذلك اأي�ًس�.

 ف�أم� امل�س�بهة يف احلكم فنحو غرم العبد اإن �سبهن�ه ب�لقيمي�ت اململوكة، 
وجبت قيمته ب�لغة م� بلغت، واإن رددن�ه اإىل احلر ل�سبهه به مل يتعد غرمه دية احلر، 
به�  �سبهه  اململوكة، لأن  القيمي�ت  قي��سه على  اأ�سح�بن�  ال�س�فعي وبع�ص  فرجح 
يب�ع ويوهب ويوقف ويوؤجر ويع�ر  اأ�سبهه� يف كونه  اأنه  بي�ن ذلك  اأحواله،  اأغلب 
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ويو�سى به ويرهن ويودع وي�سمن، ومل ي�سبه احلر اإل يف كونه مكلًف� ح�ماًل لالأم�نة 
�، ورجح �س�ئر اأ�سح�بن� �سبهه ب�حلر، فردوه اإىل دية احلر، زادت قيمته  م�أموًرا منهيًّ
الإقدام  ممنوًع� من  الزن� لكونه  ي�سبه  ف�إنه  الف��سد،  النك�ح  عن ذلك، ومن ذلك 
عليه، وي�سبه النك�ح ال�سحيح يف ثبوت املهر والن�سب، ومن ذلك اختالفهم يف 
املعتقة التي حتت حر، هل تخري ت�سبيًه� ب�لتي حتت العبد اإذا اأعتقت اأم ل تخري، 

كمن كرهت كفوؤه�؟.

 ومن ذلك اخلالف يف وجوب النية يف الو�سوء، هل جتب ل�سبهه التيمم 
لكونه طه�رة يراد به� ال�سالة اأم ل جتب لكونه� طه�رة ب�مل�ء، ك�إزالة النج��سة؟

عدم  والبغ�ل يف  احلمري  على  اخليل  فكقي��ص  ال�سورة،  ال�سبه يف  واأم�   
وجوب الزك�ة، وكقي��ص �سعر املراأة بعد قطعه ب�سعر راأ�ص الرجل يف اإب�حة النظر 

اإليه، وهو معنى قوله: )و�سعر يحجر منه النظر..( اإلخ.

 ومعنى )اأبني( ُقِطع. وبي�ن ذلك اأن �سعر املراأة ل يحل النظر اإليه، ف�إذا 
قي��سه على �سعر  اإل  للق�ئل بذلك  اإليه، ول م�ستند  النظر  ب�إب�حة  قطع فقد قيل 

راأ�ص الرجل، واجل�مع بينهم� امل�س�بهة يف ال�سورة، ومثله �سعر الع�نة.

 ومن ذلك اخلالف يف جزاء ال�سيد، ف�لواجب مثله لظ�هر الآية، فيحتمل 
مثله يف اخللقة على م� يقوله اأهل املذهب، ويحتمل مثله يف القيمة على م� يقوله 

غريهم، وجعله مثله يف اخللقة هو من ال�سبه ال�سوري.
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 ومن ذلك قي��ص القعدة الأخرية يف ال�سالة على القعدة الأوىل يف عدم 
الوجوب عند الق�ئلني بذلك ل�ستب�ه �سورتيهم�، وكيفية تركيب القي��ص يف ذلك 
ك�لقعود  فال يجب  ال�سه�دت�ن  فيه  يوؤدى  �سفة خم�سو�سة  قعود على  تقول:  اأن 
الأو�سط يف الرب�عية، ونحو ذلك كثري، وامل�س�بهة يف الأحك�م اأقوي من امل�س�بهة 

يف ال�سورة، واهلل اأعلم. 

الدوران،  وهو  امل�ستنبطة  العلة  طرق  من  الرابع  الطريق  بي�ن  يف  اأخذ  اإنه  ثم 
فق�ل:

]الطريق الرابع: الدوران[

َمْع الو�صُف  يدوَر  اأْن  والدوراُن 
فاإنــــُه بالــــــــدوارِن ُيعـــــــلُم
ِة مثُلُه التحــــــــرمُي عنَد ال�صــــدَّ

ارتفْع زال  واإن  داَر،  اإذا  حكٍم 
ويحَكــــــــُم علتــــــــُه  باأنه 
ِة وينتــــــــفي عنــــَد انتفاِء احِلدَّ

من  مع حكم  الأو�س�ف  عب�رة عن وجود و�سف من  الدوران  اأن  اعلم 
اإذا وجد ذلك الو�سف وجد معه ذلك احلكم،  الأحك�م وعدمه مع عدمه، اأي 
واإن زال ذلك الو�سف زاله معه احلكم، ف�لو�سف دائر مع احلكم وجوًدا وعدًم�، 
الو�سف، حيث  وجود  عن  عب�رة  ف�لطرد  والعك�ص  الطرد،  احل�جب  ابن  و�سم�ه 
وجد احلكم، والعك�ص عب�رة عن زوال الو�سف مع زوال احلكم، مث�له حترمي اخلمر 
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مع ال�سدة، ف�إنه قبل وجوده� يكون ع�سرًيا ل حرمة فيه، وبعد زواله� يكون حالًل 
ل حرمة فيه اأي�ًس� على املخت�ر، فوجود ال�سدة مع وجود التحرمي وعدمه� مع عدمه، 

فعلم من ذلك اأن ال�سدة علة للتحرمي مثاًل.

 ومن ذلك ر�س� املراأة يف �سحة التزويج ف�إنه يوجد مع البلوغ، وينعدم 
عند عدمه، ف�ل�سبية ل يقدح عدم ر�س�ه� يف التزويج، واإن ك�نت ثيًب� كم� هو 
يف  اختلف  وقد  الر�سى،  علة  الثيوبة  جعل  حيث  لل�س�فعي،  خالًف�  املذهب 

اإف�دة هذا الطريق العلية على مذاهب:

املذهب الأول: اأن هذا طريق �سرعي تثبت به العلة، فتقت�سي احلكم حيث 
وقعت، ون�سب هذا القول لأبي احل�سني واأبي احل�سن الكرخي وغريهم� هو 

قول ابن بركة العم�ين البهلوي، ويقول اأبو احل�سني: هو معتمد القي��ص.

اأنه يفيد  اإىل  الق�ئلون بذلك على قولني: فمنهم من ذهب   ثم اختلف 
اأنه يفيده� قطًع�. ق�ل املحلِّي:  اإىل  � وهو قول الأكرث، ومنهم من ذهب  العلية ظنًّ
وك�أن ق�ئل ذلك ق�له عند من��سبة الو�سف ك�لإ�سك�ر حلرمة اخلمر. واعرت�ص ب�أن 
من��سبة الو�سف ل متنع الحتم�ل ول ت�ستلزم العلية، جلواز اأن يكون و�سًف� من��سًب� 

ولي�ص هو العلة.

اأن ذلك لي�ص بطريق  الب�سري، واخت�ره الع�سد  الث�ين: لأبي عبد اهلل  املذهب 
مطلًق� ل يف العقلي�ت ول يف ال�سرعي�ت.
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املذهب الث�لث لبع�ص الأ�سوليني: اأنه طريق اإىل العلِّية بعد علمن� بورود التعبد 
ب�لقي��ص ل قبل ذلك. 

املذهب الرابع: اأنه طريق اإىل معرفة العلة ب�سرط اأن يتقدمه اإجم�ع على اأن احلكم 
معلَّل اأو دللة على ذلك، ثم حت�سل طريقة �سرب وهو: ح�سر الأو�س�ف املحتملة 
واإبط�ل كل واحد اإل الو�سف املخت�ر للعلية، ويف هذا املذهب اإبط�ل كون الدوران 

. طريًق� م�ستقالًّ

وقد  كله�،  الأقوال  هذه  بخالف  نقول  ونحن  املنه�ج:  �س�حب  ق�ل   
اأو�سحن�ه بقولن�: واإمن� يكون طريًق� اإىل العلة حيث يعلم وجوب التعليل للحكم 

جملة، اإم� ب�إجم�ع على ذلك اأو بدليل كقوله تع�ىل نث ک  ک  گ         گ  
گ  مث ]الأنبي�ء/ 107[ كم� قدمن�ه اآنًف�، واأن ل يح�سل اإجم�ع ول دليل 
فيه  يعمل  للمجتهد  اجته�د  فمو�سع  عليه  املقي�ص  الأ�سل  تعليل  وجوب  على 
بح�سب م� يظهر له من القرائن املر�سدة اإىل اأن الو�سف علة، نحو اأن يكون لبع�ص 

الأو�س�ف ت�أثري يف احلكم ولي�ص لبع�سه�، مثل م�له من الأثرية، فيكون اأوىل.

احلكم  عليه  دار  الذي  الو�سف  اأن  اخرتن�ه  م�  على  لن�  واحلجة  ق�ل:   
اإثب�ًت� ونفًي� اإذا خال عن طريقة ال�سرب اأو اأن الأ�سل عدم الأ�سل اأو غري ذلك من 
املرجح�ت للعلية ج�ز اأن يكون مالزًم� للعلة، ولي�ص بعلة كرائحة امل�سكر، فال قطع 

ول ظن لكون العلة حينئذ. 
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اإىل  الدوران طريًق�  به كون  نبطل  اختي�رن� هذا مل  اأن� يف  واعلم  ق�ل: 
العلة م�ستقالًّ بل نحن نعله طريًق� يحت�ج اإىل تقويته مب� ذكرن�. ق�ل: وقد اأ�س�ر 

ابن احل�جب اإىل مثل م� اخرتن�ه، هذا كالمه مع اخت�س�ر وبع�ص ت�سرف. 

ح�سل  اإذا  ب�أنه  الطريق  لهذا  املثبتون  وهم  الأول  القول  اأهل  واحتج 
الدوران، ول م�نع من العلية ح�سل العلم اأو الظن ع�دة ب�أن العلة كم� اإذا دعي 
اإن�ســـ�ن ب��سٍم فغ�سب ثم ترك فلم يغ�سب، وتكرر ذلك علم اأنه �سبب الغ�سب، 

حتى اإن الأطف�ل يعلمون ذلك.

 واأجيب ب�أنه لول ظهور انتف�ء الأ�سب�ب من غري دع�ئه بذلك ال�سم اإم� 
يبحث عن �سبب غ�سبه اأو ب�أن الأ�سل عدم م� �سوى دع�ئه به مل يظن.

ب�أن وجود الو�سف مع احلكم وانتف�وؤه   واحتج امل�نعون من قبوله مطلًق� 
مع انتف�ئه ل يلزم منه، كون ذلك الو�سف علة للحكم جلواز اأن يكون الو�سف 
مالزًم� للعلة ل نف�سه� كرائحة امل�سكر املخ�سو�سة، ف�إنه� دائرة معه وجوًدا وعدًم� 

ولي�ص علة.

 ورد ب�أن مالزمة الو�سف للعلة املقت�سي عدم انفك�ك اأحدهم� عن الآخر 
يقت�سي وجود العلة، واإن مل تعلم عينه�، وهذا ينبغي اأن يكون ك�فًي� يف املق�سود 
الأ�سل  والفرع، علم وجود علة  الأ�سل  الو�سف يف  اإذ حيث علم وجود ذلك 
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يف الفرع، فينبغي اأن ي�سح القي��ص من غري احتي�ج لتعيني العلة، فجواز م� ذكر 
يقت�سي خالف مطلوب هذا القول، فكيف ي�ستدل به عليه.

 وب�جلملة ف�إن اأريد ال�ستدلل على انتف�ء العلة مل ي�سح اأو على تعيينه� 
مل يفد.

ب�لتعبد  العلم  بعد  حلجيته  املثبتون  وهم  الث�لث،  القول  اأرب�ب  احتج   
اأن دوران احلكم على  العقلية، فكم�  ال�سرعية كطرق  العلل  ب�أن طرق  ب�لقي��ص، 
الو�سف نفًي� واثب�ًت� طريق اإىل العلة العقلية، كذلك نقول يف العلة ال�سرعية بعد 
ورود التعبد ب�لقي��ص، واأنت خبري ب�أن هذا القول راجع اإىل القول بثبوت الدوران، 
لكن فيه زي�دة قيد، وهو قولهم بعد العلم ب�لتعبد ب�لقي��ص، فظ�هره اأن من مل يعلم 
ذلك فال ي�سح له اأن يثبت العلية بهذا الطريق، وثبوت ذلك غري متوقف على 

م� ذكروه.

 لأن الغر�ص من ثبوته بي�ن اأنه طريق ملعرفة العلة، وكونه طريًق� اإىل ذلك 
غري م�ستلزم للعلم ب�لتعبد ب�لقي��ص، واهلل اأعلم.

اأخــذ يف بي�ن الطريق اخلـ�م�ص من طرق العلة امل�ستنبطة وهو الطرد،  اإنه  ثم 
فق�ل:

 الركن الرابع - يف مباحث القيا�س
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اعلم اأن الطرد عب�رة عن وجود الو�سف حيث وجد احلكم ولو مل ينعدم 
عند انعدامه، وبهذا املعنى ف�رق الدوران، ف�إن الدوران وجود الو�سف مع وجود 

احلكم، وعدمه مع عدمه كم� مر بي�نه.

 وا�سرتطوا يف الطرد عدم من��سبة الو�سف للحكم، ف�إنه اإن ن��سبه ك�ن من 
ب�ب املن��سبة ل من ب�ب الطرد، ومل ي�سرتطوا عدم املن��سبة يف الدوارن، بل ظ�هر 

كالمهم اأن الو�سف يف الدوران قد يكون من��سًب�، وقد يكون غري من��سب.

ب�لدوران.  ب�ملن��سبة ل  اإذا ك�ن الو�سف من��سًب� ف�لإثب�ت  اإنه  ف�إن قيل:   
فيه  نظر  غري  من  دوران  اإنه  حيث  من  ب�لدوران  الإثب�ت  يف  الكالم  ب�أن  اأجيب 
للمن��سبة، ولذا اختلف فيه: هل يفيد علية الو�سف املدار اأم ل؟ ولو نظر للمن��سبة 

لتعني الو�سف للعلية، ف�لفرق بني الدوران والطرد من وجهني:

 اأحدهم�: عدم النعك��ص يف الطرد وهو موجود يف الدوران.

 وث�نيهم�: ا�سرتاط عدم املن��سبة يف الطرد، ول ي�سرتط ذلك يف الدوران.

]الطريق اخلام�س: الطرد[

اأْن يوجــَد حيُث وجَدا ــْرُد  والطَّ
والأعــدُل منا�صــــًبا  َيُكْن  ومل 

ُفِقَدا حيُث  الو�صُف  يزول  ول 
ـَـــــُل ُيقب وقيــــَل  ـُـــوِلِه  َقب ردُّ 
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قبل  من  بع�ص  فقبله  العلية،  الطريق  هذا  اإف�دة  العلم�ء يف  اختلف  وقد   
الدوران ورده الأكرث. وقيل: اإن ق�رن الو�سف احلكم فيم� عدا �سورة النزاع اأف�د 
العلية فيفيد احلكم يف �سورة النزاع، وعليه الفخر الرازي، وقيل تكفي املق�رنة يف 
�سورة واحدة لإف�دة العلية، وال�سحيح قول الأكرث لأن الطرد تعليق احلكم ب�لعلة 

يف الفرع، وذلك فرع على �سحته� يف الأ�سل فيلزم الدور.

 واحتج املثبتون له ب�أمرين:

اأن العلة العقلية متى مل يدفعه� دافع وجب احلكم بكونه� علة، فكذا  اأحدهم�:   
ال�سرعية. 

وث�نيهم�: اأنه اإذا ك�ن ق�سوره� دليل ف�س�ده� ك�ن تعديه� دليل �سحته�.

ب�أنه اإذا مل يدفع العقلية دافع بعد ثبوت كونه� علة   واأجيب عن الأول 
بطريق لزم عليته�، واأم� اإذا مل يكن قد ثتبتت عليته� بوجه اآخر مل يجب احلكم 

بعليته�، وكذا القول يف ال�سرعية.

 واأجيب عن الث�ين: ب�أنه لي�ص الق�سور دليل الف�س�د �سلمن� فال يلزم اأن 
انتف�ءه دليل لل�سحة، لأن ال�سيء اإذا دل على حكم ل يلزم اأن يدل نقي�سه على 

نقي�ص ذلك، واهلل اأعلم. 

ملب�حث  القي��ص جملة، وجعل ذلك خ�متة  تق�سيم  بي�ن  اأخذ يف  اإنه  ثم 
اأرك�ن القي��ص، فق�ل:

 الركن الرابع - يف مباحث القيا�س
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ق�سم الأ�سوليون القي��ص اإىل جلي وخفي، ف�أم� اجللي فهو م� علم فيه 
ورد يف  لأنه  العتق،  �سراية  والعبد يف  ك�لأمة  والفرع  الأ�سل  بني  الف�رق  نفي 
اخلرب عنه  اأنه ق�ل: »َمْن اأعتَق �ِسْق�ًس�)1( لُه يف عبِد قوٍم عليِه الب�ِقي« فورد 
وبينه� يف  بينه  ف�رق  ل  اأنه  على  الأمة  واأجمعت  الأَمة،  دون  العبد  الن�ص يف 

ذلك، ومثله قوله تع�ىل يف الإم�ء الزواين نثھ  ے    ے  ۓ  ۓ  
ڭ  ڭمث ]الن�س�ء/ 25[ ف�أوجب ن�سف احلد على الإم�ء ومل يذكر 
العبد، لكن اأجمعت الأمة على اأنه ل ف�رق بني الأمة والعبد يف تن�سيف احلد، 

فهذا قي��ص جلي عند اجلمهور.

الف�رق بني  ب�نتف�ء  فيه  نقي�ص اجللي، وهو م�مل يقطع  واأم� اخلفي فهو   
الفرع والأ�سل بل ق�مت عليه اأم�رة ظنية، وهو م� جت�ذبته اأ�سول خمتلفة احلكم 
يجوز رده اإىل كل واحد منه�، ولكنه اأقوى �سبًه� ب�أحده�، مث�له الو�سوء عب�دة، 

)1( �سق�ًس�: ن�سيًب�. )م(.

وقيا�س  علة  قيا�س  واإىل  وخفي  جلي  اإىل  القيا�س  انق�صام  يف  خامتة 
دللة

للَجــــليِّ القــــيا�َس  ُموا  وق�صَّ
ُعلَما ماقــــد  َفْهــــَو  اجلــليُّ  ا  اأمَّ
ُيعلِم مل  اإِْذ  اخلفــــّي  وعك�ُصُه 

وللخفيِّ وا�صًحــــــا  كاَن  اإن 
ُعِدَما فيــــه  ُيْفــــــَرُق  الذي  اأن 
فاعلِم ُيظــــنُّ  لكــــْن  عَدُمــــُه 
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فتجب فيه النية ك�ل�سالة، فيقول احلنفي: طه�رة ب�مل�ء فال جتب فيه النية ك�إزلة 
� لفتق�ره  النج��سة، فقد جت�ذبه اأ�سالن: وهم� ال�سالة واإزالة النج��سة، �سمي خفيًّ
ي�سمي  الآخر  على  ال�سبهني  اأحد  وترجيح  ال�سبهني،  اأي  ترجيح  يف  نظر  اإىل 
بقي��ص غلبة الأ�سب�ه، وي�سمي القي��ص اجللي اأي�ًس� قي��ًس� يف معنى الأ�سل وقد 
اختلف الأ�سوليون يف حتديده، فمنهم من ق�ل: اإحل�ق م� ل ن�ص فيه مب� فيه ن�ص 
اإذا ك�ن من جهة فهم املعنى ل يتن�ول اللفظ، وق�لوا: م� عدا الت�أفيف يف قوله 
تع�ىل: نث  ہ  ہ  ہ   ھمث ]الإ�سراء/ 23[ مفهوم ب�لقي��ص، ومنهم من ق�ل: 
ت�أمل واختب�ر، بل  اإىل  قي��ص املعنى م�ل يفهم بن�ص ولفحوى ول يحت�ج فيه 

يقطع فيه ب�نتف�ء الف�رق بني الأ�سل والفرع، ول يتعدد فيه ال�سبه.

اأربع  م� جمع  املعنى  قي��ص  اأن  هذا  فح�سل من  املنه�ج:  ق�ل �س�حب   
تفهم  اأن ل  الث�نية:  فيه مفهومة من غري كلفة.  العلة  اأن تكون  الأوىل:  �سرائط: 
بن�ص ول فحوى. الث�لثة: اأن ل حتت�ج اإىل �سرب من الختب�ر. الرابعة: اأن يكون 
الأ�سل فيه واحد اأو اأكرث، ويقل ال�سبه به� اإل واحًدا يقوي �سبهه على وجه يقطع 
بعدم خالفه، فم� جمع هذه ال�سرائط فهو قي��ص املعنى. ق�ل: وقد دخلت كله� 

حتت قولن� م� قطع فيه بنفي الف�رق بني الأ�سل والفرع.

 واعلم اأنه قد وقع خالف يف معنى الأ�سل: هل هو قي��ص اأم ل؟ فعند 
اجلمهور هو قي��ص، وعند اأبي احل�سن الكرخي اأنه لي�ص بقي��ص، بل الن�ص على 
العلة ل ي�سمي قي��ًس� على الإطالق، بل قي��ص يف معنى الأ�سل، اأي قي��ص يف 

 الركن الرابع - يف مباحث القيا�س
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معنى الن�ص على احلكم لأن الن�ص على العلة ج�ر جمرى اللفظ الع�م، ف�لفرع 
دخل يف العموم وهو عند اجلمهور قي��ص كم� قدمت لك.

 وقد قدمت لك اأي�ًس� اأن امل�نعني للقي��ص ي�سمون حكم العلة املن�سو�سة 
�، فمذهب الكرخي يف هذه الت�سمية موافق مل� قدمن�ه عنهم، واهلل اأعلم. ن�سًّ

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن تق�سيم القي��ص ب�عتب�ر ذكر العلة وعدم ذكره�، فق�ل:

ينق�سم القي��ص ب�عتب�ر ذكر العلة فيه وعدم ذكره� اإىل ق�سمني: قي��ص علة 
وقي��ص دللة، ف�أم� قي��ص العلة فهو م� �سرح فيه ب�لعلة، كم� يق�ل: النبيذ م�سكر، 
العلة  قي��ص  اإن  اأو من�سو�سة، وقيل:  العلة م�ستنبطة  �سواء ك�نت  فيحرم ك�خلمر 
ِثَي�ِبهم  يف  ُلوهم  »َزمِّ اأحد:  �سهداء   يف  كقوله  ب�لعلة،  فيه  ال�س�رع  م��سرح  هو 
ِبُكلوِمهم وِدَم�ِئهم، ف�إنَّهم يُح�َسروَن واأَوَداُجهم َت�ْسَخُب َدًم�« واإمن� �سموا هذا قي��ص 
علة لت�سريح ال�س�رع بعلته، ق�ل �س�حب املنه�ج: ويلحق بهذا م� ثبتت علته بتنبيه 

الن�سو�ص اأو الإجم�ع.

له�،  مالزم  و�سف  بل  العلة،  فيه  تذكر  ل  م�  فهو  الدللة  قي��ص  واأم�   
وح��سله اأن يثبت حكًم� يف الفرع لوجود حكم اآخر فيه توجبهم� علة واحدة يف 

بالعــــلِة ًحا  رَّ ُم�صَ يكــــْن  واإْن 
ل العــــلِة  بــــالزِم  يكــن  واإْن 

العلِة بقــــــيا�ِس  فُيــــْدعى  فيه 
اجعاَل للِة  فبــــالدِّ بنف�صــــــَها 
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الأ�سل كوجوب قطع اأيد كثرية اإذا ا�سرتكوا يف قطع يد واحدة، كم� يقتلون اإذا 
ا�سرتكوا يف قتله، واجل�مع وجوب الدية عليهم يف ال�سورتني.

قطع  نقول يف  اأن  القي��ص  تركيب  املنه�ج: وحتقيق كيفية  ق�ل �س�حب   
بيد واحدة جن�ية من جم�عة توجب على كل واحد منهم دية ك�ملة،  الأيدي 
فلزم اأن توجب الق�س��ص عليهم كم� اأوجبته يف القتل. وه� هن� اأ�سل وهو القتل، 
وفرع وهو قطع اليد، وعلة وهي وجوب ديته� على كل واحد، وحكم وهو وجوب 
وهو  الأ�سل  �س�رك  قد  اليد  قطع  وهو  الفرع  ك�ن  ف�إذا  جميًع�،  عليهم  الق�س��ص 
القتل يف العلة، وهي لزوم الدية على كل واحد، وجب اأن ي�س�ركه يف احلكم، وهو 

الق�س��ص، انتهى.

على  بجوازه  التالوة  �سجود  وجوب  عدم  على  ال�ستدلل  ذلك  ومن 
اأنه مل  وذلك  النوافل،  اأحك�م  من  الراحلة  على  اجلواز  لأن  ك�لنوافل،  الراحلة 
يذكر يف هذا القي��ص علة التنفل، وذكر و�سف يالزمه� وهو اجلواز على الراحلة، 
واإمن� �سمي هذا قي��ص دللة لأن العلة فيه دالة على ح�سول موجب احلكم. ق�ل 

�س�حب املنه�ج: ويلحق بهذا الق�سم م� ثبتت علته ب�ل�ستنب�ط ب�أي وجوهه�. 

بعليته،  ال�سرع  ي�سرح  مل  م�  هو  الدللة  قي��ص  اأن  كالمه  وظ�هر  اأقول: 
قدمت  اللذين  التعريفني  من  الث�ين  التعريف  على  العلة  لقي��ص  مق�باًل  فيكون 

ذكرهم�. 

 الركن الرابع - يف مباحث القيا�س
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على كالم  العلة  قي��ص  فيكون  ذلك،  ا�سرتاط  البدر عدم  وظ�هر كالم 
م�ستنبطة  اأو  من�سو�سة  العلة  ك�نت  �سواء  ب�لعلة،  فيه  الق�ئ�ص  �سرح  كلم�  البدر 
كم� مر، وقي��ص الدللة هو م� مل ي�سرح الق�ئ�ص فيه ب�لعلة، لكن �سرح ب�أمر يالزم 
العلة، �سواء ثبت ذلك من طريق الن�سو�ص اأو من ال�ستنب�ط، وعليه م�سيت يف 

النظم.

ومعني  الق�ئ�ص،  �سرح  اإن  معن�ه(  م�سرًح�  يكن  )واإن  امل�سنف:  فقول   
قوله: )ُيدعى( اأي ي�سمى، و)قي��ص العلة( علم على النوع املخ�سو�ص من القي��ص 

فال اإيط�ء يف البيت.

ف�جعل يف  الدللة  بقي��ص  ف�سمة  اأي  )فب�لدللة اجعال(  وقوله:   
نث ے  ۓ   ۓ  ڭ   تع�ىل   قوله  على حد  �سمِّ  مبعني  البيت 
ڭ  ڭ  ڭمث ] الزخرف/ 19[ اأي �سموهم بذلك، وفيه ت�سرف 
يف العلم، حيث حذف من قي��ص الدللة امل�س�ف، واأبقى امل�س�ف اإليه، 

واهلل اأعلم.

 ومل� فرغ من بي�ن حقيقة القي��ص، وبي�ن اأرك�نه، وبي�ن �سروط كل 
كم�ل  يف  تقدح  التي  الأ�سي�ء  بي�ن  يف  اأخذ  ذلك  واأحك�م  منه�،  ركن 

القي��ص، فق�ل:
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 اعلم اأن العرتا�س�ت الواردة على القي��ص خم�سة وع�سرون، وح�سره� 
�س�حب املنه�ج يف اأحد ع�سر نوًع�. ق�ل: واأكرثه� املرجع به اإىل القدح ب�ختالل 

�سرط من �سروط الأ�سل اأو الفرع اأو العلة.

 وق�ل ابن احل�جب: وكله� راجعة اإىل املم�نعة اأو املع�ر�سة، واإل مل ت�سمع. 
ق�ل �س�حب املنه�ج: بل اإىل املن�زعة يف كم�ل ال�سروط، واإل مل ت�سمع.

لفظي،  املعنى  هذا  املنه�ج يف  و�س�حب  احل�جب  ابن  بني  واخلالف   
لأن املم�نعة واملع�ر�سة اللذين ذكرهم� ابن احل�جب عب�رة عن املن�زعة يف كم�ل 
ال�سروط، وبي�ن ذلك اأن غر�ص امل�ستدل اإثب�ت مدع�ه بدليله، وغر�ص املعرت�ص 
لل�سه�دة  لي�سلح  مقدم�ته  ب�سحة  يكون  ب�لدليل  والإثب�ت  به،  اإثب�ته  عدم 
اأن  اإم�  ف�ملعرت�ص  احلكم،  عليه  فيرتتب  �سه�دته،  لتنفذ  مع�ر�ص  من  و�سالمته 
يهدم �سه�دة الدليل مبنع مقدمة من مقدم�ته وطلب الدليل عليه�، واإم� اأن يهدم 
املم�نعة،  هو  ف�لأول  حكمه�،  ثبوت  ومينع  يق�ومه�،  مب�  ب�ملع�ر�سة  �سه�دته  نفوذ 
والث�ين هو املع�ر�سة، وم�مل يكن من واحد من النوعني املذكورين فال تعلق له 

ا مبحث القوادح وهي خم�صة وع�صرون اعرتا�صً

يِلومنُعـــُه بالقــــــدِح يف الدليـــِل اأو مبعــــــار�ٍس لــــــدى التف�صِ
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مبق�سود العرتا�ص فال ي�سمع، فقول الن�ظم: )ب�لقدح يف الدليل( مبعنى املم�نعة 
والتف�سيل مبعنى التفريع.

 وقد ح�سر البدر ال�سم�خي - رحمه اهلل تع�ىل - العرتا�س�ت كله� يف 
�سبعة اأنواع بعد اأن ذكر اأنه� خم�سة وع�سرون اعرتا�ًس�:

فيه  فيجب  وغريه،  الإبه�م  دعوى  من  الألف�ظ  اإىل  يرجع  م�  الأول:  النوع   
ال�ستف�س�ر. 

تلك  يف  ب�لقي��ص  ال�ستدلل  من  امل�ستدل  متكن  على  يرد  م�  الث�ين:  النوع 
امل�س�ألة.

 النوع الث�لث: م� يرد على املقدمة الأوىل، وهو دعوى حكم الأ�سل، ومنع حكم 
الأ�سل اأو منع اأحد حمتملي اللفظ املرتدد بني �سيئني. 

الث�نية، وهو قول امل�ستدل واحلكم يف الأ�سل  النوع الرابع: م� يرد على املقدمة 
معلل بكذا، والقدح فيه اإم� منع وجود العلة اأو منع عليته� اأو عدم ت�أثريه� اأو عدم 
الإف�س�ء اأو عدم ظهوره� اأو عدم ان�سب�طه� اأو عدم اطراده�، وهو النق�ص والك�سر 

اأو عدم انعك��سه� اأو وجود مع�ر�ص فتلك ع�سرة.
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 النوع اخل�م�ص م� يرد ب�عتب�ر املقدمة الث�لثة.

 النوع ال�س�د�ص: م� يرد على املقدمة الرابعة، وهي قول امل�ستدل فيوجد احلكم يف 
الفرع، ويف هذا النوع املخ�لفة والقلب.

 النوع ال�س�بع: م� يرد على ادع�ئه عدم النزاع بعد ثبوت احلكم يف الفرع، ويف 
اإن �س�ء  هذا النوع القول ب�ملوجب، و�سي�أتي بي�ن كل واحد من هذه الأ�سي�ء 

اهلل تع�ىل.

 واعلم اأن العرتا�س�ت لي�ست حم�سورة يف هذه الأ�سي�ء املذكورة، لأن 
للو�سع وال�سطالح فيه� مدخاًل، واإمن� ذكرن� منه� م� ذكره املتقدمون وعول عليه 
اأكرث املت�أخرين، وه� نحن الآن ن�سرع يف بي�ن كل واحد من تلك الأ�سي�ء املذكورة.

فنقول: بداأ امل�سنف ب�ل�ستف�س�ر، فق�ل:

ــــوا بَطَلِب التف�صــــــرِي �صُ فاْعرَتَ
الغــريِب لفِظـــــِه  يف  وهَكــــَذا 

عن لفِظــــِه املجَمِل يف التعــــبرِي
للُمجيِب البيــــــاُن  وَيْكِفــــــِه 

]منها ال�صتف�صار[

اأي  التف�سري،  طلب  وهو:  ال�ستف�س�ر،  امل�ستدل  على  العرتا�س�ت  من 
اإذا ك�ن لفظ  اإمن� ي�سمع يف مو�سعني: اأحدهم�: فيم�  تبيني معنى اللفظ، وذلك 
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امل�ستدل جمماًل، وث�نيهم�: فيم� اإذا ك�ن لفظه غريًب� ول ي�سمع يف غريهم�، لأن 
املعرت�ص يف غريهم� متعنت. مث�له اإذا ك�ن اللفظ جمماًل اأن يقول امل�ستدل: ب�ن 
انف�سل.  ف�إنه يكون مبعنى ظهر ومبعنى  ب�ن؟  املعرت�ص: م� معنى  فيقول  البطالن 
اأكل  حني  ُيَر�ص  مل  اأْيٌل  مثاًل:  امل�ستدل  يقول  اأن  غريًب�  اللفظ  ك�ن  اإذا  ومث�له 
وم�  ُيَر�ص؟  معنى مل  وم�  الأيل؟  م�  املعرت�ص  فيقول  ك�ل�سيد،  فري�سته  فال حتل 
فري�سته؟ وم� ال�سيد؟ فيجيب امل�ستدل ب�أن الأيل هو الكلب، ومل ُيَر�ص: مل ُيَعلَّم، 
وفري�سته �سيده، وال�سيد: الذئب، وعلى املعرت�ص بي�ن كونه جمماًل لأن الأ�سل 
اإمن� و�سع للبي�ن، ول يكلف بي�ن ت�س�وي املع�ين فيه  عدم الإجم�ل، لأن اللفظ 

لع�سره، واإن ك�ن ل ي�سح العرتا�ص اإل به.

 ولو ق�ل املعرت�ص اإذا طلب منه بي�ن ت�س�وي املع�ين يف ذلك اللفظ: اإن 
التف�وت ي�ستدعي ترجيًح� ب�أمر، والأ�سل عدمه، لك�ن جيًدا.

امل�ستدل مق�سوده من ذلك  اأن يبني   واجلواب عن هذا العرتا�ص هو 
اللفظ، واأنه موافق للنقل اأو العرف، اأو اأن معن�ه ظ�هر لقرائن معه، اأو تف�سري ملراده، 
اأّم� لو ف�سره مب� ل يحتمله لغة فال ي�سمع منه ذلك، لأنه من جن�ص اللعب، واإن ق�ل 
اأو ق�ل: يلزم ظهوره فيم�  اأحد املعنيني دفًع� لالإجم�ل،  امل�ستدل يلزم ظهوره يف 
ق�سدت، لأنه غري ظ�هر يف الآخر اتف�ًق�، فقد �سوبه بع�سهم وبع�سهم مل ي�سوبه، 

واهلل اأعلم.
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ثم اإنه اأخذ يف بي�ن العرتا�ص الث�ين وهو ف�س�د العتب�ر، فق�ل:

اأَْن ـْــَو  َوه العتَباِر  وبف�صــــــاِد 
ُل يوؤَوِّ اأو  املجيُب  فيطَعـــُن 
اأنـــُه منـــــــــُه  املـــراَد   َ َبنيَّ اأو 
اأو عــــــار�َس الن�سَّ بن�سٍّ مثـــِلِه

احل�َصْن بالن�سِّ  القيا�َس  ُيعار�َس 
واإْن مل ي�صــــــحَّ الطعُن فيَما ُينقُل
َنُه َغــــــرُي خمــــــالٍف ملــــــا بيَّ
و�صــــــلَّم القــــــيا�َس عند اأ�صِلِه

]منها ف�صاد العتبار[

� من كت�ب اأو �سنة  ف�س�د العتب�ر عب�رة عن اإبداء املعرت�ص دلياًل �سرعيًّ
اأو اإجم�ع، مع�ر�ًس� لقي��ص امل�ستدل، وجوابه اأن يطعن امل�ستدل يف ذلك الدليل 
يوافق  مب�  يت�أوله  اأو  الآح�د،  فيه كخرب  الطعن  ي�سح  مم�  اإن ك�ن  لقي��سه،  املع�ر�ص 
قي��سه اإن ك�ن مم� ل ي�سح الطعن فيه ك�آية من كت�ب اهلل اأو �سنة متواترة اأو م�سهورة، 
هو  بل  اأظهره،  الذي  لقي��سه  اأنه غري خم�لف  ويظهر  الدليل،  من  املراد  يبني  اأو 
دليل له ل للمعرت�ص، اأو يع�ر�ص ذلك الدليل بدليل مثله ي�سهد ل�سحة قي��سه، 

فيت�س�قط الدليالن ويبقى القي��ص واأ�سله �س�ملني من املع�ر�ص.

 ف�إذا اأج�ب امل�ستدل عن قي��سه ب�أحد هذه الأمور �سلم قي��سه من الق�دح 
اأهله يف حمله،  ذبح من  الذبح،  الت�سمية يف  ي�سرتط  قول من مل  مث�له  املذكور، 
فيحل واإن مل ي�سم كذبح ن��سي الت�سمية، فيقول املعرت�ص: هذا القي��ص مع�ر�ص 
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ف�س�د الو�سع عب�رة عن جميء علة ذلك القي��ص الذي اأبداه امل�ستدل يف 
حكم م�س�د للحكم الذي اأخرجه امل�ستدل، وح��سله اأن يبني املعرت�ص اأن هذا 
القي��ص ب�طل لكونه على غري هيئة القي��ص ال�سحيح لأن ال�سرع اعترب تلك العلة 
الو�سف  منع كون  اإىل  يعود  وهو  املنه�ج:  ق�ل �س�حب  نقي�ص ذلك احلكم.  يف 
علة لنتق��سه وذلك خلل �سرط، ف�إن ذكره ب�أ�سله فهو القلب، ف�إن بني من��سبته 

بقوله تع�ىل نث ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎمث ]الأنع�م/ 121[ فيجب 
َعلى  اهلِل  »ِذْكُر   : قوله  بدليل  الأوث�ن  عبدة  بذبح  مت�أول  ذلك  ب�أن  امل�ستدل 
« ق�ل �س�حب املنه�ج: اأو يرجح القي��ص على ظ�هر  َقلِب املوؤِْمِن �َسّمى اأو مل ُي�َسمِّ
الآية لكونه مقي�ًس� على الن��سي وهو جممع عليه خم�س�ص لالآية ب�تف�ق، ف�إن اأظهر 
بي�نه.  و�سي�أتي  الفرق،  دعوى  قبيل  من  فهو  والن��سي  الع�مد  بني  ف�رًق�  املع�ر�ص 
ق�ل: ويف هذا العرتا�ص دعوى اختالل �سرط من �سروط العلة مل�س�دمة الن�ص، 

واهلل اأعلم. 

ثم اإنه اأخذ يف بي�ن العرتا�ص الث�لث وهو ف�س�د الو�سع، فق�ل:

َتي اأن  وْهو  الو�صِع  وبف�صــــــاِد 
فيظهـــــــــُر املجيُب فيـــِه املانَعا

املخرِج ذاك  �صــــــدِّ  يف  علُتُه 
وباطــــٌل اإْن لـــم يبنْي مانــــــَعا

]ومنها ف�صاد الو�صــع[
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]ومنها منع حكم الأ�صل بالتق�صيم وبدون تق�صيم[

الوجه  من  بي�نه  وك�ن  امل�ستدل،  اإليه  رد  الذي  الأ�سل  غري  من  احلكم  لنقي�ص 
الذي ادع�ه امل�ستدل، رجع اإىل القدح يف املن��سبة و�سي�أتي.

للو�سف  يكون  قد  اإذ  يقدح  املدعى مل  الوجه  من غري  ذلك  بني  واإن   
جهت�ن يقت�سي من اأحدهم� نقي�ص م� يقت�سيه من الأخرى ككون املحل م�ستهى، 

فهو ين��سب الإب�حة لإراحة اخل�طر، والتحرمي لالإ�سرار ب�لنف�ص ب�جلم�ع.

 واجلواب عن هذا العرتا�ص هو اأن يبني امل�ستدل الوجه امل�نع من ثبوت 
ذلك  يبني  مل  ف�إن  املعرت�ص،  اأبداه�  التي  ال�سورة  يف  العلة  لتلك  احلكم  ذلك 
بطل قي��سه، مث�له قول امل�ستدل التيمم م�سح، في�سن فيه التكرار ك�ل�ستجم�ر)1(، 
فيقول املعرت�ص هذا ف��سد الو�سع؛ لأن امل�سح ل ين��سب التكرار لأنه ثبت اعتب�ر 
كراهية التكرار يف م�سح الراأ�ص، فيجيب امل�ستدل بوجود امل�نع يف اأ�سل املعرت�ص، 

فيقول اإمن� كره التكرار يف م�سح الراأ�ص لئال يعود غ�ساًل، واهلل اأعلم.

 اإنه اأخذ يف بي�ن حكم العرتا�ص الرابع وهو منع حكم الأ�سل، فق�ل:

)1( ال�ستجم�ر: ا�ستعم�ل احلج�رة ال�سغرية يف اإزالة النج��سة عن املخرجني يف ال�ستنج�ء. )م(.

بالتق�صيِم الأ�صِل  حكِم  ومنُع 
الكلِب ُحْرِم  منُع  فللمجيِب 

التحرمِي يف  كالكلِب  دوَنه  اأو 
ُينبي دليــــــٍل  من  لديِه  ملـــا 
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اعلم اأن منع حكم الأ�سل عب�رة عن التعر�ص لإبط�ل حكم اأ�سل قي��ص 
امل�ستدل، فيبطل بذلك قي��سه راأ�ًس�، وهو نوع�ن: لأن هذا الإبط�ل اإم� اأن يكون 
منًع� بعد التق�سيم، واإم� اأن يكون بدون التق�سيم، اأم� املنع بعد التق�سيم ف�سي�أتي 

قريًب�.

 واأم� بدون التق�سيم فهو اأن مينع املعرت�ص من ثبوت حكم ذلك الأ�سل 
مطلًق�، مث�له اأن يقول امل�ستدل: الهر حرام لأنه �سبع ك�لكلب، فيقول املعرت�ص: 

ڻ  ڻ   نث ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں   تع�ىل  لقوله  حرام  الكلب  اأن  ن�سلم  ل 
ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ     ڻ   ڻ  
ےمث ]الأنع�م/ 145[ ومن ذلك م� لو ق�ل امل�ستدل: جلد اخلنزير ل يقبل 
يقبل  ل  الكلب  جلد  كون  املعرت�ص  فيمنع  ك�لكلب،  الغليظة  للنج��سة  الدب�غ 
الدب�غ. ق�ل ابن احل�جب: ولي�ص قطًع� للم�ستدل مبجرده، يعني اأن املنع من ثبوت 
حكم الأ�سل ل يقطع امل�ستدل عن تتميم دليله، بل له اأن يجيب عن ذلك املنع 
مب� يكون دافًع� لعرتا�ص املعرت�ص، لأنه كمنع مقدمة من مقدم�ت الدليل، وذلك 
اإذا  ينقطع مبجرد منع ثبوت احلكم، لأنه  اأو وجوده�، وقيل بل  العلة  كمنع علِّية 

حمتمُل لفظِه  يف  يكْن  واإْن 
املعرت�ُس فيجي   ْ ُيَبنيِّ ومل 

والأ�صحُّ التق�صــــــــيُم  فذلك 

يبُطُل ووْجٍه  وجٍه  يف  للحقِّ 
ُيْرَتف�ُس الذي  الوجَه  فريُف�ُس 
جُنُْح فيــــه  كـــــاَن  اإن  قبوُلُه 
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ح�ول ال�ستدلل على ثب�ت احلكم ك�ن ذلك انتق�ًل اإىل م�س�ألة غري م� يح�ول 
ال�سريازي: ل  وق�ل  املن�ظرة،  يعني يف  املك�ن  يتبع عرف  الغزايل:  وق�ل  اإثب�ته�. 
ي�سمع املنع من حكم الأ�سل فال تلزمه الدللة عليه. ق�ل �س�حب املنه�ج: وهو 

بعيد اإذ ل تقوم احلجة على خ�سمه مع منع اأ�سله.

ثبوت  على  دلياًل  امل�ستدل  يظهر  اأن  هو  العرتا�ص  هذا  عن  واجلواب   
حكم اأ�سله من ن�ص اأو اإجم�ع، ف�إذ اأق�م الدليل على ذلك �سلم قي��سه من هذا 

العرتا�ص املذكور.

احتم�لن:  امل�ستدل  لفظ  يف  يكون  اأن  فهو  التق�سيم  بعد  املنع  واأم�   
اأحدهم� حق والآخر ب�طل، فيمنع املعرت�ص اأحد الحتم�لني لكونه ب�طاًل، اإم� مع 

ال�سكوت عن الآخر لأنه ل ي�سره، اأو مع التعر�ص لت�سليمه لأنه ل ي�سره اأي�ًس�.

 مث�له اأن يقول امل�ستدل يف �سحيح فقد امل�ء يف احل�سر: هذا غري واجد 
للم�ء، فيتميم لوجود �سببه ك�مل�س�فر، فيقول املعرت�ص: اإم� اأن تريد اأن تعذر امل�ء 

مطلًق� �سبب اأو تريد تعذره يف ال�سفر، ف�لأول ممنوع.

 ومن ذلك اأي�ًس� اأن يقول امل�ستدل فيمن قتل عمًدا والتج�أ اإىل احلرم: 
اإم� اأن تريد  َقْتل عمد عدواين يجب فيه الق�س��ص للعدوانية، فيقول املعرت�ص: 
اأو دونه  اإىل احلرم  الذي هو اللتج�ء  امل�نع  العدوانية �سبب لذلك مع وجود  اأن 
الأول ممنوع، واخُتلف يف قبول هذا العرتا�ص، فقيل: ل يقبل؛ لأن اإبط�ل اأحد 
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حمتملي كالم امل�ستدل ل ي�سره جلواز اأن يكون املعنى الب�طل غري مراد امل�ستدل، 
ق�ل البدر ك�بن احل�جب: واملخت�ر قبوله، اإذ به يتعني مراد امل�ستدل.

 واأي�ًس� له مدخل يف هدم الدليل، وفيه ت�سييق على امل�ستدل، ورمب� عجز 
عن تتميم الدليل، لكن ب�سرط اأن يكون ذلك الوجه الذي اأبطله املعرت�ص لزًم� 

للم�ستدل، ف�أم� اإذا مل يكن لزًم� له فال ي�سمع لعدم قدحه يف قي��ص امل�ستدل.

واإليه�  العرتا�ص،  هذا  قبول  امل�سنف  �سحح  املذكورة  الفوائد  ولهذه   
اأ�س�ر بقوله: )اإن ك�ن فيه نح( اأي اإن ك�ن يف قبوله ف�ئدة من الفوائد املذكورة، فهو 

مقبول، واإل فهو مردود، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن العرتا�ص اخل�م�ص وال�س�د�ص، وهم� منع وجود العلة 
يف الأ�سل ومنع كونه� علة بعد ت�سليم وجوده�، فق�ل:

ذكر يف هذه الأبي�ت من العرتا�س�ت نوعني: اأحدهم�: منع وجود العلة 
يف الأ�سل. وث�نيهم�: منع كونه� علة بعد ت�سليم وجوده� يف الأ�سل.

ِة العلَّ وجــــوِد  َعــــْدِم  َعا  وبادِّ
بال�صــــرِع ذا  القــــائ�ُس  فيثبُت 
املذكــــــــوَرْة َة  العــــليَّ ويثبُت 

ِلُنْكــــَتِة يِتَها  ِعلِّ عــــدِم  اأو 
اإن كــــان اأو بالعقــــِل اأو بال�صمِع
امل�صــــهوَرْة امل�صــــاِلِك  باأحِد 

]ومنها ادعاء عدم وجود العلة، وادعاء عدم علِّيتها[
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 ف�أم� منع وجود العلة يف الأ�سل فنحو قول من منع من تطهري الدب�غ جلد 
الكلب: حيوان يغ�سل الإن�ء من ولوغه �سبًع� فال يطهر ب�لدب�غ ك�خلنزير، فيقول 
اأن يثبت  اأن اخلنزير يغ�سل الإن�ء من ولوغه �سبًع�، وجوابه:  املعرت�ص: ل ن�سلم 
امل�ستدل وجود ذلك الو�سف الذي علل به يف ذلك الأ�سل الذي ق��ص عليه 
قي��سه من  �سلم  الدليل  ف�إن وجد ذلك  اإجم�ع،  اأو  ن�ص  نحو  بدليل �سرعي من 
العرتا�ص املذكور، واإن مل يجد دلياًل على ثبوت ذلك من ال�سرع اأثبته ب�لعقل 

اأو ب�ل�سمع.

مف�رق  الو�سف غري  ب�أن ذلك  العقل  لو ق�سى  ب�لعقل فكم�  اإثب�ته  اأم�   
اإثب�ته من  اأم�  والعقلية،  ب�لأدلة  ق��ص عليه، وي�سحح ذلك  الذي  الأ�سل  لذلك 
يقبل  عمن  الأ�سل  ذلك  يف  الو�سف  ذلك  ثبوت  نقل  اإذا  فكم�  ال�سمع  جهة 
املع�ر�ص عنه، ف�إنه يكتفي يف دفع العرتا�ص بت�سليم اخل�سم املعرت�ص، وقد يج�ب 
يف اإثب�ته بجهة احل�ص كوجود طيب الرائحة يف امل�سك، ووجود احلالوة يف الع�سل 

ونحو ذلك.

ذلك  كون  املعرت�ص  مينع  اأن  فهو  الو�سف  ذلك  علية  وجود  منع  واأم�   
ق�ل  الأ�سل.  يف  الو�سف  ذلك  وجود  �سلم  اأن  بعد  احلكم،  لذلك  علة  الو�سف 
اأن  اإىل  اأعظم الأ�سئلة لعمومه وت�سعب م�س�لك العلل،  �س�حب املنه�ج: وهو من 
ق�ل: وهذا العرتا�ص راجع اإىل دعوى اختالل �سرط كم� ترى. ق�ل ابن احل�جب: 
واملخت�ر قبوله واإل اأدى اإىل اللعب يف التم�سك بكل طرد، وقيل: ل يقبل هذا 
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املنع لأن امل�ستدل قد ا�ستكمل القي��ص، وهو رد فرع اإىل اأ�سل بج�مع بينهم�.

 ورد ب�أن املراد بج�مع يغلب يف الظن �سحته. ق�لوا عجز املعرت�ص دليل 
�سحته، فال ي�سمع املنع.

 واأجيب ب�أنه يلزم على ذلك اأن ت�سح كل �سورة دليل يعجز املعرت�ص عن 
اعرتا�سه�، واإن مل ي�سحح امل�ستدل مقدم�ته�.

 واجلواب عن هذا العرتا�ص اأن يبني امل�ستدل علية ذلك الو�سف ب�أحد 
اأو  اإن ك�ن،  اآنًف�، فيثبت عليته ب�لإجم�ع  التي قدمن� ذكره�  العلة امل�سهورة  طرق 
ب�لن�ص اإن وجد ن�ص من كت�ب اأو �سنة �سريًح� او تلويًح� مل اإن يوجد �سيء من 
ذلك التم�ص اإثب�ت ذلك ب�أحد طرق العة امل�ستنبطة ك�ل�سرب واملن��سبة اإىل اآخره�، 
ول ينقطع عند ذلك املعرت�ص، بل له اأن يعرت�ص م� اأبداه امل�ستدل مب� يرد على 
كل طريق من تلك الطرق من املط�لبة مب� هو �سرط فيه، فريد على ظ�هر الكت�ب 
دليلك  يقول  ك�أن  ب�ملوجب،  والقول  اأخرى  ب�إم�رة  واملع�ر�سة  والت�أويل  الإجم�ل 
الذي اأثبتت به علِّية هذا الو�سف جممل اأو مت�أول بكذا وهو على غري م� تظن، 
اأو اإنه لي�ص بدليل لك بل عليك، اأو اأنه مع�ر�ص بدليل اآخر وهو كذا، وَيرُد على 
اأو موقوف، و�سعف راويه  ب�أنه مر�سل  َيِرُد على ظ�هر الكت�ب، والطعن  ال�سنة م� 
الطرق  واحد من  ويرد على كل  مر،  مم�  نحو ذلك  اأو  له  اأروه  �سيخه مل  قول  اأو 
امل�ستنبطة م� مر ذكره يف موا�سعه، وم� �سي�أتي من القدح يف املن��سبة ونحوه، واهلل 

اأعلم.
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 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن العرتا�ص ال�س�بع والث�من والت��سع والع��سر، وهي 
منع الت�أثري يف الو�سف ومنع الت�أثري يف الأ�سل ومنع الت�أثري يف احلكم، ومنع الت�أثري 

يف الفرع، فق�ل: 

ُيَرى اأن  وْهـــَو  التـــاأثرِي  وعـــدُم 
مَعا الأَ�صل  يف  الو�صِف  يف  يكوُن 

َعَرى قد  املفيِد  املعَنى  و�صٌف من 
َعا واحلكِم والفــــــرِع الـــِذي تفرَّ

]ومنها عدم التاأثري وهو اأربعة اأنواع[

ذكر يف هذين البيتني من العرتا�س�ت اأربعة اأنواع، يجمعه� نوع واحد 
وهو دعوى عدم الت�أثري، وهو عب�رة عن اإبداء و�سف ل اأثر له، ف�إم� اأن يكون ل اأثر 
له مطلًق�، وهو الذي عربت عنه بعدم الت�أثري يف الو�سف، واإم� اأن يدع� عدم ت�أثريه 
عى عدم ت�أثريه يف  اأن ُيدَّ عى عدم ت�أثريه يف احلكم، واإم�  اأن ُيدَّ يف الأ�سل، واإم� 

الفرع، فهذه اأربعة اأق�س�م:

 اأم� الأول وهو: عدم الت�أثري مطلًق� فنحو اأن يقول امل�ستدل: ال�سبح �سالة 
ل يقدم اأذانه� على وقته�؛ لأنه� ل تقت�سر ك�ملغرب، فيقول املعرت�ص: الق�سر ل 

اأثر له يف عدم تقدمي الأذان مطلًق�.

بيع  يف  امل�ستدل  يقول  اأن  فنحو  الأ�سل،  يف  الت�أثري  منع  وهو:  الث�ين  واأم�   
الغ�ئب: مبيع غري مراأي، فال ي�سح ك�لطري يف الهواء، فيقول املعرت�ص: اإن املوؤثر يف 
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عدم �سحة بيع الطري يف الهواء تعذر الت�سليم ل الغيبة، فال اأثر لعدم الروؤية يف الأ�سل.

امل�ستدل  يقول  اأن  فنحو  احلكم،  العلة يف  ت�أثري  منع  وهو:  الث�لث  واأم�   
يف املرتدين: م�سركون اأتلفوا م�ًل يف دار احلرب، فال ي�سمنون ك�حلربّي، فيقول 

املعرت�ص: ل ت�أثري لكونه يف دار احلرب.

 واأم� الرابع وهو: عدم الت�أثري يف الفرع، فنحو اأن يقول امل�ستدل: امراأة 
زوجت نف�سه� فال ي�سح، كم� لو تزوجت بغري ُكْفء، فيقول املعرت�ص: اإنه ل ت�أثري 
لعدم الكف�ية يف ف�س�د تزويجه� نف�سه�، واإمن� املوؤثر عدم الويل فيعود اإىل مع�ر�سة يف 

الأ�سل، واهلل اأعلم. 

اأخذ يف بي�ن العرتا�ص احل�دي ع�سر والث�ين ع�سر، وهم� ادع�ء  اإنه  ثم 
خف�ء العلة وادع�ء عدم ان�سب�طه�، فق�ل:

ْخِط كال�صُّ خفــــاِئَهــــا  َعا  وبــادِّ
للخــــفيِة املجــــيُب  ـُِب  َفين�صـ
ِبْط تْن�صَ اأن  اأبْت  التي  وي�صــبُط 

ال�صْبِط انعَداِم  او  ى  كالر�صَ اأو 
اأمارًة كالَعْقــــِد عنــــد ال�صفَقــِة
َترتبْط اأن  بهــــا  كادْت  بحــــالٍة 

]ومنها ادعاء خفاء العلة وادعاء عدم ان�صباطها[

ذكر ه�هن� من العرتا�س�ت نوعني:
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اأفع�ل  من  ب�سيء  احلكم  امل�ستدل  علل  اإذا  كم�  العلة  دعوى خف�ء  اأحدهم�: 
عليه،  يطلع  ل  مم�  ذلك،  ونحو  والكراهية  واحلب  والر�سى  ك�ل�سخط  القلوب 
فيقول املعرت�ص: هذا و�سف خفي ل ي�سح التعليل به، لأن اخلفي ل يعرف 

اخلفي.

اأم�رة ظ�هرة تدل على وجود علته ك�لعقد   وجوابه اأن ين�سب امل�ستدل 
عند �سفقة البيع، ف�إنه اأم�رة على وجود الر�س� اإذ لو مل يكن را�سًي� ب�لبيع م� ح�سل 
منه العقد، وك�ل�سكوت عند م�س�ورة الِبْكر، ف�إن ال�سرع جعل �سكوته� اأم�رة على 

ر�س�ه�، وك�لإنك�ر لل�سيء اأم�رة على كراهيته ونحو ذلك.

والنوع الث�ين من العرتا�سني: اأن يدعي املعرت�ص عدم ان�سب�ط العلة، كم� اإذا 
هذا  املعرت�ص:  فيقول  املع�سية،  عن  والنزج�ر  ك�مل�سقة  ب�حلكمة  امل�ستدل  علل 
فقد  والأ�سخ��ص،  الأحوال  ب�ختالف  امل�سقة  لختالف  من�سبط  غري  و�سف 
يكون احل�ل الواحد م�سقة على بع�ص الن��ص دون بع�ص، والنزج�ر عن املع�سية 
قد يكون يف بع�ص الأ�سخ��ص ب�أدنى اأدب، ويحت�ج يف بع�سهم اإىل الت�سديد يف 
العقوبة، وجوابه: اأن ي�سبط امل�ستدل ذلك الو�سف بح�لة مالزممة له ل تك�د اأن 

تف�رقه غ�لًب� ك�مل�سقة يف ال�سفر، ف�إن ال�سفر ل يخلو غ�لًب� من امل�سقة، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اخذ يف بي�ن العرتا�ص الث�لث ع�سر وهو النق�ص، فق�ل:
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النق�ص عب�رة عن تخلف احلكم من بع�ص ال�سور مع وجود العلة فيه�، 
العلة  قد وجدت  الطعم:  بعلة  الرب�  للم�ستدل على حرمة  املعرت�ص  قول  مث�له: 
املذكورة يف الرم�ن ولي�ص بربوي. فقول املعرت�ص بذلك نق�ص لعلة امل�ستدل، وهو 
ك�ن  اإذا  ق�دح  اإنه غري  وقيل:  اأبي حنيفة.  اأ�سح�ب  وبع�ص  ال�س�فعي  عند  ق�دح 
التخلف لدليل. ون�سب هذا القول اإىل قدم�ء احلنفية واأبي ط�لب واأبي عبد اهلل 
الب�سري وم�لك، و�سموه تخ�سي�ص العلة، وفيه مذاهب اأخر، وقد تقدم ذكر جميع 

ذلك يف �سروط العلة، فراجعه من هن�لك.

 واعلم اأن الق�ئل بجواز تخ�سي�ص العلة ل يرى اأن تخلف احلكم عنه� يف 
بع�ص ال�سور ق�دح مطلًق�، ومن منع من جواز تخ�سي�سه� يجعل ذلك ق�دًح� مطلًق� 
�سواء ك�نت العلة من�سو�سة اأم م�ستنبطة، و�سواء ك�ن التخلف مل�نع اأو لفقد �سرط 
اأو غريهم�، وا�ست�سكل ذلك يف العلة املن�سو�سة اإذا القدح فيه� بذلك رد الن�ص.

واعرت�ص  للعلِّية،  ن��سخ  �سورة  يف  التخلف  ب�أن  الإ�سك�ل  عن  واأجيب   
ب�أن القدح اأعم من اأن يرد على جميع الأقوال التي يف العلة، ويف ذلك تخطئة 

ال�صوِر بع�َس  ياأتَي  اأن  والنق�ُس 
يكت�صـــفا اأَن  املجـــيُب  فيلـــزُم 

ُعري ما  ومنها  احلكــــم  مَن  عاٍر 
َفا تخلَّ الذي  احلكـــِم  مانِع  عن 

]ومنها النقــ�س[
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اإذا  ث�لث،  قول  اإحداث  بجواز  القول  اإل على  اأحدهم�  اأن ذلك  الإجم�ع على 
اأجمع على قولني مثاًل، انتهى.

واجلواب عن هذا العرتا�ص هو اأن يبني امل�ستدل امل�نع من وجود احلكم 
يف ال�سورة املذكورة، ف�إذا اأظهر ذلك امل�نع اأو ك�سف اأن تخلفه هن�لك لختالل 
قي��سه و�سلم من ذلك  ا�ستق�م  اأو نحو ذلك مم� يكون م�سلًم� عند اخل�سم  �سرط 

املع�ر�ص، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن العرتا�ص الرابع ع�سر وهو الك�سر، فق�ل:

احلكمِة نوُع  وفيِه  اأََتـــــــى  واإن 
فالك�ْصــــــُر نحُو َطلِب التْخفيِف

ِة والعلَّ ُحكِمَهـــــــــا  انتَفاِء  َمَع 
املُخوِف �َصــــفِرِه  ــــــِر يف  بالق�صْ

]ومنها الك�صر[

تخلف  مع  ال�سور  بع�ص  يف  احلكمة  وجود  عن  عب�رة  الك�سر  اأن  اعلم 
العلة واحلكم عنه�، مث�له من جوز الق�سر للم�س�فر الع��سي ب�سفره: هذا م�س�فر، 
وكذلك  املعرت�ص:  فيقول  امل�سقة،  تخفيف  حلكمة  الع��سي  كغري  فيرتخ�ص 
ف�إنه  املع�ول،  وي�سرب  الأثق�ل  يحمل  كمن  احل�سر  يف  ال�س�قة  احلرفة  �س�حب 
احلكم  تخلف  مع  املعرت�ص  ذكره�  التي  ال�سورة  امل�سقة يف  فوجود  له،  يرتخ�ص 
وللعلة فيه� ي�سمى ك�سًرا عند الآمدي وابن احل�جب والبدر ال�سم�خي، وعرب عنه 
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غريهم بنق�ص املعنى، واملراد به نق�ص احلكمة، واخُتلف يف كونه ق�دًح�، فقيل: اإنه 
ق�دح لعرتا�سه املعنى املق�سود، ق�ل املحلي: والراجح اأنه ل يقدح؛ لأنه مل يرد 

على العلة، واإمن� ورد على احلكمة فقط.

 وقد عرف البي�س�وي والفخر الرازي الك�سر بعدم ت�أثري اأحد جزاأي العلة 
ونق�ص الآخر، وهو مقت�سى كالم ابن ال�سبكي و�س�حب املنه�ج، ق�ل �س�حب 
املنه�ج يف تعريف الك�سر: وهو عند اأ�سح�بن� اأن يظن الق�ئ�ص اأن لبع�ص الأو�س�ف 
ت�أثرًيا يف احلكم، فيجعله جزًءا من العلة، واملعرت�ص يظن اأنه ل ت�أثري له، في�سقطه 
ب�أنه� �سالة  يعلل وجوب �سالة اخلوف  اأن  مث�له  الأو�س�ف،  الب�قي من  ويك�سر 
ت�أثري لكون  اأنه ل  املعرت�ص  فيظن  الأمن،  اأداوؤه� ك�سالة  فيجب  ق�س�وؤه�،  يجب 
العب�دة �سالة يف هذا احلكم، وهو وجوب الأداء، فقط فيقول للق�ئ�ص: اإن� نريك 

عب�دة وجب ق�س�وؤه�، ومل يجب اأداوؤه�، وهو �سوم احل�ئ�ص يف رم�س�ن.

ت�أثرًيا يف  املعرت�ص  اأ�سقطه  الذي  للو�سف  اأن  الق�ئ�ص  يبني  اأن  وجوابه   
احلكم، وهو كون العب�دة �سالة، واأن ال�سالة تخ�لف ال�سي�م يف ذلك، هذا كالمه.

