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وقيل :ال ،وفيه بيان
 -جواز حذف بع�ض اخلرب �إال �إذا كان قيد �أو قبول الزيادة من الثقة
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�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُِطلق عليه «�إعادة �إ�صدار خمتارات من الرتاث
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجر َّيينْ  /التا�سع ع�شر
والع�شرين امليال ِد َّيي» ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال
ال يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن
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مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
خالل القرنني الهجر َّيينْ املذكو َر ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
الإلكرتوين �أي�ضً ا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق َّ
كل كتاب تقد ٌمي �أعده �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية من�ضبطة،
جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف بال�سياق
التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة �أخرى؛ مبا
أ�سا�سا على �آراء امل�ؤلف
كان فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
واجتهاداته والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى معايري الدقة،
ف�إن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة
املتخ�ص�صني ،وذلك بعد مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية ر�صينة ،ا�ستغرقت
جل�سات متتالية لكل تقدمي� ،شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه من فريق الباحثني
الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع الكبري .كما قامت جمموعة من املتخ�ص�صني على
تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية للكتاب.
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هذا ،وتقوم املكتبة �أي�ضً ا  -يف �إطار هذا امل�شروع  -برتجمة تلك املختارات
�إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة �أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما
�ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء
العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات
التي يل�صقها البع�ض به زو ًرا وبهتانًا ،وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي
ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم ،خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
�إن ق�س ًما كب ًريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي خالل
بعيدا عن الأ�ضواء ،ومن ثم ال
القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال ً
يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا .ورمبا كان غياب
هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي �سب ًبا من �أ�سباب تكرار الأ�سئلة نف�سها
التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم الذي عا�صروه .ورمبا كان
هذا الغياب �أي�ضً ا �سب ًبا من �أ�سباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض
لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا العربية والإ�سالمية وخارجها.
ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده ،والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد
�إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي ،ومالك بن نبي ،وع َّالل الفا�سي،
والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود �شـلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي
عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم  -ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال
اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب
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امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو �أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على
املكتبة عب ًئا م�ضاعفًا من �أجل ترجمة هذه الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها
بالعربية وتي�سري احل�صول عليها (ورق ًّيا و�إلكرتون ًّيا).
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع،
والتوا�صل مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ثرا ًء،
وتتجدد �أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد،
فتنتج الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك،
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.
لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
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غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�شرف العام على امل�شروع

تعب بال�ضرورة عن وجهة نظر
الآراء الواردة يف هذا الكتاب ال رِّ
تعـب عن وجهة نظر م�ؤلفـيها.
مكتبـة الإ�سكندرية� ،إمنا رِّ

تقـدمي
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�أو ًال :نبذة عن علم «�أ�صول الفقه»

علم «�أ�صول الفقه» من �أهم العلوم ال�شرعية ،و�أوالها باالعتناء ،وتنبع
�أهمية هذا العلم من كونه يعترب الطريق الذي من خالله يتمكن املجتهد من
الو�صول �إىل ا�ستنباط الأحكام من الأدلة.
وغني عن البيــان �أن هذا العـلم ن� أش� مع بداية بعثة خري الربية
�سيدنا حممد  ،ف�أ�صول الفقه ُوجد منذ �أن وجد الفقه ،فما دام هناك فقه لزم
حت ًما وجود �أ�صول و�ضوابط وقواعد له ،وهذه هي مقومات علم الأ�صول وحقيقته،
ولكن الفقه �سبق الأ�صول يف التدوين و�إن قارنه يف الوجود ،مبعنى �أن الفقه ُد ّون
و ُه ِّذبت م�سائله ،و أُ�ر�سيت قواعده ،ونظمت �أبوابه قبل تدوين قواعد �أ�صول الفقه
وتهذيبها ومتيزها عن غريها ،وهذا ال يعني �أنه مل ين�ش�أ �إال منذ تدوينه ،و�أنه مل
يكن موجو ًدا قبل ذلك� ،أو �أن الفقهاء ما كانوا يجرون يف ا�ستنباطهم للأحكام
على قواعد معينة ومناهج ثابتة ،فالواقع �أن قواعد هذا العلم كانت م�ستقرة يف
نفو�س املجتهدين ،وكانوا ي�سريون يف �ضوئها و�إن مل ي�صرحوا بها ،ولي�س املجال
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منا�س ًبا للتدليل على ذلك ،وقد مر هذا العلم مبراحل كونت تراكمات معرفية،
ومنهجيات خمتلفة يف التعامل معه.
فكتاب الإمام ال�شافعي  والذي ي�سمى بالر�سالة يعترب �أول مرحلة
يف �إلبا�س هذا العلم لبو�س امل�صنفات والت�آليف ،وكان مثار اهتمام العلماء بعده،
واختلف تعاملهم معه ما بني م�ؤيد و�شارح ومنتقد ومعار�ض ،وهذا �أدى �إىل ظهور
مدر�ستني متيزت كل منهما بطابع و�أ�سلوب يف تناول م�سائل علم �أ�صول الفقه:
الأوىل :مدر�سة املتكلمني �أو ما عرف بطريقة ال�شافعية ،والتي كانت
تعتمد على تقرير القواعد الأ�صولية مدعومة بالأدلة والرباهني دون التفات �إىل
موافقة �أو خمالفة هذه القواعد للفروع الفقهية املنقولة عن الأئمة املجتهدين،
فاجتاه هذه الطريقة اجتاه نظري غايته تقرير قواعد هذا العلم كما يدل عليها
الدليل ،وجعلها موازين ل�ضبط اال�ستدالل ،وحاكمة على اجتهادات املجتهدين
ال خادمة لفروع املذهب.
الثانية :مدر�سة الفقهاء �أو ما عرف بطريقة احلنفية ،والتي كانت تعتمد
على تقرير القواعد الأ�صولية على مقت�ضى ما نقل عن الأئمة من فروع فقهية،
فاجتاه هذه الطريقة اجتاه ميتاز بالطابع العملي ،فهو درا�سة عملية تطبيقية للفروع
الفقهية املنقولة عن �أئمة املذهب ،وا�ستخراج القوانني والقواعد وال�ضوابط
الأ�صولية التي الحظوها واعتربها �أولئك الأئمة يف ا�ستنباطهم ،وبناء على ذلك
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ف�إن هذه الطريقة تقرر القواعد اخلادمة لفروع املذهب ،وتدافع عن م�سلك �أئمة
هذا املذهب يف االجتهاد ،كما �أن نهج هذه الطريقة �أليق بالفروع ،و�أم�س بالفقه.
والإبا�ضية((( متفقون يف �أ�صولهم مع بقية مذاهب �أهل ال�سنة؛ فم�صادر
((( الإبا�ضية من �أ�شهر الفرق الإ�سالمية ،وهم ي�سكنون �إىل يومنا هذا يف عمان وزجنبار و�شمال �إفريقيا ،والإبا�ضية هم
�أ�صحاب عبداهلل بن �إبا�ض ،وكانت لهم �صولة يف اجلزيرة العربية ،وعلى الأخ�ص يف ح�ضر موت و�صنعاء واليمن
ومكة واملدينة ،وهو يغ�ضبون كث ًريا حني ي�سمعون �أح ًدا ين�سبهم �إىل اخلوارج ،ويرب�ؤون من ت�سميتهم باخلوارج
ويقولون نحن �إبا�ضية كاحلنفية واملالكية وال�شافعية ،ويقولون �إنهم ُرموا بهذا اللقب؛ لأنهم رف�ضوا القر�شية� ،أي التزام
كون الإمام من القر�شيني.
وقد دخل مذهب الإبا�ضية �إىل �إفريقيا يف الن�صف الأول من القرن الثاين ،وانت�شر بني الرببر انت�شار النار يف اله�شيم
حتى �أ�صبح مذهبهم الر�سمي ،وقد حكم الإبا�ضيون يف �شمال �إفريفيا حك ًما مت�ص ًال م�ستق ًّال ا�ستمر زهاء مائة
وثالثني �سنة حتى �أزالهم الفاطميون.
ومن املعلوم �أن عقيدة الإبا�ضية تتفق مع �أهل ال�سنة يف الكثري ،وتختلف يف القليل ،فهم يعرتفون بالقر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية كم�صدر للعلوم الدينية ،ولكنهم يقولون بالر�أي  -على قولٍ  -وي�أخذون بالإجماع ،وهم �أول من دون
احلديث النبوي ال�شريف ،و�أول من قام بذلك �إمامهم جابر بن زيد املتوفى �سنة 93هـ ،جمع احلديث يف كتاب
�أ�سماه «ديوان جابر» ،ولكن هذا الديوان مفقود ،ثم ر�سم على منواله الربيع بن حبيب الفراهيدي الذي عا�ش
حوايل منت�صف القرن الثاين ،وكتابه معروف با�سم «م�سند الربيع بن حبيب» وهو مطبوع متداول.
ولعل �أهم خالف بينهم وبني �أهل ال�سنة قولهم بالتنزيه املطلق ،فال يقولون بالت�شبيه؛ ولذلك ف�إنهم يقولون �إن ر�ؤية
اهلل تعاىل منفية يف الدنيا والآخرة ،ويقولون �أي�ضً ا �إن الوعد والوعيد ال يتخلفان ،مبعنى �أن وعيد اهلل تعاىل ال يتخلف
كما �أن وعد اهلل تعاىل ال يتخلف ،فمن دخل النار فهو خالد فيها ،واملذنب تطهره التوبة وال يدخل ال�سعيد النار،
وواجب عندهم الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
وقد انق�سم الإبا�ضيون الأُ َول �إىل عدة �أحزاب منها :احلف�صية ،واحلارثية ،واليزيدية .واليزيدية قد �أمعنت يف ال�شطط
حينما زعم رئي�سها يزيد بن �أني�سة �أن اهلل تعاىل �سيبعث ر�سو ًال من العجم وينزل عليه كتابًا قد كتب يف ال�سماء ينزله
عليه جملة واحدة ويكون على ملة ال�صابئة.
ولكن انحراف يزيد بن �أني�سة ال ي�ؤثر يف طبيعة مذهب جمهرة الإبا�ضية الذين يتوفر كثري من جوانب االعتدال
يف عقيدتهم.
والإبا�ضية ال يعادون خمالفيهم من امل�سلمني معاداة �صريحة ،بل يعتربون دارهم دار �إ�سالم ،ويبيحون الزواج منهم
وموارثتهم ،ومرتكب الكبرية يف نظرهم موحد ولي�س م�ؤم ًنا� ،أو هو كافر كفر النعمة ال كفر امللة (انظر :م�صطفى
ال�شكعة� ،إ�سالم بال مذاهب ،ط ثانية� ،ص  137 -135بت�صرف).
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الت�شريع عند الإبا�ضية ،هي :القر�آن ،وال�سنة ،والإجماع((( ،والقيا�س(((،
واال�ستدالل((( ويندرج حتته اال�ست�صحاب واال�ستح�سان وامل�صالح املر�سلة:
الكتاب :يعترب القر�آن �أول امل�صادر الت�شريعية عند ّ
كل املذاهب ومنها
قطعيا عن الر�سول .
ثابتا ً
الإبا�ضية ،لكونه ً
ثبوتا ًّ
أثريا ،ي�أخذ بالأثر الوارد عن
ال�سنة :ف�إمام املذهب جابر بن زيد كان � ًّ
النبي  ال يحيد عن الن�ص �إىل الر�أي �إال عند عدم الن�ص؛ وذلك ً
عمال
بن�صيحة �شيخه عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب  حينما قال له عند نزوله املدينة:
«بلغني يا �أبا ال�شعثاء �أنك من فقهاء الب�صرة ،و�أنك َ�س ُت ْ�س َتفتى ،فال تفتني �إال
بقر�آن ناطق� ،أو ُ�سنة ما�ضية ،ف�إنك �إن فعلت غري ذلك فقد هلكت و�أهلكت».
ولعل ن�سبته �إىل �أهل الر�أي كان بالنظر �إىل البيئة التي ن�ش�أ بها وهي
العراق.
ثم جاء تالمذة الإمام جابر بن زيد ف�ساروا على نهج �إمامهم يف اال�ستدالل،
ومل يت�ساهلوا يف الأخذ بالر�أي؛ بل �إنّ بع�ضهم ت�شددوا يف التم�سك بالأثر ،ومل
يجيزوا الأخذ بالر�أي �إال عند ال�ضرورة ،فقد نقل عن �أبي عبيدة �أنه قال حني
الإجماع هو :اتفاق املجتهدين من �أمة حممد  يف ع�صر من الع�صور على �أمر من الأمور بعد وفاته .

(((
((( القيا�س هو :حمل معلوم على معلوم مل�ساواته يف علة حكمه.
((( اال�ستدالل هو :دليل لي�س بن�ص وال �إجماع وال قيا�س.
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�سمع �أهل عمان ي�ستعملون الر�أي�« :إنهم مل ي�سلموا من الفروج والدماء»(((.
وكانوا ال يقت�صرون على روايات �أئمتهم و�أ�صحابهم ،بل كانوا ي�أخذون
بروايات غريهم.
الإجماع :والإجماع املعترب عند علماء الإبا�ضية هو �إجماع علماء الأمة
الإ�سالمية ،واملق�صود بالأمة كل من �آمن باهلل ،وكان من زمرة املوحدين((( ،فلم
يق�صروه على �شخ�ص �أو فئة معينة.
القيا�س� :إن مت�سك الإبا�ضية بالأثر ،وحترجهم من ا�ستعمال الر�أي ،حمل
بع�ضهم على الت�صريح ب�أن �أ�صحابه مل يكونوا يقولون بالقيا�س.
غري �أن املتتبع للم�صادر الفقهية الإبا�ضية يجدها حافلة ب�أقوال لعلمائهم،
م�ستندهم فيها القيا�س ،بل �إنه �سيجد طائفة منهم ،غلو يف ا�ستعماله ،فقدموه على
خرب الواحد ،مت�أثرين يف ذلك مبنهج فقهاء الكوفة(((.
((( عمرو خليفة النامي ،درا�سات عن الإبا�ضية ،ترجمة :ميخائيل خوري ،ط ،1بريوت ،لبنان ،دار الغرب الإ�سالمي،
2001م� ،ص .98
(((	�أبو �سعيد حممد بن �سعيد الكدمي ،املعترب ،د.ط� ،سلطنة عمان ،وزارة الرتاث القومي والثقافة1405( ،هـ1985/م)،
ج � ،1ص.17-15
((( �أبو جابر حممد بن جعفر الأزكوي ،جامع ابن جعفر ،حتقيق :عبد املنعم عامر� ،سلطنة عمان ،وزارة الرتاث القومي
والثقافة1981 ،م .280/1 ،امل�صنف للكندي119/13 :؛ منهج الطالبني ،لل�شق�صي99/1 :؛كتاب قواعد
الإ�سالم� :إ�سماعيل بن مو�سى اجليطايل ( 105-103/2حتقيق :عبد الرحمن بكلي ،ط1؛ غرداية :املطبعة العربية،
1976م).
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امل�صادر التبعية� :أما بالن�سبة للم�صادر التبعية الأخرى ،والتي اخ ُتلف
يف حجيتها بني علماء الأمة ،ف�إننا جند الإبا�ضية ي�شرعون على وفقها دون التو�سع
فيها.
فامل�صالح املر�سلة((( ال جتد يف امل�صادر الإبا�ضية تف�صي ًال واف ًيا لها ،و�إمنا
جتد جت�سي ًدا لها يف اجتهادات فقهائهم ،فهم يتح ّرون مق�صد ال�شارع من احلكم،
ويوازنون بني امل�صالح عند تعار�ضها .يقول ال�ساملي« :و�أنت �إذا ت�أملت مذهب
الأ�صحاب  -رحمهم اهلل تعاىل  -وجدتهم يقبلون هذا النوع من املنا�سب ويعللون
به ،ملا ّ
دل عليه جمم ًال� ،أي و�إن مل يدل على اعتباره بعينه �أو جن�سه ،ف�إن الأدلة
ال�شرعية دالة على اعتبار امل�صالح مطلقًا»(((.
فقد برز يف فقههم االهتمام باجلانب املقا�صدي ،والنظر �إىل امل�آل ،وجتلى
هذا يف باب الفروج والدماء ب�صورة �أ�سا�سية.
وقد اعتمد الإبا�ضية اال�ستح�سان((( �ضمن امل�صادر االجتهادية ،وظهر
(((
اعتماده يف كثري من تطبيقاتهم الفقهية .وعد بع�ضهم ا�ست�صحاب الأ�صل
�ضمن �أق�سام م�صادر ال�شريعة الأ�سا�سية ،فجعلوها ثالثة� :أ�صل ،ومعقول �أ�صل،
وا�ست�صحاب حال الأ�صل.
(((
(((
(((
(((

امل�صلحة املر�سلة هي :التي مل ي�شهد لها ال�شرع باالعتبار وال بالإلغاء ،ويعرب عنها باملنا�سب املر�سل.
راجع :نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،الطبعة احلالية.679/2 ،
اال�ستح�سان هو :العدول يف م�س�ألة عن مثل ما حكم به يف نظائرها �إىل خالفه لوجه هو �أقوى.
اال�ست�صحاب هو :عبارة عن احلكم بثبوت �أمر يف الزمان الثاين بناء على ثبوته يف الزمان الأول.
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ويظهر االهتمام بالعرف عند الإبا�ضية يف كثري من فتاويهم ،و�إن مل يتطرقوا
�إىل تقا�سيم العرف و�أنواعه؛ كما فعل غريهم ،فهو عندهم دليل لال�ستئنا�س عند
خ�صو�صا يف جمال الأَيمْ ان والنذور والنكاح والطالق وبع�ض
عدم ورود الن�ص،
ً
العقود.
ومن القواعد التي اعتمد عليها الإبا�ضية تقدمي ال�س َّّنة القولية على ال�س َّنة
الفعلية عند التعار�ض؛ لأنَّ الفعل حمتمل للخ�صو�صية ،ف�ضعف داللته مقارنة
بال�س َّنة القولية .من ذلك اتفاق الإبا�ضية على �أنّ اجلنابة تنايف ال�صوم عم ًال
وقدم على
بحديث �أبي هريرة يف الربيع وغريه« :من �أ�صبح جمن ًبا �أ�صبح مفط ًرا»ّ .
حديث عائ�شة و�أ ّم �سلمة�« :إن كان ر�سول اهلل لي�صبح جن ًبا من جماع غري احتالم
يف رم�ضان ّثم ي�صوم».
والإمام ال�ساملي من علماء املذهب الإبا�ضي الذين اهتموا بعلم �أ�صول
الفقه ،وكان من �أهم ما �ألفه يف هذا العلم هذا الكتاب املاتع امل�سمى «بطلعة
ال�شم�س» ،والذي �سنحاول يف هذه ال�صفحات القليلة �أن نلقي ال�ضوء عليه وعلى
م�ؤلفه.
ثان ًيا :التعريف بالإمام ال�ساملي

هو نور الدين� ،أبو حممد ،عبد اهلل بن ُح َم ْيد بن �س ُلوم بن عبيد بن خلفان
ابن خمي�س ال�ساملي -رحمه اهلل  -من بني �ضبة .من قبيلة ال�سوامل املوجودة
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يف �أنحاء متفرقة من �سلطنة ُعمان ،ويرجع �أ�صل هذه القبيلة �إىل نزار بن معد بن
عدنان((( .يكنى بكنيتني :الأوىل� :أبو حممد ،وذلك ن�سبة �إىل �أكرب �أبنائه حممد
ابن عبد اهلل ال�ساملي ،والثانية� :أبو �شيبة ن�سبة �إىل لقب ابنه الأكرب (حممد) الذي
كان يلقب بال�شيبة .كما ا�شتهر الإمام ال�ساملي بلقب «نور الدين ال�ساملي» ،وله
�ألقاب �أخرى تدل على عظم مكانته عند النا�س وعند �أقرانه العلماء.
اختلفت الأقوال حول �سنة والدة ال�شيخ ال�ساملي ،فالبع�ض يذكر �أنه ولد
�سنة (1286هـ1869 /م) ،ويذكر فريق �آخر �أنه ولد �سنة (1284هـ1867 /م)،
كما تذكر بع�ض امل�صادر �أنه ولد �سنة (1288هـ1871 /م) .والذي يظهر �أن
والدة ال�شيخ �إمنا كانت يف �سنة (1283هـ1866 /م) ،بدليل قول ال�شيخ ال�ساملي
بنف�سه يف جوابه عن �س�ؤال ورد �إليه من ال�شيخ �سليمان با�شا الباروين ،فقد طلب
الباروين يف �س�ؤاله �أن يذكر املجيب عمره ،فكانت خامتة جواب الإمام ال�ساملي
هكذا« :من عبد اهلل بن حميد ال�ساملي ،البالغ من العمر ثالثة و�أربعني تقري ًبا،
ال�ساكن القابل من �شرقي عمان �سنة (1326هـ1908 /م)»((( .وكان مولده
ببلدة احلوقني من �أعمال والية الر�ستاق مبنطقة الباطنة وفيها ن�ش�أ.
ملا بلغ الإمام ال�ساملي العا�شرة من العمر وقيل الثانية ع�شرة ُك َّف ب�صره،
ف�أبدله اهلل تعاىل بب�صرية فذة ،فكان حاف ًظا قوي الذاكرة ،ال يكاد ي�سمع �شي ًئا �إال
(((	 حممد بن عبد اهلل ال�ساملي ،نه�ضة الأعيان بحرية عمان ،مكتبة الرتاث( ،مل تذكر الطبعة وال �سنة الطبع)� ،ص.118
((( ذكر هذا القول يف ترجمة امل�ؤلف يف كتاب «حتفة الأعيان ب�سرية �أهل عمان» ،للعالمة نور الدين ال�ساملي( ،ومل يذكر
ا�سم كاتب الرتجمة) ،مكتبة اال�ستقامة1417( ،هـ 1997 -م) ،مل تذكر الطبعة.
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وعاه ،وهي خا�صية �أودعها اهلل تعاىل فيه� .أما �صفته فنوردها من كالم ابنه حممد،
حيث قال عن �صفته« :كان َر ْبع القامة ،تعلوه �سمرة ،لي�س بال�سمني املفرط ،وال
بنحيف اجل�سم ،مكفوف الب�صر ،نري الب�صرية ،مدور اللحية� ،سبط ال�شعر»(((.
وكان �شديد الغرية على الدين ،ال ت�أخذه لومة الئم ،يقول احلق ،وينطق
بال�صدق ،م�شهور بالب�سالة ،وال�صالبة ،كثري الرد على من خالف ملة الإ�سالم،
م�شغول البال ب�أمته ،يفرح مبا ينفعها ،ويحزن ملا ي�ضرها ،و�إنه ليكتئب �إذا �أ�صيب
�أحد من الأمة بحدث ولو بال�صني ،ال تخلو م�شاهده الكرمية من فائدة دينية �أو
عائدة دنيوية� ،أو �شاردة �أدبية ،م�شتغ ًال بتدري�س العلم والت�أليف ،وال�صلح بني
اخل�صوم باحلكم ال�شرعي ،كان خطي ًبا ِم ْنطيقًا ،يرجتل اخلطب الطوال يف املجامع
واملحافل ،ح�سب ما يقت�ضيه املقام من ال�سعي يف �إ�صالح الأمة وجمع ال�شمل،
يرغب ويرهب ب�أبلغ بيان و�أف�صح ل�سان .جوا ًدا �سخ ًّيا ،قل ما �أكل طعا ًما وحده،
الزدحام ال�ضيوف بناديه وكرثة مالزميه .كثري التفقد والتعرف على حاجة �إخوانه
وتالمذته ليوا�سيهم .عزف نف�سه عن التو�سع يف الدنيا وال�سكون �إليها .عظيم
الهيبة ال ينطق �أحد يف جمل�سه �إال �أن يكون �سائ ًال �أو متعل ًما �أو ذا حاجة �شديدة.
كثري الت�ضرع �إىل اهلل ،فرتاه يف بع�ض الأحيان يف جمل�سه �أو يف الطريق �أو يف
م�صاله ،وقد رفع يديه �إىل ال�سماء ،قائ ًال :لبيك اللهم لبيك ،ثم يب�سط يديه،
(((	 نور الدين ال�ساملي ،جوابات الإمام ال�ساملي للإمام نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�ساملي ،تن�سيق ومراجعة
عبد ال�ستار �أبو غدة� ،إ�شراف :عبد اهلل ال�ساملي ،مكتبة الإمام ال�ساملي ،بلدية املنرتب� ،سلطنة ُعمان ،الطبعة الأوىل،
(1417هـ 1996 -م)� ،ص.5
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ويقول :اللهم اجمع ال�شمل ،و�ألف بني القلوب ،و�أيد الكلمة ...ونحو ذلك من
الأدعية .كان كث ًريا ما يقول« :اختربنا اهلل فوجدنا كاذبني» ،يت�أوه كث ًريا ملا يراه يف
النا�س من االختالف ،وعدم اجلد فيما يعود على حياتهم بال�سعادة ،وملا يراه من
ال�ص َعداء ،قائ ًال« :ذهب الوفاء،
الف�ساد يف البالد ،فرتاه قد قطع حديثه وتنف�س ُّ
ذهب الدين ،ذهبت املروءة ،ذهبت الغرية ،ذهبت احلمية ،طمع فينا اخل�صم ،طلبنا
باملكائد ،ن�صب لنا احلبائل ف�إنا هلل و�إنا له راجعون»(((.
بد�أ ال�شيخ حياته يف بلده احلوقني التابعة لأعمال الر�ستاق ب�سلطنة
ُعمان ،ويف هذه القرية بد�أ ال�شيخ يتعلم على يد والده القر�آن الكرمي ومبادئ
الدين احلنيف ،كما هي العادة ،ثم ن�شبت نار اخلالف بني قبيلته ال�سوامل وقبيلة
اخل�ضور؛ فهاجرت قبيلة ال�شيخ تاركة احلوقني �إىل بلدة «اخلبة» من بلدان الباطنة،
فلبث بها ال�شيخ �إىل ما �شاء اهلل من الزمان ،وما هي �إال �أيام من الدهر حتى هاجر
ال�شيخ منها �إىل الر�ستاق ،حيث منبع العلم والعلماء حينئذ ،وهناك وجد ال�شيخ
�ضالته ،وبد�أ ينتقل بني م�شايخها الكبار كال�شيخ را�شد بن �سيف اللمكي الذي
كان يدر�س يف م�سجد ق�صرى.
ومتر الأيام على ال�شيخ وهو يدر�س بالر�ستاق ،وبد�أت تظهر عالمات نبوغه
مل�شايخه ،فالحظ ال�شيخ اللمكي يف تلميذه �سرعة الفهم وقوة الذكاء ،واحلفظ
((( حممد بن عبد اهلل ال�ساملي ،نه�ضة الأعيان بحرية عمان ،مرجع �سابق� ،ص .122-125
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الغريب ،ف�أعجب به ال�شيخ وبد�أ يقدمه على زمالئه ،ومن ذلك �أنه ر�آه مرة يقر�أ
يف كتاب «المية الأفعال» ف�أخذ اال�ستغراب من ال�شيخ م�أخذه ،وقال له :كيف
تقر�أ ما ال تفهمه؟ فقال� :إنني �أفهمه ،و�أ�ستطيع �أن �أ�شرح ما قر�أت ،فلما �شرح له
ا�ستغرب �أكرث من قبل.
وهكذا �أخذ الإمام نور الدين ال�ساملي ينتقل بني جنبات الر�ستاق العامرة
بالعلماء و�أهل العلم حتى �أ�صبح ممن ي�شار �إليهم بالبنان ،وهناك بد�أ بالت�أليف وهو
ابن �سبعة ع�شر عا ًما ،فقد نظم منظومة يف النحو �أ�سماها «بلوغ الأمل» ،وكان ذاك
عام (1305هـ1888 /م).
كان الإمام نور الدين ال�ساملي وهو بالر�ستاق ي�سمع عن ال�شيخ
املحت�سب املجاهد �صالح بن علي احلارثي  -رحمه اهلل � -أحد �أقطاب ُعمان
يف ذلك الع�صر الذي كان ي�أمر باملعروف وينهى عن املنكر ،ف�أعجب ب�سريته،
ف�شد رحله �إليه �سنة (1308هـ1891 /م) ،وكان �أول ما و�صل �إىل ال�شرقية �أقام
عند ال�شيـخ �سلطان بن حممد احلب�سي يف بلد امل�ضيبي من �شرقية عمان ،ومنها
ذهب ليزور الإمام املحت�سب �صالح بن علي احلارثي ،ويف �أثناء اجلل�سات معه
�أعجب الإمام املحت�سب بنور الدين ال�ساملي ،و�أغراه با�ستيطان القابل ،ف�أ�صبح
مدار الفتيا ومورد الوفود والتالميذ لتلقي العلم عنه ،كانت له درو�س يف �أ�صول
الدين والتف�سري واحلديث و�أ�صول الفقه والنحو واملعاين والبيان واملنطق .وكان
مول ًعا بجمع الكتب النادرة والعكوف على االطالع عليها.
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فوجد ال�شيخ �ضالته وهناك �أقام متعل ًما ثم مد ِّر ً�سا ،ف�ألف وع َّلم وتخرج
على يديه �أفذاذ ُعمان الذين ذاع �صيتهم ،وما ومازال �أهل عمان ينتفعون بعلمهم
�إىل يومنا هذا.
ويف �سنة (1314هـ1896 /م) تويف ال�شيخ املحت�سب �صالح بن علي
احلارثي  -رحمه اهلل  -فكان لوفاته الأثر الكبري على نور الدين ال�ساملي ،ف�أ�صبح
احلمل عليه �أثقل من قبل ،واملعاناة يف �أمور امل�سلمني �أكرث مما م�ضى ،ومتر الأيام
وتتعاقب ال�شهور والأعوام وال�ساملي قائم بدور رائد الإ�صالح ،مع ِّل ًما ومنب ًها
حتى عام (1323هـ1905 /م) ،ففكر يف الذهاب �إىل �أداء فري�ضة احلج عام
(1332هـ1914 /م) ،وهناك التقى بعلماء الإ�سالم من خمتلف املذاهب،
وتناق�ش معهم فيما يخ�ص امل�سلمني ،فاطلع على كثري مما يحوكه �أعداء الإ�سالم
�ضد امل�سلمني وخا�صة �ضد رواد الإ�صالح ،ويف رحلته هذه اطلع على كثري من
علوم احلديث ،واقتنى كث ًريا من كتبها ،ثم عاد �أدراجه �إىل ُعمان ملوا�صلة م�شوار
ن�شر العلم والقيام بالإ�صالح ال�سيا�سي ،فبد�أ باالت�صال بالأعيان يف خمتلف
الأماكن من ُعمان للقيام ب�أمر الإمامة حتى وفقه اهلل ،فعقدت الإمامة لإمام
العدل والإح�سان �سامل بن را�شد اخلرو�صي رحمه اهلل.
وتنق�سم حياة ال�ساملي �إىل ثالث مراحل:
املرحلة الأوىل :منذ والدته �إىل �آخر �إقامته بالر�ستاق عام (1307هـ1890 /م).
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املرحلة الثانية :ما بني ) 1314 - 1308هـ1896 -1891 /م) زمن هجرته �إىل
ال�شرقية والتحاقه ب�شيخه �صالح بن علي احلارثي ،وخالل تلك املرحلة تهي�أ له
اجلو العلمي املنا�سب للتدري�س والت�أليف ببلدة القابل.
املرحلة الثالثة :ما بني (1332 -1315هـ1914-1897 /م) �أي بعد وفاة �شيخه
احلارثي ،وقد قام بدور �أ�سا�سي يف ن�شر العلم والدعوة لتوحيد ال�صف و�إعادة
الإمامة بعد �أن برز التدخل الأجنبي.
وقال عنه �أحد مرتجميه� :إجابات ال�شيخ عن الأ�سئلة تبني �أن فكره
ي�ستجيب �إىل الأمة يف جمملها ،و�أنه ال يح�صر اهتمامه بطائفة دون �أخرى ،وذلك
ي�ؤكد اندراجه يف طبقة زعماء الإ�صالح التي عرفها العامل الإ�سالمي يف الن�صف
الثاين من القرن التا�سع ع�شر امليالدي /الرابع ع�شر الهجري ،والربع الأول من
القرن الع�شرين(((.
وللإمام نور الدين ال�ساملي �شيوخ كثريون ي�صعب ح�صرهم ،و�أبرزهم:
 ال�شيخ املحت�سب �صالح بن علي احلارثي ،ولد بالقابل عام 1250هـ �أخذالعلم عن ال�شيخ �سعيد بن خلفان اخلليلي ،ومن تالمذته ال�شيخ �أبو مالك
عامر بن حميد املالكي ،وال�شيخ عي�سى بن �صالح احلارثي .من م�ؤلفاته:
عني امل�صالح يف �أجوبة ال�شيخ �صالح ،وتويف �سنة 1314هـ(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .134ندوة املنتدى الأدبي :قراءات يف فكر ال�ساملي� ،ص .117
((( حممد بن عبد اهلل ال�ساملي ،نه�ضة الأعيان بحرية عمان ،مرجع �سابق� ،ص .121،119
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ال�شيخ را�شد بن �سعيد اللمكي ،ولد مبحلة ق�صرى من �أعمال الر�ستاق عام1262هـ ،وترعرع هناك �إىل �أن �أ�صبح قا�ض ًيا ومعل ًما ،تلقى العلم من ال�شيخ
ماجد بن خمي�س العربي ،ومن تالمذته ال�شيخ �سامل بن �سيف اللمكي
وال�شيخ حممد بن �شام�س الرواحي.
من م�ؤلفاته :جمموعة م�سائل يف خمتلف الدعاوى والأحكام والديانات،
ومنظومة يف ال�سلوك ،وله ر�سالة ا�سمها (امل�سالك يف علم املنا�سك) تويف
�سنة 1333هـ(((.
 ال�شيخ ماجد بن خمي�س العربي ،ولد يف �شهر رجب عام 1252هـ،وقيل عام 1250هـ ببلد احلمراء من داخلية عمان ،فرحل �إىل الر�ستاق
لأخذ العلم ،وكان من كبار علماء عمان ،ولكنه مل يتعر�ض للت�أليف ،وله
�أجوبة على امل�سائل نظ ًما ونرثًا ،لو جمعت ملا قلت عن �أربعة جملدات،
من �شيوخه :ال�شيخ عبد اهلل بن حممد الها�شمي ،ومن تالمذته :ال�شيخ
�إبراهيم بن �سعيد العربي ،وال�شيخ �سعيد بن �صالح العربي ،تويف �سنة
1346هـ(((.
كما �أن لل�شيخ ال�ساملي تالميذ كثريين ،فبعد �أن وفق اهلل الإمام ال�ساملي
لنيل حظ وافر من العلم واملعرفة يف اللغة والفقه و�أ�صوله بف�ضل م�شايخه الذين
((( املرجع ال�سابق� ،ص.119
((( املرجع ال�سابق� ،ص.85 -83
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�أخذ عنهم وجهوده املتوا�صلة يف احلفظ واالطالع على خمتلف الكتب �صغريها
وكبريها� ،أن�ش�أ مدر�سة لتخريج الأجيال ،فجاء �إليها الطلبة من خمتلف �أنحاء
عمان� ،ضاربني �أكباد الإبل يف �سبيل الو�صول �إليه والنهل من بحره املتالطم،
وتخرج على يديه رجال ي�شار �إليهم بالبنان عرفهم البعيد قبل القريب ،و�سجل
لهم التاريخ م�آثر تعجز الأقالم عن و�صفهم مبا لهم من حمامد ،ومن �أبرز تالميذه:
ال�شيخ الإمام �سامل بن را�شد اخلرو�صي ولد ببلدة «م�شايق» من قرىالباطنة �سنة 1301هـ ،هاجر �إىل ال�شرقية لطلب العلم والزم الإمام ال�ساملي،
بويع �سنة1331هـ بالإمامة ،تويف �سنة 1338هـ ببلدة اخل�ضراء من املنطقة
ال�شرقية(((.
ال�شيخ الإمام حممد بن عبد اهلل بن �سعيد بن خلفان اخلليلي ولد ب�سمائل�سنة1299هـ ،بويع بالإمامة بعد وفاة الإمام �سامل بن را�شد اخلرو�صي �سنة
1338هـ ،تويف �سنة 1373هـ يف نزوى ودفن بها(((.
ال�شيخ �أبو الوليد �سعود بن حميد بن خليفني ،كان عاملًا ،عام ًال ،قا�ض ًيا ،تويفبامل�ضيبي �سنة 1373هـ(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.275-274
((( املرجع ال�سابق� ،ص.451-450
((( املرجع ال�سابق� ،ص .197،198،310،311 ،177 ،125نور الدين ال�ساملي ،جوابات الإمام ال�ساملي ،مرجع �سابق،
�ص.8
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وبعد رحلة طويلة مليئة بالعمل اجلاد واجلهاد والإخال�ص يف خدمة
إ�صالحا وعل ًما وعم ًال ،وحقق ما كان ي�صبو �إليه ،وما
الإ�سالم وامل�سلمني ت�أليفًا و� ً
كان يتطلع له ،كانت وفاته ليلة ( 5ربيع الأول 1332هـ 31 /يناير 1914م) ،وقد
�صلى عليه تلميذه �أبو زيد عبد اهلل بن حممد بن رزيق الريامي ،ودفن على �سفح
اجلبل الأخ�ضر ببلدة «تنوف»  ،وقربه معروف حتى الآن((( .رحمه اهلل رحمة
وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته.
ثال ًثا :بيبلوجرافيا م�ؤلفات ال�شيخ(((:

كان الإمام نور الدين ال�ساملي مبار ًكا له يف عمره ،فمع ق�صر عمره يف
هذه احلياة ،ومع كرثة �أ�شغاله من اهتمامه ب�أمر �إ�صالح الأمة ،اجتماع ًّيا و�سيا�س ًّيا،
وتدري�س العلوم ،و�إفتاء النا�س ،مع كل ذلك جند ال�شيخ قد �ألف يف جماالت
�شتى� ،شملت العقيدة والفقه و�أ�صوله ،واحلديث ،واللغة العربية ،والتاريخ ،وغري
ذلك.
وكان يجمع يف كتاباته بني العقل والنقل ،ويلحظ االجتاهات املختلفة يف
ع�صره ،وي�ستمد من كتب الفرق املتعددة ،وقد �ساعد على ذلك �إتقانه لأ�صول
الفقه الذي متزج فيه �أقوال �شتى املذاهب واالجتاهات ،وم�ؤلفاته هي:
((( املرجع ال�سابق� ،ص .13حممد بن عبد اهلل ال�ساملي ،نه�ضة الأعيان بحرية عمان ،مرجع �سابق� ،ص.134-133
((( اعتمدنا يف �سردنا لقائمة م�ؤلفاته على مقدمة حمقق طلعة ال�شم�س ،انظر :نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،حتقيق:
عمر ح�سن القيام ،مكتبة الإمام ال�ساملي� ،سلطنة عمان ،ط� ،2008 ،1ص.28-23
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« -1بلوغ الأمل» :منظومة يف املفردات واجلمل ،يف علم النحو ،وهي يف
ثالثمائة بيت ،وهي �أول م�ؤلفاته� ،ألفها �سنة 1301هـ ،ونقحها
�سنة 1315هـ ،وهي مطبوعة.
�« -2شرح بلوغ الأمل»� :ألفها ُب َع ْيد �سنة 1305هـ( ،طبع مبطابع عمان
ومكتبتها� ،سلطنة عمان1315 ،هـ).
ال�سنية على الدرة البهية»� :شرح فيه منظومة العمريطي للمقدمة
« -3املواهب َّ
الأجرومية يف النحو ،انتهى منه يف ذي احلجة 1306هـ.
«-4ر�سالة يف الأدلة على جنا�سة الدم امل�سفوح» :كتبها �سنة 1310هـ ،وهي
مطبوعة.
« -5الرد على املعرت�ض على م�س�ألة جنا�سة الدم امل�سفوح» :و�ضعها يف ذي
احلجة 1310هـ.
«-6مناظرة حمد بن را�شد بن �سامل الرا�سي يف العقيدة»� :أن�ش�أها
�سنة 1311هـ ،وهو خمطوطة.
«-7غاية املراد يف علم االعتقاد» :ق�صيدة ال مية �صغرية ،تتكون من  76بي ًتا،
و�ضعها قبل �أنوار العقول ،وهي مطبوعة.
�«-8أنوار العقول» :منظومة يف علم العقيدة ،تربو على  300بيت� ،أن�ش�أها يف
حدود �سنة 1312هـ ،وهي مطبوعة.
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«-9بهجة الأنوار»� :شرح خمت�صر لأرجوزته «�أنوار العقول» بد�أ به قبل ال�شرح
املطول ،ثم نقحة �سنة 1314هـ ،وهو مطبوع.
«-10م�شارق �أنوار العقول»� :شرح للمنظومة ال�سابقة ،فرغ منها �سنة 1313هـ،
وهو مطبوع.
«-11رو�ض البيان على في�ض املنان يف الرد على من ادعى قدم القر�آن» :فرغ
منه �سنة 1313هـ.
�«-12شم�س الأ�صول» :منظومة يف �أ�صول الفقه تت�ألف من �ألف بيت تقري ًبا.
و�ضعها يف حدود �سنة 1314هـ.
«-13طلعة ال�شم�س» :وهو كتابنا هذا الذي نحن ب�صدده� ،شرح
منظومة «�شم�س الأ�صول» .و�ضعها يف حدود 1314هـ( ،طبع
لأول مرة مبطبعة املو�سوعات يف م�صر1317( ،هـ1899 /م) ،ثم
طبع من قبل وزارة الرتاث القومي والثقافة� ،سلطنة عمان ،عامي
(1401هـ1981 /م)1405( ،هـ1985 /م) ،كما طبعته مكتبة
الإمام ال�ساملي ب ُعمان ،بتحقيق عمر ح�سن القيام2008 ،م.
«-14ر�سالة يف التوحيد»� :ألفها بطلب من �أخيه �سعيد بن حمد ،وتاريخ
ت�أليفها قبل 1314هـ ،وهو خمطوط.
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«-15ال�شرف التام �شرح دعائم الإ�سالم»� :شرح لكتاب الدعائم البن الن�ضر،
�ألفه قبل 1314هـ ،وهو مفقود.
«-16احلق اجللي يف �سرية �شيخنا الويل �صالح بن علي»� :ألفه �سنة 1314هـ،
وهو مفقود.
«-17طريق ال�سداد �إىل علم الر�شاد»� :شرح ق�صيدة يف �أحكام اجلهاد ،نظمها
�سعيد الرا�شدي ،خمطوط مل يكتمل.
« -18احلجج املقنعة يف �أحكام �صالة اجلمعة» :فرغ منه 1315هـ ،مطبوع.
«-19مدارج الكمال بنظم خمت�صر اخل�صال» :منظومة يف الفقه تربو على
�ألفي بيت� ،أن�ش�أها 1316هـ ،مطبوع.
«-20احلجة الوا�ضحة يف رد التلفيقات الفا�ضحة» :رد على بع�ض من ادعى
االجتهاد من �أهل زمانه ،فرغ منه �سنة 1317هـ ،خمطوط.
«-21تلقني ال�صبيان ما يلزم الإن�سان» :ر�سالة فقهية �صغرية للنا�شئة ،فرغ منها
يف ربيع الأول 1318هـ ،مطبوع.
�« -22إي�ضاح البيان يف نكاح ال�صبيان» :ر�سالة انتهى منها ذي احلجة 1319هـ،
مطبوع.
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«-23معارج الآمال على مدارج الكمال»� :شرح مو�سع للمنظومة يف ثمانية
جملدات �ضخام ،ابتد�أه �سنة 1319هـ ومل يتمه.
«-24فاحت العرو�ض والقوايف» :منظومة يف العرو�ض والقوايف� ،أن�ش�أها 1321هـ،
وهي مطبوعة.
«-25املنهل ال�صايف على فاحت العرو�ض والقوايف»� :شرح للمنظومة ال�سابقة،
�أمته يف ذي احلجة 1321هـ ،وهو مطبوع.
«-26حل امل�شكالت»� :أجوبة على �أ�سئلة لتلميذه �أبي زيد الريامي� ،شرع فيه
�أواخر 1321هـ.
«-27ر�سالة �إىل عبد اهلل بن �سعيد اجلعالين يف �أمر �أهل جعالن» :فرغ منها
�سنة 1322هـ.
«-28ال ُّلمعة املر�ضية من �أ�شعة الإبا�ضية» :ر�سالة �صغريه يف التعريف باملذهب،
�أن�ش�أها �سنة 1323هـ ،وهو مطبوع.
«-29ك�شف احلقيقة ملن جهل الطريقة» :منظومة يف �أ�صول املذهب الإبا�ضي،
تتكون من  300بيت ،وهو مطبوع.
�«-30شرح م�سند الإمام ربيع بن حبيب» :يف ثالثة �أجزاء ،انتهى منه يف
جمادى الآخرة1326 ،هـ ،وهو مطبوع.
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«-31ت�صحيح اجلامع ال�صحيح» :وهو حتقيق مل�سند الإمام الربيع ،فرغ منه يف
رجب 1326هـ ،وهو مطبوع.
�«-32سواطع الربهان» :ر�سالة يف بع�ض تطورات ع�صره يف اللبا�س ونحوه،
جوابًا لأهل زجنبار ،كتبها �سنة 1328هـ ،خمطوطة.
«-33بذل املجهود يف خمالفة الن�صارى واليهود» :رد على من اعرت�ض على
الر�سالة ال�سابقة من �أهل زجنبار ،فرغ منها يف املحرم 1328هـ ،وهو
مطبوع.
-34تعليقات على ر�سالة «�إن مل تعرف الإبا�ضية» لقطب الأئمة� ،سنة 1328هـ،
مطبوع.
-35تعليقات على «كر�سي الأ�صول» يف الوالية والرباءة للمحقق اخلليلي
(خمطوط).
 -36تعليقات على «خزائن الآثار» ملو�سى بن عي�سى الب�شري (خمطوط).
«-37جوهر النظام يف علمي الأديان والأحكام»� :أرجوزة يف العقيدة والفقه
والآداب ،تربو على �14ألف بيت� ،شرع فيها �سنة 1323هـ و�أمتها 1329هـ،
وهو مطبوع.
«-38حتفة الأعيان يف تاريخ عمان» :يف جز�أين فرغ منه يف مطلع 1331هـ،
وهو مطبوع.
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«-39تتمة حتفة الأعيان» :انتهى منه قبيل جمادى الآخرة 1331هـ ،وهو
خمطوط.
« -40ديوان �شعر يف احلما�سة واال�ستنها�ض والرثاء» (خمطوط).
« -41جمموع املناظيم» :خمتارات �شعرية له ،جمعها وعلق عليها (خمطوط).
«-42الأجوبة والفتاوى» :طبع بع�ضها �سابقًا بعنوان «العقد الثمني» يف � 4أجزاء،
وجمع بعد ذلك وطبع يف � 7أجزاء بعنوان «جوابات الإمام ال�ساملي».
«-43مرا�سالت ومكاتبات مع �أهل ع�صره من العلماء واحلكام» (�أكرثها
خمطوط).
هذه هي م�ؤلفاته  -رحمه اهلل  -والذي ينظر فيها يرى ما كان يتمتع به
الإمام ال�ساملي من فكر ثاقب ،وحافظة قوية ،فقد عمل ال�شيخ على تو�سيع مدارك
النا�س وعقولهم ،و�ألف ملختلف ال�سنني والأعمار.
راب ًعا :م�شروع الإمام ال�ساملي

ال�شيخ ال�ساملي  -رحمه اهلل  -كان من دعاة الوحدة الإ�سالمية ،ما دام
الإ�سالم دينها ،وحممد ر�سولها ،والقر�آن �إمامها ونهجها يف احلياة ،و�أن االختالف
أ�سا�سا �إىل املطامع ال�سيا�سية التي
احلا�صل اليوم بني �أبناء الأمة الإ�سالمية يعود � ً
ظهر �أثرها ال�سلبي.
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لقد بعث �إليه ال�شيخ �سليمان بن عبد اهلل الباروين ر�سالة طال ًبا منه �أن
ي�ضع احللول اجل ِْذرية لوحدة الأمة الإ�سالمية ،مبي ًنا املر�ض ،و�إعطاء الدواء ال�شايف.
يقول ال�شيخ ال�ساملي :قد نظرنا يف اجلامعة الإ�سالمية ف�إذا فيها ك�شف
الغطاء من حقيقة الواقع ،فلله د ُّر ذلك الفكر املهدي لتلك احلقائق ،نعم نوافق
على �أن من�ش�أ الت�شتت هو اختالف املذاهب وت�شعب الآراء ،وهو ال�سبب الأعظم
يف افرتاق الأمة كما اقت�ضاه نظرك الوا�سع يف بيان اجلامعة الإ�سالمية ،منها:
التحا�سد ،والتباغ�ض ،والتكالب على احلظوظ العاجلة ،ومنها :طلب الرئا�سة،
واال�ستبداد بالأمر ،وهذا هو ال�سبب الذي ن�ش�أ عنه افرتاق ال�صحابة يف �أول الأمر
يف �أيام علي ومعاوية.
ثم ن�ش�أ عنه االختالف يف املذاهب ،وجمع الأمة بعد ت�شعب اخلالف
ممكن عق ًال م�ستحيل عادة ،وال�ساعي يف اجلمع م�صلح ال حمالة ،و�أقرب الطرق له
�أن يدعو النا�س �إىل ترك الألقاب املذهبية ،ويحثهم على الت�سمي بالإ�سالم ،قال
تعاىلﱹﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱸ [�آل عمران.]١٩ /
ف�إذا ا�ستجاب النا�س �إىل هذه اخل�صلة العظيمة ذهبت عنهم الع�صبية
املذهبية ،فيبقى املرء يلتم�س احلق لنف�سه ،ويكون احلق �أو ًال عند �آحاده من
الرجال ،ثم يظهر �شي ًئا ف�شي ًئا في�صري النا�س �إخوانًا.
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وهكذا ندرك كل الإدراك �أن ال�شيخ ال�ساملي  -رحمه اهلل  -كان مثا ًال حلب
اخلري والدفاع عن م�صري الأمة الإ�سالمية ووحدتها اجلوهرية املقد�سة ،قال تعاىل ﱹﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ [الأنبياء ،]92 /وقال
تعاىل ﱹ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱸ [امل�ؤمنون.]٥٢ /
فهذه الوحدة قائمة على وحدة العقيدة والعبادة .قال تعاىل
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﱸ [الذاريات.]٥٦ /

ﱹﭳ

أ�سا�سا
ومن هنا يت�ضح لنا �أن االختالف املوجود بني هذه املذاهب يعود � ً
�إىل امل�صالح الدنيوية ،حب الزعامة والتحا�سد والتباغ�ض ،وكل فرقة تدعي �أنها
على حق و�صواب ،وغريها يف �ضالل ،فهذا االختالف هو النتيجة للفتنة الكربى
التي وقعت بعد ذلك بني امل�سلمني �إىل يومنا هذا.
وكان رحمه اهلل يقول:
حرب ال َّن�صارى اليوم بالدَّ واهي
ُ
ذون الــــــــدَّ ار با َ
فيــ�أخُ َ
خلدَ ائع

ٌ
ُّ
غافـــل والهي
والكـــــل م َّنا
و�إنَّهــــــا �أقـــــوى ِمن املَـــدافع

�إن هذه احلقيقة قد جت�سمت يف تاريخ �أمتنا الإ�سالمية ب�سبب االختالف
وعدم احرتام ر�ؤية الآخرين ،فا�ستغل اخل�صم هذه احلالة ،وترك امل�سلمون الأ�صول
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الوا�ضحة يف القر�آن الكرمي ،وا�ستم�سكوا ببع�ض اجلزئيات ،و�أدى بهم الأمر �إىل
تكفري بع�ضهم ،وهذا هو بعينه اخلروج عن جا َّدة الإ�سالم ال�صحيح.
وهكذا ندرك �أن الدعوة املذهبية ك�أن يقول امل�سلم� :أنا �إبا�ضي ،و�أنا مالكي،
و�أنا حنبلي ،و�أنا �شافعي ،و�أنا �شيعي ،ال قيمة لها دون عمل �إ�سالمي �صالح.
�إن االنت�ساب �إىل هذه املذاهب كما يرى ال�شيخ ال�ساملي ،ال قيمة له
ما دام الإن�سان مل يكن م�سل ًما ،ور ًعا تق ًّيا� ،صا ًحلا؛ لأن كل املذاهب الإ�سالمية
تفقد قيمتها ما مل تتم�سك بالأ�صل الثابت وهو القر�آن الكرمي وال�سنة ال�شريفة،
وهذا الأ�صل ال يجيز الف�صل ب�أية حال من الأحوال بني القول والعمل ،نحن ال
ن�ستطيع �أن نقول لأي �إن�سان ب�أنك كرمي جواد حتى يخرج ما يلزمه من املال الذي
ميلكه ،وبدون هذا ف�إن �صفة الكرم �ستفقد داللتها ومعناها احلقيقي.
�إن هذه احلقيقة تدرك بداهة ،ومن هنا جند �أن ال�شيخ ال�ساملي قد ركز يف
�آثاره الفكرية على الربط بني القول والعمل ال�صالح ،يقول  -رحمه اهلل  -يف كتابه
القيم «جوهر النظام»:
ٌ
وعم ْ
َّــما ال ُ
ــل
إميان
قـــول َ
و�إن َ

ونـي ٌة َف ْهـــــ َو عـ َلى َهذا ا�ســـتق َّل

54

عبد اهلل ربيع

54

خام�سا :كتاب «طلعة ال�شم�س»
ً

كتاب «طلعة ال�شم�س» للإمام نور الدين ال�ساملي  -الذي طبع لأول مرة
عام (1317هـ1899 /م)  -هو عبارة عن �شرح �أرجوزة يف الأ�صول و�ضعها هو
بنف�سه ،وما اقت�صر امل�ؤلف على ا�ستيفاء مباحث الأ�صول التقليدية لدى �شيوخ
املذهب الإبا�ضي؛ بل قارن تلك الأ�صول يف �سائر الأبواب ب�أ�صول املذاهب
الفقهية الأخرى ،و�أ�ضاف لذلك تعليقات م�ستفي�ضة وم�ستنرية خطرت له نتيجة
لهذا اجلهد املقارن.
وقد متيز هذا الكتاب باال�ستيفاء ل�سائر املباحث وتلك املقارنة بالعودة �إىل
�سائر امل�صادر ،مع عزو الأقوال �إىل �أ�صحابها على كرثة النقول ،كما �أنه ين�ص على
املراجع التي ا�ستفاد منها تلك الأقوال وهي مراجع كثرية ،ومل يكتف بالرجوع
�إىل امل�ؤلفات الأ�صولية ،بل �إنه ا�ستفاد من كل املراجع التي يعتمد عليها علم
الأ�صول من كتب تف�سري ،و�شروح للحديث ،ولغة وعقيدة وغري ذلك ،ومل يقت�صر
على جمرد النقل ،بل كان يرجح ما هو راجح يف عبارة �سهلة ال غمو�ض فيها،
بدون تع�صب لأحد من العلماء الأ�صوليني على ح�ساب عامل �آخر ،بل يلتزم
العدل والإن�صاف بح�سب ما يظهر له.
ويف بع�ض الأحيان يقوم  -ا�ستكما ًال للفائدة  -بتذييل بع�ض امل�سائل
ببع�ض التنبيهات ،فيما يحتاج �إىل ذلك(((.
((( انظر على �سبيل املثال :نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،مرجع �سابق.661 ،43 /1 ،

55

تقــدمي

55

ثم �إنه عند التعر�ض مل�س�ألة لغوية �أو بالغية يتحرى النقل ال�صحيح عن
�أئمة اللغة والبالغة ،كما فعل ذلك يف م�س�ألة الرتادف وحروف املعاين واحلقيقة
واملجاز وغري ذلك .كما �أنه ميتاز بتحرير حمل النزاع يف حالة ما احتاج الأمر �إىل
ذلك.
وميتاز �أي�ضً ا ب�أنه يو�ضح كث ًريا من م�صطلحات �أهل العلم املوجودة يف
مدوناتهم وم�ؤلفاتهم؛ فعدم حتديد امل�صطلحات يوقع الباحثني يف �إ�شكاالت ،وقد
�أعان امل�ؤلف على حتقيق هذا العمل اجلليل ت�أ�صيل علمي قوي ،وقريحة وقَّادة،
وهمة عالية ،وعقل نيرِّ ي�ستطيع املوازنة والتقومي والت�سديد.
ثم �إنه ميتاز بعدم اخل�ضوع للتقليد املذهبي املقارن� ،إذ قد ي�صل ال�شيخ
لر�أي ما ذكره ال�سابقون ،فال يرتدد يف الأخذ به لقوة الدليل وغلبة الظن و�إيثار
تتويجا لن�صو�ص الأئمة
التحقيق؛ ولهذا ف�إن ن�ص الإمام نور الدين ال�ساملي ي�أتي ً
املتقدمني ،كما ي�أتي �إ�سها ًما وجتدي ًدا يف هذا العلم ال�شريف.
واتبع الإمام فيه الطريقة املقارنة التي جمعت �أغلب تراث الأ�صول
الفقهية من غري �إمالل �أو تعقيد .فهو كتاب دقيق حمكم ،مل يكتف فيه امل�صنف
بالنقول املجردة عن علماء الأ�صول ،بل �سلك فيه م�سلك �أهل االجتهاد يف
مناق�شة الآراء والرتجيح بني الأقوال ،واختيار ما يراه �صوابًا �أ�صو ًال وفرو ًعا .كما
جدا ،وهي التي ا�ستبدت
�أن ُنقُوالت امل�صنف عن علماء الأ�صول كانت غزيرة ًّ
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ب�أكرث اجلهد ،فبه كثري من النقول الفقهية التي �شحن بها ال�ساملي كتابه نق ًال عن
مذهبه واملذاهب الفقهية الأخرى.
وقد امتاز هذا الكتاب �أي�ضً ا يف �أ�سلوبه وجمعه بني مذاهب الأ�صوليني
امل�شهورين ومذاهب غريهم كالإبا�ضية والزيدية ،وما انفرد امل�صنف بتحقيقه
وحتريره من م�سائل �أ�صولية وفرعية� .أما بالن�سبة لأ�سلوب الكتاب ،فهو قد انفرد
ب�أنه مل ي�سلك م�سلك القدماء من الإيجاز يف العبارة والغمو�ض و�إدخال ق�ضايا
املنطق يف كثري من امل�سائل التي احتاجت يف فك مغلقها �إىل احلوا�شي ثم �إىل
التقارير ،ف�إن �أ�سلوب الكتاب مكتف بنف�سه ال يحتاج �إىل �شرح وتقرير.
كما �أنه انفرد عن كتب املعا�صرين التي مل تهتم بالتوثيق والدقة من �أجل
تي�سري العلم وتقريبه للقارئ ،فنجد ال�ساملي رغم �أنه توخى نف�س املق�صد� ،إال �أنه
حترى الدقة والتوثيق .كما ا�شتمل كتابه على حتقيقات يف بع�ض امل�سائل الأ�صلية
والفرعية �صرح ال�شيخ ب�أنه قد انفرد بها.
واعتمد يف م�صادر �شرح الألفية ،امل�سمى بطلعة ال�شم�س ،على جمموعة
من كتب الأ�صول ،مثل« :منهاج الأ�صول» للمرت�ضى الزيدي ،و�شرح البدر
ال�شماخي على خمت�صره ،و«مر�آة الأ�صول» ،و«حا�شية الأزمريي» عليها ،كما �أنه
اعتمد على «�شرح الإمام املحلي جلمع اجلوامع» ،وحا�شية البناين عليه ،وعلى
«التلويح على التو�ضيح» للتفتازاين ،وقد رجع �إىل كتب �أخرى من �أمهات كتب
الأ�صول لكنه مل يعتمد عليها اعتماده على ما ذكره من الكتب املتقدمة مثل:
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«الإحكام يف �أ�صول الأحكام» للآمدي ،و«خمت�صراملنتهى» البن احلاجب،
و«املح�صول يف علم الأ�صول» للإمام الرازي ،و«اللمع والتب�صرة» لأبي �إ�سحاق
ال�شريازي ،و«امل�ست�صفى من علم الأ�صول» للإمام الغزايل ،و«ح�صول امل�أمول
من علم الأ�صول» ل�صديق ح�سن خان ،و«نهاية ال�سول �شرح منهاج الو�صول
للبي�ضاوي» للإ�سنوي ،كما رجع �إىل م�صادر �أخرى يف غري علم الأ�صول ،مثل:
«غاية البيان» ولعله يف التف�سري ،و«الإتقان يف علوم القر�آن» لل�سيوطي ،و«فتح
الباري» البن حجر ،كما رجع للماوردي ،ولعله يف «�أحكامه ال�سلطانية» وغري ذلك
من امل�صادر .كما �أن امل�ؤلف  -رحمه اهلل تعاىل � -أكرث النقل عن �أئمة الإبا�ضية،
مثل :البدر ال�شماخي ،وابن بركة العماين ،و�أبي �سعيد الكدمي ،وغريهم.
�ساد�سا :درا�سة الكتاب
ً

فيما يخت�ص بال�شرح هناك اختيارات وترجيحات لبع�ض م�سائل الأ�صول
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 �أنه خالف
مذهبه يف بع�ض امل�سائل ،و�س�أذكر لكل جهة من تلك اجلهات بع�ض النماذج:
 .م�سائل وافق فيها اجلمهور

هناك م�سائل وافق الإمام ال�ساملي فيها اجلمهور ومنها:
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امل�س�ألة الأوىل :ترجيح �أن القيا�س ال�صحيح مثبت للأحكام فيما مل يرد فيه ن�ص
من كتاب �أو �سنة ،ال كا�شف عن الأحكام ،حيث قال« :اعلم �أن النا�س قد
اختلفوا يف ثبوت التعبد بالقيا�س على مذاهب ،الأ�صح منها ما عليه اجلمهور من
العلماء من �أن القيا�س ال�صحيح مثبت للحكم ال�شرعي فيما مل يرد فيه ن�ص من
كتاب �أو �سنة ،فالقيا�س على هذا �أحد �أدلة ال�شرع»(((.
على �أن من العلماء من قال �إن القيا�س كا�شف عن الأحكام ،قال
الإمام الزرك�شي :احلق �أنه مظهر حلكم اهلل تعاىل ال مثبت له ابتداء؛ لأن مثبت
احلكم هو اهلل ،ومنع ال�شافعي يف الر�سالة �أن يقال �إنه حكم اهلل على الإطالق،
وقال ال�صرييف :لأن هذا اللفظ �إمنا ين�صرف يف الظاهر للمن�صو�ص عليه فيمتنع
�إطالقه على القيا�س(((.
امل�س�ألة الثانية :ترجيح مراعاة قيد احليثية يف مو�ضوع �أ�صول الفقه ،حيث قال:
«مو�ضوعه هو الأدلة ال�شرعية من حيث �إثباتها الأحكام ال�شرعية ،والأحكام
ال�شرعية من حيث ثبوتها بالأدلة ال�شرعية ...وال بد من مراعاة حيثية �إثبات
الدليل للحكم وحيثية ثبوت احلكم من الدليل؛ لأن البحث يف هذا الفن �إمنا هو
يف �أحوال الأدلة التي يثبت بها احلكم ،ويف �أحوال الأحكام التي تثبت بالأدلة
ال يف نف�س الأدلة والأحكام  ...وال الأدلة نف�سها»(((.
((( املرجع ال�سابق.29 /1 ،
((( راجع :الزرك�شي ،البحر املحيط يف �أ�صول الفقه  ،دار الكتبي  ،ط1994 1م .14/5 ،
((( راجع :نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،مرجع �سابق.34 /1 ،
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على �أن هناك من العلماء من جعل مو�ضوع �أ�صول الفقه الأدلة فقط ،قال
ابن النجار« :فمو�ضوع ذا � -أي هذا العلم الذي هو �أ�صول الفقه  -الأدلة املو�صلة
�إىل الفقه من الكتاب وال�سنة والإجماع والقيا�س ونحوها؛ لأنه يبحث فيها عن
العوار�ض الالحقة لها»(((.
امل�س�ألة الثالثة :داللة العام على �أفراده .اختار الإمام ال�ساملي �أن داللة العام على
�أفراده داللة ظنية ،حيث قال« :ثم �إنه بعد اتفاقنا واحلنفية على �أن حكم العام
�إثبات احلكم يف جميع ما يتناوله من الأفراد اختلفنا يف كيفية هذا الإثبات،
فمذهبنا ومذهب جمهور الفقهاء واملتكلمني� :أن �إثبات ذلك احلكم يف الأفراد
ظ ًّنا ال قط ًعا ويقي ًنا ،وعلى ذلك الإمام ال�شافعي»(((.
فالإمام ال�ساملي كما ترى وافق جمهور العلماء يف هذه امل�س�ألة وخالف
جمهور احلنفية ،جاء يف البحر املحيط�« :إذا ثبت داللة العموم على الأفراد
فاختلفوا هل هي قطعية �أو ظنية؟ والثاين هو امل�شهور عند �أ�صحابنا ،والأول قول
جمهور احلنفية»(((.
امل�س�ألة الرابعة :اخلطاب اخلا�ص بالنبي  هل يعم الأمة؟ اختار الإمام ال�ساملي
�أن اخلطاب اخلا�ص بالنبي  ال يعم الأمة بطريق الو�ضع و�إمنا يعمها من جهة
((( راجع� :شرح الكوكب املنري  . 36 /1الزرك�شي ،البحر املحيط ،مرجع �سابق.23/1 ،
((( راجع :نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،مرجع �سابق.156/1 ،
((( راجع :الزرك�شي ،البحر املحيط ،مرجع �سابق� 26/3 ،شرح الكوكب املنري .114/3
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وخا�صا به...
ال�شرع ،حيث قال�« :إذا ورد اخلطاب ال�شرعي متوج ًها لنبينا ًّ 
فال يعمنا مع�شر الأمة معه بطريق الو�ضع؛ لأنه خطاب ملفرد ،وال يتناول خطاب
املفرد غريه معه ،و�أما من جهة ال�شرع فقيل �إن العرف ال�شرعي ق�ضى بعموم نحو
ذلك اخلطاب بدليل»(((.
وما اختاره الإمام ال�ساملي هو قول �أكرث ال�شافعية والأ�شعرية وبع�ض
احلنابلة وقول املعتزلة ون�سبه ابن عبد ال�شكور للمالكية(((.
وقيل �إن اخلطاب اخلا�ص بالنبي  يعم الأمة ،فال يخت�ص به �إال بدليل
يخ�صه ،وهو قول الإمام �أحمد و�أ�صحابه واحلنفية واملالكية(((.
امل�س�ألة اخلام�سة :العام بعد التخ�صي�ص ،هل يبقى حجة بعد التخ�صي�ص؟ اختار
الإمام ال�ساملي �أن العام بعد التخ�صي�ص يبقى حجة فيما مل يدخله التخ�صي�ص
�إال �إذا خ�ص مبجمل ،حيث قال« :اختلف يف جواز التم�سك بالعموم املخ�ص�ص
وجعله حجة يف �أفراده الباقية بعد التخ�صي�ص على مذاهب ،املختار منها ما عليه
اجلمهور و�صححه البدر من �أنه يكون حجة ودلي ًال يف ذلك الباقي� ،إال �إذا خ�ص
بلفظ جممل»(((.
((( راجع :نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،مرجع �سابق.182/1 ،
((( راجع :اجلويني ،الربهان  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت1997 ،م . 250/1 ،العدة لأبي يعلى  .324 /1املح�صول
للرازي  .388/1خمت�صر ابن احلاجب مع �شرح الع�ضد  .121/2البحر املحيط  .186 /3فواحت الرحموت .281/1
((( راجع :نهاية ال�سول  88/2تي�سري التحرير .251/1 ،ت�شنيف امل�سامع� .800/2 ،إر�شاد الفحول� ،ص .129
((( راجع :نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،مرجع �سابق.194 /1 ،
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وما اختاره الإمام ال�ساملي هو قول اجلمهور ،وقد قيل �إن قو ًما ادعوا
الإجماع على ذلك ،قال الزرك�شي« :العام �إذا خ�ص ف�إما �أن يخ�ص مببهم �أو
معني ،ف�إن خ�ص مببهم كما لو قال :اقتلوا امل�شركني �إال بع�ضهم ،فال يحتج به
على �شيء من الأفراد �إذا ما من فرد �إال ويجوز �أن يكون هو املخرج  ...هذا وقد
ادعى فيه جماعة االتفاق ،منهم :القا�ضي �أبو بكر ،وابن ال�سمعاين يف القواطع،
والأ�صفهاين يف �شرح املح�صول ،وقال  :مل يذهب �أحد �إىل �أنه حجة �إذا كان
املخ�ص�ص جمم ًال»(((.
امل�س�ألة ال�ساد�سة :جواز البيان بالأدنى .اختار الإمام ال�ساملي �أن البيان ال يجب
�أن يكون كاملبني يف القوة ،حيث قال« :اعلم �أن البيان قد يكون �أقوى من املبني،
وقد يكون مثله يف القوة ،وقد يكون �أدنى منه قوة ،فال يجب �إذا كان املبينَّ متوات ًرا
�أو م�شهو ًرا �أن يكون مثله ،بل يجوز �أن يكون بيان املتواتر �آحاد ًّيا(((.
وما اختاره الإمام ال�ساملي هو قول جمهور العلماء ،قال الإمام الهندي:
«ذهب اجلماهري �إىل �أن البيان ال يجب �أن يكون كاملبني يف القوة ،بل يجوز �أن
يكون �أدنى منه ،فيقبل املظنون يف بيان املعلوم ،خال ًفا للكرخي»(((.
((( راجع :البحر املحيط للزرك�شي  .266/3وانظر قواطع الأدلة  .178 ،177/1الكا�شف عن املح�صول
للأ�صفهاين .212/4
((( راجع:نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،مرجع �سابق.290/1 ،
((( راجع :نهاية الو�صول للهندي  .1889/5وانظر :البحر املحيط للزرك�شي  .490/3ت�شنيف امل�سامع بجمع اجلوامع
� .849/2شرح الكوكب املنري .450/3
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امل�س�ألة ال�سابعة :حجية الإجماع ال�سكوتي .يرى الإمام ال�ساملي �أن الإجماع
ال�سكوتي حجة ظنية ،والإجماع ال�سكوتي �أن يقول بع�ض املجتهدين قو ًال
وي�سكت الباقون بعد انت�شاره من غري �أن يظهر منهم اعرتاف �أو ر�ضا به �أو �إنكار
له.
قال ال�ساملي« :و�أما حكم الإجماع ال�سكوتي فهو حجة ظنية توجب
العمل وال تفيد العلم ،مثل خرب العدل ،فمن خالف الإجماع ال�سكوتي ال
يحكم بف�سقه على ال�صحيح»(((.
وهذا ما ذهب �إليه جمهور الأ�صوليني ،فقد قالوا بظنية الإجماع ال�سكوتي،
قال الإمام الآمدي« :وما ذكرناه من الإجماع ال�سكوتي فظني ،فال ميتنع التم�سك
به يف م�سائل االجتهاد كالظاهر من الكتاب وال�سنة»((( ،قال الع�ضد يف �شرحه
على خمت�صر ابن احلاجب« :واحلق �أنه �إجماع �أو حجة ولي�س ب�إجماع قطعي»(((.
وخالف ال�ساملي يف هذا مذاهب غالب احلنفية ،ف�إنهم يقولون �إنه حجة
قطعية ،يقول عبدالعزيز البخاري�« :إذا ذهب واحد من �أهل احلل والعقد يف
ع�صر �إىل حكم يف م�س�ألة قبل ا�ستقرار املذاهب على حكم تلك امل�س�ألة وانت�شر
ذلك بني �أهل ع�صره وم�ضى مدة الت�أمل فيه ،ومل يظهر له خمالف ،كان ذلك
((( راجع :نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،مرجع �سابق.568/2 ،
((( راجع :الإحكام للآمدي.183/2 ،
((( راجع� :شرح الع�ضد على ابن احلاجب.37/2 ،
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�إجما ًعا مقطو ًعا به عند �أكرث �أ�صحابنا ،وكذلك الفعل يعني �إذا فعل واحد من
�أهل الإجماع فع ًال ،وعلم به �أهل زمانه ،ومل ينكر عليه �أحد بعد م�ضي مدة
الت�أمل يكون ذلك �إجما ًعا منهم على �إباحة ذلك الفعل وي�سمى هذا �إجما ًعا
�سكوت ًّيا عند من قال �إنه �إجماع»(((.
امل�س�ألة الثامنة :تقدمي اخلرب على القيا�س .مثال اخلرب املخالف للقيا�س قوله :
بعد �أنْ ْيحل َب َها �إنْ �شَ ا َء
ابتاع ب ْعد ف�إ َّنه يخيرَّ َ
«ال ت�ص ُّروا ال َإبل وال ال َغ َنم ،ف َم ْن َ
� َ
و�صا ًعا من تمَ ْر» [متفق عليه].
أم�سك َها ،و�إنْ �شَ ا َء ر َّدها َ
فرد التمر بدل اللنب خمالف للقيا�س فيما ي�ضمن به املتلف من مثل �أو
قيمة.
وقد ذهب الإمام ال�ساملي �إىل تقدمي خرب الآحاد على القيا�س ،فيكون
العمل به �أوىل من العمل بالقيا�س فيبطل القيا�س ،قال ال�ساملي« :وهو قول الأكرث
من �أ�صحابنا واملتكلمني ،وهو قول عامة الفقهاء من قومنا» .وقد ا�ستدل له ال�ساملي
ب�أدلة متعددة(((.
وما اختاره ال�ساملي هنا هو مذهب جمهور الأ�صوليني على �أن بع�ض
الأ�صوليني قد اختار تقدمي القيا�س على خرب الآحاد.
((( راجع :ك�شف الأ�سرار عن �أ�صول البزدوي.426/3 ،
((( راجع :نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،مرجع �سابق.489 - 487/2 ،
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قال الإمام الرازي« :مذهب �أبي حنيفة �أن خرب الواحد �إذا ورد على
خالف القيا�س مل يقبل؛ ولهذا ال�سبب ف�إنه مل يقبل خرب امل�صراة مع �أنه لفظ
ر�سول اهلل  ،قال لأن القيا�س يخالفه((( ،وجاء يف جمع اجلوامع :ويقبل من
لي�س فقي ًها خالفًا للحنفية فيما يخالف القيا�س ،قال الزرك�شي يف �شرحه:
هذا �إمنا هو قول بع�ض احلنفية ،ولهذا مل يحكه �صاحب البديع منهم (يق�صد
ابن ال�ساعاتي) �إال عن فخر الإ�سالم (يق�صد البزدوي) ،فقال :اخلرب مقدم على
القيا�س عند الأكرث ،وقيل بالعك�س»(((.
امل�س�ألة التا�سعة :العمل بخرب الواحد فيما تعم به البلوى .اختار الإمام ال�ساملي
العمل بخرب الواحد فيما تعم به البلوى يف فروع الدين ،حيث قال« :بع�ضهم
ا�شرتط يف قبول خرب الواحد �أن يكون يف غري ما تعم به البلوى؛ لأن ما تعم به
البلوى تتوفر الدواعي �إىل نقله ،في�ستلزم كرثة الناقلني ،في�شتهر بني ال�صحابة ،فال
يخت�ص بنقله واحد دون الآخرين� ،سواء كان ذلك املنقول يف �أ�صول الدين �أو يف
فروعه ،ونحن نقول� :إن ذلك م�سلم يف �أ�صول الدين ...و�أما يف فروعه الظنية فال
ن�سلم ا�شرتاط ذلك ...واحلجة لنا على عدم ا�شرتاطه»(((.

((( راجع :مفاتيح الغيب.257/1 ،
((( راجع :جمع اجلوامع مع ت�شنيف امل�سامع للزرك�شي.990/2 ،
((( راجع :نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،مرجع �سابق.491 ،490/2 ،
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وما اختاره ال�ساملي من وجوب العمل بخرب الآحاد فيما تعم به البلوى هو
قول جمهور العلماء ،على �أن احلنفية ال يقبلون خرب الآحاد فيما تعم به البلوى،
قال الزرك�شي :احلنفية ال يقبلونه فيما تعم به البلوى؛ ولهذا �أنكروا نق�ض الو�ضوء
مب�س الذكر(((.
موجبا للعمل
وقال عبد العزيز البخاري« :خرب الواحد �إذا ورد ً
فيما يعم به البلوى �أي فيما مي�س احلاجة �إليه يف عموم الأحوال ال يقبل
عند ال�شيخ �أبي احل�سن الكرخي من �أ�صحابنا املتقدمني ،وهو خمتار املت�أخرين
منهم ،وعند عامة الأ�صوليني يقبل �إذا �صح �سنده ،وهو مذهب ال�شافعي وجميع
�أ�صحاب احلديث»(((.
ومعنى �أن اخلرب مما تعم به البلوى �أن كل �أحد يحتاج �إىل معرفته ،وقيل:
معناه �أن يكون م�شرت ًكا غري خا�ص).(3
امل�س�ألة العا�شرة :العمل بخرب الواحد يف احلدود .اختار الإمام ال�ساملي العمل
بخرب الواحد يف احلدود ،حيث قال يف النظم:
وال الذي تعددت رواي ُته
((( راجع :ت�شنيف امل�سامع بجمع اجلوامع.965/2 ،
((( راجع :ك�شف الأ�سرار عن �أ�صول البزدوي.24/3 ،
((( انظر :البحر املحيط للزرك�شي 347/4 ،بت�صرف ي�سري.

أتت دالل ُته
�أو لي�س يف احلدِّ � ْ
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ثم قال يف ال�شرح« :ال�شرط الثالث :لأبي احل�سن الكرخي و�أبي عبداهلل
الب�صري يف قدمي قوليه ،ثم قيل �إنه رجع عنه� ،أنه ي�شرتط يف قبول خرب الآحاد
�أن يكون يف غري احلدود� ،أما احلدود فال يقبل فيها ذلك؛ لأن احلدود تدر�أ
بال�شبهات ،وجتويز الكذب يف الآحاد �شبهة ،ورد ب�أن كونه �آحاد ًّيا لي�س ب�شبهة
كال�شهادة؛ لأن ال�شهادة يثبت بها كون احلد م�ستحقًّا كما ثبت ذلك باخلرب...
فاحتمال الكذب فيه لي�س ب�شبهة تدر�أ بها احلدود»((( .وما اختاره ال�ساملي هو ر�أي
جمهور الأ�صوليني.
قال الآمدي« :اتفقت ال�شافعية واحلنابلة و�أبو يو�سف و�أبو بكر الرازي من
�أ�صحاب �أبي حنيفة و�أكرث النا�س على قبول خرب الواحد فيما يوجب احلد ،ويف
كل ما ي�سقط بال�شبهة خال ًفا لأبي عبد اهلل الب�صري والكرخي»(((.
وقال عبد العزيز البخاري« :ذهب جمهور العلماء �إىل �أن �إثبات احلدود
ب�أخبار الآحاد جائز ،وهكذا نقل عن �أبي يو�سف  -رحمه اهلل  -يف الأمايل ،وهو
اختيار �أبي بكر اجل�صا�ص و�أكرث �أ�صحابنا ،وذهب �أبو احل�سن الكرخي �إىل �أنه ال
يجوز و�إليه مال امل�صنف و�شم�س الأئمة على ما يدل عليه �سياق كالمهما ،وهو
مذهب �أبي عبد اهلل الب�صري من املتكلمني»(((.
((( راجع :نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،مرجع �سابق.496 ،495/2 ،
((( راجع :الأحكام للآمدي.168/2 ،
((( راجع :ك�شف الأ�سرار عن �أ�صول البزدوي.59/3 ،
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امل�س�ألة احلادية ع�شرة :عمل الراوي بخالف روايته .اختار الإمام ال�ساملي رد حديث
الآحاد �إذا عمل راويه بخالف روايته ،حيث قال« :ف�إن من روى رواية ثم عمل
بخالف مدلولها ،كان ذلك موج ًبا لتهمته� ،إما يف الرواية و�إما يف امل�ساهلة يف
العمل ،وجميعها مخُ ِ ل بقبول الرواية �إن مل نحكم ب�سقوط عدالته ُح�سن ظن به
الحتمال �أن يكون قد اطلع على نا�سخ لها»(((.
وما اختاره ال�ساملي هو قول جمهور احلنفية وبع�ض املالكية ،على �أن معظم
املالكية وال�شافعية يقبلون حديث الآحاد ،و�إن خالفه راويه ،جاء يف الإبهاج:
«عمل راوي اخلرب بخالفه �أي بخالف ظاهر اخلرب ال يوجب رده… وذهب �أكرث
احلنفية �إىل �أن عمل الراوي بخالف اخلرب يقدح يف اخلرب ،وال يجوز الأخذ �إال
بعمل الراوي»((( ،وقال الإمام الزرك�شي« :وال ي�ضر عمل الراوي بخالفه خال ًفا
جلمهور احلنفية وبع�ض املالكية ،حيث قدموا ر�أيه على روايته؛ ولذلك مل يوجبوا
الت�سبيع بخرب �أبي هريرة  يف ولوغ الكلب ملخالفته �إياه»(((.
وجاء يف �شرح جمع اجلوامع و�شرحه للمحلي�« :أو خالفه راويه ،فال يجب
العمل به لأنه �إمنا خالفه لدليل» ،ثم �أجاب على من رد العمل به بقوله« :قلنا :يف
((( راجع :نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،مرجع �سابق.510/2 ،
((( راجع :الإبهاج يف �شرح املنهاج البن ال�سبكي.363/2 ،
((( راجع :البحر املحيط للزرك�شي.346/4 ،
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ظنه ولي�س لغريه اتباعه؛ لأن املجتهد ال يقلد جمته ًدا كما �سي�أتي ،مثاله حديث
�أبي هريرة  يف ال�صحيحني (�إذا �شرب الكلب يف �إناء �أحدكم فليغ�سله �سبع
مرات) ،وقد روى الدارقطني عنه �أنه �أمر بالغ�سل من ولوغه ثالث مرات»(((.
وقال البناين يف حا�شيته« :وهذا� ،أي وجوب العمل بخرب الواحد و�إن
خالفه راويه هو كذلك عندنا معا�شر املالكية �أي�ضً ا»(((.
 .م�سائل خالف فيها اجلمهور

هناك م�سائل خالف الإمام ال�ساملي فيها اجلمهور ،ومنها:
امل�س�ألة الأوىل :املطلق واملقيد ،هل هما من اخلا�ص؟ اختار الإمام ال�ساملي �أن
املطلق واملقيد من باب اخلا�ص ،حيث قال« :ي�شمل اخلا�ص املطلق واملقيد والأمر
والنهي ،مبعنى �أن هذه الأ�شياء من �أق�سام اخلا�ص ...وهو املختار عندي»(((.
وهو بذلك خمالف جلمهور العلماء ،حيث �إنهم جعلوا املطلق واملقيد
ق�سمني خارجني من اخلا�ص ومن العام ،لكنهما قريبان من اخلا�ص والعام؛
ولذلك ذكرهما ابن احلاجب والبي�ضاوي عقيب العام واخلا�ص.
((( راجع :جمع اجلوامع مع �شرح املحلي.92/2 ،
((( راجع :حا�شية البناين على �شرح املحلي.93/2 ،
((( راجع :نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،مرجع �سابق.52/1 ،
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جاء يف حتفة امل�سئول« :ملا كان املطلق �شبي ًها بالعام ،واملقيد �شبي ًها باخلا�ص
ذكرهما عقيبهما»(((.
امل�س�ألة الثانية :الأمر بعد احلظر .اختار الإمام ال�ساملي �أن الأمر بعد احلظر للوجوب،
حيث قال« :حكم الأمر �إن ورد بعد احلظر �أو بعد الندب هو كحكمه �إن ورد
ابتداء� ،أي �إذا حرم اهلل �سبحانه �شي ًئا ثم �أمر به ،فذلك الأمر للوجوب �إال لقرينة
ت�صرفه عن حقيقته»(((.
وما اختاره الإمام ال�ساملي هو اختيار القا�ضي �أبي الطيب الطربي
و�أبي �إ�سحاق ال�شريازي وابن ال�سمعاين والرازي والبزدوي وال�سرخ�سي و�صدر
ال�شريعة(((.
على �أن �أكرث الفقهاء واملتكلمني ومنهم الإمام ال�شافعي والإمام مالك
و�أ�صحابه والإمام �أحمد بن حنبل و�أ�صحابه وبع�ض ال�شافعية واحلنفية ذهبوا �إىل
�أن الأمر بعد احلظر يفيد الإباحة(((.
((( راجع :حتفة امل�سئول للرهوين .257/3 ،ونهاية ال�سول مع حا�شية املطيعي.494/2 ،
((( راجع :نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،مرجع �سابق.63/1 ،
((( راجع� :شرح اللمع لل�شريازي .114/1 ،املح�صول للرازي .236/1 ،القواطع البن ال�سمعاين� .110/1 ،أ�صول
ال�سرخ�سي� .19/1 ،أ�صول البزدوي مع �شرحه ك�شف الأ�سرار.120/1 ،
((( راجع� :أ�صول ال�سرخ�سي .19/1 ،الو�صول �إىل الأ�صول البن برهان� .109/1 ،أ�صول ابن مفلح .704/2 ،العدة
لأبي يعلى� .256/1 ،شرح تنقيح الف�صول� ،ص.139 
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ومنهم من قال بالوقف بني الوجوب والإباحة ،وهو اختيار �إمام احلرمني
والآمدي(((.
ومنهم من قال �إنها ترفع احلظر ال�سابق ،وتعيد حال الفعل �إىل ما كان عليه
قبل احلظر ،وهو اختيار الكمال ابن الهمام(((.
ومنهم من قال بالتف�صيل ،ف�إن كان املنع ال�سابق عار�ضً ا لعلة و�سبب،
وعلقت �صيغة الأمر بزوال العلة ،كان الأمر الوارد لرفع الذم فقط ،و�إال حملت
ال�صيغة على �أ�صلها يف اللغة ،وهو اختيار الغزايل(((.
امل�س�ألة الثالثة :الأمر بال�شيء ،هل هو نهي عن �ضده؟ اختار الإمام ال�ساملي �أن
الأمر بال�شيء لي�س نه ًيا عن �ضده ،حيث قال« :ال يدل الأمر بال�شيء على النهي
عن �ضد ذلك ال�شيء امل�أمور به ،فال يكون الأمر بال�شيء نه ًيا عن �ضده»(((.
وما اختاره الإمام ال�ساملي هو ما ذهب �إليه �إمام احلرمني والغزايل(((.
((( راجع :الربهان لإمام احلرمني .159/1 ،الإحكام للآمدي.261/2 ،
((( راجع :التحرير مع �شرحه تي�سري التحرير.364 /1 ،
((( راجع :امل�ست�صفى للإمام الغزايل.435/1 ،
((( راجع :نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،مرجع �سابق.85 /1 ،
((( راجع :الربهان لإمام احلرمني .180 /1 ،امل�ست�صفى للغزايل .82/1 ،خمت�صر ابن احلاجب مع �شرح الع�ضد،
.85/2
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وذهب جمهور الفقهاء �إىل �أن الأمر بال�شيء نهي عن �ضده معنى،
قال ابن النجار« :والأمر ب�شيء معني نهي عن �ضده� ،أي �ضد ذلك املعني
معنى� ،أي من جهة املعنى ال من جهة اللفظ عند �أ�صحابنا والأئمة الثالثة،
وذكره �أبو اخلطاب عن الفقهاء»(((.
امل�س�ألة الرابعة :النهي عن ال�شيء ،هل يدل على ف�ساد املنهي عنه؟ اختار
الإمام ال�ساملي �أن النهي عن ال�شيء ال يدل على ف�ساد املنهي عنه �إال �إذا دل
عليه دليل ،حيث قال« :و�إذا ت�أملت هذه الأقوال كلها وطلبت الأرجح منها،
ر�أيت �أن الأرجح هو املذهب الأول ،وهو �أن النهي ال يقت�ضي الف�ساد مطل ًقا،
و�إن اقت�ضاه يف بع�ض املوا�ضع فذلك �إمنا هو لدليل خارج عن النهي ال لنف�س
النهي»(((.
وما اختاره الإمام ال�ساملي هو ما ذهب �إليه الإمام �أبو حنيفة والقا�ضي
عبد اجلبار و�أبو عبد اهلل الب�صري و�أبو احل�سن الكرخي وبع�ض الإبا�ضية(((.
وذهب جمهور العلماء �إىل �أن النهي يدل على ف�ساد املنهي عنه ،قال
ابن النجار« :وورود �صيغة النهي مطلقة عن �شيء لعينه� ،أي لعني ذلك ال�شيء
((( راجع� :شرح الكوكب املنري.51 /3 ،
((( راجع :نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،مرجع �سابق.112 /1 ،
((( راجع :املعتمد لأبي احل�سني الب�صري .170/1 ،قواطع الأدلة البن ال�سمعاين.140/1 ،
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كالكفر والظلم والكذب ونحوها من امل�ستقبح لذاته ،يقت�ضي ف�ساده �شر ًعا عند
الأئمة الأربعة والظاهرية وبع�ض املتكلمني»(((.
امل�س�ألة اخلام�سة :وقوع االجتهاد من النبي  يف �أمور ال�شرع .اختار الإمام
ال�ساملي �أن اجتهاد النبي  يف �أمور ال�شرع مل ينقل �إلينا ،حيث قال« :املختار
من هذه املذاهب كلها جواز تعبده  باالجتهاد مطلقًا يف الأحكام الدينية
والآراء ال�سيا�سية ،لكنه مل يقع منه يف الأحكام الدينية ،و�إمنا وقع منه يف
الآراء ال�سيا�سية يف حروب الأعداء ،مبعنى �أنه مل ينقل �إلينا وقوع ذلك �إال يف
احلروب»(((.
وما اختاره الإمام ال�ساملي خمالف ملا عليه جمهور العلماء ،ي�ؤيد ذلك
ما ذكره الزرك�شي حيث قال« :و�أما وقوعه فاختلفوا فيه على �أربعة مذاهب:
فذهب اجلمهور �إىل وقوعه مطلقًا ،ومنهم الآمدي وابن احلاجب ،قال املاوردي:
وتدل عليه ق�صة �سليمان وداود ،وقوله  لعمر�( :أر�أيت لو مت�ضمت مباء) ،وقول
العبا�س  له� :إال الإذ ِْخر ،فقال �( :إ َّال الإذ ِْخر) فلو كان بالوحي ملا ت�أخر
اال�ستثناء»(((.
((( راجع� :شرح الكوكب املنري .84 /3 ،خمت�صر ابن احلاجب مع �شرح الع�ضد� .95/2 ،أ�صول ال�سرخ�سي80/1 ،
.82ك�شف الأ�سرار .258 ،257/1 ،العدة لأبي يعلى .422/2 ،حتقيق املراد� ،ص  67وما بعدها.((( راجع :نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،مرجع �سابق.464/2 ،
((( راجع :البحر املحيط.216 /6 ،
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امل�س�ألة ال�ساد�سة :تطرق اخلط�أ �إىل اجتهاده  .اختار الإمام ال�ساملي منع اخلط�أ
يف اجتهاده  حيث قال�« :أقول :ويف جتويز خطئه  نظر؛ لأنا �إذا قلنا
ب�صحة تعبده باالجتهاد ،و�أن االجتهاد منه وحي يوحى ،فثبوت خطئه يف
جدا»(((.
ذلك بعيد ًّ
وما اختاره الإمام ال�ساملي و�إن كان حقًّا وهو قد ن�ص عليه ال�شافعي
واختاره ابن فورك والهندي ،وهو خمالف ملا عليه الأكرث من العلماء ،قال
الزرك�شي« :وقيل :يجوز ب�شرط �أن ال يقر عليه ،وهو اختيار ال�شيخ �أبي �إ�سحاق
يف اللمع وحكاه ابن برهان عن �أكرث �أ�صحابنا ،واخلطابي يف �أعالم احلديث عن
�أكرث العلماء»(((.
امل�س�ألة ال�سابعة :هل يحتاج ال�صحابة �إىل تزكية �أم هم عدول فال يبحث عن
عدالتهم؟ ال�صحابي عند جمهور الأ�صوليني :من طالت �صحبته متتب ًعا له مدة
يثبت معها �إطالق �صاحب فالن عر ًفا بال حتديد يف الأ�صح(((.
اختار الإمام ال�ساملي احتياج ال�صحابة  -ر�ضوان اهلل عليهم � -إىل التزكية
والتعديل بعد الفنت خا�صة من مل يعلم منه البقاء على ال�سرية التي كان عليها
ر�سول اهلل  ،حيث قال« :والقول الف�صل بني اخل�صوم يف هذا املقام �أن نقول
((( راجع :نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،مرجع �سابق.465/2 ،
((( راجع :البحر املحيط.218 /6 ،
((( راجع :التقرير والتحبري.15/1 ،
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�إنهم جمي ًعا عدول �إال من ظهر ف�سقه منهم قبل الفنت� ،أما بعد الفنت فمن علم
منهم البقاء على ال�سرية التي كان عليها ر�سول اهلل  فهو عدل مطلقًا ...ومن
مل يعلم منهم البقاء على تلك ال�سرية فال ي�سارع �إىل تعديله»(((.
وما اختاره الإمام ال�ساملي حكاه يف «جمع اجلوامع» ب�صيغة التمري�ض،
حيث قال« :وقيل هم كغريهم ،وقيل �إىل قتل عثمان ،وقيل �إال من قاتل عل ًّيا»(((.
وذهب جمهور الأ�صوليني �إىل �أنهم عدول ل�صحبتهم ،فال يبحث عن
عدالتهم �إال �إذا �صدر منهم ما يخالف العدالة.
قال الإمام الغزايل« :الف�صل الرابع يف عدالة ال�صحابة  -ر�ضي اهلل عنهم -
والذي عليه �سلف الأمة وجماهري اخللف �أن عدالتهم معلومة بتعديل اهلل 
�إياهم وثنائه عليهم يف كتابه ،فهو معتقدنا فيهم� ،إال �أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب
واحد لف�سق مع علمه به؛ وذلك مما ال يثبت ،فال حاجة لهم �إىل التعديل»(((.
وقال الآمدي« :اتفق اجلمهور من الأئمة على عدالة ال�صحابة ،وقال
قوم �إن حكمهم يف العدالة حكم من بعدهم يف لزوم البحث عن عدالتهم عند
الرواية»(((.
((( راجع :نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،مرجع �سابق.522/2 ،
((( راجع :جمع اجلوامع مع ت�شنيف امل�سامع.1045/2 ،
((( راجع :امل�ست�صفى للإمام الغزايل.130/1 ،
((( راجع :الأحكام يف �أ�صول الأحكام للآمدي.152/2 ،
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وجاء يف التقرير والتحبري« :الأكرث على عدالة ال�صحابة ،فال يبحث عنها
يف رواية وال �شهادة ،وقيل هم كغريهم فيهم العدول وغريهم ،في�ستعلم التعديل
مبا تقدم من التزكية وغريها �إال من كان مقطو ًعا بعدالته كاخللفاء الأربعة»(((.
وقال الإمام ال�سبكي كما نقله عنه �صاحب التقرير والتحبري« :والقول
الف�صل �أنا نقطع بعدالتهم من غري التفات �إىل هذيان الهاذين وزيغ املبطلني ،وقد
�سلف اكتفا�ؤنا يف العدالة بتزكية الواحد منا فكيف مبن زكاهم عالم الغيوب
الذي ال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف الأر�ض وال يف ال�سماء يف غري �آية ،و�أف�ضل
خلق اهلل الذي ع�صمه اهلل عن اخلط�أ يف احلركات وال�سكنات حممد  يف غري
حديث ،ونحن ن�سلم �أمرهم فيما جرى بينهم �إىل ربهم جل وعال ،ونرب�أ �إىل امللك
�سبحانه ممن يطعن فيهم»(((.
امل�س�ألة الثامنة :يف تعار�ض الن�ص والإجماع .اختار الإمام ال�ساملي �أن الن�ص
والإجماع �إذا كانا ظنيني ف�إنه يقدم الن�ص على الإجماع ،حيث قال�« :إن كان
كل واحد من الن�ص والإجماع ظن ًّيا كما هو �ش�أن املتعار�ضني ،فتقدمي الن�ص �أوىل؛
لأنه نقل عن ال�شارع والإجماع نقل عن غريه»(((.
((( راجع :التقرير والتحبري .346/2
((( املرجع ال�سابق .364/2 ،وانظر� :شرح اللمع لل�شريازي� .634/2 ،شرح خمت�صر الرو�ضة .180/3 ،ت�شنيف
امل�سامع.1054/2 ،
((( راجع :نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،مرجع �سابق.789 /2 ،
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وقال جمهور الأ�صوليني بتقدمي الإجماع على الن�ص ،قال ابن النجار:
«فيقدم من جميع ذلك �إجماع على باقي الأدلة لوجهني� :أحدهما :كونه مقطو ًعا
مع�صو ًما من اخلط�أ ،الثاين :كونه �آم ًنا من الن�سخ والت�أويل بخالف باقي الأدلة،
وهو �أنواع :الإجماع النطقي املتواتر وهو �أعالها ،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»(((.
وقال الإمام الزرك�شي« :يرجح الإجماع على الن�ص كتابًا كان �أو �سنة
متواترة؛ لأن الن�سخ م�أمون فيه»(((.
وجاء يف التقرير والتحبري�« :إذا عار�ض الإجماع ن�ص� ،أطلق ابن احلاجب
تقدمي الإجماع على الن�ص ،وعلله غري واحد من ال�شارحني بعدم قبوله الن�سخ...
ثم قال :الذي يظهر تقدمي الإجماع القطعي �سن ًدا ومت ًنا على الن�ص القطعي
كذلك ،وعلى الن�ص الظني كذلك� ،إذا مل يقبل الت�أويل ،وتقدمي الإجماع الظني
�سن ًدا ومت ًنا على الن�ص الظني كذلك �إذا مل يقبل �أحدهما الت�أويل ،وتقدمي
الإجماع القطعي مت ًنا ال �سن ًدا على الن�ص الظني كذلك ،وتقدمي الإجماع
القطعي �سن ًدا ال مت ًنا على الن�ص كذلك �إذا مل يقبل �أحدهما الت�أويل ،وتقدمي
الن�ص القطعي �سن ًدا ومت ًنا على الإجماع الظني كذلك �إذا مل يقبل الت�أويل،
((( راجع� :شرح الكوكب املنري.601 ،600 /4 ،
((( راجع :ت�شنيف امل�سامع بجمع اجلوامع.536 /3 ،
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وعلى الإجماع الظني �أحدهما �إذا مل يقبل الت�أويل»(((.
 .م�سائل تفرد بها الإمام ال�ساملي ،منها:

مما انفرد به الإمام ال�ساملي ا�شرتاط معرفة املجتهد �سرية النبي  و�سرية
�صحابته  حيث قال« :ي�شرتط معرفة كل فن ال ي�ستغني عنه املجتهد يف
ا�ستنباط الأحكام ،فينبغي �أن يكون عار ًفا بال�سرية النبوية؛ لأن فيها معرفة �أفعاله
و�أحواله عليه ال�صالة وال�سالم ،و�أن يكون عار ًفا ب�سري ال�صحابة و�أحوالهم؛ لأن
و�س َّنة
الدين ما عليه ال�صحابة ،وقد قال عليه ال�صالة وال�سالم «عليكم ب ُِ�س َّنتي ُ
اخللفَا ِء ِ
دين ب ْع ِدي»(((.
الرا�ش َ
وهذا ال�شرط مل �أقف عليه لغريه ،فهو فيما يظهر مما انفرد به ،وحجته
يف هذا �أن االجتهاد يتوقف على كل ما ال بد منه لأجل التو�صل �إىل ا�ستنباط
الأحكام من الأدلة.
 .م�سائل وافق فيها احلنفية

هناك م�سائل وافق الإمام ال�ساملي فيها احلنفية ،منها:
امل�س�ألة الأوىل :تق�سيمات الأ�صول .فاحلنفية ق�سموا الأ�صول �إىل ق�سمني:
((( راجع :التقرير والتحبري.33/3 ،
((( راجع :نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،مرجع �سابق.804/2 ،
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الأحكام والأدلة ،فق�سم الأدلة ي�شمل الكالم على الأدلة املتفق عليها واملختلف
فيها ،ويتبع الأدلة جميع مباحث الألفاظ ،من �أمر ونهي ،خا�ص وعام ،ومطلق
ومقيد ،وجممل ومبني ،وجميع �أنواع الدالالت من جميع جهاتها كجهة ظهورها
وخفائها .والق�سم الثاين :يف الأحكام ،وي�شمل الكالم فيه على �أربعة �أركان:
الركن الأول يف احلكم ،الركن الثاين يف احلاكم ،الركن الثالث يف املحكوم به،
الركن الرابع يف املحكوم عليه.
امل�س�ألة الثانية :من امل�سائل التي وافق فيها الإمام ال�ساملي احلنفية :مو�ضوع
�أ�صول الفقه .اختلف الأ�صوليون يف مو�ضوع �أ�صول الفقه ،فذهب اجلمهور �إىل
�أن مو�ضوعه الأدلة الإجمالية ،قال ابن النجار« :فمو�ضوع ذا� ،أي هذا العلم الذي
هو �أ�صول الفقه من الكتاب وال�سنة والإجماع والقيا�س ونحوها؛ لأنه يبحث
فيه عن العوار�ض الالحقة لها من كونها عامة �أو خا�صة� ،أو مطلقة �أو مقيدة �أو
جمملة �أو مبينة� ،أو ظاهرة �أو ًّن�صا� ،أو منطوقة �أو مفهومة ،وكون اللفظ �أم ًرا �أو نه ًيا
ونحو ذلك من اختالف مراتبها ،وكيفية اال�ستدالل بها ،ومعرفة هذه الأ�شياء هي
�أ�صول الفقه»(((.
وعند احلنفية� :أنه الأدلة الإجمالية والأحكام م ًعا ،ووافقهم يف ذلك
الآمدي ،جاء يف التحرير« :مو�ضوعه �أي �أ�صول الفقه الدليل ال�سمعي
الكلي من حيث يو�صل العلم ب�أحواله �إىل قدرة �إثبات الأحكام لأفعال
((( راجع� :شرح الكوكب املنري� ،ص .136
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املكلفني �أخذً ا من �شخ�صياته»(((.
وقال الآمدي« :و�أما مو�ضوع �أ�صول الفقه فاعلم �أن مو�ضوع كل علم هو
ال�شيء الذي يبحث يف ذلك العلم عن �أحواله العار�ضة لذاته ،وملا كانت مباحث
الأ�صوليني يف علم الأ�صول ال تخرج عن �أحوال الأدلة املو�صلة �إىل الأحكام
ال�شرعية املبحوث عنها فيه و�أق�سامها واختالف مراتبها وكيفية ا�ستثمار الأحكام
ال�شرعية عنها على وجه كلي كانت هي مو�ضوع علم الأ�صول»(((.
والإمام ال�ساملي وافق احلنفية يف مو�ضوع �أ�صول الفقه ،حيث قال:
«مو�ضوعه هو الأدلة ال�شرعية من حيث �إثباتها الأحكام ال�شرعية ،والأحكام
ال�شرعية من حيث ثبوتها بالأدلة ال�شرعية»(((.
امل�س�ألة الثالثة :من امل�سائل التي وافق فيها الإمام ال�ساملي احلنفية� :صحة �إطالق
امل�شرتك على معنييه �أو معانيه يف ا�ستعمال واحد.
امل�ش َرتك :هو اللفظ الواحد الدال على معنيني خمتلفني �أو �أكرث ،داللة
على ال�سواء عند �أهل تلك اللغة� ،سواء كانت الداللتان م�ستفادتني من الو�ضع
الأول� ،أو من كرثة اال�ستعمال� ،أو كانت �إحداهما م�ستفادة مع الو�ضع والأخرى
((( راجع :التقريروالتحبري.44/1،
((( راجع :الإحكام يف �أ�صول الأحكام.9 ،8/1 ،
((( راجع :نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،مرجع �سابق.34/1 ،
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من كرثة اال�ستعمال((( .وقد اختلف العلماء يف �صحة �إطالق اللفظ امل�شرتك على
معنييه �أو معانيه دفعة واحدة ،ف�أجازه اجلمهور ومنعه احلنفية ومن معهم.
قال الإمام ابن ال�سبكي« :اختلف �أهل العلم يف �صحة �إطالق اللفظة
الواحدة من متكلم واحد يف وقت واحد �إذا كانت م�شرت ًكا بني معنيني على
املعنيني م ًعا ،فذهب ال�شافعي  والقا�ضيان �أبو بكر الباقالين وعبد اجلبار بن
�أحمد و�أبو علي اجلبائي �إىل �صحة ذلك بطريق احلقيقة ،ب�شرط �أال ميتنع اجلمع
لأمر خارج ،كما يف ال�ضدين والنقي�ضني»(((.
وقال الإمام البزدوي« :و�أما امل�شرتك فكل لفظ احتمل معنى من املعاين
املختلفة� ،أو ا�س ًما من الأ�سماء على اختالف املعاين على وجه ال يثبت �إال واحد
من اجلملة مرا ًدا به ،مثل :العني ا�سم لعني الناظر ،وعني ال�شم�س ،وعني امليزان،
وعني الركبة ،وعني املاء ،وغري ذلك ،ومثل املوىل ،والق ُْرء من الأ�سماء ،وهو م�أخوذ
من اال�شرتاك وال عموم لهذا اللفظ»(((.
والإمام ال�ساملي وافق احلنفية يف املنع ،حيث قال« :القول باملنع من
�إطالق امل�شرتك على معنييه حقيقة وجما ًزا ،ومفر ًدا وجم ًعا ،هو ال�صحيح عندنا
فليعلم ذلك» ثم ا�ستدل على ذلك بقوله« :ووجه ت�صحيحنا للمنع مطلقًا :هو �أن
((( راجع :الإبهاج يف �شرح املنهاج البن ال�سبكي.248/1 ،
((( املرجع ال�سابق.255/1 ،
((( راجع� :أ�صول البزدوي.7/1 ،
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امل�شرتك دال على مو�ضوعه بالو�ضع املتكرر� ،أي مل يدل عليه بو�ضع واحد...
ف�إطالقه على جميعها بلفظ واحد خالف ما عليه الو�ضع العربي ،وخمالفة الو�ضع
العربي يف اللغة ال ت�صح»(((.
امل�س�ألة الرابعة :من امل�سائل التي وافق فيها الإمام ال�ساملي احلنفية :الكالم على
حروف املعاين بتو�سع.
باب حروف املعاين باب دقيق امل�سلك ،لطيف امل�أخذ ،كثري الفوائد،
جم املحا�سن ،وهو من �أ�صعب مو�ضوعات الأ�صول فه ًما ،و�أهمها من الناحية
العملية التطبيقية ،ومع هذا جتد كتب املتكلمني اخت�صرت الكالم فيها؛ مليلهم
�إىل الت�أ�صيل �أكرث من تفريع الفروع.
فاملتكلمون من الأ�صوليني مل يتو�سعوا يف ذلك؛ بل تكلموا على بع�ضها،
فبع�ضهم اقت�صر على �ستة ،وبع�ضهم ذكر �ستة ع�شر ،وبع�ضهم ذكر �ستة وع�شرين
حر ًفا(((.
�أما الأ�صوليون من احلنفية فقد تو�سعوا يف الكالم على حروف املعاين،
وهي ت�شمل حروف العطف واجلر والظروف ،فتو�سعوا يف الكالم عليها(((.
((( راجع :نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،مرجع �سابق.208 /1 ،
((( راجع :الإبهاج يف �شرح املنهاج 338/1 ،وما بعدها .جمع اجلوامع مع ت�شنيف امل�سامع 489/1 ،وما بعدها� .شرح
الكوكب املنري 229/1 ،وما بعدها.
((( راجع� :أ�صول البزدوي 90/1 ،وما بعدها .التو�ضيح ل�صدر ال�شريعة 180/1 ،وما بعدها .ك�شف الأ�سرار،
 180/2وما بعدها.
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والإمام ال�ساملي �أفا�ض يف حروف املعاين ،فذكرها جميعها ،وا�ستغرق
�شرحها نحو اثنتني وخم�سني �صفحة وفق الطبعة احلالية(((.
امل�س�ألة اخلام�سة :يف بع�ض مباحث ال�سنة

املبحث الأول :مبحث الوحي .قال ال�سرخ�سي« :قد بي َّنا �أنه كان يعتمد الوحي
فيما ب ّينه من �أحكام ال�شرع ،والوحي نوعان :ظاهر وباطن»((( .وقال البخاري:
«والوحي نوعان ،يعني �أنه عليه ال�سالم كان معتم ًدا على الوحي يف �إظهار جميع
�أحكام ال�شرع� ،إال �أن الوحي نوعان :ظاهر وباطن�...إلخ»(((.
وجاء يف تي�سري التحرير(« :وهو) �أي اجتهاده املقر عليه (وحي باطن)
على ما عليه فخر الإ�سالم وغريه»(((.
املبحث الثاين :تق�سيم ال�سنة .ق�سم احلنفية ال�سنة �إىل متواتر وم�شهور و�آحاد،
فاملتواتر :هو اخلرب الذي رواه قوم ال يح�صى عددهم وال ُيتوهم تواط�ؤهم على
الكذب ،ويدوم هذا احلد فيكون �آخره ك�أوله ،و�أوله ك�آخره ،و�أو�سطه كطرفيه.
وامل�شهور :هو ما كان من الآحاد يف الأ�صل ،ثم انت�شر حتى نقله قوم ال يتوهم
((( راجع :نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،مرجع �سابق.385 - 333/1 ،
((( راجع� :أ�صول ال�سرخ�سي.90/2 ،
((( راجع :ك�شف الأ�سرار للبخاري.303/3 ،
((( راجع :تي�سري التحرير.184/4 ،
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تواط�ؤهم على الكذب ،وهم القرن الثاين من بعد ال�صحابة و َمن بعدهم .والآحاد:
هو كل خرب يرويه الواحد �أو االثنان ف�صاع ًدا ال عربة للعدد فيه بعد �أن يكون دون
امل�شهور واملتواتر.
جاء يف ك�شف الأ�سرار للن�سفي ...« :وال�سنة تت�صل بالآحاد و�أنه كثري،
وبال�شهرة و�أنه بالن�سبة �إىل الأول قليل ،وبالتواتر و�أنه معدود حم�صور»(((.
والإمام ال�ساملي وافق احلنفية يف تق�سيم ال�سنة فقال:
و� ُ
ُ
كامــــــل
ني �إ ّما
أول
النوعـــ ِ
َ
عن مث ِلهم ومتنــــ ُع العــــاد ُة من
ْ

وهو الــذي َروا ُه جمـــــ ٌع ُ
ناقل
ِ
تواطي مث ِلهــــم َعلى َمينْ ٍ ز ُِك ْن

فهذا هو املتواتر اللفظي.
ثم قال:
ودون َ
َ
ذلك رتبـــــ ُة امل�شـــ ُهو ِر
ِ
وهو الــــــذي يف �أولِ
القرون
َ
وانت�شر
ا�ســــتفا�ض فيهم
لكنه
ْ

ِ
ِ
ْ
امل�صون
ب�شــــــرط ِه
يت�صف
مل
وقبلوه عنــــــــدَ َ
وا�ستمر
ذلك
ّ

((( راجع :ك�شف الأ�سرار �شرح امل�صنف على املنار .4 ،3/2 ،الكايف �شرح البزدوي لل�سغناقي 1240/3 ،وما بعدها.
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ثم قال:
و� ْإن مل ُ
َ
مت�صل الإ�س َناد
يكن

بال كمالٍ فهـــــو ال َأحادي

فالإمام ال�ساملي كما ترى ق�سم ال�سنة �إىل :متواتر ،وم�شهور ،و�آحاد(((.
امل�س�ألة ال�ساد�سة :فعله  الذي مل تعلم جهته على ما يحمل .اختار الإمام
ال�ساملي �أنه يحمل على الندب ،حيث قال« :ونحن نقول� :إن حمله على الندبية
هو ال�صحيح؛ لأن �أفعاله � شرع له ولغريه �إال ما قام الدليل بخ�صو�صيته به،
فرتفعنا به عن املباح لثبوت املَ ِز ّية له على غريه ،ولقوله تعاىل ﱹ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﱸ [الأحزاب ]٢١ /ومل نبلغ به درجة الوجوب؛ لأن
الوجوب �أمر �إلزامي ال يثبت �إال بدليل ،ومل يكف يف �إثباته هذا الفعل الوارد
عنه  لثبوت هذه االحتماالت فيه»(((.
وما اختاره الإمام ال�ساملي هو قول احلنفية واملعتزلة ،قال ابن ال�سمعاين:
«واملذهب الثاين :امل�ستحب للأمة اتباعه يف هذه الأفعال ،ويندب �إىل ذلك وال
يجب ،وهو قول الأكرث من �أ�صحاب �أبي حنيفة ،وهو قول �أكرث املعتزلة ،وبه قال
من �أ�صحاب ال�شافعي �أبو بكر ال�صرييف و�أبو بكر القفال»(((.
((( راجع :نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،مرجع �سابق.479 - 468 /2 ،
((( راجع :املرجع ال�سابق.542 - 541 /2 ،
((( راجع :القواطع البن ال�سمعاين� .304 /1 ،أ�صول ال�سرخ�سي .87 /2 ،تي�سري التحرير .123/3 ،فواحت الرحموت،
.182/2
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�أما جمهور العلماء فقد اختاروا الوقف ،جاء يف ت�شنيف امل�سامع:
ريد منا ،وعليه جمهور
«والرابع :الوقف يف الكل حتى يقوم دليل على ما �أُ َ
املحققني كال�صرييف والغزايل و�أتباعهم ،و�صححه القا�ضي �أبو الطيب ونقله عن
الدقاق وابن كج ،وقالوا ال يدرى �أنه للوجوب �أو الندب �أو الإباحة الحتمال هذه
الأمور كلها واحتمال اخل�صو�صية به»(((.
امل�س�ألة ال�سابعة� :إحداث قول ثالث بعد �أن ا�ستقر اخلالف من الأمة على قولني.
اختار الإمام ال�ساملي جواز �إحداث قول ثالث مطلقًا ،حيث قال« :وال�صحيح
عندي من هذه الأقوال الثالثة :القول بجواز �إحداث قول ثالث مطلقًا� ،سواء رفع
القولني ال�سابقني �أو مل يرفعهما؛ لأن املحرم عندنا �إمنا هو خالف الإجماع دون
ما عداه من اخلالف ،واختالف الأمة على قولني دليل على جواز الر�أي يف تلك
الق�ضية ،ف�صح لغريهم مثل ما �صح لهم من الر�أي واالجتهاد»(((.
وما اختاره الإمام ال�ساملي هو قول الظاهرية وبع�ض احلنفية ،قال
ابن ال�سمعاين« :و�إذا اجتمعت الأمة على قولني يف حادثة مل يجز �إحداث قول
ثالث فيهما ،وجوزه بع�ض �أهل الظاهر ،وقال بع�ض املتكلمني وبع�ض �أ�صحاب
�أبي حنيفة �إن اختالفهم على قولني يوجب ت�سويغ االجتهاد ،فجاز �إحداث قول
((( راجع :ت�شنيف امل�سامع بجمع اجلوامع .910 /2 ،القواطع البن ال�سمعاين .304/1،الربهان لإمام احلرمني،
 .322/1الإحكام للآمدي� .248/1 ،شرح الكوكب املنري.188/2 ،
((( راجع :نور الدين ال�ساملي ،طلعة ال�شم�س ،مرجع �سابق.598 /2 ،
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ثالث كما لو �أن اخلالف مل ي�ستقر بعد»(((.
واجلمهور على منع �إحداث قول ثالث ،قال ابن قدامة�« :إذا اختلف
ال�صحابة على قولني مل يجز �إحداث قول ثالث يف قول اجلمهور ،وقال بع�ض
احلنفية وبع�ض �أهل الظاهر يجوز»(((.
 .م�سائل لي�س له فيها اختيار

هناك م�سائل حكى فيها اختالف العلماء دون اختيار �أو ترجيح لبع�ض
الأقوال على الباقي ،منها :م�س�ألة معار�ضة القيا�س خلرب الواحد ،وم�س�ألة جواز
حذف بع�ض اخلرب مع ذكر الباقي ،وم�س�ألة رواية العدل عن جمهول احلال ،هل
ذلك تعديل له �أم ال؟
.

ا�ستنتاج

ن�ستطيع �أن ن�ستنتج مما �سبق �أن منهج علماء املذهب الإبا�ضي ال يخرج
عن منهج الأ�صوليني� ،سواء �أكانوا متكلمني �أم فقهاء ،و�إن كان الغالب على
املذهب الإبا�ضي موافقة منهج املتكلمني ،ملا قدمنا� :أن الإمام ال�ساملي مل يوافق
مذهب الفقهاء �أو احلنفية �إال يف م�سائل معدودة.
((( راجع :القواطع البن ال�سمعاين.488 ،487/1 ،
((( راجع :رو�ضة الناظر البن قدامة .488/2 ،وانظر :امل�ست�صفى للغزايل .198/1 ،الإحكام للآمدي.384/1 ،
خمت�صر ابن احلاجب مع �شرح الع�ضد� .39/2 ،شرح الكوكب املنري.264/2 ،
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و�إن كان هناك خالف يف بع�ض قواعد الأ�صول بني الفريقني (الأ�صوليني
والإبا�ضية) فمرد هذا اخلالف �إىل اجتهاد مبني على تلك الأ�صول التي اتفق
اجلميع على ت�أ�صيلها وت�أ�سي�سها.
�ساب ًعا :مقارنة بني كتابي «طلعة ال�شم�س» لل�ساملي و«�أ�صول الفقه» للخ�ضري

.

كتاب �أ�صول الفقه لل�شيخ اخل�ضري

 يذكر ال�شيخ اخل�ضري منهجه يف عر�ض امل�سائل ،فيقول« :والطريقة التيجريت عليها هي �أنني �أذكر القاعدة �أو ًال  -ح�سبما يقع يف نف�سي �أنه
ال�صحيح  -ثم �أتبع ذلك ببيان ٍ
�شاف لها ،ثم �أبرهن على �صحتها ،ثم �أذكر
قول املخالفني �إن ر�أيت خلالفهم وج ًها ،وال �أ�ضن على القرطا�س بذكر مثال
�أو �أكرث مما ينطبق على هذه القاعدة».
 قد جتد يف �أ�صول اخل�ضري �سر ًدا خلالف طويل مل�س�ألة من امل�سائل ال �أثرعملي لها ،كما جتد مث ًال يف م�س�ألة التح�سني والتقبيح العقليني ،وهي م�س�ألة
من م�سائل علم الكالم.
 مل ي�ستوعب ال�شيخ اخل�ضري يف كتابه جميع م�سائل �أ�صول الفقه ،بل �إنه�أهمل كث ًريا من املباحث املهمة يف باب الأمر والنهي ويف القيا�س وغري
ذلك.
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 ال�شيخ اخل�ضري مل يعز الأقوال �إىل �أ�صحابها �إال ناد ًرا. كما �أنه مل ين�ص على املراجع التي ا�ستفاد منها ،ومل يرجع �إىل غري املراجعالأ�صولية �إال يف �أ�ضيق احلدود.
 املراجع الذي اعتمد عليها ال�شيخ اخل�ضري قليلة العدد ،فهي كما قال يفمقدمة كتابه�« :أ�صول البزدوي»�« ،شروح ابن احلاجب»« ،تنقيح الف�صول»،
«�شرح الإ�سنوي على املنهاج»« ،املوافقات لل�شاطبي».
 ال�شيخ اخل�ضري يف كتابه �سار على طريقة احلنفية يف �أغلب م�سائل الكتاب. مل يقم بتحرير حمل النزاع �إال ناد ًرا. كما �أن كتاب «�أ�صول الفقه» لل�شيخ اخل�ضري �صغري احلجم ،ف�إنه يقع يفجملد واحد (� )390صفحة تقري ًبا.
.

�أما كتاب «طلعة ال�شم�س» فقد متيز بـ:

 اال�ستيفاء ل�سائر املباحث. عزو الأقوال �إىل �أ�صحابها على كرثة النقول. ن�صه على املراجع التي ا�ستفاد منها تلك الأقوال وهي مراجع كثرية ،ومليكتف بالرجوع �إىل امل�ؤلفات الأ�صولية ،بل �إنه ا�ستفاد من كل املراجع
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التي يعتمد عليها علم الأ�صول من كتب تف�سري ،و�شروح للحديث ،ولغة
وعقيدة ،وغري ذلك.
 حترير حمل النزاع يف حالة ما احتاج الأمر �إىل ذلك.ا�شتماله على حتقيقات يف بع�ض امل�سائل الأ�صلية والفرعية� ،صرح ال�شيخب�أنه قد انفرد بها.
عدم اخل�ضوع للتقليد املذهبي� ،إذ قد ي�صل ال�شيخ لر�أي ما ذكره ال�سابقونفال يرتدد يف الأخذ به لقوة الدليل وغلبة الظن و�إيثار التحقيق؛ ولهذا ف�إن
تتويجا لن�صو�ص الأئمة املتقدمني ،كما
ن�ص الإمام نور الدين ال�ساملي ي�أتي ً
ي�أتي �إ�سها ًما وجتدي ًدا يف هذا العلم ال�شريف.
اتباع طريقة املقارنة التي جمعت �أغلب تراث الأ�صول الفقهية من غري�إمالل �أو تعقيد.
�سهولة �أ�سلوبه وجمعه بني مذاهب الأ�صوليني امل�شهورين ومذاهب غريهمكالإبا�ضية والزيدية ،وما انفرد امل�صنف بتحقيقه وحتريره من م�سائل �أ�صولية
وفرعية.

طلعة ال�شم�س
�شرح �شم�س الأ�صول
ت�أليف
نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�ساملي

(1332 - 1284هـ 1914 - 1867 /م)

اجلزء األول

ُطبِع لأول مرة يف عام (1317هـ1899 /م).

[مقدمة امل�صنف]

(((

بسم اهلل الرمحن الرحيم

نحمدك اللهم يا من �أطلع �شم�س الأ�صول يف �سماء قلوب العارفني ،و�أظهر
بها حقائق الأدلة لإفهام الناظرين ،و�أبرز بها �أ�سرار الأحكام ال�شرعية لفحول
العلماء املجتهدين ،حتى �أف�ضى بهم احلال من �ضيق التقليد �إىل ف�ضاء اليقني.
ون�صلي ون�سلم على حممد املبعوث رحمة للعاملني ،وعلى �آله و�صحبه الهادين
املهتدين ،وعلى تابعيهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين.
�أما بعد..؛
علي
فهذه منظومة جليلة القدر عظيمة اخلطر يف علم �أ�صول الفقهَ ،م َّن بها َّ
ربي � ،سميتها (�شم�س الأ�صول) ،وقد �أخذت يف �شرحها على وجه يروق
(((هذا العنوان لي�س موجو ًدا مبنت الطبعة املعتمدة (طبعة مطبعة املو�سوعات 1317 -هـ1899 /م)� ،أو بفهر�سها( .هذا
الهام�ش ي�شري �إىل �إ�ضافة مراجعي مكتبة الإ�سكندرية للن�ص الأ�صلي للكتاب ،و�سوف ُي�ستعمل الرمز (م) الحقًا
للإ�شارة �إىل ذلك).
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مو�ضحا ملعاين �أبياتها ،ومبي ًنا لغالب نكاتها� ،آخ ًذا من طرق
للناظر ويبهج اخلاطرً ،
علي ب�إمتامه على
ال�شروح �أو�سطها ،ومن العبارات �أح�سنها و�أ�ضبطها ،ولئن َم َّن اهلل َّ
هذا اجلن�س لأ�سميته �إن �شاء اهلل بـ (طلعة ال�شم�س) ،واهلل  امل�أمول �أن يتلقاه
و�سائر �أعمايل ال�صاحلة بالقبول ،و�أن يغفر يل ولإخواين وجلميع امل�سلمني �سيئاتنا،
و�أن يقيلنا عرثاتنا ،فهو تعاىل ح�سبنا ونعم الوكيل ،وهذا �أوان ال�شروع يف �شرح
النظم امل�شار �إليه.
قال امل�صنف مبتدئًا بالب�سملة ومترب ًكا بها.
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمـــــدُ هلل ِ
الذي َق ْد �أن َزال
بح�سب ْ
احلك َم ِة يف �إنـــــــ َزا ِل ِه
ِ

ف�صــــــــ ً
وم َمال
كتـــــا َب ُه ُم َّ
ال جُ ْ

أذه ُان يف � ْإج َما ِل ِه
فا�ســــــ َتبقَ ال َ

احلمد لغة :الثناء بالل�سان على اجلميل االختياري على جهة التبجيل،
�سواء تعلق بالف�ضائل �أم بالفوا�ضل ،وال�شكر :فعل ينبئ عن تعظيم املنعم ،من
حيث �إنه منعم على ال�شاكر� ،سواء كان ذك ًرا بالل�سان �أم اعتقا ًدا وحمبة با َجلنان،
�أم عم ًال وخدمة بالأركان ،ف َمورد احلمد هو الل�سان وحده ،و ُم َت َع َّلقه النعمة
وغريها ،ومورد ال�شكر الل�سان وغريه ،ومتع َّلقه النعمة وحدها ،فاحلمد �أعم ُم َت َع َّلقًا
و�أخ�ص مور ًدا ،وال�شكر بالعك�س ،واحلمد عر ًفا :فعل ينبئ عن تعظيم املنعم من
حيث �إنه منعم على احلامد �أو غريه ،وال�شكر عر ًفا� :صرف العبد جميع ما �أنعم
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اهلل به عليه من ال�سمع وغريه �إىل ما خلق لأجله ،فهو �أخ�ص مطلقًا من الثالثة
قبله الخت�صا�ص متع َّلقه باهلل تعاىل ،والعتبار �شمول الآالت فيه ،وال�شكر اللغوي
م�سا ٍو للحمد العريف ،وبني احلمدين عموم من وجه .انتهى غاية البيان.
و(�أل) يف احلمد �إما للعهد و�إما للجن�س و�إما لال�ستغراق ،فالوجوه الثالثة
كلها حمتملة ها هنا ،وكونها لال�ستغراق �أوجه من االحتمالني الأولني؛ لأن املراد
الثناء على اهلل تعاىل على كل فرد من �آثار ال�صفات ،و�إذا جعلت للعهد فاملراد
بها حمد اهلل تعاىل نف�سه� ،أو احلمد الذي �أمر به تعاىل خلقه �أن يحمدوه به،
وكونها للجن�س ظاهر؛ لأن املراد منه �أن جملة احلمدلة هلل تعاىل ،فالفرق بني
اال�ستغراق واجلن�س �أن اال�ستغراق هو احلكم على ال�شيء مع النظر �إىل فرد من
�أفراده ،و�أن اجلن�س هو احلكم على ال�شيء مع قطع النظر عن فرد من �أفراده.
واختار الزخم�شري كون �أل يف احلمد للجن�س؛ ليت�أتى له حمله على قاعدة مذهبه
الفا�سد ،وهو �أن للعباد حم ًدا حقيق ًّيا على خلق �أفعالهم اخلريية .ونحن نقول �إن
خالق ذلك هو اهلل تعاىل ،و�إن احلمد عليه هو هلل تعاىل حقيقة ،و�إمنا يحمد العبد
على اكت�سابه لذلك وامتثاله فيه لأمر ال�شارع ،فاحلمد للعبد حينئذ �إمنا هو ملا
جعل اهلل له من الثناء عليه ب�سبب امتثاله الأوامر ،فاحلمد بجميع �أفراده هلل تعاىل
ﱹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﱸ [النحل.]53 /
ف�إن قيل� :إنكم قد �أثبتم للعبد حم ًدا على اكت�سابه اخلري وامتثاله الأوامر
كما �أن املعتزلة �أثبتوا له حم ًدا على خلقه فعله اخلريي؛ فيلزمكم جعل �أل يف
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احلمد للجن�س ،وهو الذي اختاره الزخم�شري بعينه ،فما وجه النقد عليه؟!
قلنا� :أما �أو ًال :فال يلزمنا �أن تكون �أل يف احلمد للجن�س؛ لأنا نقول �إن
كل فعل ي�ستحق عليه احلمد فهو �إمنا كان بخلق اهلل و�إرادته ،فاحلمد عليه يف
احلقيقة �إمنا هو هلل تعاىل ،والزخم�شري ي�أبى ذلك ،ويزعم �أن احلمد الذي ي�ستحقه
العبد على خلقه فعله ،فال يكون هلل تعاىل و�إمنا هو للعبد من دون ربه ،هذا على
قاعدة مذهبه.
و�أما ثان ًيا :ف�إنا ال مننع �أن تكون �أل يف احلمد للجن�س ،بل نقول �إنها حمتملة له
ولغريه ،و�إمنا اخرتنا جعلها لال�ستغراق ملا تقدم.
و�أما ثالثًا :ف�إنا مل نعب على الزخم�شري نف�س اختياره كون �أل للجن�س ،و�إمنا عبنا
عليه الأمر الذي حمله على اختياره ذلك.
والالم يف (هلل) �إما للملك و�إما لالخت�صا�ص و�إما لال�ستحقاق احتماالت
ثالث ،وجعلها لالخت�صا�ص ها هنا �أظهر ،ويليه يف الظهور اال�ستحقاق ،و�أ�ضعفها
امللكية؛ لأن الغر�ض من هذا ال�سياق �إمنا هو الثناء عليه تعاىل مبا هو خمت�ص به� ،أو
مبا هو م�ستحق له من املحامد ،ال الإخبار ب�أنه مالك لبع�ض �أفراد العامل .ف�إن قيل:
يحتمل من جعل �أل للملك ح�صول الثناء عليه تعاىل ب�أنه ملك للحمد ،وامللكية
اخت�صا�صا من االخت�صا�صية واال�ستحقاقية ،فيكون جعلها للملك �أوىل من
�أ�شد
ً
جعلها لالخت�صا�ص واال�ستحقاق.
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اخت�صا�صا من الآخرين يثبت �أولوية
قلنا :ال ن�سلم �أن كون امللكية �أ�شد
ً
حمل الالم على امللك ها هنا ،ف�إن االخت�صا�ص واال�ستحقاق �أظهر يف مقام املدح
من امللكية؛ لأن االخت�صا�صية واال�ستحقاقية �إمنا يكونان ل�شيء يف ذات املخت�ص
وامل�ستحق ،وامللكية �إمنا تن�صرف �إىل الأفعال.
وقوله( :الذي قد �أنزل� )...إلخ تقييد حلمد الناظم ،ف�إنه يومي �إىل �أن
النعمة التي لأجلها كان هذا احلمد منه ملواله ،هي �إنزال الكتاب على هذه الهيئة
املخ�صو�صة ،فحمد الناظم يف البيت �إمنا هو حمد مقيد ،وهو �أف�ضل عندهم من
احلمد املطلق؛ لأن احلمد املقيد هو مقابلة النعمة فهو واجب ،واملطلق خال من
تلك املقابلة فهو نفل.
(والإنزال) هو :حتويل ال�شيء من �أعلى �إىل �أ�سفل ،واملراد بكتابه تعاىل
هو القر�آن العظيم  -و�سي�أتي تعريفه  -واملراد ب�إنزاله هو حتويله من اللوح املحفوظ
�أو مما �أراد اهلل تعاىل �إىل بيت العزة �إىل قلب نبينا  -عليه ال�صالة وال�سالم.
قال ال�سيوطي :اختلف يف كيفية �إنزاله من اللوح املحفوظ على ثالثة
�أقوال� :أحدها :وهو الأ�صح الأ�شهر �أنه نزل �إىل �سماء الدنيا ليلة القدر جملة
واحدة ،ثم نزل بعد ذلك ُم َن َّج ًما((( يف ع�شرين �سنة� ،أو ثالث وع�شرين� ،أو خم�س
وع�شرين على ح�سب اخلالف يف مدة �إقامته  مبكة بعد البعثة.
((( ُم َن َّج ًما :مف َّرقًا( .م).

7

8

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

القول الثاين� :أنه نزل �إىل �سماء الدنيا يف ع�شرين ليلة قدر �أو ثالث
وع�شرين �أو خم�س وع�شرين يف كل ليلة ما يقدر اهلل �إنزاله يف كل ال�سنة ،ثم نزل
بعد ذلك ُم َن َّج ًما يف جميع ال�سنة .القول الثالث� :أنه ابتدئ �إنزاله يف ليلة القدر،
ثم نزل بعد ذلك ُم َن َّج ًما يف �أوقات خمتلفة من �سائر الأوقات وبه قال ال�شعبي.
قال ابن حجر يف �شرح البخاري :والأول هو ال�صحيح املعتمد .قال :وقد حكى
املاوردي قو ًال راب ًعا� :أنه نزل من اللوح املحفوظ جملة واحدة ،و�أن احلفظة َّجنمته
على جربيل يف ع�شرين ليلة ،و�أن جربيل َّجنمه على النبي  يف ع�شرين �سنة،
وهذا �أي�ضً ا غريب .وقيل �إن ال�سر يف �إنزاله جملة �إىل ال�سماء تفخيم �أمره و�أمر من
�أنزل عليه ،وذلك ب�إعالم �سكان ال�سموات ال�سبع �أن هذا �آخر الكتب املنزلة على
خامت الر�سل لأ�شرف الأمم ،قد قربناه �إليهم لننزله عليهم.
�أقول :وين�ضم �إىل هذه احلكمة حكمة �أخرى ،وهي التخفيف من اهلل
على هذه الأمة ،حيث جعل تكليفهم �شي ًئا ف�شي ًئا ،ومل يجعله دفعة واحدة ،و�أنزل
منجما �آية بعد �آية و�سورة بعد �سورة ،ومل ينزله جملة واحدة كما كان ذلك
كتابهم َّ
يف التوراة و�أ�شباهها من الكتب ال�سماوية ،وال�سر يف ذلك �أن العبد �إذا َد َر َج يف
م�سالك الطاعة ،وعرج يف مراقي التكليف �شي ًئا بعد �شيء ،كان ذلك �أهون عليه،
تتوطن نف�سه بالأ�سبق فالأ�سبق ،بخالف ما لو حمل ذلك دفعة واحدة.
و(املف�صل) املبني ،وهو :ما ات�ضحت داللته من خا�ص وعام وغري ذلك.
و(املجمل) هو :الذي مل تت�ضح داللته ،وخلفاء داللته �أ�سباب ي�أتي ذكرها يف حمله.
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وقوله( :بح�سب احلكمة) �أي مبقدار احلكمة التي اقت�ضت �إجماله وتف�صيله ،ف�إن
الرب  حكيم ،فتقت�ضي حكمته تارة �إنزال القر�آن جمم ًال ،وتارة �إنزاله مف� ً
صال،
ومعنى احلكمة ها هنا نفي العبث عنه تعاىل� ،أي جميع �أفعاله � إمنا هي على
نهج ال يتطرقه العبث ،والذي �صرحوا به من احلكمة يف �إنزال املجمل �إمنا هي
ا�ستعداد املكلف لالمتثال ،فيثاب بنف�س اال�ستعداد �إن مل ينزل البيان والعمل
به ،ويثاب عليهما عند ذلك.
وقوله( :فا�ستبق الأذهان) �أي جهد كل واحد من �أذهان العلماء �أن
ي�سبق �صاحبه يف معاين �إجمال القر�آن فتفاوتت املقامات يف بيان �إجماله بتفاوت
مراتب امل�ستبِقني يف ذلك ،فهذا ي�سبق ذهنه �إىل كذا وهذا �إىل كذا ،و�سبب ذلك
التفاوت �إمنا هو باعتبار ظهور البيان وخفائه ،فمنهم من ال يعرف املجمل �إال بالبيان
الظاهر ،ومنهم من يدرك معناه بالبيان اخلفي ،ثم اخلفي على مراتب ،وهنالك يقع
التفاوت ،فالأذهان :جمع ذهن ،وهو :اال�ستعداد التام لإدراك العلوم واملعارف
بالفكر ،ويف ذكر �إنزال الكتاب وكونه مف� ً
صال وجمم ًال� ..إلخ براعة ا�ستهالل؛
وهي �أن يذكر املتكلم يف طالعة كالمه ما ي�شعر مبق�صوده ،وملا �أ�شار امل�صنف بت�سابق
الأذهان �إىل تفاوت درجات املف�سرين للقر�آن واختالف مذاهبهم يف ذلك� ،أخذ
يف تق�سيمهم �إىل حمق بذلك الت�أويل و�إىل مبطل؛ فقال:
ف�س َ
ُ
ال�صدقِ
لك ْت
عقول � ِ
أهل ِّ
َ
َطت �أف َها ُم �أ ْه ِل اجل ْهل
و�ســــق ْ

َ
ب�صادِقِ ال ِف ْك ِر
�ســـــبيل احلقِّ
َ
طل
ب َو ْه ِمها على َم َهـــــاوي ال ُب ِ
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العقول :جمع عقل ،وهو :قوة يدرك بها الإن�سان حقائق الأ�شياء ،قيل
حمله الر�أ�س وقيل حمله القلب� ،سمي بذلك لأنه يعقل النف�س عن �شهواتها،
�أي مينعها من ذلك كما مينع الناقة عقالها عن الذهاب حيث �شاءت .و(�أهل
ال�صدق) هم� :أهل احلكم املطابق ملا يف الواقع من الأدلة ال�شرعية ،و (ال�صادق)
من الفكر هو :الذي ي�ؤدي �إىل احلكم املطابق ملا يف الواقع من الأدلة ال�شرعية،
و(الفكر) هو :حركة النف�س يف املعقوالت ،وحركتها يف املح�سو�سات تخييل ،ويف
�إ�ضافة �صادق �إىل الفكر �إ�ضافة ال�صفة �إىل مو�صوفها ،واملعنى بالفكر ال�صادق.
و(�سبيل احلق) هو :طريق احلكم الذي هو يف نف�س الأمر �أنه كذلك.
و(ال�سقوط) الوقوع من �أعلى �إىل �أ�سفل ،وال�سقوط على ال�شيء الوقوع عليه.
و(الأفهام) جمع ،فهم وهو :ت�صور املعنى من لفظ املخاطب .و(اجلهل) �إما ب�سيط
وهو :عدم �إدراك ال�شيء ممن من �ش�أنه الإدراك ،و�إما مركب وهو� :إدراك ال�شيء
على خالف ما هو عليه ،وهذا املعنى هو املراد يف البيت .و(الوهم) هو :ما يقع يف
القلب وي�سبق �إليه مع �إرادة غريه .و(املهاوي) جمع مهواة ،وهي :ما بني اجلبلني،
وقيل احلفرة .و(ال ُبطل) ب�ضم املوحدة مبعنى البطالن ،وهو :احلكم املخالف ملا يف
الواقع .و(املعنى) �أن عقول �أهل ال�صدق �سلكت طريق احلق بالفكر ال�صادق،
فانتهى بهم ذلك الطريق �إىل �أن �أ�صابوا حمل �أوامر اهلل تعاىل ونواهيه ،و�أن �أهل
اجلهل قد ت�صور لهم ب�سبب ما �سبق �إىل �أفهامهم �أ�شياء �سقطوا بها يف الباطل
الذي هو كاملهاوي بجامع �أن ك ًّال منهما يهلك الواقع فيه؛ فاملهاوي تهلك ج�سمه
وتفوته عاجلته ،والباطل يهلك عقله ويفوته �آجلته واهلل �أعلم.
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ثم �إن الناظم �أخذ يف بيان ال�شكر ملا َم َّن اهلل عليه به ،حيث جعله من
الفريق الأول وهم �أهل ال�صدق ،فقال:
�أحمدُ ه على ال ُهدى َم ْع ِن َع ِم ْه

أ�ســــتم ُّد ْ
ِ
�شك َره من َك َر ِم ْه
و�

وا�صطالحا ،والبحث ها هنا عن كون
قد تقدم معنى احلمد وال�شكر لغة
ً
اجلملة يف احلمد م�ضارعية وكونها فيما تقدم ا�سمية ،فنقول� :إمنا جئنا بنوعي
اجلملة لنحرز فائدتيهما ،ف�إن اجلملة اال�سمية �إمنا تفيد الثبوت والدوام ،واجلملة
امل�ضارعية تفيد التجدد واحلدوث ،فيكون يف اجلمع بني اجلملتني جمع بني
«احلمد ِهلل �أح َم ُد ُه» .و(الهدى) يطلق ويراد به
الفائدتني ،وفيه الت�أ�سي بحديث
ُ
التوحيد والتقدي�س ،ويطلق على ما ال يعرف �إال من ل�سان الأنبياء من فعل وترك.
و(ال ِّنعم) بك�سر النون جمع نعمة ،وهي :احلالة التي ي�ستلذ بها الإن�سان ،وهي �إما
دنيوية �أو �أخروية ،والأوىل �إما وهبية �أو َك ْ�سبية ،والوهبية �إما ُروحانية كنفخ ال ُّروح
وما يتبعه� ،أو ج�سمانية كتخليق البدن وما يتبعه ،والك�سبية �إما تخلية �أو حتلية ،و�أما
الأخروية فهي مغفرة ما َف َر َط منه((( و�إثابته يف مقعد �صدق.
ومعنى (�أ�ستمد) �أي �أ�ستزيد �أي طلب زيادة �شكره تعاىل من كرمه.
وخال�صا
و(الكرم) �إفادة ما ينبغي ال لغر�ض ،فمن يهب املال لغر�ض جل ًبا للنفع
ً
عن الذم فلي�س بكرمي .واملعنى� :أحمد اهلل  على ح�صول الهدى يل مع تلك
ق�صر فيه( .م).
((( َف َر َط منهَّ :
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النعم التي �صدرت منه �إ َّيل ،و�أطلب منه زيادة �شكره� ،أي �أرغب �إليه �أن يي�سر يل
الأ�سباب التي تعينني على �أن �أ�شكره على ح�صول ذلك الهدى وتلك النعم
�شك ًرا كث ًريا.
واعلم �أن امل�صنف حمد اهلل تعاىل هاهنا على ح�صول نعم له هي غري
النعمة التي حمده عليها يف �أول الكالم ،فيكون قد �أدى بذلك فر�ضني ،حيث
�أحدث لكل نعمة حم ًدا وهنا �أبحاث:
�أحدها� :أن الهدى و�إن كان من جملة النعم فهو �أخ�ص منها رتبة و�أعالها درجة،
فكيف قال( :مع نعمه) والظاهر �أن ما بعد (مع) هو �أ�شرف مما قبلها؟ ف�إنك تقول
الوزير مع ال�سلطان وال تعك�س �إال لعار�ض ،فما وجه كالمه؟ واجلواب عنه� :أنه
ملا كان الهدى من جن�س النعم وكانت النعم �أعم منه ،و�أراد �أن يخ�ص الهدى
بالذكر من بني �سائر �أفراد النعم ومل يتي�سر له العطف� ،أ�ضاف (مع) �إىل النعم،
وجعل النعم يف حكم املقدم والهدى يف حكم امل�ؤخر ،و�إن تقدم فيكون ذلك
خا�صا على عام ،فال ي�ستلزم �أ�شرفية النعم على الهدى.
كمن عطف ًّ
وثانيها :لمِ َ عرب عن قوله و�أ�شكره بقوله( :و�أ�ستمد �شكره)؟ وجوابه� :أن قوله
(و�أ�ستمد �شكره من كرمه) �أبلغ من قوله( :و�أ�شكره) ملا؛ فيه من طلب زيادة
�أ�سباب ال�شكر منه تعاىل ،فك�أنه نبه بذلك على عظم هذه النعم وكرثتها ،وعجز
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نف�سه عن القيام ب�شكر بع�ضها ،فكيف ب�شكر جملتها؟! وفيه �أي�ضً ا تنبيه على �أن
�أفعال العبد كلها َخ ْلق اهلل تعاىل.
وثالثها :ما وجه املنا�سبة بني قوله( :و�أ�ستمد �شكره) وبني قوله( :من كرمه)؟
وجوابه �أن وجه املنا�سبة يف ذلك ظاهر ،وهو �أن الكرم �صفة منها ت�ستفاد املنافع،
وزيادة ال�شكر من �أكرب املنافع؛ فنا�سب �أن ت�ضاف �إىل الكرم ،ثم �إنه ملا فرغ من
الثناء على اهلل تعاىل مبا هو �أهل له على تلك النعم التي بينها� ،أخذ ي�ؤدي ما �أمر
به يف حق نبيه عليه ال�صالة وال�سالم ،فقال:
الر ِ
و�سالم �أبدَ ا
�سول �أحمدَ ا �أزكى �صــــــال ٍة
ُم�ص ِّل ًيا على َّ
ٍ

(م�صل ًيا) حال من فاعل �أحمد� ،أي وم�سل ًما ،لكن حذف املعطوف بقرينة
قوله �أزكى �صالة و�سالم ،ففي البيت اكتفاء على حد قوله تعاىل ﱹ ﭹ
ﭺ ﭻﱸ [النحل� ]81 /أي والربد ،وال�صالة �إن ن�سبت �إىل اهلل تعاىل
فهي رحمة مقرونة بتعظيم ،و�إن ن�سبت �إىل املالئكة فهي اال�ستغفار ،و�إن ن�سبت
�إىل املك َّلفني من �سائر اخللق فهي الدعاء ،وهي �شعار الأنبياء ،فال تقال لغريهم
�إال على �سبيل التبعية ،وقيل :يدعى لغريهم على �سبيل اال�ستقالل �أي�ضً ا ،وقيل
بالكراهية لغريهم �إال على جهة التبعية ،وهو الأوجه عندي؛ لأن التحرمي حمتاج
�إىل دليل وال دليل على ذلك فبقيت الإجازة ،لكن ملا �أمر � أن ُي�ص َّلى على
نبيه �أخذنا من هذا الأمر �أن يف ال�صالة تعظي ًما ينبغي �أن ال ُي�شارك فيه نبيه �إال
على جهة التبعية له ،ف�أخذنا من ذلك الكراهية.
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و�أي�ضً ا فلو كانت ال�صالة غري جائزة لغري الأنبياء على جهة اال�ستقالل
ملا جازت لغريهم على جهة التبعية ،وجوازها على جهة التبعية ثابت بال�سنة
املدعى ،و�أي�ضً ا املالزمة بني جوازها لغري
والإجماع ،فال وجه لإنكارة فثبت َّ
الأنبياء على جهة التبعية وبني جوازها لهم على جهة اال�ستقالل ،هي �أنه لو
كانت ال�صالة من خ�صو�صيات الأنبياء ملا �صح �أن ي�شرك معهم فيها غريهم ،فلما
�أ�شرك فيها غريهم بال�سنة والإجماع علمنا �أنها جائزة لغريهم مطلقًا ،لكن كرهنا
ا�ستقالل الغري بها ملا تقدم ،وال�صحيح الذي ال مرية فيه �أنه  ينتفع بالدعاء
له وال�صالة عليه؛ لقوله تعاىل ﱹﭠ ﭡ ﭢ ﭣﱸ [طه ]114 /وحلديث
«واج َعل احليا َة زياد ًة يل يف ِّ
كل خريٍ» فال عربة
م�سلم �أنه كان  يقول يف دعائهْ :
بقول من قال �إنه ال ينتفع بذلك؛ لأنه قد بلغ حد الكمال ،ومالحظة االنتفاع
له ت�ؤذن بنق�صان كماله ،ونحن نقول� :إن كمال غريه تعاىل قابل للزيادة ،وطلب
الزيادة لذلك الكمال ال يفيد نق�صانه ،و�إمنا يفيد طلب ان�ضمام كمال �إىل كمال،
فلم يزل كماله  يرتقى �إىل غاية ال يعلمها �إال اهلل.
و(ال�سالم) التحية الإ�سالمية ،ويطلق على جترد النف�س من
خروجا
� َإحن(((الدارين .وقرن امل�صنف بني ال�صالة وال�سالم ليمتثل الأمرين ال ً
من الكراهية التي �صرح بها املت�أخرون يف �إفراد �أحدها عن الآخر ،حتى �إن بع�ضهم
ا�ستظهر حرمة �إفراد �أحدها عن الآخر ،والذي يظهر يل �أنه ال حترمي وال كراهية.
وعطف الت�سليم على ال�صالة يف الآية ال يقت�ضي وجوب اقرتانهما وال كراهية
((( � َإحن� :أحقاد وعداوات( .م).
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�إفراد �أحدهما عن الآخر ،و�إمنا يقت�ضي ثبوت الأمر بكال النوعني؛ فال�صالة م�أمور
بها ،والت�سليم م�أمور به ،وعطف الأمر على الأمر ال ي�ستلزم؛ اقرتان ففعلهما يف
االمتثال ،فامل�صلي بال ت�سليم ممتثل للأمر بال�صالة ،وامل�س ِّلم بال �صالة ممتثل للأمر
بالت�سليم ،والرتاخي بني االمتثالني جائز ،فظهر ما قررناه ،واهلل �أعلم.
و(الر�سول) �إن�سان �أوحي �إليه ب�شرع و�أمر بتبليغه ،وي�سمى نب ًّيا �أي�ضً ا ،ف�إن
مل ي�ؤمر بتبليغه فهو نبي فقط ،فكل ر�سول نبي وال عك�س ،واختار التعبري بالر�سول
على التعبري بالنبي ملا يف الر�سول من اخل�صو�صية التي مل تكن يف النبي؛ فالر�سول
�أف�ضل من النبي اتفاقًا ،وعرب يف هذا الكتاب بالنبي لكرثة ا�ستعماله والإ�شارة ب�أنه
ي�ستحق ال�صالة وال�سالم ب�صفة النبوة كما ي�ستحقها ب�صفة الر�سالة .و(�أحمدا)
عطف بيان للر�سول �أو بدل منه ،وهو َع َلم على خامت النبيني و�سيد املر�سلني لقوله
تعاىل ﱹﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﱸ [ال�صف ]6 /وي�سمى حمم ًدا �أي�ضً ا؛
لقوله تعاىل ﱹﭑ ﭒ ﭓﱸ [الفتح ]29 /وبه ا�شتهر يف �أهل الأر�ض وا�شتهر
يف �أهل ال�سماء با�سم �أحمد ،فهو � أحد الأربعة الذين لهم ا�سمان ،والثاين:
�إدري�س وي�سمى �أَ ْخ ُنوخ ،والثالث :يعقوب وي�سمى �إ�سرائيل ،ومعناه �صفي اهلل،
والرابع :عي�سى وي�سمى امل�سيح على نبينا وعليهم ال�صالة وال�سالم.
و�إمنا �سمي مبحمد لكرثة حمد النا�س له لكرثة خ�صاله املحمودة ،كما
روي يف ال�سري �أنه قيل جلده عبد املطلب  -وقد �سماه يف �سابع والدته حمم ًدا :مل
�سميت ابنك حمم ًدا ولي�س من �أ�سماء �آبائك وال قومك؟ قال :رجوت �أن ُي ْحمد
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يف ال�سماء والأر�ض .وقد حقق اهلل رجاءه كما �سبق يف علمه ،و�إمنا �آثر التعبري
با�سم �أحمد مع ما ذكر يف ا�سم حممد تنبي ًها على �أن االعتناء مبا اعتنى به �أهل
ال�سماء �أهم.
قوله�( :أزكى �صالة و�سالم) �أي �صالة و�سال ًما زكيني ،ف�أزكى ا�سم فاعل
وهو �صفة لل�صالة ،ففيه �إ�ضافة ال�صفة �إىل مو�صوفها ،وانت�صب �أزكى على النيابة
عن امل�صدر ،ومعنى كون ال�صالة وال�سالم زكيني كونهما كثريين؛ �إذ الزكاة لغة:
النمو والزيادة .و(�أب ًدا) ظرف ملا ُي�ستقبل من الزمان ،واملراد به الدوام.
خرجا
و�آل ِه َ
و�ص ْحبِه ما ا�س َت َ

لجا
فكر من الدَّ ِ
ليل ُح ْك ًما �أ ْب َ
ٌ

�آل الرجل ع�شريته ،و�آله �صلى عليه و�سلم يف مقام الدعاء كل م�ؤمن
ويف مقام حترمي ال�صدقة م�ؤمنو بني ها�شم وبني املطلب .و(ال�صحب) ا�سم جمع
ل�صاحب ،كركب وراكب ،وال�صاحب مبعنى ال�صحابي هو :من لقي النبي بعد
البعثة م�ؤم ًنا به ،وقيل من �أطال ال�صحبة وقيل مع الرواية عنه ،فمن لقيه  قبل
البعثة �أو لقيه بعدها غري م�ؤمن به فلي�س ب�صحابي اتفاقًا ،واخلالف فيمن لقيه بعد
البعثة وهو م�ؤمن به �إذا مل تطل �صحبته �أو طالت ومل يرو .وقوله( :ما ا�ستخرجا)..
�إلخ ت�أكيد لل�صالة وال�سالم مبا ينا�سب املقام و(اال�ستخراج) هو :اال�ستنباط.
و(الفكر) حركة النف�س يف املعقوالت ،وعرفه بع�ضهم ب�أنه :ترتيب �أمور معلومة
و�صل
للت�أدي �إىل جمهول .و(الدليل) لغة :املر�شد ،ويطلق على العالمة التي ُي َت َّ
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بها �إىل ال�شيء ،ويف اال�صطالح هو :كل ما يعرف به املدلول ح�س ًّيا كان �أو �شرع ًّيا
قطع ًّيا كان �أو غري قطعي حتى �سمي احل�س والعقل والن�ص والقيا�س وخرب الواحد
وظواهر الن�صو�ص كلها �أدلة ،والدليل املرجح �إن كان قطع ًّيا كان تف�س ًريا ،و�إن كان
ظن ًّيا كان ت�أوي ًال ،واحلكم يف اللغة :املنع والإتقان والف�صل ،ويف العرف� :إ�سناد
�أمر �إىل �آخر �إيجابًا �أو �سل ًبا و�إدراك وقوع الن�سبة �أو ال وقوعها ،وهو احلكم املنطقي
ويف ا�صطالح �أ�صحاب الأ�صول �أثر خطاب اهلل املتعلق ب�أفعال العباد باالقت�ضاء
والتخيري �أو الو�ضع ،و(�أبلجا) ا�سم فاعل من بلج كتعب ،ومعناه الوا�ضح م�أخوذ
من بلج ال�صبح �إذا �أ�سفر ،واهلل �أعلم.
وبعدُ فالعــــل ُم ب َف ِّن الف ْق ِه

حتت � ُأ�ص ِ
ول الفق ِه
رج َ
مندَ ٌ

(وبعد) الواو �إما عاطفة واملعطوف حينئذ ق�صة على ق�صة ،و�إما نائبة عن
�أما ،و�أما مبعنى :مهما يكن من �شيء ،عند �سيبويه ،واملعنى مهما يكن من �شيء
بعد حمد اهلل والثناء عليه وال�صالة وال�سالم على ر�سوله ،فهو كذا وكذا ،و(بعد)
نقي�ض قبل ،وهي :ظرف زمان كث ًريا ومكان قلي ًال ،وقد ي�ؤتى بها والواو التي قبلها
�أو مع �أما لالنتقال من �أ�سلوب �إىل �أ�سلوب �آخر � -أي من غر�ض �إىل �آخر  -فال
تقع بني كالمني متحدين وال �أول الكالم وال �آخره ،وي�ستحب الإتيان بها عند
االنتقال ملا روي عنه � أنه كان يقول يف خطبه ومكاتباته «�أ َّما ب ْع ُد» روى ذلك
عنه  جمع كثري من ال�صحابة ،ويف �أول من تكلم بـ «�أ َّما بعد» �أقوال ،جمعها
فقال:
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جرى ا ُخللْفُ أمَّا بعدُ مَنْ كان بادئًا
اخلط ِ
اب وبعدَهُ
وكانت لهُ َفص َْل َ
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هبا مخسُ أ ْقوا ٍل وداودُ أقربُ
َف ُقسٌّ َفسَحْبَانٌ فكعْبٌ َفيَعْرُبُ

وقوله( :فالعلم) �أي ف�أقول �إن العلم� ..إلخ ،فالفاء زائدة لتوهم «�أما» �إن
قلنا �إن الواو يف (وبعد) عاطفة وجواب لأما� ،إن قلنا �إن الواو نائبة عنها .و(العلم)
�إدراك ال�شيء على ما هو عليه ،ويطلق على املَ َل َكة وهي الكيفية احلا�صلة يف النف�س
من ممار�سة القواعد ،ويطلق على نف�س القواعد وهو حقيقة يف الإدراك وجماز
م�شهور يف الآخرين �أو حقيقة عرفية فيهما .و(فن الفقه) هو النوع املخ�صو�ص من
العلوم  -و�سي�أتي تعريفه  -ويف �إ�ضافة الفن �إىل الفقه �إ�ضافة امل�سمى �إىل ا�سمه؛
لأن الفقه ا�سم للفن املخ�صو�ص مبا �سي�أتي .و(مندرج) �أي منط ٍو و(�أ�صول الفقه)
َع َلم على هذا الفن  -و�سي�أتي تعريفه �أي�ضً ا.
واملراد باندراج الفقه حتته هو �أن معرفة الفقه متوقفة على معرفة �أ�صول الفقه،
فال يتو�صل �أحد �إىل معرفة الفقه حتى يكون عار ًفا ب�أ�صول الفقه ،ولذا قال �صاحب
الإي�ضاح  -رحمه اهلل تعاىل« :من مل يتحكم على الأ�صول قلما تتح�صل عنده
الف�صول» وقال بع�ضهم�« :إمنا منعهم من الو�صول ت�ضييع الأ�صول فلما بطلوا تعطلوا».
ف�إن قيل� :إن �أ�صول الفقه �إمنا و�ضع يف القرن الثالث وهو زمان تابعي
التابعني ،فال�صدر الأول من ال�صحابة والتابعني كانوا �أفقه ممن بعدهم ،ف�أين ذلك
التوقف؟ قلنا� :إن الذي و�ضع يف القرن الثالث �إمنا هو ا�صطالحات الفن ،ف�إنه كان
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معلو ًما لل�صحابة ومن بعدهم ،فهم يقدمون اخلا�ص على العام ويردون املت�شابه �إىل
املحكم وهكذا ،وهذه الكيفية هي نف�س �أ�صول الفقه فاندفع الإ�شكال.
نعم وعلى طريقة ال�صدر الأول من ال�صحابة والتابعني قد جرى ُّ
جل
�سلفنا من �أهل ُعمان؛ فرتاهم يحكمون باخلا�ص يف مو�ضع اخل�صو�ص ،وبالعام يف
مو�ضع العموم ،وباملطلق يف مو�ضع الإطالق ،وباملقيد يف مو�ضع التقييد ،وهكذا من
غري �أن يذكروا نف�س العبارات التي ا�صطلح عليها �أهل الفن ورمبا ذكرها بع�ضهم
كابن بركة ،لكن ملا كان ذلك الذكاء القوي والفطنة الواقدة اللذان تو�صلوا بهما
�إىل و�ضع الأ�شياء يف موا�ضعها معدومني يف �أهل زماننا ،تعذر عليهم الو�صول �إىل
ا�ستنباط الأحكام من �أدلتها �إال بعد معرفة ا�صطالحات الفن وممار�سته وقواعده
و�ضبط علله وقوادحه �إجم ً
اال وتف�صي ًال ،وقد رغب عن ذلك كثري من �أهل زماننا
جلهلهم مبا فيه من التحقيق و�صعوبة ما فيه من التدقيق ،فق�صارى ُم َت َفقِّههم حفظ
�أقوال الفقهاء ،وغاية نباهة �أحدهم رواية ما قاله النبهاء ،ال يدرون غث الأقوال
من �سمينها ،وال خفيفها من رزينها ،قد حب�سوا يف التقليد امل�ضيق عن ف�ضاء
التحقيق ،وليتهم ملا وقعوا هنالك عرفوا منزلتهم بذلك ،ومل َّيدع �أحدهم منزلة
ابن عبا�س ،ويقول هلموا �أيها النا�س .ف�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون ،ذهب العلم و�أهلوه،
وبقي اجلهل وبنوه.
قـــــ َواعــــدُ َ
من�ضب َِط ْة
لأ َّن ُه َ

بها م َعـــــــاين � ْأ�ص ِل ِه مرتب َِط ْة
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هذا تعليل لقوله( :مندرج حتت �أ�صول الفقه) ،و(القواعد) جمع قاعدة،
وهي :ق�ضية كلية منطبقة على جزئيات مو�ضوعها ،وت�سمى تلك اجلزئيات فرو ًعا،
ماع ،فرق بينها وبني ال�ضابط �أن القاعدة
وا�ستخراجها منها تفري ًعا ،كقولناُ :ك ٌّل جِ ٌ
جتمع فرو ًعا من �أبواب �شتى ،وال�ضابط يجمع فرو ًعا من باب واحد .وقوله:
(من�ضبطة) �أي حمكمة يف نف�سها ال يتطرق عليها خلل ،فال يخرج عنها �شيء
من جزئياتها �إال بدليل يخرجه عن حكمها ،وال�ضبط يف اللغة هو :احلفظ بحزم.
وقوله (بها معاين� )..إلخ �أي مرتبطة معاين �أ�صل الفقه بهذه القواعد التي هي
�أ�صول الفقه فـ (بها)((( متعلق بـ (مرتبطة) ا�سم فاعل من ارتبط املطاوع لربط،
يقال :ربطته �إذا �شددته باحلبل ونحوه ،فارتبط �أي طاوع لذلك .و(املعاين) هي:
ال�صور الذهنية من حيث �إنه و�ضع ب�إزائها الألفاظ وال�صور احلا�صلة يف العقل،
فمن حيث �إنها تق�صد باللفظ �سميت معنى ،ومن حيث �إنها حت�صل من اللفظ يف
العقل �سميت مفهو ًما ،ومن حيث �إنها مقول يف جواب «ما هو؟» �سميت ماهية،
ومن حيث ثبوتها يف اخلارج �سميت حقيقة ،ومن حيث امتيازها عن الأغيار
�سميت هوية .انتهى.
وال�ضمري من �أ�صله عائد �إىل فن الفقه .و(الأ�صل) يف اللغة :عبارة عما
يفتقر �إليه غريه ،ويف ال�شرع عبارة عما ينبني عليه غريه ،واملراد به ها هنا الأدلة
ال�شرعية التي ي�ستنبط منها احلكم ويبنى عليها الفقه ،ف�إن معانيها متوقفة على
((( وردت يف الن�سخة املعتمدة (فيها) ،و�صوابه كما ُذكر( .م).
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معرفة القواعد التي يتو�صل بها �إىل ا�ستنباط احلكم منها ،فال يحل لأحد �أن
يق�ضي بكل دليل منها على مدلوله حتى يعرف نا�سخ الأدلة من من�سوخها،
وحمكمها من مت�شابهها ،وخا�صها وعامها ،ومطلقها من مقيدها وهكذا ،واهلل �أعلم.
أجد يف ف ِّن ِه مع َ�ش َر ِف ْه
َومل � ْ

ن َْظ ًما ُي َ
ريك ُد َّر ُه من َ�صدَ ِف ْه

(فنه) �أي :نوعه .و(�شرفه) :ف�ضله .و(النظم) يف اللغة :جمع الل�ؤل�ؤ يف
ال�سلك ،ويف اال�صطالح :ت�أليف الكلمات واجلمل مرتتبة ،ويف ا�صطالح �أهل
العرو�ض :كالم موزون بوزن خم�صو�ص على جهة خم�صو�صة ،وهو املراد يف
البيت .و(الدر) جمع درة وهي :الل�ؤل�ؤ العظيمة .و(ال�صدف) غ�شا�ؤها ،ا�ستعار
الدر لقواعد الأ�صول ،ور�شَّ ح اال�ستعارة((( بذكر ال�صدف بعد �أن ا�ستعاره للحالة
التي �صار بها �أ�صول الفقه يف حني اخلفاء عن �أفهام العوام.
واملعنى �أن هذا النوع من العلوم  -وهو �أ�صول الفقه  -مع ف�ضله مل �أجد
فيه كال ًما موزونًا يربز للناظر قواعده التي هي كالدر يف ح�سنها و�صفاتها وا�شتهاء
النفو�س لها من حيز اخلفاء الذي هو كال�صدف احلاوي على الدرة فال ترى �إال
بعد ك�شفه.
وال يخفى �أن يف كالم الناظم نفي ال�شيء ب�إيجابه؛ ف�إنه مل يجد يف هذا
الفن نظ ًما �أ� ً
صال ،ال �أنه مل يجد نظ ًما على تلك الهيئة املخ�صو�صة ،فهو على
((( ر�شَّ ح اال�ستعارة :ذكر فيها مالئم امل�شبه به( .م).
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حد قوله تعاىل ﱹ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﱸ [البقرة ]273 /واملراد نفي
ال�س�ؤال عنهم ال نفي الإحلاف الذي هو الإحلاح.
واعلم �أين بعد ما �شرعت يف نظم هذه املنظومة �سمعت بوجود منظومة
علي بعد �أن انتهى بي النظم �إىل ركن
يف الفن ،فحر�صت على حت�صيلها ،فوردت َّ
اال�ستدالل ،فنظرت فيها مت�أم ًال ف�إذا هي جامعة ملعان مفيدة وقواعد عديدة،
�أخذت من التطويل حظها ،قد ركب على م�ضاجع ال�سهولة لفظها� ،سماها
�صاحبها (فائقة الف�صول يف نظم جوهرة الأ�صول) ،لكن يف بع�ض �أبياتها �أ�شياء
متجها الأ�سماع ،ومتيل عنها الطباع ،ف�أخذت يف �إمتام هذه املنظومة خللوها عن تلك
اخل�صلة املذمومة ،ولمِ َا انفردت به دونها من االخت�صار املفيد ولكونها على قواعد
املذهب ال�سديد ،واهلل �أعلم وبه التوفيق.
مت ر ِْجـــــــ ً
ال طال ًبا
وطاملا قدَّ ُ
ُث َّم َك َر ْر ُت بعد مــــــا فر ْر ُت

ــــــــر ْر ُت هار ًبا
نظـــــــا َم ُه ثم َف
َ
ومبـــــــــرادي فيــــه قد َظ ِف ْر ُت

(طال) مبعنى امتد ،و(ما) زائدة كافة لطال عن طلب الفاعل ،وكذا قل
رج ًال) متثيل حلالة
وكرث فنقول :قلما وكرثما ،وال يحتاج الكل �إىل فاعل .و(قدمت ْ
القدوم على ال�شيء ،و(طال ًبا) مبعنى قا�ص ًدا .و(النظام) مبعنى النظم ،و(فررت)
مبعنى �أ�سرعت الرجوع عن ذلك املطلوب ملا ر�أيت من �صعوبته ،م�أخوذ من فر
الفر�س �إذا �أو�سع اجلوالن لالنعطاف ،و(هاربًا) حال م� ِّؤكدة لعاملها على حد
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ﱹﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﱸ [البقرة( ]60 /وكررت) مبعنى رجعت �إىل
حماولة املطلوب ،م�أخوذ من كر الفار�س �إذا انعطف ثم عاد( ،وظفرت) �أي فزت
به( ،وحا�صل) ما يف البيتني �أنه مثَّل حالته يف قدومه على هذه النظم بحالة فار�س
جريء ا َجلنان قدم على �أمر عظيم ،فا�ستع�صب القدوم عليه؛ ففر راج ًعا عنه ملا
ر�أى من �صعوبته ،ثم ح َّركته تلك اجلراءة وما تذكر من العواقب املحمودة يف
الإقدامَ ،ف َك َّر بعد فراره ،فظفر مبطلوبه ،والكل متثيل؛ واهلل �أعلم.
َف َه َ
ـــــاك ُه ِم ْن ِم نَ ِ
حمن
الر ِ
ن َّ

نظـــما َح َوى َج ِ
واه َر املعان
ً

( َف َها َك ُه) �أي خده ،وال�ضمري عائد �إىل املراد يف قوله( :ومبرادي فيه قد
ظفرت)( ،واملنن) جمع منة بالك�سر ،وهي :النعمة( .ونظ ًما) حال من ال�ضمري
املت�صل بـ (هاكه) ،و�أما الكاف الذي فيه فهو للخطاب( ،وحوى) مبعنى �أحاط،
و(جواهر املعاين) حقائقها وما ينتفع به منها.
واملعنى :خذ هذا املراد الذي فزت بح�صوله بعد �إقدام و�إحجام حال
كونه كال ًما موزونًا قد انطوى على حقائق املعاين النافعة ،وذلك من نعم املو�صل
�إىل خلقه �أنواع النعم  ،واهلل �أعلم.
ال�س ْ
لف
ُم ْنط ِو ًيا على َطريقَة َّ

منق ًَّحا من ِّ
كل نق ٍ
ْــــد َو َز َي ْف

يقال :انطوى على ال�شيء �إذا احتوى عليه .و(طريقة ال�سلف) هو:
مذهبهم الذي درجوا عليه ،و�سلفك هو :كل من تقدمك من �آبائك وقرابتك،
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(منقحا) م�صفّى ،و(النقد) هو حمل النظر
واملراد به هاهنا �أئمة الدين ،ومعنى ً
يف ال�شيء ،م�أخوذ من انتقد الدراهم �إذا نظر �إليها ليعرف جيدها من رديها،
و(الزيف) من الدراهم رديها ،واملراد به ها هنا املعنى الردي الذي ال يقبله �أهل
الفن� ،شبهه بالزيف من الدراهم بجامع الرد يف كل منهما ،ثم ا�ستعار له ا�سمه،
ور�شح اال�ستعارة بذكر النقد.
واملعنى خذ هذا املراد الذي ظفرت به حال كونه نظ ًما حاو ًيا حلقائق
املعاين ومنطو ًيا على مذهب الأئمة ،وم�صفى من املوا�ضع التي للأ�صوليني فيها
النظر باالنتقاد ،ومن الأ�شياء التي ال يقبلونها لرداءتها ،واهلل �أعلم.
خال�صا َل ُه
رجوت اهلل � ْأن يجع َل ُه
وقد
وباقي �أعمـــــايل ً
ُ
َ

(الرجاء) يف اللغة :الأمل ،ويف اال�صطالح :تعلق القلب بح�صول
حمبوب يف امل�ستقبل ،والفرق بينه وبني الطمع �أن الرجاء يكون بعد الأخذ يف
الأ�سباب ،والطمع �أمل بال �سبب� ،أما قوله تعاىل حكاية عن اخلليل � -صلوات
اهلل عليه :ﱹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﱸ [ال�شعراء ،]82 /ففيه
�إطالق الطمع على الرجاء جتو ًزا ،وذلك �أن اخلليل  قطع النظر عن ح�صول
الأ�سباب ال�صادرة منه ،وجعل �أمله الذي ي�ؤمله �أم ًال بال تقدم �سبب منه .وقوله:
(�أن يجعله) �أي ي�صيرِّ ه ،واملراد (بباقي �أعمايل) وهو ما عدا هذا النظم من �أعماله
(خال�صا له) خال ًيا من الق�صد به �إىل غري ر�ضاه.
ال�صاحلة .ومعنى
ً
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واملعنى� :أرجو من اهلل � أن ي�صري هذا النظم مع �سائر �أعمايل ال�صاحلات
خال ًيا من الق�صد به �إىل غري ر�ضاه .حقق اهلل رجاه ،و�أعطاه مناه� ،إنه ويل كرمي.
(خال�صا) براعة ح�سن
ويف ذكر (باقي) براعة ح�سن االختتام ،ويف ذكر
ً
التخل�ص ،ف�أما الرباعة الأوىل فم�شعرة بتمام اخلطبة ،و�أن هذا البيت هو باقي
�أبياتها ،و�أما الرباعة الثانية ففيها الإ�شارة �إىل االنتقال من اخلطبة �إىل املق�صود.
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(((

مقدمة نذكر فيها حد �أ�صول الفقه ومو�ضوعه وغايته ،فهي مقدمة للفن،
�أما مقدمة الكتاب فهي التي يذكر فيها �أ�شياء يتوقف الفن عليها و�أ�شياء ال يتوقف
عليها ،كمقدمة «خمت�صر العدل» للبدر ال�شماخي رحمه اهلل تعاىل.
حدا يت�صوره به طالبه ،ومو�ضو ًعا ميتاز به عن �سائر
اعلم �أن لكل فن ًّ
الفنون ،وغاية وهي الثمرة التي يطلب لأجلها ،ف�أما حد �أ�صول الفقه ف�أ�شار �إىل
بيانه فقال:
َحدُّ � ُأ�صولِ الف ْق ِه ِع ْل ٌم ُي ْق َتدَ ْر
إجماع
الر�ســـــــولِ وال ِ
َو ُ�ســـ َّن ِة َّ
أهل ال ِع ْل ِم
ومذهب اجلمهو ِر � ِ
ُ

الن�ص
ال�صحـــيح ل ُورو ِد
و ْه َو
ِّ
ُ

ب ِه على ا�س ِت ْن َب ِ
ال�س َو ْر
اط � ْأح َك ِام ُّ
نزاع
كـــــذلك
ُ
القــــــيا�س َم ْع ِ

كم
� َّأن
القــــــيا�س ُم ْثب ٌ
ِت ُ
َ
للح ِ
ُمن ِّب ًهــــا علي ِه �أو ُم ْ�ســــــــ َتق ِْ�صي

((( العناوين التي �ستو�ضع بني قو�سني معقوفني ] [ :هي مما ورد يف فهر�س الطبعة املعتمدة ،ومل يرد يف متنها ،ما
مل ُي�شر �إىل غري ذلك( .م)
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اعلم �أن لأ�صول الفقه اعتبارين� :أحدهما علمي والآخر �إ�ضايف ،وله
بكل اعتبار تعريف ،ف�أما تعريفه باالعتبار الإ�ضايف ف�سي�أتي ،و�أما تعريفه باالعتبار
العلمي فهو ما ذكره امل�صنف بقوله( :حد �أ�صول الفقه� )..إلخ ،وحا�صله �أن الفقه
يف اال�صطالح علم ُيقتدر به على ا�ستنباط الأحكام ال�شرعية من �أدلتها ،فاملراد بـ
(العلم) ها هنا القواعد ،وهي �أدلة الفقه الإجمالية ،كقولنا :اخلا�ص يفيد القطع
يف مدلوله والعام يفيد الظن يف مدلوله والأمر للوجوب والنهي للتحرمي وهكذا،
فخرج بذلك الأدلة التف�صيلية نحو ﱹ ﯛ ﯜﱸ [الأنعام ]72 /ﱹ ﮊ
ﮋ ﮌﱸ [الإ�سراء ]32 /ف�إن هذه الأدلة � -أعني التف�صيلية  -ال ت�سمى يف
اال�صطالح �أ�صول الفقه ،و�إطالق العلم على القواعد جماز م�شهور ال ب�أ�س بذكره
يف التعريف ،بل �صرح بع�ضهم ب�أنه حقيقة �شك البدر يف كونه جما ًزا م�شهو ًرا
�أو حقيقة عرفية ،وعلى كل حال فال ب�أ�س يف �أخذه يف التعريف ،وملا كان العلم
مبعنى القواعد �شام ًال لكثري من الفنون ْاح ِت َيج �إىل �أن مييز العلم املطلوب بف�صل
ال ي�شاركه فيه غريه ،فقال( :يقتدر به على ا�ستنباط �أحكام ال�سور� )..إلخ ،وهو
معنى قولهم علم يقتدر به على ا�ستنباط الأحكام ال�شرعية من �أدلتها ،فخرجت
العلوم التي ال يقتدر بها على ذلك.
واملراد بـ (الأحكام ال�شرعية) هي الأحكام التكليفية كالوجوب والندب
والتحرمي والكراهية والإباحة ،وثمراتها كال�صحة والف�ساد ،والأحكام الو�ضعية،
كالركنية وال ِع ِّلية وال�شرطية.
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واملراد ب�أدلتها هي الكتاب وال�سنة والإجماع والقيا�س واال�ستدالل،
ف�أما الكتاب وال�سنة والإجماع فال خالف بني �أحد من امل�سلمني يف �أنها تفيد
الأحكام ال�شرعية �إما قط ًعا و�إما ظ ًّنا �إال من َّ
�شذ من بع�ض خمالفينا يف �إنكار
الإجماع �أو �إنكار حجيته على ما �سي�أتي بيانه يف حمله .و�أما القيا�س واال�ستدالل
فقد اختلف يف ثبوت احلكم ال�شرعي بهما.
اعلم �أن النا�س اختلفوا يف ثبوت التعبد بالقيا�س على مذاهب :الأ�صح
منها ما عليه اجلمهور من العلماء من �أن القيا�س ال�صحيح مثبت للحكم ال�شرعي
فيما مل يرد فيه ن�ص من كتاب �أو �سنة؛ فالقيا�س على هذا �أحد �أدلة ال�شرع،
والدليل على �أنه �أحد �أدلة ال�شرع و�أنه مثبت للحكم ال�شرعي ما ورد من الن�ص
عنه  يف الإ�شارة �إىل قيا�س �شيء جمهول احلكم على �شيء معلوم احلكم وذلك
كما يف حديث ا َخل ْث َعمِ َّية وقد �س�ألته  عن حجها عن �أبيها :فقال�« :أر� ِ
أيت لو
كانَ على �أ ِب ْي ِك َد ْي ٌن َفقَ�ضَ ْي ِت ِه �أكان َ
ذلك مجُ ْ ِز ًيا عن ُه» فقد �أ�شار  يف هذا احلديث
�إىل قيا�س َد ْين اهلل تعاىل على َد ْين العباد وذلك ملا كان دين العباد عند املخاطب؛
معلوم احلكم يف هذه الق�ضية ،و َد ْين اهلل غري معلوم يف هذه الق�ضية عند املخاطب،
ف�أ�شار �إليها ب�أن حكم الدينني واحد ال�شرتاكهما ،يف علة احلكم ،واهلل �أعلم.
ومن ذلك �أي�ضً ا قوله  وقد �سئل عن ُق ْبلة ال�صائم :هل تف�سد
مت�ض َم ْ�ض َت باملا ِء ثم مجَ ْج َته(((� ،أكانَ َ
لل�ص ِوم»
أيت لو ْ
ال�صوم؟�« :أر� َ
ذلك مف�س ًدا َّ
((( مجَ ْج َته� :ألقي َته من فمك( .م).
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فقد �أ�شار  يف هذا احلديث �إىل قيا�س قبلة ال�صائم لزوجته على مت�ضم�ضه باملاء،
ومن ذلك �أي�ضً ا قوله عليه ال�صالة وال�سالم وقد �سئل عن بيع ال ُّرطب بالتمر:
طب �إذا َج َّف؟» قالوا :نعم .قالَ « :فال» .يف هذا احلديث �أ�شار �إىل
«�أَ َي ْنق ُ
ُ�ص ال ُّر ُ
�أن العلة املانعة من بيع الرطب بالتمر �إمنا هي نق�صان الرطب �إذا جف؛ فتح�صل
قيا�سا� ،أخ ًذا من �إ�شارة
الزيادة يف التمر ،فيحمل على الرطب كل ما كان مثله ً
احلديث �إىل ذلك ،والظاهر من هذا احلديث �أن الزيادة يف �أحد اجلن�سني املبيعني
مطلقًا من الربا ،وهو مذهب قومنا� .أما �أ�صحابنا فال يرون ذلك من الربا �إذا كان
ذلك ي ًدا بيد ،ولعلهم يقيدون �إطالق هذا احلديث ب�إ�شارة قوله تعاىل ﱹ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﱸ [البقرة� ]279 /إىل قوله ﱹ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﱸ [البقرة ]280 /ففي هذه الآية الإ�شارة �إىل �أن الربا
يف ال َّن ِ�سيئة((( وبيان ذلك �أنه لو مل يكن الربا يف الن�سيئة ملا احتيج �إىل بيان حكم
املف�سر ببيع الربا وبقوله �« :إنمَّ َا ال ِّربا يف ال َّن ِ�س ْي َئة» وامل�س�ألة اجتهادية �أ�شار �إىل
ذلك �صاحب الإي�ضاح  -رحمه اهلل تعاىل  -و�إن �شدد فيها الإمام ُ
الك ْدمي -
ر�ضوان اهلل عليه  -حتى عدها من �أ�صولهم الفا�سدة ،واهلل �أعلم.
فهذه الأحاديث كلها دالة على ثبوت احلكم بالقيا�س ،فيكون القيا�س
بها دلي ًال �شرع ًّيا على �أن الإجماع من ال�صحابة ورد يف ثبوت القيا�س؛ وذلك �أن
ال�صحابة ما بني قائ�س و�ساكت ،وال�ساكت ال ي�سكت يف مثل هذا املو�ضع �إال
((( الن�سيئة :البيع �إىل �أجل معلوم من غري تقاي�ض ولو كان بغري زيادة( .م).
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عن ر�ضى؛ لأن القيا�س �إذا مل يكن ثاب ًتا بال�شرع ف�إحداثه بدعة بها زيادة حكم
�شرعي ،وال�سكوت عن تغيري مثلها من غري َت ِق َّية((( حرام قط ًعا ،وما هنالك تقية؛
فقطعنا �أن ال�سكوت عن الإنكار ر�ضى ،فثبت املُ َّدعى ،واهلل �أعلم.
وملا فرغ من بيان حد �أ�صول الفقه باالعتبار العلمي� ،شرع يف بيان تعريفه
باملعنى الإ�ضايف فقال:
فالأَ ْ�ص ُل ما َع ْلي ِه َغ رْي ُه ا ْب َت َنى
ِ
ـــــــح
الوا�ض
ليـــــل
ونق ُلو ُه للدَّ
ِ
ِ

وال ِف ْق ُه َو ْ�ض ًعا َف ْه ُم َما ِب ِه خَ َفا
َ
فقيل ِع ْل ُم ال َّن ْف ِ�س ما َلها وما
ِ
فالع ْل ُم بالأخــــــالقِ
والتوحيد

و�أَ
ُ
و�ض ِع ِه ِ
�صـــــل ْ
حل ِّ�س ِّي ال ِب َنا
الراجِ ِح
َ
وا�ستعم ُلوه يف املقالِ َّ
وا�ســـــــــــتعم ُلوه َع َل ًما َو ُع ِّر َفا
َ

يل َز ُمها ِف ْعــــــــ ً
فاعلما
ال وت َْر ًكا
َ
ِ
التقييد
خــــــرجا عن ُه َبذا
قد
َ

�أ�صول الفقه من حيث املعنى الإ�ضايف مركب من كلمتني� :إحداهما
�أ�صول والثانية الفقه ،ف�أما الأ�صول فهو :جمع �أ�صل ،وهو يف اللغة :ما يبتنى عليه
غريه ،و�أ�صله يف املح�سو�سات ك�أ�صل اجلدار مبعنى �أ�سا�سه و�أ�صل ال�شجرة �أي
جذرها ،ثم نقل يف اال�صطالح �إىل الأدلة التي تبنى عليها الأحكام ،كما يقال
�إن الأ�صل يف كذا قوله تعاىل �أو قوله  كذا ،ويطلق الأ�صل �أي�ضً ا على �أ�صل
القيا�س ،كما تقول� :أ�صل وفرع ،وعلى مذهب العامل يف بع�ض القواعد؛ ف�إنهم
((( َت ِق َّية :هي تظاهر بغري ما ُيعتقد خوفًا من البط�ش �أو الظلم( .م).
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يقولون �إن فالنًا بنى على �أ�صله يف م�س�ألة كذا� ،أي على مذهبه فيها ،وعلى ما يكون
صال من �أ�صول ال�شريعة كال�صالة والزكاة ،ف�إنه ي�سمى �أ� ً
�أ� ً
صال يف اال�صطالح،
وكل هذه املعاين م�شبهة باملعنى اللغوي.
و�أما (الفقه) فهو يف اللغة :فهم اخلطاب الذي فيه؛ غمو�ض ،تقول:
فقهت معنى قولك زيد بليغ .وال تقول :فقهت معنى قولك زيد بن عمرو ،وذلك
�أن يف االت�صاف بالبالغة �شرو ًطا خفية؛ ف�صح �أن يقال معها :فقهت ذلك ،ثم نقل
من هذا املعنى وا�ستعملوه َع َل ًما على نوع خم�صو�ص من العلم ،وع َّرفوا ذلك النوع
ب�أنه( :علم النف�س مالها وما عليها فع ًال وتر ًكا) فاملراد بالعلم ها هنا املَ َل َكة احلا�صلة
من ممار�سة القواعد ،حتى �صار املت�صف بها متمك ًنا من معرفة ما للعبد وما عليه
فع ًال وتر ًكا م�ستح�ض ًرا حلكمة يف احلال �أو غاف ًال عنه ،لكن �إذا وردت عليه من
ذلك الباب م�س�ألة متكن من اجلواب عنها ،و�صاحب هذه ال�صفة ي�سمى ففي ًها؛
فيخرج بذلك من يعرف الأحكام بالتلقني ومن كان مقل ًدا لغريه.
واملراد بقوله( :ما لها) هو :ما �أبيح لها فع ًال �أو ندبت �إىل فعله �أو �إىل تركه.
واملراد بقوله( :ما عليها فع ًال وتر ًكا) هو ما يلزمها فعله من نحو ال�صلوات
اخلم�س والزكاة وال�صوم واحلج �إىل غري ذلك من الأفعال الواجبة ،وما يلزمها تركه
من نحو �أكل امليتة وحلم اخلنزير و�شرب اخلمر �إىل غري ذلك مما يجب على العبد
تركه .وحا�صله �أن الفقه هو العلم ب�أحكام فعل العبد عم ًال وتر ًكا و�إباحة ووجوبًا،
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فيخرج العلم بالأحكام العلمية كم�سائل التوحيد ،وهو علم يبحث فيه عن
�صفات اهلل تعاىل الواجبة له واجلائزة يف حقه وامل�ستحيلة عليه ،وعن �أفعاله تعاىل
يف الدنيا كخلق العامل وفنائه ،ويف الآخرة كبعث الأج�سام وت�أبيد املك َّلف فيها،
وعن حكمه فيهما كبعث الر�سل و�إنزال الكتب ومثوبة الطائع وعقوبة العا�صي،
ويخرج عنه �أي�ضً ا العلم بالأخالق ،وهو علم ُيبحث فيه عن �صفات العبد املحمود
منها كالإخال�ص ،واملذموم كالرياء.
فقول امل�صنف( :قد خرجا عنه بذا التقييد) �أي علم التوحيد وعلم
الأخالق خرجا عن حد الفقه ،حيث كان عل ًما بحكم فعل العبد ،وهذان العلمان
كل منهما علم بغري حكم فعله.
�أما التوحيد فعلم مبا ذكر من �صفات اهلل تعاىل و�أفعاله ،وقد كلفنا بعلم
ما قامت به احلجة علينا من ذلك ،فهو علم بحكم اعتقادنا ،و�أما العلم بالأخالق
فهو علم مبا ذكر من �صفات العبد ،وقد �أمرنا بالتحلي باملحمود منها وبالتخلي
عن املذموم منها ،فهو علم بحكم �صفات يف العبد هي غري فعله� ،أما ما ترى من
العالمات الظاهرة على املرائي واملتكرب واملعجب بنف�سه فهي ثمرات ال�صفات
التي يبحث عنها علم الأخالق ال نف�س ال�صفات ،والعلم بحكم هذه الثمرات
داخل يف الفقه؛ لأنهما �أفعال ،وهذا التعريف الذي ذكره امل�صنف م�أخوذ من
تعريف بع�ضهم الفقه ب�أنه معرفة النف�س ما لها وما عليها عم ًال ،وعرف غريه الفقه
ب�أنه العلم بالأحكام ال�شرعية الفرعية عن �أدلتها التف�صيلية ،وعرفه بع�ضهم بغري
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ذلك ،وقد �أوردت على تعاريفهم هذه �إيرادات ،و�أجيب عنها ب�أجوبة نعر�ض عن
ذكرها اخت�صا ًرا ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه ملا ذكر �أ�صول الفقه باعتباريه ال َع َلمي والإ�ضايف �شرع يف بيان
مو�ضوع �أ�صول الفقه ،فقال:
حيث الدَّ ُ
و َب ْح ُث ُه ُ
ليل �أثب َتا

وحي ُث ْ
احلك ُم من ُه َثب َتا
ُح ْك ًما ْ

�أي حمل بحث �أ�صول الفقه مبعنى مو�ضوعه هو الأدلة ال�شرعية من حيث
�إثباتها الأحكام ال�شرعية ،والأحكام ال�شرعية من حيث ثبوتها بالأدلة ال�شرعية،
فالدليل يف قول امل�صنف �إمنا هو الدليل ال�شرعي ،و «�أل» فيه للعهد الذهني ،وكذا
القول يف احلكم ،والبد من مراعاة حيثية �إثبات الدليل للحكم وحيثية ثبوت
احلكم من الدليل؛ لأن البحث يف هذا الفن �إمنا هو يف �أحوال الأدلة التي يثبت
بها احلكم ،ويف �أحوال الأحكام التي تثبت بالأدلة ال يف نف�س الأدلة والأحكام
كما هو ظاهر كالم �صاحب الإحكام(((؛ حيث جعل مو�ضوع �أ�صول الفقه الأدلة
والأحكام وال الأدلة نف�سها كما هو ظاهر كالم بع�ضهم ،حيث جعل مو�ضوع
�أ�صول الفقه الأدلة الكلية ال�سمعية.
�أما �صاحب الإحكام فقد فاته قيد حيثية الإثبات والثبوت ،والبد من
اعتبارهما ملا علمت ،و�أما الآخر فقد فاته مع تلك احليثية الركن الآخر من مو�ضوع
((( يق�صد الآمدي يف كتابه «الإحكام يف �أ�صول الأحكام»( .م).
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�أ�صول الفقه وهو �أحوال الأحكام ال�شرعية ،و�أدخل يف مو�ضوع الأ�صول ما لي�س
منه ،وهو بع�ض الأدلة الإجمالية الكلية ال�سمعية؛ ف�إن بع�ض الأدلة الإجمالية
الكلية ال�سمعية داخل يف مو�ضوع �أ�صول الفقه ال جميعها ،وذلك الداخل هو
الأدلة ال�شرعية ،وبقيت �أدلة �سمعية غري �شرعية ك�أدلة العربية يف جميع فنونها،
و�إذا ظهر لك �أن مو�ضوع �أ�صول الفقه هو ما ذكرناه من �أنه الأدلة ال�شرعية من
حيث �إثباتها الأحكام ال�شرعية والأحكام ال�شرعية من حيث ثبوتها بالأدلة
ال�شرعية ،فاعلم �أ َّنا قد و�ضعنا كتابنا هذا على ق�سمني ،كل ق�سم منهما يف ركن
من �أركان املو�ضوع:
الق�سم الأول :الأدلة ال�شرعية باعتبار حيثية الإثبات.
والق�سم الثاين :يف الأحكام ال�شرعية باعتبار حيثية الثبوت �أي�ضً ا.
وملا كان بع�ض الأمور يتوقف عليها معرفة الفن ،وبع�ضها يتوقف عليها
معرفة الإثبات والثبوت ،و�ضعنا للأول هذه املقدمة ،وو�ضعنا للثاين خامتة الكتاب.
وملا كان كل مطلوب �إمنا يطلب حل�صول فائدته وهي غايته التي ينتهي
الطالب �إليها؛ علمنا �أنه البد من بيان فائدة هذا الفن ترغي ًبا للطالب ،فلذلك قلنا:
َو ُم ْن َتها ُه َم ْن ل ُه قــــــــــد َع ِل َما
َف َي ْن َتـــــهي �إىل َ�ســـــ َعا َد ِة الأ َب ْد

كم ا ِ
حكما
هلل فيما
َ
َيع ِر ُف ُح َ
قام ليـــــــــ�س بعدَ ُه �أَ َم ْد
�إىل ُم ٍ
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�أي غاية �أ�صول الفقه التي ينتهي �إليها العارف به هي �أن من عرفه و�أتقن
قواعده ،عرف حكم اهلل تعاىل الذي حكم به على العباد من وجوب وندب وحظر
وكراهية و�إباحة ،ويعرف حمل كل واحد من هذه اخلم�سة في�ؤدي الواجب كما
�أمر به ،وي�سارع �إىل املندوب ح�سب �إمكانه ،ويجتنب املحرم واملكروه ،وي�أتي ما
احتاج �إليه من املباحات ،وير�شد �إىل ذلك من �أمكنه �إر�شاده ،فينتهي بذلك �إىل
�سعادة الأبد وهي ال�سعادة الأخروية ،واملراد بها الفوز بنعيم اجلنة املرتب على
مغفرة اهلل تعاىل ،وفوق ذلك ر�ضوان من اهلل �أكرب.
وهذا املقام مقام لي�س بعده غاية لطالب الهداية ،ومبا ذكرته ها هنا من
فائدة �أ�صول الفقه يظهر لك �أ�شرفيته على غريه و�أف�ضليته على ما عداه� ،أما الكالم
ف�إنه و�إن كان �أف�ضل العلوم بال خالف لأنه �إمنا يبحث عن �صفات اهلل تعاىل،
و�شرف العلم �إمنا هو ب�شرف املو�ضوع ،ف�أف�ضليته على �سائر الفنون �إمنا هي ف�ضيلة
باعتبار ما ُذكر ،وهذا �أف�ضليته باعتبارات كثرية ،وكثري من العلوم كعلم العربية
والنحو وال�صرف �إمنا هي طرق �إىل معرفة هذا الفن ،فن�سبته �إليها بهذا االعتبار �إمنا
هي كن�سبة الثمرة �إىل ال�شجرة؛ لأنها �إمنا ُتطلب لأجله كما �أن ال�شجرة �إمنا تغر�س
لأجل ثمرتها ،ولرمبا مل يح�صل منها املطلوب ف ُت َج ّذ((( من �أ�صلها ،و�أما ن�سبته �إىل
غري تلك الفنون كاملنطق والهند�سة واحل�ساب ،فهو �أنه مباين لها ،وي�ستمد من
ثالثة فنون :وهي علم الكالم وعلم العربية وعلم الأحكام� ،أما الكالم فلتوقف؛
((( تجُ َ ّذ :تُقطع( .م).
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الأدلة الكلية ال�شرعية على معرفة الباري تعاىل و�صدق املبلغ ،وذلك يتوقف على
داللة املعجزة ،و�أما العربية؛ فلأن الأدلة من الكتاب وال�سنة عربية ،و�أما الأحكام
الدور(((.
فاملراد ت�صورها ليمكن �إثباتها ونفيها و�إال لزام َّ
وحكم اهلل تعاىل فيه �أنه يندب تعلمه وتعليمه؛ لدخوله حتت حديث « َما
ب�صد َق ٍة م ْثل ِع ْل ٍم ُين�ش ُر» ،وحتت حديث «و�أَ ْجو ُد ُكم َب ْعدي َر ٌ
جل
ا�س َ
َّ
ت�صدقَ ال َّن ُ
َع ِل َم ِع ْل ًما ،فن�شَ َر ع ْل َمهُ ،ي ْب َع ُث يو َم القيا َم ِة �أُ َّم ًة َو ْح َد ُه» ،وبتوقف معرفة �أحكام اهلل
تعاىل عليه يزداد دينه و�أف�ضليته ،ولرمبا كان فر�ض كفاية؛ ف�إنه يجب على كل �أهل
ناحية من الأر�ض �أن يكون فيهم من يعلمهم �أمر دينهم ويرجعون �إليه يف حل
م�شكالتهم ،وال يكون بهذه ال�صفة �إال عاملًا بهذا الفن ،وال ي�شرتط يف كونه عاملًا
به �أن يكون عاملًا با�صطالحاته اجلديدة ،و�إمنا يكفي يف كونه عاملًا به �أن يكون ذا
َم َل َكة يقتدر بها على ا�ستنباط الأحكام من �أدلتها� ،سواء عرف ا�سم ذلك الدليل
�أنه عام مث ًال �أم مل يعرفه �إذا كانت ملكته قوية على و�ضع الأدلة موا�ضعها وترجيح
الراجح منها عند التعار�ض.
وقيل �إن �أول من مهد قواعده على هذه اجلهة املخ�صو�صة هو ال�شافعي،
كذا يف «ح�صول امل�أمول» وغريه ،وقد عرفت مما تقدم �أن ال�صحابة ومن بعدهم من
التابعني كانوا عاملني بكيفية اال�ستنباط؛ فيكون الوا�ضع �إمنا مهد القواعد التي
كانت معلومة عندهم َف ِخ ْي َف عليها الت�شتت ،ف�ضبطها الوا�ضع بذلك التمهيد
(((و�إال لزم الدور� :أي توقُّف كل واحد منهما على الآخر( .م).
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�صونًا لها من ذلك املحذور .ومثال ذلك �أن العرب كانوا عاملني بو�ضع عربيتهم
يف موا�ضعها ،فال يتطرق على �أحد من ِق َبلها حلن �إال عابه عليه كثريون ،فلما ظهر
الإ�سالم اختلط العرب بالعجم ملا جعل اهلل من الألفة الإ�سالمية بينهمَ ،ف ِخ ْيف
على العربية �أن تتال�شى ب�سبب ذلك؛ فو�ضع علي بن �أبي طالب بع�ض قواعدها
ودفعه �إىل �أبي الأ�سود الدئلي ،وقال له انح هذا النحو ،فو�ضع �أبو الأ�سود علم
النحو �ضب ًطا للغة العرب؛ فكذلك فن الأ�صول ،واهلل �أعلم.

القسم األول من الكتاب
يف الأدلة ال�شرعية
وفيه خم�سة �أركان
لأن الأدلة ال�شرعية خم�سة� :أحدها :الكتاب .ثانيها :ال�سنة .ثالثها:
الإجماع .رابعها :القيا�س .خام�سها :اال�ستدالل ،و�إن �أنكر بع�ضهم كونه من
الأدلة ال�شرعية فهو منها يف غالب �أنواعه.
و�إن كان بع�ضها لي�س بدليل �أ� ً
صال كما �ستعرفه �إن �شاء اهلل تعاىل،
فو�ضع امل�ص ِّنف لكل واحد من هذه الأدلة رك ًنا يبحث فيه عن �أحواله اخلا�صة به
وامل�شرتكة بينه وبني ما عداه ،وملا كان الكتاب هو الركن الأعظم يف هذا الباب،
و�أن مباحثه داخلة يف غالب الفن؛ وجب �أن نقدمه على �سائر الأركان ،فلذلك
قلنا:

الركن األول
يف مباحث الكتاب
�أما املباحث فهي :جمع مبحث ،وهو :حمل البحث ،ويف�سر بالق�ضايا
�إذ هي حمل البحث الذي هو �إثبات املحمول للمو�ضوع ،فمعنى مباحث �أدلة
الفقــه :الق�ضايا امل�شتملة على �إثبات �أحوال �أدلة الفقه لتلك الأدلة.
و�أما الكتاب فهو :القر�آن العظيم ،و�أ�صل الكتاب �إمنا هو ا�سم لكل
مكتوب ،ثم نقل يف عرف �أهل ال�شرع �إىل كتاب اهلل تعاىل وغلب �إطالقه عليه
فيما بينهم ،كما غلب �إطالق الكتاب عند النحاة على كتاب �سيبويه.
و�أ�صل القر�آن :م�صدر قر�أ ال�شيء �إذا جمعه ثم نقل �إىل املجموع املعني
�إىل كالم اهلل تعاىل ،وملا كان القر�آن �أكرث ا�ستعم ً
اال يف كالم اهلل من الكتاب و�أ�شهر
�إطالقًا و�أكرث تداو ًال عرفوا الكتاب به ،فهو من التعريف اللفظي ،عرفوه مبا مييزه يف
خا�صة نف�سه ب�أمور ذكر منها امل�صنف �أ�شياء ،حيث قال:
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[تعريف الكتاب وهو القر�آن العظيم]
ــــم َن َزال
�أ َّما الك َت ُ
اب ف ْهــو نظْ ٌ
تَواتُــــــــ ًرا َ
وكان يف �إنْـــــــ َزا ِل ِه

َعــــــ َلى َن ِب ِّينــــا وع ْن ُه ُن ِقـــــــال

إعجا ُز َم ْن نَـــــا َوا ُه((( يف � ْأحــ َوا ِل ِه
� َ

ع َّرف الكتاب واملراد به كتاب اهلل تعاىل ب�أنه :النظم املنزل على نبينا
حممد  املنقول عنه توات ًرا ،واحلال �أن يف �إنزاله �إعجاز من ق ََ�صد معار�ضته يف
�شيء من �أحواله من نحو بالغته الباهرة وتراكيبه الظاهرة وبراهينه القاهرة ،فاملراد
هو الكالم امل�ؤ َّلف ،و�آثر التعبري به عن اللفظ ملا يف �أ�صل النظم من احل�سن وملا
يف �أ�صل اللفظ من معنى الطرح ،وهو �أي النظم جن�س ي�شمل القر�آن وغريه من
كل كالم م�ؤلف ،وما بعده ف�صل خمرج لغري الكتاب من هذا التعريف ،فخرج
باملنزل على نبينا الأحاديث الغري املنزلة عليه  ،ف�إنها مل تنزل نظ ًما هكذا ،و�إمنا
�أنزل عليه  معانيها ،والكتب املنزلة على غريه  كالتوراة والإجنيل ،وخرج
باملنقول عنه توات ًرا من�سوخ التالوة وما نقل عنه � آحا ًدا ف�إنه لي�س بقر�آن وال
يعطى له حكم القر�آن ،وخرج بالقيد الأخري  -وهو الإعجاز  -الأحاديث الربانية
على فر�ض نقلها توات ًرا.

((( ناواه� :أ�صل الكلمة (ناو�أه)� ،أي :عاداه وعار�ضه( .م).
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واعلم �أن غر�ض الأ�صوليني من الكتاب �إمنا هو متعلق بالآية منه وبالآيتني
وباحلرف الواحد ونحو ذلك؛ لأن غر�ضهم منه �إمنا هو ا�ستنباط احلكم ال�شرعي
من الدليل ،ويكون ذلك الدليل �آية ،ويكون حرفًا ،فهم يطلقون ا�سم الكتاب
على املجموع من كتاب اهلل تعاىل وعلى الآية وعلى احلرف منه ،فاحتاجوا
لتعريف منطبق على غر�ض الأ�صوليني ،فجمع بع�ضهم بني الإعجاز والإنزال
على نبينا ِ 
والك ْت َبة يف امل�صاحف والنقل بالتواتر ،واعترب بع�ضهم الإنزال
والإعجاز لأن الكتبة والنقل لي�سا من اللوازم لتحقق القر�آن بدونهما يف زمن
النبي  واعترب بع�ضهم الكتابة والإنزال والنقل؛ لأن املق�صود تعريف القر�آن
ملن مل ي�شاهد الوحي ومل يدرك زمن النبوة ،وهم �إمنا يعرفونه بالنقل والكتابة
يف امل�صاحف وال ينفك عنهما يف زمانهم ،فهما بالن�سبة �إليهم من �أبني اللوازم
الدور يف تعريف الكتاب
البينة و�أو�ضحها داللة على املق�صود ،وملا �ألزم بع�ضهم َّ
بالكتابة يف امل�صاحفَ ،ع َدل امل�صنف عن ذكرها يف تعريفه ،فبقي تعريفه خال ًيا
من االعرتا�ض جام ًعا ل�صفات القر�آن املخت�صة به احلا�صلة يف جميعه ويف بع�ضه؛
فح�صل املق�صود من ذلك ،وهنا تنبيهات:
الأول� :أن العادة ق�ضت بتواتر القر�آن جملة وتف�صي ًال ،وقد �أجمعت املحمدية
على �أن نقله كذلك تواتر ،فالزائد فيه ما لي�س منه ،والناق�ص منه ما هو منه
كافر لت�ضمنه تكذيب النبي فيما جاء به ،حيث �أخرب �أن هذا من القر�آن والنبي
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يقول بخالف ذلك ،و�أن هذا لي�س من القر�آن ،والنبي يقول منه ،على �أن
القر�آن حمفوظ من الزيادة والنق�صان لقوله تعاىل ﱹ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﱸ [احلجر ]9 /واملراد باحلفظ �إمنا هو احلفظ عن الزيادة فيه والنق�صان
منه؛ �إذ ال يعقل للحفظ يف العربية �إال معنيان� :أحدهما :حفظه من التفويت
بالن�سيان .وثانيهما :حفظه من الزيادة فيه والنق�صان ،وال ي�صح �أن يكون املعنى
الأول هو املراد من الآية؛ لأن القر�آن غري حمفوظ عنه �ضرورة ،فتعني �إرادة املعنى
الثاين ،لكن قد مينع من احلكم بالإكفار على من زاد �أو نق�ص فيه قوة �شبهة الزائد
�أو الناق�ص ،ومن هنا مل ُتكفِّر كل واحدة من الطائفتني احلنفية وال�شافعية الأخرى
حيث �أنكرت احلنفية �أن تكون الب�سملة �آية من كل �سورة من القر�آن و�أثبتت ذلك
ال�شافعية ،واحلق عندنا مع�شر الإبا�ضية �أنها �آية من كل �سورة كتبت يف �أولها؛ لأنها
من جملة الآيات املنقولة بالتواتر املكتوبة يف امل�صاحف.
قال �صاحب املنهاج :ف�إن قلت :وكيف يحكم بكفر من زاد يف القر�آن
غري ما تواتر و�أنكر كون بع�ض املتواتر قر�آنًا ،وقد وردت الزيادة عن ابن م�سعود
يف �آية الكفارة ،وروي عنه �أن املع ِّوذتني لي�ستا قر�آنًا و�إمنا هما معوذتان �أنزلتا ،وعن
غريه �أن الفاحتة لي�ست من القر�آن ،وعن حف�صة �أنه كان من القر�آن« :حافظوا على
ال�صلوات وال�صلوة الو�سطى �صالة الع�صر» ،وعن ابن عمر �أنه كان من القر�آن:
«ال�شيخ وال�شيخة �إذا زنيا فارجموهما» والظاهر َم ْن ُروي عنه ذلك كان يعتقد
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�صحة ذلك ،ومل ي�سمع من �أحد من العلماء �إكفار ه�ؤالء من ال�صحابة ،فكيف
قطعت بكفر من زاد ونق�ص وه�ؤالء زادوا ونق�صوا ومل يكفروا؟!
قلت :ال �شك �أن هذه الروايات عنهم �آحادية ،وقد قطع بع�ض العلماء
ب�إكذابها وبع�ضهم ت�أولها ،وهي حمتملة للت�أويل ،فكيف يح�سن القطع ب�إكفار من
رويت عنه مع ذلك؟!
التنبيه الثاين :قال ابن احلاجب وغريه� :إن القراءات ال�سبع متواترة قط ًعا.
وقال �آخرون بتواتر الع�شر �أي�ضً ا ،وا�ستثنوا من ذلك ما كان من قبيل الأداء
كاملد والإمالة وحتقيق الهمزة ،وكالرفع والن�صب واخلف�ض واجلزم .قالوا :ف�إن
هذه الأمور ونحوها يجوز �أن تكون غري متواترة؛ �أي لأنه ال يلزم من كونها �آحادية
عدم تواتر القر�آن.
قال �صاحب املنهاج :لكن الأقرب �أنها يف ال�سبع والع�شر متواترة؛ لأنا
�إذا علمنا تواتر الألفاظ التي نقلوها على التف�صيل لزم تواتر كيفية ت�أديتهم تلك
الألفاظ ،لأن احلركات ونحوها مبنزلة الهيئات للألفاظ ،فال ي�صح تواتر الألفاظ
دون الهيئات ما مل يح�صل من الناقل �إمارة تقت�ضي �أنه متيقن للفظ دون هيئته،
واهلل �أعلم .انتهى.
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و�أقول� :إنه ال يلزم من تواتر اللفظ تواتر كيفية �أدائه؛ جلواز �أن يحفظ
بع�ض الناقلني اللفظ دون هيئة الأداء ،و�إذا احتمل وجود هذا املعنى يف �أحد
من الناقلني احتمل وجوده يف جميعهم ،فما مل يبني الناقل اللفظ وكيفية الأداء
فاملنقول املتحقق �إمنا هو اللفظ ،وكيفية الأداء �أمر مظنون ،واهلل اعلم.
وقال الزخم�شري وغريه� :إن القراءات كلها �آحاديةَ .و ُر ّد هذا القول مبا
حا�صله �أنه يلزم على جعل القراءات �آحادية �أن يكون بع�ض القر�آن �آحاد ًّيا ،وهو
باطل القت�ضاء العادة وجوب التواتر يف تفا�صيل مثله ،وبيان ذلك �أنه يلزم يف
نحو قوله تعاىل « َم ِلك» و ﱹﭞ ﭟ ﭠﱸ [الفاحتة ]4 /ويف نحو قوله تعاىل
ﱹﭳ ﭴ ﭵﱸ [الكهف ]77 /بت�شديد الياء وتخفيفها� ،إما �أن يكون
كال القراءتني متوات ًرا  -وهو املطلوب  -و�إما �أن يكون �أحدهما متوات ًرا دون الآخر.
فاملتواتر منهما هو القر�آن ،و�أما �أن يكون كالهما غري متواتر؛ فيلزم املحذور وهو
كون بع�ض القر�آن �أحاد ًّيا.
التنبيه الثالث� :أجمع امل�سلمون �أن من الأدلة ال�سمعية ما هو قطعي الداللة
تخ�صي�صا ،ومنها ما هو ظني الداللة
كاملحكم الذي ال يحتمل ت�أوي ًال وال
ً
كالعام وخرب الآحاد ونحو ذلك ،ثم نق�ض الفخر الرازي هذا الإجماع وزعم
�أنه لي�س من الأدلة ال�سمعية ما هو قطعي الداللة ،واحتج لذلك ب�أن هذه
الأدلة اللفظية متوقفة على معرفة اللغة والنحو وال�صرف ورواية كل واحد من
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هذه الأ�شياء �إمنا هي رواية �آحاد فال تفيد �إال ظ ًّنا ،واملتوقف على الظ ِّني �أوىل �أن
يكون ظن ًّيا.
وهذا الزعم باطل؛ �أما �أو ًال :ف�إ َّنا ال ن�سلم �أن جميع �ألفاظ الأدلة ال�سمعية
متوقفة على معرفة ما ذكره ،و�إمنا املتوقف على ذلك بع�ض �ألفاظ الأدلة ،و�أما
البع�ض الآخر ف�إنه �إمنا يعرف معناه بنف�س �سماع خطابه اخلا�ص والعام ،و�أما ثان ًيا:
ف�إ ّنا ال ن�سلم �أن رواية اللغة والنحو وال�صرف جميعها �آحادية ،بل نقول �إن رواية
كثري منها متواتر ،وذلك كالألفاظ التي ال تقبل الت�شكيك كال�سماء والأر�ض
واملاء والنار ونحو ذلك ،و�أما ثالثًا :ف�إن نَ َق َلة تلك العلوم عدد كثري ال ميكن تواط�ؤ
مثلهم على الكذب عادة ،ف�إذا اتفقت روايتهم يف �شيء من املوا�ضع وجب �أن
يعطى ذلك ال�شيء حكم املتواتر ،وقد اتفقت روايتهم يف كثري من �ألفاظ القر�آن؛
فال يتم للفخر مطلوبه ،واهلل �أعلم.
ثم �إن امل�صنف بعد ما ذكر �أن املنقول بالتواتر على تلك ال�صفة املخ�صو�صة
هو القر�آن� ،شرع يف بيان حكم املنقول بال تواتر ،فقال:
[حكم القراءات ال�شا َّذة]
ُّ
فكل منقــــــــــولٍ بال توا ُت ِر
و� ْإن ُ
ـــــــــن َع َم ُلنا مبا نَد ْر
يك
ْ

َ
ُ
مثـــــــل خَ ــــــ ِرب ال َآحا ِد
فذاك

كم ُه بــــــــال ُ
تناك ِر
مل ُي ْع َط ُح َ
ِمن الق ََر ِ
اءات جــــــوازُه ا�ش َت َه ْر
َ
بي الهـــــــــا ِدي
لأنَّه عن ال َّن ِّ

48

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

48

�أي كل منقول عنه  نق ًال مل يبلغ حد التواتر مل ُيعط حكم ما نقل
بالتواتر فال ي�سمى قر�آنًا وال تثبت له �أحكام القر�آنية من جواز قراءته يف ال�صالة
وحرمة م�س ا ُجلنب له ونحو ذلك بال خالف بني امل�سلمني يف ذلك ،لكن يجب
علينا العمل باملنقول الغري املتواتر يف املوا�ضع التي مل يعار�ض فيها املتواتر؛ لأن
غري املتواتر يوجب العمل دون العلم ،فيجوز لنا العمل بال�شاذ من القراءات ،بل
يجب علينا ذلك يف موا�ضع ،وجواز عملنا بال�شاذ من القراءات ال ي�ستلزم �أن
يعطى لغري املتواتر حكم املتواتر؛ لأنا �إمنا ننزل ال�شاذ من القراءات منزلة خرب
الآحاد؛ لأن ك ًّال منهما مروي عن النبي  فكما� ،أن خرب الآحاد يوجب عندنا
العمل وال يلزم �أن يعطى له حكم املتواتر ،فكذلك ال�شاذ من القراءات.
وقال عطاء ومالك وال�شافعي واملحاملي وابن احلاجب :ال يجوز
العمل بال�شاذ من القراءات بخالف خرب الآحاد ،مثال ذلك قراءة ابن م�سعود
أيام ُم َت َتا ِب َع ٍات».
« َف ِ�ص َيا ُم ثال َث ِة � ٍ
قلنا� :إن العدالة توجب القبول فيتعني �أن يكون املنقول خرب �آحاد وقر�آنًا،
والإلزام تكذيب الناقل ،وال قائل بكذب ابن م�سعود .قالوا :يجوز �أن يكون
مذه ًبا .قلنا :فيلزم الإكفار وهو �أعظم .قالوا :ي�صري خ ًربا مقطو ًعا بخطائه �إذ روايته
قر�آنًا خط�أ فال يعمل به .قلنا :مهما مل نظنه مكذوبًا وجب العمل مبقت�ضاه ،و�إن
�أخط�أ الناقل بو�صفه بالقر�آنية.
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واعلم �أن ال�شاذ من القراءات ما هو وراء ال�سبعة ،وقال البغوي :هو ما
وراء ،الع�شرة ،فال�سبعة هم :نافع و�أبو عمرو والك�سائي وابن كثري وابن عامر وعا�صم
وحمزة فه�ؤالء ال�سبعة ،و�أما الثالثة الذين زادهم البغوي فقال �صاحب املنهاج:
«هم �أبو يعقوب اخل�ضري و�أبو جعفر الطربي و�أُ ُّبي بن خلف ا ُجل َم ِح ّي» واعرت�ضه
غريه ب�أن القارئ امل�شهور الذي هو �أحد الع�شرة هو �أبو حممد بن ه�شام البزار.
قال« :و�أما �أُ ّبي بن خلف فهو الذي قتله النبي  يوم �أحد» .قال� :صاحب
املنهاج :وكذلك عد بع�ض النا�س من املتواتر قراءة ابن املَ ْر ُزبان خلف بن �أحمد
وقراءة هبة اهلل بن �أحمد [بن]((( الطربي .انتهى.
واعلم �أن للفظ الدال على املعنى اعتبارات �أربعة:
االعتبار الأول :من جهة و�ضع اللغة.
االعتبار الثاين :من حيث فهم املعنى منه ظهو ًرا وخفاء ،وذلك كاملجمل واملبني
واملت�شابه واملحكم.
االعتبار الثالث :من حيث ا�ستعمال اللفظ فيما و�ضع له ويف غري ما و�ضع له،
وذلك احلقيقة واملجاز.
االعتبار الرابع :من حيث �أخذ احلكم منه ،وذلك هو الدال بعبارته والدال
ب�إ�شارته والدال باقت�ضائه والدال بداللته.
((( زيادة لي�ست موجودة يف الطبعة املعتمدة( .م).
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وملا كان االعتبار الأول وهو االعتبار الو�ضعي م�شتم ًال على اخلا�ص
والعام واجلمع املنكر وامل�شرتك ،وكان اخلا�ص �أخ�ص الأربعة و�ض ًعا و�أو�ضحها بيانًا
و�أمتها فائدة و�أقواها برهانًا قدم مبحثه على �سائر مباحث هذا النوع فقال:
مبحث اخلا�ص و�أحكامه
اخلا�ص َما َّ
مفر ِد
نى
ُّ
َ
دل مل ْع ً
ٍ
زيــــــد ع َل ًما َع ْي ِن ُّي
ونحــــــو

جـــــل ومائـــــــ ٍة يف العدَ ِد
كر
ٍ
َ
ٍ
َوعي
ونحــــــو �
إن�ســــــــان و َذا ن ُّ

ع َّرف اخلا�ص ب�أنه ما دل على معنى مفرد كرجل �إىل �آخره ،فقوله( :ما دل
على معنى مفرد) � ْأي لفظ دل على معنى واحد جن�س �شامل ملا عدا اخلا�ص من
�ألفاظ �أي�ضً ا .وقوله (كرجل� ..إلخ) مخُ رِج ملا عدا اخلا�ص ،وقد يكون ذلك املعنى
يف اخلا�ص حقيق ًّيا كزيد ورجل و�إن�سان ،وقد يكون اعتبار ًّيا كمائة و�ألف ونحو
ذلك من �ألفاظ الأعداد ،ف�إنها مو�ضوعة ملعان كثرية يف ذاتها ،لكن اعترب منها
ذلك القدر الذي هو مائة �أو �ألف �أو نحو ذلك ،فو�ضع له هذه اللفظ َع َل ًما عليه،
فهو باعتبار املجموع معنى واحد خال من �شمول التعدد ،وباعتبار اجلميع متعدد
لكرثة �أفراده ،فدخل يف اخلا�ص باعتبار كونه ع َل ًما لذلك املجموع ،فهذا معنى
كونه اعتبار ًّيا ثم اخلا�ص احلقيقي يكون ا�س ًما وفع ًال وحر ًفا ،وينق�سم اال�سمي
منه �إىل عيني :وهو :اجلزء احلقيقي عند املناطقة ،والعلم املعنوي عند النحاة،
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(عيني) يف قول الناظم خرب لقول( :ونحو زيد) ،و(عل ًما) حال
كزيد وعمرو فـ ّ
من زيد .واملعنى �أن الذي ي�شبه زي ًدا حال كونه ع َل ًما فهو اخلا�ص العيني ،و�إىل
نوعي :كرجل وامر�أة وعبد و�أ َمة ،و�إىل جن�سي وهو ما كان �أكرث �شيو ًعا يف معناه
من النوعي ك�إن�سان وفر�س ونحوهما ،وظاهر عبارة التو�ضيح �أن النوعي واجلن�سي
�شيء واحد ،و�سمي اجلميع نوع ًّيا ،و�أقره على ذلك التفتازاين يف التلويح وتبعتهما
يف النظم.
واعلم �أن املراد بالنوعي واجلن�سي هاهنا غري النوعي واجلن�سي عند
املناطقة؛ لأن النوعي هاهنا قد يكون جن�س ًّيا عنده كرجل واجلن�سي هاهنا قد
يكون نوع ًّيا عندهم ك�إن�سان ،وعلى ظاهر عبارة التو�ضيح قد يكون نو ًعا منطق ًّيا
كالفر�س ،وقد ال يكون كالرجل ،ف�إن ال�شرع يجعل الرجل واملر�أة نوعني خمتلفني
نظ ًرا �إىل اخت�صا�ص الرجل ب�أحكام مثل النبوة والإمامة وال�شهادة يف احلد
والق�صا�ص ونحو ذلك.
ثم �إنه �أخذ يف بيان ما يتناوله اخلا�ص فقال:
َو َي�شْ ُ
مل املُطــــــ َلقَ واملُ َق َّيدَ ا

جتر َدا
أمر وال َّن
وال َ
هـــــــي �إذا َّ
َ

ي�شمل اخلا�ص املطلق واملقيد والأمر والنهي مبعنى �أن هذه الأ�شياء من
�أق�سام اخلا�ص ،ف�أما الأمر والنهي فال خالف يف �أنهما منه ،و�إمنا اخلالف يف املطلق
فبع�ض جعلهما ق�سمني خارجني من اخلا�ص ومن العام ،فهما ق�سمان
واملقيد؛ ٌ
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بر�أ�سهما ،وجعل بع�ضهم املطلق من العام ،واختار �آخرون �أن يكونا من باب
اخلا�ص ،وهو املختار عندي؛ لأنهم قالوا :اللفظ املو�ضوع ملعنى �إما �أن يكون و�ضعه
لكثري �أو لواحد ،والأول� :إما �أن يكون و�ضعه لكثري بو�ضع كثري �أو ال ،ف�إن كان
بو�ضع كثري فهو امل�شرتك ،و�إال ف�إما �أن يكون الكثري حم�صو ًرا يف عدد معني �أو ال،
ف�إن مل يكن حم�صو ًرا ف�إن كان اللفظ م�ستغر ًقا فهو العام و�إال فهو اجلمع املنكر،
و�إن كان حم�صو ًرا فهو من �أق�سام اخلا�ص ،والثاين :وهو ما يكون و�ضعه لواحد
�شخ�صي �أو نوعي �أو جن�سي ،فهو من �أق�سام اخلا�ص ،فظهر �أن املطلق واملقيد من
�أق�سام اخلا�ص؛ لأن املطلق ما و�ضع للواحد النوعي واملقيد للواحد ال�شخ�صي
بت�شخ�ص القيد.
واملراد بقول امل�صنف�( :إذا جتردا) �أي حني جتردا ،فـ (�إذا) ظرفية خالية
من معنى ال�شرط ،والألف يف (جتردا) عائد �إىل الأمر والنهي .واملعنى �أن اخلا�ص
ي�شتمل الأمر والنهي حني جتردا عن العموم وغريه� ،أي لأجل جتردهما من ذلك،
واهلل �أعلم.
ثم �إنه ملا فرغ من بيان تعريف اخلا�ص وذكر �أق�سامه �شرع يف بيان حكمه
فقال:
وح ْك ُم ُه ْ
علي ِه َد ّل
ُ
القطــــ ُع مبا ْ

ِ�ض َن َز ْل
�إال �إ َذا َك َان لعـــــــار ٍ
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�أي حكم اخلا�ص القطع مبا دل عليه لفظ� ،إال �إذا عر�ض عليه عار�ض
�أو منعه عن ذلك مانع ،وذلك كالقرينة املانعة من �إرادة حقيقة اللفظ من نحو
قولنا :ر�أيت �أ�س ًدا يرمي ،ف�إن قول القائل :ر�أيت �أ�س ًدا ،يدل على �أن املرئي �إمنا
هو احليوان املفرت�س قط ًعا ،و ِذكْر الرمي مانع من �إرادة �أ�صله ،فيدل على غري ما
و�ضع له داللة ظنية ،ونحو قوله تعاىل ﱹ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﱸ [البقرة ]228 /ف�إن ا�شرتاك الق ُْرء((( بني الطهر واحلي�ض مانع من القطع
ب�إرادة �أحدهما دون الآخر ،ولوال ذلك اال�شرتاك لكان العدد مفي ًدا للقطع لكونه
من اخلا�ص كما مر ،ونحو قوله تعاىل ﱹﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﱸ [البقرة ]229 /املرتب على قوله تعاىل ﱹ ﮦ
ﮧ ﱸ [البقرة ] 229/الآية ف�إن الفاء يف قوله تعاىل ﱹﯠ ﯡﱸ للتعقيب
وهي من لفظ اخلا�ص ،فمدلولها �أن الفدية �أحد طرق الطالق ال ف�سخ للنكاح،
لكن ملا احتمل �أن تكون هذه اجلملة معرت�ضة بني ما قبلها وبني قوله تعاىل ﱹ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﱸ [البقرة ]230 /كان هذا االحتمال مان ًعا من القطع
مبدلول اخلا�ص الذي هو الفاء؛ ولذا ذهب ال�شافعي وبع�ض �أ�صحابنا �إىل جعل
ف�سخا ،وذهب بع�ض �أ�صحابنا واحلنفية �إىل �أنه طالق.
اخللع ً
وملا فرغ من تعريف اخلا�ص وبيان حكمه �إجم ً
اال �شرع يف بيان �أق�سامه
وبيان �أحكامه تف�صي ًال ،فقال:
((( الق ُْرء :من �ألفاظ الأ�ضداد يف اللغة العربية ،التي حتمل املعنى و�ضده ،ي�أتي مبعنى :احلي�ض ،ومبعنى الطهر منه( .م).
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ذكر الأمر وبيان حقيقة الأمر
قدمه على النهي لأنه وجودي والنهي َع َدمي والوجود �أ�شرف من العدم،
وقدمهما على غريهما لأن عليهما يرتتب غالب الأحكام ،وعليهما مدار الإ�سالم،
ومبعرفتهما ميتاز احلالل من احلرام ،والأمر يطلق على �أ�شياء منها القول املخ�صو�ص
املعرب عنه بـ (فعل) ونحوه ،نحو ﱹ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱸ [البقرة]43 /
ومنها الفعل نحو قوله تعاىل ﱹ ﭭ ﭮ ﭯﱸ [�آل عمران� ]159 /أي
الفعل الذي تعزم عليه ،ومنها ال�ش�أن نحو� :إمنا �أمرنا ل�شيء �إذا �أردناه(((� ،أي �ش�أننا،
ومنها ال�صفة نحو:
ألمـــ ٍر ما يُسَــوَّدُ مَنْ يَسُـــــودُ

�أي ل�صفة من �صفات الكمال ،ومنها ال�شيء نحو :لأمر ما َج َدع ق�صيرْ ٌ
�أنْفَه(((� ،أي ل�شيء ،ومنها الغر�ض نحو :فعلت هذا لأمر� ،أي لغر�ض ،واتفق الكل
على �أنه حقيقة يف القول املخ�صو�ص ،واختلفوا فيما عدا ذلك ،فقال قوم :هو حقيقة
يف الكل على طريق اال�شرتاك ،وقال �آخرون :هو جماز فيما عدا القول املخ�صو�ص،
وقال �آخرون :هو حقيقة يف بع�ض هذه الأ�شياء وجماز يف البع�ض الآخر.
((( كذا يف الأ�صل ،ولعله يق�صد قول اهلل  ﱹ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﱸ [النحل،]40/
و ﱹﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﱸ [ي�س( .]82/م).
((( لأمر ما َجدَع ق�صري �أنفه :العبارة ٌ
مثل قدمي ُي�ضرب ل�شيء يكون و�سيلة لأمر م�ستورَ .وجدَع :قطع .وق�صري :ا�سم �شخ�ص( .م).
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ثم �إنه �أخذ يف تعريف الأمر الذي عليه يدور غر�ض الأ�صوليني ،فقال:
غي َك ٍّف ال َع َلى
ُ
طلب ِف ْع ٍل رْ َ
ِ
ـــــــل وبال َإ�شا َر ْة
بالقول والف ْع
ِ
حقيق ًة نحـــــــو اف َع َل ْن ول َت ْف َع ِل
املندوب َم�أمو ٌر ِب ِه
َف ِم ْن ه َنا
ُ

ح�ص َ
ال
أمر َ
وج ِه الدُّ عا ِء َف ْهو � ٌ
�إن ُفه َِم ْت وقد تجَ ِيء الع َبا َر ْة

أمـــرت فا ْق َب ِل
وغـــريها ن َْحو �
َ
ُ
وقيـــــــل ال ،وا ُ
َ
ظي ِب ِه
خل ْل ُف ل ْف ٌّ

ع َّرف الأمر ب�أنه( :طلب فعل غري كف ال على وجه الدعاء) ،فدخل
يف قوله( :طلب فعل) النهي على مذهب من جعل الرتك فع ًال ،لكن خرج
وبع�ض يرى الرتك لي�س
بقوله( :غري كف)؛ لأن النهي �إمنا هو طلب فعل كفٌ ،
بفعل ،فلم يذكر القيد حل�صول التحرز عن النهي بقوله( :طلب فعل) ،ودخل
�أي�ضً ا الدعاء ،وهو طلب العبد من ربه الهداية �أو نحوها ،لكنه خرج بقوله( :ال
على وجه الدعاء)؛ ف�إن الطلب اجلاري على وجه الدعاء ال ي�سمى �أم ًرا ،وزاد
بع�ضهم قي ًدا �آخر هو �أن يكون على جهة اال�ستعالء ،وف�سروه ب�أنه طلب العلو �سواء
كان ذلك موجو ًدا يف الآمر يف نف�س الأمر �أو غري موجود ،واحرتزوا بهذا القيد
من قول الرجل ملن ي�ساويه مرتبة :افعل كذا ،وهو غري ُم ْ�س َت ْع ٍل عليه ،ف�إن هذا
عندهم يخ�ص با�سم االلتما�س .و�أ�سقط هذا القيد امل�صنف لعدم احتياج الأمر
�إليه؛ ف�إن الطلب املخ�صو�ص ي�سمى �أم ًرا �سواء ح�صل يف الأمر �صفة اال�ستعالء
�أو مل حت�صل ،وتخ�صي�ص الأمر للم�ساوي بااللتما�س ال مينع من ت�سميته �أم ًرا
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حقيقة ،وهذا الطلب املخ�صو�ص بكونه �أم ًرا يكون بالقول املخ�صو�ص املو�ضوع
للأمر حقيقة ،نحـــو ﱹ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱸ [البقرة ،]43 /وبالقول
الذي مل يو�ضع لذلك مع القرينة الدالة على املراد ،نحو ﱹ ﭦ ﭧ
يت
ﭨﱸ [البقرة ]183 /وقد يجيء بالفعل لقوله  لأبي بكر  ملا ُق ِ�ض ْ
ال�صالةَ « :ما َم َن َع َك �أنْ ت�ص ِّل َي بال َّن ِا�س �إِ ْذ �أمر ُت َك» ومل يكن هناك لفظ بل دفعه ،وقد
يكون بالإ�شارة كالإ�شارة �إىل اجللو�س وال�ضرب ونحوهما ،وي�ستدل على كون ثبوت
الإ�شارة �أم ًرا باحلديث ال�سابق يف الفعل ،وبقوله تعاىل ﱹﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﱸ [مرمي ]11 /مع قوله تعاىل ﱹﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﱸ [�آل عمران ]41 /و�أي�ضً ا فالغر�ض من القول املخ�صو�ص �إمنا هو
فهم اخلطاب منه ،ف�إذا ح�صل ذلك الفهم بغري القول وجب �أن يعطى حكمه يف
الطلب وغريه.
وتنق�سم العبارة التي هي اللفظ الدال على طلب فعل غري كف ال على
وجه الدعاء �إىل ق�سمني:
�أحدهما :حقيقة يف ذلك الطلب ،وهو ما كان على وزن افعل ،نحو ﱹ ﯛ

ﯜﱸ [الأنعام ،]72 /وما كان على وزن ليفعل بالم الأمر ،نحو
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﱸ [الطالق ]7 /ونحو ﱹﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫﱸ [الكهف.]19 /

ﱹﭶ
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ﱹﭦ ﭧ

والق�سم الثاين :جماز وهو الأمر الوارد ب�صيغة اخلرب
ﭨﱸ [البقرة ] 183/ﱹﭑ ﭒ ﭓﱸ [البقرة�« ]216 /أُ ِم ْر ُت
أع�ضا ٍء» ﱹﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱸ
أ�سج َد ع َلى �سب َع ِة � َ
�أنْ � ُ
[الن�ساء ]58 /ونحو ﱹﯟ ﯠ ﯡ ﯢﱸ [املـــائــــدة]89 /
ﱹ ﭱ ﭲﱸ [الن�ساء ]92 /و�إمنا كان الأمر بهذه ال�صيغة جما ًزا لأن هذه
ال�صيغة مو�ضوعة للإخبار ،فا�ستعمالها يف الأمر ا�ستعمال لها يف غري ما و�ضعت
له ،ومن تعريفنا الأمر بالطلب املذكور تعرف �أن املندوب م�أمور به مبعنى �أنه
مطلوب فعله ،كما هو مذهب �أبي الربيع والبدر ال�شماخي وقال عمرو�س وال�شيخ
�أبو يعقوب والكرخي والرازي� :إنه غري م�أمور به .قال البدر ال�شماخي  -رحمه
عمرو�سا و�أبا يعقوب حمال
اهلل تعاىل :واجلمع بني قول عمرو�س و�أبي الربيع �أن
ً
الأمر على الوجوب ،وال�شيخ �أبو الربيع حمله على معناه الثاين �أي وهو الطلب
الغري اجلازم.
وهذا معنى قول الناظم( :واخللف لفظي به) �أي فيه� ،أي اخللف يف �أن
املندوب م�أمور به عائد �إىل اللفظ دون املعنى ،ف�إن كل واحد من الفريقني ي�سلم
�أن املندوب مطلوب �شر ًعا ،لكن منهم من خ�ص الأمر بالوجوب فمنع ت�سمية
املندوب به ومنهم من �أطلقه على الوجوب وعلى غريه بطريق اال�شرتاك ،وقيل
يف غري الوجوب جماز فجوزوا ت�سمية املندوب م�أمو ًرا به ،وزاد الباقالين والأ�ستاذ
الإ�سفرائيني ف�سموا املندوب مكلفًا به ،وزاد الإ�سفرايئني �أي�ضً ا ف�سمي املباح
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مكلفًا به ،قال البدر ال�شماخي بعد حكاية قول الأ�ستاذ ب�أن املندوب مكلف به:
وهو خط�أ � -أي قول الأ�ستاذ بذلك خط�أ .و�أقول� :إن ت�سمية الأ�ستاذ والباقالين
املندوب مكلفًا به ،وت�سمية الأ�ستاذ املباح مكلفًا به� ،أمر غري خارج عن ال�صواب
على املعنى الذي بنيا عليه؛ ف�إن التكليف عندهما هو طلب ما فيه كلفة ال �إلزام
ما فيه كلفة ،فيدخل حتت الطلب الواجب واملندوب ،و�أما وجه ت�سمية الأ�ستاذ
املباح مكلفًا به ،فهو �أنه اعترب فيه طلب اعتقاد �أنه مباح ،فعلى هذا فاخلالف يف
ذلك لفظي �أي�ضً ا ،واهلل �أعلم.
وملا فرغ من تعريف الأمر وبيان �صيغته �شرع يف بيان حكمه فقال:
[حكم الأمر الوجوبي ما مل ت�صرفه قرينة �إىل غريه]
ْ
وب َما ْ
ت�ص ِر ِف
وحك ُم ُه ُ
مل ْ
الوج ُ

ف�إنَّــــــ ُه و�إن ُ
ي�شم ُل َما
يك
ْ
ــــــن َ

َ
َ
ـــــــكا
عن ذا ِت ِه و َذ ِل
خلـــــار ٍِج ْ
اال�ســـتد ُ
الل
و�شـــــ َاع
ونح ُو َها
ْ
َ
َ
مل ُ
َو ْ
ـــــــك ُر
يك ْن ُي ْن
َ
َ
وقيل
دب
وقيل لل َّن ِ

ياع
وال�شِّ ُ
رت ْك
ُم�ش َ

َ
احلظ ِر
وحكم ُه � ْإن َجا َء بعدَ
ُ

قرين ٌة ل ُه عن املع َنى ال َويف
فالوجوب ان َْح َت َما
وب
�س َوى ُ
الوج ِ
ُ
ت�ســــجدُ �إ ْذ �أَ َم ْرت َُكا
َما َل َك ال
ُ
فيما قا ُلوا
الوج
ِب ِه على ُ
ِ
ــــوب َ
مـــــــاع
ري �إن َْكا ٍر ل ُه � ْإج
ِمن غ ِ
ُ
ُ
البع�ض َ
و�ش ّك
ُبينهــــما ووقف
حكم َما َ
م�ضى َفل َت ْدر
دب
وال َّن ِ
ُ
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�أي حكم الأمر املعرف ب�أنه طلب فعل غري كف ال على وجه الدعاء
هو الوجوب و�ض ًعا و�شر ًعا ما مل ت�صرفه عن معنى الوجوب قرينة ،ف�إنه و�إن كان
�شام ًال يف ذاته للوجوب والندب لأن ك ًّال منهما مطلوب ،فالوجوب �إمنا تعني ب�أدلة
خارجة عن ذات الطلب ،منها :قوله تعاىل لإبلي�س حني امتنع من ال�سجود ﱹ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﱸ [الأعراف ]12 /وكان الأمر مطلقًا عن القرائن ،وهو
قوله تعاىل ﱹﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﱸ [البقرة]34 /
ف�أنكر عليه ربنا  ترك ال�سجود ،ولو مل يكن الأمر للوجوب عند عدم القرائن
لكان لإبلي�س العذر يف ترك ال�سجود؛ جلواز �أن يقول يف جوابه �إن هذا الأمر ندب،
وتاركه ال يع�صي ،لكنه مل يكن له عذر برتكه بدليل الإنكار عليه ،وتعقيب ذلك
بالطرد واللعن ،فدل على �أن الأمر للوجوب ما مل ت�صرفه قرينة.
ومنها :قوله تعاىل ﱹ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﱸ [النور ]63 /ووجه اال�ستدالل من الآية �أنه تعاىل
هدد تاركي الأمر ب�إ�صابة الفتنة والعذاب الأليم ،وال يكون هذا التهديد �إال عن
ترك الواجب.
ومنها :قوله تعاىل ﱹﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﱸ [املر�سالت]48 /
وجه اال�ستدالل منها �أنه تعاىل ذمهم و�سماهم جمرمني برتك الركوع امل�أمورين به،
والأمر يف الآية مطلق عن القرائن كما ترى؛ فثبت املطلوب.
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ومنها� :أن تارك امل�أمور به عا�ص بدليل ﱹﮒ ﮓ ﱸ [طه]93 /
ﱹ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﱸ [التحرمي ،]6 /والعا�صي ي�ستحق العذاب بدليل

ﱹﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴﱸ [الن�ساء ]14 /قال البدر  -رحمه اهلل :ف�إن قلت� :إن الآية خا�صة
بالكفار ،قلت :الن�ص عام فال يخت�ص بالكفار .انتهى.
ري وقد دعاه وهو
ومنها :قوله عليه ال�صالة وال�سالم لأبي �سعيد ا ُخل ْد ّ
يف ال�صالةَ « :ما َم َن َ
يب وقد قال اهلل تعاىل ﱹ ﯛ ﯜ ﯝ
عك �أنْ ال ت�س َتجِ َ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﱸ [الأنفال ]24 /ووجه اال�ستدالل من
احلديث �أنه � أنكر على �أبي �سعيد ترك اال�ستجابة مع ذلك الأمر الوارد
يف الآية ،وال ينكر عليه �إال لرتكه ما يجب عليه ،ال�سيما وهو ي�صلي مع قوله
تعاىل ﱹ ﮇ ﮈ ﮉﱸ [حممد ]33 /فلو مل تكن اال�ستجابة هلل وللر�سول
�أوجب من ال�صالة التي فيها �أبو �سعيد ،ملا �أمره � أن يرتكها وي�ستجيب.
ومنها� :أنه �شاع اال�ستدالل بالأمر على الوجوب من ال�صحابة ومن
بعدهم ،ومل يظهر من �أحدهم �إنكار ذلك ،وال�شياع من غري �إنكار ممن يعتد به،
ين �إن قاله البع�ض و�سكت الباقون ،والكل
�إجماع قو ّيل �إن قالوا به جمي ًعا� ،أو �سكو ّ
حجة؛ فثبت املطلوب ،وهو �أن الأمر املطلق للوجوب بالكتاب وال�سنة والإجماع.
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خا�صا ب�صيغة (افعل) ،بل
قال البدر ال�شماخي بعد ما ذكر هذه الأدلة :لي�س ًّ
يجري يف (�أمرتكم) وغريها .انتهى .وهو الذي قررته �سابقًا ،واحلمد هلل.
ف�إن قامت قرينة متنع الأمر من �إرادة الوجوب �صرف �إىل ما تقت�ضيه
القرينة من املعاين جما ًزا ،كما �صرف �إىل الندب يف قوله تعاىل ﱹﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﱸ [النور ]33 /وكما �صرف �إىل الإباحة يف قوله تعاىل
ﱹ ﮣ ﮤ ﮥﱸ [امل�ؤمنون ]51 /وكما �صرف �إىل الإر�شاد يف قوله تعاىل
ﱹﯨ ﯩ ﯪﱸ [البقرة ]282 /والفرق بني الإر�شاد والندب �أن
امل�صلحة يف الندب �أخروية ويف الإر�شاد دنيوية ،وكما �صرف لإرادة االمتثال يف
قولك لآخر عند العط�ش :ا�سقني ماء ،وكما �صرف �إىل الأذن يف قولك ملن طرق
الباب :ادخل ،وكما �صرف �إىل الت�أديب يف قوله  لعمر بن �أبي �سلمة وهو
دون البلوغ ويده تطي�ش يف ال�صفحة(((«ُ :كلْ ممِ َّا َي ِل ْي َك» وكما �صرف لالمتنان يف
قوله تعاىل ﱹﯧ ﯨ ﯩ ﯪﱸ [الأنعام ]142 /وكما �صرف للتهديد
يف قوله تعاىل ﱹﭿ ﮀ ﮁﱸ [ف�صلت ]40 /والقرائن يف الكل ظاهرة،
و�أما العالقة فقال ال ُب َّناين :هي بني الوجوب والندب والإر�شاد امل�شابهة املعنوية
ال�شرتاكها يف الطلب ،وبينه وبني الإباحة الإذن وهي م�شابهة معنوية �أي�ضً ا ،وكذا
بينه وبني االمتنان وبينه وبني �إرادة االمتثال ،و�أما بينه وبني التهديد فامل�ضادة؛
((( ال�صواب :ال�صحفة� ،أي وعاء الطعام( .م).
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لأن املهدد عليه حرام �أو مكروه .انتهى .وعزاه البن القا�سم(((.
وقال ابن ال�سبكي :وعندي �أن املهدد عليه ال يكون �إال حرا ًما ،كيف
وهو مقرتن بذكر الوعيد؟ انتهى .قال ال ُب َّناين :والظاهر ما قاله ابن ال�سبكي؛ ف�إن
املكروه ال ي�ستحق تهدي ًدا .انتهى .وما قدمت لك من �أن الأمر حقيقة يف الوجوب
جماز يف غريه هو ما عليه اجلمهور .وقال �أبو علي و�أبو ها�شم والقا�ضي عبد اجلبار:
ال يقت�ضي الوجوب �إال لقرينة تقت�ضي ذلك ،و�إمنا هو حقيقة يف الندب .وقال
�أبو القا�سم البلخي وال�شيخ �أبو عبد اهلل الب�صري و�أكرث فقهاء قومنا ب�أنه للوجوب
�شر ًعا فقط ال من جهة اللغة ف�أ�صل و�ضعه عندهم للندب ،وقيل بل مو�ضوع يف
اللغة للطلب امل�شرتك بني الوجوب والندب ،وهو الطلب املفيد ا�ستحقاق الثواب
من دون النظر �إىل ا�ستحقاق العقاب برتكه وعدم اال�ستحقاق ،فهذا هو امل�شرتك
بينهما ،و�أما مع معرفة �أن ال عقاب برتكه فهو الطلب املخت�ص بالندب ،ومع معرفة
ا�ستحقاقه هو املخت�ص بالوجوب ،وقيل بل م�شرتك بني الوجوب والندب ،وتوقف
الأ�شعري و�أبو بكر الباقالين يف كونه للطلب امل�شرتك �أو م�شرت ًكا بني الوجوب
والندب ،وهذا معنى قول الناظم ،وقيل للندب �إىل �آخره.
وفيه �أقوال �أُخر مل يذكرها امل�صنف� ،أحدها� :أنه م�شرتك بني الندب
والوجوب والإباحة .وثانيها� :أنه للإذن امل�شرتك بني الثالثة التي هي الوجوب
((( ال�صواب :البن قا�سم ،وهو الفقيه الأ�صويل �شهاب الدين �أحمد بن قا�سم ال�شافعي (ت  994هـ)( .م).
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والندب والإباحة .وثالثها� :أنه م�شرتك بني هذه الثالثة وبني التهديد ،ون�سب �إىل
الإمامية من ال�شيعة.
و�أما قوله( :وحكمه �إن جاء� )..إلخ �أي حكمه الأمر �إن ورد بعد احلظر �أو
بعد الندب هو كحكمه �إن ورد ابتداء� ،أي �إذا حرم اهلل �سبحانه �شي ًئا ثم �أمر به،
فذلك الأمر للوجوب �إال لقرينة ت�صرفه عن حقيقته ،وكذا �إذا ندب ل�شيء ثم
�أمر به ،فالأمر به للوجوب �إال لقرينة كما كان ذلك يف الأمر ابتداء ،وكون الأمر
للوجوب بعد التحرمي هو قول القا�ضي �أبي الطيب و�أبي �إ�سحق ال�شريازي
و�أبي املظفر ال�سمعاين والفخر الرازي وغريهم ،وقيل هو للإباحة حقيقة،
ون�سب �إىل الأكرث و�إىل الفخر الرازي.
وقال الغزايل� :إن كان احلظر عار�ضً ا لعلة وعلقت �صيغة (افعل) بزوالها،
فيبقى موجب ال�صيغة كما كان قبل النهي .وقيل فيه بالتوقف .وظاهر كالم
البدر  -رحمه اهلل تعاىل  -يف خمت�صره �أنه للإباحة حقيقة ،و�صرح يف �شرحه ب�أن
ورود الأمر بعد احلظر قرينة �صارفة له عن الإيجاب �إىل الإباحة ،فظاهر كالمه يف
�شرحه �أن كون الأمر بعد احلظر للإباحة جماز ال حقيقة.
احتج القائلون بالوجوب مبا تقرر من الأدلة القاطعة على �أن الأمر
للوجوب ،وال دليل يعدل به عن حقيقته التي ثبتت له بالدليل القاطع ،واحتج
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القائلون بالإباحة ب�أن الأمر بعد احلظر ال يرد غال ًبا �إال للإباحة ،وال يتبادر منه �إىل
الذهن �إال ذلك ،والتبادر عالمة احلقيقة.
ظني يثبت عند عدم الذي هو
قلنا� :أما اال�ستدالل بالأغلبية فهو �أمر ّ
�أقوى منه� ،أما عند الدليل القاطع ف�إنه يرد �إليه فما قامت فيه قرينة �أنه للإباحة
فهو لها ،وما مل تقم فيه قرينة رد �إىل �أ�صله املعلوم قط ًعا .مثال ما ورد بعد احلظر
ولي�س له قرينة ت�صرفه عن حقيقته قوله تعاىل ﱹ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ..ﱸ الآية [التوبة ]5 /بيان ذلك �أنه تعاىل حرم قتال امل�شركني يف
الأ�شهر احلرم ،و�أمر به بعد ان�سالخها ،وهذا الأمر واجب على الكفاية بال خالف
بينهم ،ومثال ما ورد بعد احلظر وله قرينة ت�صرفه عن حقيقة قوله تعاىل ﱹ ﯝ ﯞ
ﯟﱸ [املائدة ]2 /ﱹ ﮱ ﯓ ﯔﱸ [البقرة ] 222/ﱹﭨ
ﭩ ﭪ ﭫﱸ [اجلمعة ]10 /والقرينة يف الكل هي �أن امل�أمور
به منفعة دنيوية ،ومل يوجب ال�شرع �شي ًئا من املنافع الدنيوية �إال التي بها يدفع
ال�ضرر ،ف�إنها واجبة ووجوبها �إمنا هو لغريها وهو دفع ال�ضرر ال لذاتها ،فثبت ما
قلناه ،واهلل �أعلم.
وملا فرغ من بيان حقيقة الأمر وحكمه �شرع يف بيان تق�سيمه �إىل مقيد
ومطلق عن القيد ،فقال:
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[حكم الأمر املقيد بالوقت]
َ
قيدً ا و َق ْد
مر ْ
قد َي�أتـــــي ُم َّ
والأ ُ
ففعــــ ُل ُه يف َو ِ
قت َقيــــــد ِه ل ِز ْم

َي�أتي بِـــــال َق ْي ٍد َف� ْإن َق ْي ٌد َو َر ْد
ومن ُيفـــــ ِّوتْه بــــــال ْ
عذ ٍر �أَ ِث ْم
ْ

