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الكتاب مقدّمة  

 

ه ر   لله  د  م  لح  ا        ين، هه وله س  ر   د  مَّ ح  لى م  ع   الم  السَّ و   الصَّالةو   ين  المه الع   ب  ي  األمه به ح  ص  و   هه لى آله ع  و   النبي  األم 

...ا بعد  ، أم  عين  م  أج    

هو العلم ف هللا صلى هللا عليه وسلم؛ رسوله  عن   ت  وما ثب   الكريم   الوحي   هه به  ل  ز  هو ما ن  اليقين   العلم       

ته سريان   ه، المطلق  مجال   مجيد  ال حَّ لَّ بههول ماري فيه إال ج  ال ي  ، صه ب هه دَّ ر   ه أو كافر  جهل   ض   أمر ر 

قُّ سبحانه عن الحق   ورغب بين في كتابه تعالىو بكفره؛ ي ق ول  ال ح   ين  ذه الَّ  إالَّ  هللاه  اته ي آي  فه  ل  اده ج  ا ي  }م   :الم 

مه 3وا'{)غافرر  ف  ك    إهن  فهي م  اه  آت   ان  ط  ل  س   ره ي  غ  به  هللاه  اته ي آي  فه  ون  ل  اده ج  ي   ين  ذه ال  إهنَّ : }ئل  اه ق   ن  (، ويقول عزَّ

'{)غافر يهه ا ه م  بهب الهغه ب ر  م  م  إهالَّ كه هه د وره (55ص   

العلم إال  ن  ص  حه  قبل غيرها، ال يتم   هعلملمن رسخ  لزومبالالها كلها، وأو   حقيقة في الحقائق لَّ إنَّ أج       

لقوله  التباعا تمام الفقه واالتباع حق   الفقهحصول من دون استيفائها وتحققها، هو  عاءاد ه وال عبرة به  ،بها

( 4'{)المائدةينا  ده  الم  س  اله  م  ك  ل   يت  ضه ر  ي و  ته م  ع  نه  م  ك  ي  ل  ع   ت  م  م  ت  أ  و   م  ك  ين  ده  م  ك  ل   ت  ل  م  ك  أ   م  و  ي  ل  }ا   تعالى:  

ةهذه  أهل العلم في ال إمام  ق      : ه(310-224)رير الطبري رحمه هللا أبو جعفر محمد بن ج األمَّ  

اليوم { ينكماليوم أكملت لكم د}يعني جل ثناؤه بقوله : اختلف أهل التأويل في ذلك؛ فقال بعضهم>     

زيلي اكم ونهيي،، وحاللي وحرامي، وتنأكملت لكم أيها المؤمنون فرائضي عليكم وحدودي، وأمري إي  

، واألدلة التي ما بينت لكم منه بوحيي على لسان رسولي بياني  من ذلك من ذلك ما أنزلت في كتابي، وت

يه بعد هذا نصبتها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم، فأتممت لكم جميع ذلك، فال زيادة ف

.<اليوم  

وى       لهم  في صحيحيور  س  يُّ وم  اره ي رة   هما عنالب خ  ر  رضي هللا أبي ه ر  خ  حمنه بنه ص  ب ده الرَّ : ه قال عنع 

ع ت  رسول  هللاه صلى هللا عليه وسلم ي ق ول   ت ك م  بههه ف: "سمه ر  ا أ م  م  ن ه  ف اجت نبوه ، و  ي ت ك م  ع  ا ما ن ه  ن ه  م  أت وا مه

م   م  على أ ن بهي ائههه تال ف ه  م  واخ  س ائهلههه ة  م  ن  ق ب لهك م  ك ث ر  ل ك  الَّذين  مه ، فإنَّما أ ه  ت ط ع ت م    ."اس 
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صلى هللا عليه وسلم نهى عن الغلوطات، وهي  النبي  أن : عن معاوية: وروى أحمد وأبو داود     

ل وا فيها، فيهيج بذلك شر   ط  غال  المسائل التي ي   ها غير نافعة في وفتنة، وإنما نهى عنها ألن بها العلماء ليزه

<.الدين  

لَّ جاللهتعالى  هللا   إنَّ        ليف أصال والمناط التكليف وال تك العقلبالعقل؛ فدنا تعب  وتسامت حكمته  ج 

ما دونه مشروع  ا هي للوحي كتابا وسنة ثابتة، وكل  م  . والعصمة إنَّ خطاب  موجه  إلى من ال يعقل

 هطرح   لزم شرعا ، وما لم يوافق الحقسا  ر  ود   ر تداوال  قر  ذ به وت  خه عرضه للتمحيص، فما وافق الحق أ  

وكان ال مراء  السبيل   ضل  فقد ه حكم  أمره واتضح  ن لهبه من بعد ما تبيَّ  تمسكاسبقي عليه و . ومنونبذه

؛ ولعله  ل ين   ضل وكان مننفسه فيمن  لعله يضع -!أعاذنا هللا تعالى والصادقين -من الم ضه

م  تبصرينالمس يَّن  ل ه  ز  م  و  نههه س اكه ن  م  ق د  ت ب يَّن  ل ك م  مه ود ا و  ث م  ع ادا  و  دَّه م  ع  : }و  م  ف ص  ال ه  م  نه السَّبهيله الشَّي ط ان  أ ع 

'{)العنكبوت ين  ره ت ب صه س  ك ان وا م  ت لقوم مضوا ال ما يتلى في القرآن قصصا مر  ال تحسبن (،  و38و 

ل اكل قائمة بالحق إلى يوم يجمع في هللا تعالىتعدوهم إلى غيرهم، إنما هي السنن شو   ن.واآلخري يناألو 

       وهذه كلمة لإلمام الشافعي أعظم بنفع أثرها، جامعة و باقية تركها من بعده لعلهم يتذكرون1:

ل ق  لهم من العقول التي ركَّبها فيهم، ليقصد      الالت بما خ  د  ا>وكان عليهم تكلُّف الد ه ه للعين وا ق ص  لتوجُّ

ض  عليهم استقبالها.التي ف ر   

     . . .   

، فدلَّهم بها على الفرق بين المختلهف، وه   نَّ ه م  هللا جلَّ ثناؤ إنَّ       بيل  إلى الس م  اه  د  على العباد بعقول 

اللة.< الحق   ا وده نصًّ  

المام أبي  هذا الترسيخ وبذات التأكيد والقوة عند لف من العلماء، وليتجلىَّ خت عند الس  كلمة ترس       

 حامد الغزالي رحمه هللا2:

                                                                 

سالة لإلمام محمد بن إدريس الشافعي- تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر- ص502-501   1 الر 

 2 المستصفى من علم األ ص ول لإلمام الغزالي- تحقيق وتعليق الدكتور محمد سليمان األشقر- ج1-

سالة ط -32ص   م 1997 -ه1417 -1مؤسسة الر    
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، وهو عالش رفقد تناطق على التوافق قاضي العقل، وهو الحاكم الذي ال يعزل وال يبدل، وشاهد >     

، ومنزل  –المزكىَّ المعدل  الش اهد ، ال مطية  كسل  ، ومطية  عمل  ، ال دار سرور  بأن الدنيا دار  غرور 

وم ربحها الفوز يعبور، ال متنزه حبور، ومحل  تجارة، ال مسكن عمارة، ومتجرة بضاعتها الطاعة، و

 تقوم الساعة.

ا من العمل، ولكنه عمل  القل      ب والطاعة طاعتان: عمل، وعلم. والعلم أنجحهما وأربحهما؛ فإنه أيض 

 الذي هو أعز  األعضاء، وسع ي العقل الذي هو أشرف  األشياء؛ ألنه مركب الديانة، وحامل األمانة، إذ

من حملها وأبين أن يحملنها غاية الباء.< عرضت على األرض والجبال والسماء، فأشفقن  

* * * 

 

 ريّةنظ'التركيب الجذاب  منعلى أفواه من يعلم ومن ال يعلم، نا من كثرة ما يتردد وهللا لقد ك     

ور عن الصدودليل قه ان عنوان الف، التركيب الذي أصبح ذكره على اللس!المقاصد عند الشاطبي'

 ا لهاضع ممومن الكذلك  كان هأو لعل -!غفر هللا لنا -لقد كنا بفعل هذا وأثره، من المرددين الورد. . 

فظ بالل مقاصدهاغاياتها والحكمة منها أو مقصوداتها )ة بفقهي  موضوعية في ذكر عالقة األحكام ال

 ر  ج  ح  ي   وال - بمستساغ معجمي  الخاطئ الذي شاع عن ترديد وتقليد كما سنبينه في الجزء الثاني(

. - ق  ما هو ح   لَّ ن ض  م   ضالل    

ى ي لهذا الموضوع العظيم والخطير، موضوعلقد كان ترتيبنا بخصوص التصد        س مَّ لم ع' م 

فيه  ب  ته ما ك   هم  ة، على أفقهي  وال ةعلمي  والفقه، أن نضطلع ابتداء وبسبيل منتظم حسب األطوار ال 'ص ولاأل  

ا ح  له وألشهر رجاله وعلمائه من غير اهتمام أو التفات إلى مراجعات غيرهم وتحقيقاتهم، إال ما كان م  

 توعبالكلي المس الن ظرحين  جمالي ة، وجعل هذه األخيرة مع القراءة الثانية الضطراره ة واالالض رورب

.ةمستنبط خالصة الذي يسبق ويكون بين يدي الكتابة والتأليف، كجامع  

وضة الشافعي، والمستصفى لإلمام الغزالي، ورطالعي، بدءا برسالة المام ضسار اهكذا، ومع م     

اه من ما كنا قد قرأن رحمهم هللا جميعا، من غير للجص اص ص ولالناظر البن قدامة، والفصول في األ  

رتكزات ن مقد تمثل وتكو ،بتثبيت نقاط  مميزة ومالحظات األولىوكنت أكتفي في هذه القراءة  قبل؛

ة المسار بلغت في نقطأن ما . غير أنني وإنشائها مقول الكتابةيج فكر سنفي المسالك المنتظمة ل

 جبتكالمه وعلى درجة ع ل  أو   صادف   القراءاتي هذا مع كتاب الموافقات للشاطبي رحمه هللا، وبعد أن  
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تشعاري ، من استابةالك والحقيقي وراء عزمي علىافع الفعلي عجيب مع الد  اتفاق من  ما وجدتل فيها

ى أنَّ  س مَّ له  لم؛ فالفقه عفي اعتباره علما مستقال عن الفقه وال وجه للحقّ  ةعلميّ ال  ص ولعلم األ   م 

 م كلها.ات في مشهود الخلق والعلويَّ أسس وقواعد ال يمكن أن يعتبر إال بها، وهذا من البديهيات الجل

س مَّىمقول هذا ال لَّ ج   واألمر الثاني هو أنَّ  ات وموضوع مكّونا من ما هو إمّ إنّ  'ص ولعلم األ  'ب م 

ا م، وإم  ، وتحديدا علم اللغة والبيان وعلم المنطق وعلم الكالوالتكوين لعلوم مستقلة بذاتها الدّرس

باني ة  ه  عنه شرعا كما بيناه في الجزء الثاني من 'تذكرة العلماء في الر  محض الغلوطات والجدل المنهي 

 والمنهاج'3:

لفكر لكن بالطبع هناك كل من التلبيسات والتضليالت الباطلة المعلومة لدى أهل ا>     

عقول ، وسحر الوصناعته؛ فهي ضمن المسالك المراد بها تزييف وتلبيس الحق بالباطل

النسق  حقيقتها، وغير المدركة لموازينالفقيرة إلى معرفة معرفة كنه الحكمة ول المفتقدة

 التفكيرية وخاصة منها الجدلية.

من  ر وأهم  أيس ليس من طريق ومطية للنسق المستهدف للبنية الداخلية للخطاب وللنص        

لة ر، التحذير المؤكد عليه في الوحي الحكيم من المجادفس  الجدل، لهذا نفهم، أو بذلك ي  

قع وموا الض اللواالشتباه، ومظان  الش بهوالجدل، والحيطة من سبله ومسالكه ألنها مواطن 

دى كانوا قوم بعد ه ضل  يأتي حكمه وإخباره صلى هللا عليه وسلم:"ما  الد اللةالزلل، وفي ذات 
 عليه إال أوتوا الجدل"4

 ، وأن ال عذر بجهالة في هذا الوصل واالرتباطالض اللواصلة بين الجدل وكلمة جامعة  

 السنني والبنيوي.<

ه خليط هذه كلها جميعا، بكل شوائبها وس  ن قلت: أو م       من  ما فيها من جهة ما كان وشينه  ءه ي 

.ي النهي عنهاالحكمة ف  

                                                                 

باني ة والمنهاج'- ص91   3 مؤلف 'اليمان بين النفي والثبات' الجزء الثاني من 'تذكرة العلماء في الر 

 4 رواه الترمذي وقال حسن صحيح ومسلم في مقدمته وابن ماجة وابن أبي عاصم في الس نة: موقع الشيخ

عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي      
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لة التأهيلي   الش روطفالذي ينبغي هو       رفها العلوم، الذي هو أش من حي زللمتصدين لهذا ال يةاألو 

نوهذه ال وأعالها؛ . الش روطات هي من هذه مكو   

ي كتابنا 'تفصيل لزم أن يكون األكمل في التكوين والتأهيل كما أعطينا البيان بشأنه ف فقهي  فالعقل ال     

لالخلق واألمر' بجزأيه   ، وذلكمقوال عنتا وتكلفا، وأوضح وأقل   ةعلمي  والثاني؛ وبذلك يصبح أكثر  األو 

ومرغوبا  ،إلى العقول ال تنفر منه بَّ أح  يصبح وشرط الوضوح، وبه  ن: شرط القصدشرطي  البحصول 

حديث م إليه كما الحكي ندب الشارع  توافقا مع يتسارع المتسارعون إلى نواله والظفر بعظيم فضله ،فيه

سول النبي   األمين صلى هللا عليه وسلم الص حيح: "من يرد به هللا خيرا يفقهه في الدين"5. ثم إنَّ   الر 

 ير، غةعلمي  وال ةعقلي  للمعارف والمدارك القة المنس   ةمنهاجي  هنا ال يخرج عن إطار البنيات ال األمر  

 ر إال كالّ للعلم، الذي هنا علم الفقه، ككيان كامل ومتكامل ال يعتب الحقّ  علميّ المفهوم ال منفصلة عنال

.وبيانه وقوانينه مادّتهب  

رأيت  م أنمن التوافق، ما عتفي كتاب الموافقات للشاطبي ني وعجبت له وبعد هذا الذي سر   قلت:     

رالومن فاسد  ،منه نكرا   ر المذهب ليس أشدَّ ومن مغر   ،من ضالل القول عجبا    لَّ ما جاوز حدود ك تصو 

ما لوحظ على غيره، من عدم التوازن في بعض الجوانب، كالمالحظ على الغزالي في الجانب 

 يغيب عندهمطبقا، فجمي انسياقا حيث ينساق مع المع بياني  في الجانب ال الجص اص، وعلى منطقي  ال

على هو أصل كل التقسيمات والتفريعات، و اللغوي  ليصيح االشتراك  منطق أو هو يغيب عنه،ال

ر للسؤال الشافعي، ونظرا لكونه المهد أو في جوار المهد ومن طوره، فمؤلفه ورسالته هي المنبه والمثي

نة وأن الخاص   ،أعاله والمنطق.. األغلب كان فيه البيان مكو   

ته سماع لفظها ردد ن  ي ه المقاصد لإلمام الشاطبي' ز   نظري ةاللفظ ' للناس بزخرف من ن  ي ه ما ز   إنَّ      

عن الحق  أقوال خاطئة خطئا فاحشا وبعيدة في الحق إال فتنة ركام ، إن هيلوكا األلسن ترديدا والكته

ل لتفقد هذه ، بابلطنب واإلسها، ببروز واضح لةعلمي  وبصفة متفاقمة ومخلة بضوابط الموضوعية وال

هر هذا بشكل ويظ وموضوعيته. علمي  ليصبح لغوا قادحا في شرط العقل ال وحقيقتها، المعاني سريانها

                                                                 

  5 عن معاوية بن أبي سفيان، متفق عليه 
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فاحش في كالمه عن المباح، ولينتهي إلى تعريف ع  ج  ب   ينقض  ه الدين   كله في نصوصه وحقيقته؛ يقول 

 الشاطبي6:

مر، والنهي، ما جيء بها لمصالح العباد؛ فاألالشرائع إن   القاعدة المقررة؛ أن   فالجواب أن  >      

؛ ه عن األغراضعن الحظوظ، منز   هللا غني   المكلف ومصالحه؛ ألن   ا راجعة إلى حظ  والتخيير، جميع  

الحظ على ضربين: غير أن    

لك ذ ا في حظه، وهو معأحدهما داخل تحت الطلب، فللعبد أخذه من جهة الطلب،؛ فال يكون ساعي        

الحظ،  ال يفوته حظه،، لكنه آخذ له من جهة الطلب ال من حيث باعث نفسه، وهذا معنى كونه بريئا من

ا ع  الحظ؛ إال أنه لما كان داخال تحت الطلب فطلبه من ذلك الوجه صار حظه تاب وقد يأخذه من حيث  

ر للطلب ي  باسمه، ، وهذا مقر  د عن الحظ، وس م ه كتاب، في موضعه من هذا ال، فلحق بما قبله في التجر 

 وبالل التوفيق.

والثاني: غير داخل تحت الطلب؛ فال يكون آخذا له إال من جهة إرادته واختياره؛ ألن الطلب      

ه، مرفوع عنه بالفرض، فهو قد أخذه إذا من جهة حظه، فلهذا يقال في المباح: إنه العمل المأذون في

 المقصود به مجرد الحظ الدنيوي خاصة.<

نويكفي هنا ورود وثبوت هذا ال      :من قوله مكو   

       'م  ج  رَّ د   الحظ الدنيوي خاصة'!

هو  يالشاطبي، الذ تصّور التمحيص لكلّ  م  تَّ ح  لوجوب التوقف وت   المادَّةيكفي هذا القول وهذه       

!المقاصديين كلهم جميعا تصّور  

  هللحقّ رير مباين تمام المباينة لتق لنقل هو ، أوللتذكير بأن هذا ال صلة له ولسنا في حاجة     

لى في ، مما سوف نبينه إن شاء هلل تعاعلى مستوى سريان األحكام وإسقاطها حّق العبادسبحانه و

ا  أ ص والا  الّشريعةبضالل المقاصديين وانحرافهم عن  الخاصّ الجزء الثاني      . ومنهاجا

                                                                 

 6 الموافقات ألبي إسحاق الشاطبي )ت790ه(، ضبط وتعليق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،

234دار ابن عفان، ص -1لمجلدا      
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ى 'علم األ ص ول' جانب من ضعف ووهن ولئن كان لكل مّمن سبق من رجال وعلماء هذا  س مَّ الحيّز لم 

ا، واختالل في ناحية ما كما أشرنا إليه، فإنَّ الشاطبي في مجال األحكام هو مخالف لميزان العقل ي قينا

 وقوله فيه فاسد كليّة، قول باطل غير صحيح ..

 

تضياته، مثل قخالفه في م  ، وي  خالفه في مبادئهي   ه،لَّ ك   ين  الد ه  خالف  ي   أمام قول وكالم ا في واقع األمرن إنَّ      

ابعو يكون بناء مستوعبا للفقه واألحكام، وتحديدا في المسألتين الثالثة ما أراده الشاطبي أن   في ة الر 

لالنوع  لمن القسم  األو  مسألتين ، ال'الّشريعةفي وضع  'في بيان قصد الشارعلكتاب المقاصد:  األو 

نبينه وذاعت شهرته؛ وذلك كله كما سوف س اشتهر بين الناس عالمهم وجاهلهم الذيقاعدتي هذا البناء 

بينبهدي   همهم بعضه علمي  ، ذلك علته التقليد واستحكامه في النفوس، واتباع الناس علمائهم ومتالحق  الم 

جالفي الحكم على  لبعض    والمصنفات واألعمال؛ وهذا أمر سائد أثره كما هو وظيفة العالم الر 

بَّ فكر ورجل جاء بأسمى اليسعى إليها ويجد فيها بشتى طرقه قديمها وحديثهاوغايته  عمل والعلم . ف ر 

 قضى ولم يعرف وال كانت له شهرة بين الناس، وما وجد له في أوساط العلم ذكر إال أن يشاء هللا

وال  س وءالقوم مما في علوم الناس فكان جزاؤه من قومه بما يعلم هللا تعالى أنه خير وأ أو سخر. لىتعا

ى وال خير -خير  ج  ي محض اللغو والخلط اشتهر ذكر صاحبه كأنه العالم الذ بَّ ور  .  -من الجاهل ي ر 

!نحن فيه. . ليس في العلماء من أتى بمثله؛ تالل لهذا مثل الذي  
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األّولالجزء   

هأ ص ولعن  قه  ل الف  فص   إبطال    

 

 

وليّ مباحث األ»  شرعيّةالاألدلة الموصلة إلى األحكام  أ ص ولال تخرج عن  ص ولين في علم األ  ص 

ظهر وعلى هذا ي «يلّ منها على وجه ك   شرعيّةالوأقسامها واختالف مراتبها وكيفية استثمار األحكام 

التالزم واالرتباط بين الفقه وعلم أ ص ول الفقه.'7 وال فصل جائز بين أيّة ممارسة عمليّة وقواعدها؛ 

ا رّ ع  هاوي المصري م  ويقول الزّ  ى فا س مَّ  ل بها إلىتوصّ بالقواعد التي ي   ه العلم  أنّ »ب ص ولعلم األ   م 
ا «8  استنباط األحكام الشرعيّة العمليّة )الفرعيّة( عن أدلتها التفصيليّة توصّ ال قريبا

 

هذا الخلط، فإنا ال نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه، ألن فناك إسرافهم في وبعد أن عرّ »
 الفطام عن المألوف شديد، والنفوس عن الغريب نافرة.«9

  

                                                                 

سالة للشافعي– محمد نبيل غنايم – ص41   7 )الحكام في أ ص ول األحكام ج1 ص8(: بين يدي الر 

  8 )حاشية الزهاوي على شرح المنار – ص117( : ن م – محمد نبيل غنايم – ن ص

  9 ن م – ص43



 إبطال فصل األصول

 

11 

 

 

 

 

 

 

  



 إبطال فصل األصول

 

12 

 

 

 

 

 

األّولالباب   

’الّرسالة’ لمؤلف اإلمام الشافعي موضوعاتيّ استقراء   

 المنطق والبيان فطرة عند اإلنسان
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اإلمام الشافعي:ترجمة   

ن هاشم بن بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد ب بن إدريسهو محمد      

ند معظم األرجح عوالمطلب بن عبد مناف بن قصي، وكنيته أبو عبد هللا، أمه من األزد، وقيل قرشية. 

مه أها توفي والده وهو في الرضاع، فحملته حيث كانت وفاة جده، وب ه150المؤرخين أنه ولد بغزة سنة 

 بعد فطامه لإلقامة عند أخواله بين مكة والبادية حيث نشأ في عيشة الفقراء يتيما.

وطأ وهو وحفظ الم ،سنين سبعه  ؛ حفظ القرآن وهو ابن  مبكرة جد   تفجرت مواهب الشافعي في سن       

فتاء ولم الأذن له ب ثم لزم مسلما بن خالد الزنجي مفتي مكة في ذلك الحين، وتفقه به حتى ر.عش   ابن  

ة عشرة من عمره.مساخال يتجاوز  

بيانه  وظهر أثره في فصاحة عبارته وقوة ،حفظ الكثير من الشعر العربي فاجتمع له كل ذلك     

يأخذ مصدرا من أهم مصادرهم حتى أن ابن هشام كان يجلس إليه و ون والنحاةاللغوي  وشعره. فاعتبره 

  حتى قال ثعلب: إن اللغة ال تؤخذ عن الشافعي، وإنما يجب أن تؤخذ منه. وعنه؛ 

ه أمارات تميز ، حيث ظهرت في هذا الطور المبكر أيضاتتلمذ على المام مالك، إمام دار الهجرة     

ه.179وملكاته الفذة، وامتدت مالزمة الشافعي لإلمام مالك إلى وفاته سنة  علمي  ال  

ان ذلك سنة ثالثة: وفيها ارتحل المام الشافعي إلى العراق طلبا للفقه الحنفي. وكثم كانت مرحلة      

، وحمل إلى يعالتشة تهمفصل عنه بفعل بعض الوشايات به بعد أن تولى القضاء باليمن فترة ثم 184

 شيباني.حسن الالخليفة ببغداد، فكان سببا مقدرا ألخذ الفقه الحنفي على يد إمام المذهب آنذاك محمد بن ال

 ثم يرحل إلى مصر ه سوف يجتمع بالمام أحمد بن حنبل.195سنة  وفي رحلة تالية من مكة إلى العراق

ه.204ه فمكث بها بعلم الناس الفقه والعلم إلى وفاته بها سنة 199سنة   

سالةقال عبد الرحمان بن مهدي بعد أن قرأ كتاب       لما »نه: الذي ألفه الشافعي بناء على طلب م الر 

سالةنظرت  كثر له لإلمام الشافعي أذهلتني، ألنني رأيت كالم رجل عاقل فصيح ناصح، فإني أ الر 

. «الدعاء  
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ث من الفقه بإجمال، وأول من قرر ناسخ الحدي أ ص ولالشافعي أول من صنف في »قال السنوي:      

 منسوخه، وأول من صنف في أبواب كثيرة من الفقه معروفة«10.

اختلفت  ،من التفسير والفقه واألدب وغيرهاهمت كل فروع العلم  الشافعي مؤلفات كثيرةلإلمام      

غير، أساميها، ومنها ما جمعه تالميذه؛ أشهرها األم في نحو عشرين مجلدا، وجامع المزني الكبير والص

سالة، وكتاب الحجة وهو القديم ووكتاب حرملة سالةالقديمة و الر  مالء.الجديدة واألمالي وال الر   

يقول الشيخ أبو زهرة رحمه هللا:       

أخذ بمسلك 'فلما جاء الشافعي كان هو الوسط الذي التقى فيه فقه أهل الرأي وأهل الحديث معا، فلم ي     

ي توسيع أهل الحديث في قبولهم لكل األخبار ما لم يقم دليل على كذبها، ولم يسلك مسلك أهل الرأي ف

أ نش»ال الدهلوي: نطاق الرأي، بل ضبط قواعده وضيق مسالكه وعبدها وسهلها وجعلها سائغة، ق

وجد فيه هما وفروعهما، فنظر في صنيع األوائل فأ ص ولن وترتيب المذهبي  الشافعي في أوائل ظهور 

 أمورا كبحت عنانه عن الجريان في طريقهم«11.

جدهم منها: أنه و»فقال:  يبين هذه األمور ويوضحها "حجة هللا البالغة"خذ الدهلوي في كتابه ثم أ     

سل ال والمنقطع فيدخل فيهما الخلل، فإنه إذا جمع طرق الحديث يظهر أنه كم من مر يأخذون بالمرسل

 أصل له، وكم من مرسل يخالف مسندا فقرر أال يأخذ بالمرسل إال عند وجود شروط . . .

ي ومنها: أنه لم تكن قواعد الجمع بين المختلفات مضبوطة عندهم فكان يتطرق بذلك خلل ف     

الفقه. أ ص ول، ودونها في كتاب، وهذا أول تدوين كان في أ ص والا مجتهداتهم فوضع له  

تهدوا ة لم يبلغ علماء التابعين ممن وسد إليهم الفتوى فاجالص حيحومنها: أن بعض األحاديث      

ليهم فأفتوا حسب ذلك، ثم إذا ظهر ع الص حابةبآرائهم أو اتبعوا العمومات أو اقتدوا بمن مضى من 

من اجتهادهم إلى الحديث.عوا الحديث بعد رج  

                                                                 

  10 شذرات الذهب ج2 ص10

  11 الشافعي ألبي زهرة ص82 وحجة هللا البالغة للدهلوي ج1 ص146
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كثيرا  جمعت في عصر الشافعي، فتكثرت واختلفت وتشعبت، ورأى الص حابةومنها: أن أقوال      

إلى  حيث لم يبلغهم، ورأى السلف لم يزالوا يرجعون في مثل ذلك الص حيح منها يخالف الحديث

 الحديث، فترك التمسك بأقوالهم ما لم يتفقوا، وقال: هم رجال ونحن رجال.

فال  بالقياس الذي أثبته الش رعومنها: أنه رأى قوما من الفقهاء يخلطون الرأي الذي لم يسوغه      

أو  تارة باالستحسان، وأعني بالرأي أن ينصب مظنة حرجيميزون واحدا منها من اآلخر، ويسمونه 

لَّةمصلحة علة حكم، وإنما القياس أن تخرج  ل هذا من الحكم المنصوص ويدار عليها الحكم. فأبط العه
 النوع أتم إبطال وقال: من استحسن فإنه أراد أن يكون شارعا . . .12 «'13

* * *  

:'الّرسالةمؤلف '  

راق، أرسل سجد الحرام، ثم في لقاءاته بالعمولفت إليه األنظار في مجالسه باللما ظهر الشافعي ]      

آن كتابا يبين فيه معاني القر لهم أن يكتبه(، 198إليه بعض علمائها، وهو عبد الرحمان بن مهدي )ت

يةويجمع فيه قبول األخبار، أي شروط قبول الحديث ويبين فيه  سوخ من والمن الن اسخالجماع و حج 

أجب » وأكد هذا الطلب من الشافعي علي بن المديني العالم والمحدث شيخ البخاري: .الس نةالقرآن و

الشافعي،  عبد الرحمان بن مهدي عن كتابه فقد كتب إليك يسألك وهو متشوق إلى جوابك، قال: فأجابه

سالة الذي كتب عنه بالعراق، وإنما هي رسالته إلى عبد الرحمان بن مهدي«.14       وهو كتاب الر 

  فهذا أصل التسمية، وكان الشافعي يسمي مصنفه هذا ب'الكتاب' أو ب'كتابي'.

ب وهي المشار إليه في كت ومهما اختلفت الروايات في كونها كتبها أول مرة بمكة وهو الراجح     

سالةالتراجم ب ضيف حينا 'فإنه لما قدم مصر أعاد تأليفها، وأمالها على أصحابه ي ، أو ببغداد،القديمة الر 

                                                                 

  12 حجة هللا البالغة ج1 ص147

سالة ص18..28 والمفيد في تراجم الشعراء واألدباء والمفكرين ج2  ص208 دار الثقافة الد ار  البيضاء  13 انظر: الر 

م1993ه 1414       

سالة أسفل ص29(   14 االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة الفقهاء – ابن عبد البر ص72/73 )الر 
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ي ويختصر حينا آخر حسب ما تسعفه الذاكرة والحفظ الذي كان اعتماده في إمالء كتبه'. وهذه ه

سالة .األولىالجديدة التي هي الباقية دون  الر   

     'نحن إذن أمام ثالثة مستويات15: مستوى الناس قبل الشافعي: حيث لم يكن لهم قانون كلي وال نظام 

ولالفقه، ثم مستوى الشافعي: الذي ابتكر هذا العلم العظيم ووضع  أ ص ولصحيح في  وقعد قواعده  هأ ص 

يئا وإنما وأرسى كلياته. ومستوى الناس بعد الشافعي: وه عيال على الشافعي ألنهم لم ي ضيفوا ش
 وضحوا وفسروا ما اختصر الشافعي أو اختصروا وأوجزوا ما أطنب فيه الشافعي.'[16

 

 

 

  

                                                                 

  15 اللفظ األنسب هو 'مراحل' أو 'أطوار'

سالة لإلمام الشافعي: إعداد ودراسة د محمد نبيل غنايم، إشراف ومراجعة د عبد الصبور شاهين،  16 الر 

32..30ص      
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 الفصل األّول

يّ الّشرع عند الشافعي هو الخطاب   البيان    

استجالء فطرة البيان والمنطق عند اإلنسانو   

 

يّ الّشرعالبيان عند الشافعي هو الخطاب  - 1  

 الجزء األّول ـ الفقرة األولى ـ باب كيف البيان17:

تلك  ، متشعبة الفروع، فأقل ما فيص ولقال الشافعي: والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة األ  >     

عنده  تواءالمعاني المجتمعة المتشعبة، أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه متقاربة االس

ي فجماع من بعض، ومختلفة عند من يجهل لسان العرب، قال الشافع بيان وإن كان بعضها أشد تأكيد

نه ابفمنها: ما أ من وجوه: هم به، لما مضى من حكمه جل ثناؤهما أبان هللا لخلقه في كتابه مما تعبد

هر لخلقه نصا، مثل جمل فرائضه في أن عليهم صالة وزكاة وحجا وصوما، وأنه حرم الفواحش ما ظ

نا منها وما بطن، ونص ه  ضوء والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وبين لهم كيف فرض الو الز 

 مع غير ذلك مما بين نصا.

كاةو الصَّالةومنه: ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه، مثل عدد        قتها وو الز 

 وغير ذلك من فرائضه التي أنزل في كتابه.

س ول  ومنه:  ما        في كتابه  صلى هللا عليه وسلم مما ليس لل فيه نص حكم،، وقد فرض هللاهللا س نَّ ر 

  قبل.طاعة رسوله صلى هللا عليه وسلم، واالنتهاء إلى حكمه، فمن قبل عن رسول هللا فبفرض هللا

طاعتهم  ومنه: ما فرض هللا على خلقه االجتهاد في طلبه، وابتلى طاعتهم في االجتهاد  كما ابتلى     

لكم حتى نعلم المجاهدين من»يره مما فرض عليهم، فإنه يقول تبارك وتعالى: في غ كم والصابرين ولنبلوَّ

                                                                 

  17 ن م، ص49
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كم )آل «وليبتلي هللا ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم»، وقال: (29)محمد«ون ب لو  أخبار 

عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في األرض فينظر كيف »، وقال: (154عمران

.<(129)األعراف«تعملون  

≈ 

صر هنا في خطإ الشافعي اعتبار حقيقة ومعنى التمحيص ضمن البيان وصال بالعن ال شك       

على  ي  عالش ره تحديد حكمه باالجتهاد، وتعيين خطابه حد   بياني  العنصر االجتهادي ال االجتهادي، ألنَّ 

 حد دمما العبد ه؛ وإن  ي حد دالذي   ا التمحيص فهو أمر وجودي ليس العبد. وأم  بياني  صيغة وماهية أمر 

ب ههموقفه من لكلمته، هو  أمرا  س نةالاه. وهنا نجد التقرير والتنصيص لإلمام للكتاب ووطاعته إي   أمر ر 

لالجتهاد.كذلك من هللا تعالى "فبفرض هللا قبل" و  

* * * 

 

خطابيّةوال ةبيانيّ استجالء الملكة ال - 2  

 الفقرة الثانية ـ البيان األّول: وفيه يطرح الشافعي ويعتبر ويورد التساؤل التالي18:

لهدي فمن لم يجد فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من ا»: قال هللا تبارك وتعالى في المتمتع>    

المسجد  فصيام ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري

شرة أيام بي نا عند من خوطب بهذه اآلية أن صوم الثالثة في الحج والسبع في المرجع عفكان . «الحرام

ون أعلمهم أن فاحتملت أن تكون زيادة في التبيين، واحتملت أن يك «تلك عشرة كاملة»: كاملة، قال هللا

ها بعشر فتم اوواعدنا موسى ثالثين ليلة وأتممن»: وقال هللا. ثالثة إذا جمعت إلى سبع كانت عشرة كاملة

: وقوله. يلةفكان بينا عند من خوطب بهذه اآلية أن ثالثين وعشرا أربعون ل «ميقات ربه أربعين ليلة

أربعين  يحتمل ما احتملت اآلية قبلها، من أن تكون إذا جمعت ثالثون إلى عشر كانت «أربعين ليلة»

.وأن تكون زيادة في التبيين  

                                                                 

  18 نفس المصدرـ ص52ـ53
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دات فمن كان كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدوكتب عليكم الصيام »: وقال هللا     

لناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى ل»: ، وقال«منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

دم من أيام وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فع

الثين أو الصوم ثم بين أنه شهر، والشهر عندهم ما بين الهاللين، وقد يكون ث فافترض عليهم «أخر

تبيين جماع العدد،  قبله زيداة في االيتين وكان في اآليتين الد اللةفي هذا ك الد اللةفكانت . تسعا وعشرين

زيادة في ون شبه األمور بزيادة تبيين جملة العدد في السبع والثالث وفي الثالثين والعشر أن تكوأ

<.التبيين ألنهم لم يزالوا يعرفون هذين العددين وجماعه، كما لم يزالوا يعرفون شهر رمضان  

≈ 

إال  ل  قب  ول ال ت  من الق المادَّةهذه  فإنَّ  بحذافيره ليكون أبلغ في البيان لما نحن بصدده؛ ولس قنا هذا الق     

علم  ة من ذاتال كمادّ  ةعلميّ ، كمادة إيضاح لقاعدة يةاألّولل العهد للتأسيس لقواعد الفقه غ أوّ سوّ بم  

قوله  عند النسان مما نتلوه في ةبياني  الللملكة  ةفطري  الحقيقة ال غايتها استجالء ، ألنَّ الفقه

قة ما صدر سورة الرحمان(، وتقرير حقي’{ه)خلق النسان علمه البيان’ تعالى:}الرحمان علم القرآن

د  ه. واستلزام هذا المسوغ جلي  األولى ةعقلي  أسماه الفارابي رحمه هللا باألسس ال  المادَّةذه ، وهو أن ال ت ره

س مَّىى أن شطرا كبيرا من ر  من بعدها. بيد أنه ولألسف ي   ما عينها، م المادَّةهو من هذه  'ص ولعلم األ  ' م 

 الرحمان ن في فطرة اإلنسان خلق  ي  ليّ ن أوَّ أس اس ي  البيان والمنطق  الحّق هوموضعه الحقيقي و

نا هنا من قبل كونها خير م. وهذه الحقيقة هي التي نو  سبحانه، الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا ه تضم 

ي تلقي العقل ف إلى وظيفه  شارةالب ،ا الشأنير ما جاء عند جميع العلماء في هذالم الشافعي، ومن خك

.العباراتمن  ات والمتباينالس ياق، بملكة التمييز بين المختلف من ي  الش رعالخطاب   

* * * 

 

وليّ تبيان للكتاب و الّسنة - 3 الحكمة ةأص   

ثل الل م  تبيانا لما نزل من الكتاب، وذلك من خ الس نة، في كون البيان الثاني، أي الفقرة الثالثة     

 آيات الوضوء والميراث.
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نيتها في األ  ص ول، هو   باستثناء تحديد معنى الحكمة وتقرير مكو 
     البيان الثالث وجل البيان الّرابع19

فة تبيانا لما أنزل الشري نبوي ةال الس نةوكون  ،ص ولة األ  مرجعي  نفسه مفاد البيان الثاني في تبيان ودليل 

 من الكتاب.

* * * 

 

يةاألّولة وفقهيّ وط االجتهاد بين الشر - 4  

     في البيان الخامس20 ـ الفقرة السادسة ـ ي حد د الشافعي أنساق االجتهاد ـ القياس حسب مسماه عنده 

لَّةـ ويقسمه إلى نسق  ساس: وأركانها األ ةعلمي  ال هلي ة. ويذكر فيه شرط األالش بهونسق المثل أو  العه

إلخ.. ،والعام الخاص  ومعرفة  ،وفقه الكتاب ،والمنسوخ الن اسخوالعلم ب ،اللسان العربي  

 و منا هم  وغيره، إنَّ  الّسياقو مقيّدطلق والوالم   الخاصّ و معرفة العامّ  والذي يجب التنبيه عليه أنَّ      

ده، عامة، من جهة أنه مرتبط وموصول بالعقل ونسقه وملكة التمييز عن نسانيّ اللسان اإل حقيقة

بط هذه عدم ض فطرة وميزانا، خلق هلل تعالى وفطرة العقل والبيان التي خلق هلل اإلنسان عليها. وإنَّ 

ىالحقيقة الكبرى هو الذي جعل المصنفين في  س مَّ اعف سهبون مما ضطيلون وي  ي   'ص ولعلم األ  ' م 

الذي  قولهالشافعي من أوله إلى آخره، ك ها كالم  ؤكد  ا وي  ي جليهوهي الحقيقة التي  .أضعافا كثيرةمقولهم 

 سبق ذكره في المقد مة21:

د  ا       ل ق  لهم من العقول التي ركَّبها فيهم، ليقصدوا ق ص  الالت بما خ  ه >وكان عليهم تكلُّف الد ه لتوجُّ

ض  عليهم استقبالها.  للعين التي ف ر 

    . . .  

                                                                 

  19 نفس المرجع ـ ص56..58

  20 نفس المرجع ـ ص61..69

سالة- تحقيق محمد أحمد شاكر- ص501- 502   21 الر 
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، فدلَّهم بها على الفرق بين المختلهف، وهداهم الس إنَّ       بيل  إلى هللا جلَّ ثناؤه من على العباد بعقول 

اللة.< ا وده  الحق نصًّ

 وقوله22:

ا تعرف  من م>      ف  من معانيها، وكان مم  ا ت ع ره عانيها فإنما خاطب  هللا  بكتابه العرب  بلسانها، على م 

، وي ستغن ى ب ا ي راد  له العامُّ الظاهر  ا ظاهر  ب  بالشيء منه عامًّ ته  أن  ي خاطه ل هذا ات هس اع  لسانهها. وأنَّ فهطر  أوَّ

ا ي راد  به  ا ظاهر  ه. وعامًّ وطب له فالخاص  العامُّ وي دخله منه عن آخره يه. ، في ستدلُّ على هذا ببعض ما خ 

ا ي راد  به  ا ظاهر  ا ي عرف  في سياقه أنه ي راد  به غير  ظاهره. فكلُّ هذا موجود  علم  الخاص  وعامًّ ه . وظاهر 

 في أول الكالم أو وسطه أو آخره.<

، كشرط عند النسان ةمنطقي  ال ةبياني  هذه الملكة ال ةفطري  رغم هذا، أي رغم تقرير الشافعي لكن و     

لق النسان ، والذي خالكتاب مفصال الحكيم الخبير سبحانه، الذي أنزل مكفول في خلق الرحمان خلقي  

 ه العام  ا يراد ب'باب ما نزل من الكتاب عام  ة، الّسابعالفقرة ؛ رغم ذلك نجد كما كل شيء فقدره تقديرا

 لعامَّ الظاهر وهو يجمع ا ، 'باب بيان ما أنزل من الكتاب عام  الفقرة الثامنة وأيضا' ويدخله الخصوص  

حخصوص  وال وض ه عية في معايير الموضو الد رسا يجعل م  ، مه ويجليها لهذه الحقيقة ' ما هو إال مثال م 

 الد رسن هو ، أو يكوعند النسان ةفطري  ال ةمنطقي  ال ةبياني  لملكة الب التركيبي يكون هو هذه اوالتناس

 لمراد  ا ألن   ،على اختالل هذا التناسبإشارة واضحة ويدل داللة بادية   ؛ الشيء الذي يشيربالغي  ال

س مَّىو فقهي  ال الد رسهو  والمعتبر   ولي  األ الد رس م  .ص   

     هذا االختالل يتضح أكثر في الفقرة التاسعة، 'باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله 

 الخاص  '23:

يمانا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إ»قال هللا تبارك وتعالى: >      

.(154)آل عمران«وقالوا: حسبنا هللا ونعم الوكيل  

                                                                 

  22 نفس المصدر- ص51- 52

  23 نفس المصدر – ص76
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ع لهم من القال الشافعي: فإذا كان من مع رسول هللا صلى هللا ع      م  ناس، ليه وسلم ناسا غير من ج 

مع عليه معه، وكان الجامعون لهم  ع  لهم وغير من معه ممن ج  مه وكان المخبرون لهم ناس ا غير من ج 

: من أنه إنما جمع لهم بنة بي   الد اللةناسا، ف  لم يجمع عض  الناس دون بعض. والعلم يحيط أن  مما وصفت 

قع على كان اسم الناس ي الناس كلهم، ولم يكونوا هم الناس كلهم ولكنه لمالهم الناس كلهم، ولم يخبرهم 

ن  بين جميعهم وثالثة منهم كان صحيحا في لسان العثالثة نف رب أن ر، وعلى جميع الناس وعلى م 

نون يع «إن الناس قد جمعوا لكم» وإنما الذين قال لهم ذلك أربعة نفر «الذين قال لهم الناس»يقال: 

اعة غير كثير من الناس، الجامعون منهم غير المجموع لهم، . وإنما هم جمن عن أحدالمنصرفي

 المجموع والمخبرون للمجموع لهم غير الطائفتين، واألكثر من الناس في بلدانهم غير الجامعين، وال

 لهم وال المخبرين.

ا ولو لن يخلقوا ذباب يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون هللا»وقال:      

. قال: (73)الحج«اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب

ا اللفظ هل العلم بلسان العرب منهم، أنه إنما يراد بهذظ عام على الناس كلهم، وبين عند أفمخرج اللف

ما يدعو من دون هللا إلها، تعالى ع العام المخرج بعض الناس دون بعض ألنه ال يخاطب بهذا إال من

دعو معه إلها. يقولون علوا كبيرا، ألن فيهم من المؤمنين المغلوبين على عقولهم وغير البالغين من ال ي

لكثرة  مقال: وهذا في معنى اآلية قبلها عند أهل العلم باللسان، واآلية قبلها أوضح عند غير أهل العل

 الدالالت فيها.<

≈ 

وال  .ي  بالغال الد رسب ول  ص  و  عند النسان وم   ةفطري  ال ةبياني  الملكة ال هو تقرير  إذا وع الموض        

ولي  ا وال فقهي  درسا  الد رسيمكن بحال أن يعتبر   علميّ وال يّ الّشرعوالمستند  الدّليلو. م  اه  مَّ س  ا على م  أص 

، كما هو هبحذفور اق  س  ، لم يزل ي  ماد تهحقيقة  ، وهذه هيهذا البابلكتابنا هذا، يكفي فيه أن هذا المثل و

المصنفين،  منأتى من بعده  ن  كل م   دعنله موضع في كل ما سيؤلف ويصنف من بعد الشافعي، تقريبا 

.التعبيرذات نفس اللفظ وب  

ب وصال.أقر بالغي  ال الد رسالذي يتحدد معناه من سياقه؛ فهذا إلى  الص نف، باب والفقرة العاشرة       

:استنباط  
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     استبان لنا إذا أن الفقرات العشر األولى )1..10( كانت جلها في استجالء وتمثيل لفطرة البيان 

والمنطق عند اإلنسان. وبناء واقتضاء لمعيار التناسب التركيبي لمادة البناء العلميّ ، فهي في 

بيهيه از تشة وصور المجبالغيّ بإبراز األنساق ال ،بالغيّ ال ال ثمَّ أوَّ  فطريّ ال خلقيّ موضوع األساس ال

س مَّىلوال ا فقهيّ ال الدّرسليست وال ينبغي أن تعتبر من  المادَّةهذه  أنَّ  واستعاريه. ومنه ي ستنبط  -م 

.أص وليّ   
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 الفصل الثاني

وليّ و لكتابمن ا الّسنةموضع  والمنسوخ النّاسخ ةأص   

 

ية الثان' والخاص  ة على أنه يراد به خاص   الس نة، 'باب ما نزل عاما ودلت الفقرات الحادية عشرة     

لقه من فرضه ، 'باب ما أبان هللا لخالثالثة عشرة، 'بيان فرض هللا في كتابه اتباع سنة نبيه'، وعشرة

 .'هن ه داه، وأنه هاد لمن اتبععلى رسوله اتباع ما أوحى إليه، وما شهد له به من اتباع ما أمر به، وم

:أي  

:1باطاستن  

يال للعام من الكتاب، تفص ل  ّز  الشريفة تبيانا لما ن   الّسنةداللتها تبيان كون   (13..11)الفقرات  نَّ إ      

أو تقييدا للمطلق أو غيرهما مما كان على هذا البعد- وهذا من علم الكتاب- مع داللة األخيرتين على 

 أن الحكمة مقترنة بالكتاب يراد بها سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 

قع عليه اسم التحفظ بشأن قوله وتعبيره: >فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله لم ي بيد أنه البد من    

كمال اليمان أبدا حتى يؤمن برسوله معه<24؛ فهذا خطأ بي  ن، إذ ال يحق إضافة ما ليس مذكورا بيانا 

ثباتا، هو يزيد ، نعني إضافته صفة 'الكامل'. فاليمان هنا سياقا ال يكون إما نفيا أو إالس نةفي الكتاب و

 وال كون يقة؛ وال حقوينقص، ولكن ال تبعيض فيه ولحقيقته. اليمان له أركان ال يكون إال بها مجتمعة

منها. واحد بتخلف ركن له  

  :2استنباط    

                                                                 

سالة- إعداد ودراسة الدكتور محمد نبيل غنايم – إشراف ومراجعة الدكتور عبد الصبور شاهين-  ص85   24 الر 
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 النّاسخفيها هو  محوريّ الموضوع ال (17..14) ة عشرةالّسابععشرة إلى ة الّرابعمن الفقرة      

 والمنسوخ، وهو من صلب علم الكتاب، مع مالحظة الخطإ البي  ن لإلمام الشافعي في قوله25:

بالقرآن؟ الس نةل ت نسخ فإن قال قائل: ه>      

سنته اآلخرة حتى منسوخة ب األولىبالقرآن، كانت للنبي فيه سنة تبين أن سنته  الس نةقيل: لو نسخت      

 تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله.<

 وكذلك يالحظ أنَّ  قوله26:

 عليه على موضع رسول هلل صلى هلل الداّللةوكتاب هلل البيان الذي يشفى به من العمى ومنه >     

.<وسلم من كتاب هلل ودينه واتباعه له وقيامه بتبيينه عن هلل  

، األولى، شطر الفقرات العشر األّول الّشطرهذا القول وهذه الكلمة هي جامع وخالصة ما بعد      

.(17..11) المتعلق بفطرة البيان والعقل عند اإلنسان؛ أي خالصة الفقرات السبعة بعدها  

ى من تزول عل الس نة الكتاب ثم   لَّ الذي د   الصَّالةكذلك قوله في الفقرة السادسة عشرة، 'باب فرض      

 عنه بالعذر وعلى من ال تكتب صالته بالمعصية'27:

سبيل حتى  وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وال جنبا إال عابري الصَّالةال تقربوا »قال هللا: >     

.(43)النساء«تغتسلوا  

ن ال على أ -وهللا أعلم  –فقال بعض أهل العلم: نزلت هذه اآلية قبل تحريم الخمر، فدل القرآن      

لعلم أال وذكرمعه الجنب فلم يختلف أهل ا الصَّالةان حتى يعلم ما يقول إذ بدأ بنهيه عن رصالة لسك

ر ه  الصَّالةوإن كان نهي  السكران عن . رصالة لجنب حتى يتطه   م الخمر قبل تحريم الخمر، فهو حين ح 

:أن يكون منهيا بأنه عاص  من من وجهين أولى  

                                                                 

  25 نفس المصدر –ص100

  26 نفس المصدر- ص101

  27 نفس المصدر- ص108
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 ول وعملق الصَّالةأن يصلي في الحال التي هو فيها منهى، واآلخر أن يشرب الخمر، و: أحدهما     

إذا أفاق  ، كما أمر فال تجزئ عنه وعليهالصَّالةوإمساك، فإذا لم يعقل القول والعمل والمساك فلم يأت 

ه في السكر السكران ألنه أدخل نفس: ويفارق المغلوب على عقله بأمر هللا الذي ال حيلة له فيه القضاء،

ه فيكون ذي لم يجتلبه على نفسعلى السكران القضاء دون المغلوب على عقله بالعارض الفيكون 

.<عاصيا باجتالبه  

≈ 

ه حين ؛ فإنيفسر إال عن سهو وقع منه وغفلة ألمت به هذا الكالم  أو قل هذا االختالط للشافعي ال     

ت اآلية خ  ت الخمر  ن سه م  ر ه .ح   

فيها ة عشرة فالّسابعة عشرة إلى الّرابعوالمنسوخ في الفقرات من  النّاسخعالوة على موضوع      

وإعمال  ةالّسنمن خالل معطيات الكتاب و يّ الّشرعأيضا بعض البيان في طريقة تأطير وتحديد الحكم 

.الّزنا وحدّ  وصيّةالحكمة والعقل كما هو مثال ال  
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 الفصل الثالث

الّسنةفقه القرآن و  

 

ء وظيفة ، محتواها مطابق العنوان مع استجال'الفرائض التي أنزل هللا نصا'، الفقرة الثامنة عشرة     

(13..11) .أنها تبيان لما أنزل من الكتاب الس نة  

س ول  الفرائض المنصوصة التي '، الفقرة التاسعة عشرة       الس نةال بيان فيها دليل ومث' هللا معها س نَّ ر 

(13..11) .لما أنزل من الكتاب من خالل آية الوضوء  

ان أن فيها بي' الخاص  ما أراد ه إنَّ على أنَّ  الس نةالفرض المنصوص الذي دلت '، نالفقرة العشرو     

آيات الميراث  ، وذلك من خاللالنص  وتقيد  خص ص، أي أنها ال تفصل فقط، بل تنص  القرآند تقي   الس نة

الل ما وذكر موانع الرث، كاختالف الدين واالسترقاق والقتل العمد وغيرها من الموانع، وأيضا من خ

(13..11) .صلى هللا عليه وسلم من القيود في البيوع وشتى ضروب المعامالت النبي  أثبته   

ان تفصيل، أو بي الس نة، فيها نفس الغرض من تبيان أن 'جملة الفرائض'، الفقرة الحادية والعشرون     

(13..11) .بيان قيود وتخصيص، أو سنة فرض ابتداء  

كاةفي  الفقرة الثانية والعشرون      (13..11) .، نفس الغرضالز   

 فرضي ةو لزومي ةمع التأكيد على دليل ( 13..11)، نفس الغرض في الحج   الفقرة الثالثة والعشرون     

كاة والصَّالة فيها ما يدل على فرضي ة الس نة28:  الس نة، وأن   الحج   كما الز 

ا لم يعلم لرسول هللا سنة مع كتاب هللا إال ما وصفنا مما >      س ول  فلو أن أمر  ى هللا عليه هللا صل س نَّ ر 

ا يحرم وم وسلم فيه معنى ما أنزله جملة، وأنه إنما استدرك ما وصفت من فرض هللا األعمال، وما

ه بأن ويدخل به فيه ويخرج منه ومواقيته، وما سكت عنه سوى ذلك من أعماله، قامت الحجة علييحل، 
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قامت كذلك  سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قامت هذا المقام مع فرض هللا في كتابه مرة أو أكثر

 أبدا.< 

، في ، والخامسة والسادسة والعشرونالّرسالةمن  األّولة والعشرون نهاية الجزء الّرابعالفقرات      

، من تبيان وتفصيل ما لم يرد (13..11) الع دد ومحرمات النساء ومحرمات الطعام، لنفس الغرض

ماتالتنصيص عليه لفظا وتعيينا في الكتاب، ك التربص للنساء  من الطعام أو كيفية وتحقق معنى المحر 

 عليه التي بعث هللا تعالى بها نبيه محمدا صلى هللا ش ريعةالأن غير ذلك من أمور وأحكام  المعتد ات

ماتوسلم. لكن لئن كان فقه آية  تعالى ال  والقرآن كليهما شرع هللا الس نةمن النساء يجلي كون  المحر 

إن هذا ؛ فالس نةتها أو خالتها من خالل ينفصالن، وذلك من خالل تشريع حرمة الجمع بين المرأة وعم  

 الوجه الداللي ليس في آيات العدة، فقوله29:

 فقال بعض أهل العلم: قد أوجب هلل على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وذكر أن>     

ل تين معا، كما أجدها في كدّ أجل الحامل أن تضع، فإذا جمعت أن تكون حامال متوفى عنها أتت بالع  

 فرضين جعال عليها أتت بهما معا.<

لهذا القول ليس يستقيم وميزان األساس       الئي يئسن : }والالط القفآية سورة  والبيان؛ للمنطق ياألو 

لهن أن حمال أجمن المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثالثة أشهر والالئي لم يحضن' وأوالت األ

ن }والذين يتوفو ( فيها تخصيص لآلية:4الط القيضعن حملهن' ومن يتق هللا يجعل له من أمره يسرا'{)

كم فيما فعلن منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا' فإذا بلغن أجلهن فال جناح علي

ة آلية الحول: }والذين يتوفون منكم الن اسخ( 232في أنفسهن بالمعروف' وهللا بما تعملون خبير'{)البقرة

راج' فإن خرجن فال جناح عليكم في ما ألزواجهم متاعا إلى الحول غير إخ وصي ةويذرون أزواجا 

 األولى ةعقلي  (؛ وإنه ال وجه في األسس ال238فعلن في أنفسهن من معروف' وهللا عزيز حكيم'{)البقرة

كتاب، ذلك أن أساس فطرة وملكة البيان التي خلق هللا عليها النسان وعلمه البيان، وبها نتلقى خطاب ال

 وال ، ولو جمعا ما بقي لهما معنى أصالالبداهة والفطرةوالعام أمر فاسد وباطل ب الخاص  الجمع بين 
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وله تعالى: والتقييد؛ ولهذا كان عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه يقول: "من شاء باهلته أن ق للنَّسخ
 }وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن حملهن{ نزل بعد قوله تعالى }أربعة أشهر وعشرا{"30

ا قولأو       قد حللت الم وبيانه لسبيعة بنت الحارث األسلمية رضي هللا عنها: "والسَّ  الصَّالةه عليه م 

مام فتزوجي" حين وضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فهو تحقق عملي باآلية الكريمة. ولهذا نجد ال

فةعلى هذه  الخاص  الشوكاني يقول: >والجمع بين العام و ، الش رعواعد ال قال يناسب قوانين اللغة و الص 
 وال معنى لخراج الخاص   من بين أفراد العام إال بيان أن حكمه مغاير لحكم العام ومخالف له.<31

 فقراتفي ختام الفقرة السادسة والعشرين نجد كلمة تعتبر بحق عدل شطر كل ما سبقها من ال     

)11..26(، أي كل الص نف ما بعد البالغي  ، الذي غرضه تقرير حقيقة بيان الس نة لما أنزل من 

 الكتاب32:

س ول  فلما >      يره، كان ة من الوفاة المساك عن الطيب وغعتد  هللا صلى هللا عليه وسلم على الم   س نَّ ر 

ها والمساك عن األزواج والسكنى في بيت زوج ،الس نةمساك عن الطيب وغيره بفرض عليها ال

ينت عن هللا ب الس نةفي هذا الموضع ما احتملت غيره من أن تكون  الس نة، واحتملت الس نةبالكتاب ثم ب

كاةو الصَّالةكيف إمساكها، كما بينت  فيه نصُّ  فيما ليس نَّ هللا س   رسول   ، واحتملت أن يكون  والحج   الز 

 حكم  لل.<

، أي بإزاحة ةالش ريعمن الكتاب بمعنى تبيانا لما أنزل  الس نةفهذه الكلمة، وبعد التسديد باعتبار      

بينت  الس نةفيما ليس في نص حكم لل.< وباعتبار أن : نَّ هللا س   رسول   وإبعاد قوله >واحتملت أن يكون  

كاةو الصَّالةعن هللا تعالى كيف إمساكها كما بينت   له تعالى:، ولقواألولىوالحج، بدليل األحرى و الز 

ل  إليهم ولعلهم يتفكرون'{)النحل}وأنزلنا إليك الذكر لتبين  لنا } ( وقوله عز وجل:44للناس ما ن ز ه نز 

                                                                 

اص- دراسة وتحقيق للدكتور عجيل جاسم النشمي- ج1-  30 - وتخريجه كذلك- الفصول في األ ص ول لإلمام الجص 

م1994ه 1414 -14-السالمية، دولة الكويت، التراث السالمي  وزارة الشؤون: 43ص -2ط        

  31 فتح القدير- سورة البقرة
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 الصَّالة( ولقوله عليه 89الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين'{)النحل عليك

 والسالم: "أال إن  ي أوتيت الكتاب ومثله معه"33..

   :استنباط

؛ فذلكم الّسنةموضوعها فقه القرآن و (26..11)، وحيث كانت الفقرات ةعلميّ ال معياريّةمن حيث ال     

هو المنطبق بيانا بحقيقة علم الكتاب في آية الّربانيّة، آية المنهاج: }ولكن كونوا ربَّانيّ ين بما كنتم 

(79تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون{)آل عمران  

 ' بما هو بيان دال على مدلوله 'علمص ول'علم األ  ا استبدال مبتدع من البيان يصّح إطالق  وال      

!العالمين سبحانه تنزيال وبيانا لربّ  الكتاب' بيانا بالحقّ   

:، قوله في القياسويكفي بدليل األحرى استحضار قول ابن قيم الجوزية رحمه هلل       

      »األولى تسمية القياس بما سمَّ اه هلل   به«34 أي الميزان على ما ذهب إليه.