احل�جب  وابن  الآمدي  ي�سميه  ك�سًرا  هوؤلء  �سم�ه  الذي  املعنى  وهذا   
يبطل  ل  اأنه  واملخت�ر  احل�جب:  ابن  ق�ل  املك�سور،  ب�لنق�ص  ال�سم�خي  والبدر 
الع�قد ح�ل  عند  ال�سفة  مبيًع� جمهول  الغ�ئب  بيع  ال�س�فعي يف  كقول  القي��ص 
ت�أثري لكونه مبيًع�  اأنه ل  العقد، فال ي�سح كلو ق�ل: بعتك عبًدا فيظن املعرت�ص 
في�سقطه وينق�ص علته بنك�ح الغ�ئبة، ف�إن بني املعرت�ص عدم ت�أثري كونه مبيًع� ك�ن 
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العرتا�ص ق�دًح� ول يفيد جمرد ذكره. ق�ل �س�حب املنه�ج: ويكون حينئذ من 
اإىل العرتا�ص  ب�لك�سر راجع  اأن العرتا�ص  الت�أثري، فظهر لك  العرتا�ص بعدم 
ب�ختالل �سرط، وهو منع كون بع�ص اأو�س�ف العلة موؤثًرا، ف�إن بينه املعرت�ص قدح 

واإل مل يقدح اإن بني الق�ئ�ص ت�أثريه، انتهى كالمه، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن العرتا�ص اخل�م�ص ع�سر، وهو تخلف بع�ص اأجزاء 
العلة، فق�ل:

ًبا وَقــــْد ُينتَقْدواإْن َيـــُك الو�صــُف مركَّ َفــــَذاَك  البعــ�ُس  تخــلََّف 

]ومنها تخلف بع�س العلة املركبة من اأو�صاف[

اأي اإذا ك�نت علة امل�ستدل و�سًف� مركًب� من �سيئني اأو اأ�سي�ء، وقد تخلف 
ف�إن تخلف ذلك البع�ص يف بع�ص ال�سور يكون ق�دًح� يف  بع�ص تلك الأ�سي�ء، 
�سحة تلك العلة، اأم� القدح بكون الو�سف مركًب� ففي قبوله خالف مبني على 

اخلالف يف �سحة تركيب العلة وقد تقدم اأن ال�سحيح جواز ذلك.

 واعلم اأن امل�ستدل اإذا اأدخل يف العلة و�سًف� وجعله جزء منه� وهو معرتف 
اأن حكم الأ�سل ل ينتفي ب�نتف�ئه، لكن لو األغي ذلك الو�سف انتق�ست العلة يف 
بع�ص الفروع، ف�إن ذلك اجلزء مردود، اأي ل ي�سح كونه من العلة، وبقية الأجزاء 

غري مردودة على الأ�سح يف الطرفني جميًع�.
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 ومنهم من ق�ل: يقبل ذلك الو�سف اإذا ثبت معه احلكم.

ل  ب�أنه  ورد  العلة،  اأجزاء  �س�ئر  اأي�ًس�  معه  ويبطل  يرد  ق�ل:  من  ومنهم   
وجه يقت�سي م� ذكروه يف الطرفني جميًع� لأن الطرف الأول مبني على وجوب 
عك�ص العلة، ونحن ل نوجبه، ويف الطرف الث�ين قبول العلة املنتق�سة، مث�له قول 
ال�س�فعي يف ال�ستجم�ر: ط�عة تتعلق ب�لأحج�ر ومل تتقدمه� مع�سية، ف�عترب فيه� 
الرمي  لأن  ح�سو،  مع�سية  تتقدمه�  مل  قوله:  اأن  �سك  ول  الرمي،  ودليله  العلة 
�سواء �سبقه ط�عة اأم مع�سية فح�له ل يتغري، لكنه لو مل يذكر ذلك انتق�ص برجم 
املنه�ج: وهذا  ق�ل �س�حب  بع�سهم: وهذا �سالل ل وجه لذكره.  ق�ل  الزاين، 
العرتا�ص راجع اإىل املن�زعة يف كم�ل �سروط العلة، لأنه ع�ئد اإىل منع ت�أثريه� وهو 

�سرط كم� قدمن�، واهلل اأعلم.

نف�ص  يف  القدح  وهو  ع�سر  ال�س�د�ص  العرتا�ص  بي�ن  يف  اأخذ  اإنه  ثم   
امل�سلحة برتجيح املف�سدة عليه� اأو مب�س�واته� له�، فق�ل:

]ومنها القدح يف املنا�صبة مبف�صدة راجحة اأو م�صاوية[

ُيرَجــــُح ــــاَلِح  لل�صَّ واإْن َيكــــْن م�صــــاوًيا فيقــــَدُحوبف�صـــاٍد 

مف�سدة  للم�ستدل  مق�سوًدا  تكون  التي  امل�سلحة  ع�ر�ست  اإذا  اأنه  اعلم 
لأنه ل  امل�ستدل  قي��ص  ق�دًح� يف  يكون  ف�إن ذلك  له�،  م�س�وية  اأو  عليه�  راجحة 
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م�سلحة مع مف�سدة م�س�وية اأو راجحة، لأن دفع ال�سرر اأهم، فيجب احلمل عليه، 
واأم� اإذا ك�نت املف�سدة مرجوحة فال تقدح.

 مث�له: التخلي للعب�دة اأف�سل مل� فيه من تزكية النف�ص، فيقول املعرت�ص: 
فيه مف�سدة اأقوى، وهي عدم ك�سر ال�سهوة، وعدم كف النظر، وعدم اتخ�ذ الولد، 
العب�دة، فيجيب امل�ستدل برتجح امل�سلحة، لأنه� حلفظ  اأرجح من م�س�لح  وهذا 

الدين فهي اأوىل من حفظ الن�سل.

البعيد  الطريق  �سلك  م�س�فر  امل�ستدل:  يقول  اأن  اأي�ًس�  ذلك  ومن   
عور�ص  البعيد،  ال�سفر  وهو  املن��سب  لأنه  يق�سر  ل  ف�إنه  الق�سر،  غري  لغر�ص  ل 
مبف�سدة وهي العدول عن القريب الذي ل ق�سر فيه ل لغر�ص غري الق�سر، حتى 
ك�أنه ح�سر ق�سده يف ترك ركعتني من الرب�عي�ت، وق�ل ابن اخلطيب: ل تنخرم 
املن��سبة مبع�ر�ص املف�سدة مطلًق� �سواء �س�وت اأم رجحت، ورد ب�أن العقل ق��ص ب�أن 
الدار  ال�سالة يف  ب�أن  ابن اخلطيب  احتج  مثله�،  ل م�سلحة مع ح�سول مف�سدة 

املغ�سوبة ت�ستلزم م�سلحة ومف�سدة م�س�وية له� اأو زائدة، وقد حكمتم ب�سحته�.

من  واأم�  هن�لك،  ال�سالة  ي�سحح  مل  من  ذلك  يلزم  ل  ب�أنه  واأجيب   
ال�سالة  ول  ال�سالة  عن  ن��سئة  لي�ست  الغ�سب  مف�سدة  ب�أن  ف�أج�ب  �سححه� 
امل�سلحة،  من  املف�سدة  تلزم  فال  مطيع،  به  هو  م�  بغري  ع��ص  هو  بل  عنه،  ن��سئة 
ق�ل ابن احل�جب: ولو قدرن� اأنهم� ن�س�آ جميًع� عن ال�سالة مل ت�سح ال�سالة، ق�ل 
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يف املنه�ج: والرتجيح بني امل�سلحة واملف�سدة يختلف ب�ختالف امل�س�ئل، وترجح 
بطريق اإجم�يل، وهو اأنه لو مل يقدر رجح�ن امل�سلحة لزم التعبد ب�حلكم بال وجه، 

واهلل اأعلم.

اإف�س�ء  يف  القدح  وهو:  ع�سر،  ال�س�بع  العرتا�ص  بي�ن  يف  اأخذ  اإنه  ثم   
احلكم اإىل املق�سود، فق�ل:

للم�صَلحْة اِئِه  اإف�صَ يف  ُي�صِلَحـــْةوالَقــْدُح  حتى  املجيُب  فيدَفُع 

]ومنها القدح يف اإف�صاء احلكم اإىل امل�صلحة املق�صودة[

اأخرجه  الذي  احلكم  اإف�س�ء  يف  املعرت�ص  يقدح  اأن  العرت�س�ت  من 
اأن يقول امل�ستدل النك�ح واجب  اإىل امل�سلحة املق�سودة �سرًع�، مث�له:  امل�ستدل 
لأنه يرفع احلج�ب، فيف�سي اإىل امل�سلحة وهي رفع الفجور، فيقول املعرت�ص: مننع 
رفع  عند  والن�س�ء  الرج�ل  تالقي  بل  الفجور،  اإىل عدم  يف�سي  احلج�ب  رفع  اأن 
احلج�ب يف�سي اإىل الفجور، فيجيب امل�ستدل: ب�أن النك�ح يك�سر ال�سهوة، فيف�سي 
اإىل عدم الفجور، ومن ذلك اأن يعلل امل�ستدل حرمة امل�س�هرة على الت�أبيد ب�حل�جة 
اإىل  ان�سد ب�ب الطمع املف�سي  ت�أبد  ف�إذا  الفجور،  اإىل  املوؤدي  ارتف�ع احلج�ب  اإىل 
مقدم�ت الهم، والنظر املف�سية اإىل ذلك، فيقول املعرت�ص: بل �سد ب�ب النك�ح 

اأ�سد اإف�س�ء اإىل الفجور لأن النف�ص م�ئلة اإىل املمنوع.
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 وجوابه اأن الت�أبيد منع امليل اإىل الفجور يف الع�دة، في�سري ك�لطبيعي كم� 
يف الأمه�ت، واهلل اأعلم.

ع�سرين،  واملكمل  ع�سر  والت��سع  ع�سر  الث�من  العرتا�ص  بي�ن  يف  اأخذ  اإنه  ثم   
فق�ل:

]ومنها القدح يف العلة مبعار�صتها لو�صف اآخر اأكرث فروًعا منها[

اأكرَثا بو�صــٍف  ذا  يجــيء  واأْن 
َعى املُدَّ يف  وجــــوَدَها  مينَعْن  اأو 
املعترِب ذا  غــرُي  عنـــدي  َقال:  اأو 

واأ�ْصهَرا َذا  و�صــِف  من  ُفروُعُه 
َعــى ادَّ َقــــِد  ما  الأوُل  فُيثبُت 
ِر املقــــرَّ ينتــُج عْك�َس فرِعــــَك 

ذكر يف هذه الأبي�ت ثالثة اأنواع من العرتا�س�ت:

 النوع الأول: اأن يع�ر�ص علة امل�ستدل بعلة اأخرى اأكرث فروًع� من علة امل�ستدل، 
وي�سمي هذا النوع ب�لتعدية، مث�له اأن يقول امل�ستدل يف البكر الب�لغ: بكر فتجرب 
على النك�ح ك�لبكر ال�سغرية، فيع�ر�ص ب�أن العلة يف الأ�سل ال�سغر، فتتعدى اإىل 

الثيب ال�سغرية.

اأن يع�ر�ص املعرت�ص علة امل�ستدل بعلة تقت�سي يف الفرع عك�ص   النوع الث�ين: 
العبد مملوك، فتجب  امل�ستدل يف  يقول  اأن  امل�ستدل، مث�له  اأخرجه  الذي  احلكم 
فيه قيمته كغريه من اململوك�ت. فيقول املعرت�ص مكلف، فال يتعدى به دية احلر، 
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فع�ر�ص علة الفرع مب� يقت�سي نقي�ص حكمه�، فيحت�ج يف تقرير م� ع�ر�ص به اإىل 
اأحد طرق العلة، في�سري م�ستدلًّ بعد اأن ك�ن معرت�ًس�، وفيه قلب التن�ظر.

يف  اختلف  وقد  ب�ملع�ر�سة،  ي�سمي�ن  قبله  والذي  النوع  هذا  اأن  واعلم   
ميتنع  مل  تقبل  مل  لو  اإذ  قبوله�  واملخت�ر:  احل�جب  ابن  ق�ل  قولني:  على  قبوله� 
عى علَّة لي�ص ب�أوىل بكونه علة اأو جزًءا من  عى علَّة، لأن املدَّ التحكم يعني يف املدَّ

العلة من و�سف املع�ر�ص.

ويف  ب�لعمل،  تكليًف�  العلة  اإثب�ت  يف  ب�أن  املع�ر�سة  رد  رجح  ف�إن   
ۆ   ۇ   نثۇ   تع�ىل:  ق�ل  وقد  التكليف،  ب�إ�سق�ط  الأ�سل  تو�سعة  رده� 
فيه  لأن  الدللة،  منع  ذلك  على  يلزم  ب�أنه  اأجيب  ۆمث ]البقرة/ 185[. 

تو�سعة.

 ولو �سلمن� اأن الأ�سل التو�سعة لعدم العلة املع�ر�سة ع�ر�سن�ه اأي�ًس� ب�أن 
الأ�سل انتف�ء الأحك�م، فنرتك الدللة عليه� وب�أن� نعتربهم� مًع� اإذ يف تخ�سي�ص 

اأحداهم� حتكم، واإذا اعتربن�هم� لزمت املع�ر�سة.

لزم كون كل  مبن��سبة احلكم  املتع�ر�سني  ا�ستقل كل واحد من  لو  ق�لوا   
واحد منهم� علة فيه، وذلك ل يجوز، فوجب رد املع�ر�سة.

 واأجيب ب�أن هذا احلكم ب�طل، اإذ ل�ستم برد العلة املع�ر�سة مل� عللتم به اأوىل 
من اأن يرد خ�سمكم م� عللتم به.
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به  ج�ء  الذي  الو�سف  لزوم  انتف�ء  بي�ن  املع�ر�ص  لزوم  يف  اختلفوا  ثم   
امل�ستدل عن الفرع، فقيل يلزمه مطلًق�. وقيل: ل يلزمه مطلًق�. وقيل: اإن �سرح 
�س�حب  ق�ل  يلزم،  مل  واإل  لزومه  عدم  بي�ن  املعرت�ص  لزم  لزم  ب�أنه  امل�ستدل 
اأتي مب� ل ينتق�ص  املنه�ج: وهو ال�سحيح لأنه اذا مل ي�سرح بلزوم الو�سف فقد 
معه الدليل، فال يحت�ج املعرت�ص اإىل املع�ر�سة، واإن �سرح لزمه اإلغ�ء م� �سرح به، 

فيبني املعرت�ص انتف�ء اللزوم. 

اإليه؟  يرد  اأ�سل  اإىل  للمع�ر�سة  املورد  يحت�ج  هل  اأي�ًس�  واختلفوا  ق�ل: 
املع�ر�سة  ح��سل  لأن  يحت�ج  ل  اأنه  وال�سحيح  ق�ل:  ك�مل�ستدل.  يحت�ج  فقيل: 
دعوى نفي احلكم لعدم العلة اأو�سد امل�ستدل عن التعليل بذلك، واأي�ًس� ف�أ�سل 
امل�ستدل هو الأ�سل للمع�ر�ص، فال يحت�ج اإىل غريه، ف�إذا عرفت ذلك ف�جلواب 
عن املع�ر�سة يكون اإم� مبنع وجود الو�سف الذي ع�ر�ص به اأو املط�لبة بت�أثريه، اإن 
ك�ن مثتًب� ب�ملن��سبة اأو ال�سبه ل ب�ل�سرب، وب�أن الذي ع�ر�ص به خفي اأو غري من�سبط، 
ويحقق ح�سول اخلف�ء وعدم الن�سب�ط اأو ل يحقق، بل مينع ظهوره اأو ان�سب�طه اأو 

اإيج�ب ب�أن الو�سف الذي ع�ر�ص به هو عدم مع�ر�ص يف الفرع.

 مث�له قي��ص املكره على القتل يف وجوب الق�س��ص على املخت�ر بج�مع 
احلكم،  نقي�ص  املن��سب  الإكراه  عدم  ب�أن  فيجيب  ب�لطواعية،  فيعرت�ص  القتل 
اأو يجيب امل�ستدل ب�أن الو�سف الذي عور�ص به ملغي  وذلك من قبيل الطرد، 
اأو يبني ا�ستقالل م� عداه من الأو�س�ف ب�حلكم يف �سورة اإم� بظ�هر اآية اأو خرب اأو 
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َع�ِم« يف اجلواب عن مع�ر�سة تعليل املطعوم  َع�َم ب�لطَّ اإجم�ع مثل: »ل َتبيُعوا الطَّ
الإمي�ن،  بعد  بكفر  التعليل  مع�ر�سة  ف�قُتُلوه« يف  ديَنُه  َل  بدَّ »َمْن  ومثل:  ب�لكيل، 
اإذا  ك�مل�سلم  فيقتل  دينه  بدل  ب�أنه  تهود  اإذا  الن�سراين  قتل  على  ا�ستدل  حيث 
ارتد، فيقول املعرت�ص: اإمن� قتل امل�سلم اإذا ارتد لأنه كفر بعد اإمي�ن فيقول امل�ستدل 
َل ديَنُه ف�قُتلوه« غري متعر�ص  علتي قد ا�ستقلت ب�حلكم يف ظ�هر قوله : »َمْن بدَّ

للتعميم.

 ول يكفي اإثب�ت احلكم يف �سورة دونه اأي دون و�سف املعرت�ص جلواز اأنه� 
خلفه� علة اأخرى، ولذلك لو اأبدى املعرت�ص اأمًرا اآخر يخ�لف م� األغى امل�ستدل، 
ف�سد الإلغ�ء، وي�سمى تعدد الو�سع لتعدد اأ�سليه� وهذا كله كالم �س�حب املنه�ج.

يقول  اأن  مث�له:  الفرع،  العلة يف  تلك  وجود  املعرت�ص  مينع  اأن  الث�لث:  النوع 
اأهله ك�مل�أذون،  اأم�ن �سدر من  امل�أذون:  الغري  العبد  اأم�ن  امل�ستدل على �سحة 
فيقول املعرت�ص ل اأهلية يف املحجور. وجوابه بي�ن وجود م� عن�ه ب�لأهلية كجواب 
منعه يف الأ�سل. ق�ل ابن احل�جب: وال�سحيح منع املعرت�ص من تقدير انتف�ء 
وجود الو�سف يف الفرع، لأن امل�ستدل مدع، فعليه اإثب�ته لئال ينت�سر الكالم، 

واهلل اأعلم.

والع�سرين  والث�ين  والع�سرين  احل�دي  العرتا�ص  بي�ن  يف  اأخذ  اإنه  ثم   
والث�لث والع�سرين، وهي املعرب عنه� جميًع� ب�لفرق، فق�ل:
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الفرق عب�رة عن اإبداء خم�لفة بني الأ�سل والفرع، وهو على ثالثة اأق�س�م 
اأن  واإم�  ال�س�بط،  اأن تكون يف  واإم�  املخ�لفة يف احلكم،  اأن تكون تلك  اإم�  لأنه: 

تكون يف جن�ص امل�سلحة. 

ف�أم� الق�سم الأول: وهو املخ�لفة يف احلكم، فتكون ب�أحد �سيئني: اإم� اإبداء م�نع 
الأ�سل مل  ب�إبداء خ�سو�سية يف  واإم�  فيهن،  اإجراء ذلك احلكم  الفرع من  يف 

تكن موجودة يف الفرع.

واأم� الق�سم الث�ين: وهو اختالف ال�س�بط يف الأ�سل والفرع فنحو م� يق�ل يف 
ك�ملكره،  الق�س��ص  فوجب  ب�ل�سه�دة،  ت�سببوا  ال�سهود  على  الق�س��ص  اإيج�ب 
فيقول املعرت�ص اإن ال�س�بط يف الفرع ال�سه�دة، ويف الأ�سل الإكراه فال يتحقق 

الت�س�وي.

مْنِع نوَع  ُيظِهَر  اأْن  والفـــرُق 
عَرا َمِزيٌة  الأَ�صـــِل  يف  َكـــاَن  اأو 
م�صلَحْة اأو  �صابٍط  وكاختـــالِف 

الفـــْرِع بهـــَذا  احلكِم  لـــذلَك 
ُذِكَرا قد  الذي  الفـــرُع  عن مثلَها 
اأو�صَحْه اإِْن  قادُح  هـــذا  وكـــلُّ 

]ومنها الفـرق[
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 وجوابه اأن اجل�مع م� ا�سرتك� فيه من الت�سبب امل�سبوط عرًف� اأو ب�أن اإف�س�ءه 
انبع�ث الأولي�ء  ف�إن  اأ�سله املغري للحيوان،  اأرجح كم� لو ك�ن  اأو  يف الفرع مثله 
على القتل طلًب� للت�سفي اأغلب من انبع�ث احليوان ب�لإغراء ب�سبب نفرة احليوان 
واأ�سل كم�  ف�إنه اختالف فرع  الت�سبب،  اأ�سلي  وعدم علمه، فال ي�سر اختالف 

يق��ص الإرث يف طالق املري�ص على الق�تل يف منع الإرث.

اأن تكون  فهو  والفرع،  الأ�سل  امل�سلحة يف  الث�لث: وهو اختالف  الق�سم  واأم� 
يقول  اأن  مث�له  امل�ستدل،  اأبداه  الذي  الفرع  مل�سلحة  خم�لفة  الأ�سل  م�سلحة 
�سرًع�،  حمرم  طبًع�  م�ستهى  فرج  يف  فرًج�  اأولج  الالئط  حد  على  امل�ستدل 
فيحد ك�لزاين، فيقول املعرت�ص: امل�سلحة يف الفرع ال�سي�نة عن رذيلة اللواط، 
وامل�سلحة يف الأ�سل دفع اختالط الأن�س�ب، وقد يتف�وت�ن يف نظر ال�سرع، وهو 

راجع اإىل املع�ر�سة.

 وجوابه اأن ينكر امل�ستدل اأن احلكمة يف الأ�سل دفع اختالط الأن�س�ب 
اإن احلكمة دفع اختالط الأن�س�ب مع ال�سي�نة عن تلك الرذيلة  فقط، بل يقول 
فيه�  لي�ص  اإذا  والآي�سة،  ب�ل�سبية  الزن�  لزم جواز  واإل  الع�مة  املف��سد  من  وغريه� 

ذلك املحذور، وهو ب�طل، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن العرتا�ص الرابع والع�سرين وهو القلب، فق�ل:
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القلب عب�رة عن دعوى املعرت�ص اأن الدليل الذي جعله امل�ستدل دلياًل 
ملدع�ه اإمن� هو دليل عليه ل له، فيقلب حجته عليه ل له، وهو ممكن الت�سليم، مبعنى 
اأن الدليل الذي قلبه املعرت�ص ميكن اأن يكون م�سلًم� عند املعرت�ص، فيكون عنده 
�سحيًح�، وميكن اأن يكون عنده غري �سحيح، و�سكت عن الكالم فيه، لكن قلبه 
عليه اإن �سح اأنه دليل كم� اإذا ق�ل: اإن هذا الدليل اإن �سح فهو عليك ل لك، اأم� 
لو �سرح املعرت�ص بت�سعيف الدليل ورده، فال يكون حمتماًل للت�سليم بعد ذلك، 

بل هو عند املعرت�ص مردود.

 وقيل: اإن القلب ت�سليم ل�سحة الدليل امل�ستدل به، �سواء ك�ن �سحيًح� 
امل�ستدل  على  جعله  حيث  من  الق�لب  لأن  مطلًق�،  له  اإف�س�د  هو  وقيل:  ل،  اأم 
واإن  له،  مف�سد  له  يجعله  ومن حيث مل  �سحيًح�  يكن  واإن مل  ل�سحته،  م�سلم 
ك�ن �سحيًح�، وقيل: هو �س�هد زور ي�سهد لك وعليك، حيث �سلمت فيه الدليل 

وا�ستدللت به على خالف دعوى امل�ستدل، فال يقبل.

الدلياَل ِعَي  يدَّ اأْن  والقــــلُب 
الت�صليِم ممكُن  َوْهَو  �صـــحَّ  اإْن 
وْهَو على نوعنِي من نوٍع يقت�صي
امل�صتدّل لقوِل  اإبطاٌل  والثــــاين 

املدلوَل اأظَهَر  قد  الِذي  على 
بالتَّ�ْصـــــِقيِم َح  �صــــرَّ اإذا  اإل 
املعرت�ِس ملـــــذهِب  ت�صحيَحُه 
ُجِعْل وتلويٌح  ت�صريٌح  والكــــلُّ 

]ومنها القلب[
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مع  املعرت�ص  مذهب  ت�سحيح  يقت�سي  اأن  اإم�  لأنه  نوع�ن:  القلب  ثم   
امل�ستدل، وكل  اإبط�ل مذهب  يقت�سي  اأن  واإم�  امل�ستدل،  ال�سكوت عن مذهب 
واحد من النوعني يكون ت�سريًح� وتلويًح� لأنه اإم� اأن ي�سرح املعرت�ص بت�سحيح 
مذهبه، واإم� اأن يلوح على ذلك، واإم� اأن ي�سرح ب�إبط�ل مذهب امل�ستدل، واإم� اأن 

يلوح على ذلك.

لبٌث يف  العتك�ف:  ال�سوم يف  وجوب  على  امل�ستدل  يقول  اأن  مث�له   
مك�ن خم�سو�ص فال يكون قربة بنف�سه ك�لوقوف بعرفة. فيقول ال�س�فعي يف عدم 
ا�سرتاط ال�سوم يف العتك�ف: لبث يف مك�ن خم�سو�ص فال ي�سرتط فيه ال�سوم 
ك�لوقوف بعرفة. فقد �سحح ال�س�فعي مذهبه بعلة امل�ستدل وهي اللبث يف مك�ن 

خم�سو�ص.

 ومث�ل م� فيه اإبط�ل مذهب امل�ستدل ت�سريًح� اأن يقول احلنفي يف م�سح 
فيقول  كغريه.  ا�سمه  عليه  ينطلق  م�  ب�أقل  فيه  ُيكتفى  فال  و�سوء  ع�سو  الراأ�ص: 
ال�س�فعي: فال يتقدر ب�لربع كغريه. فعلق املعرت�ص على علة امل�ستدل م� يبطل به 

مذهبه.

 ومث�ل م� فيه اإبط�ل مذهب امل�ستدل تلويًح� اأن يقول احلنفي يف ت�سحيح 
بيع الغ�ئب: عقد مع�و�سة، في�سح مع اجلهل ب�ملعو�ص ك�لنك�ح، فيقول ال�س�فعي: 

فال ي�سرتط فيه خي�ر الروؤية ك�لنك�ح.
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 وبي�نه اأن من ق�ل ب�سحته ق�ل بخي�ر الروؤية، فخي�ر الروؤية لزم ل�سحته، 
ف�إذا انتفى الالزم انتفى امللزوم. ق�ل البدر: واملخت�ر قبوله اأي قبول القلب، وقيل 

ل يقبل وهو نوع خم�سو�ص من املع�ر�سة، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن العرتا�ص اخل�م�ص والع�سرين وهو ب�ملوجب، فق�ل:

والقــــوُل بالـُمـوجِب اأن ُي�صــلِّما 
الأعــــّز منــها  ليخرَجـــْن  مثاُله 

مــــدلوَلُه واخلــــلُف باٍق فاعَلما
الأعــــّز فيمــِن  واخلــلُف  اأذلََّنا 

]ومنها القول باملوجب وتنبيهات هي كاخلامتة على هذا املبحث[

القول ب�ملوجب: عب�رة عن ت�سليم مدلول الدليل مع بق�ء النزاع، وي�سمى 
اإرخ�ء العن�ن، و�س�هده قوله تع�ىل نث ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  
ک    ک  گمث ]املن�فقون/ 8[ ف�إن معنى هذا الكالم م�سلم عند امل�سلمني، 
الق�ئل،  ، والأذل عندهم هو ذلك  امل�سلمني هو ر�سول اهلل  الأعز عند  لكن 
وهو  ب�ٍق.  بينهم  م�سلَّم، واخلالف  فمدلول كالمه  نف�سه،  هو  املن�فق  والأعز عند 

اأنواع ثالثة:

اأو  النزاع  اأنه حمل  يتوهم  م�  امل�ستدل  املعرت�ص من  ي�ستنتج  اأن  الأول:  النوع   
مالزمه، مث�له قول من يوجب الق�س��ص على الق�تل عمًدا ب�ملثقل قتل مب� مثله 
فيقول  اخل�رق،  ب�إحل�د  ،ك�لقتل  الق�س��ص  وجوب  ين�يف  فال  الع�دة،  يف  يقتل 
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النزاع  حمل  واإمن�  نقي�سه،  هو  ول  النزاع  حمل  لي�ص  املن�ف�ة  عدم  اإن  املعرت�ص 
وجوب الق�س��ص.

النوع الث�ين: اأن ي�ستنتج املعرت�ص اإبط�ل م� يتوهم اأنه م�أخذ اخل�سم. مث�له قولن� 
للحنفي التف�وت يف القتل ل مينع من وجوب الق�س��ص، كم� ل مينع من القتل 
نف�سه، فيعرت�ص ب�أنه علة، فيقول املعرت�ص ل ن�سلم كون علة عدم وجوب الق�س��ص 
العلة  بل  الق�س��ص  بطل وجوب  بطل ذلك  لو  اأقول:  اإين  بحيث  التف�وت،  هو 
�سيء اآخر منع احلكم الذي هو وجوب الق�س��ص اأو فقد �سرط من �سروطه، ول 

يلزم من انتف�ء م�نع واحد انتف�ء املوانع جميًع� اأو ال�سرائط اأو املقت�سى. 

ق�ل �س�حب املنه�ج: وال�سحيح اأنه م�سدق يف مذهبه، اأي اإن ثمَّ موانع 
ب�ملوجب  القول  واأكرث  احل�جب:  ابن  ق�ل  يح�سال.  مل  ومقت�سى  و�سرط  اأخر، 
كذلك خلف�ء امل�أخذ بخالف حمل اخلالف، وهو حمل النزاع يف ال�سرب الأول، 

ف�إنه يحت�ج اإىل تبيني املوانع، واملقت�سى و�سروطه وح�سوله�.

وهي  القي��ص،  مقدمتي  من  ال�سغرى  املقدمة  عن  ي�سكت  اأن  الث�لث:  النوع 
الأوىل مع كونه� غري م�سهورة، نحو اأن يقول: م� ثبت قربة ف�سرطه النية ك�ل�سالة، 
وي�سكت عن قوله الو�سوء قربة، فريد عليه الو�سوء لكونه قربة، ومل ي�سرتط فيه 
النية عند اخل�سم، ولو ذكر املقدمة ال�سغرى مل يرد عليه اإل املنع لكون الو�سوء 
قربة، ق�ل �س�حب املنه�ج: وهذا العرتا�ص يعود اإىل اختالل �سرط وهو املنع من 

اقت�س�ء العلة احلكم، وت�أثريه� فيه.
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اأو  اأن يبني امل�ستدل ان ذلك حمل النزاع   واجلواب عن النوع الأول: 
م�ستلزم له، كم� لو ق�ل: ل يجوز قتل امل�سلم ب�لذمي، فيقول املعرت�ص: نعم ل 
يجوز قتل امل�سلم ب�لذمي؛ لأنه لي�ص بج�ئز بل واجب، فيقول املراد بقولن�: ليجوز 

حترميه ل م� زعمت، واإذا ك�ن ذلك هو املراد لزم انتف�ء قولك اإنه واجب.

 واجلواب عن النوع الث�ين: اأن يبني امل�ستدل اأن ذلك هو امل�أخذ، نحو اأن 
يبني اأن انتف�ء امل�نع من ح�سول القتل ب�ملثقل يوؤخذ منه انتف�ء امل�نع من وجوب 
الق�س��ص فيه اأي�ًس�، لأن وجوب الق�س��ص اإزه�ق الروح، ف�إذا مل مينع املثقل من 

اإزه�ق الروح بل ح�سل له، فقد ح�سل به موجب الق�س��ص، فيجب اإذ ل م�نع.

 واجلواب عن النوع الث�لث: اأن يبني امل�ستِدل اأن احلذف �س�ئع، فريتفع 
املطعن، انتهى  واأكرثه من منه�ج الأ�سول.

 و�سنختم هذا املبحث بتنبيه�ت ذكره� �س�حب املنه�ج:

اأحده�: اختلف العلم�ء يف املعرت�ص ب�لنق�ص اإذا منع امل�ستدل وجود العلة التي 
زعم املعرت�ص تخلُّف حكمه�: هل ميكن من ال�ستدلل على وجود تلك العلة؟ 
ق�ل �س�حب املنه�ج: يف الأ�سل مل ي�سمع لأنه انتق�ل من نق�ص العلة اإىل نق�ص 
دليله�، ق�ل: وفيه نظر، اأم� لو ق�ل: يلزمك اإم� انتق��ص علتك اأو انتق��ص دليله�، 

ك�ن لزًم�.
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التنبيه الث�ين: اختلفوا اأي�ًس� اإذا منع امل�ستدل تخلف احلكم عن العلة التي نق�ص 
فيه� املعرت�ص من الدللة على تخلف احلكم عن التي نق�ص فيه� املعرت�ص: هل 
ميكن،  وقيل: ل  فقيل: ميكن،  احلكم،  تخلف  على  الدللة  من  املعرت�ص  ميكن 

وقيل: م�مل يكن له طريق للقدح اأوًل منه.

النق�ص  من  الحرتاز  امل�ستدل  على  يجب  هل  اأي�ًس�  اختلفوا  الث�لث:  التنبيه 
اأوًل؟ فقيل يجب، وقيل: ل يجب اإل يف امل�ستثني�ت، وقيل: ل يجب مطلًق�. ق�ل 
�س�حب املنه�ج: وهو الأ�سح لأنه اإمن� ي�س�أل عن الدليل وانتف�ء املع�ر�ص لي�ص من 

الدليل. واأي�ًس� ف�إنه وارد، ولو احرتز اتف�ًق�.

التنبيه الرابع: ق�ل ابن احل�جب: واعرتا�س�ت القي��ص على مراتب فم� ك�ن من 
تورد منه� اعرتا�س�ت متعددة على م�س�ألة  اأي  اتف�ًق�،  جن�ص واحد ي�سح تعدده 
واملع�ر�سة،  والنق�ص  واملط�لبة  ك�ملم�نعة)1(  واحد  من جن�ص  يكن  وم�مل  واحدة، 
ق�لوا لأنه  اأهل �سمرقند،  اإيراد)2( جن�سني ف�س�عًدا، فمنعه  فقد اختلف يف جواز 
يوؤدي اإىل اخلبط الكثري، وجوزه غريهم ك�جلن�ص املتعدد، واختلفوا اأي�ًس� يف �سحة 
اإيراده� مرتًب� بع�سه� على بع�ص، نحو اأن يورد املط�لبة ثم يقول �سلمن� اأنه� ل ترد، 
فنحن نورد القلب، ثم يقول: �سلمن� اأنه غري وارد، فنحن نورد غريه، وق�ل الأكرث: 
الأوىل منع ذلك مل� فيه من الت�سليم لبطالن العرتا�ص املتقدم حتى يتعني الآخر. 

ق�ل ابن احل�جب: واملخت�ر جوازه لأن الت�سليم تقديري.

)1( يف الأ�سل: املم�نعة. )م(.
)2( يف الأ�سل: يراد. )م(.
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على  املعرت�ص  يرتبه�  اأن  فينبغي  مرتتبة  العرتا�س�ت  اإيراد  ج�ز  واإذا   
ثم ط�لب  الفرع  اعرت�ص  اإذا  لأنه  ت�سليم،  بعد  منًع�  ك�ن  واإل  امل�ستدل،  يرتبه  م� 
بت�سحيح الأ�سل ك�ن ذلك منًع� حلكم الأ�سل بعد اأن �سلمه ب�أن اعرتا�ص الفرع 
دونه، فيقدم م� يتعلق ب�لأ�سل ثم العلة ل�ستنب�طه� منه، ثم الفرع لبن�ئه عليهم�، 
وقدم النق�ص على مع�ر�سة الأ�سل لأنه يورد لإبط�ل العلة واملع�ر�سة تورد لإبط�ل 
اأخًذا من منه�ج الأ�سول،  انتهى  اإثب�ت ا�ستقالله�.  اأهم من  واإثب�ته�  ا�ستقالله� 

واهلل اأعلم.

 ومل� فرغ من بي�ن القي��ص واأرك�نه وبي�ن القوادح فيه اأخذ يف بي�ن النوع 
اخل�م�ص من الأدلة وهو ال�ستدلل، فق�ل: 

 الركن الرابع - يف مباحث القيا�س





وهو يف اللغة: طلب الدليل ويف العرف: عب�رة عن اإق�مة الدليل، يق�ل: 
ا�ستدل فالن على كذا، اإذا اأق�م الدليل عليه، ويف ا�سطالح الأ�سوليني ا�سم لنوع 
خ��ص من الأدلة، وهو م� لي�ص بن�ص ول اإجم�ع ول قي��ص، كم� اأ�س�ر اإليه امل�سنف 

بقوله:

ا�صـــتدلُل ُهـــَو  مرَّ  َما  وغـــرُي 
القرَتاين القـــيا�َس  في�صــــــمُل 

ِه جــــــــــــَداُل بع�صِ ثبوِت  ويف 
وهكذا نـــوُع القيــــــا�ِس الثاين

]بيان حقيقة ال�صتدلل[

يف مباحث ال�ستدلل

الركن اخلامس
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الدليل  اأن  يعني  والقي��ص،  وال�سنة والإجم�ع  الكت�ب  بـ )م� مر(  املراد 
اخل�م�ص من الأدلة ال�سرعية وهو ال�ستدلل هو غري م� مر، واملراد به م� لي�ص بن�ص 

ول اإجم�ع ول قي��ص، وقد تقدم ذكر كل واحد من الثالثة.

 اعلم اأنه مل� ك�ن كثري من الأحك�م ال�سرعية خ�رجة عن ظ�هر تلك الأدلة 
مبعنى اأنه مل يوجد من واحد من الأدلة م� يدل على حكم فيه� ا�ستدل العلم�ء 
على ثبوت اأحك�مه� ب�أمور منه�، ا�ست�سح�ب ح�ل الأ�سل، ومنه� ال�ستقراء ومنه� 
الأ�سي�ء  تلك  و�سموا  الركن،  هذا  يف  �سي�أتي  مم�  ذلك  غري  اإىل  املر�سلة  امل�س�لح 
ا�ستدلًل، وقد اختلفوا يف تعريف حقيقته، فق�ل بع�سهم: هو م� لي�ص بن�ص ول 

اإجم�ع ول قي��ص، وعليه م�سيت يف النظم.

 ق�ل �س�حب املنه�ج: وهوؤلء يعنون الجته�د، واأقول: يعنون به م� ذكرن�ه 
من ال�ست�سح�ب وال�ستح�س�ن وغريهم� من اأنواع ال�ستدلل، ولذا عرفوه بذلك 
التعريف، ثم ذكروا تلك الأ�سي�ء من جملة اأنواعه. على اأن الجته�د لي�ص دلياًل 
ول  قولهم:  الأول  التعريف  على  بع�سهم  وزاد  الدليل،  نظر يف  هو  واإمن�  بنف�سه، 
قي��ص ِعلَّة، ق�ل �س�حب املنه�ج: فيدخل فيه الجته�د وال�ستدلل بنفي الف�رق 

كم� تقدم، وال�ستدلل ب�لتالزم كم�م مر يف قي��ص الدللة، انتهى.

 ومعنى قوله: )ويف ثبوت بع�سه جدال( يعني اأن يف ثبوت بع�ص اأنواع 
ال�ستدلل خالًف�.
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بع�سهم:  ق�ل  اأ�سي�ء.  اختلفوا يف  ال�ستدلل  بثبوت  الق�ئلني  اأن  اعلم   
اإنه� من ال�ستدلل، وق�ل اآخرون لي�ست منه وهي ال�ستدلل على ثبوت احلكم 
بوجود ال�سبب وعلى انتف�ئه بوجود امل�نع منه اأو فقد ال�سرط وغري ذلك مم� �سي�أتي 

بي�نه.

 واخت�ر ابن احل�جب اأن ال�ستدلل ثالثة اأنواع:

 النوع الأول: ال�ستدلل ب��ست�سح�ب احل�ل.

 النوع الث�ين: ال�ستدلل ب�لتالزم بني احلكمني من غري تعيني العلة، وهو الذي 
�سمين�ه قي��ص الدللة، وقد مر بي�نه.

 والنوع الث�لث: �سرع من قبلن�.

 وزاد البدر - رحمه اهلل تع�ىل – ال�ستح�س�ن، ون�سبه للحنفية وامل�س�لح 
املر�سلة، ون�سبه للم�لكية.

 وذكر ابن ال�سبكي جميع الأنواع التي ذكره� امل�سنف يف هذا الركن اإل 
امل�س�لح املر�سلة، ف�إنه مل يذكره� يف كت�ب ال�ستدلل، وزاد �سرع من قبلن� وحجية 

قويل ال�سح�بي، وقد مر الكالم فيهم�.

 وقد ذكرت يف هذا الركن اأ�سي�ء منه� القي��ص املنطقي بنوعيه: القرتاين 
وال�ستثن�ئي، وهم� املراد بقول امل�سنف: )في�سمل القي��ص القرتاين..( اإىل اآخره، 

الركن اخلام�س - يف مباحث ال�صتدلل
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اأي ي�سمل ال�ستدلل القي��ص القرتاين، وهو اأحد نوعي القي��ص املنطقي، وكذا 
ي�سمل النوع الث�ين من القي��ص املنطقي وهو القي��ص ال�ستثن�ئي.

اأن القي��ص املنطقي قول موؤلف من ق�س�ي�، متى �سلمت لزم عنه   اعلم 
لذاته قول اآخر، ف�إن ك�ن الالزم وهو النتيجة اأو نقي�سه مذكوًرا فيه ب�لفعل، فهو 

القي��ص ال�ستثن�ئي، واإل فهو القي��ص القرتاين.

 مث�ل القي��ص ال�ستثن�ئي اإن ك�ن النبيذ م�سكًرا فهو حرام، لكنه م�سكر 
ينتج فهو حرام، اأو اأن ك�ن النبيذ مب�ًح� فهو لي�ص مب�سكر، لكنه م�سكر ينتج فهو 

لي�ص مبب�ح.

 ومث�ل القي��ص القرتاين كل نبيذ م�سكر، وكل م�سكر حرام ينتج كل 
نبيذ حرام، وهو مذكور فيه ب�لقوة ل ب�لفعل.

 و�سمي النوع الأول ب�لقي��ص ال�ستثن�ئي ل�ستم�له على حرف ال�ستثن�ء، 
 � وهو »لكن« �سموا »لكن« حرف ا�ستثن�ء اإم� اأن يكون ا�سطالًح� للمن�طقة خ��سًّ
»اإل«  معنى  ي�س�به  »لكن«  معنى  ف�إن  الت�سبيه،  على   � مبنيًّ يكون  اأن  واأم�  بهم، 
ب�لقي��ص  ف�إن كليهم� لرفع توهم يتولد من الكالم ال�س�بق، و�سمي النوع الث�ين 

القرتاين؛ لقرتان اأجزائه، واهلل اأعلم.

وهم�  ال�ستدلل،  من  والث�لث  الث�ين  النوع  بي�ن  يف  اأخذ  اإنه  ثم   
ال�ست�سح�ب والعك�ص، فق�ل:
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يدل  م�  وجود  وعدم  ال�سرط  وانتف�ء  امل�نع  وعدم  املقت�سى  وجود  اأي 
على احلكم، ف�قت�سر يف الرتجمة على النوعني املذكورين اخت�س�ًرا، وبداأ بذكر 

ال�ست�سح�ب، فق�ل:

التي ك�ن عليه� من  اأ�سوله  م� ك�ن على  اإبق�ء  ال�ست�سح�ب عب�رة عن 
وجود اأو عدم اأو نحو ذلك، م�مل يرد دليل ينقله عن حكم اأ�سله اإىل حكم اآخر، 
فنقول الأ�سل اإبق�ء م� اإنف�ه العقل كوجوب �سوم رجب على ح�له الأول حتى 

يقوم الدليل بوجوب �سي�مه.

 وكذا نقول اإن الأ�سل اإبق�ء العموم على عمومه، واإبق�ء الن�ص على ح�له 
علم  �سيء  كل  وهكذا يف  للمن�سو�ص،  الن��سخ  اأو  للعموم  املخ�س�ص  يرد  حتى 
وجوده اأو نفيه: من �سرع اأو عقل اأو ح�ص، ف�إن الأ�سل بق�وؤه على ح�له الذي علم 

عليه، حتى يقوم الدليل على انتق�له.

مبحث ال�صت�صحاب والعك�س

اأ�صــــــــوِلِه على  كاَن  ما  اإبقاُء 
ُل ُمنقِّ َلُه  �صــــــــــــحَّ  اإذا  اإل 
اإْن كان يف ال�صــــلِب اأو الإيجاِب

ببــــــــَقا مدُلوِلِه ا  ُيفيُد ظــــــــنًّ
ينتــــِقُل اأ�صـــــلِه  عن  فاإنـــــُه 
َحاِب بال�صِت�صْ ُيْدعى  الذي  َوْهَو 
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م� ك�ن  م� ك�ن على  ببق�ء  الظن  ال�س�فعية، لأن   وهو حجة عندن� وعند 
ح��سل م�مل ي�سح انتق�له اإىل ح�ل اآخر.

بعد  ب�لوف�ة  الغ�ئب  وعلى  الأربع  بعد  ب�لوف�ة  املفقود  على  حكمن�  اأم�   
الأجل املذكور، فمبني على اأن الظن بحي�تهم� بعد الأجلني �سعيف، لأن الغ�لب 
من اأحوال اأمث�لهم� الهالك يف مثل تلك احل�ل، اإذ لو ك�ن� حيني جل�ء عنهم� خرب 
الأحوال  اأغلب  الأجلني على  بعد  والغ�ئب  املفقود  الأحوال، فحملن�  يف غ�لب 
اإليه  اأ�س�ر  ي�سح ذلك، كم�  مبوتهم� حتى  القي��ص عدم احلكم  وك�ن  ا�ستح�س�نً�، 

بع�ص الأثر يف الغ�ئب.

�سرعية،  حجة  لي�ص  احل�ل  ا�ست�سح�ب  اإن  واحلنفية:  املعتزلة  وق�لت   
وقيل: حجة يف الدفع به عم� ثبت له دون الرفع به عم� ثبت، ومعنى هذا القول 
اأن يزاد  اأن ا�ست�سح�ب الأ�سل حجة يف بق�ء م� ك�ن على ح�له الأول من غري 

حكًم� اآخر.

 مث�ل ذلك ا�ست�سح�ب حي�ة املفقود دافعة لغريه من اأخذ م�له ب�سبيل 
الإرث، فم�له ل يورث ل�ست�سح�ب حي�ته قبل الأجل، وهو مع ذلك ل يكون 
املرياث  اأخذ  و�سرط  لل�سك يف حي�ته،  القول  هذا  وارًث� من غريه عند �س�حب 
عند هذا الق�ئل: تيقن حي�ة الوارث بعد موت املوروث، فح�سة املفقود على هذا 
موقوفة حتى يتحقق موته اأو حي�ته بعد موت موروثه، وهو عندن� وارث وموروث 
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واإن ك�ن لزم  الأ�سح�ب،  اأكرث  هو مذهب  ال�ست�سح�ب كم�  بن�ء على حجيه 
مذهب بع�سهم عدم حجيته.

لَي�أتي  ال�سَيط�َن  »اإنَّ   : قوله  ال�ست�سح�ب  حجية  على  لن�  واحلجة   
اأحَدُكم فيقوُل: اأحدثَت اأحدثَت. فال ين�سرفنَّ حتَّى ي�سمَع �سوًت� اأو يجَد ريًح�« .

وكثري من قواعد ال�سرع دالة على ا�ست�سح�ب احل�ل، فمن ق�ل: ل اإله ال 
اهلل حممد ر�سول اهلل، حرم دمه وم�له مدة حي�ته، ولو مل ي�سمع منه ت�سهد بعده� 

اأبًدا، حتى ي�سح ارتداده، وهو معنى ال�ست�سح�ب.

ي�سح  حتى  طه�رته�  على  ببق�ئه�  الط�هرة  الأ�سي�ء  يف  احلكم  وكذلك   
ي�سح  على حرمته� حتى  ببق�ئه�  املحرمة  الأ�سي�ء  احلكم يف  وكذلك  تنجي�سه�، 
حتليله� بوجه �سرعي، ونحو ذلك كثري، فقد اعترب ال�سرع يف هذه الأمور ا�ست�سح�ب 
ال�س�رع، ول �سبيل للمخ�لف يف  ح�ل الأ�سل، فجعلن�ه حجة فيم� �سكت عنه 

التفرقة بني بع�ص ال�ست�سح�ب دون بع�ص.

 وه�هن� م�س�ألة جعله� قومن� من ال�ست�سح�ب، ونحن ن�أبى من ذلك لأن 
حكم ال�ست�سح�ب معن� معترب م�مل ي�سح املنقل عن اأ�سله.

 وقد �سح يف هذه امل�س�ألة وهي م� اإذا راأى املتيمم امل�ء ح�ل �سالته، وقد 
ك�ن تيممه لأجل عدم امل�ء فقط. 
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ق�ل املخ�لف: ف�إنه اإذا راأى امل�ء يف ال�سالة يتم �سالته ول يبطل تيممه 
امل�ء، واحتجوا  اإمت�مه� ا�ست�سح�بً� للح�ل الأول قبل روؤية  له  واإمن� ج�ز  امل�ء،  بروؤية 

على ذلك بوجهني:

اأنه قبل روؤية امل�ء متطهر، والأ�سل  الوجه الأول: ق�لوا اإن الإجم�ع منعقد على 
البق�ء على الطه�رة حتى يثبت مع�ر�ص والأ�سل عدم املع�ر�ص.

 واأجيب ب�أن املعلوم اأن احل�ل الث�نية غري م�س�وية للح�ل الأوىل، لوجود 
امل�ء فيه� دون احل�ل الأوىل فلم ت�س�ركه� يف املقت�سى للحكم وهو جواز التيمم، 
لأن امل�ء فيه� موجود دون احل�ل الأوىل، فليزم من ذلك ثبوته يف احل�ل الث�نية من 

غري دليل يقت�سيه، وذلك ل يجوز.

فيه،  م�سكوك  امل�ء  بروؤية  وبطالنه  به�،  مقطوع  التيمم  �سحة  ق�لوا  الث�ين:  الوجه 
فال يبطل اليقني ب�ل�سك، كم� اأن� اإذا تيقن� �سحة النك�ح ثم �سككن� يف ح�سول 
الطالق، مل يوؤثر ذلك ال�سك، واإذا تيقن� الطه�رة ثم �سككن� يف احلدث مل يوؤثر 
ذلك ال�سك، بل ن�ست�سحب احل�ل كذلك ه� هن� لأن الداخل يف ال�سالة دخل 

فيه� مع تيقن �سحته�، فال ينتقل اإىل بطالنه� اإل بدليل اآخر، ول دليل.

 واأجيب ب�أن الدليل: القي��ص على روؤيته قبل الدخول يف ال�سالة، فكم� 
اأنه يبطل تيممه هن�لك لأجل روؤية امل�ء، كذلك بعد الدخول فيه� بخالف ال�س�ك 
يف النك�ح، فقد تيقن �سحته، ويف الطه�رة كذلك فال قي��ص يع�ر�ص دليل ال�سحة 
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هن�لك، فوجب ا�ست�سح�ب احل�ل بخالف م� نحن فيه، ق�لوا: دخوله يف ال�سالة 
مع  قي��ص  فال  فيه�،  الدخول  قبل  ح�له  بخالف  لدليل  اإل  منه�  اخلروج  يحرم 
الفرق، واأجيب ب�أنه اإمن� حرم خروجه بعد الدخول فيه� ل�سحة طه�رته بعدم امل�ء 
ح�ل الدخول فيه�، وبوجود امل�ء زالت علة التحرمي فيحرم البق�ء بعد وجوده كم� 

يحرم الدخول بعد وجوده، واهلل اأعلم.

 وهذا فرع يتفرع على م�س�ألة ال�ست�سح�ب، وهو: اأن الأ�سوليني اختلفوا 
فيمن جزم ب�نتف�ء حكم هل يلزمه اإق�مة بره�ن اأم يكفيه كون الأ�سل عدمه؟ فق�ل 
اأكرث املتكلمني والفقه�ء: اإن من قطع بنفي حكم عقلي اأو �سرعي فعليه الدليل 
على من جزم  ف�لدليل  ثبوته،  اأعلم  ل  ق�ل:  اإذا  م�  بخالف  القطع،  دعواه  على 

ب�لثبوت.

 وق�ل اأ�سح�ب اأبي حنيفة وبع�ص اأ�سح�بن�: ل يجب على من نفى حكًم� 
عى، وكم� ل يجب  دليل على ذلك، كم� ل جتب بينة على املنكر لثبوت حق مدَّ

على من اأنكر نبوة مدعي النبوة، بل على املدعي اإق�مة الربه�ن على م� ادع�ه.

اإذا نفى حكًم�  اأق�م الدليل على دعواه، ل   �  وقيل اإن نفى حكًم� عقليًّ
�، ف�لدليل على املثبت ل الن�يف، لأن الأ�سل يف الأحك�م ال�سرعية انتف�وؤه�،  �سرعيًّ

فلم يحتج الن�يف له� اإىل دليل بخالف العقلي�ت.

الركن اخلام�س - يف مباحث ال�صتدلل
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 ورد ب�أن كون الأ�سل العدم، دليل على النفي مطلًق�، فال وجه للفرق، اأم� 
اإذا مل يجزم ب�نتف�ء احلكم، واإمن� اأخرب اأنه ل يعلم ثبوته فهذا ل يلزمه دليل قطًع� اإذ 
مل يخرب اإل ب�أنه مل ي�سح له دليل، فلم يعلم ول وجه لطلب الدليل على ذلك، 

واهلل اأعلم. 

ثم اإنه اأخذ يف بي�ن العك�ص، فق�ل:

ل�سد  �سيء  حكم  نقي�ص  اإثب�ت  وهو:  العك�ص،  قي��ص  ال�ستدلل  من 
ذلك ال�سيء لتع�ك�ص و�سفيهم�، مث�له حديث م�سلم: »اأي�أتي اأحُدن� �سهوَته ولُه 
اأراأيُتم لو و�سَعَه� يف حراٍم اأك�َن عليِه وزٌر؟!« فقد نبه احلديث  فيه� اأجٌر؟! ق�ل: 
املذكور على اأن حكم و�سع ال�سهوة يف احلالل م�س�د حلكم و�سعه� يف احلرام، 
وي�سمى  لالأجر،  موجب  احلالل  يف  وو�سعه�  للوزر،  موجب  احلرام  يف  فو�سعه� 
من  نوًع�  املنه�ج  �س�حب  جعله  وقد  العك�ص،  قي��ص  الطريق  بهذا  ال�ستدلل 
القي��ص ل من ال�ستدلل، فق�سم القي��ص اإىل: قي��ص طرد وقي��ص عك�ص، وعرفه 

احُلْكِم نقي�ِس  اإثباُت  والَعك�ُس 
ُوجَدا قد  اأو  الو�صفنِي  َتعاُك�ُس 
ال�صــرِط وجوِد  فْقُد  وهكــذا 

الفهِم يف  اإذ  ال�صيِء  ذاَك  ِل�صدِّ 
بــــَدا له  مــــانٌع  اأو  ذا  ُموجــُب 
ال�صــْبِط عنَد  يــــــُدلُّ  ما  وعدُم 

]بيان العك�س وبع�س اأنواع ال�صتدلل[
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اأنواع  من  هو  واإمن�  القي��ص،  اأنواع  من  لي�ص  اأنه  واحلق  للنوعني،  ج�مع  بتعريف 
ال�ستدلل كم� هو �سنيع ابن ال�سبكي، وعليه م�سيت يف النظم.

 اأم� قوله )اأو قد وجدا موجب ذا( اإىل اآخره، فهو �سروع يف اأنواع اأخر من 
ال�ستدلل وهي اأربعة:

كم�  لوجوده،  املقت�سي  ال�سبب  بوجود  احلكم  ثبوت  على  ال�ستدلل  اأحده�: 
نقول: وجد ال�سبب املوجب للتحرمي يف �سورة كذا، فيجب اأن تعطى تلك ال�سورة 

ذلك احلكم.

وث�نيه�: ال�ستدلل على نفي احلكم بوجود م�نعه، كم� نقول: وجد امل�نع من كذا 
يف �سورة كذا، فال تعطى ذلك احلكم.

وث�لثه�: ال�ستدلل على انتف�ء ال�سيء ب�نتف�ء �سرطه، كم� نقول انتفى ال�سرط يف 
�سورة كذا، فال يثبت فيه� ذلك احلكم امل�سروط.

انتف�ء احلكم بعدم وجود دليله عند املجتهد ال�س�بط  ورابعه�: ال�ستدلل على 
لالأدلة الكثري الطالع على اأحوال ال�سرع اخلبري ب�ختالف وق�ئعه.

 مث�له قول املجتهد املذكور مل اأجد لهذا احلكم دلياًل يدل عليه، فقيل: 
اإن قوله بذلك دليل على انتف�ء ذلك احلكم، اإذ يف الظن اأن لو ك�ن لذلك احلكم 

دليل مل� ف�ت هذا احل�فظ ال�س�بط.

الركن اخلام�س - يف مباحث ال�صتدلل
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من ال�ستدلل ال�ستقراء وهو عب�رة عن تتبع اأفراد اجلن�ص يف حكم من 
الأحك�م، ف�إذا وجدن� ذلك احلكم يف جميع اأفراد ذلك اجلن�ص قطعن� ب�أن حكم 

ذلك اجلن�ص كذا.

َي�ْصَتْتِبَعا اأْن  ال�صــــتقراُء  ومنُه 
كذا حكــــُمُه  اجلن�َس  هذا  باأنَّ 
كامــــُل نوٌع  نوعنِي  على  َوْهَو 
ونقــ�ْس النــــَزاِع  ق�صيـــَة  اإل 

اأفراَد ذاَك اجلنــــــ�ِس حي يقطَعا
الأََذى ى  اأق�صَ يف  احُليَّ�س  ِة  كعدَّ
ا �صاِمُل َوْهَو الذي الأفــــــراَد ُطرًّ
اإن كان بالغـــــالِب منَها قد ُيَخ�ّس

 وقيل: ل يلزم من عدم وجدان الدليل انتف�وؤه، وهو احلق، وكذا اختلفوا 
احلكم  ثبوت  على  ال�ستدلل  وهي:  النوع،  هذا  قبل  التي  الأنواع  الثالثة  يف 
بوجود ال�سبب، وعلى انتف�ئه بوجود امل�نع منه، اأو فقد ال�سرط. فقيل اإنه� لي�ست 
دليل،  هي  بل  وقيل  الربه�ن،  مدعيه  فعلى  دليل،  دعوى  هي  واإمن�  ب��ستدلل، 
وق�ل  ال�ستدلل.  من  نوع  هي  بع�سهم:  فق�ل  دليل،  ب�أنه�  الق�ئلون  واختلف 
اآخرون: اإن ثبت عنده وجود ال�سبب اأو امل�نع اأو فقد ال�سرط بغري الن�ص والإجم�ع 

والقي��ص، ف��ستدلل واإل فال، بل هي دعوى عند املعرت�ص، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن ال�ستقراء، فق�ل:

مبحث ال�صتقراء
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 مث�له: اأن ن�ستتبع اأفراد احليوان، فنجد كل فرد منه متحرًك�، فنعلم من 
ذلك التتبع اأن احليوان متحرك، وكذا اإذا تتبعن� اأفراد اجلم�د فراأين� كل فرد منه� 

�س�كًن� حكمن� ب�أن اجلم�د �س�كن، وهكذا.

 وهذا التتبع املخ�سو�ص هو معنى ال�ستقراء عند الأ�سوليني، وهو نوع�ن: 
ك�مل ون�ق�ص.

 ف�أم� النوع الك�مل فهو اأن يتبع امل�ستدل جميع اأفراد ذلك اجلن�ص حتى 
ل يبقى من اأفراده اإل ال�سورة التي طلب معرفة حكمه�، فيحكم ب�أن حكم تلك 
ال�سورة حكم بقية اأفراد اجلن�ص، مث�له اإذا راأين� فرًدا من احليوان فنقول: هل هذا 
راأين� جميعه� متحرًك�  ف�إذا  اأفراد ذلك اجلن�ص،  فنت�سفح  اأم ل؟  احليوان متحرك 

ا�ستدللن� بذلك على حترك ذلك الفرد.

ف�إذا  ال�سيء،  اأفراد  غ�لب  امل�ستدل  ي�ستتبع  اأن  فهو  الن�ق�ص  النوع  واأم�   
وجده� متفقة يف حكم اأجرى ذلك احلكم يف جميع الأفراد، اإذ يف الظن اأن اأقل 

الأفراد حكمه حكم اأغلبه�.

 مث�له اأن يت�سفح اأفراد احلي�ص يف اأق�سى مدة الدم فيجد اأغلبهن ل يزيد 
على ع�سرة اأي�م، فيحكم ب�أن اأكرث مدة حي�ص يف كل الن�س�ء ع�سرة اأي�م ا�ستدلًل 
بذلك ال�ستقراء، وي�سمى هذا النوع عند الفقه�ء اإحل�ق الفرد ب�لأغلب، ولالإم�م 
الكدمي - ر�سوان اهلل عليه - مت�سك بهذا الطريق، وقد اعتنى به واعتمد عليه يف 
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من ال�ستدلل امل�س�لح املر�سلة، وهي: عب�رة عن و�سف من��سب ترتبت 
ذلك  يعترب  مل  ال�س�رع  لكن  مف�سدة،  عنهم  به  واندفعت  العب�د  م�سلحة  عليه 
الو�سف بعينه ول بجن�سه يف �سيء من الأحك�م، ومل يعلم منه اإلغ�ء له، وبذلك 
�سمي مر�ساًل، لأن املر�سل يف اللغة املطلق، فك�ن هذا الو�سف املن��سب قد اأطلق 
عن العتب�ر والإهدار، وقد تقدم حتقيقه يف مبحث املن��سب، وقد ذكرن� له هن�لك 

موا�سع كثرية، كم� يعرف ذلك ب�لطالع على فت�ويه وم�سنف�ته، وهو دليل ظني 
اتف�ًق�.

القول  هذا  ون�سب  قطعي،  دليل  اإنه  فقيل  الأول،  النوع  يف  واختلف   
اإىل الأكرث من العلم�ء، وقيل لي�ص بقطعي لحتم�ل خم�لفة تلك ال�سورة لبقية 
الأفراد، واإن ك�ن هذا الحتم�ل بعيًدا، ورد ب�أن ذلك الحتم�ل منزل منزلة العدم 

لأن الحتم�لت العقلية ل تقدح يف الأمور الع�دية، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن امل�س�لح املر�سلة فق�ل:

مبحث امل�صالح املر�صلة

ا معترَبَ يُكــــن  مل  و�صٌف  َومنُه 
َلحُة وَظهـــــرْت لنـــــــــا بِه م�صْ

ُمْهدَرا ولي�َس  احلكِم  �صارِع  من 
وا�صــــــــُمُه امل�صـــــالُح املر�َصلُة
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اأن لالأ�سح�ب به اهتم�ًم�، فكثري من فروعهم مبني على هذا  اأمثلة كثرية، وبين� 
ال�ستدلل، وللم�كلية به اأ�سد اعتن�ء.

ول  اإجم�ع  ول  بن�ص  لي�ص  لأنه  ال�ستدلل  من  النوع  هذا  ك�ن  واإمن�   
قي��ص، وقد عرفت اأن م� عدا الثالثة فهو ا�ستدلل، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن ال�ستح�س�ن، فق�ل:

مبحث ال�صتح�صان

الركن اخلام�س - يف مباحث ال�صتدلل

ينقِدَحا اأْن  �َصاُن  ال�صتِحْ ومنه 
العباَرُة ذكــــــِرِه  عن  َرت  وق�صُ
ِقيا�ِس من  النتقـــــــــاُل  وقيَل 

َحا و�صَ دليٌل  العلِم  ِذي  ذْهن  يف 
العاَدُة اقت�صْتُه  ما  اأْخـــُذ  وقيَل 
الأ�صا�ِس يف  اأقواُه  اإىل  اأْوَهى 

من ال�ستدلل ال�ستح�س�ن، وقد ق�ل به املعتزلة واحلنفية، وحك�ه 
ابن احل�جب والبدر ال�سم�خي عن احلن�بلة اأي�ًس�، وعزى املحلي اإىل احلن�بلة اإنك�ره، 
ورد حك�ية ابن احل�جب عنهم القول بذلك واأنكره ال�س�فعية وب�سر املري�سي من 

احلنفية.

 ق�ل ال�س�فعي: من ا�ستح�سن فقد �سرع، اأي من ق�ل بحكم من الأحك�م 
. ال�سرعية ب�ل�ستح�س�ن فقد اأحدث �سريعة غري �سريعة ر�سول اهلل
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 وهذه مب�لغة يف تقبيح القول ب�ل�ستح�س�ن، على اأنه قد حكى اأ�سح�به 
عنه ال�ستح�س�ن يف بع�ص امل�س�ئل ك�لتحليف على امل�سحف واخلط يف الكت�بة 
لبع�ص من عو�سه�، وك��ستح�س�نه يف املتعة ثالثني درهًم� ونحو ذلك، وقد اعتذروا 
عنه ب�أنه ذلك من ال�ستح�س�ن اللغوي ل من ال�ستح�س�ن ال�سطالحي املختلف 
فيه، ق�لوا: اإمن� ق�ل ذلك مل�آخذ فقهية مبينة يف حم�لِّه�، قلن�: وكذلك امل�ستح�سنون 
اإن  ال�س�فعي  قول  ف�أم�  املنه�ج:  �س�حب  ق�ل  اأي�ًس�.  فقهية  مل�آخذ  ذلك  ق�لوا  اإمن� 
اأن  اأ�سح�به عن احلنفية  من ا�ستح�سن فقد �سرع، فهو مبني على م� رواه بع�ص 
تدعو  م�  �سوى  تقت�سيه  اأم�رة  ول  دللة  من غري  ب�حلكم  القول  هو  ال�ستح�س�ن 

النف�ص اإليه وت�ست�سلحه.