ينق�سم الأمر �إىل مقيد و�إىل مطلق من القيد ،ف�أما املطلق ف�سي�أتي حكمه،
و�أما املقيد فهو على �أنواع:
�أحدها� :أن يكون القيد وق ًتا.
وثانيها :ما القيد فيه عدد.
وثالثها :ما القيد فيه الدوام.
ورابعها :ما القيد فيه و�صف .و�سي�أتي �أحكام هذه الأنواع كلها عند ذكر امل�صنف
لها �إن �شاء اهلل تعاىل.
ف�أما املقيد بوقت فهذا مو�ضع ذكره ،ونقول يف بيانه� :إن الفعل امل�أمور به
يف وقت من الأوقات بعينه ،ف�إما �أن ي�ستغرق الوقت كله كال�صوم م�ستغرق للنهار،
مو�س ًعا
وي�سمى م�ض َّيقًا ،و�إما �أن ال ي�ستغرقه بل ُيجزي فيه بع�ض الوقت ،وي�سمى َّ
كال�صالة امل�أمور بها يف الأوقات املخ�صو�صة ،وال ي�صح �أن يكون الوقت ال ي�سع
الفعل� ،أي لي�س من احلكمة �أن ي�أمرنا � أن نفعل �شي ًئا يف وقت بعينه ،وذلك
الوقت ال ي�سع ذلك الفعل؛ لأنه من التكليف مبا ال يطلق ،وهو يف حكمته تعاىل
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حمال ،ف�أما الفعل امل�ض َّيق فال خالف يف �أن ذلك الوقت كله وقت وجوبه ،لكن
املو�سع وهو الذي يكون فيه الوقت �أو�سع من الفعل ،اختلفت الأمة
اخلالف يف َّ
يف وقت وجوبه على ثالثة مذاهب:
�أحدها� :أن وقت وجوبه هو �أول الوقت فقط ،ون�سب هذا القول �إىل ال�شافعي
و�أ�صحابه .قال �صاحب املنهاج :ثم اختلفوا يف �آخره ما فائدة التوقيت به ،فقيل
�ضرب للق�ضاء� ،أي مل يذكر يف املوقت �إال ليق�ضي فيه ما فات يف وقت الوجوب،
وهو �أول الوقت وال يق�ضي بعده �أ� ً
صال ،ف�إذا فات الظهر مث ًال يف �أول وقته ق�ضاه
املكلف ما مل يدخل يف وقت الع�صر ،فمتى دخل يف وقت الع�صر فقد فات الأداء
والق�ضاء عند ه�ؤالء فال يق�ضي بعد ذلك �أب ًدا ،وقيل ه�ؤالء قد انقر�ض خالفهم
ومل يبق �أحد منهم ،وقيل بل �آخر الوقت �ضرب ليدل على تخيريه بني �أن يفعل
يف �أوله �أو يف �آخره ،فه�ؤالء جعلوا الوجوب متعلقًا ب�أول الوقت ،لكن املكلف
خمري بني �أن يفعله فيه �أو ي�ؤخره عن وقت وجوبه ،و�إذا فعله بعده فلم ي�ؤده يف
وقت وجوبه ،لكن ال�شرع �أباح له ت�أخري فعله عن وقت وجوبه �أوقا ًتا معلومة �إذا
فعل يف �أيها مل ي�أثم بالت�أخري ،فهو �أداء ال ق�ضاء ،ف�إن �أخره عن تلك الأوقات �أَ ِثم،
وكان فعله بعدها ق�ضاء ،ف�ضرب ما عدا �أول الوقت؛ ليدل على �أن املك َّلف خمري
بني �أن يفعله يف وقت وجوبه وهو �أول الوقت ،وبني �أن ي�ؤخره عن وقت وجوبه �إىل
�أي الأوقات امل�ضروبة لذلك الفر�ض ،و�أنه يجزيه فعله يف �أيها فال ي�أثم حتى يفوت
جميعها قال :هذا حتقيق مذهب ه�ؤالء.
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املذهب الثاين� :أن وقت الوجوب هو �آخر الوقت ،ون�سب هذا القول �إىل �أبي
حنيفة و�أ�صحابه ،قال �صاحب املنهاج :واختلفوا فيما فعل يف �أوله ،فقيل نقل
ي�سقط به الفر�ض وقيل موقوف �إن بلغ املكلف �آخر الوقت وهو على �صفة املكلفني
ففر�ض ،و�إن مات �أو �سقط تكليفه قبله فنفل ،وهذا القول مروي عن ال�شيخ
�أبي احل�سن الكرخي �أي�ضً ا ،وحكى �أبو بكر الرازي عن �أبي احل�سن الكرخي
�أنه يقول� :إن الواجب املو�سع يتعني فر�ضً ا ب�أحد �أمرين� :إما بدخوله يف ال�صالة
املفرو�ضة يف �أول وقتها� ،أو بلوغه �آخر الوقت ،وهو ب�صفة املك َّلفني و�إن مل يفعل
قال :فهذا حتقيق مذاهب من جعل الوجوب متعلقًا ب�آخر الوقت.
املذهب الثالث� :أن الوجوب متع ِّلق بجميع الوقت ،و�أن الوقت كله وقت �أداء،
و�صححه البدر ال�شماخي  -رحمه اهلل تعاىل  -وقال عقب ذكره :ووافقنا على
ذلك جمهور املخالفني.
ومعنى كون الوجوب متع َّلقًا بجميع الوقت هو �أن العبد خمري بني الفعل
والرتك يف �أول الوقت وو�سطه ،حتى �إذا مل يبق من الوقت �إال مقدار ما ي�سع
الفعل تعني الأداء كيال يفوت الغر�ض ف�إن التفويت بغري عذر حرام قط ًعا .ال
يقال :ف�إذا كان له �أن يرتك يف �أول الوقت وو�سطه فال وجوب يف ذلك الوقت؛
لأنا نقول� :إنه ال معنى لكونه واج ًبا �إال لكونه �أثر خطاب اهلل تعاىل املرتتب على
تركه العقاب ،ومن الواجبات ما يكون مو�س ًعا يف فعله فال يهلك املخاطب به �إال
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برتكه �أ� ً
صال ،ومنها ما هو م�ض َّيق فيهلك املخاطب به بنف�س ت�أخريه ،فبهذا تعرف
�أنه لي�س كل واجب يلزم فعله فو ًرا ،واهلل �أعلم.
و�أوجب �أبو علي و�أبو ها�شم  -وهما من غري الأ�صحاب  -العزم على
الفعل يف �أول الوقت وو�سطه ،وجعاله بد ًال من تعجيل الفعل وال�صحيح عدم
وجوب العزم ،و�أن الوجوب متناول جلميع الوقت على ال�سواء كما مر ،وحجتنا
على ذلك وجهان:
�أحدهما� :أن الأمر بوجوب ذلك الفعل متناول لأول الوقت و�آخره
وو�سطه على �سواء ،فقوله تعاىل ﱹ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﱸ [الإ�سراء ]78 /متناول ملا بني الدلوك والغ�سق تناو ًال واح ًدا ،فتخ�صي�ص
تناوله ب�أحد طريف الوقت دون الآخر دليل حتكم.
والوجه الثاين� :أنه لو كان الوجوب متع ِّلقًا ب�أول الوقت فقط للزم الع�صيان
بالت�أخري �إىل �آخره ،ولو كان متعلقًا ب�آخره فقط للزم من تقدمي الفعل يف �أوله تقدمي
الواجب قبل وقته ،فال ي�صح �أدا�ؤه كتقدمي الظهر قبل الزوال ،والأمة جمتمعة
على خالف ذلك ،واهلل �أعلم.
فثبت مبا قررناه �أن الوجوب متناول جلميع الوقت  -وهذا معنى قول
امل�صنف (ففعله يف وقت قيده لزم).
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و�أما معنى قوله( :ومن يفوته بال عذر �أثم) فهو �أن امل�أمور به املق َّيد بوقت
�إمنا يجب فعله يف ذلك الوقت ،وال ي�صح ت�أخريه بال عذر حتى يفوت الوقت،
ومن �أخره بال عذر حتى فات الوقت فهو �آثم بت�أخريه وهالك بتفويته؛ ملخالفته
�أمر ربه ،وذلك �أن الرب � أمر العبد �أن يفعل ذلك ال�شيء يف ذلك الوقت
املحدود ،ف�إذا فعله قبل وقته �أو بعده فقد خالف �أمر ربه ،فيجب عليه التوبة من
ذنبه والتاليف لق�ضائه وجوبًا �شرع ًّيا ،لكنهم اختلفوا يف الدليل املوجب للق�ضاء،
هل هو الأمر الذي �أوجب به الأداء و�أمر �آخر؟
فلذا قال:
ثان]
[وجوب الق�ضاء ب�أمر ٍ
َ
الق�ضـــــــا ب�أم ٍر َثاين
َو َو َج َب
َو ِق ْي َل بالأمـــــر الــــــذي تقدَّ ما

� ْإن فــــــات �أو فــــــــ َّو َت ُه ال َّت َواين

وال ُ
ال�صحيح عندي فاف َه َما
أول
ُ

�أي �إذا فات وقت الفر�ض امل�ؤقت بعذر كان يف ت�أخري الفعل �أو املك َّلف
بال عذر منه ،ف�إنه يجب عليه تداركه بالق�ضاء اتفاقًا ،واختلفوا يف الدليل الذي
وجب به الق�ضاء ،فذهب �أكرث العلماء والبدر ال�شماخي  -رحمه اهلل تعاىل � -إىل
�أن الدليل الذي وجب به الق�ضاء هو �شيء غري الدليل الذي وجب به الأداء،
وذلك نحو قوله تعاىل ﱹﭼ ﭽ ﭾ ﭿﱸ [البقرة ]184 /وقوله َ « :م ْن
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عن َ�صال ٍة �أو نَ ِ�س َي َها َف ْل ُي َ�ص ِّلها �إ َذا ذ َك َرها َفذ ِل َك و ْق ُت َها» فقوله تعاىل ﱹﭼ
نَام ْ

ﭽ ﭾ ﭿﱸ دليل لوجوب الق�ضاء ،وهو غري الدليل الذي وجب به ال�صوم
ابتداء ،ف�إن وجوب ال�صوم ابتداء �إمنا وجب بقوله تعاىل ﱹﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﱸ [البقرة ]185 /وكذا قوله َ « :ف ْل ُي َ�ص ِّلها �إ َذا ذ َك َرها » ..احلديث،
ف�إن هذا الأمر دليل لوجوب الق�ضاء لل�صالة وهو غري الأمر الذي وجب به �أداء
ال�صالة ،ف�إن �أداءها وجب بقوله تعاىل ﱹ ﯛ ﯜﱸ [الأنعام ]72 /ونحوه،
فظهر �أن الأمر الذي وجب به الق�ضاء هو غري الأمر الذي وجب به الأداء ،ولذا
قلت يف النظم( :ووجب الق�ضاء ب�أمر ثاين) واملراد بقوله�( :أمر ثاين) �أي �أمر غري
الأمر الذي وجب به الأداء �أو ًال ،وقيل� :إن وجوب الق�ضاء �إمنا هو بالأمر الأول
الذي وجب به الأداء .ون�سب هذا القول �إىل القا�ضي عبد اجلبار وال�شريازي وابن
اخلطيب الرازي.
ويبحث فيه ب�أن الأمر املحدود بزمان ال يتناول ما بعد ذلك الزمان ،ف�إذا
ا�ضرب زي ًدا يوم اجلمعة ،فال يكون الأمر �شام ًال لل�ضرب يوم ال�سبت مث ًال،
قيلْ :
و�أي�ضً ا فلو كان الأمر متناو ًال للأداء والق�ضاء للزم �أن يكون كال الفعلني �أداء.
كالد ْين امل�ؤقت ال ت�سقط مب�ضي
قالوا :الزمان َع َر�ض ال ي�ؤثر يف الواجب حك ًما َّ
وقته ،و�إمنا ي�سقط بنف�س الأداء .قلنا :كالمنا يف مق َّيد ال ي�صح تقدميه عن وقته
والد ْين لي�س كذلك .قالوا :لو وجب ب�أمر ثانٍ لكان �أداء ال ق�ضاء .قلنا� :سمي
َّ
ق�ضاء لكونه ا�ستدرا ًكا ملا فات.
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وملا فرغ من بيان حكم الأمر املقيد بوقت ،ومن بيان وجوب ق�ضائه� ،أخذ
يف بيان حكم الأمر املطلق عن القيد بالوقت ،فقال:
تراخ ]
[الأمر الغري املو َّقت ال يدل على فور وال ٍ
و� ْإن ُ
ي ُم َو َّق ٍت َفـــــال
يك ْ
ـــــن َغ رْ َ
َ
ٌ
ـــــ�ض وق َفا
وقيــــل بال َف ْو ِر و َب ْع

تراخي ُ
ف ْو ٌر وال ِ
ح�صــــــال
منذ َ

فاع ِر َفا
ـــــح الأ َّو ُل م ْن َها ْ
ُ
و�ص ِّح َ

�أي �إذا كان الأمر غري مقيد بوقت يكون فعله بعده ق�ضاء ال �أداء ،فذلك
الأمر �أمر ال يقت�ضي فو ًرا وال تراخ ًيا ،واملراد بال َف ْور هنا هو :تعجيل �إنفاذ الواجب
بحيث يلحق من � َّأخره َّ
الذم ،واملراد بالرتاخي ما يقابل ذلك ،و�إمنا قلنا �إنه ال
يقت�ضي فو ًرا وال تراخ ًيا لأن كل واحد من هذين �إمنا يعلم بدليل غري الأمر� ،أما
الأمر نف�سه فال يدل على طلب الفعل ،فمها �أتى به املكلف عد ممتث ًال �سواء كان
�إتيانه له فو ًرا �أو مرتاخ ًيا ،وذلك كالأمر بالزكاة والأمر باحلج ،ف�إن الأمر بهما غري
مقيد بوقت يكون فعلهما بعده ق�ضاء �أداء ،فمتى ما فعلهما املكلف على الوجه
امل�شروع �أجزاه وي�صري بذلك ممتث ًال وقيل� :إن الأمر املطلق عن القيد بالوقت
يقت�ضي الفور ،فيجب االمتثال عند الإمكان ،ويع�صي بالت�أخري .ون�سب هذا القول
�إىل كثري من فقهاء قومنا وكثري من متكلميهم ،وهو ظاهر كالم ابن بركة ،حيث
�أوجب تعجيل احلج عند الإمكان .وقال الباقالين  -من الأ�شعرية :يقت�ضي الفور
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�إما الفعل يف احلال �أو العزم عليه يف ثاين احلال .وتوقف اجلويني ،لكن قال :ف�إن
بادر فقد امتثل .وقال بع�ض القائلني بالوقف� :إنه �إذا بادر مل يعلم �أنه امتثل جلواز
�أن يكون منه الرتاخي .وقيل :هو مو�ضوع للرتاخي� ،أي يقت�ضي الوجوب غري
خم�ص�ص بوقت دون وقت ،فن�سب هذا القول �إىل �أبي ها�شم وال�شافعي و�أ�صحابه.
قالوا :لو �أراد احلكيم وق ًتا بينه ،و�إال كان مك ِّلفًا مبا هو غري معلوم لنا.
و�أجيب ب�أنه :لو كان للرتاخي اللتحق الواجب بالنفل؛ لأنه ال ي�ستحق الذم
بالإخالل به يف كل وقت حتى ينق�ضي عمر املكلف� ،إذ ال وقت �أخ�ص من �آخر
فيلحق بالنوافل .واعترُ �ض هذا اجلواب ب�أن امل�أمور به �إمنا ي�صح ت�أخريه ما دام يف
العمر مهل ،ويتعني فعله �آخر العمر ،ف�إن ظهرت له �أ�سباب الوفاة �أو �أظن املوت
ف�ضيع امل�أمور به ا�ستحق الذم بذلك و�صار به �آث ًما ،والنوافل لي�س كذلك؛ ف�إنها
ال ي�أتي عليها حال ي�صري تاركها فيه �آث ًما.
تنبيه :اختلف القائلون بالفور يف الأمر املطلق �إذا مل يفعل فو ًرا ،فقال
بع�ضهم :ال يجب فعله بعد ذلك �إال بدليل �آخر� ،أي �أن الأمر الأول ال يدل
على وجوب فعله بعد الرتاخي عن فعله ،فيحتاج عندهم يف وجوب فعله �إىل
دليل �آخر كما كان ذلك يف ق�ضاء املوقَّت وقال الرازي :يجب فعله بالأمر الأول،
و�إن كان للفور؛ لأن تقديره �أفعل يف الوقت الأول ،ف�إن مل تفعل فيه ففي الوقت
الثاين ،ف�إن مل تفعل ففي الوقت الثالث ،وهكذا �إىل �أن ت�أتي حالة ال ميكن انتقال
الفعل �إىل غريها و�أنت خبري ب�أن كال القولني حمتاج �إىل دليل ،وال دليل على
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�شيء منهما ،فلو قالوا �إن الأمر املطلق ال يدل على فور وال تراخ كما قررناه �آنفًا،
ل�سلموا عن ذلك التكلف ،واحتجاجهم على �أن الأمر للفور مبا �أبدوه من احلجج
غري م�سلم ،وذلك �أنهم قالوا� :إن ال�سيد لو قال لعبده :ا�سقني ماء ،فرتاخى عد
عا�ص ًيا .و�أجيب ب�أن ذلك �إمنا هو لقرينة احلال التي عليها ال�سيد ،وهي �إرادة املاء
ح ً
اال ،ولي�س ذلك من الأمر.
وقالوا :يجب �أن يكون الأمر للفور كما يجب ذلك يف نقي�ضه وهو النهي.
يقت�ض
و�أجيب ب�أن املطلوب من النهي هو عدم وجود الفعل ،فلو مل ِ
الفور لفات املطلوب منه ،واملطلوب من الأمر هو وجود الفعل ،ف�إذا ح�صل يف �أي
وقت ح�صل االمتثال ،وهاتان احلجتان �أقوى مما ع َّولوا عليه ،وقد ر�أيت ما فيهما،
واحلمد هلل.
ثم �إنه �أخذ يف بيان حكم املقيد بالعدد واملدة ،فقال:
[حكم الأمر املقيد بعدد]
مقـــيدً ا بعــــــــدَ ِد
يكن
و� ْإن
ْ
َّ
ِ
الــــــذي علي ِه َد ّل
فاعت ِرب القيدَ

بــــــــــــدوام الأ َب ِد
كمــــدَّ ة �أو
ِ

ُ
واحك ْم عليـــه بالـــذي في ِه َن َز ْل
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ك�ص َّل ركعة �أو َ�ص َّل ركعتني �أو �صل ثالث
�أي �إذا كان الأمر مقي ًدا بعدد َ
ركعات �أو نحو ذلك� ،أو مقي ًدا بت�أبيد نحو �صوموا �أب ًدا و�صلوا دائ ًما �أو نحو ذلك،
فاعترب ذلك القيد الذي قيد به الأمر من عدد �أو ت�أبيد ،واحكم على الأمر مبا
يقت�ضيه ذلك القيد ،فيحكم على قول القائل �صل ركعة ،ب�أن امل�أمور به �إمنا هو
ركعة واحدة ،وكذا القول يف �صل ركعتني �أو ثالث ركعات ونحو ذلك كرث العدد
�أو قل ،فيحكم على الأمر مبا يقت�ضيه العدد ،وكذا يحكم على قول القائل �صوموا
�أب ًدا و�صلوا دائ ًما ب�أن املراد من هذا الأمر دوام الفعل امل�أمور به ،وكذا يحكم على
الأمر املقيد بكونه �إىل غاية نحو ﱹ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﱸ [البقرة ]187 /ف�إنه
يحكم عليه بدوام ال�صيام يف تلك املدة �إىل الغاية التي قيد بها الأمر ،وهذا الذي
ذكرته من اعتبار القيد العددي والأبدي ،واحلكم على الأمر مبا يقت�ضيه و�ضع
الأمر ومنهاج اللغة ،وهو ثابت يف املقيد بالعدد بال خالف ويف الأمر املقيد بالأبد
على ال�صحيح.
وذهب �أبو عبد اهلل الب�صري �إىل �أن الأمر املقيد بالت�أبيد واحتج مبا روته
اليهود عن مو�سى  قال لهم« :مت�سكوا بال�سبت �أب ًدا» ،ف�إنه مل يقت�ض الدوام،
بل ن�سخ ب�شريعة حممد  وبقوله تعاىل ﱹ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﱸ [البقرة ]95 /ثم حكى عن �أهل النار �أنهم يتمنون املوت يف قوله تعاىل
حاك ًيا عنهم ﱹ ﭨ ﭩ ﭪﱸ [الزخرف ]77 /فلم يقت�ض الدوام.
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قلنا عن الأول� :إن �صاحب «املعامل»  -رحمه اهلل تعاىل � -صرح ب�أن هذا
احلديث الذي روته اليهود عن مو�سى  هو من ال�شبهات التي لقنهم �إياها
ابن الراوندي ،فمقت�ضى كالمه  -رحمه اهلل � -أنه كذب ،والكذب ال يحتج به،
وعلى تقدير �صحته عن مو�سى  ،فجوابه �أنا ال مننع من جواز ن�سخ امل�ؤبد ،و�إن
قلنا ب�أنه يقت�ضي الت�أبيد فمرادنا �أنه يقت�ضي ذلك ما مل يدل دليل على ن�سخه ،وال
يلزم من اقت�ضائه الأبد ا�ستحالة ن�سخه .واهلل �أعلم.
وعن الثاين� :أن ت�أبيد كل �شيء �إمنا هو بح�سب ما يقت�ضيه حال ذلك
ال�شيء ،فقوله تعاىل ﱹ ﭣ ﭤ ﭥﱸ [البقرة� ]95 /إمنا هو ت�أبيد يف احلياة
الدنيوية ،وبزوالها يزول ت�أبيدها ،والدليل على �أن الت�أبيد يف الآية للحياة الدنيوية
هو قوله تعاىل حكاية عن �أهل النار ﱹﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﱸ [الزخرف]77 /
فظهر من هنا �أن قوله تعاىل ﱹﭣ ﭤ ﭥﱸ [البقرة� ]95 /أي ما داموا يف الدنيا،
وقد انقر�ضت الدنيا فانقر�ض ت�أبيدها على �أنا لو �شئنا لقلنا �إن مرادنا باقت�ضاء
املفيد بالت�أبيد الأبد� ،إمنا هو عند عدم الدليل املانع من اقت�ضاء ذلك وها هنا قد
قام الدليل على عدم �إرادة الأبد الدائم ،فيحمل ما يف الآية على عدم اقت�ضاء
الت�أبيد ،ويبقى((( ما وراء ذلك على قاعدته وهو اقت�ضاء الت�أبيد ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان حكم املقيد بالو�صف ،فقال:
((( يف الأ�صل( ،وبنفي) ،وال�صواب ما ُذكر( .م).
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[حكم الأمر املقيد بالو�صف]
َ
وهك َ
بو�ص ِ
ـــــف
ـــــذا
مقــــي ٌد ْ
َّ
أو�ص ِ
يكــــن من ِ
اف
ف�إن
ثابت ال َ
ْ
ري ِه فال ُي ِف ْد
و� ْإن
يكــــن من َغ ِ
ْ

ــــب ال ُع ْر ِف
ُيعتبرَ ُ القيدُ
بح�س ِ
ْ
ْ
ِ
خـــــالف
ـــــــكرا ًرا بال
�أفا َد َتـ

ليل قـــــــــد ُق ِ�ص ْد
ذلك �إ َّال بدَ ٍ

�أي �إذا علق الأمر على و�صف اعترب ذلك الو�صف الذي علق
عليه الأمر ،ف�إن كان من الأو�صاف امل�ؤثرة يف احلكم الثابتة بالدليل ،ف�إن
الأمر يتكرر بتكرارها ،وذلك كما يف قوله تعاىل ﱹ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﱸ [املائدة ]38 /وكما يف قوله تعاىل ﱹﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﱸ [املائدة ]6 /ف�إن عرف �أهل ال�شرع قد اقت�ضى تكرار الأمر املعلق
بنحو ما ذكر يف الآيتني؛ لقيام الدليل على طلب تكراره ،و�إن كان من الأو�صاف
الغري الثابتة بالدليل فال يفيد الأمر املعلق بها تكرا ًرا �إال بدليل �آخر يقت�ضي
التكرار ،وذلك نحو :حج بيت اهلل راك ًبا ،وا�صعد ال�سطح �إن كان ال�سلم مركو ًزا(((،
ف�إن احلجج ال يتكرر بتكرار الركوب ،و�صعود ال�سطح ال يتكرر بتكرر ركوز ال�سلم،
�أما ،املعلق على �صفة ثابتة بالدليل فال خالف فيه بني �أحد من العلماء ،و�أما
املعلق على ال�صفة الغري الثابتة بالدليل فالأكرث على �أنه ال يتكرر ،وهو اختيار
البدر رحمه اهلل تعاىل.
((( مركوًزا :ثابتًا يف مكانه( .م).
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وقال الإ�سفراييني :بل يجب تكرره وحجته يف ذلك قوله تعاىل
ﱹﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ..ﱸ الآية [املائدة ]6 /قال هو ومن
تابعه على ذلك� :إنه يجب الو�ضوء على من �أراد القيام لل�صالة وهو محُ ْ ِدث.
و�أجيب ب�أن تكرره يف قوله تعاىل ﱹ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﱸ بدليل خا�ص ال
مبجرد الأمر وال بنف�س تعلقه بذلك الو�صف ،وهو على هذا داخل حتت ما علق
على �صفة ثابتة بالدليل ،وكالمنا يف ما علق على غري الثابت بالدليل.
ﱹﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ

واحتجوا �أي�ضً ا بقوله تعاىل
ﭢﱸ [النور ]2 /يتكرر وجوب اجللد بوقوع الزنا .قلنا هو من القبيل الأول
�أي�ضً ا وكالمنا يف غريه .ولنا عليهم �أن �أهل العربية ال يفهمون تكرار الطالق من
قول �أحد� .إن دخلت الدار فطلقها ،و�إمنا يفهمون منه الأمر بالطالق بعد دخول
الدار ،واهلل �أعلم.
نعم �إذا اقت�ضت القرينة تكرار مثل هذا املعلق ف�إنه يحكم بتكراره ،وذلك
كما �إذا قال لعبده كلما دخلت ال�سوق فا�شرت اللحم ،ف�إنه يحكم على هذا العبد
�أن ي�شرتي اللحم يف كل مرة دخل ال�سوق ،وهذا معنى قول الناظم�( :إال لدليل
قد ق�صد) فاملراد بالدليل ما هو �أعم من القرينة يف في�شملها وغريها .واملراد بقوله:
(قد ق�صد) هو �أن يكون ذلك الدليل مق�صو ًدا يف كونه مقت�ض ًيا تكرار الأمر،
فيخرج بذلك النائم وال�ساهي واملجنون ،ف�إنه ال يعترب ب�أمرهم ،فكيف بقرائنه؟!
ولك �أن تخرج به �أي�ضً ا ما قامت القرينة احلالية �أو املقالية على تخ�صي�صه من
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ذلك ،ف�إن قول القائل :كلما دخلت ال�سوق فا�شرت اللحم ،يعلم من حاله �أنه �إذا
دخل كل �ساعة �أو يف �أوقات ال يوجد فيها اللحم مث ًال �أو يف �أوقات لي�ست حم ًال
ل�شراء اللحم� ،أن هذا كله غري مراد للقائل؛ فيثبت تكراره بح�سب ما ق�صد من
دليل التكرار ،واهلل �أعلم.
وملا فرغ من بيان حكم الأمر املقيد �شرع يف بيان حكم املطلق فقال:
[حكم الأمر العاري عن القيود]
عن القُيو ِد
أمر ِ
و� ْإن َعــــــــ ِر َي ال ُ
ري ِ
وقت
ِمن غري ت َْك َرا ٍر وغــــــ ِ

َّ
دل على حقيق ِة املق�صــــــــو ِد
َـــــــــراخ َي�أتي
ري فـــــو ٍر وت
وغ ِ
ٍ

�أي �إذا جترد الأمر عن القيود والقرائن دل على طلب حقيقة الفعل امل�أمور
به ،وال يدل على طلب �إيقاعه مرة واحدة ،وال على طلبه متكر ًرا ،وال على طلب
�إيقاعه فو ًرا �أي يف �أقرب ما ميكن من الوقت ،وال على طلب �إيقاعه مرتاخ ًيا �أي
يف �أي وقت يكون ،لكن يدل على طلب حقيقة امل�أمور به فقط ،وهذه الأ�شياء �إمنا
ت�ستفاد من القيود والقرائن.
واحتج البدر ال�شماخي  -رحمه اهلل تعاىل  -على �أن الأمر املجرد عن
القيود والقرائن ال يدل �إال على طلب احلقيقة ب�أن مدلوالت الفعل �أجنا�س،
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والأجنا�س ال ت�شعر بالوحدة وال بالكرثة ،ومن ثم مل ُتث َّن ومل جتمع ،وح�سن
ا�ستعمالها يف القليل والكثري بلفظ واحد ،انتهى.
وهذا املذهب الذي عول عليه امل�صنف كالبدر هو قول كثري من �أهل
مقت�ض
التحقيق ،وقد تقدم �أن بع�ضً ا جعله مقت�ض ًيا للفور ،وقال بع�ض� :إنه ٍ
للرتاخي ،و�أزيدك ها هنا �أقو ً
اال �أخر:
�أحدها� :أنه يقت�ضي املرة؛ �إذ بها يعد ممتث ًال .قلنا� :إمنا عد ممتث ًال لفعله ما �أمر به ،ال
القت�صاره على املرة الواحدة.
وثانيها� :أنه يقت�ضي التكرار لأمور �أحدها� :أن حمله على التكرار �أحوط.
قلنا :الكالم فيما هو مدلول الأمر عند جترده ال يف حمله على الأحوطية
وغريها .وثانيها� :أن الأوامر التي تعلقت بال�صوم وال�صالة والزكاة ونحوها ،املراد
بها التكرار ،فيلزم يف كل �أمر.
قلنا :ال ن�سلم �أن التكرار الوارد فيها م�أخوذ من نف�س الأمر ،و�إمنا هو م�أخوذ
من �أدلة �أخر ،ولو �سلمنا �أنه م�ستفاد من نف�س الأمر لقلنا هو معار�ض بالأمر باحلج،
ف�إنه ال يجب �إال مرة واحدة.
وثالثها� :أن �سراقة �س�أل النبي  عن احلج� :أهو واجب يف كل عام؟ ولو مل يكن
الأمر للتكرار ملا التب�س على �سراقة ذلك وهو عربي الل�سان .قلنا :التب�س عليه
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ذلك ملا ر�أى كث ًريا من العبادات متكر ًرا ب�أدلة وقرائن كال�صالة وال�صيام ،فا�شتبه
عليه ذلك يف احلج حتى �س�أل عنه ،ولو كان الأمر يقت�ضي التكرار ملا �س�أل عنه
�سراقة لكونه عربي الل�سان.
ورابعها� :أنه ال اخت�صا�ص للأمر يف �إيقاعه بزمن دون زمن ،فوجب �إيقاعه يف
جميع الوقت ،فح�صل التكرار .قلنا� :إن الأمر و�ضع لطلب �إيقاع الفعل من دون
نظر �إىل �صفة من تكرار وغريه كما قدمنا ،والزمان من �صفاته فال داللة عليه؛ �إذ
املو�صوف ال يدل على ال�صفة �سلمنا ،ف�إنه و�ضع لطلب فعل يف وقت يت�سع له،
فمتى فعل ذلك عد ممتث ًال ال حمالة� ،سواء قدمه �أو �أخره.
وخام�سها� :أنه لو مل يفد التكرار مل ي�صح الن�سخ عليه وال ا�ستثناء وقت .قلنا:
�إمنا ي�صحان على ما قامت داللة على وجوب تكريره ال غري ،فال يلزم ما ذكرمت.
و�ساد�سها� :أن الأمر نقي�ض النهي ،والنهي يقت�ضي التكرار ،فكذلك يف نقي�ضه.
قلنا� :إمنا اقت�ضى النهي التكرار لدليل �آخر ،هو �أن املطلوب من النهي ترك الفعل،
فلو مل يقت�ض النهي تكرار الرتك لفات املطلوب وهو االمتثال� ،إذ ال يح�صل بدون
التكرار ،والأمر لي�س كذلك.
القول الثالث :الوقف عن كون الأمر يقت�ضي املرة �أو التكرار لأنه لو ثبت
للمرة �أو التكرار ،لثبت بدليل ،وال دليل يقت�ضي واح ًدا منهما ،فوجب الوقف.
قلنا :قد قامت الداللة ب�أنه �إمنا و�ضع لطلب احلقيقة جمردة عن االت�صاف باملرة �أو
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التكرار ،و�إمنا يثبت كل واحد منهما بدليل �آخر ،فوجب عند عدم الدليل الدال
على �أحدهما حمل الأمر على ما و�ضع له ،فانتفى التوقف ،واهلل �أعلم.
�صريحا وما ال يدل �أخذ يف بيان ما
وملا فرغ من بيان ما يدل عليه الأمر ً
يدل عليه التزا ًما وما ال يدل ،فقال:
[هل يدل الأمر على الإجزاء التزا ًما؟]
لك َّن ُه َيـــــــدُ ُّل با�ســــــــــ ِت ْلزا ِم ِه

� ْإن َ
كان َذا ْقي ٍد و� ْإن م ْن ُه خَ ال

اج ِت َزا ِء َف ِاعلي �أحكا ِم ِه
على ْ

�ض ال َيــــــــــدُ ُّل �أبط َ
ال
و َق ْو ُل ب ْع ٍ

�أي يدل الأمر داللة التزام على �أن فاعل امل�أمور به يجزئه ذلك الفعل
ويكون به ممتث ًال ويتحقق بفعله ذلك �أن لي�س عليه ق�ضاء بعد ذلك� ،سواء يف هذه
الداللة كان الأمر مقي ًدا ب�أحد القيود املتقدم ذكرها �أو خال ًيا عنها؛ لأن الإجزاء
�إمنا هو ثمرة الأمر ونتيجته مع قطع النظر عن كونه مطلقًا �أو مقي ًدا ،هذا مذهب
الأكرث من العلماء ،و�صححه البدر  -رحمه اهلل تعاىل  -وقال بعده :وهو مبني
جمدد� ،أي �إن القول ب�أن الأمر ي�ستلزم �سقوط
على قول من قال �إن الق�ضاء ب�أمر َّ
الق�ضاء مبني على �أن الق�ضاء ب�أمر ثانٍ هو غري الأمر الذي وجب به الأداء كما
حققناه �آنفًا ،و�أقول� :إن يف كونه مبن ًّيا على ذلك نظ ًرا ال يخفى على مت�أمل،
ووجهه �أن القول ب�أن الأمر ي�ستلزم �سقوط الق�ضاء معناه �أن العبد �إذا امتثل ما
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�أمره به على الوجه املطلوب منه ،علم بذلك االمتثال �أن لي�س عليه بعده ق�ضاء
و�أن وجوب الق�ضاء �إمنا هو مرتتب على عدم امتثال الأمر الأول� ،سواء كان عدم
االمتثال بعذر �أو بغري عذر ،فوجوب الق�ضاء �إمنا هو مرتتب على ذلك عند القائلني
ب�أنه وجب ب�أمر ثانٍ  ،وعند القائلني ب�أن وجوبه بالأمر الأول ،ف�أما وجه ترتب الق�ضاء
على القول ب�أنه وجب بالأمر الأول فظاهر ،و�أما وجه ترتبه على القول ب�أنه وجب
ب�أمر ثانٍ فهو �أن القائلني ب�أن الق�ضاء وجب ب�أمر ثانٍ معرتفون ب�أن الق�ضاء �إمنا هو
فعل الغر�ض بعد وقته املقدر له ا�ستدرا ًكا ملا فات �أو فوت يف الوقت ،فذلك
الفائت �أو املفوت �سبب لوجوب هذا الق�ضاء و�إن كان الق�ضاء ب�أمر ثان ،واهلل �أعلم.
وذهب القا�ضي عبد اجلبار �إىل �أن الأمر ال ي�ستلزم الإجزاء ،ون�سب
جدا -
البدر  -رحمه اهلل  -هذا القول �إىل بع�ض املتكلمني ،وهو قول �ضعيف ًّ
كما �سنوقفك على �ضعفه �إن �شاء اهلل تعاىل  -ولذا قلت يف النظم( :وقول بع�ض
ال يدل �أبطال) �أي و�أبطل قول بع�ض املتكلمني ب�أن الأمر ال يدل ا�ستلزا ًما على
�إجزاء امل�أمور به ،وال ب�أ�س �أن يبني �أو ًال معنى الإجزاء لتعلم ماهيته ،ثم نتعقبه
بحجج القولني فيه ،وت�ضعيف ما �أ�شرنا �إىل ت�ضعيفه ،فنقول� :أما حقيقة الإجزاء
فقال �أبو احل�سني :هو التخل�ص من عهدة الأمر ومبعناه ما قيل �إنه �سقوط الأمر،
ومبعناه قال ابن احلاجب� :إن الإجزاء هو االمتثال ،وقال القا�ضي عبد اجلبار� :إن
الإجزاء هو �سقوط الق�ضاء ،قال البدر ال�شماخي  -رحمه اهلل :وفيه نظر وعلى
تف�سري الإجزاء باملعنى املتقدم عن �أبي احل�سني فال خالف يف �أن الأمر يدل عليه
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التزا ًما ،لأن امل�أمور �إذا فعل ما �أمر به علم �أن ذلك جم ٍز له ،مبعنى �أنه خرج من
عهدة الأمر الذي �أمر به فيقطع ب�أنه ممتثل للأمر ،و�إمنا اخلالف يف ا�ستلزام الأمر
ف�سرت الإجزاء فيما تقدم بهذا
الإجزاء �إذا ف�سر الإجزاء ب�سقوط الق�ضاء ،ولذا ُ
املعنى ،تنبي ًها على �أن اخلالف �إمنا هو يف هذا املعنى دون غريه.
حجة من قال �إن الأمر ال ي�ستلزم الإجزاء ،هي� :أن احلج الفا�سد م�أمور
ب�إمتامه ،وامل�ضي على الإم�ساك يف ال�صيام الفا�سد م�أمور به ،وال ي�سقط ذلك عمن
فعله ق�ضاء احلج وال ال�صوم .و�أجيب ب�أن الق�ضاء يف ذلك احلج وذلك ال�صيام
�إمنا هو ا�ستدراك الأمر الأول الذي �أعقبه الف�ساد ال للأمر الثاين الذي هو الإمتام
للحج والإم�ساك عن املفطر ،ف�إن الأمر ب�إمتام احلج الفا�سد وبالإم�ساك عن املفطر
يف ال�صوم الفا�سد �أمر �آخر غري الذي ترتب عليه الق�ضاء .واحتجوا �أي�ضً ا ب�أنه لو
ا�ستلزم االمتثال �سقوط الق�ضاء لزم فيمن �صلى مع ظن كمال الطهارة �أن تكون
ال�صالة �إما غري جمزئة له فيكون �آث ًما؛ �إذ مل ميتثل ،واملعلوم �أنه غري �آثم� ،أو جمزئة
له فيكون الق�ضاء عنه �ساق ًطا؛ لأنه قد امتثل واملعلوم �أنه غري �ساقط مع تيقن
احلدث ،فلزم ذلك �أن االمتثال ال ي�ستلزم �سقوط الق�ضاء .و�أجيب ب�أنه قد امتثل
بالنظر �إىل �أنه �أمر ب�أن ي�صلي مع ظن كمال الطهارة وال ق�ضاء عليه� ،أعني بالنظر
�إىل هذا الأمر� ،أعني �أمره ب�أن ي�أتي بها مع ظن الكمال ،و�إمنا الق�ضاء واجب بالنظر
�إىل �أنه �أمر ب�أن ي�أتي مبثلها على الوجه ال�صحيح عند انك�شاف خللها ،فكان الأمر
بها وار ًدا على وجهني:
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�أحدهما� :أن ي�أتي بها حيث يظن كمال الطهارة ،فيعد ممتث ًال وال ق�ضاء عليه بالنظر
�إىل هذا الأمر.
والوجه الثاين� :أن ي�أتي بها على الوجه ال�صحيح ،حيث انك�شف خالف ما ظن،
ف�إذا مل ي�أت بها فهو غري ممتثل للأمر الآخر ،انتهى.
حا�صل اجلواب �أنه لو مل ينك�شف له �أنه �صلى بغري طهارة كاملة وا�ستمر
على ذلك ،ف�إنه غري �آثم وال ق�ضاء عليه؛ المتثاله ما �أمر به وهو ال�صالة على ظن
توجه
كمال الطهارة ،و�إن انك�شف له �أنه �صلى على غري كمال الطهارة فهنالك َّ
�إليه �أمر �آخر ،هو وجوب الإعادة �أو الق�ضاء ،فالق�ضاء �إمنا وجب باعتبار الوجه
الأخري ،واهلل �أعلم.
ونحن نقول :لو مل ي�ستلزم الأمر �سقوط الق�ضاء ملا علم امتثال قط،
بيان ذلك �أنه لو امتثل امل�أمور ما �أُ ِم َر به على الوجه الذي طلب منه ،واحلال �أنه
مل يعلم من الأمر �أن ذلك الفعل الذي جاء به م�سقط عنه الق�ضاء ،ملا علم �أنه
ممتثل حتى يقول الآخر� :إنك قد امتثلت .واملعلوم من اللغة وال�شرع �أنه يعد
ممتث ًال ولو مل يقل الآمر ذلك ،و�أي�ضً ا فال خالف �أن الق�ضاء �إمنا يوقع ا�ستدرا ًكا ملا
فات من الأداء ،فلو �أن امل�أمور فعل ما �أمر به على الوجه الذي �أمر به ومل ي�ستلزم
بعد حت�صي ًال للحا�صل؛ لأنه �إمنا يفعل
ذلك �سقوط الق�ضاء ،كان لزوم الق�ضاء ُ
ا�ستدرا ًكا للغائب �إما لكون الغائب مل يفعل� ،أو لكونه فعل على غري الوجه الذي
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�أمر به ،ف�صار ك�أنه مل يفعل �أ� ً
صال ،ف�إذا �أتى به على الوجه امل�شروع ومل يح�صل
به �سقوط الق�ضاء كان الق�ضاء حينئذ حت�صي ًال للحا�صل ،وهو امل�أمور به الذي قد
فعل والق�ضاء ا�ستدرك له ،ف�إذا ا�ستدراك ما قد �أتى به على الوجه التام كان ذلك
اال�ستدراك حت�صي ًال للحا�صل من غري �شك.
وملا فرغ من بيان داللة الأمر على الإجزاء الذي هو ثمرة الأمر� ،شرع يف
بيان داللته على النهي عن �ضد امل�أمور به ،فقال:
[الأمر بال�شيء ال يدل على النهي عن �ضد ذلك ال�شيء]
أمر بال�شــــي ِء ع َلى
وال َيدُ ُّل ال ُ
و� ْإن ُ
ِّ
للكف
ـــــن م�ســــــتل ِز ًما
يك ْ

ن ْه ٍي َعن ال�ضـــــدِّ الذي تحَ َّ�ص َ
ال

فج ْع ُل ُه نهـــــــ ًيا ب َِذا َال يك ِفي

ال يدل الأمر بال�شيء على النهي عن �ضد ذلك ال�شيء امل�أمور به ،فال
يكون الأمر بال�شيء نه ًيا عن �ضده ،خال ًفا ملا ذهب �إليه قوم منهم الباقالين من �أن
الأمر بال�شيء نهي عن �ضده ،ثم اختلف ه�ؤالء على مذاهب :منهم من ذهب �إىل
�أن الأمر يدل على النهي عن �ضده داللة مطابقة ،فعند ه�ؤالء �أن قول القائل قم
دال بطريق الداللة املطابقية على �شيئني� :أحدهما :طلب القيام ،وثانيهما :طلب
ترك القعود ،وداللته على كل واحد من هذين ال�شيئني داللة مطابقة ،ومنهم من
ت�ضمن ،فعند
ذهب �إىل �أن الأمر بال�شيء �إمنا يدل على النهي عن �ضده داللة ُّ
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ه�ؤالء �أن طلب ترك القعود جزء من مدلول قولك قم ،واجلزء الآخر هو طلب
ت�ضمن.
القيام ،فداللته عليهما م ًعا داللة ،وداللته على كل واحد منهما داللة ُّ
ومنهم من ذهب �إىل �أن الأمر بال�شيء يدل على النهي عن �ضده داللة
التزام ،فعند ه�ؤالء �أن قول القائل :قم ،دال بطريق املطابقة على نف�س طلب
�إيقاع القيام ال غري ،لكن طلب �إيقاع القيام م�ستلزم لطلب ترك القعود ،وهذا
املذهب هو الذي ا�ستح�سنه البدر ال�شماخي  -رحمه اهلل تعاىل  -واعتمد عليه يف
«خمت�صره» وحمل عليه كالم الإمامني �أبي الربيع و�أبي يعقوب �صاحب العدل،
وهما من �أئمة املذهب.
وذهب قوم �إىل �أن الأمر بال�شيء يدل على النهي عن �ضده �إمنا هو يف
مو�ضع الإيجاب دون الندب ،واختاره البدر يف �شرح خمت�صره .والظاهر من
كالمه �أن هذا املذهب هو مذهب �أبي الربيع.
وملا كان �شبهة القائلني ب�أن الأمر يدل على النهي عن �ضده داللة التزام
�أقوى من �شبهة �سائر املذاهب� ،أ�شار �إىل بيان دفعها بقوله( :و�إن يكن م�ستل ِز ًما)..
�إىل �آخره ،ومعناه �أن الأمر بال�شيء و�إن كان م�ستلز ًما للكف عن �ضده فال يكفي
هذا اال�ستلزام جلعل الأمر بال�شيء نه ًيا عن �ضده وبيان ذلك �أن النهي عن
ال�شيء �إمنا هو طلب الكف عنه ،والأمر بال�شيء مل ي�ستلزم طلب الكف عن
�ضده ،و�إمنا ي�ستلزم الكف عن �ضده ،والفرق بني ا�ستلزام الأمر بال�شيء الكف
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عن �ضده وبني ا�ستلزامه طلب الكف عنه ظاهر ،ف�إذا قال القائل :قم ،ف�إن هذا
الأمر �إمنا ي�ستلزم الكف عن القعود ،مبعنى �أنه ال ميكن املمتثل امتثال هذا الأمر
�إال بالكف عن �ضده ،ف�سقط القول ب�أن الأمر بال�شيء ي�ستلزم النهي عن �ضده،
وال بد �أن ن�سمعك ما ت�ستدل به على �صحة املذهب الذي اخرتناه وعلى �ضعف
ما عداه.
فاعلم �أو ًال� :أن املذهب الذي اخرتناه هو مذهب كثري من الأ�صوليني،
ون�سب �إىل الغزايل واجلويني .واعلم ثان ًيا� :أن قول من قال� :إن الأمر بال�شيء نهي
عن �ضده ،ال يخلو قولهم هذا من �أحد �أمرين؛ لأنهم �إما �أن يريدوا به �أن الأمر
بال�شيء نهي عن �ضده من طريق اللفظ ،وهو باطل التفاق �أهل اللغة على �أن
الأمر بال�شيء ال ي�سمى نه ًيا عن �ضده ،ف�إن العرب و�ضعوا لكل واحد من الأمر
والنهي �صيغًا ،ومل يرد عنهم �إطالق ا�سم كل واحد منهما على معنى الآخر ،و�إما
�أن يريدوا به �أن الأمر بال�شيء نهي عن �ضده يف املعنى ،بحيث يكون �ضد امل�أمور
وقبيحا عنده ،وهذا باطل �أي�ضً ا لأن النوافل م�أمور بها ،و�ضدها
به مكرو ًها للآمر ً
وهو ترك النوافل لي�س مبنهي عنه.
ف�إن قيل� :إن الأمر بالنوافل �أمر جماز ال حقيقة والكالم يف الأمر احلقيقي،
قلنا :ال ن�سلم �أن الأمر بالنوافل جماز بل هو حقيقة �أي�ضً ا كما قدمنا لك يف حد
الأمر ،و�إمنا قلنا� :إن حكم الأمر الوجوب ما مل ت�صرفه قرينة �إىل غريه ملا قدمناه
من الأدلة اخلارجة عن الأمر ،حا�صل اجلواب �أن الأمر حقيقة يف طلب �إيقاع
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الفعل ال على جهة الدعاء ،وهذا القدر ي�شرتك فيه الوجوب وغريه ،و�صرفناه �إىل
الوجوب عند عدم القرينة للأدلة املتقدم ذكرها ،فكون حكم الأمر حقيقة يف
الوجوب غري كون الأمر حقيقة للوجوب ،فتفطن له.
�سلمنا �أن الأمر يف النفل جماز ف�أدنى مراتبه الندبية ،فيلزم على قولكم
مباح �أ� ً
صال ،والأدلة
�أن يكون �ضد النفل امل�أمور به مكرو ًها ،فيلزم �أن ال يكون ٌ
القطعية على خالف ذلك.
تنبيه :اعلم �أن القائلني �أن الأمر بال�شيء نهي عن �ضده ،اختلفوا
يف النهي عن ال�شيء :هل هو �أمر ب�ضده؟ فقال قوم� :إن النهي عن ال�شيء
لي�س � ًأمرا ب�ضــده ،وفرقوا بني الأمر بال�شيء والنهي عنه ،وهو مذهب �أبي
الربيـع و�أبي يعقوب �صاحب «العدل» ،وهو �أي�ضً ا ظاهر كالم البدر يف خمت�صره.
وقال قوم منهم الباقالين� :إن النهي عن ال�شيء �أمر ب�ضده ،واحتجوا على ذلك
بحجج ،منها �أن النهي هو طلب ترك فعل ،والرتك هو فعل ال�ضد؛ فيكون النهي
عن الفعل �أمر ب�ضده ،انتهى .و�أجيب ب�أنه يلزم على هذا القول �أن يكون الزنا واج ًبا
من حيث �إنه ترك لواط والعك�س ،وهو باطل قط ًعا ،وي�ستلزم �أي�ضً ا �أنه ال يوجد مباح
�إذ كلها حينئذ م�أمور بها حت ًما لكونها ترك حمظور ،وهو باطل قط ًعا ،واهلل �أعلم.
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و�أما نحن فقد عرفت مذهبنا يف �أن الأمر بال�شيء ال يدل على النهي عن
�ضده ،في�ستلزم قولنا �إن النهي عن ال�شيء ال يدل على الأمر ب�ضده وهو الزم
جلي ،واهلل اعلم.
وملا ذكر ما يدل عليه الأمر داللة مطابقة وما يدل عليه التزا ًما �أخذ يف
تتميم ما يدل عليه التزا ًما ،فقال:
أمر بذلك ال�شيء ،وقيل :ال]
[ال ُ
أمر بالأم ِر بال�شَّ يءٌ � ،
والأ ْم ُر بالأ ْم ِر ب�شَ ــــــي ٍء �أَ ْم ُر
ُ
القــــول الأَ َ�ص ّح
لي�س ب�أم ٍر وهو
َ
أمر
ي�صـــــح
لأنه
ُّ
نهــــــي َم ْن � ْ
ُ
و�أ َّن ُه يلـــــز ُم �أن ي�أ َثــــــم َم ْن

َ
وقال ال َب ْد ُر
بذلك ال�شــــــي ِء
ليــــــــل ات ََّ�ض ْح
ملا عليه من َد
ٍ
ــــــ�ض ُذ ِك ْر
ب�أ ْم ِر ِه بال ت َنا ُق
ٍ

ُ
ِ
عبدَ َك � ْأن
يقول
لل�ســــــيد ُم ْر ْ

اختلف يف الأمر ب�شيء :هل هو �أمر بذلك ال�شيء �أم ال؟ فقيل� :إنه �أمر
بذلك ال�شيء ،وقال البدر ال�شماخي  -رحمه اهلل تعاىل  -وجمهور العلماء� :إنه
لي�س ب�أمر بذلك ال�شيء ،وهذا القول هو القول الأ�صح؛ لأن الدليل عليه وا�ضح،
وذلك �أنه لو كان الأمر بالأمر بال�شيء �أم ًرا بذلك ال�شيء للزم التناق�ض ،فيما �إذا
قلت لأحد :مر فالنًا �أن يفعل كذا ،وقلت لفالن :ال تفعل ذلك ،ونحن نقطع �أنه ال
تناق�ض هنالك ،وهذا معنى قول الناظم :لأنه ي�صح نهي من �أمر ب�أمره � )..إىل �آخره،
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وملا �صح �أن ننهى من �أمرنا ب�أمره ،ومل يكن يف نهينا له مناق�ضة لأمرنا ب�أمره ،علمنا �أن
�أمرنا ب�أمره ب�شيء لي�س �أم ًرا بذلك ال�شيء ،ولو كان ذلك �أم ًرا له لناق�ض نهينا له.
و�أي�ضً ا فلو كان الأمر بالأمر بال�شيء �أم ًرا بذلك ال�شيء للزم عليه �أن ي�أثم
من قال ل�سيد العبد :مر عبدك �أن يفعل كذا؛ لأنه بذلك �آم ًرا للعبد فيلزم عليه
التعدي ،فيرتتب عليه الإثم ،وهذا الالزم باطل قط ًعا ،فكذا امللزوم.
ا�ستدل القائلون ب�أن الأمر بالأمر بال�شيء �أمر بذلك ال�شيء ب�أمر اهلل تعاىل
لنبيه �أن ي�أمر العباد باالنقياد وترك العناد ،ونحو ذلك من الأوامر ،وب�أمر ال�سلطان
وزيره �أن ي�أمر الرعية ب�شيء ،للقطع ب�أن من خالف �أمر النبي خمالف لأمر اهلل،
وكذا من خالف �أمر الوزير ال�صادر عن �أمر ال�سلطان فهو خمالف لل�سلطان ،قلنا:
�إمنا وجب ذلك بقرينة ال لنفي الأمر ،ف�أما القرينة يف الأول فقوله تعاىل ﱹ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﱸ [الن�ساء ]80 /ﱹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁﱸ [املائدة ]67 /ونحوهما من الآيات ،و�أما القرينة يف الثاين فهو �أن عادة
امللوك جرت بينهم بجعل الوا�سطة بينهم وبني الرعايا يف �أوامرهم ،ولذا يعاقبون
على ترك �أمر وا�سطتهم ،ويح�سنون �إىل من تبع �أمرها ،فعلم من هذه العادة �أن تلك
الوا�سطة مبلغ لأمر ال�سلطان ،فامل�أمور ابتداء هم الرعية ال الوا�سطة ،والوا�سطة يف
تبليغ الأمر ك�أدلة لل�شيء ،وكالكتاب املرتجم ما بني املتكاتبني .حا�صل املقام �أن
ال مننع من �أن يكون الأمر بالأمر بال�شيء �أم ًرا بذلك ال�شيء �إذا دلت القرينة على
ذلك ،و�إمنا مننع ذلك عند عدم القرائن ملا تقدم من الأدلة ،واهلل �أعلم.
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وملا فرغ من بيان مدلول الأمر املفرد �أخذ يف بيان الأمر املكرر ،فقال:
تكرر لفظه واحتد معناه]
[حكم الأمر �إذا َّ
تكر َرا
و� ْإن �أتَى ال ُ
أمر وقـــــــد َّ
وقال قـــــــو ٌم� :إنَّــــــــــه َ
مك َّر ُر
كــــــــان ه َن َ
َ
َ
وقيلْ � :إن
اك ن ََ�سقُ

وب يف ا َ
الي
�إ ْذ � ْأ�ص ُل ُه
حل نْ ِ
ُ
الوج ُ
و� ْإن ُ
حمتم َل الت� ِ
ِ
أكيد
ـــــــن
يك
ْ

و�إن ُ
ـــــــن مقــــرتنًا ْ
بعط ِف
يك
ْ

وات َفقَ املعــــــــ َنى فال َ
تك ُّر َرا
ما لـــــــم ُ
َي
تك ْن قــــري َن ٌة ُتغ رِّ ُ
ُك ِّرر والأَ ْ�ض َع ُف منها ال ْأ�س َبقُ

َ
ليـــــل ِ
هــــــذين
ل�س َوى
وال َد
ِ
ُ
خمــــالف ال َّتقْـــــــ ِعيد
فـــــ�إنَّه
يزدا ُد �ضع ًفا ف ْو َق َ
ِ
ال�ضعف
ذاك

ك�ص ِّل ركعتني َ�ص ِّل ركعتني ،و�إما �أن
�إذا تكرر الأمر ف�إما �أن يتفق امل�أمور به َ
يختلف امل�أمور به نحو �صل ركعتني �صل �أربع ركعات ،ف�إن اختلف امل�أمور به فكال
الأمرين واجب اتفاقًا ،و�إن اتفق امل�أمور به ففي وجوبهما م ًعا مذاهب:
�أحدها� :أن الواجب هو الأمر الأول ،و�أن الثاين ت�أكيد له ،وهذا معنى قول
الناظم( :واتفق املعنى فال تك ُّررا) واملراد باملعنى يف قوله هو متعلق الأمر ،واملراد
بنفي التكرر يف قوله هو نفي تكرر الوجوب؛ وذلك �أنه ملا كان الوجوب بالأمر
الأول وكان الثاين ت�أكي ًدا له ،نزله منزلته ،فنفى عنه التك ُّرر ،واملراد نفي حكمه.
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املذهب الثاين� :أن كال الأمرين واجب ،فيجب االمتثال لكل واحد منهما،
فالواجب يف قول القائل� :صل ركعتني �صل ركعتني �أربع ركعات ،وجوب كل
ركعتني بالأمر �إال �إذا �صرفته عن ذلك قرينة ،والقرينة �إما عقلية كاقتل زي ًدا اقتل
زي ًدا ،ف�إن العقل ي�أبى تكرر القتل ،فهو قرينة يف �أن الثاين ت�أكيد للأول ،و�أما
�شرعية نحو� :صم اليوم �صم اليوم ،و�أعتق عبدك �أعتق عبدك ،ف�إن ال�شرع مل
يجعل يف اليوم الواحد �صومني ،ومل يجعل للرقبة الواحدة عتقني ،و�إما عادية
وذلك �أن ُيعلم من �أحد عادة يف تكرير الكالم ،ف�إن تكراره يحمل على عادته،
و�إما حالية نحو قول ال�سيد لعبده :ا�سقني ماء ا�سقني ماء ،ف�إن املعلوم من حال
الآمر �أنه مل يرد تكرر ال�سقي و�إمنا كرر الأمر ت�أكي ًدا لتعجيل االمتثال ،و�إما �أن
تكون القرينة تعريفًا ،وذلك �أن يعاد الأمر الثاين لتفهم امل�أمور وتبيني املطلوب منه
خمافة �أن ال يكون فهمه من الأمر الأول ،وقد جتيء القرينة لفظية ،وذلك نحو
�صل ركعتني �صل الركعتني� ،إذا املعلوم �أن الركعتني الأخريتني هما الركعتان
الأوليان بقرينة �أل ،وهي لفظ كما ترى.
املذهب الثالث :الوقف عن حمل الثاين على الت�أكيد وعن حمله على الت�أ�سي�س،
قالوا تكرار الأمر يحتملها م ًعا ،وال مرجح لأحدهما على الآخر ،فوجب التوقف.
املذهب الرابع� :أنه �إذا �أعيد الأمر الثاين بالعطف فالأمر الثاين غري الأول ،فيجب
امتثالهما م ًعا ملا بني املتعاطفني من التغاير ،ولأن الت�أكيد مع العطف �أمر مل يعهد،
فوجب حمله على الت�أ�سي�س.
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قال امل�صنف :والأ�ضعف من هذه املذاهب الأول ،وهو القول ب�أن امل�أمور
به ال يتكرر مع تكرار الأمر ،وحمل الأمر الثاين على الت�أكيد للأمر الأول ،واعت ُّلوا
ب�أن الأ�صل براءة الذمة والت�أكيد حمتمل ،والت�أ�سي�س حمتمل �أي�ضً ا ،ف�أ�سقطنا
الوجوب بالأمر الثاين ال�ست�صحاب براءة الذمة ،فحملناه على الت�أكيد .و�أ�شار
�إىل الرد عليهم بقوله�( :إذ �أ�صله الوجوب� )..إىل �آخره.
وحا�صل الرد عليهم �أن حكم الأمر هو الوجوب حقيقة ملا تقدم من
الأدلة ،و�أن هذا احلكم ال يفارقه ،كان مفر ًدا �أو مكر ًرا �إال بدليل ،وال دليل لغري
الوجوب يف احلالني� ،أي يف الأمر الأول والثاين� ،إذ لي�س تكراره دلي ًال على
انتقاله عن حكمه الأ�صلي الثابت بالدليل القطعي ،وكون التكرار حمتم ًال
للت�أكيد فهو احتمال ال يكفي �أن ترتك احلقائق لأجله ،و�أي�ضً ا فالت�أكيد اللفظي
قليل الدوران يف كالم العرب ،فقلما ي�ؤكدون زي ًدا بلفظه ،ف�إن �أرادوا ت�أكيده �أكدوه
بالنف�س �أو العني .وبقلة دورانه يف �أل�سنة العرب يغلب يف الظن �أنه غري مراد؛ ف�إن
وجد بني الأمرين عطف ،نحو� :صل ركعتني و�صل ركعتني ،ازداد احلمل على
الت�أكيد �ضعفًا فوق �ضعفه الأول؛ لأن ما بعد العاطف مغاير ملا قبله� ،إذ ال ي�صح �أن
يعطف ال�شيء على نف�سه ،فال تقول :جاء زيد وزيد� ،إال �إذا كان زيد الثاين غري
الأول ،نعم �إذا اختلف اللفظان جاز العطف و�إن احتد املعنى تنزي ًال للثاين منزلة
التف�سري الأول ،نحو ﱹ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﱸ [الفرقان]53 /
املف�سر
و�إذا حلظت ما بني املتعاطفني هنا ر�أيت املغايرة موجودة فيهما قط ًعا ،ف�إن ِّ
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املف�سر ،واللفظ الثاين غري الأول ،وباعتبار هذه املغايرة جاز العطف .وما نحن
غري َّ
ب�صدده هو �شيء غري هذا.
ال يقال� :إن اخلا�ص بع�ض العام و�شيء منه ،و�صح عطفه عليه ،وال مغايرة
بينهما ،نحو قوله تعاىل ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﱸ [البقرة]238 /
لأنا نقول� :إن اخلا�ص الذي عطف على العام هو غري العام املعطوف عليه ،وذلك
�أن خ�صو�صيته بالذكر وعطفه على ما قبله دليل على �أن املراد بالعام هو ما عدا
هذا املعطوف ،ف�صح التغاير بهذا االعتبار ،وبهذا كله تعرف �ضعف القول بالوقف
�أي�ضً ا؛ �إذ ال حمل للتوقف مع هذه الأدلة ،وبه �أي�ضً ا تعرف �أن املختار عند امل�صنف
�إمنا هو القول الثاين ،وهو �أن احلكم يتكرر بتكرر الأمر �إال مع قرينة ت�صرفه عن
ذلك ،واهلل �أعلم.
وملا فرغ من بيان �أحكام الأمر ختم مبحثه بخامتة فيها بيان عدم �صحة
تعاقب الأمر والنهي على �شيء واحد ،فقال:
[خامتة :ال ي�صلح تعلق الأمر والنهي ب�شيء واحد من جهة واحدة]
وال�شــــــي ُء ال ِ
ي�ص ُّح �أن ُيع َّلقَا
ُّ
َ
ـــــــل
اختلف املَ َح
لكن �إ َذا ما
ْ

ُ
حيث ا َّت َفقَا
ونهــــــــي في ِه
أمر
� ٌ
ٌ

ُّ
ٍ
ــــــــــل
حينئذ ُي َح
فــــــــــ�إنَّه
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�أي ال ي�صح �أن يكون ال�شيء الواحد م�أمو ًرا به منه ًّيا عنه من جهة واحدة،
فال ي�صح �أن يقال�َ :ص ِّل الظهر ال ت�صل الظهر ،ملا فيه من التناق�ض وملا يرتتب
عليه من عبث الآمر ،لكن �إذا كان لل�شيء الواحد جهتان �صح �أن يتعلق به
الأمر والنهي تعلق كل واحد منهما بجهة ،فريتفع املحذور من التناق�ض ،والعبث
الختالف اجلهتني ،وهذا معنى قوله لكن�( :إذا ما اختلف املحل� )..إىل �آخره،
�أي لكن ي�صح تعلق الأمر والنهي �إذا اختلف حملهما باختالف جهتي التعلق،
وذلك نحو ال�صالة يف الأر�ض املغ�صوبة ،ف�إنها م�أمور بها من حيث �إنها �صالة
منهي عنها من حيث �إنها يف الأر�ض املغ�صوبة ،و�إذا ورد عن ال�شارع ما هو كذلك
فهل يكون فاعله ممتث ًال بفعل ما �أمر به ،وي�سقط عنه الق�ضاء بذلك ،و�إن كان
عا�ص ًيا يف ارتكاب ما ُنهي عنه يف �أدائها؟ قال اجلمهور من الأ�شعرية َّ
والنظام من
املعتزلة وبع�ض �أ�صحابنا� :إنه يكون بفعل ذلك ممتث ًال ،وهو مثاب على امتثاله ما
�أمر به ،ومعاقب على ا�ستعماله ملك الغري .وقال �أحمد و�أكرث املتكلمني والزيدية
والظاهرية وبع�ض �أ�صحابنا :ال يكون بذلك الفعل ممتث ًال و�إن عليه �إعادة ما �أمر
به .وقال الباقالين� :إنه ال يكون بذلك ممتث ًال ،وي�سقط به التكليف �أي �إذا فعل ما
�أمر به من جهة ونهي عنه من جهة ،فال يكون بذلك الأمر ممتث ًال حيث �صحبته
املع�صية ،لكن ي�سقط به التكليف عنه فال يلزمه ق�ضاء .واحتج على �أنه غري ممتثل
مبا �سي�أتي من احلجج لقول �أحمد ومن معه ،واحتج على �سقوط التكليف عنه
بذلك ب�إجماع امل�سلمني على ترك �أمرهم َّ
الظ َلم َة ب�إعادة ال�صالة التي �صلوها يف
الأمكنة املغ�صوبة حال مطالبتهم برد املظامل.
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قلنا� :إجماع امل�سلمني على ترك مطالبتهم بالإعادة ملا �صلوه يف الدور
خا�صا بامل�صلي يف نف�سه ،وهو املخاطب بها ،وعليه
املغ�صوبة لكون ال�صالة �أم ًرا ًّ
�أن ي�س�أل عن �صحتها وف�سادها ،على �أن امل�سلمني ال يلزمهم تغيري ما مل ي�صح
معهم من املناكر .و َغ ْ�صب َّ
للدور ال يلزم �أن يكونوا قد �صلوا فيه الفرائ�ض،
الظلمة ُّ
فلذلك تركوا الأمر ب�إعادتهم لها ،ومطالبتهم برد املظامل �أمر جلي ال يلتب�س بهذا،
واهلل �أعلم.
واحتج �أهل القول الأول ،وهم القائلون بال�صحة واالمتثال من اجلهة
التي تعلق بها الأمر والع�صيان من اجلهة الأخرى ،ب�أنه يقطع بطاعة العبد وع�صيانه
حيث �أمره �سيده باخلياطة ونهاه �أن يفعلها يف مكان خم�صو�ص لأجل اجلهتني.
و�أجيب ب�أنه ال ن�سلم ما قطعتم به من �أن العبد يو�صف ب�أنه مطيع وعا�ص� ،إال حيث
قال له �سيدهِ :خ ْط هذا الثوب وامتنع من الإقامة يف املكان الفالين ،ف�إنه �إذا كان
طال ًبا منه اخلياطة من دون �أن يقيدها مبكان دون �آخر وطال ًبا لالمتناع من املكان
املخ�صو�ص ،ف�إذا مل ميتنع من ذلك املكان وخاط فيه الثوب فال �إ�شكال �أنه قد
�أطاع بفعل اخلياطة؛ لأن �سيده مل يقيد فعلها مبكان دون �آخر ،وع�صى بدخوله
ذلك املكان ،فيو�صف ها هنا ب�أنه مطيع من وجه ،عا�ص من وجه ،و�أما لو �أمره �سيد
بخياطة الثوب ونهاه �أن يخيطه يف مكان خم�صو�ص ،ف�إنه �إذا خاطه يف ذلك املكان
مل يكن مطي ًعا بتلك اخلياطة ،بل تكون مع�صية حم�ضة بال �إ�شكال ،وهذه ال�صورة
هي نظري م�س�ألتنا لأن اهلل تعاىل �أمر بال�صالة ونهانا �أن نفعلها يف تلك الأمكنة
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املغ�صوبة ،ف�إذا فعلناها فيها كانت مع�صية حم�ضة بال �إ�شكال ،بخالف ما لو �أمرنا
بال�صالة على الإطالق ،ومل ينهنا عن ت�أديتها يف املكان املغ�صوب ،لكن نهانا عن
دخوله والإقامة فيه على الإطالق ،فكان يلزم �أن نكون مطيعني بال�صالة لأ َّنا قد
�أديناها كما �أمرنا ،عا�صني بالإقامة ،انتهى.
واحتج �أحمد ومن قال بقوله ب�أن الأكوان يف الدار املغ�صوبة معا�ص ،ومن
املحال �أن يكون العبد مطي ًعا بنف�س ما هو به عا�ص؛ لأن ذلك كاجتماع ال�ضدين.
قال �صاحب املنهاج :وهذا القول هو ال�صحيح عند �أهل البيت ملا ذكروه ،ولأنها
لو �صحت ال�صالة يف الدار املغ�صوبة لأجل اجلهتني املذكورتني ل�صح �صوم يوم
النحر ،لأنه يكون طاعة من حيث كونه �صو ًما ومع�صية من حيث كان يف يوم
النحر والإجماع على �أنه ال ي�صح ،انتهى.
وهنا تفريعات على هذه امل�س�ألة:
بالد ْين كال�صالة يف
�أحدها� :أن بع�ض الأ�صوليني ذهب �إىل �أن �صالة املطا َلب َّ
الأر�ض املغ�صوبة ،وذلك �إذا كان وقت ال�صالة مت�س ًعا بعد لأنه م�أمور بق�ضاء
الدين ،ومنهي عن التمادي به وعن اال�شتغال بغريه �إال بفر�ض يقاومه ت�ضييقًا
ف�صالته مع �سعة وقتها م�أمور بها من حيث كونها �صالة منهي عنها من حيث
الدين .قال �صاحب املنهاج :ولنا عليه �س�ؤال وهو �أن نقول
�إنها مانعة من ق�ضاء َّ
�إنه ميكن الفرق بني امل�س�ألتني ،ب�أن يقال� :إ َّنا ال ن�سلم �أنه يف حكم املنهي عن
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�أفعالها هنا؛ لأنها لي�ست متعينة يف املنع من ق�ضاء ،لأنه ينفك من ق�ضاء الدين
ال �إىل فعل �أو �إىل فعل غريها ،فال وجه للحكم ب�أن �أفعالها مع�صية.
وثانيها� :أن من تو�سط زرع غريه تعد ًيا �أو دخل يف الدار املغ�صوبة ،و�أولج فرجه
يف حمرم �أو نحو ذلك ،فال �شك �أنه م�أمور باخلروج مما دخل فيه ومنهي عن
الإقامة عليه ،فعليه �أن يتحرى للخروج �أ�سهل الطرق ،وال �شيء عليه فوق ذلك
�إذا تاب هنالك ،لكن عليه غرم ما �أتلف ،و�إمنا نفينا عنه الإثم مع �أن مروره يف
الأر�ض املغ�صوبة ونحوها منهي عنه ،لتعذر امتثال الأمر �إال بارتكاب ذلك،
ف�أبحنا له ذلك االرتكاب دف ًعا لل�ضرورة وعم ًال ب�سهولة احلنفية ال�سمحة ،هذا
كله �إذا كان خروجه عن توبة ،وذهب �أبو ها�شم �إىل �أنه عا�ص يف حال خروجه؛
لأنه فيه مت�صرف يف ملك الغري .قال �صاحب املنهاجَّ :
وخط�أه الأ�صوليون يف
ذلك .قال اجلويني :لقد �أكرث الأ�صوليون من الكالم يف تخطئته ،والرجل ممن
ال ُي َق ْع َق ُع َخ ْل َف ُه بِال�شِّ َنان((( ،وت�أول له ب�أنه يعني �أن حكم املع�صية م�ست�صحب
حتى ينفذ .قال �صاحب املنهاج :ولعل �أبا ها�شم يف ذلك يقول ب�أنه بدخوله
�أجل�أ نف�سه �إىل الت�صرف يف ملك الغري يف حال توبته فعليه عقاب ذلك الإجلاء
مع عقاب املع�صية ،يعني فلم يخل�ص يف حال خروجه عن عقوبة ب�سبب ت�صرفه،
وهي عقوبة �إجلائه نف�سه يف االبتداء �إىل الت�صرف يف الغ�صب عند التوبة .انتهى.
(((ال ُي َق ْع َق ُع خَ ْلفَه بال�شِّ نان :العبارة مثل ُي�ضرب ملن ال يفزع من حوادث الدهر ،وال يروعه ما يعر�ض له .والقعقعة:
�صوت حتريك ال�شيء ال�صلب على مثله .وال�شّ نان :جمع �شَ ّن ،وهي الق ِْربة الياب�سة ،كانت حترك مع غريها حلث
الإبل على ال�سري( .م).
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وهو توجيه ح�سن ،وال يخرج عن دائرة الر�أي ،و�إن كان ما قدمت لك هو
ال�صحيح ،واهلل �أعلم.
وثالثها� :أن من توجه عليه �أمران م�ستويان يف الت�ضييق فله يف االمتثال �أن يبد أ�
ب�أيهما �شاء ،وال يكون يف فعل �أحدهما منه ًّيا ب�سبب وجوب الآخر عليه ،وذلك
كما �إذا طالبه خ�صمان برد ودائعهما ،وكانت الودائع يف مكانني م�ستويني يف
القرب ،وال �ضرر يف ت�أخري �أحدهما دون الآخر ،فله �أن يبد�أ ب�أيهما �شاء� ،أما لو
كان وديعة �أحدهما �أقرب من وديعة الآخر� ،أو على �أحدهما �ضر ٌر يف الت�أخري دون
الآخر ،فعليه �أن يبد�أ بالأقرب وب�صاحب ال�ضرر ،لأن فر�ض الرد �إليهما �أ�ضيق،
وهو معنى كالم �أ�صحابنا  -رحمهم اهلل تعاىل  -ال ترتك فري�ضة حا�ضرة لفري�ضة
غائبة ،ف�إن ا�شتغل بالأو�سع وترك الأ�ضيق توجه �إليه يف فعله ذلك ما قيل يف
التفريع الأول ،واهلل �أعلم.
ذكر النهي وبيان حقيقة النهي
وهو يف اللغة :املنع ،وعرفوه يف اال�صطالح بتعاريف منها �صحيح ومنها
مزيف ،واختار امل�صنف تعريفًا موافقًا لغر�ضه ،فقال:
طلب ٌّ
كف ِم ْن ِ�سوى
وال َّن ْه ُي � ْأن ُي َ

ال�ص َي ْغ
َفدخ َل ْت فيه ح َقـــــــائقُ ِّ

ْ
ــــــل حقيق ٌة و َما
ف َنح ُو ال ت ْف َع

خَ ا ِل ِق َنا ُ
ولفظ َذا احلــــــدِّ اح َتوى
ٍ
َقــــــد َف َر ْغ
كذا جما ُز َها و ِم ْن ن
نح ُو نهـــي ُت ُكم جمـــــا ٌز ُع ِل َما
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عرف النهي ب�أنه طلب كف عن الفعل ،وذلك الطلب متوجه �إىل
غري خالقنا  ،ف�إن طلب الكف من خالقنا  دعاء ال نهي ،وذلك
نحو ﱹ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﱸ [�آل عمران ]8 /ﱹﯦ ﯧ ﯨ ﯩﱸ
م�ستعليا
نهيا �أن يكون الناهي
ً
[البقرة ]286 /وال ي�شرتط يف ت�سمية النهي ً
أي�ضا؛
على الأ�صح ،كما ال ي�شرتط ذلك يف ت�سمية الأمر � ًأمرا على الأ�صح � ً
فلذا �أ�سقطه امل�صنف ،واملراد بالطلب يف تعريفه هو ما ي�شمل الطلب اجلازم
وغريه ،واملراد بالكف هو الإم�ساك عن الفعل ،وهذا احلد الذي ذكره
الناظم �أحاط بجميع معاين النهي ،ودخلت فيه �صيغ النهي حقائقها
وجمازها ،و�سلم من النقود((( الواردة على �سائر احلدود ،ف�أما حقائق ال�صيغ
يف النهي فهي نحو :ال تفعل ،ﱹﮊ ﮋ ﮌﱸ [الإ�سراء ،]32 /ال
ت�شرب اخلمر ،و�إمنا كانت هذه ال�صيغة حقيقة يف النهي لأنها مو�ضوعة له
وا�ستعمالها فيما و�ضعت له حقيقة ،و�أما ال�صيغة املجازية فنحو نهيتكم عن
كذا ،ﱹﮃ ﮄ ﮅﱸ [الن�ساء ،]23 /ﱹ ﭑ
ﭒ ﭓﱸ [املائدة ]3 /ونحو ذلك ،و�إمنا كانت هذه ال�صيغ جما ًزا
يف النهي لأنها مو�ضوعة للإخبار وا�ستعمالها يف النهي ا�ستعمال لها يف غري
ما و�ضعت له ،وهذا �ش�أن املجاز ،وقد يرد النهي بالإ�شارة �إىل ترك الفعل،
وبالإعرا�ض عن الفعل ونحو ذلك.
((( النقود :مجع النقد ،وهي هنا مبعىن العيوب( .م).
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حا�صل ما يف املقام �أن طلب الكف عن الفعل قد يح�صل ب�صيغته
املو�ضوعة له وبغريها ،وذلك الغري قد يكون لف ًظا وقد يكون غري لفظ ،وي�سمى
الكل نه ًيا ،واهلل اعلم.
وملا فرغ من بيان حقيقة النهي �شرع يف بيان حكمه ،فقال:
[حكم النهي التحرمي والفور والدوام]
وح ْك ُم ُه التحــــــــر ُمي والدَّ وا ُم
ُ
ٌ
َ
اقت�ضى
دليل
يكن َث َّم
ما مل
ْ
وقــــــال قـــو ٌم هـــــو للتك ِري ِه
َ
ُ
ني
ووقف
البعـــــــ�ض عن التعي ِ
َ
ِ
با�شـــــــرتاك ِه بينهما
وقيــــــل

يــــــ َ
ال ُي َ
فعل احلرا ُم
وال َفو ُر َك ْ
َ
خالف ما ذكر ُت ُه فيما َم َ�ضى
حقيـــــــقة َك َر َاه ِة التنـــــــزي ِه
ِ
ني
بزعمه ِْم لعـــــــــــــــدم التبي ِ
أرجح الأقـــــــــوال ما تقدَّ َما
و� ُ

حكم النهي :حترمي املنهي عنه والدوام على الكف عنه ووجوب تعجيل
االمتثال� ،إال �إذا دل دليل على �إرادة غري ذلك ،ف�إنه ي�صرف �إىل ما اقت�ضاه الدليل،
ف�أما التحرمي ف�إمنا ثبت له ب�أدلة خارجة عن حقيقته.
�أما حقيقية فتحتمل التحرمي وغريه ،وتلك الأدلة هي الأدلة املذكورة يف
باب الأمر الدالة على �أن حكم الأمر الوجوب حقيقة ،ف�إن النهي هو �أمر بالكف
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عن الفعل ،لكنه زاد على الأمر باقت�ضائه الفور والدوام ،واقت�ضا�ؤه ذلك ال يخرجه
عن كون االمتثال فيه واج ًبا لتلك الأدلة.
و�أما الدوام فهو اال�ستمرار على ترك الفعل ،و�إمنا كان النهي يقت�ضي ذلك
لأن فاعل املنهي عنه يف �أي وقت من الأوقات من بعد وورد النهي فاعل ملا طلب
منه الكف عنه ،وفاعل ذلك ال يكون ممتث ًال ،وعلى ذلك جمهور الأ�صوليني،
وخالفهم الفخر الرازي وجعله كالأمر يف �أنه ال يجب فيه تكرار الإنهاء عنه يف كل
وقت ،بل �إذا تركه يف الوقت الذي يلي النطق بالنهي فقد امتثل ،و�إن فعله بعد
ذلك الوقت مل يخرج عن االمتثال بفعله بعد �أن كف عنه مرة.
وحجته �أن القائل �إذا قال :ال تفعل كذا ،فك�أنه قال :كف عن هذا الفعل،
فاملطلوب �إمنا هو الكف ،ف�إذا كف عنه عقيب الأمر بالكف فقد فعل الكف ،وهو
املطلوب ،ومن فعل املطلوب فقد امتثل على ما يقت�ضيه �إطالق اللفظ ،فال يجب
كف �آخر يف الوقت الثالث والرابع �إال لقرينة تقت�ضيه ،ولأن النهي عن الفعل �أمر
بفعل �ضده ،فكما �أن الأمر املطلق ال يقت�ضي تكرار الفعل كذلك النهي.
و�أجيب ب�أنه ال �شك �أن املطلوب بالنهي مع الإطالق �أن ال يكون للمنهي
عنه حالة وجود ،فمتى �أوجده فقد خالف الناهي ،حيث نهاه �أن ال يجعل له حالة
وجود ،فجعل له حالة وجود وهذه خمالفة ملا طلب الناهي بال �إ�شكال فال امتثال،
واملطلوب يف لفظ الأمر ثبوتها �أي ثبوت حالة وجود للم�أمور به ،فمتى ثبتت فقد
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امتثل ،و�إن مل يتكرر فقد ظهر الفرق بني الأمر والنهي ،فبطل ما زعمه الرازي من
اجلمع بينهما ،و�أما اقت�ضاء النهي الفور فهو �أنه لو مل يقت�ض الفور جلاز �أن يرتكب
ما نهي عنه بعد النهي .وهو باطل لأن فاعل ذلك النهي ال يكون ممتث ًال ،وهذا
معنى قوله( :كيال ُيفعل احلرام).
واعلم �أن جميع ما ذكرته من �أحكام النهي �إمنا هي ثابتة له عند عدم
الدليل ال�صارف عن �إرادتها �أو �إرادة بع�ضها ،ف�إن دل الدليل على �شيء من ذلك
�صرف النهي �إليه ،ولذا ورد النهي لغري التحرمي ،فمن ذلك :التكريه نحو ﱹﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﱸ [البقرة ]267 /واملراد باخلبيث الردي ،وبالإنفاق
الت�صديق.
والإر�شاد نحو ﱹ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﱸ [املائدة]101 /
والفرق بينه وبني الكراهية هو �أن املف�سدة املطلوب در�ؤها يف الإر�شاد دنيوية ،ويف
الكراهية �أخروية ،نظري ما مر يف الفرق بني الإر�شاد والندب يف الأمر.
والدعاء نحو ﱹ ﯬ ﯭ ﯮﱸ [�آل عمران.]8 /
ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ

وبيــــان العاقبــــة نحـــــو
ﮞﱸ [�آل عمران� ]169 /أي عاقبة اجلهاد احلياة ال املوت.

والتقليل واالحتقار ،ومثل لهما بقوله تعاىل ﱹﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤﱸ [طه� ]131 /أي فهو قليل وحقري بخالف ما عند اهلل.
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والإيا�س نحو ﱹ ﯵ ﯶ ﯷﱸ [التحرمي.]7 /
قال البدر  -رحمه اهلل تعاىل :واخ ُتلف يف نهي اهلل تعاىل :هل فيه ت�أديب
�أم كله زجر؟ والأ�صح قول ابن عبا�س �أنه زجر كله .وزعم بع�ض �أنه كالأمر ،و�أما
نهي الر�سول  ففيه الت�أديب والزجر ،انتهى.
و�إذا ت�أملت املقام مع ما مر من متثيلنا للنهي يف الإ�شارة وغريه عرفت �أن
نهي اهلل يرد لغري الزجر �أي�ضً ا ،ثم �إن البدر  -عفا اهلل عنه  -قد مثل ملجيء �صيغة
النهي للإر�شاد وغريه ب�آيات قر�آنية ،فلينظر اجلمع بني ما �صححه ها هنا وبني ما
مثل به هنالك ،واهلل �أعلم.
ويرد النهي لغري الدوام �إذا دل دليل على ذلك ،وذلك نحو قول القائل:
ال تخرج ف�إن الأ�سد على الباب ،فالتعليل بكون الأ�سد على الباب دليل قا�ض
على �أن النهي عن اخلروج �إمنا هو لأجل هذه العلة ،و�أنه �إذا زالت العلة ارتفع
النهي ،ومنه نهي احلائ�ض عن ال�صالة.
حا�صل ما يف املقام �أن النهي ها هنا اقت�ضى الدوام بح�سب التعليل لي�س
�إال ،وكذا القول يف النهي املقيد ب�شرط نحو :ال ت�صعد ال�سطح �إن كان فيه فالن،
�أو وقت نحو :ال ت�صم يوم النحر ،ف�إن النهي يف ال�صورتني يقت�ضي تكرار الكف
عن املنهي عنه عند ح�صول القيد ،وال يقت�ضيه عند عدمه ،هذا مذهب اجلمهور.
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واحتجوا ب�أن النهي يقت�ضي بو�صفه الدوام ،فالتقييد بال�شرط ال يخرجه
عن و�ضعه الأ�صلي� ،أي ال يكفي �أن يكون دلي ًال ي�صرف النهي عما و�ضع له �إىل
غريه ،وذهب �أبو عبد اهلل الب�صري و�صححه احلاكم �إىل �أن النهي املقيد يفيد املرة
الواحدة وال يفيد الدوام ،ف�إذا قال القائل :ال ت�صعد ال�سطح �إن كان فالن فيه مل
يفد ذلك يف كل مرة يكون ذلك الفالن فيه ،بل �إذا ترك مرة فقد امتثل .قال
�صاحب املنهاج :لكن الأقرب �أن �أبا عبد اهلل يجعل تلك املرة متعينة يف �أول مرة
يكون ذلك الفالن على ال�سطح ،ف�إذا جتنب ال�صعود يف تلك احلال فقد امتثل وال
يلزمه بعد تلك املرة �أن يرتك ال�صعود؛ لأنه قد امتثل ،و�أما لو �صعد �أول مرة وهو
فيه فقد خالف ما نهي عنه حينئذ.
واحتج �أبو عبد اهلل الب�صري ب�أن ال�سيد �إذا قال لعبده :ال تخرج من
بغداد �إذا جاء زيد� ،أفاد مرة واحدة ،و�إذا قال :ال تخرج من بغداد ،و�أطلق القول،
�أفاد املنع من اخلروج على الت�أبيد .قلنا :ال فرق بني ال�صورتني يف اقت�ضاء الدوام
على ح�سب ما مر ،لكن النهي املطلق يقت�ضيه دائ ًما ،واملقيد يقت�ضيه بح�سب ما
قيد به ،قال �صاحب املنهاج :والأقرب �أن ال�شرط �إن ت�ضمن التعليل اقت�ضى
احلمام �إن مل يكن معكم ُم َ�سترِّ  ،ف�إنا نفهم �أن العلة فيه
الدوام ،نحو :ال تدخل َّ
كراهة ك�شف العورة ،في�ستمر ذلك مهما ح�صلت العلة ،و�إن مل يفهم منه معنى
التعليل كال تدخل امل�سجد �إن كان زيد يف الدار ،اعتمد على ما فهم من مق�صد
ال�شارط ،ف�إن مل يفهم �شي ًئا فالظاهر الدوام كاملطلق� ،إذ تقديره ال يكون لدخول
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امل�سجد وجود وزيد يف الدار ،فهذا يقت�ضي عموم الأوقات ،فكذلك ما هو يف
معناه ،قال :وهذا التف�صيل عائد �إىل ت�صحيح ما قاله الأكرث من �أنه للدوام �إال
لقرينة ،انتهى.
وقد يقت�ضي النهي عدم الفورية �أي�ضً ا بدليل على ذلك ،نحو :ال ت�صم
يوم النحر ،ف�إن النهي عن ال�صوم ال يكون قبل يوم النحر ،فيجوز ال�صيام �إىل
ح�ضوره ،ومثل هذا كثري ،ثم اعلم �أن ما قدمته لك من �أن حكم النهي التحرمي
�إال الدليل ي�صرفه عن ذلك هو مذهب اجلمهور ،وقال قوم :هو حقيقة يف التكريه
عند الإطالق ،وال يدل على غريه �إال بقرينة ،واملراد بالتكريه ها هنا كراهة التنزيه
ال كراهة التحرمي ،فقوله يف النظم( :كراهة التنزيه) احرتاز مما قد يتوهم من
ا�صطالح احلنفية يف املكروه من �أنه م�شرتك بني املكروه كراهة حترمي وبني املكروه
كراهة تنزيه على ح�سب ما ي�أتي يف احلكم .قال �صاحب املنهاج :و�أظن �أهل هذا
القول � -أي ب�أن النهي حقيقة يف التكريه  -هم القائلون ب�أن �صيغة الأمر يف �أ�صل
و�ضعه للندب فقط وال يفيد الوجوب �إال لقرينة ،وقال قوم بالوقف ،قال �صاحب
املنهاج :وهم املتوقفون يف لفظ الأمر.
�أقول :و�سبب توقفهم هو �أنهم زعموا �أن النهي حمتمل للتحرمي وللتكريه
ولغريهما ،وال دليل يعني واح ًدا من هذه االحتماالت دون الآخر ،فوجب
التوقف ،وقال قوم :هو م�شرتك بني التحرمي والتكريه ،مبعنى �أنه و�ضع لكل واحد
منهما على حدة ،فا�ستعماله يف كل واحد منهما حقيقة وال يحمل على واحد
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منهما على الإطالق �إال بقرينة ،ف�إن وردت قرنية تدل على �إرادة �أحد احلكمني
حمل عليه ،و�إال فالوقف.
و�أرجح الأقوال كلها هو ما قدمته لك �آنفًا ،ومبا ذكرته من الأدلة عليه
تعرف ت�ضعيف ما عداه من الأقوال ،واهلل �أعلم.
وملا فرغ من بيان حقيقة النهي وبيان حكمه �أخذ يف بيان ما يدل عليه
النهي التزا ًما ،فقال:
املنهي عنه ،وقيلُّ :
[النهي ال ُّ
يدل]
يدل على ف�ساد
ِّ
لي�س ُي�س َتدَ ُّل من ُه
ـــــي
َ
وال َّن ْه ُ
والبع�ض َي ّ
َ
ُّ
ُ
دل
�ســــــتدل
وقيل ُي
يكـــــــن ل�صف ٍة فيه ف َ
ال
و�إن
ْ

على ف�ســـــــا ِد ما ُنهِينا عن ُه
�إن َ
كان َذا النهـــــــي لذا ِت ِه ُج ِع ْل
حائ�ض قد مثَّـــــــــال
ل ُه ب َو ْطء
ٍ

اخ ُتلف يف داللة النهي على ف�ساد املنهي عنه على مذاهب� ،سنذكرها �إن
�شاء اهلل تعاىل ،وهذا اخلالف �إمنا هو يف الأمور ال�شرعية �إذا نهي عنها ،وذلك نحو
الواجب �إذا نهي عنه يف بع�ض املوا�ضع ك�صالة احلائ�ض ،واملندوب ك�صوم يوم
النحر ،ف�إن ال�صوم يف اجلملة مندوب �إليه ،ونهي عنه يف نحو ذلك اليوم ،واملباح
كبيع احلا�ضر للبادي ،ف�إن البيع يف اجلملة مباح ونهي عنه يف مثل هذه ال�صورة،
ولي�س اخلالف يف النهي عن الأمور الغري ال�شرعية كالنهي عن الزنا وعن �شرب
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اخلمر و�أكل امليتة ونحو ذلك ،ف�إن هذه الأمور قبل النهي مل يرد فيها �شرع،
فحالتها قبل التحرمي لي�ست ب�شرعية ،وكذا لي�س اخلالف يف �أن النهي ال ي�ستفاد
منه ف�ساد املنهي عنه �أ� ً
صال ،ف�إن القائلني ب�أن النهي ال يدل على ف�ساد املنهي عنه
يعرتفون ب�أنه يدل على ذلك يف بع�ض ال�صور ،و�إن القائلني ب�أنه يدل على ف�ساد
املنهي عنه ي�سلمون �أنه يف بع�ض ال�صور ال يدل على ذلك ،و�إمنا اخلالف يف �أنه
هل الأ�صل يف النهي هو الداللة على ف�ساد املنهي عنه �أم ال.
حا�صل املقام �أن القائلني ب�أن النهي ال يدل على ف�ساد املنهي عنه �إمنا
ينفون داللته على ذلك ،عند عدم القرينة الدالة على ذلك ،ف�أما �إذا قامت قرينة
على �شيء من �أفراد النهي �أنه يدل على ف�ساد ذلك املنهي عنه ،ف�إنهم ي�سلمون
داللته على ذلك لتلك القرينة ،ويجعلونه كامل�ستثنى من قاعدة النهي ،وكذا
القائلون ب�أن النهي يدل على ف�ساد املنهي عنه ،ف�إنهم يقولون بذلك عند عدم
املانع عن داللته على ما ذكر ،ف�إن وجد املانع لذلك يف �شيء من �أفراد النهي
�سلموا �أن ذلك الفرد بعينه ال يدل على ف�ساد املنهي عنه لذلك املانع ،وجعلوه
كحكم امل�ستثنى من قاعدتهم يف النهي ،هذا حترير املقام فا�شدد به يدك ،ف�إنه
جدا وال تكاد جتده ،ف�إن قيل� :إن جعل النهي عن الزنا ال يدل على ف�ساد
مهم ًّ
املنهي عنه؛ لكون الزنا مل يرد فيه النهي عنه �شرع غري م�سلم لأمرين� :أحدهما:
�أن �أ�صحابنا  -رحمهم اهلل تعاىل  -يحرمون تزويج املزين بها ،ملن زنا بها وما ذلك
�إال �أنه نهي عن الزنا بها ،فف�سد عليه .وثانيهما� :أن الزنا حمرم يف جميع ال�شرائع،
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فهو �أمر �شرعي ،فالنهي عنه يف �شريعتنا نهي عن �أمر م�شروع .قلنا عن الأول� :إن
�أ�صحابنا  -رحمهم اهلل تعاىل � -إمنا حرموا نكاح املزنية على من زنا بها لأدلة غري
النهي عن الزنا ،كحديث عائ�شة والرباء ابن عازب وغريها ،وعن الثاين� :إن حترمي
الزنا يف ال�شرائع ال ينايف �أنه قبل وجود ال�شرائع لي�س فيه حكم �شرعي.
حا�صل اجلواب �أن مرادنا بقولنا� :إن النهي عن الزنا نهي عن �أمر غري
�شرعي ،هو �أن الزنا مل يرد فيه قبل النهي عنه حكم �شرعي �سواء كان النهي
عنه يف �شرعنا فقط �أو يف جميع ال�شرائع ،فظهر �أن الزنا قبل �إنزال ال�شرائع لي�س
فيه حكم �شرعي كغريه من �سائر الأ�شياء ،وهكذا القول يف ما �أ�شبه الزنا من
املناهي ،و�إذا حترر لك املقام كما ترى فارجع �إىل ا�ستماع حكاية املذاهب التي
وعدنا بذكرها �آنفًا ،فاعلم �أن النا�س اختلفوا يف داللة النهي على ف�ساد املنهي
عنه ،فذهب �أبو حنيفة والقا�ضي و�أبو عبد اهلل الب�صري و�أبو احل�سن الكرخي
وبع�ض �أ�صحابنا �إىل �أن النهي ال يدل على ف�ساد املنهي عنه ،مبعنى �أنه �إذا نهينا
عن فعل �شيء فال يدل هذا النهي على �أن ذلك املنهي عنه ال يعتد به �أ� ً
صال،
وزاد �أبو حنيفة من بني ه�ؤالء القائلني �أن النهي عن ال�شيء يدل على �صحته
قائ ًال� :إنه ال ُيت�صور النهي عن ال�شيء �إال بعد وجود ماهيته �صحيحة هكذا ،ومثل
له ب�صوم يوم النحر ،فعنده �أن �صومها �صحيح لكنه غري مقبول ملا فيه من النهي
�صحيحا االجتزاء ب�صومه للنذر.
عنه ،وبنى على كون �صومه
ً
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قلنا :ال يلزم من النهي عن ال�شيء وجود ماهيته �صحيحة على وفق ما
ذكرمت ،و�إمنا يكفي يف النهي عن ت�صور وجوده بذلك ي�صح الكف عنه ،وبالكف
عنه يح�صل االمتثال ،فبطل ما زعموه من داللة النهي على �صحة املنهي عنه،
وبهذا البطالن ي�سقط القول باالجتزاء ب�صوم يوم النحر للوفاء بالنذر ،وذهب
�أحمد وال�شافعية والظاهرية وكثري من �أ�صحابنا �إىل �أن النهي يدل على ف�ساد
املنهي ،و�سوغ �أبو يعقوب  -رحمه اهلل تعاىل  -كال املذهبني ،واحتج ه�ؤالء ب�أن
العلماء مل تزل على الف�ساد بالنهي عن الربويات والأنكحة وغريها ،وب�أن الأمر
يقت�ضي الإجزاء ،والنهي نقي�ضه فيقت�ضي نقي�ض الإجزاء وهو الف�ساد.
و�أجيب عن الأول ب�أنه ال ن�سلم الإجماع ،ومن ا�ستدل به فهو بان على
مذهبه ،وعن الثاين :ب�أنه ال ن�سلم كون النهي نقي�ض الأمر لأنه يقت�ضي القبح،
ونقي�ض القبح احل�سن ،والأمر يقت�ضي الوجوب ال جمرد احل�سن �سلمنا ،فال
يلزم يف النقي�ضني �أن تتناق�ض �أحكامهما من كل وجه �سلمنا� ،إن الأمر يقت�ضي
ال�صحة ،فنقي�ض ذلك �أن ال يكون النهي لل�صحة ،ال �أنه يقت�ضي الف�ساد .انتهى.
وذهب الغزايل والفخر الرازي و�أبو احل�سني �إىل �أن النهي يدل على ف�ساد
املنهي عنه يف العبادات دون املعامالت ،وداللته على ذلك �شرعية ال لغوية لأن
الف�ساد حكم �شرعي ال تعقله العرب ،فال ي�صح �أن يكون مق�صو ًدا لها يف و�ضع
النهي ،و�أما يف ال�شرع فال �إ�شكال يف �صحة ق�صده ،وا�ستدلوا على وقوع ذلك
�شر ًعا ب�أن العلماء ما زالوا ي�ستدلون بالنهي على ف�ساد املنهي عنه.
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و�أجيب ب�أنه �إمنا ي�صح هذا دلي ًال حيث �صح �أنهم �أجمعوا على ذلك،
ومل ينقل �إجماع وا�ستدالل بع�ضهم ال يفيد جلواز كونه مذه ًبا له� ،أعني �أن
النهي يقت�ضي الف�ساد ،ومع هذا االحتمال ال ي�ستقيم االحتجاج ،و�أي�ضً ا ف�إن هذا
اال�ستدالل لو �سلم ٌّ
دال على اقت�ضاء النهي الف�ساد مطلقًا ،ف�أين دليل اقت�ضائه
الف�ساد يف العبادات دون املعامالت؟! ف�إن قالوا �إن النهي عن العبادات ال
يكون �إال الختالل �شرط من �شروطها وركن من �أركانها ،وال كذلك النهي عن
املعامالت .قلنا� :إن الف�ساد حينئذ حا�صل باختالل ال�شرط �أو الركن ال باقت�ضاء
نف�س النهي له وذهب قوم �إىل �أنه �إن كان النهي عن ال�شيء لعني ذلك ال�شيء،
فالنهي يقت�ضي ف�ساده و�إن كان �إمنا نهي عنه ل�صفة فيه فال يقت�ضي النهي ف�ساده،
فمثال ما نهي عنه لذاته الكفر وبيع ا ُحل ّر ،ومثال ما نهي عنه ل�صفة فيه كوطء
احلائ�ض ،وال�صالة يف الأر�ض املغ�صوبة ،والو�ضوء باملاء املغ�صوب ،ويف الإناء
املغ�صوب ونحو ذلك ،وهذا معنى قول الناظم( :يدل �إن كان ذا النهي� )..إلخ،
�أي وقال البع�ض� :إن النهي يدل على ف�ساد املنهي عنه� ،إذا كان النهي �إمنا �شُ ِّرع
لذات املنهي عنه ال ل�صفة فيه ،و�إن كان �إمنا نهي عنه ل�صفة فيه فال يدل على
ذلك ،وال �أعلم له�ؤالء حجة على هذا التف�صيل ،وقيل �إن نهي عن ال�شيء لأجل
كون ذلك ال�شيء ً
ملكا للغري مل يقت�ض النهي الف�ساد ،كما �إذا باع ملك الغري
َف�أَ ِذن املالك ور�ضي بالبيع مل يف�سد البيع ،و�إن كان �إمنا نهي عنه لأجل اختالل
�شرط كبيع ال َغ َرر((( اقت�ضى الف�ساد.
(((بيع ال َغ َرر :بيع ما دخلته اجلهالة �سواء �أكانت يف الثمن� ،أم يف املَبِيع� ،أم يف الأجل� ،أم يف القدرة على الت�سليم( .م).
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و�أجيب ب�أنه قد ينهى عن ال�شيء لأجل ملك الغري ،والنهي مع ذلك
يقت�ضي الف�ساد ،كما �إذا باع ملك الغري ومل ُيجِ ز املالك ،وقيل� :إن كان يف املنهي
عنه تو�صل �إىل �إباحة حمظور كبيع اخلمر وامليتة ونحوهما اقت�ضى النهي الف�ساد،
و�إن كان لي�س فيه تو�صل �إىل ذلك فال يقت�ضي الف�ساد .و�أجيب ب�أنه �إن �أردمت
بالتو�صل �إىل حتليل احلرام �أن ذلك العقد يرتتب عليه حتليل املحرم فهذا غري
�صحيحا ال فا�س ًدا ،ف�أين قولكم باقت�ضائه
م�سلم ،ولو �سلم لكان ذلك العقد
ً
الف�ساد؟ و�إن �أردمت ب�أن ذلك العقد ال يرتتب عليه �إباحة ما حرم فهو متناق�ض �إذ
قلتم ب�أن فيه تو� ً
صال �إىل �إباحة املحرم ثم قلتم� :أن لي�س فيه تو�صل.
و�إذا ت�أملت هذه الأقوال كلها وطلبت الأرجح منها ر�أيت �أن الأرجح
هو املذهب الأول ،وهو �أن النهي ال يقت�ضي الف�ساد مطلقًا ،و�إن اقت�ضاه يف بع�ض
املوا�ضع فذلك �إمنا هو لدليل خارج عن النهي ال لنف�س النهي ،واحلجة لنا على
�صحته ورجحانه على �سائر املذاهب هي �أن معنى كون ال�شيء فا�س ًدا �أنه مل يقع
موقع ال�صحيح يف �سقوط الق�ضاء واقت�ضاء التمليك.
�صحيحا كطالق البدعة((( والبيع وقت
واملعلوم �أن املنهي عنه قد يقع
ً
النداء((( ،فال يكفي النهي يف اقت�ضاء الف�ساد ،بل ال بد من دليل� ،إذ لفظ النهي
ال يفيده ملا ذكرنا من �أن املنهي عنه قد ي�صح.
((( طالق البدعة :هو �أن يطلق الزوج زوجته وهي حائ�ض� ،أو يف طهر جامعها فيه( .م).
((( البيع وقت النداء :البيع عند رفع الأذان ل�صالة اجلمعة ،ويف تعلق زمنه بالأذان الأول �أو الأذان الثاين خالف بني العلماء( .م).
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وملا فرغ من بيان �أحكام النهي وكان املطلق واملقيد نو ًعا من اخلا�ص� ،أخذ
يف بيانهما وبيان �أحكامهما ،فقال:
ذكر املطلق واملقيد وبيان حقيقة املطلق واملقيد
ومطــــــلقٌ َما َّ
دل بال�شُّ
ــــــيوع
ِ
فمــــــن ُه َنا فــــــــار َق ُه ال ُع ُمو ُم
ف� ْإن ُي َقـ
املقيدُ
ــــــــــي ْد َف ْهـــــ َو َّ
َّ

ِ
جن�س ِه ببــــــــدَ لِ
املو�ضوع
يف
ِ
ٌ
بـــــدل معلو ُم
لي�س فيــــــــ ِه
�إذ َ
أجمدُ
�شيخٌ � َ
مثـــــــا ُله َ
كجــــــــا َء ْ

عرف املطلق ب�أنه :ما دل بال�شيوع يف جن�سه فـ (ما) �أي لفظ جن�س �شامل
جلميع الألفاظ ،وقوله( :بال�شيوع يف جن�سه) ف�صل خمرج ملا عدا املطلق من
الألفاظ ،و�أما قوله( :ببدل املو�ضوع) �أي باعتبار بدل املعنى الذي و�ضع له اللفظ
تف�سري لقوله( :بال�شيوع يف جن�سه) ،وذلك �أن لفظ رجل مث ًال دال على كل فرد
من �أفراد الرجال ،مبعنى �أنه �صادق علي كل واحد منها ،و�صالح لأن يطلق عليه،
ولي�س داللته على جميع الأفراد دفعة واحدة و�إمنا داللته على ذلك باعتبار �شيوع
لفظه يف جميع الأفراد ،وبهذا االعتبار قد خالف املطلق العموم ،واملراد به العام؛
لأن العام �إمنا يتناول �أفراد املو�ضوع دفعة واحدة على �سبيل اجلمع واال�ستغراق
لها ،و�أما املقيد فهو :ما خرج عن ذلك ال�شيوع� ،إما بقيد كجاء �شيح �أجمد ،ف�إن
لفظ �شيخ مطلق ل�شيوعه يف ذلك اجلن�س ول�صدقه على كل فرد من �أفراده ،لكن
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قوله�( :أجمد) قيد خمرج للفظ ال�شيخ عن ذلك ال�شيوع ،و�إما بح�سب و�ضعه
الأ�صلي كال َع َلم ،ف�إنه ال ي�سمى مطلقًا ،و�إمنا هو مقيد بح�سب الو�ضع الذي و�ضع
له ،لأنه و�ضع ملعني ،ولو كان علم جن�س مث ًال ف�إنه ال يكون عل ًما �إال باعتبار ذلك
التعيني املذكور ،ويكتفى يف العلم اجلن�سي بالتعيني الذهني ،ومثل ال َع َلم �سائر
املعارف؛ �إذ لي�س من املعارف ما هو مطلق �أ� ً
صال ،اللهم �إال �أن يقال� :إن املعرف
ب�أل امل�شار بها �إىل احلقيقة باعتبار وجودها يف بع�ض الأفراد غري معني ،كقولك:
ادخل ال�سوق ،حيث ال عهد يف اخلارج ،ومنه قوله تعاىل ﱹﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﱸ [يو�سف ]13 /من قبيل املطلق ،ف�إن املعرف ب�أل كالنكرة يف املعنى،
ولذا �أعطي بع�ض �أحكام النكرة ،كالنعت باجلملة يف نحوﱹ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝﱸ [ي�س ،] 37/ونحو:
وَلَ ْقد َأمُرُّ على اللئِيْ ِم يَسُبُّنِي

و�إن فرق بني النكرة وبني املعرف املذكور مبا حا�صله �أن النكرة معناه ٌ
بع�ض غري
معني من جملة احلقيقة ،وهذا معناه نف�س احلقيقة ،و�إمنا ت�ستفاد البع�ضية من القرينة
كالدخول يف نحو :ادخل ال�سوق ،والأكل يف نحو ﱹﯳ ﯴ ﯵﱸ [يو�سف]13 /
فاملجرد وذو الالم بالنظر �إىل القرينة �سواء ،وبالنظر �إىل �أنف�سهما خمتلفان.
واعلم �أن ما ذكره امل�صنف من تعريف املطــلق هو ما م�شى عليه
ابن احلاجب وتبعه البدر ال�شماخي  -رحمه اهلل تعاىل  -حيث عرفا املطلق ب�أنه :ما
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دل على �شائع يف جن�سه ،وعلى ذلك م�شى �صاحب املنهاج ،وهو معنى ما ذهب
�إليه الآمدي ،حيث عرف املطلق ب�أنه :النكرة يف �سياق الإثبات ،وهذه التعاريف
كما نرى قا�ضية ب�أن النكرة واملطلق �شيء واحد ،وفرق بينهما ابن ال�سبكي فعرف
املطلق ب�أنه :الدال على املاهية بال قيد ،ثم قال :وعلى الفرق بني املطلق والنكرة
�أ�سلوب املنطقيني والأ�صوليني ،وكذا الفقهاء حيث اختلفوا فيمن قال المر�أته:
�إن كان حملك ذك ًرا ف�أنت طالق ،فكان ذكرين ،قيل ال تطلق نظ ًرا للتنكري امل�شعر
بالتوحيد ،وقيل تطلق حم ًال على اجلن�س ،انتهى.
قال املح ِّلي :ومن هنا يعلم �أن اللفظ يف املطلق والنكرة واحد ،و�أن الفرق
بينهما باالعتبار �إن اعترب يف اللفظ داللته على املاهية �سمي مطلقًا وا�سم جن�س
�أي�ضً ا� ،أو مع قيد الوحدة ال�شائعة �سمي نكرة ،وتعقب هذا التفريق الكمال ،فقال:
وما جرى عليه ابن احلاجب كالآمدي يف تعريف املطلق هو املوافق لأ�سلوب
الأ�صوليني؛ لأن كالمهم يف قواعد �أحكام �أفعال املكلفني ،والتكليف متعلق
بالأفراد دون املفهومات الكلية التي هي �أمور عقلية ،بل ويوافق �أ�سلوب املناطقة
�أي�ضً ا ،ف�إن املطلق عندهم مو�ضوع الق�ضية املهملة لأنه مطلق عن التقييد بالكلية
واجلزئية ،والنكرة قد تكون مو�ضوع اجلزئية ،وقد تكون مو�ضوع الكلية ،واحلكم
يف اجلميع متعلق بالأفراد ،و�أما الق�ضايا الطبيعة التي احلكم فيها على املاهية من
حيث هي فقد �صرح املناطقة ب�أنها ال اعتبار لها يف العلوم ،انتهى.
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وبهذا التحقيق الذي ذكره الكمال ههنا تعرف �صحة ما م�شى عليه
امل�صنف يف النظم تب ًعا ملن ذكر من املحققني ،وال عربة مبا تعقب به ابن القا�سم
(((
كالم �شيخه الكمال؛ فقد قال البناين يف �آخر كالم تعقب به كالم ابن القا�سم
ما ن�صه :وال تغرت مبا للع َّالمة �سم((( مما �أبداه هنا من التمويهات و�أطال به مما ال طائل
حتته من الت�أويالت .و�إمنا قال البناين ذلك بعد �أن ك�شف الغطاء عما احتوى عليه
كالم ابن القا�سم من التمويهات ،واهلل � أعلم.
وملا فرغ من بيان حقيقة املطلق واملقيد �شرع يف بيان حكم كل واحد
منها ،فقال:
واملقيد]
[حكم املطلق َّ
حكم َها �أن يجري ُّ
ِ
واحد
كل
ُ
ال�س َب ْب
وحيثما يتحــــــــدان يف َّ
منهـــما على
حم ُل املطــــــلقُ
َ
ف ُي َ
هما ُم َّتحدَ ا
يكن
و�إن
ْ
حكم َ
ُ
حم َ
ُ
ال
عي َ
فبع�ضنا وال�شــــــــا ِف ُّ
َ
َ
هنـــــــاك جام ُع
وقيل� :إن كان
((( امل�شهور ابن قا�سم.
((( يق�صد ابن قا�سم العبادي( .م).

ِ
باع ِد
جمرا ُه يف
موا�ض ِع ال َّت ُ
َ
فاحلمل َ
ُ
هناك قد َو َج ْب
واحلكم
ِ

خالف َح َ�ص َ
ِذي ِ
ٍ
ال
ري
القيد من غ ِ
واختلف املوجِ ُب فا ُ
َ
خل ُ
لف بدَ ا
َ
ُ
قـــــــالَ :ال
واحلنفـــــي
وبع�ضنا
ُّ

فال�صواب املان ُع
حم ُل �أ ْو ال
ُ
ُي َ
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حكم املطلق واملقيد �أن يجري كل واحد منهما يف مو�ضعه �إذا اختلفا �سب ًبا
وحك ًما ،فاملطلق يجري يف �إطالقه ،واملقيد يف مو�ضع تقييده ،وال ي�صح �أن يحمل
�أحدهما على الآخر هاهنا بال خالف بني الأ�صوليني ملا بني املطلق واملقيد من التنايف،
وذلك نحو قوله تعاىل يف كفارة الظهار ﱹ ﮇ ﮈ ﮉﱸ [املجادلة]4 /
وقوله تعاىل يف �صيام الكفارة ﱹﰆ ﰇ ﰈﱸ [املائدة ]89 /ف�إن ال�سبب
املوجب لل�صيام يف �آية اليمني هو احلنث ،وال�سبب املوجب لل�صيام يف �آية
الظهار هو الظهار ،واحلكم فيهما خمتلف �أي�ضً ا كما ترى ،فال ي�صح حمل مطلق
ال�صيام يف �آية اليمني على مقيدة التتابع يف �آية الظهار ،و�إمنا قال �أ�صحابنا بتتابع
ال�صيام يف �آية اليمني لقراءة ابن م�سعود ،ف�إنه قر�أ ِ
أيام م َت َت ٍ
ابعات»
«ف�ص َيا ُم ثَالث ِة � ٍ
ال لنف�س احلمل على ما يف الظهار ،وقد جعل البدر  -رحمة اهلل تعاىل -الآيتني
مث ً
اال ملا �إذا اختلف موجب املطلق واملقيد ،واتفق حكمهما نظ ًرا �إىل �أن احلكم يف
املو�ضعني ال�صيام ف�أجرى فيه اخلالف الآتي ،فيما �إذا اتفق حكم املطلق واملقيد
واختلف �سببهما.
ونحن �إمنا قلنا باختالف حكمهما الختالف نوعي ال�صيام ،فال�صيام يف
�آية اليمني حمدود بالثالثة الأيام ،ويف �آية الظهار حمدود بال�شهرين ،وباختالف
نوعيه اختلف حكمه ت�شدي ًدا وتخفيفًا ،فال ي�صح حمل مطلقه يف التخفيف
على مقيده يف الت�شديد ،ملا يرتتب على الت�شديد من التكاليف الغري املطلوبة يف
التخفيف .و�إن احتد حكم املطلق واملقيد واتفق �سببهما وجب حمل املطلق على
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املقيد بيانًا� ،سواء تقدم �أحدهما على الآخر �أو تقارنا يف الوجود ،ما مل يت�أخر املقيد
نا�سخا لبع�ض �أحكام املطلق.
حتى يعمل باملطلق ،ف�إنه يكون حينئذ يكون املقيد ً
وقيل� :إن املقيد �إذا ت�أخر عن املطلق فهو نا�سخ له بح�سب ما يتناوله ،و�إن مل يقع
ن�سخا لكان
باملطلق .قال البدر :وهذا لي�س ب�شيء لأن التقييد بيان ،و�أي�ضً ا لو كان ً
ن�سخا،
ن�سخا لأنه نوع من املجاز مثله ،ويلزمهم �أن يكون ت�أخري املطلق ً
التخ�صي�ص ً
لأن التنايف �إمنا يت�صور على الطرفني ،انتهى.
نا�سخا؛ لأن الن�سخ
وللخ�صم �أن يقول �إن كون املقيد بيانًا ال ينايف كونه ً
نا�سخا فم�س َّلم.
نا�سخا واملطلق �إن ت�أخر ً
بيان تغيري ،و�أما �إلزام �أن يكون التخ�صي�ص ً
ونحن نلتزم ذلك �إذا انف�صل التخ�صي�ص عن املخ�ص�ص واملطلق عن املقيد ،ف�أي
حمذور يف ذلك؟ و�أنت �إذا حتققت املقام ر�أيت �أن اخلالف فيه لفظي ال معنوي،
ن�سخا ،ونحن ن�سميه بيانًا.
فاخل�صم ي�سمي تقييد املطلق باملقيد �إن ت�أخر عنه ً
ومثالهما �إذا احتدا حك ًما و�سب ًبا نحو قولك� :أعتق رقبة عن قتل اخلط�أ� ،أعتق رقبة
م�ؤمنة عن قتل اخلط�أ ،فال�سبب يف ال�صورتني هو قتل اخلط�أ ،واحلكم فيهما عتق
الرقبة ،فيجب �أن يحمل مطلق الرقبة يف ال�صورة الأوىل على مقيدها بالإميان يف
ال�صورة الثانية ،و�سواء ذلك احلكم ات�صل املقيد فيه باملطلق �أو انف�صل ،فمثال ما
انف�صل قوله « :يف َخ ْم ٍ�س ِمن الإِ ِبل �شَ اةٌ» ،ويف حديث �آخر« :يف َخ ْم ٍ�س ِمن
ال�سا ِئ َم ِة((( �شَ اة» قال امل�صنف� :إن احلمل ها هنا بال خالف ح�صل بني
الإِبِل َّ
((( ال�سائمة :التي تُر�سل لل َّرعي وال تُعلف( .م).
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الأ�صوليني تب ًعا ملا �صرح به بع�ضهم من حكاية االتفاق على ذلك ،ثم ر�أيت
ابن ال�سبكي نقل اخلالف فيه و�أقره عليه �شارحه املح ِّلي ومحُ َ �شِّ يه البناين ،و�صورة
اخلالف الذي ذكره ابن ال�سبكي هو �أنه قيل� :إن املقيد يحمل على املطلق فيما
�إذا اتفقا حك ًما و�سب ًبا �إلغاء للقيد لأن ذكر املقيد ذكر جلزئي من املطلق فال يقيده،
كما �أن ذكر فرد من العام ال يخ�ص�صه .و�أجاب املح ِّلي بالفرق بينهما قائ ًال� :إن
مفهوم القيد حجة بخالف مفهوم اللقب الذي ذكر فرد من العام منه َّ
وعكر عليه
البناين وعزا ذلك �إىل ابن القا�سم مبا ن�صه� :إن فرد العام قد ال يكون لق ًبا بل �صفة،
فيفند مبفهومه ويخ�ص�ص العام ،كما �أن فرد املطلق قد يكون لق ًبا نحو� :أعتق رقبة
�أعتق زي ًدا ،فال يقيد املطلق كما ذكره ال�شارح �أول امل�س�ألة ،فحينئذ ي�شكل الفرق
املذكور� ،إال �أن يكون بح�سب الأغلب .انتهى.
و�أقول� :إنه ال يخفى �أن ال�شارع ال يذكر �شي ًئا عبثًا و�إن تقييده �إمنا ذكره
لإرادة ذلك التقييد ،فال ي�صح �إلغاء القيد ولو �ألغي ملا كان يف ذكره فائدة �أ� ً
صال،
وحمل املطلق على املقيد يف مو�ضع االحتاد لي�س تقيي ًدا مبفهوم ال�صفة حتى يتطرق
عليه ما ذكروه ،و�إمنا هو �إجراء املطلق يف تقييده جمرى العموم يف تخ�صي�صه،
فاملقيد مبنزلة املخ�ص�ص واملطلق مبنزلة العام ،فال �إ�شكال حينئذ ،واهلل �أعلم.
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و�إن اختلف �سبب املطلق املقيد واتفق حكمها ،فذهب ال�شافعي وبع�ض
�أ�صحابنا كابن بركة �إىل حمل املطلق على املقيد ،و�إن اختلف ال�سبب �إذا احتد
احلكم.
وقال �أبو حنيفة وبع�ض �أ�صحابنا كالإمام ابن حمبوب� :إنه ال يحمل
املطلق على املقيد يف مثل هذه ال�صورة .ثم اختلف القائلون باحلمل هاهنا فقال
بع�ضهم :يحمل املطلق على املقيد ًّن�صا �أي من قبيل اللفظ� ،سواء وجد جامع
قيا�سا �أي
بني ق�ضيتي الإطالق والتقييد �أو مل يوجد .وقال بع�ضهم� :إنه يحمل ً
�إذا وجد جامع بني الق�ضيتني حمل املطلق على املقيد ،و�إن مل يوجد جامع فال
يحمل.
و�إن اختلف حكمهما واتفق موجبهما فعلى هذا اخلالف املذكور ها هنا،
فمثالهما �إذا اتفق حكمها واختلف موجبهما� ،آيتا الظهار والقتل ،ف�إن الرقبة يف
كفارة الظهار مطلقة ،ويف كفارة القتل مقيدة بالإميان ،فخرج يف �صفة الرقبة يف
كفارة الظهار اخلالف املذكور �آنفًا ،فبع�ضهم كابن بركة ا�شرتط �أن تكون الرقبة
م�ؤمنة حم ًال على ما يف الرقبة يف كفارة القتل ،وذهب ابن حمبوب �إىل عدم
ا�شرتاط ذلك �إهم ً
قيا�سا حل�صول اجلامع
اال للحمل املذكور ،وحمل ال�شافعية عليه ً
بينهما واجلامع عندهم حرمة �سببيهما ،وهو الظهار والقتل .ومثال ما اختلف
حكمهما واتفق موجبهما �إطالق الأيدي يف قوله تعاىل ﱹﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯﱸ [الن�ساء ]43 /وتقييدها باملرافق يف قوله تعاىل
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ﱹ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱸ [املائدة ]6 /ف�إن موجب التيمم
والو�ضوء �شيء واحد وهو احلدث املعروف ،لكن حكمها خمتلف ،فالتيمم حكم
غري الو�ضوء ،فال يحمل مطلق الأيدي يف التيمم على مقيده يف الو�ضوء ،وحملته
ال�شافعية بجامع ا�شرتاكهما يف ال�سبب ،ويف التعبري باحلكم عن التيمم والو�ضوء
ت�سامح ال يخفى؛ ف�إن كل واحد من التيمم والو�ضوء حمكوم به ال حكم ،لكن
وقع هذا الت�سامح يف عبارة بع�ض الأ�صوليني .وعرب �صاحب املنهاج عن مثل ذلك
باختالف جن�سيهما فخرج من الت�سامح املذكور.
وحا�صل ما يف امل�س�ألة �أنه �إذا اختلف املطلق واملقيد �سب ًبا وحك ًما فال
يحمل �أحدهما على الآخر اتفاقًا ،و�إن اتفقا �سب ًبا وحك ًما حمل املطلق على
املقيد ،قيل :اتفاقًا ،وحكى بع�ضهم قو ًال ب�أن املقيد يحمل على املطلق ،ف�ألغى
املقيد و�إن اختلفا �سب ًبا واحتدا حك ًما� ،أو اختلفا حك ًما واحتدا �سب ًبا ،ففيهما ثالثة
مذاهب� :أحدها� :أن املطلق يحمل على املقيد مطلقًا .وثانيها� :أنه ال يحمل مطلقًا،
قيا�سا ،و�إال فال يحمل،
وثالثها� :أنه �إن كان بينهما جامع حمل املطلق على املقيد ً
واهلل �أعلم.
وملا فرغ من بيان �أق�سام اخلا�ص و�أحكامه �شرع يف بيان العام و�أحكامه ملا
بينهما من الت�ضاد واملقابلة ،فقال:
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مبحث العام وبيان حقيقة العام
ــــظ َّ
العـــــــا ُم ل ْف ٌ
دل َد ْفع ًة على

ما لمَ ْ ُ
فكم َ
ال
يك ْ
ـــــن منح�صـــ ًرا ُ

خف ََّف (العا َّم) ل�ضرورة الوزن ،وعرفه ب�أنه :لفظ دل دفعة على ما مل يكن
منح�ص ًرا ،فاللفظ جن�س �شامل للعام وغريه من الألفاظ ،وقوله( :دل دفعة) ف�صل
�أخرج به النكرة يف �سياق الإثبات كا�ضرب رج ًال ،ف�إن رج ًال دال على ما ي�صلح
له بطريق البدلية املتقدم بيانها يف املطلق ،وخرج به �أي�ضً ا امل�شرتك؛ ف�إنه ال يدل
دفعة على ما و�ضع له ،و�إمنا يدل عليه بطريق اعتبار تعدد الو�ضع ،كالعني مث ًال ،ف�إنه
ال يدل دفعة واحدة على البا�صرة وال�شم�س والذهب �إىل �آخرها ،و�إمنا يدل على
كل واحد من هذه املعاين باعتبار �أنه و�ضع له و�ض ًعا م�ستق ًّال فمطلق العني لي�س
�شام ًال لهذه الأ�شياء دفعة واحدة وهذا هو املراد من نفي العموم عن امل�شرتك،
ولي�س املراد منه �أن لفظ امل�شرتك ال يكون عا ًّما �أ� ً
صال ،ف�إنه يكون عا ًّما باعتبار
داللته على �أفراد بع�ض ما و�ضع له ،كهذه عيون ف�إنه دال دفعة واحدة على غري
حم�صور من �أفراد العني التي هي البا�صرة مث ًال ،ف�صدق عليه �أنه عام.
وقوله( :على ما لي�س حم�صو ًرا) ف�صل �آخر �أخرج به �صيغة املثنى و�أ�سماء
العدد واجلمع املعرف بالم العهد ،وما قامت القرينة على �أن �أفراده منح�صرة ،ف�إن
�صيغة املثنى و�إن دلت على االثنني دفعة واحدة فاالثنان �شيء حم�صور ،و�أ�سماء
العدد و�إن دلت على كثري كمائة و�ألف ،فذلك الكثري منح�صر �أي�ضً ا .واملعرف
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بالم العهد و�إن كان لفظه عا ًّما كال�سموات والأر�ضني فالالم العهدية دالة على �أن
مدلوله منح�صر ،وما قامت القرينة على �أن �أفراده منح�صرة كر�أيت رج ً
اال ،وخلق
اهلل �سموات و�أر�ضني ،ف�إن العقل قا�ض ب�أن املرئي من الرجال عدد حم�صور و�إن
فات الرائي �ضبطه ،و�أن املخلوق من ال�سموات والأر�ضني عدد حم�صور وهو �سبع
�سموات و�سبع �أر�ضني ،واهلل �أعلم.
وملا فرغ من بيان حقيقة العام �أخذ يف بيان ما تتناوله هذه احلقيقة من
الألفاظ ،وهي الألفاظ املعروفة عندهم ب�صيغ العام ،فقال:
[عموم اجلمع وا�سم اجلن�س املعرو َفني بالم اجلن�س]
ــــــع و ِم ْن
وعم ما ُع ِّر َف من ْ
َّ
جم ٍ

جن�س �إذا مل ُ
يك عه ٌد قد ز ُِك ْن
ٍ

(((

�أي عم تعريف العام اجلمع املعرف وا�سم اجلن�س املعرف� ،سواء كان تعريفهما
ب�أل كما يف قوله تعاىل ﱹ ﭑ ﭒ ﭓﱸ [امل�ؤمنون ]1 /ﱹ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﱸ [املائدة ]38 /ف�إن حكم الو�صف يف العموم حكم اجلن�س �أو
عر ًفا بالإ�ضافة ،كما يف قوله تعاىل ﱹ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﱸ [الن�ساء]11 /
ﱹ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱸ [النور ]63 /هذا كله �إذا مل يكن تعريفهما
�إ�شارة �إىل عهد ،ف�إن كان �إ�شارة �إىل عهد كر�أيت رج ً
اال ف�أكرمت الرجال ،و ﱹ ﯘ
((( ُزكِ ْنُ :عل َِم �أو ُظ َّن مبنزلة اليقني( .م).
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ﯙ ﯚ ﯛ  .ﯝ ﯞ ﯟﱸ [املزمل ]16-15 /فال عموم فيهما لأن
العهد قرينة اخل�صو�ص.
وكذا كل قرينة دلت على �إخراج �صيغة العام عن العموم وا�ستعمالها يف
اخل�صو�ص ،كر�أيت الرجال ،ﱹﭕ ﭖ ﭗ ﭘﱸ [النمل ]23 /ف�إن العقل
قا�ض بامتناع ر�ؤية كل الرجال ،وبا�ستحالة �إتيانها من كل �شيء كما هو معلوم
بال�ضرورة .واحلجة على �أن اجلمع املعرف من �صيغ العموم �أن العلماء مل تزل
ت�ستدل بقوله تعاىل ﱹﮓ ﮔ ﮕ ﮖﱸ [الن�ساء ]11 /ونحوها على
العموم وا�ستدل عمر -ر�ضي اهلل تعاىل عنه  -على �أبي بكر يف منع قتال �أهل
مرت �أنْ � َ
ا�س ح َّتى يقُو ُلوا ال �إل َه �إال اهلل» وا�ستدل
الردة بعموم قوله �« :أُ ُ
أقاتل ال َّن َ
ري�ش» حني قال الأن�صار :منا �أمري،
�أبو بكر  بعموم قوله « :الأئم ُة ِم ْن ُق ٍ
ومنكم �أمري ،وكان ذلك مبح�ضر من ال�صحابة فلم ينكر عمومه �أحد .وا�ستدل �أبو
حن ِ
معا�ش َر الأنب َيا ِء ال ُن ْو َر ُث» ومل ينكر اال�ستدالل
بكر � أي�ضً ا بقوله « :نَ ُ
به �أحد من ال�صحابة ،فكان �إجما ًعا على �أن اجلمع املعرف عام بح�سب ما ي�صلح
له لفظه .و�أي�ضً ا ف�إن اجلمع املع َّرف ي�صح اال�ستثناء منه فنقول :جاء امل�سلمون �إال
زي ًدا ،و�صحة اال�ستثناء من ال�شيء دليل عمومه .و ُر ّد ب�أن امل�ستثنى منه قد يكون
ا�سم عدد نحو عندي ع�شرة �إال واح ًدا ،وا�سم علم نحو ك�سوت زي ًدا �إال ر�أ�سه� ،أو
م�شارا �إليه نحو �صمت هذا ال�شهر �إال يوم كذا ،و�أكرمت ه�ؤالء الرجال �إال زي ًدا،
فال يكون اال�ستثناء دليل العموم.
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و�أجيب �أو ًال :ب�أن امل�ستثنى منه يف مثل هذه ال�صور و�إن مل يكن عا ًّما
لكنه ت�ضمن �صيغة عموم باعتبارها ي�صح اال�ستثناء ،وهو جميع م�ضاف �إىل املعرفة
�أي جميع �أجزاء الع�شرة و�أع�ضاء زيد و�أيام هذا ال�شهر و�آحاد هذا اجلمع .وثان ًيا:
ب�أن املراد باال�ستثناء الذي هو دليل العموم ا�ستثناء ما هو من �أفراد مدلول اللفظ
نف�سه و�أ�صله ،ال ما هو من �أجزائه كما يف ال�صور املذكورة ،فاندفع ما قيل �إن
امل�ستثنى يف مثل جاءين الرجال �إال زي ًدا لي�س من الأفراد ،لأن �أفراد اجلمع جموع
الآحاد .واحلجة على �أن ا�سم اجلن�س للعموم هي �أن العلماء مل تزل ت�ستدل
بقوله تعاىل ﱹ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱸ [املائدة ]38 /على
ال�سنة ،وبقوله تعاىل ﱹﭛ
�شمولها كل �سارق و�سارقة بال�شرط املعروف من ُّ
ﭜ..ﱸ الآية [النور ]4 /على �شمولها كل زانية وزان �إال من �أخرجته ال�سنة
عن حكم الآية �إىل حكم الرجم ،وال نكري لهذا اال�ستدالل ،فكان �إجما ًعا على �أن
ا�سم اجلن�س املعرف للعموم ما مل تقم قرينة اخل�صو�ص .و�أي�ضً ا ف�إن �صحة اال�ستثناء
من ال�شيء دليل عموم ذلك ال�شيء كما ذكرناه �آنفًا ،وقد �صح اال�ستثناء من ا�سم
املعرف كما يف قوله تعاىلﱹﭓ ﭔ ﭕ ﭖ  .ﭘ ﭙ ﭚﱸ [الع�صر]3 ،2 /
وما ذكرته من �أن اجلمع وا�سم اجلن�س املعرفني من �صيغ العموم هو مذهب اجلمهور.
وذهب �أبو ها�شم �إىل عدم عمومهما ما مل تقم قرينة على العموم ،فهما
عنده للجن�س ال�صادق على واحد من �أفراده ،كتزوجت الن�ساء وملكت العبيد
و�أكرمت الرجل �إذا مل يكن هنالك عهد ،ف�إن كل واحد من هذا الكالم �صادق
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على الواحد فما فوقه .ونحن نقول� :إن خروج هذه الأ�شياء ونحوها عن العموم
لقرينة ،وهي ا�ستحالة تزوج جميع الن�ساء وملك كل العبيد و�إكرام كل رجل،
فلوال القرينة لكان اللفظ عا ًّما ولذا يحنث بتزوج واحدة من حلف ال يتزوج
الن�ساء ،ومبا ذكرناه ينحل جميع ما احتج به �أبو ها�شم ،فال حاجة �إىل التطويل
بذكره وذكر اجلواب عنه ،واختار �أبو احل�سني والرازي قول �أبي ها�شم يف املفرد
املح َّلى بالالم دون اجلمع املحلى بها ،وحجتهما حجته.
وف�صل �إمام احلرمني والغزايل فقاال بعموم املفرد املحلى بالم اجلن�س �إذا
َّ
كان يف واحده التاء كالتمر ،بخالف ما �إذا مل يكن يف واحده التاء كاملاء ،وزاد
هب َّ
الغزايل �شر ًطا �آخر وهو �أنه �إذا مل يكن واحده متمي ًزا فهو عام كـ َّ
بالذ َه ِب
«الذ ُ
بالف�ض ِة »..احلديث ،ف�إن واحد الذهب والف�ضة غري متميز� ،أي ال واحد
والف�ض ُة َّ
َّ
له من لفظه .وال�صواب عدم اال�شرتاط كما قدمنا لك �آنفًا .وذهب �إمام احلرمني
يف اجلمع املحلى بالالم �إىل �أنه للعموم ما مل يحتمل معهو ًدا ،ف�إن احتمل معهو ًدا
تردد بني العموم واخل�صو�ص املعهود ،وال�صواب عمومه و�إن احتمل معهو ًدا؛
لأن احتماله املعهود دائ ًما �إمنا هو من احتمال العام للخ�صو�ص ،فلو ترددنا يف
عموم الألفاظ املو�ضوعة للعموم بنف�س احتمالها اخل�صو�ص ملا �صح لنا اجلزم بعام
�أ� ً
صال؛ كيف وقد قيل ما من عام �إال وقد خ�ص�ص �إال قوله تعاىل ﱹﯼ ﯽ ﯾ
ﯿﱸ [البقرة ،]29 /واهلل �أعلم.
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وملا فرغ من بيان حكم اجلمع واجلن�س املعرفني بالم اجلن�س �أخذ يف بيان
ما ال يحتمل منها العموم ،فقال:
[حكم املعروف �إذا احتمل العهدية واجلن�سية]
ِ
حمتم ْل
الالم َو ْه َو
و� ْإن �أتى ذو
ِ

ن�س ُح ِم ْل
للجن�س والع ْه ِد فللجِ ِ
ِ

�إذا احتمل املعرف من جمع وا�سم جن�س اال�ستغراق والعموم حمال
عليه ،لأنهما حقيقة فيه كما تقدم و�إن امتنع حملهما على العموم واال�ستغراق
ف�إما �أن تتعني فيهما العهدية �أو اجلن�سية �أو ال تتعني ،فما تعني فيه �أحد الأمرين
من عهد وجن�س حمل عليه ،وما مل يتعني فيه �أحدهما ،وكان حمتم ًال لهما م ًعا
فهما حمل النزاع يف �أنه � ُّأي الأمرين �أوىل باحلمل عليه؟ فقيل� :إن احلمل على
العهد �أوىل؛ لأنه �أبني ،و�سياق التعريف لزيادة التو�ضيح ،و�إىل هذا القول ذهب
�صاحب «التنقيح» والبدر يف خمت�صره و�شرحه ،ون�سبه البدر �إىل عمار بن يا�سر -
ر�ضي اهلل تعاىل عنه  -وقيل �إن حمله على اجلن�سية �أوىل ،و�إليه ذهب �صاحب
«التلويح» وغريه ،وهو ال�صحيح؛ لأن حمله على العهدية مع احتمال غريها فيه
تخ�صي�ص بغري خم�ص�ص ،و�أي�ضً ا ففي معنى العهدية زيادة على اجلن�سية ،والزيادة
ال تثبت �إال بدليل ،وال دليل عليها ،فامتنع حمله عليها ،فما احتج به
البدر  -عفا اهلل تعاىل عنه  -يف ترجيح العهدية ال يقاوم ما ذكرنا ،واهلل
�أعلم.
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وملا فرغ من بيان بع�ض �أحكام اجلمع واجلن�س املعرفني �شرع يف تتميم
�أحكامهما ،وهو بيان غاية ما يخ�ص�ص �إليه كل واحد منهما ،فقال:
[يخ�ص�ص اجلمع املعروف �إىل ثالثة ،واجلن�س �إىل واحد]
�ص اجلمـــ ُع �إىل ثال َث ِة
وخُ ِّ�ص َ

لأنهـــــا �أدنـــــــــــا ُه يف الدَّ ال َل ِة

واجلن�س حتى يبقى من ُه واحدُ
ُ
َ
ِ
كذاك يف
ال�شــرط و« َمن» لل ُعقَال

و« َمن» و« َما» م�ســـــتف ِه ٌم ال زائدُ

ُ
وت�شـــــــمل الذكو َر والن�ســــا َء

وخُ ِّ�ص َ�ص ْت �إن �أعقـــــب ْت َها �أ َّو َال

عـــم الأنبيا َء
واملــــــ�ؤمنـــــــ َ
ني َّ

يخ�ص�ص اجلمع املعرف بالالم والإ�ضافة �إىل �أن يبقى من مدلوله ثالثة،
ثم ميتنع بعد ذلك تخ�صي�صه؛ لأن الثالثة هي �أدنى مدلول اجلمع حقيقة ،فال
يدل على �أقل من ذلك �إال جتو ًزا ،ويخ�ص�ص ا�سم اجلن�س املع َّرف حتى يبقى من
مدلوله واحد ،لأن الواحد �أدنى ما يدل عليه ،في�صح �أكرم العامل �إال زي ًدا وعم ًرا
وخال ًدا ،ولو مل يبق من بعد ا�ستثناء ه�ؤالء ممن هو مت�صف بالعلم �إال واحد مث ًال.
وهذا معنى قوله( :واجلن�س حتى يبقى منه واحد) �أي ويخ�ص�ص ا�سم اجلن�س
املعرف ب�أل والإ�ضافة حتى يبقى من مدلوله واحد.
وقال �أبو بكر القفَّال :ال بد من بقاء ثالثة بعد التخ�صي�ص فيما عدا
اال�ستفهام واملجازات ،وهي �ألفاظ اجلموع وكل و�أجمعون ونحوها من �ألفاظ
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العموم ،و�أما يف اال�ستفهام واملجازات فيجوز حتى ال يبقى �إال واحد .واحتج على
ذلك ب�أن اال�ستفهام واملجازات لي�س فيهما معنى اجلمع بل جاريان جمرى ا�سم
اجلن�س الذي يطلق على القليل والكثري كاملاء والطعام ونحو ذلك ،وما عداهما
فهو �إما جمع �أو يف معناه ،و�أقل اجلمع ثالثة ،و�أقل �أحوال العموم �أن يكون كاجلمع
فيكون �أقل ما يبقى منه ثالثة كاجلمع.
و�أجيب ب�أن اجلمع مو�ضوع للثالثة ف�صاع ًدا ،فال يطلق على ما دونها
بخالف العموم ،فلي�س العموم كذلك� ،أال ترى �أن قول القائل كل درهم عندي
فهو لفالن عموم ،والكالم �صحيح ولو مل يكن عنده �إال درهم واحد .وكذلك
لو قال� :أكرم كل الرجال الذين يف الدار �إال بني متيم ،ولي�س فيها �إال رجل
واحد من غري متيم ،مع كون اللفظ عا ًّما باتفاق ،والعبارة �صحيحة .وقال �صاحب
«اجلوهرة» :ال بد من بقاء ثالثة يف جميع �ألفاظ العموم �إال �صيغة اجلمع ،فيجوز
تخ�صي�صها حتى ال يبقى �إال واحد داخل حتته .قال :ولي�س ذلك بالو�ضع
الأ�صلي ،بل بال�شرع نحو قوله تعاىل ﱹ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﱸ [�آل عمران ]173 /واملراد بالنا�س الأول ُن َعيم بن م�سعود.
واحتج على ا�شرتاط بقاء ثالثة يف العموم دون اجلمع مبا احتج به القفال،
�أعني �أن العموم جار جمرى اجلمع يف �أن �أقل مدلوله ثالثة ،قال :و�أما لفظ اجلمع
فخرج من ذلك بدليل خا�ص ،وهو �إطالقه �شر ًعا على الواحد يف قوله تعاىل
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ﱹﯶ ﯷ ﯸ ﯹﱸ [�آل عمران ]173 /واملراد به نعيم ،وحا�صل مذهبه �أنه
يوافق القفال يف ا�شرتاط بقاء الثالثة يف تخ�صي�ص العموم ،وي�ستثنى من ذلك
لفظ اجلمع ،بدليل يزعمه.
وجوابه عن الأول وهو ما �أجيب به عن احتجاج القفال .واجلواب عن
ادعائه ا�ستثناء اجلمع من ذلك احلكم هو �أن ما ذكره من الدليل على ذلك �إمنا هو
خا�صا باجلمع فقط.
دليل على عدم ا�شرتاط بقاء ثالثة مطلقًا ال ًّ
وقال كثري من الأ�صوليني :ال ي�صح التخ�صي�ص �إال مع بقاء جمع يقرب
من مدلول العموم .حكاه ابن احلاجب والبدر ال�شماخي .واحتجوا على ذلك
ب�أن قائ ًال لو قال :قتلت كل من يف املدينة ،وقد قتل ثالثة ال غري ،عد الغ ًيا ،وكان
كال ًما فا�س ًدا ،وكذلك لو قال� :أكلت كل رمانة ومل ي�أكل �إال ثالثًا ،وكذلك لو
عد الغ ًيا
قال :من دخل داري �أو من �أكل طعامي فعلت له كذا ،وف�سره بثالثة ّ
�أي�ضً ا.
و�أجيب ب�أنه �إمنا يعد الغ ًيا حيث مل يذكر املخ�ص�ص ،و�أما مع ذكر املخ�ص�ص
فال ن�سلم ذلك� ،أال ترى �أنه لو قال :قتلت كل من يف املدينة غري الب�سي البيا�ض،
وكان من فيها الب�سي البيا�ض �إال ثالثة مل يعد الغ ًيا �أ� ً
صال ،وكذلك ما �أ�شبهه.
وقال كثري من الأ�صوليني :كل عموم يجوز تخ�صي�صه حتى ال يبقى من
الأعداد الداخلة حتته ثالثة ،بل يجوز �إخراجها حتى ال يبقى �إال واحد ،و�صححه
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�صاحب املنهاج ،واحتج ل�صحته بوجهني� :أحدهما� :أنه �إذا جاز التخ�صي�ص وهو
�إخراج بع�ض ما و�ضع له لفظ العموم ا�ستوى �إخراج القليل و�إخراج الكثري� ،إذ
ال وجه يقت�ضي الفرق بينهما ،والعموم يف كلتا احلالتني م�ستعمل فيما دون القدر
الذي و�ضع له ،ف�إذا كان يف احلالتني مخُا َلفًا به ما و�ضع له فال وجه يقت�ضي الفرق
بني خمالف ٍة وخمالف ٍة ،مهما بقي بع�ض مدلوله .ثانيهما� :أنه قد وقع يف قوله تعاىل
ﱹﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﱸ [الأنعام ]146 /ومل يبق حتت العموم �إال نوع واحد ،وكذلك قوله
تعاىل ﱹﯷ ﯸ ﯹﱸ [�آل عمران ]173 /و�أراد ُن َعي ًما قال ال�شاعر:
أنَــــــا ومَا َأعْــين سِـــــــوَاي

قاع مع
ولقول عمر بن اخلطاب وقد �أنفذ((( �إىل �سعد بن �أبي وقا�ص ال َق ْع َ
�ألف فار�س« :قد �أنفذت �إليك �ألفي فار�س» فو�صفه ب�أنه �ألف ،و�إذا جاز يف �ألفاظ
العدد فجوازه يف العموم �أوىل ،وكذلك اتفق النا�س على ح�سن قول القائل:
�أكرم النا�س �إال اجلهال ،وال �شك �أن يف اخلارج هنا �أكرث من الباقي.
�أقول :وهذا املذهب هو �أ�صح املذاهب ،و�إن كنت ذكرت يف النظم غريه
م�ستد ًال ،عليه ب�أن �أقل اجلمع ثالثة� ،إذ ال يلزم من كون �أقل اجلمع ثالثة منع
تخ�صي�صه �إىل ما دون ذلك� ،إذ لي�س الغر�ض من التخ�صي�ص �إال ق َْ�صر العام �إىل
((( �أنفذ� :أر�سل( .م).
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بع�ض �أفراده ،فجاز ويف امل�س�ألة �أقوال �أخر �أ�ضعف مما ذكر فال نطيل بذكرها .ولنا
على �أن �أقل مدلول اجلمع حقيقة ثالثة هو �أن ما فوق االثنني هو املتبادر �إىل الفهم
من �صيغة اجلمع ،والتبادر �إليه من مالحة احلقيقة.
و�أي�ضً ا ي�صح نفي اجلمع عن االثنني ،مثل :ما يف الدار رجال بل رجالن،
و�صحة نفي اللفظ عن املعنى دليل على �أنه لي�س حقيقة فيه� ،إذ لو كان حقيقة فيه
للزم بنفيه عنه الكذب ،و�أي�ضً ا ي�صح رجال ثالثة و�أربعة ،وال ي�صح رجال اثنان،
وعدم �صحة ذلك عالمة على �أن االثنني لي�س بحقيقة ،و�أي�ضً ا ي�صح جاءين زيد
وعمرو العاملان ،وال ي�صح العاملون ،وعدم �صحة ذلك دليل على �أن داللة اجلمع
على املثنى لي�ست حقيقية �أي�ضً ا.
وقال قوم� :إن �أقل مدلول اجلمع اثنان ،ومت�سكوا على ذلك بوجوه :الأول:
قوله تعاىل ﱹﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﱸ [الن�ساء ]11 /واملراد اثنان ف�صاع ًدا،
لأن الأخوين يحجبان الأم من الثلث �إىل ال�سد�س كالثالثة والأربعة ،وكذا كل جمع
يف املواريث والو�صايا .الثاين :قوله تعاىل ﱹﮔ ﮕ ﮖﱸ [التحرمي� ]4 /أي
قلباكما� ،إذ ما جعل اهلل لرجل من قلبني .الثالث :قوله « :اال ْث َنانِ ف َما فو َق ُه َما
جما َع ٌة» ومثله ُح َّج ٌة من اللغوي ،فكيف من النبي ؟!
و�أجيب عن الأول ب�أنه ال نزاع يف �أن �أقل اجلمع اثنان يف باب الإرث
ا�ستحقاقًا وحج ًبا والو�صية ،لكن ال باعتبار �أن �صيغة اجلمع مو�ضوعة لالثنني
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ف�صاع ًدا ،بل باعتبار �أنه يثبت بالدليل �أن لالثنني حكم اجلمع .وعن الثاين:
�أن �إطالق اجلمع ،على االثنني جماز بطريق �إطالق ا�سم الكل على اجلزء ،وعن
الثالث ب�أن النزاع لي�س يف جمع وما ي�شتق منه لأنه يف اللغة �ضم �شيء �إىل �شيء،
وهو حا�صل يف االثنني باالتفاق ،و�إمنا اخلالف يف �صيغة اجلمع و�ضمائره� ،صرح
به ابن احلاجب وغريه .ولو �سلم فلما دل الإجماع على �أن �أقل اجلمع ثالثة
وجب ت�أويل احلديث ،وذلك ب�أن يحمل على �أن لالثنني حكم اجلمع يف املواريث
ا�ستحقاقًا وحج ًبا �أو يف اال�صطفاف خلف الإمام وتقدم الإمام عليهما� ،أو يف �إباحة
ال�سفر بهما وارتفاع ما كان منه ًّيا عنه يف �أول الإ�سالم من م�سافرة واحد �أو اثنني
بناء على غلبة الكفار� ،أو يف انعقاد �صالة اجلماعة بهما ،و�إدراك ف�ضيلة اجلماعة،
وذلك لأن الغالب من حال النبي  تعريف الأحكام دون اللغات ،انتهى.
وحا�صل الأجوبة كلها �أن اجلمع يدل على اثنني جما ًزا مع قرينة يف
موا�ضع ،وكالمنا يف �أقل مدلول اجلمع حقيقة ال جما ًزا ،و�أن االثنني قد يعطيان
حكم اجلمع �شر ًعا كما يف الو�صايا واملواريث ،واالثنان فما فوقهما جماعة باحلديث
وكالمنا يف �صيغة اجلمع ال يف حكمه.
[عموم َم ْن ،و َما ،وامل�ؤمنني]

�أما قوله( :ومن وما� )..إلخ فهو �شروع يف بيان �أحكام بقية �صيغ العموم،
فذكر �أن منها من وما اال�ستفهاميتني �أو ال�شرطيتني ال الزائدتني وال املو�صوفتني
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وال املو�صولتني .ف�أما من وما الزائدتان فال عموم لهما؛ لأن ك ًّال منهما مل يذكر
�إال ل�صلة الكالم وتقويته ،كما يف قول ال�شاعر:
فخرًا عَلى مَنْ غريِنَا
وَ َك َفـــى بنَا ْ

�أي على غرينا.
وقول الآخر:

يَا شَـــــاةَ مَا َقن ٍ
َص َملنْ حَلَّتْ لَهُ

�أي يا �شاة قن�ص ،فـ «من» زائدة يف املثال الأول ،و«ما» زائدة يف املثال الثاين.
و�أما «من» و«ما» املو�صوفتان ،ف�إن ك ًّال منهما يف املعنى نكرة مو�صوفة،
والنكرة املو�صوفة من اخلا�ص ال من العام .و�أما املو�صولتان ف�إن ك ًّال منهما يدل
على معهود ،كما يف قولك� :أكرمت من جاءين ،وقر�أت ما تي�سر ،ويدل على غري
معهود كما يف قولك� :أكرم من جاءك ،واقر�أ ما تي�سر لك ،فهما مرتددتان بني
اخل�صو�ص والعموم فال يدالن على واحد منهما دون الآخر �إال بقرينة ،وظاهر
كالم البدر  -رحمه اهلل تعاىل  -وغريه �أن من وما املو�صولتني للعموم ،وعليه فال
يرد كل واحد منهما للخ�صو�ص �إال بقرينة ،ورجح هذا املذهب ب�أن الأ�صل عدم
اال�شرتاك.
قلنا :الأ�صل ذلك �إال فيما �صح �أنه م�شرتك ،فهو على ا�شرتاكه ،و�إن ورد
اللفظ الواحد ملعان متعددة ال يقطع به يف �أحدها �إال بقرينة دليل اال�شرتاك ،فقوله:
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(م�ستفهم) نعت ملن وما على تقدير جعلهما مبعنى لفظ� ،إذ مل يرد ب�إيرادهما هاهنا
�إال نف�س لفظهما والكالم يف �أحكام لفظهما ال يف غريه ،ومثل من اال�ستفهامية:
من جاءك؟ ومن دخل الق�صر؟ ولكونها عامة �صلح �أن يجاب عنها بكل �أحد
دخل الق�صر ،ومثال من ال�شرطية :من �شاء من عبيدي عتقه فهو حر ،ومن �شئت
من عبيدي عتقه ف�أعتقه ،فمن يف املثالني �شرطية وهي للعموم ،فيعتق كل من �شاء
العتق من عبيده ،وكل من اعتقه املخاطب منهم.
وذهب �أبو حنيفة �إىل التفرقة بني ال�صورتني ف�أثبت عتق الكل يف املثال
الأول ل�ضم من �إىل امل�شيئة العامة و�أثبت عتق جميع من �أعتقه املخاطب يف
ال�صورة الثانية �أي�ضً ا� ،إال �أنه ي�ستثني واح ًدا من العبيد �إن �أعتق املخاطب جميعهم
وهو �آخرهم �إن وقع العتق على الرتتيب ،ومن يختاره منهم ال�سيد �إن وقع العتق
جملة هكذا عنده ،وذلك �أنه حاول اجلمع بني حقيقة من ال�شرطية ،وبني حقيقة
من التبعي�ضية يف قول القائل من �شئت من عبيدي � ..إلخ.
فحكم بعموم من حتى يبقى من العبيد واحد ،ثم ال يحكم بعتقه عم ًال
بحقيقة من التبعي�ضية ،و�إمنا مل يحكم بذلك يف ال�صورة الأوىل لأن �ضم من �إىل
امل�شيئة العامة عنده قرينة خرجت بها من عن التبعي�ض �إىل البيان ،ومعنى قوله:
(ومن لل ُعقَال) �أي �أن لفظ من اال�ستفهامية وال�شرطية وكذا املو�صولة �إمنا تدل على
العقالء ،ف�إذا قيل من عندك فال ي�صح �أن يجاب ببعري �أو حمار �أو نحو ذلك.
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وقوله( :وخ�ص�صت �إن �أعقبتها �أوال) �أي �أن لفظة من تخرج عن حكم
العموم �إىل حد اخل�صو�ص مبا �إذا �أعقبتها لفظة �أو ًال ،ف�إذا قيل :من دخل احل�صن
�أو ًال فله كذا ،فدخله القوم كلهم يف حال واحد فال �شيء لهم لعدم �صدق �أو ًال
عليهم �أو على �أحد منهم ،فخ�صو�ص من بهذا االعتبار �إمنا هو بالنظر �إىل عمومها
خ�صو�صا حقيق ًّيا حتى ال ت�صدق �إال على فرد واحد
عند عدم اقرتانها ب�أو ًال ال
ً
خا�صا غري معدود من �ألفاظ
كما �صرح به �صاحب «املر�آة» حيث قال :يكون من ًّ
العموم �إذ حلقه لفظ �أو ًال .قال يف ال�سري الكبري� :إذا قال :من دخل هذا احل�صن
�أو ًال فله كذا ،فدخل رجالن م ًعا ،مل ي�ستحق واحد منهما �شي ًئا؛ لأن الأول ا�سم
لفرد �سابق ،ف�إذا و�صله بكلمة من وهو ت�صريح باخل�صو�ص ،يرجح معنى اخل�صو�ص
فيه ،فال ي�ستحق النفل �إال واحد دخل �سابقًا على اجلماعة ،انتهى كالمه.
وال�صواب ما قدمته لك ،وبه يجمع بني عبارة النظم وبني قول �صاحب
«التنقيح»� :إن من للعموم و�إن حلقتها �أو ًال ،ووجه اجلمع بينهما �أن قول �صاحب
التنقيح �إنها للعموم �إمنا هو بالنظر �إىل ما حتتها من الأفراد الغري املح�صورة ،وقول
النظم( :وخ�ص�صت� )..إلخ �إمنا هو بالنظر �إىل ما فوقها من العموم ،وقد يكون
خا�صا وعا ًّما باعتبارين.
ال�شيء الواحد ًّ
وقوله( :وت�شمل الذكور والن�ساء) �أي حكم من اال�ستفهامية وال�شرطية
�أنها تعم الذكور والن�ساء ،وهو مذهب الأكرث .وقيل :ال يدخل فيهما الن�ساء.
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لنا االتفاق على دخول الإماء يف قول القائل :من دخل داري فهو حر،
فكل من دخل داره من عبيده و�إمائه فهو حر ،وقوله( :وامل�ؤمنون عم الأنبياء) �أي
يدخل يف عموم لفظ امل�ؤمنني الأنبياء  -عليهم ال�سالم  -كما دخل يف لفظ من
الن�ساء ،ف�إذا نزل ﱹﯓ ﯔ ﯕ ﱸ [البقرة ]104 /فالنبي داخل يف هذا
اخلطاب لثبوت �صفة الإميان له قط ًعا ،وكذاﱹ ﮣ ﮤﱸ [البقرة]21 /
وﱹﭴﱸ [العنكبوت ]56 /قال احلكيمي((( وال�صرييف� :إال �إذا قرنًا
بقل� ،أي �إذا نزل اخلطاب هكذا ﱹﮢ ﮣﮤﱸ [الأعراف]158 /
ﱹ ﮤ ﮥ ﱸ [الزمر ]53 /فال يدخل فيه النبي لأن لفظ قل قرينة
عندهم تخرج النبي من عموم اخلطاب ،قلنا :قد حتقق �أن النبي �أحد النا�س
و�أحد العباد فهو داخل يف عمومهما ،والأمر بالقول ال يكفي دلي ًال على
خروجه منهما؛ لأن النبي امل�أمور بالقول بذلك �إمنا يبلغ ذلك القول عن
ربه ،وال يخفى �أن قوله( :وامل�ؤمنون عم الأنبياء) وما بعده من الأبيات الآتية
ا�ستطراد ،وذلك �أن الكالم يف من وما ،فتكلم على �أحكام من وبع�ض �أحكام ما،
ثم ا�ستطرد �إىل ما ترى ،ثم رجع بعد تكميل ذلك �إىل �أحكام ما.
وها هو الآن �شارع يف �إمتام ذلك اال�ستطراد ،فلذا قال:

((( ال�صواب :احلليمي ,وهو �أبو عبد اهلل احل�سني بن احل�سن بن حممد احلليمي403 - 338( ،هـ) من �أعيان
ال�شافعية( .م).
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[ال تعم �صيغة الذكور �أحدً ا من الإناث �إال تغلي ًبا،
وال تعم �صيغة الإناث �أحدً ا من الذكور �أبدً ا]
ـــــــم �صيغ ُة ُّ
الذكو ِر
وال َت ُع
ُّ
كــــما
بتغليب
تعــــــمه
وقــد
ٍ
َ
ُّ
ِ
ــــوان
الن�س
وال
ُّ
تعـــــــم �صيغ ُة ْ

غالب الأ ُمــــــــو ِر
م�ؤنثًا يف
ِ

ني ُ
الك َر َما
ني ال�صاحل َ
يف امل�س ِلم َ

ِّ
بكل حــــــــالٍ �أحدَ ُّ
الذ ْك ِ
ران

اعلم �أن لكل واحد من الذكور والإناث �صيغة تخت�ص به وتدل عليه،
فال تدل �صيغة كل واحد منهما على الآخر بح�سب الو�ضع الأ�صلي ،ف�أما �صيغة
جمع الإناث نحو امل�سلمات وال�صاحلات فال تتناول �شي ًئا من الذكور �أ� ً
صال اتفاقًا،
فطالب الأمان لبناته ال يدخل �أوالده الذكور يف طلب الأمان ،ومن �أو�صى لبنات
فالن وكان معه بنون وبنات فال يدخل يف الو�صية البنون اتفاقًا ،وكذا ال يعم
نحو الرجال من �صيغ جمع الذكور �أح ًدا من الإناث الخت�صا�ص هذه ال�صيغة
بالذكور دون الإناث اتفاقًا ،وكذا نحو امل�سلمني ال يعم �أح ًدا من الإناث عند
انفراد ذكور امل�سلمني باخلطاب ،وقد تعم هذه ال�صيغة الرجال والن�ساء ،وذلك
عند االختالط وامل�شاركة يف الأحكام ،فتتناول ال�صيغة الذكور حقيقة والإناث
تب ًعا  ،فقوله تعاىل ﱹ ﭒ ﭓ ﭔﱸ [البقرة� ]38 /شامل حلواء مع �آدم،
وقوله تعاىل ﱹ ﯵ ﯶ ﯷﱸ [الن�ساء� ]154 /شامل لن�ساء بني �إ�سرائيل
مع ذكورهم ،و�إمنا �شملت �صيغة الذكور الإناث عند االختالط تغلي ًبا للذكور على
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الن�ساء ،و�إتبا ًعا للن�ساء بالذكور يف حكمهم ،وتناول �صيغة الذكور الإناث بهذا
املعنى ال خالف فيه ،و�إمنا اخلالف يف كيفية تناولها لهن �أهو حقيقة عرفية �أو جماز
م�شهور؟ ذهب احلنابلة وبع�ض احلنفية منهم �صاحب «املر�آة» �إىل �أن تناولها للإناث
عند االختالط حقيقة عرفية وذهب الأكرث �إىل �أنه جماز ،وثمرة اخلالف هو �أن
�إطالق هذه ال�صيغة عند االختالط متناول للن�ساء ولو مل يدل دليل على �إرادة
دخولهن فيها عند القائلني �إن تناولهما لهن حقيقة وال تناولهن عند الأكرث �إال
بدليل الحتياج املجاز �إىل القرينة.
ا�ستدل القائلون ب�أن تناولها للإناث جماز بوجوه:
الأول :قـــــوله تعـــــــاىل ﱹ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦﱸ [الأحزاب ]35 /ونحوه ف�إنه لو كان مدلول امل�سلمات داخ ًال
يف امل�سلمني ملا ح�سن هذا العطف لكونه عطفًا للخا�ص على العام ،والأ�صل
يف العطف التغاير والتباين ،وال يقال العطف للت�أكيد والتبيني ت�شريفًا لهن
كما يف عطف جربائيل على املالئكة؛ لأن الت�أ�سي�س خري من الت�أكيد ،وق�صد
أ�سي�سا.
الت�شريف لي�س ت� ً
الثاين :ما روي عن �أم �سلمة �أنها قالت :يا ر�سول اهلل� ،إن الن�ساء قلن ما
نرى اهلل ذكر يف القر�آن �إال الرجال ،ف�أنزل اهلل تعاىل ﱹ ﮢ ﮣ
ﮤﱸ [الأحزاب ]35 /فنفت ذكرهن مطل ًقا ،ولو كن داخالت ملا
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�صدق نفيهن ،ومل يجز تقريره  للنفي ،و�أجيب عنه ب�أنه � إمنا قرر نفي
الذكر ال نفي الدخول.
الثالث� :إجماع �أهل العربية على �أن هذه ال�صيغ جمع املذكر ،واجلمع ت�ضعيف
املفرد واملفرد مذكر .و�أجيب عنه �أن �إجماعهم يجوز �أن يكون عند االنفراد
والنزاع عند االختالط.
وا�ستدل الآخرون بوجوه:
الأول� :أن املعروف من �أهل الل�سان تغليبهم املذكر على امل�ؤنث عند اجتماعهما،
فيدخلن بال�ضرورة .و�أجيب ب�أنه ال نزاع يف دخولهن عند التغليب جما ًزا.
الثاين� :أنه لو �أو�صى لرجال ون�ساء مبائة درهم ،ثم قال� :أو�صيت لهم بكذا،
دخلت الن�ساء .و�أجيب ب�أنها �إمنا دخلت بقرينة الو�صية املتقدمة ،وال نزاع فيه
�أي�ضً ا؛ لأنه حينئذ تدخل بالقرينة.
الثالث :غلبة اال�ستعمال كما يف قوله تعاىل ﱹ ﯵ ﯶ ﯷﱸ [البقرة/
 ]58ويف قوله :ﱹﯜﱸ [البقرة.]36 /
قالوا :ف�إن قيل� :إن غلبة اال�ستعمال �إمنا تقت�ضي �صحة الإطالق ،وال يلزم
منها كونه حقيقة ،وهو حمل النزاع .فاجلواب� :أن الأ�صل يف اال�ستعمال احلقيقة
فال حاجة يف �إثباتها �إىل دليل ،و�إمنا املحتاج �إليه كونه جما ًزا.

141

الركن الأول يف مباحث «الكتاب»

141

ف�إن قيل� :إن اال�ستعمال حقيقة يف الذكور خا�صة بالإجماع ،ولو جعل
حقيقة يف الذكور والإناث م ًعا لزم اال�شرتاك ،واملجاز خري منه .قلنا� :إن �أراد �أنه
حقيقة يف الذكور عند االنفراد فم�سلم ،والكالم لي�س فيه ،و�إن �أراد �أنه حقيقة فيه
عند االختالط فهو ممنوع ،بل حقيقة عند االختالط يف املجموع ،ولقائل �أن يقول
فحينئذ يلزم اال�شرتاك بني الذكور وبني املجموع .الرابع� :أنهن ي�شاركن الذكور يف
الأحكام ،فيدخلن يف اخلطابات ال�شرعية نحو ﱹﮛ ﮜﱸ [البقرة.]43 /
و�أجيب ب�أنه بدليل خارجي ال بالو�ضع ،ورد ب�أن الأ�صل عدم الدليل على الدخول،
و�إمنا يحتاج �إىل الدليل عدم دخولهن .انتهى.
وملا فرغ من الكالم على بيان ما ا�ستطرد فيه رجع ي�ستكمل حكم ما ،فقال:
[ما مو�ضوعة لو�صف العقالء ،وذات غريهم]
ــف ال ُعقَــــ َ
لو�ص ِ
ِ
وذات
ال
و« َما» ْ

االجتماع ثم «كل»
�سبيل
على
ِ
ِ

غريهــــــم ثم جمـــــــي ٌع � ِآت
ْ
لكل فر ٍد �أو وجلز ٍء قد يدل

�أي لفظ (ما) اال�ستفهامية وال�شرطية املتقدم ذكرها �آنفًا مو�ضوع ل�صفات
العقالء وذوات غريهم ،وكذلك ما املو�صولة �أي�ضً ا ،تقول ما عندك؟ وجوابه:
عندي كتاب �أو فر�س �أو نحو ذلك ،وما زيد؟ فيقال :كرمي �أو �شجاع �أو نحو ذلك.
قال �صاحب «املر�آة»  :كذا يف �أ�صول �شم�س الأئمة وفخر الإ�سالم وغريهما .ويف
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التلويح :هذا قول بع�ض �أئمة اللغة ،والأكرثون على �أنه يعم العقالء وغريهم.
وقال الإزمريي� :أقول الظاهر منه اخت�صا�ص ما بغري ذوي العقول؛ لأن �صفات
من يعقل لي�س ممن يعقل .وهذا ذكره يف «الك�شف» وعزاه �إىل عامة الأ�صوليني،
ثم قال :ور�أيت يف ن�سخة من �أ�صول الفقه �أن �أهل اللغة اتفقوا على �أن كلمة من
خمت�صة بالعقالء.
واختلفوا يف كلمة ما ،فمنهم من يقول� :إنها ت�صلح ملا يعقل وملا ال يعقل،
ومنهم من يقول� :إنها تخت�ص مبا ال يعقل ،كاخت�صا�ص من مبن يعقل ،والذي ظهر
من املفتاح عمومها ،حيث قال� :إن ما لل�س�ؤال عن اجلن�س ،تقول ما عندك؟ مبعنى
�أي جن�س من �أجنا�س الأ�شياء عندك ،وجوابه �إن�سان �أو فر�س �أو كتاب �أو طعام،
�أو عن الو�صف تقول :ما زيد وما عمرو؟ وجوابه الكرمي �أو الفا�ضل .ثم بحث
الإزمريي مبا ن�صه :ف�إن قيل� :إن كلمة من تدل على الو�صف �أي�ضً ا ،قلت :نعم،
�إال �أن ما تدل و�ض ًعا ومن ا�ستعم ً
اال ،ف�إنها مو�ضوعة لذوات مبهمة .وحا�صله �أن
داللة من على �صفات من يعقل �إمنا هي داللة جمازية ،وداللة ما على ذلك داللة
و�ضعية حقيقية ،وذلك �أن من قد ت�ستعمل مبعنى ما جما ًزا كما يف قوله تعاىل
ﱹﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﱸ [النور ]45 /وقد ت�ستعمل ما مبعنى من جما ًزا �أي�ضً ا
على قول كما يف قوله تعاىل ﱹ ﭠ ﭡ ﭢ ﱸ [ال�شم�س ]5 /وقوله تعاىل
ﱹ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﱸ [الن�ساء.]3 /
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[عموم جميع وعموم كل]

وقوله( :ثم جميع �آت� )..إلخ �شروع يف بيان �أحكام بقية �صيغ العموم،
منها جميع وهي للعموم على �سبيل االجتماع ،يعني �أنك جتعل جميع �أفراد
معناها يف حكم فرد واحد ،ف�إذا قيل جميع من دخل احل�صن �أو ًال فله كذا ،فدخل
احل�صن �أو ًال ع�شرة كان لهم جمي ًعا نفل واحد .واعرت�ض ب�أنه لو كان جميع للعموم
على �سبيل االجتماع ملا ا�ستحق الفرد الواحد �شي ًئا من النفل بدخوله احل�صن
�أو ًال ،واحلال �أنه ي�ستحق ما ي�ستحقه اجلماعة من ذلك.
و�أجيب ب�أن جمي ًعا يف قول القائل جميع من دخل احل�صن �أو ًال فله كذا،
لي�ست باقية على معناها احلقيقي ،و�إمنا هي جماز �شامل للجماعة والفرد عم ًال
بعموم املجاز ،والقرينة على ذلك هو �أن هذا الكالم �إمنا �سيق يف مقام الت�شجيع
واحلث على التقدم يف الدخول وال�سبق للف�ضيلة.
واعرت�ض ب�أن يف ذلك جم ًعا بني احلقيقة واملجاز يف �إرادة واحدة؛ لأنهم
لو دخلوا م ًعا ا�ستحقوا نف ًال واح ًدا بعموم اجلميع ،ولو دخلوا فرادى ا�ستحقه
الأول فقط عم ًال مبجازه ،كما �أن لو مل يدخله �إال واحد .و�أجيب ب�أنهم �إن دخلوا
م ًعا يحمل الكالم على احلقيقة ،و�إن دخلوا فرادى �أو دخل واحد يحمل على
املجاز ،فال جمع بينهما يف حالة واحدة .ورد ب�أن امتناع اجلمع بينهما �إمنا هو
بالنظر �إىل الإرادة وها هنا قد حتقق اجلمع بينهما يف الإرادة و�إن مل يت�صور ذلك
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يف الوقوع ،وذلك لأنه لو مل يرد كالهما ملا �صح حملة تارة على حقيقة اجلميع
و�أخرى على جمازه� ،إذ لو �أريد احلقيقة مل ي�ستحق الفرد ،ولو �أريد املجاز مل
ي�ستحق اجلميع نف ًال واح ًدا ،بل ي�ستحق كل واحد نف ًال تا ًّما ،ولهذا الإ�شكال قال
بع�ضهم :لو حملوا الكالم على حقيقته ،وجعلوا ا�ستحقاق املنفرد كمال النفل
بداللة الن�ص لكفى.
ورد ب�أن املفهوم بداللة الن�ص ينبغي �أن ال يبطل حقيقة املنطوق ،وهاهنا
يبطل الإنفراد حقيقة اجلمع .و�أجيب ب�أن هذا الرد مردود؛ لأنه لي�س فيه �إبطال
املنطوق بل تعميم احلكم بينه وبني غري املنطوق كما يظهر عند الت�أمل ،وبهذا
جدا.
تعرف �أن اجلواب الأخري ح�سن ًّ
وقوله( :ثم كل لكل فرد� )..إلخ �أي �أن ت�ضاف �إليه� ،إذا كان ذلك اال�سم
نكرة نحو ﱹﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ [�آل عمران� ] 185/أو معرفة جمموعة نحو
ﱹ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﱸ [مرمي ]95 /وتتناول كل جزء من �أجزاء
اال�سم الذي ت�ضاف �إليه �إذا كان اال�سم معرفة مفر ًدا ،نحو :كل زيد ح�سن
فا ُحل ْ�س ُن حمكوم به لكل جزء من �أجزاء زيد ويليها الأ�سماء ال الأفعال ،فتعم
�صريحا والأفعال �ضم ًنا ف�إذا قيل :كل امر�أة �أتزوجها فهي طالق ،طلقت
الأ�سماء ً
كل امر�أة تزوجها على مذهب من يرى �إيقاع الطالق قبل امل ْلك ،ال على مذهب
من ال يرى �أنه ال طالق فيما ال ميلك .ف�إذا تزوج امر�أة مرا ًرا طلقت يف املرة الأوىل
دون البواقي ،لأن ك ًّال تعم الأ�سماء ال الأفعال .و(كلما) بعك�سها فت�ضم �إىل
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�صريحا وتعم الأ�سماء �ضم ًنا ،فقول القائل :كلما
الأفعال دون الأ�سماء ،وتعمها ً
تزوجت امر�أة فهي طالق ،تطلق كل امر�أة تزوجها .و�إن تزوج امر�أة واحدة مرا ًرا
كثرية تطلق يف كل مرة تزوجها ،هذا كله على مذهب من يرى انعقاد الطالق قبل
امل ْلك� ،أما على مذهب من ال يرى ذلك فال طالق �أ� ً
صال.
و�إن دخلت كل على كثري غري حم�صور وقعت على فرد من �أفراده ،فقول
علي لفالن كل درهم� ،إمنا يحكم عليه بدرهم واحد ،و�إن ا�ست�أجر دا ًرا كل
القائلَّ :
�شهر بكذا ،و�إمنا يكون العقد الز ًما على �شهر واحد ،وفيما عدا ف�أمره �إىل املتعاملني
�إمتا ًما ونق�ضً ا.
ثم �إنه �أخذ يف بيان �أحكام �أين وحيث ومتى ومهما فقال:
[عموم �أين وحيث ومتى ومهما]
أين» و« ُ
حيث»
لعمـــوم الأمك َن ْة
«� َ
ِ

مهما» لعمـوم الأزم َن ْة
«م َتى» و« َ

من �صيغ العموم �أين وحيث ،وهما مو�ضوعتان لتعميم الأمكنة ،قال
تعاىل ﱹﯜ ﯝ ﯞ ﯟﱸ [الن�ساء ]78 /وقال تعاىل ﱹﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﱸ [التوبة ]5 /فقول القائل لزوجته� :أنت طالق �أين
�شئت وحيث �شئت� ،إمنا تطلق يف املكان الذي �شاءت الطالق فيه� ،سواء �شاءت
الطالق يف املجل�س �أو يف غريه من الأمكنة ،فال ي�شرتط وقوع م�شيئتها يف املجل�س
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لعموم �أين وحيث للأمكنة ،وا�شرتاط ذلك �إمنا هو خروج بهما عن عمومهما
وا�ستعمالهما يف فرد من �أفرادهما بال دليل يقت�ضي ذلك ،وذلك حتكم.
فما ذهب �إليه �صاحب «املر�آة» وغريه من �أنه يقت�صر على املجل�س ال دليل
عليه ،وتعليله وغريه ذلك ب�أنه لي�س يف لفظه ما يوجب تعميم الأوقات ال يكفي
دلي ًال على ق�صر ذلك على املجل�س� .سلمنا �أنه لي�س يف لفظه ما يدل على تعميم
الأزمنة ،ففي لفظه ما يدل على تعميم الأمكنة ،فنحن �إمنا نحكم عليه بوقوع
الطالق يف �أي مكان �شاءته للفظه العام للأمكنة ،مع قطع النظر عن الأزمنة،
على �أنا نقول� :إن ق�صر ذلك على املجل�س م�ستلزم لتعميم الزمان ،ف�إنه ال �شك
�أن الزمان الذي �شاءت فيه الطالق هو غري الزمان الذي نطق فيه بذلك اللفظ،
وقولهم ب�أن الزمان ما دام يف املجل�س زمان واحد �شر ًعا دعوى ال دليل عليها،
ومن �صيغ العموم متى ومهما ،وهما مو�ضوعتان لتعميم الأزمنة ،قال تعاىل ﱹ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﱸ [البقرة� ]214 /أي يف �أي زمان يكون
ذلك ،وقال تعاىل ﱹ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ..ﱸ الآية [الأعراف]132 /
فقول القائل لعبده� :أنت حر متى �شئت �أو مهما �شئت ،ي�ستحق احلرية يف الزمان
الذي �شاءها فيه ،وكذا قوله� :أنت طالق متى �شئت .وقال �صاحب املر�آة :لو قال:
�أنت طالق متى �شئت ،مل يتوقت ذلك باملجل�س .وهذا مناق�ض ملا ذكره يف �أين
وحيث من التوقف على املجل�س ،وعلله ب�أنه لي�س يف لفظه ما يدل على تعميم
الأزمنة .فيقال على �إثر كالمه هاهنا :وكذلك �أي�ضً ا لي�س يف لفظ القائل� :أنت
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طالق متى �شئت ما يدل على تعميم الأمكنة ،واحلكم ب�أن ذلك غري متوقف على
املجل�س م�ستلزم لتعميم الأمكنة ،كما ا�ستلزم قوله حيث �شئت تعميم الأزمنة،
واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف �أحكام «�أي» فقال:
املنفية]
[عموم �أي وعموم النكرة َّ
َ
أ�ضيــف ُم ْطلقــــــا
و«�أَ ْي» ملَا ل ُه �

َّ
ـــــــــفي ُ�سبِقا
منـــــك ٌر ِب َن
َكذا
ٍ

من �صيغ العموم «�أي» وهي نكرة تعم بالو�صف ،يعني �أنها يف �أ�صل و�ضعها
غري عامة ،لكن تعم بح�سب ما تو�صف به ،والنكرة قد تعم بالو�صف كذا قيل.
واملراد بالو�صف هاهنا الو�صف املعنوي ال النعت النحوي ،وعموم �أي بح�سب ما
ت�ضاف �إليه ،ف�إن �أ�ضيفت �إىل الزمان فهي لعموم الزمان� ،أو �أ�ضيفت �إىل املكان
فهي لعموم املكان .وهذا معنى قوله( :و�أي ملا له �أ�ضيف مطلقا)� ،أي لعموم ما
ت�ضاف �إليه ،فقول القائل لزوجته� :أنت طالق يف �أي زمان �شئت ،كقوله :متى
�شئت ،وقول القائل� :أنت طالق يف �أي مكان �شئت ،كقوله� :أين �شئت وحيث
�شئت ،وقد تقدم �أحكام جميع ذلك.
ف�إن �أ�ضيف �أي �إىل غري الزمان واملكان دخل امل�ضاف �إليه حتت حكم
العموم ،وذلك نحو �أي عبد ا�شرتيته فهو حر ،و�أي امر�أة �أتزوجها فهي طالق ،ف�إنه
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ُيحكم عليه بعتق كل عبد ملكه وطالق كل امر�أة تزوجها ،هذا كله على مذهب
من يرى انعقاد العتاق والطالق قبل امل ْلك� .أما قول القائلُّ � :أي عبيدي �ضربك
فهو حر ،ف�ضربوه جمي ًعا ُعتقوا جمي ًعا .وكذا �إن قال� :أي عبيدي �ضربته فهو حر،
ف�ضربهم جمي ًعا ،عتقوا جمي ًعا �أي�ضً ا .وفرق احلنفية بني ال�صورتني ،ف�أوجبوا عتق
اجلميع يف ال�صورة الأوىل ،وقالوا بعتق واحد فقط يف ال�صورة الثانية ،قالوا :لأن
يف الأوىل و�صفه بال�ضرب ف�صار عا ًّما ويف الثاين قطع الو�صف عنه ،وهذا الفرق
ُم ْ�ش ِكل من جهتني:
�إحداهما� :أن الو�صف يف ال�صورتني ثابت للعبد ،فو�صفه يف ال�صورة الأوىل
بال�ضاربية ،ويف الثانية بامل�ضروبية ،والكل و�صف عام بح�سبه.
وثانيهما� :أن اعتبار الو�صف يف ال�صورة الأوىل وقطع النظر عنه يف ال�صورة الثانية
حتكم ال دليل عليه.
وف ّرق بع�ضهم بني ال�صورتني ب�أن التخيري يف ال�صورة الثانية حا�صل
للمخاطب ،فمن �شاء �ضرب ومن �شاء ترك ،وال تخيري يف ال�صورة الأوىل فيعتقون
جمي ًعا يف ال�صورة الأوىل دون الثانية لذلك ،وهذا الفرق م�شكل �أي�ضً ا من
جهتني� :إحداهما� :أنه قد تكون ال�صورتان ولي�س يف �إحداهما تخيري ،وذلك نحو:
�أي عبيدي عقره كلبك؟ ف�إن يف هذه ال�صورة �إ�سناد املفعولية �إىل العبد ،ولي�س
خم�ص�صا لعموم
فيها تخيري .وثانيتهما� :أن التخيري يف ال�صورة الثانية ال يكون
ً
�أي ،ولو �سلمنا �أنه خم�ص�ص لها لقلنا بتخ�صي�صها يف ال�صورة الأوىل �أي�ضً ا :ف�إن
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التخيري فيها للعبد ثابت �أي�ضً ا بال �شك ،فمن مل ي�صدر منه �ضرب ال يعتق ويعتق
ال�ضارب ،فقد ثبت التخيري لكل واحد من العبيد بني ال�ضرب وعدمه ،فات�ضح
�أن ال�صورتني �سواء ،والقول ب�أن العبد يجب عليه �أن يفعل ما علق عليه عتقه �إذا
�أمكنه وجاز له فعله ،ال يرفع التخيري املذكور؛ لأن التخيري �إمنا هو باعتبار �أ�صل
العربية ،فع�صيانه ال يرفع عنه حكم الرق.
ف�إن قيل� :أن �أ ًّيا �إذا �أ�ضيفت �إىل املعرفة خرجت عن حيز العموم �إىل حد
اخل�صو�ص فهي خا�صة يف نحو� :أي عبيدي .قلنا :م�سلم ذلك لكن تكون حينئذ
من باب املطلق ،فهي لفرد �صالح لكل واحد من ذلك اجلن�س ،فهي مطلق وال
مقيد لها يف ال�صورتني ،ف�أجرينا عليها حكم العموم لذلك الإطالق.
وقوله( :كذا منكر� )..إلخ �أي �أن النكرة �إذا وقعت يف مو�ضع فيه النفي
وان�سحب عليها حكمه فهي من �صيغ العموم ،كال رجل يف الدار ،وعمومها ثابت
ل�ضرورة العقل ون�ص الكتاب وقطعي الإجماع ،ف�أما العقل فلأن انتفاء فرد مبهم
ال ميكن �إال بانتفاء جميع الأفراد �ضرورة .و�أما الكتاب فقوله تعاىل ﱹﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﱸ [الأنعام ]91 /يف جواب ﱹﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﱸ [الأنعام ]91 /وجه التم�سك �أنهم قالوا :ﱹﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﱸ
فلو مل يكن مثل هذا الكالم لل�سلب الكلي مل ي�ستقم يف الرد عليهم الإيجاب
اجلزئي ،وهو قوله تعاىل ﱹ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﱸ [الأنعام]91 /
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و�أما الإجماع فلأن قولنا :ال �إله �إال اهلل ،كلمة توحيد �إجما ًعا ،فلو مل يكن �صدر
الكالم نف ًيا لكل معبود بحق ملا كان �إثبات احلق تعاىل توحيدًا ،هذا وقد يق�صد
بالنكرة الواحد ب�صفة الوحدة ،فريجع النفي �إىل الو�صف ،فال تعم مثل :ما يف
الدار رجل بل رجالن� ،أما �إذا كانت مع من ظاهرة �أو مقدرة ،كما يف ما من رجل
�أو ال رجل يف الدار فهي للعموم قط ًعا .ولهذا قال �صاحب «الك�شاف»� :إن قراءة
ﱹ ﭕ ﭖ ﭘﱸ [البقرة ]2 /بالفتح توجب اال�ستغراق ،وبالرفع جتوزه ،و�سي�أتي
وحكم ًّيا.
�أن النفي يكون لفظ ًّيا ُ
ثم �إنه �أخذ يف بيان ما �إذا تكررت النكرة ،فقال:
[حكم الكلمة �إذا تكررت]
مكرر ْة
أتت كلمــــــــ ٌة
و�إن � ْ
َّ
أعيدَ ْت َمعرف ْة
وعي ُنــــــــــها �إذا � ْ

نكر ْة
ريها �إ َذا �أعيــــــدَ ْت
فغ ُ
َ
ما مل ُ
ٌ
دليــــــــل َ�ص َرف ْه
يكن َّثم

�إذا تكرر اال�سم يف كالم واحد �أو يف كالمني بينهما تعلق ظاهر وتنا�سب
وا�ضح ،فال يخلو �إما �أن يكون اال�سمان نكرتني ،و�إما �أن يكونا معرفتني �أو �أحدهما
نكرة والآخر معرفة .ف�إن كان كانا نكرتني فالثاين غري الأول قط ًعا ،وذلك كما
يف قوله تعاىل ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ  .ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﱸ [ال�شرح ]6 ،5/فالي�سر
الثاين يف الآية ال�شريفة غري الي�سر الأول فيها و�إن كانا معرفتني �أو الثاين منهما
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معرفة ،فالثاين منهما عني الأول قط ًعا ،وذلك نحو الع�سر يف الآية الكرمية ،ف�إنه
قد كرر فيها وهو معرفة يف املو�ضعني ،ونحو قوله تعاىل ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ.
ﯝ ﯞ ﯟ ﱸ [املزمل ]16 ، 15/فالر�سول الذي ع�صاه فرعون هو
عني الر�سول الذي �أر�سل �إليه و�إن كان الأول من اال�سمني معرفة والثاين نكرة،
ففي كون الثاين غري الأول �أو عينه قوالن ،املختار منهما �أنه غريه ال عينه ،وذلك
كما يف قول ال�شاعر:
عَ َفـــونَا ع ْن بَين ُذهْـــــــــــــ ٍل
عسَى األيامُ أنْ يَر ِْجعْـــــــــــــــ

وقلنَا القــــــومُ إخـــــــــــــــــــوانُ
ـــــــــــــــنَ قومًا كالذِي َكا ُنوا

والدليل على ثبوت هذه القاعدة ما يروى عن احل�سن �أنه قال :خرج
�سر ْينِ
فرحا وهو ي�ضحك وهو يقولْ :
النبي  يو ًما م�سرو ًرا ً
«لن َي ْغ َ
لب ُع ْ�س ٌر ُي َ
ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ  .ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﱸ [ال�شرح »] 6،5/وعن ابن م�سعود �أنه
قال :لو كان الع�سر يف جحر �ضَ ٍّب لتبعه الي�سر حتى ي�ستخرجه ،لن يغلب ع�سر
ي�سرين لن يغلب ع�سر ي�سرين .ويف طريق �آخر �أي�ضً ا عن ابن م�سعود �أنه قال :قال
لدخ َل علي ِه ال ُي ْ�س ُر َح َّتى ُي ْخر َِج ُه»
ر�سول اهلل « :لو َكانَ ال ُع�س ُر يف ُج ْح ِر �ضَ ٍّب َ
ثم قر�أ ر�سول اهلل  :ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ  .ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﱸ [ال�شرح]6،5 /
و ُروي مثله من طريق �أن�س.
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ووجه اال�ستدالل بهذه الأحاديث على ثبوت تلك القاعدة هو �أنه 
نبه بتالوة الآية على �أن الع�سر املذكور فيها ع�سر واحد ،وما ذلك �إال لكونه معرفة،
و�أن الي�سر املذكور يف الآية ي�سران ،وما ذلك �إال لكونه نكرة ،فعلمنا ثبوت تلك
القاعدة بهذه الأحاديث ،قال ابن ال�سبكي :وقد �أكرث احلنفية من التفريع عليها
يف كتبهم الفقهية .قال ال�سيوطي :وتفرع عليها عندنا �أي�ضً ا فروع ،منها� :إذا قال
�أنت طالق ن�صف طلقة وثلث طلقة ،فاملجزوم به وقوع طلقتني اعتبا ًرا بكل جزء من
طلقة ،ثم ي�سري ،ولو باع بن�صف دينار وثلث دينار و�سد�س دينار مل يلزمه دينار
�صحيح ،بل له دف ُع �شق من كل كما يف �شرح املهذب.
قلت :وهذا التفريع �صحيح ،و�إمنا وقع تطليقتان يف ال�صورة الأوىل
لل�سريان املذكور؛ لأن من طلق ن�صف تطليقة وقعت واحدة ،وال �سريان يف
ن�صف الدينار وثلثه ،فلذا ال يحكم له يف ال�صورة الثانية بدينار �صحيح ،و�أ�شار
بقوله( :ما مل يكن ثم دليل �صرفه) �إىل �أن هذه القاعدة يف �إعادة النكرة نكرة
�أو معرفة ويف �إعادة املعرفة معرفة �أو نكرة هي الأ�صل مع التجرد عن املانع وخلو
املقام من القرائن ،وقد ي�صرف ذلك احلكم دليل فترتك القاعدة لأجله ،وذلك
كما يف قوله تعاىلﱹ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﱸ [الزخرف]84 /
وقوله تعاىل ﱹ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﱸ [الأنعام ]37 /ﱹ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﱸ [الروم ]54 /يعني قوة
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ال�شباب ،ونحو :جاء رجل رجل ،ففي هذه الآيات ويف هذا املثال قد �أعيدت
النكرة نكرة ،ولي�س بينهما مغايرة ،وذلك لقيام الدليل على �أن املراد بالثاين
منهما عني الأول ال غريه ،وقد تعاد النكرة معرفة مع املغايرة ،كقوله تعاىل
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﱸ [الأنعام� ]155 /إىل قوله ﱹ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﱸ [الأنعام ] 156/وقد تعاد املعرفة معرفة
مع املغايرة ،كقوله تعاىل ﱹ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈﱸ [املائدة ]48 /وقد تعاد املعرفة نكرة مع عدم املغايرة
كقوله تعاىل ﱹ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﱸ [الكهف ]110 /ومثله كثري يف الكالم
كقولهم :هذا العلم علم كذا وكذا ،ودخلت الدار فر�أيت دار كذا وكذا ،ومنه
بيت احلما�سة ،هو قوله:
عَسَـــى ا َأل يَّامُ أنْ ي ِ
َرجعْـ

ــــــنَ قومًا كالــــذِي َكا ُنوا

ف�إن قو ًما يف هذا البيت هم عني القوم الذين ذكرهم يف البيت الأول،
واملختار �أن �إمنا كان ذلك لدليل ،وهو قوله( :يرجعن) وقوله( :كالذي كانوا) ال
للقاعدة فيه كما تقدم ،ولأجل هذا املعنى وهو اخلروج عن تلك القاعدة لدليل
عار�ض .قال ال�سبكي :الظاهر �أن هذه القاعدة غري حمررة النتقا�ضها ب�أمثلة كثرية،
منها يف املعرفتني قوله تعاىل ﱹﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﱸ [الرحمن ]60 /ف�إنهما
معرفتان .والثاين غري الأول ،لأن الأول العمل ،والثاين الثواب ،ﱹﮮ ﮯ
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ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱸ [املائدة� ] 45/أي املقتولة بالقاتلة ،وكذا قوله تعاىل
ﱹﮒ ﮓ..ﱸ الآية [البقرة ،]178 /ويف تعريف الثاين قوله تعاىل ﱹ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﱸ [يون�س ،]36 /ﱹﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭡ ﭢﱸ [الن�ساء ]128 /ف�إن الثاين فيهما غري الأول ،ويف النكرتني قوله
تعاىل ﱹ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﱸ [البقرة ]217 /ف�إن الثاين هو
الأول ،وقد �أجاب ال�سيوطي عن هذه الآيات ب�أجوبة ال تخلو من تكلف ،واحلق
يف جوابها �أن يقال� :إنه �إمنا خرجت هذه الآيات عن تلك القاعدة لدليل اقت�ضى
ذلك ،والقاعدة �إمنا هي عند عدم الدليل املقت�ضي للعدول عنها ،واهلل �أعلم.
وملا فرغ من بيان �أحكام �صيغ العموم �شرع يف بيان حكم العام ،فقال:
[حكم العام �إدخال ما فيه دخل� ..إلخ]
وحكم ُه � ُ
ْ
دخل
إدخال ما في ِه

�صي�ص في ِه حم َت َم ْل
ظ ًّنا �إ ِذ ال َّتخْ
ُ

من ثم ِ
باخل�صو�ص مطل ًقا
نق�ضي
ِ

علي ِه �إن قار َن ُه �أو �ســـــــــبقَا

�ص َّ
بالظ ِّن ِّي
ومن هنـــــــــا خُ ِّ�ص َ
املذهب وال�شَّ واف ُع
هذا ُهو
ُ

لي
من خـــــــــ ٍرب
ٍ
وقائ�س َج ِّ
علي ِه والأح َن ُ
اف قالوا :قاط ُع

بالقطع
تخ�صي�ص ُه
ف�أوج ُبــــــوا
َ
ِ
وزعمـــــوا ب�أن ما تـــــــــ�أخَّ را

باملنع
وقاب ُلوا تخ�صيــــ�ص َنا
ِ
من ُه وذي اخل�صو�ص نا�سخٌ ُي َرى
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اقت�ضى
فين�سخُ
َ
�ص �إن تقارنا و�إن ُجه ِْل
وخُ َّ
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وحك ُم ما عدا ُه حك ُم ما َ
م�ضى
ٍ
املحتم ْل
حينئذ يف
تعار�ضا
َ

اختلف يف حكم العام :فمذهب الأ�شاعرة التوقف حتى يقوم دليل
عموم �أو خ�صو�ص ،وعند ال َب ْلخي وا ُجل َّبائي اجلزم باخل�صو�ص كالواحد يف اجلن�س،
والثالثة يف اجلمع ،والتوقف فيما فوق ذلك ،وعندنا وعند جمهور العلماء �إثبات
احلكم يف جميع ما يتناوله من الأفراد ،وعلى ذلك ال�شافعي ،وحجتنا على ذلك
املعقول والإجماع� ،أما املعقول فلأن العموم معنى ظاهر يعقله الأكرث ،ومت�س
احلاجة �إىل التعبري عنه ،فال بد من �أن يو�ضع له لفظ بحكم العادة ،ككثري من
املعاين التي و�ضع لها الألفاظ لظهورها ،واحلاجة �إىل التعبري عنها .و�أما الإجماع
فلأنه ثبت من ال�صحابة وغريهم االحتجاج بالعمومات ،و�شاع ذلك وذاع من
غري نكري.
ف�إن قيل :فهم ذلك بالقرائن .قلنا :فتح هذا الباب ي�ؤدي �إىل �أن ال يثبت
للفظ مفهوم ظاهر ،جلواز �أن يفهم بالقرائن ،ف�إن الناقلني لنا مل ينقلوا ن�ص الوا�ضع،
بل �أخذوا الأكرث من تتبع موارد اال�ستعمال .واحتج القائلون بالوقف ب�أن �أعداد
اجلمع خمتلفة من غري �أولوية للبع�ض ،وب�أنه ي�ؤكد بكل و�أجمعني مما يفيد بيان
ال�شمول واال�ستغراق ،فلو كان اال�ستغراق ملا احتيج �إليه ،فهو للبع�ض ولي�س
مبعلوم ،فيكون جمم ًال ،وب�أنه يطلق على الواحد ،والأ�صل فيه احلقيقة فيكون
م�شرت ًكا بني الواحد والكثري.
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واجلواب عن الأول� :أنه يحمل على الكل احرتا ًزا عن ترجيح البع�ض بال مرجح
فال �إجمال.
أ�سي�سا ال ت�أكي ًدا،
وعن الثاين� :أن الت�أكيد دليل العموم واال�ستغراق ،و�إال لكان ت� ً
�صرح بذلك �أئمة العربية.
وعن الثالث� :أن املجاز راجح على اال�شرتاك ،فيحمل عليه للقطع ب�أنه حقيقة يف
الكثري ،على �أن كون اجلمع جماز يف الواحد مما �أجمع عليه �أئمة اللغة.
وا�ستدل ملذهب البلخي واجلبائي ب�أنه ال يجوز �إخالء اللفظ عن املعنى،
والواحد يف اجلن�س والثالثة يف اجلمع هو املتيقن؛ لأنه �إن �أريد الأقل فهو عني
املراد ،و�إن �أريد فوقه فهو داخل يف املراد ،فيلزم ثبوته على التقديرين بخالف
الكل ،ف�إنه م�شكوك� ،إذ رمبا كان املراد هو البع�ض ،واجلواب �أنه �إثبات اللغة
بالرتجيح ،وهو باطل ،ولو �سلم فالعموم رمبا كان �أحوط ،فيكون �أرجح ،ثم �إنه بعد
اتفاقنا واحلنفية على �أن حكم العام �إثبات احلكم يف جميع ما يتناوله من الأفراد،
اختلفنا يف كيفية هذا الإثبات .فمذهبنا ومذهب جمهور الفقهاء واملتكلمني �أن
�إثبات ذلك احلكم يف الأفراد ظ ًّنا ال قط ًعا ويقي ًنا ،وعلى ذلك ال�شافعي .قال يف
التلويح :وهو املختار عند م�شايخ �سمرقند.
وذهبت احلنفية �إىل �أن �إثبات ذلك احلكم قط ًعا ويقي ًنا .وهذا معنى قوله:
(وحكمه �إدخال ما فيه دخل ظ ًّنا� )..إلخ �أي حكم العام �إدخال ما دخل حتت عمومه
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من الأفراد ظ ًّنا ،ولنا على �أن التخ�صي�ص يف العموم �أمر �شائع وحكم ذائع حتى قيل:
ما من عموم �إال وقد خ�ص�ص �إال قوله تعاىل ﱹﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﱸ [البقرة]29 /
ولإ�شاعة التخ�صي�ص يف العموم كان العموم حمتم ًال للتخ�صي�ص حيثما وجد ،و�إذا
ثبت �أن التخ�صي�ص حمتمل يف العموم ف�إثبات حكم العموم يف جميع �إفراده �إمنا هو
�أمر ظني الحتمال �أن يكون قد خ�ص منه بع�ض �أفراده ،و�أي�ضً ا فيجوز �إخراج بع�ض
الأفراد باال�ستثناء ونحوه وبع�ضه بالإجماع ،ولو كانت قطعية مل ي�صح ذلك كما
لو ن�ص على فرد ثم ا�ستثناه ،فكما ال ي�صح اال�ستثناء لأجل الن�ص كان يلزم مثل
ذلك يف العموم� ،إذا جعلنا �شموله مبنزلة الن�ص على كل فرد ،لأنه لو ن�ص على كل
فرد تعذر اال�ستثناء اتفا ًقا ،ولو جاء بلفظ عام �صح اال�ستثناء اتفاقًا ،وذلك كاف يف
الفرق بني داللة العموم وداللة الن�صو�ص.
فينبني على مذهبنا �أ�شياء ،منها� :أن العموم ال يوجب االعتقاد؛ لأن
االعتقاد ثمرة القطعي ،والعموم و�إن كان قطعي املنت فهو ظني الداللة ،ويوجب
العمل لأن العمل ال يتوقف وجوبه على الدليل القطعي ،بل يكون به وبالدليل
الظني.
ومنها �أنه �إذا تعار�ض اخل�صو�ص والعموم حكمنا ب�أن اخل�صو�ص قا�ض على
العموم� ،سواء قارن اخل�صو�ص العموم �أو كان �سابقًا عليه �أو مت�أخ ًرا عنه ،كان �سبقه
عليه وت�أخره عنه بزمان واحد �أو ب�أزمنة كثرية ،ف�أما �إذا قارن اخل�صو�ص العموم فهو
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قا�ض عليه اتفاقًا� ،سواء تقدم اخلا�ص �أم العام ،و�أما �إذا انف�صل �أحدهما عن الآخر
فقد خالفنا فيه احلنفية وبع�ض املعتزلة.
وحجتنا على �أن اخلا�ص قا�ض على العام �إذا انف�صل عنه �سواء تقدم �أو
ت�أخر هو �أن العمل بكتاب اهلل و�سنة نبيه مهما �أمكن مل يجز �إلغا�ؤه ،و�إذا ُّاطرحا
م ًعا �أو اطرح �أحدهما كان �إلغاء للدليلني �أو لأحدهما ،و�إلغا�ؤهما �أو �إلغاء �أحدهما
مع �إمكان اجلمع بينهما ال ي�صح.
و�أي�ضً ا ف�إن اخلا�ص معلوم دخول ما تناوله حتته ودخول ذلك حتت العام
م�شكوك فيه ،والعلم ال يرتك لأجل ال�شك .و�أي�ضً ا ف�إن فقهاء الأم�صار يف هذه
الإع�صار يخ�صون �أعم اخلربين ب�أخ�صهما مع فقد علمهم التاريخ.
و�أجيب عن الأول ب�أن املعلوم �أن العموم متناول للخ�صو�ص� ،أي الذي
املخ�ص�ص كتناول املخ�ص�ص له ،و�إن كان تناول العموم ظاه ًرا وتناول
�أخرجه ِّ
اخل�صو�ص ًّن�صا فال عربة باالفرتاق يف ذلك مع تناول اللفظني لهما ،ويرد ب�أنا ال
ن�سلم �أنه ال عربة باالفرتاق بينهما يف ذلك ،لأنه �إذا كانت داللة اخلا�ص �أقوى من
جهة فال ميكن اطراحه مبا هو �أ�ضعف منه داللة.
و�أجيب عن الثاين ب�أنه ال ن�سلم �أن دخول املخ�ص�ص حتت العام م�شكوك
خم�ص�ص يعلم �إخراجه لبع�ض ما تناوله العموم،
فيه ،بل مقطوع به ما مل يح�صل َّ
واخلا�ص املتقدم �إذا تراخى عنه العموم ومل يقارنه مل يعلم �أن العموم مل يتناوله،
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�إذ ال مقت�ضى ل�صرف العموم عن ظاهره بل الظاهر �أنه نا�سخ ملا نافاه حيث تيقن
تراخيه ،ف�إن جهل فهو كتعار�ض اخل�صو�صني اللذين جهل املت�أخر منهما .قلنا
عدم العلم ب�أن حكم اخل�صو�ص املتقدم غري داخل حتت العموم املت�أخر ال ي�ستلزم
العلم بدخوله حتته� .سلمنا �أن الظاهر دخوله حتته ،فغاية ما فيه �أن يظن بدخوله ال
يقطع به ،وهو يف اخلا�ص مقطوع به ،والظني ال يعار�ض القطعي ،فكيف بن�سخه.
و�أجيب عن الوجه الثالث ب�أنه ال ن�سلم الإجماع على ذلك ،واملعلوم �أن
ابن عمر مل يخ�ص�ص قوله تعاىل ﱹﮎ ﮏ ﮐ ﱸ [الن�ساء]23 /
بقوله �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم« :ال تحُ َ ِّر ُم الر�ضْ َع ُة وال الر�ض َع َتانِ » قلنا� :إنه �إمنا مل
يخ�ص�ص ابن عمر عموم الآية باحلديث؛ الحتمال �أن يكون احلديث غري �صحيح
عنده ،كما هو املذهب ال لأن الآية نا�سخة للحديث� ،سلمنا �أن الآية نا�سخة للحديث،
فاحلديث �إمنا هو �أحادي ظني الإ�سناد ،وعموم الآية ظني �أي�ضً ا ،فهو من باب ن�سخ
ظني املنت بظني الداللة ،وهو غري ما نحن ب�صدده.
واعلم �أنه �إذا ت�أخر اخلا�ص عن العام قدر ما ميكن العمل بالعام ،فاخلا�ص
نا�سخا ملا يتناوله من مدلول العام ،ويبقى ما بقي من العام على
حينئذ �إمنا يكون ً
نا�سخا ال ينايف ما قدمنا بيانه من قولنا
حكمه الأول ،وكون اخلا�ص بهذه احليثية ً
�إن اخلا�ص قا�ض على العام قدم �أو �أخر؛ لأن ن�سخ اخلا�ص للعام داخل حتت
تلك القاعدة كما ال يخفى .ومنها �أن العام و�إن كان قطعي املنت ي�صح تخ�صي�صه
جلي ،فمثال تخ�صي�ص القطعي باخلرب
بالدليل الظني من خرب �آحادي �أو قيا�س ّ
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الآحادي تخ�صي�ص املواريث بقوله « :القَا ِت ُل َع ْم ًدا ال َير ُِث» وتخ�صي�ص
ال�س َما ُء
عموم اخلرب املتواتر باخلرب الآحادي كتخ�صي�ص قوله « :في َما �سق َِت َّ
ال ُع ْ�ش ُر» بقولهَ « :ل ْي َ�س في َما دونَ َخ ْم َ�س ِة �أَ ْو ُ�سقٍ ((( َ�ص َد َقةٌ» ومثال تخ�صي�ص القطعي
بالقيا�س هو �أن يقول ال�شارع ال تبيعوا املوزون باملوزون متفا� ً
ضال ،ثم يقول بيعوا
احلديد كيف �شئم فيقا�س النحا�س والر�صا�ص عليه بجامع االنطباع ،وذلك
يح�صل به التخ�صي�ص لعموم اللفظ الأول ،ف�أما التخ�صي�ص بخرب الآحاد للعموم،
و�إن كان قطعي املنت فعليه �أكرث العلماء ،ون�سبه ابن احلاجب �إىل الأئمة الأربعة،
وهم� :أبو حنيفة ومالك وال�شافعي وابن حنبل.
وحجتنا على ذلك وجهان:
�أحدهما� :أن العموم و�إن كان قطعي املنت فهو ظني الداللة� ،أي داللته على
تناوله جميع �أفراده �أمر ظني ،فاخلرب الآحادي �إمنا خ�ص�ص هذه الداللة
الظنية.
وثانيهما� :أن ال�سلف خ�ص�صوا قوله تعاىل ﱹﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
عم ِت َها
ﭢﱸ [الن�ساء ]24 /بقوله « :ال ُت ْنكَ ُح املر�أَ ُة علَى َّ
وال َعلى َخال ِت َها» وخ�ص�صوا قوله تعاىل ﱹ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﱸ
[الن�ساء ]11/الآية بقوله « :ال َير ُِث القَا ِت ُل» وال َ
امل�س ِل ُم
امل�س ِل ِم وال ْ
«الكا ِف ُر ِمن ْ
ِمن َ
و«نحن معا�ش َر الأنب َيا ِء ال ُن ْو َر ُث».
الكا ِفرِ» ُ
((( �أَ ْو ُ�سق :مفردها َو ْ�سق ،وهو :حمل بعري( .م).
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واعرت�ض ذلك ب�أنهم لو كانوا �أجمعوا على ذلك فاملخ�ص�ص الإجماع،
و�إن مل يجمعوا على ذلك فال دليل ،ورد ب�أنهم �أجمعوا على �أحكامها م�ستندين
�إىل تخ�صي�ص العموم بها ،ف�صح الدليل ،قالوا :رد عمر بن اخلطاب حديث فاطمة
تخ�صي�صا لعموم قوله
بنت قي�س يف �أنه  مل يجعل لها �سكنى وال نفقة ملا كان
ً
تعاىل ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱸ [الطالق ]6 /ولذلك قال عمر :كيف نرتك
كتاب ربنا لقول امر�أة ال ندري �أ�صدقت �أم كذبت .ورد ب�أنه �إمنا تركه لرتدده
يف �صدقها ،ولذلك قال :ال ندري �أ�صدقت �أم كذبت ،و�أما تخ�صي�صه بالقيا�س
فقد حكاه ابن احلاجب عن الأئمة الأربعة وهو قول �أبي احل�سني .وقال �أبو علي
اجلبائي و�أبو ها�شم يف قدمي قوليه وبع�ض الفقهاء :ال ي�صح التخ�صي�ص به مطلقًا.
وقال �أبو العبا�س بن �سريج� :إنه ي�صح بالقيا�س اجللي ال بالقيا�س اخلفي ،و�سي�أتي
تف�سريهما .وقال �أبو احل�سن الكرخي� :إن خُ َّ�ص العموم القطعي قبل تخ�صي�صه
بالقيا�س مبنف�صل جاز تخ�صي�صه بالقيا�س بعد ذلك و�إال فال .وقال عي�سى بن
�أبان يجوز �إن كان قد خ�ص�ص بقطعي و�إال فال .وقيل� :إن كان الأ�صل يف القيا�س
خارجا من العموم �صح تخ�صي�صه به و�إال فال.
ً
وقال ابن احلاجب� :إن كان الأ�صل يف القيا�س خم َر ًجا من العموم �أو
كانت العلة من�صو�صة �أو جمم ًعا عليها �صح التخ�صي�ص به ،لأن القيا�س يف هذه
ال�صورة كالن�ص وقد �صح التخ�صي�ص بالن�ص ،في�صح مبا هو يف حكمه ،وهو هذا

162

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

162

خمرجا �أو كانت العلة م�ستنبطة فاملعترب القرائن يف
القيا�س و�إن مل يكن الأ�صل ً
الوقائع ،ف�إن ظهر ترجيع اخلا�ص فالقيا�س �أوىل و�إال فعموم اخلرب.
وتوقف اجلويني والباقالين يف جواز التخ�صي�ص بالقيا�س مطلقًا.
واحلجة لنا على �صحة تخ�صي�ص العام بالقيا�س هي �أن ال�صحابة اختلفوا يف
تعيني �سهم اجلد يف م�سائل ،وكل واحد منهم بنى مذهبه على قيا�س ال على
ن�ص ،وكل واحد من تلك القيا�سات خم�ص�ص لعموم �آية الكاللة ،وهي قوله
تعاىل ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﱸ [الن�ساء� ]176 /إىل �آخرها ،فقال علي
وابن م�سعود� :إن اجلد مع الأخت ع�صبة لعموم قوله تعاىل ﱹ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﱸ ،فحكم ب�أن لها الن�صف من مال كل �أخ مات وال ولد له ،وقال زيد بن
ثابت :بل اجلد يقا�سم الأخوات �إىل الثلث ،ف�إن نق�صت املقا�سمة عن الثلث رد
قيا�سا حلاله مع الأخت على حاله مع الإخوة ،فهذا القيا�س خم�ص�ص
�إىل الثلث ً
لعموم قوله تعاىل ﱹﭘ ﭙ ﭚ..ﱸ الآية ،وقال �أبو بكر  يف جد و�أخ
قيا�سا على الأب ،وهذا القيا�س �أي�ضً ا خم�ص�ص لعموم
لأب :املال كله للجدً ،
الآية .ولذلك �صور كثرية مبنية على قيا�سات كلها خم�ص�صة لعموم الآية ،فكان
ذلك كالإجماع منهم على �صحة التخ�صي�ص بالقيا�س ،فجلي من قول الناظم:
(وقائ�س جلي) �إمنا هو باملعنى اللغوي ،واملراد به الو�ضوح ال باملعنى اال�صطالحي
حتى يخرج التخ�صي�ص بالقيا�س اخلفي ،فيوافق ابن �سريج.
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ويف قوله( :وقائ�س) �إقامة ا�سم الفاعل مقام امل�صدر الذي هو قيا�س �أو
على حذف م�ضاف تقديره وقيا�س قائ�س جلي .وقوله( :هذا هو املذهب) �إ�شارة
�إىل ما تقدم ذكره من دخول جميع �أفراد العام حتت داللته ظ ًّنا و�إىل ما يرتتب
على ذلك .وقوله( :وال�شوافع عليه) �أي و�أ�صحاب ال�شافعي على هذا املذهب،
وخالفت احلنفية يف جميع ذلك ،فقالوا� :إن داللة العام على جميع �أفراده قطعية؛
الحتجاج �أهل الل�سان بالعمومات يف �أحكام قطعية كقول ابن م�سعود �« :إن
احلامل املُ َتوفَّى عنها زوجها تعتد بو�ضع احلمل ال ب�أبعد الأجلني»؛ لأن �سورة
الن�ساء الق�صرى نزلت بعد الطوىل فن�سخت بعمومها خ�صو�ص الأوىل ،و�إن كان
عا ًّما من وجه.
قالوا :واحتمال العام للتخ�صي�ص و�إن كان التخ�صي�ص �شائ ًعا يف العموم
فهو احتمال غري نا�شئ عن دليل فال يورث �شبهة يف داللة العام؛ لأن العام
العاري عن املخ�ص�ص باق على داللته الأ�صلية ،ووجود التخ�صي�ص يف غري ذلك
العام مبخ�ص�ص ال يثبت يف هذا العام حكم التخ�صي�ص ،بل وال يورثه �شبهة.
قلنا� :إن احتجاج �أهل اللغة بالعام على الأمور القطعية غري م�س َّلم ،وا�ستدالل
ابن م�سعود بالعموم على ما ذكر ا�ستدالل على حكم ظني ال قطعي ،كيف يكون
قطع ًّيا وقد خالفه يف ذلك احلكم علي بن �أبي طالب ،ف�أوجب عليها �أبعد الأجلني،
وبه �أخذ �أ�صحابنا رحمهم اهلل تعاىل؟! وال ن�سلم �أن احتمال العام للتخ�صي�ص ال
يورث يف داللة العام �شبهة ،لأن كرثة التخ�صي�ص للعموم تثبت يف الأذهان ترد ًدا
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خم�ص�صا ظننا بقاءه
يف داللة العام ،هل لهذا العام خم�ص�ص �أم ال؟ ف�إذا مل جند له
ً
على عمومه ،ومل ميكنا القطع بذلك الحتمال �أن يكون له خم�ص�ص مل نعلم به،
والقول ب�أن احتمال العام للتخ�صي�ص كاحتمال اخلا�ص للمجاز غري م�سلم ،لأن
احتمال العام للتخ�صي�ص �أقرب من احتمال اخلا�ص للمجاز ،لكرثة تخ�صي�ص
العام ،ولأن احلقائق املو�ضوعة على �شيء بعينه �إذا ا�ستعملت فيما و�ضعت له
قطعنا ب�أن مو�ضوعها هو املراد من �إطالقها ،ومو�ضوعات العام و�إن كانت حقائق
فهي �أفراد غري حم�صورة ،فالقطع بدخول كل فرد من �أفرادها حتت العموم �أمر
متعذر ،لكنا نظن دخوله فقط.
وينبني على مذهب احلنفية يف هذه القاعدة �أ�شياء :فمنها :ثبوت
االعتماد بداللة العام ونحن مننعه كما تقدم .ومنها� :أنه ال ي�صح تخ�صي�ص العام
عندهم بالدليل الظني من خرب واحد �أو قيا�س؛ لأن داللة العام عندهم قطعية،
وكل واحد من خرب الآحاد والقيا�س دليل ظني ،وال يرتك الدليل القطعي للدليل
الظني ،ثم اختلف :املانعون لتخ�صي�ص العام بالظني ،فمنهم من منعه مطلقًا �سواء
خ�ص�ص قبل الظني بقطعي �أم مل يخ�ص�ص ،وقال عي�سى بن �أبان :ميتنع حيث
املخ�ص�ص الظني خم�ص�ص �آخر قطعي ،ويجوز �إن كان قد خ�ص�ص
مل ي�سبق ِّ
بقطعي .مثال ذلك قوله تعاىل ﱹ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﱸ [الن�ساء]11/
ف�إنها ملا كانت خم�ص�صة بالإجماع على �أن الكافر احلربي ال يرث �أباه امل�سلم قبلنا
تخ�صي�صها بقوله « :الق ُ
رث» و�إن كان �آحاد ًّيا ،والوجه يف ذلك
َاتل َع ْم ًدا ال َي ُ
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عنده �أن العموم القطعي �إذا خ�ص�ص �صار جما ًزا يف تناوله ما بقي ،واملجاز ظني
في�صح حينئذ تخ�صي�صه بالظني ،بخالف ما لو مل يخ�ص�ص �أو ًال بقطعي ،ف�إنه ال
يخ�ص�ص بظني لأنه حقيقة يف تناوله للأفراد ،واحلقيقة �إذا كانت �صريحة متواترة
مل يجز ردها مبا لي�س مبتواتر ،كما ال يجوز ن�سخ القطعي بالظني ،فثبت بذلك �أنه
�إن خ�ص�ص القطعي بقطعي جاز بعد ذلك �أن يخ�ص�ص بالظني ،و�أن ال يكون قد
�سبق املخ�ص�ص الظني خم�ص�ص قطعي ،فال جواز لتخ�صي�صه بالظني ملا ذكرنا.
وقيل� :إن خ�ص القطعي بقطعي منف�صل �صح تخ�صي�صه من بعد بالظني و�إن
خ�ص مبت�صل مل ي�صح تخ�صي�صه بالظني ،ولو كان ذلك املت�صل قطع ًّيا ،وهذا هو
قول �أبي احل�سن الكرخي ،وتوقف القا�ضي �أبو بكر الباقالين يف جواز تخ�صي�ص
القطعي بالظني .ومنها �أن املت�أخر من كل واحد من العام واخلا�ص نا�سخ ملا قبله
بح�سب ما يتناوله اخلا�ص ،فالعام �إن ت�أخر عن اخلا�ص فهو نا�سخ للخا�ص ،واخلا�ص
�إن ت�أخر عن العام فهو نا�سخ ملا يتناوله من حكم العام .وهذا هو املراد بقوله
(وزعموا ب�أن ما ت�أخرا� )..إلخ.
وال�ضمري يف قوله( :منه) عائد �إىل العام ،و(ذي اخل�صو�ص) �أي �صاحب
اخل�صو�ص ،معطوف على ال�ضمري يف (منه) واملعنى �أنهم زعموا �أن املت�أخر من
العام ومن اخلا�ص نا�سخ ملا قبله ،وذلك �أن كل واحد من العام واخلا�ص قطعي
الداللة عندهم ،ف�صح تنا�سخهما ،وال يحكمون بالتخ�صي�ص �إال �إذا تقارنا ،ومعنى
قوله( :فين�سخ اخل�صو�ص� )..إلخ �أي فين�سخ لفظ اخل�صو�ص من العموم .ومعنى
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قوله( :وحكم ما عداه� )..إلخ �أي حكم ما عدا ما ن�سخه التخ�صي�ص من العموم
حكم ما �سبق له� ،أي يبقى العموم فيما عدا الذي يتناوله اخل�صو�ص على حكمه
الأول .وقوله( :وخ�ص �إن تقارنا) �أي �إذا ورد العام واخلا�ص متقارنني لي�س بني
ورودهما وقت يرتاخى فيه وجود �أحدهما عن الآخر ،فاحكم ب�أن العام منهما
خم�ص�ص بذلك اخلا�ص ،ف�إن تقدم اخلا�ص عن العام ولو بزمان قليل فالعام
عندهم نا�سخ له ،وكذا �إذا ت�أخر على ح�سب ما مر ،هذا �إذا علم تاريخ النزول �أو
الورود ،و�إن جهل التاريخ حكموا بينهما بالتعار�ض يف ذلك املعنى الذي يتناوله
اخلا�ص ،ويبقى العام فيما عداه على حاله �أي بال معار�ض ،وهذا كله مبني على
القول بقطعية داللة العام ،ونحن مننع ذلك كما عرفته مما تقدم ،واهلل �أعلم.
وملا فرغ من بيان حكم العموم بالنظر �إىل داللته �أخذ يف بيان حكمه بالنظر �إىل
العمل به ،فقال:
املخ�ص�ص املعلوم قبل الأخذ بالعموم]
[يلزم البحث عن
ِّ

بوجوب ال َع َم ِل
وقال قــــــــو ٌم
ِ

موم
يلز ُم َق ْب َل الأخْ ِذ بال ُع ِ
ُ
فاخلالف فيه َح ّل
يلز ُم أ�َ ْو َال
ُ
حمتم ِل
يكــــــــون من
ب�أدنى ما
َ

لأنَّه املوجــــو ُد بالتحقُّــــــــقِ

لي�س باملحــــــــقَّقِ
و َما عدَ اه َ

ُ
معلوم
�ص
والبحث عن
خم�ص ٍ
ِّ
ِ
مبعلوم ْ
فهل
ليـــــ�س
يكن
و� ْإن ْ
َ
ٍ
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خم�ص�صا فال يجوز الأخذ بعمومه
اعلم �أنه �إذا ورد العام وعلم �أنه له
ً
حتى يبحث عن خم�ص�صه ،فيلزم البحث عن املخ�ص�ص املعلوم من �أراد العمل
بالعموم قبل الأخذ به �إجما ًعا؛ لئال ُيخطئ يف عمله بالعموم ،فيحكم بغري ما �أنزل
املخ�ص�ص غري معلوم لكنه حمتمل ،فهل ميتنع العمل بالعموم
اهلل تعاىل ،و�إذا كان ِّ
قبل البحث عن خم�ص�صه؟ قال املَ ْر َوزي و�أبو �سعيد و�أبو العبا�س وابن �سريج:
املخ�ص�ص ،بل البد من اال�ستق�صاء
ال يجوز التم�سك بالعموم قبل البحث عن ِّ
يف طلبه .ون�سبه �صاحب املنهاج �إىل الأكرث من الأ�صوليني .وادعى ابن احلاجب
الإجماع على ذلك ،والغزايل عدم اخلالف فيه ،وتعجب منهما البدر ال�شماخي
مع وجود اخلالف يف ذلك ،و�أن ناقله غري واحد.
املخ�ص�ص ،بل زعم
وذهب ال�صرييف �إىل جواز العمل قبل البحث عن ِّ
ال�سريايف وجوب ذلك لأنه حقيقة ،واحلمل عليه �أوىل ،و�إال لتوقف جواز التم�سك
باحلقيقة على البحث عن املانع من �إرادتها.
واحتج ال�صرييف على جواز ذلك ب�أن الر�سول  كان يوجه �أ�صحابه �إىل
الأقطار ،وي�أمرهم بالعمل مبا قد عرفوه من الكتاب وال�سنة من عموم �أو خ�صو�ص،
خم�ص�ص وال نا�سخ حتى يبلغهم .و�صحح البدر هذا
وال ي�أمرهم بالبحث عن ِّ
وحكي عن بع�ض املالكيني
املذهب وقال :وهو قولنا وقول �أ�صحاب الظاهرُ .
وبع�ض ال�شافعيني وبع�ض احلنفيني .واحتج املانعون للعمل بالعموم قبل البحث
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املخ�ص�ص ب�أن املقت�ضي للعموم هو ال�صيغة املجردة ،وال يعلم التجرد �إال بعد
عن ِّ
البحث.
ورد ب�أن الظاهر من ال�صيغ البقاء على العموم لأنه الأ�صل و�إجرا�ؤه عليه
�أوىل .واحتج �صاحب املنهاج على ذلك ب�أنه ال �شك �أنه ي�ضعف الظن لبقاء عمومه
على ظاهره لكرثة املخ�ص�ص من العمومات ال�شرعية ،ف�إنه قد قيل ما من عموم
�إال وقد دخله التخ�صي�ص �إال قوله تعاىل ﱹﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﱸ [البقرة]29 /
و�إال قوله تعاىل ﱹﮗ ﮘ ﮙ ﮚﱸ [الكهف ]49 /و ﱹ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﱸ [يون�س ]44 /وقوله :ﱹﮓ ﮔ ﮕ ﮖﱸ [احلاقة]18 /
ونحو ذلك ،و�إذا كان كذلك مل يح�صل ظن يبقى العموم على ظاهره �إال بعد
البحث ،و�إذا مل يح�صل ظن مل يجز العمل به مع ال�شك ،واملجوزون لذلك و�إن
�سلموا �ضعف الظن يف داللة العموم بكرثة املخ�ص�صات ،فلي�س عندهم �ضعف
الظن هاهنا مان ًعا من جواز الأخذ به بالعموم وموج ًبا للبحث عن املخ�ص�ص؛ لأن
الأخذ بالعموم ،على هذه احلالة �إمنا هو �أخذ بدليل ،و�إن �ضعفت داللته لعار�ض
فال يقدح ذلك يف جواز الأخذ به ،ما مل يعار�ضه ما هو �أقوى منه.
ثم اختلف القائلون :بوجوب البحث عن املخ�ص�ص قبل الأخذ بالعموم،
للمخ�ص�ص
فقال الأكرث منهم و�صححه البدر  -رحمه اهلل تعاىل � -إنه يكفي الطالب
َّ
�أن يح�صل له بعد البحث ظن فقده �إذا كان البحث واق ًعا من مطلع على علم
احلديث وغريه مما ي�صح التخ�صي�ص به ،وقال الباقالين :بل البد من تيقنه فقدان
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املخ�ص�ص ،فيجب البحث عنده حتى يح�صل اليقني ب�أن ال خم�ص�ص للعموم.
واعرت�ض عليه ب�أنه لو وجب ذلك لبطل العمل ب�أكرث ال�سنة ال�سيما عموماتها.
ورد ب�إلزام اخل�صم ما يقول به ويلتزمه ،فالأوىل �أن يقال� :إنه ال �سبيل له �إىل تيقن
انتفاء املخ�ص�ص ،ومن ثم مل ت�صح ال�شهادة على النفي .وكذلك حكم كل دليل
مع معار�ضه ،كالبحث عن النا�سخ وعن العلة املعار�ضة يف القيا�س وعند تعار�ض
الإجماع ،ف�إن الكالم يف ذلك كله واحد.
وقال قوم :يجب العمل ب�أقل ما يتناوله العموم ،وهو الثالثة يف اجلمع
مث ًال؛ لأن �أقل ما يتناوله اللفظ هو املتحقق عندهم �إرادته من اللفظ ،فيجب
�إجراء العموم فيه عند �إطالقه لتحقق �إرادته ،وال يحتاج وجوب العمل به �إىل
البحث عن املخ�ص�ص ،ويتوقف فيما عدا ذلك الأقل حتى يعلم هل هو مراد من
لفظ العموم �أو غري مراد؟ وذلك �أن ما عدا الأقل غري متحقق �إرادة دخوله حتت
العام .وهذا معنى قوله( :وقال قوم� )..إلخ.
قلنا :ال ن�سلم حتقق �إرادة دخول �أقل مدلول اللفظ الحتمال �أن يكون قد
خرج بع�ض ذلك باملخ�ص�ص ،ولو �سلمنا ذلك لقلنا� :إن �إرادة �أقل مدلول العام
و�أكرثه من لفظه �سواء ،فتحقق عدم �إرادة الأقل.
ثم �أخذ يف بيان حكم العام �إذا ورد ب�سبب خا�ص ،فقال:
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[حكم العام اجلاري على �سبب خا�ص]
و� ْإن �أَتَى ُ
العموم م�ست ِق ّل
لفظ
ِ
و� ْإن ُ
ـــــن ُمفت ِق ًرا � ْإليـــــ ِه
يك ْ

ال�ســــــ�ؤالِ بعمـو ِم ِه ُع ِم ْل
عن ّ

بح�س ِب َما َ
علي ِه
َف ْه َو
انطوى ْ
ْ

اعلم �أن اللفظ العام �إما �أن يرد ابتداء �أي بال �س�ؤال وال �سبب ،و�إما �أن يرد
بعد �س�ؤال �أو �سبب ،ف�إن ورد ابتداء فحكمه �أنه عام �إجما ًعا ،وقد تقدم ،و�إن ورد
خا�صا ،ف�إن كان
بعد �س�ؤال �أو �سبب ف�إما �أن يكون ذلك ال�س�ؤال �أو ال�سب عا ًّما �أو ًّ
عا ًّما كهل املاء طاهر؟ فجوابه العام عام مثله بال خالف بني الأ�صوليني .و�إن كان
خا�صا ف�إما �أن يكون اجلواب مفتق ًرا �إىل ال�س�ؤال �أو ال�سبب،
ال�س�ؤال �أو ال�سبب ًّ
�أي ال ي�ستقل اجلواب بنف�سه ،كهل عليك يل مائة درهم؟ فيقول :نعم ،و�ألي�س يل
عندك كذا؟ فيقول :بلى ،فنعم وبلى جواب غري م�ستقل بنف�سه ،فحكمه حكم
ال�س�ؤال من عموم وخ�صو�ص .وهذا معنى قوله( :و�إن يكن مفتق ًرا �إليه� )..إلخ،
حمتاجا �إىل ال�س�ؤال ال يتم معناه بدونه ،فهو يف
�أي و�إن �أتى اللفظ باملجاب به
ً
عمومه وخ�صو�صه بح�سب ما انطوى عليه ال�س�ؤال ،من ذلك ف�إن كان ال�س�ؤال
خا�صا فهو خا�ص مثله �أي�ضً ا ،وكذلك
عا ًّما فهو عام كال�س�ؤال ،و�إن كان ال�س�ؤال ًّ
حكم ال�سبب ،و�إن كان لفظ العموم م�ستق ًّال عن ال�س�ؤال وال�سبب ،فحكمه عندنا
وعند اجلمهور �أنه عام ،وال�سبب اخلا�ص ال يخ�ص�صه ،وذلك نحو قوله  حني
ينج ُ�سه �إال َما غ َري لونَ ُه �أو طع َم ُه
�سئل عن بئر ُب�ضاعة فقال« :خُ َلق املا ُء َطهو ًرا ال ِّ
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ريح ُه» .ونحو قوله  وقد �سئل عن �شاه ميمونة وقد ماتت� ،أَ ُينتف ُع ب�إهابها(((؟
�أو َ
فقال�« :أيمُّ َا �إ َه ٍاب ُدبغ فقَد َط ُه َر» فعموم احلديثني ال يق�صر على �سببهما ،وهو بئر
ُب�ضاعة يف الأول و�شاه ميمونة يف الثاين .وهو معنى قولهم :ال عربة بخ�صو�ص
ال�سبب مع عموم اللفظ.
وقيل� :إن خ�صو�ص ال�سبب معترب ،و�إن عموم اللفظ مق�صور عليه
وخم�ص�ص به .ون�سب �صاحب «التو�ضيح» وغريه هذا القول �إىل ال�شافعي .ون�سبه
�صاحب املنهاج �إىل بع�ض ال�شافعية ،واملذهب الأول هو ال�صحيح .وهو معنى
قوله( :بعمومه ُعمل) �أي يعمل بعموم اللفظ �إذا كان م�ستق ًّال عن ال�س�ؤال.
واحلجة لنا وللجمهور على ذلك وجوه:
�أحدها� :أن الدليل �إمنا هو اللفظ ال ال�سبب ،واللفظ عام فال تخرجه �أخ�صية
ال�سبب عن عمومه.
ثانيها� :أن ال�صحابة ا�ستدلوا ب�آية ال�سرقة على قطع كل �سارق وهي نزلت يف �سرقة
امل َِج ّن((( �أو رداء �صفوان على اختالف الرواية.
ثالثها� :أن �آية الظهار نزلت يف �سلمة بن �صخر ،و�آية اللعان يف هالل بن �أمية �أو غريه على
اختالف الرواية ،ومل تق�صر على �سببهما ،واحتج �أرباب القول الثاين بوجوه �أي�ضً ا:
((( ب�إهابها :بجلدها قبل دبغه( .م).
((( امل َِج ّن :الرت�س( .م).
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يخ�ص�ص
�أحدها� :أنه لو مل يكن خ�صو�ص ال�سبب معت ًربا مع عموم اللفظ جلاز �أن َّ
ال�سبب باالجتهاد ،كما يجوز تخ�صي�ص غريه من �إفراد العام بذلك ،فيجوز �إخراج
بئر ب�ضاعة عن عموم «خُ ِل َق املا ُء َطهو ًرا» �أو �شاة ميمونة عن «�أيمُّ َا �إِ َه ٍاب ُدبغ فقد
َط ُهر» فيحكم بنجا�ستهما دون غريهما.
وثانيها� :أنه لو مل يكن خل�صو�ص ال�سبب اعتبار ملا كان يف نقل ال�سبب فائدة ،وقد
عنيت بنقله الرواة والأئمة.
وثالثها� :أنه لو عم اللفظ الوارد يف �سبب خا�ص مل يكن اللفظ مطاب ًقا
للمعنى.
ورابعها� :أنه لو عم ذلك اللفظ �أي�ضً ا لكان عمومه حك ًما ب�أحد املجازات بالتحكم
لفوات الظهور بالن�صو�صية.
وخام�سها� :أنه لو قال رجل لآخر :تغد عندي ،فقال :واهلل ال تغديت ،مل يعم فلم
يحنث بالتعدي عند غريه.
و�أجيب عن االحتجاج الأول ب�أن ال�سبب الذي ورد عليه العموم قد
اخت�ص باملنع من �إخراجه من العموم للقطع بدخوله ،فلم يقو االجتهاد لإخراجه
وال ي�ستلزم القطع بدخول بع�ض الأفراد حتت حكم العام ق�صر العام عليه ،بل
ي�صح �أن يتناول بع�ض الأفراد قط ًعا لدليل �آخر وبع�ضها ظ ًّنا.
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واجلواب عن الوجه الثاين� :أن فائدة نقل ال�سبب منع تخ�صي�صه ومعرفة
الأ�سباب ،وال ي�ستلزم النقل للأ�سباب واالعتناء مبعرفتها ق�صر العمومات عليها.
و�أجيب عن الوجه الثالث ب�أنه ال ن�سلم عدم مطابقة اجلواب لل�س�ؤال
ٍ
حينئذ ،بل نقول� :إنه طابقه وزاد عليه ،لأن مطابقة اجلواب لل�س�ؤال هي� :أن يكون
اجلواب كا�شفًا حلال امل�سئول عنه ،ومفي ًدا حلكمه ،وقد �أفاده مع الزيادة ،ولي�س
معنى املطابقة ها هنا م�ساواة اجلواب لل�س�ؤال حتى ال يزيد عليه ب�شيء.
و�أجيب عن الوجه الرابع ب�أن الن�ص �أمر خارجي لقرينة �أي مل يجعل
لفظ العموم ًّن�صا على ال�سبب ،بل هو و�أمثاله �سواء يف تناول العموم �إياه ،و�إمنا
منعنا �إخراجه لقرينة �أخرى غري اللفظ ،وهو كونه املق�صود بالإثبات؛ لأن العموم
يف حقه ن�ص.
و�أجيب عن الوجه اخلام�س ب�أنه �إمنا مل يحنث بالتغدي من عند غريه
لقرينة ك�شفت عن مراده ،واهلل �أعلم.
وملا فرغ من بيان حكم العام �شرع يف ذكر �أ�شياء وقع النزاع يف عمومها
بني النا�س ،فقدم ذكر الفعل مهما �أثبت �أو نفي ،فقال:
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[عموم الفعل املنفي دون املثبت]
ُ
ــــــــم مهما �أُثب َتا
والفعل ال َي ُع
ُّ
لأنـــــــــ ُه مثـــــــل َّ
منك ٍر َي ُع َّم
ِ
كحرف النفي
لفظي
والنفــــــي
ُ
ٌّ

ُ
وال�شرط وا�ستفها ُمه َك َه ْل ت ََرى

و� ْإن َت َعـــــــــدّ ى ال �إ َذا مل ُيثب َتا
ِ
الثبوت ال ي ُع ّم
�إذا نُفــــــي ويف
كمـــــي كما يف النهي
ومنه ُح
ٌّ
ٍ
يل ال ِق َرى؟
�أكر َم من
زيــــــد بتعجِ ِ

�أي �إن الفعل �إذا ورد مثب ًتا فال يعم جميع متعلقاته و�إن كان متعد ًيا مث ًال،
وذلك نحو قول الراوي�« :صلى ر�سول اهلل  و�آله داخل الكعبة» �أو «بعد غيبوبة
ال�شفق» �أو «جمع يف ال�سفر» فال يعم الفر�ض والنفل وال ال�شفقني ،وكذلك ال
يعم اجلمعني .وقال بع�ض� :إنه يعم .وهو �ضعيف؛ لأن حقيقة الفعل يف حكم
النكرة ،وال قائل بعموم النكرة املثبتة �إال عند من يجعل املطلق عا ًّما ،وال�صواب
�أنه نوع من اخلا�ص كما تقدم ،و�إن تناول جملة �أفراد فذلك التناول �إمنا هو باعتبار
البدلية ال اال�ستغراق كما يف العام� ،أما تكرار الفعل فم�ستفاد من قول الراوي:
كان يجمع ،كقولهم :كان حامت يكرم ال�ضيف� ،أي ال من عموم لفظ الفعل،
و�أما دخول �أمته فبدليل خارجي ،ال من لفظ الفعل �أي�ضً ا ،وذلك الدليل �إما
«�ص ُّلوا ك َما ر�أي ُتموين �أُ َ�ص ِّلي» و«خُ ُذوا ع ِّني ِ
منا�س َك ُكم» �أو قرينة حال
قول نحوَ :
كوقوعه بعد �إجمال �أو �إطالق �أو عموم �أو بقوله تعاىل ﱹ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶﱸ [الأحزاب� ]21 /أو بالقيا�س ،واحتج القائلون بعموم الفعل
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املثبت بنحو ما روي عنه �«َ :س َها ف ََ�س َجد» «و�أما �أنا ف�أفي�ض املاء» لثبوت حكم
ال�سجود لكل �ساه يف ال�صالة ،و�إفا�ضة املاء لكل متو�ضئ مث ًال.
قلنا عمومه مبا مر من القرائن ال بلفظ الفعل ،ف�صح �أن مثل «�صلى
داخل الكعبة» ونحوه من الأفعال املثبتة ال يقت�ضي العموم اللفظي ،بخالف قول
ال�صحابي :نهى ر�سول اهلل  و�آله عن بيع ال َغ َرر وق�ضي بال�شفعة للجار ،ف�إنه عام
لكل غرر وكل جار ،حيث رواه َع ْدل عارف كما �سي�أتي.
�أما قول الناظم( :ال �إذا مل يثبتا لأنه مثل منكر� )..إلخ فمعناه �أن الفعل
�إذا وقع منف ًّيا نحو :ما فعلت وال �أفعل عام يف مفعوالته ،ومثله� :إن فعلت وال تفعل
وهل فعلت؟ بخالف الفعل املثبت ،وذلك �أن حقيقة الفعل يف حكم النكرة تعم
يف مقام النفي ،وال تعم يف مقام الإثبات ،وكذلك الفعل ف�إن معنى قول القائل
ما �ضربت �أي ما �أوقعت �ضربًا ،ف�ضرب نكرة ،وكذا �سائر الأمثلة ،وهذا القول هو
قول �أكرث الأ�صوليني .واحتجوا عليه ب�صحة قبول الفعل املنفي التخ�صي�ص نحو:
ما �أكلت �إال مترة ،وقبول التخ�صي�ص دليل العموم.
وقال �أبو حنيفة :ال يعم فال ي�صح تخ�صي�صه ،وجوز قتل امل�سلم بالذمي،
ونحن مننعه حلديث« :ال ُي ْق َت ُل ُم ْ�س ِل ٌم ب َِكا ِفرٍ» .احتج �أبو حنيفة ب�أن الفعل حقيقة
تخ�صي�صا .قلنا� :إن
ذهنية ،واحلقيقة الذهنية ال تدخلها زيادة وال نق�صان فال تقبل
ً
قوله :ال �أكلت ،نفي حلقيقة الفعل بالن�سبة �إىل مفعوالته؛ فيعم كل م�أكول ،وهو
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معنى العموم ،فيجب قبول التخ�صي�ص ،وكذا «ال ُي ْق َت ُل ُم ْ�س ِل ٌم ب َِكا ِفرٍ» .قالوا :لو
كان عا ًّما لعم يف الزمان واملكان .قلنا :ملتزم �سلمنا ،والفرق �أن ال �أكلت ال يعقل
�إال مب�أكول ،بخالف الزمان واملكان فهو يعقل من دونهما .قالوا� :إن �أكلت وال
�آكل مطلق ،فال ي�صح تغريه مبخ�ص�ص لأنه غريه .قلنا :املراد املقيد املطابق للمطلق
ال�ستحالة وجود الكلي يف اخلارج ،و�إال مل يحنث باملقيد.
وقول امل�صنف( :والنفي لفظي كحرف النفي ومنه حكمي� )..إلخ ،يعني
�أن النفي يكون تارة حقيق ًّيا كما يف قولك :ال �أ�ضرب ولن �أ�ضرب ،وذلك ما �إذا
كان النفي باحلروف املو�ضوعة له وتارة يكون حكم ًّيا كالنهي من نحو قولك ال
ت�ضرب ،ف�إنه مل يو�ضع لنف�س النفي ،و�إمنا و�ضع لطلب ترك الفعل ،فا�ستلزم طلب
ترك نفي وجوده ،فكان نف ًّيا حكم ًّيا� ،أي حكمه كحكم النفي ،و�إن كان حقيقته
فعلي كذا ،و�إن قتلت
غري ذلك .وكال�شرط املثبت من نحو قولك� :إن �ضربت ّ
م�سل ًما فعليك الق�صا�ص� ،إذ املعنى ال �أ�ضرب �أح ًدا ف�إن �ضربت كان علي كذا،
وال تقتل م�سل ًما ف�إن قتلته ُقتلت به� ،أما ال�شرط املنفي من نحو قولك :لئن مل
فعلي كذا ،فهو خا�ص لأنه يقع على فرد من �أفراد الرجال ،ويرب
�أ�ضرب رج ًال ّ
ب�ضربه مث ً
ال� ،أو كاال�ستفهام الإنكاري من نحو قوله تعاىل ﱹﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼﱸ [�آل عمران� ]135 /أي ال يغفرها �أحد غريه تعاىل ،ومنه مثال النظم
وهو قوله( :هل ترى �أكرم من زيد؟) �أي هل تعلم �أح ًدا �أكرم منه؟ �أي ال �أكرم
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منه �أحد ،فهذا اال�ستفهام و�إن كان مو�ضو ًعا لطلب الفهم فاملراد به ها هنا غري
حقيقته املو�ضوع لها ،فكان نف ًيا حكم ًّيا .واهلل �أعلم.
ثم قال:
[يدخل املخاطب حتت عموم خطابه �إال ملانع]
َ
ويف َ
ُ
املخاط ُب
ـــــل
اب يدخُ
اخلط ِ

يكن ه َن َ
ما مل ُ
اك �شـــيء حاجِ ُب

يعني �أنه �إذا خاطب املخاطب غريه بكالم عام دخل حتته املخاطب وغريه،
نحو قوله تعاىل ﱹ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﱸ [البقرة ]29 /فذاته تعاىل داخل حتت
كل �شيء ،فذاته تعاىل معلومة له  ،ونحو :من �أح�سن �إليك ف�أكرمه وال تهنه،
فاملخاطب بهذا الكالم داخل حتت هذا احلكم �إال �إذا منع من دخوله مانع من
عقل �أو نقل ،وهو معنى قوله( :ما مل يكن هناك �شيء حاجب) وذلك نحو قوله
تعاىل ﱹﭚ ﭛ ﭜﱸ [الأنعام ]102 /فالعقل مينع من دخوله تعاىل
حتت هذا احلكم؛ لأنه ال ي�صح �أن يكون خملوقًا ،تعاىل اهلل عن ذلك.
بع�ض� :إن املخاطب ال يدخل يف عموم خطابه ،وا�ستدلوا بقوله
وقال ٌ
تعاىل ﱹﭚ ﭛ ﭜﱸ [الأنعام ]102 /قلنا :قام الدليل العقلي بخروج
ِ
املخاطب من عموم خطابه هنالك ،والقاعدة فيما �إذا مل يقم الدليل على خروجه
منها ،كما هو كذلك يف �سائر العمومات ،واهلل �أعلم.
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ثم قال:
[ال يعم خطاب املفرد للجماعة �إال بدليل]
و� ْإن ُ
ـــــــــن خطـــا ُب ُه مل ْف َر ِد
يك
ْ
بامل�شروع
يعـــــــم
لكـــــــــ َّنه
ُّ
ِ

يعم ْ
َّ
كـــــل � ِ
أحد
احلكــــــ ُم
َفال ُّ

ُح ْكمي على الواحـــ ِـ ِد يف ِ
اجلم ِيع

�أي �إذا توجه خطاب ال�شارع �إىل واحد مفرد ،نحو :افعل كذا يا زيد ،واترك
كذا يا عمرو ،فال يتناول هذا اخلطاب بنف�س هذه ال�صيغة غري ذلك املخاطب
بعينه؛ لكن يقا�س عليه من عداه �إذا ظهرت علة احلكم فيه.
وقيل� :إنه يعم غري املخاطب � ًأي�ضا ،واختار البـدر ال�شماخي  -رحمه اهلل
تعاىل� -أنه يعم بدليل ال بنف�سه ،نحو«ُ :ح ْكمي َع َلى الواحِ دِ ُح ْكمِ ي َعلى اجل َما َعةِ»،
وهذا معنى قول امل�صنف( :لكنه يعم بامل�شروع� )..إلخ� ،أي ال يعم اخلطاب مبفرد
غريه من اجلماعة من طريق اللغة ،لكنه يعم من طريق ال�شرع لذلك الدليل،
فعمومه حينئذ عموم خارجي ال من نف�س لفظه.
احتج القائلون بعموم خطاب املفرد لغريه بوجوه:

�أحدها :قوله تعاىل ﱹﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ [�سب�أ ]28 /وقوله :
« ُبع ْث ُت �إىل ال ْأ�سو ِد وال ْأح َمرِ» فاقت�ضى �أن خطابه للبع�ض خطاب للكل �إال
املخ�ص�ص.
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وثانيها� :أن قوله ُ :ح ْك ِمي َع َلى ِ
الواح ِد ُح ْك ِمي َع َلى اجل َما َع ِة» يدل على
عموم خطاب املفرد لغريه معه �أي�ضً ا.
وثالثها� :أن ال�صحابة حكموا على اجلماعة بحكم خطاب املفرد ،فكان �إجما ًعا
على �أنه عام.
خا�صا للواحد املخاطب لكان قوله  لأبي ُب ْر َدة يف ا َجل َذع
ورابعها� :أنه لو كان ًّ
بعد َك» وتخ�صي�صه خزمية بقبول �شهادته وحده
من املعز((( «تجُ ْ ِز ْي َك َوال تجُ زِي �أَ َح ًدا َ
زيادة من غري فائدة.
و�أجيب عن الوجه الأول ب�أن املعنى يف الآية واحلديث �أنه �أر�سل ليعرف
كل �أحد مبا يخت�ص به ،وال يلزم ا�شرتاك اجلميع .واعرت�ض ب�أن قوله «ُ :ح ْكمي
َع َلى ِ
الواح ِد ُح ْكمي َع َلى اجل َما َع ِة» ي�أبى هذا اجلواب.
و�أجيب عن هذا االعرتا�ض ب�أنه � أراد بقوله ذلك �أن حكمه على
الواحد يجري على اجلماعة بطريق القيا�س عليه ما مل يقم دليل مبنع القيا�س؛ ال
�أنه �أراد �أن خطاب املفرد ،عام بنف�س ال�صيغة من طريق اللغة.
واجلواب عن الوجه الثاين� :أن ذلك احلديث دليل عليكم ال لكم؛ ف�إنه
لو كان خطاب املفرد عا ًّما ملا كان ل�سياق هذا احلديث معنى لكنه غري عام ،فلذا
احتيج �إىل بيان �إجراء احلكم.
((( ا َجل َذع من املعز :ما بلغ منها ال�سن التي جتزئ عند الذبح يف الأ�ضحية ،وهو على خالف بني الفقهاء بني �سنة ،و�ستة
�أ�شهر ،وثمانية �أ�شهر( .م).
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و�أجيب عن الوجه الثالث ب�أن ال�صحابة �إمنا حكموا على اجلميع بحكم
خطاب املفرد لقوله «ُ :ح ْكمي على ِ
الواح ِد ُح ْكمي َع َلى اجل َما َع ِة» ال لعموم
ذلك اخلطاب.
و�أجيب عن الوجه الرابع ب�أن الفائدة يف ذلك التخ�صي�ص �إمنا هي منع
�إجراء ذلك احلكم يف غري ذلك املخاطب ،وذلك �أنه ملا توجه اخلطاب للأمة
ب�إجراء حكم الواحد على اجلماعة ،وبقيت �أمور منع ال�شرع من �إجرائها ،احتيج
�إىل بيان تلك الأمور اخلارجة عن هذه القاعدة ،فال يقت�ضي ذلك عموم خطاب
احلا�ضرين ومن غاب �إال بدليل �أي�ضً ا ،نحو ﱹ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﱸ
[البقرة ]91 /ﱹ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱸ [البقرة ]87 /فهذا اخلطاب
للمخاطبني و�سلفهم املا�ضي بدليل �أنهم مل يقتلوا ب�أنف�سهم و�إمنا قتل �أ�سالفهم
ف�أدخلوا يف حكمهم؛ لأنهم �صوبوا فعلهم وتولوهم عليه.
وكذا ما خاطب به النبي  يف زمانه ال ي�شمل من بعدهم �إال بدليل من
�إجماع �أو قيا�س �أو ن�ص ،فنحو ﱹﭑ ﭒ ﱸ [البقرة ]21 /خطاب للموجودين
يف زمانه  وال يتناول من بعدهم �إال بدليل يدل عليه نحو ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﱸ [الن�ساء ]1 /فالأمر بالتقوى دليل على �أن املراد بالنا�س جميع من انتهى
�إليه اخلطاب ممن وجد يف زمان اخلطاب وممن ي�أتي من بعدهم ،وال ميتنع خطاب
املعدوم على تقدير وجوده بوا�سطة من يبلغه اخلطاب �إذا وجد ،و�إمنا املمتنع خطاب
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املعدوم يف حال كونه معدو ًما وما ذكرته من عدم عموم نحو «يا �أيها النا�س»
للموجودين يف زمن اخلطاب وملن ي�أتي من بعدهم ،هو مذهب �أكرث الأ�صوليني،
وقالت احلنابلة� :إنه عام لهم وملن �سي�أتي من بعدهم .قلنا بدليل �آخر غري اخلطاب
من �إجماع �أو غريه من ن�ص �أو قيا�س؛ لأنا نقطع �أنه ال يقال للمعدومني« :يا �أيها
النا�س» .و�أي�ضً ا �إذا امتنع يف ال�صبي واملجنون فاملعدومون �أجدر.
احتجت احلنابلة بوجهني:
�أحدهما� :أنه لو مل يكونوا خماطبني مل يكن مر�س ًال �إليهم وهو مر�سل �إليهم
باالتفاق.
وثانيهما� :أن االحتجاج به من الأمة دليل التعميم.
و�أجيب عن الوجه الأول ب�أنه ال يلزم من �إر�ساله �إليهم �أن يخاطبهم �شفا ًها،
بل البع�ض بامل�شافهة والبع�ض بن�صب الأدلة ب�أن حكمهم حكم من �شافههم.
و�أجيب عن الوجه الثاين ب�أن امل�ستدلني من الأمة علموا �أن حكمهم
ثابت عليهم بدليل �آخر جم ًعا بني الأدلة ،واهلل �أعلم.
ثم قال:
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[ال يعم اخلطاب اخلا�ص للنبي عليه ال�صالة وال�سالم غريه من
الأمة �إال بدليل]
وال َي ُع ُّم َنا َ
ــــــــاب خَ َّ�صا
خط
ٌ
وقيــــــــل :بل يعـــــم َنا �إال �إ َذا

ن�صـــــــــــا
َنب َِّي َنا �إال
ب�شـــــرع َّ
ٍ
ٌ
ري َذا
دل
دليــــــــل �أنَّه لغـــــــ ِ

وخا�صا به
�إذا ورد اخلطاب ال�شرعي متوج ًها لنبينا  -عليه ال�صالة وال�سالم ًّ -
نحو ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﱸ [الزمـر ]65 /ﱹ ﭿ ﮀﱸ [الأنفال]64 /
ﱹ ﭑ ﭒﱸ [املزمل ]1 /ﱹ ﮬ ﮭ ﱸ [املدثر ]1 /فال يعمنا مع�شر الأمة
معه بطريق الو�ضع ،لأنه خطاب ملفرد وال يتناول خطاب املفرد غريه معه ،و�أما من
جهة ال�شرع فقيل� :إن العرف ال�شرعي ق�ضى بعموم نحو ذلك اخلطاب ،بدليل نحو
قوله تعاىل ﱹ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ..ﱸ الآية [الأحزاب]21 /
وهذا معنى قول امل�صنف�( :إال ب�شرع َّن�صا) �أي ال يعمنا خطاب خ�ص نبينا �إال ب�شرع
ن�ص على دخولنا معه ،فدخول �أتباعه  حتت خطابه اخلا�ص �إمنا هو من طريق
ال�شرع ال من طريق الو�ضع ،وعلى هذا فيجب على �أتباعه  امتثال ما خوطب به،
نحو ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﱸ [الزمر� ]65 /إال ما قام الدليل على �أنه خا�ص به
من دونهم كـ ﱹ ﮁ ﮂﱸ [الإ�سراء ]79 /و ﱹﯠ ﯡﱸ [الأحزاب]50 /
وهذا القول وهو �أن اخلطاب اخلا�ص به  ال يعم �أتباعه معه لغة هو قول املحققني
من الأ�صوليني.
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وذهب �أحمد بن حنبل وغريه �إىل �أن اخلطاب اخلا�ص به  يعمه مع
اتباعه .واحتجوا على ذلك بوجوه:
�أحدها� :أنه �إذا قيل ملن له من�صب االقتداء :اركب ملُ َن َاجزة((( العدو ،ونحوه ،فهم
لغة �أنه �أمر لأتباعه معه ،وكذلك يقال :فتح امللك مو�ضع كذا� ،أو ك�سر امللك
جيو�ش خمالفيه ،واملراد مع �أتباعه.
وثانيها� :أن ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﱸ [الطالق ]1 /يدل عليه لأنه ناداه
وحده ،ثم خاطب اجلميع فاقت�ضى �أن نداءه نداء لهم.
ﱹﮅﮆﮇ ﮈﮉ

وثالثـــــها� :أن قـــــــوله تعـــــــاىل
خا�صا
ﮊﱸ [الأحزاب ] 37/اقت�ضى �أن حكم غريه كحكمه .ولو كان ًّ
به مل يتعده.
ﱹﯠ

مق�صورا عليه مل يكن لقوله
ورابعها� :أنه لو كان خطابه
ً
ﯡﱸ [الأحزاب ]50 /ﱹﮁ ﮂﱸ [الإ�سراء ] 79/فائدة.