نهاج في الم نيّ الّربا، ونيّةالّربا شرطيّ ' هي أحد ص ولا فالحقيقة المرادة عندهم ب'علم األ  وجدلي       

رطه أو والدين هو الفقيه. فال فصل بين ما ال ينفصل، أي بين الحقيقة وشرطها، بين الفقه وش

وليّ مباحث األ»؛ ذلك و'إن اآلمدي يقول: شروطه  األدلة أ ص ولال تخرج عن  ص ولين في علم األ  ص 

منها  شرعيّةالوأقسامها واختالف مراتبها وكيفية استثمار األحكام  شرعيّةالالموصلة إلى األحكام 

على وجه كلي« وعلى هذا يظهر التالزم واالرتباط بين الفقه وعلم أ ص ول الفقه.'35 وال فصل جائز 

س مَّىوقواعدها؛ ويقول الزهاوي المصري معرفا  عمليّةة ممارسة بين أيّ  لم أنه الع»ب ص ولعلم األ   م 

                                                                 

 33 من حديث رواه أحمد في مسنده )8/410( و)1717( وأبو داود في سننه )4/200( و)4604( وغيرهما: ملتقى

االنتصار للقرآن الكريم        

  34 إعالم الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية )ت751ه(، دار ابن الجوزي، المجلد الثاني، ص251

سالة – محمد نبيل غنايم – ص41 سالة': بين يدي الر    35 )الحكام في أ ص ول األحكام ج1 ص8(: 'الر 
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 فصيليّةت( عن أدلتها الفرعيّة)ال عمليّةال شرعيّةالبالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط األحكام 
ا «36  توّ صال قريبا

ب ، وتكفي مع مثالها إلى جانالّصنفوالكلمة األخيرة بالتصويب المشار إليه، هي قانون هذا      

ة، فهذا ، ال أن تكون مادة التصنيف جلها أو كلها أمثلعلميّ ال فقهيّ ال الدّرسأمثلة معدودة، تكفي في 

.علميّ وال فقهيّ ليس من ماهية القانون ال  
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 الفصل الّرابع

الحديث مدخال إلى ضوابط القياس ل  ل  ع    

 وتجليات الحكمة والقياس في علم الكتاب

 

ل ل  الحديث مدخال إلى ضوابط القياس - 1 ع   

ى أربعة 'باب العلل في الحديث'، بداية ومدخل الكالم في القياس عل، ة والعشرونالّسابعالفقرة      

 حقائق وضوابط مرتكزات هي:

ب د ئهيَّة -1 النسان. ا عند  ليًّ ا أوَّ ي  لقه خ   أساسا   ةمنطقي   ةبياني  ملكة  ،بالغي  ال الش رط م   

استقالال أو ضمن عالقتها ومجموعها بالكتاب. الس نةعدم اختالف  -2  

وايةفي  نساني  ال الش رط -3 لو الر  .التحم   

ملزمة لشرط الحكمة في القراءة واالعتبار. الش ريعةالحكمة في الحق و -4  

      وهذا ما يجمعه قوله37:

، لخاص  ا، فقد يقول القول عاما يريد به العام، وعاما يريد به الد ار ورسول هللا عربي اللسان، و>     

ر المسألة، ل عن الشيء فيجيب على قد وسنن رسول هللا قبل هذا، وي سأكما وصفت لك في كتاب هللا

تقصَّى، والخبر مختصرا، والخبر فيأتي ببعض معناه دون بع ض، ويحدث ويؤدى المخبر  عنه الخبر م 

سبب الذي لة، فيدله على حقيقة الجواب بمعرفته الدرك جوابه ولم يدرك المسأديث قد أعنه الرجل الح

 يخرج عليه الجواب.<
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كمل ، ياسودليل القي حّجية'، وبعد إيراد وتثبيت الّسنة، 'القياس على الفقرة الموالية وهكذا في     

ن اآللياتي والعقلي   فيه؛ ويستخلص ذلك في قوله38:  ويضيف إلى شرط علم الكتاب المكو 

ول هللا واآلثار، وأما أن نخالف حديثا عن رس الس نةما أخذناه استدالال بالكتاب ووأما القياس فإن>     

فيكون له  نةالس  ثابتا عنه فأرجو أال يؤخذ ذلك علينا إن شاء هللا، وليس ذلك ألحد، ولكن قد يجهل الرجل 

فل المرء ويخطئ في التأويل.<قول يخالفها، ال أنه عند خالفها وقد يغ  

* * * 

 

الّسنةلنسخ  الّسنةتحكم الشافعي في لزوم  - 2  

، فيها إعادة 'الّسنة'أمثلة للعلل في األحاديث في العالقة بين القرآن و ،الفقرة التاسعة والعشرون     

، وبنفس األمثلة والمسائل واآليات الكريمة، (13..11) بالكتاب الس نةلما سبق من بيان في عالقة 

باالوضوء،  ، التحريم إلخ . .الر   

سخ تمسكه بأن نلتمسك بالرأي بغير دليل، في لكن الذي وجب التوقف عنده هو هذا التحكم وا     

 الكتاب للسنة كما هو في آية القبلة، يستوجب سنة من بعده39:

يان على ما كل صنف مما وصفت مثاال تجمع لي فيه الت قال الشافعي: فقال لي قائل فمثل لي>     

ه وسلم واذكر صلى هللا علي النبي  والمنسوخ من سنن  الن اسخسألت بأمر ال تكثر علي فأنساه، وابدأ ب

.  منها شيئا مما معه القرآن، وإن كررت  بعض ما ذكرت 

صالة، فكان بيت قبل بيت المقدس للفقلت له: كان أن أول ما فرض هللا على رسوله في القبلة أن يست     

هللا صلى هللا  المقدس القبلة التي ال يحل ألحد أن يصلي إال إليها، في الوقت الذي استقبلها فيه رسول

بة القبلة التي ال عليه وسلم، فلما نسخ هللا قبلة بيت المقدس، ووجه رسوله والناس إلى الكعبة، كانت الكع
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 النبي  تقبله س أبدا، وكل كان حقا في وقته، بيت المقدس من حين اسيحل لمسلم أن يستقبل بيت المقد

وم القيامة.القبلة إلى ي الحق  فيحول عنه الحق القبلة، ثم البيت الحرام صلى هللا عليه وسلم إلى أن   

لكتاب والمنسوخ من ا الن اسخوهكذا كل منسوخ في كتاب هللا وسنة نبيه، قال: وهذا مع إبانته لك      

، سن أخرى صلى هللا عليه وسلم إذا سن سنة حوله هللا عنها إلى غيرها النبي  ، دليال لك على أن نةالس  و

نسوخ، ولئال فيثبتون على الم الن اسخيصير إليها الناس بعد التي حول عنها، لئال يذهب على عامتهم 

ن جهل اللسان شيء يرى م ي شبَّه على أحد بأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي س نُّ فيكون في الكتاب

.<الس نةمع الكتاب أو إبانتها معاني ه أن الكتاب ي ن س خ   الس نةأو العلم بموقع   

≈ 

أبدا إال  القرآن وحده ال يكفي فهذا كالم خاطئ يقينا، وخطؤه وتفاقمه ظاهر في بيانه. ومقتضاه أنَّ      

ه هذا لزوما؛ وهذا ال يقوله عالم حاضر الفكر والقلب. فمن جهة ميزان الحق ال يعتبر كالم الس نةب

ودعواه، إن هو إال زعم واستدالل باطل وفاسد. مقد مةاستدالال، وذلك الفتقاد االستلزام بين ال  

خرى ها، سن أا من جهة البيان، فقوله أو نطقه وتركيبه: >إذا سن سنة حوله هللا عنها إلى غيروأم       

قع يصير إليها الناس بعد التي حول عنها< فجوهر 'أخرى' هو ذات جوهر 'غيرها'. وإذن فالتحويل و

و موسع فيما يلي من مما سيأتي تفصيل القول فيه وتبيانه على نح الن سخبالقرآن، ألن التحويل هو حقيقة 

.الفصول  

* * * 

 

تجليات الحكمة والقياس في علم الكتاب - 3  

الثون والحادية والثوالمنسوخ في صالة الخوف'  الن اسخ'وجه آخر من الفقرتان الثالثون  وكذلك     

نالزاني' إعادة على التوالي في م والمنسوخ في حد   الن اسخ'وجه آخر من  ادية الفقرتين الح تضم 

.(17..14)  والسادسة عشرة (13..11) والعشرين  

اسخة قياما وراء إمام قاعد ن الصَّالةوالمنسوخ' في  الن اسخر من 'وجه آخالفقرة الثانية والثالثون      

(17..14) قعودا. الصَّالةلوجوب االقتداء بالقاعد ب  



 إبطال فصل األصول

 

35 

 

ن كيفية صالة الخوف' إفادة الحكمة 'من األحاديث المختلفة فيالفقرة الثالثة والثالثون       ا فقهي  ا مكو 

(28..27)شروط الحال.ا، اعتبارا لجواز صيغ صالة الخوف حسب تشريعي    

ي 'وجه آخر من االختالف في صيغة التشهد'، إفادة إهمال الفروق فة والثالثون الّرابعالفقرة      

يغ (28..27) المختلفة. الص   

واية'اختالف الفقرة الخامسة والثالثون       باعلى وجه غير الذي قبله في  الر  للخبرين  '، هنا مثالالر 

ة تعد دي، أي متالن ازال تعد دما قد تكون على الالتي ال ينسخ بعضها بعضا، وإن   والحديثين أو األحاديث

جح ميعا أو بعضها، أو يراختالف تبعا لمسالكها وشروط نوازلها، أو يكون جائزا األخذ بها ج تعد د

وايةبعض، من خالل وجوه  بعضها إلى (28..27) وتأطيرها. الر   

ل في آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف، الوقت األفض 'وجهالفقرة السادسة والثالثون      

(28..27) .34و 33المشترك للفقرتين  فقهي  صالة الفجر'، نفس البعد ال  

 .35فقرة 'وجه آخر مما يعد اختالفا في آداب قضاء الحاجة' نفس إفادة الة والثالثون الّسابعالفقرة      

(27..28)  

السابقة.  'وجه آخر من االختالف في أحكام القتال'، نفس البعد للفقرات الفقرة الثامنة والثالثون     

'النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره: الخطبة  40'في غسل الجمعة' و 39وكذلك الفقرات 

، الصَّالةفي األوقات المنهي فيها عن  42الفقرة عان بالخيار ما لم يتفرقا'، و'البي   41على الخطبة'، و

رضي هللا  ةالص حابمثال للتوجيه الواسع للذي قبلها من الفقرات، بإضافة أو اعتبار حقيقة اختالف 

الفقرة ذلك عنهم في شروط التلقي للخبر وصيغه المختلفة المفيدة للحكم وضده من النهي وعدمه، وك

توجيه المعنى، لف بفي جمع المخت الص نفباب آخر يشبه الذي قبله في بيع التمر بالتمر، ومن ذات  43

(28..27) <'.'وجه يشبه المعنى الذي قبله في بيع السلم >بيع ما ليس عند البائع 44الفقرة ومثلها كذلك   

فارق بين 'صفة نهي هللا ونهي رسوله >الحرام والمكروه<، فيها بيان الالفقرة الخامسة واألربعون      

اال جعله وطء المرأة أو الجارية وهي صائمة مث نهي التحريم ونهي الكراهة، وظاهر خطأ الشافعي في

(28..27) لنهي الكراهة.  
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لجميع كأركان لزم علمه ل 'باب العلم'  تقسيم العلم، علم التنزيل إلى عام   الفقرة السادسة واألربعون      

ض ة الفرة فرض كفاية، شطر الكالم في الباب في أمثلعلمه للخاص   السالم وما تقوم به، وعلم خاص  

(28..27) الكفائي لبيانه.  

* * * 

 

اإلجماع عند الشافعي خبريَّةو علم الحديث من صلب علم الكتاب - 4  

ه انتهى وب. 'باب خبر الواحد' تأصيل علم الحديث ومصطلحه ومعاييره ة واألربعونالّسابعالفقرة      

 الجزء الثاني.

(47) الفادة لسابقتها. 'في الفرق بين الشهادة وخبر الواحد' نفس 48الفقرة        

 وعنصر الراوي أو الرواة. وفيه مكّون'حكم الخبر المرسل' ويؤكد خاصة على  49الفقرة  وكذلك     

(47) يظهر رد الشافعي ألغلب المرسل.  

     الفقرة الخمسون 'باب اإلجماع' وهو عنده بالتأطير الكمّ ي الجماعي في نقل الخبر متداخال 

ومنطبقا على هذا البعد بحقيقة التواتر. والمشترك مع موضوع اإلجماع بمفهومه االصطالحيّ  إنما 

 هو في حّجية اتباع الجماعة، من غير تضّمن لحقيقته االجتهادية في أحكام النوازل المستجدة. )47(

سنة ومن حيث التصنيف هنا ال يمكن إخراج علم الحديث باعتبار موضوعه المنطبق بحديث و     

كتاب. وأما رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم تبيانا لما أنزل من الكتاب، ال يمكن إخراجه عن علم ال

ى األصل تربو عل ،ةعلمي  ال هلي ةاآللية فيه والوسيلة؛ فذلك من صنف المنطق والبيان شرطا في األ

، مما سيأتي في التكليف وتلقي الخطاب، مما يندرج تحته كل ما يخص القياس وآلية االجتهاد شرطي  ال

 في الفقرات التالية.

* * * 
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وردّه لالستحسان القياس عند الشافعي االجتهاد مفهوم - 5  

مفهومه معنى القياس وجلي ويفيد كون 'باب القياس ومشروعيته' ي   الفقرة الحادية والخمسون     

(54) .عند الشافعي هو معنى ومفهوم االجتهاد  

      الفقرة 52 'باب االجتهاد وأدلته')54( وجامعه كلمته وقوله40:

د  ال>      ل ق  لهم من العقول التي ركَّبها فيهم، ليقصدوا ق ص  الالت بما خ  ه وكان عليهم تكلُّف الدّ  توجُّ

ض  عليهم استقبالها. فإذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدالئل، بعد ا ستعانة هلل، للعين التي ف ر 

ا ما عليهم.< –والرغبة إليه في توفيقه  فقد أدَّو   

   .ه  دُّ ر  الشافعي ي  ' باب االستحسان' الثالثة والخمسونالفقرة      

 األولىأن دليل وفيه يشير ويقول ب' وكيفيته الص حيحمواصفات القياس 'ة والخمسون الّرابعالفقرة      

اس إنما القي. ة، هذا ال يعتبره أهل العلم قياسايه هو قياس العام  م ه س  ة، وي  واألحرى الذي تدركه العام  

.برهوالمحاكاة ولو من جانب دون آخر، كمثال نفقة الولد على والده في ك الش بهعندهم ما انبنى على   

 األحكام وآلية القياس أ ص ولما لزم اعتباره كمختصر في تحديد  ، هي أهمّ 54هذه الفقرة، الفقرة      

.مفهومها الحقّ حقيقتها وو نيّةالّرباوهذا هو بالتحديد إطار . مع األمثلة( االجتهاد)  

يالء، االختالف في تأويل المتن، كما في القرء وال' باب االختالف'الفقرة الخامسة والخمسون      

ضواالختالف في العدة، وقد سبق  في شافعي وقول ال. إليه من قبل، وفي بعض أقضية الميراث التعر 

ث   وإنما > :بل إن قوله. الجد، وما أتى به من تعليل، فإنه قول خاطئ ومردود كون أنه ليس باألبوة ي ورَّ

فعلنا هذا كله اتباعا<41 أي المنصوص كتابا وسنة، فالمتب ع والنص   له حكمة أعالها وضوحا هي عالقة 

، وال منطقي   والتعليل كله عنده غير. البن على الوالد كما بينه هو نفسه األبوة، على نحو وجوب نفقة

. اا نسقيًّ وال ميزان   يثبت عقال    

                                                                 

  40 نفس المصدر –ص285

  41 نفس المصدر –ص337
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ا قوله: >ال أن حكم الجد إذا وافق حكم األب كان مثله في كل معنى<42، فهذا ال يقول به الميزان       أم 

.المقول و الحكم خاطئة ال يبنى عليها حق من مقد مةالمنطق والعقل، وإنما هو  الحق  فيو  

ةوبيان       لمسافة مقوله المقدماتي، هو أن األبوة هنا تعامل للحجب ليس في ذاتها وإنما في ا عدم صح 

لكامل العالقاتية بالموروث وفي عامل وبعد أو أبعاد القرابة االجتماعية وغيرها التي ليس علمها ا

باعتبار  عاملوإذن فاألبوة هي ال. وبالتالي مقتضاها في الحكمة، إال هللا سبحانه وتعالى العليم الحكيم

(28..27) .تمثيلها لمسافة وقرب عامالتي وس لَّم  له مقياسه التفاضلي  

ة في تعليله وقوله43:       وبناء عليه يستنبط ويتقرر عدم الصح 

ا ال باسم األبوة وذلك أنا نحجب بني األم ب>      بنت ابن وأما حجبنا به بني األم فإنما حجبناهم به خبر 

.<ةمتسفل ابن    

      الفقرة السادسة والخمسون 'أقاويل الص حابة'، واألهم فيه قوله44:  

<.أو الجماع، أو كان أصح في القياس الس نةنصير منها إلى ما وافق الكتاب أو : فقلت>            

  (28..27) .ما يريد به إجماع التقرير والنقل، وإنَّ صطالحي  بالطبع فاالجتهاد هنا ليس بمعناه اال     

س، الفقرة األخيرة ونهاية الجزء األخير، الجزء الثالث من ة والخمسونالّسابعالفقرة       التي  الةالر 

، الد ليله، فيها ما يعتبر ترتيب 256كتبها بخطه وأجازها الربيع بن سليمان في ذي القعدة من عام 

حكم بالظاهر  المتواترة والحكم بهما، كما جاء في تعبير الشافعي الس نةمقدما الكتاب ف فقهي  والمرجع ال

ه عنده والحكم، ثم الجماع حسب مفهوم النص  والباطن، ثم خبر اآلحاد بالظاهر الحتمال عدم ثبوتية 

.األولى ص ولة؛ فهما دون األ  الض روروالقياس، وذلك عند   

رة آل االعتبار لمعنى الجماع عنده، أمكن حين التقسيم والتصنيف حسب اآلية من سو وإذا تمَّ      

باعمران، آية المنهاج و آل '{)درسونبما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم ت ربَّاني هينولكن كونوا : }ني ةالر 

                                                                 

  42 نفس المصدر –نفس ص

  43 نفس المصدر –نفس ص

  44 نفس المصدر –ص340
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اس هو والقي هي الممثل والمكافئ للكتاب في اآلية األولىفاالمصادر والمراجع األربعة  ؛(78عمران

.ني ةللرب االثاني  الش رطوفي عموم القول واالصطالح لإلجماع فإنه ضمن . ممثل ومكافئ الدراسة  

:بالتسديد والتقريب  

.ي لكل العلوم، ومنها سبقيته واستقاللهاألّولاآللي  الّشرط البالغة والمنطق 10..1  

ن ة؛ فال يمكفقهيّ ال عمليّةاألساس المعطياتي إلنجاز الممارسة أو ال علم الكتاب 32..29و 26..11

ان الرحمان معنى بميز أيّ هو س المعطياتي المنطبق بعلم الكتاب، ثم دون األسا فقيه في الحقّ  تصّور

اس، وهو أحد كانوا متفقين على القول بالقي'رضي هلل عنهم  الّصحابة إنَّ : في البيان لقول ابن القيم

 أ ص ول الّشريعة، وال يستغني عنه فقيه45.'46 ؟!

؛ هي الحكمة والقياس في فقه علم الكتاب 54- 28- 27مختزلة في  56..54و 46..33و 28 -27

.ةفقهيّ نماذج للممارسة ال  

وهو من علم الكتاب علم الحديث 50..47  

عقليّ ال اآلليّ  الّشرطضمن  54العمل بالحكمة والقياس مختزلة في : االجتهاد 54- 52- 51  

:1خالصة طاستنبا  

س مَّىات مكّون      ن ة مأساسيّ ة وشرطيّ ات مكّون للشافعي الّرسالةتوافقا مع مؤلف  ص ولعلم األ   م 

بما كنتم بما كنتم تعلمون الكتاب و ربَّانيّ ينولكن كونوا : }نيّةالّرباتنزيال ب محدّدال ذات علم الفقه

.نيّ الّربا، والفقيه هو نيّةالّربا؛ فالفقه هو (78آل عمران'{)تدرسون  

 

 

                                                                 

  45 التسطير مني

  46 إعالم الموقعين، المجلد2، ص248
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 الباب الثاني

للجّصاص' ص ولالفصول في األ  'لمؤلف  موضوعاتيّ استقراء   

المذهبيّة سلبيّةة وفقهيّ فاهيم الة الم  ر  و  ل  ب    
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:الجّصاصاإلمام   

، الجص اص: بلفظ يرد ذكره في كتب الحنفية، الجص اصبن علي الرازي  هو أبو بكر أحمد     

، ، وأبو بكر الرازي الحنفيالجص اص، وأبو بكر الرازي، وأبو بكر الرازي الجص اصوالرازي 

تحتها على تم ف والرازي نسبة إلى مدينة الري  . نسبة للعمل في الجص   الجص اصولقب . وأحمد بن علي

شاعر، عهد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه على يد رجل من رجال الفتوح في صدر السالم، القائد ال

.عروة بن زيد الخيل الطائي  

يث رحل ، حأحمد بن علي سنة خمس وثالثمائة بمدينة الري  التي مكث فيها حتى سن العشرين د  له و       

ع الحاكم كما خرج إلى نيسابور م. ورحل إلى األهواز. الكرخي إلى بغداد؛ فالتقى بالشيخ أبي الحسن

ثمائة وبموت هذا األخير سنة أربعين وثال. النيسابوري؛ وكان خروجه برأي ومشورة شيخه الكرخي

.والفتوى الد رسسوف يعود إلى بغداد بعد أربع سنين ليأخد مجلس شيخه في   

جع صرات المذهب الحنفي، كانت هي المرعلى كتب وشروح لمخت الجص اصاشتملت مؤلفات      

ولمسائل الفقه و المعتمد في حل معضالت لتراجم ومن أهم ما نسب إليه من المؤلفات في كتب ا. هأ ص 

:والسير  

.شرح المناسك لمحمد بن الحسن الشيباني -شرح الجامع الصغير و -شرح الجامع الكبير و -   

.شرح اختالف الفقهاء للطحاوي أيضا -شرح مختصر الفقه و -شرح آثار الطحاوي و -   

.شرح أدب القاضي للخصاف -   

.شرح مختصر الكرخي -   

.شرح األسماء الحسنى -   

.جوابات المسائل -   

.أحكام القرآن -   
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.الفقه أ ص ول -   

ي توف. لتاريخية هو تقواه وزهده وورعهوأجمعت عليه المصادر ا الجص اصومما اشتهر به المام      

.هللا سنة سبعين وثالثمائة عن خمس وستين سنةرحمه   

* * * 

':الفقه أ ص ول'مؤلف   

معتبرا ' رآنأحكام الق'؛ فقد كتبه قبل الجص اصهو من آخر ما كتبه  'الفقه أ ص ول'أو  'الفصول'كتاب      

فكان درة  ،ورحالته وتأليفه للشروح والمختصرات ةعلمي  خالصة مرانه وتجاربه ال'فجاء . له مقد مةإياه 

جوهرة على  صار «أحكام القرآن»فقه الحنفية، بما لم يسبق بمثله، فلما طبقه على  أ ص ولفي مفرق 

'فقه الحنفية، يقصده العلماء والطالب أ ص ولرأس   

سالةعلى كتاب  الجص اصوقد اطلع 'هذا،      شات ودخل معه في مناق -رحمه هللا –لإلمام الشافعي  الر 
 طويلة حادة األسلوب في بعض المواضع خصوصا في باب البيان'.47

 

 

   

  

                                                                 

اص': الفصول في األ ص ول، ج1، دراسة وتحقيق للدكتور عجيل جاسم النشمي- ط2- 1414ه-  47 انظر 'المام الجص 

26..7م تمهيد، ص1994       
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 الفصل األّول

من حقيقة الحكيموالمنطق البالغة   

 

 فصل في الظواهر التي يجب'، 'باب العام'من فصول  األّولالفصل في  الجص اصكالم  لُّ ك       

:، أي كل قولهاألولىإال الستة أسطر ' اعتبارها  

      >ومن الظواهر التي يجب اعتبارها: أن يرد لفظ عموم معطوف . . . وهذا ال يجوز.<48

سله، بل هو مما صنفناه من كتاب ومؤلف  ةعلمي  ، ال قيمة هذا كله محض اللغو في القول       الةالر 

لللشافعي ضمن  المعايير ب وذلك. سان من ملكة العقل والبيانيات والمبدئيات البديهيات في فطرة الناألو 

في  الش رعم وآليات استنباط أحكا ص ولالتصنيفية للعلوم ال موضع له في علم الفقه بما هو إطار لأل  

ل هلي ةإنما هو منه شرط األ ؛ه إلى يوم الدين، ال موضع له فيهالمستخلف في حقه  ،الضروري  ي األو 

هي ، علمي  القول ال التكوينية فياالعتبار كمبادئ أوليه جامعة ال ينبغي بذات المعايير أن تتجاوز نسبتها 

. بضعة أسطر ال تعدوها وال تتجاوزهابالنهج الحكيم   

ب د ئهيَّةهذه ال     إنما هو  ر،ذلك ليس من هوى االختيا عن حقيقة علم الفقه، ص ولوكذلك عدم الفصل لأل   م 

نما الفقيه الحافظ، إفالفقيه ليس هو . الحق من هللا تعالى الذي نزل الكتاب ومن أصدق من هللا حديثا

لكن و: }يقول سبحانه وتعالىاالستنباط؛  أهليّةشرط الحكمة و ص ولالذي جمع إلى الحفظ وعلم األ  

فالفقيه ليس هو الحافظ، ( 78آل عمران'{)بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ربَّاني هينكونوا 

ن عباس رضي في تفسير ترجمان القرآن عبد هللا ب ، الحافظ أو العالم الحكيم كما جاءني  االرب  الفقيه هو 

ضع مما كتبناه، مما قد سبق ترسيخه من العلم في كثير من الموا {ربَّاني هين}هللا عنهما في تفسير معنى 

لوخاصة في الجزء  '.نقض مقولة التقسيم وتصحيح النحو العربي'من سلسلة المنهاج  األو   

                                                                 

  48 نفس المصدر –ص41..45



 إبطال فصل األصول

 

45 

 

ب د ئهيَّةا أم        نال م  كمة فقد أوتي ي الحفالحكيم ذلك من حقيقته ومقتضاه، فمن أوته  بالغي  وال منطقي  ال مكو 

ايير التصنيف بمع ،والتأصيل لذلك، أي للمنطق والبيان. الفضل خير الفضل في ملكة العقل والبيان

وال ة الفقه أو ما اعتبر عندهم مفصومادة مقوله، ليس ينبغي وال هو من األصل في ماهية ماد   علمي  ال

س مَّىعنه خطأ من  !منه بل جله؟ الش طر؛ فكيف والحال هذه أنه 'ص ولعلم األ  ' م   

      فالص  الح والمالئم تناسبا بياني  ا مع عنوان الباب هو قوله في أو  له49:

:من الظواهر التي يجب اعتبارها>       

ن سئل عن الماء يكون في فالة م: صلى هللا عليه وسلم النبي  ما روى في خبر ابن عمر أن      

ن حكم ، فسئل ع(إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا: )، فقالالس باعو الد واباألرض، وما ينوبه من 

لبينه  ، لوال ذلكالس باعبجواب مطلق، فدل على نجاسة سؤر  الس باعو الد وابفأجاب عن  النجاسات،

وفصل حكمه في الجواب. عليه السالم،  

.<هو من الظواهر التي يجب اعتبارها في إيجاب األحكام بها فهذا وما جرى مجراه،       

 التعبير عنهاه انحفاظ الوصل بالميزان بين الحقائق الفكرية والكالم بعد هذا كله مختلط، غاب فيو     

يز بين الخلط. وكان يكفي العمل بالتميمكمن هذا هو االشتراك اللفظي في 'العطف' ذلك أن ؛ باللسان

ي ّولاأل بيانيّ وال عقليّ عطف الجمع وعطف االستئناف، مما هو من الفروق البديهية في األساس ال

نها ، مما أكد الشافعي بقوة على وجوب تقريره كما سلف ذكره، هي الحقيقة التي عبر علإلنسان

 الجص اص نفسه بقوله50:

غير مكتف  (4الط الق)«وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن حملهن»تعالى: فإن قال قائل: وقوله >     

دد دون غيره ا. قيل بنفسه في إفادة الحكم ألن معناه غير مفهوم من ظاهره إذ ليس األجل مختصا بالعه

عند  له: هذا المعنى الذي ذكرناه كان معقوال من ظاهر اآلية عند المخاطبين بها ولم يكونوا مفتقرين

 سماعها في معرفة حكمها إلى بيان يرد من غيرها.<
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≈ 

وله ا من قأمّ . عطف استئناف..{ والالئي يئسن من المحيض}أو العطف من قوله تعالى فالواو       

ا ا ونص  فعطف جمع وربط، ال يحق فصل ما بعدها عما قبلها كالما ومنطق'{ والالئي لم يحضن}تعالى 

. ا، بخالف االستئنافتشريعيّ قانونيا و  

ضي هللا فساق من أجله حديث ابن مسعود ر التعبير عنه باستشكال؛ فه ن ه ص  ولة الم  وهذا ما نرى محا     

نسخ  الط القنزلت بعد آية أربعة أشهر وعشرا، وكان يكفيه القول بأن آية  الط القعنه في كون آية 

ابعوقد سبق نفس الشكال عند المام الشافعي في الفقرة . بالتخصيص في العدد وفي ' ة والعشرينالر 

بيعة بنت مفتقرة لبيان وحديث س الط القوذلك حين اعتبر نصوص القرآن جميعا وآية ' مات النساءمحر  

 ط القالوهو اعتبار ال يصح في معرض العلم والتمحيص؛ فآية . الحارث األسلمية رضي هللا عنها

.لمضمون الحكم عملي ةناسخة بالتخصيص، وحديث سبيعة تحقق وتالوة   

ه  المعنى شئنا من هذه المعاني51:  ا قوله أو كالمه أو تفصيله بأي        أم 

 (38لمائدةا)«ة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسباالس ارقو الس ارقو»: ومن نظائر ذلك قول هللا تعالى>     

الخطاب به صح  كالم مكتف بنفسه لو ابتدئ (39المائدة)«فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح»إلى قوله 

.معناه، وال يجوز أن يجعله مضمنا لبيان السرقة  

ال الذين تابوا إ: فنستدل به على سقوط القطع  بالتوبة، وليس هذا كقوله تعالى في شأن المحاربين     

، ألن قوله تعالى راجع إلى المذكورين ألن فيه كناية ال بد أن (34المائدة) من قبل أن تقدروا عليهم

مينه بما مظهر يرجع إليه وهم من تقدم ذكرهم،، وألنه استئناف غير مكتف بنفسه إال بتضيكون  له 

.قبله  

ينه به، نحو وتضم ال يستقل بنفسه إال بتضمينه بما  قبله وجب رده إليه وكل معطوف على غيره     

فصح أنه  ، هذا خطاب لو ابتدأ لم يفد معنى،(3النساء)«يمانكمفواحدة أو ما ملكت أ»: قوله تعالى

ما طاب  فانكحوا»: مه، وأن النكاح المبدوء بذكره مضمر فيه، فصار تقدير اآليةمعطوف على ما تقد  
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اح وانكحوا ما ملكت أيمانكم، ويكون النكاح المضمر في ملك اليمين هو النك (3النساء)«لكم من النساء

.المبدوء بذكره وهو العقد القتضاء اللفظ إضماره بعينه  

يه ضمر فيه معنى لم يجر له ذكر في الخطاب وترك ما هو مذكور فله على الوطء فإنما أومن حم      

.<وهذا ال يجوز  

≈ 

قول أن مذهب ال ،علميّ ة، أو مادة المقول الموضوعاتيّ بمعيار ال ةعلميّ ، وقيمته الفهذا من البدائه     

 نطقيّ مال الدّرسفي اإلنسان والتأصيل ألوليات  ةفطريّ فيه هو التأصيل لملكة المنطق والبيان ال

شأن وكما قلنا فإن لإلمام الشافعي رحمه هلل تعالى عذرا أن كان في طور أولي في هذا ال. بالغيّ وال

نباط است األولى، فكان من ص ولوالتصنيف ألوليات علم الفقه، غير مفصول لزم اعتباره عن األ  

.ال كونهما من مادة علم الفقهي المنطق والبالغة، أتهما، شرطيّ   

ن فيه الكفاء إننا نسوق هذا القول بمجمله ليكون أوضح لحقيقة الغاية والمقصد من كتابنا هذا، وليكو     

س مَّىمما سيلي من غالب وجل مادة  مثاله وقبيله من الص نفلكل  .'ص ولعلم األ  ' م   

ا كالم      ه تابع ، فبعضالوطء فال إضافة يفيدها ويضيفها العقد أو' النكاح'ه عن المراد من لفظ أم 

ليله أن ود. النكاح المضمر في ملك اليمين هو النكاح المبدوء بذكره ليس صحيحا وقوله إنَّ . لبعض

.ا قبلهاعلى اختالف ما بعد الفاء عم   تركيب اآلية وأسلوبها منبن    

      وكذلك قوله52: 

كناية، على أن المراد ال الد اللةدون الكناية حتى تقوم  الصَّريحومتى ورد مطلقا وجب حمله على >     

.أو المستم النساء: وذلك نحو قوله تعالى  

ين جميعا في فاللمس حقيقة باليد ونحوها فهو كناية عن الجماع فغير جائز أن يكون المراد به المعني     

.حال واحدة  
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ثبت لما اختلفت في مراد اآلية أن كل من أ الص حابة انتفاء إرادة المعنيين جميعا أنَّ  ويدل  على     

رضي  المراد أحد المعنيين نفى المعنى اآلخر أن يكون مرادا، وذلك أن أمير المؤمنين عليا وابن عباس

عود هللا عنهما قاال المراد الجماع، وكان عندهما أن اللمس باليد غير مراد، وقال عمر وعبد هللا بن مس

فحصل   مميلمراد اللمس باليد دون الجماع، فكانا من أجل ذلك ال يريان للجنب أن يترحمة هللا عليهما ا

ة المعنيين من اتفاقهم انتفاء إرادة المعنيين جميعا بلفظ واحد وهذا يدل على أنهم كانوا ال يجيزون إراد

.<بلفظ واحد على الحد الذي بيناه  

≈ 

لالبداهة ون من اثني فهذا القول يحمل ثالثة عناصر؛      الحق  لتهما ان كون هيكفي البالغة والبي يةاألو 

حمل اللفظ  والثاني، فقوله. عقلي  ال منطقي  أولهما أن ال اعتبار للمتناقضين في ذات اآلن ال؛ والميزان

وانين في ق أهم  قانونلكن يبقى . دون الكناية؛ هذا من البديهيات المسلمات الد اللةمن  الصَّريحعلى 

والمقام، ال  هنا بارز المنحى واضح حال القول الس ياقو. الس ياقالبيان أن ال داللة للفظ إال مع البالغة و

حقيقة  لما كان فطري  ال تأطيري  يوضع فيه لفظ المالمسة إال على معنى الجماع، ولوال هذا القانون ال

ناحي واالنفتاح متسع الم نساني  للحقيقة والمجاز، ولما كان ذلك للكناية وال للتأويل، ولما كان للبيان ال

نومنه يتجلى العنصر الثالث، وهو ال. اللغوي  البداعي في تصريف عناصر معجمه  الذي  قهي  فال مكو 

اجعة ومر. ا، وهو أن ال عصمة إال للوحي الكريم كتابا وسنة ثابتةفقهي  ا علمي  وجب اعتباره مبدءا 

.عضا لبعض ثابتةرضي هللا عنهم في أقوالهم وتخطئتهم ب الص حابة  

       وقوله53:

لغة محو ومن الظواهر ما يقضي عليه داللة الحال فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه في حقيقة ال>     

واستفزز » (29الكهف)«فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» (40فصلت)«اعملوا ما شئتم»: قوله تعالى

.ونحو ذلك (64السراء)«من استطعت منهم  

وهو  فلو ورد هذا الخطاب مبتدئا عاريا عن داللة الحال لكان ظاهره يقتضي إباحة جميع األفعال     

.<في هذه الحال وعيد وزجر بخالف ما يقتضيه حكم اللفظ المطلق العاري عن داللة الحال  
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  ≈  

بطفهذا التوجيه لمنحى الخطاب من خالل داللة الحال، هو عينه وهو ب       نظماتي  القانون ال الض 

ن معنى عيوهو الذي ي. نسان وعلمه البيانلإلنسان، فطرة هللا الذي خلق ال خلقي  في األساس ال فطري  ال

.كما سلفت الشارة إليه بالغي  ال الد رسأوليات  وهو من. المالمسة في اآلية الجماع  

* * * 

 

ي من أحدث ف"بخبر  المغصوبة  الد ارفي   الصَّالةوبخصوص إلحاق ووصل االختالف بشأن      

أمرنا ما ليس فيه فهو رد"54 فال يستقيم وال يتناسب، ألن الخبر بتوجيه مادة الفعل 'أحدث' بمعنى ابتدع، 

 لةبمعنى الدين مباين في موضوعه لموضوع االختالف، الذي هو محض مبحث خاص ومسأ' أمرنا'و

هيمنا ليس مجاال م الد ار  المغصوبةإن مجال : >والوضع الناجع في المسألة هو. ازلة معينةفي ن ةمحد د

ن  عليه الد ار  المغصوبةعلى غيره وجميع ما دونه من المجاالت الوجودية، بل مجال  يم  ه   هو داخل وم 

 بمجال الحق الذي هو مجال الكون كله، وكل ما في السماوات وما في األرض إال آتي الرحمان عبدا.

ست لي الد ار  المغصوبةسار  مهيمن  على كل نقاط الوجود والكون، ف هوالحق  فعالقة العبودية وأمر 

مر واأل الصَّالة، والد ار  المغصوبةخارج هذا القهر والمجال واألمر. العبد ال يخرج عن كونه عبدا في 

غتصب (، وأما كونه ا29كله سار فيها. أما القبول ففيه قوله تعالى:} إنما يتقبل هللا من المتقين'{)المائدة

اآلية السابقة  ، ثم يوجهه نصطات، فإن شرط التكليف أصال العقلفقط ليصلي فهذا من شر الغلو الد ار 
سول صلى هللا عليه وسلم: "ال صالة لمن لم تنهه صالته عن الفحشاء والمنكر" <55  ونص حديث الر 
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 الفصل الثاني

ل م  ج  الم   – العامّ  -عجمي الم   – بهمالم   :في نظمة المفاهيم الجّصاصاختالط   

 

     في 'باب في المجمل' ي  الحظ أنَّ  الجّصاص ح  ص  ل   لديه تداخل   معنى الم  جمل بالم  بهم. والذي ينبغي 

:فنقول. ضبطه بدءا هو تمييز المجمل عن العام  

.أو تعيين تفصيل أولما تحته من غير حاجة لبيان  ل  ثّ  م  م   امُّ ع  ما يحتاج إلى تفصيل وبيان، وال   ل  م  ج  الم     

      فقوله56:

 (141األنعام)«وآتوا حقه يوم حصاده»(176النساء)«قل هللا يفتيكم في الكاللة»: فنحو قوله تعالى>     

 صلى النبي  وقول  «فقد جعلنا لوليه سلطانا»(29التوبة)«حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»و

هم يقولوا ال إله إال هللا، فإذا قالوها عصموا مني دماءأمرت أن أقاتل الناس حتى » هللا عليه وسلم

ويخون فيه  يأتي على الناس زمان يؤتمن فيه الخائن»وقوله صلى هللا عليه وسلم . «وأموالهم إال بحقها

 «م في أمر العامةاألمين ويتكلم فيه الرويبضة، قيل يا رسول هللا وما الرويبضة، قال سفيه القوم يتكل

قائل اعط وكقول ال. ون له من أهل اللغة ولم يعرفوا معناه حتى بينه لهم بعد سؤالهم إياهوقد كان السامع

من  ه إال ببيانمزيدا حقه فهذا هو المجمل الذي إجماله في نفس اللفظ وال سبيل إلى استعمال حك

.<غيره  

≈ 

أما حديث . ف واآلية الكريمة، هو من المجملفي الحديث الشري' حقه'و' ال بحقهاإ' نعم إن     

كذلك و. في اآلية الكريمة فذلك ليس منه، إنما هو من المبهم' الكاللة'و..." سيأتي زمان على أمتي "

با'57:  ما ورد عنده من لفظ 'الر 
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بالموضوعة فيه لمعان لم تكن موضوعة في اللغة، نحو  الش رعأسماء  الض ربومن هذا >      في  االر 

.على ما يليها على فالن في القول والفعل، والرابية هي األرض المرتفعةأربى فالن : اللغة الزيادة يقال  

.<اسم لمعان أخر غير ما كان اسما له في اللغة الش رعوهو في        

≈   

م ليس ؛ وهو في هذا المقاومعنى المجمل صطالحيّ اال اللغويّ الخلط الواقع عنده بين النقل  فهذا من     

.هينا  

كاال من ة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نالّسارقو الّسارقو: }بأن اآلية البينة وكذلك خطأ القول     

.هي من المجمل، إنما هو من العام( 40المائدة'{)وهلل عزيز حكيم' هلل  

      وقوله58: 

:وأما القسم اآلخر منه>        

علقه بمعنى فت. عليهفهو أن يرد لفظ عموم يمكن استعماله على ظاهره فيما انتظمه معناه لو اقتصر       

 وأحلت لكم األنعام إال ما يتلى»: ووقوعه على ورود البيان فيه نحو قوله تعالىيوجب إجماله 

آلن حريمه امما قد حصل ت ذا أراد بقوله إال ما يتلى عليكمفصار اللفظ به مجمال إ( 30الحج)«عليكم

.وأبينه لكم في الثاني  

.ريمه اآلنوذلك ألنه قد يجوز أن يريد بقوله إال ما يتلى عليكم إال ما يتبين لكم مما قد حصل تح       

.ويحتمل أن يريد إال ما سنحرم عليكم       

اد المر وإذا كان المراد الوجه الثاني لم يصر لفظ الباحة به مجمال، وإنما يصير مجمال إذا كان     

لالوجه  .األو   
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فلو خلينا وظاهره وجب  (24النساء)«وا بأموالكموأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغ»ومثله قوله تعالى      

احتمل أن يريد  (24النساء)«محصنين غير مسافحين»استعماله على عمومه فلما قرن إليه قوله تعالى 

لقة بشرط كان كذلك فاللفظ مجمل ألن الباحة معباحة، فإن عل كونه على صفة األفعال شرطا لإلأن يج

.حصول الحصان بالنكاح والحصان لفظ مجمل فصارت الباحة مجملة مفتقرة إلى البيان  

ر حينئذ عقد الخبار بحصول الحصان بالنكاح فيصي «محصنين»ويحتمل أن يريد بقوله تعالى      

.<مجمالالنكاح شرطا لحصول الحصان وال يكون لفظ الباحة   

≈ 

م في آياته فهذا القول فيه من تجزيء حديث القرآن الكريم أحسن الحديث، ومن تجزيء تركيب الكل     

 النص  ال بالحكم ال يتم إ فإنَّ . البينات المحكمات، ما ال يجوز التسليم به شرعا وال يصح منطقا ولغة

.والقانوني كامال غير مجزإ؛ فهو من العام في اآليتين الكريمتين تشريعي  ال  

فهو ليس بعام وال ( 222البقرة '{)فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم هللا: }ا اآلية الكريمةوأمَّ      

.مجمل  

با'{)البقرة275( أنه ليس       وأخطأ الجص اص في قوله59 إنَّ  قوله تعالى: }وأحل هللا البيع وحرم الر 

 يمن المجمل، وذلك لهماله وعدم اعتباره حال المقام الموجه للخطاب من خالل إعطاء التأطير اللسان

لدالالت ، ميزان ابالغي  ال الد رسوسياقه؛ وهذا من أهم ثمرات وغايات  المتناسق للفظه حي زلداللته وال

قائققول ومنظوم الحكما النحو ميزان صحيح اللفظ وتناسب الحركات، والمنطق يميز صحيح الم  

* * * 

 

 وفي الفصل الذي صدره وأوله60:   
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فصل>   

. واألسماء المشتركة متى وردت مطلقة فهي مجملة ال يصح اعتبار العموم فيها       

والسلطان اسم يقع على معان مختلفة  (33السراء)«فقد جعلنا لوليه سلطانا»: مثل قوله تعالى     

ونحوه . والسلطان الذي يملك األمر والنهي وغير ذلك. مشتركة في هذا االسم ألن الحجة تسمى سلطانا

.قول القائل وجدت يكون من الموجدة وهي الغضب، ومن المحبة، ومن وجدان الشيء  

.<بةوكقوله رأيت عينا وذلك يقع على الدنانير، وعلى عين الحيوان ، وعين الماء، وعين الرك       

≈ 

ي ذهنه ن المجمل كما اعتبره فوهو ليس م. الس ياقوالمستوى المعجمي ما قبل  المادَّةفهذا يريد به      

ره في وخال .هتصو   

.المجمل –العام  –المعجمي  :ثالثة معاني ومفاهيمهنا لدينا         

 تعد دعام األحوال؛ وال تعد دفهو . ا باالنتماءتعد دا بتفصيل وبيان، ال متعد دهو ما يشمل م ل  م  ج  والم       

لومطبق االنتماء؛  .األحوال والثاني في العالقة تعد د األو   

لى فهذا يدل ع؛ الّسياقيعني اعتبارها على البعد المعجمي ما قبل ' متى وردت مطلقا: 'فقوله     

هة عدم وهو ما يفسر من ج. الجص اصعند  منطقي  والعامل ال بالغي  تداخل بين العامل ال حصول وواقع

ين جزء بأن اعتبار الجمعية يصير كل واحد من المعني: >الفصل، الخلط الظاهر عند المحقق، إذ قوله

لداللي عناصر الحقل ا أن المعنى عنصر ضمن الص حيحهو قول خاطئ وليس بصحيح؛ إنما < المعنى

فاألصل  .لته، األمر الذي لم يفلح المحقق التعبير عن التواجد في إطاره وحاالس ياقالمعجمي، أي ما قبل 

 هو أنه مع الس ياق ينتفي التعد د ويرتفع61: 
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     ≈  

فالدرهم  ؛الحقل الداللي تعد دوجامع القول هنا هو أنه ينبغي في الخطاب في حالة المشترك تحييد      

ل الكالم في الفص وهذا هو فحوى. الس ياقب محد دكما جاء في مثال المحقق درهم واحد؛ وهو المعنى ال

وز أن وكان يذك أيضا أن مذهب المام أبي حنيفة رحمه هللا أن الحقيقة والمجاز ال يج: >كله إلى قوله

 يرادا جميعا بلفظ واحد.<62 

* * * 

 

      قوله في 'باب معاني حروف العطف وغيرها' في حرف أو أداة 'أو'63: 

لى وإذا دخلت على النفي تناولت كل واحد مما دخلت عليه ع. وهذا حكمها إذا دخلت على الثبات>     

.حياله  

أو الحوايا أو ما »: وقوله تعالى. (24النسان)«وال تطع منهم آثما أو كفورا»: نحو قوله تعالى     

.ن المذكورات على حياله ال على معنى الجمعنفى بها كل واحد م قد. (146األنعام)«اختلط بعظم  

.<وهللا ال كلمت زيدا أو عمرا أنه أيهما كلم حنث: فيمن قال: صحابناومن أجل ذلك قال أ       
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≈ 

حياله  كل واحد على هذا قول مضطرب ومرتبك غير مبين، وقوله في دخولها على النفي تناولت     

منهم  وال تطع} :كذلك النهي في اآلية الكريمة. منطقي  ال الد رسمن أوليات وأبجديات  ذلك. قول خطأ

ة شرطي  الاد في ، ليس نهيا أو نفيا على الحيال، بل على الجمع، فنفي االتحمنطقي  كنفي '{ آثما أو كفورا

.المنفصلة هو جمع النفي  

ختيار أو بذكر أقسام اال منطقيّ التفصيل في ال، وعدم منطقيّ وال بالغيّ واإلشكال هنا الخلط بين ال     

دهما بداللة ، أنهما يأتيان ويردان أحبالغيّ ونعني بالبعد ال. الفصل، أي الفصل الجامع والفصل المانع

.اآلخر أو بداللة الواو، والعكس  
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 الفصل الثالث

الخصوص –الوقف  –االستغراق  –العموم : نظمة  

 

كله له عالقة  96ص...81ص  'باب في معاني حروف العطف وغيرها' الّرابعالباب  لئن كان     

كله  134ص...97ص' في إثبات القول بالعموم وذكر االختالف فيه'الباب الخامس  بدرس اللغة؛ فإن

الرحمان في  فهو كالم في مختص قوانين خلق هللا تعالى وميزان. منطقي  وال بالغي  ين الالد رسمتصل ب

وهذا إنما إطاره البالغة والمنطق . وموضوعي العموم واالستغراق، والوقف والخصوصالبيان، 

.وتداخلهما  

 وقوله64:

الذي »ما يوجب لفظ الجمع استغراق الجنس بدخول األلف والالم عليه، وقد قال هللا تعالى وإن  >    

هذا عموم في  (1النساء)«خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثيرا ونساء

جالجميع    .<وإنما ورد بلفظ متكرروالنساء  الر 

      هذا قول خاطئ . وكذلك فقول الجمهور في ما ساقه المحقق من االختالف في باب العموم65:

:ث مسائلإنهم اختلفوا على ثالتفصيل الخالف بين أرباب العموم فبذلك إلى  الجّصاصيشير >       

ين قولنا وب الّرجالفقال الجمهور ال فرق بين قولنا اضربوا . المعرف والمنكرالفرق بين : األولى     

 وإليه ذهب الجبائي وهو المفهوم من كالم. واقتلوا المشركين واقتلوا مشركين. اضربوا رجاال

.أيضا الجّصاص  
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ند ل قوم يدل المنكر على جمع غير معين وال مقدر وال يدل على االستغراق وهو األظهر عوقا     

.الغزالي  

قال قوم هو ين والمشركين والعاملين، فالّسارقاختلفوا في الجمع المعرف باأللف والالم ك: الثانية     

.لالستغراق، وقال قوم هو ألقل الجمع وال يحمل على االستغراق إال بدليل  

.أقوى وأليق بمذهب أرباب العموم األّولو  

ال األلف والالم كقولهم الدينار خير من الدرهم، فمنهم من قاالسم المفرد إذا دخل عليه : الثالثة     

للواحد  ل قوم يصلحعهود وقال قوم هو لالستغراق، وقاهو لتعريف الواحد فقط، وذلك في تعريف الم

<119وروضة الناظر 1/37المستصفى  والجنس ولبعض الجنس فهو مشترك راجع  

≈ 

   .قول الغزالي الص حيحن خطؤه، وفقول الجمهور هنا خاطئ بي       

:وهذا هو الذي استوجب توجيه مفهومي الوقف والتخصيص من خالله       

 يتم دوما الحال االستعمالي للغة ال ، ألنَّ منطقي  فالوقف هو عدم جواز القول باالستغراق الحقيقي ال     

وا إن الناس قد جمع الذين قال لهم الناس: }في إطار وجودي مطلق، وإنما محدود؛ وذلك كقوله تعالى

، فليس كل العالمين، وإنما هم (173آل عمران'{)لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا ونعم الوكيل

هذا هو المعنى الذي يحمل عليه مفهوم . في إطار تواجدي محدود ومؤطر بسياق الكالم ومقامه

 الخصوص، أي بمعنى استغراقي محدود. وهو طبعا ليس من نسق الحقيقة والمجاز كما جاء في قوله66: 

زا ال وأما من سلم ورود لفظ عموم يراد به الخصوص فإنه يجعل إطالق اللفظ في هذه الحال مجا>     

ير موضعه في حقيقة، والحقيقة استعماله للعموم وليس في أن اللفظ عدل به عن حقيقته واستعمل في غ

.<الحقيقةحال ما يمنع استعماله عند وروده مطلقا على   

   .ولكن ألن االستغراق في االستعمال الواقعي ال يكون مطلقا أبدا     

                                                                 

  66 نفس المصدر – ص120



 إبطال فصل األصول

 

58 

 

قوله  وهذا كذلك ليس من نسق بالغة األساليب كإرادة األمر بالخبار والنهي باألمر، كما جاء في     

.والموضع من الكالم حي زمن ذات هذا ال  

ا قولو      بطالالخباري، وب بالغي  العموم، فهذا يهم البعد المضافة إلى اسم ' كل وجميع'ه في أم   ض 

اعتبار  هي جليمن غير استشعار بذلك،  ي جليهوهو ما . ات الحقائقية المؤثرة في درجات الخبارمحد دال

 الحكيم وغير الحكيم، وغاية االستفهام في قوله67: 

ا قولو>     ق الذي ال معنى له، ألن اللفظ المطلهم إن كل ما حسن معه االستفهام فاالحتمال قائم فيه أم 

امه، يمكن استعماله على ظاهره إذا صدر عن الحكيم الذي يضع األشياء مواضعها لم يحسن استفه

.به الغلط ووضع الكالم في غير محله وإنما يحسن ذلك فيمن يظن  

.أحقا ما تقول؟ أنت صدوق في ذلك؟ ونحو  هذا من القول: فيقال له       

ه، وقد يحسن كيم يضع األشياء في مواضعها فال يجوز هذا المعنى في كالمه ويقبح استفهامفأما الح     

ستفهم االستفهام على وجه آخر،  وهو أن يجوز السامع على نفسه الغلط  له فيما سبق إلى سمعه في

.المخاطب ليعلم أن ما إلى سمعه كان صحيحا على ما سمعه  

 امعها،مقاديرها على س هذا في األعداد المعلومة التي ال تشكل م قد يحسن من مثلأال ترى أن االستفها

.مثل أن تقول خذ هذه األلف درهم،، فيقول أتعطيني األلف كلها  

غير  لما خوطب به واللفظ ظاهر المعنى فاالستفهام فأما إذا كان المخاطب حكيما والسامع واعيا      

.<سائغ في مثله  

* * * 

 

ا قوله68:   أم 
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 تعالى لوال االستفهام في لفظ العموم لما ساغ لقوم موسى عليه السالم حين أمرهم هللا: قيلفإن >     

لفظ العموم  فدل على جواز الوقوف في (68البقرة)«ادع لنا ربك يبين لنا ما هي»بذبح بقرة فقالوا 

.وحسن االستفهام معه  

ئمة استفهامهم مع ما لحقهم من الالأوقد صار قولهم حجة في ذلك ومن برأهم من الخطإ في : قيل له     

 في مراجعتهم؟

بقرة كانت ألجزأت عنهم، ولكنهم شددوا على  أيلو ذبحوا »: وقد روي عن ابن عباس أنه قال     

.«أنفسهم فشدد هللا تعالى عليهم  

، فمن خاطب نبي (67البقرة)«أتتخذنا هزؤا»هم الذين قالوا  لذين استفهموا ذلكن هؤالء اوعلى أ     

هم قد صار بمثل ذلك لم يبعد من الخطإ في االستفهام والمراجعة، وعلى أن سؤال هللا صلوات هللا عليه

منها على  سببا للتغليظ عليهم عقوبة لهم على ذلك فداللة هذه القصة على صحة القول بالعموم أظهر

.نفيه ألنهم استحقوا اللوم عند المراجعة  

عالى ذلك قوله ت ويدل  علىكان يمكنهم استعماله على إطالقه  واالستفهام باللفظ المطلق الذي     

 يعني وهللا أعلم لما لحقهم من تغليظ المحنة ألجل مراجعتهم (71البقرة)«فذبحوها وما كادوا يفعلون»

.<وسؤالهم  

≈ 

.عي نالمل لفظ العموم؛ فالعموم معناه االستغراق، والنكرة الواحد المطلق غير افهذا ليس من مث       

      وحقيقة قولنا في العموم والوقف والخصوص ي جليه قوله وبيانه69: 

ادثة سئل صلى هللا عليه وسلم يذكر حكما مبتدأ معلقا بعموم لفظ من غير ح النبي  وأما من سمع >     

رفة واالجتهاد فكان مخاطبا بمع الن ظرعن حكمها أو سمع آية من القرآن مبتدأة والسامع لذلك من أهل 

:فقد قيل فيه وجهان. حكمها  
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ا، فإذا ودالئلها هل فيها ما يخصه ص ولأنه ليس يجوز له الحكم بظاهرها حتى يستقرئ األ  : أحدهما     

ك، ولكنه لم يجد فيها داللة التخصيص أمضاها على عمومها، وأما العامي فليس له أن يفعل شيئا من ذل

يس على ما سمعه ول فيها بجواب مطلق أمضاهوله فأجيب سئل عن حكم حادثة ممن يلزمه قبول ق إذا

للفظ في فيما ذكرنا ترك القول  بالعموم وال موافقة ألصحاب الوقف، من قبل أنا إنما نظرنا مع سماع ا

اللة أخرى داللة التخصيص فمتى عدمناها كان الموجب للحكم هو اللفظ العام ولم نحتج مع اللفظ إلى د

.<مه االسمفي إيجاب الحكم وشموله فيما انتظ  

* * * 

 

ا قوله70:       أم 

 من غيره على والفرق بيننا وبين القائلين بالوقف أنهم يقفون في حكم اللفظ حتى يجدوا دليال>     

.وجوب الحكم به  

.<ما يخصه أم ال ص ولونحن نقف لننظر هل في األ         

لذي يؤطر ا الوقف اأمَّ . باطل، ألنه تحييد وتعطيل للنص الالمستقر   فهذا المعنى للوقف الطالقي       

هو معنى له في المراد حسب الحال والمقام، ف بياني  ال اللغوي  بانتقاله إلى االستغراق  منطقي  االستغراق ال

.إمكان وجواز القبول  

      وقوله71: 

ظ على هذا التفصيل، وقال أمضى اللف الس ؤالبعضهم فلم يفصل الجواب عن هذا  تعس فوقد >     

عاما وخاصا وناسخا ومنسوخا  الس نةالعموم، وهذا خبط وجهل من قبل أنه من علم أن في القرآن و

تهفاعتقد العموم فيما ال يعلمه عاما أو خاصا فقد أقدم على اعتقاد ما ال يعلم  حَّ .<صه  
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راد به، تلقي الخطاب وتأطيره التأطير الم ه بالحكمة؛ فالحكمة شرط فيمعب ر عنفهذا المراد وال     

ووضعه الوضع الذي يقصد به والغرض الذي يسعى لإلبانة عنه. وكل كالمه هو في بيان هذه الحقيقة 

 كقوله72:

ن ما أنكرت أن يكون حكم العموم الزما لمن شاهد المخاطبة له القتضاء حال الخطاب م: فإن قال>     

قلها فال يقع المراد من إشارات وتقدير، والحال المقتضية لذلك غير ممكن ناألمور التي يقع معها العلم ب

.العلم لمعاني الخطاب لمن نقل إليه اللفظ حسب وقوعه لمن شاهده  

.فلم يلزم إذا كان هذا هكذا من نقل إليه لفظ عموم الحكم به إال بداللة       

:صلى هللا عليه وسلم على وجهين النبي  إن المخاطبة تكون من : قيل له       

حصار لما يريد به إفهام السامع دون غيره، فقد يجوز أن يقتصر في مثله من إشارات االن: أحدهما     

 ومخرج الكالم على المقدار الذي يقع للمخاطب العلم بمراده اكتفاء بداللة الحال وعلم المخاطب

.<بالمراد  

 ≈  

ةالمراد به الخصوص  بعض الشكال عندهم في العام      ؛ منطقي  وال اللغوي  االعتبار للمقول  عدم صح 

 وذلك واضح في كالمهم وتساؤلهم عن داللة العموم في المستثنى منه أم ال؟

 إنما. أو لو أنهم نظروا إلى القرب منهم، أنه لوال داللة العموم ما لزم االستثناء ،ومن البديهي     

.ال بمركب المستثنى منه فقط ،لكل المقولالتخصيص ال يكون وال يتم إال   

نوحال المقام والواقع، كل ذلك  الس ياقوهنا يلزم ويجب تقرير كون قرينة       له مثل خطابي، مث مكو 

نال يقة وإطار ثنائية الحق حي زفي الطار هذا، أنه خارج  األصل   وأيضا فإنَّ . للكلمات بياني  ال مكو 

.والمجاز  

* * * 
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      كذلك قوله73: 

وقال تعالى  (5الحج)«لنبين لكم»وقال تعالى . (89النحل)«انا لكل شيءتبي»: وأيضا قال تعالى>     

فهذا  (19القيامة)«ثم إن علينا بيانه»وقال هللا تعالى  (38األنعام)«ما فرطنا في الكتاب من شيء»

.<يقتضي وقوع بيان الكتاب بقرآن مثله  

ما فرطنا في الكتاب من : }سورة األنعام وقوله تعالىفاستشهاده وفهمه لآلية من      

لَّةعلماء ومن دونهم؛ ليس صحيحا؛ وهذا من األخطاء الشائعة في عموم الناس ( 39األنعام'{)شيء  العه

ه باللفظانية وما أسمينا وتاثيره، كذلك هو يدل على قوة اللفظ. التقليد وشيوع ترديد األقوال في ذلك

وجدية هذا . لغالب إشكال االشتراك المعجمي مفس روهذا هو ال. دة وتوجيهاالغالبة على المقول ما

ر والتأثير، الشكال وحقيقتها تبرز وتتجلى إلى درجة ال يدرك خطرها إال العالمون، حين يكون لها األث

رالوكان لها العامل في مدى القرب والبعد من الفقه و  تعالى المطابق للحق، لكتاب هللا الص حيح تصو 

رالالعزيز الحكيم،  ،  والميزانالحق  بمعايير  ةعلمي  الذي دليله توافقه مع أحسن األبنية وأعالها  تصو 

لث من كاملة األركان على الذي أحسن في تفسير القرآن الكريم، مما كان مضمون الجزء الثا نظري ة

باتذكرة العلماء في 'سلسلة كتابنا  اب في اآلية ليس فمعنى الكت'. مفاتيح علم الكتاب': 'والمنهاج ةني  الر 

.جلُّ ما هو الس  القرآن، إنَّ   

  ط:استنبا     

.العلوم ّل  ك  ل   هليّةشرط األ ا البالغة والمنطقهحيّز( 6..1) األبواب            
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 الفصل الّرابع

مخّصصان الي حدّدما ان وإنَّ خّصصال ي   والعقل اإلجماع  

 

ننتقل من  صح  أو باأل الجص اصينتقل ' في الوجوه التي يقع فيها التخصيص' الس ابعبدءا من الباب      

والجماع  نةالس  للقرآن بمثله وب الن سخإلى أسئلة التخصيص و بالغي  وال منطقي  وال اللغوي  الشكال 

.وهذا بالطبع هو من حقيقة علم الكتاب والدراسة .والعقل  

معا، وما جاء في ذلك من كليهما هذا السهاب للمؤلف والمحقق  ما يمكن مالحظته هو أن   أهمَّ  إنَّ      

:أقوال حول الجماع والعقل والتخصيص، فإنه يكفي ويغني فيه كلمة واحدة، وهو أن  

يرا إما نقال وتقر مخّصصان  الي حدّدان  وليس لهما ذلك إطالقا؛ وإنما خّصصال ي   والعقل   اإلجماع        

. النسبة لإلجماع، وإما دراسة واستنباطا بالنسبة للعقلب  

في تخصيص  الباب الثامن': الباب التالي أوضح ما يكون البيان ي بي نهو ي جليهوهذا التوجيه هو الذي      

 الس نةأقصى في مسألة جواز أو عدم جواز تخصيص عموم القرآن و كطرف' العموم بخبر الواحد

ن جهة مسافته إذ المعيار القوي فيه هو معيار الترجيح، ترجيح تقرير الخبار م؛ .الثابتة بخبر الواحد

في  وهو كذلك ما سيأتي تأكيده في قول أميربادشاه في الباب التاسع. ص ولومدى توافقه مع األ  

 تخصيص العموم بالقياس74:
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* * * 

 

      قوله75:

:ريق إثباتها وجهانإجماع ط كام التي ليس فيها نص والأن األح: واألصل في ذلك>       

صيبا بل العلم به حتى ال يكون العادل عنه م علىما كان لل تعالى عليه دليل قاطع يوصل : أحدهما     

  .<مخطئا تاركا لحكم هللا

لَّ جاللهوهللا . كله الد ليل الحق  هوف ؛تعبير غير سليم، ليس بحسن وال يصح فهذا      الحق،  هو ج 

.والقرآن بالحق أنزل وبالحق نزل  

* * * 

 

      جامع القول وخالصة الباب76: 

م على هذا إن كان كل شيء ثبت من طريق يوجب العل: وإن كان المطلوب واحدا عندهم فنقول>     

جوز تركه فإنه ال يجوز تركه بما ال يوجب العلم، وعموم القرآن يوجب العلم بجميع ما تحته فإنه ال ي
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ظن بما ال يوجب العلم، وخبر الواحد ال يوجب العلم بمخبره وإنما قبلوه من جهة االجتهاد وحسن ال

.ه على ظاهر القرآن والسنن الثابتة من طريق يوجب العلمبالراوي، فال يجوز االعتراض ب  

لَّةولهذه       ما ال بعينها لم يجز نسخ القرآن بخبر الواحد ألنه غير جائز رفع ما يوجب العلم ب العه

.<يوجبه  

≈ 

ةيبدأ وضوح وجوب التمييز وإثبات كون التخصيص هنا معناه إثبات  هنا       والكون الصح 

 للمخص ص. وذلك قوي وواضح في تعبيره وقوله77:

 توجب صحة القول به مع ذلك فليس طريق إثبات الن ظروإن كان له مع ذلك دالئل من جهة >     

تهالعموم االجتهاد وغالب الظن وإنما طريق إثباته الدالئل الموجبة للعلم ب حَّ .صه  

وأما خبر الواحد فغير موجب للعلم بمخبره وإنما هو مقبول اجتهادا على جهة حسن الظن       

 بالراوي، فغير جائز ترك موجب العموم من الحكم، وقد ثبت من جهة توجب العلم بما ال يوجب

.<العلم  

≈   

وال  علمي  فخطأ، فهو قول غير  <حسن الظن بالراوي> :وبالطبع فقوله أو ما جاء في تعبيره     

آخر  ولعل .موضع له كمادة في إثبات وترجيح األحكام، كما أن لالستئناس موضعا وقيمة في ذلك

.نحوه وأعن تصحيف ناتجة زيادة < بما ال يوجب العلم>كالمه   

* * * 
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، (33دمحم'{)وال تبطلوا أعمالكم: }في استشهاد الشافعي بقوله تعالى من اآلية الجص اصكالم      

وليس . وضمنه ما ينقض بناء العمل وثوابه معا ،هنا مردود، ألن البطال مطلق الجص اصكالم 

.االستشهاد والوصل بحديث القهقهة تخصيصا لظاهر اآلية  

يه؛ إنما الذي سيق ف فقهي  كذلك هذا الموضع من اللفظ والكالم الذي مخصوص الفادة في الباب ال     

، جص اصالي في كالم نه ع  فالم  . خية لجانب اآلداب والبعد األخالقيهو مادة استشهاد في الناحية التاري

وكما نوه به المحقق78، هو المام الشافعي رحمه هللا، وقد صدر فيه ما فيه هذه التجليات والمظاهر لهذا 

الذين من ك فقهي  الجانب من الحال التاريخي والعالقات االجتماعية، وأيضا شنآن التحزب والتشيع ال

ةسنة هللا في التاريخ، وما هذه قبلهم،  ادة ذات الطبيعة والف المادَّةمن هذه . ببدع من التاريخ األمَّ

 التاريخية في جانب اآلداب واألخالق تلفظه79:

.على كذب هذا القائل وقلة دينه يدلّ >       

. .<له بهذا الباب على غباوته وجه وهذا يدلّ        

لعلم ئه؛ فهذا وجهه بين أهل اب من القول وسي  الشدة واللين والطي  فهذا وجه القول من جهة معايير      

يكونان ، وةعلمي  الخالف والمخالفة كليهما مشروعان في الممارسة ال إنَّ . الذين هم أولى الناس بثمراته

مما  علمي  ف الالتعبير عن ذلك ال ينبغي أن يخرج عن مادة التعبير عن الخال ولكنَّ . أمرا مجليا لحقيقتها

نهو من صلب  المقام ف. وشروحاته وتفسيراته المعبرة عن دالالته ومعانيه منطقي  ات القاموس المكو 

معاني فيها ال فإنَّ  ،'ال يلتفت إليه'أو ' قول رديء'أو ' قول ساقط'حين يساق فيه مثل التعابير  علمي  ال

س ما طاره خالفات األقوال، وليلكن هذا كله إنما إ. والحقائقي الصرف منطقي  موجهة بمرجع المعنى ال

ةهو في حكم الفكر والمنهاج والتوظيف المغرض، مما هو خطر على الدين كله وعلى  ظبف ، كالتواألمَّ

ال مقولة ، كما هو في مثالس نةه الحقة في الكتاب وأ ص ولمثال لرجل أو رجال باسم العلم ذاته لتحريف 

 ، وإنزال المفهوم التاريخي للخوارج على غير ما هو الحق، توظيف هؤالء الذين'كفر دون كفر'

سلم، أنهم يحبون هللا ورسوله صلى هللا عليه و - ذلك ظننا بهم –يحسبون في قرارة أنفسهم أنهم 

لحكمة، ضعف حظهم من اهللا عليه وسلم، وذلك لقصورهم و توظيفهم في محاربة أمة رسول هللا صلى
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عة أعشار وتس - اللغوي  وهذا القصور وهذه الحقيقة ماثلة في البعد .  يؤتيه من يشاءوذلك فضل هللا

سالمة التفكير؛  بنية أيالذي هو المرآة الحقيقية األكثر جلوة لبنية النطق الداخلي،  -اللغة ةعلمي  ال هلي ةاأل

جالافلئن كان هؤالء . وليس الفؤاد شطرا واللسان شطرا، بل الفؤاد ك ل  واللسان للفؤاد ت رجمان   أو  لر 

بني جلدتهم  هذا الرجل، بهاتيك الحقائق الواضحات، إن كانوا يجهلون بحقيقة توظيفهم من المنافقين من

الحكمة  ومن غيرهم في محاربة هللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم، ومن لغتهم يظهر حظ ميزان

الغباء در هذه األقوال واأللفاظ؛ فإن هذا الوصف با على مصعقلي  لديهم، بل ويظهر وصف الغباء حكما 

. نها صرفا، ألنه ال حكم أوجب إظهارا في هذا المقام معلمي  لهو في حكم المصروف في حقهم وصفا 

ةتمثيل هؤالء لبوصلة  شرعي ةبسلب  الحق  والميزانوذلك للحكم ب هها؛ فإنما ذلك وفكرها ودينها وفق األمَّ

ةجعله هللا تعالى للحكماء من هذه  . باءوالغ عقلي  وليس لمن دونهم ممن هذه صفته من القصور ال األمَّ

ة في هذه ربَّاني هينالبل الشافعي من الحكماء ومن  ة الشافعي رحمه هللا تعالى؛وليست هذه حال  األمَّ

.للرب اني ةبالمعنى والمفهوم الحق   

فاستشهدوا شهيدين من : }قوله تعالىمع اليمين باآلية من  الش اهدعالقة  المرجح في     

رجالكم'{)البقرة281( هو وجه الوصل لحديث "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" كما جاء في قوله 

 وبيانه80:

أمكنا استعمالها وكل هذه األحاديث الواردة من جهة األفراد مما يخالف ظاهر القرآن فأما متى >     

في : نهاعلى وجه ال يخالف القرآن استعملناها على ذلك الوجه ولم نلغها، كما قالت عائشة رضي هللا ع

. إن معناه أن النبي   صلى هللا عليه 
قول النبي   صلى هللا عليه وسلم »إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه«81

.<يبكون عليه فقال إنهم يبكون عليه وإنه ليعذب بيهودي   وسلم مر    
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 الفصل الخامس

العموم والتخصيص بالقياس إشكال    

الجّصاصالمفارقة العجيبة عند    

 

      وفي الباب التاسع، 'في تخصيص العموم بالقياس' قوله82:

موم. فإن وأيضا فإن استعمال العموم من االعتبار فلم جعلت اعتبار القياس أولى من اعتبار الع>     

عام في كل موضع. (2)الحشر«فاعتبروا»قال: ألن قوله تعالى:   

.قيل له: والقول بالعموم واجب في كل موضع فلم جعلت القياس أولى منه مع شمول اللفظ       

ى من حكم وأيضا: فإن الذي أمرنا باالعتبار هو الذي أمرنا بالحكم بالعموم فلم جعلت االعتبار أول     

 العموم.