 ق�ل احل�كم: وقد اأبعدوا يف هذه احلك�ية، وظنوا ب�أهل العلم م� ل يليق 
القول يف الأحك�م بغري حجة متيز  اأنه ل يجوز  بهم. ق�ل: والذي عند م�س�يخن� 
بني احلق والب�طل وال�سحيح والف��سد والقبيح واحل�سن، لأنه لو ج�ز ذلك ل�س�رك 
اأ�سي�ء �سهوة وهوى.  الَع�مِلَ الع�ميُّ يف الأحك�م، بل ال�سبي لأنهم ي�ستح�سنون 

انتهى كالمه.

 واعلم اأن مثبتي ال�ستح�س�ن اختلفوا يف بي�ن حقيقته:

 فق�ل بع�سهم: هو دليل ينقدح يف ذهن الع�مل املجتهد تق�سر عن اإظه�ره 
عب�رته، ولذا ترى كثرًيا من العلم�ء يقولون يف موا�سع ويف نف�سي من كذا، وُرد 
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ب�أن ذلك الدليل املذكور اإن حتقق عند املجتهد فهو معترب اتف�ًق� ول ي�سره ق�سور 
عب�رته عنه قطًع�، واإن مل يتحقق عنده فمردود قطًع�، وق�ل اآخرون: هو عدول عن 
الدليل اإىل الع�دة للم�سلحة، كدخول احلم�م من غري تعيني زمن املكث، وقدر 
من  امل�ء  �سرب  وكذا  للم�سلحة،  الدليل  على خالف  معت�د  ف�إنه  والأجرة،  امل�ء 

ال�سق�ء من غري تعيني قدره.

 ورد ب�أنه اإن ثبت اأن الع�دة حق جلري�نه� يف زمنه عليه ال�سالة وال�سالم 
اأو الإجم�ع،  اإنك�ر منه ول من غريه فقد ق�م دليله� من ال�سنة  اأو بعده من غري 
فيعمل به� قطًع�، واإن مل تثبت حقيقته� ردت قطًع�، وقيل: هو العدول عن قي��ص 
اأو هي اإىل قي��ص اأقوى منه، ورد ب�أنه ل خالف فيه بهذا املعنى، ف�إن اأقوى القي��سني 
ي�سلح  لال�ستح�س�ن  معنى  يتحقق  فلم  املخ�لف:  ق�ل  قطًع�.  الآخر  على  مقدم 

حمالًّ للنزاع.

ف�إنه  فيه،  خمتلف  معنى  اإثب�ت  ب�ل�ستح�س�ن  الق�ئل  يلزم  ول  اأقول:   
وافق  ف�إن  به،  ف�سروه  م�  هو  الأقوال  هذه  اأهل  من  ط�ئفة  كل  عند  ال�ستح�س�ن 
اخل�سم على ثبوت ال�ستح�س�ن بتلك املع�ين فقد اأثبت ال�ستح�س�ن الذي اأثبته 

غريه، فريتفع اخلالف يف ثبوته.

 ق�ل �س�حب املنه�ج: »اعلم اأنه ل فرق عند مثبتي ال�ستح�س�ن بني اأن 
� من الكت�ب اأو من ال�سنة اأو الإجم�ع اأو قي��ًس� اأو اجته�ًدا  يكون املعدول اإليه ن�سًّ
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اأو ا�ستدلًل بعد اأن يكون من اأقوى مم� عدل عنه«، وكذلك ل ف�سل عندهم بني 
اأن يكون املعدول عنه ثبت بظ�هر الكت�ب اأو ال�سنة اأو القي��ص اأو الجته�د، وعلى 

هذا فيكون تف�سري ال�ستح�س�ن هو العدول عن دليل اأو هي اإىل دليل اأقوى.

 وذكر بع�سهم لال�ستح�س�ن نظ�ئر من م�س�ئل احلنفية:

ق�لوا:  �سدقة،  اأمواله  وب�أن  �سدقه،  ميلكه  م�  ب�أن  حلف  من  اأن  منه�   
قوله:  يف  ا�ستح�سن�  اأن�  اإل  ميلكه  م�  جميع  على  يقع  اأنه  يف  �سواء  اأنهم�  القي��ص 

اأموايل �سدقه، اأنه يكون حمموًل على اأموال الزك�ة لقوله تع�ىل نث ڱ  ڱ  ڱ  
به  ق�لوا  م�  اإىل  الأ�سل  عن  املو�سع  هذا  يف  فعدلوا  ڱمث ]التوبة/ 103[ 

ا�ستح�س�نً� لأجل هذا الظ�هر، وقووه على الأ�سل املوجب للت�سوية.

 ومنه� م� ق�لوه يف الأكل ن��سًي� يف رم�س�ن اأن القي��ص اأن يفطر ك�حلي�ص 
وا�ستح�سًن� ل يفطر الآكل للخرب.

� يف بع�سه   ومنه� م� ق�لوه اأن جميع اأنواع النوم ينق�ص الطه�رة، وا�ستح�سنَّ
جمهولة  ب�أجرة  احلم�م  ودخول  ال�سرت�س�ع  يف  ق�لوا  م�  ومنه�  للخرب،  ينق�ص  ل 

وم�سكوت عنه�، اأن القي��ص اأن ل يجوز، وا�ستح�سن� جوازه لالإجم�ع. 

الذي  احل�ل  هذا  على  املذهب  يف  موجود  امل�س�ئل  هذه  وبع�ص  اأقول: 
املنه�ج:  �س�حب  ق�ل  فيه،  نظ�ئره  لوجود  املذهب  يقبله  الآخر  والبع�ص  ذكروه، 
الأ�سل  قي��ص  واإىل  اآخر،  قي��ص  اإىل  قي��ًس�  تركوا  ورمب�  اهلل:  عبد  اأبو  ال�سيخ  ق�ل 
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من حيث ل ي�سلم وجه ال�ستح�س�ن على ح�ل يوجب العدول اإليه، نحو قولهم 
فيمن احتلم يف �سالته: اإنه ل يبني، واإن ك�ن وجه ال�ستح�س�ن يف �سبق احلدث 

يقت�سي ذلك، فعدلوا فيه اإىل اأ�سل القي��ص، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن الإله�م، فق�ل:

مبحث الإلهـام

الركن اخلام�س - يف مباحث ال�صتدلل

ينَثلُج بــــه  اإلهــــــــــاٌم  ومنُه 
الع�صمِة لعـــــــدِم  ًة  ُحجَّ ولي�س 

َيْخَتِلُج قلبِه  يف  الـــــذي  قلُب 
ـــــوفيِة ال�صُّ ملذهـــــِب  خمالٌف 

قلب  �سيء يف  اإيق�ع  وهو  اأثبته حجة،  الإله�م عند من  ال�ستدلل  من 
� ك�ن ذلك  نبيًّ امللهم  ف�إن ك�ن ذلك  به �سدره،  اأي يطمئن  قلبه،  له  ينثلج  الويل 
اأنه  اتف�ًق�، لأنه نوع من الوحي، واإن ك�ن غري نبي فقيل ال�سحيح  الإله�م حجة 
لي�ص بحجة، لعدم الع�سمة اإذ ل يوؤمن اأن يكون ذلك و�سو�سة �سيط�ن، وذهب 
مقت�سى  وهو  غريه،  دون  اأُلهم  من  حق  يف  حجة  يكون  اأنه  اإىل  ال�سوفية  بع�ص 
مذهب الإم�م الكدمي - ر�سوان اهلل عليه - ف�إنه جعل الإله�م حجة ي�سيق به� 

جهل اجل�هل واألزمه العمل به� يف بع�ص املوا�سع.

اإن ك�ن امللهم �سعيًف� فال يكون ذلك الإله�م بنف�سه حجة  اإنه   واأقول: 
عليه،  حجة  ك�ن  ط�بقه�  ف�إذا  الدينية،  والقواعد  ال�سرعية  القوانني  يط�بق  حتى 



752 752
طلعة ال�صم�س: �صرح �صم�س الأ�صول

ال�صرِع قبَل  الأ�صياِء  يف  واحلكُم 
ما ُحرِّ قد  ما  َم  ُحــــرِّ واإمنا 
ويف احلظُر  حكُمُه  قوٌم  وقال 

َمْنِع بَغرْيِ  الُكــــــلِّ  اإباحــــــُة 
فاعلَما اخلطاُب  َجاَء  ما  بعد  من 
التوقُِّف يف  احلـــــــــقَّ  باأن  قوٍل 

ولزمه العمل به، علم اأنه حجة اأو مل يعلم اإن ك�ن ذلك احل�ل مم� ل ي�سع جهله، 
واإن ك�ن امللهم ع�ملً� جمتهًدا فغ�لب اأحواله ل يكون الإله�م يف حقه اإل يف ق�سية 
ل يوجد حلكمه� ن�ص ول اإجم�ع، وعلى هذا فينبغي اأن يكون الإله�م يف حقه 
هو ال�ستح�س�ن، على بع�ص م� قيل يف تف�سري ال�ستح�س�ن وهو عندن� حجة عليه.

 اأم� م� قيل من اأنه ل ي�أمن اأن يكون ذلك و�سو�سة �سيط�ن فممنوع ب�أنه 
اإذا ق�مت احلجة على اأحد وجب عليه الأخذ مبقت�س�ه�، علم اأنه� حجة اأو جهل 

اأمن الو�سو�سة فيه� اأو مل ي�أمن.

 وغ�ية الأمر اأن قي�م احلجة من الأمور القدرية، فيجب الكف عن اخلو�ص 
فيه�، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن حكم الأ�سي�ء قبل ورود ال�سرع، فق�ل:

مبحث حكم الأ�صياء قبل ال�صرع
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حكم الأ�سي�ء كله� قبل ورود ال�سرع الإب�حة، واملراد بقولن�: قبل ورود 
ال�سرع حيث ل �سرع، اأي قبل اإر�س�ل الر�سل واإنزال ال�سرائع، ف�إن الأحك�م اإمن� 
ثبتت بعد ورود ال�سرائع وبعده� ُحرم م� حرم ل قبل ذلك؛ لعدم الدليل على 

ثبوت احلكم.

زكري�  يحيى  اأبي  ال�سيخ  قول  وهو  البدر:  ق�ل  جم�عة،  قول  هذا   
ابن اأبي بكر، واخت�ره امل�سنف يعني الإم�م اأب� يعقوب - رحمة اهلل عليه - وق�ل 
اأكرث اأ�سح�بن� واأكرث معتزلة بغداد والإم�مية وال�س�فعية: بل حكمه� احلظر. وتوقف 

الأ�سعري وال�سرييف يف ذلك.

 ثم اختلف الذين ق�لوا ب�حلظر: فمنهم من ق�ل: اأم� م� ل يقوم البدن اإل 
به من طع�م و�سراب ونحوهم� فمب�ح عقاًل، وم� زاد على ذلك فمحظور، ومنهم 
من ق�ل: بل كل م� م�ست احل�جة اإليه فمب�ح وم� �سواه حمظور، ومنهم من ق�ل: 
بل اجلميع على احلظر، وتختلف عللهم يف ذلك، والق�ئل ب�لوقف يقول: يلزمن� 
المتن�ع من غري اأن نحكم بحظر ول اإب�حة، ومنهم من ق�ل: يجب المتن�ع لأنه 

ل ن�أمن من كونه حمظوًرا.

 واأنت خبري ب�أن كل واحد من الق�ئلني ب�حلظر ومن الق�ئلني ب�لوقف قد 
اأثبتوا لالأ�سي�ء حكًم� قبل ورود ال�سرع، والأحك�م اإمن� ثبتت بعد وروده ل قبله، 
فال �سبيل اإىل اإثب�ت �سيء من ذلك اإل عند من جعل العقل ح�كًم�، وال�سحيح 

الركن اخلام�س - يف مباحث ال�صتدلل



754 754
طلعة ال�صم�س: �صرح �صم�س الأ�صول

اأن احل�كم هو ال�سرع كم� حققن�ه يف م�س�رق الأنوار، وكم� �سي�أتي يف ركن احل�كم 
اإن �س�ء اهلل تع�ىل.

 ل يق�ل: اإن الإب�حة حكم اأي�ًس� فيلزمكم من اإثب�ته� اإثب�ت حكم قبل 
ال�سرع، لأن� نقول: مل نرد ب�لإب�حة احلكم ال�سرعي الذي هو مق�بل احلظر، واإمن� 
حكم،  بال  الأ�سي�ء  بقيت  الأحك�م  ارتفعت  واإذا  راأ�ًس�،  الأحك�م  رفع  به�  اأردن� 

ف�لت�سرف وعدم الت�سرف فيه� �سواء، مبعنى اأنه ل عق�ب على كال الطرفني.

 واحلجة لن� على ت�سحيح هذا القول، هي اأنه ل خم�لف يف جواز التنف�ص 
�س�ئر  عليه  فيق��ص  ب�لأ�سي�ء،  انتف�ع  نوع  وذلك  ودفعه�،  الهواء  اأجزاء  وجذب 
النتف�ع�ت ب�لأ�سي�ء. احتج اأهل احلظر ب�أنه ت�سرف يف ملك الغري، فال يجوز اإل 

ب�إذنه.

القدمي  بذلك بخالف  لت�سرره  ال�س�هد  الت�سرف يف  امتنع  اإمن�  ب�أنه  ورد   
�سبح�نه، ف�إنه ل �سرر عليه يف �سيء من ال�سي�ء.

 �سلمن� اأنه ميتنع الت�سرف يف ملك الغري واإن مل يت�سرر، فنقول: اإنه اإمن� 
يرجوه� يف  م�سلحة  تفويت  من  يخ�سى  مل�  �سبح�نه  اهلل  ملك غري  ميتنع ذلك يف 
وقت من الأوق�ت والأ�سي�ء قبل ورود ال�سرع جميعه� ملك اهلل ، ول �سرر 
عليه بت�سرف غريه فيه�، ول منفعة له منه�، ف�إنه اإمن� خلقه� لينتفع بع�سه� ببع�ص، 

ومل يخلقه� لينتفع به� بنف�سه.
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 احتج الق�ئلون ب�لوقف بتع�ر�ص دليل احلظر ودليل الإب�حة.

 ورد ب�أنه ل تع�ر�ص بينهم�، بل دليل الإب�حة راجح مب� ذكرن�.

 واعلم اأنهم اختلفوا يف حكم الأ�سي�ء بعد ورود ال�سرع اأي�ًس� على ثالثة 
احلل،  فيه�  الأ�سل  اإن  وقيل:  التحرمي،  الأ�سي�ء  يف  الأ�سل  اإن  فقيل  مذاهب: 
اأ�سل املن�فع التحليل، واأ�سل امل�س�ر التحرمي، و�سححه ابن ال�سبكي  اإن  وقيل: 

ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   نث   تع�ىل  بقوله  �سحته  على  م�ستدلًّ  �س�رحه  املحلي  وتبعه 
ۆئ  ۆئ مث ]البقرة/ 29[ ذكره يف معر�ص المتن�ن، ول مينت اإل ب�جل�ئز، 
َراَر« اأي يف دينن�، اأي ل  َرَر ول �سِ وبقوله  فيم� رواه ابن م�جة وغريه: »ل �سَ
يجوز ذلك، وا�ستثنى ال�سبكي من هذا القول اأموالن�، ف�إنه� من املن�فع، والظ�هر اأن 
ُكم عليُكم َحراٌم«  الأ�سل فيه� التحرمي لقوله : »اإنَّ دَم�َءكم واأمَواَلُكم واأعَرا�سَ

فيخ�ص به عموم الآية ال�س�بقة.

 ورد هذا ال�ستثن�ء ب�أن التحرمي ع�ر�ص فال يخرجه� عن اأ�سله�، والكالم 
يف املن�فع وامل�س�ر ب�لنظر لذاته� ل مل� عر�ص له�، ف�لأموال ب�لنظر لذاته� من املن�فع 
التي الأ�سل فيه� احلل فال وجه ل�ستثن�ئه�، على اأن م� ذكره يف الأموال يجري 
م�  له�  يعر�ص  قد  اإذ  امل�س�ر،  من  ا�ستثن�وؤه�  فينبغي  والأعرا�ص،  الدم�ء  يف  مثله 

يجوزه�.
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اعلم اأن قدم�ء الفقه�ء من اأ�سح�بن� وغريهم بنوا الفقه على خم�ص قواعد:

 الق�عدة الأوىل: قولهم اإن اليقني ل يزيله اإل يقني مثله، وهو نوع من ال�ست�سح�ب 
حتى  ال�سك  عليه  ورد  واإن  م�ست�سحب،  اليقني  حكم  بق�ء  لأن  ذكره،  املتقدم 
احلدث  و�سك يف  الطه�رة  تيقن  من  اأن  الق�عدة  هذه  فروع  ومن  انتق�له،  يتيقن 

ي�أخذ ب�لطه�رة.

ُيزيُلُه ل  َفْهــــــــــَو  اليقنُي  ا  اأمَّ
باملقا�صـــــــِد الأمــــــوُر  ا  واإمنَّ
بامل�صقِة التي�صـــــرُي  وُيجَلُب 
فعلى حكًما  للعــــــــــادة  واإن 

ُح�صوُلُه مثُلُه  يقــــــــــنٌي  اإل 
ُمعانِد بال  مرفــــــــــوٌع  وال�صرُّ 
الأمِة عذاُب  الدين  يف  لي�س  اإْذ 
الأُىل الفقَه  �َس  اأ�صَّ َذكرُت  قد  ما 

 هذا وك�ن ميل الإم�م الكدمي  اإىل القول بحل الأ�سي�ء م�مل يرد 
م، ف�إنه قد عذر من اأتى �سيًئ� على اجلهل، فوافق حالًل، ولو ك�ن مذهبه يف  املحرِّ
ذلك التحرمي اأو الوقف، لأوجب على من اأتى �سيًئ� من ذلك على اجلهل بحل 

التوبة من اإتي�نه كم� اأوجبه� الق�ئلون بذلك، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه ختم ركن ال�ستدلل بقواعد بني الفقه عليه�، فق�ل:

خامتة يف قواعد الفقه
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الق�عدة الث�نية: قولهم اإن الأمور مبق��سده�، ومن فروع هذه الق�عدة وجوب النية 
يف الطه�رة. 

الق�عدة الث�لثة: قولهم اأن ال�سر يزال، ومن فروع هذه الق�عدة وجوب رد املغ�سوب 
و�سم�نه ب�لتلف. 

الق�عدة جواز  التي�سري، ومن فروع هذه  اإن امل�سقة جتلب  الرابعة: قولهم  الق�عدة 
الق�سر واجلمع والفطر يف ال�سفر، وجواز اجلمع للم�ستح��سة واملبطون، ويف وقت 

الغيم ونحو ذلك. 

الق�عدة اخل�م�سة: قولهم اإن الع�دة حمكمة اأي حكمه� ال�سرع، ومن فروع هذه 
الق�عدة بني اأقل احلي�ص واأكرثه وم�س�ئل التع�رف ونحو ذلك، وه�هن� مت الكالم 
على الأدلة ال�سرعية، و�سن�أخذ يف الكالم على ترجيح بع�ص الأدلة على بع�ص 

عند التع�ر�ص، فنقول: ق�ل امل�سنف:

خامتة على ق�صم الأدلة يف الرتجيحات

الرتجيح�ت: جمع ترجيح، وهو يف اللغة متييل اإحدى كفتي امليزان على 
الأخرى بف�سل فيه�، ويف ال�سطالح: عب�رة عن اقرتان الأم�رة التي ي�ستدل به� 

على احلكم مب� تقوى به على مع�ر�سته�، ق�ل:
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واأن يكون  الأمر، بل لبد  نف�ص  الدليلني يف  تع�ر�ص  ي�سح  اأنه ل  اعلم 
يرتفع  الذي  الوجه  نعلم  ف�إذا مل  نحو ذلك،  اأو  من�سوًخ�  والآخر  ن��سًخ�  اأحدهم� 
به وجه التع�ر�ص بني الأدلة وقع يف ذهنن� اأن تلك الأدلة متع�ر�سة، ف�حتجن� اإىل 
العمل بواحد منه�، حيث مل ميكن اجلمع بني املتع�ر�سني، ف�إن ك�ن يف اأحدهم� 
ب�لراجح وطرح املرجوح، ولو  مرجح يقوى به على مع�ر�سه، وجب علين� الأخذ 
ك�ن يف علم اهلل اأن الذي ظهر لن� من�سوخ فال ي�سرن� ذلك؛ اإذ مل نكلف مب� يف 

علمه تع�ىل، واإمن� كلفن� مب� ظهر لن� علمه.

� فال يجب العمل به، اإذ ل ترجيح بظن   وق�ل الب�قالين: اإل م� رجح ظنًّ
عنده فال يعمل بواحد منهم� لفقد املرجح، وق�ل اأبو عبد اهلل الب�سري: اإن رجح 
اأحدهم� ب�لظن ف�لتخيري بينهم� يف العمل، واإمن� يجب العمل عنده وعند الق��سي 
مب� رجح قطًع�، ول ترجيح يف القطعي�ت لعدم التع�ر�ص بينهم� كم� �سي�أتي، ول 
� لأن املعلوم من ح�ل ال�سح�بة  ال�سحيح وجوب العمل ب�لراجح واإن ك�ن املرجح ظنًّ
ومن بعدهم من الت�بعني والعلم�ء اأنهم عند تع�ر�ص الأم�رات يعتمدون الأرجح 

ويرف�سون املرجوح، فك�ن ذلك اإجم�ًع� منهم على وجوب العمل ب�لراجح.

ِبال ا  تعار�صَ الدليــــــاَلِن  اإذا 
وقْف والبع�ُس  نخـــــتاُر  لكننا 

َل وقيــــَل:  ت�صــــــاقَطا  ٍح  مرجِّ
ان�صَرْف له  جـــــــٌح  مرِّ بدا  واإْن 



759759
الركن اخلام�س - يف مباحث ال�صتدلل

 ف�أم� اإذا مل ميكن املجتهد الرتجيح بني الدليلني فقيل: اإنهم� يت�س�قط�ن 
ويلتم�ص احلكم من غريهم� اإن وجد، وقيل: ل يت�س�قط�ن لكن يخري املجتهد يف 
العمل ب�أيهم� �س�ء، وهو مذهب الإم�مني اأبي �سعيد الكدمي وابن بركة البهلوي.

 وقيل ب�لوقف مبعنى اأنه ل يحكم بت�س�قطهم� ول ب�لعمل ب�أحدهم�، فهذه 
ثالثة اأقوال. 

ق�ل املحلي: اأقربه� الت�س�قط مطلًق� كم�يف تع�ر�ص البينتني، ويف امل�س�ألة 
الواجب�ت، لأنه قد يخري فيه� كم� يف خ�س�ل  بينهم� يف  التخيري  قول رابع، وهو 

كف�رة اليمني والت�س�قط يف غري الواجب�ت.

اأو يف  الواجب�ت  ك�ن� يف  �سواء  مطلًق�  الدليلني  بني  التخيري  اإن  واأقول:   
غريه� ل معنى له، اإذ لي�ص اأحد املتع�ر�سني اأوىل ب�لأخذ به من الآخر، ف�ملتم�سك 
ب�أحدهم� متم�سك بدليل مع�ر�ص مبثله، والعمل به من غري مرجح حتكم، والقول 

ب�لوقف اأقرب اإىل ال�سالمة، والقول بت�س�قطهم� هو ال�سحيح عندي، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن م�ي�سح تع�ر�سه من الأدلة وم� ل ي�سح ويف كيفية 
التخل�ص من التع�ر�ص، فق�ل:
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َقْطِعيَّنْيِ بيــــَن  ي�صــــــــحُّ  ول 
ح�صُنوا وقــــوٌم  احلقُّ  هو  هذا 
وُجِهْل ذاك  ُموِهــــُم  اأتى  واإن 
يُعَلما مل  اإن  اجلامــــُع  والُتِم�َس 
ميِكِن مل  اإْن  الرتجيِح  اإىل  وارجْع 

يَّنْيِ تعـــــــــــــار�ٌس اأو بيــــَن ظنِّ
باأنــــــــه يف الظــــــــنينِي ممِكُن
لأي �صــــيٍء فعَلى الن�صِخ ُحِمْل
ما تقدَّ الذي  الــــدليــــلنِي  اأيُّ 
ُم�ْصتح�َصِن قالــــٍب  يف  جمُعُهَما 

]بيان حكم الدليلني اإذا تعار�صا، ل ي�صح التعار�س بني الدليلني 
بيان  وفيه  ال�صامع،  ذهن  يف  وي�صح  الأمر،  نف�س  يف  ال�صرعيني 

املخل�س من التعار�س[

اإذ  ونفيه�،  الروؤية  اإثب�ت  كدليل  القطعية  الأدلة  بني  التع�ر�ص  ي�سح  ل 
ز  ي�ستحيل اجتم�ع ثبوت اأمر وانتف�ئه، فالبد واأن يكون اأحدهم� ب�طاًل اتف�ًق�، وجوَّ

املحلي القول ب�سحة تع�ر�سهم�، وهو ب�طل قطًع�.

القول  ون�سب  جوازه،  يف  اختلف  فقد  الظنيني  الدليلني  تع�ر�ص  واأم�   
بجواز التع�ر�ص فيهم� اإىل اجلمهور لأن ذلك ل يوؤدي اإىل حم�ل عندهم، وق�ل 
الكرخي واأحمد بن حنبل: ل ي�سح تع�ر�ص الظنيني اأي�ًس�، واحتجوا على ذلك 
ل.  اأو  اأو خمرًيا  معيًن�  ب�أحدهم�  اأو  بهم�  يعمل  اأن  ف�إم�  تع�ر�س�  اإذا  الظنيني  ب�أن 
حراًم�  لزيد  ال�سيء حالًل  كون  ي�ستلزم  والث�لث  والث�ين حتكم،  ب�طل،  والأول 
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على عمرو من جمتهد واحد، والرابع كذب؛ لأنه يقول ل حرام ول حالل، ولبد 
من اأحدهم�.

 واأجيب ب�أنه يعمل بهم� يف اأنهم� وقف�ه عن العمل، فوقف اأو ب�أحدهم� 
خمرًيا ول يعمل بهم�، ول تن�ق�ص اإل يف اعتق�د نفي الأمرين ل يف ترك العمل، 
واأنت خبري ب�أن هذا الحتج�ج وهذا اجلواب مبني�ن على منع تع�ر�ص الظنيني يف 

ذهن املجتهد ل على مع تع�ر�سهم� يف نف�ص الأمر.

وال�سحيح اأنه ي�سح تع�ر�سهم� يف ذهن املجتهد اأم� يف نف�ص الأمر ف�حلق 
اأنه ل ي�سح تع�ر�سهم� واإن ك�ن� ظنيني لأنه اإم� اأن يكون كالهم� عن ال�س�رع اأو ل 
ف�إن مل يكون� عن ال�س�رع فهم� اأو اأحدهم� كذب، واإن ك�ن� عن ال�س�رع فالبد واأن 
يكون اأحدهم� ن��سًخ� والآخر من�سوًخ�، ول ي�سح تواردهم� عن ال�س�رع على غري 
ذلك التقدير؛ لأنه يلزم من تواردهم� على غري ذلك م� يلزم من تع�ر�ص القطعيني، 
اإذ ل فرق بينهم� يف نف�ص الأمر، اإل اأن الظنيني اإمن� ك�ن� ظنيني ب�لنظر اإىل طريق 
نقلهم� اأو ب�لنظر اإىل �سعف دللتهم�، ف�إن تيقن� اأنهم� عن ال�س�رع اأو تيقن املراد 
منهم� فهم� قطعي�ن، وهذا ظ�هر كم� ترى، وقيل بجواز تع�ر�ص الدليلني الظنيني 

حتى يف نف�ص الأمر، ون�سب هذا القول اإىل الأكرث.

الركن اخلام�س - يف مباحث ال�صتدلل
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 واحلق م� قدمت لك من اأنه ميتنع تع�ر�سهم� يف نف�ص الأمر ول ميتنع يف 
ذهن املجتهد، ومن هن� ي�سح ترجيح اأحدهم� على الآخر، ويلتم�ص اجلمع بينهم� 

اإىل غري ذلك من الأحك�م.

 وقيل: اإنه ل م�نع من تع�ر�ص القطعيني اأي�ًس� ب�لنظر اإىل ذهن املجتهد ل 
النظر اإىل نف�ص الأمر، ف�إن ذلك حم�ل كم� مر وتع�ر�سهم� يف ذهن املجتهد ممكن 

لحتم�ل جهل الن�سخ وعدم الطالع على الأ�سب�ب ونحو ذلك.

ف�إن  قطعي�ن،  هم�  من حيث  تع�ر�سهم�  ي�سح  ل  القطعيني  اإن  واأقول:   
عر�ص عليهم� م� ي�سح معه تع�ر�سهم� �س�را ظنيني قطًع�.

م�  بني  تع�ر�ص  فال  اتف�ًق�  تع�ر�سهم�  ي�سح  فال  العقلي�ن  الق�طع�ن  اأم�   
يقت�سي حدوث الع�مل وبني م� يقت�سي قدمه، بل املقت�سي لقدمه ب�طل، واإل لزم 

اإثب�ت متن�ق�سني واجتم�ع �سدين، وهو حم�ل.

مع  للظن  وجود  ل  لأنه  وظنّي  قطعّي  بني  التع�ر�ص  ي�سح  ل  وكذلك   
ثبوت القطع، وقيل بجواز تع�ر�سهم� واأنه اإمن� يرجح القطعي لقوته ل لنتف�ء الظن 

عند وجوده.

اإذ لبق�ء للظن عند القطع لأن القطع ثمرة اليقني،   وال�سحيح الأول؛ 
والظن على خالفه، وهم� نقي�س�ن ل ميكن اجتم�عه� يف حمل واحد.
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تع�ر�سهم�  وتوهمت  دليالن  ورد  اإن  اأنه  ف�علم  قررن�ه  م�  عرفت  ف�إذا   
ف�حملهم� على اأن اأحدهم� ن��سخ والآخر من�سوخ؛ لئال يلزم التن�ق�ص يف كالم 

. اهلل اأو كالم ر�سول

الن��سخ،  لأنه  ب�لث�ين  من�سوخ وعمل  اأنه  منهم� حكم  املتقدم  ف�إن علم   
واإن جهل املتقدم منهم� التم�ص اجلمع بينهم� اأن اأمكن، ف�إن تعذر اجلمع بينهم� 

التم�ص ترجيح اأحدهم� على الآخر بوحه من الوجوه التي �سنذكره�.

 �َ »اإميُّ اأمكن فيه اجلمع بني املتع�ر�سني حديث الرتمذي وغريه   مث�ل م� 
اإَِه�ٍب ُدِبَغ َفَقد َطُهَر« مع حديث اأبي داود والرتمذي وغريهم� »ل َتْنَتِفعوا من امليَتِة 
الأخري  املدبوغ وغريه، فخ�س�سن� احلديث  لالإه�ب  ال�س�مل  ٍب«  َع�سَ ب�إَه�ٍب ول 

ب�حلديث الأول فجعلن�ه يف غري الإه�ب من اأجزاء امليتة جمًع� بني الأدلة.

 وقيل: يرجح الأرجح من املتع�ر�سني، واإن اأمكن اجلمع بينهم�، والأول 
هو ال�سحيح؛ لأن يف اجلمع بينهم� اإبق�ء لهم�، ويف الرتجيح اإلغ�ء اأحدهم�.

 ثم اإن امللغّي واإن ك�ن مرجوًح� من وجه فمدلوله املمكن العمل به عند 
الدليل املع�ر�ص له ب�ق على ح�له ل مع�ر�ص له حتى يرجح عليه، فال دليل على 

اطراحه راأ�ًس�.

الركن اخلام�س - يف مباحث ال�صتدلل
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مب�  الث�ين من هذين احلديثني على حترمي النتف�ع   مث�له دللة احلديث 
عدا الإه�ب من اأجزاء امليتة فلو، اطرحن�ه مبع�ر�سة احلديث الأول له للزم اطراح 
دللته يف حترمي م�عدا الإه�ب من امليتة ول دليل على ذلك؛ لأن احلديث الأول 

اإمن� ع�ر�سه يف النتف�ع ب�لإه�ب ل غري. 

ك�ن  اإذا  فيم�  ج�ر  الأدلة  تع�ر�ص  يف  الأحك�م  من  ذكرته  م�  اأن  واعلم 
الدليالن من الكت�ب اأو من ال�سنة اأو من كت�ب و�سنة، ول يقدم يف ذلك الكت�ب 

على ال�سنة ول ال�سنة على الكت�ب اإذا ك�ن� يف القوة والدللة �سواء.

 وقيل: يقدم الكت�ب على ال�سنة حلديث مع�ذ امل�ستمل على اأنه يق�سي 
بكت�ب اهلل، ف�إن مل يجد فب�سنة ر�سول اهلل ، واأقره ر�سول اهلل  على ذلك.

نث  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   تع�ىل  لقوله  الكت�ب  ال�سنة على  تقدم  وقيل:   
ڤمث ]النحل/ 44[.

َمْيَتُته« مع قوله  احِللُّ  م�وؤُُه  ُهُور  الطَّ »ُهو  البحر:   يف   مث�ل ذلك قوله 
تع�ىل نث ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻمث ]الأنع�م/ 145[ اإىل اآخر الآية، فكل 
ال�سنة  على  الكت�ب  بتقدمي  ف�لق�ئلون  البحر،  خلنزير  متن�ول  الدليلني  من  واحد 
الكت�ب يحللونه  ال�سنة على  بتقدمي  والق�ئلون  الآية،  البحر بهذه  يحرمون خنزير 

لذلك احلديث.



765765

 ونحن نمع بني الدليلني فنحمل الآية على خنزير الرب، لأنه املتب�در يف 
الأذه�ن، ونق�سي بعموم احلديث لكن� نكره اأكل خنزير البحر ل�سبهه بخنزير الرب، 

ولحتم�ل اأن يكون مراًدا يف الآية.

 اأم� حديث مع�ذ فمحمول عندن� يف غري التع�ر�ص.

 واأم� قوله تع�ىل نث  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤمث ]النحل/ 44[ فال يدل 
على تقدمي ال�سنة لحتم�ل اأن يكون البي�ن مب� اأنزل اأي�ًس�، �سلمن� اأن املبنيِّ مقدم 
اأنه� مبينة؟ واهلل  اأن ال�سنة املع�ر�سة مبينة مع احتم�ل  اأين لن�  ، فمن  على املبنيَّ

اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن وجوه الرتاجيح، فق�ل:

الركن اخلام�س - يف مباحث ال�صتدلل

ُدوَنْه ما  عَلى  الأقوى  َح  فُرجِّ
و�ِس الن�صُ َعلى  انطَوى  ما  فاملُت 
والأمـــُر والنَّهــــــُي ونحُو ذلَكا
ال�صريِح ُم  تقــــــــدُّ مثــــــــاُلُه 
العبارِة ُم  تقــــــــــدُّ ومثــــــُله 
املبنِي ُم  تقــــــدُّ وهكــــــــــَذا 

ُمتوَنْه اأو  الإ�صناَد  وافــــــــَق  اإْن 
من َجانِب العمــــوِم واخل�صو�ِس
ُهناِلَكا ما  بح�ْصــــــِب  ترجيُحُه 
على الكَناَياِت لــــــَدى الرتجيِح
على الإ�صــــــــاَراِت مع الــدللِة

ِ عن جممــــــــــِل الألفاظ للَتعنيُّ

]بيان الرتجيح من جانب املت[
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يرجح من الدليلني املتع�ر�سني اأقواهم� �سواء ك�نت تلك القوة يف اإ�سن�د 
ذلك الدليل اأو يف متنه، واملراد ب�لإ�سن�د طريق النقل والرتجيح بقوته اإمن� يكون 
يف الأخب�ر الأح�دية والقراءات ال�س�ذة ونقل الإجم�ع، واملراد ب�ملنت م� يت�سمنه 
الكالم من عموم وخ�سو�ص واأمر ونهي واإطالق وتقييد واإجم�ل وتبيني، و�سريح 

وكن�ية وعب�رة واإ�س�رة ونحو ذلك.

فريجح  والآح�دية،  املتواترة  وال�سنة  ب�لكت�ب  خمت�ص  فيه  والرتجيح   
الأقوى من املتنني على الآخر، مث�له تقدم ال�سريح على الكن�ية وتقدم العب�رة 
على الإ�س�رة، وتقدم املبني على املجمل، ف�إن كل واحد من هذه الأ�سي�ء مقدم 

على الآخر لكونه اأقوى منه دللة.

الب�سري  للق�ئ�ص  الوا�سح  ف�إنه  ذكرته،  م�  على  منه�  اأذكره  مل  م�  وق�ص   
واملت�أمل اخلبري، فتقول اخل��ص مقدم على الع�م، ولو ك�ن خ�سو�سه من وجه دون 
وجه فهو مرجح على الع�م من كل وجه، لأن يف العمل به عماًل ب�لدليلني جميًع�، 

ويف خالف ذلك اإلغ�ء اخل��ص.

 ولأن تطرق التخ�سي�ص اإىل الع�م من كل وجه اأكرث من تطرقه اإىل الع�م 
من وجه، لأن جهته التي قد يخ�س�ص منه� ل يدخله� بعد ذلك تخ�سي�ص، فظهر 

لك اأن تطرق التخ�سي�ص اإىل الع�م من كل وجه اأكرث.

للمعــــــــــَترِبَوِق�ْس عليــــــــه كــلَّ ما مل اأذكِر اجلــــــــليُّ  فاإنه 
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 ق�ل �س�حب املنه�ج: واأقرب م� ميثل به ولو ق�ل : »كلُّ ُم�ْسِكٍر حراٌم« 
اأ�سكَر ب�خِلْلَقة فهو حالل، ف�لأول ع�م من كل وجه، والث�ين خ��ص  ثم ق�ل: م� 
من وجه، وهو كونه مقيًدا ب�خللقة، ع�م من وجه، وهو كونه يعم كل م�سكر من هذا 

اجلن�ص، فريجح الع�م من وجه واحد على الع�م من كل وجه مل� ذكر.

 ويقدم اأي�ًس� الع�م الذي مل يخ�س�ص على الع�م الذي خ�س�ص، وذلك 
ل�سعف دللته حينئذ بتخلف العموم الذي و�سع له. ولهذا ق�ل بع�ص العلم�ء: 

قد �س�ر جمماًل ل ي�ستدل به على م� بقي داخاًل حتته.

الع�م  تخ�سي�ص  لكرثة  اخل��ص  ت�أويل  على  الع�م  تخ�سي�ص  ويقدم   
واأكرث  العموم�ت خم�س�سة  اأكرث  ك�نت  ولهذا  قليل  فهو  اخل��ص  ت�أويل  بخالف 
الظواهر اخل��سة مقررة غري موؤولة، ومن ثم ك�ن املطلق الدال على واحد ل بعينه 

مرجًح� على الع�م، ولأن اخل��ص اأقوى دللة واأخ�ص ب�ملطلوب.

نحو: من يكرمني  ال�سرطي  الع�م  العموم فريجح  تع�ر�ست �سيغ  واإذا   
اأكرمه، ونحو ذلك ف�إنه يرجح على النكرة املنفية وغريه� من العموم�ت، والوجه 
يف ذلك اأن امل�سروط، يف حكم املعلل بخالف غري امل�سروط فلي�ص يف حكم املعلل 
واملعلل اأوىل لأن التعليل يدعو اإىل النقي�د والقبول بخالف النكرة املنفية، ف�إن 

عمومه� ل يت�سمن التعليل.

الركن اخلام�س - يف مباحث ال�صتدلل
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 ق�ل �س�حب املنه�ج: »وقد ترجح النكرة املنفية على العموم ال�سرطي 
لقوة دللته� على العموم، لأن خروج الواحد منه� يفيد خلًف� يف الكالم، األ ترى 
اأنك اإذا قلت: ل رجل يف الدار، كذبت بوجود واحد بخالف العموم ال�سرطي«.

 ق�ل بع�ص �س�رحي املنتهى: وهذا الوجه يرجح عموم النكرة املنفية على 
جميع اأق�س�م العموم، ويرجح اجلمع املعرف بالم اجلن�ص وعموم »من« و »م�« على 

ا�سم اجلن�ص املعرف ب�لالم، نحو: الرجل خري من املراأة، وم� اأ�سبه ذلك.

 اأم� ترجيح اجلمع املعرف على ا�سم اجلن�ص املعرف فلكونه اأقوى عموًم� 
من حيث اإن ا�سم اجلن�ص املعرف الأغلب فيه الرجوع اإىل املعهود، واأكرث اأحواله 

مفرد ل عموم فيه، والأغلب من اجلمع املعرف خالف ذلك.

 وبهذا الوجه اأي�ًس� يرجح عموم »من« و »م�« على اجلن�ص املعرف من اأن 
الأغلب عليهم� ال�سمول بخالف.

اإطالقهم�  »م�« جلواز  و  املعرف على عموم  »من«   ويرجح عموم اجلمع 
على الواحد بخالف اجلمع، فال يطلق عليه اإل ن�دًرا، ويرجح النهي على الأمر 
اأ�سد اهتم�ًم�  اإذ العقالء يف دفع املف��سد  اأ�سد من طلب الفعل  لأن طلب الرتك 

منهم يف طلب امل�س�لح، والتحقيق اأن دفع ال�سرر اأهم من طلب النفع.
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 فقول امل�سنف: )ترجيحه بح�سب م� هن�لك�( معن�ه اأن الرتجيح يف املنت 
يكون بح�سب الأقوى من الدليلني، ولي�ص املراد اأن املقدم يف الذكر هو الراجح 
على املوؤخر عنه، اإذ قد يكون املت�أخر ذكًرا اأقوى من وجه على املتقدم ذكًرا، ومن 

هن� قدم النهى على الأمر عند التع�ر�ص، فال ي�سكل عليك ذلك.

 واعلم اأن التقييد ك�لتخ�سي�ص يف هذا احلكم، فتقييد املطلق اأرجح من 
ت�أويل املقيد، واملطلق املقيد من وجه اأرجح من املطلق الذي مل يقيد، وكذلك 
يرجح املطلق الذي مل يختلف يف تقييده، على املطلق الذي اختلف يف تقييده 

ولبع�سهم نظر يف هذه الق�عدة.

 ق�ل �س�حب املنه�ج: ولعل وجه النظر اأن املطلق يخ�لف العموم، ف�إن 
املطلق�ت  يف  يظهر  وذلك  املقيدة،  املطلق�ت  من  اأكرث  تقيد  مل  التي  املطلق�ت 
القراآنية بخالف العموم�ت، فهي ب�لعك�ص من ذلك، واإذا ك�ن الأمر كذلك فال 

وجه لأرجحية املطلق املقيد على غري املقيد.

الذي  الع�م  من  اأرجح  تخ�سي�سه  يختلف يف  الذي مل  الع�م  وكذلك   
اختلف فيه ويف تخ�سي�سه.

اأحد  يف  يكون  اأن  نحو  احتم�ًل  الأكرث  على  احتم�ًل  الأقل  ويرجح   
الدليلني لفظة م�سرتكة بني معنيني، ويف مع�ر�سه لفظة م�سرتكة بني مع�ن ثالثة، 

ف�لأول اأرجح لبعده عن ال�سطراب.
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 قيل ويوؤخذ من هذا ترجيح اخلرب على الأمر لأن الأمر ي�أتي على مع�ن 
كثرية، ك�لتهديد والإر�س�د والإب�حة ونحو ذلك بخالف اخلرب.

 وترجح احلقيقة على املج�ز، ف�إذا تع�ر�ص خربان اأحدهم� جميع األف�ظه 
لعدم  املج�ز  من  اأرجح  ف�حلقيقة  جم�زية،  مع�ر�سة  واألف�ظ  مع�نيه�،  يف  حق�ئق 

افتق�ره� اإىل قرينة متيزه� بخالف املج�ز.

 ويرجح املج�ز الأقرب على املج�ز الأبعد، واإمن� يكون املج�ز اأقرب لأحد 
هذا  ف�إن  ال�سج�ع،  على  الأ�سد  ك�إطالق  الأل�سن  يف  ا�ستعم�له  لكرثة  اإم�  اأمور: 
الإطالق �س�ئع ال�ستعم�ل بخالف اإطالق الأ�سد على الرجل الأبخر)1( لننت ريح 

يف فم الأ�سد لأن ذلك قليل ال�ستعم�ل.

مث�له  منه�،  لقربه  ب�حلقيقة  �سبًه�  اأقوى  املج�زين  اأحد  يكون  اأن  واإم�   
قوله : »العيَن�ِن تزنَي�ِن والرجالِن َتْزنَي�ِن« ف�إن الزن� يف املو�سعني جم�ز، لكن زن� 
العني مبنزلة النظر اإىل الأجنبية اأقوى �سبًه� ب�حلقيقة من زن� الرجل الذي هو امل�سي 
اإىل الأجنبية، لكن قد يكون املج�ز اأقوى �سبًه� اأقل ا�ستعم�ًل من املج�ز الأ�سعف 

�سبًه�، فريجح الأكرث ا�ستعم�ًل، واإن ك�ن املع�ر�ص اأ�سبه ب�حلقيقة.

 واإم� اأن يكون اأحد املج�زين اأظهر مالزمة للم�سبه له من املج�ز املع�ر�ص 
 : قوله  التف�هم، مث�له  لبعده عن ال�سطراب يف  اأرجح  ف�إن الأول يكون  له، 

)1( الأبخر: الننت رائحة الفم. )م(.
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اجلدة  اخل�لة جدة، لأن  ق�ل:  لو  التزاًم� من  واأظهر  اأقرب جم�ًزا  فهو   » اأمٌّ »اخَل�َلُة 
تطلق على اأم الأم، وعلى اأم الأب، ومالزمة ال�سبه بني اخل�لة والأم ث�بتة م�ستمرة، 

بخالف غري الأم.

لفظه  اأحدهم�  تع�ر�ص خربان  ف�إذا  امل�سرتك،  اللفظ  املج�ز على   ويرجح 
جم�زي، والآخر لفظه م�سرتك، ف�ملج�ز اأرجح يف الأ�سح كم� مر.

 ويرجح من اللفظني اأ�سدهم� ا�ستعم�ًل �سواء ك�ن� حقيقتني، اأم جم�زين، 
لأنه  احلقيقة،  من  اأرجح  ال�سهرة  لجل  ف�إنه  اأ�سهر،  واملج�ز  وجم�ًزا،  حقيقة  اأم 
ب�ل�سهرة �س�ر ك�حلقيقة، و�س�رت احلقيقة ب�لن�سبة اإىل املج�ز الأ�سهر يف منزلة املج�ز 

ل�سبق الذهن اإىل املج�ز امل�سهور دون احلقيقة الغري امل�سهورة.

 ويرجح اللفظ الذي ا�ستعمل يف ال�سرع يف معن�ه اللغوي، على اللفظ 
الذي ا�ستعمل يف ال�سرع يف معن�ه ال�سرعي دون معن�ه اللغوي، مث�له قوله تع�ىل 
معن�ه  يف  ال�سالة  لفظ  ا�ستعمل  ال�سرع  ف�إن   ]103 ڻمث ]التوبة/  ڻ   نث  
اللغوي، فلو ع�ر�سه نثے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭمث  ]التوبة/ 84[ ف�إن ال�سرع 
وال�سرع  اللغة  لتط�بق  الأول  فريجح  ال�سرعي،  معن�ه  يف  ال�سالة  لفظ  ا�ستعمل 
ال�س�رع  نقله  ثم  اللغة  يف  معنى  له  الذي  املنفرد  اللفظ  بخالف  الآخر  بخالف 
اإىل معنى اآخر، ف�س�ر حقيقة فيه ك�ل�سوم واحلج وغريهم�، ف�إنه اإذا ع�ر�سه املعنى 
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املج�ز،  مبنزلة  ال�س�رع  خط�ب  يف  يكون  اللغوي  لأن  عليه،  ال�سرع  قدم  اللغوي 
والأول مبنزلة احلقيقة، واحلقيقة مقدمة على املج�ز كم� مر.

 واإذا تع�ر�ست الدللت رجح الدال بعب�رته على الدال ب�إ�س�رته، والدال 
ب�إ�س�رته على الدال ب�قت�س�ئه، والدال ب�قت�س�ئه على الدال بدللته.

ب�إ�س�رته لأن دللة القت�س�ء  ب�قت�س�ئه على الدال   وقيل: يرجح الدال 
مق�سودة، فهي اأبعد عن الغلط والوهم بخالف دللة الإ�س�رة، ف�إنه� غري مق�سودة.

 اأقول: وقد تقدم يف ب�ب دللة اللفظ اأن دللة الإ�س�رة مق�سودة اأي�ًس�، 
وذكرن� هن�لك رد القول ب�أنه� غري مق�سودة.

 واإذا ك�ن اجلميع مق�سوًدا ف�لإ�س�رة اأقوى لكون الدال عليه� ملفوًظ� به 
بخالفه يف القت�س�ء، ف�إنه حمذوف مقدر، واأي�ًس� فقد يكون ذلك املحذوف متعني 
التقدير، وقد يكون غري متعني، فيحتمل اأن يكون املقدر غري مق�سود بل املق�سود 

غريه.

على  متفق  القت�س�ء  دللة  فالأن  املفهوم  على  القت�س�ء  ترجيح  واأم�   
�سحة العتم�د عليه�، بخالف دللة املفهوم، ففيه اخلالف الذي قدمن� حك�يته 

هذه يف مفهوم املخ�لفة.
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 واأم� ترجيح القت�س�ء على مفهوم املوافقة فلجواز اأن ل يكون احلكم يف 
واإن  يطلع على علته،  اأن ل  فيجوز  اأن يكون معلاًل  وبتقدير  النطق معلاًل،  حمل 
اطلع عليه� فتجوز اأن ل يكون يف امل�سكوت عنه اأوىل ول م�س�وًي�، ومع ذلك كله 
ف�حلكم يف ج�نب امل�سكوت عنه على جهة املوافقة واملخ�لفة غري واقع من جمرد 
التخ�سي�ص ب�لتخ�سي�ص من دون بحث ونظر يف جه�ت املق�سود من احلكم يف 
حمل النطق، بل النظر فيه واقع، هل هو اأ�سد من��سبة للحكم يف حمل امل�سكوت 

اأم ل ليبتني عليه املفهوم؟

القت�س�ء،  النظر يف دللة  عليه  يتوقف  وم�  وي�سيب  النظر  وقد يخطئ   
فلي�ص غري كونه مم� يتوقف عليه وجود امللفوظ.

ح�سب  على  منه�  الأقوى  يرجح  الإ�س�رة  دللة  اأنواع  تع�ر�ست  واإذا   
تقديره  اقت�سى  م�  رجح  القت�س�ء  اأنواع  تع�ر�ست  واإذا  الإمي�ء،  مراتب  مر يف  م� 
�سدق الكالم على م� تق�سيه ال�سحة ال�سرعية، وعلى م� تق�سيه ال�سحة العقلية، 
واإمن� رجح الأول لأن م� يتوقف عليه �سدق املتكلم اأوىل مم� يتوقف عليه الوقوع 
ال�سرعي، نظًرا اإىل بعد الكذب يف كالم ال�س�رع وقرب املخ�لفة للوقوع ال�سرعي.

ڱ   نث  تع�ىل  كقوله  العقلي  الوقوع  عليه  يتوقف  م�  وكذلك   
ڱمث ]يو�سف/ 82[ واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن الرتجيح من جهة الإ�سن�د، فق�ل:
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الإ�صـــــناِد جاِنِب  من  اأَتى  وَما 
املَثِل كهَذا  الرواَياِت  ففـــــي 
الفقيِه روايــــــــــُة  مْت  َفُقـــــدِّ
َحابِة ال�صَّ اأَكابِر  من  كـــــاَن  اأو 
عَلى ُم�َصافًها  اأو  �ُصـــــوِل  الرَّ ِمَن 
بِب لل�صَّ مبا�صــــــــــًرا  كونه  اأو 
اإن يُكـــــْن يف مر�َصِل على �ِصواُه 
َحمال البـــــلوِغ  بعد  لَها  ومن 
ما ُقدِّ تابعــــــــــيٍّ  من  ومر�صٌل 

وهكــــــــــَذا من جانِب املرويِّ

مثَل امل�َصــــــــــاهرِي على الآحاِد
بالتعدِل الـــــراوي  قبيِل  ومن 
بالفقيِه ليــــــــــ�َس  اأمنٍي  على 
قراَبِة َذا  املجلـــــ�ِس  يف  َكاَن  اأو 
َعِمال قد  بَها  اأو  ُي�َصافْه  مل  ِمْن 
املنتَخِب عن  َيْروي  به  َداأْ اأو 
ِل التف�صُّ يف  امل�صهوُر  َم  وُقدِّ
ال حتمَّ قبله  من  الـــــذي  عَلى 
َفْلُيعَلما بعِدِه  من  الذي  َعلى 

النبيِّ َعِن  من  �صـــــمعُت  مثَل 

]بيان الرتجيح من جانب الإ�صناد[

الرتجيح من جهة الإ�سن�د يكون ت�رة من جهة نف�ص اخلرب املروي، وت�رة 
يكون من جهة الراوي، ف�أم� الرتجيح من جهة املروي فكرتجيح اخلرب امل�سهور، 
على الآح�دي الغري امل�سهور، وقيل: ويرجح اخلرب املتواتر واإن مل يذكر �سنده على 
اخلرب الآح�دي امل�سند. ق�ل �س�حب املنه�ج: وهذا فيه �سعف لأن املتواتر يفيد 

العلم فهو قطعي، وامل�سند اإمن� يفيد الظن، ول تع�ر�ص بني قطعي وظني كم� مر.
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 على  اهلل  ر�سول  �سمعت  فيه�  التي  الرواية  تقدمي  اأي�ًس�   ومن ذلك 
الرواية التي فيه� عن ر�سول اهلل اأو ق�ل ر�سول اهلل اأو نحو ذلك، لحتم�ل الإر�س�ل 
يف العب�رة الث�نية دون الأوىل، ومن ذلك ترجيح اخلرب الذي وردت �سيغته بلفظ 

النبي  على اخلرب الذي مل يرد فيه ذلك.

 ويرجح اخلرب بكونه غري خمتلف يف األ�سنة الرواة على اخلرب الذي اختلف 
رواته يف عب�رته، ويرجح اخلرب ب�سكوته  عم� جرى يف ح�سرته على اخلرب الذي 
�سمع عنه، ومل ينكره، ويرجح اخلرب الذي قد وقع احلكم مبقت�س�ه، على اخلرب الذي 

مل ين�سم اإليه حكم مبقت�س�ه، ولو ان�سم اإليه جمرد العمل به ونحو ذلك كثرًيا.

 واأم� الرتجيح من قبل الراوي فيكون بوجوه:

 منه� كرثة عدالة الراوي وثقته ب�أن يكون اأ�سد ورًع� وحتفًظ� يف دينه.

 ومنه� علم الراوي وفقهه، ف�إن رواية الع�مل الفقيه مقدمة على رواية غري الفقيه، 
واإن ك�ن اأميًن� اإذ الظن ب�سبط الع�مل الفقيه اأرجح.

 ومن ذلك تقدمي رواية من علم �سبطه على من مل يعلم منه ذلك، ولو 
ك�ن عدًل.

 ومنه� تقدمي رواية من علم �سبطه على من مل يعلم منه ذلك، ولو ك�ن 
عدًل.
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 ومنه� تقدمي رواية اأك�بر ال�سح�بة ك�أبي بكر وعمر على غري الأك�بر لأن 
الظن ب�أن اأك�بر ال�سح�بة اأ�سبط لل�سريعة واأخرب ب�أحوال النبي ، فخربهم مقدم 

على خرب غريهم عند التع�ر�ص.

 ومنه� ترجيح خرب من ك�ن قريًب� يف املجل�ص من ر�سول اهلل  على 
خرب من ك�ن بعيًدا منه، لأن الظن ب�سم�عه اأقوى كرواية ابن عمر اأنه  اأفرد 
يف حجه، وك�ن حتت ن�قته حني لبى، فك�نت روايته اأرجح من رواية من روى اأنه 

ك�ن ق�رنً�، وك�ن اأبعد مك�نً�.

 ومنه� تقدمي خرب من ك�نت روايته عن م�س�فهة على خرب من مل ي�س�فه، 
اأبي بكر عن عمته ع�ئ�سة - ر�سي اهلل عنه� - اأن  كرواية الق��سم بن حممد بن 
بريرة اأُعتقت، وك�ن زوجه� عبًدا على رواية من روي عنه� اأنه حر، وهو الأ�سود، 
اأكرث  عنه�  فروايته  اإليه�،  ينظر  وهو  وي�س�فهه�  له�،  فهو حمرم  الق��سم،  عمة  لأنه� 

حتقيًق� ممن روي عنه�، وهو ل يراه�.

 ومنه� تقدمي رواية من عمل بروايته على من مل يعمل به�، ف�إنه اإذا ك�ن 
الراوي ع�ماًل مبقت�سى م� رواه، والآخر غري ع�مل مب� رواه، ف�لع�مل مب� روي اأوىل 

بقبول خربه من الآخر.

  ومنه� اأن يكون الراوي مب��سًرا ل�سبب الرواية، كرواية اأبي رافع اأنه 
نكح ميمونة وهو حالل، اأي غري حمرم، وك�ن اأبو رافع حينئذ هو ال�سفري بينهم�، 
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اأي هو الذي خطبه� له ، فرجحت روايته على رواية ابن عب��ص اأنه  نكحه� 
وهو حرام، اأي حمرم، واملراد ب�لنك�ح العقد ل الوطء.

ميمونة:  الق�سة كقول  بكونه �س�حب  الراوي  رواية  ترجيح   ومن ذلك 
»تزوجني ر�سول اهلل  ونحن حالٌل« فخربه� اأرجح من خرب ابن عب��ص لكونه� 

�س�حبة الق�سة، فهي اأوىل مبعرفة احل�ل حينئذ.

 ومنه� تقدمي رواية من علم منه اأنه ل يروي اإل عن عدل على رواية من 
مل يعلم منه ذلك، وهذا اإمن� يكون يف تع�ر�ص املر�سلني.

 ومنه� تقدمي خرب امل�سهور ب�لف�سل والعدالة على رواية غري امل�سهور، واإن 
ك�ن عدًل ف��ساًل؛ لأن خرب من �سهر بذلك اأقوى يف الظن من خرب من مل ي�سهر 

به.

املعدلون  ف�إذا ك�ن  املزكني وكرثة عدالتهم،  الرتجيح بكرثة   ومن ذلك 
لأحد الراويني اأكرث عدًدا من معديل الآخر ك�نت روايته اأرجح.

  ومنه� اأن يكون الراوي قد حتمل الرواية بعد البلوغ، ف�إن رواية من حتمل 
الرواية بعد البلوغ مقدمة على رواية من حتمله� قبل البلوغ، اأعني اإذا تع�ر�ست 
روايت�ن عن عدلني، اأحدهم� حتمل تلك الرواية قبل البلوغ، والآخر بعد البلوغ، 

ف�إن رواية من حتمله� ب�لًغ� اأرجح لكون الب�لغ اأقوى �سبًط� واأ�سح تعقاًل.
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� ف�إن مر�سله مقدم على مر�سل غريه،   ومنه� اأن يكون املر�سل للخرب ت�بعيًّ
يف  ا�ستوائهم�  مع  �سواء  اأنهم�  عندن�  والأ�سح  املنه�ج:  �س�حب  ق�ل  قيل  كذا 

العدالة.

 واملرجح�ت ب�عتب�ر الراوي وغريه كثرية، و�س�بطه� اأن م� ك�ن اأقوى يف 
اأكرثوا يف  � ك�ن مرجوًح�، واإن  اأ�سعف ظنًّ القبول، وم� ك�ن  اأرجح يف  الظن ك�ن 
تف�سيل املرجح�ت ف�إن من ك�ن ذا خربة ب�أحوال الرج�ل وقواعد الألف�ظ واأحوال 
النبي  واأحوال ال�سرع ال�سريف فال يخفى عليه ترجيح الراجح منه�، وت�سعيف 

ال�سعيف، واهلل اأعلم. 

ثم اإنه اأخذ يف بي�ن الرتجيح من جهة احلكم، فق�ل:

فَما احلكِم  َجانِب  مْن  اأََتى  وَما 
بالوجوِب جـــــــــاَء  ما  َمْن  وقدِّ
احلـــدِّ بـــدرِء  وما  وغــــــريه 
واخُللُف فيما يوِجُب الطــــــالَقا
التكليَفا يقت�صــــــي  ما  موا  وقدِّ
علَى ومثبًتا  ــــــــٍل  ُمَثقَّ على 

ما فلُيَقدَّ التحــــــرمِي  عَلى  دلَّ 
على الذي قد جــــــاَء باملندوِب
ي املعدِّ مثبِتِه  عــــــلى  م  قدِّ
العتاَقا يوجــــــُب  ما  وهكَذا 
على خَطاِب الو�صــــــِع والتخفيَفا
مُتثِّاَل اأْن  احلــــــاُل  و�صاق  ناٍف 

]بيان الرتجيح من جانب احلكم[
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يكون الرتجيح من جهة احلكم بوجوه:

م�  الإب�حة وعلى  م� دل على  التحرمي مقدم على  م� دل على  اأن   منه� 
اأم�  الكراهية،  على  دل  م�  وعلى  الوجوب  على  دل  م�  وعلى  الندب  على  دل 
تقدميه على م� دل على الإب�حة، فالأن الأخذ ب�حلظر اأحوط، والأحوطية مطلوبة 
مّن� �سرًع�، لقوله : »َدْع َم� ُيريبَك اإىل َم� ل ُيريبَك« هذا قول اأ�سح�بن�، وبه ق�ل 
الكرخي والرازي واأحمد بن حنبل، وذهب عي�سى ابن اأب�ن واأبو ه��سم اإىل اأنهم� 
�سواء فيت�س�قط�ن، واأم� ترجيحه على م� دل على الندب فالأن دفع املف��سد اأهم، 
وذلك وا�سح، ف�إن دفع ال�سرر اأهم من ا�ستجالب النفع، واأم� ترجيحه على الدال 
على الكراهية، فالأن الأخذ ب�حلظر اأحوط، فهو اأبلغ يف درء املف��سد، واأم� ترجيحه 
على الدال على الوجوب فالأنه الوجوب جللب امل�س�لح، واحلظر لدفع املف��سد، 

ودفع املف�سدة اأهم من جلب امل�سلحة.

اأن الدليل الدال على الوجوب مقدم على الدليل الدال على   ومنه� 
الندب وعلى الإب�حة وغريهم�، مم� عدا احلظر، لأن الوجوب اأحوط، ف�إذا تع�ر�ص 
دليالن يقت�سي اأحدهم� الوجوب والآخر الندب اأو الأب�حة اأو الكراهية، قدمن� م� 

يدل على الوجوب على جميع املذكورات لالحتي�ط املذكور.

 ومنه� اأن الدال على درء احلد مقدم على الدال على ثبوته، لأن احلدود 
تدراأ ب�ل�سبه�ت، ولأن اخلط�أ يف ترك احلد اأهون من اخلط�أ يف فعله، ول �سك اأن 
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اخلرب املقت�سي ل�سقوط احلد يورث �سبهة، في�سقط به احلد، ولأن مداخل اخلط�أ 
والغلط يف اإثب�ت احلد اأكرث منه� يف درء احلدود.

 ومنه� تقدمي الدليل املوجب للطالق، والعت�ق على الن�يف لهم�، وقيل: 
بل يرجح الدال على انتف�ئهم�، ون�سب القول الأول اإىل اأبي الق��سم البلخي، 

ون�سب القول بعك�سه اإىل كثري من الأ�سوليني.

ب�أن  والعت�ق  الطالق  م�يوجب  تقدمي  على  البلخي  الق��سم  اأبو  احتج   
موجبهم� موافق لنفي اأ�سل النك�ح، وامللك ب�لرق بخالف الن�يف لهم�، ف�إنه غري 

موافق لذلك الدليل، بل خم�لف له.

 واحتج اأرب�ب القول الث�ين ب�أن الن�يف للطالق والعت�ق موافق للت�أ�سي�ص، 
اأي يفيد حكًم� ط�رئً� متجدًدا وهو ثبوت النك�ح وامللك.