و�أجيب عن الوجه الأول ب�أنه ال ن�سلم �أن �أتباعه مق�صودون معه يف ذلك،
�سلمنا ف�إنه �إمنا فهم ذلك لأن املق�صود متوقف على م�شاركتهم له يف ذلك بخالف
ما نحن فيه.
((( ملناجزة :ملقاتلة( .م).
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و�أجيب عن الوجه الثاين ب�أنه �إمنا ذكر النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
�أو ًال للت�شريف ،ثم خوطب اجلميع.

و�أجيب عن الوجه الثالث ب�أنه �إمنا تعدى ذلك احلكم �إىل غريه 
بالقيا�س ال للعموم� ،أي �إذا ارتفع احلرج عنه  يف ذلك مع علو رتبته ،فغريه
ممن هو دونه �أوىل برفع احلرج عنه يف ذلك .و�أي�ضً ا فقوله تعاىل ﱹ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﱸ [الأحزاب]37 /
دليل على رفع احلرج عن امل�ؤمنني ،فرفْع احلرج عنهم حينئذ �إمنا هو باخلطاب
املتوجه �إليهم ال باخلطاب اخلا�ص به فقط .ويبحث فيه ب�أن اخل�صم �إمنا جعل الآية
حجة له من حيث �إنه تعاىل علل نفي احلرج عن امل�ؤمنني يف ذلك ب�إباحته لنبيه
ذلك ،فلو مل يكن اخلطاب اخلا�ص �شام ًال لأمته معه ما كان لهذا التعليل معنى،
فاجلواب الأول هو اجلواب ،واهلل �أعلم.
ﱹﯠ

و�أجيب عن الوجه الرابع ب�أن الفائدة يف نحو قوله تعاىل
ﯡﱸ [الأحزاب ]50 /و ﱹﮁ ﮂﱸ [الإ�سراء� ]79 /إمنا هي قطع �إحلاق
غريه به يف ذلك احلكم ،ورفع قيا�س �أمته عليه� ،أي فلو مل يذكر ذلك لوجب علينا
�إجراء ذلك احلكم على غريه بطريق الإحلاق به والقيا�س عليه ،لوجوب الت�أ�سي
ال لعموم اخلطاب .واهلل �أعلم.
ثم قال:
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[عموم مفهوم اخلطاب فيما عدا املنطوق]
اخلطـــــــاب مطلقا
وعم مفهو ُم
ِ
َّ

فيما عــــــدَ ا الذي به قد َ
نطقَا
َ

اعلم �أن مفهوم اخلطاب لي�س هو من الألفاظ ،فلذا نفى قوم عمومه؛ لأن
العموم واخل�صو�ص عندهم من العوار�ض اخلا�صة بالألفاظ دون املعاين ،ونحن
ال ن�سلم خ�صو�صيته بالألفاظ ،بل نقول �إنه يكون يف املعاين �أي�ضً ا كما �سي�أتي
يف �آخر الباب ،لكن غر�ض امل�صنف �إمنا هو بيان العام واخلا�ص من الألفاظ؛ لأن
غالب الأدلة ال�شرعية �ألفاظ ،حتى نفى بع�ضهم اال�ستدالل بغري الألفاظ منها،
كمفهوم املخالفة مث ًال ،لكن ملا عول عليه �أكرث العلماء على جعله دلي ًال احتيج �إىل
بيان حكمه كغريه ،فاحلكم عندنا يف مفهوم اخلطاب مطلقًا كان من باب املوافقة
�أو املخالفة �إمنا هو عمومه فيما عدا املنطوق به ،قال البدر ال�شماخي  -رحمه اهلل
تعاىل :وال�صحيح �أن مفهوم املوافقة واملخالفة يثبت بهما احلكم يف جميع ما �سوى
املنطوق به من ال�صور ،وهو جميع معنى العموم نحو «يف َ�سا ِئ َم ِة الغ َن ِم ال َّز َكاةُ»
فيفهم منه نفي الزكاة عن املعلوفة وغريها� ،أي مما لي�س ب�سائمة ،وكذلك مفهوم
قوله تعاىل ﱹ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﱸ [الإ�سراء ]23 /عام جلميع ما يكون
م�ؤذ ًيا ،وكذلك مفهوم قوله تعاىل ﱹ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﱸ [الن�ساء ]10 /عام جلميع �أنواع الإتالفات مما عدا الأكل ،واهلل
�أعلم.
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وملا ذكر بيان هذا النوع من املعاين الحتياج الأ�صوليني �إىل اال�ستدالل
به �شرع يف بيان عموم العلة التي علق بها احلكم جلميع �أفراد معلوالتها ،وهي �أي�ضً ا
من عموم املعاين ،لكن للأ�صوليني بعمومها اهتمام ،ولهم على �أحكامها كالم.
فلذا قال:
[عموم العلة املعلق بها احلكم جلميع معلوالتها]
كذ ِل َك العــــــ َّل ُة يف �أفــــــرا ِدها
اخلم ِر
مثا ُله حتـــــــــــر ُمي ُ�ش ِ
رب ْ
َ
ِ
باللفظ العمــــو ُم وال�صف ْة
وقيل

تعــــــم باطـــــــرا ِد َها
جمي ُع َها
ُّ
خـــــــــامر َها من ُ�سك ِر
لأَ ْج ِل َما
َ

َ
وقيــــــــــل ال عمو َم فيه فاعر َف ْه

اعلم �أنه �إذا علق ال�شارع حك ًما من الأحكام يف واقعة �شخ�صية على علة
معلومة� ،أن ذلك احلكم يكون تاب ًعا لتلك العلة ،و�أن تلك العلة تكون عامة جلميع
قيا�سا لها على تلك الواقعة وذلك نحو
�أفراد معلوالتها ،ومتناولة جلميع �صورهاً ،
(((
ِهِم ب ُِك ُلو ِمهم((( و ِد َما ِئهم؛ ف�إ َّنهم ُيح�شَ رونَ
قوله  يف قتلى �أحدَ « :ز ِّم ُلو ُهم يف ثياب ْ
(((
أوداج ُهم((( َت ْ�ش َخ ُب د ًما(((» ،وقوله  يف �أعرابي مات محُ ْ ر ًما« :ال ُت َخ ِّمروا
و� ُ
((( ز ِّملوهم :لفوهم( .م).
((( بكلومهم :بجراحهم( .م).
((( الأوداج :مفردها ال َو َدج ،وهو عرق يف العنق ينتفخ عند الغ�ضب( .م).
((( ت�شخب د ًما :يخرج منها الدم م�سمو ًعا �صوته( .م).
((( ال تُخَ ِّمروا :ال تغطوا( .م).
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ر�أْ َ�سه وال ُت َق ِّر ُبوه ِط ْي ًبا ف�إ َّن ُه ُي ْح�شَ ُر يو َم الق َيا َم ِة ُمل ِّب ًيا» فحكم كل م�سكر يف التحرمي
حكم اخلمر لعموم الإ�سكار له ،وحكم كل �شهيد يف التزميل بالثياب التي عليه
حكم �شهداء �أحد؛ لعموم الو�صف الذي علق به هذا احلكم جلميع ال�شهداء،
وهو كونهم يح�شرون و�أوداجهم ت�شخب د ًما ،وحكم كل من مات حمر ًما يف منع
تقريبه الطيب حكم ذلك الأعرابي؛ لعموم ذلك الو�صف الذي علق عليه هذا
احلكم ،وهو �أنه يح�شر ملب ًيا ،وهذا القول هو قول كثري من املحققني ك�أبي احل�سني
وابن احلاجب وغريهما.
وقيل بل يعم من جهة اللفظ ومن جهة القيا�س .وقال الباقالين :ال
عموم فيه من كل جهة� ،أي ال من جهة اللفظ وال من جهة القيا�س ،وال�صحيح
هو القول الأول ،واحلجة لنا على املخالف �أن من الزم العلة االطراد ،وهو ثبوت
حكمها ،حيث ثبتت كما �سي�أتي ،وهذا يوجب عمومها من جهة املعنى ،و�أما
اللفظ فهو لي�س بعام� ،إذ قد بي َّنا الألفاظ املو�ضوعة للعموم ،ولي�س هذا �أحدها
وال دليل يقت�ضي كونه و�ضع للعموم �إال من جهة املعنى ،احتج القائل ب�أن عمومه
لفظي �أن القائل لو قال :حرمت هذا امل�سكر لكونه حل ًوا ،كان مبنزلة قوله :حرمت
امل�سكر لإ�سكاره ،وهذا اللفظ عام ،فكذلك ما هو يف معناه ،قلنا� :إمنا يعم لأن
الظاهر ا�ستقالل العلة باقت�ضاء احلكم ،فوجب االتباع ولو كان عمو ًما ملجرد �صيغة
التعليل ،لكان قول القائل :اعتقت غامنًا ل�سواده ،يقت�ضي عتق �سودان عبيده ،وال
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قائل بذلك .احتج القا�ضي الباقالين ب�أنه يحتمل �أن العلة قا�صرة فال تعم ال لف ًظا
وال معنى ،قلنا :ال ن�سوغ ترك الظاهر ملجرد االحتمال.
ثم �إنه �أخذ يف بيان عموم حكاية الراوي �إذا روى احلديث بلفظه ،فقال:
[عموم ما رواه الرواي بلفظه العام]
وعم � ً
الراوي
َّ
أي�ضــــــــا ما َروا ُه َّ

النبي عن ْبي ِع الغ ََرر»
نحو « َن َهى ُّ

ُ
ِ
ـــــي
الدليــــــــل يف
ل مَّأنَا
املحك ِّ
ُ
الواقع
ري
وميكن
املنقــــــــول غ ُ
ِ

ــــــــــد ٌل عر َفا
قل َنا� :إ َذا روا ُه َع
ْ

َ
العدلِ
نظن
�صــــــــــدق ْ
لأننا ُّ

كـــــــان ً
َ
ِ
لفظا َحاوِي
بلفظ ِه � ْإن
َ
هــــــذا اخلب
وقي َل :ال عمو َم يف
ْ

ال يف َ
بي
احلكــــــــــا َي ِة عن ال َّن ِّ
ُ
امع
لك َّنه َق ُ�ص َر َنق
ال�س ِ
ْــــــــــل َّ

ِ
اللفظ فذلك انت َفى
موا�ض َع
وك ْ
ٌ
ِ
أ�صل
ــــــذ ُب ُه
خمــــــالف لل ِ

�إذا حكى ال�صحابي العدل العارف بالألفاظ حكاية عن النبي 
�أنه فعل كذا �أو �أمر بكذا �أو نهى عن كذا بلفظ عام من ال�صحابي ،ف�إنه يحكم
بعمومه ،وذلك نحو قول ال�صحابي« :نَ َهى ُ
ر�سول اهلل  عن ب ْي ِع ال َغ َررِ» ،و«ق�ضى
للجارِ» ف�إنه عام لكل َغ َرر وكل جار ،حيث رواه عدل عارف ،كذا قيل
بال�شُّ ْف َع ِة((( َ
وهو ال�صحيح ،وا�ستظهره البدر ال�شماخي  -رحمه اهلل تعاىل – وقيل :ال يعم،
((( ال�شّ ف َعة للجار :تف�ضيل حقه يف �شراء ما يعر�ضه جاره للبيع( .م).
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ون�سبه البدر ال�شماخي وال�سعد التفتازاين �إىل الأكرث ،واحتج �أرباب هذا القول
ب�أن الدليل ال�شرعي �إمنا هو يف نف�س املحكي ال يف لفظ احلكاية والعموم �إمنا هو يف
خا�صا توهم الناقل عمومه ،فنقله ب�صيغة
لفظ احلكاية ،واملحكي يحتمل �أن يكون ًّ
العموم� ،أو �أن لفظ الناقل ق�صر حكاية الواقع على غري العمل ،خلالف الواقع ظ ًّنا
منه �أنه الواقع.
قلنا� :إذا رواه العدل العارف مبوا�ضع اللفظ انتفى ذلك االحتمال ،لأنا
نظن �صدق خرب العدل ،فعدالته ت�صونه من نقل ما مل يتحققه �إذ نقل ما مل يتحققه
كذب ،والكذب خمالف للأ�صل الذي عليه حالة العدل ،ومعرفته مبوا�ضع اللفظ
حتفظه من التعبري عن ال�شيء بغري �صيغته ،وهذه امل�س�ألة معروفة عندهم بحكاية
الفعل ،قال يف «التلويح» :حترير حمل النزاع يف هذه امل�س�ألة على ما �صرح به يف
�أ�صول ال�شافعية �أنه �إذا حكى ال�صحابي فع ًال من �أفعال النبي  بلفظ ظاهره
للجارِ» هل يكون عا ًّما �أم
بيع ال َغ َررِ» و َ
«ق�ضى بال�شُّ ْف َع ِة َ
العموم ،مثل« :ن َهى عن ِ
«ق�ضى بال�شُّ فع ِة للجارِ» ب�أنه لي�س حكاية
ال؟ �إىل �أن قال :ثم رد متثيلهم لذلك مبثل َ
للفعل ،بل نقل احلديث مبعناه ،ولو �سلم فلفظ اجلار عام ،وفيه نظر.
�أما �أو ًال :فلأن مدلول الكالم لي�س �إال الإخبار عن النبي  ب�أنه حكم بال�شفعة
للجار ،وال معنى حلكاية الفعل �إال هذا.
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و�أما ثان ًيا :فلأن عموم لفظ (اجلار) ال ي�ضر باملق�صود� ،إذ لي�س النزاع �إال فيما يكون
حكاية ال�صحابي بلفظ عام.
و�أما ثال ًثا :فلأنه جعله مبنزلة قول ال�صحابي ق�ضى النبي بال�شفعة لكل جار
غري �صحيح بعد ت�سليم كونه حكاية للفعل �ضرورة �أن الفعل � -أعني ق�ضاءه
بال�شفعة � -إمنا وقع يف بع�ض اجلريان ،بل يف جار معني ،ف�إن قيل يجز �أن يقع
حكمه ب�صيغة العموم ب�أن يقول مث ًال :ال�شفعة ثابتة للجار .قلنا :فحينئذ يكون
نقل احلديث باملعنى ال حكاية الفعل ،والتقدير بخالفه .انتهى كالمه .واهلل �أعلم.
وملا فرغ من بيان عموم الألفاظ وغريها من املعاين التي يناط بها احلكم
ال�شرعي �أخذ يف بيان حال اللفظ العام �إذا ق�صر عن جميع متناوالته مبخ�ص�ص
وا�ستعمل يف بع�ضها لدليل ،هل يكون يف ذلك الباقي من �أفراده حقيقة �أم
جما ًزا؟ فقال:
[حكم لفظ العام بعد تخ�صي�ص]
ُ
�ص �أُطلقَا
والل ْف
ــــــظ بعدَ � ْأن ُيخَ َّ

َ
ٌ
بعـــــ�ض� :إنـــــــه حقيق ْة
وقال

على ِ
جمازًا مطلقَا
الذي يبقَى َ
وفيه � ً
ري ِذي الطـــريق ْة
أي�ضــــــا غ ُ

�إذا خ�ص�ص اللفظ العام �أطلق على ما بقي من �أفراده جما ًزا ،كـ ﱹﮬ

ﮭﱸ [التوبة ]5 /ف�إنه �أخرج منه �أهل الذمة فال يقتلون ،فبقي لفظ
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امل�شركني مق�صو ًرا على �أهل احلرب منهم ،وهو جماز فيهم ،هذا قول الأكرث من
الأ�صوليني .وقال بع�ض ال�شافعية واحلنفية :بل هو حقيقة فيما بقي ،وقال
�أبو احل�سن الكرخي و�أبو احل�سني وابن اخلطيب الرازي� :إن خ�ص مبت�صل وهو
ال�شرط واال�ستثناء وال�صفة والبدل فحقيقة و�إال فمجاز.
وقال �أبو بكر الرازي� :إن كان غري منح�صر فحقيقة و�إال فمجاز .وقال
الباقالين� :إن خ�ص�ص ب�شرط �أو ا�ستثناء فحقيقة و�إال فمجاز .وقال قا�ضي الق�ضاة:
�إن خ�ص�ص ب�شرط �أو �صفة فحقيقة .وقيل �إن خ�ص�ص بدليل لفظي فحقيقة و�إال
فمجاز .وقال اجلويني :يكون حقيقة يف تناوله جما ًزا يف االقت�صار عليه.
واحلجة لنا على �أنه جماز يف الباقي بعد التخ�صي�ص هي �أن لفظ العموم
و�ضعه �أهل اللغة لال�ستغراق وال�شمول ،فا�ستعماله يف غري ذلك �إمنا هو ا�ستعمال
مو�ضحا .ثم �إنه لو
اللفظ يف غري ما و�ضع له .وذلك هو املجاز كما �سي�أتي حتقيقه ً
كان حقيقة يف الباقي يف وجه من الوجوه لكان لفظ العموم م�شرت ًكا بني ال�شمول
واخل�صو�ص ،ونحن نقطع بعدم ا�شرتاكه؛ لأنه يفيد العموم بال قرينة وال يفيد
اخل�صو�ص �إال مع القرينة ،و�ش�أن امل�شرتك على خالف ذلك ،فعلمنا �أنه جماز يف
الباقي بعد التخ�صي�ص .احتج القائلون ب�أنه حقيقة فيما بقي مطلقًا ب�أن تناوله �إياه
باق بعد تخ�صي�صه فكان حقيقة فيه .و�أجيب ب�أنه كان متناو ًال له مع غريه ،و�إذا
خ�ص�ص فقد �صار مطلقًا على بع�ض ،وهو مو�ضوع للكل .فقد ا�ستعمل يف غري ما
و�ضع له وهو املجاز.
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احتج �أبو احل�سني ب�أن املخ�ص�ص املت�صل �إمنا هو كواو اجلماعة من نحو
«م�سلمون» ،قال ولو كان املخ�ص�ص مبت�صل جما ًزا لكان امل�سلمون جما ًزا ،وال
خالف �أن «امل�سلمون» حقيقة يف اجلمع ،وهو يدل على خالف ما يدل عليه لفظ
م�سلم ،فكذا املخ�ص�ص املت�صل .و�أي�ضً ا فيلزم �أن يكون امل�سلم للجن�س والعهد
جما ًزا؛ لأنه يتغري به معنى م�سلم .وحا�صل احتجاجه �أنه قا�س املخ�ص�ص املت�صل
بواو اجلماعة وبالم التعريف بجامع �أن كل واحد من واو اجلماعة والم التعريف
مغري ملعنى اللفظ ،وهو حقيقة بعد التغيري فيما ا�ستعمل فيه ،وكذلك املخ�ص�ص
املت�صل عنده.
و�أجيب ب�أنا نفرق بني الزيادتني ،و�أن زيادة واو اجلمع كزيادة �ألف �ضارب
وواو م�ضروب ،مبعنى �أن اللفظ معها مل يتغري به معنى لفظ م�ستقل ،بل �صارت
اللفظة معها غري اللفظة الأوىل املو�ضوعة للمعنى الأ�صلي ،بل لفظة مبعنى �آخر
بخالف التخ�صي�ص فلم يتغري به اللفظ الأول ،و�إمنا تغري به معناه فقط ،فافرتق
احلال .و�أي�ضً ا ف�إن الم التعريف و�إن كانت كلمة فهما مبجموعهما داالن على
اجلن�س ،ف�أ�شبهت واو «امل�سلمون» بخالف التخ�صي�ص مع املخ�ص�ص ،فلكل منهما
داللة م�ستقلة فافرتقا.
احتج �أبو بكر الرازي ب�أن العموم �إذا خ�ص�ص وبقي الباقي غري منح�صر
فمعنى العموم فيه حا�صل ،و�أجيب ب�أنه كان قبل التخ�صي�ص للجميع ،ف�إطالقه
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على البع�ض خمالفة ملا و�ضع له ،وهو معنى املجاز فبطل ما زعمه .احتج الباقالين
وقا�ضي الق�ضاة مبثل ما احتج به �أبو احل�سني ،واجلواب واحد ،لكن اال�ستثناء عند
القا�ضي لي�س بتخ�صي�ص.
احتج القائلون ب�أنه حقيقة مع التخ�صي�ص اللفظي مبثل ما احتج
به �أبو احل�سني �أي�ضً ا ،لكن هذا القول �أ�ضعف واجلواب واحد ،واحتج اجلويني
ب�أن العام كتعداد الآحاد ،ف�إذا خرج بع�ضها بقي الباقي حقيقة ،و�أجيب ب�أنا ال
ن�سلم �أنه كتعداد الآحاد؛ لأن تعدادها ن�ص والعموم ظاهر ،ف�إذا خ�ص�ص خرج
قط ًعا ،فيبقى العموم متناو ًال خلالف ما و�ضع له ،ف�صح ما قلناه وبطلت �أقوال
املخالفني ،وثمرة اخلالف يف هذا املقام هي �أن من يجعل العام حقيقة يف الباقي
بعد التخ�صي�ص يقدمه على املجاز �إذا عار�ضه ،ومن يجعله جما ًزا فيه ال يقدمه
على املجاز عند التعار�ض �إال مبرجح من خارج ،ومن يجعله حقيقة يف بع�ض
ال�صور فعلى هذا املعنى يكون عنده يقدمه على املجاز حيث هو عنده حقيقة وال
يقدمه عليه ،حيث يكون عنده جما ًزا ،واهلل �أعلم.
وملا فرغ من بيان حال العام بعد التخ�صي�ص �شرع يف بيان حكمه بعد التخ�صي�ص
�أي�ضً ا ،فقال:

194

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

194

[حجية العام يف الباقي بعد التخ�صي�ص]
ْ
ُ
يكون حج ًة فيما بقي
وهل

وكو ُن ُه فيــــــــه دليــــــ ً
ال ان ُتقي

ٍ
جمم ِل
بلفظ
ـــــ�ص
�إال �إذا خُ
َّ
َ

ٍ
ـــــــل
كاملجم
حينئــــــــذ
ف�إ َّن ُه
ِ
َ
َ
قبــــــــل ُورو ِد َ
�ص
ذلك
املخ�ص ِ
َّ

�ص
وقيــــــل� :إن �أن َبا عن
املخ�ص ِ
َّ
فهــــــــــــو َ
هناك حج ٌة وز ََع َما
وال ُ
ال�صحيح �إذ �إلغــــــا ُء َما
أول
ُ
يكن �إطــــــال ُق ُه جمازا
و� ْإن
ْ

يك ُ
بع�ض �إذا مل ُ
ٌ
مبهما
قبل
َ
يكـــــون عندَ نَا ُّ
ُ
حتك َما
َبقـــــي
باملجــــــا ِز َجازَا
فاالحتجـــــاج َ
ُ

اختلف يف جواز التم�سك بالعموم املخ�ص�ص ،وجعله حجة يف �أفراده
الباقية بعد التخ�صي�ص على مذاهب ،املختار منها ما عليه اجلمهور و�صححه البدر
من �أنه يكون حجة ودلي ًال يف ذلك الباقي� ،إال �إذا خ�ص بلفظ جممل نحو :هذا
العام خم�صو�ص� ،أو هذا العام يراد به اخل�صو�ص ،فهذا لفظ جممل لأنه مل يعلم
به قدر املخ�ص�ص من العام ،فبقي العام �أي�ضً ا يف حكم املجمل ،لأنه منه واملجمل
ال يعلم املراد به �إال ببيان ،فال يكون العام يف هذه ال�صورة حجة ودلي ًال .قال
بع�ضهم اتفاقًا.
وقال �أبو عبد اهلل الب�صري� :إن كان لفظ العموم منب ًئا عن املخ�ص�ص قبل
املخ�ص�ص ،فحجة يف ذلك الباقي و�إال فال ،وهذا معنى قوله( :وقيل �إن �أنبا
ورود ِّ
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املخ�ص�ص� )..إلخ ،وذلك نحو ﱹ ﮬ ﮭﱸ [التوبة ]5 /ف�إنه ينبئ عن
عن َّ
احلربي كما ينبئ عن الذمي ،بخالف ﱹﭟ ﭠﱸ [املائدة ]38 /ف�إنه ال
ينبئ عن كون املال يف ن�صاب ال�سرقة وهو ربع الدينار وخم َرج من ِح ْرز((( ،ووجه
ذلك �أن �آية ال�سرقة تدل على �أن القطع ي�ستحق لأجل ال�سرقة ،وا�شرتاط احلرز
مينع من القطع مبجرد ال�سرقة ،فكان جمم ًال بخالف �آية امل�شركني ،ف�إن اخل�صو�ص
ال�س َّراق،
�أخرج �أعيانًا منهم ال ُيقتلون و�آية ال�سرقة خم�ص�صها مل يخرج �أعيانًا من ُّ
بل �أبطل ا�ستحقاق القطع يف حال .قال �صاحب املنهاج :فهذا غاية ما اعتل به
جدا ،وفيه تكلف ،ف�إنك مع �إمعان النظر يف الآيتني
�أبو عبد اهلل قال :وهو �ضعيف ًّ
ال جتد بينهما فرقًا بوجه ،ف�إن �آية ال�سارق خرج منها �أعيان ،وهم الذين مل ي�أخذوا
الن�صاب من حرز كما خرج من �آية امل�شركني من مل يعط اجلزية من العجميني
والكتابيني .وكذلك كما بطل ا�ستحقاق القطع بعدم الن�صاب واحلرز كذلك
بطل ا�ستحقاق القتل ب�إعطاء اجلزية فال فرق بني الآيتني.
وقال البلخي� :إن خ�ص مبت�صل فحجة ،و�إال فال؛ لأنه �صار جمم ًال.
قلنا :ال ن�سلم �أنه ي�صري مع املخ�ص�ص املنف�صل جمم ًال �إذا علم قدر املخ�ص�ص
�إذ ال فرق حينئذ بينه وبني ما خ�ص مبت�صل .وقال عبد اجلبار� :إن كان قبل
التخ�صي�ص ال يحتاج �إىل بيان فهو حجة كامل�شركني ،و�إال فال نحو ﱹ ﯛ
ﯜﱸ [الأنعام ]72 /لأنه مفتقر �إىل البيان قبل �إخراج احلائ�ض ،ولذا
((( حِ رز :كل مو�ضع ح�صني يحفظ فيه ال�شيء( .م).
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أيتموين �أُ َ�ص ِّلي» وهذا معنى قول امل�صنف( :وزعم بع�ض
قال َ :
«�ص ُّلوا َك َما ر� ُ
�إذا مل يك قبل مبه َما) �أي زعم بع�ض الأ�صوليني �أن العموم املخ�ص�ص حجة يف
الباقي� ،إذا مل يكن قبل التخ�صي�ص مبه ًما �أي جمم ًال .قلنا :ال ن�سلم الفرق بني
حمتاجا �إليه� ،إذا علم
حمتاجا �إىل البيان قبل املخ�ص�ص وبني ما مل يكن ً
ما كان ً
املراد منه� ،أما �إذا مل يعلم املراد منه فال نزاع يف �أنه جممل ،وال يكون املجمل
حجة اتفاقًا .وقيل حجة يف �أقل اجلمع على الر�أيني من �أنه ثالثة �أو اثنان لأنه
ال ي�صح تخ�صي�صه �إىل �أقل من ذلك ،فيحتمل �أن يكون ما فوق ذلك غري مراد
بعد التخ�صي�ص ،في�سقط التم�سك به فيما فوق ذلك لهذا االحتمال .قلنا هذا
احتمال غري نا�شئ عن دليل فال يلتفت �إليه ،وجعله حجة يف �أقل اجلمع خا�صة
تخ�صي�ص بال خم�ص�ص ،لأن لفظ العموم متناول بعد التخ�صي�ص جلميع ما عدا
املخ�ص�ص ،فق�صره على بع�ض ذلك تخ�صي�ص بال خم�ص�ص ،واحتمال �أن بع�ض
�أفراده غري مراد احتمال خمالف للدليل ،واهلل �أعلم.
وقال �أبو ثور وعي�سى بن �أبان� :إنه لي�س بحجة قط ًعا ،ون�سب �إىل القدرية،
وحجتهم على ذلك �أن العام بعد التخ�صي�ص و�إخراج بع�ض الأفراد يحتمل
خمرجا �أي�ضً ا بدليل �آخر ويحتمل �أن يكون غري
�أن يكون بع�ض الأفراد الباقية ً
خمرج ،فيح�صل الرتدد يف مدلوله في�سقط التم�سك به .قلنا :احتمال كون بع�ض
خمرجا مما عدا املخ�ص�ص احتمال خمالف للدليل؛ فال ي�ؤثر ترد ًدا وال
الأفراد ً
ي�سقط ً
مت�سكا ففي امل�س�ألة �إطالقان و�أربع تقييدات:
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ف�أما الإطالقان فهما� :أن العام املخ�ص�ص حجة يف الباقي بعد التخ�صي�ص،
وهو قول اجلمهور� ،أو لي�س بحجة مطلقًا ،وهو قول �أبي ثور وعي�سى بن �أبان.
و�أما التقييدات الأربعة:
ف�أحدها� :أنه حجة �إن �أنب�أ لفظ العموم عن املخ�ص�ص قبل التخ�صي�ص ،وهو قول
�أبي عبد اهلل الب�صري.
وثانيها� :أنه حجة �إذا خ�ص مبت�صل ،وهو قول البلخي ،ون�سب �صاحب املنهاج هذا
القول لأبي احل�سن الكرخي وحممد بن �شجاع.
وثالثها� :أنه حجة �إذا كان قبل التخ�صي�ص غري حمتاج �إىل بيان بخالف ما �إذا كان
حمتاجا �إليه ،وهو قول عبد اجلبار.
ً
ورابعها� :أنه حجة يف �أقل اجلمع خا�صة ،ومل ين�سب �إىل قائله ،وهذا كله �إذا
خ�ص�ص العام بغري جممل� ،أما �إذا خ�ص مبجمل فال يكون حجة اتفاقًا.
والأ�صح من هذا الأقوال كلها هو القول الأول ،وهو �أنه حجة يف الباقي
بعد التخ�صي�ص مطلقًا� ،أي ما مل يخ�ص�ص مبجمل ،وحجتنا على ذلك �أن العام
قبل التخ�صي�ص متناول جلميع �أفراده ،ف�إذا �أخرج منه بع�ض الأفراد بدليل بقي
متناو ًال ملا عدا ذلك املخرج ،وال ي�صح �إلغا�ؤه ب�سبب ذلك الإخراج ،لأن �إلغاءه
ب�سبب ذلك �إلغاء للفظ بال دليل وهو حتكم �سلمنا �أن �إطالقه على الباقي بعد
التخ�صي�ص جماز مث ًال ،فكونه جما ًزا ال ي�سقط حجيته ر� ًأ�سا� ،إذ االحتجاج باملجاز
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ثابت اتفاقًا ،فال �سبيل �إىل �إ�سقاطه ها هنا �سلمنا �أن داللته بعد التخ�صي�ص
�أ�ضعف منها قبله ،فال ن�سلم �أن �ضعفها يف�ضي �إىل �إ�سقاط التم�سك بها ر� ًأ�سا،
و�أي�ضً ا فال يتوقف كون اللفظ حجة يف �صورة على كونه حجة يف �صورة �أخرى،
و�إال وقع الرتجيح بال مرجح يف توقف �أحدهما ،ويف توقف كل وحد منهما على
الدور.
الآخر َّ
و�أي�ضً ا ف�إن كث ًريا من ال�صحابة قد ا�ستدلوا بالعمومات املخ�ص�صة ،ومل
ينكر عليهم �سائر ال�صحابة يف ذلك ،فهو �إجماع على �صحة اال�ستدالل به ،واهلل
�أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان �أن العموم يكون يف املعاين �أي�ضً ا ،كالألفاظ ،فقال:
أي�ضا]
[يكون العموم يف املعاين � ً
العمــــــو ُم يف امل َعان
َو َق ْد �أَتَى ُ

ولي�س َذا من �شاين
حقيقـــــــ ًة
َ

اعلم �أنهم اتفقوا على �أن العموم بالنظر �إىل الو�ضع اللغوي ال يخت�ص
بالألفاظ ،بل يكون فيها ويف املعاين �أي�ضً ا وهو حقيقة يف جميع ذلك لأن العموم
يف �أ�صل اللغة ال�شمول والإحاطة ،يقال :عمهم املطر� ،إذا �شمل �أقطارهم وعمهم
اخل�صب� ،إذا كان يف كل جهاتهم ،و�أما بالنظر �إىل العرف العام فاتفقوا على �أنه
من عوار�ض الألفاظ حقيقة ،لكن اختلفوا يف عرو�ضه للمعاين على ثالثة �أقوال:
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الأول� :أنه ال يكون من عوار�ضها ال حقيقة وال جما ًزا.
الثاين� :أنه من عوار�ضها جما ًزا ال حقيقة ،وهو مذهب �أبي احل�سني وغريه من
املعتزلة.
الثالث� :أنه حقيقة يف املعاين �أي�ضً ا ،واختاره ابن احلاجب و�صححه البدر
ال�شماخي رحمة اهلل عليه .وا�ستدل ابن احلاجب على �أن العموم حقيقة يف
املعاين �أي�ضً ا ب�أن العموم يف اللغة �شمول �أمر ملتعدد ،وهذا املعنى كما يعر�ض للفظ
يعر�ض للمعاين �أي�ضً ا ،فكان حقيقة فيها كما يف الألفاظ كعموم املطر واخل�صب
والقحط للبالد ،وكذا املعنى الكلي يعر�ض له العموم حقيقة ل�شموله اجلزئيات،
ولذا ف�سر املنطقيون العام مبا ف�سروا به الكلي �أعني ما ال مينع ت�صوره من وقوع
ال�شركة فيه.
ف�إن قيل العموم الذي يعر�ض للمعاين لي�س هو املتنازع فيه� ،إذ املتنازع
فيه هو �شمول �أمر واحد لأفراد كثرية ،وعموم املطر واخل�صب لي�س كذلك ،ف�إنه
ال تعدد فيه ،بل التعدد يف حماله ،فكان و�صف املطر واخل�صب بالعموم جما ًزا.
�أجيب عنه ب�أن العموم بح�سب اللغة لي�س مب�شروط ب�شمول �أمر واحد
لأفراد متعددة ،بل العموم بح�سب اللغة م�شروط ب�شمول �أمر ملتعدد� ،سواء كان
املتعدد �أفرا ًدا �أو ال ،وهذا املعنى من عوار�ض املعاين مطلقًا ،ولو �سلم �أن عموم
املطر ال يكون باعتبار �أمر واحد ب�شمول املتعدد فعموم ال�صوت باعتبار �أمر واحد
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�شامل للأ�صوات املتعددة احلا�صلة لل�سامعني ،وكذلك عموم الأمر والنهي ،ف�إنه
�أمر واحد وهو الطلب ال�شامل لكل طلب ،وكذلك املعنى الكلي ف�إن عمومه
باعتبار �أمر واحد �شامل لأفراده كمفهوم الإن�سان ،ولذا قال امل�صنف( :وقد �أتى
العموم يف املعاين ..حقيقة).
�أما قوله( :ولي�س ذا من �شاين) فمعناه �أن العموم و�إن كان يف املعاين
حقيقة كالألفاظ ،فلي�س االعتناء به من احلال الذي �أنا ب�صدده ،وذلك �أن غر�ض
امل�صنف �إمنا هو بيان العموم من الأدلة ال�شرعية ،وهي الألفاظ ،نعم بقي الكالم
على عموم مفهوم اخلطاب وعموم ال�صفة التي علق عليها احلكم ،وهما من الأدلة
ال�شرعية على ال�صحيح ،وقد بحث عنهما امل�صنف فيما مر ،فيحمل قوله هاهنا
(ولي�س ذا من �شاين) على �أغلب الأحوال� ،أي يف غالب الأحوال ال يكون
البحث عن عموم املعاين من �شاين.
وا�ستدل القائلون ب�أن العموم جمازي يف املعاين ب�أنه ال يطرد يف كل معنى،
فال يقال :عمهم الأكل ونحوه كعمهم الرق�ص ،ومن حق احلقيقة االطراد؛ لأن
كل لفظ و�ضع ملعنى و�ض ًعا �أو ًال وجب �إطالقه حيث وجد ذلك املعنى على جهة
االطراد .قالوا� :أال ترى �أن الإن�سان ملا و�ضع للحيوان املخ�صو�ص وجب �إطالقه
على هذا ال�شخ�ص ،حيث وجد مطر ًدا ،وكذلك الرجل والفر�س وما �أ�شبه ذلك
من احلقائق ،ف�إنه يجب �إطرادها بخالف املجاز ،ف�إنه ال يطرد .قالوا� :أال ترى �أن
الأ�سد ملا كان مو�ضو ًعا لل�سبع ال�شجاع ،وكان �إطالقه على ال�شجاع من غري هذا

201

الركن الأول يف مباحث «الكتاب»

201

اجلن�س جما ًزا مل يطرد ،بل �صح و�صف الرجل ال�شجاع �أنه �أ�سد وال ي�صح و�صف
كل ما ت�شجع من احليوان ب�أنه �أ�سد ،فال يو�صف الهر �إذا ت�شجع ب�أنه �أ�سد ،وال غريه
من احليوانات ،وكذلك يو�صف الرجل الطويل ب�أنه نخلة ،وال يو�صف كل طويل
بذلك ،وذلك كثري .قالوا :فلما وجدنا و�صف املعاين بالعموم غري مطرد وو�صف
الألفاظ ال�شاملة بذلك مطر ًدا حكمنا ب�أنه يف الألفاظ حقيقة ويف غريها جماز.
ولنا �أن جنيب عن هذا كله فنقول :ال ن�سلم �أن و�صف املعاين بالعموم
غري مطرد ،بل نقول �إنه مطرد ،فال مانع من قولنا :عمهم الرق�ص وعمهم الأكل
�إذا كان موجو ًدا يف جميعهم .و�أي�ضً ا ف�إن منع االطراد يف املجاز �إمنا هو مبني على
القول باعتبار نقل �شخ�ص العالقة يف �أفراد املجاز ،ال على اعتبار نقل نوعها كما
هو ال�صحيح على ما �سي�أتي حمققًا ،واهلل �أعلم.
رتك
ذكر امل�ش َ

بفتح الراء مبعنى امل�شرتك فيه� ،أي اللفظ الذي ا�شرتك فيه معنيان ف�صاع ًدا،
فحذف فيه لكرثة اال�ستعمال ،ويجوز �أن يكون مو�ضو ًعا ا�صطالح ًّيا ملا ا�شرتك فيه
املعاين .واعرت�ض الوجه الأول ب�أن حذف القائم مقام الفاعل ال يجوز بحال
كالفاعل .وميكن �أن يجاب عنه ب�أن حذف الفاعل وما قام مقامه ال ميتنع بل يجوز
�إذا علم كما يف نحو قول القائل :قام ،جوابًا ملن قال ما فعل زيد وميكن �أن يجعل
لفظ امل�شرتك ظر ًفا ال ا�سم مفعول.
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ثم �إنه �أخذ �أو ًال يف بيان حقيقة امل�شرتك ،فقال:
[بيان حقيقة امل�شرتك وحكم امل�شرتك]
ـــــــرتك َّ
ٌ
ُم�شْ
ني
دل على �شـــــيئ ِ
فخرج
نقل
ف�صـــــاعدً ا بغـــــري ٍ
ْ

ني
ف�صـــــاعدً ا
بالو�ضــــــــع مرت ِ
ِ
ما َ
رج
كان منقـــو ًال ك�صخ ٍر و َف ْ

امل�شرتك :هو لفظ دل على �شيئني ف�صاع ًدا بو�ضعه لكل واحد من
ال�شيئني �أو الأ�شياء و�ض ًعا م�ستق ًّال من غري نقل له عن معناه ال�سابق ،وحا�صله
�أن امل�شرتك هو ما تكرر فيه الو�ضع بح�سب معانيه من غري �إهمال لبع�ضها ،ويكون
ا�س ًما كالق ُْرء للطهر وللحي�ض ،وفع ًال كع�سع�س لأقبل ولأدبر ،ويكون حر ًفا ،قال
بع�ضهم :كمن اجلارة ،تكون للتبعي�ض ولالبتداء وغريهما من معانيها ،فخرج
خا�صا كان �أو عا ًّما؛ �إذ لي�س فيه تعدد
بقوله( :بالو�ضع مرتني ف�صاع ًدا) املفرد ًّ
الو�ضع ،وخرج بقوله( :من غري نقل) ما كان من الألفاظ منقو ًال من معنى �إىل
معنى �آخر� ،سواء كان بني املعنيني املنقول منه واملنقول �إليه منا�سبة �أو مل يكن
كان النقل ا�صطالح ًّيا ك�صخر عل ًما على رجل منقول عن احلجارة ،وكفرج عل ًما
على عبد مث ًال منقول عن ا�سم م�صدر �أو مرجت ًال ،لأن املرجتل منقول لغوي ،لأنه
م�ستعمل يف غري املو�ضوع له ال لعالقة بينهما.
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ثم �أخذ يف بيان حكم امل�شرتك ،فقال:
َف ْهــــــ َو حقيقَـــــ ٌة مبع َن ْيي ِه

ُ
وحك ُمــــه تو ُّق ٌف لــــــد ْي ِه

�أي اللفظ امل�شرتك حقيقة يف كل واحد من معنييه �أو معانيه املتعددة،
كالعني حقيقة يف البا�صرة ويف الذهب ويف عني املاء اجلارية �إىل غري ذلك ،بخالف
املجاز ف�إنه �إمنا يكون حقيقة يف �شيء واحد من معنييه املو�ضوع له وامل�ستعمل فيه
لعالقة بقرينة.
و�إذا عرفت �أن امل�شرتك حقيقة يف كل واحد من معنييه �أو معانيه ،فاعلم
�أن حكمه �إذا �أطلق ومل يدل دليل على �أن املراد به �شيء من معانيه حكم املجمل،
وهو التوقف عنده فال يحمل على �شيء من معانيه؛ لأن حمله على بع�ضها مع
احتمال �أن يكون البع�ض الآخر هو املراد احتم ً
اال م�ساو ًيا ترجيح بال مرجح ،و�إن
حمله على جميع معانيه ال ي�صح ملا �سي�أتي من �أن امل�شرتك ال يطلق على معنييه،
وهو معنى قولهم :ال عموم للم�شرتك ،وقيل بل يعم ،مبعنى �أنه �إذا �أطلق يتناول
معنييه �أو معانيه جميعها ،قيل ًّن�صا وقيل بل ظاه ًرا ،وهو مذهب ال�شافعي وبع�ض
�أ�صحابنا ،واختاره �صاحب املنهاج.
وقال الباقالين :بل يحمل على معنييه �أو معانيه احتيا ًطا .وعليه فال
توقف لكن الأول �أظهر ملا �سي�أتي:
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[ال ي�صح �إطالق امل�شرتك على معنييه حقيقة يف �إيراد واحد وقيل
ي�صح� ..إلخ]
وام َن ْع حقيق َت ْي ِه يف �إطــــــــالقِ

ُ
وبع�ضــــــهم َج َّو َز بالإطالقِ

ُ
وبع�ضهم جـــــــو َز �إن مل ميتن ْع
ُ
وبع�ضهــــــم جـــــــوز ُه جت ُّوزَا

جمعهما ،ومن ُعـــــــوا مــــا ميتن ْع
َ
َ
حترزَا
ووقف البا ُقـــــــــــون �أي ُّ

ُ
املنع
وبع�ض من ر�أى ُث
َ
بــــــوت ِ

يف الفر ِد قالوا :جائ ٌز يف اجلمع

َ
وقيلْ :
ي�صح يف النفي َفق َْط
بل ُّ

اجلمع على َ
ُ
هذا ال َّن َم ْط
واخللف يف
ِ

اعلم �أن الأ�صوليني اختلفوا يف �صحة �إطالق امل�شرتك على معنييه �أو
معانيه يف ا�ستعمال واحد .فذهبت احلنفية و�أبو ها�شم و�أبو عبد اهلل الب�صري
وبع�ض �أ�صحابنا �إىل �أنه ال ي�صح ذلك �أ� ً
صال ،ثم اختلف ه�ؤالء �أي�ضً ا .قال
بع�ضهم� :إنه ال ي�صح ذلك للدليل القائم على امتناعه عق ًال .واختاره �صاحب
«املر�آة» .وقال بع�ضهم :يجوز عق ًال ال لغة ،لأن الو�ضع يف اللغة تخ�صي�ص اللفظ
باملعنى فينايف ا�ستعماله يف املعنيني يف حالة واحدة ،وقال بع�ض ال�شافعية :ي�صح
�إطالق امل�شرتك على معنييه �أو معانيه مطلقًا� ،أي �سواء ا�ستعمل يف حقيقيته نحو:
ترب�صي ُق ْر ًءا� ،أي طه ًرا وحي�ضً ا� ،أم يف جمازيه �أو حقيقته وجمازه نحو :ال �أ�شرتي،
ويراد ال�سوم و�شراء الوكيل �أو ال�شراء احلقيقي وال�سوم.
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وقال بع�ض املعتزلة والقا�ضي الباقالين من الأ�شعرية :ي�صح حقيقة �إن
�صح اجلمع بينهما يف �إرادة واحدة كالعني للبا�صرة وللذهب ،ال �إذا مل ي�صح
اجلمع بينهما يف �إرادة واحدة كـ«افعل» للوجوب والندب عند القائلني باال�شرتاك
بينهما ،وهو معنى قول امل�صنف( :وبع�ضهم جوز �إن مل ميتنع جمعها) �أي جوز
بع�ض الأ�صوليني �إطالق امل�شرتك على معنييه� ،إذا مل ميتنع اجلمع بينهما يف �إرادة
واحدة ،ومنعوا ما ميتنع اجلمع بينهما ،وقال ابن احلاجب وغريه واختاره البدر
من �أ�صحابنا� :إمنا ي�صح �إطالق امل�شرتك على كال معنييه جما ًزا ال حقيقة ،قال:
وكذلك مدلول احلقيقة واملجاز ي�صح �أن يراد باللفظة جمموعهما جما ًزا ،وذهب
بع�ض الأ�صوليني �إىل الوقف ملا ح�صل معهم من التعار�ض بني الأدلة ،وقيل يجوز
لغة �أن يراد به املعنيان يف النفي ال الإثبات ،فنحو ال عني عندي يجوز عند ه�ؤالء
�أن يراد به البا�صرة والذهب مث ًال بخالف عندي عني ،فال يجوز �أن يراد به عندهم
�إال معنى واحد .قالوا :وزيادة النفي على الإثبات معهودة كما يف عموم النكرة
املنفية دون املثبتة ،ففي امل�س�ألة �ستة مذاهب :ثالث �إطالقات وثالث تقييدات،
�أما الإطالقات:
ف�أحدها� :أنه ال ي�صح �إطالق امل�شرتك على معنييه مطلقًا.
وثانيها :ي�صح مطلقًا.
وثالثها :الوقف مطلقًا.
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و�أما التقييدات:
ف�أحدها� :أنه ي�صح �إن �صح اجلمع بينهما يف �إرادة املتكلم كالعني ،وال ي�صح �إن مل
ي�صح اجلمع بينهما كافعل للوجوب والندب على ما مر.
وثانيها� :أنه ي�صح ذلك جما ًزا ال حقيقة.
وثالثها :ي�صح يف النفي دون الإثبات.
والأكرث من العلماء على �أن جمعه باعتبار معنييه ،كقولك :عندي
عيون ،وتريد مث ًال با�صرتني وجارية �أو با�صرة وجارية وذه ًبا مبني على اخلالف يف
املفرد يف �صحة �إطالقه على معنييه ومنعه ،وذهب الأقل �إىل �أنه ال يبنى عليه فيها
فقط ،بل ي�أتي على املنع �أي�ضً ا لأن اجلمع يف قوة تكرير املفردات بالعطف ،فك�أنه
ا�ستعمل كل مفرد يف معنى ،وهذا معنى قول الناظم( :واخللف يف اجلمع على
هذا النمط).
(وبع�ض من ر�أى� )..إلخ� ،أي �أن اخلالف يف �إطالق جمع امل�شرتك على
معانيه املتباينة مبني على اخلالف يف املفرد منه ،فمن جوزه يف املفرد جوزه يف
اجلمع ،ومن منعه هنالك منعه ها هنا.
وذهب بع�ض �إىل �أنه غري مبني عليه ،فمنعوا �إطالقه على معنييه يف املفرد،
و�أجازوا ذلك يف اجلمع ملا تقدم ذكره ،واهلل �أعلم.
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وثمرة اخلالف هي ما تقدم يف حكم امل�شرتك عند عدم القرينة الدالة
على �إرادة �أحد املعاين ،فمن جوز �إطالق امل�شرتك على معنييه يف ا�ستعمال واحد
حمله على معنييه عند التجرد عن القرينة ،ومن منع من ذلك توقف عن حمله
عليهما �أو على �أحدهما ،وكان عنده يف حكم املجمل ،ومن �أجازه يف بع�ض ال�صور
دون بع�ض حمله عليهما يف تلك ال�صور دون غريها ،والقائلون ب�صحة ذلك جما ًزا،
يجعلونه على معنييه جما ًزا ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان ما هو ال�صحيح من هذه الأقوال كلها ،ويف بيان حمل النزاع
يف ذلك فقال:
[بيان حترير النزاع يف �إطالق امل�شرتك على معنييه]
كما تقدَّ َما
واملنـــــ ُع مطل ًقا َ
املكـــر ِر
لأنَّـــــــــــه بو�ض ِعـــــ ِه
َّ
وتاب ٌع لو�ض ِعــــــــ ِه ا�ســـتعما ُل ُه
ــدت
ومو�ض ُع
النـــــزاع ما �إن ُف ِق ْ
ِ

يـــــــــراد معنياه
و�صــــــح �إن ُ

ال�صحيح عندنَا فل ُي ْع َل َما
هو
ُ
ِ
املقــــر ِر
مو�ضـــــوع ِه
دل علـــى
َّ

فــال ي�صــــــــح عندنَا �إر�سال ُه
َعال َق ُة املجــــــــا ِز ال �إن ُوجدَ ْت
حينئذ َ
ٍ
نر�ضــــــــــا ُه
ف�إننــــــــا

�أي القول باملنع من �إطالق امل�شرتك على معنييه �أو معانيه حقيقة وجما ًزا
�أو مفر ًدا �أو جم ًعا هو ال�صحيح عندنا ،فل ُيعلم ذلك .ووجه ت�صحيحنا للمنع مطلقًا
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هو �أن امل�شرتك دال على مو�ضوعه بالو�ضع املتكرر� ،أي مل يدل عليه بو�ضع واحد،
ف�إن العرب مث ًال و�ضعوا لفظ العني مرة للبا�صرة ،وو�ضعوه �أخرى للعني اجلارية،
و�أخرى للذهب ونحو ذلك ،ومل ي�ضعوه جلميع هذه املعاين بو�ضع واحد ،ف�إطالقه
على جميعها بلفظ واحد خالف ما عليه الو�ضع العربي ،وخمالفة الو�ضع العربي
يف اللغة ال ت�صح؛ لأن ا�ستعمال الكلمة تابع لو�ضعها الأ�صلي ،مبعنى �أنه ال ي�صح
ا�ستعمالها حقيقة يف غري ما و�ضعت له وال جما ًزا بغري عالقة.
وحمل النزاع يف ذلك هو ما �إذا فقدت عالقة املجاز بني معاين امل�شرتك،
�أما �إذا وجدت العالقة بينهما و�صح �أن يراد املعنيان ف�إنه ي�صح حينئذ �أن يطلق على
معنييه جما ًزا كان مفر ًدا �أو جم ًعا ،وذلك نحو قوله تعاىل ﱹﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷﱸ [الأحزاب ]56 /وال�صالة من اهلل رحمة ،ومن املالئكة
ا�ستغفار ،والعالقة بينهما �أن الرحمة التي هي �صالة اهلل على نبيه �سبب حل�صول
اال�ستغفار من املالئكة ،وقيل �إن ال�صالة يف الآية من قبيل املتواطئ ،وقيل �إن يف
الآية حذ ًفا تقديره� .إن اهلل ي�صلي ومالئكته ي�صلون ،فعلى القولني فلي�س يف الآية
�إطالق امل�شرتك على معنييه ،ومن ذلك قوله تعاىل ﱹ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ..ﱸ الآية [الرعد ]15 /على �أن ال�سجود من النا�س معروف ،ومن غريهم
ما علم اهلل تعاىل ،وقيل� :إن ال�سجود يف الآية من باب املتواطئ ،ومن ذلك قول
احلريري:
َأخ ََذ الشـــَّيْخُ عينَهُ وَ َف َتـــــاه

ُلــبَّــــــهُ َفانْــ َثـــنَى بِــــال عَـيْـنيـنِ
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والعالقة يف الآية الأخرية ويف بيت احلريري امل�شابهة ،لأن ال�سجود من
غري العقالء م�شابه لل�سجود من العقالء يف �صفة االنقياد والإذعان ،وعني الذهب
مث ًال م�شابهة للعني البا�صرة يف �صفائها.
وللإزمريي يف حترير حمل النزاع كالم ن�صه� :إن اللفظ امل�شرتك له باعتبار
�إطالقه على معانيه �أحوال خم�سة:
الأول� :أن يطلق على �أحدهما مرة وعلى الآخر �أخرى ،فال يق�صد ب�إطالق واحد
�إال �أحدهما فقط ،وال نزاع يف �صحة ذلك ويف كونه بطريق احلقيقة.
الثاين� :أن يطلق �إطالقًا وح ًدا ويراد به جمموع معنييه من حيث املجموع ،وال
نزاع يف امتناع ذلك بطريق احلقيقة ،وال جوازه بطريق املجاز �إن وجدت عالقة
م�صححة بينه وبني �أجزائه ،و�إال فال.
ف�إن قيل :عالقة اجلزئية والكلية متحققة قط ًعا .قلنا :لي�س كل ما يعترب
جز ًءا من املجموع ي�صح �إطالق ا�سمه عليه للقطع بامتناع �إطالق الأر�ض على
جمموع ال�سماء والأر�ض ،بناء على �أنه جز�ؤه ،فال بد يف �إطالق ا�سم اجلزء على
الكل من عالقة م�صححة غري اجلزئية.
الثالث� :أن يطلق على �أحد املعنيني ال على التعيني ،ب�أن يراد يف �إطالق واحد
هذا املعنى ،وذلك املعنى مثل :ترب�صي ُق ْر ًءا� ،أي طه ًرا وحي�ضً ا .قال :ومل �أ َر يف

210

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

210

كالمهم ما ُي�شعر جواز ذلك �أو عدمه �سوى ما ذكره يف «املفتاح» من �أن ذلك
حقيقة املجاز عند التجرد عن القرائن.
الرابع� :أن يطلق ويراد به ما �سمي به� ،أي هذا املفهوم .قال الأبهري :ال كالم يف
�صحة ذلك جما ًزا.
اخلام�س� :أن يطلق ويراد به كل واحد من معنييه �أو معانيه ،ب�أن تتعلق الن�سبة
بكل منها �إن �أمكن اجتماعها ب�أن ال تكون قرينة على �إرادة �أحد معنييه كما يف
الكل الإفرادي عند عدم القرينة على �إرادة واحد من الآحاد و�إن كانا مت�ضادين،
كما يقال :ر�أيت ا َجل ْون ،ويراد به الأ�سود والأبي�ض ،ونحو� :أنعم على موالك ،يراد
به املع ِتق واملع َتق ،ونحو :ق ََر�أَ ْت هند ،ويراد به الطهر واحلي�ض ،بخالف نحو
ﱹ ﭻ ﭼﱸ [البقرة ]228 /لأن ا�سم العدد خا�ص يف مفهومه ،فال ميكن �أن
يراد بالقرء احلي�ض والطهر م ًعا ،وبخالف نحو :افعل ،مرا ًدا به الأمر والتهديد
على القول با�شرتاكه بينهما ،لأن الأمر يقت�ضي الطلب والتهديد بخالفه ،فال
ميكن اجتماعهما� ،أو مرا ًدا به الندب والإباحة للتنايف بينهما ،وهذا حمل النزاع.
قيل� :إنه يجوز ،وقيل :ال ،وقيل :يجوز يف النفي نحو ما ر�أيت عي ًنا ال يف الإثبات،
ثم اختلف القائلون باجلواز .قيل� :إنه بطريق احلقيقة ،وهو املنقول عن القا�ضي،
جدا ،واهلل �أعلم.
وقيل :بطريق املجاز ،انتهى .وهو كالم ح�سن ًّ
ثم �إنه �أخذ يف بيان اخلالف يف وجود امل�شرتك ،فقال:
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بيان اخلالف يف وجود امل�شرتك ،واحلقُّ �أنَّه موجو ٌد]
[ ُ
ُ
وبع�ضهم مي َنـــــــــ ُع من وجو ِد ِه
ُ
لفظي
وما
اخلــــــالف هـــاهـــ َنا ُّ

ِ
بنف�ســــ ِه واحلـــــــــقُّ يف ُورو ِد ِه
معنوي
اب
ُّ
لك ّنــــــ ُه َّ
ال�صـــــــــ َو ُ

اختلف النا�س يف وجود امل�شرتك ،فقال الأكرث من الأ�صوليني وغريهم:
�إنه موجود يف اللغة العربية ومنقول عن العرب كما مر ذكره ،وقال ثعلب من
النحاة والأبهري من اللغويني والبلخي من املتكلمني� :إنه لي�س يف الألفاظ ما
و�ضع ملعنيني ف�صاع ًدا مطلقًا� ،أي و�إن جاز وقوعه مل يقع ذلك يف لغة العرب،
قالوا :وما ُيظن �أنه م�شرتك فهو �إما حقيقة وجماز �أو متواطئ كالعني حقيقة يف
البا�صرة جماز يف غريها ،كالذهب ل�صفائه وال�شم�س ل�ضيائها ،وكالقرء مو�ضوع
للقدر امل�شرتك بني احلي�ض والطهر ،وهو اجلمع من :قر� ُأت املاء يف احلو�ض� ،أي
جمعته فيه ،والدم يجتمع يف زمن الطهر يف اجل�سد ويف زمن احلي�ض يف الرحم،
وقال قوم بوجوده يف اللغة ووقوعه من العرب ،لكن منعوا وجوده يف القر�آن العظيم
خا�صة ،ومنعه �آخرون يف القر�آن واحلديث �أي�ضً ا .قالوا :لو وقع يف القر�آن لوقع �إما
مب َّي ًنا فيطول بال فائدة� ،أو غري مبينَّ فال يفيد ،والقر�آن منزه عن ذلك ،ومن نفى
الوقوع يف احلديث يقول مثل ذلك فيه.
و�أجيب ب�أنه وقع فيهما غري مبني ،ويفيد �إرادة �أحد معنييه ،وهو الذي
�سيبني مث ًال ،وذلك كاف يف الإفادة ،ويرتتب عليه يف الأحكام الثواب �أو العقاب

212

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

212

بالعزم على الطاعة �أو الع�صيان بعد البيان ،ف�إن مل يبني حمل على املعنيني عند
ال�شافعي ،ومن قال بقوله وتوقف �إىل وجود البيان عند احلنفية وبع�ض �أ�صحابنا
وغريهم كما مر.
وقيل :هو واجب الوقوع؛ لأن املعاين �أكرث من الألفاظ الدالة عليها،
و�أجيب مبنع ذلك �إذ ما من م�شرتك �إال ولكل من معنييه مث ًال لفظ يدل عليه،
وقيل :هو ممتنع لإخالله بفهم املراد املق�صود من الو�ضع.
و�أجيب ب�أنه يفهم بالقرينة ،واملق�صود من الو�ضع الفهم التف�صيلي
والإجمايل املبني بالقرينة .وقال ابن اخلطيب الرازي :هو ممتنع بني النقي�ضني
فقط كوجود ال�شيء وانتفائه؛ �إذ لو جاز و�ضع لفظ لهما مل يفد �سماعه غري الرتدد
بينهما ،وهو حا�صل يف العقل .و�أجيب ب�أنه قد يغفل عنهما ،في�ستح�ضرهما
ب�سماعه ثم يبحث عن املراد منهما.
وحا�صل ما يف املقام �أنهم اختلفوا يف وجود امل�شرتك ،فقال قوم بوجوده،
وهم الأكرث ،وقال قوم بعدم وجوده ،ثم اختلف القائلون بوجوده على �أربعة
مذاهب:
�أحدها� :أنه موجود يف اللغة والقر�آن واحلديث.
وثانيها� :أنه موجود يف اللغة واحلديث دون القر�آن.
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وثالثها� :أنه موجود يف اللغة خا�صة دون القر�آن ودون احلديث ،ف�إنه مل يوجد
فيهما.
ورابعها� :أنه موجود مطلقًا و�أن وجوده واجب ال جائز فقط ،واختلف القائلون مبنع
وجوده على ثالثة مذاهب:
�أحدها� :أنه جائز الوجود لكنه مل يوجد.
ثانيها� :أنه م�ستحيل الوجود مطلقًا.
ثالثها� :أنه م�ستحيل الوجود يف النقي�ضني فقط جائز فيما عداهما.
قال امل�صنف( :واحلق يف وروده) �أي ورود امل�شرتك� ،أي �إن القول املطابق
ملا يف الواقع هو ورود امل�شرتك مطلقًا ،لكنه غري واجب الوقوع ،بل جائزه فقط ملا
تقدم .وحجتنا على ذلك وقوعه يف اللغة والقر�آن واحلديث ،وقد تقدمت �أمثلة
ذلك فال �سبيل �إىل �صرفها عن ظاهرها ،واهلل �أعلم.
وقوله( :وما اخلالف ههنا لفظي� )..إلخ� ،أي لي�س اخلالف بني القائلني
بوجود امل�شرتك وبني القائلني بجواز وجوده النافني لوقوعه �أو املانعني جلوازه �أ� ً
صال
راج ًعا �إىل اللفظ دون املعنى ،لكن ال�صواب �أن اخلالف بينهم معنوي� ،أي راجع
�إىل املعنى.
اعلم �أنه ملا كان قد يتوهم من اخلالف بني ه�ؤالء املذكورين �أنه لفظي
الدعائهم �أن امل�شرتك جماز يف بع�ض معانيه حقيقة يف البع�ض الآخر� ،أو متواطئ
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يف اجلميع بينَّ �أن اخلالف بينهم معنوي ال لفظي ،ووجه كونه معنو ًّيا �أن القائلني
ب�أنه حقيقة يف اجلميع يتوقفون عن �صرفه �إىل بع�ض معانيه عند التجرد عن القرائن،
وبع�ضهم يحمله على جميع معانيه على �سواء ،و�أن القائلني مبجازه يف بع�ض املعاين
ي�صرفونه عند التجرد �إىل املعنى احلقيقي عندهم ،ويحملونه يف املتواطئ على
جميع �أفراده ،فظهر �أن اخلالف بينهم معنوي ،واهلل �أعلم.
ذكر اجلمع َّ
املنكر  :بيان حقيقة اجلمع وحكمه
ما َّ
ْ
ري
دل
بالو�ض ِع ع َلى كث ِ
ُ
أظهر
واخللف يف عمـــوم ِه ،وال ُ

وحكمه
لعــــدم ا�ســــــتغرا ِق ِه،
ُ
ِ
ُ
يحنث
لي�س
ني
باليوم واليوم ِ
َ
ِ

ري
ري ح�ص ٍر جم ُع ذي ال َّتنك ِ
ب َغ ِ
�أن ال ُعمـــو َم في ِه ،وهو الأ�شْ َه ُر
َ
ُ
ا�سمه
ي�شــــمل
ال
القليل منه ُ

َم ْن �آل �أيــــــــا ًما ُهنا ال ُ
ميك ُث

اجلمع املنكر :هو لفظ دل بو�ضعه على كثري غري حم�صور بغري ا�ستغراق
لكل فرد من �أفراده ،فخرج بقولنا« :لكثري غري حم�صور» اخلا�ص ،وبقولنا« :بغري
ا�ستغراق» العام ،وامل�صنف مل يذكر هذا القيد يف التعريف مع االحتياج �إليه،
لكن دل عليه بقوله يف البيت الثالث ،لعدم ا�ستغراقه.
واحلا�صل �أن الفرق بني العام واجلمع املنكر هو �أن العام ي�ستغرق جميع
�أفراد مدلوالته ،و�أن اجلمع املنكر يتناول جمموع الأفراد من غري ا�ستغراق لكل
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فرد من �أفراده ،فلذا ا�ستظهر امل�صنف �أنه ال عموم فيه ،وهو القول الأ�شهر عند
الأ�صوليني.
وقال �أبو علي واحلاكم :بل هو عام ،وا�ستدلوا على ذلك بثالثة وجوه:
�أحدها� :صحة اال�ستثناء منه ،و�صحة اال�ستثناء من ال�شيء دليل على عمومه.
وثانيها� :أنه ي�صح �إطالقه على كل جمع ،فحمله على اجلميع حمل على
جميع حقائقه.
خمت�صا ببع�ض وال اخت�صا�ص.
وثالثها� :أنه لو مل يكن للعموم لكان ًّ
و�أجيب عن الوجه الأول ب�أنه ال ن�سلم �صحة اال�ستثناء منه؛ لأن من حق
اال�ستثناء �أن يخرج مما قبله ما لواله لوجب دخوله حتته ،و�أنت �إذا قلت :جاءين
رجال مل يقطع ال�سامع بكون زيد من جملتهم ،فال يجب �إخراجه فبطلت �صحة
اال�ستثناء منه.
و�أجيب عن الوجه الثاين ب�أن وجوب حمله على جميع ما ي�صح له باطل،
بنحو :جاءين رجل ،ف�إنه ي�صلح لكل رجل وال يلزم التعميم على �أن رج ً
اال �إمنا
ي�صلح لكل جمع على البدل ال على اجلمع.
و�أجيب على الوجه الثالث ب�أن لزوم اخت�صا�صه ببع�ض معني باطل،
بنحو :جاءين رجل ،وب�أنه مو�ضوع للجمع امل�شرتك ،فبطل ما زعموه.
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وحكم اجلمع املنكر �أنه ال ي�شمل القليل من مدلوالت م�سمياته ،فمن
حلف باهلل ال يقيم يف هذا املكان �أيا ًما ف�أقام يو ًما �أو يومني فال حنث عليه لعدم
�شمول الأيام لليوم واليومني ،وهو معنى عدم ا�ستغراق اجلمع ّ
املنكر جلميع
�أفراده ،واهلل �أعلم.
وملا فرغ من ذكر العام املتفق على عمومه واملختلف يف عمومه كامل�شرتك
واجلمع ّ
املنكر ونحوهما مما تقدم ذكره يف باب العام� ،أخذ يف بيان التخ�صي�ص
و�أحكامه ،فقال:
مبحث يف ذكر التخ�صي�ص
عرفه قوم بتعاريف� ،أكرثها مزيف ،و�أح�سنها ما ذكره امل�صنف بقوله:
[بيان حقيقة التخ�صي�ص وانق�سامه �إىل لفظي وغريه ،واللفظي �إىل
مت�صل وغريه]
ُ
اللفظ
يعـــــــم
بع�ض َما
إخراج ِ
� ُ
ُّ
ريهَ ،وق�ســـم اللفظـــــ َّيا
�أو غـــ ُ

مبخــــــ ِر ٍج َ
ُ
لفــــــــــظ
وذاك �إ َّما
مت�صــــــ ً
ِ
ال بِــــــ ِه و�أجــــــنب َّيا

�أي التخ�صي�ص هو �إخراج بع�ض ما يتناوله لفظ العموم بدليل خمرِج
له عن دخوله حتت تناوله ،وذلك الدليل املخرج �إما لفظ وارد عن ال�شارع يف
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الكتاب �أو يف احلديث ،و�إما غري لفظ ،واملراد به العقل والإجماع والقيا�س
والتقرير ،فمثال التخ�صي�ص بالكتاب قوله تعاىل ﱹ ﯘ ﯙ ﯚ.ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ.ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ .ﯪ ﯫ ﯬ..ﱸ
الآية [ال�شعراء ]227 -224 /ف�إخراج ﱹ ﯫ ﯬ ﱸ تخ�صي�ص لعموم
ا�س ك ُّلهم َه ْل َكى �إ َّال
لفظ ال�شعراء ،ومثال التخ�صي�ص باحلديث قوله « :ال َّن ُ
ال َعاملونَ »((( ف�إخراج العاملني تخ�صي�ص لعموم لفظ النا�س ،ومثال التخ�صي�ص بغري
اللفظ قوله تعاىل ﱹﭚ ﭛ ﭜ ﱸ [الأنعام ]102 /ف�إن العقل ق�ضى
بخروج ذاته تعاىل من عموم هذه الآية ،فبقيت الآية خم�ص�صة بالعقل وهو غري
لفظ ،ثم �إن املخ�ص�ص املعنوي ال يكون �إال منف� ً
صال عن العام املخ�ص�ص ،و�إن
كان بع�ضه يف قوة املت�صل �أو �أقوى منه يف بع�ض الأحيان ،كما يف ﱹﭚ ﭛ
ﭜ ﱸ [الأنعام ] 102/و�أما املخ�ص�ص اللفظي ف�إنه يكون تارة مت� ً
صال بالعموم
املخ�ص�ص كما يف اال�ستثناء وال�شرط وال�صفة والغاية وبدل البع�ض ،وتارة يكون
منف� ً
صال عنه �أي غري مت�صل بلفظه ،و�إن قارنه يف النزول والورود ،ف�إنهم ا�صطلحوا
على ت�سمية ما عدا اخلم�سة التي هي اال�ستثناء وما بعده باملنف�صل ،وهو املراد
((( النا�س كلهم هلكى �إال العاملون :عده بع�ض �أهل احلديث من املو�ضوعات ،واع ُترب من كالم ذي النون امل�صري
(ت  245هـ) ،وقيل من كالم �أبي حامد الغزايل (ت  505هـ) وروايته بـ (�إال العاملون) دون (�إال العاملني) جائزة
على وجه من �أوجه الإعراب ،وهو ما ورد يف الأ�صل املعتمد( .م).
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بقول امل�صنف( :و�أجنب ّيا) �إذ الأجنبي منك هو من مل يت�صل بقرابة �إليك،
ا�ستعارة للمخ�ص�ص املنف�صل بجامع عدم االت�صال.
ثم �إنه �أخذ يف بيان املخ�ص�ص املت�صل فقال:
املخ�ص�ص امل َّت�صل وحكم ا�ستثناء املثبت من املنفي وبالعك�س]
[ ِّ
ٌ
ٌ
وو�صف غايــــ ٌة و َبدَ ُل
�شـــرط

َ
كــــــذا ا�ستثنا�ؤُه املُ َّت ِ�ص ُل
�ض
َب ْع ٍ

ُ
الرجاال
فال�شــرط نحو� :
أكــــرم َ
ِ

� ْإن جانبوا الأطمـــــاع والآ َماال

َ
ُ
لما
والو�صف �أكرم
الرجــــال ال ُع َ

وقا ِتل ال ُبغَــــــا َة حتى َيرج ُعوا

ُ
أكـــــرم ال َع َر ْب
البع�ض ك�
وبدل
ِ
ِ
َ
ـــــــال �إال َم ْن ظ َل ْم
الرج
و�أك ِر ِم َ

ِ
مثبت
ل ّأن اال�ســــــتثنا َء ِمــــن
ُ
َ
امل�ســـــــك ِ
عن
وقيل� :إنه ِمن
وت ْ

ُ
لما
فيخرج
ُ
اجلــــاهل �إذ مل َي ْع َ
وي�سم ُعوا
عن بغيهم �إىل الهدى ْ
الن�س ْب
ري�شي َ
بنـــي متيــــــــم و ُق َّ
فالظـــاملون �أُخرجوا ِمن الكر ْم
وبالعكــــ�س �إذا مل يث ُب ِت
نفي
ِ
ٌ
ُ
حيث َع ّن
ُثبو ِت ِه ونفـــــي ِه �أي:

املخ�ص�ص املت�صل خم�سة �أ�شياء :ال�شرط وال�صفة والغاية وبدل البع�ض
واال�ستثناء املت�صل .فال�شرط نحو�( :أكرم الرجال �إن جانبوا الأطماع) ،فالرجال
عام ،وقوله�( :إن جانبوا الأطامع) تخ�صي�ص له ،فمن مل يجانب الأطماع من
الرجال فال يدخل حتت هذا احلكم ،والو�صف نحو�( :أكرم الرجال العلما)
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فالعلماء و�صف خم�ص�ص لعموم الرجال ،فيخرج اجلاهل �إذ ال علم معه ،والغاية
نحو( :قاتلوا البغاة حتى يرجعوا عن بغيهم) فقوله( :حتى يرجعوا عن بغيهم)
غاية خم�ص�صة لعموم لفظ البغاة ،فمن رجع منهم عن بغيه فال يدخل حتت
حكمهم ،وبدل البع�ض نحو� :أكرم العرب بني متيم �أو �أكرم العرب قري�شً ا ،فبني
متيم وقري�شً ا بدل بع�ض من العرب خم�ص�ص لعموم لفظه ،فمن مل يكن من بني
متيم �أو من قري�ش فال يدخل حتت ذلك احلكم.
واال�ستثناء املت�صل نحو�( :أكرم الرجال �إال من ظلم) فقوله�( :إال من
ظلم) ا�ستثناء من الرجال خم�ص�ص له؛ فالظاملون من الرجال �أخرجوا من حكم
الإكرام� ،أي مل يطلب لهم ذلك بل املطلوب لهم ترك الإكرام ،و�سبب ذلك �أن
اال�ستثناء من الكالم املثبت نفي ،ومن الكالم املنفي �إثبات ،فقول القائل :جاء
الرجال �إال زي ًدا ،فزي ًدا منفي عنه حكم املجيء ،فك�أنه قال :جاء الرجال وزيد مل
يجىء ،ونحو :ما جاء �أحد �إال زيد ،فزيد مثبت له حكم املجيء ،هذا قول �أكرث
املحققني.
وقال �أبو حنيفة :لي�س اال�ستثناء من النفي �إثبا ًتا وال نف ًيا ،و�إمنا يكون
امل�ستثنى عنده يف حكم امل�سكوت عنه� ،أي مبنزلة ال�شيء الذي مل يتعر�ض لذكر
احلكم له ب�إثبات وال بنفي ،وهذا معنى قول امل�صنف( :وقيل �إنه من امل�سكوت
عن ثبوته )..البيت.
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ومعنى قوله( :حيث َع ّن) �أي حيث عر�ض� ،أي يكون امل�ستثنى مبنزلة
امل�سكوت عن ثبوته ونفيه كان يف حيز الكالم املثبت �أو يف جانب املنفي عند �أبي
حنيفة و�أ�صحابه.
واحتج على ذلك ب�أنه لو كان اال�ستثناء من الثبوت نف ًيا �أو العك�س للزم
من قولنا :ال علم �إال بحياة ،ال �صالة �إال بطهور ،ثبوت العلم مبجرد احلياة وال�صالة
مبجرد الطهور ،واملعلوم �أنهما ال يثبتان مبجرد ذلك ،بل يحتاجان �إىل م�شروط �آخر.
قلنا� :إن القاعدة يف اال�ستثناء هي ما ذكرناه؛ لأنه الظاهر من و�ضع اللغة،
ولأنه لو مل يكن ذلك ملا كان قول ال �إله �إال اهلل توحي ًدا ،والإجماع على �أنه
توحيد ،فثبتت القاعدة التي قررناها ،ف�أما ال علم �إال بحياة وال �صالة �إال بطهور،
فهي �أمور جزئية خرجت عن حكم تلك القاعدة بدليل ،وهذا �أمر ال يخل بتلك
القاعدة ،و�أي�ضً ا فقد قال �صاحب املنهاج :ال يلزم �أن تثبت ال�صالة مبجرد الطهور،
لأن تقديره ال �صالة ت�صح �إال بطهور ،وال �إ�شكال �أنها ت�صح بالطهور مع كمال
ال�شروط ،وال ت�صح من دونه و�إن كملت ،لكن الإ�شكال وارد يف النفي الأعم يف
هذا ،ويف مثل :ما زيد �إال قائم� ،إذ ال ي�ستقيم نفي جميع ال�صفات املعتربة عن
زيد �إال القيام ،وقد �أجيب ب�أمرين� :أحدهما� :أن املراد املبالغة بذلك ال احلقيقة،
والآخر �أنه �أكدها ،ف�أما القول ب�أنه منقطع فبعيد لأنه ا�ستثناء مفرغ ،وكل مفرغ ف�إنه
مت�صل لأنه من متامه ،انتهى كالمه.
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[ال ي�صح تراخي اال�ستثناء عن امل�ستثنى منه اختيا ًرا ،وقيل:
ي�صح�..إلخ]
ُّ
ي�صــــح ف�صـــــ ُله عن �أ�ص ِل ِه
وال
ُّ

َ
ف�ص ِل ِه
وقال قــــــو ٌم بجــــوا ِز ْ

�إىل انق�ضا ِء َ�ســـــ َن ٍة �أو �شـــــه ِر

العمـــــ ِر
�أو �ســــنت ِ
ني �أو َد َوام ُ
ْ
ٌ
ويف كالم ا ِ
ا�شرتط
بع�ض
هلل

َ
املجل�س جائ ٌز ْ
فقط
وقيـــــل يف
ِ
ني نطقْ
وقيـــــل � ْإن نوا ُه من ح ِ
واملنـــ ُع مطل ًقا ُهـــــــو املخ َتا ُر

ُ
�صح و�إال
باملنع �أحقّ
َّ
القــــــول ِ
�إال �إ َذا �أ َ
جلــــــاه اال�ضطــــــرا ُر

�أي ال يجوز ف�صل اال�ستثناء عن �أ�صله الذي هو امل�ستثنى منه ،مبعنى �أنه
ال ي�صح تراخي امل�ستثنى عن امل�ستثنى منه ،هذا قول �أكرث العلماء ،وقال قوم
بجواز تراخيه ،وهو املروي عن ابن عبا�س ،ثم اختلف القائلون بجواز تراخيه ،فقال
بع�ضهم� :إمنا يجوز ذلك �إىل �سنة فقط ،وقيل� :إىل �شهر فقط ،وقال جماهد :بل
يجوز ذلك �إىل �سنتني ،وقيل :يجوز يف العمر كله ،وقال عطاء واحل�سن الب�صري:
�إنه �إمنا يجوز ذلك ما دام يف املجل�س فقط ،وقال قوم� :إنه ال ي�صح ذلك �إال يف
كالم اهلل تعاىل .وقيل� :إن نوى اال�ستثناء حال التكلم جاز له الرتاخي و�صح له
ا�ستثنا�ؤه ،و�إن مل ينوه حال التكلم فال يجوز .وقال �سعيد بن ُجبري� :إنه يجوز
ذلك �إىل �أربعة �أ�شهر� ،أي و�إن مل ينوِ ،وقيل� :إن مل ي�أخذ يف كالم �آخر جاز و�إال
فال.
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واملنع من تراخي اال�ستثناء مطلقًا هو القول املختار �إال �إذا �أجل�أه اال�ضطرار
�إىل تراخيه ،وذلك كما �إذا �أدرك املتكلم نف�س �أو عطا�س �أو َب ْلع ريق �أو نحو ذلك
ف�إن الف�صل بهذه الأ�شياء ونحوها ال يعد تراخ ًيا لأنه يف حكم املت�صل �إذ مل يف�صله
باختيار ،والكالم يف منع تراخي اال�ستثناء اختيا ًرا ،وحجتنا على املنع مطلقًا هي
�أنه لو �صح تراخيه ملا جاز لنا �أن نقطع مب�ضمون جملة �أ� ً
صال ،وملا قال « :فل ُي َكف ِّْر
عن ميي ِن ِه» لأن اال�ستثناء �أ�سهل من التكفري ،وكذلك جميع الإقرارات والطالق
والعتق ولأنه ي�ؤدي �إىل �أن ال يعلم �صدق وال كذب.
قال �صاحب املنهاج :وقد روي �أن �أبا حنيفة دخل على بع�ض
اخللفاء ف�أراد احلاجب �أن يرفع عليه ،فقال :يا �أمري امل�ؤمنني هذا الذي
يخالف جدك  -يعني ابن عبا�س  -لأن �أبا حنيفة مينع من �صحة تراخي
اال�ستثناء ،فقال �أبو حنيفة :يا �أمري امل�ؤمنني هذا الذي يزعم �أنه ال تنعقد لك بيعة
يف عنق �أحد �أ� ً
صال ،يريد �أبو حنيفة �أنه لو �صح الرتاخي جلاز ملن بايع �إمامه �أن
ي�ستثني بعد ان�صرافه ،في�ؤدي ذلك �إىل �أنه ال ي�ستقر عهد وال عقد ،وما �أدى �إىل
ذلك فهو باطل.
واحتج القائلون ب�صحة الرتاخي بوجهني:
�أحدهما :قوله َ « :وا ِهلل لأَ ْغ ُز َونَّ ُق َري�شً ا» ثم �سكت ،وقال بعده�« :إنْ �شَ ا َء ُ
اهلل».
وثانيهما� :أن اليهود �س�ألوا ر�سول اهلل  عن ُل ْبث �أهل الكهف فقالَ « :غ ًدا
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�أجي ُب ُكم» فت�أخر الوحي ،ب�ضعة ع�شر يو ًما ،ثم نزل قوله تعاىل ﱹ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ.ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﱸ

فقال�« :إنْ �شَ ا َء اهلل».

[الكهف]24 -23 /

و�أجيب عن االحتجاج الأول ب�أنه يحتمل �أن يكون �سكوته  لعار�ض
من �سعال �أو نحوه جم ًعا بني الأدلة ،ومع هذا االحتمال فال يتم ذلك اال�ستدالل.
و�أجيب عن االحتجاج الثاين ب�أن قوله  بعد نزول الوحي�« :إنْ �شَ ا َء
اهلل» لي�س ا�ستثناء لكالمه الأول ،و�إمنا هو م�سارعة يف االمتثال� ،أعني �أن هذا
اال�ستثناء لي�س بنافع �شي ًئا من قبل الكالم الأول ،لأن العتاب قد وقع على ذلك
الكالم الغري امل�ستثنى ،فلو كان هذا اال�ستثناء ناف ًعا ما كان للعتاب على تركه
معنى �سلمنا �أنه نافع ،فالعتاب �إمنا ورد على تراخيه وهو املطلوب� ،إذا لو �صح
الرتاخي ما توجه العتاب ،واهلل �أعلم.
قال �صاحب املنهاج :وقول ابن عبا�س� ،أي ب�صحة تراخي امل�ستثنى،
مت�أول �أنه م�ستنثى يف النية ،ومل يلفظ �إال بعد �سنة �أو �شهر ،جم ًعا بني الأدلة
�أي�ضً ا .يعني �أن قول ابن عبا�س حممول على �أنه ي�صح تراخي اال�ستثناء �إذا نواه
املتكلم .قال :ومن �شرط النية فهو غري خمالف لنا.
�أقول :والظاهر �أنه خمالف؛ لأنا مننع من جواز الرتاخي اختيا ًرا مطلقًا
مع النية وعدمها ،وهم يجوزون ذلك مع النية .قال :و�أما من جعله �إىل �سنة فلعله
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قا�سه على الأمان ال�صادر من �آحاد امل�سلمني لبع�ض امل�شركني .قال :ف�إنه �إمنا يجوز
له �إىل دون �سنة ال �إىل �سنة فما فوق.
قال :و�أما من جعله �إىل �شهر فلعله قا�سه على اال�سترباء .قال :و�أما من
جعله �إىل الأبد فحجته ما تقدم من �أنه  ا�ستثنى بعد حني ،وال وقت �أخ�ص
من وقت.
قال :ومن قال :ي�صح يف املجل�س ،فلعله قا�سه على خيار املجل�س،
و�سنبطله ،ومن قال يجوز يف القر�آن فلعله يحتج ب�آيات الوعيد املطلقة ،وورد ما
خ�صها بعد حني ،ومن قال :ما مل ي�أخذ يف كالم �آخر ،قا�سه على العقود .قال:
ولعل �سعيد بن جبري مت�سك بقوله تعاىل يف �سورة براءة :ﱹ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟﱸ [التوبة ،]2 /ف�ضرب لهم هذه املهلة يختارون فيها الإ�سالم �أو
غريه ،فقا�س عليها اال�ستثناء �أينما وقع ،قال :وهو باطل �إذ ال علة جامعة بينهما.
جدا ال يعول على مثلها يف
ثم قال بعد ذلك كله :وكل هذه القيا�سات �ضعيفة ًّ
حكم �شرعي .انتهى كالمه مع تقدمي وت�أخري على ح�سب ما يالئم املقام ،واهلل
�أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان قدر ما ي�صح ا�ستثنا�ؤه من اجلن�س امل�ستثنى منه ،فقال:
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وي�صح ا�ستثناء الأقل
ي�صح �أن ي�ستغرق اال�ستثناء امل�ستثنى،
ُّ
[ال ُّ
والأكرث]
َ
ي�ســـتغرق امل�ستثنى
وامنع ُه � ْأن

من ُه وجاز يف امل�ســــاوِي مع َنى

كـــذاك يف الأكثرَ ِ وا ُ
خل ُ
لف َو َر ْد

لكــــن ا َ
جل َوا ُز مع َت َم ْد
يف َذ ْي ِن
ِ

اعلم �أن امل�ستثنى �إما �أن يكون م�ستغرقًا للم�ستثنى منه ،نحو عندي ع�شرة
�إال ع�شرة ،وهو ممنوع اتفاقًا لأنه من العبث الذي ال فائدة معه ،فال يكون له يف
احلكم �أثر ،فمن �أقر �أنّ عليه ع�شرة �إال ع�شرة ثبتت عليه الع�شرة كلها ،و�ألغي
اال�ستثناء .قال الرازي والآمدي� :إجما ًعا.
ونقل القرايف عن املدخل البن طلحة فيمن قال المر�أته� :أنت طالق
ثالثًا �إال ثالثًا� ،أنه ال يقع عليه طالق يف �أحد القولني� .أقول :وهو باطل قط ًعا
ملخالفته الإجماع املنقول ،و�إما �أن يكون �أقل من امل�ستثنى منه نحو :عندي ع�شرة
�إال ثالثة ،وهذا جائز اتفاقًا ،و�إما �أن يكون م�ساو ًيا للم�ستثنى منه ،نحو :عندي
ع�شرة �إال خم�سة� ،أو �أكرث من امل�ستثنى منه نحو عندي ع�شرة �إال �سبعة ،ويف
هذين املو�ضعني وقع النزاع بني العلماء ،فقال الأكرث من الأ�صوليني والنحويني:
ا�ستثناء الأكرث جائز.
وقالت احلنابلة من الفقهاء وعبد اهلل بن َد َر ْ�س َت َويه من النحوية :ال يجوز
ذلك .قال الباقالين من املتكلمني :ال ي�صح ذلك وال ي�صح ا�ستثناء امل�ساوي
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�أي�ضً ا ،و�إمنا يجوز عندهم ا�ستثناء الأقل فقط .وقيل� :إمنا ميتنع حيث العدد �صريح
�صريحا كقولهم� :أكرم
كما يف الأمثلة املتقدمة ،بخالف ما �إذا مل يكن العدد ً
�صريحا ،لكن اجلواز يف امل�ساوي والأكرث
النا�س �إال اجلهال� ،إذ مل يكن العدد هنا ً
هو املعتمد عليه عند الأ�صوليني ل�صحته.
واحلجة لنا على جوازه �أنه مل متنعه لغة وال �شرع ،ولأنه قد وقع
والوقوع فرع على ال�صحة .بيان �أنه قد وقع قوله تعاىل ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﱸ [احلجر ] 42/واملعلوم �أن العا�صني �أكرث من املطيعني ،وقد ورد �أي�ضً ا
يف قوله تعاىل ﱹﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ..ﱸ�إىل �آخر الآية [الأنعام]146 /
�إىل �آخر الآية فخرج بهذا اال�ستثناء �أكرث ال�شحوم كما ترى ،ونحو قوله  حاك ًيا
عن اهلل تعاىل«ُ :ك ُّل ُكم َجائ ٌع �إال َم ْن �أطعم ُت ُه» و�أي�ضً ا ف�إن فقهاء الأم�صار جممعون
علي له ع�شرة �إال ت�سعة ،مل يلزمه �إال درهم ،ولوال ظهوره ملا اتفقوا
على �أنه لو قالَّ :
عليه عادة.
احتج املخالف بحجتني:
�إحداهما� :أن القيا�س منع اال�ستثناء مطلقًا ،لأنه يقت�ضي تكذيب اجلملة الأوىل،
علي له ع�شرة ،ثم قلت� :إال دره ًما ،كان �إطالقك
ووجه ذلك �أنك �إذا قلتَّ :
لفظ الع�شرة على الت�سعة كذبًا �أو خمالفة للو�ضع ،فالقيا�س منع اال�ستثناء ر� ًأ�سا
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لت�أديته� ،إما �إىل كذب اجلملة الأوىل �أو �إىل خمالفة الو�ضع العربي ،ف�إذا كان
ذلك هو القيا�س مل ي�صح منه �إال ما قام الدليل القاطع على جوازه ،وال دليل
على جوازه �إال الإجماع وال �إجماع �إال على ا�ستثناء الأقل ،فوجب االقت�صار
عليه.
وثانيتهما� :أن قول القائل :ع�شرة �إال ت�سعة ون�صف وثلث درهمُ ،م ْ�س َت ْ�س َمج((( يف
جدا.
اللغة ،ركيك ًّ
و�أجيب عن االحتجاج الأول ب�أنا ال ن�سلم �أن القيا�س منع اال�ستثناء
ر� ًأ�سا ،لأن الإخراج �إمنا وقع قبل الإ�سناد ال بعده ،فال كذب ،ف�إذا قلت علي له
ع�شرة �إال خم�سة ،فك�أنك قلت :ع�شرة �إال خم�سة علي له ،ف�أخرجت اخلم�سة
قبل ثبوت الإ�سناد ،فال كذب �إال بعد ح�صول الإ�سناد� ،سلمنا �أن القيا�س منع
اال�ستثناء ،فالدليل ج ّوزه وهو ا�ستعمال العرب �إياه يف جماري لغتهم ،و�إذا جاز
ا�ستثناء الأقل جاز ا�ستثناء الأكرث؛ لأن املانع من الأكرث بعينه حا�صل يف الأقل،
قيا�سا ،ثم �إن وروده يف القر�آن وال�سنة �أوفى دليل على
ف�إذا مل مينعه مل مينع الأكرث ً
�صحته.
و�أجيب عن االحتجاج الثاين ب�أن ا�ست�سماج ما ذكر ال مينع �صحته،
(((
كع�شرة �إال دا ِنقًا .
((( م�ست�سمج :م�ستقبح( .م).
((( دانق�ُ :سد�س الدرهم( .م).
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ثم �أخذ يف بيان حكم اال�ستثناء الواقع بعد جمل معطوف بع�ضها على بع�ض،
فقال:
[حكم اال�ستثناء بعد اجلمل املتعاطفة]
ُ
واحكم به للكل � ْإن تال ُج َمل

ال�سا ِئ َ
ال
ك� ْأك ِرم بني خمزو َم ْ
واع ِط َّ
و َقال قـــو ٌمُ :هــــو للأَ ِخري ْة

ــــــح َذ ْي ِن � ُ
ني
�أَ َ�ص
أول القــــــو َل ِ
ُّ

معطوف ًة �إال ملَا ِنــــــــــع َح َ�ص ْل
جمـــــــا ِد َال
�إال فــــــــتى ر�أي َت ُه َ
وها هــــــنا مذاهــــــب كثري ْة
و�ســــــائر الأقــــــ َوالِ َ
ين
دون َذ ِ
ُ

�إذا وقع اال�ستثناء بعد جمل معطوف بع�ضها على بع�ض نحو�( :أكرم بني
خمزوم واعط ال�سائل �إال فتي جمادال) فاحكم ب�أنه عائد جلميعها� ،إال �إذا قام دليل
مينع من ذلك ،فقوله�( :إال فتى جمادال) م�ستثنى من ال�سائل ومن بني خمزوم
�أي�ضً ا� ،أي فمن ر�أيته مت�صفًا باجلدل من بني خمزوم وممن �س�ألك فال تدخله يف
الإكرام وال يف الإعطاء ،هذا قول القا�ضي وال�شافعي وغريهم ،وقال قوم منهم
�أبو عبد اهلل الب�صري واحلنفية :هو عائد �إىل اجلملة الأخرية ،وهي التي يليها
اال�ستثناء؛ وها هنا مذاهب كثرية:
�أحدها :للغزايل والباقالين وهو التوقف عن اجلزم ب�أنه عائد �إىل جميعها �أو �إىل
بع�ضها.
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وثانيها :لل�شريف املرت�ضي من الإمامية �أنه م�شرتك.
وثالثها :لأبي احل�سني ،وهو �أنه �إذا مل يقع تناف بني اجلمل وال �إ�ضراب عن �أولها
ف�إليها �أجمع و�إال ف�إىل التي تليه ،والتنايف نحو �أن يختلفا يف النوع �أو يف اال�سم،
ولي�س الثاين �ضمريه �أو يف احلكم ،وهما غري م�شرتكني يف غر�ض.
مثال االختالف يف النوع قولك :ا�ضرب بني متيم ،والفقهاء هم �أ�صحاب
�أبي حنيفة �إال �أهل البلد الفالين ،فاال�ستثناء هنا يرجع �إىل ما يليه ،لأن اجلملة
الأوىل يف نوع خمالف للجملة الثانية ملا كانت م�ستقلة بنف�سها ال تعلق لها بالأوىل.
ومثال االختالف يف اال�سم قولك ا�ضرب بني متيم و�أكرم ربيعة �إال
الطوال ،ف�إنه يرجع �أي�ضً ا �إىل ما يليه ال�ستقالل كل واحد من الكالمني با�سم
وحكم.
ومثال االختالف يف احلكم وال يجمعهما غر�ض� ،سلم على بني متيم،
وا�ست�أجر بني متيم �إال الطوال ،فريجع �إىل ما يليه لعدم موافقته ما قبله يف الغر�ض.
قال �صاحب املنهاج فهذا حتقيق مذهب �أبي احل�سني.
ورابعها :البن احلاجب وهو �أنه �إن ظهر انقطاع اجلملة عن الأوىل عاد �إىل اجلميع،
و�إن مل يظهر �أي الأمرين فالوقف.
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فمجموع الأقوال �ستة هذه الأربعة ،والقوالن اللذان ذكرهما امل�صنف.
وهذه الأقوال كلها دون القولني اللذين ذكرهما امل�صنف� ،أي فذانك القوالن �أ�صح
من هذه الأقوال كلها ،والأ�صح من ذينك القولني هو �أولهما ،وهو �أن اال�ستثناء
عائد جلميع اجلمل �إال لقرينة ت�صرفه عن ذلك ،وهو القول الذي �صححه البدر
ال�شماخي  -رحمه اهلل تعاىل  -وحكاه عكرمة عن ابن عبا�س وهو قول �أبي عبيدة
والعامة من فقهائنا.
واعلم �أنه ال خالف يف رجوعه �إىل الأخرية وال �إىل اجلميع مع القرينة،
و�إمنا اخلالف يف الظهور عند عدم القرينة ،وثمرة اخلالف تظهر يف �آية القذف
وهي قوله تعاىل ﱹﮌ ﮍ ﮎﱸ [النور� ]5 ،4 /إىل قوله :ﱹ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮝ ﮞ ﮟﮡ ﮢ ﮣﱸ [النور ]4 /هل يعود اال�ستثناء
�إىل قوله ﱹﮝ ﮞ ﮟﱸ [النور ]4 /فقط فال تقبل �شهادة القاذف و�إن
تاب؟ �أم يعود �إىل اجلميع فتقبل �شهادة من تاب؟
واحلجة لنا على من منع رجوع اال�ستثناء �إىل جميع اجلمل املتقدمة �أن
الت�شريك بالعطف �صريها كاجلملة الواحدة ،ولأن العطف رابط ،و�أي�ضً ا فاال�ستثناء
يف ذلك كال�شرط وكاال�ستثناء مب�شيئة اهلل تعاىل .وقد ثبت �أنه �إذا قال القائل:
واهلل ال �أكلت وال �شربت وال �ضربت �إن �شاء اهلل� ،أو �إال �أن ي�شاء اهلل عاد �إىل
اجلميع اتفاقًا .و�أي�ضً ا فقد ذكر �سعيد بن امل�س َّيب �أن عمر  قال للذين �شهدوا
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علي املغرية حني جلدهم :من رجع منكم �أجزنا �شهادته ،ثم تال الآية ،و�أي�ضً ا لو
ا�ستثنى عقيب كل جملة لعد عي ًبا وا�ستهجانًا من الكالم ،احتج القائلون ب�أنه
عائد �إىل اجلملة الأخرية فقط ب�أمور:
�أحدها� :أنه لو رجع �إىل كل اجلمل املعطوف عليها لرجع قوله تعاىل ﱹﮡ ﮢ

ﮣﱸ [النور� ]5 /إىل اجللد كما رجع �إىل ال�شهادة والإجماع واقع على �أن التوبة
ال ت�سقط حد القذف.
علي ع�شرة �إال �أربعة �إال اثنني عائد �إىل
وثانيها� :أن املعلوم �أن اال�ستثناء يف نحو ّ
الأخري ،فكذلك غريه.
وثالثها� :أن اجلملة الثانية مث ًال حائلة بني امل�ستثنى وامل�ستثنى منه ،فكانت
كال�سكوت بينهما.
و�أجيب عن االحتجاج الأول ب�أن احلد خرج عن ذلك بدليل خا�ص به،
وهو �أن القذف حق الآدمي ،فال ي�سقط بالتوبة كغريه من احلقوق ،فوجب لهذا
القيا�س ق�صره على ما بعده ،ونحن �إمنا نقول بعوده �إىل اجلميع مع عدم الدليل
ال�صارف له عن ذلك.
و�أجيب عن االحتجاج الثاين ب�أنه �إمنا كان ذلك اال�ستثناء وهو االثنني
عائد �إىل ما قبله فقط ،لعدم العطف اجلامع ،ثم �إن رده �إىل الكل متعذر ،فكان
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الأقرب �أوىل ،كما �أنه �إذا تعذر رده �إىل الأقرب ،كان الأول �أوىل نحو قوله:
علي ع�شرة �إال اثنني ،ف�إنه عائد �إىل الع�شرة ،وقال بع�ضهم يف اجلواب عن ذلك
ّ
االحتجاج� :إن �إجماع ال�صحابة خ�ص رجوعه بالأخرية ،وهو م�سلم �إن �صح ثبوت
الإجماع على ذلك.
و�أجيب عن االحتجاج الثالث ب�أن العطف �صري جميع اجلمل املتعاطفة
مبنزلة اجلملة الواحدة ،فلم تكن املتو�سطة كال�سكوت ،قالوا :حكم الأول متيقن
والدفع م�شكوك فيه ،و�أجيب ب�أنه ال يقني مع اجلواز ،و�أي�ضً ا فالأخرية كذلك ،قالوا
�إمنا يرجع �إىل ما قبله لعدم ا�ستقالله ،فيتقيد بالأقل وما يليه هو املتحقق.
و�أجيب ب�أنه يجوز �أن يكون و�ضعه للجميع كما لو قام دليل ،واحتج
القائل باال�شرتاك بوجهني:
�أحدهما� :أنه يح�سن اال�ستفهام عما يرجع �إليه اال�ستثناء بعد اجلمل ،و�أجيب
ب�أنه �إمنا ي�س�أل عنه للجهل بحقيقته �أو لرفع االحتمال ،فال يكون ح�سن ال�س�ؤال
عنه دلي ًال على ا�شرتاكه.
وثانيهما� :أن �صحة �إطالقه بعد اجلمل لغري قرينة تبني ما يعود �إليه دليل على
ا�شرتاكه بينهما� ،إذ الأ�صل يف اال�ستعمال احلقيقة ال املجاز ،و�أجيب ب�أن الأ�صل
عدم اال�شرتاك �أي�ضً ا ،احتج املتوقفون بتعار�ض الأدلة .قال �صاحب املنهاج:
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ومذهب �أبي احل�سني موافق ملا اخرتناه� ،أعني �أنه حيث ال مينع مانع من رجوعه
�إىل اجلميع ،وال قرينة يفيد رجوعه �إىل ما يليه ف�إنه يوافق يف رجوعه �إىل اجلميع،
واحلجة واحدة ،واهلل �أعلم.
ثم قال:
كم اال�ستثناء]
[ ُحك ُم ال�شرط والغاية والو�صف ُح ُ
ُ
ُ
والو�صف ل َها
وال�شـــرط والغاي ُة

�أحكا ُم اال�ســــــتث َنا خَ ال �أ َّول َهـا

�أي يعطى ال�شرط والغاية والو�صف جميع ما لال�ستثناء من الأحكام
املتقدم ذكرها يف هذا الباب ما خال احلكم الأول منها ،وهو املذكور يف قول
امل�صنف:
مثب ِت
ل ْأن اال�ســــتث َنا َء مـــــــن َّ

وبالعكـــــ�س �إذا مل ِ
يثبت
نفي
ِ
ٌ

فال�شرط والغاية والو�صف �أحكامها �أحكام اال�ستثناء فيما عدا تلك
القاعدة ،وهي �أن اال�ستثناء من الإثبات نفي وبالعك�س ،فال ي�صح عندنا تراخي
ال�شرط عن امل�شروط ،وال تراخي الغاية عن املُ َغ َّيا ،وال ال�صفة عن املو�صوف� ،إال
قدر تنف�س �أو عطا�س �أو بلع ريق ،وكذلك ال ي�صح �أن يكون كل واحد من ال�شرط
والغاية وال�صفة م�ستغرقًا ال �صلة ،وي�صح �أن يكون �أكرث منه �أو م�ساو ًيا.
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وحكم هذه الثالثة �إن وقعت بعد جمل معطوف بع�ضها على بع�ض حكم
اال�ستثناء ،فهي عائدة عندنا �إىل اجلميع عند التجرد عن القرينة و�إىل الأخرية عند
قوم �آخرين ،وجتري فيها املذاهب املتقدم ذكرها هنالك.
فمثال ال�شرط الواقع بعد جمل نحو :هذا حر و�أنت طالق �إن جاء زيد
مث ًال ،فقوله� :إن جاء زيد ،قيد للتحرير وللطالق ،فهو عائد �إىل اجلملتني.
ومثال الغاية نحو :ع ِّلم القر�آن ،و�أفت ال�سائل ،و�أمر باملعروف حتى �أرجع
�إليك ،فقوله :حتى �أرجع �إليك حد ينتهي �إليه كل واحد من التعليم والإفتاء
والأمر ،فهو عائد �إىل جميعها.
ومثال ال�صفة نحو� :أكرم الرجال واعط الزيدين القادميني �إليك ،ف�صفة
القادميني �إليك عائدة �إىل الرجال و�إىل الزيدين.
ال يقال �إن ال�صحابة مل يحملوا قوله تعاىل
ﮞﱸ [الن�ساء ]23 /على اجلملتني قبلها وهي قوله تعاىل ﱹﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱸ [الن�ساء] 23/
فلم يعتربوا الدخول يف حترمي �أم الزوجة ،بل قالوا� :أبهموا ما �أبهمه اهلل؛ لأنا نقول� :إن يف
الآية قرينة مانعة من عودها �إىل اجلملتني ،وكالمنا مع التجرد عن القرائن ،فبقي ﱹﮔ
ﮕﱸ [الن�ساء ]23 /مبه ًما �أي مل يو�صف بو�صف يقيده ف�أجراه ال�صحابة على
�إبهامه ،واهلل �أعلم.
ﱹﮜ ﮝ
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ثم �إنه �أخذ يف بيان التخ�صي�ص باملخ�ص�ص املنف�صل ،فقال:
[التخ�صي�ص املنف�صل وبيان حكم التخ�صي�ص بخرب الآحاد وبفعل
النبي عليه ال�صالة وال�سالم وبتقريره ومبفهوم اخلطاب وبالقيا�س
وبالإجماع]
ٌ
منف�صــــل كــــــــــ�آي ٍة
ري ُه
وغ ُ
ُ
التخ�صي�ص بالآحا ِد
واخللف يف
ِ
كذاك بالتقري ِر نح ُو
باملفهـــــــــوم
كذاك
ِ

نظر
� ْإن
ْ
ا�س
والق َي ِ

ب�آي ٍة �أُخــــــرى وبالــروايــــــ ِة
النبي الها ِدي
فعل
والفعل� ،أي ِ
ِ
ِّ
خالف العمو َم فع ً
َ
أقر
َمن
ال ف� ّ
النا�س
إجماع عند
ِ
�ص ال ُ
وخ�ص َ
َّ

ملخ�ص�ص املنف�صل ،وهو �أنواع:
ملخ�ص�ص املت�صل هو ا ِّ
�أي غري ا ِّ
�أحدها :تخ�صي�ص الكتاب بالكتاب� ،أي تخ�صي�ص �آية عامة ب�آية �أخرى �أخ�ص
منها ،وذلك كتخ�صي�ص قوله تعاىل ﱹﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﱸ [البقرة ]228 /والآية �شاملة لأوالت الأحمال بقوله تعاىل
ﱹﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﱸ [الطالق ]4 /وقيل ال يخ�ص�ص
الكتاب بالكتاب لقوله تعاىل ﱹﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﱸ [النحل ]44 /قالوا :ففو�ض البيان �إىل ر�سوله والتخ�صي�ص بيان ،فال
يح�صل �إال بقوله .قلنا :بيان الر�سول يكون تارة بقوله ،وتارة مبا �أنزل �إليه .ووقوع
التخ�صي�ص للكتاب بالكتاب كما قدمنا مثاله دليل قاطع ب�صحة ذلك.
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ف�إن قال املانع :ميكن �أن يكون �إمنا خ�ص�صت تلك الآية ببيان من الر�سول،
قلنا :الأ�صل عدمه والتخ�صي�ص بالكتاب له موجود ،فال ميكن دفعه.
النوع الثاين :تخ�صي�ص الكتاب بال�سنة ،وهي �إما �أن تكون متواترة �أو �آحا ًدا،
ف�إن كانت متواترة ف�إما �أن تكون قولية �أو فعلية ،ف�إن كانت قولية خ�ص�صت
الكتاب اتفاقًا ،و�إن كانت فعلية �أو �آحادية ففي تخ�صي�صها للكتاب اخلالف
الآتي ذكره.
النوع الثالث :التخ�صي�ص بخرب الآحاد ،وذلك كتخ�صي�ص �آية املواريث
بقوله « :ال َقا ِتلُ َع ْم ًدا ال َير ُِث» وكتخ�صي�ص عموم اخلرب املتواتر وهو
«لي�س في َما دونَ خم�س ِة �أَ ْو ُ�سقٍ
قوله « :في َما َ�سق َِت َ
ال�سما ُء الع�ش ُر» بقولهَ :
خم�ص�صا للكتاب وال للمتواتر من ال�سنة.
َ�صد َقةٌ» وقيل ال يكون خرب الآحاد
ً
وقد تقدم الكالم على ذلك وبيان حجتنا فيه يف باب العموم عند الكالم على
تخ�صي�ص العام بالدليل الظني.
النوع الرابع :التخ�صي�ص بفعله  ،وذلك كما لو قال :الو�صال حرام ثم
وا�صل� ،أو قال :ا�ستقبال القبلة بالبول حرام ،ثم ا�ستقبل ،ف�إن فعله  يكون
تخ�صي�صا لهذا العموم ،ون�سب هذا القول �إىل ال�شافعي والقا�ضي و�أبي طالب
ً
و�أبي احل�سني.
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ومعنى تخ�صي�صه على هذا القول هو �أن النهي عن الو�صال �شامل جلميع
�أنواع ال�صيام ،والنهي عن ا�ستقبال القبلة بالبول �شامل جلميع حاالت امل�ستقبل،
فو�صاله  وا�ستقباله يخ�ص�ص ذلك العموم يف املو�ضعني ،تو�ضيحه �أنه �إذا نهى
يخ�ص�ص من ذلك العموم �صوم النافلة،
عن الو�صال فوا�صل ب�صوم النافلة ف�إنه ِّ
خارجا من
وكذلك �إذا ا�ستقبل من وراء حائط فيكون اال�ستقبال من وراء احلائط ً
عموم ذلك النهي.
وقال �أبو احل�سن َ
خم�ص ً�صا على ذلك املعنى املذكور،
الك ْرخي :ال يكون ِّ
بل يدل على تخ�صي�صه وحده� ،إذ فعله  ال يتعداه �إال لدليل ،واحلجة لنا على
ذلك قوله تعاىل ﱹﯡﱸ [الأعراف ]158 /وقوله تعاىل :ﱹ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﱸ [الأحزاب ] 21/فلما �أمرنا باتباعه والت�أ�سي به يف
�أفعاله كانت �أفعاله كاخلطاب لنا ،و�أي�ضً ا فقد ثبت �أنه و�أمته يف ال�شرع �سواء �إال ما
خ�ص به.
النوع اخلام�س :التخ�صي�ص بالتقرير ،وذلك نحو �إن نظر  من يفعل فع ًال
خمالفًا حلكم العموم ف�أقره عليه  ،مبعنى �أنه مل ينكر عليه ذلك ،وكان قاد ًرا
على الإنكار ،وذلك نحو �أن ينهى  عن ا�ستقبال القبلة ببول �أو غائط ،ثم
خم�ص ً�صا لذلك الفاعل من عموم هذا
يرى من ي�ستقبلها فال ينهاه ،ف�إنه يكون ِّ
النهي ،ف�إن تبينت علته حمل عليه موافقة بالقيا�س �أو بقوله «ُ :ح ْك ِمي َع َلى
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ِ
الواح ِد ُح ْكمي َع َلى اجل َما َع ِة» و�إن مل تتبني علته قال ابن احلاجب وتبعه البدر
ال�شماخي :فاملختار �أنه ال يتعدى لتعذر دليله ،وقيل :بل يتعدى �إذ ال دليل على
الفرق ،قال �صاحب املنهاج :وهذا قول اجلمهور ،وبع�ضهم ال يجيز التخ�صي�ص
بالتقرير �إذ ال ظاهر له.
و�أجيب ب�أن �سكوته  دليل اجلواز� ،إذ ال يجوز منه ال�سكوت على
حمظور ،ولكن تقريره  حجة �شروط نذكرها يف �آخر ركن ال�سنة.
النوع ال�ساد�س :التخ�صي�ص باملفهوم ،مثاله �أن يقول  يف الأنعام الزكاة ثم
يقول« :يف الغ َِنم ال�سائم ٍة زكاةٌ» ،فيخ�ص�ص به جمي ًعا بني الدليلني ،ف�إن قيل العام
�أقوى فال يعار�ضه املفهوم ،قلنا� :إذا كان م�أخو ًذا به فاجلمع بني الدليلني �أوىل
كغريه.
النوع ال�سابع :تخ�صي�ص العموم بالقيا�س ،قال �صاحب املنهاج :مثال ذلك
�أن يقول ال�شارع :ال تبيعوا املوزون باملوزون متفا� ً
ضال ،ثم يقول بيعوا احلديد
كيف �شئتم ،فيقا�س النحا�س والر�صا�ص عليه بجامع االنطباع ،وذلك يح�صل
به التخ�صي�ص لعموم اللفظ الأول ،وقد تقدم ذكر اخلالف فيه وذكر احلجة لنا
وللمخالفني يف ذلك يف باب العموم عند تخ�صي�ص العام بالظني .فراجعه.
النوع الثامن :التخ�صي�ص بالإجماع ،قال �صاحب املنهاج :وال �أحفظ فيه
خال ًفا �إال ملن ال يجعل الإجماع حجة ،و�أما اجلمهور فيثبتون التخ�صي�ص به لأنه
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دليل قطعي تارة وظني �أخرى ،و�إذا ثبت التخ�صي�ص بالدليل الظني ملا تقدم،
فالتخ�صي�ص بالإجماع ثابت قط ًعا� ،أما حيث كان قطع ًّيا فظاهر ،و�أما حيث كان
ظن ًّيا فلي�س هو ب�أدنى حجة من التقرير ومن خرب الآحاد.
ومثال التخ�صي�ص بالإجماع تخ�صي�ص �آية القذف ب�إجماعهم على �أن
العبد القاذف يحد �أربعني جلدة.
فهذه ثمانية �أنواع من املخ�ص�صات املنف�صلة ،و�ست�أتي �أنواع �أخر هي
�أ�ضعف من هذه الأنواع ،وملا كانت تلك الأنواع الأخر يف ال�ضعف عند امل�صنف
خم�ص�صا �أفرد ذكرها عن هذه الأنواع.
مبنزلة ما ال يكون
ً
ثم �إن هذه الأنواع الثمانية منها ما ذكر امل�صنف اخلالف فيها،
متواترا،
وهي خم�سة التخ�صي�ص باخلرب الآحادي ،وبفعله � أي و�إن كان ً
وبتقريره  كذلك ،وباملفهوم من الكتاب واحلديث والقيا�س ،وال�صحيح �أنها
خم�ص�صة ملا تقدم ،ومنها ما مل يذكر فيها خال ًفا ،وهي ثالثة �أ�شياء :التخ�صي�ص
بالكتاب وبالرواية ويريد بها املتواترة وبالإجماع .ثم اعلم �أن هذه الأنواع كلها
تكون خم�ص�صة للكتاب ولل�سنة م ًعا فيخ�ص�ص الكتاب بالكتاب وبال�سنة ،وال�سنة
بال�سنة وبالكتاب ،واهلل �أعلم.
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ثم �إنه �أخذ يف بيان �أنواع التخ�صي�ص باملخ�ص�صات ال�ضعيفة ،وهي �أ�شياء:
�أحدها :التخ�صي�ص مبذهب الراوي.
وثانيها :التخ�صي�ص بالعادة.
وثالثها :التخ�صي�ص بعود ال�ضمري �إىل بع�ض العام.
ورابعها :التخ�صي�ص مبحذوف مقدر يف املعطوف على العموم.
وخام�سها :التخ�صي�ص بحكم العام �إذا اقرتن ببع�ض �أفراد العام.
فمجموع �أنواع التخ�صي�ص املنف�صل اللفظي القوي منها وال�ضعيف ثالثة
ع�شر نو ًعا ،وبع�ضهم اعترب تخ�صي�ص العام ب�سببه اخلا�ص ،وبه فتكون الأنواع �أربعة
ع�شر نو ًعا.
بد�أ ببيان التخ�صي�ص مبذهب ال�صحابي ،فقال:
[ال يخ�ص�ص مذهب الراوي عموم ما رواه ،وقيل :يخ�ص�ص]
�ص َما
الراوي فــــــال يخُ ُّ
ُ
ومذهب َّ

روى و� ْإن ر�آه ُ
لمــــــــا
بع�ض ال ُع َ

�أي �إذا روى ال�صحابي حديثًا يقت�ضي العموم يف �شيء ومذهبه يف ذلك
ال�شيء يقت�ضي تخ�صي�ص العام الذي رواه ،ف�إن مذهبه يف ذلك ال يكون عندنا
خم�ص�صا لذلك احلديث ،هذا قول اجلمهور ،و ُن�سب �إىل �أبي طالب و�أبي احل�سني
ً
من املعتزلة و�إىل الكرخي من احلنفية و�إىل ال�شافعي يف �أخري قوليه.
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وقالت احلنفية واحلنابلة :بل يخ�ص�ص به وهو مقت�ضى مذهب بع�ض
�أ�صحابنا ك�أبي �إ�سحاق  .ومثال ذلك ما روي عن ابن عبا�س �أن النبي 
قالَ « :م ْن َب َّد َل دي َن ُه فا ُقت ُلوه» وكان يرى ذلك يف حق الرجال دون الن�ساء ،فعند
اجلمهور �أن العموم ال يخ�ص�ص مبذهب راويه ،بل يبقى على عمومه ،فتقتل املر�أة
املرتدة لدخولها يف العموم.
احتج القائلون ب�أن مذهب الراوي خم�ص�ص لروايته ب�أمرين:
�أحدهما :قوله ْ �« :أ�ص َحابي كال ُّن ُج ِوم ب�أ ِّيهم اقتدي ُت ْم اهتدي ُت ْم».
وثانيهما� :أن ال�صحابي �إذا قال بقوله ا�ستلزم �أن يكون له دليل يف ظنه ،و�إال لزم
خم�ص ً�صا.
ف�سقه ،و�إذا قطعنا بالدليل كان ِّ
و�أجيب عن الأول ب�أنه �أراد  بذلك ب�أن �أ�صحابه كالنجوم يف الفتوى،
�إذ كل جمتهد م�صيب والإلزام �أن ال ي�صح اختالفهم ،ولكان من �سبق �إىل قول
حجة على الباقني ،واملعلوم �أنهم اختلفوا وتناظروا ،حتى قال ابن عبا�س :ومن
باهلني باهلته(((.
و�أجيب عن الثاين ب�أنه �إمنا ي�ستلزم دلي ًال يف ظنه فال يجوز لغريه ممن كان
جمته ًدا مثله اتباعه على ذلك� ،إال �إذا ر�أى ما ر�أى من الدليل.

((( ومن باهلني باهلته :يقال :باهل بع�ضهم بع�ضً ا� :أي اجتمعوا ،فتدا َعوا ،فا�ستنزلوا لعنة اهلل على الظامل منهم( .م).
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قالوا :لو كان ما يذهب �إليه يف تخ�صي�ص احلديث ظن ًّيا لبينه .قلنا :ولو
كان قطع ًّيا لبينه ،و�إذا مل يجب على غريه اتباعه ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان التخ�صي�ص بالعادة ،فقال:
تخ�ص�ص]
تخ�ص�ص العادة ،وقيلَّ :
[ال َّ
�ص
تخ�ص ُ
كذلك العــــــــــاد ُة ال َّ

�ص
تخ�ص ُ
وقال قـو ٌم� :إنهـــــــــــا َّ

�أي �إذا ورد الدليل ال�شرعي عا ًّما فال ي�صح تخ�صي�صه بعادة املخاطبني،
مثال ذلك �أن يقول ال�شارع :حرمت الربا يف الطعام ،وكان عادة املخاطبني تناول
البرُ ِّ مث ًال ،فال يكون ذلك العام حممو ًال على البرُ ِّ خا�صة ،بل يكون �شام ًال لكل
ما ي�سمى طعا ًما ،فهذا مذهبنا ومذهب اجلمهور من املعتزلة والأ�شعرية ،وذهبت
احلنفية �إىل �أنه ي�صح التخ�صي�ص بذلك ،فزعموا �أن الربا يف نحو املثال ال�سابق �إمنا
يحرم يف الرب خا�صة؛ لأنه الذي تناوله لفظ الطعام لأجل عادتهم.
و�أجيب ب�أنه �إن �صار لفظ الطعام حقيقة يف الرب فال عموم حينئذ ،و�إن
مل ي�صر حقيقة فيه وحده بل مع غريه فال يخ�ص�ص باعتيادهم �أكله .قالوا :لو قال
لعبده:
ا�شرت حل ًما ،والعادة تناول حلم ال�ض�أن مل يفهم �سواه ،و�أجيب ب�أن تلك
احلالة قرينة يف املطلق ،وكالمنا �إمنا هو يف العموم.
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ثم �أخذ يف بيان التخ�صي�ص باملقدر املحذوف فيما هو معطوف على
العموم ،فقال:
[ال يخ�ص�ص باملقدَّ ر املحذوف ،فيما هو معطوف على العموم]
ُ
َ
املحــــــذوف
كذلك املقـــــــدَّ ُر

ُ
معطوف
فيمــــــــا على عمو ِم ِه
َ

�أي �إذا كان مع العموم �شيء معطوف عليه ويف ذلك املعطوف مقدر
حمذوف فال يخ�ص�ص ذلك العموم بذلك املقدر املحذوف عند اجلمهور ،خال ًفا
للحنفية ،وذلك كقوله �« :أَ َال َال ُي ُ
ؤمن بكا ِف ٍر وال ذو ٍ
عهد يف ِ
عهد ِه»
قتل م� ٌ
فالتقدير هنا :ال يقتل ذو عهد يف عهده بكافر حربي ،فكذلك يقدر يف املعطوف
عليه ،كما ورد يف املعطوف ،فيقتل امل�سلم بالذمي عندهم لأجل ذلك التقدير
الذي خ�ص�ص العموم ،وال�صحيح ما ذهب �إليه اجلمهور من �أنه ال يخ�ص�ص
بذلك ،و�أنه ال يلزم �أن يقدر يف املعطوف عليه مثل ما قدر يف املعطوف� ،إذ ال وجه
يقت�ضيه وال دليل يدل عليه� ،سلمنا �أن ثم دلي ًال يوجب �أن يكون املعطوف عليه
كاملعطوف فيما يقدر فيه ،فال ن�سلم تقدير �شيء هنا يف املعطوف ،بل مراده :وال
ذو عهد ما دام يف عهده حترميًا حلرام العهد فقط ،ومع هذا االحتمال ال يلزم ما
ذكروه من وجوب التقدير ،ولزوم التخ�صي�ص به.
احتجت احلنفية على ذلك ب�أمرين:
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�أحدهما� :أنهم قالوا :لو مل يلزم �أن ي�ستوي املعطوف واملعطوف عليه يف املقدرات
ملا لزم يف قول القائل :ال تقتل اليهود باحلديد وال الن�صارى� ،أن يقدر :وال
الن�صارى باحلديد ،واملعلوم �أنه يجب التقدير هنا ،فكذلك فيما ذكرنا.
وثانيهما� :أنه لو مل يقدر :وال ذو عهد يف عهده بكافر ،لكان قوله « :يف عهده»
ح�ش ًوا ال فائدة فيه؛ لأن قول« :وال ُذو َع ْه ٍد» يح�صل به هذا املعنى كام ًال ،فال
يحتاج �إىل قوله« :يف عهده» لأنها �إذا كانت مدة العهد قد انق�ضت فلي�س بذي
عهد ٍ
حينئذ ،وكالمه  بعيد من احل�شو والعبث ،فيجب التقدير فرا ًرا من ذلك.
و�أجيب عن االحتجاج الأول ب�أنه �إمنا لزم التقدير هنالك لقرينة ،وهي
كون الن�صارى ممن يقتل لكفرهم كاليهود ،وعدم التقدير ي�ستلزم �أن ال يقتلوا
بوجه من الوجوه ،وهذا خالف امل�شروع ،فوجب �أن يقدر يف النهي عن قتلهم
مثل ما ظهر يف النهي عن قتل اليهود تقدي ًرا ملا علم �أنه م�شروع يف حقهم من �أن
حكمهم حكم اليهود� ،إذ لو مل يعلم ذلك من قبل النهي مل يلزم فيه وجوب
ذلك التقدير ،فافهم ذلك.
و�أجيب عن االحتجاج الثاين ب�أنه ال ن�سلم �أن قوله ( :وال ذو عهد)
يغني عن قوله( :يف عهده) لأن قوله( :وال ذو عهد) ي�صح �إطالقه على من قد
عقد له عهد يف وقت من الأوقات� ،سواء كان وقت العهد باق ًيا �أم قد انق�ضى ،ف�إنه
نكرة مطلقة� ،أال ترى �أنه  لو قال :ال يقتل ذو عهد ،احتمل �أنه يريد النهي
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عن قتل من له عهد عند القتل ،واحتمل �أنه يريد من عقد له عهد يف وقت من
الأوقات ،ف�إذا قال« :يف عهده» ارتفع هذا االحتمال فظهرت فائدته لذلك ،واهلل
اعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان التخ�صي�ص بال�ضمري العائد �إىل بع�ض �أفراد العام ،فقال:
[ال يخ�ص�ص ال�ضمري العائد �إىل بع�ض العام]
ُ
والقول يف َ
يخ�ص ُعدِّ ال
العم
ري � ْإن عـــــا َد �إىل
ال�ضم ِ
ِ
ــــــــوم ال ُّ
بع�ض ُ
ِ

اعلم �أنه �إذا ورد عموم ثم جاء من بعده �ضمري يعود �إىل بع�ض �أفراد ذلك
العام فقد اختلف يف تخ�صي�ص العام به ،والقول ب�أنه ال يخ�ص�صه هو الذي عدله
املحققون من الأ�صوليني ،وذهب �إليه البدر ال�شماخي من �أ�صحابنا واجلمهور من
املعتزلة :وقال اجلويني بل يقت�ضي تخ�صي�ص ما عاد �إليه وتوقف �أبو احل�سني،
وذلك نحو قوله تعاىل ﱹ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﱸ [البقرة� ]236 /إىل
قوله ﱹ ﯫ ﯬ ﯭﱸ [البقرة ]237 /فال�ضمري من قوله تعاىل ﱹ ﯫ ﯬ
ﯭﱸ عائد �إىل من ميلك العفو من الن�ساء ،وهن البالغات العاقالت ،فال
يقت�ضي �أن املراد بالن�ساء يف �أولها من ميلك العفو فقط دون ال�صغرية واملجنونة ،بل
هو على عمومه.
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ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ومثل هذه الآية قوله تعاىل
ﭗﱸ [الطالق ]1 /ثم قال ﱹﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﱸ [الطالق ]1 /يعني الرغبة يف مراجعتهن ،ومعلوم �أن ذلك ال يت�أتى
يف البائنة ،فهل يقت�ضي �أن املراد بالن�ساء يف �أولها الرجعيات دون البوائن؟ فيه
اخلالف.
وكـــذلك قــــوله تعـــاىل ﱹﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﱸ [البقرة ]228 /ثم قال ﱹﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﱸ [البقرة]228 /
فال�ضمري من قوله ﱹﮏﱸ عائد �إىل بع�ض املطلقات وهن الرجعيات ،وال
ي�صح �أن يعود �إىل جميع املطلقات؛ لأن منهن البوائن ،وحكم املراجعة خمت�ص
باملطلقات الرجعيات ،فال�ضمري عائد �إليهن خا�صة ،وال يكون بعوده �إليهن خا�صة
خم�ص�صا لعموم املطلقات عندنا ،بل عموم املطلقات باق على حاله عندنا ،خال ًفا للجويني.
ً
و�ضابط ذلك �أن يتعقب العموم تقييدا با�ستثناء �أو �صفة �أو �شرط ال
يت�أتى ذلك التقييد �إال يف بع�ض ما تناوله ذلك العموم ال جميعه ،فهل يقت�ضي
تخ�صي�ص ذلك العموم �أي يك�شف عن كون املراد بالعموم ذلك املقيد فقط ال
غريه فيه الأقوال الثالثة.
وحجتنا على ذلك �أنه ال يلزم �أن يحمل على التخ�صي�ص �إال �إذا كان
بينهما تناف �أو ما يجري جمراه ،وال تنايف بني هذه العمومات املذكورة وبني
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التقييد لبع�ض مدلولها جلواز �أن يخت�ص بع�ض مدلول العموم بحكم يخ�صه دون
البع�ض الآخر ،وال تنافى يف ذلك.
احتج اجلويني ب�أن ال�ضمري عائد �إىل العموم ،حتى ك�أنه قال� :إال �أن يعفو
الن�ساء ،واملعلوم �أنه لو �أظهر ذلك كان املق�صود بالن�ساء البوالغ العاقالت ،فكذلك
مع الإ�ضمار �إذ ال�ضمري كناية عن املظهر املتقدم.
�أجيب ب�أنه ال ن�سلم �أنه لو �أظهر ذلك كان لفظ الن�ساء فيه لفظ الن�ساء
تخ�صي�صا له� ،إذ يكون تقديره� :إال �أن
املتقدم بعينه بل غريه ،فال يكون ذلك
ً
يعفو الن�ساء البوالغ العاقالت من الن�ساء املتقدم ذكرهن ،فكما �أن �إظهار هذا ال
يقت�ضي تخ�صي�ص العموم املتقدم ،كذلك ال�ضمري ،وهذا وا�ضح كما ترى.
احتج �أبو احل�سني ب�أن الظاهر يف اللفظ املتقدم العموم ،والظاهر يف ال�ضمري
العائد �إليه اخل�صو�ص ،وال ترجيح للأخذ ب�أحد الظاهرين دون الآخر ،فوجب الوقف.
و�أجيب ب�أن يف �إبقاء العموم على عمومه واخل�صو�ص على خ�صو�صه �إقامة
ملجموع الدليلني وجتن ًبا لإبطال العموم ،فكان �أوىل ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان التخ�صي�ص بحكم العام �إذا �أ�سند لبع�ض �أفراد العام ،فقال:
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[ال يخ�ص�ص حكم العموم بذكره لبع�ض �أفراد العام]
كذ َ
َ
اك � ً
حكم ُه
خ�ص
أي�ضــا ال ُي ُّ
ُ
وم
يعني �إ َذا �أ�ســــــــــندَ
ُ
للعم ِ
للبع�ض
ذكـــــر ُه
يخ�ص
فال
ِ
ُّ
ُ

يعم ُه
بذكـــــ ِر ِه
ِ
لبعـــــــ�ض َما ُّ
َ
وم
ثم �أتَــــى لبع�ضـــــــــ ِه املع ُل ِ
ٌ
باخل�صو�ص ِ
يق�ضي
بع�ض
وقال
ِ

يخ�ص�ص العام �إذا ذكر حكمه لبع�ض �أفراده ،يعني �أنه �إذا
�أي كذلك ال َّ
�ضم حكم العموم ثم �أتى ذلك احلكم مذكو ًرا لبع�ض ذلك العموم فال يكون
خم�ص�صا لعمومه ،وهذا معنى قولهم �إن ذكر حكم
ذكر ذلك احلكم لبع�ض ذلك
ً
جلملة ال يخ�ص�صه ذكره لبع�ضها ،فال�ضمري من قوله :ال يخ�ص حكمه ،عائد �إىل
العموم� ،أي ال يخ�ص العموم ذكر حكمه لبع�ض �أفراده ،هذا قول الأكرث من
الأ�صوليني.
وقال �أبو ثور :بل يخ�ص�صه ،مثال ذلك قوله تعاىل ﱹ ﮉ ﮊ

ﮋﱸ [البقرة ]241 /قال �أبو ثور� :أراد التي مل ي�سم لها ومل مت�س ،لقوله
يف �آية �أخرى ﱹﮯﱸ [البقرة ،]236 /فال�ضمري عائد على املطلقات،
واملتعة �إمنا هي مفرو�ضة للتي مل ي�سم لها مهر ومل يدخل بها الزوج ،فلما كانت
مفرو�ضة للتي مل ي�سم لها ومل مت�س ،وال�ضمري عائد �إىل املطلقات جملة للمم�سو�سة
وامل�سمى لها وغريهما ،وكان احلكم املن�سوب �إىل ال�ضمري وهو املتعة يخت�ص بالتي
مل ي�سم لها ومل مت�س ،علمنا �أن العموم الذي عاد �إليه ال�ضمري مل يرد به ظاهره،
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بل يتناول ما تناوله ال�ضمري ،وال�ضمري �إمنا تناول من مل ي�سم لها ومل مت�س ،ف�صار
خم�ص�صا لذكر احلكم لبع�ضه على هذا التحقيق.
لفظ العموم
ً
قال �صاحب املنهاج :هذا تلخي�ص ما ذهب �إليه �أبو ثور يف هذه امل�س�ألة.
قال :وال�صحيح قول اجلمهور ،واحتج عليه ب�أن ذكر احلكم يف �آخر اجلملة لبع�ض
من ن�سب �إليه يف �أولها ال يوجب تخ�صي�ص عموم �أولها ،و�أن املراد بالعموم ذلك
تخ�صي�صا.
البع�ض� ،إذ ال ميتنع تعليق احلكم باجلملة ،ثم يذكر لبع�ضها ت�أكي ًدا ال
ً
قال:فنقول�إنقولهتعاىلﱹﮉﮊﮋﱸ [البقرة]241 /
يقت�ضي وجوب متعة جمملة لكل مطلقة مم�سو�سة �أو غري مم�سو�سة م�سمى لها� ،أو
غري م�سمى لها وقوله تعاىل بعد ذلك ﱹﮯﱸ [البقرة ]236 /يخت�ص
بالتي مل ي�سم لها ومل مت�س ت�أكي ًدا ،ملا ثبت يف �أول اجلملة من �إيجاب املتعة ،فال
يوجب تخ�صي�ص العموم املتقدم �إذ ال تنايف بني ذكر احلكم للجميع ثم ذكره
للبع�ض ت�أكي ًدا لثبوته لذلك ،والتخ�صي�ص �إمنا يلزم مع التنايف.
قال :وكذلك ذكر �أبو ثور يف قوله  يف �شاة ميمونةِ « :د َبا ُغ ُها ُط ُهو ُر َها» �أنه
خم�صو�صا ب�شاة ميمونة دون
خم�ص�ص لقوله �« :أيمُّ َا �إ َه ٍاب ُدب َغ َف ْقد َط ُه َر» جعله
ً
غريها من امليتات؟ لكون ال�ضمري يف قوله « :د َب ُاغها ُط ُهو ُر َها» عائ ًدا �إىل �شاة
ميمونة فقط .قال :وهذا عندنا ال ي�صح ملا قدمنا لفقد التنايف ،والتخ�صي�ص متفرع
على التنايف ،و�ضابط ذلك ما ذكره ابن احلاجب من �أنه �إذا وافق حكم اخلا�ص
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تخ�صي�صا للعام
حكم العام فهو حمل اخلالف بيننا وبني �أبي ثور ،هل يكون ذلك
ً
�أم ال؟ وحجة �أبي ثور �أنه قد ثبت �أن املفهوم يخ�ص�ص به العام كاملنطوق ومفهوم
اخلا�ص �أن ما عداه بخالفه ،فقوله  يف �شاة ميمونةِ « :د َب ُاغ ُها ُط ُه ُورها» يقت�ضي
ال�سا ِئ َم ِة من الغ َن ِم
�أن ما عدا �شاة ميمونة فدباغها ال يطهرها ،كما �أن قوله« :يف َّ
َز َكاةٌ» يقت�ضي �أن ما عدا ال�سائمة ال زكاة فيها ،و�إذا اقت�ضى ذلك لزم تخ�صي�صه
إهاب ُدب َغ فقد َطهر».
لقوله �« :أميا � ٍ
واجلواب �أن هذا من باب مفهوم اللقب ،ومفهوم اللقب ال ي�ؤخذ به بوجه
من الوجوه كما �سي�أتي حتقيقه من باب مفهوم اخلطاب.
ثم �إنه �أخذ يف بيان تخ�صي�ص العام ب�سببه اخلا�ص ،فقال:
[تخ�صي�ص العام ب�سببه]
وقد َ
تخ�صي�ص ُه ب�س َببِه
م�ضـــــــى
ْ
ُ

ِ
الطــــــالب بِه
فليكتف
يف با ِب ِه
ُ

�أي تخ�صي�ص العام ب�سببه اخلا�ص قد م�ضى ذكره يف باب العام عند
خا�صا خل�صو�ص ال�سبب
الكالم على العام اجلاري على �سبب خا�ص ،هل يكون ًّ
�أم يبقى على عمومه؟ وقد تقدم ما هو املختار فيه عند امل�صنف ب�أنه �إذا كان العام
م�ستق ًّال بنف�سه عن �سببه فال عربة بخ�صو�ص ال�سبب ،وهو معنى قولهم :ال عربة
بخ�صو�ص ال�سبب مع عموم اللفظ ،و�إن كان العموم غري م�ستقل بنف�سه عن �سببه
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وخ�صو�صا ،فليكتف الطالب بذكره هنالك
ف�إنه يكون جار ًيا جمرى �سببه عمو ًما
ً
عن �إعادته ها هنا ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان التخ�صي�ص بالعقل ،فقال:
[التخ�صي�ص بالعقل واحل�س ،وحكم تخ�صي�ص اخلرب]
العقـــــــلي
مر هـــــو
وغ ُ
ري ما َّ
ُّ
ِّ
فخرج
�شـــــــي ٍء
لكل
كخالقٍ
ْ
َ

لل�شــــــرع �أَ َّو ُّ
يل
تخ�صي�صــــــ ُه
ُ
ِ
اندرج
ريها
ِ
ْ
بالعقـــــــل ذا ُت ُه وغ ُ

�أي غري ما مر ذكره من املخ�ص�صات املت�صلة واملنف�صلة هو املخ�ص�ص
تخ�صي�صا �أول ًّيا ،مبعنى
العقلي ،واملراد �أن العقل خم�ص�ص للكتاب وال�سنة
ً
�أن تخ�صي�صه من�سوب �إىل الأول ،واملراد �أن فهم التخ�صي�ص لل�شرع بالعقل
يدرك من �أول وهلة� ،أي ال يحتاج �إىل طلب و�شدة بحث كما يحتاج �إليه يف
املخ�ص�صات ال�سمعية ،وذلك نحو قوله تعاىل ﱹﮐ ﮑ ﮒ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﱸ [الزمر ]62 /ﱹﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﱸ [�آل عمران]97 /
ﱹ ﮛ ﮜﱸ [البقرة ]43 /ف�إن العقل مينع من دخول ذاته تعاىل حتت
قوله ﱹﮐ ﮑ ﮒ ﱸ [الزمر ]62 /ويحيل �أن تتعلق القدرة بذاته 
ويخرج ال�صبي واملجنون عن الدخول حتت التكليف باحلج وال�صالة؛ لأن ال�صبي
واملجنون ال قدرة لهم على فهم اخلطاب ،وطلب الفهم ممن ال ميكنه الفهم حمال
عق ًال.
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وقال قوم منهم ال�شافعي مبنع تخ�صي�ص العقل مطلقًا� ،أي للكتاب
وال�سنة ،وقيل للكتاب فقط ،واحتجوا على ذلك ب�أمرين:
�أحدهما� :أن العقل متقدم وال�شرع مت�أخر ،وال ي�صح تخ�صي�ص املت�أخر
باملتقدم.
وثانيهما� :أن التخ�صي�ص �إخراج ما ميكن دخوله حتت العام ،وخالف املعقول ال
ميكن دخوله حتته.
و�أجيب عن الأول ب�أن العقل له ذات ،وهي املتقدمة ،وله �صفة ،وهي
املخ�ص�صة واملبينة ،لأنها موجودة عند نزول اللفظ ،لأن العقل هو الذي بني لنا
�أن الرب تعاىل ما �أراد بقوله ﱹﭚ ﭛ ﭜﱸ [الأنعام ]102 /ذاته ،هذا
على ت�سليم منع تخ�صي�ص املت�أخر باملتقدم ،ونحن ال مننعه ،واهلل �أعلم.
و�أجيب عن الثاين ب�أنه ال ميتنع دخوله لغة يف الكالم ،لكن يكذب قائله
لو �أراده ،وملا وجب ال�صدق يف كالم اهلل تعاىل تبني �أنه ميتنع دخوله حتت الإرادة
مع �شمول اللفظ له والقا�ضي بعدم �إرادته هو العقل.
ثم �إنه �أخذ يف بيان التخ�صي�ص باحل�س ويف �إبطال قول من منع تخ�صي�ص اخلرب،
فقال:
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كذاك � ً
املح�سو�س
�ص
خ�ص َ
أي�ضا َّ
ُ
وريح عا ٍد َّ
كل �شي ٍء ما ت ََذ ْر
ُ
نف�س اخل ِرب
قالوا :ولو خُ ِّ�ص َ
�ص ُ
خ�ص َ�صــــــ ُه مب ّت ِ�ص ْل
قلنــــــا� :إذا َّ
لأنــــه مل يقطــــــــع الكال َما
ُ
وبعد � ْأن مَت
يكـــــــون مخُ ْ برِ َ ا
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ِمن ِّ
بلقي�س
يت
كل �شي ٍء �أُو ِت ْ
ُ
ف�ســــــق ََط املان ُع من ُه يف اخلبرَ ْ

لكان موج ًبا َ
لكذب املخ ِرب
َ
ِ
املنف�ص ْل
خالف
ونح ِو ِه جـــــاز
�إال ومعــــــنا ُه ُيــــــــــرى متا َما
ال قب َل ُه حـــــــتى ُيعدّ ُم ْفترَ َ ى

خم�ص ً�صا للكتاب وال�سنة ،فكذلك احل�س
�أي كما �أن العقل يكون ِّ
خم�ص ً�صا لهما �أي�ضً ا ،فقد خ�ص�ص احل�س �آية بلقي�س ،وهي قوله تعاىل
يكون ِّ
ﱹ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﱸ [النمل ]23 /واحل�س يدرك �أنها مل ت�ؤت �شي ًئا من
ال�سموات وال من ال�شم�س وال من القمر ،وكذلك خ�ص�ص احل�س �آية ريح عاد،
وهي قوله تعاىلﱹ ﮜ ﮝ ﮞﱸ [الأحقاف ]25 /واحل�س ي�شاهد �أنها مل
تدمر ال�سموات وال اجلبال وال الأر�ضني وغري ذلك ،ومعنى تخ�صي�ص احل�س
للآيتني هو �أن ح�س البا�صرة يرى �أن هذه الأ�شياء باقية على حالها ،و�أن ال�شم�س
والقمر ونحوهما مل تعط منها بلقي�س �شي ًئا ،وعند التحقق تعلم �أن املخ�ص�ص يف
مثل هذا املقام �إمنا هو العقل ،و�أن احل�س وا�سطة الإدراك ،فن�سب التخ�صي�ص �إليه
تقري ًبا للأفهام.
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قال الزرك�شي� :إن التخ�صي�ص باحل�س ال نعلم فيه خال ًفا ،نعم ينبغي
�أن يطرقه خالف من املنكرين ال�ستناد العلم �إىل احلوا�س؛ لأنها عر�ضة الآفات
والتخيالت .انتهى.
�أقول وقد قدمت لك �أن التحقيق يف التخ�صي�ص باحل�س �إمنا هو
تخ�صي�ص بالعقل ،و�أن احل�س وا�سطة لإدراكه ،فيلزم القائلني مبنع التخ�صي�ص
بالعقل �أن مينعوا التخ�صي�ص باحل�س �أي�ضً ا؛ لأنه فرع عنه بل هو نف�س التخ�صي�ص
بالعقل ،ف�إذا عرفت �أن قوله تعاىل ﱹ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﱸ [النمل]23 /
وقوله ﱹ ﮜ ﮝ ﮞﱸ [الأحقاف ]25 /خم�ص�صتان باحل�س �أو بالعقل عند
التحقق وهما خربان ظهر لك بطالن قول من قال� :إن التخ�صي�ص ال يكون يف
اخلرب بخالف الأوامر والنواهي.
قالوا :ولو وقع التخ�صي�ص يف نف�س اخلرب لكان ذلك موج ًبا لكذب
املخرب؛ فيمتنع تخ�صي�صه لذلك.
قلنا� :إن تخ�صي�ص اخلرب واقع كما يف �آيتي بلقي�س وريح عاد .والوقوع
�أخ�ص من اجلواز ،وال يوجب كذب املخرب لأنه �إذا خ�ص�صه مبت�صل كجاء امل�سلمون
�إال زي ًدا� ،أو مبا كان يف حكم املت�صل كالعقل واحل�س ،جاز ذلك لأن املخرب مل
يقطع كالمه �إال وقد علم مق�صوده من الإخبار ،وبتمام الكالم يكون خم ًربا ال
قبل متامه ،حتى يعد قوله كذبًا ،و�إطالق العام على بع�ض �أفراده جائز اتفاقًا،
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فال وجه ملنع التخ�صي�ص يف اخلرب ،نعم �إذا كان املخ�ص�ص منف� ً
صال �أي مل يكن
مبت�صل ،وال هو يف حكم املت�صل ،فيتوجه املنع ٍ
حينئذ لأنه يكون كالمه الأول
منقط ًعا عن الكالم الآخر ويعد خم ًربا ،فتخ�صي�صه مبخ�ص�ص منف�صل ي�ستلزم
الرجوع عن الإخبار الأول ،فيلزم الكذب يف �أحد اخلربين ،وهذا معنى قوله:
(بخالف املنف�صل).
واعلم �أن الآيتني �إذا تقارنتا نزو ًال واحلديثني �إذا تقارنا ورو ًدا ،وكان �أحدهما
خم�ص ً�صا للآخر ،كانا مبنزلة الكالم املت�صل يف �صحة تخ�صي�ص خرب �أحدهما
ِّ
بالآخر ،وكذا �إذا تقدم الدليل املخ�ص�ص ثم ورد بعده الدليل العام ،ف�إنه يحمل
ذلك العام و�إن كان خ ًربا على ذلك اخلا�ص ،كما يف �آيات الوعيد ف�إن غالبها
خم�ص�ص بدليل غري مت�صل به ،لكنه يف حكم املت�صل .واهلل �أعلم ،وبه التوفيق.
ثم �إنه �أخذ يف بيان �أق�سام وجه اللفظ الذي هو باعتبار فهم املعنى منه ،فقال:
مبحث املحكم واملت�شابه وفيه بيان املجمل واملبني والن�ص والظاهر
وبيان حقيقة كل واحد منهـا
�أي واملجمل واملبينَّ  ،لكن ملا كان املبني من بع�ض �أنواع املحكم ،واملجمل
من بع�ض �أنواع املت�شابه ،اقت�صر يف الرتجمة على املحكم واملت�شابه ،ثم �أخذ يف
تعريف املحكم وتق�سيمه ،فقال:
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انق�س ْم
باعتبا ِر مع َنا ُه
َ
َّ�ضح
الذي ب ِه املع َنى ات ْ

َ
ملحك ٍم و ُم َت�شَ ــــــاب ٍه انب َهــــــ ْم
ــــــح
رج
كان ٍّ
بن�ص �أو بظــــاه ٍر َ
ْ

فالن�ص ما مل يح َت ِم ْل مع ًنى �س َوى
ُّ

والظـــــاهر ما ل ُه اح َت َوى
مع َناه
ُ

ُ
واللفظ
َ
فاملحك ُم

256

ينق�سم اللفظ باعتبار فهم املراد منه �إىل حمكم و�إىل مت�شابه ،ف�أما املحكم
فهو الذي ات�ضح املعنى منه �سواء كان االت�ضاح قو ًّيا بحيث ال يحتمل اللفظ
غري ذلك املعنى ،وي�سمى ًّن�صا� ،أو يحتمل غريه احتم ً
مرجوحا ،وي�سمى
اال
ً
ظاهرا ،وهذا معنى قوله( :فالن�ص ما مل يحتمل معنى �سوى معناه) وذلك
ً
نحو :ال �إله �إال اهلل ،ومعنى قوله( :والظاهر ما له احتوى) �أي والظاهر هو الذي
يحتوي احتمال معنى غري معناه ،واحلا�صل �أن الن�ص والظاهر نوعان للمحكم،
واملحكم جن�س لهما ،وهو م�أخوذ من �إحكام البناء ،يقال� :أحكمت البناء� ،إذا
�أتقنت و�ضعه بحيث ال يتطرق عليه اخللل� ،سمي الكالم املت�ضح املعنى بذلك
لرفع احتمال غري املعنى الوا�ضح منه.
و�أما الن�ص فم�أخوذ منَّ :ن�صت الظبية� ،إذا رفعت ر�أ�سها و�أظهرته.
قال البدر ال�شماخي  -رحمه اهلل تعاىل :وقد يطلق الن�ص على الظاهر
لغة ،قال :وال مانع منه �شر ًعا ،وقال غريه :وقد يطلق الن�ص على مطلق اللفظ
ال�شتمال املقال على زيادة �إي�ضاح بالن�سبة �إىل احلال ،قال :ويطلق على لفظ
القر�آن واحلديث؛ لأن �أكرثهما ن�صو�ص ،قال :ويحتمل �أن يكون من قبيل املطلق
يف مقابلة الإجماع والقيا�س ،قال :وهذا �أقرب.
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و�أما الظاهر فهو يف اللغة الوا�ضح .وقد تقدم �أنه يف اال�صطالح �أنه هو الذي
ظهر معناه مع احتمال غريه ،فيكون بني املعنى اال�صطالحي واملعنى اللغوي نوع
م�شابهة ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان حكم كل واحد من الن�ص والظاهر ،فقال:
[حكم الن�ص والظاهر وامل�ؤ َّول]
الن�ص ما مل ِ
يحتمل
فالقط ُع حك ُم ِّ
ِ
الظاه ِر
والظن باملـــــــرا ِد حك ُم
ُّ
ُ
الدليـــــــل الباط َنا
و�إن ُيرجح

حم َتم ً
ني َي ْح ِ
تم ْل
ال
والظن ح َ
ُّ
َ
بدليــــل ِ
ظاه ِر
كـــــــذاك �إال
ٍ

بالدليــــــــــل
و�صر ُف ُه �إليــــــه
ِ
ُ
كما
وقد
ري مقبـــــــولٍ َ
يكون غ َ

فالباطن الأوىل فكن يل فاط َنا
ُ
ِيل
عر َف بالت�أو ِ
ُهو الـــــــــذي ُي َ
ُ
لما
ت�أو
ِيــــــــل �أمهــــــا ِتنا بال ُع َ

ــــــب
بح َ�س
ي�أتي قري ًبا وبعيدً ا َ
ْ

الدليل املنتخَ ْب
ظهو ِر ذلك
ِ

�أي حكم الن�ص القاطع ب�أن املتكلم �أراد منه مدلوله الذي دل عليه لفظه،
فينبني على ذلك وجوب اعتقاده وتف�سيق من خالفه؛ لأنه رافع ملادة االحتمال
وقاطع ملحل االجتهاد ،فال ي�صح معه قول بقيا�س وال ت�شبث بظني ،هذا كله �إذا
مل يحتمل غري ذلك املعنى الذي دل عليه لفظه.
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�أما �إذا احتمل غري ذلك املعنى ف�إنه نظن ب�أن املراد املتكلم هو ما ظهر من
اللفظ حال �إطالقه ،ويكون حينئذ ظاه ًرا ال ًّن�صا ،في�ؤخذ بذلك الظاهر الذي ظننا
�أنه مراد املتكلم ،وال يجوز تركه �إال بدليل وا�ضح يعلم به �أن مراد املتكلم هو املعنى
املقابل للظاهر ،وهو امل�سمى عندهم بالباطن ،وهذا معنى قوله�( :إال بدليل ظاهر،
و�إن يرجح الدليل الباطنا� )..إلخ� ،أي �إذا رجح الدليل ال�شرعي املعنى الباطن من
اللفظ فالأخذ باملعنى الباطن �أوىل ،كذلك �إال لدليل.
و�صرف الظاهر �إىل املعنى الباطن بالدليل هو امل�سمى عندهم بالت�أويل،
وهو يف اللغة :م�صدر �أ َّول ،و�أ�صله من �آل ي�ؤل �إذا رجع ،كذا يف املنهاج ،قال :و�أما
يف اال�صطالح فهو� :صرف اللفظ عن حقيقته �إىل جمازه لقرينة اقت�ضت ذلك
ال�صرف ،قال :وله �شبه باللغوي ك�أنه رد اللفظ من ذهابه على الظاهر ،حتى يرجع
�إىل ما �أريد به.
�أقول :واملراد ب�صرف اللفظ عن حقيقته هو �أن يكون اللفظ مو�ضو ًعا يف
�شيء في�صرف عنه يف اال�ستعمال بدليل ،وي�شمل ذلك املفرد �إذا ا�ستعمل يف
غري ما و�ضع له ،كالأ�سد يف ال�شجاع ،وكاملطلق يف املقيد والعام �إذا ق�صر على
�أفراده ونحو ذلك ،فا�ستعمال اللفظ من مفرد وغريه فيما و�ضع له هو الظاهر،
و�صرفه �إىل غريه هو الت�أويل.
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واملراد بالقرينة هو الدليل الذي ي�صرف به الظاهر عن ظاهره ،وهي �إما
عقلية كما يف قوله تعاىل ﱹﭬ ﭭ ﭮﱸ [طه ]39 /فالعني حقيقة يف
احلا�سة ،لكن ملا منع العقل من وجود هذه ال�صفة فيه تعاىل حكمنا ب�أن املراد
بالعني يف الآية غري حقيقتها ،فقلنا �إنه �أراد بالعني العلم �أو احلفظ على
�سبيل التجوز ،و�إما �أن تكون القرينة مقالية كما يف قوله تعاىل ﱹﭡ ﭢ
ﭣﱸ [ال�شورى ]11 /ف�إن هذه الآية قرينة �صارفة للآيات التي ظاهرها،
التج�سيم عن ظاهرها.
وقد يكون الت�أويل قري ًبا فيكفي يف �صحته ووجوب قبوله �أدنى مرجح
كما ذكرناه يف ت�أويل العني بالعلم �أو احلفظ ،لكونها طريقًا �إليهما ،ف�إن هذا الت�أويل
جمازي قريب لقوة العالقة ،وقد يكون بعي ًدا وبعده بح�سب غمو�ض العالقة التي
�سوغت التجوز به ،وبح�سب �ضعف القرينة التي لأجلها �صرف اللفظ عن ظاهره
فيحتاج �إىل مرجح �أقوى مما ترجح به الت�أويل القريب ،و�سي�أتي مثال البعيد ،وقد
خارجا عن التجوزات الدائرة يف �أل�سن العرب فال يقبل ،بل يرد
يكون الت�أويل ً
على قائله ويكذب ب�سبب ذلك ،وذلك كما يف ت�أويالت الباطنية � -أخزاهم اهلل
تعاىل  -ثعبان مو�سى � -صلوات اهلل عليه – بحجته ،ونبع املاء من بني الأ�صابع
بكرثة العلم ،وت�أويلهم قوله تعاىل ﱹﮃ ﮄ ﮅﱸ [الن�ساء]23 /
�أن املراد بالأمهات العلماء ،وحترمي خمالفتهم وانتهاك حرمهم ونحو ذلك من
تقوالتهم كثري.
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نكح ْت
ومثال الت�أويل البعيد قول احلنفية يف قول النبي �« :أيمُّ َا امر�أ ٍة َ
نف�س َها بغ ِري �إذْنِ ول ِّيها َ
باطل ٌ
باطل ٌ
فنك ُاحها ٌ
باطل» قالوا �أراد  بذلك ال�صبية
َ
والأمة ،و�إمنا �صاروا �إىل هذا الت�أويل حمافظة على القيا�س لأنها مالكة لبع�ضها
عندهم ،فكان تزويجها كبيع �سلعتها.
و�إمنا حكمنا ببعد هذا الت�أويل ملا فيه من �إبطال ظاهر احلديث بال دليل
يقت�ضي �إبطاله ،ووجه �إبطاله لظاهر احلديث هو �أن الظاهر من �سياقه �أنه �أراد �إبقاء
عموم� ،أي حيث �أكد عمومها بزيادة (ما) ،ثم كرر لفظ البطالن ثالثًا ،فالظاهر من
ذلك الت�أكيد ،ومن هذا التكرير �أنه � أراد من احلديث عمومه ،وحمله على
خالف ذلك يكون من الألغاز التي ينزه ال�شارع من اخلطاب بها ،على �أنه ميكن
�أن يفرق بني ُب ْ�ضع املر�أة و�سلعتها ،فتمنع من تزويج نف�سها ،ويجعل ذلك �إىل وليها
حمافظة على مكارم الأخالق ،بخالف بيع �سلعتها.
أي�ضا يف ت�أويل قوله تعاىل
ومن الت�أويالت البعيدة ما قاله احلنفية � ً
ﱹ ﮦ ﮧ ﮨﱸ [املجادلة ]4 /قالوا� :إن املراد منه �إطعام طعام يكفي
ل�ستني م�سكينا ،فجعلوا ال�ستني امل�سكني مقدا ًرا حلد الطعام ،و�أجازوا �إطعامه
م�سكي ًنا واح ًدا؛ لأن املق�صود عندهم �سد احلاجة ،وحاجة واحد كحاجة �ستني،
ووجه بعده �أنهم جعلوا املعدوم من لفظ الآية وهو طعام موجو ًدا ،وجعلوا املوجود
فيها وهو �ستني م�سكي ًنا معدو ًما مع �إمكان �أن يريد ال�شارع ح�صول اجلماعة
املذكورين حل�صول الربكة باجتماعهم ولتظافر قلوبهم على الدعاء ملطعمهم.
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ملن مل
ومن الت�أويالت البعيدة ت�أويل احلنفية �أي�ضً ا قوله « :ال �ص َيا َم ْ
الليل» ب�صيام الق�ضاء والنذر املطلق والكفارات ،ووجه كونه
ُي َب ِّي ْت ال�صيا َم ِمن ِ
بعي ًدا هو �أنه لو مل يق�صد  بهذا اخلطاب �إال هذه الأ�شياء كان الكالم كاللغز.
ومنها ت�أويل احلنفية �أي�ضً ا «ذي القربى» يف قوله تعاىل ﱹﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜﱸ [الأنفال ]41 /بالفقراء من ذوي القربى ،لأن املق�صود
�سد ا َخل َّلة((( وال خلة مع الغني.
و َو ْجه ُبعده �أنهم عطلوا لفظ العموم مع ظهوره يف الآية ،ومع عدم املانع
من �إرادته� ،إذ ميكن �أن تكون القرابة بنف�سها �سب ًبا ال�ستحقاق ذلك الن�صيب من
اخلم�س ،فغنى امل�ستحق ال مينع من ا�ستحقاقه ملا ثبت له بعلة القرابة ،على �أنه 
كان يعطي عمه العبا�س من الفيء((( وهو غني.
ومنها ت�أويل احلنفية �أي�ضً ا قوله « :يف �أَ ْربع َني �شَ ا ًة �شَ اةٌ» قالوا املراد به
قيمة �شاة ،لأن املق�صود �سد حاجة الفقري بقدر من ذلك املال ،وذكر ال�شاة بيان
للقدر.
ووجه بعده هو �أنهم �ألغوا بع�ض لفظ احلديث ،وهو �شاة ،وقدروا فيه ما
لي�س منه وهو قيمة �شاة من غري �سبب يقت�ضي هذا التقدير ،وبال علة توجب ذلك
((( ا َخل َّلة :احلاجة والفقر( .م).
((( الفيء :الغنيمة التي تُنال بال قتال( .م).
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الإلغاء ،مع �أنه ميكن �أن يكون املق�صود نف�س ال�شاة لأجل الربكة والنمو يف املال،
نعم ،وقد قال بع�ض �أ�صحابنا بجواز �إخراج قيمة ال�شاة عن ال�شاة نف�سها يف الزكاة،
ولعلهم �إمنا ذهبوا �إىل ذلك من باب قيا�س القيمة على ال�شاة بجامع �أن ك ًّال منهما
دافع حلاجة الفقري ،ال بحملهم ال�شاة يف احلديث على قيمتها ،كما ذهبت �إليه
احلنفية ،واهلل �أعلم.
وملا فرغ من بيان املحكم و�أحكام �أنواعه �أخذ يف بيان املت�شابه و�أنواعه ،فقال:
[حكم املت�شابه واملجمل]
�أ َّما ُذو اال�شتبا ِه َف ْه َو ما اخت َفى
ُ
و َذا ل ْإج َمــــــالٍ
يكــــــون في ِه
ِ
حمكم ِه
وحكم ُه الـــــــــر ٌّد �إىل
ُ

مع َنا ُه ،واحلكـــــ ُم له �أن َت ِق َفا
ظــــــاهر الت�شــــبي ِه
�أو كان فيه
ُ
ٌ
َ
أتيــــــــــك يف ِ
مبهم ِه
وجممل ي�

هذا هو الق�سم الثاين من ق�سمي اللفظ باعتبار ظهور املعنى وخفائه ،وهو
املت�شابه ،وعرفه ب�أنه ما اختفى معناه �أي املراد به ،و�سبب ذلك اخلفاء �أحد �أمرين،
لأنه �إما �أن يكون لإجمال يف لفظه كالق ُْرء ،ف�إنه ال يدرى هل املراد منه الطهر �أو
احلي�ض ،و�إما لأن الظاهر منه ت�شبيه الباري بخلقه  -تعاىل ربنا عن ذلك  -وذلك
ك�آية اال�ستواء ،فاملت�شابه حينئذ جممل وغري جممل ،ف�أما غري املجمل وهو ما كان
ظاهره الت�شبيه فحكمه �أن يرد �إىل املحكم؛ لقوله تعاىل ﱹﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
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ﮠ ﮡﱸ [�آل عمران ]7/واملراد ب�أم الكتاب �أ�صله ،و�أ�صل ال�شيء هو الذي
يرجع �إليه �سائره ،فاملحكم �أ�صل ل�سائر الكتاب.
و�أما املجمل فحكمه الوقوف عن القول فيه وعن احلكم باملراد منه �إال
بدليل يظهر املراد منه ،فقوله( :واحلكم له �أن تقفا) عائد �إىل نوع من املت�شابه وهو
املجمل ،وما ال يطلع على معناه �سي�أتي قري ًبا.
ثم �إن من املجمل وهو �أحد �أنواع املت�شابه ما قد يدرك املراد به
كالإجماالت الآتي ذكرها يف الأبيات الآتية ،ف�إن جميع ما هنالك قد
يدرك معناه بالتما�س البيان له وح�صول القرائن معه ،ومنه ما ال يدرك
معناه �إال بتوقيف من ال�شارع ،وذلك كمقطعات �أوائل ال�سور ،كقوله تعاىل
ﱹ ﭑﱸ [الأعراف ]1 /ﱹ ﭑﱸ [يون�س ]1 /ﱹ ﭑﱸ [الرعد] 1/
ونحو ذلك ،وكالأ�شياء التي مل ُيطلع اهلل تعاىل عليها �أح ًدا من خلقه �إال من
ا�صطفى من ر�سول ،وذلك كوقت ال�ساعة وكمقادير الثواب ومقادير العقاب
وكالأعداد املبهمة يف نحو قـــوله تعــاىل ﱹﮆ ﮇ ﮈ ﱸ [املدثــر]30 /
ﱹ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﱸ [احلاقة ]17 /ف�إن مدلول العددين
خفي مل يطلع عليه العباد ،وهذا النوع وهو ما ال يطلع على معناه �إال بتوقيف
من ال�شارع هو املراد بقوله تعاىل ﱹ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﱸ [�آل عمران ]7 /فال تكون جميع �أنواع
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املت�شابه غري معلومة للعباد ،وحكم هذا النوع التوقف عن القول فيه بال علم،
والإميان بحقيته واجلزم ب�أنه منه تعاىل� .أما �سائر �أنواع املت�شابه ف�إنها قد تكون
معلومة للعباد بن�صب الأدلة على املراد منها.
وقول (امل�صنف)( :وجممل ي�أتيك يف مبهمه)� ،أي �إن املجمل الذي هو
�أحد نوعي املت�شابه هو ما ورد ومعناه مبهم �أي خفي.
وقد ذكر �أنواع املجمل ،فقال:
[بيان املوا�ضع التي يكون فيها الإجمال]
ُ
الفعل َك َ�ص َّلى ُ
حيث مل
يكون يف
ِ

هم
ُعلم حقيــــق ُة َّ
ال�صال ِة فا ْن َب ْ
ت ْ
ويف َّ
مرك ٍب �إذا املعـــنى ارت َب ْك

ِ
كمثل امل�شترَ ْك
اللفظ
وجا َء يف
ِ
َّ
ِ
رت
املجـــــازات �إذا
ويف
تعـــــذ ْ

حقيق ُة ِ
اللفظ كـــــذا �إن ُهجرت

ِ
والنعت ويف
ري
ومرجع ال�ضــــــم ِ
ِ

خم�صـــ�ص ِ
ُعر ِف
ٍ
و�ص َفــــــة مل ت َ

ِ
والوقف
َونَ�سقٍ واالبتـــــــــــــدا

ثــ ٌ
ِ
للعطف
ـــل
والرا�ســــــخون َم َ

يكون الإجمال يف �أ�شياء:
�أحدها� :أنه يكون يف الفعل ك�صلى ر�سول اهلل  داخل الكعبة ،ف�إن ال�صالة
تكون فر�ضً ا ،وتكون نف ًال ،وتكون �أي�ضً ا مبعنى الدعاء ،ف�إذا مل تعلم حقيقة
ال�صالة التي �أرادها الراوي كان اللفظ جمم ًال ومعناه منبه ًما وكذلك �أي�ضً ا

265

الركن الأول يف مباحث «الكتاب»

265

ت�سليمه  عن ركعتني ،وقيامه �إىل الركعة اخلام�سة ف�إنه حمتمل �أن يكون فعله
�سهوت
يف املو�ضعني �سه ًوا ،و�أن يكون �شر ًعا ،ولذا قيل له�« :أَ ُ
ال�صال ُة �أم َ
ق�ص َرت َّ
يا ر�سول اهلل».
وثانيها� :أنه يكون يف املفرد �إما بالأ�صالة كامل�شرتك بني معانيه واملتواطئ بني �أفراده،
فالأول كالعني للبا�صرة والذهب وال�شم�س وغريها ،وا َجلون للأ�سود والأبي�ض،
والثاين ك�شيء موجود ف�إن لهما �أفرا ًدا كثرية .و�إما بالإعالل كمختار ومنقاد
وحمتاج ونحوها ،ف�إن هذه الألفاظ ونحوها �إمنا �صارت جمملة بني الفاعل واملفعول
ب�سبب الإعالل الذي فيها لأن �أ�صل خمتار خمتري بك�سر الياء يف الفاعل وبفتحها
يف املفعول وبقلب الياء �ألفًا ح�صل اال�شرتاك فيها بني الفاعل واملفعول ،وكذا
القول يف نظائرها فيتبني املراد منها بقرينة وهي دليل البيان.
وثالثها� :أنه يكون يف املركب �إذا ارتبك معناه مبعنى �أنه مل يعلم املراد منه
ب�سبب تركيبه ،وذلك كما يف قوله تعاىل ﱹﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳﱸ
[البقرة ]237 /ف�إنه مرتدد بني زيادة املهر و�إ�سقاطه ،ف�إن �أريد بالذي يف يده
عقدة النكاح الزوج كان املراد بالعفو الزيادة على الواجب يف املهر ،و�إن �أريد
به الويل كان املراد بالعفو �إ�سقاط ما وجب من ال�صداق ،واملعنيان حمتمالن،
وب�سبب الرتكيب يف الآية ح�صل الإجمال.
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ورابعها� :أنه يكون يف املجازات �إذا تعذرت حقيقتها �أو هجرت� ،أي �إذا مل ميكن
�إرادة احلقيقة يف اللفظ �أو كانت احلقيقة مهجورة مل يجر لها ذكر يف اال�ستعماالت
بني املتخاطبني ،وكان لذلك اللفظ بعد تعذر �إرادة حقيقته �أو بعد هجرانها
ا�ستعماالت جمازية ،ومل يقم دليل على �إرادة �شيء منها دون الآخر ،ف�إن ذلك
اللفظ يكون مرتد ًدا بني تلك املجازات ل�صالحيته لها كلها ولعدم املانع من �إرادة
�شيء منها ،فهنالك يكون الإجمال يف اللفظ بني جمازاته ،وذلك نحو قوله تعاىل
ﱹﯯ ﯰ ﯱﱸ [املائدة ] 64/ف�إن اليد حقيقة يف اجلارحة املخ�صو�صة،
وهي يف الآية متعذرة ال�ستحالة الت�شبيه ،واحتمل �أن يكون املراد بـ«يداه» نعمته
وقدرته واليد فيهما جماز ،لكن القدرة واحدة ال ي�صح تعددها ،فيظهر حمل الآية
على النعمة ،فال تكون مث ً
اال للمقام ،فينبغي �أن ميثل للمقام بقول القائل :ظهرت
يد فالن على النا�س� ،إذ تتعذر �إرادة جارحته املخ�صو�صة فرتدد بني نعمته وقدرته.
وخام�سها� :أنه يكون يف مرجع ال�ضمري ،كما �إذا ذكر ا�سمان ،ثم تعقب ب�ضمري
ي�صلح �أن يعود �إىل كل واحد منهما ،ف�إنه يكون يف �صالحية عوده لكل واحد
عمرا ف�ضربته ،ف�إن الهاء
منهما مث ًال �إجمال ،وذلك نحو قولك� :ضرب زيد ً
من �ضربته ي�صلح �أن تعود �إىل زيد و�إىل عمرو ،ومثله ما يحكى عن بع�ض
عليا �أال فالعنوه» فيحتمل
خطباء معاوية �أنه قال�« :إن معاوية ي�أمركم �أن تلعنوا ًّ
عليا .ومثل بع�ضهم للمقام بقوله
�أنه �أراد بال�ضمري معاوية ،ويحتمل �أنه �أراد ًّ
تعاىل ﱹﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﱸ [الأنعام ]145 /لأن ال�ضمري يف
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ﱹﮮ ﮯﱸ [الأنعام ]145 /يحتمل �أن يكون عائ ًدا �إىل امل�ضاف من
قوله ﱹﮬ ﮭﱸ [الأنعام� ]145 /أو �أن يكون عائ ًدا �إىل امل�ضاف �إليه
�أقول وقد تقدم لنا يف بع�ض الر�سائل �أن هذا ال�ضمري كناية عن جميع املذكور
من امليتة والدم امل�سفوح وحلم اخلنزير ،وجعلنا الآية هنالك دلي ًال على جنا�سة
جدا وعليه فال يكون يف هذا ال�ضمري مثال
الأ�شياء املذكورة ،وهو وجه ح�سن ًّ
للمقام ،واهلل �أعلم.
و�ساد�سها� :أنه يكون يف مرجع النعت ،وذلك �أن ُيذكر ا�سمان مث ًال ثم ي�ؤتى
من بعدهما بنعت ي�صلح �أن يكون لكل واحد منهما ،نحو :مررت بغالم
زيد الفا�ضل ،فيحتمل �أن يكون الفا�ضل نع ًتا لغالم ،و�أن يكون نع ًتا لزيد،
ماهرا مطل ًقا
ومثل بع�ضهم للمقام بقولهم زيد طبيب ماهر� ،إذ يحتمل �أن يكون ً
ماهرا يف الطب خا�صة .قال
�أي يف �صناعة الطب وغريه ،ويحتمل �أن يكون ً
�صاحب املنهاج :وفيه نظر �أي لأن هذا املثال لي�س �إجماله من جهة مرجع
النعت ،و�إمنا هو من جهة احتمال املقدر املحذوف ،في�صح �أن يكون مث ً
اال
قريبا.
لإجمال ال�صفة الآتي ذكره ً
و�سابعها� :أن يكون يف خم�ص�ص جمهول� ،أي يكون الإجمال ب�سبب جهالة
املخ�ص�ص ،فمثاله يف اال�ستثناء نحو قوله تعاىل ﱹﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﱸ [املائدة ]1 /فما يتلى علينا جممل و�سبب �إجماله عدم
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علمنا باملراد منه ،ولذا بني بقوله تعاىل ﱹﭑ ﭒ ﭓﱸ �إىل �آخر
الآية [املائدة ]3 /فذلك املجمل بني بهذه الآية ،ومثاله يف ال�شرط نحو �أكرم
كل واحد من متيم �إن دخل الدار ،حيث ال عهد ،فالدار جمهولة وب�سبب
جهلها ح�صل الإجمال.
ﱹﭒ ﭓ

وثامنها� :أنه يكــون يف ال�صفــة املجهـــولة نحــو
ﭔﱸ [الن�ساء ]24 /فاملح�صنات �صفة �شاملة لذوات الأزواج من
الن�ساء ،وتزويج ذات الأزواج حرام كن مملوكات �أو غري مملوكات ،ويف الآية
ا�ستثناء اململوكات بقوله تعاىل ﱹ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﱸ [الن�ساء]24 /
فبقي الإجمال يف املح�صنات اللواتي ا�ستثني منهن حتليل اململوكات هذا حترير
هذا املثال.
والظاهر �أن الإجمال �إمنا هو يف امل�ستثنى ال يف امل�ستثنى منه� ،أو يف حرف
اال�ستثناء ،ولذا اختلفوا يف بيان معناه حتى �إن الإمام الكدمي  -ر�ضوان اهلل
عليه  -جعل «�إال» يف الآية مبعنى الواو ،فيكون املعنى معه :وما ملكت �أميانكم� ،أي
ذوات الأزواج حرام و�إن كن مما ملكت �أميانكم .وقال بع�ضهم� :إن املراد بـ ﱹﮚ
ﮛ ﮜﱸ ال�سبايا من ن�ساء امل�شركني يكون لهن قبل ال�سبي �أزواج فال مينع
ذلك من ا�ستمتاع امل�سلمني بهن �إما بالت�سري �أو بالتزويج ،ويح�سن �أن ميثل لهذا
املعنى بقولهم طبيب ماهر ،لأن ماهر �صفة يحتمل �أن يكون املراد بها الإطالق،
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�أي ماهر يف كل �شيء� ،أو التقييد وهو كونه ماه ًرا يف الطب خا�صة ،وقد يقال �إنه
ال �إجمال فيه �إذ الظاهر منه هذا التقييد بقرينة املقام و�سياق الكالم.
والتا�سع والعا�شر واحلادي ع�شر :هو �أنه يكون يف الن�سق ويف االبتداء والوقف،
واملراد بالن�سق العطف باحلرف ،واملراد بالإجمال فيه خفاء املق�صود منه حتى ال
يعلم �أنه عطف �أو غري عطف ،واملراد باالبتداء ا�ستئناف الكالم ،واملراد بالإجمال
فيه خفاء املعنى فيه حتى ال يدرى �أهو م�ست�أنف �أم ال ،واملراد بالوقف ال�سكوت
بعد متام الكالم ،واملراد بالإجمال فيه خفاء املعنى عنده حتى ال يدرى �أهو حمل
الوقف �أم ال؟
ﱹ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯚ ﯛ

ومثل البدر للثالثة بقوله تعاىل
ﯜﱸ [�آل عمران ] 7/الآية ووجه التمثيل بها هو �أن الواو من ﱹﯚﱸ
يحتمل �أن يكون للعطف ،و�أن تكن لال�ستئناف ،ف�إن جعلت للعطف كره الوقف
على ا�سم اجلاللة قبلها ،و�إن جعلت لال�ستئناف وجب الوقف على ما قبلها عند
قوم وجاز عند �آخرين ،فالآية مثال للعطف وما بعده.
قال البدر  -رحمه اهلل تعاىل :وهذه الوجوه راجعة �إىل الرتكيب ،يعني �أن
الإجمال فيها عائد �إىل الإجمال يف الرتكيب ،فتكون هذه الأ�شياء �أفرا ًدا لذلك
النوع ،وهو ظاهر جلي ،ولذا مل يذكرها �صاحب املنهاج ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان �أ�شياء اختلف الأ�صوليون يف �إجمالها فقال:
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[بيان �أ�شياء اختلفت العلماء يف �إجمالها]
ُ
مت
واخللف يف �إجمالِ نح ِو ُح ِّر ْ

ُ
عليك ُم �أُ َّمهــــــات ُُك ْم �إذ �أُبه َِم ْت

ونح ِو ال �صـــــال َة ال �صيـــــا َما

نكــــــاح ال �إحرا َما
حج ال
َ
ال َّ
و ُر ِفـــــ َع ا َ
خلطـــــــا من الز َّال ِت

وال ت�صو ُموا يو َم ِ
النحر
عيد
ْ

فلتد ِر
ونحــو �إنــــــي �صـــــائ ٌم ْ

ري ِه عدَ ْم
ِو�ص َّو َب البـــــد ُر كغ ِ
�إذ املــــرا ُد حرم ُة النكـــــــاح

ال�صحـــــاح
ويف ال َبواقـــــي عد ُم َ

ُ
بالني ِ
ات»
وهكــــــذا «ال
أعمـــال َّ

ويف اخلطــــا املـــــرا ُد رف ُع � ِ
إثم ِه

�إجمـــــال َها ِ
لعلم َنا املـــــرا َد َث ّم
ِ
بحكم ِه
وال�صو ُم يف ال�شــــرع �أتى

اختلف العلماء بالأ�صول يف �إجمال �أ�شياء ،قال بع�ضهم� :إنها من
املجمل ،وقال �آخرون� :إنها لي�ست منه.
�أحدها :قوله تعاىل ﱹﭑ ﭒ ﭓﱸ [املائدة ]3 /ونحو ذلك و�ضابطه
�أن يكون التحرمي م�سن ًدا �إىل ا�سم عني ،قال �أبو علي و�أبو ها�شم والقا�ضي وغريهم:
ونقطع �أنه غري جممل لظهور املراد منه ،وهو يف الآية الأوىل حترمي النكاح ،ويف الآية
الثانية حترمي الأكل.
وقال �أبو عبد اهلل الب�صري و�أبو احل�سن الكرخي وبع�ض احلنفية :بل هو
جممل لرتدده بني حترمي العني وحترمي املنافع .احتج القائلون بعدم الإجمال يف
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هذا النوع ب�أن ال�صحابة والتابعني ا�ستدلوا بهذه الآيات على التحرمي ،ولو كانت
جمملة مل ي�ستدل بها على �شيء.
احتج القائلون بالإجمال ب�أن لفظ التحرمي حمتمل لتحرمي مل�سها �أو ر�ؤيتها
�أو �أكلها �أو غري ذلك من الوجوه املحتملة �أو جلميعها ،وقد �أبيح البع�ض لل�ضرورة
فال ت�صح �إرادة جميعها ،والبع�ض الآخر غري معني ،فلزم الإجمال ،و�أجيب ب�أنه
يحمل على املعتاد من االنتفاع دون غريه ،فتحرمي امليتة يتناول �أكلها �إذ هو املعتاد،
وحترمي الأم يتناول اال�ستمتاع لذلك.
ملن مل ُي َب ِّي ْت ال�صيا َم
وثانيها :نحو قوله« : ال َ�صال َة �إال ُبط ُهورٍ» و«ال �صيا َم ْ
نكاح �إال َبويل» ونحو ذلك ،ومثله« :ال �إحرا َم ملن مل ُي َل ِّب»
ِمن ِ
الليل»« ،ال َ
ذهب الباقالين� ،إىل �أنه جممل لأن املنفي فيه الفعل ،واملراد نفي �صفة وهي
غري معينة.
قال البدر ال�شماخي :وال�صحيح �أن العرف ال�شرعي بني املق�صود منه وهو
�صحيحا �أو ال�صالة �صحيحة.
نفي ال�صحة� ،أي ال يكون ال�صيام
ً
احتج املخالف ب�أن مثل هذا اللفظ مل يطرد يف نفي ال�صحة ،بل قد ورد
ِ
امل�سجد �إال يف امل�سجِ ِد»
يف نفي الف�ضل والكمال فقط كقوله « :ال �صال َة جلا ِر
فرتدد بني نفي الف�ضل ونفي ال�صحة ،فلزم الإجمال ،و�أجيب ب�أنه ال ن�سلم �أن
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ا�ستعماله يف نفي الف�ضل يف االطراد كا�ستعماله يف نفي ال�صحة ،بل هو حقيقة
عر ًفا يف نفي ال�صحة ،وي�ستعمل يف نفي الف�ضل جما ًزا� ،إذ ال ي�صار �إليه �إال بقرينة.
وثالثها :قوله « :الأع َم ُال بالن َّي ِات» ،قالت املعتزلة وبع�ض �أ�صحاب ال�شافعي
و�صححه البدر ال�شماخي� :إنه غري جممل ف�صلح دلي ًال على وجوب النية يف
�أعمال الطاعة ،وقال الكرخي و�أبو احل�سني بل هو جممل الحتماله نفي الكمال
ونفي ال�صحة ،حيث ال نية �أي لأن معنى قوله« :ال ُ
أعمال بالن َّي ِات» كمعنى قوله
«ال َع َم َل �إال بِن َّي ٍة».
و�أجيب ب�أن املراد بهذا اللفظ يف العرف �أنه ال يثبت حكم الأعمال يف
الف�ضل وال�صحة �إال بنية ،ولي�س املراد �أن �أعيان الأعمال موقوفة على النية ،واهلل
�أعلم.
عن �أمتي َ
اخلط�أُ والن�سيانُ » فعند اجلمهور �أنه لي�س مبجمل
ورابعها :قوله ُ « :رف َع ْ
للقطع ب�أنه مل يرد رفع اخلط�أ والن�سيان عن الأمة ،لأن نف�س اخلط�أ والن�سيان
موجودان يف الأمة ،فعلمنا قط ًعا �أنه �أراد برفع ذلك رفع �إثمهما ،ومل ي�سقط
ال�ضمان� ،أما �أنه لي�س بعقاب �أو ثبت بخرب �آخر خ�ص�ص هذا اخلرب فال �إجمال
فيه ،وعند �أبي عبد اهلل و�أبي احل�سني �أنه جممل لرتدده بني الأحكام التي هي
العقاب وال�ضمان وغري ذلك ،احتج �أبو احل�سني مبا حا�صله �أن �سياق احلديث
يف بيان ما تخت�ص به �أمته من بني �سائر الأمم ورفع العقاب عن املخطئ والنا�سي
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غري خمت�ص بهذه الأمة ،بل يكون لها ولغريها ،فثبتت �أن املراد من احلديث غري
معلوم ،فكان جمم ًال .و�أجيب ب�أنه  مل يقت�صر يف احلديث على ذلك ،بل
قال فيه« :وما ا�س ُت ْكرِهوا ع َلي ِه» �أي والعفو عما ا�ستكرهوا عليه من خ�صو�صيات
هذه الأمة.
�أقول :وميكن �أن يجاب عن احتجاج �أبي احل�سني ب�أنا ال ن�سلم �أن �سياق
احلديث لبيان خ�صو�صيات هذه الأمة فقط بل يحتمل �أن يكون م�سوقًا لذلك
و�أن يكون م�سوقًا لبيان الأحكام املرتتبة على اخلط�أ والن�سيان.
وخام�سها :نحو قوله « :ال ت�صو ُموا يو َم ال َّنحر �إنيِّ �إذا �صائ ٌم» و�ضابطه �أن يكون
للفظ الواحد م�سمى لغوي وم�سمى �شرعي ،كال�صوم يف اللغة مبعنى الإم�ساك
مطلقًا ،ويف ال�شرع الإم�ساك عن املفطرات يف الوقت املعروف ،وكالو�ضوء ف�إنه يف
اللغة مبعنى التنظيف مطلقًا ،ويف ال�شرع ا�سم لأعمال خم�صو�صة ،وكال�صالة ف�إنها
يف اللغة مبعنى الدعاء ،ويف ال�شرع ا�سم للعبادة املخ�صو�صة ،ف�إذا ورد من ل�سان
ال�شارع مثل هذه الألفاظ فقد اختلف فيها على �أربعة �أقوال:
القول الأول للأكرث و�صححه البدر� :أنه لي�س مبجمل بل يحمل على الو�ضع
الطارئ وهو ال�شرعي ،فقد �صار حقيقة فيه جما ًزا يف اللغوي .قال �صاحب املنهاج:
وال بد له�ؤالء من �أن يقولوا ب�أنه يف ابتداء نقله جممل كال�صالة يف �أول �إطالقها
على الأعمال ،والو�ضوء يف �أول �إطالقه على غ�سل الأع�ضاء املخ�صو�صة ،حتى
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ي�ستمر في�صري حقيقة �شرعية ،وحا�صله �أن النقل ال ي�ستقر �إال بعد طول ا�ستمرار
اال�ستعمال ،وقبل ذلك يرتدد الذهن يف املراد منه لقرب العهد باملعنى اللغوي
مث ًال.
القول الثاين لبع�ضهم� :إن ذلك جممل مطلقًا فال ي�صح اال�ستدالل به.
ائم» لي�س مبجمل،
القول الثالث للغزايل� :إنه يف الإثبات ال�شرعي نحو «�إين �إ ًذا َ�ص ُ
ويف النهي ال�شرعي نحو «ال ُت�صو ُموا يو َم ال َّنحر» جممل.
القول الرابع� :أنه يف النهي اللغوي مبني ،ويف غريه جممل .واملعنى �أنه يحمل يف
النهي عند عدم القرائن على املعنى اللغوي؛ لأنه الظاهر فيه ،ويف غري ذلك فهو
جممل.
احتج �أرباب القول الأول مبا تقدم من �أنه ي�صري بنقل ال�شرع حقيقة يف
املعنى ال�شرعي؛ لأنه هو الذي ي�سبق الفهم �إليه عند �إطالقه ،وهو احتجاج قوي
لكنه يكون بعد ا�ستمرار اال�ستعمال كما تقدم ،احتج القائلون ب�أنه جممل يف
جميع �أحواله ب�أنه لفظ ي�صلح للمعنيني جمي ًعا ،ولو غلب يف �أحدهما فال قطع ب�أنه
املراد ،فلزم الإجمال.
و�أجيب ب�أنه ال ن�سلم �أنه بعد نقله ي�صلح للمعنى اللغوي �إال جما ًزا ،واملجاز
�إمنا ي�صار �إليه عند تعذر �إرادة احلقيقة .احتج الغزايل ب�أنه يف النهي يتعذر املعنى
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ال�شرعي ،فيرتدد الفهم يف ق�صد الناهي بينه وبني املعنى اللغوي ،مثاله« :ال ُت�صو ُموا
يو َم ال َّنحر» ف�إنه يرتدد الذهن عنده بني املعنى ال�شرعي واملعنى اللغوي .قال :لأنا
�إذا علقنا النهي باملعنى ال�شرعي حينئذ لزمت �صحته يف املنهي ،ف�ضعفت �إمارة
تعلق ق�صد الناهي به فيرتدد بينه وبني اللغوي ،فلزم الإجمال مع النهي خا�صة
دون الإثبات ،و�أجيب ب�أنه ال ن�سلم �أن النهي يتناول معنى ال�شرعي ال�صحيح،
و�إمنا معناه �صورة الأعمال املخ�صو�صة �صحت �أم مل ت�صح ،و�إذا كان كذلك تعلق
النهي بال�شرعي كالإثبات� ،إذ لو كان املراد بال�شرعي ال�صحيح فقط لزم �أن يكون
ال�صال َة �أيا َم �أ ْق َرا ِئ ِك» جمم ًال فال يفهم منه �أنها
لفظ ال�صالة يف قوله َ « :د ِعي َّ
منهية عن ال�صالة ال�شرعية ،و�إال لزام �صحتها منها ،والإجماع منعقد على �أنه
لي�س مبجمل يف اخلرب بل مبني� ،أعني �أنه لل�صالة ال�شرعية ،فثبت �أنه ال �إجمال
فيه مع النهي كالإثبات ،و�سقط ما زعمه الغزايل.
احتج القائلون ب�أنه مبني يف النهي اللغوي دون ال�شرعي ،ودون الإثبات
ب�أنه يف النهي اللغوي يتعذر ال�شرعي ملا تقدم من ا�ستلزام �صحته عندهم ،فت�ضعف
قرينة �إرادته فتعني اللغوي ،فال �إجمال مثاله النهي عن بيع اخلمر واحلر ،ف�إنه لو
�أريد به البيع ال�شرعي لزمت �صحته �إذا ُف ِعل.
و�أجيب مبا تقدم يف اجلواب عن احتجاج الغزايل ،و�أنه يلزم لأجل ذلك
�أن يكون قوله َ « :د ِعي ال�صال َة �أيا َم �أ ْقرِا ِئ ِك» للمعنى اللغوي ،وهو باطل
باالتفاق ،واهلل �أعلم.
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تنبيه :فرع البدر ال�شماخي  -رحمه اهلل تعاىل  -على هذه القاعدة قول
القائل :واهلل ال �أبيع اخلمر فباعها ،قال� :إن حمل على البيع ال�شرعي مل يحنث
لعدم ثبوت ُعقدة البيع ،و�إن حمل على اللغوي حنث.
�أقول :والظاهر �أن هذه امل�س�ألة لي�ست من فروع تلك القاعدة ،ف�إن تلك
القاعدة �إمنا هي يف بيان خطاب ال�شارع ال يف بيان كالم العوام ،فالظاهر �أن احلنث
له الزم قو ًال واح ًدا حم ًال على املعنى اللغوي ،و�أي�ضً ا ال يعقل من بيع اخلمر
�إال املعنى اللغوي لأن املعنى ال�شرعي متعذر فيه� ،أي ال وجود له هنالك حتى
يحلف عنه .واهلل �أعلم.
وبهذه التحقيقات التي ذكرناها يظهر لك معنى قول امل�صنف( :و�صوب
البدر� )..إلخ �أي �صوب بدر العلماء �أبو العبا�س �أحمد بن �سعيد ال�شماخي كغريه
من املحققني �أنه ال �إجمال يف تلك الأ�شياء املذكورة ،لأن املراد منها معلوم �إذ املراد
من قوله تعاىل ﱹﮃ ﮄ ﮅﱸ [الن�ساء ]23 /حرمة النكاح
وم�سا ،واملراد من (البواقي) وهي ال �صالة ال �صيام �إىل �آخرها عدم ال�صحاح،
عق ًدا ًّ
ا�سم مبعنى ال�صحة� ،أي املراد بنفيها نفي �صحتها ،وذلك حقيقة عرفية فيها كما تقدم،
واملراد برفع اخلطاء رفع �إثمه� ،أي امل�ؤاخذة عليه كما تقدم �أي�ضً ا ،ومثله رفع الن�سيان
وال�صوم معلوم من ال�شرع ا�س ًما وحك ًما ،فيحمل ما خاطبنا ال�شارع به على ما عرفنا
من عرفه فال وجه للعدول عنه وال للتوقف يف بيان املراد منه ،وكذا كل ما كان له
م�سمى يف اللغة وم�سمى يف ال�شرع كما قدمنا ذكره مف� ً
صال حمر ًرا ،واهلل اعلم.
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ثم �إنه �أخذ يف بيان �أن املجمل واقع يف القر�آن واحلديث على ال�صحيح ،فقال:
وال�س َّنة]
[بيان وقوع املُ ْج َمل يف الكتاب ُّ
الباب
و�صح ُحوا
َ
َّ
وقــوع هــــذا ِ

اب
الر�ســــولِ والك َت ِ
يف ُ�ســــــ َّن ِة ُ

�صحح جمهور العلماء �أن املجمل واقع يف الكتاب وال�سنة ،فمنه من
الكتاب قوله تعاىل ﱹ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳﱸ [البقرة]237 /
ﱹ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﱸ [املائدة ]1 /ﱹﯕ ﯖ
ﯗ ﯘﱸ [الأنعام ]141 /لرتدد معنى الآية الأوىل بني الويل والزوج
ولإبهام ما يتلى علينا قبل نزول البيان يف الآية الثانية ،ولرتدد احلق بني الزكاة
ا�س ح َّتى
وغريها يف الآية الثالثة ،ويف احلديث قوله ُ �« :
أمرت � ْأن �أقاتلَ ال َّن َ
يقُولوا ال �إل َه �إال ُ
ع�صموا م ِّني د َما َء ُهم و�أموال َه ُم �إال بحقِّها» ف�إن
اهلل ف�إذَا قا ُلوها ُ
حمتجا ب�أنه �إن
احلق جمهول اجلن�س والقدر .ونفى داود الظاهري وقوعه فيها ًّ
وقع مبي ًنا ،فتطويل بال فائدة ،و�إن وقع غري مبني فتكليف مبا ال يطلق.
وجوابه �أنه وقع مبي ًنا وغري مبني ،وفائدته �إما بح�سب الو�ضع العربي فهي
ت�شويق النف�س �إىل البيان ،وت�شوفها �إىل االطالع على املق�صود ،فريد البيان على
ذهن ال�سامع بعد النهي لقبوله والت�شوق لوروده ،فيكون ذلك �أدعى لقبوله ،و�إما
بح�سب احلكم ال�شرعي ف�إن �سامعه ي�ستعد لالمتثال عند البيان �إذا بني في�ؤجر،
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و�أي�ضً ا ف�إن العمل باملجمل مل يطلب منا �إال بعد بيان معناه وزوال �إجماله ،فال
يكون وقوعه يف الكتاب وال�سنة تكليفًا مبا ال يطاق ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان حكم املجمل وحكم بيانه ،فقال:
[حكم املُ ْج َمل التما�س البيان]
نلتــــم�س البيــــــانَا
وحكمــــ ُه
ُ
ُ

حكمــــ ُه �إعـــالنَا
ف ُنجـــري فيه َ

�أي حكم املجمل �إذا ورد يف خطاب ال�شارع �أن نلتم�س له الدليل الذي
يبني معناه ويظهر املراد منه ،ف�إذا وجدنا البيان حملنا عليه املجمل وف�سرناه به،
واملراد بالبيان هاهنا هو املعنى الأخ�ص ،وهو ما يبني املراد باخلطاب املجمل من
قول �أو فعل ،وللعلماء يف تف�سريه �أقوال �شتى ،منها قول ال�صرييف :البيان� :إخراج
ال�شيء من حيز الإ�شكال �إىل حيز التجلي والو�ضوح.
قال �صاحب املنهاج :وهذا معرت�ض ب�أنه يخرج عنه البيان الأ�صلي الذي
مل يتقدمه �إجمال ،وحا�صله �أن تعريف ال�صرييف غري جامع لأنواع البيان ،و�إمنا هو
تعريف لنوع منه ،وهو ما ورد بعد �إجمال.
و�أجيب ب�أنه �إمنا �أراد تعريف البيان باملعنى الأخ�ص ،ال تعريفه باملعنى
الأعم ،ومنها قول �أبي علي و�أبي ها�شم والباقالين� :إن البيان هو الدليل ،قال
�صاحب املنهاج :ولعلهم �أرادوا املعنى الأعم وبيان ذلك �أن للبيان معنيني �أخ�ص
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و�أعم ،ف�أما املعنى الأخ�ص فهو ما ذكرناه �آنفًا ،و�أما املعنى الأعم فهو خلق العلوم
ال�ضرورية ون�صب الأدلة العقلية وال�سمعية ،وي�صدق على كل واحد من هذه
الأ�شياء �أنه دليل والغر�ض تعريف املعنى الأخ�ص ،واهلل �أعلم.
ومنها قول �أبي عبد اهلل الب�صري� :إن البيان هو العلم احلا�صل عن
الدليل .قال �صاحب املنهاج :وهذا وما قبله من تعريف �أبي علي �أنهما قا�صران.
�أقول :ووجه ق�صورهما يف التعريف الأول غري مانع من دخول غري
املق�صود ،و�أن التعريف الثاين مقت�صر على بيان ثمرة البيان والكالم يف تعريف
البيان نف�سه ،فتق�سيم البيان �إىل �أعم و�أخ�ص ثم تعريف كل واحد منهما مبا قدمنا
ذكره �أوىل ،واهلل �أعلم.
ثم �أخذ يف بيان جواز ت�أخري البيان �إىل وقت احلاجة ،فقال:
[حكم ت�أخري البيان �إىل وقت احلاجة �إليه]
ـــــل
بـــ ِ
وجـــــائ ٌز ت�أخ ُ
ري ُه من َق ْ
وبعدَ ها فـــــــال يجـــــو ُز َق ْطعا
حكم ِة ذي اجلاللِ
لي�س من
َ
�أي َ

الفعــــــل
بفر�ض
حاجت َنا له
ِ
ِ
املحـــــــال َ�ش ْرعا
�إذ مل نك َّلف َ
تكلي ُفـــــ ُه العبــــــــــا َد باملحالِ

�أي يجوز ت�أخري البيان عن وقت ورود املجمل �إىل وقت احلاجة �إليه،
ووقت احلاجة �إليه هو :الوقت الذي يطلب منا العمل به ،ف�إذا طلب منا العمل
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باملجمل احتجنا �إىل البيان ،فحينئذ ميتنع ت�أخري البيان بعد احلاجة �إليه قط ًعا؛ لأن
يف ت�أخريه مع طلب العمل تكليفًا مبا ال يطاق؛ لأن العمل مبا ال يعلم كنهه وال
كيفيته حمال ،وربنا تعاىل مل يكلف العباد باملحال� ،أي لي�س من حكمته تعاىل
ذلك.
ومنع ت�أخري البيان عن وقت احلاجة �إليه ،اتفق عليه من منع التكليف
مبا ال يطاق .و�أما جواز ت�أخريه قبل احلاجة �إليه فذهب �إليه ال�شريف املرت�ضى
من الإمامية وبع�ض احلنفية وال�شافعية و�أبو احل�سن الكرخي ،ووافقهم ابن
احلاجب ،و�صححه البدر ال�شماخي ،وقال �أبو طالب و�أبو علي و�أبو ها�شم
والقا�ضي عبد اجلبار :ال يجوز ت�أخري البيان عن وقت اخلطاب ،وقيل يجوز ت�أخريه
يف الأوامر والنواهي دون الإخبار.
وقال �أبو احل�سني �إن تقدم �إ�شعار ب�أنه مبني جاز ت�أخري البيان و�إال امتنع.
والقول املختار هو جواز الت�أخري �إىل وقت احلاجة واحلجة لنا على ذلك قوله
تعاىل ﱹ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﱸ [القيامة ]19 /وثم للرتاخي ،وقوله تعاىل ﱹﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱸ [الأنفال ]41 /ف�أعطى النبي بني املطلب
وبني ها�شم ومنع بني نوفل وبني �أمية ،ف�سئل فقال�« :إ َّنا وبني ِ
املطلب مل نفرتِقْ
يف ِ
إ�سالم» و�أي�ضً ا ف�إن عمر � س�أل النبي  عن الكاللة ،فقال:
جاهلي ٍة وال � ٍ
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« َت ْك ِف َ
ال�ص ِ
يف(((» فكان عمر يقول« :اللهم مهما بينت ف�إن عمر مل يتبني»،
يك �آي ُة َّ
ووجه اال�ستدالل بهذا احلديث هو �أن عمر مل يفهم البيان من الآية بعد نزولها،
ور�سول اهلل  مل يبني له ذلك ،بل و َك َله على فهمه منها ،ولو مل يكن ت�أخري
البيان قبل احلاجة �إليه جائ ًزا لبني ر�سول اهلل  لعمر معني الكاللة.
ال يقال �إن هذا ت�أخري للبيان بعد احلاجة �إليه؛ لأنا نقول� :إن املراد باحلاجة
�إىل البيان التكليف بالعمل به ،وعمر مل يكلف عند ال�س�ؤال يف الكاللة ب�شيء،
واهلل �أعلم.
�أي�ضً ا ف�إن ر�سول اهلل � أنفذ معا ًذا � إىل اليمن يعلمهم الزكاة وغريها،
ف�س�ألوه عن ال َوقَ�ص((( ،فقال« :ما �سمعت فيه �شي ًئا من ر�سول اهلل  حتى �أرجع
�إليه ف�أ�س�أله» فعلم �أن بيان ذلك قد ت�أخر .و�أي�ضً ا ف�إنه قد وردت �أخبار م�ستفي�ضة
عنه  يف بيان �آيات من القر�آن ،وامل�ستفي�ض �إمنا ي�ستفي�ض بعد مدة ،ويف ذلك
ت�أخري بيانها عنها.
((( �آية ال�صيف :هي �آية الكاللة الثانية ،التي جاءت يف �آخر �سورة الن�ساء ،وهي قوله تعاىل ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖﱸ [النساء� ]176 /سميت بذلك لنزولها يف ف�صل ال�صيف ،بخالف �آية الكاللة الأوىل
يف �أول �سورة الن�ساء ،وهي قوله تعاىل ﱹﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗﱸ [النساء ]12 /التي نزلت يف ال�شتاء فيها �إجمال و�إبهام ،بينته �آية ال�صيف( .م).
خم�سا ففيها �شاة ،لكن ما يزيد على اخلم�سة وق�ص
((( ال َوقَ�ص :هو يف ال�صدقة ما بني الفري�ضتني ،نحو �أن تبلغ الإبل ً
ال �شيء فيه حتى تبلغ ع�ش ًرا ،ف�إذا بلغت ع�ش ًرا ففيها �شاتان( .م).
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احتج القائلون مبنع ت�أخري البيان مطلقًا ب�أن ت�أخري البيان ي�ؤدي �إىل العبث،
حيث �إن املجمل خطاب مبا ال يفهم.
احتج املجوزون للت�أخري يف الأوامر والنواهي دون الإخبار ب�أن الأوامر
والنواهي �إن�شاءات ال حتمل �سامعها على اعتقاد جهل ،فجاز اخلطاب بها ،و�إن
مل تبني بخالف الإخبار ف�إن ال�سامع �إذا �أخرب بعموم مث ًال اعتقد �شموله ،فيكون
ذلك �إغراء باجلهل.
واجلواب عن حجة الأولني �أنا ال ن�سلم �أن اخلطاب باملجمل غري مبني
عبث ،وقد قدمنا وجه فائدة اخلطاب به ،وعن حجة الآخرين �أن املجمل يف
الإن�شاءات والأخبار �سواء ،ولي�س يف وروده يف �شيء منها �إغراء باجلهل وال ت�ساوي
بني التخ�صي�ص يف الإخبار والبيان يف املجمل ملا قدمنا �أن اخلرب ال يخ�ص�ص �إال
مبت�صل� ،أو مبا هو يف حكم املت�صل.
واعلم �أن �أكرث القائلني بجواز ت�أخري البيان �إىل وقت احلاجة جوزوا ت�أخري
املخ�ص�ص �إىل وقتها �أي�ضً ا ،وهو الذي ذهب �إليه البدر  -رحمه اهلل تعاىل  -و�أن
املانعني من ت�أخري البيان مطلقًا قالوا مبنع ت�أخري التخ�صي�ص ،قالوا :لأن العموم
�إذا ورد غري خم�ص�ص وكان املراد منه التخ�صي�ص �أف�ضى ذلك �إىل التلبي�س على
ال�سامع وال�شرع على خالف ذلك.
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وذهب �أبو احل�سن الكرخي وبع�ض ال�شافعية �إىل الفرق بني ت�أخري البيان
وت�أخري التخ�صي�ص ،فجوزوا ت�أخري البيان دون ت�أخري التخ�صي�ص .واختاره �صاحب
املنهاج .وحجتهم يف منع ت�أخري التخ�صي�ص هي حجة الأولني يف ح�صول التلبي�س
على ال�سامع ،ونحن ال ن�سلم �أنه تلبي�س بل نقول� :إنه م�أمور مبقت�ضى العموم
بح�سب الظاهر ،ف�إن كان املراد من العموم بع�ضه فال ي�شرع املكلف يف العمل �إال
واملخ�ص�ص وارد عليه ،ف�إن ت�أخر املخ�ص�ص حتى عمل بالعموم �صار املخ�ص�ص
خم�ص�صا له ،واحلجة لنا على جواز ت�أخري التخ�صي�ص �أي�ضً ا
نا�سخا لبع�ض العموم ال
ً
ً
قوله تعاىل ﱹﮓ ﮔ ﮕ ﮖﱸ الآية [الن�ساء ]11 /ومل ت�سمع فاطمة
ورث» فطلبت مرياثها من �أبيها ،وقوله تعاىل ﱹﯡ
«نحن م َعا�شِ َر الأنب َيا ِء ال ُن ُ
ُ
ﯢ ﯣﱸ [التوبة ]36 /ومل ي�سمع �أكرث ال�صحابة قوله  -عليه
بهم ُ�س َّن َة �أ ْه ِل الك َت ِاب».
ال�صالة وال�سالم  -يف املجو�س�«ُ :س َّنوا ْ
املخ�ص�ص بالعام ال فهم
ال يقال �إن الذي ي�شرتط وجوده هو اقرتان ِّ
املخاطب التخ�صي�ص وال علمه به؛ لأنا نقول �إن من مينع من ت�أخري التخ�صي�ص
�إمنا مينعه فرا ًرا من ح�صول التلبي�س على ال�سامع من ذكر العموم �أو ًال ثم ذكر
التخ�صي�ص ثان ًيا بعد مدة وتراخ ،وهذه العلة حا�صلة يف عدم �سماع بع�ض
املخاطبني لذلك.
و�أي�ضً ا فلو مل ي�صح ت�أخري املخ�ص�ص �إىل وقت احلاجة �إليه ملا نقلت الآية
العامة املراد بها اخل�صو�ص �أو احلديث العام املراد به اخل�صو�ص �أي�ضً ا� ،إال وهو
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مبخ�ص�صه ومن املعلوم �أن الآيات العامة والأحاديث العامة �أي�ضً ا قد نقلها
مقرتن ِّ
ال�صحابة والتابعون فمن بعدهم ومل يقرنوها مبخ�ص�صها غال ًبا ،بل رمبا ينقل العام
من الكتاب وال�سنة بع�ض ال�صحابة ،وينقل املخ�ص�ص �صحابي غريه ،ورمبا ينقل
العام من ال�صحابة من ال علم له مبخ�ص�صه ،واحلال �أنه خم�ص�ص وهكذا من بعد
ال�صحابة من التابعني وتابع التابعني �إىل زماننا هذا ،فكان ذلك كالإجماع على
جواز ت�أخري املخ�ص�ص.
و�أي�ضً ا ف�إن امل�شاهد يف زماننا �أن �أكرث النا�س بل و�أكابر العلماء ي�سمعون
عمومات خطاب ال�شارع وغالبها خم�ص�ص وال يطلعون على خم�ص�صها غال ًبا �إال
بعد �شدة البحث عن الإطالع عليه و�إغراق النظر يف طلب الوقوف لديه ،ولو مل
يكن ت�أخري املخ�ص�ص جائ ًزا ما احتيج �إىل هذا احلال يف طلب الوقوف عليه ،و�أي�ضً ا
ف�إن ت�أخري البيان جائز مبا تقدم من الأدلة ،فت�أخري املخ�ص�ص مثله �إن مل يكن �أوىل
منه باجلواز.
قال البدر ال�شماخي  -رحمه اهلل تعاىل :وجائز ت�أخري بع�ض املخ�ص�صات
عن بع�ض ،نحو ﱹﮬ ﮭﱸ [التوبة ]5 /ثم �أخرجت �أهل الذمة ،ثم
املر�أة ،ثم العبد على التدريج ،ومنعه بع�ض ،يعني �أنه �إذا كان للعام الواحد جملة
خم�ص�صات في�صح �أن تتعاقب تلك املخ�ص�صات ،وال يجب �أن ترد جملة واحدة
كما يف الآية التي ذكرها وكما يف �آية املرياث �أخرج منها القاتل والكافر بتدريج،
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ومنعه بع�ض القائلني بجواز ت�أخري التخ�صي�ص؛ لأن فعله يف البع�ض يوهم وجوب
الباقي من العام بعد التخ�صي�ص الأول.
و�أجيب ب�أنه �إذا مل مينع �إيهام الوجوب مبقت�ضى العام من ت�أخري التخ�صي�ص
فمن الأوىل �أن ال مينع �إيهام وجوب الباقي بعد التخ�صي�ص ،لأنه بع�ض ذلك ،واهلل
�أعلم.
ثم قال:
[حكم ت�أخري تبليغ الر�سول البيان �إىل وقت احلاجة]
َ
للر�ســـــــولِ
وهكــذا يجــــو ُز ُ

النــــــزولِ
ت�أخـــــ ُ
ري ُه عن ز َم ِن ُّ

�أي كما �أن ت�أخري البيان �إىل وقت احلاجة �إليه جائز ،فكذلك �أي�ضً ا يجوز
للر�سول  -عليه ال�صالة وال�سالم  -ت�أخريه عن وقت نزوله �إىل وقت احلاجة
�إليه ،وهو �أحد الأ�شياء التي �أمر الر�سول  -عليه ال�صالة وال�سالم – بتبليغها،
وت�أخري التبليغ من وقت �إىل وقت نظ ًرا للم�صلحة جائز ،مثل �أن ي�ؤمر الر�سول
�أن يبلغ ﱹ ﯛ ﯜﱸ [الأنعام ]72 /فيقت�ضي نظره ت�أخري هذا التبليغ.
وقت وجوب �إقامتها مل�صلحة يراها ،فذلك جائز له ما مل ي�ؤمر بالتبليغ فو ًرا.
وقيل ال يجوز له ذلك لأن اهلل تعاىل يقول ﱹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﱸ [املائدة ]67 /قالوا والأمر
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مو�ضوع للفور مع ما يف الآية من التهديد على ترك التبليغ قلنا ال ن�سلم �أن الأمر
مو�ضوع للفور كما قدمنا حتقيقه والتهديد يف الآية �إمنا هو على ترك التبليغ ،ر� ًأ�سا
ال على ت�أخريه فقط ،و�أي�ضً ا ف�إن الق�صد ب�أمره يف التبليغ هو مطابقة امل�صلحة ،فك�أنه
قال تعاىل :بلغه على ما تقت�ضيه امل�صلحة يف الت�أخري والتقدمي ،و�إمنا قلنا ذلك لأنا
نعلم �أن الق�صد بال�شرائع امل�صالح ،ف�إذا كان املق�صود بها امل�صالح فتبليغها �أي�ضً ا
يكون على وفق امل�صلحة يف التقدمي والت�أخري ،وال بد من ذلك لأن الفرع تابع
للأ�صل ،وال يلزم من هذا موافقة املعتزلة يف القول بوجوب مراعاة ال�صالحية
والأ�صلحية على اهلل ؛ لأنا نقول� :إن ال�صالحية والأ�صلحية قد كانتا منه
تعاىل خللقه م ًّنا منه تعاىل وف� ً
ضال.
ف�إن قيل �إذا �صح ت�أخري التبليغ عن وقت النزول فما الفائدة يف �إنزاله
على الر�سول قبل وقت احلاجة �إليه� ،أجيب ب�أنه ميكن �أن تكون فيه فائدة الواجب
املو�سع وهي الثواب على اعتقاد االمتثال والتهي�ؤ لالمتثال واال�ستعداد له وغري
ذلك من الفوائد الظاهرة ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان �أن البيان يكون بالعقل ويكون بالنقل ،فقال:
[يكون البيان بالعقل وبالكتاب وال�سنة قو ًال وفع ً
ال]
وقد يجِ ـــــي الب َي ُان باملعقــــولِ

انب املنقولِ
وقد يجِ ـــــي من َج ِ
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قــــولٍ
إجم ٍاع ز ُِك ْن
ٍ
وفعــــل وب� َ

(((

يكون البيان بالعقل ويكون بالنقل ،ف�أما البيان العقلي فنحو قوله تعاىل
ﱹﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﱸ [النحل ]17 /قال البدر ال�شماخي :وجميع حجج
اهلل على الكفار بل جميع احلجج مطلقًا �إمنا بيانها بالعقل ،يعني �أن الرب تعاىل
�ألزم امل�شركني يف احتجاجه عليهم �أمو ًرا ال ميكنهم �إنكارها عق ًال ،فالعقل قا�ض
ببيان تلك الأمور ،فهو بيان عقلي.
و�أما البيان النقـــــلي فيكون بالكتاب للكتاب ولل�سنة نحو
قوله تعاىل ﱹ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ..ﱸ الآية [الن�ساء ]11 /بيان
للن�صيب املفرو�ض يف قوله تعاىل ﱹ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﱸ [الن�ســاء ،]33 /ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ

ﭣ ﭤﱸ [الن�ساء]7 /
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﱸ [الأحزاب� ]32 /إىل قوله تعاىل ﱹ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﱸ الآية [الأحزاب ]33 /بيان
للأهل يف قوله �« :أُذَكِّ ُركُ م َ
اهلل يف �أ ْه ِل ْبيتي» قال البدر :فبني اهلل تعاىل
(((

وما �أ�شبهها ونحو قوله تعاىل ﱹ ﭡ ﭢ

((( ُزكِ نُ :عر َِف ُوعل َِم( .م).
(((الوارد يف الأ�صل« :ولكل جعلنا موايل مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه �أو كرث ن�صي ًبا مفرو�ضً ا» وما ذكر تركيب
لآيتني ،و�صوابه ما �أُثبت( .م).
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�أن �أهل بيته هن ن�سا�ؤه خا�صة ،ونحو قوله تعاىل ﱹﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ا�س
ﯜ ﯝ ..ﱸ الآية [التوبة ]5 /بيان لقوله ُ �« :
أمرت �أنْ �أقا ِت َل ال َّن َ
ح َّتى يقو ُلوا ال �إ َله ُ
اهلل » ..احلديث ويكون البيان بال�سنة قو ًال وفع ًال وتقري ًرا لقوله
تعاىل ﱹﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﱸ [النحل]44 /
ولقوله تعاىل ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﱸ [احل�شر ]7 /ف�أما
خم�س ِة �أَ ْو ُ�سقٍ
«لي�س في َما دونَ َ
البيان بالقول فال خالف فيه ،وذلك نحو قوله َ :
�صدقة» بيان لقوله تعاىل ﱹﯕ ﯖ ﯗ ﯘﱸ [الأنعام ]141 /وهو
كثري ،لأن �أكرث العبادات وردت يف القر�آن جمملة فبينها .
و�أما البيان بفعله وتقريره  فاجلمهور على وقوعه ،وهو ال�صحيح لعلمنا
«�ص ُّلوا ك َما
برجوع ال�صحابة �إليهما ،كالرجوع �إىل قوله وقد بني  بفعله ،وقالَ :
أيتموين �أُ َ�صلي» وكذلك احلج ،وقال« :خُ ُذوا ع ِّني ِ
منا�س َك ُكم» ولأن امل�شاهدة
ر� ُ
�أدل «ولي�س اخلرب كالعيان» ،ولأن ال�سكوت على املنكر ال يجوز عليه ،ف�سكوته
عنه كالإباحة له.
وخالف الدقاق يف البيان بالفعل ،وقال� :إنه ال ي�صح البيان به ،لأنه ال
ظاهر له ،و�إمنا البيان مبا ي�صحبه من القول الذي ي�ؤخذ منه وجهه.
وخالف �أبو عبد اهلل الب�صري يف البيان بالتقرير ،فقال :ال ي�صح البيان به
الحتماله ،ونفي البيان بالتقرير هو الزم مذهب الدقاق �أي�ضً ا؛ لأنه �إذا مل يثبت
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عنده البيان بالفعل فعدم ثبوته بالتقرير �أوىل .احتج الدقاق ب�أن الفعل يطول
في�ؤدي �إىل ت�أخري البيان ،وهو ال يجوز كما مر.
قلنا :قد يطول البيان بالقول �أي�ضً ا ،و�أي�ضً ا فطوله ملزيد الفائدة ولكونه
�أو�ضح من القول و�أدل على املطلوب ال ب�أ�س به ،و�أي�ضً ا فاملبني امل�شروع �إمنا يكون
عقب البيان وقبل متامه ال يكون الز ًما ،واملمنوع من ت�أخري البيان �إمنا هو عند
احلاجة �إليه� ،أما قبلها فال مينع كما قدمناه �آنفًا ،احتج �أبو عبد اهلل الب�صري ب�أن
�سكوته عليه ال�صالة وال�سالم ،حمتمل للر�ضى بالفعل ،وحمتمل لغري ذلك ،فال
يكون بيانًا.
قلنا� :سكوته مع القدرة على �إنكاره غري جائز عليه ؛ لأنه �سكوت
منكر ،فعلمنا �أن امل�سكوت عنه مباح كما مر ،واهلل �أعلم.
ويكون البيان بالإجماع ،اتفاقًا ممن �أثبت حجية الإجماع ،وذلك نحو ما
�أجمعوا عليه من قول �أبي بكر ال�صديق  -ر�ضوان اهلل عليه« :وا ُمي ا ِهلل لأقتلن من
ع�صموا م ِّني د َما َءهم
فرق بني ال�صالة والزكاة» وبيان لقوله « :ف�إ َذا قا ُلو َها فق َْد ُ
و�أمو َال ُهم �إ َّال بحقِّها» فبني �إجماعهم على قول ال�صديق �أن من حقها �أن ال يفرق
بني ال�صالة والزكاة ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان حكم البيان قوة و�ضعفًا ،فقال:
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املبي وم�ساو ًيا له و�أدنى منه يف القوة]
[يكون البيان �أقوى من نَّ
ي
و َق ْد يجِ ـــــي �أقـــــوى من امل َب نَّ ِ

ِ
أحمــــــد
وقد يجِ ي �أدنَى ومن ُع �
ْ

ــــي
ومثــــــــ َل ُه فــــي م ْت ِن ِه امل َع نَّ ِ
ِ
جيـــــــد
ري
ري ِه
كغــــ ِ
ِ
لذيــــن غ ُ

اعلم �أن البيان قد يكون �أقوى من املبني ،وقد يكون مثله يف القوة وقد
يكون �أدنى منه قوة ،فال يجب �إذا كان املبني متوات ًرا �أو م�شهو ًرا �أن يكون البيان
مثله ،بل يجوز �أن يكون بيان املتواتر �آحاد ًّيا .ومنع بدر العلماء �أبو العبا�س �أحمد بن
�سعيد ال�شماخي -رحمه اهلل تعاىل � -أن يكون البيان م�ساو ًيا للمبني �أو �أدنى منه
قوة ،وقد �سبقه �إىل هذا املنع ابن احلاجب ،ومنعهما من ذلك لي�س بجيد.
واحتجاج البدر  -رحمه اهلل تعاىل  -على ذلك مبا حا�صله �أنه �إذا كان
البيان �أ�ضعف لزم �إلغاء الأقوى ،و�إن ت�ساويا فلي�س �أحدهما �أوىل بالبطالن من
الآخر؛ لأن �إبطاله من غري دليل حتكم فممنوع:
�أما �أو ًال :ف�إن هذا الإلزام �إمنا يتوجه على تخ�صي�ص العموم وتقييد املطلق والعدول
عن الظاهر �إىل املعنى الباطن ،وكالمنا �إمنا هو يف بيان املجمل وبيان املجمل �إمنا
يكتفى فيه ب�أدنى �إ�شارة و�أوهى قرينة.
و�أما ثان ًيا :فقد وردت الأدلة يف تخ�صي�ص العموم بخرب الآحاد والقيا�س ونحوهما،
وال �شك �أن عموم الكتاب �أقوى منها مت ًنا و�إن ت�ساويا يف الداللة.

291

الركن الأول يف مباحث «الكتاب»

291

ثم �إنه بعد ما جرى القلم مبا هاهنا ر�أيت يف كالم البدر يف �شرح خمت�صره
�صريحا على �أن املراد بالبيان الذي ا�شرتط فيه �أن يكون �أقوى من املبني،
ما يدل ً
�إمنا هو يف تخ�صي�ص العموم  -تقييد املطلق والعدول عن الظاهر خا�صة ،حيث
مرجوحا لعدم
قال :هذا يف الظاهر ،و�أما املجمل فيكفي يف بيانه �أدنى داللة ولو
ً
التعار�ض ،وهو �أهون ح ً
اال مما يقت�ضيه �إطالقه الأول ،ويبقى االعرتا�ض الثاين
متوج ًها عليه بتمامه مع �أنه �صحيح �أن العموم يخ�ص�ص بخرب الواحد ،و�أن خرب
الواحد مقدم على الظاهر ،و�أنت خبري �أن العموم والظاهر قد يكونان متواترين
فهما �أقوى من خرب الواحد مت ًنا و�إن �ساوياه داللة ،على �أن البدر مينع البيان يف
ذلك بامل�ساوي.
و�أما ابن احلاجب فلم ينقل عنه هذا التف�صيل الذي ذكره البدر ،بل
الذي نقل عنه قا�ض بعدم هذا التف�صيل ،و�صريح يف ا�شرتاط ذلك يف بيان
املجمل ،وهذا ن�ص املنقول عنه :وقال ابن احلاجب :بل يجب �أن يكون البيان
�أقوى يف ال�شهرة من املجمل حيث يتفاوتان ،ف�أما حيث ي�ستويان يف التواتر فال
�سبيل �إىل كونه �أقوى.
قال �صاحب املنهاج :والعجب من ابن احلاجب حيث جوز تخ�صي�ص
القطعي بالظني ،ومنع من بيان املجمل بالظني ،ويف التخ�صي�ص عدول من �أقوى
�إىل �أ�ضعف ،ولي�س يف املجمل ذلك ،ف�إن املجمل ال يفهم منه �شيء يعمل به،
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فوروده وعدمه على �سواء ،ف�إذا ورد يف بيانه خرب �آحادي كان كورود الآحادي ابتداء
من دون �أن يتقدمه جممل ،فوروده يف بيان املجمل كوروده ابتداء ال�شرتاكهما
يف �أنه مل يح�صل به العدول من �أقوى �إىل �أ�ضعف ،فكما يجب العمل بالآحادي
الوارد ابتداء ،كذلك ما ورد يف بيان املجمل ملا ذكرنا .قال :وهذا وا�ضح كما ترى.
وقال يف مو�ضع �آخر :و�أما ابن احلاجب فلم �أقف له على حجة �أي يف
ا�شرتاطه �أن يكون البيان �أقوى من املبني .قال :ولعله يحتج ب�أن البيان هو املق�صود
ومن البعيد �أن يكون غري املق�صود �أقوى نق ًال ،والداعي �إىل نقل بيانه �أقوى.
واجلواب �أن دليل وجوب العمل بالآحادي مل يف�صل بني وروده بيانًا �أو غري بيان،
وال ن�سلم ا�ستواء الداعي يف كل حال.
�أقول :والظاهر من كالم ابن احلاجب �أنه مل يرد ما ذكره ،و�إمنا يريد �أنه
ال يعدل �إىل البيان �إال �إذا كان �أقوى ،واحتجاج البدر املتقدم ذكره هو املنا�سب
ملق�صود ابن احلاجب ،ولعلها حجته بعينها ،واهلل �أعلم.
و�أوجب �أبو احل�سن الكرخي �أن يكون البيان م�ساو ًيا يف قوته للمبني،
ال�س َما ُء ال ُع�ش ُر»
ومن هاهنا مل يقبل خرب الأو�ساق املبني لقوله « :في َما �سقَت َّ
لأن حديث الأو�ساق �آحادي ،وهذا احلديث متواتر ،وحجته على ذلك هو ما
تقدم من حجته على منع تخ�صي�ص القطعي بالظني ،واجلواب واحد فتح�صل يف
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امل�س�ألة ثالثة �أقوال:
الأول للأكرث ،وهو قول �أبي احل�سني والقا�ضي وغريهما �أنه ي�صح كون البيان
�أ�ضعف نقالً.
والقول الثاين للكرخي� :أنه يجب ا�ستوا�ؤهما.
والقول الثـــالث البن احلـــاجب� :أنه يجب �أن يكـــون البيان �أقوى حيث
يتفاوتان.
وزاد البدر ال�شماخي قو ًال راب ًعا ،وك�أنه لنف�سه وهو� :أنه �إذا كان البيان
لظاهر كالعموم واملطلق فيجب �أن يكون البيان �أقوى من املبني ،و�إن كان البيان
املجمل فال يجب فيه ذلك لعدم التعار�ض ها هنا بخالف ال�صورة الأوىل ،وهو
تف�صيل ح�سن وتفريق جيد.
ولئن ت�أملت ا�ستدالالت املانعني �أن يكون البيان �أ�ضعف من املبني
وجدت جميعها مق�صو ًرا على بيان الظاهر دون بيان املجمل ،وعلى كل حال
ف�أقوى املذاهب و�أرجحها و�أح�سن الأقوال و�أ�صحها هو ما قدمته لك �آنفًا ،ولذا
اقت�صرت عليه يف النظم ،و�أ�شرت �إىل غريه بالت�ضعيف ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان ما �إذا تكرر البيان ،فقال:
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تكرر]
[حكم البيان �إذا َّ
ُ
البيــــــــان ُح ِكما
تكر َر
و� ْإن َّ
وعي َنا
والثَّانــــــي ت� ِأكــــــيد له َّ

َ
تعار�ضــــــا فقــــــد ت�سا َق َطا
و�إن
و�إن تفـــــــاوتَا فبالأ َقوى ُع ِمل
َ
ني ومل
كما �إذا
طـــــــاف طواف ِ
َ
ُ
البيــــــان مطـــــــل ًقا و َما
فقو ُل ُه

ب�أنَّه هــــــ َو الـــــذي َتقَد َما
ُ
ني ب َّي َنا
املرج
بع�ض ُهم
ـــــوح ح َ
ُ
َ

َ
ُ
�ساقطا
إجمـــــــال لي�س
و َب ِق َي ال

ْ
يعار�ضـــــــــه ُه ِم ْل
ريه و�إن
وغ ُ
ٍ
بطــــــــواف ُم ْل َت َز ْم
ي�أمرنا �إال
يفعــــــله ُي ْنـــــــدَ ُب �أن ُيل َت َز َما

�إذا ورد البيان متكر ًرا بعد ورود املجمل ،ف�إما �أن يتفق البيانان يف املعنى
امل�شروع ،و�إما �أن يختلفا ب�أن يكون مدلول �أحدهما خمالفًا ملدلول الآخر ،ف�إن اتفقا
فالأول من البيانني هو البيان ،و�إن جهلنا التاريخ مث ًال والثاين منهما ت�أكيد للأول،
و�إن كان �أوهى داللة مث ًال.
وقال بع�ض الأ�صوليني� :إن �أوهى البيانني و�أ�ضعفهما هو بيان املجمل،
و�إن الأقوى منهما هو امل�ؤكد ،واحتجوا على ذلك ب�أن الأقوى ال ي�ؤكد بالأ�ضعف.
و�أجيب ب�أن هذا يف الت�أكيد الغري امل�ستقل� ،أما امل�ستقل فال يلزم فيه
ذلك؛ �أال ترى �أن اجلملة ت�ؤكد بجملة دونها ،نحو� :إن زي ًدا قائم ،و�إن اختلف
البيانان ف�إما �أن يتقاوما يف القوة ،و�إما �أن يتفاوتا ،ف�إن تقاوما يف القوة ،ت�ساقطا �إذ ال
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دليل يرجح الأخذ ب�أحدهما دون الآخر ،ويبقى الإجمال على حاله و�إن تفاوتا يف
القوة كما �إذا كان �أحدهما فع ًال ،والآخر قو ًال ،ف�إنه يكون الأقوى منهما هو البيان،
ويلغى الأ�ضعف ،وذلك كما �إذا �أمرنا  بطواف واحد وطاف هو طوافني ،وكان
هذا بعد نزول �آية احلج امل�شتملة على الأمر بالطواف ،ف�إن القول عندنا هو البيان
ملجمل الآية ،و�إن فعله  خا�ص به ،نعم يندب �أن يطاف طوافان َت�أَ ِّ�س ًيا به 
كما �سي�أتي يف حكم فعله عليه ال�صالة وال�سالم� ،أما �إذا طاف طوا ًفا واح ًدا و�أمرنا
بطوافني ،فالواجب علينا ما �أمرنا به ،ولي�س لنا �أن نرتك منه �شي ًئا لأنه خمت�ص
بذلك من دوننا ،وهذا كله تقدم القول على الفعل �أو ت�أخر.
وقال �أبو احل�سني الب�صري :البيان هو املتقدم منهما كما يف ق�سم اتفاقهما،
�أي ف�إن كان املتقدم القول فحكم الفعل كما �سبق �أو الفعل ،فالقول نا�سخ للزائد
منه .قلنا :عدم الن�سخ مبا قدمناه �أوىل ،واهلل �أعلم.
مبحث احلقيقة واملجاز
حق ال�شيء� ،إذا ثبت� ،سميت بها الكلمة امل�ستعملة
احلقيقة م�أخوذ منَّ :
فيما و�ضعت له لثبوتها يف مو�ضعها ،فهي فعيلة مبعنى فاعل على �سبيل التجوز يف
�إ�سناد احلقيقة �إليها ،واملجاز م�أخوذ من :جاز باملكان� ،إذا تعداه� ،سميت به الكلمة
امل�ستعملة يف غري ما و�ضعت له ملجاوزتها املو�ضع الذي و�ضعتها له العرب.
ثم �إنه �أخذ يف تعريف احلقيقة وبيان ماهيتها ،فقال:
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[تعريف احلقيقة وانق�سامها]
� ْإن ٌ
ِ
مو�ضوع ِه
لفظ ا�س ُت ْع ِم َل يف
ال�شـــــــر ِع
بو�ضـــع
لأنَّــــه �إ َّما
ِ
ْ

َف ْه َو حقيقــــــ ٌة على تنوي ِعـــــ ِه

َــــوي الو�ضع
�أو ُعر ِفهِــــــم �أو ُلغ
ُّ

احلقيقة هي :اللفظ امل�ستعمل فيما و�ضع له �شر ًعا �أو عر ًفا �أو لغة ،فخرج
بامل�ستعمل اللفظ قبل اال�ستعمال؛ ف�إنه ال ي�سمى حقيقة وال جما ًزا ،وخرج
بامل�ستعمل فيما و�ضع له املجاز ،ف�إنه م�ستعمل يف غري ما و�ضع له لعالقة بقرينة،
فانطبق احلد على املحدود ،وباقي التعريف �إمنا هو تو�ضيح فقط.
وفيه �إ�شارة �إىل �أن احلقيقة تنق�سم �إىل ثالثة �أق�سام:
�أحدها :احلقيقة ال�شرعية وهي لفظ ا�ستعمله ال�شارع يف معنى من املعاين وغلب
عليه� ،سواء كان له معنى يف �أ�صل الو�ضع فنقله عنه �إىل معنى ثان� ،أومل يكن
له معنى يف الأ�صل مث ًال وذلك كالو�ضوء ،ف�إنه يف �أ�صل و�ضعه �إمنا هو للنظافة
مطلقًا ثم ا�ستعمله ال�شارع يف غ�سل الأع�ضاء املخ�صو�صة على الوجه املخ�صو�ص،
وكال�صالة ف�إنها يف �أ�صل و�ضعها للدعاء ثم ا�ستعملها ال�شارع يف العبادة امل�شتملة
على الأذكار والأفعال على الوجه املخ�صو�ص ،وكذلك الزكاة وال�صيام واحلج
ونحوها ،فهذه الأ�شياء ا�ستعملها ال�شارع يف معان غري ما و�ضعت له ،ف�صارت ال
يتبادر منها عند الإطالق �إال ما ا�ستعملها فيه ال�شارع ،فهي حقيقة �شرعية.
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النوع الثاين :حقيقة عرفية ،وهي ما �إذا ا�ستعمل �أهل العربية �شي ًئا من الألفاظ
يف غري ما و�ضع له لغة ،ثم يغلب ا�ستعماله عليه حتى يكون هو املتبادر عند
الإطالق كالدابة مث ًال ،ف�إنها يف �أ�صل الو�ضع لكل ما يدب على الأر�ض ،كما
يف قوله تعاىل ﱹﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﱸ [هود ] 6/ثم غلب
عليها ا�ستعمال العامة لها يف ذوات الأربع ،فهم يق�صرونها عليها ،وال يتبادر عند
الإطالق منها �إال ذلك ،كالغائظ ف�إنه يف الأ�صل للمكان املنخف�ض ،ثم نقله العرف
�إىل زبل خم�صو�ص ،وكاحلائ�ض ف�إنه يف الأ�صل لكل فائ�ض يقال :حا�ض الوادي،
�إذا فا�ض ،ثم نقل �إىل في�ض الدم املخ�صو�ص.
خا�صا،
خا�صا بقوم دون �آخرين في�سمى
ا�صطالحا وعر ًفا ًّ
وقد يكون العرف ًّ
ً
وذلك كالفعل ف�إنه يف ا�صطالح �أهل النحو :ا�سم لنحو� :ضرب و�أخرب و�أ�ضرب،
وهو عرف خا�ص بهم ،لأنه يف �أ�صل الو�ضع ا�سم للحدث مطلقًا ،وكذلك �أي�ضً ا يف
عرف العامة ،وكالفاعل واملفعول والتمييز واحلال والظرف وغري ذلك ،ف�إن لأهل
النحو يف كل واحد من هذه الأ�شياء ا�ستعم ً
خم�صو�صا ال يتبادر من �إطالقه
اال
ً
فيما بينهم غريه ،فهو حقيقة عرفية يف حقهم ،وت�سمى ا�صطالحية �أي�ضً ا ،وكذلك
ا َحل ُّب ف�إنه يف ا�صطالح بع�ض النواحي يطلق على الأرز خا�صة ،ف�إن �أرادوا به غريه
قيدوه بالإ�ضافة فهي حقيقة يف عرفهم لكنها خا�صة بهم.
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النوع الثالث :احلقيقة اللغوية ،وهي اللفظ امل�ستعمل يف �أ�صل ما و�ضعته له
العرب كالإن�سان البن �آدم والدابة لكل ما يدب والأ�سد للحيوان املخ�صو�ص
واحلجر للجماد املعروف وغري ذلك ،فهذه الأ�شياء ونحوها قد ا�ستعملها العرب
فيما و�ضعت له يف الأ�صل ،فهي حقيقة لغوية وهي �أ�صل احلقائق ،فحقها التقدمي
يف الو�ضع ثم تعقب بال�شرعية ثم العرفية كما �صنع ذلك كثري من امل�ؤلفني ،لكن
عدل عن هذا ال�صنيع �إىل ما ترى مراعاة لرتتيب النظم.
و�إمنا كان ترتيب النظم على ما ترى �إ�شارة �إىل �أنه �إذا تعار�ضت احلقائق
الثالث مبعنى �أنه �إذا ورد يف كالم ال�شارع ما هو حقيقة يف ال�شرع ملعنى ويف
كل واحد من العرف واللغة ملعنى �آخر ،ف�إنه يقدم املعنى ال�شرعي ،وكذلك �إذا
تعار�ضت احلقيقة العرفية واحلقيقة اللغوية فاملقدم منهما احلقيقة العرفية ،مثال
ذلك �إذا حلف حالف ال ي�أكل اللحم ف�أكل ال�سمك ،ف�إن الراجح عندنا �أنه ال
يحنث؛ لأن عرفنا خ�ص�ص ا�سم اللحم باللحم الربي دون البحري ،و�إن كان يف
اللغة ا�سم اللحم �شام ًال لهما جمي ًعا.
وزاد قوم احلقيقة الدينية كالفا�سق ف�إنه عندنا ا�سم ملرتكب الكبرية مطلقًا،
وعند املعتزلة ا�سم ملرتكب كبرية غري ال�شرك ،فهو حقيقة عند كل واحدة من
الطائفتني يف املعنى الذي جعلوه له ،وكذلك امل�ؤمن ف�إنه حقيقة عندنا وعند
املعتزلة فيمن �أوفى بالواجبات عليه دي ًنا ،وهكذا وعند التحقيق يرجع هذا الق�سم
�إىل احلقيقة العرفية ،ف�إنه نوع منها .و�أنكر بع�ضهم �إمكان احلقيقة ال�شرعية .قال
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�صاحب املنهاج :وال �أظن �أن ه�ؤالء القوم �إال الذين زعموا �أن بني الأ�سماء
وم�سمياتها منا�سبة ذاتية ،و�أنكر القا�ضي �أبو بكر الباقالين والق�شريي وقوعها
فقط ،وقد �صححا �أنها ممكنة ،وتوقف الآمدي يف وقوعها لتعار�ض الأدلة.
و�سبب �إنكار من �أنكر �إمكان احلقيقة ال�شرعية ،ومن �أنكر وقوعها فقط �إمنا
هو �إنكار النقل للفظ عن معناه الأ�صلي �إىل معنى �آخر ،لأنه يقبح عندهم ذلك
وال م�صلحة فيه على زعمهم ،ونحن نقول� :إن النقل �إذا كان لغر�ض فال قبح فيه
كالغائط ملا نقل �إىل ال�شيء املعروف وكان �أ�صله للمكان املنخف�ض ،والغر�ض يف
نقله هو ا�ست�سماج النطق با�سم ذلك ال�شيء ،فعدلوا �إىل ما هو �أح�سن منه لف ًظا
مع ما بينهما من املنا�سبة لكون املكان املنخف�ض ظر ًفا لذلك احلدث ،وكالدابة
ملا نقلت لذوات الأربع خا�صة لكرثة الدبيب فيها دون غريها من احليوانات ،و�أن
الفائدة يف نحو هذا غري جمهولة ،و�أي�ضً ا فال�شرع قد �شرع �أ�شياء ح�سن �أن ي�ضع لها
�أ�سماء �إما مرجتلة و�إما منقولة كال�صالة للعبادات املخ�صو�صة.
واحلجة لنا على �صحة النقل ووقوعه هو ما تقدم ذكره من ال�صالة ونحوها،
والدابة ونحوها ،و�أنها كانت ملعان غري ما نقلت �إليه ،والوقوع دليل ال�صحة ،احتج
املنكرون لإمكانها ب�أنه لو �سلب اال�سم عن معناه وعو�ض غريه انقلبت احلقائق،
و�أجيب ب�أنه �إمنا يلزم ذلك لو ا�ستحال خل ُّو اال�سم عن املعنى واملعلوم �أن ت�سمية
امل�سميات تابعة لالختيار ،بدليل انتفاء اال�سم عن املعنى قبل املوا�ضعة ،ف�إنا نعلم
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�ضرورة �أنه كان يجوز �أن ي�سمى املعنى بغري اال�سم الذي ي�سمى به ،و�أنه يجوز �أن
ي�سمى ال�سواد بيا�ضً ا ونحو ذلك.
واحتج املنكرون لوقوعها ب�أن معانيها الأ�صلية باقية مل تنقل عنها،
والزيادات �شروط� ،أال ترى �أن ال�صالة ا�سم للدعاء والدعاء يف ال�صالة ال�شرعية
باق ،وكذلك ال�صوم يف الأ�صل للإم�ساك ،ويف ال�شرع هو �إم�ساك عن املفطرات،
فلم ينتقل كل واحد من ال�صالة وال�صوم عن معناه الأ�صلي ،لكن زادت فيه
بع�ض ال�شروط يف ال�شرع.
قلنا ملا كانت هذه الألفاظ مل تطلق يف ال�شرع على معناه اللغوي ،بل
زاد فيها ال�شارع قيو ًدا �أو �شرو ًطا علمنا �أنه نقلها من معناها الأ�صلي �إىل هذا املعنى
املذكور ،و�أي�ضً ا ف�إن امل�صلى مل يق�صد ب�صالته الدعاء ،و�إمنا يق�صد �أداء امل�شروع،
وهو م�صل �إجما ًعا فعلمنا �أن ال�صالة �شر ًعا غري ال�صالة لغة ،وكذا نظائرها ،فثبتت
احلقيقة ال�شرعية.
واعلم �أن اال�سم الواحد قد يكون حقيقة يف �أ�شياء كثرية خمتلفة احلقائق
لي�س بع�ضها �أوىل به و�ض ًعا من بع�ض ،كالعني للبا�صرة وللذهب ولل�شم�س ولأحد
احلروف ،وكا َجلون للأ�سود والأبي�ض ،وكالناهل للريان والعط�شان ،وي�سمى
م�شرت ًكا ،وقد تقدم بيان ماهيته وذكر حكمه ،وقد يكون حقيقة ل�شيء واحد
مت�شخ�صا وهو
فقط ،وهو الأكرث من �أحواله ،وذلك ال�شيء الواحد �إما �أن يكون
ً
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ال َع َلم العيني كزيد مث ًال ،وي�سمى عند املناطقة اجلزء احلقيقي ،و�إما �أن يكون غري
مت�شخ�ص ،فهو �إما �أن تكون �أفراده الذهنية واخلارجية مت�ساوية فيه ال �أحد يف�ضل
�صاحبه ،كزيد وعمرو وخالد بالن�سبة �إىل الإن�سان ،والفر�س والطائر وال�سابح
بالن�سبة �إىل احليوان ،وي�سمى متواط ًئا� ،أي متفق الأفراد ،و�إما �أن يكون ح�صول
بع�ض �أفراده �أوىل من بع�ض كالبيا�ض بالن�سبة �إىل العاج ،والثلج� ،أو �أقدم كالوجود
ً
م�شككا ،وقد يكون لل�شيء الواحد ا�سمان
بالن�سبة �إىل الواجب واملمكن ،في�سمى
ف�صاع ًدا كالآدمي والب�شر والإن�سان لأوالد �آدم وكالكتاب والقر�آن للكالم املنزل
على نبينا  -عليه ال�صالة وال�سالم  -وكالرب والقمح للطعام املخ�صو�ص ،وي�سمى
هذا النوع مرتاد ًفا ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه ملا فرغ من بيان ماهية احلقيقة وذكر تنويعها �شرع يف بيان حكمها ،فقال:
[حكم احلقيقة]
ثبت
وحكم َها �
إثبـــــات ما ب َها ْ
ُ
ُ
جحت على املجــــا ِز و َر َج ْح
و َر
ْ
ني املـــــرا ُد منــــــ ُه
َعــــ َ
و�إن ت َّ

ي�صـــــح ن ْف ُي ما َل ُه �أت َْت
وال
ُّ
اال�شرتاك منها �إذ َ
ِ
و�ض ْح
على ِذي
فلي�س َذا املجـــــــا ُز �أَ ْوىل منــــــ ُه

للحقيقة �أحكام :منها �إثبات املعنى الذي و�ضعت له حقيقة كان عا ًّما �أو
خا�صا �أو �أم ًرا �أو نه ًيا ،فيثبت حكم العموم يف العام ُنوي �أو مل ُي ْن َو ،وكذا الأمر
ًّ
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والنهي وثبوت ذلك املعنى� ،إما قط ًعا يف حكم املن�صو�ص و�إما ظ ًّنا كما يف الظواهر
على ح�سب ما تقدم ذكره.
ومنها �أنه ال ي�صح نفي املعنى الذي و�ضعت له احلقيقة بخالف املجاز،
فال يقال يف الأب :لي�س �أبًا ،ويقال يف اجلد :لي�س �أبًا� ،أما قوله تعاىل ﱹ ﭪ ﭫ
ﭬﱸ [يو�سف ]31 /فلي�س املراد منه نفي احلقيقة ،و�إمنا املراد منه املبالغة يف
ت�شريف يو�سف وتعظيمه ،والكالم يف نفي احلقيقة ر� ًأ�سا على �سبيل التجوز.
ومنها �أن احلقيقة ترجح على املجاز �إذا دار الكالم بني احلقيقة واملجاز،
فاحلقيقة هي الراجحة فيه لأنها ال حتتاج �إىل قرينة خارجية تهدي �إىل املراد منها
و�إمنا يفهم املراد منها ،بنف�س �إطالقها واملجاز يحتاج �إىل القرينة.
ومنها �أن احلقيقة امل�شرتكة يرجح عليها املجاز لو�ضوحه وكرثة دورانه يف
�أل�سن العرب.
اعلم �أن اللفظ �إذا دار بني �أن يكون جما ًزا وم�شرت ًكا نحو النكاح ،ف�إنه
يحتمل �أنه حقيقة يف الوطء جماز يف العقد ،و�أنه م�شرتك بينهما ،فاملجاز �أقرب
لأن اال�شرتاك يخل بالتفاهم عند خفاء القرينة بخالف املجاز ،لأن القرينة الهادية
�إىل املراد منه ال تفارقه ،ولأن املجاز �أغلب من امل�شرتك باال�ستقراء ،فالالئق �إحلاق
الفرد بالأعم الأغلب ،ولأن امل�شرتك قد ي�ؤدي �إىل م�ستبعد كما �إذا كان حقيقة
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يف �ضدين ،ف�إن �إعطاء ال�ضدين حك ًما واح ًدا م�ستبعد� ،إذ املعهود من الأ�ضداد
تعاك�سها يف الأحكام� ،أما �إذا ظهر املراد من امل�شرتك بن�صب القرينة الدالة عليه
فهو �أوىل من املجاز ،لأن العلة التي رجح بها املجاز عليه وهي �إخالل امل�شرتك
بالتفاهم معدومة حينئذ.
واعلم �أن ابن احلاجب جعل فوائد املجاز الآتي ذكرها يف مو�ضعه من
مرجحات املجاز على امل�شرتك وهو لي�س ب�شيء.
�أما �أو ًال :ف�إن للم�شرتك فوائد �أي�ضً ا ،وقد قوبل بها فوائد املجاز.
و�أما ثان ًيا :ف�إن الفوائد ال مدخل لها يف الرتجيح ها هنا ،ف�إنها و�إن كانت موجودة
يف اجلملة فالكالم �إمنا هو يف فرد من �أفراد اللغة ،احتمل �أن يكون م�شرت ًكا و�أن
يكون جما ًزا ،وكرثة فوائد املجاز يف اجلملة ال ترجح كون ذلك الفرد جما ًزا ،لأنها
مل تكن فيه بنف�سه ،نعم قد يكون فيه بع�ضها ،فعند وجود ذلك البع�ض ينظر يف
مرجحا �أو غري مرجح ،وكالمنا �إمنا هو مع قطع النظر عن وجود �شيء من تلك
كونه ً
مرجحا ،واهلل
الفوائد يف ذلك الفرد ،وعن عدم وجوده فال تعد الفوائد يف اجلملة ً
�أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان املجاز ،فقال:
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[تعريف املجاز وبيان عالقاته]
ري ما َل ُه ُو�ض ْع
و�إن يكن يف غ ِ
ُ
و�شـــرط ُه قرينـــــــ ٌة ت�صــــر ُف ُه
ٍ
وكــــون �أَولِ
من نحــــو ت�شبي ٍه
ُ
احلـــــلول وا�ستعدا ُد
كـــــذلك
و�ســـــم ِه ا�ســــــت َعار ًة � ْإن ُ�ش ِّب َها
ِّ

�ستعم ً
ال فهو املجا ُز امل َّت ِ�س ْع
ُم َ
ِ
تك�ش ُف ُه
وعل َق ٌة
عن �أ�صـــــــ ِل ِه ُ
ٍ
�شرط وجزء ُك ِّل
و�ســـــــبب
ٍ
ُ
ينقــــــل ال الأفــــــرا ُد
ونوع َها
ُ
ر�ســــــ ً
ريه بها
و ُم َ
ال � ْإن َكـــــان غ ُ

املجاز :هو اللفظ امل�ستعمل يف غري ما و�ضع له لعالقة مع قرينة ،فخرج
بامل�ستعمل يف غري ما و�ضع له �إىل �آخره احلقيقة ،ف�إنها لفظ م�ستعمل فيما و�ضع له
كما مر ،والعالقة والقرينة �شرطان للمجاز ،لأنه لو مل تكن القرينة هادية �إىل معناه
املراد به ملا �صرف عن �أ�صله الذي و�ضع له ،ولو مل تكن هنالك عالقة ملا �صح
التجوز ،والعالقة ات�صال ما بني املعنى الذي و�ضع له اللفظ واملعنى الذي ا�ستعمل
فيه ،وذلك االت�صال هو الذي يعرف عند علماء البيان بوجه اال�ستعارة وبعالقة
املجاز ،وهو �إما ت�شبيه ك�إطالق الأ�سد على الرجل ال�شجاع من قولنا :ر�أيت �أ�س ًدا
على فر�س ،فالأ�سد يف الرجل جماز والعالقة بينهما امل�شابهة يف ال�شجاعة ،وقولنا:
على فر�س قرينة �صارفة للفظ الأ�سد عن معناه احلقيقي ،لأن الأ�سد الذي هو
احليوان لأن الأ�سد هو احليوان املخ�صو�ص ال يرى عادة على فر�س.
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وقد يكون الت�شبيه اعتبار ًّيا ب�أن ينزل التقابل منزلة التنا�سب بوا�سطة متليح
�أو تهكم ،كما يف �إطالق ال�شجاع على اجلبان� ،أو تفا�ؤل كما يف �إطالق الب�صري
على الأعمى ،واملفازة على املهلكة� ،أو م�شاكلة كما يف �إطالق ال�سيئة على جزائها
وما �أ�شبه ذلك.
ووجه ذلك �أن املتكلم مبثل هذا ادعى �أن هذه الأ�شياء املت�ضادة مت�شابهة
ليح�صل له غر�ضه املذكور من نحو تهكم �أو متليح ،فكانت العالقة يف نحو �إطالق
ال�شجاع على اجلبان امل�شابهة يف �إدعاء املتكلم ،وهي معدومة حقيقة ،ف�أثبتها
املتكلم اعتبا ًرا ،وكذا يقال فيما بعده هذا حيث يكون الو�صف ظاه ًرا ،والغر�ض
(((
حا� ً
صال ،لأن الو�صف اخلفي ال يكون عالقة للمجاز ،فال يطلق على �أ ْب َخر الفم
�أنه �أ�سد؛ خلفاء هذه ال�صفة يف الأ�سد؛ ولأنه ا�شتهر ب�صفة ال�شجاعة وهي املتبادرة
عند الت�شبيه به ،وكذلك ال يطلق امل�سك على �أ�سود اللون ،لأن الو�صف الذي
ا�شتهر يف امل�سك �إمنا هو طيب الرائحة ال �سواد لونه.
وقد تكون العالقة الكون والأول ،ف�أما الكون فهو :عبارة عن ت�سمية
ال�شيء با�سم ما كان عليه كت�سمية البالغني باليتامى يف قوله تعاىل ﱹ ﭰ ﭱ
ﭲﱸ [الن�ساء ]2 /ف�إنهم ال ي�ؤتون �أموالهم �إال وهم بالغون ،فت�سميتهم يتامى
جماز ،والعالقة فيه ت�سمية ال�شيء با�سم ما كان عليه.
((( �أبخر الفم :كريه رائحة الفم( .م).
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وك�إطالق العبد على احلر يف قوله « :من �أَ ْع َت َق ِ�ش ْق ً�صا((( ِم ْن ع ْب ِد
ق ٍَوم علي ِه ال َبا ِقي» فت�سميته عب ًدا من بعد العتق جماز ،والعالقة فيه ت�سمية ال�شيء
با�سم ما كان عليه ،لأنه كان قبل العتق عب ًدا.
و�أما الأول فهو ت�سمية ال�شيء مبا ي�ؤول �إليه� ،أي مبا ي�صري �إليه
يقي ًنا ،ك�إطالق ا�سم امليت على احلي يف قوله تعاىل ﱹ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﱸ [الزمر ]30 /ف�أطلق ا�سم امليت عليه وعليهم وهم جمي ًعا �أحياء
يف حال ذلك الإطالق جتو ًزا ،والعالقة فيه ت�سميتهم مبا �سي�ؤولون �إليه
يقي ًنا �أو ظ ًّنا كما يف �إطالق اخلمر على الع�صري يف نحو قوله تعاىل حكاية عن
�أحد �صاحبي ال�سجن ﱹ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﱸ [يو�سف ]36 /واملعنى �أع�صر
ع�ص ًريا ي�ؤول �إىل اخلمر� ،أي ي�صري كذلك يف الظن ،ف�إطالق ا�سم اخلمر على
الع�صري جماز عالقته ت�سمية ال�شيء با�سم ما ي�ؤول �إليه ظ ًّنا.
�أما �إذا كان حمتم ًال �أن ي�ؤول �إليه و�أن ال ي�ؤول فال ي�صح التجوز ،فال يطلق
ا�سم احلر على العبد الحتمال �أنه ي�صري ح ًّرا ،نعم �إذا قويت الأ�سباب وتوفرت
الدواعي املقت�ضية حلريته جاز �إطالق ا�سم احلر عليه جتو ًزا� ،إذ يف الظن �أنه ي�صري
كذلك ،لكن هذا الإطالق م�شروط �أن يكون من غري �سيده ،وعنده من يعلم
حاله لأن �صدوره من �سيده يوجب عتقه ،وعند اجلاهل بحاله تخفى عليه عالقة
((( �شِ ق ًْ�صا :ن�صي ًبا( .م).
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املجاز فيه ،فيظنه ح ًّرا حقيقة ،و�شرط العالقة الظهور كما مر �آنفًا ،فيكون �إطالق
خم�صو�صا ببع�ض املوا�ضع دون
ا�سم احلر على العبد عند توفر الدواعي لعتقه
ً
بع�ض .وقد تكون العالقة ال�سبب ،واملراد به �إطالق ا�سم ال�سبب على م�سببه،
ك�إطالق ا�سم اليد على القدرة نحو للأمري يد� ،أي قدرة ،ف�إطالق ا�سم اليد على
القدرة جماز عالقته ت�سمية ال�شيء با�سم �سببه ،ف�إن اليد �سبب للقدرة ،و�إطالق
ا�سم امل�سبب على ال�سبب ك�إطالق ا�سم املوت على املر�ض ال�شديد ،لأن املر�ض
ال�شديد �سبب للموت غال ًبا.
وقد تكون العالقة �شر ًطا واملراد به �إطالق ا�سم ال�شرط على امل�شروط �أو
العك�س� ،سواء كان ال�شرط �شرع ًّيا ك�إطالق ا�سم الإميان على ال�صالة يف قوله تعاىل
ﱹﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﱸ [البقرة� ،]143 /أي �صالتكم التي ا�ستقبلتم بها
البيت املقد�س ،ف�إطالق ا�سم الإميان على ال�صالة جماز عالقته ت�سمية ال�شيء
با�سم �شرطه؛ لأن الإميان �شرط ل�صحة ال�صالة �شر ًعا �أو عقل ًّيا ك�إطالق ا�سم
املتعلق على املتعلق به نحو :هذا خلق اهلل ،والقر�آن علم اهلل� ،أي هذا خملوق اهلل
والقر�آن معلوم اهلل ،ف�إطالق ا�سم اخللق على املخلوق والعلم على املعلوم جماز
عالقته ت�سمية ال�شيء با�سم متع ِّلقة بالك�سر ،ووجه ذلك �أن اخللق والعلم �شرط
عقلي حل�صول املخلوق واملعلوم ،ومنه �أي�ضً ا ت�سمية الفاعل بامل�صدر ،كقولنا :زيد
عدل� ،أي عادل.