فإن قال: استعمال القياس مع العموم أولى من االقتصار على العموم دون القياس.       

لست جب لتخصيصه وقيل له: هذا محال ألنه ال يمكنك استعمال العموم مع استعمال القياس المو     

 تنفك معه من ترك العموم.

فإن قال: ألني استعمل بعض ما شمله اللفظ مع القياس.       

ن يما استعملت ألقيل له: فقد تركت بعضه، وإنما الكالم بيننا وبينك فيما تركت من حكم اللفظ ال ف     

روا يا فاعتب»وله تعالى استعمالك لما استعملته منه غير مخرجك من ترك ما تركته منه وعلى أن ق

م فيه اعتقاد العمو ال يجوز أن يكون عموما في استعمال القياس ألنه ال يصح   (2)الحشر«أولي األبصار

اه فصار مجر –من هذا الوجه لعلمنا مع ورود اللفظ بامتناع جواز استعمال القياس في كل شيء 
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كمها نحو اج إلى داللة أخرى في إثبات حالعموم فيحت التي ال يصح اعتقاد مجرى ما ذكرنا من األلفاظ

وإذا أريد به اليجاب ونحو ذلك من  (77الحج)«وافعلوا الخير»وقوله تعالى  «رؤيتهصوموا ل»قوله 

ي موضع حتجاج بعمومه في استعمال القياس فال يصح  االلفاظ على ما بيناه في صفة المجمل فاأل

.<يخالفك فيه خصمك  

≈ 

على  الحق  فيه ب ومحكوم   محد د استثناء   والتخصيص   أصل   العامَّ  نَّ وتعليل اختالله أهذا كالم مختل،      

ولي : }فاعتبروا يا أي  الش رعسريان األمر  حي زمعيار التسديد والتقريب بآلية العقل. وهذا هو 

(.2األبصار{)الحشر  

ه خصمك.<يخالفك في حتجاج بعمومه في استعمال القياس في موضعال يصح  االفقوله: >ف وإذن       

لقدر ، فمرجع القول هو للحق وليس للمتخاصمين، اللذين ال يحكمان إال باال مماراة قول ساقطهو  

مه هنا ال. وكةعلمي  المخلوق، المحدود من حيث السعة ال نساني  الضئيل في المكان لإلدراك والعقل ال

االختالل.لهذا الخلط مما علته الحاصل من  كله أخذ ورد    

؛ فبدأنا ن هفه كالم الم ص  مسلكا في ترتيب محتوى التعقيب وفاقا لما جاء من العجب في  هنا ونسلك      

ن لقبيله أن على المستوى والطبقة المقبولة فيما له إمكان من القول، وجعلنا هذا مؤخرا ألنه لم يك بالرد  

معقبا. رالدَّهمن ولحظة مستغرقا هنيهة من الجهد ولو  إلى أي   حتاج  هتم به وييكون في هذا المقام حتى ي    

قوله: ر  فسَّ ي   م  أو به  ون  ك  أي         

نحو قوله وز أن يكون عموما . . . ( ال يج2)الحشر«فاعتبروا يا أولي األبصار»>أن قوله تعالى      

(<77الحج)«وافعلوا الخير»وقوله تعالى  «صوموا لرؤيته»  

  :وقوله    

؟.<بعمومه في استعمال القياس في موضع يخالفك فيه خصمكحتجاج ال يصح  االف>      

ختالط االاء طبيعة لما سبق من شاخص ر  ء أو اله  ر  ا لحقيقة اله  محد دليس إال تفسيرا  هذا في الحق       

نّ ف  والتداخل  ص  الذي ليس يكون إال وعارض من  بين حقول المعجمي والمجمل والعام، عند الم 
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ية ؛ ذلك أن بنة لألمور واألشياءالس ليمة حجبت عنه الرؤية التامة ولج  و ،وبة العقلعوارض غيب

ل عقلي  زم االستنباط كون النسق القة االعتبار بالعموم هو محتم الالمنطوق هنا في عال االتساعي  ياألو 

رالالواصل بين  بمناحيه  بياني  ، والفضاء التواجدي المعجمي ةات الحدسية، وهي هنا العناصر التصو 

بل وإنه ليبين  .عند المتلفظ بهذا الكالم متفاقم ليس بقويم وحقوله المتراتبة المنتظمة، كون هذا النسق

س مَّىوالتفاقم في  الض اللبكل وضوح جهة ومكمن هذا   وما جاء فيه من مستكثر 'ص ولعلم األ  ' م 

ال يعني أكل ( 29األعراف'{)المسرفينإنه ال يحب ' كلوا واشربوا وال تسرفوا: }فإن قوله تعالى. الكالم

.فطري  ال عقلي  كل شيء، وال شرب كل شيء، وهذا التأطير كافله النسق ال  

م وما مالئلكل ما  ومطلق وعام   ،به أولي األبصار األمر باالعتبار في اآلية الكريمة مطلق وعام   إنَّ      

.هو موضوع في الحق لالعتبار  

؛ ساداار؛ وهذا يزيد الخلل حدة وفوليس الخطاب ركنه وغايته موضوع االعتبار وإنما ذات االعتب     

     .هاجميع اوت في واحد منها يكون منه فيوليس بمستغرب إذ قوام العقل هو بنسقه كلها جميعا، والتف

:حكم، ألنه في العموم والقياس: >فليس جائز تركه به< فهو كسابقه في الأّما قول       

ما يلتيس عالقته األقضية والنوازل في ل  ص  في القياس و   ، واألصل  تنزيلية   شرعي ة حقيقة   يص  صه خ  التَّ      

ناالنتمائية وال هذا هو ؛ وي  الش رع النص  ، أي الوارد في ص ولي  األ مخص صية بالعام، وصله بالتضم 

حدهما في ترك أ األولى ن  هذا الشكال م   القول المختصر الجامع لهذا العدد الكبير من الصفحات في

جاجة؟لد  يبعد عن سؤال السبق أهو للبيضة أم للآلخر، العام أم القياس؛ وهو ليس   

* * * 

 

        وقوله83:  

عماله وأيضا: فإن اعتبار العموم آكد من القياس، وذلك ألن العموم ال بد من أن ينص لزوم است>       

ما ال  ص ولإما في الجميع وإما في البعض، وليس استعمال القياس جائزا في كل موضع ألن من األ  
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م يقاس عليه أصال، وليس شيء من العموم ال يستعمل حكمه بحال فصار حكم العموم آكد من حك

 القياس فغير جائز تركه به.< 

قوال.م ا، ألن قوله : >ليس استعمال .. أصال< ال يفيد منعا وال ينتجمنطقي  هذا كالم خاطئ ومردود        

      وقوله84:

دل عنده وعلى أن مخالفنا في ذلك كان أولى الناس باالمتناع من ترك العموم بالقياس ألن الذي ي>      

لَّةيرد هذه  معلولها وأن ال يردها أصل، والعموم أصلعلى صحة العلل جريها في  ي التي تقتض العه

ليه وترك العموم بها، فهال كان القياس ممتنعا في هذا الموضع باعتراض هذا األصل ع تخصيصه

ولى منه. أويكون اعتبار العموم   

ه وذلك ا بقوله من غير دليل هللا تعالى على وجوب تخصيصمخص صوأيضا: فإن العموم يحصل      

لَّةألنه ثبتت  لها ليس بقوله هذه علة للحكم دون أن يقيم عليها دليال من غيرها، وجريها في معلو العه

تهبدليل على  حَّ ها إليه ، ألنه قول المخالف أيضا فجعل دليله على صحة دعواه دعوى أخرى أضافاصه

العموم  أن ال يردها أصل فلم يعتبر فسادها برد العموم إياها وهو أصل فحصلومن شرطها أيضا عنده 

 إذ خص بالقياس مخصوصا بقوله ال بدليل لل عز وجل على خصوصه.<

≈  

ن ، هو كودُّ ر  فال ي   ثبت  وي   يقال   هذا محض اللغو، ألن ال أحد يكذب ما يقول؛ وإنما الذي يجب أن       

لَّةلى جانب العموم كأصل. والقياس وعامل التخصيص حقيقة، وهو األصل إ  تعد دلموصوالن بهذا ا العه

نف ولي  ي األالص  .ص   

* * * 

 

      أم  ا تقوله85:  
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ةفإن قال قائل: قد استعملت >       وصيكم هللا في ي»القياس في تخصيص العموم ألن هللا تعالى قال  األمَّ

فجعل ميراث الخوة  (12-11)النساء«يوصي بها أودين وصي ةمن بعد »إلى قوله  (11)النساء«أوالدكم

 وصي ةعد فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من ب»من األم بعد قضاء الدين بقوله تعالى 

.(12)النساء«يوصي بها أودين  

واتفق الجميع على أن ميراث الولد وسائر الورثة بعد قضاء الدين.       

جوه:قيل له: هذا غلط من و       

قال في  ثم «يوصيكم هللا في أوالدكم»بدءا بقوله تعالى  أحدها : أن هللا تعالى ذكر ميراث الولد     

يعني  (11)النساء«فالنص  وإن كانت واحدة فلها »ألنه قال  «يوصي بها أو دين وصي ةمن بعد »سياقه 

فسياقه  (11)النساء«ولد وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له»البنت ثم قال تعالى 

م يكن له ولد فإن ل»الخطاب بعد في حكم الولد والولدين ثم عقبه بذكر األبوين إذا لم يكن له ولد فقال 

كم يوصي بها أو دين آباؤ وصي ةوورثه أبواه فألمه الثلث فإن كان له إخوة فألمه السدس من بعد 

الزوجين  ديم الدين على الميراث ثم ذكر ميراثفلم ينقض ذكر الولد حتى شرط تق (11)النساء«وأبناؤكم

دين على وعقبه بذكر الدين ثم الخوة من األم وحكم فيه بمثل ذلك فأين موضع القياس في تقديم ال

 الميراث، وهو مذكور مع سائر المواريث المذكورة في هذه اآليات.

ةوأيضا: فإن       يه مجمعة على ذلك أولها وآخرها وما حصل فيه من الجماع فاعتبار القياس ف األمَّ

 خطأ.

فإن قال: إنما أجمعت عليه قياسا على الموضع الذي ذكر فيه تقديم الدين.       

لولعل الصدر  لقياساقيل له: وما يدريك أنها اجتمعت عليه من طريق       ه من إنما أجمعوا علي األو 

ن تارة عن توقيف وتارة عن رأي.توقيف أو قد يكو  

فإن قال: لو جاز أن يقال هذا في ذلك لجاز في كل إجماع.       
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لقيل له: كل ما أجمع عليه الصدر       م فجائز أن يقال فيه إن إجماعهم حصل عن توقيف ما ل األو 

 يخبروا عن أنفسهم أنهم اتفقوا على رأي.

ظاهر ق، وقد يجوز عندنا تخصيص ما هذا سبيله من الوأيضا: فإن آية المواريث خاصة باالتفا    

 بالقياس.

ن ع لو انفرد، ألن الرأي إذا انفرد وأيضا: فإن الجماع الواقع عن رأي ليس هو في معنى الرأي      

ه.الجماع ساغ تركه برأي مثله، ومتى انضاف إليه الجماع سقط جواز استعمال الرأي في خالف  

يصه بقياس على جواز تخص الد ليلتخصيص العموم بقياس يساعده الجماع فما وأيضا: فإنا نجيز      

 مفرد عن الجماع فإن هذا هو موضع الخالف.< 

≈ 

 ؛ياقالس  ين من خالل اللغة وما هو حكم القرآن المبين، المبفهذا ليس قياسا؛ وإنَّ  فهذا كله باطل،     

 وتبعة فحكم استنتاجه البطالن.

      وكذلك قوله86:

جلين وقال منهم قائل: العموم ظاهر والقياس باطن وإذا اجتمعا كان الباطن قاضيا على الظاهر كر>     

 شهدا بعدالة رجل وآخران بجرحه فيكون شهادة الجرح أولى ألنهما أخبرا عن باطن.<

ك باطل مضمونا، وموجبه كون تباين واختالف موضوعي العموم والقياس. وذلأيضا هذا كالم      

، ةي  علملطبع هو ما أقر به المؤلف ولكنه استطرد فيه وأطال وأسهب من غير إضافة موضوعية وبا

محض اللغو.  منهاجي  وال علمي  فهو من حيث التقييم ال  

      وقوله87:
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وال  الس مع قيل له: وما يقضي على العموم من القياس ال يكون دليال ألن دالئل األحكام مبنية على>     

 يجوز أن يقضي عليه ألنه فرع له، وال يجوز أن يكون الفرع قاضيا على األصل.

فإن قال: ألني أقيسه على أصل آخر.       

 قيل له: كيف صار قياسه على أصل آخر وهو فرع له أولى من استعمال أصل آخر غيره، وهل     

      تنبط أولى من المذكور.<يخرجك هذا من أن تكون قد جعلت الفرع آكد من األصل وجعلت المس

البين  الص حيح األصل والفرع.؛ فإنَّ  تخلل الخطأ كالمه من خالل عنصري قول خاطئ مختل، فقد     

، والقياس هو كون العموم وموضوع تخصيصه أصلين مختلفين. وهنا يصح القول بتركيب أصل آخر

ولي  عتبر بهذه الثنائية األعليه؛ ولفظ 'الفرع' هنا يجب أن ي يتم من ثمة و ،عتبرهالم ي الجص اص، لكن ةص 

 حصل الخلط عنده والشكال لدى المخاطب بكالمه.

ا كالم      اعتبار  هنا لزمقط، فهو كالم ملتبس مغرض، ألن هف الس معه، بكون العموم يكون مثبتا بأم 

اطا. وهو في استنب الس معموضوع التخصيص أصل القياس ال القياس؛ وموضوع التخصيص معتبر ب

إال في اللفظ،  استطراده هذا قد خبط خبطا متشعبا، فهو ماثل أوال بين مفهومين للسمع ال اشتراك بينهما

وأخرى أنه تارة قد جعل مرجعه موضوعه، وتارة مرجعه الد ار س. ومن ثم نجده يخرج مخرجا عجيبا 

 في قوله88: 

صال لما والتعديل شاهد لنا على صحة قولنا لو جعلناه أ ثم يقال له: إن الذي ذكرته من أمر الجرح>     

قيقة ذكرنا كان أولى، من قبل أن الخبار بالعدالة لما كان مرجعه إلى ظاهر الحال من غير يقين وال ح

ى من علم بحاله وكان الخبار بالجرح إنما هو إخبار عن حقيقة مشاهدة موجبة للفسق كان الجرح أول

 التعديل.

ب العلم.<غي على هذا القياس أن يكون اعتبار العموم الموجب للعلم أولى من قياس ال يوجكذلك ينب     

* * * 
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يء ما الباب العاشر، 'باب القول في اللفظ العام إذا خص منه شما جاء في ل ومتى تعجب فاعجب     

 حكم الباقي؟' من قوله89:

إن هذا مذهبي وال يمكنني أن أعزيه إلى أصحابنا. –رحمه هللا  ->وكان يقول        

وكان محمد بن شجاع يذهب هذا المذهب أيضا وقد ذكره في بعض كتبه.       

قال الشيخ المام أبو بكر رحمه هللا:          

يما عدا والذي عندي من مذهب أصحابنا في هذا المعنى أن تخصيص العموم ال يمنع االستدالل به ف     

هم واحتجاجهم للمسائل.<أ ص ولوعليه تدل  المخصوص  

≈ 

ما  هي جليإننا إذا خصمنا ثالثا من سبع أصبحت أربعا؛ وهذا مذهبي. وهذا يدل و :فهذا كمن يقول     

 جاء عند المحقق:
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 ≈  

يه منذ أن واتفقت عل ،فهذا تحصيل حاصل، وقول من بديهيات ما تتفق عليه عقول بني آدم جميعا    

، إن هو إال محض 254وهي كما كل كالم المؤلف إلى حدود ص  فلم يا ترى وما تفسير كونها،انت؛ ك

غو بأوضح ما للغو من حقيقة ومعنى؟الل  

ا قوله90:       أم 

لجار أحق ى هللا عليه وسلم: اصل النبي  أال ترى أنهم قد احتجوا في إيجاب الشفعة للجار بقول >     

ه باالتفاق.<الجار الذي ليس بمالصق يتناوله االسم أيضا وال شفعة له وهذا خاص باالتفاق، ألن بسقب  

ي؛ فالجار الداللي المعجم تعد دواألصل في ال الس ياقفهذا يمكن اعتباره عاما، وذلك بعامل واعتبار      

فهو خاص في اليد  ،الس ارقثل لو قالوا اقطعوا الرجل هنا هو المالصق، وهو ليس أحاديا. وهذا م

؛ وال فرق فهذه قرينة لفظية، وتلك قرينة حالية واعتبارا للسياق.والرجل  

ا قوله91:       أم 
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من مرأة تؤهللا عليه وسلم: ال يحل الصلى  النبي  إال بمحرم بقول  واحتجوا في منع المرأة من الحج>     

تي باالتفاق ألن البالل واليوم اآلخر أن تسافر ثالثة أيام إال مع ذي رحم محرم أو زوج وهذا خاص 

 أسلمت في دار الحرب لها الخروج إلى دار السالم بغير محرم.<

فهذا خطأ، بل هو عام؛ وخروج التي أسلمت خاص واستثناء للضرورة.       

: 1استنباط  

.البالغة والحكمةإطارها ( 10..7األبواب )       

العمل و ةعقليّ ة والمنطقيّ نساق الامتالك األ موضوعاتيّ ونعني بالحكمة هنا في هذا التصنيف ال     

لم ه عحيّزبها، ال موضوعها كما الشأن في استعمالنا لفظ المنطق فيه، فهو يعني ما موضوعه و

 المنطق.

* * * 

 

 

ا ال 'باب القول في حكم التحليل والتحريم إذا علقا بم الباب الحادي عشر،كالمه في  واعلم أن     

الغته وإيغاله ، كالذي رأيناه عند أبي حامد الغزالي في مبكله كالم فضل يصلح أن يتناواله في الحقيقة'

حد ما ينبغي له جاوز حتى يتوالموضوعي فيه، أي  علمي  في التفصيل والتحليل والتفريع حتى يتجاوز ال

 التفريع والتفصيل أصال.

* * * 

 

                                                                                                                                                                                                  

  91 نفس المصدر – نفس ص



 إبطال فصل األصول

 

80 

 

الخطاب ما التخصيص إذا اتصال ب، 'في االستثناء ولفظ الباب الثاني عشر كذلك ما جاء عنده في     

فل ؛ والكالم فيه هنا وللمحقق وجب تصحيحه، خاصة أساللغة بالمنطق هذا موضعه عالقة حكمهما؟'

.267ص  

* * * 

 

 من إذ حصال على معنى يواطئ حكما مذكورا في الكتاب الّسنةفي اإلجماع والباب الثالث عشر   

.علم الكتابصريح   

* * * 

 

      قوله في الباب الّرابع عشر، 'باب القول في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر'92:

ا قولو>      دل من قال: إن كل شيء كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر فيما علق به من الحكم ي أم 

 على أن ما عداه فحكمه بخالفه.

ما  فإنه يدل على أنوقول من قال: كل ما خص بعض أوصافه بالذكر وإن كان ذا أوصاف كثيرة      

ة وال شرع عداه فحكمه بخالفه فقول ظاهر االنحالل والفساد ال يرجع قائله في إثباته إلى داللة من لغ

 بل اللغة على خالفه.

فيه  قال أبو بكر: ومذهب أصحابنا في ذلك أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه وال داللة     

 ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر أو كان ذا أوصاف كثيرةعلى أن حكم ما عداه بخالفه سواء كان 

 فخص بعضها بالذكر ثم علق به حكم.

كالما  وكذلك كان يقول شيخنا أبو الحسن ويعزى ذلك إلى أصحابنا وكان يحكي عن أبي يوسف     

ه أنه قال معناه أن ليس في تخصيص بعض أوصاف الشيء بالذكر داللة على أن ما عداه فحكمه بخالف
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ال داللة فيه على أن  (50)األحزاب«وبنات خالك وبنات خاالتك الالتي هاجرن معك»قوله تعالى  إن

قوله  محرمات عليه وكان حكى أبو الحسن عن أبي يوسف رحمه هللا. أيضا في الالتي لم يهاجرن معه

ء العذاب على در النص  ( إنما فيها 9)النور«ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالل»تعالى 

 عنها إذا شهدت وليس فيه داللة على أنها إذا لم تشهد ال يدرأ عنها العذاب.<

≈     

، وليس على هذا النحو يقينا.ملي   منطقي  هذا كالم ينبغي أن يحل بتفكير        

فةمفهوم  إنَّ        النعت، يصة؛ وهي ليست تطابقة المميزة أو الخص  الخاص  ة أو الخاص  هنا يراد به  الص 

لمسألة ليست نعتا، بل هي لفظ ذات. وهذا الخلط يدل على أن ا 'سائمة الغنم' في 'سائمة'أن لفظة  كما

الحق . بل ووصفها هذا يغني عن إطالة في سرد األقوال، التي ومحضة، وال تحل بهذا الكالم ةمنطقيّ 

تأسيس لعلم بل التصنيف واليقال ال فائدة فيها ألبتة؛ وإنما هي تدل على شيء واحد، وهو أنها أقوال ما ق

 المنطق في العقل العلمي   السالمي. وهذا بالتحديد ما يدل عليه المثال الذي ساقه المؤلف كمطلب93:

ركين ن حصنا من حصون المشوروى محمد بن الحسن في السير الكبير قال: إذا حاصر المسلمو>     

قرية  ل من أهل الحصن أمنوني على أن أنزل إليكم على أ أدلكم على مائة رأس من السبي فيفقال رج

أدلكم فال  فإنه يرد إلى مأمنه ألنه لم يقل إن لمكذا فأمنه المسلمون على ذلك فنزل ثم لم يخبر بشيء 

ان له.<فال أم طالش ردليال على أنه متى لم يف ب الش رطأمان لي فلم يجعل محمد وقوع األمان على هذا   

* * * 

 

ي أسفل لمثل ما أثبته المحقق ف ةعلمي  ا العجيب حقيقة، فهو أن يكون موضع في المصنفات الأم       

ي كالم من جهة، وف الس نة، في التفرقة بين ما يسمى بمفهوم المخالفة في نصوص األحكام و293ص

هو في الذكر من أول سورة الرحمان، الناس من جهة ثانية. وإنما هو الميزان في البيان ككل، كما 

بالميزان:، أي بالمنطق. وهذا ما أورده المحقق: الس وي  ومتجلي في عالقة اللغة والتفكير   
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ولون به ( والذي اشتهر عن الحنفية أنهم ال يقولون بمفهوم المخالفة في نصوص األحكام من الكتاب والسنة ويق5') 

.ن محمد بن الحسن تدل على عدم األخذ بمفهوم المخالفة حتى في كالم الناسفي كالم الناس، إال أن هذه الرواية ع  

      '74راجع تخريج الفروع للزنجاني  

 وكذلك قوله في مفهوم الش رط94:

   

≈  

قّ ق  ف      ح  من أنواع  الّشرطه: >ومفهوم ال يصّح قولألنه  الا هذا وكالمه كله مختلط، أوَّ  قول الم 

ليد ؛ فهذه تراكيب ال سلطان لها إال التقإطالقا المعيّنالمفهوم إذ ال وجود أصال ألنواع  المخالفة<

يم والتفكير والترديد، ذلك أنها متفاقمة بنيويا. فاالصطالحات واألسامي للعناصر المتولدة في التقس

باب ألر عموما ينبغي انضباطها مع ميزان المنطق واللسان. وإيراده لتقسيمات واختالفات القول

األقوال المذاهب ومشايخهم ليس يصح، ألن هذا موضعه ومحله المنطق، وليس مجرد الرأي و

.المذهبي ة  

:الجص اصقول   
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إن الذين يؤذون هللا »إطالق اللفظ مع حذف كلمة يريدها ولم يلفظ بها كقوله تعالى >     

لياء وهو يريدهم ألن هللا تعالى ال يلحقه األذى وال  ورسوله«)األحزاب57( ومعناه أولياء هللا فحذف األو 
 المضار<95

 ، إنهممن هللا سمعه أذىأحد أو ليس شيء أصبر على  : "ليسهذا يعارضه حديث الصحيحين     

. وإنما هو التوسيع أو التوسع اللغوي   وامتداده في لفظ ومادة 
ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم يرزقهم"96

ر'األذى'، أي لتجاوز  ها البشري.تصو   

 والذي ينبغي التسطير عليه أن ما ارتبط بمفهوم ومسألة المخالفة هو من صميم البالغة      

 والمنطق.

في  –( 15وكذلك مما ال يجادل فيه بطبيعة األبواب المتبقية من هذا الجزء: في حكم المجمل)     

( 18في الحقيقة والمجاز) –( 17م)في حرف النفي إذا دخل على الكال –( 16الكالم الخارج عن سبب)

في الخبرين إذا كان كل  –( 20)مفّسروالمجمل وال الخاصّ في العام و –( 19في المحكم والمتشابه) –

( 21واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر)  

:2استنباط  

.( من صميم البالغة والمنطق21..14األبواب )        

* * * 

 

ول باللغة والكتاب؛ فهو موص الّشريعةالباب الثاني والعشرون في حقيقة البيان، بالطبع هنا بيان 

.والمنطق وعلم الكتاب  
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 الفصل السادس

شبه مفهوم 'بيان التغيير' ومقول 'االفتقار للبيان' هرائيّة  

تأخيرا للبيان النّسخو الضالل  في شبه مفهوم 'تأخير البيان' والقول ب  

 

والضالل هرائيّةال – 1  

ه ال شك في إنَّ بخصوص الجزء الثاني، في الباب الثالث والعشرين، 'باب القول في وجوه البيان'، ف     

بيان التغيير' اسمه هكذا ' ؛ه بالعدد قسما من البيانمعب ر عنفساد واختالط العقل الذي يجعل االستثناء ال

 كما هو عند الحنفية وابتدأه لهم الس  رخسي وتبعوه فيه:97 

 

                                                                 

  97 الفصول في أ ص ول الفقه – الجزء الثاني- ص23-22



 إبطال فصل األصول

 

86 

 

 

≈ 

ًّ العجيب ف      لعقل الذي العجيب ا ،هو هذا التعبير الوارد المثبت عندهم بشأن هذا القسم من البيان حقا

ر ه، ومثله 'بيان التبديل'.تصو   

* * * 

 

رين، والعش الّرابعالباب ا إسراف وبالغ كل المبالغة في م  ، وأسرف أي  الجص اص   الحقَّ  لقد جانب       

حين جعل اآليات من قوله تعالى: 'باب فيما يحتاج إلى البيان وما ال ي حتاج إليه'  

(24هاتكم{)النساءمت عليكم أم  }حر    

(5}فاقتلوا المشركين كافة{)التوبة  

(275هللا البيع{)البقرة }وأحل    
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(141}وآتوا حقه يوم حصاده{)األنعام  

(40ةجزاء بما كسبا نكاال من هللا' وهللا عزيز حكيم'{)المائدة فاقطعوا أيديهما الس ارقو الس ارق}و  

ت  أن أقاتل الناس حتى يقولو      ر  ا ال إله إال جعله هذه اآليات البينات وقوله صلى هللا عليه وسلم: "أ مه

 فتقراذلك كله جميعا مهللا فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحقها وحسابهم على هللا" جعله 

!إلى البيان  

* * * 

 

     أمَّ ا خصوص باب تأخير البيان وسؤاله أو إشكاله، فالرد   الص حيح والذي به القول والحسم فهو 

 قوله98:

بت عندنا على امتناع جواز تأخير بيان ما يمكن استعمال حكمه على ما ورد فيه: أنه قد ث الد ليلو>      

كم اللفظ قيقة، فالواجب علينا إذا كان هذا هكذا اعتقاد حصحة القول بالعموم ووجب حمل اللفظ على الح

نعلى ما  انه عن ه من عموم وحقيقة، فغير جائز إذا كان المراد به الخصوص أو المجاز تأخير بيتضم 

مه حال الخطاب به، ألن ذلك يوجب أن يكون قد ألزمنا اعتقاد الشيء على خالف ما هو به ولزوم حك

ذا أوجب يجوز على هللا تعالى وال على رسوله صلى هللا عليه وسلم، وألنه إعلى خالف مراده، وهذا ال 

ن بنفس ظهور اللفظ على كما علينا اعتقاده نه بذلك وإن أجاز لنا الخبار عه من عموم أو حقيقة فقد تضم 

 تعالى بخالف ما هو به، از لنا الكذب ألنه إخبار عن الشيءكان مراده البعض أو غير الحقيقة فقد أج

لك، فال ينفك القائل بتأخير بيان ما هذا وصفه من أحد أمرين:هللا عن ذ  

العموم والظاهر.ا ترك القول بإم         

ك أو إجازة مجيء العبادة من هللا تعالى باعتقاد الشيء على خالف ما هو به والخبار عنه بذل     

 وكالهما منفيان عن هللا تعالى.
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ن الجملة بأن االستثناء ع االستثناء فكما لم يجز أن يتراخى بمنزلة إرادة التخصيص وأيضا: فإن       

وجب أن  14العنكبوت«ن عاماإال خمسي»ة د  ( ثم يقول بعد م  14)العنكبوت«فلبث فيهم ألف سنة»يقول 

لَّةيكون كذلك حكم العموم إذا أريد به الخصوص أال يتأخر بيانه ألن  فيهما جميعا: العه  

  يؤدي إلى جواز التعبد باعتقاد الشيء على خالف ما هو به. أن تأخير بيانهما     

بلسان عربي »وقال  (4)إبراهيم«وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه»وأيضا: قال هللا تعالى      

اغ ، وفي مخاطبة الحكماء أن الكالم إذا انقطع ضربا من االنقطاع يعرف به الفر(159)الشعراء«مبين

عقل مثله في ، كما يبهورود بيان في الثاني ينفي بعض موجمنه أنه يجب اعتقاد موجبه غير منتظر به 

ذلك عد األعداد إذا عريت من االستثناء، فلو أن متكلما أطلق لفظ عموم أو عددا معلوم المقدار ثم قال ب

هم ثم قر لرجل بألف دربالكذب في مقالته، كما لو أ بزمان: أردت بعض ذلك دون بعض حكموا عليه

نفي قال بعد زمان: أردت تسعمائة، ولوال أن أن ذلك كذلك لما استنكر على أحد كذب أبدا، ألن كل ما ي

لبه الكالم  يا عن ن جواز ذلك منفيمكنه أن يقول ما أردته باللفظ أو أردت نفيه بشرط، فلما كا األو 

م ألن هللا تعالى مخاطباتنا فيما بيننا وجب أن ينتفي عن خطاب هللا تعالى وخطاب رسول هللا عليه السال

 إنما خاطبنا بما هو في لغتنا وتعارفنا.

 عليه ألن كل ما ورد عن هللا تعالى وعن رسوله صلى هللا الن سخفإن قال قائل: يلزمك مثله في      

لزمنا اعتقاد علينا اعتقاد بقاء حكمه، ثم ال يمتنع مع ذلك ورود نسخه، كذلك ال يمتنع أن ي وسلم فواجب

 العموم ما لم يرد بيان الخصوص.<

  ≈  

  هم.علماء   لبوا فيه حتىَّ بلوا على التقليد وغ  ج   الناس   فهذا حاسم في هذا الباب، ولكنَّ     

ذاهبهم أو ي لرجحان تفاقم سؤالهم وأكثر مل ه ج  هو الم   الن سخوهذا االعتبار الموازي للسؤال مع حقيقة      

ضي هللا عنهم، ر الص حابةهم لم يعتبروا كون بيئة النبوة والغالب فيها بخصوص جواز تأخير البيان. و

 وأنه مبين   الخطاب قرآنا وسنة مستغن عن غيره، لما أنزل من الكتاب، وأنَّ  ةبياني  كانت بمجملها بيئة ت

.الغاية في الفادة وعلى الذي أحسن في البالغ والبيان حقا، وأنه بالغ    
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ن في كالم الجص اص99:       وهذا ظاهر بالتضم 

ا ذكرنا وقد احتج بعض من صنف في هذا الباب المتناع جواز تأخير البيان فيما كان وصفه م>     

سوليها يا أ»لى وقوله تعا (44)النحل«لتبين للناس ما نزل إليهم»بقوله تعالى  بلغ ما أنزل إليك من  الر 

ة أمر هللا قال: فقد أمره بالتبليغ والبيان فال يجوز له أيؤخره ألن في تأخيره مخالف (67)المائدة«ربك

صلى هللا عليه وسلم أبعد الناس من ذلك. النبي  تعالى و  

لمنزل بعينه وهذا ال دليل فيه على ما ذكر ألن قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم إنما يقتضي ا     

 والمنزل مبين، وإنما أراد إظهاره وترك كتمانه، وال داللة فيه على أنه أراد بيان الخصوص.<

      بيد أن مكمن الشكال يبقى عندهم بما هو معب ر عنه ومفس ر بقوله100:

لف في: هل وأيضا: فإنه احتاج أن يثبت أوال أن البيان مما نزل إليه حتى يبين، وكالمنا مع المخا>      

 جائز أن يؤخر تعالى بيان العموم )إذا كان مراده الخصوص( وليس في اآلية امتناعه فال معنى

 لالحتجاج بها في ذلك.<

≈ 

روكلماته، كله مبرز ومترجم لما لم يكمل ولم يستقر  الجص اصفلسان وتعبير       من وجوب  هتصو 

يان مما نزل إليه حتى ، وذلك في قوله: >أن يثبت أوال البةبياني   كلي ةاعتبار هذه البيئة، بيئة النبوة، بيئة 

سولما بين التنزيل على قلب  حي زيبين<، أي أن القوم هنا اعتبروا أو اعتبارهم هو لل  عليه لى هللاص الر 

والسالم. الصَّالةوسلم، إلى حصول بيانه عليه   

ىي  الموجهة للعلم كله، وال سداد أكمل  ةعلميّ والالزم الذي لم يعتبره جل العلماء هو الحقيقة ال      ج   ر 

وم ومن ثم يبقى حقل البيان منفتحا إلى ي .ومجاله الخطابي مجيد من دونها، هو أن القرآن مجيد،

باالقيامة. وهذا هو الذي يفسر شرط    ص ولي  األو فقهي  ة ويؤصلها مع االعتبار الالش رعفي منهاج  ني ةالر 

(.4المائد}اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم السالم دينا'{) لقوله تعالى:  
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ا وهذا االلتباس في غياب الصورة وافتقاد أو عدم حصول استيضاحها، هو الذي يفسر أيض     

رالفي هذه الصفحات. وإذن فالشكال كله هو عدم  الجص اصالتناقض الترددي عند   حيحالص   تصو 

 للحقائق؛ وهذا ما ي بي نه رده  في الفقرة والش طر األخير من قوله101:

يرفع البيان  نقول في اعتقاد مثله أنا نعتقده على العموم إن خلينا وهو، فليسقال هذا القائل: وإنما >     

 ذلك االعتقاد.

قال أبو بكر:       

ون ألفاظه على وجهها وإن كانت ملحونة عنه ألنا لم نحب تغييرها وأردنا أن يك وإنما حكينا            

 الكالم عليها على حسب ما ذكرنا.

سولفصل ما تقول في حكم اللفظ إذا صدر عن هللا تعالى وعن فيقال له: في هذا ال      لى هللا ص الر 

ه بشيء عليه وسلم وحصل الفراغ منه قبل ورود البيان، أنقطع فيه بأن مراده العموم أو ال نقطع في

في الحال. ي بي نهلجواز أن يكون مراده الخصوص وإن لم   

ز أن يريد به الخصوص وإن لم يبين.فإن قال: ال أعتقد فيه العموم إال ألنه جائ       

بنا على أنك تقول معنا بالعموم، وإن صرت إلى مذهب أصحاب الوقف سحقيل له: فإنا كلمناك      

أن  ان لجوازقف في البيوم على أصحاب الوقف وألزمناك أن تعليك جميع ما تقدم  في باب إثبات العم

داللة منه،   ذلك في كل بيان يرد سواء كان لفظا أويكون له بيان آخر لم يذكره ويذكره في الثاني، وك

فداللته أحرى أن  .ألن داللة اللفظ ليست بآكد من اللفظ  فأوجب الوقف في حكم اللفظ لجواز تأخير بيانه

 تكون كذلك فيؤدي ذلك إلى إسقاط حكم اللفظ رأسا.

العموم إن  قول إني أعتقدأ لفصل بيني وبين أصحاب الوقف أنيإني ال أقول بالوقف، وا: فإن قال     

.خصوصلخليت وإياه، وهؤالء يقولون نقف فيه حتى يثبت العموم أو ا  

م تخل والعموم ال فصل بينكما في المعنى وإنما خالفتم في العبارة، وذلك ألنك معترف أنك ل: قيل له     

ولك إن خليت حين وروده وحصول الفراغ منه، فالعموم لم يثبت بعد ألنك علقته بشرط لم يثبت وهو ق
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الوقف  حابصالعموم فال فرق بينك وبين أوإياه وأنت إذ ا ال تدري أخليت وإياه أم ال، وأنت واقف في 

عموم حين قالوا نعتقد العموم إن كان هو المراد والخصوص إن كان هو المراد، فإن قلت إني خليت وال

.ما ابتدأت به في هذا الفصل ورجعت عنه ولزمك جميع ما قدمناه في صدر هذا الباب نقضت  

نقول في عموم، فال ما الفصل بينك وبين من اعتقد في ذكر األعداد مثل اعتقادك في: ويقال له     

أنه كان يجوز أن يعتقد فيه  (4والمجادلة 92)النساء«فصيام شهرين متتابعين»قوله تعالى 

وجب عند وروده أنهما شهران إن خلينا وإياهما وإن لم يعقبه بعد ذلك ببيان استثناء ي

الى االقتصار على ما دونهما بأن نقول شهرين إال عشرة أيام، وال نعتقد في قوله تع

 وبعثنا منهم اثني»وفي قوله تعالى  (155)األعراف«تار موسى قومه سبعين رجالواخ»

م ألنه صلى هللا عليه وسل النبي  العدد المذكور فيه حتى يتوفى  (12)المائدة«عشر نقيبا

ن لم يجز ذلك جائز أن يرد بعده االستثناء فيقول: سبعين إال عشرة واثني عشر إال واحدا فإ

دق من قال في األعداد واالستثناء منها فما الفصل بينهما وبين العموم، وكذلك يجب أن يص

من  ن المعقولكا لفالن علي ألف درهم وسكت ثم قال بعد شهر أردت ألفا إال مائة فلما

ا وجب إطالق هذه األلفاظ متى حصل الفراغ منها اعتقاد مضمونها غير مرتقب فيها بيان  

 أن يكون ذلك حكمها في خطاب هللا تعالى إيانا.<

≈ 

رالهو أنه وجب العلم واحتضار  لُّ ح  وال        با الن سخأن إذا كانت حكمة  تصو  لحكمة وذات تجلي ا ني ةالر 

النزولي، فإن الحقلي الحوادثي و متغي رمه وأمره للافي أحك تشريعي  في التشريع، أي مسايرة الخطاب ال

منه أصال  ، بل فضائيا مفتوحا واتساعيا؛ وكل ما كانمستوياتيا   هذا الخطاب من جهة أخرى ليس خطابا  

قل الخطابي هو مجيد إلى يوم الدين.الشريفة والح نبوي ةمن خالل السيرة ال مَّ في الدين ت    

ار كونه فرض يكفي تبيانا االستبصمن أوله إلى آخره مختل البنية ومتناقض المقول؛ و ه  لُّ ك   والكالم       

ثم ينقضه  ' قبل حصول البيان، وهذا فيه ما فيه من الخطإ،الس نةول الكالم الفراغ من اللفظ 'الكتاب وأ

ل  مح ه ويلزمه أن يكون قائال بالعموم؛ وهذا القول كما هو جميع القول الخالل الكالم حين ي ق و   اور 

 يكون إال بعد االعتقاد، واالعتقاد ال يحصل إال بعد البيان.
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أو  كلي ةإال قوال واحدا، إما عموما  كلي ةهنا ال يجعل القول في الخطاب  الجص اص   أنَّ ناهيك      

الحق ليس كذلك، بل هو متجزئ.؛ واألمر في كلي ةأو وقفا  كلي ةخصوصا   

عل 'ألف وسذاجة أو درجة نطق تركيب قوله وتعبيره: >إن خلينا وإياه<، ونسقهم التفكيري في ج     

سم في عندهم،؛ ذلك يكفي للح محوري  سنة إال خمسين عاما' قسما من البيان ومن االستثناء، كمفهوم 

لمفهوم التقني للعقل.تصنيف والحكم على التقسيمات والعقل الذي وراءها با  

الذي  واعلم أن المسايرة الجدلية، وتأثيرها حتى على التمثل المفاهيمي في سالمة انحفاظه، هو     

ني يقول بأن قوله صلى هللا عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" و"خذوا ع الجص اصجعل 
 مناسككم" و"ليأتم بكم من بعدكم" قال: >تأييد لمعنى قد عرفوه قبل ذلك وليس ببيان<102

ت من غير روية كان ،، مما ضل فيه ابن حزم رحمه هللا عن مسارعةالن سخ حي ز، حي زولعل هذا ال     

طفق في القول فيه. وفي هذا عبرة لمن يعتبر. من قبل أن لخطر المقام أوجب عليه  

 اللغوي  ع من مرجع وحيد، هو المرج الن سخومفيد الحكم إنه طفق يبدئ في القول ويعيد في حقيقة      

ته وجوهره. لحقيق تمثيلي ةالمعجمي. وهو مرجع ليس يعدو في حقيقته منطبقا بوجه وجهة من الجهات ال

رق قاصرة ال تغني عن هذه الحقيقة وال تفي بهذا الجوهر في الح جزئي ة تمثيلي ةوهي بالطبع  ا تصو 

  .لودفيغ فتجنشتين !وى فلسفةوتمثيال. ذلك بي ن البطالن كما هي باطلة دع

وانحصار ابن حزم هذا مصاحبا بحد مسبق محصل تلقينيا:       

       'النّسخ على ما فسرناه قبل نوع من أنواع تأخير البيان'103

ولة حتى هو الذي جعله يتيه تيهة ال معق كان على مرجعه القاصر طبعا، هذا االنحصار تفسيره هنا     

بلغ مجمع تداخل 'على ما نذكر بعد هذا إن شاء هلل تعالى في باب كيفية معرفة المنسوخ من 

 المحكم'104 مجمع إشكالين كبيرين: 

                                                                 

  102 نفس المصدر – ص60

 103 الحكام في أ ص ول األحكام: ابن حزم )ت456ه(، تقيد األستاذ الدكتور لحيان عباس، دار اآلفاق األبدية، بيروت، 

59، ص4ج        
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من البيان؟ الن سخ: هل الس ؤالإشكال طرحه  -       

رإشكال  -      رة ومنطقي  القضية ال تصو  موضوع  هنا والواضح في ، الجليُّ ي  الش رعجوهر الحكم  تصو 

 االستثناء.

لا فأمَّ       قليد القول في فهو قريب ليس ينبغي له إال التحرر من التقليد في القول اآلسر، نعني ت األو 

 الن سخة هي أن فذلك من شأنه تحرير أنساق العقل لتظهر حقيقة شاخص الحد للنسخ كونه تأخيرا للبيان.

بيان. الن سخخطاب والخطاب بيان؛ ف ي  الش رعحكم شرعي والحكم   

ا الثاني فسيأتي تفصيله.وأمَّ        

حسب وهذا الصر كذلك وتبعة هو الذي أودى به حتى قال منكرا من القول وهو يحسب في نفسه ي     

:الن سخأجاد وأفاد؛ لقد قال وهو يرد حكمة  أنه  

'وما الذي أوجب نقض الحكم بما كان أمس فرضا ثم حرم اليوم؛ أو ما كان حراما أمس ثم أبيح      

الضالل  ؟ إن هذا لهواليوم؟ وهل هذا هنا حال استحالت أو طبيعة انتقضت، فأوجب ذلك تبديل الشرائع

أراد أن  أن هللا تعالى البعيد، والعناد الشديد، والجهل المظلم، والقحة الزائدة، وما ههنا شيء أصال إال

ة ما، ثم ما خلق مد وأراد أن يبيح لنا بعض يحرم علينا بعض ما خلق مدة ما، ثم أراد تعالى أن يبيحه.

الم في أراد تعالى أن يحرمه علينا. وال علة لشيء من ذلك كما ال علة لبعثته محمدا عليه الصالة والس

مسا، دون ان قبله، وكما ال علة لكون الصلوات خالعصر الذي بعثه، دون أن يبعثه في العصر الذي ك

 أن تكون ثالثا أو سبعا.'105 

!تبديل يا ترى يتكلم ابن حزم وناله حدسه ههنا؟ عن أي          

، بيان ي  الش رع، كل أولئك من البيان الن سخو الخاص  تأخير البيان أو المجمل والمفصل والعام و إنَّ      

سولالتي جاء بها  الش ريعة  م الدين.مجيدة إلى يو أمرا وشريعة لهذه األمة  عليه من سلم،صلى هللا الر 

ا لم إلى سؤال التعليل إال انعكاس لمأزق ابن حزم هنا؛ ناهيك عن وجوب م الن زاعوليس تحويل محل 

    يستحضره هنا في التعليل من شروط حل مسألته مما سيأتي فيما بعد في الجزء الثاني.
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 الن سخ، ألن عقلي  تأخير البيان، إال من غاب عقله أو به سفه  الن سخواعلم يقينا أن ليس يقول بأن      

باحكمته  الن سخإنما يكون في المبين، و نا ال يجادل فيه إال تأخير البيان' باطل بطال الن سخفالقول ' .ني ةالر 

المنصوص عليها بصريح القرآن. للرب اني ةمن يجادل في آيات هللا تعالى، إذ هو مخالف   

ذلك  القول إن هذا الشكال هو إشكال مختلق علته ضالل المنحى التفكيري األغلوطاتي، ل  م  ج  وم       

رى جلي في الفقه والعقل، ألنه يخل بحقيقة كب امشروع وضع وطرح إشكال تأخير البيان ليس أن

ا نزل إليهم }وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ماستنباطها مما نزل في القرآن العظيم من قوله تعالى: 

: ( كون البيان حقله إطار النبوة وحقلها إلى نقطة وآن نزول قوله تعالى44ولعلهم يتفكرون'{)النحل

(4}اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم السالم دينا'{)المائدة  

منوال، والفقه والعقل كالهما من ذات الميزان وال والميزانالحق  وليس بمشروع في  ومنه فال يحق       

 ال يحق وليس بمشروع ألبتة أن يرد في هذا صفة التأخير.

      والصورة الواضحة لفساد بناء قولهم جميعا يكفي فيه106:

فإذا ال داللة فيما ذكر على موضع الخالف بيننا.>       

نصلي إليها  إلى بيت المقدس ومعنى ذلك أنا الصَّالةا أمرنا بتأخير البيان ألن الن سخوقال أيضا: إن      

لما بقينا واألمر  ل، فنعتقد أن ال يزال يصلي إليها إن بقينا واألمر األو  هذا من تأخير  فيقال له ليس األو 

 البيان في شيء وذلك ألنه يجب علينا اعتقاد ثبوت الحكم بعد وروده.

بيان آخر   يجوز رفعه وال تبين لنا خالفه، وإنما الذي يجوزه من ذلكوهذا الذي قد اعتقدنا ثبوته ال     

افعا ر الن سخغير مذكور في اللفظ، فيلزمنا اعتقاد عمومه، وإذا كان ذلك كذلك لم يكن ورود  وقته

للالعتقاد  زه مع ورود وأما ورود نسخه فقد كنا نجو الن سخألن ما اعتقدنا ثبوته لم يرتفع بورود  األو 

رود اللفظ في بيان الخصوص إال بترك اعتقاد العموم في حال و األمر، وأنت فال يمكنك أن تقول مثله

 فيجعل نفس الحكم موقوفا على ما يرد من بيانه.
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ول: صل ه قمع المنسوخ في خطاب واحد لم يتنافيا، ألنه يصح أن ت الن اسخد الحكم وأيضا: فلو ور     

ل عند إلى بيت المقدس إلى وقت كذا، ثم صل إلى الكعبة، كما تقول صل إذا زالت الشمس وال تص

 الطلوع والغروب.

ع جميع واعتقاد العموم ال يصح معه تأخير البيان لو جمعهما في خطاب واحد ألنه لو قال اعتقد قط     

العتقاد الثاني م بشيء حتى يرد البيان ألن االسراق لم يصح أن يضم إليه وقف في السراق ال يحكم فيه

لينافي  .األو   

ر فلما لم يصح ورودهما على هذا الوجه في خطاب واحد لم يصح أن يريده به، ولما صح جمع ذك     

      والمنسوخ في خطاب واحد صح أن يريده.< الن اسخالحكم 

≈ 

ات، أصناف التناقضل ألمت به جميع وألم أو قفقد جمع في هذا القول كل ضروب االختالالت و     

ما أشرنا  الخصوص .. إضافة إلى –العموم  -الن سخ -وتداخلت عنده المفاهيم واختلطت المعاني:التأخير

رإليه من سفه قولهم وضال  غييرا لحكم يكون إبداال وت النّسخوإنما  تأخيرا للبيان. الن سخهم كون تصو 

  مبين بحكم آخر مبين مختلف عنه.

روغيره مخطئون في  الجص اصوعالوة على ذلك، فأبو بكر       : هم الدال عليه قوله أعالهتصو 

با>وهذا الذي اعتقدناه . . . ورود األمر< بل   يرتبط الخطاب؛ وال كلي ةملزمة للتناسق الكلي مع  ني ةالر 

.الن سخواقعه باحتمال نسخه أبدا حتى يكون األمر ب  

رالأو مقارنته هذا وضالله البين هو مطابقته        كلي ة للخطاب الن سخالخاطئ بمصاحبة جواز  تصو 

 قبل أي نسخ، مقارنته وقوله أعاله: >وأنت فال يمكنك . . . ما يرد من بيانه<

 ≈  

قراءاتي من جهة المخاطب  إدراكي  الخصوص هنا هو خصوص  ال ألنَّ فهذا خطأ كبير حقا، أوَّ      

انه. وما كان بالخطاب من حيث أبعاد بنيته وأبعاد حقل بي م   له م   النسان، القاصر إدراكه عن استكناه تام  

وحقيقة  أن يريد شيئا ومعنى ويعبر عنه بأعم منه؛ ولكن هناك حكمة -!تعالى عن ذلك -هللا  سبحانه 

. ثم هي ها، نطلق عليها الخصوصقيقة لعدم إدراكنا إياه الحبنيوية في كل عناصر وألفاظ الخطاب، هذ
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إال  نساني  ي الفصل في القطع بالمعنى الخصوصب وضمن حقله، ثابتة بثبوته. وال يبنية داخل الخطا

 جاهل بنفسه وبخلقه، وجاهل بكالم ربه وبليغ حكمته ومعجز خطابه تعالى.

الغروب<. . .الطلوع و الن اسخورد الحكم  وأيضا هو خطأ فادح قوله أعاله: >وأيضا: فلو       

و خطاب ، بل هللنَّسخ علمي  وال ي  الش رعفهذا ليس بنسخ، وال ناسخ فيه وال منسوخ باالصطالح      

 شرعي واحد.

ر الفاسد في استصحاب جواز الن سخ هو الذي ولد واختلق معه هذا الجدل107:       واعلم أن التصو 

 عليه صلى هللا النبي  ثم يقال له: أليس كل حكم ورد مما يجوز نسخه فأنت تجوز نسخه ما بقي  >    

 وسلم.

فإذا قال: نعم،       

وأن  قيل له: فنقول في كل عموم يرد مما يجوز تخصيصه انه جائز أال يكون المراد به العموم،     

 المراد به الخصوص.

فإن قال: نعم.       

 وأن لفظه مقتضى من ورد ما على أنه بالبيان تثق ال نأ ويلزمك بالعموم، القول تركت فقد: قيل     

 ما جميع هعلي ويسحب استثناء أو أخرى، حال أو شرط على تعليقه أو خصوصه بيان ورود فيه يجوز

.<الفائدة من اللفظ إخالء في بالعموم القول ينفي من يلزم  

* * * 

 

سالمال عليه موسى ةوقصّ  البقرة ةبقصّ  البيان لتأخير الحجاجي التمثيل في الجّصاص خطأ - 2  
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انان ال صة موسى عليه السالم مع الخضر بتأخير بيان األسباب؛ فالبيوغريب أيضا  إيراد ق     

لثاني بيان شتركان هنا من حيث مقاصدهما إال في اللفظ.  وإن بيان هللا تعالى هو بيان أمر؛ والبيان اي

ة محدودية طاقة كأنها دليل مقلوب على المحتج به في جواز التأخير، ألنه دليل في حقيقتعليل، وحكمته 

 وفضاء علم النسان بالقرآن المتلو والقرآن المشهود. وهذا ما يدل عليه قوله108:

ة والحكمة عليه أن يبين وجه المصلح وليس هذا مما نحن فيه في شيء، ألنه لم يكن عليه السالم>      

ة فيما يفعله ا فعله لموسى عليه السالم، كما أنه ليس على هللا تعالى أن يعلمنا وجه المصلحفي جميع م

الح من اآلالم واألمراض والموت بكل واحد منا، وإنما علينا أن نعتقد أنه ال يفعل من ذلك إال ما هو ص

 وحكمة.

ا فإن يه كذا وهذا وجهه كذفأما أن يعرفنا كل شيء منها بعينه فيقول إن وجه الحكمة والمصلحة ف     

 ذلك غير واجب.<

  ≈     

رالالثاني فيه من سوء  الش طر غير أنَّ       وفساده ما هو ظاهر، وذلك لمقارنته وربطه  تصو 

 بالموضوع هنا.

      واعلم أن إيراده كذلك لقصة البقرة في هذا الموضوع، موضوع 'تأخير البيان'، وأيضا قوله109:

صفة فدل أنه  قصة بقرة بني إسرائيل وأنه أطلق اسم بقرة، وبين في الثاني أنها علىوذكر أيضا: >     

 أطلق لفظ عموم وأراد خصوص بقرة بعينها في الثاني.

لفيقال له: إن الحكم       فةاكان ذبح بقرة أي بقرة كانت فلما تعنتوا شدد عليهم بزيادة  األو  ، وهذا لص 

لد استقرار الحكم ألنه ورد بع الن سخعندنا على وجه  فليس فيه تأخير بيان.< األو   

خير فإن كان قوله أن هذا ليس من تخصيص العموم، فكذلك قوله: >فيقال له: إن الحكم . . . تأ     

كلها خطاب  ليس صحيحا، ألن الخطاب وجب اعتباره في إطار القصة كلها؛ فهي الن سخالبيان<، قوله ب
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 نسخ كما زعم أبو ي مترى فيه؛ فقصة البقرة ليس فيها تأخير بيان وال ن ليسواحد؛ ومن ثم فقوله خطأ بي  

 بكر الجص اص وغيره. ووجوب اعتبار خطاب القصة كوحدة خطابي ة هو الذي يفسر قوله110:

فإن قال: إن هللا تعالى علم أنهم سيفعلون هذا ويتعنتون.>       

ين من الفعل قبل بعد التمك الن سخقيل له: علم هللا تعالى بأنهم يفعلون أو ال يفعلون ال يمنع من جواز      

 وقوعه.<

 س ؤالالناهيك عن وجوب االعتبار كون الحدوثية األرضية إنما هي تفصيل للحق وبالحق. فهذا      

التفصيل.وجدليته يدل وينم عن الجهل وعدم اعتبار هذا القانون، قانون   

ا قوله111:        أم 

 هاشم بني يتناول واالسم( 7والحشر 41األنفال)«واليتامى القربى ولذي» تعالى قوله: أيضا وذكر>     

 ولم المطلب بدع وبني هاشم نيب وسلم عليه هللا صلى النبي   فأعطى شمس عبد وبني المطلب عبد وبني

 عنه هللا يرض مطعم بن وجبير عنه هللا رضي عفان بن عثمان سأله فلما بشيء شمس عبد بني يذكر

 تأخير جواز لىع فدل سئل حتى ي بي نه فلم يشملهم اللفظ كان وقد بالقرابة، يرادوا مل انهم أخبر ذلك عن

.<البيان  

، وهذا فهذا بالطبع ليس من تأخير البيان، وإنما هو بيان المجمل؛ وهذا تبيان ما أنزل من الكتاب     

. الجص اصقال به   

االستخالفي  لخطاب الوحي الكريم، تعلق بيانه وخطابه بالفضاء بياني  وكذلك من أبعاد االتساع ال     

ه على في قول الجص اصبشمول اختالف درجات العلم والفقه، والقرب والبعد. وهذا هو ما يعبر عنه 

 طول ثالث صفحات112:
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تعلق على من يتعلق حكمه على من سمعه وال يفإن قال قائل ليس جائزا أن ينسخ هللا تعالى حكما ف>     

ة قد حولت أن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس فأتاهم آت فأخبرهم أن القبل»لم يسمعه كما روي 

ؤمروا فقد صلوا بعض صالتهم بعد نسخ التوجه إلى بيت المقدس ولم ي «فاستداروا إلى الكعبة

د العموم في اللفظ إال بعد العلم، فكذلك ما أنكر أن يجوز اعتقا لم يتعلق عليهم الن سخباستئنافها ألن حكم 

اللفظ فصار إليه  العام ويتأخر بيانه فيكون السامع متعبدا باعتقاد العموم، فإذا ورد البيان تبين خصوص

لفهو متعبد بالفرض  الن سخولم يؤثر ذلك في اعتقاده بدءا كما أن من لم يبلغه  ان لغه علم أنه كفإذا ب األو 

.منسوخا قبل ذلك  

لبعد زمان فقد كان متعبدا بالفرض  الن سخقيل له: الفصل بينهما أن من بلغه       ت بلوغه إياه وق األو 

ك اعتقاد ولم ينسخ عنه ذلك إال بعد علمه، وإن كان منسوخا عن غيره فمن بلغه قبله فلم يكن في ذل

اه هو به، ومخالفنا في تأخير البيان يزعم أنه يجب عليه اعتقاد عموم معن الشيء على خالف ما

د العموم ثم من هذا أن يعتق الن سخالخصوص في تلك الحال بعينها. وهذا مستنكر لما بيناه، وإنما نظير 

 يخصه بعد ثبوت حكمه فيكون ذلك نسخا لبعض حكم اللفظ وهذا ال نأباه وال نكرهه.<

فصل>   

م يمكن لمجمل الذي ال سبيل إلى استعمال حكمه إال ببيان فإنما جاز تأخير بيانه، ألنه لما لوأما ا     

ه يجوز أن استعمال حكمه علمنا أنه أراد منا اعتقاد وجوبه إذا كان ب يَّن  حكمه وال يمتنع تكليف ذلك، ألن

ه كما كلفنا سائر ند بيانيعلم أن المصلحة لنا في تقدمة ذلك إلينا وتكليفنا توطين النفس على فعله ع

عند مجيء وقتها، وعل صوم رمضان إذا حضر الشهر،  الصَّالةالعبادات وكما كلفنا اعتقاد أداء 

ألمر المجمل قد وكذلك ال يمتنع أن يقدم إلينا جملة يلزمنا بها توطين النفس على فعله إذا ورد بيانه، فا

معنيين: تضم ن  

لحال على فعله إذا ورد بيانه وترقب مجيء وقته.أحدهما: لزوم توطين النفس في ا       

تأخير بيان والثاني: أنه متى بين كان وجوبه متعلقا بالجملة المتقدمة وليس تأخير بيان المجمل ك    

       العموم إذا كان مراده الخصوص، ألن ورود لفظ العموم يلزمنا شيئين:

أحدهما: اعتقاد حكمه على ما انتظمه لفظه.       
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وصه، واآلخر: لزوم فعله في أول أحوال المكان، ولزوم هذين المعنيين مانع من تأخير بيان خص     

 ألنه يوجب اعتقاد العموم فيما مراده الخصوص، ويوجب أيضا اعتقاد لزومه على الفور.

يه ف والمجمل ال يلزمنا والمراد  تأخيره إلى وقت البيان  وكال الوجهين منفي عن هللا عز وجل     

منا فيه عند اعتقاد عموم وال خصوص وال يلزم به الفعل على الفور، بل عند ورود البيان، وأكثر ما يلز

  ليه وتسهيله عليها،لنا في الثاني ويلزما ببيانه فعله وقبل بيانه توطين النفس ع ي بي نهوروده إعالم حكم 

متمسك بما هو قاب فيصير حتما على الويتبهنا على الفكر فيما حتم فعله من الثواب  وبتركه من الع

 مفترض عليه ألن توطين النفس على المأمور به  يسهل فعله.

وهم عليها لسبع واضرب الصَّالةمروا صبيانكم ب»صلى هللا عليه وسلم قال  النبي  أال ترى إلى      

.<(6التحريم)«قوا أنفسكم وأهليكم نارا». وقال تعالى «لعشر  

    

أما من ، وص ولبيان المجمل والمطلق من الخطاب؛ أما في عهد النبوة فيكون من األ  وكذلك يرتبط      

بابعدها فيكون من االستنباط و .ني ةالر   

ولهم في تأخير وكذلك فقوله في الصفحة الموالية لم يأت إال تقريرا وبيانا لما أشرنا إليه من فساد ق     

مبينا.البيان أصال، لمخالفته كون كالم هللا تعالى   

:1استنباط  

.شرط الحكمةفي  ( 26..23األبواب )        

* * * 

 

األمر  ، 'باب في لفظوالثامن والعشرونهو؟'  ، 'باب القول في األمر ماوالعشرون الّسابع البابان     

إذا صدر لمن تحت طاعته على الوجوب هو أم على النّدب؟ - محض بالغة - استغرقا ما ينيف على 

وحقهما كلمة في سطر: العشرين صفحة،  

وغيره. النّدبة تفيد اإليجاب إال بقرينة تصرفه عنه إلى نحو اللغويّ صيغة األمر        
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ىالمواضع الدالة على محض التكلف واختالق القول تحت ومن       س مَّ الباب  مهوزع علمي  التفريع ال م 

التاسع والعشرون، 'باب القول في األمر إذا صدر غير مؤقت هل هو على الفور أو على المهلة؟' 

 وأدل األشياء على هذا هو العنوان ذاته بما فيه من اختالط وفساد. 