ذلك  بحرمة  ق��ص  والعت�ق  الطالق  يوجب  م�  لأن  الأول؛  وال�سحيح   
على  مقدم  احلظر  يفيد  م�  اأن  عرفت  وقد  املخ�سو�سني،  امللك  وذلك  التزويج، 
غريه، واأي�ًس� فموجبهم� موافق لالإب�حة الأ�سلية بخالف الن�يف لهم�، واإثب�ت زي�دة 
حكم خم�لف لالإب�حة الأ�سلية حمت�ج اإىل دليل �س�مل من املع�ر�سة اأو راجح على 

مع�ر�سه.
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املقت�سي لو�سع  للتكليف على اخلط�ب  املقت�سي   ومنه� تقدمي اخلط�ب 
التكليف، واملعنى اأنه اإذا تع�ر�ص دليالن يدل اأحدهم� على وجوب اأو ندب اأو 
حترمي اأو كراهية يف �سيء من الأ�سي�ء ويدل الآخر على عدم التكليف يف ذلك 
ال�سيء، ف�لدليل املقت�سي للتكليف ب�أحد الأحك�م يف ذلك ال�سيء مقدم على 
الثواب  التكليف ح�سول  الدال على  ثمرة  فيه، لأن  للتكليف  الوا�سع  الدليل 

للممتثل وهو جلب م�سلحة خال منه� الدال على و�سعه.

 وقيل: اإن الدال على و�سع التكليف راجح على الدال على التكليف 
اخلط�ب  فهم  على  متوقف  التكليف  على  الدال  لأن  ال�سبكي،  ابن  و�سححه 
اإليه� الدال على و�سع التكليف، والأول ال�سحيح مل� فيه من  واأ�سي�ء ل يحت�ج 

الحتي�ط املطلوب �سرًع�.

 ومنه� تقدمي الدال على التخفيف على الدليل املقت�سي للت�سديد لقوله 
 ]185 ]البقرة/  ۋمث  ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   نث   تع�ىل 
َرَر  وقوله نث  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓمث ]احلج/ 78[ وقوله : »ل �سَ
َرار يف الإ�ْساَلِم« وقد يرجح املقت�سي للحكم الأثقل على املقت�سي للحكم  ول اإ�سْ
الأ�سق  وامل�سلحة يف  تف�ساًل،  العب�د  مل�س�لح  �سرعت  اإمن�  ال�سريعة  لأن  الأخف؛ 
اأن املق�سود  ِبك)1(« ولأن زي�دة ثقله تدل على  نَ�سَ َقْدِر  َعَلى  »َثواُبَك   : لقوله

)1( ن�سبك: تعبك. )م(.
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منه اأكرث من مق�سود الأخف، ف�ملح�فظة عليه اأوىل، ولأن الظ�هر ت�أخر الأثقل عن 
الأخف لت�أخر الت�سديدات.

 ومنه� تقدمي اخلرب املثبت للحكم على اخلرب الن�يف له وذلك كخرب بالل 
ل. وذلك ل�ستم�ل  اأ�س�مة: دخله ومل ُي�سَ  دخل البيت و�سلى، وق�ل  اأنه 
الت�أكيد،  يفيد  والن�يف  الت�أ�سي�ص،  يفيد  املثبت  ولأن  علم،  زي�دة  على  املثبت 
عبد  الق��سي  اإىل  ون�سب  �سواء،  هم�  بل  وقيل:  الت�أكيد،  من  اأوىل  والت�أ�سي�ص 
ه قوله: اأن الن�يف موافق لالأ�سل، ولأن الظ�هر ت�أخر الن�يف عن املثبت  اجلب�ر، ووجِّ
ووروده بعده، اإذ لو قدر تقدم الن�يف على املثبت ك�نت ف�ئدته الت�أكيد، ولو قدرن� 

ت�أخره عن املثبت ك�نت ف�ئدته الت�أ�سي�ص، وهو اأوىل من الت�أكيد فيت�أخر عنه.

ر الن�يف عن املثبت ك�ن ت�أ�سي�ًس�، في�ستوي�ن. وذهب   واإذا ك�ن الظ�هر ت�أخَّ
خم�لفة  منه  لزم  واإن  الن�يف  ت�أخر  وق�ل:  املثبت  على  الن�يف  تقدمي  اإىل  الآمدي 
املثبت ورفع حكمه، فت�أخر املثبت يلزم منه خم�لفة الن�يف، ورفع حكمه وترجح 
ت�أخر املثبت بكونه رافًع� مل� ف�ئدته الت�أكيد بخالف ت�أخر الن�يف لكونه رافًع� مل� ف�ئدته 
الت�أ�سي�ص، مع�َر�ص بكون املثبت على تقدير ت�أخره رافًع� مل� يثبت بدليلني: الأ�سل 

والن�يف، وكون الن�يف رافًع� مل� يثبت بدليل وهو املثبت.

والغ�لب  الن�يف،  بخالف   � �سرعيًّ حكًم�  يفيد  املثبت  اأن  من  يق�ل  وم�   
املق�سود  اإذ  �سديد،  غري  كونه  فمع  ال�سرعي،  غري  بي�ن  يتوىل  ل  اأنه  ال�س�رع  من 
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من احلكم ال�سرعي احلكمة لكونه و�سيلة اإليه�، وحكمة النفي مق�سودة كحكمة 
الإثب�ت مع�ر�ص ب�أن الغ�لب من ال�س�رع التقرير ل التعبري.

 ويف الكتب امل�سهورة اأنه اخت�ر تقدمي الن�يف على املثبت، اإل اأنهم عربوا 
عن الن�يف ب�ملقرر، ويف املثبت ب�لن�قل، انتهى من منه�ج الأ�سول. واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن الرتجيح من خ�رج فق�ل:

ُموا مواِفــــــــــــَق القيا�ِس وقـــدَّ
وما اأَتــــــــــــى موؤيًَّدا بخــــــرِب
وما بِه بع�صــــُهُم قد عِمـــــــــال
للمق�صوِد الأقرَب  ُمـــــــــوا  وقدَّ
ب�صـــَببْه ًحا  م�صـــــــــرِّ اأتى  وما 

اأُنا�ِس اًل  معــــــــــــلِّ اأَتى  وما 
ي�صتِهِر مل  ذاَك  يف  يكْن  مل  واإْن 
َر الناقــــــــــــُل ما قد نقاَل اأو ف�صَّ
وهكَذا الأن�صــــــــــــَب باملعهوِد
على جميع ما �ِصـــــــــَواُه فانتبْه

]بيان الرتجيح باأمر خارجي[

يرجح الدليل على مع�ر�سه ب�أمور خ�رجية، اأي لي�ست من نف�ص الدليل، 
ول من نف�ص مدلوله، ول من قبل الراوي:

 منه� موافقته للقي��ص، ف�إذا تع�ر�ص خربان اأحدهم� موافق للقي��ص والآخر 
م على خم�لفه. خم�لف له، ف�ملوافق للقي��ص مقدَّ
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اأن راويه  اأن يكون اأحد املتع�ر�سني معلاًل بخالف الآخر، مبعنى   ومنه� 
تعر�ص لذكر علته واحلديث الآخر مل يتعر�ص لذكر علة حكمه، لأن املعلل اأقرب 
اإىل انقي�د �س�معه مل�سمونه ولدللته على احلكم من جهتني: من جهة لفظه ومن 
جهة دللته عليه بوا�سطة دللته على علته، ولأن خم�لفته ت�ستلزم خم�لفة �سيئني 

بخالف الآخر. 

ق�ل يف املنه�ج: وقد يرجح غري املتعر�ص للعلة على املتعر�ص له� لكون 
امل�سقة يف قبوله اأ�سد والثواب عليه اأعظم، ويرجح اأي�ًس� م� ك�ن معقول العلة على 
م� لي�ص مبعقول العلة، لأن �سرع املعقول اأغلب من �سرع غري املعقول، حتى قيل 
اأنه  ظن  مم�  ونحوه  الع�قلة  على  الدية  �سرب  حتى  معقول  وهو  اإل  حكم  ل  اإنه 
غري معقول، ولأن م� يتعلق ب�ملعقول من الف�ئدة ب�لنظر اإىل حم�ل الن�ص ب�لتعدية 

وحل�ق اأكرث منه يف غري املعقول، فك�ن اأوىل. انتهى كالم املنه�ج.

موا(.  فقول امل�سنف: )اأن��ص( بدل من الواو يف قوله: )وقدَّ

اأو �سنة، ولو ك�ن  اأيده دليل اآخر من كت�ب   ومنه� تقدمي الدليل الذي 
الأدلة  تظ�هر  حيث  الظن  لأن  ال�سهرة،  حد  يبلغ  مل  واحد  خرب  الدليل  ذلك 
دلياًل  يخ�لف  به  والعمل  دليلني،  خم�لفة  ي�ستلزم  مبخ�لفة  العمل  ولأن  اأغلب، 

واحًدا.
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 ومنه� ترجيح اخلرب الذي عمل به بع�ص ال�سح�بة على اخلرب الذي مل 
يعمل به اأحد منهم، لأن الظن بثبوت م� عمل به ال�سح�بي اأقوى منه فيم� مل 

يعمل به.

 ومن ذلك ترجيح الع�م الذي عمل به على الع�م الذي مل يعمل به، 
لأن املعمول به يقوى ب�عتب�ر العمل به وف�ًق�. 

وقيل برتجيح الع�م الذي مل يعمل به يف ح�ل على الع�م الذي عمل 
به، لأن العمل ب�لأول ل يف�سي اإىل تعطيل الث�ين، لكونه قد عمل به يف اجلملة 

بخالف العك�ص، واملف�سي اإىل الت�أويل اأوىل من املف�سى اإىل التعطيل.

 ومنه� ترجيح الذي ف�سره راويه بقوله اأو فعله على اخلرب الذي مل يف�سره 
راويه، لأن الراوي للخرب يكون اأعرف واأعلم مب� رواه. 

الذي  الدليل  على  ب�ملق�سود  اأم�ص  فيه  احلكم  الذي  الدليل  ترجيح  ومنه� 
لي�ص كذلك كم� يف قوله تع�ىل  نث ھ  ھ  ے  ےمث ]الن�س�ء/ 23[ 
]الن�س�ء/ 3[ وبي�ن ذلك  نث  ڳ  ڱ  ڱ  ڱمث  ف�إنه مقدم على قوله تع�ىل 
اأن الآية دالة على حترمي اجلمع بني الأختني ك�نت� مملوكتني اأو غري مملوكتني، والآية 
مدلول  فرجحن�  اأختني،  ك�نت�  واإن  اأي  مطلًق�  اململوك�ت  حتليل  على  دالة  الث�نية 
الآية الأوىل على مدلول الث�نية، لأن مدلول الأوىل اأم�صُّ ب�ملق�سود، اإذا املق�سود 
واأي�ًس�  الث�نية،  الآية  يف  مق�سوًدا  اجلمع  يكن  ومل  الأختني  بني  اجلمع  حترمي  فيه 
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ف�ملف�سدة املطلوب دفعه� بتحرمي اجلمع بني الأختني يف التزويج موجودة يف اجلمع 
بينهم� ب�لت�سري، فال وجه لتخ�سي�ص الآية الأوىل ب�لث�نية.

من جلب  العقالء  عهدته  م�  به:  واملراد  للمعهود  الأقرب  تقدمي  ومنه�   
امل�س�لح ودفع املف��سد، ف�إذا تع�ر�ص دليالن مدلول اأحدهم� اأقرب جللب امل�سلحة 
اأو اأبلغ يف دفع املف�سدة رجح على مع�ر�سه، ف�إن تع�ر�ص الدليالن وك�ن اأحدهم� 
ج�لًب� للم�سلحة والآخر دافًع� للمف�سدة، رجح الدافع للمف�سدة، لأن دفع املف��سد 

اأهم من جلب امل�س�لح.

 ومنه� ترجيح م� �سرح الراوي ب�سبب نزوله اأو وروده على الدليل الذي 
مل ي�سرح فيه بذلك، لأن ذكر ال�سبب يدل على زي�دة اهتم�مه مب� رواه.

�سبب خ��ص كم� يف حديث بري  الوارد على  الع�م  ترجيح   ومن ذلك 
ُب�س�عة و�س�ة ميمونة، ف�إنه يرجح على الع�م املطلق يف ذلك ال�سبب دون م� عداه، 
الوارد على �سبب يف غري ذلك  الع�م  ال�سبب مقدم على  املطلق عن  الع�م  ف�إن 
يرد  مل  والآخر  خ��ص  �سبب  على  وارد  اأحدهم�  ع�م�ن  تع�ر�ص  ف�إذا  ال�سبب، 
كذلك، قدم الوارد على �سبب خ��ص يف ذلك ال�سبب بعينه للقطع بدخوله حتت 
حكم الع�م، وقدم غريه يف غري ذلك ال�سبب لأن عموم املطلق اأوىل من عموم 
مق�بله لوروده على ال�سبب اخل��ص وغلبة الظن ب�خت�س��سه، نظًرا اإىل بي�ن م� دعت 
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اإليه احل�جة، واىل اأن الأ�سل اإمن� هو مط�بقة م� ورد يف معر�ص البي�ن مل� م�ست اإليه 
احل�جة، ولذا اختلف يف عموم الوارد على ال�سبب اخل��ص، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بي�ن ترجيح اأحد القي��سني على الآخر اإذا تع�ر�س�، فق�ل:

اإذا تع�ر�ص القي��س�ن رجح اأحدهم� على الآخر بوجوه:

 منه� اأن م� ك�ن اأ�سله اأقوى على الآخر ك�ن اأرجح منه، وقد عرفت وجه 
رجح�ن الأدلة فم� ك�ن اأرجح هن�لك ك�ن فرعه مقدًم� على فرع الآخر، فال نطيل 

بتف�سيل ذلك.

ِة القطعيَّ ِة  العــــــــلَّ َذا  ُموا  وقدَّ

ِب املركَّ على  الو�صِف  ومفرَد 

انعكــــــــا�ِس َذا  ثم  َراٍد  اطِّ وَذا 

ُر ُم ال�صـــــــــــــابُق واملوؤخَّ يقـــدَّ

َعلَى ْمُه  َقدِّ بالن�سِّ  اأتــــــــى  فما 

فما فال�صــــــــرب  الإمياَء  ِم  وَقدِّ

اأنَّ الأرَجَحا وحا�صُل املقــــــــاِم 

لَها ح�صًرا  ذكرُتُه  ما  ولي�َس 

ٍة قــــــــويَِّة ٍة ظــــــنيَّ فعـــــــــلَّ

امل�صَطِرِب على  اأي  ان�صباٍط  وذا 

وِق�ْس على ما مرَّ يف القيــــــــا�ِس

ُر يوؤخَّ لعــــــــار�ٍس  يكن  مل  اإْن 

ل وقْيَل  اإجماعَنا  اأتى  قد  ما 

الأقدما ثم  الأقــــــــدَم  بعدُهَما 

َرَجَحا مبعنى  الظنِّ  يف  كاَن  ما 

لَها كمَّ اأحــــــــًدا  علمُت  وما 

]بيان الرتجيح بني القيا�صني اإذا تعار�صا[
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 وقد عرفت اأي�ًس� �سروط حكم الأ�سل، فم� ك�ن اأكمل �سروًط� فهو مقدم 
على م� دونه، وقد مر تف�سيل ذلك يف بي�ن �سروط حكم الأ�سل من ب�ب القي��ص 

فراجعه من هن�لك.

 ومنه� تقدمي القي��ص القطعي العلة على م�مل يكن كذلك، ف�إذا تع�ر�ص 
ب�مل�س�هدة،  اأو  ب�لعقل  اأو  القطعي  ب�لن�ص  لثبوته�  ث�بتة قطًع�  اأحدهم�  قي��س�ن علة 

وعلة الآخر لي�ص كذلك، قدم ذو العلة القطعية على مع�ر�سه.

م م� ك�نت علته مقطوًع� بوجوده� يف الفرع على م� مل يكن   وكذلك يقدَّ
كذلك.

 ومنه� تقدمي القي��ص الث�بتة علته ب�لظن القوي على م� ثبتت عليه بدون 
ذلك، وكذلك يقدم م� الظن بوجود علته يف الفرع اأقوى على م� دونه.

 ومنه� تقدمي م� الو�سف فيه مفرد على م� ك�ن الو�سف فيه مركًب�، ف�إذا 
تع�ر�ص قي��س�ن علة اأحدهم� مفردة وعلة الآخر مركبة، قدم ذو العلة املفردة على 
الآخر، لأن الو�سف املفرد اأقرب لالن�سب�ط من الآخر، ومل� يف التعليل ب�لو�سف 

املركب من اخلالف.

 ومنه� تقدمي ذي العلة املن�سبطة على ذي العلة امل�سطربة، ف�إذا تع�ر�ص 
ك�مل�سقة  م�سطربة  الخر  وعلى  للق�سر  ك�ل�سفر  من�سبطة  اأحدهم�  علة  قي��س�ن 

ر، قدم ذو العلة املن�سبطة على الآخر. للَق�سْ
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العلة املطردة املنعك�سة، وهكذا يعترب جميع م� مر يف   ومنه� تقدمي ذي 
ب�ب القي��ص، فيقدم ال�س�بق هن�لك على املوؤخر عنه، اإل اإذا ك�ن للموؤخر �سبب 
ع�ر�ص عليه يقت�سي تقدميه على م� قبله، فقدم القي��ص الث�بتة علته ب�لن�ص على م� 

ك�نت علته ث�بتة ب�لإجم�ع.

 وقيل بل يرجح م� ثبتت علته ب�لإجم�ع على م� ثبتت علته ب�لن�ص، لأن 
الإجم�ع م�أمون الن�سخ بخالف الن�ص.

�س�أن  هو  كم�   � ظنيًّ والإجم�ع  الن�ص  من  واحد  كل  ك�ن  اإن  واأقول   
املتع�ر�سني، فتقدمي الن�ص اأوىل لأنه نقل عن ال�س�رع، والإجم�ع نقل عن غريه، 
� فال وجه لبق�ء الآخر معه، وهذا اإمن� يكون يف مع�ر�سة  واإن )ك�ن()1( اأحدهم� قطعيًّ

الن�ص ال�سريح لالإجم�ع.

ب�لإمي�ء  الث�بت  على  مقدم  ب�لإجم�ع  الث�بت  ف�إن  الإمي�ء  ع�ر�سه  لو  اأم�   
لكون الإمي�ء اأخًذا من اإ�س�رة الدليل، والإجم�ع �سريح يف ذلك.

ب�ل�سرب لأن  علته  ثبتت  م�  ب�لإمي�ء على  علته  يثبتت  م�  يرجح   وكذلك 
من  اأقوى  عليه  واملن�سو�ص  م�ستنبط،  وال�سرب  �سريًح�،  يكن  واإن مل  ن�ص  الإمي�ء 

امل�ستنبط.

)1( زي�دة يقت�سيه� ال�سي�ق. )م(.
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ال�سرب  لت�سمن  ب�ملن��سبة،  ثبتت  م�  على  ب�ل�سرب  علته  الث�بتة  ويرجح   
)انتف�ء()1( املع�ر�ص لأن الأق�س�م يف ال�سرب دائرة بني النفي والإثب�ت فال يحتمل 
مع�ر�ًس� بخالف املن��سبة، فرمب� احتملت مع�ر�ًس� فك�ن ال�سرب اأوىل لأن احلكم يف 
الفرع كم� يتوقف على حتقيق مقت�سيه يف الأ�سل يتوقف على انتف�ء مع�ر�سه يف 

الأ�سل اأي�ًس�.

 وبهذا الوجه رجح الث�بتة علته ال�سرب، اأم� م� قدمت لك يف طرق العلة 
امل�ستنبطة من اأنه اأقواه� املن��سبة، فذلك ب�لنظر اإىل خلوه� من املع�ر�ص.

 وكذلك تقدم املن��سبة على ال�سبه، وال�سبه على الدوران، والدوران على 
الطرد كم� مر ترتيبه، وبتحقيق الكالم يف كل واحد منهم� يف حمله يظهر لك 
ترجيحه على م� دونه، وح��سل املق�م اأن الراجح من الدليلني م� ك�ن الظن بثبوته 
اأقوى من الآخر، ولي�ص م� ذكرته من اأنواع الرتاجيح ح�سًرا له� واإمن� ذكرت منه� 
اأمنوذًج� يعترب به م� ك�ن مثله، وم� علمت اأن اأحًدا من امل�سنفني ا�ستوعب جميع 

اأفراد الرتاجيح لفواته� عن احل�سر.

 وه� هن� مت الكالم على بي�ن الأدلة، فقول امل�سنف )كمله�( اإ�س�رة اإىل 
ح�سن الختت�م، وهي براعة املقطع.

)1( يف الأ�سل: ابتغ�ء، وم� ُذكر ال�سواب. )م(.
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 و�سن�سرع الآن يف بي�ن الق�سم الث�ين من الكت�ب، وهو ق�سم الأحك�م، 
فنقول: 





الق�سم الثاين من الكتاب يف الأحكام

 وفيه اأربعة اأركان

اإثب�ته�  حيث  من  الأدلة  على  م�ستماًل  الفقه  اأ�سول  ك�ن  ملّ�  اأنه  اعلم 
الأحك�م، ومتن�وًل لالأحك�م من حيث ثبوته� ب�لأدلة، جعلن� هذا الكت�ب على 
الث�ين يف الأحك�م وهو مرتب على  الق�سم  ق�سمني، وقد مر ق�سم الأدلة، وهذا 
اأربعة اأرك�ن؛ لأن الكالم فيه اإم� يف نف�ص احلكم وهو الركن الأول، اأو يف نف�ص 
احل�كم، وهو الركن الث�ين، اأو يف املحكوم به، واملراد به الأ�سي�ء التي كلفن� ال�سرع 
به� من عب�دات وغريه�، وهو الركن الث�لث اأو يف املحكوم عليه، واملراد به املكلفون 

م الكالم على احلكم، فق�ل: بذلك، وهو الركن الرابع َفَقدَّ





عرف احلكم باأنه: اأثر اخلطاب، واملراد به خطاب اهلل تعاىل، وملا كان خطابه 
تعاىل م�شتماًل على اأخبار واأمثال واأحكام وغري ذلك، وكان لكل واحد من اأنواع 
اآثار اخلطاب، فكمل  اخلطاب اأثر احتاج اإىل بيان �شفة متيز احلكم عن غريه من 

التعريف بقوله: )كالو�شع والتخيري والإيجاب(.

�شبب  كالدلوك  حلكم  �شبًبا  ال�شيء  اهلل  جعل  هو  )الو�شع(  بـ  واملراد   
لوجوب ال�شالة، والن�شاب �شبب لوجوب الزكاة، اأو جعله �شرًطا كالطهارة �شرط 

]بيان حقيقة احلكم[

اخلطاِب اأثــــُر  ُهَو  احلكـــــُم 
التعريِف يف  الو�ضعيَّ  عَدا  وما 
َفا وو�ضْ اأثًرا  يكــــــــوُن  وقد 

والإيجاِب والتخيرِي  كالو�ضِع 
مَن اخلطاِب ُيدَعــــى بالتكليِف
كالـُمْلِك والوجوِب فاْدِر الو�ضَفا

يف احلكــم

الركن األول
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لوجوبها،  ورافع  ال�شالة  ل�شحة  مانع  كاحلي�ض  مانًعا  جعله  اأو  ال�شالة،  ل�شحة 
و�شياأتي له مزيد ب�شط يف مو�شعه.

 واإمنا �شمي هذا النوع و�شًعا لأن الو�شع هنا مبعنى يف اجلعل، فهو مو�شوع 
اأي جمهول �شبًبا و�شرًطا وعلة ومانًعا ونحو ذلك.

 واملراد بـ )التخيري( كون ال�شيء خمرًيا يف فعله وتركه وهو املباح، وقد 
يتناول املندوب واملكروه باعتبار رفع العقاب عن تارك الأول وفاعل الثاين. 

واملراد بـ )الإيجاب( اإلزام الفعل وهو الواجب اأو الرتك، وهو التحرمي.

املكلف  بفعل  املتعلق  اهلل  خطاب  هو:  احلكم  تعريف  يف  وامل�شهور   
بالقت�شاء اأو التخيري اأو الو�شع، فاخلطاب هو توجيه الكالم نحو الغري لالإفهام.

تعاىل  ب�شفاته  املتعلق  اخلطاب  املكلف،  بفعل  )املتعلق  بقوله:  وخرج 
واأحوال الآخرة، وخرج بقوله بالقت�شاء..())( اإىل اآخره نحو قوله تعاىلنثڭ  
الفعل  طلب  بالقت�شاء:  املراد  ثم   ]96 ]ال�شافات/  ۇمث  ۇ   ڭ  

كالوجوب، والندب اأو الرتك كالتحرمي والكراهية.

اأخًذا من  التعريف الذي ذكره  اإىل  التعريف  امل�شنف عن هذا   وعدل 
اأو  اأثر خطاب اهلل املتعلق بفعل املكلفني بالقت�شاء  اإن احلكم هو  قول بع�شهم: 

))(  يف الأ�شل: بالقت�شار، وهو ت�شحيف، و�شوابه املذكور. )م(.
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عنه  ا�شتغناء  املكلفني(  بفعل  )املتعلق  قوله:  وحذف  الو�شع،  )اأو())(  التخيري، 
الو�شف هو  املو�شوف بهذا  فاإن اخلطاب  بقوله: )كالو�شع والتخيري والإيجاب( 

اخلطاب املتعلق بفعل املكلفني.

ثم اإنه ق�شم احلكم اإىل و�شعي وتكليفي، فاحلكم الو�شعي هو: ما قدمنا 
بيانه، واأما التكليفي فهو ما عدا الو�شعيَّ وهو التخيري والإيجاب، وقد عرفت اأن 
املراد بالتخيري ما عدا الواجب واملحرم بالنظر اإىل رفع العقاب عن تاركه وفاعله، 

فيكون احلكم التكليفي يف خم�شة اأنواع �شياأتي بيانها.

 ثم اإن احلكم التكليفي قد يكون اأثًرا للفعل كامللك اأثر لل�شراء ولإباحة 
ال�شتمتاع اأثر للتزويج ونحو ذلك. ومن هذا النوع الأداء: وهو فعل ما فعل يف 
وقته املقدر له �شرًعا اأوًل. والإعادة: وهو فعل ما فعل يف وقته فعاًل ثانًيا خللل وقع 

يف الفعل الأول.

 والق�شاء: وهو فعل ما فعل بعد وقته ا�شتدراًكا ملا فات من فعله يف وقته، 
تات ال�شرعية.  واإمنا كانت هذه الثالثة من هذا النوع لأنها اأثر لأفعال العباد يف املوقَّ
وقد يكون و�شًفا للفعل، كالوجوب �شفة للفعل الواجب، وكالتحرمي �شفة للفعل 

املحرم، وكالندبية �شفة للفعل املندوب وهكذا.

))( يف الأ�شل: اإل، وال�شواب ما ُذكر. )م(.
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 فالق�شم الأول وهو ما يكون اأثًرا للفعل ل يبحث عنه يف هذا الفن؛ لأنه 
من مباحث الفقه، واإمنا يبحث يف هذا الفن عن احلكم الذي يكون و�شًفا للفعل، 

وهو الوجوب ونحوه، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان اأق�شام احلكم الذي يكون و�شًفا للفعل، فقال:

املراد مبق�شوده احلكمة التي لأجلها �شرع احلكم، وهي ح�شول م�شلحة 
ا كاملنافع الدنيوية  للمكلفني اأو دفع مف�شدة عنهم، وهذا املق�شود يكون تارة دنيويًّ

ا، كجلب الثواب ودفع العقاب. ودفع املفا�شد الدنيوية، ويكون اأخرويًّ

الدنيوي  املق�شودين:  من  واحد  كل  اإىل  بالنظر  احلكم  وينق�شم   
الكالم  ف�شياأتي  الأخروي  املق�شود  باعتبار  اأق�شامه  اأما  اأق�شام،  اإىل  والأخروي 

]انق�ضام املق�ضود من احلكم اإىل دنيوي واأخروي، وانق�ضام احلكم 
باعتبار الدنيوي اإىل �ضحيح وفا�ضد[

مق�ضـــوُدُه يكـــــــــوُن ُدنيـــويَّا
نيــــــــــــويِّ ينق�ِضْم فباعتباِر الدُّ
ُد املق�ضِ ذاك  عليــــــِه  انَبَنى  فَما 
ورادَف الباطــــــَل ما قـــد ف�َضَدا

اأُْخرويَّا يكــــــوُن  وهَكــــــَذا 
ُعِلم ولفا�ضــــــٍد  �ضحيٍح  اإىل 
ُمف�ِضُد و�ِضـــواُه  ال�ضحيُح  فْهُو 
َوَردا فيما  الأحنــــــاُف  ق  وفرَّ
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عليها. واأما اأق�شامه باعتبار املق�شود الدنيوي فهو اأنه ينق�شم بالنظر اإىل ذلك اإىل 
ق�شمني: �شحيح وفا�شد، فاأما ال�شحيح فهو ما ترتب عليه ذلك املق�شود، مثاله: 
فاإذا  ال�شتمتاع،  ِحلِّ  لق�شد  التزويج  و�شرع  النتفاع،  لق�شد حل  م�شروع  البيع 
كان العقد يف البيع والتزويج برتتب عليه ذلك الغر�ض املق�شود كان ذلك العقد 
�شحيًحا، واإن مل يرتتب عليه ذلك، فهو الفا�شد، ويعلم ترتيبه ذلك، وعدم ترتيبه 
مِلَناِهيِه فهو ال�شحيح  مبوافقة مقت�شى الأوامر فما كان موافًقا لأوامر ال�شرع تارًكا 
وما عداه فهو الفا�شد والباطل. وهذا معنى قول بع�شهم: اإن ال�شحة يف املعامالت 

ترتيب الأمر املطلوب منها عليها.

 قال البدر: واأَْبنَي من هذه العبارة: ترتيب اأثر ال�شيء عليه واعتباره �شبًبا 
اأثر لعقدة البيع مثاًل، وهو مرتب على العقدة، والعقدة  فاإنه  اآخر، كامللك  حلكم 

�شبب لإباحة الت�شرف فيه ملوافقة العقدة اأمر ال�شرع، ويقابله الف�شاد والبطالن. 

اأقول: وموؤدى العبارتني واحد، ومقت�شاهما هو ما قدمت لك.

 واأما ال�شحة يف العبادات وهي املعرب عنها بالإجزاء، فقد تقدم بيانها يف 
باب الأمر، وحا�شل ذلك اأن ال�شحيح من العبادات واملعامالت، هو: ما وافق اأمر 
ال�شرع، اإذ مبوافقة اأمر ال�شرع يح�شل الثواب من فعل العبادات، وي�شح النتفاع 
يف اأ�شياء املعامالت، والفا�شد من النوعني ما خالف اأمر ال�شرع اأو وافق نهيه؛ اإذ 
مبخالفة ال�شرع يفوت الثواب الأخروي واملنافع الدنيوية، وحت�شل املف�شدة التي يف 
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النهي. والباطل مرادف للفا�شد عندنا وعند ال�شافعية، فهما مبعنى واحد.

 وذهبت احلنفية اإىل التفرقة بينهما، فزعموا اأن الباطل مال يكون م�شروًعا 
كبيع  الأول:  و�شفه.  دون  باأ�شله  م�شروًعا  يكون  ما  والفا�شد  و�شفه،  ول  باأ�شله 
زيادته  طرحت  اإذا  الربا  اأن  وعندهم  البدر:  قال  الربا.  كبيع  الثاين:  املالقيح. 
اأن  انتهى. وكثري من العلماء على  اأخرى.  اإىل عقدة  �شحت عقدته، ومل يحتج 
البيع  �شحة  معنى  فاإن  اخلم�شة،  الأحكام  اإىل  راجع  ونحوهما  والف�شاد  ال�شحة 

اإباحة النتفاع باملبيع.

 ومعنى بطالنه وف�شاده حرمة النتفاع به، وبع�شهم على اأنها من خطاب 
الو�شع، مبعنى اأنه حكم يتعلق �شيء ب�شيء تعلًقا زائًدا على التعلق الذي لبد منه 
يف كل حكم وهو تعلقه باملحكوم عليه وبه، وذلك اأن ال�شارع حكم بتعلق ال�شحة 

بهذا الفعل، والف�شاد اأو البطالن بذلك الفعل.

 وبع�شهم على اأنها اأحكام عقلية ل �شرعية، فاإن ال�شارع اإذا �شرع البيع 
حل�شول امللك وبني �شرائطه واأركانه فالعقل يحكم بكونه مو�شاًل اإليه عند حتققها، 
ا اأو غري م�شل،  وغري مو�شل عند عدم حتققها مبنزلة احلكم يكون ال�شخ�ض م�شليًّ

واهلل اأعلم.

ثم اإنه اأخذ يف بيان انق�شام احلكم باعتبار املق�شود الأخروي، فقال:
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]انق�ضام احلكم اإىل عزمية ورخ�ضة[

ُق�ِضَما الأُْخــــَرويِّ  وباعتبــــــاِر 
مبتداآ �َضْرِعِه  يف  اأَتــــــى  فَمـــا 
نَزْل ولأجِلِه  ُعـــــــــذٍر  بنحـــِو 

منَا وُرْخ�ضـــــــــٍة  عزميٍَة  اإىل 
َبَدا ما  ورخ�ضــــــــــــٌة  عزميٌة 
ْل ح�ضَ رٍّ  �ضُ عن  ِلْلِميَتة  كالأكل 
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ينق�شم احلكم باعتبار املق�شود الأخروي اإىل عزمية ورخ�شة، فاأما العزمية 
فهو ما �شرع ابتداء غري مبني على اأعذار العباد كوجوب التمام يف ال�شالة ووجوب 
ال�شيام يف رم�شان، وحترمي اأكل امليتة وحلم اخلنزير ونحو ذلك، واأما الرخ�شة فهو 
ا على اأعذار العباد كاإباحة الأكل من امليتة للم�شطر، وكجواز  ا مبنيًّ ما �شرع ثانيًّ
الق�شر والفطر للم�شافر، ونحو ذلك كثري، فهذه الأ�شياء ونحوها اإمنا �شرعت �شرًعا 
ثانًيا لأجل عذر العباد، فاإباحة الأكل من امليتة للم�شطر �شرع بعد �شرع حترميها، 
ا على  ا على ح�شول ال�شرر، والق�شر يف ال�شالة �شرع بعد �شرع متامها، مبنيًّ مبنيًّ

عذر ال�شفر، وكذلك فطر امل�شافر.

 ولكل واحد من العزمية والرخ�شة اأق�شام، فاأما اأق�شام الرخ�شة ف�شتاأتي 
اآخر الباب.

 واأما اأق�شام العزمية فاأ�شار اإليها بقوله: 
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تنق�شم العزمية اإىل ق�شمني: اأحدهما مطلوب فعله، والآخر مطلوب تركه، 
فاأما املطلوب فعله فهو الوجوب والندب، واأما املطلوب تركه فهو املحرم واملكروه، 
وما كان خالًيا من طلب الفعل ومن طلب الرتك، فذلك مباح كك�شب املعي�شة 
يفعله  العبد  فاإن  ذلك،  ونحو  وال�شرب  والنوم  وكالأكل  الالزم،  الك�شب  فوق 

]انق�ضام العزمية اإىل وجوب وندب وحترمي وكراهية ومباح[

مطلوِب اإىل  الأُوىل  ـــم  َوُق�ضِّ
ِم كاملحرَّ املطُلوَب  تركـــــه  اأو 
طَلِب مــــــن  عارًيا  اأَتاَك  واإْن 
ي�َضاُء كمـــــــــا  العْبُد  يفَعُلُه 
بالنَّوى فيـــــــــه  ُيَثاُب  ُه  لكنَّ
الطَلُب فيــــــه  كان  اإْن  وواجٌب 
الثواُب فعِلِه  يف  الذي  َوْهَو 
م�ضُلوَكْة طريَقـــــــــًة  يُكْن  واإْن 
م�ضتَحّب ى  وُي�ضمَّ نفٌل  فذاك 
دْة فاملوؤكَّ ـــنُة  ال�ضُّ ع  وَنــــــــــــوِّ
ول ُيــــــــــــالم تارٌك �ضــــَواها

والوجوِب كالنَّْدِب  اإِتيــــــاُنُه 
ِم التقدُّ يف  املكــــــروُه  وهكذا 
فذلَك املبــــــــــــاُح كاملكت�َضِب
اإْذ فعُلُه وترُكـــــــــــــــُه �َضواُء
الُقوى ِبِه  نَوى  كان  اإْن  كالأَْكِل 
ُينتَدُب ما  َفْهـــــــَو  واإل  جزًما 
ولي�س يف الرْتِك له عقــــــــــاُب
ٌة واإْن يكــــــــــــن مرتوَكْة َف�ضنَّ
وا�ضتَحّب بع�ٌس  ق  َفرَّ يُكْن  واإْن 
اأبعــــــــــــَدْه ما  ٌم  ُمَلوَّ تارُكها 
َحَواَها َمْن  للف�ضــــــِل  وحائٌز 
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ثواب ول  املباح  فعل  ولي�ض يف  فعله،  ال�شرع  مينع  اإىل حد  ينته  �شاء مامل  كيف 
عقاب، وكذلك تركه، لكن النية معتربة فيه، فيثاب العبد بفعل املباح اإذا نوى به 
طاعة، كما اإذا نوى بالأكل التقوى على فعل الطاعة، وبالنوم كذلك، فاإنه يثاب 
على ذلك ب�شبب تلك النية، وكذلك يعاقب على فعل املباح اإن ف�شدت نيته فيه.

واأخرى  تارة طاعة  فيكون  بالنية،  يتحول  املباح  اأن  املقام   حا�شل 
الإمام  جعل  ولذا  وف�شادها،  النية  �شالح  من  عليه  يعر�ض  ملا  مع�شية، 
الكدمي - ر�شوان اهلل عليه - فعل العبد ق�شمني: طاعة ومع�شية ل يخلوا من 
اأحدهما، ولي�ض املراد اأن املباح من حيث هو مباح ماأمور به مرة ومنهي عنه اأخرى، 

واإل لزم اأن ل يوجد مباح اأ�شاًل.

 وزعم اأبو القا�شم البلخي اأن املباح ماأمور به اأي�ًشا؛ لأن فعل املباح ترك 
حرام، وترك احلرام واجب، وما ل يتم الواجب اإل به يجب كوجوبه، واإذا ثبت 

وجوبه ثبت اأنه ماأمور به.

 واأجيب باأن الإجماع منعقد على انق�شام الأحكام اإىل واجب ومندوب 
ومباح وحمظور ومكروه.

التق�شيم، وفيه خمالفة الإجماع، ولبد من   والقول بوجوبه يبطل هذا 
املحرم  بني  الفرق  فاأما  واملكروه،  واملحرم  واملندوب  الواجب  بني  الفرق  بيان 
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واملندوب  الواجب  الفرق بني  واأما  فيهما،  امل�شنف  ف�شياأتي عند كالم  واملكروه 
فهذا حمل ذكره. 

اعلم اأن املطلوب فعله اإما اأن يكون طلب فعله طلًبا جازًما فهو الواجب، 
واإما اأن يكون طلًبا غري جازم فهو املندوب واملراد بالطب اجلازم ما لو تركه العبد 
لعوقب على تركه، واملراد بالطلب الغري اجلازم ما لو تركه املكلف مل يعاقب على 
تركه، ومبعناه ما قيل اإن الواجب ما يف فعله الثواب ويف تركه العقاب، واأن املندوب 
واملندوب  الواجب  واحد من  ولكل  تركه عقاب،  ولي�ض يف  الثواب  فعله  ما يف 
اأق�شام، اأما اأق�شام الواجب ف�شتاأتي، واأما اأق�شام املندوب فهي: اأن ينق�شم اإىل �شنة 
  ونفل، فاأما ال�شنة فهي: ما كان من املندوبات طريقة م�شلوكة �شلكها الر�شول
ِة اخللَفاِء الرا�شدِيَن  تي و�ُشنَّ اأو غريه ممن هو علم يف الدين، قال : »عليُكْم ب�ُشنَّ
انُّ لها، واأما النفل فهو:  من بعِدي« ومعنى كونها م�شلوكة اأي واظب عليها ال�شَّ

ا اأي�ًشا. مامل يكن مواظًبا عليه من الطاعات، وي�شمى تطوًعا وم�شتحبًّ

 وفرق القا�شي احل�شني وغريه من ال�شافعية بني التطوع وامل�شتحب. قالوا 
هذا الفعل اإن واظب عليه النبي  فهو ال�شنة، اأو مل يواظب عليه كاأن فعله مرة 
اأو مرتني فهو امل�شتحب، اأو مل يفعله وهو ما ين�شئه الإن�شان باختياره من الأوراد، 
فاملوؤكدة  موؤكدة،  موؤكدة وغري  اإىل  ال�شنة  وتنق�شم  لفظي،  التطوع، واخلالف  فهو 
ك�شنة املغرب والفجر ونحوهما، وغري املوؤكدة ك�شالة ال�شحى وال�شواك ونحوهما، 
على  ملوم  تاركها  اأن  فهو:  املوؤكدة  فاأما حكم  النوعني حكم،  من  واحد  ولكل 
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تركها تلوميًا، ول يبلغ به عقابًا، وهو خ�شي�ض املنزلة عند امل�شلمني ل يتولونه على 
ذلك اإن مل تكن �شبقت له ولية معهم، ول يربوؤون منه بنف�ض ذلك الرتك، واأما 
حكم غري املوؤكدة فهو اأن تاركها ل يالم ول يكون خ�شي�ض املنزلة عند امل�شلمني، 
لكنه يكون تارًكا للف�شل عند اهلل تعاىل، فاإن فاعلها يحوز الثواب من اهلل - جلَّ 
وعال - هذا كله ما مل يكن الرتك رغبة عن اخلري، فاإن كان رغبة عن اخلري فهو 

خ�شي�ض املنزلة يف جميع الأحوال، واهلل اعلم. 

ثم اإنه اأخذ يف بيان اأق�شام الواجب، فقال:

]انق�ضام الواجب اإىل قطعي وظني[

للمقُطوِع الواجـــُب  ــــم  وُق�ضِّ
الفْعِل وجوُب  الكلِّ  يف  واحلكُم 
القطِعّي ترِك  ا�ضْتحالِل  يف  فاإنَّ 
م�ضتحالَّ الظــــــنِّيِّ  وتــــــارُك 

التوزيِع لـــــــــَدى  وَظنيٍّ  ِبِه 
مل�ْضَتِحلِّ ل  ف�ضـــٌق  والتــــــرُك 

بال�ضْرِع ا�ضتخَفاِفِه  ويف  �ِضـــْرًكا 
م�ضــــــتِدلَّ كـــان  اإْن  ٌب  م�ضوِّ
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للواجب تق�شيمات:

 منها ما يكون باعتبار دليله، ومنها ما يكون باعتبار ح�شوله من املكلف، 
ومنها ما يكون باعتبار املاأمور به.
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 فاأما التق�شيم الأول، وهو: ما يكون باعتبار دليله، فهو اأن الواجب بهذا 
اإىل مقطوع به كوجوب ال�شلوات اخلم�ض و�شوم رم�شان، واإىل  العتبار ينق�شم 
غري مقطوع به كوجوب الوتر ونحوه، واإمنا كان الأول مقطوًعا به لأن دليل وجوبه 

قطعي بخالف الثاين، ولكل واحد من النوعني حكم.

 فاأما حكم النوع الأول فهو اأنه واجب الفعل، وتاركه فا�شق اإن كان يف 
اأو كان تركه له ا�شتخفاًفا،  اإن كان م�شتحالًّ لرتكه،  تركه غري م�شتحل، وم�شرك 
ووجه ذلك اأن امل�شتحل لرتك الواجب القطعي، من غري تاأويل م�شرك، لأن يف 
ا للن�ض املتواتر، واأن ال�شتخفاف بالأحكام ال�شرعية م�شادمة  ا�شتحالله ذلك ردًّ

للن�شو�ض واإعرا�ض عن النقياد وا�شتحقار ملا عظم اهلل تعاىل.

 واأما حكم الواجب الظني فهو اأنه يجب فعله لكن التارك له ل حكم 
النظرة  اأهل  من  وكان  عنده،  بدليل  لرتكه  م�شتحالًّ  تركه  كان  فاإن  بف�شقه، 
غري  كان  واإن  الجتهادية،  امل�شائل  من  لأنه  بذلك  م�شوب  فهو  وال�شتدلل، 
م�شتدل لكن مقلد مل�شتدل، فحكمه حكم من قلده، واإن كان غري ذلك فاإنه ينظر 
يف حاله ومقا�شده، ول يف�شق بذلك اإل اإذا ظهرت منه املعاندة واملكابره ملا يوجب 

ال�شرع النقياد له، كحكم احلكام عليه بذلك، فاإنه ل ي�شعه خالفه.

فر�ًشا،  الظني  والواجب  القطعي  الواجب  من  واحد  كل  وي�شمى   
فالواجب والفر�ض عندنا وعند ال�شافعية مرتادفان عرًفا.
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]انق�ضام الواجب اإىل فر�س كفاية وفر�س عني[

واإن يكــــن ح�ضــــوُلُه املق�ضوَدا
فعَلْه ما  فاإَذا  كــــــــالًّ  يلزُم 
ُطّرا تركــــوُه  اإْن  وهلُكــــوا 
ُطِلْب واحٍد  كلِّ  من  يكْن  واإْن 
بنف�ضِه واحــــــــٍد  كلَّ  َيلَزُم 

التحديَدا فافهِم  اكتفاٍء  فر�س 
َلْه بع�ضُهم ينحطُّ حـــــــنَي ح�ضَّ
ُكْفرا اأنكــــــــُروُه  اإْن  وَلِب�ُضوا 
وَله َفــــــــَذاَك عينيٌّ يجْب ح�ضُ
بجن�ِضِه الْجــــِتَزا  فيِه  ولي�َس 

الركن الأول - يف احلكم

الفر�ض  فخ�شوا  بينهما،  التفرقة  اإىل  اأ�شحابنا  وبع�ض  احلنفية  وذهبت   
بالواجب القطعي، وخ�شوا الواجب بالواجب الظني، وهو خالف لفظي ل ثمرة 

له ول باأ�ض به، واهلل اأعلم.

ثم اإنه اأخذ يف بيان تق�شيم الواجب باعتبار ح�شوله فقال:

ينق�شم الواجب بالنظر اإىل ح�شوله اإىل ق�شمني:

فر�ض كفاية وفر�ض عني؛ لأنه اإما اأن يطلب ح�شوله يف اجلملة من غري اأن 
يلزم كل واحد بعينه، واإما اأن يطلب ح�شوله من كل واحد بعينه، فالأول: فر�ض 

كفاية، والثاين: فر�ض عني، ولكل من الق�شمني حكم.

فعله  فاإذا  املخاطبني،  جميع  يلزم  اأنه  فهو:  الكفاية  فر�ض  حكم  فاأما   
بع�شهم ينحط عن اجلميع، ولهذا �شمي فر�ض كفاية، لأن فعل البع�ض له يكفي 
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عن الباقني، وذلك ك�شالة العيدين و�شالة امليت وجهازه ودفنه واجلهاد واأمثالها، 
وقيل: اإن فر�ض الكفاية ل يلزم جميع املكلفني، واإمنا يلزم بع�شهم، ولعل القائل 

بذلك نظر اإىل الكتفاء يف اأدائه بفعل البع�ض.

 قال البدر: ولي�ض ب�شيء يعني اأن القول باأن فر�ض الكفاية فر�ض على 
اإذا تركوه يكفرون، ولول لزومه على اجلمع ملا  البع�ض لي�ض ب�شيء لأن اجلميع 
ف�شقوا كلهم برتكه، وثمرة اخلالف تظهر فيما اإذا كان اأهل م�شر قد وجب عليهم 
فر�ض كفاية، هل عليهم اأن يوؤدوه حتى يعلموا اأن بع�شهم قد اأداه؟ اأم لي�ض عليهم 

ذلك حتى يعلموا اأنه مل يوؤدوا؟

اأداء فرو�شهم حتى ي�شح انحطاطها  اأنه عليهم املحافظة على   ال�شحيح 
عنهم، واإل لزم تعطيل الفرائ�ض واإهمال اللوازم، ومن اأحكامه اأن من اأنكره يكون 

ا كما مر يف نظريه. باإنكاره م�شرًكا اإذا كان ثبوت ذلك الغر�ض قطعيًّ

 واأما فر�ض العني وهو ما طلب ح�شوله من كل واحد بعينه، كال�شوات 
اخلم�ض و�شيام رم�شان فاإنه يلزم كل واحد اأن يوؤديه كما طلب منه، ولي�ض ي�شح 

الجتزاء فيه بفعل غريه، وقد مر بع�ض اأحكامه، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان التق�شيم الثالث من تق�شيمات الواجب، فقال:
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ينق�شم الواجب بالنظر اإىل املاأمور به اإىل واجب معني واإىل غري معني، فاأما 
اأكرث الواجبات كوجوب الو�شوء  الواجب املعني فهو ما تعلق بواحد فقط، وهو 
والغ�شل وال�شالة ونحو ذلك مما يكون املاأمور به واحًدا خم�شو�ًشا، وقد مر بيان 
حكمه، واأما الواجب الغري املعني فهو اأن يكون املاأمور به واحًدا من اأ�شياء ُخريِّ 
العبد يف فعل اأيها �شاء، كخ�شال الكفارات، فاإن ربنا تعاىل قد اأمرنا بفعل واحد 
من الإطعام والك�شوة والعتق، وخرينا يف فعل اأيها �شئنا، وحرم علينا ترك جميعها 
فعلمنا اأن الواجب منها واحد غري معني، ومن ذلك تزويج اأحد الأكفاء اخلاطبني 
ا زوج  اإذا كانوا ع�شرة مثاًل فاإنه قد اأمر الويل بتزويج واحد منهم وهو املخري فيهم فاأيًّ

اأجزاأه، فالواجب من هذه الأ�شياء واحد غري معني.

 وقالت املعتزلة: اجلميع واجب، وي�شقط بالواحد. وقال بع�ٌض: الواجب 
واحد معني عند اهلل تعاىل، وهو ما يفعله العبد، فيختلف بالن�شبة اإىل املكلف. وقال 
بع�ض الواجب واحد معني ل يختلف، لكنه ي�شقط به وبالآخر، وبيان قول املعتزلة 
باأن جميعها واجب على التخيري اأنه ل يجوز للمكلف الإخالل بها جميًعا ول 

الركن الأول - يف احلكم

]انق�ضام الواجب اإىل معني وخمري فيه[

ِ ُمَعنيَّ واحٍد  يف  َيِجــــي  وقد 
بالتخــــــيرِي ذِلَك  يف  فالعـــبُد 
الكـــلِّ بوجوِب  قــــــوٌم  وقال 

ِ باملعنيَّ ولي�َس  يجــــــي  وقد 
التكفرِي يف  ـــــــــاُل  اخل�ضَ مثاُلُه 
الفعِل يف  بواحــــــٍد  ويجتِزي 
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يلزمه الإتيان بها جميًعا، واأن فعل كل واحد منهما موكول اإىل اختياره لت�شاويها 
يف وجه الوجوب، ومعنى اإيجاب اهلل تعاىل لها جميًعا على التخيري اأنه نهى عن 

الإخالل بها جميًعا واأمر بكل واحد منها، ومل ينه عن ترك كل واحد.

بل  وقيل  لفظي،  وبينهم  بيننا  فاخلالف  وعليه  مذهبهم،  حتقيق  هذا   
الوا�شف  اأن  فهو:  اللفظي  اأما  لفظي ومعنوي،  اأمرين:  ثمرته يف  معنوي، وتظهر 
خل�شال الكفارة ونحوها باأنها كلها واجبة غري �شادق عندنا، و�شادق عند املعتزلة، 
اأن العتق والك�شوة والإطعام  واأما املعنوي: فحيث حلف احلانث بطالق امراأته 
واجبة كلها عليه، فعندنا اأنها تطلق بذلك، وعند املعتزلة ل تطلق بذلك، وكذلك 
لو حلف ب�شيام اأو حج اأو �شدقة مال فهو كالطالق يف ذلك، وهذه الثمرة حا�شلة 

حتى على القول باأن اخلالف يف امل�شاألة لفظي.

الأمة على وجوب  اإجماع  واحد غري معني  الواجب  اأن  على   وحجتنا 
اأحد الأكفاء اخلاطبني على التخيري، ولو كان اجلميع واجًبا وجب تزويج  تزويج 
اجلميع، ولو كان معيًنا مل يجز تزويج غريه، والتعيني نقي�ض التخيري، والغر�ض اأنه 

خمري فبطل التعيني.

تعلق  يف  ا�شتواوؤها  املعلوم  باأن  جميًعا  وجوبها  على  املعتزلة  واحتجت   
الوجوب على  فا�شتوت يف  اأحدها،  بفعل  ممتثاًل  ه  َعدِّ بها دليل  وامل�شلحة  الأمر، 

التخيري.
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 ورد باأنه اإذا حكمتم بوجوبها اأجمع لزمكم اإذا اأخل بها اأجمع اأن ي�شتحق 
العقاب على ثالث واجبات على كل واحد عقابًا كاماًل.

واجبة  فلو كانت  واأي�ًشا  عقابًا،  ي�شتحق  اأحدها مل  فعل  لو  اأنه  واملعلوم   
كلها لزم اإذا فعلها جميًعا اأن ي�شتحق على كل واحد منها ثواب واجب كامل، 

في�شتحق ثواب ثالث واجبات كما لو �شلى و�شام وزكى.

قاعدة  على  يلزم  ما  مع  العرتا�شني  هذين  من  للمعتزلة  خمل�ض  ول   
املاأمور بها، وقد حاولوا  اإرادته تعاىل بكل واحد من اخل�شال  مذهبهم من تعلق 
التخل�ض منها مبا ل طائل حتته، فال نطيل بذكره، على اأن امل�شاألة قليلة اجلدوى ل 

حا�شل لها ول ثمرة �شوى ما اأ�شرنا اإليه فيما تقدم، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان املحرم واملكروه، فقال:

الركن الأول - يف احلكم

]بيان احلرام واملكروه[

ُجِزْم الرتِك  طلُب  احلــــــراُم  ُثم 
بالوجوِب احلــــــــــــراَم  فقاِبِل 
ِه دِّ �ضِ حكٍم  عْك�َس  لكلٍّ  واعِط 

ُر�ِضْم مكُروٌه  َفْهــــــَو  واإل  فيِه 
وقابـــــِل املكــــــروَه باملندوِب
كالفعِل والكــــــفِّ وَما ِمْن بعِدِه

اعلم اأن املطلوب تركه اإما اأن يكون طلب تركه طلًبا جازًما، واإما اأن يكون 
غري جازم، فاإن طلب تركه طلًبا جازًما فهو احلرام كاأكل امليتة وحلم اخلنزير والدم 
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واإن  الثواب،  تركه  العقاب، ويف  فعله  ما يف  احلرام  اإن  قيل:  ما  ومبعناه  واأمثالها، 
طلب تركه طلًبا غري جازم فهو املكروه، ومبعناه ما قيل اإن املكروه ما يف تركه طلًبا 
غري جازم فهو املكروه ومبعناه ما قيل اأن املكروه ما يف تركه الثواب ولي�ض يف فعله 

عقاب.

املندوب  واأن  فعله طلًبا جازًما،  الواجب ما طلب  اأن  مما مر   وقد علمت 
ما طلب فعله طلًبا غري جازم، فاحلرام مقابل للوجوب، والكراهية مقابلة للندب، 
وُيعطى كل واحد من الأنواع الأربعة عك�ض حكم �شده، فحكم الوجوب عك�ض 
حكم احلرام، وحكم الندب عك�ض حكم الكراهية، مثاله اأن الفعل يف الوجوب 
الكراهية مكروه،  ومع  اإليه،  الندب مندوب  والفعل يف  احلرام حمرم،  لزم ويف 
وكذلك الكف؛ فاإنه مع احلرام لزم، ومع الوجوب حرام، ومع الكراهية مندوب 

اإليه، ومع الندب مكروه، وهكذا �شائر الأحكام.

اأن املندوب ينق�شم اإىل: �شنة وم�شتحب، كذلك املكروه ينق�شم   وكما 
اإىل: ما كانت كراهيته �شديدة، وهو ما ورد يف النهي عند دليل خا�ض كالنهي 
عن اأكل حلوم ال�شباع وذوات املخالب من الطيور، واإىل ما كان مكروًها كراهية 
النهي عنه،  يرد ن�ض يف  ال�شبكي خالف الأوىل، وهو مامل  ابن  خفيفة، و�شماه 
لكن علم من اأدلة اأَُخر اأنه مكروه يف ال�شرع. قال بع�شهم: كرتك املندوبات؛ لأن 

ترك املندوب مكروه، ويطلق املكروه على احلرام اأي�ًشا.
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]ل ي�ضح اأن يحرم واحد ل بعينه، وقيل: ي�ضح[

ُم ُمرَّ واحــــــــــٌد  ي�ضـــحُّ  ول 
الُقبُح �ضاَر  الكــــــلِّ  يف  لأنَُّه 

َيْلَزُم عليِه  ملَا  ُجمـــــلٍة  من 

ي�ضـــــحُّ اإنـــــُه  قـــــوٌم  وقال 

 وق�شم احلنفية احلرام اإىل حرام ومكروه كراهة حترمي، وجعلوا احلرام ا�شًما 
ملا حرم بالدليل القاطع، واملكروه كراهة التحرمي ا�شًما ملا ثبت حترميه بدليل ظني، 
فاحلرام عندهم مقابل للفر�ض واملكروه كراهة حترمي مقابل للواجب على ما مر من 

تف�شيلهم بني الفر�ض والواجب، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان �شحة التحرمي لواحد غري معني، فقال:

اأ�شياء  من  معني  غري  واحد  يحرم  اأن  جواز  يف  الأ�شول  علماء  اختلف 
متعددة، ويكون املكلَّف خمرًيا يف ترك اأيها �شاء، وهي م�شاألة النهي عن واحد ل 

بعينه، فمنعها معظم املعتزلة، ثم اختلفوا يف وجه املنع:

 فمنهم من ذهب اإىل اأن املنع من ذلك من قبيل اللغة، واحتجوا عليه 
بقوله تعاىل نث  ىت   يت   جث  مث  ىث     يثمث ]الإن�شان/ 24[ حيث كان النهي يف 

الآية عن طاعة اجلميع.

اقت�شى  ب�شيء  تعلق  اإذا  النهي  العقل، لأن  منعه من جهة   ومنهم من 
قبحه، فاإذا تعلق باأحد ال�شيئني ل بعينه قدر تقبيح كل واحد منها على حياله، 
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فيت�شف كل واحد منها مبا يت�شف به الآخر، فيلزم تقبيحها مًعا.

 مثال ذلك قول القائل: ل ت�شرب زيًدا اأو تكلم عمًرا اأو تكرم خالًدا 
اأو نحو: ل ت�شرب زيًدا اأو عمًرا اأو خالًدا، فاملنهي هاهنا ل يعد ممتثاًل مهما ترك 
واحًدا اأو مل يرتك الآخرين، بل يجب عليه ترك الثالثة جميًعا، األ ترى اأن القائل 
لو قال: ل تاأخذ هذا الثوب اأو هذا اأو هذا، كان معناه: دع هذه الثالثة جميًعا، 

ولك اأن تاأخذ ما عداها؟

�شارت  املحرم،  يعني  ومل  الثالثة،  هذه  اأحد  عليك  قال: حرمت  ولو   
فاإنه يجب  يعينها،  ن�شائه ومل  اإحدى  فيمن طلق  قالوا  الثالثة حمرمة كلها، كما 
عليه اعتزالهن جميًعا، وقال بن احلاجب: يجوز اأن يحرم واحد ل بعينه، خالًفا 

. للمعتزلة. قال: وهي كاملخريَّ يعني كالواجب املخريَّ

فاإنه ي�شح المتثال  وقد عرفت الفرق بني الواجب املخري وبني املحرم، 
بفعل واحد من اأ�شياء وجب اأحدها ل بعينه، ول ي�شح ذلك يف املحرمات.

 وقال اأبو احل�شني: ي�شح النهي عن اأ�شياء على اجلمع، اإذا اأمكن املنهي 
اخللو منها، نحو ل ت�شحك ول تكلم ول تقم، ل اإذا مل ميكن اخللو، نحو: ل حترك 
ول ت�شكن، فالنهي عن ذلك تكليف مبا ل يطاق. قال؛ وي�شح النهى عن اجلمع 
اأن تفعل كل واحد على  اأو كذا، اأي ل جتمع بينهما، ولك  نحو: ل تفعل كذا 
انفراده، قال: وي�شح النهي عن اأ�شياء على البدل، نحو اأن تقول: ل تفعل كذا 
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اإن فعلت كذا، اأي اجعل كل واحد من هذين الفعلني بدًل عن الآخر، فال جتمع 
بينهما. قال: وي�شح النهي عن البدل، واهلل اأعلم.

ثم قال:

]ل ي�ضح اأن يخري بني وجوب وندب وحترمي وكراهية ونحو ذلك[

بالتخيرِي احلْكــــــُم  ي�ضحُّ  ول 
وَما واجــــــٍب  بنَي  ولي�ضـــحُّ 

والتخيرِيي ـــاِء  القت�ضَ بنَي  َما 
َحُرما ْذ  واللَّ واملكـــروه  ُيندُب 

غري  والآخر  مطلوب  اأحدهما  فعلني،  بني  التخيري  ي�شح  ل  اأنه  اعلم 
مطلوب، فال يخري بني واجب ومباح ول بني حمرم ومباح وهكذا؛ لأنه اإذا خري 
بينهما �شقطت حرمة احلرام، و�شار مباًحا، وكذلك ي�شقط اإيجاب الواجب، فال 
بني  ول  واملندوب،  الواجب  بني  التخيري  ي�شح  ل  اأي�ًشا  وكذلك  واجًبا،  يكون 
م واملكروه؛ اإذ بالتخيري بينهما ي�شقط حترمي احلرام واإلزام الواجب، فال ي�شح  املحرَّ

التخيري بينهما.

 واعلم اأنه ل ي�شح يف العقل اأن يكلف اهلل العباد ول مثوبة ول عقوبة، 
لأنه ل تكليف عند عدم الثواب والعقاب، بيان ذلك اأنه اإذا اأمر اأن يطاع ونهى 
اأن ُيع�شى، ومل يكن ثواب للطائع ول عقاب للعا�شي، فالطائع والعا�شي �شواء، 
ول يوجب العقل اأن يكون الثواب والعقاب هما اجلنة والنار، بل يجوز اأن يكون 

غريهما، لكن ال�شرع عني ذلك.
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 وي�شح يف العقل اأن يجعل ثواب الطائع ترك العقوبة، وعقوبة العا�شي 
ال�شرع بعدم دوامه،  التكليف، لو مل يرد  حرمان الأجر، وي�شح يف العقل دوام 
ومنعت املعتزلة القول بدوم التكليف عقاًل، وهو مناق�ض لقولهم بوجوب �شكر 
النعم عقاًل، وهذه امل�شاألة لي�شت من فننا، واإمنا هي من علم الكالم، ذكرناها على 

�شبيل ال�شتطراد، واهلل اأعلم. 

ثم اإنه اأخذ يف بيان اأق�شام الرخ�شة، فقال:

]بيان اأق�ضام الرخ�ضة واأحكامها[

ِة للرخ�ضَ تعريُفَنا  ى  م�ضَ وقــــد 
الكفِر كلفِظ  حقيقــــيٌّ  منها 
تَرَكا قد  ملن  الأجــــُر  وحكُمُه 
ال�ضفْر يف  رم�ضاَن  فطِر  ونحُو 
ُيْنَدُب هَناَك  �ضعٌف  ُيَخْف  واإْن 
َوْهو ما ومنه رخ�ضــــــــٌه جماًزا 
التائِب نف�ِس  بقتــــــــِل  كتوبٍة 
يِحْل فال  له  التــــرُك  وحكمُه 
مو�ضِع يف  لنا  م�ضــــروٌع  ومنه 
َرِر ال�ضَّ عنَد  للميَتِة  كالأكــــِل 

الق�ضمِة وجَه  اأَذُكُر  وهاهــــنا 
باجلْبِ مكَرٍه  ل�ضــــــــاِن  على 
هلَكــــــــا اأْن  اإىل  بِه  ا  �ضً ترخُّ
�ضرْر بال  لَها  التــــرُك  فُيندُب 
يِجــــُب رٍّ  �ضُ وعنَد  ــــ�ٌس  ترخُّ
فاعلَما عنا  الأغــــالل  مَن  ُحطَّ 
الواجِب الق�ضــــا�ِس  ِم  وكتحتُّ
عِمْل للــــــــذي  كذاك  اإتيانُه 
ُي�ْضَرِع مل  حكمــــُه  �ضواُه  ويف 
والق�ضِر لل�ضــــــالِة حال ال�ضفِر
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الرخ�ضِة اأخذ  وجوُب  وحكمُه 
ترَكا من  وهــــــــالٌك  غرِيِه  يف 

بالعزميِة والأخِذ  وقتهــــــــا  ِيف 
اأكاًل مَن امليتــــــــة حتى هلَكا

اأن  الأبيات، وذكرنا هنالك  فيما م�شى من  الرخ�شة  اأنه قد عرفنا  اعلم 
ا على اأعذار العباد، ومل نذكر اأنواعها فيما مر، وقد اآن  الرخ�شة ما �شرع ثانًيا مبنيًّ

لنا اأن نذكرها الآن، فنقول: الرخ�شة نوعان: رخ�شة حقيقية ورخ�شة جمازية.