308

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

308

ومن ت�سمية ال�شرط با�سم امل�شروط �إطالق ا�سم املتع َّلق به على املتع ِّلق،
ك�إطالق ا�سم املفتون على الفتنة يف قوله تعاىل ﱹﮣ ﮤﱸ [القلم� ]6 /أي
الفتنة ،فت�سمية الفتنة باملفتون جماز عالقته ت�سمية ال�شيء با�سم ما يتعلق به ،ومنه
�إطالق ا�سم الفاعل على امل�صدر من نحو قولنا :قم قائ ًما� ،أي قيا ًما ،ومن ال�شرط
العقلي ت�سمية ال�شيء با�سم �آلته ك�إطالق الل�سان على الذكر يف قوله تعاىل حكاية
عن خليل الرحمن  ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﱸ [ال�شعراء]84 /
ووجه ذلك �أن �آلة ال�شيء �شرط لوجوده ،فالذكر ال يوجد �إال بالل�سان.
وقد تكون العالقة ت�سمية ال�شيء با�سم جزئه نحو :عندي �ألف ر�أ�س من
غنم ،واملراد الر�ؤو�س مع جثتها قائمة بتمام خلقها ،وي�شرتط يف هذا اجلزء �أن يكون
له من بني �سائر الأجزاء مزيد ارتباط بالكل ،بحيث ينعدم الكل بانعدامه كاملثال
الذي ذكرناه� ،أو بحيث يكون املعنى املق�صود من الكل �إمنا يح�صل به ك�إطالق
العني على اجلا�سو�س ،ف�إن املعنى املق�صود منه �إمنا يوجد بالعني ،وقد تكون العالقة
�إطالق ا�سم الكل على اجلزء ك�إطالق الأ�صابع على الأنامل ،وهي جز�ؤها يف قوله
تعاىل ﱹ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﱸ [البقرة ]19 /وهم �إمنا يجعلون �أناملهم
وهي �أطراف الأ�صابع.
وقد تكون العالقة احللول واملراد به ت�سمية ال�شيء با�سم حمله ،كقولك
قدحا ،ف�إطالق ا�سم القدح على املاء احلال
قدحا ،واملراد �شربت ماء ملأ ً
�شربت ً
فيه جماز عالقته ت�سمية ال�شيء با�سم حمله� ،أو ت�سمية ال�شيء با�سم ما يجعل
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ﱹﯮﯯﯰﯱﯲ

فيه ك�إطالق الرحمة على اجلنة يف قوله تعاىل
ﯳﱸ [�آل عمران ]107 /لأن اجلنة م�ستقر الرحمة.

وقد تكون العالقة اال�ستعداد ،وعرب عنها بع�ضهم بت�سمية ما بالفعل
الدنّ  ،لأنها مل تكن يف د ّنها
على ما بالقوة ،ك�إطالق ا�سم امل�سكر على اخلمر يف َّ
م�سكرة ،لكنها م�ستعدة لذلك ،وهي يف قوة ما ي�سكر بالفعل حال ال�شر ،و�أورد
عليه �أن هذه العالقة ُيغني عنها ما مر من ت�سمية ال�شيء با�سم ما ي�ؤول �إليه.
و�أجيب ب�أن الفرق بينهما �أن النظر هنالك فيما �سبق �إىل جمرد الأول ،وهنا �إىل
جمرد اال�ستعداد ،وعلى هذا فالفرق بينهما اعتباري.
وقد تكون العالقة املجاورة ك�إطالق الرواية على مزودة املاء و�إطالق
اجلري للميزاب((( من قولهم :جرى امليزاب.
وقول امل�صنف( :ونوعها ينقل ال الأفراد) يعني �أن املعترب يف املجازات �إمنا
هو نقل نوع العالقة ال نقل �أفراد املجازات ،وبيان ذلك �أنه �إذا نقل عن العرب
�إطالق الأ�سد مث ًال على الرجل ال�شجاع لأجل امل�شابهة بينهما� ،صح لنا �أن نطلق
ا�سم ال�شيء على ما ي�شابهه من �سائر الأ�سماء ،وكذلك �سائر العالقات ،ولهذا مل
يدونوا املجازات تدوينهم احلقائق.
((( امليزاب� :أنبوب ي�سيل به املاء من ال�سطح ونحوه �إىل الأر�ض( .م).
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و�أي�ضً ا فقد �أجمعوا على �أن اخرتاع اال�ستمارات الغريبة التي مل ت�سمع
ب�أعيانها عن �أهل الل�سان �إمنا هو من طرق البالغة ،هذا قول �أكرث العلماء.
وقال عبد القاهر اجلرجاين� :إنه ال ي�ستعمل من املجازات �إال ما قد
ا�ستعملته العرب من ذلك ،فهو ي�شرتط نقل �أفراد املجازات وال يكتفي بنقل
نوع العالقة ،ومت�سك يف ذلك ب�أنه لو جاز التجوز مبجرد وجود العالقة جلاز �إطالق
«نخلة» لطويل غري �إن�سان للم�شابهة ،و«�شبكة» لل�صيد للمجاورة ،و«�أب» لالبن
لل�سببية ،والالزم باطل باالتفاق ،و�أي�ضً ا فلو جاز التجوز مبجرد وجود العالقة لكان
قيا�سا يف اللغة ،واللغة ال تثبت بالقيا�س والرتجيح
الو�ضع ابتداء فال يكون عرب ًيا �أو ً
كما �سي�أتي.
و�أجيب عن الأول ب�أنا ال ن�سلم �أن العالقة بني الإن�سان والنخلة جمرد
الطول ،بل مع اال�ستقامة والدقة ونحو ذلك مما يطول ،وكذا القول يف نحو ال�شبكة
مع ال�صيد والأب مع االبن ،فيمكن �أن نقول� :إن نف�س املجاورة ونف�س ال�سببية ال
يكفيان عالقة �إال مع نوع ي�سوغ �إطالق ا�سم �أحدهما على الآخر كما يف امليزاب
مع املاء ،ف�إنه جمع مع املجاورة نوع ت�شبيه ،لأن املجرى قد يرى كاجلاري ،ومثله
�شط املاء مع النهر ،والقمر مع ال�سحاب.
�سلمنا �أن العالقة بني النخلة والإن�سان جمرد الطول ،و�أن نف�س املجاورة
وال�سببية هما العالقة ،فنقول� :إن العالقة مقت�ضية لل�صحة ،والتخلف عن
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املقت�ضى لي�س بقادح جلواز �أن يكون ملانع خم�صو�ص ،ف�إن عدم املانع لي�س جز ًءا
من املقت�ضي.
و�أجيب عن الثاين ب�أن القيا�س يف اللغة لي�س مبمنوع �أ� ً
صال ،بل يثبت
فيها فيما علم ثبوته باال�ستقراء كرفع الفاعل ون�صب املفعول ونحو ذلك ،وكذلك
املجاز يثبت با�ستقراء العالقة امل�صححة له.
واعلم �أنه �إذا كانت عالقة املجاز امل�شابهة ك�إطالق الأ�سد على الرجل
ال�شجاع ،فاملجاز ي�سمى ا�ستعارة م�أخوذة من ا�ستعار ال�شيء �إذا �أخذه عارية،
فكان ا�سم الأ�سد ا�ستعري للرجل ال�شجاع ف�سمي به ،ولال�ستعارة �أنواع حمل
ذكرها علم البيان� ،إذ ال تعلق للأحكام ال�شرعية ب�أنواع اال�ستعارة ،و�إمنا يتعلق
بع�ضها ب�أ�صل املجاز ،فلذا يبحث عنه يف هذا الفن و�إن كانت العالقة غري امل�شابهة
من نحو ال�سببية وال�شرطية والكون والأول �إىل غري ذلك ،فاملجاز ي�سمى مر�س ًال
�سمي بذلك لعدم تقييده بعالمة واحدة� ،إذ املر�سل يف اللغة املطلق ،وهذا معنى
قول امل�صنف( :و�سمه ا�ستعارة� )..إلخ �أي �سم املجاز ا�ستعارة �إن �شبه امل�ستعار له
بغريه ،وي�سمى مر�س ًال �إن كان العالقة غري الت�شبيه.
ثم �إنه �أخذ يف بيان قرينه املجاز ،فقال:
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[بيان قرينة املجاز]
ح�ســــــي ٌّة عــــــاد َّي ْة قرينـــــــ ُة املجــــــــا ِز �أو حـــال ّي ْة
عقـــــليـ ٌة
َّ
َّ

اعلم �أن �شرط املجاز قرينة ت�صرف اللفظ عن معناه احلقيقي �إىل املعنى
املجازي كما مر ،ولي�ست هي جزء من مفهوم املجاز كما ذهب �إليه البيانيون،
لكنها �شرط ل�صحة املجاز كما عليه �أئمة الأ�صول ،وهي �إما عقلية كما يف قوله
تعاىل ﱹﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﱸ [الإ�سراء ]64 /ف�إن العقل مينع من
حمل هذا الأمر على حقيقته ،وي�صرفه �إىل بيان الإقدار له والتهديد ،ف�إن احلكيم
تعاىل ال ي�أمر بالف�ساد.
و�إما ح�سية ن�سبة لها �إىل احل�س ،وهي �إما لفظية نحو :ر�أيت �أ�س ًدا يرمي،
ف�إن يرمى قرينة لفظية �صارفة للفظ الأ�سد عن معناه احلقيقي ،لأن الرمي ال ي�صدر
من احليوان املخ�صو�ص الذي و�ضع له ا�سم الأ�سد ،و�إما غري لفظية نحو :ال �آكل
من هذه النخلة ،ف�إن احل�س الذي هو اللم�س مث ًال مينع من �أكل �أ�صل النخلة،
وي�صرف هذا اللفظ �إىل ثمرها.
و�إما عادية ،ومثل له بع�ضهم بيمني الفور ،وهي ما �إذا حلف رجل على
امر�أته وقد �أرادات اخلروج ،فقال� :إن خرجت ف�أنت طالق ،قال ذلك البع�ض� :إن
هذا اليمني يحمل على الفور القت�ضاء العادة ذلك ،فال تطلق �إن خرجت بعد
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ذلك الوقت عنده ،ومثَّل علماء البيان لهذا املقام بقولهم :هزم الأمري اجلند� ،إذ
العادة قا�ضية ب�أن الأمري ال يبا�شر القتال بنف�سه لكن مع �أن�صاره و�أعوانه.
و�إما حالية وهي �أن يكون حال املتكلم مقت�ض ًيا ل�صرف اللفظ عن حقيقته
�إىل جمازه كما يف قول امل�سلم �أ�شابني الدهر وغيرَّ هم �صروف الأيام ،ونحو ذلك،
ف�إن حال امل�سلم :يق�ضي ب�صرف هذا اللفظ عن حقيقته؛ �إذ اعتقاده يوجب �أن
فاعل ذلك هو اهلل تعاىل ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف ذكر اخلالف يف وقوع املجاز و�صحته ،فقال:
[الكالم يف وقوع املجاز ومنعه]
حيح واق ٌع ويف
َو ْه َو على َّ
ال�ص ِ
قــــــــــوعه ومن َع ْه
و�إن َن َفــــى ُو
َ

الكتاب من ُه مــــا ال يخت ِفي
� ِآي
ِ
ن�سم َع ْه
قو ٌم ف� َّإن من َعـــــ ُهم ْ
لن َ

اعلم �أن ال�صحيح الذي عليه جمهور العلماء �أن املجاز واقع يف اللغة
العربية ويف القر�آن العظيم ،وقد نفى وقوعه يف اللغة العربية الأ�ستاذ �أبو �إ�سحاق
الإ�سفراييني و�أبو علي الفار�سي ،قاال :وما ُيظن جما ًزا نحو :ر�أيت �أ�س ًدا يرمي،
فهو حقيقة ،قال �أبو احل�سني وهذا باطل لأنا كما نعلم با�ضطرار �أنهم ي�ستعملون
لفظ احلمار للبليد ،ولفظ الأ�سد للرجل ال�شجاع ،نعلم �ضرورة �أنهم ق�صدوا التجوز
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والت�شبيه((( ،و�أن ا�ستحقاق البليد للفظ احلمار لي�س كا�ستحقاق البهيمة ،ولذلك
�سبق �إىل الأفهام من قول القائل :ر�أيت احلمار البهيمة دون البليد.
قال :و�أما ت�سمية اخل�صم جمموع اال�سم والقرينة حقيقة ف�إنه لو �صح
ذلك مل يقدح يف ت�سمية �أهل اللغة لال�سم بانفراده جما ًزا على ما حكينا عنهم،
�أي لأن اخلالف يكون بيننا وبينهم لفظ ًّيا ،لأنه يرجع �إىل نف�س الت�سمية خا�صة.
قال �صاحب املنهاج :لكن ما زعموه باطل لأن الو�صف باحلقيقة واملجاز �إمنا يجري
على الألفاظ فقط ،لأنها هي امل�ستعملة دون القرائن ،والقرائن ال تخت�ص بالألفاظ،
�إذ قد تكون �شاهد حال وغري ذلك مما لي�س من فعل املتكلم.
ومنعت الظاهرية وقوع املجاز يف القر�آن لوجهني:
�أحدهما� :أنهم قالوا يقبح وقوعه يف القر�آن لأنه كذب ،بدليل �أنه ي�صح نفي مثبته
في�صدق النفي� ،أال ترى �أنه ي�صدق قولك ملن قال� :إن زي ًدا حمار �أنه لي�س بحمار،
فلو كانت اجلملة الأوىل �صادقة مل ي�صدق نفيها.
وثانيهما� :أنهم قالوا لو وقع املجاز يف القر�آن ،لزم �أن يو�صف الباري �سبحانه ب�أنه
متجوز.
((( يف الأ�صل( :والتنبيه) ،و�صوابه ما �أُثبت( .م).
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و�أجيب عن الوجه الأول ب�أن املجاز ميتاز عن الكذب بالقرينة املن�صوبة
على املعنى املراد منه والكذب ال قرينة معه ،فاملجاز �صدق ال قبح فيه ،و�إمنا
يكذب نفي املثبتة حيث توجه النفي والإثبات �إىل معنى واحد ،والنفي يف
هذه ال�صورة مل يتوجه �إىل املثبت بل �إىل غريه فهو �صدق ،فاملنفي هو غري
املعنى الذي �أثبته يف املجاز.
و�أجيب عن الوجه الثاين ب�أن �أ�سماء اهلل تعاىل متوقفة على الإذن
ال�سمعي؛ لأنه يوهم �أنه يتهاون بفعل قبيح �أو �صغري كما يف ال�شاهد� ،إذا قلنا:
فالن يتجوز يف الأمور ،وما �أوهم اخلط�أ امتنع �إطالقه على اهلل حقيقة كان �أم
جما ًزا.
و�أي�ضً ا فنحن نقطع �أن املجاز وقع يف القر�آن وذلك نحو قوله تعاىل
ﱹﮚ ﮛﱸ [يو�سف ]82 /واملراد �أهلها وقوله تعاىل ﱹﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻﱸ [الكهف ]77 /ولي�س للجدار �إرادة ،لكن �شبهت حالته بحالة
من يفعل ال�شيء عن �إرادة ،وقوله تعاىل حكاية عن قول فرعون ﱹﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﱸ [غافر ]36 /ولي�س هامان هو الباين حقيقة لكن ب�أمره يكون البناء،
وقوله تعاىل ﱹ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱸ [الإ�سراء ،]24 /ولي�س للذل جناح
لكن �شبه الولد بطائر له جناحان :جناح ذل وجناح تعزز ،ف�أمر بخف�ض جناح
الذل لهما ،ومما روي �أن رج ًال من منكري املجاز يف اللغة اعرت�ض �أبا متام ملا قال
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يف �شعره:
َال َتسْـــــقِين مَاءَ الكآبَةِ إنّين

استعذبتُ مَاءَ ب َُكائِي
صَبٌّ َقدْ
َ

قال له املعرت�ض :ف�أعطني يف هذا الكوز ماء من ماء ك�آبتك العذب .قال
�أبو متام :خذ هذا املقرا�ض واق�ص�ص يل ري�شتني من جناح الذل .تنبي ًها للمعرت�ض
على �أنه �إذا ح�سن يف القر�آن ففي ال�شعر �أوىل.
و�أي�ضً ا فال يخلو منكر املجاز يف القر�آن من �أحد �أمرين� :إما �أن يقول� :إن
هذه الألفاظ التي وقعت جما ًزا يف القر�آن هي حقيقة يف اللغة العربية ،فيجاب مبا
مر عن �أبي احل�سني من �أن العرب ال ي�ستعملون مثل هذه الألفاظ يف مثل تلك
املعاين �إال على جهة التجوز والتو�سع يف اال�ستعمال مع ن�صب القرينة على املراد،
ولي�س هو كا�ستعمالهم احلقيقة يف مو�ضوعها ،و�إما �أن يقول� :إن هذه الألفاظ يف
هذه املعاين حقيقة �شرعية .فيجاب ب�أنه لو كانت حقيقة �شرعية ل�سبق �إىل �أذهان
�أهل ال�شرع معانيها املذكورة كما �سبق �إىل �أذهانهم من لفظ ال�صالة وال�صيام
والزكاة واحلج معانيها ال�شرعية ،واحلال �أن هذه الألفاظ التي وقعت يف القر�آن ال
ُيدرك فهمها �إال بالقرينة ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان عالمات املجاز ،فقال:
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[بيان عالمات املجاز التي ُيعرف بها]
بالنقل و�أن ال َّ
يطـــــــ ِر ْد
عر ُف
ِ
ُي َ
الذهــــن من املعنى �س َبق
فما �إىل
ِ
َ
للف�ص ِل
وبالتــــزام قيــــــــــده
ْ
ِ
ٍ
وبتوقـــــف علــــــى �ســــــــ َوا ُه
مثــــــا ُل ُه ت�ســــمي ُة اجلـــــــزا ِء

وفهمــــــ ُه بعدُ القـــــــــرين ِة ير ْد
ُ
َف ْهــــــ َو حقيقــــ ٌة به ُ
اللفظ �أحقّ

جنــــاح ِّ
ِ
الذل
بعك�س َها مثـــــل
ِ
لكـو ِن ِه يف لفظــــه �ضـــــــاها ُه
باملكــــــ ِر واجلهـــــــا ِد باعتدا ِء

للمجاز عالمات يعرف بها:
�أحدها :نقل �أئمة اللغة له ب�أن يقولوا� :إن لفظ الأ�سد مثالً ،جماز يف الرجل
ال�شجاع ،و�إن اخلمر جماز يف الع�صري ،و�إن العني جماز يف اجلا�سو�س ونحو
ذلك.
وثانيها :عدم االطراد اعلم �أن من حق احلقيقة االطراد� ،أي �إذا و�ضع لفظ ل�شيء
من الأ�شياء فحق ذلك اللفظ �أن يطرد يف جميع �أفراد ذلك ال�شيء كال َإن�سان،
ف�إنه حقيقة يف بني �آدم وهو مطرد يف جميع �أفرادهم ،مبعنى �أنه ي�صح �إطالقه على
كل فرد من �أفراد هذا اجلن�س ونحو ذلك.
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و�أما املجاز فال ي�صح اطراده يف كل ما وجدت فيه تلك ال�صفة التي جتوز
باللفظ لأجلها� ،أال ترى �أن الأ�سد ملا كان مو�ضو ًعا لل�سبع ال�شجاع وكان �إطالقه
على ال�شجاع من غري هذا اجلن�س جما ًزا مل يطرد ،بل �صح و�صف الرجل ال�شجاع
ب�أنه �أ�سد وال ي�صح و�صف كل ما ت�شجع من احليوان ب�أنه �أ�سد ،فال يو�صف الهر
�إذا ت�شجع ب�أنه �أ�سد ،وال غريه من احليوانات ،وكذلك يو�صف الرجل الطويل ب�أنه
نخلة ،وال يو�صف كل طويل بذلك ،وكذلك ال ي�صح �أن يقال :و�أ�س�أل الب�ساط،
واملراد �أهله ،هذا حا�صل ما يف املنهاج وغريه من كتب الأ�صول.
وذكر بع�ضهم �أن عدم االطراد يف املجاز يكون تارة واج ًبا� ،أي ال ي�صح
اطراده �أ� ً
صال نحو ﱹﮚ ﮛﱸ [يو�سف ] 82/فال ي�صح �أن يقال :وا�س�أل
الب�ساط ،ويكون تارة جائ ًزا� ،أي ي�صح اطراده ،لكن ال يجب ذلك فيه لثبوت
التعبري عن �أفراد املجاز باللفظ احلقيقي بخالف احلقيقة ،ف�إنها يجب اطرادها
عنده الحتياج املتكلم �إليها� ،إذ ال خلف عنها ،وجميع ذلك م�شكل� ،أما ما ذكره
�صاحب املنهاج وغريه ف�إ�شكاله متوجه من قبل اعتبار نوع العالقة ال �شخ�صها،
و�صاحب املنهاج وغريه يرون اعتبار نوع العالقة وعدم �صحة اطراد املجاز مبني
على اعتبار �شخ�ص العالقة ال نوعها ،و�أما ما ذكره ذلك البع�ض ف�إنه م�شكل من
حيث �إن الكالم يف جواز االطراد ال يف وجوبه.
و�أي�ضً ا ف�إن النحاة قد ذكروا ما يدل على �صحة نحو :ا�س�أل الب�ساط ،فقد
ذكر ابن مالك يف ت�سهيله �أنه يجوز حذف امل�ضاف و�إقامة امل�ضاف �إليه مقامه يف
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�إعرابه ،وق�سم ذلك �إىل قيا�سي وغري قيا�سي ،وذكر �أن �ضابط ذلك �أنه �إن امتنع ا�ستقالل
امل�ضاف �إليه باحلكم ،فهو قيا�سي نحو ﱹﮚ ﮛﱸ [يو�سف ]82 /ﱹﯨ
ﯩ ﯪ ﯫﱸ [البقرة� .]93 /إذ القرية ال ت�س�أل والعجل ال ي�شرب،
و�إن مل ميتنع ذلك فهو �سماعي ،انتهى ،وهو م�صرح بجواز ما منعه الأ�صوليون،
وحا�صل املقام �أن عدم االطراد يف املجاز مبني على ا�شرتاط نقل �أفراد املجازات
واعتبار �شخ�ص العالقة ال نوعها ،وال�صحيح ما قدمت لك من اعتبار نوع العالقة
فقط ،فال يكون عدم االطراد على هذا عالمة للمجاز ،وقد جريت بذكره يف النظم
جمرى جمهور الأ�صوليني ،وال�صواب عدم ذكره ،واهلل �أعلم.
وثالثها� :أن فهم املعنى من املجاز �إمنا يح�صل بعد الوقوف على القرينة ،ف�إذا قال
القائل :ر�أيت �أ�س ًدا تبادر �إىل الذهن �أن املراد احليوان املخ�صو�ص ،ف�إذا قال:
ر�أيت �أ�س ًدا على فر�س ،علمنا �أن املراد به الرجل ال�شجاع ،فما �سبق �إىل الذهن
من معنى اللفظ فهو حقيقة اللفظ ،فالتبادر عالمة للحقيقة وعدم التبادر عالمة
للمجاز.
ورابعها� :أن املجاز يلتزم تقييده للفرق بينه وبني احلقيقة ،مثل جناح الذل �أي لني
اجلانب ،ونار احلرب �أي �شدتها ،بعك�س احلقيقة ،ف�إن احلقيقة ال يلتزم تقييدها و�إن
كانت م�شرتكة مث ًال كعني جارية.
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وحا�صل ما يف املقام �أن الفرق بني املجاز واحلقيقة امل�شرتكة ،هو التزام
التقييد بالقرينة يف املجاز وعدم التزامه يف احلقيقة امل�شرتكة.
وخام�سها� :أن بع�ض املجاز يتوقف �صحة �إطالقه على ذكر احلقيقة ،لكون
لفظ املجاز م�ضاه ًيا للفظ احلقيقة ،ف�أطلق عليه لتلك امل�شابهة ،وهذا ي�سمى
بامل�شاكلة ،وهي التعبري عن ال�شيء بلفظ غريه لوقوعه يف �صحبته حتقيقًا ،نحو:
ﱹﭛ ﭜ ﭝﱸ [�آل عمران� ]54 /أي مكروا فجازاهم اهلل على
مكرهم ،ونحو ﱹﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﱸ [البقرة� ]194 /أي فجاهدوه،
ف�إطالق املكر على املجازاة و�إطالق االعتداء على اجلهاد جماز لوقوع املجازاة يف
�صحبة املكر ،واجلهاد يف �صحبة االعتداء ،و�أما تقدي ًرا نحو قوله تعاىل ﱹ ﭸ
ﭹ ﭺﱸ [الأعراف ]99 /فاملعنى واهلل �أعلم� ،أف�أمنوا حني مكروا مكر اهلل،
�أي جمازاته على مكرهم فعرب عن املجازاة على املكر باملكر لوقوعه يف �صحبته
تقدي ًرا ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف تق�سيم املجاز �إىل لغوي وغريه ،فقال:
[بيان انق�سام املجاز �إىل لغوي و�شرعي وعريف]
ُ
ا�ســـتعما ِل ِه َ�شـــــرع ّيا
يكون يف
َ
َ
قــــال ُ
بع�ض ُهم َو َه ْب ُت َكا
من َث َّم

و ُلغــــــو ًّيا و�أتـــــــى ُع ْر ِفـــــ ّيا
أنكح ُت َكا
تجُ زي لدَ ى
التزويج َع ْن � ْ
ِ

321

الركن الأول يف مباحث «الكتاب»

321

ينق�سم املجاز �إىل� :شرعي :كال�صالة يف الدعاء وال�صيام يف مطلق
الإم�ساك واحلج يف نف�س الق�صد ،ف�إن هذه الألفاظ قد نقلها ال�شرع عن معناها
اللغوي ،و�صارت حقيقة �شرعية يف الأ�شياء التي �سماها بها ال�شرع ،فهي يف
م�سمياتها الأ�صلية جماز �شرعي.
و�إىل لغوي :ك�إطالق ال�صالة وال�صيام واحلج على العبادات املخ�صو�صة،
ف�إن م�سميات هذه الألفاظ يف اللغة هي غري هذه العبادات ،ف�إطالقها على هذه
العبادات جماز لغوي ،و�إن �صارت حقيقة �شرعية فهذه الأ�سماء ونحوها تكون
حقيقة لغوية يف معناها اللغوي وحقيقة �شرعية يف معناها ال�شرعي ،وجما ًزا �شرع ًّيا
يف مو�ضوعها اللغوي ،وجما ًزا لغو ًّيا يف م�سماها ال�شرعي.
و�إىل جماز عريف :ك�إطالق الدابة على كل ما يدب من ذوات الأربع
وغريها ،ف�إن العرف خ�ص�ص ا�سم الدابة بذوات الأربع ،ف�إطالقه عليها وعلى
غريها ا�ستعمال له يف غري ما و�ضع له عر ًفا وهكذا يف جميع ما نقله العرف �إىل
�شيء خم�صو�ص ،ثم ا�ستعمل يف غري ذلك ال�شيء لعالقة.
و�إمنا �صح لنا هذا التق�سيم يف املجاز بناء على �أن املعترب يف املجاز نوع
العالقة ال �شخ�صها ،ومن هاهنا قال بع�ض �أ�صحابنا وهو مو�سى بن علي يف رجل
�أنكح رج ًال امر�أة ،فقال :ا�شهدوا �أن فالنًا �أدى �إىل فالنة كذا وكذا ،وعلى ظهره كذا
وكذا ،وقد �أعطيناه فالنة �أو قد وهبنا له فالنة ا�سم املر�أة ،قال �أبو مو�سى :هو جائز.
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وقال �أبو عبد اهلل حممد بن حمبوب � :إن قال املز ِّوج :قد زوجتك
�أو �أملكتك �أو �أخطبتك �أو �أنكحتك ،فكل ذلك جائز ،وقال �أبو امل�ؤثر� :أما قوله:
�أنكحت �أو �أملكت فثابت ،و�أما قوله� :أخطبت ف�إن جاز بها مل �أفرق بينهما ،و�إن
مل يكن جاز بها ف�أحب �إىل �أن يجدد النكاح.
فهذا �أبو علي مو�سى بن علي � أجاز يف التزويج� :أعطيناه فالنة،
ووهبنا له فالنة .و�أبو عبد اهلل �أجاز يف التزويج� :أملكتك و�أخطبتك ،و�أجاز
�أبو امل�ؤثر يف التزويج� :أملكتك ،وتوقف يف� :أخطبتك ،وجميع هذه الألفاظ جماز
عن لفظ �أنكحتك ،وذلك �أن لفظ الهبة والعطية والتمليك �إمنا و�ضعت مللك
الرقبة وو�ضع النكاح مللك املتعة ،وملك الرقبة �سبب مللك املتعة ،وملا كان ملك
الرقبة متعذ ًرا يف احلرة �صرفت هذه الألفاظ �إىل ملك املتعة ،فهي من �إطالق ا�سم
ال�سبب على امل�س َّبب.
و�أما �أخطبتك فمو�ضوع للكالم املقدم على التزويج ،امل�ؤذن ب�إجابة ويل
املر�أة للزوج ،يقال :خطبت فالنة من فالن ف�أخطبنيها ،فهو �سبب �أي�ضً ا للتزويج،
و�إطالقه على النكاح من �إطالق ال�سبب على امل�س َّبب ،لكن ال�سببية هنا �أ�ضعف
منها يف الألفاظ الأول ،فلهذا توقف فيه �أبو امل�ؤثر  -رحمه اهلل  -ومل يتوقف يف:
�أملكتك ملا تقدم ،وعلى هذا املذهب احلنفية ،وذهب بع�ض �أ�صحابنا وال�شافعية
�إىل منع التجوز يف عقد النكاح .قال يف «ال�ضياء» :ومن وهب ابنته �أو ابنة عمه �أو
من يلي نكاحه لرجل َو َقبِل الرجل املر�أة ودخل بها ،فلي�س هذا بنكاح ،ولو �شهد
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ال�شهود على الهبة فالزوج ال يوهب ويفرق بينهما ،وال حتل له �أب ًدا ،ولها �صداق
ن�سائها �إذا دخل بها ،و�إمنا كانت الهبة للنبي  خال�صة.
وحا�صل املقام �أن مانع التجوز يف عقد النكاح من �أ�صحابنا وغريهم مل
مينعوا التجوز ر� ًأ�سا ،لكن منعوه يف التزويج ل�شيئني:

�أحدهما :قوله تعاىل يف امر�أة وهبت نف�سها للنبي 

ﱹﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤﱸ [الأحزاب ]50 /ووجه ا�ستداللهم من هذه الآية �أن الهبة جعلها ربنا
تعاىل خال�صة لنبيه  -عليه ال�صالة وال�سالم -ومنعها من �سائر امل�ؤمنني.
وثانيهما� :أن النكاح عقد �شرع مل�صالح م�شرتكة كالن�سب وعدم انقطاع الن�سل
واالجتناب عن الزنا وحت�صيل الإح�صان وا�ستمداد كل منهما يف املعي�شة بالآخر،
ووجوب النفقة واملهر ،وحرمة امل�صاهرة وجريان التوارث ،ولفظ النكاح والتزويج
واف بالداللة على هذه املقا�صد لكونه منب ًئا عن ال�ضم واالحتاد بينهما يف القيام
مب�صالح املعي�شة والتلفيق على وجه االحتاد دون غريهما.
و�أجيب عن الأول ب�أن خلو�ص املجاز واخت�صا�صه بح�ضرة الر�سول -
عليه ال�صالة وال�سالم  -يف غاية البعد ،فاملراد �إما اخللو�ص يف احلكم وهو عدم
وجوب املهر وهو ال ينايف �صحة العقد يف حق غريه عليه ال�صالة وال�سالم� ،أو املراد
ال حتل �أزواج النبي عليه ال�صالة وال�سالم لأحد غريه كما قال تعاىل ﱹﯞ
ﯟﱸ [الأحزاب.]6 /
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و�أجيب عن الثاين ب�أنا ال ن�سلم �أن �شرعه لتلك امل�صالح بل للملك له
عليها ،و�إمنا هي ثمرات ترتتب على امللك بدليل لزوم املهر عليه عو�ضً ا عن امللك
وكون الطالق بيده لأن مزيل امللك لي�س �إال املالك ،و�إذا �صح النكاح بلفظني ال
يدالن على ا ِمل ْلك لغة ،وهما �أنكحتك وزوجتك فلأن ي�صح مبا يدل عليه �أوىل،
ف�إن قيل :فينبغي �أن ال ي�صح النكاح بهما لعدم داللتهما على امللك� ،أجيب ب�أنه
�إمنا ي�صح بهما لأنهما �صارا مبنزلة العلم لهذا العقد ،فال ي�ضر عدم داللتهما على
امللك ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان حكم املجاز ،فقال:
[حكم املجـاز]
ات َما قد ُق ِ�صدَ ا
وحكم ُه �إث َب ُ
ُ
و�صــــــح نف ُي ُه وجـــــا َز � ُ
أخذنَا
َّ

ُ
أخـــــــذ به تع َّي َنا
بـــــه �إ َذا ال

إ�ضمــــــا ِر
و�إنَّــــــ ُه �أوىل ِمن ال َ

مقــــــــام االعت َبا ِر
والنقل يف
ِ
ِ

و�إن ُ
ـــــن قد �أمك َن ْت حقيق ُت ْه
تك ْ

خ�صو�صا َو َردا
به عمو ًما �أو
ً

لأنه م�ســـلوكــــــ ٌة طــــــري َق ُت ْه

للمجاز �أحكام منها ثبوت احلكم الذي ق�صد به من التجوز� ،سواء كان
خا�صا نحو ر�أيت �أ�س ًدا يرمي� ،أو عا ًّما نحو ال �أدخل دار فالن حيث
ذلك احلكم ًّ
يتناول داره بامللك وبالإجارة وبالعارية.
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اعلم �أن بع�ض ال�شافعية ذهبوا �إىل �أن املجاز ال عموم له لأنه �ضروري
كاملقت�ضى ،وال�ضرروي ال عموم له؛ لأن ما ثبت �ضرورة يتقدر بقدرها ،وال�ضرورة
تندفع بال عموم.
وذهبت احلنفية �إىل ثبوت العموم للمجاز كاحلقيقة ،وعلى ذلك
�أ�صحابنا  -رحمهم اهلل تعاىل  -وا�ستدلوا عليه بوجوه:
منها �أن ال�صيغ املقرتنة ب�أدلة العموم تفيد العموم مطلقًا حقيقة كانت
�أو جما ًزا .ومنها� :أن املجاز �أحد نوعي الكالم ،فكان مثل النوع الآخر يف �إفادة
العموم واخل�صو�ص.
ومنها� :أن عموم اللفظ لي�س �إال ملا يلحق به من دليل العموم ،ال لكونه
حقيقة و�إال لكان كل حقيقة عا ًّما ،والالزم باطل ،فكذا امللزوم.
و�أجابوا عن احتجاج بع�ض ال�شافعية ب�أن املجاز �ضروري كاملقت�ضى مبا
حا�صله �أنه �إن �أريد ال�ضرورة من جهة املتكلم يف اال�ستعمال مبعنى �أنه مل يجد
طريقًا لت�أدية املعنى �إال بالتجوز �إليه ،فممنوع جلواز �أن يرتك احلقيقة مع القدرة
عليها ،ويعدل �إىل املجاز لأغرا�ض بينت يف فن البالغة ،ال ل�ضرورة �أجل�أته �إىل
ذلك ،ولأن للمتكلم يف �أداء املعنى طريقني� :أحدهما حقيقة والآخر جماز يختار
�أيهما �شاء ،ويف املجاز اعتبار لطيف مل يكن يف احلقيقة ،فيكون ذلك داع ًيا �إىل
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اختيار التعبري به ،ولأن املجاز واقع يف كالم اهلل تعاىل على ال�صحيح ،والعجز عليه
تعاىل عن التعبري باحلقيقة وعن غريها حمال.
و�إن �أريد ال�ضرورة من جهة الكالم وال�سامع ،مبعنى �أنه ملا تعذر العمل
باحلقيقة وجب احلمل على املجاز �ضرورة لئال يلزم �إلغاء الكالم ،فال ن�سلم �أن
ال�ضرورة بهذا املعنى تنايف العموم ،ف�إنه يتعلق بداللة اللفظ و�إرادة املتكلم ،فعند
ال�ضرورة �إىل حمل اللفظ على املجاز يجب �أن يحمل على ما ق�صده املتكلم،
خا�صا فخا�ص ،بخالف املقت�ضى
واحتمله اللفظ بح�سب القرينة �إن عا ًّما فعام ،و�أن ًّ
ف�إنه الزم عقلي غري ملفوظ ،فيقت�صر منه على ما يح�صل به �صحة الكالم من غري
�إثبات العموم ،الذي هو من �صفات اللفظ مطلقًا ،ومن �أحكام املجاز �أي�ضً ا �صحة
نفي املعنى احلقيقي عنه ،في�صح �أن يقال للجد :لي�س ب�أب� ،أي يف احلقيقة ،لكنه
�أب جما ًزا ،وكذا ي�صح �أن يقال لل�شجاع :لي�س ب�أ�سد ،باعتبار �أنه لي�س هو من
�أفراد جن�س احليوان امل�سمى بذلك.
اعلم �أنهم قالوا� :إن �صحة نفي املعنى احلقيقي للفظ عند العقل ،ويف
نف�س الأمر عن املعنى امل�ستعمل فيه ،عالمة كون اللفظ جما ًزا ،وعدم �صحته
عالمة كونه حقيقة .وقيدوا بنف�س الأمر لأن النفي رمبا ي�صح لغة ،واللفظ حقيقة،
كما �إذا �أردت املبالغة يف ذم زيد مث ًال فتقول لي�س زيد ب�إن�سان ،وا�ست�شكل ما
قالوه هنا مبا �إذا ا�ستعمل اللفظ املو�ضوع للعام يف اخلا�ص بخ�صو�صه ،ف�إنه جماز
مع امتناع �سلب معناه احلقيقي عن اخلا�ص ،و�أجيب عن هذا اال�ست�شكال ب�أن
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اخلا�ص من حيث هو خا�ص مقيد ومعناه احلقيقي مطلق ،وال امتناع يف �سلب
املطلق عن املقيد مبعنى �أنه لي�س عني املقيد.
ومن �أحكام املجاز �أي�ضً ا �أنه يجوز التم�سك به ،وي�صح الأخذ مبدلوله بل
يجب ذلك �إذا قامت القرينة على �إرادته ،و�إن كانت احلقيقة يف اللفظ ممكنة� ،أي
�إذا دلت القرينة على �أن املراد من هذا اللفظ معناه املجازي وجب التم�سك به يف
ذلك املعنى ،و�إن كان املعنى احلقيقي ممك ًنا يف ذلك اللفظ لأن القرينة هي التي
�صرفت اللفظ عن معناه احلقيقي �إىل املعنى املجازي.
و�أي�ضً ا ف�إن املجاز �أحد طريقي ت�أدية املعنى كاحلقيقة ،وهو طريق م�سلوك
والتعبري به كثري ،ف�إذا قام الدليل على �أنه املراد من اللفظ فال معنى للعدول عنه
�إىل غريه ،و�إن كان غريه هو الأ�صل وال خالف يف هذا املعنى بني الأ�صوليني ،كما
�أنه ال خالف بينهم يف رد اللفظ �إىل معناه احلقيقي عند عدم الدليل ال�صارف له
عن ذلك ،لكن اخلالف فيما �إذا دار اللفظ بني احلقيقة املرجوحة واملجاز الراجح،
فذهب �أبو حنيفة �إىل �أنه يحمل على احلقيقة لأنها الأ�صل والأ�صل ال يرتك �إال
ل�ضرورة �أي ل�ضرورة ،تلجئ ال�سامع �إىل تركه ،بحيث مل يجد �سبي ًال �إىل الأخذ به.
قلنا يكفي يف العدول عن الأ�صل دليل يرتجح معه الظن ب�أن املراد غريه،
كما كان ذلك يف كثري من الأدلة الظنية ،وذهب �أبو يو�سف وحممد بن احل�سن
�إىل �أنه يحمل على املجاز ،لأن املرجوح يف مقابلة الراجح �ساقط مبنزلة احلقيقة

328

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

328

املهجورة ،وقال البدر ال�شماخي  -رحمه اهلل تعاىل� :إنه ال يحمل على �أحدهما �إال
بقرينة ،لأن كل واحد منهما له مرجح ،ومراده بالقرينة هاهنا القرينة التي تتعذر
معها �إرادة احلقيقة ر� ًأ�سا ،ف�أما �إذا مل تكن تلك القرينة مانعة لإرادة احلقيقة �أ� ً
صال
و�إمنا كانت مرجحة للمجاز فقط ،فمذهبه التوقف عن ترجيح واحد منهما على
الآخر .و�أقول �إن رجحانية املجاز بالقرينة الدالة على �إرادته ولو مل تكن مانعة من
�إرادة احلقيقة ظاهر ف�إنه و�إن كانت احلقيقة هي الأ�صل ،فقد يرتك الأ�صل بدليل،
واهلل �أعلم.
ومن �أحكام املجاز �أي�ضً ا �أنه يرجح على الإ�ضمار وعلى النقل يف مقام التعار�ض.
اعلم �أنه �إذا احتمل اللفظ الواحد �أن يكون جما ًزا ،و�أن يكون فيه �إ�ضمار،
�أي تقدير حمذوف ،فحمله على املجاز �أوىل ،لأن املجاز �أكرث ا�ستعم ً
اال يف العربية،
ولأنه ال يحتاج الكالم معه �إىل تقدير ،والإ�ضمار ال ي�صح الكالم معه �إال بتقدير،
وكذا �إذا احتمل اللفظ الواحد �أن يكون جما ًزا ،و�أن يكون منقو ًال فحمله على
املجاز �أوىل ،لأن النقل ال يح�صل �إال �إذا اتفق �أرباب الل�سان على تغيري الو�ضع،
وا�صطلحوا على ا�ستعمال ذلك اللفظ يف معنى �آخر ،وهذا ع�سري ،ومن ها هنا منع
النقل من منع كما تقدم ذكره� ،أما املجاز ف�إن القرينة كافية فيه ،وح�صول العالقة
م�صححة ال�ستعماله هذا ،وقيل الإ�ضمار �أوىل من املجاز ،لأن قرينته مت�صلة،
و�صحح البدر ال�شماخي وغريه ت�ساوي املجاز والإ�ضمار� ،أي فال يرجح �أحدهما
على الآخر الحتياج كل واحد منهما للقرينة.
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وثمرة اخلالف تظهر فيما �إذا قال ال�سيد لعبده :يا ولدي ،فمن حمله
على املجاز �أوجب العتق ،حيث �أطلق ا�سم امللزوم الذي هو الولد على الالزم
الذي هو احلر ،ف�إن احلرية الزمة لبنوة املالك ،فك�أمنا قال له :يا حر ،ومن حمله
على الإ�ضمار ومل يوجب العتق ،لأن املعنى معه يا من هو كولدي.
و�إذا احتمل اللفظ �أن يكون من باب الإ�ضمار ،و�أن يكون منقو ًال فحمله
على الإ�ضمار �أوىل لأنه �أكرث ا�ستعم ً
اال من النقل ،و�أي�سر وجو ًدا ،ولأنه �سامل
من ن�سخ املعنى الأ�صلي بخالف النقل ،وقيل �إن حمله على النقل �أوىل لأنه ال
يحتاج �إىل قرينة بخالف الإ�ضمار ،والأول �أكرث و�أ�صح ،و�إذا احتمل اللفظ �أن
يكون منقو ًال و�أن يكون م�شرت ًكا فحمله على النقل �أوىل ،لأنه ال يحتاج �إىل قرينة
لتعيني معناه بخالف اال�شرتاك ،ف�إنه ال يتعني املعنى املراد منه �إال بقرينة تدفع
مزاحمة الغري ،فالنقل �أوىل من اال�شرتاك ،والإ�ضمار �أوىل من النقل ،واملجاز �أوىل
من الإ�ضمار ،وقد تقدم بيان رجحانية املجاز على اال�شرتاك عند الكالم على
حكم احلقيقة.
وهذه الأربعة �أعنى املجاز والإ�ضمار والنقل واال�شرتاك ،هي التي يقع
باحتمالها يف اللفظ التعار�ض بني معانيه ،وقد بينت لك وجه الرتجيح فيها ،قيل:
وقد يحتمل اللفظ مع هذه االحتماالت الأربعة احتم ً
خام�سا وهو التخ�صي�ص،
اال ً
وحكمه �أنه يرجح على جميعها ،ف�إذا احتمل الكالم التخ�صي�ص واملجازية
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فالتخ�صي�ص �أوىل ،وال�صحيح �أنه نوع من املجاز؛ لأنه ق�صر اللفظ عن جميع
مدلوالته �إىل بع�ض �أفراده ،وهو خالف الو�ضع الأ�صلي كما تقدم ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان احلكمة يف ا�ستعمال املجاز ،فقال:
[بيان الداعي ال�ستعمال املجاز]
ال�ســـــــتعما ِل ِه بالغ ُت ْه
والدَّ اعي
َ

ُّ
تلط ٌ
ِ
البيــــــان
ــــف زيـــــــــاد ُة
ري
من ذلك :التعظي ُم والتحقــــــ ُ

ونوع ُه البديـــــ ُع وا�ســــــــتقام ُت ْه
ُ
االخــــرتاع للم َعاين
وح�ســـن
ُ
ِ
ري
و�إن ت�شَ ا:
ُ
الرتغيب والتنفــــــ ُ

اعلم �أنه ملا كانت احلقيقة هي الأ�صل واملجاز خلفًا عنها كانت �أوىل
باال�ستعمال من املجاز ،ومل ي�صح العدول عنها �إال لداع يرجح التعبري باملجاز،
وذلك الداعي هو احلكمة التي لأجلها وقع التجوز ،وهي �أمور كثرية:
منها �أن املجاز �أبلغ من احلقيقة� ،أي �أكرث بالغة يف الو�صف و�أوجز لف ًظا يف
العبارة ،ف�إن قولك :ر�أيت �أ�س ًدا يرمي� ،أبلغ و�صفًا من قولك :ر�أيت رج ًال يرمي،
و�أوجز لف ًظا من قولك :ر�أيت رج ًال بالغا يف ال�شجاعة مبلغ الأ�سد.
ومنها �أن املجاز يتو�صل به �إىل املح�سنات البديعية من نحو ال�سجع واملطابقة
واملجان�سة.
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�أما ال�سجع فنحو �أن تقول :لقيت �أ�س ًدا �شاكي ال�سالح فتعاطينا الرماح.
و�أما املطابقة وهي :اجلمع بني �شيئني مت�ضادين نحو
ﮎﱸ [التوبة.]82 /

ﱹﮋ ﮌ ﮍ

و�أما املجان�سة وهي :ت�شابه الكلمتني يف اللفظ مع اختالف املعنى فكقول ال�شاعر:
إىل ح ْتفِى سَــــعَى َقدَمي

أراق دَمِي
َأرَى قـــــدَمي َ

وجميع �أنواع البديع �إمنا تتي�سر غال ًبا باملجاز دون احلقيقة ،وهذا معنى قول
امل�صنف( :ونوعه البديع وا�ستقامته) فالهاء من ا�ستقامته عائدة �إىل نوعه البديع،
�إذ املعنى �أن الداعي �إىل ا�ستعمال املجاز بالغته وح�صول نوعه البديع يف الكالم،
وا�ستقامة هذا النوع به غال ًبا.
ومنها �أن املجاز يح�صل به التلطف يف الكالم بخالف احلقيقة ،وذلك
موج ُه الذهب ،لفحم فيه جمر موقد ،فيفيد لذة
نحو ا�ستعارة بحر من امل�سك ُ
تخييلية وزيادة �شوق �إىل �إدراك معناه ،فيوجب �سرعة التفهم بخالف قولك :فحم
عليه جمر.
ومنها �أن التعبري باملجاز يكون فيه زيادة بيان عن التعبري باحلقيقة ،ف�إن
قولك :ر�أيت �أ�س ًدا �أبني يف الداللة على ال�شجاعة من قولك :ر�أيت �شجا ًعا؛
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لأن ذكر امللزوم بينة على وجود الالزم ،ويف املجاز �أطلق ا�سم امللزوم على الالزم،
فا�ستعمال املجاز يكون دعوى بالبينة ،وا�ستعمال احلقيقة يكون دعوى بال بينة.
و�أي�ضً ا فمطابقة اللفظ لت�أدية متام املراد �إمنا يح�صل باملجاز دون احلقيقة ،لأن
الألفاظ احلقيقية مت�ساوية يف الداللة عند العلم بالو�ضع وعدمها عند عدمه ،و�إمنا
ميكن بالدالالت العقلية والألفاظ املجازية الختالف مراتب اللزوم يف الو�ضوح
واخلفاء ،ف�إذا ق�صد مطابقة متام املراد وت�أدية املعنى بالعبارات املختلفة يف الو�ضوح
يعدل عن احلقيقة �إىل املجاز ليتي�سر ذلك.
ومنها �أن املجاز يتي�سر به اخرتاع املعاين اللطيفة والنكت البديعة الظريفة،
فمن ذلك التعظيم كا�ستعارة �أبي �سعيد لرجل عامل ،ف�إنه يدل على كرثة علمه
فيح�صل تعظيمه بذلك.
ومن ذلك �أي�ضً ا التحقري كا�ستعارة الهمج وهو �صغار الذباب للجهال من النا�س.
ومن ذلك �أي�ضً ا ترغيب ال�سامع كا�ستعارة ماء احلياة ل�شيء من امل�شروبات،
ومن ذلك �أي�ضً ا تنفري ال�سامع كا�ستعارة ال�سم ل�شيء من املطعومات.
وهذه الأ�شياء التي ذكرها امل�صنف منها ما يكون راج ًعا �إىل اللفظ
كالتجني�س ونحوه ،ومنها ما يكون راج ًعا �إىل املعنى كالتعظيم وما بعده.
وبقي من دواعي ا�ستعمال املجاز �أ�شياء مل يذكرها امل�صنف ،منها �أن
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احلقيقة قد تكون وح�شية متجها الأ�سماع كا َخل ْنفَقيق((( ،فيعدل عنها �إىل املجاز
لعذوبته فيعرب عنها بلفظ الداهية.
م�ست�سمجا يكرهه ال�سامع فيعدل عنها
ومنها �أن التلفظ باحلقيقة قد يكون
ً
�إىل املجاز لنزاهته ،وذلك نحو قوله تعاىل ﱹ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﱸ [البقرة ]236 /ف�إن يف قوله تعاىل ﱹﮧ ﮨ ﮩﱸ نزاهة مل تكن
يف قول القائل :ما مل توجلوا الذكر يف الفرج.
ومنها غري ما ذكرناه �أي�ضً ا ومبا ذكرناه كفاية ،واهلل �أعلم.
ذكر احلروف وانق�سام احلروف �إىل حقيقة وجماز
واملراد بها احلروف املعنوية.

اعلم �أنه قد جرت العادة بالبحث عن معاين بع�ض احلروف والظروف،
وذكرها احلنفية يف كتبهم عقيب بحث احلقيقة واملجاز لداللتها على معان بع�ضها
حقيقة وبع�ضها جماز يتوقف �شطر من امل�سائل الفقهية عليها ،وكث ًريا ما ي�سمى اجلميع
حرو ًفا تغلي ًبا �أو ت�شبي ًها للظروف باحلروف يف البناء وعدم اال�ستقالل ،والأول �أوجه
ملا يف الثاين من اجلمع بني احلقيقة واملجاز �أو �إطال ًقا للحروف على مطلق الكلمة.
وللمجــــا ِز و�ســوا ُه ِ
تنق�س ْم
َ
((( ا َخل ْنفَقيق :الداهية( .م).

احلروف ِمث َْل �سا ِئ ِر َ
ُ
الك ِل ْم
تلك
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�أي تنق�سم احلروف املعنوية �إىل جماز و�إىل حقيقة كانق�سام �سائر الكلم
العربية �إىل ذلك� ،أي فكما �أن الألفاظ العربية غري احلروف تكون تارة يف ا�ستعمالها
حقيقة و�أخرى جما ًزا ،فكذلك احلروف املعنوية لأنها نوع منها ،وحكمها حكمها.
�أما حروف املباين ف�إنها ال تنق�سم �إىل ذلك لأنها �أجزاء كلمة كحروف
زيد ال نوع من الكلم كحروف املعاين ،ومثال ذلك �أن الواو مث ًال حقيقة يف مطلق
اجلمع جماز يف احلال ،والفاء حقيقة يف التعقيب جماز يف الرتاخي ويف مطلق
اجلمع ،وثم «حقيقة» يف الرتاخي جماز يف التعقيب ويف مطلق اجلمع �أي�ضً ا ،وهكذا.
وحا�صل املقام �أن املجاز الإفرادي ثابت يف احلروف املعنوية ويف امل�شتقات
�أي�ضً ا بطريق الأ�صالة عند الأ�صوليني ،وهو فيهما بطريق التبعية عند البيانيني ،ف�إن
التجوز فيما ذكر عندهم �إمنا هو تبعية التجوز يف امل�صدر واملتعلق ،ومنع الرازي
املجاز الإفرادي يف احلرف ،فقال :ال يكون فيه جماز �أفراد ال بالذات وال بالتبع،
لأنه ال يفيد �إال ب�ضمه �إىل غريه ،ف�إن �ضم �إىل ما ينبغي �ضمه �إليه فهو حقيقة� ،أو
�إىل ما ال ينبغي �ضمه �إليه فمجاز تركيب.
قال النق�شواين :من �أين �أنه جماز تركيب؟ بل ذلك ال�ضم قرينة جماز
الإفراد نحو قوله تعاىل ﱹﮧ ﮨ ﮩ ﮪﱸ [طه� ]71 /أي عليها،
ومنع الرازي �أي�ضً ا الفعل وامل�شتق كا�سم الفاعل ،فقال :ال يكون فيهما جماز
�إال بالتبع للم�صدر الذي هو �أ�صلهما ،ف�إن كان امل�صدر حقيقة فال جماز فيهما،
وهو موافق للبيانيني يف ذلك ،لكن اعرت�ض عليه بالتجوز بالفعل املا�ضي عن
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امل�ستقبل نحو ﱹ ﭑ ﭒ ﭓﱸ [الأعراف� ]44 /أي ينادي ،والعك�س
نحو ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱸ [البقرة� ]102 /أي تلته من غري جتوز يف
�أ�صلهما ،وب�أن اال�سم امل�شتق قد يراد به املا�ضي وامل�ستقبل من غري جتوز يف �أ�صله
�أي�ضً ا .قال املحلي :وكان الإمام  -يعني الرازي  -فيما قاله نظر �إىل احلدث جمر ًدا
عن الزمان ،واهلل اعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان �أحكام تلك احلروف امل�شار �إليها ،فقال:
حروف العطف
[وحكم الواو العاطفة]
اجلمع بال
الوا ُو ُق ْل ملطــــــلقِ
ِ
ُ
ُ
الفــــــاعل ما قد حل َفا
فيحنث
َ
املعطـــــوف �أو قد َم ُه
ـــــر
�إن �أخَّ َ

وتُ�س َت َعا ُر الـــوا ُو للحـــــــالِ كما
ف�إنَّه يلــــز ُم ُه �إن �أعتـــــقَــــــ ْه

ترتيب َت َ
َ
ال
ودون
ــــــي ٍة
ٍ
َم ِع َّ
َ
كان ب َوا ٍو َع َط َفا
علي ِه �إن
فليعلم ُه
ني
قر َن الفعـــــــل ِ
َ
�أو َ
وعلي َما مَنَا
يف �أعتقْ فـــــــالنًا
َّ

َ
علي ِه �أنف َق ْه
جميــــ ُع َما َك
ــــــان ْ

الواو حقيقة يف مطلق اجلمع �أي جمع الأمرين ف�صاع ًدا ،وت�شريكهما يف
ال�شيء ،كان ذلك ال�شيء ثبو ًتا نحو :قام زيد وقعد عمرو� ،أو حك ًما نحو قام :زيد
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وعمرو� ،أو ذا ًتا نحو قام وقعد عمرو ،فالواو يف جميع هذه الأمثلة �إمنا هي ملطلق
اجلمع بني معطوفيها وت�شريكهما يف ذلك ال�شيء من غري داللة على معية �أو
ترتيب ،بل �إذا �أريد واحد من املعية والرتتيب جيء له بقرينة تدل عليه ،وعند
الإطالق فال تفيد �إال مطلق اجلمع على ح�سب ما مر .هذا قول اجلمهور.
وقيل� :إنها تفيد املعية �أي�ضً ا ،ونقل هذا القول عن مالك ،ومعنى املعية
هي مقارنة املتعاطفني وجو ًدا يف الزمان.
وقيل� :إنها تفيد الرتتيب �أي�ضً ا ،ونقل هذا القول عن ال�شافعي.
ون�سب �إىل �أبي حنيفة ،ومعنى الرتتيب هو ت�أخر املعطوف عن املعطوف
عليه يف الزمان.
قال الإزمريي :ولهذا قالوا الرتتيب واجب يف حق �أع�ضاء الو�ضوء
القت�ضاء الواو يف �آية الو�ضوء الرتتيب .قال :وامل�شهور �أنهم ا�ستدلوا على وجوب
الرتتيب بالفاء املذكورة فيها.
و�أجاب عن ا�ستداللهم بذلك �أي�ضً ا ب�أن الواو ملطلق اجلمع بال داللة على
الرتتيب ،والفاء دخل على اجلملة التي ال ترتيب بني �أجزائها ،فيفيد تعقيب هذه
اجلملة للقيام �إىل ال�صالة ،ونحن نقول به وكالمنا يف ترتيب الأجزاء ،وال دليل
عليه.
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واحلجة للجمهور على ذلك �أمور :منها ما ذكره الر�ضي من �أنه يحتمل
�أن يكون الفعل من نحو قولك :جاء زيد وعمرو ح�صل من كليهما يف زمان
واحد ،و�أن يكون ح�صل من زيد �أو ًال ومن عمرو ثان ًيا ،و�أن يكون ح�صل من عمرو
�أو ًال ومن زيد ثان ًيا .فهذه احتماالت عقلية ال دليل يف الواو على �شيء منها.
ومنها النقل عن �أئمة اللغة ،حتى ذكر عن �أبي علي دعوى الإجماع على
ذلك ،قيل :وقد ن�ص عليه �سيبويه يف خم�سة ع�شر مو�ض ًعا من كتابه.
ومنها اال�ستقراء ،ف�إمنا جند الواو م�ستعملة يف موا�ضع ال ي�صح فيها
الرتتيب وال املقارنة ،والأ�صل يف الإطالق احلقيقة وذلك مثل :ت�شارك زيد
وعمرو ،واخت�صم بكر وخالد ،واملال بني زيد وعمرو ،وجاءين زيد وعمرو قبله �أو
بعده ،و�أمثالهما.
ومنها �أنهم ذكروا �أن الواو بني اال�سمني املختلفني مبنزلة الألف بني
اال�سمني املتحدين ،فكما ال داللة ملثل جاءين رجالن على املقارنة والرتتيب
بالإجماع ،فكذا جاءين رجل وامر�أة ،وكذا الواو بني الأ�سماء املتحدة ال يدل
على املقارنة والرتتيب مثل :م�سلمون ،فكذا بني الأ�سماء املختلفة نحو :جاءين
زيد وعمرو وبكر ،واملراد باالحتاد هاهنا هو االحتاد الظاهري.
ف�إذا ظهر لك مما ذكرناه �أن الواو العاطفة ملطلق اجلمع من غري معية وال
ترتيب فاعلم �أنه �إذا حلف حالف ب�أنه ال ي�أكل التمر والزبيب مث ًال ف�أكلهما كان
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حانثًا يف ميينه� ،سواء �أكلهما م ًعا يف حال واحد �أو �أكل التمر �أو ًال والزبيب ثان ًيا،
على الرتتيب مع مهلة �أو مع عدمها� ،أو �أكل الزبيب �أو ًال والتمر ثان ًيا ،ففي كل
هذه الأحوال يكون حانثًا �إال �إذا قيد مبعية �أو ترتيب ،ك�أن يقول :ال �آكل التمر
والزبيب معه �أو بعده �أو قبله ،ف�إنه ال يحنث �إال �إذا فعل ما حلف عليه من ذلك.
وكذلك ال يحنث �أي�ضً ا �إذا �أكل التمر دون الزبيب �أو الزبيب دون التمر،
لأنه �إمنا حلف على �أن ال ي�شركهما يف الأكل ،ف�إذا مل ي�شركهما يف الأكل فال
حنث عليه.
وكذلك ال يحنث �أي�ضً ا �إذا قال لزوجته� :إن قام زيد وقعد عمرو ف�أنت
طالق ،فقام زيد ومل يقعد عمرو� ،أو قعد عمرو ومل يقم زيد فال تطلق زوجته
بذلك؛ لأنه �إمنا علق طالقها بثبوت القيام من زيد والقعود من عمرو ،ف�إن ثبتا وقع
الطالق �سواء قام زيد قبل قعود عمرو �أو قعد عمرو قبل قيام زيد� ،أو كان ذلك
منهما يف حال واحد.
وكذلك ال يحنث �أي�ضً ا �إن قال لها� :إن قام وقعد زيد ف�أنت طالق ،فقام
زيد ومل يقعد �أو قعد ومل يقم ،ف�إنها ال تطلق �إال �إذا ثبت من زيد قيام وقعود
بعد احللف� ،سواء قدم القيام على القعود �أو القعود على القيام ،ف�إن فعلهما م ًعا
طلقت ،واهلل �أعلم.
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وت�ستعار الواو للحال لأن الواو ملطلق اجلمع واالجتماع الذي بني احلال
و�صاحبها من حمتمالت ذلك اجلمع.
اعلم �أن الأ�صل �أن الواو ال تدخل اجلملة الواقعة ح ً
اال لتعلقها باجلملة
الأوىل معنى ،والتعلق املعنوي يغني عن الرابط كما يف :ا�ضرب زي ًدا راك ًبا� ،إال
�أنها ملا كانت ملطلق اجلمع واالجتماع الذي بني احلال و�صاحبها من حمتمالت
ذلك اجلمع املطلق جاز ا�ستعارتها ملعنى احلال ،فا�ستعاروها له عند االحتياج �إىل
وعلي قيمته ،ف�إنه يلزم
ذلك ،وذلك نحو قول القائل ل�صاحبه :اعتق غالمك فالنًا َّ
وعلي
القائل قيمة الغالم �إن �أعتقه �سيده لأجل قوله ذلك ،لأن الواو يف قولهَّ :
قيمته للحال� ،إذ ال وجه للعطف ها هنا ،لأن اجلملة الأوىل فعلية طلبية والثانية
ا�سمية خربية ،وبينهما كمال االنقطاع ،والأحوال �شروط لكونها مقيدة كال�شرط،
وعلي قيمته� ،أعتقه حال كوين �ضام ًنا لقيمته.
فمعنى قولك� :أعتق فالنًا َّ
قال الإزمريي :واختلفت م�سائلهم يعني احلنفية على هذا الأ�صل� ،أي
كون الواو للعطف تارة وللحال �أخرى ا�ستعارة على �أربعة �أق�سام :ق�سم يكون
الواو فيه للحال ال غري اتفاقًا �أي من �أبي حنيفة و�صاحبيه ،وق�سم يحتمل الأمرين
باالتفاق ،وق�سم يكون للعطف ال غري باالتفاق ،وق�سم خمتلف فيه بني �أبي حنيفة
و�صاحبيه ،فعند �أبي حنيفة لي�ست هي للحال ،وعندهما هي فيه للحال.
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قال� :أما الأول فنحو� :أ ِّد �إ َّيل �ألفًا و�أنت حر .قال :ف�إنه ال ينعتق ما مل ي�ؤ ِّد
الألف ،لأن جواز العطف م�شروط باتفاق اجلملتني خ ًربا وطل ًبا ،وقد عدم هنا لأن
اجلملة الأوىل طلبية ،والثانية خربية ،فامتنع العطف فيجعل الواو للحال فرا ًرا من
الإلغاء ،و�إذا جعلت الواو للحال والأحوال �شروط لكونها مقيدة كال�شرط تعلقت
احلرية بالأداء تعلق الطالق بالدخول يف قوله� :إن دخلت الدار ف�أنت طالق ،ف�صار
ك�أنه قال� :إذا �أديت �إيل �ألفًا ف�أنت حر.
و�أما الثاين فكقول من قال المر�أته� :أنت طالق و�أنت ُت�ص ِّلني �أو �أنت
م�صلية ،ف�إنهم قالوا� :إنه لعطف اجلملة ،فيقع الطالق يف احلال ،لأن كل واحدة
من اجلملتني كالم تام بنف�سه .والعمل باحلقيقة ممكن ،فيكون للعطف ،وحينئذ
يتقيد الطالق بال�صالة ،لكن يحتمل �أن تكون الواو للحال ،لأن ال�صالة ت�صلح
�أن تكون �شر ًطا للطالق ،ف�إذا نوي احلال �صحت نيته ديانة ،و�صار ك�أنه قال� :أنت
طالق يف حال �صالتك ،ولكن ال ي�صدق ق�ضاء ،لأنه خالف الظاهر وفيه تخفيف
عليه.
و�أما الثالث فكقول الرجل لآخر :خذ هذا املال واعمل به م�ضاربة يف
ال َب ّز((( ،ف�إنهم قالوا �إن هذه الواو لعطف اجلملة وال يحتمل احلال ،لأن العمل ال
يكون �إال بعد الأخذ ،فال ميكن �أن يتقيد الأخذ به ،فال ي�صري العمل �شر ًطا بل
ي�صري م�شورة ،وامل�ضاربة تبقى عامة.
((( ال َب ّز :نوع من الثياب( .م).
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و�أما الرابع فمثل قول املر�أة :طلقني ولك �ألف درهم ،ف�إنهم اختلفوا فيه
فحمله �أبو يو�سف وحممد على املعاو�ضة حتى �إذا طلقها وجب الألف ،وحمله
�أبو حنيفة على عطف اجلملة .انتهى املراد من كالم الإزمريي مع اخت�صار وبع�ض
ت�صرف.
وجميع هذه الأق�سام الأربعة التي ذكرها يف هذا الباب غري خارجة عن
ال�صواب وال منافية لقواعد الأ�صحاب ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان حكم الفاء ،فقال:
[حكم الفاء]
للتعقيب فاحل ْن ُث انت َفى
وال َفا ُء
ِ
أتت للعــــــل ِة
�أو ُقــــ ِرنَا وقد � ْ

مت ما َع َط َفا
ف�ص َل ْت �أو قـــــدَّ ْ
�إن َ
ري ذا ل ُن ْك َت ِة
وا�ســــتعلمت يف غ ِ
ْ

الفاء حقيقة للتعقيب وهو عبارة عن كون وجود معطوفها بعد وجود ما
عطفت عليه بعدية زمانية بغري مهلة� ،سواء كانت للعطف �أو لربط جملة اجلواب
بال�شرط ،وتكون تلك البعدية يف كل �شيء بح�سبه ،فيقال :تزوج فالن فولد له،
�إذا مل يكن بينهما �إال مدة احلمل ،و�إن كانت مدة طويلة ،ويقال :دخلت الب�صرة
فبغداد� ،إذا مل ُيقم يف الب�صرة وال بني البلدين.
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ثم العاطفة �إن عطفت مفر ًدا على مفرد تفيد �أن مالب�سة املعطوف ملعنى
الفعل املن�سوب �إليه حا�صلة له بعد مالب�سة املعطوف عليه بال مهلة ،فمعنى
قولك :قام زيد فعمرو ،ح�صل قيام عمرو عقيب قيام زيد بال ف�صل ،و�إن دخل
على ال�صفات املتتالية واملو�صوف واحد ،فالرتتيب لي�س يف مالب�سها ملدلول
عاملها ،كما كان يف نحو قولك :قام زيد فعمرو ،و�إمنا هو يف م�صادر تلك ال�صفات،
زيد الآكل فال�شارب فالنائم� ،أي الذي ي�أكل في�شرب
وذلك نحو قولك :جاءين ٌ
فينام و�إن مل يكن املو�صوف واح ًدا ،فالرتتيب يف تعلق مدلول العامل مبو�صوفاتها
كما يف اجلوامد ،وذلك نحو قولهم يف �صالة اجلماعة :يقدم الأقر�أ فالأفقة فالأقدم
أ�سن ،و�إن عطفت جملة على جملة �أفادت كون م�ضمون اجلملة التي
هجرة فال ُّ
بعدها عقيب م�ضمون اجلملة التي قبلها بال ف�صل ،وذلك نحو :قام زيد فقعد
عمرو ،وقد تفيد فاء العطف يف اجلمل كون املذكور بعدها كال ًما مرت ًبا يف الذكر
على ما قبلها ،كقوله تعاىل ﱹ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﱸ [الزمر ]72 /وهذا ي�سمى الرتتيب الذكري ،ومن هذا
القبيل عطف املف�صل على املجمل.
ف�إذا عرفت �أن الفاء للتعقيب وظهر لك معنى التعقيب ما هو ،فاعلم
�أنه ال حنث على من حلف على زوجته مث ًال ،فقال لها� :إن كلمت زي ًدا فعم ًرا
ف�أنت طالق  -مث ًال � -إذا كلمت زي ًدا  -ثم ف�صلت بزمان طويل ثم كلمت بعد
ذلك عم ًرا ،فال تطلق عليه بذلك ،لعدم التعقيب يف فعلها ،وهو �إمنا حلف على
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التعقيب ،وكذلك �إن كلمت عم ًرا قبل زيد �أو كلمتهما م ًعا بكالم واحد يف حال
واحد فال تطلق منه زوجته يف جميع ذلك لعدم التعقيب يف ال�صور كلها .وهذا
معنى قول امل�صنف( :فاحلنث انتفى �إن ف�صلت �أو قدمت ما عطفا �أو قرنا) �أي ال
حنث عليه �إن حلف عليها �أن تفعل �شيئني معطوف �أحدهما على الآخر بالفاء،
فف�صلت هي بني املتعاطفني مبهلة �أو قدمت املعطوف على املعطوف عليه �أو قرنهما
م ًعا ،و�إمنا يكون احلنث فيما لو فعلت املعطوف عليه �أو ًال واملعطوف ثان ًيا من غري
مهلة وتراخ ،وكذلك ال حنث عليه �أي�ضً ا �إن فعلت واح ًدا من املتعاطفني دون
الآخر ،لأن احللف �إمنا وقع على فعلهما م ًعا متعاقبني ،وقد عرفت مما مر �أن تعقيب
كل �شيء �إمنا يكون بح�سبه فال ي�سمى الف�صل مبا ال بد منه يف �أحد املتعاطفني
مهلة ،فمدة احلمل بني التزويج والوالدة ال تخل بالتعقيب� ،إذ ال بد للوالدة منها،
ومدة امل�سري من الب�صرة �إىل بغداد ال تخل بالتعقيب �أي�ضً ا� ،إذ ال يح�صل دخول
بغداد بعد دخول الب�صرة �إال بامل�سري �إليها.
وقد تكون الفاء للتعليل فتدخل تارة على حكم العلة نحو :دخل ال�شتاء
فت�أهب ،وتخ�ص فيه با�سم ال�سببية فيقال لها :فاء ال�سببية ،وتدخل تارة على نف�س
العلة �إذا دامت تلك العلة كما يقال ملن هو يف قيد ظامل� :أب�شر فقد �أتاك الغوث،
ف�إن الغوث بعد ابتداء الإب�شار باق وهو علة للإب�شار ،وت�سمى يف هذه املوا�ضع فاء
التعليل ،وهي يف احلالني غري خارجة عن حكم التعقيب ،خال ًفا ملن زعم �أن فاء
ال�سببية ال ت�ستلزم التعقيب م�ستد ًّال ب�صحة قولك� :إن ُي�سلم فهو يدخل اجلنة،
ومعلوم ما بينهما من املهلة.
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و�أجيب ب�أن الفاء يف ذلك مبعنى ثم جما ًزا كما يف قوله تعاىل ﱹ ﮤ ﮥ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯ

ﮰﱸ [امل�ؤمنون.]14 /

وقد فرعت احلنفية على كل واحد من فاء ال�سببية وفاء التعليل فرو ًعا،
فمن تفريعهم على فاء ال�سببية قول القائل :فهو حر يف جواب من قال :بعت
منك هذا العبد بكذا ،قالوا :هو قبول للبيع و�إعتاق للعبد؛ لأنه ذكر احلرية بحرف
الفاء عقيب الإيجاب ،وهي للرتتيب ،وال يرتتب العتق على الإيجاب �إال بعد
ثبوت القبول ،فيثبت ذلك بطريق االقت�ضاء بخالف ما �إذا قال :هو حر ،بال فاء
�أو :وهو حر ،بالواو ،ف�إن قوله بذلك ال يوجب قبو ًال للبيع لعدم ما يفيد التعقيب.
قمي�صا؟
ومن ذلك �أي�ضً ا ما قالوه فيمن قال خلياط :انظر �إىل هذا الثوب� ،أيكفيني ً
فنظر فقال :نعم .فقال :فاقطعه ،فقطعه ف�إذا هو ال يكفيه ،قالوا �إن اخلياط ي�ضمن
ما نق�ص ،لأن الفاء للتعقيب ،فبذكره يتبني �أنه �شارط للكفاية يف القطع لأنه
قمي�صا فاقطعه ،واملعلق
�أمره بقطع مرتب على الكفاية ،ف�صار ك�أنه قال� :إن كفاين ً
بال�شرط معدوم قبل وجوده ،ف�إذا مل يكفه كان القطع بغري �إذنه ،فيكون �ضام ًنا
بخالف ما لو قال :اقطعه ،فقطعه وهو ال يكفيه ،ف�إنه ال ي�ضمن.
ومن تفريعهم على فاء التعليل ما قالوه فيمن قال لعبده� :أ ِّد �إ َّيل �ألفًا
ف�أنت حر� ،إنه يعتق ح ً
اال ،وتقديره عندهم� :أ ِّد �إ َّيل �ألفًا لأنك حر .ومن ذلك
�أي�ضً ا ما قالوه فيمن قال حلربي :انزل ف�أنت �آمن� ،إنه �آمن نزل �أو مل ينزل ،وتقديره
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عندهم :انزل لأنك �آمن ،وهي تفريعات مطابقة للحق وموافقة لل�صدق ،وقواعد
الأ�صحاب �شاهدة لها بذلك ،واهلل �أعلم.
وقد تخرج الفاء عن حقيقتها التي هي التعقيب فت�ستعمل جما ًزا مبعنى
الواو يف نحو :جاء زيد فعمرو قبله� ،أي وجاء عمرو قبله ،ومبعنى «ثم» كما يف
قوله تعاىل ﱹ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﱸ [امل�ؤمنون ]14 /لأن بني خلق هذه الأ�شياء مدة
من الزمان.
علي درهم
ومن التفريع عليها وهي مبعنى الواو قول القائل لفالنَّ :
فدرهم ،قال بع�ض احلنفية :يلزمه درهمان؛ لأن الفاء للرتتيب ،وال ميكن رعايته
بني العينني ،بل بني الفعلني ،والدراهم يف الذمة يف حكم العني ،فال يت�صور
فيها الرتتيب ،فتجعل الفاء جما ًزا عن الواو مل�شاركتهما يف نف�س العطف .وقال
ال�شافعي يف هذه ال�صورة :يلزمه درهم واحد لأن احلقيقة قد تعذرت ال حمالة،
فيحمل على جملة مبتد�أة حمذوفة املبتد�أ؛ لت�أكيد م�ضمون اجلملة الأوىل ،ك�أنه
قال :فهو درهم ،والقول الأول من القولني هو الأ�صح؛ لأن الظاهر من كالم املُ ِق ِّر،
ولأنه جماز ويف قول ال�شافعي �إ�ضمار ،واملجاز �أوىل من الإ�ضمار على ح�سب ما
مر يف حمله ،واهلل �أعلم.
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ومن التفريع على جميئها مبعنى «ثم» جما ًزا قول القائل لزوجته� :إن
دخلت دار زيد فدار عمرو بعد �شهر �أو يوم ف�أنت طالق ،ف�إنها ال تطلق �إذا دخلتهما
على التعقيب ،و�إمنا تطلق �إذا دخلت الدارين على الرتتيب الذي حده لها ،لأن
الفاء يف كالمه مبعنى «ثم» لقرينة قوله :بعد �شهر �أو نحو ذلك ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان حكم ثم فقال:
[حكم ُث َّم]
والرتتيب
ـــــــم للمهــــــــ َل ِة
و ُث
ِ
َّ

ُ
فا ِ
بالتعقيب
يكـــــــــون
حل ْن ُث ال
ِ

ــــــر ِان
وال
بتقـــــــــــــدمي وال ِق َ
ٍ

ري ذي امل َعــاين
لت يف غ ِ
وا�س ُت ْع ِم ْ

اعلم �أن «ث َُّم» حقيقة يف املهلة والرتتيب املعرب عنهما بالرتاخي ،واملراد
باملهلة بفتح امليم الت�أين حتى يكون بني املتعاطفني مدة من الزمان ال َتع ُّلق به
لأحدهما ،واملراد بالرتتيب هو كون الثاين واق ًعا بعد الأول ،ف�إذا عرفت هذا فاعلم
�أنه ال حنث على من حلف �أن ال ي�أكل مت ًرا ثم خب ًزا ف�أكلهما متعاقبني بال مهلة
بينهما ،وكذلك �إن �أكل اخلبز قبل التمر لعدم الرتتيب هنالك ،وكذلك �إن
�أكلهما م ًعا يف حال واحد فال حنث عليه يف جميع هذه ال�صور ،وهو معنى قول
امل�صنف( :فاحلنث ال يكون بالتعقيب وال بتقدمي وال ِقران) �أي ال يحنث احلالف
�أن ال يفعل كذا ثم كذا مبا �إذا فعلهما متعاقبني ،وال مبا �إذا قدم الثاين منهما ،وال
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مبا �إذا قرن بينهما يف الفعل ،و�إمنا يحنث مبا �إذا فعلهما على الرتاخي مقد ًما الأول
ثم الثاين على الرتتيب.
وقفت هذه ال�ضيعة على �أوالدي ثم على �أوالد �أوالدي
فقول القائلُ :
بط ًنا بعد بطن� ،إمنا يكون الإيقاف على الرتتيب فيكون �أو ًال لأوالده ،ف�إذا انقر�ضوا
يكون لأوالد �أوالده وهكذا ،واملهلة هاهنا �إمنا هي بني كون املال لأوالده من �أول
الأمر وبني كونه لأوالد �أوالده وهكذا ف�إن بني الكونني زمانًا ،وقد يقال �إن املهلة
ها هنا متعذرة لأن الزمان الذي بني الكونني �إمنا هو كمدة احلمل يف قولك :تزوج
زيد َف ُو ِل َد له ،فـ (ث َُّم) يف امل�س�ألة مبعنى الفاء جما ًزا ،لكن ال بد من رعاية الرتتيب
فيها خال ًفا ملا قاله بع�ض قومنا من �أنها هنالك مبعنى الواو.
قال املخالف� :إن قول القائل بط ًنا بعد بطن مبعنى ما تنا�سلوا� ،أي للتعميم.
قلنا :م�سلم ذلك لكن التعميم على الرتتيب فيعم البطن الأول مادام لهم ثم
البطن الثاين وهكذا ،وثمرة اخلالف هل لأوالد �أوالده ن�صيب يف ذلك املال مع
وجود �أوالده؟ فاملخالف يقول :لهم ذلك ،ونحن نقول :ال ،وعليه كثري من قومنا.
وكذلك �إن قال لزوجته� :إن �أكلت مت ًرا ثم خب ًزا ثم حل ًما ف�أكلت اجلميع
على الرتتيب من غري مهلة بني الأكلني� ،أو قرنت اجلميع يف الأكل� ،أو قدمت
امل�ؤخر من ذلك� ،أو �أكلت �شي ًئا دون �شيء ،ف�إنها ال تطلق يف جميع ذلك ما مل ينو
الطالق بذلك ،و�إمنا تطلق مبا �إذا �أكلت الأول ثم الثاين ثم الثالث على الرتاخي
كما هو ظاهر الأثر ،وبه �أفتى القطب متعنا اهلل بحياته.
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فال عربة بخالف من نازعنا يف ذلك ،و�إن كان غري خارج عن حمل
االجتهاد ،ولكن ال�صحيح يف باب احلكم هو ما قدمته لك جر ًيا على حقيقة،
«ثم» �إذ ال �سبيل �إىل العدول عن احلقيقة �إذا �أمكنت �إال بقرينة تدل على �أن
املراد غريها كما مر حتقيقه ،وت�ستعمل «ثم» جما ًزا مبعنى الفاء كما يف قول ال�شاعر:
(((
َاج
َكهَزِّ الرُّدَيـْـنِ ِيّ َتحْتَ العَج ِ

(((

جَرَى يف األ نَاب ِ
اض َطربْ
ِيب ثم ْ

�إذ املعنى :فا�ضطرب� ،إذ لي�س بني اجلري يف الأنابيب وبني ا�ضطرب
الرمح مهلة ،وت�ستعمل �أي�ضً ا مبعنى الواو جما ًزا كما يف قوله تعاىل ﱹ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﱸ [الزمر ]6 /وا َجل ْع ُل قبل خلقنا .وكما
يف قوله َ « : م ْن َح َل َف َعلى ميينْ ٍ و َر�أَى غ َري َها خ ًريا م ْن َها فل ُي َكفِّر عن ميي ِن ِه ،ثم
لي� ِأت بالذي ُه َو خ ٌري» و�إمنا حملناه على ذلك عم ًال بالرواية الأخرى« :فل َي�أْ ِت
ِ
بالذي ُه َو ُخ ٌري ثم ل ُي َكفِّر عن ميي ِن ِه» ف�إن ثم يف هذه الرواية على حقيقتها� ،إذ
الكفارة واجبة بعد احلنث �إجما ًعا ،وهذه الرواية هي امل�شهورة وال تعار�ضها
الرواية الأوىل؛ لأنها غري م�شهورة ،وقد �أ�شكل على بع�ض النحاة وجه جميء
«ثم» مبعنى الفاء ،ف�أنكر �إفادتها املهلة لذلك ،و�أ�شكل على بع�ضهم وجه جميئها
مبعنى الواو ،ف�أنكر �إفادتها الرتتيب لذلك ،واحلق �أن جميئها للرتاخي هو حقيقة
و�ضعها ،و�إن جميئها لغري ذلك جماز ،واهلل �أعلم.
((( ال ُّر َدين ِّي :الرمح ،ن�سبة �إىل ُر َدينة ،وهي امر�أة كانت تق ِّوم الرماح( .م).
((( ال َع َجاج:الغبار( .م).
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ثم �إنه �أخذ يف بيان حكم «بل» فقال:
[حكم بـل]
عن ُ
املعط ِ
وف
و « َب ْل» لل
ِ
إعـــرا�ض ِ

ري �إن َ
علي
ُ
فيثبت الأخـــــــ ُ
قال ّ
الثالث �إن طل َق َها
وتثبت
ُ
ُ

ِ
املخوف
علي ِه َمـــــــــ ْع تَدَ ا ُر ِك
ْ
اثنان لذ َّي َ
فلــــــ�س بل ِ
اك ال ُف َت ّي
ٌ

واحــــد ًة بل اثنتــــني عقــــــ َها

اعلم �أن لفظ «بل» مو�ضوع للإعرا�ض عن املعطوف عليه مع تدارك احلكم،
وثبوته للمعطوف �سواء كان يف حيز الإثبات كـ :قام زيد بل عمرو ،وا�ضرب زي ًدا
بل عم ًرا� ،أو يف حيز النفي كما جاء زيد بل عمرو ،وال ت�ضرب زي ًدا بل عم ًرا،
فاملعطوف عليه يف هذه الأمثلة ونحوها �إمنا هو يف حكم امل�سكوت عنه ،مبعنى �أنه
مل يتعر�ض له ب�إثبات وال بنفي ،وهذا معنى الإ�ضراب و�إن ف�سره قوم بغري ذلك.
و�إذا وقع قبل «بل» ال ،كان ًّن�صا يف نفي الأول ،كـ :جاء زيد ال بل
عمرو ،ثم �إن هذا الإ�ضراب �إمنا يكون فيما يحتمل الرجوع عنه كالإخبار وبع�ض
الإن�شاءات اللغوية ،وال يكون يف الإن�شاءات ال�شرعية؛ لأنه ال ي�صح الرجوع
عنها بعد ثبوتها ،فقول القائل لزوجته �أنت طالق واحدة بل اثنتني يثبت به ثالث
طلقات؛ لأن قوله� :أنت طالق واحدة� ،إن�شاء �شرعي ال ميكن الرجوع عنه ،فهي
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تطليقة واحدة ،وقوله :بل اثنتني ،تطليقتان �أخريان ،في�صري اجلميع ثالثًا ،وعليه ما
يف الأثر ،ف�إن قال� :أنت طالق غ ًدا ال بل اليوم ،فهي تطليقتان ،بخالف ما �إذا قال:
علي لفالن درهم بل درهمان ،ف�إنه �إمنا يجب عليه درهمان فقط؛ لأن املراد مبثل
ّ
هذا الكالم عادة التدارك بنفي انفراد ما �أقربه �أو ًال ،ال بنفي �أ�صله ،كيف و�أ�صله
داخل يف الثاين ،ومثاله قولهم� :سني �ستون بل �سبعون ،ف�إن ال�ستني داخله يف
عدد ال�سبعني ،وهو �إخبار يحتمل الرجوع عنه.
وخالف زفر من قومنا يف امل�س�ألة ،ف�أوجب عليه ثالثة دراهم؛ لأن «بل»
للإعرا�ض عن الأول و�إبطاله ،لكنه ال ميلك �إبطاله فيلزمه ثالثة ،وكالمه مبني
على قاعدة �شهرية بني الأ�صحاب ،وهي قولهم :ال �إنكار بعد �إقرار ،وما قدمت
ذكره مبني على العرف والعادة ،ولكل واحد منهما وجه يف احلق ،واهلل �أعلم.
ثم �إن ما ذكرته من حكم «بل» �إمنا هو خمت�ص بها فيما �إذا عطفت مفر ًدا
على مفرد� ،أما �إذا وقع بعدها جملة فهي �إما للإبطال ملا وليته ،نحو ﱹﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﱸ [امل�ؤمنون ]70 /بل جاءهم باحلق ،فاجلائي باحلق ال جنون به �أو لالنتقال
من غر�ض �إىل �آخر نحو ﱹﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ .ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﱸ [امل�ؤمنون ]63 ،62 /فما قبل «بل» فيه على حاله ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان حكم «لكن» خمففة النون ،فقال:
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[حكم لكن]
لكن» ال�ســـــــــتد َر ِاك ما ُت ِو ِّه َما
« ْ
ي
و� ْإن �أَت َْت ما ب َ
ني جمـــــــل َت نْ ِ

ِمن َ
ــــــــــاب نف ُي ُه ُمل َت َز َما
اخلط
ِ
ي
فواجِ ٌب تغــــــــــــا ُي ُر الل ْف َظ نْ ِ

عمرو
ك�سا َر
�أو َم ْع َن َي ْيهِما
َ
ُ
وا�س ُت�ؤ ِن َف ْت يف نح ِو ال �أجي ُز َذا
ْ

وبكــــــر
حا�ضـــــر
لكن �أبوه
ُ
ٌ
لكن �أجـــــــيز ُه ب� ٍ
ألف ِمن َك َذا
ْ

اعلم �أن لفظ «لكن» مو�ضوع لال�ستدراك �أي التدارك وهو رفع التوهم
النا�شئ من الكالم ال�سابق ،مثل :ما جاءين زيد لكن عمرو� ،إذا توهم املخاطب
عدم جميء عمرو �أي�ضً ا ملخالطة ومالزمة بينهما ،فتفيد �إثبات ما بعدها ،ف�إن وقع
بعدها مفرد وجب �أن يكون ما قبلها منف ًّيا يح�صل منه توهم نفي امل�ستدرك كما يف
املثال ال�سابق ،فقول امل�صنف( :ال�ستدراك ما توهما من اخلطاب نفيه) معناه �أن
«لكن» لتدارك ما توهم ال�سامع نفيه من اخلطاب ال�سابق.
ويف قوله( :ملتز ًما) �إ�شارة �إىل �أن ذلك التوهم �إمنا ين�ش�أ عن مالزمة عادية
وخمالطة عرفية بني متعاطفي «لكن» وتقع بني اجلملتني فيجب مغايرة ما بعدها ملا
قبلها� ،إما لف ًظا نحو :جاء زيد لكن عمرو مل يجئ� ،أو معنى نحو� :سافر زيد لكن
عمرو حا�ضر ،ليح�صل معنى اال�ستدراك.
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ثم �إن اال�ستدراك �إمنا ي�ستفاد من «لكن» ب�شرط ات�ساق الكالم� ،أي
انتظامه ب�أن ي�صلح ما بعد «لكن» تدار ًكا ملا قبلها ،وذلك ب�أمرين:
الأول� :أن يتحقق بني �أجزاء الكالم ارتباط معنوي ليح�صل العطف.
والثاين� :أن يكون حمل الإثبات غري حمل النفي ليمكن اجلمع بينهما.
�أما �إذا فات �أحد الأمرين ف�إنها حتمل هنالك على اال�ستئناف ،وذلك
كما يف قول ال�سيد لأمة تزوجت بغري �إذنه :ال �أجيز هذا النكاح لكن �أجيزه ب�ألف
درهم ،لأنه نفى �إجازة النكاح عن �أ�صله ،فال معنى لإثباته ب�ألف �أو ب�ألفني ،و�إمنا
يكون مت�سقًا لو قال :ال �أجيزه ب�ألف لكن �أجيزه ب�ألفني ،ليكون التدارك يف قدر
املهر ال يف �أ�صل النكاح ،وهذا معنى قول امل�صنف( :وا�ست�ؤنفت يف نحو ال �أجيز
ذا� )..إىل �آخره ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان حكم «�أو» فقال:
[حكم �أو]
ِ
ني
و«�أو» �أَت َْت ل َأح
ـــــــد ال�شَّ يئ ِ

َي
ف�صــــــــاعدً ا كهـــــــذ ِه �أو ت نْ ِ

ف ُت ِ
ري يف الإن�شا ِء
ثم ُر التخـــــــــــي َ

�أو الإباحـــــــــــ َة ع َلى ا�س ِت َوا ِء

َّ
ال�شــــــك لــــدى الإخ َبا ِر
و ُت ْن ِت ُج

عما ِر
َ
كجا َء زيــــــــ ٌد �أو �أبو َّ
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اعلم �أن لفظ «�أو» مو�ضوع لأحد ال�شيئني ف�صاع ًدا ،مبعنى �أنه �إن وقع
بني �شيئني �أو �أ�شياء فهو دال بو�ضعه على ثبوت احلكم لأحد ذينك ال�شيئني �أو
تلك الأ�شياء ،فقول القائل� :أعتق هذه الأمة �أو هاتني الأمتني� ،إمنا يكون �إيقاع
العتق لأحد هذين ال�شيئني� ،إما الأمة امل�شار �إليها �أو ًال� :أو الأمتان امل�شار �إليهما
ثان ًيا ،ف�إن �أوقع امل�أمور العتق على الأمة الأوىل فلي�س له �أن يوقعه على الأمتني
الأخريني ،وكذا العك�س ،ف�إذا عرفت هذا فاعلم �أنه �إن وقعت «�أو» يف الإن�شاء
ي�ستفاد منها �إما التخيري و�إما لإباحة.
اعلم �أن مثل قولنا :افعل هذا �أو ذاك ي�ستعمل تارة لطلب �أحد الأمرين
املحدثني ،وتارة يف
مع جواز اجلمع بينهما ،وي�سمى �إباحة ،نحو :جال�س الفقهاء �أو ِّ
طلبه مع امتناع اجلمع ،وي�سمى تخي ًريا كقوله :بع عبدي هذا �أو ذاك.
وقد عرفت �أن «�أو» لأحد ال�شيئني ف�صاع ًدا فثبوت الإباحة والتخيري �إمنا
هو بح�سب القرائن ،ولذا قال امل�صنف( :فتثمر التخيري� )..إىل �آخره ،ومل يقل:
للتخيري مث ًال ،و�إمنا تعرف الإباحة من التخيري بحال تدل على �أحدهما.
ومن دالئل الإباحة �أن يكون الكالم بعد �سبق احلظر ،نحو :ال �أكلم
�أح ًدا �إال فالنًا �أو فالنًا� ،أو �أن تعرف ال�صفة املرغوبة يف كل واحد منهما ،فكان له
املحدثني� ،أو يكون مق�صوده
اخليار يف اجلمع بينهما كما يف نحو :جال�س الفقهاء �أو ِّ
�إظهار ال�سماحة كما يف نحو :خذ من مايل هذا �أو هذا.
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قال الإزمريي :ومن هنا قالوا فيمن حلف ال يكلم �أح ًدا �إال فالنًا �أو فالنًا
�أن له �أن يكلمهما جمي ًعا.
قال :وكذلك ال �أقربكن �إال فالنة �أو فالنة ،فلي�س مبول((( �أي من
امل�ستثنيتني ،و�إمنا يكون مول ًيا ممن عداهما.
قال :ولو قال :قد برئ فالن من كل حق يل ِق َب َله �إال دراهم �أو دنانري� ،أن
له �أن يدعي املالني جمي ًعا؛ لأن هذه موا�ضع �إباحة ،والإباحة من دالئل العموم،
�أما الأوىل :فلأنه ا�ستثنى من احلظر ،واال�ستثناء من احلظر �إباحة ،و�أما الثانية:
فلأن الإباحة �إطالق والإطالق يرفع املانع ،وذلك يوجب التو�سعة والتعميم.
�أقول وهذه التفريعات كلها �صحيحة ،واهلل �أعلم.
وقد ا�ستدلوا على ثبوت التخيري ب�آية الكفارة ،لأنها و�إن كان لفظها خ ًربا فهي
�إن�شائية معنى ،وا�ست�شكل ا�ستداللهم بذلك لأن خ�صال الكفارة ال ميتنع اجلمع بينها.
و�أجيب ب�أن املراد امتناع اجلمع من حيث االمتثال بالأمر ،ففي �أمر
الوجوب ال يكون االمتثال �إال ب�أحدهما ،ولي�س جمع اجلامع بينها من حيث
االمتثال به ،بل بالإباحة الأ�صلية ،حتى لو مل تكن مل يجز ،كما �إذا قال :بع هذا
العبد �أو ذاك ،وطلق هذه الزوجة �أو تلك ،وقد توجب «�أو» امل�ساواة يف احلكم كما
((( مول� :أ�صلها م�ؤلٍ من الفعل �آىل� ،أي �أق�سم �أن يرتك وطء زوجته مدة( .م).
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يف قول القائل� :أنت طالق غ ًدا �أو بعد غد ،ف�إنهم قالوا فيه� :إنها تطلق يف الأقرب
من ذلك ،لأن معنى قوله� :أنت طالق غ ًدا �أو بعد غد� ،أنت طالق يف غد �أو يف ما
بعدها على �سواء ،واهلل �أعلم.
ولي�س من التخيري «�أو» التي يف قوله تعاىل ﱹﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﱸ [املائدة]33 /
و�إمنا هي يف الآية مبعنى «بل» ،كذا قيل فهي عند هذا القائل كالتي يف قوله تعاىل
ﱹ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ [البقرة ]74 /فيكون املعنى :بل ي�صلبوا �إذا
وقعت املحاربة بقتل النف�س و�أخذ املال ،بل تقطع �أيديهم �إذا �أخذوا املال فقط،
بل ينفوا من الأر�ض �إذا خوفوا الطريق.
وقال مالك :ملا كانت «�أو» يف الإن�شاء للتخيري ثبت التخيري يف كل نوع من
�أنواع قطع الطريق بقوله تعاىل ﱹﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﱸ [املائدة.]33 /
و�أجيب ب�أنه تعاىل ذكر الأجزية مقابلة لأنواع اجلناية ،واجلزاء مما يزداد
بازدياد اجلناية وينق�ص بانتقا�صها ،ﱹﮬ ﮭ ﮮ ﮯﱸ [ال�شورى]40 /
فال يليق مقابلة �أغلظ اجلناية ب�أخف اجلزاء وال العك�س ،فال يجوز العمل بالتخيري
الظاهر من الآية ،فوزعت اجلملة املذكورة يف معر�ض اجلزاء على �أنواع اجلناية
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املتفاوتة املعلومة عادة ح�سب ما تقت�ضيه املنا�سبة ،فالقتل جزا�ؤه القتل ،والقتل
والأخذ جزا�ؤه ال�صلب ،والأخذ جزا�ؤه قطع اليد والرجل من خالف ،والتخويف
جزا�ؤه النفي ،على �أنه ورد يف احلديث مبي ًنا على هذا املثال .وذلك �أنه روي عن
ابن عبا�س  عن النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم � -أنه وا َد َع((( �أبا بردة هالل
بن عومير الأ�سلمي ،فجاء �أنا�س يريدون الإ�سالم ،فقطع عليهم �أ�صحاب �أبي بردة
الطريق ،فنزل جربيل  على النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم  -باحلد فيهم:
اال ُ�صلب ،ومن قتل ،ومل ي�أخذُ ،قتل ،ومن �أخذ م ً
«�أن من قتل و�أخذ م ً
اال ومل
يقتل ،قطعت يده ورجله من ِخالف» .ويف رواية عن ابن عبا�س« :ومن �أخاف
الطريق ومل يقتل ومل ي�أخذ ُنفي».
َ
وا�س ُت�شكل معنى هذا احلديث لأن فيه �إقامة احلد على من قطع ال�سبيل
على من �أراد الإ�سالم ،واحلد ال يقام على قاطع الطريق على حربي ،و�إرادة
الإ�سالم لي�س ب�إ�سالم.
و�أجيب ب�أن معناه يريدون �إحكام الإ�سالم ،ف�إنهم �أ�سلموا وهاجروا لتعلم
�أحكام الإ�سالم.
و�إن وقعت «�أو» يف اخلرب فتوجب ال�شك غال ًبا كـ :جاء زيد �أو عمرو،
والت�شكيك والإبهام والفرق بني الثالثة �أن ال�شك هو� :إخبار املتكلم ب�أنه �شاك يف
((( وادع�َ :سا َمل وها َدنَ ( .م).
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�إ�سناد احلكم �إىل �أحد ال�شيئني ف�صاع ًدا ،والت�شكيك هو �أن يق�صد املتكلم ح�صول
ال�شك يف ذهن ال�سامع يف �إ�سناد احلكم لأحد ال�شيئني ف�صاع ًدا ،واملتكلم يعلم
ذلك �أو ال يعلمه ،والإبهام هو �أن يق�صد املتكلم خفاء من �أ�سند �إليه احلكم على
ال�سامع لنكتة ،ك�إظهار ال َّن َ�صفة يف قوله تعاىل ﱹﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﱸ [�سب�أ.]24 /
ف�إذا عرفت هذه الفرق ظهر لك �أن ال�شك والت�شكيك والإبهام �إمنا هي
من الأحوال العار�ضة على اللفظ باعتبار ق�صد املتكلم ،ويفرق بينها بالقرائن،
وقد قدمت لك �أن «�أو» مو�ضوع لأحد ال�شيئني ف�صاع ًدا ،فهذه الأحوال �إمنا هي
من ثمرات «�أو» التي توجبها بح�سب القرائن ،وقال بع�ض� :إنها مو�ضوعة لل�شك،
ورد ب�أن و�ضع الكالم للإفهام فال ينا�سبه ال�شك والإبهام .قال �صاحب «املر�آة»:
والظاهر �أنه ال نزاع فيه لأنهم مل يريدوا �إال تبادر الذهن �إليه عند الإطالق ،وما
ذكروه من �أن و�ضع الكالم للإفهام على تقدير متامه �إمنا يدل على �أن «�أو» مل يو�ضع
للت�شكيك ،و�إال فال�شك �أي�ضً ا معنى يق�صد �إفهامه ب�أن يخرب املتكلم املخاطب
ب�أنه �شاك يف تعيني �أحد الأمرين ،بخالف الإن�شاء ،ف�إنه ال يحتمل ال�شك �أو
الت�شكيك ،لأنه لإثبات احلكم ابتداء ،ولهذا يوجب «�أو» التخيري يف الإن�شاء ،وقد
يفيد الإباحة والت�سوية وغري ذلك مما ينا�سب املقام.
وتفيد «�أو» العموم �إذا ا�ستعلمت يف �سياق النفي ،وما مبعناه كالنهي لف ًظا
�أو معنى:
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فالأول نحو :ما جاءين زيد �أو عمرو� ،أي ال هذا وال ذاك ،ونحو قوله تعاىل
ﱹ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﱸ [الإن�سان� ]24 /أي ال هذا والذاك ،فيمتثل
ب�أن ال يطيعهما �أ�صالً ،ال ب�أن يطيع واح ًدا منهما فقط.
والثاين :هو �أن تقع يف اليمني املثبت نحو� :إن فعلت هذا �أو هذا ،مبعنى ال �أفعل
�شي ًئا منهما� ،أو يف اال�ستفهام الإنكاري نحو� :أفعلت هذا �أو هذا ،مبعنى ما فعلت
�شي ًئا منهما.
وال�سر يف �إفادة العموم ها هنا �أنها لأحد الأمرين من غري تعيني ،وانتفاء
الواحد املبهم ال يت�صور �إال بانتفاء املجموع ،فقوله تعاىل ﱹ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓ ﰔﱸ معناه ال تطع �أح ًدا منهما ،وهو نكرة يف �سياق النفي فيعم ،وكذا :ما
جاءين زيد �أو عمرو ،ف�إن معناه ما جاءين �أحد منهما ،بخالف الواو ،ف�إنها لنفي
العموم ،حتى �إذا قال :ال �أفعل هذا �أو هذا ،يحنث بفعل �أحدهما ،و�إذا قال :هذا
وهذا ،يحنث بفعلهما ال بفعل �أحدهما؛ لأن املراد جمموع الفعلني فال يحنث
بالبع�ض �إال لقرينة حالية �أو مقالية متنع كلمة «�أو» عن حملها على العموم وتدل
على �أنها لإيقاع �أحد النفيني فحينئذ تفيد عدم ال�شمول ،واهلل �أعلم.
ثم قال:
وقد �أَت َْت مب ْعـــــ َنى «ح َّتى» َو «�إِل»
ْ

ومــع َنى «�إ َّال» � ْأن جمــــــازًا ُق ِب َ
ال
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قد تخرج «�أو» عن كونها عاطفة فت�ستعمل بني الفعلني جما ًزا ا�ستعار ًّيا
مبعنى «حتى» �أو مبعنى «�إىل» �أو مبعنى «�إال �أنْ » للمنا�سبة بني «�أو» وبني هذه احلروف،
لأن «�أو» لأحد ال�شيئني ف�صاع ًدا كما مر ،وتعيني كل واحد من ال�شيئني باعتبار
التخيري قاطع الحتمال الآخر ،كما �أن يف الو�صول �إىل الغاية يف حتى و�إىل قاطع
للفعل املمتد �إىل الغاية ،وكما �أن الفعل الأول ممتد يف جميع الأوقات �إال وقت
وقوع الفعل الثاين ،فعنده ينقطع امتداده يف �صورة اال�ستثناء ،وحمل جميء «�أو»
مبعنى هذه الأحرف �إمنا هو فيما �إذا وقع بعدها م�ضارع من�صوب ومل يكن قبلها
م�ضارع كذلك و�إمنا وقع قبلها فعل ممتد يكون كالعام يف كل زمان ،ويق�صد انقطاعه
بالفعل الواقع بعد «�أو» واملانع من كونها للعطف �إما لفظي �أو معنوي ،فاملانع اللفظي
نحو قوله تعاىل ﱹ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﱸ [�آل عمران]128 /
على �أحد الأقاويل يف تف�سري الآية� ،أي لي�س لك يف عذابهم وا�ست�صالحهم �شيء
حتى تقع توبتهم �أو تعذبهم ،ف�إن عطف الفعل على اال�سم غري جائز ،والنهي عن
الدعاء عليهم بالهالك يحتمل االمتداد فحمل على الغاية ،و�أما املانع املعنوي
فنحو قولك :لغرميك لألزمنك �أو تعطيني حقي ،ف�إن املق�صود وهو كون اللزوم
لأجل الإعطاء ال يح�صل مع العطف ،ف�سقطت حقيقته وا�ستعري ملا يحتمله وهو
الغاية �أو اال�ستثناء ،لأن تناول �أحد املذكورين يقت�ضي تناهي احتمال كل منهما
وارتفاعه بوجود �صاحبه ،ويحتمله الكالم الحتمال �صدره االمتداد و�شمول
الأوقات ،فوجب �إ�ضمار «�أن» �إما حلرف اجلر �أو ليكون امل�ستثنى م�صد ًرا منزال
منزلة الوقت املخرج عن الأوقات امل�شمولة ل�صدره ،ومنه قول امرئ القي�س:
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ب ََكى صاحِيب ملَّا رَأى الدَّربَ دونَهُ
فقـــــلتُ له ال تبــكِ عينُكَ إنَّمـــا
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الحقــــونَ ب َقيصَرَا
وَ َأي َقنَ أنَّا ُ

حناول م ًُلكا أو نَمُوتَ َفــنُع َْذرَا
ُ

وقول �آخر
َألسْ َتسْ ِه َلنَّ الصَّـعْبَ َأوْ ُأدْ ِر َك ا ُملنَى

فمَا ان َقادَتِ اآلم َُال إال لصَاب ِ ِر

فـ «�أو» يف هذه الأمثلة كلها يحتمل �أن تكون مبعنى «حتى» و�أن تكون
مبعنى «�إىل» و�أن تكون مبعنى «�إال» �أن ،وقد يرتجح ت�أويلها مبعنى «حتى» يف بع�ض
املوا�ضع كما يف الآية ،وقد يرتجح ت�أويلها مبعنى «�إىل» يف موا�ضع �أخر كما يف
البيت الأخري ،وقد يكون فيها الأمران على �سواء كما يف بيت امرئ القي�س،
وقد يرتجح ت�أويلها مبعنى «�إال �أن» ،كما يف :لألزمنك �أو تعطيني حقي ،وجميع
ذلك �إمنا هو مبنا�سبات يدل عليها املقام وقرائن يقت�ضيها احلال ،وقد تكون «�أو»
مبعنى «بل» كما تقدم ذكره �آن ًفا يف بيان قوله تعاىل ﱹﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﱸ [املائدة ]33 /ومنه قوله تعاىل ﱹﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﱸ [البقرة ]74 /لكن حمل «�أو» يف الآيتني على معنى «بل» �إمنا
هو على مذهب الكوفيني الذين مل ي�شرتطوا يف جميئها لذلك �شي ًئا� ،أما
�سيبويه فقد ا�شرتط يف جميئها لذلك �أمرين:

الركن الأول يف مباحث «الكتاب»

361

361

�أحدهما �أن يتقدمها نفي �أو نهي.
زيدا وما قام عمرو ،واهلل �أعلم.
وثانيهما� :إعادة العامل نحو ما قام ً
ثم �إنه �أخذ يف بيان �أحكام حروف اجلر فقال:
حروف اجلـر
وجه ت�سميتها بذلك هو �أنها جتر معنى الفعل و�شبهه �إىل ما يليها� ،أو
�أنها تعمل عمل اجلر كما �سميت بع�ض احلروف حروف اجلزم وحروف الن�صب
لعمل اجلزم والن�صب ،فقال:
[حروف اجلر  -وحكم الباء]
إل�صاقِ تدخُ ُل ّ
املحل
ال َبــــــا ُء لل َ

ُ
حتيــط بالـــــذي في ِه َدخَ ْل
فال

من حروف اجلر الباء ،وهي مو�ضوعة للإل�صاق الذي هو تعليق ال�شيء
بال�شيء و�إي�صاله �إليه ،وهو على نوعني:
حقيقي �إن كان مف�ض ًيا �إىل نف�س املجرور كـ� :أم�سكت بزيد� ،إذا قب�ضت
على �شيء من ج�سمه �أو ثوبه الذي على بدنه.
وجمازي �إن �أف�ضى �إىل ما يقرب من املجرور كـ :مررت بزيد.
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ف�إذا عرفت ذلك فاعلم �أن الباء قد تدخل على الآلة نحو :م�سحت احلائط
بيدي ،فتكون ال�ستيعاب املحل ال الآلة.
وقد تدخل على املحل كما يف قولك :م�سحت يدي باحلائط ،فتكون
ال�ستيعاب الآلة ال املحل ،ومنه قوله تعاىل ﱹﭝ ﭞﱸ [املائدة]6 /
فال يجب ا�ستيعاب الر�أ�س بامل�سح يف الو�ضوء عند جمهورنا وعند احلنفية لهذه
الآية.
وذهب ال�شافعي �إىل �أن املفرو�ض فيه �أقل ما يطلق عليه امل�سح ولو �شعرة
لإطالق قوله تعاىل ﱹﭝ ﭞﱸ ،واملطلق ي�سقط ب�أدنى ما ي�صدق
عليه ا�سمه ،ورد ب�أنه لو كان كذلك لفعله عليه ال�صالة وال�سالم ولو مرة يف العمر
لإ�سقاط الواجب ،لكنه مل مي�سح ما دون النا�صية قط ًعا ،ولي�س يف ال�شرع واجب
�أو جائز مل يبينه ال�شارع بفعل �أو بتعليم ،بل الذي فعله  دائ ًما م�سح ربع الر�أ�س
مرة ،وا�ستيعابه �أخرى كذا قيل.
و�أي�ضً ا ال ميكن امل�سح على �شعرة �إال بالزيادة عليها ،وما ال ميكن الواجب
�إال به فهو واجب ،فالزيادة واجبة ،وذهب مالك �إىل �أن املفرو�ض يف م�سح الر�أ�س
اال�ستيعاب ،م�ستد ًّال ب�أن الآية جمملة ب َّي َنها حديث عبد اهلل بن زيد �أنه عليه
ال�صالة وال�سالم تو�ض�أ وم�سح ر�أ�سه وا�ستوعب القيا�س على �آية التيمم ،وهي قوله
تعاىل ﱹ ﭽ ﭾﱸ ،ورد ب�أن احلديث حممول على اال�ستحباب
جم ًعا بني الدليلني ،والقيا�س لي�س ب�شيء� ،إذ ال قيا�س بني الأ�صل والبدل.
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ف�إن قيل :ال يجوز �أن تكون الباء للتبعي�ض كما روي عن ال�شافعي ،فيفيد
جواز الأقل من الربع� ،أو زائدة كما روي عن مالك ،فيكون املعنى :وام�سحوا
ر�ؤو�سكم ،فيفيد اال�ستيعاب.
�أجيب عن الأول ب�أن جعله للتبعي�ض يف�ضي �إىل الرتادف واال�شرتاك� ،أما
الرتادف فبكلمة «من» ،لأنها مو�ضوعة للتبعي�ض ،و�أما اال�شرتاك فلأنها مو�ضوعة
للإل�صاق ،فلو كانت حقيقة يف التبعي�ض �أي�ضً ا لزم اال�شرتاك ،وكالهما غري ثابت
يف الباء لغة.
و�أجيب عن الثاين ب�أن �إلغاء احلقيقة مع �إمكانها ال يجوز ،وقد �أمكنت
احلقيقة هاهنا ،لأن حقيقة الباء الإل�صاق ،وهو حا�صل يف م�سح الر�أ�س.
�أما �آية التيمم فالباء فيها زائدة عند من �أوجب ا�ستيعاب م�سح الع�ضو يف
التيمم للحديث امل�شهور ،وهو قوله عليه ال�صالة وال�سالم لعمار َ « :ي ْك ِف َ
يك
اعني» ف�إن الوجه ا�سم للكل ،فلوال اال�ستيعاب
للوج ِه و�ضرب ٌة للذ َر ِ
�ضرب َتانِ � :ضرب ٌة ْ
لزم �أن يراد به البع�ض ،ولأن التيمم خلف عن الو�ضوء ،والو�ضوء م�ستوعب،
فكذا حكم خلفه ،لأن اخللف ال يخالف الأ�صل �أ� ً
صال ،ولأن امل�سح بال�صعيد
يف الع�ضوين قائم مقام الوظائف الأربع ،و�إمنا ن�صفن للتخفيف ،وال �شك �أن كل
ت�صنيف يقت�ضي بقاء الباقي على ما كان عليه من الو�صف ،ك�صالة امل�سافر وعدة
الإماء وحدود العبيد ونحو ذلك ،وقيل �إن م�سح الأكرث يف التيمم يجزئ �أي�ضً ا

364

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

364

وقيا�سا على م�سح
عم ًال بحقيقة الباء يف ﱹﭝ ﭞﱸ[املائدةً ]6 /
الر�أ�س .واهلل �أعلم.
ثم قال:
وال�ســــ ِت َعا َن ٍة فتدخُ ُل الث ََّم ْن

ن َْح ُو :ا�شــــرتي ُت ُه ب� ٍ
ألف فاف َه َم ْن

تكون الباء لال�ستعانة �أي�ضً ا ،وهي :طلب املعونة ب�شيء على �شيء ،مثل:
كتبت بالقلم ،وقيل� :إنها راجعة �إىل الإل�صاق ،لأن الإل�صاق معنى ال يفارق
الباء ،ولهذا اقت�صر عليه �سيبويه ،فاال�ستعانة على هذا القول �إمنا هي م�ستفادة
من القرائن ،وهو ال�صحيح عندي دف ًعا لال�شرتاك ولظهور معنى الإل�صاق يف
جميع مدخوالت الباء ما مل ت�ستعمل يف غري ما و�ضعت له جما ًزا ،وتفيد معنى
اال�ستعانة فيما �إذا دخلت على الو�سائل والآالت� ،إذ بها ي�ستعان على املقا�صد،
ومن الو�سائل الأثمان كما يف :ا�شرتيت هذا العبد ب�ألف ،ف�إن املق�صود الأ�صلي
من املبايعة هو االنتفاع باململوك ،وذلك يف ال�شيء املبيع ،والثمن و�سيلة �إليه،
لأنه يف الغالب من النقود التي ال ينتفع بها بالذات ،بل بوا�سطة التو�سل بها �إىل
املقا�صد مبنزلة الآالت ،ولذا ا�شرتط وجود املبيع ل�صحة البيع ال وجود الثمن،
واهلل �أعلم.
ثم قال:
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[حكم على]
ـــــد �أَت َْت « َعلى» لال�سـ ِت ْعال ِء
َو َق ْ

وال�شـــرط نحو :طالقٌ على َ
ِ
كذا

َ
االقت�ضــا ِء
وحــــــ ْت ِم
حقيقــــ ًة َ
�ض ك ِب ْع ُت ُه علـــــــــــى َ
ِ
كذا
وع َو ٍ

لفظ «على» مو�ضوع حقيقة لال�ستعالء �صورة ،كـ :ركبت على الفر�س،
ونحو ﱹ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﱸ [امل�ؤمنون ]22 /وهو الغالب� ،أو معنى
نحو :ت�أ َّمر عليهم ،ونحو ﱹ ﯜ ﯝ ﯞﱸ [ال�شعراء ]14/ونحو ﱹﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﱸ [البقرة .]253 /والأول ا�ستعالء حقيقي ،والثاين جمازي،
ثم و�ضعت «على» بالو�ضع ال�شرعي �أو العرف العام ل�شيئني:
وعلي ق�ضاء ال�صالة ،وعليه
علي دين ّ
�أحدهما :الوجوب نحو له ّ
«علي» يف هذه الأمثلة كلها مبعنى الوجوب عر ًفا لغو ًّيا وو�ض ًعا �شرع ًّيا،
الق�صا�ص ،فـ َّ
وقد قدمت لك �أنها يف �أ�صل الو�ضع لال�ستعالء ،فهي يف هذه املعاين جماز لغوي
علي َد ْين ،مبنزلة قولهم:
حل�صول معنى الت�شبيه فيها باال�ستعالء ،فقول القائلّ :
ركبه َد ْين ،فك�أنه يحمل ثقل الدين على عنقه �أو على ظهره ،فمن �أقر ب�أن لفالن
عليه �ألفًا يحكم عليه ب�أنه دين يف ذمته �إال �إذا و�صله بقوله :وديعة ،ف�إنه يحمل على
ت�صحيحا لكالم العاقل ،ف�إنه
�أنه معه وديعة ملا يف حفظ الوديعة من الوجوب �أي�ضً ا،
ً
لو حمل على الدين لزم �إلغاء لفظ الوديعة.
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وثانيهما :ال�شرط ،نحو قول الرجل المر�أته� :أنت طالق على ت�سليم �ألف
درهم ،ف�إن طالقها م�شروط بح�صول الألف ،فك�أنه قال� :أنت طالق �إن �سلمت يل
�ألف درهم ،ومن جميئها لل�شرط قوله تعاىل ﱹﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﱸ [املمتحنة� .]12 /أي على �شرط �أن ال ي�شركن مع اهلل �شيئا يف العبادة،
وكونها لل�شرط حقيقة عرفية و�شرعية وجما ًزا لغو ًّيا؛ لأن يف ال�شرط معنى اللزوم،
وقد عرفت ما يف اللزوم من امل�شابهة ملعنى اال�ستعالء ،وت�ستعمل «على» جما ًزا
مبعنى الباء ،فتكون للعو�ض كما يف املعو�ضات املح�ضة التي ال حتتمل معنى
الإ�سقاط كالبيع والإجارة والنكاح ،فقول القائل :بعتك هذا العبد على كذا،
مبعنى بعتكه بكذا ،فيلزم العو�ض املذكور ،وكذا ما بعده ،ف�إن قالت املر�أة لزوجها:
طلقني ثالثًا على �ألف ،فطلقها واحدة وقع الطالق رجع ًّيا ،وال �شيء له عليها
من الألف؛ لأن «على» يف هذه ال�صورة حمتملة لل�شرط وللمعار�ضة ،فحملها
على ال�شرط لكونها حقيقة عرفية و�شرعية �أوىل من حملها على املجاز الذي هو
املعار�ضة ،واهلل �أعلم.
ثم قال:
[حكم من]
ِ
اجلن�س �أو زيــــــا َد ِة
ولبيــــــان
لتبعي�ض و َم ْبـــدَ ى الغاي ِة
ِ
ٍ
و « ِم ْن»

اعلم �أن لفظ «من» مو�ضوع لغ ًة البتداء الغاية مكانًا كانت �أو زمانًا،
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كـ:خرجت من الب�صرة و�صمت من �أول ال�شهر ،وفاقًا للكوفيني ،وذهب الب�صريون
�إىل �أنها البتداء الغاية يف املكان دون الزمان ،والأول �أ�صح.
وت�ستعمل للتبعي�ض وعليه املحققون .وقال املربد والزخم�شري� :إن �أ�صل
من التبعي�ضية ابتداء الغاية ،لأن الدراهم يف قولك� :أخذت من الدراهم مبد�أ
الأخذ.
وقال �صاحب «املر�آة» :وذهب بع�ض الفقهاء �إىل �أن �أ�صل و�ضعها
للتبعي�ض دف ًعا لال�شرتاك ،ورد ب�إطباق �أئمة اللغة على �أنها حقيقة يف ابتداء الغاية.
قال :ولو قيل �إنها يف العرف الغالب الفقهي للتبعي�ض مع رعاية معنى
االبتداء مل يبعد.
والفرق بني «من» االبتدائية والتبعي�ضية �أن من االبتدائية تعرف ب�أن
يح�سن يف مقابلها «�إىل» �أو ما يفيد فائدتها نحو� :أعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم،
لأن معنى �أعوذ به �ألتجئ �إليه ،فالباء هاهنا �أفادت معنى االنتهاء والتبعي�ضية
تعرف ب�أن يكون هناك �شيء ظاهر هو بع�ض املجرور مبن نحو ﱹ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﱸ [التوبة� ]103 /أو مقدر نحو� :أخذت من الدراهم� ،أي من الدراهم
�شي ًئا ،و�إمنا قدم التبعي�ض على االبتداء يف النظم رعاية للوزن ،و�إال فالأحق
بالتقدمي االبتداء لأنه مو�ضوعها الأ�صلي كما علمت.
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علي ع�شرة من ف�ضة.
وت�ستعمل «من» لبيان اجلن�س نحو :لفالن َّ
وت�ستعمل زائدة ،وتكون يف زيادتها على وجهني:
�أحدهما :زيادة يختل املعنى ب�إ�سقاطها ،وهي الزائدة يف نحو ما جاءين من رجل،
ف�إن املعنى ما جاءين �أحد من هذا اجلن�س ،ف�إن زيادتها يف هذا الكالم �أفادت
التن�صي�ص يف نفي العموم ،فلو �سقطت منه مل يفد التن�صي�ص املذكور.
وثانيهما :زيادة ال يختل املعنى ب�إ�سقاطها معه ،وهي الزائدة يف نحو :ما جاءين
من �أحد ،ف�إن زيادة «من» يف هذا الكالم لي�س �إال ملح�ض الت�أكيد.
وت�ستعمل مبعنى الباء كما يف قوله تعاىل ﱹﮧ ﮨ ﮩ ﮪﱸ[الرعد]11 /
�أي ب�أمر اهلل ،واهلل �أعلم.
ثم قال:
[حكم �إىل وحتى]
لغـــــاي ٍة «�إىل» و «حـــ َّتى» و�أت َْت

عاطفـــــ ًة «ح َّتى» ومع َن َاها ث َب ْت

ُ
فتعطــف الغَـــــا َي َة فــــــي ال ُع ُل ِّو
وت ِ
ُدخ ُل الغــــــــــــاي َة يف املُ َغ َّيا

َ
وهكــــــذا الغــــا َي َة يف الدُّ ُن ِّو
كالنا�س ح َّتى َي ْحيى
عطفت
� ْإن
ِ
ْ

أتت «ح َّتى» لالبتــــــدَ ا ِء
وقــــد � ْ

أتت لع َّل ٍة كال َفا ِء
وقد � ْ

و� ْإن ُ
تك ْن جمــــــرور ًة ف ُت ْد ِخ ُل

طو ًرا وطو ًرا لي�س فيه ت َْدخُ ُل
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من حروف اجلر «�إىل» و«حتى» ،وهما مو�ضوعان للداللة على انتهاء الغاية
مكانية كانت �أو زمانية ،ف�أما «�إىل» ف�إذا دخلت يف الأزمنة قد تكون للتوقيت ،وقد
تكون للت�أجيل والت�أخري ،ومعنى التوقيت �أن يكون ال�شيء ثاب ًتا يف احلال وينتهي
بالوقت املذكور ،ولوال الغاية لكان ثاب ًتا فيما وراءها كقولك :واهلل ال �أكلم فالنًا
�إىل �شهر ،كان ذلك ال�شهر لتوقيت اليمني ،ولواله لكانت م�ؤبدة ،ونحو� :آجرت
هذه الدار �إىل �شهر ونحوهما ،و�شرطه �أن يكون �صدر الكالم قاب ًال للتوقيت كما يف
املثال املذكور ،ف�إن ك ًّال من عدم التكلم والإيجار قابل للتوقيت ،فعلى هذا تكون
«�إىل» يف نحو :بعت �إىل �شهر لتوقيت الت�أجيل املقدر يف الكالم ال لت�أخري البيع
املذكور ،و�إال لف�سد الكالم لعدم قابلية املذكور للتوقيت.
و�أما «حتى» فهي على ثالثة �أوجه:
�أحدها� :أن تكون جارة وهي على نوعني� :أحدهما� :أن تكون مبعنى «�إىل» النتهاء
الغاية كما تقدم ،وهذا الوجه هو الأ�صل يف مو�ضوعها .وثانيهما� :أن تكون مبعنى
«كي» كقولك للكافر� :أ�سلم حتى تدخل اجلنة� ،أي كي تدخلها ،وال جت ّر يف هذا
املعنى الأخري �إال اال�سم امل�ؤول امل�سبوك من �أن امل�ضمرة والفعل املن�صوب بخالفها
يف املعنى الأول ،ف�إنها جتر ال�صريح كما يف ﱹ ﭰ ﭱ ﭲﱸ [القدر ]5 /وامل�ؤول
نحو� :أ�سري حتى �أدخل الب�صرة� ،أي �إىل �أن �أدخلها.
والوجه الثاين� :أن تكون عاطفة ،وهي كاجلارة يف �إفادة معنى الغاية ،وهذا معنى
قول امل�صنف( :و�أتت عاطفة حتى ومعناها ثبت) �أي واحلال �أن معناها الذي هو
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الغاية ثابت لها يف حال العطف ،والفرق بني اجلارة والعاطفة �أن اجلارة قد تكون
مبعنى «كي» كما مر ،والعاطفة ال تكون كذلك ،و�أن العاطفة يجب �أن يكون ما
بعدها جز ًءا ملا قبلها وداخ ًال يف حكمه ،نحو� :ضربت القوم حتى زي ًدا �أو كجزئه
ب�سبب االختالط ،نحو� :ضربت ال�سادة حتى عبيدهم� ،أو كاجلزء ملا دل عليه ما
قبلها كما يف قوله:
َأ لْـ َقـى الصَّحِيْ َف َة َكي يُخففَ رحْ َلهُ

والـــزَّادَ ح َّتى نَــعْـــــ َلهُ أل َقاهَا

عند من قال� :إن «نعله» عطف على «ال�صحيفة» ،لأن معنى «�ألقى
ال�صحيفة»� :ألقى جميع ما معه ،و�أما اجلارة فالأكرثون على جتويز كون ما بعدها
مت� ً
صال ب�آخر �أجزاء ما قبلها ،نحو :منت البارحة حتى ال�صباح ،و�صمت رم�ضان
حتى الفطر كما يكون جزء منه �أي�ضً ا نحو� :أكلت ال�سمكة حتى ر�أ�سها باجلر،
وعند ال�سريايف يجب �أن يكون ما بعدها جز ًءا ملا قبلها كما يف العاطفة ،و�إىل
وجوب �أن يكون ما بعد «حتى» العاطفة جز ًءا ملا قبلها �أو كاجلزء منه �أ�شار بقوله:
(فتعطف الغاية يف العلو� )..إىل �آخره ،لأنه �إمنا وجب �أن يكون ما بعدها جزء
ملا قبلها �أو كاجلزء منه من حيث �إفادتها الغاية ،ال من حيث العطف القت�ضاء
العطف التغاير ،فما بعد حتى العاطفة غاية ملا قبلها يف العلو ،كـ :مات النا�س
حتى الأنبياء� ،أو يف الدنو كـ :جاء النا�س حتى احلجامون(((.
((( احلجامون :حمرتفو احلجامة( .م).
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وملا وجب �أن يكون ما بعد حتى العاطفة جزء ملا قبلها وجب دخول ما
بعدها يف حكم ما قبلها كما تقدم ،و�إىل هذا �أ�شار بقوله( :فتدخل الغاية يف املغيا
�إن عطفت) فيحيى �أحد النا�س وهو داخل يف حكم املجيء �إن قلت :جاء النا�س
حتى يحيى ،ونحو :ذهبت ال�سادة حتى عبيدهم.
�أما حتى اجلارة فال يجب دخول ما بعدها يف حكم ما قبلها لعدم وجوب
�أن يكون ما بعدها جز ًءا ملا قبلها كما مر ،لكن يدخل ما بعدها يف حكم ما قبلها تارة
وهو الغالب من ا�ستعمالها ،وال يدخل �أخرى وذلك بح�سب القرائن ،وهذا معنى
قوله( :و�إن تكن جمرورة فتدخل) �أي و�إن تكن الغاية جمرورة بـ «حتى» فتدخل
يف حكم ما قبلها ،وطو ًرا ال تدخل .ومثل «حتى» اجلارة يف هذا احلكم «�إىل»
فتدخل تارة معها الغاية يف حكم املغيا كما يف قوله تعاىل ﱹﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﱸ [املائدة ] 6/فاملرفق داخلة يف حكم الغ�سل ،ومرة ال
تدخل نحو قوله تعاىلﱹﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﱸ [البقرة ]187 /فالليل غاية
لل�صيام وهو غري داخل يف حكمه ،و�إن جتردت «حتى» العاطفة عن معنى الغاية،
حملت على معنى الفاء جما ًزا ا�ستعار ًّيا ،وذلك نحو� :إن مل �آتك حتى �أتغد
عندك� ،أي ف�أتغد عندك ،فيجري فيها حكم الفاء العاطفة على ما تقدم.
الوجه الثالث� :أن تكون حرف ابتداء ي�ست�أنف معه الكالم ،وهي الداخلة على
اجلمل اال�ستئنافية ا�سمية �أو فعلية ،فمثاله يف اال�سمية قول ال�شاعر:
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َفمَا زالتْ ال َق ْت َلى َتمُجُّ دمَاءَها

بدجْ َل َة ح َّتى مَاءُ دجل َة أش َْك ُل

م ََطوتُ ِهبمْ ح َّتى َتـك ُِّل َغ ِزيُّهُم

وح َّتى اجليَادُ مَا يُ َقدْنَ بأرس ِ
َان

(((

ومثال دخولها على اجلملة الفعلية ﱹحَ َّتى يَ ُق ُول الرَّس ُُولﱸ [البقرة]214 /
يف قراءة الرفع ،وهي قراءة نافع ،وقد اجتمعتا يف قول امرئ القي�س:
(((

على رواية الرفع يف «تكل» والبد يف «حتى» االبتدائية �أن يكون ما قبلها
�سب ًبا ملا بعدها� ،سواء دخلت على الفعل �أو على اال�سم ،لأن االت�صال اللفظي
ملا زال ب�سبب ا�ستئناف الكالم �شُ رط فيها ال�سببية التي هي موجبة لالت�صال
املعنوي ،ف�إن ال�سبب مت�صل بامل�سبب معنى ،حتى يكون ج ًربا ملا فات من
االت�صال اللفظي ،ففي قول امرئ القي�س �إن �سريه بهم �سبب لكالل غزاتهم
وعدم انقياد جيادهم بالأر�سان ،وهذا الوجه الثالث هو امل�شار �إليه بقول امل�صنف:
(وقد �أتت حتى لالبتداء).
�أما قوله( :وقد �أتت لعلة) فهو �إ�شارة �إىل وقوعها مبعنى «كي» ،كما يف
قولك� :أ�س ِلم حتى تدخل اجلنة� ،أي كي تدخلها ،فدخول اجلنة علة حتمل
املخاطب على جتديد الإ�سالم.
((( � ُ
أ�شكل :ذو لونني خمتلطني( .م).
((( �أر�سان :حبال( .م).
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وقوله( :كالفاء) �إ�شارة �إىل �أن الفاء تكون للعلة �أي�ضً ا ،وذلك كما تقدم
�صريحا يف نحو قولك :جاء ال�شتاء فت�أهب.
ً
فحا�صل معاين «حتى» �أنها تكون للغاية ،وهو الأ�صل فيها ،ف�إن ج َّرت
اال�سم ال�صريح �أو امل�ؤول كانت جارة ،و�إال فهي العاطفة ،ف�إن خلت اجلارة عن
معنى الغاية فهي مبعنى «كي» و�إن خلت العاطفة عن معنى الغاية فهي مبعنى الفاء
جما ًزا ا�ستعار ًّيا ،و�إن ا�ست�ؤنف الكالم بعدها فهي االبتدائية.
وحتمل على الغاية فيما �إذا احتمل �صدر الكالم االمتداد وعجزه
االنتهاء �إليه ،نحو ﱹ ﮓ ﮔ ﮕﱸ [التوبة ]29 /ف�إن القتال الذي �صدر
به الكالم حمتمل لالمتداد والبقاء ،و�إعطاء اجلزية يحتمل �أن يكون غاية ينتهي
�إليها القتال.
وحتمل على معنى «كي» �إن �صلح �صدر الكالم �أن يكون �سب ًبا ملا بعد
«حتى» ،وكونها مبعنى «كي» جماز ا�ستعاري ،ف�إن جزاء ال�شيء وم�سببه يكون
مق�صو ًدا منه مبنزلة الغاية من املغيا ،في�صح ا�ستعارتها لها ،وحتمل على العطف
املح�ض فيما �إذا مل يحتمل ما قبلها االمتداد وال�سببية ،فلو قال :عبدي حر �إن
مل �أ�ضربك حتى ت�صيح ،فـ «حتى» هنا حتمل على الغاية ،لأن ال�ضرب يحتمل
االمتداد بتجدد الأمثال ،و�صياح امل�ضروب ي�صلح منتهى له ،فلو ترك ال�ضرب
قبل ال�صياح عتق عبده النتفاء ال�ضرب �إىل الغاية املذكورة.
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ولو قال :عبدي حر �إن مل �آتك حتى تغديني ،فـ «حتى» لل�سببية ال
للغاية ،لأن �آخر الكالم وهو التغدية ال ي�صلح النتهاء الإتيان �إليه ،بل هو داع
�إىل الإتيان ،ف�إن �أتى بر و�إال حنث ،لأن الإتيان هو ال�سبب للإح�سان ،ولو قال:
عبدي حر �إن مل �آتك حتى �أتغدى عندك كان هذا للعطف املح�ض ،لأن هذا
الفعل �إح�سان فال ي�صلح غاية للإتيان ،وال ي�صلح �إتيانه �سب ًبا لفعله وال فعله جزاء
لإتيان نف�سه ،و�إذا كان كذلك حمل على العطف املح�ض ف�صار ك�أنه قال� :إن مل
�آتك ف�أتغد عندك ،ف�إن �أتاه تغدى معه بر ،و�إال حنث ،واهلل �أعلم.
ثم قال:
ذكر �أ�سماء الظروف
[حكم يف]
ِ
وحكم َها � ْإن �أُ ِ
�ضم َر ْت
للظرف «يف»
ُ
ــــي َمع َ
ِ
ِ
للتقييد
ـــــــان
املك
َو ْه َ

ِ
الوقت
ومطــــل ًقا ُت ِفـــــــيدُ ُه يف

حكم َها �إن �أُظه َِر ْت
مع ال َّز َم ِان
ُ
البيت �أو يف الب ِ
مثــــــا ُل ُه يف ِ
ِيد
كـ «طالقٌ يو َم �ســعي ٌد ي�أ ِتي»

و�ضعت لفظة «يف» للظرفية الزمانية واملكانية كانت الظرفية حقيقية كاملاء
يف الكوز �أو جمازية كـ :زيد يف البلد ،وحكمها �إذا حذفت مع ظرف الزمان
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كحكمها �إذا �أظهرت معه ،ف�إنهم �سووا بني قول القائل� :أنت طالق يف رم�ضان،
وبني قوله� :أنت طالق غ ًدا ،وال نية له يف ال�صورتني ،فقالوا يف ال�صورة الأوىل:
هي طالق من �أول يوم منه عند طلوع الفجر ،وقالوا يف ال�صورة الثانية :هي طالق
حيث طلع الفجر من الغد ،وكذا قالوا فيمن قال :هي طالق يف الليل� ،أنها تطلق
�إذا جاء الليل.
بت هذه
لكن يف بع�ض املوا�ضع من الأثر ما ن�صه :و�إذا قال لزوجته� :إن ِّ
الليلة يف هذا البيت ف�أنت طالق ،فباتت حتى كانت يف بع�ض الليل وخرجت،
فال طالق �إال �أن تبيت الليلة كلها يف البيت ،ف�إن قال� :إن منت يف هذه الليلة،
ف�إن نامت بع�ض الليل ف�إنا نخاف �أن يقع الطالق ،ففي هذا الأثر �إ�شارة �إىل الفرق
بني ما �إذا ذكرت مع الزمان ،وبني ما �إذا حذفت ،ف�إنه �أ�شار �إىل �أن حذفها يقت�ضي
ا�ستيعاب الليل باملبيت ،وذكرها ال يقت�ضي ذلك ،وعلى هذه التفرقة �أبو حنيفة
م�ستد ًّال ب�أن الظاهر من قول القائل� :صمت هذه ال�سنة ا�ستيعاب ال�سنة بال�صيام،
بخالف قوله� :صمت يف هذه ال�سنة ،ف�إنه ال يقت�ضي ذلك ،و�إمنا غاية ما فيه �أنه
يدل على �أنه وقع منه �صيام يف تلك ال�سنة ،وذهب �صاحباه �إىل القول الأول.
ثم �إن «يف» تفيد تقييد احلكم مبا دخلت عليه مطلقًا يف ظرف الزمان،
كـ:طالق يوم يقدم فالن� ،أو يف يوم يقدم فالن ،ف�إن ذلك اليوم املذكور قيد
لإيقاع الطالق فيه ،وكذا �أي�ضً ا تفيد التقييد مع املكان �إذا �صلحت مع ما بعدها
�أن تكون قي ًدا لذلك احلكم ،كـ:كل هذا ال�شيء يف البيت �أو يف البيد ،ف�إن البيت
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�أو البيد مث ًال قيل حلكم الأمر ،وعليه م�س�ألة ال�ضياء((( ،ون�صها �إن قال� :إن بت
يف هذا املنزل ف�أنت طالق ،فباتت �إىل ن�صف الليل �أقل �أو �أكرث ،ثم خرجت �أو
دخلت املنزل بعد الن�صف �أقل �أو �أكرث حتى �أ�صبحت طلقت ،ف�إن قال� :إن بت
يف هذا املنزل الليلة فحتى تكون يف املنزل مذ تغرب ال�شم�س حتى يطلع الفجر،
ثم يحنث.
فقد اعترب يف ال�صورتني التقييد باملكان املجرور بـ «يف» والزمان املت�ضمن
معنى «يف» ،ويلغى ما ال ي�صلح �أن يكون قي ًدا ،كما �ألغى ابن حمبوب  لفظ
يوم من قول القائل لزوجته� :إذا حالت ال�سنة ف�أنت طالق اليوم ،ف�أجاب ب�أنها �إذا
حالت ال�سنة طلقت ،وقوله اليوم َح ْ�ش ٌو.
قال �أبو احلواري :وكذلك �إن قال� :أنت طالق اليوم �إن كلمت فالنًا،
فم�ضى اليوم ومل تكلمه ،وقيل� :إنه �إذا م�ضى اليوم ومل تكلمه مل تطلق اعتبا ًرا
للقيدين الزماين والفعلي ،وهو الأ�صح لأن اعتبار كل واحد من القيدين ممكن
بخالفه يف م�س�ألة ابن حمبوب ،ف�إنه ال ميكن اعتبار القيدين �أ� ً
صال ،فالفرق بني
امل�س�ألتني ظاهر ،واهلل �أعلم.
وملا كان بع�ض الظروف الزم الإ�ضافة ال يفيد معناه �إال بان�ضمام الغري،
جعله من جن�س حروف املعاين و�أحلقه بها ،فقال:
((( يق�صد كتاب ال�ضياء للعوتبي( .م).
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(((

[حكم مع وقبل وبعد وعند ]
رت ِان « َمــــ ْع» وللتقدُّ ِم
والقــــــ َ
ف ِبث ٍ
طلقـ ْت � ْإن طـــــــــلقَا
َالث
َ
َ
كذاك قب َلهــــــا و�أما بعـــــــدُ

َ
و�إن ْ
قبـــــــــل اثنتني فكما
يقل
و«عند» للح�ضر ِة نحـــــ ُوِ :
عندي

عك�س ذا املقدَّ ِم
«قبل» و «بعد»
ُ
ني مطلقَا
واحد ًة مع اثنت ِ
ف�إن تكن موط�ؤ ًة ذا يبدُ و
َ
ِ
فاعلما
اثنتان
قـــــال بعدَ ها
لو
َ

� ٌ
ألف ودي َع ًة ل َهـــــــذا ِ
اجلندي

لفظ «مع» مو�ضوع للمقارنة� ،سواء و�صف به ما قبله �أو ما بعده ،وي�ستعمل
جما ًزا مبعنى «بعد» كما يف قول اهلل تعاىل ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﱸ [ال�شرح]5 /
و«قبل» للتقدم ،فتدل بو�ضعها على �سبق ما و�صف بها يف املعنى و«بعد» بعك�س
«قبل» فهي مو�ضوعة للت�أخر ،فتدل بو�ضعها على ت�أخر ما هي له و�صف يف
املعنى ،فقول القائل� :أنت طالق واحدة مع اثنتني �أو قبلها اثنتان ،يوجب الثالث
التطليقات� ،سواء كانت مدخو ًال بها �أو غري مدخول بها؛ لأن قوله� :أنت طالق
واحدة مع اثنتني �أو قبلها اثنتان مبنزلة قوله� :أنت طالق ثالثًا� ،أما �إذا قال لها� :أنت
طالق واحدة قبل واحدة �أو قبل اثنتني ،ف�إنها ال تطلق �إال واحدة �إذا كانت غري
مدخول بها ،وذلك لأن القبلية قائمة بالواحدة ال�سابقة لأن فاعل ال�ضمري عائد
�إليها ،فلم يبق حمل للآخر ،و�إىل هذا �أ�شار امل�صنف بقوله( :كذاك قبلها) �أي
كذاك تطلق ثالثًا مطلقًا �إن قال لها� :أنت طالق واحدة قبلها اثنتان.
((( عنوان غري موجود يف فهر�س الن�سخة املعتمدة( .م).
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�أما قوله( :و�أما بعد� )..إىل �آخره فمعناه �أنه �إذا قال لها� :أنت طالق واحدة
بعدها اثنتان ،وهي غري موطوءة �أي غري مدخول بها فال تطلق �إال واحدة ،ف�إن
كانت مدخو ًال بها طلقت ثالثًا.
ولو قال لها� :أنت طالق واحدة بعد اثنتني طلقت ثالثًا مطلقًا ،كانت
مدخو ًال بها �أو غري مدخول بها ،فاحلكم يف «بعد» على عك�س احلكم يف «قبل».
ومعنى قوله( :وعند للح�ضرة) �إىل �آخره� ،أن لفظ «عند» مو�ضوع
للح�ضور حقيقة نحو :عندي دراهم �أو حك ًما نحو ﱹ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﱸ [�آل عمران ]19 /لأن املعنى �إن الدين يف حكم اهلل الإ�سالم،
فقول املقر :عندي �ألف درهم لهذا اجلندي� ،إمنا يدل على نف�س ح�ضورها معه،
فيحمل الإقرار على الوديعة دون الدين �سواء و�صله بلفظ وديعة �أو مل ي�صله به،
�أما �إذا قال :عندي له �ألف درهم دي ًنا ،ف�إنه يحمل على الدين لأنه يحتمله يف
اجلملة ،واهلل �أعلم.
كلمات ال�شرط
ِ
لل�شرط «� ْإن» و« َلو» و« َل ْوال» و«لئن»

والــال ُم يف جوابِها ال ال َفــــــــا ُء
ِ
أين»
للمكــــان
وعم قيـــــــــدُ «� َ

ملا�ض قد ز ُِك ْن
م�ستقب ٌِل ولو ٍ
ُ
املنع اال�ستث َنا ُء
ومثل «لـــوال» ِ
يعـــــم للز َم ِ
كذا «متى»
ـــــان
ُّ
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أين ت�شـــــائي �أو م َتى
فطـــــالقٌ � َ

فمطل ًقا طــــــال ُق َها قـــــد ثب َتا

ــــاءت َّ
الط َ
ِ
ِ
جمل�س ِه
الق يف
� ْإن َ�ش

�أو بعــــــدَ ُه ولـــــو ُم ُه ِ
لنف�س ِه

ٍ
«�إذا»
ممــــــــتزج ْة
لظـرف و�أتت
َ

ِ
بال�شرط ال خال�صة وخم ِر َج ْة

379

من كلمات ال�شرط «�إن» وهي حرف مو�ضوع لتعليق ح�صول م�ضمون
جملة بح�صول م�ضمون جملة �أخرى يف امل�ستقبل ،كـ� :إن دخلت الدار ف�أنت
حر ،فاحلرية له حا�صلة بدخوله الدار ،وتدخل «�إن» هذه الأمر املعدوم امل�شكوك
يف وجوده وعدمه ،وال ت�ستعمل فيما هو قطعي الوجود �أو قطعي االنتفاء �إال على
تنزيلها منزلة امل�شكوك لنكتة ،فمثال ا�ستعمالها فيما هو قطعي الوجود قولك ملن
عق �أباه� :إن كان هذا �أباك ف�أح�سن �إليه ،والنكتة فيه تنزيل املخاطب منزلة جاهل
الأبوة حيث مل يراع حقها ،ومثال دخولها على ما هو قطعي االمتناع قوله تعاىل
ﱹﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﱸ [الأعراف ]143 /ف�إن ا�ستقرار اجلبل
مع جتلي تلك الآية قطعي االمتناع ،والنكتة فيه �إظهار امتناع الر�ؤية وا�ستحالتها
ملن مل يكفهم قول نبيهم �إنها م�ستحيلة عليه تعاىل ،حتى واجهوه بقولهم ال�شنيع
ﱹﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱸ [البقرة.]55 /
ومنها «ولو» وهي حرف مو�ضوع المتناع ال�شرط وا�ستلزامه المتناع
جزائه ،نحو ﱹﮩ ﮪ ﮫ ﮬﱸ [الأعراف ]176 /فم�شيئة الرفع له ممتنعة،
وا�ستلزمت امتناع الرفع بالآيات ،وذلك فيما �إذا كان ال�شرط �سب ًبا م�ساو ًيا للجزاء
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�أو �أعم منه� ،أما �إذا كان اجلزء �أعم من ال�شرط كما يف :لو طلعت ال�شم�س لكان
ال�ضياء موجو ًدا ،فال ي�ستلزم امتناع ال�شرط امتناع اجلزاء ،لأن ال�ضياء قد يوجد
بغري طلوع ال�شم�س ،فاملمتنع بامتناع طلوع ال�شم�س �إمنا هو نوع من ال�ضياء ال
جميعه.
ف�إذا عرفت هذا فاعلم �أن قول القائل لعبده :لو دخلت الدار لعتقت ،ال
يقع به عتق .قال �صاحب املر�آة :ولكن الفقهاء ا�ستعاروه لـ «�إن» كما يف قوله تعاىل
ﱹﮢ ﮣﱸ [املائدة ]100 /ﱹ ﭝ ﭞ ﭟﱸ [البقرة] 32/
�إىل �أن قال :ف�إذا قال �أنت طالق لو دخلت الدار ال يقع حتى تدخل.
�أقول والذي تقت�ضيه القواعد العربية والأ�صولية �أنه ال طالق بهذا �أ� ً
صال
�إال �إن نوى الطالق بذلك ،لأن جعل «لو» مبعنى «�إن» �إمنا هو جماز ا�ستعاري ،وقد
تقرر �أن املجاز ال ُي�صار �إليه �إال مع قرينة متنع من �إرادة احلقيقة� ،أما �إذا قال :لو
دخلت الدار ف�أنت طالق ،فالفاء قرينة ال�ستعمال «لو» مبعنى «�إن» لأن الالم هي
التي تدخل جواب «لو» والفاء تدخل يف جواب «�إن» فيقع الطالق بالدخول
يف مثل هذا اللفظ ،كما لو قال� :إن دخلت الدار ،وهذا معنى قوله( :والالم يف
جوابها ال الفاء) �أي الالم هي التي تكون يف جواب «لو» تارة وال تكون �أخرى ال
الفاء ،لأن «الفاء» يكون يف جواب «�إن» ونحوها من الأدوات املقت�ضية لال�ستقبال.
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ومنها «لوال» وهي حرف مو�ضوع المتناع ال�شيء لوجود غريه ،نحو:
لوال زيد جلئتك ،فامتناع جميئك �إليه �إمنا هو بوجود زيد ،وحكمها يف املنع حكم
اال�ستثناء.
اعلم �أنه ملا دل «لوال» على امتناع ال�شيء لوجود غريه جعل مان ًعا من
وقوع ما يرتتب عليه ،ف�صار كاال�ستثناء فال تطلق املر�أة بقول الزوج لها� :أنت طالق
لوال دخولك الدار ،لأن معناه �إن عدم وقوع طالقك لوجود دخولك الدار فهو
مبنزلة قوله� :أنت طالق �إال �أن دخلت الدار ،وهذا معنى قول امل�صنف( :ومثل لوال
املنع اال�ستثناء) بج ِّر املنع ب�إ�ضافة «لوال» �إليه ،وال يقال� :إن احلروف ال ت�ضاف؛
لأنا نقول� :إن املراد هاهنا ا�سم احلرف ال ذاته ،واملعنى �أن لوال املفيدة للمنع مثل
بجامع �أن ك ًّال منهما مينع من وقوع ال�شيء لوجود غريه ،ففي البيت
اال�ستثناء ٍ
قلب حيث جعل «لوال» م�شب ًها به ،واال�ستثناء م�شب ًها والأ�صل العك�س.
ٌ
ومنها «متى» وهي للوقت الالزم املبهم ،فقول الرجل لزوجته� :أنت طالق
متى مل �أطلقك ،تطلق مبا �إذا �سكت عن طالقها يف وقت ميكنه تطليقها ،و�إن قل
ذلك الوقت ،وقوله لها� :أنت طالق متى �شئت ،تطلق متى �شاءت الطالق� ،سواء
�شاءت الطالق يف جمل�سه �أو بعد انقطاع املجل�س ،لأن «متى» للوقت املبهم كما
علمت ،وهو يتناول الزمان كله ،كما �أن «�أين» تتناول املكان كله ،فقوله� :أنت
طالق �أين �شئت ال يق�صر على املجل�س ،بل تطلق يف �أي مكان �شاءت الطالق
كما مر.
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ومنها «�إذا» وهي عند الب�صريني مو�ضوعة للظرف ،وت�ضاف �إىل جملة
فعلية يف معنى اال�ستقبال ،وقد ت�ستعمل ملجرد الظرفية من غري اعتبار �شرط
وتعليق ،كقوله تعاىل ﱹ ﮖ ﮗ ﮘﱸ [الليل� ]1 /أي وقت غ�شيانه على
�أنه بدل من الليل ،وت�ستعمل �أي�ضً ا لل�شرط بال �سقوط معنى الظرف ،مثل:
خرجت� ،أي �أخرج وقت خروجك تعليقًا خلروجك بخروجه مبنزلة
خرجت
�إذا
ُ
َ
تعليق اجلزاء بال�شرط ،وال يلزم اجلمع بني احلقيقة واملجاز لأنها مل ت�ستعمل �إال يف
معنى الظرف ،لكنها ت�ضمنت معنى ال�شرط باعتبار �إفادة الكالم تقييد ح�صول
م�ضمون جملة مب�ضمون جملة �أخرى مبنزلة املبتد�أ املت�ضمن معنى ال�شرط ،مثل:
الذي ي�أتيني فله كذا ،ومل يلزم من ذلك ا�ستعمال اللفظ يف غري ما و�ضع له
�أ� ً
صال.
�أما الكوفيون ف�إنها معهم م�شرتكة لف ًظا بني الظرفية وال�شرطية ،ف�إنها
ت�ستعمل عندهم يف الظرفية فقط ،كقوله:
يهة ُأدْعَى َهلــا
َ
وإذا تكونُ كر ٌ

وإذا يُحَاسُ ا َحليْسُ((( يُدْعَى جُندَبُ
َ

وت�ستعمل يف ال�شرط فقط ،كقوله:
َاك ربُّكَ بالغِنَى
واس َت ْغنِ مَا أغن َ

وإذا ُتصِبْكَ خصَاص ٌَة
َ

((( ا َحل ْي ُ�س :مت ٌر و�أَقِط و�سمن ،يخلط ويعجن وي�سوى كالرثيد( .م).
((( خ�صا�صة :فقر وحاجة و�سوء حال( .م).

(((

فتحَمَّ ِل
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وكال اال�ستعمالني عندهم حقيقة والذي جريت عليه يف النظم هو
مذهب الب�صريني ،واهلل �أعلم.
خامتة يف الكالم على كيف وغري
نذكر فيها معنى «كيف» و«غري» لتوقف بع�ض امل�سائل عليهما ،قال:
و« َ
كيف» لل�س�ؤَالِ عن حالٍ ف� ْإن

� َ
ن
ـن والإلغَــــا ُء � ْإن مل يمُ ْ ِك نَ ْ
أمك َ

اعلم �أن «كيف» مو�ضوعة يف الأ�صل لل�س�ؤال عن احلال ،يقال :كيف
زيد؟ �إذا �أريد البحث عن حاله �أ�صحيح �أم مري�ض �إىل غري ذلك ،وا�ستعملت يف
معنى ال�شرط مع مالحظة احلال ،نحو :كيف جتل�س �أجل�س ،وا�ستعملت �أي�ضً ا
ملجرد احلال مع خلوها عن ال�س�ؤال وال�شرط كـ :ا�ضرب زي ًدا كيف وجدته ،ف�إن
�أمكن مراعاة احلال فيها مع ال�س�ؤال �أو مع ال�شرط �أو جمر ًدا منهما حمل على
ذلك و�إال �ألغي.
فمثال ما ميكن احلمل فيه على ال�شرط مع مراعاة احلال قول الرجل
المر�أته :كيف جتل�سني تطلقني ،ف�إنها تطلق بنف�س اجللو�س على �أي حالة كان
هذا على مذهب بع�ض �أهل العربية ،وا�شرتط �آخرون يف كونها لل�شرط �أن يكون
فعل ال�شرط وفعل اجلزاء من جن�س واحد نحو :كيف جتل�س �أجل�س ،وعلى هذا
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املذهب فال ي�ستقيم كالم الزوج ،بل يجب �إلغاء كيف ،ويقال يف جوابه� :إنه �إن
كان نوى الطالق فيقع بغري تعليق.
ومثال ما ميكن فيه احلمل على جمرد احلال قول الرجل المر�أته� :أنت
طالق كيف �شئت ،ف�إنها تطلق كيف �شاءت واحدة �أو اثنتني �أو ثالثًا �إذا �شاءت
ذلك يف املجل�س.
ومثال ما يتعني �إلغا�ؤه وال ميكن اعتبار احلالية فيه قول ال�سيد لعبده� :أنت
حر كيف �شئت ،ف�إنه يعتق من حينه ذلك ،لأن العتق ال كيفية له.
منج ًزا وقد يكون
ف�إن قيل ال ن�سلم �أن ال كيفية له ،كيف و�أنه قد يكون َّ
معلقًا وبدون مال ومبال ومقي ًدا بالزمان امل�ستقبل ومطلقًا وكل منها كيفية.
�أجيب ب�أن هذه املعاين كيفيات للإعتاق ال للعتق لأنه بعد وقوعه يثبت
بكيفية خم�صو�صة غري خمتلفة ،واهلل �أعلم .ثم قال:
ري» ت�أتي �صفــــ ًة وا�ســـــ ِتثنا
و«غ ُ

َ
ِ
ح�سب املعنى
احلكمان
فاختلف
َ

ِ
يـــــــر ُر ِبع
فد ْر َهــــــــ ٌم ع َل َّي َغ
َ
جتـــــــر و�إ َذا مــــا ُر ِف َعا
ولـــــم
َّ

ثــــال َث ُة الأر َب ِاع � ْإن مل تـــــر َف ِع
ثابت َم َعا
ـــــر فالــــــدر َه ُم ٌ
�أو ُج َّ

انت�صـــــا ِب َها ا�ســــــتثنا َء ُه
لأن يف
َ

و�إن يف اجنـــــــرار َِها �إلغَـــــا َء ُه
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لـ «غري» ا�ستعماالن:
�أحدهما� :أن ت�ستعمل �صفة لنكرة كـ :جاء رجل غري زيد ،وال تتعرف بالإ�ضافة
ل�شدة �إبهامها.
وثانيهما� :أن ت�ستعمل ا�ستثناء مل�شابهة بينها وبني «�إال» لأن ما بعد كل واحد
منهما مغاير حلكم ما قبله ،نحو :جاء القوم غري زيد.
والفرق بني اال�ستعمالني بوجهني:
الأول� :أن ا�ستعمالها �صفة خمت�ص بالنكرة بخالف اال�ستثناء.
الثاين� :أنه لو قال :جاءين رجل غري زيد مل يكن فيه �أن زي ًدا جاء �أو مل يجئ،
بل كان خ ًربا �أن غريه جاء ،ولو قال :جاءين القوم غري زيد بالن�صب ،ف�إنه يفهم
�أن زي ًدا مل يجئ لغة وعر ًفا.
علي درهم غري ربع،
فباختالف اال�ستعمالني اختلف احلكم ،فقول املقرَّ :
علي درهم �إال
بن�صب غري يوجب عليه ثالثة �أرباع الدرهم ،لأنه مبنزلة �أن لو قالَّ :
رب ًعا ،ويجب عليه درهم تام فيما �إذا رفع «غري» �أو جرها� ،أما الرفع لأنها تكون �صفة
علي درهم مغاير للربع ،و�أما اجلر فلأنها تكون حينئذ لغ ًوا
للدرهم فهو مبنزلة قولهَّ :
ال معنى لها ،فيتم الكالم مبا دونها ،فيثبت الإقرار بالدرهم كام ًال ،واهلل �أعلم.
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مبحث ال�صريح والكناية
ال�صريح من جمــــــــا ٍز كانَا
�أما
ُ

�أو �أ�ص ِل ِه م ْن ُه املــــــرا ُد بانَا

وج ْب
وحكم ُه
ُ
ثبـــــــوت ما به َ
ُ
وما اخت َفـــــــى ُم َرا ُد ُه من َذ ْي ِن
وت ما بها �أُريـــــــدَ � ْإن ُق ِ�ص ْد
ث ُب ُ

َب
بغري نيـــــ ٍة ق�ضـــــا ًء مرتق ْ
كناي ٌة
ني
حكم ِ
ْ
واثبت ل َهـــــــا َ
و َد ْف ُع ُه �إذا ب�شــــــــبه ٍة َت ِر ْد

اعلم �أن ال�صريح والكناية ق�سمان للحقيقة واملجاز من حيث ا�ستعمال
اللفظ يف معناه ،وبينهما وبني احلقيقة واملجاز عموم وخ�صو�ص وجهي؛ لأن بع�ض
احلقيقة �صريح وبع�ضها كناية ،وبع�ض ال�صريح حقيقة وبع�ضه جماز ،وبع�ض املجاز
�صريح وبع�ضه كناية ،وبع�ض الكناية جماز وبع�ضها حقيقة كما �ستعرفه قري ًبا.
�أما ال�صريح فهو :ما ظهر املراد منه ظهورا ب ِّي ًنا� ،أي انك�شف انك�شا ًفا
تا ًّما من حيث كرثة اال�ستعمال له ،كان ذلك اللفظ امل�ستعمل حقيقة �أو جما ًزا،
وهو معنى قول امل�صنف( :من جماز كانا �أو �أ�صله) ف�إن �أ�صل املجاز هي احلقيقة،
وقوله( :منه املراد بانا) �صلة ملو�صول حمذوف تقديره فالذي منه املراد بانا �أي
ال�صريح هو الذي ب�أن املراد منه �أي ظهر ظهورا ب ِّي ًنا .وحكمه ثبوت ما وجب به
بال توقف على نية ،لأنه لو�ضوحه قام مقام معناه يف �إيجاب احلكم ،بحيث �صار
املنظور �إليه نف�س العبارة ال معناها ،ف�صارت العبارة بحيث يثبت احلكم بها ب�أي
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وجه ذكرت من نداء �أو و�صف �أو خرب� ،سواء نوى �أو مل ينو ،وهذا معنى قوله:
(ثبوت ما به وجب من غري نية).
�أما قوله( :ق�ضاء مرتقب) فمعناه �أن ثبوت ذلك �إمنا هو يف الق�ضاء املنتظر،
�أي يق�ضي مبوجبه يف احلكم الظاهر و�إن مل ينوه� ،أما يف الديانة ف�إنه ي�صدق يف دينه
�إذا قال :نويت غري موجب هذا اللفظ �إذا كان لكالمه حمتمل ،وذلك كما �إذا نوى
بقوله� :أنت طالق رفع القيد احل�سي عنها لإطالقها منه ،ف�إنه ي�صدق ديانة ال ق�ضاء.
و�أما الكناية فهي :ما �أ�شار �إليه بقوله( :وما اختفى مراده) �إىل �آخره.
وحا�صله �أن الكناية لفظ ا�سترت املراد منه كان حقيقة �أو جما ًزا ،فقوله( :من ذين)
�إ�شارة �إىل املجاز و�أ�صله الذي هو احلقيقة.
اعلم �أن الكناية يف اللغة هي� :أن ُيتكلم ب�شيء ي�ستدل به على املكني
عنه كالرفث والغائط ،ويف عرف البيانيني �أن يذكر لفظ ويراد معناه ال لذاته ،بل
لينتقل منه �إىل معنى ثان ،وهو ملزوم للمعنى الأول ومتبوع له ،واالنتقال من
التابع �إىل املتبوع مما ال خفاء فيه ،ومناط الإثبات والنفي وال�صدق والكذب هو
املعنى الثاين ال الأول ،ف�صح �أن يقال :فالن طويل النجاد ،ق�ص ًدا به �إىل طول
القامة ،و�إن مل يكن له جناد �أ� ً
صال ،بل و�إن ا�ستحال املعنى احلقيقي كما يف قوله
تعاىل ﱹ ﯰ ﯱ ﯲﱸ [الزمر ]67 /ﱹ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﱸ [طه ] 5/ف�إن هذه الأ�شياء كلها كنايات عند املحققني من غري لزوم
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كذب ،لأن ا�ستعمال اللفظ يف معناه احلقيقي وطلب داللته عليه �إمنا هو لق�صد
االنتقال منه �إىل ملزومه ،ال لكونه مق�صو ًدا لذاته ،فال يلزم الكذب با�ستحالة
املعنى احلقيقي �أو عدمه ،لأن مرجع ال�صدق والكذب هو املعنى الثاين ال الأول،
فعلم منه �أن �إمكان املعنى احلقيقي لي�س ب�شرط يف الكناية و�إن كان م�ستعم ًال فيه،
و�إمنا ي�شرتط ذلك لو كان ا�ستعماله فيه لكونه مق�صو ًدا لذاته.
ويف عرف الأ�صوليني ما ا�سترت املراد به يف نف�سه حقيقة �أو جما ًزا ،فاحلقيقة
التي مل تهجر والتي هجرت وغلب معناها املجازي يف اال�ستعمال كناية ،واملجاز
املتعارف �صريح وغري املتعارف كناية عندهم ،وقد ا�شتهر بينهم �إطالق لفظ الكناية
على �ألفاظ يقع بها الطالق ،وهي على ثالثة �أق�سام:
منها ما ي�صلح جوابًا ور ًّدا ال((( �س ًّبا و�شت ًما نحو :اخرجي اذهبي اغربي
قومي تقنعي ا�سترتي تخمري.
ومنها ما ي�صلح جوابًا و�شت ًما ال ر ًّدا نحو خلية برية بائن بتة حرام.
ومنها ما ي�صلح جوابًا ال ر ًّدا وال �شت ًما نحو :اعتدي وا�ستربئي رحمك.
وللكناية حكمان:
�أحدهما ثبوت ما يراد بها مع النية والق�صد لذلك ،ف�إذا مل ينو �شي ًئا مل يق�ض
بثبوت ،موجبها.
(((يف الأ�صل � :إال ,وال�صواب ما ُذكر( .م).
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وثانيهما :عدم �إثباتها ما يندرئ بال�شبهة ،فيجب دفع موجبها �إذا كان مما يدفع
بال�شبهات كاحلدود ،فال يحد �إذا �أقر على نف�سه مبوجب احلد بطريق الكناية ،كما
�إذا قال :جامعتها �أو واقعتها �أو نحو ذلك ،وكذلك �أي�ضً ا ال يحد بالتعري�ض ،كما
�إذا قال ل�ست �أنا بزان تعري�ضً ا ب�أن املخاطب زان ،ف�إنه كناية �أي�ضً ا.
ف�إن قيل لو قذف رجل رج ًال فقال �آخر :هو كما قلت يحد مع �أنه لي�س
ب�صريح.
�أجيب ب�أن كاف الت�شبيه يفيد العموم عندهم يف حمل يقبله ،وهذا املحل
قابل فيكون ن�سبة له �إىل الزنا بال احتمال ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان �أق�سام الوجه الذي يكون به �أخذ احلكم من اللفظ،
فقال:
مبحث داللة اللفظ على احلكم
اعلم �أن معنى الداللة عند علماء الأ�صول والبيان :فهم املعنى من اللفظ
�إذا �أطلق بالن�سبة �إىل العامل بالو�ضع ،فاللفظ هو الدليل واملعنى هو املدلول عليه،
والعامل بالو�ضع الآخذ بالدليل هو امل�ستدل ،وفهم املعنى من اللفظ هي الداللة
الو�ضعية اللفظية ،وتنق�سم �إىل ثالثة �أق�سام� :إىل مطابقة كداللة زيد على ال�شخ�ص
امل�سمى بذلك ،وكداللة الأ�سد على احليوان املفرت�س املخ�صو�ص ،و�إىل ت�ضمن

390

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

390

كداللة احليوان على بع�ض �أنواعه دون بع�ض ،وذلك كما �إذا قلت :ر�أيت حيوانًا
راك ًبا على فر�س ،ف�إن لفظ حيوان ها هنا دال على الإن�سان من بني �سائر �أنواعه
بقرينة الركوب على الفر�س ،و�إىل التزام كداللة اللفظ على الزم معناه ،نحو قوله
تعاىل ﱹﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱸ [البقرة ]275 /ف�إنه دال على التفرقة بني
البيع والربا ،وهي الزم املعنى واملعترب عندهم يف داللة االلتزام مطلق اللزوم عقل ًّيا
كان �أو غريه ب ِّي ًنا كان �أو غريه ،ولهذا يجري فيها الو�ضوح واخلفاء.
ثم �إن اللفظ الدال على املعنى �إما �أن يدل عليه بعبارته �أو ب�إ�شارته �أو
باقت�ضائه �أو بداللته ،و�سي�أتي بيان كل واحد من هذه الأق�سام قري ًبا.
ووجه ح�صر داللة اللفظ على معناه يف هذه الأربعة الأق�سام هو �أن احلكم
امل�ستفاد من النظم �إما �أن يكون ثاب ًتا بنف�س النظم �أو ًال .والأول� :إن كان النظم
م�سوقًا له فهو العبارة و�إال فهو الإ�شارة .والثاين� :إن كان احلكم مفهو ًما منه لغة
فهي الداللة� ،أو �شر ًعا فهو االقت�ضاء ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان كل واحد من هذه الأق�سام ،فقال:
ُ
ُّ
يــــدل بالع َبار ِة
قـــــد
واللفظ
ْ

ُّ
يـــدل بال َإ�شـــا َر ِة
ومــــــر ًة

ري َها فالثَّاين
و� ْإن ي�ســــقْ لغ ِ

َ
ُ
وذاك مق�صـــو َد ِان
مدلول ذا

واالقت�ضــــا ُء هـــو َما تو َّقفـــا

الكــــــالم والو َفا
�صح ُة
علي ِه َّ
ْ
ِ

َ
وباقت�ضــــــــــا ِئ ِه وبالــــدال َلــ ِة

ف� ُ
أول ما �ســـــــــيقَ للإفـــا َد ِة
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ري ِه اك ُت ِفـــي
وال
يعـــم � ْإن بغـــ ِ
ُّ
مثـــا ُل ُه« :عبدُ َك عني �أعتقـــ ْه
أق�ســـام �أن يـــدُ ال
ورابــــــ ُع ال
ِ

391

وعم �أن ُي ْح َت ْج �إليـــه فاع ِر ِف
َّ
مبائ ٍة» �أي ب ْع ُه مني و�أَ ْط ِلقَــــــ ْه
ال من ِّ
ني د َّال
حمل النطـــقِ ح َ

اعلم �أن اللفظ الذي له معنى �إما �أن يدل على معناه بعبارته ،و�إما �أن يدل
عليه ب�إ�شارته ،و�إما �أن يدل عليه باقت�ضائه ،و�إما �أن يدل عليه بداللته.
ف�أما الدال عليه بعبارته فهو ما دل على ما �سيق له ب�إحدى الدالالت
الثالث التي هي املطابقة والت�ضمن وااللتزام ،ومعنى ما �سيق له هو �أن يكون
املعنى مق�صو ًدا �أ�صل ًّيا ،ولي�س املراد منه ما ذهب �إليه بع�ض الأ�صوليني �إىل �أن
أ�صليا كالعدد
معنى امل�سوق له ها هنا كونه مق�صو ًدا يف اجلملة �سواء كان � ًّ
يف �آية النكاح ،وهي قوله تعاىل ﱹ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﱸ [الن�ساء� ]3 /أو غري �أ�صلي ك�إباحة النكاح فيها.
فمثال ما دل على املعنى بعبارته داللة مطابقة ذكر العدد يف �آية النكاح
املتقدم ذكرها ،ف�إنها م�سوقة لبيان القدر الذي �أبيح لنا من جمع الن�ساء ،وهي
دالة على ذلك بطريق مطابقة اللفظ ملعناه ،وكذلك قوله تعاىل ﱹ ﮱ
ﯓﱸ [احل�شر ]8 /ف�إنه عبارة يف �إيجاب ال�سهم من الغنيمة لهم ،وهو
املعنى املطابق له.
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ومثال ما دل بالت�ضمن :قول الرجل لزوجته وقد عاتبته على تزويجه
عليها ب�أخرى :كل امر�أة له فهي طالق ،يريد بها املر�أة اجلديدة ،ف�إن مقام العتاب
ق�صر هذا اللفظ عن معناه العام �إىل بع�ض ما يت�ضمنه ،فيدل على طالق اجلديدة
بطريق الت�ضمن ،وهو املعنى الذي �ساق الكالم لأجله ،فيكون عبارة فيه ،وهو
م�صدق يف ذلك �إن قال :نويت طالق واحدة بعينها ،ويحكم عليه بطالق الكل
عند الق�ضاء.
ومثال ما دل بااللتزام قوله تعاىل ﱹﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱸ [البقرة]275 /
ف�إنه عبارة يف التفرقة بني البيع والربا الالزمة للمعنى املطابق ،لأنه �إمنا �سيق ر ًّدا
على زعم الكفار �أن البيع مثل الربا.
و�أما الدال ب�إ�شارته فهو ما دل على ما لي�س له ال�سياق بداللة املطابقة �أو
الت�ضمن �أو االلتزام.
مثال الدال باملطابقة قوله تعاىل ﱹﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱸ [البقرة]275 /
ف�إنه �إ�شارة يف بيان احلل واحلرمة وهو املعنى املطابق لها.
ومثال الدال بالت�ضمن قول الرجل المر�أته :كل امر�أة له طالق� ،إذا كان
�إمنا �ساق هذا الكالم لطالق غري املخاطبة ،ف�إنه يحكم عليه بطالق املخاطبة �أي�ضً ا؛
لأن كالمه يت�ضمن طالقها �أي�ضً ا ،و�إن كان عبارة يف طالق غريها كما مر �آنفًا.
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ﱹﯗ

ومثـــال الــدال بااللـــــتزام نحـــو قــــوله تعــاىل
ﯘﱸ الآية [البقرة ] 233/ف�إنها �إ�شارة يف �أن الن�سب �إىل الآباء وهو الزم
للوالدة لأجل الأب.
ومنه �أي�ضً ا قوله تعاىل ﱹ ﮱ ﯓﱸ [احل�شر ]8 /ف�إنه �إ�شارة
يف زوال ملكهم عما خ َّلفوا يف دار احلرب ،فتكون الآية دلي ًال على �أن ما اغت�صبه
امل�شركون من امل�سلمني �إمنا هو للم�شركني ولي�س لأربابه امل�سلمني فيه ملك كما
هو مذهب بع�ض �أ�صحابنا احلنفية ،وذهب �آخرون منا �إىل �أنه ال يكون ً
ملكا
للم�شركني ما مل ي�سلموا عليه لقوله تعاىل ﱹ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﱸ [الن�ساء ] 141/ف�إطالق الفقراء يف الآية على املهاجرين �إمنا هو بطريق
اال�ستعارة عند �أهل هذا املذهب وعليه ال�شافعي.
و�أ�شار بقوله( :مدلول ذا وذاك مق�صودان) �إىل رد ما �صرح به بع�ضهم
من �أن املدلول عليه بالإ�شارة ال يكون مق�صو ًدا وهو باطل ،لأن اخلوا�ص واملزايا
التي بها تتم البالغة ،ويظهر الإعجاز ثابتة بالإ�شارة كما �صرح به بع�ضهم ،وقد
قرر يف كتب املعاين �أن اخلوا�ص يجب �أن تكون مق�صودة للمتكلم ،حتى �إن ما ال
يكون مق�صو ًدا �أ� ً
صال ال يعتد به قط ًعا ،على �أن كث ًريا من الأحكام يثبت بالإ�شارة،
والقول بثبوت احلكم ال�شرعي مبا ال يق�صد به ال�شارع ذلك احلكم ظاهر ال�ضعف،
وقولهم كم من �شيء يثبت وال يق�صد ،لي�س يف مثل هذا املقام.
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و�أما الدال باقت�ضائه فهو م�ضمر مق�صود يتوقف عليه �صدق الكالم �أو
�صحته العقلية �أو ال�شرعية ،وال يكون �إال بطريق اال�ستلزام .فمثال ما توقف عليه
�صدق الكالم لغة قوله ُ « :ر ِف َع َع ْن �أُ َّمتي ا َخل َط�أُ والن�س َيانُ » ف�إن �صدق هذا
الكالم متوقف على م�ضمر حمذوف تقديره :رفع عن �أمتى �إثم اخلطاء والن�سيان،
فلفظ الإثم هو امل�ضمر املحذوف الذي احتاج �إليه الكالم واقت�ضاه ،لأن اخلطاء
والن�سيان موجودان يف الأمة ،وقطعنا ب�صدق ال�شارع فاحتاج كالمه �إىل امل�ضمر
املحذوف.
ومثال ما توقف عليه �صحة الكالم عق ً
ال قوله تعاىل ﱹ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞﱸ [يو�سف ]82 /ف�إن العقل ال يج ِّوز �س�ؤال القرية نف�سها ،فتوقفت
�صحة هذا الكالم عق ًال على �إ�ضمار لفظ الأهل .ومثال ما توقفت عليه �صحة
ملن
امل�سجِ ِد» «ال �صيا َم ْ
الكالم �شر ًعا قوله « :ال َ�صال َة َجلا ِر امل�سجِ ِد �إ َّال يف ْ
مل ُي َب ِّي ْت ال�ص َيا َم ِمن الل ْي ِل» ولوال تقدير ال�صحة يف احلديث الثاين والكمال يف
احلديث الأول ما �صح هذا الكالم �شر ًعا.
ومنه مثال املنت وهو�( :أعتق عبدك عني مبائة) �إذا التقدير :بع مني عبدك
و�أعتقه عني ،ولوال هذا امل�ضمر املحذوف ملا �صح هذا الكالم �شر ًعا� ،أي لوال
ذلك ملا لزمه ثمن وال كان العتق جمز ًيا عنه ،لكنه يجزي عنه العتق ويلزمه الثمن
بتقدير ذلك املحذوف ،و�أما الدال بداللته فهو ما دل عليه اللفظ ال يف حمل
النطق� ،أي يكون حك ًما لغري املذكور وح ً
اال من �أحواله.
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اعلم �أن طائفة من الأ�صوليني ق�سموا باب داللة اللفظ على معناه �إىل
ق�سمني :منطوق ومفهوم ،وعرفوا املنطوق ب�أنه ما دل عليه اللفظ يف حمل النطق،
�أي يكون حك ًما للمذكور وح ً
اال من �أحواله �سواء نطق به �أو ال ،وهو بهذا املعنى
متناول للدال بعبارته والدال ب�إ�شارته والدال باقت�ضائه ،وف�سروا املفهوم مبا تقدم يف
تف�سرينا للدال بداللته وهي طريقة الأ�صوليني من �أ�صحابنا وال�شافعية ،وق�سموا
املفهوم �إىل �أق�سام ي�أتي ذكرها قريبا �إن �شاء اهلل تعاىل.
ثم �إن كل واحد من الدال بعبارته والدال ب�إ�شارته يكون عا ًّما ويكون
خا�صا بح�سب ما يقت�ضيه اللفظ يف الأولني ،وبح�سب ما يقت�ضيه املعنى يف
ًّ
الأخري ،و�أما الدال باقت�ضائه ف�إن اكتفى يف تقدير �صحة الكالم و�صدقه مبا دون
العموم فيه فال عموم له ،و�إن مل يكتف بدون العموم يف ا�ستقامة الكالم �صدقًا
�أو �صحة ف�إنه يعم بح�سب ذلك املقدر املقت�ضى.
وتو�ضيحه �أنه �إذا مل ي�ستقم الكالم �إال بتقدير حمذوف ،وكان هنالك
�أمور منها عام ومنها خا�ص وكل واحد منها ي�صلح ال�ستقامة الكالم ،فال ي�صار
�إىل تقدير العام فيه بل يجب �أن يكون املقدر هو اخلا�ص ،لأنه �إمنا قدر ل�ضرورة
اقت�ضاء ا�ستقامة الكالم له ،و�إذا اندفعت ال�ضرورة ب�شيء فال يتجاوز �إىل غريه
يف باب التقديرات ،و�إذا مل ي�ستقم الكالم �إال بتقدير العام تعني حينئذ تقديره،
وكان املقت�ضى عا ًّما كما :يف �أعتقوا عبيدكم عني على كذا ،حيث يثبت بيع كل
واحد من العبيد له �إذا عتقوا بقوله ،فيلزمه ثمن اجلميع ،واهلل �أعلم.
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ثم �إنه �أخذ يف بيان تق�سيم الدال بداللته وبيان حكمه ،فقال:
[مبحث فحوى اخلطاب]

اخلطاب � ْإن �أَتَى
و�س ِّم ِه فح َوى
ِ
َ
ـــــــاوي ُ
املنطوقِ
و َق ْد يجِ ي ُم َ�س
َ
�ض
وحكم ُه القطـــــ ُع �إذا مل َي ْع ِر ِ
ُ

َ
�ســــــك َتا
مواف ًقا منطـــو ُق ُه ما
يف
احلكم �أَو �أَ ْوىل لدَ ى التحقيقِ
ِ
ٌ
عار�ض ِ�ســـــواه يقَت�ضي
عليه

ينق�سم الدال بداللته وهو الذي عرب عنه الأ�صوليون منا ومن ال�شافعية
وغريهم مبفهوم اخلطاب �إىل ق�سمني :مفهوم موافقة ومفهوم خمالفة ،ف�أما مفهوم
املخالفة ف�سي�أتي بيانه وبيان حكمه ،و�أما مفهوم املوافقة فهو ما وافق منه امل�سكوت
عنه حكم املنطوق به ،وهو نوعان؛ لأنه �إما �أن يكون امل�سكوت عنه �أوىل بذلك
احلكم من املنطوق به لأ�شديته يف املنا�سبة بذلك ،وذلك كتحرمي �ضرب الوالدين
و�شتمهما املفهوم من قوله تعاىل ﱹ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﱸ الآية [الإ�سراء ]23 /ف�إن
املق�صود منها حترمي �إيذاء الوالدين ،وال�ضرب وال�شتم �أ�شد �إيذاء من الت�أفيف.
وي�سمى هذا النوع فحوى اخلطاب ووجه ت�سميته بذلك هو �أن فحوى
الكالم ما يفهم منه قط ًعا ،وحرمة �ضرب الوالدين و�شتمهما م�أخوذة من حترمي
الت�أفيف املق�صود به حترمي الإيذاء ،و�أما �أن يكون م�ساو ًيا له وذلك كتحرمي حرق
مال اليتيم املفهوم من قوله تعاىل ﱹ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
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ﮉﱸالآية [الن�ساء ]10 /ف�إنها �صريح يف حترمي �أكل �أموال اليتامى وهي دالة
مبفهومها على حترمي حرق �أموالهم و�إتالفها بغري الأكل ،واحلكم يف جميع ذلك
�سواء ،وي�سمى هذا النوع حلن اخلطاب ،ووجه ت�سميته بذلك �أن حلن اخلطاب
معناه قال تعاىل ﱹ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﱸ [حممد ]30 /وما ذكر يف هذا
النوع من جملة معنى اخلطاب.
وحكم مفهوم املوافقة من حيث هو ،هو �أنه يفيد القطع يف مدلوله،
�أي �إذا �سمعنا من ال�شارع نحو قوله ﱹ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﱸ الآية [الن�ساء ]10 /قطعنا ب�أن ما عدا الأكل من �أنواع الإتالفات
داخل حتت هذا احلكم �إال لعار�ض يقت�ضي عدم القطع به ،وذلك نحو �إذا كان
القتل اخلط�أ واليمني الغري الغمو�س يوجبان الكفارة ،فالعمد والغمو�س �أوىل،
واملعنى املق�صود من ذلك الزجر عن ارتكاب ما نهينا عنه من القتل وانتهاك
حرمة اليمني ،وهذا املعنى يف قتل العمد ويف اليمني الغمو�س �أ�شد منه يف اخلط�أ،
ويف غري الغمو�س والعار�ض ها هنا هو �إمكان �أن يكون املعنى الذي ق�صد من
الكفارة يف قتل اخلط�أ واليمني الغري الغمو�س هو غري الزجر املذكور� ،إذ ميكن �أن
يكون املق�صود بالكفارة هنالك التدارك والتاليف والعمد والغمو�س ال يقبالن
ذلك ل�شدتهما ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان الق�سم الثاين من ق�سمي مفهوم اخلطاب ،فقال:
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[مبحث مفهوم املخالفة]

و� ْإن ُ
يك ْن خمـــــــــال ًفا ْ
حلك ِم ِه
�أثب َت ُه قو ٌم دليـــــــ ً
ال ونفــــــى

َ
اب َ�س ِّم ِه
فبالدليـــــــل
ِ
للخط ِ
ثبوت ْ
احلك ِم من ُه فاع ِر َفا
قو ٌم
َ

ُ
مثـــــــــــل عاد ٍة لل َع َر ِب
وذاك

أغلب
يف نحو � ْأن يجري جمرى ال ِ

ُ
َ
َ
مقت�ضى
يكون
و�شـــــرط ُه �أن ال
وكجـــــــواب للذي قد �ســــ�أال
ٍ

تخ�ص�ص ا ُ
حلكم َ
الر�ضا
مين ُع من ُّ

ُ
تعليم ملَن قد َجهِال
ومثـــل
ٍ

الق�سم الثاين من ق�سمي مفهوم اخلطاب مفهوم املخالفة ،وهو� :أن
ال�سا ِئ َم ِة َز َكاةٌ» مفهومه
يخالف امل�سكوت عنه حكم املنطوق به نحو يف «الغ َِنم َ
�أن غري ال�سائمة لي�س فيها زكاة ،فال�سائمة منطوق به وغري ال�سائمة م�سكوت عنه،
وحكم املنطوق به هنا �إيجاب الزكاة فيه ،وحكم امل�سكوت عنه عدم �إيجابها فيه،
وي�سمى هذا النوع دليل اخلطاب ،و�سماه بع�ضهم حلن اخلطاب �أي�ضً ا.
واختلفوا يف كونه دلي ًال وحجة �أثبته قوم دلي ًال لفظ ًّيا من حيث اللغة،
وقوم من حيث ال�شرع ،وقالت ال�شافعية :هو حجة لغوية فيما عدا مفهوم اللقب،
لأن مفهوم اللقب عندهم لي�س ب�شيء ،لأن اللقب يذكر دلي ًال �أ� ً
صال ال�ستقامة
الكالم به واختالله برتكه ،وما كان كذلك فال مفهوم له ،و�سي�أتي الكالم عليه
�إن �شاء اهلل تعاىل.
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و�أنكر �أبو حنيفة كون مفهوم املخالفة دلي ًال �أ� ً
صال و�أثبت كث ًريا من
الأحكام الثابتة عند غريه مبفهوم املخالفة ،وجعل ثبوتها من باب ا�ست�صحاب
الأ�صل يف الإباحة الأ�صلية ،مثال ذلك عدم وجوب الزكاة يف الغنم املعلوفة ،ف�إن
هذا احلكم عنده ثابت بالإباحة الأ�صلية ،ف�إن الأ�صل عدم وجوب الزكاة ر� ًأ�سا،
وحديث يف «الغ َِنم ال�سا ِئ َم ِة زكاةٌ» �إمنا �أوجب الزكاة يف الغنم ال�سائمة دون غريها،
فبقي ما عدا ذلك على �أ�صله الأول ،وكذلك عنده فيما عدا هذه ال�صورة ،ووافقه
على ذلك جماعة من غري �أهل مذهبه ،و�أنكر بع�ضهم بع�ض �أنواع مفهوم املخالفة
دون بع�ض كما �ستعرفه مما �سي�أتي �إن �شاء اهلل تعاىل.
و�أنكر قوم كون مفهوم املخالفة حجة يف اخلرب دون الإن�شاء ،ف�إن اخلرب له
خارج ال ينتفي بذكر بع�ض �أفراده ،والإن�شاء ال خارج له ،فقول القائل :يف ال�شام
الغنم ال�سائمة ،ال يدل عندهم على نفي وجود غري ال�سائمة هنالك ،بخالف
قوله« :يف الغنم ال�سائمة زكاة» ،ف�إنه �إن�شاء معنى وال خارج له.
واختار �أ�صحابنا كونه حجة من حيث اللغة لقول كثري من �أئمة اللغة
منهم �أبو عبيدة و(�أبو)(((عبيد تلميذه ،قاال :يف حديث ال�صحيحنيَ « :م ْط ُل
ال َغ ِن ِّي ُظ ْل ٌم» �إنه يدل على �أن مطل غري الغني لي�س بظلم ،وهم �إمنا يقولون يف
مثل ذلك ما يعرفونه من ل�سان العرب ،وقد فهم  من قوله ﱹﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﱸ [التوبة� ]80 /أن حكم ما زاد على ال�سبعني
((( زيادة يقت�ضيها ال�سياق ،وهو �أبو عبيد القا�سم بن �سالم (ت  224هـ)( .م).
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بخالف حكمها ،حيث قال«َ :خيرَّ ين ُ
ال�سب ِع َني» و�أن يعلى بن
و�س�أَ ُ
اهلل َ
زيده َع َلى ْ
ُمن َّية قال لعمر بن اخلطاب  :ما بالنا َن ْق ُ�صر وقد �أَ ِم َّنا وقد قال تعاىل ﱹ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﱸ [الن�ساء.]101 /
فقال عمر  :تعجبت مما تعجبت منه ف�س�ألت ر�سول اهلل  فقال�« :إنمَّ َا هي
ت�صدقَ ُ
اهلل بها َعل ْي ُكم فا ْق َبلوا َ�صد َق َته» ففهما نفي الق�صر حال عدم اخلوف،
َ�ص َدق ٌة َّ
و�أقره  ،و�أي�ضً ا فقد قال «َ :ط ُه ُور �إنَا ِء �أَ َح ِد ُكم �إ َذا َو َل َغ الك ْل ُب فيه �أنْ ي ْغ ِ�س َل ُه
�سب ًعا» فلو مل يفهم �أن ما دون ال�سبع ال يطهره بل يطهر بالثالث مل تكن ال�سبع
مطهره؛ لأن حت�صيل احلا�صل حمال.
وا�ستدل املنكرون حلجية مفهوم املخالفة ب�أمور:
منها �أنهم قالوا :لو ثبت الأخذ باملفهوم احتاج يف ثبوته �إىل دليل ،وهو �إما
عقلي وال جمال للعقل يف ذلك� ،أو نقلي ،ف�إما تواتري �أو �آحادي ،والتواتري مل
يكن والآحادي ال ي�ؤخذ به يف ذلك ،ورد ب�أن املفهوم �أمر لغوي يثبت بالآحادي،
كنقل الأ�صمعي واخلليل و�أبي عبيد و�سيبويه.
ومنها �أنهم قالوا :لو �صح كون الو�صف مو�ضو ًعا ليفيد التقييد ملا �صح �أن
يرد لغري التقييد ،واملعلوم �أنه قد ورد لغري التقييد .ورد ب�أن وروده لغري التقييد ال
مينع من كونه للتقييد ،بل يحمل على عدم التقييد �إن قام الدليل على ذلك ،و�إن
مل يقم دليل على ذلك حمل على التقييد ،و�شرط وجود هذا النوع �أن ال يكون
هنالك �أمر يقت�ضي عدم تخ�صي�ص احلكم بذلك املذكور.
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اعلم �أن املقت�ضى لعدم تخ�صي�ص احلكم بذلك املذكور �أ�شياء:
منها �أن يكون ذلك املذكور جار ًيا جمرى الأغلب املعتاد ،ف�إن
العرب قد تذكر ال�شيء وال تريد به نف�س التقييد ،و�إمنا تذكره لكونه الأغلب
وجو ًدا من �سائر الأحوال ،كما يف قوله تعاىل ﱹﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﱸ [الن�ساء ]23 /فهذه ال�صفة جارية على جمرى الأغلب من
�أحوال الربائب ،ف�إن غالب الربائب يكن يف حجورنا� ،أي يف تربيتنا فال يخ�ص
حترمي الربيبة بالربائب الالتي يف حجورنا بل املحرم جميع الربائب عندنا.
ومنه قوله تعاىل ﱹﮇ ﮈ ﮉ ﮊﱸ [املائدة ،]3 /فاال�ضطرار
�إىل �أكل امليتة وما بعدها مبيح لأكلها عندنا ،ولو مل يكن يف خمم�صة و�إمنا ذكرت
املخم�صة ها هنا لأنها هي احلال الغالب من �أحوال ال�ضرورة �إىل �أكل امليتة ،فلي�س
يف الآيتني مفهوم ،وخالف يف هذا ال�شرط �إمام احلرمني ،حيث قال� :إن املفهوم
من مقت�ضيات اللفظ فال ت�سقطه موافقة الغالب.
و�أجيب ب�أن املفهوم فائدة خفية ال تعترب عند وجود فائدة ظاهرة ميكن
حمل املذكور عليها.
ومنها �أن يكون املذكور �إمنا ذكر جوابًا ملن �س�أل عن حكم ذلك ال�شيء
بعينه ،كما �إذا قال ال�سائل :هل يف الغنم ال�سائمة زكاة؟ فيجاب :يف الغنم ال�سائمة
زكاة ،ف�إن ذكر ال�سائمة يف هذا املو�ضع ال مفهوم له ،لكونه ذكر جوابًا فقط.
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ومنها �أن يكون املذكور �إمنا ذكر لكون ال�سامع جاه ًال بحكمه دون حكم
امل�سكوت عنه ،فيعلم �أن يف الغنم ال�سائمة زكاة مث ًال فال مفهوم لل�سائمة هاهنا
�أي�ضً ا.
ومنها �أن يكون امل�سكوت عنه �إمنا �سكت عنه خلوف من املتكلم �أو جهل
فيه ،وهذان احلاالن ال يكونان يف ال�شارع تعاىل ،فمثال ما �سكت عنه خلوف
نحو �أن يقول جديد العهد بالإ�سالم لعبده� :أنفق هذا يف امل�سلمني ،وهو يريد
امل�سلمني وغريهم ،لكن �سكت عن غريهم خمافة �أن يهتم بالنفاق ،ومثال ما
�سكت عنه جلهل ك�أن يقول املتكلم :يف الغنم ال�سائمة زكاة� ،إذا كان يجهل حكم
غري ال�سائمة مث ًال ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان �أق�سام مفهوم املخالفة ،فقال:

[ذكر �أق�سام مفهوم املخالفة]
�سب َع ِة �أ ْن َو ٍاع َو َر ْد
َو ْه َو َع َلى ْ
ِ
َب
وال�شرط
واحل�ص ِر
ومفهوم اللق ْ
ِ
ُ
واحل�صر م َعا
فال�شرط والغاي ُة
ُ

مفهو ُم غاي ٍة ومفهو ُم ال َعدَ ْد
وو�ص ُف ُه ا�ستثنا�ؤُه �إ ْذ ُينتخَ ْب

مفاهيم و� ْأج َلى موق َعا
�أ ْق َوى
َ

ينق�سم مفهوم املخالفة �إىل �سبعة �أنواع :مفهوم الغاية ومفهوم العدد ومفهوم
احل�صر ومفهوم ال�شرط ومفهوم اللقب ومفهوم الو�صف ومفهوم اال�ستثناء .وزاد
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بع�ضهم مفهوم الزمان ومفهوم املكان ،وهما على التحقيق داخالن حتت مفهوم
ال�صفة؛ �إذ لي�س املراد منها �إال ما يكون و�صفًا يف املعنى ،ولذا �شملت مفهوم
احلال �أي�ضً ا من نحو :جاء زيد راك ًبا� ،إذ يفهم منه �أن مل يجئ ما�ش ًيا.
ﱹﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ف�أما مفهوم الغاية فهو نحو قوله تعاىل
ﮄﱸ [البقرة ]187 /وقــــوله تعـــاىل ﱹﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﱸ [الطالق ]6 /ففهم من الآية الأوىل ترك ال�صيام بالليل ،ومن الآية
الثانية رفع وجوب الإنفاق بعد الو�ضع.
حمتجا ب�أن اللفظ �إمنا يفيد ما و�ضع له
وخالف يف مفهوم الغاية �أبو ر�شيد ًّ
مبنطوقه ،ولي�س يف لفظ الغاية ت�صريح برفع احلكم عما بعدها ،و�إمنا املنطوق فيها �أن
احلكم ثابت �إىل انتهائها وم�سكوت عنه فيما بعدها ،فال يحكم له من لفظ بارتفاع
وال �إيقاع �إال بقرينة �أخرى غري لفظ الغاية الغاية.
واجلواب �أما �أو ًال :فال ن�سلم �أن اللفظ ال يفيد احلكم �إال مبنطوقه ،بل
نقول� :إنه يفيد تارة مبنطوقه و�أخرى مبفهومه كما مر ،و�أما ثان ًيا :ف�إن ذكر غاية احلكم
كاملرادف للت�صريح بالتوقيت امل�ضروب للحكم فاقت�ضى رفعه عما بعده كما ذكر
اجلمهور.
و�أما مفهوم العدد فهو نحو قوله تعاىل ﱹﮔ ﮕ ﮖﱸ [النور]4 /
يفهم منه �أن ما فوق الثمانني حمظور ،وخالف يف هذا املفهوم بع�ض من قال مبفهوم
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الغاية و�أبو احل�سني .واملختار عند �أ�صحابنا وال�شافعية ثبوته ،لأن احلكم لو ثبت
فيما زاد على العدد املذكور مل يكن لذكر العدد فائدة.
و�أي�ضً ا فقد فهم  من قوله تعاىل ﱹ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟﱸ [التوبة� ]80 /أن ما زاد على ال�سبعني خمالف حلكم ال�سبعني ،فقال:
أزيدنَّ على ال�سبع َني» .و�أي�ضً ا فقد فهمت الأمة من جعل حد القاذف ثمانني
«ل َ
حظر ما زاد عليه.
و�أما مفهوم احل�صر فيكون تارة بـ«�إمنا» كما يف قوله تعاىل ﱹﰀ ﰁ

ﰂﱸ [طه ]98 /ﱹ ﮡ ﮢ ﮣﱸ الآية [التوبة ]60 /وتارة يكون
بغريها من �أدوات احل�صر ،فمن ذلك «ما» و«�إال» نحو :ما زيد �إال قائم ،ومن
ذلك تقدمي ما حقه الت�أخري ،نحو :العامل زيد� ،أي ال غريه ،حيث مل يكن عهد،
ومن ذلك �ضمري الف�صل نحو :زيد هو القائم� ،أي ال غريه ،حيث مل يكن عهد
�أي�ضً ا وغري ذلك مما ذكر يف كتب املعاين واحل�صر بـ «ما» و «�إال» �أقوى من احل�صر
بغريهما ،واختلفوا يف �إفادة احل�صر من هذه الأدوات ماعدا «ما» و «�إال» ،فقال
قوم� :إن احل�صر منها م�ستفاد من مفهومها املخالف حلكم منطوقها ،وقال قوم� :إنه
م�ستفاد من منطوقها ،وقال �آخرون :ال تفيد احل�صر ر� ًأ�سا.
واملختار �أن اجلميع يفيد احل�صر مبفهومه ال مبنطوقه ،لأن اللفظ �إمنا يفيد
مبنطوقه ما كان يفيده ظاهر لفظه ،واحل�صر لي�س موجو ًدا يف لفظ �إمنا وقد علمنا �إفادته
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�إياه يف قوله تعاىل ﱹﰀ ﰁ ﰂﱸ [طه ]98 /وقوله تعاىل ﱹ ﯥ ﯦ

ﯧﱸ [املائدة ]55 /وقوله تعاىل ﱹ ﮡ ﮢ ﮣﱸ [التوبة]60 /
وقطعنا �أنه من مفهومه ملا مل يكن يف منطوقه ما يفيده .و�أي�ضً ا فلو مل يفد تقدمي
الأعم احل�صر من نحو قولك العامل زيد لكان قد �أخرب عن الأعم بالأخ�ص لعدم
اجلن�س فيه والعهد ،واهلل �أعلم.
و�أما مفهوم ال�شرط فنحو� :أكرم زي ًدا �إن دخل الدار ،مفهومه ترك
�أكرامه �إذا مل يدخل الدار ،وخالف يف هذا املفهوم �أبو علي و�أبو ها�شم
والقا�ضي عبد اجلبار و�أبو عبد اهلل الب�صري .واحتجوا على ذلك ب�أنه قد
يرد ال للتقييد وذلك كقوله تعاىل ﱹﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﱸ [النور ،]33 /ف�إن مفهوم ال�شرط ال يعمل به هنا بالإجماع ،ونظائر
ذلك كثرية.
واجلواب عن ذلك �أن الآية ونظائرها جارية على جمرى الأغلب املعتاد
عند العرب ،ومل يق�صد بها التقييد ،ونحن ن�سلم �أنه ال مفهوم يف مثل هذه
ال�صورة ،و�إمنا املفهوم فيما �إذا كملت �شروطه املتقدمة �آنفًا.
و�أما مفهوم اللقب واملراد به ما عدا امل�شتق من الأ�سماء كال َع َلم وا�سم
اجلن�س فهو نحو قول القائل� :أكرم الرجال ،مفهومه عند من قال به ترك �إكرام
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الن�ساء .والقائل بهذا املفهوم الدقاق وال�صرييف وبع�ض احلنابلة وبع�ض �أ�صحابنا،
ومنعه اجلمهور من قومنا.
احتج القائلون به ب�أن اهلل تعاىل �إذا علق احلكم على اال�سم اخلا�ص ومل
يعلقه على اال�سم العام علمنا �أنه غري متعلق به� ،إذا لو كان متعلقًا به لعلقه اهلل
عليه ،وذلك نحو �أن يقول :يف الغنم زكاة ،فيعلم �أنها لو كانت الزكاة جتب يف
غري الغنم من احليوان لعلق الزكاة به �أي�ضً ا .و�أجيب ب�أنه �إمنا علمنا �أنه ال زكاة يف
غري الغنم لأنه مل يقم دليل على وجوبها فيه ال لأجل حكمه بوجوبها يف الغنم،
فلم حت�صل الداللة على ذلك بذكرها للغنم ،بل بفقد الدليل فال فائدة يف ذكر
الغنم �إال �إيجاب الزكاة فيها فقط ،على �أنه يجوز �أن تكون امل�صلحة يف �أنه يبني
لنا حكم الغنم يف ذلك الوقت بذلك الكالم ،ويبني لنا حكم غريها بكالم �آخر
يف وقت �آخر .و�أي�ضً ا لو �أخذ مبفهوم اللقب لكان قول القائل :حممد ر�سول اهلل،
كف ًرا لت�ضمنه �إنكار نبوة الأنبياء ،وكذلك :زيد موجود ،يكون كف ًرا لت�ضمنه كون
من عداه معدو ًما.
و�أما مفهوم ال�صفة واملراد بها ما كان �صفة يف املعنى فنحو �أكرم الرجال
العلماء ،مفهومه ترك الإكرام لغري العلماء ،وبه قال ال�شافعي وابن حنبل وابن
�أبي ب�شر الأ�شعري واجلويني ،ومن قال مبفهوم اللقب .و�أنكر اال�ستدالل به �أبو
العبا�س بن �سريج و�أكرث املعتزلة واحلنفية والغزايل والباقالين وهم املنكرون ملفهوم
اللقب �أي�ضً ا.
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احتج املنكرون لال�ستدالل به ب�أن املعلوم من اللغة �أن تعليق احلكم
بالو�صف ال يفيد نفيه عما مل يت�صف به ،كتعليقه باللقب �إذ علمنا با�ستقراء اللغة
العربية �أن و�ضع ال�صفة �إمنا كان للتو�ضيح.
ف�إذا قلت :جاءين زيد العامل ف�إمنا جئت بالعامل لتو�ضيح الذي جاءك
من الأ�شخا�ص امل�شرتكني يف الت�سمية بزيد ،ومل تق�صد بذلك نفي جميء من
لي�س بعامل ،و�أجيب ب�أن ال�صفة كما وردت للتو�ضيح وردت �أي�ضً ا للتقييد اتفاقًا،
بل التقييد هو الغالب من �أحوالها اتفاقًا وذلك كما يف قوله تعاىل ﱹ ﭑ ﭒ
ﭓﱸ الآية [امل�ؤمنون ]1 /ف�إن جميع ما فيها من ال�صفات �إمنا وردت بيانًا
لتخ�صي�ص الفالح مبن كان من �أهل تلك ال�صفات دون من عداهم .ومنه
قوله « :يف الغ َِنم ال�سائ َم ِة زكاة» ،ف�إنه  لو مل يرد بال�سائمة التقييد ملا كان
لذكرها فائدة.
و�أما مفهوم اال�ستثناء فهو نحو :قام القوم �إال زي ًدا ،مفهومه �أن زي ًدا مل
يقم وال خالف يف هذا املفهوم عند املوافقني وجمهور املخالفني �إال ما تقدم ذكره
عن احلنفية من قولهم �إن اال�ستثناء من النفي لي�س ب�إثبات ،وكذا العك�س وقد مر
الكالم يف ذلك يف باب التخ�صي�ص.
وكثري من علماء الأدب يجعل مفهوم اال�ستثناء من باب املنطوق ،و�أن
اال�ستثناء عندهم مو�ضوع لإثبات ما بقاه املتكلم عن امل�ستثنى منه ،ولنفي ما �أثبته
للم�ستثني فذلك مدلوله الذي و�ضع له عندهم.
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ورد هذا املذهب ب�أنه مل ي�صرح يف لفظه بنفي وال �إثبات ،واملنطوق �أن
يقال :قام القوم ومل يقم زي ًدا و�إال زي ًدا فلم يقم ،وكذلك ما قام القوم بل قام زيد
و�إال زيد ،ف�إنه قام فهذا هو املنطوق بخالف قول القائل :قام القوم �إال زي ًدا ،ف�إنه
يفيد نفي قيام زيد مبفهومه ال مبنطوقه ،و�إىل قوة هذا املفهوم واعتماد اجلمهور عليه
�أ�شار امل�صنف بقوله�( :إذ ينتخب) �أي يختار.
وقوله( :فال�شرط والغاية واحل�صر� )..إىل �آخره� ،إ�شارة �إىل قوة هذه الثالثة
املفاهيم على غريها مما عدا اال�ستثناء ،حتى �إن قو ًما زعموا �أنها من املنطوق،
وال�صحيح ما قدمت لك �أنها مفاهيم.
و�أ�ضعف هذه املفاهيم كلها مفهوم اللقب ،ولذا �أنكره كثري ممن �أخذ
باملفهوم ،ثم يليه يف ال�ضعف مفهوم ال�صفة ،ولذا قال به بع�ض من �أنكر الأخذ
مبفهوم اللقب ثم مفهوم العدد ،وقيل �إن مفهوم العدد من املنطوق �أي�ضً ا ،ثم مفهوم
احل�صر بغري «�إمنا» وقيل �إنه من املنطوق �أي�ضً ا ،ثم مفهوم احل�صر بـ «�إمنا» ثم مفهوم
احل�صر بـ «ما» و«�إال» ثم مفهوم ال�شرط ثم مفهوم الغاية ثم مفهوم اال�ستثناء ،فهذا
ترتيب املفاهيم يف القوة وال�ضعف ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان اال�ستدالل باملقارنة ،فقال:
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[بيان اال�ستدالل باملقارنة ]
وبع�ضهم � َ
القرين َ
ُ
مثل َما
أعطــى
َ

فحــــر َم القــــــرو َد حــني َع َط َفا
َّ

� َ
اعلما
أعطى قري َن ُه من
احلكم َ
ِ

ٌ
وبع�ض َ�ض َّع َفا
اخلنــــازير
لها
َ

اعلم �أنه �إذا تقارن �أمران يف كالم واحد بطريق عطف الثاين على الأول،
ناق�صا� ،أي ال يتم معناه �إال مبالحظة املعطوف عليه كـ :جاء
ف�إما �أن يكون الثاين ً
زيد وبكر ،فالثاين منهما م�شارك للأول يف احلكم اتفاقًا .و�إما �أن يكون الثاين
ال بنف�سه كما يف قوله تعاىل ﱹﮛ ﮜ ﮝ
كال ًما تا ًّما م�ستق ًّ
ﮞﱸ [البقرة ]43 /فقيل �إن اجلملة الثانية ال ت�شارك اجلملة الأوىل
يف جميع �أحكامها ،لأن امل�شاركة يف احلكم �إمنا هي لنق�صان املعطوف لو
مل ي�شارك الأول يف ذلك ،وهذا كالم تام ال نق�صان فيه ،فال يلزم منه
الت�شريك يف احلكم ،وال يدل عليه العطف.
وقال بع�ض قومنا بوجوب الت�شريك يف احلكم مطلقًا ،وا�ستدل بهذه الآية
على رفع الزكاة عن ال�صبي ،كما رفعت ال�صالة عنه.
أي�ضا �إىل �إعطاء القرين حكم املقارِن مطل ًقا،
وذهب بع�ض �أ�صحابنا � ً
�أي ما مل يقم دليل على تخ�صي�ص �أحدهما بحكم دون الآخر ،فا�ستدل
على حرمة القردة بعطف اخلنازير عليها يف قوله تعاىل ﱹ ﮃ ﮄ ﮅ
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ﮆﱸ [املائدة .]60 /وحا�صل ا�ستدالله �أنه لو مل يكن القردة
واخلنازير يف احلكم �سواء ما قرن بينهما ربنا تعاىل ،فلما قرن بينهما علمنا
�أنهما �سواء يف �أحكامهما ،و�أنت خبري ب�أنه ال يلزم من هذه املقارنة الت�شريك يف
جميع الأحكام ،و�إمنا يلزم الت�شريك يف احلكم املذكور يف تلك اجلملة بعينها،
وهي ها هنا كون املخ�سوف بهم منهم من جعل قردة ،ومنهم من جعل خنازير،
لكن قد ي�ستدل على حترمي القردة بجعلها يف اخل�سة واخلبث مبنزلة اخلنازير ،بدليل
م�سخ اهلل قو ًما على �صورتهما ،وامل�سخ دليل الإهانة والنكال ،ولو مل يكن القردة
واخلنازير من �أخ�س الأ�شياء و�أخبثها ما كان امل�سخ على �صورتهما �إهانة ونك ً
اال ،وقد
حرم ربنا علينا اخلبائث لقوله ﱹﮈ ﮉ ﮊﱸ [الأعراف]157 /
فالقردة حرام مل�شاركتها اخلنازير يف اخلبث ،والدليل على خبثها املقارنة يف الآية
الأوىل ،واهلل �أعلم .ثم �إنه �أخذ يف بيان الن�سخ و�أحكامه ،فقال:
مبحث الن�سخ
اعلم �أن للن�سخ ا�ستعمالني� :أحدهما لغوي ،والآخر �شرعي .ف�أما اللغوي
فهو� :أن الن�سخ يف ل�سان العرب �إزالة الأعيان ،كما يقال :ن�سخت الريح �آثار بني
فالن �أي �أزالتها .وقال القفال :بل هو يف اللغة النقل ال الإزالة؛ لأن العرب �إذا
قالت :ن�سخ فالن الكتاب �إمنا تق�صد �أنه نقل الذي فيه �إىل َ
الك ِاغد الآخر((( ومل
((( الكاغد الآخر :ال�صفحة الأخرية( .م).
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تق�صد �أنه �أزال ما نقل منه بالكلية ،و�إذا قالت :ن�سخت الريح �آثار بني فالن ،فلم
تق�صد �أنها �أعدمتها ،و�إمنا �أرادت �أنها ذهبت بها عن تلك ال َع ْر َ�صة(((.
و�أجيب ب�أنه ال ميتنع �أن يكون حقيقة يف الإزالة ،ثم ا�ستعمل يف النقل من
حيث كان النقل مزي ًال للمنقول عن مكانه ،و�إن ح�صل يف مكان �آخر ثم ا�ستعمل
يف ن�سخ الكتاب من حيث �إنه �أ�شبه املنقول من الوجه الذي ذكره اخل�صم ،فيكون
ا�ستعمالهم ذلك يف الإزالة ،ثم ا�ستعمل يف النقل من حيث كان النقل مزي ًال
للمنقول عن الكتاب ت�شبي ًها باملجاز ،وهو النقل والنقل م�شبه باحلقيقة ،وهي
الإزالة ،وقيل :بل لفظ الن�سخ م�شرتك بني معنى الإزالة والنقل ،و�صححه
البدر  -رحمه اهلل تعاىل  -لأنه قد ا�ستعمل فيهما على �سواء ،ومل يغلب على
�أحدهما دون الآخر ،فوجب الق�ضاء باال�شرتاك.
و�أجيب ب�أنه �إن �أردمت �أنه ا�ستعمل يف ن�سخ الكتاب حقيقة فهو باطل
مبا ذكرنا من �أنه مل حت�صل فيه �إزالة وال نقل حقيقي ،و�إن �أردمت �أنه ا�ستعمل يف
«ن�سخت الريح الآثار» مبعنى النقل حقيقة ،فلي�س ب�أن يكون حقيقة يف النقل من
ذلك املكان �أوىل من �أن يكون حقيقة يف �إزالتها من عر�صاتها ،والأ�صل عدم
اال�شرتاك فال وجه له.

((( ال َعر�صة :ال�ساحة( .م).
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وقيل �إنه يف اللغة مو�ضوع لإزالته مطلقًا� ،أي لإزالة الأعيان واملعاين،
وعلى هذا القول فيكون الن�سخ ال�شرعي داخ ًال حتت الن�سخ اللغوي �أي يكون
بع�ض م�سمياته فر ًدا من �أفراده .وا�ستدل �أرباب هذا القول ب�أنه يقال يف اللغة:
ن�سخت ال�شم�س الظل� ،أي �أزالته ،واملعلوم �أن الظل لي�س ب�شيء زائد ،فكذلك
رفع الأحكام ن�سخ و�إن مل يزل �شيء ،لكن ملا زال التكليف كان زواله كزوال
الظل ،فهو يف اللغة وال�شرع ملعنى واحد.
ورد ب�أن العرب �إمنا يت�ضح لها من الإزالة �إزالة الأعيان دون �إزالة املعاين،
و�إمنا كانت ت�ضع العبارات على ما يت�ضح لها ،وتفتقر �إىل التعبري عنه ،فوجب
احلكم ب�أن اال�سم يف ابتداء و�ضعه �إمنا ق�صد به ما و�ضح لهم دون ما غم�ض ،لكن
رمبا عر�ض لهم التعبري عن الغام�ض بعد الو�ضع ،وكان يف ذلك الغام�ض �شبه
بالو�ضع ،وعربت عنه بتلك العبارة التي و�ضعتها لأجل ذلك ال�شبه.
وحا�صل الرد �أن العرب يبعد ت�صورها عند و�ضع الن�سخ للإزالة كون
الإزالة قد تكون للمعاين كما تكون للأعيان ،و�إمنا تت�صور ما هو مت�ضح لها من
ن�سخا جما ًزا،
�إزالة الأعيان فقط ،ف�إن عر�ضت لها من بعد �إزالة املعاين �سموها ً
وملا كان ال�سابق �إىل الأفهام الآن عند �إطالق لفظ الن�سخ �إمنا هو �إزالة الأحكام
ال�شرعية دون �إزالة الأعيان علمنا �أن لفظ الن�سخ قد نقله ال�شرع �إىل ذلك ،و�صار
فيه حقيقة �شرعية.
و�إىل ا�ستعماله باملعنى ال�شرعي �أ�شار امل�صنف بقوله:
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[تعريف الن�سـخ]
رع
ال َّن ْ�ســخُ � ْأن ُي ْر َف َع ُحكــ ُم ال�شَّ ِ

بحكــم ِ
�شرع ّي
بعــد ُثبــو ِت ِه
ٍ

عرف الن�سخ ال�شرعي ب�أنه :رفع حكم �شرعي بعد ثبوته بحكم �شرعي
�آخر ،فخرج بالقيد الأول املباح يف الأ�صل ،ثم طر�أ عليه حكم �شرعي ك�إيجاب
مباحا
ال�صالة والزكاة وال�صيام ونحوها ،ف�إن هذه الأ�شياء كانت قبل ورود ال�شرع ً
ن�سخا لإباحة تركها ،لأن �إباحة تركها �إمنا هو بالإباحة الأ�صلية،
فال ي�سمى �إيجابها ً
والإباحة الأ�صلية لي�س بحكم �شرعي .وخرج بالقيد الثاين وهو قولنا( :بعد ثبوته)
التخ�صي�ص املت�صل ،ف�إنه �إمنا يرد قبل ثبوت احلكم وا�ستقراره .وخرج بالقيد الآخر
رفع احلكم ب�سبب العوار�ض العار�ضة على الأهلية ،كاحلي�ض وال�سكر واجلنون
واملر�ض واملوت.
وللعلماء يف تعريف الن�سخ طرق كثرية منها مقبول ومنها مردود ،فال
حاجة �إىل ذكرها؛ لأن الغر�ض من تعريف ال�شيء �إي�ضاح حقيقته ،وك�شف
ماهيته ،ف�إذا ح�صل ت�صور ذلك يف ذهن ال�سامع كان كاف ًيا ،فلرنجع الآن �إىل بيان
حكم الن�سخ ثم �إىل بيان حمله �شروطه و�أنواعه.
وقال:
( )1هذا العنوان غري موجود يف فهر�س الن�سخة املعتمدة( .م).
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[حكم الن�سخ و�أنه جائ ٌز واق ٌع]
َ
ــــد
وال ِخ
ــــالف يف جــــ َوا ِز ِه و َق ْ

و�ســ َن ْد
وقوع ُه
�صــــح ُ
ٍ
َّ
بنقــــل َ

اعلم �أن الن�سخ جائز عند جميع �أهل امللل الإ�سالمية وغريها ال خالف
بينهم يف جوازه عق ًال ونق ًال خال ًفا لأكرث اليهود وبع�ض من ال ُيعب�أ بخالفه من
الإ�سالميني على ما �سي�أتي بيان ذلك قري ًبا �إن �شاء اهلل تعاىل.
واحتج املتفقون على جوازه بالعقل والنقل� .أما العقل فلأن الن�سخ
فعل من �أفعال اهلل تعاىل ،و�إذا كان فع ًال من �أفعال اهلل تعاىل ف�إما �أن تعترب فيها
امل�صالح العبادية تف� ً
ضال على ما عليه اجلمهور� ،أو ال((( تعترب ،ف�إن مل تعترب فجوازه
ظاهر؛ لأنه فاعل خمتار يفعل ما ي�شاء ويحكم ما يريد ،وال ي�س�أل عما يفعل ،و�إن
اعتربت امل�صالح تف� ً
ضال فجوازه ظاهر جلواز اختالف امل�صالح ،باختالف الأوقات
والأزمان ،فيجوز �أن تكون امل�صلحة يف م�شروعية احلكم املن�سوخ يف زمان ،ثم
يكون مف�سدة بعد ذلك الزمان ،واهلل عامل به؛ لأنه عليم خبري قدير ال يغيب عنه
�شيء ،و�إن كنا مل نعلمه نحن فين�سخه ملا علمه من امل�صلحة ،كا�ستعمال الطبيب
احلاذق الأدوية بح�سب الأمزجة والأزمان ،لعلمه وحذاقته ،ففي ذلك حكمة
بالغة ال نعرفها ال َب َداء((( وال جهل.
((( يف الأ�صل :مل ،وما ُذكر ال�صواب( .م).
علم ب�شيء مل ُيعلم من قبل( .م).
((( َبداء :ظهور ٍ
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و�أما النقل فلأن اال�ستمتاع بالأخوات كان ح ً
الال يف زمن �آدم 
ثم ن�سخ يف �سائر ال�شرائع ،ولأن اخلتان كان جائ ًزا يف �شرع �إبراهيم  ،ثم
وجب يف �شريعة مو�سى  ،ولأن اجلمع بني الأختني كان جائ ًزا يف �شريعة
يعقوب  ثم حرم يف �سائر ال�شرائع.
ف�إن قيل كل منها رفع للإباحة الأ�صلية� ،أجيب ب�أن الإباحة فيها بال�شريعة،
ف�إن النا�س مل يرتكوا �سدى يف زمان ،كيف و�سكوت الأنبياء  -عليهم ال�سالم -
عند م�شاهدتها تقرير منهم فكانت �أحكا ًما �شرعية؟!
وزعمت اليهود � -إال العي�سوية منهم � -أن الن�سخ غري جائز ،ثم افرتقوا يف
منع جوازه فرقتني :فذهبت فرقة منهما �إىل منع جوازه عق ًال ووافقهم على ذلك
عبيد بن عمري((( الليثي وغريه ممن ال يعب�أ به ،ولعل �أكرثهم من ال�شيعة ،وعبيد بن
بن عمري .قال �أبو يعقوب هو تابعي على الأ�صح ،وقيل �صحابي :وذهبت الفرقة
الأخرى �إىل منع جوازه نق ًال.
احتج املانعون من جوازه عق ًال ب�أنه �إن كان الفعل امل�أمور به ح�س ًنا فالنهي
عنه قبيح ،وكذا العك�س ،وعلى التقديرين يلزم ال�سفه �أو اجلهل وكالهما باطل.
و�أجيب ب�أن الفعل يكون م�صلحة يف وقت ومف�سدة يف وقت ،فالأمر يف وقت
امل�صلحة ،والنهي يف وقت املف�سدة كما مر بيانه فال بداء وال جهل.
((( يف الأ�صل :عمرو ،وال�صواب ما ُذكر( .م).
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احتج املانع من جوازه نق ًال مبا نقلوه عن مو�سى � أن ال ن�سخ ل�شريعته،
وعن التوراة «مت�سكوا بال�سبت مادامت ال�سموات والأر�ض».
و�أجيب ب�أنه ال ن�سلم �أن ذلك املنقول قول مو�سى وال ن�سلم �أنه
متواتر ،لأنه لو تواتر مل يخت�ص به �أحد منهم دون الآخر ،ومن املعلوم �أن بع�ض
�أحبارهم كعبد اهلل بن �سالم وكعب الأحبار مل يقبلوا ذلك ،فلو كان متوات ًرا لقبلوه،
كيف وهو �إمنا قيل �إنه من و�ضع ابن الراوندي ،ومن كذبه على مو�سى  ،وال
ن�سلم �أي�ضً ا �أن ذلك ثابت يف التوراة التي �أنزلت على مو�سى  ،وثبوته فيما
يف �أيديهم من الن�سخ ال يكون حجة علينا ،لأنها حمرفة لقوله تعاىل ﱹ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢﱸ [الن�ساء ]46 /وقوله تعاىل ﱹ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﱸ [�آل عمران ]78 /و�أي�ضً ا فلو ثبت ذلك يف
التوراة التي نزلت على مو�سى الحتجوا به على نبينا  -عليه ال�صالة وال�سالم  -ولو
احتجوا به ال�شتهر عادة وهو مل ي�شتهر؛ فعلمنا �أنهم مل يحتجوا بذلك.
وملا كان خالف اليهود ومن وافقهم يف �إنكار جواز الن�سخ ال يعد خال ًفا
ل�ضعفه باحلجج القاهرة والبينة الظاهرة .قال امل�صنف( :وال خالف يف جوازه) �أما
قوله( :وقد �صح وقوعه بنقل) فمعناه �أن وقوع الن�سخ قد ثبت بالنقل ال�صحيح
املتواتر ،لأن �شريعة نبينا قد ن�سخت ما قبلها �إجما ًعا ،وكذلك ما �سبق من ال�شرائع
بع�ضها نا�سخ لبع�ض �إجما ًعا كما مر ،والوقوع دليل اجلواز فال ينبغي �أن يخالف
�أحد من الإ�سالميني يف جوازه بعد الإجماع على وقوعه.
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�أما ما حكي عن �أبي م�سلم الأ�صفهاين من �أنه �أنكر وقوع الن�سخ
حمتجا بقوله تعاىل ﱹ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
يف �شريعتنا ويف ما قبلها من ال�شرائع ً
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﱸ [ف�صلت ]42 /فباطل ال يعد خال ًفا خم ًّال ب�إجماع
امل�سلمني و�سائر امللل خال �أكرث اليهود على وقوع الن�سخ ،وذلك �أنه يلزم عليه
�أمران باطالن:
�أحدهما� :إنكار �إطالق لفظ الن�سخ ،وهو خمالف للن�ص ،لقوله تعاىل ﱹ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﱸ لآية [البقرة.]106 /

وثانيهما� :إنكار ارتفاع ال�شرائع ال�سالفة ب�شريعة نبينا حممد  ،وهو �أي�ضً ا باطل،
وما اعتذر به عنه من �أن مراده بذلك �أن ال�شريعة املتقدمة م�ؤقتة �إىل ورود ال�شريعة
املت�أخرة� ،إذ ثبت يف القر�آن �أن مو�سى وعي�سى  -عليهما ال�سالم  -ب�شَّ را ب�شريعة
نبينا  -عليه ال�صالة وال�سالم  -و�أوجبا الرجوع �إليه عند ظهوره ،و�إذا كان الأول
نا�سخا باطل �أي�ضً ا؛ لأنه يلزم عليه �إنكار �صور ت�سمية الن�سخ
م�ؤق ًتا ال ي�سمى الثاين ً
ن�سخا مع ثبوت الن�ص بذلك ،على �أنا ال ن�سلم �أن الب�شارة والإيجاب يقت�ضيان
ً
توقيت �أحكامها الحتمال �أن يكون الرجوع �إليه لكونه مف�س ًرا �أو مقر ًرا �أو مبد ًال
للبع�ض دون بع�ض ،فمن �أين يلزم التوقيت؟! بل هي مطلقة يفهم منها الت�أبيد
ن�سخا ولو �سلم فمثل التوجه �إىل بيت املقد�س ،والو�صية للوالدين
فتبديلها يكون ً
ووجوب ثبات الع�شرين للمائتني كان مطلقًا ،فرفع.
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�أما ما احتج به من ظاهر قوله تعاىل ﱹ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛﱸ [ف�صلت ]42 /ف�أجيب عنه ب�أن املراد مل يتقدمه من كتب اهلل ما
يبطله ،وال يقع بعده ما يبطله وحا�صل اجلواب �أن الإبطال لي�س هو عني الن�سخ بل
الإبطال يف الآية �إمنا هو مبعنى �إظهار البطالن ،والإبطال بهذا املعنى غري الن�سخ.
قال البدر ال�شماخي  -رحمه اهلل تعاىل :وحمل � -أي النايف للوقوع � -أكرث الآيات
التي وقع فيها الن�سخ على التخ�صي�ص ،والرد عليهم بالإجماع على �أن �شريعتنا
نا�سخة ملا قبلها ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان حمل الن�سخ ،فقال:
[حمل الن�سخ الأمر والنهي� ..إلخ]
ُ
يكون يف الأ ْم ِر ويف ال َّنهي و� ْإن
ما مل يكونَا يف �ص َف ِ
ات البارِي
فيهــــــما و� ْإن تقــــــيدا
و�صح
َّ
َ
لأن ما فيـــ ِه من التــــــ� ِ
أبيـــد
كنح ِو �صو ُموا �أبـــدً ا ال متَّــــــا

ب
ب�صيغ ِة الإخ َبا ِر َجا َء فا�س َت نِ ْ
ي�صح ال َّن ْ�سخُ للأخ َبا ِر
وال
ُّ
ِ
مبقت�ضي الــــــدوام نح ُو� :أبدَ ا
ِ
التمديد
منح�صر يف ذلك
ٌ
معناه حتى ُي ْن َ�سخَ
أعلما
احلكم � َ
ُ

اعلم �أن الأمر والنهي ال�شرعيني هما حمل الن�سخ ال�شرعي ،فيكون فيهما
و�إن وردا ب�صيغة اخلرب ك�أمرتكم بكذا ونهيتكم عن كذا ،ومنه ﱹﮐ ﮑ
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ﮒ ﮓﱸ [املائدة ]1 /ﱹ ﭑ ﭒ ﭓﱸ [املائدة ]3 /ﱹﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﱸ [�آل عمران ]97 /ونحو ذلك من الآيات لأن املق�صود
منها �إمنا هو �إباحة ال�شيء �أو حترميه �أو �إيجابه ،وهو معنى الأمر والنهي ،ولي�س املراد
منها الإخبار عن احلل والتحرمي والإيجاب الواقع يف املا�ضي ،حيث ال ميكن تغيري
مدلول الأخبار عنها ،لكن ي�شرتط يف �صحة الن�سخ يف الأمر والنهي املذكورين
�أن يكونا فرعيني ،فال ي�صح ن�سخهما �إذا وردا يف معرفة اهلل تعاىل� ،أو معرفة �صفاته
كـ ﱹ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﱸ [حممد ]19 /ونحو ذلك ،وكذلك ال ي�صح
ن�سخهما يف نحو ﱹﯸ ﯹ ﯺ ﯻﱸ [الن�ساء ]59 /ﱹﭺ ﭻ
ﭼﱸ [ي�س.]60 /
وجوز بع�ض الظاهرية ن�سخ التوحيد ،و�أجاز الأمر بالتثنية والتثليث
وبعبادة غري اهلل تعاىل ،وب�أن يكون التوحيد يومئذ كف ًرا لو فعل وتغاىل حتى
قال :لو �أراد �أن يتخذ ول ًدا لفعل ،قال البدر ال�شماخي :واملجوز لذلك �أبو بكر
الظاهري ،وبطالن هذا القول ال يخفى على ذي بال ملا فيه من عك�س احلقائق
وجتويز امل�ستحيل عق ًال و�شر ًعا تعاىل اهلل عما يقول املبطلون عل ًّوا كب ًريا.
�أما قول امل�صنف( :وال ي�صح الن�سخ للإخبار) فمعناه �أن الإخبار التي مل
تكن يف معنى الأمر والنهي ال ي�صح ن�سخها.
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اعلم �أن الإخبار �إما عن الأحكام ال�شرعية الفرعية كـ :ﱹ ﭑ ﭒ

ﭓﱸ [املائدة� ]3 /أو الأحكام العقلية كـ :العامل حادث �أو عن الأحكام
احل�سية كـ :النار حارة واملاء بارد ،فالإخبار عن الأول مما يقبل الن�سخ كالإخبار
عن حل ال�شيء �أو حرمته ،لأنهما يف معنى الأمر والنهي مثل :هذا حالل ،ثم
�أخرب عن حرمته ،وذاك حرام ،ثم �أخرب عن حله ،واختلفوا يف �صحة ن�سخ الأخبار
عن الأحكام الغري ال�شرعية الفرعية.
قال بع�ض املعتزلة والأ�شعرية :يجوز الن�سخ يف اخلرب مطلقًا �إذا كان مدلوله
متكر ًرا وكان الإخبار عنه عا ًّما ،كما لو قال :عمرت زي ًدا �ألف �سنة ،ثم بني �أنه
�أراد ت�سعمائة بخالف ما �إذا مل يكن متكر ًرا ،نحو قوله� :أهلك اهلل زي ًدا ،ثم قال:
ما �أهلكه لأن ذلك يقع دفعة واحدة ،فلو �أخرب عن �إعدامه و�إيجاده جمي ًعا كان
تناق�ضً ا.
وف�صل بع�ضهم بني املا�ضي وامل�ستقبل ،فمنعه يف املا�ضي وجوزه يف
امل�ستقبل ،لأن الوجود املتحقق ال ميكن رفعه بخالف امل�ستقبل ،لأنه منع من
الثبوت .وذهب قوم منهم �صاحب املنهاج �إىل �أنه ي�صح دخول الن�سخ يف الأخبار
�إذا جاز التغري يف م�ضمونها ،نحو �أن يخرب النبي � أن فالنًا كافر ،فيجوز لنا �أن
نخرب بذلك ،ثم ي�سلم فيخرب النبي  ب�أنه م�سلم ،فيجوز لنا الإخبار بذلك،
ويحرم الإخبار ب�أنه كافر ،قالوا فقد ن�سخ اخلرب بجواز التغري يف مدلوله ،قالوا:
عمره
عمر ً
وال ي�صح فيما ال يتغري كالإخبار ب�أنه ّ
نوحا �ألف �سنة ،ثم يخرب ب�أنه َّ
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خم�سمائة ،وذهب اجلمهور �إىل عدم جوازه مطلقًا .قال الإزمريي :وهو ال�صحيح
لأن الن�سخ توقيت وهو ال ي�ستقيم يف اخلرب ،لأنه ال يقال اعتقدوا ال�صدق يف هذا
اخلرب �إىل وقت كذا ،ثم اعتقدوا خالفه بعد ذلك ،ف�إنه بداء وجهل ،وذلك على
اهلل حمال.
قال البدر ال�شماخي :وظاهر ميل امل�صنف  -يعني �أبا يعقوب � -إىل
جواز ن�سخ الإخبار عن الثواب والعقاب تب ًعا لن�سخ الأمر والنهي ،كما �إذا �أخرب
�أن الثواب ملن �صلى �إىل بيت املقد�س �أو ًال ،ثم �أخرب �أن العقاب ملن �صلى �إليها
بعد ن�سخ ا�ستقبالها ،قال :وفيه نظر؛ لأن الثواب مل ين�سخ لأنه كان متعلقًا بثبوت
ال�صالة �إىل بيت املقد�س ،ومل يخرب عن ثبوت الثواب مطلقًا ،بل بقيد وجوب
ا�ستقبال بيت املقد�س والأخبار بالعقاب بعد زوال الوجوب الأول ،واخلربان ال
يتعار�ضان �إال �إذا احتد وقتهما.
�أقول :ومبثل هذا اجلواب ينبغي �أن يقال على متثيل املجوزين لن�سخ اخلرب
�إذا �صح تغري مدلوله ،كالإخبار عن الكافر بالكفر ثم الإخبار عنه بعد �إ�سالمه
بالإ�سالم؛ لأن اخلرب عن كل واحد من حاليه �إمنا هو باعتبار قيد احلالة التي هو
ن�سخا
عليها ال خرب مطلقًا ،فقوله فالن كافر� ،أي مادام على هذه احلالة فال يكون ً
للخرب بهذا االعتبار ،واهلل اعلم.
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واعلم �أنه ي�صح الن�سخ يف �إيقاع اخلرب ،ب�أن يكلف ال�شارع �أح ًدا ب�أن ي�أمره
ب�أمر ثم ينهاه .قال البدر :وهو راجع �إىل الأمر والنهي ،قال �صاحب املنهاج:
وذلك نحو �أن ن�ؤمر ب�أن ن�صف اهلل تعاىل ب�أنه �سميع ب�صري ،ثم ننهى عن ذلك �أو
عك�س ذلك ،ف�إنه يجوز تغري حكم النطق باللفظ ،و�إن كان املدلول ال يتغري فقد
يكون �إطالق اللفظ مف�سدة ،و�إن كان �صدقًا ،وقد يكون م�صلحة فيجوز النهي
عنه بعد الأمر ،والأمر به بعد النهي بح�سب امل�صلحة .قال :وهذا (ال)((( �إ�شكال
فيه� ،أقول :نعم (ال)((( �إ�شكال فيه �إذا اعتربنا امل�صالح تف� ً
ضال منه تعاىل ،و�إذا مل
نعتربها �أي�ضً ا �إذ ال حمال فيه ،وحكم اهلل كثرية ،وال يلزم انح�صارها يف ح�صول
امل�صلحة ودفع املف�سدة ،وال يجب االطالع على جميعها ،بل ي�ستحيل ذلك ،واهلل
�أعلم.
وقول امل�صنف (و�صح فيهما و�إن تقيدا� )..إىل �آخره ،معناه �أن الن�سخ
ي�صح يف الأمر والنهي ،و�إن قيدا بقيد يقت�ضي �أنهما م�ؤبدان ،نحو �صوموا �أب ًدا ،لأن
ذلك الت�أبيد �إمنا هو منح�صر يف مدة التكليف بذلك احلكم ،فمعنى (�صوموا �أب ًدا)
�أي حتى ين�سخ حكم ال�صيام ،لأن ت�أبيد كل �شيء �إمنا يكون بح�سبه.
اعلم �أنه �إذا �أُ ِّبد احلكم ف�أما �أن ي�ؤبد بكالم حمكم ال ي�صح �أن يتطرق عليه
رفع يف وقت من الأوقات ،كما �إذا قال ال�شارع هذا احلكم دائم م�ستمر �إىل يوم
((( زيادة يتطلبها ال�سياق( .م).
((( زيادة يتطلبها ال�سياق( .م).
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القيامة� ،أو �صوموا �شهر رم�ضان �إىل يوم القيامة� ،أو نحو ذلك فهذا ال يجوز عليه
الن�سخ اتفاقًا؛ لأن ت�أبيده بهذا اللفظ مت�ضمن للإخبار بدوامه ،فن�سخه يكون من
باب ن�سخ مدلول اخلرب الذي ال ي�صح ن�سخه اتفاقًا.
و�إما �أن ي�ؤيد بكالم يحتمل معه الرفع ،ك�أب ًدا ودائ ًما ونحوهما ،فهذا ي�صح
ن�سخه لأن ذلك الت�أبيد يحمل  -بعد ورود النا�سخ على تلك املدة ،فنحكم �أن
�أب ًدا ونحوها يف الكالم ال�سابق مق�صود به �إبقاء احلكم يف مدة التكليف ،وعلى ما
ذكرته �أكرث الأ�صوليني .وقيل :ال يجوز ن�سخ املقيد بـ «�أب ًدا» ونحوها ،لأن فائدة
الت�أبيد الدوام .قال �صاحب املنهاج :والقائل بذلك هم بع�ض امل�سلمني وبع�ض
اليهود .احتجوا على ذلك ب�أن لفظ الت�أبيد �إن مل يفد الدوام كان ذكره عبثًا ال
فائدة فيه ،وكالم احلكيم ال يدخله العبث.
و�أجيب ب�أن له فائدة وهو دوامه �إىل املوت كما لو قلت لعبدك افعل
كذا �أب ًدا ،ف�إن الت�أبيد يرتفع باملوت وارتفاع التكليف .ولنا على �أن الت�أبيد ال
يقت�ضي الدوام امل�ستمر قوله تعاىل خم ًربا عن اليهود ﱹ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨﱸ [البقرة ] 95/ف�أخرب اهلل عنهم �أنهم ال يتمنون املوت �أب ًدا ،ثم
قال �سبحانه حاك ًيا عن �أهل النار �أنهم يتمنون املوت حيث قال :ﱹ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪﱸ [الزخرف ]77 /فاقت�ضى �أن اليهود يتمنون ،وال يقال مل يخرب
اهلل عن اليهود �أنهم يتمنون ،بل �أخرب عن �أهل النار جملة ،فيجوز �أن املتمني غري
اليهود؛ لأنا نقول� :إن املعلوم من حالهم �أن الأحب �إىل �أهل النار كلهم املوت يف

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

424

424

تلك احلال ،وقد �أخرب اهلل تعاىل عنهم جمي ًعا ومل يخ�ص �أح ًدا منهم دون �أحد،
فوجب الق�ضاء بعمومه ،واهلل �أعلم.
قال:
[حكم ن�سخ التالوة دون احلكم ،ون�سخ احلكم دونها ،ون�سخهما
م ًعا ،ون�سخ بع�ض املعنى كالقيد وال�شرط ،ويف زيادة بع�ض احلكم
على امل�شروع ،و�أحكام ذلك]
ِ
اللفظ ويف املعنى َمعا
والن�سخُ يف

َ
وهك َ
ي�صح
ــــذا يف جــــــز ِء مع َناه ْ

اللفظ � ً
وفيــــه َ
ِ
أي�ضا و َق َعا
دون

ِ
ِ
وال�شروط
القــــيد
ولي�س ن�ســــخُ

كن�سخ ٍ
قيد �أو َك ُر ْك ٍن ُم َّت ِ�ض ْح
ِ
ِ
وامل�شروط
التقييد
ن�سخً ا لذي

كالن�ســــخ للو�ضــــو ِء يف العبا َد ِة
ِ

ِ
ِ
إميــــان يف الكفا َر ِة
والقــــيد بال

ُ
الفر�ض
بع�ض
وال
يكون ن�سخُ
ِ
ِ

البع�ض
ن�ســـخً ا له كــــذا مزيدُ
ِ

ُ
فر�ض ال َف ْجــــ ِر
مثا ُله لو ِز ْيــــدَ

نق�صت يف ُّ
الظــــه ِر
بركع ٍة �أو
ْ

يجوز ن�سخ نظم الكتاب وال�سنة مع معناهما املق�صود املعرب عنه باحلكم،
وبذلك �صرح البدر ال�شماخي  -رحمه اهلل تعاىل – قال :وتوقف فيه بع�ض �أئمة
عمان ،و�أجازه امل�صنف يعني الإمام �أبا يعقوب  -رحمة اهلل عليه  -ويجوز �أي�ضً ا
ن�سخ التالوة دون احلكم ،ووقع ذلك كقول عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل تعاىل -
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فارج ُمو ُه َما ا ْل َب َّتة».
عنه كان فيما �أنزل «ال�شَّ ْيخُ وال�شَّ ْي َخ ُة �إ َذا َز ِن َيا ُ
ويجوز �أي�ضً ا ن�سخ احلكم دون التالوة كن�سخ �آية ال�سيف لآيات كثرية،
وتالوتها باقية ،وكاالعتداد باحلول ن�سخ بـﱹ ﭘ ﭙ ﭚﱸ [البقرة.]234 /
وتـــالوتها باقيـــة وهـــي قـــوله تعـــــــــاىل ﱹﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﱸ [البقرة ،]240 /ومثال ما �إذا ن�سخ التالوة واحلكم م ًعا نحو ما روي
عن عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها« :ع�شر ر�ضعات يح ِّرمن ثم ن�سخن بخم�س».
قال �صاحب املنهاج :وهذه الرواية التي حكيناها عن عمر وعائ�شة �إمنا
جئنا بها �أمثلة فقط ملا ذكرنا من ن�سخ التالوة دون احلكم ون�سخهما جمي ًعا �إذ مل
نقطع ب�صحتها ولهذا خالفنا حكمها ،ولأنا لو حكمنا ب�صحتها كنا قد �أثبتنا بع�ض
القر�آن �آحاد ًّيا ،لأن نقل هذه لي�س مبتواتر .قال ويحتمل �أن يقال :ال مانع من كونها
كانت قر�آنًا قبل ن�سخ تالوتها ،وال ي�ؤدي جتويز ذلك �إىل جتويز �أمر ممتنع ،وبعد ن�سخ
تالوتها ال نحكم ب�أنها قر�آن ،لكن يف ذلك بعد من جهة لفظها ،ف�إنه يخالف لفظ
القر�آن يف البالغة والف�صاحة .قال :والأقرب �أنها لي�ست من القر�آن ،ويحتمل �أن
قول عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل تعاىل عنه« :كان فيما �أنزل» �أراد فيما �أنزل على
حممد  من ال�شريعة ،لأنه من القر�آن� ،إىل �أن قال :و�أما ابن احلاجب فقطع
ب�أن هذه املنقوالت كانت قر�آنًا ثم ن�سخت ،ثم قال :والأ�شبه جواز م�س املحدث
للمن�سوخ لفظه ،وما ذكرته من جواز ن�سخ التالوة واحلكم م ًعا ،ون�سخ �أحدهما
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دون الآخر هو ما عليه جمهور الأ�صوليني .وخالف بع�ضهم يف ن�سخ التالوة دون
احلكم والعك�س ،فمنع من ن�سخ �أحدهما دون الآخر.
قال �صاحب املنهاج وحكى ابن احلاجب هذا القول عن بع�ض املعتزلة.
قال البدر :ومنع ن�سخ التالوة دون احلكم ظاهر كالم بع�ض �أئمة عمان ،و�أجازه
امل�صنف يعني �أبا يعقوب ،قال :وهو ال�صواب.
واحتج املانعون لذلك ب�أمرين:
�أحدهما� :أن التالوة مع احلكم كالعلة مع املعلول واملفهوم مع املنطوق ،فال ي�صح
انف�صال �أحدهما عن الآخر.
وثانيهما� :أن بقاء التالوة يوهم بقاء احلكم فيوقع يف اجلهل ،وتزول فائدة القر�آن.
و�أجيب عن الأول ب�أن التالوة �أمارة للحكم ابتداء ال دوا ًما ،ف�إذا ن�سخت
الأمارة مل ينتف مدلولها ،فكذلك �إذا ن�سخ احلكم وحده مل يلزم انتفا�ؤها.
و�أجيب عن الثاين ب�أنه �إذا اعتقد بقاء احلكم فهو �إما جمتهد �أو مقلد �إن
كان جمته ًدا ،ف�أتى من تق�صريه يف البحث ال من جهة اهلل تعاىل ،و�إن كان مقل ًدا
رجع �إىل املجتهد ،وفائدة بقاء التالوة كونه معج ًزا ويف جمرد التالوة وم�صلحة
ك�سائر التعبدات.
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وقول امل�صنف( :وهكذا يف جزء معناه ي�صح � )..إلخ �إ�شارة �إىل �أن الن�سخ
كما �صح يف احلكم دون التالوة ملا تقدم ،كذلك ي�صح يف جزء احلكم ،وذلك
كن�سخ قيد للإجزاء ،و�شرط يف العبادة �أو ركن منها .مثال ذلك ما لو ن�سخ الو�ضوء
من ال�صالة �أو ا�شرتاط الإميان يف عتق الرقبة من كفارة القتل� ،أو ن�سخت ركعة
من �صالة الظهر �أو الع�صر �أو نحو ذلك ،ف�إن هذا كله جائز �أن لو ثبت عن ال�شارع،
لكنه مل يثبت عنه ن�سخ �شيء من ذلك ،فلو ثبت لوجب قبوله.
ثم اختلفوا فيما لو ن�سخ بع�ض العبادة �أو �شرطها على ثالثة مذاهب:
�أحدها :وهو الأ�صح �أن ن�سخ البع�ض لي�س بن�سخ للجميع مطلقًا� ،سواء ن�سخ
ركن �أم �شرط مت�صل �أم منف�صل ،وهذا القول من�سوب لأبي ر�شيد و�أبي عبد اهلل
الب�صري و�أبي احل�سن الكرخي.
املذهب الثاين للغزايل� :أن ن�سخ البع�ض ن�سخ للجميع ،كان ذلك املن�سوخ رك ًنا
�أم �شر ًطا .قال ابن احلاجب :وهذا خمالف للإجماع.
املذهب الثالث لأبي طالب والقا�ضي عبد اجلبار� :أن العبادة �إن ن�سخ منها ركن
كركعة �أو �شرط يجري جمرى الركن لها ،كالقبلة وهو املت�صل بها ،فن�سخ للجميع،
و�إن كان منف� ً
صال فلي�س بن�سخ ،فن�سخ وجوب الو�ضوء لي�س ن�سخ لل�صالة عندهما.
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واحتج �أرباب القول الأول ب�أن ن�سخ البع�ض �شر ًطا كان �أو رك ًنا ال يكون
مزي ًال للجميع فال يبطل بن�سخ ذلك البع�ض حكم ما بقي بعد الن�سخ ،فال وجه
نا�سخا له الفتقر �إىل دليل ثان يدل على وجوبه ،واحتج
للحكم بن�سخه ولو كان ً
الغزايل ب�أنه قد ثبت بطريق �شرعي حترمي ال�صالة من غري و�ضوء ،وحترمي االقت�صار
ن�سخا
على ثالث من �أربع ،ون�سخ الو�ضوء والركعة ملا رفع هذين التحرميني كان ً
ن�سخا لوجوب
بال ريب ،و�أجيب ب�أن ذلك م�سلم ،ولكن ن�سخ هذا احلكم لي�س ً
من�سوخا؟
ال�صالة ،وال جتدد لها وجوب ب�أمر ثان ،وما مل يبطل وجوبه كيف يكون
ً
قال �صاحب املنهاج :والأقرب عندي �أن اخلالف يف هذه امل�س�ألة لفظي
ولي�س مبعنوي ،بيان ذلك �أن �أهل القول الأول ال ينكرون �أنه قد ارتفع بذلك
التحرميان املذكوران ،والغزايل ال ينكر �أن وجوب ال�صالة والثالث الركعات مل
يرتفع بارتفاع وجوب الو�ضوء والركعة ،فحينئذ مل يبق اخلالف بينهم �إال يف
من�سوخا �أم ال .قال :والأقرب �أنه هنا ال ي�سمى
الو�صف للمنقو�ص عنه بكونه
ً
من�سوخا لأنه مل يزل وجوبه وال �أجزا�ؤه وال ثبت وجوبه ب�أمر غري الأمر الأول ،و�أما
ً
زوال حترمي فعله فذلك حكم هو كالأجنبي ،وحجة القائلني بالتف�صيل هي عني
حجة الغزايل� .إال �أنهم مل يجعلوا ال�شرط والركن املنف�صلني مبنزلة ال�شرط والركن
املت�صلني ،فمعهم �أن املت�صل هو الذي يكون بن�سخه ن�سخ الباقي ،واجلواب عنه هو
عني اجلواب عن حجة الغزايل.
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وقوله( :كذا مزيد البع�ض� )..إلخ يعني �أن زيادة بع�ض على الفر�ض
ن�سخا لذلك الفر�ض الأول ،كما �أن ن�سخ بع�ض الفر�ض ال يكون
املتقدم ال يكون ً
ن�سخا للباقي �سواء كان ذلك الزائد رك ًنا �أو �شر ًطا ،و�سواء كان عبادة م�ستقلة
ً
بنف�سها �أو غري م�ستقلة.
ن�سخا لها
اعلم �أن العبادات امل�ستقلة �إذا زيدت على فرائ�ض مل تكن ً
عند الأكرث  -قال ابن احلاجب :وعن بع�ضهم زيادة �صالة �ساد�سة ن�سخ .قال
ن�سخا،
�أبو احل�سني :مل يختلف النا�س يف �أن زيادة عبادة على العبادات ال تكون ً
وال زيادة �صالة على ال�صالة .قال :و�إمنا جعل �أهل العراق زيادة �صالة على
ن�سخا لقوله  ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ال�صلوات اخلم�س ً
ﭕﱸ [البقرة ]238 /لأنه جعل ما كان و�س ًطا غري و�سط ،وقد اعرت�ض
عليهم ب�أنه يلزمهم ذلك يف كل عبادة م�ستقلة زيدت على عبادات ،لأنها �صريت
الأخرية غري �أخرية ،وذلك خمالف الإجماع ،قال �صاحب املنهاج :وال �أدري
ما يقول العراقيون يف نحو الزيادة على �صوم رم�ضان �صوم �شوال �أو غريه ،هل
ن�سخا كال�صالة ال�ساد�سة؟ ظاهر ما حكاه �أبو احل�سني من اتفاق النا�س
يجعلونه ً
ن�سخا ملا زيد عليه ،و�أن العراقيني �إمنا قالوا يف
على �أن الزيادة امل�ستقلة لي�ست ً
ال�صالة ال�ساد�سة� :إنها ن�سخ لأجل الن�ص على �أن يف ال�صلوات و�سطى ،وذلك
ن�سخا ،وهذا يقت�ضي �أنهم يوافقون يف الزيادة
يبطل �أو�سطيتها لوال ذلك ملا جعلوه ً
ن�سخا له.
على �شهر رم�ضان �أو نحوه �أنها لي�ست ً
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و�أما زيادة جزء م�شرتط فاختلف فيه ،فقال القا�ضي عبد اجلبار :الزيادة
يف الن�ص ن�سخ �أن مل يجز املزيد عليه �إال بها كزيادة ركعة يف الفجر و�إال فال،
كزيادة ع�شرين يف حد القاذف وزيادة التغريب على احلد ،وقال �أبو عبد اهلل
الب�صري و�أبو احل�سن الكرخي :بل الزيادة ن�سخ مطلقًا� ،أي �سواء كان املزيد عليه
ن�سخا �إن تغري بها احلكم
يجزي من دونها �أم غري جمزئ لكنهما يقوالن� :إمنا تكون ً
يف امل�ستقبل .وقال �أبو علي و�أبو ها�شم و�أ�صحاب ال�شافعي :لي�س الزيادة بن�سخ
مطلقًا �أي �سواء تغري بها احلكم �أم مل يتغري ،و�سواء �أجزى املزيد عليه من دونها
�أم مل يجز ،وهذا القول هو الذي م�شيت عليه يف النظم .وهو ال�صحيح عندنا،
وحجتنا على ذلك �أن زيادة املزيد يف العبادة �إمنا يكون م�أمو ًرا ب�ضمه �إىل العبادة
الأوىل ،فالدليل الذي �أوجب علينا تلك الزيادة �ساكت عن حكم املزيد عليه،
فظهر �أن املزيد عليه ثابت بالدليل ال�سابق ،و�أن الزيادة �إمنا تثبت بالدليل الآخر،
و�إذا ثبت الأمر �أن من الدليلني وجب بقاء كل واحد من الدليلني على �أ�صله،
فلو ق�ضينا بن�سخ املزيد عليه بتلك الزيادة للزم �إلغاء الدليل الأول الذي وجب به
ذلك الفر�ض ،وبقي املزيد عليه يف حكم ال�سقوط ،وهذا باطل قط ًعا .ولكل واحد
من الأقوال املذكورة حجج ال نطيل بذكرها خمافة التطويل.
ن�سخا �أم ال �إمنا تظهر حيث يكون
واعلم �أن ثمرة اخلالف يف كون الزيادة ً
املزيد عليه قطع ًّيا ثاب ًتا ب�آية �أو خرب متواتر ،فالزيادة الواردة عند من جعلها نا�سخة
ال يقبل فيها خرب الواحد ،وال يجوز �إثباتها بقيا�س ،فمن جعل التغريب واحلكم
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بال�شاهد واليمني نا�سخني مل يقبل الأخبار الواردة فيهما ،وال يجيز العمل بهما،
وكذلك ما �أ�شبههما يف ذلك ،ومن مل يجعلهما نا�سخني قبل فيهما خرب الواحد
والقيا�س الظني وعمل به.
�أقول :و�إمنا مل نعمل بالتغريب يف الزيادة على حد البكر واحلكم بال�شاهد
ي�صحا معنى يف ذلك لأجل �أن ذلك ن�سخ ملا تقرر من
واليمني لكون اخلربين مل َّ
احلد باجللد واحلكم ،بال�شاهدين ،واهلل �أعلم.
ثم قال:
[حكم ن�سخ الفحوى دون �أ�صلها ،ون�سخه دونها]
والفحــ َوى َ
دون �أ�صــ ِل َها ال ُت ْن َ�سخُ

و ُي ْن َ�سـخُ ال ُ
أ�صل وقيل ُت ْن َ�سخُ

اعلم �أنه يجوز ن�سخ الفحوى و�أ�صلها م ًعا� ،صرح بذلك الأ�صوليون .قال
�صاحب املنهاج :وال �أعرف يف ذلك خال ًفا ،مثاله �أن ين�سخ قول الولد لوالديه.
�أف و�أن ي�ضربهما ،ويجوز �أي�ضً ا ن�سخ �أ�صلها دونها ،نحو �أن ين�سخ حترمي الت�أفيف
ب�إباحته دون ال�ضرب ،فهذا جائز عندنا وعند املعتزلة ،واختاره ابن احلاجب
و�صححه البدر ال�شماخي.
و�أما العك�س وهو �أن ين�سخ الفحوى دون �أ�صلها ،قال �صاحب املنهاج:
ففيه تف�صيل ،وهو �أنه مل يكن فيه معنى الأَ ْوىل� ،أي �إن مل يكن حكم الفحوى
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�أوىل من حكم �أ�صلها يف كونه منه ًّيا عنه �أو م�أمو ًرا به جاز ن�سخ الفحوى دون �أ�صلها
كما يجوز ن�سخ �أ�صلها دونها ،مثال ذلك قوله تعاىل ﱹﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌﱸ [الأنفال ]65 /فها هنا �أ�صل فحوى ،فالأ�صل وجوب
ثبات ع�شرين ملائتني ،والفحوى وجوب ثبات واحد لع�شرة ،فيجوز ن�سخ الفحوى
وهو ثبات الواحد للع�شرة دون الأ�صل ،وهو وجوب ثبات الع�شرين ملئتني ملا كان
الفحوى و�أ�صلها م�ستويني يف احلكم� ،أي ال �أولوية لأحدهما بالأمر دون الآخر،
جاز ن�سخ �أيهما دون الآخر �إذ ال وجه يقت�ضي منع ذلك ،و�إن كانت الفحوى �أوىل
من �أ�صلها باحلكم ،فال يجوز ن�سخ الفحوى ،وهي �أوىل باحلكم ،وذلك كن�سخ حترمي
ال�ضرب ونحوه للوالدين دون الت�أفيف لهما ،لأن من البعيد �أن يباح �ضربهما وهو
�أغلظ حك ًما ،ويحرم الت�أفيف بهما ،وهو �أخف حك ًما ،فال ي�صح ن�سخ الفحوى
حيث يكون فيها معنى الأَ ْوىل دون �أ�صلها ،لأن فيه نو ًعا من املناق�ضة .قال �صاحب
املنهاج :هذا هو ال�صحيح.
و�أما ابن احلاجب فقد اختار منع ن�سخ الفحوى دون �أ�صلها على
الإطالق ،وتبعه على ذلك البدر ال�شماخي ،لكن احتجاجهما يقت�ضي �أنهما
يوافقان �صاحب املنهاج يف �أنه ال ميتنع ن�سخ الفحوى �إال حيث يكون فيه معنى
الأوىل ،وينبغي �أن يحمل عليه �إطالق النظم �أي�ضً ا ،هذا �إن جعلنا ا�سم الفحوى
خا�صا بالأوىل فال �إطالق يف النظم
�شام ًال لق�سمي مفهوم املوافقة� ،أما �إذا جعلناه ًّ
وال يف كالمي ابن احلاجب والبدر ال�شماخي.