على نفسه: الجص اص ويكفي رد         

يها ام من رمضان فال أقضفإن قال قائل: قد روي عن عائشة أنها قالت: كان يكون علي قضاء أي>     

م أن قضاء صلى هللا عليه وسلم، وهذا خالف قولك النبي  إال في شعبان، فقد كانت تؤخرها، ولم ينكر 

 رمضان واجب في أول أحوال المكان.

صلى هللا عليه وسلم علم بذلك فأقرها عليه. النبي  قيل له: لم يذكر أن       

ان كلها إلى أن يجيء رمض الس نةرمضان فرض مؤقت ب وأيضا: يجوز أن يكون عندها أن قضاء     

ين.<آخر فيجوز تأخيره إلى آخر الوقت كصالة الظهر، ألن الوقت المنهي عن تأخيره عنه معلوم مع  

≈  

ط واستدالله الواهي. وخلطه هنا كخل الجص اصكما يالحظ هنا بشكل واضح اختالط  األمر على      

 من جعل قوله تعالى من اآلية: }تلك عشرة كاملة'{ من تعليم الحساب.

حيث ال  ما حسبه استدالال، وهو في الحقيقة يرد على نفسه ويناقضها منهو والذي يبين ضالله      

 يدرك، سواء في إجازته لفظ 'القضاء' كلفظ شرعي، له حكمه وداللته؛ أو في قوله113:

الخبر عما  قضاء لم نمنعك منه. فإن قال قائل: لما لم نتبين في فإن شئت بعد ذلك أن تسميه>         

 لتدخلن المسجد الحرام إن شاء هللا»يكون في المستقبل مقضيا للفور، كقول هللا تعالى: 

م وعملوا منك د هللا الذين آمنواوع»ولم يدخله على الفور، وكقول هللا تعالى  (27)الفتح«آمنين

، ولم يكن فور الخطاب.(55)الحج«الصالحات ليستخلفنهم في األرض  

مثله. وكقول القائل: وهللا ألضربن زيدا وألكلمن عمرا فال يقتضي الفور وجب أن يكون األمر       

                                                                 

  113 نفس المصدر – ص115-114
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مر مثله، قبل مقتضيا للفور أن يكون األمستقيل له: ولم وجب إذا كان الخبار عن أمر يقع في ال     

بأية علة وجب الجمع بينهما، وكيف وجه داللة أحدهما على اآلخر.و  

كلمن وأل الد ار يقتضي إلزام شيء ألن من قال: وهللا ألدخلن  وعلى أن الخبار عن االستقبال ال     

 عليه وسلم صلى هللا النبي  كن عليه شيء، وقد قال زيدا لم يلزمه بهذا القول فعل المخبر ولو تركه لم ي

ترك ما فأمره ب «ف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينهمن حل»

ة أن يؤتوا أولي وال يأتل أولو الفضل منكم والسع». وال يحنث فيه، وقال هللا تعالى حلف عليه أن يفعله

روي أنها نزلت في شأن  (22)النور«وليصفحواالقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل هللا وليعفوا 

عالى بترك ما مسطح بن أثاثة حين حلف أبو بكر أال ينفق عليه لما كان منه في أمر عائشة، فأمره هللا ت

له تركه رأسا  حلف عليه، فثبت ظان حلفه على فعل أن يفعله في المستقبل ال يلزمه فعله، فكما جاز

 فكيف ال يجوز له تركه على الفور.<

  ≈  

ها أنه نا >فإن قال قائل ... على الفور< كالم مختلط من كل نواحيه وجهات اعتباره؛ وأوالفقوله ه     

ومن  حجة مقلوبة عليه، وكذلك جهة اعتباره الكفارة عن اليمين دليال على عدم الوجوب، وهو باطل؛

، الذي هو الوقت وليس الوجوب أو عدمه.الن زاعجهة تخلف استدالله كله عن محل   

* * * 

 

صفحة، تكلف  وفي البابين التاسع والعشرين والثالثين، 'باب األمر المؤقت' وفيما يناهز الثالثين     

 هي ةابة والدهشرواضح في الدفاع عن ثبوت العذر المانع من الفور. غير أن المثير للغ الجّصاص

اهب.باعتبارها أقواال ألصحاب المذ ةعلميّ ال المادَّةاألقوال التي أتى بها المحقق المصنفة في عداد   

'في األمر إذا تناول أحد أشياء  –( 31'في األمر المطلق عل يقتضي التكرار؟' )كذلك األبواب:      

( هذه 33النهي هل يوجب فساد ما تعلق به من العقود والقرب أم ال؟ ) –( 32على جهة التخيير' )

.منطقيّ  بالغيّ كلها إشكالها وصنفها   

:2استنباط  
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.في المنطق والبالغة( 33..29األبواب )        
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 الفصل الّسابع

النّسخفي حقيقة  للجّصاص راء المبين  اله    

التأبيد العظيم في إلزام والجهل    

 

والثالثون  الّرابع'الباب مما جاء في  لغة واصطالحا للنَّسخأو استدالله في تعريفه  الجص اص كالم       

 في النّاسخ والمنسوخ وفيه فصل: الكالم في ماهية النّسخ' كله باطل، بل إن تعريفه هذا114:

 وماألنه إذا كان معل الش رعلُّ بمعناه في ال ي خه في اللغة فإنه  الن سخه كان معنى ي وجوعلى أ>      

فقد ة، ريد به معنى ليس االسم موضوعا له في اللغعلى الحد الذي وصفنا، وقد أ الش رععه في وقو

 (106ة)البقر«مثلها ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو»يا، قال هللا تعالى: صار اسما شرع

ويدل  رعي نه اسم شبقاؤه ودوامه يسمى نسخا، فثبت أ وليس في اللغة أن توقيت المدة فيما كان يظن

السم أيدينا، وأن هذا اأنه اسم شرعي إطالقه في أوامرنا لمن تلزمه طاعتنا من عبيدنا ومن تحت  على

.الش رعمخصوص بأحكام   

ل: وليس كل ما بين به مدة الحكم يسمى نسخا ألنه لو كانت المدة معلومة مع ورود األمر بأن قا     

منا عند مر بمضي الوقت نسخا، ألنا قد علصلوا في هذا اليوم وال تصلوا في غير، لم يكن زوال األ

قائه على فيما يكون في توهمنا وتقديرنا تجويز ب الن سخق اسم ورود األمر توقيت مدته، وإنما يطل

لة ويبين أن ما كان في تقديرنا من بقاء الحكم غير ثابت وأن مد الن اسخالدوام، فيأتي الحكم  قد  األو 

 انقضت.

وز رفع الحكم وهذا جهل مفرط، وذلك ألن ما ثبت من األحكام ال يج الن سخومن الناس من يظن أن      

<أن الحكم المنسوخ لم يكن مرادا في هذا الوقت. الن سخه ألنه يدل على البداء، وإنما يدلنا رفع  

≈ 
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  بل إن هذا الكالم هو عين الجهل كما سبق بيانه أول هذا الكتاب.     

نسخه  'باب ما يجوز والثالثين الباب الخامس واضح؛ فهو في الباب التالي، الجص اصتناقض      

وما ال يجوز' يقول بالحرف: >منها واجب ال يجوز عليه التغير والتبديل<115 ولم يقل بتحديد مدة الحكم 

 وانقضائها.

      وهو أشد وضوحا في قوله وتعبيره116:

ن. أحدهما: وأما الخبر الوارد عن هللا تعالى وعن رسوله صلى هللا عليه وسلم فإنه ينتظم معنيي>     

ر االعتقاد العبادة باعتقاد مخبره على ما أخبر به، فهذا ما ال يجوز نسخه وال تبديله وال التعبد بغي

ل .األو   

ه حتى عراض عنه وترك تالوتوالمعنى اآلخر: حفظه وتالوته، وهذا مما يجوز نسخه بأن يأمر بال     

إبراهيم  يندرس على مرور األزمان فينسى، كما نسخت تالوة سائر كتب هللا تعالى القديمة كصحف

 وكثير من األنبياء عليهم السالم، قد نسخت تالوة حتى صارت ال يتلوها أحد وال يحفظها.<

أدل  وطة ومحض التكلف، وليسالثاني من كالمه؛ فهو هنا كله محض األغل الش طرنعني تحديدا      

لعلى هذا مثال من إثارته وخوضه في المكان والعدم في تغير المعتقد في الحكم  تكلف . وهذا الاألو 

 وما يجر معه ويكلف من األغاليط يبلغ أقصاه في الفصل من آخر هذا الباب117:

قتا وال لم، إذا لم يكن مؤفنقول: إن الحكم الوارد عن هللا تعالى وعن رسوله صلى هللا عليه وس>     

ه والمتعبدين به مقرونا بلفظ التأبيد في األزمان المستقبلة، فإن الذي يجب على سامعه من المكلفين )ل

و أليام ونحعليه السالم حيا، كقوله: صلوا وصوموا في مستقبل ا النبي  لزوم( اعتقاد جواز نسخه ما دام 

: صلوا حد من أهل العلم نعلمه، وأما إذا قرنه بوقت بعينه نحو أن يقولذلك، وهذا ما ال خالف فيه بين أ

ه عندنا في الن سخفي كل يوم، أو يقول: صوموا شهر رمضان القابل، فإن هذا ال يجوز ورود  الس نةهذه 

 بحال، وسنفرد القول فيه بعد هذا.
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الناس  ى أن تقوم الساعة، فإن منوأما إذا قال: صلوا الظهر أبدا في مستقبل أعماركم ومن بعدكم إل     

وا قبل نبينا في مثله، إذا كان هذا القول من شرائع األنبياء عليهم السالم الذين كان الن سخمن يجيز ورود 

    بعده. الن سخين وال يجوز النبي  خاتم 

.األلفاظ هذه مثل على الن سخ ورود يجيز ال من الناس ومن       

ل الوجه فأما       وال تتوقي يحصره لم ألنه نسخه جاز فإنما الفصل هذا في بذكره بدأنا الذي األو 

 التابيد لىع حكمه بقاء إلينا وصوله عند نعتقد أال علينا وجب مثله، في قائما الن سخ جواز وكان مدة،

.نسخه جواز اعتقاد مثله في علينا الواجب بل السالم، عليه النبي   بقاء مع  

 استقر سخهن قبل وسلم عليه هللا صلى النبي   توفي إذا حتى فيه، الن سخ ورود جاز كذلك كان وإذا     

.السالم عليه موته بعد يجوز ال الن سخ ألن التأبيد، على حكمه  

 في األظهر نفإ الساعة، تقوم أن إلى بعدكم دثيح ومن أنتم أبدا افعلوه فقال بالتأبيد قرنه إذا وأما     

 كوني أن جائز وغير ،مؤبدا بقائه اعتقاد ألزمنا قد ألنه وصفه هذا كان ما  نسخ يجوز ال أنه مثله

 لقولا تقدم ما حسب على الكالم داللة إبطال إلى يؤدي ذلك تجويز ألن ومدة، وقت إلى بقاؤه المراد

.سلف فيما الخصوص بيان تأخير جواز وامتناع العموم إثبات في فيه  

 السماوات دامت ما بالسبت بالتمسك األمر التوراة في أن تزعم اليهود إن: قائل قال فإن     

.السالم عليهم األنبياء من بعده جاء ممن كثير لسان على نسخه ورد وقد واألرض،  

 ادعوه الذي ظاللف يكون أن يمنع لم ثابتا كان ولو قالوه، الذي هذا التوراة في أن يثبت لم: له قيل     

 التأويل، جهة من التأبيد على هؤالء فحمله غيره، حتملوي التأبيد يحتمل العبراني باللسان التوراة في

.ذكروه ام يثبت لم الباب هذا في التوراة في المذكور اللفظ معنى بحقيقة علم عندنا يكن لم وإذا  

ع سماعنا واقعا لوجب أن يقع لنا العلم به م به العلم وكان ثابتا ذلك في ادعوه ما كان فلو وأيضا     

الن ما لذلك، كوقوع علمهم به في زعمهم، فلما لم يثبت عندنا ذلك مع سماعنا لهذه األخبار علمنا بط

إنما ادعوه، ومن أجاز ذلك في أزمان األنبياء عليهم السالم مع ذكر التأبيد فيه ممن وصفنا قولهم ف

مما يخالف  الش ريعةصلى هللا عليه وسلم بعد ذلك من  النبي  أتي به أجازه ألن علينا اعتقاد صحة ما ي

ذه األفعال في ، كأنه قال: افعلوا هالن سخذلك أو يوافقه، فيصير تقدير ذكر التأبيد فيه مقرونا بجواز 

 الزمان المستقبل أبدا ما لم أنسخه.
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لعندنا هو  الص حيحو      لم يكن  ، ألن هذا لو جاز مثله في العموم فيقال: إنا نعتقد فيه العموم إناألو 

ت ما لم أراد الخصوص، ولجاز في الحكم المفروض في وقت بعينه أن يقول له: افعله في ذلك الوق

قول فاحش قبيح ال يصح، فثبت بذلك ما وصفنا.< أنسخه، وهذا   

 الّرابعو إضافة إلى البابين الثالث الباب الثاني واألربعين،لة للجزء الثاني، إلى كّم  واألبواب الم       

.من صلب علم الكتاب وحقيقته النّسخ، والنّسخكلها متصلة ب واألربعين أول الجزء الثالث،  

:1استنباط  

.الكتاب   علم   حيّز( من 44..34األبواب )        

* * * 

 

   :كذلك في الجزء الثالث من المؤلف     

الخامس واألربعون في شرع من قبلنا يندرج ضمن علم الكتاب.الباب        

        

:2استنباط      

، موضوعها علم التوثيق وعلم (62..46)الثاني والستيناألبواب من السادس واألربعين إلى       

 الحديث المندرج ضمن علم الكتاب وآليته.

لم هل كان يسن صلى هللا عليه وس النبي  باب القول في أن 'الباب الثاني والستون، 'في  الص حيحالقول 

 )من( طريق االجتهاد؟' هو قوله118:

ن جاز أ –والوجه الثاني: أن االجتهاد لما كان مصدره عن الوحي ألن هللا قد أمر به، فدل عليه >      

.<فهو عن وحي، ألنه قد أوحى إليه باستعمال االجتهاد هيقال: إن ما أداه إليه اجتهاد  

                                                                 

  118 الفصول في األ ص ول- الجزء الثالث- ص243



 إبطال فصل األصول

 

108 

 

 

 

  



 إبطال فصل األصول

 

109 

 

 

 الفصل الثامن

الّشريعةفي القول باإلباحة خارج حقل  للجّصاص ين  ب  الم   الّضالل    

فقهيّ مرتكزات البناء ال ان أهمّ عقليّ ال والقبح   الحسن    

 

هو في ة، في الحظر واإلباح الّسمعفي القول في أحكام األشياء قبل مجيء  الباب الثالث والستون     

ن هفه و ؛ضمن صنف العقل والحكمة وهو ين؛عقلي  الحسن والقبح ال حي زالحقيقة في  فيه  كالم الم ص 

بلغت من  ةالس فسط. هذه الس فسطةا في الحكم عليه بالغلوطة وعلمي  يكفي معيارا  ي  الش رعبالقاموس 

 التفاقم حدا حتى قال:

ومن أجله حسن  المعقول إيجابه،'وأيضا: فإن تكليف الفرض لطف من هللا تعالى في التمسك بما في      

ه، إن كان ، وما كان هذا سبيله فغير جائز أن يخليه هللا تعالى من إقامة دليل على لزوم اجتنابإيجابها
 محظورا. فدل على أن ما كان هذا وصفه مما لم يرد الس مع بإيجابه وحظره فهو مباح'119

رط أنها في ارتبا فقهي  في البناء الين عقلي  لبؤرة الحسن والقبح ال مرتكزيَّةوحقيقة ال      ر اتي مباشتصو 

رالوهذا  مع حقيقة الواجب ومفهومه وحد ه. أو  رتصو  الللواجب ومفهومه وحد ه، يتأسس عليه كل  تصو 

 حق؛ أي حالًّ في ال حل  هذا الشكالوللنسبة بينها. ولو  شرعي ةالقل كل التحديدات المتخذة لكل األحكام 

ىالكبير من مصنف  الش طر، ألغنى عن ومقنعا   واضحا   صحيحا   س مَّ بق والختزل لم ي ص ولعلم األ   م 

مسائل على أو تمثيال من العليه،منصوصا  هلي ةشرطا في األ ،منه إال أدنى من ثلثه موصوال بعلم الفقه

؛ يقول الجويني رحمه هللا:ما في العلوم من المثل  

     >والمسلك الحق  عندي في ذلك،120 الجامع لمحاسن المذاهب الناقض لمساويها، أن نقول لسنا ننكر 

وجحد هذا  .هاعلى تفاصيل في ،أن العقول تقتضي من أربابها اجتناب المهالك وابتدار المنافع الممكنة

                                                                 

  119 ن م – ص250

  120 الترقيم كله مني
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سن في والكالم في مسألتنا مداره على ما يقبح ويح .ولكن ذلك في حق اآلدميين ؛خروج عن المعقول

وما كان  .تركه إن كان ال ينالنا منه ضرر وال يفوتنا بسببه نفع ال يرخص العقل فيو ؛حكم هللا تعالى

والرب  .وذلك غيب ؛كذلك فهو مدرك قبحه وحسنه من عقاب هللا تعالى إيانا وإحسان إلينا عند أفعالنا

تعالى  ي حكم هللاالحكم بقبح الشيء ف ،فاستحال واألمر كذلك ،سبحانه وتعالى ال يتأثر بضررنا ونفعنا

زى إلى هللا وحسنه. ولم يمتنع إجراء هذين الوصفين فينا إذا تنجز ضرر أو أمكن نفع، بشرط أن ال يع

 وال يوجب عليه أن يعاقب أو يثيب.

لى تركه وتتمة القول فيه، أنه لو فرض ورود األمر الجازم من هللا سبحانه وتعالى من غير وعيد ع     

ل في حقوقتا.لما كان للحكم بالوجوب معنى معقو  

على  فليتأمل الناظر في هذا فهو منة لطيف الكالم، وال يغمض معه في النفي والثبات شيء     
 المتأمل في هذا الباب.<121

 ≈   

منه يحسن بل . والش ريعةين وعقلي  بالطبع الشكال هنا هو إشكال العالقة بين مسألة الحسن والقبح ال     

على ما هي من كل أنحائها: األولىيجب ضبط المسألة   

بطوهنا ب>        عقلي  لدراك الحقيقة وبالحكم في مدى سفه درك اينجلي الرد ويستوجب الحسم في  الض 

يس الذي تدل عليه مقولة فيورباخ " العيني قبل المجرد" وسفه استهزائه وهو يسوق قول القد

أوغسطين: > من الغريب ومع أنه من الص حيح أن هذا العالم ما كان له أن يوجد إال ألنه تم التفكير فيه، 

من هللا<122 وتنجلي متاهات الفلسفة المعاصرة وشقاؤها، الفلسفة المعاصرة الممثلة في جناحها في قول 

الحق  جون سيريل وكلماته العارية من أي رصيد من الصدق، المنفصمة البعيدة كل البعد عن عرى

 ووثوقية العلم إذ يقول:

                                                                 

  121 البرهان في أ ص ول الفقه: عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف الجويني أبو المعالي – ص3

 122 فيورباخ: أصل الدين- دراسة وترجمة د. أحمد عبد الحليم عطية- المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  

       PDF  66ص -والتوزيع   
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 يهتمون كثيرا هناك سببا آخر دفع العديد من الفالسفة لقبول التوافقية. هؤالء الفالسفة ال>أظن أن      

فون ألن بمشكلة حرية الرادة كما أنا عرفتها، إنهم يهتمون بمشكلة )المسؤولية األخالقية(، إنهم متله

ن يبرهن أن ع أيشددوا على أن شخصا كهتلر ال يمكنه التنصل من المسؤولية عن أفعاله حتى لو استطا

، وألنه ا. بهذا المعنى هم يريدون القول إن المسؤولية األخالقية تتوافق مع الحتميةمحد دسلوكه كان 

دو أنه يجب على األقل بمعنى واحد ل )حر( يبدو أنه توجد عالقة بين المسؤولية األخالقية والحرية. يب

أال يوجد معنى )حر( يتفق مع الحتمية. هذه القضايا تثير االهتمام، ولكنها ليست ما يهمني في هذا 
 الكتاب<123

كما إلى يوم الناس هذا. و نساني  للعقل ال دراكي  إن هذا لهو سقف التفكير والصعود ال والحقُّ      

قف العقل سنبينه ويستبين للقارئ سواء في هذا الموضع أو غيره مما سيأتي. سوف يتبين أن تو

هللا  ة عن أعماله، وعن الحتمية وعن عدلنساني  عند سؤال القضاء والقدر، والمسؤولية ال نساني  ال

افقة علم هللا تعالى؛ هذا التوقف الذي دل عليه قول ابن سينا في حقيقة الدعاء، وأنه ال يستجاب إال بمو

جلى بكل توقف تتعالى، وعلى هذا رأينا قول البوطي كما سيأتي أو كما بيناه بخصوصه. وكذلك هذا ال

ه وضوح عند  إيمانويل كانط صاحب "نقد العقل الخالص" الذي قال فيه هيجل وغيره أن قراءت

ن في حدود مجرد وهو كذلك مما هو بين ودليله كتاب "الدي –واستيعابه شرط للتفلسف وللرشد الفلسفي 

ي تساؤله الذي لم عند كانط فكونه مظهرا متحققا للعقل الفلسفي الحقيقي؛ لقد تجلى هذا التوقف  -العقل"

لوشيعة فيه الذي إن تم تحليل كتابه "الدين في حدود العقل المجرد" تجده ا الس ؤاليجد عنه مصرفا؛ هذا 

والروح؛ نعني طبعا سؤال مصدر الشر كما أشرنا إليه من قبل، وتحديدا الشكال الذي عبر عنه بقوله 

 أو بما ساقه124:

                                                                 

  123 جون سيريل - ص171

  124 الدين في حدود العقل المجرد- أسفل ص142
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ا كممثالت األمر مجمع األسئلة بدون جواب عند كانط نفسه، التي تعتبر أيض هو حقيقة الس ؤالهذا       

ار، قضايا متكافئة. لذات القضية، أو بمعنى آخر، هي في التأويل الفلسفي كتفكر تأمل فلسفي واستفس

دية أو الموروثة، وإشكال التاثير النتاجي الحتمي لآلنات أو األحداث الوجو األولىإشكال الخطيئة 

وعرض لها في  ير أكثر وضوحا: إشكال القانون الكوني للسببية؛ كل هاتيك الشكاالت، وإن تطرقبتعب

ن مواضع وتساؤالت مخصوصة بها، هي ذاتها جميعا تعود وال تنزاح عن المدرك فقط كسؤال بدو
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جواب عنده في سؤال وإشكال الحرية في فعل النسان125:   

 

                                                                 

  125 نفس المصدر- ص230-229
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 عقلي  لعنده في قوله المعبر في ذات اآلن عن حقيقة هذا السقف اوهذا يزداد وضوحا كسؤال بال قرار 

 والدراكي   وأيضا على روح الصدق كشرط سامي في الحقيقة الفلسفية126:

 

عتبار محضة، هي وجوب اال ةعقلي  ة وإدراكي   األولىفي هذا يكون بحقيقتين ال ثالثة لهما؛  والحل       

س بسرعة للمرجع األعلى المهيمن للوجود وللسماوات واألرض كمجال يتم فيه االتصال بين نقاطه لي

إنسان كما سيأتي  بالمفهوم الفيزيائي الفضائي في العقل البشري، بل ما فوق ذلك بالحق؛ بمعنى أن كل

 في أمر آدم عليه السالم، وهذه تجد لاألو  بعد بيانه إنما هو في صلب الحدث في األمر والنسق 

لكريمة صورتها أو لنقل حقيقتها في العقل األخالقي المهيمن عليه أو داخل العقل المحض مما آيته ا

 قوله عز وجل في القرآن المصدق لما بين يديه من الكتاب وهيمنا عليه:

                                                                 

  126 نفس المصدر- أسفل ص232
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' أن م ألست بربكم قالوا بلى}وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على أنفسه     

تهلكنا بما تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم' أف

(174..172فعل المبطلون' وكذلك نفصل اآليات ولعلهم يرجعون'{)األعراف  

رالليس يلزمنا أن نحجز  اآلدميالمادي  فاالمتداد        في ذات  خلقي  الروحي والنفسي وال للوجود تصو 

و ذاته هذا البعد. ولعل أيسر الطرق أو المعارج إلى بعد الحق فوق الزمكان والفضاء المسافاتي ككل، ه

ن في هذا ال يتم حقيقة إال ضمن الحق، وكأ الس لوك، ذلك أن انتظام نساني  في حرية الفعل ال الس ؤال

الق ن فيه الغاية والتوازن المطلق المحض؛ بمعنى أن األخالمحض، كأ منطقي  وال عقلي  االنتظام ال

ي أمكن تصبح هي االنتظام داخل العقل المحض، الذي هو الغاية الحق، ومنتهى وذات حقيقة الغاية الت

ل الحق  هوفالتفكير فيها، وأن تمثل أمامه كغاية.  نساني  للعقل ال طن.واآلخر والظاهر والبا األو   

ل رسول هللا يحمله النسان فيه القلم الموجه لسلوكه، وهذا يؤطره وعلى سياقه يقرأ قوفالعقل الذي      

 صلى هللا عليه وسلم: "إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق"

ل ذلك مهيمن إذن فالفعل الفردي المخصوص والمشيئة الفردية كتحقق للعقل األخالقي وممثل له، ك     

والحق به قوام السماوات واألرض، فال انفطار وال فطور عليه بالعقل المحض الذي هو الحق، 

 بالمبادئ الكونية العامة التي منها قانون التوازن.

ا متصل هذا العقل المطمور والكامن في كل إنسان كما جاء أيضا تعبير كانط، كله ولبني آدم جميع     

لبالحق وكأنه يتلقى األمر في النسق  ية حجة موروثة وقانون السبب؛ فحجة الرث والخطيئة الاألو 

ل الس ؤالداحضة في الحق. وكذلك ها هنا يظهر الجواب عن  طان : لم لم يقم هللا تعالى إلى الشياألو 

رالمحجوز في  الس ؤالفأرداه قتيال؟ بأن العقل الذي يطرح هذا  حصر بقانون الفضائي القاصر المن تصو 

رالالسببية الحدوثي، وب هي مرتبطة  ة، وإنمانساني  ي للروح والنفس الالفضائي الكوسمولوج تصو 

يبرز الحقيقة  هو الذي الض بطبالحق بحيث ال زمان وال فضاء مسافاتيا وال تركيبيا ماديا وزمنيا. وهذا ي

حرة بتعبير الثانية كعائق فلسفي أو كحل بالمعنى أعاله، وذلك بالركن أو شرط المعرفة العالمة المتب

لمصدر ضرا بقوة وأثر أيما تاثير في مقول وتوجيه فكره، ويكفي أنه اكانط نفسه، والذي كان حا

استغرق  الواضح عند كانط في األساس الثنائي لإليمان الكنسي مقابل اليمان الحق، هذا األساس الذي

ائن كثيرا من جهده، وأودى به كذلك إلى أحكام خاطئة في شأن العبادة، التي هي بالحق مرتبطة بك

ن واألثر الفعلي. وهذا برها الس لوكي مجال إحداثي مادي في التواجد مرتبط بأرضي مخلوق، ف

عنه،  ي  نسانمعياري من جهة العقل المحض؛ وقبل ذلك كله هو أمر الوحي الكريم الذي يقصر العقل ال
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د لم لوفوال يجادل فيه إال بهدم معايير هذا العقل ذاته، ذلك ما جاء من الخبر وقوله صلى هللا عليه وس

لم: "ال ثقيف مما هو محفوظ في كتب السيرة وكما جاء في رواية ابن سعد، قوله صلى هللا عليه وس

اته نمكو  خير في دين ال صالة فيه". ذلك أن الحقل الوجودي والتواجدي االستخالفي لإلنسان من 

ية وبالكل المنتظم. ة في عالقتها بالذات التواجددراكي  والفعل ومقتضياتهما النفسية وال الس لوكالماهياتية 

سول عليه الصَّالة والسالم: "الدين  والدين إنما هو العالقات الوجودية كما جاء في حديث وبيان الر 

النص  يحة"127؛ وهذا هو واقع األمر موضوع الفلسفة، الممثل في عالقات النسان بالتماسات 

ن أسره ألمر لم يكن ذلك عند كانط، وهو ال يمكن أن يخرج عوالمستويات الوجودية. ولكن في حقيقة ا

ركأي إنسان، باعتبار هذه الخلفية الوجودية القاهرة، إال بعلة  خلقي  وال خلقي  ال في معطاه  ه الدينتصو 

روس، فالعقل المسيحي الكهنوتي والكليروسي، وما ذلك بالدين الحق. فالسالم ال كهنوت فيه وال إكلي

لما يبدو  رمفس  وح أمر والسالم يجب ما قبله. وهذا العامل هو الالنص  ناط التكليف والتوبة في السالم م

كيبي من تناقضات عند كانط بهذا الخصوص، ألن مفهوم الشعائر والعبادات عنده وفي مرجعه التر

نكمعطى و بياني  ال لكهنوتية بكل ا العقل أو المعرفة العالمة عنده يعني بادئ البيان الطقوس الكنسية مكو 

عالى، مما حقلها االعتقادي الفاسد، والذي ال ينطبق بالعبادة في معناها الحق المنزل أمرا من عند هللا ت
 سيق بيانه من قبل. ولهذا يالحظ ورود أحكام بخصوص الشعائر والعبادة تارة إنكارا وتارة تقريرا.<128

≈ 

الجويني آنفا: قول   أنَّ  تضح  وي ظهريوإذن        

ي في ذلك الجامع لمحاسن المذاهب الناقض لمساويها'الحق  عند'والمسلك        

 يالحق  فه، فهو ليس يصح في الحق، وليس هو الحق  عنده هذا أو مسلكه إن كان المسلك قول   أنَّ      

أي ع للرعلم فإن المسألة هنا مسألة حكمة كونها إعمال لن سق العقل الحقة؛ فال موضولو ي   الحق يقينا.

حظور من ومحذور الرأي في الم سلبي ةالذاهبة ب مذهبي ةفيها بما هو ممثل في لفظة 'عندي' عنده، وال لل

 المجال عقال إلى نقيض أمر الحق ومرجعه بنحو متطرف.

                                                                 

  127 رواه مسلم

  128 تفصيل الخلق واألمر، ج1 – ص 298..303
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له غيره،  ، منفذا وحيدا لم يتراءىةبياني  أو النسبية ال ضافيَّةولئن كان الجويني قد جنح إلى ال     

ها معب ر عنال ةبياني  ميزته الوحدة ال علمي  ين، فإنه لم يبصر أو لم يبال كون البناء المحوري  لمفهومين 

. للمسألة بدءا. الص حيح؛ فهو بهذا خارج إطار الحل علمي  ا بحقيقة القاموس العلمي  عمليا و  

 ع الحل  ن موقلئن كان هذا واضحا وثابتا ال مجال للمماراة فيه، وقد تبعه فيه من بعده كثير؛ فإ     

مرجع الذي فصلناه المتمثل في اعتبار ال ، هو الحل  ضافيَّةللمسألة كلها هو موقع حل ورفع هذه ال

ج على مما سنزيده بيانا وجلوة في عرضنا لمؤلف الغزالي أبرز من نس الس معالمهيمن على العقل و

األساس. منوال الجويني؛ بل في هذه المسألة بالذات كان له بمنزلة التفصيل من  

 ≈  

ل الجص اصوإذن فلنعد إلى كالم       ن ويقبح كما ليستبين منكره العظيم وفساده؛ فإن العقل يحس األو 

فكيف له  السماوات واألرض؛ ولكن ال سبيل له إلى أمره؛ فهو قاصر عنه الحق  فيرأينا وفاقا النتظام 

!أن يشرع؟عليه اليجاب، بل اليجاب كما جاء عنده بمجرد تحسينه، بل كيف له   

كاةبهيئتها و الصَّالة فرضي ةسبيل للعقل إلى  أيُّ       روطها، وإن بنصابها والعبادات بأوقاتها وش الز 

ذلك وهو إن  ذلك لو يعلم ال يتم إال بإحاطة علمه وكمال خبرته ومنتهى السعة في الحكمة؛ فكيف يتم له

قل سريانه كان موصوال بالعقل الكلي، فهو مأسور بمحدوديته وقصوره وأبعاده التواجدية التي تؤطر ح

  !وسعته؟

!؟الس معخارج وقبل ورود  حي زوهو في  مباح'لفظ 'تعماله استناقض في  وأي         

ك الغير بمل من غير شارع بجواز االنتفاع الش ريعة حي زوعجيب فساد دليله على 'الباحة' خارج      

عد في ضوء بغير إذنه، أعجب منه استدالله وحجته فيه على التمثيل: 'نحو أن يستظل بظل حائطه، ويق

من أجل وقوعه  ولم يكن قبيحااالنتفاع بملك الغير  لنفسه، فلما كان ذلك ضربا مننه سراجه، ويسرج م

ك ألجل كونه ، فالمستدل على حظر ذليجوز بغير إذنهعلمنا أن: االنتفاع بملك الغير  – بغير إذن مالكه
 ملكا للغير، وأنه ينتفع به بغير إذنه مخطئ'129
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لة في صالت من قواعده المتمث بكليته الش ريعة خطابتقويض بناء  أنه يفضي إلى الد ليلفعجب      

لسن والعقول لغة وعلى جميع األ الحق ليس فيه موضع لمعنى الملكية. فالعقل والبيان بالميزان والحق

  البشرية ما دامت الدنيا والشمس والقمر، إال بحرمة تصرف الغير.

دة، وهي على ما تقدم، فإنما يدل على حقيقة واحا ما يزعم من كونه استدالال بالنقل قرآنا وسنة وأمَّ      

والتصنيفية للعقل: عملي ةافتقاد نسق ضبط األنساق ال  

، ثم عالس م'قال أبو بكر: وجميع ما قدمناه إنما هو كالم في حكم هذه األشياء في العقل قبل مجيء      

ا في م ما في السماوات وم، وهو قوله تعالى: }وسخر لكبتأكيد ما كان في العقل إباحته الس معجاء 

وقال تعالى: }قل  (31( وقال: }وكلوا واشربوا وال تسرفوا{)األعراف13األرض جميعا منه{)الجاثية

( وقال تعالى: }ألم تر أن هللا 32من حرم زينة هللا التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق{)األعراف

( وقال تعالى: }والنخل باسقات لها 65سخر لكم ما في األرض والفلك تجري في البحر بأمره{)الحج

( وقال 168وقال تعالى: }كلوا مما في األرض حالال طيبا{)البقرة (11..10طلع نضيد رزقا للعباد{)ق

( وقال تعالى: }قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما 5..4)المائدةتعالى: }أحل لكم الطيبات{

}فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه  وقال تعالى: (33بطن والثم . . .{)األعراف

( وقال تعالى: }ينبت لكم 31( وقال تعالى: }وفاكهة وأبا متاعا لكم وألنعامكم{)عبس15النشور{)الملك

( إلى آخر 5( اآلية وقال: }واألنعام خلقها لكم فيها دفء{)النحل11به الزرع والزيتون . . .{)النحل

 اآليات.

      في آي أخر يقتضي إباحة هذه األشياء.'130

≈ 

ن هفه بيان ما كان علة فساده  فهذا استدالل فاسد، وهذا         ا:ومن قال بقوله عندهم جميع عند الم ص 

ن من صنف المقرر والمعطى فيه. وم من ضمن مطلق خطاب األمر؛ إنما هوهنا ليس  التسخير   إنَّ      

اء ثم ال يمكن أن يكون إباحة ضمن عناصر األمر مما استدل له المصنف وغيره. ولذلك كان النب

فإن التسخير هنا  العالم به، أي بالتسخير، في التنزيل الحكيم منطبقا ومرادا به ذكر النعم. وبتفصيلو
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، مما هو بين يدي األمر والخطاب، الذي هو مجال هو تسخير ما به الكون الخلق والحياة لإلنسان

رض وأنزل القراءة المتدبرة ما في القرآن المبين وقوله تعالى: }هللا الذي خلق السماوات واألف الباحة.

خر لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم' وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره' وس

د وا والقمر دائبين' وسخر لكم األنهار' وآتاكم من كل ما سألتموه' وإن تعاألنهار' وسخر لكم الشمس 

(36..34نعمة هللا ال تحصوها' إن النسان لظلوم كفار'{)إبراهيم  

( فاألمر بالتدبر هو 25: }أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفالها'{)محمديقول الحق   سبحانه     

 الد رسهم أهل أولى تحقيقا لوظيفة العلم التي استحفظوا عليها؛ فلعموم المخاطبين وفي العلماء أخص و

سولواالستنباط: }ولو ردوه إلى  (82نساءمنهم'{)ال وإلى أولي األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه الر   

: } يغشي فيكفي ورود الشمس والقمر كما هو واضح أكثر في غشيان الليل النهار في قوله تعالى     

رك هللا رب ر يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره' أال له الخلق واألمر' تباالليل النها

لى (، يكفي عنصر واحد من حقل التسخير ليعلم أنه ال يراد به الباحة أمرا إ52العالمين'{)األعراف

مخاطب.ال  

م؛ وذلك ما م وكونكم وحياتككقكل ما سألتموه'{ أي ما يتطلب لخلوكذلك فقوله تعالى: }وآتاكم من      

ها'{ وكيف و}وإن تعد وا نعمة هللا ال تحصهو متناسق بيانا وعلى أتم التناسق مع قوله سبحانه عقبها: 

ه والكون كله مجراته وسماواتمن النعم والتسخير يحصى ما ال ينحصر مما ال علم لإلنسان به 

 مسخرات في حياة النسان.

حمه هللا:يقول المام الشوكاني ر        

دم }فأخرج به من الثمرات رزقا لكم{ أي أخرج بذلك الماء من الثمرات المتنوعة رزقا لبني آ'     

 يعيشون به.'

في  '}وسخر لكم الفلك{ فجرت على إرادتكم واستعملتموها في مصالحكم؛ ولذا قال: }لتجري     

ته'البحر{ كما تريدون وعلى ما تطلبون }بأمره{ أي بأمر هللا ومشيئ  

'}وسخر لكم األنهار{ أي ذللها لكم بالركوب عليها والجراء لها إلى حيث تريدون'       
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{ على الحال، يندائب} لتنتفعوا بهما وتستضيئوا بضوئهما، وانتصاب'}وسخر لكم الشمس والقمر{      

ت لنبا: أي دائبين في إصالح ما يصلحانه من اوالدُّؤوب مرور الشيء في العمل على عادة جارية

تران وال ينقطع وغيره؛ وقيل دائبين في السير امتثاال ألمر هللا، والمعنى: يجريان إلى يوم القيامة ال يف

جون إليه من لكم الليل والنهار{ يتعاقبان، فالنهار لسعيكم في أمور معاشكم وما تحتا سيرهما. }وسخر

وا فيه ولتبتغوا أمور دنياكم، والليل لتسكنوا كما قال سبحانه: }ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكن

('73من فضله{)القصص  

لميزان بيانا والكون سياقا مثبتا في افهذا بيان على الذي أوفى بأن التسخير هو على معنى الخلق      

ر' 'الشمس : 'إخراج الثمرات' 'التذليل' 'التقدير' 'غشيان الليل النهامعجمي ةوال ةبياني  وعقال بالمواد ال

 والقمر دائبين'.

   ا اآليات وقوله تعالى:وأمَّ      

( 31}وكلوا واشربوا وال تسرفوا{)األعراف       

  (32}قل من حرم زينة هللا التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق{)األعراف     

(168}كلوا مما في األرض حالال طيبا{)البقرة       

(5..4}أحل لكم الطيبات{)المائدة       

(33}قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والثم . . .{)األعراف       

يشرع  بل هي ترد على من وألفاظه وقاموسه. الش رعأحكاما بينة بصيغ  الس معكلها من مجال فهذه      

آلل   قلأو يتخذ شارعا غير هللا تعالى: }قل أريتم ما أنزل هللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال

يها ل؛ فإنه ال شريعة في الحق إال حكم هللا تعالى، وال سبيل إ(59أذن لكم أم على هللا تفترون'{)يونس

سالةوال موصل لها إال النبوة و ؛ قال الشوكاني:الر   

ات النبوة، 'أشار سبحانه بقوله: }قل أرأيتم ما أنزل هللا{ إلخ إلى طريق أخرى غير ما تقدم في إثب     

شهي والهوى وتقرير ذلك ما حاصله أنكم تحكمون بتحليل البعض وتحريم البعض، فإن كان بمجرد الت

قكم فال فيكم وفيما رزفهو مهجور باتفاق العقالء مسلمهم وكافرهم، وإن كان العتقادكم أنه حكم هللا 
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لرسل تعرفون ذلك إال بطريق موصلة إلى هللا، وال طريق يتبين بها الحالل من الحرام إال من جهة ا

 الذين أرسلهم هللا إلى عباده.'

تبار:كلمة هي جديرة بالذكر وأجدر باالع مفس ر، يقول الره لهذه اآلية المباركةوفي آخر تفسي       

التحليل ، بريفة ما يصك مسامع المتصدرين لإلفتاء لعباد هللا في شريعتهوفي هذه اآلية الش'     

يدرون  والتحريم والجواز وعدمه، مع كونهم من المقلدين الذين ال يعقلون حجج هللا، وال يفهمونها وال

ةما هي، ومبلغهم من العلم الحكاية لقول قائل من هذه  ، تقالقد قلدوه في دينهم، وجعلوه شارعا مس األمَّ

أو  فهو المعمول به عندهم، وما لم يبلغه أو بلغه ولم يفهمه حق فهمه، الس نةما عمل به من الكتاب و

ون فهمه وأخطأ الصواب في اجتهاده وترجيحه، فهو المنسوخ عندهم المرفوع حكمه عن العباد، مع ك

بها،  هو محكوم عليهم كما هم متعبدون بها ومحكوما عليه بأحكامها كما الش ريعةمن قلدوه متعبدا بهذه 

رأيه وقد اجتهد رأيه وأدى ما عليه، وفاز بأجرين مع الصابة وأجر مع الخطأ؛ إنما الشأن في جعلهم ل

ا فاحشا، الذي أخطأ فيه شريعة مستقلة، ودليال معموال به، وقد أخطئوا في هذا خطأ بينا، وغلطوا غلط

أنه  مقائل من أهل السالم المعتد بأقواله ، والفإن الترخيص للمجتهد في اجتهاد رأيه يخصه وحده

م هذا الباطل، فهو م ن الجهل يجوز لغيره أن يعمل به تقليدا له واقتداء به، وما جاء به المقلدة في تقو 

فر عنده العاطل، اللهم  كما رزقتنا من العلم ما نميز به بين الحق والباطل، فارزقنا من النصاف ما نظ

واهب الخير.'ك يا الحق  عندبما هو   

* * * 

 

يتها على الباطل من مذهبه في القول ودعواه:زاعما حج   الجص اصا األحاديث التي أوردها وأمَّ        

فال  إن هللا فرض فرائض»عليه السالم  النبي  : حديث أبي ثعلبة الخشني عن الس نة'من جهة      

سيان لها ا، وسكت عن أشياء من غير نتنتهكوهتضيعوها وحد حدودا فال تعتدوها، ونهى عن أشياء فال 

 وحديث الزهري بن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي   عليه السالم أنه 
رحمة لكم فال تبحثوا عنها«131

قال: »إن أعظم المسلمين في السملمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم على المسلمين من أجل 

                                                                 

  131 أخرجه الد ار  قطني والسيوطي في الجامع الكبير 1/170 )المحقق(
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مسألته«132 فأخبر: أنه لم يكن حراما فوجب أن يكون مباحا في األصل وحديث أبي هريرة قال: 

كاشة بن خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: أيها الناس إن هللا كتب عليكم الحج فقال ع)

بت ثم أما أني لو قلت: نعم لوجبت، ولو وج»محصن يا رسول هللا، أفي كل عام؟ فقال عليه السالم: 

اختالفهم على تم لضللتم، اسكتوا عني ما سكت عنكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم، وترك

إن تسألوا عنها فأنزل هللا تعالى: }يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم و «أنبيائهم

ه وسلم عن  صلى هللا عليسئل رسول هللا»حين ينزل القرآن تبد لكم عفا هللا عنها{ وعن سلمان قال: 

السمن والفراء والجبن فقال: الحالل ما أحل هللا، والحرام ما حرم هللا في كتابه، وما سكت عنه فهو مما 

 عفا«133.

≈ 

قهها. وواسع رحمة فضائها. وهو من كنهها، والعلم به من دليل حصول ف الش ريعةفهذا كله في حقل      

 ريعةالش  . وأما خارج بقاعدة كون األصل في األشياء الحلية موصولة فقهي  أنه من جهة القواعد ال كما

لكوني والوجودي وا خلقي  بأية من العلل التصنيفية لهذا الخروج، فالتداخل في تناول ثمرات التسخير ال

ز وجل؛ فهو في يتباين تباينا عظيما بروحه وقصده عن التواجد في مجال الحياة الحقة بشريعة الخالق ع

ألنعام وا الد وابتكويني للكون والحياة المادية مشترك فيها  حي زهو في ن تعب د وخارجه حقل الدي

ألنعام والنار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل ا: }قوله تعالى والنبات وغيره؛ وإن شئت فاتل

.ي  الش رعفي وجود الحكم  الس معوسيأتي بالطبع الحديث عن شرط  (13مثوى لهم'{)محمد  
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 الفصل التاسع

 اإلجماع؟؟

 

امن هو ما جاء في الباب الث ،الجماع وعدمه ما يمكن إثباته بخصوص اعتبار قول الواحد ضد   أهمُّ      

 والستين، 'باب فيمن ينعقد بهم الجماع' من قوله134:
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بين منع شرط انقضاء العصر والخالف للجّصاص الّصارخ الصَّريحالتناقض  - 1  

ل هو ما جاء في أو   ي جليهما  ا الذي يدل على فساد القول عندهم في موضوع الجماع وأبرز  أمَّ      

 الباب الموالي 'باب القول في وقت انعقاد الجماع'135:

اختلف العلماء في وقت انعقاد الجماع.>       

ل فقال قائلون: إذا أجمع أهل عصر على قول لم يثبت إجماع ما داموا باقين، حتى ينقرض أه     

 العصر، من غير خالف يظهر ممن يعتد بخالفه.

ن وقال آخرون: إذا أجمعوا على شيء فقد صح الجماع وثبتت حجته، وال يجوز بعد ذلك ألحد م     

نقرض أهل العصر، أو لم ينقرضوا.<أهل العصر وال من أهل عصر ثان مخالفتهم. ا  

≈ 
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بافهذا كما أسلفنا بيانه، هذا ينافي حقيقة       يما ليس له شرعة ومنهاجا، خاصة فيما ال يدخل وف ني ةالر 

رالصلة بالجماع الخباري. وأشد ما يبرز فيه هذا الفساد في القول و  اصالجص  هو استدالل  تصو 

 منقوال بقوله المتصل بالذي من قبله136:

 عندنا، وكذا كان يقول أبو الحسن من قبل: إن اآليات الص حيحقال أبو بكر: وهذا هو القول >     

ال من وقت، وال ح ، من غير تخصيص وقتالحكم بصحة إجماعهم الموجبة لحجة الجماع قد أوجبت

ينعقد  من حال. فثبت حجة إجماعهم في سائر األوقات، بمقتضى اآلي الدالة على حجة الجماع، ولو لم

لأبدا، ألن الصدر  لوجب أن ال ينعقد إجماع –الجماع قبل انقراض العصر  ال  وا ثم لمإذا أجمع األو 

قول معهم، عين قبل انقراضهم من يسوغ له اليعتد بإجماعهم ما داموا أحياء فجائز أن يلحق بهم من التاب

مسيب والخالف عليهم، فيكون بمنزلة واحد منهم في جواز االعتراض بخالفه، كما كان سعيد بن ال

غ س، ويخالفونهم، ويالص حابةيفتون مع وشريح وإبراهيم والحسن، في آخرين من التابعين   الص حابةو 

 جماع بانقراضب على هذا: أن ال ينعقد الن يجا سوغوا خالف بعضهم لبعض، فكالهم ذلك، كم

ف ناك من التابعين من هو في حكمهم، وفي مثل حالهم في جواز اعتراضه بالخال، ألن هالص حابة

معهم،  عليهم فيما قالوه. فإن كان ذلك كذلك، فواجب أال يصح ذلك الجماع بإجماع التابعين بعدهم

ك إلى عليهم ويعتد به وكذلك سائر األعصار، فيؤدي ذل ألنهم قد يلحق بهم من أتباعهم من يخالف،

ة بطالن حجة الجماع، فلما ثبتت عندنا حجة الجماع بما قدمنا، علمنا: أن إجماع أهل كل عصر حج

د يعت : أنهمإجماع في كل حين وزمان، انقرض أهل العصر، أو لم ينقرضوا، وأنه غير جائز بعد انعقاد

هم، وال من غيرهم.<بخالف أحد عليهم من أهل عصر  

 أمَّ ا شرط عدم انقراض العصر137:

ليه وأيضا: فلو لم يكن إجماعهم صحيحا قبل انقراض العصر: لما أمنا أن يكون الذي أجمعوا ع>     

 خطأ وضالال، وقد أمنَّا وقوع ذلك منهم بقول هللا تعالى: }كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون

( وقوله تعالى: }وكذلك جعلناكم أمة 110بالمعروف وتنهون عن المنكر{)آل عمران

 مع صلى اله عليه وسلم )يد هللا النبي  ( وسائر اآلي الموجبة لحجة الجماع، وقول 431وسطا{)البقرة

 الجماعة(،<
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≈ 

ه الثاني من ؛ فالتناقض على أشده بين شطرللجص اصغير عسير أن يحكم بفساد هذا الكالم أجمعه      

لالكالم وقوله في  معهم،  وغ له القول: 'فجائز أن يلحق بهم من التابعين قبل انقراضهم من يساألو 

!والخالف عليهم' الذي هو المرتكز والمحور فيه  

لفهذا ملزومه ومؤداه أن الجماع هو إجماع العصر       .األو   

* * * 

 

    اإلجماع حّجيةعدم  والحقّ  مقولة عدم رفع اإلجماع لما قبله من الخالف ضالل   - 2

ر والقول جميعا وعلى نحو وصورة أكثر وضوحا في ما جاء من       وتتوالى مظاهر الفساد في التصو 

 قوله138:

فصل>   

ةوإذا اختلفت       فة أخرى في مسألة على قولين، فقال بأحد القولين طائفة، وبالقول اآلخر طائ األمَّ

الف جماع مع وجود الخال يصح  الجوز االعتراض بخالفها، ومثلها، وكل واحد من الطائفتين  ممن ي

ختالف ذكر: أنه إن كان اال فإن بعض أهل العلم –ثم انقرضت إحدى الطائفتين وبقيت األخرى منها، 

غوا اجتهاد الرأي فيه، فإن الطائفة وا فيه إلى تأثيم بعضهم بعضا، ولم يسو  الباقية يكون  في شيء جر 

الن شهدت ببط إجماعها حجة، ألنا قد علمنا: أن الطائفة المتمسكة بالحق ال يخلو منها زمان، وهي قد

طائفة التي الحكم بفساد قول ال ب أن يكون قولها حقا وصوابا، ووجبقول الطائفة التي انقرضت. فوج

ت الجماع انقرضت. وإن كان ذلك شيئا سوغوا فيه االختالف، وأباحوا فيه اجتهاد الرأي، فإنه ال يثب

عوا فيه اجتهاد ى تسويغ االختالف، ووسببقاء هذه الطائفة، قال: ألن الطائفتين جميعا قد أجمعوا بديا عل

 الرأي، وهذا الجماع حجة ال يسع خالفه.
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المتقدم  قال أبو بكر: وإنما بني هذا القول على أصله: في أن الجماع بعد الخالف ال يرفع الخالف     

 فيما كان طريقه اجتهاد الرأي. وسنتكلم في هذه المسألة بعد إن شاء هللا تعالى.<

   ≈  

رالهنا ينبغي التوقف والتسطير بخط غليظ تحت هذا االعتبار الخاطئ وه       لمعنى  الس اذج تصو 

رتفع إال ، هنا القول منسوبا لطائفة. وأيضا لهذا التناقض المفارقة، الذي ال يفقهي  وال المذهبي  القول 

 بارتفاع العقل، في كون الجماع بعد الخالف ال يرفع الخالف.

      أمَّ ا في 'باب القول في خالف األقل على األكثر' الباب السبعين؛ فقوله أو مادة قوله139:

ة تإذا اختلف>      ها مثلها.<على قولين، وكل فرقة من الكثرة ينعقد بمثلها الجماع لو لم يخالف األمَّ  

دل عين. ويمع ويرتبط في تعريفه بعدد أن الجماع ال ينبغي أن يرج ويدل  علىفهذا هو الذي يوجب      

رالمن جهة ثانية على  رالالفاسد لإلجماع الرتباط هذا  تصو  اذجا؛ فإن بالعدد ارتباطا قصريا س تصو 

 اختالف القول مناف لإلجماع.

رط وهنا نلفي الحل لكل هذا اإلفراط والمبالغة في التقسيمات والتفريعات، وهذا الحشو المف     

ة بعددين  والسوق الكثير ألقوال الفرق والمذاهب، وهو المعيار العلميّ  الحق حال اختالف األمَّ

 كبيرين140:

ة)أي حال اختالف قال أهل العلم >      ع : ال ينعقد بذلك إجماع، ووجب الرجوبعددين كبيرين( األمَّ

<.الدّليلإلى ما يوجبه   

الحق. علمي  فهذا هو المعيار ال  
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وا فيه ، وينقض أغلب الذي قالوه وأسرفالد اللةكله في هذه  -!والحمد لل –والكالم في هذا الباب      

صور، ن الجماع ليس بحجة في كل الع. وهذا يدل على أالقول بغير هدي من الحق وال مستند من العلم

هو صنف:القول وأن التأويل التصنيفي يجعل   

      >فإن من الناس من يعتبر إجماع األكثر وهم الحشو)1(.<141 

ق هق  142: ح        وقال الم 

ومعهم على هذا الرأي اإلمام أحمد في رواية وإمام الحرمين الجويني والطبري  الحشويّة( > الحشو: أي 1)     

 وغيرهم< 

مدة من هنا قد أدلى بالحجج الكافية على بطالن حجة األكثر على األقل، مست الجص اصولئن كان      

شهودة؛ فمن عليه وسلم ومن وقائع التاريخ القريبة الم آي القرآن الحكيم وحديث رسول هللا صلى هللا

؛ }فلوال (40)هود؛ }وما آمن معه إال قليل{(13)سبأالقرآن قوله تعالى: }وقليل من عبادي الشكور{

من قبلكم أول بقية ينهون عن الفساد في األرض إال قليال ممن أنجينا  كان من أهل القرون

: >وآيات نحوها يذم فيها الجص اصقال  (؛57)غافريعلمون{ ؛ }ولكن أكثر الناس ال(116)هودمنهم{

 الكثير ويمدح القليل.<

      ومن الحديث قول النبي   صلى هللا عليه وسلم143:

     "إن السالم بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قيل ومن هم؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد 

الناس."144 "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب." "إن من أشراط 
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  143 التخريج نقال عن الكتاب
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الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم."145 "إن هللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه 

بقبض العلماء" حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهاال(146 "ستفترق أمتي على اثنتين وسبعين 

قليل : >في أخبار نحوها، توجب تصويب األقل، وتالجص اصواحدة"؛ قال فرقة، كلها في النار إال 

 األكثر.<

كاةصلى هللا عليه وسلم ومنعهم  النبي  ومن الوقائع، ارتداد أكثر الناس بعد وفاة       قرير ؛ وتالز 

وهم الذين كانوا على الحق. األكثرين بإمامة معاوية وابنه يزيد واألقل كان على الخالف  

: ل المعترض  تقو   أدلى بهذه الحجج واألدلة فإنه حين لئن       

وهو من  عليكم بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد،»صلى هللا عليه وسلم  النبي  >فإن قيل: قال      

االثنين أبعد« وقال: »يد هللا مع الجماعة« وقال: »عليكم بالسواد األعظم«147، فهذا يدل على وجوب 

 اعتبار إجماع األكثر.

ي الخبر عليه. فلم اعتبرت األكثر؟ وال داللة ف قيل له: فكل واحدة من الفرقتين اللتين ذكرنا جماعة،     

، واالثنان على شيء وخالفها الواحد جتمعتا اذيعني إ «عليكم بالجماعة»وقوله صلى هللا عليه وسلم: 

بر أن لزوم فأخ «الشيطان مع الواحدفإن »فال يعتد بخالفهما، ولزوم اتباع الجماعة، أال ترى إلى قوله: 

عليكم »: الجماعة إنما يجب إذا لم يخالفها إال الواحد، والعدد اليسير، وكذله قوله صلى هللا عليه وسلم

ةمعناه: ما اتفقت عليه  «بالسواد األعظم إلى خالفه،  اعتقاداتها، فال تنقضوه وتصيروا أ ص ولفي  األمَّ

وكل من قال بقول باطل فقد خالف الجماعة والسواد األعظم، إما في جملة اعتقادها، أو في 
 تفصيله.<148

≈  
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شكال الحق، الوضع المناسب لإل بياني  وال منطقي  فهذا يدل بكل وضوح عن عدم تمثل الوضع ال    

 ولكفل بيانه.

صرا المقابل تواجدا وعن 'األكثر'و 'اإلجماع'وهي حاملة لكل البنية، ف ةمنطقي  فداخل الهيكلة ال     

في المنطق  ةياني  ب، هما عنصران مختلفان غير منطبقين، ويلزم التنبيه كون العناصر ال'األقل'ا مع بياني  

باس ال ترادف فيها وال تداخل وال عالقة ممكنة بينها إال االنطباق وعدم االنطباق، وال ينبغي الت

ضاءيهما.بمفهومه، فهما شيئان متغايران، ويكفي االنتباه إلى تغاير واختالف ف منطقي  العنصر ال  

ه عنصران ال يجتمعان أبدا، وهنا مكمن اللبس كل 'األكثر'و 'اإلجماع'، منطقي  في القاموس ال     

< فهذا اعتبار إجماع األكثروالشكال واالستعصاء، مما هو مشخص وظاهر في مثل مادة قوله: > 

جتمعان. ين 'الجماع' و'األكثر' ال يمنطقي  فاسد في ميزان المنطق؛ ذلك أن هذين العنصرين التعبير 

ولي  األ النص  التي هي هنا في  'الجماعة'ومنه ال عجب أن يقع الخطأ ويحصل الخلط في داللة لفظ   ص 

فرقتين ن الفكل واحدة مما جاء في قوله: > في صنف الجماع كحال، وال ينبغي أن تستعمل ويراد بها

د >إذا لم يخالفها إال الواحد، والعدهو ما أشار إليه آخره:  الص حيح، والمعنى <تين ذكرنا جماعةلال

وما والمستلزمين ين المتقابلين مفهبياني  ن المنطقي  وهذه حالة يرتفع فيها إمكان العنصرين ال اليسير<

.'األكثر' و'األقل'تواجدا   

مر من عدم تقرير وتأكيد لنفس األ 'باب القول في إجماع أهل المدينة': الباب الذي يلي وكذلك في     

ية لالجماع. وقوة هذا التقرير والتأكيد كون مجتمع المدينة هو مجتمع العصر  حج  ع ، ومجتماألو 

ل الجماع :األو   
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وقوله  (43)البقرة{الّزكاةوآتوا  الصَّالةولو جاز ذلك، لجاز أن يقال في قوله تعالى: }وأقيموا      

 (97)آل عمرانوقوله تعالى: }وهلل على الناس حج البيت{ (183)البقرةتعالى: }كتب عليكم الصيام{

إنه مخصوص به أهل المدينة دون غيرهم، فلما بطل هذا ألن عموم اللفظ لم يفرق بينهم وبين 

لى ألحد االقتصار بها عغيرهم، كذلك حكم اآليات الموجبة لصحة اإلجماع، لما كانت مبهمة، لم يجز 

أهل المدينة دون غيرهم، ولو جاز لقائل أن يخص بها أهل المدينة، لجاز لغيره أن يخص بها أهل 

حكم  ته هذه اآليات كان كذلكتضّمنالكوفة دون من سواهم، فلما لم يجز تخصيص أهل الكوفة فيما 
 أهل المدينة فيها.<149

≈ 

ين ، وذلك وبكل بساطة كون المخالفهو دليل مقلوب عليه فقوله هنا وما خاله دليل صحة إنما      

للإلجماع هم أيضا، والعصور التي تأتي بعد الجماع  ون م مخاطب، كذلك هاألولىأو الجماعات  األو 

ألن القرآن مجيد.كلهم جميعا  الش ريعةب  

لهم في الجماع.اأقو ل  أو ج   ل  على ك   هذا ليكفي ويفي في الرد   إنَّ   

* * * 

 

ر ن الفساد الكبيالبابين قبله، وليتبي لينقض 'باب القول في الخروج عن اختالف السلف'ثم يأتي      

رالالمبين لهذا  الض اللو رالو صحاب هذا الفكروأل تصو  بالمجد القائلين بالعصمة لإلجماع، و تصو 

ى مهاوي انظر إلف -!سبحانه وتعالى عما يشركون –ألقوالهم وأحكامهم مما ليس ينبغي إال لل عز وجل 

ن ال يدركهم في علمهم أحد م ،ال يشعرون، ويحسبون أنهم خاصة البريئة، هم يشركون به والجهل

!بعدهم أبدا  

رالتبعات هذا  ل  وأوَّ       باوالقول هو تعطيل  تصو  األمر، جعلها ب تعالى المختصُّ  التي جعلها هللا   ني ةالر 

ةهذه  منهاج   لَّ ج  و   زَّ ع   في دينها وأمرها كله. األمَّ  

                                                                 

  149 نفس المصدر – ص322-321
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باب >  

 القول في الخروج عن أقوال السلف

 جميع لمن يكن لمن بعدهم أن يخرج عنفي مسألة على أقاويل معلومة،   عصر إذا اختلف أهل      

أقوالهم، ويبدع قوال لم يقل به أحد وهذا معنى ما حكاه هشام)1( عن محمد في ذكر أقسام أ ص ول الفقه. 

فقال: وما اختلف فيه أصحاب النبي   صلى هللا عليه وسلم وما أشبهه يعني: أنه ال يخرج عن 

 اختالفهم)2(.

ة هذا القولى عل الد ليلو      ( وقوله 115)النساء}ويتبع غير سبيل المؤمنين{ قول هللا تعالى: صح 

عروف وينهون عن وقوله تعالى: }يأمرون بالم (15)لقمان}واتبع سبيل من أناب إلي{ تعالى:

وهذه صفة أهل كل  (143)البقرة}وكذلك جعلناكم أمة وسطا{ (، وقوله تعالى:110)آل عمرانالمنكر{

داء، ألنا قد ة من أمرنا هللا باالقتفومخال عصر في الخروج عن أقوال الجمع، اتباع غير سبيل المؤمنين،

ما بداع قول لم يقل به واحد منهم، لفلو جاز إ علمنا  بداللة صحة الجماع، أن الحق ال يخرج عنهم،

ن هذا القول هو الصواب، وأن ما قالوه خطأ، وذلك مأمون وقوعه منهم.وأمنا أن يك  

 جميع أقوال الحق  فين قال قائل:  ما ذكرت ال يلزم القائلين، أن كل مجتهد مصيب، وأن إف     

يبا،، إذا ل بخالف قولهم أيضا مصالمختلفين، أنه ال يمنع عندهم أن يكون هؤالء مصيبين،، ومن يقو

 كانوا حين اختلفوا فقد سوغوا االجتهاد في طلب الحكم.