 فاأما الرخ�شة احلقيقية فهي: نوعان: اأحدهما: اأن�شب بت�شمية الرخ�شة 
من الآخر، فاأما النوع الأول فكاإجزاء كلمة الكفر على ل�شان املكره وقلبه مطمئن 
مال  اإتالف  وعلى  الإجرام،  على  وجنايته  رم�شان،  يف  املكره  وكاإفطار  بالإميان، 
الغري، و�شائر احلقوق املحرمة، كالدللة على مال غريه، وكما يف ترك اخلائف على 
ا، فاإن هذه ال�شياء كلها  نف�شه الأمر باملعروف، وكما يف تناوله مال الغري م�شطرًّ
حمرمة، واأبيحت للمكره رخ�شًة من اهلل تعاىل، على �شرط ال�شمان يف اإتالف حق 
اإطالق ا�شم الرخ�شة  الغري، واجلزاء يف اجلناية على الإحرام ونحو ذلك، فكان 

عليه حقيقة اأن�شب من اإطالقها على غريه.

 وحكم هذا النوع ثبوت الأجر ملن اأخذ بالعزمية فيه وترك الرخ�شة حتى 
مات على ذلك؛ لأنه بذل نف�شه احت�شابًا لإقامة دين اهلل تعاىل، وحمافظة على 

اأوامره.
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 واأما النوع الثاين من الرخ�شة احلقيقية: فنحو اإفطار امل�شافر يف رم�شان 
لأجل �شفره.

 وحكم هذا النوع اأن الأخذ بالعزمية فيه اأوىل فيندب ترك الرخ�شة اإن 
مل يخف امل�شافر برتكها �شعًفا يف قوته عن طاعة اهلل والقيام باأمر اجلهاد، و�شائر 
القيام  لأجل  بالرخ�شة،  الأخذ  له  ندب  ذلك  عن  �شعًفا  خاف  فاإن  الطاعات، 

بتلك الطاعات.

بها  الأخذ  عليه  وجب  نف�شه  على  ال�شرر  الرخ�شة  برتك  خاف  واإن   
لوجوب دفع ال�شرر عن النف�ض ما اأمكن، هذا حكم هذا النوع عندنا.

الوقت،  ال�شفر ل يجزي عن فر�ض  ال�شوم يف  اأن  اإىل  الظاهرية  وذهبت 
ويلزمه الق�شاء �شام اأو مل ي�شم لكونه معلًقا باإدراك العدة فيلزمه عند اإدراك العدة، 
املق�شود  باطل لأن  ال�شرط، وهو مذهب  قبل وجود  بال�شرط معدوم  املعلق  لأن 
بيان  نث ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چمث ]البقرة/ 84)[  من قوله تعاىل 
الرخ�شة يف جواز الإفطار للمري�ض وامل�شافر، وبيان �شرع الق�شاء بعد ذلك، ولي�ض 
بالعدة يف  معلًقا  اأداوؤهم  وامل�شافر، حتى يكون  املري�ض  الأداء من  �شرع  املق�شود 
اأيام اأخر. واأي�ًشا فيلزم من ذلك اإبطال �شرعية �شيام رم�شان للمري�ض وامل�شافر، 
فيكون امل�شروع يف حقهما عند الظاهرية �شيام غري رم�شان من اأيام غري معلومة، 
وهو باطل، بل امل�شروع يف حق اجلميع �شيام رم�شان، وُرخ�ض للمري�ض وامل�شافر 

اإفطاره ب�شرط الق�شاء.
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اأمت يف املجازية من  اأي�ًشا: اأحدهما   واأما الرخ�شة املجازية فهي نوعان 
الآخر؛ لبعده من حقيقة الرخ�شة، وهو ما حط عنا من الأثقال امل�شروعة على 
من قلبنا، كا�شرتاط قتل نف�ض التائب يف �شحة توبته، كما دل عليه قوله تعاىل 
فاإنه   ]54 ڻمث ]البقرة/  ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   نث 
رفع عنا هذا احلكم امل�شروع على من قبلنا، ومل ي�شرتط علينا ذلك فكان رفعه 

بالن�شبة اإلينا رخ�شة.

 وكذلك ما رفع عنا من جميع التكاليف ال�شاقة امل�شروعة على من قبلنا، 
كتعنيُّ الق�شا�ض يف العمد واخَلَطاء وقطع الأع�شاء اخلاطئة، وقطع مو�شع النجا�شة 

ونحو ذلك مما كانت يف ال�شرائع ال�شالفة.

اأ�شياء:  ع�شرة  كان يف  اإ�شرائيل  بني  الإ�شر يف  اأن  روي  بع�شهم:  قال   
كانت الطيبات حمرمة عليهم بالذنوب، وكان الواجب عليهم خم�شني �شالة يف 
اليوم والليلة، وزكاتهم ربع املال، ول يطهر من اجلنابة واحلدث غري املاء، ومل تكن 
�شالتهم جائزة يف غري امل�شجد، ويحرم عليهم الأكل يف ال�شوم بعد النوم، وحرم 
عليهم اجلماع بعد العتمة والنوم كالأكل وكانت عالمة قبول قربانهم اإحراقه بنار 
اأذنب منهم ذنًبا بالليل كان ي�شبح  تنزل من ال�شماء، وح�شناتهم بواحدة، ومن 

وهو مكتوب على باب داره.
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 واإمنا كان هذا النوع رخ�شة جمازية، لأنه مل ي�شتكمل حد الرخ�شة، فاإنه 
واإن �شرع لنا �شرًعا ثانًيا غري ال�شرع الذي �شرع لبني اإ�شرائيل، فاإن �شرعه لنا ثانًيا 

غري مبني على الأعذار، واإمنا هو تو�شعة وتي�شري من جانب احلق تعاىل.

 وحكمه وجوب تركه، فال يحل لأحد العمل ب�شيء ]منه[))(، فما و�شع 
عنا من تلك التكاليف فالرتخ�ض امل�شروع فيه واجب.

فعله  يكون  ما  فهو:  املجازية  الرخ�شة  نوعي  من  الثاين  النوع  واأما   
م�شروًعا لنا يف بع�ض املوا�شع دون بع�ض، كق�شر ال�شالة، م�شروع لنا يف ال�شفر 
لنا  م�شروع  اخلنزير،  وحلم  والدم  امليتة  من  وكالأكل  احل�شر،  م�شروع يف  غري 
]الأنعام/ 9))[ غري  نث  ٺ  ٺ  ٿ  ٿمث  يف حال ال�شرر لقوله تعاىل 
عة لقوله تعاىل نث ٱ  ٻ  ٻ..مث الآية ]املائدة/ 3[ . م�شروع يف حال ال�شَّ

فيه  امل�شروع  املو�شع  بالرخ�شة يف  الأخذ  النوع وجوب  هذا   وحكم 
ق�شر  يف  ال�شفر  ووقت  امليتة،  من  الأكل  يف  ال�شطرار  حال  وهو  الرخ�شة، 
ال�شالة، حتى اإنه لو ترك الأكل من امليتة وهو م�شطر اإليها حتى مات جوًعا 
كان هالًكا عند اهلل تعاىل، لقوله تعاىل نث ڃ  چ  چ مث ]الن�شاء/ 29[ 
وهذا قاتل لنف�شه، حيث وجد اإىل اإحيائها �شبياًل مباًحا فلم يحيها، ويف غري 
وقت الرخ�شة، فالواجب الأخذ بالعزمية، وهو متام ال�شالة يف احل�شر، واجتناب 

عة. امليتة يف ال�شَّ

))(  ما بني املعقوفني زيادة اقت�شاها ال�شياق. )م(.
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اأوجب  فحيث،  املو�شعني  يف  بال�شرع  الأخذ  يجب  اأنه  املقام  حا�شل   
العزمية لزمنا الأخذ بها، وحيث اأوجب الرخ�شة لزمتنا كذلك.

 واعلم اأنهم اختلفوا يف املكَره على اأكل امليتة والدم وحلم اخلنزير ونحوها، 
هل له اأكل ذلك تقية كامل�شطر باجلوع، اأم لي�ض له ذلك؟ اأم يجب عليه اإذا راأى 
الهالك كما وجب على امل�شطر؟ اأقوال ب�شطُت الكالم على حتقيقها يف »م�شارق 

الأنوار« فانظرها من هنالك.

اأ�شهل القولني يف  اأن بع�ض الفقهاء يطلقون ا�شم الرخ�شة على   واعلم 
امل�شائل الجتهادية، نظًرا منهم اإىل �شعته وي�شره بالنظر اإىل مقابله، فاإطالق ا�شم 
الرخ�شة على ذلك جماز عريف، وحكمه وجوب الأخذ به فيما اإذا راأى املجتهد 
اأنه ال�شواب دون مقابله، وجواز الأخذ به للمقلِّد الذي ل علم له برتجيح الأدلة، 

وت�شحيح الأقوال، واهلل اأعلم.

ثم اإنه اأخذ يف بيان النوع الثاين من نوعي احلكم، وهو احلكم الو�شعي، فقال:

عيِّ  مبحث احلْكِم الَو�ضْ
ة اأو �شبًبا اأو �شرًطا اأو عالمة ل�شيء من الأحكام  واملراد به ما و�شعه ال�شارع ِعلَّ
التكليفية من الوجوب والندب والإباحة والتحرمي والكراهة وغريها، فاأثر اخلطاب 
ا كـ  نث ڱ  ڱ  ڱ   ںمث ]البقرة/ 43[ �شمي  اإن كان حكًما تكليفيًّ

الركن الأول - يف احلكم
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يف ا�شطالحهم باحلكم التكليفي. واإن كان ثبوت و�شف علة حلكم اأو �شبًبا له اأو 
�شرًطا لوجوده، اأو عالمة عليه، �شمي باحلكم الو�شعي وقد عرفه بقوله:

ب�شيء،  �شيء  تعلق ح�شول  ال�شرعي  اخلطاب  اأثر  كان يف  اإذا  اأنه  اعلم 
كتعلق ح�شول بع�ض الأحكام ببع�ض الأ�شباب، وح�شول بع�ض الأحكام ببع�ض 
العلل، ووجود بع�ض الأ�شياء بوجود ال�شرط ونحو ذلك، �شمي ذلك الأثر باحلكم 
اأو  اأو �شرًطا،  اأو �شبًبا  اأو علة،  ال�شيء،  ال�شارع و�شعه ركًنا لذلك  الو�شعي، لأن 

عالمة، اأي جعله كذلك.

وال�شرطية،  وال�شببية  ة  يَّ والِعلِّ الركنية  الو�شعي خم�شة:  احلكم  فاأق�شام   
مقت�شًيا  �شميت  للحكم  موجبة  كانت  اإن  العلة  ثم  عالمة،  ال�شيء  ذلك  وكون 
كالإ�شكار للتحرمي، واإن كانت رافعة للحكم �شميت مانًعا كاحلي�ض رافع لوجوب 

ال�شالة، ولكل واحد من الأنواع اخلم�شة حد يعرف به.

 اأ�شار اإىل تعريف الركن، فقال:

ما ما          فال�ضـــيُء بانتفاِئِه تهــــدَّ ْكُن ما ال�ضيُء به تقوَّ فالرُّ

اخلطـــاِب اأَثِر  يف  اأَتــــى  واإْن 
ْكنيَّة كالرُّ الو�ضعـــــــــيُّ  فذلَك 
فْة املعرِّ العــــــــــــالمُة  وهكذا 

كالأ�ضباِب للُحـــــــــْكِم  ٌق  تعلُّ
اجلمـــلِة يف  و�ضـــــــــبٍب  وعّلٍة 
فْة وهذه حـــــــــدوُدها املعــــــرَّ
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عرف الركن باأنه ما يتقوم به ال�شيء، مبعنى اأنه يدخل يف قوامه، وينهدم 
الإميان عند  لتمام  ركن  فاإنه  بال�شهادتني،  كالإقرار  وذلك  بانتفائه،  ال�شيء  ذلك 
جمهور اأ�شحابنا، وقيل هو �شرط لتمامه، وكتكبرية الإحرام يف ال�شالة امل�شروعة، 
وكركعة من ال�شلوات اخلم�ض ونحو ذلك، فاإن هذه الأ�شياء اأركان ل يقوم ذلك 
ال�شيء امل�شروع اإل بها، فال اإميان ملن اأبى من الت�شهد بال�شهادتني، ول �شالة ملن 

مل يكرب تكبرية الإحرام وهكذا، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان تعريف العلة، فقال:

ُف الذي ُيوؤثُِّر         بنف�ِضِه يف احلْكِم حيُث ُيذَكُر ُة الو�ضْ والِعلَّ

ف العلة باأنها الو�شف املوؤثر بنف�شه يف احلكم، كتاأثري البيع يف امللك،  عرَّ
التعريف  الق�شا�ض، وهذا  القتل يف  النكاح يف جواز ال�شتمتاع، وكتاأثري  وعقد 
يف  املوؤثر  الو�شف  باأنها:  العلة  عرفوا  حيث  الأ�شوليني  بع�ض  قول  على  مبني 

احلكم.

ال�شحيح  اأن  القيا�ض،  باب  من  العلة  �شروط  مبحث  يف  تقدم  وقد   
املوؤثر  للو�شف  �شاملة  بذلك  تكون  واإنها  معرفة،  اإنها  قال:  من  قول  تعريفها  يف 
اأي�ًشا، وقد تقدم الفرق بني العلل  اإذ ل مانع من ت�شمية العالمة علة  وللعالمة، 

ال�شرعية والعلل العقلية، فراجعه من هنالك.

الركن الأول - يف احلكم



824 824
طلعة ال�ضم�س: �ضرح �ضم�س الأ�ضول

اإ�شارة اإىل الفرق بني العلة وال�شبب، فاإن   وقول امل�شنف )يوؤثر بنف�شه( 
العلة توؤثر يف احلكم بال وا�شطة، وال�شبب ل يوؤثر يف احلكم اإل بوا�شطة العلة.

]العلة وذكُر الفروِق بينها وبني ال�ضبب[

 وقد فرق بع�شهم بني العلة وال�شبب بثالثة وجوه:

الوجه الأول: اأن العلة تخت�ض مبحال احلكم اأينما اأتت، األ ترى اأن الزنا ملا كان 
علة يف اجللد كان حا�شاًل يف حمل اجللد، وكذلك القتل يف الق�شا�ض، ونظائر 
ذلك كثرية ول يلزم ذلك يف ال�شبب. األ ترى اأن وقت ال�شالة لي�ض حا�شاًل يف 

حمل ال�شالة، وكذلك وقت الزكاة؟

وجوب  �شبب  فاإنها  الهالل،  كروؤية  احلكم  مبحل  ال�شبب  يخ�ض  وقد   
ال�شوم وحملهما واحد.

بخالف  والزنا،  كالقتل  وال�شتمرار  التكرر  ت�شتلزم  ل  العلة  اأن  الثاين:  الوجه 
لوك))( لوجوب ال�شالة. واملعنى اأن العلة قد تتكرر  ال�شبب فاإنه ي�شتلزم ذلك كالدُّ

وقد ل تتكرر، وال�شبب ل يكون اإل متكرًرا.

منع  من  عند  احلكم  يف  وي�شرتك  اإل  فيها  ي�شرتك  ل  العلة  اأن  الثالث:  الوجه 
تخ�شي�شها، األ ترى اأن قتل العمد العدواين اإذا ا�شرتك فيه جماعة ا�شرتكوا يف 

))(  الدلوك: ميل الشمس للغروب. )م(.
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احلكم وهو وجوب الق�شا�ض؟ وكذلك ما اأ�شبهه، بخالف ال�شبب فقد ي�شرتك 
فيه من ل ي�شرتك يف حكمه؛ األ ترى اأن دخول وقت ال�شالة ل يقت�شي وجوبها 
على كل مكلف؟ وكذلك حول احلول ل يقت�شي وجوب الزكاة على كل من 

حال عليه، وهذه الفروق اإمنا تكون بني العلة وال�شبب اخلا�ض. 

والآخر  اأخ�ض،  اأحدهما  ا�شطالحني:  ال�شبب  لالأ�شوليني يف  اأن  اعلم 
الأحكام  جميع  على  عندهم  يطلق  ال�شبب  فاإن  الأعم  ال�شطالح  اأما  اأعم، 
الو�شعية من العلة، وال�شبب الأخ�ض وال�شرط والعالمة، فكل واحد منها ي�شمى 
�شبًبا باعتبار، واإليه الإ�شارة بقول امل�شنف فيما تقدم )تعلق للحكم كالأ�شباب(. 

واأما ال�شطالح الأخ�ض فهو ما اأ�شار اإليه بقوله:

كالأمر  غريه،  بوا�شطة  احلكم  اإىل  ملو�شل  الو�شف  باأنه:  ال�شبب  عرف 
بال�شرقة مو�شل اإليها بوا�شطة فعل املاأمور، وكالأمر بقطع الطريق، وكالدللة على 

اإليِه ــــــاًل  مو�ضِّ يُكـــْن  واإن 
احُلْكُم ـــمُّ  ُي�ضَ وقد  ف�ضــــــبٌب 
الغــــــرِي مبلِك  البئـــِر  فحافُر 

الل�سُّ فحــــــاز  البيِت  وناقُب 
الداِر نقِب  �ضماَن  ِبِه  اأعني 

عليــِه م�ضــــــتَنٍد  بو�ضــــــٍط 

ـــمُّ ُي�ضَ ل  اآَخــــــَر  ويف  لُه 
بالبرِي اأتلَفــــــُه  ما  ي�ضَمــــــُن 

الق�سُّ اإل  يلـــَزُم  ل  فيِه  ما 
اجلداِر ثاقـــِب  كفِّ  َقْطَع  ل 

الركن الأول - يف احلكم
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ح�شن العدو، فاإن هذه الأ�شياء اأو�شاف مو�شلة اإىل احلكم بوا�شطة فعل املاأمور 
واملدلول، وتلك الوا�شطة هي علة احلكم. 

ثم اإن ال�شبب قد ي�شم اإليه احلكم يف مو�شع، وقد ل ي�شم اإليه يف مو�شع 
اإليها حتى لو فارقها مل  اآخر بخالف العلة، فاإنها ل تكون اإل وحكمها م�شموم 
تكن علة اأ�شاًل، وهذا من الفرق بني العلة وال�شبب اأي�ًشا، فال�شبب نوعان: نوع ل 
ي�شم اإليه احلكم، وهو ال�شبب احلقيقي عندهم، وذلك كنقب اجلدار، فاإن ناقبه ل 
ي�شمن اإل قيمة النقب، حتى ولو جاء الل�ض فدخل من ذلك النقب، فحاز ما يف 
البيت، وذهب به ل ي�شمن الناقب ملا اأخذ الل�ض، بل �شمان ذلك على الل�ض 

نف�شه، وعلى الناقب قيمة ق�ض اجلدار اأي نقبه.

وكذلك ل ي�شمن من اأمر بالًغا بال�شرقة اأو قطع طريق، مامل يكن الأمر 
�شلطانًا على املاأمور، بل �شمان ذلك على فاعله، وكذلك ل ي�شارك الدالُّ على 

ح�شن العدو اجلنَد يف الغنيمة مامل يكن معهم، وهكذا فيما اأ�شبه ذلك.

فهو نحو حفر  ا  �شبًبا جمازيًّ اإليه احلكم وي�شمي  الذي ي�شم  النوع  واأما   
البري يف ملك الغري تعدًيا، فاإن حافره كذلك ي�شمن ما اأتلفه البري، فلو وقع حيوان 
اأو اآدمي مثاًل يف البري كان احلافز �شامًنا له، فحفر البري �شبب لتالف التالف فيه، 
لكن بوا�شطة الوقوع، فالوقوع يف البري هو علة التالف، وحفر البري �شبب لذلك.
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يف  للعلة  م�شابًها  لكونه  ال�شبب  اإىل  ال�شورة  هذه  يف  احلكم  �شم  وقد   
التاأثري. وكذلك قيادة الدابة و�شوقها، وقطع حبل القنديل ونحو ذلك، فاإن هذه 
الأ�شياء اأ�شباب، لكنها م�شابهة للعلل، في�شم احلكم كالعلل، في�شمن قائد الدابة 
و�شائقها ما اأتلفته الدابة مبقدمها، لكون �شوقه وقيادته مبنزلة الباعث لها اإىل اتالف 
ما اأتلفته. وكذلك ي�شمن قاطع حبل القنديل نف�ض القنديل،  لأن))( قطع حبله 

موؤثر يف اإتالفه واإن كان اإتالفه بوا�شطة الوقوع من اأعلى اإىل اأ�شفل، واهلل اأعلم.

 ثم اأنه اأخذ يف بيان ال�شرط، فقال:

]بيان ال�ضرط وحكمه[

احلكم  وينتفي  احلكم،  وجود  عليه  يتوقف  الذي  هو  باأنه  ال�شرط  عرف 
بانتفائه، كالو�شوء �شرط ل�شحة ال�شالة، فاإذا مل يوجد الو�شوء مل توجد �شحة 
فاأنت حر، فوجود احلرية  اإن دخلت الدار  القائل: لعبده  ال�شالة، وكذلك قول 

موقوف على دخوله الدار، فاإذا مل يدخل الدار فال حرية له.

يف  لتاأثريها  �شرًطا  يكون  وقد  العلة،  لوجود  �شرًطا  ال�شرط  يكون  وقد   
احلكم، فمثال ما يكون �شرًطا لوجود العلة العقل والولية يف البيع والنكاح، فاإن 

))( يف الأ�شل: كاأن، وال�شواب ما ُذكر. )م(.

وجــــوُدُه وَيْنَتفي اإذا انتَفــــــىوال�ضرُط ما احلكــــــُم عليِه وَقفا

الركن الأول - يف احلكم
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علة ملك البيع وِحلِّ الوطء هي العقد ال�شحيح، ول وجود للعقد ال�شحيح اإل 
مع العقل والولية، وي�شمى حمل العلة و�شرطها اأي�ًشا، واإمنا �شمي حملها لأنها ملا 
وقف وجودها على ح�شوله اأ�شبه حمل العلة العقلية الذي تقف �شحة وجودها 
على وجوده، وي�شمى �شرطها ملا وقف ثبوت تاأثريها عليه، لأنه اإذا وقف وجودها 

عليه فقد وقف تاأثريها اأي�ًشا عليه.

 ومثال ما يكون �شرًطا لتاأثريها كالإح�شان، فاإنه �شرط لتاأثري الزنا يف حد 
الرجم. قال �شاحب املنهاج: والفرق بني العلة وال�شرط من وجوه:

 الوجه الأول: اأن كل ما يرتتب ح�شوله على ح�شول ال�شرط يرتتب على العلة، 
كالرجم فاإنه كل ما ترتب على الإح�شان فهو مرتتب على العلة، وهي الزنا، ول 
يجب عك�ض ذلك، وهو كون ما ترتب على العلة يجب ترتبه على ال�شرط، بل 
ي�شح يف بع�ض اأحكامها اأن ل ترتتب عليه كاجللد، فاإنه وقف على الزنا ومل يقف 

على ال�شرط.

 والوجه الثاين: اأن العلة باعثة على احلكم منا�شبة له كالزنا، فاإنه باعث على احلد 
ومنا�شب له، لكونه عقوبة.

 وكذلك القتل باعث للق�شا�ض، ومنا�شب له، لأنه عقوبة بخالف ال�شرط، 
فاإنه قد يكون غري باعث على احلكم ول منا�شب له، األ ترى اأن الإح�شان لي�ض 
بعثها على  للعلة؛ لكونه يقوي  له، لكنه منا�شب  بباعث على احلد ول منا�شب 
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احلكم))( لأن زنا من هو م�شتغن بالزوجة اأ�شد بعًثا على احلد، اأقول وهذا الفرق 
على  اأما  الباعث،  مبعنى  تكون  اأن  العلة  يف  ا�شرتط  من  مذهب  على  يتاأتى  اإما 

مذهب من مل ي�شرتط ذلك، فال ي�شح هذا الفرق.

ال�شرط يف غالب حاله ي�شاهي  اأن  ال�شرط وال�شبب   قال: والفرق بني 
البيع،  فاإنها �شرط يف �شحة  والر�شى،  والبلوغ  منا�شبة احلكم كالعقل  العلل يف 

وفيها منا�شبة لذلك، وال�شبب قلما يثبت فيه ذلك.

 وال�شرط يخت�ض مبحل احلكم كالإح�شان، فاإنه حا�شل يف حمل احلكم، 
وهو الرجم بخالف ال�شبب، فاإنه يف الأغلب خارج عن حمل احلكم. انتهى، واهلل 

اأعلم. ثم اإنه اأخذ يف بيان العالمة، فقال:

ف العالمة باأنها الو�شف الكا�شف عن احلكم من غري نظر اإىل تعلق  عرَّ
وجود ووجوب، وقد تكون عالمة خال�شة، كالتكبري عالمة دالة على النتقال يف 
ال�شالة من حال اإىل حال. وقد تكون عالمة مبعنى ال�شرط كالإح�شان للرجم، 
وكولدة املولود عالمة للحوقه يف الن�شب مبن ولد على فرا�شه. وقد تكون عالمة 

))( يف الن�شخة املعتمدة: »ل لكونه يقوي بعثها« وال�شواب حذف )ل(. )م(.

ــــفا ك�َضَ اإن  َعــــالمًة  ِه  و�َضــــمِّ

ــــب الن�َضَ ُحْكِم  اإحَلــــاُق  مثاُلُه 

اخلَفا َغياهيَب  احلْكِم  �ضفِة  عن 

املُْنَت�ِضــــِب ولدَة  بعلمَنــــــــا 

الركن الأول - يف احلكم
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اأمارات تعرف بها الأحكام ال�شرعية،  فاإنها  مبعنى العلة كما يف العلل ال�شرعية، 
فبني العالمة والعلة ال�شرعية عموم وخ�شو�ض من وجه، وذلك اأن بع�ض العالمات 

علل وبع�شها لي�ض بعلل وبع�ض العلل عالمات، وبع�شها لي�ض كذلك.

واحد  �شيء  يف  الو�شعية  الأحكام  اجتماع  من  مانع  ل  اأنه  واعلم   
اآخر،  باعتبار  وعلة  باعتبار،  ركًنا  الواحد  ال�شيء  يكون  فقد  خمتلفة،  باعتبارات 
وكذا يكون �شبًبا و�شرًطا وعالمة بح�شب العتبارات، فال ُي�ْشِكل عليك ذلك. 

فالفرق بني هذه الأمور اإمنا يكون باعتبار احليثيات، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان احلاكم، فقال: 



الركن الثاين يف بيان احلاكم اأي بيان من اأثبت على املكلف الأحكام 
التي يثاب على فعلها، ويعاقب على تركها من وجوب وحترمي وغريهما، قال:

حيِح ال�ضَّ على  ال�ضرُع  ى  ق�ضَ وقد 
ى ق�ضَ العقُل  ا  اإمنَّ قـــــوٌم  وقال 
الَباِب َذا  ِمن  املَــــــــَراُد  َا  لأمنَّ
اإىل ٌل  تو�ضُّ للعْقــــــِل  ولي�َس 
ُيدرَكُه اأن  اأمَكَن  يُكن  واإْن 
املَْدِح ثبوُت  �ضحَّ  يُكْن  واإْن 
�ضْرِع اأهِل  غرِي  قوٍم  عقِل  من 
ُيوؤاِلُف مــــا  باعتباِر  فــــــــذاَك 

القبيِح مَن  والُقبِح  باحُل�ْضـــــِن 
ى املُرَت�ضَ عندي  ل  والأوَّ بذاَك 
الثَّواِب والِعقـــــــــــاِب ترتُُّب 
وَكُمال عـــــــــال  واإْن  اإثباِتِه 
َي�ْضُلَكُه لن  الإثباِت  فمنهُج 
الُقبِح بفعِل  والذمِّ  باحُل�ْضِن 
ومْنِع بجائٍز  َدَرْوا  ول 
ُيخاِلُف لَها  وما  هــــــْم  اأغرا�ضَ

]يف بيان احلاكم، واأنه ال�ضــرع ل العقل على ال�ضحيــح،

    وفيه بيان مذهب املعتزلة واحتجاجهم على اأن احلاكم العقل،
     وبيان الحتجاج عليهم[

الركن الثاني
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اإىل  املعتزلة  فذهبت  وقبحه؛  ال�شيء  بح�شن  احلاكم  يف  الأمة  اختلفت 
اأن احلاكم بذلك هو العقل، واأن ال�شرع اإما موؤكد حلكم العقل كوجوب الإميان 
و�شبطوا  العبادات،  كوظائف  العقل  على  خفي  ملا  مبني  واإما  الكفران،  وحرمة 
الأحكام اخلم�شة على وفق مقت�شى العقل، فقالوا: اإن ال�شيء اإذا كان م�شلحة 
فقط فهو واجب، واإن كان مف�شدة فقط فهو حمّرم واإن رجحت امل�شلحة فيه على 
املف�شدة فهو مندوب، واإن رجحت املف�شدة فهو مكروه، واإن ت�شاوى فيه الأمران 

فهو مباح.

ال�شرع  هو  بذلك  احلاكم  اأن  اإىل  والأ�شعرية  اأ�شحابنا  جمهور  وذهب   
والعقل اآلة لفهم اخلطاب، وقد يت�شح له اخلطاأ وال�شواب؛ فال ح�شن عندهم اإل 

ما ح�شنه ال�شرع، ول قبح اإل ما قبحه ال�شرع.

مبعنى  هو  الباب  هذا  فيهما يف  املتنازع  والقبح  احل�شن  اأن  ذلك  وبيان   
ثبوت املدح وا�شتحقاق الثواب لفاعل احل�شن، وثبوت الذم وا�شتحقاق العذاب 
اإثبات هذا احلكم، واإن بلغ يف الكمال  لفاعل القبيح، ولي�ض للعقل تو�شل اإىل 

كما والُقْبِح  احل�ْضِن  باعتباِر  ل 
ا�ضتقَبحا ما  ـــــنوا  ح�ضَّ فهوؤلِء 
احل�َضِن اختَيــــاِر  من  ُيرى  وما 
الغَر�ِس ملَــــزيِد  فْهَو  للكلِّ 

انتَمى اخُلْلَف  َترى  ثمَّ  فمْن  هما 
حا و�ضَ هَنــــاَك  فِمن  غرُيُهم 
ــــر�ِس امل�ضتح�َضِن مع ح�ضوِل الَغَ
تقت�ضي لــــــذاَك  ذاَتُه  اإّن  ل 
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القبيح،  وقبح  اإدراك ح�شن احل�شن  العقل  اإليه  ي�شل  ما  غاية  فاإن  مبلًغا عظيًما، 
واإدراكهما اأمر غري احلكم بهما، فاإن معرفة ال�شيء غري احلكم به، فاإنه واإن اأدرك 
اأن هذا ح�شن وهذا قبيح مثاًل، فاإدراكه ذلك لي�ض هو عني احلكم به، بل غريه اإذ 
املراد باحلكم به اإثباته اإثباًتا يرتتب عليه الثواب والعقاب، وهذا اأمر ل يدرك اإل 

من ال�شارع.

 احتجت املعتزلة على ثبوت مدعاهم باأمور، منها حقيقي، ومنها اإلزامي 
ف�شياأتي، واأما احلقيقي فهو ما اأ�شار اإليه بقوله: )واإن يكن �شح ثبوت املدح..( اإلخ.

 اعلم اأن املعتزلة قالوا: لو مل يكن العقل حاكًما باحل�شن والقبح ملا �شح 
ثبوت املدح على فعل احل�شن، والذم على فعل القبيح من عقل قوم لي�شوا اأهل 
الرباهمة  اأن ذلك قد ثبت من نحو  �شرع، ول يعرفون اجلائز من غريه. واملعلوم 
والدهرية وغريهم، حتى اإن غري اأهل ال�شرع كانوا يباغلون يف تقبيح القبيح اأكرث 

من مبالغة اأهل ال�شرع، ف�شح بذلك اأن ح�شن ال�شيء وقبحه عقليان.

 وجوابه اأن حت�شني احل�شن وتقبيح القبيح من غري اأهل ال�شرائع اإمنا يكون 
اأغرا�شهم،  يوافق  ما  نون  يح�شِّ فهم  يخالفها،  وما  اأغرا�شهم،  يوافق  ما  بح�شب 

ويقبحون ما يخالفها، ل باعتبار احل�شن والقبح اللذين هما حمل النزاع.

 فمن هنا لك تراهم خمتلفني يف التح�شني والتقبيح، فيح�شن هوؤلء ما 
ي�شتقبحه هوؤلء، وهكذا لو كان احل�شن والقبح ذاتيني، ملا ختلفوا هذا الختالف، 

الركن الثاين - يف بيان احلاكم، واأنه ال�ضرع ل العقل على ال�ضحيح
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نعم قد يتفقون ا�شتح�شانًا وا�شتقباًحا، لكن اتفاقهم على ذلك اإمنا يكون بح�شب 
اتفاق اأغرا�شهم، ل اأن ذت ال�شيء مق�شية لذلك احل�شن، وذلك القبح فاتفاقهم 
على حت�شني ال�شيء اإمنا يكون ملزيد غر�ض فيه ل لذاته، وا�شتقباحهم لل�شيء اإمنا 

يكون ل�شفة قبح فيه ل لذاته، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان الحتجاج الإلزامي، فقال:

يلزُم قطًعا  القوِل  ذا  من  ولي�َس 
لأحْد الر�ضــــوُل  قال  اإن  وذاَك 
اأنُظُر ل�ضُت  للمفحــــِم  فاإنَّ 
اأعــــِرفا حتَّى  ذاك  عليَّ  وما 
ُذِكــــْر َما  اإنَّ  نقوُل  فاإننا 
احلْكِم وِل  حل�ضُ �َضــرًطا  ولي�َس 
املحاُل يلَزُم  منـــــُه  ولي�َس 
ال�ضرِع قبــــــــَل  يلزُم  كقولِهم 
املْنِع مــــلِّ  غــــرُي  ذا  لأن 
ما ُقــــــــدِّ ما  ُه  مــــلُّ ا  واإمنَّ
بها اأحكاًما  العْقَل  ُنعطي  ونحن 
َفْهِم نوَع  للُح�ْضــــــــِن  ونْعِطِه 

حكُموا فيَما  اهلل  ُر�ْضِل  اإفحاُم 
والر�َضْد �ضْدقي  َتْعِرف  تاأملنَّ 
النَظُر عليَّ  �ضــــحَّ  اإذا  اإّل 
امل�ضطفى الر�ضوُل  اأنَّك  �ضْدَقَك 

املعتِبْ العلِم عند  �ضرُط ح�ضوِل 
الِعلِم قبَل  الإتَباُع  َفَيْلَزُم 
يقاُل كَما  اهلِل  �ضفــــــــِة  يف 
جتويُز ما كــــــــان بحــــدِّ املنِع
بالقطِع حاكــــٌم  فيه  فالعقـــُل 
ا التاأملُّ ي�ضــــــتوِجُب  بِه  �ضيٌء 
منتِبَها فُكْن  احلـــــــقَّ  نبِهُن 
باحلكم َذا  لي�س  لكْن  والقبــــح 
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احتجت املعتزلة على ثبوت احلكم للعقل من طريق الإلزام بوجهني:

الوجه الأول: قالوا لو مل يكن احلاكم العقل، للزم اإفحام الر�شل. بيان ذلك اأنه 
لو قال الر�شول لأحد من النا�ض: انظر يف معجزتي حتى تعرف �شدقي، فلو مل 
يكن العقل حاكًما عليه بالنظر يف املعجزة، لكان له اأن يقول: ل اأنظر يف معجزتك 

حتى يجب عليَّ النظر فيها، ول يجب عليَّ ذلك حتى اأعرف �شدقك.

 وجوابه اأن ما ذكر من قول املفِحم �شرط حل�شول العلم، ل �شرط لثبوت 
احلكم، اأي فالنظر يف معجزة الر�شول اإمنا هو �شرط حل�شول العلم بر�شالته ل لثبوت 
حكمه على من اأر�شل اإليهم، فاإن حكمه يثبت عليهم بظهور املعجزة على يديه، 
�شواء نظروا فيها اأو مل ينظروا، ولول ذلك للزم عذر من مل ينظر يف معجزة الر�شل 

اإعرا�ًشا عنهم، اأو عناًدا لهم، وهو باطل اإجماًعا.

الوجه الثاين: قالوا لو مل يكن العقل حاكًما للزم جتويز ما كان ممتنًعا من �شفات 
اهلل تعاىل، فيلزم املحال كتجويز الكذب واجلهل و�شفات العجز، وكاإظهار املعجزة 

على يد الكاذب وغري ذلك من املُحالت، وهذا باطل قطًعا.

 وجوابه اأن هذا املذكور لي�ض هو احلكم الذي مننعه، واإمنا مننع اأن يكون 
العقل حاكًما حكًما يرتتب عليه ثبوت الثواب والعقاب، اأما ما ذكر من الإلزام 
اأحكاًما نربهن بها احلق لكنها غري  بالعقل، ونحن جنعل للعقل  اأنه ممنوع  فنقطع 
الأحكام ال�شرعية، وكذلك جنعله مدرًكا حل�شن احل�شن وقبح القبيح، لكن لي�ض 

الركن الثاين - يف بيان احلاكم، واأنه ال�ضرع ل العقل على ال�ضحيح
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ثبوت  ما يرتتب عليه  فيه هو:  املتنازع  فاإن احلكم  فيه،  املتنازع  باحلكم  هذا كله 
الثواب والعقاب كما مر غري مرة، ولي�ض هذا كذلك، فالواجب العقلي هو: ما ل 
يت�شور يف الذهن عدمه، كوجوده تعاىل وثبوت كمالته، واملمتنع العقلي هو: ما 
ل يت�شور يف الذهن وجوده، كوجود �شريك عنده تعاىل، و�شفات النق�ض، فاإن 

اجلميع ذلك حمال يف حقه.

 واجلائز العقلي هو ما ُيت�شور يف الذهن وجوده وعدمه، كاإيجاد املخلوقات 
بيننا يف  والنزاع  اإجماًعا،  �شرع  بها  يرد  لو مل  ثابتة،  العقلية  فالأحكام  واإعدامها 
ثبوت الأحكام ال�شرعية بالعقل، فنحن ل نثبتها به، واملعتزلة يثبتونها به، ويجعلونه 

حاكًما بها، ويجعلون ال�شرع موؤكًدا ومبيًنا.

بع�ض  يف  ال�شرعيِّ  احلكم  ثبوت  اإىل  اأ�شحابنا  بع�ض  ذهب  وقد  نعم   
ال�شرع فال حكم  اأما عند ورود  ال�شرع،  بالعقل، وذلك عند عدم ورود  املوا�شع 

عندهم لغريه. وهذا هو الفرق بني مقالة هذا البع�ض وبني مقالة املعتزلة.

اأو ما فوق ذلك؛ لألزمنا  اأن رجاًل �شرب رجاًل بخ�شبة   قال ب�شري: لو 
ال�شارب الرباءة، ومل َيُجز الوقوف عنه. قال: لأنه قد قامت احلجة يف العقل اأن 
ذلك ظلم. قال: وهذا واأ�شباهه من حجة العقل. قال: وكذلك لو �شرق يف امليزان 
اأنه ظلم،  النا�ض  تعاُرف  للتطفيف، لكان ذلك يف  ًدا  فوقها متعمِّ مقدار حبة فما 

وعليه الرباءة منه، وما كان مثل هذا، ومل يجز الوقوف لأنه حجته قد قامت.
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 واأما اإذا وفر رجل رجاًل دفرة رفيقة مثل ما يجوز اأن يفعله النا�ض ببع�شهم 
بع�ًشا، ول يكون ذلك ظلًما معهم، مل تكن فيه الرباءة ول الوقوف اإىل اآخر ما 

اأطال يف بيان ذلك، وجميعه مبني على حتكيم العقل كما ترى.

 وقال ابن بركة - وقد �شئل عن �شاحب اجلزيرة الذي مل ي�شمع ب�شرع، 
ومل تبلغه احلجة - قال: كلفه اهلل يف حال التكليف اأن يعلم اأن له خالًقا، ثم قال: 
وعلم ذلك يقع له من طريق العقل، ما يراه من خلق نف�شه والأر�ض واختالف 
الليل والنهار. ثم قال: ويجب عليه الكف عما قبح يف عقله، كقتل احليوان واأكل 
حلومها، وعليه الإنكار على من فعل ذلك. ثم قال: لول اأن ذلك اأجازته ال�شريعة 

ملا كان ح�شًنا.

وهذه امل�شاألة من مباحث الكالم وب�شطها يف كتبه، واإمنا ذكرنا طرًفا منها 
ها هنا ملنا�شبة بني احلكم واحلاكم، وقد حققنا القول فيها حتقيًقا ح�شًنا يف »م�شارق 

الأنوار«، واهلل اأعلم. 

حاكم  العقل  اأن  زعمهم  يف  املعتزلة  على  احلجة  بيان  يف  اأخذ  اإنه  ثم 
بال�شرعيات، فقال:

َحَكُم ذا  يف  العْقَل  اأنَّ  �ضحَّ  لو 
وْر وقد راأينا احُل�ْضَن يف بع�ِس ال�ضُّ
موا�ضِع يف  الُقبَح  راأيَنا  وقد 

يلَزُم بحاٍل  حكُمُه  لكاَن 
رْر ال�ضَّ عنُه  َن�َضا  اإْن  قبًحا  يكوُن 
املَنافِع لدى  باحل�ْضــــِن  ُيو�َضُم 

الركن الثاين - يف بيان احلاكم، واأنه ال�ضرع ل العقل على ال�ضحيح
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حكمه  لكان  ال�شرعيني،  والقبح  باحل�شن  حاكم  العقل  اأن  لوثبت  اأي 
لزًما على )كل())( حال، لأن �شاأن حكم العقل اأن ل ينتقل من حال اإىل حال، 
بل يلزم حالة واحدة ل ي�شح انفكاكه عنها، ونحن نرى احل�شن والقبح ال�شرعيني 
ينتقالن باختالف الأحوال، فقد يكون احل�شن قبيًحا يف بع�ض ال�شور، كما يف 
فاإن  ذلك،  نحو  اأو  اأذاه،  اأو  موؤمن  قتل  اأو  اأذاه،  اأو  نبي  قتل  اإىل  املوؤدي  ال�شدق 
ال�شدق ح�شن، لكنه يف هذه احلالة �شار قبيًحا لتولد ال�شرر منه، وكما يف الكذب 
املنقذ لنبي اأو موؤمن اأو نحو ذلك، فاإن الكذب قبيح، لكنه �شار يف هذه احلالة 
ح�شًنا، فلو كان احل�شن والقبح عقليني ملا انتقل حكمهما من حال، اإىل حال ولزم 

حالة واحدة، كما هو �شاأن الأحكام العقلية، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان املحكوم به، فقال:

))(  زيادة يقت�شيها ال�شياق. )م(.

اإذا ــــــدِق  بال�ضِّ الأوَل  فمثِّل 
مَثْل للثَّاين  املنِقُذ  والكْذُب 

اأَذى اأو  نبيٍّ  قْتل  اإىل  ى  اأدَّ
انتَقل هنا  ها  احلكَم  راأيَنا  فقد 



واملراد ما يتعلق به خطاب ال�شارع، وهو اأنواع اأ�شار اإىل بيانها بقوله:

فقْط هلِل  يكـــــــوُن  قد  واحلقُّ 
ا عمَّ ـــــالِح  لل�ضَّ ماٍل  ومثُل 
ـــــاِن فيه مثُل ما وقد يجي النوعَّ

ارتَبْط ِبها  وَما  العباداِت  ِمْثُل 
ُحْكَما للعــــــباِد  يكوُن  وقد 
يف القذِف والِق�ضا�ِس ممَّْن اأجَرما

]يف وفيه بيان الفرق بني حقوق اهلل، وحقوق العباد وانق�ضام حقوق 

اهلل اإىل اأ�ضول وفروع واأحكام ذلك [

فقط  هلل  ا  حقًّ يكون  اأن  اإما  لأنه  اأنواع؛  ثالثة  اإىل  به  املحكوم  ينق�شم 
كالعبادات: اأ�شوًل وفروًعا وكالأموال املوقوفة لل�شالح العام، فاإنها حق هلل اأي�ًشا 

. اأ�شيفت اإليه تعاىل؛ لعظم خطرها وعموم نفعها، ل اأنه منتفع بها

ا للعباد فقط، كتحرمي مال الغري، ومثل ُمْلك الرقبة،  اأن يكون حقًّ  واإما 
وُمْلك املتعة، و�شمان املغ�شوب، ونحو ذلك. 

يف املحكوم به

الركن الثالث
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واإما اأن يكون م�شرتًكا بينهما كحد القذف والق�شا�ض من املجرم اجلاين، 
ا لعباده، فمن حيث  ا هلل، وحقًّ فاإن يف كل واحد من حد القذف والق�شا�ض حقًّ
اإنهما رادعان عن املعا�شي وزاجران عن الفواح�ض فهما حق هلل، ومن حيث اإن 

حد القذف دافع للعار�ض عن املقذوف، فهو حق للعباد.

للعباد  فهو حق  الب�شر،  لبنية  حافظ  اإنه  من حيث  الق�شا�ض  وكذلك   
بعفو  القاذف  عن  احلد  ي�شقط  ل  فلذا  اأرجح،  الأول  يف  اهلل  حق  لكن  اأي�ًشا، 
املقذوف عنه بعد قيام احلجة بذلك مع الإمام، وحق العباد يف الق�شا�ض راجح، 
فلذا يثبت العفو عنه ممن له احلق، ويكون موروًثا بخالف الأول، واهلل تعاىل اأعلم.

ثم اإنه اأخذ يف بيان اأنواع حق اهلل تعاىل، فقال:

املنُقوِل يف  اهلِل  حُقــــوِق  وِمن 
رورِة بال�ضَّ الديِن  يف  اأَتى  وما 
اإليـــــه انتهـــــــى  ما  كالًّ  يلزُم 
مبا ت�ضـــــــــديٌق  الإميــاُن  ا  واإمنَّ
ح�ضــــوِلِه على  احلكُم  فينبني 
الإمياِن يف  بالت�ضــــــديِق  وقيـــَل 

�ُضـــوِل  والرَّ باهلِل  اإميــــــــــاُنَنا 
باملح�ضورِة لي�س  اأموٌر  َوْهَي 
عليِه يكـــــــْن  مل  عداُه  وما 
لزَما �ضرٌط  النطـــُق  واأّما  مرَّ 
قولِه بدوِن  اإ�ضـــــــالٌم  فلي�س 
بالل�ضاِن النطق  دوَن  يجــــــزيِه 
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حق اهلل على اأنواع:

ومالئكته  وبر�شوله  باهلل  الإميان  وهو  العتقاد،  جهة  من  يكون  ما  منها   
وكتبه ور�شله واليوم الآخر.

لي�شت  اأمور  وهي  بال�شرورة،  ال�شرع  من  تعلم  باأمور  الإميان  و�شابطه   
فال  واحد،  حال  يف  واحد  ملكلف  لزًما  جميعها  يكون  ل  اأنه  مبعنى  مبح�شورة 
تنح�شر كلها يف حق املكلَّف، واإمنا يلزم كل واحد من املكلَّفني الإميان مبا ينتهي 

اإليه علمه ل ماعدا ذلك، فاإن مامل ينته اإليه علمه فال تعبُّد عليه من قبله.

 ومعناه اأن ما قامت احلجة به على املكلَّف من خ�شال الإميان وجب عليه 
الإميان به، وما مل تقم عليه به احلجة مل يجب عليه.

بالإْقــــــراِر ُطــــولَب  اإذا  اإّل 
الإْذعاِن مع  ـــــدِق  بال�ضِّ واجلْزُم 
بالالزِم قائًما  يكــــوُن  ول 
نطِق دوَن  بالت�ضديِق  لي�س  اإْذ 
بالأعذاِر ت�ضــــــــــــُقُط  وكلُّها 

والباري بيَنُه  فيمـــــــا  ذاَك  اإْذ 
الِعرفاِن مطــــــلُق  ل  ت�ضديُقنا 
اللواِزِم عَمـــــــل  ي  ُيوؤدِّ حتَّى 
احلـــــقِّ يف  ُيجتزى  فعٍل  ودوَن 
ُتَاِر ل  الت�ضــــــديق  ماعدا  اأي 

الركن الثالث - يف املحكوم به
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الدين  من  املعلومة  الأمور  بتلك  الت�شديق  هو:  بالإميان  املراد  اإن  ثم   
بال�شرورة، ل الت�شديق والإقرار مًعا، لكن الإقرار �شرط لتمام الإميان وح�شوله، 

فال يكون موؤمًنا م�شلًما من مل يتلفظ بال�شهادتني، واإن �شدق مبعناهما.

 وقيل اإن الت�شديق باجَلنان يجزي يف �شحة الإميان دون النطق بالل�شان، 
اإذا طولب بالنطق، كما لو كان يف دار ال�شرك، فغزاها امل�شلمون، وطلبوا منه  اإل 
بالقلب حينئذ؛ لأن  الت�شديق  يجزيه  عليه ذلك، ول  كان  بال�شهادتني،  الإقرار 
الت�شديق بالقلب اإمنا يكون جمزًيا عنه فيما بينه وبني اهلل، ل فيما بينه وبني اخللق.

 حا�شل املقام اأنه اإذا طولب بالنطق وكان يف حكم امل�شركني، مل يكن 
م�شلًما اإل بالتلفظ بال�شهادتني اإجماًعا. 

بالقلب،  الت�شديق  يجزيه  فقيل:  بذلك،  يطالب  مل  اإذا  فيما  واخلالف 
وهو مذهب بع�ض اأ�شحابنا، وقيل: ل يجزيه حتى ينطق بال�شهادتني، وهو مذهب 

اجلمهور منا، ومن غرينا.

 ثم اختلف هوؤلء: فمنهم من جعل الإقرار �شرًطا حل�شول الإميان كما 
قدمناه، ومنهم من جعله ركًنا من الإميان.

 ثم اإن الإميان ل يكون اإل باجلزم ب�شدق الر�شول مع اأداء اللوازم كلها، 
اأن الر�شول �شادق ومل يجزم ب�شدقه فال يكون موؤمًنا عندنا، خالًفا  فمن عرف 

لبع�ض قومنا.



843843

بنف�ض  موؤمًنا  يكون  فوقه، فال  لوازم  عليه  وكانت  بالت�شديق،  ومن جزم 
الت�شديق؛ لأن الت�شديق ل يجزيه دون اأداء الواجبات، فالإميان عندنا ت�شديق 
باجَلنان، واإقرار بالل�شان وعمل بالأركان، كل واحد من هذه الثالثة يلزم يف مو�شع 
لزومه، وكلها ت�شقط بالأعذار ما عدا الت�شديق، فاإنه ل ي�شقط بعد وجوبه بوجه 
من الوجوه اأ�شاًل، فالإقرار ي�شقط بالإكراه، فللمكره اأن يتلفظ بكلمة الكفر وقلبه 

مطمئن بالإميان.

اأما الت�شديق فال  اللوازم، ت�شقط عن املكلف بالأعذار،   وكذلك �شائر 
ي�شقط بعد وجوبه ب�شيء، من الوجوه واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان بقية اأنواع حق اهلل، فقال:

ال�ضالُة اأ�ضــــُلها  الفروُع  ُثمَّ 
فاجلهاُد احلــــــــجُّ  ُثمَّ  فال�ضوُم 
الِفْطِر ك�ضــــاِع  موؤُنٌة  فيها 
اخلــــــــراِج َموؤنــــُة  وهكــــذا 
بينهــــما داِئًرا  يكــــوُن  وقد 
جِتُب فلي�س  ـَـــافرُي  الَكف َوْهَي 
بنف�ِضِه قائًما  يكــــوُن  وقــــــــد 

الزكاُة بعِدها  من  وحلَقــــــــْت 
ُتزاُد عبــــــــــــادٌة  وبعــــَدها 
الُع�ْضِر يف  كما  ا  اأي�ضً وعك�ُضها 
الإخــــراج عقــــــــوبٌة  لكنَّها 
ما تقدَّ وما  العقــــوباِت  اأعني 
وامل�ضبُِّب ال�ضبيُّ  اأحــــَدَث  اإْن 
ُخم�ِضِه نحُو  املعــــِدِن  يف  وذاَك 

الركن الثالث - يف املحكوم به
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وال�شوم واحلج  والزكاة  ال�شالة  العبادات، وهي:  فروع   من حقوق اهلل 
على  مبنية  �شحتها  لأن  فروًعا  العبادات  هذه  �شميت  واإمنا  ووظائفها،  واجلهاد، 
ح�شول الإميان، فال �شالة ملن ل اإميان له، وهكذا البواقي، فكان الإميان اأ�شاًل لها.

كثرية،  فيها  العبادة  جهات  فاإن  الفطر،  ك�شاع  موؤنة،  فيها  عبادة  ومنها   
مثل: ت�شميتها �شدقة، وكونها طهارة لل�شائم، وا�شرتاط النية يف اأدائها، ونحو ذلك 
مما هو من اأمارات العبادة، وملا فيها من معنى املوؤنة، مل ي�شرتط لها كمال الأهلية 
امل�شروطة يف العبادات، فوجبت يف مال ال�شبي واملجنون الغنيني اعتباًرا جلانب 
املوؤنة، ومنها موؤنة فيها عبادة، كما يف الع�شر واملراد به زكاة اأر�ض امل�شلم، ولكونه 

مي. عبادة ل يوؤخذ ابتداء من الذِّ

 ومنها موؤنة فيها عقوبة كاخلراج، واملراد به، ما يوؤخذ من اأهل الذمة من 
اجلزية وغريها مما ي�شطلحون عليه من امل�شلمني.

اأدائها  فاإن يف  الكفافري  وهي  والعقوبة،  العبادة  بني  دائرة  ومنها حقوق   
معنى العبادة، لأنها توؤدي مبا هو حم�ض العبادة، وهو ال�شوم والتحرير والإطعام، 
وجتب بطريق الفتوى، وياأمر من هي عليه بالأداء بنف�شه من غري اأن ي�شتويف منه 

كرًها.

عا وُنوِّ عقــــوبًة  يجــــــــي  وقد 
اجَلاين نف�َس  حــــلَّ  اإْن  فكامٌل 

مَعا والنق�ِس  الكــــامِل  اإىل  هذا 
وناق�ٌس يف املــــــــاِل ل الأبداِن
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 وال�شرع مل يفو�ض اإىل املكلف اإقامة �شيء من العقوبات على نف�شه، بل 
جعل ذلك اإىل الأئمة ي�شتوفونه بطريق اجلرب، ويف وجوبها معنى العقوبة؛ لأنها مل 
جتب اإل جزاء للفعل املحظور الذي يوجد من العباد، ولذا �شميت كفارات، لأنها 
الكفارة  لأن  البئر،  كحافر  امل�شبب  على  الكفارات  جتب  فلم  للذنوب،  �شتارات 
جزاء املبا�شرة ل الت�شبب، ول على ال�شبي، لأن فعله من حيث هو فعله ل يوجب 

اجلزاء، لأنه ل يو�شف بالتق�شري.

عبد  بذمة  يتعلق  اأن  غري  من  بذاته  ثابت  اأي  بنف�شه،  قائم  حق  ومنها   
يوؤديه بطريق الطاعة، كخم�ض الغنائم واملعادن، فاإن اجلهاد حق اهلل تعاىل اإعزاًزا 
لدينه، واإعالء لكلمته، فامل�شاب به كله حق اهلل تعاىل، ل اأنه جعل اأربعة اأخما�شه 
ا لحًقا له، لزمنا اأداوؤه طاعة، وكذا املعادن. للغامنني امتنانًا، وا�شتبقى اخلم�ض حقًّ

 ومنها ما هو حم�ض عقوبة، وهو نوعان: كامل وناق�ض، فالكامل منه ما 
و�شارب اخلمر،  وال�شارق  الزاين  الطريق، وحد  قاطع  نف�ض اجلاين كحد  وقع يف 
ا  فاإن هذه احلدود كلها حقوق اهلل تعاىل، وهي حم�ض عقوبة للجاين، ولكونها حقًّ
اإل  يليها  ل  عقوبة  ولكونها  العباد،  من  عنها  بالعفو  ت�شقط  ل  تعاىل،  خال�ًشا هلل 

الإمام اأو من يقوم مقامه.

الركن الثالث - يف املحكوم به
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 واأما النوع الناق�ض فهو: ما حل يف مال اجلاين دون بدنه، كحرمان القاتل 
املرياث فاإن حرمانه حق هلل تعاىل، فال ي�شح لأحد توريثه، ولكونه مبنزلة الغرم �شار 

عقوبة للجاين ورادًعا من تعجل املرياث بالقتل، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان املحكوم عليه وهو املكلف، فقال:



املكلَِّف على  احلْكُم  ويجُب 
بالأهليَِّة ُتعَرُف  الـــــتي  َوْهَي 
ِتْه ُقوَّ كماُل  َوْهـــــــــَي  عقِلِه  يف 
َخَفا عقِلِه  قــــــــوِة  يف  لكّن 

التكلُِّف �ضَفِة  ح�ضــــــوِل  بعَد 
الُقدرِة كمــــــاُل  وْهَي  عنَدهُم 
�ضّحِتْه تاُم  َوْهَي  وج�ْضــــِمِه 
ُك�ِضَفا َقْد  حاُلُه  وبالبــــلوِغ 

]ال�ضفة التي يكون معها التكليف، وهي املعب عنها بالأهلية[

يجب احلكم ال�شرعي على املكلف، وهو: من وجدت فيه �شفة التكليف، 
وهي: كمال قوته يف بدنه وعقله.

واأما  الكاملة،  العقول  مبلغ  العقل  بلوغ  فهو:  عقله  قوته يف  فاأما كمال   
كمال قوته يف بدنه فهي: متام �شحته.

التي تعرف عند  العقل والبدن - هي  التي هي كمال   وهذه احلالة - 
الأ�شوليني بالأهلية، فمن اجتمعتا فيه كان اأهاًل للتكليف، ومن نق�ض عنه �شيء 

يف املحكوم عليه وهو املكلف

الركن الرابع
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منهما �شقط عنه من اأعباء التكليف ما ينا�شب ذلك الناق�ض، كما �شرع يف اأحكام 
الأعذار، كال�شفر واملر�ض وغريهما، حتى لو فقد العقل راأ�ًشا رفع عنه التكليف 

راأ�ًشا.

 وملّا كان يف قوة عقل املكلف خفاء ل ُيدرك حد كمالها؛ جعل ال�شارع 
البلوغ عالمة كا�شفة عن ذلك، فمن بلغ احُلُلم منا عرفنا اأنه قد كمل عقله الكمال 
الذي علق ال�شارع احلكم عليه، اإل اإذا ظهر لنا منه خالف ذلك، فنعطيه حكم 

ما ظهر من حاله.

على  عالمة  والبلوغ  التكليف،  لوجود  �شرطان  والعقل  اجل�شم  ف�شحه   
كمال عقله ثم اإنه يف نف�ض البلوغ خفاء، فن�شب له العالمات الظاهرة، كاإنبات 
ب الثديني يف املراأة، ونحو ذلك مما هو مذكور  ال�شعر، وال�شتحالم، واحلي�ض، وتكعُّ

يف فن الفقه، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان اأحكام ال�شبي قبل بلوغه، فقال:

]اأحكام ال�ضبي منذ كان حماًل اإىل وقت بلوغه[
ِه اأمِّ ببطــــِن  َداَم  ما  فالطفــــــُل 
والن�ضُب لُه  ْي  اأُو�ضِ ما  فُيعَطى 
ْل انف�ضَ قد  بطِنها  من  اإذا  حتى 

حكِمِه بع�َس  هَناَك  لُه  ُيعطى 
واإرُثـــــُه وَما عليـــــــــــِه يجُب
اأُِهْل كان  َلُه  ما  عليِه  �ضـــــــار 
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كفْطرِة الأبـــــــــــــداِن والزكاِة
يُّ  الو�ضِ فُيخــــــــــرُج  وهكذا 
الوِلْ عقُد  له  املُْلَك  وُيثبُت 
اأْن قْبِل  من  اأبــــــــًدا  عليِه  وَما 
الِة واحلجِّ وما ــــــوِم وال�ضَّ كال�ضَّ
لُه لزٍم  غرُي  والعتقـــــــــــاُد 
اأهال �ضــــــــــار  يبلغ  اأْن  وبعد 
جَتِْري وعليه  اعتقـــــــــــــاًدا  اأو 

ُطرَّ من الأقــــــواِت ومــا لُه ا�ضْ
والَولُّ ذلك  مــــــــــاِلِه  ِمْن 
يقَبِل مهما  والنكاَح  والبيَع 
الَبدْن عباداِت  من  �ضيٌء  يبُلَغ 
َلِزما قد  واجــــــٍب  من  اأ�ضَبَهها 
اأهمَلُه اإن  ُي�ضــــــِرُك  فال  ا  اأي�ضً
فعال عليـــــــــــــِه  وما  لُه  ملا 
وُكْفِر لُه  اإميــــــــــــــاٍن  اأحكاُم 

اعلم اأنه ملا ذكر اأن اأهلية التكليف هي �شحة البدن وقوة العقل، واأن ذلك 
ل يكون اإل يف البالغ، احتاج اإىل اأن يبني التكليف امل�شروط بتلك الأهلية، فذكر 
اأن ذلك التكليف هو اإلزام العبد ما له وما عليه فعاًل واعتقاًدا، اأما ما عدا ذلك 

من الأحكام فقد تكون لغري البالغ ال�شحيح.

فال�شبي قبل البلوغ ُيعطى اأحكاًما هو لها اأهل، منها ما يكون له وهو يف 
بطن اأمه، وذلك اأن الو�شية له وهو يف بطن اأمه ثابته له، ويثبت له ن�شبه، فيلحق 
باأبيه، ويثبت له املرياث ممن يرثه، فيوقف له املال، حتى يعلم اأنه ذكر اأم اأنثى ثم 

ُيق�َشم بعد ذلك.
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 فجميع هذه الأحكام ثابتة للطفل وهو يف بطن اأمه، ول يجب عليه �شيء 
ما دام يف بطنها.

 حتى اإذا انف�شل من بطنها توجهت اإليه اأحكام اأُخر، منها فطرة الأبدان، 
الأقارب  عوُلُه))( من  يلزمه  ونفقة من  الأقوات،  اإليه من  ي�شطر  وما  املال،  وزكاة 
على  ذلك  له،  الويّل  بعقد  والتزويج  ال�شراء  له  ويثبت  والزوجات،  واملماليك 
مذهب من اأجاز تزويج ال�شبي، فيخرج الويّل من مال ال�شبي ما على ال�شبي يف 

ماله، واإن كان له و�شّي من قبل اأبيه، فيخرجه الو�شي على وفق ال�شرع.

والعتقادية،  البدنية  العبادات  من  �شيء  بلوغه  قبل  ال�شبي  على  وما   
فيعلِّمه  الإ�شالم،  معامل  وتعليمه  الطاعات،  فعل  على  بتمرينه  الويل  يوؤمر  لكن 
ال�شالة وهو ابن �شبع، وي�شربه على تركها وهو ابن ع�شر. وكذا يعلمه ما يحتاج 
اإليه من اأمور دينه ودنياه، فلو ترك ال�شبي ال�شالة اأو ال�شوم اأو احلج اأو نحو ذلك 
الفطانة  بالف�شق، ولو كان مبنزلة من  اأن يو�شف  البدنية، مل ي�شح  العبادات  من 

والنباهة.

 وكذلك ل ي�شح اأن يو�شف بال�شرك اإذا اأهمل العتقاد يف توحيد اهلل 
تعاىل؛ لأنه مل يبلغ حد التكليف، ومن مل يكن كذلك فال يو�شف باأنه م�شرك. 
ة لأبويه، اأو حلكم الدار، َفُي�شبى  نعم قد جتري عليه اأحكام امل�شركني ب�شبيل التبعيَّ

يف الغنائم، وُيقتل اإن قاتل يف حال احلرب.

))( عولُه: الإنفاق عليه. )م(.
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والفعلية،  العتقادية  العبادات  لأداء  اأهاًل  �شار  احُلُلم  ال�شبي  بلغ  فاإذا   
ولزمه اأداء ما وجب عليه، وترك ما ُنهي عنه اعتقاًدا وفعاًل، وجرت عليه بعد ذلك 

اأحكام احلال الذي يكون عليه من اإ�شالم وكفر، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان العوار�ض العار�شة على الأهلية، فقال:

اعلم اأن الأهلية نوعان: اأهلية وجوب واأهلية اأداء.

 فاأما اأهلية الوجوب فهي عبارة عن �شالحية العبد لتعلق حكم اخلطاب 
عليه، كتعلق وجوب ال�شالة على النائم والن�شي، حتى وجب عليهما ق�شاوؤها، 
وكوجوب ال�شوم على امل�شافر املفطر، حتى وجب عليه ق�شاوؤه، وكذلك احلائ�ض 

والنف�شاء.