433

الركن الأول يف مباحث «الكتاب»

433

وقيل يجوز ن�سخ الأ�صل دون الفحوى والعك�س ،وقيل مبنعهما واحتج
املجوزون لهما جمي ًعا على الإطالق ب�أنهما داللتان ،فجاز رفع كل واحد منهما،
و�أجيب ب�أن هذا �إذا مل يكن ثم ا�ستلزام ف�أما �إذا كان حترمي الأ�صل ي�ستلزم حترمي
الفحوى فال.
واحتج املانعون على الإطالق ب�أن ثبوت حكم الفحوى تابع لثبوت حكم
الأ�صل ،لأنه مل يعلم حترمي ال�ضرب �إال من حترمي الت�أفيف ،ف�إذا ارتفع حترمي الت�أفيف
ارتفع حترمي ال�ضرب ،و�أجيب ب�أنه ال ن�سلم �أن ثبوت حكم الفحوى تابع حلكم
الأ�صل يف الثبوت ،بل ي�صح ثبوت حكم الفحوى ولو ارتفع حكم الأ�صل ،و�إمنا
هو تابع له يف اال�ستدالل فقط ،فتحرمي الت�أفيف دليل على حترمي ال�ضرب ،ورفع
حترمي الت�أفيف ال يرتفع اال�ستدالل به ،ولو ن�سخ .واهلل �أعلم.
ثم قال:
[حكم ن�سخ املفهوم دون املنت]
وين�ســـخُ املفهـــو ُم َ
نْ ِ
املـــت
دون

الدليــل َّ
َ
الظ ِّني
ون ََ�ســخُ وا به

يجوز ن�سخ مفهوم املخالفة دون املنت واملراد باملنت الأ�صل الذي ثبت به
املفهوم ،وكذلك �أي�ضً ا يجوز ن�سخ الدليل الظني مبفهوم املخالفة �إذا ت�أخر عنه،
وهذا اجلواز �إمنا هو على مذهب من جعل مفهوم املخالفة دلي ًال �شرع ًّيا� ،أما على
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مذهب من منع كونه دلي ًال فال يثبت الن�سخ فيه وال به ،لكونه عنده غري دليل،
وال يكون الن�سخ بغري دليل مثبت للحكم والن�سخ� ،إمنا يكون ملا ثبت من احلكم
ال�شرعي ،فمثال ن�سخه ما وقع يف ن�سخ وجوب ثبات املائة للألف ،ف�إن وجوب
ذلك دال على وجوب ثبات الع�شرة للمائة بطريق املفهوم ،وبن�سخ وجوب ثبات
املائة للألف ن�سخ وجوب ثبات الع�شرة للمائة �أي�ضً ا� ،أما ن�سخ املفهوم مع �أ�صله
فمما ال �إ�شكال فيه ،واهلل �أعلم.
ثم قال:
[حكم الفرع بن�سخ �أ�صله]
املقي�س ن َْ�ســــخُ �أ�ص ِل ِه
َوين�ســــخُ
َ

�إذ منه �أخذ ُحـــــر ِم ِه وح ِّل ِه

املراد باملقي�س ها هنا حكم الفرع ،واملراد ب�أ�صله حكم ال�صورة التي ورد
فيها الن�ص ،واملعنى �أن ن�سخ �أ�صل القيا�س ن�سخ لفرعه ،وال ي�صح بقاء حكم الفرع
مع ن�سخ الأ�صل ،لأن الأ�صل هو الذي �أخذ منه حكم الفرع من حترمي وحتليل
وغري ذلك ،هذا قول �أكرث الأ�صوليني ،و�صححه البدر  -رحمه اهلل تعاىل  -وقيل
ي�صح بقاء الفرع بعد ن�سخ �أ�صله.
واحلجة لنا على عدم �صحته �أن العلة بن�سخ حكمها خرجت عن كونها
معتربة فال فرع ،و�أي�ضً ا فلو �صح بقاء الفرع مع ن�سخ �أ�صله ل�صح ثبوت حكم
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�شرعي بال دليل ،وهو باطل قط ًعا ،واعرت�ض عليه ب�أنه �إمنا حكمتم بانتفاء حكم
الفرع بالقيا�س على انتفاء حكم الأ�صل بغري علة ،و�أجيب ب�أنه �إمنا حكمنا بانتفاء
احلكم النتفاء علته.
واحتج املجوزون لبقاء الفرع بعد ن�سخ �أ�صله ب�أن الفرع تابع للداللة ال
للحكم كالفحوى ،و�أجيب ب�أنه يلزم من زوال احلكم زوال احلكمة املعتربة ،فيزول
احلكم مطلقًا النتفاء احلكمة ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان �شرط الن�سخ ،فقال:
[�شرط �صحة الن�سخ �إمكان امتثاله بالعقل �أو بالفعل]
ْ
احلك ِم َق ْب َل الف ْع ِل
ن�سخُ
َّ
و�صــح ْ
واحلكمــ ُة اخــتبا ُر ُه هــــل مي َت ِث ْل

ْــل
� ْإن �
أمكــن امتثا ُل ُه يف العق ِ
َ
الثــواب �أو ال َفي�ضـ ِـ ّل
ف ُيحر ُز
َ

اعلم �أن للن�سخ �شرو ًطا بع�ضها متفق عليه وبع�ضها خمتلف فيه ،ف�أما
ال�شروط املتفق عليها فمنها كون النا�سخ واملن�سوخ حكمني �شرعيني ،ف�إن العجز
ن�سخا ،وكذلك
واملوت كل منهما يزيل التعبد ال�شرعي مع �أنه ال ي�سمى ذلك ً
ن�سخا �أي�ضً ا ،ومنها كون النا�سخ
�إزالة احلكم العقلي باحلكم ال�شرعي ال ي�سمى ً
منف� ً
ن�سخا �أي�ضً ا،
صال ومت�أخ ًرا عن املن�سوخ ،ف�إن اال�ستثناء والغاية ال ي�سميان ً
وهذه ال�شروط كلها معلومة من تعريف الن�سخ وحمله.
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و�أما ال�شروط املختلف فيها فمنها كون النا�سخ واملن�سوخ من جن�س واحد
من الكتاب وال�سنة ،ومنها ا�شرتاط البدل للمن�سوخ ،ومنها ا�شرتاط كون النا�سخ
�أخف من املن�سوخ �أو مثله ،ف�إنها �شروط عند قوم دون �آخرين ،ومن ال�شروط
املختلف فيها �أي�ضً ا ما �أ�شار �إليه امل�صنف بقوله( :و�صح ن�سخ احلكم قبل الفعل)..
لأن املعنى �أن ن�سخ احلكم قبل وقت الفعل �أو قبل �إيقاعه جائز لأن ال�شرط يف
جواز ن�سخه �إمنا هو �إمكانه يف العقل� ،أي �إمكان اعتقاده بالعقل ال �إمكان وجوده
بالفعل ،واحلكمة يف ذلك اختبار املكلف هل يته َّي�أ لالمتثال وي�صمم عزمه عليه
فيثاب على ذلك التهي�ؤ والعزم �أو ال يتهي�أ لذلك ،بل يعزم على خالفه وي�صمم
على عناده ،فيحكم عليه بال�ضالل ويعاقب على ذلك.
وهذا املعنى الذي ذكرته يت�صور بوجهني:
�أحدهما� :أن يرد النا�سخ بعد التمكن من االعتقاد قبل دخول وقت الواجب كما
�إذا قيل �صوموا غ ًدا ثم قيل قبل ال�صبح ال ت�صوموا.
ثانيهما� :أن يرد النا�سخ بعد دخول وقت الواجب قبل انق�ضاء زمن ي�سع الواجب،
كما �إذا قيل �صم غ ًدا ثم �شرع يف ال�صوم ،فقبل انق�ضاء اليوم الذي �شرع يف
�صومه ،قيل :ال ت�صم و�إىل هذا اال�شرتاط ذهب �أكرث الفقهاء من قومنا ،وعامة
�أهل احلديث و�أكرث املت�أخرين والبزدوي.
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وذهب �أبو من�صور املاتريدي و�أبو زيد واخل�صاف وبع�ض �أ�صحاب ال�شافعي
واملعتزلة �إىل �أن ال�شرط يف �صحة الن�سخ هو التمكن من عقد القلب والفعل م ًعا
بحيث مي�ضي بعد نزول احلكم زمان ي�سع الفعل امل�شروع ،ومنعوا �صحة ن�سخه
قبل ذلك.
قيل :وهذا اخلالف مبني على �أن الأ�صل عند الفرقة الأوىل عمل القلب،
والن�سخ بيان انتهاء مدته ،لأنه يكون كاف ًيا يف املق�صود بالت�شريع كما يف املت�شابه،
ف�إن املق�صود ب�إنزاله جمرد عقد القلب بحقيقته ،ولأنه �أقوى من عمل اجلوارح
لتوقفه عليه قربة ،ولأنه ال يحتمل ال�سقوط بوجه بخالف عمل اجلوارح� ،أال ترى
�أن الت�صديق ال يحتمل ال�سقوط بوجه ،والإقرار بالل�سان قد ي�سقط؟ فكان عمل
القلب �أ� ً
صال ،و�أن الأ�صل عند الفرقة الثانية عمل البدن ،لأن املق�صود بكل �أمر
ونهي ًّن�صا ،وكل ما هو مق�صود بهما فهو املت�صف باحل�سن والقبح والن�سخ لبيان
انتهاء مدته ،فلو ن�سخ قبل التمكن من الفعل يكون بدا ًء وجه ًال وجم ًعا بني
احل�سن والقبح يف حالة واحدة يف �شيء واحد وهو الفعل الذي ورد الأمر به ،ثم
ن�سخ بالنهي عنه قبل التمكن منه.
ويجاب ب�أن ما ذكر من اللزوم مبني على تعليل �أفعال اهلل بالأغرا�ض،
وعلى وجوب مراعاة الأ�صلحية عليه تعاىل ،وكالهما باطل لأنه تعاىل ال يجب
عليه �شيء ،ولأنه الفاعل ملا يريد ،ولو �سلم ذلك لقلنا �إنه ال تثبت حقيقة احل�سن
للفعل امل�أمور به بالتمكن من الفعل قبل وجوده ،لأن احل�سن �صفة له ،فال يتحقق

438

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

438

قبل وجوده ،وبهذا ينتفي ما ذكروه من لزوم اجتماع ال�ضدين �أي�ضً ا ،والفاعل
املختار يفعل ما يريد بال اعرتا�ض عليه ،فال بداء وال جهل.
احتج �أرباب القول الأول ب�أمرين:
�أحدهما :ق�صة �إبراهيم حني �أمر بذبح ولده �إ�سماعيل ،ون�سخ عنه قبل
التمكن لقوله ﱹ ﰋ ﰌ ﰍﱸ [ال�صافات ]102 /وقوله ﱹ ﭩ ﭪ
ﭫﱸ [ال�صافات ]107 /ويعرت�ض عليه ب�أن الواقع يف ق�صة الذبح ح�صول
زمان بني النا�سخ واملن�سوخ ميكن �إتيان الفعل فيه كما ذكره يف الق�صة ،ويجاب
ب�أن ذلك الزمان كله �إمنا هو تثبت يف الأمر وتبني للحكم وته ُّي�ؤ لالمتثال ،ال تهاون
عن الفعل ،فلو �أتى على اخلليل  زمان ميكن امتثال الأمر فيه ما �أخره �إىل ما
بعد ذلك الوقت.
والأمر الثاين :ما روي يف حديث املعراج من �أنه � أمر بخم�سني �صالة ،ثم
ن�سخ ما زاد على اخلم�س قبل التمكن من الفعل ال قبل التمكن من عقد قلب
النبي  ،بل يعد عقد قلبه واعرت�ض عليه ب�أن هذا احلديث غري ثابت ،واملعتزلة
ينكرون املعراج ،ومن �أقربه من غريهم ينكر ن�سخ خم�سني �صالة باخلم�س،
ويجعله من زيادات الق�صا�ص واحلاكني ،م�ستد ًّال بلزوم التمكن من االعتقاد مع
عدم هذا التمكن يف حق الأمة لعدم علمهم بذلك مع كونهم م�أمورين به ،ف�إن
الأمر بخم�سني �صالة مل يكن للنبي  خا�صة ،بل له ولأمته.
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و�أجيب ب�أن احلديث م�شهور تلقته الأمة بالقبول ،فال وجه لإنكاره
كالتواتر ،والنقلة كما رووا �أ�صل املعراج رووا فر�ض خم�سني �صالة ون�سخها
على ما ثبت يف ال�صحيحني وغريهما ،والنبي � أ�صل هذه الأمة ،وكان مبتلى
باالعتقاد والقبول يف حقه وحق �أمته ،ويجوز �أن يبتلى ب�أمته لوفور �شفقته عليهم
كما ابتلى بنف�سه.
ومن ال�شروط املختلف فيها �أي�ضً ا ما ا�شرتطه �أبو احل�سني يف �صحة الن�سخ،
حيث قال :وال يجوز من اهلل تعاىل ن�سخ حكم �شرعي �إال مع الإ�شعار به� ،أي
ب�أنه �سين�سخ ي�شعر بذلك عند االبتداء بالتكليف به ،مثل قوله تعاىل ﭣ
ﱹ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﱸ [الن�ساء ]15 /و ﱹﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﱸ [الطالق ]1 /واحتج ب�أنه �إذا مل يقع �إ�شعار حمل املخاطب به على
اعتقاد دوامه وهو جهل قبيح فال يجوز من اهلل تعاىل الإغراء به ،و�أجيب ب�أن
املعلوم �أن لفظ الأمر ال يقت�ضي الدوام لغة وال عر ًفا وال �شر ًعا ،ف�إذا اعتقد املكلف
دوامه لغري دليل فقد �أتى من جهة نف�سه ال من جهة اهلل تعاىل ،فال يجب الإ�شعار
كما زعم �أبو احل�سني ،واهلل �أعلم.
ثم قال:
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بدل ،و�إىل ٍ
[حكم الن�سخ �إىل غري ٍ
بدل �أخف و�أ�شق]
ري َبــــدَ لِ
وو َقــــ َع الن�ســــخُ بغــــ ِ

ِّ
َــل
وبال
أخــــف و�أتــى بالأثق ِ

يجوز ن�سخ الآية �أو احلكم �إىل غري بدل ،وبه قال �أكرث الأ�صوليني ،وخالف
فيه داود الظاهري ،فمنع من الن�سخ �إىل غري بدل ،وحكى هذا القول عن ال�شافعي
�أي�ضً ا ،واحلجة لنا على جوازه وقوعه يف الكتاب وال�سنة ،فمن ذلك ن�سخ وجوب
الإم�ساك عن املفطرات لل�صائم بعد الفطر ،ف�إنه كان يجب على ال�صائم �إذا فطر
بعد املغرب �أن مي�سك عن كل مفطر �إىل �آخر اليوم الثاين ،ثم ن�سخ ،ومل يكن
للإم�ساك بدل يجب علينا ،بل �إن �شئنا �أم�سكنا و�إن �شئنا �أفطرنا.
ومن ذلك �أي�ضً ا �أنه كان حمر ًما علينا ادخار حلوم الأ�ضاحي ثم ن�سخ
التحرمي ال �إىل بدل.
ومن ذلك �أي�ضً ا وجوب تقدمي ال�صدقة على مناجاة الر�سول  ثم
ن�سخت ال �إىل بدل.
ﱹﭘ ﭙ

ومن ذلك �أي�ضً ا االعتداد باحلول ،قد ن�سخ بـ
ﭚﱸ [البقرة ] 234/فما زاد على الأربعة والع�شر فقد ن�سخ ال �إىل بدل.
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واحتج املخالف بقوله تعاىل ﱹﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜﱸ [البقرة ،]106 /قالوا فاخرب �أنه ال ين�سخ �آية �إال �إىل بدل خري
منها �أو مثلها.
و�أجيب ب�أنه مت�أول ملا تقدم من الأدلة الدالة على وقوع الن�سخ �إىل غري
بدل ،فظاهر هذه الآية يخالف تلك الأدلة ،فوجب امل�صري �إىل الت�أويل ،فت�أول ب�أن
فارج ُمو ُه َما»
املراد �إذا ن�سخت تالوتها كما يروى يف قوله «ال�شَّ يخُ وال�شَّ َيخ ُة �إ َذا َز ِن َيا ُ
�أنه كان يف القر�آن ثم ن�سخت تالوته دون حكمه ،واملعنى �أنه تعاىل �إذا ن�سخ تالوة
�آية ي�أتي ب�أف�صح و�أبلغ من املن�سوخ �أو مثله ،ومل يرد بها ن�سخ الأحكام �سلمنا �أنه
�أراد ن�سخ الأحكام فهو عموم خم�ص�ص مبا ن�سخ �إىل غري بدل ،وتخ�صي�ص العموم
جائز كما مر� ،سلمنا �أن الآية على ظاهرها ،فلعل النا�سخ �إىل غري بدل خري من بقاء
التكليف باملن�سوخ ،و�إن �سلمنا �أن الن�سخ �إىل غري بدل مل يقع �أ� ً
صال ف�أين الدليل
على منع جوازه ر� ًأ�سا ،ف�سقط ما زعموه ،واهلل �أعلم.

وقول امل�صنف( :وبالأخف و�أتى بالأثقل) معناه �أن الن�سخ كما �أتى
�إىل غري بدل ،كذلك �أتى ببدل هو �أخف من املن�سوخ ،ويبدل �أثقل منه� ،أما
ن�سخه �إىل بدل �أخف منه ،فمتفق على جوازه ووقوعه ،و�أما �إىل بدل �أثقل منه
يف التكليف و�أ�شق على النف�س ،فذهب �إىل جوازه �أكرث الأ�صوليني ،وخالف يف
جوازه ال�شافعي وداود الظاهري ،فزعما �أنه ال يجوز ن�سخ الأخف بالأ�شق ،وجواز
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ذلك هو ال�صحيح� ،أما �إذا مل نعترب امل�صلحة فظاهر ،و�أما �إذا اعتربناها فقد تكون
امل�صلحة بالأخف والأثقل.
و�أي�ضً ا فن�سخ الأخف بالأثقل واقع كما �أ�شار �إليه امل�صنف بقوله:
(و�أتى بالأثقل) فمن ذلك ن�سخ تخيرينا بني �أن ن�صوم يف رم�ضان �أو نخرج
الفدية بحتم ال�صوم ،فخرينا يف قوله ﱹﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆﱸ [البقرة ]184 /ثم ن�سخ بقوله ﱹ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﱸ [البقرة ]185 /فختم ال�صوم ومنع �أجزاء الفدية عنه �أ�شق من
التخيري بينهما.
ومن ذلك �أي�ضً ا ن�سخ وجوب �صوم يوم عا�شوراء بوجوب �صوم �شهر
رم�ضان ،و�صوم يوم واحد �أخف من �صوم �شهر بتمامه ،ومن ذلك �أي�ضً ا ن�سخ
حب�س الزانيات يف البيوت باحلد ،وهو �أ�شق ،واحتج املخالف بثالثة �أمور:
�أحدها� :أن ن�سخ الأخف بالأثقل �أبعد من امل�صلحة ،و�أجيب ب�أنه يلزمكم ذلك
يف ابتداء التكليف ،لأن التكليف �أ�شق من عدمه ،و�أي�ضً ا فقد يكون الأ�صلح يف
الأثقل.
وثانيها :قوله تعاىل ﱹﯗ ﯘ ﯙﯛ ﯜﯝ ﯞﱸ [البقرة]185 /
قالوا فهذه الآية دليل على �أن اهلل � إمنا يريد بعباده الي�سر ولي�س ن�سخ احلكم
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�إىل ما هو �أثقل منه بالي�سر ،بل ذلك نوع من الع�سر.
و�أجيب ب�أنه �إن �سلم ذلك ف�سياق الآية للمال يف تخفيف احل�ساب
وتكثري الثواب ،و�أي�ضً ا فيمكن حمل الي�سر على معنى التخفيف يف احل�ساب،
وحمل الع�سر على معنى الت�شديد فيه ،فيكون من باب ت�سمية ال�شيء مبا ي�ؤول
�إليه ،لأن التكليف بالع�سر ي�ؤول �إىل الي�سر عند الإثابة عليه ،كقول القائل:
للخـــر ِ
َاب
لِــدُوا للمَوتِ وابْنُوا َ
و�إذا �سلم ب�أن معنى الآية يف التكليف كما هو ظاهر �سياقها فهي عموم
خم�ص�ص بذلك املقام الذي وردت فيه ال يف كل تكليف ملا قدمناه لك �آنفًا من
ذكر الأدلة على وقوع الن�سخ بالأثقل والأ�شق ،كما �أنها خم�ص�صة عند اجلميع مبا
عدا االبتداء يف التكليف ،ف�إن عدمه ي�سر لنا ،ووجوده �أ�شق علينا.
ﱹﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

وثالثها :قوله تعاىل
ﭜﱸ [البقرة ]106 /قالوا والأ�شق لي�س بخري من الأخف ،و�أجيب
ب�أن املراد بـ ﱹﯻ ﯼﱸ يف الثواب ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان جواز ن�سخ الكتاب بالكتاب وال�سنة ،ون�سخ ال�سنة
بالكتاب ،فقال:
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[حكم ن�سخ القر�آن للقر�آن وال�سنة ،ون�سخ ال�سنة لهما]
ن�ســــخُ القــــر� ُآن بالقــــر� ِآن
و ُي َ
� ْأعــني بهــا الــتي تَــوا ُت ًرا �أَت َْت
وال يجــو ُز الن�ســخُ للتــوا ُت ِر

وال�ســــن ِة الثــــاب َت ِة الأ ْر َك ِ
ــــان
ُّ

ين�ســــخُ القــــر� ُآن ما بهــا َث َب ْت
َو َ
أهــــل ِ
الظاه ِر
بغــــري ِه َم ْع غــــري �
ِ

ين�سخ القر�آن بالقر�آن اتفاقًا كما يف قوله تعاىل ﱹ ﭫ ﭬ

ﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵ

ﭶﱸ الآية [البقرة ]240 /ن�ســــخت بقــوله تعاىل ﱹﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚﱸ [البقرة ]234 /وكذا ن�سخ وجوب ثبات الواحد للع�شرة
بوجوب ثبات الواحد لالثنني ،ومن ذلك ن�سخ �آية ال�سيف لآيات كثرية كقوله
تعاىل ﱹﮘ ﮙ ﮚﱸ [الأنعام ]106 /ونحوها ،وهذا النوع كثري،
ومل يخالف يف جوازه ووقوعه �أحد من امل�سلمني �إال ما يحكى عن �أبي م�سلم
حممد بن بحر الأ�صفهاين من منع جواز الن�سخ ر� ًأ�سا ف�إن مذهبه مت�ضمن ملنع
ن�سخ القر�آن بالقر�آن �أي�ضً ا ،وقد بينا بطالن مذهبه فيما تقدم ،و�أنه حمجوج بقوله
تعاىل ﱹﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱸ [البقرة]106 /
وحمجوج �أي�ضً ا بالإجماع قبل حدوث خالفه ،ف�إنه ال خالف بني �أحد من
ال�صحابة والتابعني يف �أن يف القر�آن النا�سخ واملن�سوخ ،وباجلملة فمثل خالفه ال
يعتد به ،و�إمنا ذكرناه لننبه على َخ َطا ِئه يف ذلك.
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وين�سخ �أي�ضً ا القر�آن بال�سنة املتواترة �أو امل�شهورة املتلقاة عند الأمة بالقبول،
وذلك كن�سخ الو�صية للوالدين من قوله تعاىل ﱹﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﱸ [البقرة ]180 /بقوله عليه ال�صالة وال�سالم« :ال َو ِ�ص َّي َة ل َوارِث»
وكحب�س الزواين يف البيوت الواجب بقوله تعاىل ﱹﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﱸ [الن�ساء ]15 /ن�سخ بقوله عليه
ال�صالة وال�سالم« :ق َْد َج َع َل ُ
َّيب ال َّر ْج ُم » ..احلديث.
َّيب بالث ِ
اهلل َّ
لهن �سبي ًال ،الث ُ
و�إمنا �صح ن�سخ القر�آن بال�سنة امل�شهورة لأن ال�سنة امل�شهورة املتلقاة
بالقبول مقطوع ب�صدقها كاملتواتر ،فالن�سخ بامل�شهور املتلقى بالقبول ن�سخ بدليل
قطعي ،ومنع ال�شافعي من جواز ن�سخ الكتاب العزيز باملتواتر من ال�سنة ،واحتج
على منع ذلك ب�أمرين:
�أحدهما :قوله تعاىل ﱹﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱸ [البقرة.]106 /
قال :وال�سنة لي�ست خ ًريا من الكتاب وال مثله.
وثانيهما :قوله تعاىل ﱹﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﱸ [يون�س.]15 /

و�أجيب عن الأول ب�أن املراد بـ ﱹﯻ ﯼﱸ هو ما كان خ ًريا للعباد،
والألزم تفا�ضل القر�آن والقر�آن ال تفا�ضل فيه من حيث ذاته ،واعرت�ض ب�أنه تعاىل
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�أ�ضاف الإتيان بالنا�سخ �إىل نف�سه ومل ي�ضفه �إىل غريه ،فهو دليل على �أنه ال يكون
نا�سخا �إال ما �أتى من عنده ،ورد ب�أن الر�سول ال ينطق عن الهوى ﱹ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ً
ﭤﱸ [النجم ]4 /فاجلميع من عنده تعاىل.
و�أجيب عن الثاين ب�أن ما جاء به الر�سول وحي يوحى� ،سواء كان قر�آنًا �أو
غري قر�آن ،ولي�س هو من تلقاء نف�سه.
واحلجة لنا على جواز ن�سخ القر�آن بال�سنة املتواترة ما قدمنا ذكره من
الأحاديث النا�سخة لبع�ض القر�آن ،والوقوع دليل اجلواز و�أي�ضً ا فال�سنة املتواترة
حجة توجب العلم ،فجاز ن�سخه بها كالكتاب ،و�أي�ضً ا فقوله تعاىل ﱹ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬﱸ [النحل ]44 /دليل على جواز ذلك ،لأن الن�سخ نوع بيان.
وتن�سخ ال�سنة بالقر�آن كن�سخ وجوب التوجه �إىل بيت املقد�س ،وا�ستقباله
الثابت بال�سنة بقوله تعاىل ﱹﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﱸ [البقرة ]144 /وكن�سخ �صوم يوم عا�شوراء ،وكان
واج ًبا بال�سنة بقوله تعاىل ﱹ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ [البقرة،]185 /
ومنع ال�شافعي وغريه من جواز ن�سخ ال�سنة بالكتاب ،واحلجة لنا على جوازه ما
قدمنا ذكره يف الأمثلة من وقوع ذلك ،والوقوع دليل اجلواز ،و�أي�ضً ا ف�إن القر�آن
�أقوى من ال�سنة ،في�صح ن�سخها به ،ووجه كونه �أقوى منها هو �أنه معجز بخالفها،
و�أي�ضً ا فر�سول اهلل � أقر معا ًذا يف تقدميه احلكم بالكتاب على احلكم بال�سنة.
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احتج املانعون من جواز ذلك ب�أمرين:

�أحدهما :قوله تعاىل لر�سوله ﱹ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﱸ [النحل]44 /
فدلت الآية على �أن الكتاب يبني بال�سنة ،و�أن البيان �إىل الر�سول  والن�سخ
نوع من البيان.
وثانيهما� :أنه لو وقع ن�سخ الكتاب بال�سنة لكان ذلك منف ًرا لل�سامع حيث خالف
ما جاء به.
ﱹﭨﭩﭪﭫ

و�أجيب عن الأول ب�أن املراد من قوله تعاىل
ﭬﱸ [النحل� ]44 /أي لتبلغهم ذلك� ،سلمنا �أن البيان يف الآية متوجه �إىل
الر�سول ،فغاية ما فيه �أن الر�سول مبني ،ف�أين املانع من �صحة البيان بغريه.
و�أجيب عن الثاين ب�أنه �إذا علم �أن جميع ما جاء به الر�سول من اهلل و�أنه
وحي يوحى فال تنفري فيه.
وتن�سخ ال�سنة بال�سنة واملتواتر باملتواتر والآحادي بالآحادي ،مثال ذلك
عن ِز َيا َر ِة القُبو ِر �أال َف ُزو ُرو َها» وقوله  يف �شارب اخلمر
قوله «ُ :ك ْن ُت نهي ُت ُكم ْ
«ف�إنْ �شَ ِر َب َها ال َّراب َع َة فا ْق ُت ُلو ُه» ثم �أُتي مبن �شربها رابعة فلم يقتله ،فن�سخ قوله برتكه.
�أما ن�سخ املتواتر من الكتاب وال�سنة بالأحادي فال ي�صح ،لأن املتواتر
دليل قطعي والأحاديث دليل ظني ،والدليل الظني ال يعار�ض القطعي ،ولإجماع
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ال�صحابة على رد ما خالف القر�آن من الآحاد ،كقول عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل
تعاىل عنه  -يف خرب فاطمة بنت قي�س« :ال ندع كتاب ربنا و�سنة نبينا خلرب امر�أة
ال ندري �أ�صدقت �أم كذبت» وخالف يف ذلك �أهل الظاهر فجوزوا ن�سخ املتواتر
بالآحاد.
قال البدر :وهو ظاهر كالم ابن بركة العماين ،واحتجوا على ذلك ب�أمور:
�أحدها �أن �أهل قباء �سمعوا مناديه �« :أال �إن القبلة قد حتولت» ،فا�ستداروا ،ومل
ينكر عليهم ر�سول اهلل .
وثانيها� :أن النبي  كان ير�سل الآحاد بتبليغ الأحكام مبتد�أة ونا�سخة.
وثالثها� :أنه قد ن�سخ قوله تعاىل ﱹ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﱸ الآية [الأنعام ]145 /مبا ورد عنه  من
النهي عن كل ذي ناب من ال�سباع ،واخلرب �آحادي.

و�أجيب عن الأول ب�أن �أهل قباء علموا ذلك الن�سخ بالقرائن ،ف�إن
النبي  كان يقلب وجهه �إىل ال�سماء طال ًبا ربه �أن يوليه �إىل ا�ستقبال الكعبة،
وامل�سلمون يتوقعون ذلك� ،أو يقال� :إن املنادي مبنزلة من �أخرب عن جماعة يف
ح�ضرتهم �أنه اتفق �أمر عظيم يف ح�ضرتهم ،ومل ينكروا خربه ،ف�إن هذا يفيد العلم
اليقني كما �سي�أتي بيانه.
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و�أجيب عن الثاين ب�أن ذلك م�سلم فيما �إذا قامت القرائن ،وتوفرت
ال�شواهد على �صدق ذلك املبلغ� ،أما �إذا مل تقم القرائن على �صدقه فغري م�سلم
�أنه ن�سخ احلكم به.
�أقول وهذا اجلواب ال يقاوم ذلك االحتجاج ،ف�إنه مل يبلغنا �أن �أح ًدا
ممن كان ير�سله ر�سول اهلل � إىل الأم�صار بالتبليغ و�سع للنا�س ر َّد ما جاء به
وترك قبوله ،واملعلوم �أن الواحد منهم كان ير�سل �إىل املكان البعيد كم�صر وال�شام
وعمان وال قرائن هنا لك تدل على �صدق هذا القادم ،وال �شواهد عليه ،فلو كان
ال ي�صح �إال مع القرائن وال�شواهد على ذلك لو�سع ملن رد �ش ًيا مما جاء به ه�ؤالء
عن ر�سول اهلل  ،والالزم باطل ،فكذا امللزوم.
و�أجيب عن الثالث ب�أن احلديث خم�ص�ص للآية ال نا�سخ لها ،لأن معنى
قوله تعاىل ﱹ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﱸ [الأنعام ]45 /الآية �أي ال �أجد يف
هذا الوقت ،فق�صر احلديث معنى الآية على وقت نزولها فهو تخ�صي�ص ببع�ض
الزمان دون بع�ض ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف منع الن�سخ بالقيا�س والإجماع ،فقال:
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[ال يكون القيا�س والإجماع نا�سخني وال من�سوخني]
وال
ي�صح الن�سخُ
ُّ

ا�س
بالق َي ِ

يكن لهــم ُه َن َ
اك ُم ْ�س َت َن ْد
و� ْإن
ْ

ا�س
ــاع َج ِميــع ال َّن ِ
وال ب� َ
إجم ِ
ليــل ُي ْع َت َم ْد
من �ســن ٍة �أو من َد ٍ

دليــــل
لأنَّه � ْإن كــان عــن
ِ

الدليــل
فذلك الن�ســــخُ ب َِذا
ِ
فاعلما
النــ�ص ُب ْط ٌل
مع ورو ِد
ِّ
َ

�إ ْذ مل ُ
ال�شرع
ــن عنــد ورو ِد
يك ْ
ِ
ِ
ني
يكــونان
وقــــد
خم�ص َ�صــــ ِ
َّ

ٌ
ــــر ِع
قول
لقــائل بغــ ِ
ٍ
ري َ�ش ْ
ِ
ني
كمــــــا
يكــــونــــان ُمــ َب َّي نْ ِ

فهــما
دليــل
و� ْإن يكــن ال عن
ٍ
َ

خم�ص ً�صا للعموم ،ويكون
اعلم �أن كل واحد من القيا�س والإجماع يكون ِّ
نا�سخا وال
مبي ًنا للمجمل كما مر بيان ذلك يف حمله ،وال يكون كل واحد منهما ً
من�سوخا� ،أي ال ي�صح ذلك� ،أما منع كونهما نا�سخني فلأنه �أما �أن يكون كل واحد
ً
منهما م�ستن ًدا �إىل دليل �شرعي ،فالن�سخ حينئذ �إمنا هو بذلك الدليل ال�شرعي
ال بالقيا�س وال بالإجماع ،و�إما �أن يكون نا�ش ًئا عن غري م�ستند �شرعي ،فالقيا�س
والإجماع حينئذ باطالن ملعار�ضة الن�ص لهما� ،إذ لي�س لأحد من اخللق �أن يقول
عند ورود الن�ص بقول يخالف ذلك الن�ص ال عن دليل �شرعي يعتمد عليه.
وال يلزم من وقوعهما مبينني وخم�ص�صني وقوعهما نا�سخني ،لأن كل
واحد من البيان والتخ�صي�ص �إمنا هو ك�شف عن حقيقة املراد من عموم اخلطاب
و�إجماله ،والن�سخ تغيريه حلكم اخلطاب ،فافرتق احلال يف ذلك.
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و�أما منع كونهما من�سوخني فلأن الإجماع ال ي�صح ن�سخة ب�آية وال بخرب
لتقدمهما عليه ،وال بقيا�س ملا �سي�أتي وال ب�إجماع لأنه ال طريق للأمة �إىل معرفة
امل�صالح واملفا�سد ،فلو قدرنا �أنهم �أجمعوا على خالف ما قد �أجمع عليه مل يخل
�إما �أن يكون لهم م�ستند من الكتاب وال�سنة واالجتهاد �أو ال .الثاين باطل ملا
�سي�أتي من �أنهم غري مفو�ضني ،و�إن كان لهم م�ستند من �آية �أو خرب مل ي�صح من
�أهل الإجماع ،الأول خمالفته �إال مل�ستند �آخر معار�ض له؛ لأن القيا�س واالجتهاد
ال يبطل بهما الن�صو�ص ملا �سي�أتي ،وذلك يقت�ضي كون م�ستند الإجماع الأول
راجحا على م�ستند الثاين .وال ي�صح الإجماع على العمل باملن�سوخ وال
ً
نا�سخا �أو ً
بالأ�ضعف؛ لأنه �إجماع على خط�أ.
و�أما القيا�س فال ي�صح ن�سخه �أي�ضً ا لأن �صحته م�شروطة ب�أن ال يعار�ضه
من�سوخا من جميع الوجوه.
قيا�س �أقوى منه� ،أو م�ساو له ،فبطل كونه
ً
من�سوخا ب�إجماع
وخالف �أبو عبد اهلل الب�صري ،فجوز �أن يكون الإجماع
ً
من�سوخا بقيا�س
�آخر وهو باطل ملا قدمنا ،وخالف القا�ضي فجوز �أن يكون القيا�س
ً
�آخر �أو ن�ص ،وا�شرتط يف جواز ذلك �أن يكون القيا�س معلوم العلة من خطاب
ال�شارع ،و�أن يكون ن�سخه يف زمن النبوة ،قال :و�أما القيا�س امل�ستفاد بعد وفاة
النبي  ف�إنه ميتنع ن�سخه� ،إذ ال ن�صو�ص بعد وفاته وهو باطل �أي�ضً ا ملا قدمناه.
وخالف ابن �سريج فجوز الن�سخ بالقيا�س اجللي ،لأنه جار جمرى الن�ص جلالئه
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كقيا�س العبد على الأَ َمة يف تن�صيف احلد ،ورد ب�أن املعلوم من �إجماع ال�صحابة
رف�ضه عند وجود الن�ص ،لأن الن�ص مقدم خلرب معاذ هذا� ،إذا قيل �إنه ين�سخ
قيا�سا فريد ب�أن �صحة القيا�س الأول م�شروطة مبا �إذا
الن�ص ،و�أما �إذا قيل �إنه ين�سخ ً
ن�سخا ،و�إمنا كان كا�شفًا عن
مل يظهر قيا�س هو �أقوى منه ،ف�إذا ظهر الأقوى مل يكن ً
بطالن القيا�س الأول.
وخالف عي�سى بن �أبان فجوز ن�سخ الن�صو�ص بالإجماع ،واحتج على
ذلك بقول عثمان البن عبا�س حني قال له :كيف حتجب الأم بالأخوين .وقد
قال تعاىل ﱹﯤ ﯥ ﯦ ﯧﱸ [الن�ساء ]11 /والأخوان لي�سا �أخوة .فقال
عثمان :حجبها قومك يا غالم .يعني �أجمعوا على حجبها.
ن�سخا �إذا قلنا باملفهوم ،وثبت بدليل قاطع.
و�أجيب ب�أنه �إمنا يكون ذلك ً
و�أن الأخوين لي�سا �أخوة بدليل قاطع �أي�ضً ا ،ف�إذا ثبت ما ادعاه عثمان من �إجماعهم
وجب تقدير ن�ص �أجمعوا لأجله ،و�إال كان الإجماع خط�أ.
وحا�صل اجلواب �أنا ال ن�سلم �أن معنى الإخوة املذكور يف الكتاب من�سوخ
بالإجماع على احلجب بالأخوين ،لعدم الدليل املانع من �إعطاء الأخوين حكم
الإخوة ،و�إمنا غاية ما فيه �أن الإجماع بني �أن للأخوين حكم الأخوة .ولو �سلمنا �أن
الأخوين لي�سا كالأخوة يف هذا الباب ،و�أن معنى الآية من�سوخ ،لقلنا �إنه من�سوخ
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لقلنا �أنه من�سوخ بدليل �آخر علمه امل�سلمون ،فا�ستندوا �إليه فيما �أجمعوا عليه،
فالن�سخ حينئذ �إمنا هو بذلك الدليل ال بالإجماع نف�سه .واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان طريق معرفة الن�سخ .فقال:
[بيان الطريق �إىل معرفة النا�سخ واملن�سوخ]
ُ
بعــلم ال�سابقِ
ويعرف الن�ســخُ
ِ
ــد ُجهـــ ِـل املقدَّ ُم
و� ْإن يكــن َق ْ

َ
كذا بقولِ
الر�ســــــال ْة
ِ
�صاحب َ
فلي�س ُي ْق َبل
ابي
�أما
َ
َ
ال�صــــــح ُّ

وعلم ال َّ
الدليلي
من
الحقِ
نْ ِ
ِ
ُ
بدليــــل ُي َعل ُم
فالوقـــف �إال
ٍ
قـــد نُ�ســـخَ احلك ُم �أو الدّ الل ْة
�إخبــــــــا ُر ُه بــــ�أنَّــــ ُه ُم َبــدَّ ُل

اعلم �أن طريق معرفة الن�سخ �إمنا تكون ب�أحد �أمرين:
�أحدهما� :أن يعلم املتقدم من الدليلني املتعار�ضني ،ويعلم املت�أخر منهما ،ف�إنه
يحكم هنالك ب�أن املت�أخر منهما هو النا�سخ للمتقدم ،ومعرفة ال�سابق منهما من
املت�أخر �إمنا تكون بالإطالع على نزول الآيات وورود الأحاديث ،وتكون �أي�ضً ا
مبعرفة التاريخ ب�أن يقال :نزل هذا يف �سنة كذا ،وورد هذا يف �سنة كذا� ،أو يقال ب�أن
هذا يف الغزوة الفالنية ،وهذا يف الغزوة الفالنية ونحو ذلك.
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ف�إن مل يعلم املتقدم منهما من املت�أخر وجب التوقف ،ومنع التم�سك
ب�أحد الدليلني� ،إال �إذا كان هنا لك دليل يدل على �أن �أحدهما النا�سخ والآخر
املن�سوخ ،وقيل نختار من الدليلني واح ًدا فنعمل به ،وهو �ضعيف لأنه �إذا مل يكن
لأحدهما مرجح على الآخر فلي�س �أحدهما �أوىل بالتم�سك به من الآخر .واختار
بع�ضهم �أن يكون التوقف مع تعار�ض الدليلني القطعيني واالختيار مع الدليلني
الظنيني ،ووجه ذلك �أن املتخري مع تعار�ض القطعيني ال بد و�أن ي�صادف اختياره
دلي ًال قاط ًعا مينعه من ذلك بخالفه مع الدليلني الظنيني ،ف�إنه و�إن �صادف هنالك
دلي ًال مينعه من ذلك فذلك الدليل �إمنا هو ظني ،وهذا االختيار مع التم�سك
بذلك الدليل ظني �أي�ضً ا ،والظني يعار�ض بالظني.
والأمر الثاين :ن�ص ال�شارع على �أن هذا احلكم وهذه الداللة من�سوخ بكذا،
وهذا �أقوى طرق هذا النوع ،وبليه يف القوة �أن يذكر ما يدل على الن�سخ
دون الت�صريح بلفظ الن�سخ ،وذلك مثل قوله تعاىل ﱹ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﱸ  ..الآية [الأنفال ]66 /وقوله عليه ال�صالة وال�سالم« :كُ ْن ُت
حلوم
عن ِز َي َار ِة ال ُقبو ِر �أال فزو ُرو َها»
ُ
«وكنت نهي ُت ُكم عن ا ِّد َخار ِ
نهي ُت ُك ْم ْ
الأ�ضاحي �أال ِ
فادخ ُرو َها».
�أما قول ال�صحابي ب�أن هذا احلكم من�سوخ بكذا فال يقبل عند الأكرث
ظنيا فال خالف يف قبوله .وذهب
قطعيا �أما �إذا كان املن�سوخ ًّ
�إذا كان املن�سوخ ًّ
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�أبو عبد اهلل الب�صري و�أبو احل�سن الكرخي �إىل وجوب قبول قوله يف ذلك مطلقًا،
وهو ظاهر مذهب القا�ضي �أي�ضً ا ،وحجتهم على ذلك �أن الن�سخ لي�س بقول
ال�صحابي ،و�إمنا هو بالدليل الذي �أخرب ال�صحابي �أنه نا�سخ ،فقول ال�صحابي �إمنا
هو معني للنا�سخ ال نا�سخ :لأنه قد علم �أن �أحد الدليلني املتعار�ضني نا�سخ والآخر
من�سوخ.
نا�سخا فكذلك ال
واعرت�ض ب�أن قول ال�صحابي ملا مل ي�صلح �أن يكون ً
ي�صلح �أن يكون دلي ًال معي ًنا للنا�سخ ،و�أجيب ب�أن ال�شيء قد ال يقبل ابتداء
ويقبل فيما �إذا كان امل�آل �إليه ،كما ال يقبل ال�شاهدان يف الرجم للزنا ويقبالن يف
الإح�صان الذي م�آله �إىل الرجم ،وك�شهادة الن�ساء ال تقبل يف الن�سب ،وتقبل يف
نا�سخا لكنه يكون
الوالدة التي م�آلها �إىل الن�سب ،فكذا قول ال�صحابي ال يكون ً
دلي ًال على تعيني النا�سخ ،وم�آله �إىل النا�سخ.
جدا يف هذا املو�ضع خا�صة،
قال �صاحب املنهاج :وهذا �ضعيف عندي ًّ
لأن يف العمل بالظني �إبطاال حلكم قطعي ،والقطعي ال يبطل بالظن ،بيان ذلك
�أن اخلربين �إذا كانا متواترين كان احلكم الثابت بكل واحد منهما قطع ًّيا بال ريب،
ف�إذا عملت بالظني يف �أن �أحدهما من�سوخ ،فقد �أبطلت حكمه بالظن مع كونه
قطع ًّيا فال ي�صح ذلك.
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�أقول :والظاهر �أن هذا الت�ضعيف �إمنا يتوجه على ما �إذا كان النا�سخ الذي
عينه ال�صحابي ظن ًّيا ،وال يتوجه على ما �إذا كان ذلك قطع ًّيا ،لأن الإبطال �إمنا
يكون بذلك القطع ال بخرب ال�صحابي كما تقدم ،واهلل اعلم.
(مت اجلزء الأول ويليه اجلزء الثاين �إن �شاء اهلل؛ و�أوله الركن الثاين)

طلعة ال�شم�س
�شرح �شم�س الأ�صول
ت�أليف
نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�ساملي

(1332 - 1284هـ 1914 - 1867 /م)

اجلزء الثاني

ُطبِع لأول مرة يف عام (1317هـ1899 /م).

الركن الثاني
يف مباحث ال�سنة
�أي يف بيان الأحوال املخت�صة بال�سنة ،واملراد باملباحث املخت�صة بال�سنة
هي البحث عن كيفية ات�صالها بالنبي  ،و�أنه بطريق التواتر �أو ال�شهرة �أو
الآحاد والقر�آن ال طريق له غري التواتر ،فال ي�شارك ال�سنة يف �شيء من ذلك،
والبحث عن حال الراوي و�أنه معروف �أو جمهول �أو م�ستور عادل �أو جمروح،
والبحث عن �شرائط الراوي من العقل وال�ضبط والعدالة والإ�سالم ،وعن �ضد
االت�صال وهو االنقطاع �إىل غري ذلك مما ي�أتي يف حمله ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ تعريف ال�سنة ،فقال:
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[بيان حقيقة ال�سنة]
ال�ســ َّن ُة الق ُ
الر�ســــولِ
َــول َ
ُّ
من َّ

ُ
والتقــــرير للمفعولِ
والفعــــل
ُ

اعلم �أن ال�سنة يف اللغة :الطريقة والعادة ،ويف ا�صطالح الفقهاء هي:
املحدثني :والأ�صوليني :ما �صدر عن النبي عليه
العبادات النافلة ،ويف ا�صطالح ِّ
ال�صالة وال�سالم غري القر�آن من قول �أو فعل �أو تقرير ،والأول خمت�ص با�سم
احلديث ،ف�إنه �إذا �أطلق ال يفهم منه �إال ال�سنة القولية ،واملراد بالتقرير هو �أن يرى
فع ًال �أو قو ًال �صدر من �أمته �أو من بع�ضهم فلم ينكره و�سكت عليه ،مع القدرة على
�إنكاره ،واهلل �أعلم.
وملا كان �صدور ال�سنة منه  -عليه ال�صالة وال�سالم  -بطريق الوحي �إليه
احتيج �إىل بيان �أنواع الوحي ،فقال:
وكيفياته ،وفيه بيان اجتهاده  يف الأحكام
[�أق�سام الوحي،
َّ
واحلروب]
وظاهر
باطن
والوحي منــــه
ٌ
ُ
ُ
تت�ضح
�أقوا ُه �أن ي�سم َع �أو �أن
ْ

ُّ
والكل ُح َّجــــ ٌة ف�أمــــــا ال ِآخ ُر
ــح
له �إ�شــــار ٌة ف�إلهــــا ٌم َو ِ�ض ْ

والباطن اجتها ُد ُه و� ْإن َم َن ْع
ُ

وقــــوع ُه قــــو ٌم ف�إنــــه و َق ْع
َ
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واخلــ ْل ُف يف َ
خط ِئ ِه وال ُيقَر
ُ
ٌ
من ا ِ
دليـــــل امت َن ْع
هلل
َف ْهــــ َو َ

461

إجمــاعا ف�إن بــــه ا�س َت َم ّر
عليه �
ً
�شــر ْع
خــــال ُف ُه لأنــــــه ممــا َ

اعلم �أن الوحي الذي �أوحاه اهلل �إىل نبيه نوعان:
�أحدهما :وحي باطن وهو اجتهاده  يف الأ�شياء التي مل ينزل عليه فيها �شيء،
و�سي�أتي الكالم عليه قري ًبا.
الثاين :وحي ظاهر ،وذكر له خم�س كيفيات:
�إحداها� :أن ي�أتيه امللك يف مثل �صل�صلة اجلر�س ،وهي �أ�شد حاالت
الوحي.
والثانية� :أن ي�أتيه يف �صورة الرجل فيكلمه ،وهاتان الكيفيتان �أقوى من �سائر
الكيفيات ،و�إليهما �أ�شار امل�صنف بقوله�( :أقواه �أن ي�سمع) ف�إن الوحي يف كل
واحدة من الكيفيتني م�سموع.
والكيفية الثالثة� :أن ينفث يف ُروعه الكالم نفثًا كما قال عليه ال�صالة وال�سالم:
القد�س نَف ََث يف ُر ِوعي(((» و�إىل هذه الكيفية �أ�شار امل�صنف بقوله�( :أو
وح ِ
«�إنّ ُر َ
�أن تت�ضح له �إ�شارة) وهي يف القوة دون ما قبلها من الكيفيات وفوق ما بعدها،
حتى قيل� :إنها ترجع يف احلقيقة �إما �إىل الأوىل �أو �إىل الثانية؛ لأن امللك ي�أتيه يف
((( ُروعي :نف�سي وخَ َلدي( .م).
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�إحدى الكيفيتني ،وينفث يف ُروعه مورد ب�أن الوحي يف الكيفيتني املتقدمتني
يكون بطريق ال�سمع من امللك ،ويف هذه الكيفية يكون بطريق الإ�شارة ،وال يكون
على هذه الكيفية �شيء من وحي القر�آن ،لأن جميعه م�سموع.
والكيفية الرابعة� :أن يلهمه اهلل ذلك املعنى بغري وا�سطة امللك ،وهو املراد بقوله
تعاىل :ﱹﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ �أي� :إال �إلها ًما ﱹ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﱸ [ال�شورى ]51/و�إىل هذه الكيفية �أ�شار امل�صنف بقوله( :ف�إلهام ِ
و�ضح)
بك�سر ال�ضاد مبعنى وا�ضح ،وهي يف القوة دون ما قبلها من الكيفيات ،وال يكون
منها �شيء من وحي القر�آن �أي�ضً ا.
الكيفية اخلام�سة� :أن ي�أتيه امللك يف النوم مبا ي�أمره اهلل به .قيل :ومن هذه الكيفية
الوحي ب�سورة الكوثر.
وجميع هذه الكيفيات حق ،وهي حجة على النبي وعلى �سائر املكلفني
بال خالف نعلمه بني �أحد من امل�سلمني.
و�أما الوحي الباطن وهو ما ينال باالجتهاد والت�أمل يف حكم الن�ص فمنعه
الأ�شاعرة و�أكرث املعتزلة ،وجوزه �أحمد و�أبو يو�سف وال�شافعي ،وجوزه بع�ض يف
احلروب دون �أحكام الدين ،قال البدر  -رحمه اهلل تعاىل :واملختار وقوعه لقوله
تعاىل ﱹ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ..ﱸ الآية [التوبة ]43 /ولقوله عليه
بلت من �أَ ْمرِي ما ا�ستد َب ْر ُت ما ُ�س ْق ُت ال َه ْد َي» واحتج
ال�صالة وال�سالم« :لو ا�س َت ْق ُ
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املانعون ب�أنه لو جاز ذلك جلازت خمالفته ك�سائر املجتهدين ،والإجماع على منع
خمالفته.
و�أي�ضً ا فلو جوزنا �صدور الأحكام عن ر�أي منه ،ونحن وهو على �سواء يف
الآراء ،كان منف ًرا من قبول كالمه ،لأنه يلزم من جتويز ذلك جتويز الغلط عليه كما
يف املجتهدين.
و�أجيب ب�أن اهلل �سبحانه قد �أوجب علينا اتباع قوله� ،سواء �صدر عن
وحي �أم عن اجتهاد بخالف غريه ،وحينئذ ال خمالفة وال تنفري وال غلط يخ�شى،
و�أي�ضً ا فاجتهاده عليه ال�صالة وال�سالم وحي باطن ،مبعنى �أنه �إلهام منه تعاىل،
لقوله تعاىل ﱹ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ  .ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﱸ [النجم.]4-3 /
احتج املانعون من وقوعه يف الأحكام دون احلروب ب�أنه لو وقع يف �شيء
من الأحكام جلازت مراجعته فيه ،وترجيح غري ر�أيه كما كان يقع من �أ�صحابه يف
اجتهاده يف احلروب ،ف�إنه يرى الر�أي وال يرونه ،فرياجعونه فريجع ،كحديث َّ
حمطته
يف مو�ضع يوم بدر عن ر�أيه ،فروجع فانتقل ،وكذلك يف �صلح يوم الأحزاب حتى
هم �أن ي�صاحلهم على ثلث ثمار املدينة ،فروجع يف ذلك فرجع ،وقد راجعوه يف
َّ
�صلح يوم احلديبية حتى �أخربهم �أنه وحي ،ونحو ذلك كثري.
و�أجيب ب�أن اجتهاداته يف الأحكام ال�شرعية يخالف اجتهاداته يف الآراء
واحلروب؛ لأنها ت�أدية �أحكام ،فلم جتز خمالفته فيها ،ولأنه يف ت�أدية الأحكام
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مع�صوم عن اخلط�أ ،و�إالمل نثق ب�شيء منها بخالف الآراء واحلروب ،فلي�ست بهذه
املنزلة.
قال �صاحب املنهاج :ولنا �أن نقول� :إمنا مل يراجعوه يف االجتهادات
الدينية ،و�إمنا راجعوه يف االجتهادات الدنيوية ملعرفتهم �أنه �أعرف منهم ب�أحكام
دينهم� ،إذ مل ي�أخذوا لدين �إال عنه ،فال �سبيل لهم �إىل املعار�ضة لنظره فيها جلهلهم
ال�شرائع �أ�صولها وفروعها� ،إال ما كان من جهته بخالف الأحكام الدنيوية ،فلهم
املجال الوا�سع يف النظر فيها لتقدم خربتهم وجتربتهم ،بل رمبا كان �أحدهم فيها
�أقوى نظ ًرا من الأنبياء ملمار�ستهم �إياها وا�شتغالهم بها ومتكنهم من معرفة ما يبتني
عليه النظر فيها من خربة وجتربة ونحو ذلك.
�أقول :واملختار من هذه املذاهب كلها جواز تعبده  باالجتهاد مطلقًا
يف الأحكام الدينية والآراء ال�سيا�سية ،لكنه مل يقع منه  يف الأحكام الدينية،
و�إمنا وقع منه يف الآراء ال�سيا�سية يف حروب الأعداء مبعنى �أنه مل ينقل �إلينا وقوع
ذلك� ،إال يف احلروب .واملختار �أي�ضً ا �أنه عليه ال�صالة وال�سالم ينتظر يف احلادثة
الوحي الظاهر ،ف�إذا جاءه فيها �أمر من ربه عمل به ،وم�ضت املدة التي تعود فيها
نزول الوحي ،اجتهد يف تلك احلادثة بر�أيه فعمل مبا ر�آه �أقرب �إىل ال�صواب.
واعلم �أن املجوزين لتعبده  باالجتهاد اختلفوا يف جواز خطئه فيه ،فجوزه
بع�ضهم لقوله تعاىل ﱹ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﱸ [التوبة ،]43 /وقــوله ﱹ ﯛ
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ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ..ﱸ الآية [الأنفال ]67 /حتى قال « :لو نَ َز َل
عذاب ما جَ َنا من ُه غ ُري ُع َم ُر» ،لأنه �أ�شار بقتلهم.
من ال�س َما ِء ٌ
ومنعه �آخرون لأمرين:
�أحدهما� :أن الأمة مع�صومة عن اخلط�أ يف اجتهادها ،فالر�سول �أوىل بالع�صمة
منهم.
وثانيهما� :أن ال�شك يف �إ�صابته منفر عن قبول قوله فينتق�ض الغر�ض
بالبعثة.
و�أجيب عن الأول ي�أن دليل الع�صمة من اخلط�أ يف االجتهاد موجود يف
حق الأمة دون حقه عليه ال�صالة وال�سالم ،وال يلزم من ذلك �سقوط رتبته عن
رتبتها �إذ مل يجب اتباع الأمة �إال امتث ً
اال لأمره ،فمرتبته �أعلى.
�أقول :ويف جتويز خطئه  نظر لأنا �إذا قلنا ب�صحة تعبده باالجتهاد
جدا� ،أما �أو ًال :فلأن
و�أن االجتهاد منه وحي يوحي ،فثبوت خطئه يف ذلك بعيد ًّ
املطلوب من املجتهد ما �أداه �إليه ظنه ال غري ذلك فال خط�أ حينئذ مع توفية
االجتهاد حقه .و�أما ثان ًيا :فلقوله تعاىل ﱹ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ [النجم،]4 /
والوحي ال يجوز عليه اخلط�أ� ،أما ما نزل من عتاب اهلل له يف بع�ض الق�ضايا ،فلعله
�إمنا عاتبه على التعجل يف ذلك ،ومل ينتظر الوحي انتظاره املعتاد .قال �صاحب
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املنهاج :ولعله مل يوف االجتهاد حقه كما قد يعرت�ض املجتهد يف اجتهاده ،ولي�س
يف اعرتا�ضه ا�ستلزام كون احلق متعي ًنا.
و�أجيب عن الوجه الثاين ب�أنه ال�شك مع قوله ﱹﭾﱸ [الأنعام]153 /
ﱹ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﱸ [الأحزاب ]21 /ثم �إن ال�شك
يف االجتهاد ال ي�ستلزم ال�شك يف الر�سالة والوحي كما يف االجتهاد يف الآراء
واحلروب ،بهذا �أجيب ،واحلق ما قدمت لك من منع جتويز اخلط�أ عليه.
ثم �أجمع املجوزون خلطئه يف االجتهاديات واملانعون من ذلك على �أنه
عليه ال�صالة وال�سالم ال يقر على خط�أ ،ف�إن �أخط�أ عند من جوز عليه اخلط�أ يف
ذلك نبه على خطئه ح ً
اال ،ف�إن ا�ستمر على اجتهاده و�أقر عليه ومل ينزل عليه فيه
عتاب ،علمنا �أنه �إلهام من اهلل  ،فكان دلي ًال �شرع ًّيا يجب على الأمة اتباعه
قط ًعا ،وال ي�سع لأحد خالفه بال خالف بني �أحد من امل�سلمني يف ذلك .واهلل
�أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان احلديث وحكمه ،فقال:
[مبحث احلديث وتعريف اخلرب]

واملراد به ال�سنة القولية كما تقدم وعرب عنه �أكرث اال�صوليني باخلرب نظ ًرا
�إىل حال من نقله من النا�س عن النبي  ،و�إمنا عدلنا عن عبارة الأكرث نظ ًرا �إىل
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�أن احلديث الوارد عنه  يكون تارة خ ًربا ومرة �إن�شاء ،ولأن اخلرب ال يخت�ص
ا�صطالحا.
باملنقول عن الر�سول  بخالف احلديث ف�إنه يخت�ص باملنقول عنه
ً
ثم �إنهم عرفوا اخلرب بتعاريف كثرية ،منها �صحيح ومنها مزيف ،فال نطيل
بذكرها هاهنا بل نقت�صر على تعريف يتميز به اخلرب من الإن�شاء ،فنقول� :أما اخلرب
فهو لفظ �أورده املتكلم على ق�صد الإخبار به يف طريقة حتتمل ال�صدق والكذب
لذاتها ،فقولنا :على ق�صد الإخبار به ،خمرج لكالم ال�ساهي والنائم ومن ال عقل
له ،ف�إنه ال ي�سمى خ ًربا بل ي�سمى هذيانًا �أو نحو ذلك.
وقولنا :على طريقة حتتمل ال�صدق والكذب ،خمرج للإن�شاء على ما
�سي�أتي ،ودخل بقولنا :لذاتها� ،إخبار اهلل تعاىل و�إخبار �أنبيائه ،ف�إنه ال يحتمل �إال
ال�صدق ،لكن ال لذات اخلرب ،بل لوجوب �صدق املخرب.
و�أما الإن�شاء فهو :ما ال يحتمل ال�صدق والكذب كالأمر والنهي
واال�ستفهام والتمني والرتجي والعر�ض والتح�ضي�ض والق�سم والنداء والعقود
ال�شرعية ،كز َّوجتك وبعت لك ،ف�إنه مل يق�صد بها الإخبار عن وقوع التزويج
والبيع ،و�إمنا ق�صد بها انعقاد ذلك ،ومن هذا الباب احلمد هلل وال�صالة وال�سالم
على ر�سول اهلل ،ف�إنه مل يق�صد بذلك نف�س الإخبار عن الواقع ،و�إمنا ق�صد به �إن�شاء
الثناء على اهلل والدعاء بالرحمة املقرونة بالتعظيم لنبيه عليه ال�صالة وال�سالم،
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وكذلك حكم كل لفظ ق�صد به الدعاء ،كرحمه اهلل وغفر له ونحو ذلك ،و�إن كان
ب�صيغة اخلرب ،واهلل �أعلم.
ثم �إن اخلرب ينق�سم �إىل مقطوع ب�صدقه واىل مقطوع بكذبه و�إىل مظنون
ال�صدق و�إىل مظنون الكذب و�إىل مرتدد فيه ،فاملقطوع ب�صدقه خرب اهلل تعاىل
وخرب �أنبيائه عليهم ال�صالة وال�سالم ،وخرب من �أخرب اهلل �أو �أحد من �أنبيائه عن
�صدقه ،واخلرب املعلوم بال�ضرورة واملنقول بالتواتر ،واخلرب امل�شهور املتلقى بالقبول
على قول ،وخرب من �أخرب عن جماعة بح�ضرتهم ،فلم ينكروا عليه ومل مينعهم من
الإنكار مانع ،وكذا من �أخرب عن الر�سول بح�ضرته ومل ينكر عليه مع العلم ب�أنه
قد �سمع ذلك اخلرب ،واخلرب املقطوع بكذبه هو ما خالف واح ًدا من هذه الأ�شياء،
واملظنون ب�صدقه خرب العدل ،واملظنون بكذبه خرب الكاذب ،واملرتدد فيه خرب
املجهول .واهلل �أعلم.
ثم قال:
[انق�سام احلديث �إىل مت�صل الإ�سناد ومنقطعه ،وانق�سامه �إىل كامل
االت�صال وناق�صه ،وفيه بيان التواتر املت�صل و�أحكامه]
ُ
ْ
ِ
يت�صل
احلديث �إ َّما
والقول يف
و� ُ
ُ
كامـــل
ني �إمـــا
أول النوعـــ ِ

�إ�ســـنا ُد ُه نق ً
ِ
ينف�ص ْل
ال و�إما
َو ْه َو الـــذي روا ُه جم ٌع ُ
ناقل
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عن مث ِلهِـــم ومتَن ُع العـــاد ُة ْ
اللفظي
ُــــــر
فـــذا هـــو التـــوات ُ
ُّ
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تَواطي مث ِلهِم على َمينْ ٍ ز ُِك ْن
فم ْع َن ِو ّي
�أو نُقــ ِـ َل املعـــ َنى َ

اعلم �أن احلديث املنقول عن الر�سول � إما �أن يت�صل نقله به
بحيث يرويه الراوي حتى ينهيه �إليه  و�إما �أن ينف�صل يف روايته عنه فال
ينتهي �إليه ،بل يقت�صر به على ال�صحابي �أو يكون يف �إ�سناده �إىل النبي وا�سطة
بينه وبني الراوي ،ومل تذكر تلك الوا�سطة �أو تقع وا�سطة بني بع�ض الرواة عن
بع�ض ،ومل يذكرها الراوي �أي�ضً ا على ح�سب ما �سي�أتي يف حمله.
�أما املت�صل �إ�سناده بالنبي عليه ال�صالة وال�سالم فهو نوعان� :أحدهما:
ما ات�صل به ات� ً
صاال غري كامل ،وهو املعبرَّ عنه باملت�صل وامل�ستفي�ض ،و�سي�أتي
الكالم فيه �أي�ضً ا ،و�إما �أن يت�صل �إ�سناده به  ات� ً
صاال كام ًال وهو املعرب عنه يف
ا�صطالحهم بالتواتر ،وهو :ما رواه جماعة ال ميكن تواط�ؤ مثلهم على الكذب
عادة عن جماعة مثلهم ،بحيث �إنه ال ميكن تواط�ؤ مثلهم على الكذب عادة �أي�ضً ا
حتى ينتهي به النقل ،كذلك �إىل الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم ،ف�إن نقل اللفظ
بعينه ي�سمى توات ًرا لفظ ًّيا ،و�إن نقل املعنى فقط �سمي توات ًرا معنو ًّيا ،هذا حا�صل
ما يف النظم ،ويت�ضح لك حتقيقه ب�أن نورد �شروط التواتر التي ذكرها الأ�صوليون،
وهي �أربعة:
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�أحدها� :أن ينقل اخلرب فئة كثرية ،فما نقله الأربعة فلي�س مبتواتر قط ًعا؛ �إذ الأربعة
لي�س بكرثة ،و�إىل هذا ال�شرط �أ�شار امل�صنف بقوله( :ما رواه جمع ناقل) �إذ املراد
باجلمع يف كالمه الفئة الكثرية ملا �سي�أتي يف كالمه من القيود املخرجة لنحو
الأربعة.
ال�شرط الثاين� :أن يكون عدد الناقلني ال ميكن يف العادة �أن يتواط�أ مثلهم على
الكذب لأجل �أحوالهم من كرثة وغريها ال ملجرد كرثتهم ،فما من عدد �إال وميكن
منهم التواط�ؤ� ،أي التوافق على حال من االحوال� ،أال ترى �أن عائ�شة ملا مرت
(((
علي همت بالرجوع لأجل خرب ذكره
باحلو�أب نبحتها كالبها يف خمرجها على ٍّ
لها  فت َمالأَ((( عبد اهلل بن الزبري يف �أربعني رج ًال من خيار الع�سكر على ال�شهادة
ب�أن املو�ضع لي�س احلو�أب ،و�إمنا هو اجلو�أب باجليم ،وهي �أول �شهادة زور وقعت يف
الإ�سالم ،وال �شك �أن الأربعني عدد كثري ،و�أن خربهم تواتري حيث مل يكونوا
على حال يجوز يف مثلها التواط�ؤ كما ذكرناه ،وذلك احلال نحو �أن يكونوا من
جهات �شتى ومل يجتمعوا قبل ت�أدية اخلرب ،ومن ذلك �أن يكون املخربون ال غر�ض
لهم فيما �أخربوا عنه يدعوهم �إىل الإخبار بذلك مع كونهم جماعة ال يت�صور يف
العادة �أنه اتفق منهم الكذب من غري تواط�ؤ ،بل اتفق خريهم اتفاقًا ال لغر�ض
حا�صل مع كل واحد منهم يف تعمد الكذب و�إىل هذا ال�شرط �أ�شار امل�صنف
بقوله( :ومتنع العادة من تواط�ؤ مثلهم على مني زكن) �أي كذب ،ف�إن اجلمع �إذا
((( احلو�أب :مو�ضع ماء يف الطريق �إىل الب�صرة( .م).
((( متالأ :اجتمع وتعاون( .م).

471

الركن الثاين  -يف مباحث ال�سنة

471

�أمكن يف العادة اتفاقهم على الكذب ال يكون خربهم تواتر ًّيا يف اال�صطالح ،و�إذا
اجتمعوا قبل الإخبار �أمكن اتفاقهم على حال يتواط�ؤون عليه مامل يكن هنالك
حال يقت�ضي منع تواطئهم على �شيء ،وكذلك �إذا كان غر�ضهم يف الإخبار متفقًا
�أمكن يف العادة �أن يحمل ذلك الغر�ض كل واحد منهم على الإخبار بغري الواقع،
وال يكون توات ًرا يف اال�صطالح.
قال �صاحب املنهاج :و�إذا عرفت �أن ذلك هو املق�صود باحلال التي
لأجلها نقطع �أنهم مل يتواط�ؤوا على الكذب فيما �أخربوا به ،فال �شك �أنه يجوز
ح�صول هذه يف الع�شرة على حد ح�صولها يف املائة ،بل يف ال�ستة واخلم�سة ،فحيث
يح�صل هذا احلال يف عدد ال نقطع بقلته كالأربعة ،وجب ح�صلوا العلم بخربهم
وجوبًا اعتياد ًّيا .قال :فهذا حتقيق قول �أ�صحابنا البد و�أن يعلم �أنه ال يتواط�أ مثلهم
على الكذب ،فافهم هذه النكتة ،ف�إنها تنبني عليها معرفة م�سائل.
�أقول :ومبثل ما حققه يت�ضح يف التحقيق من قول ب�شري  -رحمه اهلل
تعاىل  -بل هو الظاهر من قول �أ�صحابنا ،ولأجل مراعاة هذا املعنى اختلفت
�أقوال العلماء من �أ�صحابنا وغريهم يف عدد من يح�صل بخربهم العلم ،فقيل:
�إذا كانوا خم�سة ف�صاع ًدا ح�صل بخربهم العلم ووجب القطع ب�صدقه ،وقيل �إذا
كانوا ع�شرة ف�صاع ًدا وقيل� :إذا كانوا اثني ع�شر واح ًدا ف�صاع ًدا ،وقيل� :إذا كانوا
ع�شرين ف�صاع ًدا ،وقيل �إذا كانوا �أربعني ف�صاع ًدا ،وا�شرتط بع�ض �أ�صحابنا �أن
يكون يف الأربعني ثقة ،وقيل� :إذا كانوا �سبعني ف�صاع ًدا �إىل غري ذلك فالظاهر �أن
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�أرباب هذه الأقوال �إمنا �أرادوا �أن يعينوا �أقل عدد يح�صل بخربهم العلم ،فاختلفت
�أحوال املخربين بالنظر �إىل كل واحد من ه�ؤالء القائلني ،فات�ضح لبع�ضهم ح�صول
العلم من خرب خم�سة مع ح�صول ال�شرط املذكور ،فقال� :إنه �أقل عدد يح�صل به
العلم ،وات�ضح للآخر ح�صوله من ع�شرة وللآخر من ع�شرين ،وهكذا وعلى هذا
املعنى فال تنايف بني هذه املذاهب ،و�إن كان الظاهر تنافيها لأنهم متفقون فيما
يظهر على �أن اخلرب الذي يح�صل به العلم هو خرب من ميتنع كذبهم عادة ،وعلى
هذا فتوجه احتجاجاتهم التي ذكروها على موافقة �أحوالهم التي ظهرت لهم.
واهلل �أعلم.
ال�شرط الثالث� :أن يكونوا يف خربهم م�ستندين �إىل امل�شاهدة نحو الإخبار عن
البلدان وامللوك والأ�صوات واملطعومات وامل�شمومات ،فيخرج بذلك الإخبار عن
الأمور العقلية كما لو �أخرب جمع كثري من جهات خمتلفة ب�أن العامل حادث �أو
�أن القر�آن خملوق ،ف�إنه ال يكون خربهم بذلك توات ًرا يف اال�صطالح ،لأن الأمور
العقلية مما ميكن النظر فيها لكل عاقل ،فلي�س لكرثة املخربين فيها �أثر ،بل املرجع
فيها �إىل الدليل العقلي فما �صدق الدليل العقلي من ذلك كان �صادقًا وما كذبه
الدليل العقلي كان كاذبًا ،ومل يذكر امل�صنف هذا ال�شرط تعوي ًال على �أخذه من
املقام ،ف�إنه �إمنا يتكلم يف اخلرب املنقول عن الر�سول ،واخلرب املنقول عنه �إمنا يدركه
الناقل بامل�شاهدة التي هي �شاملة للحوا�س اخلم�س ،فغري املح�سو�س ال يكون اخلرب
به تواتر ًّيا يف اال�صطالح ،و�إن كان منقو ًال عنه  ف�إن �شي ًئا من الأمور العقلية
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كوجود اهلل وثبوت الكماالت له تعاىل قد نقلت عنه  ،لكن مل تنظر العلماء
�إىل ح�صول العلم يف ذلك من جهة الناقلني ،و�إمنا ح�صل لهم علم ذلك من جهة
الدليل العقلي ،وان�ضم �إليه الدليل ال�سمعي ،فزاده قوة �إىل قوته ،واهلل �أعلم.
ال�شرط الرابع� :أن يكون عدد الناقل كعدد املنقول عنه� ،أو مقاربًا لعدده .قال ابن
احلاجب :يتقاربون يف الطرفني والو�سط ،و�إىل هذا ال�شرط �أ�شار امل�صنف بقوله:
(عن مثلهم) �أي عن جمع مثلهم كرثة وعد ًدا .لكن قال �صاحب املنهاج :والأقرب
عندي �أن هذا ال�شرط غري معترب ،بل ال�شروط املتقدمة كافية ،وحتقيق ذلك �أنه
لو نقل ع�شرة ال تتهي�أ منهم املواط�أة على الكذب حلال هم عليها ،وال يقدر اتفاق
الكذب منهم بغري مواط�أة ،ونقلوا عن ع�شرين كذلك ،والع�شرون نقلوا عن مائة
�أنهم �شاهدوا الهالل �أول ال�شهر ،كان ذلك توات ًرا ال حمالة يوجب العلم قط ًعا
حل�صول احلالة املقت�ضية لذلك ،وهو علم ال�سامع ال�ضروري ب�أن ه�ؤالء املخربين ال
يتهي�أ منهم الكذب ال تواط�ؤًا وال اتفاقًا هذا كالمه يف �إلغاء هذا ال�شرط ،وهو حق،
فال�صواب عدم ا�شرتاطه فتبقى ال�شروط املعتربة يف �صحة التواتر ثالثة.
وذكر بع�ضهم للتواتر �شرو ًطا غري التي ذكرنا:
منها كونهم عاملني باملخرب عنه� ،شرطه بع�ضهم وهو فا�سد لعدم احلاجة
�إليه ،لأنه �إن �أريد وجوب علم الكل به فباطل ،لأنه ال ميتنع �أن يكون بع�ض
املخربين مقل ًدا فيه �أو ظا ًّنا �أو جماز ًفا ،و�إن �أريد وجوب علم البع�ض به فهو الزم

474

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

474

مما ذكرناه من ال�شروط الثالثة عادة ،لأن هذه الثالثة ال جتتمع �إال والبع�ض عامل
قط ًعا.
ومنها ا�شرتاط الإ�سالم والعدالة كما يف ال�شهادة� ،شرطه بع�ضهم �أي�ضً ا
م�ستد ًّال ب�أنه لو مل ي�شرتط لأفاد �إخبار �إليهود بقتل عي�سى  العلم به ،و�إنه
باطل بال�ضرورة ،وهو فا�سد �أي�ضً ا لأن �أهل ق�سطنطينية مث ًال لو �أخربوا بقتل
ملكهم يح�صل لنا العلم به ،و�إن كانوا كفا ًرا ،و�أما خرب �إليهود بقتل عي�سى 
فالختالل �شرط التواتر فيه� ،إما يف القرن الأول �أو يف القرن الأو�سط� ،أي لق�صور
الناقلني عن عدد التواتر يف �إحدى املرتبتني.
والظاهر �أن ق�صور ذلك �إمنا وقع يف القرن الأول منهم ،فلذلك مل يكن
خربهم توات ًرا ال لعدم عدالتهم و�إ�سالمهم بعد ثبوت عدد التواتر.
ومنها تباعد �أمكنتهم وتباين حمالتهم� .شرطه بع�ضهم �أي�ضً ا م�ستد ًّال
ب�أنه �أ�شد ت�أث ًريا يف �إمكان التواط�ؤ على الكذب ،وهو فا�سد �أي�ضً ا ،لأن �أهل بلدة
واحدة لو �أخربوا عن موت ملكهم يح�صل لنا العلم مع احتاد مكانهم� .أقول :وهذا
الوجه الذي ذكر هاهنا وعد �شر ًطا �إمنا هو حال من �أحوال نقله التواتر الذين ال
ميكن تواط�ؤهم على الكذب عادة� ،أي يكون تباعد الأمكنة وتباين املحالت �سب ًبا
مان ًعا من تواطئهم ،ولي�س هو ب�شرط لذلك لأن الأحوال املانعة من تواطئهم غري
منح�صرة يف ذلك.
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ومنها كونهم ال يح�صى عددهم� .شرطه بع�ضهم واختاره البزدوي
وتبعه على ذلك �صاحب «التنقيح» ،و�أقره عليه التفتازاين ،م�ستدلني ب�أن قو ًما
حم�صورين مما ميكن تواط�ؤهم على الكذب ،وهو فا�سد �أي�ضً ا لأن احلجاج �أو �أهل
جمع مث ًال �إذا �أخربوا عن واقعة منعتهم عن �إقامة احلج وال�صالة يح�صل العلم
بخربهم مع كونهم حم�صورين ،وذلك فيما �إذا دلت حال متنع من تواطئهم على
الكذب ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان حكم اخلرب املتواتر ،فقال:
[بيان �إفادة اخلرب املتواتر العلم ال�ضروري ،و�أنه مقطوع ب�صدقه،
وفيه بيان اخلرب امل�شهور ،وبيان حكمه]
واقطـــ ْع ب�صـــدقِ هـــذه الأمو ِر
ِ
َو ْه َو الـــذي يف �أولِ
القـــرون
َ
وانت�شر
ا�ســـتفا�ض فيـــه ْم
لكن ُه
ْ

ودون َ
ذاك ر ْت َب ُة امل�شــــــ ُهو ِر
ِ
امل�ص ِ
ْ
ون
يت�صـــف
مل
ب�شــــــرط ِه ُ
وقبِــــــلوه عندَ َ
وا�ستمر
ذاك
ّ

�أي اقطع ب�أن اخلرب الوارد على هذه الأحوال �صادق ،لأن اخلرب امل�ستكمل
لهذه ال�شروط يفيد العلم ال�ضروري ،وكل ما �أفاد العلم ال�ضرورة يقطع ب�صدقه
وتتفرع على القطع ب�صدقه م�سائل كثرية ،منها وجوب اعتقاده �إن كان من امل�سائل
االعتقادية ،ومنها وجوب اتباعه والأخذ مبدلوله� ،إن كان من امل�سائل العملية،
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ومنها تف�سيق من خالفه و�إن كان مت�أو ًال �إىل غري ذلك من الفروع ،وكون العلم
مبدلول اخلرب املتواتر �ضرور ًّيا هو قول �أ�صحابنا و�أكرث املعتزلة ،وحكاه ابن احلاجب
عن اجلمهور.
وقال �أبو احل�سني والغزايل واجلويني وغريهم :بل هو نظري .وتوقف
ال�شريف املرت�ضى من الإمامية يف كونه �ضرور ًّيا �أم نظر ًّيا لتعار�ض الأدلة عنده.
واحلجة لنا على �أنه �ضروري :هي �أنه لو كان نظر ًّيا الفتقر �إىل مقدمتني ك�سائر
النظريات ،و�إ ًذا الختلف العقالء يف العلم عنه ،واملعلوم �أن جميع العقالء الذين
تواترت �إليهم �أخبار البلدان كمكة وم�صر وغريهما ال يختلفون فيها بل يتفقون
على القطع بها كما يتفقون على القطع مبا ي�شاهدون.
احتج القائلون ب�أنه نظري ب�أنه يفتقر �إىل مقدمتني ،وهما :تقدم العلم ب�أن
املخرب عنه من املح�سو�سات ،و�أن املخربين عدد ال حامل لهم على الكذب ،وال
ي�صح تواط�ؤهم عليه ،وال اتفاقه لهم ،ومن كان كذلك امتنع وقوع الكذب يف
خربه ،فيعلم �أنه �صدق ،وهذا حم�ض اال�ستدالل ،و�أجيب باملنع من ذلك ،بل
يكفي �أنه ال حامل لهم على الكذب ،وال ي�شرتط �سبق العلم بذلك ،ثم �صورة
الرتتيب على املقدمتني ممكن يف كل �ضروري .قال �أبو احل�سني :و�أقوى ما يذكره
الذاهبون �إىل �أنه �ضروري �أن �أحدنا يجد العلم ال�ضروري بوجود ال�صني ،مع كونه
ال يعلم �أن الذي �أخربه به كرثة .قال :وذلك باطل؛ لأنه يعلم �أنه قد �أخربه به من
ال داعي له �إىل الكذب ،في�ستدل بذلك.

477

الركن الثاين  -يف مباحث ال�سنة

477

قال �صاحب املنهاج :وهذه الدعوى منه غري �صحيحة ،ف�إنه يجد العلم
بالبلدان من ال يخطر على باله كون املخربين له بها لهم داع �إىل الكذب� ،أم ال
داعي لهم ،وماال يخطر بالبال كيف ي�صح اال�ستدالل به ،فبطل ما زعمه.
وقول امل�صنف( :ودون ذاك رتبة امل�شهور) يعني �أن رتبة اخلرب امل�شهور
يف القوة دون رتبة اخلرب املتواتر ،ف�إن اخلرب املتواتر يوجب العلم القطعي ب�إجماع
امل�سلمني ،و�إن اختلفوا يف كونه �ضرور ًّيا �أم نظر ًّيا ،و�أما اخلرب امل�شهور فلم يجتمع على
�أنه يفيد العلم القطعي ،و�إن كان ظاهر كالم البدر ال�شماخي  -عفا اهلل عنه � -أن
امل�ستفي�ض املتلقَّى بالقبول مقطوع ب�صدقه كاملتواتر ،و�أراد بامل�ستفي�ض هو ما عربنا
عنه هاهنا بامل�شهور ،ف�إن بع�ضً ا ذهب �إىل �أنه يفيد علم طم�أنينة ،وهي زيادة توطني
وت�سكني يح�صل للنف�س على ما �أدركته ،ف�إن كان املدرك يقي ًنا كاحلا�صل بخرب
التواتر فاطمئنانها زيادة اليقني وكماله كما يح�صل للمتيقني بوجود مكة بعد ما
ي�شاهدها ،و�إليه الإ�شارة بقوله تعاىل حكاية عن خليلة  ﱹﭠ ﭡ
ﭢﱸ [البقرة ]260 /و�إن كان ظن ًّيا كاحلا�صل باخلرب امل�شهور ،فاطمئنانها
رجحان جانب الظن ،بحيث يكاد يدخل يف حد اليقني ،وحا�صله �سكون النف�س
عن اال�ضطراب مبالحظة كونه �آحاد الأ�صل ،فاملتواتر ال �شبهة يف ات�صاله �صورة
وال معنى ،وخرب الواحد يف ات�صاله �شبهة �صورة ومعنى ،حيث مل تتلقاه الأمة
بالقبول وامل�شهور يف ات�صاله �شبهة �صورة لكونه �آحاد .الأ�صل ال معنى لأن الأمة
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قد تلقته بالقبول ف�أفاد حك ًما دون اليقني ،وفوق �أ�صل الظن .هذا ن�ص كالم
بع�ضهم فيه ،وهو على هذا رتبة بني املتواتر والآحاد.
وقوله (وهو الذي يف �أول القرون� )..إلخ ،بيان لتعريف امل�شهور من
الأخبار ،وحا�صله �أن امل�شهور من الأخبار هو الذي مل يت�صف يف القرن الأول،
وهو قرن ال�صحابة ب�شرط التواتر ،ومعنى ذلك �أن �شرط التواتر هو �أن ترويه جماعة
� ..إلخ ،واخلرب امل�شهور �إمنا رواه يف �أول القرون من ي�صح تواط�ؤهم عادة ،ثم ا�شتهر
ذلك اخلرب يف القرن الثاين والثالث ،فقبلوه وا�ستمر معهم على القبول فهذا هو
اخلرب امل�شهور ،وعرب عنه بع�ضهم بامل�ستفي�ض ،وعرفه البدر ال�شماخي :ب�أنه مازاد
نقله على ثالثة ،وتلقته الأمة بالقبول.
قال التفتازاين :ف�إن قيل هو يف الأ�صل خرب واحد ومل ين�ضم �إليه يف
االت�صال بالنبي  ما يزيد على الظن ،فيجب �أن يكون مبنزلة خرب الواحد.
قلنا� :أ�صحاب النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم  -تنزهوا عن و�صمة
الكذب� ،أي الغالب الراجح من حالهم ال�صدق ،فيح�صل الظن مبجرد �أ�صل
النقل عن النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم  -ثم يح�صل زيادة رجحان بدخوله
حد التواتر ،وتلقته الأمة بالقبول فيوحب علم طم�أنينية ،ولي�س املراد بتنزههم
عن و�صمة الكذب �أن نقلهم �صادق قط ًعا بحيث ال يحتمل الكذب ،و�إال لكان
امل�شهور موج ًبا علم اليقني ،لأن القرن الثاين والثالث ،و�إن مل يتنزها عن الكذب،
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�إال �أنه دخل يف حد التواتر .قال :و�أما بعد القرون الثالثة ف�أكرث �أخبار الآحاد
نقلت بطريق التواتر لتوفر الدواعي على نقل الأحاديث وتدوينها .انتهى كالم
التفتازاين ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان خرب الآحاد ،فقال:
[بيان اخلرب الآحادي وحكمه ،و�أنه يوجب العمل دون العلم]
ِ
مت�ص َل الإ�ســــنا ِد
يكن
و� ْإن
ْ
العم ْل
العلم لكن
وال ُيفيدُ
َ
َ

بِال كمــــــالٍ َف ُه َو الآحا ِدي
وقيل :الَ ،
َ
وقيلٌّ :
ح�ص ْل
كل قد َ

الــــــدين
ف�أثب ُتوا ِب ِه �أ�صــــــول
ِ

ني
َم ْع �أنهـــــــا ثمر ُة اليقــــــــ ِ

ِ
خــــــالف القط ِعي
وقبلو ُه يف

َ
ـــر ِع
فاختلطت �أ�صــــو ُلهم بال َف ْ

اعلم �أنه �إذا ات�صل �إ�سناد اخلرب من الراوي �إىل النبي ات� ً
صاال غري
كامل ،مبعنى �أنه مل ي�ستكمل ال�شروط التي تقدم ذكرها يف نقل املتواتر ،فهو
اخلرب الآحادي ن�سبة له �إىل �آحاد النقلة ،وحكمه �أنه ال يفيد العلم القطعي كما
�أفاده التواتر ،وال االطمئنانية احلا�صلة للنف�س كما �أفاده اخلرب امل�شهور ،لكن يفيد
وجوب العلم به مع ح�صول ال�شرائط املذكورة يف الراوي حل�صول الظن ب�صدق
خرب العدل.
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اعلم �أنهم اختلفوا يف جواز التعبد بخرب الآحاد ،فمنعه قوم وجوزه
�آخرون ،ثم اختلف املجوزون له ،فقال بع�ضهم �إن التعبد به غري واقع ،و�إن جاز
عق ًال ،وقيل بل هو جائز وواقع ،ثم اختلف ه�ؤالء فقال بع�ضهم� :إنه يوجب العمل
فقط ،وقيل بل يوجب العلم والعمل م ًعا ،وال�صحيح �أنه يوجب العمل دون العلم.
ووجوب العمل بخرب الواحد ثابت بالعقل والنقل� ،أما ثبوته بالعقل فهو
�سما ،ف�إنه �إذا
�أن من �أح�ضر �إليه طعام و�أخربه من يغلب يف ظنه �صدقه �أن فيه ًّ
�أقدم عليه مع غلبة ظنه �أنه م�سموم ا�ستحق الذم قط ًعا ،وذلك هو معنى الوجوب،
و�أما ثبوته من جهة النقل ،ف�إنه قد علم من تواتر الأخبار عن النبي � أنه قد
يبعث ال�سعاة والعمال �إىل اجلهات النازحة لريووا عنه ما يجب عليهم يف �أموالهم،
و�ألزمهم قبول �أخبارهم .و�أي�ضً ا فال�صحابة والتابعون قد �أجمعوا على الأخذ بخرب
الآحاد وعلى العمل به.
وبيان ذلك �أن ال�صحابة كانوا يرجعون �إىل خرب الواحد فيحكمون به
كخرب عبد الرحمن بن عوف يف املجو�س ،ف�إنهم حتريوا يف حكمهم ،حتى قال
عمر :ما �أدري ما �أ�صنع يف �أمر املجو�س ،وكرث �س�ؤاله عن ذلك ،حتى روى
عبد الرحمن بن عوف عنه � ،أنه قال�«ُ :س ُّنوا بهم ُ�س َّن َة �أ ْه ِل الك َت ِاب َغ َري � ِآكلي
ذبا ِئحهم وال ِناك ِحي نَ َ�سائهم».
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وقد كان عمر ال ي�سوي بني الأ�صابع يف الدية ،فرتك مذهبه يف تف�ضيل
بع�ض الأ�صابع على بع�ض يف الدية ،لأجل كتاب عمرو بن حزم ،وكذلك عمل
بكتاب عمرو بن حزم يف زكاة املوا�شي وتفا�صيلها ،وكذلك اختلفوا يف اجلنني،
فكان عمر يقول� :إنه ال �شيء �إذا خرج مي ًتا حتى ورد خرب حمل بن مالك يف �أن
اجلنني فيه ال ُغ َّرة ،ف�أطبقوا عليه ،وكذلك اختلفوا يف توريث املر�أة من دية زوجها،
حتى روى ال�ضحاك بن �سفيان خربه الذي يف توريث املر�أة من دية زوجها ،فعملوا
به و�أطبقوا عليه.
و�أي�ضً ا فقد روي عن �أبي بكر � أنه كان يرجع �إىل �أخبار ال�صحابة،
وكذلك عثمان ،وكذلك علي ،وقد عمل بحديث عمر واملقداد يف حكم املَ ْذي.
وعملت ال�صحابة بخرب �أبي بكر �أن الأنبياء يدفنون يف املنزل الذي
ميوتون فيه ،فحفروا لر�سول اهلل  يف مو�ضع فرا�شه ،وعملوا بخرب عبد الرحمن
خارجا عن ذلك البلدان ،يدخله حتى
يف الطاعون ،وهو �أنه  نهى من كان ً
يرتفع ،ونهى من كان داخ ًال �أن يخرج فرا ًرا منه ،وكان جميع ذلك من غري �إنكار
من بع�ضهم ،بل كان منهم العامل بذلك ،ومنهم القابل له ،وامل�صوب عليه ،فكان
�إجما ًعا على وجوب العمل بخرب الواحد.
وكذلك �أي�ضً ا قد �أطبق التابعون وفقهاء الأم�صار على قبول الأخبار التي
ترويها الآحاد ،فكان �إجما ًعا من التابعني �أي�ضً ا.
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ف�إن قيل �إنه كما نقل قبلوهم للآحاد فقد نقل ردهم �إياها ،كرد عمر خرب
فاطمة بنت قي�س ،ورد �أبي بكر خرب عثمان �أن النبي � أذن له يف رد احلكم
علي خرب �س َّيار الأ�شجعي يف َب ْروع بنت وا�شق ،فتعار�ضت الرواية
من مطردة ،ور َّد ّ
فت�ساقطت.
�أجيب ب�أنه ال ن�سلم �أن نقل الرد كنقل القبول ،بل الذي نقل �أنه رد
جدا ومل ترد لكونها �آحادية ،و�إمنا ردت ل�شك يف روايتها ،ولهذا
�أخبار ي�سرية قليلة ًّ
ردها بع�ضهم دون بع�ض ،ف�إن خرب فاطمة قبله غري عمر وخرب �سيار قبله عبد اهلل
ابن م�سعود.
احتج املانعون من جواز التعبد بخرب الآحاد ،ومن جواز الأخذ به بوجوه:
�أحدها :قوله تعاىل ﱹ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﱸ [الإ�سراء ]36 /وقوله
تعاىل ﱹ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﱸ [الأنعام ]116 /وقوله تعاىل ﱹﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﱸ [يون�س ]36 /وقوله َ « :د ْع ما ُير ْي ُب َك �إىل َماال ُير ْي ُب َك» �إىل غري
ذلك .قالوا قد نهينا عن اتباع الظن بالكتاب وال�سنة وخرب الآحاد ال يفيد �إال ظ ًّنا
فوجب اطراحة.
وثانيها� :أن القول بوجوب العمل بالآحاد ي�ؤدي �إىل العمل باملت�ضادات لوقوع
التعار�ض يف الآحاديات.
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وثالثها� :إن �أ�صول ال�شريعة يجب �أن تكون لها غاية ت�ضبطها لي�صح اال�ستنباط
منها ،وليت�أتى حمل الفرع على الأ�صل ،والتعبد بخرب الواحد مينع من ذلك
معار�ضا ب�أ�صل �آخر مل
لأن القائ�س على �أ�صل يج ِّوز كون ذلك الأ�صل
ً
يبلغه.
و�أجيب عن الأول �أن تلك الآيات الواردة يف ذم اتباع الظن� ،إمنا هي
فيما يكون املطلوب فيه العلم� ،أي ذم اتباع الظن يف الأمور القطعية االعتقادية،
وكالمنا يف الأمور العملية الفرعية جم ًعا بني الأدلة.
و�أجيب عن الثاين ب�أنه ال ت�ضاد يف ذلك ،لأن من �صوب جميع
املجتهدين فهذا ال يقدح عليه� ،إذ حكم اهلل تعاىل من كل واحد منهم ما �أداه �إليه
ظنه ،ف�إذا تعار�ض عليه اخلربان ومل يعرف ن�سخ �أحدهما للآخر رجع �إىل الرتجيح،
ف�إن عجز عن الرتجيح فعلى اخلالف يف العمل على االطراح� ،أو التخيري كما
�سي�أتي حتقيقه .فال يلزم ما ذكروه من التناق�ض.
و�أجيب عن الثالث ب�أنه ال ن�سلم �أن ذلك ي�ؤدي �إىل عدم ان�ضباط �أ�صول
ال�شريعة ،لأن الأخبار الآحادية حم�صورة بال�شرائط ،و�إن مل تكن حم�صورة بالعدد
فما مل ي�ستكمل �شرائطه فلي�س مبعمول به ،وجتويز املعار�ض للأ�صل مينعه بحث
املجتهد فال يلزم ذلك.
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واحتج القائلون ب�أن خرب الآحاد يوجب العلم والعمل م ًعا وهم �أهل
احلديث ب�أنه قد وجب علينا العمل بخرب الآحاد ملا تقدم من الأدلة ،ونهينا عن
اتباع الظن ملا تقدم من الأدلة على ذلك �أي�ضً ا ،فعلمنا �أن خرب الآحاد يوجب
العلم والعمل م ًعا لأنه لو مل يوجب العلم ما جاز لنا العمل به ،وقد نهينا عن
اتباع الظن.
و�أجيب ب�أنه �إمنا نهينا عن اتباع الظن فيما يكون املطلوب فيه العلم ،وهو
امل�سائل االعتقادية ،ال فيما يكون املطلوب فيه العمل فقط ،ف�إن ما كان املطلوب
فيه العمل فقط يجوز الأخذ فيه مبا يفيد الظن ،وحا�صل اجلواب �أن م�سائل
االعتقاد مبنية على اليقني فنهينا عن اتباع الظن فيها ،وم�سائل العمل غري مبنية
على اليقني فقط ،بل تكون تارة بالدليل القاطع ،و�أخرى بالدليل الظني.
واعلم �أن �أهل احلديث فرعوا على مذهبهم ب�أن خرب الآحاد يوجب العلم
والعمل قاعدتني عظيمتني من قواعد �أ�صول الدين ،فارقهم امل�سلمون عليهما:
القاعدة الأوىل� :أنهم �أثبتوا �أ�صول الدين من امل�سائل االعتقادية وغريها
بخرب الآحاد ،و�إىل هذا �أ�شار امل�صنف بقوله( :ف�أثبتوا به �أ�صول الدين) واحتجوا
على ثبوت قاعدتهم هذه ب�أن الأدلة الدالة على وجوب العمل باخلرب الآحادي
مل تف�صل بني �أ�صول وفروع.
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و�أجيب ب�أنه �إمنا دل على قبوله ب�شروط منها �أن ال يكون م�صاد ًما لأقوى
منه كما قدمنا ،ولهذا قال بع�ضهم� :إنه مع تكامل �شرائطه يجب عر�ضه على
كتاب اهلل ،لقوله �« :إنها ْ
كتاب ا ِهلل ف ُهو م ِّني وما
�ستكثرُ ُ ع ِّني الأخ َبا ُر ف َما َ
وافق َ
اليقني) �إ�شارة �إىل الرد على قاعدتهم
َخ َ
فلي�س م ِّني» وقوله( :مع �أ َّنها ثمر ُة ِ
الف َ
املذكورة ،وحا�صل الرد �أن م�سائل �أ�صول الدين �إمنا ي�ؤخذ فيها باليقني ،وخرب
الآحاد ال يثمر اليقني ،و�إمنا يثمر الظن ،فال يجوز ترك ما يثمر العلم لأجل ما يثمر
الظن ،كما ال يقبل �أخبار خمرب اقت�ضى خالف ما ن�شاهده.
و�أي�ضً ا فقد علمنا من حال ال�صحابة رد ما كان كذلك� ،أال ترى �أن عائ�شة
حني �س�ألها ال�سائل هل ر�أى حممد ربه؟ قالت« :يا هذا لقد وقف �شعري مما قلت»،
وتلت قوله تعاىلﱹﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﱸ [الأنعام/
 ،]103ويف ذلك رد الأخبار التي نقلت يف �إثبات الر�ؤية ،وكذلك ردت
عائ�شة خرب �أبي عثمان((( يف تعذيب امليت ببكاء �أهله ،وتلت قوله تعاىل ﱹ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﱸ [الأنعام ]164 /ووافقها ابن عبا�س ،ويف ذلك رد للأخبار
الواردة يف تعذيب �أطفال امل�شركني.
ورد عمر خرب فاطمة بنت قي�س ،وعلل ذلك ب�أنه خمالف ملقت�ضى الكتاب
العزيز ،ف�إذا عرفت رد هذه القاعدة و�أنها عن احلق مبعزل فاق�ض برد كل حديث
�آحادي اقت�ضى خالف الدليل القطعي.
((( كذا يف الأ�صل ،و�صوابه( :خرب عبد اهلل بن عمر) .وكنيته �أبو عبد الرحمن( .م).
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القاعدة الثانية :وهي فرع على التي قبلها ،وذلك �أنهم ق�ضوا بوجوب
قبول اخلرب الآحادي ،و�إن خالف الدليل القطعي ،و�إىل هذا �إ�شارة بقوله( :وقبلوه
يف خالف القطعي) �أي قبلوا خرب الآحاد حتى يف الأمور التي خالف فيها
الكتاب وال�سنة املتواترة ،وحجتهم على �إثبات هذه القاعدة الفا�سدة �أنه ملا كان
كل واحد من الأدلة ال�شرعية ،موج ًبا للعلم والعمل م ًعا مل يكن بع�ضها �أوىل
من بع�ض يف القبول .فوجب علينا قبول كل واحد من ذلك ،و�أجيب ب�أنه ال
ن�سلم �أن كل واحد من الأدلة ال�شرعية يوجب العلم والعمل م ًعا ،بل نقول �إن
بع�ضها موجب للعمل فقط ،ك�أخبار الآحاد لأنه ال ي�شك عاقل يف �أن خرب الواحد
يحتمل ال�صدق والكذب ،لكن بعدالة الراوي ترجح الظن ب�صدق خربه ،ف�أين
حمل ح�صول العلم منه؟ ولو �سلمنا ح�صول العلم منه لوجب �أن ال ن�ساوي
بني العلم احلا�صل بالكتاب واملتواتر من ال�سنة ،وبني العلم احلا�صل من الآحاد،
فيلزم رد الأ�ضعف ملعار�ضة الأقوى له ،فتنهدم قاعدتهم ،و�إىل هدمها �أي�ضً ا �أ�شار
امل�صنف بقوله( :فاختلطت �أ�صولهم بالفرع) �أي فيلزم على ثبوت قاعدتهم
اختالط �أ�صولهم الدينية بفروعهم العلمية ،فال ميكنهم التفرقة بني قطعي الأدلة
وظنيها.
واملعلوم �أن ال�صحابة والتابعني قد فرقوا بني ذلك ،ففارقوا من خالف
الدليل القطعي و�ضللوه على ذلك ،وف�سقوه ومل يفارقوا من خالف الدليل الظني
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أويل ،بل �صوبوه على ذلك ،وتولوه فلم مل يخطئوا عمر يف رده خرب فاطمة بنت
بت� ٍ
قي�س ،وال عل ًّيا يف رده خلرب �سيار ونحو ذلك.
و�أي�ضً ا ف�إنه يلزم على القول بوجوب قبول خرب الواحد فيما خالف الدليل
القاطع ثبوت معار�ضته للقطع ،فيلزم به �إ�سقاط العمل بالقطعي ،ووجه ذلك �أنه
�إذا �أثبتنا معار�ضة الآحاد للقطعي وجب ا�سقاطهما م ًعا �إن مل يعلم املت�أخر منهما،
و�إ�سقاط القطعي نف�سه �إن علمنا بت�أخر الآحادي عنه ،وجميع ذلك باطل ،فبطل
ما زعموه ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه ملا بني �أن خرب الآحاد ال يعار�ض القطعي عند �أهل احلق� ،شرع
يبني �صحة معار�ضته للقيا�س ،فقال:
[بيان حكم معار�ضة القيا�س للخرب الآحادي]
َ
القـــيا�س
عار�ضــــــ ُه
�أمـــا �إذا
ُ
واخلـــرب
القـــيا�س قــــــو ٌم
فقدَّ م
َ
ْ
فقدَّ ُمـــوا ذا العـــل ِة القطعي ِة

ا�س
فاختل َف ْت هنـــالك الأك َي ُ
ِ
قو ٌم ،ومعنى
الو�صف قو ٌم اعتبرَ ْ

و�أخَّ ـــروا ذا العـــلة الظـــني ِة

اعلم �أنه �إذا عار�ض خرب الآحاد القيا�س ،ففي تقدمي �أيهما على الآخر
مذاهب ،ذكر امل�صنف منها ثالثة:
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�أحدها :وهو قول الأكرث من �أ�صحابنا واملتكلمني ،وهو قول عامة الفقهاء من قومنا
�أنه يقدم اخلرب على القيا�س ،فيكون العمل به �أوىل من العمل بالقيا�س ،فيبطل
القيا�س.
املذهب الثاين :ملالك وغريه �أنه يقدم القيا�س على اخلرب ،فال يقبل اخلرب املخالف
للقيا�س عندهم.
املذهب الثالث :لأبي احل�سني ،وهو �أنه �إن كانت العلة ثابتة بطريق قاطع ،فالقيا�س
�أقدم ،و�إن كان الأ�صل قطع ًّيا والعلة ظنية ،فمو�ضع اجتهاد ،وقال ابن احلاجب� :إن
كانت العلة ثابتة بن�ص �أرجح من اخلرب املخالف للقيا�س ،فالقيا�س �أقدم �إن كان
وجودها يف الفرع قطع ًّيا ،و�إن كان وجودها فيه ظن ًّيا فالوقف ،و�إن كان خالف ذلك
فاخلرب �أقدم.
احتج القائلون بتقدم اخلرب على القيا�س مطلقًا بوجوه:
الأول� :إجماع ال�صحابة على تقدمي اخلرب على القيا�س ،ف�إنهم كانوا �إذا عر�ضت
لهم حادثة حاولوا االجتهاد فيها ونظروا فيما ترد �إليه من الأ�صول حتى يروي
بع�ضهم فيها خ ًربا فيرتكوا التعويل على ما �سوى ذلك اخلرب� ،أال ترى �أن عمر
ترك القيا�س يف دية اجلنني حني روي له فيه اخلرب ،وقال :لوال هذا لق�ضينا فيه
بر�أينا ،وهذا ن�ص �صريح من عمر ب�أن اخلرب �أوىل من القيا�س ،وكذلك عمر ترك
ر�أيه يف املفا�ضلة بني الأ�صابع يف الدية لأجل كتاب عمرو بن حزم ،وكذلك تركوا
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القيا�س يف عدم توريث الزوجة من دية زوجها؛ خلرب الواحد ،و�شاع ذلك فيهم
فلم ينكره �أحد ،فكان �إجما ًعا.
الوجه الثاين �أن اخلرب دليل م�ستقل بنف�سه ،بخالف القيا�س ،ف�إنه يحتاج �إىل
الن�ص ،و�إال مل ي�صح ،وامل�ستقل �أقوى من غري امل�ستقل.
الوجه الثالث� :أن معا ًذا قدم الن�ص على القيا�س ،ف�صوبه ر�سول اهلل  .احتج
املقدمون للقيا�س على اخلرب بوجهني:
�أحدهما� :أن اخلرب يدخله الغلط والكذب والن�سخ ،والقيا�س �سامل من ذلك،
فكان �أقدم .ورد ب�أن دليل العمل بخرب الواحد �صريه كامل�أمون َغ َل ُطه ،ثم �إنه ال
ي�ؤمن الغلط يف القيا�س �أي�ضً ا عند تعار�ض العلل.
الوجه الثاين� :أن عل ًّيا ترك خرب الأ�شجعي يف ق�صة َب ْر َوع بنت وا�شق لأجل
القيا�س ،وكذلك ترك ابن عبا�س خرب �أبي هريرة يف الو�ضوء مما م�سته النار لأجل
القيا�س ،ورد ب�أن كل ذلك �إمنا كان ل�ضعف يف الراوي ال لأجل تقدمي القيا�س
على اخلرب ،احتج �أبو احل�سني وابن احلاجب على ترجيح القيا�س ،حيث رجحاه
ب�أن ذلك يرجع �إىل تعار�ض خربين ،فعمل بالراجح ،و�أما الوقف عند ابن احلاجب
فلتعار�ض الرتجيحني ،ورد ب�أنه لو احتد متعلق اخلربين لزم ما قااله ،و�أما مع تغاير
متعلقهما فال وجه لإبطال الن�ص �إذ مل ي�صادف ن�ص الأ�صل يف حمله ،بل يف
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غريه ،ففي العمل باخلرب وفاء بامتثال اخلربين جمي ًعا� ،أعني خرب �أ�صل القيا�س
واخلرب املعار�ض للفرع ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان ف�ساد �شروط �شَ َرطها بع�ض الأ�صوليني يف قبول خرب
الآحاد ،فقال:
[الكالم يف �إ�سقاط �شروط ا�شرتطها بع�ض الأ�صوليني يف
قبول خرب الآحاد]
تعــم البــل َوى
وليــ�س غري مــــا ُّ
َ
وال الــذي تعـــــــــدَّ َد ْت رواي ُته

ُ
ٍ
�شــــرط القبولِ
حلديث ُي ْر َوى
ليــــ�س يف احلــــدِّ �أَت َْت دالل ُت ْه
�أَ ْو
َ

�أ�شار يف هذين البيتني �إىل رد �شروط �شرطها بع�ض الأ�صوليني يف قبول
خرب الآحاد ،وهي ثالثة �شروط:
�أحدها� :أن بع�ضهم ا�شرتط يف قبول خرب الواحد �أن يكون يف غري ما تعم به البلوى،
لأن ما تعم به البلوى تتوفر الدواعي �إىل نقله ،في�ستلزم كرثة الناقلني ،في�شتهر بني
ال�صحابة ،فال يخت�ص بنقله واحد دون الآخرين� ،سواء كان ذلك املنقول يف �أ�صول
الدين �أم يف فروعه ،ونحن نقول� :إن ذلك م�سلم يف �أ�صول الدين ،لأنا ال نقبل فيها
خرب الواحد كما مر ذكره ،و�أما يف فروعه الظنية فال ن�سلم ا�شرتاط ذلك ،وامل�شرتط
لذلك �أبو احل�سن الكرخي وعي�سى بن �أبان و�أبو عبد اهلل الب�صري.
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واحلجة لنا على عدم ا�شرتاطه وجهان:
الأول� :أنه مل يف�صل دليل وجوب العمل بخرب الواحد يف العمليات بني ما
تعمم به البلوى وبني ما تخ�ص ،على �أن الأغلب يف الأحكام ال�شرعية عموم
التكليف بها ،وقد �أجمعت ال�صحابة على قبول اخلرب الآحادي يف العمليات من
غري تف�صيل.
الوجه الثاين� :أنه يجب بيان ما علينا فيه تكليف� ،سواء عمت به البلوى �أم مل
تعم ،فال وجه للفرق بينهما يف وجوب البيان على وجه الظهور ،فيلزمهم وجوب
ا�شتهار ما مل تعم به البلوى �أي�ضً ا ،واحتج امل�شرتطون لذلك بوجوه:
�أحدها� :أن العبادة �إذا كانت عامة فعموم فر�ضها يقت�ضي ظهور نقلها من حيث
تدعو الدواعي �إىل ذلك ،كما جرت العادة بنقل احلوادث العظيمة التي ي�شرتك
النا�س يف م�شاهدتها على وجه ي�شيع ويظهر لقوة الدواعي �إىل ذلك.
الوجه الثاين :قالوا� :إن املنقول اذا كان فر�ضً ا عا ًّما فالبد و�أن يتبني جلميع الأمة،
لأن جميعها مدفوع �إىل وجوب العمل به ،و�إذا تبني لهم جمي ًعا ،فال يخلو �إما �أن
ينقلوا ذلك نق ًال عا ًّما �أو ال ينقلوه �إن مل ينقلوه كذلك كان �إجما ًعا منهم على
اخلط�أ ،فكذا لو ترك بع�ضهم نقله من غري نكري من الباقني ،ففيه �إجماع �أي�ضً ا على
اخلط�أ ،وتو�ضيح ذلك �أن ُب ْ�س َرة بنت �صفوان نقلت حديث نق�ض الو�ضوء مب�س
الذكر ،قالوا� :إذا كان اجلميع ال�صحابة خماطبني به ويلزمهم العمل مبقت�ضاه ،ثم
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تفردت ب�سرة بروايته فالبد من �أحد باطلني� :إما �أنه مل يبني لل�صحابة مع حاجتهم
�إليه وبني لب�سرة ومل حتتج �إليه� ،أو احتيج �إليه ونقلته �إليهم لكنهم �أخلو بنقله
ونقلته ب�سرة ،وكالهما وا�ضح الف�ساد.
الوجه الثالث� :أنه نقل عن ال�صحابة رد خرب الواحد فيما تعم فيه البلوى ،فرد
عمر بن اخلطاب  خرب اال�ستئذان ،وذلك �أن �أبا مو�سى الأ�شعري �أتى �إىل
منزل عمر ،فا�ستقام خارج عتبة الباب ،فقال :ال�سالم عليكم� ،أ�أدخل؟ كرره
ثالث مرات ،فا�ستنكر عمر فعله ذلك ،فقال� :إنه من ال�سنة ،فلم يقبل خربه حتى
�أتى ب�شاهد.
ورد �أبو بكر حديث اجلدة وهو �أنه  فر�ض لها ال�سد�س حني رواه
املغرية ،حتى كرث الراوي.
واجلواب الأول �أن العادة تق�ضي بانت�شار نقل ما ي�ستعظم يف النفو�س،
وبا�ستفا�ضه ما ت�ستغربه وال تق�ضي با�ستفا�ضة ما عدا ذلك ،فغري امل�ستغرب من
التكاليف وغري امل�ستعظم من احلوادث ال تق�ضي العادة با�ستفا�ضته كما هو معلوم
بامل�شاهدة ،و�إذا ق�ضت العادة با�ستفا�ضة �شيء دون �شيء فال يحمل ما مل تق�ض
با�ستفا�ضته وانت�شاره على الذي ق�ضت فيه بذلك.
واجلواب عن الوجه الثاين� :أن بع�ض العمليات م�شروع على جميع من
بلغه علم فر�ضه ،كال�صلوات اخلم�س ،ف�إن التكليف بها عام ،فتجب ا�ستفا�ضة
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مثلها؛ لأن ال�شارع خوطب بتبليغها �إىل من �أمكنه �إبالغها �إليه ،و�ألزم ال�سامعني
تبليغها �أي�ضً ا ،ففي هذا النوع ال يقبل خرب الواحد ،فلو روى را ٍو زيادة �شيء من
الفرو�ض على هذه الفرو�ض املتواترة قطعنا بكذبه.
ومن امل�شروعات العملية ما يكون حكم اهلل تعاىل من التكليف بها يف
ظن ال�سامع �صدقها ،فيلزمه العمل بها ،فهي واجبة على من انتهت �إليه ولو بدون
ا�ستفا�ضة وانت�شار ،فال يلزم ال�شارع عليه ال�صالة وال�سالم وال �أ�صحابه �أن ينقلوا
ذلك نق ًال يح�صل به التواتر واال�ستفا�ضة ،فال خط�أ على الأمة حني مل ينقلوا
الآحاديات نق ًال م�ستفي�ضً ا متوات ًرا على �أنه قد خفي على �أكرثهم كثري من الأخبار،
حتى �إن �أكابرهم كانوا يبحثون يف احلوادث الطارئة عن الأخبار النبوية ،فلو لزمهم
جمي ًعا نقل الأحاديث حتى تتواتر �أو ت�ستفي�ض ما خفي على �أكابرهم �شيء من
ذلك ،و�أي�ضً ا فلو لزمهم ذلك خلط�ؤوا من كان معه حديث ،ومل ينقله نق ًال يكون به
م�ستفي�ضً ا ،فظهر �أنه ال خط�أ على الأمة يف �شيء من ذلك� .أما احلديث الذي نقلته
ب�سرة فيحتمل �أنها �س�ألته  عن حكم ذلك تفق ًها� ،أو �أن غريها �أر�سلها ت�س�أل
احتياجا �إليه فنقلته ،فال يلزم �شيء من الإلزامني الباطلني.
عنه
ً
واجلواب عن الوجه الثالث �أن عمر و�أبا بكر مل يردا احلديثني قبل �أن
تكرث رواتهما من �أجل �أن احلديثني مما تعم فيه البلوى ،لكن ر َّدا ذلك ًّ
�شكا يف
الرواي ل�ضعفه.
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ال�شرط الثاين :لأبي علي اجلبائي :ا�شرتط يف قبول خرب الآحاد �أن تتعدد
رواياته بتعدد النقلة ،فقد روي عنه �أنه قال :ال يقبل خرب الواحد حتى يرويه
عدالن ف�صاع ًدا ،وكل واحد يروي عن عدلني حتى ينتهي �إىل ر�سول اهلل ،
فجعل الرواية يف هذا احلكم كال�شهادة ،فكما ال تقبل �شهادة الواحد وال يعمل
بها كذلك روايته.
وروي عنه رواية �أخرى ،وهي �أنه ال يقبل يف �أخبار الزنا دون �أربعة ،ويف
�أخبار الأموال يقبل اثنان ،كل ذلك قيا�س على ال�شهادة.
واحلجة لنا على عدم ا�شرتاط ذلك �أن ال�صحابة قد �أطبقوا قو ًال وعم ًال
�أو نحو ذلك على قبول خرب الواحد كما مر بيانه ،فكان �إجما ًعا على قبوله من
غري �شرط لتعدد الرواة.
احتج �أبو علي اجلبائي على ا�شرتاط ذلك ب�أنه  يف �صالته ،ف�أخربه ذو
اليدين فلم يعمل به حتى �س�أل �أبا بكر وعمر  -ر�ضي اهلل عنهما  -و�أن �أبا بكر مل
يقبل خرب املغرية بن �شعبة �أن النبي � أعطى اجلدة ال�سد�س حتى �أخربه معه
�أبو �سعيد اخلدري وجابر بن عبد اهلل ،و�أن �أبا بكر وعمر  -ر�ضي اهلل عنهما  -قاال
لعثمان حني �أخربهما �أن ر�سول اهلل � أذن له يف رد احلكم� :إمنا �أنت �شاهد
واحد ،ومل يقبال منه .قال :ونظائر ذلك كثرية ،كخرب اال�ستئذان وغريه.
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و�أجيب ب�أنه لو دل رده  خلرب ذي اليدين على �أنه ال يقبل خرب
الواحد لدل على �أنه ال يقبل خرب االثنني �أي�ضً ا ،لأنه  مل يقت�صر على �س�ؤال
�أبي بكر وعمر  -ر�ضي اهلل عنهما  -بل �س�ألهما وغريهما ،ثم �إنه �أخرب عن �أمر
م�شاهد ح�ضره جماعة م�شاهدون ،فال يخت�ص مبعرفته واحد دون الباقني ،فلذلك
�س�أل اجلماعة.
و�أما رد �أبي بكر وعمر  -ر�ضي اهلل عنهما  -خرب عثمان فلي�س لأجل
ذلك و�إمنا هو نوع من االحتياط وقد قيل �إن عثمان كان َك ِلفًا ب�أقاربه((( ،فتوقفا
يف خربه كما يتوقف احلاكم يف �شهادة الوالد لولده ،و�أما خرب اال�ستئذان فقيل
�إمنا رده عمر لتهمته يف الراوي ،وقد راعى �ضربًا من االحتياط بدليل قوله لأبي
مو�سى :رددت خربك ،و�أردت �أن ال تت�سارع النا�س يف الرواية عن ر�سول اهلل. 
ال�شرط الثالث :لأبي احل�سن الكرخي ،و�أبي عبد اهلل الب�صري يف قدمي قوليه،
ثم قيل� :إنه رجع عنه ،ي�شرتط يف قبول خرب الآحاد �أن يكون يف غري احلدود� ،أما
احلدود فال يقبل فيها ذلك ،لأن احلدود ُت ْد َر�أ((( بال�شبهات ،وجتويز الكذب يف
الآحاد �شبهة ،و ُرد ب�أن كونه �آحاد ًّيا لي�س ب�شبهة كال�شهادة ،لأن ال�شهادة يثبت بها
كون احلد م�ستحقًّا كما ثبت ذلك باخلرب .ووجه الرد �أن �شهادة العدلني حمتملة
للكذب كاحتمال خرب الواحد له ،وقد �شرع لنا �إقامة احلدود ب�شهادتهما مع درئها
((( َك ِلفًا ب�أقاربة :حم ًّبا لهم ح ًّبا �شدي ًدا( .م).
((( ت ُْد َر�أ :ت ُْدفَع( .م).
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بال�شبهات ،ومل ي�ؤثر احتمال الكذب فيها �شي ًئا ،فكذلك خرب الآحاد قد �شرع لنا
الأخذ به ملا تقدم من الأدلة ،فاحتمال الكذب فيه لي�س ب�شبهة تدر�أ بها احلدود،
واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان جواز نقل احلديث باملعنى وبيان حذف بع�ضه ،فقال:
[يجوز رواية احلديث باملعنى دون اللفظ ،ملن كان عار ًفا بالألفاظ،
وقيل :ال ،وفيه بيان]
ِ
ٍ
باللفـــظ
لعــــــــــــارف
وجائ ٌز

بدون ِ
روا َي ُة املعــــــ َنى ِ
اللفظ

وقيل :ال ،وحـذف ِ
بع�ض ِه َي ِ�ص ّح

ٍ
ك�شرط م َّت ِ�ض ْح
ما مل يكن قيدً ا

وغــــــاي ٍة ونحـــــو اال�ســـتثنا ِء

وكــــــاذب َمن زا َد يف الأن َبا ِء
ٌ

و ُق ِب َل ْت زيــــــاد ٌة من ثقـــــــــ ِة

ُ
دليـــل ال َغ ْفل ِة
�إال((( �إذا قــــا َم

املراد باللفظ الأول جن�س الألفاظ العربية ،واملراد باللفظ الثاين لفظ
احلديث املخ�صو�ص ،فال �إ ْي َطاء((( يف البيت ،ومعنى الأبيات الأربعة� :أنه يجوز ملن
كان عاملًا بالألفاظ العربية نقل حديث ر�سول اهلل  باملعنى دون لفظه ،وقيل ال
يجوز ذلك ،بل يجب على الراوي �أن ينقل احلديث باللفظ واملعنى حتى ي�ؤديه
((( �إال :لي�ست يف الأ�صل ،ووجودها �ضروري ل�سالمة ال�شطر معنى ووزنًا( .م).
((( �إيطاء :عيب من عيوب القافية يف ال�شعر ،ت َُك َّرر فيه لف ًظا ومعنى( .م).
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كما �سمعه وكذلك يجوز حذف بع�ض احلديث مع رواية البع�ض الآخر ما مل
يكن ذلك املحذوف قي ًدا لذلك املذكور ،كال�شرط والبدل وعطف البيان وال�صفة
املت�صلة والغاية واال�ستثناء ،فال�شرط نحو« :يف الغنم �إن بلغت �أربعني �شا ًة �شاةٌ»
والبدل نحو« :يف الغنم يف �أربعني منها �شاة» وعطف البيان« :يف ال�سائمة الغنم
زكاة» وال�صفة «يف الغنم ال�سائمة زكاة» والغاية نحو قوله « :ال َتبي ُعوا الثم َر َة
ح َّتى ُت ْز ِهي» واال�ستثناء نحو قوله « :ال َتبي ُعوا البرُ َّ بالبرُ ِّ �إال َ�سوا ًء َب�س َوا ٍء» لأن
حذف مثل هذه الأمور خمل باملعنى ،فال يجوز حذفها.
وكذلك ال جتوز الزيادة على اخلرب ما لي�س منه ،لأن الزيادة فيه كذب
قط ًعا ،وقد حرم علينا الكذب على غريه  ،فكيف بالكذب عليه على� ،أنه
قد ورد الن�ص عنه عليه ال�صالة وال�سالم بالوعيد ال�شديد على من كذب عليه
متعم ًدا ،لكن تقبل الزيادة يف اخلرب �إذا رواها الثقة مبعنى �أنه �إذا روى احلديث
ثقة ورواه ثقة �آخر ،وفيه زيادة على رواية الثقة الأول ،ف�إن تلك الزيادة من ذلك
الثقة مقبولة ،لأنها تكون مبنزلة �أن لو روى خ ًربا م�ستق ًّال ما مل يقم عليه يف روايته
يف الزيادة دليل يدل على �أنه غافل يف رواية ذلك احلديث ،وذلك كما لو ح�ضر
املجل�س جماعة كثرية ال تق�ضي العادة باجتماعهم على الغفلة عن تلك الزيادة،
فريويها واحد من بينهم ،ف�إن العادة تقت�ضي بغفلة ذلك الواحد دون اجلماعة.
فتح�صل يف الأبيات ثالث م�سائل:
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امل�س�ألة الأوىل :يف جواز نقل احلديث باملعنى دون لفظه بعينه ،وفيها مذاهب
كثرية نقت�صر منها على القولني اللذين ذكرهما امل�صنف ،وهما جواز ذلك ملن
كان عار ًفا بالألفاظ مطلقًا وعدم جوازه مطلقًا.
ذهب �إىل جواز ذلك مطلقًا �أكرث الأ�صوليني ،ون�سب �إىل احل�سن الب�صري
و�إبراهيم النخعي ،واختاره البدر ال�شماخي ،وعليه �أ�صحابنا من �أهل عمان ،وذهب
�إىل املنع مطلقًا حممد بن �سريين وثعلب وبع�ض املحدثني .واحلجة لنا على جواز
ذلك مطلقًا �أن املق�صود من وراية �أحاديثه عليه ال�صالة وال�سالم ت�أدية املعنى فقط،
و�أنه ال تعبد علينا يف تالوة لفظ ال�سنة بخالف القر�آن ،وال خالف يف ذلك بني
الأمة ،و�إذا عرفنا ذلك فيجوز لنا حينئذ �أن ن�ؤدي املعنى الذي فهمناه من �ألفاظ
ال�سنة بغري �ألفاظها ،لكن �إمنا يجوز ذلك مع ال�ضبط ملعانيها ،بحيث ال يخ�شى �أن
ُّ
يح�صل يف العدول عنها زيادة وال نق�صان يف املعنى ،لأن ذلك هو املق�صود من
�إيراد ال�سنة وحفظ �ألفاظها ،لي�س مبق�صود بخالف الكتاب العزيز.
و�أي�ضً ا ف�إن ال�صحابة نقلوا عنه عليه ال�صالة وال�سالم �أحاديث يف وقائع
متحدة ب�ألفاظ خمتلفة �شائعة ذائعة ،ومل ينكره �أحد ،فجرى جمرى الإجماع.
و�أي�ضً ا فقد وقع الإجماع على تف�سريه بالعجمية فالعربية �أوىل .ال يقال:
�إنه وقع الإجماع �أي�ضً ا على جواز تف�سري القر�آن بالعجمية ،ومل يكن ذلك جمو ًزا
لتالوته بالعجمية ،لأنا نقول� :إمنا جوز يف تف�سري القر�آن تبيني معانيه بذلك ال نقله
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كذلك ،واملجوز يف احلديث نقله ،و�إن كان باللفظ العجمي �إذا علم �أنه بغري اللفظ
الذي نطق به .
واحتج املانعون من ذلك بوجوه:
اهلل» �أو «نَ َّ�ض َر ُ
الأول :قوله َ « :ر ِح َم ُ
اهلل ا ْم ًر�أ َ�س ِم َع مقَالتي فو َعا َها ،و�أَ َّدا َها ك َما
�سم َع َها ،و ُر َّب َحا ِم ِل ف ْق ٍه �إىل َم ْن ُهو �أف َق ُه م ْن ُه» .و�أجيب ب�أنه �إمنا دعا له لأن نقله
بلفظه هو الأوىل ،ولي�س فيه داللة على منع الرواية بغري اللفظ.
الوجه الثاين :قوله

تعاىل ﱹ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚﱸ [الأحزاب ،]34 /والآيات هي القر�آن العزيز ،واحلكمة هي
ال�سنة النبوية ،قالوا :فكما يجب ذكر القر�آن بلفظه ،كذلك يجب ذكر ال�سنة
بلفظها لهذه الآية ،ولأن اجلميع من عند اهلل تعاىل و�أجيب ب�أنه �إن �سلم ذلك،
فاملراد بالذكر التذكر ملدلوالت الكتاب وال�سنة ،ليعلمن ما عرفنه من معناه
وتخ�شع قلوبهن لتذكره ،لأن املراد النطق بلفظها ،وذلك وا�ضح.
الوجه الثالث� :أن احلديث يت�ضمن العبادات ،فوجب �أدا�ؤه بلفظه كما �أن القر�آن
ملا ت�ضمن العبادات وجب �أدا�ؤه ،بلفظه.
و�أجيب ب�أنه �إمنا لزم يف القر�آن لدليل خا�ص دل على �أن تالوة لفظه
عبادة ،و�إن مل يفهم تاليه املعنى بخالف ال�سنة ،فتالوة لفظها لي�س بعبادة وال
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ثواب عليه �إال �أن يق�صد حتفظها لئال ين�ساها ،فله يف ذلك ثواب طلب العلم ال
ثواب عابد بالتالوة.
الوجه الرابع� :أن يف بع�ض �ألفاظ ال�سنة عبادات وجب علينا نقلها ب�ألفاظها،
كالأذان والإقامة والتوجيه والتحيات ،فعلمنا بذلك �أن لفظ احلديث معترب نقله
�أي�ضً ا ،فال ي�صح �سلخ املعنى منه ،و�أجيب ب�أن ذلك �إمنا وقع يف �ألفاظ خم�صو�صة،
فال يحمل غريها عليها لثبوت اخل�صو�صية لها دون غريها بالأدلة املنقولة فيها،
واهلل �أعلم.
امل�س�ألة الثانية :يف جواز حذف بع�ض اخلرب مع ذكر الباقي �إذا كان املحذوف لي�س
بقيد للمذكور كال�شرط والغاية واال�ستثناء ونحوها� ،أجازه �أكرث الأ�صوليني ،ومنعه
بع�ض �أهل احلديث ،واحتجوا على ذلك مبا احتج به من �أوجب ت�أدية احلديث
بلفظه ،واجلواب عنها هو اجلواب.
قال �صاحب املنهاج :وال يجوز �أن يحذف غري الغاية واال�ستثناء ونحوهما
�أي�ضً ا لأن حذفه ا�ستهانة بذكرها ،ولو كان املحذوف مما ال يفيد فائدة زائدة على
ما قد ُلفظ به ،نحو �أن يكون م�ؤك ًدا ك�أحد اللفظني من قوله :باطل باطل باطل،
لأن اال�ستهانة باملحافظة على �ألفاظه عليه ال�صالة وال�سالم ،توهم التهاون ب�أمره،
وذلك م�سقط للعدالة �إن مل يكن كف ًرا ،ف�أما �إذا مل يرتكها ا�ستهانة بل ا�ستغنى
عنها مبا قد لفظ به ،ومل ينق�ص بحذفها �شيء من الفائدة التي ق�صد ت�أديتها ،نحو
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لي�س ْت ب َن َج ٍ�س» و�سكت عن
�أن يحذف �آخر خرب الهرة ،فيقول :قال �« :إنها َ
قوله «�إ َّنها ِمن الط َّوا ِف َني ُ
عليك ْم والط َّوا َف ِات» فقد قال الأ كرث بجواز ذلك.
قال :وميكن �أن يقال� :إن من البعيد �أن ي�أتي  وهو �أف�صح من نطق
بال�ضاد بلفظ ال حت�صل به فائدة ،بحيث يكون ذكره وحذفه �سواء ،بل البد فيه من
فائدة ولو جمرد الت�أكيد ،اللهم �إال �أن يكون جمرد املحذوف يفيد حك ًما م�ستق ًّال
ال تعلق له باحلكم امل�ستفاد من اللفظ املنطوق به ،ف�إنه حينئذ � -أعني املنطوق
واملرتوك من اخلرب  -جا ٍر جمرى خربين روي �أحدهما وترك الآخر ،وذلك جائز
باالتفاق .هذا كالمه مع قوله بجواز نقل احلديث باملعنى دون لفظه ،ففي كالميه
تدافع وتردد يف جتويز حذف بع�ض اخلرب مع رواية الباقي ،ومن املعلوم �أن من �أجاز
ذلك من الأ�صوليني �إمنا �أجازوه مع غري اال�ستهانة ب�ألفاظه عليه ال�صالة وال�سالم
ويف غري ماال يتم الكالم �إال به ،ف�إنهم �أجازوه يف نحو ما ذكره من خرب الهرة،
واملانعون منه �إمنا منعوا جواز حذفه مع ذلك ،فال تتم له دعوى االتفاق على جواز
حذف امل�ستقل من احلديث.
امل�س�ألة الثالثة :يف قبول الزيادة يف اخلرب �إذا انفرد بها �أحد الرواة دون الآخرين،
فقيل بقبولها مطلقًا �إذا كان الراوي ثقة ،ون�سب هذا القول �إىل اجلمهور ،وقيل
بعدم قبولها مطلقًا ،ون�سب �إىل بع�ض �أهل احلديث ،قال ابن احلاجب� :إن كان
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غريه ال يغفل مثلهم عن مثلها عادة مل تقبل .قال �صاحب املنهاج :ومفهوم كالمه
�أن ذلك مو�ضع اتفاق .قال :وذلك ال يكفي حت ًما حتى يكون جمل�س ال�سماع
منهم واح ًدا ،وال �شاغل لهم عن ا�ستماعها ،و�أما �إذا جاز يف مثلهم �أن يغفلوا عن
مثلها و�إن ح�ضروا �أو مل ينقل كون جمل�سهم واح ًدا فهو مو�ضع اخلالف ،واحلجة
لنا على قبولها ما مل يقم دليل يقت�ضي غفلة الراوي هي �أن املعترب يف قبول الرواية
العدالة ،ف�إذا كان العدل يجب قبول خربه لعدالته وجب قبول زيادته �أي�ضً ا ،لأن
الزيادة مع املزيد عليه مبنزلة خربين ،ولو روى واحد خربين وروى غريه �أحدهما
قبلت روايته اخلربين باالتفاق ،كذلك هذا ،ولأن الزيادة يتعلق بها حكم ورواية
الثقة ،كاخلرب املبتد�أ.
احتج املانعون من قبولها مطلقًا ب�أن احلفاظ �إذا �شاركوا الراوي يف النقل،
والق�صة واحدة ،وانفرد هو بالزيادة �أورث التهمة يف حقه ،و�أي�ضً ا فيجوز �أنه �سها يف
نقلها ،و�أجيب ب�أن عدالته و�ضبطه واحتمال ال�سهو يف الآخرين يرفع التهمة عنه،
و�أي�ضً ا ف�سهوه يف �أنه �سمع مامل ي�سمع �أبعد من احتمال �سهوه عن عدم �سماع ما
�سمع ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان �شروط الرواي الذي تقبل روايته ،فقال:
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ذكر �شروط الراوي ،وهي ع�شرة منها :البلوغ والعقل وال�ضبط
والإ�سالم � ..إلخ.
ُ
لوغ ا ُ
و�شــــرط راويــــ ِه ُب ُ
حل ُل ِم
َ
ت�صــــو ُن ُه
وكــــان َذا مــــرو َء ٍة ُ

ُ
ُ
ُ
امل�سلم
وو�صف
وال�ضبط
والعقل
ِ
فعل ما ُير ِدي ِه �أو َي ِ�شي ُن ُه
عن ِ

ف�ســــقطت روا َي ُة الذي ُجه ِْل
ْ
َ
تــــرك الأخْ َذ بهــــا ِ�س َوا ُه
�أو

بعك�س ما َي ْروي ِ
عم ْل
ومن يكن
ِ

ُ
والوقــــف �إن �أ َّولــــها راويها

طعــــــــن ملَــــــــا َر َوا ُه
ف�إنّه
ٌ
َ
ذاك ل�شــــي ٍء فيــــ َها
ألمنَا

التدلي�س
و�ســــقطت روايــــ ُة
ِ
ْ

ِي�س
لأن َهــــا
نــــوع مــــن التلب ِ
ٌ

ــــي التي الإي َها ُم جا َء في َها
َو ْه َ
ري ما ُ�شهِر
�أو ُذ ِك َر الــــراوي بغ ِ

ري َم ْن يروي َها
ب�أنهــــا من غــــ ِ
ِ
ا�ســــم ِه لو�صم ٍة فيما ُذ ِك ْر
من

عدلِ
�أو �أنه �ســــماه
با�ســــم ْ
ِ
� ْإن َّ
كذب ال ُ
أ�صل الرواة �أُ ِ
بط َل ْت

ف�صــــل
بنــــــــوع
ومل ُي َب ِّي ْن ُه
ِ
ٍ
�أو َقــــال :ال �أدرِي َ
بهذا ُقبلت

ِ
ل�صــــح ِة الذهــــولِ
والن�سيان

إن�س ِان
ونحــــ ِوها من �صفــــ ِة ال َ

ي�شرتط يف الراوي الذي تقبل روايته �شروط:
�أحدها� :أن يكون بالغ احللم ،فال تقبل رواية ال�صبي اتفاقًا ،وقيل بقبول روايته
�إن كان ممي ًزا �ضاب ًطا ،وال�صحيح �أنها ال تقبل؛ لأنه �إذا علم �أنه ال �إثم عليه يف
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الكذب فال ي�ؤمن منه �أن يجرتئ عليه ،فيفيد ذلك ال�شك يف �صدقه ،و�أي�ضً ا
ف�إن العدالة �شرط يف قبول الرواية وهي يف ال�صبي غري متحققة� ،أما �إذا حتملها
وهو �صبي ،ثم �أداها بعد بلوغه ،ففي قبول روايته قوالن ،ون�سب القول بقبولها
�إىل الأكرث .قال البدر :وال�صحيح قبول روايته و�شهادته ،ولو حتملها قبل البلوغ
�إذا كان �ضاب ًطا.
ال�شرط الثاين� :أن يكون عاق ًال ،فال تقبل رواية املجنون واملعتوه اتفاقًا ،لأن املعترب
من النوع الإن�ساين ح�صول العقل ،فعند عدمه ترتفع الأحكام عنه.
ال�شرط الثالث� :أن يكون �ضاب ًطا ،واملراد بال�ضبط ها هنا �إتقان املعنى عند ال�سماع
واملحافظة على حفظه حتى ي�ؤديه كما �سمعه ،وال ي�شرتط حفظ اللفظ جلواز �أن
ي�ؤديه باملعنى �إذا �أتقنه �إتقانًا تا ًّما ،ومن مل يجوز ت�أديه احلديث مبعناه دون لفظه
ي�شرتط حفظ اللفظ �أي�ضً ا ،فال تقبل رواية من غلب �سهوه على �ضبطه اتفاقًا،
واختلفوا فيمن يعرتيه ال�سهو ومل تكن حالة �ضبطه �أغلب على حالة �سهوه ،فقيل
بقبول روايته ،وقيل بردها ،وقيل �إنها مو�ضع اجتهاد ،ومعناه �أنه ينظر يف روايته ف�إن
دل دليل على ترجيح �صدقه فيها قبلت ،و�إال تركت.
احتج القابلون لروايته ب�إجماع ال�صحابة على قبول خرب من كرثت غفلته
وذهوله ،ف�إنهم حني عرثوا على كرثة �سهو �أبي هريرة وغلطه هدده عمر وعائ�شة
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ونهوه عن تكثري الرواية ،ومع ذلك مل مينعوا من قبول خربه ،وال فرقوا بني ما فيه
مطعن وبني ماال مطعن فيه.
واحتج من قال بردها ب�أن �شهادة من كرثت غفلته و�سهوه ال تقبل اتفاقًا،
فكذلك روايته لأنهما باب واحد .قال �صاحب املنهاج� :أما القول بالقبول فهو
تفريط لأن الواجب العمل بالظن ،وال ظن مع ا�ستواء حالتيه يف الغفلة والتحفظ،
وال ن�سلم قبول ال�صحابة من �أبي هريرة بعد اطالعهم على كرثة غفلته� ،إال مع
قرينة �أخرى ت�شهد ب�صحة روايته ،و�أما القول بالرد فهو �إفراط؛ لأنه �إذا كان عد ًال
وغلب الظن يف روايته حديثًا بعينه �أنها �صدرت عن حتفظ ال عن غفلة لقرينة
اقت�ضت ذلك يف الراوي العدل فال وجه يوجب ردها حينئذ؛ �إذ قد كملت
�شروط �صحتها.
قال :و�أما الثالث :فهو منهج التو�سط بني الإفراط والتفريط ،وهو املختار
عندنا ،وهو الذي يظهر من �أحوال ال�صحابة ،ف�إنهم كانوا خمتلفني� ،أال ترى �أن
ابن عبا�س وعائ�شة ر ّدا خرب �أبي هريرة وقبله غريهما ،وردت عائ�شة خرب ابن عمر
وقبله غريها ،ومل ينكر �أحد منهم على �صاحبه ر ًّدا وال قبو ًال ،وهذا يقت�ضي كونه
مو�ضع اجتهاد كما اخرتنا .انتهى كالمه ،واهلل �أعلم.
ال�شرط الرابع� :أن يكون الراوي مت�صفًا ب�صفات امل�سلم من الإقرار بال�شهادتني،
والت�صديق مبا جاء حممد  فال تقبل رواية امل�شرك �إجما ًعا ،واختلفوا فيمن
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يلحقه ال�شرك بالت�أويل� ،أعني �إذا كان الراوي م�ؤم ًنا باهلل وبر�سوله وم�صدقًا مبا جاء
به نبيه ،لكنه ت�أول �شي ًئا من الكتاب وال�سنة بت�أويل يخرجه عن الإ�سالم عند من
�شركه بذلك ،فقيل :ال تقبل روايته مع ذلك ،وقيل :تقبل وكذلك اخلالف يف
فا�سق الت�أويل �أي�ضً ا� ،أعني �إذا كان الراوي عد ًال يف دينه �ضاب ًطا يف روايته ،لكنه
مت�أول ل�شيء من الكتاب �أو ال�سنة بت�أويل يخرجه عن احلق ،فقيل تقبل روايته
مع ذلك ،وقيل ال تقبل.
وحجة من رد قبول روايتهما هي �أن قبول روايتهما ركون �إليهما ،وقد
قال تعاىل ﱹ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱸ [هود ،]113 /وكافر
الت�أويل وفا�سقه كل منهما ظامل لنف�سه .و�أي�ضً ا فلو �صح ذلك لأجل ظن �صدقهم
ل�صح قبول رواية كافر الت�صريح وفا�سقه ،حيث غلب يف الظن �صدقه ،وذلك ال
يجوز بالإجماع وكذلك فيمن ُح ْك ُمه ُح ْك ُمه.
ورد ب�أنه ال ن�سلم �أن ذلك ركون �إليهم كما ال يقول ملن �س�أل ذم ًّيا �أو
حرب ًّيا عن �ضالته �أو عن الطريق �إىل مكان كذا� ،أو هل الطريق خائف �أو �آمن؟
ف�أخربه فعمل بخربه ل�صدقه ،فهذا لي�س ركونًا بالإجماع ،كذلك من عمل بخرب
كافر الت�أويل وفا�سقه مع قوة ظنه ب�صدقه ملا قدمناه.
وال ن�سلم ح�صول الظن ب�صدق الكافر امل�صرح والفا�سق �إال لقرينة
تقت�ضي كون ما �أخرب به على ما �أخرب لأنا نعتقد جراءته على الكذب ،فال نظن
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�صدقه فيما �أخرب �إال لأمر غري خربه ،ف�إذا غلب يف ظننا لقرينة �أن ما �أخرب به على
ما ذكره ف�إمنا م�ستند ظننا القرينة ال خربه ،فال ت�أثري له يف ح�صول الظن بخالف
فا�سق الت�أويل ،ف�إنا نعلم �أنه يدين بالتحرز من الكذب كما يدين امل�ؤمنون ا ُخل َّل�ص،
فيح�صل ظن �صدقه من الطريق الذي ح�صل منه فيه ظن �صدق امل�ؤمنني اخلل�ص،
وهو التحرز من الكذب ،فوجب قبوله ال�ستواء حالهما يف ذلك.
احتج القابلون لروايتهما ب�أن كفر الت�أويل وف�سقه ال مينع من ح�صول
الظن ب�صدق خربهم ،فيجب قبوله حل�صول الظن ب�صدقه �إذ من يعتقد الكذب
وال�صفرية((( ف�إن الظن ب�صدقه يكون �أقوى ،لأنا نعلم من حال
�شر ًكا كالأزارقة((( ُّ
من ي�ؤمن باهلل والثواب والعقاب �أنه يكون حترزه من الكفر �أعظم من حترزه مما دونه
من املعا�صي ،و�أن من يعتقد الكذب كف ًرا �أعظم حتر ًزا منه ممن يرى �أن مع�صيته
ال تبلغ الكفر ،ف�إذا كان الظن ب�صدق الأزرقي مث ًال م�ساو ًيا بالظن �صدق امل�ؤمن،
واملطلوب �إمنا هو الظن ال العلم ،فال وجه لرد �أحد من اخلربين دون الآخر،
ال�ستوائها يف حت�صيل الظن.
هذا كله فيمن يعلم منه التدين بتحرمي الكذب� ،أما من علم منه التدين
بتحليله يف بع�ض املوا�ضع كتجويز بع�ضهم الكذب على النبي  -عليه ال�صالة
(((الأزارقة� :أ�شد فرق اخلوارج �إقب ً
اال على القتل ،تكفر خمالفيها من امل�سلمني ،وت�ستبيح دمهم و�أطفالهم ون�ساءهم،
وهي تن�سب �إىل �أبي را�شد نافع بن الأزرق( .م).
ال�صفرية :فرقة من فرق اخلوراج �أي�ضً ا� ،أميل �إىل امل�ساملة من الأزارقة ،وهي تن�سب �إىل زياد بن الأ�صفر( .م).
((( ُّ
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وال�سالم  -يف موا�ضع الرتغيب والرتهيب ونحوهما ،فال تقبل روايته ،وهذا الوجه
عندي ظاهرن و�إن ن�ص ابن بركة على رد خرب فا�سق الت�أويل ،وقال البدر :مل
�أحفظ فيها خال ًفا يعني يف قبول رواية املبتدع .وقال يف مو�ضع �آخر :ومذهبنا رد
اجلميع ،ف�إن اختالفهم يف قبول �شهادة املبتدع حتى �إن الربيع �أجازها يف الأحكام
يدل على ثبوت القول بالر�أي معهم يف قبول روايته ،واهلل �أعلم.
ال�شرط اخلام�س� :أن يكون الراوي ذا مروءة حتفظه من فعل ما يهلكه من
املعا�صي ،ومن فعل ما ي�شينه عند ذوي املروءات ،وهذه احلالة عندهم معروفة
بالعدالة ،واختلفت �ضوابطهم لها ،وما ذكرته من ال�ضابط كاف يف ذلك،
فاملروءة عبارة عن حالة تكون يف الإن�سان حتمله على االت�صاف بالكماالت
الإن�سانية ،وعلى التجنب من الأحوال الردية ،وملا كان كمال املروءة مالزمة
التقوى وجمانبة الهوى� ،أ�شرت �إىل ذلك بقويل( :ت�صونه عن فعل ما يرديه �أو
ي�شينه) ومعنى (ت�صونه) حتفظه ومعنى (يرديه) يهلكه ومعنى (ي�شينه) يقبحه،
فخرج بذلك الفا�سق الغري املت�أ ِّول يف ف�سقه ،لأنه مل يتجنب الفعل املهلك
له� ،أما الفا�سق املت�أول �إذا اجتنب ما يدين بتحرميه فهو عدل يف دينه ،ويف
قبول روايته اخلالف املتقدم ،وخرج �أي�ضً ا من يفعل الأمور الدنية من احلرف
الردية ،وخمالطة الأراذل ،وجمال�سة ال�سفهاء ونحو ذلك ف�إنه ال تقبل رواية من
كان هذه �صفته� ،إذ ال مروة له متنعه من فعل ما ي�شينه ،فال ي�ؤمن منه الكذب،
وبا�شرتاط العدالة يف الراوي ت�سقط رواية من ال تعرف حاله� ،أهو عدل �أم غري
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عدل؟ لأن امل�شروط يف قبول خرب الواحد ظن �صدقه ،وال يظن ب�صدق خرب
املجهول بل ي�ستوي فيه احلاالن :ظن �صدقه وظن كذبه.
و�أي�ضً ا فلو ظن ال�سامع �صدقه مث ًال مع جهالة حاله ما �صح له قبول خربه،
لأن الأدلة ال�سمعية منعت من اتباع الظن كما يف قوله تعاىل ﱹﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﱸ [الأنعام ]116 /ﱹ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﱸ [الإ�سراء]36 /
ونحوهما من الآيات ،فحرم اتباع الظن عمو ًما ،وخ�ص�ص الإجماع من ذلك
العموم قبول خرب العدل لظن �صدقه ،فيبقى ما عداه يف حكم التحرمي.
وذهب بع�ض قومنا �إىل جواز قبول خرب جمهول احلال ،واحتجوا على
ذلك بوجوه:
�أحدها� :أنا مل ن�ؤمر بالتثبت يف الرواية �إال حيث علمنا الف�سق ،ف�إذا مل نعلم
مل يجب التثبت النتفاء �سبب وجوبه ،ورد ب�أنه ال ن�سلم �أن �سبب التثبت
حتقق الف�سق ،بل نقول �إن �سبب التثبت ظن الف�سق ،وذلك ال يرتفع �إال مبعرفة
العدالة.
«نحن ُ
نحكم َّ
بالظاهر» ورد ب�أنه ال ن�سلم �أن الظاهر يف
الوجه الثاين :قوله ُ 
املجهول ال�صدق ،ثم �إن هذا اخلرب معار�ض بقوله تعاىل ﱹ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵﱸ [الإ�سراء.]36 /

510

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

510

الوجه الثالث� :أن ال�شرع ج َّوز قبول خربه يف التذكية ،وملك ما يبيعه ونحو
ذلك ،فيجب قيا�س �سائر �أخباره على ذلك ،ورد ب�أن ال�شارع جوز ذلك مع تيقن
ف�سقه �أي�ضً ا ،ومنع من قبول روايته مع تيقن الف�سق ،فعلمنا التفرقة بينهما.
ال�شرط ال�ساد�س� :أن ال يكون الراوي ،عمل بخالف ما روى وهو املراد بقوله:
(ومن يكن بعك�س ما يروي عمل) ف�إن من روي رواية ثم عمل بخالف مدلولها
كان ذلك موج ًبا لتهمته� ،إما يف الرواية و�إما يف امل�ساهلة يف العمل ،وجميعها
ٌّ
خمل بقبول الرواية �إن مل نحكم ب�سقوط عدالته ح�سن ظن به ،الحتمال �أن
يكون قد اطلع على نا�سخ لها.
ال�شرط ال�سابع� :أن ال يرتك الأخذ بروايته غريه من العلماء ،ف�إن ترك العلماء
للأخذ بروايته مع �سماعهم منه �إمنا يكون لطعن يف الراوي �أو لطعن يف الرواية،
واذا ثبتت عدالة الراوي دل ترك العمل بها على ن�سخها ،بدليل �آخر ونحو
ذلك؛ لأن العلماء ال يطبقون على ترك حق �سمعوه ،فيدخل ال�شك يف تلك
الرواية.
ال�شرط الثامن� :أن ال يـت�أول الرواية راويها ،ف�إن ت�أولها وقف عن قبولها وعن
ردها ،لأن ذلك الت�أويل منه �إمنا يكون ل�شيء يف تلك الرواية كحديث معار�ض
لها �أو نحو ذلك ،فنح�سن الظن بالراوي ونقف عن قبول روايته.

511

الركن الثاين  -يف مباحث ال�سنة

511

مدل�سا يف روايته ،لأن التدلي�س نوع من
ال�شرط التا�سع� :أن ال يكون ذلك الراوي ً
التلبي�س ،وال تقبل رواية ُم َل ِّب�س ،فكذا رواية املدل�س ،و�صفة التدلي�س �أن يروي
الراوي الرواية ويوهم �أنها عن غري من �أخذها عنه :ليقبل ال�سامع ما روى ،كما �إذا
روى الرواية عن �أبي هريرة مث ًال و�أوهم ال�سامع �أنها عن ابن عبا�س �أو كان ملن روى
عنه ا�سم م�شهور يدل على نق�صان فيه ،فيرتك ذلك اال�سم ،وي�سميه با�سم �آخر
عن اال�سم الذي �شُ هِ ر به� ،أو كان من روي عنه م�سام ًيا ملن �شُ هر بالف�ضل والعدل،
فيقول :روى فالن ،ومل بينه ب�صفة متيزه عن ذلك الفا�ضل امل�شهور ليقبل ال�سامع
الرواية �إذ املتبادر من ذلك اال�سم هو الرجل امل�شهور الفا�ضل ،ف�أنواع التدلي�س
ثالثة ،كلها عيب يف الرواية.
وقد �شدد �أ�صحاب التدلي�س حتى قال �شعبة :لئن �أزين �أحب �إىل من
�أن �أدل�س� ،أما التدلي�س الذي ذكره �صاحب املنهاج وهو :حذف الراوي بع�ض
الو�سائط و�إ�سناد احلديث �إىل من قبله ،نحو �أن يحدثه عكرمة عن ابن عبا�س عن
ر�سول اهلل  فيحذف عكرمة ويقول حدث ابن عبا�س عن ر�سول اهلل  ونحو
ذلك ،فهو املخ�صو�ص عند املحدثني با�سم املنقطع ،وقد اختلفوا يف قبوله فمنهم
من قال :يقبل �إذا قال� :سمعت فقط ،وقال ال�شافعي :يقبل �إذا قال� :سمعت
عن فالن �أو حدثني ،فتزول بذلك �شبهة التدلي�س ،وال يقبل �إذا قال :عن فالن،
يعني من غري �سمعت �أو �أخربين فالن ،ومنهم من مل يقبل حديثه �أ�ص ًال ،و�صرح
الق�سطالين بجواز النوع الثالث من �أنواع التدلي�س لق�صد تيقظ الطالب واختباره
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ليبحث عن الرواة ،وال�صواب رد اجلميع �إال املنقطع ،ف�إنه نوع من املر�سل ،و�سي�أتي
�أن الراجح قبوله.
ال�شرط العا�شر� :أن ال يكذب الراوي �أ�صله الذي روي عنه كما �إذا روي عن ابن
عبا�س مث ًال ،فقال ابن عبا�س ما رويت هذه الرواية وال حدثت بها �أح ًدا ،ف�إن تلك
الرواية ال تقبل و�إن كان الراوي عد ًال مث ًال حل�صول ال�شك فيها ،فيح�صل �ضعف
الظن يف �صدقه ،فال تقبل رواية من �شك يف �صدقه ،وال يجرح يف عدالتهما ما مل
علي ،فمن �صرح منهما
ي�صرح �أحدهما بتكذيب الآخر ،ك�أن يقول له :كذبت ّ
بالتكذيب ابتداء �سقطت عدالته.
وما ذكرته من رد قبول الرواية اذا �أنكرها من رويت عنه هو قول
�أبي احل�سن الكرخي وبع�ض احلنفية و�أبي عبد اهلل الب�صري ،وذهب ال�شافعي
وبع�ض احلنفية وغريهم �إىل قبولها مع ذلك ،حمتجني ب�أن املعترب العدالة يف قبول
الرواية و�إنكار املروي عنه رواية الراوي ال يقدح يف عدالة الراوي جلواز كون املروي
عنه ن�سي ما رواه.
قلنا :ال ن�سلم �أن املعترب يف قبول الرواية العدالة فقط ،بل املعترب العدالة
ومعها �أمور �أخر ،منها �أن يرجح الظن ب�صدق الراوي ،ولذا رد �أبو بكر وعمر قول
عثمان يف �أن ر�سول اهلل � أذن له يف رده احلكم ،ولذا �أي�ضً ا مل يقبل �أبو بكر
رواية املغرية بن �شعبة يف مرياث اجلدة ،حتى رواها غريه ونحو ذلك مما مر ذكره،
على �أن ال�صحابة يف ذلك اليوم كانوا جمي ًعا عدو ًال.
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و�أي�ضً ا فالتدلي�س عيب يف الرواية اتفاقًا ،و�إن كان من عدل و�إن اختلف
يف قبول بع�ض �أنواعه على ما مر ،فظهر اعتبار �أمور غري العدالة يف قبول الرواية،
فال تقبل رواية �أنكرها من رويت عنه� ،أما �إذا قال :ال �أدري هذه الرواية� ،أو ال �أعلم
�أين رويتها� ،أو ال �أحفظ ذلك ،والراوي جازم ب�أنها عنه قبلت اتفاقًا ل�صحة الذهول
والن�سيان ونحو ذلك ،فيحتمل �أن يكون من رويت عنه ن�سي ذلك ،فتقبل من
الراوي لكونه عد ًال مظنون ال�صدق ،مثال ذلك �إنكار �سهيل ابن �أبي �صالح
حديث الق�ضاء بال�شاهد واليمني ،وقد رواه عنه ربيعة ،ثم كان يرويه �سهيل عن
ربيعة ،ويقول حدثني ربيعة عني ،ونحن مل نرد هذا احلديث لهذه العلة ،لكن
لعدم �صحة احلديث معنى ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان �صفة العدل وحكم التعديل والتجريح ،فقال:
ذكر �صفة العدل وحكم التعديل
ُ
ُ
يفعل َّ
يجب
كل ما
والعدل من
ْ
و ُي ْج ِزي يف التعديل ُ
ِ
الواحد
نقل

اخلرب
وقيل ُيجــزي يف رواي ِة
ْ
قد َ
التجــريح
قيل يف
وهكــذا ْ
ِ

ِ
يجتنب
واملحــــرمات
علي ِه
ْ
َ
وقيــــل فيــــ ِه ُ
ِ
ال�شاه ِد
مثل
ل ُه
َ
ٍ
دون ال�شَّ ــهاد ِة
ل�شرط معتبرَ ْ
ــــحيــح
ال�ص
لكنه باث َنــ ِ
ني يف َّ
ِ

عرف العدل ب�أنه هو :الذي يفعل جميع ما يجب عليه من �أوامر ربه،
ويتجنب جميع املحرمات التي نهاه اهلل عنها ،فمن كان بهذه ال�صفة � -أعني م�ؤد ًيا
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للواجبات وجمتن ًبا للمحرمات � -سمي عد ًال وتق ًّيا ،ووجب قبول روايته و�شهادته.
وفوق درجة العدالة درجة ال�صالح ،وهي� :أن يفعل فوق الواجبات ما �أمكنه من
فعل املندوبات ،ويرتك فوق املحرمات ماال ب�أ�س به خمافة الوقوع فيما فيه ب�أ�س
به ،و�أعلى من درجة ال�صالح درجة ال�صديقية ،وهي �أن ي�سارع الرجل �إىل فعل
جميع الف�ضائل ح�سب طاقته ،ويرتك فوق املحرمات ما ال ب�أ�س به ال ملخافة �شيء
من الأمور ،وهاتان الدرجتان زيادة ف�ضل ل�صاحبهما� ،أما امل�شروط لغر�ضنا من
قبول الرواية وال�شهادة ،فهي درجة العدالة ال غري ،نعم �إذا تعار�ضت رواية العدل
ورواية من فوقه من الدرجات ومل ميكن اجلمع بينهما بوجه من الوجوه ،قدمت
رواية من فوق العدل ،لأن الظن ب�صدقه �أقوى كما �سي�أتي يف بيان الرتجيح ،ف�إذا
املعدل فيها.
علمت عدالة العدل قبلت روايته و�شهادته ،و�إذا مل تعلم �أخذ بقول ِّ
ويجزئ يف نقل التعديل قول الواحد العدل �سواء كان ذلك يف قبول
الرواية �أم ال�شهادة ،وكذلك التجريح �أي�ضً ا ،وبه قال عبد امللك والباقالين وجماعة
من الأ�صوليني ،واختاره �صاحب املنهاج ،لأن كل واحد من التعديل والتجريح
خرب ال �شهادة ،واملعترب يف قبول اخلرب ح�صول الظن ب�صدقه� ،إذ ال �سبيل �إىل
اليقني ،والظن بالعدالة واجلرح يح�صل بخرب العدل.
وقال بع�ض املحدثني :ال يثبت بخرب واحد يف الرواية وال�شهادة ،لأن
املعدل واملجروح ،فاعترب العدد وهو معنى قول
التعديل واجلرح �شهادة على َّ
امل�صنف( :وقيل فيه مثل ال�شاهد) �أي قيل �إن املعدل مثل ال�شاهد ،فال يجزي
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يف التعديل نقل الواحد كما ال يجزي يف ال�شهادة قبول �شهادة الواحد ،وكذلك
التجريح �أي�ضً ا ،ورد هذا القول ب�أنه ال ن�سلم �أنه �شهادة بل خرب ،وال وجه للحكم
عليهما ب�أنهما �شهادة� ،إذ ال دليل على ذلك ،ولي�س من �أخرب عن �شخ�ص بكذا
له حكم ال�شاهد� ،إذا املطلوب الظن.
وقال ابن احلاجب :وغريه من الأ�صوليني� :إن الواحد مقبول يف التعديل
والتجريح يف الرواية دون ال�شهادة ،لأن التعديل �شرط فال يزيد على م�شروطه،
وقد قبل الواحد يف الرواية فيجب� ،أن يقبل الواحد يف تعديله وجرحه ،بخالف
ال�شهادة ،فلم يقبل فيها �إال اثنان ،فوجب �أن يعترب يف تعديلهما اثنان� ،إذ ال يزيد
ال�شرط عن امل�شروط كغريه من امل�شروطات.
ورد ب�أنه �إمنا اعترب ال�شرع ظن احلاكم لعدالة ال�شهود وجرحهم ،وال �شك
�أن الظن يح�صل بالواحد كاالثنني ،فال وجه العتبار الزيادة.
واختار البدر ال�شماخي قبول قول الواحد يف التعديل دون التجريح،
وهو قول �سعيد بن املب�شر ،ف�إنه قال :يجوز التعديل بواحد والتجريح باثنني ،وك�أنه
نظر يف ذلك �إىل قبول الوالية بقول العدل الواحد دون الرباءة ،ف�إنها ال تقبل
على ال�صحيح عندنا �إال بعدلني ،والفرق بني باب الوالية والرباءة وبني التعديل
والتجريح ظاهر� ،إذ ال يلزم من طرح رواية الرجل �أو رد �شهادته ثبوت الرباءة منه،
وكذلك ال يلزم من قبول روايته �أو �شهادته ثبوت الوالية له ،على �أن �أ�صحابنا -
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رحمهم اهلل تعاىل  -مل ي�شرتطوا يف تعديل ال�شهود وجتريحهم غري معدل واحد،
ومثله الراوي لأنه �أي�سر ح ً
اال منه ،وا�شرتطوا يف الرباءة عدلني على ال�صحيح،
فقويل يف النظم( :لكنه باثنني يف ال�صحيح) مبني على ما اختاره البدر ،تقلي ًدا له
مني يف حال النظم ،وقد ظهر لك �أن الراجح خالفه ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان كيفية �أداء التعديل والتجريح ،فقال:
[كيفية التعديل والتجريح]
ِ
الو�صف:
وقيــــــل يف �أدا ِء هذا
وذهب
العلم يكفي
ْ
وقيل من ذي ِ

� ُ
نف�س القول فيه يكفي
إطالق ِ
ُ
بع�ض ُه ْم ُي ْجزي �إذا �أُ ْبدي ال�س َب ْب

اختلف يف كيفية ت�أدية و�صف التعديل والتجريح ،فقال الباقالين:
يكفي الإطالق يف التعديل والتجريح ،وذلك كقول املعدل هذا عدل ،واجلارح
هذا جمروح ،وقال الغزايل واجلويني� :إن كان عاملًا كفى الإطالق يف التعديل
والتجريح ،و�إن مل يكن عاملًا فالبد من التف�صيل ،و�صححه �أبو يعقوب 
واختاره بع�ض �أ�صحابنا امل�شارقة .وقيل ال يكفي يف التعديل والتجريح الإطالق،
و�إن كان من عامل ،بل البد من بيان ال�سبب يف ذلك ،فهذه ثالثة مذاهب ،ويف
امل�س�ألة قوالن �آخران:
�أحدهما لل�شافعي ،وهو� :إمنا يكفي الإطالق يف التعديل دون التجريح،
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والقول الثاين بعك�سه وهو� :أنه �إمنا يقبل الإطالق يف التجريح دون
التعديل.
حجة من اكتفى بالإطالق يف التعديل �أو التجريح هي �أن املعدل م�أمون
على دينه مكلف ب�أن ال ينقل غري الواقع ،ف�إذا نقل لنا �أم ًرا من تعديل �أو جتريح
�أح�سنا به الظن ،لعلمنا ب�أمانته وقبلنا منه ما نقل �إلينا ،وهلل ما غاب عنا.
ورد ب�أن الناقل �إذا كان غري عامل ب�صفة ما نقل كان ذلك موج ًبا لل�شك يف
نقله ،واملعترب يف قبول مثل هذا رجحان الظن ب�صدق الناقل ويدفع هذا االعرتا�ض
ب�أن ال�شك يف النقل بعد ثبوت العدالة والأمانة له �شك خمالف لقانون ال�شرع،
لأنه �إ�ساءة ظن به ،وقد يقال� :إنه ال �إ�ساءة هاهنا وال خمالفة لل�شرع لأن للأ�شياء
�أمارات ،وجهل هذا املعدل ب�صفة التعديل والتجريح �أمارة تثمر ال�شك يف �صدقه
مع قوله َ « :د ْع ما ُيري ُب َك �إىل َما ال ُيري ُب َك».
احتج الغزايل واجلويني ،ومن قال بقولهما ،ب�أن اجلاهل ال يومن �أن يعتقد
يف �شيء �أنه جرح ولي�س بجرح �أو يعتقد �أن العدالة ال ت�سقط ب�أمر وهو ي�سقطها
فاعترب كون املطلق عاملًا بالأحكام ال�شرعية لي�ؤمن ما ذكرنا.
احتج القائلون ب�أنه ال يكفي الإطالق يف التعديل والتجريح و�إن كان
املعدل عاملًا ب�أنه ال ي�ؤمن من العامل �أن يبني على اعتقاده ،وال يعرف اخلالف ،فال
يرتفع ال�شك يف تعديله وجرحه ،ورد ب�أنه �إذا كان عاملًا بوجوه التعديل والتجريح،
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و�أن التدلي�س ال يجوز يف مثل ذلك ،وهو عدل مر�ضي ،ارتفع ال�شك ال حمالة.
احتج ال�شافعي ومن وافقه ب�أن اجلرح يفارق التعديل ب�أنه يكون ب�أمر خمتلف فيه،
فقبول قول اجلارح ي�ؤدي �إىل تقليده يف رده اخلرب ،وذلك ي�ؤدي �إىل بطالن اجتهاد
املجتهد فيما رواه املجروح ،فالبد فيه من التف�صيل بخالف التعديل ،فال خالف
فيه ي�ستلزم ذلك.
ورد ب�أن التعديل �أي�ضً ا قد يدخله االختالف ،فال وجه للفرق.
احتج القائلون بالعك�س ب�أن العدالة يدخلها اللب�س لكرثة الت�صنع والرياء
واالحرتا�س مما ينكره النا�س ،فيحتاج �إىل التف�صيل بخالف اجلرح ،ورد ب�أن اجلرح
�أي�ضً ا قد يدخله اللب�س لكرثة االختالف يف كثري من الوجوه التي يجرح بها ،فال
وجه للفرق ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان التعديل بحكم احلاكم وعمل العامل ،فقال:
[رواية العدل عن جمهول :هل تكون تعدي ً
ال له �أم ال؟]
ُ
عن املجهولِ
و� ْإن َروى
العدل ِ

كذ َ
َ
حكمــــ ُه ِب ِه وعمــــــــ ُل ْه
اك
ُ

ـــلف :هل َ
فاخلـ ُ
التعديل
هذا ِمن
ِ
ُ
َ
ُ
التعديل فيما يقب ُل ْه
�شــرط
�أن ُي

اعلم �أنهم اختلفوا يف رواية العدل عن جمهول احلال ،هل ذلك تعديل
بع�ض :تعديل لأن الظاهر من العدل ال يروي �إال عن عدل .قال يف
له �أم ال؟ قال ٌ
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املنهاج :وال وجه لذلك �إال عند من يقبل املجاهيل .وقيل :لي�س بتعديل مطلقًا
لأن كث ًريا من الرواة يروي وال يلتفت �إىل ذلك.
وقيل �إن علم من عادته �أنه ال يروي �إال عن عدل فهو تعديل ،و�إال فال،
واختاره �صاحب املنهاج لأن العادة تدفع ال�شك وتقوى الظن.
قال البدر ال�شماخي :ومثله عمل العامل برواية املجهول� ،إذا كان يرى
العدالة �شر ًطا يف قبول الرواية ،فهو تعديل و�إال فال قال :وكذا حكمه ب�شهادته
�إذا كان يرى العدالة �شر ًطا يف قبول ال�شهادة ،و�أما �إذا كان ال يرى العدالة �شر ًطا
يف قبول الرواية وال�شهادة والعمل فلي�س بتعديل وتو�ضيحه� ،أنه �إذا روى الراوي
العدل �أو عمل العامل العدل �أو حكم احلاكم العدل برواية رجل �أو امر�أة� ،أو
حكم ب�شهادة واحد منهما ،وكانت عادة كل واحد منهم ا�شرتاط العدالة يف قبول
الراوية وال�شهادة ،ف�إن املروي عنه واملحكوم ب�شهادته يكونان يف حكم التعديل،
فال يبحث بعد ذلك عن عدالتهما .بل ي�صح �أن ي�ؤخذ عمن �أخذ عنه الراوي،
وكذا ي�صح �أن يحكم ب�شهادة ذلك ال�شاهد على قول من يرى �أن ذلك تعديل
لهما ،وال ي�صح على القول الآخر حتى يبحث عن عدالتهما.
وظاهر كالم ابن احلاجب و�صاحب املنهاج وغريهما ثبوت اخلالف يف
التعديل للمجهول برواية العدل عنه فقط� ،أما العمل بروايته واحلكم ب�شهادته
�إذا كان العامل واحلاكم ي�شرتطان العدالة ،فلم يذكرا فيه �إال القول بالتعديل،
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ومفهومه �أن اخلالف �إمنا وقع يف ال�صورة الأوىل فقط ،لكن البدر  -رحمه اهلل تعاىل -
�أجرى اخلالف بطريق الإلزام يف ال�صورتني الأخريتني ،وهو ظاهر ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان حكم ال�صحابة يف العدالة ،فقال:
[الكالم يف عدالة ال�صحابة]
َ
فقيل َع ْد ُل
ال�صحــــــابي
�أ َّما
ُّ
ٌ
ني نَ ْ
الفت
ب�أنَّه
عــــــدل �إىل حــــــ ِ

وقيــــــل ُ
والف�ص ُل
ري ِه
مثل غــــــ ِ
ْ
ري ِه فل ُي ْم َت َح ْن
وبعـــدَ َها كغــــــ ِ

اختلف النا�س يف ال�صحابة ،فقال الأكرث من الأ�صوليني والفقهاء من
قومنا واملحدثني :ال�صحابة كلهم عدول ،ثم اختلف ه�ؤالء فقالت الأ�شعرية:
مطلقًا ،واملعتزلة� :إال من ظهر ف�سقه منهم ،ومل يتب كمعاوية و�أ�شياعه.
وقيل :بل هم يف العدالة كغريهم ال يقبل �إال من ظهرت عدالته منهم
عدله عدل.
�أو من َّ
وقيل :بل هم عدول �إىل حني الفنت ،فال يقبل الداخل فيها لأن الفا�سق
منهم غري معني .قال �صاحب املنهاج :وهذا القول يروى عن عمرو بن عبيد؛ لأنه
توقف يف الفا�سق من املقتتلني يوم اجلمل ،وعن َّ
النظام اجلرح لهم ،وكذا عن
عليا يف اخلالفة ،وهذه الأقوال كلها للغري وبع�ضها باطل
الإمامية �إال من قدم ًّ
ال يقبل احلق �أ�صالً ،وهو القول بتجريح جميع ال�صحابة ،والقول بجرحهم
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عليا يف اخلالفة ،ف�إن هذين القولني �أ�شنع �أقوال امل�س�ألة و�أبعدها
�إال من قدم ًّ
من احلق مل�ضادتها قوله تعاىل ﱹﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗﱸ [الفتح ،]18 /وقوله :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﱸ [الفتح ،]29 /الآية وكثري من �آي الكتاب يق�ضي بثبوت
الف�ضل لهم والعدالة على اجلملة ،ولقوله �« :أَ ْ�ص َحابي كال ُّن ُج ِوم ب�أي ُهم اقتدي ُتم
اهتدي ُتم» ونحو ذلك من الأحاديث الكثرية ،ويليهما يف البعد قول الأ�شعرية
بثبوت العدالة لهم مطلقًا �أي قبل الفنت وبعدها ،قال ابن احلاجب :و�أما الفنت
فتحمل على اجتهادهم ،قال :وال �إ�شكال بعد ذلك على قول امل�صوبة وغريهم.
قال �صاحب املنهاج :وذلك مبني على قاعدتني لهم باطلتني� :أحداهما م�س�ألة
الإمامة اجتهادية ال قطعية ،والثانية �أنها تثبت بالغلبة ولو لفا�سق وجاهل .قال:
وهذا القول يبطل به ثبوت البغي وف�سق الباغي ،وقد �صرح الكتاب العزيز بف�سق
البغاة ،حيث قال ﱹ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﱸ [احلجرات]9 /
ف�أخربنا �أن الباغية خارجة عن �أمر اهلل ،و�أن حدها القتل حتى ترجع عن بغيها،
وكل خارج عن �أمر اهلل حده القتل ،فهو فا�سق قط ًعا كالكافر ،ف�إنه خارج عن �أمر
(((
وحده القتل حتى يرجع ،ويف هذا كفاية ملن �أن�صف ،ومل جتذبه �أ ْم َرا�س
اهللُّ ،
التع�صب والهوى �إىل ال َّت َد ْه ُده((( يف مهاوي الردى ،انتهى.
((( �أمرا�س :نوازع( .م).
((( التدهده :التدحرج واالنحدار( .م).

522

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

522

ويلي هذه الأقوال يف البعد قول من قال بعدالتهم �إىل حني الفنت� ،إن
قلنا �إنه مبني على ثبوت ال�شك يف �أحد املتقاتلني يوم اجلمل ،على �أنا جنزم بف�سق
علي ذلك اليوم ،وبف�سق من خرج عليه �إىل قبول التحكيم،
من خرج على َّ
لأنه يف تلك املدة �إمام عادل ،وامل�سلمون له موالون ،وم�ؤازرون� ،أما �إن قلنا �إن
ذلك القول مبني على غري ال�شك يف الفا�سق والوقوف عمن مل يعلم حاله بعد
الفتنة مع اختالط النا�س ،وخو�ض �أكرثهم يف الفتنة فذلك القول غري خارج
عن ال�صواب ،و�أقرب من هذه الأقوال كلها القول ب�أنهم كغريهم حمتاجون �إىل
التزكية والتعديل ،لن�صب عمر املزكني واملعدلني ،ويليه يف القرب قول املعتزلة
بثبوت العدالة لهم �إال من ظهر ف�سقه منهم.
والقول الفا�صل بني اخل�صوم يف هذا املقام وهو املطابق لظاهر الكتاب
وال�سنة �أن نقول �إنهم جمي ًعا عدول �إال من ظهر ف�سقه منهم قبل الفنت� ،أما بعد
ُّ
الفنت فمن علم منه البقاء على ال�سرية التي كان عليها ر�سول اهلل  فهو عدل
مطلقًا ،وهي اجلماعة التي قامت على عثمان ون�صبت عل ًّيا وفارقته يوم التحكيم
طل ًبا لإقامة كتاب اهلل تعاىل ،ومن مل يعلم منه البقاء على تلك ال�سرية فال
ي�سارع �إىل تعديله حتى ميتحن ويخترب لكرثة املفتتنني واختالط املوفني بغريهم،
وهذا املعنى هو املراد من قول امل�صنف( :والف�صل ب�أنه عدل �إىل حني الفنت)
�أي والقول الف�صل مبعنى الفا�صل ،ومعنى قوله (وبعدها كغريه) �أي وبعد الفنت
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فال�صحابي كغريه ،فيحتاج �إىل امتحان �أي اختبار ،لكن هذا فيمن مل يعلم بقا�ؤه
على العدالة� ،إذ ال معنى المتحان من علم منه البقاء على العدالة.
وحجتا على ثبوت هذا القول ظواهر الكتاب وال�سنة� ،أما الكتاب
فكقوله تعاىل ﱹﭑ ﭒ ﭓﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﱸ الآية [الفتح]29 /
أ�صحابي
ونحو ذلك من الآيات املقت�ضية لتعديلهم ،و�أما ال�سنة فكقوله َ �« 
جوم ب�أ ُّيهم �أقتدي ُتم اهتدي ُتم» ،ونحو ذلك من الأحاديث ،ولأنه  كان
كال ُّن ِ
يق�ضي ب�شهادة امل�سلمني من غري تعديل ،وكذا �أبو بكر يف خالفته ،وكذا عمر
يف �صدر خالفته ،فلوال ثبوت العدالة لهم ما حكم ب�شهادتهم من غري تعديل،
ثم ن�صب عمر املزكني بعد �أن كرثت اخليانات يف النا�س ،وظهرت �شهادات الزور
�أخ ًذا باالحتياط ً
ومت�سكا باحلزم وتثب ًتا يف �أمر اهلل تعاىل ،فعلمنا بذلك �أن حكمهم
قبل الفنت خمالف حلكمهم من بعدها ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان املنقطع من احلديث ،فقال:
ذكر اخلرب الغري املت�صل
واملراد به ما مل يت�صل �سنده بر�سول اهلل � ،سواء كان مر�س ًال �أو منقط ًعا
�أو مت�ص ًال بال�صحابي فقط وهو املوقوف .فقال:
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[بيان املر�سل وحكمه]
ُ
ِ
املنف�ص ْل
ومر�سل الأخبا ِر فهــــو
ُ
ٍ
واخلالف قد َو َر ْد
خــــالف
بال
َ
كــــذاك من �أئــــــم ِة الـــــروا ِة

حابي ُقب ِْل
ف�إن
يكــــن من َّ
ْ
ال�ص ّ
وال�صحيح ال ُي َر ّد
التابعــــي
يف
ُ
ِّ

ِّ
كــــل َم ْن َي ْروي عن ال ِّثق ِ
َات
من

اختلف يف حد املر�سل على ثالثة �أقوال:
القول الأول للأ�صوليني وهو :ما �سقط من �إ�سناده را ٍو واحد ف�أكرث من �أي مو�ضع
كان.
القول الثاين للمحدثني :وهو ما رفعه التابعي �إىل النبي � سواء كان من
كبار التابعني كجابر بن زيد و�سعيد بن امل�سيب واحل�سن الب�صري� ،أو من �صغار
التابعني كال ُّزهري و�أبي حازم ويحيى بن �سعيد الأن�صاري.
القول الثالث :لبع�ض �أهل احلديث وهو ما رفعه التابعي الكبري �إىل النبي  -عليه
ال�صالة وال�سالم  -فعلى هذا القول يكون ما رفعه التابعي ال�صغري �إىل النبي  -عليه
ال�صالة وال�سالم  -داخ ًال يف املنقطع عند �أرباب هذا القول من املحدثني.
فهذه ثالثة �أقوال يف تعريف املر�سل جارية على اختالف اال�صطالحات
م�شاحة((( ،ويدخل حتت كل تعريف منها ما يتناوله
فيه ولي�س يف اال�صطالح َّ
م�شاحة :خالف �أو جدال( .م).
((( َّ
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�أنواعه ،وي�شتمل تعريف الأ�صوليني على املر�سل يف ا�صطالح املحدثني وعلى
املنقطع وعلى املع�ضل و�سي�أتي بيان ذلك .وحكم املر�سل �إن كان من مرا�سيل
ال�صحابة قبل بال خالف ،لأن رواية ال�صحابي حممولة على ال�سماع �إذا قال
ال�صحابي :قال ر�سول اهلل� ،أو عن ر�سول اهلل ،حمل ذلك على �أنه قد �سمع
منه لأنه �أدركه ،ولأن ال�صحابة كلهم عدول قبل الفنت �إال من ظهر ف�سقه منهم
وال�صحابي العدل يتحا�شى عن �أخذ الرواية من الفا�سق ،فوجب الأخذ مبر�سل
ال�صحابي �إجما ًعا.
و�إن كان من مرا�سيل التابعني �أو تابعي التابعني �إىل من بعدهم فقد
اختلف يف قبوله على مذاهب:
املذهب الأول� :أنه يقبل مر�سل العدل مطلقًا ون�سبه �صاحب املنهاج �إىل
اجلمهور.
املذهب الثاين :ال يقبل املر�سل مطلقًا ون�سبه �صاحب املنهاج �إىل بع�ض
املحدثني.
املذهب الثالث :لعي�سى بن �أبان وابن احلاجب �أنه ال يقبل من ال�صحابي �أو من
التابعي �أو من �إمام نقل.
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املذهب الرابع لل�شافعي :وهو �أنه ال يقبل �إال �أن يع�ضده ما يقويه من ظاهر كن�ص
�أو عمل �صحابي �أو �إر�سال تابعي ،كمرا�سيل ابن امل�س َّيب� ،أو �أ�سنده غري املر�سل
و�شيوخهما خمتلفة يف الإ�سناد والإر�سال� ،أو عرف �أنه ال ير�سل �إال عن عدل
فح�صل يف امل�س�ألة �إطالقان وتف�صيال.
وح�صر هذا اخلالف يف مر�سل من عدا ال�صحابي ،ظاهر �أ�صول احلنفية،
ف�إنهم قد �صرحوا بالإجماع على قبول مر�سل ال�صحابي ،وكالم املعتزلة وال�شافعية
وغريهم يقت�ضي �إطالق اخلالف يف مر�سل ال�صحابي وغريه ،لكن نقل الإجماع
من احلنفية على قبول مر�سل ال�صحابي ظاهر ال�صواب ،فال ينبغي اخلالف فيه،
لأن ال�صحابة قد �أر�سلوا ومل ينكره �أحد منهم ،بل كانوا بني عامل به وم�صوب،
ومنه قول الرباء بن عازب :لي�س كل ما �أحدثكم �سمعته من ر�سول اهلل � إال
�أ َّنا ال نكذب ،يعني �أنه قد يقول :قال ر�سول اهلل  ومل ي�سمعه منه ،بل رواه
من يثق به ،ف�أر�سل.
و�أر�سل ابن عبا�س رواية «�إمنا الربا يف الن�سيئة» فلما �سئل هل �سمعته
من ر�سول اهلل؟ قال :ال ،بل رواه يل �أ�سامة ،ومل ُينكر عليه �إر�ساله ،فكان �إجما ًعا
على ت�صويبه ،ومن ذلك �أن ابن عبا�س روي �أن النبي  مل يقطع التلبية حتى
رمى جمرة العقبة ،ثم �أخرب �أنه �أخربه بذلك الف�ضل بن العبا�س ،ومل ُينكر عليه،
أ�صبح ُجن ًبا فال �ص ْو َم َل ُه» فلما
وكذلك روى �أبو هريرة �أن النبي  قال« :من � َ
روجع فيه ،قال� :سمعته من الف�ضل بن العبا�س ،ومل ُينكر على �أبي هريرة �إر�ساله
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�أو ًال ،وكذلك روى ابن عمر �أن النبي  قال« :من �ش َّيع جناز ًة فل ُه ٌ
قرياط ومن
قعد ح َّتى ُيد َفن َفل ُه قرياطانِ » ثم قال بعد ذلك �سمعته من �أبي هريرة ،ومل ينكر
َ
عليه �إر�ساله �أو ًال ،نعم وقد روي �أن ابن عبا�س مل ي�سمع من الر�سول � إال
القليل مع كرثة روايته عن ر�سول اهلل .
قال عي�سى بن �أبان :والذي ي�صحح هذا �أنهم ملا مل يردوا خ ًربا لأنه خرب
واحد كذلك مل يردوا خ ًربا لأنه مر�سل� ،أي فيكون الإجماع على قبول املر�سل
كالإجماع على قبول خرب الواحد العدل الذي مر بيانه ،وبثبوت هذا الإجماع
و�صحته احتج القائلون بقبول مر�سل احلديث مطلقًا ،وذلك �أنه ملا ثبت الإجماع
من ال�صحابة على قبول اخلرب املر�سل لعدالة الراوي وجب �أن يقبل الإر�سال يف
كل وقت �إذا كان املر�سل عد ًال على �أن الإجماع من التابعني قد وقع على قبول
املر�سل �أي�ضً ا ف�إنه مل ير َو عن �أحد منهم رد املر�سل وهم بني مر�سل وم�صوب،
فمن ذلك قول النخعي :اعلموا �أين �إن �سمعت احلديث من واحد عن ابن
م�سعود :قلت حدثني فالن عن ابن م�سعود ،و�إن �سمعت من جماعة .قلت:
قال بن م�سعود .يعني �أنه ير�سل حيث يقوى ظنه.
وروى ابن احلاجب الإر�سال عن ابن امل�سيب وال�شعبي والنخعي واحل�سن
الب�صري وغريهم من التابعني ،وقد وقع الإر�سال �أي�ضً ا يف كثري من روايات جابر
ابن زيد  ،فكان ذلك �إجما ًعا من التابعني على قبول املر�سل ،فال وجه لدفعه.
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قال بع�ضهم� :إن رد املر�سل بدعة حدثث بعد املائتني ،واعرت�ض ب�أنه يلزم على هذا
�أن يكون املخالف يف قبول املر�سل خارقًا للإجماع ،فيف�سق و�أنتم ال تف�سقونه.
و�أجاب ابن احلاجب عن ذلك ب�أن خرق الإجماع اال�ستداليل والظني
ال يقدح .قال �صاحب املنهاج :يعني �أن الإجماع �إذا مل يعلم انعقاده �ضرورة
بتواتر وم�شاهدة مل يقدح يف عدالة خمالفه ،وهذا الإجماع و�إن قطعنا بوقوعه
فلي�س مبتواتر بل با�ستدالل ،ونظر يف �أحوال ال�سلف مع احلديث املر�سل ،فظهر لنا
فيما نقل عنهم �أنهم جممعون على قبوله بطريق اكت�سابي ال �ضروري ،وذلك من
اجلهات التي قدمنا ،فجرى جمرى التواتر املعنوي يف �إفادة العلم ب�أنهم كانوا بني
قابل له وبني �ساكت م�صوب غري منكر .قال :هذا م�ضمون جوابه جيد ،انتهى.
وهذا القول وهو �أن مر�سل العدل مقبول مطلقًا هو ال�صحيح عندي ،ملا
ذكرته من �إجماع ال�صحابة والتابعني ،و�إن كنت �صححت يف النظم غريه ،ف�إن
ظاهر النظم م�صحح ملذهب ابن �أبان وابن احلاجب ،وهو قبول مر�سل ال�صحابي
والتابعي ،ومن كان من �أئمة النقل وحجتهم على ذلك �أمران:
�أحدهما� :أن غري ال�صحابي والتابعي و�أئمة النقل ي�شك فيه �إذا �أر�سل �أنه لو �سئل
عن التعديل جلاز �أن ال يعدل ،ورد ب�أنه ال ن�سلم ذلك ،بل هم وغريهم مع كمال
العدالة والتحفظ �سواء يف ذلك.
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الأمر الثاين� :أنه قد ثبت يف ال�شهادة على ال�شهادة� ،أنه ال ي�صح فيها الإر�سال،
بل يجب على الفروع �أن يعينوا الأ�صول ما تدراجوا والناقل عن الناقل يف حكم
الفرع يف ال�شهادة ،فيلزمه ال�سند كما يلزم الفرع يف ال�شهادة.
ورد ب�أن الفروع يف ال�شهادة وكالء للأ�صول ،بدليل �أنه ال يجوز ان ي�شهدوا
على �شهادتهم �إال� :إذا حملوهم ،كما ال يجوز للوكيل الت�صرف �إال بعد �أن يوكله
الأ�صل فلأجل ذلك وجب ذكر الو�سائط للإ�ضافة �إليهم بخالف الأخبار ،ف�إن
ملن �سمعها �أن ينقلها و�إن مل يحلمه الراوي ،فوجب الفرق بينهما.
احتج املانعون من قبوله على الإطالق بوجوه:
منها� :أنهم قالوا �إنا نعلم �أن املحدث �إن مل يعلم عني الراوي ومل يعلم
�صفته يف العدالة مل يجز له قبول خربه ،ف�أوىل و�أحرى يف �أن ال�سامع للمر�سل ال
يقبله ،لأنه مل يعرف عني راويه وال �صفته� ،أعني الذي نقله للمر�سل.
ومنها �أنه يختلف الناظرون يف كمال العدالة ،فتثبت عند قوم وال تثبت
عند �آخرين� ،إما الختالف علمهم بحاله �أو �آرائهم يف �أفعاله ،كما �أن ال�شاهد قد
�شخ�صا ا�ستعدله
ي�ستعدله بع�ض احلكام دون بع�ض ،فكما ال يلزم من مل ي�ستعدل ً
غريه �أن يحكم ب�شهادته ،كذلك يف الرواية ،فال ن�أمن �أن املر�سل ا�ستعدل من
ال ن�ستعدله نحن فيكون قبولنا خلربه قبو ًال مع ال�شك يف �صحته ،وذلك ال يجوز
باتفاق ،ويف ذلك �إبطال قبول املر�سل.
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و�أجيب عن الوجه الأول ب�أن معرفة عني املر�سل و�صفته مغنية عن معرفة
من قبله �إذا عرفنا �أنه ال يقبل �إال عن عدل ،وال ير�سل �إال ما �صح له نقله.
و�أجيب عن الوجه الثاين ب�أن اختالف املجتهدين يف التعديل ال يوجب
ما ذكر مع اتفاقهم ،على �أن حقيقة العدالة هي مالزمة التقوى واملروءة جمي ًعا ،وال
ي�ضر اختالفهم يف بع�ض الأفعال �أو الرتوك ،هل يقدح يف العدالة �أم ال؟ ونحن
نقول� :إن �أجمعوا على �أمر �أنه يخرم العدالة ،مل يجز من املر�سل العدل �أن يروي
عمن انحزمت عدالته ،وال يجوز �أنه مل يعلمه مع �إيجاب البحث عليه ،فن�أمن
ذلك من جانبه ،فال يعرتينا ال�شك يف �صحة حديثه ،و�إن كان ذلك الأمر مما مل
جرحا �أم ال ،ف�إن ذلك ال يقدح يف
يجمعوا على �أنه جرح ،بل اختلفوا يف كونه ً
�إر�سال املر�سل ،ولو جوزنا �أنه قبل مثل ذلك ف�إن م�سائل االجتهاد ال جرح فيها.
ال يقال� :إنا �إذا جوزنا �أن املر�سل قبل ورواية من لي�س مبقبول عندنا ،و�إن
كان مقبو ًال عنده فقد قبلنا احلديث مع ال�شك يف �صحته ،وذلك ال يجوز لأنا
نقول� :إنا مننع من ح�صول هذه ال�صورة ،ونقول� :إن كان ذلك الأمر خار ًما حلقيقة
العدالة بالإجماع فالعدل ال يقبله ،و�إن كان خمتلفًا فيه ،ف�إن كان مذهب املرتكب
له جوازه فنحن ال جنرحه به ،و�إن مل يكن مذهبه جوازه و�أقدم عليه عاملًا بتجرميه،
وهو مما ال يت�سامح مبثله ،فذلك جممع عليه �أنه جرح ،والعدل ال يقبل ،فظهر �أنه ال
يلزم من هذا قبول خرب املر�سل مع ال�شك يف عدالة من نقل عنه.
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واحتج ال�شافعي على رد املر�سل �إال �أن تق َّوى بقرينة كما مر مبا احتج
به املانعون من قبوله مطلقًا و َق ِب َله �إن قوته قرينة؛ لأن الظن ب�صدقه مع القرينة
�أقوى ،وجوابه بعد ت�سليم �أنه يزداد بالقرينة قوة �إىل قوته ،هو اجلواب عن احتجاج
املانعني ،واهلل �أعلم.
ثم قال:
[بيان احلديث املقطوع واملوقوف وال�ضعيف وغريه]
ِ
واملوقــــوف
باملقطــــوع
ولي�س
َ
ِ
ُ
ال�ضعيف َف ْهــــ َو َما يف ِ
�سند ْه
�أما

وما عن الإ�ســــناد نق ُل ُه انقط ْع
وما على ال�صاحب يو ًما �أُوق َفا

و ُم َ
ِ
احلديث مـــا ال ُي ْق َب ُل
ــــر
نك ُ

ِ
كــذ ِب
و َما ا�ســ َتق َّر �أنَّــه ُذو

ِ
ال�ضعيف
تقــــو ُم حجــــ ٌة وال
كطعن جاء يف ُم�س َت َن ِد ْه
وهن
ٍ
ُ
ــوع � ُ
أخذ ُه ام َت َن ْع
فــذلك
املقط ُ
ِ
ا�سما فاع ِر َفا
عر ُف
باملوقــوف ً
ُي َ
وذو ال�شُّ ــــذو ِذ ما قليــ ً
ال ُي ْنق َُل
املو�ضــــوع فل ُي ْج َت َن ِب
فــــذلك
ُ

املقطوع ما جاء عن تابعي من قوله �أو فعله موقو ًفا عليه ،ولي�س بحجة،
واملوقوف ما ق�صر على ال�صحابي قو ًال �أو فع ًال ولو منقط ًعا ،وهل ي�سمي �أث ًرا؟ نعم.
ومنه قول ال�صحابي« :كنا نفعل» ما مل ي�ضفه �إىل النبي  ،ف�إن �أ�ضافه
�إليه كقول جابر بن عبد اهلل« :كنا نعزل((( على عهد ر�سول اهلل  ،»فمن قبيل
((( نعزل :العزل �أثناء اجلماع هو� :إفراغ الرجل ماء �شهوته خارج رحم املر�أة( .م).
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املرفوع ،و�إن كان لفظه موقو ًفا لأن غر�ض الراوي بيان ال�شرع ،وقيل ال يكون
مرفو ًعا ،وقول ال�صحابي :من ال�سنة كذا �أو� :أُمرنا ،ب�ضم الهمزة� ،أو :كنا ن�ؤمر �أو
نهينا �أو �أبيح ،فحكمه الرفع �أي�ضً ا كقول ال�صحابي�« :أنا �أَ�شْ َب ُهكم �صال ًة به ،»
وكتف�سري تعلق ب�سبب النزول وحديث املغرية« :كان �أ�صحاب ر�سول اهلل 
يقرعون بابه بالأظافري» �صوب ابن ال�صالح َر ْف َعه.
ولو قال تابعي :كنا نفعل ،فلي�س مبرفوع وال مبوقوف �إن مل ي�ضفه
لزمن ال�صحابة ،بل مقطوع ،ف�إن �أ�ضافه لزمنهم احتمل الوقف ،لأن الظاهر
اطالعهم عليه وتقريرهم ،واحتمل عدمه لأن تقرير ال�صحابي قد ال ين�سب
�إليه تقريره .
و�إذا �أتى �شيء عن �صحابي موقوفًا ،عليه مما ال جمال لالجتهاد فيه،
كقول ابن م�سعود :من �أتى �ساح ًرا �أو ع َّرا ًفا فقد كفر مبا �أنزل على حممد ،
فحكمه الرفع حت�سي ًنا للظن بال�صحابة ،قاله احلاكم.
وال�ضعيف :ما ق�صر عن درجة احل�سن ب�سبب وهن يف �سنده ،كالطعن يف
بع�ض رواته ،وتفاوت درجاته يف ال�ضعف بح�سب بعده من �شروط ال�صحة.
وامل�ض َّعف :مامل يجمع على �ضعفه ،بل يف متنه �أو �سنده ت�ضعيف
لبع�ضهم وتقوية للبع�ض الآخر ،وهو �أعلى من ال�ضعيف .واملنكر :الذي ال ُيعرف
متنه من غري جهة راويه ،فال متابع له وال �شاهد ،مثاله حديث �أبي زكري يحيي بن
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حممد بن قي�س عن ه�شام بن عروة عن �أبيه عن عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها«ُ :كلوا
الب َل َح بال َّتمرِ».
وال�شاذ :ما قلت رواته ،وينق�سم �إىل غريب وعزيز وفرد.
فالغريب :ما انفرد را ٍو بروايته �أو برواية زيادة فيه عمن يجمع حديثه
كالزهري �أحد احلفاظ يف املنت �أو ال�سند ،وينق�سم �إىل :غريب �صحيح كالأفراد
املخرجة يف ال�صحيحني ،و�إىل غريب �ضعيف وهو الغالب على الغرائب ،و�إىل
غريب ح�سن .قال الق�سطالين ،ويف جامع الرتمذي منه كثري.
والعزيز ما انفرد بروايته اثنان �أو ثالثة دون �سائر رواة احلفاظ املروي عنه.
والفرد :يكون مطلقًا ب�أن ينفرد الراوي الواحد عن كل واحد من الثقات
وغريهم ،ويكون بالن�سبة �إىل �صفة خا�صة ،وهو �أنواع:
فمنه قول القائل يف حديث قراءته  يف الأ�ضحى والفطر بـ «ق»
و«اقرتبت» ،مل يروه �إال �ضمرة بن �سعيد ،فقد تفرد به عبيد اهلل بن عبد اهلل عن
واقد الليثي.
ومنه ما قيد برا ٍو خم�صو�ص حيث مل يروه عن فالن �إال فالن ،كقول
�أبي الف�ضل بن طاهر عقب احلديث املروي يف ال�سنن الأربع من طريق �سفيان
بن عيينة عن وائل بن دواد عن ولده بكر بن وائل عن الزهري عن �أن�س �أن
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النبي �« :أَ ْومل((( على �صفية َب�سويق((( ومتر» مل يروه عن بكر �إال وائل ،ومل
يروه عن وائل غري ابن عيينة ،فهو غريب.
وكذا قال الرتمذي �إنه ح�سن غريب ،واحلكم بالتفرد يكون بعد تتبع
طريق احلديث الذي يظن �أنه فرد :هل �شارك راويه الآخر �أم ال؟ ف�إن وجد بعد
كونه فر ًدا �أن راو ًيا �آخر ممن ي�صلح �أن يخرج حديثه لالعتبار واال�شتهار به وافقه،
ف�إن كان التوافق باللفظ �سمي متاب ًعا ،و�إن كان باملعنى �سمي �شاه ًدا ،و�إن مل يوجد
من وجه بلفظه �أو مبعناه ف�إنه يتحقق فيه التفرد املطلق حينئذ.
واملو�ضوع :هو الكذب على ر�سول اهلل  وي�سمى املُ ْخ َت َلق ،وحترم
روايته مع العلم به �إال مبي ًنا ،ويحرم العمل به مطلقًا ،و�سببه ن�سيان �أو افرتاء �أو
نحوهما ،ويعرف ب�إقرار وا�ضعه �أو قرينة يف الراوي �أو املروي ،فقد و�ضعت �أحاديث
ي�شهد بو�ضعها ركاكة �ألفاظها ومعانيها .قال الربيع بن خيثم� :إن للحديث �ضو ًءا
ك�ضوء النهار ،يعرف وظلمة كظلمة الليل تنكر.
ومما يعرف به املو�ضوع �أي�ضً ا �أن تعار�ضه الأ�صول القاطعة ،حيث ال ميكن
اجلمع بينها وبينه كحديث الر�ؤية ،ف�إنه معار�ض لقوله تعاىل ﱹﭥ ﭦ
((( �أومل� :صنع ولي َمةً( .م).
((( �سويق :طحني القمح وال�شعري( .م).
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ﭧﱸ [الأنعام ]103 /ولقوله تعاىل :ﱹﭡ ﭢﭣﱸ [ال�شورى]11 /
ف�إن هاتني الآيتني قاطعتان بنفي ر�ؤيته تعاىل ،وبنفي امل�شابهة له ،وال ميكن جمعه
معهما ،وما ُحوو َِل من اجلمع يف ذلك باطل قط ًعا ،وقد بينا وجه بطالن ذلك يف
«م�شارق الأنوار».
ويعرف �أي�ضً ا مبا �إذا ورد يف �شيء تقت�ضي العادة ا�ستفا�ضة ذلك ال�شيء
�ضرورة ،كزيادة فري�ضة على ال�صلوات املفرو�ضة ،ف�إنا نقطع بكذب حديث جاء
بذلك لعلمنا �أنه لو كانت فري�ضة غري ما نقل الينا لأوجبت العادة نقلها وانت�شارها
يف املك َّلفني ،كما وقع ذلك يف نظائرها.
فهذه الأنواع كلها ال تقوم بها حجة على املخالف ،وي�صح العمل ببع�ضها
دون بع�ض� ،أما املنقطع وهو ما �سقط من رواته واحد من مكان واحد �أومن مكانني
�أو �أكرث بحيث ال يزيد كلها �سقط منها على را ٍو واحد ،واملع�ضل وهو :ما �سقط
من رواته اثنان ف�أكرث مع التوايل ،كقول مالك :قال ر�سول  ،فهما من نوع
املر�سل ،وال�صحيح قبولهما كما مر ،ولعدم التقبل ب�سقوط اثنني يف املع�ضل ،قال
ابن ال�صالح� :إن قول امل�صنفني قال ر�سول  من قبيل املع�ضل ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان فعله  وهو النوع الثاين من ال�سنة ،فقال:
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مبحث فعله 
وقــــــد
و ِف ْعــل ُه منــ ُه جِ ِب ِّل ٌّي
ْ
يخ�ص ُه من دو ِن َنا
ومنــــه مــــــا ُّ

وخم�ص ً�صا و َر ْد
�أتَــــى بيــــانًا
ِّ
ومنــــــــه � ً
ري ذاك فافط َنا
أي�ضا غ ُ

ف� ُ
أكــــل
أول الأق�ســــام نح ُو ال
ِ
ٍّ
وحكم ُه الحِ ُّ
لكــــل مطلقَا
ــــل
ُ

أهل
وال�شــــرب
والنوم ومل�س ال ِ
ِ
ِ
والثــــــاينوالثــــــالث ٌّ
كل�سبقَا

�ص فــــذاك ُم ِنــــ َعا
وما ِب ِه خُ َّ

ٍ
زوجات م َعا
كت�ســــع
من غــريه
ِ

ــــرف وفيه اخ ُت ِل َفا
والثَّاين مل ُي ْع َ

َ
ٌ
وبع�ض و َق َفا
واجــــب
فقــــيل:
ٌ

ال�صحيح
نــــدب وهو
وقيــــل
ُ
ٌ
�صححت منهــــا ال َّن ْد َبا
و�إنمّ ــا
ُ

ِيــــح
وقيــــــل ال لكــــ َّن ُه ُمب ُ
لكــــو ِن ِه للحــــــقِّ �أدنــــــى ُق ْر َبا

ِ
ق�ســــمان :ق�ســ ٌم ُعــــ ِر َفا
ري ُه
وغ ُ

�أما
الوجــــوب َف ْهـــ َو �شي ٌء زائدُ
ُ

حكم ُه فهــــو علــــى ما ُو ِ�ص َفا
ما ُ

ِ
يكــــــف يف �إثبــــاته ذا الوا ِر ُد
مل

اعلم �أن فعله  على �أنواع:
بلي من�سوب �إىل اجلب َّلة ،وهي ا ِخللقة الب�شرية ،مبعنى �أن اخللقة الب�شرية
�أحدها جِ ٌّ
حمتاجة �إليه كالأكل وال�شرب والنوم ومبا�شرة الزوجات والقيام والقعود ونحو
ذلك ،ف�إن اجلبلة الب�شرية مطبوعة على هذه الأحوال ،منها ماال تقوم بدونها،
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ومنها ما حتتاج �إليها حاجة �شديدة ،وحكم هذا النوع الإباحة لكل ب�شري اتفاقًا.
النوع الثاين :ما ورد بيانا ال�شيء من الكتاب وال�سنة ك�صالته عليه ال�صالة
وال�سالم بيان لقوله تعاىل ﱹ ﯛ ﯜﱸ [الأنعام ]72 /بدليل قوله 
أيتموين �أُ َ�ص ِّلي» وكحجه  بيان لقوله تعاىل ﱹﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
«�ص ُّلوا ك َما ر� ُ
ﮰ..ﱸ الآية [�آل عمران ]97 /لقوله « :خُ ُذوا ع ِّني ِ
منا�س َك ُكم» ونحو
ذلك.

النوع الثالث :ما ورد من فعله 
خم�ص�صا لعموم الكتاب �أو ال�سنة ،كما لو نهانا
ً
عليه ال�صالة وال�سالم عن العمل يف ال�صالة ،ثم �سوى رداءه فيها ،ف�إن ت�سوية
ردائه فعل خم�ص�ص لعموم النهي� ،إذ ال جتوز عليه املع�صية ،وحكم هذا النوع
تخ�صي�صا ،ف�إنه �إن كان املبني واج ًبا كان الفعل
والذي قبله حكم ما ورد بيانًا له �أو
ً
واج ًبا �أي�ضً ا ،و�إن كان املخ�ص�ص واج ًبا كان الفعل املخ�ص�ص واج ًبا �أي�ضً ا وقد تقدم
بيان كل واحد من ذلك يف حمله من بابي البيان والتخ�صي�ص.
النوع الرابع :ما دل الدليل على �أنه  خم�صو�ص به من دون �أمته ،كتزويج ت�سع
زوجات م ًعا ،وكوجوب الإ�ضحاء وال�ضحى وقيام الليل ونحو ذلك ،ف�إن الدليل
ال�شرعي قد بني خ�صو�صيته  بهذه الأفعال ،فال يحل لغريه اتباعه فيها على
اجلهة التي �أوقعها عليه� ،أما منع تزويج ما فوق �أربع م ًعا ،فظاهر بن�ص الكتاب ،و�أما
منع اتباعه يف وجوب الإ�ضحاء وال�ضحى ،وقيام الليل ،فوجهه �أنه ال يحل لأحد
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�أن ي�أتي هذه الطاعات على جهة الإيجاب والإلزام� ،أي ال ي�صح له �أن يعتقد
وجوبها على نف�سه ،و�إن جاز له فعلها ندبًا.
النوع اخلام�س :ما ورد على غري هذه الأنواع الأربعة التي ذكرناها ،وهو ق�سمان:
الق�سم الأول :ما علمت �صفته من وجوب �أو ندب �أو �إباحة ،فحكمه على ما
علم من ذلك و�أمته عليه ال�صالة وال�سالم ،مثله يف ذلك وجوبًا وندبًا و�إباحة ما
مل يقم دليل مينع الت�أ�سى به يف �شيء من ذلك ،لعموم قوله تعاىل ﱹ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﱸ [الأحزاب ]21 /وظاهرها وجوب الت�أ�سي
به يف �إيجاب ما وجب وندب ما ندب وا�ستباحة ما ا�ستباح لقوله تعاىل يف �آخرها
ﱹ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﱸ [الأحزاب ]21 /ف�إنه يف معنى الوعيد على
الإخالل بالت�أ�سي به ،وذلك يقت�ضي الوجوب.
وقيل ال يلزمنا الت�أ�سي به يف �شيء من �أفعاله �إال فيما قامت داللة �شرعية
على تكليفنا به �إذ ال دليل يقت�ضي وجوب ذلك علينا فيما فعله ،ومل ي�أمرنا �أن
نفعل كفعله ،كما قال «�ص ُّلوا ك َما ر�أي ُتموين �أُ�ص ِّلى» وقوله «خُ ُذوا ع ِّني ِ
منا�س َك ُكم».
ﱹﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ف�أمـا قـوله تعاىل
ﯶ ..ﱸ الآية [الأحزاب ]21 /فال ن�سلم �أنها تكفي يف وجوب الت�أ�سي
به ،لأنها جمملة ،وبيان �إجمالها �أنا قد علمنا �أن يف �أفعاله ماال يلزمنا اتباعه فيه،
وفيها ما يلزمنا اتباعه فيه ،وال يتميز لنا هذا من هذا �إال بداللة تبني لنا ما يجب
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علينا اتباعه فيه ،ورد ب�أنه �إمنا ي�صح ما قلتم لو مل يكن قد متيز لنا ماال يجب علينا
الت�أ�سي فيه ،ف�أما وقد متيز لنا يف ال�صورتني اللتني قدمنا ،علمنا �أن ما عداهما فهو
املق�صود يف الآية الكرمية ،فوجب امتثالها وهو املطلوب.
وقال �أبو على بن خالد :ال يلزمنا اتباعه يف �شيء من �أفعاله �إال بدليل
«�ص ُّلوا ك َما ر�أي ُتموين
خا�ص ،نحو �إن يظهر لنا كونه بيانًا ملا خوطبنا به ،كقوله َ :
�أُ َ�ص ِّلي» و «خذو اعني منا�سككم» وكالغ�سل �إىل املرفق �أو حيث يكون فعله من
العبادات ،ف�إنه الذي يجب علينا الت�أ�سي فيه �إذ الظاهر �أن حكمنا حكمه فيها ،وما
�سواها فال وجه لوجوب اتباعه فيه من غري دليل.
ورد ب�أنه ال ن�سلم �أن الظاهر فيما عدا العبادات �سقوط وجوب الت�أ�سي،
والآية مل تف�صل ،وكذلك عموم قوله تعاىل ﱹﯡﱸ [الأعراف]158/
يقت�ضي ذلك ،ال يقال� :إن الآيتني الكرميتني �إمنا يدالن على وجوب الت�أ�سي مرة
واحدة ،لأنه �أمر والأمر ال يقت�ضي التكرار ،لأنا نقول �إن املعلوم من ق�صده �أنه
قدوة لنا ،وهذا يقت�ضي اال�ستمرار ،ثم �إنا ندعي الإجماع على وجوب الت�أ�سي به
يف غري العبادات كما يجب فيها ،ف�إنهم رجعوا �إىل �أزواجه يف ُقبلة ال�صائم ،وفيمن
�أ�صبح ُجن ًبا مل يف�سد �صومه ،ويف تزوجه ميمونة ،وهو حالل �أو حرام وغري ذلك.
الق�سم الثاين :ما مل يعلم �صفته من وجوب �أو نحوه ،و�إمنا فعله  ومل تدل قرينة
على جبهة �إتيانه له �أهو على جهة الوجوب �أم غريه؟
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اختلف الأ�صوليون على ما يحمل فنوقعه نحن عليه ،فقال
�أبو العبا�س ابن �سريج والإ�صطخري وغريهما من �أ�صحاب ال�شافعي� :إنه يحمل
على الوجوب ،فيلزمنا �إيقاعه لوجوبه .وقال ال�شافعي :بل يحمل على الندب
فقط ،وقال مالك :بل يحمل على الإباحة .وروي عنه القول بالوجوب �أي�ضً ا.
وقال ابن احلاجب� :إن ظهر منه  ق�صد القربة فندب و�إال فمباح ،وقيل
بالوقف .احتج القائلون بالوجوب بوجوه:
ﱹﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

�أحدها :ما قدمنا من عموم قوله تعاىل
ﯶﱸ [الأحزاب ]21 /وقوله تعاىل ﱹ ﭾﱸ [الأنعام.]153 /

ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

وثانيها :عموم قوله تعاىل
ﮧﱸ [احل�شر ]7 /و�أي�ضً ا فقد خلع  نعله يف ال�صالة فخلعوا نعالهم ،و�أي�ضً ا
ملا �أمرهم بالتمتع مت�سكوا بفعله يف كيفيته.
و�أجيب عن الأول ب�أنه �إمنا يجب الت�أ�سي واالتباع على جهة الوجوب،
حيث علم �أن الفعل واجب� ،أما حيث مل يعلم ذلك فال دليل على �أن الفعل
واجب.
و�أجيب عن الثاين ب�أن املراد من قوله تعاىل ﱹﮠ ﮡ ﮢﱸ

�أي :ما �أمركم به بدليل ﱹﮤ ﮥ ﮦﱸ [احل�شر ]7 /و�أما خلع نعالهم
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أيتموين �أُ َ�ص ِّلى» و�أما مت�سكهم بفعله يف التمتع
فلقوله َ :
«�ص ُّلوا َك َما ر� ُ
فلقوله « :خُ ُذوا ع ِّني ِ
منا�س َك ُكم» احتج القائلون بالندب ب�أنه لو كان واج ًبا
ا�ستلزم التبليغ بالقول وال تبليغ .والإباحة منتفية لقوله تعاىل ﱹ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﱸ [الأحزاب ]21 /ف�صار مندوبًا على كل حال.
احتج القائلون بالإباحة ب�أن الإباحة هي املتحققة ،حيث ال دليل على
ما فوقها ،فوجب الوقوف عليها .و�أجيب ب�أن الدليل على الندبية حا�صل من
قوله تعاىل ﱹﭾﱸ [الأنعام ]153 /احتج القائلون ب�أنه �إن ظهر ق�صد القربة،
فندب ،و�إال فمباح ب�أن ف�ضل القربة قرينة تثبت رجحان الفعل على تركه ،في�ستدل
بها على الندبية ،وعند عدم القرينة فهو مباح لقوله تعاىل ﱹﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ..ﱸ الآية [الأحزاب]37 /
و�أجيب ب�أن ما ظهر فيه ق�صد القربة فم�سلم �أنه مندوب ،ولي�س ذلك حمل النزاع،
لكن حمله فيما �إذا مل تقم قرينة على جهة فعله ،و�أما الآية فال تدل على �إباحة
كل فعل منه  ،و�إمنا غاية ما فيها �أنها تدل على �إباحة تزويج امل�ؤمنني بزوجات
�أدعيائهم بعد ما ق�ضوا منهن وط ًرا ،نعم الآية دليل على الت�أ�سي به فيما علم
جهته من املباح ،لكن الكالم فيما ال نعلم جهته� .أما القائلون بالوقف ف�إمنا وقفوا
لتعار�ض هذه الأدلة معهم ،ونحن نقول �إن حمله على الندبية هو ال�صحيح ،لأن
�أفعاله � شرع له ولغريه �إال ما قام الدليل بخ�صو�صيته به ،فرتفعنا به عن املباح
لثبوت املزية له على غريه ،ولقوله تعاىل ﱹ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
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ﯶﱸ [الأحزاب ]21 /ومل نبلغ به درجة الوجوب لأن الوجوب �أمر �إلزامي
ال يثبت �إال بدليل ،ومل يكف يف �إثباته هذا الفعل الوارد عنه  لثبوت هذه
االحتماالت فيه.
واجبا علينا لكان تبليغه الز ًما ف�سقط الوجوب ،واهلل
و� ً
أي�ضا فلو كان ً
�أعلم.
تنبيه :يعرف حكم فعله  باال�ضطرار احلا�صل من قرائن �أحواله يف
مق�صده ،ف�إن ال�ضروري قد يح�صل عند الأمارات فما عرفه امل�شاهدون له من
ق�صده �ضرورة وجب عليهم اتباعه ،و�إذا نقلوه �إلينا وجب علينا العمل به مع �صحة
النقل بتواتر �أو غريه.
أي�ضا حكم فعله مبا ي�صفه به  من وجوب �أو ندب �أو �إباحة،
ويعلم � ً
أي�ضا حكمه بكونه فعله بيانًا خلطاب
فيعمل مبقت�ضى و�صفه �إياه ،ويعلم � ً
جممل ،فحكمه حكم املبني كغ�سله الذراعني مع املرفقني بعد نزول قوله
تعاىلﱹ ﭚ ﭛ ﭜﱸ [املائدة ]6 /وطريقنا �إىل كونه بيانًا� ،أما قوله
�أو معرفتنا بقرينة حال �إنه فعله امتث ً
اال لذلك اخلطاب وما فعله  من الأفعال
يف ال�صالة بعد �أن نهانا �أن نفعل فيها فع ًال يخالفها اقت�ضى الإباحة نحو �أن يرمي
بال ُّن َخاعة(((� ،أو ي�سوي رداءه ونحو ذلك؛ لأنه  ال جتوز عليه املع�صية ،وقد �أمرنا
((( النخاعة :ما يخرجه الإن�سان من حلقه من البلغم( .م).
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باالقتداء به يف �أفعاله و�أقواله ،فنقطع ب�أن فعله بعد النهي تخ�صي�ص لعموم النهي
حينئذ.
وكذلك ما فعله  ومل نعلم جهة حكمه ،وال داللة على الوجوب،
فندب �إذ قد �أمرنا بالت�أ�سي به ،ف�إذا مل يكن واج ًبا تعني الندب ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان تقريره عليه ال�صالة وال�سالم وهو الق�سم الثالث من
ال�سنة ،فقال:

مبحث تقريره 
و� ْإن ر�أى الف ْع َ
ينكــر ُه
ــــل ومل
ْ
يكون َما ُف ْ
َ
عل
لكن ب�شــرط � ْأن
ْ
ِ
ــــكوت عن ُمرو ِر
ال�س
َ
فلي�س يف ُّ
كان �أَ ّ
و�إن بدا ا�ســتب�شا ُر ُه َ
دل

َ
قر َر ُه
وكــان قــــاد ًرا
ْ
فقــــد َّ
احلرام فاح ُت ْ
فل
مبعــلوم
ليــــ�س
َ
ِ
ِ
من َ�ض َّل َّ
لل�ضــــاللِ من تقــــري ِر
على جــــوا ِز َما �أتَاه من َف َع ْل

�إذا ر�أى  فع ًال �أو �سمع قو ًال من �أحد وكان عليه ال�صالة وال�سالم قاد ًرا
على الإنكار فلم ينكره ،كان ذلك تقري ًرا منه على ذلك الفعل ،فيكون دلي ًال على
جوازه اتفاقًا ،لكن ب�شرط �أن يكون ذلك الفعل والقول لي�س مبعلوم احلرام� ،أي
لي�س مما يقطع بتحرميه قط ًعا ال ميكن ن�سخه وال تغيريه ،كالكفر باهلل ونحوه ،و�أن ال
يكون مما تدل قرينة احلال على �أن �سكوته لي�س بتقرير ،ف�إنه لو ر�أى  جمو�س ًّيا
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ما ًّرا �إىل الكني�سة فلم ينكر عليه ما كان ذلك منه تقري ًرا على جواز املرور �إىل
الكني�سة ،فقول امل�صنف( :فلي�س يف ال�سكوت عن مرور من �ضل) معناه :ولي�س
يف �سكوته  عن مرور الكافر �إىل كفره تقرير لكون ذلك احلال معلو ًما �أنه حرام،
ولأن حال املجو�سي غري قابل للإنكار.
اعلم �أن حلجية تقريره عليه ال�صالة وال�سالم �شرو ًطا:
�أحدها� :أن يعلم بذلك الفعل ومل ينكره ،وا�شرتط بع�ضهم �أن يكون ذلك يف
ح�ضرته ،فيخرج ما فعل يف غري ح�ضرته ،ولو علم به .وال�صواب عدم ا�شرتاط
ذلك.
وثانيها� :أن يكون قاد ًرا على الإنكار فلم ينكره ،فيخرج ما لو �سكت عن �إنكار فعل
ال ي�ستطيع �إنكاره.
وثالثها� :أن يكون ذلك الفعل مما يحتمل الن�سخ ،فيخرج نحو الكفر باهلل تعاىل،
فلي�س يف ال�سكوت عنه تقرير.
ورابعها� :أن ال ينكره يف ح�ضرته غريه خمافة �أن يكون قد اكتفى بذلك الإنكار.
وخام�سها� :أن يعلم من حاله �أنه منتبه لذلك الفعل غري غافل عنه ،ف�إن احتمل
�أنه غافل فال تقرير ،هذا كله �إذا مل يظهر منه ا�ستب�شار بالفعل� ،أما لو ظهر منه
عليه ال�صالة وال�سالم ا�ستب�شار بذلك الفعل �أو ذلك القول كان ذلك �أدل على
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اجلواز ،وال يكون دلي ًال على التعبد به فال وجه لتم�سك ال�شافعي با�ستب�شاره 

بقول املُ ْدلجَ ِِّي((( وقد ُمدت له �أقدام زيد و�أ�سامه�« :إن هذه الأقدام بع�ضها من
بع�ض» يف جعل القافة طريقًا �شرع ًّيا ي�ؤخذ بها يف الن�سب ،لأنا نقول� :إن ا�ستب�شاره
�إمنا كان ملوافقة احلق ،و�إلزام اخل�صم ما يلزمه على �أ�صله ،لأن املنافقني تعر�ضوا
لذلك ،ف�إن قال� :إن موافقة احلق ال متنع الإنكار �إذا كان منك ًرا� .أجيب ب�أنه لي�س
مبنكر يف نف�سه ،لكن املنكر الأخذ مبجرد القافة ،وقد �أنكر ذلك  يف قوله «ال َو َل ُد
ا�ش ولل َع ِاه ِر ا َحل َج ُر» فال يلزم ما ذكر ،واهلل �أعلم.
لل ِف َر ِ
ثم قال:
خم�ص ً�صا للعموم ،وبيان حكم ذلك]
[يكون تقريره ِّ 
خم�ص َ�صا
تقــــــرير ُه
و� ْإن �أَتَـــي
ِّ
ُ
� ْإن َوافـــق الو�صف الذي له �أُ ِق ّر

ـــرر � ً
أي�ضا خُ ِّ�ص َ�صا
ري ْ
فغـــ ُ
من ُق ِّ
و� ْإن خ ِفـــي ففـــي حم ِّل ِه ُق ِ�ص ْر

اعلم �أن حكم تقريره عليه ال�صالة وال�سالم حكم فعله ،حيث �إنه يكون
ومن�سوخا ،ف�إن �سبق التحرمي ثم ر�أى من فعل ذلك املحرم ،فلم ينكره عليه،
نا�سخا
ً
ً
ن�سخا للتحرمي ،ب�شرط �أن يكون قاد ًرا على الإنكار ،و�أن ال تكون هنالك
كان ذلك ً
قرينة تدل على �أن �سكوته عن غري ر�ضى بالفعل ،وكذا يكون بيانًا للمجمل،
املدجليُ ،عرف بالقيافة ،وهي :معرفة الأثر وتتبعه( .م).
((( املُ ْدلجَ ِّى :هو :مجُ َ ِّزز
ّ
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خم�ص ً�صا للعموم على ال�صحيح ،وقد تقدم ذلك كله.
وكذا يكون ِّ
مثال التخ�صي�ص به �أن ينهى  عن ا�ستقبال القبلة ،ببولٍ �أو غائط ثم
خم�ص�صا لذلك الفاعل ونحو نهيه  عن
يرى من ي�ستقبلها فال ينهاه ف�إنه يكون
ً
ال�صالة بعد ال�صبح ،فر�أى �إن�سانًا ي�صلي بعد ال�صبح ركعتي الفجر ،ف�أقره عليه
ال�صالة وال�سالم ،فدل على جواز الركعتني دون غريهما ،ف�إن تبينت علته حمل
عليه من يوافقه يف ذلك بالقيا�س� ،أو بقوله «ُ ح ْكمي َع َلى ِ
الواح ِد ُح ْكمي
َع َلى اجل َما َع ِة» و�إن مل تتبني علته .قال ابن احلاجب :فاملختار �أنه ال يتعدى لتعذر
دليله .قال البدر� :أما تعذر القيا�س فظاهر ،و�أما «حكمي على الواحد حكمي
على اجلماعة» ،ف�إنه خمت�ص مبا علم فيه عدم الفارق ،كالزنا للرجم ،و�أما ما مل
يعلم فيه ذلك فال ن�سلم �أنه جممع عليه ،وقيل بل يتعدى �إذ ال دليل على الفرق،
وجوابه ما مر.
والقول ب�أن التقرير خم�ص�ص للعموم ،هو مذهب اجلمهور كما مر ،و�صوبه
خم�ص�صا �إذ ال ظاهر له ،وجوابه �أن ظاهره اجلواز،
البدر ال�شماخي ،وقيل ال يكون
ً
لأن احلال التي عليها ر�سول اهلل  تدل على ذلك ،لأنه ال ي�سعه ال�سكوت
على منكر مع القدرة على �إنكاره ،من غري �أن يعلم منه عدم الر�ضى به ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أحلق ركن ال�سنة مبباحث تتعلق به ،وجعلها خامتة له؛ لأنها كاجلزء منه،
فقال:
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خامتة يف حكم �شرع من قبلنا ،وهل هو �شرع لنا �إذا مل ُين�سخ
و�شــرع من َ
م�ضى �إذا مل ُيبدَ لِ
ُ
ق�صــ ُه ُ
اهلل �أو املخــتــــــــــا ُر
� ْإن َّ

�شــــرع لنا على املقالِ الأَ ْعدلِ
ٌ
�شــــرعا ل َنا ومل ُ
ــــن �إنكا ُر
ً
يك ْ

اختلف يف �شرع من قبلنا من الر�سل :هل يكون ما مل ين�سخ منا �شر ًعا
لنا �أم ال؟ فيه ثالثة مذاهب:
املذهب الأول :ال يكون �شر ًعا لنا مطلقًا.
املذهب الثاين :يكون �شر ًعا لنا مطلقًا؛ لأنه �إذا مل ين�سخ علمنا بقا�ؤه.
املذهب الثالث� :أنه يكون مامل ين�سخ منه �شر ًعا لنا ب�شرطني:
�أحدهما� :أن يق�صه اهلل علينا �أو نبيه من غري �إنكار له.
وثانيهما� :أن يكون ذلك على جهة الت�شريعي ،لنا كما يف قوله تعاىل حكاية عن
�شعيب  ﱹﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﱸ [هود/
 ،]85وكما يف قوله تعاىل حكاية لوط  ﱹﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ..ﱸ الآية [العنكبوت ]28 /وكما
يف قوله تعاىل حكاية من التوراة وكتبنا عليهم فيهــــا ﱹ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﱸ الآية [املائدة ]45 /ونحو ذلك من الآيات ،ف�إن هذه
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الآيات ونحوها ق�ص اهلل تعاىل علينا فيها �أنه قد �شرع على من قبلنا حكمها،
ومل ينكر �شي ًئا من �أحكامها ،وقد ق�صها على جهة الت�شريع لنا فكان �شر ًعا لنا،
وهذا املذهب هو الذي اختاره امل�صنف ،و�أ�شار �إليه بقوله( :على املقال الأعدل)
ومعنى قوله�( :إذا مل يبدل) �أي اذا مل ين�سخ.
وحجة هذا القول هي حجة القول ب�أن �شرع من قبلنا �شرع لنا� ،إذا مل
ين�سخ ،و�ست�أتي.
و�أما اال�شرتاط ب�أن يق�صه اهلل علينا �أو نبيه ،فالرتفاع الوثوق بكتبهم
لتحريفهم �إياها� ،سواء نقل ذلك الكفار �أو من �أ�سلم منهم ،و�أما ا�شرتاط �أنه يكون
على جهة الت�شريع لنا ،فلوال ذلك لكان ر�سولنا ر�سول من قبلنا من الر�سل �سف ًريا
بينهم وبني �أمته كواحد من علماء ع�صرنا ،وف�ساده ال يخفى ،كيف وقد قال عليه
ُ (((
ال�صالة وال�سالم حني ر�أى �صحيفة من التوراة يف يد عمر �« :أَ ُم َت َه ِّوكون
مو�سى ح ًّيا ملا َو ِ�س َعه �إ َّال ا ِّتباعي».
�أَن ُتم َك َما ته َّو َكت اليهو ُد َ
والن�صا َرى ،وا ِهلل لو كانَ َ
ولقائل �أن يقول� :إنه �إذا ق�صه اهلل �أو ر�سوله على جهة الت�شريع لنا ،فلي�س
هو ب�شرع من قبلنا ،و�إمنا هو �شرع نبينا لأن حمل النزاع فيما مل يكن قد �شرع لنا
ومل ين�سخ ال يف ما �شرع ،ف�إنه ال يدعي �أحد �أن ما �شرع لنا ال يكون �شر ًعا لنا،
�إذا وافق �شرع من قبلنا ،بل هو �شرع لنا �إجما ًعا ،وحمل النزاع ما قدمنا ،فيكون
((( �أمتهوكون :التهوك :هو التهور والوقوع يف الأمر بقلة مباالة وغري روية( .م).
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ما اختاره امل�صنف هو نف�س القول ب�أن �شرع من قبلنا لي�س ب�شرع لنا ،وهذا ظاهر
فيكون اخلالف لفظ ًّيا ،وزيادة القيود زيادة يف التبيني والتو�ضيح.
احتج القائلون ب�أنه لي�س ب�شرع لنا ،ولومل ين�سخ ب�أن نبينا عليه ال�صالة
وال�سالم كان �أ�ص ً
ال يف ال�شرائع ،بدليل قوله تعاىل ﱹ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮫ ﮬﱸ [�آل عمران ]81 /ف�إنه من �أبني الدالئل على �أنهم مبنزلة �أمة من
ُبعث �آخ ًرا يف وجوب اتباعه ،فال يجوز �أن يكون نبينا عليه ال�صالة وال�سالم تاب ًعا
ل�شريعة من تقدمه ،و�إال لزم �أن يكون تاب ًعا ومتبو ًعا ،وفيه حط مرتبته وبقوله تعاىل
ﱹ ﭣ ﭤ ﭥ..ﱸ الآية [فاطر ]32 /ف�إن فيه �إ�شارة �إىل �أن �شرائع
من قبلنا �إمنا تلزمنا على �أنها �شريعة لنبينا� ،إال �أنها بقيت �شرائع لهم،
ف�إن املرياث ينتقل من املوروث �إىل الوارث على �أنه يكون ملكً ا للوارث
خمت�صا به.
وم�ضا ًفا �إليه،
ًّ
احتج القائلون ب�أنه �شرع لنا مامل ين�سخ بالنقل والعقل� ،أما النقل فقوله
تعاىل ﱹﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﱸ [الأنعام ]90 /والهدى
ا�سم للإميان وال�شرائع جمي ًعا ،فيجب على النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم  -اتباع �شرعهم
وبقوله تعاىل ﱹ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﱸ [املائدة ]44 /والنبي  -عليه ال�صالة وال�سالم  -من جملتهم،
فوجب عليه احلكم بها ،وبقوله تعاىل ﱹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
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ﮀ ﮁ ﱸ [ال�شورى ]13 /والدين ا�سم ملا يدان هلل تعاىل به من الإميان
وال�شرائع.
و�أجيب عنه بتخ�صي�ص الهدى ،والدين ب�أ�صول ال�شريعة �أي الإميان،
و�أما العقل فهو �أن الر�سول الذي كانت ال�شريعة من�سوبة �إليه مل يخرج من �أن
يكون ر�سو ًال يبعث ر�سول �آخر بعده ،فكذا �شريعته ،ال تخرج �أن تكون معمو ًال
بها يبعث ر�سول �آخر ،مامل يقم دليل الن�سخ فيها.
و�أجيب ب�أنه ال ن�سلم ذلك لأن �شريعة الر�سول ال�سابق ي�صح ن�سخها
ببعث الر�سول الثاين ،بخالف �صفة الر�سالة ،ف�إنه ال ميكن ن�سخها عن الر�سول
بعد ثبوتها له ،و�إن جوزنا �أن ينهى عن التبليغ عند بعث الر�سول الثاين ،فنهيه عن
ن�سخا لر�سالته التي ثبتت له ،فظهر الفرق بني الر�سالة وال�شريعة.
التبليغ ال يكون ً
على �أنا نقول� :إنه قد قام الدليل على ن�سخ ما �سبق من ال�شرائع ب�شرع
نبينا عليه ال�صالة وال�سالم اال ما ق�صه اهلل �أو نبيه على �سبيل الت�شريع لنا وذلك قوله
تعاىل:ﱹﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱸ الآية [البقرة]208 /
وقوله  حني ر�أي �صحيفة من التوراة يف يد عمر �« :أُ َم َته ِّو ُك َون �أن ُتم ك َما ته َّو َك ْت
والن�صا َرى وا ِهلل لو َ
كان مو�سى ح ًّيا ملا و�سعه �إال ات َباعي».
اليهو ُد َ

و�أي�ضً ا فاملعلوم من حال ال�صحابة رجوعهم عند فقد الن�ص منه 
�إىل القيا�س واالجتهاد ،وال يلتفتون يف البحث عن احلادثة �إىل ال�شرائع املتقدمة،

551

الركن الثاين  -يف مباحث ال�سنة

551

ولو كان �شرعه � شرع من قبله مل يعملوا بقيا�س وال اجتهاد حتى يبحثوا عن
الن�صو�ص املتقدمة ،واملعلوم بالنقل التواتري �أنهم مل يكونوا يعولون على �شيء
منها ،فكان ذلك منهم �إجما ًعا على �أن �شرع من قبلنا لي�س ب�شرع لنا ،ولو مل
ين�سخ ما مل يق�صه اهلل علينا �أو نبيه على �سبيل الت�شريع لنا ،وقد عرفت ان هذا
املعنى مما يتفق عليه اخل�صمان �أنه �شرع لنا كما هو �شرع ملن قبلنا ،فهو مع التحقيق
�شرع �آخر وافق ال�شرع ال�سابق.
و�أي�ضً ا فلو كان �شرع من قبلنا �شر ًعا لنا لكنا م�أمورين مبطالعة الكتب
ال�سابقة وبقراءتها حف ًظا ملا �شرع لنا ،واملعلوم �أنا مل ن�ؤمر بذلك بل نهينا عنه
بالكتاب وال�سنة كما مر ،فعلمنا من ذلك �أن �شرع من قبلنا لي�س ب�شرع لنا.
وهذه امل�س�ألة متفرعة على م�س�ألة �صورتها :هل كان نبينا  -عليه ال�صالة
وال�سالم  -متعب ًدا بعد البعثة ب�شريعة من قبله� ،أم ال و�إمنا جاء ب�شريعة مبتد�أة؟
قوالن :الثاين منهما :هو احلق ملا قدمنا من الأدلة ولأنه ،لو تعبد عليه ال�صالة
وال�سالم ب�شرع نبي قبله لأ�ضيف �إىل �شارعه ،وكان نبينا كامل�ؤدي عنه ،لأن ما كان
متعب ًدا فيه باتباع من قبله فهو يف حكم امل�ؤدي ،فكما �أن �شريعته ال ت�ضاف �إىل من
ي�ؤدي عنه من ال�صحابة والعلماء ،كذلك ما �أداه عن غريه ال ي�ضاف �إليه ،فظهر
لك �أن احلق �أنه � إمنا بعث ب�شريعة مبتد�أة� ،سواء وافق بع�ضها حكم ال�شرائع
ال�سابقة �أو خالف.
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�أما قبل البعثة فقيل� :إنه متعبد ب�شرع من قبله من الأنبياء ،وقيل �إنه مل
يتعبد وتوقف �آخرون وهو احلق� ،إذ ال علم لنا اال مبا انتهى �إلينا علمه ،وكال احلالني
يف حقه ممكن.
والذي يقت�ضيه ظاهر �سريته عليه ال�صالة وال�سالم� :أنه كان قبل البعثة
غري متعبد ب�شرع من قبله ،لأنه لو كان متعب ًدا ب�شيء من ال�شرائع ال�سابقة لوجب
عليه البحث عن �أحكام تلك ال�شريعة وطلبها من �أهلها واملعلوم من �سريته �أنه
كان �أم ًّيا ال يكتب الكتاب وال يقر�أه زيادة يف معجزته بعد النبوة ،واملعلوم من
حاله �أي�ضً ا �أنه مل يجال�س راه ًبا وال خرج �إىل َحبرْ من الأحبار ،وال �س�أل عن �شيء
من الأحكام التي قبله ،ومل يكن الوحي ي�أتيه قبل البعثة حتى يدله على �شيء
منها ،فعلمنا من جمموع هذه الأحوال �أنه مل يكن متعب ًدا ب�شيء من �أحكام
ال�شرائع قبل البعثة �أي�ضً ا� ،أما التوحيد وما تقوم به حجة النقل فقد كلف به جميع
العقالء ،وقد وفق عليه  قبل البعثة وبعدها ،وقد كان قبل البعثة �أي�ضً ا حمفو ًظا
من قاذورات اجلاهلية ت�سدي ًدا من اهلل تعاىل وح�سن توفيق له ،فن�ش�أ يف كنف اهلل
تعاىل وحفظه ،مقرونًا باملالئكة  -عليهم ال�سالم  -حتى انتهى �إىل الوقت الذي
�أراد اهلل له فيه ظهور الكرامة العظمى ،ذلك ف�ضل اهلل ي�ؤتيه من ي�شاء ،واهلل ذو
الف�ضل العظيم .واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان حكم مذهب ال�صحابي ،فقال:
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[بيان حجية مذهب ال�صحابي ،وهل يلزمنا اتباعه �أم ال؟]
َ
ِ
قيـــل يل َز ُم
ال�صـــاح ِب
ذه ُب
َو َم َ

َ
لي�س يل َز ُم
اتبـــاع ُه
ُ
وقيـــــــــل َ

اختلف يف مذهب ال�صحابي هل يكون حجة على غريه ويلزمنا اتباعه �أم
ال؟ على ثالثة مذاهب:
�أحدهما �أنه يلزمنا اتباعه �سواء كان قوله مما يدرك بالقيا�س �أو ال؛ لأن قوله �إن كان
عن �سماع فبها ،و�إن كان عن ر�أي فر�أيهم �أقوى من ر�أي غريهم ،لأنهم �شاهدوا
طريق النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم  -يف بيان الأحكام ،و�شاهدوا الأحوال التي
نزلت فيها الن�صو�ص واملحال التي تتغري باعتبارها الأحكام ،ولهم زيادة احتياط
يف حفظ الأحاديث ،و�ضبط ذلك لغريهم.
وثانيها :ال يجوز تقليده مطلقًا لأنه قد ظهر فيهم الفتوى بالر�أي ،واحتمال اخلطاء
يف اجتهادهم ثابت لعدم ع�صمتهم من اخلطاء ك�سائر املجتهدين ،و�إذا احتمل
اخلطاء مل يجز ملجتهد �آخر تقليده ،كما ال يجوز تقليد التابعي ومن بعدهم.
وثالثها :يجب تقليده فيما ال يدرك بالقيا�س� ،إذ ال وجه له �إال ال�سماع �أو الكذب،
والكذب عنهم منتف .و�أما �إذا �أدرك بالقيا�س فال يجب لأن القول بالر�أي منهم
م�شهور ،واملجتهد يخطئ وي�صيب.
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وهذه امل�س�ألة متفرعة على م�س�ألة �أخرى �صورتها هل مذهب ال�صحابي
�إذا مل يبني �أنه عن اجتهاد منه حممول على �أنه عن ر�سول اهلل � أم ال؟ �أم
يحمل على �أنه عن ر�سول اهلل  يف غري ما يدرك بالقيا�س دون ما يردك به؟
فيه �أقوال ثالثة ،وتفرع على القول ب�أنه م�سموع من ر�سول اهلل  القول بلزوم
اتباعه ،وتفرع عن عك�سه القول بعدم لزوم اتباعه ،وتفرع عن القول الثالث لزوم
اتباعه فيما ال يدرك بالقيا�س دون ما يدرك به ،ولكل حجة ال نطيل بذكرها خمافة
التطويل.
وال�صحيح �أن مذهب ال�صحابي ال يكون حجة على غريه �إذ لو كان حجة
على �أحد لزم �أن ال يقع بني ال�صحابة خالف يف م�س�ألة �أ�ص ًال ،وبيان ذلك �أن
اخلالف قد وقع من ال�صحابة يف كثري من امل�سائل ،فلو كان قول ال�صحابي حجة
على غريه لزم �أن يكون من �سبق منهم �إىل قول حجة على غريه يلزم الباقني
اتباعه ،فال ي�سعهم خالفه ،واملعلوم �أنهم قد اختلفوا ومل يجعلوا القول ال�سابق
حجة على غريه.
وقد حكى بع�ض اال�صوليني الإجماع على �أن قول ال�صحابي ال يكون
حجة على �صحابي مثله ،وذكروا اخلالف يف حجيته على من بعد ال�صحابة ،و�أقول
�إن ال�صحابي وغريه من املجتهدين �سواء يف ذلك ،ف�إذا مل يكن قول ال�صحابي
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حجة على �صحابي مثله ،كذلك يجب �أن ال يكون حجة على غري ال�صحابي ،لأن
الفرق بينهما حتكم ،واهلل اعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان الإجماع وهو الدليل الثالث من الأدلة ال�شرعية ،فقال:

الركن الثالث
يف الإجمـــاع
وهو يف اللغة :العزم ،يقال� :أجمع فالن على كذا مبعنى عزم عليه،
واالتفاق يقال� :أجمع القوم على كذا �إذا اتفقوا ،والفرق بني املعنيني �أن املعنى
الأول يت�صور من واحد بخالف املعنى الثاين ،فيقال� :أجمع فالن على كذا
مبعنى عزم عليه ،وال يقال ذلك �إذا �أريد معنى االتفاق.
ويف اال�صطالح :ما �أ�شار �إليه امل�صنف بقوله:
[بيان حقيقة الإجماع �إىل قويل و�سكوتي ،وبيان حكم كل واحد
من النوعني]
ُ
العلم
أهل
إجماع َنا ات َف
� ُ
ــــــــاق � ِ
ِ
َــــــت �أقوال ُه ْم
كما اذا َما اتفق
ْ
َ
و� ْإن يق ْ
ُــــل ُ
يعمل
بع�ض ُهم �أو
ِ

ِ
حكم
بيــــــــان نوع
ِم َّنا على
ِ
علي ِه �أو تواطــــــــ�أت �أف َعال ُهم
َ
ُ
فدون الأولِ
البعــ�ض
و�ســكت
َ
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القطعي �أعني ال�سا ِبقَا
و�ســــــم ِه
ِّ
َّ

الثاين
ف�ســم
وبال�ســــــكوتي
ِّ
ِ
ِّ
العمــل
نف�س
يوجــب
لكنه
ِ
ُ
َ
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ُ
القطعي �صــا َر فا�سقَا
وتــــــارك
ِّ

َ
خــــــــالف يف الإميَ ِان
و�أبــقِ من
ظ ًّنا كمــــــا يف خــــــــ ِرب املعدَّ لِ

الإجماع يف عرف اال�صوليني والفقهاء وعامة امل�سلمني عبارة عن اتفاق
علماء الأمة على حكم يف ع�صر ،وقيل :اتفاق �أمة حممد  يف ع�صر على �أمر،
وزاد بع�ضهم :ومل ي�سبقه خالف م�ستمر ،فيخرج على التعريف الأول عوام الأمة
ممن ال علم له ،فال يقدح خالفهم يف انعقاد الإجماع ،ويدخلون على التعريف
الثاين ،فيعترب وفاقهم يف انعقاد الإجماع ،وله �شروط وحمل ي�أتي بيان كل واحد
من ذلك يف حمله �إن �شاء اهلل تعاىل.
و�صورة الإجماع هي �أن ينطق كل واحد من املعتربين ب�أنه يجب كذا
ويحرم� ،أو يندب �أو يكره �أو يباح �أو �أن يفعل كل واحد من املعتربين فعال يواطئ
يف ذلك فعل �صاحبه ،نحو �أن ي�صلوا على اجلنازة ب�أربع تكبريات ال يزيد بع�ضهم
عليها وال ينق�ص� ،أو يتفقوا على ترك �شيء نحو �إن يرتكوا الأذان يف �صالة العيد،
�أو نحو ذلك فيكون �إجما ًعا على �أنه غري واجب فيها� ،أو يقول بع�ضهم قو ًال �أو
يعمل عم ًال وي�سكت الباقون بعد انت�شار ذلك القول� ،أو العمل فيهم ،ومع القدرة
على �إنكاره فال ينكروه ،بل ي�سكتون عليه ،كما �إذا قال بع�ضهم �صالة الك�سوف
م�شروعة ،فانت�شر فيهم هذا القول فلم ينكره �أحد منهم كان �إجما ًعا على �شرعيتها،
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فلو قال مث ًال مفرو�ضة ومل ينكروه ثبت الإجماع على فر�ضيتها ،فالإجماع حينئذ
نوعان:
�أحدهما� :إجماع قويل وهو :ما فيه اتفاق �أقوالهم �أو تواط�ؤ �أفعالهم على �شيء
واحدة.
والنوع الثاين� :سكوتي ،وهو :ما فيه قول بع�ضهم �أو عمله مع �سكوت الباقني عليه
بعد انت�شار ذلك فيهم ،ومع القدرة على �إنكاره ولكل واحد من النوعني حكم
يخالف حكم الآخر.
�أما حكم الإجماع القويل فهو �أنه حجة قطعية يف�سق من خالفها عند
اجلمهور ،لكن كونها قطعية بعد كمال �شروطها الآتي ذكرها ،ويف مو�ضع ال يكون
فيها خالف ،هل ذلك احلال �إجماع فما وقع فيه اخلالف �أنه �إجماع �أم غري �إجماع
فلي�س بحجة قطعية اتفاقًا ،وخالف َّ
النظام والراف�ضة وبع�ض اخلوارج ،فزعموا �أنه
لي�س بحجة .قال �صاحب املنهاج :واختلف الرواة عنهم ،فمنهم من زعم �أنهم �إمنا
خالفوا يف ثبوته ال يف كونه حجة ،لأن انت�شار الأمة يحيل اطالع كل واحد منهم
على احلكم.
قلت :وعلى هذه احلكاية عنهم م�شيت يف النظم كما �ستعرفه مما ي�أتي.
قال :ومنهم من حكى �أنهم �إمنا منعوا كونه حجة ،ولو ثبت �أقول :وكال احلكايتني
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خمالفة للجمهور ،لكن احلكاية الثانية �أي�سر من الأوىل ،ويحتمل اجلمع بينهما ب�أن
يقال اجلميع قد �صدر منهم ،لأن الثانية فرع الأوىل.
وللجمهور على �أن الإجماع القويل بعد كمال �شروطه حجة قطعية
�أدلة من الكتاب وال�سنة والإجماع ،ف�أما �أدلتهم من الكتاب فمنها قوله تعاىل

ﱹﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵﱸ [البقرة ]143 /احتج به �أبو على اجلبائي وبع�ض �أ�صحابنا،
قال اجلبائي :فجعلهم مبنزلة الر�سول يف ال�شهادة ،وال�شهادة ت�ستلزم العدالة،
فاقت�ضي ذلك ع�صمتهم� ،أي ع�صمة جماعتهم من اخلط�أ ،فحرمت خمالفتهم.
واعرت�ض �أبو ها�شم هذا الدليل ،قال� :إن ال�شاهد ال تعترب فيه العدالة عند
حتمل ال�شهادة ،و�إمنا تعترب عند �أدائها ،و�أداء هذه ال�شهادة �إمنا يكون يف الآخرة ،فال
تدل على عدالتهم يف الدنيا فبطل اال�ستدالل بها ،ثم ولو �سلمنا عدالة ال�شاهد
ف�إن ذلك ال يوجب حترمي خمالفته يف جميع �أفعاله و�أقواله جلواز ال�صغائر عليه ،فال
ن�أمن �أن نتابعه يف خط�أ ،فلو قدرنا �أن الأمة عدول لأجل ال�شهادة مل يجب اتباعهم
يف جميع �أفعالهم و�أقوالهم كال�شاهد .قال �صاحب املنهاج :فهذه طريقة ال تفيد
قط ًعا وال ظ ًّنا قو ًّيا كما ترى.
ومنها قوله تعاىل ﱹﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﱸ [الن�ساء]59 /
احتج بها القا�ضي عبد اجلبار ،قال :فاقت�ضى ظاهرها �أنهم �إذا مل يتنازعوا مل
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يرجعوا �إىل واحد ،وهذا ي�ستلزم كون ما �أجمعوا عليه حقًّا ملا مل يرجعوا �إىل �أحد
غريهم �إال مع النزاع.
قال �صاحب املنهاج ،وهذا اال�ستدالل �ضعيف من وجهني:
�أحدهما� :أنه �أخذ مبفهوم ال�شرط ال مبنطوق ومل ي�ؤخذ باملفهوم يف الظنيات عند
جمهور املعتزلة ،ف�ض ًال عن القطعيات.
الوجه الثاين� :أنا لو �سلمنا �صحة هذا اال�ستدالل لزم منه كون �إجماعهم حجة يف
حياة الر�سول ،واالتفاق منعقد على �أن الإجماع �إمنا ي�صري حجه بعده  ،ال يف
حياته �سلمنا ،فالإجماع مما تنازعوا فيه ،فريد �إىل دليل �آخر غري هذه الآية ،وهذا
يبطل كونها دلي ًال عليه قط ًعا.
ومنها قوله تعاىل ﱹ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ

ﮂﱸ [الن�ساء ،]115 /قال �صاحب املنهاج :و�أول من احتج بهذه
الآية عي�سى بن �أبان وال�شافعي ثم تابعهم يف االحتجاج خلق كثري ،ووجه
االحتجاج بها �أنه تعاىل توعد على اتباع غري �سبيل امل�ؤمنني ،كما توعد على
م�شاقة الر�سول  ،فوجب كونه حجة.
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و�أورد على اال�ستدالل بهذه الآية �إيرادات:
�أحدها� :أنه تعاىل �إمنا توعد على اتباع غري �سبيلهم ،ال على ترك اتباع �سبيلهم ويف
ذلك �إبطال اال�ستدالل على املق�صود.
و�أجيب ب�أن العرف قا�ض يف هذه العبارة �أنها تناول الأمرين� ،أال ترى �أن
قائ ًال لو قال :ال تتبعوا غري �سبيل فالن ف�إنه حكيم �صالح� ،أفاد وجوب االقتداء به
يف �أفعاله ،فكذلك هذه.
الإيراد الثاين� :أن �سبيل امل�ؤمنني جممل غري مبني ،لأنه جماز لأن حقيقته �إمنا
هو يف الطرق امل�سولكة على وجه الأر�ض ،ف�إذا كان جما ًزا فهو حمتمل للنهي عن
خمالفة �سبيلهم يف الإميان باهلل ور�سوله والتوحيد ،وذلك يبطل به اال�ستدالل بها
على املق�صود.
و�أجيب ب�أنه ال �شك يف �أنه جماز لكنه يقت�ضي العموم� ،أعني �أن الوعيد
متناول ملخالف �سبيلهم �أية �سبيل �سلكوا.
قال �صاحب املنهاج :وهذا جواب جيد خال �أنه ي�ستلزم كون داللة الآية
على حترمي خمالفة الإجماع ظنية ال قطعية ،لأن داللة العمون ظنية.
الإيراد الثالث� :أن الظاهر يقت�ضي �أن الوعيد �إمنا كان على جمموع م�شاقة اهلل
وم�شاقة ر�سوله وخمالفة امل�ؤمنني ،و�إذا كان متعلقًا باملجموع مل ي�صح تعليقه

563

الركن الثالث  -يف الإجمـاع

563

بالإفراد �إال لدليل ،وقد قام الدليل على تعليق الوعيد مب�شاقة اهلل ور�سوله ،لأنها
كفر ومل تقم داللة على قيام وعيد على جمرد خمالفة امل�ؤمنني ،ويف ذلك �إبطال
االحتجاج بها على املق�صود.
و�أجيب ب�أنه قد علمنا الوعيد على م�شاقة اهلل والر�سول من غري هذه الآية
الكرمية ،فاقت�ضى عطف خمالفة امل�ؤمنني عليها قبح املخالفة يف نف�سها� ،إذ لو مل
يقبح �إال حيث ان�ضمت �إىل امل�شاقة مل يكن حتت ذكرها فائدة ،لأن املباح ال ي�صري
قبيحا بان�ضمامه �إىل قبيح.
ً
الإيراد الرابع� :أن الوعيد �إمنا تناول حترمي املخالفة حيث علم �أن املجتمعني
م�ؤمنون وال طريق لأحد من النا�س �إىل معرفة �إميان كل واحد من الأمة على
حياله ،ف�إيجاب اتباع امل�ؤمنني واقف على �شرط ممتنع ،فال يجب بيانه ال يجب
اتباعهم حتى نعلم �إميانهم ،وال �سبيل لنا �إىل معرفة �إميان كل واحد منهم ،فال
يجب اتباعهم.
قال �صاحب املنهاج :هذا �س�ؤال جيد ،وال خمل�ص عنه �إال �إذا �أراد
بامل�ؤمنني امل�صدقني بالر�سول من العلماء والعوام والأبرار والفجار ،وذلك فيه
كالم �سي�أتي.
قلت :لكن املخل�ص منه �أن يقال يف جوابه� :إن املراد بامل�ؤمنني من ظهر
منه الإميان و�أنهم يف حكم الظاهر على حكم كتاب اهلل و�سنة ر�سوله  -عليه
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ال�صالة وال�سالم  -وال يلزم معرفة بواطنهم وال معرفة حال كل فرد منهم على
حياله ،بل معرفة جملتهم ،و�أن ظاهرهم لإ�صابة وموافقة احلق كافية يف معرفة
�أنهم م�ؤمنون ،و�إىل من ذكرنا تتوجه خطابات القر�آن نحو :ﱹ ﯓ ﯔ
ﯕﱸ [البقرة ]104/ﱹ ﯜ ﯝ ﯞﱸ [احلجرات ]10 /ونحوهما
من الآيات ،قال �صاحب املنهاج :والأقرب عندي �أن هذه الآية الكرمية ال توجب
القطع ب�أن الإجماع حجة ملا �أوردناه من الإ�شكاالت يل اال�ستدالل بها.
قلت :وما �أوردناه من اجلوابات على تلك الإيرادات مزيل لتلك
الإ�شكاالت ،فتبقى الآية على ظاهرها يف االحتجاج ،و�إن كان ظاهرها العموم
فبان�ضمام ما �سي�أتي من الأدلة �إليها تفيد القطع الذي حاوله جمهور الأمة لأن
داللة العموم ظنية فيما �إذا مل ي�ساعدها على القطع ب�إرادة املدلول دليل �آخر،
واهلل �أعلم.
و�أما ا�ستداللهم من ال�سنة فهو قوله « :ال جت َت ِم ُع �أمتي َع َلى �ضال َل ٍة»
وجزم بع�ضهم بتواتره ،وقوله َ « :ال ت َز ُال طائف ٌة من �أمتي َع َلى احلقِّ ِ
ِين»
ظاهر َ
«يحمل َ
ُ
حتريف الغَال َني
وقوله :
من ُك ِّل َخ َل ٍف ُع ُدو ُل ُه ينفُونَ ع ْن ُه َ
هذا ال ِع ْل َم ْ
وان ِت َح َال املُ ْبطل َني وت� َ
وح ُة اجل َّنة((( فليل َز ِم
أويل اجلاه ِل َني» وقوله َ « :م ْن َ�س َّرته ُب ْح ُب َ
إ�سالم((( من
اجل َما َعةَ» وقوله َ « :م ْن فَارقَ اجل َما َعة ِق ْي َد ِ�شبرْ فقد َخ َل َع ِر ْب َق َة ال ِ
((( بحبوحة اجلنة� :سعة عي�شها وخياره( .م).
((( ِر ْبقَة الإ�سالمَ :عقْده( .م).
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جاهل َّيةً» وقوله ُ :
مات ِم ْي َت ًة ِ
«عليك ْم
ُعنق ِه» وقوله َ « :م ْن فَارقَ اجل َما َع َة َ
مبال َزم ِة اجل َما َع ِة» ونظائر ذلك كثري ،فهذه ونحوها �أخبار متعددة من طرق خمتلفة
�صحيحة متواترة على معنى واحد ،و�إن اختلفت عباراتها فقد �صح تواتر معناها،
علي وجود حامت.
كتواتر �شجاعة ّ
قال �أبو ها�شم :ولأن هذه الأخبار واردة يف �أ�صل كبري ،وهو الإجماع
ووجوب الرجوع �إليه كالرجوع �إىل كتاب اهلل ،وما كان وار ًدا يف �أ�صل كبري ،مل
يجز �إذا مل يعلم ال�ساكت عن رواية �صحته �أن يرتك النكري عليه ،بل ينكره كما لو
روي را ٍو �أن َّثم �صالة �ساد�سة مفرو�ضة على حد فر�ض اخلم�س ،ف�إن من مل يعلم
�صحة ذلك ال ميكنه ال�سكوت عن �إنكاره ،فكذلك هذه الأخبار الواردة يف تنزيل
الإجماع منزلة الكتاب العزيز وال�سنة املتواترة يف وجوب الرجوع �إليه لو مل يعلم
ال�ساكت عند روايتها �صحتها لأنكرها ،فعلمنا بهذه الطريقة �صحة الأخبار املروية
يف وجوب اتباع الأمة فيما اجتمعت عليه.
قال �صاحب املنهاج :وهذه الطريقة �أقوى من التي قبلها ،خال �أن لقائل
�أن يقول :ومبا عرفتم �أنها رويت يف ح�ضر ٍة جامع ٍة ،ومل ينكرها �أحد ،و�أين ال�سبيل
�إىل ذلك وهي يف نف�سها �آحادية؟ فالبد و�أن تكون �صفة كيفية روياتها �آحادية ،و�إال
تدافع الكالم ،لأن ذلك مبنزلة تواتر �صفة اخلرب دون متنه ،وذلك حمال ،و�إذا مل
تكن متوات ًرا �أعني روايتها يف ح�ضرة جماعة ،و�أنها مل ينكرها �أحد ،فال �سبيل �إىل
القطع ب�صحتها حينئذ ،فال يفيد �أبا ها�شم هذا التدريج.
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قال :وكذلك قولهم �إن ح�صل تواتر معنوي هو �أقوى ً
م�سلكا خال �أنه
حدا يح�صل به العلم
مل يتم حتى يعلم يقي ًنا �أنه قد بلغ عدد الأحاديث الواردة ًّ
ال�ضروري مبعناها ،وهو عدد التواتر املتفق على كونه توات ًرا ،ويف بلوغ الأخبار
جدا واهلل �أعلم .قال ف�إن قدرنا ح�صوله
الواردة يف هذا املعنى �إىل هذا القدر بعد ًّ
فهي حجة قوية ،لكنه بعيد ،فالأقرب كونها ظنية ،واهلل �أعلم ،انتهى كالمه.
وهو مييل �إىل �أن الإجماع حجة ظنية ال قطعية ،لكون �أدلة الإجماع ظنية
عنده ،واهلل �أعلم.
و�أما دليلهم من الإجماع فهو ما قاله ابن احلاجب ،وتبعه عليه البدر
ال�شماخي ،وهو �أن ال�صحابة �أجمعت على تخطئة من خالف �إجماعهم .قال
ابن احلاجب :والعادة تق�ضي �أن اجلماعة العظمى ال جتمع على تخطئة �أحد �إال
عن دليل قطعي ال ظني ،فا�ستلزم ذلك القطع بح�صول اطالعهم على دليل قطعي
لأجله� ،أجمعوا على القطع بخط�أ خمالفهم ،و�إن مل نعلمه نحن .قال �صاحب
املنهاج :وهذا الدليل قوي �إذا �سلمنا �أن اجلماعة الكثرية ال جتمع على تخطئة
�أحد ،والقطع بذلك �إال عن علم يقني ،لكنا ننازع يف هذا الدليل يف طرفني:
�أحدهما :يف �صحة �إجماعهم على تخطئة خمالفيهم ،وهل َتوات َر؟ فلقائل �أن
يقول :ال ن�سلم القطع بذلك� ،إذ ال �سبيل �إليه �إال التواتر ،وال تواتر يدلنا على
ذلك.
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الطرف الثاين :قوله «�إن العادة تقت�ضي �أن الطائفة العظيمة ال تجُ مع على �أمر �إال
عن دليل قاطع».
قلنا :بل نقول ال ن�سلم ذلك ،بل يجوز �أن يجمعوا على �أمر لأجل �أمارة
اقت�ضته ح�صل لهم عنها ظن ال علم ،ف�إن ذلك م�شاهد يف كل جهة� ،أعني �أنهم
قد يجمعون على �أمر ويدعون العلم به ،ولي�س عندهم �أكرث من الظن � ...إىل �أن
قال :ثم �إنا لو �سلمنا �أن العادة تق�ضي بذلك فهل علمنا ذلك �ضرورة؟ فال �ضرورة
ميكن تقديرها يف ذلك �إال البديهية ،والبديهي يجب ا�شرتاك العقالء فيه ،فكيف
تدعون العلم ال�ضروري ب�إجماع ال�صحابة على تخطئة من خالفهم؟ ومل ينقل
ذلك عن كل واحد منهم نق ًال تواتر ًّيا �إ ًذا لعلمه كل من يبحث عنه.
�سلمنا �أنه قد تواتر ذلك ،فلو كان امتناع تخطئة اجلماعة ملن خالفهم �إال
عن دليل معلوم بالبديهية لزم �أن ال يخالف يف ذلك �أحد من العلماء ،واملعلوم
�أن يف �أكابر العلماء من �أنكر كون الإجماع حجة قطعية بل ظنية ،وفيهم من �أنكر
كونه حجة ر� ًأ�سا ال قطعية وال ظنية ،فحينئذ ال ي�ستقيم دعواكم ال�ضرورة �إىل �أن
ال�صحابة خط�ؤوا خمالفيهم ،وال ال�ضرورة البديهية �إىل �أن اجلماعة الوافرة ال ي�صح
�إطباقها على تخطئة من خالفها �إال بدليل قاطع ،و�أنتم منازعون يف الطرفني جمي ًعا
و�إال ل�شارككم العقالء يف ذلك ،ومل يخالفكم فيه �أحد ،ففي ظهور اخلالف
بطالن هذا االحتجاج ،هذا كالمه هاهنا.
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ثم قال وهذا فرع يتفرع على القول ب�أن الإجماع حجة ،وهو �أن الأكرث
يقولون :وهو حجة قطعية .وقال الفخر الرازي  -وهو ابن اخلطيب  -والآمدي :بل
ظنية مطلقًا .قال :واحلجة لنا على �أنه حجة قطعية ما مر من الأدلة القاطعة التي
حكيناها ،و�أقواها التواتر املعنوي .واحتج هذان مبا �أوردناه على تلك الأدلة .قال:
وكالمهما ال يبعد عن ال�صواب ،واهلل �أعلم ،انتهى.
وقد �أوردت كالمه يف هذا املقام على هذا احلال لينظر فيه من كانت له
ملكة يقتدر بها على بيان احلق� ،أما �أنا فلم �أجد مخَ ْ َل ً�صا مما �أورده ،واهلل ويل التوفيق
وبيده كل �شيء.
و�أما حكم الإجماع ال�سكوتي فهو حجة ظنية توجب العمل وال تفيد
العلم ،مثل خرب العدل ،فمن خالف الإجماع ال�سكوتي ال يحكم بف�سقه على
ال�صحيح ،كما ال يحكم بف�سق من خالف خرب الآحاد ،لأن التف�سيق ال يكون
�إال مع خمالفة الدليل القاطع ،وهذا معنى قول امل�صنف( :و�أبق من خالف يف
الإميان� )..إلخ ومعنى �أبقه يف حكم الإميان �أي الإ�سالم و�إىل هذا القول وهو �أن
الإجماع ال�سكوتي كخرب الواحد ،ذهب �أبو على و�أبو ها�شم و�أبو احل�سن الكرخي،
واختاره القا�ضي عبد اجلبار.
قال �صاحب املنهاج :وهذا القول هو الأقرب عندي �إذ العادة تق�ضي مع
عدم ال َّتقية �أن ينكر املخالف ،ويظهر حجته ،فيغلب يف الظن �أن �سكوتهم �سكوت
ر�ضى ،فيكون كالإجماع الأحادي.
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قال �أبو ها�شم :كان فقهاء التابعني يحتجون مبا هذا حاله ،قال �أبو عبد اهلل
الب�صري� :إن �صح ما قاله فهو حجة.
قال �صاحب املنهاج :وقال �أكرث الفقهاء بل هو �إجماع �أي حجة قطعية،
يعني �أن �أكرث الفقهاء قالوا� :إن الإجماع ال�سكوتي حجة قطعية ،يقطع عندهم
بف�سق من خالفه ،واحتجوا على ذلك مبا ذكره �صاحب املنهاج من القطع من
جهة العادة ب�أنهم ال ي�سكتون �إذا مل ير�ضوا بالقول مع عدم التقية.
و�أجيب بعد الت�سليم لإ�صابة املجتهدين ب�أنه ال نقطع ب�أنه �سكوت ر�ضً ا،
وقيل� :إن الإجماع ال�سكوتي لي�س بحجة ر� ًأ�سا ،و�إمنا هو مبنزلة قول العامل الواحد،
فيلزم املجتهد �أن ينظر لنف�سه ،ولو خالفه الإجماع ال�سكوتي ،وال�صحيح ما قدمت
لك ملا تقدم من احلجة على ذلك ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان �إمكان الإجماع فقال:
[بيان �إمكان الإجماع ،و�إمكان العلم به]
وعلمــ ُه
وممكــــــن
ُ
ٌ
وقــــــــوع ُه ُ

و� ْإن نفــى وجــــــــو َد ُه َّ
النظا ُم

ور�سم ُه
ونق ُل ُه ملــــــــــن نــــــ�أى
ُ
ري ُه ف�إنَّــــــــــ ُه ُمــــــــــال ُم
وغـــ ُ

اعلم �أن وقوع الإجماع من �أهل الإجماع ممكن ،وكذا بلوغ العلم
ب�إجماعهم �إلينا ممكن ،وكذا نقل �إجماعهم ملن بعد عنهم ممكن ،فال ا�ستحالة يف
�شيء من هذه املقامات الثالثة.
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وقد خالف بع�ض �أهل الأهواء يف املقام الأول ،فزعم ال َّن َّظام وبع�ض
الرواف�ض وبع�ض اخلوارج امتناع وجود الإجماع ،ونقل عنهم �أي�ضً ا نفي حجيته
كما مر ،واحتجوا على امتناع وجوده ب�أن انت�شار الأمة مينع نقل احلكم �إىل كل
واحد منهم كما يف كثري من احلادثات ،فيمتنع �إجماعهم على حكم واحد.
و�أجيب ب�أن املجتهدين عدد قليل ،ولهم اجتهاد يف البحث عن الأحكام،
فال يلزم مع ذلك امتناع اطالع كل واحد منهم على ذلك احلكم� ،أما من اعترب
العوام مع العلماء فلم يرد �إال من له م�سرح يف النظر يف احلادثة دون من ال نظر
له يف ذلك ،وهم �أي�ضً ا لهم بحث ،و�أخذ عن �أهل البحث فيكونون يف ذلك
كاملجتهدين.
قال �صاحب املنهاج� :أما من اعترب كل الأمة فاحلجة الزمة له ،واهلل �أعلم.
وخالف بع�ضهم يف املقام الثاين ،فزعموا �أن الإجماع و�إن �صح يف ذاته،
لكن العلم ب�أنه �إجماع ممتنع ،واحتجوا على ذلك ب�أنه لو �صح الإجماع لكان �إما
عن دليل قاطع ،و�إما عن دليل ظني ،ف�إن كان عن دليل قاطع وجب �أن ينتهي
نقله �إلينا كما انتهى �إليهم و�إن كان عن ظني منع االتفاق على م�ضمونه الختالف
القرائح.
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و�أجيب ب�أن ذلك ممنوع يف الطرفني؛ �إذ قد ي�ستغنى بالظني عن نقل
القطعي ،وقد يكون الظني جل ًّيا.
وخالف بع�ضهم يف املقام الثالث ،فمنعوا من �صحة نقله �إلينا بعد جتويزهم
�إمكان وجوده ،و�إمكان االطالع عليه يف زمانه ،واحتجوا على ذلك ب�أنه لو قدرنا
ح�صول �إجماع ال�سلف على حكم ف�إن العادة تق�ضي مبنع نقله �إلينا ،وح�صول
اليقني لتجويزنا خفاء بع�ض �أهل ذلك الع�صر حلادث �إما مر�ض �أو �أ�سر �أو خمول
�أو كذبه �أو رجوعه قبل قول الآخر ،ولو �سلم فنقله م�ستحيل عادة ،لأن الآحادي
ال يفيد والتواتر يفيد.
و�أجيب ب�أنه ال ن�سلم هذه الأمور ،ف�إنا قاطعون بتواتر النقل بتقدمي الن�ص
القاطع على الظن ،وال نعتد ّ
بالنظام ،وبع�ض اخلوارج وبع�ض ال�شيعة ،هكذا ذكره
ابن احلاجب.
ومعنى قوله( :وال نعتد بالنظام� )..إلخ �أراد �أ ّنا ال نعتد ب�إنكارهم لتواتر
هذا الإجماع �إلينا ،فهم خمالفون لل�ضرورة.
وحا�صل اجلواب �أنه قد نقل �إلينا �إجماع ال�صحابة على تقدمي الدليل
القطعي على الدليل الظني ،فعلمنا من ذلك �إمكان نقل الإجماع فال وجه للقول
با�ستحالة نقله.
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قال �صاحب املنهاج :وللخ�صم �أن يقول ال ن�سلم لك �أن قطعنا بال�صحابة
كانوا يقدمون الن�ص القاطع على الظني حا�صل عن تواتر �إجماعهم على ذلك،
بل عن مقت�ضى العقل ،ف�إنه �إذا عار�ض الن�ص الظني الن�ص القاطع مل يح�صل
ظن ر� ًأ�سا حينئذ ،بخالف ما قد علمناه يقي ًنا ،نعلم ذلك عق ًال ال عن �إجماع انتهى
كالمه ،وهو دفع للجواب الذي ذكره ابن احلاجب من وقوع نقل الإجماع ،واهلل
�أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان �أهل الإجماع املعترب �إجماعهم يف الأمة .فقال:
[بيان �أهل الإجماع املعترب �إجماعهم ،ومن ال يعترب يف الإجماع]
و�أهــــ ُل ُه املجتهِــــــــــــدُ املت ِب ُع
ري ِه مق ِّلدَ ا
و َم ْن غــــــدَ ا لغــــــ ِ

فيخــــــــرج ِ
الفا�ســـــقُ واملب َت ِد ُع
ُ
فــــــال َي ْح ُّ
ــــل خُ ل ُفهم ما ُع ِقدَ ا

يعترب يف انعقاد الإجماع وفاق كل جمتهد متبع ،واملراد بـ (املجتهد) كل
من كانت له َم َل َكة يقتدر بها على ا�ستنباط الأحكام ال�شرعية عن �أدلتها ،واملراد
بـ(املتبع) كل من كان ً
�سالكا طريقة ال�سلف ال�صالح ،فيخرج بذلك الفا�سق ،ف�إنه
ال يعترب بخالفه خلروجه عن كمال الإميان ،وقد قال تعاىل ﱹ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﱸ الآية [الن�ساء ]115 /وكذلك �أي�ضً ا يخرج املبتدع ،وهو من حاد عن
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طريقة ال�سلف ال�صالح بت�أويل يف�سق به �أو ي�شرك به عند من �أثبت ال�شرك لبع�ض
املت�أولني ،ف�إن خالف ه�ؤالء ال ينق�ض �إجماع املعتربين من �أهل احلق.
وقال �أبو ها�شم :بل املعترب امل�صدقون لنبينا  -عليه ال�صالة وال�سالم -
من م�ؤمن وفا�سق ،واحتج على ذلك بقوله « :ال تجَ ْ َت ِم ُع �أُ ّمتي َعلى �ضَ َالل ٍة»
ونحوه من الأخبار فظاهره عام جلميع �أمته ،والأمة تطلق على امل�صدق له من
م�ؤمن وفا�سق.
قلنا :عموم احلديث خم�ص�ص بالكتاب ،وذلك قوله تعاىل ﱹ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱﱸ الآية [البقرة ]143 /اذ ال ي�شرتط يف ال�شهداء العدالة.
وقوله تعاىل ﱹﮨ ﮩ ﮪ ﮫﱸ الآية [الأنفال ]13 /ﱹﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ..ﱸ الآية [الن�ساء ]115 /ف�إنها �إمنا حرمت خالف من حرمت
م�شاقته وال �إ�شكال �أنها ال حترم م�شاقة الفا�سق ،ولأبي ها�شم �أن يقول� :إن م�شاقة
الفا�سق �إمنا حتل فيما هو فيه فا�سق ال فيما هو فيه حمق ،ف�إنه ال ت�صح م�شاقته يف
احلق لغريه ،فيبقى لنا اال�ستدالل على تخ�صي�ص الأحاديث بالآية الأوىل.
و�إذا �صح خروج الفا�سق عن املعتربين يف �صحة الإجماع عرفت �أن
ف�سق �إحدى الطائفتني ُي َ�صيرِّ قول الأخرى �إجما ًعا.
وقال �أبو ها�شم :ال ي�صريه �إجما ًعا بناء على مذهبه ال�سابق يف اعتبار
الف�ساق يف انعقاد الإجماع.
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قال احلاكم :وهذا االختالف �إمنا هو حيث امل�س�ألة التي افرتقوا فيها ثم
ف�سقت �إحدى الطائفتني قطعية ،فهذا اخلالف فيها هل ت�صري �إجماعية بعد ف�سق
�إحداهما �أم ال؟ قال :ف�أما االجتهادية �إذا افرتقوا فيها فريقني ،ثم ف�سق �إحدى
الطائفتني ،فال خالف �أنها ال ت�صري �إجماعية بذلك ،بل اخلالف باق لوجهني:
�أحدهما� :أن الفرقة التي ف�سقت يجب عليها البقاء على اجتهادها ،فال تنتقل
عنه.
الثاين� :أن الفرقة التي مل تف�سق يجوز لها التم�سك مبا �أداها �إليه اجتهادها من
بعد.
مثال القطعية� :إذا بايعت فرقة من الأمة �إما ًما وبايعت غريها �آخر ،فكل واحدة
تدعي نق�صان �إمام الأخرى ف�إنها �إذا ف�سقت �إحدى الفرقتني �صار الإمام الآخر
جم َم ًعا عليه .و�أما االجتهادية فمثالها وا�ضح.
قلت :وينبغي �أن تكون امل�س�ألة القطعية التي ذكر احلاكم �أنها حمل
اخلالف �أن تكون قطعيتها م�ستفادة من حيث الإجماع فقط ال من حيث الكتاب
�أو ال�سنة ،و�أي�ضً ا فتمثيله لل�صورة القطعية مبا ذكر غري م�ستقيم ،لأن النزاع �إمنا هو
يف انعقاد الإجماع يف �صورة خالفت فيها ف�ساق املجتهدين.
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�أما خروج �إحدى الطائفتني عن طاعة الإمام فلي�س من هذا القبيل
لأن الإمام جمتمع على وجوب طاعته ،والطائفة الفا�سقة ت�سلم ذلك الإجماع
وخالفها �إمنا هو يف طاعة ذلك الإمام بعينه لنق�ص فيه على زعمها ،فاملثال غري
م�ستقيم كما ترى.
وبا�شرتاط املجتهد دون غريه يف �صحة انعقاد الإجماع يخرج الفقهاء
فقط ،وهم املعروفون بتح�صيل امل�سائل الفرعية نق ًال ال ا�ستنبا ًطا ،و�إن كان عن
تقليد((( فال يعترب خالفهم يف �صحة الإجماع ،وقيل بل يعترب خالفهم ،ويعتد
ب�إجماعهم دون �إجماع غريهم ،لأنهم �أهل التح�صيل للأحكام والإقبال على
حفظها ،ومن عداهم فهو م�شتغل بغريها وبغري النظر فيها .فال يعترب كالمه فيها،
ورد ب�أن املجتهد ال �إ�شكال يف كونه �أ�صح من الفروعي نظر و�أوقع ،فيجب اعتباره
لأنه ذوا االقتدار على ا�ستنباط الأحكام من �أدلتها.
ويخرج �أي�ضً ا الأ�صويل واملراد به من كان له معرفة بالأ�صول فقط دون
�سائر ال�شريعة ،فال يقدح خالفه يف �صحة الإجماع �إذا �أجمع املجتهدون يف ع�صره
على حكم ،بل يجب عليه اتباعهم ،وقيل بل يعترب خالفه فال ينعقد الإجماع
�إال مع وفاقه.