 ألزمناه، وذلك قيل له: ما ذكرت من مذهب من يقول: إن كل مجتهد مصيب، ال يعصم القائل مما     

ين مصيبألنهم اختلفوا في المسألة على هذه الوجوه،، فقد أجمعوا على أن ما عداها خطأ، سواء كانوا 

ماعا كما لو أجمعوا على قول واحد، كان ذلك إج بعضهم مخطئا، وأفي اختالفهم، أو بعضهم مصيبا، 

منهم أن ما عداه خطأ،، وإن كان اجتماعهم عليه من طريق االجتهاد، فاللزام صحيح على ما ذكرنا 

ا االجتهاد في واحد، ولمن قال: إن كل مجتهد مصيب، أال ترى أنهم سوغو الحق  فيلمن قال: إن 

جعل ميراث الجد، واختلفوا فيه على وجوه قد عرفت، فأوجب بعضهم الشركة بينه وبين األخ، و

خالفا بعضهم الجد أولى، فلو قال بعدهم قائل: إني أجعل المال لألخ دون الجد، كان مخطئا في قوله، م

 اجتهاد، ألنهم حين اجتهدوا لجماعهم، ولو ساغ ما قال هذا السائل، لساغ مخالفة إجماعهم الواقع عن

يه اجتهادهم، فيما أداه إل في المسألة، فقد سوغوا االجتهاد فيها، ولم يكن ذلك مبيحا لمن بعدهم مخالفتهم
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هم كذلك إذا اختلفوا فيها على وجوه معلومة، ، وإن كان اختالفهم عن اجتهاد، فغير جائز لمن بعد

 مانعا من تسويغ –إال ما قالوه  –ال قول في المسألة  الخروج عن أقاويلهم إذا كان إجماعهم على أن

 االجتهاد في الخروج عنه.<150  

وجاء تحقيقا:   

( هو هشام بن عبيد هلل سبقت ترجمته1)>       

ة والتبصر 1/242واألحكام لآلمدي  1/99والمستصفى  1/319السرخسي  أ ص ولانظر تفصيل المسألة في: ( 2)      

<86وإرشاد الفحول  385  

≈ 

ان. ولئن هذا الكالم لهو عين الخطل وتلبيس الحق بالباطل، والوليجة في ذلك بالطبع هو البي إنَّ      

ت الحق وطلبت هديه، فانظر ما هي حجة المصنف ومن قال بمقالته هاته، فإنما الدع !تهاأدلوى بالزم   

، بي ةمذهاالستشهاد بهذه اآليات جميعا طلبا في االحتجاج بأي وجه كان، وهذه الطامة السوأى لل إنَّ      

حق، وكفى معنى التي لها في الهو مذهب في وضع آيات هللا تعالى في غير ما أنزلت فيه، وفي غير ال

!ابه إثما مبين  

يةوكذلك فالكالم هنا هو ليس في االحتجاج ل       ص ولواحتج به من األ  ال به الجماع كما ق حج 

ثير في ؛ قال ابن ككثير منهم ، وهو احتجاج واه،الشافعي وغيره وتبعهم فيه من العلماء وغير العلماء

 تفسيره:

     >}ويتبع غير سبيل المؤمنين{ هذا مالزم للصفة األولى151، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع 

ةوقد تكون لما اجتمعت عليه  لهم العصمة  المحمدية، فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ضمنت األمَّ

ذلك، ومن  في اجتماعهم من الخطإ، تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم، وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في

جماع العلماء من ادعى تواتر معناها، والذي عول عليه الشافعي رحمه هللا في االحتجاج على كون ال

                                                                 

  150 نفس المصدر – ص329 -330

سول من بعد ما تبين له الهدى{)النساء114(   151 أي لمدلول أول اآلية الكريمة قوله تعالى }ومن يشاقق الر 
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ت الفته هذه اآلية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن االستنباطاحجة تحرم مخ

منها على ذلك< الد اللةوأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد   

≈ 

يس بحق، هو استشهاد ل اآليات البيناتهذه تنا ليست بدعا من األمم وعلماءنا، فإن االستشهاد بأم   إنَّ      

نين{ }سبيل المؤم الحق  فيالقول فيه هنا ليس من فضاء مدلول ومراد  حي زفإن موضوع االجتهاد و

سطا{ إلي{ و}يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر{ و}كذلك جعلناكم أمة و نابو}اتبع سبيل من أ

س منه هذا حديث والمتواتر معناه لية الواردة في الالض اللمن آيات التنزيل الحكيم؛ كذلك العصمة من 

ي، وكل ذلك ليس تسويغا لالتساع في التعبير وترادف األلفاظ وتقارب المعان الض الل؛ وهكذا يتم حي زال

لهيئة الشأن الخطير، حتى أصبحنا على مشارف أن ال قول إال ل ذا علمي  وضع تسويغه هذا المقام الم

ةوالرسمية التي تصادر منبر تمثيل الجماعة  يل غير ، ومن خالفها رمي بالخروج عنها واتباع سباألمَّ

 المؤمنين ضالال وجهال.

؛ قال القول من ضالل د على هذا المتبع المستقرولعل قول الشوكاني في فتح القدير من أقوى الردو     

 رحمه هللا:

يةوقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه اآلية على >      }ويتبع غير سبيل  لقوله: الجماع حج 

الم المؤمنين{ وال حجة في ذلك عندي ألن المراد بغبر سبيل المؤمنين هنا هو الخروج من دين الس

مية اجتهد إلى غيره كما يفيد اللفظ ويشهد به السبب، فال تصدق على عالم من علماء هذه الملة السال

 الس لوكام من المجتهدين، فإنه إنما ر في بعض مسائل دين السالم فأدله اجتهاده إلى مخالفة من بعصره

 في سبيل المؤمنين، وهو الدين القويم والملة الحنيفية ولم يتبع غير سبيلهم.<

  قال الطبري:     

لما أبى  }وال تكن للخائنين خصيما{ ونزلت هذه اآلية في الخائنين الذين ذكرهم هللا في قوله:>     

فارقا بيرق، ولحق بالمشركين من عبدة األوثان بمكة مرتدا مالتوبة من أبى منهم، وهو طعمة بن األ

 لرسول هللا ودينه.

ك منهاجا غير }ويتبع غير سبيل المؤمنين{، يقول: ويتبع طريقا غير طريق أهل التصديق ويسل     

   منهاجهم، وذلك هو الكفر بالل ورسوله غير سبيل المؤمنين وغير منهاجهم.<
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عراب يكون القرآني الحكيم وسبب النزول، فإن أقوم ال الس ياقوبناء على الذي استقر من العلم من      

ه ابن كثير عطف بيان، وهو ما استنطق ب على اعتبار عطف 'الواو' في }ويتبع غير سبيل المؤمنين{

؛ الن ظرويعطل  مي البصر< ولكن التقليد، تقليد وترديد األقوال، يعاألولىفي قوله: >هذا مالزم للصفة 

 ولذلك كان أوجز األقوال لفظا وأوفاها تفسيرا قول السيوطي في تفسير الجاللين:

سول>}ومن يشاقق{ يخالف }      له  { فيما جاء به من الحق }من بعد ما ما تبين له الهدى{ ظهرالر 

ر.<دين بأن يكفالحق بالمعجزات }ويتبع غير سبيل المؤمنين{ أي طريقهم الذي هم عليه من ال  

زلة  ا، وإنما حذر منعلمي  وهم يحسبونه علما واستشهادا  الض اللفي  الحق  هووإذن فاالستشكال      

ول العالم وذم التقليد بئست النحلة لهذا. والشكال كله في عدم إبصار تحايز ومغايرة إطار مدل

أن يكون  مهما كان فيه من صيغ القول في مجاله، إال فقهي  القول ال حي زوص كتابا وسنة لطار والنص  

.فقهي  قوال عمدا مرادا به الكفر تعيينا، فهذا لم يعد في إطار وصيغة القول ال  

يةهكذا يتضح ويستنبط فساد االستشهاد وبطالن هذا االحتجاج ل      بط الحكم من يستنالجماع، و حج 

فيه. ضروري  الف السلف' ألنه شرط على ما جاء في هذا الباب 'باب الخروج عن اخت  

خالفا على  'باب القول في التابعي هل يعدوالعجيب ليس أشد منه إثارة للعجب هو أن الباب التالي      

رللفيه إبطال للباب الذي قبله، وإبطال  'الّصحابة ج عليه من الخاطئ لإلجماع ولعدم جواز الخرو تصو 

تقريري بعده. ذلك أن هذا الباب فيه معنى لإلجماع منفتح غير محصور مستدل له بالنقل والخبر ال

والتابعين رضي هللا عنهم جميعا:للصحابة   

ف الأال ترى أن عليا وعمر وليا شريحا القضاء، ولم يعترضا عليه في أحكامه، مع إظهاره الخ>     

 عليهما في كثير من المسائل.

     . . .   

     وقال أبو سلمة152: تذاكرت أنا وابن عباس، وأبو هريرة عدة الحامل، المتوفى عنها زوجها. فقال 

ر ابن عباس: آخر األجلين، وقلت أنا: عدتها أن تضع حملها، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي. وذك

                                                                 

 152 هو أبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف الزهري، من أئمة التابعين، كان ثقة غزير العلم، وكان كثيرا ما يناظر 
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نع فص :عباس إذا قدم أصحاب عبد هللا صنع لهم طعاما ودعاهم، قالإبراهيم عن مسروق قال: كان ابن 

لى طعامه. لنا مرة طعاما، فجعل يسأل ويفتي فكان يخالفنا، فما كان يمنعنا أن نرد عليه إال أنا كنا ع

مسألة،  ، فإنه أعلم بها مني. وسئل أنس عنوسئل ابن عمر عن فريضة فقال: سلوا سعيد ابن جبير
 فقال: سلوا موالنا الحسن153.<154

 وملكته المغايراتية عقلي  وكذلك مما ال يخرج عن األمر العجب الذي ذكرنا هو كون الرائز ال     

ل هنا بجالء في قوله:حي زل ات أو مجاالت األحكام واألقوال قد ف ع ه  

نهم، وقد مخصوصون بالفضل دو الص حابة، ألن الص حابي>فإن قيل: ال يجوز للتابعي مخالفة      

مدحهم هللا في كتابه، وقال النبي   صلى هللا عليه وسلم: »اقتدوا بالذي من بعدي، أبي بكر، وعمر«155 

وقال: »أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم«، وقال: )لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم 

 وال نصيفه(156 وإذا كان هذا وصفهم لم يجز أن يساويهم أحد في منزلة.

الف قيل له: أما الفضل فمسلم لهم، إال أن الفضل الذي ذكرت ال يجوز أن يكون علة في منع خ     

 المفضول عليه.<

≈ 

القتداء ا ه لمجاالتفيما ليس فيه أصل، مغايرت   فقهي  ر مجال القول التغاي   فيه رائز   ن  ي ه فهذا ب       

يما سبق من ف ةعقلي  ائز والملكة الوكذلك بين استنباط تعليل عدم تفعيل هذا الر   واالهتداء والفضل.

يةاالستشهاد الباطل وغير الحق ل الجماع، أن علته غشاوة التقليد ال غيرها. حج   

                                                                                                                                                                                                  

(المحقق) ابن عباس رضي هللا عنهما        

  153 الحسن البصري )المحقق(

  154 الفصول –ج3 – ص333- 334

  155 أخرجه الترمذي في جامعه 5/609، وأحمد 5/382، والحاكم في المستدرك 3/75 و4/333 )المحقق(

  156 متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه 5/10 ومسلم بشرح النووي 16/92 
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راليعود إلى  الف'تخالباب التالي 'باب القول في اإلجماع بعد اال وهكذا نجده في      اطئ الخ تصو 

 تأصيلي ةلفإنه ينبغي التفرقة بين األحكام ا الولد بعد موت موالها. لإلجماع مستشهدا بمسألة بيع أم  

المفيد الجامع هو قوله: والقول المنفتح. ، وبين المستجد  للش رع  

إن االجتهاد سائغ، ما لم يوجد نص أو إجماع، فإذا وجد نص أو إجماع سقط جواز االجتهاد.>       

، س نةنص  الأال ترى أن عمر كان يسوغ االجتهاد في أمر الجنين، حتى لما أخبره حمل بن مالك ب     

وكذلك كل  قال: )كدنا أن نقضي في مثل ذلك برأينا، وفيه سنة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(.

ماعا والجماع، فإن اجتهد ثم وجد نصا أو إج النص  مجتهد، فإنما جواز اجتهاده عند نفسه مضمن بعدم 

دثة, في حكم الحا الص حابةوالجماع، فكذلك اجتهاد  النص  بخالفه ترك اجتهاده، وصار إلى موجب 
 وتسويغهم الخالف فيه، معقود بهذه الشريطة، وهو أن ال يحصل بعده إجماع وهللا أعلم.<157

 استنباط:

، كلها متعلقة (77..64) والسبعين الّسابعوالستين إلى  الّرابععلى كون األبواب من  ر  طَّ س  ي        

فيه من بعد التعريف  العامل   ، ألنَّ موضوع اإلجماع، وإطاره ال يخرج عن علم المنطق إطالقاب

هو الوصل  خللنَّسوالفرق بالنسبة  التقريرية نفيا وإثباتا. ، هو المعايير  تصّورالالمنطبق بحقيقة 

الكتاب  من علم النّسخلهذا األخير لمدى فقه وعلم الكتاب؛ ف الّصحيح تصّورالاألمتن والتبعية في 

محض. منطقيّ وفقهه؛ واإلجماع   

؛ فمن مليّةعذلك، وال ينبغي بحال أن يقال إن الفقيه ليس يحتاج إلى علم الكتاب وال إلى الحكمة ال     

.له به علم وما ليس بحقّ يقول بفصلهما إنما يقول ما ليس   

 

 

  

                                                                 

  157 نفس المصدر – ص346



 إبطال فصل األصول

 

140 

 

 الفصل العاشر

العقل والمنطق حّجية  

 القياس  واالجتهاد  

ا  ف ه وم  لَّةم  قانون االصطالح ف  لُّ خ  عند الجّصاص وت   الدّليلو الع   

 

العقل والمنطق حّجية - 1  

يةمن المفارقات البنيوية أن يجمع المصنف إلى ما أنف القول بو    الباب ' يالعقل والمنطق وذلك ف حج 

:-ع بالطبشرط الحكمة  وهو ضمن – وذم التقليد' النّظر'باب القول في وجوب  ،ن'الثامن والسبعو  

ثير من األشياء والقائلون بنفي حجج العقول إنما ينفونها بالقول، فأما استعمال العقول في إثبات ك>     

العقالء،  أو في نفيها والحجاج لها من جهة العقل فإنهم ال يخلون منه، ألن ذلك صورته في عقول سائر

ما هو ظاهر جلي، ومنها ما هو غامض خفي. ةعقلي  إال أن من العلوم ال  

.شبهة على نفسه في نفيه فيه، وال إيراد   منه، ال يمكن ألحد الشكُّ  يُّ له ج  ال  ف         

رض هذا ظر، فيذهب عن وجه الصواب، وأكثر ما يعمنها، قد يعرض فيه شبهة يتبعها النا   يُّ فه والخ       

.الن ظر، أو ال ينظر في شيء من وجه ص وللمن نظر في الفروع قبل إحكام األ    

لوان من أن ين ال يختضاد  أحدا ال يعتريه الشك وال تعرض له شبهة: في أن القولين الم أال ترى: أنَّ      

تهيكونا فاسدين، أو يكون أحدهما صحيحا واآلخر فاسدا، ألنه ال يصح له االعتقاد ل حَّ يعا، ما جمصه

نهما في هذه الساعة. إ الد ار في هذه الساعة. وقال آخر: ليس هو في  الد ار كنحو قول القائل: زيد في 

خر جميعا ال يجوز أن يكونا صادقين، وجائز أن يكونا كاذبين، وجائز أن يكون أحدهما صادقا واآل

 كاذبا. وهذا التقسيم وما يجوز فيه مما ال يجوز طريقه العقل.
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نفى  واقع في أحد هذه األوصاف، ومن هذا الخبربأن حكم وسائر العقالء، ال يشتركون في العلم      
 هذا فهو كنافي علوم الحس والمشاهدات.<158

  ≈  

يةهي  الجص اصعند ا ة المراد تقريرها هنالقضيَّ        رحمه  الفارابيالمنطق والعقل مما مثل عند  حج 

تعريفه ف ، لكن كالمه فاسد فسادا متراكبا مزدوجا.األولىأو نسق العقل  األولىمفهوم المعقوالت  هللا

عا، لكن صحيح، استحالة االجتماع مع إمكان االرتفاع م منطقي  في القاموس ال تضاد  ين أو التضاد  للم

استحالة ه بمعب ر عنقض ، والتناتضاد  التمثيل له خاطئ؛ فهو عنصر في صنف التناقض وليس ال

يغاتي للتضاد   فهو: )√]م1  االجتماع واستحالة االرتفاع معا في اآلن المنطقي  : م1 = √م2 أما التمثيل الص 

 Λ م2[(.

فرق بين  قوله هذا: >والنافي للنظر وحجج العقول كالنافي لعلوم وصحة وقوع العلم باألخبار، ال وإنَّ 

شيء من ذلك، ألن هللا تعالى قد جعل ذلك في طباع العقالء كما جعل في طباعهم الحواس وسماع 
 األخبار.<159

≈ 

نمكى ما يكون من التجلي أن الد أشد ما يكون التوكيد ويجلي بأقوهذا القول وجواره ليؤك إنَّ        و 

قليد هي ونحلة الت المذهبي ة كما عند كثير غيره، لكن غلبة الروح الجص اصالحق موجود عند  فقهي  ال

ةذه منهاج ه للرب اني ةالسالمي هذا المنحى األنماطي المخالف  فقهي  التي نحت بالعقل ال ي دينها، ف األمَّ

!وهللا المستعان  

ذ النفي إ منطقيّ محض فهذا  في 'القول في النافي وهل عليه دليل؟'الباب التاسع والسبعون ا أمَّ       

.ةمنطقيّ ال تا في القضايا والمقوالما يستويان عنصرا واإلثبات كاله  

* * * 
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ا : القياس  واالجتهاد   - 2 ف ه وم  لَّةم  عند الجّصاص وتخلف قانون االصطالح الدّليلو الع   

ابعالجزء  الجص اصيبدأ       مستهال  ،، باب الكالم في إثبات القياس واالجتهادالباب الثمانينب الر 

لَّةو الد ليلإياه بفصل في معنى  معنى  والقياس واالجتهاد. وما من شك أن تسعة أعشار كالمه في العه

ابعكما هو حال الجزء  الد ليل ، لعدم التي سبقت األجزاء كما سنبينه بكل وضوح على غراركله  الر 

ىتأصيل  س مَّ بما يلي: لهأوَّ  الد ليل ثم هو يعرف حض اللغو،م، كله ص ولاأل   م   

المنبه الناظر المستدل أوصله إلى العلم بالمدلول، وسمي دليال ألنه ك: هو الذي إذا تأمله الد ليل>     

م إلى المؤدي إلى المعرفة والمشير له إليه، وهو مشبه بهادي القوم ودليلهم الذي يرشده الن ظرعلى 
 الطريق، فإذا تأملوه واتبعوه أوصلهم إلى الغرض المقصود من الموضع الذي يؤمونه.<160

      >وليس الد ليل موجبا للمدلول عليه، وال سببا لوجوده.<161  

لَّة>وأما       ى لم ، فهي المعنى الذي عند حدوثه يحدث الحكم. فيكون الحكم متعلقا بوجودها، ومتالعه

لَّةتكن  لَّةات، وأصله في عقلي  لم يكن الحكم، هذه قضية صحيحة في ال العه ض، لما كان التي هي المر العه

حدوثها  نعلال، أل ةعقلي  بحدوثها يتغير حال المريض، سميت المعاني التي تحدث بحدوثها األحكام ال

اق . نحو قولنا: حدوث السواد في الجسم علة الستحقيوجب حدوث أوصاف وأحكام، لوالها لم تكن

 الوصف بأنه أسود، وحدوث الحركة فيه علة لكونه متحركا.<162  

ي نفس صال الناظر فيه والمتأمل له إلى العلم بالمدلول، وال تأثير له فإنما حظه إي الد ليلوإن >     

لَّةوإن  المدلول. لَّة ىمَّ س  فقد ت    ا لم يوجد على الحد الذي بيناه.سبب لوجود ما هو عليه، ولواله العه  العه

كل  فيحصل من هذا أندليال على ما هي علة له، من حيث كان تأملها موصال إلى العلم بما هو علة له، 
 علة دليل، وليس كل دليل علة.<163

فيها، للوصول إلى العلم بالمدلول. الن ظرو الد اللة>واالستدالل: هو طلب        
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والقياس: أن يحكم للشيء على نظيره المشارك له في علته الموجبة لحكمه.       

واالستدالل على ضربين:       

. ظرالن  ات، إذا نظر فيها من وجه عقلي  في دالئل ال الن ظرأحدها: يوصل إلى العلم بالمدلول. وهو      

وب.الحوادث التي ليس عليها إال دليل واحد، قد كلفنا فيها إصابة المطلوكثير من دالئل أحوال   

. وذلك في بحقيقة المطلوب ي وأكبر الظن وال يفضي إلى العلمالثاني: يوجب غلبة الرأ الض ربو     

الى عليه أحكام الحوادث التي طريقها االجتهاد، ولم يكلف فيها إصابة المطلوب، إذا لم ينصب هللا تع

ودالئل  اتعقلي  لل ائقاطعا يفضي إلى العلم به، فيسمى ذلك دليال على وجه المجاز، تشبيها له بدال دليال
 أحكام الحوادث التي ليس لها إال دليل واحد. وسنبين ذلك في موضعه إن شاء هللا تعالى.<164

 ≈  

ل، يعتبر هذا الباب، الباب بياني  وال منطقي  من حيث التأصيل ال      ابعفي الجزء  األو   الخاص  ، الر 

و األساس تم نسيج أو نسج كل الكالم، ه وعليها بها التي ،ةبياني  بالتعريفات وحقائق العناصر ال

هو التالي: علمي  التركيبي؛ وهذا األخير أو هذا الباب حله ومفتاحه التأصيلي ال  

لَّة      تين، شرطيّ الين ة أو بأدق التعبير القضيتشرطيّ الهما طرفا القضية  عقليّ في النسق ال الدّليلو الع 

ا:نطقيّ مألخيرة، أي كونها متكافئة في الثانية، مع أحادية تالي هذه ا مقدّمةو األولىالحكم نتيجة في   

لَّة       الدّليل ↔الحكم و الحكم  ← الع   

لَّةعنصرا و       رط قصري، أي ش شرطيّ  مكّون المستقر الشائع عند الفقهاء، أولهما الدّليلكما  الع 

، والثاني غير أحادي قصرا، فيكون عنصرا من مجموع متعلقات األولىغير كاف في  ضروريّ 

ة.تعدّدم  

لَّةال ريب، تكشف عن  ةعلمي  ، وهذه الحقيقة الهذا المفتاح      طم من الحقيقية لهذا الخضم المتال العه

بموادها  بل ولذات الجمل ،يكاد يكون لنفس الكالم ، الذياألبواب ومن األخذ والرد واالجترار والتكرار

البناء  ةعلمي  أن عدم  الن ظرعم. والراجح بعد فقط، بل ت الجص اص، وليس عند كما سوف نرى وألفاظها
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 ةمنطقي  ي هنا ، ونعنمذهبي ةالربوبية لل لشتى العوامل، التي يبقى أهمها التعصب إصرارا مطبقا إلى حد  

لَّة، كان ذلك هو السبب المباشر وفقهي  ال علمي  البيان ال إلطناب إلى ال ل ،الموضحة بسابغ الوضوح العه

وضوعاته ال صلة له بم عقلي  بوسم وجعل القياس وهو آلية ونسق و ،الض اللالسفاف بل إلى عين  حد  

رحسب  قطعي  ال عقلي  منه ظنيا دون ال فقهي  إطالقا، جعله قياسين اثنين، ال الالئق  م غيرهم وبيانهتصو 

!والتي للفقه السفلى عقلي  ال مرية، فجعلوا القيمة العليا لل العوج  

لئن كان وضعه مختلفا درجات إن صح التعبير. ف العلل، وإن كان تعد دوأيضا في سؤال أو إشكال      

رال درجة ما الجويني رحمه هللا قد تجاوز لَّةالمنفصل أو الذي يفصل  تصو  ذي هو عند عن القرائن ال العه

رصنف  فهوم أو قل في هذا الم الس ؤالفي هذا  ةعلمي  ، فإنه لم يصل إلى حد ودرجة الالجص اص تصو 

ة في مسألتي  محوري  ال العلل  عد دتللعلة، مما اضطره إلى الوقوع في تناقضات بينة واضطرابات راج 

لَّةفي  لعكسنعكاس، ولم يقتصر خطؤه وضالله على اشتراط ااالوالطرد و ر ة علىفقهي  ال العه ه، تصو 

رالأحد  ر، وهما فقهي  ين السائدين في البيان التصو  لى اعتبار ز إا، بل امتد وتجاوعلمي  ن فاسدان اتصو 

لَّة، شرط االنعكاس في الش رطهذا  عند  ليالك واالختالل هو أمر حاسم دليال على الفساد، وةعقلي  ال العه

لَّةمن الفقه، باب القياس والرأي و محوري  الجويني في هذا الباب ال بط . وأمكن إلى درجة من منضالعه

والقراءة جمع وإيجاز األمر كله عنده في االعتبار السلبي لقوله المعبر: الن ظر  

>وما ذكره القاضي من كون الطرد متنازعا فيه وكون العكس مستغنى عنه فمن التشدق      
 والتفيهق الذي يستزل به من ال يعد من الراسخين.<165

رو بل لو نظرنا بعين الحق لجزم القول بأن كالم      هو  ىالالقاضي الباقالني رحمه هللا تع تصو 

ي مجادال ، وكثر المسائل والقول الذي جاء به الجوين، وجاء على وفق ما في المنطق والميزانالص حيح

هق؛ قال وأدعى للوصف بالتشدق والتفيمماريا بغير سلطان من الحق إال العناد والتحكم لهو أقرب 

: رحمه هللا الجويني  

، فإن لَّةالعه ال يجوز التعلق بالطرد والعكس في محاولة إثبات  :وقال القاضي في معظم أجوبته>     

عي يعم لما ثبت الخالف في المحل الذي يد الخالف على وفاق؛ إذ لو كانالطرد ال يعم في صور 

لَّةليس شرطا في  الطارد الطرد فيه. والعكس اقعا في التي تجري دليال وعالمة. فقد صار الطرد و العه
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ن التزم . وبعد اعتبار العكس من جهة أنه غير معتبر كما سنذكره على إثر هذا الفصل. ومالن زاعمحل 

مسلك العكس  نصب شيء علما لم يلتزم نصب نفيه علما في نفي مقصوده كما سيأتي الشرح عليه في

تعالى. إنشاء هللا  

فالطرد إذا متنازع فيه والعكس ليس من مقتضيات نصب األعالم والعالمات.       

ندنا من أمر وقال أيضا: معتمدنا في قاعدة القياس تأصيال، وفيما يرد ويقبل تفصيال، ما يصح ع     

ثبت لدينا لم ي رضي هللا عنهم؛ فما تحققنا ردهم إياه رددناه، وما تحققنا به عملهم قبلناه، وما الص حابة

قول ال تحتكم ليست مقبولة وال مردودة. والع الن ظرفيه ثبت تعديناه. فإنا على قطع نعلم أن جميع وجوه 

علل فيها مصححة وال مفسدة؛ فإنها إنما تحكم على األنفس وصفاتها وما هي عليه من حقائقها. وال

ية ال تدل لذواتها.الس مع  

يل لها. فأما رضي هللا عنهم ينوطون األحكام بالمصالح على تفص حابةالص  فإذا ثبت هذا، فقد رأينا      

قال الطرد والعكس فلم يؤثر عنهم التعلق به، وليس هو من معنى طلب المصالح في شيء حتى ي

طرد والعكس.شيء منها يقتضي التعلق بال استرسالهم في طريق الحكم بالمصالح من غير تخصيص  

صد وهذا الذي ذكره القاضي فيه نظر عندي؛ فإن الغاية القصوى في مجال الظنون متعلقة بق     

أعيانهم  الشارع. والمصالح التي تعلق بها صحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يصادفوا في

ما كانوا تنصيصا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتخصيصا لها بالذكر. ولو صادفوا ذلك ل

ةوالرأي؛ فإن معاذا حبر  الن ظرمتمسكين ب قدان كل لم يذكر الرأي في القصة المشهوررة إال بعد ف األمَّ

سين الظن بهم التعلق بكل مصلحة. فالوجه في تح ون. وال نراهم كانوا يرالس نةاب وما يتعلق به من الكت

سولأنهم كانوا بعلقون األحكام بما يظنونه موافقا لقول  انوا يبغون الم في منهاج شرعه، وكعليه الس الر 

اب الجاري أن الطرد والعكس يغلب على الظن انتص ذلك في مسالكهم. وال يكاد يخفى على ذي بصيرة

رضي  ةالص حاب. فمن أنكر ذلك في طرق الظنون فقد عاند، ومن ادعى أن الش رعفيهما علما في وضع 

هم بمغلب ون نظرخص صمراد الشارع، وكانوا يهللا عنهم كانوا يأبون التعلق بطريق يغلب على الظن 
 دون مغلب فقد ادعى بدعا.<166

 ≈     
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قول كالم الباقالني كالم على الذي يصح في علم المنطق، وهو الموافق للحق والميزان؛ لذا ف     

 الجويني ولفظه: 'معظم أجوبته' ليس سديدا ألن الحق أن يكون في كل أجوبته.

ر دليل إال الجويني كله هنا لغو مبين وإصرار على التحكم في القول بالطرد والعكس من غي وكالم       

حذفوره العناد. ذلك أن قوله: 'فإن الغاية القصوى . . . وكانوا يبغون ذلك في مسالكهم' هو قول مصدَّق ب

ث لت، جامعة للقول الفص ةعلمي  ا موزونا، وقاعدة علمي  القاضي، بل هو عنده مفصل قوال  عند ل في م 

لَّةحقيقة  لكن من المنكر فالقاضي رحمه هللا تعالى لم ينكر بل جعل التغليب حتما واجبا، و والقياس. العه

 الش رطهو  عنده أن يكون الطرد والعكس كما زعم الجويني ومن تبعه تقليدا بغير علم يقينا، أن يكون

، جاهل مهليس براسخ عل ل في الحق، وال يقول به إال منفي كفل راجح التغليب، ألن هذا ليس يقب

  بالمنطق، ال مرية في جهله؛ وهذا كله مؤكد تأكيدا بقوله رحمه هللا تعالى في الطرد. 

ةأهل العلم من هذه ا يهم عظيم وهنا نلفي شيئا      اعد وضع القو الحق  فيي المبتلين بتحر   األمَّ

المتمثل  ولص  ؛ ذلكم هو النظمة العالئقية بين القياس واأل  على أمكن ما يكون علمي  ة والبناء الالص حيح

نفي علم الكتاب قرآنا وسنة م  ثمةسلم. ومن ا فيه حقل النبوة وصحابة رسول هللا صلى هللا عليه وتضم 

س مَّىتوضع مسألة العالقة بين التعليل و النظمة في  تام منطقي  وأن هذه األخيرة في انتظام  المصلحة. م 

معب ر ما هو م ة الحادثة والحدوثيةالن ازلالحق و ص ولي  األ تشريعي  الجامعة بين علم الكتاب في معناه ال

دودة. والعقول ليست مقبولة وال مر الن ظره على االستيفاء بقوله: 'فإنا على قطع نعلم أن جميع وجوه عن

قائقها. ال تحتكم فيها مصححة وال مفسدة؛ فإنها إنما تحكم على األنفس وصفاتها وما هي عليه من ح

واتها.'ية ال تدل لذالس معويكفي فيه مادتا: 'التفصيل' و'العلل  ية ال تدل لذواتها.'الس معوالعلل   

الذين هذه النظمة هو دحضها بالحق لما يزعمه الجاهلون وبيد أن الذي ينبغي التسطير عليه في      

س مَّىفي  -ليس إال -اتبعوهم تقليدا لدين كله. المقاصد، بما تعنيه عندهم من الهيمنة على أمر ا نظري ة م 

 ة؛ ذلك مما يؤخذ من مستندهم كون المصالح وبنائها المقاصدي مرجعهالض اللو وهذا عين الجهالة

كعقل  ،ة للعابدحقا فإنه بالنسب أمرا المرتكز على التعليل. ولئن كان التعليل في الحقودليله القياس 

يط بها إال هللا تكليف ليس محصال تحصيال كليا وال ينبغي له ذلك، ألن نظمة الخلق واألمر ال يح ،مناط

، كذلك ةلي  عقل، أي نسقه انساني  تعالى الذي وسع علمه السماوات واألرض. كذلك فالمعايير والمنطق ال

 ما فيه حق   التدبر ودرس الكريم حقَّ  القرآن   ر  ب ه د  فهي ليست مهيمنة عليه. ولو ت   إن كانت منتظمة والحق،

بينالهدى و، سؤال التعليل، لكان لهم منه الس ؤالالدراسة بخصوص هذا  يه ما جاء ؛ فيكفي فالحق  الم 

بح بقرة، من العلم في سؤال التعليل في قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السالم بخصوص أمر ذ
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 مما يتلى قرآنا في سورة وفي قصته عليه السالم مع الخضر (66)البقرة!ف}قالوا أتتخذنا هزؤا{؟

ب ههرد إبليس الرجيم ، وفي (81..59الكهف )اآليات  ير عليه السالم وقوله: }أنا خ بالسجود آلدم أمر ر 

القول والبيان على مسار  فيه(. وهذا مما سنفصل 11منه' خلقتني من نار وخلقته من طين'{)األعراف

إنشاء هللا تعالى. في موضعه أساسا للجزء الثاني من الكتابوخاصة  القول  

*** 

رم قلنا إنَّ       لَّة تصو  رالالسائد الفاسد ليس نفس  العه عرضه  أتيمما سي كان عند الجويني، وإن تصو 

رالفي عنصر  أقوم  ودرسه في الجزء الثاني،  ال  صه، الذي بخصوالجص اصمنه عند  جوهري  ال تصو 

ال  الذي ،ديالحدوثي األحا الدّليلف والفضاء الحدوثي؛ منطقي  من التمييز بين البعد أو الفضاء ال بد  

ث سببه، ، إلنتاج وتقرير صحة حدومنطقيّ في النسق ال مقدّمةأمكن اعتباره  ،سبق حدوثيايمكن أن ي  

، أو منطقي  ليكون لها نفس اآلن ا ةمنطقي  قحم في صيغة فاآلنات الحدوثية حين ت  ال إلحداث هذا السبب. 

يَّد  البعد الزمني حينها. :أعاله النص  في  الجص اصولهذا يقول  بمعنى أدق ي ح   

لَّةفقد تسمى >      ة له، دليال على ما هي علة له، من حيث كان تأملها موصال إلى العلم بما هو عل العه

 فيحصل من هذا أن كل علة دليل، وليس كل دليل علة.<

بب' للتعبير عن ما استعملنا لفظ 'السوإن   فقوله وتعبيره: >إلى العلم به< أي العلم بحدوثه ال بإحداثه.     

للتسطير على  ،مقد مةهنا ك الد ليلة المعبرة أو المترجمة لحقيقة شرطي  الالحكم كتال ونتيجة في القضية 

لَّةالسبق الوجودي للحكم بالنسبة للدليل، بخالف وعكس   ها عند الغزالي:تعريف ؛ مما تتقرر به صحةالعه

'الوصف المؤثر في الحكم ال بذاته، بل بجعل الشارع.'167 أو 'الباعثة للّشرع على شرع الحكم.'168؛ 

ع إشكاله الذي بالطبع مع ما سيأتي بخصوص لفظ 'الباعثة' الوارد في تعريف الغزالي، الذي ال يرتف

صيل، أثاره أو أشكل أمره عند األشاعرة كما جاء عند السبكي، وغيرهم، إال بامتالك مصعد قانون التف

تضى الحق ' أي بمقعللش ر؛ ف'الباعثة واعتبار التمايز بين مستوى ما فوق برزخ الخالقية وما تحتها

 وتفصيله ال ياليجاب عليه.

                                                                 

 167 شفاء الغليل، ص20 وانظر: أبو النور زهير، أ ص ول الفقه، ج4، ص61 )مقاصد الش ريعة عند ابن تيمية، ص57:

(المراجع ثبتانظر         

  168 المستصفى، ج3، ص699، 736 )مقاصد الش ريعة عند ابن تيمية، ص57(
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تهي إلى إذا علمنا هذا، أدركنا علة العلل كلها وظهر لنا سبب هذا التطويل الذي ال يمكن له بحال أن ين  

؟ط، ألن االختالف الذي سببه الخروج عن ضوابط الحق ال قرار له. فما هي يا ترى هذه الضوابحد    

خالل به ثنين، وإنه لضابط شأنه شأن  عظيم، وأعظم بخطر مبدإ بتخلفه والضابط واحد ليس ا ه  إنَّ     

ىل علمي  كان هذا الذي رأيناه من البناء غير المؤصل على المكان ال س مَّ ط نه ضابإ !'ص ول'علم األ   م 

 يهذا المبدإ ففسه لن الجص اصار تبع. وسوف نالحظ اومبدأ وجوب عدم مخالفة االصطالح للمعجم

وهو  .قياس''ذكر ما يمتنع فيه الرده القول بالقياس في األسماء، يعني أسماء وألفاظ المعاني في باب 

ى، بناء علمي  دون خطر وتأثير القاموس كهيكلة في البناء ال س مَّ قه. يقول وبناء علم الف ص ولعلم األ   م 

:الجص اص  

يات>فإن قيل: أسماء األلقاب ليست مستحقة ل            تكون اسما  ها في اللغة، ولم يمنعها ذلك من أنمسمَّ

قياسا؟ الش رعأسماء  صحيحا، فما أنكرت من مثله في إثبات  

، بل لكل قيل له: إن أسماء األلقاب التي هي موضوعة ألشخاص بأعيانها ليس طريق إثباتها القياس     

مثله في  من غير قياس، فهل تجيز أحد أن يبتدئ وضعها، فيسمي نفسه وفرسه وغالمه بما شاء منها،

س مَّىوأسماء اللغة، فتثبتها وضعا من غير قياس، ثم اسما لل الش رعأسماء  به؟ م   

فإن قال: نعم.       

بتدئها وضعا قيل له: ما حاجتك في استعمال القياس في إثباتها،  وقد استغنيت عنه، أو جائز لك أن ت     

رع من غير قياس، وعلى أن هذا ضرب من الهذيان، ألن ما يبتدئه النسان من األسماء ألجناس، أو ش
ى به ال لغة وال شرعا.<169 س مَّ  ال يصير اسما للم 

≈ 

جة ال له وح على القائلين بالقياس في األسماء، وهو بدليل األحرى مقلوب عليه الجص اص هذا رد       

ىللفقه ول ةبياني  ال ةعلمي  ، ألن مستوى الهيكلة البل عليه س مَّ  علمي  لمجال التأثيره على ا ص ولعلم األ   م 

  والعملي للدين كله.

                                                                 

  169 نفس المصدر – ص113
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ومجاله، كما أنه مبدئيا ال تخالف هم والحقيق هو أن داللة االصطالح ال تنفصل عن فضائه >األ     

 ة.اللغوي  وال تناقض أصلها التي استمدت منه، المتمثل في حقلها الداللي المعجمي وفي حقيقتها اللسانية و

يمكن لنا أن نمثل ونوضح ما سبق بالرسم التالي الواصل بين البعد المعجمي، أي مجموعة األلفاظ 

، والترادف، واالصطالح أو محد دك الس ياقة للفظ، واللغوي  والحقل الداللي، مجموعة الدالالت  معجمي ةال

 ة:صطالحي  الحمولة اال

 االشتراك واالصطالحالترادف                       تبعا للسياق                  الد اللة                      

 3س      2س       1س                    

   

 2~ل 1ل                                                                      

 لفظ                                  2ل          1البعد المعجمي              لفظ                                ل

  

 2د              1د                  2~د1د                        1د        2د          3د                   

                                                                       

                                                                                   حمولة         اصطالح أو                                                                                                

 س:سياق

 د:داللة

 ل:لفظ  
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 170<~:ترادف            

 

سان حين في البيان، فإنه لتطفو حقيقته حينا بعد حين على الل الحق  والميزانولما كان هذا من      

حققه حظ أم ليس له من ت م كان، كان المستنطق به عاقال لهالعلوفي أي علم من العروض ناحية البيان 

ن هفه ونظيره أن قد تخلف هنا  وال إدراك. بنيان، سريانه وغابت حقيقته في موطن مقوض لل عند الم ص 

لَّة اصطالحي  في  ط ، وتجده مستنطقا بظاهر من الحق على اللسان في عالقة وضابالد ليلو العه

يقول:نطق لسانه فاالصطالح في البيان لي  

اعة >وليست األسماء محظورة على أحد عند الحاجة إلى الفهام بل ال يستغني أهل كل علم وصن     

إذا اختصوا بمعرفة دقيق ذلك العلم ولطيفه وغامضه دون غيرهم، وأرادوا البانة عنها وإفهام 

حويون الفادة والفهام، كما وضع النالسامعين لها من أن يشتقوا لها أسماء، ويطلقوها عليها على جهة 

 أسماء لمعاني عرفوها وأرادوا إفهامها غيرهم فقالوا: الحال، والظرف، والتمييز، ونحو ذلك، وكما

 قالوا في العروض: البسيط، والمديد، والكامل، والوفير.

وكما أطلق المتكلمون اسم العرض، والجوهر، ونحو ذلك على المعاني التي عرفوها وأرادوا      

ب األسماء العبارة عنها، فلم يكن ذلك محظورا عليهم، إذ كان الغرض فيه البانة والفهام للمعنى بأقر
 مشاكلة وأوضحها داللة عليه.<171

≈ 

  عليه< ابطه: >بأقرب األسماء مشاكلة وأوضحها داللةوالفني مع ض علمي  فهنا حقيقة القاموس ال      

لية منهجية، بالطبع ما يبنى على غير ضابط الحق فال يعتبر علما؛ وإنما سنبقى هنا في إطار جد     

وأقوم تأصيال. مقاال حتى نخلص في غايتها إلى ما هو أصح    

                                                                 

  170 انظر كتابنا 'نقض مقولة التقسيم وتصحبح النحو العربي' ص74- 75

  171  الفصول – ج4 – ص228- 229
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ىوللدليل في قاموس  وإننا نعني بالمخالفة للمبدإ أعاله، اتخاذ معنى للعلة      س مَّ ، مخالفا ص ولاأل   م 

ء غير حق، لو خالفه واتخذ له معنى غيره لكان بناالذي ، ، الذي انضبط به علم المنطقاللغوي  للمعنى 

ا.م  ل  ى عه مَّ وعند الراسخين في العلم أن ي س   في الحق   ولما اعتبر وال استحق    

* * * 

 

!علم الفقه على المجاز سيؤسّ  الجّصاص - 3  

ناء له منه في ميزان الحق، هذا الذي يجعل ب فساد ما بعده فساد ومسلك ليس أوهن وال أضل  ه لوإن       

خطير الشأن ما ي علم في العلم والعمل، وفي أمر الدين كله، أن يجعله رهين المرتكز على سطح 

 المجاز، ويجعل الحقيقة في المعنى للمستثنى غير المبني عليه من القول!

التي ليس  ات ودالئل أحكام الحوادثعقلي  ى ذلك دليال على وجه المجاز، تشبيها له بدالئل المَّ س  >في        

 لها إال دليل واحد.<

ير والعظمة أو الحقارة أو غ ا من حيث غرض المبالغة في المدح أو الذم  بالغي  كان هذا جائزا  فلئن     

، لبعد منال ةي  الن ظر ةعلمي  بعيد المنال في شروط ال ،الالواقعيمن ضروب  علمي  ذلك، فإنه في البناء ال

!الحقيقة ينال ويحقق في عالمشرط االنتظام والترابط، بله أن   

، والتي لإلطالة الالمحدودة في الكالم وتفريعات األبواب مفس رهذا الالنتظام والالترابط هو ال وإنَّ      

تتجلى كما سيتضح لنا أمره على أكمل صور الوضوح، و ألنها على غير بناء الحقا، منطقي  لها  ال حد  

   :الجص اصيقول  .حقيقته على سابغ وأقوى ما يكون من معنى وحقيقة التجلي. 

وكذلك القياس على وجهين:>     

وصفنا. الذي ات على الحد  عقلي  أحدهما: القياس على علة حقيقية موجبة للحكم المقيس، وهي علل ال      

ولوالثاني: قياس أحكام الحوادث على       وص، ومواضع االتفاق، وغيرها.النص  ها من أ ص   

لَّةفما كان هذا وصفه، فليس بعلة على الحقيقة، ألنا قد بينا أن       ا كان موجبا على الحقيقة، هي م العه

 للحكم، يستحيل وجودها عارية من أحكامها.
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      وعلل الش رع التي يقاس عليها، ال يستحيل وجودها عارية من أحكامها.<172

≈ 

     هذا من وضوح اتخاذ معنى للعلة كما الدّليل من قبل، على غير المعنى اللغويّ ؛ لكن الذي يعقبه أو 

:إليه ما هو عين الفساد من أية جهة نظرتعاقبته إن    

 أال ترى أن سائر العلل التي تقيس بها أحكام الحوادث، قد كانت موجودة غير موجبة لهذه>     

 األحكام، إذ كانت هذه العلل هي بعض أوصاف األصل المعلل، وهذه األوصاف قد كانت موجودة قبل

حدوث الحكم، غير موجبة له، وإنما هي سمات وأمارات األحكام، يستدل بها عليها، كداللة األسماء 

ياتعلى  هذه ها في األحكام المعلقة بها، فال تكون موجبة لها، لوجودنا هذه األسماء غير موجبة لمسمَّ

 األحكام. وإنما هي سمة وعالمة جعلت أمارة للحكم، فجائز أن تجعل أمارة له في حال، وال تجعل له
 أمارة في أخرى. كذلك علل الش رع التي يقع عليها القياس هذا سبيلها.<173

≈  

علة  إال مسندا إلى موضوع،'علة'  ال اعتبار في ميزان السماوات واألرض للعنصر المعجمي ال  أوَّ     

، أي األولى ا ال اعتبار للعلة إال بالمعلول مقترنيين، وإذا ما تحقق اعتبار ذاتبياني  أي وتوكيدا  ؛ماذا؟

لَّةذات  لراسخين اواألرض وعند ، قبل التحقق الوجودي الحدوثي للمعلول، فال تسمى في السماوات العه

لَّةفي العلم ب ؛ فقد تكون موجودة جوهرا وذاتا لكن ليس جوهرا وذاتا علة.العه  

ابطو'ماذا' في 'علة ماذا' هنا هي        فقهي  للفظ 'علة' في القاموس ال الحق  والميزانفي  بياني  ال الض 

له. المبين لخطر الشأن، شأن هذا العلم في أمر السالم ك الض اللالحق، الذي دونه وخارجه  علمي  ال

لَّةف ثم  ه يقينا؛ال، ليس خارجال اعتبار لها إال بالطار التكليفي والحقل العبودي االستخالفي أوَّ  العه

صيغة ة للالتي لها في السماوات واألرض كونها علة حقا، أي هي المكافئ ةبياني  ال الد اللةبالمعنى و

يف المعاجم وليست هي محققة بأقوال عالم من العلماء وتعريفه أو تعر .للحكم ة المنتجة وجوباشرطي  ال

                                                                 

  172 الفصول – ج4 – ص10

  173 نفس المصدر – ص10- 11
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 عريفه. فقول الغزالي أو تالحق  والميزانقة بمرجع قَّ ح  ميعها م  هذه ج ، بلةعلمي  ة والقواميس الاللغوي  

  حقق به.ح بالمنطق وم  حَّ ص  للعلة إنما هو مقرر ومأخوذ به، ألنه م   علمي  وتعريف المعجم ال

: أو لهذه المواد من اللفظ هذا بالحق، لما كان لقوله فقهي  فلو انضبط القاموس ال        

  >غير موجبة له<

ليها التي يقع ع الش رع>فجائز أن تجعل أمارة له في حال، وال تجعل له أمارة في أخرى، كذلك علل 

 القياس هذا سبيلها<

التلفظ عنده ما هو من األقوال وف بل تبعة له ووفاقا .بالحق ما كان ليتلفظ بهذا فقهي  لو انضبط القاموس ال

، كقوله:ةعقلي  ، وشرط الذات سوية النسق العقلي  ال الش رطخارج   

     >أال ترى: أن الميتة كانت موجودة قبل مجيء الش رع غير محرمة، وإنما الحظر تناولها بمجيء 

 الش رع<174 

رجه.اوال سريان لها خة إنما هي في حقل التكليف، فقهي  فاألحكام ال !فهذا لعمرك خروج عن العقل    

* * * 

 

لحقيقة االجتهاد الحقّ  تصّورلل الجّصاص افتقاد   - 4  

في مفاهيم االجتهاد والقياس واالستدالل بيانيّ ال االختالل    

بناء وانخرام شرط ال عن الفسوق عن إهاب الحق   الناتج االختالط من بين الفساد وجلي   وأيضا      

:االجتهاد وبيانه في مفهوم قوله ما جاء من علمي  ال  
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ف وأما االجتهاد: فهو بذل المجهود فيما يقصده المجتهد ويتحراه، إال أنه قد اختص في العر>     

ان لل عز وجل تعالى عليها دليل قائم يوصل إلى العلم بالمطلوب منها، ألن ما كبالحوادث التي ليس لل 

.عليه دليل قائم ال يسمى االجتهاد في طلبه اجتهادا  

سولأال ترى أحدا ال يقول: إن علم التوحيد وتصديق       جتهاد، ال صلى هللا عليه وسلم من باب اال الر 

نسان يقال: إنه من باب االجتهاد، ألن االجتهاد قد اختص في العرف وفي عادة أهل العلم، بما كلف ال

ف، وهو في غالب ظنه، ومبلغ اجتهاده، دون إصابة المطلوب بعينه، فإذا اجتهد المجتهد، فقد أدى ما كل

ة توحيد وما جرى مجراه، مما لل عليه دالئل قائمة كلفنا بها: إصابما أداه إليه غالب ظنه، وعلم ال

  الحقيقة، لظهور دالئله، ووضوح آياته. 

واسم االجتهاد ينتظم ثالثة معان:       

ه، وتحكم على علة مستنبطة، أو منصوص عليها، فيرد بها الفرع إلى أصل ي  الش رعأحدها: القياس      

نهما.له بحكمه بالمعنى الجامع بي  

لَّةمن قبل أن تلك  -اقياسكان وإن  – من باب االجتهادوإنما صار هذا       لحكم لما لم تكن موجبة ل العه

ن جتهاد، وغالب الظلجواز وجودها عارية منه وكانت كاألمارة، وكان طريق إثباتها عالمة للحكم باال

قه االجتهاد.يا العلم بالمطلوب، فلذلك كان طرلم يوجب ذلك لن  

اآلخر من االجتهاد: هو ما يغلب في الظن من غير علة يجب بها قياس الفرع على  الض ربو     

لصيد، األصل، كاالجتهاد في تحري جهة الكعبة لمن كان غائبا عنها، وكتقويم المستهلكات، وجزاء ا

كم بما من االجتهاد، كلفنا فيها الح الض ربوالحكم بمهر المثل، ونفقة المرأة، والمتعة، ونحوها. فهذا 

 يؤدي إليه غالب الظن، من غير علة يقاس بها فرع على أصله.

وجوه القياس. رعلى ما سنذكره بعد فراغنا من ذك ص ولالثالث: االستدالل باأل   الض ربو       

على حكم  تدللناات جميعا. ألنا قد نقول اسي  الش رعات وعقلي  لفظ االستدالل على ال يصح  إطالق  و     

الحادثة من طرق القياس، ومن جهة االجتهاد، وإنما سمي ذلك استدالال فيما كان من باب االجتهاد 

 مجازا ال حقيقة.
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وب، ولذلك لم على أنه ليس بحقيقة فيما كان طريقه االجتهاد، أنه ال يوصل إلى العلم بالمطل الد ليلو     

وب، كسائر األشياء عالى عليه دليل قائم لكلفنا فيه إصابة المطلنكلف فيه إصابة المطلوب، ولو كان لل ت

 التي تولى هللا تعالى نصب الدالئل عليها، ثم كلفنا فيها إصابة مدلولها.

لفة، تارة والتبديل، وورود العبارة فيه بألفاظ مخت الن سخما يسوغ االجتهاد فيما يجوز فيه وإن       

الح.بالحظر، وأخرى بالباحة، وأخرى باليجاب، على حسب ما يعلم هللا تعالى لنا فيها من المص  

فأما ما ال يجوز وقوعه في حكم العقل إال على وجه واحد من حظر أو إيجاب، فليس هو من باب     

واحد من   فيالحق  حينئذ متعبدين فيه بإصابة حقيقة الحكم، ويكون االجتهاد إذا كلفنا حكمه، فنكون 
 أقوال المختلفين )وهللا الموفق(.<175

≈ 

، وال لكالمسمع هذا االقويم وأسوياء البيان أن تقرأ وتلكن تأبى الفطرة والميزان عند ذوي الرائز      

 يستثيرها تعبيره: 

< الش رعوكذلك ما كان لل تعالى عليه دليل قائم من أحكام  >  

 > ولو كان لل تعالى عليه دليل قائم لكلفنا فيه إصابة المطلوب<

تنبو عنه وتشمئز منه و فطرة الميزان في ملكة البيان تأبى هذا وال ينبغي لها إال أن يستفزها إن       

؛ من كل نحو نظرت إلى هذا المنكر من اللفظ على كل األنحاء العوج   الباء. وإنك واجد   دَّ ش  تأباه أ  و

بادئ  وهي في ذلك ليست ناحية وجهة واحدة بل جهات متكثرة غير منحصر عددها تتوالى للمتفحص

 تعد دلأمرين: سؤال حقيقة ا حول الس ؤالويكون بعدها مشروعية ر حدة انكالرأي، وذلك حقا ما يزيد ال

ا الكالم، لحظ الميزان )العقل( في هذ وهذا هو سؤال التبيان لمنكر غير الحق،الجهاتي بهذا التعبير ا

س مَّىعينة من كل  تقليد المطلق ، لبستنبط منه عنوان الفقهي  وسؤال شيوعه في البيان ال. ص ولعلم األ   م 

. ئونخطوي   صيبوني   أنهم عة قول البشر، ولو كان معلوما بداهةالمطبق الذي ال يترك منفذا لمراج  
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اتي، والمفهوم صطالحي  ، وسواء أكانت في الحقل المعجمي أو االةبياني   معجمي ةكمادة  الد ليل إن       

الطلب إنما هي مؤطرة ب ، في ذلك كله،بياني  ظيف اللساني الوالتو الد اللةنحى بها من في مطلق ما ي  

اللفظ الواقع والحقيقة، ولذلك هي مؤطرة ب الحق  فيوالهداية والطريق، أي مؤطرة بطلب العلم وطلب 

. المدلول<فيها، للوصول إلى العلم ب الن ظرو الد اللةاالستدالل: هو طلب : >'االستدالل' ةبياني  ال المادَّةو

 ومنه تبرز جهات أولى ثالثة:

.الطلب – 1  

حديدا إلى ما دونه ومنها ت علمي  وال معرفي  االفتقار على معاني مختلفة متراكبة تتسافل من ال –2

 المحدودية الوجودية والتواجدية.

  منكر الشنيع.سفالة االفتقار للدليل بالنسبة إلى امتالكه، وهذا هو المسند لهذا التعبير واللفظ ال – 3

، هي وجوه نقص، وهللا سبحانه وتعالى منزه عن النقص.سلبي ةوهذه الوجوه كلها   

قيم له ركن تعالى أن جعل للحق من ذاته ذائدا، فالفاسد قواعده من البناء ال يستكذلك، والحمد لل        

 ةمي  علوال غروى فإن أعظم نعمة أنعمها هللا تعالى العليم الحكيم على األبنية ال> من أركانه أبدا.

، ومن أحسن من الحق صبغة، وليس أقوم إال صبغة الحقالص حيح  !ة هي الت راب ط، صبغة الحق 

فحصول اختالل في نقطة ما يختل معه كل  البناء ويظهر عوجه وفساده واختالفه في كل نقاطه<176؛ 

ليس ف لزوم شرط االنتقال من المعجم إلى االصطالح كما تم بيانه، الحق  فيإنما لما فسق القول عن 

وهذا خطأ تهادا، لتفريع كقوله واعتباره االستدالل اجبمستغرب أن يتوالى الفساد في القول في غمرة ا

عوجه  يعلل كبير إذ هو في مفاهيم ركنية لكل ما سيليه من األبواب والكتاب، ولكنه في ذات اآلن

ا وما فاالجتهاد طلب الحكم واالستدالل طلب تقريره، وشتان ما هم. يفسر اختالطه وفسادهو وأمته،

س على أيؤس. أعظم أمر، أمر العلم وبنائه والقول فيه الحق  فيوما كان هذا إال تبعة لمخالفة  .بينهما

مجاز  ، بيان الحقيقة، وإن المجاز إنما هوالس نةالبناء على بيان القرآن و المجاز من اللسان ويترك

الذي هو بيان الحقيقة؟األصل باعتباره على األصل،   

  !سبحانك هذا ضالل في شأن العلم عظيم 
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 الن سخ، ألن هذا اختالط مبينوالتبديل< ف الن سخإنما يسوغ االجتهاد فيما يجوز فيه وكذلك قوله: >     

الثابت المستقر. النص  واالجتهاد هنا هو في تحديد الحكم من والتبديل من الشارع،   

لهذه  يةالفساد واالختالط واالختالف الحاد الذي أمكن وما يمثله من القول اعتباره من البؤر الحقل     

لبواب وهذا الكتاب كما أشرنا إليه ونعيده تأكيدا منهجيا، وهو ما يجلي كفاء الباب األ ا يليه، عم األو 

أعاله: النص  ذلك هو قوله ومادة بيانه في   

لَّةمن قبل أن تلك  -وإن كان قياسا –وإنما صار هذا من باب االجتهاد  > حكم لما لم تكن موجبة لل العه

لجواز وجودها عارية منه وكانت كاألمارة، وكان طريق إثباتها عالمة للحكم باالجتهاد177، وغالب 

 الظن لم يوجب ذلك لنا العلم بالمطلوب، فلذلك كان طريقه االجتهاد.<

نقة هذا التناقض في عن نفسها غير مطي ر  ب ه ع  ت  ا تتصدع وحدة البيان له ههن      !ءات البنامكو   

مرتكز لل الضي قة ليها المباشرة اللفظيةافت إمادة 'وإن كان قياسا' تعبير عن المغايرة، أض إنَّ      

ن يختار والتناقض الداخلي شديد الخناق. وليس من مخرج منه سوى أ بياني  'االجتهاد' معنى النتوء ال

نتظام بين التواجد في عالم الحقيقة أو عالم المجاز، بل والمجاز ال يسيغ إال ما كان غير خارج عن ا

 اللسان.

، قي  منطالمنتظم لالصطالح ال اللغوي  وتوضيح هذا على نحو قريب هو أنه يزاوج بين الحقل      

متنع نفس ه وجعل له بابا في أمره 'باب ذكر ما يهو  هأنكرواصطالحه الفاسد أصال، ألنه كما يزاوجه 

ه ال يصح فيه القياس'، كمن يسمي الماء خمرا والفرس رجال، ويريد أن يؤسس عليه بناء من القول. وإن

م  ق  في ميزان السماوات واألرض لو كانوا يتفكرون، يستحيل ويمتنع عند عاقل ويستحيل  فيه بيان  و 

وأخرى على معنى آخر غير الذي سبق؛ وإن مادة من هذه  ،معاني األلفاظ مزدوجة، تارة في معنى

من هذه المواد  يضاف عليها، فكيف بالذي يؤسس بنيانه على خضم ةعلمي  واحدة كافية لتقويض هيكلة 

!الهدامة التي تكفي واحدة منها لهدم البناء برمته؟  

ه:ضه وقولكالم   إنَّ       

<-وإن كان قياسا –ما صار هذا من باب االجتهاد >وإن         
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ن ففي وحدة واحدة من البيان والكالم اآلدمي، التي هي هذه الجملة، يجمع أو يريد أن يجمع بي     

، لكل منها أو ما اتفق على تسميته بالقاموس بياني  المتكلمة، إذ لكل حقل  خطابي ةتواجدين للذات ال

مؤكدة ، والجملة االعتراضية الي  الش رعالتحديد )اسم الشارة( 'هذا' في تواجد القاموس تواجده؛ فمادة 

دها هو بدورها على المغايرة واالستنفار المضايق جوارا للفظ 'االجتهاد'، الجملة االعتراضية تواج

لخارج الحقل التواجدي  األصل  يالمنتظم داخل الفضاء المعجمي واللسان منطقي  ، حقل البيان الاألو 

تر على والتوتر السلبي، لكن لألسف ليس على مستوى مادي منتج، فهو هنا تو والحقيقي والحق.

اد تناسق على للمتلقي خاصة، الذي وظيفته إيج ةبياني  مستوى االنفعال السلبي وتصدعات القاعدة ال

 األولى لةالد الة إلى مستوى البنية الدماغية مع محتوى وبنية الخطاب. هذا التوتر تزيد شدته مع العود

ة أخرى من جديد ونفي الثانية؛ وذلك في سلوكه وقوله:كر    

لَّةمن قبل أن تلك >      لما لم تكن موجبة للحكم لجواز وجودها عارية منه< العه  

مقروء، ، أي هنا حضور العقل حين قراءة الالس ماعوليس يتطلب من بعدها سوى شهود القلب حين      

هذا الكالم ال أساس له وال انتظام.حتى يظهر لك أن   

فقوله:    

  >وكانت كاألمارة، وكان طريق إثباتها عالمة للحكم باالجتهاد<     

لمن الكالم مناقض وناقض حقا للجزء  الش طرهذا القول و      مير منه؛ ف'الهاء' في 'إثباتها' ض األو 

لَّةق إثباتها يعني إثبات فطري  قة للعلة. هكذا، بعائد على 'األمارة' المطا جوهري  ممثل  نه اجتمع ، ومالعه

.هر؛ وهذا تناقض مبينفي قوله كونها موجبة وغير موجبة للحكم في ذات الجو  

قسيمه،  ، جعله أو اعتباره حينا القياس قسما من االجتهاد وحينا آخرالجلي ةوكذلك من التناقضات      

ا:بيانه في االستدالل مما سقناه آنف وهذا واضح من  

نا على حكم ات جميعا. ألنا قد نقول استدللي  الش رعات وعقلي  لفظ االستدالل على ال يصح  إطالق  >و     

الحادثة من طرق القياس، ومن جهة االجتهاد، وإنما سمي ذلك استدالال فيما كان من باب االجتهاد 

 مجازا ال حقيقة.<

 وقوله في االجتهاد:
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معان:>واسم االجتهاد ينتظم ثالثة        

ه، وتحكم على علة مستنبطة، أو منصوص عليها، فيرد بها الفرع إلى أصل ي  الش رعأحدها: القياس      

 له بحكمه بالمعنى الجامع بينهما.<

تبر عند العقالء وليس من بعده سبيل ألن يع ،نسفا لكن الذي يأتي على هذا البناء من قواعده فينسفه     

ممثل بكل ي على سطح بيان هذا الكالم المتراكم بعضه ببعض، التوتر العلما، هو أن هذا التوتر الباد

، والتمثيل أشخص وأظهر في قوله مثال لجميع كالمه: عينة من تجلياته المختلفة  

<-وإن كان قياسا –>وإنما صار هذا من باب االجتهاد        

وقد  ،مقولهم يامتبنمن نفاة القياس في مصنف الموازين يجعله  ،ماد تهو بياني  ال يالس لوكهذا الموقف      

على إثبات  الداّللةالباب الثاني والثمانين 'في ذكر  ،شطرا من هذا الكتابأطول األبواب  خص  

قوال التي وليس معيار التصنيف هنا وميزانه األ في الرد عليهم. االجتهاد والقياس في أحكام الحوادث'

مآخذ من حيث نهجه و علمي  هو أقرب إلى القول الشعري منه إلى القول ال تمأل المصنفات في ذلك مما

، أنزلت فيه استشهاداته، ويضعون آيات هللا تعالى وفي مقام العلم وباسم العلم، يضعونها في غير ما

ن هفه ما جاء مكمثل  هنا على وجه التقرير: عند الم ص   

     >اعتمد القاساني فيه178 على قوله تعالى:}أو لم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى 
 عليهم'{)العنكبوت51(<179

سالةدق وداللة اآلية البينة كفاء القرآن العظيم آية بينة لمن يسمع ويعقل، فمعجزته دليل ص      ، الر 

 رسالة محمد صلى هللا عليه وآله وسلم.