ذكُر العوار�س التي تْعتري الأهلية وهي نوعان �ضماوية ومكت�ضبة

الأداِء اأهليــــــــــــَة  وتعــــرتي 
َغُر و�ضِ َعَتٌه  اجلـــُنوُن  َوْهــــــَي 
واحلي�ُس والنِّفـــا�ُس موٌت مر�ُس
هـــــــــْزِل مع  و�ضــــــفٌر  و�ضفٌه 
وَقْد واجلْبِ  واخلَطاِء  ــــــْكِر  وال�ضُّ

عوار�ٌس جــــــاءْت مَن ال�ضماِء
يخُطُر ونوٌم  ون�ضــــــيان  رقٌّ 
يعِر�ُس حني  الإغماُء  وهكذا 
ها مكَت�ضـــــــــٌب كاجلهل وبع�ضُ
ُيَعّد حكٌم  واحــــــٍد  لكلِّ  اأََتى 

الركن الرابع - يف املحكوم عليه وهو املكلف



852 852
طلعة ال�ضم�س: �ضرح �ضم�س الأ�ضول

 واأما اأهلية الأداء فيه عبارة عن �شالحية العبد لأداء تلك العبادة، واأهلية 
الوجوب اأعم مطلًقا من اأهلية الأداء، لأنها تكون يف اأهل الأعذار وغريهم، حتى 

ال�شبي فيتعلق وجوب الزكاة ونحوها يف ماله، وكذا املجنون.

اإل فيمن ي�شلح لالأداء، وقد تعرتيها عوار�ض:  الأداء ل تكون  واأهلية   
يزيلها  ل  ما  ومنها  والعته،  واجلنون  كال�شغر  بالكلية  الأداء  اأهلية  يزيل  ما  منها 
ا وهي:  بالكلية كاجلهل والهزل واأ�شباههما. وهذه العوار�ض منها ما يكون �شماويًّ
اجلنون والعته وال�شغر والرق والن�شيان والنوم واحلي�ض والنفا�ض واملوت واملر�ض 
والإغماء، ومنها مكت�شب، وهي: اجلهل واخلطاأ والهزل وال�شفه وال�شفر وال�شكر 

والإكراه.

ا لأنه ل ك�شب للعبد يف وجوده. ومعنى كون   ومعنى كون الأول �شماويًّ
النوع الثاين مكت�شًبا هو اأن العبد له يف ح�شوله ك�شب، وذلك الك�شب: ظاهر يف 

نحو ال�شفر، وال�شكر والهزل وخفيٌّ يف نحو اجلهل واخلطاأ. 

وبيانه اأنه ملا كان العبد قادًرا على التعلم، وقد اأمر بذلك ثم ترك الطلب 
لإزالة اجلهل كان كمن اكت�شب اجلهل خمتاًرا. واأما اخلطاأ فهو اأن العبد له فيه 
اإنه تعمد لفعل ذلك ال�شيء يف غري من وقع عليه، فالك�شب  ك�شب من حيث 
�شرع يف  اأحكام  العوار�ض  هذه  من  واحد  ولكل  الق�شد  اختلف  واإن  حا�شل، 

بيانها.



853853

 فقال:

]من العوار�س ال�ضماوية اجلنون[
َغْر ال�ضِّ ُحْكُم  مطلًقا  فللجنوِن 
وما العقُل  ُيعدُم  باجلنون  اإذ 

معتَبْ حكًما  املعتوُه  كذلك 
فلُيعَلما ُه  نق�ضُ اإل  الطفِل  يف 

حكُم اجلنون والعته حكم ال�شغر يف جميع ما مر، وذلك اأن اجلنون مزيل 
العقل بالكلية، ولي�ض يف ال�شبي اإل نق�شان العقل، فاملجنون اأوىل برفع التكاليف 

من ال�شبي، واأما العته فهو نوع من اجلنون، وحكمه حكمه، واهلل اأعلم.

 ثم قال:

]ومنها الن�ضيان وال�ضهو[

وُي�ضــــِقُط الن�ضـــياُن حــــــقَّ اهلِل
يلزُمُه ــــــًرا  مق�ضِّ يكــــــن  واإْن 

ال�ضاِهي ذا  ًرا  مق�ضِّ يكن  مل  اإْن 
ومطلًقا حـــــــــقُّ الوَرى َيْغَرُمُه

اعلم اأن الن�شيان م�شقط حلق اهلل عن العباد اإذا مل يكن النا�شي مق�شًرا 
يف ذلك فال اإثم على من فوت ال�شالة اأو ال�شوم اأو نحوهما ن�شيانًا، وكذلك ل 
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كفارة عليه لعدم تق�شريه، لأن الكفارات نوع عقوبة ول عقوبة على غري املق�شر، 
اأما لو ق�شر يف اأداء ذلك الواجب فاإنه يلزمه على تق�شريه ما يلزم املق�شر.

 مثاله: لو �شهى امل�شلي حتى اأكل اأو �شرب اأو ان�شجع نائًما اأو نحو ذلك 
ًرا اإْذ لو مل يكن مق�شًرا يف املحافظة على  فاإنه يكون يف هذه ال�شورة ونحوها مق�شِّ

عبادته ملا �شهى هذا ال�شهو.

 هذا يف حق اهلل، واأما حق عباده فال ي�شقط بالن�شيان، بل يجب عليه 
ُغْرُمُه مطلًقا، ول اإثم عليه فيما اأتلفه بالن�شيان، لأن حرمة الإتالف من حقوق اهلل 

تعاىل، مبعنى اأنه تعاىل هو الذي حرم ذلك، واهلل اأعلم.

 ثم قال: 

]ومنها النوم والإغماء[

عْن اخلطـــــــــاُب  ر  اأُخِّ وباملناِم 
يِتّم فــــــال  األفــــــاُظُه  واأُلِغيْت 
ثَبتا ــــالِة  ال�ضَّ يف  عنها  والعفُو 
لالإغماِء النوِم  كُحكِم  واعـــِط 
كال�ضـــوِم هــــــا  ينُق�ضُ فاإنـــــه 

الو�َضــــــْن بعَد  ولزٌم  �ضاحِبِه 
بلفِظِه بيــــــــــــٌع وتزويٌج ُعِلْم
اأَتى بها  ملَْن  نقـــ�َس  ل  فالنَّق�ُس 
البناِء يف  ــــــالِة  ال�ضَّ لدى  اإل 
النوِم دوَن  الوقـــــــــوِع  لُندرِة 
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للنوم حكمان:

اأحدهما: تاأخري تعلق اخلطاب اإىل حال اليقظة، فاإن النائم لعجزه عن فهم اخلطاب 
ل ينا�شب اأن يتوجه اإليه اخلطاب، ولإمكان فهم اخلطاب منه بالنتباه مل ي�شقط 
بقاء وجوب  وا�شتدلوا على  ي�شتيقظ.  اأن  اإىل  اأخر عنه  راأ�ًشا، لكن  اخلطاب عنه 
اإذا  لِّها  فلُي�شَ ن�شيَها  اأو  �شالٍة  عن  نَاَم  »من   : بقوله  النائم،  حق  يف  اخلطاب 
اأمروا  ما  والنا�شي  النائم  ثابًتا يف حق  الوجوب  يكن  لو مل  يعلم  قالوا:  ذَكَرها« 

بالق�شاء.

ول  ا�شتخبار  ول  بخرب  النائم  األفاظ  تو�شف  فال  األفاظه،  اإلغاء  الثاين:  واحلكم 
اإن�شاء، ول يتم بلفظه بيع ول �شراء ول تزويج ول طالق ول عتق، ونحو ذلك لعدم 

الق�شد والإرادة فيها.

تنق�ض  ال�شالة، فال  العفو عنها يف  بثبوت  بع�شهم  قال   ولأجل ذلك، 
�شالة من تكلم فيها وهو نائم، لعدم الق�شد والإرادة يف ذلك.

 وقيل: اإنها تنتق�ض بالكالم يف اليقظة والنوم، اأخًذا بظاهر احلديث: »اإن 
�شالَتنا هِذِه ل َي�شُلُح فيها �شيٌء من كالِم الآدمينَي«.

 وحكم الإغماء حكم النوم يف جميع ما مر، لأن الإغماء اأ�شد يف ذهاب 
احلوا�ض، واأكرث منافاة للق�شد والإرادة من النوم، فما ثبت للنوم من الأحكام فهو 
بالإغماء  وال�شوم  ال�شالة  نق�ض  ا�شتح�شنوا  لكن  الأَْوىل،  بطريق  لالإغماء  ثابت 
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دون النوم، لندرة وقوع الإغماء، اأي ملا كان الإغماء ل يقع يف الإن�شان اإل نادًرا 
يوؤمن معه احلدث،  به، لأنه حدث ل  ال�شالة وال�شوم  الفقهاء نق�ض  ا�شتح�شن 
وهو مزيل للحوا�ض، فتعاد معه ال�شالة اإذا طراأ فيها ل اإذا اأغمي عليه قبل وجوبها، 
ثم م�شى وقتها وهو مل يفق من اإغمائه، فاإنه ل ق�شاء عليه يف مثل هذه ال�شورة، 

بخالف النوم. �شرح بذلك الإمام الكدمي ر�شوان اهلل عليه.

وقتها  قبل خروج  اإغمائه  من  �شحا  اأو  �شحيح  وهو  وقتها  لو دخل  اأما   
فعليه ق�شاوؤها لتعلق الوجوب عليه بتمام �شحته يف بع�ض وقتها، ويعيد ال�شيام 
اإذا اأغمي عليه من الليل، حتى اأ�شبح، فلو ا�شتمر به الإغماء ليايل واأياًما كان عليه 
بدل تلك الأيام كلها كذا قال اأبو عبد اهلل - رحمه اهلل تعاىل - وا�شتثنى من ذلك 
اليوم الذي اأ�شبح فيه �شحيًحا ثم اأغمي عليه يف النهار. قال: لبد عليه فيه، قال 
اأبو �شعيد - رحمه اهلل تعاىل: ول اأعلم يف ذلك اختالًفا، وقيل: ل بدل عليه حتى 

ا عليه، لأنه يف ذلك مبنزلة النائم. يف الأيام التي اأ�شبح فيها مغميًّ

 وحا�شله اأنه اإذا طراأ عليه الإغماء نهاًرا فلم يحدث حدًثا ينق�ض ال�شوم، 
فال ق�شاء عليه، لأنه مبنزلة النوم، واإن طراأ عليه لياًل ثم اأ�شبح كذلك، ففي لزوم 
الق�شاء عليه قولن: اختار اأبو عبد اهلل اأن يق�شي، واختار اأبو �شعيد اأن ل ق�شاء 

عليه، واهلل اأعلم.

 ثم قال:
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]ومنها الـرق[

والرقُّ ينفــــــــي املُلَك لالأمواِل
لُه ول يحّل اإرَث  فالعــــــــبُد ل 
ول ينــــــــاُل من�ضــــَب اخلالفِة

احلاِل كمــــــــاَل  ينفي  وهكَذا 
كُمْل واإن  اأبــــــــًدا  يت�ضّرى  اأْن 
ــــــا اأو من�ضَب ال�ضهاَدِة اأِو الق�ضَ

الرق عبارة عن كون الإن�شان مملوًكا لإن�شان اآخر. واأ�شله عار�ض �شماوي، 
اأحوالها  البهائم يف  �شابهوا  ملا  للكفار على كفرهم، لأنهم  تعاىل عقوبة  جعله اهلل 
اختياًرا منهم لذلك، عاقبهم اهلل تعاىل على ذلك بجواز رقهم. ثم يكون ذلك 
ا للعباد، فال ينتقل باإ�شالم الرقيق، واإن �شار من املخل�شني، وهذا الرق  الرق حقًّ
ينفي امللك لالأموال، وينفي كمال الأحوال، فال ي�شتحق العبُد املرياث من اأبيه 
اأو قريبه، ول يحل له يت�شرى، واإن اأذن له �شيده يف ذلك، لأن الت�شري اإمنا هو ثمرة 

ُملك الرقبة، ول ُملك الرقيق.

 وهكذا �شائر الأحكام املالية، فاإنه ل يثبت بيعه ول �شراوؤه، ول عطيته اإل 
باإذن مالكه. هذا كله تفريع على عدم �شالحية الرق للملك املايل، واأما منافاته 
لكمال احلال فمن فروعها اأنه ل يكون خليفة ول قا�شًيا ول تقبل �شهادته ونحو 
ذلك، فاإن هذه الأ�شياء اإمنا تكون مع كمال احلال، ول كمال للعبد فال يكون اأهاًل 

لها.
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 وكذلك ل ُيعطى ال�شهم من الغنيمة، لكن ير�شخ له، لأن ال�شهم من 
الغنيمة اإمنا هو كرامة للمجاهد، ول كرامة للعبد.

 وله اأحكام اأخر خمت�شة به دون احلر، مرجع جميعها اإىل هذه القاعدة، 
اإما اإىل نق�ض يف املالكية، اأو يف كمال احلال، وب�شط اأحكامه يف فن الفقه، واهلل 

اأعلم.

 ثم قال:

]ومنها املحي�س والنفا�س[

را اأُخِّ والنفــــــــــا�ِس  وباملحي�ِس 
ْهِر ووَجَب الق�ضـــــاُء بعـــــد الطُّ
وُمِنْع الطــــــــــواُف  وك�ضياِمها 
اإْذ القـــــراآِن  تـــــالوة  وُمنَعْت 

تطُهرا اأن  اإىل  عنهـــــا  �ضياُمها 
للُي�ْضِر �ضــــــــــالُتها  وُرفعْت 
دخوُلها م�ضـــــــــجَدنا َفْلَتْمَتِنْع
اأُِخْذ قد  لكلٍّ  الطهاراِت  �ضرُط 

للحي�ض والنفا�ض اأحكام، ذكر امل�شنف منها ما نا�شب املقام، وب�شط باقي 
الأحكام يف فن الفقه، فمن اأحكامها:

ف�شاء اإىل اأن تطهر، مبعنى   اأن ال�شالة وال�شيام موؤخران عن احلائ�ض والنُّ
اأنه ل يلزم احلائ�ض ول النف�شاء اأن ت�شلي اأو ت�شوم، بل ول يجوز لها ذلك اإىل اأن 



859859

تطهر، فاإذا طهرت وجب عليها ق�شاء ال�شيام دون ال�شالة فاإن ال�شالة ل يلزمها 
ق�شاوؤها اإل ركعتي الطواف.

يوم  ال�شالة متكررة يف كل  اأن  وال�شوم يف ذلك  ال�شالة  والفرق بني   
وليلة، بخالف ال�شيام، فاإنه ل يجب يف ال�شنة اإل مرة واحدة، فرفع ال�شارع عنها 
ق�شاء ال�شالة دفًعا للم�شقة، وطلًبا للتخفيف، واألزمها ق�شاء ال�شيام، اإذ ل م�شقة 

عليها يف ق�شائه، لعدم تكرره يف ال�شنة الواحدة.

 وكذلك ق�شاء ركعتي الطواف، فاإنها تكون كال�شوم لعدم امل�شقة فيها 
لعدم تكررها، ومثل ال�شوم الطواف بالبيت والعتكاف، فاإنها اإذا اأحرمت بحجة 
اأو عمرة اأو دخلت يف اعتكاف، ثم طراأ عليها احلي�ض اأو النفا�ض قبل اأن تتم عملها 
جاز لها اأن تفعل يف حجها ما يفعله احلاج من املنا�شك اإل الطواف بالبيت، فاإنها 

توؤخره اإىل اأن َتْطُهر ثم تطوف.

الركعتان،  عليها  وبقي  بالبيت  طافت  فاإذا  الطواف،  ركعتا  وكذلك   
وحا�شت قبل اأن ت�شليهما، فاإنها توؤخرهما اإىل اأن تطهر، ويلزمها ترك اعتكافها اإىل 
اأن تطهر، ثم تعود اإىل معتكفها، فتتم العتكاف الذي دخلت فيه، واإمنا منعت من 
متامه وهي حائ�ض اأو نف�شاء، لأن ال�شوم �شرط يف �شحته، ول ي�شح لها اأن ت�شوم.

 ولأن العتكاف عبادة كال�شيام. ومن �شرط ال�شيام الطهارة من احلي�ض 
والنفا�ض، وكذلك حكم ما �شابهه، والطواف �شالة بن�ض ال�شارع، فالطهارة �شرط له.

الركن الرابع - يف املحكوم عليه وهو املكلف
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 ومن اأحكامها اأنه ل ي�شح للحائ�ض ول النف�شاء اأن تدخل امل�شجد قيا�ًشا 
نث  ہ  ہ  ہ     تعاىل  قوله  معنى  منع اجلنب من دخوله، وذلك  على 
ڭ   ڭ   ڭ     ۓ        ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  

ڭمث ]الن�شاء/ 43[.

 واختلفوا يف جواز ق�شاء اجلنب حاجته من امل�شجد من غري اأن يدخل 
امل�شجد، لكن ميد يده اإىل ذلك، فكره بع�شهم ذلك لثبوت منعه من دخوله ولأن 
دخول يده فيه دخول فيه يف بع�ض ما قيل اإنه لو حلفت ل تدخل بيًتا اأدخلت 

يدها فيه، اأنها قد دخلته.

 ومل ير اأبو املوؤثر بذلك باأ�ًشا، وكاأنه مل يعد دخول اليد يف امل�شجد دخوًل 
فيه.

 وا�شرتط بع�شهم اأن ل مي�ض بدنه جدار امل�شجد.

 ومن اأحكامهما: اأنه ل ي�شح للحائ�ض ول النف�شاء قراءة القراآن وكذلك 
اجلنب. ورخ�ض اأبو املوؤثر يف قراءتها القراآن من غري اأن يتحرك بها ل�شانها، وكاأنه 
ك الل�شان بها، وهو الظاهر، لأن ما  مل ير ذلك قراءة، فهو ي�شرتط يف القراءة حترُّ
عدا ذلك يكون تكييًفا ل قراءة، ول جتزي ال�شالة به، فال يعطى اأحكام القراءة.

 وقال جابر بن زيد: احلائ�ض ل ُتِتمُّ الآية.
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 وقال اأبو�شعيد: معي اأنه يخرج يف معاين التفاق من قول اأ�شحابنا: اأنه 
ل تقراأ احلائ�ض واجلنب القراآن اإل ملعنى ال�شرورة اأو �شبب بوجب ذلك. قال: 
ُذ  ومعي اأنه قد اأتى ما ي�شبه هذا عن النبي  اأنه قال: »اإلَّ الآيَة والآيتنِي ُيَتَعوَّ

بهما«.

لقوله  امل�شحف،  اجلنب  ول  النف�شاء  ول  احلائ�ض  مت�ض  ل  وكذلك 
للجنب  املوؤثر  اأبو  تعاىل نث پ  ڀ  ڀ        ڀمث ]الواقعة/ 79[ ورخ�ض 
واإمنا  ظاهر،  وهو  له  ا  م�شًّ ير ذلك  وكاأنه مل  ب�شريه،  امل�شحف  واحلائ�ض يف حمل 
منعت احلائ�ض والنف�شاء من دخول امل�شجد وقراءة القراآن وم�ض امل�شحف، لأن 
الطهارة من احلي�ض والنفا�ض �شرط جلواز كل واحد من هذه الأ�شياء، اأما دخولها 

امل�شجد فمقي�ض على اجلنب كما مر.

اإل  امل�شحف  م�ضِّ  منع  الكتاب  بن�ض  ثبت  ملا  فالأنه  القراآن  قراءة  واأما   
للمطهرين، وكان ا�شتحقاق امل�شحف لذلك لكون القراآن مكتوبًا فيه، كان منع 
غري املطهر من القراءة اأوىل مع ما مر من احلديث الذي نقله الإمام اأبو �شعيد - 

ر�شوان اهلل عليه - واهلل اأعلم. 

ثم قال:

الركن الرابع - يف املحكوم عليه وهو املكلف
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اأ�شاف املر�ض اإىل اجل�شم ليخرج به مر�ض العقل وهو اجلنون والعته وقد 
مر حكمها.

 اعلم اأن مر�ض اجل�شم ل ينايف اأهلية احلكم، �شواء كان من احلقوق اهلل تعاىل 
كال�شالة والزكاة اأو من حقوق العباد، كالق�شا�ض ونفقة الأزواج والأولد والعبيد.

 وكذلك ل ينايف اأهلية العبادة، لأنه ل يخل بالقول ول مينعه من ا�شتعماله، 
اإنه ي�شح نكاح املري�ض وطالقه واإ�شالمه و�شائر ما يتعلق بالعبادة، لكن ملا  حتى 
كان املر�ض موجًبا للعجز، كان �شبًبا حلط بع�ض العبادات، فيحط عن املري�ض ما 
ي�شق عليه من العبادة، فكلما ازداد املر�ض قوة حط عنه من العبادة درجة، كما 
ظهر ذلك يف ال�شالة وال�شيام، وكان ينبغي اأن ل يتعلق مباله حق الغري، ول يثبت 
اأنه �شبب موت هو علة خلالفة الوارث والغرمي  احلجر عليه ب�شببه، لكنه اإذا ظهر 

]ومنها املر�س[

ما ُيَحطُّ  به  اجل�ضـــم  ومر�ُس 
للتلِف �ضــــــبًبا  يكوُن  وقد 
هبُتْه كـــــــــذاَك  ردٌّ  فبيُعــــــُه 
و�ضـــحَّ اأن ُيْخــــــِرَج حـــقَّ اهلِل

ُعِلَما ا  ُم�ِضقًّ العبــــــاداِت  من 
ِف الت�ضرُّ عن  احلـــجَر  فيوجُب 
زت من ثلثـــــــــه و�ضيتْه وُجوِّ
واهي ـًوا  ِن�ضْ كان  لو  ماِلِه  من 
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يف املال، فكان املر�ض �شبب تعلق حق الوارث والغرمي يف املال، لأن اأهلية امللك 
تبطل باملوت، فيخلفه اأقرب النا�ض اإليه والذمة تزول باملوت، في�شري املال الذي 
املر�ض  فيوجب  املال،  الغرمي يف  فيخلفه  بالدين،  م�شغوًل  الدين  ق�شاء  هو حمل 
احلجر على املري�ض يف مقدار حق الوارث والغرمي، فيحجر عليه الت�شرف فيما عدا 
ثلث املال؛ لأن حق الوارث يف الثلثني، ولنا الثلث �شدقة من اهلل علينا زيادة يف 
اأعمالنا، ويحجر عليه الت�شرف يف قدر حق الغرمي، فاإن كان حق الغرمي م�شتغرًقا 
للمال اأوجب احلجر يف املال كله، واإن كان دون ذلك فيكون احلجر يف قدره، ول 
حق للوارث والغرمي يف قدر نفقة املري�ض، واأجرة الطبيب و�شراء الدواء ونحو ذلك 
مما لبد للمري�ض منه، فاإنه مقدم على حق الوارث والغرمي فيثبت ت�شرف املري�ض 

يف ذلك، واإن كان املال م�شتغرًقا بالدين مثال.

 وت�شح و�شيته من الثلث اإن مل يكن يف املال حق لغرمي، واإن كان فيه 
حق لغرمي فت�شح و�شتيه يف ثلث الباقي بعد حق الغرمي، وي�شح له اأن ينفذ حق 
لأن  عظيًما  مبلًغا  املر�ض  بلغ يف  ولو  احلقوق،  من  ونحوها  كالزكاة  املال  من  اهلل 
تعاىل،  للوارث يف حق اهلل  للغرمي ول  مر، ول حق  الأهلية كما  ينايف  املر�ض ل 

في�شح للمري�ض اإخراج حق اهلل تعاىل من ماله، واهلل اأعلم.

 ثم قال: 

الركن الرابع - يف املحكوم عليه وهو املكلف
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العوار�ض،  �شائر  بخالف  للقدرة،  مناف  خال�ض  عجز  املوت  اأن  اعلم 
التكاليف  التكاليف، فال يكون امليت مكلًفا ب�شيء من هذه  في�شقط معه �شائر 
التي على الأحياء، لكن يتعلق به اأحكام، منها �شمان ما كان �شبًبا له، كما لو 
حفر بئًرا يف اأر�ض الغري متعدًيا يف حفره، فاإنه يكون �شامًنا ملا اأتلف ذلك البئر، 
ويوؤدي ذلك من ماله يف حياته، ويبقى عليه اإثمه بعد موته، ول يلزم اأداء ما وقع 
يف البئر بعد موته من تركته؛ لأن الذي تركه �شار ماًل للوارث، فال يلحق ب�شمان 

]ومنها املوت[

ُوجْد فاإن  خال�ٌس  عجٌز  واملوُت 
حَفرا كـــبرٍي  من  �ضمـــاًنا  اإل 
وما اخلـــرِي  من  �ضـــنَّ  ما  واأجِر 
الأعمـــاِل �ضـــائِر  جزاِء  مَع 
املاِل حكـــِم  انتقـــاَل  ويوجُب 
ل وقيــــــل  تغ�ضـــيُلُه  لها  لكْن 
انتَقْل ِذمتـــه قد  يــــــُن من  والدَّ
فال ًما  مقدَّ املاِل  يف  �ضــــــار  اأو 
ِمـــن َدْيِنــــــــِه جهـــاِزِه و�ضيِتْه

ُفِقْد  عنَدُه  التكليِف  ف�ضائُر 
ك�َضرا ما  َيْلــــــــَزُمُه  معتدًيا 
اأِثما قد  به  ال�ضــــــرِّ  من  �ضنَّ 
ـــالِل من الُهــــــدى كان اأو ال�ضَّ
بانف�ضاِل التـــــــــزويُج  واآَذَن 
ُنقال قد  ما  اجلـــــــــواز  َح  ورجَّ
و�ضار يف ِذّمِة من كــــــان َكَفْل
ال ف�ضُ ما  �ضـــــوى  وارٌث  ياأُخُذ 
تركِتْه باقــــــي  الوارُث  وَيْق�ِضُم 
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مل يثبت يف ذمة الهالك قبل موته، واإمنا األزمناه ثم ما وقع يف البئر بعد موته؛ لأنه 
�شبب لذلك، فهو عليه مامل يتب منه، وتوبته اإمنا تكون بعد اإزالة العتداء.

 ومنها اأنه يعطي اأجر ما �شن من اخلري، وعليه وزر ما �شن من ال�شر، لأن 
من �شن �شنة ح�شنة فله اأجرها واأجر من عمل بها اإىل يوم القيامة، ومن �شن �شنة 
�شيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها اإىل يوم القيامة، فاأجر ال�شنة احل�شنة ثابت له 
بعد موته على تعدد العاملني بها، من غري اأن ينق�ض من اأجورهم �شيء، وكذلك 

وزر ال�شنة ال�شيئة.

عن  يجزي  فاإنه  الدنيا،  دار  يف  علمها  التي  اأعماله  جزاء  ثبوت  ومنها   
احل�شنة بع�شر اأمثالها، ويجازي عن ال�شيئة مبثلها، وهذا النوع على اأربعة اأق�شام:

اأو  نف�شه  اأو  ماله  يف  اإما  عليه،  الغري  ظلم  ب�شبب  غريه  على  له  يجب  ما  الأول: 
عر�شه.

الثاين: ما يجب للغري عليه من احلقوق ب�شبب ظلمه على الغري. 

الثالث: ما يلقاه من الثواب والكرامة ب�شبب الإميان والطاعات.

الرابع: ما يلقاه من الآلم والف�شائح ب�شبب املعا�شي وارتكاب القبائح. 

ومنها اأن املوت يوجب انتقال حكم املال اإىل الوارث على وفق الق�شمة 
ال�شرعية، فياأخذ الوارث ما يبقى له من بعد جهاز امليت ودينه وو�شيته.

الركن الرابع - يف املحكوم عليه وهو املكلف
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 ومنها اأنه يوجب بينونة التزويج، في�شح يف احلال اأن يتزوج اأخت امليتة، 
واأن يتزوج اأربًعا غري امليتة. لكن لها اأن تغ�شله ما دامت يف عدته، لأن التزويج 
اإمنا �شرع حلاجة الرجل، ومن حاجته جهازه بعد موته. وقيل: لي�ض لها اأن تغ�شله 
لنقطاع الزوجية باملوت. وقيل: بل تغ�شله ويغ�شلها لأن جهاز امليت منهما تابع 
للزوجية وهو من بع�ض حقوقها، ورجح اجلواز مطلًقا ما نقل عن عائ�شة - ر�شي 
ل  َغ�شَّ ما  ا�شتدبرُت  ما  اأمري  ا�شتقبلُت من  »لو كنت  قالت:  اأنها   - اهلل عنها 
النبيَّ  غرُي ن�شائه« وكذلك ما روي عنها اأنها قالت: رجع ر�شول  من البقيع 
واأنا اأجد �شداًعا يف راأ�شي واأنا اأقول: واراأ�شاه! فقال: »بْل اأنَا َيا عائ�َشُة واراأ�َشاُه« 
نُتِك و�شليُت عليِك  ِك لو متِّ قبلي، فقمُت عليِك فغ�شلُتِك وكفَّ ثم قال: »ما �شرَّ
اأ�شماء،  زوجه  تغ�شله  اأن    ال�شديق  بكر  اأبو  اأو�شى  اأن�ض:  قال  ودفنتِك؟«. 
اأبي  بن  علّي  زوجها  لها  يغ�شِّ اأن  ُعمي�ض؛  بنت  فاطمة  اأو�شت  فغ�شلته. وكذلك 
ابن  قال  امراأته. وكذلك  ابن م�شعود  فغ�شالها. وكذلك غ�شل  واأ�شماء،  طالب 
عبا�ض: الرجل اأحق بغ�شل امراأته من الن�شاء. وكذلك كانت ال�شحابة يغ�شلون 

اأزواجهم وتغ�شلهم اأزواجهم.

 ومنها اأن الدين ينتقل من ذمة امليت اإىل ذمة الكفيل اإن كان له كفيل، 
فيلزم الكفيل ق�شاء دينه، وله اأن ياأخذه من مال الهالك، فاإن مل يكن له كفيل 
ما  اإل  ماله  ياأخذون من  فال  ق�شاوؤه،  الورثة  وعلى  الهالك،  مال  الدين يف  تعني 

ف�شل من دينه وجهازه وو�شيته.
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ۇئ   وئ   وئ     ەئ   ەئ   نثائ   تعاىل  فلقوله  والو�شية  الدين  اأما   
ۇئمث ]الن�شاء/ ))[ واأما اجلهاز فالأنه من حقوق امليت وهو اأمر يحتاج اإليه 

بعد موته، وحقه يف ماله مقدم على حق غريه، فالوارث اإمنا ياأخذ ما ل يحتاج اإليه 
امليت بعد موته على �شبيل الإخالف له، حتى لو مل يرتك اإل مقدار جهازه ملا 
�شح للوارث اأخذ �شيء منه، بل ينفذ يف جهازه، فاإن ا�شتغنى عنه بغريه - كما لو 
ت�شدق عليه باجلهاز اأو مات حيث ل يقدر على جتهيزه، كان ما تركه للوارث لأن 
حق امليت فيه اإمنا هو ق�شاء حاجته منه، وقد ا�شتغنى عنه، فبقي للوارث بحكم 

الكتاب، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان العوار�ض املكت�شبة، فقال:

ذكُر العوار�س المكت�ضبة

]منها اجلهل، وهو على اأق�ضام اأربعة[

واملراد بها: ما يكون للمكلَّف �شبب يف وجودها، وهي اأ�شياء منها اجلهل، 
وقد �شرع يف بيانه، فقال: 

الركن الرابع - يف املحكوم عليه وهو املكلف

َما جهِل  مثُل  الَك�ْضبيُّ  والعار�ُس 
يقبُل باطــــــٌل ل  منـــُه  واجلهُل 
فاعلَما ُعذًرا  ماي�ضــــــُلُح  ومنُه 

يعلَما اأْن  اأي  املناُن  اأوجَب  قد 
ُيقبـــــــــُل ا  اأي�ضً ومنـــُه  ديانًة 
ما ــــــا دون ما تقــــــدَّ ومنه اأي�ضً
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 من العوار�ض املكت�َشبة اجلهل، وهو بالنظر اإىل حال اجلاهلني على اأربعة 
اأق�شام؛ لأنه:

 اإما اأن يكون جهاًل غري قابل للديانة، كجهل من يعبد الأ�شنام فاإن عبادة 
الأ�شنام ل تكون ديًنا يف �شيء من ال�شرائع، ول يقبل العقل جعلها ديًنا، واإما 
فاإن الن�شرانية   ، نبينا حممد  اأن يكون قاباًل للديانة كجهل الن�شارى �شريعة 

اخلال�شة املحقة كانت دين نبي اهلل عي�شى ، فهذان ق�شمان.

جهل  وهو  والن�شارى:  ال�شنم،  عابد  جهل  من  تقدم  ما  دون  الثالث  والق�شم 
املتاأولني ال�شالني من هذه الأمة، وجهل البغاة واملتمردين. 

ع وهو مل  والق�شم الرابع: جهل يكون عذر للمتلبِّ�ض به، كاأكل حلم اخلنزير املقطَّ
يعلم اأنه حلم خنزير.

َمْن جهِل  مثُل  الأق�َضــــــاِم  فاأوُل 
وجهُلُه جاهــــــــــــٌل  هذا  فاإّن 
اإجـــراُء حكـــِم ال�ضرِع وحكُمُه 
اأبى اإْن  يـــديـــَن  حتى  وحرُبُه 
َفَعْل ْلَحه  �ضُ الإمــــــاُم  راأى  واإْن 

الوَثْن اإِلهـــــــــِه  دوِن  ِمن  يعبُد 
فعُلُه �ضــــــرٍع  كـــلِّ  يف  ٌم  مرَّ
بال�ضـــمِع اأجابَنا  اإْن  عليــــــِه 
َغلَبا اإْن  ْلُحــــــُه  �ضُ ي�ضـــحُّ  ول 
ين خلْل اإْن كان يف احلرب على الدِّ
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 ولكل واحد من هذه الأق�شام اأحكام ياأتي بيانها الأول فالأول، فاأخذ 
اأوًل يف بيان الق�شم الأول، وهو ما ل يقبل الديانة، فذكر اأنه مثل جهل من يعبد 
ال�شنم من دون اإلهه تعاىل، فاإن عبادة الأ�شنام مل تكن يف حال من الإ�شالم، 
فهي باطل يف جميع ال�شرائع، فاملتم�شك بها متم�شك ب�شالل ظاهر، لظهور الأدلة 
القاطعة والرباهني ال�شاطعة على بطالنها، ولهذا كان حكم اأهل هذا النوع اإجراء 

حكم ال�شرع عليهم.

 اعلم اأن عباد الأ�شنام واأ�شباههم اإذا دعوا اإىل الإ�شالم، اإما اأن يجيبوا 
لهم  فتجري  امل�شلمني،  على  ما  وعليهم  للم�شلمني  ما  فلهم  والطاعة،  بال�شمع 
وعليهم اأحكام الإ�شالم، واإما اأن ياأبوا عن ال�شالم وميتنعوا من قبول الأحكام، 
فحكمهم اأن ينا�شبوا احلرب ويقعد لهم يف كل مر�شد، وي�شيق عليهم امل�شالك، 
اأما �شلحهم فال  اأو ال�شيف،  حتى يدخلوا يف الإ�شالم، فلي�ض لهم اإل الإ�شالم 
ي�شح اإذا كان امل�شلمون ذوي قدرة عليهم، ورجوا الن�شر يف احلال، اأما اإذا كان يف 
احلرب خلل على الدين، وراأى الإمام اأن ال�شلح اأقوى لأمر امل�شلمني، كان له اأن 
ي�شاحلهم انتظاًرا للن�شر، كما فعل ر�شول اهلل  مع م�شركي العرب، واهلل اأعلم.

اأخذ يف بيان الق�شم الثاين من اجلهل، وهو اجلهل الذي يقبل  اإنه   ثم 
الديانة، فقال:

الركن الرابع - يف املحكوم عليه وهو املكلف
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الكُتِب اأْهِل  جْهِل  مثُل  والثاين 
و�ضــــــــرعنا كتـــــابَنا  هم  بردِّ
عليهُم اعتــــرا�ضنا  فيدفــــــــُع 
خمِر و�ُضــــرب  خنزيٍر  كاأكِل 
وما خمــــَرهم  املُتِلُف  وي�ضمُن 
فعِلِه عن  ُنُهــــــــوا  فقد  الربا  اأما 
ِة بــــــــذمَّ ــــــــُكوا  ت�ضَّ اإذا  هذا 

َعَرِب اأو  عجٍم  من  قبلنــــا  من 
دفَعنا عنُهم  يوجُب  فجهُلهم 
لديهُم به  داُنــــــــوا  ما  كلِّ  يف 
ومْثِل تزويِج ذواِت احِلْجــــــــِر
داُنوا بحــــــــــــلِّه جميًعا َغِرما
مثِلِه فُيمنعوَن من ركــــــــوِب 
واحلــــرُب حتى ُيذِعنوا باجِلزيِة

الق�شم الثاين من اأق�شام اجلهل: وهو ما يقبل الدينونة، مثل جهل اأهل الكتب 
ال�شابقة من اليهود والن�شارى وغريهم، �شريعة نبينا عليه - ال�شالة وال�شالم - 
اأو  عجًما  ال�شابقة  الكتب  اأهل  كان  �شواء  للدينونة،  قابل  ذلك  يف  جهلهم  فاإن 
اأم  نبينا  بحقية  كانوا جاهلني  و�شواء  الن�شب،  الديانة ل  هاهنا  املعترب  لأن  عربًا؛ 
متجاهلني بها، فاإنا نقطع اأن يف اليهود والن�شارى من يعرف اأن ما جاء به نبينا حق، 

لقوله تعاىل نث  ٻ  ٻ   پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺمث  ]البقرة/ 46)[ لكن ملا كان علمهم بذلك غري نافع لهم، حيث مل 
يعلموا مبوجبه، نزلوا يف ذلك منزلة من ل يعلم، فاأُجري عليهم اأحكام اجلاهلني 

من اأهل ملتهم.

 ولأهل هذا ال�شنف اأحكام ذكر امل�شنف طرًفا منها.
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ذمة  اأهل  �شنفني:  على  ب�شرائعهم  املتم�شكني  الكتب  اأهل  اأن  اعلم   
واأهل حرب، فاأما اأحكام اأهل احلرب منهم فهي اأنهم ينا�شبون احلرب، وت�شيق 
عليهم امل�شالك، وت�شبى ذراريهم، وُتغَنُم اأموالُهم، وُتقتل مقاتلهم حتى يدخلوا يف 

الإ�شالم اأو يذعنوا باجلزية اأو ال�شلح على ما يرى امل�شلمون.

يقوم  اأو من  الإمام  اأعطاهم  الذين  الذمة منهم، وهم  اأهل  اأحكام  واأما   
مقامه ذمة لأدائهم اجلزية، اأو ل�شلح فيما بينهم وامل�شلمني، فهي اأنهم يقرون على 
ديانتهم التي دانوا بها، ول ي�شح لنا التعر�ض عليهم يف �شيء من ذلك، واإن اأكلوا 
حلم اخلنزير و�شربوا اخلمور وتزوجوا ذوات املحارم، اإذا كان يف اأ�شل ال�شرع الذي 
تدينوا به اأن ذلك حالل، كتم�شك املجو�ض يف تزويج ذوات املحارم ب�شريعة نبينا 
اآدم ، فاإن يف �شريعته جواز تزوج الأخت وقد ُن�شخ ذلك، ول يثبت املرياث 
 املرياث بذلك،  اآدم  اإذ مل يثبت يف �شريعة  ب�شبب تزويج ذوات املحارم، 
ويجعل لهم من الأحكام جميُع ما ثبت يف �شريعِتهم فيثبُت لهم الن�شب بذلك 
النكاح، وجتري عليهم ب�شببه النفقات وغري ذلك، مامل يطلبوا حكم امل�شلمني، 
نائبه، اأجرى عليهم حكم العدل، وكذلك تثبت  اأو  فاإذا طلبوا ذلك من الإمام 
لهم املعاملة فيما بينهم بنحو اخلمر وحلم اخلنزير وغريهما مما هو حالل يف دينهم، 
حتى اإنه ي�شمن من اأراق خمرهم، ومن اأ�شاع حلم خنزيرهم، ونحو ذلك، لكن 
يوؤمرون ب�شرت ما يخالف �شرع امل�شلمني، ول يقرون على فعل مامل يكن يف �شرعهم، كاأكل 
الربا، فاإنهم قد نهو عنه، لقوله تعاىل نث ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېمث ]الن�شاء/ )6[ ول 
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يعطون الذمة ول عهد لهم حتى يرتكوا الربا، ودليل ما تقدم كله قوله  »اترُكوُهم 
وَما داُنوا ِبِه« واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان الق�شم الثالث من اأق�شام اجلهل، فقال:
َغَوى قد  من  دونُه  لكْن  ومنُه 
تعـــــــــــاىل �ضفــــــاِتِه  بجهِلِه 
دا ترُّ الَوَرى  على  بَغى  ومن 
عــــــذًرا يكوُن  ل  َذيِن  فجهُل 
احلْكِم بعــــــ�َس  يـــرَفُع  لكنُه 
اأتَلَفا قد  ما  اأتــــــلَف  يُكْن  واإْن 
ـُـــــدراأُ ا �ضـــــــــبهٌة فت ومنه اأي�ضً
لزوجِتْه اأَمًة  ى  ت�ضـــــــــرَّ كمن 
جــــــُم الرَّ عنُه  يرفـــــــــُع  فاإنُه 
ــــــى َع�ضَ اإذ  منُه  ـْــراأُ  ُيب لكنه 

الهوى زْيَغ  دينِه  يف  معتِقـــــًدا 
املاآل جهـــــِلِه  اأو  و�ضِفِه  عن 
وعاَث يف الأر�س ف�ضاًدا واعتَدى
ا مرَّ قد  الذي  دوَن  يكن  واإْن 
بالُغْرِم ناأُخـــــــــُذه  ل  فالباغي 
اإذا اأفاَء للُهــــــــــــدى واعرَتَفا
نباأُ قد  وبه  احلـــــــــدوُد  به 
اأَمِتْه كمْثــــــِل  لُه  يظنُّهــــــا 
جلهــــــِلِه مبا عليـــــــــِه احلكُم
ا حتى َيوؤوَب ويتـــــوَب خمِل�ضَ

الق�شم الثالث من اأق�شام اجلهل: جهل دون جهل من مر من عباد الأ�شنام واأهل 
الكتب ال�شالفة، وذلك اأن هذا النوع اإمنا يكون فيمن اعرتف بالإ�شالم، وهو على 

اأنواع ثالثة:
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اأو   ، املوىل  �شفات  بجهله  الهوى  دينه  يف  اعتقد  من  جهل  الأول:  النوع   
بجهله حكم اهلل يف الآخرة، وذلك كجهل الأ�شعرية ومن وافقهم يف اعتقادهم اأن 
�شفات الذات معان حقيقة قائمة بالذات، ويف اعتقادهم اأن ذاته تعاىل ي�شح اأن 

. ُترى، واأنها �شرُتى

 ويف اعتقادهم اأن ال�شفاعة لأهل الكبائر من اأمة حممد ، ويف اعتقادهم 
خروج الفا�شق من النار.

 وهذا كله جهل ملا عليه الأدلة ال�شرعية والرباهني القطعية، لكنهم تاأولوا 
وال�شالل  بالباطل  فالتب�ض عليهم احلق  بال�شبهات،  القواطع  وقابلوا  الأدلة  تلك 
بالهدى، وزين لهم ال�شيطان �شوء اأعمالهم، فهم يح�شبون اأنهم على �شيء وماهم 
على �شيء. وحكم هوؤلء اأن يبني لهم ف�شاد معتقدهم، ويو�شح لهم احلق، فاإن 
دعاهم  ب�شاللهم  وت�شبثوا  طغيانهم  متادوا يف  واإن  الدين،  يف  اإخواننا  كانوا  قبلوه 
الإمام اإىل الدخول يف طاعته، والنقياد حلكمه، فاإن اأذعنوا بذلك كان لهم مالنا 
من الأحكام وعليهم ما علينا، ويرتكون ومعتقدهم، لكن مينعون من الدعوة اإليه، 
ومن اإظهاره للعوام خمافة التلبي�ض، فاإن مل ميتنعوا عاقبهم الإمام بقدر ما يرى من 

العقوبة يف ذلك. 

وفارقوا  الطاعة،  وخلعوا  الإمام  خالفوا  الذين  وهم  البغاة،  جهل  الثاين:  النوع 
اأن  اإما  لأنهم  وهوؤلء �شنفان؛  العباد،  ومتردوا على  البالد،  وف�شدوا يف  اجلماعة، 
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يفعلوا ذلك وهم م�شتحلون لفعله، واإما اأن يفعلوه انتهاًكا، فاأما امل�شتحلون لفعله 
الف�شاد، ويبني لهم �شاللهم،  الطاعة وترك  الدخول يف  اإىل  الإمام  فاإنه يدعوهم 
للم�شلمني،  ما  لهم  كان  ذلك  اإىل  اأجابوا  فاإن  ا�شتحاللهم،  يف  خمطئون  واأنهم 
وعليهم ما على امل�شلمني، واإن امتنعوا نا�شبهم احلرب، حتى يذعنوا بالطاعة، ول 
اأتلفوه من دماء  اأموالهم، ول �شبي ذراريهم، ول يطالبون يف �شيء مما  يحل غنم 
امل�شلمني واأموالهم. واأما املنتهكون لذلك فاإنه يدعوهم الإمام اأو من يقوم مقامه 

اإىل الدخول يف الطاعة، فاإن اأبوا قاتلهم حتى يدخلوا يف الطاعة.

من  الطريق  قطاع  اأن  اإل  امل�شتِحلني،  حكم  احلرب  حال  وحكمهم   
املنتهكني يقام عليهم حد املحارب، بخالف امل�شتحلني، فاإن اأفاء البغاة، ورجعوا 
اإىل احلق فاإنه جُترى عليهم اأحكام امل�شلمني، ول يطالبون يف غرم ما اأتلفوه يف حال 

احلرب.

 النوع الثالث: جهل يكون �شبهة يدرء به احلد دون غريه من الأحكام، وذلك 
كمن ت�شرى اأمة زوجته، يظن اأنها له يف ذلك مثل اأمته، فاإن هذا جاهل بحكم اهلل 
يف ق�شيته، فال يرجم لأن احلدود تدراأ بال�شبهات، لكن ي�شح لنا اأن نرباأ منه لأن 
الرباءة بغ�ض على مع�شية اهلل، وهو قد ع�شى، واإن كان جاهاًل فاإنه ل ي�شعه جهله 
بذلك، وعليه اأن يتوب من فعله، ول يكون درء احلد عنه دلياًل على عذره فاإنه غري 

معذور يف ذلك، وللحدود اأحكام خا�شة بها، واهلل اأعلم.
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 ثم اإنه اأخذ يف بيان الق�شم الرابع من اأق�شام اجلهل، فقال: 

فكَما عـــــذًرا  يكوُن  الذي  اأّما 
�ُضْفعِته بيَع  ال�ضفيُع  َجِهـــــَل  اأو 
ال ف�ضِّ قد  الذي  اللَّحم  َجهَل  اأو 
فاإذا عذٌر  اجلهـــــَل  هذا  فاإنَّ 
علِمِه بعَد  ال�ضــــــــــفيُع  واأخَذ 
َرِم َمْ ذاَت  الناكــــــــــُح  وُعِذَر 
ما حرِّ حلٍم  اآكــــــــــُل  وهكذا 

ُعِلَما عزًل  الوكيُل  َجهَل  لو 
ِخطبِتْه عند  الأن�ضاَب  َجهَل  اأو 
اأكال قد  له  خنزيًرا  وكان 
ف الوكيــــــُل فيـــــه َنَفذا ت�ضرَّ
حكِمِه يف  ثـــــابتًة  ـُــــْفعَتُه  �ض
اإْن كان بالأن�ضـــــــــاِب ملا يعلِم
ما ُقدِّ ما  على  اخلنـــــازيِر  من 

الركن الرابع - يف املحكوم عليه وهو املكلف

يلحقه  اإثم  ل�شاحبه ل  عذًرا  يكون  ما  وهو:  اجلهل،  اأق�شام  من  الرابع:  الق�شم 
ب�شببه، فهو كجهل الوكيل عزله عن الوكالة، اأو جهل ال�شفيع �شفعته اأو جهل 
املتزوج اأن�شابه، اأو جهل حلم اخلنزير املقطع، فاأكله من يد من جتوز ذبحته ونحو 

ذلك.

اإذا عزله املوكل، ومل يعلم بالعزل، فاإن جهله بالعزل،  اأن الوكيل   بيانه 
يكون عذًرا له يف الت�شرف يف مال املوكل، حتى قيل: اإنه لو باع اأو ا�شرتى على 

مقت�شى الوكالة، نفذ ت�شرفه، وثبت بيعه و�شراوؤه.

 وكذلك ال�شفيع اإذا بيعت �شفعته ومل يعلم ببيعها، ثم علم بعد ذلك فاإن 
له اأخذ �شفعته بعد العلم ببيعها، ول يكون جهله ببيعها م�شقًطا حلقه.
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 وكذلك من تزوج ذات حمرم منه، ومل يعلم اأنها ذات حمرم، فاإن جهله 
بن�شبها يكون عذًرا يف رفع احلرج عنه، فمتى علم اأنها ذات حمرم، لزمه تركها.

 وكذلك من اأكل حلم اخلنزير املقطع من يد من يجوز له اأكل اللحم من 
يده، وهو ل يعلم اأنه حلم خنزير، فاإنه ل اإثم عليه يف اأكله، ف�شار جهله عذرا له يف 
اأما من وجد اخلنزير قائم العني فال ي�شعه اأكل حلمه، واإن كان ل يعرف  ذلك، 
اخلنزير، لأن عني اخلنزير معروفة عند من يعرف اخلنزير، فاإذا مل يعلم هذا املبتلى 
ما تلك العني لزمه اأن ل ياأكله، لأنه حرام يف دين اهلل تعاىل، وعينه �شاهدة على 
اإمنا هو جهل مع قيام احلجة ون�شب الأدلة، فال يكون عذًرا،  معرفته، فاجلهل به 

واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان ال�شكر، وهو من العوار�ض املكت�شبة، فقال:

]ومنها ال�ضكر[

مكت�ضُب عار�ٌس  ا  اأي�ضً ْكر  وال�ضُّ
اأكُلُه اأُبيــــَح  مما  يكــْن  فاإْن 
يف كالإغمــــاِء  يكــــوُن  فاإنه 
حراَما �ضــــــبُبُه  يُكــــْن  وان 
طلَقــــها اإْن  الزوجــــــُة  فتطُلُق 

يذهُب حــــــاًل  املرِء  دماُغ  به 
عقُلُه منه  فــــزاَل  �ُضــــــرُبُه  اأو 
فاعرِف هنــــاَك  مّر  َما  جميِع 
فاألزَمْن راكَبــــــــــــُه الأحكاما
اأعتَقَها مملوكــــــٌة  وهكــــــذا 
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من العوار�ض املكت�شبِة ال�شكر، وهو تغري العقل ب�شبب اأبخرة ت�شعد اإىل 
عبارة  امل�شنف  قول  الدماغ يف  فذهاب  اأكلها،  اأو  امل�شكرات  �شرب  من  الدماغ 
عن تغري العقل، و�شح تعبريه بذلك؛ لأن تغري الدماغ �شبب لتغري العقل، وتغري 
العقل هو ذهاب حا�شته املدركة املميزة، فكان يف كالم امل�شنف جماز مر�شل، اأما 

على مذهب من زعم اأن العقل يف الراأ�ض فالتجوز ظاهر.

تعاىل  لقوله  ال�شحيح  وهو  ال�شدر -  اأنه يف  زعم  واأما على مهذب من   
]احلج/ 46[  نثۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ       ىئ    ىئ  ىئمث 
واأراد بالقلوب العقول، فالأن �شلطان العقل يف الراأ�ض، فاإذا �شعف الدماغ �شعف 

العقل.

�شببه  يكون  اأن  واإما  �شببه حالًل،  يكون  اأن  اإما  لأنه  نوعان؛  ال�شكر  اإن  ثم   
حراًما.

 فاأما ال�شكر الذي �شببه حالل فك�شكر من �شكر من الأ�شياء التي اأبيح 
له اأكلها اأو �شربها حلال ال�شرورة.

مثاله لو ا�شطره اجلوع اإىل �شرب اخلمر اأو اأكل امل�شكر، اأو جربه ال�شلطان   
على ذلك، فاإنه يباح له على قول اإحياء نف�شه من امل�شكر، فاإذا اأحياها من ذلك 

الركن الرابع - يف املحكوم عليه وهو املكلف

اأ�ضــلما مهما  الكــــــافُر  وُيجُب 
املرتــــــــدِّ عن  احلــــــدُّ  وُيرَفُع 

و�ضــــاء بعَد ال�ضحو اأْن ل ُي�ضِلما
يف �ُضــــــــــْكره ل�ُضْبهٍة يف احلدِّ
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املباح يف حقه ف�شكر، فحكمه يف ال�شالة وال�شيام ومنع الت�شرف حكم املغمى 
عليه، لأن كل واحد من الإغماء وال�شكر املباح مغري للعقل من غري هوى من 

�شاحبه.

اأو  اأن ي�شكر املرء من اأكل امل�شكر   واأما ال�شكر الذي �شببه حرام، فهو 
ينايف اخلطاب، لأنه  ال�شكر ل  فاإن هذا  املتقدم ذكرها،  ال�شرورة  �شربه على غري 

متعر�ض بنف�شه لتغري عقله اختياًرا، فنا�شب اأن جتري عليه الأحكام ال�شرعية.

 والدليل على اأنه غري مناف للخطاب قوله تعاىل نث ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ    ہ  ھمث ]الن�شاء/ 43[ فاإنهم نهوا اأن يقربوا ال�شالة 

وهم �شكارى، وهذا اخلطاب متوجه اإليهم حال ال�شكر.

فاإذا ظهر لك �شحة تعلق اخلطاب بال�شكران، فاأجر عليه اأحكام ال�شاحي    
فيثبت طالقه لزوجته، وعتقه لعبيده ويلزمه الإ�شالم يف حال �شكره، مبعنى اأنه اإذا 
كان كافًرا ثم �شكر، ثم اأ�شلم يف حال ال�شكر، ثم �شاء الرتداد بعد ال�شحو، فاإنه 
يجرب على الإ�شالم ترجيًحا لالإ�شالم على غريه، لأن الإ�شالم يعلو ول يعلى، اأما 
لو كان م�شلًما ثم ارتد يف �شكره، فاإنه ل يقام عليه حد املرتد، لأن احلدود ُتدراأ 

بال�شبهات، وتغري العقل بال�شكر �شبهة وا�شحة.

وباجلملة فجميع الأحكام ثابتة على ال�شكران الذي �شبب �شكره حرام،   
حتى قيل: اإنه لو فعل يف �شكره مما ي�شتوجب احلد يقام عليه احلد، فلو زنى وهو 



879879

�شائر  وكذا  يده،  قطعت  �شكران  وهو  �شرق  ولو  الزاين،  حد  عليه  اأقيم  �شكران 
وهو  بال�شبهات،  تدراأ  احلدود  لأن  ذلك؛  يف  احلد  عليه  يقام  ل  وقيل  احلدود، 

ال�شحيح عندي. والأول اأ�شهر.

اإن  فيقال:  الرتداد،  حد  ذلك  جملة  من  يخرج  اأن  ينبغي  اإنه  واأقول    
املرتد يف حال �شكره ل يقام عليه حد املرتد، وهو القتل؛ لأن ال�شكران ل متييز 
معه، فيجري على ل�شانه ما مل يكن مق�شوًدا له، وقد راأيناهم ينتظرون باملرتد مال 
ينتظرون بغريه من اأهل احلدود، حتى حكى بع�شهم اإجماع النا�ض على اأن املرتد 
من الإ�شالم اإىل ال�شرك ي�شتتاب قبل القتل. ويف حكاية هذا الإجماع نظر، فاإنه 
اإن  ي�شتتاب. وقال عطاء:  يقتل يف احلال ول  اأنه  الب�شري  قد روي عن احل�شن 
كان مولوًدا على الإ�شالم ا�شُتتيب، واإن كان اأ�شلم بعد كفره ثم ارتد مل ي�شتتب. 
وقال ال�شافعي: فيه ثالثة اأقاويل: اأحدها التاأين به ثالًثا، والقول الثاين: يقتل يف 

احلال، اإل اإن �شاأل النظرة.

ولو  ا�شتتابته،  الإمام  اأن ل يجب على  يوجب  النظر  بركة:  ابن  وقال    
منه  يقبل  األ  لوجب  رجوعه  من  ُيرجى  ملا  القتل  قبل  واجبة  ال�شتتابة  كانت 
ا�شتتابه واحدة اأو اثنتني اأو ثالًثا، لأن الرجاء قبل القتل ملا يرجى من رجوعه قائم.

  وقال بع�ض اأ�شحاب الظاهر يجب على الإمام قتل املرتد اأول اأوقات 
الإمكان، لأن النبي  اأمر بقتله، ومل يجعل لذلك وقًتا معلوًما، واختار اأ�شحابنا 

الركن الرابع - يف املحكوم عليه وهو املكلف
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مراٍر،  اأربع  ا  مرتدًّ ا�شتتاب  اأنه    عنه  ملا روي  يقتل  اأن  قبل  املرتد  ي�شتتاب  اأن 
ر: اأن ا�شتتبه ثالًثا، فاإن اأبى عن  وروي اأن عمر  كتب اإىل عامله يف رجل تن�شَّ

التوبة فاقتله. 

مرة.  اأ�شبوع  اأ�شابيع، كل  ثالثة  ثالًثا يف  ي�شتتاب  اإنه  اأبو حنيفة:  وقال   
وقال �شفيان الثوري: ي�شتتاب اأبًدا، ولعله يريد بقوله اأبًدا عدم ح�شر ال�شتتابة يف 
عدد خم�شو�ض، ول يريد باأنه ل ُيقتل بل ي�شتتاب فقط، وكاأن مراده اأنه ي�شتتاب 

اإىل اأن يقتل.

  فهذه الأخبار، وهذه الآثار دالة على تخ�شي�ِض املرتدِّ بالتاأين يف �شاأنه 
والنتظار لتوبته، ولي�ض �شيء من ذلك يف �شائر احلدود، فاإن �شائر احلدود تقام 
بنف�ض مبا�شرة �شببها، ف�شح اأن ت�شتثني من جملتها حد املرتد، فال يقتل اإذا ارتد 

وهو �شكران حتى ي�شتمر على ارتداده بعد ال�شحو.

 واعلم اأنهم قالوا: اإن ال�شكران ل يقام عليه احلد يف حال �شكره، لكن ينتظر به 
ال�شحو، فاإذا �شحا اأقيم عليه حد ال�شكران، و�شائر احلدود الثابة عليه، لأن ذلك 

اأزجر له واأردع، لأن ال�شاحي اأ�شد تاأملًا باحلد من ال�شكران. 

وذهب ابن بركة وتابعه اأبو احل�شن اإىل اأنه يقام عليه احلد وهو �شكران،   
لأن احلدود اإذا ثبت ل توؤخر من وقت اإىل وقت اآخر. وهذا الحتجاج مبني على 
القول باأن الأمر املطلق يقت�شي الفوَر، وال�شحيح اأنه ل يقت�شي الفور كما مر يف 
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حمله، في�شح تاأخريه مل�شلحة يراها الإمام اأو نائبه، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان الهزل، وهو اأحد العوار�ض املكت�شبة، فقال:
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]ومنها الهزل[

اأُهمال لفظ  وْهَو  ا  اأي�ضً والهزُل 
ُطلَبا ولكــــــْن  جَمـــاِزِه  ول 
وُترّد فيه  الأَحكــــــاُم  فتثبُت 
وُيَحّد فيه  الإ�ضــــــــالُم  وَيلزُم 
والطالُق النكــــــــــاُح  ويثبُت 
تنهدْم املعــــامــالِت  و�ضــــائُر 

ُم�ضتعَمال اأ�ضِلِه  يف  يكْن  ومل 
لِعبا احلا�ضريَن  خطاُب  به 
فقْد كــذٌب  لأنهــــــا  اأخباُرُه 
وجحْد فيه  اأنكَر  من  بال�ضيِف 
والَعتاُق اخُلــــــــْلُع  كذاَك  به 
اإْن كان �ضرُط الهْزِل فيها قد ُعلْم

من العوار�ض املكت�شبة الهزل، وقد ف�شره بع�شهم باأنه ما ل يراد به معنى 
ل حقيقي ول جمازي، بل يراد اإهماله عن اإفادة الغر�ض.

 وحا�شله اأن الهزل لفظ ا�شتعمل يف اللعب، ومل يرد به معناه احلقيقي، 
ول معناه املجازي، وهو نقي�ض اجلد، ول ينايف الأهلية، فتثبت الأحكام ال�شرعية 
فيه، لكن ترد اأخبار الهازل، لأن الهزل كذب خال�ض، لأنه مل يرد بيان الواقع، 
واإمنا اأراد اللعب يف اأخباره. ويلزم الإ�شالم يف الهزل، فلو اأ�شلم كافر هازًل اأجرب 

على الإ�شالم، ومن ارتد هازًل اأقيم عليه حد املرتد.
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 ويثبت به النكاح والطالق والعتق، وكذا ما كان يف حكم الطالق كاخللع 
واللعان ونحوهما، فلو تزوج رجل بامراأة هزًل اأو زوجها هزًل ثبت النكاح، وكذا لو 
ُهنَّ جد وهزلهن  طلقها هزًل اأو عتق عبده هزًل، فاإن النكاح والطالق والعتاق ِجدُّ

جد، اأما �شائر املعامالت فاإنها ل ت�شح، اإذا �شرط فيها الهزل.

 بيانه لو قال رجل لآخر: ُنظهر عند النا�ض البيع يف كذا، ونحن ل 
انهدم  ذلك  على  توا�شعا  فاإذا  بيع  اأنه  ليظنوا  الهزل،  نريد  واإمنا  ذلك،  نريد 
ذلك البيع �شحيًحا، وكذا �شائر املعامالت، هذا فيما بينهم، اأما لو ترافعا اإىل 
احلاكم وطلب اأحدهما ثبوت البيع، وطلب الآخر نق�شه، فاإن تقاررا بالهزل 
وعدم الإعرا�ض عنه، حكم بف�شاد البيع، واإن مل يتقاررا بالهزل، بل ادعاه 
بع�شهم واأنكره الآخر كان على من ادعى الهزل البينة، لأنه مدع ف�شاد البيع 

يف الظاهر.

اإىل اجلد، كان  الإعرا�ض عنه  اأحدهما  ادعى  بالهزل، لكن  تقاررا  واإن   
على من ادعى الإعرا�ض البينة، لأنه يدعي �شحة البيع الفا�شد يف الظاهر، واهلل 

اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان ال�شفه، وهو من العوار�ض املكت�شبة، فقال:
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من العوار�ض املكت�شبة ال�شفه، وهو لغة: اخلفة يف))( احلركة، ويف ال�شرع: 
تخ�شي�ض العمل مبا يخالف ال�شرع من وجه، واتباع الهوى وخالف دللة العقل.

به  ماأموًرا  ال�شيء  اأن يكون ذلك  ال�شرع من وجه هو:   ومعنى خمالفة 
ا عنه من وجه اآخر كالإنفاق فاإنه ماأمور به يف اخلريات، منهي عنه  من وجه، منهيًّ
يف املعا�شي، وهو ل ينايف الأهلية لأن ال�شفية باختياره يفعل خالف ما يقت�شيه 
ال�شرعية بتمامها ديانة ومعاملة وغري  العقل وال�شرع، فتجري له وعليه الأحكام 

ذلك، لكن �شرع يف حقه لطًفا به اإذا بلغ �شفيًها اأن مينع ماله، لقوله تعاىل نث ڭ  
منها  ينفقون  ولكن  ۈمث ]الن�شاء/ 5[  ۈ      ۆ   ۆ   ۇ      ۇ    ڭ    ڭ  
ويك�شون، كما كانوا قبل البلوغ، لقوله تعاىل نثٴۇ  ۋ  ۋمث ]الن�شاء/ 5[ 

فتحجر عليهم اأموالهم اإىل اأن نوؤان�ض منهم الر�شد.

))(يف الأ�شل: )و(، وال�شواب ما ذكر. )م(.

]ومنها ال�ضفه[

يف فيِه  لل�ضَّ الأحكاُم  وتثبُت 
�َضَفْه ذا  البــــلوِغ  قبَل  يُكن  فاإن 
ُيــــــــــرى ملتب�ًضا بر�ضِدِه حتى 
ُمِنَعا البلوِغ  بعَد  يُكْن  واإْن 

ِف الت�ضرُّ و�ضـــــــــــــائِر  ِديانٍة 
فْة ال�ضِّ ذي  لأجِل  املاَل  فُيمنُع 
ِرْفِدِه جميــــــــع  ُيعطى  اإًذا  ثم 
ف الـــــذي قد �ُضِرعا من الت�ضرُّ
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منهم عالمات  راأينا  فاإذا  للمال،  العقل وحفظ  الر�شد: �شالح يف  ومعنى   
ذلك دفعنا اإليهم اأموالهم، هذا اإذا بلغ ال�شبي وهو �شفيه.

 اأما اإذا طراأ عليه ال�شفه بعد البلوغ فمذهبنا اأنه يحجر عليه احلاكم الت�شرف 
يف ماله، نظًرا يف حاله، ورفًقا به.