((( يف الأ�صل :تقليل ،وال�صواب ما ُذكر( .م).
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وقال بع�ضهم :بل يكون املعترب �إجماع الأ�صوليني دون غريهم ،لأن
الأ�صويل �أزكى نظ ًرا و�أكرث اهتداء �إىل معرفة احلكم بعد �أن قرر النبوات وال�شرائع.
ورد ب�أن من عدا الأ�صويل �إن �أمكنه االجتهاد واالطالع على الأحكام
فقد دخل حتت عموم الأدلة ،فيجب اعتباره.
ويخرج �أي�ضً ا عوام الأمة الذين ال نظر لهم يف �شيء من ال�شرعيات ،و�إمنا
ي�أخذون الأحكام عن علمائهم بطريق االتباع والتقليد ،فال يقدح خالفهم يف
�صحة الإجماع ،وال يعترب وفاقهم يف �صحته �أي�ضً ا.
وقيل :يعترب وفاق العوام يف �صحة الإجماع ،لأن دليل الإجماع ملا
اقت�ضى بظاهره دخول العوام احتمل �أنه ال يتم قول العلماء �إجما ًعا �إال بانقياد
العوام لهم و�إجابتهم �إىل ذلك القول ،ولو مل يكن عن اعتقاد لظاهر الأدلة ،وال
مانع من وقوف كون الإجماع حجة �شرعية على �إجابة العوم� ،إذ ال طريق للعقل
�إىل كونه حجة ،و�إمنا يقت�ضيه ال�شرع فقط ،ويجوز �أن يكون يف انقيادهم للعلماء
متام كون قولهم حجة لوجه يعلمه اهلل تعاىل ،وال نعلمه يف امل�صالح ال�شرعية،
ونقطع بذلك لأجل ورود العموم ،ومل يرد له خم�ص�ص ،فلو مل يكن على عمومه
خ�ص�صه ال�شرع.
ورد ب�أنه ملا علمنا �أنه ال ت�أثري للإجماع �إال حيث يكون للمجمعني م�ستند
من دليل �أو �أمارة ،علمنا �أنه ال ت�أثري لقول من ال م�ستند له� ،إذ ال علة لإبطال ما
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ال م�ستند له� ،إذ ال طريق �إىل علة غري ذلك ،فلم يعتد بان�ضمامه �إليهم وال بعدم
ان�ضمامه ،وذلك يبطل به دعوى جتويز وجه ال نعلمه ،واهلل �أعلم.
تنبيه :اعلم �أن ثمرة اخلالف يف هذا املقام �إمنا هي يف كون الإجماع حجة على
كل قول من هذه عند القائل به ،فمن يعترب �أهل االجتهاد فقط كان �إجماع
املجتهدين من الأمة حجة عنده ،وافقهم غريهم على ذلك �أم خالفهم ،ومن
يعترب املجتهدين الكاملني يف الإميان دون الف�سقة واملبتدعني كان �إجماع امل�ؤمنني
الكاملني حجة معه ،و�إن خالفهم �أهل الأهواء ومن يعترب الفقهاء من �أهل الفروع
دون غريهم كان �إجماعهم حجة عنده ،و�إن خالفهم غريهم يف ذلك ،وهكذا
من يعترب الأ�صوليني ومن اعترب جميع الأمة مل يكن �إجماع بع�ضها ،و�إن كانوا
جمتهدين حجة معه ،و�أهل هذه الأقوال ال يخطئ بع�ضهم بع�ضً ا ،لأنه مقام
اجتهاد وحجية الإجماع على كل قول من الأقوال املذكورة� ،إمنا هي حجة ظنية
عند من �أثبتها حجة هنالك ،فيلزم العمل بها دون العلم ،وال يكون الإجماع
حجة قطعية يحكم بتف�سيق من خالفها� ،إال �إذا اجتمعت الأمة عاملها وجاهلها
وم�ؤمنها وفا�سقها وحمقها ومبتدعها ،ف�إذا اجتمعوا جمي ًعا على حكم مل ي�سبقهم
فيه خالف ،وانقر�ضوا على ذلك من غري �أن يرجع �أحدهم عن ذلك احلكم فهاهنا
يكون الإجماع حجة قطعية ب�إجماع من اعترب الإجماع وذلك بعد كمال ال�شروط
الآتي ذكرها .ومنها �أن ال يكون �إجماعهم خمالفًا للن�ص و�أن ينقل �إجماعهم
�إلينا التواتر �إىل غري ذلك من ال�شروط املعتربة ،ودون هذا فالإجماع حجة ظنية،
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ويكفي اعتبار املجتهدين يف كون الإجماع حجة ظنية على ح�سب ما اخرتناه،
واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان �أن �إجماع بع�ض الأمة و�إن كرثوا ال يكون �إجما ًعا مع
خالف البع�ض الآخر ،فقال:
إجماعا ،فلي�س
[ال يكون �إجماع بع�ض الأمة مع خالف الباقني � ً
إجماعا مع
�إجماع �أهل املدينة وال �أهل البيت وال اخللفاء � ً
خالف غريهم ،وفيه بيان اعتبار التابعي يف �إجماع ال�صحابة،
و�أن الإجماع غري خمت�ص بال�صحابة فقط]
و� ْإن يكونُوا � َ
ألــف � ِ
ألــف مائ ِة

ُ
بع�ض الأم ِة
ولي�س ُيجزي فيه
َ
إجماع ذوي املدين ِة
فليــــ�س � ُ

ِ
ِ
بحج ِة
غريهم
خــــالف
عندَ
َّ

أي�ضا � ُ
كذاك � ً
أهل ِ
بيت امل�صطفى

كــــــــذا اخلليف َت ِان �أي واخلل َفا

رب
ِعــي
كال�صحــــابي اع ُت ْ
ّ
والتاب ُّ
ال�ص َحاب ِة
وقــال قــو ٌم :هو يف َّ

وِفــــا ُق ُه وخُ ل ُفــــ ُه َم ْع من ُذ ِك ْر
ريهم من �سائ ِر اجلماع ِة
ال غــــ ِ

يعترب يف �صحة الإجماع وفاق جميع املجتهدين من الأمة يف ذلك الع�صر،
�أو وفاق جميع الأمة على ما مر من اخلالف ،ولي�س يجزي فيه بع�ض جمتهدي
الأمة مع خالف البع�ض الآخر ،و�إن بلغ املتفقون على ذلك عد ًدا كث ًريا ،ولو
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خالف من �أهل االجتهاد واحد �أو اثنان واتفق الباقون مل يكن ذلك �إجما ًعا
يجب على من بعدهم اتباعه ،وذهب اخلياط وابن جرير و�أبو بكر الرازي �إىل
�أن خالف الواحد واالثنني ال يخرم الإجماع ،بل يكون الإجماع حجة قاطعة،
لقوله َ « :ع ُ
بال�سوا ِد ال َ
أعظ ِم» �إىل غري ذلك من الأحاديث املوجبة التباع
ليكم َّ
الأكرث.
وقيل �إن �أنكر املتفقون خالف ذلك املخالف كان اتفاقهم �إجما ًعا و�إال فال.
ورد القوالن ب�أن املعترب الإجماع من اجلميع ،وهو يف هاتني ال�صورتني غري
موجود ،فال �إجماع وال حجة.
و�أي�ضً ا فلم تنكر ال�صحابة خالف الواحد كابن عبا�س وابن م�سعود وعمر
يف املواريث وغريها.
�أما قوله َ « :ع ُ
بال�سوا ِد ال َ
أعظ ِم» ،ف�إنه �إمنا �أراد �إذا تعار�ضت
ليكم َّ
الأمارات الدالة على احلكم ،وعمل ب�إحدى الأمارتني �أكرث الأمة ،وبالأخرى
مرجحا للأمارة ،فيجب اتباع الأرجح ،وهذا �إمنا يكون
الأقل ،كان عمل الأكرث ً
يف من ال قدرة معه على ترجيح الأقوال ،ويف حق من تعار�ضت معه الأدلة� ،أما
القادر على الرتجيح ،واملتمكن من اال�ستنباط ،ففر�ضه هو ما �أداه �إليه اجتهاده،
اجلم الغفري ،واهلل �أعلم.
و�إن خالف بذلك َّ
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وقال �سليمان بن جرير :ال َي ْخرِم الإجماع خالف عامل ال �أتباع له ،يعني
�إذا اتفق املجتهدون ووافقهم على ذلك العوام ،وخالف من املجتهدين عامل يتبعه
على خالفه ذلك �أحد من العوام ،فال يقدح خالفه يف �صحة الإجماع ،بل يكون
اتفاقهم دونه �إجما ًعا ،واحتج على ذلك ب�أنه �إذا مل يكن له �أتباع �صار قول من
عداه �إجما ًعا مبوته ،و�إذا مل يكن لقوله حكم بعد موته مع كون ذلك القول باق ًيا
مل يبطل مبوت �صاحبه ،فكذلك ال يكون له حكم مع بقاء �صاحبه بخالف من له
�أتباع ،ف�إن قوله ال يبطل مبوته فال ينعقد دونه الإجماع ،فكذلك يف حياته.
ورد ب�أن الدليل مل يف�صل بني من له �أتباع ،وبني من ال �أتباع له ،و�أي�ضً ا
فقول من عداه لي�س قو ًال لكل الأمة فال يكون حجة� ،إذ احلجة �إمنا هي قول جميع
الأمة ال بع�ضها على ما اقت�ضته الداللة ،وكذلك ال يكون �إجماع �أهل املدينة مع
خالف غريهم حجة ،لأنهم بع�ض الأمة ،واملفرو�ض �إجماع جميع الأمة� ،إما جميع
جمتهديهم وعلمائهم ،و�إما جميع العلماء والعوام على ما مر.
وقال مالك� :إن �إجماع �أهل املدينة حجة� ،أي و�إن خالفهم غريهم يف ذلك.
قال احلاكم وامل�شهور عن مالك �أنه رد اخلرب بفعل �أهل املدينة ،حتى قال
ابن ذ�ؤيب :ي�ستتاب مالك ،وكان �إذا روي خرب ال يعمل به ،في�س�أل عن ذلك،
فيقول :لأن �أهل بلدي ال يعلمون به ،وحجتهم على ذلك قوله « :املدين ُة طيب ٌة
تن ِفي َخ َبثَها».
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ورد ب�أنه دليل على ف�ضلها ،وذلك ال ي�ستلزم كون �إجماع �أهلها حجة،
و�إال لزم ذلك يف مكة وال قائل بذلك ،ورجح ابن احلاجب كون �إجماعهم حجة،
واحتج على ذلك ب�أن العادة تقت�ضي ب�أن الطائفة العظيمة من العلماء ال جتمع على
حكم �إال عن دليل راجح ،فاقت�ضى �أن �إجماعهم حجة و�إن مل يكن قاط ًعا.
قال �صاحب املنهاج :وهذا �ضعيف للزوم مثله يف غريها من الأم�صار
كبغداد وم�صر وغريها ،ثم �إن �أكابر علماء ال�صحابة كانوا خارجني عنها ،وهذا
ي�ستلزم �أن ال يعتد بخالفهم لأهل املدينة ،وهذا من البعد يف منزلة ال تخفى
عن ذوي الألباب ،بيانه �أن عل ًّيا وابن م�سعود و�أبا مو�سى وغريهم كانوا يف الكوفة
و�أن�س يف الب�صرة و�أبو الدرداء بال�شام و�سلمان يف املدائن و�أبا ذر كان يف الربذة،
ومن املحال �أن ال يعتد بخالف ه�ؤالء لأهل املدينة ،فبطل ما زعموا هذا كالمه،
وهو من احل�سن مبنزلة ال تخفى ،واهلل �أعلم.
وكذلك � ًأي�ضا ال يكون �إجماع �أهل بيت النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم -
مع خالف غريهم �إجما ًعا �أي �إذا اتفق �أهل بيته عليه ال�صالة وال�سالم على
قول وخالفهم غريهم يف ذلك احلكم ،فال يكون اتفاقهم حجة على غريهم مبنزلة
الإجماع لأنهم بع�ض الأمة واملعترب �إجماع جميع جمتهدي الأمة على ح�سب ما
مر.
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وقال الزيدية كافة و�أبو عبداهلل الب�صري من املعتزلة� :إن �إجماعهم حجة،
واحتجوا على ذلك ب�أن جماعتهم مع�صومة عن اخلط�أ ملخالفة حكم اهلل يف قول �أو
فعل ،فكان �إجماعهم حجة كما كان �إجماع الأمة.
ورد ب�أنه ال ن�سلم ثبوت الع�صمة لهم ،بل هم وغريهم يف ذلك �سواء،
فكما يجوز على غريهم اخلط�أ كذلك �أي�ضً ا يجوز عليهم� ،أما ما ا�ستدلوا به من
الأدلة على ثبوت الع�صمة فال ن�سلم �أنها تفيد ذلك ،بل وال ن�سلم �أن جميعها
�صحيح� ،سلمنا �صحتها فال ن�سلم �أنها تفيد ذلك قط ًعا ،لأنها �أخبار �آحادية و�أدلة
ظنية ،فال مت�سك لهم بها ،واهلل �أعلم.
وكذلك �أي�ضً ا ال يكون اتفاق اخلليفتني �أبي بكر وعمر  -ر�ضي اهلل
عنهما  -مع خالف غريهما �إجما ًعا لأنهما بع�ض الأمة.
قال البدر :واعلم �أن بع�ض الفقهاء جوز انعقاد الإجماع باخلليفتني وحدهما.
قلت :وهو مردود مبا تقدم.
وكذلك �أي�ضً ا ال يكون اتفاق اخللفاء الأربعة �إجما ًعا لأنهم بع�ض الأمة،
وزعم بع�ض الظاهرية �أن �إجماع اخللفاء الأربعة حجة ،وال يعترب ب�إجماع غريهم.
واحتجوا عىل ذلك بقوله ُ :
ِ
الرا�شد َين
«عليك ْم ُب�س َّنتي ُو ُ�س ّن ِة اخللفَا ِء
من ِ
بعدي» فاخللفاء الرا�شدون هم الأربعة فقط ،وهم املق�صودون ب�أدلة الإجماع،
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لأنه  قد عرفنا �أن الر�شاد ما �أجمعوا عليه ،فهم حينئذ املق�صود يف الآية،
واخلرب.
ورد ب�أنه ال ت�صريح بذلك ،و�إمنا الظاهر من احلديث �أن �سنة اخللفاء
الرا�شدين ك�سنته يف وجوب االتباع ومل يخ�ص  اخللفاء الأربعة بل �أراد
كل خليفة حق وال �شك يف �أنه قد جاء من بعدهم خليفة حق كطالب احلق،
واجللندي بن م�سعود ،والوارث بن كعب وغريهم من �أئمة امل�سلمني  -ر�ضوان
اهلل عليهم  -فال وجه لتخ�صي�ص الأربعة.
و�إذا عرفت �أن وفاق جميع املجتهدين معترب يف �صحة الإجماع ،و�أن
اتفاق بع�ضهم من خالف البع�ض الآخر ال يكون �إجما ًعا  -و�إن كرث املتفقون -
فاعلم �أن التابعي �إذا بلغ درجة االجتهاد يف زمن ال�صحابة كجابر بن زيد 
وجب اعتباره مع من �أدرك من ال�صحابة ،فيكون وفاقه وفاقًا لهم ،وال ينعقد مع
خالفه �إجماعهم ،وقيل ال يعترب معهم ،ف�إذا خالفهم مل يعتد بخالفه ،بل قد مت
الإجماع دونه ،وعلى هذا ابن بركه ،واخلالف يف ذلك مع من مل يعترب ب�إجماع
من عدا ال�صحابة ،ف�إنهم زعموا �أنه ال يعتد به ،ورد ب�أن املعترب ب�إجماع �أهل الع�صر،
وال �شك �أنه قد �صار من �أهل الع�صر فاعتد به ،و�أي�ضً ا ف�إن ال�صحابة مل ينكروا
فتاوى التابعني� ،إذ قد كانوا يفتون يف وقتهم كجابر و�شريح واحل�سن و�سعيد بن
امل�سيب وغريهم.
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وعن �سلمة تذاكرت مع ابن عبا�س و�أبي هريرة يف عدة احلامل للوفاة،
فقال ابن عبا�س� :أبعد الأجلني ،وقلت� :أنا بالو�ضع ،فقال �أبو هريرة� :أنا مع ابن
�أخي.
وعن ابن عبا�س � أنه قال :ا�س�ألوا جابر بن زيد ،فلو �س�أله �أهل امل�شرق
واملغرب لو�سعهم علمه.
وعن حيان قال� :سمعت ابن عبا�س يف امل�سجد احلرام يقول :جابر بن
زيد �أعلم النا�س بالطالق.
وعن ابن عبا�س �أي�ضً ا قال :جابر بن زيد �أعلم النا�س ،وعنه �أي�ضً ا قال
عج ًبا من �أهل العراق يحتاجون �إلينا ،وعندهم جابر بن زيد؛ لو ق�صدوا نحوه لو
�سعهم علمه.
و�أي�ضً ا فالتابعي بع�ض الأمة ف�إذا كان مما يعترب بنظره فكيف ال يعتد
بخالفه ،فال ي�صح �أن يقال� :أجمعت الأمة وهو خمالف لقولهم� ،إذ ال �إجماع
ثمة ،واهلل �أعلم.
وكذلك �أي�ضً ا ال يكون الإجماع موقو ًفا على �أهل زمان دون غريه ،لأن
اجلميع �أمة حممد  ،فيكون اتفاق �أهل كل ع�صر �إجما ًعا ،ف�إجماع من بعد
ال�صحابة ،ك�إجماع ال�صحابة ،وقالت الظاهرية و�إحدى الروايتني عن �أحمد :ال
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يعتد ب�إجماع من بعد ال�صحابة ،واحتجوا على ذلك بقوله تعاىل ﱹ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢﱸ [�آل عمران ]110 /وهم الذين خوطبوا يف الآية دون من
بعدهم ،فلزم كونهم املق�صودين ب�أدلة الإجماع.
ورد ب�أن الآية يف مدحهم ،ف�أما كون �إجماعهم حجة فال� .سلمنا ،فال
ن�سلم اخت�صا�ص املخاطبني بذلك ،بل هو على حد قولك لواحد من قبيلة قد
مات الأكرث منهم� :أنتم �أ�شرف القبائل ،فكما ال يخت�ص املدح باملخاطب ها هنا
كذلك ﱹﭞ ﭟ ﭠﱸ [�آل عمران� ]110 /سلمنا فدخل من بعدهم بدليل
�آخر نحو ﱹﭮ ﭯﱸ [البقرة ]143 /و« َال جت َت ِم ُع �أ َّمتي َع َلى �ضَ ال َل ٍة»
رين» واهلل �أعلم.
«ال َت َز ُال طائف ٌة ِمن �أُ َّمتي َع َلى احلقِّ َظ ِاه َ
ثم �إنه �أخذ يف بيان حمل الإجماع ،فقال:
[بيان حمل الإجماع ،وهو الق�ضية العارية من اخلالف املتقدِّ م]
حمـــ َّل ُه ق�ضيـــــــــ ٌة َمـــا ُوجدَ ا

ٌ
ٍ
زمـــان �أبدَ ا
خــــــالف يف
في َها

اعلم �أن حمل الإجماع ق�ضية مل يرد فيها ن�ص من كتاب �أو �سنة ،ومل
يوجد فيها خالف لبع�ض من تقدم يف �شيء من الأزمنة ال�سابقة� ،أم الن�ص فلكونه
�أقدم يف ال�شرعيات ،و�أما تقدم اخلالف يف الق�ضية فلأنًا ال جنوز �صحة الإجماع
يف م�س�ألة ورد اخلالف فيها لأن اخلالف الأول يت�ضمن الإجماع على كون كل
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واحد من القولني حقًّا ،فال ي�صح وقوع �إجماع على �أحدهما� ،إذ ي�صري �إجما ًعا
على �أن ذلك احلق خط�أ ،وهذا ال ي�صح.
وذهب الكرخي وغريه �إىل �أن الإجماع بعد اخلالف ي�صري حجة قاطعة،
كما لو مل ي�سبقه خالف.
وقال ال�شافعي وبع�ض �أ�صحاب �أبي حنيفة �إن �أجمع املختلفون ،فحجة
�إذ ال قول لغريهم على خالفه ،و�إن �أجمع غريهم فال ملا مر.
والقول الأول هو ال�صحيح ،ملا قدمنا ،وبه قال ال�صرييف والغزايل واجلويني
والأ�شعري و�أحمد بن حنبل ،وعور�ض ما قدمناه من احلجة ب�أنه ال ن�سلم ت�ضمن
اخلالف ال�سابق للإجماع على �أن كل القولني حق ،بل ذلك م�سكوت عنه ،ف�إن
قدرنا ت�ضمنه لذلك مل يقع �إال م�شرو ًطا ب�أن ال يقع �إجماع على خالفه.
ورد ب�أنه لو رفع ال�شرط الذي ذكرمت كون الإجماع الأول حجة ،جلوزنا يف
الإجماع املت�أخر �أنه �إمنا ي�صري حجة ب�شرط �أن ال يتقدمه خالف ،فال يكون حجة،
واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان �شروط الإجماع ،فقال
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[بيان �شروط الإجماع �أن يكون لهم م�ستند من كتاب �أو �سنة
�أو قيا�س]
َ
و�ش ْر ُط ُه ُم�ســــ َت َن ٌد َفــــ�إن ُعل ْم
َ
نــــ�ص
نــــاك
و�أنــــــــ ُه ليــ�س ُه
ُّ

َف ْه َو و�إال � ِ
ِهم
أح�س ِن
َّ
الظــن ب ْ
ٌ
ينــــ�ص
لـمـــــا بــــ ِه
ُّ
خمــالف َ

رب
فراجــــ ٌع ِمن �أهــــل ِه ال ُي ْع َت ْ

َ
عترب
بعدَ انعقــــــا ِد ِه
وقيــــــــل ُي ْ

َ
َ
ُ
انقرا�ض الع�ص ِر
البع�ض
وا�شرتط

َ
ٌ
خالف يجري
وقيل :الَ ،ف ْهــــ َو

للإجماع �شروط:
ال�شرط الأول� :أن يكون للمجمعني م�ستند ي�ستندون �إليه من كتاب �أو �سنة �أو
اجتهاد� ،سواء كان ذلك امل�ستند قطع ًّيا �أم ظن ًّيا ف�إن علمنا م�ستندهم كان ذلك
زيادة لنا يف االطمئنانية وتو�س ًعا يف العلم ،و�إن جهلناه مع ح�صول الإجماع منهم
وجب علينا �أن نح�سن بهم الظن ،و�أنهم مل يجمعوا على ذلك �إال وعندهم
م�ستند من قبل ال�شارع ،ك�إجماعهم على تعيني �أم�صار معينة لإقامة اجلمعة
فيها يف خالفة عمر  ،ف�إنه عينَّ لها �أم�صا ًرا ثمانية �أو �سبعة على اختالف
الروايات ،ومل ينقل من واحد منهم �إنكار لذلك ،وكاجتماعهم على حد
�شارب اخلمر ،ف�إنه كان يحد �أربعني جلدة ،ثم اجتمعوا يف خالفة عمر على �أنه
يحد ثمانني جلدة ،فنحن نقطع ب�أنه مل يكن فعلهم يف هذه الأ�شياء ونحوها عن
هوى ،بل نقول �إنه كان عن حم�ض اجتهاد لدين اهلل تعاىل ون�صح للأمة و�أنهم
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م�ستندون يف ذلك �إىل دليل عندهم من قبل ال�شارع ،وال يجوز �إجماعهم على
املجازفة والهوى خال ًفا ملن قال بذلك من �أهل الأهواء.
واحتج على ذلك ب�أنهم لو افتقروا �إىل الدليل ما كان للإجماع فائدة.
و�أجيب ب�أن فائدته �سقوط البحث وحرمة املخالفة� ،سلمنا لزم �أن يجب
كونه عن غري حجة ،وال قائل بذلك ،ثم �إن كون امل�ستند دلي ًال قاط ًعا مما اتفق عليه
القائلون ب�صحة الإجماع وثبوت حجيته ،و�أما امل�ستند الظني من خرب �آحادي �أو
�أمارة ،فقد اختلف يف �صحة جعله م�ستن ًدا للإجماع ،وكذلك �أي�ضً ا اختلفوا يف
كون القيا�س واالجتهاد م�ستن ًدا للإجماع وال�صحيح �أنه يجوز �أن يجمعوا عن
قيا�س �أو اجتهاد.
وقال �أكرث الظاهرية ال يجوز ذلك مطلقًا �سواء كان االجتهاد �أو القيا�س
جل ًّيا �أم خف ًّيا ،وقال بع�ض ال�شافعية :ال يجوز يف القيا�س اخلفي فقط دون اجللي،
ورد ب�أنه قد ثبت �أن االجتهاد حجة �شرعية كاخلرب ،ومل يف�صل الدليل على �أنه
حجة بني املجتهد الواحد وبني الأمة يف �صحة االحتجاج به ،فال وجه لإنكار
ذلك يف الأمة ،وقد �أجمعت ال�صحابة عن اجتهاد يف قتال �أهل الردة ،ويف �إمامة
�أبي بكر ،ويف الزيادة يف حد �شارب اخلمر ونحو ذلك.
واعلم �أن اخلالف يف هذه امل�س�ألة واقع يف ثالثة �أطراف :الأول �أنه ال
ي�صح انعقاد الإجماع عن اجتهاد ،بل ي�ستحيل .الثاين� :أنه غري م�ستحيل لكنه
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مل يقع قط .الثالث� :أنه جائز واقع ،لكن ما وقع كذلك لي�س بحجة ،وقد قال بكل
طرف من هذه الثالثة قائل ،ولكل منهم حجة ال نطيل بذكرها خمافة التطويل،
لكن ال ب�أ�س �أن نذكر حجة املخالف الثالث؛ لأنها �أقوى يف ال�شبهة ثم جنيب
عنها.
احتج ذلك املخالف ب�أن الإجماع �أينما وقع فهو حجة قطعية واالجتهاد
لي�س بقطعي ،ف�إذا تفرع عنه الإجماع مل يكن حجة ،لأنه �إمنا يكون حجة حيث
هو قطعي ،وال�صادر عن االجتهاد لي�س بقطعي ،فال يكون حجة.
و�أجيب ب�أن هذه قاعدة غري م�ستمرة ف�إن الفرع قد يكون �أقوى من
الأ�صل بداللة خا�صة� ،أال ترى �أنه لو حكم احلاكم عن اجتهاد حرمت خمالفته،
ولو ترتب حكمه على نف�س االجتهاد ،وكذلك الإجماع �إذا �صدر عن ظاهر �آية �أو
خرب حرمت خمالفته ،و�إن جازت خمالفة ذلك الظاهر ملعار�ض.
ال�شرط الثاين :ي�شرتط يف �صحة القيا�س �أن ال يكون هناك ن�ص من كتاب �أو
�سنة �أو �إجماع يخالف ما �أجمعوا عليه ،ف�إن الإجماع على خالف ن�ص الكتاب �أو
ال�سنة �ضالل ،وال جتتمع الأمة على �ضالل.
و�أما الإجماع على خالف �إجماع قد تقدم فلأن الإجماع املتقدم حق
بن�ص الأدلة ال�شرعية ،فيلزم �أن يكون الإجماع الثاين �ضالل ،وخالف �أبو عبد
اهلل الب�صري من املعتزلة ،فزعم �أنه ي�صح الإجماع على خالف �إجماع تقدمه.
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قال :لأن الإجماع الأول م�شروط ب�أن ال يطر�أ �إجماع يخالفه .قال� :إال �أن يجمعوا
على منع الإجماع بعد �إجماعهم ،فهذا ال ي�صح خالفه.
ورد ب�أن الدليل مل يف�صل ببني ما �أجمعوا على �أنه ال ي�صح ملن بعدهم
�أن يجمعوا على خالفه ،وبني مامل يجمعوا فيه على ذلك .و�أي�ضً ا فتقدير ال�شرط
يف �صحة انعقاد الإجماع الأول خمالف لظاهر الأدلة لأن ظاهر الأدلة �إمنا يكون
نف�س اتفاقهم �إجما ًعا ،فال وجه للتقدير املذكور ،و�أي�ضً ا فتقدير ذلك ال�شرط ال
دليل عليه ،فظهر �أن الإجماع الأول حجة ،و�أنه ال ي�صح �أن يجمعوا على خالفه،
و�أي�ضً ا فاملعترب �إجماع �أهل كل ع�صر من الأمة دون من �سي�أتي من بعدهم ،ف�إن
خالف من جاء بعد انقرا�ض الع�صر الذي وقع فيه الإجماع ال يعترب اتفاقًا ،وقيل
بل يعترب خالفه لأن امل�شروط �إمنا هو اتفاق الأمة بحيث ال يقع خالف �أحد يف
ذلك احلكم �إىل انق�ضاء التكليف بظهور �أ�شراط ال�ساعة التي يرتفع بها التكليف،
ف�إن ظهر قبل ذلك خالف ك�شف عن كون الإجماع مل ينعقد ،وجتوز خمالفة ما
�أجمع عليه �أهل الع�صر الأول والآخر مهما مل يرتفع التكليف ،ورد ب�أنه قد ثبت
�أن الإجماع حجة على الأحكام التكليفية يلزمنا العمل مبا اقت�ضاه ،ويف ا�شرتاط
ذلك �إبطاله ،لأنه ال ميكن الآخذ به يف حالة من احلاالت ،حينئذ قال �صاحب
املنهاج :وهذا القول حكاه �أ�صحابنا يف كتبهم ،وظاهره ال�ضعف الكلي ملا ذكرنا.
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جدا ،والأدلة �إمنا تقت�ضي حترمي خمالفة كل الأمة
قال وحجته قوية ًّ
ال بع�ضها ،وال �شك �أن �أمة حممد  هي من �صدقه من مبعثه �إىل انق�ضاء
التكليف ،وما دون ذلك فهو بع�ض الأمة فال حترم خمالفته ،وهذا وا�ضح.
قال :وال جواب �إال �أن ي�ستدل على حترمي خمالفة �أهل كل ع�صر
بقوله ُ :
بال�س ِ
اجلما َع َة ِق ْي َد ِ�شربٍ» ونحوه،
واد الأَ ِ
عظم» « َم ْن فارقَ َ
«عليك ْم َّ
لكنه غري قاطع .قال :و�أما ابن احلاجب فادعى االتفاق على �أنه ال يعترب من
�سيوجد من الأمة وهو قريب على ر�أي من جعل الإجماع حجة �شرعية.
ال�شرط الثالث :انقرا�ض الع�صر � -أعني ع�صر املجتمعني  -قال به �أبو علي و�أحمد
بن حنبل وابن َف ْورك وبع�ض �أ�صحابنا ،وقال اجلمهور :ال ي�شرتط ،ومعنى ذلك �أن
ال يظهر خالف ممن قد كان ميكنه النظر يف احلادثة املجمع على حكمها ،ويف احلياة
�أحد من �أهل ذلك الإجماع.
وقيل ي�شرتط يف الإجماع ال�سكوتي فقط .وقال اجلويني :ي�شرتط يف
الذي ي�صدر عن قيا�س فقط ،فمن رجع عن موافقة اجلماعة هل يعترب رجوعه
قادحا يف انعقاد الإجماع �أم ال؟ فمن مل يعترب انقرا�ض الع�صر يف انعقاد
ويكون ً
الإجماع مل يعترب رجوع من رجع بعد انعقاده ،ومعه �أن الإجماع قد انعقد ،ومن
ا�شرتط انقرا�ض الع�صر اعترب رجوعه بعد ذلك ،لأن الإجماع معه مل ينعقد �إال
بانقرا�ض الع�صر.
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وال�صحيح �أن انقرا�ض الع�صر لي�س ب�شرط يف انعقاد الإجماع ،لأن
الدليل مل يعتربه ،و�إمنا اعترب اتفاق �أهل الع�صر على قول واحد يف احلكم.
احتج امل�شرتطون النقرا�ض الع�صر ب�أن �أبا بكر� ،سوى بني ال�صحابة يف
العطاء ،وخالفه عمر يف التف�ضيل بعد �إجماعهم على ر�أي� أبي بكر ،فاقت�ضى كون
انقرا�ض الع�صر �شر ًطا ،وكذلك اتفق ر�أي علي وعمر وغريهما من ال�صحابة على
حترمي بيع �أم الولد ،ثم �إن عل ًّيا خالفهم بعد ذلك ،ور�أى جواز ببيعها ،فاقت�ضى �أن
انقرا�ض الع�صر �شرط و�إال مل جتز خمالفته �إياهم يف ذلك.
و�أجيب ب�أنه مل ينقل عنهم متام �إجماع يف ال�صورة الأوىل وال يف الثانية،
�إذ لو �صح �سبق الإجماع مل جتز خمالفته ،يو�ضحه �أن عمر لو ر�ضي فعل �أبي
بكر يف الت�سوية ،و�أن ر�أيه يف ذلك موافق لر�أي �أبي بكر مل يخالفه من بعد ،فدل
ذلك على �أن فيهم من �سكت عن غري ر�ضى وموافقة ،و�إمنا كان �سكوته لكون
ر�أي اخلليفة هو املقدم ،وكذلك مل ي�صح عنهم جمي ًعا اجلزم بتحرمي بيع �أم الولد
علي� ،إذ لو �أجمعوا ،ومل يبق �أحد �إال ر�ضي بذلك القول ،مل
قبل �أن يخالفهم ّ
جتز املخالفة.
ال�شرط الرابع :قاله بع�ض الأ�صوليني ،وهو �أنه ي�شرتط يف املجمعني �أن
يكونوا كعدد �أهل التواتر ،حيث ال ميكن تواط�ؤ مثلهم على الكذب عادة ،لأن من
دون ذلك العدد ال ي�ؤمن تواط�ؤهم على الكذب.
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واجلمهور ال ي�شرتطون ذلك؛ لأن الدليل ال�سمعي مل يف�صل بني عدد
وعدد ،بل اعترب الأمة و�إن ق َّلت ،فلو مل يبق من الأمة �إال واحد فقيل يكون قوله
حجة� ،إذ هو الأمة حينئذ.
وقيل ال يكون قوله حجة �إذ ال ي�سمى قوله �إجما ًعا ،واحلجة �إمنا هي
الإجماع.
ورد ب�أن احلجة قول الأمة وال عربة بالت�سمية ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان طريق نقل الإجماع وحكمه ،فقال:
[بيان طريق نقل الإجماع بالتواتر والآحاد ،وحكم ذلك]
و� ْإن �أتَــــــى يف نقــــــــ ِل ِه التوات ُُر
مبقطــــــوع بــــ ِه لأنمَّ َا
ليــــ�س
َ
ٍ

فذ َ
َ
مقطــــــــوع بــــ ِه والآخَ ُر
اك
ٌ
لما
ظــــن
غــاي ُت ُه
الوقــــــوع ْ
ُّ
فاع َ
ِ

اعلم �أن ال�سبيل �إىل معرفة الإجماع �أحد �أمرين� :إما امل�شاهدة ،و�إما
النقل ،ف�أما امل�شاهدة فهي �أن يكون امل�شاهد معا�ص ًرا لأهل الإجماع ،فريى منهم
اتفاق.
القول بالقطع يف ق�ضية على حكم� ،أو يرى القطع من بع�ضهم وال�سكوت
من الآخرين ،مع انت�شار ذلك فيهم وارتفاع التقية عنهم ،وحتقق �أن �سكوتهم �إمنا
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كان عن ر�ضى بذلك القول ،ف�إن هاتني احلالتني �إجماع ،ولكل منهما حكم تقدم
ذكره.
و�أما النقل فهو نوعان:
�أحدهما� :أن ينقل الإجماع �إلينا التواتر ،فهذا الإجماع مقطوع به،
كامل�شاهد �إن كان يف نف�س �أ�صل الأمر قطع ًّيا ،وف�سقوا من خالفه جلعلهم الإجماع
دلي ًال قاط ًعا كالكتاب وال�سنة ،ودليلهم على ف�سق املخالف للإجماع قوله تعاىل
ﱹﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﱸ [الن�ساء ]115 /بعد قوله ﱹ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺﱸ [الن�ساء ]115 /وهذا �إمنا ينبني على جعل الآية دلي ًال قاط ًعا
فقد َخل َع ِر ْب َق َة
يف حجية الإجماع كما مر ،وقوله َ « م ْن َ
خالف اجل َما َع َة ِق َيد �ش ٍرب ْ
الإ�س َال ِم ِم ْن ُعنق ِه».
النوع الثاين� :أن ينقل الإجماع �إلينا خرب الآحاد ،وحكم هذا النوع �أنه
يكون حجة يف وجوب العمل دون العلم ،لأنه لي�س مبقطوع به ،و�إن كان يف نف�س
الأمر �إجما ًعا كام ًال ،لأن نقل الآحاد له ي�صريه مظنون الوقوع كخرب الآحاد،
وخالف يف ذلك الغزايل و�أبو ر�شيد ،فزعما �أن الإجماع املنقول بخرب الآحاد ال
ي�صح �أن يكون حجة.
قال �صاحب املنهاج :وال وجه للفرق مع كونهما جمي ًعا حجة احتج
املخالف بوجهني� :أحدهما� :أن الإجماع حجة قطعية ،فال يجوز �أن يقبل فيه خرب
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الواحد .الوجه الثاين :قالوا �إن يف �إثبات الإجماع بخرب الواحد �إثبا ًتا للأ�صل
بالظن والأ�صول ال تثبت بالظن.
و�أجيب عن الوجه الأول ب�أن الإجماع �إمنا يكون حجة لكونه �أخبار
مع�صوم عن اخلط�أ ،ف�إن تواتر فقطعي ،و�إال فظني ،ك�أخبار الر�سول .
و�أجيب عن الوجه الثاين ب�أن �إثبات كون الإجماع حجة بدليل قاطع،
فجاز ثبوته من بعد تقرير كونه حجة بالآحاد ،كما يف الأخبار والقيا�س ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان حكم �إحداث قول ثالث بعدما ا�ستقر اخلالف من الأمة على
قولني :فقال:
[بيان حكم �إحداث قول ثابت بعد �أن اختلفوا على قولني مث ً
ال]
ُ
ِ
إحــداث قولٍ بعدَ َما
واخللف يف �

وقيل :ال َي ْح ُر ُم َو ْه َو ال ُ
َ
أعدل
َ
َ
كــان ملا تقــــدَّ ما
وقيــلْ � :إن

حرما
َجا�ؤوا بقــــول ِ
ني فقو ٌم ّ
ُ
ِ
املدخل
�صح في ِه
�إ ْذ
باخلــــالف َّ
فاعلما
برافــــع يجــــو ُز
ليــ�س
َ
ٍ

اختلفت الأمة يف جواز �إحداث قول ثالث بعد ما ا�ستقر اخلالف من
الأمة على قولني :فقيل ال يجوز ذلك مطلقًا ،وقال الظاهرية :بل يجوز مطلقًا.
وقيل يجوز فيما �إذا مل يرفع القول الثالث القولني املتقدمني ب�أن ي�أخذ من كل
واحد منهما طر ًفا بخالف ما �إذا رفعهما ،ف�إنه ال يحوز لأن رفعهما خرق للإجماع،
فهو حرام ،ون�سب هذا القول �إىل اجلمهور.
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ومثال ما �إذا مل يرتفع به القوالن ال�سابقان �أن يقول بع�ض الأمة� :إن
الطهارات كلها تفتقر �إىل النية ،ويقول باقي الأمة بل كلها ال تفتقر �إىل نية في�أتي
من بعد من يقول بع�ضها يفتقر وبع�ضها ال يفتقر.
وكف�سخ النكاح بالعيوب اخلم�سة((( ،قيل :يف�سخ بها ،وقيل :ال ،فالقول
ب�أن بع�ضها يف�سخ دون بع�ض قول ثالث ال يرفع القولني ال�سابقني ،بل �أخذ من
كل واحد طر ًفا ،ومثال ما رفعهما كوطء الأ َمة امل�شرتاة البكر ،قيل :مينع الرد،
وقيل :بل ترد ،والأَ ْر ُ�ش((( للوطء ،فالرد جمانًا .قول ثالث :يرفع القولني ال�سابقني.
وكاجلد مع الأخ ،قيل له املال كله ،وقيل يقا�سم ،فالقول باحلرمان قول
ثالث يرفع القولني املتقدمني.
احتج املانعون مطلقًا ب�أن الثالث ف�صل ،ومل يف�صل �أحد ،فقد خالف
الإجماع .و�أي�ضً ا فيلزم عليه تخطئة الأمة.
و�أجيب ب�أن القول بالتف�صيل لي�س قو ًال بنفي اخلالف املتقدم ،بل تقرير
له ،وال يلزم من ذلك تخطئة الأمة على مذهب من يرى ت�صويب املجتهدين يف
الفروع.
((( العيوب اخلم�سة ،هي :اجلنون ،واجلذام ،والرب�ص الفاح�ش ،واجلب وال ُعنة عند الرجل والقرن والرتق عند املر�أة( .م).
((( الأَ ْر�ش :ما ُي�سرتد من ثمن املبيع �إذا ظهر فيه عيب( .م).
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قالوا :املختلفون هم امل�ؤمنون .الثالث اتبع غري �سبيلهم.
قلنا� :إن املراد ب�سبيل امل�ؤمنني يف الآية ما �أجمعوا عليه ال ما اختلفوا فيه.
احتجت الظاهرية ب�أنه قد وقع من التابعني �إحداث القول الثالث ومل
ينكر عليهم �أحد من الأمة ،فدل على جواز ذلك ،بيان ذلك �أن ابن �سريين قال
يف زوجة و�أبوين :للأم ثلث جميع املال .وقال يف زوج و�أبوين� :إن للأم ثلث
ما بقي فف�صل بني امل�س�ألتني وال�صحابة مل تف�صل بينهما ،بل قال بع�ضهم :لها
ثلث ما يبقى يف ال�صورتني جمي ًعا .وقال بع�ضهم :لها ثلث جميع املال فيهما
جمي ًعا .فقول ابن �سريين قول ثالث.
وكذلك قال �سفيان الثوري :من �أكل نا�س ًيا مل يفطر ،ومن جامع نا�س ًيا
�أفطر ،وال�صحابة مل تفرق ،بل قال بع�ضهم يفطر فيهما ،وبع�ضهم ال يفطر فيهما.
واحتج القائلون بالتف�صيل مبا مر ذكره من �أن القول الثالث �إذا كان راف ًعا
للقولني ال�سابقني كان خمالفًا لإجماعهم بخالف ما �إذا �أخذ من كل واحد طر ًفا.
بيان ذلك �أن اختالف الأمة على قولني� :إجماع منهم على �أنه لي�س
هنالك قول ثالث والقائل مبا يخالف القولني ر� ًأ�سا خمالف لهذا الإجماع.
قلنا وكذلك �أي�ضً ا يلزم على القول بالتف�صيل ،ف�إنهم �إمنا �أجمعوا يف
زعمكم على القولني املذكورين ،فالقول بغريهما خمالف لذلك الإجماع الذي
زعمتموه ،فال وجه للتف�صيل.
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وال�صحيح عندي من هذه الأقول الثالثة القول بجواز �إحداث قول
ثالث مطلقًا� ،سواء رفع القولني ال�سابقني �أو مل يرفعهما ،لأن املحرم عندنا �إمنا هو
خالف الإجماع دون ما عداه من اخلالف ،واختالف الأمة على قولني دليل على
جواز الر�أي يف تلك الق�ضية ف�صح لغريهم مثل ما �صح لهم من الر�أي واالجتهاد،
بل يلزم املجتهد �أن يخالفهم �إذا ر�أى �أن الراجح خالفهم ،وال ي�صح له تقليدهم
عندي ،كما ال ي�صح له تقليد جمتهد مثله بعد متكنه من االجتهاد وقدرته عليه،
واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف الكالم على مباحث القيا�س ،وهو النوع الرابع من الأدلة
ال�شرعية فقال:

الركن الرابع
يف مباحث القيا�س
اعلم �أن القيا�س يف اللغة هو :التقدير ،يقال :قا�س الثوب هل يكمل
قيا�سا� ،إذا قدره تقدي ًرا ،وامل�ساواة يقال :هذا ال�شيء لهذا ال�شيء قيا�س
ً
قمي�صا ً
�أي م�سا ٍو له ،ويف اال�صطالح :ما �أ�شار �إليه بقوله:
ُ
حمل ما ُجه ِْل
القيا�س َف ْه َو
�أما
ُ
بينهــما فال ُ
أول
بجــــــــامــــع
َ
ٍ

ُ
الو�صف الذي ب ِه ُوجِ ْد
واجلام ُع
فهـــــذه َثــــــــال َث ٌة � َ
ُ
ــــــان
أرك

حكم قد ُع ِق ْل
حكما على
ً
ِ
معلوم ٍ
ٌ
فرع ُي ْح َم ُل
�
أ�صـــل و�أما الثاين ٌ

حكم ُه ف�إن زال ُف ِق ْد
يف الأ�صل
ُ
ُ
بيـــان
والرابـــــــــ ُع احلكـــــ ُم له

للأ�صوليني يف تعريف القيا�س اال�صطالحي حدود وتعاريف� ،أجودها
ما ذكره امل�صنف وهو �أن القيا�س حمل جمهول احلكم على معلوم احلكم
بجامع بينهما كاخلمر ،ف�إن حكمة معلوم بن�ص الكتاب على حترميه ،وي�سمى يف
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ا�صطالحهم �أ�ص ًال وجمهول احلكم كال ُتت((( ونحوه ،ف�إنه مل ين�ص على حكمه
كتاب وال �سنة وال �إجماع ،وي�سمى فر ًعا.
فقول امل�صنف( :فالأول �أ�صل و�أما الثاين فرع) معناه �أن الأول من
�أركان القيا�س ي�سمى �أ�ص ًال ،والثاين من �أركان القيا�س ي�سمى فر ًعا ،ولي�س مراده
بالأول والثاين املقدم يف اللفظ وامل�ؤخر عنه� ،إذ املعلوم �أن املتقدم يف لفظه �إمنا هو
جمهول احلكم الذي هو الفرع ال معلومه الذي هو الأ�صل.
واملراد بـ (اجلامع) الو�صف الذي لأجله كان ذلك احلكم يف ذلك
الأ�صل ،كالإ�سكار يف اخلمر ،ف�إنه �إمنا حرمت اخلمر لإ�سكارها ،ف�إذا وجد ذلك
الو�صف يف �شيء من ال�صور وجب حمله على تلك ال�صورة املعلومة احلكم،
ووجب �إعطا�ؤه ذلك احلكم ،ولذا �سمى ذلك الو�صف جام ًعا لأنه جمع بني
ال�صورتني يف حكم واحد.
فهذه ثالثة �أركان من �أركان القيا�س ،وهي الأ�صل ،واملراد به ال�صورة
التي نزل فيها احلكم كاخلمر .والفرع واملراد به :ال�صورة التي مل يرد فيها حكم
بعينها كالتنت مث ًال ،والو�صف اجلامع واملراد به ما يكون احلكم يف الأ�صل لأجله،
ف�إن زال ذلك الو�صف فقد ذلك احلكم.
((( التنت :التبغ ال ُعماين( .م).
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وبقي ركن رابع وهو احلكم ،واملراد به الوجوب �أو الندب �أو التحرمي
�أو التكريه �أو الإباحة ،مثاله �إذا ق�سنا النبيذ على اخلمر ،فاحلكم فيه التحرمي،
والأ�صل اخلمر ،لأنه امل�شبه به والفرع النبيذ ،لأنه امل�شبه ،والو�صف اجلامع بينهما
الإ�سكار وهذا الو�صف ي�سمى يف ا�صطالح الأ�صوليني علة ،و�سي�أتي لكل واحد
من هذه الأركان ب�سط كل �شيء يف مو�ضعه ،وال ب�أ�س �أن ن�سوق هاهنا �أمثلة
لقيا�س الفرع على الأ�صل ليت�ضح املقام للأفهام.
قيا�سا على قاذف املح�صنة،
فمن ذلك جلد قاذف املح�صن من الرجال ً
ف�إن قوله تعاىل ﱹ ﮌ ﮍ ﮎ ..ﱸ الآية [النور ]4 /ن�ص يف قاذف
املح�صنات من الن�ساء ،فقا�س عليه امل�سلمون قاذف املح�صن من الرجال.
ومن ذلك قيا�س �سريان عتق الأمة على �سريان عتق العبد ،ف�إن ال�سنة
وردت فيمن �أعتق ح�صته من عبد له فيه �شرك عتق العبد كله ،فقا�س امل�سلمون
الأمة على العبد يف هذا احلكم؛ ال�ستوائهما يف العلة ،وهي كون كل واحد منهما
مملو ًكا عتقه ُقربة.
ومن ذلك قيا�س م�س فرج الرجل يف نق�ض الو�ضوء على م�س فرج املر�أة،
«تعيد طهر َها»
ف�إن ال�سنة وردت يف امر�أة م�ست فرجها وهي متو�ضئة ،فقال ُ 
فقا�س امل�سلمون عليه يف هذا احلكم م�س فرج الرجل ال�ستوائهما يف العلة ،وهي
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كون كل واحد منهما عورة خم�صو�صة ب�أحكام لي�س يف غريها ،وهذا القيا�س �إمنا
هو عند من مل ي�صح معه حديث نق�ض الو�ضوء مب�س الذكر.
فهذه الأ�شياء كلها وا�ضحة القيا�س حل�صول العلة يف الأ�صل والفرع
وا�ضحا ،فهي من قبيل القيا�س اجللي ،وي�سمى �أي�ضً ا قيا�س املعنى كما
ح�صو ًال ً
�سي�أتي.
وللقيا�س اخلفي �أمثلة :منها ما قالوه يف �س�ؤر الف�أر((( ،ف�إنهم اختلفوا يف
طهارته وجنا�سته ،فالقائلون بنجا�سته قا�سوه على ال�سباع ،لأن �س�ؤر ال�سباع عندهم
مف�سد .قالوا :وكذلك الف�أر والقائلون بطهارته ،قا�سوه على الوحو�ش الطاهر
�س�ؤرها .ومنها قيا�س �أقل ال�صداق على �أقل ن�صاب القطع يف ال�سرقة.
اعلم �أنهم قالوا ال تقطع يد ال�سارق فيما دون �أربعة دراهم ،ثم قا�سوا على
ذلك �أقل ال�صداق ،فقالوا :ال يكون ال�صداق �أقل من �أربعة دراهم ،وذلك على
ر�أي بع�ض امل�سلمني ال�ستواء العلة عندهم يف ذلك ،وهي �أن كل واحد من القطع
والب�ضع (له)((( ت�أثري يف ج�سد من وقع عليه ،فوجب ت�ساويهما يف ذلك احلكم.
ومنها قيا�س ميتة ما ال دم له من الدواب كالعقرب والذباب َّ
والذرة(((،
على ميتة اجلراد ف�إن ال�سنة وردت يف حل ميتة اجلراد ،واهلل �أعلم.
((( �س�ؤر الفار :بقية طعامه و�شرابه( .م).
((( زيادة يتطلبها ال�سياق( .م).
((( الذرة� :صغري النمل( .م).
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ثم �إنه �أخذ يف بيان الأ�صل والفرع وكيفية حمل الفرع على الأ�صل.
فقال:
مبحث الأ�صل والفرع و�شروطهما
الن�ص َو َر ْد
الأ�صل �صور ٌة بها
ُّ
أمرين
وا�شــرتطوا تَ�ســــاو َِي ال ِ

والفرع �صور ٌة على الأ�صل ت َُر ْد
ُ
ري َذ ْي ِن
و�ص ًفا وحكــمــ ًة وغــ َ

الو�صف الذي ْ
َ
احلك ُم َن َز ْل
فاع َت ِرب

حيثما دخَ ْل
احلكــــم
له و�أجــ ِر
َ
َ

ِ
ِ
وال�شــــروط
القــــيد
َم َع اعتبا ِر
ُ
�شــــرتط
مانــع وال ُي
ورفــــع
ٍ

ِ
ِ
وامل�شروط
التقــــييد
�أعني لدى
عــــد ُم خــــال ِف ِه ملن ي�ســتنب ُِط

�أ�صل القيا�س هو ال�صورة التي نزل فيها احلكم ،وهي التي عرب عنها
الأ�صوليون مبحل احلكم كاخلمر ،ف�إنه نزل فيها التحرمي بالكتاب ،فهي �أ�صل يف
حترمي كل م�سكر �إن مل نعترب ال�سنة يف حترمي امل�سكرات مث ًال ،وكالرب ف�إنه ورد فيه
حكم الربا بن�ص ال�سنة فيقا�س عليه الأرز وكل ما �شابهه يف ذلك بعد �أن ت�سنبط
علة الربا فيه ونحو ذلك.
وقيل� :إن �أ�صل القيا�س هو دليل احلكم يعني به الدليل الذي ورد من
جهة اهلل تعاىل ك�آية من الكتاب �أو �سنة عن النبي  ،فالأ�صل على هذا يف
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املثالني ال�سابقني �إمنا هو الآية التي حرمت اخلمر ،واحلديث الذي حرم الربا من
الربويات.
وقيل� :إن الأ�صل حكم تلك ال�صورة املقي�س عليها ،فعلى هذا فالأ�صل
يف املثالني ال�سابقني �إمنا هو حترمي ال�شرب يف املثال الأول ،وحترمي الربا يف املثال
الثاين ،لكن املختار القول الأول ،وعليه جمهور الأ�صوليني ،والفرع هو ال�صورة
التي ترده يف حكمها �إىل الأ�صل ،كالنبيذ فرع على اخلمر يف التحرمي ،لأن اجلميع
م�سكر ،وكالأرز فرع على الرب يف حترمي الربا فيه لكون اجلميع مطعو ًما �أو مكي ًال �أو
مدخ ًرا على اخلالف يف علة الربا يف الرب.
وقيل� :إن الفرع هو حكم تلك ال�صورة املقي�سة ،فهو على هذا حترمي
�شرب النبيذ يف املثال الأول وكون الأرز ربو ًّيا كالرب يف املثال الثاين ،واملختار
القول الأول وعليه اجلمهور.
واعلم �أنهم ا�شرتطوا يف قيا�س الفرع على الأ�صل �شرو ًطا ال ي�صح لقيا�س
بدونها:
ال�شرط الأول :جممع عليه ،وهو �أن ي�ساوي الفرع الأ�صل يف وجود العلة فيه،
مبعنى �أن العلة املوجودة يف الأ�صل يجب �أن تكون موجودة يف الفرع ،و�إال ف�سد
القيا�س �إجما ًعا وذلك كالإ�سكار ،ف�إنه موجود يف اخلمر ويف النبيذ مثالً ،وف�صح
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قيا�س النبيذ عليه وكالطعم ف�إنه موجود يف الرب والأرز مث ًال ف�صح قيا�س الأرز
عليه يف كونه ربو ًّيا.
ال�شرط الثاين� :أن ي�ساوي الفرع الأ�صل يف احلكمة فال يقا�س التيمم على
(((
الو�ضوء يف كون التثليث م�سنونًا فيه لأن التيمم �شرع على وجه التخفيف
وهو امل�سح ي�صيب ما �أ�صاب من الع�ضو ،ويخطىء ما �أخط�أ منه ،فال يقا�س على
الو�ضوء يف �شرع التثليث ،لأن الو�ضوء مغلظ فيه ،والتيمم خمفف ،فال يثبت
التثليث مبجرد القيا�س ،بل �إن دل عليه ن�ص عمل به ،و�إال فال يثبت بالقيا�س
فقط.
ال�شرط الثالث� :أن ي�ساوي الفرع الأ�صل يف ثبوت احلكم ،بحيث �إن العلة التي
�أثبتت حكم الأ�صل توجب مثله يف الفرع ،فلو اقت�ضت يف الفرع خالف ذلك
احلكم ف�سد القيا�س ،وذلك كقول بع�ضهم يف �صالة اخل�سوف يف اال�ستدالل
على ركوعاتها الزائدة �صالة �شرع فيها اجلماعة ،في�شرع فيها ركوع زائد ،كاجلمعة
زِيد فيها اخلطبة ،ف�أثبت بالعلة يف الفرع حك ًما خمالقًا حلكم الأ�صل لأن حكم
الأ�صل زيادة اخلطبة ،وحكم الفرع زيادة ركوع ،وهذا ال ي�صح عندنا ،لأنه ال
وجه يقت�ضيه ،لأنا لو �سلمنا كون ا�شرتاط اجلماعة يف اجلمعة يقت�ضي زيادة على
بعده ،فهال اقت�ضت مثله يف �صالة اخل�سوف ،ف�أما اقت�ضا�ؤها خالفه فال وجه له،
((( يف الأ�صل :التحقيق ،وهو ت�صحيف ،وال�صواب ما ُذكر( .م).
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لأنه لي�س ب�أن يقت�ضي ركو ًعا زائ ًدا �أوىل من �أن يقت�ضي �سجو ًدا زائ ًدا �أو ذك ًرا زائ ًدا
وغري ذلك ،لأنه �أجني.
ال�شرط الرابع� :أن ال يتقدم �شرع حكم الفرع على �شرع حكم الأ�صل ،وذلك
كقيا�س الو�ضوء على التيمم يف وجوب النية فيه ،نحو �أن يقول ال�شافعي للحنفي:
طهارة تراد لل�صالة ،فتجب فيها النية كالتيمم ،فيقول احلنفي� :إن التيمم �إمنا �شرع
بعد �أن �شرع الو�ضوء ،فكيف نقي�سه عليه وهو مت�أخر عنه؟! وقيل� :إن كان قد قام
دليل على وجوب النية يف الو�ضوء غري هذا القيا�س �صح اال�ستظهار بهذا القيا�س
�صحيحا و�إال فال.
قيا�سا
ً
مع ذلك الدليل ،وكان ً
ال�شرط اخلام�س :لأبي ها�شم ،وخالفه فيه اجلمهور .قال �أبو ها�شم :ي�شرتط يف
الفرع �أن ينتظمه ن�ص يف اجلملة ثم يح�صل بالقيا�س التف�صيل .مثاله :الأخ
من�صو�صا عليه يف املرياث ملا �صح �إثبات القيا�س فيه مع
مع اجلد لو مل يكن
ً
اجلد عند �أبي ها�شم ،وي�صح ذلك عند اجلمهور .والن�ص ا ُجل ْملي يف مثال �أبي
ها�شم هو قوله تعاىل ﱹﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱸ [الن�ساء ]176 /فدل
على �أنه يرث ،لكن مل يبني مع من يرث هل مع اجلد �أم مع غريه فقط؟ فا�ستعمل
القيا�س يف تعيني ما ي�ستحقه مع اجلد مث ً
ال .وكذلك قوله تعاىل ﱹ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﱸ [الن�ساء ]33 /فدخل الأخ يف
الأقربني لوال دخوله يف هذه الآية جملة ملا �صح القيا�س يف تف�صيل ن�صيبه ،فعنده
�أن حظ القيا�س �إمنا هو تف�صيل ما �أجملته الن�صو�ص ،وال�صحيح ما عليه اجلمهور،
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�إذ مل يعترب ذلك دليل التعبد بالقيا�س ،كحديث معاذ وغريه مما قرره الر�سول 
من دون �شرط تقدم ن�ص على الفرع.
و�أي�ضً ا فاملعلوم من حال ال�صحابة � أنهم ا�ستعملوا القيا�س يف
الكنايات يف الطالق واحلرام ،و�إن مل ين�ص عليها على وجه من الوجوه .قال
لي نحو ﱹ ﮦ
�صاحب املنهاج :ولأبي ها�شم �أن يقول :قد تناولها ن�ص ُج ْم ّ
ﮧﱸ [البقرة ]229 /ﱹ ﮀ ﮁﱸ [املجادلة ]3 /ﱹﯻ
ﯼﱸ [املائدة ]89 /ونحو ذلك فاحلرام والكنايات البد من دخولها يف
اجلملة يف �أي هذه الأحكام ،لكن �إن �أراد دخول الفرع حتت الن�ص الوارد يف
الأ�صل مبنطوقه �أو مفهومه فغري م�سلم ،لأن لفظ احلرام مل ينتظمه لفظ الطالق
وال الإيالء وال الظهار ،و�إن �أراد دخول الفرع ولو من وجه بعيد فال يبعد �أن
ذلك حا�صل يف كل فرع ،ف�إنه ال قيا�س �إال على من�صو�ص ،والبد من تعلق الفرع
بالن�ص على وجه ،و�إن بعد .انتهى كالمه.
و�أ�شار امل�صنف بقوله( :فاعترب الو�صف� )..إلخ �إىل كيفية قيا�س الفرع
على الأ�صل ،ووجه ذلك �أن يعترب الو�صف الذي نزل لأجله احلكم الأ�صل ،ثم
جتري ذلك احلكم يف جميع ال�صور التي وجدت فيها ذلك الو�صف مع اعتبار
القيد وال�شرط �إن كان الو�صف مقي ًدا �أو م�شرو ًطا ،ومع رفع املوانع من �إجراء ذلك
الو�صف يف جميع معلوالته.
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اعلم �أن الو�صف الذي لأجله ثبت احلكم ال�شرعي ،وهو امل�سمى بالعلة،
من�صو�صا عليه �أو م�ستنب ًطا ،وكل واحد منهما �إما مطلق �أو مقيد ،ف�إن
�إما �أن يكون
ً
كان الو�صف مطلق وجب �إجراء احلكم معه حيثما وجد مامل يكن هنالك مانع،
و�إن كان مقي ًدا فيجب اعتبار قيده يف جميع ال�صور ،وينبغي �أن تعترب �أو�صاف
ذلك الأ�صل الذي ورد فيه احلكم ب�أحد الطرق التي �سي�أتي ذكرها �أي�ضً ا ،فما
وجدته من ذلك الو�صف �صا ًحلا للتعليل على ال�شروط الآتي ذكرها يف حمله،
فاجعله علة لذلك احلكم ،و� ْأج ِر احلكم يف جميع ال�صور التي وجدت فيها ذلك
الو�صف �إن كان الو�صف مقي ًدا فاعتربه مع قيده ،و�إن كان غري مقيد فاعتربه
كذلك.
مثاله� :أن تقول :جعل الرب ربو ًّيا الو�صف فيه ،ثم ت�سرب ذلك الو�صف
ما هو؟ فتقول لكونه ب ًّرا مث ًال �أم لكونه مطعو ًما �أم لكونه مكي ًال �أم لكونه مدخ ًرا
�أم لكونه مزكى �أم لكونه من ثمار النباتات ،فهذه الأو�صاف جميعها موجود
يف الرب ،لكن بع�ضها ال ي�صلح للتعليل لكونه قا�ص ًرا �أو هو كونه ب ًّرا ،وبع�ضها ال
ي�صلح لعدم ا�ستكماله ال�شروط التي �سي�أتي ذكرها ،فنختار ،كونه مطعو ًما فنجري
قيا�سا عليه ،كذلك �إذا جعلنا العلة يف هذا املثال كونه
حكم الربا يف كل مطعوم ً
مطعو ًما ومدخ ًرا م ًعا فيجب �أن نعترب هذين الو�صفني يف جميع ال�صور ،فحيث
افرتقا ارتفعت الربوية ،وحيث اتفقا حكمنا بثبوتها واعتبار الو�صفني م ًعا هو الذي
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ي�سميه بع�ضهم و�صفا مرك ًبا والعلة املركبة وبع�ض الأ�صوليني يجعل التعليل ب�أحد
الو�صفني ،ويجعل الآخر قي ًدا له و�شر ًطا.
واملراد بقوله( :مع اعتبار القيد وال�شروط)� ،أي �إذا كانت العلة مقيدة
بقيود ف�إنه يجب مراعاة تلك القيود مع وجود تلك العلة ،فال تكون العلة بنف�سها
موجبة للحكم حتى تكون معها قيودها امل�شروطة يف ترتيب احلكم عليها ،مثال
ذلك القتل ف�إنه ي�شرتط يف �إيجابه ال َق َود((( ب�أن يكون على جهة العمد العدواين،
فالقتل خط�أ ال يوجب القود ،وكذلك القتل الغري العدواين ف�إذا وجدنا هذا
الو�صف وهو القتل مع قيديه وهما كونه عم ًدا وعدوانًا وجب هنا لك �إثبات القود
ما مل يح�صل مانع .مثاله� :إذا ح�صل مانع �أن يكون القاتل �أبًا ف�إن الأبوة مانعة من
القود ،فال يقاد الوالد بولده و�إن قتله عم ًدا وعدوانًا.
وال ي�شرتط عدم خمالفة الفرع ملذهب العامل امل�ستنبط ،و�إن كان
ذلك امل�ستنبط �صحاب ًّيا على ال�صحيح ،وا�شرتط بع�ضهم �أن ال يخالف مذهب
ال�صحابي ،وهو مبني على القول بلزوم اتباع مذهب ال�صحابي ،وقد تقدم بيان
ذلك ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان �شروط حكم الأ�صل ،فقال:
((( ال َق َود :الق�صا�ص( .م).
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[�شروط حكم الأ�صل]
�أن ال يعــــــم �أ�ص ُل ُه لل َف�صل

وا�شْ ترَ طوا � ً
أ�صل
أي�ضا
حلكم ال ِ
ِ
ولي�س من�ســــــوخً ا وال عقــــــل ّيا
َ

و�أن َ
حكمــــــ ُه �شــــــرع ّيا
يكون ُ

أ�ســــــا�س
ف�أنــــه جـــا ٍر على �
ِ

خــــارج عن ُ�س نَ ِ
القيا�س
ن
ال
ِ
ٌ

قــــا�س و َي َرى
غــوي ال ُي
فال ُّل ُّ
ُ

ُ
ربا
بع�ض ُهم
َ
قيا�ســــــ ُه معــــــت َ

اعلم �أنهم ا�شرتطوا حلكم الأ�صل املقي�س عليه �شروطًا ال ي�صح القيا�س
بدونها:
ال�شرط الأول� :أن ال يكون دليل احلكم مت ًنا وال بعمومه للفرع ،فال ي�صح قيا�س
النبيذ امل�سكر على اخلمر� ،إذا جعلنا دليل التحرمي يف اخلمر قوله ُ :
«وك ُّل
ُم ْ�س ِك ٍر َحرا ٌم» لأن هذا احلديث بعمومه متناول للنبيذ ،كتناوله للخمر ،فالنبيذ
حينئذ �إمنا حرم بالن�ص ال بالقيا�س.
من�سوخا ال
ال�شرط الثاين� :أن يكون ذلك احلكم ثاب ًتا غري من�سوخ ،ف�إنه �إذا كان
ً
ي�صح القيا�س عليه ،لأن احلكمة يف القيا�س �إمنا هي �إثبات حكم غري ثابت ،ف�إذا
قي�س على حكم غري ثابت مل حت�صل تلك الفائدة.
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ال�شرط الثالث� :أن يكون ذلك احلكم عقل ًّيا ف�إن القيا�س يف العقليات ال ي�صح
عند اجلمهور .وقيل :بل ي�صح ،وزعمت البها�شمة((( �أنه ال طريق �إىل �إثبات
ال�صانع و�صفاته �إال القيا�س على الفاعل يف ال�شاهد ،فمهما مل نعرف يف ال�شاهد
ا�ستد باب العلم بال�صانع و�صفاته ،قال �صاحب املنهاج :بيان ذلك �أنه ال
فاع ًال َّ
طريق �إىل �إثبات ال�صانع �إال حدوث �أفعال ال يقدر عليها ،وجمرد احلدوث ال يدل
على ال�صانع �إال �إذا علمنا بطالن حدوث ال حمدث له ،و�إمنا نعلم ذلك ا�ستد ً
الال
وال طريق �إىل احتياج احلادث �إىل حمدث �إال احتياج �أفعالنا �إلينا ،و�إال فال �سبيل
�إىل علم ذلك ،ف�إذا علمنا احتياجها و�أن علة االحتياج �إمنا هي احلدوث ،ق�سنا
على ذلك حدوث العامل ،فلهذا التدريح ال طريق �إىل �إثبات ال�صانع و�صفاته �إال
القيا�س ،هذا كالمه وللمانعني عليه �إيرادات لي�س هذا املقام حمل ب�سطها.
ال�شرط الرابع� :أن يكون ذلك احلكم حك ًما �شرع ًّيا كالوجوب والندب والتحرمي
والكراهية والإباحة ،فخرج بذلك احلكم اللغوي كالت�سمية ،ف�إن اللغوي ال يقا�س
لأن اللغة ال تثبت بالقيا�س ،وذلك نحو �أن تقول يف اللواط :وط ٌء وجب فيه احلد،
في�سمى فاعله زان ًيا كواطئ املر�أة ،فهذا ال ي�صح لأن �إجراء الأ�سماء �إمنا يثبت
بو�ضع �أهل اللغة ،فال يثبت مثل ذلك بالقيا�س ،هذا قول جماعة منهم الباقالين
و�إمام احلرمني والغزايل والآمدي ،وذهب ابن �سريج وابن �أبي هريرة و�أبو ا�سحاق
وال�شريازي والرازي و�أبو حممد بن بركة �إىل �أن اللغة تثبت بالقيا�س ،وقيل :تثبت
((( البها�شمة� :أتباع �أبي ها�شم ا ُجل َّبائي( .م).
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بالقيا�س من اللغات احلقيقة دون املجاز ،لأن املجاز �أخف�ض رتبة من احلقيقة،
وال�صحيح الأول لأن اللغة نقل حم�ض ،فال يدخلها القيا�س ،واهلل �أعلم.
ال�شرط اخلام�س� :أن يكون ذلك احلكم غري خارج عن �سنن القيا�س� ،أي عن
الطريقة املعهودة يف القيا�س ال�شرعي ،ف�إن الطريق املعهود يف القيا�س ال�شرعي
كون ذلك احلكم معل ًال بعلة من�صو�صة �أو م�ستنبطة ،وكونه موجو ًدا يف �صور كثرية
لوجود علته فيها ال مق�صو ًرا على �صورة واحدة ،و�أن يكون ذلك احلكم غري
مق�صور على حمل واحد مع وجود علته يف غري ذلك املحل ،فاخلارج عن �سنن
القيا�س ثالثة �أنواع� ،أ�شار �إليها بقوله:
فخــــارج عنــ ُه �أمــو ٌر ت َ
ُذك ُر
ٌ
ِ
كرك َع ِ
اخلم�س
ال�صلوات
ــات
ِ

يظهر
من َها الذي تعلي ُل ُه ال
ُ
واجلن�س
يف عــــدِّ ها وو�ص ِف َها
ِ

ري
وم َنها ما
يظهــــر والنظــــ ُ
ُ
�أي لل�صــــال ِة مل�شــــق ِة ال�ســــ َف ْر

ِ
ِ
ري
منعــــــد ٌم مثــــــــا ُل ُه
التق�ص ُ
ُ
مر
واحلكم ُة
التخفيف عمــن ائ َت ْ

احل�ضــ ْر
ف�إنه و�إن وجــــدنا يف
َ
ِ
ان�ضباط َهــــــــا فانتق ُلوا
لعــــدم
ِ

منهــــــا �إىل حمــــل َها فع َّل ُلوا

ُ
والو�صــف م َعا
فهذه احلكمــــ ُة

وقد
ومن َهــــــا ما
يظهر و�ص ُف ُه ْ
ُ
�أي َم ْع وجو ِد �شــــبه ِه وج ُعال

ري ُيدَّ َعا
قــــــــد ُعر َفا وال نظــ َ
م�شــــــق ًة مل ت َ
رب
ُعط
َ
حكم ما َغ ْ

�ص حكمــــ ُه مبا فيــــ ِه ور ْد
ُيخَ ُّ
للمقام مث َ
ال
بيــــــ ُع العــــــرا َيا
ِ

613

الركن الرابع  -يف مباحث القيا�س

613

اعلم �أن الأمور اخلارجة عن �سنن القيا�س منح�صرة يف ثالثة �أنواع:
النوع الأول :ما ال تدرك له علة من الأحكام ك�أعداد الركعات يف ال�صلوات،
ومل ُجعلت الظهر �أرب ًعا واملغرب ثالثًا والفجر ركعتني وهكذا؟ ومل جعل الركوع
مفر ًدا وال�سجود مثنى ونحو ذلك؟ وكالق�سامة وال�شُّ فعة ف�إنهما خمالفان ملا تق�ضيه
القيا�سات ال�شرعية� ،أال ترى �أن الق�سامة جتب على من مل يدع عليه ويل الدم
القتل ،وال ت�سقط بها عنهم الدية ،ووجبت على عدد خم�صو�ص ،وجعل اخليار
�إىل ويل الدم فيمن يحلف ،وكل ذلك خمالف للأ�صول .وكذلك ال�شفعة خمالفة
للقيا�س يف وجوبها لل�شريك واملجاور ،وال �سبب له من �إرث وال غريه ،كوجوب
الدية على العاقلة يف جناية اخلطاء.
النوع الثاين� :أن يكون ذلك احلكم موجو ًدا يف �صورة وله علة مفهومة،
وحكمة معلومة ،لكن ال نظري له يف ال�شرعيات ،كق�صر امل�سافر لل�صالة يف
ال�سفر دون احل�ضر ،ف�إن الق�صر حكم �شرع لأجل م�شقة ال�سفر ،واحلكمة يف
ذلك التخفيف عن امل�سافر ،فهذه العلة وهذه احلكمة قد عرفا يف هذا احلكم،
لكن عدم نظريه.
وملا كان ال�سفر مظنة لوجود امل�شقة خ�ص حكم الق�صر به ،وجعلوه علة
للحكم ،و�ألغوا امل�شقة يف غريه ،فلذا مل ي�صح ملزاول الأثقال يف احل�ضر الق�صر،
وهذا معنى قوله( :فانتقلوا منها �إىل حملها فعللوا) �أي انتقلوا عن التعليل بامل�شقة
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�إىل حملها وهو ال�سفر ،فعللوا به ق�صر ال�صالة ،فهو علة لذلك احلكم ،ولو مل توجد
امل�شقة فيه.
النوع الثالث� :أن يكون ذلك احلكم مق�صو ًرا على بع�ض �أفراد ذلك النوع
مع وجود النظري ،لكن ق�صر لدليل �شرعي �أوجب ق�صره عليه ،وذلك كبيع
العرايا(((.
اعلم �أن ر�سول اهلل  رخ�ص ل�صاحب العرايا �أن يبيعها َبخ ْر�صها مت ًرا
قال الربيع :العرايا نخل يعطي الرجل ثمرتها للآخر ،ثم يقول له بعد ذلك ال
طريق لك .ومثل ذلك اخت�صا�ص خزمية من بني النا�س بقبول �شهادته وحده
هِد ل ُه خُ زمي ُة فح�س ُبه» ومن ذلك قوله لأبي برده وقد �ضحى
بقوله َ « :م ْن �شَ َ
باجلذع من املعز« :تجُ َ
بعد َك» فهذه الأنواع الثالثة كلها خارج
زيك وال جتزِي �أح ًدا َ
عن �سنن القيا�س ،فال ي�صح �أن يقا�س عليهما ملا ذكرنا.
(((

فجملة ما ذكر امل�صنف من �شروط حكم الأ�صل خم�سة ،وبقيت �شروط
�أخر قد �آن لنا �أن نذكرها ها هنا ،فنقول:
ال�شرط ال�ساد�س� :أن ال يثبت بالقيا�س عليه (حكم)((( م�صادم لن�ص قاطع؛
ظنيا ففيه خالف قد
ف�إن ذلك القيا�س ال ي�صح باالتفاق ،و�أما �إذا �صادم ًّن�صا ًّ
((( بيع العرايا :بيع ما يف النخل من الرطب بالتمر الياب�س( .م).
((( بخَ ْر�صها مت ًرا :بتقدير ما عليها من الرطب بالتمر( .م).
((( يف الأ�صل :ن�ص ،وما ُذكر ال�صواب( .م).
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تقدم يف ركن ال�سنة ،هل يرجح الأخذ به �أم بالن�ص املخالف للقيا�س.
ال�شرط ال�سابع� :أن ال يكون حكم الأ�صل م�أخو ًذا من �أ�صل ثابت بقيا�س ،ف�إن
كان ثاب ًتا بقيا�س مل ي�صح القيا�س عليه عند اجلمهور .وقال �أبو عبد اهلل الب�صري
واحلنابلة :بل ي�صح ،وهو مذهب �أ�صحابنا ،واعرت�ض ب�أنه �إن كانت العلة فيهما
واحدة فذكر الو�سط �ضائع ،كقول بع�ض ال�شافعية يف ال�سفرجل :مطعوم فيكون
ربو ًّيا كالتفاح ،ثم يقي�س التفاح على الرب ،و�إن مل لتكن العلة واحدة ف�سد
القيا�س ،لأن علة الفرع غري معتربة يف الأ�صل حينئذ ،وعلة الأ�صل مل توجد
يف الفرع ،وذلك كقولك يف اجلذام :عيب يف�سخ به البيع ،فيف�سخ به النكاح،
كال َق َرن((( وال َّرتق((( ثم تقي�س القرن على ا َجل ِّب((( بفوات اال�ستمتاع ،ف�إن علة
الفرع وهو اجلذام وهي كونه عي ًبا مل تعترب يف الأ�صل وهو القرن ،و�إمنا اعترب فيه
فوات اال�ستمتاع لقيا�سه على اجلب ،وعلة الأ�صل وهو اال�ستمتاع مع القرن غري
موجودة يف الفرع.
ف�إن كان فر ًعا يخالف امل�ستدل يف �أ�صله ،كقول احلنفي يف ال�صوم بنية
النفل� :أتى مبا �أمر به في�صح كفري�ضة احلج ففا�سد لأنه مت�ضمن اعرتافه باخلط�أ
يف الأ�صل ولأنه �إذا قي�س على مقي�س ف�إما �أن ينتهي �إىل �أ�صل من�صو�ص عليه،
((( ال َق َرن :عيب من عيوب النكاح ،وهو عظم �أو غدة يف فرج املر�أة متنع من اجلماع( .م).
((( ال َّرتق :الت�صاق اخلتان عند املر�أة مما مينع جماعها( .م).
((( ا َجل ّب :قطع الع�ضو التنا�سلي عند الذكر( .م).
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�أو ًال �إن انتهى �إىل الن�ص ،فالقيا�س للمتو�سط �إمنا هو على ذلك الن�ص �إذا احتدت
العلة و�إن مل تتحد مل ي�صح ،و�إن مل تنته الأ�صول �إىل �أ�صل من�صو�ص عليه بل
�إىل مقي�س ،واملقي�س �إىل املقي�س ،ثم كذلك ت�سل�سل ذلك القيا�س �إىل ماال نهاية
له من املقي�سات وذلك ي�ؤدي �إىل بطالن الداللة� ،إذ ال ينتهي �إىل ما يقطع به يف
احلكم لوقوفه على معرفة ماال نهاية له من الأ�صول.
ال�شرط الثامن :البن بركة العماين وب�شر املري�سي قاال :ي�شرتط يف الأ�صل املقي�س
عليه �أن يتفق عليه اخل�صمان� ،أي على حكمه ،وذلك نحو �أن نقول الو�ضوء عبادة
فتجب فيه النية كال�صالة ،فاخل�صمان متفقان على �أن ال�صالة عبادة ،فلو مل يكن
املنازع يف وجوب نية الو�ضوء موافقًا يف �أن ال�صالة عبادة ،و�أنها جتب فيها النية
لكونها عبادة مل ي�صح القيا�س عندهما.
احتج ب�شر على ذلك ب�أن الأ�صل �إن مل يكن جمم ًعا على تعليله ،وال
ورد الن�ص بتعليله مل ي�أمن القائ�س اخلط�أ فيه� ،إذ ال يعلم �صحة ما علل به ،قال:
ولأنه ال ي�صح القيا�س على ال�صلوات اخلم�س يف �إيجاب �ساد�سة وال على �شهر
رم�ضان يف �إيجاب �صوم �شهر �آخر ،وال وجه مينع القيا�س �إال لكونه مل يرد ن�ص
بتعليله ،وال �أجمعوا عليه.
و�أجيب ب�أنه �إذا قامت الداللة على �أنا متعبدون بالقيا�س املثمر للظن
�صار ذلك املظنون كاملعلوم ،لأنا نعلم يقي ًنا �أنه حكم اهلل فينا حينئذ ،فن�أمن اخلط�أ
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بعد ح�صول الظن ،و�إن مل يح�صل ن�ص وال �إجماع كما يح�صل من املعلوم ،و�أما
ال�صوات اخلم�س ورم�ضان ف�إمنا مل ي�صح القيا�س عليها يف �إيجاب غريها لفقد
الطريق �إىل ح�صول علة وجوبها يف غريها .واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان العلة ،فقال:
مبحث العلة
[بيان حقيقة العلة ،والفرق بني العلة ال�شرعية والعلة العقلية]

اختلف الأ�صوليون يف تعريف العلة ال�شرعية على �أقوال� :أجودها� :أن
العلة هي املع َّرف بك�سر الراء مبعنى العالمة الدالة على وجود احلكم ،فك�أنها هي
التي �أعلمت بوجود احلكم يف �صورة الأ�صل ،واعرت�ض عليه ب�أن هذا التعريف
يتناول العالمة �أي�ضً ا ،ف�إنها ي�صدق عليها �أنها معرفة ،فلزم �أن ال يبقى فرق بني العلة
والعالمة ،مع �أن الفرق بينهما ثابت باالتفاق ،لأن الأحكام ال�شرعية بالن�سبة �إلينا
م�ضافة �إىل العلل ،كامللك �إىل ال�شراء ،والق�صا�ص �إىل القتل ،ال �إىل العالمات
كالرجم ،ف�إنه ال ي�ضاف �إىل الإح�صان لأنه عالمة ،بل ي�ضاف �إىل الزنا.
وجوابه �أنا ال مننع من ت�سمية العالمة علة ،بل ن�سلم ذلك ،فتعريف العلة
متناول لها �أي�ضً ا لكنا ننوع العلة �إىل م�ؤثر كالقتل للقود ،و�إىل غري م�ؤثر كالإح�صان
للرجم ،ف�إن امل�ؤثر يف الرجم �إمنا هو الزنا ،والإح�صان عالمة لوجوبه ،فغري امل�ؤثر
منهما نخ�صه با�سم العالمة ،ف�سقط العرتا�ض.
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واعلم �أنهم فرقوا بني العلة ال�شرعية والعلة العقلية بخم�سة وجوه:
الوجه الأول� :أن العلة العقلية موجبة للحكم الذي علل بها ،ف�إن احلركة موجبة
كون املحل متحر ًكا ،والعلة ال�شرعية غري موجبة ملعلولها ،و�إمنا هي �أمارة تدل عيه،
ف�إن الزنا �أمارة لوجوب �إقامة احلد ،وال يقع احلد مبجرد وجوده ،كما ثبت كونه
متحر ًكا مبجرد وجود احلركة.
الوجه الثاين� :أن العلة العقلية ال ي�صح �أن تعلم �إال بعد �أن قد علم احلكم
املوجب عنها ،لأنه هو الطريق �إىل �إثباتها ،والدليل عليها� ،أال ترى �أنا مل نعلم
احلركة ،ال بعد علمنا بح�صول اجل�سم متحركًا ،والعلة ال�شرعية قد تعلم قبله،
ف�إنا ال نعلم وجوب احلد على الزاين� ،إال بعد �أن قد علمنا وقوع الزنا منه ،ونظائر
ذلك كثرية.
الوجه الثالث� :أن العلة العقلية ال تفارق املعلول� ،أي يكون وقت وجودها وثبوت
معلولها واح ًدا ال ي�صح اختالف الوقت� ،إذ توجيه ملا هي عليه يف ذاتها ،مبعنى �أنه
تعاىل جعل ذات العلة العقلية موجبة ملعلولها ،فلو تراخى عنها خرجت عما هي
عليه يف ذاتها.
الوجه الرابع� :أن العلة العقلية ال تقف يف �إيجابها املعلول على �شرط �سوى
وجودها ،ووجودها لي�س ب�شرط لإيجابها ،و�إمنا هو �شرط حل�صولها على �صفتها
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املقت�ضاة التي لأجلها يوجب موجبها ،فلو وقفت على �شرط غري ذلك مل يكن
�إيجابها له لذاتها ،ويف ذلك قلب جن�سها.
الوجه اخلام�س� :أن العلة القا�صرة وهي التي ال تتعدى �إىل فرع ت�صح يف
العقليات كتعليل؛ كونه تعاىل عاملًا لذاته ،فيقال :هو عامل لذاته ،فال ي�صح يف
غريه ،ويف �صحة العلة القا�صرة يف العلل ال�شرعية اخلالف الذي �سي�أتي �إن �شاء
اهلل تعاىل.
قال:
[الأ�صل يف الأحكام تعلي ُلها ،وقيل :ال]
وقيل� :إن ال َ
َ
أحكام
أ�صــل يف ال ِ
التعليــــل
وقال :قــو ٌم عــــد ُم
ِ

بح�ســــــــب املق َِام
تعليــــــ ُل َها
ِ
ٌ
دليــــــــل
فيحتاج �إىل
أ�صــــــل
�
ِ
ُ

اخ ُتلف يف الأحكام املن�صو�ص عليها .فقال قوم� :إنها يف الأ�صل معللة،
فما وجد على علته ن�ص فذاك ،ومامل يوجد فيلتم�س له التعليل بح�سب ما يقت�ضيه
املقام ،ثم اختلف ه�ؤالء فمنهم من �أوجب تعليل احلكم بجميع �أو�صاف الأ�صل
املوجودة فيه مامل مينع من التعليل ب�شيء منها مانع ،كمخالفة ن�ص �أو �إجماع �أو
نحو ذلك ،ومنهم من ذهب �إىل �أنه �إمنا يعلل بالو�صف املتميز ال�صالح للتعليل دون
ما عداه من الأو�صاف وهو ال�صحيح ،لأن تعليل احلكم بجميع �أو�صاف الأ�صل
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ي�سد باب القيا�س ،وي�ؤدي �إىل تناق�ض يف الأحكام ،ف�إن وجد يف الأ�صل �أو�صاف
كلها ت�صلح للتعليل بها اختري �أرجحها.
وقال قوم� :إن الأ�صل يف الأحكام عد تعليلها ،فال يعلل منها �إال ما ورد
ن�ص يف تعليله ،واحتجوا على ذلك بوجهني:
�أحدهما� :أن التعليل بجميع الأو�صاف ي�سد باب القيا�س لأن جميع �أو�صاف
الأ�صل ال توجد �إال يف املن�صو�ص عليه ،والتعليل بكل و�صف ي�ؤدي �إىل التناق�ض،
والتعليل بواحد منها دون الآخر حمتاج �إىل دليل ،وال دليل.
والوجه الثاين� :أن احلكم قبل التعليل م�ضاف �إىل الن�ص ،وبعد التعليل ينتقل
�إىل علته ،فهو كاملجاز مع احلقيقة ،فال ي�صار �إليه �إال بدليل.
و�أجيب عن الوجه الأول ب�أن دليل رجحان بع�ض الأو�صاف للتعليل
يعني ذلك الو�صف للتعليل ،فال احتمال لغريه من الأو�صاف يف ذلك .وال
نقول بثبوت التعليل باجلميع وال بكل فرد ،فال ين�سد باب القيا�س وال ي�ؤدي �إىل
تناق�ض .و�أجيب عن الوجه الثاين ب�أن التعليل حلكم الفرع الذي ال ي�ضاف �إىل
الن�ص من حيث الإظهار ال حلكم الأ�صل الذي هو امل�ضاف �إىل الن�ص.
واعلم �أن القائلني ب�أن الأ�صل يف الأحكام املن�صو�صة تعليلها ،اختلفوا
يف جواز القيا�س على كل حكم من الأحكام ال�شرعية� ،أي مامل مينع من القيا�س
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عليه مانع من ن�ص �أو �إجماع ،فمنهم من ذهب �إىل �أن جميع الأحكام ال�شرعية
ي�صح القيا�س عليها ،ومنهم من ذهب �إىل منع ذلك ،وهو ال�صحيح؛ لأن يف
الأحكام ال�شرعية ماال يعقل معناه� ،أي علته كالدية ،ف�إنا ال نعلم وجه فر�ضها على
القدر املعلوم من كل جن�س وال�صفة املحدودة ،ومهما مل نعرف الوجه مل نعرف
القيا�س ،وكذلك �أعداد الركعات وال�سجدات واخت�صا�صها بالأوقات.
و�صحة القيا�س فرع على معرفة املعنى وهو العلة .قال املخالف� :إن هذه
اال�شياء �أحكام متماثلة ،فيجب �أن تت�ساوى فيما يجوز عليها .و�أجيب ب�أن ذلك
حيث ا�شرتك ا ِمل ْثالن يف عرفان وجوههما وعللهما و�أن ك ًّال منهما ي�صح تعليله،
و�إال مل يجب واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان �صفة العلة و�أنواعها ،فقال:
[�صفة الع َّلة و�أنواعها]
ٌ
ظاهر
و�صفــ ُة العــــــــل ِة
و�صف ُ
ُ
َ
وعــار�ضا
يكــون الز ًما
و َقـــد

من�ض ٌ
َ
بط مجُ َ ــــــا ِو ٌز ال ِ
قا�ص ُر
َ
غام�ضا
وخفــــيا
جلــــيا
كــــذا
ًّ
ًّ

ومفــــر ًدا وقــد يجــــــي مرك َبا

وحكما ُر ِّت َبا
ا�سما
ً
وقد يكــــــون ً

من�صــــو�صا عليــ ِه و�أتَى
كذاك
ً

ُم�ســـ َت ً
وحــــكــم ٍّ
كل ثب َتا
نبطا
ُ
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�صفة العلة ال�شرعية و�صف ظاهر من�ضبط جماوز ،هذا هو املتفق عليه عند
جميع من اعرتف بالقيا�س واخلالف فيما دون ذلك كما �سي�أتي بيانه ،فاملراد بـ
(الو�صف) معنى قائم باملو�صوف ،ولذا ترى كث ًريا من الأ�صوليني يطلقون املعنى
على العلة ،فيقولون :هذا معقول املعنى ،وهذا غري معقول املعنى ،واملراد بذلك
معلوم العلة وغري معلومها.
واملراد بـ (الظاهر) ما كان من �أفعال اجلوارح كالقتل علة لل َق َود واجلرح
علة للق�صا�ص ،والزنا علة للحد ،و�شرب اخلمر علة للجلد ،وال�سرقة علة للقطع،
ونحو ذلك ،فيخرج بذلك ال�صفات اخلفية ،واملراد بها �صفات القلب من نحو
الر�ضى وال�سخط ،ف�إن يف التعليل بها خال ًفا.
واملراد بـ (املن�ضبط) ما كان من الأو�صاف م�ستق ًّرا على حالة ،فيخرج
ما لي�س كذلك ،كامل�شقة ف�إنها غري من�ضبطة يف حالة واحدة ،بل تتخلف بتخلف
الأحوال ،فقد يكون يف احلال الواحد م�شقة على بع�ض النا�س دون بع�ض� ،أال
ترى �أن ال�سفر يكون م�شقة على من ال راحلة معه ،ال�سيما مع قلة الزاد ،ويكون
للملك راحة بكرثة الآالت وتوفر �أ�سباب الراحة �إىل غري ذلك.
واملراد بـ (املجاوز) ما كان من الأو�صاف موجو ًدا يف غري حمل احلكم،
كالإ�سكار يوجد يف غري اخلمر وكالكيل والطعم يوجد يف غري الرب ،وي�سمى هذا
الو�صف علة متعدية ،فيخرج ما لي�س مبتعد كالنقدية يف الذهب والف�ضة ،ف�إنه
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و�صف ال يوجد يف غريهما ،وي�سمى علة قا�صرة ،ويف التعليل بها خالف .قالت
ال�شافعية بجواز التعليل بالقا�صرة ،و�صححه البدر ال�شماخي ،وقال �أبو حنيفة
و�أبو احل�سن الكرخي من �أ�صحابه ال ي�صح التعليل بها .وقال �أبو عبد اهلل الب�صري
و�أبو طالب :ي�صح التعليل بها يف املن�صو�صة دون امل�ستنبطة ،وال�صحيح اجلواز
مطلقًا لأن العلة ال�شرعية هي �أمارة دالة على احلكم.
ول�صحة ذلك يف املن�صو�صة نحو قوله تعاىل ﱹﯠ ﯡﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﱸ [العنكبوت ]45 /وهذه العلة ال
تتعدى ال�صالة ،و�إذا ثبت يف املن�صو�صة فال مانع منه يف امل�ستنبطة ،ولأنه  لو
علل بعلة ومل يتعبدنا اهلل بالقيا�س لعلمناها علة ،و�إن مل تتعد.
احتج �أبو حنيفة والكرخي ب�أن التعليل بالقا�صرة ال يفيد �أكرث ما يفيده
الن�ص ،فيكون لغ ًوا ولأن الغر�ض بالتعليل رد الفرع �إليه ف�إذا مل يح�صل فال وجه
للتعليل.
احتج �أبو طالب و�أبو عبد اهلل الب�صري ب�أنه ال داعي �إىل ا�ستنباط العلة،
وال ثمرة له �إال ليلحق بها فروعها ،ف�إن مل يكن ثم �إحلاق ،فاال�ستنباط عبث
بخالف الن�صو�صية ،فال�شارع حكيم ال ين�ص عليها �إال لكون تبني وجه امل�صلحة
م�صلحة.
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ورد ب�أنه �إذا ورد التعبد بالقيا�س دعانا ذلك �إىل النظر يف علة كل حكم
ال�سرب((( �إىل �أنه ال
لنعلم هل ي�صح القيا�س عليها �أم ال ،ف�إذا �أدانا النظر وطريقة َّ
علة لذلك احلكم �إال الو�صف الذي مل يتعد عن حمله ح�صل با�ستباطه م�صلحة،
وهي معرفة كونه ال يقا�س عليه ،فال يكون ا�ستنباطها عبثًا وهذا كاف يف �صحتها،
وقد يكون ذلك الو�صف الز ًما مبعنى �أنه ال ينفك عن حمل احلكم ،كالثمنية
للزكاة يف امل�ضروب عند احلنفية ،ف�إن احلجر من الذهب والف�ضة ُحلقًا ثم ًنا وهذا
الو�صف وهذا الثمنية ال ينفك عنهما كانا م�ضروبني �أو غري م�ضروبني حتى جتب
الزكاة يف احللي لأجل هذا الو�صف.
وقد يكون ذلك الو�صف عار�ضً ا مبعنى �أنه غري الزم ملحل احلكم ،بل
قد ينفك عنه �إذ لي�س ذلك من �صفاته الالزمة له ،وذلك كالكيل للربوي ف�إنه
لي�س بالزم للحبوب ف�إنها قد تباع وزنًا �أعني �أن الكيل لي�س من ال�صفات الالزمة
للحبوب ،ف�إنها قد تباع يف بع�ض املوا�ضع بالوزن ،ويف بع�ضها جزا ًفا فيختلف
باختالف العادات والأحوال.
وقد يكون ذلك الو�صف و�صفًا جل ًّيا كالطواف مبعنى الطوافة علة ل�سقوط
النجا�سة من الهرة ،وقد يكون ذلك الو�صف خف ًّيا غام�ضً ا مثل تعليل ثبوت احلكم
بر�ضى العاقدين .قيل :التعليل بالو�صف اخلفي ال يجوز لأن الو�صف املعلل به
ال�سرب :يف ا�صطالح الفقهاء هو :ح�صر الأو�صاف التي ُيظن �أنها علة احلكم ،ثم �إبطالها الواحد تلو الآخر� ،إال واح ًدا منها،
((( َّ
يتعني كونه علة( .م).
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معرف للحكم ال�شرعي الذي هو خفي ،فالبد و�أن يكون الو�صف جل ًّيا �إذ ال
يعرف اخلفي بخفى مثله.
و�أجيب ب�أن الو�صف و�إن كان خف ًّيا لكنه بداللة ال�صيغ الظاهرة عليه
كداللة الإيجاب والقبول على الر�ضى� ،أو بداللة الت�أثري �صار من الأو�صاف
الظاهرة ،فيجوز التعليل به.
وقد يكون ذلك الو�صف مفر ًدا كالثمنية لوجوب الزكاة يف الذهب
والف�ضة ،وكالإ�سكار للتحرمي يف اخلمر ،وكالطعم للربا يف الرب.
وقد يكون و�صفًا مرك ًبا من �شيئني� ،أعني �أن العلة قد تكون يف احلكم
جمموع �أمرين ف�صاع ًدا� ،أو يعترب جميع ذلك علة واحدة ،ويكون كل و�صف منها
جزء العلة ،وذلك كما �إذا عللنا ثبوت الربا بوجود الكيل واجلن�س م ًعا ف�إن كل
واحد من الكيل واجلن�سية جزء العلة ،وتكون العلة جمموع الأمرين مث ًال.
اعلم �أنهم اختلفوا يف جواز �أن يكون ما جعل علة على حكم �شرعي
مرك ًبا من �أو�صاف متعددة ،مبعنى �أنه البد لثبوت احلكم من اجتماع تلك
الأو�صاف حتى لو كان كل يعمل يف احلكم بانفراده كاجتماع البول والغائط
واملذي وال ُّرعاف((( ،ف�إن كل واحد �أن لو انفرد ا�ستقل باحلكم ،ف�إذا اجتمعت كان
الرعاف :الدم خيرج من األنف( .م).
((( ُّ
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جمموعها مث ًال علة لوجوب الطهارة ،وكقتل العمد العدواين علة لثبوت ال َق َود،
فذهب اجلمهور �إىل �أن جمموع هذه الأو�صاف علة مركبة توجب مبجموعها القود.
وذهب بع�ض الأ�صولني منهم الأ�شعري وبع�ض املعتزلة �إىل منع كون
العلة مركبة ،بل �أوجبوا �أن تكون مفردة ،وجعلوا العلة من هذه الأو�صاف �أقواها،
وجعلوا الباقي قيو ًدا لها ،فالعلة املوجبة للقود عندهم هي القتل ،والعمدية
والعدوانية �شرطان لها ،وا�ستدلوا عليه بوجهني:
الوجه الأول� :أنه لو �صح تركب العلة من الأو�صاف لكانت العلية �صفة زائدة على
جمموع الأو�صاف ،والالزم باطل ،فكذا امللزوم ،و�أي�ضً ا ف�إنها لو قامت باملجموع
لزم �أن يثبت لكل واحد من الأو�صاف جزء من تلك العلية وهو فا�سد.
الوجه الثاين� :أنه لو كانت العلة مركبة من �أو�صاف متعددة لزم �أن يكون عدم
كل جزء علة لعدم �صفة الع ِّلية النتفائها بانتفاء كل جزء من املركب ،لأنها تنتفي
بانتفاء املركب ،واملركب ينتفي بانتفاء كل جزء منه ،لكن الالزم باطل لأنه يلزم
نق�ض ع ِّلية عدم كل جزء لعدم �صفة العلية لتحقق عدم اجلزء بدون عدمها ،لأنه
لو عدم جزء ثان بعد انعدام جزء �أول لزم عدم العلية بانعدام اجلزء الأول ،وال
تنعدم العلية بعدم اجلزء الثاين ،ال�ستحالة جتدد عدم املعدوم .لأنه ال ينعدم.
و�أجيب عن الوجه الأول ب�أن ما ذكرمت لو �صح لزم �سد باب القيا�س،
والالزم باطل ،فامللزوم مثله� ،أما املالزمة فلأنه يف�ضي �إىل �أن ال يكون الو�صف
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املفرد علة �أي�ضً ا ،لأنا نعقل الو�صف املفرد وال نعقل كونه علة �إال بدليل من اطراد
�أو ت�أثري �أو غريهما ،واملعلوم غري املجهول ،فما فر�ضناه علة ال يكون علة ،هذا خلف
وال يوجد القيا�س �إال بجعل الو�صف علة.
و�أما بطالن الالزم فباالتفاق وب�أنه ال امتناع يف ح�صول ال�صفة للمجموع
من حيث هو جمموع من غري نظر �إىل الأفراد؛ لأنه من حيث هو جمموع �شيء
واحد.
على �أن ما ذكرمت ينتق�ض باحلكم على املتعدد من الألفاظ واحلروف ب�أنه
خرب �أو ا�ستخبار وغري ذلك من �أق�سام الكالم ،لأن كونه خ ًربا زائد عليه ،ثم �إما
�أن يقوم كونه خ ًربا بكل حرف �أو مبجموع احلروف �إىل �آخر ما ذكرمت يف الدليل،
والتحقيق يف اجلواب �أن معنى كون جمموع الأو�صاف علة هو �أن ال�شارع ق�ضى
باحلكم عنده رعاية ملا ا�شتملت عليه الأو�صاف من احلكمة ،ولي�س ذلك �صفة
لها حقيقة ،ف�ض ًال عن كونها �صفة زائدة ،ليلزم ما ذكروه بل هو اعتباري يجوز
الت�سل�سل فيه.
و�أجيب عن الوجه الثاين ب�أنا ال ن�سلم �أنه لو كان املركب علة عدم((( �أن
يكون عدم كل جزء منه علة لعدم �صفة العلية ،وا�ستدل اجلمهور على جواز كون
العلة و�صفًا مرك ًبا ب�أن النبي عليه ال�صالة وال�سالم علل يف امل�ستحا�ضة باملركب،
((( يف الأ�صل :ندم ،وما ُذكر ال�صواب( .م).
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حيث اعترب ا�سم الدم و�صفة االنفجار ،وب�أن ما يثبت به كون الو�صف الواحد علة
يثبت به كون املركب �أي�ضً ا علة من ن�ص �أو منا�سبة �أو �سر ،فكما جاز ذلك جاز
هذا �أي�ضً ا.
قوله( :وقد تكون ا�س ًما وحك ًما رت َبا) يعني �أن العلة كما تكون و�صفًا
كذلك تكون ا�س ًما وتكون حك ًما مرت ًبا على الدليل ،فمثال التعليل باال�سم
و�ضئي و�ص ِّلي و�إن ق ََط َر الد ُم على
قوله  مل�ستحا�ضة �س�ألته عن اال�ستحا�ضةَ « :ت َّ
ِ
با�س ٍم وهو الدم ،وو�صف عار�ض وهو
احل�ص ِري ف�إِ َّنها َد ُم عرقٍ َ
انفج َر» وهذا تعليل ْ
االنفجار ،فهي علة مركبة.
اعلم �أن اال�سم �إذا جعل علة ف�إن كان م�شتقًّا من فعل كال�ضارب والقاتل،
يجوز �أن يجعل علة لأن الأفعال يجوز �أن جتعل عل ًال يف الأحكام ،و�إن مل يكن
م�شتقًّا ف�إن كان عل ًما كزيد فال يجوز التعليل به لعدم لزومه وجواز انتقاله ،و�إمنا
يو�ضع مو�ضع الإ�شارة ولي�ست الإ�شارة بعلة ،فكذا اال�سم القائم مقامها ،و�إن كان
ا�سم جن�س كالرجل واملر�أة والبعري والفر�س ،فمنهم من جوز التعليل به كابن
بركة وبع�ض الأ�صوليني ،ومنهم من مل يجوزه وهو ال�صحيح لأن تعليل الأحكام
ال�شرعية بالألفاظ اللغوية مما ال ي�صح قط ًعا ،لأن ال�شارع مل يعلق �أحكام ال�شرع
ب�ألفاظ اللغة ،و�إمنا علقها مبعان �أخر.
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وبهذا يظهر لك ف�ساد ما اعتل به ابن بركة يف ثبوت حكم الزاين لالئط
وللواطئ يف الدبر ،حيث جعل ذلك كله زنًا ،معت ًّال ب�أن العرب ت�سمى الدخول
يف امل�ضيق زنًا ،قال :وكل من دخل بفرجه يف م�ضيق عليه فهو زان ،وكل من
ا�ستحق ا�سم الزاين فاحلد واجب عليه� ،إال ما قام دليله ،فقد جعل ت�سمية العرب
علة لثبوت احلكم ال�شرعي ،حتى �إنه �أوجب بها ثبوت احلد ،وف�ساده ال يخفى.
ويظهر لك �أي�ضً ا ف�ساد مذهب من قال بتحرمي القهوة البنية لأنها ت�سمى
قهوة كاخلمر ،ويظهر لك �أي�ضً ا ف�ساد مذهب من قال بطهارة دم الباغي م�ستد ًّال
ب�أن �سفك دم الباغي طهارة الأر�ض ،فهذه املذاهب و�أمثالها مبنية على تعليل
احلكم ال�شرعي بالأ�سماء اللغوية ،وهو باطل ملا قدمنا ،وبيان بطالنه �أنه يلزم عليه
ثبوت حرمة البيت احلرام لكل عمران ي�سمى بي ًتا ،وثبوت جواز احلج �إليه كذلك،
وثبوت حرمة ر�سول اهلل  لكل من ي�سمى حمم ًدا ،وكذلك �إىل ما ال غاية له
وهو ظاهر البطالن� ،أما نحن ف�إمنا �أجزنا التعليل باال�سم لأن مرادنا منه املعنى القائم
بذاته ال لفظه ،فالتعليل بالدم يف احلديث �إمنا يراد منه معناه ال لفظه ،واهلل �أعلم.
ومثال التعليل باحلكم حديث اخلثعمية ،ف�إنه عليه ال�صالة وال�سالم
قا�س �إجزاء احلج عن الأب على �إجزاء ق�ضاء دين العباد عنه ،والعلة كونهما دي ًنا
وهو حكم �شرعي ،لأنه عبارة عن و�صف يف الذمة ،وذلك حكم �شرعي.
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اعلم �أنهم اختلفوا يف تعليل احلكم ال�شرعي باحلكم ال�شرعي ،فذهب
جمهور الأ�صوليني و�أهل التح�صيل من �أ�صحابنا ك�أبي �سعيد يف تخريجاته،
و�أبي نبهان يف تفريعاته وغريهما رحمهم اهلل �إىل �صحة ذلك ،ومنعه بع�ض
الأ�صوليني.
احتج اجلمهور مبا تقدم من جعله  الدين علة لإجزاء احلج عن الغري
يف حديث اخلثعمية ،و�أي�ضً ا ف�إن العلة �إن جعلت مبعنى الأمارة فال امتناع يف �أن
يجعل ال�شارع حك ًما َع َل ًما على حكم �آخر ،ب�أن يقول� :إذا حرمت كذا �أوجبت
كذا ،فاعلموا �أين حرمت كذا و�أوجبت كذا ،و�إن جعلت مبعنى الباعث فال امتناع
�أي�ضً ا يف �أن يكون ترتيب �أحد احلكمني على الآخر م�ستلز ًما حل�صول م�صلحة ال
حت�صل من �أحدهما بانفراده.
واحتج املانعون من ذلك بوجهني:
�أحدهما� :أن احلكم الذي فر�ض علة �إن كان متقد ًما على الذي فر�ض معلو ًال لزم
�أن تتخلف العلة عن املعلول ،وهذا ال يجوز و�إن كان مت�أخ ًرا عنه لزم ت�أخر العلة
عن املعلول وهذا ال يجوز �أي�ضً ا و�إن كان مقارنًا معه فلي�س �أحدهما �أوىل من الآخر،
ب�أن يكون علة ،نعم لو دل دليل خارجي على كون �أحدهما علة للآخر جلاز ذلك،
ولكن العربة يف ال�شرع للغالب فال يعترب هذا االحتمال يف مقابلة احتماالت عدم
اجلواز �أعني االحتماالت الثالثة.
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الوجه الثاين� :أن �شرط العلة التقدم على املعلول ،وتقدم �أحد احلكمني على
الآخر غري معلوم ،فال يجوز.
و�أجيب عن جميع ما احتجوا به ،ب�أنه ال ن�سلم تخلف العلة عن املعلول
على تقدير التقدمي ،لأن احلكم مل يكن علة بذاته ،بل يجعل ال�شارع �إياه علة
بقران احلكم الآخر به ،وال ن�سلم �أي�ضً ا عدم �صالحية امل�ؤخر للعلية ،لأن امل�ؤخر
للمقدم وعالمة عليه ،ومعنى العلة هو املع ِّرف ،وال ن�سلم
ي�صلح �أن يكون مع ِّر ًفا َّ
�أي�ضً ا �أن التقدم �شرط العلية على ما �سي�أتي يف حمله �إن �شاء اهلل تعاىل.
وال ن�سلم �أي�ضً ا عدم الأولوية على تقدير املقارنة �إذ الكالم فيما �إذا كان
�أحد احلكمني منا�س ًبا للعلية للحكم الآخر من غري عك�س.
من�صو�صا عليه كالدم واالنفجار يف
واعلم �أن ما جعل علة يكون تارة
ً
حديث امل�ستحا�ضة ،وكونه دي ًنا يف حديث اخلثعمية ،والطواف يف حديث الهرة
�إىل غري ذلك مما �سي�أتي يف حمله �إن �شاء اهلل تعاىل .ويكون و�صفًا م�ستنب ًطا كالكيل
�أو الوزن �أو االدخار �أو نحو ذلك يف تعليل الربا ،و�سي�أتي بيان ذلك �أي�ضً ا �إن �شاء
اهلل تعاىل.
فحا�صل �أنواع العلة �أنها تكون و�صفًا ظاه ًرا من�ضب ًطا متعد ًيا كالقتل
وال�سرقة ،وتكون و�صفًا الز ًما قا�ص ًرا كالثمنية يف النقدين ،وكالطعم يف الرب،
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وتكون و�صفًا عار�ضً ا كال�صغر يف جعله علة الحتياجه �إىل الوالية والقيام ب�أمره،
واجلنون يف جعله عله للقيام ب�أمر املجنون ف�إن كل واحد من الو�صفني عار�ض
ل�صحة انتقاله ،ويكون و�صفًا خف ًّيا كالر�ضا يف �صحة البيع والتزويج مث ًال ،ويكون
من�صو�صا عليه وم�ستنب ًطا ،واهلل �أعلم.
كل واحد من هذه الأنواع
ً
تنبيه :اعلم �أن العلتني املختلفتني قد ت�ؤثران يف حكمني متماثلني كتحرمي،
الوطء باحلي�ض وبعده لعدم الغ�سل .والعلل املتماثلة قد ت�ؤثر يف �أحكام خمتلفة،
كقتل احلر والعبد ،فهو متماثل ،و�أثرتا يف الق�صا�ص والقيمة ،وهما خمتلفتان،
وقد ي�صدر عن علة واحدة حكمان ب�شرطني نحو ملك املبيع وملك الثمن ب�شرط
كونهما مما ي�صح متلكه ،وقد ي�صدر ب�شرط واحد عن علة واحدة حكمان كوجوب
الدية ووجوب الكفارة� ،صدرا عن القتل ب�شرط اخلط�أ ،وقد ي�صدران عن واحدة
من غري �شرط كوجوب الكفارة ،والإثم عن احلنث ،وقد تقت�ضي الأحكام ملحلها
كاحلي�ض يقت�ضي حترمي دخول امل�سجد والقراءة يف احلائ�ض وحدها ،وقد تقت�ضيها
يف غري حملها كالقتل بوجب الق�صا�ص على واحد �أو جماعة .واهلل �أعلم .ثم �إنه
�أخذ يف بيان �شروط العلة ،فقال:
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ذكر �شروط العلة
َ
أ�صل
و�ش َر ُطوا وجو َد َها يف ال ِ
ن�ص
مانع وعــــــد َم ِّ
وعــــــد َم ٍ

إجمــــــاع بهذا احلالِ
وعد َم �
ٍ
ومل يكــــــن وجــو ُدها م�ؤخَّ َرا

َ
ٍ
الف�صل
وكذا يف
خالف
بال
ِ
م�ستق�ص
وحكم َها
معــــــار�ض
ِ
ٍ
ُ
َعــــــد للأ�صــل بالإبطالِ
ومل ت
ْ
ِ
حكم َها �أو عد ًما مقدَّ َرا
عن

وجوزُوا تعــلي َل َنا بالعــــــــدَ ِم
و�إنها حلكمــــــ ٍة ُم�شْ ـــــ َت ِم َل ْة

فاعلم
لعــــــدَ ٍم ال لوجــــــو ٍد
ِ
املح�صل ْة
واحلكم ُة امل�ص َلحـــــ ُة
َّ

أهم
�أو دف ُع ما يفــــــ�سدُ والثَّاين � ّ

ُّ
انق�سم
والكل
�صلح
من ِ
جلب ما ُي ُ
ْ

اعلم �أنهم ا�شرتطوا يف العلة ل�صحة القيا�س بها �شرو ًطا:
ال�شرط الأول� :أن تكون العلة موجودة يف الأ�صل ،واملراد به حمل احلكم ،فال
ي�صح التعليل بو�صف لي�س مبوجود يف حمل احلكم ،فال يقال :حرمت اخلمر
لكونها جامدة� ،إذ اجلامدية غري موجودة يف اخلمر ،لأنها من املائعات ،وكذلك
ي�شرتط �أي�ضً ا يف �صحة القيا�س �أن تكون العلة املوجودة يف الأ�صل موجودة يف
الفرع ،فال ي�صح قيا�س البطيخ على البرُ يف الربوية �إذا جعلت علة الربا يف الرب
الإدخار �أو الكيل ،لأن كال ال�صفتني غري موجودة يف البطيخ.
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و�أ�شار بقوله بال خالف �إىل ما ذكروه و�صرحوا بف�ساده من القيا�س
املركب ،وهو �أن ي�ستغني امل�ستدل مبوافقة اخل�صم يف ثبوت حكم الأ�صل ،و�إن
كانت العلة عنده غري التي علل بها اخل�صم .مثال ذلك �أن يقول ال�شافعي :عبد
فال يقتل به احلر كما ال يقتل باملكاتب ،فيقول احلنفي� :إمنا مل يقتل باملكاتب
جلهالة امل�ستحق للق�صا�ص هل ال�سيد �أم ورثته ،ف�إن �صح كون هذه هي العلة يف
املكاتب و�إال منعت احلكم ،وهو كون احلر ال يقتل باملكاتب ،بل يقتل به ،فال
يخلو القيا�س من عدم للعلة يف الفرع� ،أو منع حكم الأ�صل ،فال ي�صح.
قال �صاحب املنهاج :و�إمنا مل ي�صح لأن القائ�س مل يقرر حكم الأ�صل
وال علته ،ومثل ذلك قول ال�شافعي فيمن قال لأجنبية� :إن دخلت الدار ف�أنت
طالق ،ثم تزوجها ،فدخلت ،طالق معلق فال ي�صح قبل النكاح ،كما لو قال:
زينب التي �أتزوجها طالق ،فيقول احلنفي :العلة عندي مفقودة يف الأ�صل؛ لأن
قوله :زينب التي �أتزوجها طالق لي�س بطالق معلق قبل النكاح ،ف�إن �صح �أنها
مفقودة يف الأ�صل بطل الإحلاق لعدم اجلامع� ،إن مل ي�صح منعت حكم الأ�صل
وهو كون قوله :زينب التي �أتزوجها طالق ال يوجب الطالق ،بل يوجبه عندي،
فال يخلوا هذا القيا�س من منع العلة يف الأ�صل �أو منع حكم الأ�صل املقي�س
عليه ،فال ي�صح .قال �صاحب املنهاج :و�إمنا مل ي�صح ملا قدمنا من �أن القائ�س مل
يقرر �أو ًال حكم الأ�صل وال علته ،والأ�صوليون يعربون عن الطرف الأول مبركب
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الأ�صل ،وعن الثاين مبركب الو�صف ،فيقولون� :إذا كان القيا�س مركب الأ�صل �أو
مركب الو�صف مل ي�صح ،وتف�سريها ما ذكرنا .ف�أما لو �سلم اخل�صم �أنها العلة و�أنها
موجودة� ،أو ثبت �أنها هي و�أنها موجودة بدليل �صح القيا�س و�إن مل ي�سلم اخل�صم،
�إذ لو ا�شرتطنا قبول اخل�صم مل تقبل مقدمة تقبل املنع.
قال :و�إمنا �سمي الأول مركب الأ�صل لأن الأ�صل فيه مركب من ثبوت
احلكم يف نف�س الأمر ،وت�سليم اخل�صم لذلك لأن القائ�س ا�ستغنى بت�سليمه عن
�إقامة الدليل عليه ،فكان مرك ًبا من �أمرين كما ترى ،و�سمى الثاين مركب الو�صف
لأن العلة فيه مركبة من و�صف وتعليق ،و�إال مل يثبت احلكم.
ال�شرط الثاين� :أن ال يكون للعلة مانع مينعها من اجلريان يف ال�صورة املقي�سة.
ف�إنها �إذا مل جتر يف �شيء من ال�صور ملانع ال ي�صح قيا�س تلك ال�صورة على حمل
احلكم ،لتخلف العلة عنها بوجود املانع ،وذلك كما لو قتل الوالد ولده عم ًدا
عدوانًا ،ف�إنه ال ي�صح �أن يقا�س على القاتل الأجنبي يف وجوب القود لوجود
املانع ،وهو الأبوة.
ال�شرط الثالث� :أن ال يكون هنالك ن�ص �أو �إجماع معار�ض لتلك العلة ،ف�إنها
�إذا عار�ضت ًّن�صا �أو اجما ًعا بطلت وف�سد القيا�س ،وهو املراد بقوله( :وعدم
ن�ص معار�ض) وبقوله( :وعدم((( �إجماع بهذا احلال) ومثال ذلك �أن يقول
(((يف الأ�صل :كذاك ،وال�صواب ما ُذكر( .م).
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ال�شارع �أو يقع الإجماع �أن كل �سبع طاهر فيقول القائ�س :الكلب جن�س ،لأنه
�سبع ونحو ذلك ،فهذا خمالف ملا اقت�ضاه ظاهر ن�ص ال�شارع �أو �إجماع الأمة فال
يقبل.
ال�شرط الرابع� :أن يكون حكمها م�ستق�ص ًيا مبعنى �أنه موجود يف جميع ال�صور التي
تكون فيها تلك العلة فال يتخلف عنها �إال ملانع .وهذا ال�شرط هو امل�سمى عندهم
باالطراد .قال �صاحب املنهاج :وهذا ال خالف فيه� ،أي يف ا�شرتاطه .قال :ومعنى
االطراد �أن يثبت حكمها عند ثبوتها يف كل مو�ضع ،فلو تخلف عنها ال خللل
ب�شرط وال بح�صول مانع بطلت عليتها اتفاقًا.
قيل :والبد �أي�ضً ا �أن تنعك�س ،وهي �أن ينتفي احلكم عند انتفائها ،وقد
وقع يف ذلك خالف من جوز تعليل احلكم الواحد بعليتني .قال ابن احلاجب:
و�أما العك�س وهو انتفاء احلكم النتفاء العلة فا�شرتاطه مبني على منع تعليل احلكم
بعلتني النتفاء احلكم عند انتفاء دليله ،انتهى.
واعلم �أنهم اختلفوا يف جواز تخ�صي�ص العلة ،وهو تخلف حكمها عنها يف
بع�ض الفروع على خم�سة مذاهب:
الأول :البن اخلطيب وبع�ض �أ�صحاب ال�شافعي وبع�ض �أ�صحاب �أبي حنيفة وغريهم،
وهو ظاهر كالم ابن بركة ال يجوز تخ�صي�صها� ،سواء يف ذلك عندهم املن�صو�صة
وامل�ستنبطة لأنها طريق عليتها اقت�ضا�ؤها احلكم ،ف�إذا تخلف عنها فال عليه.
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املذهب الثاين :ملالك و�أبي طالب و�أبي عبد اهلل الب�صري وغريهم ،يجوز
تخ�صي�صها مطلقًا لأنها �أمارة للحكم ،فجاز اقت�ضا�ؤها احلكم يف مو�ضع دون �آخر.
املذهب الثالث :لبع�ض ال�شافعية ،يجوز يف املن�صو�صة دون امل�ستنبطة ،لأنها يف
املن�صو�صة مبنزلة اللفظ العام ،فكما �أنه يجوز تخ�صي�ص اللفظ العام من الن�صو�ص
كذلك العلة املن�صو�ص عليها.
املذهب الرابع :يجوز التخ�صي�ص يف العلة امل�ستنبطة دون املن�صو�صة ،لأن
املن�صو�صة دليلها ن�ص عام جلميع موا�ضعها ،فتخ�صي�صها مناق�ضة ،فال يجوز
بخالف امل�ستنبطة ،فال مانع من تخ�صي�صها �إذ هي �أمارة.
املذهب اخلام�س :يجوز يف امل�ستنبطة حيث كان التخ�صي�ص النتفاء �شرط �أو
ح�صول مانع ،وال يجوز لغري ذلك ،و�إن كانت من�صو�صة فيظهر عام جاز تخ�صي�صها
كعام وخا�ص ،ووجب تقدير املانع و�إال فال� ،إذ امل�ستنبطة ال تثبت عليتها مع تخلف
حكمها �إال �إذا تبني مانع او اختالل �شرط لأنه �إذا مل يتبني ذلك مل يكن انتفا�ؤه
�إال لعدم مقت�ضية وهو العلة.
قال �صاحب املنهاج :واملختار عندنا هو املنع من التخ�صي�ص مطلقًا.
قال :واحلجة لنا على ذلك �أن تخ�صي�صها مينع اطرادها ،فيعود امتناع اطرادها
على كونها علة بالنق�ض ،لأن اطرادها �شرط يف �صحتها بال خالف ،و�إمنا اخلالف
يف االنعكا�س هل ي�شرتط �أم ال.
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الوجه الثاين� :أنه لو �صح تخ�صي�صها �إ ًذا مل يكن النق�ض للعلة وهو وجودها يف
قدحا فيها ،والنق�ص هو قدح يف العلة �إجما ًعا
حمل غري مقت�ضية لذلك احلكم ً
�أي ال خمالف فيه� ،إىل �أن قال :ف�أما ما احتج به املجوزون من كونها �أمارة فجاز
�أن يتخلف حكمها كما قد ال ت�ستلزم الأمارة مدلولها ،فجوابنا �أنها مل تكن �أمارة
�إال لك�شفها عن كونها الغر�ض الذي لأجله �شرع احلكم ،ف�إذا خ�ص�صت ك�شف
التخ�صي�ص عن كون املذكور منها لي�س بالغر�ض وحده ،بل مع خروج ما �أخرجه
املخ�ص�ص فخروجه من متام الغر�ض يك�شف عن كونها لي�ست الغر�ض بكماله،
بل بع�ضه فهذا هو الفارق بني الأمارة التي هي علة ،وبني �سائر الأمارات التي
لي�ست بعلة.
و�أما قولهم يف ت�صحيحها جمع بني الدليلني ،فنقول :الواجب اجلمع
حيث �أمكن ،وهنا مل ميكن لأن يف تخ�صي�صها انك�شاف نق�صانها يف الأ�صل ملا
ذكرناه.
ال�شرط اخلام�س� :أن ال تعود العلة �إىل �أ�صلها بالإبطال� ،أي ال تكون مبطلة
للأ�صل الذي ورد فيه احلكم .مثاله �أن يقال يف الهر� :سبع مفرت�س ،فتجب جنا�سته
كالكلب ،ف�إن هذا التعليل يبطل حكم جنا�سة الكلب ،لأن الر�سول  قد حكم
ب�أن ال�سبع طاهر حيث قال -وقد �سئل عن دخوله بي ًتا فيه هر وامتنع من دخوله
بي ًتا فيه كلب�« :إنَّ ا ِله َّر َ�س ْب ٌع» يعني فلي�س بنج�س ،فنق�ضت العلة حكم الأ�صل.
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ال�شرط ال�ساد�س� :أن ال تكون العلة مت�أخرة عن حكم الأ�صل �إذ لو ت�أخرت لثبت
احلكم بغري باعث ،و�إن قدرت �أمارة كانت تعريف املعرف ،ومثال املت�أخرة ما مر
من قيا�س الو�ضوء على التيمم يف وجوب النية ،وال�صحيح عندي عدم اعتبار
هذا ال�شرط ،لأنه �إمنا يكون �شر ًطا يف العلل العقلية املوجبة للحكم دون ال�شرعية،
ف�إنها عالمة للحكم ومعرفة له ،و�إن كانت م�ؤثرة فيه يف بع�ض املواطن فال يكون
ت�أثريها يف بع�ض ال�صور مان ًعا من كونها علة يف غري تلك ال�صورة ،على �أنا نقول �إنه
ال ميتنع �أن يجعل ال�شارع و�صفًا مت�أخ ًرا علة حلكم متقدم ،فالأقرب عدم ذكر هذا
ال�شرط واهلل �أعلم.
ال�شرط ال�سابع� :أن يكون ذلك الو�صف عد ًما مقد ًرا� ،أي فال تعلل الأحكام
ال�شرعية بالو�صف العدمي .اعلم �أنه ي�صح كون العلة �أم ًرا موجو ًدا يف احلكم
الوجودي ويف احلكم العدمي اتفاقًا .مثال ذلك الزنا علة يف وجوب احلد وطرو
اجلنون((( علة يف انتفائه� .أما التعليل بالأمر العدمي ففيه خالف .قيل� :إنه ي�صح
التعليل به مطلقًا ،ون�سب هذا القول �إىل اجلمهور .مثال ذلك مل ي�صل فوجب
قتله ،مل ميتثل فح�سنت عقوبته ،فهذه علة عدمية يف حكم وجودي ،ونحو قولنا:
غري عاقل فلم ي�صح بيعه ،فهذه علة عدمية يف حكم عدمي �أي�ضً ا.
وقال ابن احلاجب وغريه :ال ي�صح �أن تكون العلة عد ًما يف احلكم
الثبوتي ،لأنه لو جاز ذلك مل يكن بد من �أن يكون ذلك النفي منا�س ًبا للحكم �أو
((( طرو اجلنون :بروزه فج�أة( .م).
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مظنة للمنا�سب ،لأن التعليل بالعدم املطلق باطل باالتفاق �إذ لي�س مبنا�سب وال
مظنة ملنا�سب فلم يكن بد من �أن يكون عدم �أمر خم�صو�ص لتمكن فيه املنا�سبة
�أو مقاربتها ،و�إذا عللنا حكما بانتفاء �أمر مل يخل ذلك الأمر املنفي� ،إما �أن يكون
من�ش ًئا مل�صلحة مل يجز �أن يكون الغر�ض بتح�صيل م�صلحة انتفاء م�صلحة �أخرى،
لأن انتفاءها مف�سدة ،فامل�صلحة حينئذ قد عار�ضها مف�سدة ،و�إن كان ذلك الأمر
من�ش ًئا مف�سدة فهو مانع ،وعدم املانع لي�س بعلة يف وجود املمنوع ،و�إمنا العلة غريه،
مثال ذلك :مل ي�سكر ،فح ُرمت عقوبته ،فعدم ال�سكر انتفاء مف�سدة فال يعلل به
حترمي العقوبة ،لأن انتفاءها مانع من العقوبة ،و�إمنا العلة يف حترميها كونها �ضر ًرا غري
م�ستحق ،و�أما �إن كان وجود ذلك املنتفي الذي حت�صل امل�صلحة بانتفائه ينايف
وجود العلة املنا�سبة للحكم مل ي�صح �أن يكون عدمه مظنة لنقي�ضه ،وهو ح�صول
املنا�سب ،لأنه �إذا كان ذلك النقي�ض ظاهر املنا�سبة يعني بعد ح�صوله كان هو
العلة يف ذلك احلكم ،النتفاء نقي�ضه ،نحو �أن يعلل تعظيم من قد �أح�سن �إليه ب�أنه
مل ي�سئ �إليه ،فعدم الإ�ساءة ال يقت�ضي التعظيم بل الإح�سان هو الذي يقت�ضي
التعظيم فال يعلل بعدم الإ�ساءة ،و�إن كان خفي املنا�سبة فنقي�ضه مثله يف اخلفاء
لوجوب ا�ستواء النقي�ضني يف اخلفاء واجلالء ،و�إذا كان خف ًّيا مل ي�صلح انتفا�ؤه
مظنة حل�صول منا�سب خفي ،و�إن مل يكن ذلك الأمر الذي العلة عدمه من�ش ًئا
م�صلحة وال مف�سدة ،فوجوده كعدمه ،فال ي�صح التعليل بعدمه وال وجوده ر� ًأ�سا.
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قال :و�أي�ضً ا ف�إنه مل ن�سمع ب�أن �أح ًدا قال :العلة كذا �أو عدم كذا ،و�أجيب
ب�أنه �إمنا ي�صح التعليل به حيث هو انتفاء م�صلحة كرتك ال�صالة وترك االمتثال،
لأن فوات امل�صلحة كح�صول املف�سدة وال يلزم مما ذكره من تعليل وجوب حت�صيل
م�صلحة بانتفاء خلل �إذا كان حمل امل�صلحتني متغاي ًرا ،ف�إن تفويت زيد للم�صلحة
التي هي ال�صالة هو الذي لأجله وجبت علينا حت�صيل م�صلحة لنا وهي قتل
املفوت لتلك امل�صلحة ،وهذا �صحيح كما ترى.
و�أما قوله :مل ن�سمع �أن �أح ًدا قال العلة كذا �أو نفي كذا ،فهذا �أ�ضعف
من الأول لأنه ا�ستدالل بكف عن عبادة ،وهذا ال ي�صح اال�ستدالل مبثله بحال،
و�أنت خبري �أن ما يف النظم مبني على ما ذكره ابن احلاجب ،وقد عرفت وجه
بطالنه ،فال�صحيح ما ذهب �إليه اجلمهور من �أن الأمر العدمي ي�صح �أن يكون علة
مطلقًا لأن العلل ال�شرعية �إمنا هي كا�شفة ال موجبة كالعلل العقلية.
فال�شرعية �أمارة للحكم �أو باعثة ،والأمارة والباعث كما ي�صح �أن يكون
�إثبا ًتا �أن يكون نف ًيا �أال ترى �أن خلو الدار من ا َخل َول((( والغلمان �أمارة لكون الأمري
لي�س فيها ،كما �أن االختالف �إليها وكرثة الداخل واخلارج �أمارة لكونه فيها،
وكذلك �إذا كان يف �إحدى الطريقني مناهل ورفقة ،والأخري خال منهما كان خلوه
باعثًا على اختبار �سلوك الآخر ونحو ذلك.
((( اخلول :عطية اهلل تعاىل من النعم والعبيد والإماء وغريهم من الأتباع واحل�شم( .م).
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و�أي�ضً ا فال خالف بني �أحد من امل�سلمني يف �أن املعجز �إمنا يثبت معج ًزا
االنتفاء قدرتنا على مثله ،فانتفا�ؤها علة يف ثبوته معج ًزا.
ال�شرط الثامن� :أن تكون العلة م�شتملة على حكمة مق�صودة لل�شارع يف �شرع
احلكم ،لأنها �إن كانت جمرد �أمارة م�ستنبطة من حكم الأ�صل كان دو ًرا ،كذا قال
ابن احلاجب وتبعه يف ا�شرتاط ذلك البدر ال�شماخي .قال �صاحب املنهاج :ويف
هذا نظر؛ لأن الن�ص قد دل على حكم الأ�صل ،ف�إذا ا�ستنبط علة ما اقت�ضاه الن�ص
من الأ�صل �صح ،وكانت �أمارة على ثبوت احلكم يف الفروع ،وال يلزم الدور كما
زعم ابن احلاجب.
واملراد باحلكمة حت�صيل امل�صلحة �أو دفع املف�سدة ،واملراد بامل�صلحة اللذة
وو�سيلتها ،واملراد باملف�سدة الأمل وو�سيلته ،وكل منهما �إما نف�سي �أو بدين �أو ديني
�أو دنيوي ،ف�إن تعار�ض دليالن �أو علتان يف �أحدهما حت�صيل م�صلحة ويف الآخر
دفع مف�سدة ،ومل ميكن اجلمع بينهما بوجه قدم الدافع للمف�سدة على اجلالب
للم�صلحة ،لأن دفع املف�سدة �أهم من حت�صيل امل�صلحة ،وهذه معنى قوله( :والثاين
�أهم من جلب ما ي�صلح).
�أما قوله( :والكل انق�سم) ،فتمام معناه يف الأبيات الآتية ،وهي قوله:
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[انق�سام احلكمة املق�صودة من �شرع احلكم �إىل �ضروري وحاجي
وحت�سيني ،وغري ذلك]
ِ
العقل
كحفــــــظ
�ضروري
�إىل
ٍّ
ِ
واملــالِ � ً
احلــــاجي
أي�ضــــا و�إىل
ِّ

ِ
ا�ســــتح�سان
وما ُبني منــــ ُه على

القيا�س
�إذ قــــد يجــــــي موافقَ
ِ
ِ
أرحام
والزكــــــوات �صـــــل ِة ال ِ
يكــون �أه ً
ُ
ِ
ال للق�ضا
والعبــــد ال
القــــيا�س ُ
مثل � ْأن
وخــــارج عن
ِ
ٌ

ُ
ِ
تعــــوي�ض مــــالِ
ال�ســــيد
لكنه

والن�سل
والنفــ�س م ًعا
والديــــن
ِ
ِ
ِ
لل�صــــبي
كالبيــــع والأجــــر ِة
ِ
ِّ
ُ
ِ
ق�سمان
أ�صــــــــل ذا
ثالثُــــــها و�

ِ
ا�س
مثل
النظــــــافات من الأ َجن ِ
الكرام
مكــارم الأخــــــالقِ يف
ِ
ِ

وال �إمــــا ًما �أو �شــهيدً ا ُمرت�ضى
ح�ســن
العــــبدُ َف َذا �شي ٌء
يكاتب
ْ
َ
ْ
ُ
ِ
عهــــــد
ومثــــل َذا مل ُي
مبــــــا ِل ِه

اعلم �أن كل واحد من جلب امل�صلحة ودفع املف�سدة منق�سم �إىل ثالثة
�أق�سام� :إىل �ضروري وحاجي وحت�سيني.
�أما ال�ضروري فهو ما يف�ضي احلال فيه �إىل ال�ضرورة ،وهو خم�سة �أ�شياء:
الأول :حفظ العقل ولأجله �شرع حترمي اخلمر و�سائر امل�سكرات ،فالعلة يف حترمي
امل�سكرات هي ال�سكر ،واحلكم التحرمي ،واحلكمة حفظ العقل.
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الثاين :حفظ الدين ولأجله �شرع اجلهاد وقتل الزنديق واملرتد وال�ساحر
وعقوبة �أهل البدع ونحو ذلك ،فالعلة يف اجلهاد كفر الكافر �أو بغي الباغي،
واحلكم فيه وجوب اجلهاد �أو ندبيته ،والعلة يف قتل الزنديق وال�ساحر زندقته
و�سحره ،واحلكم وجوب قتله �أو جوازه ،واحلكمة حفظ الدين ،والعلة يف قتل
املرتد ارتداده ،واحلكم فيه وجوب قتله �أو جوازه واحلكمة حفظ الدين.
الثالث :حفظ النف�س ولأجله �شرع الق�صا�ص والدية والعقوبة على من اتهم
بالقتل ،ف�إتالف النف�س يف هذه الأ�شياء ونحوها هو العلة .واحلكم فيها وجوب
ذلك املذكور من قود ودية وعقوبة ،واحلكمة حفظ النف�س.
قال البدر :ومنه �أخذ املربية لل�صبي الذي ال �أم له و�شراء م�أكوله
وم�شروبه� ،أي لأن حياة ال�صبي متوقفة على ذلك ،ف�أخذ ذلك له من حفظ
نف�سه ،فالعلة كونه �صب ًّيا ال �أم له ،واحلكم وجوب �أخذ ذلك له ،واحلكمة حفظ
نف�سه من الهلكة.
الرابع :حفظ الن�سل من االختالط ،وعرب عنه بع�ضهم بحفظ الأن�ساب،
ولأجله حرم الزنا و�شرع حد الزاين� ،إذ لو مل يحرم ذلك ملا عرف ن�سل،
وما �ضبط ن�سب ،فالعلة يف ذلك الزنا واحلكم فيه التحرمي ووجوب �إقامة احلد
واحلكمة حفظ الن�سل.
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اخلام�س :حفظ املال ،ولأجله �شرع حد ال�سارق ،وحد قاطع الطريق ،لي�أخذ
املال و�سائر �أنواع ال�ضمانات ،فالعلة يف هذا النوع �إتالف مال الغري �أو �أخذه،
واحلكم وجوب �إقامة احلد على ال�سارق والقاطع ،و�إلزام ال�ضمان على املتلف،
فهذه ال�ضروريات اخلم�س التي روعيت يف كل ملة ،ف�شرع حفظها يف كل
�شريعة.
�ساد�سا ،وهو حفظ العر�ض ،ولأجله �شرع حد القاذف،
وزاد بع�ضهم نو ًعا ً
وحكم اللعان ،فالوقوع يف عر�ض الغري على الوجه املخ�صو�ص علة ،ووجوب �إقامة
احلد حكم ،وحفظ العر�ض هو احلكمة ،ورمي الرجل امر�أته بالزنا حيث ال �شهود
معه علة اللعان ،واحلكم املالعنة ،واحلكمة حفظ عر�ض املر�أة.
وجعل البدر من هذا النوع قطع يد ال�سارق ،قال :لئال يدن�س عر�ضه
برذيلة ال�سرقة ،وقد قدمنا لك �أنه من حفظ املال ،ففيه جهتان :جهة تتعلق بجانب
ال�سارق و�إياها اعترب البدر وجهة من جانب امل�سروق ،وقد اعتربناها فيما تقدم
وهو الوجه الأظهر ،ف�إنه ما من واحد من هذه امل�شروعات �إال وله جهتان ف�أكرث،
واالعتبار ب�أظهر احلالني و�أن�سبهما.
ويلحق بال�ضروري ما يتوقف ال�ضروري عليه ،مبعنى �أنه �شرط حل�صول
امل�صلحة ال�ضرورية� ،أو �شرط لدفع املف�سدة ال�ضرورية ،وذلك كاعتبار البلوغ يف
قتل املحارب ،واعتبار التكاف�ؤ يف الق�صا�ص وحترمي اخللوة بالأجنبيات وحترمي �شرب

646

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

646

قليل امل�سكر وتنجي�سه عند من قال به ،مبالغة يف �إبعادها ،وقليلها يدعو �إىل كثريها،
واخللوة تدعو �إىل الزنا.
(احلاجي) واملراد به الذي مت�س احلاجة �إليه ن�سب �إىل احلاجي ل�شدة
و�أما
ّ
حاجة النا�س �إليه فهو نوعان:
(((

�أحدهما :ما يحتاج �إليه يف نف�سه ،ولأجله �شرع البيع والإجارة والنكاح وامل�ساقاة
وامل�ضاربة والوالية وما �أ�شبه ذلك من �أنواع املعامالت ،ف�إن هذه الأ�شياء و�إن
ظنت �أنها �ضرورة فبح�سب االحتياج �إىل املعاو�ضة ال ت�ؤدي �إىل فوات �شيء من
ال�ضروريات اخلم�سة املتقدمة ،وقد يكون بع�ضها �ضرور ًّيا ك�شراء امل�أكول والإجارة
يف تربية ال�صغري الذي ال �أم له ،فتمثيل امل�صنف بالأجرة لل�صبي حممول على
ما �إذا كان لل�صبي �أم �أو نظ ًرا �إىل �أن �أ�صل هذا النوع من احلاجلي ،لكن خرج عنه
�إىل ال�ضروري بعار�ض.
النوع الثاين :ما كان احلاجة �إىل غريه لكنه و�سيلة �إىل ح�صوله ،ولأجله �شرع
وجوب الكفارة ومهر املثل لأنه �أ�شد لدوام لنكاح ،و�إن كان يتم دونه ،وكذلك
اخليار وال�شرط وال�شفعة ورفع الغنب ،وي�سمى هذا النوع مكم ًال للحاجي.
و�أما اال�ستح�ساين فهو ما ق�ضت العادة با�ستح�سانه عند �أهل العقول
الوافرة والأخالق الكاملة ،وهو ق�سمان :موافق للقيا�س وخمالف له ،ف�أما املوافق
(((امل�ساقاة :هي اتفاق بني �صاحب ال�شجر والعامل ،علي �سقي الأ�شجار و�إ�صالح �ش�ؤونها ،مقابل ح�صة من
ثمارها( .م).
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للقيا�س فكحكمة النظافة من الأجنا�س ،وخ�صال ابراهيم  والزكاة و�صلة
الأرحام ومكارم الأخالق كالتخل�ص من البخل والدناءة والرق ،واالت�صاف
مبقت�ضى املروءة من الكرم واحلرية والب�سالة ونحو ذلك ،وك�سلب العبد �أهلية
الق�ضاء وال�شهادة واخلالفة ،و�إن كان ذا عقل ودين وعدل ،لأنه ناق�ص عن
املنا�صب ال�شرعية ،ولو جعل لها حل�صل به م�صلحة مثل ما يح�صل يف احلر ،وال
مف�سدة فيه ف�إن هذه الأ�شياء ونحوها موافقة للقواعد ،و�إالجعل البدر  -عفا اهلل
عنه  -العتق وال�صدقة والزكاة وجميع ما ي�ؤول �إىل مكارم الأخالق من النوع
املخالف للقيا�س ،فاحلق ما قدمناه لك.
و�أما املخالف للقيا�س فكمكاتبة ال�سيد عبده ،ف�إن املكاتبة �شيء ح�سن،
لكونه مو�ص ًال �إىل فك الرقبة ،لكنه خارم للقاعدة لأنه تعوي�ض مال ال�سيد مباله،
وبيان ذلك �أمنا ي�سعى به العبد ل�سيده لو مل يكاتبه ،وبيع الرجل ماله مباله �أمر مل
يعهد يف القواعد ال�شرعية ،فاملكاتبة و�إن كانت �شي ًئا ح�س ًنا ،فهي خمالفة للقيا�س
كما ترى.
فحا�صل �أنواع احلكمة �ستة� :إحدها :ال�ضروري .وثانيها :املكمل
لل�ضروري .وثالثها :احلاجي .ورابعها :املكمل للحاجي .وخام�سها :اال�ستح�ساين
املوافق للقيا�س .و�ساد�سها :اال�ستح�ساين املخالف للقيا�س.
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وبقي نوع من ال�شرعيات ال يلوح فيه تعليل جزئي ،ومل يكن �أن يلوح
فيه تعليل كلي وهو العبادات البدنية كال�صالة وال�صوم ،لأن العقل ال يهتدي
�إىل معانيها ،ومل يلح من ال�شارع �إال طرف من مباديها ،لكن فيها تذليل للنف�س
للعبادة والتعظيم خلالقها ،وجتديد العهد بالإميان وحتقق اال�ست�سالم واالنقياد
ﱹﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﱸ [العنكبوت ]45 /واهلل
�أعلم.
وملا فرغ من بيان احلكمة املق�صودة لل�شارع �أخذ يف بيان وجه ح�صول
ذلك املق�صود ،فقال:
ذكر ح�صول املق�صود من �شرع احلكم
�أي :بيان وجه ح�صوله بالنظر �إىل املكلفني ،قال:
ني
ويح�ص ُل املق�صــــــو ُد باليقـــ ِ
ُ

ني
وتــــــار ًة
بالظــــــن والتخم ِ
ِّ

وتـــار ًة م�ســـــــــاو ًيا ورمبــــــا
ِّ
كالبيـــع ِ
ــــــل و�أما الثـــاين
للح
ِ

ُ
يكــــــون فــــــا ِئ ًتا فمــــــا تقدَّ ما

ـــن
فكم ْ
وما ت ََ�ســـاوى طـــر َفاه َ
للن�ســـل اجعال
آي�س
وناكـــح ال ِ
ِ
ُ
فـــرج الأَم ِة
ُ
والفـــائت ا�ســـتربا ُء ْ
ِ
وهذ ِه جمي ُعــــــها قد ع َّللــــــوا

ِ
الع�صيان
كاحلــــــدِّ للزجـــ ِر عن
اعلم ْن
تزوج الفــــــتا َة
ِ
َ
للن�ســـل َ
لراجــــــح �ضد احل�صـــولِ مثال
ٍ

باع َها يف ا َ
حل ْ
ـــ�ض َر ِة
مل�شـــ ٍ
رت قد َ

ب َها ويف الأخــــــري خُ ْل ٌ
ـــف ُينق َُل
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ح�صول املق�صود من �شرع احلكم على �أنواع:
�أحدها� :أن يح�صل يقي ًنا كالبيع للملك وحلل الت�صرف والنكاح حلل اال�ستمتاع
ونحو ذلك ،ف�إن املق�صود من البيع والنكاح �إباحة الت�صرف و�إباحة اال�ستمتاع
وهما حا�صالن يقي ًنا.
النوع الثاين� :أن يح�صل ظ ًّنا كالق�صا�ص لالنزجار((( عن القتل واحلد لالنزجار
عن الفاح�شة والقذف و�شرب اخلمر ونحو ذلك ،ف�إن املق�صود من الق�صا�ص واحلد
الزجر عن القتل العمد العدواين والردع عن املعا�صي املذكورة ،والكل من ذلك
حا�صل ظ ًّنا مبعنى �أنه نظن �أن االنزجار عن هذه الأ�شياء حا�صل مع �إقامة احلدود
و�إنفاذ الأحكام ،فمن ثم ترى ظهور الطاعات واختفاء املعا�صي عند ظهور العدل،
فال وجه جلعل بع�ضهم االنزجار عن �شرب اخلمر مع ح�صول احلد مما ي�ستوي فيه
الطرفان.
والنوع الثالث� :أن يكون ح�صوله وعدمه على �سواء ،مبعنى �أنه ي�ستوي فيه ح�صول
املق�صود وعدم ح�صوله ،فح�صوله م�شكوك فيه ،وذلك كمن تزوج امر�أة لأجل
ح�صول الن�سل ،ف�إن املق�صود من ذلك التزويج  -وهو ح�صول الن�سل من تلك
املر�أة  -م�شكوك فيه� ،أي فح�صوله وعدم ح�صوله على �سواء ،وهذا معنى قولنا:
ت�ساوى طرفاه� ،إذ املراد بالطرفني جانب احل�صول وجانب عدم احل�صول.
((( لالنزجار :لالرتداع( .م).
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النوع الرابع :ما يكون عدم احل�صول فيه �أرجح ،وذلك كنكاح الآي�سة ،ف�إن
املق�صود من النكاح ح�صول الن�سل وح�صوله من الآي�سة متوهم� ،أي الراجح
عدم ح�صوله؛ لأن عدم ح�صول الن�سل �أرجح من ح�صوله منها.
والنوع اخلام�س :ما كان املق�صود منه فائ ًتا مبعنى �أنه مقطوع بعدم ح�صوله عادة،
كا�سترباء فرج �أمة ا�شرتاها بائعها يف املجل�س ،ف�إن املق�صود  -وهو معرفة براءة رحم
الأمة  -فائت هاهنا �أي مقطوع ب�أن رحمها غري م�شغول ب�شيء من قبل بائعها،
وكلحوق الولد برجل من ُعمان تزوج امر�أة من املغرب مع القطع بعدم تالقيها يف
الظاهر ،فهذه �أنواع ح�صول املق�صود بالنظر �إىل املكلفني.
واختلفوا يف جواز التعليل بهذه الأنواع ،ف�أجاز بع�ضهم تعليل احلكم بها،
ومنعه �آخرون ،وخالفهم هاهنا مبني على خالفهم يف جواز تعليل احلكم بنف�س
احلكمة ،لأن نف�س احلكمة هي عني املق�صود هاهنا وقد �صححوا جواز التعليل
باحلكمة� ،إذا كانت ظاهرة من�ضبطة ،ثم اختلف املجوزون للتعليل بها مع ذلك
يف �صحة التعليل باملق�صود امل�ستوي ح�صوله وعدم ح�صوله ،وباملق�صود الراجح
عدم ح�صوله ،وذلك بعد اتفاقهم على �صحة التعليل باملق�صود احلا�صل يقي ًنا،
وباملق�صود احلا�صل ظ ًّنا ،فذهب بع�ضهم واختاره البدر �إىل جواز التعليل بهما نظ ًرا
�إىل ح�صولهما يف اجلملة كجواز الق�صر للمرت ِّفه يف �سفره ،حيث ال م�شقة حتى
يطلب له تخفيفها ،وتخفيف امل�شقة هو حكمة الرتخ�ص يف الق�صر ،ف�صح التعليل
بها نظ ًرا �إىل ح�صولها يف جملة امل�سافرين.
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وقيل :ال يجوز التعليل بهما لأن الأول م�شكوك احل�صول .والثاين
مرجوحه ،ف�إن كان املق�صود من �شرع احلكم فائ ًتا قط ًعا يف بع�ض ال�صور ،فالأ�صح
�أنه ال يعترب فال يجوز التعليل به ،وذهب بع�ض �أ�صحابنا واحلنفية والغزايل �إىل
اعتباره للمظنة ،قلنا ال عربة للمظنة مع حتقق االنتفاء ،وذلك كلحوق ولد املغربية
بزوجها امل�شرقي مع القطع بعدم تالقيهما ،وكلحوق الولد الثاين والثالث فمن
بعدهما بالزوج الغائب ،حيث مل ميكن يف العادة و�صلوه �إليها خفية.
بيان ذلك �أنه �إذا �سافر رجل عن �أهله زمانًا فجاءت بعده ب�أوالد �أحلق به
ن�سب الأول اتفاقًا ،ثم اختلفوا فيمن بعده ،فمن جوز التعليل باملق�صود الفائت
ح�صوله �أحلقهم به ،ومن منع من ذلك مل يلحقهم به.
ومن ذلك ا�سترباء اجلارية التي ا�شرتاها بائعها يف املجل�س ،ف�أثبتت
احلنفية وجوب اال�سترباء يف هذه ال�صورة اعتبا ًرا منهم ملظنة ح�صول املق�صود
ومل يعتربه غريهم فلم يثبتوا اللحوق وال اال�سترباء بهذا االعتبار ،لكن �أثبتوا
اال�سترباء لكونه تعب ًدا فقط ،وهو مذهب بع�ض �أ�صحابنا ،ف�إنهم �أوجبوا لكل ملك
ا�سترباء ،حتى قال حممد بن خالد ي�ستربيها ،ولو �أخذها من عند �أمها ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان �أق�سام كل واحد من احلكم والعلة ،فقال:
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ذكر �أق�سام كل واحد من احلكم والعلة �إىل اجلن�س والعني
واحلك ُم والعــــــ َّل ُة ٌّ
كل ينق�ســـ ْم
ُّ
ٍ
ني
وكــــــل
واحـــد من الو�صـــ َف ِ

ني ٌّ
لم
للجنـــ�س والع ِ
ِ
وكل قد ُع ْ
ني
م�
ؤثــــــر يف َذ ْي ِن َك احلكمــــــ ِ
ٌ

والعيني
اجلن�ســـي
فاجلن�س يف
ُ
ّ
ِّ

واجلن�سي
العيني
ني يف
والعــــــ ُ
ّ
ِّ

ينق�سم كل واحد من العلة واحلكم املطلوب بالقيا�س �إىل جن�س و�إىل
عني ،واملراد باجلن�س هاهنا ما �شمل �أ�شياء� ،سواء كانت تلك الأ�شياء متجان�سة
كما يف اجلن�س املنطقي �أم غري متجان�سة ،واملراد بـ (العني) نوع من الأنواع ال
مع اعتبار املحل ،فمثال اجلن�س يف العلة العجز ،ف�إن عجز الإن�سان عن الإتيان مبا
يحتاج �إليه و�صف هو علة ،احلكم فيه تخفيف ،بداللة الن�صو�ص الدالة على عدم
احلرج وال�ضرر ،وهذا العجز عجز �شامل ملا ين�ش�أ عن الفاعل وعن حمل الفعل
وعن اخلارج وهو اجلن�س العايل بالن�سبة �إىل عجز الإن�سان ،وحتته �أجنا�س متو�سطة
وهي العجز النا�شئ عن الفاعل وعن حمل الفعل وعن اخلارج ،وحتت كل جن�س
منها جن�س ،مث ًال :حتت العجز النا�شئ عن الفاعل مطلقًا� ،أي عن اختيار �أو عن
عدم اختيار حتى ي�شمل عجز امل�سافر واملحبو�س جن�س هو العجز النا�شيء عن
الفاعل ال عن اختياره على ما ي�شمل عجز املحبو�س وغريه وحتته جن�س �أي�ضً ا هو
العجز ب�سبب القوى الظاهرة� ،أو الباطنة على ما ي�شمل عجز املري�ض وغريه ،وحتته
جن�س �أي�ضً ا هو العجز ب�سبب عدم العقل على ما ي�شمل عجز ال�صبي واملجنون،
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وحتته جن�س وهو عجز ال�صبي واملجنون ،ويقابل كل واحد من هذه املراتب حكم
فيتعلق بالعجز ب�سبب عدم العقل حكم هو �سقوط ما يحتاج �إىل النية كالعبادات.
ويتعلق بالعجز ب�سبب �ضعف القوى حكم هو �سقوط وجوب احلج
واجلهاد ،ويتعلق بالعجز النا�شئ عن الفاعل بدون اختياره حكم هو �سقوط
املطالبة يف احلال ،وهو وجوب الأداء يف حق ال�صالة ،ويتعلق بالعجز النا�شئ عن
الفاعل مطلقًا حكم هو �سقوط املطالبة يف احلال يف العبادات البدنية والرخ�ص
بق�صر ال�صالة ،ويتعلق مبطلق العجز ال�شامل ملا ن�ش�أ من الفاعل �أو من املحل �أو من
اخلارج حكم فيه تخفيف يف اجلملة.
ومثال العني يف الو�صف اال�سكار ف�إنه ال �أفراد له و�إمنا هو و�صف واحد
و�إن وجد يف حمال كثرية فال اعتبار باملحل ها هنا وكالطعم يف حترمي الربا ،ف�إنه
و�صف ال �أفراد له ،و�إن وجد يف موا�ضع كثرية �أي�ضً ا.
ومثال اجلن�س يف احلكم الوجوب �أو التحرمي �أو الإباحة مث ًال ف�إن كل
واحد من هذه الأحكام �شامل جلملة �أنواع بح�سب ما ت�ضاف �إليه .ومثال العني
يف احلكم وجوب الوتر ووجوب ركعتي الفجر ووجوب اجلمعة بال �إمام وجوازها
يف غري الأم�صار املم�صرة ،ووجوب الزكاة يف مال ال�صبي �إىل غري ذلك مما ال �أفراد
حتته �إال باعتبار موا�ضع احلكم ،وال يعترب ذلك ها هنا ،وكل واحد من الو�صفني
املتقدم ذكرهما  -واملراد بهما الو�صف اجلن�سي والو�صف العيني  -م�ؤثر يف كل
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واحد من احلكم اجلن�سي واحلكم العيني ،في�ؤثر جن�س الو�صف يف جن�س احلكم
ويف عني احلكم ،وي�ؤثر عني الو�صف يف عني احلكم وجن�س احلكم.
فمثال ت�أثري جن�س الو�صف يف جن�س احلكم �سقوط ال�صالة عن ال�صبي،
ف�إن العجز الذي هو �سبب عدم العقل م�ؤثر يف جن�س �سقوط ما يحتاج �إىل النية
من العبادات ،وكت�أثري جن�س امل�شقة يف جن�س التخفيف ،فاحلائ�ض ال تق�ضي
ال�صالة وامل�سافر يق�صر ويجمع ،واملري�ض يجمع وكت�أثري جن�س اجلناية يف جن�س
الق�صا�ص ،وكت�أثري جن�س ما يدعو �إىل احلرام يف جن�س التحرمي ،ك�شرب قليل
اخلمر ،واخللوة يف الزنا.
ومثال ت�أثري جن�س الو�صف يف عني احلكم ت�أثري جن�س احلرج يف جمع
ال�صالتني ،لأن احلرج جن�س يدخل حتته امل�شقة يف ال�سفر والت�أذي يف احل�ضر.
ومثال ت�أثري عني الو�صف يف عني احلكم كت�أثري عني ال�سكر يف حترمي عني ال�شرب،
وت�أثري عني احلي�ض يف حترمي عني الوطء ،وت�أثري عني العدة يف حترمي عني العقدة،
وت�أثري عني الردة يف ف�سخ النكاح.
ومثال ت�أثري عني الو�صف يف جن�س احلكم ت�أثري �أخوة الأب والأم يف
جن�س احلق ،كحق الإرث وحق الوالية يف النكاح ،وكت�أثري عني ال�صغر يف جن�س
الوالية� ،أي والية املال والنكاح ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان الأمور التي ُيتو�صل بها �إىل معرفة العلة ويعرب عنها
بطرق العلة ومب�سالك العلة ،فقال:
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ذكر طرق العلة املن�صو�صة :ي�شرتط يف �صفة علة الإمياء ح�صول
املنا�سب وقيل :ال
من�صو�صا على عليته ،ومرة
اعلم �أنه ملا كان الو�صف املعلل به يكون تارة
ً
غري من�صو�ص عليها ،جعل الأ�صوليون لبيان كل واحد من النوعني طرقًا ،ف�أما
طرق العلة املن�صو�ص عليها فما ذكره امل�صنف بقوله:
َ
ن�ص
كذاك �
ٌ
إجمــــــاع بهــــــا ُي ُّ

ُ
الن�ص
ــر ُق العــل ِة منــ َها:
ُّ
وط ُ
�صريحا
والن�ص ي�أتي تار ًة
َ
ُّ

تلويحا
نحــ ُو لأجــــل ،و�أتــى
َ

لو مل ُ
كرا
يك ْ
ــــن لعــــــل ٍة قد ُذ َ

ٌ
فهم
و�صف يرى ا�ســــتبعا َد ُه ذو ِ
مراتب كمــــا ت ََرى
و ْه َو على
ٍ

َ
هــــــذا هــو الإميا ُء
وعنــــــد ُهم
َ
احلكم
وذاك �أن
يذكــــــر عندَ
َ
ِ

ٌ
و�صف نا�س َبا
يــــذكر
فمنه� :أن
َ
يق�ضي وفيه َ
والقا�ضي ال ِ
غ�ض ُب

تنظــــري كما هل ينق ُ
ُ�ض
ومنــــه:
ٌ

ومنه نحــــــ ُو � ِ
أيخ ُّ
الر َط ُب
ــف ُّ
ٌ
ني �شــــــيئني كما
ومنه
فــــــرق ب َ

�إذ فيــــــــــه للعــــــ ِّلية الإميــا ُء

للحكــــم نحــــ ُو ال نوليِّ طال َبا
ِ

الــــرت َُب
وهــــــذ ِه �أقــــــ َوا ُه ثم
ُّ
التم�ضم ُ
�ض
يا �ســــــائلي �صيا َم َك
ُ

ُ
�إن َّ
فالتعليــــــــل فيه يد� ُأب
جف
ِ
غنما
للفــار�س
ِ
ال�ســــــهمان ممَّا َ
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تعرف العلة املن�صو�ص عليها ب�أحد �أمرين� :إما ن�ص على عليتها �أو �إجماع
على ذلك ،ف�أما الإجماع فهو اتفاق املجتهدين يف ع�صر من الأع�صار على كون
و�صف معني علة للحكم املعني ،مثاله ال�صغر يف والية مال ال�صغري ،ف�إنه علة لها
بالإجماع ،ثم يقا�س عليه والية النكاح ،ف�إن قيل� :إن الإجماع على العلة مبنزلة
الإجماع على الفرع فال يت�صور فيه خالف وال قيا�س.
�أجيب عنه ب�أن الإجماع على العلة يجوز �أن يكون ظن ًّيا كالإجماع الثابت
بخرب الواحد ،وكالإجماع ال�سكوتي ،فيكون ثبوت الو�صف ظن ًّيا �أي�ضً ا ،ويجوز �أن
يدعي اخل�صم معار�ضً ا يف الفرع ،فكان للخالف والقيا�س يف الفرع م�ساغ.
و�أما الن�ص فهو �أن ين�ص ال�شارع على و�صف من الأو�صاف ب�أنه علة
حلكم من الأحكام ،وهو نوعان؛ لأنه �إما �صريح وهو مادل ب�أ�صل و�ضعه على
العلية ،و�إما �إمياء وهو ما لزم من مدلول اللفظ ،وي�سمي �إمياء و�إ�شارة ،وتنبيه الن�ص،
وهو نوع من الدال ب�إ�شارته ،فالإمياء يف قول امل�صنف( :وعندهم هذا هو الإمياء)
َع َل ٌم على هذا املعنى ،والإمياء يف �آخر البيت مبعنى الإ�شارة ،فال �إيطاء يف البيت،
ولكل واحد من الن�ص ال�صريح والإمياء مراتب.
�أما مراتب ال�صريح فمنها  -وهي �أقواها  -ما �صرح فيه بالعلية ،وذلك ب�أن
يذكر بلفظ ال ي�ستعمل يف غري العلة ،مثل �أن يقول :العلة كذا �أو لأجل كذا �أو
كي يكون كذا �أو �إ ًذا يكون كذا كما يف قوله تعاىل ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
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ﭖ ﭗ..ﱸ الآية [املائدة ]32 /وقوله تعاىل ﱹ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﱸ [احل�شر.]7 /

ومنها ما ورد فيه حرف ظاهر يف العلية مثل لكذا �أو بكذا �أو �إن كان كذا،
وهذه املرتبة دون ما قبلها ف�إن هذه احلروف و�إن كانت ظاه ًرا يف التعليل لكن الالم
يحتمل العاقبة ،نحوِ « :لدُ وا ِ
للموت» ،والباء يحتمل امل�صاحبة و�أن يحتمل جمرد
ال�شرطية.
ومنها ما دخل فيه الفاء يف كالم ال�شارع� ،إما يف الو�صف مثل قوله عليه
أوداجهم تَ�شخَ ُب د ًما» و�إما يف
ال�صالة وال�سالمَ « :ز ِّم ُلوهم ُبك ُلو ِمهِم ف�إ َّنهم ُيح�شرونَ و� ُ
احلكم نحو قوله تعاىل ﱹﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱸ [املائدة]38 /
واحلكمة فيه �أن الفاء للرتتيب ،والباعث مقدم يف العقل ،مت�أخر يف اخلارج ،فجوز
مالحظة الأمرين دخول الفاء على كل واحد منهما ،وهذه املرتبة دون ما قبلها ،لأن
داللة الفاء على الرتتيب يف الأ�صل وداللتها على العلية ا�ستداللية.
ومنها ما دخل فيه الفاء يف لفظ الراوي ،مثل� :سها ف�سجد ،وزنا ماعز
ف ُرجم ،وهذه دون ما قبلها الحتمال الغلط� ،إال �أنه ال ينفي الظهور.
و�أما مراتب الإمياء وهو �أن يذكر مع احلكم و�صف لو مل يكن ذلك
الو�صف �أو نظريه علة لذلك احلكم ،كان ذكره هنا لك بعي ًدا ،بل يعده ذو الفهم
القوي والفطنة الوافدة من الهذيان واللغو يف الكالم ،ومن�صب ال�شرع يجل عن
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يق�ضي ِ
ذلك ،فمنها �أن يذكر ال�شارع مع احلكم و�صفًا منا�س ًبا له نحو :ال ِ
القا�ضي
و ُهو غ�ض َبانُ  ،ففي هذا احلديث �إ�شارة �إىل �أن وجود الغ�ضب علة مانعة من �صحة
الق�ضا ،وهي منا�سبة لذلك ،لأن الغ�ضب م�شغل للقلب ،والق�ضاء �أمر عظيم
يحتاج معه �إىل فراغ البال ،ونحو قولنا( :ال نويل طال ًبا) �أي ال نعقد الوالية لطالب
الإمارة ،ف�إن ذكر الطلب مقارنًا ملنع الوالية ،يق�ضي ب�أنه علة له ،وهو منا�سب لذلك،
لأن طالب الإمارة ال ي�ؤمن منه �أن يكون قد طلبها لدنيا� ،أو ل�شيء من احلظوظ
النف�سية ،و�إن �أمن ذلك يف بع�ض الأ�شخا�ص فيخ�شى �أن يوكل �إىل نف�سه ،وكفى
بذلك مان ًعا.
ونحو قوله

تعاىل ﱹﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﱸ [البقرة ]282 /فنبه على �أن العلة
يف �صحة نيابة الويل عنه هي ال�سفه �أو ال�ضعف ،كذا قيل ،وجعل ابن احلاجب
وغريه نحو هذا من ال�صريح.
ومن هذا النوع ما يذكر لأجل مدح �أو ذم ،نحو� :أكرم العامل و�أهن
اجلاهل ،ف�إن كل واحد من العلم واجلهل �إمنا ذكر ليكون علة للحكم املقارن به وهو
الإكرام ،مع العلم والإهانة مع اجلهل ،ونحو قوله « :ل َع َن ُ
اهلل اليهو َد ُ
اتخذوا
ُقبو َر �أنبيائه ِْم م�ساجِ َد» ف�إن قوله( :اتخذوا قبور �أنبيائهم م�ساجد) علة للعنهم ،ولو
مل يرد به التعليل لكان ذكره هنالك بعي ًدا.
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ومنها �أن يذكر ال�شارع نظري امل�س�ألة كقوله عليه ال�صالة وال�سالم لعمر
وقد �س�أله عن ُقبلة ال�صائم :هل ُ
�ضت
يت لو ْ
مت�ض َم َ
تنق�ض ال�صوم؟ فقال �« :أَر�أَ َ
جم ْج َته((( �أكانَ َ
لل�ص ِوم» فقال :ال .فنبه على �أن مقدمات
ذلك مف�س ًدا َّ
مبا ٍء ثم َ
ال�شيء ال تنزل منزلته ،فجعل مقدمة اجلماع ،كمقدمة الوا�صل �إىل البطن ،وكذا
أيت لو َكانَ على � ِ
قوله للخثعمية حني �س�ألته عن ق�ضاء احلج عن �أبيها�« :أر� ِ
أبيك
أحق �أن ُيق�ضى» فنبه
«دين ا ِهلل � ُّ
دين َفقَ�ضي ِت ِه �أكانَ ين َف ُعه»؟ فقالت :نعم .فقالُ :
ٌ
على �أن الق�ضاء علة النفع يف حق الآدمي ،فحق اهلل �أحرى فائدة ونف ًعا ملن ق�ضى
عنه.
ومنها �أن ينبه بال�س�ؤال عن ال�شيء على كونه علة لذلك احلكم،
الرطب �إ َذا
كقوله  وقد �سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر فقالُ �« :
أينق�ص ُ
َج َّف» قالوا :نعم .فقال« :فال �إ ًذا» فنبه عليه ال�صالة وال�سالم �أن النق�صان علة
منع البيع .ال يقال :فهم التعليل من الفاء و�إ ًذا ،لأنا نقول :لو قدر �سقوطهما ملا
انتفى فهم التعليل ،ومن هذا النوع حديث الأعرابي الذي قال لر�سول اهلل :
أهلكت ،فقال عليه ال�صالة وال�سالمَ « :ما َذا
واقعت((( يف
�صنعت» قالُ :
َه ْلك ُت و� ُ
َ
نهار رم�ضان .فقال عليه ال�صالة وال�سالم« :اع ِت ْق رقبةً» ف�إنه يدل على �أن املواقعة
علة للإعتاق ،وذلك �أن ذكر الأعرابي حادثته مع النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم -
جم ْج َته� :ألقي َته من فمك( .م).
((( َ
جامعت( .م).
واقعت:
(((
ُ
ُ
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لي�س �إال لبيان حكمها ،وذكر النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم  -حكمها بعد ذلك
جواب للأعرابي ليح�صل غر�ضه؛ لئال يلزم �إخالء ال�س�ؤال عن اجلواب ،وت�أخري
البيان عن وقت احلاجة.
ومنها التفرقة بني احلكمني بو�صفني �إما ب�صيغة �صفة مع ذكر الو�صفني
نحو« :للفَار ِِ�س َ�س ْهمانِ ولل َّراجِ ِل �سه ٌم»� ،أو مع ذكر �أحدهما نحو :القاتل ال يرث،
ومل يذكر غري القاتل ،فذكر الفرو�سية مقرونًا بتمليك ال�سهمني ،وذكر الرجولية
مقرونًا بتمليك ال�سهم ،و�صفان فرقا بني حكمي الفار�س والراجل ،فكان كل
واحد منهما علة للحكم املقرون به ،ولوال ذلك لكان ذكره لغ ًوا ،وذكر قتل العمد
مع منع الوارث ،من الإرث و�صف يقت�ضي �أنه علة املنع ،ولوال ذلك لكان ذكره
لغ ًوا ،وملا ثبت بالدليل ال�شرعي توريث الوارث ،علمنا من هذا احلديث متيز احلكم
بني الوارث القاتل ،وبني الوارث الذي مل يقتل.
و�إما ب�صيغة الغاية نحو قوله تعاىل ﱹﮬ ﮭ ﮮ ﮯﱸ [البقرة]222 /
ففرق يف احلكم بني احلي�ض والطهر ،وكذلك قوله تعاىل ﱹ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤﱸ [الطالق ]6 /قوله تعاىل ﱹﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﱸ [البقرة]187 /
ف�إن كل واحدة من هذه الآيات بيان �أن حكم ما بعد الغاية مفارق حلكم ما قبلها.
ﱹﯨﯩﯪﯫ ﯬ

و�إما ب�صيغة اال�ستثناء نحو قوله تعاىل
ﯭﱸ [البقرة ]237 /ففي هذه الآية تنبيه على �أن حكم ما بعد اال�ستثناء
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مفارق حلكم ما قبله ،فالعفو م�سقط لن�صف املفرو�ض ،وعدمه موجب له.
كيف ِ�شئ ُتم»،
اجلن�سانِ  ،فبي ُعوا َ
و�إما ب�صيغة ال�شرط :نحو�« :إذا اخ َت َ
لف َ
فاختالف اجلن�سني علة البيع املطلق ،بخالف ما �إذا مل يختلفا ،ففيه فرق بني
حكم احلالني ،و�أما ب�صيغة اال�ستدراك نحو قوله تعاىل ﱹ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﱸ [املائدة ]89 /ففيه فرق بني
حكم ميني اللغو واليمني ال�صادرة عن ق�صد القلب وت�صميمه ،وهنا تنبيهات:
التنبيه الأول :اعلم �أنه �إذا وقع الن�ص على العلة ،قال الفخر الرازي :قطعنا على
�أنه ال علة غريها .قال �صاحب املنهاج :وهو ظاهر قول �أبي احل�سني .وقال الغزايل:
الن�ص على العلة ال يوجب القطع ب�أنها هي العلة؛ الحتمال كون املن�صو�ص عليه
هو مالزمها� ،إذ قد يقع التعليل باملالزم ،كما يقع بها .قال �صاحب املنهاج :وكالمه
قريب ،ومثاله لو قال ال تبيعوا البرُ بالبرُ متفا�ض ًال؛ لأنه مكيل ،هل يقطع ب�أن العلة
الكيل �أو ال.
�صريحا واحلكم م�ستنبط
التنبيه الثاين :قال ابن احلاجب :ف�إذا ذكر الو�صف ً
مثل ﱹﭧ ﭨ ﭩﱸ [البقرة� ]275 /أو بالعك�س كتحرمي الفا�ضل،
فاحلكم �صريح والعلة م�ستنبطة ،فقيل كالهما �إمياء ،وقيل كالهما ا�ستنباط
ال �إمياء ،وقيل �إن الأول :تنبيه ن�ص ،والثاين :ا�ستنباط ،وهو املختار عند ابن
احلاجب .والقول الأول مبني على �أن الإمياء �إمنا هو اقرتان الو�صف باحلكم،
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و�إن ِّقدر �أحدهما .والقول الثاين :مبني على �أنه البد من ذكرهما ،و�إال مل
يكن �إمياء ،والقول الثالث :مبني على �أن ذكر امل�ستلزِم له كذكره واحلل ي�ستلزم
ال�صحة.
التنبيه الثالث :قال �صاحب املنهاج :اعلم �أن جميع ما ذكرناه من العلل ال يخلو
من �أحد ثالثة �أق�سام وال رابع لها :الأول� :أن تكون العلة مطابقة لال�سم ال تزيد
عليه وال تنق�ص� ،أو تكون العلة غري موافقة لال�سم ،قا�صرة عما تناوله ،الثالث:
�أن تكون غري موافقة له بل متناولة لأكرث ما تناوله ،فهذه ثالثة �أق�سام ال رابع لها.
مثال الأول :قوله « :ال َتبِي ُعوا َ
الط َعا َم َّ
عام �إال ِمث ًال بمِ ْثل» قال:
بالط ِ
ف�إذا كانت العلة ما زعمه ال�شافعي وهي الطعمية ،فالعلة مطابقة لال�سم م�ساوية له
فيما تناوله.
ومثال الثاين� :أن يقول « :ا ِحل ْن َط ُة َ
باحلنط ِة َكي ًال َبك ٍيل ال غريها»
ويجعل العلة فيه كونه مكي ًال فاللفظ �أعم من العلة .لأنه يقع على القليل والكثري،
والعلة ال تناول احلبة واحلبتني منه ،لأن ذلك ال يكال ،فاللفظ �أعم منها.
ومثال الثالث :تعليل قوله« :احلنطة باحلنطة» بالكيل �أي�ضً ا فالعلة �أعم
من اللفظ �إذ تتناول احلنطة وغريها كالنورة ،فيقا�س على احلنطة كل مكيل.
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فالعلة ال يخلو حالها من �أي هذه الأق�سام ،فحيث تكون م�ساوية للفظ
يكون القيا�س يف حكم ال�ضائع ،لأن احلكم م�أخوذ من عموم اللفظ ،و�إمنا تذكر
العلة ت�أكي ًدا.
و�أما الثاين :وهو حيث العلة قا�صرة عما تناوله اللفظ ،ففيه اخلالف الذي قدمنا
هل تف�سد العلة بذلك �أم ال؟ رجح احلاكم ف�ساد القيا�س ٍ
حينئذ.
و�أما الثالث  :وهو حيث العلة �أعم  -فهو املو�ضع الذي يت�سع فيه القيا�س وتكرث
فروعه .قال :فهذه �أق�سام مفيدة كما ترى ،واهلل �أعلم .ثم �إنه �أخذ يف بيان ا�شرتاط
املنا�سبة يف �صحة اعتبار الو�صف املنبه على �أنه علة ،فقال:
ُ
املراتب
وال�شــــــرط يف �صح ِة ذي
ِ

ِ
املنا�س ِب
قالب
ح�صــــــو ُلها يف ِ

َ
وقيـــــل :ال ،وقال قو ٌمُ :ي ْ
�شرتط

ُ
التعليــــل عندَ ُه ْ
فقط
هـــم
� ْإن ُف َ

اختلف يف ا�شرتاط ح�صول املنا�سبة يف الو�صف املنبه عليه ب�أحد مراتب
الإمياء ،فقيل ي�شرتط ذلك ،ومعناه �أن الو�صف املومي((( �إليه ال ي�صح علة �إال �إذا
ظهرت منا�سبته للحكم ،وقيل :ال ي�شرتط ذلك ،بل ي�صح �أن يكون علة ،ولو مل
تظهر منا�سبته للحكم ،وقيل :ي�شرتط ظهور املنا�سبة فيما �إذا فهم التعليل عند
يق�ضي ِ
املنا�سبة ،نحو« :ال ِ
غ�ضبانُ » ال يف ماعدا ذلك من املراتب،
القا�ضي و ُهو ْ
((( املومي :امل�شري� .أ�صلها املومئ (م).
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واختار هذا القول ابن احلاجب وغريه ،قال �صاحب املنهاج :وهو عندي �أ�صحها،
�أي �أ�صح الأقول قال :وحتقيق هذا القول �أنه �إن �سبق �إىل الفهم كونها علة لأجل
املنا�سبة ،ومل تفهم عليتها من تنبيه الن�ص �إال بنظر وت�أمل ،فال حكم لذلك التبيه
مع ما هو �أو�ضح منه من املنا�سبة .و�إن �سبق �إىل الفهم عليتها من تنبيه الن�ص،
ومل تفهم املنا�سبة �إال بنظر وت�أمل ،فاحلكم للتنبيه لأنه �أقوى .وال ت�شرتط املنا�سبة
حينئذ ،وهذا هو الالئق بامل�س�ألة ،واهلل �أعلم ،انتهى كالمه.
ثم �إنه �أخذ يف بيان طرق العلل امل�ستنبطة ،فقال:
ذكر طرق العلل امل�ستنبطة ،وهي خم�سة طرق
َه َ
ــــذا و�أ َّما ُط ُ
ــــرق امل�ستنبط ْه
والدروان ،الطــــر ُد ،وا ُ
ُ
خل ُ
لف بدا

منا�سب ،و�شب ٌه فا�ضبط ْه
ــــرب،
ٌ
َ�س ٌ

الكـــل ،لكن َ
بع�ضها �أق َوى يدَ ا
يف
ِ

�أي هذا بيان طرق العلة املن�صو�ص عليها قد تكلمنا فيه ،و�أما بيان طرق
العلة امل�ستنبطة فها نحن نتكلم يف بيان ذلك.
اعلم �أن احلكم �إذا كان معل ًال بعلة وردت عن ال�شارع �أو عن �إجماع
امل�سلمني ،فتلك العلة معتربة عند كمال �شروطها بال خالف بني �أحد من
امل�سلمني ،حتى عند من �أنكر كون القيا�س دلي ًال �شرع ًّيا ف�إنهم �إمنا ينكرون ذلك
يف غري العلل املن�صو�ص عليها� ،أما مع العلل املن�صو�ص عليها يثبتون القيا�س
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قيا�سا ،و�إمنا ي�سمونه ًّن�صا.
هنالك ،لكنهم ال ي�سمون �إثبات احلكم بهذا الطريق ً
وت�سميتهم له بذلك غري م�سلمة لأن الن�ص �إثبات احلكم من نف�س
الدليل ال�شرعي ،ال من نف�س العلة التي ن�ص عليها الدليل ،و�إن مل يرد عن
ال�شارع وال عن الإجماع ت�صريح �شيء من الأو�صاف �أنه علة ل�شيء من الأحكام،
فاملانعون من القيا�س مينعون من تعدية ذلك احلكم عن حمله الذي ن�ص عليه
ال�شارع ،واملجوزون للقيا�س يلتم�سون لذلك احلكم و�صفًا يعللونه به ،ثم يجرون
ذلك احلكم حيثما وجدوا ذلك الو�صف.
والتما�سهم لذلك يكون ب�أحد الأمور التي ذكرها امل�صنف يف النظم،
وهي ال�سرب واملنا�سبة وال�شبه والدوران والطرد ،و�سي�أتي بيان كل واحد منها �إن
�شاء اهلل تعاىل على هذا الرتتيب عند ذكر امل�صنف لها ،ويف كل ٍ
واحد منها خالف
�سي�أتي ذكر بع�ضه.
بع�ضها �أقوى من بع�ض ،ف�إن املنا�سبة قد �أثبتها كل من اعرتف بالقيا�س،
فهي �أقوى من �سائر الطرق ،وال�سرب �أقوى من ال�شبه والدوران ،والطرد وال�شبه
�أقوى مما بعده ،والدوران �أقوى من الطرد ،ف�أ�ضعف هذه الطرق الطرد كما �ستعرفه،
و�أقواها املنا�سبة.
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و�إمنا قدمت ال�سرب على املنا�سبة ك�صنيع �سائر الأ�صوليني ،نظ ًرا �إىل �أن
ال�سرب قد يكون قطع ًّيا وهو ما ق�ضى العقل ب�أن الو�صف امل�ستبقى علة دون ما
عداه ،فهذا النوع من ال�سرب ال خالف فيه بني مثبتي القيا�س ،و�إمنا اخلالف فيما
يكون منه ظن ًّيا ،فقيل وهو قول الأكرث هو حجة مطلقًا لوجوب العمل بالظن،
وقيل لي�س بحجة مطلقًا جلواز بطالن الباقي من الأو�صاف ،وقيل هو حجة �إن
�أجمع على تعليل ذلك احلكم يف الأ�صل ،وعليه �إمام احلرمني ،واحتجوا على
ذلك ب�أن بطالن الباقي من الأو�صاف ي�ؤدي �إىل خط�أ املجمعني ،ورد ب�أنه ال يلزم
من �إجماعهم على تعليل احلكم الإجماع على �أنه معلل ب�شيء مما �أبطل ،فهذه
ثالثة �أقوال.
ورابعها� :أنه حجة للناظر لنف�سه دون املناظر لغريه ،لأنه ظنه ال يقوم حجة على
خ�صمه.
و�أجيب ب�أن هذا من قبيل �إقامة الدليل على الغري ،و�إن مل يفد �إال جمرد
الظن لوجوب العمل بالدليل الظني ،فيتوجه عليه مامل يدفعه لطريقة ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان كل واحد من هذه الطرق على حدة ،فتكلم على
ال�سرب �أو ًال ،فقال:
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ال�سرب]
[الطريق الأولَّ :
َ
أ�صل
حت�ص َر
و�صف ال ِ
فال�سبرْ ُ �أن ُ
ّ
للتعليل
ف ُتبقــــي ما ي�صــــــ ُل ُح
ِ

ربا له بنـــــــــو ِر العق ِْل
خمــــــت ً
ِ
الدليـــل
وحتذ َف ال َبــــــاقي عن
ِ

ويكفــــــي � ْأن َ
بحثت
تقول :قد
ُ
ٌ
و�صف �ســــــوا ُه لز َما
ف�إن بــــــدَ ا

فعــــــلت ُ�س ِّلما
�إبطــــــا ُل ُه ف�إن
َ

مثـــــــــال ُه يف عل ِة الربــــــا ِء
باطل و�أما َّ
ُ
ٌ
الط ْع ُم
فالكيــــــل

ُ
ُ
الو�صف الذي قد ُعلما
ويحـــذف
َ
املنا�ســـب
كــــــذاك مامل يظه ِر
ُ

ُ
والكيل �إىل الإح�صا ِء
الطعـــ ُم
ي�صـــح � ْأن ُي ْبنى علي ِه احلك ُم
ُّ
كرت
فلم �
ْ
ري الـــذي َذ ُ
أجــــــد غ َ
�إلغا�ؤُه من الر�ســـــــــولِ
فاعلما
َ
مراقــــب
فيــــــه ف� َّإن وج َهــــــ ُه
ُ

ال�سرب يف اللغة :االختبار ،يقال� :سربت الرجل �إذا اختربت ما عنده ،ويف
عرف �أهل الأ�صول ح�صر �أو�صاف الأ�صل و�إبقاء ما ي�صلح للتعليل منها ،وحذف
ما ال ي�صلح لذلك ،فك�أن ال�سابر اخترب �أو�صاف �أ�صل القيا�س ،وي�سمى يف عرفهم
التق�سيم �أي�ضً ا لتق�سيمه بني الأو�صاف ال�صاحلة للتعليل ،وبني ما ال ي�صلح لذلك،
وكث ًريا ما يجمع بني اال�سمني ،فيقال له :ال�سرب والتق�سيم م ًعا ،وي�سمى �أي�ضً ا
تنقيح املناط ،ووجه ت�سميته بذلك ،هو �أنه يهذب الو�صف ال�صالح للتعليل ،لأن
التنقيح يف اللغة :التخلي�ص لل�شيء ،واملناط ما يعلق به ال�شيء ،واملراد به هاهنا
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الو�صف الذي يعلل به احلكم ،و�أما تخريج املناط فهو املنا�سبة ،و�سي�أتي ،وي�سمى
�إثبات العلة للحكم حتقيق املناط ،مبعنى �إثبات العلة ب�أي طريق كان.
و�إذا حتقق لك وجه ت�سمية هذا الطريق وغريه فا�ستمع �إىل بيانه باملثال،
فنقول مثاله يف علة الربا يف الرب الكيل �أو الطعم �أو االقتيات �أو االدخار �إىل �آخر
�أو�صاف الرب ،فيقول امل�ستدل :هذه �أو�صاف الرب التي ت�صلح للعيلة ،وبع�ضها �أوىل
من بع�ض.
فالكيل مث ًال باطل لرجوعه �إىل الأ�صل بالإبطال ،وكذلك االقتيات
لظهور ما هو �أكرث فرو ًعا منه ،وهو َّ
الطعمية ،ف�إنه �شامل لكل مطعوم كان مقتا ًتا
به �أو غري مقتات ،فبقي بعد �سرب �أو�صاف الأ�صل واختيار �أرجحها �صفة الطعم،
فنقول :هي العلة التي بني عليها حترمي الربا يف الرب ،فنقي�س على الرب كل ما وجد
فيه �صفة الطعم ،ويكفي امل�ستدل يف بيان ذلك �أن يقول :بحثت فلم �أجد �إال هذا
لأن الأ�صل عدم غري ذلك ،ف�إن �أظهر املعرت�ض و�صفًا وجب على امل�ستدل �إبطاله،
و�صح احل�صر على ال�صحيح ،لأن للم�ستدل �أن يقول هذا ما وجدت ،ومل يدع
القطع وهو �صادق ،وهذا معنى قوله( :ف�إن فعلت ُ�س ِّلما) �أي ف�إن �أبطلته �سلم لك
احل�صر ،وقيل يبطل احل�صر لأنه ادعى احل�صر ،فلم يتم.
�أما قوله( :ويحذف الو�صف) �إىل �آخره ،ف�شروع يف بيان طرق احلذف.
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اعلم �أنه ملا كان طريق ال�سرب مرك ًبا من �أمرين� :أحدهما� :إبقاء الو�صف
الذي ي�صلح للع ِّلية .وثانيهما :حذف ماال ي�صلح لذلك ،وقد بني وجه ما ي�صلح
للعلية عند ذكر العلة ،وذكر �شروطها احتاج �إىل بيان ما يجب حذفه من الأو�صاف،
فذكر للحذف طريقني :واملذكور يف كتب الأ�صول ثالث طرق:
الطريق الأول :ي�سمي بالطرد عندهم ،وهو حذف الو�صف الذي علم من ال�شارع
�إلغا�ؤه مطلقًا �أي يف جميع الأحكام �أو الغا�ؤه يف بع�ضها دون بع�ض ،فما علم �إلغا�ؤه
مطلقًا كالطول والق�صر يف الإن�سان ف�إن هاتني ال�صفتني ونحوهما مل يعتربهما
ال�شارع يف �شيء من الأحكام فيجب على طالب بيان العلة حذفهما ،وال ي�صح له
التعليل ب�شيء منهما ،و�أما ما علم �إلغا�ؤه يف بع�ض الأحكام فكالذكورية والأنوثية،
ف�إن ال�شارع مل يعترب �شي ًئا منهما يف حكم العتق ،حيث �أوجب عتق الرقبة،
فيجزي عتق الذكر والأنثى ،و�إن اعترب الذكورية والأنوثية يف الق�صا�ص والديات
وغري ذلك من الأحكام ،فيجب اعتبارهما حيث اعتربهما ال�شارع و�إلغا�ؤهما
حيث �ألغاهما ،وجعل بع�ض الأ�صوليني هذا املعنى طريقًا م�ستق ًّال يف �إفادة العلة،
و�سموه �إلغاء الفارق ،واحلق �أنه ال يفيد التعليل بنف�سه ،لأنه ال يلزم من �إلغاء
بع�ض الأو�صاف �صالحية الباقي للتعليل.
الطريق الثاين :حذف ما ال تظهر منا�سبته للحكم ،ف�إن وجه املنا�سبة معترب يف
طريق ال�سرب وال يلزم من املنا�سبة الظهور التام ،كما هو يف الطريق الآتي ،لكن
يكون منا�سبة هذا الطريق دون منا�سبة ما يليه ،فيكفي فيها ظهور وجه مالءمة
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بني الو�صف واحلكم ولو ب�أدنى موافقة ،فما ال يظهر فيه �شيء من ذلك وجب
حذفه ،وال ي�صح التعليل به ،ويكفي الناظر :بحثت فلم �أجد له منا�سبة للحكم،
ف�إن ادعى املعرت�ض �أن امل�ستبقى كامللغى يف عدم املنا�سبة ،رجح �سرب امل�ستدل
ملنا�سبته للتعدية.
الطريق الثالث :وهو امل�سمى عندهم بالإلغاء ،وهو بيان �إثبات احلكم بالو�صف
امل�سبتقى فقط ،وذلك �أن ي�ستدل القائ�س على �إثبات احلكم لأجل و�صف،
ويلغي ذكر ما عداه من الأو�صاف.
قال ابن احلاجب :وهذا الإلغاء ي�شبه نفي العك�س الذي ال يفيد �صحة
العلة .قال :وهذا الإلغاء و�إن �أ�شبه نفي العك�س فلي�س منه لأن القائ�س مل يق�صد
هنا لو كان املحذوف علة ،النتفى عند انتفائه ،و�إمنا ق�صد لو كان امل�ستبقى جزء
علة ملا ا�ستقل ب�إثبات احلكم لأجله ،ولكن يقال :البد من �أ�صل لذلك ،ف ُي�ستغنى
عن الأول .قال �صاحب املنهاج :و�أراد بـ (الأول) �إثبات احلكم بالإلغاء املذكور،
لأنه �أثبت احلكم به �أو ًال في�ستغنى عنه ب�إثبات الأ�صل الذي احتاج يف تقريره
�إليه ،فهذه طرق احلذف التي ذكرها الأ�صوليون.
قال ابن احلاجب :وطريق العمل بال�سرب واملنا�سبة وغريهما �أنه البد من
علة للحكم امل�شروع لإجماع الفقهاء على ذلك ،ولقوله تعاىل ﱹ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔﱸ [الأنبياء ]107 /وهذا يقت�ضي �أن يف كل حكم �شرعه 
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وجه م�صلحة للعباد ،وهو املراد من العلة .قال :ولو �سلمنا �أن ذلك غري عام فهو
الغالب ،لأن املتعقل للم�صلحة �أقرب �إىل االنقياد �إليه ،فليحمل عليه ،وقد ثبت
ظهورها بال�سرب ،و�أما يف املنا�سبة فظهرت بح�صول املنا�سبة ،فيجب اعتبارها يف
اجلميع للإجماع على وجوب العمل بالظن يف علل الأحكام .انتهى كالمه ،واهلل
�أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان الطريق الثاين من طريق العلل امل�ستبطة ،وهي املنا�سبة.
فقال:
[الطريق الثاين :املنا�سبة]
و� ْإن بــدَ ا من قــــو ِة املنا�ســــ َب ْة

َ
فــــــذلك املنا�س َب ْة
بينهــمــــــا
َ

�أي و�إن بدا وجه العلية بني الو�صف واحلكم من قوة املنا�سبة بينهما،
فمعرفة العلة بهذا الطريق ي�سمى باملنا�سبة ،فاملنا�سبة يف �آخر ال�شطر الأول مبعنى
التنا�سب والتال�ؤم واالتفاق ،ويف �آخر ال�شطر الثاين َع َلم على هذا الطريق ،فال
�إيطاء يف البيت.
ومثال ما ظهرت عليته بقوة املنا�سبة كالإ�سكار يف حترمي امل�سكرات ف�إن
الإ�سكار ملا كان مغ ًريا للعقل ،وكان العقل هو املق�صود بخطاب ال�شارع ،ولأجله
حمل الإن�سان التكاليف ،نا�سب �أن مينع ال�شارع من تغيريه ،وكذلك ال�صغر يف
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ثبوت الوالية ،ف�إن ال�صغر ملا كان غري مميز يف �أحواله وغري حافظ ملاله ،نا�سب �أن
يجعل له من يحفظ له ماله ،ف�أثبت له ال�شارع الوالية ،وهكذا يف جميع ما �أ�شبه
ذلك ،فالفرق بني هذا الطريق والذي قبله �أن العلة يف هذا الطريق تعرف من
نف�س املنا�سبة من غري ح�صر ،و�إبقاء وحذف ويف ال�سرب ال تعرف العلة �إال مع
ذلك ،فاملنا�سبة يف ال�سرب �شرط((( ل�صحة العلة ،واملنا�سبة هاهنا طريق �إىل معرفة
العلة.
واعلم �أنه قد اختلفت �أقوال العلماء يف بيان هذا الطريق ،وال ب�أ�س ب�إيراد
وتو�ضيحا للطالب.
ما تي�سر منها ك�شفًا حلقيقة املقام
ً
قال ابن احلاجب :املنا�سبة والإخالة وت�سمى تخريج املناط ،وهو تعيني
العلة مبجرد �إبداء املنا�سبة من ذاته ال بن�ص وال �إجماع وال غريهما ،كالإ�سكار
يف حترمي اخلمر لأجل حفظ العقل والقتل العمد العدواين يف الق�صا�ص ،فالعقل
يقت�ضي �أنه املوجب للق�صا�ص حلفظ النفو�س ،كما نبه اهلل عليه يف قوله ﱹﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﱸ [البقرة ]179 /وقالت العرب :القتل �أنفى
للقتل ،فهذا معنى املنا�سبة عند ابن احلاجب.
و�إمنا �سمي هذا الطريق �إخالة لأنه بالنظر �إليه ُيخال ويظن �أنه علة ،و�سمي
تخريج املناط لأن التخريج هو اال�ستنباط واملناط متعلق احلكم .قال البدر :وهذا
((( يف الأ�صل� :شروط( .م).
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الطريق هو الأغلب يف املناظرات ،قال :وهو �أن يثبت الناظر علة يف الأ�صل مبجرد
ظهور منا�سبة بينهما وبني احلكم ال بن�ص وال بغريه كالإ�سكار للتحرمي .وقال
الإزمريي� :إن �صالح الو�صف للحكم ومالءمته ومنا�سبته كلها عبارة عن معنى
واحد ،وهو موافقته للحكم ب�أن ت�صح �إ�ضافة احلكم �إليه وال يكون نائ ًبا عنه ،ك�إ�ضافة
ثبوت الفرقة يف �إ�سالم �أحد الزوجني �إىل �إباء الآخر عن الإ�سالم ،لأنه ينا�سبه ال
�إىل و�صف الإ�سالم لأنه ناب عنه ،لأن الإ�سالم عر ًفا عا�صم ال قاطع لها.
وقال �أبو زيد الدبو�سي احلنفي :املنا�سب ما لو عر�ض على العقول تلقته
بالقبول ،ويرد عليه �أنه غري ملزم للخ�صم �إذ له �أن يقول :هذا الو�صف ال يتلقاه
عقلي ،و�أجيب ب�أن املالءمة ال تعترب للإلزام ،بل ل�صحة العمل به يف نف�سه ،ف�إن
العمل بالو�صف قبل املالءمة ال ي�صح ،و�إمنا الإلزام بعد ظهور املالئمة.
وقال بع�ضهم :الو�صف املنا�سب هو املالئم لأفعال العقالء يف العادات.
وقال الآمدي� :إن املنا�سب يف اال�صطالح و�صف ظاهر من�ضبط يح�صل
عق ًال من ترتيب احلكم عليه ما ي�صلح �أن يكون مق�صو ًدا للعقالء ،واملق�صود
�إما ح�صول م�صلحة �أو دفع مف�سدة ،وامل�صلحة اللذة ،وو�سيلتها واملف�سدة الآمل
وو�سيلته ،وكالهما نف�سي وبدين دنيوي و�أخروي ،وف�سر الغزايل املنا�سبة مبا هو
على منهاج امل�صالح بحيث �إذا �أ�ضيف �إليه احلكم انتظم كقولنا حرمت اخلمر،
لأنها تزيل العقل الذي هو مالك التكاليف ال كقولنا :حرمت ،لأنها تقذف
بالزبد ،واهلل �أعلم.
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هذا ما تي�سر ذكره من �أقوال العلماء يف بيان حقيقة املنا�سبة ،فلن�أخذ
الآن يف بيان �أق�سامها ،قال امل�صنف:
[بيان انق�سام املنا�سب �إىل م�ؤثر ومالئم وغريب ومر�سل]
ربا
ِّ
و�ســـمه �إ َذا �أتــــــــــى معـــت َ

مثــــــا ُل ُه التحــــــر ُمي للإ�سكا ِر
ِّ
حمل
و� ْإن �أتـــى واحلكـــ ُم يف

ال�صــــــ َغ ِر
ري ع ِ
ني ِّ
مثــــــا ُل ُه ت�أث ُ
و� ْإن �أتَى واالعتبــــــا ُر قد ُج ْ
هل

ْ
أ�صحاب �أن يع َّلال
هــــــب ال
ومذ
ِ
ُ

امليـــراثا
مثــــــا ُل ُه جع ُلهــــــ ُم
َ
و�إن ُ
ــــــن �إلغا�ؤ ُه قد ُعلما
يك
ْ
كعــــــدم اجتزا ِئ ِه بالعــــــتقِ
ِ
ور ُّب َنــــــا �أوجــــــ َب ُه مقــــــدَّ ما

أوجب ال�صــــــيا َم يف ابتــــــدَ ا ِء
و� َ

ِ
إجمـــاعهم م�ؤ ِّث َرا
بالنـــ�ص �أو �
ِ

ُ
القـــتال للإكفا ِر
وهكـــــــــذا
فا�ســـ َت ْج ِل
ف�إنــــــه مالئــــــ ٌم ْ
لطفل �أ�صغ ِر
جن�س الواليــــــات ٍ
َ
ٌ
مر�ســــــل �أُجي َز �أو ُح ِظ ْل
فذاك

به ملَا َّ
دل عليــــــه جممــــــال

مر�ض ثــــــال َثا
لطـــــــــالقٍ يف ٍ
الغريب �أخــــــذه قد َح ُرما
َف ْه َو
ُ
مظاهر
لغــــــر�ض يف احلـــــــــقِّ
ٍ
ٌ

َّثم ال�صــــــيا ُم بعد ُه � ْإن ُعد َما
فقي ُههــــم مــــــ ْع َ
ذلك الإلغـــا ِء

اعلم �أن الو�صف املنا�سب ينق�سم �إىل تق�سيمات ثالثة :التق�سيم الأول
باعتبار �شرع احلكم .والتق�سيم الثاين باعتبار ح�صوله .والتق�سيم الثالث :بالنظر
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�إىل اعتبار ال�شارع له� .أما التق�سيمان الأوالن فقد تقدم الكالم عليهما ،لأن الأول
هو نف�س احلكمة التي هي ق�سمناها �إىل �ضروري وغري �ضروري ،وحاجي وغري
حاجي فيما تقدم .والتق�سيم الثاين :هو الذي ذكرناه يف ح�صول املق�صود من
�شرع احلكم .و�أما التق�سيم الثالث :فهو الذي ذكرناه يف هذه الأبيات.
اعلم �أن الو�صف املنا�سب ينق�سم بالنظر �إىل اعتبار ال�شارع �إياه �إىل
�أربعة �أق�سام :م�ؤثر ومالئم وغريب ومر�سل ،ووجه انح�صاره يف هذه الأربعة هو
�أن الو�صف املنا�سب �إما �أن يعترب ال�شرع عينه يف عني احلكم ،فهو امل�ؤثر ،و�إما �أن
يعتربه برتتيب احلكم على وفقه ،بحيث يوجد هو واحلكم يف حمل واحد فهو
املالئم ،و�إما �أن ال يعتربه �أ�ص ًال بل �ألغاه فهو الغريب ،و�إن مل يعلم اعتباره وال
�إلغا�ؤه فهو املر�سل ،والبد من بيان كل واحد من هذه الأق�سام الأربعة:
�أما الق�سم الأول :وهو امل�ؤثر ،فهو �أن يعترب ال�شرع عني الو�صف يف عني
احلكم بن�ص �أو �إمياء �أو �إجماع ،مثاله اعتبار ت�أثري عني الإ�سكار يف عني
التحرمي الدال عليه قوله « :كُ لُّ م�سك ٍر حرا ٌم» وكاعتبار عني ال�شرك يف
عني القتال الدال عليه الإمياء من قوله تعاىل ﱹﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﱸ [التوبة ]5 /ف�إن ال�شرك علة للقتل ،وهو و�صف منا�سب له
لأنه لو ترك امل�شرك و�ش�أنه ما ظهر الإ�سالم ،فهو من ال�ضروريات الدينية،
م�س َذ َك َر ُه
وكاعتبار م�س الذكر يف نق�ض الو�ضوء امل�ستفاد من حديث« :من َّ
فليتو�ض�أ» وكاعتبار عني احلدث يف عني القيء والرعاف الدال عليه قوله :
َّ
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وليتو�ض�أ» ف�إنه اعترب عني القيء والرعاف
رف
َّ
فلين�ص ْ
« َم ْن قَا َء �أو َر َع َف يف َ�صال ِت ِه َ
يف عني احلدث يف ال�صالة ،ف�أوجب االن�صراف والتو�ض�ؤ .ومثال ما اعترب الإجماع
عينه يف عني احلكم تعليل الوالية يف املال بال�صغر ،ف�إنه اعترب عني ال�صغر يف
الوالية يف املال بالإجماع.
و�أما الق�سم الثاين :وهو املالئم ،فهو �أن يعترب ال�شرع الو�صف املنا�سب يف حمل
احلكم ،وذلك ب�أن يكون قد ثبت بن�ص �أو �إجماع اعتبار الو�صف بعينه يف جن�س
احلكم الذي نريد القيا�س عليه ،كالتعليل بال�صغر يف حمل النكاح على املال يف
الوالية ،ف�إن عني ال�صغر معتربة يف جن�س الوالية بتنبيه الإجماع على الوالية
على ال�صغري� ،أو اعترب جن�س العلة يف عني احلكم كالتعليل باحلرج يف حمل
احل�ضر يف حال املطر على ال�سفر يف رخ�صة اجلمع ،ف�إن جن�س احلرج معترب يف
عني رخ�صه اجلمع مبا روي �أنه كان  يجمع يف ال�سفر� ،أو اعترب جن�س العلة يف
جن�س احلكم كالتعليل بالقتل العمد العدواين يف حمل املثقل على املحدود
يف الق�صا�ص ،ف�إن جن�س اجلناية معترب يف جن�س الق�صا�ص كالأطراف والعني
والأذن ،ف�إن ال�شرع ملا �سوي بني املثقل واملحدد يف الأطراف ح�سن قيا�س
النفو�س عليها ،ال�شــرتاكهما يف جن�س العلة التي هي اجلناية التي نبه عليها قوله
تعـــاىل ﱹ ﯓ ﯔﱸ [املائدة� ]45 /إىل قوله تعــــاىل ﱹﯝ
ﯞﱸ [املائدة ]45 /فاعترب جن�س اجلناية يف جن�س الق�صا�ص ،فيقول
ق�صا�صا على القاتل باملثقل قتل عمد
ال�شافعي للحنفي :حيث مل يوجب
ً
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عدواين ،فيجب فيه الق�صا�ص كالقتل باملحدود ،فهذا منا�سب ،وقد اعترب ال�شرع
جن�سه يف جن�س احلكم يف غري حمل النزاع ،لأن الآية اعتربت جن�س اجلناية
جملة يف جن�س الق�صا�ص يف النفو�س والأطراف وغريهما.
و�أما الق�سم الثالث :وهو الغريب ،فهو ما علم من ال�شارع �إلغا�ؤه ،ك�إيجاب �صيام
�شهرين يف كفارة الظهار �أو القتل ابتداء ملن علم منه �أنه ال ينزجر عن ذلك بنف�س
العتق ،ف�إن االرتداع عن الدخول يف املحجورات م�شروع ،لكن ال�شارع مل يعترب
هذا املنا�سب يف هذا املحل بل �ألغاه و�أوجب العتق عند وجوده ،ثم ال�صيام عند
عدم العتق جلميع النا�س ،فلم يفرق فيه بني من يردعه ذلك ،وبني من ال يردعه،
فالقول ب�أن العتق ال يجزي يف كفارة الظهار �أو القتل ملن ال يردعه العتق اعتبار
ملنا�سب قد �ألغاه ال�شارع ،فال وجه له.
وقد �أفتى يحيى بن يحيى الأندل�سي من �أ�صحاب مالك عبد الرحمن
الأموي ملك الأندل�س .قيل :وقد واقع يف نهار رم�ضان ب�صوم �شهرين متتابعني،
نظ ًرا منه �إىل �أن امللك ي�سهل عليه بذل املال ال�سيما يف �شهوة الفرج ،فر�أى ال�صيام
�أردع له ،وملا �أفتاه بذل قيل له ملا خرج من عنده :لمِ َ لمَ ْ تفته مبذهب مالك؟ وهو
التخيري بني االعتاق وال�صوم والإطعام ،فقال :لو فتحنا هذا الباب �سهل عليه �أن
يط�أ يف كل يوم ،ويعتق رقبة ،لكن حملته على �أ�صعب الأمور لئال يعود.
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لكن رد عليه ب�أن ال�شارع �ألغى هذا املنا�سب ب�إيجابه االعتاق ابتداء من
غري تفرقة بني ملك وغريه ،و�إمنا �سمي هذا الق�سم بالغريب لبعده عن االعتبار.
و�أما الق�سم الرابع :وهو ما مل يدل دليل على اعتباره وال على �إلغائه فهو املر�سل،
ويعرب عنه بامل�صالح املر�سلة وباال�ست�صالح ،وقد اخ ُتلف يف �صحة التعليل به ،فقبله
مالك بن �أن�س مطلقًا رعاية للم�صلحة ،حتى جوز �ضرب املتهم بال�سرقة ليقر ،ورده
الأكرث من العلماء مطلقًا لعدم ما يدل على اعتباره ،ورده قوم يف العبادات لأنه
ال نظر فيها للم�صلحة بخالف غريها ،كالبيع واحلد ،وقد �شرط الغزايل يف قبوله
�شرو ًطا ثالثة� :أن تكون �ضرورية ال حاجية وقطعية ال ظنية وكلية ال جزئية� ،أي
خمت�صة ب�شخ�ص مثاله ،كما لو َتترَ َّ �س((( الكفار بجمع من امل�سلمني ،وعلمنا �أنا �إن
تركناهم ا�ستولوا علينا وقتلونا ،ولو رمينا الرت�س لتخل�ص �أكرث امل�سلمني ،فتكون
امل�صلحة �ضرورية لأن �صيانة الدين و�صيانه نفو�س عامة امل�سلمني داعية �إىل جواز
الرمي �إىل الرت�س.
وتكون قطعية �أي�ضً ا لأن ح�صول �صيانه الدم ونفو�س امل�سلمني برمي
الرت�س قطعية ال ظنية ،كح�صول امل�صلحة يف رخ�ص ال�سفر ،ف�إن ال�سفر مظنة
امل�شقة ،وتكون كلية �أي�ضً ا �إذ ا�ستخال�ص عامة امل�سلمني م�صلحة كلية.