ا قولو>      ( فإن القياس مما دل عليه الكتاب 38شيء'{)األنعام ه تعالى:}ما فرطنا في الكتاب منأم 

ا في على ما تقدم من بيانه، وهو غير خارج عنه، ألنه معلوم أنه لم ي رد األخبار عن حكم كل حادثة نص
 الكتاب، وإنما المراد نصا ودليال. فلم يكن القول بالقياس خارجا عن الحكم بالكتاب.<180
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ار القول للمحمل الخاطئ الذي وضعت وحملت اآلية عليه، والذي سفهذا القول ال يصح في تقريره      

 به عن شيوع التقليد: 

لمختلفين،  جوهرينقلنا إن الجميع وال اثنين مختلفان أن هناك حقيقتين وشيئين و>      الكتاب  األو 

الذي كتب فيه كل شيء، وهذا مؤصل إثباته بثبوت حقيقة علم هللا تعالى العليم الحكيم من غير اعتبار 

الختالف البيان في ذلك وتوظيفاته؛ فهذا هو الذي سمي باللوح المحفوظ. والثاني هو الكتاب أم الكتب 

 هذا هو أم الكتاب.ف وراة والنجيل والقرآن تفصيال له؛المنزلة التي نزل الزبور والت

لوإذن فالكتابان مختلفان:       والثاني حقيقته قانون وشرعة مفصلة  حقيقته علم، علم كل شيء. األو 

 (50على كل طور تاريخي استخالفي:}لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا'{)المائدة

ء مما هو مقدر وإذن ليس يصح وليس يعقل أن نقول بأن أم الكتاب أصل التنزيل فيه علم كل شي      

الكون، وال أن نقول بأن الكتب المنزلة هي تفصيل للوح المحفوظ الذي هو علم هللا تعالى مكتوب فيه 

كل شيء. وهذا مثله الخطأ بفعل االنحسار المعجمي أوال ثم التقليد ثانيا في قراءة قوله تعالى:}ما فرطنا 

 181<خاطئا على داللة القرآن. ( الذي يحمل تقليدا شائعا39في الكتاب من شيء'{)األنعام

≈ 

غير مدلوله،  حكم التصنيف هنا ليس بهذه األنحاء التي في جلها تعليالت معلقة باللفظ من قلنا إنَّ      

 العزيز وليس يصح هذا في عموم اللسان فكيف يسلك مأخذه ويقرر أنه تأصيل واستشهاد بكتاب هللا

له. إن ال يرتفع بعدم إدراكه وال تجاه عن مواضعهالحكيم؛ فهذا ال يخرج عن تحريف كلم التنزيل 

يها مقام من يكذب حكمنا هنا بوضع المصنف موضع المتبنين لنفاة القياس القائلين به في حال هو قائم ف

فه؛ هذا ما يزعمونه من مقالهم، فيكون بها الحكم بتناقضه وفساد بنائه واختال دعواهم ويثبت زيف

الفؤاد واللسان. م  به قو  الحكم هو بميزان الحق، الذي   

على ما  < معناه أن القياس حقيقة ليس اجتهادا،-وإن كان قياسا -قوله واستدراكه االعتراضي > إنَّ      

لَّةب محد دفي هذا من تناقض مع ذات القول في االجتهاد كما أومأنا إليه، والقياس  الموجبة  المشتركة العه
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و مقول مضمونا ومدلوال في مقول العموم باعتبار المعنى أيلزمه تضمين القياس ، ومنه لذات الحكم

قض الذي الخفي، بل نجد هذا متخلال كالمه على مسار كل األبواب التالية على غرار وأثر التنا النص  

يان. فنجده يثبت لذات اللفظ في ذات الب الد اللةشرحناه وبيناه في االزدواجية التواجدية بين المتغاير من 

تى يكاد ، حله إثبات القياس والرد على مبطليهالخفي من حيث قصد أوَّ  النص  نى ومقول اعتبار المع

:يقره وينطبق به انطباقا  

سولفالرد إلى كتاب هللا تعالى، وإلى >      دثة منصوصا صلى هللا عليه وسلم، فإذا لم نجد حكم الحا الر 

تعلق  في الكتاب، علمنا وجوب الرد إليهما من جهة المعنى، إذ قد ثبت اعتبار المعاني بما ذكرنا من

ت الحكم بها، وإن حكم بها في أشخاص بأعيانهم، وما جرى مجرى ذلك مما يعترف هو بلزومه وثبو

 حجته من العموم وظواهر األسماء وبالل التوفيق.<182 

≈ 

ن، خاصة الةعلمي  المتمكن على المكان بشروط ال العالم   إنَّ       ناء في الهيكلة والب معرفي  ال مكو 

في  يةلاألو  و األولىين، ال يمكنه أن يتحدث وال أن يعتبر علما إال بشروطه وأركانه. والقاعدة علمي  ال

لمات كأساس ، ركناها المسلمات والتحديدات أو التعريفات. فالمسعلمي  ، أساس البناء الي ةالن ظرالهيكلة 

ط البنيوي مع ، وليتم بعدها البناء على شرط التراببياني  حقائقي والتحديدات أو التعريفات كأساس 

جي، ألنهما ن إنما هو محض منهساسي  والحديث أو االعتبار هنا لأل .بياني  ها الحقائقي والأساسي  القاعدة ب

ليس في  كلي ة ي  علملين كون البيان ليس إال صورة وتجسيدا حدسيا للحقائق، وكون البناء الغير منفص

حقل الحقائقي أو إن على ال ،ومنه فكل عوج واختالل في نقطة من نقاط البنية حقيقته سوى بنية حقائقية.

يانه.وكون حقيقة ك فيه شرط الترابط كفل قيامه كل البناء وافتقد لختالوتبعه اإال  بياني  ال  

 نطقي  موال علمي  هذه االختالفات والتناقضات، التي هي من حيث الميزان ال لَّ ر ك  فس  هذا هو الذي ي       

ة، أن ليست على إمكان امتداد الكالم واتساع رقعة القول أن تحصر، إذ أمكن لكل نقطة أو وحدة كالمي

ات للمصنف ا أن نمأل بتتبعنا هذا التناقضمنطقي  كن ولهذا أم تجد لها مخالفا محققا لعدم ترابط الحقل.

ي أجدر وأوفى داللة ف هو أسفارا ثم ال نأتي عليها حصرا. ولكننا هنا نحرص على الشارة إلى ما

                                                                 

  182 الفصول – ج4 – ص75



 إبطال فصل األصول

 

162 

 

لَّةغايتنا ومقصدنا؛ كقول عموم الحنفية بانتفاء  لَّةا يسمى بغير المتعدي إلى غيره مم النص  في  العه  العه

 القاصرة.

* * * 

 

!يعتبر القياس فعال وليس آلية الجّصاص، الجّصاصالقياس عند  تصّورسؤال  - 5  

قول ساد اللئن كان هذا من الذي بيناه إليك كافيا لئال يمارى في بعد هذا المجموع من التناقضات وف     

رالل وصبغتها، فإن األدهى هو أن ال يقتصر فساد البناء وضال ةعلمي  عن صفة ال ما رأينا،  على تصو 

 م القياسمفهوعد ب  الحق لن يبقي في مجادلة حكمه قوال، فاألدهى هو العلم بأن المصنف ليس  وهو في

مستقرا، إذ يقول:ب عد  ه الحق  عندفي   

ل أم >وسأل داود القائسين سؤاال دل على جهله بمعنى القياس، فقال: خبروني عن القياس، أص     

غي أن يقع فيه خالف، وإن كان فرعا ففرع على أي أصل؟فرع؟ فإن كان أصال فال ينب  

أو فرع، كما  قال أبو بكر: والقياس إنما هو فعل القائسين، وال يجوز أن يقال لفعل القائس: إنه أصل     

 ال يقال لقيامه، وقعوده، وسكوته، وحركته: إنه أصل أو فرع.

ما تقول: قعد على أن القياس فعل القائس: أنك تقول: قاس فالن قياسا، فتجعله فعال له. ك الد ليلو     

 قعودا، وقام قياما.

قياس، ، أن يقول: خبرني عن وجوب القول بالقياس، أو الحكم بجواز الالس ؤالوإنما وجه تصحيح      

 هل هو أصل أم فرع؟

ي بني عليه: عليه، وفرع على ما بني عليه، فأصله الذفيكون الجواب عنه: إن القياس أصل لما بني      

ة، وإجماع الس نةالكتاب، و ائل ، على حسب ما تقدم من بيانه، وفرعه الذي بني عليه سائر مساألمَّ

 الحوادث القياسية، التي ال توقيف فيها وال إجماع.
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أم   معنى واحدا، أصل هوالذي زعمت أنه ال يحتمل إال الد ليلويقال له: خبرنا عن وجوب القول ب     

فرع؟ ويسحب عليه الس ؤال الذي سأل في القياس. فيما أجاب به فهو جواب القائسين في القول 

 بالقياس.<183 

  ≈  

 حقيقةم الحق جاهال تمام الجهل المطبق بصاحبه بحك فحوى هذا الكالم عند الحكماء كون   إنَّ      

ضع الشيء، أي القياس، في ال ويجادل فيه كمالقياس؛ وهل يكابر أحد في هذا الح رتصموقد و  في  و 

 صنف حقائق وجواهر ليس منها، بل هو إلى مجموعة وصنف من الموجودات غيرها؛ فصنف وعالم

سابية، أو العمليات الح عملي ةاألشياء ليس هو صنف وعالم علومها وفنونها؛ فعلم الحساب ليس هو ال

ن البون م ولكنه الفن والعلم والجامع للقواعد واألنماط واألنساق الحسابية، وشتان ما بين العالمين

ابعيكفي لتصنيف هذا الكالم للجزء  الحق  والميزانب واالختالف. وهذا ه.كله وما ارتبط ب الر   

رالقياس ليس كما هو في  إنَّ        ما اآللية.عليه مصنفه، ليس هو الفعل، وإنالمصنف، وقد بنى  تصو 

في االستدالل لفظا ومضمونا ال يزيد الحكم إال جلوة وتنصيصا: أو النمط السمج المادَّةو  

ما تقول: قعد على أن القياس فعل القائس: أنك تقول: قاس فالن قياسا، فتجعله فعال له. ك الد ليل>و     

 قعودا، وقام قياما.<

* * * 

 

في القياس فرعيّةوال صليَّةاأل ؤالس   - 6  

. له ط  الخ   موضوع الكالم، ذلك عين   حي زمعا، هنا في قاموس ال فرعي ةوال صليَّةوأيضا قوله باأل     

ي التحديد تلى في كتاب هللا تعالى فوما ي   ان بالحق  محد دصل والفرع ف. فاألر  صه  علمي  فالقاموس هنا 

ا م  به و   اب  ت  كه ال   ن  وم  ل  ع  ت   م  ت  ن  ا ك  م  به  ربَّاني هينوا ون  ك   قوله عز وجل:}ولكن  ة والمنهاج في للش رعبين الم   النص  ب

(78'{)آل عمرانون  س  ر  د  ت   م  ت  ن  ك    
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بتة عند ذوي التكليفي هنا واردا؛ فإنه ليس يغير وال يمثل إشكاال أل الش رطولئن كان سؤال اعتبار      

جرا ، فالل تعالى لم يجعل العلم في نظمة تأسيسية واحدة ربَّاني هينالمن العلماء  هلي ةاأل . وفي حجورامحه

و إذن ه هنا عن القياس هو سؤال عن العقل، شرط الخطاب التكليفي، والعقل الس ؤالكل حال من ذلك ف

ذات ما وهذا بال ل هو أم فرع؟ن القياس آخره سؤاال عن النسان، آص  ع الس ؤالالممثل لإلنسان، فيؤول 

، أعاله النص  كما ورد في آخر  الد ليلعن وجوب القول ب الس ؤالعن القياس و الس ؤالينطبق به 

رواالئتمار والطاعة وفقه ذلك و فالوجوب هذا و مستقره وموضعه النسان العقل. ه وضبطه،تصو 

ي حملها ل األمانة التسيؤول بالنسبة ألولي الرسوخ في العلم من جهة تأصيل الخلق واألمر إلى سؤا

ة في صيغة مفيد وذلك من مفاد أو هو متوافق وموقف المصنف وحكمه النسان آصل هي أم فرع؟

ئم أو البهيمة لهيمنة حقيقة العقل على حقيقة القياس، وبلفظ مؤصل إلى فصل جنس النسان عن البها

وما جاء في تعبيره واللفظ أو األلفاظ المثبتة عنده في مصنفه وبيانه: على حد    

توا حجج >وجميع ما ذكرنا من جهة حجج العقول في إثبات القياس، فإنما تكلم به قوم عقالء قد أثب     

 العقول، وأحكامها.

      فأما من أنزل نفسه منزلة البهيمة . . .<184

أنزل  ، الذياألمر آلية من الخالق سبحانه وتعالى الحكيم الخبيرلقياس إذن من أساس الخلق واف     

مقدرا ذلك كله تقديرا. ،حكمة بالغة ،الكتاب مفصال والنسان وخلقه وأطواره  

، مروملكة من حيث إنها من الخلق واأل أهلي ةما هو لكن القياس كأصل في أساس الخلق واألمر إنَّ      

ن األشخاص في تختلف من حيث نسبتها وتحققها وتتفاوت أكثر من االختالف والتفاوت في حظوظ أعيا

( 82لنساءوالبصر، كما هو واضح ومستنبط من قوله تعالى:}لعلمه الذين يستنبطونه منهم'{)ا الس مع

ين، ركن نبين مستندها إلى رك هلي ةاالستنباط. وهذه األ أهلي ةفثبت هنا تخصيص جزء مخصوص ب

لالركن  عقلي  األساس ال ن، مخلقي  ي الاألو  كليته هاته  ، وهذا فيا فيه التنشئة والرياضة والصقلتضم 

مة، والركن ونعتعالى يؤتيه من يشاء، وهو المنطبق تحديدا بالحكمة فضال من هللا  فضل هللا تعالى

ن هفه قوهذا ما يعبر عنه  المحقق استيعابية الحيثيات والمعطى. موضوعاتي  ال الش رطالثاني هو  :ول الم ص   
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وعرفها، وعرف طرق  ص ول>إن الذي يجوز له القياس من الفقهاء، من قد حفظ أكثر األ       

عض وإن خفي عليه ب –، فمن كان بهذه المنزلة جاز له القياس ص ولالمقاييس، ورد الفروع إلى األ  

ضره التي تح ص ولولم يكلف حينئذ حكم ما خفي عليه، وإنما يرد الحادثة إلى أشبه األ   – ص ولاأل  

ليه، واخطر بباله عند اجتماع رأيه، وحضور ذهنه، كما يجوز االجتهاد في تحري القبلة لمن احتاج إ
 وإن كان غير عالم بجميع األشياء التي يستدل بها عليها.<185

* * * 

 

لَّة' للفقه محوريّ في المفهوم ال الجّصاص تخبّط - 7 تصنيففي أبواب ال واللغو اإلسهاب تعليل  ، 'الع   

وما جاء من قوله فيما ال يسوغ فيه االجتهاد:      

، أو حافظا لها جاهال ص ولجاهال باأل   –وليس من أهل االجتهاد  –>والوجه الثاني: أن يجتهد      

 بطرق االجتهاد، ووجوه القياس، فال يجوز له حينئذ االجتهاد.<186 

أينا، هذا وإن كان من تحصيل الحاصل والبديهيات، فإنه منها ومن أقرب الحقائق وهذا مثاله الذي ر     

كال هذا بيد أنه ليس الشكال الذي يهمنا، إش منه قد ينفذ إلى حلول ما هو أشد تعقيدا من الشكاالت.

سوخ في إال موتور الحظ من الر اعتبر كذلك تقليدا،واالختالط الذي ليس يحسبه علما، وإن االختالل 

غيرها ليس يكون بة وشروط معلومة محد دفالعلم حقيقة جعلها الحق قائمة على أركان  العلم والحكمة.

 أساسي   كما أنف ذكره متمثلة في الش روطوهذه األركان و على حقيقة البناء جوهرا وبنيانا مرصوصا.

مسلما بها،  ةطقي  منللعلم كبناء مراد تأسيسه، األساس الحقائقي كحقائق وقضايا  كقاعدة ي ةالن ظرالهيكلة 

وإقامة الميزان  الترابط، القانون الذي يتحقق به الحققانون  ديدات؛ ثمكتعريفات وتح بياني  واألساس ال

 في كل نقطة وزاوية من البناء . 
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، علمي  نيفي الوالتص دراكي  ليس يختلف هنا على المستوى ال بياني  ال األساس   عن بالنا أنَّ  نَّ ب  زه ع  ي   وال    

بغة هي من لها من صبغة الحقائقية ذلك، لكن هذه الص ةمنطقي  ؛ أي هو ذاته قضايا ةبياني  إال بصبغته ال

.اني  بيال نظماتي  ، على معنى يعطيها حقيقة وداللة األساس البياني  ال لمس  باب التسليم أو الم    

رالوأيضا ما تبعه من فساد  ةبياني  هذا هو الذي يجزم القول بأن هذه االختالالت ال      الل وض تصو 

واحدة، غة التحريف لصور جواهر األشياء وحقائق ودالالت األلفاظ، كله علته علة واحدة وصبغته صب

رالافتقاد هي الخالل بالميزان، ك الصلة  الحكم منالحق للقياس، وللمصلحة وما بينها وبين  تصو 

فةواالختالف، وكذلك  ابعاألكثر تجليا وبروزا في هذا الجزء بالذات، الجزء  الص  إطالق  ، صفةالر 

في مرجع  ؛ فهذا مرده افتقاد الميزانواللفظ المادَّةبذات  ى األبواب تتكررالكالم على عواهنه، حتى تر

س آخرها وهذا حكمه متاهة القول لي البيان.حديد ثابت مستقر لمرتكزات الكالم فيه من غير ت ؛القول

قامها، بنظرك إلى هذه األبواب لوجدتها تترى من حيث أرفإنك إن رجعت ولو يسيرا  يميز عن أولها.

لكلم إلى سوق اعلى غير نص من و   ،ال في مضمونها، أو قل في كالمها بنفس اللفظ الذي يراوح نفسه

د فالباب الواحأخرى.  ةعلمي  وإضافة فحوى  ،كتسبةلمعاني م إفادة ،والجمل إلى بعضها ،غيره

ع الخامس والثمانون محض التكرار وترجيوالثمانون و الّرابعلث والثمانون وكما الثا والثمانون

دل له . والباب الثامن والثمانون، باب 'في ما يستفي الجزء األّوللباب القول واللفظ لما جاء في ا

لَّةعلى صحة   ،سهابال إال تفصيال مسهبا حد  الذي ليس ، في الثاني والثمانين ' تكرار لما جاءالع 

نخاصة في  عه وليس موض المجتهد علمه وحيازته.التمثيل مما هو في حقيقته ضمن ما يلزم  مكو 

نحقيقة القياس ذاتها ك نالفقيه مآلية في علم الفقه وحقيقة  مكو  ىا لتضم  س مَّ إال ما جاء فيه  ،لص وعلم األ   م 

 األحوال أو األصنافعرض االجتهاد والقياس، ودحض زعم نفاة القياس، و شرعي ةمن التأصيل ل

رالالقياس أنساقا يسيرة  أ ص ولالمختلفة في  لَّةمحدودة، كنهها تحديد صيغة  تصو  اصر األصل، وعن العه

لى هللا كعنصري الجنس الواحد وتفاضل الكيل في األصناف الستة الواردة في حديث رسول هللا ص

فية وطرح ، والطوافية في طهارة السؤر، وميوعة السمن في نجاسته بموت الفأرة فيه؛ وكيعليه وسلم

هذا ة لها كصيغة. ونمكو  وعنصر من وجوهها وعناصرها ال إشكال تعيين األصل للنازلة على أي وجه

بطكله ب لَّةيسير أمره ومحلول إشكاله مع التقويم والتصحيح لمفهوم  الض   .الد ليلكذلك كما بيناه و العه

 التاسع والثمانون 'القول في اختالف األبواب بل سيكون من محض اللغو ،ومنه لن تكون حاجة

التي  والواحد والتسعون 'في ذكر األصناف األحكام مع اتفاق المعنى واتفاقهما مع اختالف المعنى'

أي الباب  هذا األخير، .والثاني والتسعون 'القول في مخالفة علة الفرع لعلة األصل' تكون علة للحكم'
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 الض اللى ويعقل ما يسمع، يجلي ويبين مد الس معالثاني والتسعون، الذي يجلي ويبين لمن يلقي 

نف ما يصنفون ويكتبون:ص والفساد، ويسطرونه من القول في طيات  

لَّة>وقد يكون حكم األصل الذي منه تقتضب       المعنى  متعلقا بمعنى. وتكون علة الفرع غير العه

فاضل في ات، وذلك نحو قولنا: إن علة تحريم التي  الش رعالموجب للحكم في األصل، هذا جائز في علل 

لَّةاألرز أنه مكيل جنس، قياسا على البر، وليس هذا الحكم موجبا في البر بهذه  إنما وجب  ، ألن البرالعه

مه، وإنما مغنيا عن تعليله ليجاب حك النص  ال بهذا المعنى، إذ كان دخوله تحت  النص  فيه هذا الحكم ب

ل للفرع الذي ليس بمنصوص عليه.<اقتضينا هذا االعتال  

≈ 

ضر حقة، ليس أ ةعلمي  أوال، وأولى دالالت هذا القول، هو أن ليس أضر على من يريد لنفسه ذاتا      

؛ فإنها تذهب العقل. المذهبي ةعليه من   

ل والمقيس هنا معناه العملي نهج القياس في التعليل، وإلحاق الفرع أو المقيس باألص االعتالل   إنَّ      

ل حكم عليه؛ ثم هو على نحلة المذهب أبى إال أن يجعل لمكان الحكم بغير علة، وقال آخره بعدم تعلي

ثم  عقل؟من حديث هنا عن لسان من ي وإمكان القياس؛ فهل شرعي ةالمقيس عليه، ناقضا ونافيا حتى ل

ه وكالمه نفسه الذي تلفظ لسانه وسطر قلمه وجعل ذلك من كتاب الجص اصأليس الكاتب والمصنف 

ن األصل والثمانين 'في ذكر الوجوه الذي يستدل بها على كو الس ابعالمنسوب إليه ما جاء في الباب 

 معلوال' جاء فيه:

لَّة>وقد يثبت األصل معلوال بالتوقف على       وباالستدالل عليه. ص  الن، وبفحوى العه  

     . . .  

شئتم يدا بيد(  قوله صلى هللا عليه وسلم: )فإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف النص  وما يعلم بفحوى      
 دل على أن هناك معنى به تعلق حكم التحريم، وبزواله زال.<187

 ≈  
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يناه في المخالفة لشرعة السالم ومنهاجه القويم مما ب المذهبي ةهو  الض اللوطبعا فعلة هذا الخبط و     

 كتابنا 'تفصيل الخلق واألمر' بجزأيه.

جوه التعليل دليل واضح، وتعيين لطبيعة الشكال ورده إلى علته من وإذا تم لنا هذا، من تبيان على      

التعليل؛ و الد ليلذينك  المحكم الجامع، علمنا منه أن التقويم ليس يكون بحال إال على ضوء الردكلها 

لم األساس يه ،صرف منطقي  فهو  .ن على اعتبار ما قدمناساسي  ي أو األاألو   

لى المجمع عليه لدى المسلمين، أو ع ص ولي  وإذا كان األساس الحقائقي هنا منطبقا بالمرجع األ     

ال؛ التأثير في هذا الشك د  يَّ ح  لمصنف، وهو من خالل الفحص م  ل المذهبي  أقصى اعتبار، المرجع 

بعه صعودا الكالم أو ما أريد به بناء هنا، قد بني على اتصال تشجري، تنزل فيه العوج من أوله، وتتف

لَّة'هو عنصر ومادة المسلماتي  بياني  في األساس اليثبته في عنصر ارتكازي ومركزي   م  قوَّ . فإن ي  'الع 

زان في حفظ المي –بالطيع  -بني عليه، بشرط  ما هذا العنصر ويصحح مفهومه استقام كل ما بعده و

 الترابط. وذلك حقا ما سيكون بالحق ميسرا ذلال.

فةجميعا، حقيقا بهذه  الدَّهرفيما قلناه أوال، فال عالم من علماء  ال داعي لعادة القول      ائز عنده ج الص 

الحقل  في تضم نمخالفة القاموس للحقل المعجمي، وإنما يكون االصطالح فحسب بالتخصيص الم

 الداللي المعجمي.

لَّة إن        وبيان النسان،  ما سميت علة ليس في العربية والبيان العربي فقط، ولكن في جميع األلسن العه

لَّةإال ألنها موجبة لشيء وحقيقة. ف لما كان ن البيان موصولة ومسندة أبدا إلى معلولها، وفي ميزا العه

أن يخرج عن  ةمي  علالبيان صورة حدسية وتمثيال تجليا للواقع والوجود، ليس لعلم وال لقاموس حقيق بال

ابطهذا  هنا نستحضر ونورد ما سبق تثبيته: ، ضابط ميزان السماوات واألرض.الض   

لَّة>      تين ة أو بأدق التعبير القضيشرطيّ الهما طرفا القضية  عقليّ في النسق ال الدّليلو الع 

ونها رة، أي كفي الثانية، مع أحادية تالي هذه األخي مقدّمةو األولىتين، الحكم نتيجة في شرطيّ ال

ا:منطقيّ متكافئة   

لَّة             الدّليل ↔الحكم و الحكم  ← الع 
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لَّةوعنصرا       رط قصري، أي ش شرطيّ  مكّونالمستقر الشائع عند الفقهاء، أولهما  الدّليلكما  الع 

ضروريّ  غير كاف في األولى، والثاني غير أحادي قصرا، فيكون عنصرا من مجموع متعلقات 
 متعدّدة.<188

عين 'في ذكر الباب التسالمختزل للباب الوجيز،  كل هذا يكون بتصحيح وتقويم قوله ومنه فتقويم     

لَّةشروط الحكم مع  ابعالذي هو الجامع المختزل لكل الجزء و، 'الع  أو يكاد، قوله: الر   

لَّة>وقد تكون       لحكم إال بعد موجبة للحكم على شرائط تتقدمها، فال يكون للعلة تأثير في ذلك ا العه
 وجود شرائطها.<189

لمخالفته  اتي للعلة هذا، الفاسد المتناقض، الفاسدم  ل  س  م  ال محد دأي بوجوب تصحيح التعريف وال     

إنما التفاوت تفاوتا وال أمتا؛ و الميزان، والمتناقض تبعة لهذا الفساد مبينا إياه حتى ال يرى في الحق  

 يبقى عند القائل بفاسد القول والباني عليه.

بطهذا ب      موضوعات، أخرى إمكان التدليل والتقويم بتتبع رجعي عبر مختلق ال يبين من جهة الض 

قيقتها سوى تبعة التي ليست في حالتي مثلت أبوابا كثيرة تترى وفصوال من القول شتى، الموضوعات 

راختالقا لتفاوت  لَّةوتمثل  تصو  رعن حقيقتها و العه  شرطي  النصر ها الحق. فاالعتبار الثابت للعتصو 

لَّةوغير الكافي، اعتباره هو  الضروري   شرطي  الالعنصر  لل مختلفة،في ع المشترك هو أمر فاسد ، والعه

رالوخاطئ، هو الذي أشكل على المصنف وعلى القائلين والبانين على هذا  ذلك العكس وك الفاسد. تصو 

نباعتبارها م ي فا في صيغة أوسع منها. وكل هذا جاء مقترنا متصال مفارقة أخرى، جاء ذلك تضم 

 قوله:

وقد يكون علة الحكم وصفين من أوصاف األصل وأكثر، وقد يكون وصفا واحدا.>       

لَّةوغير جائز أن يكون جميع أوصافه علة للحكم. فإذا كانت       ألوصاف ذات أوصاف فجميع تلك ا العه

 علة واحدة.
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لَّةوغير جائز أن يقال: إن كل وصف منها علة، ألن        ما يوجب الحكم. ولو كان كل وصف مما العه

 ذكرنا علة، لوجب أن يكون علة للحكم بانفراده.<190 

≈ 

ه: باعتبار الكالم على األقل سويا من جهة األسلوب وميزان البيان، فالجملة الثانية وقول         

>وغير جائز أن يكون جميع أوصافه علة للحكم.<       

محقق لذلك، أي كونه جوهرا بكل أوصافه  المعي نالمخصوص بهذا الكالم باطل ألن الحكم      

 وأعراضه متعلق الحكم، أي هو علته.

رالوالمفارقة هي الدراك المعقول والمشكل بفعل افتقاد       بطه بمفهوم ، عقله ورللعلة الص حيح تصو 

بيد  األصل'.مفهوم أو لفظ 'بقدر ما هو مقرر في البيان، بقدر ما يكتنفه من الغموض والبهام، نعني هنا 

نة، هي عناصر أو شرطي  أن األصوب هو كون الحكم منوطا بنظمة  ة أو الحادثة؛ الن ازلات مكو 

 واألصل من حيث الميزان وحقيقة القياس وجب اعتباره هو النظمة بحكمها . . 

ئز أن يقال: شخص وهو قوله: >وغير جا المفارقة هو الدراك المشكل هذا مع إدراك مضارع له     

لَّةإن كل وصف منها علة، ألن  ما يوجب الحكم.< العه  

لَّةفتقويم وضبط مفهوم  وإذن       وصف  'فيالباب السادس والثمانين  يغني عن جل ما جاء في العه

'في ذكر  الباب الخامس والثمانين ،عن الباب الذي قبلهي وبالحر، وكيف استخراجها' شرعيّةالالعلل 

كلمته وجامعه قوله في غايته:؛ والذي التي يقاس عليها' ص ولاأل    

سها، على عض القائسين ما حكيناه عن أبي الحسن في اعتبار الحادثة بما هو من جن>فإن اعتبر ب     

لَّةالوصف الذي ذكرنا، كان سائغا، وكان ما ذهب إليه من ذلك وجها يقوي في النفس رجحان  لى ع العه

ون ذلك ، فيكص ولالجنس واعتبار المعنى على حسب ما يدل عليه شواهد األ   غيرها، وإن ترك اعتبار

 شرعي ةالل مقويا العتباره في نفسه، وإن لم يرده إلى جنسه كان جائزا، وجملة األمر فيه أن طريق العل

ساغ له  وترجيح بعضها على بعض االجتهاد، وغالب الظن. فمن اعتبرها ببعض الوجوه التي ذكرنا
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ذلك على حسب ما يغلب في ظنه أنه علم الحكم، وأمارته، وأنه أشبه بالحادثة مكن طريق الحكم 

 وغيره.<191 

لَّةوهذا التقويم ووضع        ويختصر  زلوكمفهوم، ذلك سوف يخت بياني  كعنصر  الص حيحالوضع  العه

قيق المناط، بعناصره جميعها: تخريج المناط وتنقيح المناط وتح فقهي  جميع نظمة المناط في البيان ال

ته، وذلك دليل ةعلمي  مما هو من متحقق وتجليات النجاعة واليجابية ال حَّ وقوامه. صه  

 استنباط:

.المنطق والحكمة( محض ا95..80األبواب )       
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 الفصل الحادي عشر

كر  د  م   غير   : قياس  االستحسانحدّ   

االستحسان خطأ الشافعي في استشهاده لردّ   

 

ة والتسعون 'في القول في االستحسان' و'في القول في ماهي الّسابعوالبابان السادس و     

 وهو التعريف االستحسان وبيان وجوهه' جامعهما كلمة واحدة هو أن االستحسان قياس غير مدرك.

الذي ذكره المحقق192 من غير نسبة: "دليل ينقدح في ذهن المجتهد، وتقصر عنه عبارته، فال يقدر 

 على إظهاره".

بطفهذا       ها وما من وال في حقيقة االستحسان ما تآلفألقوالتحديد منتظم لجميع ما ورد من ا الض 

و ؛ وهالمؤتلف منه والمختلف ،اختلف. وعدم المدركية الوارد هنا هو مجمع ومناط توحيد المتباين

غير مدرك  الشكال وليس في كونية أو كون االستحسان. وكونه قياسا ةبياني  لرجحة القول ب مفس رال

زل لغير أو مخت جامع لكل التعاريف التي هي قبله على اعتبار النقائض وما هي بذلك به. ثم هو مقوم

الحقائق  ي في مغايرةالقويم ومصحح لما ليس يصح منها؛ وذلك من خالل تعميل مبدإ االختالف الكون

واختالف االستحسان ومغايرته للقياس ملزم به أيضا. ،لما ليس إياها  

معلومة ولغيره من طرق األحكام ال لقياسكحقيقة ل غايرة االستحسانب لم  وجه فمبدأ االختالف الم       

كمفهوم  كل التعاريف المثبت فيها االستحسان من متحقق وحقيقة القياس ي زيح ة،محد دالمقررة وال

ر محد د، كالص نف الذي ساقه منها المحقق193، تعريف البزدوي من الحنفية: "العدول عن  متصو 

"قطع  وتعريف الكرخي موجب قياس إلى قياس أقوى منه" أو "هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه"

إزاحة  ومنه لزوم  ين"الد ليلالمسألة عن نظائرها لما أقوى منها" والباجي من المالكية: "القول بأقوى 

لالوجه  ما كان  ،مشتبه بل وخطأ بينمن 'ترك القياس إلى ما هو أولى منه'، الذي ال شك هو تعبير  األو 
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ياس' ال تعريفه، ديد تعبيرا وفاقا هو تنكير لفظ 'القوالس الص حيحيلتبس عليه أمره، وإنما  للمصنف أن

لألن التعريف يعني ويوجب الخروج من القياس، واألمر ليس كذلك هنا في الوجه  كون : "أن ياألو 
 فرع يتجاذبه أصالن يأخذ الش به من كل واحد منهما، فيجب إلحاقهما بأحدهما دون اآلخر"194

ا الوجه الثاني:وأمَّ        

لَّةاالستحسان الذي هو تخصيص الحكم مع وجود  >إنَّ       معاني ، أنا متى أوجبنا حكما لمعنى من الالعه

ب على كونه علما للحكم، وسميناه علة له، فإن إجراء ذلك الحكم على المعنى واج الد اللةقد قامت 

ي من أجلها الت لَّةالعه فيه على أن الحكم غير مستعمل فيه، مع وجود  الد اللةحيثما وجد، إال موضعا تقوم 

لَّةوجب الحكم في غيره، فسموا ترك الحكم مع وجود  استحسانا. العه  

لَّةوقد يترك حكم       حكما  ، وتارة بالجماع، وتارة بقياس آخر يوجب في الحادثةالنص  تارة ب العه
 سواه، وإلحاقها بأصل غيره.<195

≈ 

م ' كعلالد اللةومنه ف' .اآلني ةالقانوني أولى خصائصه  النص  إن من عي  باقل؛ ف هذا ألحطُّ  وإنَّ      

 اآلني ةو ةمنطقي  زمنيته مما يعبر عنه بال -زمنيته أو ال -، وبالتالي فوقالنص  للحكم فيها بحكم قانونية 

نم ل أولئك لالستثناء من القاعدة. وما يدلك على هذا الشكال في الدراك والتعبير والبيان، ك تضم 

طرق  سابق لغيره من النص  بأصل غيره.< فجميعا، هو الغاية في كالمه من بعدها: >وقد يترك . . .

طق ن؛ والذي يجلي أكثر تفاقم المخص صلل محد دوإنما هو  خص صإثبات األحكام، والجماع ليس ي

نبالفؤاد واللسان قوله: >وتارة بقياس . . .بأصل غيره.< وهذا من م لالقسيم  تضم  هما ال ؛ وكالاألو 

 يتوافقان وشرط المغايرة لالستحسان.

ل ومعناه وإذن فالذي يبقى من اعتبار المصنف لالستحسان هو ضربه      تهل كما جاء في مس األو 

 تعريفه:

ن:>لفظ الحسان يكتنفه معنيا       
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ا، نحو أحدهما: استعمال االجتهاد وغلبة الرأي في إثبات المقادير الموكولة إلى اجتهاداتنا وآرائن     

ا بالمعروف ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاع»تقدير متعة المطلقات. قال هللا تعالى: 

وإعساره، ومقدارها غير معلوم إال (، فأوجبها على مقدار يسار الرجل 236)البقرة«حقا على المحسنين

 من جهة أغلب الرأي وأكبر الظن.<196 

      وعلى هذا المنحى وفي كنفه من المعنى، يساق قول الشافعي: "أستحسن أن تكون المتعة ثالثين 

 درهما"197 فأطلق أيضا لفظ االستحسان198.

ق هق       ح  :قال الم   

فقد  بأن من استحسن . . . والمنكرون له القائلون: اصطالحي  >فحقيقة الخالف صوري لفظي      

ذلك ثبت حكما بهواه بأنه مستحسن من غير دليل عن الشارع فهو الشارع لشرع، يريدون أن من أ

.فال خالف في اعتباره –كما هو حال االستحسان  –الحكم حينئذ، أما إذا رجع إلى دليل معتبر   

م في المسألة حين قال: ظن أناس ممن لم يمارس العلم، ول وقد جمع المام الزيلعي جماع الحكم     

ن يؤت الفهم: أن االستحسان عند الحنفية هو الحكم بما يشتهيه النسان ويهواه، ويلذه . . . إال أ

صير ففوقوا سهاما إليهم، ترتد إلى أنفسهم، وذلك لتق المخالفين ساءت ظنونهم، وطاشت أحالمهم
 أفهامهم عن إدراك مرامهم، ودقة مدرك هذا البحث في حد ذاته.<199

ى'{ واستشهاده بقوله تعالى: }أيحسب النسان أن يترك سدوإذن فمقالة الشافعي رحمه هللا      

هاد كونه تشريعا بغير الحق، هذه المقالة والوجه من االستش ومن قال برد االستحسان( 36)القيامة

د الحكم ا، ألن االستحسان ما هو إال طريق في تحديواالستدالل ال تقوم به حجة في الحق وال وجه له هن

دقيق الدراك، ولذلك كان أصح التعاريف له الذي سبق ذكره: الحق  والميزانال يخرج عن   

"دليل ينقدح في ذهن المجتهد، وتقصر عنه عبارته، فال يقدر على إظهاره"   
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ن هف  هو عين المراد والفحوى مما  الحق  والميزانوعدم خروجه عن       قال محمد: "وقد  :قاله الم ص 

عدم  ةياني  بفهذا التعبير "بعض القياس" كنهه وحقيقته ال يدخل في هذا االستحسان بعض القياس"

رالضبطية  والدراك. ومن أجله قال المام الزيلعي:    تصو   

جه في وإبطال االستحسان ما هو إال سبق قلم من المام الشافعي، رضي هللا عنه، فلو صحت حج>     
 إبطال االستحسان، لقضت على القياس الذي هو مذهبه، قبل أن تقضي على االستحسان.<200

ما ما كان متوافقا والحق من وجه اجتهاد أو قياس دقيق غير مدرك من االستحسان إن   فما حق        

ر ه وال التعبير عنه. إذن فهو تحري للحكم في مجال الحق، وعلى هذا يحمل قوله:تصو   

رس المدقق، >ولذا فإن الحكم على قضية مستجدة وفقا لالستحسان أمر دونه جهد الفقيه العالم المتم     

 عثر بواقتأ، بعيدا عن الهوى والغرض، وعن الالش رعحتى نأمن حكم االستحسان وفقا لمقتضيات وأدلة 
 أو عرف خاطئ أو مصلحة متوهمة.<201

≈ 

ستحسان أنه فإن هذا البيان كاف في تثبيت صحة المقول التعريف لال ةعلمي  ال معياري ةمن حيث ال     

صيله إذا تفويبقى  "دليل ينقدح في ذهن المجتهد، وتقصر عنه عبارته، فال يقدر على إظهاره"،

بضبط  من جهة سريانه. وبديهي أن هذا ليس يتم إال بتحييد القصور عن الظهار والعبارة، أيوبيانه 

هذا هو ذات . والحدس علمي  وال منطقي  ، مما تعبيره الوتحديده في الذهن من بعد انقداحه في حقله الد ليل

توافق ومتناسق موافق على كمال ال الض بطمسلك التوليد النسقي والمعارفي التقعيدي في العقل؛ وهذا ب

نمع عدم تقرير  تمام التناسق ولي  ه في حقائق المفاهيم األتضم  :ة قبلهمحد دال ةص   

نظمة أو ال معرفيّ إّن البناء ال يتم بالقياس وحده، ولكن بتعميله على الم حّصل القواعدي وال>     

ستلزامي اال عقليّ للصلة البنائية حالة الحدس الة. فهو إما أداة بناء متصل اتصاال، وإما مؤكد دراكيّ اإل

ق  للتوافاألولى دّ  ق ، أي امتالك النظمة للقواعد والمعرفة كطريق نحو النقطة الحدسيّة، وإما م ص 

فة. ة قواعد ومعردراكيّ والتّراب ط الذي يقّرر مصداقيّة وحقيقة االكتشاف المستجد في النظمة اإل
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وبالتالي يكون هو األداة الالّ زبة للبناء الرياضي والمعرفيّ  على كل أبعاده المتصلة أو الحدسيّة 
 واالكتشافيّة.<202

قل على أعلى باعتبار شروط الحالة، فإن التغيير والمستجد سيكون على مستوى العقل، ال كع لكن     

 قهي  ف، ولكن كعقل صنفي أو صنف عقل، العقل العلمي  المكان النسقي، إمكان الواقع والطور ال

د ويحد من وذلك أن التقليد يوص بل في حقل إمكانه المتاح له حتى؛ اخلقي  المشدود أسره ليس  المذهبي  

م آلية في هذا كأه ةعقلي  ، وبنية كلي ةلمسايرة االستخالف  فطري  أبعاد هذا االتساع األصل والطبيعي وال

 االستخالف.

، المذهبي  مود الجإذن فالتأثير الحقلي سيكون ضرورة ومستجدا اتساعيا لهذا العقل المضيق عليه ب     

ر مشكل على أبعاده؛ كليهما معا، وما البيان إال لباس ملون للتفكي بياني  ين التفكري والالذي يأسر الفضاء

يا قد جعل يخيا واستخالفحه، فاستحال ميتا تارفمن قصر ذهنه وفكره قصر بيانه وضاق به على رو

خيين من عجز وقصور تاري النمطية حياة له. إنه من أصبح مستباحا في أرضه وعرضه ودياره وماله

 فهذا ميت ال حياة فيه، وكفى.

 ه ما من مثال من الذي أورده المصنف في االستحسان إال وهو مسلك من االجتهاد والقياسإنَّ           

ل أيضا في ، بفقط ة النمطية والجامدة ليس في أنساق وطرق التأصيلفقهي  الدقيق، قاصرة عنه األبعاد 

ر ىالجواهر والحقائق. فلنأخذ  تصو  س مَّ ؛ فإن الماء االستصناع في مثال االستحمام واستصناع النعل م 

نوالوقت والفضاء كما النعل من حيث الصانع ومادة الصنع وكل   اته وشروطه هو من المكانمكو 

ي تحديد ف تعس فلمقارب للتحقق؛ فهذا كله ضمن المعلوم من المنافع. ولكن الشكال من الالمحتمل ا

فعة االستحمام صيغة وأركان القياس أو الحادثة، وذلك في اعتبار ما ليس ينبغي اعتباره في عنصر ومن

ضاء ا للفالماء، كما في استصناع النعل يهمل في الحق ما هو من الفروق المالزمة أبد من الوقت وكم  

ي هذا الفضاء، ؛ وعكس هذا العضال فالتطبيقي والعملي لإلنسان، فذلك فيه معيار التسديد والتقريب

ما في الذي هو فضاء حركية النسان في مناحي الحياة؛ وال شك أن قصة البقرة مما يتلى درسا عظي

قه.الركن في حقيقة الفالعماد و عملي ةهما الحكمة المعايير الميزان الحق؛ فالعلم والمنطق غايت  
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ا بيتا قوم نقبووسعة العقل االختالف في ' في عالقة الشكال ورده إلى األبعاد الص نفومن هذا      

وا من جهة مقايسته من عدمها لقوم >اجتمع خراجه دون الباقين'ودخلوه وسرقوا متاعا ولي بعضهم إ

نا ي  له على الذي و   الحد   فأكرهوا امرأة حتى زنا بها رجل منهم، أن    منهم، دون من أعان عليه، فكان الز 

ا هو القياس على ذلك أن يكون القطع على من ولي إخراج المتاع، دون من ظاهر فيه وأعان عليه، فهذ

القياس الذي ذ كر أنه تركه.<203 فاألقوم واألصح هو اعتبار الفعل والجريمة كوحدة سلوكية فعلية: >إن 

امت النتيجة المادية للفعل الجرمي المعيار في اعتبار أفعال االشتراك واحدة ما د القانون يعتبر الوحدة

لين الجرمية قد تحققت، ولو كانت مساهمات الفاعلين مختلفة، ويعني هذا أن كانت مساهمات الفاع

م ة المساهمتباينة، إال أنهم شركاء في إتمام الفعل الجرمي، ولهذا نصت القوانين الجزائية على معاقب

 بوصفه فاعال أو شريكا في ارتكاب جريمة بنفس العقوبة.<204 ومنه النص   القانوني:

شريكا في الجريمة: دُّ ع  >ي         

ض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض.من حر   -1        

من اتفق مع غيره فوقعت بناء على هذا االتفاق. – 2        

 آالت أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمهمن أعطى الفاعل سالحا أو  – 3      

 بها أو ساعده عمدا بأي طريقة أخرى في األعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة الرتكابها.

الجريمة،  وفي كل الحاالت فإن هذا الشريك يعد بحكم الفاعل األصلي إذا كان حاضرا أثناء ارتكاب هذه

نن األفعال الأو عند ارتكاب أي فعل م جرامي النتيجة واحدة، وإن اختلف النشاط الة لها، وتكون مكو 
 للفاعلين والشركاء.<205

≈ 
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ه مه ر  لئن كان اعتبار الفعل الج        صية واعتبارا لخا، فإنه حل  هذا الشكالكوحدة هو المتعلق في  ي 

 عملي ةليس االعملي، مما هو متصل ومقرر به معيار التسديد والتقريب في المقاي نساني  الحقل ال

ثية والمكان الالمنحصر في أحواله الحدو الفعل الجرمي حي زلعدم إمكان العزل العملي لو وأحكامها،

 الش روطكان ال بد من منظومة إجرائية مهيمنة ومستوعبة لهذا المكان الالمنحصر في الحاالت و

الجنحي والجرمي:ة للفعل تغي رمال  

، والمساند ي  ساسوفقا للقانون العام، ينقسم الشريك في ارتكاب الجريمة إلى نوعين: الشريك األ>      

 للجاني.

مة. ارتكاب الجري عملي ةهو من كان حاضرا في مشهد الجريمة، وشارك في  ساسي  فالشريك األ      

تقديم  ، ولكنه قام بمعاونة أوالجريمة بينما المساند للجاني هو من لم يكن حاضرا في لحظة ارتكاب

. جريمةأو حمايته قبل أو بعد ارتكاب ال ساسي  المشورة أو تمويل أو تكليف أو تحريض الشريك األ

ديه حالة هو من كان ل األولىرجة ذو الد ساسي  وينقسم النوعان إلى القسمين الفرعيين. فالشريك األ

ذو  اسي  سذهنية أكيدة )النية( ليرتكب الجريمة الفعلية، مما شكلت جريمة جنائية. وأما الشريك األ

قام هو من كان حاضرا في مشهد الجريمة، و -ضيشار إليه أيضا بالمعاون أو المحر   –الدرجة الثانية 

لجاني إلى . وأيضا ينقسم المساند لاألولىالدرجة  ()ك تبت ذو ذي ساسي  بمعاونة وتحريض الشريك األ

مة هو من قام القسمين الفرعيين بحسب قبل حدوث الجريمة وبعدها. فالمساند للجاني قبل وقوع الجري

كن حاضرا ومساعدته في تخطيط الجريمة وتحضيرها، ولكنه لم ي ساسي  بمعاونة وتحريض الشريك األ

ين ي  ساسهو من قام بمساعدة الشركاء األ لجاني بعد وقوع الجريمةعند وقوع الجريمة. وأما المساند ل

من ثم تم ون( بمحض إرادته ووعيه الكامل في عدم القبض عليهم وتقديمهم للعدالة. وساسي  )كتبت األ

معنى الحقيقي إقرار بأن المساند للجاني بعد وقوع الجريمة ليس شريكا فعليا في الجنحة الجنائية بال
 للكلمة بحكم تورطه بعد حدوث الجنحة الجنائية.<206

≈     

ل الض ربلعله قد اتضح لنا أن       ى انفصال من االستحسان بحسب تقسيم المصنف، مما يرى عل األو 

لى >أحدهما: استعمال االجتهاد وغلبة الرأي في إثبات المقادير الموكولة إ  مما هو ظاهر من األنساق:
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ه وعلى ومتعوهن على الموسع قدر»اجتهاداتنا وآرائنا، نحو تقدير متعة المطلقات. قال هللا تعالى: 

(، فأوجبها على مقدار يسار الرجل 236)البقرة«المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

وإعساره، ومقدارها غير معلوم إال من جهة أغلب الرأي وأكبر الظن.<207 فإنه لما كان حكمه ليس 

، فهو ضمن ، كحقل نظري بمعطياته وقواعدهللعبث بل هو بالتقدير وترجيح الرأي، وذلك حقله العقل

   على المكان في تحري الحق بالميزان، ليس بخارج عن مجاله. علمي  حقيقة الحدس كطريق 

!العالمين الشكال والحمد لل رب   حل  وبه   

 استنباط:

.المنطقحلهما في  97و 96البابان        
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 الفصل الثاني عشر

ياتوتطابق عالمي األسماء وال ةعقليّ النسق ال إشكال   الجّصاصعند  مسمَّ  

 

يص البابان الثامن والتاسع والتسعون 'في القول في تخص كم هو جميل هذا االتفاق أن يأتي     

. وأن را لكل ما سبقمختص ، أن يأتيا بيانا موجزا' و'في االحتجاج لما تقدم ذكره'شرعيّةالاألحكام 

أن الحل في أو في بنية القول، و عقلي  يبرز التناقض في نقطته الحرجة وذروته، إن على المستوى ال

 ذلك ما ذكرناه.

:الجص اصيقول        

للها بمعان نا عخص صفي جميع مسائل االستحسان التي  شرعي ةال>ولعمري إنه يمكن حصر العلل      

التخصيص، إال أنه ال يجوز دفع المذاهب بجواز ما وصفنا.ال يلزم عليها   

لَّةوتقييد       ود أحد وصفي ال يلزم عليه التخصيص. كقول أصحابنا في علة تحريم النساء: إنه وج العه

لَّةعلة تحريم التفاضل، فمتى أطلقنا  في  لَّةالعه على هذا الحد احتجنا إلى ترك الحكم، مع وجود  العه

لَّ انير، إذا أسلمها في سائر الموزونات، فيكون فيه تخصيص من جملة موجب الدراهم والدن .ةالعه  

ي غير ولو قيدناها بأن قلنا: إن علة تحريم النساء هي: وجود أحد وصفي علة تحريم التفاضل ف     

جنس األثمان، كان حكمها حينئذ جاريا معها موجودا بوجودها، وال توجد في حال من األحوال عارية 

 من إيجاب حكمها.<208 

≈ 

رفقوله: >ولو قيدناها . . . إيجاب حكمها.< هو رد     لَّة تصو  من الوضع الخاطئ إلى الوضع  العه

ة المنتجة وجوبا للحكم.شرطيّ الالمكافئة للصيغة كونها  الص حيح  
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ا' ه في بيانه وكالمه ب'ولو قيدنمعب ر عنالتصحيحي ال الش رطالذاتي هو أن هذا  والتناقض     

وجه في في أ موضوعه وهدفه التصحيح والتقويم ل'قول أصحابنا' وهذا التعارض والتناقض الذاتي

 قوله: >ولعمري . . . إال أنه ال يجوز دفع المذاهب بجواز ما وصفنا.<

تهتقريره والذي منه يستنبط كون المذاهب ليست على توافق مع ما أقسم على       حَّ لحق، من ا صه

وهودليل خطإ وفساد قوله: >وجاز من أجل ذلك تخصيصها، من حيث جاز عليها الن سخ والتبديل.<209 

ه بألفاظ مختلفة، والتبديل، وورود العبارة في الن سخوإنما يسوغ االجتهاد فيما يجوز فيه من قبل: > كقوله

تارة بالحظر، وأخرى بالباحة، وأخرى باليجاب، على حسب ما يعلم هللا تعالى لنا فيها من 

المصالح.210< فالتبديل والن سخ إنما هو للشارع؛ والقيد هو في الحق ضمن النص   وفي اعتباره، ليس 

 ظرالن  ، وهو مرتبط بأبعاد كله الض اللشيئا خارجه وخارجا عن جوهره. وهذا هو عين الحل لإلشكال و

ي صدر . وانخرام شرطها المتناسق وهذا الشأن العظيم هو الذةعقلي  والتفكر مما يعبر عنه باألبعاد ال

ير أحكام الحوادث، قد كانت موجودة غعنه قوله من قبل: >أال ترى أن سائر العلل التي تقيس بها 

موجبة لهذه األحكام،<211 وقوله: >أال ترى: أن الميتة كانت موجودة قبل مجيء الش رع غير محرمة، 

 وإنما الحكم الش رعي   مجال سريانه الحقل التكليفي! وهذا 
وإنما الحظر تناولها بمجيء الش رع<212

ول صدر عنه وهذا لفظه عينه:وق العجب العجاب من القول جد المثير مثله تلفظه  

جعل فمن حيث جاز أن يعلق الحكم باالسم فيكون داللة عليه، وعالمة له، ثم جاز مع ذلك أن ي>     

، وكان اسم ذلك االسم بعينه علما لحكم آخر غيره، مثل تحريم هللا تعالى العمل على اليهود يوم السبت

ل ذلك من أجالسبت علما على للتحريم، ثم أباحه لنا، فصار ذلك االسم بعينه علما لإلباحة، وجاز 

األسماء،  والتبديل، وجب أن يكون كذلك العلل التي هي دالالت الن سختخصيصها، من حيث جاز عليها 

أن  هي جارية مجراها في باب جواز التخصيص عليها، حسب جوازه في األسماء، من حيث لم يمتنع
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جابه في على حسب إيأخرى،  ينصب هللا تعالى األوصاف التي هي علل أعالما، لإلباحة تارة، وللحظر
 األسماء التي منها اقتضت هذه العلل.<213

≈ 

أتم  هذا الجهد وقصد هذا الكتاب الذي نرجو من هلل تعالى من كان يشك في مشروعية الدافع إلى     

نّ ف  الغاية ويتم القصد، فإن في  فيق القيام وإسباغ ما به تحصلالتو ص  لى الذي هذا عالوة ع كالم الم 

!يمن قبله قطع الشك والجواب الكاف  

، كيف جاز أن يكون في طيات األولىانظر كيف إذا تخلف شرط النطق الداخلي من النسق     

كون غير في طياته ما ال يعقل وال ي أن يكون ،مصنفات من ال يعتبرون الحق شرطا في البناء الحق

!ند أولي النهىكذلك ع مما ال يعقل محاباة حكمه إال  

تباس الوالفؤاد، انضاف  الن ظرانظر كيف انضاف حجة على علة الخلل كونها في مستوى نسق      

ياتوانطباق عالمي البيان والواقع، عالم األسماء وعالم ال !، انطباقهما في عقل المصنفمسمَّ  

ياتإنهما عالمان متباينان ماهية وقوانين؛ وإن التشريع وأحكامه فضاؤهما عالم ال       لم ال عا مسمَّ

رالاألسماء؛ انظر إلى هذا  !ا؟وي  ا، أي عقال عاقال سمنطقي  أنى يعتبر عقال  خلقي  أو هذا العقل ال تصو   

معا إلى كل ما ؛ فهذا في الحق مجتال يعتبر إال في إطار حقل التكليف بأركانه تشريعي  ال النص   إن       

لَّةفصلناه في ضابط االصطالح مبينا تخصيصا في عنصري  ير الحق لكل ، ذلك هو التأطالد ليلو العه

نكلمة تقال في علم الفقه م كان ه. ومن حيث كان هذان البابان خالصة لكل ما سبق، وص ولا أل  تضم 

منطبقة بقوله:إشكال التخصيص حسم أمرها، والثانية هي المتحققة وال األولىلهما كلمتين اثنتين، اختزا  

      >ألن ورود الس مع لم يخرجها عما كانت عليه من كونها غير موجبة ألحكامها.<214     

كمية؛ إنما ماهيته ح الس مع إنَّ  !المقول كله الحق  فيفي التناقض شنيع وخروج عن  فهذا لعمرك     

 ولكن الحل أو مكمن اللبس هو موضع القول والخطاب من الحقل التكليفي.
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 الفاصل الثالث عشر

ةعقليّ والمقاييس ال شرعيّةالفي ثنائية المقاييس  الجّصاص ضالل    

 

 وإن كان عن غير النص  هذا فيه الباب المئة 'في القول في صفة من يكون من أهل االجتهاد'      

يقة , فاالجتهاد هو عين حقالمذهبي ةالصافي وغمرتهم غياهب  المعي نرفوا عن منصوص عند من ص  

با تعلمون الكتاب  بما كنتم ربَّاني هين}ولكن كونوا  العليم الحكيم:وهو ؛ وفي ذلك يقول هللا تعالى ني ةالر 

يه من ل في كل ما شاء هللا تعالى أن نتكلم ف( ولقد بينا في هذا القو78وبما كنتم تدرسون'{)آل عمران

ن هفه ة والمنهاج. وإنما الذي يلزم رده وإبعاده من إبهام والتباس هو الش رعشأن  :قول الم ص   

مه بالمقاييس وال يكتفي في ذلك بعل ،شرعي ةال>ويكون عالما بوجوه االستدالالت، وطرق المقاييس      

والتابعين،  حابةالص  ، وهي طريقة متوارثة عن ةعقلي  مخالفة للمقاييس ال شرعي ةال، ألن المقاييس ةعقلي  ال

تكلم في  ينقلها خلف عن سلف، فسبيلها أن تؤخذ عن أهلها من الفقهاء الذين يعرفونها، ولهذا خبط من

روا وركبوا ، فتهوةعقلي  ، ثقة منه بالمقاييس الشرعي ةالأحكام الحوادث، من لم يكن له علم بالمقاييس 
 الجهاالت واألمور الفاحشة.<215

≈ 

هو: الص حيحما البيان والقول وإنَّ   

اد، ألن والمعرفة بها: أن يكون عالما بطريق المقاييس واالجته ص ول>وإنما شرطنا مع الحفظ لأل       

لى في معرفة حكم الحادثة إذا لم يكن صاحبها عالما بكيفية وجوب ردها إال يغني  ص ولحفظ األ  
ولها، وإلى األشبه منها.<216  أ ص 
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سميته أو هو وملكته، مما توافق على ت الن ظررضي هللا عنهم في االجتهاد هو آلية  الص حابةفسبيل       

ج عن وكل ما خر ذات حقيقة العقل، المخاطب التكليفي الركن؛ وإن هللا تعالى لغني عن العالمين.

ي هذا فهو غير حق. ويكف ص ولموافقة العقل من حيث بناء القول واألحكام في االجتهاد من بعد األ  

ن هفه االلتباس على هذا النحو من مآخذ البيان، يكفي تناقضه و نفسه: قول الم ص   

علمها، يعقل ال ي >ذلك أن المعاني المعقولة من المسموعات طريق معرفتها العقل أيضا، ألن من ال     

 وال يصل إلى حقيقة معناها، ثم لم يمتنع جواز التخصيص عليها، فكذلك العلل.

العلم  : العقل، فإن حظ العقل منه إنما هو لإليصال إلىالس معوإن كان طريق استدراكها بعد ورود      
 بكونها أمارة للحكم، ثم العقل هو الذي يجيز تخصيصه، كما يجيز تخصيص المسموع نفسه.<217

≈ 

جنس  من افالعقل هنا، مطلق عقل النسان ملكة وخلقا، وليس النسان هنا اسم جنس أسفل أو نوع      

منها التي رضي هللا عنهم، و الص حابةثم هاهي الحوادث التي عرفها  بفصل الصحبة. النسان مفصوال

ة  فقهي  ال. وهنا ال بد من استحضار الحقيقة نساني  أوردها المصنف جميعا؛ كلها ال تخرج عن الطور ال

نبوة؛ أي ضمن لل ةبياني  ضمن البيئة التنزيلية وال رضي هللا عنهم الص حابة، هو أن الكبرى ةص ولي  واأل

نزل من  النبوي، من صميم التأصيل للحكمة واالجتهاد في شرعة ومنهاج ما بياني  اصر الحقل التعن

ن هفه ، ال كما هو الص حيحيقته ومفهومه في حق الن سخالكتاب؛ مما يعتبر  ي حقل ف الن سخ، عند الم ص 

 التنزيل، يعتبر متوافقا وهذا المقصد والغاية، كما بيناه وأشرنا إليه فيما سبق. 

ى هللا وشرط عدم التقديم بين يدي هللا تعالى ورسوله صل هذا، وعالوة على ما جاء في هذا الباب     

صلى  النبي  ة الباب الثاني بعد المائة 'في القول في االجتهاد في حضر يجمع كل ما ورد في عليه وسلم،

ويهيمن عليه. هللا عليه وسلم'   

ما هنا ك الجص اصفالعقل هو الركن الخطابي، وهو الموصل لهدف االجتهاد؛ لكن بالطبع أخطأ      

لمستنبط لديه ا، ليس لمخص صخصيص فصلنا فيه القول خطأ عظيما حين حسب وجعل العقل مجيزا للت
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لَّةمن الحكم و هذا بعة كان ت فانظر كيف !فقط، بل للمسموع حتى، وليس ذلك له إنما هو للشارع العه

!الخالل بتحقق حقيقة ركن العقل، كركن للخطاب، فداء الختالف مقرر مرسخ به قول المذاهب  

 استنباط:

.)الحكمة( والمنطق ةعقليّ ( إشكال األنساق ال100..98األبواب )       
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 الفصل الّرابع عشر

مقولة تقليد المجتهد ضالل    

ويب  المجتهدين وعاقبة سوءى   المذهبيّةتص   

 

ضالل  مقولة تقليد المجتهد - 1  

يقته بين ' في القول في تقليد المجتهد' هذا الباب من جهة بيانه وهو ذات حقبعد المائة  األّولالباب      

عبادة في إن ال. )الحكمة( . وذلك يسير حجته لمن أمنه هللا تعالى في بصيرتهالبطالنوظاهر  الض الل

نطبق ال ، وعلمها ال يصح في ميزان السماوت واألرض أن يالش ريعةدين هللا تعالى أساسها العلم، علم 

وطة بالمجتهد جوهرا وال بيانا بعنصر ومادة بيانهم الضالة والمضلة 'تقليد المجتهد'؛ فما كانت العبادة من

ولقد . ي ةالمذهبوإنها من ذات أنواط  !وال بالتقليد، تقليد المجتهد، وإنه لجهل وضالل لو يعلمون عظيم

واب جميعا بوينقضه الباب أو األ ويكفي أن هذا الباب يردهسبق إيراد قول الشوكاني من قبل في هذا. 

كم في حقل التي قبله، ألن المجتهد ليس مناطا في الدين ألبتة، ولكنه مادة وأداة من مواد وآلية تحديد الح

رعا فيعبد، وهذا االستخالف المتسع؛ فالحكم ليس يناط للمجتهد وينسب إليه في الحق، المجتهد ليس شا

وتلبيس  يان، والحقائق هي كما في الحق، ال في تضليل الشيطانوالمذاهب أد المذهبي ةبيان سابغ أن 

 إبليس.

علم من  صلى هلل عليه وسلم' فهو النبيّ 'باب القول في االجتهاد بحضرة  الباب الثاني بعد المائة

.الكتاب  

* * * 

 

علمالمرجعه األوضاع المحدودة في  تعالى ليس هلل   حكم  ، ' و'التصويب'مفهومي 'الحقّ  إشكال   - 2  
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ل: في الباب الثالث بعد المائة 'في القول في حكم المجتهدين واختالف أهل العلم فيه وفيه فص     

اسا لتبامختلقا من القول ؛ هذا الباب ليس إال واحد واحتجاجهم لذلك' الحّق فيسؤاالت من قال: إن 

بناء على مباينة ال سلبي ةصال بعدم إدراك مدى ، وهو ال يبعد متعقلي  وكنهه وعلته البعد ال ا.بياني  ا ومنطقي  

لَّةفي هذا على غرار  ةعقلي  وال ةمنطقي  . والعقلي  للقياس ال ي  الش رعنسق القياس  البعيد  ض اللالفي  العه

من عريه،  لم يخرج متعلق الحكم النص  وأن المسموع و ،خارج الحقل التكليفي ي  الش رعلقوله بالحكم 

من  كما زعم، عن هذا الحكم؛ ذلك أن الكالم في هذا الباب ما هو إال اختالق عن عدم تحديد المفهوم

. وهذا الد اللةبين المتحاورين بغير ذات المعنى و ماوتداوله 'التصويب'و' 'الحق ينبياني  ال ينلعنصرا

كفل  ويب''التصوالعنصر الثاني  للمرجع إطار البيان؛ مي  علالزم شرطا في األقوال والحكم الالتحديد 

لتحديده العنصر  :أساس التقسيم التركيبين والمقولين . بيان هذا من خاللاألو   

بينها. جميع أقاويل المختلفين، وهذه الفرقة مختلفة أيضا فيما الحّق في'إن >منهم من يقول:        

بالحادثة، يجب على المجتهد أن يتحرى  ص ولفقال منهم قائلون: هناك مطلوب هو أشبه األ       

 موافقته في اجتهاده، إال أنه مع ذلك لم يكلف إصابته.

      . . .  