اأبو حنيفة: ل ي�شح احلجر عليه، لأنه عاقل خمتار، فتثبت له وعليه   وقال 
الأحكام، فال وجه لإبطال ت�شرفاته. قلنا: وكذلك من بلغ �شفيًها وقد نزل الكتاب يف 

احلجر عليه، فال وجه للفرق بينهما واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان ال�شفر، وهو من العوار�ض املكت�شبة، فقال:

]ومنها ال�ضفر[

فْر وح�ضَل التخفيُف من اأْجل ال�ضَّ

يـــاما ــــــَر ال�ضِّ وجــــاز اأن يوؤخِّ

ـــــْوِم ال�ضَّ يف   ٌ خمــــــريَّ لأّنُه 

ى وحكُمــــــُه يثُبُت اإن تعــــــدَّ

ُر الرباعيـــــــــاِت من �َضَفْر َفيْق�ضُ

اَما �ضَ قد  م�ضــــــافًرا  يُكْن  واأْن 

والِفْطِر مطلًقــــــــــــا بدوِن لْوِم

َدا للفر�ضــــــــــَخنِي اأو َنَواُه َق�ضْ



885885
الركن الرابع - يف املحكوم عليه وهو املكلف

من العوار�ض املكت�شبة ال�شفر، وهو اأن يخرج املكلف من وطنه قا�شًدا اأن 
يتعدى الفر�شخني، فاإذا خرج على هذا الق�شد �ُشرع له التخفيف يف العبادات 
منذ خرج من عمران بلده، ملا روي اأن ر�شول اهلل  واأ�شحابه ترخ�شوا برخ�ض 
امل�شافر بعد اخلروج من العمران، واإمنا جعلنا الفر�شخني اأول حد ال�شفر، ملا روي اأنه 
عليه ال�شالة وال�شالم خرج يوًما باأ�شحابه اإىل ذي احلليفة، ف�شلى بهم، ثم رجع 

َفِر«. الَة ال�شَّ ف�شئل عن ذلك، فقال: »اأردُت اأْن اأعلَمُكم �شَ

في�شلي  الرباعيات،  ال�شلوات  ق�شر  للم�شافر  امل�شروع  التخفيف  ومن   
الظهر  بني  اجلمع  له  وجوز  ركعتني،  ركعتني  الآخرة:  والع�شاء  والع�شر  الظهر 
والع�شر يف اأي وقت من وقتيهما �شاء، واجلمع بني املغرب والع�شاء يف اأي وقت 

من وقتيهما �شاء اأي�ًشا، حتى �شار الوقتان يف حقه مبنزلة الوقت الواحد.

 وكذا رخ�ض له يف اإفطار رم�شان، لكن عليه الق�شاء يف اأيام اأخر، ورخ�شة 
ي�شم  اأومل  اأيامه  بع�ض  ال�شهر  من  �شام  كان  �شواء  مطلًقا  ثابتة  للم�شافر  الإفطار 
اإذا دخل  ال�شوم والإفطار  اأعني حالتي  اإحدى حالتيه،  اأوجب عليه  خالًفا ملن 

فيها.

يتم  اأن  اإذا �شام يف �شفره  امل�شافر  اأوجب على  العلماء  اأن بع�ض  وذلك 
�شهره �شياًما، ومنعه من الإفطار لأنه قد اختار بنف�شه ال�شوم ودخل فيه، فيلزمه 

عنده متامه.
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اإن  قال:  حتى  فيه،  ودخل  ال�شفر  يف  الإفطار  اختار  فيمن  قال  وكذا   
اأنه ي�شح واأن للم�شافر ال�شائم  ال�شفر ل ي�شح، وال�شحيح  ال�شوم بعد الفطر يف 
اأن يفطر لثبوت رخ�ض الفطر للم�شافر، وثبوت �شحة ال�شيام له، فهو خمري بني 

ال�شوم والإفطار.

بني  الدليل  يفرق  وم�شافر وكذلك مل  م�شافر  بني  الدليل  يف�شل   ومل 
بالق�شر  الرتخ�ض  عندنا  في�شح  الطائع،  امل�شافر  وبني  ب�شفره  العا�شي  امل�شافر 

والإفطار ملن خرج باغًيا على الإمام اأو متعدًيا على الأنام.

 وذهب ال�شافعي اإىل منع الرخ�ض عن امل�شافر العا�شي ب�شفره، فاأوجب 
عليه الإمتام وال�شوم، م�شتدلًّ بقوله تعاىل نثڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  
ڻ     ڻمث ]البقرة/ 73)[ واأي�ًشا فاإن الرتخ�ض نوع من التخفيف، والتخفيف 

ل ينا�شب الع�شيان، واإمنا ينا�شبه الت�شديد عليه والت�شييق.

ا ومعنى )غري باغ ول عاد( اأي   قلنا: اأما الآية فهي يف اأكل امليتة م�شطرًّ
غري باغ يف اأكله اأي لي�ض مبتجاوز احلالة التي رخ�ض له الأكل فيها، ول متعد حد 
اأكله، اأي ل ياأكل امليتة مت�شهًبا من غري ا�شطرار، ول يتعدى احلد  ال�شرورة يف 
الذي يحيي به نف�شه، واأما املنا�شبة فلم تعترب يف هذا املقام، فال وجه لعتبارها مع 

الن�ض على اإلغائها، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان اخلطاأ، وهو من العوار�ض املكت�شبة، فقال:
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يق�شده  اأن  غري  من  فعاًل  يفعل  اأن  وهو  اخلطاأ،  املكت�شبة  العوار�ض  من 
ا، وذلك اأن متام ق�شد الفعل بق�شد حمله، ويف اخلطاأ يوجد ق�شد الفعل  ق�شًدا تامًّ
دون ق�شد املحل، وهذا مراد من قال: اإنه فعل ي�شدر بال ق�شد اإليه عند مبا�شرة 
اخلطاأُ  تي  اأمَّ عن  »ُرفع   : لقوله  الوزر  به  ي�شقط  عذر  وهو  �شواه،  مق�شود  اأمر 

والن�شياُن..« احلديث. واملراد رفع الإثم.

 وكذلك ي�شقط باخلطاأ احلد والق�شا�ض اأي اإذا فعل املخطئ ما يوجب 
احلد والق�شا�ض خطاأ فال يقام عليه احلد، ول ينفذ فيه الق�شا�ض، ل�شبهة اخلطاأ.

اأما اخلطاأ يف موجب احلد فكما لو ق�شد اإىل مدح اإن�شان ف�شبقت ل�شانه))( 
الق�شا�ض  موجب  يف  اخلطاأ  واأما  ق�شده،  �شحة  على  القرائن  قيام  مع  بقذفه 

))( يف الأ�شل: ل�شان، وال�شواب ما ُذكر. )م(.

]ومنها اخلطاأ[

ُعْذرا يكوُن  فقْد  اخَلطا  ا  اأمَّ
والِق�ضا�ِس للَحــــدِّ  وُم�ضـــــِقٌط 
القــْتِل يف  يلَزُمــــــــُه  ــــــُه  لكنَّ
اخلْلِق حلــــقِّ  ُم�ْضــــــِقًطا  ولي�س 

الِوزرا الإله  حــــــقِّ  من  ُي�ضِقُط 
والإخال�ِس الفعــل  يف  ل�ُضبهٍة 
لالأهــــــــِل وديــــــــٌة  كفارٌة 
لـُم�ْضـتِحقِّ ال�ضماِناِت  مثَل 
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فالإخال�ض ق�شده اإىل غري الفعل الذي فعله، لكن يلزم من قتل موؤمًنا خطاأ حترير 
رقبة موؤمنة، فاإن مل يجد ف�شيام �شهرين، ودية على عاقلته ُم�َشلَّمة اإىل اأهل املقتول.

واأما  املوؤمن،  دم  فجرب  الدية  واأما  منه،  التثبت  عدم  فعقوبة  الكفارة  اأما 
كونها على العاقلة فهو تخفيف له، حيث مل يق�شد اإىل قتله، ول ي�شقط اخلطاأ �شيًئا 

من حقوق اخللق، فيلزم من اأخطاأ يف مال الغري �شمانه، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف يبان اجلرب، وهو من العوار�ض املكت�شبة، فقال:

]ومنها اجلب وهو الإكراه[

للخطاِب ـْــُب  اجَلـــــ ُينايف  ول 
للمجبوِر يجــــــــــــوُز  ُه  لكنَّ
يرُتكهــــــــــــا باأن  وبالعباداِت 
اأما املحرماُت منهــــــــا ما ي�ضّح
وَما واجَلــــــــْرُح  ناُء  والزِّ فالقتُل 
امليتِة نحــــــــــــِو  باأكِل  وجائٌز 
واإْن غرِيِه  مبــــــــــــاِل  وجائٌز 
فُقِتال ا  ترخ�ضً اأبــــــــــــى  وَمن 

الباِب ذا  يف  الأحكاُم  فتثُبُت 
الَكُفوِر بقــــــــــــولِه  �ٌس  ترخُّ
َمْهِلكَها نف�ضــــــــه  يف  راأى  اإذا 
ي�ضّح �ٌس ومنهــــــــا ل  ترخُّ به 
فاعلَما مرمــــــــاٌت  اأ�ضبَهَها 
ال�ضرورِة يف  اأُبيــــــــَح  ما  وكلِّ 
ِمن �ضُ له  لكــــــــنَّه  اأتلَفُه 
الأكمال املقــــــــاَم  اهلِل  من  ناَل 
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من العوار�ض املكت�شبة اجلرب، ويعرب عنه بالإكراه، وهو حمل الغري على 
اأن يفعل ما ل ير�شاه ول يختار مبا�شرته لو ُخلِّي ونف�شه، فيكون معدًما للر�شى 
على  الأ�شهل  اجلانب  اآثر  حيث  باختياره،  عنه  ي�شدر  الفعل  اإذ  لالختيار،  ل 
اجلانب الأ�شق، ولذا كان اجلرب غري مناف للخطاب، فاإن اخلطاب ال�شرعي متوجه 
للمجبور، فتثبت الأحكام ال�شرعية يف حقه، لكن خفف عليه ب�شبب الإكراه، اإذ 
ز له الرتخ�ض يف كثري من الأحكام، حتى يف كلمة ال�شرك، في�شح للمجبور  ُجوِّ
قال  بالإميان،  قلبه مطمئًنا  اإذا كان  ال�شرك،  يتلفظ بكلمة  اأن  ال�شرك  املكره على 

تعاىل نثڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈمث ]النحل/ 06)[.

 وكذلك ي�شح له الرتخ�ض برتك العبادات البدنية، اإذا اأكره على تركها، 
كما لو اأكرهه جبار على ترك �شالة الظهر مثاًل، وكان قائًما عليه ل يفارقه، حتى 
اأركان ال�شالة ما يخ�شى يف فعله  اأن يرتك من  م�شى الوقت، كان لهذا املجبور 
الهالك على نف�شه، وي�شلي كيف ما اأمكنه، حتى لو مل ميكنه اإل التكييف يف 
نف�شه كيفها، وكان ذلك عذًرا له، وذلك اأن الرتخي�ض قد �شح يف كلمة الكفر، 

وهو هاهنا اأوىل.

 واأي�ًشا فقد ثبت الرتخ�ض يف اأمور ال�شالة وال�شوم ونحوهما باأعذار دون 
الإكراه، كال�شفر واملر�ض واخلوف ونحو ذلك، فثبوت الرتخ�ض يف الإكراه اأوىل 
لأنه اأ�شد من ال�شفر واملر�ض، وهو نوع من اأنواع اخلوف ال�شديد، فينبغي اأن تثبت 

فيه رخ�ض اخلوف، وكذلك يجوز للمجبور الرتخ�ض بفعل بع�ض املحرمات.
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 اعلم اأن املحرمات منها ما ل ي�شح الرتخ�ض بفعله عند الإكراه، ومنها ما 
ة به، اأما الذي ل ي�شح الرتخ�ض به عند الإكراه فهو قتل امل�شلم بغري  ِقيَّ ي�شح التَّ
حق اأو اإتالف ع�شو منه اأو جرحه اأو نحو ذلك، مثل الزنا واأ�شباهه، فاإن التقية يف 
مثل هذا ل ت�شح، حتى لو اأكره اجلبار اأحًدا على جرح م�شلم، فاإن مل يفعل قتله، 

لزمه اأن ل يفعل، لأن نف�شه لي�شت اأوىل بال�شالمة من نف�ض غريه.

 واأما الزنا فاإنه بنف�شه ل يقبل الإكراه حتى لو زنا عد خمتاًرا للزنا، لأن 
الآلة ل ت�شاعده اإل عند الر�شى.

اخلنزير،  وحلم  والدم  امليتة  فكاأكل  به،  التقية  ي�شح  الذي  املحرم  واأما   
األ يعطى  اأبيح يف ال�شرورة، لأن الإكراه نوع من ال�شطرار، فينبغي  وجميع ما 

اأحكامه يف �شحة الرتخ�ض.

ة من اأكل  ِقيَّ  لكن ملا كان املجبور مل يحمل نف�شه على الهلكة برتك التَّ
زنا له ترك الرتخ�ض بخالف �شرورة  امليتة ونحوها، واإمنا حمله على ذلك اجلبار، جوَّ
اإن مل يرتخ�ض فيها يكون حاماًل لنف�شه على الهالك، فيجب عليه  فاإن  اجلوع، 

الرتخ�ض هنالك.

 وذهب ابن بركة والفخر الرازي و�شاحب »التو�شيح« وال�شعد الفتازاين 
اإىل وجوب الأخذ بالرخ�شة يف اأكل امليتة عند الإكراه، وجعلوه ك�شرورة اجلوع 

والفرق بينهما وا�شح.
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ونحوها يف حالة  امليتة  باأكل  الرتخ�ض  منع  اإىل  اأ�شحابنا  بع�ض  وذهب   
الإكراه، وق�شروا جواز الرتخ�ض بذلك يف حالة املخم�شة، عماًل مبفهوم قوله تعاىل 

نثڎ  ڈ  ڈ   ژمث الآية ]املائدة/ 3[.

 قلنا ل مفهوم للمخم�شة يف الآية؛ لأنها اإمنا ذكرت لكونها الأغلب من 
حالت امل�شطر، ففي العادة اأنه ل ي�شطر غالًبا اإىل اأكل امليتة ونحوها اإل اجلوع 
اجلبار  اأكره  فاإذا  الغري،  مال  باإتالف  الرتخ�ض  للمجبور  ي�شح  ال�شديد. وكذلك 
اأحًدا على اإ�شاعة مال غريه جازله التقية بذلك، ف�شح له اإتالفه ب�شرط �شمانه 
ل�شاحبه، ومعني ذلك اأنه ل يكون اآثما يف اإتالفه، لأن النفو�ض تفدى باملال، ول 
عك�ض، واإمنا اأوجبنا عليه ال�شمان لئال ي�شيع مال الغري يف غري �شيء، ويف احلديث 

»ل َتواَء على َماِل امِرٍئ م�شلٍم« والتواء: الهالك.

 ومن مل ياأخذ بالرخ�شة يف �شيء من هذه الأمور لكنه مت�شك بالعزمية 
حتى قتل عليها، اأو عذب، حاز بذلك من اهلل املقام الأكمل اإذ ل يلزمه الرتخ�ض 
يف �شيء منها، بل الرتخ�ض فيها كلها جائز فقط، خالًفا ملن اأوجب التقية باأكل 

امليتة واأ�شباهها.

 ونحن نقول: اإنه ل فرق يف الإكراه بني الأخذ بالعزمية يف ترك التلفظ 
بالكفر، ويف ترك الرتخ�ض باأكل امليتة.
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ا على م�شيلمة، فاأخذهما، فقال: لأحدهما: ما   وقد و رد اأن رجلني مرَّ
ه.  تقول يف حممد؟ فقال: ر�شول اهلل. فقال: ما تقول يّف؟ قال: اأنت اأي�ًشا. فخالَّ
؟ قال: اأنا اأ�شم،  وقال لالآخر: ما تقول يف حممد؟ قال ر�شول اهلل. قال: ما تقول يفَّ
ُل فقد  فاأعاد ثالًثا، فاأعاد جوابه، فقتله، فبلغ ذلك ر�شول اهلل ، فقال: »اأما الأوَّ
، فهنيًئا له« فهذه عدة اأدلة م�شرحة  ا الثاين فَقْد �شَدَع باحلقِّ ِة، واأمَّ خ�شَ اأخَذ بالرُّ
باأن الأخذ بالعزمية وا�شع، بل هو اأف�شل من الرتخ�ض، ومل يعد تارك الرخ�شة يف 
هذه ال�شورة حتى قتل مهلًكا لنف�شه، فكذا يف اأكل امليتة، والفرق بينهما ع�شر 

ا، واملراد باملقام الأكمل يف كالم الناظم الثواب اجلزيل يف الآخرة. جدًّ

ق�شم  على  الكالم  كمال  اإىل  م�شري  لأنه  الختتام،  ح�شن  ذكره  ويف   
اأ�شياء يحتاج م�شتنِبط  اأ�شول الفقه، لكن بقيت  اآخر الكالم يف  الأحكام، وهو 
الأحكام اإليها، وبها يعرف املجتهد من غريه، وبها متيز موا�شع الجتهاد من غريه، 

فجعلها خامتة للفن، فقال:



جملة  من  الجتهاد  مباحث  يجعلون  الأ�شوليني  من  كثرًيا  اأن  اعلم 
مباحث اأ�شول الفقه، نظًرا منهم اإىل اأن اأ�شول الفقه: معرفة اأدلة الفقه الإجمالية، 

واأن مباحث الجتهاد من بع�ض �شروط تلك املعرفة، فاأدخلوها يف اأ�شول الفقه.

تقدم  ملا  الفقه  اأ�شول  اأنها خارجة عن حقيقة  راأى  الأ�شوليني  وبع�ض   
اأن مو�شوع اأ�شول الفقه الأدلة والأحكام ال�شرعيان باحليثيتني املتقدم ذكرهما، 
ي�شتغنى  ل  مما  لكنها  الأحكام،  وعن  الأدلة  اأمر خارج عن  الجتهاد  فمباحث 

عنها، فجعلت من لواحق الفن.

 ولالجتهاد معنيان: لغوي وا�شطالحي:

فاأما معناه اللغوي فهو: ا�شتعمال القدرة احلادثة يف حت�شيل اأمر على وجه 
ة. رَّ ي�شق، يقال: اْجَتَهَد فحمل ال�شخرة، ول يقال: اجتهد فحمل الذَّ

 واأما معناه ال�شطالحي فهو: ما اأ�شار اإليه بقوله:

ال         حادثًة بحكِم �ضــــــرٍع نَزل الجتهـــاُد ُهَو اأْن ي�ضتح�ضِ

اخلامتة يف االجتهاد
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يعني اأن الجتهاد يف ا�شطالح الأ�شوليني هو: اأن يطلب الفقيه ح�شول 
يف  عليه  املزيد  ميكنه  ل  بحيث  جمهوده،  ذلك  يف  ويبذل  ب�شرع،  حادثة  حكم 

الطلب.

 مثاله اإذا طلب معرفة حكم الأُرزِّ اأهو ِربوّي اأو غري ِربوّي؟ فاإذا ا�شتفرغ 
اجتهاًدا  ال�شديد  الطلب  ذلك  �شمي  الأرز،  يف  احلكم  هذا  التما�ض  يف  طاقته 

عندهم.

التي  احلادثة  وهو  فيه  الفقيه، وجمتَهد  وهو  ركنان: جمتِهد  فلالجتهاد   
طلب حكمها، وهي املعرب عنها مبحل الجتهاد.

 وقد اأ�شار اإىل بيان كلِّ واحد من الركنني، فقال:

]بيان �ضروط املجتهد وجواز جتزي الجتهاد[

وجمتَهْد جمتِهــــــــٌد  اأركاُنُه 
ُط ُي�ضرَتَ فالذي  �ضــــرٌط  وفيه 
مبا عاملًا  يكــــــــــــوَن  اأن  وذاَك 
ْرِف ِمْن عْلِم نحــــــــــــٍو لغٍة و�ضَ
املعنى لفهِم  بالغــــــــــــٍة  ومن 

َوَرْد قد  حكٌم  فيه  وكلٌّ  فيِه 
ت�ضبُط اأ�ْضــيا  الركننِي  اأوِل  يف 
الُعلما اجتهاُد  يحــــــــتاُج  اإليه 
وْمن اأ�ضوٍل ح�ضــــبما قد يكفي
ُي�ضــــتْغنى ل  عنُه  فنٍّ  وكلِّ 
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العامل بكيفية  فاأما املجتهد فهو  لالجتهاد ركنان: جمتهد وجمتَهد فيه، 
يطلب  التي  الق�شية  فهو  فيه،  املجتهد  واأما  الق�شية،  حلكم  الطالب  ال�شتنباط، 
حكمها، ولكل واحد منهما اأحكام و�شروط، و�شياأتي الكالم على حكم املجتهد 

فيه، و�شرطه يف اآخر اخلامتة.

 وذكر هنا �شروط املجتهد، ثم اأعقبها بذكر اأحكامه. 

بكمالها،  اإل  يكون جمتهًدا،  �شروًطا ل  املجتهد  ا�شرتطوا يف  اأنهم  اعلم 
لأن اجتهاد العلماء يف الق�شايا ال�شرعية متوقف على اأمور لبد من ح�شولها عند 
العامل املجتهد، فمن مل حت�شل معه تلك ال�شروط فال يحل له القول يف الأحكام 
ال�شرعية عن نظر نف�شه، بل يقلد غريه يف ذلك، وذلك حكم اهلل فيه؛ لقوله تعاىل 

نث ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ     ٺ  ٺمث ]النحل/ 43[. 

فمن �شروط املجتهد: اأن يكون عاملًا بالنحو، واملراد اأن يكون عارًفا باأحكام 
اأواخر الكلمات، بناء واإعرابًا، واملراد بالكلمات التي ا�شرتطنا معرفتها هاهنا هي: 
الكلمات التي تكون موجودة يف الأدلة ال�شرعية من الكتاب وال�شنة، والكلمات 

نِة ال�ضُّ وبُحــــــــْكِم  وبالكتاِب 
بُحْكِم عــــــــاملًا  يكوُن  وَمْن 
يجتِهَدا اأن  ذاَك  يف  لُه  فهــــــــل 

ِة الأمَّ اجتمــــاُع  به  اأَتى  وما 
ِعْلِم ذا  بغــــــــرِيِه  يُكْن  ومل 
قيل: َنَعْم ، وقيـل: ل،  فاجتِهَدا

اخلاتة يف الجتهاد
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التي مت�ض احلاجة اإليها يف ا�شتنباط الأحكام كالإقرارات واألفاظ البيوع والتزويج 
ونحو ذلك، ول ي�شرتط يف �شحة الجتهاد معرفة ما فوق ذلك.

العربية،  الكلمات  مبعاين  عارًفا  اأي  باللغة،  عاملًا  يكون  اأن  �شروطه   ومن 
وعارًفا مب�شمياتها، وامل�شرتط معرفته هاهنا من اللغة هو ما توقف فهم معاين الأدلة 

والأحكام عليه، ل ماعدا ذلك.

الكلمات  اأبنية  بتغري  عارًفا  اأي  بال�شرف،  عاملًا  يكون  اأن  �شروطه  ومن   
ما  النوع  هذه  من  معرفته  وامل�شرتط  منها،  �شيغة  كل  مبقت�شى  وعارًفا  العربية، 
الكتاب  الأدلة من  األفاظ  اأن  وذلك  عليه،  والأحكام  الأدلة  معنى  فهم  يتوقف 
ا�شرتط  فلذا  وال�شرف،  واللغة  النحو  معرفة  على  فهمها  فيتوقف  عربية،  وال�شنة 

معرفة هذه الأ�شياء يف هذا الباب.

الديانات،  اأ�شول  بها  واملراد  بالأ�شول،  عارًفا  يكون  اأن  �شروطه  ومن   
واأ�شول الفقه، فاأما اأ�شول الديانات فهو معرفة العقائد الإ�شالمية، وي�شرتط منه 
يف هذا املقام ما يكون حافًظا للمجتهد من التلب�ض بالعقائد ال�شالة، فاإنه اإذا كان 
متلب�ًشا بالهوى فال يوؤمن منه الغلط يف الفتوى، فكم من جمتهد من قومنا حمل 
كثرًيا من امل�شائل على اعتقاده الفا�شد، وهي �شحيحة على قاعدته، لكن قاعدته 
فا�شدة، وناهيك بقاعدة املعتزلة يف وجوب مراعات ال�شالحية، والأ�شلحية على 

اهلل تعاىل، وقد تفرعت عليها عندهم فروع يطول ذكرها.
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 اأما املحق يف عقائده، فاإنه يوؤمن منه ذلك، لأنه اإن بنى على قاعدته كان 
بانًيا على �شواب، واإن اأخطاأ يف اجتهاده كان خطوؤه غري خمالف للقطعيات؛ لأنها 

عنده م�شبوطة، فال يكون خطوؤه خطاأ يف الدين.

 واأما اأ�شول الفقه في�شرتط منه ما يكون املجتهد متمكًنا به على ا�شتنباط 
الأحكام ال�شرعية من اأدلتها.

 وفوق ما ذكرناه ل يكون �شرًطا يف �شحة الجتهاد، لكنه كمال يف حقه.

 ومن �شروطه اأن يكون عاملًا بالبالغة، اأي عارًفا مبطابقة مقت�شى احلال يف 
الو�شوح  الواحد بطرق خمتلفة يف  التعبري عن املعنى  املخاطبات، ومقتدًرا على 

واخلفاء، وامل�شرتط منه ها هنا ما يتوقف فهم معنى الأدلة عليه، ل ما فوق ذلك.

ا�شتنباط  املجتهد يف  عنه  ي�شتغني  ل  فن  كل  معرفة  ي�شرتط  وكذلك   
الأحكام، فينبغي اأن يكون عارًفا بال�شري النبوية، لأن فيها معرفة اأفعاله واأحواله 
عليه ال�شالة وال�شالم، واأن يكون عارًفا ب�شري ال�شحابة واأحوالهم، لأن الدين ما 
ِة اخللفاِء الرا�ِشديَن من بعِدي«  تي و�شنَّ عليه ال�شحابة، وقد قال : »عليُكم ب�شنَّ
واأن يكون عارًفا باأ�شباب نزول الآيات واأ�شباب ورود الأحاديث، واأن يكون عارًفا 

بقواعد التف�شري وغري ذلك.

اخلاتة يف الجتهاد
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 ولك اأن تدخل هذه الأ�شياء حتت العلم بالكتاب وال�شنة، ومن �شروطه 
اأن يكون عاملًا بالكتاب: حمكمة، ومت�شابهة، ونا�شخه، ومن�شوخه، وخا�شة، وعامه، 
عارًفا  يكون  واأن  اأحكامه،  من  ذلك  وغري  ومقيَّده،  ومطلقه،  نه،  ومبيَّ وجممله، 

بالآيات التي ت�شتخرج منها الأحكام.

ومن�شوخها،  ونا�شخها  وباأحكامها،  بال�شنة  عاملًا  يكون  اأن  �شروطه  ومن   
وخا�شها وعامها، واآحادها ومتواترها اإىل غري ذلك من اأحكامها، واأن يكون عارًفا 

بالأحاديث التي ت�شتنبط منها الأحكام.

 قال بع�شهم: وامل�شرتط من ذلك اأن يكون املجتهد عارًفا مبوا�شع الآيات 
والأحاديث التي توؤخذ منها الأحكام؛ حتى يرجع اإليها عند احلاجة، ول ي�شرتط 
اأن يكون حافًظا لها على ظهر الغيب، وهو ظاهر ال�شواب؛ لأن كثرًيا من جمتهدي 
ال�شحابة كانوا ل يحفظون القراآن على ظهر الغيب، واإمنا يحفظون منه ما �شاء اهلل 
واإمنا يحفظون منها ما  اأن يحفظوا، وكذلك كانوا ل يحفظون جميع الأحاديث، 

ينتهي اإليهم علمه.

 قال البدر - رحمه اهلل تعاىل: وال�شواب ما ذهب اإليه ال�شيخ �شليمان بن 
يخُلف ، وهو اأن يكون عاملًا بجميع الكتاب وال�شنة لأن كثرًيا من الأحكام 
ا�شتخرجها العلماء من الكتاب من غري اخلم�ض مائة اآية التي تعلقت بها الأحكام، 

ا�ض وغريهما. كاأقل احلمل وقطع يد النبَّ
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 اأقول: وهذا مبني على منع جتزي الجتهاد، و�شياأتي اأن ال�شحيح جوازه، 
به  يتعلق  ما  معرفة  ذلك  من  يكفي  بل  ذلك،  بجميع  العلم  عندنا  ي�شرتط  فال 

احلكم الذي فيه النازلة.

لئال  الأمة  عليها  اجتمعت  التي  بامل�شائل  عاملًا  يكون  اأن  �شروطه  ومن   
يخالف اجتهاده الإجماع، لأن الإجماع اأحد الأدلة ال�شرعية كما مر، وهو مقدم 

على القيا�ض، فلي�ض للمجتهد اأن يخالفه.

 وا�شرتط ابن بركة اأن ل يخالف اأقوال ال�شحابة، اإذا كان يف احلكم قول 
لهم.

 وا�شرتط بع�ض اأن يوافق بع�ض اأقوال من تقدمه، اأو يعلم اأنها نازلة مل 
يخ�ض فيها من تقدمه، وخ�ض ال�شيخ �شليمان بن يخلف الجتهاد بالنازلة التي 
مل تكن يف الكتاب ول يف ال�شنة، ول يف اآثار امل�شلمني الذين كانوا قبل النازلة.

وجوب  اإىل  مف�ض  ال�شيخ  ذكره  ما  عدا  مبا  الجتهاد  وتخ�شي�ض  اأقول 
التقليد يف كثري من امل�شائل الجتهادية، بل ال�شحيح اأن الجتهاد ثابت فيما عدا 
الكتاب وال�شنة والإجماع، اأما ا�شرتاط ابن بركة يف اأن ل يخالف قول ال�شحابة 
فمعناه اأن ال�شحابة اإذا اتفقوا على قول ل يجوز لغريهم خالفه، لأن اتفاقهم على 
ذلك اإجماع منهم، وهو مبني على القول باأن خالف التابعي غري قادح يف اإجماع 

اخلاتة يف الجتهاد
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اعتبار  وال�شحيح  ذلك،  اخلالف يف  تقدم  وقد  ع�شرهم،  كان يف  ولو  ال�شحابة، 
املجتهد التابعي يف �شحة اإجماع ال�شحابة اإذا كان يف ع�شرهم.

 واأما ا�شرتاط ذلك البع�ض اأن يوافق بع�ض اأقوال من تقدم، اأو يعلم اأنه 
مل يكن ملن تقدمه خو�ض يف تلك احلادثة، فمبني على منع اإحداث قول ثالث، 

وقد تقدم يف اآخر ركن الإجماع اأن ال�شحيح جوازه.

 فاإذا كملت هذه ال�شروط يف املجتهد جاز له الجتهاد اإجماًعا حتى على 
مذهب من منع القيا�ض، اإذ قد تقدم اإنهم اإمنا مينعونه يف غري العلل املن�شو�شة.

كما  �شيء  دون  ب�شيء  عاملًا  وكان  ال�شروط،  بع�ض  منها  اختل  اإذا  اأما   
نحو ذلك،  اأو  البيوع دون غريه،  باأدلة  اأو  النكاح دون غريها،  باأدلة  عاملًا  لو كان 
ا فهل يجوز له اأن يجتهد يف ا�شتنباط ما علم من  وكان متقًنا مبا علم منها اإتقانًا تامًّ

الأحكام، اأم ل يجوز له حتى يكون عاملًا بجميع اأحكام الكتاب وال�شنة.

 ذهب الإمام الكدمي  اإىل جواز ذلك، ون�شب هذا القول اإىل اأكرث 
الأ�شوليني.

يف  عرف  واإن  بع�ض،  دون  امل�شائل  بع�ض  يف  الجتهاد  يجوز  ل  وقيل   
ذلك البع�ض الأدلة التي تتعلق بها اأحكامه، وهذه امل�شاألة معروفة عندهم بتجزي 
كمال  ا�شرتطنا  لو  لأنه  ذلك،  جواز  من  الإمام  عليه  ما  وال�شحيح  الجتهاد. 
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للزم  الجتهاد يف كل فن بحيث ل يجهل املجتهد �شيًئا من ماأخذ كل م�شاألة 
اأن ل يجهل املجتهد �شيًئا من امل�شائل الجتهادية لكمال علمه مباأخذ كل م�شاألة 

واإل كان قا�شًرا.

وقال  اأربع،  عن  فاأجاب  م�شاألة  اأربعني  عن  اأن�ض  بن  مالك  �شئل  وقد   
له  جاز  ملا  اأخرى  دون  م�شاألة  الجتهاد يف  ي�شح  اأنه  فلول  اأدري،  ل  البقية:  يف 
اأن يجيب عن بع�ض. وكذلك نقل عن بع�ض ال�شحابة التوقف يف م�شائل من 
الأحكام، كمعاذ وابن عمر وغريهما، وكذلك عن التابعني وتابع التابعني، حتى 
�شار ذلك �شعاًرا يف علماء الآخرة، فلو مل يكن الجتهاد يف بع�ض امل�شائل دون 

بع�ض جائًزا ما ثبت هذا التوقف عنهم.

ن�شف  يقال:  اأن  عليه  للزم  الجتهاد  ي  جتزِّ جاز  لو  باأنه  املانعون  احتج   
جمتهد وثلثه وربعه، ومل يقل بذلك اأحد.

ى املجتهُد يف بع�ض الأحكام دوَن   واأجيب باأنه ل يلزم ما ُذكر فال ي�شمَّ
بع�ض ن�شَف جمتهًدا ول نحو ذلك، بل ي�شمى جمتهًدا يف ذلك البع�ض، وهو 

جمتهد تام، فيما هو فيه جمتهد، واإن كان قا�شًرا بالنظر اإىل من فوقه، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان الختالف بالراأي، فقال:

اخلاتة يف الجتهاد
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]بيان حكم املجتهَديِن اإذا اختلفا يف الظنيات واأنَّ الكل م�ضيب[

اختلَفا جُمَتِهـــَدْيِن  يف  واخللُف 
وقيـــــــــــــل اإمنَا امل�ضيُب واحُد
اأجراِن فلُه  اأ�ضـــــــــــاَب  فمن 

فاعِرفا بع�ٌس  اجلميَع  َب  ف�ضوَّ
ـُـــــاِعُد ُه ل ياأَثُم املب لكـــــــــــنَّ
الثاين ُيعطى  الجتهاِد  واأجر 

من  �شيء  يف  اختالفهما  يكون  اأن  اإما  اختلًفا  اإذا  املجتهَديِن  اأن  اعلم 
امل�شائل القطعية، واإما اأن يكون يف �شيء من امل�شائل الظنية:

 فاإن كان اختالفهما يف �شيء من امل�شائل القطعية ف�شياأتي اأن امل�شيب 
واحد منهما، والآخر خمطئ فا�شق.

الفروع  م�شائل  بها  واملراد  الظنية،  امل�شائل  اختالفهما يف  كان  واإن   
اأهل  من  باأ�شحابنا  فمذهب  قطعي،  دليل  حكمها  بيان  على  يقم  مل  التي 
ُعمان اإل ابن بركة، ومذهب اأبي يعقوب من اأهل املغرب، وكثري من الأ�شوليني 
التي  الق�شية  واأن حكم اهلل يف تلك  املختلفني،  ال�شواب مع كل واحد من  اأن 
اختلفوا فيها متعدد بح�شب اختالفهم، فحكمه عند كل واحد من املختلفني ما 

اأداه اإليه اجتهاده.
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اأن  اإىل  عمان  اأهل  من  بركة  وابن  املغرب  اأهل  من  اأ�شحابنا  وذهب   
امل�شيب فيها واحد، واأن املخطئ غري اآثم نظًرا منهم اإىل منع تعدد حكم اهلل تعاىل 
يف الق�شية الواحدة فاأثبتوا ملن اأ�شاب احلق اأجرين: اأجر الجتهاد واأجر الإ�شابة، 
وجعلوا ملن اأخطاأ حكم اهلل فيها اأجر الجتهاد، ومل يوؤثموه لعدم ورود القاطع يف 

الق�شية.

 ولكل واحدة من الطائفتني حجج، �شياأتي ذكر بع�شها قريًبا اإن �شاء 
اهلل تعاىل، واخلالف بينهما لفظي، اإذ ل ثمرة له.

فيها مع واحد،  اأن احلق  اإىل  ة  وابن عليَّ املري�شي  وب�شر  الأ�شم   وذهب 
واملخالف له خمطئ.

ب�شيء  احلاكم  حكم  اإذا  اأي  احلاكم،  حكم  به  وينق�ض  الأ�شم:  وقال 
وخالف فيه اجتهاد غريه، فلذلك الغري اأن ينق�ض حكمه باجتهاده.

م�شائل  نقول يف  احلق، كما  معه  ملن  فيها  املخالف  وياأثم  الأ�شم:  قال   
الدين.

 احتج امل�شوبون للجميع بوجوه:

وظهر  الفرعية،  امل�شائل  يف  ال�شحابة  بني  الكالم  تكرر  قد  اأنه  الأول:  الوجه 
بتاأثيمه،  بع�ًشا يف ذلك، وحكم  بع�شهم  فلو خطاأ  ذائًعا،  �شائًعا  اختالفهم ظهوًرا 

اخلاتة يف الجتهاد
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نقل ذلك على حد نقل الختالف، لأن الداعي اإىل نقل اخلالف هو بعينه داع 
اإىل نقل ما قيل فيه مني التخطئة والتاأثيم.

 اأما ما نقل عن ابن عبا�ض: »فمن باهلني باهلُته« فهذا يحتمل املبالغة، 
واأنه اأراد: من زعم اأين فيما قلت خمطئ اآثم، فهو خمطئ اآثم، فمن باهلني بعد 

التخطئة باهلته.

اإمنا   واأما قول علّي لبن عبا�ض يف نكاح املتعة: »اإنك رجل تائه« فهذه 
تدل على اأن الناظر اأخطاأ الأرجح.

 واأما قول عائ�شة للمراأة التي �شاألتها: بئ�ض ما �شريِت وبئ�ض ما ا�شرتيِت، 
اأبلغي زيًدا اأن اهلل اأحبط جهاده مع ر�شول اهلل ، فذلك يحتمل اأنها ظنت اأنه 

فعله مع اعتقاده للتحرمي، اإذ مل ُيرَو عن غريها مثل ذلك.

 فهذه الثالث امل�شائل اأبلغ ما روي مما ظاهره التخطئة، ومل تظهر كظهور 
على  جتعل حجة  اأن  يجوز  فال  الختالف،  كنقل  تنقل  ومل  عنهم،  الختالف 

تخطئة املجتهد يف الظنيات.

ٿ    ٿ   ٿ    ٿ    ٺ   ٺ    ٺ   نث  تعاىل  قوله  الثاين:  الوجه 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹمث  ]احل�شر/ 5[ فاإنها نزلت يف رجلني من اأ�شحاب 
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ر�شول اهلل ، جعل اأحدهما يف حال ح�شاره لبني الن�شري))( يجتهد يف اإف�شاد 
نخيلهم وقطعها، وجعل الآخر منها يجتهد يف تقوميها وت�شليحها، فنمى خربهما 
اإليه ، فا�شتح�شرهما و�شاألهما عن �شاأنهما يف ذلك؟ فقال الذي كان يف�شدها: 
اأما اأنا يا ر�شول اهلل، فخ�شيت اأن ل يح�شل ال�شتيالء عليهم، فاأردت اأن ل ينتفعوا 
بها اإن تقووا. وقال الآخر: واأنا وثقت من اهلل تعاىل بالن�شر لر�شوله ومتكينه منهم، 
  فتبقى اأرا�شيهم فيًئا للم�شلمني ينتفعون بها، فجعلت اأ�شلحها لذلك، فتوقف
يف ت�شويب اأيهما، حتى نزلت فيهما الآية، ف�شرح فيها بت�شويب كل واحد منها 

يف قوله نث  ٹ  ٹمث ]احل�شر/ 5[ واملراد باإذنه تعاىل يف الآية اإباحته.

الوجه الثالث: قوله تعاىل يف ق�شة داود و�شليمان نث  ڳ  ڱ  ڱ  ڱمث  
ھمث   ھ   ھ   ہ   ہہ   نثہ   قوله  اإىل   ]78 ]الأنبياء/ 
]الأنبياء/ 79[ ففي هذه الآية ما يقت�شي ت�شويب داود و�شليمان مًعا. واعرت�ض 
باأنه تعاىل مل يقل: اآتينا حكًما وعلًما فيما حكم به داود يف تلك امل�شاألة، في�شح 
اأن يكون املراد اآتاهما علم الجتهاد ومعرفة الأحكام، وهو الظاهر من الآية، وذلك 

ل يقت�شي اإ�شابتهما مًعا يف تلك امل�شاألة.

كل  يف  ذلك  يكون  اأن  يلزم  اأين  فمن  اإ�شابتهما  يقت�شي  اأنه  �شلمنا   
جمتهد؟ ومل ل ي�شح اأن يكون ذلك من خ�شو�شياتهما عليهما ال�شالم؟

))(  يف الأ�شل: النظري، وال�شواب ما ُذكر. )م(.

اخلاتة يف الجتهاد
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ُجوِم باأيِّهم اقتديُتْم اهتديُتم« ولو كان اأحد  الوجه الرابع: قوله  »اأ�شَحابي كالنُّ
اأقوالهم خطاأ مل يكن ُهدي.

 واحتج القائلون باإ�شابة واحد من املختلفني بوجوه: منها اأنهم قالوا: ل 
دليل على احلكم بالت�شويب والأ�شل عدمه. ورد باأن الدليل على ذلك ما قدمناه 

من الحتجاج. 

اأن  وهو  النقي�شان،  لجتمع  م�شيًبا  واحد  كل  كان  قالوا:  اأنهم  ومنها: 
حيث  من  بثبوته  قاطًعا  ظني  دليله  اإن  حيث  من  للحكم،  ظانًّا  املجتهد  يكون 
الإجماع على وجوب عمله به، فيكون ظانًّا قاطًعا بثبوته، والظن والقطع نقي�شان، 
ز،  ًزا غري جموِّ حيث يتعلقان مبتعلق واحد، لأن الظن ي�شحب التجويز، فيكون جموَّ

وهذان نقي�شان.

 ورد باأن متعلق القطع والظن متغايران، فال يلزم اجتماع النقي�شني، وبيان 
ذلك اأن ظنه متعلق باأن احلكم م�شروع، وقطعه متعلق باأنه يلزمه العمُل مبا ظنَّ اأنه 

م�شروع.

بكونه  الظن  انتفى  حقه  يف  م�شروع  احلكم  باأن  قطع  متى  اإنه  يقال  ل 
م�شروًعا، فينتفي الظن عقيب ثبوته بح�شول القطع بوجوب العمل به، لأنا نقول: 

اإنا جند العلم ال�شروري ببقاء الظن، باأن احلكم م�شروع.
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 ولأنه لو انتفى الظن مل يجز تغري الجتهاد بعد ذلك القطع، فلو تقّوت 
للمجتهد اأمارة على نقي�ض ما كان قد ظنه، لزم منعه انتفاء ذلك الظن، اإذ ل يجوز 
الجتهاد  اإىل  النتقال  وجوب  على  منعقد  والإجماع  مقت�شاها  اإىل  النتقال  له 

الآخر حينئذ، فاقت�شى ذلك القطع ببقاء الظن مع ذلك القطع.

 ومنها اأنهم قالوا: لو كان كل م�شيًبا لزم كون ال�شيء حالًل حراًما يف 
حالة واحدة، كما لو قال جمتهد �شافعي ملجتهدة حنفية: اأنت بائن، ثم يقول: 
راجعتك فيكون نكاحها حالًل لكونه م�شيًبا حراًما لكونها م�شيبة، وكذا لو تزوج 
�شافعي جمتهد حنفية جمتهدة من غري ويّل. وكذا لو تزوجها بعده جمتهد بويل 

قبل ف�شخ اأو طالق، فيكون نكاحها حراًما لإ�شابتها حالًل لإ�شابته.

 ورد باأن ذلك يلزمكم اأي�ًشا اإذ ل خالف يف لزوم اتباع ظنه.

 والتحقيق اأن ذلك كله يعمل فيه بحكم احلاكم، فريتفع نقي�ض ما حكم 
قالوا ولو كان داود  ]الأنبياء/ 79[  تعاىل نثہ  ہمث  قوله  به، ومنها 

م�شيًبا مل يخ�ض �شليمان بالتفهيم.

 ورد باأنه مل ي�شرح بخطاأ داود، واإمنا َخ�ضَّ �شليمان بذلك لكونه اأ�شاب 
اأقوى الأمارتني، ول خالف يف اأن بع�ض الأمارات اأقوى من بع�ض.

اخلاتة يف الجتهاد



908 908
طلعة ال�ضم�س: �ضرح �ضم�س الأ�ضول

 ومنها ما روي عن ال�شلف مما يدل على اأن يف الجتهاد ما هو �شواب 
وما هو خطاأ، فمما روي عن اأبي بكر  اأنه قال يف الكاللة: »اأقول فيها براأيي 
فاإن كان �شوابًا فمن اهلل، واإن كان خطاأ فمني ومن ال�شيطان، واهلل ور�شوله بريئان 
منه« وقال عمر  لكاتبه: »اكتب هذا ما راآه عمر، فاإن يكن �شوابًا فمن اهلل، 
واإن يكن خطاأ فمن عمر«. وقال علّي يف م�شاألة اأفتى بها جماعة من ال�شحابة 
»اأما  عبا�ض:  ابن  وقال  اأخطاأوا«.  فقد  اجتهدوا  قد  كانوا  »اإن  عمر:  يف ح�شرة 
يتقي اهلل زيٌد؟ يجعل ابن البن ابًنا، ول يجعل اأب الأب اأبًا« وقوله: »من بَاهَلني 
باهلته« اإىل غري ذلك. قالوا: ويوؤيد ذلك قوله : »اإذا اجتهد احلاكم فاأ�شاب 
فله اأجران، واإذا اجتهد فاأخطاأ فله اأجر« فحكم  على بع�ض املجتهدين باخلطاأ.

 واأجيب باأن هذه الأخبار ل تعار�ض ما قدمنا من الأدلة على ت�شويب 
التواتر يف  تبلغ حد  الظنيات، وذلك لأن هذه الأخبار مل  جميع املجتهدين يف 
نقلها، والظني ل يعار�ض القطعي، ولو �شلمنا ذلك فلي�شت مب�شرحة مبا يزعمون، 
فاإنه يحتمل اأن اأقول اأبي بكر وعمر - ر�شي اهلل عنهما - اأراد به اأنا اإن ق�شرنا يف 
اجتهادنا حتى مل ن�شب اأقوى الأمارات فخطاأنا منا، اأي من تق�شرينا، ل اأنه تعاىل 

مل ير�شدنا اإىل الأقوى، فقد ن�شبها لنا، لكن ق�شرنا عن طلبها.

 ويحتمل قول علي فقد اأخطاأوا اأنه اأراد اخطاأوا الأمارة القوية لذهول اأو 
ا و�شعيًفا يف الدللة، واإن كان  تق�شري يف النظر، ول اإ�شكال اأن يف الأمارات قويًّ
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املجتهد حيث اأداه اجتهاده اإىل الأمارة ال�شعيفة، ومل يق�شر يف البحث تعمًدا، 
م�شيًبا حكم اهلل، وهو العمل بظنه بعد البالغ يف البحث.

 واأما قول ابن عبا�ض فقد تقدم اجلواب عن نظريه، واأنه مبني على املبالغة 
يف الإنكار.

اإن حكم  اأنه  اأراد  اأجٌر« فلعله  فَلُه  اأْخَطاأ   واأما قوله  يف احلاكم: »واإْن 
بخالف مذهبه غري متعمد فله اأجر ف�شل اخل�شومة دون اأجر اأ�شابه مذهبه، واإن 
اأقوى  اأخطاأ  اإن  اأراد  اأنه  اأو  اإ�شابة مذهبه،  واأجر  الف�شل،  اأجر  اأجران:  فله  اأ�شابه 
الأمارتني لذهول اأو ق�شور اأو نحو ذلك. ومع هذا الحتمال ل حجة للخ�شم فيه.

ال�شحابة  بع�ض  مر عن  مبا  الظنيات  املخطئ يف  بتاأثيم  القائلون  واحتج   
كابن عبا�ض وعائ�شة وغريهما، وقد مر جوابه وا�شتدلوا على التخطئة بجميع ما 

ا�شتدل به القائلون بالتخطئة دون التاأثيم، وقد مر اجلواب عن جميع ذلك.

 حا�شل املقام اأن القائلني بتاأثيم املخطئ جعلوا م�شائل الظنيات كامل�شائل 
القطعيات، فجعلوا الراأي ديًنا وهو خطاأ عندنا مع�شر الإبا�شية.

 واأما القائلون باأن امل�شيب يف الظنيات واحد ول اإثم على من اأخطاأ فيها، 
فقد مر اأنه ل خالف بيننا وبينهم يف املعنى، واإمنا اخلالف يف اللفظ فقط؛ لأنهم 
ي�شمون بع�ض املجتهدين يف الظنيات خمطًئا، ونحن ل ن�شميه بذلك واهلل اأعلم.

اخلاتة يف الجتهاد
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 ثم اإنه اأخذ يف بيان الختالف يف القطعيات من م�شائل الدين، فقال:

]بيان حكم الختالف يف الدين[
يِن الدِّ يف  اختــــالُفهم  يُك  فاحكْم بف�ضــــــِق واحٍد من َذْيِنواإْن 

اخُتلف يف جواز الجتهاد يف م�شائل الدين، وهي امل�شائل التي ثبتت 
مما  ذلك،  وغري  وال�شيام  ال�شالة  ووجوب  العتقاد،  كم�شائل  القاطعة،  بالأدلة 

ثبتت بالأدلة املتواترة وبالأدلة العقلية.

 فقيل: ل يجوز النظر والجتهاد فيها، بل يجب الت�شليم والتقليد، ون�شب 
هذا القول اإىل احل�ْشوّية وبع�ض املجربة.

قبل  املجتهد  يكن  اإذا مل  ال�شحيح،  وهو  فيها،  الجتهاد  بجواز  وقيل   
ا فيها. النظر والجتهاد �شاكًّ

الناظر  كان  فاإن  حمجور،  وال�شك  جائز،  فيها  النظر  اأن  املقام  حا�شل   
فله  احلق،  وجه  فاأ�شاب  واإيقانًا  طماأنينة،  ليزداد  القطعيات،  نظر يف  اإمنا  املجتهد 
الجتهاد واأجر الإ�شابة، واإن اأخطاأ وجه احلق فيها، فهو اآثم هالك ملخالفته الأدلة 

القطعية.
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نث ہ   النظر والجتهاد يف القطعيات قوله تعاىل   والدليل على جواز 
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ ..مث الآية ]الغا�شية/ 7)[ وقوله تعاىل نث ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ   ٹ     ٹمثالآية ]الفرقان/ 45[ وقوله نث ىئ  ی  ی   ی  
  ی..مث  الآية ]الروم/ 50[ وكثري من الآيات على هذا املعني، وقد مدح

نث  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ   قوله   يف  اإبراهيم  خليله 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿمث ]البقرة/ 260[.

من  بال�شرورة  علم  فما  الدين،  يف  اأخطاأ  من  وف�شق  تاأثيم  دليل  واأما   
هالك اليهود والن�شارى وامل�شركني، وقد نطق كثري من الآيات بتهليكهم هذا يف 

امل�شركني.

»�شتفرتُق   : فلقوله  امل�شركني،  غري  من  احلق  اأخطاأ  من  هالك  واأما   
اأن امل�شلمني قد  اإل واحدًة« على  ار  تي عَلى ثالٍث و�شبعنَي فرقًة، كلُّها يف النَّ اأمَّ

اجمعوا على تف�شيق من اأخطاأ يف الدين.

ق من خالفها فيما تدين   وبيان ذلك اأن كل فرقة من فرق الإ�شالم تف�شِّ
به، فظهر من ذلك تف�شيق املخالف يف الدين اإجماًعا، والفا�شق هالك قطًعا.

 وذهب اجلاحظ اإىل اأنه ل اإثم على من طلب احلق ومل يعاند. وهو باطل 
قطًعا ملا يلزم عليه من القول بنجاة بع�ض اليهود والن�شارى وامل�شركني، لأن من 
طلب احلق منهم فاأخطاأه يكون ناجًيا يف زعمه، والكتاب العزيز ناطق برد مقالته. 

اخلاتة يف الجتهاد
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اأراد من طلب احلق، ومل  ُيرد ذلك، واإمنا  باأنه مل  هم  وقد اعتذر له بع�شُ
يعاند من فرق الإ�شالم، وعلى هذا العتذار فهو باطٌل اأي�ًشا ملا يلزم عليه من جعل 

املحق واملخطئ يف مرتبة واحدة. وهو ظاهر البطالن نث ەئ      ەئ  وئ. ۇئ  
ۇئ   ۆئ  ۆئ    مث  ]القلم/ 35- 36[.

واأي�ًشا فما تقدم من الإجماع على تف�شيق املخطئ يف الدين حجة قاطعة 
يف رد مقالته بذلك.

العقليات  يف  م�شيب  جمتهد  كل  العنربي:  احل�شن  بن  اهلل  عبد  وقال 
والفروع. قال البدر - رحمه اهلل تعاىل: وهذا خطاأ بنيِّ فاح�ض« والعجب كيف 
ومن  ال�شريك هلل،  ومن جعل  الر�شول،  وتكذيب  العامل  بقدم  قال  من  ي�شيب 
اأو مل ي�شفه ب�شفات الكمال؟  اأو جعل معه قدميًا  �شبهه باخللق وو�شفه بالعجز، 

ومقالة العنربي اأبعد يف اخلطاأ من مقالة اجلاحظ، وكل منهما �شالل.

اإىل  راجع  خالفه  باأن  العنربي،  مقابلة  عن  املنهاج  �شاحب  اعتذر  وقد 
كيفية التكليف باملعارف الدينية، فعنده اأن املطلوب منا فيها الظن كالعمليات. 

وعندنا بل املطلوب العلم.

قال واإذا قال بذلك فهو قريب من قول من زعم اأن املقلد فيها ناج، قال: 
وقد مر الكالم يف اأن املطلوب العلم اليقني ل الظن ول التقليد، واهلل اأعلم.

ثم اإنه اأخذ يف بيان حكم الجتهاد، فقال:
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اأي يلزم املجتهد اأن ينظر يف الأدلة وي�شتخرج حكم الق�شية يف حالتني: 
حمتاًجا  ال�شائل  وكان  الق�شية،  تلك  يف  راأيه  عن  �شائل  �شاأله  اإذا  ما  اإحداهما: 

للعمل فيها. 

واحلالة الأخرى ما اإذا �شاء املجتهد اأن يعمل يف �شيء مما ي�شح اخلالف 
فيه، فاإنه يلزمه اأن ينظر يف اأقوى الأمارات، وياأخذ مبقت�شى اأرجحها، فاإن تعار�شت 
اإن رجا  معه الأدلة، ومل ميكنه الرتجيح، وجب عليه الوقوف، ويلتم�ض الأرجح 
ح�شوله، فاإن غلب يف ظنه عدم وجود الأرجح، فقيل.. يطرحها جميًعا، ويرجع يف 

تلك احلادثة اإىل حكم العقل، هذا قول حمققي املعتزلة.

 وقيل بل يقلد الأعلم اإن كان عنده اأن غريه اأعلم منه يف العلوم كلها، اأو 
الفن الذي تلك احلادثة منه.

 وقيل: يتخري واحًدا من الأدلة، فيعمل به، وقد مر بيان ذلك يف بيان 
الرتاجيح.

]بيان حكم الجتهاد، ومتى يجب على املجتهد، ومتى ل يجب، 
وما يلزمه عند اجتهاده من الأحوال[

�ُضــــــئال اإن  اجتهــــاُدُه  ويجُب 
ورمبا تعـــاَر�َس الأ�ضــــــــــــالِن

عنُه واإن �ضـــــــــاء به اأن ُيعَمال
للَحرْياِن الوقـــــــــوُف  فيجُب 

اخلاتة يف الجتهاد
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 وال�شحيح اأنه يكون يف تلك الق�شية مبنزلة اجلاهل، فيجب عليه اإذا �شاء 
العمل اأن ياأخذ بقول غريه فيها، كما يجب ذلك على ال�شعيف، ويلزم املجتهد 
به  ي�شتدل  ا مل  ن�شًّ اإن كان  اأي  نا�شخه وخم�ش�شه،  به عن  ا�شتدل  فيما  البحث 
كان  واإن  ظاهره،  يخالف  بتاأويل  متاأول  ول  من�شوخ  اأنه غري  يظن  اأو  يعلم  حتى 

عموًما فيبحث عن كونه خم�ش�ًشا اأم غري خم�ش�ض.

مبا  ي�شتغني  بل  ذلك،  عن  البحث  يجب  ل  اأنه  ال�شرييف  عن  وحكي   
ح�شر يف ذهنه. قال �شاحب املنهاج: واإذا واجب البحث فاعلم اأنه لي�ض يجب 

عليه ا�شتق�شاء الأخبار، بل يكفيه البحث يف كتاب جامع لأخبار الأحكام.

 وجملة الأمر اأن البحث على وجهني:

 اأحدهما: اأن يوجب عليه ا�شتق�شاء الأخبار الواردة عنه ، حتى يعلم 
اأو يظن اأنه مل يبق �شيء مما روي عنه، اإل وقد اطلع عليه، فلم يجد فيها ما يخ�ش�ض 
دليله اأو ين�شخه، والتكليف بذلك �شاق غاية امل�شقة، بل لو قيل متعذر مل يبعد 
يف  ال�شبط  حدِّ  عن  ذلك  كرثة  خرجت  حتى  والرواة،    عنه  الرواية  لكرثة 
ت�شحيح الرواية بالتعديل للرواة، والنظر يف املجروح واملعدول، ومعرفة اأحوالهم. 
قال: وهذا الوجه مل يوجبه اأهل التحقيق من علماء الأ�شول والفروع ... اإىل اأن 

قال:
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 والوجه الثاين: اأنه ل يجب عليه البحث اإل فيما قد ظهر ت�شحيحه... 
اإنه ل يجب عليه البحث فيما عدا الآيات والأخبار الواردة يف  اإىل اأن قال: ثم 
اأنهم قد  اأهل احلديث يف كتب منفردة، وزعموا  الأحكام اخلم�شة، وقد جمعها 
ا�شتق�شوا فيها ما يتعلق بالأحكام، حتى مل يبق �شيء يدل مبنطوقه ول مفهومه 
على حكم �شرعي، اإل وقد ذكروه فيما اأفردوه لالأحكام، فحينئذ ل يلزم البحث 
يفيد  الأحكام،  باأخبار  اأحاط  قد  الكتاب  هذا  باأن  مثاًل  اإخبارهم  يف غريها لأن 
الظن القوي الظهور عدالتهم واطالعهم، وحينئذ ل يجب على املجتهد البحث 
عن املعار�ض يف الن�شو�ض، بل اإذا قال م�شنف الكتاب: اإنه قد اأورد يف كل باب 
ما يتعلق به من الأخبار مل يلزمه البحث اإل يف ذلك الباب ل يف غريه من اأبواب 
ذلك الكتاب، اإن غلب يف ظنه �شحة ما ادعاه، وذلك حيث ل يكون للم�شاألة 
تعلق ببابني اأو ثالثة، فاإن تعلقت كذلك بحث يف كل باب لها به تعلق، فهذا هو 

الذي يلزم املجتهد البحث فيه من الأخبار.

 قال: واأما اإذا ا�شتدل بالقيا�ض فتعار�شت عليه الأ�شباه، فالواجب عليه 
له  كان  حيث  الأ�شول،  من  به  الفرع  ذلك  تعلق  يجوز  ما  كل  عن  يبحث  اأن 
اإىل  بها، فريجع  التعليل  يحتمل  التي  العلل  تعار�شت  اأو  متعددة،  باأ�شول  �شبه 
الرتاجيح بني الأ�شباه فما ح�شلت فيه اأغلبية ال�شبه عمل بها. وكذلك يف ترجيح 
العلل يعمل به حتى يرجح ما يختاره. فهذا هو الذي يلزم املجتهد يف اجتهاده، 

هذا كالمه حذف بع�شه، وهو ظاهر احل�شن.

اخلاتة يف الجتهاد
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 واعلم اأنه اإذا تكررت الواقعة من امل�شائل الجتهادية، وكان قد اجتهد 
فيها واأداه نظره فيها اإىل حكم مل يلزمه عند تكررها تكرير النظر يف وجه ا�شتنباطه، 

بل يكفيه النظر الأول اإذا كان ذكًرا ملا كان ق�شى به راأيه فيها.

 وقال �شاحب امللل والنحل: بل يلزمه تكرير النظر، لأنه يجوز اأن يوؤديه 
نظره الثاين اإىل اأقوى من اجتهاده الأول، بخالف امل�شائل العلمية، اإذ طريق العلم 

ل يختلف، فال يلزمه اإعادة النظر فيها.

 ورد باأنه قد اجتهد فيها الجتهاد الأول، والأ�شل عدُم اأمر اآخر يقت�شي 
بطالن الجتهاد الأول فيبقى عليه.

قال �شاحب املنهاج: ويوؤيد ذلك اأن من حترى القبلة يف م�شجد اأو غريه، 
فاأداء حترية اإىل جهة، اأنه ل يلزمه اإعادة التحري لكل �شالة يوؤديها يف ذلك املكان، 
بل يكفيه التحري الأول، وهو نوع من الجتهاد، فيلزم مثله يف �شائر الجتهادات، 

واهلل اأعلم.

 ثم قال:
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اعلم اأنه ل ي�شح اأن ي�شدر قولن متناق�شان من عامل واحد ل�شائل واحد 
حمل  يف  متناق�شني  معتقدين  اجتماع  لتعذر  واحدة،  وحادثه  واحد،  وقت  يف 

واحد، وجاز ذلك اإن تكرر ال�شوؤال يف وقتني، اأو كان ال�شائل اثنني.

اأما الأول: فل�شحة الرجوع يف الوقت الثاين عن القول الذي قال به يف الوقت 
الأول، اإذ ميكن اأن يظهر له يف الوقت الآخر ما مل يظهر له فيما قبله.

قد  فاإنه  ال�شائلني،  اأحوال  باختالف  الأحكام  اختالف  فالحتمال  الثاين:  واأما 
اأن  ترى  األ  الأحوال،  بع�ض  باختالف  الواحدة  الق�شية  يف  احلكمان  يختلف 
اأحكام امل�شطر تخالف اأحكام املختار؟ واأن بع�ض الرخ�ض تبذل لبع�ض ال�شائلني 

دون بع�ض؟ وهكذا فيما اأ�شبه ذلك، واهلل اأعلم.

 ثم قال:

]بيان اأنه ل ي�ضح �ضدور قولني متناق�ضني من عامل واحد ل�ضائل 
واحد يف ق�ضية واحدة يف وقت واحد[

متناق�ضــنِي �ضــــــــدوَر  وامنْع 
اإْن كــــــان يف وقتــــنِي وجــائٌز 

َحــــــنْيِ يف  ل�َضـــائٍل  عامٍل  من 
لْثننِي اأو  الرجــوِع  ــــــِة  ِل�ضحَّ

اخلاتة يف الجتهاد
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اأنه  راأى  ما  يلتزم  اأن  عليه  العامل يف حادثة، وجب  اجتهد  اإذا  اأنه  اعلم 
اإليه اجتهاده  اأراد احلكم فها لزمه اأن يحكم فيها مبا اأداه  ال�شواب يف حقه، فاإذا 
ول ي�شح له اأن يعدل عن اجتهاده فيحكم بغريه. وكذلك ل ي�شح له اأن يعمل 
بغريه، فاإن حكم اأو عمل بغري ما اأداه اإليه اجتهاده بطل حكمه بذلك اتفاًقا، واأثم 
يف عمله، لأنه قد خالف احلق يف حقه، وكذلك يبطل حكمه اإذ احكم بغري ما 

اأنزل اهلل تعاىل يف كتابه، اأو على ل�شان نبيه.

حا�شل املقام اأنه ل يبطل حكم املجتهد اإل يف حالتني:

اإحداهما اإذا خالف يف حكمه اجتهاده.

 والأخرى اإذا خالف حكم اهلل فيها.

عن  به  حكم  قد  كان  حاكم  حكم  نق�ض  ي�شح  فال  ذلك  غري  يف  اأما   
اجتهاد ونظر، لأن ذلك هو الواجب يف حقه.

 ولأنه لو جوزنا نق�ض ذلك احلكم باجتهاد اآخر، جاز نق�ض ذلك الجتهاد 
املتاأخر باجتهاد اآخر ثم كذلك يف كل اجتهاد، ل اإىل َغاية فتفوت بذلك م�شلحة 

]بيان حكم املجتهد اإذا تغري اجتهاده عما كان[
َعَدل قــــــد  الذي  حْكُم  يف حْكِمِه عمــا راأى اأو َنــــــَزلوباطٌل 
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ن�شب احلاكم، اأما خالف الأ�شم يف ذلك، فاإنه اإمنا كان بعد انعقاد الإجماع على 
اأنه ل ينق�ض احلكم باجتهاد اآخر، فال يعتد بخالفه، واهلل اأعلم.