((( َتترَ َّ �س :احتمى( .م).
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فخرج ب�شرط ال�ضرورة ما لو ترت�س الكافر يف قلعة مب�سلم ،ال يحل رمي
الرت�س ،لأن فتح القلعة لي�س بيقني برمي الرت�س ،فال يكون الرمي �إىل الرت�س
�ضرور ًّيا ،وبالقطعية ما �إذا مل نعلم ت�سلطهم علينا �إن تركنا رمي الرت�س ،وبالكلية ما
�إذا مل تكن امل�صلحة كلية ،كما �إذا كانت جماعة يف �سفينة وثقلت ال�سفينة ،ف�إن
طرحنا البع�ض يف البحر جنا الباقون ال يجوز طرحهم ،لأن امل�صلحة لي�ست بكلية.
قال ابن ال�سبكي :وا�شرتط الغزايل هذه ال�شروط الثالثة للقطع بالقول
به ،ال لأ�صل القول به� ،أي فجعلها منه مع القطع بقبولها.
و�أنت �إذا ت�أملت مذهب الأ�صحاب  -رحمهم اهلل تعاىل  -وجدتهم
يقبلون هذا النوع من املنا�سب ،ويعللون به ملا دل عليه جمم ًال� ،أي و�إن مل
يدل دليل على اعتباره بعينه �أو جن�سه ،ف�إن الأدلة ال�شرعية دالة على اعتبار
امل�صالح مطلقًا كما يف قوله تعاىل ﱹ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﱸ [البقرة]220 /
مع �أن املقا�صد ال�شرعية �إمنا اعتربت امل�صالح جملة وتف�صي ًال ،فينبغي �إحلاق مامل
يعلم اعتباره منهما مبا علم اعتباره ،لعلمنا مبراعاة الأ�صلحية منه تعاىل تف�ض ًال على
خلقه وتكر ًما على عباده ،ال وجوبًا وال �إيجابًا.
فمن ذلك جعل بع�ض الأ�صحاب املرياث للمطلقة يف املر�ض ثالثًا ،لئال
قيا�سا على حرمان القاتل املرياث ،بجامع �أن كل واحد من التطبيق
ترث منه ً
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املذكور والقتل فعل حمرم لغر�ض فا�سد ،ف�إن ال�شرع مل يعترب �إثبات مرياث ملن
ال مرياث له لأجل �صدور ما ي�سقط به لق�صد �إ�سقاطه ،فلم يعترب ال�شرع عني هذه
العلة وال جن�سها يف عني �إثبات املرياث وال جن�سه ،والأ�صحاب اعتربوا ذلك
فعار�ضوه بنقي�ض ق�صده ،حتى ي�صري احلكم بتوريث املبتوتة معار�ضً ا له بنقي�ض
ق�صده ،كحرمان القاتل عم ًدا معار�ضة بنقي�ض ق�صده ،ف�إن ق�صد املطلق ثالثًا يف
املر�ض حرمان املرياث ،وق�صد قاتل موروثه ا�ستعجال املرياث له ،فكان منا�س ًبا كما
ترى ،لكن ال�شارع مل يعتربه يف واحدة من احليثيات املتقدمة ،فكان منا�س ًبا مر�س ًال.
واعلم �أن لهذا النوع �أمثلة كثرية ،منها حظر النكاح على من عرف من
نف�سه العجز عن الوطء وهو يخ�شى عليها املحذور ،ف�إن من قال� :إن الدخول يف
نكاح من يخ�شى عليها �إن مل توط�أ الوقوع يف املحظور ،وهو يعرف من نف�سه العجز
عنه حمظور ال حجة له على حظره �إال القيا�س املر�سل ،وهو �أنه عر�ضها لفعل
القبيح ،وال�شرع مينع من تعري�ض الغري لفعل القبيح يف بع�ض ال�صور نحو املنع من
اخللوة بغري املحرم من الن�ساء ،ولو عرف من نف�سه �أنه يحرتز من املع�صية.
ومنها :قتل الزنديق وهو من ينكر القول بحدوث العامل .قال �صاحب
املنهاج :فقد اختلف العلماء �إذا ظفرنا به ،و�أظهر التوبة ،فقيل :تقبل ك�سائر الكفار
وقيل :ال تقبل توبته ،بل يقتل بكل حال �إذ مذهبه جواز ال َّتق َّية ب�أن يظهر خالف
ما يتدين به ،فلو قبلناها مل يكن زجر زنديق �أ�ص ًال ،والزجر مق�صود يف ال�شرع فلم

681

الركن الرابع  -يف مباحث القيا�س

681

يرجع لذلك �إىل �أ�صل معني قد اعتربه ال�شرع ،بل رجع فيه �إىل م�صلحة ُج ْملية
اعتربها ال�شرع وهو الزجر على �سبيل اجلملة.
ومنها :رمي البغاة باملنجنيق وتهدمي معاقلهم التي يخ�شى ببقائها عودهم
�إىل البغي بتح�صنهم فيها وبتمنعهم عن �إنفاذ حكم اهلل فيه .ومنها:
وح ِّ�ش
�إ�ضاعة �أموالهم التي تكون لهم قوة على بغيهم كطم�س �أنهارهم َ
نخيلهم ،ومنها قطع املواد عنهم ،ومنع �أن ي�صل �شيء �إليهم ،ف�إن القائل بجميع
ذلك من �أ�صحابنا مل يكن له م�ستند �إال القيا�س املر�سل ،وهو النظر فيما يعود
نفعه للإ�سالم وظهور العدل ،ومل يكن �شيء من ذلك بعينه وال بجن�سه معت ًربا
بن�ص ال�شارع �أو الإجماع.
ومنها :ما قاله ال�شيخ �أبو امل�ؤثر يف حرق بيوت القرامطة ،ف�إنه �أمر بحرقها
بعد خروجهم منها لئال يعودوا �إليها ،فقيل له� :إن كان القوم م�سلمني فال يحل
حرق بيوتهم ،و�إن كانوا م�شركني فهي غنيمة للم�سلمني ،وال يحل حرقها �أي�ضً ا،
ف�أعر�ض عن القائل مغ�ض ًبا ،وقال :البد للقوم من خما�صم� ،أحرقوها لئال يعودوا
�إليها ،وال م�ستند لأبي امل�ؤثر يف هذه امل�س�ألة �إال القيا�س املر�سل ،وهو النظر يف
�صالح الإل�سالم و�أهله حتى ال يكون للقرامطة ملج�أ يلجئون �إليه ،ونحو ذلك
كثري يف �آثار �أ�صحابنا وغريهم.
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ثم �إن ما ذكرته من تق�سيم املنا�سب هو طريقة لبع�ض الأ�صوليني .وق�سمه
�آخرون �إىل تق�سيم غري هذا ،فال نطيل بذكر ذلك ،وللحنفية فيه تق�سيم يخالف
ما ذكرته ،ويخالف ما ذكره الأ�صوليون من الأ�صحاب وال�شافعية واملعتزلة ،فال
نطيل بذكره �أي�ضً ا ،واهلل �أعلم وبه التوفيق.
ثم �إنه �أخذ يف بيان الطريق الثالث من الطرق امل�ستنبطة وهو ال�شبه ،فقال:
[الطريق الثالث :ال�شبه]
ِ
ـــب
وال�شِّ ب ُه �إن ينعـــد َم
املنا�س ُ
غــــــالب الأحوالِ
�شــــــابه ُه يف
ِ
ُ
يكــــــون �شـــــب ًها يف ال�صو ِر
وقد
يحجـــــــــر منه َ
َ
النظ ُر
ـــعر
ُ
و�ش ٌ

مقارب
ويبقـــى في ِه َ�شــــــب ٌه
ُ
كالعــــــبد ُ
ِ
احلـــر �أو كاملالِ
مثل
ِّ

مثل ا ُ
كاخليل يف الزكــــــا ِة ُ
حل ُم ِر
ِ
ُ
حجر
ني
�أُ ِب َ
مثــــل �شـــــــــع ٍر ال ُي ُ

اعلم �أن لل�شبه معنيني� :أعم و�أخ�ص� ،أما الأعم فهو :ما يرتبط احلكم به
على وجه ميكن القيا�س عليه ،وهو متناول جلميع العلل التي ميكن معها القيا�س،
و�أما الأخ�ص فهو :ما يتعلق احلكم به �أوىل من تعليقه بنقي�ضه ،وهذا املعنى هو
املراد ها هنا وقد ا�ضطربت يف تعريفه �أقوال الأ�صوليني ،حتى قال ابن ال�سبكي:
�صحيحا فيها .قال
ال�شبه منزلة بني املنا�سب والطرد ،ومل �أجد لأحد تعريفًا
ً
ال�سعد :وحتقيق كون ال�شبه من امل�سالك �أن الو�صف كما �أنه يكون منا�س ًبا فيظن
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بذلك كونه علة ،كذلك يكون �شب ًها فيفيد الظن بالعلية ،وقد ينازع يف �إفادته
الظن ،فيحتاج �إىل �إثباته ب�شيء من م�سالك العلة� ،إال �أنه ال يثبت مبجرد املنا�سبة،
انتهى.
وال حاجة �إىل نقل �أقوالهم يف بيان حقيقة هذا امل�سلك ،لأن ذلك مما
يبعده من فهم امل�سرت�شد ،فلنكتفي يف بيان حقيقته مبا مر.
وقد اختلفوا يف �إفادة هذا الطريق للع ِّلية .فقال ال�شافعي :هو حجة نظ ًرا
ل�شبهه باملنا�سبة ،وقال �أبو بكر ال�صرييف و�أبو �إ�سحاق ال�شريازي :هو مردود نظ ًرا
�صحيحا ح�صول
ل�شبهه بالطرد .وقال الفخر الرازي :املعترب يف قيا�س ال�شبه ليكون
ً
امل�شابهة بني ال�شيئني لعلة احلكم �أو م�ستلزمها.
قال ابن ال�سبكي :و�أعاله �أي �أعلى قيا�س ال�شبه على القول بحجيته
قيا�س غلبة اال�شتباه يف احلكم وال�صفة ثم القيا�س ال�صوري ،ومعنى كالمه �أن
الطريق الذي هو ال�شبه يكون �شب ًها يف احلكم ويكون �شب ًها يف ال�صورة ،وقد يكون
غري ذلك �أي�ضً ا.
ف�أما امل�شابهة يف احلكم فنحو غرم العبد �إن �شبهناه بالقيميات اململوكة،
وجبت قيمته بالغة ما بلغت ،و�إن رددناه �إىل احلر ل�شبهه به مل يتعد غرمه دية احلر،
فرجح ال�شافعي وبع�ض �أ�صحابنا قيا�سه على القيميات اململوكة ،لأن �شبهه بها
�أغلب �أحواله ،بيان ذلك �أنه �أ�شبهها يف كونه يباع ويوهب ويوقف وي�ؤجر ويعار
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ويو�صى به ويرهن ويودع وي�ضمن ،ومل ي�شبه احلر �إال يف كونه مكلفًا حام ًال للأمانة
م�أمو ًرا منه ًّيا ،ورجح �سائر �أ�صحابنا �شبهه باحلر ،فردوه �إىل دية احلر ،زادت قيمته
عن ذلك ،ومن ذلك النكاح الفا�سد ،ف�إنه ي�شبه الزنا لكونه ممنو ًعا من الإقدام
عليه ،وي�شبه النكاح ال�صحيح يف ثبوت املهر والن�سب ،ومن ذلك اختالفهم يف
املعتقة التي حتت حر ،هل تخري ت�شبي ًها بالتي حتت العبد �إذا �أعتقت �أم ال تخري،
كمن كرهت كف�ؤها؟.
ومن ذلك اخلالف يف وجوب النية يف الو�ضوء ،هل جتب ل�شبهه التيمم
لكونه طهارة يراد بها ال�صالة �أم ال جتب لكونها طهارة باملاء ،ك�إزالة النجا�سة؟
و�أما ال�شبه يف ال�صورة ،فكقيا�س اخليل على احلمري والبغال يف عدم
وجوب الزكاة ،وكقيا�س �شعر املر�أة بعد قطعه ب�شعر ر�أ�س الرجل يف �إباحة النظر
�إليه ،وهو معنى قوله( :و�شعر يحجر منه النظر� )..إلخ.
ومعنى (�أبني) ُق ِطع .وبيان ذلك �أن �شعر املر�أة ال يحل النظر �إليه ،ف�إذا
قطع فقد قيل ب�إباحة النظر �إليه ،وال م�ستند للقائل بذلك �إال قيا�سه على �شعر
ر�أ�س الرجل ،واجلامع بينهما امل�شابهة يف ال�صورة ،ومثله �شعر العانة.
ومن ذلك اخلالف يف جزاء ال�صيد ،فالواجب مثله لظاهر الآية ،فيحتمل
مثله يف اخللقة على ما يقوله �أهل املذهب ،ويحتمل مثله يف القيمة على ما يقوله
غريهم ،وجعله مثله يف اخللقة هو من ال�شبه ال�صوري.
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ومن ذلك قيا�س القعدة الأخرية يف ال�صالة على القعدة الأوىل يف عدم
الوجوب عند القائلني بذلك ال�شتباه �صورتيهما ،وكيفية تركيب القيا�س يف ذلك
�أن تقول :قعود على �صفة خم�صو�صة ي�ؤدى فيه ال�شهادتان فال يجب كالقعود
الأو�سط يف الرباعية ،ونحو ذلك كثري ،وامل�شابهة يف الأحكام �أقوي من امل�شابهة
يف ال�صورة ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان الطريق الرابع من طرق العلة امل�ستنبطة وهو الدوران،
فقال:
[الطريق الرابع :الدوران]
ُ
ُ
الو�صف َم ْع
والدوران � ْأن يدو َر
ِ
عـــــــلم
بالــــــــدوارن ُي
ف�إنــــ ُه
ُ
مث ُل ُه التحــــــــر ُمي عندَ ال�شــــدَّ ِة

حكم �إذا دا َر ،و�إن زال ارتف ْع
ٍ
َ
ويحكــــــــ ُم
ب�أنه علتــــــــ ُه
وينتــــــــفي عنــــدَ انتفا ِء ا ِ
حلدَّ ِة

اعلم �أن الدوران عبارة عن وجود و�صف من الأو�صاف مع حكم من
الأحكام وعدمه مع عدمه� ،أي �إذا وجد ذلك الو�صف وجد معه ذلك احلكم،
و�إن زال ذلك الو�صف زاله معه احلكم ،فالو�صف دائر مع احلكم وجو ًدا وعد ًما،
و�سماه ابن احلاجب الطرد ،والعك�س فالطرد عبارة عن وجود الو�صف ،حيث
وجد احلكم ،والعك�س عبارة عن زوال الو�صف مع زوال احلكم ،مثاله حترمي اخلمر
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مع ال�شدة ،ف�إنه قبل وجودها يكون ع�ص ًريا ال حرمة فيه ،وبعد زوالها يكون حال ًال
ال حرمة فيه �أي�ضً ا على املختار ،فوجود ال�شدة مع وجود التحرمي وعدمها مع عدمه،
فعلم من ذلك �أن ال�شدة علة للتحرمي مث ًال.
ومن ذلك ر�ضا املر�أة يف �صحة التزويج ف�إنه يوجد مع البلوغ ،وينعدم
عند عدمه ،فال�صبية ال يقدح عدم ر�ضاها يف التزويج ،و�إن كانت ثي ًبا كما هو
املذهب خالفًا لل�شافعي ،حيث جعل الثيوبة علة الر�ضى ،وقد اختلف يف
�إفادة هذا الطريق العلية على مذاهب:
املذهب الأول� :أن هذا طريق �شرعي تثبت به العلة ،فتقت�ضي احلكم حيث
وقعت ،ون�سب هذا القول لأبي احل�سني و�أبي احل�سن الكرخي وغريهما هو
قول ابن بركة العماين البهلوي ،ويقول �أبو احل�سني :هو معتمد القيا�س.
ثم اختلف القائلون بذلك على قولني :فمنهم من ذهب �إىل �أنه يفيد
العلية ظ ًّنا وهو قول الأكرث ،ومنهم من ذهب �إىل �أنه يفيدها قط ًعا .قال املح ِّلي:
وك�أن قائل ذلك قاله عند منا�سبة الو�صف كالإ�سكار حلرمة اخلمر .واعرت�ض ب�أن
منا�سبة الو�صف ال متنع االحتمال وال ت�ستلزم العلية ،جلواز �أن يكون و�صفًا منا�س ًبا
ولي�س هو العلة.
املذهب الثاين :لأبي عبد اهلل الب�صري ،واختاره الع�ضد �أن ذلك لي�س بطريق
مطلقًا ال يف العقليات وال يف ال�شرعيات.
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املذهب الثالث لبع�ض الأ�صوليني� :أنه طريق �إىل الع ِّلية بعد علمنا بورود التعبد
بالقيا�س ال قبل ذلك.
املذهب الرابع� :أنه طريق �إىل معرفة العلة ب�شرط �أن يتقدمه �إجماع على �أن احلكم
مع َّلل �أو داللة على ذلك ،ثم حت�صل طريقة �سرب وهو :ح�صر الأو�صاف املحتملة
و�إبطال كل واحد �إال الو�صف املختار للعلية ،ويف هذا املذهب �إبطال كون الدوران
طريقًا م�ستق ًّال.
قال �صاحب املنهاج :ونحن نقول بخالف هذه الأقوال كلها ،وقد
�أو�ضحناه بقولنا :و�إمنا يكون طريقًا �إىل العلة حيث يعلم وجوب التعليل للحكم
جملة� ،إما ب�إجماع على ذلك �أو بدليل كقوله تعاىل ﱹ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﱸ [الأنبياء ]107 /كما قدمناه �آنفًا ،و�أن ال يح�صل �إجماع وال دليل
على وجوب تعليل الأ�صل املقي�س عليه فمو�ضع اجتهاد للمجتهد يعمل فيه
بح�سب ما يظهر له من القرائن املر�شدة �إىل �أن الو�صف علة ،نحو �أن يكون لبع�ض
الأو�صاف ت�أثري يف احلكم ولي�س لبع�ضها ،مثل ماله من الأثرية ،فيكون �أوىل.
قال :واحلجة لنا على ما اخرتناه �أن الو�صف الذي دار عليه احلكم
�إثبا ًتا ونف ًيا �إذا خال عن طريقة ال�سرب �أو �أن الأ�صل عدم الأ�صل �أو غري ذلك من
املرجحات للعلية جاز �أن يكون مالز ًما للعلة ،ولي�س بعلة كرائحة امل�سكر ،فال قطع
وال ظن لكون العلة حينئذ.
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قال :واعلم �أنا يف اختيارنا هذا مل نبطل به كون الدوران طري ًقا �إىل
العلة م�ستق ًّال بل نحن جنعله طري ًقا يحتاج �إىل تقويته مبا ذكرنا .قال :وقد �أ�شار
ابن احلاجب �إىل مثل ما اخرتناه ،هذا كالمه مع اخت�صار وبع�ض ت�صرف.
واحتج �أهل القول الأول وهم املثبتون لهذا الطريق ب�أنه �إذا ح�صل
الدوران ،وال مانع من العلية ح�صل العلم �أو الظن عادة ب�أن العلة كما �إذا دعي
با�سم فغ�ضب ثم ترك فلم يغ�ضب ،وتكرر ذلك علم �أنه �سبب الغ�ضب،
�إن�ســـان ٍ
حتى �إن الأطفال يعلمون ذلك.
و�أجيب ب�أنه لوال ظهور انتفاء الأ�سباب من غري دعائه بذلك اال�سم �إما
يبحث عن �سبب غ�ضبه �أو ب�أن الأ�صل عدم ما �سوى دعائه به مل يظن.
واحتج املانعون من قبوله مطلقًا ب�أن وجود الو�صف مع احلكم وانتفا�ؤه
مع انتفائه ال يلزم منه ،كون ذلك الو�صف علة للحكم جلواز �أن يكون الو�صف
مالز ًما للعلة ال نف�سها كرائحة امل�سكر املخ�صو�صة ،ف�إنها دائرة معه وجو ًدا وعد ًما
ولي�س علة.
ورد ب�أن مالزمة الو�صف للعلة املقت�ضي عدم انفكاك �أحدهما عن الآخر
يقت�ضي وجود العلة ،و�إن مل تعلم عينها ،وهذا ينبغي �أن يكون كاف ًيا يف املق�صود
�إذ حيث علم وجود ذلك الو�صف يف الأ�صل والفرع ،علم وجود علة الأ�صل
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يف الفرع ،فينبغي �أن ي�صح القيا�س من غري احتياج لتعيني العلة ،فجواز ما ذكر
يقت�ضي خالف مطلوب هذا القول ،فكيف ي�ستدل به عليه.
وباجلملة ف�إن �أريد اال�ستدالل على انتفاء العلة مل ي�صح �أو على تعيينها
مل يفد.
احتج �أرباب القول الثالث ،وهم املثبتون حلجيته بعد العلم بالتعبد
بالقيا�س ،ب�أن طرق العلل ال�شرعية كطرق العقلية ،فكما �أن دوران احلكم على
الو�صف نف ًيا واثبا ًتا طريق �إىل العلة العقلية ،كذلك نقول يف العلة ال�شرعية بعد
ورود التعبد بالقيا�س ،و�أنت خبري ب�أن هذا القول راجع �إىل القول بثبوت الدوران،
لكن فيه زيادة قيد ،وهو قولهم بعد العلم بالتعبد بالقيا�س ،فظاهره �أن من مل يعلم
ذلك فال ي�صح له �أن يثبت العلية بهذا الطريق ،وثبوت ذلك غري متوقف على
ما ذكروه.
لأن الغر�ض من ثبوته بيان �أنه طريق ملعرفة العلة ،وكونه طريقًا �إىل ذلك
غري م�ستلزم للعلم بالتعبد بالقيا�س ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخــذ يف بيان الطريق اخلـام�س من طرق العلة امل�ستنبطة وهو الطرد،
فقال:

690

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

690

[الطريق اخلام�س :الطرد]
َّ
ُ
حيث وجدَ ا
ــر ُد � ْأن يوجــدَ
والط ْ

ُ
أعــدل
ومل َي ُك ْن منا�ســــ ًبا وال

ُ
ُ
حيث ُف ِقدَ ا
الو�صف
وال يزول
َ
قبـ ُ
ـــــل
ر ُّد َق ُبــــو ِل ِه
وقيــــل ُي َ

اعلم �أن الطرد عبارة عن وجود الو�صف حيث وجد احلكم ولو مل ينعدم
عند انعدامه ،وبهذا املعنى فارق الدوران ،ف�إن الدوران وجود الو�صف مع وجود
احلكم ،وعدمه مع عدمه كما مر بيانه.
وا�شرتطوا يف الطرد عدم منا�سبة الو�صف للحكم ،ف�إنه �إن نا�سبه كان من
باب املنا�سبة ال من باب الطرد ،ومل ي�شرتطوا عدم املنا�سبة يف الدوارن ،بل ظاهر
كالمهم �أن الو�صف يف الدوران قد يكون منا�س ًبا ،وقد يكون غري منا�سب.
ف�إن قيل� :إنه �إذا كان الو�صف منا�س ًبا فالإثبات باملنا�سبة ال بالدوران.
�أجيب ب�أن الكالم يف الإثبات بالدوران من حيث �إنه دوران من غري نظر فيه
للمنا�سبة ،ولذا اختلف فيه :هل يفيد علية الو�صف املدار �أم ال؟ ولو نظر للمنا�سبة
لتعني الو�صف للعلية ،فالفرق بني الدوران والطرد من وجهني:
�أحدهما :عدم االنعكا�س يف الطرد وهو موجود يف الدوران.
وثانيهما :ا�شرتاط عدم املنا�سبة يف الطرد ،وال ي�شرتط ذلك يف الدوران.
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وقد اختلف العلماء يف �إفادة هذا الطريق العلية ،فقبله بع�ض من قبل
الدوران ورده الأكرث .وقيل� :إن قارن الو�صف احلكم فيما عدا �صورة النزاع �أفاد
العلية فيفيد احلكم يف �صورة النزاع ،وعليه الفخر الرازي ،وقيل تكفي املقارنة يف
�صورة واحدة لإفادة العلية ،وال�صحيح قول الأكرث لأن الطرد تعليق احلكم بالعلة
يف الفرع ،وذلك فرع على �صحتها يف الأ�صل فيلزم الدور.
واحتج املثبتون له ب�أمرين:
�أحدهما� :أن العلة العقلية متى مل يدفعها دافع وجب احلكم بكونها علة ،فكذا
ال�شرعية.
وثانيهما� :أنه �إذا كان ق�صورها دليل ف�سادها كان تعديها دليل �صحتها.
و�أجيب عن الأول ب�أنه �إذا مل يدفع العقلية دافع بعد ثبوت كونها علة
بطريق لزم عليتها ،و�أما �إذا مل يكن قد ثتبتت عليتها بوجه �آخر مل يجب احلكم
بعليتها ،وكذا القول يف ال�شرعية.
و�أجيب عن الثاين :ب�أنه لي�س الق�صور دليل الف�ساد �سلمنا فال يلزم �أن
انتفاءه دليل لل�صحة ،لأن ال�شيء �إذا دل على حكم ال يلزم �أن يدل نقي�ضه على
نقي�ض ذلك ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان تق�سيم القيا�س جملة ،وجعل ذلك خامتة ملباحث
�أركان القيا�س ،فقال:
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خامتة يف انق�سام القيا�س �إىل جلي وخفي و�إىل قيا�س علة وقيا�س
داللة
ــــلي
وق�س ُموا
القــــيا�س َ
َ
َّ
للج ِّ
لما
�أ َّما
اجلــلي َف ْهــــ َو ماقــــد ُع َ
ُّ

علم
وعك�س ُه
ُ
اخلفــــي ِ�إ ْذ مل ُي ِ
ّ

�إن َ
وللخفي
وا�ضحــــــا
كان
ً
ِّ
ــــــر ُق فيــــه ُع ِد َما
�أن الذي ُي ْف َ
فاعلم
ظــــن
لكــــن ُي
عدَ ُمــــ ُه
ُّ
ْ
ِ

ق�سم الأ�صوليون القيا�س �إىل جلي وخفي ،ف�أما اجللي فهو ما علم فيه
نفي الفارق بني الأ�صل والفرع كالأمة والعبد يف �سراية العتق ،لأنه ورد يف
أعتق ِ�ش ْق ً�صا((( ل ُه يف ِ
قوم علي ِه البا ِقي» فورد
اخلرب عنه � أنه قالَ « :م ْن � َ
عبد ٍ
الن�ص يف العبد دون الأ َمة ،و�أجمعت الأمة على �أنه ال فارق بينه وبينها يف
ذلك ،ومثله قوله تعاىل يف الإماء الزواين ﱹﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔﱸ [الن�ساء ]25 /ف�أوجب ن�صف احلد على الإماء ومل يذكر
العبد ،لكن �أجمعت الأمة على �أنه ال فارق بني الأمة والعبد يف تن�صيف احلد،
فهذا قيا�س جلي عند اجلمهور.
و�أما اخلفي فهو نقي�ض اجللي ،وهو مامل يقطع فيه بانتفاء الفارق بني
الفرع والأ�صل بل قامت عليه �أمارة ظنية ،وهو ما جتاذبته �أ�صول خمتلفة احلكم
يجوز رده �إىل كل واحد منها ،ولكنه �أقوى �شب ًها ب�أحدها ،مثاله الو�ضوء عبادة،
�شق�صا :ن�صي ًبا( .م).
((( ً
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فتجب فيه النية كال�صالة ،فيقول احلنفي :طهارة باملاء فال جتب فيه النية ك�إزلة
النجا�سة ،فقد جتاذبه �أ�صالن :وهما ال�صالة و�إزالة النجا�سة� ،سمي خف ًّيا الفتقاره
�إىل نظر يف ترجيح �أي ال�شبهني ،وترجيح �أحد ال�شبهني على الآخر ي�سمي
قيا�سا يف معنى الأ�صل وقد
بقيا�س غلبة الأ�شباه ،وي�سمي القيا�س اجللي �أي�ضً ا ً
اختلف الأ�صوليون يف حتديده ،فمنهم من قال� :إحلاق ما ال ن�ص فيه مبا فيه ن�ص
�إذا كان من جهة فهم املعنى ال يتناول اللفظ ،وقالوا :ما عدا الت�أفيف يف قوله
تعاىل :ﱹ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﱸ [الإ�سراء ]23 /مفهوم بالقيا�س ،ومنهم من قال:
قيا�س املعنى ماال يفهم بن�ص والفحوى وال يحتاج فيه �إىل ت�أمل واختبار ،بل
يقطع فيه بانتفاء الفارق بني الأ�صل والفرع ،وال يتعدد فيه ال�شبه.
قال �صاحب املنهاج :فح�صل من هذا �أن قيا�س املعنى ما جمع �أربع
�شرائط :الأوىل� :أن تكون العلة فيه مفهومة من غري كلفة .الثانية� :أن ال تفهم
بن�ص وال فحوى .الثالثة� :أن ال حتتاج �إىل �ضرب من االختبار .الرابعة� :أن يكون
الأ�صل فيه واحد �أو �أكرث ،ويقل ال�شبه بها �إال واح ًدا يقوي �شبهه على وجه يقطع
بعدم خالفه ،فما جمع هذه ال�شرائط فهو قيا�س املعنى .قال :وقد دخلت كلها
حتت قولنا ما قطع فيه بنفي الفارق بني الأ�صل والفرع.
واعلم �أنه قد وقع خالف يف معنى الأ�صل :هل هو قيا�س �أم ال؟ فعند
اجلمهور هو قيا�س ،وعند �أبي احل�سن الكرخي �أنه لي�س بقيا�س ،بل الن�ص على
قيا�سا على الإطالق ،بل قيا�س يف معنى الأ�صل� ،أي قيا�س يف
العلة ال ي�سمي ً
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معنى الن�ص على احلكم لأن الن�ص على العلة جار جمرى اللفظ العام ،فالفرع
دخل يف العموم وهو عند اجلمهور قيا�س كما قدمت لك.
وقد قدمت لك �أي�ضً ا �أن املانعني للقيا�س ي�سمون حكم العلة املن�صو�صة
ًّن�صا ،فمذهب الكرخي يف هذه الت�سمية موافق ملا قدمناه عنهم ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان تق�سيم القيا�س باعتبار ذكر العلة وعدم ذكرها ،فقال:
يكــــن ُم َ�ص َّر ًحا بالعــــل ِة
و� ْإن
ْ

بــــالزم العــــل ِة ال
و� ْإن يكــن
ِ

بقــــــيا�س العل ِة
ــــدعى
فيه ف ُي ْ
ِ
بنف�ســــــ َها فبــــالدِّ الل ِة اجع َ
ال

ينق�سم القيا�س باعتبار ذكر العلة فيه وعدم ذكرها �إىل ق�سمني :قيا�س علة
وقيا�س داللة ،ف�أما قيا�س العلة فهو ما �صرح فيه بالعلة ،كما يقال :النبيذ م�سكر،
فيحرم كاخلمر �سواء كانت العلة م�ستنبطة �أو من�صو�صة ،وقيل� :إن قيا�س العلة
هو ما�صرح ال�شارع فيه بالعلة ،كقوله  يف �شهداء �أحدَ « :ز ِّم ُلوهم يف ِث َيابِهم
ب ُِكلو ِمهم و ِد َما ِئهم ،ف�إ َّنهم ُيح�شَ رونَ و�أَو َد ُاجهم َت ْ�ش َخ ُب َد ًما» و�إمنا �سموا هذا قيا�س
علة لت�صريح ال�شارع بعلته ،قال �صاحب املنهاج :ويلحق بهذا ما ثبتت علته بتنبيه
الن�صو�ص �أو الإجماع.
و�أما قيا�س الداللة فهو ما ال تذكر فيه العلة ،بل و�صف مالزم لها،
وحا�صله �أن يثبت حك ًما يف الفرع لوجود حكم �آخر فيه توجبهما علة واحدة يف

695

الركن الرابع  -يف مباحث القيا�س

695

الأ�صل كوجوب قطع �أيد كثرية �إذا ا�شرتكوا يف قطع يد واحدة ،كما يقتلون �إذا
ا�شرتكوا يف قتله ،واجلامع وجوب الدية عليهم يف ال�صورتني.
قال �صاحب املنهاج :وحتقيق كيفية تركيب القيا�س �أن نقول يف قطع
الأيدي بيد واحدة جناية من جماعة توجب على كل واحد منهم دية كاملة،
فلزم �أن توجب الق�صا�ص عليهم كما �أوجبته يف القتل .وها هنا �أ�صل وهو القتل،
وفرع وهو قطع اليد ،وعلة وهي وجوب ديتها على كل واحد ،وحكم وهو وجوب
الق�صا�ص عليهم جمي ًعا ،ف�إذا كان الفرع وهو قطع اليد قد �شارك الأ�صل وهو
القتل يف العلة ،وهي لزوم الدية على كل واحد ،وجب �أن ي�شاركه يف احلكم ،وهو
الق�صا�ص ،انتهى.
ومن ذلك اال�ستدالل على عدم وجوب �سجود التالوة بجوازه على
الراحلة كالنوافل ،لأن اجلواز على الراحلة من �أحكام النوافل ،وذلك �أنه مل
يذكر يف هذا القيا�س علة التنفل ،وذكر و�صف يالزمها وهو اجلواز على الراحلة،
و�إمنا �سمي هذا قيا�س داللة لأن العلة فيه دالة على ح�صول موجب احلكم .قال
�صاحب املنهاج :ويلحق بهذا الق�سم ما ثبتت علته باال�ستنباط ب�أي وجوهها.
�أقول :وظاهر كالمه �أن قيا�س الداللة هو ما مل ي�صرح ال�شرع بعليته،
فيكون مقاب ًال لقيا�س العلة على التعريف الثاين من التعريفني اللذين قدمت
ذكرهما.
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وظاهر كالم البدر عدم ا�شرتاط ذلك ،فيكون قيا�س العلة على كالم
البدر كلما �صرح القائ�س فيه بالعلة� ،سواء كانت العلة من�صو�صة �أو م�ستنبطة
كما مر ،وقيا�س الداللة هو ما مل ي�صرح القائ�س فيه بالعلة ،لكن �صرح ب�أمر يالزم
العلة� ،سواء ثبت ذلك من طريق الن�صو�ص �أو من اال�ستنباط ،وعليه م�شيت يف
النظم.
م�صرحا معناه) �إن �صرح القائ�س ،ومعني
فقول امل�صنف( :و�إن يكن
ً
قولهُ ( :يدعى) �أي ي�سمى ،و(قيا�س العلة) علم على النوع املخ�صو�ص من القيا�س
فال �إيطاء يف البيت.
وقوله( :فبالداللة اجعال) �أي ف�سمة بقيا�س الداللة فاجعل يف
�سم على حد قوله تعاىل ﱹ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
البيت مبعني ِّ
ﯔ ﯕ ﯖﱸ [ الزخرف� ]19 /أي �سموهم بذلك ،وفيه ت�صرف
يف العلم ،حيث حذف من قيا�س الداللة امل�ضاف ،و�أبقى امل�ضاف �إليه،
واهلل �أعلم.
وملا فرغ من بيان حقيقة القيا�س ،وبيان �أركانه ،وبيان �شروط كل
ركن منها ،و�أحكام ذلك �أخذ يف بيان الأ�شياء التي تقدح يف كمال
القيا�س ،فقال:
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ً
اعرتا�ضا
مبحث القوادح وهي خم�سة وع�شرون
الدليـــل
بالقــــــدح يف
ومن ُعـــ ُه
ِ
ِ

مبعــــــار�ض لــــــدى ِ
يل
�أو
ٍ
التف�ص ِ

اعلم �أن االعرتا�ضات الواردة على القيا�س خم�سة وع�شرون ،وح�صرها
�صاحب املنهاج يف �أحد ع�شر نو ًعا .قال :و�أكرثها املرجع به �إىل القدح باختالل
�شرط من �شروط الأ�صل �أو الفرع �أو العلة.
وقال ابن احلاجب :وكلها راجعة �إىل املمانعة �أو املعار�ضة ،و�إال مل ت�سمع.
قال �صاحب املنهاج :بل �إىل املنازعة يف كمال ال�شروط ،و�إال مل ت�سمع.
واخلالف بني ابن احلاجب و�صاحب املنهاج يف هذا املعنى لفظي،
لأن املمانعة واملعار�ضة اللذين ذكرهما ابن احلاجب عبارة عن املنازعة يف كمال
ال�شروط ،وبيان ذلك �أن غر�ض امل�ستدل �إثبات مدعاه بدليله ،وغر�ض املعرت�ض
عدم �إثباته به ،والإثبات بالدليل يكون ب�صحة مقدماته لي�صلح لل�شهادة
و�سالمته من معار�ض لتنفذ �شهادته ،فيرتتب عليه احلكم ،فاملعرت�ض �إما �أن
يهدم �شهادة الدليل مبنع مقدمة من مقدماته وطلب الدليل عليها ،و�إما �أن يهدم
نفوذ �شهادته باملعار�ضة مبا يقاومها ،ومينع ثبوت حكمها ،فالأول هو املمانعة،
والثاين هو املعار�ضة ،ومامل يكن من واحد من النوعني املذكورين فال تعلق له

698

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

698

مبق�صود االعرتا�ض فال ي�سمع ،فقول الناظم( :بالقدح يف الدليل) مبعنى املمانعة
والتف�صيل مبعنى التفريع.
وقد ح�صر البدر ال�شماخي  -رحمه اهلل تعاىل  -االعرتا�ضات كلها يف
�سبعة �أنواع بعد �أن ذكر �أنها خم�سة وع�شرون اعرتا�ضً ا:
النوع الأول :ما يرجع �إىل الألفاظ من دعوى الإبهام وغريه ،فيجب فيه
اال�ستف�سار.
النوع الثاين :ما يرد على متكن امل�ستدل من اال�ستدالل بالقيا�س يف تلك
امل�س�ألة.
النوع الثالث :ما يرد على املقدمة الأوىل ،وهو دعوى حكم الأ�صل ،ومنع حكم
الأ�صل �أو منع �أحد حمتملي اللفظ املرتدد بني �شيئني.
النوع الرابع :ما يرد على املقدمة الثانية ،وهو قول امل�ستدل واحلكم يف الأ�صل
معلل بكذا ،والقدح فيه �إما منع وجود العلة �أو منع عليتها �أو عدم ت�أثريها �أو عدم
الإف�ضاء �أو عدم ظهورها �أو عدم ان�ضباطها �أو عدم اطرادها ،وهو النق�ض والك�سر
�أو عدم انعكا�سها �أو وجود معار�ض فتلك ع�شرة.
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النوع اخلام�س ما يرد باعتبار املقدمة الثالثة.
النوع ال�ساد�س :ما يرد على املقدمة الرابعة ،وهي قول امل�ستدل فيوجد احلكم يف
الفرع ،ويف هذا النوع املخالفة والقلب.
النوع ال�سابع :ما يرد على ادعائه عدم النزاع بعد ثبوت احلكم يف الفرع ،ويف
هذا النوع القول باملوجب ،و�سي�أتي بيان كل واحد من هذه الأ�شياء �إن �شاء
اهلل تعاىل.
واعلم �أن االعرتا�ضات لي�ست حم�صورة يف هذه الأ�شياء املذكورة ،لأن
للو�ضع واال�صطالح فيها مدخ ًال ،و�إمنا ذكرنا منها ما ذكره املتقدمون وعول عليه
�أكرث املت�أخرين ،وها نحن الآن ن�شرع يف بيان كل واحد من تلك الأ�شياء املذكورة.
فنقول :بد�أ امل�صنف باال�ستف�سار ،فقال:
[منها اال�ستف�سار]
فاعترَ َ ُ�ضــــوا َ
ري
بط َل ِب التف�ســــــ ِ
ْ
َ
وهك َ
ــــذا يف ِ
الغــريب
لفظـــــ ِه
ِ

عن ِ
ري
املجم ِل يف التعــــب ِ
لفظــــ ِه َ

ُ
جيب
و َي ْك ِفــــــ ِه
للم ِ
البيــــــان ُ

من االعرتا�ضات على امل�ستدل اال�ستف�سار ،وهو :طلب التف�سري� ،أي
تبيني معنى اللفظ ،وذلك �إمنا ي�سمع يف مو�ضعني� :أحدهما :فيما �إذا كان لفظ
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امل�ستدل جمم ًال ،وثانيهما :فيما �إذا كان لفظه غري ًبا وال ي�سمع يف غريهما ،لأن
املعرت�ض يف غريهما متعنت .مثاله �إذا كان اللفظ جمم ًال �أن يقول امل�ستدل :بان
البطالن فيقول املعرت�ض :ما معنى بان؟ ف�إنه يكون مبعنى ظهر ومبعنى انف�صل.
ومثاله �إذا كان اللفظ غري ًبا �أن يقول امل�ستدل مث ًال� :أ ْي ٌل مل ُي َر�ض حني �أكل
فال حتل فري�سته كال�سيد ،فيقول املعرت�ض ما الأيل؟ وما معنى مل ُي َر�ض؟ وما
فري�سته؟ وما ال�سيد؟ فيجيب امل�ستدل ب�أن الأيل هو الكلب ،ومل ُي َر�ض :مل ُي َع َّلم،
وفري�سته �صيده ،وال�سيد :الذئب ،وعلى املعرت�ض بيان كونه جمم ًال لأن الأ�صل
عدم الإجمال ،لأن اللفظ �إمنا و�ضع للبيان ،وال يكلف بيان ت�ساوي املعاين فيه
لع�سره ،و�إن كان ال ي�صح االعرتا�ض �إال به.
ولو قال املعرت�ض �إذا طلب منه بيان ت�ساوي املعاين يف ذلك اللفظ� :إن
ترجيحا ب�أمر ،والأ�صل عدمه ،لكان جي ًدا.
التفاوت ي�ستدعي ً
واجلواب عن هذا االعرتا�ض هو �أن يبني امل�ستدل مق�صوده من ذلك
اللفظ ،و�أنه موافق للنقل �أو العرف� ،أو �أن معناه ظاهر لقرائن معه� ،أو تف�سري ملراده،
�أ ّما لو ف�سره مبا ال يحتمله لغة فال ي�سمع منه ذلك ،لأنه من جن�س اللعب ،و�إن قال
امل�ستدل يلزم ظهوره يف �أحد املعنيني دف ًعا للإجمال� ،أو قال :يلزم ظهوره فيما
ق�صدت ،لأنه غري ظاهر يف الآخر اتفاقًا ،فقد �صوبه بع�ضهم وبع�ضهم مل ي�صوبه،
واهلل �أعلم.
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ثم �إنه �أخذ يف بيان االعرتا�ض الثاين وهو ف�ساد االعتبار ،فقال:
[منها ف�ساد االعتبار]
هـــ َو �أَ ْن
وبف�ســــــا ِد االعت َبا ِر َو ْ
املجيب �أو ي�ؤَ ِّو ُل
ـــن
فيط َع ُ
ُ
�أو َبينَّ َ املـــرا َد منـــــــــ ُه �أنـــ ُه
َ
بن�ص مثـــ ِل ِه
�أو
الن�ص ٍّ
عــــــار�ض َّ

ُي َ
احل�س ْن
بالن�ص
القيا�س
عار�ض
ِّ
َ
َ
فيما ُي ُ
نقل
ي�صــــــح
و� ْإن مل
ُ
َّ
الطعن َ

ٍ
خمــــــالف ملــــــا َّبي َن ُه
ري
َغــــــ ُ

القــــــيا�س عند �أ�ص ِل ِه
و�ســــــ َّلم
َ

ف�ساد االعتبار عبارة عن �إبداء املعرت�ض دلي ًال �شرع ًّيا من كتاب �أو �سنة
�أو �إجماع ،معار�ضً ا لقيا�س امل�ستدل ،وجوابه �أن يطعن امل�ستدل يف ذلك الدليل
املعار�ض لقيا�سه� ،إن كان مما ي�صح الطعن فيه كخرب الآحاد� ،أو يت�أوله مبا يوافق
قيا�سه �إن كان مما ال ي�صح الطعن فيه ك�آية من كتاب اهلل �أو �سنة متواترة �أو م�شهورة،
�أو يبني املراد من الدليل ،ويظهر �أنه غري خمالف لقيا�سه الذي �أظهره ،بل هو
دليل له ال للمعرت�ض� ،أو يعار�ض ذلك الدليل بدليل مثله ي�شهد ل�صحة قيا�سه،
فيت�ساقط الدليالن ويبقى القيا�س و�أ�صله �ساملني من املعار�ض.
ف�إذا �أجاب امل�ستدل عن قيا�سه ب�أحد هذه الأمور �سلم قيا�سه من القادح
املذكور ،مثاله قول من مل ي�شرتط الت�سمية يف الذبح ،ذبح من �أهله يف حمله،
فيحل و�إن مل ي�سم كذبح نا�سي الت�سمية ،فيقول املعرت�ض :هذا القيا�س معار�ض

702

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

702

بقوله تعاىل ﱹ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﱸ [الأنعام ]121 /فيجب
امل�ستدل ب�أن ذلك مت�أول بذبح عبدة الأوثان بدليل قوله ِ « :ذ ْك ُر ا ِهلل َعلى
َلب امل�ؤْ ِم ِن َ�س ّمى �أو مل ُي َ�س ِّم» قال �صاحب املنهاج� :أو يرجح القيا�س على ظاهر
ق ِ
مقي�سا على النا�سي وهو جممع عليه خم�ص�ص للآية باتفاق ،ف�إن �أظهر
الآية لكونه ً
املعار�ض فارقًا بني العامد والنا�سي فهو من قبيل دعوى الفرق ،و�سي�أتي بيانه.
قال :ويف هذا االعرتا�ض دعوى اختالل �شرط من �شروط العلة مل�صادمة الن�ص،
واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان االعرتا�ض الثالث وهو ف�ساد الو�ضع ،فقال:
[ومنها ف�ساد الو�ضــع]
الو�ضع و ْهو �أن جَتي
وبف�ســــــا ِد
ِ

املجيب فيـــ ِه املان َعا
فيظهـــــــــر
ُ
ُ

املخرج
عل ُت ُه يف �ضــــــدِّ ذاك
ِ
ٌ
ني مانــــــ َعا
وباطــــل � ْإن لـــم يب ْ

ف�ساد الو�ضع عبارة عن جميء علة ذلك القيا�س الذي �أبداه امل�ستدل يف
حكم م�ضاد للحكم الذي �أخرجه امل�ستدل ،وحا�صله �أن يبني املعرت�ض �أن هذا
القيا�س باطل لكونه على غري هيئة القيا�س ال�صحيح لأن ال�شرع اعترب تلك العلة
يف نقي�ض ذلك احلكم .قال �صاحب املنهاج :وهو يعود �إىل منع كون الو�صف
علة النتقا�ضه وذلك خلل �شرط ،ف�إن ذكره ب�أ�صله فهو القلب ،ف�إن بني منا�سبته
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لنقي�ض احلكم من غري الأ�صل الذي رد �إليه امل�ستدل ،وكان بيانه من الوجه
الذي ادعاه امل�ستدل ،رجع �إىل القدح يف املنا�سبة و�سي�أتي.
و�إن بني ذلك من غري الوجه املدعى مل يقدح �إذ قد يكون للو�صف
جهتان يقت�ضي من �أحدهما نقي�ض ما يقت�ضيه من الأخرى ككون املحل م�شتهى،
فهو ينا�سب الإباحة لإراحة اخلاطر ،والتحرمي للإ�ضرار بالنف�س باجلماع.
واجلواب عن هذا االعرتا�ض هو �أن يبني امل�ستدل الوجه املانع من ثبوت
ذلك احلكم لتلك العلة يف ال�صورة التي �أبداها املعرت�ض ،ف�إن مل يبني ذلك
بطل قيا�سه ،مثاله قول امل�ستدل التيمم م�سح ،في�سن فيه التكرار كاال�ستجمار(((،
فيقول املعرت�ض هذا فا�سد الو�ضع؛ لأن امل�سح ال ينا�سب التكرار لأنه ثبت اعتبار
كراهية التكرار يف م�سح الر�أ�س ،فيجيب امل�ستدل بوجود املانع يف �أ�صل املعرت�ض،
فيقول �إمنا كره التكرار يف م�سح الر�أ�س لئال يعود غ�س ًال ،واهلل �أعلم.
�إنه �أخذ يف بيان حكم االعرتا�ض الرابع وهو منع حكم الأ�صل ،فقال:
[ومنها منع حكم الأ�صل بالتق�سيم وبدون تق�سيم]
بالتق�سيم
أ�صل
ومن ُع
حكم ال ِ
ِ
ِ
الكلب
فللمجيب من ُع ُح ْر ِم
ِ
ِ

التحرمي
كالكلب يف
�أو دونَه
ِ
ِ
دليــــــل ُينبي
ملـــا لدي ِه من
ٍ

((( اال�ستجمار :ا�ستعمال احلجارة ال�صغرية يف �إزالة النجا�سة عن املخرجني يف اال�ستنجاء( .م).
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ُ
حمتمل
يكن يف لفظ ِه
و� ْإن
ْ
ُ
املعرت�ض
ومل ُي َبينِّ ْ فيجي
أ�صح
فذلك التق�ســــــــي ُم وال ُّ
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ووج ٍه ُ
يبط ُل
للحقِّ يف وج ٍه
ْ
�ض الوج َه الذي ُي ْرت ُ
فري ُف ُ
َف�ض
َ
كـــــان فيــــه نجُ ْ ُح
قبو ُل ُه �إن

اعلم �أن منع حكم الأ�صل عبارة عن التعر�ض لإبطال حكم �أ�صل قيا�س
امل�ستدل ،فيبطل بذلك قيا�سه ر� ًأ�سا ،وهو نوعان :لأن هذا الإبطال �إما �أن يكون
من ًعا بعد التق�سيم ،و�إما �أن يكون بدون التق�سيم� ،أما املنع بعد التق�سيم ف�سي�أتي
قري ًبا.
و�أما بدون التق�سيم فهو �أن مينع املعرت�ض من ثبوت حكم ذلك الأ�صل
مطلقًا ،مثاله �أن يقول امل�ستدل :الهر حرام لأنه �سبع كالكلب ،فيقول املعرت�ض:
ال ن�سلم �أن الكلب حرام لقوله تعاىل ﱹ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮ

ﮯﱸ [الأنعام ]145 /ومن ذلك ما لو قال امل�ستدل :جلد اخلنزير ال يقبل
الدباغ للنجا�سة الغليظة كالكلب ،فيمنع املعرت�ض كون جلد الكلب ال يقبل
الدباغ .قال ابن احلاجب :ولي�س قط ًعا للم�ستدل مبجرده ،يعني �أن املنع من ثبوت
حكم الأ�صل ال يقطع امل�ستدل عن تتميم دليله ،بل له �أن يجيب عن ذلك املنع
مبا يكون داف ًعا العرتا�ض املعرت�ض ،لأنه كمنع مقدمة من مقدمات الدليل ،وذلك
كمنع ع ِّلية العلة �أو وجودها ،وقيل بل ينقطع مبجرد منع ثبوت احلكم ،لأنه �إذا
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حاول اال�ستدالل على ثبات احلكم كان ذلك انتق ً
اال �إىل م�س�ألة غري ما يحاول
�إثباتها .وقال الغزايل :يتبع عرف املكان يعني يف املناظرة ،وقال ال�شريازي :ال
ي�سمع املنع من حكم الأ�صل فال تلزمه الداللة عليه .قال �صاحب املنهاج :وهو
بعيد �إذ ال تقوم احلجة على خ�صمه مع منع �أ�صله.
واجلواب عن هذا االعرتا�ض هو �أن يظهر امل�ستدل دلي ًال على ثبوت
حكم �أ�صله من ن�ص �أو �إجماع ،ف�إذ �أقام الدليل على ذلك �سلم قيا�سه من هذا
االعرتا�ض املذكور.
و�أما املنع بعد التق�سيم فهو �أن يكون يف لفظ امل�ستدل احتماالن:
�أحدهما حق والآخر باطل ،فيمنع املعرت�ض �أحد االحتمالني لكونه باط ًال� ،إما مع
ال�سكوت عن الآخر لأنه ال ي�ضره� ،أو مع التعر�ض لت�سليمه لأنه ال ي�ضره �أي�ضً ا.
مثاله �أن يقول امل�ستدل يف �صحيح فقد املاء يف احل�ضر :هذا غري واجد
للماء ،فيتميم لوجود �سببه كامل�سافر ،فيقول املعرت�ض� :إما �أن تريد �أن تعذر املاء
مطلقًا �سبب �أو تريد تعذره يف ال�سفر ،فالأول ممنوع.
ومن ذلك �أي�ضً ا �أن يقول امل�ستدل فيمن قتل عم ًدا والتج�أ �إىل احلرم:
َق ْتل عمد عدواين يجب فيه الق�صا�ص للعدوانية ،فيقول املعرت�ض� :إما �أن تريد
�أن العدوانية �سبب لذلك مع وجود املانع الذي هو االلتجاء �إىل احلرم �أو دونه
الأول ممنوع ،واخ ُتلف يف قبول هذا االعرتا�ض ،فقيل :ال يقبل؛ لأن �إبطال �أحد
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حمتملي كالم امل�ستدل ال ي�ضره جلواز �أن يكون املعنى الباطل غري مراد امل�ستدل،
قال البدر كابن احلاجب :واملختار قبوله� ،إذ به يتعني مراد امل�ستدل.
و�أي�ضً ا له مدخل يف هدم الدليل ،وفيه ت�ضييق على امل�ستدل ،ورمبا عجز
عن تتميم الدليل ،لكن ب�شرط �أن يكون ذلك الوجه الذي �أبطله املعرت�ض الز ًما
للم�ستدل ،ف�أما �إذا مل يكن الز ًما له فال ي�سمع لعدم قدحه يف قيا�س امل�ستدل.
ولهذه الفوائد املذكورة �صحح امل�صنف قبول هذا االعرتا�ض ،و�إليها
�أ�شار بقوله�( :إن كان فيه جنح) �أي �إن كان يف قبوله فائدة من الفوائد املذكورة ،فهو
مقبول ،و�إال فهو مردود ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان االعرتا�ض اخلام�س وال�ساد�س ،وهما منع وجود العلة
يف الأ�صل ومنع كونها علة بعد ت�سليم وجودها ،فقال:
[ومنها ادعاء عدم وجود العلة ،وادعاء عدم ع ِّليتها]
ــــد ِم وجــــو ِد الع َّل ِة
وبا ِّد َعا َع ْ
بال�شــــرع
القــــائ�س ذا
فيثبت
ُ
ِ
ُ
ويثبت العــــل َّي َة املذكــــــــو َر ْة
ُ

عــــدم ِع ِّلي ِت َها ِل ُن ْكــــ َت ِة
�أو
ِ
بال�سمع
بالعقــــل �أو
�إن كــــان �أو
ِ
ِ
ب� ِ
أحد امل�ســــا ِل ِك امل�شــــهو َر ْة

ذكر يف هذه الأبيات من االعرتا�ضات نوعني� :أحدهما :منع وجود العلة
يف الأ�صل .وثانيهما :منع كونها علة بعد ت�سليم وجودها يف الأ�صل.
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ف�أما منع وجود العلة يف الأ�صل فنحو قول من منع من تطهري الدباغ جلد
الكلب :حيوان يغ�سل الإناء من ولوغه �سب ًعا فال يطهر بالدباغ كاخلنزير ،فيقول
املعرت�ض :ال ن�سلم �أن اخلنزير يغ�سل الإناء من ولوغه �سب ًعا ،وجوابه� :أن يثبت
امل�ستدل وجود ذلك الو�صف الذي علل به يف ذلك الأ�صل الذي قا�س عليه
بدليل �شرعي من نحو ن�ص �أو �إجماع ،ف�إن وجد ذلك الدليل �سلم قيا�سه من
االعرتا�ض املذكور ،و�إن مل يجد دلي ًال على ثبوت ذلك من ال�شرع �أثبته بالعقل
�أو بال�سمع.
�أما �إثباته بالعقل فكما لو ق�ضى العقل ب�أن ذلك الو�صف غري مفارق
لذلك الأ�صل الذي قا�س عليه ،وي�صحح ذلك بالأدلة والعقلية� ،أما �إثباته من
جهة ال�سمع فكما �إذا نقل ثبوت ذلك الو�صف يف ذلك الأ�صل عمن يقبل
املعار�ض عنه ،ف�إنه يكتفي يف دفع االعرتا�ض بت�سليم اخل�صم املعرت�ض ،وقد يجاب
يف �إثباته بجهة احل�س كوجود طيب الرائحة يف امل�سك ،ووجود احلالوة يف الع�سل
ونحو ذلك.
و�أما منع وجود علية ذلك الو�صف فهو �أن مينع املعرت�ض كون ذلك
الو�صف علة لذلك احلكم ،بعد �أن �سلم وجود ذلك الو�صف يف الأ�صل .قال
�صاحب املنهاج :وهو من �أعظم الأ�سئلة لعمومه وت�شعب م�سالك العلل� ،إىل �أن
قال :وهذا االعرتا�ض راجع �إىل دعوى اختالل �شرط كما ترى .قال ابن احلاجب:
واملختار قبوله و�إال �أدى �إىل اللعب يف التم�سك بكل طرد ،وقيل :ال يقبل هذا
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املنع لأن امل�ستدل قد ا�ستكمل القيا�س ،وهو رد فرع �إىل �أ�صل بجامع بينهما.
ورد ب�أن املراد بجامع يغلب يف الظن �صحته .قالوا عجز املعرت�ض دليل
�صحته ،فال ي�سمع املنع.
و�أجيب ب�أنه يلزم على ذلك �أن ت�صح كل �صورة دليل يعجز املعرت�ض عن
اعرتا�ضها ،و�إن مل ي�صحح امل�ستدل مقدماتها.
واجلواب عن هذا االعرتا�ض �أن يبني امل�ستدل علية ذلك الو�صف ب�أحد
طرق العلة امل�شهورة التي قدمنا ذكرها �آنفًا ،فيثبت عليته بالإجماع �إن كان� ،أو
تلويحا مل �إن يوجد �شيء من
�صريحا او ً
بالن�ص �إن وجد ن�ص من كتاب �أو �سنة ً
ذلك التم�س �إثبات ذلك ب�أحد طرق العة امل�ستنبطة كال�سرب واملنا�سبة �إىل �آخرها،
وال ينقطع عند ذلك املعرت�ض ،بل له �أن يعرت�ض ما �أبداه امل�ستدل مبا يرد على
كل طريق من تلك الطرق من املطالبة مبا هو �شرط فيه ،فريد على ظاهر الكتاب
الإجمال والت�أويل واملعار�ضة ب�إمارة �أخرى والقول باملوجب ،ك�أن يقول دليلك
الذي �أثبتت به ع ِّلية هذا الو�صف جممل �أو مت�أول بكذا وهو على غري ما تظن،
�أو �إنه لي�س بدليل لك بل عليك� ،أو �أنه معار�ض بدليل �آخر وهو كذا ،و َير ُد على
ال�سنة ما َي ِر ُد على ظاهر الكتاب ،والطعن ب�أنه مر�سل �أو موقوف ،و�ضعف راويه
�أو قول �شيخه مل �أروه له �أو نحو ذلك مما مر ،ويرد على كل واحد من الطرق
امل�ستنبطة ما مر ذكره يف موا�ضعه ،وما �سي�أتي من القدح يف املنا�سبة ونحوه ،واهلل
�أعلم.

709

الركن الرابع  -يف مباحث القيا�س

709

ثم �إنه �أخذ يف بيان االعرتا�ض ال�سابع والثامن والتا�سع والعا�شر ،وهي
منع الت�أثري يف الو�صف ومنع الت�أثري يف الأ�صل ومنع الت�أثري يف احلكم ،ومنع الت�أثري
يف الفرع ،فقال:
[ومنها عدم الت�أثري وهو �أربعة �أنواع]
ري و ْهـــ َو �أن ُي َرى
وعـــد ُم التـــ�أث ِ
ُ
ِ
الو�صف يف الأَ�صل م َعا
يكون يف

ٌ
ِ
املفيد قد َع َرى
و�صف من املع َنى

والفــــــرع ِ
تفر َعا
واحلكم
ِ
الـــذي َّ
ِ

ذكر يف هذين البيتني من االعرتا�ضات �أربعة �أنواع ،يجمعها نوع واحد
وهو دعوى عدم الت�أثري ،وهو عبارة عن �إبداء و�صف ال �أثر له ،ف�إما �أن يكون ال �أثر
له مطلقًا ،وهو الذي عربت عنه بعدم الت�أثري يف الو�صف ،و�إما �أن يدعا عدم ت�أثريه
يف الأ�صل ،و�إما �أن ُي َّدعى عدم ت�أثريه يف احلكم ،و�إما �أن ُي َّدعى عدم ت�أثريه يف
الفرع ،فهذه �أربعة �أق�سام:
�أما الأول وهو :عدم الت�أثري مطلقًا فنحو �أن يقول امل�ستدل :ال�صبح �صالة
ال يقدم �أذانها على وقتها؛ لأنها ال تقت�صر كاملغرب ،فيقول املعرت�ض :الق�صر ال
�أثر له يف عدم تقدمي الأذان مطلقًا.
و�أما الثاين وهو :منع الت�أثري يف الأ�صل ،فنحو �أن يقول امل�ستدل يف بيع
الغائب :مبيع غري مر�أي ،فال ي�صح كالطري يف الهواء ،فيقول املعرت�ض� :إن امل�ؤثر يف
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عدم �صحة بيع الطري يف الهواء تعذر الت�سليم ال الغيبة ،فال �أثر لعدم الر�ؤية يف الأ�صل.
و�أما الثالث وهو :منع ت�أثري العلة يف احلكم ،فنحو �أن يقول امل�ستدل
يف املرتدين :م�شركون �أتلفوا م ً
كاحلربي ،فيقول
اال يف دار احلرب ،فال ي�ضمنون
ّ
املعرت�ض :ال ت�أثري لكونه يف دار احلرب.
و�أما الرابع وهو :عدم الت�أثري يف الفرع ،فنحو �أن يقول امل�ستدل :امر�أة
زوجت نف�سها فال ي�صح ،كما لو تزوجت بغري ُك ْفء ،فيقول املعرت�ض� :إنه ال ت�أثري
لعدم الكفاية يف ف�ساد تزويجها نف�سها ،و�إمنا امل�ؤثر عدم الويل فيعود �إىل معار�ضة يف
الأ�صل ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان االعرتا�ض احلادي ع�شر والثاين ع�شر ،وهما ادعاء
خفاء العلة وادعاء عدم ان�ضباطها ،فقال:
[ومنها ادعاء خفاء العلة وادعاء عدم ان�ضباطها]
كال�سخْ ِط
وبــا ِّد َعا خفــــا ِئ َهــــا
ُّ

املجــــيب للخــــفي ِة
َفين�صـ ِـ ُب
ُ
ُ
أبت �أن ت ْن َ�ضب ِْط
وي�ضــبط التي � ْ

ذكر هاهنا من االعرتا�ضات نوعني:

َ
ال�ضب ِط
كالر�ضى او انعدَ ِام
�أو
ْ
�أمار ًة كال َعق ِ
ْــــد عنــــد ال�صفقَــ ِة
كادت بهــــا �أن ت ْ
َرتبط
بحــــال ٍة
ْ

711

الركن الرابع  -يف مباحث القيا�س

711

�أحدهما :دعوى خفاء العلة كما �إذا علل امل�ستدل احلكم ب�شيء من �أفعال
القلوب كال�سخط والر�ضى واحلب والكراهية ونحو ذلك ،مما ال يطلع عليه،
فيقول املعرت�ض :هذا و�صف خفي ال ي�صح التعليل به ،لأن اخلفي ال يعرف
اخلفي.
وجوابه �أن ين�صب امل�ستدل �أمارة ظاهرة تدل على وجود علته كالعقد
عند �صفقة البيع ،ف�إنه �أمارة على وجود الر�ضا �إذ لو مل يكن را�ض ًيا بالبيع ما ح�صل
منه العقد ،وكال�سكوت عند م�شاورة الب ِْكر ،ف�إن ال�شرع جعل �سكوتها �أمارة على
ر�ضاها ،وكالإنكار لل�شيء �أمارة على كراهيته ونحو ذلك.
والنوع الثاين من االعرتا�ضني� :أن يدعي املعرت�ض عدم ان�ضباط العلة ،كما �إذا
علل امل�ستدل باحلكمة كامل�شقة واالنزجار عن املع�صية ،فيقول املعرت�ض :هذا
و�صف غري من�ضبط الختالف امل�شقة باختالف الأحوال والأ�شخا�ص ،فقد
يكون احلال الواحد م�شقة على بع�ض النا�س دون بع�ض ،واالنزجار عن املع�صية
قد يكون يف بع�ض الأ�شخا�ص ب�أدنى �أدب ،ويحتاج يف بع�ضهم �إىل الت�شديد يف
العقوبة ،وجوابه� :أن ي�ضبط امل�ستدل ذلك الو�صف بحالة مالزممة له ال تكاد �أن
تفارقه غال ًبا كامل�شقة يف ال�سفر ،ف�إن ال�سفر ال يخلو غال ًبا من امل�شقة ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه اخذ يف بيان االعرتا�ض الثالث ع�شر وهو النق�ض ،فقال:
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[ومنها النقــ�ض]
أتي َ
ُ
بع�ض ال�صو ِر
والنق�ض �أن ي� َ
املجـــيب �أَن يكت�شـــفا
فيلـــز ُم
ُ

من احلكــــم ومنها ما ُعري
عا ٍر َ
احلكـــم الذي تخ َّل َفا
مانع
عن ِ
ِ

النق�ض عبارة عن تخلف احلكم من بع�ض ال�صور مع وجود العلة فيها،
مثاله :قول املعرت�ض للم�ستدل على حرمة الربا بعلة الطعم :قد وجدت العلة
املذكورة يف الرمان ولي�س بربوي .فقول املعرت�ض بذلك نق�ض لعلة امل�ستدل ،وهو
قادح عند ال�شافعي وبع�ض �أ�صحاب �أبي حنيفة .وقيل� :إنه غري قادح �إذا كان
التخلف لدليل .ون�سب هذا القول �إىل قدماء احلنفية و�أبي طالب و�أبي عبد اهلل
الب�صري ومالك ،و�سموه تخ�صي�ص العلة ،وفيه مذاهب �أخر ،وقد تقدم ذكر جميع
ذلك يف �شروط العلة ،فراجعه من هنالك.
واعلم �أن القائل بجواز تخ�صي�ص العلة ال يرى �أن تخلف احلكم عنها يف
قادحا مطلقًا
بع�ض ال�صور قادح مطلقًا ،ومن منع من جواز تخ�صي�صها يجعل ذلك ً
�سواء كانت العلة من�صو�صة �أم م�ستنبطة ،و�سواء كان التخلف ملانع �أو لفقد �شرط
�أو غريهما ،وا�ست�شكل ذلك يف العلة املن�صو�صة �إذا القدح فيها بذلك رد الن�ص.
و�أجيب عن الإ�شكال ب�أن التخلف يف �صورة نا�سخ للع ِّلية ،واعرت�ض
ب�أن القدح �أعم من �أن يرد على جميع الأقوال التي يف العلة ،ويف ذلك تخطئة
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الإجماع على �أن ذلك �أحدهما �إال على القول بجواز �إحداث قول ثالث� ،إذا
�أجمع على قولني مث ًال ،انتهى.
واجلواب عن هذا االعرتا�ض هو �أن يبني امل�ستدل املانع من وجود احلكم
يف ال�صورة املذكورة ،ف�إذا �أظهر ذلك املانع �أو ك�شف �أن تخلفه هنالك الختالل
�شرط �أو نحو ذلك مما يكون م�سل ًما عند اخل�صم ا�ستقام قيا�سه و�سلم من ذلك
املعار�ض ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان االعرتا�ض الرابع ع�شر وهو الك�سر ،فقال:
[ومنها الك�سر]
نوع احلكم ِة
و�إن �أَتَـــــــى وفي ِه ُ
لب التخْ ِ
فيف
ــــــر نح ُو َط ِ
فالك�س ُ
ْ

َم َع انت َفا ِء ُح ِ
كم َهـــــــــا والع َّل ِة
بالق�صــــــ ِر يف َ�ســــف ِر ِه املخُ ِ
وف
ْ

اعلم �أن الك�سر عبارة عن وجود احلكمة يف بع�ض ال�صور مع تخلف
العلة واحلكم عنها ،مثاله من جوز الق�صر للم�سافر العا�صي ب�سفره :هذا م�سافر،
فيرتخ�ص كغري العا�صي حلكمة تخفيف امل�شقة ،فيقول املعرت�ض :وكذلك
�صاحب احلرفة ال�شاقة يف احل�ضر كمن يحمل الأثقال وي�ضرب املعاول ،ف�إنه
يرتخ�ص له ،فوجود امل�شقة يف ال�صورة التي ذكرها املعرت�ض مع تخلف احلكم
وللعلة فيها ي�سمى ك�س ًرا عند الآمدي وابن احلاجب والبدر ال�شماخي ،وعرب عنه
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قادحا ،فقيل� :إنه
غريهم بنق�ض املعنى ،واملراد به نق�ض احلكمة ،واخ ُتلف يف كونه ً
قادح العرتا�ضه املعنى املق�صود ،قال املحلي :والراجح �أنه ال يقدح؛ لأنه مل يرد
على العلة ،و�إمنا ورد على احلكمة فقط.
وقد عرف البي�ضاوي والفخر الرازي الك�سر بعدم ت�أثري �أحد جز�أي العلة
ونق�ض الآخر ،وهو مقت�ضى كالم ابن ال�سبكي و�صاحب املنهاج ،قال �صاحب
املنهاج يف تعريف الك�سر :وهو عند �أ�صحابنا �أن يظن القائ�س �أن لبع�ض الأو�صاف
ت�أث ًريا يف احلكم ،فيجعله جز ًءا من العلة ،واملعرت�ض يظن �أنه ال ت�أثري له ،في�سقطه
ويك�سر الباقي من الأو�صاف ،مثاله �أن يعلل وجوب �صالة اخلوف ب�أنها �صالة
يجب ق�ضا�ؤها ،فيجب �أدا�ؤها ك�صالة الأمن ،فيظن املعرت�ض �أنه ال ت�أثري لكون
العبادة �صالة يف هذا احلكم ،وهو وجوب الأداء ،فقط فيقول للقائ�س� :إنا نريك
عبادة وجب ق�ضا�ؤها ،ومل يجب �أدا�ؤها ،وهو �صوم احلائ�ض يف رم�ضان.
وجوابه �أن يبني القائ�س �أن للو�صف الذي �أ�سقطه املعرت�ض ت�أث ًريا يف
احلكم ،وهو كون العبادة �صالة ،و�أن ال�صالة تخالف ال�صيام يف ذلك ،هذا كالمه.
وهذا املعنى الذي �سماه ه�ؤالء ك�س ًرا ي�سميه الآمدي وابن احلاجب
والبدر ال�شماخي بالنق�ض املك�سور ،قال ابن احلاجب :واملختار �أنه ال يبطل
القيا�س كقول ال�شافعي يف بيع الغائب مبي ًعا جمهول ال�صفة عند العاقد حال
العقد ،فال ي�صح كلو قال :بعتك عب ًدا فيظن املعرت�ض �أنه ال ت�أثري لكونه مبي ًعا
في�سقطه وينق�ض علته بنكاح الغائبة ،ف�إن بني املعرت�ض عدم ت�أثري كونه مبي ًعا كان
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قادحا وال يفيد جمرد ذكره .قال �صاحب املنهاج :ويكون حينئذ من
االعرتا�ض ً
االعرتا�ض بعدم الت�أثري ،فظهر لك �أن االعرتا�ض بالك�سر راجع �إىل االعرتا�ض
باختالل �شرط ،وهو منع كون بع�ض �أو�صاف العلة م�ؤث ًرا ،ف�إن بينه املعرت�ض قدح
و�إال مل يقدح �إن بني القائ�س ت�أثريه ،انتهى كالمه ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان االعرتا�ض اخلام�س ع�شر ،وهو تخلف بع�ض �أجزاء
العلة ،فقال:
[ومنها تخلف بع�ض العلة املركبة من �أو�صاف]
الو�صــف َّ
و� ْإن َي ُ
ُ
ــــد
ـــك
مرك ًبا و َق ْ

ــــذ َ
البعــ�ض َف َ
ُ
اك ُينتق َْد
تخــ َّل َف

�أي �إذا كانت علة امل�ستدل و�صفًا مرك ًبا من �شيئني �أو �أ�شياء ،وقد تخلف
قادحا يف
بع�ض تلك الأ�شياء ،ف�إن تخلف ذلك البع�ض يف بع�ض ال�صور يكون ً
�صحة تلك العلة� ،أما القدح بكون الو�صف مرك ًبا ففي قبوله خالف مبني على
اخلالف يف �صحة تركيب العلة وقد تقدم �أن ال�صحيح جواز ذلك.
واعلم �أن امل�ستدل �إذا �أدخل يف العلة و�صفًا وجعله جزء منها وهو معرتف
�أن حكم الأ�صل ال ينتفي بانتفائه ،لكن لو �ألغي ذلك الو�صف انتق�ضت العلة يف
بع�ض الفروع ،ف�إن ذلك اجلزء مردود� ،أي ال ي�صح كونه من العلة ،وبقية الأجزاء
غري مردودة على الأ�صح يف الطرفني جمي ًعا.
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ومنهم من قال :يقبل ذلك الو�صف �إذا ثبت معه احلكم.
ومنهم من قال :يرد ويبطل معه �أي�ضً ا �سائر �أجزاء العلة ،ورد ب�أنه ال
وجه يقت�ضي ما ذكروه يف الطرفني جمي ًعا لأن الطرف الأول مبني على وجوب
عك�س العلة ،ونحن ال نوجبه ،ويف الطرف الثاين قبول العلة املنتق�ضة ،مثاله قول
ال�شافعي يف اال�ستجمار :طاعة تتعلق بالأحجار ومل تتقدمها مع�صية ،فاعترب فيها
العلة ودليله الرمي ،وال �شك �أن قوله :مل تتقدمها مع�صية ح�شو ،لأن الرمي
�سواء �سبقه طاعة �أم مع�صية فحاله ال يتغري ،لكنه لو مل يذكر ذلك انتق�ض برجم
الزاين ،قال بع�ضهم :وهذا �ضالل ال وجه لذكره .قال �صاحب املنهاج :وهذا
االعرتا�ض راجع �إىل املنازعة يف كمال �شروط العلة ،لأنه عائد �إىل منع ت�أثريها وهو
�شرط كما قدمنا ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان االعرتا�ض ال�ساد�س ع�شر وهو القدح يف نف�س
امل�صلحة برتجيح املف�سدة عليها �أو مب�ساواتها لها ،فقال:
[ومنها القدح يف املنا�سبة مبف�سدة راجحة �أو م�ساوية]
لل�صــــ َ
ــــح
وبف�ســـا ٍد َّ
ال ِح ُي َ
رج ُ

كــــن م�ســــاو ًيا فيقــــدَ ُح
و� ْإن َي
ْ

اعلم �أنه �إذا عار�ضت امل�صلحة التي تكون مق�صو ًدا للم�ستدل مف�سدة
قادحا يف قيا�س امل�ستدل لأنه ال
راجحة عليها �أو م�ساوية لها ،ف�إن ذلك يكون ً

717

الركن الرابع  -يف مباحث القيا�س

717

م�صلحة مع مف�سدة م�ساوية �أو راجحة ،لأن دفع ال�ضرر �أهم ،فيجب احلمل عليه،
و�أما �إذا كانت املف�سدة مرجوحة فال تقدح.
مثاله :التخلي للعبادة �أف�ضل ملا فيه من تزكية النف�س ،فيقول املعرت�ض:
فيه مف�سدة �أقوى ،وهي عدم ك�سر ال�شهوة ،وعدم كف النظر ،وعدم اتخاذ الولد،
وهذا �أرجح من م�صالح العبادة ،فيجيب امل�ستدل برتجح امل�صلحة ،لأنها حلفظ
الدين فهي �أوىل من حفظ الن�سل.
ومن ذلك �أي�ضً ا �أن يقول امل�ستدل :م�سافر �سلك الطريق البعيد
ال لغر�ض غري الق�صر ،ف�إنه ال يق�صر لأنه املنا�سب وهو ال�سفر البعيد ،عور�ض
مبف�سدة وهي العدول عن القريب الذي ال ق�صر فيه ال لغر�ض غري الق�صر ،حتى
ك�أنه ح�صر ق�صده يف ترك ركعتني من الرباعيات ،وقال ابن اخلطيب :ال تنخرم
املنا�سبة مبعار�ض املف�سدة مطلقًا �سواء �ساوت �أم رجحت ،ورد ب�أن العقل قا�ض ب�أن
ال م�صلحة مع ح�صول مف�سدة مثلها ،احتج ابن اخلطيب ب�أن ال�صالة يف الدار
املغ�صوبة ت�ستلزم م�صلحة ومف�سدة م�ساوية لها �أو زائدة ،وقد حكمتم ب�صحتها.
و�أجيب ب�أنه ال يلزم ذلك من مل ي�صحح ال�صالة هنالك ،و�أما من
�صححها ف�أجاب ب�أن مف�سدة الغ�ضب لي�ست نا�شئة عن ال�صالة وال ال�صالة
نا�شئة عنه ،بل هو عا�ص بغري ما هو به مطيع ،فال تلزم املف�سدة من امل�صلحة،
قال ابن احلاجب :ولو قدرنا �أنهما ن�ش�آ جمي ًعا عن ال�صالة مل ت�صح ال�صالة ،قال
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يف املنهاج :والرتجيح بني امل�صلحة واملف�سدة يختلف باختالف امل�سائل ،وترجح
بطريق �إجمايل ،وهو �أنه لو مل يقدر رجحان امل�صلحة لزم التعبد باحلكم بال وجه،
واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان االعرتا�ض ال�سابع ع�شر ،وهو :القدح يف �إف�ضاء
احلكم �إىل املق�صود ،فقال:
[ومنها القدح يف �إف�ضاء احلكم �إىل امل�صلحة املق�صودة]
َــد ُح يف � َ
إف�ضا ِئ ِه للم�ص َلح ْة
والق ْ

املجيب حتى ُي�ص ِل َحـــ ْة
فيد َف ُع
ُ

من االعرت�ضات �أن يقدح املعرت�ض يف �إف�ضاء احلكم الذي �أخرجه
امل�ستدل �إىل امل�صلحة املق�صودة �شر ًعا ،مثاله� :أن يقول امل�ستدل النكاح واجب
لأنه يرفع احلجاب ،فيف�ضي �إىل امل�صلحة وهي رفع الفجور ،فيقول املعرت�ض :مننع
�أن رفع احلجاب يف�ضي �إىل عدم الفجور ،بل تالقي الرجال والن�ساء عند رفع
احلجاب يف�ضي �إىل الفجور ،فيجيب امل�ستدل :ب�أن النكاح يك�سر ال�شهوة ،فيف�ضي
�إىل عدم الفجور ،ومن ذلك �أن يعلل امل�ستدل حرمة امل�صاهرة على الت�أبيد باحلاجة
�إىل ارتفاع احلجاب امل�ؤدي �إىل الفجور ،ف�إذا ت�أبد ان�سد باب الطمع املف�ضي �إىل
مقدمات الهم ،والنظر املف�ضية �إىل ذلك ،فيقول املعرت�ض :بل �سد باب النكاح
�أ�شد �إف�ضاء �إىل الفجور لأن النف�س مائلة �إىل املمنوع.
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وجوابه �أن الت�أبيد منع امليل �إىل الفجور يف العادة ،في�صري كالطبيعي كما
يف الأمهات ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان االعرتا�ض الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر واملكمل ع�شرين،
فقال:
فروعا منها]
[ومنها القدح يف العلة مبعار�ضتها لو�صف �آخر �أكرث ً
ٍ
بو�صــف �أكرثَا
و� ْأن يجــيء ذا
�أو مين َع ْن وجــــو َد َها يف املُدَّ َعى
ري ذا املعت ِرب
�أو َقال :عنـــدي غــ ُ

ِ
هرا
روع ُه من
ُف ُ
و�صــف َذا و�أ�شْ َ

ثبت ال ُ
أول ما َق ِ
ــــد ا َّد َعــى
ف ُي ُ
ينتــج ْ
فرع َ
عك َ�س ِ
املقــــر ِر
ــــك
ُ
َّ

ذكر يف هذه الأبيات ثالثة �أنواع من االعرتا�ضات:
النوع الأول� :أن يعار�ض علة امل�ستدل بعلة �أخرى �أكرث فرو ًعا من علة امل�ستدل،
وي�سمي هذا النوع بالتعدية ،مثاله �أن يقول امل�ستدل يف البكر البالغ :بكر فتجرب
على النكاح كالبكر ال�صغرية ،فيعار�ض ب�أن العلة يف الأ�صل ال�صغر ،فتتعدى �إىل
الثيب ال�صغرية.
النوع الثاين� :أن يعار�ض املعرت�ض علة امل�ستدل بعلة تقت�ضي يف الفرع عك�س
احلكم الذي �أخرجه امل�ستدل ،مثاله �أن يقول امل�ستدل يف العبد مملوك ،فتجب
فيه قيمته كغريه من اململوكات .فيقول املعرت�ض مكلف ،فال يتعدى به دية احلر،
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فعار�ض علة الفرع مبا يقت�ضي نقي�ض حكمها ،فيحتاج يف تقرير ما عار�ض به �إىل
�أحد طرق العلة ،في�صري م�ستد ًّال بعد �أن كان معرت�ضً ا ،وفيه قلب التناظر.
واعلم �أن هذا النوع والذي قبله ي�سميان باملعار�ضة ،وقد اختلف يف
قبولها على قولني :قال ابن احلاجب واملختار :قبولها �إذ لو مل تقبل مل ميتنع
املدعى ع َّلة لي�س ب�أوىل بكونه علة �أو جز ًءا من
املدعى ع َّلة ،لأن َّ
التحكم يعني يف َّ
العلة من و�صف املعار�ض.
ف�إن رجح رد املعار�ضة ب�أن يف �إثبات العلة تكليفًا بالعمل ،ويف
ردها تو�سعة الأ�صل ب�إ�سقاط التكليف ،وقد قال تعاىل :ﱹﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﱸ [البقرة� .]185 /أجيب ب�أنه يلزم على ذلك منع الداللة ،لأن فيه
تو�سعة.
ولو �سلمنا �أن الأ�صل التو�سعة لعدم العلة املعار�ضة عار�ضناه �أي�ضً ا ب�أن
الأ�صل انتفاء الأحكام ،فنرتك الداللة عليها وب�أنا نعتربهما م ًعا �إذ يف تخ�صي�ص
�أحداهما حتكم ،و�إذا اعتربناهما لزمت املعار�ضة.
قالوا لو ا�ستقل كل واحد من املتعار�ضني مبنا�سبة احلكم لزم كون كل
واحد منهما علة فيه ،وذلك ال يجوز ،فوجب رد املعار�ضة.
و�أجيب ب�أن هذا احلكم باطل� ،إذ ل�ستم برد العلة املعار�ضة ملا عللتم به �أوىل
من �أن يرد خ�صمكم ما عللتم به.
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ثم اختلفوا يف لزوم املعار�ض بيان انتفاء لزوم الو�صف الذي جاء به
امل�ستدل عن الفرع ،فقيل يلزمه مطلقًا .وقيل :ال يلزمه مطلقًا .وقيل� :إن �صرح
امل�ستدل ب�أنه الزم لزم املعرت�ض بيان عدم لزومه و�إال مل يلزم ،قال �صاحب
املنهاج :وهو ال�صحيح لأنه اذا مل ي�صرح بلزوم الو�صف فقد �أتي مبا ال ينتق�ض
معه الدليل ،فال يحتاج املعرت�ض �إىل املعار�ضة ،و�إن �صرح لزمه �إلغاء ما �صرح به،
فيبني املعرت�ض انتفاء اللزوم.
قال :واختلفوا �أي�ضً ا هل يحتاج املورد للمعار�ضة �إىل �أ�صل يرد �إليه؟
فقيل :يحتاج كامل�ستدل .قال :وال�صحيح �أنه ال يحتاج لأن حا�صل املعار�ضة
دعوى نفي احلكم لعدم العلة �أو�صد امل�ستدل عن التعليل بذلك ،و�أي�ضً ا ف�أ�صل
امل�ستدل هو الأ�صل للمعار�ض ،فال يحتاج �إىل غريه ،ف�إذا عرفت ذلك فاجلواب
عن املعار�ضة يكون �إما مبنع وجود الو�صف الذي عار�ض به �أو املطالبة بت�أثريه� ،إن
كان مثت ًبا باملنا�سبة �أو ال�شبه ال بال�سرب ،وب�أن الذي عار�ض به خفي �أو غري من�ضبط،
ويحقق ح�صول اخلفاء وعدم االن�ضباط �أو ال يحقق ،بل مينع ظهوره �أو ان�ضباطه �أو
�إيجاب ب�أن الو�صف الذي عار�ض به هو عدم معار�ض يف الفرع.
مثاله قيا�س املكره على القتل يف وجوب الق�صا�ص على املختار بجامع
القتل فيعرت�ض بالطواعية ،فيجيب ب�أن عدم الإكراه املنا�سب نقي�ض احلكم،
وذلك من قبيل الطرد� ،أو يجيب امل�ستدل ب�أن الو�صف الذي عور�ض به ملغي
�أو يبني ا�ستقالل ما عداه من الأو�صاف باحلكم يف �صورة �إما بظاهر �آية �أو خرب �أو
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الط َعا َم َّ
�إجماع مثل« :ال َتبي ُعوا َّ
بالط َع ِام» يف اجلواب عن معار�ضة تعليل املطعوم
بالكيل ،ومثلَ « :م ْن َّبد َل دي َن ُه فاق ُت ُلوه» يف معار�ضة التعليل بكفر بعد الإميان،
حيث ا�ستدل على قتل الن�صراين �إذا تهود ب�أنه بدل دينه فيقتل كامل�سلم �إذا
ارتد ،فيقول املعرت�ض� :إمنا قتل امل�سلم �إذا ارتد لأنه كفر بعد �إميان فيقول امل�ستدل
علتي قد ا�ستقلت باحلكم يف ظاهر قوله َ « :م ْن َّبد َل دي َن ُه فاق ُتلوه» غري متعر�ض
للتعميم.
وال يكفي �إثبات احلكم يف �صورة دونه �أي دون و�صف املعرت�ض جلواز �أنها
خلفها علة �أخرى ،ولذلك لو �أبدى املعرت�ض �أم ًرا �آخر يخالف ما �ألغى امل�ستدل،
ف�سد الإلغاء ،وي�سمى تعدد الو�ضع لتعدد �أ�صليها وهذا كله كالم �صاحب املنهاج.
النوع الثالث� :أن مينع املعرت�ض وجود تلك العلة يف الفرع ،مثاله� :أن يقول
امل�ستدل على �صحة �أمان العبد الغري امل�أذون� :أمان �صدر من �أهله كامل�أذون،
فيقول املعرت�ض ال �أهلية يف املحجور .وجوابه بيان وجود ما عناه بالأهلية كجواب
منعه يف الأ�صل .قال ابن احلاجب :وال�صحيح منع املعرت�ض من تقدير انتفاء
وجود الو�صف يف الفرع ،لأن امل�ستدل مدع ،فعليه �إثباته لئال ينت�شر الكالم،
واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان االعرتا�ض احلادي والع�شرين والثاين والع�شرين
والثالث والع�شرين ،وهي املعرب عنها جمي ًعا بالفرق ،فقال:
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[ومنها الفـرق]
ُ
نوع م ْن ِع
والفـــرق � ْأن ُيظه َِر َ
ـــان يف الأَ
�أو َك َ
عرا
ِ
�صـــل َم ِزي ٌة َ

ِ
ٍ
م�صلح ْة
�ضابط �أو
وكاختـــالف
َ

َ
َ
الفـــر ِع
بهـــذا
احلكم
لـــذلك
ِ
ْ
الفـــرع الذي قد ُذ ِك َرا
عن مثل َها
ُ

ُّ
أو�ضح ْه
قادح �إ ِْن � َ
وكـــل هـــذا ُ

الفرق عبارة عن �إبداء خمالفة بني الأ�صل والفرع ،وهو على ثالثة �أق�سام
لأنه� :إما �أن تكون تلك املخالفة يف احلكم ،و�إما �أن تكون يف ال�ضابط ،و�إما �أن
تكون يف جن�س امل�صلحة.
ف�أما الق�سم الأول :وهو املخالفة يف احلكم ،فتكون ب�أحد �شيئني� :إما �إبداء مانع
يف الفرع من �إجراء ذلك احلكم فيهن ،و�إما ب�إبداء خ�صو�صية يف الأ�صل مل
تكن موجودة يف الفرع.
و�أما الق�سم الثاين :وهو اختالف ال�ضابط يف الأ�صل والفرع فنحو ما يقال يف
�إيجاب الق�صا�ص على ال�شهود ت�سببوا بال�شهادة ،فوجب الق�صا�ص كاملكره،
فيقول املعرت�ض �إن ال�ضابط يف الفرع ال�شهادة ،ويف الأ�صل الإكراه فال يتحقق
الت�ساوي.
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وجوابه �أن اجلامع ما ا�شرتكا فيه من الت�سبب امل�ضبوط عر ًفا �أو ب�أن �إف�ضاءه
يف الفرع مثله �أو �أرجح كما لو كان �أ�صله املغري للحيوان ،ف�إن انبعاث الأولياء
على القتل طل ًبا للت�شفي �أغلب من انبعاث احليوان بالإغراء ب�سبب نفرة احليوان
وعدم علمه ،فال ي�ضر اختالف �أ�صلي الت�سبب ،ف�إنه اختالف فرع و�أ�صل كما
يقا�س الإرث يف طالق املري�ض على القاتل يف منع الإرث.
و�أما الق�سم الثالث :وهو اختالف امل�صلحة يف الأ�صل والفرع ،فهو �أن تكون
م�صلحة الأ�صل خمالفة مل�صلحة الفرع الذي �أبداه امل�ستدل ،مثاله �أن يقول
فرجا يف فرج م�شتهى طب ًعا حمرم �شر ًعا،
امل�ستدل على حد الالئط �أولج ً
فيحد كالزاين ،فيقول املعرت�ض :امل�صلحة يف الفرع ال�صيانة عن رذيلة اللواط،
وامل�صلحة يف الأ�صل دفع اختالط الأن�ساب ،وقد يتفاوتان يف نظر ال�شرع ،وهو
راجع �إىل املعار�ضة.
وجوابه �أن ينكر امل�ستدل �أن احلكمة يف الأ�صل دفع اختالط الأن�ساب
فقط ،بل يقول �إن احلكمة دفع اختالط الأن�ساب مع ال�صيانة عن تلك الرذيلة
وغريها من املفا�سد العامة و�إال لزم جواز الزنا بال�صبية والآي�سة� ،إذا لي�س فيها
ذلك املحذور ،وهو باطل ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان االعرتا�ض الرابع والع�شرين وهو القلب ،فقال:
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[ومنها القلب]
والقــــلب � ْأن يدَّ ِع َي الدلي َ
ال
ُ
الت�سليم
ممكن
�صـــح َو ْه َو
� ْإن
ُ
َّ
ِ

على ِ
الذي قد �أظ َه َر املدلو َال
يم
�إال �إذا
�صــــر َح بال َّت ْ�ســـــ ِق ِ
َّ

نوع يقت�ضي
و ْه َو على نوع ِ
ني من ٍ

املعرت�ض
ملـــــذهب
ت�صحيح ُه
ِ
ِ
َ

ّ
والثــــاين � ٌ
إبطال لقولِ
امل�ستدل

ُّ
وتلويح ُج ِع ْل
ت�صريح
والكــــل
ٌ
ٌ

القلب عبارة عن دعوى املعرت�ض �أن الدليل الذي جعله امل�ستدل دلي ًال
ملدعاه �إمنا هو دليل عليه ال له ،فيقلب حجته عليه ال له ،وهو ممكن الت�سليم ،مبعنى
�أن الدليل الذي قلبه املعرت�ض ميكن �أن يكون م�سل ًما عند املعرت�ض ،فيكون عنده
�صحيحا ،وميكن �أن يكون عنده غري �صحيح ،و�سكت عن الكالم فيه ،لكن قلبه
ً
عليه �إن �صح �أنه دليل كما �إذا قال� :إن هذا الدليل �إن �صح فهو عليك ال لك� ،أما
لو �صرح املعرت�ض بت�ضعيف الدليل ورده ،فال يكون حمتم ًال للت�سليم بعد ذلك،
بل هو عند املعرت�ض مردود.
�صحيحا
وقيل� :إن القلب ت�سليم ل�صحة الدليل امل�ستدل به� ،سواء كان
ً
�أم ال ،وقيل :هو �إف�ساد له مطلقًا ،لأن القالب من حيث جعله على امل�ستدل
�صحيحا ومن حيث مل يجعله له مف�سد له ،و�إن
م�سلم ل�صحته ،و�إن مل يكن
ً
�صحيحا ،وقيل :هو �شاهد زور ي�شهد لك وعليك ،حيث �سلمت فيه الدليل
كان
ً
وا�ستدللت به على خالف دعوى امل�ستدل ،فال يقبل.
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ثم القلب نوعان :لأنه �إما �أن يقت�ضي ت�صحيح مذهب املعرت�ض مع
ال�سكوت عن مذهب امل�ستدل ،و�إما �أن يقت�ضي �إبطال مذهب امل�ستدل ،وكل
وتلويحا لأنه �إما �أن ي�صرح املعرت�ض بت�صحيح
واحد من النوعني يكون
ت�صريحا ً
ً
مذهبه ،و�إما �أن يلوح على ذلك ،و�إما �أن ي�صرح ب�إبطال مذهب امل�ستدل ،و�إما �أن
يلوح على ذلك.
لبث يف
مثاله �أن يقول امل�ستدل على وجوب ال�صوم يف االعتكافٌ :
مكان خم�صو�ص فال يكون قربة بنف�سه كالوقوف بعرفة .فيقول ال�شافعي يف عدم
ا�شرتاط ال�صوم يف االعتكاف :لبث يف مكان خم�صو�ص فال ي�شرتط فيه ال�صوم
كالوقوف بعرفة .فقد �صحح ال�شافعي مذهبه بعلة امل�ستدل وهي اللبث يف مكان
خم�صو�ص.
ت�صريحا �أن يقول احلنفي يف م�سح
ومثال ما فيه �إبطال مذهب امل�ستدل
ً
الر�أ�س :ع�ضو و�ضوء فال ُيكتفى فيه ب�أقل ما ينطلق عليه ا�سمه كغريه .فيقول
ال�شافعي :فال يتقدر بالربع كغريه .فعلق املعرت�ض على علة امل�ستدل ما يبطل به
مذهبه.
تلويحا �أن يقول احلنفي يف ت�صحيح
ومثال ما فيه �إبطال مذهب امل�ستدل ً
بيع الغائب :عقد معاو�ضة ،في�صح مع اجلهل باملعو�ض كالنكاح ،فيقول ال�شافعي:
فال ي�شرتط فيه خيار الر�ؤية كالنكاح.
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وبيانه �أن من قال ب�صحته قال بخيار الر�ؤية ،فخيار الر�ؤية الزم ل�صحته،
ف�إذا انتفى الالزم انتفى امللزوم .قال البدر :واملختار قبوله �أي قبول القلب ،وقيل
ال يقبل وهو نوع خم�صو�ص من املعار�ضة ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان االعرتا�ض اخلام�س والع�شرين وهو باملوجب ،فقال:
[ومنها القول باملوجب وتنبيهات هي كاخلامتة على هذا املبحث]
ُ
ـوجب �أن ُي�ســ ِّلما
بالـم
ِ
والقــــول ُ

ـــن منــها الأعــــ ّز
مثا ُله
َ
ليخرج ْ

ُ
واخلــــلف باقٍ فاع َلما
مــــدلو َل ُه
ُ
فيمــن الأعــــ ّز
واخلــلف
�أذ َّل َنا
ِ

القول باملوجب :عبارة عن ت�سليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع ،وي�سمى
�إرخاء العنان ،و�شاهده قوله تعاىل ﱹ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﱸ [املنافقون ]8 /ف�إن معنى هذا الكالم م�سلم عند امل�سلمني،
لكن الأعز عند امل�سلمني هو ر�سول اهلل  ،والأذل عندهم هو ذلك القائل،
والأعز عند املنافق هو نف�سه ،فمدلول كالمه م�س َّلم ،واخلالف بينهم باقٍ  .وهو
�أنواع ثالثة:
النوع الأول� :أن ي�ستنتج املعرت�ض من امل�ستدل ما يتوهم �أنه حمل النزاع �أو
مالزمه ،مثاله قول من يوجب الق�صا�ص على القاتل عم ًدا باملثقل قتل مبا مثله
يقتل يف العادة ،فال ينايف وجوب الق�صا�ص ،كالقتل ب�إحلاد اخلارق ،فيقول
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املعرت�ض �إن عدم املنافاة لي�س حمل النزاع وال هو نقي�ضه ،و�إمنا حمل النزاع
وجوب الق�صا�ص.
النوع الثاين� :أن ي�ستنتج املعرت�ض �إبطال ما يتوهم �أنه م�أخذ اخل�صم .مثاله قولنا
للحنفي التفاوت يف القتل ال مينع من وجوب الق�صا�ص ،كما ال مينع من القتل
نف�سه ،فيعرت�ض ب�أنه علة ،فيقول املعرت�ض ال ن�سلم كون علة عدم وجوب الق�صا�ص
هو التفاوت ،بحيث �إين �أقول :لو بطل ذلك بطل وجوب الق�صا�ص بل العلة
�شيء �آخر منع احلكم الذي هو وجوب الق�صا�ص �أو فقد �شرط من �شروطه ،وال
يلزم من انتفاء مانع واحد انتفاء املوانع جمي ًعا �أو ال�شرائط �أو املقت�ضى.
قال �صاحب املنهاج :وال�صحيح �أنه م�صدق يف مذهبه� ،أي �إن َّثم موانع
�أخر ،و�شرط ومقت�ضى مل يح�صال .قال ابن احلاجب :و�أكرث القول باملوجب
كذلك خلفاء امل�أخذ بخالف حمل اخلالف ،وهو حمل النزاع يف ال�ضرب الأول،
ف�إنه يحتاج �إىل تبيني املوانع ،واملقت�ضى و�شروطه وح�صولها.
النوع الثالث� :أن ي�سكت عن املقدمة ال�صغرى من مقدمتي القيا�س ،وهي
الأوىل مع كونها غري م�شهورة ،نحو �أن يقول :ما ثبت قربة ف�شرطه النية كال�صالة،
وي�سكت عن قوله الو�ضوء قربة ،فريد عليه الو�ضوء لكونه قربة ،ومل ي�شرتط فيه
النية عند اخل�صم ،ولو ذكر املقدمة ال�صغرى مل يرد عليه �إال املنع لكون الو�ضوء
قربة ،قال �صاحب املنهاج :وهذا االعرتا�ض يعود �إىل اختالل �شرط وهو املنع من
اقت�ضاء العلة احلكم ،وت�أثريها فيه.
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واجلواب عن النوع الأول� :أن يبني امل�ستدل ان ذلك حمل النزاع �أو
م�ستلزم له ،كما لو قال :ال يجوز قتل امل�سلم بالذمي ،فيقول املعرت�ض :نعم ال
يجوز قتل امل�سلم بالذمي؛ لأنه لي�س بجائز بل واجب ،فيقول املراد بقولنا :اليجوز
حترميه ال ما زعمت ،و�إذا كان ذلك هو املراد لزم انتفاء قولك �إنه واجب.
واجلواب عن النوع الثاين� :أن يبني امل�ستدل �أن ذلك هو امل�أخذ ،نحو �أن
يبني �أن انتفاء املانع من ح�صول القتل باملثقل ي�ؤخذ منه انتفاء املانع من وجوب
الق�صا�ص فيه �أي�ضً ا ،لأن وجوب الق�صا�ص �إزهاق الروح ،ف�إذا مل مينع املثقل من
�إزهاق الروح بل ح�صل له ،فقد ح�صل به موجب الق�صا�ص ،فيجب �إذ ال مانع.
واجلواب عن النوع الثالث� :أن يبني ِ
امل�ستدل �أن احلذف �شائع ،فريتفع
املطعن ،انتهى و�أكرثه من منهاج الأ�صول.
و�سنختم هذا املبحث بتنبيهات ذكرها �صاحب املنهاج:
�أحدها :اختلف العلماء يف املعرت�ض بالنق�ض �إذا منع امل�ستدل وجود العلة التي
زعم املعرت�ض تخ ُّلف حكمها :هل ميكن من اال�ستدالل على وجود تلك العلة؟
قال �صاحب املنهاج :يف الأ�صل مل ي�سمع لأنه انتقال من نق�ض العلة �إىل نق�ض
دليلها ،قال :وفيه نظر� ،أما لو قال :يلزمك �إما انتقا�ض علتك �أو انتقا�ض دليلها،
كان الز ًما.
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التنبيه الثاين :اختلفوا �أي�ضً ا �إذا منع امل�ستدل تخلف احلكم عن العلة التي نق�ض
فيها املعرت�ض من الداللة على تخلف احلكم عن التي نق�ض فيها املعرت�ض :هل
ميكن املعرت�ض من الداللة على تخلف احلكم ،فقيل :ميكن ،وقيل :ال ميكن،
وقيل :مامل يكن له طريق للقدح �أو ًال منه.
التنبيه الثالث :اختلفوا �أي�ضً ا هل يجب على امل�ستدل االحرتاز من النق�ض
�أو ًال؟ فقيل يجب ،وقيل :ال يجب �إال يف امل�ستثنيات ،وقيل :ال يجب مطلقًا .قال
�صاحب املنهاج :وهو الأ�صح لأنه �إمنا ي�س�أل عن الدليل وانتفاء املعار�ض لي�س من
الدليل .و�أي�ضً ا ف�إنه وارد ،ولو احرتز اتفاقًا.
التنبيه الرابع :قال ابن احلاجب :واعرتا�ضات القيا�س على مراتب فما كان من
جن�س واحد ي�صح تعدده اتفاقًا� ،أي تورد منها اعرتا�ضات متعددة على م�س�ألة
واحدة ،ومامل يكن من جن�س واحد كاملمانعة((( واملطالبة والنق�ض واملعار�ضة،
فقد اختلف يف جواز �إيراد((( جن�سني ف�صاع ًدا ،فمنعه �أهل �سمرقند ،قالوا لأنه
ي�ؤدي �إىل اخلبط الكثري ،وجوزه غريهم كاجلن�س املتعدد ،واختلفوا �أي�ضً ا يف �صحة
�إيرادها مرت ًبا بع�ضها على بع�ض ،نحو �أن يورد املطالبة ثم يقول �سلمنا �أنها ال ترد،
فنحن نورد القلب ،ثم يقول� :سلمنا �أنه غري وارد ،فنحن نورد غريه ،وقال الأكرث:
الأوىل منع ذلك ملا فيه من الت�سليم لبطالن االعرتا�ض املتقدم حتى يتعني الآخر.
قال ابن احلاجب :واملختار جوازه لأن الت�سليم تقديري.
((( يف الأ�صل :املمانعة( .م).
((( يف الأ�صل :يراد( .م).
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و�إذا جاز �إيراد االعرتا�ضات مرتتبة فينبغي �أن يرتبها املعرت�ض على
ما يرتبه امل�ستدل ،و�إال كان من ًعا بعد ت�سليم ،لأنه �إذا اعرت�ض الفرع ثم طالب
بت�صحيح الأ�صل كان ذلك من ًعا حلكم الأ�صل بعد �أن �سلمه ب�أن اعرتا�ض الفرع
دونه ،فيقدم ما يتعلق بالأ�صل ثم العلة ال�ستنباطها منه ،ثم الفرع لبنائه عليهما،
وقدم النق�ض على معار�ضة الأ�صل لأنه يورد لإبطال العلة واملعار�ضة تورد لإبطال
ا�ستقاللها و�إثباتها �أهم من �إثبات ا�ستقاللها .انتهى �أخ ًذا من منهاج الأ�صول،
واهلل �أعلم.
وملا فرغ من بيان القيا�س و�أركانه وبيان القوادح فيه �أخذ يف بيان النوع
اخلام�س من الأدلة وهو اال�ستدالل ،فقال:

الركن اخلامس
يف مباحث اال�ستدالل
وهو يف اللغة :طلب الدليل ويف العرف :عبارة عن �إقامة الدليل ،يقال:
ا�ستدل فالن على كذا� ،إذا �أقام الدليل عليه ،ويف ا�صطالح الأ�صوليني ا�سم لنوع
خا�ص من الأدلة ،وهو ما لي�س بن�ص وال �إجماع وال قيا�س ،كما �أ�شار �إليه امل�صنف
بقوله:
[بيان حقيقة اال�ستدالل]
ُ
ا�ســـتدالل
مر ُهـــ َو
وغـــ ُ
ري َما َّ
ُ
رتان
في�شــــــمل
القـــيا�س االق َ
َ

ثبوت ِ
ويف ِ
بع�ض ِه جــــــــــــدَ ُال
القيــــــا�س الثان
نـــوع
وهكذا
ِ
ُ
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املراد بـ (ما مر) الكتاب وال�سنة والإجماع والقيا�س ،يعني �أن الدليل
اخلام�س من الأدلة ال�شرعية وهو اال�ستدالل هو غري ما مر ،واملراد به ما لي�س بن�ص
وال �إجماع وال قيا�س ،وقد تقدم ذكر كل واحد من الثالثة.
اعلم �أنه ملا كان كثري من الأحكام ال�شرعية خارجة عن ظاهر تلك الأدلة
مبعنى �أنه مل يوجد من واحد من الأدلة ما يدل على حكم فيها ا�ستدل العلماء
على ثبوت �أحكامها ب�أمور منها ،ا�ست�صحاب حال الأ�صل ،ومنها اال�ستقراء ومنها
امل�صالح املر�سلة �إىل غري ذلك مما �سي�أتي يف هذا الركن ،و�سموا تلك الأ�شياء
ا�ستد ً
الال ،وقد اختلفوا يف تعريف حقيقته ،فقال بع�ضهم :هو ما لي�س بن�ص وال
�إجماع وال قيا�س ،وعليه م�شيت يف النظم.
قال �صاحب املنهاج :وه�ؤالء يعنون االجتهاد ،و�أقول :يعنون به ما ذكرناه
من اال�ست�صحاب واال�ستح�سان وغريهما من �أنواع اال�ستدالل ،ولذا عرفوه بذلك
التعريف ،ثم ذكروا تلك الأ�شياء من جملة �أنواعه .على �أن االجتهاد لي�س دلي ًال
بنف�سه ،و�إمنا هو نظر يف الدليل ،وزاد بع�ضهم على التعريف الأول قولهم :وال
قيا�س ِع َّلة ،قال �صاحب املنهاج :فيدخل فيه االجتهاد واال�ستدالل بنفي الفارق
كما تقدم ،واال�ستدالل بالتالزم كمام مر يف قيا�س الداللة ،انتهى.
ومعنى قوله( :ويف ثبوت بع�ضه جدال) يعني �أن يف ثبوت بع�ض �أنواع
اال�ستدالل خال ًفا.
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اعلم �أن القائلني بثبوت اال�ستدالل اختلفوا يف �أ�شياء .قال بع�ضهم:
�إنها من اال�ستدالل ،وقال �آخرون لي�ست منه وهي اال�ستدالل على ثبوت احلكم
بوجود ال�سبب وعلى انتفائه بوجود املانع منه �أو فقد ال�شرط وغري ذلك مما �سي�أتي
بيانه.
واختار ابن احلاجب �أن اال�ستدالل ثالثة �أنواع:
النوع الأول :اال�ستدالل با�ست�صحاب احلال.
النوع الثاين :اال�ستدالل بالتالزم بني احلكمني من غري تعيني العلة ،وهو الذي
�سميناه قيا�س الداللة ،وقد مر بيانه.
والنوع الثالث� :شرع من قبلنا.
وزاد البدر  -رحمه اهلل تعاىل – اال�ستح�سان ،ون�سبه للحنفية وامل�صالح
املر�سلة ،ون�سبه للمالكية.
وذكر ابن ال�سبكي جميع الأنواع التي ذكرها امل�صنف يف هذا الركن �إال
امل�صالح املر�سلة ،ف�إنه مل يذكرها يف كتاب اال�ستدالل ،وزاد �شرع من قبلنا وحجية
قويل ال�صحابي ،وقد مر الكالم فيهما.
وقد ذكرت يف هذا الركن �أ�شياء منها القيا�س املنطقي بنوعيه :االقرتاين
واال�ستثنائي ،وهما املراد بقول امل�صنف( :في�شمل القيا�س االقرتاين� )..إىل �آخره،
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�أي ي�شمل اال�ستدالل القيا�س االقرتاين ،وهو �أحد نوعي القيا�س املنطقي ،وكذا
ي�شمل النوع الثاين من القيا�س املنطقي وهو القيا�س اال�ستثنائي.
اعلم �أن القيا�س املنطقي قول م�ؤلف من ق�ضايا ،متى �سلمت لزم عنه
لذاته قول �آخر ،ف�إن كان الالزم وهو النتيجة �أو نقي�ضه مذكو ًرا فيه بالفعل ،فهو
القيا�س اال�ستثنائي ،و�إال فهو القيا�س االقرتاين.
مثال القيا�س اال�ستثنائي �إن كان النبيذ م�سك ًرا فهو حرام ،لكنه م�سكر
مباحا فهو لي�س مب�سكر ،لكنه م�سكر ينتج فهو
ينتج فهو حرام� ،أو �أن كان النبيذ ً
لي�س مبباح.
ومثال القيا�س االقرتاين كل نبيذ م�سكر ،وكل م�سكر حرام ينتج كل
نبيذ حرام ،وهو مذكور فيه بالقوة ال بالفعل.
و�سمي النوع الأول بالقيا�س اال�ستثنائي ال�شتماله على حرف اال�ستثناء،
خا�صا
وهو «لكن» �سموا «لكن» حرف ا�ستثناء �إما �أن يكون
ا�صطالحا للمناطقة ًّ
ً
بهم ،و�أما �أن يكون مبن ًّيا على الت�شبيه ،ف�إن معنى «لكن» ي�شابه معنى «�إال»
ف�إن كليهما لرفع توهم يتولد من الكالم ال�سابق ،و�سمي النوع الثاين بالقيا�س
االقرتاين؛ القرتان �أجزائه ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان النوع الثاين والثالث من اال�ستدالل ،وهما
اال�ست�صحاب والعك�س ،فقال:
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مبحث اال�ست�صحاب والعك�س
�أي وجود املقت�ضى وعدم املانع وانتفاء ال�شرط وعدم وجود ما يدل
على احلكم ،فاقت�صر يف الرتجمة على النوعني املذكورين اخت�صا ًرا ،وبد�أ بذكر
اال�ست�صحاب ،فقال:
�إبقا ُء ما َ
كان على �أ�صــــــــو ِل ِه
�صــــــــــــح َل ُه ُمن ِّق ُل
�إال �إذا
َّ

ُيفيدُ ظــــــــ ًّنا ببــــــــقَا مد ُلو ِل ِه

ف�إنـــــ ُه عن �أ�صـــــل ِه ينتــــ ِق ُل

إيجاب
� ْإن كان يف
ِ
ال�ســــلب �أو ال ِ

اب
َو ْه َو الذي ُي ْدعى باال�س ِت ْ�ص َح ِ

اال�ست�صحاب عبارة عن �إبقاء ما كان على �أ�صوله التي كان عليها من
وجود �أو عدم �أو نحو ذلك ،مامل يرد دليل ينقله عن حكم �أ�صله �إىل حكم �آخر،
فنقول الأ�صل �إبقاء ما �إنفاه العقل كوجوب �صوم رجب على حاله الأول حتى
يقوم الدليل بوجوب �صيامه.
وكذا نقول �إن الأ�صل �إبقاء العموم على عمومه ،و�إبقاء الن�ص على حاله
حتى يرد املخ�ص�ص للعموم �أو النا�سخ للمن�صو�ص ،وهكذا يف كل �شيء علم
وجوده �أو نفيه :من �شرع �أو عقل �أو ح�س ،ف�إن الأ�صل بقا�ؤه على حاله الذي علم
عليه ،حتى يقوم الدليل على انتقاله.
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وهو حجة عندنا وعند ال�شافعية ،لأن الظن ببقاء ما كان على ما كان
حا�صل مامل ي�صح انتقاله �إىل حال �آخر.
�أما حكمنا على املفقود بالوفاة بعد الأربع وعلى الغائب بالوفاة بعد
الأجل املذكور ،فمبني على �أن الظن بحياتهما بعد الأجلني �ضعيف ،لأن الغالب
من �أحوال �أمثالهما الهالك يف مثل تلك احلال� ،إذ لو كانا حيني جلاء عنهما خرب
يف غالب الأحوال ،فحملنا املفقود والغائب بعد الأجلني على �أغلب الأحوال
ا�ستح�سانًا ،وكان القيا�س عدم احلكم مبوتهما حتى ي�صح ذلك ،كما �أ�شار �إليه
بع�ض الأثر يف الغائب.
وقالت املعتزلة واحلنفية� :إن ا�ست�صحاب احلال لي�س حجة �شرعية،
وقيل :حجة يف الدفع به عما ثبت له دون الرفع به عما ثبت ،ومعنى هذا القول
�أن ا�ست�صحاب الأ�صل حجة يف بقاء ما كان على حاله الأول من غري �أن يزاد
حك ًما �آخر.
مثال ذلك ا�ست�صحاب حياة املفقود دافعة لغريه من �أخذ ماله ب�سبيل
الإرث ،فماله ال يورث ال�ست�صحاب حياته قبل الأجل ،وهو مع ذلك ال يكون
وارثًا من غريه عند �صاحب هذا القول لل�شك يف حياته ،و�شرط �أخذ املرياث
عند هذا القائل :تيقن حياة الوارث بعد موت املوروث ،فح�صة املفقود على هذا
موقوفة حتى يتحقق موته �أو حياته بعد موت موروثه ،وهو عندنا وارث وموروث
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بناء على حجيه اال�ست�صحاب كما هو مذهب �أكرث الأ�صحاب ،و�إن كان الزم
مذهب بع�ضهم عدم حجيته.
واحلجة لنا على حجية اال�ست�صحاب قوله �« :إنَّ ال�ش َيطانَ ل َي�أتي
أحد ُكم ُ
ريحا» .
أحدثت .فال
ين�صرفن ح َّتى ي�سم َع �صو ًتا �أو َ
� َ
أحدثت � َ
فيقولَ � :
َّ
يجد ً
وكثري من قواعد ال�شرع دالة على ا�ست�صحاب احلال ،فمن قال :ال �إله اال
اهلل حممد ر�سول اهلل ،حرم دمه وماله مدة حياته ،ولو مل ي�سمع منه ت�شهد بعدها
�أب ًدا ،حتى ي�صح ارتداده ،وهو معنى اال�ست�صحاب.
وكذلك احلكم يف الأ�شياء الطاهرة ببقائها على طهارتها حتى ي�صح
تنجي�سها ،وكذلك احلكم يف الأ�شياء املحرمة ببقائها على حرمتها حتى ي�صح
حتليلها بوجه �شرعي ،ونحو ذلك كثري ،فقد اعترب ال�شرع يف هذه الأمور ا�ست�صحاب
حال الأ�صل ،فجعلناه حجة فيما �سكت عنه ال�شارع ،وال �سبيل للمخالف يف
التفرقة بني بع�ض اال�ست�صحاب دون بع�ض.
وهاهنا م�س�ألة جعلها قومنا من اال�ست�صحاب ،ونحن ن�أبى من ذلك لأن
حكم اال�ست�صحاب معنا معترب مامل ي�صح املنقل عن �أ�صله.
وقد �صح يف هذه امل�س�ألة وهي ما �إذا ر�أى املتيمم املاء حال �صالته ،وقد
كان تيممه لأجل عدم املاء فقط.
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قال املخالف :ف�إنه �إذا ر�أى املاء يف ال�صالة يتم �صالته وال يبطل تيممه
بر�ؤية املاء ،و�إمنا جاز له �إمتامها ا�ست�صحابًا للحال الأول قبل ر�ؤية املاء ،واحتجوا
على ذلك بوجهني:
الوجه الأول :قالوا �إن الإجماع منعقد على �أنه قبل ر�ؤية املاء متطهر ،والأ�صل
البقاء على الطهارة حتى يثبت معار�ض والأ�صل عدم املعار�ض.
و�أجيب ب�أن املعلوم �أن احلال الثانية غري م�ساوية للحال الأوىل ،لوجود
املاء فيها دون احلال الأوىل فلم ت�شاركها يف املقت�ضى للحكم وهو جواز التيمم،
لأن املاء فيها موجود دون احلال الأوىل ،فليزم من ذلك ثبوته يف احلال الثانية من
غري دليل يقت�ضيه ،وذلك ال يجوز.
الوجه الثاين :قالوا �صحة التيمم مقطوع بها ،وبطالنه بر�ؤية املاء م�شكوك فيه،
فال يبطل اليقني بال�شك ،كما �أنا �إذا تيقنا �صحة النكاح ثم �شككنا يف ح�صول
الطالق ،مل ي�ؤثر ذلك ال�شك ،و�إذا تيقنا الطهارة ثم �شككنا يف احلدث مل ي�ؤثر
ذلك ال�شك ،بل ن�ست�صحب احلال كذلك ها هنا لأن الداخل يف ال�صالة دخل
فيها مع تيقن �صحتها ،فال ينتقل �إىل بطالنها �إال بدليل �آخر ،وال دليل.
و�أجيب ب�أن الدليل :القيا�س على ر�ؤيته قبل الدخول يف ال�صالة ،فكما
�أنه يبطل تيممه هنالك لأجل ر�ؤية املاء ،كذلك بعد الدخول فيها بخالف ال�شاك
يف النكاح ،فقد تيقن �صحته ،ويف الطهارة كذلك فال قيا�س يعار�ض دليل ال�صحة
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هنالك ،فوجب ا�ست�صحاب احلال بخالف ما نحن فيه ،قالوا :دخوله يف ال�صالة
يحرم اخلروج منها �إال لدليل بخالف حاله قبل الدخول فيها ،فال قيا�س مع
الفرق ،و�أجيب ب�أنه �إمنا حرم خروجه بعد الدخول فيها ل�صحة طهارته بعدم املاء
حال الدخول فيها ،وبوجود املاء زالت علة التحرمي فيحرم البقاء بعد وجوده كما
يحرم الدخول بعد وجوده ،واهلل �أعلم.
وهذا فرع يتفرع على م�س�ألة اال�ست�صحاب ،وهو� :أن الأ�صوليني اختلفوا
فيمن جزم بانتفاء حكم هل يلزمه �إقامة برهان �أم يكفيه كون الأ�صل عدمه؟ فقال
�أكرث املتكلمني والفقهاء� :إن من قطع بنفي حكم عقلي �أو �شرعي فعليه الدليل
على دعواه القطع ،بخالف ما �إذا قال :ال �أعلم ثبوته ،فالدليل على من جزم
بالثبوت.
وقال �أ�صحاب �أبي حنيفة وبع�ض �أ�صحابنا :ال يجب على من نفى حك ًما
دليل على ذلك ،كما ال جتب بينة على املنكر لثبوت حق َّمدعى ،وكما ال يجب
على من �أنكر نبوة مدعي النبوة ،بل على املدعي �إقامة الربهان على ما ادعاه.
وقيل �إن نفى حك ًما عقل ًّيا �أقام الدليل على دعواه ،ال �إذا نفى حك ًما
�شرع ًّيا ،فالدليل على املثبت ال النايف ،لأن الأ�صل يف الأحكام ال�شرعية انتفا�ؤها،
فلم يحتج النايف لها �إىل دليل بخالف العقليات.
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ورد ب�أن كون الأ�صل العدم ،دليل على النفي مطلقًا ،فال وجه للفرق� ،أما
�إذا مل يجزم بانتفاء احلكم ،و�إمنا �أخرب �أنه ال يعلم ثبوته فهذا ال يلزمه دليل قط ًعا �إذ
مل يخرب �إال ب�أنه مل ي�صح له دليل ،فلم يعلم وال وجه لطلب الدليل على ذلك،
واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان العك�س ،فقال:
[بيان العك�س وبع�ض �أنواع اال�ستدالل]
نقي�ض ا ُ
حل ْك ِم
إثبات
ِ
ك�س � ُ
وال َع ُ
ت ُ
ني �أو قد ُوجدَ ا
َعاك ُ�س الو�صف ِ

ِ
ال�شــرط
وهكــذا فقْدُ وجو ِد

ِل�ضدِّ َ
الفهم
ذاك ال�شي ِء �إذ يف
ِ
وجــب ذا �أو مــــان ٌع له بــــدَ ا
ُم
ُ
ال�ضــب ِط
وعد ُم ما يــــــدُ ُّل عندَ
ْ

من اال�ستدالل قيا�س العك�س ،وهو� :إثبات نقي�ض حكم �شيء ل�ضد
أحدنا �شهو َته ول ُه
ذلك ال�شيء لتعاك�س و�صفيهما ،مثاله حديث م�سلم�« :أي�أتي � ُ
حرام �أكانَ علي ِه وز ٌر؟!» فقد نبه احلديث
فيها �أج ٌر؟! قال� :أر�أي ُتم لو و�ض َع َها يف ٍ
املذكور على �أن حكم و�ضع ال�شهوة يف احلالل م�ضاد حلكم و�ضعها يف احلرام،
فو�ضعها يف احلرام موجب للوزر ،وو�ضعها يف احلالل موجب للأجر ،وي�سمى
اال�ستدالل بهذا الطريق قيا�س العك�س ،وقد جعله �صاحب املنهاج نو ًعا من
القيا�س ال من اال�ستدالل ،فق�سم القيا�س �إىل :قيا�س طرد وقيا�س عك�س ،وعرفه
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بتعريف جامع للنوعني ،واحلق �أنه لي�س من �أنواع القيا�س ،و�إمنا هو من �أنواع
اال�ستدالل كما هو �صنيع ابن ال�سبكي ،وعليه م�شيت يف النظم.
�أما قوله (�أو قد وجدا موجب ذا) �إىل �آخره ،فهو �شروع يف �أنواع �أخر من
اال�ستدالل وهي �أربعة:
�أحدها :اال�ستدالل على ثبوت احلكم بوجود ال�سبب املقت�ضي لوجوده ،كما
نقول :وجد ال�سبب املوجب للتحرمي يف �صورة كذا ،فيجب �أن تعطى تلك ال�صورة
ذلك احلكم.
وثانيها :اال�ستدالل على نفي احلكم بوجود مانعه ،كما نقول :وجد املانع من كذا
يف �صورة كذا ،فال تعطى ذلك احلكم.
وثالثها :اال�ستدالل على انتفاء ال�شيء بانتفاء �شرطه ،كما نقول انتفى ال�شرط يف
�صورة كذا ،فال يثبت فيها ذلك احلكم امل�شروط.
ورابعها :اال�ستدالل على انتفاء احلكم بعدم وجود دليله عند املجتهد ال�ضابط
للأدلة الكثري االطالع على �أحوال ال�شرع اخلبري باختالف وقائعه.
مثاله قول املجتهد املذكور مل �أجد لهذا احلكم دلي ًال يدل عليه ،فقيل:
�إن قوله بذلك دليل على انتفاء ذلك احلكم� ،إذ يف الظن �أن لو كان لذلك احلكم
دليل ملا فات هذا احلافظ ال�ضابط.
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وقيل :ال يلزم من عدم وجدان الدليل انتفا�ؤه ،وهو احلق ،وكذا اختلفوا
يف الثالثة الأنواع التي قبل هذا النوع ،وهي :اال�ستدالل على ثبوت احلكم
بوجود ال�سبب ،وعلى انتفائه بوجود املانع منه� ،أو فقد ال�شرط .فقيل �إنها لي�ست
با�ستدالل ،و�إمنا هي دعوى دليل ،فعلى مدعيه الربهان ،وقيل بل هي دليل،
واختلف القائلون ب�أنها دليل ،فقال بع�ضهم :هي نوع من اال�ستدالل .وقال
�آخرون� :إن ثبت عنده وجود ال�سبب �أو املانع �أو فقد ال�شرط بغري الن�ص والإجماع
والقيا�س ،فا�ستدالل و�إال فال ،بل هي دعوى عند املعرت�ض ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان اال�ستقراء ،فقال:

مبحث اال�ستقراء
ومن ُه اال�ســــتقرا ُء � ْأن َي ْ�س َت ْت ِب َعا

حكــــم ُه كذا
اجلن�س
ب� َّأن هذا
ُ
َ
ُ
كامــــل
نوع
َو ْه َو على نوع ِ
ني ٌ
ونقــ�ص
�إال ق�ضيـــ َة النــــ َز ِاع
ْ

�أفرا َد َ
اجلنــــــ�س حي يقط َعا
ذاك
ِ
كعدَّ ِة ا ُ
أق�صى الأَ َذى
حل َّي�ض يف � َ

َو ْه َو الذي الأفــــــرا َد ُط ًّرا �شا ِم ُل
�ص
�إن كان
ِ
بالغـــــالب من َها قد ُيخَ ّ

من اال�ستدالل اال�ستقراء وهو عبارة عن تتبع �أفراد اجلن�س يف حكم من
الأحكام ،ف�إذا وجدنا ذلك احلكم يف جميع �أفراد ذلك اجلن�س قطعنا ب�أن حكم
ذلك اجلن�س كذا.

745

الركن اخلام�س  -يف مباحث اال�ستدالل

745

مثاله� :أن ن�ستتبع �أفراد احليوان ،فنجد كل فرد منه متحر ًكا ،فنعلم من
ذلك التتبع �أن احليوان متحرك ،وكذا �إذا تتبعنا �أفراد اجلماد فر�أينا كل فرد منها
�ساك ًنا حكمنا ب�أن اجلماد �ساكن ،وهكذا.
وهذا التتبع املخ�صو�ص هو معنى اال�ستقراء عند الأ�صوليني ،وهو نوعان:
كامل وناق�ص.
ف�أما النوع الكامل فهو �أن يتبع امل�ستدل جميع �أفراد ذلك اجلن�س حتى
ال يبقى من �أفراده �إال ال�صورة التي طلب معرفة حكمها ،فيحكم ب�أن حكم تلك
ال�صورة حكم بقية �أفراد اجلن�س ،مثاله �إذا ر�أينا فر ًدا من احليوان فنقول :هل هذا
احليوان متحرك �أم ال؟ فنت�صفح �أفراد ذلك اجلن�س ،ف�إذا ر�أينا جميعها متحر ًكا
ا�ستدللنا بذلك على حترك ذلك الفرد.
و�أما النوع الناق�ص فهو �أن ي�ستتبع امل�ستدل غالب �أفراد ال�شيء ،ف�إذا
وجدها متفقة يف حكم �أجرى ذلك احلكم يف جميع الأفراد� ،إذ يف الظن �أن �أقل
الأفراد حكمه حكم �أغلبها.
مثاله �أن يت�صفح �أفراد احلي�ض يف �أق�صى مدة الدم فيجد �أغلبهن ال يزيد
على ع�شرة �أيام ،فيحكم ب�أن �أكرث مدة حي�ض يف كل الن�ساء ع�شرة �أيام ا�ستد ً
الال
بذلك اال�ستقراء ،وي�سمى هذا النوع عند الفقهاء �إحلاق الفرد بالأغلب ،وللإمام
الكدمي  -ر�ضوان اهلل عليه  -مت�سك بهذا الطريق ،وقد اعتنى به واعتمد عليه يف
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موا�ضع كثرية ،كما يعرف ذلك باالطالع على فتاويه وم�صنفاته ،وهو دليل ظني
اتفاقًا.
واختلف يف النوع الأول ،فقيل �إنه دليل قطعي ،ون�سب هذا القول
�إىل الأكرث من العلماء ،وقيل لي�س بقطعي الحتمال خمالفة تلك ال�صورة لبقية
الأفراد ،و�إن كان هذا االحتمال بعي ًدا ،ورد ب�أن ذلك االحتمال منزل منزلة العدم
لأن االحتماالت العقلية ال تقدح يف الأمور العادية ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان امل�صالح املر�سلة فقال:

مبحث امل�صالح املر�سلة
و�صف مل ُ
ٌ
يكــــن معتبرَ َ ا
َومن ُه
َ
م�ص َلح ُة
وظ
ْ
هـــــرت لنـــــــــا ب ِه ْ

ولي�س ُم ْهد َرا
احلكم
�شارع
من
َ
ِ
ِ
املر�سل ُة
وا�ســــــــم ُه
ُ
امل�صـــــالح َ
ُ

من اال�ستدالل امل�صالح املر�سلة ،وهي :عبارة عن و�صف منا�سب ترتبت
عليه م�صلحة العباد واندفعت به عنهم مف�سدة ،لكن ال�شارع مل يعترب ذلك
الو�صف بعينه وال بجن�سه يف �شيء من الأحكام ،ومل يعلم منه �إلغاء له ،وبذلك
�سمي مر�س ًال ،لأن املر�سل يف اللغة املطلق ،فكان هذا الو�صف املنا�سب قد �أطلق
عن االعتبار والإهدار ،وقد تقدم حتقيقه يف مبحث املنا�سب ،وقد ذكرنا له هنالك
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�أمثلة كثرية ،وبينا �أن للأ�صحاب به اهتما ًما ،فكثري من فروعهم مبني على هذا
اال�ستدالل ،وللماكلية به �أ�شد اعتناء.
و�إمنا كان هذا النوع من اال�ستدالل لأنه لي�س بن�ص وال �إجماع وال
قيا�س ،وقد عرفت �أن ما عدا الثالثة فهو ا�ستدالل ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان اال�ستح�سان ،فقال:

مبحث اال�ستح�سان
ِ
ينقد َحا
اال�ستح َ�س ُان � ْأن
ومنه
ِْ
وق�ص َرت عن ذكــــــ ِر ِه العبا َر ُة
ُ

ُ
َ
يا�س
وقيل
االنتقـــــــــال من ِق ِ

العلم ٌ
دليل َ
و�ض َحا
يف ذ ْهن ِذي
ِ
وقيل �أخْ ُ
َ
ـــذ ما اقت�ض ْت ُه العا َد ُة
أ�سا�س
�أ ْو َهى �إىل �أقوا ُه يف ال ِ

من اال�ستدالل اال�ستح�سان ،وقد قال به املعتزلة واحلنفية ،وحكاه
ابن احلاجب والبدر ال�شماخي عن احلنابلة �أي�ضً ا ،وعزى املحلي �إىل احلنابلة �إنكاره،
ورد حكاية ابن احلاجب عنهم القول بذلك و�أنكره ال�شافعية وب�شر املري�سي من
احلنفية.
قال ال�شافعي :من ا�ستح�سن فقد �شرع� ،أي من قال بحكم من الأحكام
ال�شرعية باال�ستح�سان فقد �أحدث �شريعة غري �شريعة ر�سول اهلل .
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وهذه مبالغة يف تقبيح القول باال�ستح�سان ،على �أنه قد حكى �أ�صحابه
عنه اال�ستح�سان يف بع�ض امل�سائل كالتحليف على امل�صحف واخلط يف الكتابة
لبع�ض من عو�ضها ،وكا�ستح�سانه يف املتعة ثالثني دره ًما ونحو ذلك ،وقد اعتذروا
عنه ب�أنه ذلك من اال�ستح�سان اللغوي ال من اال�ستح�سان اال�صطالحي املختلف
فيه ،قالوا� :إمنا قال ذلك مل�آخذ فقهية مبينة يف حما ِّلها ،قلنا :وكذلك امل�ستح�سنون
�إمنا قالوا ذلك مل�آخذ فقهية �أي�ضً ا .قال �صاحب املنهاج :ف�أما قول ال�شافعي �إن
من ا�ستح�سن فقد �شرع ،فهو مبني على ما رواه بع�ض �أ�صحابه عن احلنفية �أن
اال�ستح�سان هو القول باحلكم من غري داللة وال �أمارة تقت�ضيه �سوى ما تدعو
النف�س �إليه وت�ست�صلحه.
قال احلاكم :وقد �أبعدوا يف هذه احلكاية ،وظنوا ب�أهل العلم ما ال يليق
بهم .قال :والذي عند م�شايخنا �أنه ال يجوز القول يف الأحكام بغري حجة متيز
بني احلق والباطل وال�صحيح والفا�سد والقبيح واحل�سن ،لأنه لو جاز ذلك ل�شارك
ال َعالمِ َ
العامي يف الأحكام ،بل ال�صبي لأنهم ي�ستح�سنون �أ�شياء �شهوة وهوى.
ُّ
انتهى كالمه.
واعلم �أن مثبتي اال�ستح�سان اختلفوا يف بيان حقيقته:
فقال بع�ضهم :هو دليل ينقدح يف ذهن العامل املجتهد تق�صر عن �إظهاره
عبارته ،ولذا ترى كث ًريا من العلماء يقولون يف موا�ضع ويف نف�سي من كذا ،و ُرد
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ب�أن ذلك الدليل املذكور �إن حتقق عند املجتهد فهو معترب اتفاقًا وال ي�ضره ق�صور
عبارته عنه قط ًعا ،و�إن مل يتحقق عنده فمردود قط ًعا ،وقال �آخرون :هو عدول عن
الدليل �إىل العادة للم�صلحة ،كدخول احلمام من غري تعيني زمن املكث ،وقدر
املاء والأجرة ،ف�إنه معتاد على خالف الدليل للم�صلحة ،وكذا �شرب املاء من
ال�سقاء من غري تعيني قدره.
ورد ب�أنه �إن ثبت �أن العادة حق جلريانها يف زمنه عليه ال�صالة وال�سالم
�أو بعده من غري �إنكار منه وال من غريه فقد قام دليلها من ال�سنة �أو الإجماع،
فيعمل بها قط ًعا ،و�إن مل تثبت حقيقتها ردت قط ًعا ،وقيل :هو العدول عن قيا�س
�أو هي �إىل قيا�س �أقوى منه ،ورد ب�أنه ال خالف فيه بهذا املعنى ،ف�إن �أقوى القيا�سني
مقدم على الآخر قط ًعا .قال املخالف :فلم يتحقق معنى لال�ستح�سان ي�صلح
حم ًّال للنزاع.
�أقول :وال يلزم القائل باال�ستح�سان �إثبات معنى خمتلف فيه ،ف�إنه
اال�ستح�سان عند كل طائفة من �أهل هذه الأقوال هو ما ف�سروه به ،ف�إن وافق
اخل�صم على ثبوت اال�ستح�سان بتلك املعاين فقد �أثبت اال�ستح�سان الذي �أثبته
غريه ،فريتفع اخلالف يف ثبوته.
قال �صاحب املنهاج« :اعلم �أنه ال فرق عند مثبتي اال�ستح�سان بني �أن
قيا�سا �أو اجتها ًدا
يكون املعدول �إليه ًّن�صا من الكتاب �أو من ال�سنة �أو الإجماع �أو ً
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�أو ا�ستد ً
الال بعد �أن يكون من �أقوى مما عدل عنه» ،وكذلك ال ف�صل عندهم بني
�أن يكون املعدول عنه ثبت بظاهر الكتاب �أو ال�سنة �أو القيا�س �أو االجتهاد ،وعلى
هذا فيكون تف�سري اال�ستح�سان هو العدول عن دليل �أو هي �إىل دليل �أقوى.
وذكر بع�ضهم لال�ستح�سان نظائر من م�سائل احلنفية:
منها �أن من حلف ب�أن ما ميلكه �صدقه ،وب�أن �أمواله �صدقة ،قالوا:
القيا�س �أنهما �سواء يف �أنه يقع على جميع ما ميلكه �إال �أنا ا�ستح�سنا يف قوله:
�أموايل �صدقه� ،أنه يكون حممو ً
ال على �أموال الزكاة لقوله تعاىل ﱹ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﱸ [التوبة ]103 /فعدلوا يف هذا املو�ضع عن الأ�صل �إىل ما قالوا به
ا�ستح�سانًا لأجل هذا الظاهر ،وقووه على الأ�صل املوجب للت�سوية.
ومنها ما قالوه يف الأكل نا�س ًيا يف رم�ضان �أن القيا�س �أن يفطر كاحلي�ض
وا�ستح�س ًنا ال يفطر الآكل للخرب.
ومنها ما قالوه �أن جميع �أنواع النوم ينق�ض الطهارة ،وا�ستح�س َّنا يف بع�ضه
ال ينق�ض للخرب ،ومنها ما قالوا يف اال�سرت�ضاع ودخول احلمام ب�أجرة جمهولة
وم�سكوت عنها� ،أن القيا�س �أن ال يجوز ،وا�ستح�سنا جوازه للإجماع.
�أقول :وبع�ض هذه امل�سائل موجود يف املذهب على هذا احلال الذي
ذكروه ،والبع�ض الآخر يقبله املذهب لوجود نظائره فيه ،قال �صاحب املنهاج:
قيا�سا �إىل قيا�س �آخر ،و�إىل قيا�س الأ�صل
قال ال�شيخ �أبو عبد اهلل :ورمبا تركوا ً
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من حيث ال ي�سلم وجه اال�ستح�سان على حال يوجب العدول �إليه ،نحو قولهم
فيمن احتلم يف �صالته� :إنه ال يبني ،و�إن كان وجه اال�ستح�سان يف �سبق احلدث
يقت�ضي ذلك ،فعدلوا فيه �إىل �أ�صل القيا�س ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان الإلهام ،فقال:

مبحث الإلهـام
َلج
ومن ُه �إلهــــــــــا ٌم بــــه ينث ُ
لعـــــــدم الع�صم ِة
ولي�س ُح َّج ًة
ِ

قلب الـــــذي يف قلب ِه َيخْ َت ِل ُج
ُ
ٌ
ال�صـــــوفي ِة
خمالف
ِ
ملذهـــــب ُّ

من اال�ستدالل الإلهام عند من �أثبته حجة ،وهو �إيقاع �شيء يف قلب
الويل ينثلج له قلبه� ،أي يطمئن به �صدره ،ف�إن كان ذلك امللهم نب ًّيا كان ذلك
الإلهام حجة اتفاقًا ،لأنه نوع من الوحي ،و�إن كان غري نبي فقيل ال�صحيح �أنه
لي�س بحجة ،لعدم الع�صمة �إذ ال ي�ؤمن �أن يكون ذلك و�سو�سة �شيطان ،وذهب
بع�ض ال�صوفية �إىل �أنه يكون حجة يف حق من �أُلهم دون غريه ،وهو مقت�ضى
مذهب الإمام الكدمي  -ر�ضوان اهلل عليه  -ف�إنه جعل الإلهام حجة ي�ضيق بها
جهل اجلاهل و�ألزمه العمل بها يف بع�ض املوا�ضع.
و�أقول� :إنه �إن كان امللهم �ضعيفًا فال يكون ذلك الإلهام بنف�سه حجة
حتى يطابق القوانني ال�شرعية والقواعد الدينية ،ف�إذا طابقها كان حجة عليه،
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ولزمه العمل به ،علم �أنه حجة �أو مل يعلم �إن كان ذلك احلال مما ال ي�سع جهله،
و�إن كان امللهم عاملًا جمته ًدا فغالب �أحواله ال يكون الإلهام يف حقه �إال يف ق�ضية
ال يوجد حلكمها ن�ص وال �إجماع ،وعلى هذا فينبغي �أن يكون الإلهام يف حقه
هو اال�ستح�سان ،على بع�ض ما قيل يف تف�سري اال�ستح�سان وهو عندنا حجة عليه.
�أما ما قيل من �أنه ال ي�أمن �أن يكون ذلك و�سو�سة �شيطان فممنوع ب�أنه
�إذا قامت احلجة على �أحد وجب عليه الأخذ مبقت�ضاها ،علم �أنها حجة �أو جهل
�أمن الو�سو�سة فيها �أو مل ي�أمن.
وغاية الأمر �أن قيام احلجة من الأمور القدرية ،فيجب الكف عن اخلو�ض
فيها ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان حكم الأ�شياء قبل ورود ال�شرع ،فقال:
مبحث حكم الأ�شياء قبل ال�شرع
واحلك ُم يف الأ�شيا ِء َ
ال�شرع
قبل
ِ
ــــر َم ما قد ُح ِّرما
و�إمنا ُح ِّ
احلظر ويف
حكم ُه
وقال قو ٌم
ُ
ُ

�إباحــــــ ُة ُ
ِّ
ــــــل ب َغيرْ ِ َم ْن ِع
الك
فاعلما
اخلطاب
من بعد ما َجا َء
ُ
َ
قولٍ ب�أن احلـــــــــقَّ يف التو ُّق ِف
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حكم الأ�شياء كلها قبل ورود ال�شرع الإباحة ،واملراد بقولنا :قبل ورود
ال�شرع حيث ال �شرع� ،أي قبل �إر�سال الر�سل و�إنزال ال�شرائع ،ف�إن الأحكام �إمنا
ثبتت بعد ورود ال�شرائع وبعدها ُحرم ما حرم ال قبل ذلك؛ لعدم الدليل على
ثبوت احلكم.
هذا قول جماعة ،قال البدر :وهو قول ال�شيخ �أبي يحيى زكريا
ابن� أبي بكر ،واختاره امل�صنف يعني الإمام �أبا يعقوب  -رحمة اهلل عليه  -وقال
�أكرث �أ�صحابنا و�أكرث معتزلة بغداد والإمامية وال�شافعية :بل حكمها احلظر .وتوقف
الأ�شعري وال�صرييف يف ذلك.
ثم اختلف الذين قالوا باحلظر :فمنهم من قال� :أما ما ال يقوم البدن �إال
به من طعام و�شراب ونحوهما فمباح عق ًال ،وما زاد على ذلك فمحظور ،ومنهم
من قال :بل كل ما م�ست احلاجة �إليه فمباح وما �سواه حمظور ،ومنهم من قال:
بل اجلميع على احلظر ،وتختلف عللهم يف ذلك ،والقائل بالوقف يقول :يلزمنا
االمتناع من غري �أن نحكم بحظر وال �إباحة ،ومنهم من قال :يجب االمتناع لأنه
ال ن�أمن من كونه حمظو ًرا.
و�أنت خبري ب�أن كل واحد من القائلني باحلظر ومن القائلني بالوقف قد
�أثبتوا للأ�شياء حك ًما قبل ورود ال�شرع ،والأحكام �إمنا ثبتت بعد وروده ال قبله،
فال �سبيل �إىل �إثبات �شيء من ذلك �إال عند من جعل العقل حاك ًما ،وال�صحيح
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�أن احلاكم هو ال�شرع كما حققناه يف م�شارق الأنوار ،وكما �سي�أتي يف ركن احلاكم
�إن �شاء اهلل تعاىل.
ال يقال� :إن الإباحة حكم �أي�ضً ا فيلزمكم من �إثباتها �إثبات حكم قبل
ال�شرع ،لأنا نقول :مل نرد بالإباحة احلكم ال�شرعي الذي هو مقابل احلظر ،و�إمنا
�أردنا بها رفع الأحكام ر� ًأ�سا ،و�إذا ارتفعت الأحكام بقيت الأ�شياء بال حكم،
فالت�صرف وعدم الت�صرف فيها �سواء ،مبعنى �أنه ال عقاب على كال الطرفني.
واحلجة لنا على ت�صحيح هذا القول ،هي �أنه ال خمالف يف جواز التنف�س
وجذب �أجزاء الهواء ودفعها ،وذلك نوع انتفاع بالأ�شياء ،فيقا�س عليه �سائر
االنتفاعات بالأ�شياء .احتج �أهل احلظر ب�أنه ت�صرف يف ملك الغري ،فال يجوز �إال
ب�إذنه.
ورد ب�أنه �إمنا امتنع الت�صرف يف ال�شاهد لت�ضرره بذلك بخالف القدمي
�سبحانه ،ف�إنه ال �ضرر عليه يف �شيء من اال�شياء.
�سلمنا �أنه ميتنع الت�صرف يف ملك الغري و�إن مل يت�ضرر ،فنقول� :إنه �إمنا
ميتنع ذلك يف ملك غري اهلل �سبحانه ملا يخ�شى من تفويت م�صلحة يرجوها يف
وقت من الأوقات والأ�شياء قبل ورود ال�شرع جميعها ملك اهلل  ،وال �ضرر
عليه بت�صرف غريه فيها ،وال منفعة له منها ،ف�إنه �إمنا خلقها لينتفع بع�ضها ببع�ض،
ومل يخلقها لينتفع بها بنف�سه.

755

الركن اخلام�س  -يف مباحث اال�ستدالل

755

احتج القائلون بالوقف بتعار�ض دليل احلظر ودليل الإباحة.
ورد ب�أنه ال تعار�ض بينهما ،بل دليل الإباحة راجح مبا ذكرنا.
واعلم �أنهم اختلفوا يف حكم الأ�شياء بعد ورود ال�شرع �أي�ضً ا على ثالثة
مذاهب :فقيل �إن الأ�صل يف الأ�شياء التحرمي ،وقيل� :إن الأ�صل فيها احلل،
وقيل� :إن �أ�صل املنافع التحليل ،و�أ�صل امل�ضار التحرمي ،و�صححه ابن ال�سبكي
وتبعه املحلي �شارحه م�ستد ًّال على �صحته بقوله تعاىل ﱹ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﱸ [البقرة ]29 /ذكره يف معر�ض االمتنان ،وال مينت �إال باجلائز،
وبقوله  فيما رواه ابن ماجة وغريه« :ال �ضَ َر َر وال ِ�ض َرا َر» �أي يف ديننا� ،أي ال
يجوز ذلك ،وا�ستثنى ال�سبكي من هذا القول �أموالنا ،ف�إنها من املنافع ،والظاهر �أن
الأ�صل فيها التحرمي لقوله �« :إنَّ د َما َءكم و�أم َوا َل ُكم و�أع َرا�ضَ ُكم ُ
عليكم َحرا ٌم»
فيخ�ص به عموم الآية ال�سابقة.
ورد هذا اال�ستثناء ب�أن التحرمي عار�ض فال يخرجها عن �أ�صلها ،والكالم
يف املنافع وامل�ضار بالنظر لذاتها ال ملا عر�ض لها ،فالأموال بالنظر لذاتها من املنافع
التي الأ�صل فيها احلل فال وجه ال�ستثنائها ،على �أن ما ذكره يف الأموال يجري
مثله يف الدماء والأعرا�ض ،فينبغي ا�ستثنا�ؤها من امل�ضار� ،إذ قد يعر�ض لها ما
يجوزها.
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هذا وكان ميل الإمام الكدمي � إىل القول بحل الأ�شياء مامل يرد
املح ِّرم ،ف�إنه قد عذر من �أتى �شي ًئا على اجلهل ،فوافق حال ًال ،ولو كان مذهبه يف
ذلك التحرمي �أو الوقف ،لأوجب على من �أتى �شي ًئا من ذلك على اجلهل بحل
التوبة من �إتيانه كما �أوجبها القائلون بذلك ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه ختم ركن اال�ستدالل بقواعد بني الفقه عليها ،فقال:
خامتة يف قواعد الفقه
ني َف ْهــــــــــ َو ال ُيزي ُل ُه
�أ َّما اليق ُ
ِ
باملقا�صـــــــد
و�إنمَّ ا الأمــــــو ُر

ري بامل�شق ِة
و ُيج َل ُب التي�ســـــ ُ
حكما فعلى
و�إن للعــــــــــادة
ً

ني مث ُل ُه ُح�صو ُل ُه
�إال يقــــــــــ ٌ
مرفــــــــــوع بال ُم ِ
عاند
وال�ضر
ٌ
ُّ
عذاب الأم ِة
�إ ْذ لي�س يف الدين
ُ
كرت � َّأ�س َ�س الفق َه الأُل
ما قد َذ ُ

اعلم �أن قدماء الفقهاء من �أ�صحابنا وغريهم بنوا الفقه على خم�س قواعد:
القاعدة الأوىل :قولهم �إن اليقني ال يزيله �إال يقني مثله ،وهو نوع من اال�ست�صحاب
املتقدم ذكره ،لأن بقاء حكم اليقني م�ست�صحب ،و�إن ورد عليه ال�شك حتى
يتيقن انتقاله ،ومن فروع هذه القاعدة �أن من تيقن الطهارة و�شك يف احلدث
ي�أخذ بالطهارة.
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القاعدة الثانية :قولهم �إن الأمور مبقا�صدها ،ومن فروع هذه القاعدة وجوب النية
يف الطهارة.
القاعدة الثالثة :قولهم �أن ال�ضر يزال ،ومن فروع هذه القاعدة وجوب رد املغ�صوب
و�ضمانه بالتلف.
القاعدة الرابعة :قولهم �إن امل�شقة جتلب التي�سري ،ومن فروع هذه القاعدة جواز
الق�صر واجلمع والفطر يف ال�سفر ،وجواز اجلمع للم�ستحا�ضة واملبطون ،ويف وقت
الغيم ونحو ذلك.
القاعدة اخلام�سة :قولهم �إن العادة حمكمة �أي حكمها ال�شرع ،ومن فروع هذه
القاعدة بني �أقل احلي�ض و�أكرثه وم�سائل التعارف ونحو ذلك ،وهاهنا مت الكالم
على الأدلة ال�شرعية ،و�سن�أخذ يف الكالم على ترجيح بع�ض الأدلة على بع�ض
عند التعار�ض ،فنقول :قال امل�صنف:
خامتة على ق�سم الأدلة يف الرتجيحات
الرتجيحات :جمع ترجيح ،وهو يف اللغة متييل �إحدى كفتي امليزان على
الأخرى بف�ضل فيها ،ويف اال�صطالح :عبارة عن اقرتان الأمارة التي ي�ستدل بها
على احلكم مبا تقوى به على معار�ضتها ،قال:

758

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

�إذا الدليــــــ َ
َ
تعار�ضا بِال
ال ِن
ُ
والبع�ض ْ
وقف
لكننا نخـــــتا ُر
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َ
َ
وقيــــلَ :ال
ت�ســــــاقطا
مرج ٍح
ِّ

ان�صر ْف
جـــــــح له
مر
ٌ
و� ْإن بدا ِّ
َ

اعلم �أنه ال ي�صح تعار�ض الدليلني يف نف�س الأمر ،بل البد و�أن يكون
من�سوخا �أو نحو ذلك ،ف�إذا مل نعلم الوجه الذي يرتفع
نا�سخا والآخر
�أحدهما ً
ً
به وجه التعار�ض بني الأدلة وقع يف ذهننا �أن تلك الأدلة متعار�ضة ،فاحتجنا �إىل
العمل بواحد منها ،حيث مل ميكن اجلمع بني املتعار�ضني ،ف�إن كان يف �أحدهما
مرجح يقوى به على معار�ضه ،وجب علينا الأخذ بالراجح وطرح املرجوح ،ولو
كان يف علم اهلل �أن الذي ظهر لنا من�سوخ فال ي�ضرنا ذلك؛ �إذ مل نكلف مبا يف
علمه تعاىل ،و�إمنا كلفنا مبا ظهر لنا علمه.
وقال الباقالين� :إال ما رجح ظ ًّنا فال يجب العمل به� ،إذ ال ترجيح بظن
عنده فال يعمل بواحد منهما لفقد املرجح ،وقال �أبو عبد اهلل الب�صري� :إن رجح
�أحدهما بالظن فالتخيري بينهما يف العمل ،و�إمنا يجب العمل عنده وعند القا�ضي
مبا رجح قط ًعا ،وال ترجيح يف القطعيات لعدم التعار�ض بينهما كما �سي�أتي ،وال
ال�صحيح وجوب العمل بالراجح و�إن كان املرجح ظ ًّنا لأن املعلوم من حال ال�صحابة
ومن بعدهم من التابعني والعلماء �أنهم عند تعار�ض الأمارات يعتمدون الأرجح
ويرف�ضون املرجوح ،فكان ذلك �إجما ًعا منهم على وجوب العمل بالراجح.
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ف�أما �إذا مل ميكن املجتهد الرتجيح بني الدليلني فقيل� :إنهما يت�ساقطان
ويلتم�س احلكم من غريهما �إن وجد ،وقيل :ال يت�ساقطان لكن يخري املجتهد يف
العمل ب�أيهما �شاء ،وهو مذهب الإمامني �أبي �سعيد الكدمي وابن بركة البهلوي.
وقيل بالوقف مبعنى �أنه ال يحكم بت�ساقطهما وال بالعمل ب�أحدهما ،فهذه
ثالثة �أقوال.
قال املحلي� :أقربها الت�ساقط مطلقًا كمايف تعار�ض البينتني ،ويف امل�س�ألة
قول رابع ،وهو التخيري بينهما يف الواجبات ،لأنه قد يخري فيها كما يف خ�صال
كفارة اليمني والت�ساقط يف غري الواجبات.
و�أقول� :إن التخيري بني الدليلني مطلقًا �سواء كانا يف الواجبات �أو يف
غريها ال معنى له� ،إذ لي�س �أحد املتعار�ضني �أوىل بالأخذ به من الآخر ،فاملتم�سك
ب�أحدهما متم�سك بدليل معار�ض مبثله ،والعمل به من غري مرجح حتكم ،والقول
بالوقف �أقرب �إىل ال�سالمة ،والقول بت�ساقطهما هو ال�صحيح عندي ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان ماي�صح تعار�ضه من الأدلة وما ال ي�صح ويف كيفية
التخل�ص من التعار�ض ،فقال:

760

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

760

[بيان حكم الدليلني �إذا تعار�ضا ،ال ي�صح التعار�ض بني الدليلني
ال�شرعيني يف نف�س الأمر ،وي�صح يف ذهن ال�سامع ،وفيه بيان
املخل�ص من التعار�ض]
َق ْط ِع َّيينْ ِ
ح�س ُنوا

ٌ
تعـــــــــــــار�ض �أو
بيــــن ظ ِّن َّيينْ ِ
َ
ني ِ
ممك ُن
ب�أنــــــــه يف الظــــــــني ِ

و�إن �أتى ُم ِ
وجه ِْل
وهــــ ُم ذاك ُ
وال ُت ِم َ�س اجلامــــ ُع �إن مل ي ُع َلما

ني الذي تقدَّ ما
� ُّأي الــــدليــــل ِ

بيــــن
ي�صــــــــح
وال
َ
ُّ
هذا هو احلقُّ وقــــو ٌم

الرتجيح � ْإن مل ِ
ميك ِن
وارج ْع �إىل
ِ

الن�سخ ُح ِم ْل
لأي �شــــي ٍء فع َلى
ِ

تح�س ِن
جم ُع ُه َما يف
ٍ
قالــــب ُم ْ�س َ

ال ي�صح التعار�ض بني الأدلة القطعية كدليل �إثبات الر�ؤية ونفيها� ،إذ
ي�ستحيل اجتماع ثبوت �أمر وانتفائه ،فالبد و�أن يكون �أحدهما باط ًال اتفاقًا ،وج َّوز
املحلي القول ب�صحة تعار�ضهما ،وهو باطل قط ًعا.
و�أما تعار�ض الدليلني الظنيني فقد اختلف يف جوازه ،ون�سب القول
بجواز التعار�ض فيهما �إىل اجلمهور لأن ذلك ال ي�ؤدي �إىل حمال عندهم ،وقال
الكرخي و�أحمد بن حنبل :ال ي�صح تعار�ض الظنيني �أي�ضً ا ،واحتجوا على ذلك
ب�أن الظنيني �إذا تعار�ضا ف�إما �أن يعمل بهما �أو ب�أحدهما معي ًنا �أو خم ًريا �أو ال.
والأول باطل ،والثاين حتكم ،والثالث ي�ستلزم كون ال�شيء حال ًال لزيد حرا ًما
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على عمرو من جمتهد واحد ،والرابع كذب؛ لأنه يقول ال حرام وال حالل ،والبد
من �أحدهما.
و�أجيب ب�أنه يعمل بهما يف �أنهما وقفاه عن العمل ،فوقف �أو ب�أحدهما
خم ًريا وال يعمل بهما ،وال تناق�ض �إال يف اعتقاد نفي الأمرين ال يف ترك العمل،
و�أنت خبري ب�أن هذا االحتجاج وهذا اجلواب مبنيان على منع تعار�ض الظنيني يف
ذهن املجتهد ال على مع تعار�ضهما يف نف�س الأمر.
وال�صحيح �أنه ي�صح تعار�ضهما يف ذهن املجتهد �أما يف نف�س الأمر فاحلق
�أنه ال ي�صح تعار�ضهما و�إن كانا ظنيني لأنه �إما �أن يكون كالهما عن ال�شارع �أو ال
ف�إن مل يكونا عن ال�شارع فهما �أو �أحدهما كذب ،و�إن كانا عن ال�شارع فالبد و�أن
من�سوخا ،وال ي�صح تواردهما عن ال�شارع على غري
نا�سخا والآخر
يكون �أحدهما ً
ً
ذلك التقدير؛ لأنه يلزم من تواردهما على غري ذلك ما يلزم من تعار�ض القطعيني،
�إذ ال فرق بينهما يف نف�س الأمر� ،إال �أن الظنيني �إمنا كانا ظنيني بالنظر �إىل طريق
نقلهما �أو بالنظر �إىل �ضعف داللتهما ،ف�إن تيقنا �أنهما عن ال�شارع �أو تيقن املراد
منهما فهما قطعيان ،وهذا ظاهر كما ترى ،وقيل بجواز تعار�ض الدليلني الظنيني
حتى يف نف�س الأمر ،ون�سب هذا القول �إىل الأكرث.
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واحلق ما قدمت لك من �أنه ميتنع تعار�ضهما يف نف�س الأمر وال ميتنع يف
ذهن املجتهد ،ومن هنا ي�صح ترجيح �أحدهما على الآخر ،ويلتم�س اجلمع بينهما
�إىل غري ذلك من الأحكام.
وقيل� :إنه ال مانع من تعار�ض القطعيني �أي�ضً ا بالنظر �إىل ذهن املجتهد ال
النظر �إىل نف�س الأمر ،ف�إن ذلك حمال كما مر وتعار�ضهما يف ذهن املجتهد ممكن
الحتمال جهل الن�سخ وعدم االطالع على الأ�سباب ونحو ذلك.
و�أقول� :إن القطعيني ال ي�صح تعار�ضهما من حيث هما قطعيان ،ف�إن
عر�ض عليهما ما ي�صح معه تعار�ضهما �صارا ظنيني قط ًعا.
�أما القاطعان العقليان فال ي�صح تعار�ضهما اتفاقًا فال تعار�ض بني ما
يقت�ضي حدوث العامل وبني ما يقت�ضي قدمه ،بل املقت�ضي لقدمه باطل ،و�إال لزم
�إثبات متناق�ضني واجتماع �ضدين ،وهو حمال.
وظني لأنه ال وجود للظن مع
قطعي ّ
وكذلك ال ي�صح التعار�ض بني ّ
ثبوت القطع ،وقيل بجواز تعار�ضهما و�أنه �إمنا يرجح القطعي لقوته ال النتفاء الظن
عند وجوده.
وال�صحيح الأول؛ �إذ البقاء للظن عند القطع لأن القطع ثمرة اليقني،
والظن على خالفه ،وهما نقي�ضان ال ميكن اجتماعها يف حمل واحد.
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ف�إذا عرفت ما قررناه فاعلم �أنه �إن ورد دليالن وتوهمت تعار�ضهما
فاحملهما على �أن �أحدهما نا�سخ والآخر من�سوخ؛ لئال يلزم التناق�ض يف كالم
اهلل �أو كالم ر�سول .
ف�إن علم املتقدم منهما حكم �أنه من�سوخ وعمل بالثاين لأنه النا�سخ،
و�إن جهل املتقدم منهما التم�س اجلمع بينهما �أن �أمكن ،ف�إن تعذر اجلمع بينهما
التم�س ترجيح �أحدهما على الآخر بوحه من الوجوه التي �سنذكرها.
مثال ما �أمكن فيه اجلمع بني املتعار�ضني حديث الرتمذي وغريه «�إيمُّ َا
�إِ َه ٍاب ُد ِب َغ َفقَد َط ُه َر» مع حديث �أبي داود والرتمذي وغريهما «ال َت ْن َت ِفعوا من املي َت ِة
ب�إ َه ٍاب وال َع َ�ص ٍب» ال�شامل للإهاب املدبوغ وغريه ،فخ�ص�صنا احلديث الأخري
باحلديث الأول فجعلناه يف غري الإهاب من �أجزاء امليتة جم ًعا بني الأدلة.
وقيل :يرجح الأرجح من املتعار�ضني ،و�إن �أمكن اجلمع بينهما ،والأول
هو ال�صحيح؛ لأن يف اجلمع بينهما �إبقاء لهما ،ويف الرتجيح �إلغاء �أحدهما.
مرجوحا من وجه فمدلوله املمكن العمل به عند
امللغي و�إن كان
ً
ثم �إن ّ
الدليل املعار�ض له باق على حاله ال معار�ض له حتى يرجح عليه ،فال دليل على
اطراحه ر� ًأ�سا.
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مثاله داللة احلديث الثاين من هذين احلديثني على حترمي االنتفاع مبا
عدا الإهاب من �أجزاء امليتة فلو ،اطرحناه مبعار�ضة احلديث الأول له للزم اطراح
داللته يف حترمي ماعدا الإهاب من امليتة وال دليل على ذلك؛ لأن احلديث الأول
�إمنا عار�ضه يف االنتفاع بالإهاب ال غري.
واعلم �أن ما ذكرته من الأحكام يف تعار�ض الأدلة جار فيما �إذا كان
الدليالن من الكتاب �أو من ال�سنة �أو من كتاب و�سنة ،وال يقدم يف ذلك الكتاب
على ال�سنة وال ال�سنة على الكتاب �إذا كانا يف القوة والداللة �سواء.
وقيل :يقدم الكتاب على ال�سنة حلديث معاذ امل�شتمل على �أنه يق�ضي
بكتاب اهلل ،ف�إن مل يجد فب�سنة ر�سول اهلل  ،و�أقره ر�سول اهلل  على ذلك.
وقيل :تقدم ال�سنة على الكتاب لقوله تعاىل ﱹ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬﱸ [النحل.]44 /

مثال ذلك قوله  يف البحرُ « :هو َّ
الط ُه ُور ما�ؤُ ُه ا ِحل ُّل َم ْي َت ُته» مع قوله
تعاىل ﱹﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﱸ [الأنعام� ]145 /إىل �آخر الآية ،فكل
واحد من الدليلني متناول خلنزير البحر ،فالقائلون بتقدمي الكتاب على ال�سنة
يحرمون خنزير البحر بهذه الآية ،والقائلون بتقدمي ال�سنة على الكتاب يحللونه
لذلك احلديث.
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ونحن جنمع بني الدليلني فنحمل الآية على خنزير الرب ،لأنه املتبادر يف
الأذهان ،ونق�ضي بعموم احلديث لكنا نكره �أكل خنزير البحر ل�شبهه بخنزير الرب،
والحتمال �أن يكون مرا ًدا يف الآية.
�أما حديث معاذ فمحمول عندنا يف غري التعار�ض.
و�أما قوله تعاىل ﱹ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﱸ [النحل ]44 /فال يدل
على تقدمي ال�سنة الحتمال �أن يكون البيان مبا �أنزل �أي�ضً ا� ،سلمنا �أن املبينِّ مقدم
على املبينَّ  ،فمن �أين لنا �أن ال�سنة املعار�ضة مبينة مع احتمال �أنها مبينة؟ واهلل
�أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان وجوه الرتاجيح ،فقال:
[بيان الرتجيح من جانب املنت]
فر ِّج َح الأقوى ع َلى ما ُدو َن ْه
ُ

� ْإن وافــــــــقَ الإ�سنا َد �أو ُمتو َن ْه

فامل ُ
و�ص
الن�ص ِ
نت ما انط َوى َعلى ُ

واخل�صو�ص
العمــــوم
انب
من َج ِ
ِ
ِ

ال�صريح
مثــــــــا ُل ُه تقــــــــدُّ ُم
ِ
ومثــــــ ُله تقــــــــــدُّ ُم العبار ِة

على الك َنا َي ِ
الرتجيح
ات لــــــدَ ى
ِ
على الإ�شــــــــا َر ِ
ات مع الــدالل ِة

هــــــي ونح ُو َ
ذلكا
أمـــر وال َّن
وال ُ
ُ

َ
ني
وهكــــــــــذا تقــــــدُّ ُم املب ِ

ــــــب ما ُهنا ِل َكا
بح�س
ِ
ُ
ترجيح ُه ْ

عن
جممــــــــــل الألفاظ لل َتعينُّ ِ
ِ
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كــل ما مل �أذك ِر
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اجلــــــــلي للمعــــــــــ َت ِرب
ف�إنه
ُّ

يرجح من الدليلني املتعار�ضني �أقواهما �سواء كانت تلك القوة يف �إ�سناد
ذلك الدليل �أو يف متنه ،واملراد بالإ�سناد طريق النقل والرتجيح بقوته �إمنا يكون
يف الأخبار الأحادية والقراءات ال�شاذة ونقل الإجماع ،واملراد باملنت ما يت�ضمنه
الكالم من عموم وخ�صو�ص و�أمر ونهي و�إطالق وتقييد و�إجمال وتبيني ،و�صريح
وكناية وعبارة و�إ�شارة ونحو ذلك.
والرتجيح فيه خمت�ص بالكتاب وال�سنة املتواترة والآحادية ،فريجح
الأقوى من املتنني على الآخر ،مثاله تقدم ال�صريح على الكناية وتقدم العبارة
على الإ�شارة ،وتقدم املبني على املجمل ،ف�إن كل واحد من هذه الأ�شياء مقدم
على الآخر لكونه �أقوى منه داللة.
وق�س ما مل �أذكره منها على ما ذكرته ،ف�إنه الوا�ضح للقائ�س الب�صري
واملت�أمل اخلبري ،فتقول اخلا�ص مقدم على العام ،ولو كان خ�صو�صه من وجه دون
وجه فهو مرجح على العام من كل وجه ،لأن يف العمل به عم ًال بالدليلني جمي ًعا،
ويف خالف ذلك �إلغاء اخلا�ص.
ولأن تطرق التخ�صي�ص �إىل العام من كل وجه �أكرث من تطرقه �إىل العام
من وجه ،لأن جهته التي قد يخ�ص�ص منها ال يدخلها بعد ذلك تخ�صي�ص ،فظهر
لك �أن تطرق التخ�صي�ص �إىل العام من كل وجه �أكرث.
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قال �صاحب املنهاج :و�أقرب ما ميثل به ولو قال ُّ :
«كل ُم ْ�س ِك ٍر حرا ٌم»
ثم قال :ما �أ�سك َر با ِخل ْلقَة فهو حالل ،فالأول عام من كل وجه ،والثاين خا�ص
من وجه ،وهو كونه مقي ًدا باخللقة ،عام من وجه ،وهو كونه يعم كل م�سكر من هذا
اجلن�س ،فريجح العام من وجه واحد على العام من كل وجه ملا ذكر.
ويقدم �أي�ضً ا العام الذي مل يخ�ص�ص على العام الذي خ�ص�ص ،وذلك
ل�ضعف داللته حينئذ بتخلف العموم الذي و�ضع له .ولهذا قال بع�ض العلماء:
قد �صار جمم ًال ال ي�ستدل به على ما بقي داخ ًال حتته.
ويقدم تخ�صي�ص العام على ت�أويل اخلا�ص لكرثة تخ�صي�ص العام
بخالف ت�أويل اخلا�ص فهو قليل ولهذا كانت �أكرث العمومات خم�ص�صة و�أكرث
الظواهر اخلا�صة مقررة غري م�ؤولة ،ومن ثم كان املطلق الدال على واحد ال بعينه
مرجحا على العام ،ولأن اخلا�ص �أقوى داللة و�أخ�ص باملطلوب.
ً
و�إذا تعار�ضت �صيغ العموم فريجح العام ال�شرطي نحو :من يكرمني
�أكرمه ،ونحو ذلك ف�إنه يرجح على النكرة املنفية وغريها من العمومات ،والوجه
يف ذلك �أن امل�شروط ،يف حكم املعلل بخالف غري امل�شروط فلي�س يف حكم املعلل
واملعلل �أوىل لأن التعليل يدعو �إىل االنقياد والقبول بخالف النكرة املنفية ،ف�إن
عمومها ال يت�ضمن التعليل.
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قال �صاحب املنهاج« :وقد ترجح النكرة املنفية على العموم ال�شرطي
لقوة داللتها على العموم ،لأن خروج الواحد منها يفيد خلفًا يف الكالم� ،أال ترى
�أنك �إذا قلت :ال رجل يف الدار ،كذبت بوجود واحد بخالف العموم ال�شرطي».
قال بع�ض �شارحي املنتهى :وهذا الوجه يرجح عموم النكرة املنفية على
جميع �أق�سام العموم ،ويرجح اجلمع املعرف بالم اجلن�س وعموم «من» و «ما» على
ا�سم اجلن�س املعرف بالالم ،نحو :الرجل خري من املر�أة ،وما �أ�شبه ذلك.
�أما ترجيح اجلمع املعرف على ا�سم اجلن�س املعرف فلكونه �أقوى عمو ًما
من حيث �إن ا�سم اجلن�س املعرف الأغلب فيه الرجوع �إىل املعهود ،و�أكرث �أحواله
مفرد ال عموم فيه ،والأغلب من اجلمع املعرف خالف ذلك.
وبهذا الوجه �أي�ضً ا يرجح عموم «من» و «ما» على اجلن�س املعرف من �أن
الأغلب عليهما ال�شمول بخالف.
ويرجح عموم اجلمع املعرف على عموم «من» و «ما» جلواز �إطالقهما
على الواحد بخالف اجلمع ،فال يطلق عليه �إال ناد ًرا ،ويرجح النهي على الأمر
لأن طلب الرتك �أ�شد من طلب الفعل �إذ العقالء يف دفع املفا�سد �أ�شد اهتما ًما
منهم يف طلب امل�صالح ،والتحقيق �أن دفع ال�ضرر �أهم من طلب النفع.
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فقول امل�صنف( :ترجيحه بح�سب ما هنالكا) معناه �أن الرتجيح يف املنت
يكون بح�سب الأقوى من الدليلني ،ولي�س املراد �أن املقدم يف الذكر هو الراجح
على امل�ؤخر عنه� ،إذ قد يكون املت�أخر ذك ًرا �أقوى من وجه على املتقدم ذك ًرا ،ومن
هنا قدم النهى على الأمر عند التعار�ض ،فال ي�شكل عليك ذلك.
واعلم �أن التقييد كالتخ�صي�ص يف هذا احلكم ،فتقييد املطلق �أرجح من
ت�أويل املقيد ،واملطلق املقيد من وجه �أرجح من املطلق الذي مل يقيد ،وكذلك
يرجح املطلق الذي مل يختلف يف تقييده ،على املطلق الذي اختلف يف تقييده
ولبع�ضهم نظر يف هذه القاعدة.
قال �صاحب املنهاج :ولعل وجه النظر �أن املطلق يخالف العموم ،ف�إن
املطلقات التي مل تقيد �أكرث من املطلقات املقيدة ،وذلك يظهر يف املطلقات
القر�آنية بخالف العمومات ،فهي بالعك�س من ذلك ،و�إذا كان الأمر كذلك فال
وجه لأرجحية املطلق املقيد على غري املقيد.
وكذلك العام الذي مل يختلف يف تخ�صي�صه �أرجح من العام الذي
اختلف فيه ويف تخ�صي�صه.
اال على الأكرث احتم ً
ويرجح الأقل احتم ً
اال نحو �أن يكون يف �أحد
الدليلني لفظة م�شرتكة بني معنيني ،ويف معار�ضه لفظة م�شرتكة بني معان ثالثة،
فالأول �أرجح لبعده عن اال�ضطراب.
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قيل وي�ؤخذ من هذا ترجيح اخلرب على الأمر لأن الأمر ي�أتي على معان
كثرية ،كالتهديد والإر�شاد والإباحة ونحو ذلك بخالف اخلرب.
وترجح احلقيقة على املجاز ،ف�إذا تعار�ض خربان �أحدهما جميع �ألفاظه
حقائق يف معانيها ،و�ألفاظ معار�ضة جمازية ،فاحلقيقة �أرجح من املجاز لعدم
افتقارها �إىل قرينة متيزها بخالف املجاز.
ويرجح املجاز الأقرب على املجاز الأبعد ،و�إمنا يكون املجاز �أقرب لأحد
�أمور� :إما لكرثة ا�ستعماله يف الأل�سن ك�إطالق الأ�سد على ال�شجاع ،ف�إن هذا
الإطالق �شائع اال�ستعمال بخالف �إطالق الأ�سد على الرجل الأبخر((( لننت ريح
يف فم الأ�سد لأن ذلك قليل اال�ستعمال.
و�إما �أن يكون �أحد املجازين �أقوى �شب ًها باحلقيقة لقربه منها ،مثاله
قوله « :العي َنانِ تزن َيانِ والرجالنِ َت ْزن َيانِ » ف�إن الزنا يف املو�ضعني جماز ،لكن زنا
العني مبنزلة النظر �إىل الأجنبية �أقوى �شب ًها باحلقيقة من زنا الرجل الذي هو امل�شي
�إىل الأجنبية ،لكن قد يكون املجاز �أقوى �شب ًها �أقل ا�ستعم ً
اال من املجاز الأ�ضعف
�شب ًها ،فريجح الأكرث ا�ستعم ً
اال ،و�إن كان املعار�ض �أ�شبه باحلقيقة.
و�إما �أن يكون �أحد املجازين �أظهر مالزمة للم�شبه له من املجاز املعار�ض
له ،ف�إن الأول يكون �أرجح لبعده عن اال�ضطراب يف التفاهم ،مثاله قوله :
((( الأبخر :الننت رائحة الفم( .م).
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«ا َخلا َل ُة �أ ٌّم» فهو �أقرب جما ًزا و�أظهر التزا ًما من لو قال :اخلالة جدة ،لأن اجلدة
تطلق على �أم الأم ،وعلى �أم الأب ،ومالزمة ال�شبه بني اخلالة والأم ثابتة م�ستمرة،
بخالف غري الأم.
ويرجح املجاز على اللفظ امل�شرتك ،ف�إذا تعار�ض خربان �أحدهما لفظه
جمازي ،والآخر لفظه م�شرتك ،فاملجاز �أرجح يف الأ�صح كما مر.
ويرجح من اللفظني �أ�شدهما ا�ستعم ً
اال �سواء كانا حقيقتني� ،أم جمازين،
�أم حقيقة وجما ًزا ،واملجاز �أ�شهر ،ف�إنه الجل ال�شهرة �أرجح من احلقيقة ،لأنه
بال�شهرة �صار كاحلقيقة ،و�صارت احلقيقة بالن�سبة �إىل املجاز الأ�شهر يف منزلة املجاز
ل�سبق الذهن �إىل املجاز امل�شهور دون احلقيقة الغري امل�شهورة.
ويرجح اللفظ الذي ا�ستعمل يف ال�شرع يف معناه اللغوي ،على اللفظ
الذي ا�ستعمل يف ال�شرع يف معناه ال�شرعي دون معناه اللغوي ،مثاله قوله تعاىل
ﱹ ﮡ ﮢﱸ [التوبة ]103 /ف�إن ال�شرع ا�ستعمل لفظ ال�صالة يف معناه
اللغوي ،فلو عار�ضه ﱹﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﱸ [التوبة ]84 /ف�إن ال�شرع
ا�ستعمل لفظ ال�صالة يف معناه ال�شرعي ،فريجح الأول لتطابق اللغة وال�شرع
بخالف الآخر بخالف اللفظ املنفرد الذي له معنى يف اللغة ثم نقله ال�شارع
�إىل معنى �آخر ،ف�صار حقيقة فيه كال�صوم واحلج وغريهما ،ف�إنه �إذا عار�ضه املعنى
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اللغوي قدم ال�شرع عليه ،لأن اللغوي يكون يف خطاب ال�شارع مبنزلة املجاز،
والأول مبنزلة احلقيقة ،واحلقيقة مقدمة على املجاز كما مر.
و�إذا تعار�ضت الدالالت رجح الدال بعبارته على الدال ب�إ�شارته ،والدال
ب�إ�شارته على الدال باقت�ضائه ،والدال باقت�ضائه على الدال بداللته.
وقيل :يرجح الدال باقت�ضائه على الدال ب�إ�شارته لأن داللة االقت�ضاء
مق�صودة ،فهي �أبعد عن الغلط والوهم بخالف داللة الإ�شارة ،ف�إنها غري مق�صودة.
�أقول :وقد تقدم يف باب داللة اللفظ �أن داللة الإ�شارة مق�صودة �أي�ضً ا،
وذكرنا هنالك رد القول ب�أنها غري مق�صودة.
و�إذا كان اجلميع مق�صو ًدا فالإ�شارة �أقوى لكون الدال عليها ملفو ًظا به
بخالفه يف االقت�ضاء ،ف�إنه حمذوف مقدر ،و�أي�ضً ا فقد يكون ذلك املحذوف متعني
التقدير ،وقد يكون غري متعني ،فيحتمل �أن يكون املقدر غري مق�صود بل املق�صود
غريه.
و�أما ترجيح االقت�ضاء على املفهوم فلأن داللة االقت�ضاء متفق على
�صحة االعتماد عليها ،بخالف داللة املفهوم ،ففيه اخلالف الذي قدمنا حكايته
هذه يف مفهوم املخالفة.
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و�أما ترجيح االقت�ضاء على مفهوم املوافقة فلجواز �أن ال يكون احلكم يف
حمل النطق معل ًال ،وبتقدير �أن يكون معل ًال فيجوز �أن ال يطلع على علته ،و�إن
اطلع عليها فتجوز �أن ال يكون يف امل�سكوت عنه �أوىل وال م�ساو ًيا ،ومع ذلك كله
فاحلكم يف جانب امل�سكوت عنه على جهة املوافقة واملخالفة غري واقع من جمرد
التخ�صي�ص بالتخ�صي�ص من دون بحث ونظر يف جهات املق�صود من احلكم يف
حمل النطق ،بل النظر فيه واقع ،هل هو �أ�شد منا�سبة للحكم يف حمل امل�سكوت
�أم ال ليبتني عليه املفهوم؟
وقد يخطئ النظر وي�صيب وما يتوقف عليه النظر يف داللة االقت�ضاء،
فلي�س غري كونه مما يتوقف عليه وجود امللفوظ.
و�إذا تعار�ضت �أنواع داللة الإ�شارة يرجح الأقوى منها على ح�سب
ما مر يف مراتب الإمياء ،و�إذا تعار�ضت �أنواع االقت�ضاء رجح ما اقت�ضى تقديره
�صدق الكالم على ما تق�ضيه ال�صحة ال�شرعية ،وعلى ما تق�ضيه ال�صحة العقلية،
و�إمنا رجح الأول لأن ما يتوقف عليه �صدق املتكلم �أوىل مما يتوقف عليه الوقوع
ال�شرعي ،نظ ًرا �إىل بعد الكذب يف كالم ال�شارع وقرب املخالفة للوقوع ال�شرعي.
وكذلك ما يتوقف عليه الوقوع العقلي كقوله تعاىل ﱹ ﮚ

ﮛﱸ [يو�سف ]82 /واهلل �أعلم.

ثم �إنه �أخذ يف بيان الرتجيح من جهة الإ�سناد ،فقال:
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[بيان الرتجيح من جانب الإ�سناد]
و َما �أتَى من جا ِن ِب الإ�ســـــنا ِد

َ
ففـــــي الروا َي ِ
كهذا املث َِل
ات
مت روايــــــــــ ُة الفقي ِه
َف ُقـــــدِّ ْ
َ
ال�ص َحاب ِة
�أو
كـــــان من � َأكاب ِر َّ
الر ُ�ســـــولِ �أو ُم�شَ اف ًها ع َلى
ِم َن َّ
بب
لل�س ِ
�أو كونه مبا�شــــــــــ ًرا َّ
على ِ�سوا ُه �إن ُ
مر�س ِل
يك ْ
ـــــن يف َ
البـــــلوغ َحمال
ومن ل َها بعد
ِ
ٌ
تابعــــــــــي ُقدِّ ما
ومر�سل من
ٍّ

َ
املروي
جانب
وهكــــــــــذا من
ِ
ِّ

َ
ري على الآحا ِد
مثل امل�شَ ــــــــــاه ِ
قبيل الـــــراوي بالتعدلِ
ومن
ِ
ليــــــــــ�س بالفقي ِه
ني
على �أم ٍ
َ
املجلـــــ�س َذا قرا َب ِة
�أو َك َان يف
ِ
ِمن مل ُي�شَ اف ْه �أو ب َها قد َع ِمال
ْ
�أو َد ْ�أبه َي ْروي عن املنتخَ ِب

ُّ
التف�ض ِل
و ُقدِّ َم امل�شهو ُر يف
حتمال
ع َلى الـــــذي من قبله َّ
َعلى الذي من ِ
بعد ِه َف ْل ُيع َلما

َ
النبي
�ســـــمعت من َع ِن
مثل
ُ
ِّ

الرتجيح من جهة الإ�سناد يكون تارة من جهة نف�س اخلرب املروي ،وتارة
يكون من جهة الراوي ،ف�أما الرتجيح من جهة املروي فكرتجيح اخلرب امل�شهور،
على الآحادي الغري امل�شهور ،وقيل :ويرجح اخلرب املتواتر و�إن مل يذكر �سنده على
اخلرب الآحادي امل�سند .قال �صاحب املنهاج :وهذا فيه �ضعف لأن املتواتر يفيد
العلم فهو قطعي ،وامل�سند �إمنا يفيد الظن ،وال تعار�ض بني قطعي وظني كما مر.
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ومن ذلك �أي�ضً ا تقدمي الرواية التي فيها �سمعت ر�سول اهلل  على
الرواية التي فيها عن ر�سول اهلل �أو قال ر�سول اهلل �أو نحو ذلك ،الحتمال الإر�سال
يف العبارة الثانية دون الأوىل ،ومن ذلك ترجيح اخلرب الذي وردت �صيغته بلفظ
النبي  على اخلرب الذي مل يرد فيه ذلك.
ويرجح اخلرب بكونه غري خمتلف يف �أل�سنة الرواة على اخلرب الذي اختلف
رواته يف عبارته ،ويرجح اخلرب ب�سكوته  عما جرى يف ح�ضرته على اخلرب الذي
�سمع عنه ،ومل ينكره ،ويرجح اخلرب الذي قد وقع احلكم مبقت�ضاه ،على اخلرب الذي
مل ين�ضم �إليه حكم مبقت�ضاه ،ولو ان�ضم �إليه جمرد العمل به ونحو ذلك كث ًريا.
و�أما الرتجيح من قبل الراوي فيكون بوجوه:
منها كرثة عدالة الراوي وثقته ب�أن يكون �أ�شد ور ًعا وحتف ًظا يف دينه.
ومنها علم الراوي وفقهه ،ف�إن رواية العامل الفقيه مقدمة على رواية غري الفقيه،
و�إن كان �أمي ًنا �إذ الظن ب�ضبط العامل الفقيه �أرجح.
ومن ذلك تقدمي رواية من علم �ضبطه على من مل يعلم منه ذلك ،ولو
كان عد ًال.
عد ًال.

ومنها تقدمي رواية من علم �ضبطه على من مل يعلم منه ذلك ،ولو كان
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ومنها تقدمي رواية �أكابر ال�صحابة ك�أبي بكر وعمر على غري الأكابر لأن
الظن ب�أن �أكابر ال�صحابة �أ�ضبط لل�شريعة و�أخرب ب�أحوال النبي  ،فخربهم مقدم
على خرب غريهم عند التعار�ض.
ومنها ترجيح خرب من كان قري ًبا يف املجل�س من ر�سول اهلل  على
خرب من كان بعي ًدا منه ،لأن الظن ب�سماعه �أقوى كرواية ابن عمر �أنه � أفرد
يف حجه ،وكان حتت ناقته حني لبى ،فكانت روايته �أرجح من رواية من روى �أنه
كان قارنًا ،وكان �أبعد مكانًا.
ومنها تقدمي خرب من كانت روايته عن م�شافهة على خرب من مل ي�شافه،
كرواية القا�سم بن حممد بن �أبي بكر عن عمته عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها � -أن
بريرة �أُعتقت ،وكان زوجها عب ًدا على رواية من روي عنها �أنه حر ،وهو الأ�سود،
لأنها عمة القا�سم ،فهو حمرم لها ،وي�شافهها وهو ينظر �إليها ،فروايته عنها �أكرث
حتقيقًا ممن روي عنها ،وهو ال يراها.
ومنها تقدمي رواية من عمل بروايته على من مل يعمل بها ،ف�إنه �إذا كان
الراوي عام ًال مبقت�ضى ما رواه ،والآخر غري عامل مبا رواه ،فالعامل مبا روي �أوىل
بقبول خربه من الآخر.

ومنها �أن يكون الراوي مبا�ش ًرا ل�سبب الرواية ،كرواية �أبي رافع �أنه 

نكح ميمونة وهو حالل� ،أي غري حمرم ،وكان �أبو رافع حينئذ هو ال�سفري بينهما،
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�أي هو الذي خطبها له  ،فرجحت روايته على رواية ابن عبا�س �أنه  نكحها
وهو حرام� ،أي حمرم ،واملراد بالنكاح العقد ال الوطء.
ومن ذلك ترجيح رواية الراوي بكونه �صاحب الق�صة كقول ميمونة:
«تزوجني ر�سول اهلل  ونحن ٌ
حالل» فخربها �أرجح من خرب ابن عبا�س لكونها
�صاحبة الق�صة ،فهي �أوىل مبعرفة احلال حينئذ.
ومنها تقدمي رواية من علم منه �أنه ال يروي �إال عن عدل على رواية من
مل يعلم منه ذلك ،وهذا �إمنا يكون يف تعار�ض املر�سلني.
ومنها تقدمي خرب امل�شهور بالف�ضل والعدالة على رواية غري امل�شهور ،و�إن
كان عد ًال فا�ض ًال؛ لأن خرب من �شهر بذلك �أقوى يف الظن من خرب من مل ي�شهر
به.
ومن ذلك الرتجيح بكرثة املزكني وكرثة عدالتهم ،ف�إذا كان املعدلون
لأحد الراويني �أكرث عد ًدا من معديل الآخر كانت روايته �أرجح.
ومنها �أن يكون الراوي قد حتمل الرواية بعد البلوغ ،ف�إن رواية من حتمل
الرواية بعد البلوغ مقدمة على رواية من حتملها قبل البلوغ� ،أعني �إذا تعار�ضت
روايتان عن عدلني� ،أحدهما حتمل تلك الرواية قبل البلوغ ،والآخر بعد البلوغ،
ف�إن رواية من حتملها بالغًا �أرجح لكون البالغ �أقوى �ضب ًطا و�أ�صح تعق ًال.
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ومنها �أن يكون املر�سل للخرب تابع ًّيا ف�إن مر�سله مقدم على مر�سل غريه،
كذا قيل قال �صاحب املنهاج :والأ�صح عندنا �أنهما �سواء مع ا�ستوائهما يف
العدالة.
واملرجحات باعتبار الراوي وغريه كثرية ،و�ضابطها �أن ما كان �أقوى يف
مرجوحا ،و�إن �أكرثوا يف
الظن كان �أرجح يف القبول ،وما كان �أ�ضعف ظ ًّنا كان
ً
تف�صيل املرجحات ف�إن من كان ذا خربة ب�أحوال الرجال وقواعد الألفاظ و�أحوال
النبي  و�أحوال ال�شرع ال�شريف فال يخفى عليه ترجيح الراجح منها ،وت�ضعيف
ال�ضعيف ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان الرتجيح من جهة احلكم ،فقال:
[بيان الرتجيح من جانب احلكم]
فما
انب
من َج ِ
و َما �أَتَى ْ
احلكم َ
ِ
بالوجوب
وقدِّ َم ْن ما جـــــــــا َء
ِ

َّ
التحــــــرمي فل ُي َقدَّ ما
دل ع َلى
ِ
باملندوب
على الذي قد جــــــا َء
ِ

وغــــــريه وما بـــدر ِء احلـــدِّ

قدِّ م عــــــلى مثب ِت ِه املعدِّ ي

وا ُ
خل ُ
لف فيما يوجِ ُب الطــــــال َقا

َ
يوجــــــب العتا َقا
وهكذا ما
ُ
على َ
الو�ضــــــعوالتخفي َفا
اب
خط ِ
ِ

وقدِّ موا ما يقت�ضــــــي التكلي َفا
على
َّــــــــل ومثب ًتا
على ُم َثق
ٍ
َ

ُ
احلــــــال � ْأن تمُ ِّث َ
ٍ
ال
ناف و�ضاق
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يكون الرتجيح من جهة احلكم بوجوه:
منها �أن ما دل على التحرمي مقدم على ما دل على الإباحة وعلى ما
دل على الندب وعلى ما دل على الوجوب وعلى ما دل على الكراهية� ،أما
تقدميه على ما دل على الإباحة ،فلأن الأخذ باحلظر �أحوط ،والأحوطية مطلوبة
ريبك �إىل َما ال ُي َ
م ّنا �شر ًعا ،لقوله َ « :د ْع َما ُي َ
ريبك» هذا قول �أ�صحابنا ،وبه قال
الكرخي والرازي و�أحمد بن حنبل ،وذهب عي�سى ابن �أبان و�أبو ها�شم �إىل �أنهما
�سواء فيت�ساقطان ،و�أما ترجيحه على ما دل على الندب فلأن دفع املفا�سد �أهم،
وذلك وا�ضح ،ف�إن دفع ال�ضرر �أهم من ا�ستجالب النفع ،و�أما ترجيحه على الدال
على الكراهية ،فلأن الأخذ باحلظر �أحوط ،فهو �أبلغ يف درء املفا�سد ،و�أما ترجيحه
على الدال على الوجوب فلأنه الوجوب جللب امل�صالح ،واحلظر لدفع املفا�سد،
ودفع املف�سدة �أهم من جلب امل�صلحة.
ومنها �أن الدليل الدال على الوجوب مقدم على الدليل الدال على
الندب وعلى الإباحة وغريهما ،مما عدا احلظر ،لأن الوجوب �أحوط ،ف�إذا تعار�ض
دليالن يقت�ضي �أحدهما الوجوب والآخر الندب �أو الأباحة �أو الكراهية ،قدمنا ما
يدل على الوجوب على جميع املذكورات لالحتياط املذكور.
ومنها �أن الدال على درء احلد مقدم على الدال على ثبوته ،لأن احلدود
تدر�أ بال�شبهات ،ولأن اخلط�أ يف ترك احلد �أهون من اخلط�أ يف فعله ،وال �شك �أن
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اخلرب املقت�ضي ل�سقوط احلد يورث �شبهة ،في�سقط به احلد ،ولأن مداخل اخلط�أ
والغلط يف �إثبات احلد �أكرث منها يف درء احلدود.
ومنها تقدمي الدليل املوجب للطالق ،والعتاق على النايف لهما ،وقيل:
بل يرجح الدال على انتفائهما ،ون�سب القول الأول �إىل �أبي القا�سم البلخي،
ون�سب القول بعك�سه �إىل كثري من الأ�صوليني.
احتج �أبو القا�سم البلخي على تقدمي مايوجب الطالق والعتاق ب�أن
موجبهما موافق لنفي �أ�صل النكاح ،وامللك بالرق بخالف النايف لهما ،ف�إنه غري
موافق لذلك الدليل ،بل خمالف له.
واحتج �أرباب القول الثاين ب�أن النايف للطالق والعتاق موافق للت�أ�سي�س،
�أي يفيد حك ًما طارئًا متجد ًدا وهو ثبوت النكاح وامللك.
وال�صحيح الأول؛ لأن ما يوجب الطالق والعتاق قا�ض بحرمة ذلك
التزويج ،وذلك امللك املخ�صو�صني ،وقد عرفت �أن ما يفيد احلظر مقدم على
غريه ،و�أي�ضً ا فموجبهما موافق للإباحة الأ�صلية بخالف النايف لهما ،و�إثبات زيادة
حكم خمالف للإباحة الأ�صلية حمتاج �إىل دليل �سامل من املعار�ضة �أو راجح على
معار�ضه.
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ومنها تقدمي اخلطاب املقت�ضي للتكليف على اخلطاب املقت�ضي لو�ضع
التكليف ،واملعنى �أنه �إذا تعار�ض دليالن يدل �أحدهما على وجوب �أو ندب �أو
حترمي �أو كراهية يف �شيء من الأ�شياء ويدل الآخر على عدم التكليف يف ذلك
ال�شيء ،فالدليل املقت�ضي للتكليف ب�أحد الأحكام يف ذلك ال�شيء مقدم على
الدليل الوا�ضع للتكليف فيه ،لأن ثمرة الدال على التكليف ح�صول الثواب
للممتثل وهو جلب م�صلحة خال منها الدال على و�ضعه.
وقيل� :إن الدال على و�ضع التكليف راجح على الدال على التكليف
و�صححه ابن ال�سبكي ،لأن الدال على التكليف متوقف على فهم اخلطاب
و�أ�شياء ال يحتاج �إليها الدال على و�ضع التكليف ،والأول ال�صحيح ملا فيه من
االحتياط املطلوب �شر ًعا.
ومنها تقدمي الدال على التخفيف على الدليل املقت�ضي للت�شديد لقوله
تعاىل ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﱸ [البقرة]185 /
وقوله ﱹ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﱸ [احلج ]78 /وقوله « :ال �ضَ َر َر
وال �إ�ضْ َرار يف ال ْإ�س َال ِم» وقد يرجح املقت�ضي للحكم الأثقل على املقت�ضي للحكم
الأخف؛ لأن ال�شريعة �إمنا �شرعت مل�صالح العباد تف�ض ًال ،وامل�صلحة يف الأ�شق
لقوله « :ثَوا ُب َك َع َلى ق َْد ِر نَ َ�صبِك(((» ولأن زيادة ثقله تدل على �أن املق�صود
((( ن�صبك :تعبك( .م).
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منه �أكرث من مق�صود الأخف ،فاملحافظة عليه �أوىل ،ولأن الظاهر ت�أخر الأثقل عن
الأخف لت�أخر الت�شديدات.
ومنها تقدمي اخلرب املثبت للحكم على اخلرب النايف له وذلك كخرب بالل
�أنه  دخل البيت و�صلى ،وقال �أ�سامة :دخله ومل ُي َ�صل .وذلك ال�شتمال
املثبت على زيادة علم ،ولأن املثبت يفيد الت�أ�سي�س ،والنايف يفيد الت�أكيد،
والت�أ�سي�س �أوىل من الت�أكيد ،وقيل :بل هما �سواء ،ون�سب �إىل القا�ضي عبد
ووجه قوله� :أن النايف موافق للأ�صل ،ولأن الظاهر ت�أخر النايف عن املثبت
اجلبارِّ ،
ووروده بعده� ،إذ لو قدر تقدم النايف على املثبت كانت فائدته الت�أكيد ،ولو قدرنا
ت�أخره عن املثبت كانت فائدته الت�أ�سي�س ،وهو �أوىل من الت�أكيد فيت�أخر عنه.
أ�سي�سا ،في�ستويان .وذهب
و�إذا كان الظاهر ت� َّأخر النايف عن املثبت كان ت� ً
الآمدي �إىل تقدمي النايف على املثبت وقال :ت�أخر النايف و�إن لزم منه خمالفة
املثبت ورفع حكمه ،فت�أخر املثبت يلزم منه خمالفة النايف ،ورفع حكمه وترجح
ت�أخر املثبت بكونه راف ًعا ملا فائدته الت�أكيد بخالف ت�أخر النايف لكونه راف ًعا ملا فائدته
الت�أ�سي�س ،معا َر�ض بكون املثبت على تقدير ت�أخره راف ًعا ملا يثبت بدليلني :الأ�صل
والنايف ،وكون النايف راف ًعا ملا يثبت بدليل وهو املثبت.
وما يقال من �أن املثبت يفيد حك ًما �شرع ًّيا بخالف النايف ،والغالب
من ال�شارع �أنه ال يتوىل بيان غري ال�شرعي ،فمع كونه غري �سديد� ،إذ املق�صود
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من احلكم ال�شرعي احلكمة لكونه و�سيلة �إليها ،وحكمة النفي مق�صودة كحكمة
الإثبات معار�ض ب�أن الغالب من ال�شارع التقرير ال التعبري.
ويف الكتب امل�شهورة �أنه اختار تقدمي النايف على املثبت� ،إال �أنهم عربوا
عن النايف باملقرر ،ويف املثبت بالناقل ،انتهى من منهاج الأ�صول .واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان الرتجيح من خارج فقال:
[بيان الرتجيح ب�أمر خارجي]
القيا�س
وقـــدَّ ُموا موا ِفــــــــــــقَ
ِ
وما �أتَــــــــــــى م�ؤ َّيدً ا بخــــــ ِرب
وما ب ِه بع�ضــــ ُه ُم قد ِ
عمـــــــــال

وما �أتَى معــــــــــــ ِّل ً
نا�س
ال �أُ ِ
يكن يف َ
ذاك مل ي�شت ِه ِر
و� ْإن مل ْ
الناقــــــــــــل ما قد نق َ
ُ
ال
ف�س َر
�أو َّ

أقرب للمق�صو ِد
وقدَّ ُمـــــــــوا ال َ

َ
أن�ســــــــــــب باملعهو ِد
وهكذا ال
َ

م�صـــــــــر ًحا ب�ســـ َبب ْه
وما �أتى
ِّ

على جميع ما ِ�ســـــــــ َوا ُه فانتب ْه

يرجح الدليل على معار�ضه ب�أمور خارجية� ،أي لي�ست من نف�س الدليل،
وال من نف�س مدلوله ،وال من قبل الراوي:
منها موافقته للقيا�س ،ف�إذا تعار�ض خربان �أحدهما موافق للقيا�س والآخر
مقدم على خمالفه.
خمالف له ،فاملوافق للقيا�س َّ
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ومنها �أن يكون �أحد املتعار�ضني معل ًال بخالف الآخر ،مبعنى �أن راويه
تعر�ض لذكر علته واحلديث الآخر مل يتعر�ض لذكر علة حكمه ،لأن املعلل �أقرب
�إىل انقياد �سامعه مل�ضمونه ولداللته على احلكم من جهتني :من جهة لفظه ومن
جهة داللته عليه بوا�سطة داللته على علته ،ولأن خمالفته ت�ستلزم خمالفة �شيئني
بخالف الآخر.
قال يف املنهاج :وقد يرجح غري املتعر�ض للعلة على املتعر�ض لها لكون
امل�شقة يف قبوله �أ�شد والثواب عليه �أعظم ،ويرجح �أي�ضً ا ما كان معقول العلة على
ما لي�س مبعقول العلة ،لأن �شرع املعقول �أغلب من �شرع غري املعقول ،حتى قيل
�إنه ال حكم �إال وهو معقول حتى �ضرب الدية على العاقلة ونحوه مما ظن �أنه
غري معقول ،ولأن ما يتعلق باملعقول من الفائدة بالنظر �إىل حمال الن�ص بالتعدية
وحلاق �أكرث منه يف غري املعقول ،فكان �أوىل .انتهى كالم املنهاج.
(وقدموا).
فقول امل�صنف�( :أنا�س) بدل من الواو يف قولهَّ :
ومنها تقدمي الدليل الذي �أيده دليل �آخر من كتاب �أو �سنة ،ولو كان
ذلك الدليل خرب واحد مل يبلغ حد ال�شهرة ،لأن الظن حيث تظاهر الأدلة
�أغلب ،ولأن العمل مبخالفة ي�ستلزم خمالفة دليلني ،والعمل به يخالف دلي ًال
واح ًدا.
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ومنها ترجيح اخلرب الذي عمل به بع�ض ال�صحابة على اخلرب الذي مل
يعمل به �أحد منهم ،لأن الظن بثبوت ما عمل به ال�صحابي �أقوى منه فيما مل
يعمل به.
ومن ذلك ترجيح العام الذي عمل به على العام الذي مل يعمل به،
لأن املعمول به يقوى باعتبار العمل به وفاقًا.
وقيل برتجيح العام الذي مل يعمل به يف حال على العام الذي عمل
به ،لأن العمل بالأول ال يف�ضي �إىل تعطيل الثاين ،لكونه قد عمل به يف اجلملة
بخالف العك�س ،واملف�ضي �إىل الت�أويل �أوىل من املف�ضى �إىل التعطيل.
ومنها ترجيح الذي ف�سره راويه بقوله �أو فعله على اخلرب الذي مل يف�سره
راويه ،لأن الراوي للخرب يكون �أعرف و�أعلم مبا رواه.
ومنها ترجيح الدليل الذي احلكم فيه �أم�س باملق�صود على الدليل الذي
لي�س كذلك كما يف قوله تعاىل ﱹﮬ ﮭ ﮮ ﮯﱸ [الن�ساء]23 /
ف�إنه مقدم على قوله تعاىل ﱹ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﱸ [الن�ساء ]3 /وبيان ذلك
�أن الآية دالة على حترمي اجلمع بني الأختني كانتا مملوكتني �أو غري مملوكتني ،والآية
الثانية دالة على حتليل اململوكات مطلقًا �أي و�إن كانتا �أختني ،فرجحنا مدلول
أم�س باملق�صود� ،إذا املق�صود
الآية الأوىل على مدلول الثانية ،لأن مدلول الأوىل � ُّ
فيه حترمي اجلمع بني الأختني ومل يكن اجلمع مق�صو ًدا يف الآية الثانية ،و�أي�ضً ا
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فاملف�سدة املطلوب دفعها بتحرمي اجلمع بني الأختني يف التزويج موجودة يف اجلمع
بينهما بالت�سري ،فال وجه لتخ�صي�ص الآية الأوىل بالثانية.
ومنها تقدمي الأقرب للمعهود واملراد به :ما عهدته العقالء من جلب
امل�صالح ودفع املفا�سد ،ف�إذا تعار�ض دليالن مدلول �أحدهما �أقرب جللب امل�صلحة
�أو �أبلغ يف دفع املف�سدة رجح على معار�ضه ،ف�إن تعار�ض الدليالن وكان �أحدهما
جال ًبا للم�صلحة والآخر داف ًعا للمف�سدة ،رجح الدافع للمف�سدة ،لأن دفع املفا�سد
�أهم من جلب امل�صالح.
ومنها ترجيح ما �صرح الراوي ب�سبب نزوله �أو وروده على الدليل الذي
مل ي�صرح فيه بذلك ،لأن ذكر ال�سبب يدل على زيادة اهتمامه مبا رواه.
ومن ذلك ترجيح العام الوارد على �سبب خا�ص كما يف حديث بري
ُب�ضاعة و�شاة ميمونة ،ف�إنه يرجح على العام املطلق يف ذلك ال�سبب دون ما عداه،
ف�إن العام املطلق عن ال�سبب مقدم على العام الوارد على �سبب يف غري ذلك
ال�سبب ،ف�إذا تعار�ض عامان �أحدهما وارد على �سبب خا�ص والآخر مل يرد
كذلك ،قدم الوارد على �سبب خا�ص يف ذلك ال�سبب بعينه للقطع بدخوله حتت
حكم العام ،وقدم غريه يف غري ذلك ال�سبب لأن عموم املطلق �أوىل من عموم
مقابله لوروده على ال�سبب اخلا�ص وغلبة الظن باخت�صا�صه ،نظ ًرا �إىل بيان ما دعت
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�إليه احلاجة ،واىل �أن الأ�صل �إمنا هو مطابقة ما ورد يف معر�ض البيان ملا م�ست �إليه
احلاجة ،ولذا اختلف يف عموم الوارد على ال�سبب اخلا�ص ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان ترجيح �أحد القيا�سني على الآخر �إذا تعار�ضا ،فقال:
[بيان الرتجيح بني القيا�سني �إذا تعار�ضا]
وقدَّ ُموا َذا العــــــــ َّل ِة القطع َّي ِة
َّ
ِ
املرك ِب
الو�صف على
ومفر َد

فعـــــــــ َّل ٍة ظــــــن َّي ٍة قــــــــو َّي ِة

َ
ٍ
امل�ضط ِر ِب
ان�ضباط �أي على
وذا

انعكــــــــا�س
و َذا ِّاط َرا ٍد ثم َذا
ِ

القيــــــــا�س
مر يف
ِ
و ِق ْ�س على ما َّ

يقـــدَّ ُم ال�ســـــــــــــابقُ وامل�ؤخَّ ُر
لى
فما �أتــــــــى
ِّ
بالن�ص َقدِّ ْم ُه َع َ

لعــــــــار�ض ي�ؤخَّ ُر
� ْإن مل يكن
ٍ
وقي َل ال
ما قد �أتى �إجماع َنا ْ

و َقدِّ ِم الإميا َء فال�ســــــــرب فما
ُ
أرج َحا
وحا�صل
املقــــــــام � َّأن ال َ
ِ

ما َ
الظن مبعنى َر َج َحا
كان يف
ِّ

ولي�س ما ذكر ُت ُه ح�ص ًرا ل َها
َ

كمل َها
وما
ُ
علمت �أحــــــــدً ا َّ

بعد ُه َما الأقــــــــد َم ثم الأقدما

�إذا تعار�ض القيا�سان رجح �أحدهما على الآخر بوجوه:
منها �أن ما كان �أ�صله �أقوى على الآخر كان �أرجح منه ،وقد عرفت وجه
رجحان الأدلة فما كان �أرجح هنالك كان فرعه مقد ًما على فرع الآخر ،فال نطيل
بتف�صيل ذلك.
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وقد عرفت �أي�ضً ا �شروط حكم الأ�صل ،فما كان �أكمل �شرو ًطا فهو مقدم
على ما دونه ،وقد مر تف�صيل ذلك يف بيان �شروط حكم الأ�صل من باب القيا�س
فراجعه من هنالك.
ومنها تقدمي القيا�س القطعي العلة على مامل يكن كذلك ،ف�إذا تعار�ض
قيا�سان علة �أحدهما ثابتة قط ًعا لثبوتها بالن�ص القطعي �أو بالعقل �أو بامل�شاهدة،
وعلة الآخر لي�س كذلك ،قدم ذو العلة القطعية على معار�ضه.
كذلك.

يقدم ما كانت علته مقطو ًعا بوجودها يف الفرع على ما مل يكن
وكذلك َّ

ومنها تقدمي القيا�س الثابتة علته بالظن القوي على ما ثبتت عليه بدون
ذلك ،وكذلك يقدم ما الظن بوجود علته يف الفرع �أقوى على ما دونه.
ومنها تقدمي ما الو�صف فيه مفرد على ما كان الو�صف فيه مرك ًبا ،ف�إذا
تعار�ض قيا�سان علة �أحدهما مفردة وعلة الآخر مركبة ،قدم ذو العلة املفردة على
الآخر ،لأن الو�صف املفرد �أقرب لالن�ضباط من الآخر ،وملا يف التعليل بالو�صف
املركب من اخلالف.
ومنها تقدمي ذي العلة املن�ضبطة على ذي العلة امل�ضطربة ،ف�إذا تعار�ض
قيا�سان علة �أحدهما من�ضبطة كال�سفر للق�صر وعلى االخر م�ضطربة كامل�شقة
للق َْ�صر ،قدم ذو العلة املن�ضبطة على الآخر.
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ومنها تقدمي ذي العلة املطردة املنعك�سة ،وهكذا يعترب جميع ما مر يف
باب القيا�س ،فيقدم ال�سابق هنالك على امل�ؤخر عنه� ،إال �إذا كان للم�ؤخر �سبب
عار�ض عليه يقت�ضي تقدميه على ما قبله ،فقدم القيا�س الثابتة علته بالن�ص على ما
كانت علته ثابتة بالإجماع.
وقيل بل يرجح ما ثبتت علته بالإجماع على ما ثبتت علته بالن�ص ،لأن
الإجماع م�أمون الن�سخ بخالف الن�ص.
و�أقول �إن كان كل واحد من الن�ص والإجماع ظن ًّيا كما هو �ش�أن
املتعار�ضني ،فتقدمي الن�ص �أوىل لأنه نقل عن ال�شارع ،والإجماع نقل عن غريه،
و�إن (كان)((( �أحدهما قطع ًّيا فال وجه لبقاء الآخر معه ،وهذا �إمنا يكون يف معار�ضة
الن�ص ال�صريح للإجماع.
�أما لو عار�ضه الإمياء ف�إن الثابت بالإجماع مقدم على الثابت بالإمياء
لكون الإمياء �أخ ًذا من �إ�شارة الدليل ،والإجماع �صريح يف ذلك.
وكذلك يرجح ما يثبتت علته بالإمياء على ما ثبتت علته بال�سرب لأن
�صريحا ،وال�سرب م�ستنبط ،واملن�صو�ص عليه �أقوى من
الإمياء ن�ص و�إن مل يكن ً
امل�ستنبط.
((( زيادة يقت�ضيها ال�سياق( .م).
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ويرجح الثابتة علته بال�سرب على ما ثبتت باملنا�سبة ،لت�ضمن ال�سرب
(انتفاء)((( املعار�ض لأن الأق�سام يف ال�سرب دائرة بني النفي والإثبات فال يحتمل
معار�ضً ا بخالف املنا�سبة ،فرمبا احتملت معار�ضً ا فكان ال�سرب �أوىل لأن احلكم يف
الفرع كما يتوقف على حتقيق مقت�ضيه يف الأ�صل يتوقف على انتفاء معار�ضه يف
الأ�صل �أي�ضً ا.
وبهذا الوجه رجح الثابتة علته ال�سرب� ،أما ما قدمت لك يف طرق العلة
امل�ستنبطة من �أنه �أقواها املنا�سبة ،فذلك بالنظر �إىل خلوها من املعار�ض.
وكذلك تقدم املنا�سبة على ال�شبه ،وال�شبه على الدوران ،والدوران على
الطرد كما مر ترتيبه ،وبتحقيق الكالم يف كل واحد منهما يف حمله يظهر لك
ترجيحه على ما دونه ،وحا�صل املقام �أن الراجح من الدليلني ما كان الظن بثبوته
�أقوى من الآخر ،ولي�س ما ذكرته من �أنواع الرتاجيح ح�ص ًرا لها و�إمنا ذكرت منها
أمنوذجا يعترب به ما كان مثله ،وما علمت �أن �أح ًدا من امل�صنفني ا�ستوعب جميع
� ً
�أفراد الرتاجيح لفواتها عن احل�صر.
وها هنا مت الكالم على بيان الأدلة ،فقول امل�صنف (كملها) �إ�شارة �إىل
ح�سن االختتام ،وهي براعة املقطع.
((( يف الأ�صل :ابتغاء ،وما ُذكر ال�صواب( .م).
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و�سن�شرع الآن يف بيان الق�سم الثاين من الكتاب ،وهو ق�سم الأحكام،
فنقول:

الق�سم الثاين من الكتاب يف الأحكام
وفيه �أربعة �أركان
اعلم �أنه ملّا كان �أ�صول الفقه م�شتم ًال على الأدلة من حيث �إثباتها
الأحكام ،ومتناو ًال للأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة ،جعلنا هذا الكتاب على
ق�سمني ،وقد مر ق�سم الأدلة ،وهذا الق�سم الثاين يف الأحكام وهو مرتب على
�أربعة �أركان؛ لأن الكالم فيه �إما يف نف�س احلكم وهو الركن الأول� ،أو يف نف�س
احلاكم ،وهو الركن الثاين� ،أو يف املحكوم به ،واملراد به الأ�شياء التي كلفنا ال�شرع
بها من عبادات وغريها ،وهو الركن الثالث �أو يف املحكوم عليه ،واملراد به املكلفون
بذلك ،وهو الركن الرابع َفق ََّدم الكالم على احلكم ،فقال:

الركن األول

يف احلكــم
[بيان حقيقة احلكم]
اخلطاب
أثــــر
ِ
احلكـــــ ُم ُه َو � ُ
ِ
التعريف
الو�ضعي يف
وما عدَ ا
َّ

ُ
وو�ص َفا
يكــــــــون �أث ًرا
وقد
ْ

إيجاب
كالو�ضع والتخي ِ
ري وال ِ
ِ
ِ
بالتكليف
دعــــى
من
اخلطاب ُي َ
َ
ِ

والوجوب فا ْد ِر الو�ص َفا
كالـم ْل ِك
ِ
ُ

عرف احلكم ب�أنه� :أثر اخلطاب ،واملراد به خطاب اهلل تعاىل ،وملا كان خطابه
تعاىل م�شتم ًال على �أخبار و�أمثال و�أحكام وغري ذلك ،وكان لكل واحد من �أنواع
اخلطاب �أثر احتاج �إىل بيان �صفة متيز احلكم عن غريه من �آثار اخلطاب ،فكمل
التعريف بقوله( :كالو�ضع والتخيري والإيجاب).
واملراد بـ (الو�ضع) هو جعل اهلل ال�شيء �سب ًبا حلكم كالدلوك �سبب
لوجوب ال�صالة ،والن�صاب �سبب لوجوب الزكاة� ،أو جعله �شر ًطا كالطهارة �شرط
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ل�صحة ال�صالة� ،أو جعله مان ًعا كاحلي�ض مانع ل�صحة ال�صالة ورافع لوجوبها،
و�سي�أتي له مزيد ب�سط يف مو�ضعه.
و�إمنا �سمي هذا النوع و�ض ًعا لأن الو�ضع هنا مبعنى يف اجلعل ،فهو مو�ضوع
�أي جمهول �سب ًبا و�شر ًطا وعلة ومان ًعا ونحو ذلك.
واملراد بـ (التخيري) كون ال�شيء خم ًريا يف فعله وتركه وهو املباح ،وقد
يتناول املندوب واملكروه باعتبار رفع العقاب عن تارك الأول وفاعل الثاين.
واملراد بـ (الإيجاب) �إلزام الفعل وهو الواجب �أو الرتك ،وهو التحرمي.
وامل�شهور يف تعريف احلكم هو :خطاب اهلل املتعلق بفعل املكلف
باالقت�ضاء �أو التخيري �أو الو�ضع ،فاخلطاب هو توجيه الكالم نحو الغري للإفهام.
وخرج بقوله( :املتعلق بفعل املكلف ،اخلطاب املتعلق ب�صفاته تعاىل
و�أحوال الآخرة ،وخرج بقوله باالقت�ضاء� ((()..إىل �آخره نحو قوله تعاىلﱹﯕ
ﯖ ﯗ ﯘﱸ [ال�صافات ]96 /ثم املراد باالقت�ضاء :طلب الفعل
كالوجوب ،والندب �أو الرتك كالتحرمي والكراهية.
وعدل امل�صنف عن هذا التعريف �إىل التعريف الذي ذكره �أخ ًذا من
قول بع�ضهم� :إن احلكم هو �أثر خطاب اهلل املتعلق بفعل املكلفني باالقت�ضاء �أو
((( يف الأ�صل :باالقت�صار ،وهو ت�صحيف ،و�صوابه املذكور( .م).
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التخيري�( ،أو)((( الو�ضع ،وحذف قوله( :املتعلق بفعل املكلفني) ا�ستغناء عنه
بقوله( :كالو�ضع والتخيري والإيجاب) ف�إن اخلطاب املو�صوف بهذا الو�صف هو
اخلطاب املتعلق بفعل املكلفني.
ثم �إنه ق�سم احلكم �إىل و�ضعي وتكليفي ،فاحلكم الو�ضعي هو :ما قدمنا
الو�ضعي وهو التخيري والإيجاب ،وقد عرفت �أن
بيانه ،و�أما التكليفي فهو ما عدا
َّ
املراد بالتخيري ما عدا الواجب واملحرم بالنظر �إىل رفع العقاب عن تاركه وفاعله،
فيكون احلكم التكليفي يف خم�سة �أنواع �سي�أتي بيانها.
ثم �إن احلكم التكليفي قد يكون �أث ًرا للفعل كامللك �أثر لل�شراء ولإباحة
اال�ستمتاع �أثر للتزويج ونحو ذلك .ومن هذا النوع الأداء :وهو فعل ما فعل يف
وقته املقدر له �شر ًعا �أو ًال .والإعادة :وهو فعل ما فعل يف وقته فع ًال ثان ًيا خللل وقع
يف الفعل الأول.
والق�ضاء :وهو فعل ما فعل بعد وقته ا�ستدرا ًكا ملا فات من فعله يف وقته،
و�إمنا كانت هذه الثالثة من هذا النوع لأنها �أثر لأفعال العباد يف املوقَّتات ال�شرعية.
وقد يكون و�صفًا للفعل ،كالوجوب �صفة للفعل الواجب ،وكالتحرمي �صفة للفعل
املحرم ،وكالندبية �صفة للفعل املندوب وهكذا.
((( يف الأ�صل� :إال ،وال�صواب ما ُذكر( .م).
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فالق�سم الأول وهو ما يكون �أث ًرا للفعل ال يبحث عنه يف هذا الفن؛ لأنه
من مباحث الفقه ،و�إمنا يبحث يف هذا الفن عن احلكم الذي يكون و�صفًا للفعل،
وهو الوجوب ونحوه ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان �أق�سام احلكم الذي يكون و�صفًا للفعل ،فقال:
[انق�سام املق�صود من احلكم �إىل دنيوي و�أخروي ،وانق�سام احلكم
باعتبار الدنيوي �إىل �صحيح وفا�سد]
ُ
يكـــــــــون ُدنيـــو َّيا
مق�صـــو ُد ُه

َ
وهك َ
ُ
يكــــــون �أُخْ رو َّيا
ــــــذا

نيــــــــــــوي ِ
ينق�س ْم
فباعتبا ِر الدُّ
ِّ
فما ان َب َنى عليــــــ ِه ذاك ِ
املق�صدُ
َ

ٍ
ولفا�ســــــد ُع ِلم
�صحيح
�إىل
ٍ
و�ســـوا ُه ُم ِ
ال�صحيح ِ
ف ْه ُو
ف�سدُ
ُ
ُ
أحنــــــاف فيما َو َردا
وفرق ال
َّ

َ
َ
ف�سدَ ا
ورادف
الباطــــــل ما قـــد َ

املراد مبق�صوده احلكمة التي لأجلها �شرع احلكم ،وهي ح�صول م�صلحة
للمكلفني �أو دفع مف�سدة عنهم ،وهذا املق�صود يكون تارة دنيو ًّيا كاملنافع الدنيوية
ودفع املفا�سد الدنيوية ،ويكون �أخرو ًّيا ،كجلب الثواب ودفع العقاب.
وينق�سم احلكم بالنظر �إىل كل واحد من املق�صودين :الدنيوي
والأخروي �إىل �أق�سام� ،أما �أق�سامه باعتبار املق�صود الأخروي ف�سي�أتي الكالم
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عليها .و�أما �أق�سامه باعتبار املق�صود الدنيوي فهو �أنه ينق�سم بالنظر �إىل ذلك �إىل
ق�سمني� :صحيح وفا�سد ،ف�أما ال�صحيح فهو ما ترتب عليه ذلك املق�صود ،مثاله:
البيع م�شروع لق�صد حل االنتفاع ،و�شرع التزويج لق�صد ِح ِّل اال�ستمتاع ،ف�إذا
كان العقد يف البيع والتزويج برتتب عليه ذلك الغر�ض املق�صود كان ذلك العقد
�صحيحا ،و�إن مل يرتتب عليه ذلك ،فهو الفا�سد ،ويعلم ترتيبه ذلك ،وعدم ترتيبه
ً
مبوافقة مقت�ضى الأوامر فما كان موافقًا لأوامر ال�شرع تار ًكا لمِ َ ِ
ناهي ِه فهو ال�صحيح
وما عداه فهو الفا�سد والباطل .وهذا معنى قول بع�ضهم� :إن ال�صحة يف املعامالت
ترتيب الأمر املطلوب منها عليها.
قال البدر :و�أَ ْبينَ من هذه العبارة :ترتيب �أثر ال�شيء عليه واعتباره �سب ًبا
حلكم �آخر ،كامللك ف�إنه �أثر لعقدة البيع مث ًال ،وهو مرتب على العقدة ،والعقدة
�سبب لإباحة الت�صرف فيه ملوافقة العقدة �أمر ال�شرع ،ويقابله الف�ساد والبطالن.
�أقول :وم�ؤدى العبارتني واحد ،ومقت�ضاهما هو ما قدمت لك.
و�أما ال�صحة يف العبادات وهي املعرب عنها بالإجزاء ،فقد تقدم بيانها يف
باب الأمر ،وحا�صل ذلك �أن ال�صحيح من العبادات واملعامالت ،هو :ما وافق �أمر
ال�شرع� ،إذ مبوافقة �أمر ال�شرع يح�صل الثواب من فعل العبادات ،وي�صح االنتفاع
يف �أ�شياء املعامالت ،والفا�سد من النوعني ما خالف �أمر ال�شرع �أو وافق نهيه؛ �إذ
مبخالفة ال�شرع يفوت الثواب الأخروي واملنافع الدنيوية ،وحت�صل املف�سدة التي يف
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النهي .والباطل مرادف للفا�سد عندنا وعند ال�شافعية ،فهما مبعنى واحد.
وذهبت احلنفية �إىل التفرقة بينهما ،فزعموا �أن الباطل ماال يكون م�شرو ًعا
ب�أ�صله وال و�صفه ،والفا�سد ما يكون م�شرو ًعا ب�أ�صله دون و�صفه .الأول :كبيع
املالقيح .الثاين :كبيع الربا .قال البدر :وعندهم �أن الربا �إذا طرحت زيادته
�صحت عقدته ،ومل يحتج �إىل عقدة �أخرى .انتهى .وكثري من العلماء على �أن
ال�صحة والف�ساد ونحوهما راجع �إىل الأحكام اخلم�سة ،ف�إن معنى �صحة البيع
�إباحة االنتفاع باملبيع.
ومعنى بطالنه وف�ساده حرمة االنتفاع به ،وبع�ضهم على �أنها من خطاب
الو�ضع ،مبعنى �أنه حكم يتعلق �شيء ب�شيء تعلقًا زائ ًدا على التعلق الذي البد منه
يف كل حكم وهو تعلقه باملحكوم عليه وبه ،وذلك �أن ال�شارع حكم بتعلق ال�صحة
بهذا الفعل ،والف�ساد �أو البطالن بذلك الفعل.
وبع�ضهم على �أنها �أحكام عقلية ال �شرعية ،ف�إن ال�شارع �إذا �شرع البيع
حل�صول امللك وبني �شرائطه و�أركانه فالعقل يحكم بكونه مو�ص ًال �إليه عند حتققها،
وغري مو�صل عند عدم حتققها مبنزلة احلكم يكون ال�شخ�ص م�صل ًّيا �أو غري م�صل،
واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان انق�سام احلكم باعتبار املق�صود الأخروي ،فقال:
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[انق�سام احلكم �إىل عزمية ورخ�صة]
وي ُق ِ�س َما
ــــر ِّ
وباعتبــــــا ِر الأُخْ َ
فمـــا �أتَــــــى يف َ�ش ْر ِع ِه مبتد�آ
َ

بنحـــ ِو ُعـــــــــذ ٍر ولأج ِل ِه ن َز ْل

�إىل عزميَ ٍة و ُرخْ �صـــــــــ ٍة منَا
عزمي ٌة ورخ�صــــــــــــ ٌة ما َبدَ ا

ح�ص ْل
كالأكل ِل ْل ِمي َتة عن ُ�ض ٍّر َ

ينق�سم احلكم باعتبار املق�صود الأخروي �إىل عزمية ورخ�صة ،ف�أما العزمية
فهو ما �شرع ابتداء غري مبني على �أعذار العباد كوجوب التمام يف ال�صالة ووجوب
ال�صيام يف رم�ضان ،وحترمي �أكل امليتة وحلم اخلنزير ونحو ذلك ،و�أما الرخ�صة فهو
ما �شرع ثان ًّيا مبن ًّيا على �أعذار العباد ك�إباحة الأكل من امليتة للم�ضطر ،وكجواز
الق�صر والفطر للم�سافر ،ونحو ذلك كثري ،فهذه الأ�شياء ونحوها �إمنا �شرعت �شر ًعا
ثان ًيا لأجل عذر العباد ،ف�إباحة الأكل من امليتة للم�ضطر �شرع بعد �شرع حترميها،
مبن ًّيا على ح�صول ال�ضرر ،والق�صر يف ال�صالة �شرع بعد �شرع متامها ،مبن ًّيا على
عذر ال�سفر ،وكذلك فطر امل�سافر.
ولكل واحد من العزمية والرخ�صة �أق�سام ،ف�أما �أق�سام الرخ�صة ف�ست�أتي
�آخر الباب.
و�أما �أق�سام العزمية ف�أ�شار �إليها بقوله:
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[انق�سام العزمية �إىل وجوب وندب وحترمي وكراهية ومباح]
مطلوب
َو ُق ِّ�ســـم الأُوىل �إىل
ِ
كاملحر ِم
وب
�أو تركـــــه املط ُل َ
َّ

و� ْإن �أت َ
َاك عار ًيا مــــــن ط َل ِب

والوجوب
�إِتيــــــا ُن ُه كال َّن ْد ِب
ِ
وهكذا املكــــــرو ُه يف التقدُّ ِم
َ
كاملكت�س ِب
املبــــــــــــاح
فذلك
ُ
َ

العبدُ كمـــــــــا ي�شَ ا ُء
يف َع ُل ُه
ْ
َاب فيـــــــــه بال َّنوى
لك َّن ُه ُيث ُ

وواجب � ْإن كان فيــــــه الط َل ُب
ٌ

�إ ْذ فع ُل ُه ُ
وتركـــــــــــــــ ُه َ�سوا ُء
كالأَ ْك ِل � ْإن كان ن َوى ِب ِه القُوى
جز ًما و�إال َف ْهـــــــ َو ما ُينتدَ ُب

الثواب
َو ْه َو الذي يف فع ِل ِه
ُ
و� ْإن ُ
يك ْن طريقَـــــــــ ًة م�س ُل َ
وك ْة

عقــــــــــاب
رت ِك له
ولي�س يف ال ْ
ُ
َ
مرتوك ْة
َف�س َّن ٌة و� ْإن يكــــــــــــن

ٌ
م�ستح ّب
�سمى
فذاك
َ
نفل و ُي َّ
ال�ســـن ُة فامل� َّؤكد ْة
ونَــــــــــــ ِّوع ُّ
وال ُيــــــــــــالم ٌ
تارك �ســــ َواها

و� ْإن ُ
يك ْن َف َّرق ٌ
وا�ستح ّب
بع�ض
َ
ُ
تاركها ُم َل َّو ٌم ما �أبعــــــــــــدَ ْه
للف�ضــــــل َم ْن َح َو َاها
وحائ ٌز
ِ

تنق�سم العزمية �إىل ق�سمني� :أحدهما مطلوب فعله ،والآخر مطلوب تركه،
ف�أما املطلوب فعله فهو الوجوب والندب ،و�أما املطلوب تركه فهو املحرم واملكروه،
وما كان خال ًيا من طلب الفعل ومن طلب الرتك ،فذلك مباح كك�سب املعي�شة
فوق الك�سب الالزم ،وكالأكل والنوم وال�شرب ونحو ذلك ،ف�إن العبد يفعله

803

الركن الأول  -يف احلكم

803

كيف �شاء مامل ينته �إىل حد مينع ال�شرع فعله ،ولي�س يف فعل املباح ثواب وال
عقاب ،وكذلك تركه ،لكن النية معتربة فيه ،فيثاب العبد بفعل املباح �إذا نوى به
طاعة ،كما �إذا نوى بالأكل التقوى على فعل الطاعة ،وبالنوم كذلك ،ف�إنه يثاب
على ذلك ب�سبب تلك النية ،وكذلك يعاقب على فعل املباح �إن ف�سدت نيته فيه.
حا�صل املقام �أن املباح يتحول بالنية ،فيكون تارة طاعة و�أخرى
مع�صية ،ملا يعر�ض عليه من �صالح النية وف�سادها ،ولذا جعل الإمام
الكدمي  -ر�ضوان اهلل عليه  -فعل العبد ق�سمني :طاعة ومع�صية ال يخلوا من
�أحدهما ،ولي�س املراد �أن املباح من حيث هو مباح م�أمور به مرة ومنهي عنه �أخرى،
و�إال لزم �أن ال يوجد مباح �أ�ص ًال.
وزعم �أبو القا�سم البلخي �أن املباح م�أمور به �أي�ضً ا؛ لأن فعل املباح ترك
حرام ،وترك احلرام واجب ،وما ال يتم الواجب �إال به يجب كوجوبه ،و�إذا ثبت
وجوبه ثبت �أنه م�أمور به.
و�أجيب ب�أن الإجماع منعقد على انق�سام الأحكام �إىل واجب ومندوب
ومباح وحمظور ومكروه.
والقول بوجوبه يبطل هذا التق�سيم ،وفيه خمالفة الإجماع ،والبد من
بيان الفرق بني الواجب واملندوب واملحرم واملكروه ،ف�أما الفرق بني املحرم
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واملكروه ف�سي�أتي عند كالم امل�صنف فيهما ،و�أما الفرق بني الواجب واملندوب
فهذا حمل ذكره.
اعلم �أن املطلوب فعله �إما �أن يكون طلب فعله طل ًبا جاز ًما فهو الواجب،
و�إما �أن يكون طل ًبا 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 �إن الواجب ما يف فعله الثواب ويف تركه العقاب ،و�أن املندوب
ما يف فعله الثواب ولي�س يف تركه عقاب ،ولكل واحد من الواجب واملندوب
�أق�سام� ،أما �أق�سام الواجب ف�ست�أتي ،و�أما �أق�سام املندوب فهي� :أن ينق�سم �إىل �سنة
ونفل ،ف�أما ال�سنة فهي :ما كان من املندوبات طريقة م�سلوكة �سلكها الر�سول 
�أو غريه ممن هو علم يف الدين ،قال ُ :
و�س َّن ِة اخللفَا ِء الرا�شدي َِن
«عليك ْم ُب�س َّنتي ُ
من ِ
ال�سانُّ لها ،و�أما النفل فهو:
بعدي» ومعنى كونها م�سلوكة �أي واظب عليها َّ
مامل يكن مواظ ًبا عليه من الطاعات ،وي�سمى تطو ًعا وم�ستح ًّبا �أي�ضً ا.
وفرق القا�ضي احل�سني وغريه من ال�شافعية بني التطوع وامل�ستحب .قالوا
هذا الفعل �إن واظب عليه النبي  فهو ال�سنة� ،أو مل يواظب عليه ك�أن فعله مرة
�أو مرتني فهو امل�ستحب� ،أو مل يفعله وهو ما ين�شئه الإن�سان باختياره من الأوراد،
فهو التطوع ،واخلالف لفظي ،وتنق�سم ال�سنة �إىل م�ؤكدة وغري م�ؤكدة ،فامل�ؤكدة
ك�سنة املغرب والفجر ونحوهما ،وغري امل�ؤكدة ك�صالة ال�ضحى وال�سواك ونحوهما،
ولكل واحد من النوعني حكم ،ف�أما حكم امل�ؤكدة فهو� :أن تاركها ملوم على
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تركها تلوميًا ،وال يبلغ به عقابًا ،وهو خ�سي�س املنزلة عند امل�سلمني ال يتولونه على
ذلك �إن مل تكن �سبقت له والية معهم ،وال يرب�ؤون منه بنف�س ذلك الرتك ،و�أما
حكم غري امل�ؤكدة فهو �أن تاركها ال يالم وال يكون خ�سي�س املنزلة عند امل�سلمني،
لكنه يكون تار ًكا للف�ضل عند اهلل تعاىل ،ف�إن فاعلها يحوز الثواب من اهلل َّ -
جل
وعال  -هذا كله ما مل يكن الرتك رغبة عن اخلري ،ف�إن كان رغبة عن اخلري فهو
خ�سي�س املنزلة يف جميع الأحوال ،واهلل اعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان �أق�سام الواجب ،فقال:
[انق�سام الواجب �إىل قطعي وظني]
ُ
وع
الواجـــب
و ُق ِّ�ســــم
ُ
للمقط ِ
واحلك ُم يف ِّ
وجوب الف ْع ِل
الكل
ُ
ف� َّإن يف ا�س ْتحاللِ ِ
ترك القط ِع ّي
ُ
وتــــــارك الظــــــ ِّن ِّي م�ستح َّ
ال

ِب ِه َ
التوزيع
ني لـــــــــدَ ى
ِ
وظ ٍّ
ُ
مل�س َت ِح ِّل
والتــــــرك ف�ســـقٌ ال ْ

بال�شر ِع
ـــر ًكا ويف ا�ستخ َفا ِف ِه
ْ
ِ�ش ْ
ِ
م�ســــــتد َّال
م�ص ِّو ٌب � ْإن كـــان

للواجب تق�سيمات:
منها ما يكون باعتبار دليله ،ومنها ما يكون باعتبار ح�صوله من املكلف،
ومنها ما يكون باعتبار امل�أمور به.
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ف�أما التق�سيم الأول ،وهو :ما يكون باعتبار دليله ،فهو �أن الواجب بهذا
االعتبار ينق�سم �إىل مقطوع به كوجوب ال�صلوات اخلم�س و�صوم رم�ضان ،و�إىل
غري مقطوع به كوجوب الوتر ونحوه ،و�إمنا كان الأول مقطو ًعا به لأن دليل وجوبه
قطعي بخالف الثاين ،ولكل واحد من النوعني حكم.
ف�أما حكم النوع الأول فهو �أنه واجب الفعل ،وتاركه فا�سق �إن كان يف
تركه غري م�ستحل ،وم�شرك �إن كان م�ستح ًّال لرتكه� ،أو كان تركه له ا�ستخفا ًفا،
ووجه ذلك �أن امل�ستحل لرتك الواجب القطعي ،من غري ت�أويل م�شرك ،لأن يف
ا�ستحالله ذلك ر ًّدا للن�ص املتواتر ،و�أن اال�ستخفاف بالأحكام ال�شرعية م�صادمة
للن�صو�ص و�إعرا�ض عن االنقياد وا�ستحقار ملا عظم اهلل تعاىل.
و�أما حكم الواجب الظني فهو �أنه يجب فعله لكن التارك له ال حكم
بف�سقه ،ف�إن كان تركه م�ستح ًّال لرتكه بدليل عنده ،وكان من �أهل النظرة
واال�ستدالل ،فهو م�صوب بذلك لأنه من امل�سائل االجتهادية ،و�إن كان غري
م�ستدل لكن مقلد مل�ستدل ،فحكمه حكم من قلده ،و�إن كان غري ذلك ف�إنه ينظر
يف حاله ومقا�صده ،وال يف�سق بذلك �إال �إذا ظهرت منه املعاندة واملكابره ملا يوجب
ال�شرع االنقياد له ،كحكم احلكام عليه بذلك ،ف�إنه ال ي�سعه خالفه.
وي�سمى كل واحد من الواجب القطعي والواجب الظني فر�ضً ا،
فالواجب والفر�ض عندنا وعند ال�شافعية مرتادفان عر ًفا.
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وذهبت احلنفية وبع�ض �أ�صحابنا �إىل التفرقة بينهما ،فخ�صوا الفر�ض
بالواجب القطعي ،وخ�صوا الواجب بالواجب الظني ،وهو خالف لفظي ال ثمرة
له وال ب�أ�س به ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان تق�سيم الواجب باعتبار ح�صوله فقال:
[انق�سام الواجب �إىل فر�ض كفاية وفر�ض عني]
و�إن يكــــن ح�صــــو ُل ُه املق�صو َدا
يلز ُم كــــــــ ًّ
ال ف�إ َذا ما فع َل ْه
ُ
وهلكــــوا � ْإن تركــــو ُه ُط ّرا
يكن من ِّ
ٍ
واحد ُط ِل ْب
كل
و� ْإن ْ
َيل َز ُم َّ
ٍ
واحــــــــد بنف�س ِه
كل

فافهم التحديدَ ا
فر�ض اكتفا ٍء
ِ
ُّ
ح�ص َل ْه
بع�ض ُهم
ينحط حـــــــ َ
ني َّ
أنكــــــــرو ُه ُك ْفرا
و َلب ُِ�سوا � ْإن �
ُ
ــــــــذ َ
َ
يجب
ح�صو َله َف
ُ
عيني ْ
اك ٌّ

ِ
بجن�س ِه
االجــــ ِت َزا
ولي�س في ِه ْ
َ

ينق�سم الواجب بالنظر �إىل ح�صوله �إىل ق�سمني:
فر�ض كفاية وفر�ض عني؛ لأنه �إما �أن يطلب ح�صوله يف اجلملة من غري �أن
يلزم كل واحد بعينه ،و�إما �أن يطلب ح�صوله من كل واحد بعينه ،فالأول :فر�ض
كفاية ،والثاين :فر�ض عني ،ولكل من الق�سمني حكم.
ف�أما حكم فر�ض الكفاية فهو� :أنه يلزم جميع املخاطبني ،ف�إذا فعله
بع�ضهم ينحط عن اجلميع ،ولهذا �سمي فر�ض كفاية ،لأن فعل البع�ض له يكفي
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عن الباقني ،وذلك ك�صالة العيدين و�صالة امليت وجهازه ودفنه واجلهاد و�أمثالها،
وقيل� :إن فر�ض الكفاية ال يلزم جميع املكلفني ،و�إمنا يلزم بع�ضهم ،ولعل القائل
بذلك نظر �إىل االكتفاء يف �أدائه بفعل البع�ض.
قال البدر :ولي�س ب�شيء يعني �أن القول ب�أن فر�ض الكفاية فر�ض على
البع�ض لي�س ب�شيء لأن اجلميع �إذا تركوه يكفرون ،ولوال لزومه على اجلمع ملا
ف�سقوا كلهم برتكه ،وثمرة اخلالف تظهر فيما �إذا كان �أهل م�صر قد وجب عليهم
فر�ض كفاية ،هل عليهم �أن ي�ؤدوه حتى يعلموا �أن بع�ضهم قد �أداه؟ �أم لي�س عليهم
ذلك حتى يعلموا �أنه مل ي�ؤدوا؟
ال�صحيح �أنه عليهم املحافظة على �أداء فرو�ضهم حتى ي�صح انحطاطها
عنهم ،و�إال لزم تعطيل الفرائ�ض و�إهمال اللوازم ،ومن �أحكامه �أن من �أنكره يكون
ب�إنكاره م�شر ًكا �إذا كان ثبوت ذلك الغر�ض قطع ًّيا كما مر يف نظريه.
و�أما فر�ض العني وهو ما طلب ح�صوله من كل واحد بعينه ،كال�صوات
اخلم�س و�صيام رم�ضان ف�إنه يلزم كل واحد �أن ي�ؤديه كما طلب منه ،ولي�س ي�صح
االجتزاء فيه بفعل غريه ،وقد مر بع�ض �أحكامه ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان التق�سيم الثالث من تق�سيمات الواجب ،فقال:
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[انق�سام الواجب �إىل معني وخمري فيه]
ٍ
وقد َيجِ ــــي يف
واحد ُم َعينَّ ِ
ري
فالعـــبدُ يف ذ ِل َك بالتخــــــي ِ

وقد يجــــــي
ولي�س باملعينَّ ِ
َ
ُ
ري
اخل�ص
ـــــــــال يف التكف ِ
مثا ُل ُه َ

ِّ
الكـــل
بوجوب
وقال قــــــو ٌم
ِ

ٍ
الفعل
بواحــــــد يف
ويجت ِزي
ِ

ينق�سم الواجب بالنظر �إىل امل�أمور به �إىل واجب معني و�إىل غري معني ،ف�أما
الواجب املعني فهو ما تعلق بواحد فقط ،وهو �أكرث الواجبات كوجوب الو�ضوء
خم�صو�صا ،وقد مر بيان
والغ�سل وال�صالة ونحو ذلك مما يكون امل�أمور به واح ًدا
ً
حكمه ،و�أما الواجب الغري املعني فهو �أن يكون امل�أمور به واح ًدا من �أ�شياء خُ يرِّ
العبد يف فعل �أيها �شاء ،كخ�صال الكفارات ،ف�إن ربنا تعاىل قد �أمرنا بفعل واحد
من الإطعام والك�سوة والعتق ،وخرينا يف فعل �أيها �شئنا ،وحرم علينا ترك جميعها
فعلمنا �أن الواجب منها واحد غري معني ،ومن ذلك تزويج �أحد الأكفاء اخلاطبني
�إذا كانوا ع�شرة مث ًال ف�إنه قد �أمر الويل بتزويج واحد منهم وهو املخري فيهم ف�أ ًّيا زوج
�أجز�أه ،فالواجب من هذه الأ�شياء واحد غري معني.
بع�ض :الواجب
وقالت املعتزلة :اجلميع واجب ،وي�سقط بالواحد .وقال ٌ
واحد معني عند اهلل تعاىل ،وهو ما يفعله العبد ،فيختلف بالن�سبة �إىل املكلف .وقال
بع�ض الواجب واحد معني ال يختلف ،لكنه ي�سقط به وبالآخر ،وبيان قول املعتزلة
ب�أن جميعها واجب على التخيري �أنه ال يجوز للمكلف الإخالل بها جمي ًعا وال
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يلزمه الإتيان بها جمي ًعا ،و�أن فعل كل واحد منهما موكول �إىل اختياره لت�ساويها
يف وجه الوجوب ،ومعنى �إيجاب اهلل تعاىل لها جمي ًعا على التخيري �أنه نهى عن
الإخالل بها جمي ًعا و�أمر بكل واحد منها ،ومل ينه عن ترك كل واحد.
هذا حتقيق مذهبهم ،وعليه فاخلالف بيننا وبينهم لفظي ،وقيل بل
معنوي ،وتظهر ثمرته يف �أمرين :لفظي ومعنوي� ،أما اللفظي فهو� :أن الوا�صف
خل�صال الكفارة ونحوها ب�أنها كلها واجبة غري �صادق عندنا ،و�صادق عند املعتزلة،
و�أما املعنوي :فحيث حلف احلانث بطالق امر�أته �أن العتق والك�سوة والإطعام
واجبة كلها عليه ،فعندنا �أنها تطلق بذلك ،وعند املعتزلة ال تطلق بذلك ،وكذلك
لو حلف ب�صيام �أو حج �أو �صدقة مال فهو كالطالق يف ذلك ،وهذه الثمرة حا�صلة
حتى على القول ب�أن اخلالف يف امل�س�ألة لفظي.
وحجتنا على �أن الواجب واحد غري معني �إجماع الأمة على وجوب
تزويج �أحد الأكفاء اخلاطبني على التخيري ،ولو كان اجلميع واج ًبا وجب تزويج
اجلميع ،ولو كان معي ًنا مل يجز تزويج غريه ،والتعيني نقي�ض التخيري ،والغر�ض �أنه
خمري فبطل التعيني.
واحتجت املعتزلة على وجوبها جمي ًعا ب�أن املعلوم ا�ستوا�ؤها يف تعلق
الأمر ،وامل�صلحة بها دليل َع ِّده ممتث ًال بفعل �أحدها ،فا�ستوت يف الوجوب على
التخيري.
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ورد ب�أنه �إذا حكمتم بوجوبها �أجمع لزمكم �إذا �أخل بها �أجمع �أن ي�ستحق
العقاب على ثالث واجبات على كل واحد عقابًا كام ًال.
واملعلوم �أنه لو فعل �أحدها مل ي�ستحق عقابًا ،و�أي�ضً ا فلو كانت واجبة
كلها لزم �إذا فعلها جمي ًعا �أن ي�ستحق على كل واحد منها ثواب واجب كامل،
في�ستحق ثواب ثالث واجبات كما لو �صلى و�صام وزكى.
وال خمل�ص للمعتزلة من هذين االعرتا�ضني مع ما يلزم على قاعدة
مذهبهم من تعلق �إرادته تعاىل بكل واحد من اخل�صال امل�أمور بها ،وقد حاولوا
التخل�ص منها مبا ال طائل حتته ،فال نطيل بذكره ،على �أن امل�س�ألة قليلة اجلدوى ال
حا�صل لها وال ثمرة �سوى ما �أ�شرنا �إليه فيما تقدم ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان املحرم واملكروه ،فقال:
[بيان احلرام واملكروه]
ِ
الرتك ُج ِز ْم
طلب
ُثم احلــــــرا ُم ُ
بالوجوب
فقاب ِِل احلــــــــــــرا َم
ِ
واعط ٍّ
لكل ْ
ِ
حكم ِ�ضدِّ ِه
عك َ�س
ٍ

مكرو ٌه ُر ِ�س ْم
في ِه و�إال َف ْهــــــ َو ُ
باملندوب
وقابـــــل املكــــــرو َه
ِ
ِ
ِّ
والكــــــف و َما ِم ْن ِ
بعد ِه
كالفعل
ِ

اعلم �أن املطلوب تركه �إما �أن يكون طلب تركه طل ًبا جاز ًما ،و�إما �أن يكون
غري جازم ،ف�إن طلب تركه طل ًبا جاز ًما فهو احلرام ك�أكل امليتة وحلم اخلنزير والدم
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و�أمثالها ،ومبعناه ما قيل� :إن احلرام ما يف فعله العقاب ،ويف تركه الثواب ،و�إن
طلب تركه طل ًبا غري جازم فهو املكروه ،ومبعناه ما قيل �إن املكروه ما يف تركه طل ًبا
غري جازم فهو املكروه ومبعناه ما قيل �أن املكروه ما يف تركه الثواب ولي�س يف فعله
عقاب.
وقد علمت مما مر �أن الواجب ما طلب فعله طل ًبا جاز ًما ،و�أن املندوب
ما طلب فعله طل ًبا غري جازم ،فاحلرام مقابل للوجوب ،والكراهية مقابلة للندب،
و ُيعطى كل واحد من الأنواع الأربعة عك�س حكم �ضده ،فحكم الوجوب عك�س
حكم احلرام ،وحكم الندب عك�س حكم الكراهية ،مثاله �أن الفعل يف الوجوب
الزم ويف احلرام حمرم ،والفعل يف الندب مندوب �إليه ،ومع الكراهية مكروه،
وكذلك الكف؛ ف�إنه مع احلرام الزم ،ومع الوجوب حرام ،ومع الكراهية مندوب
�إليه ،ومع الندب مكروه ،وهكذا �سائر الأحكام.
وكما �أن املندوب ينق�سم �إىل� :سنة وم�ستحب ،كذلك املكروه ينق�سم
�إىل :ما كانت كراهيته �شديدة ،وهو ما ورد يف النهي عند دليل خا�ص كالنهي
عن �أكل حلوم ال�سباع وذوات املخالب من الطيور ،و�إىل ما كان مكرو ًها كراهية
خفيفة ،و�سماه ابن ال�سبكي خالف الأوىل ،وهو مامل يرد ن�ص يف النهي عنه،
لكن علم من �أدلة �أُ َخر �أنه مكروه يف ال�شرع .قال بع�ضهم :كرتك املندوبات؛ لأن
ترك املندوب مكروه ،ويطلق املكروه على احلرام �أي�ضً ا.
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وق�سم احلنفية احلرام �إىل حرام ومكروه كراهة حترمي ،وجعلوا احلرام ا�س ًما
ملا حرم بالدليل القاطع ،واملكروه كراهة التحرمي ا�س ًما ملا ثبت حترميه بدليل ظني،
فاحلرام عندهم مقابل للفر�ض واملكروه كراهة حترمي مقابل للواجب على ما مر من
تف�صيلهم بني الفر�ض والواجب ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان �صحة التحرمي لواحد غري معني ،فقال:
[ال ي�صح �أن يحرم واحد ال بعينه ،وقيل :ي�صح]
ي�صـــح واحــــــــــ ٌد حُم َّر ُم
وال
ُّ
ِّ
ُبح
لأ َّن ُه يف
الكــــــل �صا َر الق ُ

من ُجمـــــل ٍة ملَا علي ِه َي ْل َز ُم
ي�صـــــح
وقال قـــــو ٌم �إنـــــ ُه
ُّ

اختلف علماء الأ�صول يف جواز �أن يحرم واحد غري معني من �أ�شياء
متعددة ،ويكون املك َّلف خم ًريا يف ترك �أيها �شاء ،وهي م�س�ألة النهي عن واحد ال
بعينه ،فمنعها معظم املعتزلة ،ثم اختلفوا يف وجه املنع:
فمنهم من ذهب �إىل �أن املنع من ذلك من قبيل اللغة ،واحتجوا عليه
بقوله تعاىل ﱹ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﱸ [الإن�سان ]24 /حيث كان النهي يف
الآية عن طاعة اجلميع.
ومنهم من منعه من جهة العقل ،لأن النهي �إذا تعلق ب�شيء اقت�ضى
قبحه ،ف�إذا تعلق ب�أحد ال�شيئني ال بعينه قدر تقبيح كل واحد منها على حياله،
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فيت�صف كل واحد منها مبا يت�صف به الآخر ،فيلزم تقبيحها م ًعا.
مثال ذلك قول القائل :ال ت�ضرب زي ًدا �أو تكلم عم ًرا �أو تكرم خال ًدا
�أو نحو :ال ت�ضرب زي ًدا �أو عم ًرا �أو خال ًدا ،فاملنهي هاهنا ال يعد ممتث ًال مهما ترك
واح ًدا �أو مل يرتك الآخرين ،بل يجب عليه ترك الثالثة جمي ًعا� ،أال ترى �أن القائل
لو قال :ال ت�أخذ هذا الثوب �أو هذا �أو هذا ،كان معناه :دع هذه الثالثة جمي ًعا،
ولك �أن ت�أخذ ما عداها؟
ولو قال :حرمت عليك �أحد هذه الثالثة ،ومل يعني املحرم� ،صارت
الثالثة حمرمة كلها ،كما قالوا فيمن طلق �إحدى ن�سائه ومل يعينها ،ف�إنه يجب
عليه اعتزالهن جمي ًعا ،وقال بن احلاجب :يجوز �أن يحرم واحد ال بعينه ،خال ًفا
للمعتزلة .قال :وهي كاملخيرَّ يعني كالواجب املخيرَّ .
وقد عرفت الفرق بني الواجب املخري وبني املحرم ،ف�إنه ي�صح االمتثال
بفعل واحد من �أ�شياء وجب �أحدها ال بعينه ،وال ي�صح ذلك يف املحرمات.
وقال �أبو احل�سني :ي�صح النهي عن �أ�شياء على اجلمع� ،إذا �أمكن املنهي
اخللو منها ،نحو ال ت�ضحك وال تكلم وال تقم ،ال �إذا مل ميكن اخللو ،نحو :ال حترك
وال ت�سكن ،فالنهي عن ذلك تكليف مبا ال يطاق .قال؛ وي�صح النهى عن اجلمع
نحو :ال تفعل كذا �أو كذا� ،أي ال جتمع بينهما ،ولك �أن تفعل كل واحد على
انفراده ،قال :وي�صح النهي عن �أ�شياء على البدل ،نحو �أن تقول :ال تفعل كذا
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�إن فعلت كذا� ،أي اجعل كل واحد من هذين الفعلني بد ًال عن الآخر ،فال جتمع
بينهما .قال :وي�صح النهي عن البدل ،واهلل �أعلم.
ثم قال:
[ال ي�صح �أن يخري بني وجوب وندب وحترمي وكراهية ونحو ذلك]
ْ
ري
ي�صح
وال
احلكــــــ ُم بالتخي ِ
ُّ
واجــــــب و َما
ني
والي�صـــح ب َ
ٍ
ُّ

َ
ريي
ني
َما ب َ
االقت�ضـــا ِء والتخي ِ

ندب واملكـــروه وال َّل ْذ َح ُرما
ُي ُ

اعلم �أنه ال ي�صح التخيري بني فعلني� ،أحدهما مطلوب والآخر غري
مطلوب ،فال يخري بني واجب ومباح وال بني حمرم ومباح وهكذا؛ لأنه �إذا خري
مباحا ،وكذلك ي�سقط �إيجاب الواجب ،فال
بينهما �سقطت حرمة احلرام ،و�صار ً
يكون واج ًبا ،وكذلك �أي�ضً ا ال ي�صح التخيري بني الواجب واملندوب ،وال بني
املح َّرم واملكروه؛ �إذ بالتخيري بينهما ي�سقط حترمي احلرام و�إلزام الواجب ،فال ي�صح
التخيري بينهما.
واعلم �أنه ال ي�صح يف العقل �أن يكلف اهلل العباد وال مثوبة وال عقوبة،
لأنه ال تكليف عند عدم الثواب والعقاب ،بيان ذلك �أنه �إذا �أمر �أن يطاع ونهى
�أن ُيع�صى ،ومل يكن ثواب للطائع وال عقاب للعا�صي ،فالطائع والعا�صي �سواء،
وال يوجب العقل �أن يكون الثواب والعقاب هما اجلنة والنار ،بل يجوز �أن يكون
غريهما ،لكن ال�شرع عني ذلك.