ه بالحادثة، وإنما الحكم عليه بما هو أشب ص ولومنهم من يقول: ليس هناك مطلوب هو أشبه األ       

 في اجتهاد المجتهد، فاألشبه إنما هو راجع إلى اجتهاده، ال إلى األصل الذي يرد إليه الفرع. 

ال أن هلل تعالى في واحد من أقاويل المختلفين، وهو الحكم المطلوب إ الحّق عندإن وقال آخرون:      
 المجتهد لم يكلف إصابته.<218

≈ 

في التركيبين: ''الحقّ  مفهوم فهذا التقسيم فاسد ألن        

جميع األقاويل' الحق  في'إن  – 1       
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هللا تعالى في واحد من األقاويل' الحق  عندإن  – 2       

 ليس هو نفسه.

ابة ، ومعنى اإلصابة فيه أو صفة 'المصيب' إصالتعبد ووسع التكليف الحّق فيمعناه  األّول     

الوسع من  بحانه وتعالى ال يكلف إال؛ فإنه سهلل تعالى الحّق عندبد ال إصابة التع الحّق فيالمسلك 

ه من ي زحا اختلف في ه غير النقطاتي هو الجامع المسوغ لمحي زوالتسديد والتقريب، الذي  المكان

بالحكم  صنفياهنا وهو المعنى والعنصر المنطبق ، هلل تعالى سبحانه الحّق عندثاني وال .االجتهاد

نفا الش رط، أي باعتبار مبدإ التسديد والتقريب أو المكان، مع التأكيد على المعنى والمطلوب ي لص 

هللا تعالى. الحق  عندمن الممكن في حقل التكليف إلى ما هو الحكم  حي زللداللة ك  

لوي ظهر ذلك أن القسيم الثاني من األساس ينطبق بالقسيم        المعلل بتخلف  هذا االلتباس الفرعي. األو 

ر عنه بصريح اللفظ قوله: ه ويعب  يقر   علمي  شرط البيان ال  

      >وقد حكيت عنهم ألفاظ متلبسة، حقيقتها ترجع إلى معنى واحد عندنا.<219

م من الكثار من الكال هلم يمنعه ولم يكبح إطالق العنان للسان ،هذا القول والشعور والقرار     

تى سار إلى ح، وني ف صفحة ليمتد الباب إلى ستينعلى غير هدى وال مقصد مرسوم، فأكثر  ،المكرور

سة االجتهاد ، حتى قال من بعد وضعه مقايالبيان وال في الفؤاد ال فيقياسات ليس لها موضع تسويغ 

 بالرامي يرمي لقتل الكافر فيصيب المسلم:

خطا للغرض المطلوب، وهو مطيع هلل تعالى  >كما أن خطأ الرامي ليس خطأ للحكم، وإنما هو     

 برميه مصيب لحكمه، مأجور على فعله.<220!!

اغ أمكن وال سالهام هنا هو أن هذا الذي اجتمع من حشو الكالم ليكون به هذا الباب ليس  الس ؤالو      

دات فكيف له حتى استقر مبيضات  ن هفه أن يوضع في المسو  !؟عند الم ص   
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 وهو ،المرتينلسؤال تكرار الصفحتين أو الثالث على عالتها وفسادها ليس المرة ووليس المستفز ل     

احش ، تكرارا واجترارا لظاهر من فوإنما الكالم المكرور العشر مرار مستقبح في التصنيف؛ شيء

واالختالل؛  والمتجاوز للحد في قابلية هذا التكرار لما ال يحتمل من مختل الكالم بين العوج ،التناقض

 واألنكى في هذا كله التلفظ بما ال موضع لقبوله وال صيغة له في العقل.

تصنيف مما فأما التكرار فهو باد ليس على مستوى المعنى بل حتى اللفظ، وهذه صفة في جميع ال     

  ا عليه.أكدناه وسطرن

لكن الخطأ البين عن االلتباس المبين هو قوله:       

( 5ر)الحش«فبإذن هلل' هاأ ص ولما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على »فقول هلل تعالى:>     

 صلى هلل عليه وسلم، فحرق بعض النبيّ روي أنها نزلت في غزوة بني النضير، حين غزاهم 

 المسلمين نخلهم إرادة منه لغيظهم، وتركها بعض، وقال: إن هلل تعالى وعدنا أن يغنمناها.

ا قائمة على ما قطعتم من لينة أو تركتموه»فأنزل هلل تعالى تصويب الفريقين في قوله تعالى:      

ول عالى، الوجهين جميعا مما ذهبوا إليه حكم هلل ت فكانوا مجتهدين، فأخبر هلل أن «ها فبإذن هللأ ص 
 على اختالفهم فيهما، إذ كان ذلك مبلغ اجتهادهم.<221

 عليه صلى هللا النبي  قولي أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي هللا عنهما حين شاورهما وفي      

 وآله وسلم في شأن أسرى بدر، قال المصنف:

، لما جاز عند هلل تعالى النّظرأحد القولين دون اآلخر وكانا مختلفين بحقيقة  الحّق في>ولو كان      
 تصويبهما، إذ كان المصيب واحدا منهما دون اآلخر.<222

≈ 

تعبد الم رضي هللا عنهم حين غزوة بني النضير هو موضع الص حابةموضع أبي بكر وعمر و إنَّ      

ز وجل المكلف، هو موضع تعبدي تكليفي، وتعالى هللا عن هذا الموضع، فهو المعبود وهو الشارع ع
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ذي هو وهو الحق المهيمن المحيط لكل المواضع والسماوات واألرض. حكم العبد حكم تبع لموضعه، ال

ي هللا عنه أبي بكر رض لحقيقة سعة التكليف،. فموضع محد دمما هو  ةعلمي  بشروطه التواجدية وال محد د

قيمة متوافقان ووسع التكليف؛ و عمر رضي هللا عنه؛ فحكماهما موضعيان تعبديان ليس موضع

ألوضاع لكن حكم هللا تعالى، الحكم الحق، مرجعه ليس ا ى هذا التوافق، الذي ميزانه الحق.الصواب عل

ابقة حكم هللا ليس يعني ألبتة مط والمواضع المحدودة في العلم. وإذن فتصويب الحق لألحكام التعبدية

ى حكم والسالم: "ال تنزلوهم عل الصَّالةة لقوله عليه الص حيحوالقراءة  الص حيحوهذا هو الوجه  .الحق

وإذن فقوله: ." كما سيلي بيانهتعالى فيهم؟هللا تعالى، فإنكم ال تدرون ما حكم هللا   

حكم هلل تعالى<>فأخبر هلل أن الوجهين جميعا مما ذهبوا إليه        

 وكذلك قوله:

لف >وغير جائز أن يكون مصيبا لما كلف، مخطئا لحكم هلل تعالى، إذ غير جائز أن يكون ما ك     
 غير حكم هلل تعالى.<223

قول باطل وضالل مبين.       

حال  لرأي وللمذهب أمرا ذميما ألنه يحجب عن تلقي الحق ويحيل صاحبه علىوإذا كان التعصب ل   

.فإنه في علم الحق وما اتصل بالتفسير والفقه أشد مذمة به صمم، ن  م    

صبا من اللغة والمبين من اللفظ تع الصَّريحعمه يصيب المرء أعظم من أن ينقض حقيقة  وأيُّ      

مرجع  ويكفي أن ال اعتبار عنده للميز في مجال األحكام بين !ن بطالنه؟لمذهب من القول باطل بي  

إن نقضه يمكث خبط عشواء يجتر مختلط القول؛ فالسعة التكليفي ومرجع الحق؛ فمن لم يعتبر هذا 

 ا منغيره وال فقرة واحدة دون ،لحقيقة وسلطان صريح اللغة ليس منحصرا في كلمة أو كلمتين

قول هو هده لساعيا ج وليه من األبواب عن اليمين وعن الشمال،ما إلى  ، ولكن طال الباب كله،الفقرات

ويب 'تص: ومعنى ما يلفظ به من قوله نفسه ملتبس عليه أمره، لعدم انضباط حقيقة ألفاظه عنده

'.المجتهدين  

* * * 
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يجادل في الحق بقوله: >ليس ذلك يمتنع عندنا< الجّصاص – 3  

التفرق ما جاء عنده في تمييز اختالف االجتهاد عن االختالف في الدين وهو صحيح أقرب للبديهة     

خلله لألسف ما ال ت بي ن. لكن هذا التمييز عقلي  فيه؛ فهما من الحقائق المتباينة، ال يلتبسان إال لقصور 

لَّةبهذه  يعلل إال إنكار  إذا كان هذا صحيحا فإنه في في موضعه. بالذات، مما سوف نخصه بالذكر العه

لعاص كحديث عمرو بن ا 'الخطأ' في لفظ، كما علمي  واألثر ال ي  الش رع النص  في  اللغوي   الصَّريح

قيقية ومعناه اللفظ داللته الح ةص ولي  ار واآلثار المستفيضة والمقررة ألرضي هللا عنه وغيره من األخب

حق ، من إعراض عن سماع الالس وءوعاقبتها  المذهبي ةولكي يستبين مدى شر  .الصَّريح اللغوي  

ن هفه وتعصب أعمى ولو كان بظاهر من باطل القول؛ فهذا  ع ويض علمي  وهو يزعم القول ال قول الم ص 

 نفسه موضع المستدل:

 بحديث علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه. قال: كان رسول هلل الّسنة>واحتجوا من جهة      

صلى هلل عليه وسلم إذا بعث جيشا قال لهم: )وإذا حاصرتم أهل الحصن أو المدينة فأرادوا أن 

تعالى فيهم(  تنزلوهم على حكم هلل تعالى، فال تنزلوهم على حكم هلل تعالى، فإنكم ال تدرون ما حكم هلل

و ما فقد أخبر أنهم ال يدرون ما حكم هلل تعالى فيهم، وهذا خالف قولكم: إن حكم هلل تعالى هقالوا: 

 يستقر عليه رأي المجتهد.

ض بينهما صلى هلل عليه وسلم حين اختصم إليه رجالن، فقال لعمرو بن العاص: )اق النبيّ وبقول      

طأت عشر حسنات، فإن اجتهدت فأخفقال: أقضي وأنت حاضر؟ قال: نعم، فإن اجتهدت فأصبت لك 

 فلك حسنة واحدة(، ويروى أنه قال مثله لعقبة بن عامر.

له صلى هلل عليه وسلم أنه قال: )إذا اجتهد الحاكم فأصاب ف النبيّ ، عن وعن عمرو بن العاص     

يا، تأجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد(، قالوا: فهذه األخبار تنبئ عن خطإ المجتهدين في الف

 وهي نافية لقول من قال: كل مجتهد مصيب.

ى فيهم الجواب: أما حديث بريدة في قوله صلى هلل عليه وسلم: فإنكم ال تدرون ما حكم هلل تعال     

 يحتمل معنيين:
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 صلى هلل النبيّ حين فارقوا  على الحكم الذي كانوا عرفوه النّسخأحدهما: أنه كان جائزا ورود      

م وأنتم ال عليه وسلم فقال: ال تنزلوهم على ذلك الحكم، ألنكم ال تأمنون أن يكون قد نسخ بعد غيبتك

 تدرون به.

زمنا والمعنى اآلخر: حكم هلل تعالى فيهم إذا نزلوا عليه موكول إلى اجتهادنا عند نزولهم، فيل     

: من قتل، أو سبي، أو مّن، واستبقاء، إمضاؤه على الوجه الذي يكون أردّ على اإلسالم وأصلح

 ووضع الجزية، وما جرى مجرى ذلك، وهذا ال يختلف مواضع االجتهاد فيه بحسب أحوال القوم.

ن قبل فاحتمل أن يكون مراده صلى هلل عليه وسلم: فال تنزلوهم على حكم هلل تعالى، وأنتم اآل     

ال تعلمونه إذا اجتهدتم في أمورهم بعد نزولهم، و نزولهم ال تدرون ما حكم هلل تعالى فيهم، وإنما

تحكمون فيهم بحكم هلل تعالى من طريق الرأي تنزلوهم على ذلك إذا لم يكن عند القوم أنكم 

علمونه، والتوقيف. فيكون فيه ضرب من التعزير لهم مما لم يكونوا ي النصّ واالجتهاد، ال من طريق 

ن من ذلك على أن عندهم أن حكم هلل تعالى عندنا فيهم يكووعسى أن يكونوا إنما يدخلون معهم في 

، دون الرأي واالجتهاد.النصّ طريق   

 «دإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واح»ه صلى هلل عليه وسلم: أّما قولو     

 -تهادهبته باجوإصا -فإنه يحتمل أن يريد إذا أصاب األشبه المطلوب الذي يتحرى المجتهد موافقته

به، ال فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، فيكون مصيبا للحكم في الحالين، مخطئا في أحدهما لألش

للحكم، إذ لم يكن األشبه هو الحكم على ما بيناه، وليس هذا الخطأ خطأ في الحكم، وإنما هو خطأ 

 لألشبه الذي لم يكلف إصابته، كخطإ الرامي للكافر.

جرين، فإن قال قائل: فإذا كان مصيبا للحكم في الحالين، فكيف يجوز أن يستحق في أحدهما أ     

 وفي اآلخر أجرا واحدا؟

ما أخبر صلى هلل عليه وسلم لم يخبر عن المستحق من األجر عن االجتهاد، وإن النبيّ قيل له: إن      

جائز أن  ل، وليس ذلك يمتنع عندنا، ألنهعما يعطيه هلل تعالى ويجعله على جهة الوعد له بالتفضي

يكون في معلوم هلل تعالى أنه إذا وعد أحدهما زيادة أجر، وإن لم يكن مستحقه أن ال يقع منهما 

 تقصير في المبالغة في االجتهاد، وطلب األشبه.
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      وأنه إن لم يعد ذلك أحدهما وقع منهما فتور في المبالغة في االجتهاد.<224

    ≈  

ي من الكالم وصريح الهراء؛ إنه ف الض اللمكمن العلل كلها لهذا هنا و ،هنا شاخص محل الداءفه      

 قوله:

>وعن عمرو بن العاص . . . كل مجتهد مصيب.<       

ن هفه  'كل مجتهد مصيب' فهو كالم مؤطر لمعنى مقول      يانه بفي خلده و ، معناه الملتبسعند الم ص 

رعقله وو م وفي . وهذا فيه حكم تأكيدي وتقريري لما سبق. بل والهراء الذي جاء في هذا الكالهتصو 

رالالباب وغيره من األبواب هو بسبب هذا  وج إال اللج المذهبي ةي ال تزيده النزعة ، الذالفاسد تصو 

بينعن عوجا وأمتا، وتعرضه  .كل العراض وتضله ضالال بعيدا الحق  الم   

 أليس كل قوله وكالمه في ما زعمه جوابا بخصوص خبر بريدة رضي هللا عنه محض اللغو     

!والحشو والهراء؟  

لمجادل أليس هو من حقيقة وصريح المجادلة في سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يضاهي ا     

!الكبير المتعال؟ فيها المجادل في آيات هللا تعالى  

ه من فضل وإن كان في لمصنف وجعله جوابا لم تبق صفته في حدود اللغو والحشووإن ما أدلى به ا     

لكن  ينتظم.ف استنساقهالعقل  استحال هراء، ال نظام له يستحيل على ، بلوسقطه شيئا كثيراالكالم 

' 'الخطأظ ومعنى الجواب العجيب هو الذي استقر عنده في مجادلته للخبر النبوي وللسانه الفصيح في لف

ل:فقا  

>وليس ذلك يمتنع عندنا<        

  !ليس شيء عندهم يمتنع المذهبي ةففي      

!ولو خالف ميزان السماوات واألرض ال شيء عندهم يمتنع       
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ا منها بقصد ولكن حسبن ولهذا فتتبع هذه المخالفات يكون كمن يتتبع متعقبا أخطاء من ال يعقل.     

والبيان، حسبنا ما يكفي التضاح مدى االختالط وحقيقة الهراء. الد رس  

ليه دال ع ،الحالة مطلقيةه  كون  يكفي فيه  >أحدها . . . وأنتم ال تدرون به<أو هرء قوله:  هرائي ةف     

.«جيشاإذا بعث »في المتن:  التنكير  

ينقضه؛ لم تذر، يرد فيه المقسم القول و هرائي ةفال>والمعنى اآلخر . . . أحوال القوم.< وفي قوله:      

 ويسويه به. فالخبر واألمر الشريف يأمر بتنزيه موضح حكم هللا تعالى، وهو يطابقه بحكم المجتهدين

ب أحوال >وهذا ال يختلف مواضع االجتهاد فيه بحسوثالثة األثافي حين يقول وال يدرك أثرا لمقاله: 

ي نهم ناهيك عن العلماء، أجمعون يعلمون نازلة اختالف أبالمسلمون غير ذوي العلم م وهمالقوم.< 

هو ما في عدة مواطن م الص حابةبكر الصديق وأبي عمر رضي هللا عنهما في أسرى بدر كما اختلف 

ةمشهور ومعلوم حكمة بالغة وتأصيال لفقهاء هذه  اج في ة والمنهللش رع للذين يستنبطونه منهم األمَّ

. الدين  

 قرير برد  هو ت>وليس ذلك يمتنع عندنا< : المذهبي ةوبالطبع فقوله وتعليله الذي هو منهاجه، منهاج      

تى يكون ل والتكلف، وإن اتفق ح، وبأي من الوجوه من وجوه التمح  مذهبي ةالحق وحقيقة اللسان فداء لل

كله  د علمت أن ذلكذلك مجادلة صريحة لما أنزل من الحق بصريح اللفظ ولسان عربي مبين. ولق

رالجميعا علته لمن يجعل الحق غايته هو  بطالفاسد وعدم  تصو  كام عن لمرجع القول وإطار األح الض 

والفؤاد؛ وهللا تعالى غني عن العالمين. الن ظرضيق  كامن على أبعاد   

االختالط وولو شئنا سوق حقيقة تدل على كل هذا الذي أشرنا إليه وفصلنا فيه القول من التكرار      

ية والهراء، لكان في هذا الكالم الذي هو عود إلى أول الكالم بذات اللبس الذي لم يخرج عنه في غا

:ونهايته الباب  

هو حكم هلل تعالى على من صادفه باجتهاده. >إن األشبه       

تهدين لمجومن لم يصادفه باجتهاده فحكم هلل تعالى عليه ما استقر عليه رأيه، وليس واحد من ا     

ق مكلفا إلصابة األشبه، وإنما هو مكلف لالجتهاد في تحري مواقفه األشبه عنده، فال يجوز إطال

 القول: بأن األشبه عند هلل تعالى هو الحكم الذي تعبدنا به.
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طة التي ق أيضا أنه هو ليس الحكم، ألنه إنما يكون حكما باإلضافة والتقييد على الشريوال يطل     

 ذكرنا.

ة وهذا ما نقوله للمتحري للكعبة، ولرامي الكافر: إنه ال يجوز إطالق القول: بأن إصابة محاذا     

ئاء في ، وإصابة الكافر حكم هلل تعالى عليه، ولكنا نقيده فنقول: هو مكلف لالجتهاد واالرتالكعبة

محاذاة الكعبة، وإصابة الكافر، فإن أصابهما كان حكم هلل عليه، وإن أخطأهما كان حكم هلل عليه ما 
 فعله، ال غيره.<225

≈ 

ره بال يدري أن   ف  ن ه ص  الم   إن            خبار وص واألالنص  كل هذه  بطل حقيقةد وي  حي ه ه هذا وقوله ي  تصو 

خطئ ويصيب وعدم التطابق بين حكم المخلوق الذي ي'الخطأ'  ةبياني  ال المادَّةواآلثار التي متعلقها حقيقة 

وجل أحكم الحاكمين.وحكم الخالق عز   

 صلى هللا وتقليدا أنه يلحد في الخبر وحديث رسول هللا مذهبي ةال يدري المصنف ومن يقول بقوله      

!ذكر نذيراعليه وسلم بالمعنى الجدلي المبطل لإللحاد، وكفي بهذا تذكرة لمن يذكر وكفى به لمن يت  

روال يدري المصنف أن مفاد قوله ومذهب       تعبدي مة والمطبقة بين الحكم الامطابقة التاله هو تصو 

بينللمخلوق الذي يخطئ ويصيب وحكم هللا تعالى  !، سبحانك هذا ضالل عظيمالحق  الم   

 ولو كان ما زعم المصنف من هذا التطابق لما بقي للخطإ معنى وال غرض له وظيفيا هنا في     

 –اختلف كان هو حكم هللا تعالى  البيان، إذ كل طريق ومسلك تعبدي مهما ضل عن الحق ومهما

رسبحانه عما ي  عن وهذه الحقيقة جحدها المصنف وأقرها لسانه نزوعا مذهبيا وإعراضا -!ونتصو 

بين صل: إذا بعد المائة 'في القول في إثبات األشبه المطلوب وفيه ف الّرابعفي الباب ، كما الحق  الم 

م القول ، الباب الذي جاء تكرارا لما سبق من متفاقاختلف أهل العلم فيما يوجبه االجتهاد من األحكام'

راك لزوم ذلك كعدم إد والعلل واألحكام، وبين مواضع ص ولولذات الخلط بين الحقائق كالخلط بين األ  

ن هفه مفهومي االجتهاد والقياس؛ ي ميز بينال :قول الم ص   
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ان، صلى هلل عليه وسلم أنه قال: )إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر النبيّ >وكذلك ما روي عن      

صابه ، فلو لم يكن هناك مطلوب له حقيقة يتحراه المجتهدان فربما أ(واحد وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر

د أحدهما، وأخطأه اآلخر، لما صح معنى الكالم، إذ قد علمنا أنه لم يرد به خطأ الحكم، فثبت أن المرا
 خطأ المطلوب الذي هو األشبه، أو أن يكون المطلوب به وجود الّشبه.<226

≈ 

عليه شقوة  فلو لم يكن . . . لما صح معنى الكالم< هو إقرار بالحقيقة أعاله. لكن غلبتهنا: > فقوله     

ارا بقوله وأنكره إنك البيان الحق  فيفجحد ما أقره عليه ميزان  !ولبئس النازعة والنحلة هي المذهبي ة

<الش بهالفاسد: >إذ قد علمنا . . . وجود   

!المذهبي ة ىر كيف كان عاقبة سوأفانظ       

ير الجازم، ة بعيد. فمفاده التقرالض اللفكالمه هذا ولفظه الذي لم يلق له باال، إنه قول في العمه و     

ه وسلم، وإن لم وإن هذا لو يعلم ال يبعد قيد أنملة عن حقيقة التقويل والكذب عن رسول هللا صلى هللا علي

الذميم. المذهبي ةيكن متعمدا فهو عن ضاللة   

وله أنها ال يهمها غير الذي ارتأته لها وال تنظر ما ح المذهبي ةوالذي يدل على ذهاب نور وبصيرة      

الحديث  وال الذي يليه؛ فلئن أقر المصنف هنا بلزوم خلو المعنى عن إبطال حقيقة لفظ 'الخطأ' في

لزاما وب ويلزم إالشريف، فما رأى ولو عن جنب أو بينهما حجاب أن تقويله الكاذب يوجب كل الوج

ةالقول بمطلقية   ةباينر مية، وهنا تستحضالس لوكلمطلق الحكم التعبدي، أي لمطلق المواقف  الصح 

(. بل وإن هذا 35{)القيامةوفيه يتلى قوله عز وجل: }أيحسب النسان أن يترك سدىللقياس،  االجتهاد

ن هفه ا مخص صفصال  حين نجد تخب طأيما  المذهبي ة تخب طهو الذي يجلي  الض بطب ، وكأن الحق عند الم ص 

ة من حقيقة وهو شهيد، أن يجعل لهم في آخر التصنيف جلو الس معيجعل للعقالء ولمن يلقي أبى إال أن 

ا نسوق ودليال ليس أفصح لمن يعقل من بعده دليال. وخدمة للعلم وأهله شأنا بالحق موزون المذهبي ة

 جميع ما جاء أو ما أثبته في الفصل:

فصل>                                                     
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اختلف أهل العلم فيما يوجبه االجتهاد من األحكام، هل يسمى دينا لل تعالى؟        

يانا مختلفة، فقال قائلون: ال يقال إنه دين لل تعالى، ألنه يوجب أن يكون هللا تعالى قد شرع لنا أد     

 على حسب اختالف المجتهدين.

ن هللا تعالى ويلزم قائله أيضا: أن يقول: إن دين هللا تعالى يحل تركه والعدول عنه، ولو جاز ترك دي     

سوللجازت مخالفة  ليه وسلم.صلى هللا ع الر   

لفروج لناس من يطلق أنه دين هللا تعالى، ألنه لو لم يكن دينا لل تعالى لكان فيه إحالل اومن ا     

 والدماء واألموال بغير دين هللا تعالى.

ي المعنى، أنه دين لل تعالى ومن أبى إطالق ذلك فإنما خالف في االسم ال ف الص حيحقال أبو بكر: و     

أن ألن أصحاب االجتهاد كلهم مجمعون أن هللا تعالى قد فرض القول به على من أدى إليه اجتهاده، و

ن م، ألالعامل به عامل من هللا تعالى، وما ألزمونا من إيجاب أن لل تعالى أديانا مختلفة، فإنه ال يلز

لم يلزمهم ذلك. النص  اختالف الفروض من جهة   

 يالحق  فكذلك إذا قلنا من جهة االجتهاد: لم يلزمنا، وإنما يمتنع إطالق ذلك على مذهب من يجعل      

، واحد، وما عداه خطأ، فال يطلق: أنه دين لل تعالى، ألنه ال يأمن أن يكون ما أداه إليه اجتهاده خطأ

 ليس هو الحكم المطلوب.

ام حكحكم هللا تعالى على كل واحد في أ فأما من أعطى أنه مصيب للحق عند هللا تعالى، وأن     

ن هذا الحوادث ما أداه إليه اجتهاده، فال وجه المتناعه من إطالق القول: بأن ما فرضه هللا تعالى عليه م
 الوجه هو دين هللا تعالى.<227

≈   

رليت شعري وهل ي      !على عقل أن يختلط كما هذا االختالط؟ تصو 

لهو اختالط متراكب، علق بعضه على بعض، ذو شعب شتى. أولها ومتعلقها        ي  محوروهو  األو 

ز التمايأولها ضمن البؤر الهامة التي وجب أن يبنى على تصحيحها واعتبارها مبدأ القول كله، 
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ة والمنهاج ناء القول دونه، التمايز بين األحكام من جهالبديهي، وعلى بداهته فال استقامة وال سالمة لب

كا ولو أن القوم إنما ضلوا وطلبوا الجحود مسل ةعلميّ ومنه يتبين بكل وضوح وبكل بساطة  من جهة.

. لكن األحكام، وإنما هو من المنهاج حيّز، أنهم جعلوا االجتهاد من ماهية والحّق والميزانبإنكار 

ن وبدائع الزمان، زمان الفقه وزما الدَّهراألقوال من عجائب التعابير وبالرغم من ذلك تبقى هذه 

ىالتصنيف في علم الفقه أو  س مَّ تلفة على قوله: >أديانا مختعبره و؛ هذه األقوال من مثل ص ولعلم األ   م 

ولو جاز أن قوله على وزن ومحمل االستدالل كما زعم عنده: > وجلي   حسب اختالف المجتهدين<

سولترك دين هللا لجازت مخالفة  : >وما صلى هللا عليه وسلم< إن دل قبل كل شيء كما دل قوله الر 

لم  ص  النمن إيجاب أن لل تعالى أديانا مختلفة، فإنه ال يلزم، ألن اختالف الفروض من جهة  ألزمونا

؛ فإنه يدل ةعقلي  عدة النسقية الل هذا كما أشرنا إليه من قبل على خلل على مستوى القا< إن ديلزمهم ذلك

.ص ولأيضا وبحدة على حقيقة الخلط بين حقيقتي األحكام واأل    

يث فجعل دين هللا تعالى عبثية ح المذهبي ةوالذي نخلص إليه من هذا هو أن المصنف أودت به      

لعظيم الذي ال آن اصوب حكم البشر كله، وجعله دينا لل تعالى؛ وهللا تعالى هو الحق وهو القائل في القر

(؛ فالنسان 35يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه:}أيحسب النسان أن يترك سدى{)القيامة

 محاسب مدين باعتبار ما أنزل إليه من شرعة الحق، واالجتهاد هو تحري الحق.

* * * 

 

الجّصاصعند  االئتماروضوح االختالل وانطباق األمر و - 4  

ن هنا واختالف ما ينطق به عن قريب جوار قوله؛ فهو م الجص اصب فعجب تناقض وإن تعج     

ابة، وقع من المسطر نصا لحقيقة االجتهاد والخطإ والص الص حيحوبيان الحديث  حيث ألحد في حقيقة

رقوة الحق وقهره لباطل القول، وقع في صريح البطال لكل  أنكاثا،  من بعد قوة ه ونقض غزلهتصو 

باللفظ:ل فقا  

رنا عن االجتهاد المؤدي إلى الخطإ، هو مأمور به؟>ثم يقال للمعترض بهذا الخبر: خبّ         

فإن قال: نعم.       
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أمور قيل له: فكيف يكون ما أمر به المجتهد إذا فعله يكون مخطئا به، وكيف يجوز أن يؤدي الم     

 به إلى الخطإ؟

وإن قال: هو خطأ وليس بمأمور به.       

      قيل له: كيف يجوز أن يستحق األجر على خطأ ليس هو مأمورا به؟ هذا خلف في القول.<228 

  ≈   

لَّةكان السقم وعقله أو مهو بالذات دعنا نقول أوال بأن الذي أودى بالمصنف هنا        منه وفي العه

لمستويان أو ا المسارومنه فقد كفينا بيانه وتفسيره، إذ عقل المصنف لم يختلف فيه موضع  أنساقه.

ويا األمر حلقة األمر باالجتهاد، ومستوى أو حلقة االئتمار بأمر االجتهاد، أي مستالحلقتان، مستوى أو 

تسديد وال واالئتمار، فاألمر هو الحق من ربك، واالئتمار معياره المخلوقية ووسع التكليف والمكان

أو قاربه أو بعد عنه، فهو مصيب لحكم  والتقريب؛ وهنا وإن أصاب المجتهد أو أخطأ حكم الحق

.اقالس يه. وإنه ال داللة لأللفاظ إال مع الحق  فيفي التعبد وإن لم يصب حكم  والنهج الش ريعة  

ري التكليفي بمؤداه البش ي  الش رعبمطابقة األمر باالجتهاد  عقلي  وهكذا إن استبان القصور النسقي ال     

صرف داللتها والتعبدي، لزم عن قوله وكالمه إثبات حقيقتي الخطإ واألجر، ال النفي لألولى وللثانية ب

 عن الحقيقة إلى المجاز.

هذا  أما بخصوص غريب القول من جهة العقل، وإن كان الذي أنف مثال منه يغني، فإن من ذلك في     

وبديع الزمان، زمان التصنيف: الباب ما هو لعمري من عجيب  

ارى صلى هلل عليه وسلم في شأن أس النبيّ وعمر رضي هلل عنهما عند وقد اختلف أبو بكر >     

بدر، فلم يجعلهم هلل تعالى وال نبيه صلى هلل عليه وسلم من المختلفين الذين شملهم حكم هذه 

 اآليات229.

فثبت لما وصفنا أن اختالف المجتهدين ليس ما ذمه هلل تعالى بهذه اآليات.       
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مذموما،  النصّ ولو كان ذلك اختالفا مذموما، لوجب أن يكون اختالف العبادات الواردة من طرق      

هما.والصوم، واختالف حكم الطاهر والحائض في الصَّالةنحو اختالف فرض المقيم والمسافر في   

ابا من فلما كان ذلك اختالفا في أحكام المتعبدين، ولم يكن معيبا وال مذموما، بل كان حكمة وصو     

ولو كان من عند غير هلل لوجدوا فيه اختالفا »عند هلل تعالى، ولم ينفه قوله تعالى: 

 تضادّ ( ألن االختالف الذي نفاه هلل تعالى عن كتابه، وأحكامه، هو اختالف ال82)النساء«كثيرا
 والتنافي، وذلك غير موجود في أحكام هلل تعالى.<230

≈ 

حوال بالطبع فهذا من عجيب القول لو اعتبر من سوي العقل؛ ذلك أن الفروض كلها في جميع أ     

كونها أحكاما محكمة. تعد دة، ال اختالف فيها وال متعي نالتعبد   

* * * 

 

الجّصاصالحقيقة في لفظي 'الخطأ' و'األجر' عند  عدم   الن  ط  ب   – 5  

ي في لفظ الد اللةحقيقة اللغة وعدم مجازية  الحق  فيالصة القول لمن يعقل أن وجوب خ             

في:'الخطأ' واألجر'   

بينهما  حين اختصم إليه رجالن، فقال لعمرو بن العاص: )اقضصلى هللا عليه وسلم  النبي  قول       

فقال: أقضي وأنت حاضر؟ قال: نعم، فإن اجتهدت فأصبت لك عشر حسنات، فإن اجتهدت فأخطأت 

 فلك حسنة واحدة(231، ويروى أنه قال مثله لعقبة بن عامر.

جتهد صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "إذا ا النبي  عن  في حديث عمرو بن العاص رضي هللا عنهو     

 الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد"232.
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ن يك وما روي عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه أنه قال في الكاللة: "أقول فيها برأيي، فإ     

 صوابا فمن هللا تعالى، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان. وهللا ورسوله منه بريئان."

ك، فقال  بأصاب هللا وبما روي "عن عمر رضي هللا عنه حين قضى بقضية فقال له رجل: أصبت     

ولكني لم آل عن الحق." له عمر: ما أدري أصبت أم اخطأت،  

، أقول وبقول ابن مسعود رضي هللا عنه: "فمن مات عن امرأته قبل الدخول ولم يفرض لها صداقا     

 فيها برأيي، فإن يك صوابا فمن هللا تعالى، وإن يك خطأ فمني."

نت وبقول عمر لعبد الرحمان بن عوف رضي هللا عنهما: "أرأيت لو رأيت رجال على فاحشة. أك     

تصب." تقيم عليه الحد؟ قال: ال، حتى يكون معي غيري، قال: فقلت: لو قلت غير هذا لرأيت أنك لم  

ى فأفت وبما روي "أن أبا هريرة رضي هللا عنه سئل عن صيد أصابه حالل، يأكل منه المحرم؟     
 بأكله، ثم لقي عمر، فأخبر بما كان من فتياه، فقال له عمر: لو أفتيتهم بغير هذا ألوجعتك."233

الحصص، إن شريحا يقضي في مكاتب عليه دين: أن الدين والكتابة بقيل لسعيد بن المسيب: "و     
 قال: أخطأ شريح."234

يس 'هذا ل من مثل قولتهم: ونزعتها المذهبي ةولم يرغب عنهما إلى نحلة  الحق  والميزانه من لزم إنَّ     

ن هفه حمل نفسه من التكلف ما ال تطقه من مثل ما جاء حتى  بممتنع عندنا' عنى في رد الم عند الم ص 

 الحقيقي للفظ 'الخطأ'، بل بلغ حدا فاحشا سمجا في التمحل كقوله النازع إلى الجحود:

هما يك خطأ فمني ومن الشيطان: إنما هو إشفاق من >الجواب: إن قول أبي بكر وابن مسعود: وإن     

اءهم أن تكون هناك سنة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بخالف آرائهما، وقد كانوا يعرضون آر

م عند لينظروا، هل فيما اجتهدوا فيه سنة قائمة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسل الص حابةعلى 
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تعمالهما صلى هللا عليه وسلم بخالف رأيهما، فاس النبي  ول من الحاضرين؟ فأخبرا أنه لو كان هناك ق
 للرأي في هذه الحالة خطأ، منهما ومن الشيطان، ألنه ال حظ للرأي مع الس نة.<235

 ≈  

ميز القائم على خلقه بميزان اللسان ونعمة الفؤاد الذي به ي نَّ الحمد لل تعالى العزيز الوهاب الذي م        

!على الحق من القول من الهراء وساقط الكالم  

ن هفه فحمدا له عز وجل أن ليس يسيغ وال يقبل       نحى ما هو الحق من مفي رد هذا وجوابه  كالم الم ص 

ر في شروط العتبار ما ليس يعتب؛ ألنه ال وجه ، ال يقبله إنسان سوي العقل'الخطأ' لفظالحقيقة في 

عيد الب الض اللالخطاب، الخطاب الذي يرى نفسه المصنف في شأن الجواب عليه ورده. إن هذا لهو 

قة في عقله قبل عقل المخاطب، وإخسار حقي الحق  والميزان، هدر الجص اصالذي يذهب إليه سعي 

من شرط الخطاب.  الس نةاللسان، فخلو المعطى من الكتاب و  

مايز حكم وحمدا لل تعالى أن ال يرتاب عاقل في ضالل من يسعى لصرف الكالم عن حقيقته في ت     

ني قريظة الخالق تعالى عن حكم المخلوق المتعبد في حديث وحكم سعد بن معاذ رضي هللا عنه في ب

 وقوله صلى هللا عليه وسلم له: 

      "لقد حكمت بحكم هللا تعالى من فوق سبع سماوات"236

سعد رضي  هو التنويه بحكم بياني  والسالم غايته والمغزى منه على الغرض ال الصَّالةفقوله عليه      

؛ فالل تعالى إال أن األصل في ذلك التمايز الحق  والميزانهللا عنه تشريفا له وكرامة؛ وال يكون ذلك في 

 العليم الخبير، حكمه الحق، وهو أحكم الحاكمين.

ر' 'الخطأ' و'األج وهو شهيد، ولم ير وجها لصرف لفظي الس معألقى ن من العقالء وكامن ف هكذا      

 إال ذهاب نور عقل عن الحقيقة إلى غيرها من المجاز ووجوه التمحل آلثار واألحاديثفيما ورد من ا

                                                                 

  235 الفصول، ج4 – ص338

 236 صحيح، أخرجه النسائي من طريق أبي عامر بن عمر العقدي عن محمد بن صالح التمار وهو صدوق

(إسالم ويب)        
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هذا من  ، فإنه ال محيد له عن الحكم بفسادالمذهبي ةمن استنكف عن الحق ونكب عنه إلى اتباع نحلة 

ن هفه المذهب من القول  واب، في هذا الباب إلى ما وليه من حيث المتعلق واتصل به من األب عند الم ص 

ن أذهب هللا نوره فما له من نور.وم  

* * * 

 

عليه مقلوب   على عبيد هلل بن الحسن العنبري دليل   الجّصاص كالم   - 6  

لى التقرير إلى حد اجتمع فيه النقض إ المذهبي ةلئن كان آخر التصنيف تميز باستجالء ضالل          

نا نجد ، فإلذات الشيء، وكان ذلك بينا تبعة الختالط الحقائق وعدم الميز لمواضع األحكام والقول

 قد 'يالعنبر الحسنالباب الخامس بعد المائة، 'في الكالم على عبيد هلل بن الباب األخير،  في المصنف

لكن لسمو الط المفاهيم واأللفاظ، ووهذه المرة ليس الخت ن حيث لم يحتسب بدليل مقلوب عليه.أدلى م

و المرام.المقام وعل  

ل والجبر، على عبيد هللا العنبري تصويب المختلفين 'من أهل الملة في العد الجص اصلقد أنكر      

 والتوحيد والتشبيه، والرجاء والوعيد، وفي األسماء واألحكام، وسائر ما اختلفوا فيه.'237  وقال:

، به النصّ >واألصل فيه: أن التكليف من طريق االجتهاد إنما يصح على الوجه الذي يصح ورود      

جه يجوز جزنا فيه االجتهاد، وصوبنا فيه المجتهدين على اختالفهم فيه، فإنما أجزناه على وأوكل ما 

بمثله من األحكام المختلفة. النصّ ورود   

يع أقوال فيه بجم النصّ فأما العدل والجبر، والتوحيد والتشبيه ونحو ذلك، فإنه غير جائز ورود      

 النصّ ود . والذي كلف المختلفون فيه اعتقاد كل شيء منه على ما هو عليه، ويستحيل ورالمختلفين

وحيد، وآخر وآخرين القول بالجبر، وبتكليف بعضهم القول بالتبتكليف بعض الناس القول بالعدل، 

 القول بالتشبيه.
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     وكذلك سائر ما اختلف فيه أهل الملة من صفات هلل تعالى وأسمائه، لتناقض القول به، 
 واستحالته.<238

≈ 

 هذا <بمثله من األحكام المختلفة. النصّ فإنما أجزناه على وجه يجوز ورود  أوال، فإن قوله: >    

ل فاسد وزعم باطل في الحق الذي تقوم عليه السماوات واألرض، وإنما هو عن تفاوت واختال قول

ى وارد ال إمكان وال وجود إطالقا لنص شرعي وال قانوني حتعلى مستوى العقل في نسقيته. فإنه 

الذي زعمه  ، سياق الموضوع وسياق الباب. وإنالس ياقبأحكام مختلفة بالمعنى الذي لالختالف في هذا 

افر وحسبه المصنف وغيره من المقلدة المعطلين ألبصارهم من ذلك كاختالف صالة وصيام المس

ف ال وشروط التكلين الحكم المعتبر هو للحالة الواحدة من أحوال فإوالمريض،  الص حيحوالمقيم و

؛ فهذا روض وليس الفروضففإن األحكام مناطها األحوال التي هي للعبادة وأداء ال للفرض استقالال،

هو في  ريعي  تشالقانوني وال النص  وكل ما يرد في  كما سبق بيانه. ةعقلي  عسر على مستوى األنساق ال

ومقنن  ية األحوال، وهو في ذلك حكم واحد من مصدرتعد داالعتبار حكم واحد، وأمكن فيه استيعابية و

 ومشرع واحد.

ما هو  الذي كلف المختلفون فيه اعتقاد كل شيء منه علىوالنكار على عبيد هللا مناطه قوله: >     

وحيد، هذه األمور، بدالئل ظاهرة كدالئل التإنا قد علمنا صحة ما اعتقدناه في >: قوله ي بي نه< عليه

 إثبات الصانع القديم، وأنه عدل ال يجور، وتثبيت الرسل عليهم السالم، ونحوها.<

ي كونه فمن حيث الشكل والمبدإ، أي رد قول العنبري فصحيح، أي لو صح ذلك على المضمون، أ     

 في االعتبار موضوع العلم المنافي للظن والجهل.

لك من إذا صح ذلك على حقيقة وحدانية هللا تعالى وعدله سبحانه وما كان من الحقائق على ذ لكن     

رالالعلم البين آياته تعلو اليقين بوجود الذات، فإن من الحقائق مما موضوعها  فات واألسماء للص تصو 

روالبعث والنشور و لجمهور ند اغيرها من الحقائق ليس كذلك، بل منها ما هو معتبر المعتقد ع تصو 

في  ساني  نبدرجة صعود العقل ال نساني  . وهذا مرده ارتباط العلم الوأقوم   ه في برهان العلم أصحُّ وغير  

رالت هيئاآفاق األنساق وال إنا نحرص ولخطر هذا وشأنه في الدين كله عند كل مسلم ومسلمة، ف ية.تصو 
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ال ثمرته وحكمته ذلك فما الغاية من العلم إبين يديه في كل موطن وجب فيه؛ وقبل على تثبيته وتقريبه 

عز وجل  فضال منه ينالد ار كون من أهل السعادة الحقة في الحق  فيلينتظم تواجد النسان ب عملي ةال

عد الصدق الذي وعده سبحانه عباده:ونعمة، و  

الّصفاتقانون التفصيل مفتاح إشكال  >       

 

فاتالصّ  األصّح في: قول الحسن البصري لإلنسان قانون التفصيل والبيان الخلقاتي -1        

اهيمية ترى في الجزء الثالث من المنهاج تم التحديد لمفهوم التفصيل، كأحد وأهم ركن في نظمة مف      

دعا وهنا صبحق أقرب، إن لم تكن األصح من غيرها، معلما ضابطا للتفسير الحق للقرآن العظيم. 

مفتقد لهذا  بالحق وصدقا في البالغ نذكر أن ما هو معروض في مؤلفات هذا العلم، نعني علم التفسير،

ه.على المكان الحق إال ب الص حيحاألساس والمعلم، الذي ال سبيل في تهيئة شروط التفسير   

بيئة التنزيل مع تاريخية وونظمته هو تناسق الكتاب  علمي  للتفصيل في األساس ال محد دوالمعنى ال     

 بما نتلوه في أحسن الحديث وأبلغ البيان:

(1}ألر' كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير{)هود       

(2-1}حم' تنزيل من الرحمان الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون{)فصلت       

أن المعنى  في القرآن، ةبياني  ال المادَّةة هذه محوري  ا لوإنه ومن غير شك وال مرية يثبت لنا، واعتبار      

يء، هو معنى ين، المحال على ما يفيد معاني التقسيم والتحليل والتجزمفس رالذي أخذه بها وشاع عند ال

معنى غير وحمل للفظ على معنى غير صحيح، بل وسيذهب حتما ويوجه ليس فحسب اآليتين على ال

ذكرة لمن أراد أن التفسيري للقرآن كله. وإننا لنعلم ما نلفظ وما نقول، ولقد بيناه ت، بل المحور الص حيح

لث من )تذكرة يتذكر، وبشكل ميسر واضح على أيسر وأوضح ما يكون البيان، بينا ذلك في الجزء الثا

 العلماء(.

فاتهنا بخصوص حديث        على ، نعالج الرؤية بزاوية أخص وأضيق، بغاية جعل التناسق الالص 

كن في اتجاه توجه ومستوى البيئة الوجودية لإلنسان في األبعاد التاريخية والجغرافية والعمرانية، ل

بقى مخالف عوالم وأبعادا، عالم جهاز هذا الوجود في آلياته وخلقته وحواسه. كما أن هذا التناسق ال ي
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نية العالئقية وكليا من جانب التأصيل، إال أن له منه بيانا. ولدراك هذه الب كلي ةاب والوحي متصال بالكت

 عن قرب، نقرأ ما أنزل من اآليات المفصالت قرآنا عربيا لقوم يعقلون:

(2-1}الرحمان علم القرآن' خلق النسان علمه البيان'{)الرحمان       

هذا ب عد عالئقي بسيط.       

ه تعالى:ثم قول       

بها للناس }لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية هللا' وتلك األمثال نضر     

ال إله  لعلهم يتفكرون' هو هللا الذي ال إله إال هو' عالم الغيب والشهادة' هو الرحمان الرحيم' هو هللا الذي

' هو هللا الجبار المتكبر' سبحان هللا عما يشركونإال هو الملك القدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز 

الخالق البارئ المصور' له األسماء الحسنى' يسبح له ما في السماوات واألرض' وهو العزيز 

(24..22الحكيم'{)الحشر  

ق والتفصيل فلو أنزل الكتاب على أمة الجبال لكان ببيانها ولغتها ولسان تسبيحها؛ هذا ب عد التناس     

:لس ياقاة في محوري  . وبرهان هذا التوجيه والنحاء التفسيري برهان قوي ومتين عناصر البياني  ال  

}وتلك األمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون'{       

}وله األسماء الحسنى{       

}يسبح له ما في السماوات واألرض'{       

رالفاألمثال هنا تحرير للفكر من       زل على فالقرآن هو الحق؛ ولو أن األحادي لبيان القرآن؛ تصو 

نزل على لسانها.الحوت في البحر أل  

رواألسماء الحسنى ليس يحيط بكنهها        المعاني النسان ولغته مهما رقت في مدارج البيان و تصو 

رسخا تسبيح، مبالغتها. ومن أجل هذه المباينة بين الحقيقة والمدرك منها، من أجل ذلك حق بالحق ال

اللة على من القرآن العظيم بضمير الغيب، ذرى متتاليات د الس ياقفي أعلى ذرى التعبير في هذا 

 منتهى العرفان وحقيقة العلم.
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ان، والبصر إن هما إال صفتان خطابيت الس معوعلى معنى من ضروب المعاني أقرب للفهم ف     

ره في وخلقته. وليس يخرج سمع النسان وبصفخطاب الحق منزل على المخاطب مفصال في بيانه 

وية، هو طاقي ذي طبيعة محض فيزيائية وحي –حقيقة األشياء عن كونهما أمرا محدثا من تفاعل مادي 

بصارنا، للمجسات الكهرومغناطيسية المبصرة على غير خلقة وهيئة أ خلقي  ذاته النسق القانوني ال

ان.وكذلك القانون التطبيقي الذي يغمر جل الصناعية اآللية من الرادار إلى الطائرة بغير رب  

لذي يحتضنه، ، خلقته هو، وخلقة وبنية الكون الذي يوجد فيه ووسطه ابيان خلقاتي نساني  البيان ال     

ل استشعار والبصر خلق وصناعة بغاية حكمة بالغة في حصو الس معوهيئته. وكال  ماد تهكأنه اختزال ل

 والتقاط مجساتي وإدراك ومعرفة بعلم الحق، الذي به قوام السماء واألرض، وبه قائم أساس هذا

أن آية أو آيات  الصرح العظيم للوجود والكون. فهاهنا تنجلي المعاني ويتضح التفسير األوضح األسنى

لى كل أبعاد الكرسي كما وصفت في مثبت صحيح العلم، أنها سيدة آي القرآن، ألنها نور هيمن بالحق ع

في حقيقة ذات هللا جل وعال ذي الجالل والكرام: نساني  التفكر وحدود العلم ال  

ذا  ض' من}هللا ال إله إال هو' الحي القيوم' ال تأخذه سنة وال نوم' له ما في السماوات وما في األر     

ع كرسيه الذي يشفع عنده إال بإذنه' يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم' وال يحيطون بعلمه إال بما شاء' وس

(254-253السماوات واألرض وال يؤوده حفظهما' وهو العلي العظيم'{)البقرة  

طابا تابا خبل للحق المنزل كهذا التوضيح أو المعنى للتفصيل الخطابي، تفصيل خطاب الحق،      

لسانا، هو الموازي والموافق فقها وتفسيرا لقوله عز وجل:}وبالحق أنزلناه وبالحق 

( وقوله تعالى:105نزل'{)السراء  

ه على كل شيء }سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق' أو لم يكف بربك أن     

(53شيء محيط'{)فصلتشهيد' أال إنهم في مرية من لقاء ربهم' أال إنه بكل   

وهذا به األمر يؤول أن مرجع علم الكتاب وتأويله لل الذي أحاط بكل شيء علما، المهيمن      

(. 7القدوس:}وما يعلم تأويله إال هللا'{)آل عمران  

ي على هذا األمر من حقيقة العلم المكين المؤسس على بين الدالئل وساطع الحجة والبرهان، هو الذ     

ار علة اسه لزمت مرجوحية القراءة لهذه اآلية بالوصل، وقد زل في ذلك زلال مسؤوال باعتبنوره وأس
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رآن العظيم، التوفيق والتأويل المغرض البن رشد رحمه هللا تعالى، ألن هكذا علة ال زنة لها في مقام الق

 وكل يخطئ، وما خال بشر من كبوة، وهللا تعالى واسع الرحمة غفور رحيم.

العمل  لما أمر به الحق سبحانه من سلوك العدل وإقامة القسطاس المستقيم نهجا في بناء اتباعا     

ره من رد وما قرقول الحسن البصري رحمه هللا  والقول، وبناء على ما تم واتضح البيان بشأنه يكون

فات القبول ما ب، فإن األحق واألحق باألخذ واالعتبار أصح األقوال العلى لذات الجالل في العالمية الص 

صبغة  وافق الحق، وينهى سبحانه وتعالى عن اتباع الهوى، فتزل قدم القول عن الصدق، وتتخلف

(.134ا{)النساءالعلم، }فال تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن هللا كان بما تعملون خبير  

 

الّصفاتضيق مجال قول أبي الحسن األشعري في  -2       

:شعريقال األ>       

تى النسان إذا فكر في خلقته من أي شيء ابتدأ، وكيف دار في أطوار الخلقة طورا بعد طور ح     

رجة، ويرقيه وصل إلى كمال الخلقة، وعرف يقينا أنه بذاته لم يكن ليدبر خلقته، وينقله من درجة إلى د

رال ية أن له صانعا قادرا، عالما مريدا، إذ الض رورمن نقص إلى كمال، علم ب عال حدوث هذه األف تصو 

، فله صفات المحكمة من طبع لظهور آثار االختيار في الفطرة، وتبين آثار الحكام والتقان في الخلقة

علم دلت أفعاله عليها، ال يمكن جحدها، وكما دلت األفعال على كونه عالما قديرا مريدا، دلت على ال

ه ذو علم، شاهدا وغائبا، وأيضا ال معنى للعالم حقيقة إال أن ال يختلف الد اللةوالقدرة والرادة، ألن وجه 

ل وال للقادر إال أنه ذو قدرة، وال للمريد إال أنه ذو إرادة؛ فيحصل بالعلم الحكام والتقان، ويحص

ل دون بالقدرة الوقوع والحدوث، ويحصل بالرادة التخصيص بوقت دون وقت، وقدر دون قدر، وشك

ر أن يوصف بها الذات إال أن وأن يكون الذات حيا بحياة للدليل الذي  فات لن يتصو  شكل؛ وهذه الص 
 ذكرناه<239

ويضيف الشهرستاني عنه قوله:       
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فات>وألزم منكري       ونه على ك الد ليلإلزاما ال محيص لهم عنه، وهو أنكم وافقتمونا بقيام  الص 

أن  ن واحدا أو زائدا. فإن كان واحدا فيجبعالما قادرا، فال يخلو إما أن يكون المفهومان من الصفتي

مر كذلك، يعلم بقادريته، ويقدر بعالميته، ويكون من علم الذات مطلقا علم كونه عالما قادرا. وليس األ

ل أو إلى فعلم أن االعتبارين مختلفان؛ فال يخلو إما أن يرجع االختالف إلى مجرد اللفظ أو إلى الحا

فة لو قدر عدم المجرد، فإن العقل يقضي باختالف مفهومين معقولين، و ، وبطل رجوعه إلى اللفظالص 

راأللفاظ رأسا ما ارتاب العقل فيما  ف ه. وبطل رجوعه إلى الحال، فإن إثبات صفة ال توصتصو 

ن الرجوع إلى بالوجود وال بالعدم إثبات واسطة بين الوجود والعدم، والثبات والنفي، وذلك محال، فتبي

ت وذلك مذهبه<صفة قائمة بالذا  

ؤال األمر جلي في محدودية وضيق مجال هذا القول الممثل لرؤية وإدراك أبي الحسن األشعري لس     

فاتوموضوع  .الص   

  

يقول ابن الجوزي رحمه هللا:       

جوارح، إال >تفكرت يوما في التكليف، فرأيته ينقسم إلى سهل وصعب، فأما السهل فهو أعمال ال      

أسهل من الصوم، والصوم ربما كان عند قوم  الصَّالةهو أصعب من بعض، فالوضوء وأن منه ما 

كاةأسهل من   الن ظر ، وأما الصعب فيتفاوت، فبعضها أصعب أصعب من بعض، فمن المستصعبالز 

واالستدالل الموصالن إلى معرفة الخالق. فهذا صعب عند من غلبت عليه أمور الحس، سهل عند أهل 
 العقل.<240

 

يموالفارابي وابن حزم في الرد القو التضليل في لفظ "التعطيل": الغزالي -3       

لوليس األمر يخلو أيضا من شطط وحجر في حجز الدراك داخل ودون هذه الحدود        يةاألو 

ةوالقاصرة طبعا. وبه يتضح شأن  رفي مرجع الحسن البصري و الصح  اره ه من خالل اعتبتصو 

اد ة، الممثلة على وجه الخصوص باألبعمرجعي  والمدى األقصى للسعة اللعنصر وشرط الهيمنة 

                                                                 

  240 ابن الجوزي)ت 597ه(: صيد الخاطر- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-ص7
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رالوجودية والخطوط المجالية لهذا الوجود في تأصيل الخلق واألمر؛ ولقد أتى  ي أحسن ا على الذتصو 

ع انتظاما وفاقا مع الحق وفقها، له مرجع مكين في قوله جل وعال: }ليس كمثله شيء' وهو السمي

(.9البصير'{)الشورى  

نالف -      ل مكو    هو:}ليس كمثله شيء{      بياني  عنصره وتمثيله الللخطاب ولمصدره  األو 

نوال -        بصير'{.هو:}وهو السميع العتبار الهيئة المخاط بة ولشرط التفصيل الثاني الممثل ال مكو 

فاتقول حقيقة يقتفيها أن  ةعلمي  االستنباط الحق ما بقي للعلم معنى ولل      في إطار أفق ود ية محدالص 

فاتقول المعتزلة في منظارهم واعتبارهم، و وال  ،مهيمن عليه من غير نقض، وهو القول الحق الص 

 شك في خطئهم في ينبغي أن يستمر الخطأ العظيم في جعله تابعا مقترنا سلبا وإيجابا بالمعتزلة، الذين ال

ا قولمسائل أخرى، كخطئهم الشنيع في القرآن العظيم؛  فاتهم هذا في أم  قول ، فمن يقول به يالص 

دمه.بالحق، والحق أعلى وسابق لالعتزال والمعتزلة؛ وإنما كل أمكن لقوله إصابة الحق كما جاز ع  

ىكما أن ثمة حقيقة ثابتة ومعطى ليس دون األخذ به واعتباره حكم       ج  ك في سداده، وهو أن ال ش ي ر 

الماهية وال صلة لها ب ةعلمي  ة، وأخرى من تأثيرات ذات طبيعة غير وجود العامل والخلفية السياسي

فاتخاصة، وراء حدة هذا الشكال، إشكال وسؤال  مذهبي ةة، فقهي  ة والمعرفي  ال نازع ، وتأجيج التالص 

 بشأنه واالختالف.

قول ين السابقين وجدناه والحال هذه مختال ومخال بصفة خلوص الالنص  أو  النص  وإذا عدنا إلى      

فاتللحق، ذلك أنه ال حقيقة ألي إلزام، وال المعتزلة أنكروا  ن أقل أصال، وما كانوا هم معطلة. وإ الص 

الف في . فليس الخما يقال من غير قل إمكان أننا أمام حالة بغي وتضليل، وتهجين للمدارك والعقول

رالات، لكنه في الثبات للصف ين قال أن لو وقد أشار إلى هذا أبو حامد الغزالي رحمه هللا تعالى ح. تصو 

رسئل الطير أن يصف الخالق سبحانه ل ر عنه ه ذا منقار وجناحين؛ وهذا كذلك ما أشار إليه وعبتصو 

 من إال الرجل الحكيم طاليس من مؤمني ممن سبقنا من أهل يونان حين قال إننا ال نعرف هللا تعالى

 خالل ذواتنا وأنفسنا.

ةبشطريه  سواء أتى دليال أم نتيجة يعوزه القبول و النص  وكل ما قيل في       ار ، ألن إطالصح 

ا ليس والبصر عند النسان والمخلوق مطلق الس معالخطابي ال يصحح غير الثبات؛ كما أن تمايز 

لبالبديهة يفيد تمايزهما في سنخ الحق  الوسط الوجودي . فمستندهما للمخلوق جهتا ومستويا تماس باألو 



 إبطال فصل األصول

 

212 

 

ركمرتكزي استشعار ووليجتي إدراك لهذا الوجود و شرط وسطي، وكل خلق ب خلقي  ه. إذن مرجع تصو 

 مخلوقيته مأسور فنتلو بالحق قوله سبحانه:

(        254}وال يحيطون بشيء من علمه إال بما يشاء'{)البقرة       

(107بين أيديهم وما خلفهم وال يحيطون به علما'{)طه}يعلم ما        

(9}ليس كمثله شيء' وهو السميع البصير'{)الشورى       

روذلك تقديسا لذاته سبحانه وتنزيهه من أوهام       هل ات المخلوق، ومن نسبية إدراكه والجتصو 

ة في جناب هللا كي  دراة والخلقي  العظيم لهذا النسان بمحدوديته التي ال يفي اللفظ بحقيقتها، محدوديته ال

 نور السماوات واألرض.

فاتفالتمايز       وهذا ليس ينبغي  ي عند المخلوق ناسب على تقدير الخلق والدراك تركيبية خلقته،الص 

ف على ؛ مما هو ممثل في تحليل بيان الكتاب والقرآن الحكيم بارتفاع واصالت وروابط العطللحق

 هو' عالم ى داللة على انطباقية جواهري، فقوله تعالى:}هو هللا الذي ال إله إالسياق ورود أسمائه الحسن

من الغيب والشهادة' هو الرحمان الرحيم' هو هللا الذي ال إله إال هو الملك القدوس السالم المؤمن المهي

ء الحسنى' االعزيز الجبار المتكبر' سبحان هللا عما يشركون' هو هللا الخالق البارئ المصور' له األسم

( أتت فيه األسماء الحسنى أو 24..22يسبح له ما في السماوات واألرض' وهو العزيز الحكيم'{)الحشر

سماء قوله تعالى}فله األ ي جليهانطباقيا ليس به حروف عطف. وهذا ما يبرزه و الص فاتما سمي ب

ند وجوهر الحسنى{ بإفادة التخصيص لحقيقة األسماء وهي بالبيان ممثلة عددا، تخصيصها إلى مس

ل أبو نصر ؛ فهذا دليل على أنها منطبقة في الحق. يقوتعد دأخص صفاته أنه سبحانه وتعالى واحد ال ي

 الفارابي رحمه هللا تعالى وأسكنه فسيح جناته241: >وليس ينبغي أن تظن بأن أنواع كماالته 

                                                                 

  241 أبو نصر الفارابي: آراء أهل المدينة الفاضلة- ص59
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  نى وهنا يجدر بنا بل يتحتم ذكر االعتراض القوي البن حزم رحمه هللا تعالى على إسناد مع     

فة لل سبحانه مما هو على كمال التناسق واالتفاق مع الحق: الص   

فات>قال أبو محمد: وأما إطالق لفظ       لم  هللا تعالى لل تعالى عز وجل فمحال ال يجوز ألن الص 

فةوال على لفظة  الص فاتينص قط في كالمه المنزل على لفظة  لى هللا عليه ص النبي  وال حفظ عن  الص 

هم، وال رضي هللا عن الص حابةوسلم بأن لل تعالى صفة أو صفات. نعم وال جاء قط ذلك عن أحد من 

ن ينطق من كان هكذا فال يحل ألحد أعن أحد من خيار التابعين وال عن أحد من خيار تابعي التابعين. و

فبه ولو قلنا أن الجماع قد اتفق عن ترك هذه اللفظة لصدقنا، فال يجوز القول بلفظ  ، وال اتالص 

ها من اعتقاده، بل هي بدعة منكرة. قال هللا تعالى: إن هي إال أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل ب

نفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.سلطان، إن يتبعون إال الظن وما تهوى األ  

فاتقال أبو محمد: وإنما اخترع لفظ       لك المعتزلة وهشام ونظراؤه من رؤساء الرافضة، وس الص 

، وحسبنا هللا سبيلهم قوم من أصحاب الكالم، سلكوا غير مسلك السلف الصالح ليس فيهم أسوة وال قدوة
 ونعم الوكيل،) ومن يتعد حدود هللا فقد ظلم نفسه(<242

هللا  أما أصل االعتراض فصحيح، لكن أبا حزم ال شك أخطأ أوال في االستشهاد باآلية من كتاب     

وظيفا العزيز الحكيم، والمعتزلة كما بيناه وإن سلمنا جدال أنهم ممن ابتدع هذا السناد فقد وظفوه ت

نزيه ذاته الخطابي وفي ذات اآلن تحييد معنى إسناده البشري وت الش رطحكيما، وفق بين استيفاء 

 سبحانه وتعالى.   

نفصلت ، إنما ذلك للمخلوق الذي اوال انفصال جهاتي تعد دفالل سبحانه يبصر ويسمع ليس ب     

ه  في علمه وحقيقت تضم نوالبصر من م الس معت جهاته التركيبية. صفاته جل وعال كلها وتعد دو

                                                                 

سالة: الدعوة الموحدية بالمغرب )مرجع سابق( فات- مالحق الر    242 منهج ابن حزم في الص 
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لق الحق وخطابه بالكنه الذي يسبره أولو النهى من سموق في معراج تأصيل حقائق الخ المرجع

 واألمر، وهذا أمر جلي وبين التدليل والتحديد ال اليحاء في آيات الكرسي.