 ثم قال:

َواإْن راأى اجلواَز يوًما ففَعْل        ثم راأى احلرمَة فالفعُل انحَظْل

اأي اإذا اجتهد املجتهد يف حادثة فراأى جوازها فعمل به ثم تغري اجتهاده 
فراأى اأنها حرام، فاإنه يحجر عليه الإقامة على ذلك الفعل.

بغري ويل،  التزويج  اأو جواز  ال�شبية،  تزويج  راأى جواز  اإذا  مثال ذلك:   
ففعل اأو راأى اأن الطالق ثالًثا بلفظ واحد ل يقع اإل واحدة اأو نحو ذلك، فعمل 
مبا راأى ثم راأى بعد ذلك اأن ذلك العمل فعل حرام، لزمه اأن يرتك زوجته، وهذا 
باأن الجتهاد ينق�ض الجتهاد، وهو ال�شحيح؛ لأن الجتهاد  القول  مبني على 
الأول ل يكون عندنا مبنزلة احلكم، حتى ل ي�شح نق�شه، واإمنا هو حكم تعبد به 
املجتهد يف ذلك احلال، فاإذا راأى اأن الراجح غريه فقد تعبد بذلك الغري، ول مريه 

يف جواز انتقال التعبد بتغرِي الأحوال.

 وقيل اإن الجتهاد الآخر ل ينق�ض به الجتهاد الأول، واإمنا يلزمه العمل 
به يف م�شتقبل الأوقات فقط، اأي فيما ابتداأه من بعد ل يف ا�شتمراره.

اخلاتة يف الجتهاد
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 وحمل النزاع اإمنا هو يف الأ�شياء امل�شتدامة كال�شتمتاع بالزوجات ل يف 
الأعمال املا�شية، فاإنه من عمل باجتهاده يف �شحة الو�شوء اأو ال�شالة اأو احلج ل 

يلزمه ق�شاوؤه، واإن تغري فيه اجتهاده اتفاًقا.

 وكذلك من تغري اجتهاده بعد اأن طلق زوجته ال�شغرية، اأو ماتت معه، اأو 
نحو ذلك، فاإنه ل اإثم عليه فيما فعله باجتهاده الأول اتفاًقا، فاخلالف يف الأ�شياء 

امل�شتدامة خا�شة.

اأن يجب عليه العمل باجتهاده فيها  اأما الأعمال امل�شتاأنفة فال خالف   
يف حاله ذلك.

 وهذا فرع على هذه امل�شاألة، وهو اأنه اإذا رجع املجتهد عن اجتهاد كان قد 
قلده فيه مقلد: هل يلزمه اإعالم مقلده بالرجوع اأم ل؟

 فقيل: اإنه يلزمه ذلك؛ لريجع املقلد له اإىل قوله الآخر، حيث هو م�شتلزم 
ملذهبه يف رخ�شه وعزائمه، ومقلد له يف تلك امل�شاألة فقط، وهذا مبني على القول 

باأن الجتهاد ينق�ض الجتهاد.

بقول من  بالرجوع؛ لأنه عامل يف ذلك  اإعالم مقلده  يلزمه   وقيل: ل 
اأقوال امل�شلمني، وله اأن ل يرجع عنه، واإن رجع املفتي. وهو مذهب الإمام غ�شان 
ابن عبد اهلل ، فاإنه مل ُيقل �شليمان بن عثمان - رحمه اهلل تعاىل - حني رجع 

عن فتواه يف َفَلج اخلطم، وق�شيتها م�شهورة يف كتب الفقه.
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 وقد عرفت مما مرَّ اأن اخلالف يف نق�ض الجتهاد باجتهاد اآخر، اإمنا هو فيما 
ي�شتدام من الأعمال، وهو هاهنا، كذلك فال يلزم العامل اإعالم مقلده فيما فات 

اتفاًقا، واإمنا يلزمه على القول بلزومه فيما ي�شتدام، وفيما ي�شتاأنف من الأعمال. 

ًدا يف تلك احلادثة له، ولغريه ممن  اإذا كان مقلِّ وكذلك ل يلزمه اإعالمه 
اآخر، متم�شك بقوله، ول يلزمه  اإمام  اإذا رجع عنها هو فللمقلد  وافقه فيها؛ لأنه 

الرجوع برجوع اأحد اإمامية، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان منع املجتهد من تقليد غريه، فقال:

اأطاق الجتهاد يف �شيء من امل�شائل الظنية اأن يقلد غريه  ل ي�شح ملن 
ا،  بل يجب اأن ينظر لنف�شه ما هو احلق يف  فيها، ولو كان الغري اأعلم منه اأو �شحابيًّ

]بيان اأنه ل يحل للمجتهد اأن يقلد جمتهًدا مثله[

اأَطــــاَق الجتهــــــاَد َحُرما واإْن 
وقيَل ل يحــــــــُرُم حتى يجتهْد
يجـــــــــوُز مطلًقا ويف بل  وقيل 
ي�ضْح �ضحــــــابيًّا  كان  اإن  وقيل 
العمُل يفــــــوُت  كان  اإن  وقيل 

فاْعَلَما �ِضـــــــــواُه  تقليُد  عليه 
َيِرْد فاملنُع  الجتهـــــــــاِد  وبعَد 
هذا من البطـــالِن ما ل يخَتفي
ْح َوْهَو املقــــال املت�ضِ وقيَل ل ، 
بالجتهاِد جـــــــــاَز َوْهَو اأ�ضَهُل

اخلاتة يف الجتهاد
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حقه، ويحرم عليه تقليد غريه �شواء اجتهد يف تلك احلادثة، فظهر له الراجح فيها 
اأم مل يجتهد.

احلادثة،  تلك  يجتهد يف  اأن  قبل  لغريه  املجتهد  تقليد  يحرم  وقيل: ل   
فاإذا اجتهد فيها وراأى الراجح حرم عليه تقليد غريه، قيل: اتفاًقا، وحكى بع�شهم 
اخلالف فيه اأي�ًشا. وقال اأحمد بن حنبل واإ�شحاق بن رهواية والثوري: بل يجوز 
ا كان اأو  له ذلك مطلًقا. اأي �شواء كان املقلد اأعلم منه، اأو لي�ض باأعلم، �شحابيًّ
غري �شحابي، خاف اأن يفوت الوقت با�شتغاله بالجتهاد اأو مل يخف لقوله تعاىل 

نثڀ  ڀ   ڀمث ]النحل/ 43[.

 ورد باأنه قيد ذلك بقوله نث   ڀ  ٺ    ٺ  ٺمث ]النحل/ 43[ واملجتهد 
ميكنه العلم.

 وقال حممد بن احل�شن: يجوز تقليد الأعلم فقط؛ لأن الظن ب�شواب من 
هو اأعلم منه اأقوى من الظن ب�شوابه.

تقليد  له  يجوز  اإمنا  وقيل:  امل�شكل،  اإىل  الوا�شح  عن  رجوع  باأنه  ورد   
ُجوِم باأيُهم اقتديُتم اهتديُتم«. ال�شحابي ل غري؛ لقوله  : »اأ�شَحابي كالنُّ

اأما املجتهد ففر�شه   ورد باأن ذلك اإمنا هو يف حق من ي�شح له التقليد، 
العمل باجتهاده.
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 وقال ابن بركة: تقليد ال�شحابة جائز يف بع�ض الأحكام، ثم قال بعُد: 
يجوز تقليد الواحد منهم اإذا قال قوًل ومل ينكر عليه غريه، واأما اإذا علم له خمالف 
فال. ثم قال: ول يجوز التقليد لأهل ال�شتدلل، والبحث يف ع�شر غري ال�شحابة 
يجوز العرتا�ض على  اأدلتهم، ول  ويجوز العرتا�ض عليهم يف  مع الختالف، 

ال�شحابة.

 قال البدر - رحمه اهلل: وتف�شري كالمه - واهلل اأعلم - اأن ال�شحابة اإذا 
اختلفوا  اإذا  ال�شحابة  وغري  قوًل،  عليهم  حُتِدث  ول  اأقوالهم  بني  تختار  اختلفوا 

جتتهد لنف�شك وحدك.

ا،   اأقول: وظاهر كالم ابن بركة اعتبار اإجماع ال�شحابة، واإن كان �شكوتيًّ
واأن قول ال�شحابي الواحد عند لي�ض بحجة.

 وقال اأهل العراق: يجوز للمجتهد اأن يقلد غريه فيما يخ�شه لنف�شه دون 
ما يفتي به لغريه.

باأنه ل فرق بني ما يخ�شه لنف�شه، وبني ما يفتي به لغريه، لأنه يف   ورد 
اجلميع متعبد بالأخذ بالراجح.

 وقال بع�ٌض: يجوز اأن يقلد غريه فيما يخ�شه ب�شرط لو ا�شتغل بالجتهاد 
فاته العمل. وهذا القول اأ�شهل من الأقوال املتقدمة حل�شول العذر ب�شيق احلال، 

اخلاتة يف الجتهاد
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ولأنه اإذا مل ميكنه الجتهاد يف ذلك احلال كان مبنزلة من ي�شعه التقليد من العوام 
لعدم التمكن من الجتهاد. 

يقلد  اأن  املقلدين  يجوز لحد من  واجلويني: ل  بن حمزة  يحيى  وقال 
اأحد من ال�شحابة. قال يحيى: لأنه مل يكن لهم من اخلو�ض يف علوم الجتهاد 
اأوفى  ال�شحابة  اجتهاد  لأن  باطل؛  وهذا  العلماء.  متاأخري  من  لغريهم  ما  مثل 
واأكمل، لأن علوم العربية واأكرث اأ�شول الفقه من عموم وخ�شو�ض واإجمال وبيان 
ون�شخ وغري ذلك يعلمونه من غري تعلم ول نظر، بل لغريزة، ول ي�شعب عليهم فهم 
معاين الكتاب وال�شنة، ول يحتاجون يف نقل الأحاديث كما يحتاج املتاأخرون 

من البحث عن حال الراوي وغري ذلك، فال �شك يف اأن اجتهادكم اأكمل.

 وقيل: ل يجوز تقليد ال�شحابة، لكون مذاهبهم مل تدون، ل لق�شورهم 
عن رتبة الجتهاد، وهذا اأي�شر مما قبله، واإن كان لي�ض ب�شيء اأي�ًشا، لأن التدوين 
لي�ض ب�شرط؛ جلواز الأخذ بقول الغري، واإمنا ال�شرط يف ذلك �شحة النقل، فاإذا 
�شح النقل عن �شحابي اأو تابعي اأو غريهما، كان حكم قوله كحكم اأقوال �شائر 
املجتهدين، يجوز لل�شعيف الأخذ به، وعلى املجتهد النظر لنف�شه، ول ي�شح له 

تقليد غريه، اإن اأمكنة الجتهاد كما مر.

 واحلجة لنا على ذلك اأن الإجماع منعقد على اأنه اإمنا يكلف بظنه، حيث 
يكون له طريق اإىل الظن، ول �شك اأن املجتهد بجد الطريق اإىل الظن، فلي�ض له 
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العمل بظن غريه اإل الدليل يبيح له العمل بظن جمتهد اآخر، ول دليل يدل على 
ذلك اإل يف املقلد فقط.

 قال ابن احلاجب جواز ذلك حكم �شرعي فالبد من دليل عليه؛ لأنه 
اإثبات حكم بخالف نفي احلكم، فال يحتاج اإىل دليل، بل يكفي فيه انتقاء دليل 
الثبوت، واإذا كان ذلك اإثبات حكم واأنه يحتاج يف اإثباته اإىل دليل، فالأ�شل عدم 

الدليل، فال يثبت مهما مل تقم دللة عليه.

له  يجوز  فال  بظنه،  العمل  وهو  الأ�شل،  من  متمكن  فاملجتهد  واأي�ًشا   
العمل بالبدل مع التمكن من الأ�شل، كالواجد للماء ل يجزيه التيمم، ولأنه لو 

جاز له التقليد قبل الجتهاد جلاز بعده، والإجماع على اأنه ل يجوز واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان التقليد العامي، فقال:

]بيان حكم العامي اإذا اأراد العمل ب�ضيء من الظنيات واأنه يجب 
عليه تقليد املجتهد يف ذلك[

املجـتِهْد غرِي  تقــــــليُد  لفقيٍه جُمتِهْدوواجٌب  فعـــاًل  �ضــــاَء  اإْن 

املجتهد  العامل  يقلد  اأن  الجتهاد  على  له  قدرة  ل  ملن  يجوز  اأنه  اعلم 
اإذا �شاء العمل  ب�شرط اأن يكون معروًفا بالعلم والعدالة، بل يجب عليه تقليده، 

اخلاتة يف الجتهاد
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يف الق�شايا التي ل يعرف احلكم فيها، لقوله تعاىل نث ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               
ٺ  ٺمث ]النحل/ 43[ فلو مل يكن تقليد العامي للعامل جائًزا ما اأمر العوام 
ب�شوؤال العلماء، وظاهر الأمر للوجوب فهو واجب عند احلاجة اإليه، وقيل ل يجوز 
التقليد يف العمليات، بل يجب عليه اأن ي�شاأل العامل لينبهه على طريق احلكم، 
لأن العامي ميكنه العلم فلزم تكليفه به، كالعامل، وكما يف م�شائل الأ�شول. واأي�ًشا 

ل ناأمن خطاأ املفتي وجهله، والإقدام على ما ل يوؤمن كونه جهاًل قبيًحا.

اأن  اأن طريقه الجتهاد، كذلك علم العامي  باأنه كما علم املجتهد   ورد 
طريقة الرجوع اإىل العامل بدليل قاطع، فعلمه بتكليفه باحلكم عن التقليد، كعلم 

املجتهد للحكم.

غري  م�شلَّم يف  فذلك  املجتهدين،  اأقوال  يف  ماأمون  غري  اخلطاأ  كون  واأما 
الظنيات، اأما يف الظنيات فال�شواب اأن جميع اأقوال املجتهدين فيها �شواب.

وقيل: اإمنا يجوز التقليد يف العمليات يف امل�شائل الظنية ل القطعية؛ لأن 
احلق يف امل�شائل القطعية مع واحد، فال ياأمن املقلد فيها اأن يقلد املخطئ، فيكون 

اإقداًما على مال يوؤمن قبحه.

ورد باأنه لو اأوجبنا على العامي اأن مييز بني امل�شائل القطعية والظنية من 
اأما كونه ل  اأنه ل يلزمه،  األزمنا علوم الجتهاد والإجماع على  الفروع، لكنا قد 
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ياأمن خطاأ من قلده، فكذلك ل ياأمن اأن املجتهد يف الظنيات لب�ض عليه، ومل يفته 
مبا هو احلق عنده.

يف  اأما  فر�ض،  هو  وذلك  العلماء،  باتباع  ماأمور  العامي  اأن  حا�شله 
امل�شائل  واأما يف  املجتهدين،  ل�شواب جميع  فيه،  اإ�شكال  فال  الظنية  امل�شائل 
القطعية ففيه اإ�شكال من حيث اإن اخلطاأ فيها غري معفو لوجوب الأخذ باحلق 
فيها اإجماًعا، لكن امل�شاألة حينئذ قدرية، فاإذا طابق اعتقاد العامي احلق بتقليده 
اأهل احلق واتباعه لهم، كان ذلك بتوفيق اهلل له، واإن خالف ذلك فهو من �شوء 

حظه، واهلل   نثوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئمث ]الأنبياء/ 23[.

 واحلجة لنا على جواز تقليد العوام للعلماء: تواتر اإجماع ال�شلف على 
ترك نكري تقليد العوام للعلماء من غري مانع لهم من الإنكار.

 قال احلاكم: اأجمعوا على جواز ذلك قوًل وفعاًل وتقريًرا ور�شى، وكذلك 
اإجماع التابعني، فاإنه ظهر فيما بينهم رجوع العامي اإىل العامل، والقبول منه.

 قال: وذلك ظاهر عنهم؛ لأن منهم من كان يفتي، ومنهم من كان يقبل، 
ومنهم من يقرر، وظهر عنهم الأمر بال�شتفتاء والفتيا، وهذا هو العمدة يف جواز 

الُفْتَيا.

 قال: وهو اأظهر اأمٍر يف الإجماع، فاقت�شى جواز التقليد.

اخلاتة يف الجتهاد
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طرق  تبيني  يف  اإليهم  رجعوا  اإمنا  اأنهم  عي  يدَّ اأن  لأحد  ولي�ض  قال:   
الأحكام؛ لأن ف�شاد هذا اأظهر من اإنكار ا�شتفتائهم، فاإنه مل ُيرَو اأن اأحًدا يف ُفتياه 
بني وجه القيا�ض وطريقة الجتهاد، ثم اإنا نعلم ذلك، كما علمنا اأنهم مل يوجبوا 
على احلاكم اأن يبني وجه ما حكم به، ثم اإن املفتي لو روى خرًبا وجب قبوله، 
فكذلك اإذا اأفتى، ثم اإنا لو كلفنا العامي يف معرفة وجوه احلوادث، لزم يف اأكرث 

الأحوال، فوت العمل بكثري من الأحكام، انتهى. اأخًذا من منهاج الأ�شول.

 اأما قول اأ�شحابنا يف منع التقليد فمرادهم به العمل بقوله الغري من غري 
مبالة، اأ�شاب ذلك الغري اأم اأخطاأ كما ف�شره بذلك بع�شهم.

 والتقليد بهذا املعني حرام اتفاًقا، اأما باملعنى الذي اأردناه نحن يف النظم، 
متفقون  فالأ�شحاب  احلق،  والتما�ض  ال�شواب،  مع ظن  الغري  بقوله  الأخذ  وهو 

على جوازه يف الظنيات، وكذلك يف القطعيات، اإن وافق احلق.

 واعلم اأنه يجب على املقلد البحث عن حال املفتي يف ال�شالحية للفتوى 
وهل هو جامع لالجتهاد والعدالة اأم ل؟ وقيل ل يلزمه ذلك، اإذ ل طريق له اإىل 

حتقيقه، كما ل يلزمه البحث عن وجه احلكم.

 ورد باأنه مل يبحث عن حال املفتي ل ياأمن ف�شقه ت�شريًحا اأو تاأوياًل اأو 
جهله بعلوم الجتهاد اأو بع�شها، فال ي�شلح للفتوى، فيكون تقليده اإقداًما على ما 
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ل يوؤمن قبحه، ويكفيه يف ذلك �شوؤال من يثق بخريه، ويثمر الظن، ويكفيه اأي�ًشا 
اأن يرى ا�شتفتاء النا�ض اإياه معظمني له، اآخذين بقوله.

ل  الذين  احلق  لأهل  �شوكته  بلد  يف  كان  اإذا  املنهاج:  �شاحب  قال   
اإياه كونه غري �شالح واهلل  النا�ض  ا�شفتاء  ياأمن مع  واإل مل  ي�شكتون على منكر، 

اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان افتاء العامي بقول اإمامه فقال:

بني  خالف  بال  الأحكام  يف  العامل  قول  حكاية  العلم  ل�شعيف  يجوز 
ال�شبط  عند  �شحته  يف  خالف  ول  الأخبار،  من  �شرب  ذلك  لأن  العلماء، 
والإتقان، لكن اخلالف يف جواز اإفتائه بقول العامل الذي اأخذ عنه تلك الُفْتيا، 
وذلك باأن ي�شوق الكالم م�شاق اجلزم باحلكم، فيقول: هذا حالل وهذا حرام 
مثاًل، فقيل بجواز ذلك مطلًقا، وا�شرتط بع�شهم يف هذا القول اأن يكون املفتي اإمنا 
يفتي بن�ض قول اإمامه. وقيل: ل يجوز مطلًقا لأنه لي�ض اأهاًل لالإفتاء. وقيل: اإن 

]بيان اإفتاء ال�ضعيف بقول العامل[
وجــــائٌز لــــَذا ال�ضــعيِف ُيْفتي
َغْيبِتِه ويف  املُفتي  ح�ضرِة  يف 
وما مطلًقا  يجوُز  ل  وقيَل 

املُْفــــــــتي  راآُه  بالــذي  �ضــواُه 
رِتِه ح�ضْ يف  يجوُز  ل  وقيَل 
فاعَلَما ال�ضحيُح  ُهَو  قدمُتُه 
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كان مطلًعا على َماأْخذ اإمامه جاز له ذلك، و�شح له التخريج على مذهب اإمامه. 
وقيل: اإمنا يجوز للمخرج الإفتاء بتخريجه عند عدم املجتهد ل مع وجوده يف تلك 

الناحية، اإذ ل يجوز العمُل بالأ�شعف مع اإمكان الأقوى.

 وال�شحيح اأن فتوى ال�شعيف بن�ض عبارة املفتي جائزة يف غيبة املفتي، 
ويف ح�شرته عرف عدلها اأو مل يعرف، اإذا كان متثًقا ممن اأخذ عنه، لأن ذلك لي�ض 
باأ�شد من عمله، فاإذا جاز له اأن يعمل بقول املفتي، جاز له اأن يفتي به، اإذ ل فرق 

بينهما.

على  املطلع  من  اإل  ت�شح  فال  املفتي  بالتخريج من مذهب  الفتوى  اأما   
املاأخذ العارف بالأدلة ومواردها، اإذ ل يكون التخريج اإل ملن يكون من اأهل النظر، 
فمن كان من اأهل النظر وال�شتدلل جاز له التخريج على مذهب العامل، وهو 
واهلل  منع ذلك.  واملغاربة، خالًفا ملن  امل�شارقة  الكدمي، وجمهور  الإمام  مذهب 

اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان تقليد ال�شعيف العاملني فاأكرث، فقال: 
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اعلم اأن تقليد العامي لعاملني ف�شاعًدا، اإما اأن يكون تقليده لهما يف �شيء 
واحد، اأو يف �شيئني، فاإن كان يف �شيء واحد، فاإما اأن يتفق قولهما يف تلك احلادثة، 
واإما اأن يختلفا فيها، فاإن اختلفا فال ي�شح تقليدهما يف حال واحد مًعا اتفاًقا، لأن 
اأحدهما  فاإن  التناق�ض،  اإىل  مف�ض  احلال  وذلك  احلادثة،  تلك  مًعا يف  تقليدهما 

يجوز له الإقدام مثاًل، والآخر مينعه، فال يت�شور تقليدهما يف ذلك.

 واإن اتفقا يف تلك احلادثة ففي جواز تقليدهما اخلالف الآتي يف تقليد 
عاملني، وال�شحيح عندنا جوازه، لأن الظن ب�شواب عاملني اأقوى منه ب�شواب عامل 

واحد.

اأقوال العلماء يف حادثة،  اإمنا كان حجة ب�شبب اتفاق   واأي�ًشا فالإجماع 
فلو مل ي�شح تقليد عاملني اإذا اتفقا، ملا �شح تقليد ثالثة اتفقوا، وكذا الأربعة وكذا 
اخلم�شة. فيوؤول ذلك اإىل اإبطال حجية الإجماع راأ�ًشا، وهو خالف امل�شروع. واإن 
كان تقليده لهما يف �شيئني ف�شاعًدا اأو يف حالني، فال�شحيح اأي�ًشا عندنا جوازه، 

]بيان جواز تقليد ال�ضعيف لعاملني فاأكرث فيما ميكن تقليدهم فيه[

عامِلنَْيِ تقــــــليــــُد  وجــــــائٌز 
ملا ق�ضــــــيٍة  يف  يجــــــوُز  ول 

�ضيئنِي يف  كـــاَن  اإْن  ل�ضــــــائل 
ُعلما قــــــد  تناقـــ�ٍس  يلزُم من 

اخلاتة يف الجتهاد



932 932
طلعة ال�ضم�س: �ضرح �ضم�س الأ�ضول

ياأخذ  اأن  له  في�شح  يلتزمه،  اأومل  العلماء  من  عامل  مذهب  التزم  قد  كان  �شواء 
مب�شاألة  معروفة عندهم  امل�شاألة  اأخرى، وهذه  الآخر  م�شاألة، ومن  العامل  من هذا 
كل  اأن  جوازه  على  وحجتنا  اآخر،  اإمام  مذهب  اإىل  اإمامه  مذهب  عن  النتقال 
جمتهد م�شيب، فلم يحرم علينا يف ال�شرع اإل النتقال من ال�شواب اإىل اخلطاأ، ل 
من �شواب اإىل �شواب، فال مقت�شى لتحرميه ل عقاًل ول �شرًعا اإذ ي�شري كالواجب 
قلد  اإذا  املقلد  فكذلك  �شواب،  اإىل  �شواب  من  انتقاًل  لكونه  جائز  فاإنه  املخري، 
اأنواع  من  واحد  يف  �شرع  كمن  فهو  اآخر،  جمتهد  تقليد  اإىل  انتقل  ثم  جمتهًدا، 
الكفارة، ثم ترجح له فعل النوع الآخر منها، فكما ل حظر عليه يف ذلك، كذلك 
املقلد اإذا انتقل، واإمنا احلظر يف ذلك على القول باأن احلق مع واحد، واملخالف 

خمطئ، وقد قدمنا بطالنه.

بال  البتداء  يف  املذاهب  من  �شاء  ما  اختيار  للمقلد  جاز  فكما  واأي�ًشا   
خالف لإ�شابة املجتهدين، ا�شت�شحبنا احلال بعد تقليده لأيهم اإذا مل يتجدد له 

م ذلك. ما يحرِّ

 وقيل: لي�ض للمقلد النتقال بعد التزام مذهب اإمام اإىل مذهب اإمام اآخر 
لغري مرجح، لأنه اختار املذهب الأول، ول يختاره اإل وهو اأرجح من غريه عنده، 

فلي�ض له اخلروج عنه، كما لي�ض للمجتهد النتقال عن اجتهاده لغري مرجح.
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 وهذا مما ل خالف فيه يف حق املجتهد، ول علة لتحرميه اإل كونه خروًجا 
هذا  ون�شب  لغريه،  املقلد  فكذلك خروج  للخروج،  مرجح  لغري  اختاره  قد  عما 

القول اإىل الأكرث.

 قالوا: وجتويز ذلك يوؤدي اإىل التهور يف الأعمال ال�شنيعة وتتبع ال�شهوات، 
باأن يختار لنف�شه من الأقوال ما يوؤديه اإىل نيل �شهواته، ل لكونه دين اهلل، ول قائل 
بالتنقل يف املذاهب ملجرد اتباع ال�شهوات. قالوا: وقد ن�ض علماوؤنا على اأنه حمرم 

اإجماًعا، ثم اإنهم جوزوا النتقال من مذهب اإىل مذهب لأمور:

 منها اأن يعرف املقلد حجج املختلفني يف ذلك احلكم، ويكون من اأهل 
النظر، فترتجح له حجة خمالف اإمامه فحينئٍذ يجوز له النتقال اإىل ما ترجح له. 

ومنها اأن ينك�شف له اأن اإمامه ذلك ناق�ض يف عدالته اأويف اجتهاده عن 
القدر املعترب، فينتقل عن تقليده اإىل تقليد الأكمل.

 ومنها اأن ينتقل اإىل اأف�شل من اإمامه اأو اأو�شع علًما اأو اأ�شد ورًعا.

 ثم اختلفوا يف الوجه الذي ي�شري به املقلد ملتزًما ملذهب اإمامه:

 فقيل اإنه ي�شري مقلًدا ملتزًما بالنية فقط. وهي العزم على العمل مبذهبه 
يف حكم، اأو يف جميع م�شائله، لأن التقليد كالجتهاد، فكما اأن املجتهد متى عزم 
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على العمل مبا قد اأداه اإليه نظره، �شار ذلك الجتهاد مذهًبا له، كذلك اختيار 
املقلد ملذهب عامل هو كالجتهاد منه يف ذلك احلكم.

 وقيل: بالنية والعمل، فمهما مل يعمل فهو غري ملتزم، لأنه اإذا نوى ومل 
يعمل كان كاملجتهد الذي مل يجزم ب�شيء. 

وقيل بل بالنية والقول والعمل، لأن التقليد التزام واإيجاب على النف�ض 
اأن ل يعدل عن قول هذا العامل، والإيجاب كالنذر، فكما ل ينعقد النذر مبجرد 
نية ول عمل، بل ل بد من لفظ كذلك التزام املذهب، ل بد من اأن يقول قد 

التزمت قول فالن يف كذا اأو مذهب فالن يف م�شائله كلها.

 اأقول وهذا كله مما ل دليل عليه، فاإن ال�شلف من ال�شحابة ومن بعدهم 
كانوا على خالف ذلك. فاإن املعلوم من حال ال�شحابة  اأنهم مل يلزموا من 
�شاأل واحًدا منهم عن حكم واحد، وعمل بفتواه اأن ل ي�شاأل غريه عن غري ذلك 
احلكم، ول اأنكروا عليه ذلك، ول نقله اأحد، ل عدل، ول غري عدل، ولو وقع لنقل 

وا�شتهر، لأنه مما تق�شي العادة بنقله.

 وكذلك يف زمن التابعني وتابعي التابعني اإىل وقتنا هذا، فكان اإجماًعا 
على جوازه.
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اأما قيا�شهم املقلد على املجتهد فممنوع لوجود الفارق بينهما، وهو اأن   
املجتهد اإذا تبني له الراجح منع من العدول عنه، لكونه حكم اهلل يف حقه، فعدوله 
امل�شكل، وحال  اإىل  الوا�شح  اإىل غريه، ورجوًعا من  اإمنا يكون عدوًل عن فر�شه 
املقلد بخالف ذلك؛ فاإن اأخذه بقول العامل لي�ض طريًقا اإىل معرفة الراجح، واإمنا 
التقليد كحاله  اأقوال املجتهدين �شوابًا، فحاله بعد  هو اختيار منه، لكون جميع 

من قبله.

واحلظوظ  الت�شهي  ملجرد  مذهب  اإىل  مذهب  من  النتقال  مننع  نعم   
العاجلة، لأن ذلك يوؤدي اإىل النهماك يف الرخ�ض وعدم املبالة بالديانة، حتى 
الوقوع  الرخ�شة قبل  اإفتاء طالب  اأ�شحابنا - رحمهم اهلل تعاىل - منعوا من  اإن 
فيها، وما ذلك اإل خلوف الت�شاهل يف الديانة، وطلب احلزم يف اأمور الدين، والنجاة 
للم�شلمني، وجتويز املانعني النتقال يف بع�ض ال�شور ناق�ض لقيا�شهم املذكور، فاإن 
قيا�شهم يقت�شي اإطالق املنع، وذلك التجويز تخ�شي�ض بغري خم�ش�ض، فهو نق�ض 

ملذهبهم. واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان ما اإذا تعدد املجتهدون، وكان فيهم الفا�شل واملف�شول، 
فقال:
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اإذا تعدد املجتهدون واختلفت اأقوالهم، وكان فيهم الفا�شل واملف�شول، 
اأن  يلزمه  الأف�شل، ول  يقلد غري  اأن  للم�شتفتي  يجوز  ابن احلاجب وغريه:  قال 
قد  اإذ  وعدالة،  اجتهاد  اأهل  كانوا جميًعا  اإذا  والورع،  العلم  الأكمل يف  يتحرى 
معرفة  الأكمل يف  يلزمه حتري  بل  وقيل:  منهم.  واحد  امل�شحح يف كل  ح�شل 
علوم الجتهاد؛ ليقوى ظن ال�شحة لفتواه، كاملجتهد يلزمه حترى اأقوى الأمارات 

الدالة على احلكم. 

والثقة  الجتهاد،  اأ�شباب  كمال  مع  املف�شول  تقليد  جواز  وال�شحيح 
بعدالته، و�شكون القلب اإىل فتواه.

من جماعة  ال�شحابة  زمن  �شهر يف  قد  الإفتاء  اأن  ذلك  على  والدليل   
فيهم الفا�شل واملف�شول، ومل ينكر اأحد منهم اإفتاء املف�شول، ومل يعنف �شائله، 

]بيان جواز تقليد املف�ضول اإذا كان عدًل جمتهًدا مع وجود 
الفا�ضل[

ـــِل الأف�ضَ غيـــِر  تقليـــُد  وجائٌز 
لأنــــــه يف َزمــــــِن ال�ضحـــابِة
واملف�ضـــوُل الفا�ضــــــُل  وفيهُم 

 

ُي�ضـــاأِل اإن  ِبِه  موثوًقا  كاَن  اإْن 
ِمن جمــــــاعِة الإفَتاُء  �ُضِهَر  قد 
منقوُل عنُهـــُم  نكــــــرَي  ول 
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ولو كان ذلك غري وا�شع للنا�ض ما �شكت عليه ال�شحابة، فهو اإجماع على جوازه 
منهم.

 وكذلك وقع يف زمن التابعني وتابعيهم اإىل يومنا هذا، ول نكري من اأحد 
من امل�شلمني فكان اإجماًعا من التابعني ومن بعدهم اأي�ًشا فال وجه للقول بخالفه.

 اأما قيا�ض املقلد على املجتهد يف ذلك فممنوع، لأن املجتهد اإمنا يلزمه 
النظر يف الأدلة والعامي اإمنا يلزمه �شوؤال العلماء، وعلى العامل النظر له، فاإذا �شاأل 

عاملًا من العلماء، كان قد اأدى ما �شرع يف حقه.

 فاإذا وجد ال�شائل عاملني اأحدهما اأعلم والآخر اأورع، فقد اختلفوا: هل 
الأعلم اأوىل اأم الأورع؟ فقيل: الأعلم لقوة معرفته ماآخذ احلكم.

 وقيل: الأورع جلده، واجتهاده يف توفية الجتهاد حقه، وتوقي التق�شري، 
وال�شحيح الأول، اإذا كملت عدالته، لأن العدالة ت�شونه من التق�شري فيما يلزمه 

الوفاء به، اأما اإذا انََخرَمت عدالته فال ي�شح تقليده اتفاًقا.

 فاإذا ا�شتوى املجتهدون يف العلم والف�شل:

 فقيل: اإن ال�شائل يخري يف الخذ باأيها �شاء، كاملجتهد اإذا ت�شاوت معه 
الدللت، وهو مذهب علي بن عزرة، واحل�شن بن اأحمد. 

اخلاتة يف الجتهاد
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ۆ   ۇ   نثۇ   تعاىل  لقوله  اهلل  حق  يف  بالأخف  ياأخذ  بل  وقيل 
ۆمث ]البقرة/ 85)[ وبالأ�شد يف حقوقنا، لأنه اأحوط. وقيل: بل ياأخذ باأول 

فتيا، لأنه ب�شوؤاله قد لزمه قبوله.

 وقيل: بل يخري يف حق اهلل تعاىل بني اأيها �شاء لقوله تعاىل نثھ  ھ   
ھ   ھ  ےمث ]احلج/ 78[ واأما يف حق العباد فياأخذ باحلكم لرتتفع اخل�شومة، 

لو اختار اأيها واختار خ�شمه خالفه، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان الجتهاد يف زمن النبي  فقال:

]بيان حكم الجتهاد يف زمانه  واأنه واقع[
ويف زَماِن امل�ضَطفى قــــــــد وَقعا
ُقريظِة يف  الع�ضــــِر  �ضــالِة  مثَل 

�ُضِمَعا اجتهــــاٌد  َحابِة  ال�ضَّ من 
اللِّينِة قطـــــُع  الن�ضرِي  بني  ويف 

قد تقدم يف اأول ركن ال�شنة الكالم يف اجتهاده ، وهل هو واقع منه 
اأم غري واقع، ونذكر هاهنا حكم الجتهاد من غريه يف زمانه العلماء عليه ال�شالة 

وال�شالم.

وقد اختلف الأ�شوليون يف �شحة الجتهاد يف عهده ، فقال الأكرث 
من العلماء ب�شحته يف غيبته.



939939

لإمكان  واحل�شرة؛  الغيبة  يف    ع�شره يف  الجتهاد  منع  من  ومنهم   
  الرجوع اإليه بامل�شافهة اأو املرا�شلة، ولأن الجتزاء بالجتهاد مع وجود النبي

اجتزاء بالظن عن العلم.

 وُحكي عن جماعة من الأ�شوليني التوقف يف جوازه بح�شرته، واإن جاز 
يف غيبته.

 وال�شحيح اأن الجتهاد يف عهده  جائز وواقع، والدليل على ذلك: 
ما ُروي اأنه  اأمر بالًل فاأذن يف النا�ض من كان �شامًعا مطيًعا، فال ي�شلني الع�شر 
  اإل ببني قريظة. وهم طائفة من اليهود باملدينة من حلفاء الأو�ض، عزم ر�شول
على غزوهم، ف�شار النا�ض اإليهم، وقد �شغل جماعة من ال�شحابة مامل يكن لهم 
اأن  منه بد عن امل�شري لبني قريظة، لي�شلوا بها الع�شر، فاأخروا �شالة الع�شر اإىل 
جاءوا بعد ع�شاء الآخرة امتثاًل لقوله : »ل ي�شلنيَّ الع�شَر اإل يف بني قريظة« 
ف�شلوا الع�شر بها بعد ع�شاء الآخرة، وبع�شهم �شلى الع�شر يف وقتها يف اأماكنهم، 
وقالوا: ما يريد ر�شول اهلل  منا اأن ندع ال�شالة ونخرجها عن وقتها، واإمنا اأراد 
احلث على الإ�شراع، فما عابهم اهلل يف كتابه ول عنفهم ر�شول اهلل ، لأن كالًّ 

من الفريقني جمتهد.

اللذين  للرجلني  وال�شالم  ال�شالة  عليه  تقريره  من  نقل  ما  وكذلك   
تقدمت  وقد  ذلك،  ي�شلح  والآخر  الن�شري،  بني  نخل  من  اللِّينة  يقطع  اأحدهما 

اخلاتة يف الجتهاد
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حكايتهما ونزلت الآية بت�شويبهما. وذلك قوله تعاىل نث ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ   
ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹمث   ]احل�شر/ 5[ اهلل وكذلك ما نقل من 
خرب معاذ حني وجهه  اإىل اليمن، وقد قال: »اأجتهد براأيي« واأقره ، وكذلك 
قوله  لأبي مو�شى حني وجهه اإىل اليمن: »اْجَتهْد براأِيَك« قال املانعون: جتويز 

 . الجتهاد يف ع�شره يوؤدي اإىل ال�شتغناء عنه

واأجيب باأنه ل يوؤدي اإىل ذلك، لأن النبي  هو املبلِّغ والآمر بالجتهاد، 
واملبني لأ�شول احلادثة، وما يقا�ض عليه، واهلل اأعلم.

 ثم اإنه اأخذ يف بيان اأمكان خلو بع�ض الأزمنة من جمتهد، فقال:

]بيان اإمكان خلو بع�س الزمان من جمتهد، وفيه تقليد امليت[

الزمــــِن بعــــ�ِس  ُخُلوُّ  َفِطِنوممكٌن  فقـــيٍه  من  ال�ضحيِح  على 

اختلفوا يف اإمكان خلو الزمن من جمتهد ُيرجع اإليه عند احلادثة:

ال�شحيح،  وهو  البدر،  واختاره  املجتهد،  من  الزمان  يخلو  اأن  جائز  فقيل:   
واأظن اأنه مذهب اجلمهور.

 وقيل ل يجوز خلوه من جمتهد، ون�شب هذا القول اإىل اجلبائي واحلنابلة. 
وقال ابن دقيق العيد: ل يجوز خلو الزمان من املجتهد ما مل يتداع الزمان بتزلزل 
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القواعد، فاإن تداعى باأن اأتت اأ�شراط ال�شاعة الكربى كطلوع ال�شم�ض من مغربها 
وغري ذلك، جاز اخللو عنه.

 واملنع من خلوه مطلًقا هو مقت�شى مذهب من منع تقليد امليت، لأنه اإذا منع 
من تقليد امليت، وجب اأن يكون يف كل زمان جمتهد يجوز اأخذ دينهم عنه، لقوله 
تعاىل نثڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ    ٺ  ٺمث  ]النحل/ 43[ ول ياأمرنا تعاىل 
اأن ن�شاأل غري موجود، والتكليف بذلك مما ل يطاق، فلزم وجود املجتهد يف كل 
زمان، ونحن ل مننع من تقليد امليت، بل جنوزه، فلذا جنوز خلو الزمان من املجتهد.

 اعلم اأنهم اختلفوا يف جواز تقليد امليت على ثالثة مذاهب:

 قيل: بجوازه مطلًقا.

 وقيل: مبنعه مطلًقا.

 وقيل: اإن اأفتاه يف حياته بقي على تقليده فيما كان قد اأفتاه به، واإن مات ومل 
ي�شمع الفتوى منه يف حياته، واإمنا نقلت اإليه بعد موته، فال يجوز له تقليده حينئذ، 

اإذ ل يعقل تقليده من قد �شقط عنه التكليف باملوت.

 قالوا: وهل هو اإل كاأن يلتزم رجل تقليد رجل ذاهب العقل يف احلال، جمنونًا 
ل تكليف عليه، فيقول: قد التزمت مذهب هذا املجنون، فيما كان اجتهده قبل 
جنونه اأو كمن يلتزم مذهب رجل قد كفر بعد اجتهاده اأو ف�شق، وكان عدًل عند 

اخلاتة يف الجتهاد
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بالإجماع، فكذلك  يجوز  والفا�شق ل  والكافر  املجنون  وتقليد  قالوا:  الجتهاد، 
امليت لأنه م�شاٍو لهم.

اإن �شح الإجماع على منع ابتداء تقليدهم حال اجلنون والكفر  باأنه   ورد 
والف�شق، فيما كانوا قد اجتهدوا فيه، فلعله ملانع اآخر، وهو حلوق التهمة لهم فيما 
يف  عليها  هم  التي  الأحوال  مثل  عن  �شدورها  وجتويز  اجتهاداتهم،  من  �شبق 

احلال.

قيل وتقليد احلي اأوىل لوجهني:

 اأحدهما: اأنه جممع على �شحته، اإل من منع التقليد يف الفروع، بخالف امليت.

 وثانيهما: اأن احلي نعلم ا�شتمراره على القول بذلك الجتهاد، وامليت ل ناأمن اأنه 
ا ترجح له خالف ما قد قال به، واهلل اأعلم. لو كان حيًّ

 ثم اإنه اأخذ يف بيان الركن الثاين من ركني الجتهاد، وهو حمل الجتهاد، فقال:
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حمل الجتهاد حادثة مل يوجد فيها حكم عن اهلل تعاىل يف كتابه ول 
على ل�شان ر�شوله، ومل ينقل يف حكمها اإجماع من امل�شلمني، فاإن كان يف احلادثة 

�شيء من الأحكام الثالثة، وجب اتابعه وحرمت خمالفته اإجماًعا.

 واإن مل يوجد فيها حكم من الأ�شول الثالثة وجب هناك الجتهاد على 
من اأطاقه من الأمة، وفيها لزم العامي التقليد اإذا �شاء العمل.

 فقوله: )فاإنه يف مثل ذي الق�شية..( اإلخ الق�شية امل�شار اإليها هي الق�شية 
التي مل يوجد فيها ن�ض ول اإجماع.

 ومعني قوله: )مت اجتهاد علماء الأمة( اأي كمل لهم حكم الجتهاد يف 
واإن  فيها،  يتم لأحد اجتهاد  املن�شو�ض على حكمها ل  فالق�شية  الق�شية،  تلك 
نظر يف اأ�شولها، فاإمنا غاية نظره العلم بحكمها من اأ�شلها، والت�شليم لها، ول ي�شح 

]بيان مل الجتهاد، وهو ق�ضية مل يوجد يف حكمها ن�س ول 
اإجماع[

ما َفْهَو  الجتهــــــاِد  ملُّ  اأما 
الر�ضــــــوِل عِن  فيـــه  َيرد  ومل 
الق�ضيَِّة ذي  مثـــــــــل  يف  فاإنُه 

َحَكما فيــــــه  الإله  يُكن  مل 
املنقوِل يف  الإجماِع  عن  ول 
الأّمِة علمـــــــــاِء  اجتهـــاُد  متَّ 

اخلاتة يف الجتهاد
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خالفها بخالف الق�شية اخلالية من الن�شو�ض والإجماع، فاإن اجتهاد العلماء فيها 
تام، مبعنى اأنه م�شتوف حلكم الجتهاد.

جامًعا  يكون  ل   - جاز  واإن   - القطعيات  يف  الجتهاد  اأن  وتو�شيحه   
يف  الجتهاد  واأن  واليقني،  الطمئنانية  لأجل  يجوز  واإمنا  الجتهاد،  لأحكام 

الظنيات م�شتكمل لأحكام الجتهاد.

انتهى  قد  املقام  هذه  يف  فاإن  الختتام،  ح�شن  براعة  التمام  ذكر  ففي   
الكالم على الأدلة والأحكام، واهلل املوفق، بيده خزائن كل �شيء، واحلمد هلل 

رب العاملني. 

ثم قال:



ق بع�شهم بني الإ�شراق  يقال اأ�شرقت ال�شم�ض، و�شرقت: اإذا طلعت وفرَّ
وال�شروق، فخ�ضَّ ال�شروق بالطلوع، والإ�شراق بانت�شار ال�شوء، فالإ�شراق عندهم 
ظهور �شوء ال�شم�ض ا�شتعارة هنا لتمام هذا النظام، ور�شح ال�شتعارة بذكر ال�شماء.

لتو�شيحها  بذلك  �شميتها  املنظومة،  هذه  على  َعَلم  الأ�شول  و�شم�ض   
قواعد الأ�شول، فكما اأن ال�شم�ض الذي هو الكوكب امل�شيء نهاًرا ينك�شف به 
كل ظلمة، ويظهر به كل خفي عن الأب�شار، كذلك هذه املنظومة ينك�شف بها 

للعقول، كل ما كان خمتفًيا عنها.

لأهل  وا�شحة  كانت  واإن  ال�شعيف،  يفهمها  ل  قد  معانيها  كانت  وملا   
الب�شائر، احتجنا اإىل تبيينها اإعانة لل�شالكني، فو�شعُت عليها هذا ال�شرح، و�شميته 

بـ»طلعة ال�شم�ض«.

اأُْبِهماقد اأ�ضرقْت �ضم�ُس الأ�ضوِل يف �َضما ما  واأظهــــــرْت  حتقيقها 

 تتمة هلذا الكتاب
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 ووجه املنا�شبة يف ذلك ظاهر، وهو اأن الأب�شار ل تدرك هذا الكوكب اإل 
بعد طلوعه، ف�شبهنا هذا ال�شرح بذلك الطلوع، لأن معاين هذا النظم ل تدركه 

غالب الب�شائر، اإل بال�شرح والتحقيق: اإثبات امل�شاألة بدليلها، والتكلم باحلق. 

هو  والإبهام  الإخفاء،  نقي�ض  والإظهار:  اأظهر،  هاهنا  الثاين:  والوجه 
ملب�ًشا  مت  قد  الأ�شول«،  »�شم�ض  بـ  امل�شمى  النظم  هذا  اأن  واملعنى  الإخفاء. 

بالتحقيق، ومبيًنا ما كان من قبله خمتفًيا، واهلل اأعلم. ثم قال:

راِت الفنِّ          يف قاَلِب النظِم البديِع احُل�ْضِن واأبرزْت خُمدَّ

منك�شف،  مكان  اإىل  م�شترت  مكان  من  اأخرجه  اإذا  ال�شيء،  اأبرز  يقال 
واملراد  عليهن،  امل�شروب  وهو احلجاب  اخِلْدر،  املقيمات يف  الن�شاء  رات:  واملخدَّ
به هاهنا امل�شائل امل�شترتة، وهي قواعد الأ�شول، والفن مبعني النوع، واملراد به هنا 

اأ�شول الفقه.

وقد كرث اإطالقهم ا�شم الفن على العلم، فيقولون فن الأ�شول، وفن الفقه، 
وفن الكالم، اإىل غري ذلك. وي�شمون اجلميع فنون العلم.

 والقالب اآلة قانونية يعرف بها مقادير الأ�شياء املنطبعة كالذهب والف�شة 
واحلديد والر�شا�ض، بحيث ي�شب فيها ذلك ال�شيء، فتخرج على احلالة املقدرة 
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املعلومة، �شبه النظم به، لأن النظم اآله قانونية اأي�ًشا يعرف بها اأوزان ال�شعر على 
جهة خم�شو�شة.

والبديع احل�شن، ويف اإ�شافته اإىل احل�شن مبالغة ظاهرة.

النظم  الأ�شول يف  قواعد  من  امل�شترت  اأبرزت  املنظومة  هذا  اأن  واملعني   
احل�شن الذي هو كالقالب لالأ�شياء، واهلل اأعلم.

ثم قال:

َنْت �ضعـــــــاَبُه للَفْهِم َنْت ُعَجاَب هذا الِعـــــلِم          وليَّ وبيَّ

لغرابته  منه  ُيتعجب  ملا  ا�شم  والعجاب:  التو�شيح،  مبعني  التبيني: 
واللِّني:  ليًنا،  ال�شديد  جعل  عن  عبارة  والتليني:  له.  وا�شتعظامها  النفو�ض  يف 
املقا�شد واختالف الأحوال،  اأخرى، بح�شب  تارة وتذم  لطافة خم�شو�شة حتمد 
ملا �شعب على  ا�شتعارة هنا  الإبل.  ت�شدد من  ما  وال�شعاب: جمع �شعب، وهو 

الفهم من قواعد. والفهم الإدراك، يقال: فهم امل�شاألة اإذا عرفها.

حت من هذا العلم ما يتعجب منه لعظمه يف   واملعني اأن هذه املنظومة و�شَّ
النفو�ض، ولعزة وجوده، وقربت للفهم ما �شعب عليه معرفته، واهلل اأعلم.

ثم قال:

تتمة لهذا الكتاب
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ْت خموَفه �ضــــبيال وذلَّلْت قطــــوَفُه تــذليــــال         و�ضريَّ

متتنع  اأي ل  منقادة، فهي ذلول،  �شهلة  اإذا جعلتها  الدابة،  يقال: ذللت 
على قائدها، ول تت�شعب على راكبها. والقطوف جمع قطف، وهو ما يقتطف من 

الثمر. واملخوف ما يحاذر منه. وال�شبيل الطريق واملراد به الطريق الآمن.

املنظومة جعلت ثمار الأ�شول �شهلة لقطافها، ل متتنع  اأن هذه   واملعنى 
عليهم كيف �شاءوا واأنها �شريت املكان الذي ُيحاذر من �شلوكه طريًقا اآمًنا، ي�شلكه 

كل طالب. واجلميع متثيل، واهلل اأعلم، ثم قال:

لْت للرائــــــدين موِردا َلْت لل�ضالكنَي مق�ضَدا      واأهَّ ف�ضهَّ

يقال: �شهلت ال�شيء: اإذا جعلته �شهاًل، وال�شهل: نقي�ض احلَزن، واحلَزن: 
املكان ال�شلب ال�شديد، وال�شالكني: جمع �شالك، وهو الآخذ يف ال�شري، واملراد 
به ها هنا الطالبون للعلم، واملق�شد: مو�شع الق�شد، وهو التوجه، يقال: ق�شد فالن 

فالنًا، اإذا توجه اإليه. وتاأهيل ال�شيء جعله اأهاًل ملا اأعد له اأي �شاحًلا لذلك.

 والرائدين: جمع رائد، وهو من يطلب املاء للرفقة. واملورد وزان م�شجد، مو�شع 
الورود.

 واملعنى اأن هذه املنظومة جعلت لطالب العلم طريًقا �شهاًل يتوجهون فيه 
اإىل مطلوبهم، وهياأت لهم غاية مرادهم منه، واهلل اأعلم، ثم قال:
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العطاء، وجزيل  ل�شعة  ا�شتعري  ثم  اإذا عظم وكرث،  يقال: جزل اخلطب: 
للمنن وا�شعها. واملنن: جمع منه بالك�شر، وهي النعمة، واأما املُّنة بال�شم فهي القوة. 
بفتحتني،  اأجودها  لغات:  وفيه  الأر�ض،  من  الوجه  »امل�شباح«  يف  قال  وال�شنن: 
والثانية ب�شمتني، والثالثة ِوَزان ُرَطب. قال: ويقال: تنح عن �َشنن الطريق، وعن 
البيت مبعني  اأي عن طريقها، وفالن على �شنن واحد، وال�شنن يف  �شنن اخليل، 

الطريق. والوفاء بال�شيء الإتيان به على وجه التمام.

لنا، وهو وامللة وال�شريعة مبعنى واحد، وامل�شطفى   والدين هو: ما �شرع 
مبعنى املختار. يقال: ا�شطفاه اإذا اختاره، وقد تقدم معنى ال�شالة وال�شالم.

 والف�شل: اخلري، والتكرمي هنا مبعني التعظيم، واللواء: علم اجلي�ض، وهو 
دون الراية، واحلمد الثناء على جهة التبجيل والتعظيم. واملحق من اأ�شاب احلق 

ومن جاء باحلق، واملهدي: الدال على الهدى.

تتمة لهذا الكتاب

املَنِ اجلــــزيَل  اهلَل  واأحمــــُد 
الوَفا اأهِل  من  اأكــوُن  به  حمًدا 
و�ضلَّما ربُّنــــا  عليِه  �ضــلَّى 
احلمــــــِد لــــواَء  اهلُل  ورَفــَع 

َنِ ال�ضَّ بهــــــذا  َتامها  على 
امل�ضطفى والتابعــــــــنَي  بديِنِه 
َما وكرَّ فــ�ضــــــِلِه  من  وزاَدُه 
ُمْهِدي ــــــــقٍّ  ُمِ كلِّ  على  لُه 
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بهذا  املنظومة  هذه  متام  على  املنن  وا�شع  تعاىل  اهلل  على  اأُثني  واملعنى   
من  لنا  �شرع  مبا  الوفاء  اأهل  من  كونها  يف  يل  �شبًبا  يكون  ثناء  املحمود  الطريق 
ا، وعلى ر�شالته اأميًنا ، وزاد مقامه  الهدى، ومن التابعني ملن اختاره اهلل لنا نبيًّ
وجتليله  تعظيمه  وزاد يف   ، هو  اإل  يعلم كنهها  التي ل  الكثرية  العايل من اخلريات 

واأعلى له املنزلة على كل نبي جاء باحلق وهدى اإليه.

 وفيه اإ�شارة اإىل طلب املقام املحمود له  امل�شار اإليه بقوله تعاىل نث  ڍ  
ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈمث ]الإ�شراء/ 79[ قال البي�شاوي: وهو مطلق يف 

كل مقام يت�شمن كرامة.

ال�شالة  عليه  اأنه  هريرة  اأبو  روى  ملا  ال�شفاعة  مقام  اأنه  وامل�شهور  قال:   
وال�شالم قال: »هو املقاُم الذي اأ�شَفُع فيه لأمتي« واهلل اأعلم.

 قال:
الهدى اأهَل  �ضـــالُته  و�َضَمَلْت 
الهيَجاِء الهـــاَم يف  ال�ضــــــاربنَي 
والتابعـــــــــنَي املقتـــِفنَي اإثَرهْم
بْذِل اأيَّ  النفـــو�َس  فبَذلــــــوا 

الِعَدا �ضـــــمَّ  و�ضحِبِه  اآِلِه  من 
العلياِء �ُضُبُل  ا�ضــتقاَمْت  حتى 
والباِذلــــــنَي لالإلِه ن�ضــــــَرهْم
ِل بالف�ضْ لهــــــم  اهلُل  وخَتَم 
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و�شالته  عمها،  اإذا  الناحية،  املطر  �شمل  يقال:  عمت،  مبعني   �شملت: 
اإل  يعلم  مل  ما  وعلى  التوفيق،  وعلى  البيان،  على  يطلق  والهدى  رحمته،  اأي 
العالية،  اأهل  لغة  يف  وبال�شم  الأكرث،  لغة  يف  بالفتح  م  وال�شَّ الأنبياء.  ل�شان  من 
والهام: جمع هامة، وهي من  املطموعات.  القاتل من  لغة متيم، هو  وبالك�شر يف 
ال�شخ�ض راأ�شه. والهيجاء: احلرب. وا�شتقامة ال�شيء ا�شتواوؤه واعتداله. وال�شبل 
ال�شفلى ت�شم العني  اللغة خالف  جمع �شبيل كطريق وزنًا ومعنى. والعلياء يف 
فتق�شر، وتفتح فتمد، قال ابن الأنباري: وال�شم مع الق�شر اأكرث ا�شتعماًل، فيقال 
�شفة عليا وعلياء. واأ�شل العليا: كل مكان م�شرف، ثم ا�شتعمل عرًفا يف �شرف 

اخل�شال ومكارم الأحوال، واملراد به هاهنا دين اهلل الذي �شرعه لعباده.

بع�شهم،  واأو  ال�شحابة  اأدرك  من  العرف  يف  وهو  تابع،  جمع  والتابعني   
واهتدى  ال�شحابة  طريقة  �شلك  من  هاهنا كل  به  واملراد   ، النبي  يدرك  ومل 
الأثر  مبعنى  وال�شكون،  الهمزة  بك�شر  والإْثر:  التباع.  والقتفاء:  بهداهم. 
اتبعته  اإذا  اإثره  يقال جئت يف  بالنعل،  النعل  التباع حذو  بفتحتني، كناية عن 
عن قرب. والباذلني جمع باذل، وهو من ي�شمح بال�شيء ويعطيه ويبيحه عن 
التقوية، ويف الكالم حذف تقديره: والباذلني لدين  نف�ض. والن�شر  طيب 

نث  ۇ   اإمنا هو دينه تعاىل، وذلك معنى قوله تعاىل  اهلل ن�شرهم، فاإن املن�شور 
ۆ  ۆ  ۈمث ]حممد/ 7[ اأي: اإن تن�شروا دين اهلل ين�شركم اهلل، اأو 

تتمة لهذا الكتاب
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معناه اإن متتثلوا اأمر اهلل يف اجلهاد ين�شركم اهلل على عدوكم، فيكون يف الآية 
م�شاكلة. والنفو�ض: الأرواح. 

ختًما،  ونحوه  الكتاب  ختمت  يقال:  الطبع.  اللغة:  يف  واخلتم 
فيقال ختمت  ال�شيء،  اآخر  اإذا طبعت عليه، ويطلق على  وختمت عليه: 

القراآن، اأي حفظته على ظهر الغيب، حتى بلغت اآخره.

 واملراد به ها هنا اآخر العمل. اأي جعل اهلل خامتة اأعمال هوؤلء املذكورين 
و�شرت  اأعمالنا،  �شالح  ومنهم  منا  وتقبل  لهم،  ما ختم  مبثل  لنا  اهلل  خرًيا، ختم 
عوارتنا، واأقلنا عرثاتنا، وجتاوز عن هفواتنا، وغفر لنا زلتنا بحرمة ذي املن�شب 
اآله  وعلى  عليه  اهلل  الثقلني، �شلى  و�شيد  الكونني  نور  التام،  وال�شرف  الكامل 
و�شحبه وتابعيهم، و�شلم ت�شليًما كثرًيا، واحلمد هلل رب العاملني، ول حول ول 

قوة اإل باهلل العلي العظيم.

* * *

قال املوؤلف: هذا اآخر هذا ال�شرح الذي َمنَّ اهلل بكتابته على هذا النظم، 
ولقد جمعته من كتب الأ�شول، وزدت فيه فوائد ل تخفى على من كان مطلًعا 

على هذا الفن.
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 ولقد اأخذت غالبة: من »منهاج الأ�شول«، ومن �شرح البدر ال�شماخي 
على خمت�شره، ومن »مراآه الأ�شول«، وحا�شية الإزمريي عليها، ومن �شرح املحلى 

على »جمع اجلوامع«، وحا�شية البناين عليه، ومن »التلويح على التو�شيح«.

 فتارة اآخذ املعنى من هذه الكتب، وتارة اآخذ املعنى بلفظه، ومرة اأعزوه 
اإىل ماأخذه، ومرة ل اأعزوه. كل ذلك بح�شب موافقة احلال، ل لأجل اأن يقال، 
واهلل املطلع على ال�شرائر. فال يح�شنب من وقف على هذا ال�شرح اأن جميع ذلك 

من عندي، وتاهلل اإين ملعرتف بالتق�شري، ول اأحب اأن اأُحمد مبا مل اأفعل.

َّ جاهل اأن هذا ال�شرح قد خالفت فيه اأ�شلوب   ومع ذلك كله فال يظننَّ
ال�شراح، فاإن غالب ال�شراح قد �شلكوا هذا امل�شلك:

 فمنهم من بنّي املاأخذ كمثل ما بينت.

 ومنهم من �شكت عنه اتكاًل على املتعارف عندهم، ولكل امرئ ما نوى 
واهلل ح�شبنا، وهو نعم الوكيل.

 ولقد كنت اأطمع اأن يكون هذا ال�شرح على طريقة اأعلى واأكمل واأوفى 
واأ�شمل، لكن يد الأيام حالت بيني وبني ما اأريد، فجئت به مع ترادف امل�شائب، 
ب�شري وجهري،  العليم  �شبحانه  وهو  اأمري،  اأفو�ض  اهلل  واإىل  الأ�شغال،  وتكاثف 

واحلمد هلل رب العاملني.

تتمة لهذا الكتاب
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ل�شيخنا  الأ�شول«،  �شم�ض  »�شرح  ن�شخ  من  اهلل  بحمد  الثاين  اجلزء  مت 
بن  اأبي حممد عبد اهلل  املدقق  واحلرب  املحقق،  العامل  الأكمل  الفا�شل  الأجل 
حميد بن �شلوم ال�شاملي، وذلك يف يوم اخلمي�ض لإحدى ع�شرة ليلة م�شني من 

�شهر رجب �شنة 7)3).

قال امل�شنف ومتام ت�شويد هذا الكتاب يف يوم الثنني، لت�شع م�شني من 
�شهر �شفر �شنة 7)3) هـ.

 نهاية المتن 
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يف الجتماع ال�ضيا�ضي الإ�ضالمي، تاأليف حممد مهدي �شم�ض الدين.
ملاذا تاأخر امل�ضلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟، تاأليف الأمري �شكيب اأر�شالن.

املدنية الإ�ضالمية، تاأليف �شم�ض الدين �شامي فرا�شري، ترجمة وتقدمي حممد م الأرناوؤوط.
املدنيـــة والإ�ضالم، تاأليف حممد فريد وجدي.

امل�ضـــئلة ال�ضرقية، تاأليف م�شطفى كامل.
وجهة العامل الإ�ضالمي، تاأليف مالك بن نبي، ترجمة عبد ال�شبور �شاهني.

طلعة ال�ضم�س �ضرح �ضم�س الأ�ضول، تاأليف نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�شاملي.   
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الكتاب هذا 

أصول  مباحث  اس�تيفاء  على  �المي  السَّ الدين  نور  اإلمام  فيه  يقتصر  لم  1899م(،  )1317ه�/  عام  مرة  ألول  ُطبع 
تعليقات  لذلك  وأضاف  األُخرى،  الفقهية  المذاهب  بأصول  األصول  تلك  قارن  بل  اإلباضي؛  المذهب  شيوخ  لدى  الفقه 

ومستفيضة. مستنيرة 
تميَّ�ز بالع�ودة إل�ى س�ائر المص�ادر، م�ع عزو األقوال إل�ى أصحابها على كثرة تلك النُُّقول، ولم يقتصر على مجرد 

األصوليين. العلماء  من  ألحد  تعصب  دون  فيها،  غموض  ال  سهلة  عبارة  في  راجًحا  يراه  ما  يرجح  كان  بل  النقل، 
كم�ا تمي�ز بتوضي�ح كثي�ر م�ن مصطلحات أه�ل العلم في مدوناتهم ومؤلفاتهم، وع�دم الخضوع للتقليد المذهبيِّ 
التحقيق،  وإيثار  الظن  وغلبة  الدليل  لقوة  به  األخذ  في  يتردد  فال  الس�ابقون؛  ذكره  ما،  لرأي  الش�يخ  يصل  قد  إذ  المقارن؛ 
األمر ذلك. احتاج  النزاع، كلما  والفرعية، وتحرير محل  المسائل األصلية  وانفرادات في بعض  اشتمل على تحقيقات  كما 
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الم�شروع: عن  الطيب  اأحمد  الأكبر  الإمام  يقول 

العلمي والثقافي ألعالم  اإلنتاج  إعادة نشر  به مكتبة اإلسكندرية - وهي تستهدف  تقوم  الذي  المشروع  إن هذا 
نهضتن�ا ف�ي العص�ر الحدي�ث - لُيع�دُّ فيم�ا أرى - من أهم المش�اريع العلمية نحو تأصي�ل المفاهيم الثقافية 
إلى  أدعو  وإني  عصره.  ويعيش  أصوله،  يستوعب  معاصر  إسالمي  عقل  تأسيس  وإعادة  اإلسالمي  العالم  في 

واإللكترونية. الورقية  الوسائل  بكل  نشرها،  وتعميم  الحية،  اللغات  إلى  األعمال  هذه  ترجمة 

�شــــيــخ الأزهــــر

أ.د/أمحــد حممـد الطيب
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