816

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

816

وي�صح يف العقل �أن يجعل ثواب الطائع ترك العقوبة ،وعقوبة العا�صي
حرمان الأجر ،وي�صح يف العقل دوام التكليف ،لو مل يرد ال�شرع بعدم دوامه،
ومنعت املعتزلة القول بدوم التكليف عق ًال ،وهو مناق�ض لقولهم بوجوب �شكر
النعم عق ًال ،وهذه امل�س�ألة لي�ست من فننا ،و�إمنا هي من علم الكالم ،ذكرناها على
�سبيل اال�ستطراد ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان �أق�سام الرخ�صة ،فقال:
[بيان �أق�سام الرخ�صة و�أحكامها]
وقــــد َ
للرخ�ص ِة
م�ضى تعري ُف َنا
َ
ِ
كلفظ الكف ِر
حقيقــــي
منها
ٌّ
أجــــر ملن قد َتر َكا
وحكم ُه ال
ُ
ُ

وهاهــــنا �أَ ُ
ذك ُر وج َه الق�سم ِة
ِ
باجلب
مكر ٍه
على
رْ ِ
ل�ســــــــان َ

ترخُّ ً�صا ب ِه �إىل � ْأن َ
هلكــــــــا

ومنه رخ�صــــــــ ٌه جمازًا َو ْهو ما

ُ
التــــرك ل َها بال �ضر ْر
ندب
ف ُي ُ
ــــب
ترخُّ
ٌ
ــــ�ص وعندَ ُ�ض ٍّر يجِ ُ
فاعلما
من الأغــــالل عنا
ُح َّط َ
َ

التائب
نف�س
كتوب ٍة
ِ
بقتــــــــل ِ
ِ
ُ
التــــرك له فال ِ
يح ْل
وحكم ُه

الواجب
الق�صــــا�ص
وكتح ُّت ِم
ِ
ِ
�إتيان ُه كذاك للــــــــذي ِ
عم ْل

مو�ضع
م�شــــروع لنا يف
ومنه
ٌ
ِ
أكــــل للمي َت ِة عندَ َّ
ال�ض َر ِر
كال
ِ

ويف �سوا ُه حكمــــ ُه مل ُي�شْ َر ِع
والق�ص ِر لل�صــــــال ِة حال ال�سف ِر

َ
ال�سفر
رم�ضان يف
ونح ُو فط ِر
ْ
�ضعف ه َن َ
ٌ
اك ُي ْندَ ُب
و� ْإن ُيخَ ْف
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وحكم ُه
ُ
وهــــــــالك من َ
ٌ
تركا
ري ِه
يف غ ِ
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ِيف وقتهــــــــا وال ِ
أخذ بالعزمي ِة
�أك ً
من امليتــــــــة حتى َ
هلكا
ال َ

اعلم �أنه قد عرفنا الرخ�صة فيما م�ضى من الأبيات ،وذكرنا هنالك �أن
الرخ�صة ما �شرع ثان ًيا مبن ًّيا على �أعذار العباد ،ومل نذكر �أنواعها فيما مر ،وقد �آن
لنا �أن نذكرها الآن ،فنقول :الرخ�صة نوعان :رخ�صة حقيقية ورخ�صة جمازية.
ف�أما الرخ�صة احلقيقية فهي :نوعان� :أحدهما� :أن�سب بت�سمية الرخ�صة
من الآخر ،ف�أما النوع الأول فك�إجزاء كلمة الكفر على ل�سان املكره وقلبه مطمئن
بالإميان ،وك�إفطار املكره يف رم�ضان ،وجنايته على الإجرام ،وعلى �إتالف مال
الغري ،و�سائر احلقوق املحرمة ،كالداللة على مال غريه ،وكما يف ترك اخلائف على
نف�سه الأمر باملعروف ،وكما يف تناوله مال الغري م�ضط ًّرا ،ف�إن هذه اال�شياء كلها
حمرمة ،و�أبيحت للمكره رخ�ص ًة من اهلل تعاىل ،على �شرط ال�ضمان يف �إتالف حق
الغري ،واجلزاء يف اجلناية على الإحرام ونحو ذلك ،فكان �إطالق ا�سم الرخ�صة
عليه حقيقة �أن�سب من �إطالقها على غريه.
وحكم هذا النوع ثبوت الأجر ملن �أخذ بالعزمية فيه وترك الرخ�صة حتى
مات على ذلك؛ لأنه بذل نف�سه احت�سابًا لإقامة دين اهلل تعاىل ،وحمافظة على
�أوامره.
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و�أما النوع الثاين من الرخ�صة احلقيقية :فنحو �إفطار امل�سافر يف رم�ضان
لأجل �سفره.
وحكم هذا النوع �أن الأخذ بالعزمية فيه �أوىل فيندب ترك الرخ�صة �إن
مل يخف امل�سافر برتكها �ضعفًا يف قوته عن طاعة اهلل والقيام ب�أمر اجلهاد ،و�سائر
الطاعات ،ف�إن خاف �ضعفًا عن ذلك ندب له الأخذ بالرخ�صة ،لأجل القيام
بتلك الطاعات.
و�إن خاف برتك الرخ�صة ال�ضرر على نف�سه وجب عليه الأخذ بها
لوجوب دفع ال�ضرر عن النف�س ما �أمكن ،هذا حكم هذا النوع عندنا.
وذهبت الظاهرية �إىل �أن ال�صوم يف ال�سفر ال يجزي عن فر�ض الوقت،
ويلزمه الق�ضاء �صام �أو مل ي�صم لكونه معلقًا ب�إدراك العدة فيلزمه عند �إدراك العدة،
لأن املعلق بال�شرط معدوم قبل وجود ال�شرط ،وهو مذهب باطل لأن املق�صود
من قوله تعاىل ﱹ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﱸ [البقرة ]184 /بيان
الرخ�صة يف جواز الإفطار للمري�ض وامل�سافر ،وبيان �شرع الق�ضاء بعد ذلك ،ولي�س
املق�صود �شرع الأداء من املري�ض وامل�سافر ،حتى يكون �أدا�ؤهم معلقًا بالعدة يف
�أيام �أخر .و�أي�ضً ا فيلزم من ذلك �إبطال �شرعية �صيام رم�ضان للمري�ض وامل�سافر،
فيكون امل�شروع يف حقهما عند الظاهرية �صيام غري رم�ضان من �أيام غري معلومة،
وهو باطل ،بل امل�شروع يف حق اجلميع �صيام رم�ضان ،و ُرخ�ص للمري�ض وامل�سافر
�إفطاره ب�شرط الق�ضاء.
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و�أما الرخ�صة املجازية فهي نوعان �أي�ضً ا� :أحدهما �أمت يف املجازية من
الآخر؛ لبعده من حقيقة الرخ�صة ،وهو ما حط عنا من الأثقال امل�شروعة على
من قلبنا ،كا�شرتاط قتل نف�س التائب يف �صحة توبته ،كما دل عليه قوله تعاىل
ﱹ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﱸ [البقرة ]54 /ف�إنه
رفع عنا هذا احلكم امل�شروع على من قبلنا ،ومل ي�شرتط علينا ذلك فكان رفعه
بالن�سبة �إلينا رخ�صة.
وكذلك ما رفع عنا من جميع التكاليف ال�شاقة امل�شروعة على من قبلنا،
كتعينُّ الق�صا�ص يف العمد وا َخل َطاء وقطع الأع�ضاء اخلاطئة ،وقطع مو�ضع النجا�سة
ونحو ذلك مما كانت يف ال�شرائع ال�سالفة.
قال بع�ضهم :روي �أن الإ�صر يف بني �إ�سرائيل كان يف ع�شرة �أ�شياء:
كانت الطيبات حمرمة عليهم بالذنوب ،وكان الواجب عليهم خم�سني �صالة يف
اليوم والليلة ،وزكاتهم ربع املال ،وال يطهر من اجلنابة واحلدث غري املاء ،ومل تكن
�صالتهم جائزة يف غري امل�سجد ،ويحرم عليهم الأكل يف ال�صوم بعد النوم ،وحرم
عليهم اجلماع بعد العتمة والنوم كالأكل وكانت عالمة قبول قربانهم �إحراقه بنار
تنزل من ال�سماء ،وح�سناتهم بواحدة ،ومن �أذنب منهم ذن ًبا بالليل كان ي�صبح
وهو مكتوب على باب داره.
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و�إمنا كان هذا النوع رخ�صة جمازية ،لأنه مل ي�ستكمل حد الرخ�صة ،ف�إنه
و�إن �شرع لنا �شر ًعا ثان ًيا غري ال�شرع الذي �شرع لبني �إ�سرائيل ،ف�إن �شرعه لنا ثان ًيا
غري مبني على الأعذار ،و�إمنا هو تو�سعة وتي�سري من جانب احلق تعاىل.
وحكمه وجوب تركه ،فال يحل لأحد العمل ب�شيء [منه]((( ،فما و�ضع
عنا من تلك التكاليف فالرتخ�ص امل�شروع فيه واجب.
و�أما النوع الثاين من نوعي الرخ�صة املجازية فهو :ما يكون فعله
م�شرو ًعا لنا يف بع�ض املوا�ضع دون بع�ض ،كق�صر ال�صالة ،م�شروع لنا يف ال�سفر
غري م�شروع يف احل�ضر ،وكالأكل من امليتة والدم وحلم اخلنزير ،م�شروع لنا
يف حال ال�ضرر لقوله تعاىل ﱹ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﱸ [الأنعام ]119 /غري
ال�سعة لقوله تعاىل ﱹﭑ ﭒ ﭓ..ﱸالآية [املائدة. ]3 /
م�شروع يف حال َّ
وحكم هذا النوع وجوب الأخذ بالرخ�صة يف املو�ضع امل�شروع فيه
الرخ�صة ،وهو حال اال�ضطرار يف الأكل من امليتة ،ووقت ال�سفر يف ق�صر
ال�صالة ،حتى �إنه لو ترك الأكل من امليتة وهو م�ضطر �إليها حتى مات جو ًعا
كان ً
هالكا عند اهلل تعاىل ،لقوله تعاىل ﱹﭹ ﭺ ﭻﱸ [الن�ساء]29 /
مباحا فلم يحيها ،ويف غري
وهذا قاتل لنف�سه ،حيث وجد �إىل �إحيائها �سبي ًال ً
وقت الرخ�صة ،فالواجب الأخذ بالعزمية ،وهو متام ال�صالة يف احل�ضر ،واجتناب
ال�سعة.
امليتة يف َّ
((( ما بني املعقوفني زيادة اقت�ضاها ال�سياق( .م).
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حا�صل املقام �أنه يجب الأخذ بال�شرع يف املو�ضعني فحيث� ،أوجب
العزمية لزمنا الأخذ بها ،وحيث �أوجب الرخ�صة لزمتنا كذلك.
واعلم �أنهم اختلفوا يف املك َره على �أكل امليتة والدم وحلم اخلنزير ونحوها،
هل له �أكل ذلك تقية كامل�ضطر باجلوع� ،أم لي�س له ذلك؟ �أم يجب عليه �إذا ر�أى
ب�سطت الكالم على حتقيقها يف «م�شارق
الهالك كما وجب على امل�ضطر؟ �أقوال ُ
الأنوار» فانظرها من هنالك.
واعلم �أن بع�ض الفقهاء يطلقون ا�سم الرخ�صة على �أ�سهل القولني يف
امل�سائل االجتهادية ،نظ ًرا منهم �إىل �سعته وي�سره بالنظر �إىل مقابله ،ف�إطالق ا�سم
الرخ�صة على ذلك جماز عريف ،وحكمه وجوب الأخذ به فيما �إذا ر�أى املجتهد
�أنه ال�صواب دون مقابله ،وجواز الأخذ به للمق ِّلد الذي ال علم له برتجيح الأدلة،
وت�صحيح الأقوال ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان النوع الثاين من نوعي احلكم ،وهو احلكم الو�ضعي ،فقال:

مبحث ْ
عي
احلك ِم ال َو ْ�ض ِّ
واملراد به ما و�ضعه ال�شارع ِع َّلة �أو �سب ًبا �أو �شر ًطا �أو عالمة ل�شيء من الأحكام
التكليفية من الوجوب والندب والإباحة والتحرمي والكراهة وغريها ،ف�أثر اخلطاب
�إن كان حك ًما تكليف ًّيا كـ ﱹﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱸ [البقرة� ]43 /سمي
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يف ا�صطالحهم باحلكم التكليفي .و�إن كان ثبوت و�صف علة حلكم �أو �سب ًبا له �أو
�شر ًطا لوجوده� ،أو عالمة عليه� ،سمي باحلكم الو�ضعي وقد عرفه بقوله:
اخلطـــاب
و� ْإن �أتَــــى يف �أ َث ِر
ِ
َ
كالر ْكن َّية
فذلك
الو�ضعـــــــــي ُّ
ُّ

املعرف ْة
وهكذا العــــــــــــالم ُة ِّ

ْ
أ�سباب
للح
تع ُّلقٌ ُ
ـــــــــك ِم كال ِ
و�ســـــــــبب يف اجلمـــل ِة
وع ّل ٍة
ٍ
املعــــــرف ْة
وهذه حـــــــــدو ُدها
َّ

اعلم �أنه �إذا كان يف �أثر اخلطاب ال�شرعي تعلق ح�صول �شيء ب�شيء،
كتعلق ح�صول بع�ض الأحكام ببع�ض الأ�سباب ،وح�صول بع�ض الأحكام ببع�ض
العلل ،ووجود بع�ض الأ�شياء بوجود ال�شرط ونحو ذلك� ،سمي ذلك الأثر باحلكم
الو�ضعي ،لأن ال�شارع و�ضعه رك ًنا لذلك ال�شيء� ،أو علة� ،أو �سب ًبا �أو �شر ًطا� ،أو
عالمة� ،أي جعله كذلك.
ف�أق�سام احلكم الو�ضعي خم�سة :الركنية وال ِع ِّل َّية وال�سببية وال�شرطية،
وكون ذلك ال�شيء عالمة ،ثم العلة �إن كانت موجبة للحكم �سميت مقت�ض ًيا
كالإ�سكار للتحرمي ،و�إن كانت رافعة للحكم �سميت مان ًعا كاحلي�ض رافع لوجوب
ال�صالة ،ولكل واحد من الأنواع اخلم�سة حد يعرف به.
�أ�شار �إىل تعريف الركن ،فقال:
فالر ْك ُن ما ال�شي ُء به تق َّوما
ُّ

فال�شـــي ُء بانتفا ِئ ِه تهــــدَّ ما
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عرف الركن ب�أنه ما يتقوم به ال�شيء ،مبعنى �أنه يدخل يف قوامه ،وينهدم
ذلك ال�شيء بانتفائه ،وذلك كالإقرار بال�شهادتني ،ف�إنه ركن لتمام الإميان عند
جمهور �أ�صحابنا ،وقيل هو �شرط لتمامه ،وكتكبرية الإحرام يف ال�صالة امل�شروعة،
وكركعة من ال�صلوات اخلم�س ونحو ذلك ،ف�إن هذه الأ�شياء �أركان ال يقوم ذلك
ال�شيء امل�شروع �إال بها ،فال �إميان ملن �أبى من الت�شهد بال�شهادتني ،وال �صالة ملن
مل يكرب تكبرية الإحرام وهكذا ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان تعريف العلة ،فقال:
الو�ص ُف الذي ُي�ؤ ِّث ُر
وال ِع َّل ُة ْ

بنف�س ِه يف ْ
حيث ُي َ
ِ
احلك ِم ُ
ذك ُر

ع َّرف العلة ب�أنها الو�صف امل�ؤثر بنف�سه يف احلكم ،كت�أثري البيع يف امللك،
وعقد النكاح يف جواز اال�ستمتاع ،وكت�أثري القتل يف الق�صا�ص ،وهذا التعريف
مبني على قول بع�ض الأ�صوليني حيث عرفوا العلة ب�أنها :الو�صف امل�ؤثر يف
احلكم.
وقد تقدم يف مبحث �شروط العلة من باب القيا�س� ،أن ال�صحيح
يف تعريفها قول من قال� :إنها معرفة ،و�إنها تكون بذلك �شاملة للو�صف امل�ؤثر
وللعالمة� ،إذ ال مانع من ت�سمية العالمة علة �أي�ضً ا ،وقد تقدم الفرق بني العلل
ال�شرعية والعلل العقلية ،فراجعه من هنالك.
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وقول امل�صنف (ي�ؤثر بنف�سه) �إ�شارة �إىل الفرق بني العلة وال�سبب ،ف�إن
العلة ت�ؤثر يف احلكم بال وا�سطة ،وال�سبب ال ي�ؤثر يف احلكم �إال بوا�سطة العلة.
ِ
الفروق بينها وبني ال�سبب]
وذكر
[العلة
ُ
وقد فرق بع�ضهم بني العلة وال�سبب بثالثة وجوه:
الوجه الأول� :أن العلة تخت�ص مبحال احلكم �أينما �أتت� ،أال ترى �أن الزنا ملا كان
علة يف اجللد كان حا�ص ًال يف حمل اجللد ،وكذلك القتل يف الق�صا�ص ،ونظائر
ذلك كثرية وال يلزم ذلك يف ال�سبب� .أال ترى �أن وقت ال�صالة لي�س حا�ص ًال يف
حمل ال�صالة ،وكذلك وقت الزكاة؟
وقد يخ�ص ال�سبب مبحل احلكم كر�ؤية الهالل ،ف�إنها �سبب وجوب
ال�صوم وحملهما واحد.
الوجه الثاين� :أن العلة ال ت�ستلزم التكرر واال�ستمرار كالقتل والزنا ،بخالف
كالدلوك((( لوجوب ال�صالة .واملعنى �أن العلة قد تتكرر
ال�سبب ف�إنه ي�ستلزم ذلك ُّ
وقد ال تتكرر ،وال�سبب ال يكون �إال متكر ًرا.
الوجه الثالث� :أن العلة ال ي�شرتك فيها �إال وي�شرتك يف احلكم عند من منع
تخ�صي�صها� ،أال ترى �أن قتل العمد العدواين �إذا ا�شرتك فيه جماعة ا�شرتكوا يف
((( الدلوك :ميل الشمس للغروب( .م).
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احلكم وهو وجوب الق�صا�ص؟ وكذلك ما �أ�شبهه ،بخالف ال�سبب فقد ي�شرتك
فيه من ال ي�شرتك يف حكمه؛ �أال ترى �أن دخول وقت ال�صالة ال يقت�ضي وجوبها
على كل مكلف؟ وكذلك حول احلول ال يقت�ضي وجوب الزكاة على كل من
حال عليه ،وهذه الفروق �إمنا تكون بني العلة وال�سبب اخلا�ض.
اعلم �أن للأ�صوليني يف ال�سبب ا�صطالحني� :أحدهما �أخ�ص ،والآخر
�أعم� ،أما اال�صطالح الأعم ف�إن ال�سبب يطلق عندهم على جميع الأحكام
الو�ضعية من العلة ،وال�سبب الأخ�ص وال�شرط والعالمة ،فكل واحد منها ي�سمى
�سب ًبا باعتبار ،و�إليه الإ�شارة بقول امل�صنف فيما تقدم (تعلق للحكم كالأ�سباب).
و�أما اال�صطالح الأخ�ص فهو ما �أ�شار �إليه بقوله:
مو�صــــــ ً
و�إن ُ
ال �إلي ِه
ـــن
ِّ
يك ْ
ـــم ا ُ
حل ْك ُم
ٌ
ف�ســــــبب وقد ُي َ�ض ُّ
فحافر البئـــ ِر ِ
ري
مبلك الغــــــ ِ
ُ
ِ
الل�ص
البيت فحــــــاز
وناقب
ُّ
ُ
َ
نقب الدا ِر
�ضمان
�أعني ِب ِه
ِ

ٍ
بو�ســــــط م�ســــــت َن ٍد عليــ ِه
ـــم
ل ُه ويف �آخَ
ــــــر ال ُي َ�ض ُّ
َ
ري
ي�ضم
ــــــن ما �أتل َفــــــ ُه بالب ِ
ُ
َ
الق�ص
ما في ِه ال يلـــ َز ُم �إال
ُّ
ال َق ْط َع ِّ
ثاقـــب اجلدا ِر
كف
ِ

عرف ال�سبب ب�أنه :الو�صف ملو�صل �إىل احلكم بوا�سطة غريه ،كالأمر
بال�سرقة مو�صل �إليها بوا�سطة فعل امل�أمور ،وكالأمر بقطع الطريق ،وكالداللة على
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ح�صن العدو ،ف�إن هذه الأ�شياء �أو�صاف مو�صلة �إىل احلكم بوا�سطة فعل امل�أمور
واملدلول ،وتلك الوا�سطة هي علة احلكم.
ثم �إن ال�سبب قد ي�ضم �إليه احلكم يف مو�ضع ،وقد ال ي�ضم �إليه يف مو�ضع
�آخر بخالف العلة ،ف�إنها ال تكون �إال وحكمها م�ضموم �إليها حتى لو فارقها مل
تكن علة �أ�ص ًال ،وهذا من الفرق بني العلة وال�سبب �أي�ضً ا ،فال�سبب نوعان :نوع ال
ي�ضم �إليه احلكم ،وهو ال�سبب احلقيقي عندهم ،وذلك كنقب اجلدار ،ف�إن ناقبه ال
ي�ضمن �إال قيمة النقب ،حتى ولو جاء الل�ص فدخل من ذلك النقب ،فحاز ما يف
البيت ،وذهب به ال ي�ضمن الناقب ملا �أخذ الل�ص ،بل �ضمان ذلك على الل�ص
نف�سه ،وعلى الناقب قيمة ق�ص اجلدار �أي نقبه.
وكذلك ال ي�ضمن من �أمر بالغًا بال�سرقة �أو قطع طريق ،مامل يكن الأمر
�سلطانًا على امل�أمور ،بل �ضمان ذلك على فاعله ،وكذلك ال ي�شارك ُّ
الدال على
اجلند يف الغنيمة مامل يكن معهم ،وهكذا فيما �أ�شبه ذلك.
ح�صن العدو َ
و�أما النوع الذي ي�ضم �إليه احلكم وي�سمي �سب ًبا جماز ًّيا فهو نحو حفر
البري يف ملك الغري تعد ًيا ،ف�إن حافره كذلك ي�ضمن ما �أتلفه البري ،فلو وقع حيوان
�أو �آدمي مث ًال يف البري كان احلافز �ضام ًنا له ،فحفر البري �سبب لتالف التالف فيه،
لكن بوا�سطة الوقوع ،فالوقوع يف البري هو علة التالف ،وحفر البري �سبب لذلك.
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وقد �ضم احلكم يف هذه ال�صورة �إىل ال�سبب لكونه م�شاب ًها للعلة يف
الت�أثري .وكذلك قيادة الدابة و�سوقها ،وقطع حبل القنديل ونحو ذلك ،ف�إن هذه
الأ�شياء �أ�سباب ،لكنها م�شابهة للعلل ،في�ضم احلكم كالعلل ،في�ضمن قائد الدابة
و�سائقها ما �أتلفته الدابة مبقدمها ،لكون �سوقه وقيادته مبنزلة الباعث لها �إىل اتالف
ما �أتلفته .وكذلك ي�ضمن قاطع حبل القنديل نف�س القنديل ،لأن((( قطع حبله
م�ؤثر يف �إتالفه و�إن كان �إتالفه بوا�سطة الوقوع من �أعلى �إىل �أ�سفل ،واهلل �أعلم.
ثم �أنه �أخذ يف بيان ال�شرط ،فقال:
[بيان ال�شرط وحكمه]
ُ
وال�شرط ما احلكــــــ ُم علي ِه و َقفا

وجــــو ُد ُه و َي ْن َتفي �إذا انت َفــــــى

عرف ال�شرط ب�أنه هو الذي يتوقف عليه وجود احلكم ،وينتفي احلكم
بانتفائه ،كالو�ضوء �شرط ل�صحة ال�صالة ،ف�إذا مل يوجد الو�ضوء مل توجد �صحة
ال�صالة ،وكذلك قول القائل :لعبده �إن دخلت الدار ف�أنت حر ،فوجود احلرية
موقوف على دخوله الدار ،ف�إذا مل يدخل الدار فال حرية له.
وقد يكون ال�شرط �شر ًطا لوجود العلة ،وقد يكون �شر ًطا لت�أثريها يف
احلكم ،فمثال ما يكون �شر ًطا لوجود العلة العقل والوالية يف البيع والنكاح ،ف�إن
((( يف الأ�صل :ك�أن ،وال�صواب ما ُذكر( .م).
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علة ملك البيع ِ
وح ِّل الوطء هي العقد ال�صحيح ،وال وجود للعقد ال�صحيح �إال
مع العقل والوالية ،وي�سمى حمل العلة و�شرطها �أي�ضً ا ،و�إمنا �سمي حملها لأنها ملا
وقف وجودها على ح�صوله �أ�شبه حمل العلة العقلية الذي تقف �صحة وجودها
على وجوده ،وي�سمى �شرطها ملا وقف ثبوت ت�أثريها عليه ،لأنه �إذا وقف وجودها
عليه فقد وقف ت�أثريها �أي�ضً ا عليه.
ومثال ما يكون �شر ًطا لت�أثريها كالإح�صان ،ف�إنه �شرط لت�أثري الزنا يف حد
الرجم .قال �صاحب املنهاج :والفرق بني العلة وال�شرط من وجوه:
الوجه الأول� :أن كل ما يرتتب ح�صوله على ح�صول ال�شرط يرتتب على العلة،
كالرجم ف�إنه كل ما ترتب على الإح�صان فهو مرتتب على العلة ،وهي الزنا ،وال
يجب عك�س ذلك ،وهو كون ما ترتب على العلة يجب ترتبه على ال�شرط ،بل
ي�صح يف بع�ض �أحكامها �أن ال ترتتب عليه كاجللد ،ف�إنه وقف على الزنا ومل يقف
على ال�شرط.
والوجه الثاين� :أن العلة باعثة على احلكم منا�سبة له كالزنا ،ف�إنه باعث على احلد
ومنا�سب له ،لكونه عقوبة.
وكذلك القتل باعث للق�صا�ص ،ومنا�سب له ،لأنه عقوبة بخالف ال�شرط،
ف�إنه قد يكون غري باعث على احلكم وال منا�سب له� ،أال ترى �أن الإح�صان لي�س
بباعث على احلد وال منا�سب له ،لكنه منا�سب للعلة؛ لكونه يقوي بعثها على
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احلكم((( لأن زنا من هو م�ستغن بالزوجة �أ�شد بعثًا على احلد� ،أقول وهذا الفرق
�إما يت�أتى على مذهب من ا�شرتط يف العلة �أن تكون مبعنى الباعث� ،أما على
مذهب من مل ي�شرتط ذلك ،فال ي�صح هذا الفرق.
قال :والفرق بني ال�شرط وال�سبب �أن ال�شرط يف غالب حاله ي�ضاهي
العلل يف منا�سبة احلكم كالعقل والبلوغ والر�ضى ،ف�إنها �شرط يف �صحة البيع،
وفيها منا�سبة لذلك ،وال�سبب قلما يثبت فيه ذلك.
وال�شرط يخت�ص مبحل احلكم كالإح�صان ،ف�إنه حا�صل يف حمل احلكم،
وهو الرجم بخالف ال�سبب ،ف�إنه يف الأغلب خارج عن حمل احلكم .انتهى ،واهلل
�أعلم .ثم �إنه �أخذ يف بيان العالمة ،فقال:
ــــم ِه َعــــالم ًة �إن َ
ك�شــــفا
و�س ِّ
َ

عن �صف ِة ْ
ياهيب اخل َفا
احلك ِم َغ َ

مثا ُل ُه �إ َ
حل ُ
الن�ســــب
ــــاق ُح ْك ِم َ

ــــب
بعلم َنــــــــا والد َة املُ ْن َت ِ�س ِ

ع َّرف العالمة ب�أنها الو�صف الكا�شف عن احلكم من غري نظر �إىل تعلق
وجود ووجوب ،وقد تكون عالمة خال�صة ،كالتكبري عالمة دالة على االنتقال يف
ال�صالة من حال �إىل حال .وقد تكون عالمة مبعنى ال�شرط كالإح�صان للرجم،
وكوالدة املولود عالمة للحوقه يف الن�سب مبن ولد على فرا�شه .وقد تكون عالمة
((( يف الن�سخة املعتمدة« :ال لكونه يقوي بعثها» وال�صواب حذف (ال)( .م).
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مبعنى العلة كما يف العلل ال�شرعية ،ف�إنها �أمارات تعرف بها الأحكام ال�شرعية،
فبني العالمة والعلة ال�شرعية عموم وخ�صو�ص من وجه ،وذلك �أن بع�ض العالمات
علل وبع�ضها لي�س بعلل وبع�ض العلل عالمات ،وبع�ضها لي�س كذلك.
واعلم �أنه ال مانع من اجتماع الأحكام الو�ضعية يف �شيء واحد
باعتبارات خمتلفة ،فقد يكون ال�شيء الواحد رك ًنا باعتبار ،وعلة باعتبار �آخر،
وكذا يكون �سب ًبا و�شر ًطا وعالمة بح�سب االعتبارات ،فال ُي ْ�ش ِكل عليك ذلك.
فالفرق بني هذه الأمور �إمنا يكون باعتبار احليثيات ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان احلاكم ،فقال:

الركن الثاني
[يف بيان احلاكم ،و�أنه ال�شــرع ال العقل على ال�صحيــح،
وفيه بيان مذهب املعتزلة واحتجاجهم على �أن احلاكم العقل،
وبيان االحتجاج عليهم]
الركن الثاين يف بيان احلاكم �أي بيان من �أثبت على املكلف الأحكام
التي يثاب على فعلها ،ويعاقب على تركها من وجوب وحترمي وغريهما ،قال:
وقد َ
حيح
ق�ضى
ُ
ال�شرع على َّ
ال�ص ِ
ُ
العقل َ
ق�ضى
وقال قـــــو ٌم �إنمَّ ا
لأنمَّ َا املَ
اب
ــــــــرا ُد ِمن َذا ال َب ِ
َ
تو�ص ٌل �إىل
ْــــــل
ولي�س للعق
ِ
ُّ
َ

يكن � َ
و� ْإن ُ
أمك َن �أن ُي َ
درك ُه
و� ْإن ُ
ثبوت املَ ْد ِح
�صح
يك ْن
ُ
َّ
�شر ِع
من
قوم غ ِ
ري � ِ
ِ
عقل ٍ
أهل ْ
َ
فــــــــذاك باعتبا ِر مــــا ُي�ؤا ِل ُف

با ُ
القبيح
من
حل ْ�س ِ
ُبح َ
ِ
ـــــن والق ِ
َ
بذاك والأ َّول عندي املُرت ََ�ضى

قـــــــــــاب
َّواب وال ِع
ِ
ترت ُُّب الث ِ
�إثبا ِت ِه و� ْإن عـــــــــال َ
وك ُمال

فمنهج ال ِ
إثبات لن َي ْ�س ُل َك ُه
ُ
با ُ
ُبح
حل ْ�س ِن والذ ِّم
ِ
بفعل الق ِ

وال َد َر ْوا بجائ ٍز وم ْن ِع
� َ
هــــــم وما ل َها ُيخا ِل ُف
أغرا�ض
ْ

832

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

احل�س ِن والق ُْب ِح كما
ال باعتبا ِر
ْ
ح�ســـــنوا ما ا�ستق َبحا
فه�ؤال ِء َّ
احل�س ِن
وما ُيرى من اخت َيــــا ِر َ
للكل ف ْه َو ملَ
ِّ
ِ
�ض
ــــزيد
الغر ِ
َ
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فمن َّثم تَرى ا ُ
انتمى
هما ْ
خل ْل َف َ
فمن ه َن َ
ــــاك َ
ري ُهم ِ
و�ضحا
غ ُ

امل�ستح�س ِن
َــــر�ض
معح�صولِ ال َغ
ِ
َ
َ
لــــــذاك تقت�ضي
ال � ّإن ذا َت ُه

اختلفت الأمة يف احلاكم بح�سن ال�شيء وقبحه؛ فذهبت املعتزلة �إىل
�أن احلاكم بذلك هو العقل ،و�أن ال�شرع �إما م�ؤكد حلكم العقل كوجوب الإميان
وحرمة الكفران ،و�إما مبني ملا خفي على العقل كوظائف العبادات ،و�ضبطوا
الأحكام اخلم�سة على وفق مقت�ضى العقل ،فقالوا� :إن ال�شيء �إذا كان م�صلحة
فقط فهو واجب ،و�إن كان مف�سدة فقط فهو حم ّرم و�إن رجحت امل�صلحة فيه على
املف�سدة فهو مندوب ،و�إن رجحت املف�سدة فهو مكروه ،و�إن ت�ساوى فيه الأمران
فهو مباح.
وذهب جمهور �أ�صحابنا والأ�شعرية �إىل �أن احلاكم بذلك هو ال�شرع
والعقل �آلة لفهم اخلطاب ،وقد يت�ضح له اخلط�أ وال�صواب؛ فال ح�سن عندهم �إال
ما ح�سنه ال�شرع ،وال قبح �إال ما قبحه ال�شرع.
وبيان ذلك �أن احل�سن والقبح املتنازع فيهما يف هذا الباب هو مبعنى
ثبوت املدح وا�ستحقاق الثواب لفاعل احل�سن ،وثبوت الذم وا�ستحقاق العذاب
لفاعل القبيح ،ولي�س للعقل تو�صل �إىل �إثبات هذا احلكم ،و�إن بلغ يف الكمال
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مبلغًا عظي ًما ،ف�إن غاية ما ي�صل �إليه العقل �إدراك ح�سن احل�سن وقبح القبيح،
و�إدراكهما �أمر غري احلكم بهما ،ف�إن معرفة ال�شيء غري احلكم به ،ف�إنه و�إن �أدرك
�أن هذا ح�سن وهذا قبيح مث ًال ،ف�إدراكه ذلك لي�س هو عني احلكم به ،بل غريه �إذ
املراد باحلكم به �إثباته �إثبا ًتا يرتتب عليه الثواب والعقاب ،وهذا �أمر ال يدرك �إال
من ال�شارع.
احتجت املعتزلة على ثبوت مدعاهم ب�أمور ،منها حقيقي ،ومنها �إلزامي
ف�سي�أتي ،و�أما احلقيقي فهو ما �أ�شار �إليه بقوله( :و�إن يكن �صح ثبوت املدح� )..إلخ.
اعلم �أن املعتزلة قالوا :لو مل يكن العقل حاك ًما باحل�سن والقبح ملا �صح
ثبوت املدح على فعل احل�سن ،والذم على فعل القبيح من عقل قوم لي�سوا �أهل
�شرع ،وال يعرفون اجلائز من غريه .واملعلوم �أن ذلك قد ثبت من نحو الرباهمة
والدهرية وغريهم ،حتى �إن غري �أهل ال�شرع كانوا يباغلون يف تقبيح القبيح �أكرث
من مبالغة �أهل ال�شرع ،ف�صح بذلك �أن ح�سن ال�شيء وقبحه عقليان.
وجوابه �أن حت�سني احل�سن وتقبيح القبيح من غري �أهل ال�شرائع �إمنا يكون
يح�سنون ما يوافق �أغرا�ضهم،
بح�سب ما يوافق �أغرا�ضهم ،وما يخالفها ،فهم ِّ
ويقبحون ما يخالفها ،ال باعتبار احل�سن والقبح اللذين هما حمل النزاع.
فمن هنا لك تراهم خمتلفني يف التح�سني والتقبيح ،فيح�سن ه�ؤالء ما
ي�ستقبحه ه�ؤالء ،وهكذا لو كان احل�سن والقبح ذاتيني ،ملا ختلفوا هذا االختالف،
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وا�ستقباحا ،لكن اتفاقهم على ذلك �إمنا يكون بح�سب
نعم قد يتفقون ا�ستح�سانًا
ً
اتفاق �أغرا�ضهم ،ال �أن ذت ال�شيء مق�ضية لذلك احل�سن ،وذلك القبح فاتفاقهم
على حت�سني ال�شيء �إمنا يكون ملزيد غر�ض فيه ال لذاته ،وا�ستقباحهم لل�شيء �إمنا
يكون ل�صفة قبح فيه ال لذاته ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان االحتجاج الإلزامي ،فقال:
ولي�س من ذا القولِ قط ًعا يلز ُم
َ
َ
ُ
أحد
وذاك �إن قال
الر�ســــول ل ْ

حكموا
فيما
�إفحا ُم ُر ْ�س ِل اهلل َ
ُ
َ
والر�ش ْد
�صدقي
أملن َت ْع ِرف ْ
ت� َّ
َ
النظ ُر
علي
�صــــح
�إ ّال �إذا
َّ
َّ

ُ
ــــر
نقول � َّإن َما ُذ ِك ْ
َ�ش ً
ْ
حل�صولِ
احلك ِم
ــرطا ُ
ُ
املحال
منـــــ ُه يل َز ُم

ُ
�شرط ح�صولِ
املعتب
العلم عند رِ ْ
ِ
َ
لم
َف َي ْل َز ُم الإت َب ُاع
قبل ال ِع ِ
كما ُ
يف �صفــــــــ ِة ا ِ
يقال
هلل َ

ل�ست � ُ
أنظ ُر
للمفحــــم
ف� َّإن
ُ
ِ
علي ذاك ح َّتى �أعــــ ِرفا
وما
َّ
ف�إننا

ولي�س
َ
ولي�س
َ

ُ
الر�سول امل�صطفى
�صد َق َك �أنَّك
ْ

َ
ال�شرع
قبــــــــل
كقولهِم يلز ُم
ِ
ِّ
حمــــل امل ْن ِع
ري
لأن ذا غــــ ُ

املنع
جتوي ُز ما كــــــــان بحــــدِّ ِ
ُ
بالقطع
فالعقـــل فيه حاكــــ ٌم
ِ

نوع َف ْه ِم
للح ْ�س
ــــــــن َ
ِ
ون ْع ِط ِه ُ

لكن لي�س َذا باحلكم
والقبــــح ْ

و�إنمَّ ا حمــــ ُّل ُه ما ُقــــــــدِّ ما
ونحن نُعطي العق َْل �أحكا ًما بها

�شي ٌء ب ِه ي�ســــــتوجِ ُب الت�ألمُّ ا
نربه ُن احلـــــــقَّ ُ
ِ
فك ْن منت ِب َها
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احتجت املعتزلة على ثبوت احلكم للعقل من طريق الإلزام بوجهني:
الوجه الأول :قالوا لو مل يكن احلاكم العقل ،للزم �إفحام الر�سل .بيان ذلك �أنه
لو قال الر�سول لأحد من النا�س :انظر يف معجزتي حتى تعرف �صدقي ،فلو مل
يكن العقل حاك ًما عليه بالنظر يف املعجزة ،لكان له �أن يقول :ال �أنظر يف معجزتك
علي ذلك حتى �أعرف �صدقك.
علي النظر فيها ،وال يجب َّ
حتى يجب َّ
وجوابه �أن ما ذكر من قول ِ
املفحم �شرط حل�صول العلم ،ال �شرط لثبوت
احلكم� ،أي فالنظر يف معجزة الر�سول �إمنا هو �شرط حل�صول العلم بر�سالته ال لثبوت
حكمه على من �أر�سل �إليهم ،ف�إن حكمه يثبت عليهم بظهور املعجزة على يديه،
�سواء نظروا فيها �أو مل ينظروا ،ولوال ذلك للزم عذر من مل ينظر يف معجزة الر�سل
�إعرا�ضً ا عنهم� ،أو عنا ًدا لهم ،وهو باطل �إجما ًعا.
الوجه الثاين :قالوا لو مل يكن العقل حاك ًما للزم جتويز ما كان ممتن ًعا من �صفات
اهلل تعاىل ،فيلزم املحال كتجويز الكذب واجلهل و�صفات العجز ،وك�إظهار املعجزة
على يد الكاذب وغري ذلك من املُحاالت ،وهذا باطل قط ًعا.
وجوابه �أن هذا املذكور لي�س هو احلكم الذي مننعه ،و�إمنا مننع �أن يكون
العقل حاك ًما حك ًما يرتتب عليه ثبوت الثواب والعقاب� ،أما ما ذكر من الإلزام
فنقطع �أنه ممنوع بالعقل ،ونحن جنعل للعقل �أحكا ًما نربهن بها احلق لكنها غري
الأحكام ال�شرعية ،وكذلك جنعله مدر ًكا حل�سن احل�سن وقبح القبيح ،لكن لي�س
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هذا كله باحلكم املتنازع فيه ،ف�إن احلكم املتنازع فيه هو :ما يرتتب عليه ثبوت
الثواب والعقاب كما مر غري مرة ،ولي�س هذا كذلك ،فالواجب العقلي هو :ما ال
يت�صور يف الذهن عدمه ،كوجوده تعاىل وثبوت كماالته ،واملمتنع العقلي هو :ما
ال يت�صور يف الذهن وجوده ،كوجود �شريك عنده تعاىل ،و�صفات النق�ص ،ف�إن
اجلميع ذلك حمال يف حقه.
واجلائز العقلي هو ما ُيت�صور يف الذهن وجوده وعدمه ،ك�إيجاد املخلوقات
و�إعدامها فالأحكام العقلية ثابتة ،لو مل يرد بها �شرع �إجما ًعا ،والنزاع بيننا يف
ثبوت الأحكام ال�شرعية بالعقل ،فنحن ال نثبتها به ،واملعتزلة يثبتونها به ،ويجعلونه
حاك ًما بها ،ويجعلون ال�شرع م�ؤك ًدا ومبي ًنا.
ال�شرعي يف بع�ض
نعم وقد ذهب بع�ض �أ�صحابنا �إىل ثبوت احلكم
ِّ
املوا�ضع بالعقل ،وذلك عند عدم ورود ال�شرع� ،أما عند ورود ال�شرع فال حكم
عندهم لغريه .وهذا هو الفرق بني مقالة هذا البع�ض وبني مقالة املعتزلة.
قال ب�شري :لو �أن رج ًال �ضرب رج ًال بخ�شبة �أو ما فوق ذلك؛ لألزمنا
ال�ضارب الرباءة ،ومل َي ُجز الوقوف عنه .قال :لأنه قد قامت احلجة يف العقل �أن
ذلك ظلم .قال :وهذا و�أ�شباهه من حجة العقل .قال :وكذلك لو �سرق يف امليزان
متعم ًدا للتطفيف ،لكان ذلك يف تعا ُرف النا�س �أنه ظلم،
مقدار حبة فما فوقها ِّ
وعليه الرباءة منه ،وما كان مثل هذا ،ومل يجز الوقوف لأنه حجته قد قامت.

837

الركن الثاين  -يف بيان احلاكم ،و�أنه ال�شرع ال العقل على ال�صحيح

837

و�أما �إذا وفر رجل رج ًال دفرة رفيقة مثل ما يجوز �أن يفعله النا�س ببع�ضهم
بع�ضً ا ،وال يكون ذلك ظل ًما معهم ،مل تكن فيه الرباءة وال الوقوف �إىل �آخر ما
�أطال يف بيان ذلك ،وجميعه مبني على حتكيم العقل كما ترى.
وقال ابن بركة  -وقد �سئل عن �صاحب اجلزيرة الذي مل ي�سمع ب�شرع،
ومل تبلغه احلجة  -قال :كلفه اهلل يف حال التكليف �أن يعلم �أن له خالقًا ،ثم قال:
وعلم ذلك يقع له من طريق العقل ،ما يراه من خلق نف�سه والأر�ض واختالف
الليل والنهار .ثم قال :ويجب عليه الكف عما قبح يف عقله ،كقتل احليوان و�أكل
حلومها ،وعليه الإنكار على من فعل ذلك .ثم قال :لوال �أن ذلك �أجازته ال�شريعة
ملا كان ح�س ًنا.
وهذه امل�س�ألة من مباحث الكالم وب�سطها يف كتبه ،و�إمنا ذكرنا طر ًفا منها
ها هنا ملنا�سبة بني احلكم واحلاكم ،وقد حققنا القول فيها حتقيقًا ح�س ًنا يف «م�شارق
الأنوار» ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان احلجة على املعتزلة يف زعمهم �أن العقل حاكم
بال�شرعيات ،فقال:
�صح � َّأن العق َْل يف ذا َح َك ُم
لو َّ
وقد ر�أينا ا ُ
ال�صو ْر
حل ْ�س َن يف ِ
بع�ض ُّ
موا�ضع
ُبح يف
وقد ر�أي َنا الق َ
ِ

َ
حكم ُه بحالٍ يل َز ُم
لكان
ُ
ُ
قبحا � ْإن نَ�شَ ا عن ُه َّ
ال�ضر ْر
يكون ً
افع
و�س ُم
باحل�س ِ
ُي َ
ــــن لدى امل َن ِ
ْ
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فمثِّل ال َ
بال�صــــــدقِ �إذا
أول
ِّ

ْ
والكذ ُب املن ِق ُذ للثَّاين مث َْل

838

نبي �أو �أ َذى
�أ َّدى �إىل ق ْتل ٍّ
احلكم ها هنا انتقَل
فقد ر�أي َنا
َ

�أي لوثبت �أن العقل حاكم باحل�سن والقبح ال�شرعيني ،لكان حكمه
الز ًما على (كل)((( حال ،لأن �ش�أن حكم العقل �أن ال ينتقل من حال �إىل حال،
بل يلزم حالة واحدة ال ي�صح انفكاكه عنها ،ونحن نرى احل�سن والقبح ال�شرعيني
قبيحا يف بع�ض ال�صور ،كما يف
ينتقالن باختالف الأحوال ،فقد يكون احل�سن ً
ال�صدق امل�ؤدي �إىل قتل نبي �أو �أذاه� ،أو قتل م�ؤمن �أو �أذاه� ،أو نحو ذلك ،ف�إن
قبيحا لتولد ال�ضرر منه ،وكما يف الكذب
ال�صدق ح�سن ،لكنه يف هذه احلالة �صار ً
املنقذ لنبي �أو م�ؤمن �أو نحو ذلك ،ف�إن الكذب قبيح ،لكنه �صار يف هذه احلالة
ح�س ًنا ،فلو كان احل�سن والقبح عقليني ملا انتقل حكمهما من حال� ،إىل حال ولزم
حالة واحدة ،كما هو �ش�أن الأحكام العقلية ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان املحكوم به ،فقال:

((( زيادة يقت�ضيها ال�سياق( .م).

الركن الثالث
يف املحكوم به
[يف وفيه بيان الفرق بني حقوق اهلل ،وحقوق العباد وانق�سام حقوق
اهلل �إىل �أ�صول وفروع و�أحكام ذلك ]
واملراد ما يتعلق به خطاب ال�شارع ،وهو �أنواع �أ�شار �إىل بيانها بقوله:
هلل ْ
ُ
يكـــــــون ِ
فقط
واحلقُّ قد
ُ
ومثل مالٍ
عما
لل�ص
َّ
ـــــالح َّ
ِ
ـــــان فيه ُ
النوع ِ
مثل ما
وقد يجي َّ

ِ
العبادات و َما بِها ارت َب ْط
ِمث ُْل

ُ
يكون للعــــــبا ِد ُح ْك َما
وقد
ِ
أجرما
يف
القذف وال ِق ِ
�صا�ص مم َّْن � َ

ينق�سم املحكوم به �إىل ثالثة �أنواع؛ لأنه �إما �أن يكون حقًّا هلل فقط
كالعبادات� :أ�صو ًال وفرو ًعا وكالأموال املوقوفة لل�صالح العام ،ف�إنها حق هلل �أي�ضً ا
�أ�ضيفت �إليه تعاىل؛ لعظم خطرها وعموم نفعها ،ال �أنه منتفع بها .
و�إما �أن يكون حقًّا للعباد فقط ،كتحرمي مال الغري ،ومثل ُم ْلك الرقبة،
و ُم ْلك املتعة ،و�ضمان املغ�صوب ،ونحو ذلك.
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و�إما �أن يكون م�شرت ًكا بينهما كحد القذف والق�صا�ص من املجرم اجلاين،
ف�إن يف كل واحد من حد القذف والق�صا�ص حقًّا هلل ،وحقًّا لعباده ،فمن حيث
�إنهما رادعان عن املعا�صي وزاجران عن الفواح�ش فهما حق هلل ،ومن حيث �إن
حد القذف دافع للعار�ض عن املقذوف ،فهو حق للعباد.
وكذلك الق�صا�ص من حيث �إنه حافظ لبنية الب�شر ،فهو حق للعباد
�أي�ضً ا ،لكن حق اهلل يف الأول �أرجح ،فلذا ال ي�سقط احلد عن القاذف بعفو
املقذوف عنه بعد قيام احلجة بذلك مع الإمام ،وحق العباد يف الق�صا�ص راجح،
فلذا يثبت العفو عنه ممن له احلق ،ويكون موروثًا بخالف الأول ،واهلل تعاىل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان �أنواع حق اهلل تعاىل ،فقال:
و ِمن حقُــــوقِ ا ِ
هلل يف املنقُولِ
َّ
بال�ضرور ِة
الدين
وما �أتَى يف
ِ
يلز ُم ك ًّ
ال ما انتهـــــــى �إليـــــه
و�إنمَّ ا ال ُ
إميــان ت�صـــــــــديقٌ مبا
فينبني احلك ُم على ح�صــــو ِل ِه
َ
وقيـــل بالت�صــــــديقِ يف ال ِ
إميان

�إميــــــــــا ُن َنا با ِ
والر ُ�ســـولِ
هلل َّ

َو ْه َي �أمو ٌر لي�س باملح�صور ِة
يكـــــــن علي ِه
وما عدا ُه مل
ْ

ٌ
�شرط لز َما
مر و�أ ّما النطـــقُ
َّ
ِ
بدون قول ِه
فلي�س �إ�ســـــــال ٌم
يجــــــزي ِه َ
ِ
بالل�سان
دون النطق
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ــــولب بالإ ْقــــــرا ِر
�إ ّال �إذا ُط
َ
بال�صـــــدقِ مع الإْ ِ
ذعان
واجل ْز ُم ِّ

ت�صديقُنا ال مطــــــلقُ ال ِع ِ
رفان

ُ
بالالزم
قائما
يكــــون
وال
ً
ِ
َ
دون نطقِ
�إ ْذ لي�س بالت�صديقِ

عمـــــــل اللواز ِِم
ح َّتى ُي�ؤ ِّدي َ
َ
فعل ُيجتزى يف احلـــــقِّ
ودون ٍ

وك ُّلها ت�ســــــــــــق ُُط بالأعذا ِر
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إ� ْذ َ
ذاك فيمـــــــا بي َن ُه والباري

�أي ماعدا الت�صــــــديق ال مُتَا ِر

حق اهلل على �أنواع:
منها ما يكون من جهة االعتقاد ،وهو الإميان باهلل وبر�سوله ومالئكته
وكتبه ور�سله واليوم الآخر.
و�ضابطه الإميان ب�أمور تعلم من ال�شرع بال�ضرورة ،وهي �أمور لي�ست
مبح�صورة مبعنى �أنه ال يكون جميعها الز ًما ملكلف واحد يف حال واحد ،فال
تنح�صر كلها يف حق املك َّلف ،و�إمنا يلزم كل واحد من املك َّلفني الإميان مبا ينتهي
�إليه علمه ال ماعدا ذلك ،ف�إن مامل ينته �إليه علمه فال تع ُّبد عليه من قبله.
ومعناه �أن ما قامت احلجة به على املك َّلف من خ�صال الإميان وجب عليه
الإميان به ،وما مل تقم عليه به احلجة مل يجب عليه.
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ثم �إن املراد بالإميان هو :الت�صديق بتلك الأمور املعلومة من الدين
بال�ضرورة ،ال الت�صديق والإقرار م ًعا ،لكن الإقرار �شرط لتمام الإميان وح�صوله،
فال يكون م�ؤم ًنا م�سل ًما من مل يتلفظ بال�شهادتني ،و�إن �صدق مبعناهما.
وقيل �إن الت�صديق با َجلنان يجزي يف �صحة الإميان دون النطق بالل�سان،
�إال �إذا طولب بالنطق ،كما لو كان يف دار ال�شرك ،فغزاها امل�سلمون ،وطلبوا منه
الإقرار بال�شهادتني ،كان عليه ذلك ،وال يجزيه الت�صديق بالقلب حينئذ؛ لأن
الت�صديق بالقلب �إمنا يكون جمز ًيا عنه فيما بينه وبني اهلل ،ال فيما بينه وبني اخللق.
حا�صل املقام �أنه �إذا طولب بالنطق وكان يف حكم امل�شركني ،مل يكن
م�سل ًما �إال بالتلفظ بال�شهادتني �إجما ًعا.
واخلالف فيما �إذا مل يطالب بذلك ،فقيل :يجزيه الت�صديق بالقلب،
وهو مذهب بع�ض �أ�صحابنا ،وقيل :ال يجزيه حتى ينطق بال�شهادتني ،وهو مذهب
اجلمهور منا ،ومن غرينا.
ثم اختلف ه�ؤالء :فمنهم من جعل الإقرار �شر ًطا حل�صول الإميان كما
قدمناه ،ومنهم من جعله رك ًنا من الإميان.
ثم �إن الإميان ال يكون �إال باجلزم ب�صدق الر�سول مع �أداء اللوازم كلها،
فمن عرف �أن الر�سول �صادق ومل يجزم ب�صدقه فال يكون م�ؤم ًنا عندنا ،خال ًفا
لبع�ض قومنا.
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ومن جزم بالت�صديق ،وكانت عليه لوازم فوقه ،فال يكون م�ؤم ًنا بنف�س
الت�صديق؛ لأن الت�صديق ال يجزيه دون �أداء الواجبات ،فالإميان عندنا ت�صديق
با َجلنان ،و�إقرار بالل�سان وعمل بالأركان ،كل واحد من هذه الثالثة يلزم يف مو�ضع
لزومه ،وكلها ت�سقط بالأعذار ما عدا الت�صديق ،ف�إنه ال ي�سقط بعد وجوبه بوجه
من الوجوه �أ�ص ًال ،فالإقرار ي�سقط بالإكراه ،فللمكره �أن يتلفظ بكلمة الكفر وقلبه
مطمئن بالإميان.
وكذلك �سائر اللوازم ،ت�سقط عن املكلف بالأعذار� ،أما الت�صديق فال
ي�سقط بعد وجوبه ب�شيء ،من الوجوه واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان بقية �أنواع حق اهلل ،فقال:
الفروع �أ�صــــ ُلها ال�صال ُة
ُث َّم
ُ
احلــــــــج فاجلها ُد
فال�صو ُم ُث َّم
ُّ

ك�صــــاع ال ِف ْط ِر
فيها م�ؤُن ٌة
ِ
اخلــــــــراج
وهكــــذا َم�ؤنــــ ُة
ِ

ُ
يكــــون دا ِئ ًرا بينهــــما
وقد
َو ْه َي َ
ري فلي�س جت ُِب
الك َفــــاف ُ

ُ
قائما ِ
بنف�س ِه
وقــــــــد
يكــــون ً

َــــــــت من ِ
بعدها الزكا ُة
وحلق
ْ
وبعــــدَ ها عبــــــــــــاد ٌة تُزا ُد
وعك�سها � ً
أي�ضا كما يف ال ُع�شْ ِر
ُ
لك َّنها عقــــــــوب ٌة الإخــــراج
ِ
العقــــوبات وما تقدَّ ما
�أعني
ال�صبي وامل�س ِّب ُب
� ْإن �أحــــدَ َث
ُّ
َ
املعــــد ِن نح ُو خُ ِ
ِ
م�س ِه
وذاك يف
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َّ
ٌ
جلاين
فكامل � ْإن
حــــل َ
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والنق�ص م َعا
الكــــامل
هذا �إىل
ِ
ِ
وناق�ص يف املــــــــالِ ال ال ِ
أبدان
ٌ

من حقوق اهلل فروع العبادات ،وهي :ال�صالة والزكاة وال�صوم واحلج
واجلهاد ،ووظائفها ،و�إمنا �سميت هذه العبادات فرو ًعا لأن �صحتها مبنية على
ح�صول الإميان ،فال �صالة ملن ال �إميان له ،وهكذا البواقي ،فكان الإميان �أ�ص ًال لها.
ومنها عبادة فيها م�ؤنة ،ك�صاع الفطر ،ف�إن جهات العبادة فيها كثرية،
مثل :ت�سميتها �صدقة ،وكونها طهارة لل�صائم ،وا�شرتاط النية يف �أدائها ،ونحو ذلك
مما هو من �أمارات العبادة ،وملا فيها من معنى امل�ؤنة ،مل ي�شرتط لها كمال الأهلية
امل�شروطة يف العبادات ،فوجبت يف مال ال�صبي واملجنون الغنيني اعتبا ًرا جلانب
امل�ؤنة ،ومنها م�ؤنة فيها عبادة ،كما يف الع�شر واملراد به زكاة �أر�ض امل�سلم ،ولكونه
عبادة ال ي�ؤخذ ابتداء من ِّ
الذمي.
ومنها م�ؤنة فيها عقوبة كاخلراج ،واملراد به ،ما ي�ؤخذ من �أهل الذمة من
اجلزية وغريها مما ي�صطلحون عليه من امل�سلمني.
ومنها حقوق دائرة بني العبادة والعقوبة ،وهي الكفافري ف�إن يف �أدائها
معنى العبادة ،لأنها ت�ؤدي مبا هو حم�ض العبادة ،وهو ال�صوم والتحرير والإطعام،
وجتب بطريق الفتوى ،وي�أمر من هي عليه بالأداء بنف�سه من غري �أن ي�ستويف منه
كر ًها.
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وال�شرع مل يفو�ض �إىل املكلف �إقامة �شيء من العقوبات على نف�سه ،بل
جعل ذلك �إىل الأئمة ي�ستوفونه بطريق اجلرب ،ويف وجوبها معنى العقوبة؛ لأنها مل
جتب �إال جزاء للفعل املحظور الذي يوجد من العباد ،ولذا �سميت كفارات ،لأنها
�ستارات للذنوب ،فلم جتب الكفارات على امل�سبب كحافر البئر ،لأن الكفارة
جزاء املبا�شرة ال الت�سبب ،وال على ال�صبي ،لأن فعله من حيث هو فعله ال يوجب
اجلزاء ،لأنه ال يو�صف بالتق�صري.
ومنها حق قائم بنف�سه� ،أي ثابت بذاته من غري �أن يتعلق بذمة عبد
ي�ؤديه بطريق الطاعة ،كخم�س الغنائم واملعادن ،ف�إن اجلهاد حق اهلل تعاىل �إعزا ًزا
لدينه ،و�إعالء لكلمته ،فامل�صاب به كله حق اهلل تعاىل ،ال �أنه جعل �أربعة �أخما�سه
للغامنني امتنانًا ،وا�ستبقى اخلم�س حقًّا الحقًا له ،لزمنا �أدا�ؤه طاعة ،وكذا املعادن.
ومنها ما هو حم�ض عقوبة ،وهو نوعان :كامل وناق�ص ،فالكامل منه ما
وقع يف نف�س اجلاين كحد قاطع الطريق ،وحد الزاين وال�سارق و�شارب اخلمر،
ف�إن هذه احلدود كلها حقوق اهلل تعاىل ،وهي حم�ض عقوبة للجاين ،ولكونها حقًّا
خال�صا هلل تعاىل ،ال ت�سقط بالعفو عنها من العباد ،ولكونها عقوبة ال يليها �إال
ً
الإمام �أو من يقوم مقامه.
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و�أما النوع الناق�ص فهو :ما حل يف مال اجلاين دون بدنه ،كحرمان القاتل
املرياث ف�إن حرمانه حق هلل تعاىل ،فال ي�صح لأحد توريثه ،ولكونه مبنزلة الغرم �صار
عقوبة للجاين وراد ًعا من تعجل املرياث بالقتل ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان املحكوم عليه وهو املكلف ،فقال:

الركن الرابع
يف املحكوم عليه وهو املكلف
[ال�صفة التي يكون معها التكليف ،وهي املعرب عنها بالأهلية]
ْ
احلك ُم على املك َّل ِف
ويجب
ُ
أهلي ِة
ُعر ُف بال َّ
َو ْه َي الـــــتي ت َ
ُ
كمال ُق َّو ِت ْه
ـــــــــي
يف عق ِل ِه َو ْه
َ

لكن يف قــــــــو ِة عق ِل ِه خَ َفا
ّ

بعدَ ح�صــــــولِ �ص َف ِة التك ُّل ِف
ُ
كمــــــال القُدر ِة
عندَ ه ُم و ْه َي
وج�س ِ
�صح ِت ْه
ــــم ِه َو ْه َي متا ُم
ّ
ْ

وبالبــــلوغ حا ُل ُه َق ْد ُك ِ�ش َفا
ِ

يجب احلكم ال�شرعي على املكلف ،وهو :من وجدت فيه �صفة التكليف،
وهي :كمال قوته يف بدنه وعقله.
ف�أما كمال قوته يف عقله فهو :بلوغ العقل مبلغ العقول الكاملة ،و�أما
كمال قوته يف بدنه فهي :متام �صحته.
وهذه احلالة  -التي هي كمال العقل والبدن  -هي التي تعرف عند
الأ�صوليني بالأهلية ،فمن اجتمعتا فيه كان �أه ًال للتكليف ،ومن نق�ص عنه �شيء
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منهما �سقط عنه من �أعباء التكليف ما ينا�سب ذلك الناق�ص ،كما �شرع يف �أحكام
الأعذار ،كال�سفر واملر�ض وغريهما ،حتى لو فقد العقل ر� ًأ�سا رفع عنه التكليف
ر� ًأ�سا.
وملّا كان يف قوة عقل املكلف خفاء ال ُيدرك حد كمالها؛ جعل ال�شارع
البلوغ عالمة كا�شفة عن ذلك ،فمن بلغ ا ُحل ُلم منا عرفنا �أنه قد كمل عقله الكمال
الذي علق ال�شارع احلكم عليه� ،إال �إذا ظهر لنا منه خالف ذلك ،فنعطيه حكم
ما ظهر من حاله.
ف�صحه اجل�سم والعقل �شرطان لوجود التكليف ،والبلوغ عالمة على
كمال عقله ثم �إنه يف نف�س البلوغ خفاء ،فن�صب له العالمات الظاهرة ،ك�إنبات
ال�شعر ،واال�ستحالم ،واحلي�ض ،وتك ُّعب الثديني يف املر�أة ،ونحو ذلك مما هو مذكور
يف فن الفقه ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان �أحكام ال�صبي قبل بلوغه ،فقال:

[�أحكام ال�صبي منذ كان حم ًال �إىل وقت بلوغه]
ُ
ببطــــن �أ ِّم ِه
فالطفــــــل ما َدا َم
ِ
ف ُي َ
عطى ما �أُ ِ
والن�سب
و�ص ْي ل ُه
ُ
انف�ص ْل
حتى �إذا من بط ِنها قد َ

ُيعطى ل ُه ه َن َ
َ
ِ
حكم ِه
بع�ض
اك
يجب
و�إر ُثـــــ ُه و َما عليـــــــــــ ِه ُ
�صـــــــار علي ِه ما َل ُه كان �أُ ِه ْل

849

الركن الرابع  -يف املحكوم عليه وهو املكلف

ْ
ِ
أبـــــــــــــدان والزكا ِة
كفطر ِة ال
ِ
الو�ص ُّي
خــــــــــرج
وهكذا ف ُي
ُ
يِ ْ
الول
ثبت املُ ْل َك له عقدُ
و ُي ُ
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ومــا ل ُه ْ
ِ
أقــــــوات
ا�ض ُط َّر من ال

ِم ْن مــــــــــا ِل ِه ذلك وال َو ُّ
يل
والنكاح مهما يق َب ِل
والبي َع
َ
عبادات ال َب ْ
ِ
دن
يب ُل َغ �شي ٌء من

و َما علي ِه �أبــــــــدً ا من ْقب ِل � ْأن
واحلج وما
وال�صال ِة
كال�ص
ــــــوم َّ
َّ
ِّ
ِ

واجــــــب قد َل ِزما
�أ�ش َب َهها من
ٍ

الزم ل ُه
واالعتقـــــــــــا ُد غ ُ
ري ٍ
وبعد � ْأن يبلغ �صــــــــــار �أهال

ملا ل ُه وما عليـــــــــــــ ِه فعال

�أو اعتقـــــــــــــا ًدا وعليه تجَ ْ ِري

إميــــــــــــــان ل ُه ُ
ٍ
وك ْف ِر
�أحكا ُم �

� ً
أي�ضا فال ُي�شــــــ ِر ُك �إن �أهم َل ُه

اعلم �أنه ملا ذكر �أن �أهلية التكليف هي �صحة البدن وقوة العقل ،و�أن ذلك
ال يكون �إال يف البالغ ،احتاج �إىل �أن يبني التكليف امل�شروط بتلك الأهلية ،فذكر
�أن ذلك التكليف هو �إلزام العبد ما له وما عليه فع ًال واعتقا ًدا� ،أما ما عدا ذلك
من الأحكام فقد تكون لغري البالغ ال�صحيح.
فال�صبي قبل البلوغ ُيعطى �أحكا ًما هو لها �أهل ،منها ما يكون له وهو يف
بطن �أمه ،وذلك �أن الو�صية له وهو يف بطن �أمه ثابته له ،ويثبت له ن�سبه ،فيلحق
ب�أبيه ،ويثبت له املرياث ممن يرثه ،فيوقف له املال ،حتى يعلم �أنه ذكر �أم �أنثى ثم
ق�سم بعد ذلك.
ُي َ
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فجميع هذه الأحكام ثابتة للطفل وهو يف بطن �أمه ،وال يجب عليه �شيء
ما دام يف بطنها.
حتى �إذا انف�صل من بطنها توجهت �إليه �أحكام �أُخر ،منها فطرة الأبدان،
وزكاة املال ،وما ي�ضطر �إليه من الأقوات ،ونفقة من يلزمه عو ُل ُه((( من الأقارب
واملماليك والزوجات ،ويثبت له ال�شراء والتزويج بعقد الو ّيل له ،ذلك على
مذهب من �أجاز تزويج ال�صبي ،فيخرج الو ّيل من مال ال�صبي ما على ال�صبي يف
و�صي من قبل �أبيه ،فيخرجه الو�صي على وفق ال�شرع.
ماله ،و�إن كان له ّ
وما على ال�صبي قبل بلوغه �شيء من العبادات البدنية واالعتقادية،
لكن ي�ؤمر الويل بتمرينه على فعل الطاعات ،وتعليمه معامل الإ�سالم ،فيع ِّلمه
ال�صالة وهو ابن �سبع ،وي�ضربه على تركها وهو ابن ع�شر .وكذا يعلمه ما يحتاج
�إليه من �أمور دينه ودنياه ،فلو ترك ال�صبي ال�صالة �أو ال�صوم �أو احلج �أو نحو ذلك
من العبادات البدنية ،مل ي�صح �أن يو�صف بالف�سق ،ولو كان مبنزلة من الفطانة
والنباهة.
وكذلك ال ي�صح �أن يو�صف بال�شرك �إذا �أهمل االعتقاد يف توحيد اهلل
تعاىل؛ لأنه مل يبلغ حد التكليف ،ومن مل يكن كذلك فال يو�صف ب�أنه م�شرك.
نعم قد جتري عليه �أحكام امل�شركني ب�سبيل التبع َّية لأبويه� ،أو حلكم الدارَ ،ف ُي�سبى
يف الغنائم ،و ُيقتل �إن قاتل يف حال احلرب.
((( عول ُه :الإنفاق عليه( .م).

851

الركن الرابع  -يف املحكوم عليه وهو املكلف

851

ف�إذا بلغ ال�صبي ا ُحل ُلم �صار �أه ًال لأداء العبادات االعتقادية والفعلية،
ولزمه �أداء ما وجب عليه ،وترك ما ُنهي عنه اعتقا ًدا وفع ًال ،وجرت عليه بعد ذلك
�أحكام احلال الذي يكون عليه من �إ�سالم وكفر ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان العوار�ض العار�ضة على الأهلية ،فقال:
ذكر العوار�ض التي ت ْعتري الأهلية وهي نوعان �سماوية ومكت�سبة
ُ
وتعــــرتي �أهليــــــــــــ َة الأدا ِء

ٌ
من ال�سما ِء
عوار�ض
ْ
جــــــاءت َ

ــــــي اجلـــ ُن ُ
ون َع َت ٌه ِ
و�صغ َُر
َو ْه
َ
ُ
موت ُ
مر�ض
واحلي�ض وال ِّن
فـــا�س ٌ
ُ

ُ
ٌّ
يخط ُر
رق ون�ســــــيان ونو ٌم
وهكذا الإغما ُء حني يع ِر ُ
�ض

و�ســــــفر مع هـــــــــ ْزلِ
و�سف ٌه
ٌ
َ
ْ
واجلب و َق ْد
واخلطا ِء
ــــــك ِر
وال�س
رْ ِ
ُّ

ُ
�ســـــــــب كاجلهل
وبع�ضها مك َت
ٌ
�أَتَى ِّ
ٍ
لكل
واحــــــد حك ٌم ُي َعدّ

اعلم �أن الأهلية نوعان� :أهلية وجوب و�أهلية �أداء.
ف�أما �أهلية الوجوب فهي عبارة عن �صالحية العبد لتعلق حكم اخلطاب
عليه ،كتعلق وجوب ال�صالة على النائم والن�سي ،حتى وجب عليهما ق�ضا�ؤها،
وكوجوب ال�صوم على امل�سافر املفطر ،حتى وجب عليه ق�ضا�ؤه ،وكذلك احلائ�ض
والنف�ساء.
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و�أما �أهلية الأداء فيه عبارة عن �صالحية العبد لأداء تلك العبادة ،و�أهلية
الوجوب �أعم مطلقًا من �أهلية الأداء ،لأنها تكون يف �أهل الأعذار وغريهم ،حتى
ال�صبي فيتعلق وجوب الزكاة ونحوها يف ماله ،وكذا املجنون.
و�أهلية الأداء ال تكون �إال فيمن ي�صلح للأداء ،وقد تعرتيها عوار�ض:
منها ما يزيل �أهلية الأداء بالكلية كال�صغر واجلنون والعته ،ومنها ما ال يزيلها
بالكلية كاجلهل والهزل و�أ�شباههما .وهذه العوار�ض منها ما يكون �سماو ًّيا وهي:
اجلنون والعته وال�صغر والرق والن�سيان والنوم واحلي�ض والنفا�س واملوت واملر�ض
والإغماء ،ومنها مكت�سب ،وهي :اجلهل واخلط�أ والهزل وال�سفه وال�سفر وال�سكر
والإكراه.
ومعنى كون الأول �سماو ًّيا لأنه ال ك�سب للعبد يف وجوده .ومعنى كون
النوع الثاين مكت�س ًبا هو �أن العبد له يف ح�صوله ك�سب ،وذلك الك�سب :ظاهر يف
وخفي يف نحو اجلهل واخلط�أ.
نحو ال�سفر ،وال�سكر والهزل ٌّ
وبيانه �أنه ملا كان العبد قاد ًرا على التعلم ،وقد �أمر بذلك ثم ترك الطلب
لإزالة اجلهل كان كمن اكت�سب اجلهل خمتا ًرا .و�أما اخلط�أ فهو �أن العبد له فيه
ك�سب من حيث �إنه تعمد لفعل ذلك ال�شيء يف غري من وقع عليه ،فالك�سب
حا�صل ،و�إن اختلف الق�صد ولكل واحد من هذه العوار�ض �أحكام �شرع يف
بيانها.
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فقال:

[من العوار�ض ال�سماوية اجلنون]
ِ
ال�صغ َْر
فللجنون مطل ًقا ُح ْك ُم ِّ
ُ
العقل وما
�إذ باجلنون ُيعد ُم

معتب
حكما
كذلك املعتو ُه
ً
رَ ْ
نق�ص ُه فل ُيع َلما
يف
ِ
الطفل �إال ُ

حكم اجلنون والعته حكم ال�صغر يف جميع ما مر ،وذلك �أن اجلنون مزيل
ُ
العقل بالكلية ،ولي�س يف ال�صبي �إال نق�صان العقل ،فاملجنون �أوىل برفع التكاليف
من ال�صبي ،و�أما العته فهو نوع من اجلنون ،وحكمه حكمه ،واهلل �أعلم.
ثم قال:
[ومنها الن�سيان وال�سهو]
ُ
الن�ســـيان حــــــقَّ ا ِ
هلل
و ُي�ســــ ِق ُط
مق�صــــــ ًرا يلز ُم ُه
و� ْإن يكــــــن ِّ

ِ
ال�ساهي
مق�ص ًرا ذا
� ْإن مل يكن ِّ
ومطل ًقا حـــــــــقُّ الو َرى َيغ َْر ُم ُه

اعلم �أن الن�سيان م�سقط حلق اهلل عن العباد �إذا مل يكن النا�سي مق�ص ًرا
يف ذلك فال �إثم على من فوت ال�صالة �أو ال�صوم �أو نحوهما ن�سيانًا ،وكذلك ال
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كفارة عليه لعدم تق�صريه ،لأن الكفارات نوع عقوبة وال عقوبة على غري املق�صر،
�أما لو ق�صر يف �أداء ذلك الواجب ف�إنه يلزمه على تق�صريه ما يلزم املق�صر.
مثاله :لو �سهى امل�صلي حتى �أكل �أو �شرب �أو ان�ضجع نائ ًما �أو نحو ذلك
مق�ص ًرا �إ ْذ لو مل يكن مق�ص ًرا يف املحافظة على
ف�إنه يكون يف هذه ال�صورة ونحوها ِّ
عبادته ملا �سهى هذا ال�سهو.
هذا يف حق اهلل ،و�أما حق عباده فال ي�سقط بالن�سيان ،بل يجب عليه
ُغ ْر ُم ُه مطلقًا ،وال �إثم عليه فيما �أتلفه بالن�سيان ،لأن حرمة الإتالف من حقوق اهلل
تعاىل ،مبعنى �أنه تعاىل هو الذي حرم ذلك ،واهلل �أعلم.
ثم قال:
[ومنها النوم والإغماء]
عن
وباملنام �أُخِّ ر
اخلطـــــــــاب ْ
ُ
ِ
ُ
ألفــــــاظ ُه فــــــال ي ِت ّم
يت �
و�أُل ِغ ْ
ال�صــــال ِة ث َبتا
والعف ُو عنها يف َّ
ِ
النوم للإغما ِء
كم
واعـــط ُ
ِ
كح ِ

كال�صـــوم
ف�إنـــــه ينق ُُ�ضهــــــا
ِ

ــــــن
الو�س
�صاح ِب ِه والز ٌم بعدَ
ْ
َ
ِ
وتزويج ُع ِل ْم
بلفظ ِه بيــــــــــــ ٌع
ٌ
َ
فال َّن ُ
نقـــ�ض ملَ ْن بها �أتَى
ق�ض ال
ال�صــــــال ِة يف البنا ِء
�إال لدى َّ
الوقـــــــــوع َ
النوم
دون
ل ُندر ِة
ِ
ِ
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للنوم حكمان:
�أحدهما :ت�أخري تعلق اخلطاب �إىل حال اليقظة ،ف�إن النائم لعجزه عن فهم اخلطاب
ال ينا�سب �أن يتوجه �إليه اخلطاب ،ولإمكان فهم اخلطاب منه باالنتباه مل ي�سقط
اخلطاب عنه ر� ًأ�سا ،لكن �أخر عنه �إىل �أن ي�ستيقظ .وا�ستدلوا على بقاء وجوب
اخلطاب يف حق النائم ،بقوله « :من نَا َم عن �صال ٍة �أو ن�سي َها فل ُي َ�ص ِّلها �إذا
ذ َك َرها» قالوا :يعلم لو مل يكن الوجوب ثاب ًتا يف حق النائم والنا�سي ما �أمروا
بالق�ضاء.
واحلكم الثاين� :إلغاء �ألفاظه ،فال تو�صف �ألفاظ النائم بخرب وال ا�ستخبار وال
�إن�شاء ،وال يتم بلفظه بيع وال �شراء وال تزويج وال طالق وال عتق ،ونحو ذلك لعدم
الق�صد والإرادة فيها.
ولأجل ذلك ،قال بع�ضهم بثبوت العفو عنها يف ال�صالة ،فال تنق�ض
�صالة من تكلم فيها وهو نائم ،لعدم الق�صد والإرادة يف ذلك.
وقيل� :إنها تنتق�ض بالكالم يف اليقظة والنوم� ،أخ ًذا بظاهر احلديث�« :إن
�صال َتنا ِ
كالم الآدمي َني».
هذ ِه ال َي�ص ُل ُح فيها �شي ٌء من ِ
وحكم الإغماء حكم النوم يف جميع ما مر ،لأن الإغماء �أ�شد يف ذهاب
احلوا�س ،و�أكرث منافاة للق�صد والإرادة من النوم ،فما ثبت للنوم من الأحكام فهو
ثابت للإغماء بطريق الأَ ْوىل ،لكن ا�ستح�سنوا نق�ض ال�صالة وال�صوم بالإغماء
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دون النوم ،لندرة وقوع الإغماء� ،أي ملا كان الإغماء ال يقع يف الإن�سان �إال ناد ًرا
ا�ستح�سن الفقهاء نق�ض ال�صالة وال�صوم به ،لأنه حدث ال ي�ؤمن معه احلدث،
وهو مزيل للحوا�س ،فتعاد معه ال�صالة �إذا طر�أ فيها ال �إذا �أغمي عليه قبل وجوبها،
ثم م�ضى وقتها وهو مل يفق من �إغمائه ،ف�إنه ال ق�ضاء عليه يف مثل هذه ال�صورة،
بخالف النوم� .صرح بذلك الإمام الكدمي ر�ضوان اهلل عليه.
�أما لو دخل وقتها وهو �صحيح �أو �صحا من �إغمائه قبل خروج وقتها
فعليه ق�ضا�ؤها لتعلق الوجوب عليه بتمام �صحته يف بع�ض وقتها ،ويعيد ال�صيام
�إذا �أغمي عليه من الليل ،حتى �أ�صبح ،فلو ا�ستمر به الإغماء ليايل و�أيا ًما كان عليه
بدل تلك الأيام كلها كذا قال �أبو عبد اهلل  -رحمه اهلل تعاىل  -وا�ستثنى من ذلك
�صحيحا ثم �أغمي عليه يف النهار .قال :البد عليه فيه ،قال
اليوم الذي �أ�صبح فيه
ً
�أبو �سعيد  -رحمه اهلل تعاىل :وال �أعلم يف ذلك اختال ًفا ،وقيل :ال بدل عليه حتى
يف الأيام التي �أ�صبح فيها مغم ًّيا عليه ،لأنه يف ذلك مبنزلة النائم.
وحا�صله �أنه �إذا طر�أ عليه الإغماء نها ًرا فلم يحدث حدثًا ينق�ض ال�صوم،
فال ق�ضاء عليه ،لأنه مبنزلة النوم ،و�إن طر�أ عليه لي ًال ثم �أ�صبح كذلك ،ففي لزوم
الق�ضاء عليه قوالن :اختار �أبو عبد اهلل �أن يق�ضي ،واختار �أبو �سعيد �أن ال ق�ضاء
عليه ،واهلل �أعلم.
ثم قال:
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[ومنها الـرق]
ُّ
والرق ينفــــــــي املُ َ
لك للأموالِ

َ
َ
كمــــــــال احلالِ
وهكذا ينفي

إرث ل ُه وال ّ
يحل
فالعــــــــبدُ ال � َ

كم ْل
يت�سرى �أبــــــــدً ا و�إن ُ
� ْأن ّ

ُ
من�صــــب اخلالف ِة
ينــــــــال
وال
َ

�أ ِو َ
من�صب ال�شها َد ِة
الق�ضــــــا �أو
َ

الرق عبارة عن كون الإن�سان مملو ًكا لإن�سان �آخر .و�أ�صله عار�ض �سماوي،
جعله اهلل تعاىل عقوبة للكفار على كفرهم ،لأنهم ملا �شابهوا البهائم يف �أحوالها
اختيا ًرا منهم لذلك ،عاقبهم اهلل تعاىل على ذلك بجواز رقهم .ثم يكون ذلك
الرق حقًّا للعباد ،فال ينتقل ب�إ�سالم الرقيق ،و�إن �صار من املخل�صني ،وهذا الرق
العبد املرياث من �أبيه
ينفي امللك للأموال ،وينفي كمال الأحوال ،فال ي�ستحق ُ
�أو قريبه ،وال يحل له يت�سرى ،و�إن �أذن له �سيده يف ذلك ،لأن الت�سري �إمنا هو ثمرة
ُملك الرقبة ،وال ُملك الرقيق.
وهكذا �سائر الأحكام املالية ،ف�إنه ال يثبت بيعه وال �شرا�ؤه ،وال عطيته �إال
ب�إذن مالكه .هذا كله تفريع على عدم �صالحية الرق للملك املايل ،و�أما منافاته
لكمال احلال فمن فروعها �أنه ال يكون خليفة وال قا�ض ًيا وال تقبل �شهادته ونحو
ذلك ،ف�إن هذه الأ�شياء �إمنا تكون مع كمال احلال ،وال كمال للعبد فال يكون �أه ًال
لها.
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وكذلك ال ُيعطى ال�سهم من الغنيمة ،لكن ير�صخ له ،لأن ال�سهم من
الغنيمة �إمنا هو كرامة للمجاهد ،وال كرامة للعبد.
وله �أحكام �أخر خمت�صة به دون احلر ،مرجع جميعها �إىل هذه القاعدة،
�إما �إىل نق�ص يف املالكية� ،أو يف كمال احلال ،وب�سط �أحكامه يف فن الفقه ،واهلل
�أعلم.
ثم قال:
[ومنها املحي�ض والنفا�س]
والنفــــــــــا�س �أُخِّ را
وباملحي�ض
ِ
ِ
ووج َب الق�ضـــــا ُء بعـــــد ُّ
الط ْه ِر
َ
ُ
الطــــــــــواف و ُم ِن ْع
وك�صيا ِمها
و ُمن َع ْت تـــــالوة القـــــر� ِآن �إ ْذ

�صيا ُمها عنهـــــا �إىل �أن تط ُهرا
فعت �صــــــــــالتُها لل ُي ْ�س ِر
و ُر ْ
دخو ُلها م�ســـــــــجدَ نا َف ْل َت ْم َت ِن ْع

الطهارات ٍّ
ُ
ِ
لكل قد �أُ ِخ ْذ
�شرط

للحي�ض والنفا�س �أحكام ،ذكر امل�صنف منها ما نا�سب املقام ،وب�سط باقي
الأحكام يف فن الفقه ،فمن �أحكامها:
�أن ال�صالة وال�صيام م�ؤخران عن احلائ�ض وال ُّنف�ساء �إىل �أن تطهر ،مبعنى
�أنه ال يلزم احلائ�ض وال النف�ساء �أن ت�صلي �أو ت�صوم ،بل وال يجوز لها ذلك �إىل �أن
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تطهر ،ف�إذا طهرت وجب عليها ق�ضاء ال�صيام دون ال�صالة ف�إن ال�صالة ال يلزمها
ق�ضا�ؤها �إال ركعتي الطواف.
والفرق بني ال�صالة وال�صوم يف ذلك �أن ال�صالة متكررة يف كل يوم
وليلة ،بخالف ال�صيام ،ف�إنه ال يجب يف ال�سنة �إال مرة واحدة ،فرفع ال�شارع عنها
ق�ضاء ال�صالة دف ًعا للم�شقة ،وطل ًبا للتخفيف ،و�ألزمها ق�ضاء ال�صيام� ،إذ ال م�شقة
عليها يف ق�ضائه ،لعدم تكرره يف ال�سنة الواحدة.
وكذلك ق�ضاء ركعتي الطواف ،ف�إنها تكون كال�صوم لعدم امل�شقة فيها
لعدم تكررها ،ومثل ال�صوم الطواف بالبيت واالعتكاف ،ف�إنها �إذا �أحرمت بحجة
�أو عمرة �أو دخلت يف اعتكاف ،ثم طر�أ عليها احلي�ض �أو النفا�س قبل �أن تتم عملها
جاز لها �أن تفعل يف حجها ما يفعله احلاج من املنا�سك �إال الطواف بالبيت ،ف�إنها
ت�ؤخره �إىل �أن َت ْط ُهر ثم تطوف.
وكذلك ركعتا الطواف ،ف�إذا طافت بالبيت وبقي عليها الركعتان،
وحا�ضت قبل �أن ت�صليهما ،ف�إنها ت�ؤخرهما �إىل �أن تطهر ،ويلزمها ترك اعتكافها �إىل
�أن تطهر ،ثم تعود �إىل معتكفها ،فتتم االعتكاف الذي دخلت فيه ،و�إمنا منعت من
متامه وهي حائ�ض �أو نف�ساء ،لأن ال�صوم �شرط يف �صحته ،وال ي�صح لها �أن ت�صوم.
ولأن االعتكاف عبادة كال�صيام .ومن �شرط ال�صيام الطهارة من احلي�ض
والنفا�س ،وكذلك حكم ما �شابهه ،والطواف �صالة بن�ص ال�شارع ،فالطهارة �شرط له.

860

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

860

قيا�سا
ومن �أحكامها �أنه ال ي�صح للحائ�ض وال النف�ساء �أن تدخل امل�سجد ً
على منع اجلنب من دخوله ،وذلك معنى قوله تعاىل ﱹ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓ ﯔﯕ

ﯖﱸ [الن�ساء.]43 /
واختلفوا يف جواز ق�ضاء اجلنب حاجته من امل�سجد من غري �أن يدخل
امل�سجد ،لكن ميد يده �إىل ذلك ،فكره بع�ضهم ذلك لثبوت منعه من دخوله ولأن
دخول يده فيه دخول فيه يف بع�ض ما قيل �إنه لو حلفت ال تدخل بي ًتا �أدخلت
يدها فيه� ،أنها قد دخلته.
ومل ير �أبو امل�ؤثر بذلك ب� ًأ�سا ،وك�أنه مل يعد دخول اليد يف امل�سجد دخو ًال
فيه.
وا�شرتط بع�ضهم �أن ال مي�س بدنه جدار امل�سجد.
ومن �أحكامهما� :أنه ال ي�صح للحائ�ض وال النف�ساء قراءة القر�آن وكذلك
اجلنب .ورخ�ص �أبو امل�ؤثر يف قراءتها القر�آن من غري �أن يتحرك بها ل�سانها ،وك�أنه
مل ير ذلك قراءة ،فهو ي�شرتط يف القراءة حت ُّرك الل�سان بها ،وهو الظاهر ،لأن ما
عدا ذلك يكون تكييفًا ال قراءة ،وال جتزي ال�صالة به ،فال يعطى �أحكام القراءة.
وقال جابر بن زيد :احلائ�ض ال ُت ِت ُّم الآية.
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وقال �أبو�سعيد :معي �أنه يخرج يف معاين االتفاق من قول �أ�صحابنا� :أنه
ال تقر�أ احلائ�ض واجلنب القر�آن �إال ملعنى ال�ضرورة �أو �سبب بوجب ذلك .قال:
آيتني ُي َت َع َّو ُذ
ومعي �أنه قد �أتى ما ي�شبه هذا عن النبي � أنه قال�« :إ َّال الآي َة وال ِ
بهما».
وكذلك ال مت�س احلائ�ض وال النف�ساء وال اجلنب امل�صحف ،لقوله
تعاىل ﱹ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱸ [الواقعة ]79 /ورخ�ص �أبو امل�ؤثر للجنب
م�سا له وهو ظاهر ،و�إمنا
واحلائ�ض يف حمل امل�صحف ب�سريه ،وك�أنه مل ير ذلك ًّ
منعت احلائ�ض والنف�ساء من دخول امل�سجد وقراءة القر�آن وم�س امل�صحف ،لأن
الطهارة من احلي�ض والنفا�س �شرط جلواز كل واحد من هذه الأ�شياء� ،أما دخولها
امل�سجد فمقي�س على اجلنب كما مر.
م�س امل�صحف �إال
و�أما قراءة القر�آن فلأنه ملا ثبت بن�ص الكتاب منع ِّ
للمطهرين ،وكان ا�ستحقاق امل�صحف لذلك لكون القر�آن مكتوبًا فيه ،كان منع
غري املطهر من القراءة �أوىل مع ما مر من احلديث الذي نقله الإمام �أبو �سعيد -
ر�ضوان اهلل عليه  -واهلل �أعلم.
ثم قال:
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[ومنها املر�ض]
ُ
ومر�ض اجل�ســـم به ُي َح ُّط ما

ِ
العبــــــادات ُم ِ�شقًّا ُع ِل َما
من

ُ
ِ
للتلف
يكون �ســــــب ًبا
وقد
َ
فبي ُعــــــ ُه ر ٌّد
كـــــــــذاك هب ُت ْه

الت�صر ِف
احلـــجر عن
فيوجب
ُ
َ
ُّ
وج ِّوزت من ثلثـــــــــه و�صيت ْه
ُ

و�صـــح �أن ُيخْ ــــــ ِر َج حـــقَّ ا ِ
هلل
َّ

من ما ِل ِه لو كان ِن ْ�ضـ ًوا واهي

�أ�ضاف املر�ض �إىل اجل�سم ليخرج به مر�ض العقل وهو اجلنون والعته وقد
مر حكمها.
اعلم �أن مر�ض اجل�سم ال ينايف �أهلية احلكم� ،سواء كان من احلقوق اهلل تعاىل
كال�صالة والزكاة �أو من حقوق العباد ،كالق�صا�ص ونفقة الأزواج والأوالد والعبيد.
وكذلك ال ينايف �أهلية العبادة ،لأنه ال يخل بالقول وال مينعه من ا�ستعماله،
حتى �إنه ي�صح نكاح املري�ض وطالقه و�إ�سالمه و�سائر ما يتعلق بالعبادة ،لكن ملا
كان املر�ض موج ًبا للعجز ،كان �سب ًبا 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�صالة وال�صيام ،وكان ينبغي �أن ال يتعلق مباله حق الغري ،وال يثبت
احلجر عليه ب�سببه ،لكنه �إذا ظهر �أنه �سبب موت هو علة خلالفة الوارث والغرمي
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يف املال ،فكان املر�ض �سبب تعلق حق الوارث والغرمي يف املال ،لأن �أهلية امللك
تبطل باملوت ،فيخلفه �أقرب النا�س �إليه والذمة تزول باملوت ،في�صري املال الذي
هو حمل ق�ضاء الدين م�شغو ًال بالدين ،فيخلفه الغرمي يف املال ،فيوجب املر�ض
احلجر على املري�ض يف مقدار حق الوارث والغرمي ،فيحجر عليه الت�صرف فيما عدا
ثلث املال؛ لأن حق الوارث يف الثلثني ،ولنا الثلث �صدقة من اهلل علينا زيادة يف
�أعمالنا ،ويحجر عليه الت�صرف يف قدر حق الغرمي ،ف�إن كان حق الغرمي م�ستغرقًا
للمال �أوجب احلجر يف املال كله ،و�إن كان دون ذلك فيكون احلجر يف قدره ،وال
حق للوارث والغرمي يف قدر نفقة املري�ض ،و�أجرة الطبيب و�شراء الدواء ونحو ذلك
مما البد للمري�ض منه ،ف�إنه مقدم على حق الوارث والغرمي فيثبت ت�صرف املري�ض
يف ذلك ،و�إن كان املال م�ستغرقًا بالدين مثال.
وت�صح و�صيته من الثلث �إن مل يكن يف املال حق لغرمي ،و�إن كان فيه
حق لغرمي فت�صح و�صتيه يف ثلث الباقي بعد حق الغرمي ،وي�صح له �أن ينفذ حق
اهلل من املال كالزكاة ونحوها من احلقوق ،ولو بلغ يف املر�ض مبلغًا عظي ًما لأن
املر�ض ال ينايف الأهلية كما مر ،وال حق للغرمي وال للوارث يف حق اهلل تعاىل،
في�صح للمري�ض �إخراج حق اهلل تعاىل من ماله ،واهلل �أعلم.
ثم قال:
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[ومنها املوت]
جد
واملوت عج ٌز
خال�ص ف�إن ُو ْ
ُ
ٌ
ري ح َفرا
�إال �ضمـــانًا من كـــب ٍ
ري وما
و�أج ِر ما
�ســـن من اخلـــ ِ
َّ
م َع جزا ِء �ســـائ ِر الأعمـــالِ
َ
حكـــم املالِ
انتقـــال
ويوجب
ُ
ِ

ِ
التكليف عندَ ُه ُف ِق ْد
ف�سائر
ُ
ك�سرا
معتد ًيا َي ْلــــــــ َز ُم ُه ما َ

ال�شــــــر به قد �أ ِثما
�سن من
َّ
ِّ
من ال ُهــــــدى كان �أو َّ
ال�ضـــاللِ
التـــــــــزويج بانف�صالِ
و�آ َذ َن
ُ

لكن لها تغ�ســـي ُل ُه وقيــــــل ال
ْ

ورج َح اجلـــــــــواز ما قد نُقال
َّ

يــــــن من ِذمتـــه قد انتق َْل
والدَّ
ُ

و�صار يف ِذ ّم ِة من كــــــان َك َف ْل

�أو �صــــــار يف املالِ مقدَّ ًما فال

وارث �ســـــوى ما ُ
ف�ضال
ي�أخُ ُذ
ٌ

ِمـــن َد ْي ِنــــــــ ِه جهـــا ِز ِه و�صي ِت ْه

الوارث باقــــــي ترك ِت ْه
و َيق ِْ�س ُم
ُ

اعلم �أن املوت عجز خال�ص مناف للقدرة ،بخالف �سائر العوار�ض،
في�سقط معه �سائر التكاليف ،فال يكون امليت مكلفًا ب�شيء من هذه التكاليف
التي على الأحياء ،لكن يتعلق به �أحكام ،منها �ضمان ما كان �سب ًبا له ،كما لو
حفر بئ ًرا يف �أر�ض الغري متعد ًيا يف حفره ،ف�إنه يكون �ضام ًنا ملا �أتلف ذلك البئر،
وي�ؤدي ذلك من ماله يف حياته ،ويبقى عليه �إثمه بعد موته ،وال يلزم �أداء ما وقع
يف البئر بعد موته من تركته؛ لأن الذي تركه �صار ما ًال للوارث ،فال يلحق ب�ضمان
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مل يثبت يف ذمة الهالك قبل موته ،و�إمنا �ألزمناه ثم ما وقع يف البئر بعد موته؛ لأنه
�سبب لذلك ،فهو عليه مامل يتب منه ،وتوبته �إمنا تكون بعد �إزالة االعتداء.
ومنها �أنه يعطي �أجر ما �سن من اخلري ،وعليه وزر ما �سن من ال�شر ،لأن
من �سن �سنة ح�سنة فله �أجرها و�أجر من عمل بها �إىل يوم القيامة ،ومن �سن �سنة
�سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها �إىل يوم القيامة ،ف�أجر ال�سنة احل�سنة ثابت له
بعد موته على تعدد العاملني بها ،من غري �أن ينق�ص من �أجورهم �شيء ،وكذلك
وزر ال�سنة ال�سيئة.
ومنها ثبوت جزاء �أعماله التي علمها يف دار الدنيا ،ف�إنه يجزي عن
احل�سنة بع�شر �أمثالها ،ويجازي عن ال�سيئة مبثلها ،وهذا النوع على �أربعة �أق�سام:
الأول :ما يجب له على غريه ب�سبب ظلم الغري عليه� ،إما يف ماله �أو نف�سه �أو
عر�ضه.
الثاين :ما يجب للغري عليه من احلقوق ب�سبب ظلمه على الغري.
الثالث :ما يلقاه من الثواب والكرامة ب�سبب الإميان والطاعات.
الرابع :ما يلقاه من الآالم والف�ضائح ب�سبب املعا�صي وارتكاب القبائح.
ومنها �أن املوت يوجب انتقال حكم املال �إىل الوارث على وفق الق�سمة
ال�شرعية ،في�أخذ الوارث ما يبقى له من بعد جهاز امليت ودينه وو�صيته.
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ومنها �أنه يوجب بينونة التزويج ،في�صح يف احلال �أن يتزوج �أخت امليتة،
و�أن يتزوج �أرب ًعا غري امليتة .لكن لها �أن تغ�سله ما دامت يف عدته ،لأن التزويج
�إمنا �شرع حلاجة الرجل ،ومن حاجته جهازه بعد موته .وقيل :لي�س لها �أن تغ�سله
النقطاع الزوجية باملوت .وقيل :بل تغ�سله ويغ�سلها لأن جهاز امليت منهما تابع
للزوجية وهو من بع�ض حقوقها ،ورجح اجلواز مطلقًا ما نقل عن عائ�شة  -ر�ضي
ا�ستدبرت ما غ ََّ�سل
ا�ستقبلت من �أمري ما
اهلل عنها � -أنها قالت« :لو كنت
ُ
ُ
النبي  غ ُري ن�سائه» وكذلك ما روي عنها �أنها قالت :رجع ر�سول  من البقيع
َّ
و�أنا �أجد �صدا ًعا يف ر�أ�سي و�أنا �أقول :وار�أ�ساه! فقال« :بلْ �أ َنا َيا عائ�شَ ُة وار� َأ�سا ُه»
و�صليت ِ
فقمت ِ
عليك
عليك فغ�سل ُت ِك وكفَّن ُت ِك
ثم قال« :ما �ض َّركِ لو ِّ
ُ
مت قبليُ ،
ِ
ودفنتك؟» .قال �أن�س� :أو�صى �أبو بكر ال�صديق � أن تغ�سله زوجه �أ�سماء،
علي بن �أبي
فغ�سلته .وكذلك �أو�صت فاطمة بنت ُعمي�س؛ �أن ِّ
يغ�سلها زوجها ّ
طالب و�أ�سماء ،فغ�سالها .وكذلك غ�سل ابن م�سعود امر�أته .وكذلك قال ابن
عبا�س :الرجل �أحق بغ�سل امر�أته من الن�ساء .وكذلك كانت ال�صحابة يغ�سلون
�أزواجهم وتغ�سلهم �أزواجهم.
ومنها �أن الدين ينتقل من ذمة امليت �إىل ذمة الكفيل �إن كان له كفيل،
فيلزم الكفيل ق�ضاء دينه ،وله �أن ي�أخذه من مال الهالك ،ف�إن مل يكن له كفيل
تعني الدين يف مال الهالك ،وعلى الورثة ق�ضا�ؤه ،فال ي�أخذون من ماله �إال ما
ف�ضل من دينه وجهازه وو�صيته.
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ﱹﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

�أما الدين والو�صية فلقوله تعاىل
ﯱﱸ [الن�ساء ]11 /و�أما اجلهاز فلأنه من حقوق امليت وهو �أمر يحتاج �إليه
بعد موته ،وحقه يف ماله مقدم على حق غريه ،فالوارث �إمنا ي�أخذ ما ال يحتاج �إليه
امليت بعد موته على �سبيل الإخالف له ،حتى لو مل يرتك �إال مقدار جهازه ملا
�صح للوارث �أخذ �شيء منه ،بل ينفذ يف جهازه ،ف�إن ا�ستغنى عنه بغريه  -كما لو
ت�صدق عليه باجلهاز �أو مات حيث ال يقدر على جتهيزه ،كان ما تركه للوارث لأن
حق امليت فيه �إمنا هو ق�ضاء حاجته منه ،وقد ا�ستغنى عنه ،فبقي للوارث بحكم
الكتاب ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان العوار�ض املكت�سبة ،فقال:
ذكر العوار�ض المكت�سبة
ُ

[منها اجلهل ،وهو على �أق�سام �أربعة]
واملراد بها :ما يكون للمك َّلف �سبب يف وجودها ،وهي �أ�شياء منها اجلهل،
وقد �شرع يف بيانه ،فقال:
والعار�ض َ
بي ُ
ُ
جهل َما
مثل ِ
الك ْ�س ُّ

باطــــــل ال ُ
ُ
ٌ
يقبل
واجلهل منـــ ُه
فاعلما
ومن ُه ماي�صــــــ ُل ُح ُعذ ًرا
َ

ُ
يعلما
أوجب
قد � َ
املنان �أي � ْأن َ
ُ
ديان ًة ومنـــ ُه � ً
قبـــــــــل
أي�ضا ُي
ومنه � ً
أي�ضــــــا دون ما تقــــــدَّ ما
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ف� ُ
ــــــام ُ
جهل َم ْن
أق�س
مثل ِ
أول ال َ
ِ
ٌ
جاهــــــــــــل وجه ُل ُه
ف� ّإن هذا
ال�شرع
حكـــم
وحكم ُه �إجـــرا ُء
ُ
ِ
ِ
يـــديـــن � ْإن �أبى
وحر ُب ُه حتى
َ

و� ْإن ر�أى الإمــــــا ُم ُ�ص ْل َحه َف َع ْل
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يعبدُ ِمن ِ
دون �إ ِلهـــــــــ ِه الو َث ْن
ِّ
�شــــــرع فع ُل ُه
كـــل
حمر ٌم يف
ٍ
َّ

بال�ســـمع
عليــــــ ِه � ْإن �أجاب َنا
ِ
ي�صـــح ُ�ص ْل ُحــــــ ُه � ْإن َغل َبا
وال
ُّ

� ْإن كان يف احلرب على الدِّ ين ْ
خلل

املكت�سبة اجلهل ،وهو بالنظر �إىل حال اجلاهلني على �أربعة
من العوار�ض َ
�أق�سام؛ لأنه:
�إما �أن يكون جه ًال غري قابل للديانة ،كجهل من يعبد الأ�صنام ف�إن عبادة
الأ�صنام ال تكون دي ًنا يف �شيء من ال�شرائع ،وال يقبل العقل جعلها دي ًنا ،و�إما
�أن يكون قاب ًال للديانة كجهل الن�صارى �شريعة نبينا حممد  ،ف�إن الن�صرانية
اخلال�صة املحقة كانت دين نبي اهلل عي�سى  ،فهذان ق�سمان.
والق�سم الثالث دون ما تقدم من جهل عابد ال�صنم ،والن�صارى :وهو جهل
املت�أولني ال�ضالني من هذه الأمة ،وجهل البغاة واملتمردين.
والق�سم الرابع :جهل يكون عذر للمتل ِّب�س به ،ك�أكل حلم اخلنزير َّ
املقطع وهو مل
يعلم �أنه حلم خنزير.
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ولكل واحد من هذه الأق�سام �أحكام ي�أتي بيانها الأول فالأول ،ف�أخذ
�أو ًال يف بيان الق�سم الأول ،وهو ما ال يقبل الديانة ،فذكر �أنه مثل جهل من يعبد
ال�صنم من دون �إلهه تعاىل ،ف�إن عبادة الأ�صنام مل تكن يف حال من الإ�سالم،
فهي باطل يف جميع ال�شرائع ،فاملتم�سك بها متم�سك ب�ضالل ظاهر ،لظهور الأدلة
القاطعة والرباهني ال�ساطعة على بطالنها ،ولهذا كان حكم �أهل هذا النوع �إجراء
حكم ال�شرع عليهم.
اعلم �أن عباد الأ�صنام و�أ�شباههم �إذا دعوا �إىل الإ�سالم� ،إما �أن يجيبوا
بال�سمع والطاعة ،فلهم ما للم�سلمني وعليهم ما على امل�سلمني ،فتجري لهم
وعليهم �أحكام الإ�سالم ،و�إما �أن ي�أبوا عن اال�سالم وميتنعوا من قبول الأحكام،
فحكمهم �أن ينا�صبوا احلرب ويقعد لهم يف كل مر�صد ،وي�ضيق عليهم امل�سالك،
حتى يدخلوا يف الإ�سالم ،فلي�س لهم �إال الإ�سالم �أو ال�سيف� ،أما �صلحهم فال
ي�صح �إذا كان امل�سلمون ذوي قدرة عليهم ،ورجوا الن�صر يف احلال� ،أما �إذا كان يف
احلرب خلل على الدين ،ور�أى الإمام �أن ال�صلح �أقوى لأمر امل�سلمني ،كان له �أن
ي�صاحلهم انتظا ًرا للن�صر ،كما فعل ر�سول اهلل  مع م�شركي العرب ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان الق�سم الثاين من اجلهل ،وهو اجلهل الذي يقبل
الديانة ،فقال:

870

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

والثاين ُ
مثل ج ْه ِل �أ ْه ِل الك ُت ِب
بر ِّدهم كتـــــاب َنا و�شــــــــرعنا
فيدفــــــــ ُع اعتــــرا�ضنا عليه ُم
أكل خنزي ٍر ُ
و�شــــرب خم ِر
ك� ِ
خمــــرهم وما
وي�ضمن امل ُت ِل ُف
ُ
َ
�أما الربا فقد ُن ُهــــــــوا عن فع ِل ِه
ُ
ــــــــكوا بــــــــذ َّم ِة
مت�س
هذا �إذا َّ
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عجم �أو َع َر ِب
من قبلنــــا من ٍ
يوجب عن ُهم دف َعنا
فجه ُلهم
ُ

يف ِّ
لديهم
كل ما دانُــــــــوا به
ُ
ذوات ا ِ
تزويج ِ
حل ْجــــــــ ِر
ومث ِْل
ِ

دانُوا بحــــــــــــ ِّله جمي ًعا َغ ِرما
َ
ركــــــــوب مث ِل ِه
منعون من
ف ُي
ِ

واحلــــرب حتى ُي ِ
ذعنوا باجلِزي ِة
ُ

الق�سم الثاين من �أق�سام اجلهل :وهو ما يقبل الدينونة ،مثل جهل �أهل الكتب
ال�سابقة من اليهود والن�صارى وغريهم� ،شريعة نبينا عليه  -ال�صالة وال�سالم -
ف�إن جهلهم يف ذلك قابل للدينونة� ،سواء كان �أهل الكتب ال�سابقة عج ًما �أو
عربًا؛ لأن املعترب هاهنا الديانة ال الن�سب ،و�سواء كانوا جاهلني بحقية نبينا �أم
متجاهلني بها ،ف�إنا نقطع �أن يف اليهود والن�صارى من يعرف �أن ما جاء به نبينا حق،
لقوله تعاىل ﱹ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﱸ [البقرة ]146 /لكن ملا كان علمهم بذلك غري نافع لهم ،حيث مل
يعلموا مبوجبه ،نزلوا يف ذلك منزلة من ال يعلم ،ف�أُجري عليهم �أحكام اجلاهلني
من �أهل ملتهم.
ولأهل هذا ال�صنف �أحكام ذكر امل�صنف طر ًفا منها.
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اعلم �أن �أهل الكتب املتم�سكني ب�شرائعهم على �صنفني� :أهل ذمة
و�أهل حرب ،ف�أما �أحكام �أهل احلرب منهم فهي �أنهم ينا�صبون احلرب ،وت�ضيق
عليهم امل�سالك ،وت�سبى ذراريهم ،و ُتغ َن ُم �أموال ُهم ،و ُتقتل مقاتلهم حتى يدخلوا يف
الإ�سالم �أو يذعنوا باجلزية �أو ال�صلح على ما يرى امل�سلمون.
و�أما �أحكام �أهل الذمة منهم ،وهم الذين �أعطاهم الإمام �أو من يقوم
مقامه ذمة لأدائهم اجلزية� ،أو ل�صلح فيما بينهم وامل�سلمني ،فهي �أنهم يقرون على
ديانتهم التي دانوا بها ،وال ي�صح لنا التعر�ض عليهم يف �شيء من ذلك ،و�إن �أكلوا
حلم اخلنزير و�شربوا اخلمور وتزوجوا ذوات املحارم� ،إذا كان يف �أ�صل ال�شرع الذي
تدينوا به �أن ذلك حالل ،كتم�سك املجو�س يف تزويج ذوات املحارم ب�شريعة نبينا
�آدم  ،ف�إن يف �شريعته جواز تزوج الأخت وقد ُن�سخ ذلك ،وال يثبت املرياث
ب�سبب تزويج ذوات املحارم� ،إذ مل يثبت يف �شريعة �آدم  املرياث بذلك،
فيثبت لهم الن�سب بذلك
ويجعل لهم من الأحكام جمي ُع ما ثبت يف �شريع ِتهم ُ
النكاح ،وجتري عليهم ب�سببه النفقات وغري ذلك ،مامل يطلبوا حكم امل�سلمني،
ف�إذا طلبوا ذلك من الإمام �أو نائبه� ،أجرى عليهم حكم العدل ،وكذلك تثبت
لهم املعاملة فيما بينهم بنحو اخلمر وحلم اخلنزير وغريهما مما هو حالل يف دينهم،
حتى �إنه ي�ضمن من �أراق خمرهم ،ومن �أ�ضاع حلم خنزيرهم ،ونحو ذلك ،لكن
ي�ؤمرون ب�سرت ما يخالف �شرع امل�سلمني ،وال يقرون على فعل مامل يكن يف �شرعهم ،ك�أكل
الربا ،ف�إنهم قد نهو عنه ،لقوله تعاىل ﱹ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱸ [الن�ساء ]61 /وال
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يعطون الذمة وال عهد لهم حتى يرتكوا الربا ،ودليل ما تقدم كله قوله ُ 
«اتركو ُهم
و َما دانُوا ِبهِ» واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان الق�سم الثالث من �أق�سام اجلهل ،فقال:
لكن دون ُه من قد َغ َوى
ومن ُه ْ

معت ِقـــــدً ا يف دين ِه ز ْي َغ الهوى

بجه ِل ِه �صفــــــا ِت ِه تعـــــــــــاىل

عن و�ص ِف ِه �أو جهـــــ ِل ِه امل�آال

متردا
ومن بغَى على ال َو َرى ُّ

وعاث يف الأر�ض ف�سا ًدا واعتدَ ى
َ

ُ
ُ
يكون عــــــذ ًرا
ين ال
فجهل َذ ِ

ْ
َ
احلك ِم
بعــــــ�ض
لكن ُه يـــر َف ُع
و� ْإن ُ
َ
أتــــــلف ما قد �أت َل َفا
يك ْن �
أي�ضا �شـــــــــبه ٌة فتــــــدر�أُ
ومنه � ً
ُ
ت�ســـــــــرى �أ َم ًة لزوج ِت ْه
كمن
َّ
الرجــــــ ُم
ف�إن ُه يرفـــــــــ ُع عن ُه َّ
لكنه ُي ْبـــر�أُ من ُه �إذ َع َ�صــــــى

و� ْإن يكن َ
مرا
دون الذي قد َّ
ُ
ـــــــــذه بالغ ُْر ِم
فالباغي ال ن�أخُ
رت َفا
�إذا �أفا َء لل ُهــــــــــــدى واع َ

به احلـــــــــدو ُد وبه قد نرب�أُ
ْــــــل �أ َم ِت ْه
يظ ُّنهــــــا ل ُه كمث
ِ
جلهــــــ ِل ِه مبا عليـــــــــ ِه احلك ُم
ويتـــــوب خم ِل َ�صا
ؤوب
َ
حتى َي� َ

الق�سم الثالث من �أق�سام اجلهل :جهل دون جهل من مر من عباد الأ�صنام و�أهل
الكتب ال�سالفة ،وذلك �أن هذا النوع �إمنا يكون فيمن اعرتف بالإ�سالم ،وهو على
�أنواع ثالثة:
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النوع الأول :جهل من اعتقد يف دينه الهوى بجهله �صفات املوىل � ،أو
بجهله حكم اهلل يف الآخرة ،وذلك كجهل الأ�شعرية ومن وافقهم يف اعتقادهم �أن
�صفات الذات معان حقيقة قائمة بالذات ،ويف اعتقادهم �أن ذاته تعاىل ي�صح �أن
ُترى ،و�أنها �سترُ ى .
ويف اعتقادهم �أن ال�شفاعة لأهل الكبائر من �أمة حممد  ،ويف اعتقادهم
خروج الفا�سق من النار.
وهذا كله جهل ملا عليه الأدلة ال�شرعية والرباهني القطعية ،لكنهم ت�أولوا
تلك الأدلة وقابلوا القواطع بال�شبهات ،فالتب�س عليهم احلق بالباطل وال�ضالل
بالهدى ،وزين لهم ال�شيطان �سوء �أعمالهم ،فهم يح�سبون �أنهم على �شيء وماهم
على �شيء .وحكم ه�ؤالء �أن يبني لهم ف�ساد معتقدهم ،ويو�ضح لهم احلق ،ف�إن
قبلوه كانوا �إخواننا يف الدين ،و�إن متادوا يف طغيانهم وت�شبثوا ب�ضاللهم دعاهم
الإمام �إىل الدخول يف طاعته ،واالنقياد حلكمه ،ف�إن �أذعنوا بذلك كان لهم مالنا
من الأحكام وعليهم ما علينا ،ويرتكون ومعتقدهم ،لكن مينعون من الدعوة �إليه،
ومن �إظهاره للعوام خمافة التلبي�س ،ف�إن مل ميتنعوا عاقبهم الإمام بقدر ما يرى من
العقوبة يف ذلك.
النوع الثاين :جهل البغاة ،وهم الذين خالفوا الإمام وخلعوا الطاعة ،وفارقوا
اجلماعة ،وف�سدوا يف البالد ،ومتردوا على العباد ،وه�ؤالء �صنفان؛ لأنهم �إما �أن
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يفعلوا ذلك وهم م�ستحلون لفعله ،و�إما �أن يفعلوه انتها ًكا ،ف�أما امل�ستحلون لفعله
ف�إنه يدعوهم الإمام �إىل الدخول يف الطاعة وترك الف�ساد ،ويبني لهم �ضاللهم،
و�أنهم خمطئون يف ا�ستحاللهم ،ف�إن �أجابوا �إىل ذلك كان لهم ما للم�سلمني،
وعليهم ما على امل�سلمني ،و�إن امتنعوا نا�صبهم احلرب ،حتى يذعنوا بالطاعة ،وال
يحل غنم �أموالهم ،وال �سبي ذراريهم ،وال يطالبون يف �شيء مما �أتلفوه من دماء
امل�سلمني و�أموالهم .و�أما املنتهكون لذلك ف�إنه يدعوهم الإمام �أو من يقوم مقامه
�إىل الدخول يف الطاعة ،ف�إن �أبوا قاتلهم حتى يدخلوا يف الطاعة.
ِ
امل�ستحلني� ،إال �أن قطاع الطريق من
وحكمهم حال احلرب حكم
املنتهكني يقام عليهم حد املحارب ،بخالف امل�ستحلني ،ف�إن �أفاء البغاة ،ورجعوا
�إىل احلق ف�إنه تجُ رى عليهم �أحكام امل�سلمني ،وال يطالبون يف غرم ما �أتلفوه يف حال
احلرب.
النوع الثالث :جهل يكون �شبهة يدرء به احلد دون غريه من الأحكام ،وذلك
كمن ت�سرى �أمة زوجته ،يظن �أنها له يف ذلك مثل �أمته ،ف�إن هذا جاهل بحكم اهلل
يف ق�ضيته ،فال يرجم لأن احلدود تدر�أ بال�شبهات ،لكن ي�صح لنا �أن نرب�أ منه لأن
الرباءة بغ�ض على مع�صية اهلل ،وهو قد ع�صى ،و�إن كان جاه ًال ف�إنه ال ي�سعه جهله
بذلك ،وعليه �أن يتوب من فعله ،وال يكون درء احلد عنه دلي ًال على عذره ف�إنه غري
معذور يف ذلك ،وللحدود �أحكام خا�صة بها ،واهلل �أعلم.
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ثم �إنه �أخذ يف بيان الق�سم الرابع من �أق�سام اجلهل ،فقال:
ُ
فكما
�أ ّما الذي
يكون عـــــذ ًرا َ
�أو َجه َ
ِـــــل ال�شفي ُع بي َع ُ�ش ْفع ِته

لو َج َ
ُ
الوكيل عز ًال ُع ِل َما
هل
�أو َج َ
أن�ساب عند ِخطب ِت ْه
هل ال َ

�أو َج َ
ف�صال
هل ال َّلحم الذي قد ِّ
َ
اجلهـــــل عذ ٌر ف�إذا
ف� َّإن هذا

وكان خنزي ًرا له قد �أكال
ُ
الوكيــــــل فيـــــه َن َفذا
ت�صرف
َّ

م َر ِم
وع ِذ َر
ُ
الناكــــــــــح َ
ذات حَ ْ
ُ
ُ
حرما
وهكذا �
حلم ِّ
آكــــــــــل ٍ

يعلم
� ْإن كان بال
ِ
أن�ســـــــــاب ملا ِ
من اخلنـــــازي ِر على ما ُقدِّ ما

و� َ
أخذ ال�شــــــــــفي ُع بعدَ ِ
علم ِه

ِ
حكم ِه
�شـــــ ْفع َت ُه ثـــــابت ًة يف
ُ

الق�سم الرابع :من �أق�سام اجلهل ،وهو :ما يكون عذ ًرا ل�صاحبه ال �إثم يلحقه
ب�سببه ،فهو كجهل الوكيل عزله عن الوكالة� ،أو جهل ال�شفيع �شفعته �أو جهل
املتزوج �أن�سابه� ،أو جهل حلم اخلنزير املقطع ،ف�أكله من يد من جتوز ذبحته ونحو
ذلك.
بيانه �أن الوكيل �إذا عزله املوكل ،ومل يعلم بالعزل ،ف�إن جهله بالعزل،
يكون عذ ًرا له يف الت�صرف يف مال املوكل ،حتى قيل� :إنه لو باع �أو ا�شرتى على
مقت�ضى الوكالة ،نفذ ت�صرفه ،وثبت بيعه و�شرا�ؤه.
وكذلك ال�شفيع �إذا بيعت �شفعته ومل يعلم ببيعها ،ثم علم بعد ذلك ف�إن
له �أخذ �شفعته بعد العلم ببيعها ،وال يكون جهله ببيعها م�سق ًطا حلقه.
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وكذلك من تزوج ذات حمرم منه ،ومل يعلم �أنها ذات حمرم ،ف�إن جهله
بن�سبها يكون عذ ًرا يف رفع احلرج عنه ،فمتى علم �أنها ذات حمرم ،لزمه تركها.
وكذلك من �أكل حلم اخلنزير املقطع من يد من يجوز له �أكل اللحم من
يده ،وهو ال يعلم �أنه حلم خنزير ،ف�إنه ال �إثم عليه يف �أكله ،ف�صار جهله عذرا له يف
ذلك� ،أما من وجد اخلنزير قائم العني فال ي�سعه �أكل حلمه ،و�إن كان ال يعرف
اخلنزير ،لأن عني اخلنزير معروفة عند من يعرف اخلنزير ،ف�إذا مل يعلم هذا املبتلى
ما تلك العني لزمه �أن ال ي�أكله ،لأنه حرام يف دين اهلل تعاىل ،وعينه �شاهدة على
معرفته ،فاجلهل به �إمنا هو جهل مع قيام احلجة ون�صب الأدلة ،فال يكون عذ ًرا،
واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان ال�سكر ،وهو من العوار�ض املكت�سبة ،فقال:
[ومنها ال�سكر]
وال�س ْكر � ً
ٌ
مكت�سب
عار�ض
أي�ضا
ُ
ُّ
يكــن مما �أُ
بيــــح �أك ُل ُه
ف� ْإن
َ
ْ
ُ
يكــــون كالإغمــــا ِء يف
ف�إنه
وان ُ
ــــن �ســــــب ُب ُه حرا َما
يك ْ
فتط ُلقُ الزوجــــــ ُة � ْإن طلقَــــها

به ُ
يذهب
دماغ املر ِء حــــــا ًال
ُ
َ
فــــزال منه عق ُل ُه
�أو ُ�شــــــر ُب ُه

َ
ِ
فاعرف
هنــــاك
مر
ِ
جميع َما ّ
ف�ألز َم ْن راك َبــــــــــــ ُه الأحكاما
وهكــــــذا مملوكــــــ ٌة �أعت َق َها
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رب
و ُيج ُ
ُ
و ُير َف ُع احلــــــدُّ عن املرتــــــــدِّ
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و�شــــاء بعدَ ال�صحو � ْأن ال ُي�س ِلما

ْ
يف ُ�س
ــــــــــكره ل�شُ ْبه ٍة يف احلدِّ

من العوار�ض املكت�سب ِة ال�سكر ،وهو تغري العقل ب�سبب �أبخرة ت�صعد �إىل
الدماغ من �شرب امل�سكرات �أو �أكلها ،فذهاب الدماغ يف قول امل�صنف عبارة
عن تغري العقل ،و�صح تعبريه بذلك؛ لأن تغري الدماغ �سبب لتغري العقل ،وتغري
العقل هو ذهاب حا�سته املدركة املميزة ،فكان يف كالم امل�صنف جماز مر�سل� ،أما
على مذهب من زعم �أن العقل يف الر�أ�س فالتجوز ظاهر.
و�أما على مهذب من زعم �أنه يف ال�صدر  -وهو ال�صحيح لقوله تعاىل
ﱹﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﱸ [احلج]46 /
و�أراد بالقلوب العقول ،فلأن �سلطان العقل يف الر�أ�س ،ف�إذا �ضعف الدماغ �ضعف
العقل.
ثم �إن ال�سكر نوعان؛ لأنه �إما �أن يكون �سببه حال ًال ،و�إما �أن يكون �سببه
حرا ًما.
ف�أما ال�سكر الذي �سببه حالل فك�سكر من �سكر من الأ�شياء التي �أبيح
له �أكلها �أو �شربها حلال ال�ضرورة.
مثاله لو ا�ضطره اجلوع �إىل �شرب اخلمر �أو �أكل امل�سكر� ،أو جربه ال�سلطان
.
على ذلك ،ف�إنه يباح له على قول �إحياء نف�سه من امل�سكر ،ف�إذا �أحياها من ذلك
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املباح يف حقه ف�سكر ،فحكمه يف ال�صالة وال�صيام ومنع الت�صرف حكم املغمى
عليه ،لأن كل واحد من الإغماء وال�سكر املباح مغري للعقل من غري هوى من
�صاحبه.
و�أما ال�سكر الذي �سببه حرام ،فهو �أن ي�سكر املرء من �أكل امل�سكر �أو
�شربه على غري ال�ضرورة املتقدم ذكرها ،ف�إن هذا ال�سكر ال ينايف اخلطاب ،لأنه
متعر�ض بنف�سه لتغري عقله اختيا ًرا ،فنا�سب �أن جتري عليه الأحكام ال�شرعية.
والدليل على �أنه غري مناف للخطاب قوله تعاىل ﱹ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﱸ [الن�ساء ]43 /ف�إنهم نهوا �أن يقربوا ال�صالة
وهم �سكارى ،وهذا اخلطاب متوجه �إليهم حال ال�سكر.
ف�إذا ظهر لك �صحة تعلق اخلطاب بال�سكران ،ف�أجر عليه �أحكام ال�صاحي
.
فيثبت طالقه لزوجته ،وعتقه لعبيده ويلزمه الإ�سالم يف حال �سكره ،مبعنى �أنه �إذا
كان كاف ًرا ثم �سكر ،ثم �أ�سلم يف حال ال�سكر ،ثم �شاء االرتداد بعد ال�صحو ،ف�إنه
ترجيحا للإ�سالم على غريه ،لأن الإ�سالم يعلو وال يعلى� ،أما
يجرب على الإ�سالم ً
لو كان م�سل ًما ثم ارتد يف �سكره ،ف�إنه ال يقام عليه حد املرتد ،لأن احلدود ُتدر�أ
بال�شبهات ،وتغري العقل بال�سكر �شبهة وا�ضحة.
وباجلملة فجميع الأحكام ثابتة على ال�سكران الذي �سبب �سكره حرام،
.
حتى قيل� :إنه لو فعل يف �سكره مما ي�ستوجب احلد يقام عليه احلد ،فلو زنى وهو
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�سكران �أقيم عليه حد الزاين ،ولو �سرق وهو �سكران قطعت يده ،وكذا �سائر
احلدود ،وقيل ال يقام عليه احلد يف ذلك؛ لأن احلدود تدر�أ بال�شبهات ،وهو
ال�صحيح عندي .والأول �أ�شهر.
و�أقول �إنه ينبغي �أن يخرج من جملة ذلك حد االرتداد ،فيقال� :إن
.
املرتد يف حال �سكره ال يقام عليه حد املرتد ،وهو القتل؛ لأن ال�سكران ال متييز
معه ،فيجري على ل�سانه ما مل يكن مق�صو ًدا له ،وقد ر�أيناهم ينتظرون باملرتد ماال
ينتظرون بغريه من �أهل احلدود ،حتى حكى بع�ضهم �إجماع النا�س على �أن املرتد
من الإ�سالم �إىل ال�شرك ي�ستتاب قبل القتل .ويف حكاية هذا الإجماع نظر ،ف�إنه
قد روي عن احل�سن الب�صري �أنه يقتل يف احلال وال ي�ستتاب .وقال عطاء� :إن
كان مولو ًدا على الإ�سالم ا�س ُتتيب ،و�إن كان �أ�سلم بعد كفره ثم ارتد مل ي�ستتب.
وقال ال�شافعي :فيه ثالثة �أقاويل� :أحدها الت�أين به ثالثًا ،والقول الثاين :يقتل يف
احلال� ،إال �إن �س�أل النظرة.
وقال ابن بركة :النظر يوجب �أن ال يجب على الإمام ا�ستتابته ،ولو
.
كانت اال�ستتابة واجبة قبل القتل ملا ُيرجى من رجوعه لوجب �أال يقبل منه
ا�ستتابه واحدة �أو اثنتني �أو ثالثًا ،لأن الرجاء قبل القتل ملا يرجى من رجوعه قائم.
وقال بع�ض �أ�صحاب الظاهر يجب على الإمام قتل املرتد �أول �أوقات
.
الإمكان ،لأن النبي � أمر بقتله ،ومل يجعل لذلك وق ًتا معلو ًما ،واختار �أ�صحابنا
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مرتدا �أربع مرارٍ،
�أن ي�ستتاب املرتد قبل �أن يقتل ملا روي عنه � أنه ا�ستتاب ًّ
تن�صر� :أن ا�ستتبه ثالثًا ،ف�إن �أبى عن
وروي �أن عمر  كتب �إىل عامله يف رجل َّ
التوبة فاقتله.
وقال �أبو حنيفة� :إنه ي�ستتاب ثالثًا يف ثالثة �أ�سابيع ،كل �أ�سبوع مرة.
.
وقال �سفيان الثوري :ي�ستتاب �أب ًدا ،ولعله يريد بقوله �أب ًدا عدم ح�صر اال�ستتابة يف
عدد خم�صو�ص ،وال يريد ب�أنه ال ُيقتل بل ي�ستتاب فقط ،وك�أن مراده �أنه ي�ستتاب
�إىل �أن يقتل.
املرتد بالت�أين يف �ش�أنه
فهذه الأخبار ،وهذه الآثار دالة على
.
ِ
تخ�صي�ص ِّ
واالنتظار لتوبته ،ولي�س �شيء من ذلك يف �سائر احلدود ،ف�إن �سائر احلدود تقام
بنف�س مبا�شرة �سببها ،ف�صح �أن ت�ستثني من جملتها حد املرتد ،فال يقتل �إذا ارتد
وهو �سكران حتى ي�ستمر على ارتداده بعد ال�صحو.
واعلم �أنهم قالوا� :إن ال�سكران ال يقام عليه احلد يف حال �سكره ،لكن ينتظر به
ال�صحو ،ف�إذا �صحا �أقيم عليه حد ال�سكران ،و�سائر احلدود الثابة عليه ،لأن ذلك
�أزجر له و�أردع ،لأن ال�صاحي �أ�شد ت�أملًا باحلد من ال�سكران.
وذهب ابن بركة وتابعه �أبو احل�سن �إىل �أنه يقام عليه احلد وهو �سكران،
.
لأن احلدود �إذا ثبت ال ت�ؤخر من وقت �إىل وقت �آخر .وهذا االحتجاج مبني على
القول ب�أن الأمر املطلق يقت�ضي الفو َر ،وال�صحيح �أنه ال يقت�ضي الفور كما مر يف
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حمله ،في�صح ت�أخريه مل�صلحة يراها الإمام �أو نائبه ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان الهزل ،وهو �أحد العوار�ض املكت�سبة ،فقال:
[ومنها الهزل]
ُ
والهزل � ً
أي�ضا و ْه َو لفظ �أُهمال
ولكــــــن ُطل َبا
وال مجَ ـــا ِز ِه
ْ
فتثبت الأَحكــــــا ُم فيه وتُر ّد
ُ

فقد
�أخبا ُر ُه لأنهــــــا
كــذب ْ
ٌ

و َيلز ُم الإ�ســــــــال ُم فيه و ُي َحدّ
ُ
والطالق
النكــــــــــاح
ويثبت
ُ
ُ

ِ
وجحد
أنكر فيه
ْ
بال�سيف من � َ
َ
كذاك ا ُ
خلــــــــ ْل ُع وال َع ُ
تاق
به

ِ
املعــــامــالت تنهد ْم
و�ســــائر
ُ

�ستعمال
ومل ْ
يكن يف �أ�ص ِل ِه ُم َ
احلا�ضرين ل ِعبا
خطاب
به
َ
ُ

� ْإن كان ُ
لم
�شرط اله ْزلِ فيها قد ُع ْ

من العوار�ض املكت�سبة الهزل ،وقد ف�سره بع�ضهم ب�أنه ما ال يراد به معنى
ال حقيقي وال جمازي ،بل يراد �إهماله عن �إفادة الغر�ض.
وحا�صله �أن الهزل لفظ ا�ستعمل يف اللعب ،ومل يرد به معناه احلقيقي،
وال معناه املجازي ،وهو نقي�ض اجلد ،وال ينايف الأهلية ،فتثبت الأحكام ال�شرعية
فيه ،لكن ترد �أخبار الهازل ،لأن الهزل كذب خال�ص ،لأنه مل يرد بيان الواقع،
و�إمنا �أراد اللعب يف �أخباره .ويلزم الإ�سالم يف الهزل ،فلو �أ�سلم كافر هاز ًال �أجرب
على الإ�سالم ،ومن ارتد هاز ًال �أقيم عليه حد املرتد.
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ويثبت به النكاح والطالق والعتق ،وكذا ما كان يف حكم الطالق كاخللع
واللعان ونحوهما ،فلو تزوج رجل بامر�أة هز ًال �أو زوجها هز ًال ثبت النكاح ،وكذا لو
طلقها هز ًال �أو عتق عبده هز ًال ،ف�إن النكاح والطالق والعتاق جِ ُّد ُه َّن جد وهزلهن
جد� ،أما �سائر املعامالت ف�إنها ال ت�صح� ،إذا �شرط فيها الهزل.
بيانه لو قال رجل لآخرُ :نظهر عند النا�س البيع يف كذا ،ونحن ال
نريد ذلك ،و�إمنا نريد الهزل ،ليظنوا �أنه بيع ف�إذا توا�ضعا على ذلك انهدم
�صحيحا ،وكذا �سائر املعامالت ،هذا فيما بينهم� ،أما لو ترافعا �إىل
ذلك البيع
ً
احلاكم وطلب �أحدهما ثبوت البيع ،وطلب الآخر نق�ضه ،ف�إن تقاررا بالهزل
وعدم الإعرا�ض عنه ،حكم بف�ساد البيع ،و�إن مل يتقاررا بالهزل ،بل ادعاه
بع�ضهم و�أنكره الآخر كان على من ادعى الهزل البينة ،لأنه مدع ف�ساد البيع
يف الظاهر.
و�إن تقاررا بالهزل ،لكن ادعى �أحدهما الإعرا�ض عنه �إىل اجلد ،كان
على من ادعى الإعرا�ض البينة ،لأنه يدعي �صحة البيع الفا�سد يف الظاهر ،واهلل
�أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان ال�سفه ،وهو من العوار�ض املكت�سبة ،فقال:
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[ومنها ال�سفه]
لل�سفي ِه يف
وتثبت الأحكا ُم
ُ
َّ
ف�إن ُ
يكن َ
البــــلوغ ذا َ�س َف ْه
قبل
ِ

ِ
بر�شد ِه
ملتب�سا
حتى ُيــــــــــرى
ً
و� ْإن ُ
البلوغ ُم ِن َعا
يك ْن بعدَ
ِ

الت�صر ِف
ِديان ٍة و�ســـــــــــــائ ِر
ُّ

ف ُيمن ُع َ
ال�صف ْة
املال ل ِ
أجل ذي ِّ
ثم �إ ًذا ُيعطى جميــــــــع ِر ْف ِد ِه
الت�صرف الـــــذي قد ُ�ش ِرعا
من
ُّ

من العوار�ض املكت�سبة ال�سفه ،وهو لغة :اخلفة يف((( احلركة ،ويف ال�شرع:
تخ�صي�ص العمل مبا يخالف ال�شرع من وجه ،واتباع الهوى وخالف داللة العقل.
ومعنى خمالفة ال�شرع من وجه هو� :أن يكون ذلك ال�شيء م�أمو ًرا به
من وجه ،منه ًّيا عنه من وجه �آخر كالإنفاق ف�إنه م�أمور به يف اخلريات ،منهي عنه
يف املعا�صي ،وهو ال ينايف الأهلية لأن ال�سفية باختياره يفعل خالف ما يقت�ضيه
العقل وال�شرع ،فتجري له وعليه الأحكام ال�شرعية بتمامها ديانة ومعاملة وغري
ذلك ،لكن �شرع يف حقه لطفًا به �إذا بلغ �سفي ًها �أن مينع ماله ،لقوله تعاىل ﱹ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﱸ [الن�ساء ]5 /ولكن ينفقون منها
ويك�سون ،كما كانوا قبل البلوغ ،لقوله تعاىل ﱹﯝ ﯞ ﯟﱸ [الن�ساء]5 /
فتحجر عليهم �أموالهم �إىل �أن ن�ؤان�س منهم الر�شد.
(((يف الأ�صل( :و) ،وال�صواب ما ذكر( .م).
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ومعنى الر�شد� :صالح يف العقل وحفظ للمال ،ف�إذا ر�أينا منهم عالمات
ذلك دفعنا �إليهم �أموالهم ،هذا �إذا بلغ ال�صبي وهو �سفيه.
�أما �إذا طر�أ عليه ال�سفه بعد البلوغ فمذهبنا �أنه يحجر عليه احلاكم الت�صرف
يف ماله ،نظ ًرا يف حاله ،ورفقًا به.
وقال �أبو حنيفة :ال ي�صح احلجر عليه ،لأنه عاقل خمتار ،فتثبت له وعليه
الأحكام ،فال وجه لإبطال ت�صرفاته .قلنا :وكذلك من بلغ �سفي ًها وقد نزل الكتاب يف
احلجر عليه ،فال وجه للفرق بينهما واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان ال�سفر ،وهو من العوار�ض املكت�سبة ،فقال:
[ومنها ال�سفر]
َ
ُ
فر
وح�صل
التخفيف من � ْأجل َّ
ال�س ْ
ال�صيـــاما
وجــــاز �أن ي�ؤخِّ
ــــــر ِّ
َ
ال�صـــــ ْو ِم
لأ ّن ُه خمــــــيرَّ ٌ يف َّ
وحكمــــــ ُه يث ُب ُت �إن تعــــــدَّ ى
ُ

ِ
الرباعيـــــــــات من َ�س َف ْر
َفيق ُْ�ص ُر
و� ْأن ُ
يك ْن م�ســــــاف ًرا قد َ�صا َما

وال ِف ْط ِر مطل ًقــــــــــــا ِ
بدون ل ْو ِم
ني �أو َن َوا ُه َق ْ�صدَ ا
للفر�ســــــــــخَ ِ
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من العوار�ض املكت�سبة ال�سفر ،وهو �أن يخرج املكلف من وطنه قا�ص ًدا �أن
يتعدى الفر�سخني ،ف�إذا خرج على هذا الق�صد �شُ رع له التخفيف يف العبادات
منذ خرج من عمران بلده ،ملا روي �أن ر�سول اهلل  و�أ�صحابه ترخ�صوا برخ�ص
امل�سافر بعد اخلروج من العمران ،و�إمنا جعلنا الفر�سخني �أول حد ال�سفر ،ملا روي �أنه
عليه ال�صالة وال�سالم خرج يو ًما ب�أ�صحابه �إىل ذي احلليفة ،ف�صلى بهم ،ثم رجع
ال�س َفرِ».
ف�سئل عن ذلك ،فقالُ �« :
أردت �أنْ �أعل َم ُكم َ�صال َة َّ
ومن التخفيف امل�شروع للم�سافر ق�صر ال�صلوات الرباعيات ،في�صلي
الظهر والع�صر والع�شاء الآخرة :ركعتني ركعتني ،وجوز له اجلمع بني الظهر
والع�صر يف �أي وقت من وقتيهما �شاء ،واجلمع بني املغرب والع�شاء يف �أي وقت
من وقتيهما �شاء �أي�ضً ا ،حتى �صار الوقتان يف حقه مبنزلة الوقت الواحد.
وكذا رخ�ص له يف �إفطار رم�ضان ،لكن عليه الق�ضاء يف �أيام �أخر ،ورخ�صة
الإفطار للم�سافر ثابتة مطلقًا �سواء كان �صام من ال�شهر بع�ض �أيامه �أومل ي�صم
خال ًفا ملن �أوجب عليه �إحدى حالتيه� ،أعني حالتي ال�صوم والإفطار �إذا دخل
فيها.
وذلك �أن بع�ض العلماء �أوجب على امل�سافر �إذا �صام يف �سفره �أن يتم
�شهره �صيا ًما ،ومنعه من الإفطار لأنه قد اختار بنف�سه ال�صوم ودخل فيه ،فيلزمه
عنده متامه.
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وكذا قال فيمن اختار الإفطار يف ال�سفر ودخل فيه ،حتى قال� :إن
ال�صوم بعد الفطر يف ال�سفر ال ي�صح ،وال�صحيح �أنه ي�صح و�أن للم�سافر ال�صائم
�أن يفطر لثبوت رخ�ص الفطر للم�سافر ،وثبوت �صحة ال�صيام له ،فهو خمري بني
ال�صوم والإفطار.
ومل يف�صل الدليل بني م�سافر وم�سافر وكذلك مل يفرق الدليل بني
امل�سافر العا�صي ب�سفره وبني امل�سافر الطائع ،في�صح عندنا الرتخ�ص بالق�صر
والإفطار ملن خرج باغ ًيا على الإمام �أو متعد ًيا على الأنام.
وذهب ال�شافعي �إىل منع الرخ�ص عن امل�سافر العا�صي ب�سفره ،ف�أوجب
عليه الإمتام وال�صوم ،م�ستد ًّال بقوله تعاىل ﱹﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡﱸ [البقرة ]173 /و�أي�ضً ا ف�إن الرتخ�ص نوع من التخفيف ،والتخفيف
ال ينا�سب الع�صيان ،و�إمنا ينا�سبه الت�شديد عليه والت�ضييق.
قلنا� :أما الآية فهي يف �أكل امليتة م�ضط ًّرا ومعنى (غري باغ وال عاد) �أي
غري باغ يف �أكله �أي لي�س مبتجاوز احلالة التي رخ�ص له الأكل فيها ،وال متعد حد
ال�ضرورة يف �أكله� ،أي ال ي�أكل امليتة مت�شه ًبا من غري ا�ضطرار ،وال يتعدى احلد
الذي يحيي به نف�سه ،و�أما املنا�سبة فلم تعترب يف هذا املقام ،فال وجه العتبارها مع
الن�ص على �إلغائها ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان اخلط�أ ،وهو من العوار�ض املكت�سبة ،فقال:
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[ومنها اخلط�أ]
�أ َّما ا َ
ُ
يكون ُع ْذرا
فقد
خلطا
ْ

ُي�س ِق ُط من حــــــقِّ الإله ال ِوزرا

�صا�ص
للحــــدِّ وال ِق ِ
و ُم�ســـــ ِق ٌط َ

إخال�ص
ل�شُ به ٍة يف الفعــل وال
ِ

لك َّنــــــ ُه يل َز ُمــــــــ ُه يف القــ ْت ِل
ولي�س ُم ْ�ســــــ ِق ًطا حلــــقِّ اخل ْلقِ

أهــــــــل
كفار ٌة وديــــــــ ٌة لل
ِ
َ
لـم ْ�س ِ
مثل ال�ضما ِن ِ
ات
ـتحقِّ
ُ

من العوار�ض املكت�سبة اخلط�أ ،وهو �أن يفعل فع ًال من غري �أن يق�صده
ق�ص ًدا تا ًّما ،وذلك �أن متام ق�صد الفعل بق�صد حمله ،ويف اخلط�أ يوجد ق�صد الفعل
دون ق�صد املحل ،وهذا مراد من قال� :إنه فعل ي�صدر بال ق�صد �إليه عند مبا�شرة
�أمر مق�صود �سواه ،وهو عذر ي�سقط به الوزر لقوله ُ « :رفع عن �أ َّمتي اخلط�أُ
والن�سيانُ  »..احلديث .واملراد رفع الإثم.
وكذلك ي�سقط باخلط�أ احلد والق�صا�ص �أي �إذا فعل املخطئ ما يوجب
احلد والق�صا�ص خط�أ فال يقام عليه احلد ،وال ينفذ فيه الق�صا�ص ،ل�شبهة اخلط�أ.
(((

�أما اخلط�أ يف موجب احلد فكما لو ق�صد �إىل مدح �إن�سان ف�سبقت ل�سانه
بقذفه مع قيام القرائن على �صحة ق�صده ،و�أما اخلط�أ يف موجب الق�صا�ص
((( يف الأ�صل :ل�سان ،وال�صواب ما ُذكر( .م).
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فلإخال�ص ق�صده �إىل غري الفعل الذي فعله ،لكن يلزم من قتل م�ؤم ًنا خط�أ حترير
رقبة م�ؤمنة ،ف�إن مل يجد ف�صيام �شهرين ،ودية على عاقلته ُم َ�س َّلمة �إىل �أهل املقتول.
�أما الكفارة فعقوبة عدم التثبت منه ،و�أما الدية فجرب دم امل�ؤمن ،و�أما
كونها على العاقلة فهو تخفيف له ،حيث مل يق�صد �إىل قتله ،وال ي�سقط اخلط�أ �شي ًئا
من حقوق اخللق ،فيلزم من �أخط�أ يف مال الغري �ضمانه ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف يبان اجلرب ،وهو من العوار�ض املكت�سبة ،فقال:
[ومنها اجلرب وهو الإكراه]
وال ُينايف ا َ
للخطاب
ــرب
ِ
ــــــ ُ
جل ْ
لك َّن ُه يجــــــــــــو ُز للمجبو ِر

الباب
فتث ُب ُت الأحكا ُم يف ذا
ِ
�ص بقــــــــــــول ِه َ
الك ُفو ِر
ترخُّ ٌ

ِ
رتكهــــــــــــا
وبالعبادات ب�أن ي ُ

�إذا ر�أى يف نف�ســــــــه َم ْه ِلك َها

ي�صح
�أما
ُ
املحرمات منهــــــــا ما ّ
فالقتل وال ِّزنا ُء وا َ
ُ
ــــــــر ُح و َما
جل
ْ

ي�صح
به ترخُّ ٌ
�ص ومنهــــــــا ال ّ

أكل نحــــــــــــ ِو امليت ِة
وجائ ٌز ب� ِ

فاعلما
حمرمــــــــات
�أ�شب َه َها
ٌ
َ
وكل ما �أُ
ِّ
بيــــــــح يف ال�ضرور ِة
َ

ري ِه و� ْإن
وجائ ٌز مبــــــــــــالِ غ ِ

�أتل َف ُه لكــــــــ َّنه له ُ�ض ِمن

ترخ�صا ف ُق ِتال
و َمن �أبــــــــــــى
ً

َ
نال من ا ِ
هلل املقــــــــا َم الأكمال
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من العوار�ض املكت�سبة اجلرب ،ويعرب عنه بالإكراه ،وهو حمل الغري على
�أن يفعل ما ال ير�ضاه وال يختار مبا�شرته لو خُ ِّلي ونف�سه ،فيكون معد ًما للر�ضى
ال لالختيار� ،إذ الفعل ي�صدر عنه باختياره ،حيث �آثر اجلانب الأ�سهل على
اجلانب الأ�شق ،ولذا كان اجلرب غري مناف للخطاب ،ف�إن اخلطاب ال�شرعي متوجه
للمجبور ،فتثبت الأحكام ال�شرعية يف حقه ،لكن خفف عليه ب�سبب الإكراه� ،إذ
ُج ِّوز له الرتخ�ص يف كثري من الأحكام ،حتى يف كلمة ال�شرك ،في�صح للمجبور
املكره على ال�شرك �أن يتلفظ بكلمة ال�شرك� ،إذا كان قلبه مطمئ ًنا بالإميان ،قال
تعاىل ﱹﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﱸ [النحل.]106 /
وكذلك ي�صح له الرتخ�ص برتك العبادات البدنية� ،إذا �أكره على تركها،
كما لو �أكرهه جبار على ترك �صالة الظهر مث ًال ،وكان قائ ًما عليه ال يفارقه ،حتى
م�ضى الوقت ،كان لهذا املجبور �أن يرتك من �أركان ال�صالة ما يخ�شى يف فعله
الهالك على نف�سه ،وي�صلي كيف ما �أمكنه ،حتى لو مل ميكنه �إال التكييف يف
نف�سه كيفها ،وكان ذلك عذ ًرا له ،وذلك �أن الرتخي�ص قد �صح يف كلمة الكفر،
وهو هاهنا �أوىل.
و�أي�ضً ا فقد ثبت الرتخ�ص يف �أمور ال�صالة وال�صوم ونحوهما ب�أعذار دون
الإكراه ،كال�سفر واملر�ض واخلوف ونحو ذلك ،فثبوت الرتخ�ص يف الإكراه �أوىل
لأنه �أ�شد من ال�سفر واملر�ض ،وهو نوع من �أنواع اخلوف ال�شديد ،فينبغي �أن تثبت
فيه رخ�ص اخلوف ،وكذلك يجوز للمجبور الرتخ�ص بفعل بع�ض املحرمات.
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اعلم �أن املحرمات منها ما ال ي�صح الرتخ�ص بفعله عند الإكراه ،ومنها ما
ي�صح ال َّت ِق َّية به� ،أما الذي ال ي�صح الرتخ�ص به عند الإكراه فهو قتل امل�سلم بغري
حق �أو �إتالف ع�ضو منه �أو جرحه �أو نحو ذلك ،مثل الزنا و�أ�شباهه ،ف�إن التقية يف
مثل هذا ال ت�صح ،حتى لو �أكره اجلبار �أح ًدا على جرح م�سلم ،ف�إن مل يفعل قتله،
لزمه �أن ال يفعل ،لأن نف�سه لي�ست �أوىل بال�سالمة من نف�س غريه.
و�أما الزنا ف�إنه بنف�سه ال يقبل الإكراه حتى لو زنا عد خمتا ًرا للزنا ،لأن
الآلة ال ت�ساعده �إال عند الر�ضى.
و�أما املحرم الذي ي�صح التقية به ،فك�أكل امليتة والدم وحلم اخلنزير،
وجميع ما �أبيح يف ال�ضرورة ،لأن الإكراه نوع من اال�ضطرار ،فينبغي �أال يعطى
�أحكامه يف �صحة الرتخ�ص.
لكن ملا كان املجبور مل يحمل نف�سه على الهلكة برتك ال َّت ِق َّية من �أكل
امليتة ونحوها ،و�إمنا حمله على ذلك اجلبار ،ج َّوزنا له ترك الرتخ�ص بخالف �ضرورة
اجلوع ،ف�إن �إن مل يرتخ�ص فيها يكون حام ًال لنف�سه على الهالك ،فيجب عليه
الرتخ�ص هنالك.
وذهب ابن بركة والفخر الرازي و�صاحب «التو�ضيح» وال�سعد الفتازاين
�إىل وجوب الأخذ بالرخ�صة يف �أكل امليتة عند الإكراه ،وجعلوه ك�ضرورة اجلوع
والفرق بينهما وا�ضح.
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وذهب بع�ض �أ�صحابنا �إىل منع الرتخ�ص ب�أكل امليتة ونحوها يف حالة
الإكراه ،وق�صروا جواز الرتخ�ص بذلك يف حالة املخم�صة ،عم ًال مبفهوم قوله تعاىل
ﱹﮇ ﮈ ﮉ ﮊﱸ الآية [املائدة.]3 /
قلنا ال مفهوم للمخم�صة يف الآية؛ لأنها �إمنا ذكرت لكونها الأغلب من
حاالت امل�ضطر ،ففي العادة �أنه ال ي�ضطر غال ًبا �إىل �أكل امليتة ونحوها �إال اجلوع
ال�شديد .وكذلك ي�صح للمجبور الرتخ�ص ب�إتالف مال الغري ،ف�إذا �أكره اجلبار
�أح ًدا على �إ�ضاعة مال غريه جازله التقية بذلك ،ف�صح له �إتالفه ب�شرط �ضمانه
ل�صاحبه ،ومعني ذلك �أنه ال يكون �آثما يف �إتالفه ،لأن النفو�س تفدى باملال ،وال
عك�س ،و�إمنا �أوجبنا عليه ال�ضمان لئال ي�ضيع مال الغري يف غري �شيء ،ويف احلديث
م�سلم» والتواء :الهالك.
«ال َتوا َء على َمالِ ام ِرئٍ ٍ
ومن مل ي�أخذ بالرخ�صة يف �شيء من هذه الأمور لكنه مت�سك بالعزمية
حتى قتل عليها� ،أو عذب ،حاز بذلك من اهلل املقام الأكمل �إذ ال يلزمه الرتخ�ص
يف �شيء منها ،بل الرتخ�ص فيها كلها جائز فقط ،خال ًفا ملن �أوجب التقية ب�أكل
امليتة و�أ�شباهها.
ونحن نقول� :إنه ال فرق يف الإكراه بني الأخذ بالعزمية يف ترك التلفظ
بالكفر ،ويف ترك الرتخ�ص ب�أكل امليتة.
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وقد و رد �أن رجلني م َّرا على م�سيلمة ،ف�أخذهما ،فقال :لأحدهما :ما
تقول يف حممد؟ فقال :ر�سول اهلل .فقال :ما تقول ّيف؟ قال� :أنت �أي�ضً ا .فخ َّاله.
وقال للآخر :ما تقول يف حممد؟ قال ر�سول اهلل .قال :ما تقول َّيف؟ قال� :أنا �أ�صم،
ف�أعاد ثالثًا ،ف�أعاد جوابه ،فقتله ،فبلغ ذلك ر�سول اهلل  ،فقال�« :أما الأ َّو ُل فقد
� َ
�صد َع باحلقِّ  ،فهني ًئا له» فهذه عدة �أدلة م�صرحة
خ�ص ِة ،و�أ َّما الثاين فق َْد َ
أخذ بال ُّر َ
ب�أن الأخذ بالعزمية وا�سع ،بل هو �أف�ضل من الرتخ�ص ،ومل يعد تارك الرخ�صة يف
هذه ال�صورة حتى قتل ً
مهلكا لنف�سه ،فكذا يف �أكل امليتة ،والفرق بينهما ع�سر
جدا ،واملراد باملقام الأكمل يف كالم الناظم الثواب اجلزيل يف الآخرة.
ًّ
ويف ذكره ح�سن االختتام ،لأنه م�شري �إىل كمال الكالم على ق�سم
الأحكام ،وهو �آخر الكالم يف �أ�صول الفقه ،لكن بقيت �أ�شياء يحتاج م�ستنبِط
الأحكام �إليها ،وبها يعرف املجتهد من غريه ،وبها متيز موا�ضع االجتهاد من غريه،
فجعلها خامتة للفن ،فقال:

اخلامتة يف االجتهاد
اعلم �أن كث ًريا من الأ�صوليني يجعلون مباحث االجتهاد من جملة
مباحث �أ�صول الفقه ،نظ ًرا منهم �إىل �أن �أ�صول الفقه :معرفة �أدلة الفقه الإجمالية،
و�أن مباحث االجتهاد من بع�ض �شروط تلك املعرفة ،ف�أدخلوها يف �أ�صول الفقه.
وبع�ض الأ�صوليني ر�أى �أنها خارجة عن حقيقة �أ�صول الفقه ملا تقدم
�أن مو�ضوع �أ�صول الفقه الأدلة والأحكام ال�شرعيان باحليثيتني املتقدم ذكرهما،
فمباحث االجتهاد �أمر خارج عن الأدلة وعن الأحكام ،لكنها مما ال ي�ستغنى
عنها ،فجعلت من لواحق الفن.
ولالجتهاد معنيان :لغوي وا�صطالحي:
ف�أما معناه اللغوي فهو :ا�ستعمال القدرة احلادثة يف حت�صيل �أمر على وجه
ي�شق ،يقالْ :اج َت َه َد فحمل ال�صخرة ،وال يقال :اجتهد فحمل َّ
الذ َّرة.
و�أما معناه اال�صطالحي فهو :ما �أ�شار �إليه بقوله:
ِ
ي�ستح�صال
االجتهـــا ُد ُه َو � ْأن

�شــــــرع ن َزال
بحكم
حادث ًة
ٍ
ِ
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يعني �أن االجتهاد يف ا�صطالح الأ�صوليني هو� :أن يطلب الفقيه ح�صول
حكم حادثة ب�شرع ،ويبذل يف ذلك جمهوده ،بحيث ال ميكنه املزيد عليه يف
الطلب.
ِبوي؟ ف�إذا ا�ستفرغ
ِبوي �أو غري ر ّ
مثاله �إذا طلب معرفة حكم الأ ُر ِّز �أهو ر ّ
طاقته يف التما�س هذا احلكم يف الأرز� ،سمي ذلك الطلب ال�شديد اجتها ًدا
عندهم.
فلالجتهاد ركنان :جمتهِ د وهو الفقيه ،وجمت َهد فيه وهو احلادثة التي
طلب حكمها ،وهي املعرب عنها مبحل االجتهاد.
وقد �أ�شار �إىل بيان ِّ
كل واحد من الركنني ،فقال:
[بيان �شروط املجتهد وجواز جتزي االجتهاد]
�أركا ُن ُه جمتهِــــــــ ٌد وجمت َه ْد
ٌ
�شــــرط فالذي ُي�شترَ َ ُط
وفيه

ٌّ
وكل فيه حك ٌم قد َو َر ْد
في ِه
ُ
ت�ضبط
ني �أ�شْ ــيا
يف �أولِ الركن ِ

َ
َ
يكــــــــــــون عاملًا مبا
وذاك �أن

يحــــــــتاج اجتها ُد ال ُعلما
�إليه
ُ

و�ص ْر ِف
ِم ْن ع ْل ِم نحــــــــــــ ٍو لغ ٍة َ

و ْمن �أ�صولٍ ح�ســــبما قد يكفي

لفهم املعنى
ومن بالغــــــــــــ ٍة ِ

ِّ
فن عن ُه ال ُي�ســــتغْنى
وكل ٍّ
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ْ
ال�سن ِة
وبح
وبالكتاب ُ
ِ
ــــــــك ِم ُّ
ُ
بح ْك ِم
و َم ْن
يكون عــــــــاملًا ُ

فهــــــــل ل ُه يف َ
ذاك �أن يجتهِدَ ا
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اجتمــــاع الأ َّم ِة
وما �أتَى به
ُ

ومل ُ
ري ِه ذا ِع ْل ِم
يك ْن بغــــــــ ِ
قيلَ :ن َع ْم  ،وقيـل :ال ،فاجتهِدَ ا

لالجتهاد ركنان :جمتهد وجمت َهد فيه ،ف�أما املجتهد فهو العامل بكيفية
اال�ستنباط ،الطالب حلكم الق�ضية ،و�أما املجتهد فيه ،فهو الق�ضية التي يطلب
حكمها ،ولكل واحد منهما �أحكام و�شروط ،و�سي�أتي الكالم على حكم املجتهد
فيه ،و�شرطه يف �آخر اخلامتة.
وذكر هنا �شروط املجتهد ،ثم �أعقبها بذكر �أحكامه.
اعلم �أنهم ا�شرتطوا يف املجتهد �شرو ًطا ال يكون جمته ًدا� ،إال بكمالها،
لأن اجتهاد العلماء يف الق�ضايا ال�شرعية متوقف على �أمور البد من ح�صولها عند
العامل املجتهد ،فمن مل حت�صل معه تلك ال�شروط فال يحل له القول يف الأحكام
ال�شرعية عن نظر نف�سه ،بل يقلد غريه يف ذلك ،وذلك حكم اهلل فيه؛ لقوله تعاىل
ﱹ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﱸ [النحل.]43 /
فمن �شروط املجتهد� :أن يكون عاملًا بالنحو ،واملراد �أن يكون عار ًفا ب�أحكام
�أواخر الكلمات ،بناء و�إعرابًا ،واملراد بالكلمات التي ا�شرتطنا معرفتها هاهنا هي:
الكلمات التي تكون موجودة يف الأدلة ال�شرعية من الكتاب وال�سنة ،والكلمات
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التي مت�س احلاجة �إليها يف ا�ستنباط الأحكام كالإقرارات و�ألفاظ البيوع والتزويج
ونحو ذلك ،وال ي�شرتط يف �صحة االجتهاد معرفة ما فوق ذلك.
ومن �شروطه �أن يكون عاملًا باللغة� ،أي عار ًفا مبعاين الكلمات العربية،
وعار ًفا مب�سمياتها ،وامل�شرتط معرفته هاهنا من اللغة هو ما توقف فهم معاين الأدلة
والأحكام عليه ،ال ماعدا ذلك.
ومن �شروطه �أن يكون عاملًا بال�صرف� ،أي عار ًفا بتغري �أبنية الكلمات
العربية ،وعار ًفا مبقت�ضى كل �صيغة منها ،وامل�شرتط معرفته من هذه النوع ما
يتوقف فهم معنى الأدلة والأحكام عليه ،وذلك �أن �ألفاظ الأدلة من الكتاب
وال�سنة عربية ،فيتوقف فهمها على معرفة النحو واللغة وال�صرف ،فلذا ا�شرتط
معرفة هذه الأ�شياء يف هذا الباب.
ومن �شروطه �أن يكون عار ًفا بالأ�صول ،واملراد بها �أ�صول الديانات،
و�أ�صول الفقه ،ف�أما �أ�صول الديانات فهو معرفة العقائد الإ�سالمية ،وي�شرتط منه
يف هذا املقام ما يكون حاف ًظا للمجتهد من التلب�س بالعقائد ال�ضالة ،ف�إنه �إذا كان
متلب�سا بالهوى فال ي�ؤمن منه الغلط يف الفتوى ،فكم من جمتهد من قومنا حمل
ً
كث ًريا من امل�سائل على اعتقاده الفا�سد ،وهي �صحيحة على قاعدته ،لكن قاعدته
فا�سدة ،وناهيك بقاعدة املعتزلة يف وجوب مراعات ال�صالحية ،والأ�صلحية على
اهلل تعاىل ،وقد تفرعت عليها عندهم فروع يطول ذكرها.
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�أما املحق يف عقائده ،ف�إنه ي�ؤمن منه ذلك ،لأنه �إن بنى على قاعدته كان
بان ًيا على �صواب ،و�إن �أخط�أ يف اجتهاده كان خط�ؤه غري خمالف للقطعيات؛ لأنها
عنده م�ضبوطة ،فال يكون خط�ؤه خط�أ يف الدين.
و�أما �أ�صول الفقه في�شرتط منه ما يكون املجتهد متمك ًنا به على ا�ستنباط
الأحكام ال�شرعية من �أدلتها.
وفوق ما ذكرناه ال يكون �شر ًطا يف �صحة االجتهاد ،لكنه كمال يف حقه.
ومن �شروطه �أن يكون عاملًا بالبالغة� ،أي عار ًفا مبطابقة مقت�ضى احلال يف
املخاطبات ،ومقتد ًرا على التعبري عن املعنى الواحد بطرق خمتلفة يف الو�ضوح
واخلفاء ،وامل�شرتط منه ها هنا ما يتوقف فهم معنى الأدلة عليه ،ال ما فوق ذلك.
وكذلك ي�شرتط معرفة كل فن ال ي�ستغني عنه املجتهد يف ا�ستنباط
الأحكام ،فينبغي �أن يكون عار ًفا بال�سري النبوية ،لأن فيها معرفة �أفعاله و�أحواله
عليه ال�صالة وال�سالم ،و�أن يكون عار ًفا ب�سري ال�صحابة و�أحوالهم ،لأن الدين ما
عليه ال�صحابة ،وقد قال ُ :
دين من ِ
«عليكم ب�س َّنتي و�س َّن ِة اخللفا ِء ِ
بعدي»
الرا�ش َ
و�أن يكون عار ًفا ب�أ�سباب نزول الآيات و�أ�سباب ورود الأحاديث ،و�أن يكون عار ًفا
بقواعد التف�سري وغري ذلك.

898

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

898

ولك �أن تدخل هذه الأ�شياء حتت العلم بالكتاب وال�سنة ،ومن �شروطه
�أن يكون عاملًا بالكتاب :حمكمة ،ومت�شابهة ،ونا�سخه ،ومن�سوخه ،وخا�صة ،وعامه،
وجممله ،ومب َّينه ،ومطلقه ،ومق َّيده ،وغري ذلك من �أحكامه ،و�أن يكون عار ًفا
بالآيات التي ت�ستخرج منها الأحكام.
ومن �شروطه �أن يكون عاملًا بال�سنة وب�أحكامها ،ونا�سخها ومن�سوخها،
وخا�صها وعامها ،و�آحادها ومتواترها �إىل غري ذلك من �أحكامها ،و�أن يكون عار ًفا
بالأحاديث التي ت�ستنبط منها الأحكام.
قال بع�ضهم :وامل�شرتط من ذلك �أن يكون املجتهد عار ًفا مبوا�ضع الآيات
والأحاديث التي ت�ؤخذ منها الأحكام؛ حتى يرجع �إليها عند احلاجة ،وال ي�شرتط
�أن يكون حاف ًظا لها على ظهر الغيب ،وهو ظاهر ال�صواب؛ لأن كث ًريا من جمتهدي
ال�صحابة كانوا ال يحفظون القر�آن على ظهر الغيب ،و�إمنا يحفظون منه ما �شاء اهلل
�أن يحفظوا ،وكذلك كانوا ال يحفظون جميع الأحاديث ،و�إمنا يحفظون منها ما
ينتهي �إليهم علمه.
قال البدر  -رحمه اهلل تعاىل :وال�صواب ما ذهب �إليه ال�شيخ �سليمان بن
يخ ُلف  ،وهو �أن يكون عاملًا بجميع الكتاب وال�سنة لأن كث ًريا من الأحكام
ا�ستخرجها العلماء من الكتاب من غري اخلم�س مائة �آية التي تعلقت بها الأحكام،
ك�أقل احلمل وقطع يد الن َّبا�ش وغريهما.
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�أقول :وهذا مبني على منع جتزي االجتهاد ،و�سي�أتي �أن ال�صحيح جوازه،
فال ي�شرتط عندنا العلم بجميع ذلك ،بل يكفي من ذلك معرفة ما يتعلق به
احلكم الذي فيه النازلة.
ومن �شروطه �أن يكون عاملًا بامل�سائل التي اجتمعت عليها الأمة لئال
يخالف اجتهاده الإجماع ،لأن الإجماع �أحد الأدلة ال�شرعية كما مر ،وهو مقدم
على القيا�س ،فلي�س للمجتهد �أن يخالفه.
وا�شرتط ابن بركة �أن ال يخالف �أقوال ال�صحابة� ،إذا كان يف احلكم قول
لهم.
وا�شرتط بع�ض �أن يوافق بع�ض �أقوال من تقدمه� ،أو يعلم �أنها نازلة مل
يخ�ض فيها من تقدمه ،وخ�ص ال�شيخ �سليمان بن يخلف االجتهاد بالنازلة التي
مل تكن يف الكتاب وال يف ال�سنة ،وال يف �آثار امل�سلمني الذين كانوا قبل النازلة.
�أقول وتخ�صي�ص االجتهاد مبا عدا ما ذكره ال�شيخ مف�ض �إىل وجوب
التقليد يف كثري من امل�سائل االجتهادية ،بل ال�صحيح �أن االجتهاد ثابت فيما عدا
الكتاب وال�سنة والإجماع� ،أما ا�شرتاط ابن بركة يف �أن ال يخالف قول ال�صحابة
فمعناه �أن ال�صحابة �إذا اتفقوا على قول ال يجوز لغريهم خالفه ،لأن اتفاقهم على
ذلك �إجماع منهم ،وهو مبني على القول ب�أن خالف التابعي غري قادح يف �إجماع

900

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

900

ال�صحابة ،ولو كان يف ع�صرهم ،وقد تقدم اخلالف يف ذلك ،وال�صحيح اعتبار
املجتهد التابعي يف �صحة �إجماع ال�صحابة �إذا كان يف ع�صرهم.
و�أما ا�شرتاط ذلك البع�ض �أن يوافق بع�ض �أقوال من تقدم� ،أو يعلم �أنه
مل يكن ملن تقدمه خو�ض يف تلك احلادثة ،فمبني على منع �إحداث قول ثالث،
وقد تقدم يف �آخر ركن الإجماع �أن ال�صحيح جوازه.
ف�إذا كملت هذه ال�شروط يف املجتهد جاز له االجتهاد �إجما ًعا حتى على
مذهب من منع القيا�س� ،إذ قد تقدم �إنهم �إمنا مينعونه يف غري العلل املن�صو�صة.
�أما �إذا اختل منها بع�ض ال�شروط ،وكان عاملًا ب�شيء دون �شيء كما
لو كان عاملًا ب�أدلة النكاح دون غريها� ،أو ب�أدلة البيوع دون غريه� ،أو نحو ذلك،
وكان متق ًنا مبا علم منها �إتقانًا تا ًّما فهل يجوز له �أن يجتهد يف ا�ستنباط ما علم من
الأحكام� ،أم ال يجوز له حتى يكون عاملًا بجميع �أحكام الكتاب وال�سنة.
ذهب الإمام الكدمي � إىل جواز ذلك ،ون�سب هذا القول �إىل �أكرث
الأ�صوليني.
وقيل ال يجوز االجتهاد يف بع�ض امل�سائل دون بع�ض ،و�إن عرف يف
ذلك البع�ض الأدلة التي تتعلق بها �أحكامه ،وهذه امل�س�ألة معروفة عندهم بتجزي
االجتهاد .وال�صحيح ما عليه الإمام من جواز ذلك ،لأنه لو ا�شرتطنا كمال
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االجتهاد يف كل فن بحيث ال يجهل املجتهد �شي ًئا من م�أخذ كل م�س�ألة للزم
�أن ال يجهل املجتهد �شي ًئا من امل�سائل االجتهادية لكمال علمه مب�أخذ كل م�س�ألة
و�إال كان قا�ص ًرا.
وقد �سئل مالك بن �أن�س عن �أربعني م�س�ألة ف�أجاب عن �أربع ،وقال
يف البقية :ال �أدري ،فلوال �أنه ي�صح االجتهاد يف م�س�ألة دون �أخرى ملا جاز له
�أن يجيب عن بع�ض .وكذلك نقل عن بع�ض ال�صحابة التوقف يف م�سائل من
الأحكام ،كمعاذ وابن عمر وغريهما ،وكذلك عن التابعني وتابع التابعني ،حتى
�صار ذلك �شعا ًرا يف علماء الآخرة ،فلو مل يكن االجتهاد يف بع�ض امل�سائل دون
بع�ض جائ ًزا ما ثبت هذا التوقف عنهم.
احتج املانعون ب�أنه لو جاز جت ِّزي االجتهاد للزم عليه �أن يقال :ن�صف
جمتهد وثلثه وربعه ،ومل يقل بذلك �أحد.
املجتهد يف بع�ض الأحكام دونَ
ي�سمى
ُ
و�أجيب ب�أنه ال يلزم ما ُذكر فال َّ
ن�صف جمته ًدا وال نحو ذلك ،بل ي�سمى جمته ًدا يف ذلك البع�ض ،وهو
بع�ض َ
جمتهد تام ،فيما هو فيه جمتهد ،و�إن كان قا�ص ًرا بالنظر �إىل من فوقه ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان االختالف بالر�أي ،فقال:
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ين �إذا اختلفا يف الظنيات و� َّأن الكل م�صيب]
[بيان حكم املجتهدَ ِ
ُ
واخللف يف مجُ َتهِـــدَ ْي ِن اختل َفا
وقيـــــــــــــل �إمنَا
امل�صيب واحدُ
ُ
أ�صـــــــــــاب فل ُه � ِ
أجران
فمن �
َ

ٌ
بع�ض فاع ِرفا
ف�ص َّو َب اجلمي َع
املبـ ِ
ـــــاعدُ
لكـــــــــــ َّن ُه ال ي�أ َث ُم ُ
و�أجر االجتها ِد ُيعطى الثاين

املجتهد ِين �إذا اختلفًا �إما �أن يكون اختالفهما يف �شيء من
اعلم �أن
َ
امل�سائل القطعية ،و�إما �أن يكون يف �شيء من امل�سائل الظنية:
ف�إن كان اختالفهما يف �شيء من امل�سائل القطعية ف�سي�أتي �أن امل�صيب
واحد منهما ،والآخر خمطئ فا�سق.
و�إن كان اختالفهما يف امل�سائل الظنية ،واملراد بها م�سائل الفروع
التي مل يقم على بيان حكمها دليل قطعي ،فمذهب ب�أ�صحابنا من �أهل
ُعمان �إال ابن بركة ،ومذهب �أبي يعقوب من �أهل املغرب ،وكثري من الأ�صوليني
�أن ال�صواب مع كل واحد من املختلفني ،و�أن حكم اهلل يف تلك الق�ضية التي
اختلفوا فيها متعدد بح�سب اختالفهم ،فحكمه عند كل واحد من املختلفني ما
�أداه �إليه اجتهاده.
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وذهب �أ�صحابنا من �أهل املغرب وابن بركة من �أهل عمان �إىل �أن
امل�صيب فيها واحد ،و�أن املخطئ غري �آثم نظ ًرا منهم �إىل منع تعدد حكم اهلل تعاىل
يف الق�ضية الواحدة ف�أثبتوا ملن �أ�صاب احلق �أجرين� :أجر االجتهاد و�أجر الإ�صابة،
وجعلوا ملن �أخط�أ حكم اهلل فيها �أجر االجتهاد ،ومل ي�ؤثموه لعدم ورود القاطع يف
الق�ضية.
ولكل واحدة من الطائفتني حجج� ،سي�أتي ذكر بع�ضها قري ًبا �إن �شاء
اهلل تعاىل ،واخلالف بينهما لفظي� ،إذ ال ثمرة له.
وذهب الأ�صم وب�شر املري�سي وابن عل َّية �إىل �أن احلق فيها مع واحد،
واملخالف له خمطئ.
وقال الأ�صم :وينق�ض به حكم احلاكم� ،أي �إذا حكم احلاكم ب�شيء
وخالف فيه اجتهاد غريه ،فلذلك الغري �أن ينق�ض حكمه باجتهاده.
قال الأ�صم :وي�أثم املخالف فيها ملن معه احلق ،كما نقول يف م�سائل
الدين.
احتج امل�صوبون للجميع بوجوه:
الوجه الأول� :أنه قد تكرر الكالم بني ال�صحابة يف امل�سائل الفرعية ،وظهر
اختالفهم ظهو ًرا �شائ ًعا ذائ ًعا ،فلو خط�أ بع�ضهم بع�ضً ا يف ذلك ،وحكم بت�أثيمه،
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نقل ذلك على حد نقل االختالف ،لأن الداعي �إىل نقل اخلالف هو بعينه داع
�إىل نقل ما قيل فيه مني التخطئة والت�أثيم.
�أما ما نقل عن ابن عبا�س« :فمن باهلني باهل ُته» فهذا يحتمل املبالغة،
و�أنه �أراد :من زعم �أين فيما قلت خمطئ �آثم ،فهو خمطئ �آثم ،فمن باهلني بعد
التخطئة باهلته.
علي البن عبا�س يف نكاح املتعة�« :إنك رجل تائه» فهذه �إمنا
و�أما قول ّ
تدل على �أن الناظر �أخط�أ الأرجح.
ِ
و�أما قول عائ�شة للمر�أة التي �س�ألتها :بئ�س ما ِ
ا�شرتيت،
�شريت وبئ�س ما
�أبلغي زي ًدا �أن اهلل �أحبط جهاده مع ر�سول اهلل  ،فذلك يحتمل �أنها ظنت �أنه
فعله مع اعتقاده للتحرمي� ،إذ مل ُير َو عن غريها مثل ذلك.
فهذه الثالث امل�سائل �أبلغ ما روي مما ظاهره التخطئة ،ومل تظهر كظهور
االختالف عنهم ،ومل تنقل كنقل االختالف ،فال يجوز �أن جتعل حجة على
تخطئة املجتهد يف الظنيات.
ﱹﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

الوجه الثاين :قوله تعاىل
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﱸ [احل�شر ]5 /ف�إنها نزلت يف رجلني من �أ�صحاب
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ر�سول اهلل  ،جعل �أحدهما يف حال ح�صاره لبني الن�ضري((( يجتهد يف �إف�ساد
نخيلهم وقطعها ،وجعل الآخر منها يجتهد يف تقوميها وت�صليحها ،فنمى خربهما
�إليه  ،فا�ستح�ضرهما و�س�ألهما عن �ش�أنهما يف ذلك؟ فقال الذي كان يف�سدها:
�أما �أنا يا ر�سول اهلل ،فخ�شيت �أن ال يح�صل اال�ستيالء عليهم ،ف�أردت �أن ال ينتفعوا
بها �إن تقووا .وقال الآخر :و�أنا وثقت من اهلل تعاىل بالن�صر لر�سوله ومتكينه منهم،
فتبقى �أرا�ضيهم في ًئا للم�سلمني ينتفعون بها ،فجعلت �أ�صلحها لذلك ،فتوقف 
يف ت�صويب �أيهما ،حتى نزلت فيهما الآية ،ف�صرح فيها بت�صويب كل واحد منها
يف قوله ﱹ ﭨ ﭩﱸ [احل�شر ]5 /واملراد ب�إذنه تعاىل يف الآية �إباحته.
الوجه الثالث :قوله تعاىل يف ق�صة داود و�سليمان ﱹ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﱸ
ﱹﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﱸ

[الأنبياء� ]78 /إىل قوله
[الأنبياء ]79 /ففي هذه الآية ما يقت�ضي ت�صويب داود و�سليمان م ًعا .واعرت�ض
ب�أنه تعاىل مل يقل� :آتينا حك ًما وعل ًما فيما حكم به داود يف تلك امل�س�ألة ،في�صح
�أن يكون املراد �آتاهما علم االجتهاد ومعرفة الأحكام ،وهو الظاهر من الآية ،وذلك
ال يقت�ضي �إ�صابتهما م ًعا يف تلك امل�س�ألة.
�سلمنا �أنه يقت�ضي �إ�صابتهما فمن �أين يلزم �أن يكون ذلك يف كل
جمتهد؟ ومل ال ي�صح �أن يكون ذلك من خ�صو�صياتهما عليهما ال�سالم؟
((( يف الأ�صل :النظري ،وال�صواب ما ُذكر( .م).
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أ�صحابي كال ُّن ُج ِوم ب�أ ِّيهم اقتدي ُت ْم اهتدي ُتم» ولو كان �أحد
الوجه الرابع :قوله َ �« 
�أقوالهم خط�أ مل يكن ُهدي.
واحتج القائلون ب�إ�صابة واحد من املختلفني بوجوه :منها �أنهم قالوا :ال
دليل على احلكم بالت�صويب والأ�صل عدمه .ورد ب�أن الدليل على ذلك ما قدمناه
من االحتجاج.
ومنها� :أنهم قالوا :كان كل واحد م�صي ًبا الجتمع النقي�ضان ،وهو �أن
يكون املجتهد ظا ًّنا للحكم ،من حيث �إن دليله ظني قاط ًعا بثبوته من حيث
الإجماع على وجوب عمله به ،فيكون ظا ًّنا قاط ًعا بثبوته ،والظن والقطع نقي�ضان،
حيث يتعلقان مبتعلق واحد ،لأن الظن ي�صحب التجويز ،فيكون جم َّو ًزا غري جم ِّوز،
وهذان نقي�ضان.
ورد ب�أن متعلق القطع والظن متغايران ،فال يلزم اجتماع النقي�ضني ،وبيان
ذلك �أن ظنه متعلق ب�أن احلكم م�شروع ،وقطعه متعلق ب�أنه يلزمه ُ
ظن �أنه
العمل مبا َّ
م�شروع.
ال يقال �إنه متى قطع ب�أن احلكم م�شروع يف حقه انتفى الظن بكونه
م�شرو ًعا ،فينتفي الظن عقيب ثبوته بح�صول القطع بوجوب العمل به ،لأنا نقول:
�إنا جند العلم ال�ضروري ببقاء الظن ،ب�أن احلكم م�شروع.
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ولأنه لو انتفى الظن مل يجز تغري االجتهاد بعد ذلك القطع ،فلو تق ّوت
للمجتهد �أمارة على نقي�ض ما كان قد ظنه ،لزم منعه انتفاء ذلك الظن� ،إذ ال يجوز
له االنتقال �إىل مقت�ضاها والإجماع منعقد على وجوب االنتقال �إىل االجتهاد
الآخر حينئذ ،فاقت�ضى ذلك القطع ببقاء الظن مع ذلك القطع.
ومنها �أنهم قالوا :لو كان كل م�صي ًبا لزم كون ال�شيء حال ًال حرا ًما يف
حالة واحدة ،كما لو قال جمتهد �شافعي ملجتهدة حنفية� :أنت بائن ،ثم يقول:
راجعتك فيكون نكاحها حال ًال لكونه م�صي ًبا حرا ًما لكونها م�صيبة ،وكذا لو تزوج
�شافعي جمتهد حنفية جمتهدة من غري و ّيل .وكذا لو تزوجها بعده جمتهد بويل
قبل ف�سخ �أو طالق ،فيكون نكاحها حرا ًما لإ�صابتها حال ًال لإ�صابته.
ورد ب�أن ذلك يلزمكم �أي�ضً ا �إذ ال خالف يف لزوم اتباع ظنه.
والتحقيق �أن ذلك كله يعمل فيه بحكم احلاكم ،فريتفع نقي�ض ما حكم
به ،ومنها قوله تعاىل ﱹﮦ ﮧﱸ [الأنبياء ]79 /قالوا ولو كان داود
م�صي ًبا مل يخ�ص �سليمان بالتفهيم.
ورد ب�أنه مل ي�صرح بخط�أ داود ،و�إمنا َخ َّ�ص �سليمان بذلك لكونه �أ�صاب
�أقوى الأمارتني ،وال خالف يف �أن بع�ض الأمارات �أقوى من بع�ض.
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ومنها ما روي عن ال�سلف مما يدل على �أن يف االجتهاد ما هو �صواب
وما هو خط�أ ،فمما روي عن �أبي بكر � أنه قال يف الكاللة�« :أقول فيها بر�أيي
ف�إن كان �صوابًا فمن اهلل ،و�إن كان خط�أ فمني ومن ال�شيطان ،واهلل ور�سوله بريئان
منه» وقال عمر  لكاتبه« :اكتب هذا ما ر�آه عمر ،ف�إن يكن �صوابًا فمن اهلل،
علي يف م�س�ألة �أفتى بها جماعة من ال�صحابة
و�إن يكن خط�أ فمن عمر» .وقال ّ
يف ح�ضرة عمر�« :إن كانوا قد اجتهدوا فقد �أخط�أوا» .وقال ابن عبا�س�« :أما
زيد؟ يجعل ابن االبن اب ًنا ،وال يجعل �أب الأب �أبًا» وقوله« :من ب َاه َلني
يتقي اهلل ٌ
باهلته» �إىل غري ذلك .قالوا :وي�ؤيد ذلك قوله �« :إذا اجتهد احلاكم ف�أ�صاب
فله �أجران ،و�إذا اجتهد ف�أخط�أ فله �أجر» فحكم  على بع�ض املجتهدين باخلط�أ.
و�أجيب ب�أن هذه الأخبار ال تعار�ض ما قدمنا من الأدلة على ت�صويب
جميع املجتهدين يف الظنيات ،وذلك لأن هذه الأخبار مل تبلغ حد التواتر يف
نقلها ،والظني ال يعار�ض القطعي ،ولو �سلمنا ذلك فلي�ست مب�صرحة مبا يزعمون،
ف�إنه يحتمل �أن �أقول �أبي بكر وعمر  -ر�ضي اهلل عنهما � -أراد به �أنا �إن ق�صرنا يف
اجتهادنا حتى مل ن�صب �أقوى الأمارات فخط�أنا منا� ،أي من تق�صرينا ،ال �أنه تعاىل
مل ير�شدنا �إىل الأقوى ،فقد ن�صبها لنا ،لكن ق�صرنا عن طلبها.
ويحتمل قول علي فقد �أخط�أوا �أنه �أراد اخط�أوا الأمارة القوية لذهول �أو
تق�صري يف النظر ،وال �إ�شكال �أن يف الأمارات قو ًّيا و�ضعيفًا يف الداللة ،و�إن كان
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املجتهد حيث �أداه اجتهاده �إىل الأمارة ال�ضعيفة ،ومل يق�صر يف البحث تعم ًدا،
م�صي ًبا حكم اهلل ،وهو العمل بظنه بعد البالغ يف البحث.
و�أما قول ابن عبا�س فقد تقدم اجلواب عن نظريه ،و�أنه مبني على املبالغة
يف الإنكار.
و�أما قوله  يف احلاكم« :و�إنْ � ْأخ َط�أ ف َل ُه �أج ٌر» فلعله �أراد �أنه �إن حكم
بخالف مذهبه غري متعمد فله �أجر ف�صل اخل�صومة دون �أجر �أ�صابه مذهبه ،و�إن
�أ�صابه فله �أجران� :أجر الف�صل ،و�أجر �إ�صابة مذهبه� ،أو �أنه �أراد �إن �أخط�أ �أقوى
الأمارتني لذهول �أو ق�صور �أو نحو ذلك .ومع هذا االحتمال ال حجة للخ�صم فيه.
واحتج القائلون بت�أثيم املخطئ يف الظنيات مبا مر عن بع�ض ال�صحابة
كابن عبا�س وعائ�شة وغريهما ،وقد مر جوابه وا�ستدلوا على التخطئة بجميع ما
ا�ستدل به القائلون بالتخطئة دون الت�أثيم ،وقد مر اجلواب عن جميع ذلك.
حا�صل املقام �أن القائلني بت�أثيم املخطئ جعلوا م�سائل الظنيات كامل�سائل
القطعيات ،فجعلوا الر�أي دي ًنا وهو خط�أ عندنا مع�شر الإبا�ضية.
و�أما القائلون ب�أن امل�صيب يف الظنيات واحد وال �إثم على من �أخط�أ فيها،
فقد مر �أنه ال خالف بيننا وبينهم يف املعنى ،و�إمنا اخلالف يف اللفظ فقط؛ لأنهم
ي�سمون بع�ض املجتهدين يف الظنيات خمط ًئا ،ونحن ال ن�سميه بذلك واهلل �أعلم.

910

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

910

ثم �إنه �أخذ يف بيان االختالف يف القطعيات من م�سائل الدين ،فقال:

[بيان حكم االختالف يف الدين]
و� ْإن ُ
ين
يك اختــــال ُفهم يف الدِّ ِ

ٍ
واحد من َذ ْي ِن
فاحك ْم بف�ســــــقِ

اخ ُتلف يف جواز االجتهاد يف م�سائل الدين ،وهي امل�سائل التي ثبتت
بالأدلة القاطعة ،كم�سائل االعتقاد ،ووجوب ال�صالة وال�صيام وغري ذلك ،مما
ثبتت بالأدلة املتواترة وبالأدلة العقلية.
فقيل :ال يجوز النظر واالجتهاد فيها ،بل يجب الت�سليم والتقليد ،ون�سب
احل�شو ّية وبع�ض املجربة.
هذا القول �إىل ْ
وقيل بجواز االجتهاد فيها ،وهو ال�صحيح� ،إذا مل يكن املجتهد قبل
النظر واالجتهاد ًّ
�شاكا فيها.
حا�صل املقام �أن النظر فيها جائز ،وال�شك حمجور ،ف�إن كان الناظر
املجتهد �إمنا نظر يف القطعيات ،ليزداد طم�أنينة ،و�إيقانًا ف�أ�صاب وجه احلق ،فله
االجتهاد و�أجر الإ�صابة ،و�إن �أخط�أ وجه احلق فيها ،فهو �آثم هالك ملخالفته الأدلة
القطعية.
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والدليل على جواز النظر واالجتهاد يف القطعيات قوله تعاىل ﱹ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ..ﱸ الآية [الغا�شية ]17 /وقوله تعاىل ﱹ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﱸالآية [الفرقان ]45 /وقوله ﱹ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ..ﱸ الآية [الروم ]50 /وكثري من الآيات على هذا املعني ،وقد مدح 

خليله �إبراهيم  يف قوله ﱹ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱸ [البقرة.]260 /

و�أما دليل ت�أثيم وف�سق من �أخط�أ يف الدين ،فما علم بال�ضرورة من
هالك اليهود والن�صارى وامل�شركني ،وقد نطق كثري من الآيات بتهليكهم هذا يف
امل�شركني.
ُ
«�ستفرتق
و�أما هالك من �أخط�أ احلق من غري امل�شركني ،فلقوله :
�أ َّمتي ع َلى ٍ
ثالث و�سبع َني فرقةً ،ك ُّلها يف ال َّنار �إال واحدةً» على �أن امل�سلمني قد
اجمعوا على تف�سيق من �أخط�أ يف الدين.
تف�سق من خالفها فيما تدين
وبيان ذلك �أن كل فرقة من فرق الإ�سالم ِّ
به ،فظهر من ذلك تف�سيق املخالف يف الدين �إجما ًعا ،والفا�سق هالك قط ًعا.
وذهب اجلاحظ �إىل �أنه ال �إثم على من طلب احلق ومل يعاند .وهو باطل
قط ًعا ملا يلزم عليه من القول بنجاة بع�ض اليهود والن�صارى وامل�شركني ،لأن من
طلب احلق منهم ف�أخط�أه يكون ناج ًيا يف زعمه ،والكتاب العزيز ناطق برد مقالته.
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وقد اعتذر له ُ
بع�ضهم ب�أنه مل ُيرد ذلك ،و�إمنا �أراد من طلب احلق ،ومل
يعاند من فرق الإ�سالم ،وعلى هذا االعتذار فهو ٌ
باطل �أي�ضً ا ملا يلزم عليه من جعل
املحق واملخطئ يف مرتبة واحدة .وهو ظاهر البطالن ﱹ ﯬ ﯭ ﯮ .ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﱸ [القلم.]36 -35 /
و�أي�ضً ا فما تقدم من الإجماع على تف�سيق املخطئ يف الدين حجة قاطعة
يف رد مقالته بذلك.
وقال عبد اهلل بن احل�سن العنربي :كل جمتهد م�صيب يف العقليات
والفروع .قال البدر  -رحمه اهلل تعاىل :وهذا خط�أ بينِّ فاح�ش» والعجب كيف
ي�صيب من قال بقدم العامل وتكذيب الر�سول ،ومن جعل ال�شريك هلل ،ومن
�شبهه باخللق وو�صفه بالعجز� ،أو جعل معه قدميًا �أو مل ي�صفه ب�صفات الكمال؟
ومقالة العنربي �أبعد يف اخلط�أ من مقالة اجلاحظ ،وكل منهما �ضالل.
وقد اعتذر �صاحب املنهاج عن مقابلة العنربي ،ب�أن خالفه راجع �إىل
كيفية التكليف باملعارف الدينية ،فعنده �أن املطلوب منا فيها الظن كالعمليات.
وعندنا بل املطلوب العلم.
قال و�إذا قال بذلك فهو قريب من قول من زعم �أن املقلد فيها ناج ،قال:
وقد مر الكالم يف �أن املطلوب العلم اليقني ال الظن وال التقليد ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان حكم االجتهاد ،فقال:
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[بيان حكم االجتهاد ،ومتى يجب على املجتهد ،ومتى ال يجب،
وما يلزمه عند اجتهاده من الأحوال]
ويجب اجتهــــا ُد ُه �إن ُ�ســــــئال
ُ
ورمبا تعـــا َر َ
ِ
أ�صــــــــــــالن
�ض ال

عمال
عن ُه و�إن �شـــــــــاء به �أن ُي َ
ُ
للحيرْ ِان
فيجب
الوقـــــــــوف َ
ُ

�أي يلزم املجتهد �أن ينظر يف الأدلة وي�ستخرج حكم الق�ضية يف حالتني:
حمتاجا
�إحداهما :ما �إذا �س�أله �سائل عن ر�أيه يف تلك الق�ضية ،وكان ال�سائل
ً
للعمل فيها.
واحلالة الأخرى ما �إذا �شاء املجتهد �أن يعمل يف �شيء مما ي�صح اخلالف
فيه ،ف�إنه يلزمه �أن ينظر يف �أقوى الأمارات ،وي�أخذ مبقت�ضى �أرجحها ،ف�إن تعار�ضت
معه الأدلة ،ومل ميكنه الرتجيح ،وجب عليه الوقوف ،ويلتم�س الأرجح �إن رجا
ح�صوله ،ف�إن غلب يف ظنه عدم وجود الأرجح ،فقيل ..يطرحها جمي ًعا ،ويرجع يف
تلك احلادثة �إىل حكم العقل ،هذا قول حمققي املعتزلة.
وقيل بل يقلد الأعلم �إن كان عنده �أن غريه �أعلم منه يف العلوم كلها� ،أو
الفن الذي تلك احلادثة منه.
وقيل :يتخري واح ًدا من الأدلة ،فيعمل به ،وقد مر بيان ذلك يف بيان
الرتاجيح.
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وال�صحيح �أنه يكون يف تلك الق�ضية مبنزلة اجلاهل ،فيجب عليه �إذا �شاء
العمل �أن ي�أخذ بقول غريه فيها ،كما يجب ذلك على ال�ضعيف ،ويلزم املجتهد
البحث فيما ا�ستدل به عن نا�سخه وخم�ص�صه� ،أي �إن كان ًّن�صا مل ي�ستدل به
حتى يعلم �أو يظن �أنه غري من�سوخ وال مت�أول بت�أويل يخالف ظاهره ،و�إن كان
خم�ص�صا �أم غري خم�ص�ص.
عمو ًما فيبحث عن كونه
ً
وحكي عن ال�صرييف �أنه ال يجب البحث عن ذلك ،بل ي�ستغني مبا
ح�ضر يف ذهنه .قال �صاحب املنهاج :و�إذا واجب البحث فاعلم �أنه لي�س يجب
عليه ا�ستق�صاء الأخبار ،بل يكفيه البحث يف كتاب جامع لأخبار الأحكام.
وجملة الأمر �أن البحث على وجهني:
�أحدهما� :أن يوجب عليه ا�ستق�صاء الأخبار الواردة عنه  ،حتى يعلم
�أو يظن �أنه مل يبق �شيء مما روي عنه� ،إال وقد اطلع عليه ،فلم يجد فيها ما يخ�ص�ص
دليله �أو ين�سخه ،والتكليف بذلك �شاق غاية امل�شقة ،بل لو قيل متعذر مل يبعد
حد ال�ضبط يف
لكرثة الرواية عنه  والرواة ،حتى خرجت كرثة ذلك عن ِّ
ت�صحيح الرواية بالتعديل للرواة ،والنظر يف املجروح واملعدول ،ومعرفة �أحوالهم.
قال :وهذا الوجه مل يوجبه �أهل التحقيق من علماء الأ�صول والفروع � ...إىل �أن
قال:
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والوجه الثاين� :أنه ال يجب عليه البحث �إال فيما قد ظهر ت�صحيحه...
�إىل �أن قال :ثم �إنه ال يجب عليه البحث فيما عدا الآيات والأخبار الواردة يف
الأحكام اخلم�سة ،وقد جمعها �أهل احلديث يف كتب منفردة ،وزعموا �أنهم قد
ا�ستق�صوا فيها ما يتعلق بالأحكام ،حتى مل يبق �شيء يدل مبنطوقه وال مفهومه
على حكم �شرعي� ،إال وقد ذكروه فيما �أفردوه للأحكام ،فحينئذ ال يلزم البحث
يف غريها لأن �إخبارهم مث ًال ب�أن هذا الكتاب قد �أحاط ب�أخبار الأحكام ،يفيد
الظن القوي الظهور عدالتهم واطالعهم ،وحينئذ ال يجب على املجتهد البحث
عن املعار�ض يف الن�صو�ص ،بل �إذا قال م�صنف الكتاب� :إنه قد �أورد يف كل باب
ما يتعلق به من الأخبار مل يلزمه البحث �إال يف ذلك الباب ال يف غريه من �أبواب
ذلك الكتاب� ،إن غلب يف ظنه �صحة ما ادعاه ،وذلك حيث ال يكون للم�س�ألة
تعلق ببابني �أو ثالثة ،ف�إن تعلقت كذلك بحث يف كل باب لها به تعلق ،فهذا هو
الذي يلزم املجتهد البحث فيه من الأخبار.
قال :و�أما �إذا ا�ستدل بالقيا�س فتعار�ضت عليه الأ�شباه ،فالواجب عليه
�أن يبحث عن كل ما يجوز تعلق ذلك الفرع به من الأ�صول ،حيث كان له
�شبه ب�أ�صول متعددة� ،أو تعار�ضت العلل التي يحتمل التعليل بها ،فريجع �إىل
الرتاجيح بني الأ�شباه فما ح�صلت فيه �أغلبية 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�ضه ،وهو ظاهر احل�سن.
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واعلم �أنه �إذا تكررت الواقعة من امل�سائل االجتهادية ،وكان قد اجتهد
فيها و�أداه نظره فيها �إىل حكم مل يلزمه عند تكررها تكرير النظر يف وجه ا�ستنباطه،
بل يكفيه النظر الأول �إذا كان ذك ًرا ملا كان ق�ضى به ر�أيه فيها.
وقال �صاحب امللل والنحل :بل يلزمه تكرير النظر ،لأنه يجوز �أن ي�ؤديه
نظره الثاين �إىل �أقوى من اجتهاده الأول ،بخالف امل�سائل العلمية� ،إذ طريق العلم
ال يختلف ،فال يلزمه �إعادة النظر فيها.
ورد ب�أنه قد اجتهد فيها االجتهاد الأول ،والأ�صل عد ُم �أمر �آخر يقت�ضي
بطالن االجتهاد الأول فيبقى عليه.
قال �صاحب املنهاج :وي�ؤيد ذلك �أن من حترى القبلة يف م�سجد �أو غريه،
ف�أداء حترية �إىل جهة� ،أنه ال يلزمه �إعادة التحري لكل �صالة ي�ؤديها يف ذلك املكان،
بل يكفيه التحري الأول ،وهو نوع من االجتهاد ،فيلزم مثله يف �سائر االجتهادات،
واهلل �أعلم.
ثم قال:
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[بيان �أنه ال ي�صح �صدور قولني متناق�ضني من عامل واحد ل�سائل
واحد يف ق�ضية واحدة يف وقت واحد]
ني
وامن ْع �صــــــــدو َر متناق�ضــ ِ
ني
وجــائ ٌز � ْإن كــــــان يف وقتــــ ِ

ـــائل يف َحــــــينْ ِ
ل�س ٍ
عامل َ
من ٍ

ني
�صحــــــ ِة
الرجــوع �أو ال ْثن ِ
ِل َّ
ِ

اعلم �أنه ال ي�صح �أن ي�صدر قوالن متناق�ضان من عامل واحد ل�سائل واحد
يف وقت واحد ،وحادثه واحدة ،لتعذر اجتماع معتقدين متناق�ضني يف حمل
واحد ،وجاز ذلك �إن تكرر ال�س�ؤال يف وقتني� ،أو كان ال�سائل اثنني.
�أما الأول :فل�صحة الرجوع يف الوقت الثاين عن القول الذي قال به يف الوقت
الأول� ،إذ ميكن �أن يظهر له يف الوقت الآخر ما مل يظهر له فيما قبله.
و�أما الثاين :فالحتمال اختالف الأحكام باختالف �أحوال ال�سائلني ،ف�إنه قد
يختلف احلكمان يف الق�ضية الواحدة باختالف بع�ض الأحوال� ،أال ترى �أن
�أحكام امل�ضطر تخالف �أحكام املختار؟ و�أن بع�ض الرخ�ص تبذل لبع�ض ال�سائلني
دون بع�ض؟ وهكذا فيما �أ�شبه ذلك ،واهلل �أعلم.
ثم قال:
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[بيان حكم املجتهد �إذا تغري اجتهاده عما كان]
وباطل ْ
ٌ
حك ُم الذي قــــــد َعدَ ال

يف ْ
حك ِم ِه عمــا ر�أى �أو نَــــــ َزال

اعلم �أنه �إذا اجتهد العامل يف حادثة ،وجب عليه �أن يلتزم ما ر�أى �أنه
ال�صواب يف حقه ،ف�إذا �أراد احلكم فها لزمه �أن يحكم فيها مبا �أداه �إليه اجتهاده
وال ي�صح له �أن يعدل عن اجتهاده فيحكم بغريه .وكذلك ال ي�صح له �أن يعمل
بغريه ،ف�إن حكم �أو عمل بغري ما �أداه �إليه اجتهاده بطل حكمه بذلك اتفاقًا ،و�أثم
يف عمله ،لأنه قد خالف احلق يف حقه ،وكذلك يبطل حكمه �إذ احكم بغري ما
�أنزل اهلل تعاىل يف كتابه� ،أو على ل�سان نبيه.
حا�صل املقام �أنه ال يبطل حكم املجتهد �إال يف حالتني:
�إحداهما �إذا خالف يف حكمه اجتهاده.
والأخرى �إذا خالف حكم اهلل فيها.
�أما يف غري ذلك فال ي�صح نق�ض حكم حاكم كان قد حكم به عن
اجتهاد ونظر ،لأن ذلك هو الواجب يف حقه.
ولأنه لو جوزنا نق�ض ذلك احلكم باجتهاد �آخر ،جاز نق�ض ذلك االجتهاد
املت�أخر باجتهاد �آخر ثم كذلك يف كل اجتهاد ،ال �إىل َغاية فتفوت بذلك م�صلحة
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ن�صب احلاكم� ،أما خالف الأ�صم يف ذلك ،ف�إنه �إمنا كان بعد انعقاد الإجماع على
�أنه ال ينق�ض احلكم باجتهاد �آخر ،فال يعتد بخالفه ،واهلل �أعلم.
ثم قال:
َو� ْإن ر�أى اجلوا َز يو ًما فف َع ْل

فالفعل َ
ُ
انحظ ْل
ثم ر�أى احلرم َة

�أي �إذا اجتهد املجتهد يف حادثة فر�أى جوازها فعمل به ثم تغري اجتهاده
فر�أى �أنها حرام ،ف�إنه يحجر عليه الإقامة على ذلك الفعل.
مثال ذلك� :إذا ر�أى جواز تزويج ال�صبية� ،أو جواز التزويج بغري ويل،
ففعل �أو ر�أى �أن الطالق ثالثًا بلفظ واحد ال يقع �إال واحدة �أو نحو ذلك ،فعمل
مبا ر�أى ثم ر�أى بعد ذلك �أن ذلك العمل فعل حرام ،لزمه �أن يرتك زوجته ،وهذا
مبني على القول ب�أن االجتهاد ينق�ض االجتهاد ،وهو ال�صحيح؛ لأن االجتهاد
الأول ال يكون عندنا مبنزلة احلكم ،حتى ال ي�صح نق�ضه ،و�إمنا هو حكم تعبد به
املجتهد يف ذلك احلال ،ف�إذا ر�أى �أن الراجح غريه فقد تعبد بذلك الغري ،وال مريه
يف جواز انتقال التعبد بتغ ِري الأحوال.
وقيل �إن االجتهاد الآخر ال ينق�ض به االجتهاد الأول ،و�إمنا يلزمه العمل
به يف م�ستقبل الأوقات فقط� ،أي فيما ابتد�أه من بعد ال يف ا�ستمراره.
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وحمل النزاع �إمنا هو يف الأ�شياء امل�ستدامة كاال�ستمتاع بالزوجات ال يف
الأعمال املا�ضية ،ف�إنه من عمل باجتهاده يف �صحة الو�ضوء �أو ال�صالة �أو احلج ال
يلزمه ق�ضا�ؤه ،و�إن تغري فيه اجتهاده اتفاقًا.
وكذلك من تغري اجتهاده بعد �أن طلق زوجته ال�صغرية� ،أو ماتت معه� ،أو
نحو ذلك ،ف�إنه ال �إثم عليه فيما فعله باجتهاده الأول اتفاقًا ،فاخلالف يف الأ�شياء
امل�ستدامة خا�صة.
�أما الأعمال امل�ست�أنفة فال خالف �أن يجب عليه العمل باجتهاده فيها
يف حاله ذلك.
وهذا فرع على هذه امل�س�ألة ،وهو �أنه �إذا رجع املجتهد عن اجتهاد كان قد
قلده فيه مقلد :هل يلزمه �إعالم مقلده بالرجوع �أم ال؟
فقيل� :إنه يلزمه ذلك؛ لريجع املقلد له �إىل قوله الآخر ،حيث هو م�ستلزم
ملذهبه يف رخ�صه وعزائمه ،ومقلد له يف تلك امل�س�ألة فقط ،وهذا مبني على القول
ب�أن االجتهاد ينق�ض االجتهاد.
وقيل :ال يلزمه �إعالم مقلده بالرجوع؛ لأنه عامل يف ذلك بقول من
�أقوال امل�سلمني ،وله �أن ال يرجع عنه ،و�إن رجع املفتي .وهو مذهب الإمام غ�سان
ابن عبد اهلل  ،ف�إنه مل ُيقل �سليمان بن عثمان  -رحمه اهلل تعاىل  -حني رجع
عن فتواه يف َف َلج اخلطم ،وق�ضيتها م�شهورة يف كتب الفقه.
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وقد عرفت مما م َّر �أن اخلالف يف نق�ض االجتهاد باجتهاد �آخر� ،إمنا هو فيما
ي�ستدام من الأعمال ،وهو هاهنا ،كذلك فال يلزم العامل �إعالم مقلده فيما فات
اتفاقًا ،و�إمنا يلزمه على القول بلزومه فيما ي�ستدام ،وفيما ي�ست�أنف من الأعمال.
وكذلك ال يلزمه �إعالمه �إذا كان مق ِّل ًدا يف تلك احلادثة له ،ولغريه ممن
وافقه فيها؛ لأنه �إذا رجع عنها هو فللمقلد �إمام �آخر ،متم�سك بقوله ،وال يلزمه
الرجوع برجوع �أحد �إمامية ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان منع املجتهد من تقليد غريه ،فقال:

[بيان �أنه ال يحل للمجتهد �أن يقلد جمتهدً ا مثله]
و� ْإن � َأط َ
ــــاق االجتهــــــا َد َح ُرما
َ
يجتهد
يحــــــــر ُم حتى
وقيل ال
ْ
ُ

فاع َل َما
عليه تقليدُ ِ�ســـــــــوا ُه ْ
وبعدَ االجتهـــــــــا ِد فاملن ُع َي ِر ْد

وقيل بل يجـــــــــو ُز مطل ًقا ويف

ِ
البطـــالن ما ال يخ َتفي
هذا من

ي�صح
وقيل �إن كان
�صحــــــابيا ْ
ًّ
ُ
العمل
يفــــــوت
وقيل �إن كان
ُ

َ
وقيل ال َ ،و ْه َو املقــــال ِ
املت�ض ْح
باالجتها ِد جـــــــــا َز َو ْه َو �أ�س َه ُل

ال ي�صح ملن �أطاق االجتهاد يف �شيء من امل�سائل الظنية �أن يقلد غريه
فيها ،ولو كان الغري �أعلم منه �أو �صحاب ًّيا ،بل يجب �أن ينظر لنف�سه ما هو احلق يف
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حقه ،ويحرم عليه تقليد غريه �سواء اجتهد يف تلك احلادثة ،فظهر له الراجح فيها
�أم مل يجتهد.
وقيل :ال يحرم تقليد املجتهد لغريه قبل �أن يجتهد يف تلك احلادثة،
ف�إذا اجتهد فيها ور�أى الراجح حرم عليه تقليد غريه ،قيل :اتفاقًا ،وحكى بع�ضهم
اخلالف فيه �أي�ضً ا .وقال �أحمد بن حنبل و�إ�سحاق بن رهواية والثوري :بل يجوز
له ذلك مطلقًا� .أي �سواء كان املقلد �أعلم منه� ،أو لي�س ب�أعلم� ،صحاب ًّيا كان �أو
غري �صحابي ،خاف �أن يفوت الوقت با�شتغاله باالجتهاد �أو مل يخف لقوله تعاىل
ﱹﭚ ﭛ ﭜﱸ [النحل.]43 /
ورد ب�أنه قيد ذلك بقوله ﱹ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﱸ [النحل ]43 /واملجتهد
ميكنه العلم.
وقال حممد بن احل�سن :يجوز تقليد الأعلم فقط؛ لأن الظن ب�صواب من
هو �أعلم منه �أقوى من الظن ب�صوابه.
ورد ب�أنه رجوع عن الوا�ضح �إىل امل�شكل ،وقيل� :إمنا يجوز له تقليد
أ�صحابي كال ُّن ُج ِوم ب�أي ُهم اقتدي ُتم اهتدي ُتم».
ال�صحابي ال غري؛ لقوله َ �« : 
ورد ب�أن ذلك �إمنا هو يف حق من ي�صح له التقليد� ،أما املجتهد ففر�ضه
العمل باجتهاده.
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بعد:
وقال ابن بركة :تقليد ال�صحابة جائز يف بع�ض الأحكام ،ثم قال ُ
يجوز تقليد الواحد منهم �إذا قال قو ًال ومل ينكر عليه غريه ،و�أما �إذا علم له خمالف
فال .ثم قال :وال يجوز التقليد لأهل اال�ستدالل ،والبحث يف ع�صر غري ال�صحابة
مع االختالف ،ويجوز االعرتا�ض عليهم يف �أدلتهم ،وال يجوز االعرتا�ض على
ال�صحابة.
قال البدر  -رحمه اهلل :وتف�سري كالمه  -واهلل �أعلم � -أن ال�صحابة �إذا
اختلفوا تختار بني �أقوالهم وال تحُ ِدث عليهم قو ًال ،وغري ال�صحابة �إذا اختلفوا
جتتهد لنف�سك وحدك.
�أقول :وظاهر كالم ابن بركة اعتبار �إجماع ال�صحابة ،و�إن كان �سكوت ًّيا،
و�أن قول ال�صحابي الواحد عند لي�س بحجة.
وقال �أهل العراق :يجوز للمجتهد �أن يقلد غريه فيما يخ�صه لنف�سه دون
ما يفتي به لغريه.
ورد ب�أنه ال فرق بني ما يخ�صه لنف�سه ،وبني ما يفتي به لغريه ،لأنه يف
اجلميع متعبد بالأخذ بالراجح.
بع�ض :يجوز �أن يقلد غريه فيما يخ�صه ب�شرط لو ا�شتغل باالجتهاد
وقال ٌ
فاته العمل .وهذا القول �أ�سهل من الأقوال املتقدمة حل�صول العذر ب�ضيق احلال،
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ولأنه �إذا مل ميكنه االجتهاد يف ذلك احلال كان مبنزلة من ي�سعه التقليد من العوام
لعدم التمكن من االجتهاد.
وقال يحيى بن حمزة واجلويني :ال يجوز الحد من املقلدين �أن يقلد
�أحد من ال�صحابة .قال يحيى :لأنه مل يكن لهم من اخلو�ض يف علوم االجتهاد
مثل ما لغريهم من مت�أخري العلماء .وهذا باطل؛ لأن اجتهاد ال�صحابة �أوفى
و�أكمل ،لأن علوم العربية و�أكرث �أ�صول الفقه من عموم وخ�صو�ص و�إجمال وبيان
ون�سخ وغري ذلك يعلمونه من غري تعلم وال نظر ،بل لغريزة ،وال ي�صعب عليهم فهم
معاين الكتاب وال�سنة ،وال يحتاجون يف نقل الأحاديث كما يحتاج املت�أخرون
من البحث عن حال الراوي وغري ذلك ،فال �شك يف �أن اجتهادكم �أكمل.
وقيل :ال يجوز تقليد ال�صحابة ،لكون مذاهبهم مل تدون ،ال لق�صورهم
عن رتبة االجتهاد ،وهذا �أي�سر مما قبله ،و�إن كان لي�س ب�شيء �أي�ضً ا ،لأن التدوين
لي�س ب�شرط؛ جلواز الأخذ بقول الغري ،و�إمنا ال�شرط يف ذلك �صحة النقل ،ف�إذا
�صح النقل عن �صحابي �أو تابعي �أو غريهما ،كان حكم قوله كحكم �أقوال �سائر
املجتهدين ،يجوز لل�ضعيف الأخذ به ،وعلى املجتهد النظر لنف�سه ،وال ي�صح له
تقليد غريه� ،إن �أمكنة االجتهاد كما مر.
واحلجة لنا على ذلك �أن الإجماع منعقد على �أنه �إمنا يكلف بظنه ،حيث
يكون له طريق �إىل الظن ،وال �شك �أن املجتهد بجد الطريق �إىل الظن ،فلي�س له
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العمل بظن غريه �إال الدليل يبيح له العمل بظن جمتهد �آخر ،وال دليل يدل على
ذلك �إال يف املقلد فقط.
قال ابن احلاجب جواز ذلك حكم �شرعي فالبد من دليل عليه؛ لأنه
�إثبات حكم بخالف نفي احلكم ،فال يحتاج �إىل دليل ،بل يكفي فيه انتقاء دليل
الثبوت ،و�إذا كان ذلك �إثبات حكم و�أنه يحتاج يف �إثباته �إىل دليل ،فالأ�صل عدم
الدليل ،فال يثبت مهما مل تقم داللة عليه.
و�أي�ضً ا فاملجتهد متمكن من الأ�صل ،وهو العمل بظنه ،فال يجوز له
العمل بالبدل مع التمكن من الأ�صل ،كالواجد للماء ال يجزيه التيمم ،ولأنه لو
جاز له التقليد قبل االجتهاد جلاز بعده ،والإجماع على �أنه ال يجوز واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان التقليد العامي ،فقال:
[بيان حكم العامي �إذا �أراد العمل ب�شيء من الظنيات و�أنه يجب
عليه تقليد املجتهد يف ذلك]
ري املجـته ِْد
وواجب تقــــــليدُ غ ِ
ٌ

� ْإن �شــــا َء فعـــ ً
ال لفقي ٍه مجُ ته ِْد

اعلم �أنه يجوز ملن ال قدرة له على االجتهاد �أن يقلد العامل املجتهد
ب�شرط �أن يكون معرو ًفا بالعلم والعدالة ،بل يجب عليه تقليده� ،إذا �شاء العمل
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يف الق�ضايا التي ال يعرف احلكم فيها ،لقوله تعاىل ﱹ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠﱸ [النحل ]43 /فلو مل يكن تقليد العامي للعامل جائ ًزا ما �أمر العوام
ب�س�ؤال العلماء ،وظاهر الأمر للوجوب فهو واجب عند احلاجة �إليه ،وقيل ال يجوز
التقليد يف العمليات ،بل يجب عليه �أن ي�س�أل العامل لينبهه على طريق احلكم،
لأن العامي ميكنه العلم فلزم تكليفه به ،كالعامل ،وكما يف م�سائل الأ�صول .و�أي�ضً ا
قبيحا.
ال ن�أمن خط�أ املفتي وجهله ،والإقدام على ما ال ي�ؤمن كونه جه ًال ً
ورد ب�أنه كما علم املجتهد �أن طريقه االجتهاد ،كذلك علم العامي �أن
طريقة الرجوع �إىل العامل بدليل قاطع ،فعلمه بتكليفه باحلكم عن التقليد ،كعلم
املجتهد للحكم.
و�أما كون اخلط�أ غري م�أمون يف �أقوال املجتهدين ،فذلك م�س َّلم يف غري
الظنيات� ،أما يف الظنيات فال�صواب �أن جميع �أقوال املجتهدين فيها �صواب.
وقيل� :إمنا يجوز التقليد يف العمليات يف امل�سائل الظنية ال القطعية؛ لأن
احلق يف امل�سائل القطعية مع واحد ،فال ي�أمن املقلد فيها �أن يقلد املخطئ ،فيكون
�إقدا ًما على ماال ي�ؤمن قبحه.
ورد ب�أنه لو �أوجبنا على العامي �أن مييز بني امل�سائل القطعية والظنية من
الفروع ،لكنا قد �ألزمنا علوم االجتهاد والإجماع على �أنه ال يلزمه� ،أما كونه ال
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ي�أمن خط�أ من قلده ،فكذلك ال ي�أمن �أن املجتهد يف الظنيات لب�س عليه ،ومل يفته
مبا هو احلق عنده.
حا�صله �أن العامي م�أمور باتباع العلماء ،وذلك هو فر�ض� ،أما يف
امل�سائل الظنية فال �إ�شكال فيه ،ل�صواب جميع املجتهدين ،و�أما يف امل�سائل
القطعية ففيه �إ�شكال من حيث �إن اخلط�أ فيها غري معفو لوجوب الأخذ باحلق
فيها �إجما ًعا ،لكن امل�س�ألة حينئذ قدرية ،ف�إذا طابق اعتقاد العامي احلق بتقليده
�أهل احلق واتباعه لهم ،كان ذلك بتوفيق اهلل له ،و�إن خالف ذلك فهو من �سوء
حظه ،واهلل  ﱹﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﱸ [الأنبياء.]23 /
واحلجة لنا على جواز تقليد العوام للعلماء :تواتر �إجماع ال�سلف على
ترك نكري تقليد العوام للعلماء من غري مانع لهم من الإنكار.
قال احلاكم� :أجمعوا على جواز ذلك قو ًال وفع ًال وتقري ًرا ور�ضى ،وكذلك
�إجماع التابعني ،ف�إنه ظهر فيما بينهم رجوع العامي �إىل العامل ،والقبول منه.
قال :وذلك ظاهر عنهم؛ لأن منهم من كان يفتي ،ومنهم من كان يقبل،
ومنهم من يقرر ،وظهر عنهم الأمر باال�ستفتاء والفتيا ،وهذا هو العمدة يف جواز
ال ُف ْت َيا.
قال :وهو �أظهر �أم ٍر يف الإجماع ،فاقت�ضى جواز التقليد.
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قال :ولي�س لأحد �أن َّيدعي �أنهم �إمنا رجعوا �إليهم يف تبيني طرق
الأحكام؛ لأن ف�ساد هذا �أظهر من �إنكار ا�ستفتائهم ،ف�إنه مل ُير َو �أن �أح ًدا يف ُفتياه
بني وجه القيا�س وطريقة االجتهاد ،ثم �إنا نعلم ذلك ،كما علمنا �أنهم مل يوجبوا
على احلاكم �أن يبني وجه ما حكم به ،ثم �إن املفتي لو روى خ ًربا وجب قبوله،
فكذلك �إذا �أفتى ،ثم �إنا لو كلفنا العامي يف معرفة وجوه احلوادث ،لزم يف �أكرث
الأحوال ،فوت العمل بكثري من الأحكام ،انتهى� .أخ ًذا من منهاج الأ�صول.
�أما قول �أ�صحابنا يف منع التقليد فمرادهم به العمل بقوله الغري من غري
مباالة� ،أ�صاب ذلك الغري �أم �أخط�أ كما ف�سره بذلك بع�ضهم.
والتقليد بهذا املعني حرام اتفاقًا� ،أما باملعنى الذي �أردناه نحن يف النظم،
وهو الأخذ بقوله الغري مع ظن ال�صواب ،والتما�س احلق ،فالأ�صحاب متفقون
على جوازه يف الظنيات ،وكذلك يف القطعيات� ،إن وافق احلق.
واعلم �أنه يجب على املقلد البحث عن حال املفتي يف ال�صالحية للفتوى
وهل هو جامع لالجتهاد والعدالة �أم ال؟ وقيل ال يلزمه ذلك� ،إذ ال طريق له �إىل
حتقيقه ،كما ال يلزمه البحث عن وجه احلكم.
ت�صريحا �أو ت�أوي ًال �أو
ورد ب�أنه مل يبحث عن حال املفتي ال ي�أمن ف�سقه
ً
جهله بعلوم االجتهاد �أو بع�ضها ،فال ي�صلح للفتوى ،فيكون تقليده �إقدا ًما على ما
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ال ي�ؤمن قبحه ،ويكفيه يف ذلك �س�ؤال من يثق بخريه ،ويثمر الظن ،ويكفيه �أي�ضً ا
�أن يرى ا�ستفتاء النا�س �إياه معظمني له� ،آخذين بقوله.
قال �صاحب املنهاج� :إذا كان يف بلد �شوكته لأهل احلق الذين ال
ي�سكتون على منكر ،و�إال مل ي�أمن مع ا�سفتاء النا�س �إياه كونه غري �صالح واهلل
�أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان افتاء العامي بقول �إمامه فقال:

[بيان �إفتاء ال�ضعيف بقول العامل]
وجــــائ ٌز َ
ِ
ال�ضــعيف ُي ْفتي
لــــذا

�ســوا ُه بالــذي ر�آ ُه املُ ْفــــــــتي

َ
وقيل ال يجو ُز مطل ًقا وما

ال�صحيح فاع َل َما
قدم ُت ُه ُه َو
ُ

يف ح�ضر ِة املُفتي ويف َغ ْيب ِت ِه

َ
ْ
ح�ضر ِت ِه
وقيل ال يجو ُز يف

يجوز ل�ضعيف العلم حكاية قول العامل يف الأحكام بال خالف بني
العلماء ،لأن ذلك �ضرب من الأخبار ،وال خالف يف �صحته عند ال�ضبط
والإتقان ،لكن اخلالف يف جواز �إفتائه بقول العامل الذي �أخذ عنه تلك ال ُف ْتيا،
وذلك ب�أن ي�سوق الكالم م�ساق اجلزم باحلكم ،فيقول :هذا حالل وهذا حرام
مث ًال ،فقيل بجواز ذلك مطلقًا ،وا�شرتط بع�ضهم يف هذا القول �أن يكون املفتي �إمنا
يفتي بن�ص قول �إمامه .وقيل :ال يجوز مطلقًا لأنه لي�س �أه ًال للإفتاء .وقيل� :إن
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كان مطل ًعا على َم�أْخذ �إمامه جاز له ذلك ،و�صح له التخريج على مذهب �إمامه.
وقيل� :إمنا يجوز للمخرج الإفتاء بتخريجه عند عدم املجتهد ال مع وجوده يف تلك
الناحية� ،إذ ال يجوز ُ
العمل بالأ�ضعف مع �إمكان الأقوى.
وال�صحيح �أن فتوى ال�ضعيف بن�ص عبارة املفتي جائزة يف غيبة املفتي،
ويف ح�ضرته عرف عدلها �أو مل يعرف� ،إذا كان متثقًا ممن �أخذ عنه ،لأن ذلك لي�س
ب�أ�شد من عمله ،ف�إذا جاز له �أن يعمل بقول املفتي ،جاز له �أن يفتي به� ،إذ ال فرق
بينهما.
�أما الفتوى بالتخريج من مذهب املفتي فال ت�صح �إال من املطلع على
امل�أخذ العارف بالأدلة ومواردها� ،إذ ال يكون التخريج �إال ملن يكون من �أهل النظر،
فمن كان من �أهل النظر واال�ستدالل جاز له التخريج على مذهب العامل ،وهو
مذهب الإمام الكدمي ،وجمهور امل�شارقة واملغاربة ،خال ًفا ملن منع ذلك .واهلل
�أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان تقليد ال�ضعيف العاملني ف�أكرث ،فقال:
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[بيان جواز تقليد ال�ضعيف لعاملني ف�أكرث فيما ميكن تقليدهم فيه]
وجــــــائ ٌز تقــــــليــــدُ عالمِ َينْ ِ

َ
ني
ل�ســــــائل � ْإن
كـــان يف �شيئ ِ

وال يجــــــو ُز يف ق�ضــــــي ٍة ملا

تناقـــ�ض قــــــد ُعلما
يلز ُم من
ٍ

اعلم �أن تقليد العامي لعاملني ف�صاع ًدا� ،إما �أن يكون تقليده لهما يف �شيء
واحد� ،أو يف �شيئني ،ف�إن كان يف �شيء واحد ،ف�إما �أن يتفق قولهما يف تلك احلادثة،
و�إما �أن يختلفا فيها ،ف�إن اختلفا فال ي�صح تقليدهما يف حال واحد م ًعا اتفاقًا ،لأن
تقليدهما م ًعا يف تلك احلادثة ،وذلك احلال مف�ض �إىل التناق�ض ،ف�إن �أحدهما
يجوز له الإقدام مث ًال ،والآخر مينعه ،فال يت�صور تقليدهما يف ذلك.
و�إن اتفقا يف تلك احلادثة ففي جواز تقليدهما اخلالف الآتي يف تقليد
عاملني ،وال�صحيح عندنا جوازه ،لأن الظن ب�صواب عاملني �أقوى منه ب�صواب عامل
واحد.
و�أي�ضً ا فالإجماع �إمنا كان حجة ب�سبب اتفاق �أقوال العلماء يف حادثة،
فلو مل ي�صح تقليد عاملني �إذا اتفقا ،ملا �صح تقليد ثالثة اتفقوا ،وكذا الأربعة وكذا
اخلم�سة .في�ؤول ذلك �إىل �إبطال حجية الإجماع ر� ًأ�سا ،وهو خالف امل�شروع .و�إن
كان تقليده لهما يف �شيئني ف�صاع ًدا �أو يف حالني ،فال�صحيح �أي�ضً ا عندنا جوازه،

932

طلعة ال�شم�س� :شرح �شم�س الأ�صول

932

�سواء كان قد التزم مذهب عامل من العلماء �أومل يلتزمه ،في�صح له �أن ي�أخذ
من هذا العامل م�س�ألة ،ومن الآخر �أخرى ،وهذه امل�س�ألة معروفة عندهم مب�س�ألة
االنتقال عن مذهب �إمامه �إىل مذهب �إمام �آخر ،وحجتنا على جوازه �أن كل
جمتهد م�صيب ،فلم يحرم علينا يف ال�شرع �إال االنتقال من ال�صواب �إىل اخلط�أ ،ال
من �صواب �إىل �صواب ،فال مقت�ضى لتحرميه ال عق ًال وال �شر ًعا �إذ ي�صري كالواجب
املخري ،ف�إنه جائز لكونه انتقا ًال من �صواب �إىل �صواب ،فكذلك املقلد �إذا قلد
جمته ًدا ،ثم انتقل �إىل تقليد جمتهد �آخر ،فهو كمن �شرع يف واحد من �أنواع
الكفارة ،ثم ترجح له فعل النوع الآخر منها ،فكما ال حظر عليه يف ذلك ،كذلك
املقلد �إذا انتقل ،و�إمنا احلظر يف ذلك على القول ب�أن احلق مع واحد ،واملخالف
خمطئ ،وقد قدمنا بطالنه.
و�أي�ضً ا فكما جاز للمقلد اختيار ما �شاء من املذاهب يف االبتداء بال
خالف لإ�صابة املجتهدين ،ا�ست�صحبنا احلال بعد تقليده لأيهم �إذا مل يتجدد له
ما يح ِّرم ذلك.
وقيل :لي�س للمقلد االنتقال بعد التزام مذهب �إمام �إىل مذهب �إمام �آخر
لغري مرجح ،لأنه اختار املذهب الأول ،وال يختاره �إال وهو �أرجح من غريه عنده،
فلي�س له اخلروج عنه ،كما لي�س للمجتهد االنتقال عن اجتهاده لغري مرجح.
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خروجا
وهذا مما ال خالف فيه يف حق املجتهد ،وال علة لتحرميه �إال كونه ً
عما قد اختاره لغري مرجح للخروج ،فكذلك خروج املقلد لغريه ،ون�سب هذا
القول �إىل الأكرث.
قالوا :وجتويز ذلك ي�ؤدي �إىل التهور يف الأعمال ال�شنيعة وتتبع ال�شهوات،
ب�أن يختار لنف�سه من الأقوال ما ي�ؤديه �إىل نيل �شهواته ،ال لكونه دين اهلل ،وال قائل
بالتنقل يف املذاهب ملجرد اتباع ال�شهوات .قالوا :وقد ن�ص علما�ؤنا على �أنه حمرم
�إجما ًعا ،ثم �إنهم جوزوا االنتقال من مذهب �إىل مذهب لأمور:
منها �أن يعرف املقلد حجج املختلفني يف ذلك احلكم ،ويكون من �أهل
ٍ
فحينئذ يجوز له االنتقال �إىل ما ترجح له.
النظر ،فترتجح له حجة خمالف �إمامه
ومنها �أن ينك�شف له �أن �إمامه ذلك ناق�ص يف عدالته �أويف اجتهاده عن
القدر املعترب ،فينتقل عن تقليده �إىل تقليد الأكمل.
ومنها �أن ينتقل �إىل �أف�ضل من �إمامه �أو �أو�سع عل ًما �أو �أ�شد ور ًعا.
ثم اختلفوا يف الوجه الذي ي�صري به املقلد ملتز ًما ملذهب �إمامه:
فقيل �إنه ي�صري مقل ًدا ملتز ًما بالنية فقط .وهي العزم على العمل مبذهبه
يف حكم� ،أو يف جميع م�سائله ،لأن التقليد كاالجتهاد ،فكما �أن املجتهد متى عزم
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على العمل مبا قد �أداه �إليه نظره� ،صار ذلك االجتهاد مذه ًبا له ،كذلك اختيار
املقلد ملذهب عامل هو كاالجتهاد منه يف ذلك احلكم.
وقيل :بالنية والعمل ،فمهما مل يعمل فهو غري ملتزم ،لأنه �إذا نوى ومل
يعمل كان كاملجتهد الذي مل يجزم ب�شيء.
وقيل بل بالنية والقول والعمل ،لأن التقليد التزام و�إيجاب على النف�س
�أن ال يعدل عن قول هذا العامل ،والإيجاب كالنذر ،فكما ال ينعقد النذر مبجرد
نية وال عمل ،بل ال بد من لفظ كذلك التزام املذهب ،ال بد من �أن يقول قد
التزمت قول فالن يف كذا �أو مذهب فالن يف م�سائله كلها.
�أقول وهذا كله مما ال دليل عليه ،ف�إن ال�سلف من ال�صحابة ومن بعدهم
كانوا على خالف ذلك .ف�إن املعلوم من حال ال�صحابة � أنهم مل يلزموا من
�س�أل واح ًدا منهم عن حكم واحد ،وعمل بفتواه �أن ال ي�س�أل غريه عن غري ذلك
احلكم ،وال �أنكروا عليه ذلك ،وال نقله �أحد ،ال عدل ،وال غري عدل ،ولو وقع لنقل
وا�شتهر ،لأنه مما تق�ضي العادة بنقله.
وكذلك يف زمن التابعني وتابعي التابعني �إىل وقتنا هذا ،فكان �إجما ًعا
على جوازه.
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�أما قيا�سهم املقلد على املجتهد فممنوع لوجود الفارق بينهما ،وهو �أن
املجتهد �إذا تبني له الراجح منع من العدول عنه ،لكونه حكم اهلل يف حقه ،فعدوله
�إمنا يكون عدو ًال عن فر�ضه �إىل غريه ،ورجو ًعا من الوا�ضح �إىل امل�شكل ،وحال
املقلد بخالف ذلك؛ ف�إن �أخذه بقول العامل لي�س طريقًا �إىل معرفة الراجح ،و�إمنا
هو اختيار منه ،لكون جميع �أقوال املجتهدين �صوابًا ،فحاله بعد التقليد كحاله
من قبله.
نعم مننع االنتقال من مذهب �إىل مذهب ملجرد الت�شهي واحلظوظ
العاجلة ،لأن ذلك ي�ؤدي �إىل االنهماك يف الرخ�ص وعدم املباالة بالديانة ،حتى
�إن �أ�صحابنا  -رحمهم اهلل تعاىل  -منعوا من �إفتاء طالب الرخ�صة قبل الوقوع
فيها ،وما ذلك �إال خلوف الت�ساهل يف الديانة ،وطلب احلزم يف �أمور الدين ،والنجاة
للم�سلمني ،وجتويز املانعني االنتقال يف بع�ض ال�صور ناق�ض لقيا�سهم املذكور ،ف�إن
قيا�سهم يقت�ضي �إطالق املنع ،وذلك التجويز تخ�صي�ص بغري خم�ص�ص ،فهو نق�ض
ملذهبهم .واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان ما �إذا تعدد املجتهدون ،وكان فيهم الفا�ضل واملف�ضول،
فقال:
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[بيان جواز تقليد املف�ضول �إذا كان عد ًال جمتهدً ا مع وجود
الفا�ضل]
وجائ ٌز تقليـــدُ غيـــ ِر ال َ
ـــل
أف�ض ِ

� ْإن َ
كان موثو ًقا ِب ِه �إن ُي�ســـ�ألِ

َمــــــن ال�صحـــاب ِة
لأنــــــه يف ز
ِ

قد ُ�شه َِر الإف َتا ُء ِمن جمــــــاع ِة

ُ
ُ
واملف�ضـــول
الفا�ضــــــل
وفيه ُم

ُ
منقول
ري عن ُهـــ ُم
وال نكــــــ َ

�إذا تعدد املجتهدون واختلفت �أقوالهم ،وكان فيهم الفا�ضل واملف�ضول،
قال ابن احلاجب وغريه :يجوز للم�ستفتي �أن يقلد غري الأف�ضل ،وال يلزمه �أن
يتحرى الأكمل يف العلم والورع� ،إذا كانوا جمي ًعا �أهل اجتهاد وعدالة� ،إذ قد
ح�صل امل�صحح يف كل واحد منهم .وقيل :بل يلزمه حتري الأكمل يف معرفة
علوم االجتهاد؛ ليقوى ظن ال�صحة لفتواه ،كاملجتهد يلزمه حترى �أقوى الأمارات
الدالة على احلكم.
وال�صحيح جواز تقليد املف�ضول مع كمال �أ�سباب االجتهاد ،والثقة
بعدالته ،و�سكون القلب �إىل فتواه.
والدليل على ذلك �أن الإفتاء قد �شهر يف زمن ال�صحابة من جماعة
فيهم الفا�ضل واملف�ضول ،ومل ينكر �أحد منهم �إفتاء املف�ضول ،ومل يعنف �سائله،
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ولو كان ذلك غري وا�سع للنا�س ما �سكت عليه ال�صحابة ،فهو �إجماع على جوازه
منهم.
وكذلك وقع يف زمن التابعني وتابعيهم �إىل يومنا هذا ،وال نكري من �أحد
من امل�سلمني فكان �إجما ًعا من التابعني ومن بعدهم �أي�ضً ا فال وجه للقول بخالفه.
�أما قيا�س املقلد على املجتهد يف ذلك فممنوع ،لأن املجتهد �إمنا يلزمه
النظر يف الأدلة والعامي �إمنا يلزمه �س�ؤال العلماء ،وعلى العامل النظر له ،ف�إذا �س�أل
عاملًا من العلماء ،كان قد �أدى ما �شرع يف حقه.
ف�إذا وجد ال�سائل عاملني �أحدهما �أعلم والآخر �أورع ،فقد اختلفوا :هل
الأعلم �أوىل �أم الأورع؟ فقيل :الأعلم لقوة معرفته م�آخذ احلكم.
وقيل :الأورع جلده ،واجتهاده يف توفية االجتهاد حقه ،وتوقي التق�صري،
وال�صحيح الأول� ،إذا كملت عدالته ،لأن العدالة ت�صونه من التق�صري فيما يلزمه
الوفاء به� ،أما �إذا انَ َخر َمت عدالته فال ي�صح تقليده اتفاقًا.
ف�إذا ا�ستوى املجتهدون يف العلم والف�ضل:
فقيل� :إن ال�سائل يخري يف االخذ ب�أيها �شاء ،كاملجتهد �إذا ت�ساوت معه
الدالالت ،وهو مذهب علي بن عزرة ،واحل�سن بن �أحمد.
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وقيل بل ي�أخذ بالأخف يف حق اهلل لقوله تعاىل ﱹﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﱸ [البقرة ]185 /وبالأ�شد يف حقوقنا ،لأنه �أحوط .وقيل :بل ي�أخذ ب�أول
فتيا ،لأنه ب�س�ؤاله قد لزمه قبوله.
وقيل :بل يخري يف حق اهلل تعاىل بني �أيها �شاء لقوله تعاىل ﱹﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮﱸ [احلج ]78 /و�أما يف حق العباد في�أخذ باحلكم لرتتفع اخل�صومة،
لو اختار �أيها واختار خ�صمه خالفه ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان االجتهاد يف زمن النبي  فقال:

[بيان حكم االجتهاد يف زمانه  و�أنه واقع]
َ
امل�صطفى قــــــــد و َقعا
ويف ز َم ِان
َ
مثل �صــال ِة الع�صــــ ِر يف ُقريظ ِة

ال�ص َحاب ِة اجتهــــا ٌد ُ�س ِم َعا
من َّ
ري قطـــــ ُع ال ِّلين ِة
ويف بني الن�ض ِ

قد تقدم يف �أول ركن ال�سنة الكالم يف اجتهاده  ،وهل هو واقع منه
�أم غري واقع ،ونذكر هاهنا حكم االجتهاد من غريه يف زمانه العلماء عليه ال�صالة
وال�سالم.
وقد اختلف الأ�صوليون يف �صحة االجتهاد يف عهده  ،فقال الأكرث
من العلماء ب�صحته يف غيبته.
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ومنهم من منع االجتهاد يف ع�صره  يف الغيبة واحل�ضرة؛ لإمكان
الرجوع �إليه بامل�شافهة �أو املرا�سلة ،ولأن االجتزاء باالجتهاد مع وجود النبي 
اجتزاء بالظن عن العلم.
وحكي عن جماعة من الأ�صوليني التوقف يف جوازه بح�ضرته ،و�إن جاز
ُ
يف غيبته.
وال�صحيح �أن االجتهاد يف عهده  جائز وواقع ،والدليل على ذلك:
ما ُروي �أنه � أمر بال ًال ف�أذن يف النا�س من كان �سام ًعا مطي ًعا ،فال ي�صلني الع�صر
�إال ببني قريظة .وهم طائفة من اليهود باملدينة من حلفاء الأو�س ،عزم ر�سول 
على غزوهم ،ف�سار النا�س �إليهم ،وقد �شغل جماعة من ال�صحابة مامل يكن لهم
منه بد عن امل�سري لبني قريظة ،لي�صلوا بها الع�صر ،ف�أخروا �صالة الع�صر �إىل �أن
جاءوا بعد ع�شاء الآخرة امتثا ًال لقوله « :ال ي�صل َّني الع�ص َر �إال يف بني قريظة»
ف�صلوا الع�صر بها بعد ع�شاء الآخرة ،وبع�ضهم �صلى الع�صر يف وقتها يف �أماكنهم،
وقالوا :ما يريد ر�سول اهلل  منا �أن ندع ال�صالة ونخرجها عن وقتها ،و�إمنا �أراد
احلث على الإ�سراع ،فما عابهم اهلل يف كتابه وال عنفهم ر�سول اهلل  ،لأن ك ًّال
من الفريقني جمتهد.
وكذلك ما نقل من تقريره عليه ال�صالة وال�سالم للرجلني اللذين
�أحدهما يقطع ال ِّلينة من نخل بني الن�ضري ،والآخر ي�صلح ذلك ،وقد تقدمت
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حكايتهما ونزلت الآية بت�صويبهما .وذلك قوله تعاىل ﱹ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﱸ [احل�شر ]5 /اهلل وكذلك ما نقل من
خرب معاذ حني وجهه � إىل اليمن ،وقد قال�« :أجتهد بر�أيي» و�أقره  ،وكذلك
هد بر�أي َِك» قال املانعون :جتويز
«اج َت ْ
قوله  لأبي مو�سى حني وجهه �إىل اليمنْ :
االجتهاد يف ع�صره ي�ؤدي �إىل اال�ستغناء عنه .
و�أجيب ب�أنه ال ي�ؤدي �إىل ذلك ،لأن النبي  هو املب ِّلغ والآمر باالجتهاد،
واملبني لأ�صول احلادثة ،وما يقا�س عليه ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان �أمكان خلو بع�ض الأزمنة من جمتهد ،فقال:

[بيان �إمكان خلو بع�ض الزمان من جمتهد ،وفيه تقليد امليت]
الزمــــن
بعــــ�ض
وممكن خُ ُل ُّو
ِ
ِ
ٌ

ال�صحيح من فقـــي ٍه َف ِط ِن
على
ِ

اختلفوا يف �إمكان خلو الزمن من جمتهد ُيرجع �إليه عند احلادثة:
فقيل :جائز �أن يخلو الزمان من املجتهد ،واختاره البدر ،وهو ال�صحيح،
و�أظن �أنه مذهب اجلمهور.
وقيل ال يجوز خلوه من جمتهد ،ون�سب هذا القول �إىل اجلبائي واحلنابلة.
وقال ابن دقيق العيد :ال يجوز خلو الزمان من املجتهد ما مل يتداع الزمان بتزلزل
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القواعد ،ف�إن تداعى ب�أن �أتت �أ�شراط ال�ساعة الكربى كطلوع ال�شم�س من مغربها
وغري ذلك ،جاز اخللو عنه.
واملنع من خلوه مطلقًا هو مقت�ضى مذهب من منع تقليد امليت ،لأنه �إذا منع
من تقليد امليت ،وجب �أن يكون يف كل زمان جمتهد يجوز �أخذ دينهم عنه ،لقوله
تعاىل ﱹﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﱸ [النحل ]43 /وال ي�أمرنا تعاىل
�أن ن�س�أل غري موجود ،والتكليف بذلك مما ال يطاق ،فلزم وجود املجتهد يف كل
زمان ،ونحن ال مننع من تقليد امليت ،بل جنوزه ،فلذا جنوز خلو الزمان من املجتهد.
اعلم �أنهم اختلفوا يف جواز تقليد امليت على ثالثة مذاهب:
قيل :بجوازه مطلقًا.
وقيل :مبنعه مطلقًا.
وقيل� :إن �أفتاه يف حياته بقي على تقليده فيما كان قد �أفتاه به ،و�إن مات ومل
ي�سمع الفتوى منه يف حياته ،و�إمنا نقلت �إليه بعد موته ،فال يجوز له تقليده حينئذ،
�إذ ال يعقل تقليده من قد �سقط عنه التكليف باملوت.
قالوا :وهل هو �إال ك�أن يلتزم رجل تقليد رجل ذاهب العقل يف احلال ،جمنونًا
ال تكليف عليه ،فيقول :قد التزمت مذهب هذا املجنون ،فيما كان اجتهده قبل
جنونه �أو كمن يلتزم مذهب رجل قد كفر بعد اجتهاده �أو ف�سق ،وكان عد ًال عند
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االجتهاد ،قالوا :وتقليد املجنون والكافر والفا�سق ال يجوز بالإجماع ،فكذلك
امليت لأنه م�سا ٍو لهم.
ورد ب�أنه �إن �صح الإجماع على منع ابتداء تقليدهم حال اجلنون والكفر
والف�سق ،فيما كانوا قد اجتهدوا فيه ،فلعله ملانع �آخر ،وهو حلوق التهمة لهم فيما
�سبق من اجتهاداتهم ،وجتويز �صدورها عن مثل الأحوال التي هم عليها يف
احلال.
قيل وتقليد احلي �أوىل لوجهني:
�أحدهما� :أنه جممع على �صحته� ،إال من منع التقليد يف الفروع ،بخالف امليت.
وثانيهما� :أن احلي نعلم ا�ستمراره على القول بذلك االجتهاد ،وامليت ال ن�أمن �أنه
لو كان ح ًّيا ترجح له خالف ما قد قال به ،واهلل �أعلم.
ثم �إنه �أخذ يف بيان الركن الثاين من ركني االجتهاد ،وهو حمل االجتهاد ،فقال:
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[بيان حمل االجتهاد ،وهو ق�ضية مل يوجد يف حكمها ن�ص وال
�إجماع]
ُّ
حمل االجتهــــــا ِد َف ْه َو ما
�أما

مل ُ
يكن الإله فيــــــه َح َكما

عن الر�ســــــولِ
ومل َيرد فيـــه ِ

إجماع يف املنقولِ
وال عن ال ِ
َّمت اجتهـــا ُد علمـــــــــا ِء الأ ّم ِة

ف�إن ُه يف مثـــــــــل ذي الق�ض َّي ِة

حمل االجتهاد حادثة مل يوجد فيها حكم عن اهلل تعاىل يف كتابه وال
على ل�سان ر�سوله ،ومل ينقل يف حكمها �إجماع من امل�سلمني ،ف�إن كان يف احلادثة
�شيء من الأحكام الثالثة ،وجب اتابعه وحرمت خمالفته �إجما ًعا.
و�إن مل يوجد فيها حكم من الأ�صول الثالثة وجب هناك االجتهاد على
من �أطاقه من الأمة ،وفيها لزم العامي التقليد �إذا �شاء العمل.
فقوله( :ف�إنه يف مثل ذي الق�ضية� )..إلخ الق�ضية امل�شار �إليها هي الق�ضية
التي مل يوجد فيها ن�ص وال �إجماع.
ومعني قوله( :مت اجتهاد علماء الأمة) �أي كمل لهم حكم االجتهاد يف
تلك الق�ضية ،فالق�ضية املن�صو�ص على حكمها ال يتم لأحد اجتهاد فيها ،و�إن
نظر يف �أ�صولها ،ف�إمنا غاية نظره العلم بحكمها من �أ�صلها ،والت�سليم لها ،وال ي�صح
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خالفها بخالف الق�ضية اخلالية من الن�صو�ص والإجماع ،ف�إن اجتهاد العلماء فيها
تام ،مبعنى �أنه م�ستوف حلكم االجتهاد.
وتو�ضيحه �أن االجتهاد يف القطعيات  -و�إن جاز  -ال يكون جام ًعا
لأحكام االجتهاد ،و�إمنا يجوز لأجل االطمئنانية واليقني ،و�أن االجتهاد يف
الظنيات م�ستكمل لأحكام االجتهاد.
ففي ذكر التمام براعة ح�سن االختتام ،ف�إن يف هذه املقام قد انتهى
الكالم على الأدلة والأحكام ،واهلل املوفق ،بيده خزائن كل �شيء ،واحلمد هلل
رب العاملني.
ثم قال:

تتمة هلذا الكتاب
�شم�س الأ�صولِ يف َ�سما
أ�شرقت
قد �
ْ
ُ

أظهــــــرت ما �أُ ْبهِما
حتقيقها و�
ْ

يقال �أ�شرقت ال�شم�س ،و�شرقت� :إذا طلعت وف َّرق بع�ضهم بني الإ�شراق
فخ�ص ال�شروق بالطلوع ،والإ�شراق بانت�شار ال�ضوء ،فالإ�شراق عندهم
وال�شروقَّ ،
ظهور �ضوء ال�شم�س ا�ستعارة هنا لتمام هذا النظام ،ور�شح اال�ستعارة بذكر ال�سماء.
و�شم�س الأ�صول َع َلم على هذه املنظومة� ،سميتها بذلك لتو�ضيحها
قواعد الأ�صول ،فكما �أن ال�شم�س الذي هو الكوكب امل�ضيء نها ًرا ينك�شف به
كل ظلمة ،ويظهر به كل خفي عن الأب�صار ،كذلك هذه املنظومة ينك�شف بها
للعقول ،كل ما كان خمتف ًيا عنها.
وملا كانت معانيها قد ال يفهمها ال�ضعيف ،و�إن كانت وا�ضحة لأهل
فو�ضعت عليها هذا ال�شرح ،و�سميته
الب�صائر ،احتجنا �إىل تبيينها �إعانة لل�سالكني،
ُ
بـ«طلعة ال�شم�س».
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ووجه املنا�سبة يف ذلك ظاهر ،وهو �أن الأب�صار ال تدرك هذا الكوكب �إال
بعد طلوعه ،ف�شبهنا هذا ال�شرح بذلك الطلوع ،لأن معاين هذا النظم ال تدركه
غالب الب�صائر� ،إال بال�شرح والتحقيق� :إثبات امل�س�ألة بدليلها ،والتكلم باحلق.
والوجه الثاين :هاهنا �أظهر ،والإظهار :نقي�ض الإخفاء ،والإبهام هو
ملب�سا
الإخفاء .واملعنى �أن هذا النظم امل�سمى بـ «�شم�س الأ�صول» ،قد مت ً
بالتحقيق ،ومبي ًنا ما كان من قبله خمتف ًيا ،واهلل �أعلم .ثم قال:
أبرزت مخُ دَّ ِ
الفن
رات ِّ
و� ْ

البديع ا ُ
حل ْ�س ِن
النظم
ِ
يف قا َل ِب ِ

يقال �أبرز ال�شيء� ،إذا �أخرجه من مكان م�سترت �إىل مكان منك�شف،
واملخدرات :الن�ساء املقيمات يف ا ِخل ْدر ،وهو احلجاب امل�ضروب عليهن ،واملراد
َّ
به هاهنا امل�سائل امل�سترتة ،وهي قواعد الأ�صول ،والفن مبعني النوع ،واملراد به هنا
�أ�صول الفقه.
وقد كرث �إطالقهم ا�سم الفن على العلم ،فيقولون فن الأ�صول ،وفن الفقه،
وفن الكالم� ،إىل غري ذلك .وي�سمون اجلميع فنون العلم.
والقالب �آلة قانونية يعرف بها مقادير الأ�شياء املنطبعة كالذهب والف�ضة
واحلديد والر�صا�ص ،بحيث ي�صب فيها ذلك ال�شيء ،فتخرج على احلالة املقدرة
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املعلومة� ،شبه النظم به ،لأن النظم �آله قانونية �أي�ضً ا يعرف بها �أوزان ال�شعر على
جهة خم�صو�صة.
والبديع احل�سن ،ويف �إ�ضافته �إىل احل�سن مبالغة ظاهرة.
واملعني �أن هذا املنظومة �أبرزت امل�سترت من قواعد الأ�صول يف النظم
احل�سن الذي هو كالقالب للأ�شياء ،واهلل �أعلم.
ثم قال:
ـــــلم
اب هذا ال ِع
وبي َن ْت ُع َج َ
َّ
ِ

ولي َن ْت �صعـــــــا َب ُه لل َف ْه ِم
َّ

التبيني :مبعني التو�ضيح ،والعجاب :ا�سم ملا ُيتعجب منه لغرابته
يف النفو�س وا�ستعظامها له .والتليني :عبارة عن جعل ال�شديد لي ًنا ،وال ِّلني:
لطافة خم�صو�صة حتمد تارة وتذم �أخرى ،بح�سب املقا�صد واختالف الأحوال،
وال�صعاب :جمع �صعب ،وهو ما ت�شدد من الإبل .ا�ستعارة هنا ملا �صعب على
الفهم من قواعد .والفهم الإدراك ،يقال :فهم امل�س�ألة �إذا عرفها.
و�ضحت من هذا العلم ما يتعجب منه لعظمه يف
واملعني �أن هذه املنظومة َّ
النفو�س ،ولعزة وجوده ،وقربت للفهم ما �صعب عليه معرفته ،واهلل �أعلم.
ثم قال:
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و�صيرَّ ْت خمو َفه �ســــبيال

يقال :ذللت الدابة� ،إذا جعلتها �سهلة منقادة ،فهي ذلول� ،أي ال متتنع
على قائدها ،وال تت�صعب على راكبها .والقطوف جمع قطف ،وهو ما يقتطف من
الثمر .واملخوف ما يحاذر منه .وال�سبيل الطريق واملراد به الطريق الآمن.
واملعنى �أن هذه املنظومة جعلت ثمار الأ�صول �سهلة لقطافها ،ال متتنع
عليهم كيف �شاءوا و�أنها �صريت املكان الذي ُيحاذر من �سلوكه طريقًا �آم ًنا ،ي�سلكه
كل طالب .واجلميع متثيل ،واهلل �أعلم ،ثم قال:
لت للرائــــــدين مورِدا
ف�س َّه َل ْت لل�سالك َ
ني مق�صدَ ا و� َّأه ْ

يقال� :سهلت ال�شيء� :إذا جعلته �سه ًال ،وال�سهل :نقي�ض احل َزن ،واحل َزن:
املكان ال�صلب ال�شديد ،وال�سالكني :جمع �سالك ،وهو الآخذ يف ال�سري ،واملراد
به ها هنا الطالبون للعلم ،واملق�صد :مو�ضع الق�صد ،وهو التوجه ،يقال :ق�صد فالن
فالنًا� ،إذا توجه �إليه .وت�أهيل ال�شيء جعله �أه ًال ملا �أعد له �أي �صا ًحلا لذلك.
والرائدين :جمع رائد ،وهو من يطلب املاء للرفقة .واملورد وزان م�سجد ،مو�ضع
الورود.
واملعنى �أن هذه املنظومة جعلت لطالب العلم طريقًا �سه ًال يتوجهون فيه
�إىل مطلوبهم ،وهي�أت لهم غاية مرادهم منه ،واهلل �أعلم ،ثم قال:
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و�أحمــــدُ َ
َ
اجلــــزيل نَ ِ
املن
اهلل
حمدً ا به � ُ
أهل الو َفا
أكــون من � ِ
�صــ َّلى علي ِه ر ُّبنــــا و�س َّلما
ور َفــ َع ُ
ِ
احلمــــــد
اهلل لــــوا َء
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ال�س نَ ِ
ن
على مَتامها بهــــــذا َّ

ني امل�صطفى
بدي ِن ِه والتابعــــــــ َ
وكر َما
وزا َد ُه من فــ�ضــــــ ِل ِه َّ
ل ُه على ِّ
كل حُ ِ
مــــــــقٍّ ُم ْه ِدي

يقال :جزل اخلطب� :إذا عظم وكرث ،ثم ا�ستعري ل�سعة العطاء ،وجزيل
للمنن وا�سعها .واملنن :جمع منه بالك�سر ،وهي النعمة ،و�أما املُ ّنة بال�ضم فهي القوة.
وال�سنن :قال يف «امل�صباح» الوجه من الأر�ض ،وفيه لغات� :أجودها بفتحتني،
والثانية ب�ضمتني ،والثالثة ِو َزان ُر َطب .قال :ويقال :تنح عن َ�سنن الطريق ،وعن
�سنن اخليل� ،أي عن طريقها ،وفالن على �سنن واحد ،وال�سنن يف البيت مبعني
الطريق .والوفاء بال�شيء الإتيان به على وجه التمام.
والدين هو :ما �شرع لنا ،وهو وامللة وال�شريعة مبعنى واحد ،وامل�صطفى
مبعنى املختار .يقال :ا�صطفاه �إذا اختاره ،وقد تقدم معنى ال�صالة وال�سالم.
والف�ضل :اخلري ،والتكرمي هنا مبعني التعظيم ،واللواء :علم اجلي�ش ،وهو
دون الراية ،واحلمد الثناء على جهة التبجيل والتعظيم .واملحق من �أ�صاب احلق
ومن جاء باحلق ،واملهدي :الدال على الهدى.
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واملعنى �أُثني على اهلل تعاىل وا�سع املنن على متام هذه املنظومة بهذا
الطريق املحمود ثناء يكون �سب ًبا يل يف كونها من �أهل الوفاء مبا �شرع لنا من
الهدى ،ومن التابعني ملن اختاره اهلل لنا نب ًّيا ،وعلى ر�سالته �أمي ًنا  ،وزاد مقامه
العايل من اخلريات الكثرية التي ال يعلم كنهها �إال هو  ،وزاد يف تعظيمه وجتليله
و�أعلى له املنزلة على كل نبي جاء باحلق وهدى �إليه.
وفيه �إ�شارة �إىل طلب املقام املحمود له  امل�شار �إليه بقوله تعاىل ﱹ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﱸ [الإ�سراء ]79 /قال البي�ضاوي :وهو مطلق يف
كل مقام يت�ضمن كرامة.
قال :وامل�شهور �أنه مقام ال�شفاعة ملا روى �أبو هريرة �أنه عليه ال�صالة
وال�سالم قال« :هو املقا ُم الذي �أ�ش َف ُع فيه لأمتي» واهلل �أعلم.
قال:
و�ش َم َل ْت �صـــالتُه � َ
َ
أهل الهدى
الهيجا ِء
ني الهـــا َم يف
ال�ضــــــارب َ
َ
ني � َإثره ْم
ني املقتـــ ِف َ
والتابعـــــــــ َ
َ
النفـــو�س � َّأي ْبذلِ
فبذلــــــوا
َ

�ســـــم ال ِعدَ ا
من �آ ِل ِه و�صح ِب ِه
َّ
حتى ا�ســتقا َم ْت ُ�س ُب ُل العليا ِء

هم
ني للإل ِه
والبا ِذلــــــ َ
ن�صــــــر ْ
َ
وخ َتم ُ
ْ
بالف�ض ِل
اهلل لهــــــم
َ
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�شملت :مبعني عمت ،يقال� :شمل املطر الناحية� ،إذا عمها ،و�صالته
�أي رحمته ،والهدى يطلق على البيان ،وعلى التوفيق ،وعلى ما مل يعلم �إال
وال�سم بالفتح يف لغة الأكرث ،وبال�ضم يف لغة �أهل العالية،
من ل�سان الأنبياءَّ .
وبالك�سر يف لغة متيم ،هو القاتل من املطموعات .والهام :جمع هامة ،وهي من
ال�شخ�ص ر�أ�سه .والهيجاء :احلرب .وا�ستقامة ال�شيء ا�ستوا�ؤه واعتداله .وال�سبل
جمع �سبيل كطريق وزنًا ومعنى .والعلياء يف اللغة خالف ال�سفلى ت�ضم العني
فتق�صر ،وتفتح فتمد ،قال ابن الأنباري :وال�ضم مع الق�صر �أكرث ا�ستعما ًال ،فيقال
�شفة عليا وعلياء .و�أ�صل العليا :كل مكان م�شرف ،ثم ا�ستعمل عر ًفا يف �شرف
اخل�صال ومكارم الأحوال ،واملراد به هاهنا دين اهلل الذي �شرعه لعباده.
والتابعني جمع تابع ،وهو يف العرف من �أدرك ال�صحابة و�أو بع�ضهم،
ومل يدرك النبي  ،واملراد به هاهنا كل من �سلك طريقة ال�صحابة واهتدى
بهداهم .واالقتفاء :االتباع .والإثْر :بك�سر الهمزة وال�سكون ،مبعنى الأثر
بفتحتني ،كناية عن االتباع حذو النعل بالنعل ،يقال جئت يف �إثره �إذا اتبعته
عن قرب .والباذلني جمع باذل ،وهو من ي�سمح بال�شيء ويعطيه ويبيحه عن
طيب نف�س .والن�صر التقوية ،ويف الكالم حذف تقديره :والباذلني لدين
اهلل ن�صرهم ،ف�إن املن�صور �إمنا هو دينه تعاىل ،وذلك معنى قوله تعاىل ﱹ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛﱸ [حممد� ]7 /أي� :إن تن�صروا دين اهلل ين�صركم اهلل� ،أو
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معناه �إن متتثلوا �أمر اهلل يف اجلهاد ين�صركم اهلل على عدوكم ،فيكون يف الآية
م�شاكلة .والنفو�س :الأرواح.
واخلتم يف اللغة :الطبع .يقال :ختمت الكتاب ونحوه خت ًما،
وختمت عليه� :إذا طبعت عليه ،ويطلق على �آخر ال�شيء ،فيقال ختمت
القر�آن� ،أي حفظته على ظهر الغيب ،حتى بلغت �آخره.
واملراد به ها هنا �آخر العمل� .أي جعل اهلل خامتة �أعمال ه�ؤالء املذكورين
خ ًريا ،ختم اهلل لنا مبثل ما ختم لهم ،وتقبل منا ومنهم �صالح �أعمالنا ،و�سرت
عوارتنا ،و�أقلنا عرثاتنا ،وجتاوز عن هفواتنا ،وغفر لنا زالتنا بحرمة ذي املن�صب
الكامل وال�شرف التام ،نور الكونني و�سيد الثقلني� ،صلى اهلل عليه وعلى �آله
و�صحبه وتابعيهم ،و�سلم ت�سلي ًما كث ًريا ،واحلمد هلل رب العاملني ،وال حول وال
قوة �إال باهلل العلي العظيم.
***
قال امل�ؤلف :هذا �آخر هذا ال�شرح الذي َم َّن اهلل بكتابته على هذا النظم،
ولقد جمعته من كتب الأ�صول ،وزدت فيه فوائد ال تخفى على من كان مطل ًعا
على هذا الفن.
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ولقد �أخذت غالبة :من «منهاج الأ�صول» ،ومن �شرح البدر ال�شماخي
على خمت�صره ،ومن «مر�آه الأ�صول» ،وحا�شية الإزمريي عليها ،ومن �شرح املحلى
على «جمع اجلوامع» ،وحا�شية البناين عليه ،ومن «التلويح على التو�ضيح».
فتارة �آخذ املعنى من هذه الكتب ،وتارة �آخذ املعنى بلفظه ،ومرة �أعزوه
�إىل م�أخذه ،ومرة ال �أعزوه .كل ذلك بح�سب موافقة احلال ،ال لأجل �أن يقال،
واهلل املطلع على ال�سرائر .فال يح�سنب من وقف على هذا ال�شرح �أن جميع ذلك
من عندي ،وتاهلل �إين ملعرتف بالتق�صري ،وال �أحب �أن �أُحمد مبا مل �أفعل.
ومع ذلك كله فال يظننَّ َّ جاهل �أن هذا ال�شرح قد خالفت فيه �أ�سلوب
ال�شراح ،ف�إن غالب ال�شراح قد �سلكوا هذا امل�سلك:
فمنهم من بينّ امل�أخذ كمثل ما بينت.
ومنهم من �سكت عنه اتكا ًال على املتعارف عندهم ،ولكل امرئ ما نوى
واهلل ح�سبنا ،وهو نعم الوكيل.
ولقد كنت �أطمع �أن يكون هذا ال�شرح على طريقة �أعلى و�أكمل و�أوفى
و�أ�شمل ،لكن يد الأيام حالت بيني وبني ما �أريد ،فجئت به مع ترادف امل�صائب،
وتكاثف الأ�شغال ،و�إىل اهلل �أفو�ض �أمري ،وهو �سبحانه العليم ب�سري وجهري،
واحلمد هلل رب العاملني.
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مت اجلزء الثاين بحمد اهلل من ن�سخ «�شرح �شم�س الأ�صول» ،ل�شيخنا
الأجل الفا�ضل الأكمل العامل املحقق ،واحلرب املدقق �أبي حممد عبد اهلل بن
حميد بن �سلوم ال�ساملي ،وذلك يف يوم اخلمي�س لإحدى ع�شرة ليلة م�ضني من
�شهر رجب �سنة .1317
قال امل�صنف ومتام ت�سويد هذا الكتاب يف يوم االثنني ،لت�سع م�ضني من
�شهر �صفر �سنة  1317هـ.
 نهاية المتن 

معد التقدمي يف �سطور

عبد اهلل ربيع

•باحث �شرعي و�أكادميي م�صري ،ولد مبحافظة املنيا عام  ،1960ح�صل على اللي�سان�س
يف الدرا�سات الإ�سالمية والعربية عام  ،1985واملاج�ستري يف �أ�صول الفقه ،بجامعة
الأزهر ،عام  .1991والدكتوراه يف �أ�صول الفقه ،بجامعة الأزهر ،عام .1995
•مدر�س باملعاهد الأزهرية ،بالقاهرة ،من  1يناير 1986م حتى  1نوفمرب 1986م ،معيد
بكلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية ،بجامعة الأزهر ،بالقاهرة ،من  1نوفمرب 1986
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و�أ�ستاذ م�ساعد بذات الكلية من � 5سبتمرب  2001حتى الآن.
•ع�ضو بالعديد من الهيئات واللجان ،كاجلمعية الفقهية ال�سعودية /بالريا�ض ،ومو�سوعة
الت�شريع الإ�سالمي باملجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية ،وهيئة التدري�س بجامعة املدينة
العاملية ،واللجنة اال�ست�شارية ملجلة دار الإفتاء امل�صرية ،وهيئة التدري�س مبركز التعليم عن
بعد التابع لدار الإفتاء امل�صرية.
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�سل�سلة «يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي»
صدر يف هذه السلسلة

العـــودة �إلــى الـــذات ،ت�أليف علي �شريعتي.
()1
احلياة الروحية يف الإ�سالم ،ت�أليف حممد م�صطفى حلمي.
()2
امر�أتنا يف ال�شـريعة واملجتمــع ،ت�أليف الطاهر احلداد.
()3
الإ�سالم دين الفطرة واحلرية ،ت�أليف عبد العزيز جاوي�ش.
()4
املــــر�أة والعمـــل ،ت�أليف نبوية مو�سى.
()5
متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،ت�أليف م�صطفى عبد الرازق.
()6
دفـــاع عـن ال�شـريعـة ،ت�أليف عالل الفا�سي.
()7
مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،ت�أليف الطاهر ابن عا�شور.
()8
جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم ،ت�أليف حممد �إقبال ،ترجمة حممد يو�سف عد�س.
()9
طبائع اال�ستبداد وم�صارع اال�ستعباد ،ت�أليف عبد الرحمن الكواكبي.
()10
املدر�ســة الإ�سـالمية ،ت�أليف حممد باقر ال�صدر.
()11
الإ�سالم و�أ�صول احلكم ،ت�أليف علي عبد الرازق.
()12
التون�سي.
�أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك ،ت�أليف خري الدين
()13
ّ
ال�صعيدي.
احلرية الدينية يف الإ�سالم ،ت�أليف عبد املتعال
()14
ّ
الر�سالة احلميدية يف حقيقة الديانة الإ�سالمية وحقية ال�شريعة املحمدية ،ت�أليف ح�سني اجل�سر.
()15
ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ،ت�أليف حممد الغزايلّ.
()16
القر�آن والفل�سفة ،ت�أليف حممد يو�سف ُمو�سى.
()17
ك�شف املخ َّبا عن فنون �أوربا ،ت�أليف �أحمد فار�س ال�شدياق.
()18
املر�شد الأمني للبنات والبنني ،ت�أليف رفاعة الطهطاوي.
()19
نبي.
()20
�شروط النه�ضة ،ت�أليف مالك بن ّ
الطهطاوي.
مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية ،ت�أليف رفاعة
()21
ّ
جوهري.
نه�ضة الأمة وحياتها ،ت�أليف
()22
طنطاوي ّ
ّ
البيان يف التمدن و�أ�سباب العمران ،ت�أليف رفيق العظم.
()23
( )25( - )24حتــرير املــر�أة ،ت�أليف قا�سم �أمني ،وتربية املر�أة واحلجاب ،ت�أليف طلعت حرب.
تنبيه الأمة وتنزيه امللة ،ت�أليف حممد ح�سني النائيني ،تعريب عبد املح�سن �آل جنف ،حتقيق عبد الكرمي �آل جنف.
()26
خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني ،ت�أليف حممد با�شا املخزومي.
()27
( )29( - )28ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف نظرية زين الدين ،ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف م�صطفى الغالييني.
يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،ت�أليف حممد مهدي �شم�س الدين.
()30
ملاذا ت�أخر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟ ،ت�أليف الأمري �شكيب �أر�سالن.
()31
املدنية الإ�سالمية ،ت�أليف �شم�س الدين �سامي فرا�شري ،ترجمة وتقدمي حممد م الأرنا�ؤوط.
()32
املدنيـــة والإ�سالم ،ت�أليف حممد فريد وجدي.
()33
امل�ســـئلة ال�شرقية ،ت�أليف م�صطفى كامل.
()34
وجهة العامل الإ�سالمي ،ت�أليف مالك بن نبي ،ترجمة عبد ال�صبور �شاهني.
()35
طلعة ال�شم�س �شرح �شم�س الأ�صول ,ت�أليف نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�ساملي.
()36
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هذا الكتاب

الس�المي على اس�تيفاء مباحث أصول
ُطبع ألول مرة عام (1317ه�1899 /م) ،لم يقتصر فيه اإلمام نور الدين َّ
الفقه لدى شيوخ المذهب اإلباضي؛ بل قارن تلك األصول بأصول المذاهب الفقهية األُخرى ،وأضاف لذلك تعليقات
مستنيرة ومستفيضة.
تم َّي�ز بالع�ودة إل�ى س�ائر المص�ادر ،م�ع عزو األقوال إل�ى أصحابها على كثرة تلك النُّ ُقول ،ولم يقتصر على مجرد

راجحا في عبارة سهلة ال غموض فيها ،دون تعصب ألحد من العلماء األصوليين.
النقل ،بل كان يرجح ما يراه
ً

المذهبي
كم�ا تمي�ز بتوضي�ح كثي�ر م�ن مصطلحات أه�ل العلم في مدوناتهم ومؤلفاتهم ،وع�دم الخضوع للتقليد
ِّ
المقارن؛ إذ قد يصل الش�يخ لرأي ما ،ذكره الس�ابقون؛ فال يتردد في األخذ به لقوة الدليل وغلبة الظن وإيثار التحقيق،
كما اشتمل على تحقيقات وانفرادات في بعض المسائل األصلية والفرعية ،وتحرير محل النزاع ،كلما احتاج األمر ذلك.

يقول الإمام الأكبر اأحمد الطيب عن الم�شروع:
إن هذا المشروع الذي تقوم به مكتبة اإلسكندرية  -وهي تستهدف إعادة نشر اإلنتاج العلمي والثقافي ألعالم

نهضتن�ا ف�ي العص�ر الحدي�ث  -ل ُيع�دُّ فيم�ا أرى  -من أهم المش�اريع العلمية نحو تأصي�ل المفاهيم الثقافية

في العالم اإلسالمي وإعادة تأسيس عقل إسالمي معاصر يستوعب أصوله ،ويعيش عصره .وإني أدعو إلى

ترجمة هذه األعمال إلى اللغات الحية ،وتعميم نشرها ،بكل الوسائل الورقية واإللكترونية.
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