بعية هيئتهما فهما الحقيقتان المتباينتان على ت نساني  والبصر على مستوى البيان ال الس معأما      

الطاقية. -يةالصناعية الماد  

وأما ما جاء من قول الشهرستاني:       

فات>وكان السلف يخالف في ذلك إذ وجدوا       <الس نةمذكورة في الكتاب و الص   

     فهو على غرار ما ذهب إليه أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي في كتابه 

'حجج القرآن'243 الذي ذكر فيه >حجج كل طائفة على اختالف نحلهم وآرائهم وافتراق مللهم 

وأهوائهم<244  قول ملتبس ليس من غاية منه ترجى غير الس فسطة والتجهيل والتضليل، ذلك أنه ال 

ري فاتأحد يؤمن بالقرآن العظيم ويرد وينفي وجود  تصو  ختالف واقع ، لكن االالس نةفي الكتاب و الص 

موضوع قيقته من عدم فقهه وإدراكه والجهالة به. وكذلك في درجة الفي علم وفقه شأن التفصيل وح

.ي  الش رعوضابط ألفاظه وبيانه الذي ال ينبغي له الخروج في هذا المستوى عن البيان   

ة عد دتالممايز والمباين للخالق سبحانه عن المخلوق الما القانون ثم ال جرم أن الذين يجهلون هذ     

لمباينة، ة، هم المعطلة حقا والمنكرون لما ينبغي ويلزم من معرفة الحق ولزوم اخلقي  تراكبية جهاته ال

ألنها دليل المعرفة ال الظن والخرص واألقوال والجدل مجرد الجدل. ولهذا ذكر في معرفة آداب 

ث الحديث وما يستحب للمحدث أن يتجنب ما ال تحتمله عقول مخاطبيه >وما ال يفهمونه كأحادي

فات ود: ما أنت ال يؤمن عليهم من الخطإ والوهم والوقوع في التشبيه والتجسيم. قال ابن مسع، لما الص 

 بمحدث قوما حديثا ال تبلغه عقولهم إال كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم<245 

                                                                 

 243 كتاب حجج القرآن: المام أبي الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي الحنفي-دار الكتب

م1986 -ه1406الطبعة األولى  -لبنان -بيروت -العلمي ة         

  244 نفس المرجع- ص8

  245 تقريب التدريب: تأليف محمد محمد عويضه- دار الكتب العلمي ة- بيروت- لبنان- ط1- 1409ه 1989م- ص116
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؟ الش رع قوله قول الص فاتفأي الفريقين وهذا نور وهجه ضياء وبرهان، أي الفريقين في سؤال       

ما انطبق بالحق وكان له منه برهان يقين وصدق. الش رعبوإن أولى األقوال   

بائي قوله بإثب      ات عن هذا االختالف نقل الشهرستاني عن أبي علي محمد بن عبد الوهاب الج 

ن إرادات حادثة ال في محل يكون البارئ تعالى بها موصوفا مريدا، وتعظيما ال في محل إذا أراد أ

فاتيعظم ذاته، وفناء ال في محل إذا أراد أن يفني العالم، وأخص أوصاف هذه  ن حيث ميرجع إليه  الص 

 إنه تعالى أيضا في محل.

بهذا المعطى يتم توجيه وتحديد مذهب ومنحى قوله:       

فة هي >البارئ تعالى عالم لذاته، قادر حي لذاته، ومعنى قوله لذاته أي ال يقتضي كونه عالما ص     

 علم أو حال توجب كونه عالما<

رالينكر وينفي فهذا ليس البتة إنكارا وال تعطيال للصفات أبدا، بل       ة االنفصالية الص يغو تصو 

له وتماسه ة مركباته وجهات تفاعتعد دللصفات، التي هي من خصائص المخلوق وصفات المصنوع، الم

ذي تلقى في الزمن واألحوال مع محل ومستقر كينونته ووجوده. يقول أنبادقليس أحد حكماء اليونان ال

واختلف إلى لقمان الحكيم فأخذ عنه الحكمة:العلم عن نبي هللا داوود عليه السالم،   

>إن البارئ تعالى لم تزل هويته فقط، وهو العلم المحض، وهو الرادة المحضة، وهو الجود       

والعزة، والقدرة والعدل والخير والحق، ال أن هناك قوى مسماة بهذه األسماء، بل هي هو، وهو هذه 
 كلها<246

بينالوهذا من ذات محمول آيات         من سورة الحشر التي تلونا آنفا. حق  الم 

صائص فمحمد الجبائي رحمه هللا يثبت لل ذي الجالل كونه عالما لكن ينزهه ويباينه عما من الخ     

فات. فقول الجبائي في للمخلوق به قيام  ، مرجع ناموس ماالس نةعلى المرجع المطلق للكتاب و الص 

ن الحق . ولئن كان هذا القول هو قول الفالسفة فال يغير ذلك ميحالص حالسماوات واألرض، هو القول 

للفلسفة كما  حالص حيوتحديد مدى الجهل في التأطير  الن ظرفي  ةعلمي  و شرعي ةشيئا، بل يفيد ضرورة 
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بار رجال أثرنا سؤاله من قبل، وسوف يكون العود إلى طرحه وبيانه بعد حين في عرضنا لفكر أحد ك

ا مسلمين.السالمي والبشري ككل، الحسين ابن سينا رحمه هللا وألحقنا به مغفورا لنالفكر والعلم   

ذاتا،  لكن قول ابن الجبائي، عبد السالم أبي هاشم، من كون العالم عالما حال هي صفة وراء كونه     

بيه قوله شة المطلقة؛ كما أن تمرجعي  فهو قول انفصالي ليس له معنى وال محل له سريانا ال يصح في ال

فاتوأحواله  حة فيه من ارى محض العدوان واالفتراء والشطط والبغي والثم، ال مسالنص  ية بأقانيم الص 

هم، أي عند الخوف من الجليل وال حفظ فيه للورع. إن األقانيم مركبات متوازية التواجد واالعتبار عند

صفات  واسمها دال عليها، وهي كما قال ةبياني  عند أبي هاشم فلفظتها ال الص فاتارى. أما أحوال النص  

 وراء كونه ذاتا.

 

التضليل بالخلط بين حقيقة مخلوقية األعمال واالبتالء في اإلرادة -4       

قا لحكم صلح كله قد أتى مطابوكالم الجبائي وابنه أبي هاشم في الشكر والمعرفة والصالح واأل     

رفة خلق العليم الحكيم العقل يفيد وجوب المعموافق له غير معارض وال مناقض؛ بل أن القرآن 

 والشكر:

}وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا      

(172بلى'{)األعراف  

والتوبة من  >واتفقا على أن هللا تعالى لم يدخر عن عباده شيئا مما علم أنه إذا فعل بهم أتوا بالطاعة     

نه ، ألنه قادر، عالم جواد، حكيم، ال يضره العطاء، وال ينقص من خزائاللطفح واألصلح والصال

ب في المنح، وال يزيد في ملكه االدخار، وليس األصلح هو األلذ، بل هو األعود في العاقبة، واألصو

 ه تعالىالعاجلة، وإن كان ذلك مؤلما مكروها، وذلك كالحجامة والفصد، وشرب األدوية. وال يقال إن

الشرائع،  يقدر على شيء وهو أصلح مما فعله بعبده. والتكاليف كلها ألطاف؛ وبعثة األنبياء، وشرع
 وتمهيد األحكام، والتنبيه على الطريق األصوب، كلها ألطاف<247

                                                                 

  247 الملل والنحل. ج1. ص81
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زلة، و ما ينسب في القول بخصوصها إلى الجاحظ وثمامة، وهما من المعتالقدرة والجبر واالختيار      

ا كان ينبغي ومللحسن بن محمد النجار من الجبرية، هو أصح األقوال الموافق لعلم التنزيل كتابا وسنة، 

كلمة أهل  يلي ةتمثأن يضير بالحق القصور عن البصار بحقائقه وتجلياته، وال االدعاء  والمصادرة في 

بع ال أن يت بع.والجماعة.  الس نةأو أهل  نةالس    ُ  ُ  ُ ت   ُ فالحق يهدي وأولى أن ي   

اهر نقل محقق الملل والنحل محمد سيد كيالني جزاه هللا تعالى خير الجزاء، نقل عن عبد الق     

 البغدادي قوله:

من  عنه >فمن ضالالته )أي عمرو بن بحر أبي عثمان الجاحظ( المنسوبة إليه ما حكاه الكعبي     

امة بن قوله: إن المعارف كلها طباع، وهي مع ذلك فعل للعباد وليست باختيار لهم. ووافق ثمامة )ثم

عنى أنها أشرس النميري( في أن ال فعل للعباد إال الرادة، وأن سائر األفعال تنسب إلى العباد على م

عالى. بلغ أحد فال يعرف هللا توقعت منهم طباعا وأنها وجبت بإرادتهم، وزعم أيضا أنه ال يجوز أن ي

ة بخالقه والكفار عنده ما بين معاند وعارف قد استغرقه حبه لمذهبه، فهو ال يشكر بما عنده من المعرف

 وتصديق رسله.

مصليا  فإن صدق الكعبي على الجاحظ في أن ال فعل لإلنسان إال الرادة لزمه أن ال يكون النسان     

يا، وال سارقا وال قاذفا وال قاتال..<وال صائما وال حاجا وال زان  

ة خاطئة سبحان هللا، وإن هذه لهي خلتهم في تأليب عامة الناس على من خالفهم بإثارة مغلوطة كاذب     

شكال من خالل ظاهر من اللفظ المثير، وهللا عز وجل يعلم أن ليس بينه وبين الموضوع وحقيقة ال

لى وحمل الناس ع ،هي مجرد أساليب تضليل وتلبيسوإنما  صلة وال عالقة في صلب الموضوع،

 موقف ال يفقهون في الواقع من أمره شيئا.

   فكيف تأتى له هذا االستنباط ؟ وأية قراءة هاته التي أنتجت وتم بها هذا االستنباط؟      

في هذا  يجريأليس هللا سبحانه وجلت قدرته هو الحي القيوم، وأن ال حول وال قوة إال بالل، وأن ما      

 الكون من أمر صغير وال كبير، دقيقه وجليله، كله بسننه تعالى وقهره؟

فإن هذا هو معنى قوله:>وقعت منهم طباعا< أي بقوانين وناموس من عند هللا مسطر للكون      

 والحدوث؛ فهو مدبر األمر سبحانه:
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لك قداره ألف سنة مما تعدون' ذ}يدبر األمر من السماء إلى األرض ثم يعرج إليه في يوم كان م     

(5-4عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم'{)السجدة  

شهادة بتدبيره فاآليتان هاتان من القرآن العظيم لمن تدبرهما قد أفادتا تعليل علمه تعالى الغيب وال      

ذات وفق والقاهر عز وجل الواحد الصمد، وسياق السورة المباركة في غاية بيانها أتى على أكمل ال

ها للدجل ه اسم السورة. فهذا ال يذر ألوالء المضلين الملبسين على الناس، وهو حالمعب ر عنالمعنى ال

بالذات. الش رعمن  بياني  أقرب منهم للعلم، موطئ قدم وفي هذا األصل ال  

تعالى رب  هللافاألعمال مخلوقة كانتظام حركاتي بناموس الكون، فيبقى إذا حقل االبتالء الرادة.       

اموس . فالحق والنفهذا ما يراد من معنى التوليد السماوات واألرض يدبر األمر والخلق ال شريك له،

ذلك ابتالء  مبدأ االتصال وعدم الفطور من خصائصه؛ فال انخرام التصال مقتضياته وجريانه؛ وفي كل

 العبيد وهللا تعالى جلت قدرته واسع حكيم:

(77' فمال هؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثا'{)النساء}قل كل من عند هللا       

 

دراكيّ واإلشكال اإل القرآن كالم هلل غير مخلوق -5       

فاتومنقول قول المشبهة من       ية في القرآن:الص   

وال  إن الحروف واألصوات والرقوم المكتوبة قديمة أزلية، وقالوا: ال يعقل كالم ليس بحروف>     

القيامة بصوت  صلى هللا عليه وسلم:))ينادي هللا تعالى يوم النبي  كلم؛ واستدلوا بأخبار منها ما رووا عن 

ليسمعه  الوا: ر السالسل؛ قون واآلخرون(( ورووا أن موسى عليه السالم كان يسمع كالم هللا كجاألو 

عرف وأجمعت السلف على أن القرآن كالم هللا غير مخلوق؛ ومن قال هو مخلوق فهو كافر بالل، وال ن

 من القرآن إال ما هو بين أظهرنا فنبصره ونسمعه ونقرأه ونكتبه.

والمخالفون في ذلك:       

جوجون وخالفونا في القدم، وهم مح أما المعتزلة فوافقونا على أن هذا الذي بين أيدينا كالم هللا،     

ةبإجماع  .األمَّ  
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وهم  وأما األشعرية فوافقونا على أن القرآن قديم، وخالفونا في أن الذي في أيدينا كالم هللا،     

ةمحجوجون أيضا بإجماع   أن المشار إليه هو كالم هللا؛ فأما إثبات كالم هو صفة قائمة بذات األمَّ
 الباري تعالى ال نبصرها وال نكتبها وال نقرأها وال نسمعها، فهو مخالفة الجماع من كل وجه<248

احف واتفق المعتزلة على أن كالم هللا مخلوق في محل، وهو حرف وصوت، كتب أمثاله في المص     

ائي وابنه أبي هاشم هو من فعل الكالم ال من قام به الكالم، إال أن  ُ  ُ ب   حكاية عنه. والمتكلم عن الج 

الجبائي خالف أصحابه خصوصا في قوله: يحدث هللا تعالى عند قراءة كل قارئ كالما لنفسه في محل 
 القراءة<249

روقولهم بالخلق يردونه ويؤصلونه إلى نفي المشاركة في القدم ب      هم واعتبارهم.تصو   

.              .              . 

فاتهذا جماع وخالصة ما في إشكال وسؤال        القول و مذاهب الخالف، لكن ليس من مختلف الص 

م به درجاته عند نقد األمور تبقى القيم بحكم من يحملها، فللعلم، والراسخون فيه يعلمون، قانون وسل

ها ات التي إذا اختل شرطها اختلت وذهبت عن األحكام مصداقيتمحد دترتقى وإدراكه. ومن أبرز ال

.ة والمنظارمرجعي  الا محد دهناك   

لفالحاجز       رالبعدم كفاية السعة  مرجعي  ي الممثل في القصور، والضيق الاألو  ة دراكي  الية وتصو 

لوقوع في حد ذاته هو الشكال، وذلك ل معياري ةأو الشكال، يصبح على مستوى ال الس ؤالللموضوع 

 أمام حالة صعوبة بل عدم وجود شرط احتواء الموضوع.

ار لون واحد وال في إمكانه سوى إبص ،ذي ال يستقبل وال يلتقطوكذلك المنظار والجهاز المستقبل ال     

؟فيه وإدراكه، أنى له إبصار الموضوع كال وكليات خطابي ةذبذباتي منحصرة حياته ال حي زو  

   يقول ابن رشد رحمه هللا في كتاب فصل المقال من زاوية نقد معينة:     

                                                                 

  248 نفس المصدر- ص106

  249 نفس المصدر- ص81
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     > . . ومن قبل التأويالت والظن بأنها )مما(250 يجب أن يصرح بها في الش رع للجميع، نشأت فرق 

السالم حتى كفر بعضهم بعضا وبدع بعضهم بعضا، وبخاصة الفاسدة منها. فأولت251 المعتزلة آيات 

تأويال.  كثيرة وأحاديث كثيرة، وصرحوا بتأويلهم للجمهور، وكذلك فعلت األشعرية، وإن كانت أقل

قوا فأوقعوا الناس من قبل ذلك في شنآن وتباغ قوا الناس كل الت الش رعض وحروب، ومز  فريق.وفر   

ما أخطأ فيه األشعريون                                        

     وزائدا إلى هذا كله إن طرقهم التي سلكوها في إثبات تأويالتهم ليسوا فيها252 مع الجمهور وال مع 

ها كة لألكثر، وأما مع الخواص( فلكونالخواص، )أما مع الجمهور فلكونها أغمض من الطرق المشتر

رهان. إذا تؤملت وجدت ناقصة عن شرائط البرهان، وذلك يقف عليه بأدنى تأمل من عرف شرائط الب

را من التي بنت عليها األشعرية معارفها هي سوفسطائية، فإنها تجحد كثي ص ولبل كثير من األ  

ة روري  الضفي بعض، ووجود األسباب  ات، مثل ثبوت األعراض وتأثير األشياء بعضهاالضروري  

ة والوسائط.جوهري  للمسببات والصور ال  

س يعرف ولقد بلغ تعدي نظارهم في هذا المعنى على المسلمين أن فرقة من األشعرية كفرت من لي     

وجود البارئ سبحانه بالطرق التي وضعوها لمعرفته في كتبهم، وهو الكافرون والضالون 
 بالحقيقة253.<254

فاتوخالصة القول على ضوء ما بيناه وأوردناه بخصوص       ل ولزوم الفصل ما بين مجا الص 

ه مما اختص ، المجال المخلوقاتي النسبي كإطار، عما فوقتفصيلي ةالخطاب التفصيلي أو المخاطبة ال

 واتصل بمصدر الخطاب. فنقول على أساس مرجع مهيمن مطلق:

                                                                 

  250 مضافة في الترجمة العبرية، وأيضا في مخطوط المكتبة األهلي ة بمدريد.

  251 في مخطوط المكتبة األهلي ة: فتأولت.

  252 في مخطوط السكولاير: ال.

  253 في مخطوط المكتبة األهلي ة: الكافرون الضالون بالحقيقة.

  254 فصل المقال- ص55. 56
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الحق من عنده تعالى؛ والحق غير مخلوق. وإنما المخلوق إن القرآن كالم هللا عز وجل؛ وهو      

لفظ  صيغة قراءته من المخلوق في البيئة والوسيط الوجودي المخلوق. وهذا هو الذي يصوب ويهذب

وهللا أعلم  للتحاكي والمحاكاة قد تحي وتفيد صورة ما من صور التمثيل، معجمي ةال المادَّةالحكاية، ألن 

حقائق ومبدئها ومنتهاها.بمستقر األمور ومآل ال  

ر حق، وهذا نحن ذكرنا هنا القضايا واألقوال التي يقترن ذكرها بذكر المعتزلة اقترانا بحق أو بغي     

ة السلب، ال ال يبرره في الحق مبرر وال يسيغه في العلم سبب، إن هو إال إقران خلفياتي مذهبي من جه

ا هنا مفارقة معبرة للتحريف والتضليل؛ وإن المفارقة ه بياني  في شيء وتوظيف  ةعلمي  يمت للحقيقة ولل

 إذا كان المعتزلة في هذا الشكال وبهذه األقوال هم أقرب إلى الحق من غيرهم.

ي الدين وهذا بالطبع ليس ينفي أن فيهم وممن ينتسب إليهم من مذهبه مذهب أئمة للكفر والطعن ف     

 ولأ ص  ويمضي بقوله في نقض ومناقضة أصل من  وفي رموزه وشعائره وحرماته، ومن يفعل ذلك

س المآل. السالم وحقيقة كمال الدين وتمام النعمة، فحكمه صريح ومآله الخسران المطلق المبين ولبي

 وإن من محكم الحق ومطلق العلم قول هللا تعالى العزيز الحكيم:

(4م دينا'{)المائدة}اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم السال       

(.29قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر'{)الكهف}       

 

والمشروعية التفرق الخبري الّصفاتقانون التفصيل حل إشكال  -6       

 الد رسو وعن التفرق الخبري، واستيفاء لحديثنا عنه، نعيد التذكير بأهم وأبرز ما خلص إليه     

 والتحليل من نقاط وحقائق:

أنه تفرق باطل غير شرعي لعدم دخول موضوعه في دائرة األمر والتكليف. -1       

لبناء على  -2      والبعيد كل  واستنباطا تأتي الحقيقة أو الحكم الثاني في الخطإ البين المخالف األو 

ي الثنائية ف ص ولي  ثال للصنف األالبعد عن الحق وميزان البيان، هذا الذي يعتبر التفرق الخبري مم

فروع. -أ ص ولالتصنيفية:  
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مفتاح الشكال وحل العقال قانون التفصيل. -3       

 

 بمعتقد : ضالل قولتهم: نتعبد هللاألشعري والمعتزلي في الرؤية على السواء تصّورالفساد  -7     

والعقيدة الفالنية فالن  

 ال يبقى شك عند كل مؤمن ومؤمنة في هذا، نسوق ونورد هنا ما يوضح هذه الحقيقة التيولئ      

ما كان قصرت بأبي الحسن األشعري والمعتزلة وغيرهم على السواء، قصرت بهم عن إيجاد الحل، و

ليةقولهم في غالبه إال عصبية لمقوالت  قوالهم، بله في المذهب، وهذا يكفي للحكم بعدم المصداقية أل أو 

: في الديانة واالعتقاد، فسبحان هللا عما يصنعونأ ص والأن يبنى عليه الدين ويتعبد بها   

>                                     باب في الرؤية        

     احتجت المعتزلة في أن هللا عز وجل ال يرى باألبصار بقوله عز وجل ال تدركه األبصار وهو 

يدرك األبصار255 قالوا فلما عطف هللا عز وجل بقوله وهو يدرك األبصار على قوله ال تدركه األبصار 

اآلخرة وكان قوله وهو يدرك األبصار على العموم أنه يدركها في الدنيا واآلخرة وأنه يراها في الدنيا و

له وهو ا ال تراه األبصار في الدنيا واآلخرة وكان عموم قوكان قوله ال تدركه األبصار دليال على أنه

دا يدرك األبصار ألن أحد الكالمين معطوف على اآلخر. قيل لهم: فيجب إذا كان عموم القولين أح

ر ولكن وكانت األبصار أبصار العيون وأبصار القلوب ألن هللا عز وجل قال فإنها ال تعمى األبصا

ار القلوب وقال أولي األيدي واألبصار. أي فهي باألبصار فأراد أبص تعمى القلوب التي في الصدور

صير العلم وهي التي يقصد بها المؤمنون الكافرين ويقول أهل اللغة فالن بصير بصناعته يريدون ب

يون وبصر القلوب ثم ويقولون قد أبصرته بقلبي كما يقولون قد أبصرته بعيني فإذا كان البصر بصر الع

لكالمين أن يكون قوله ال تدركه األبصار في العموم كقوله وهو يدرك األبصار ألن أحد اأوجبوا علينا 

القلوب  معطوف على اآلخر وجب عليهم بحجتهم أن هللا عز وجل ال يدرك بأبصار العيون وال بأبصار

ب أن جألن قوله ال تدركه األبصار في العموم كقوله وهو يدرك األبصار وإذا لم يكن عندهم هكذا فقد و

: أنكم يكون قوله ال تدركه األبصار أخص من قوله وهو يدرك األبصار وانتقض احتجاجهم. وقيل لهم

ار زعمتم أنه لو كان قوله ال تدركه األبصار خاصا في وقت دون وقت لكان قوله وهو يدرك األبص

                                                                 

  255 هكذا هو النص  من حيث الترقيم
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 يظلم وله )الخاصا في وقت دون وقت وكان قوله )ليس كمثله شيء( وقوله )ال تأخذه سنة وال نوم( وق

ليكم. وقيل الناس شيئا( وفي وقت دون وقت فإن جعلتم قوله ال تدركه األبصار خاصا رجع احتجاجكم ع

وله عز لكم إذا كان قوله ال تدركه األبصار خاصا ولم يجب خصوص هذا اآليات فلم أنكرتم أن يكون ق

 ال تدركه األبصار أراد بعض وجل ال تدركه األبصار إنما أراد في الدنيا دون اآلخرة كما أن قوله

له ال األبصار دون بعض وال يوجب ذلك تخصيص هذه اآليات التي عارضتمونا بها. فإن قالوا قو

ا ونبصره وال تدركه األبصار يوجب أنه ال يدرك بها في الدنيا واآلخرة وليس ينفي ذلك أن نراه بقلوبن

ا أن ال نراه ار العيون وال يوجب إذا لم ندركه بهندركه بها. قيل لهم فما أنكرتم أن يكون ال ندركه بأبص

رؤيتنا له بها بها فرؤيتنا له بالعيون وإبصارنا له بها ليس بإدراك له بها كما أن إبصارنا له بالقلوب و

ن قال إن ليس بإدراك له. فإن قالوا رؤية البصر هي إدراك البصر. قيل لهم: ما الفرق بينكم وبين م

ؤيته و إدراكه وإحاطته فإذا كان علم القلب بالل عز وجل وإبصار القلب له ررؤية القلب وإبصاره ه

اطة وال إياه ليس بإحاطة وال إدراك فما أنكرتم أن تكون رؤية العيون وإبصارها لل عز وجل ليس بإح

 إدراك.

ك )جواب( ويقال لهم إذا كان قول هللا عز وجل ال تدركه األبصار في العموم كقوله وهو يدر     

ية وال األبصار ألن أحد الكالمين معطوف على اآلخر فخبرونا أليس األبصار والعيون ال تدركه رؤ

درك لمسا وال ذوقا وال على وجه من الوجوه؟ فإن قالوا نعم فيقال لهم أخبرونا عن قوله عز وجل وهو ي

كم إن قوله د انتقض قولاألبصار أتزعمون أنه يدركها لمسا وذوقا بأن يلمسها فإن قالوا ال فيقال لهم ق

 وهو يدرك األبصار في العموم كقوله ال تدركه األبصار.

عمت هذا )سؤال( إن قال قائل منهم إن البصر في الحقيقة هو بصر العين ال بصر القلب قيل له ز     

كم أن وقد سمى أهل اللغة القلب بصرا كما سموا بصر العين بصرا؟ وإن جاز لك ما قلته جاز لغير

بصر العين  أن البصر في الحقيقة هو بصر القلب دون العين وإذا لم يجز هذا فقد وجب أن البصريزعم 

 وبصر القلب.

)جواب( ويقال لهم حدثونا عن قول هللا عز وجل وهو يدرك األبصار ما معناه فإن قالوا معنى      

وهو  ر وكان قوله عز وجليدرك األبصار أنه يعلمها قيل لهم وإذا كان أحد الكالمين معطوفا على اآلخ

لعلم ال يدرك األبصار معناه يعلمها فقد وجب أن يكون قوله ال تدركه األبصار ال تعلمه وهذا نفي ل

يل لهم لرؤية األبصار. فإن قالوا: معنى قوله وهو يدرك األبصار أنه يراها رؤية ليس معناها العلم. ق

ر إال من جنس م ينقضوا قولهم أنا ال نرى بالبصفاألبصار التي في العيون يجوز أن ترى فإن قالوا نع
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لم يجوز ما يرى الساعة فإن جاز أن يرى هللا وكل ما ليس من جنس المرئيات وهو األبصار في العين ف

س أن يرى نفسه وإن لم يكن من جنس المرئيات ولم ال يجوز أن يرينا نفسه وإن لم يكن من جن

الوا أنه محال يئا فبصرناه أو إنما يراه الرائي دون البصر فإن قالمرئيات؟ ويقال لهم حدثونا إذا رأينا ش

لمبصرون وإنما أن يرى البصر الذي في العين فيقال لهم اآلية تنفي أن تراه األبصار وال تنفي أن يراه ا
 قال هللا عز وجل ال تدركه األبصار فهذا ال يدل على أن المبصرين ال يرونه على ظاهر اآلية.<256

ه في الدنيا ( فإن قال قائل ما معنى قوله ال تدركه األبصار؟ قيل له يحتمل أن يكون ال تدرك>)سؤال     

ين ويحتمل  الد اروتدركه في اآلخرة ألن رؤية هللا تعالى أفضل اللذات وأفضل اللذات يكون في أفضل 

أن كتاب هللا  ذلكأن يكون هللا عز وجل أراد بقوله ال تدركه األبصار يعني أبصار الكافرين المكذبين و

ى "ال يصدق بعضه بعضا فلما قال في آية "وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة" وقال في آية أخر
 تدركه األبصار" علمنا أنه إنما أراد أبصار الكفار ال تدركه.<257

 

ا راستهان، هما بمثابة مدونة دراسية تكفي لمن استوفى دالنص  أو  النص  كما قلناه من قبل، فهذا      

القول  وتحليلها، أن يكون قد أحاط بما شغل العقول وملك القلوب، وكان مضمار السبق لبراز مواهب

علم ويدرك والسير باللفظ أبعد سبرا لمكنونات الحقائق وأغوار المعاني. واألهم من كل ذلك جميعا، أن ي

جالجل من ما هي حقيقة التعبد في العقائد بما هي الدين، أن يكون ذلك مذهب القول لر ام من أو إم الر 

ز بين الليل ويمي ،بمعنى عقل يعقل به ،بل كما بيناه وسنبينه لما كان له قلب األئمة ليس بمعصوم.

حدودية والنهار والواحد والثنين، جلي خلطه وظاهر اختالف قوله، وذلك أوال لبشريته واألصل في م

رإدراكه وسقف  م مع انعدام وثالث األثافي المسايرة الجدلية للمعتزلة ولغيره مذهبي ةه، وأخرى للتصو 

ةأو اختالل شروط  ها التي ال تخدم الحق والعلم إنما غايت ،في أكثر السجاالت والمجادالت الصح 

. وفي هذا نجد ابن تيمية رحمه هللا يقرر ويحذر قائال:المذهبي ة  
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ة، فيقول الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسأل>لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء، أن يكون      

 الن ظريبلغ  مع عدم أسباب القول، وإن كان له فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في االستدالل، فيقول قبل أن

نظر فيما ، ليالن ظرغايته، مع كونه متمسكا بالحجة، أو يغلب عليه عادة، أو غرض يمنعه من استيفاء 

ه يقل إال باالجتهاد واالستدالل، فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إلييعارض ما عنده. وإن كان لم 
 االجتهاد، قد ال ينضبط للمجتهد.<258

ي اآلية هذا القول والتخوف والتحذير هو موصول في الحق بما نتلوه من القرآن العزيز الحكيم ف     

 لدنك رحمة' إنك أنتالبينة من سورة آل عمران:}ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 

(8الوهاب'{)آل عمران  

  (61}فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم'{)النور     

أنزل الكتاب  الذين يقولون نعبد هللا على مذهب فالن وعلى معتقد فالن، فإن هللا تعالى إنما ليحذر     

تفكرون،  عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يوأرسل الرسل وآخرهم وخاتمهم محمد صلى هللا

م أكملت لكم وقد نزل من القرآن العظيم وفيه قوله تعالى بلسان عربي مبين ال يحتمل التأويل:}اليو

(4دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم السالم دينا'{)المائدة  

 الحجة مام محمد بن علي الشوكاني رحمه هللاوإن هذه اآلية المحكمة البينة هي التي جعلها ال     

حنيفة وال  وال أبي فما قال هللا تعالى أبدا عليكم بمذهب مالك وال الشافعي البالغة في وجه المقلدين؛

يه بما تأوله رجل وما كان للمؤمن العاقل الحصيف أن يتعبد هللا سبحانه وتعالى ويعتقد ف أحمد بن حنبل؛

. . بهتان عظيممن الناس، سبحانك هذا   

مام إن الدين من عند هللا تعالى وهو ما بعث به رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم، وكما قال ال      

."قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد تم هذا األمر واستكمل"مالك رحمه هللا:   
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فقدان الجاحظ لبوصلة العقل في سؤال "الرؤية"  -8       

مفتاح وال المعتزلة وال غيرهم هاهنا اهتدوا إلى قانون التفصيل وفيه حل العقال وفال األشعري      

العقل، كسؤال ، كما أنه حل لجميع األسئلة الفلسفية المتعلقة بسلم الدراك والص فاتإشكاالت الخبر و

من  القدر. ولغياب هذا القانون، قانون التفصيل ولووالقدم للمادة والزمان خاصة، وسؤال القضاء 

ل العقالني في هذا والقو الس وي  المفكر فيه، كان تفاقم أبي عثمان الجاحظ وفقدانه التام لبوصلة التفكير 

؛ قال الجاحظ:الس ؤالالشكال و  

بصار{ >وقال أصحاب الرؤية: اعتللتم علينا بقول هللا تعالى:}ال تدركه األبصار وهو يدرك األ     

.الخاص  العموم والعام غير  وقلتم: هذه اآلية مبهمة وخرجت مخرج  

     وقد صدقتم259 كذلك العام إلى أن يخصه هللا بآية أخرى وذلك أن هللا تعالى لو كان قال:}ال تدركه 

ستثنى األبصار وهو يدرك األبصار{ ثم لم يقل:}وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة{ لعلمنا أنه قد ا

 أخرة من جميع األبصار.

ل قالوا: وإنما مثل ذلك مثل قوله:}قل ال يعلم من في السماوات واألرض الغيب إال هللا{ ومث     

يب قوله:}وما كان هللا ليطلعكم على الغيب{ وهذه األخبار مبهمة عامة فلما قال:}تلك من أنباء الغ

علمه  ء مننوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا{ ولما قال أيضا:}وال يحيطون بشي

لإال بما شاء{ علمنا أن القول الثاني قد خص  .األو   

  وكذلك أيضا قوله:}ال تدركه األبصار{.     

ان هللا قلنا للقوم: إن هللا تعالى لما قال:}تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك{ بعد أن قال:}وما ك     

ستثناء ال لعكم على الغيب. وهذا االليطلعكم على الغيب{ علمنا أن ذلك استثناء لبعض ما قال إني أط

جها آخر اختالف في لفظه وال في معناه وال يحتمل ظاهر لفظه غير معناه عندنا. وظاهر لفظه يحتمل و

 غير ما ذهبوا إليه.
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تلك من أنباء الغيب والفقهاء وأصحاب التفسير يختلفون في تأويله وهم ال يختلفون في تأويل قوله:}     

رة : ذكر ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله:}وجوه يومئذ ناضنوحيها إليك{ قال

 إلى ربها ناظرة{ أنه قال: تنتظر ثواب ربها.

بار وذكر أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح مثل ذلك. وأبو صالح ومجاهد من ك     

ذا فرق بين.أصحاب ابن عباس ومن العاملية ومن المتقدمين في التفسير. فه  

هه في أكثر وبعد ففي حجج العقول أن هللا ال يشبه الخلق بوجه من الوجوه فإذا كان مرئيا فقد أشب     

 الوجوه.

التأويل  يحتمل ما قلتم وما قال خصمكم مع موافقة أبي صالح ومجاهد في الن ظرفإذا كان قولهم في      

لتأويل ما قال وكان ذلك أولى بنفي التشبيه الذي قد دل عليه العقل ثم القرآن:}ليس كمثله شيء{ كان ا
 خصمكم دون ما قلتم.<260

معايير ال كلي ة هاهنا ال شك توقفت فطنة الجاحظ حتى خلط في كالمه هذا خلطا عجيبا ومزج بين     

صدر القول ئقي بشخصانية مالتي عند خصومه حتى رضي بها حاال حين ركن مكرها إلى التعليل الحقا

مع للمفارقة ليس هاهنا حل سريانه وجوازه قصرا؛ فالتفسير عن الحسن ومجاهد راجح أجالذي يا

كون هو أن ي ةعلمي  دينا وال الفقهاء والعلماء على رجحان األخذ به، لكن عند هللا تعالى ليس عقال وال 

في هذا  الذي يقوم الوجوب به. فهذا أول ما يجلي غياب حقيقة العقل عند الجاحظ الد ليلمحض  الد ليل

هبا وبين دليال واضحا على انهدام البناء من جراء الالتوافق بين أسس القول المراد تبريره مذ حي زال

 الحقيقة.

ي ال شك هي الت المذهبي ةوالغريب المثير حقا هنا وفي عبرة لمن يعتبر، عبرة للغالين في الحمية      

ر ، ألن الحق أحق أن يتبع، أن الجاحظ هنا أصابه العمه حقا، فهو قد قال وإن بغيأهلي ةمن حمية الج

كره ثنائية طب بذ، قال بقانون التفصيل على جهتي مقام الخطاب الذي يعتبر ركن المخابياني  إدراك 

يل فيما عن جهة التفص كلي ةوبيان ذات الخطاب بثنائية الحقيقة والمجاز، فإنه أعرض  الخاص  العام و

عالى ويدل عليه قوله:>فإن قالوا: ألن ذلك ال يجوز في الدنيا، فقدرة هللا ت دراكي  هو داخل إمكانه ال
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على ذلك في الدنيا كقدرته في اآلخرة<261 ولم يبصر بالذي حجبه وحجزه دونه ظلمة التقليد وحاجز 

الوجودي  التعصب، التفصيل ليس على بعد البيان في  عناصر الخطاب ولكن على بعد المستوى

 والعوالمي للعقل والذات المدركة ذاتها. 

      

ر وال زال بين هالس ؤالهذا المثال من       اته ، سؤال الرؤية يفسر شطرا من طبيعة السجال الذي عم 

لحق فرق المتفرقة والمذاهب، كل مذهب بما لديهم فرحون، أمسى عندهم الذود عن مقوالت المذهب باال

لَّةوبغير الحق، ذلك عندهم ال يضير، أمسى ذلك عندهم هو  لون التي من أجلها يجتمعون ويساج العه

يكون  وينافحون ال الدين يقينا، ألن الدين السالمي يأمرنا بعدم التفرق أوال ويحذرنا منه أشد ما

ةالتحذير، ففيه الشر كله وعاقبته ذهاب قوة  حري وريحها، والدين السالمي أساسه الصدق وت األمَّ

لمبين.والخسران ا الض اللألقربين، وما وراء ذلك إال الحق والقول به، ولو على النفس والوالدين وا  

دجاجة أم إن عدم الدراك لما أسميناه بقانون التفصيل، جعلهم جميعا كمن يناقش سؤال السبق ألل     

 للبيضة؟ وهو ال يعلم لها مخرجا وال يعلم أنه في سؤال من قبيلها.

 

ال تدركه معنى }األبصار{ من قوله تعالى } في الحقّ غلو األشعري في ابن حنبل وبيان ضالله  -9     

 األبصار'{

شعرون، ومن جهة ثانية لقد أفضى بهم تعصبهم إلى الخروج عن ضوابط القول في القرآن وهم ال ي     

هى ال يشعرون بذلك إطالقا. إن أبا الحسن األشعري الذي قال في أحمد بن حنبل رحمه هللا قوال ن

كما أطرت  وأال يطروه ،سلم أصحابه رضي هللا عنهم من أن يخاطبوه بمثلهرسول هللا صلى هللا عليه و

ئيس الكامل ارى المسيح بن مريم عليه السالم، أحمد بن حنبل الذي قال فيه: >المام الفاضل والرالنص  

لزائغين وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ ا الض اللالذي أبان هللا به الحق ورفع به 

ذا الكالم وشك الشاكين فرحمة هللا عليه من إمام مقدم وخليل )في نسخة وكبير مفهم( معظم مفخم<، وه

هللا تعالى  الذي يمكن أن تصله، ولهذا حرم دراكي  والسقف ال ةعقلي  طبيعة ال ةعلمي  يؤطر بالمعايير ال
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جال عليه وسلم أخذ المعتقد والدين عن ورسوله صلى هللا علو على المعتقد والدين ي الحق  في، فالر 

جال ، وأبو الحسن األشعري رجل من الناس. فأنى يوفكون؟ . .الر   

 حق  فيالالمستفيض من  -علما وعمال-قلنا إن أحمد بن حنبل رحمه هللا ما كان ليرد وال ليناقض      

ثبت عن  وقد يث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.قرآن العظيم وحدضوابط القول في الدين وفي ال

حفظ عن أبي  فقد ب هللا بغير حق وبغير علم وتكلفا.جميعا الوجل والخوف من القول في كتا الص حابة

هللا بغير  بكر الصديق رضي هللا عنه قوله: "أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب

ورة علم؟" بل إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن آيات مما أنزل عليه كقوله تعالى من س

السائل القول والعلم في ( فاستمهل 199األعراف:}خذ العفو' وآمر بالعرف' وأعرض عن الجاهلين'{)

 اآلية حتى يسأل جبريل عليه السالم.

 ويزعمون القدرة واالستطاعة في الرد والعلم بشأن كل سؤال ،وهؤالء يزعمون علم كل شيء      

 يطرح عليهم دفاعا عن كيان المذهب وتعبيرا عن اكتماله المقوالتي.

لة، هذان قيت الذي ال يمت لدين الحق بصالم المذهبي  إذن فالجهل بقانون التفصيل والتعصب      

 العامالن جعال القوم يذهلون عن الحق، كحاطب ليل ال يميزون بين ما هو حق لهم وجائز، وما ليس

 بحق بل فيه وعيد أي وعيد.

قرآن لنعد إلى قول األشعري ورده على المعتزلة وغيرهم بشأن سؤال الرؤية، وبشأن اآلية من ال     

القول فيه ن عند هللا رب العالمين، ذي العزة والجبروت، الذي حرم تحريف التنزيل بالعظيم المنزل م

ير كما ورد من بغير هدى وال كتاب منير، وإن تحريف التنزيل فيمن قبلنا كان وسيطه الترجمة والتفس

 مثل هذا العلم والفقه عند عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما.

ها من قبل في كثير عنى تحديد داللتها، وقد بينا ضوابط التفسير وذكرنافلفظ }األبصار{ تأطيرها بم     

ألنه الحق  من المواضع، يكون هنا أساسا، أي حسب اآلية، باعتبار تصريف اللفظ في القرآن العظيم،

 ونه.به يستشهد وهو المرجع ال ما د، اللغوي   الش رطوالحق ال يختلف، وهو الممثل للبعد المعجمي و

 ا قولأم  وعليه عقالء اللغة وأئمتها ذوو النهى واأللباب.  ،حاه سيبويه رحمه هللا في الكتابوهذا ما ن

ي ميزان . فهذا قول ف<وقد سمى أهل اللغة بصر القلب بصرا كما سموا بصر العين بصرا>األشعري: 

في  لمطروحالحق واقتضاء المقام لغو ليس يتصل بشيء مما نحن فيه، أو بالحري بخصوص الشكال ا

 ياني  بالغاية منه الضغط ال ،إنما هو قول وخطاب محض شعريى اآلية البينة من القرآن العظيم. معن
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منها،  والعظيم  والعلي ،والوقع النفسي على المخاطب، ضغط ووقع الحالة على المقدس من اللفظ

تأطير، وهو ، ثم البعد الثالث من ال الس ياقالذي هو هنا لفظ وتركيب )أئمة اللغة(. والبعد الثاني بعد 

يل، ليبين لذوي ا وإدراكا وبالتالي تفسيرا، وهو المرتبط بقانون التفصبياني  الواسق لإلشكال جميعا، 

قانون األبصار أن القوم جميعا في هذا الخضم المتالطم من ظلمات الجدل والسجال كان بعدم اهتدائهم ل

 التفصيل.

لالبعد       تصريف المعجمي للفظ:، بعد الاألو   

وال للفظ )بصر( في القرآن الحكيم إفرادا وجمعا وفي كل األح معجمي ةال المادَّةفقد وردت هذه      

ي العرابية سبعا وأربعين مرة، منها ما أتى مضافا ومنها ما أتى مضافا إليه ومنها ما جاء مفردا، أ

ألبصار' وهو للفظان من القسم الثالث:}ال تدركه اتركيبا ال عددا. ولفظ األبصار في اآلية الكريمة أو ا

(. فإن نحن نظرنا إلى غير هذين اللفظين، بالطبع 104يدرك األبصار' وهو اللطيف الخبير'{)األنعام

ل، فإن كل ما ورد في القسمين الس ؤالألنهما موضوع  لقا، أي مط الس ياقوالثالث جميعا، وبحسب  األو 

 ة لإلنسان.خلقي  لمراد هو الحاسة الأن المعنى ا محد دله فيه المعنى واضح وفي الجملة وفي مقام القول، ك

زن إيراد ذلك ليعلم ما هو و ضافة لغير النسان؛في القرآن العظيم م المادَّةولم يأت أبدا هذا اللفظ وهذه 

القرآن  أت فياألشعري في استدالله بإضافته للقلب. ألن هاهنا مجاز في اللفظ، لفظ البصر، الذي لم ي

قوله من غير أن يصرف اللفظ إلى غير الحقيقة ك ،البتة، وإنما قد جاء على مستوى الجملة ككل

(، وذلك في القسم الثاني، 137تعالى:}فسيروا في األرض فانظروا كان عاقبة المكذبين'{)آل عمران

 قسم المضاف إليه، وعدده ثالثة في آيا ت ثالث:

   (3بصار'{)آل عمران}إن في ذلك لعبرة ألولي األ     

(45}واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي األيدي واألبصار'{)ص       

(2}فاعتبروا يا أولي األبصار'{)الحشر       

 

نى الخلق، بل ، فيكفي فيه الجوار القبلي لآلية المؤطر بشكل واضح مبين بحقيقة ومعالس ياقأما      

 الغالبة والموجهة للمعنى الدالة عليه: }بديع السماوات واألرض'{}وخلق كل معجمي ةال المادَّةوب

 شيء'{}خالق كل شيء'{ وكما أن بديع السماوات واألرض أي خالقهما على غير مثال سبق، فإن
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جميعا  بل إن الوقف عليها مؤطر كالهما بمعنى وحقيقة الخلق. ومعناه ماد تهالقرآني الحكيم  الس ياق

كل بساطة اه وبيناه على سلطان من الحق مبين. وإن معنى األبصار هنا في اآلية الكريمة بيؤكد ما قلن

بينووضوح هو على مستمد المعنى من بالغة قوله عز وجل وقوله  بصار :}فإنها ال تعمى األالحق  الم 

 لألبصار معجما عربيا. الص حيحمعنى (. فهذا ال46ولكن تعمى القلوب التي في الصدور'{)الحج

حديث قرآنا وتوجيه تركيب بصر القلوب هو نفسه التأطير المستمد من قوله تعالى وهو الحق أحسن ال

معنى في تقابل عربيا غير ذي عوج، تأطير }تعمى القلوب{، الذي به يفقه موضع القول لآلية البليغة، ب

بد هللا تعالى يتع إنما عمي فعليها وما ربك بظالم للعبيد؛ل}تعمى األبصار{. ومن أبصر فلنفسه ومن 

و الحسن ما أبالذي أنزل القرآن العظيم بما نزل من الحق وبينه رسوله الكريم صلى هللا عليه وسلم. و

هم فيها األشعري وال المعتزلة وال غيرهم إال رجال مثلكم، يخطئون ويصيبون، وفي هذه التي أنتم ل

في ذلك. ن وبها تتعبدون هم مخطئون ال ريبمقلدو  

 

خالصةال -10       

فيه أيضا  وكما سنراه فيما بعد .األمر الحاسم هنا هو قانون التفصيل، مفتاح العقد الكالمية جميعا     

إلدراك كسؤال أو لنقل عدم الفقه وعدم االستيعاب ل ،حل إشكاالت فلسفية ال زالت عالقة إلى اليوم

راألفالطوني و مثل المرددين للفظ ال ه، حتى ليصبح من الحق القول والتقرير بأن أغلبتصو 

بساطة هو أن ب الد ليلو الذي عند أفالطون. الص حيححديد األفالطونية لم ينضبط عندهم ولم يتحدد الت

يل، بجعل هذا المفهوم أو المعنى يتصل ويتحدد كليا من خالل أقصى تعميالت وسريان قانون التفص

 الض بطا بوحيد القوى الفيزيائية. وهذالبعد أو الفضاء الزمني موحدا ضمن الحق، على نسق ومنوال ت

رالهو الذي يحل ويعطي الذروة في  إلى ما بعد  كنهاية للمسار الفلسفي من اليونان ،الحق للوجود تصو 

رالابن سينا. وفيه رفع التعقد والعسر  ة القضاء والقدر.المحدود لمسأل نساني  ي بالنسبة لإلدراك التصو   

رآن في تأطير هذه المسألة المرتبطة بتالوة اآلية الكريمة من القإعمال قانون التفصيل هنا      

(، هو العمل 104العظيم:}ال تدركه األبصار' وهو يدرك األبصار' وهو اللطيف الخبير'{)األنعام

 اقتضاء وحصول الفقه بمضمون وفحوى قوله تعالى العليم الحكيم:

( 1ر{)هود}ألر' كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبي       
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(1}حم' تنزيل من الرحمان الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون{)فصلت       

األربعة  ولقد بينا حقيقة هذا القانون في كتاب )مفاتيح علم الكتاب(، الجزء الثالث من األجزاء     

 لتذكرة العلماء.

كون الوحي  الدرجات العليا لسلم التفصيل، وهيفالمجال الخطابي للتنزيل، ونزوال من التدرج أو      

بيانه فتناسقا مع خلقته و .الكريم منحاه من الخالق نحو المخلوق، وأن هذا المخلوق هو جنس بني آدم

 الش روطات ونمكو  بمقتضى ال ى األطوار التاريخية للرساالت،نزل الكتاب على البيان البشري، ثم عل

لغة ولسان كتابها ورسولها. وبلسان كل قوم كانت  ،التاريخية  

معنى أن بناء على هذا وهو الحق األبلج فأول التأطير للمجال هو بشريته وأرضيته ودنيويته، ب     

يره، هو الصارم الذي ال فقه وال عقل وال حجة في غ علمي  وبالقول والمعيار ال ،سريان الخطاب مجاليا

ه الدنيا واألرض ته بشريته. فالمرجع الخطابي وإطارخلقي  ومخلوقيته و ،مجال الكتاب بزمنيته وأرضيته

لقة المخاطب الذي هو بشر في خ همها حقيقة وشرط المتلقي المخاطب؛التي أ ،خطابي ةبشروطها ال

نالفؤاد الم :ة الوجوديةدراكي  البشر بحواسه ومجساته ال ار. أي أن واألبص الس معلمفهوم العقل، و تضم 

الى بمقتضى وهو الحكيم الخبير الذي فصل آياته البينات سبحانه وتع ،زلقوله تعالى وهو أعلم بما ين

طاب شرط الخطاب، معنى قوله:}ال تدركه األبصار' وهو يدرك األبصار' وهو اللطيف الخبير'{ هو خ

لقول أعاله فيكون القول أو ما افترض من اوتنزيل محكم مفصل اقتضاء وتناسقا من لن حكيم خبير. 

ن لذلك كانوا مدركي الس فسطةلحسن األشعري جميعا، محض االختالط ومحض سلوك للمعتزلة وأبي ا

، هو وهم يزعمون االحتكام إلي العقل أكثر من غيرهم ،ألن هذا القول المزعوم للمعتزلةأم لم يدركوه. 

ة بين طي  شرالقة ا هذا القول بالتعميم، ألنه ال عيصح  إطالق  ، وال ةمنطقي  قول ال يقبل أصال في تركيبته ال

الجدلي ألنه  خصائص وميزات قضيتين أو قضايا في قضية جمعية صحيحة. فهذا استخفاف بالمخاطب

ل، . والنتيجة أنهم جميعا قد أخطأوا وولدوا ضالال من القوةمنطقي  وال ةعقلي  في أخس الخالالت ال

ي أذهلته وأبو الحسن األشعري، الذ ، وهو الحق من رب العالمين.المعتزلة في نقض قانون التفصيل

ما قال  في ضرورة الدفاع عنه، حتى اختلط عليه األمر وقال المذهبي  المسايرة الجدلية وعلة الوجود 

، وكرهوا نهى العلماء، بعضهم ري ما يقول وال يشعر به. ولذلكالثاني أعاله وكأنه ال يد النص  كما في 

ادة وقول الحق.المناظرات لما يصحبها من الخروج عن الج  



 إبطال فصل األصول

 

233 

 

على مثل حجج القرآن كما جمعه أبو  ،وجامع القول في كل هذا أن مؤطر القراءة الحجاجية     

الفضائل أحمد الرازي في كتابه262، هو قانون التفصيل وال وجه للتعيين وسداد التحديد بدونه.   ولعل 

فاتأوضح العلل وأشدها إسهاما على نحو غير مباشر في إشكال  ة المصادرة الالمشروعهو  ،الص 

، مصادرته ة كمرجع شرعيفقهي  والجماعة ولقيمته القانونية وال الس نةوأهل  الس نةومنبر أهل  تمثيلي ةل

ة نالمعي  في نهاية المطاف للطائفة صاحبة األمر الموجهة و محد دبعامل وسلطان الظهور والغلبة، و

وقعت تلبيسا ألقسى )بالسين( البغي في جناب الحقيقة، أ للجهاز والنظام الرسمي. هذه المصادرة الممثلة

، ذاك الذي نساني  عظيما على مستوى التاريخي، وعلى أهم ما مثله المسلمون في مسار الفكر والعلم ال

تسب أما استجهال الناس بتعميم األحكام، وقد رأينا أن منهم أو ممن ين كان المعتزلة هم حاملي مشعله.

و استجهال عليه الكفر؛ لكن التعميم  هوحسم ما به الحكم  ،ضالله بين جلي مغتزلة،، نعني من الإليهم

ذ أول هي خلة وصفة معلومة من لمن جعل نفسه من جملة أهل العلم؛ خلة وصفة وال ينبغي يحق ليس

وهم  ،قاةيرى فيهم أتباعهم الت راصين محرفي الحقائق أصحاب الدجل؛شأنا خالصا معرفا للخ الدَّهر

  أضل للشيخ والوليد.شر مكانا ورباء تأخذ لون السائد، يحسبونهم ورثة األنبياء وهم كالح

قاقات ح لعامة المسلمين بإيهامهم غير الحق، خصوصا وأن أول االنشالنص  فهؤالء يخلون بواجب      

ةالكبرى في جسم  مستقيم الت االنشطارية عن صراط هللا الض الالالسالمية، وبذور أخطر وأعظم  األمَّ

. ثم هم بعد ذلك والمحجة البيضاء، التي حصلت إنما كان علتها وسببها الرئيس البغي والثم بغير الحق

ر إذ أجمعوا أمرهم وسعوا جدهم في كفر دو ،وقد علموا أن الحق ال يبخس الحقائق شأنها التاريخي

من  خيرة.ر والخلق وما كان لهم الاألمالمعتزلة التاريخي، الدور التاريخي الشامخ الذي كتبه لهم من له 

ي به من بعد ذلك نجد ابن كثير غفر هللا له كما نقلناه في غير هذا الموضع يأتي في معرض ما يأت

الم، هكذا الكالم، وعلى وجه التقرير والتوصيف المثبت لمعاوية بن أبي سفيان بأنه أول ملوك الس

رادفان لحقيقة واحدة.وكأن السالم والملكية من مشكاة واحدة اسمان مت  

، علمي  م الوالتقيي الن ظرإنه يكفي  ها؛ونعود في إطار قضية إحقاق الحق ووضع األمور في نصاب     

سار العلم بمفهومه التحليلي، للمفاهيم التي ولدها الفكر المعتزلي ليعلم أنه كان حقا وسيطا في م

سق، فقد كان ذلك وبحكم سننية االتصال والتنا ، وأعظم بالعلم بعدا في تاريخية البشرية ككل،نساني  ال

                                                                 

 262 كتاب حجج القرآن: المام أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي الحنفي- دار الكتب

م1986-ه1406-لبنان  -بيروت -العلمي ة         
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بينعامال حاسما وفاعال قويا بإذن هللا تعالى  سالةفي مجال وامتداد  الحق  الم  ي بعث به السمحة الت الر 

امة وما يدريك أنهم يوم القي ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ ولكن هؤالء أذهب العمى بصائرهم

أو  الس نةهل بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهم اليوم يدعون أنهم أيبعثون في زمرة من بدلوا من 

ون إال أن يبقى والجماعة ليحافظوا على الالت والعزى ومناة الثالثة ولو كانوا في صفة بشر، ويأب الس نة

ةويعمر تخلف  وتضيع بين اللئام من األمم.. األمَّ  

دين ابتداعا حتى ولو اعتبرا غير مولقلنا بأنه يكفي مفهوم الطفرة عند المعتزلة ومفهوم المعدوم،      

أو السامق في أبعاد ومؤشران للش ،للفظ تمثيلي ةمنقولين عن الفكر اليوناني، فهما عينتان بداللة القيمة ال

لة. فإيجاز المدرسة للمعتزهذه  الدراك والذكاء التحليلي الذي بلغ أوجه التفكير السالمي، ممثال في

قرن الواحد ن هذين المفهومين المنتظمين في العقل المعتزلي نفسهما يقعان اليوم في مطلع الالقول إ

تفسيراتها. وما والعشرين موقع مرتكزات المستوى األعلى وسقف فكر الفيزياء النسبية وتطبيقاتها و

، بل معرفي  ال حي زلالمفهوم شطر المعرفة بالمعنى التمثيلي ل أو في حدود ،يلزم التنبيه عليه أننا لسنا أمام

 محد دال رفي  معنحن بصدد بعد الطاقة التفكيرية ودليله ما فوق المعطياتي والمعلوماتي، أي ما فوق ال

لقاعدة أن هذه ا ،وعلماؤه يشهدون ،لطاقة وهيئة النظم التفكيرية. ويأبى التاريخ إال أن يكون دليال

ة، مما سالمية التي جددت من طبيعة العلم، وجعلت من مفهومه شأنا أكثر واقعية وصدقيوالمدرسة ال

 والنهج الش رطأغنى البشرية عن متاهات األبنية  الفكرية والحضارية، وذلك من خالل مأسسة 

، مي  علهو ما كان األساس وعليه امتد المسار التطوري ال ،علمي  التجريبي، هذا األساس البنيوي ال

هذا الذي بين  ني  نسالة تتلو سابقتها ودرجة تعلو أخرى في سلم البناء واالجتهاد، حتى بلغ العقل المرح

سخ أن ال أيدينا ونراه كأنه المستحيل، ال رجاء لنا نحن معشر المسلمين ببلوغه، بل وأشر ما بات ير

ةاللذود عن بيضة  رعالش  شأن لنا به إطالقا، وعلم الحديد والذرة والنواة لهو من صميم ما أوجبه   ألمَّ

، وحفظ وحصول األمن، الذي به يتم صون المجتمع السالمي في إقامة دينه وتعظيم حرماته وشعائره

 سيادته على أرضه ونظمه.

تقوى من يعدونهم مثل ال -وللحسرة -هل يعلم هؤالء الذين يحرفون الحقائق ويمتهنون استجهال     

وال يشهدون  والصالح وهم ليسوا لهم بناصحين. هل يعلمون ويعلم تابعوهم الذين ينعقون بما ال يعلمون

، وهو واحد إال نهج المشيخة أرضعوا لبانها وشدت أفئدتهم بإصارها، هل يعلمون أن عطاء ونتاج رجل

با ولمدة الطبي لجامعات أورو الد رسابن سينا رحمه هللا، بقي حتى عهد قريب هو المقرر المعتمد في 

 عدة قرون؟
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 ليس يضير عمال بما يلزم على األقل من طرح سؤال ،وعلى ضوء هذا وما انجلى من الحقائق     

رالعالقة  لفكر المعتزلي بحسبان واعتبار أن اات السائدة بالفلسفة وبالحقيقة الفلسفية، وذلك تصو 

لالفلسفة مقترنان تأصيال ومسارا، في المبدإ و لحق ولكن بالنسبة لكن ليس بالنسبة ل وفي المصير. األو 

 للرسمي والسائد.

 ،والجماعة ومن مضى في مسلكهم الس نةأو أهل  الس نةلهيئة أهل المصادرة  وليعلم سدنة هيكل     

ي بني إسرائيل، بية وتقليد وربوبية كربوبية التبعية لألحبار والرهبان فوسنتهم عص الس نةيدعون 

عتزلي أو ة سواء للعقل المفقهي  ليعلموا وعلم المؤمن يحجزه عن البغي والثم، أن التأطير والدراسة ال

ىباالصطالح السائد ال ،التفكير س مَّ ائر واأللباب، فلسفي عند صفوة من رجاالت المسلمين أولي البص م 

ي وقو ،بارز منهاجي  تأطير هذا على وجه تحري الحق والعلم والعمل به، أنه محقق لوصل مدرسي و

والبنيوي المنزل في قوله تعالى العزيز الحكيم: علمي  باألساس ال  

في خلق السماوات واألرض واختالف الليل  }وإلهكم إله واحد' ال إله إال هو' الرحمان الرحيم' إن

ا به األرض والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل هللا من السماء من ماء فأحي

يات لقوم بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء واألرض آل
 يعقلون'{)البقرة163(.<263

≈ 

لة هو المختلفين داخل إطار الم أهلي ةفقول عبيد هللا العنبري على شروط ه على هذا كل وبناء     

.الص حيح  

م هنا من في مناط الرد للمصنف؛ وباعتبار موضع درجة العل الص حيحوإذا عدنا إلى الشكل والمبدإ     

المختلفين في  واألحرى هو الحكم في شأن تصويب األولىشريط وسلم تمام العلم وحقيقته؛ فالرد بدليل 

أعلى العلم وكماله. الحق  هواالجتهاد، المحمول في مقولتهم 'كل مجتهد مصيب'، ذلك أن   

* * * 

 

                                                                 

ل – ص209..236   263 انظر كتابنا 'تفصيل الخلق واألمر – الجزء األو 
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'كل مجتهد مصيب' مقول التصويب والتقويم في – 7  

هد أن التصويب والتقويم يكون باعتبار مقولة 'كل مجت وهو الغاية كليّةوالمستنبط من هذا      

ه. معناها مصيب لمنهج الدين، فذات االجتهاد إصابة، فاالجتهاد من نهج الدين المتعبد ب مصيب'

 ف'كل مجتهد مصيب' معناه 'كل مجتهد مصيب لمنهاج الدين' وال عالقة لهذا اللفظ هنا بنتيجة

ذلك ال  وتصيبه، وتقترب منه أو تخطئه، وكل االجتهاد، فاالجتهاد تحري الحكم الحق، قد تنطبق به

تعالى لغني  بالقيمة الحقائقية للفظ 'اإلصابة' في قولهم 'كل مجتهد مصيب' وإن هلل ةبيانيّ القة له ع

 عن العالمين.

 

 استنباط:

.)الحكمة( والمنطق األولىبالدرجة  ةعقليّ ( حلها أو إشكالها في األنساق ال105..103األبواب )       

*** 
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:2استنباط خالصة  

صل وتناسقا مع الموضوع يتح ،هذا للجّصاص 'ص ولالفصول في األ  'مؤلف ستقراء من خالل ا     

 لدينا التقسيم الثنائي التالي:

ها علم الكتاب، بنسبة حيّز 102و 62..34و 22و 13من مجموع المائة وخمسة أبواب األبواب:      

105/31 ≈ 295‚0 < 3/1  

.والمنطق   والحكمة   البالغة   ه مجال  حيّزمن األبواب  ل  ّم  ك  والم         

صورة اللغة والبالغة والمنطق ب مغاير لعلوم لعلمهنا منفية  ةمنطقيّ ة الجوهريّ وبناء عليه فال     

 ا ركناوالحكمة همكما أن علم الكتاب  ؛ثلثين، والثلثان في االعتبار ك ل  حاسمة ألن مادتيهما ناهزت ال

ةر حبر ي والتفسير ألهل الرسوخ في العلم كما جاء من تفسينّص القرآنالب نيّةالّربا، ونيّةالّربا  األمَّ

يقول قيه؛ هي حقيقة الف نيّةالّرباصحيحه، ثبته البخاري في  بن عباس رضي هلل عنهما مما أعبد هلل

(.78انبما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون'{)آلعمر ربَّانيّ ين: }ولكن كونوا الحّق  سبحانه  
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 الباب الثالث

لي' للغزاص وللمؤلف 'المستصفى من علم األ   موضوعاتيّ استقراء   

الفقيه ( عند  )التفكريّ  والفلسفيّ  منطقيّ ال وب  ج  و    
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:ه(505 -ه450) اإلمام الغزالي"  

، زين الدين، محمد بن محمد بن محمد، الغزالي الطوسي. وطوس من بالد العجم. بو حامدهو أ    

ل ما يتكلم كان من أذكياء العالم في ك»كانت في الموقع الذي فيه اآلن مدينة مشهد. قال فيه ابن كثير: 

ابن  وقال «حجة السالم، أعجوبة الزمان، صاحب التصانيف، والذكاء المفرط». وقال الذهبي: «فيه

ةأبو حامد إمام الفقهاء على الطالق، ورباني »لنجار: ا .«باالتفاق، ومجتهد زمان، وعين أوانه األمَّ  

اي      اال يغزل الصوف، فهو على هذا بتشديد الز  . وجاءت شهرته ب)الغزالي( من أن أباه كان غز 

 القطب من قرى طوس، فهو بتخفيف الزاي. وصحح «غزالة»وقيل: جاءت من أنه أصال من قرية 

ال. قال: والعجم تزيد ياء النسبة في ال اي نسبة إلى الغز  الي بتشديد الز  حرفة. كذا في الحلبي أنه الغز 

(.271المعتبرللزركشي )ص  

س تفقه ببلده طوس أوال، ثم تحول إلى نيسابور، والزم الجويني، فبرع في الفقه في م      دة قريبة، ودرَّ

رأيت »بالنظامية، وله أربع وثالثون سنة. فحضر عنده رؤوس العلماء. وقال أبو بكر بن العربي: 

.«نه العلمالغزالي ببغداد يحضر درسه أربعمائة عمامة من أكابر الناس وأفاضلهم يأخذون ع  

ل ثم لما رأى ما هو عليه من العجاب بنفسه، وتعظيم أهل العلم لقدره، انصرف عن ذلك، وأقب     

جاز . فرحل إلى الح«أقبلت على طريق اآلخرة وعلم أسرار الدين الباطنة»على غيره، أو كما قال: 

.«علوم الدين إحياء»كتابه  لفه. ثم إلى دمشق وبيت المقدس. وهناك ألف ضمن ما أ488سنة   

ثم عاد إلى نيسابور ليدرس في النظامية من جديد، وقيل إنه دخل مصر.       

يها لى بلده طوس فأقام بها، وابتنى رباطا، واتخذ دارا حسنة، وغرس فقال ابن كثير: ثم عاد إ     

 بستانا أنيقا، وأقبل على تالوة القرآن، وحفظ األحاديث الصحاح وبها توفي.

وا في الحياة ال      عالوة على ؛ فواألخالقية لألمة السالمية ةعلمي  والغزالي من أعاظم العلماء، الذين أثر 

الدينية أو  سواء في العلومفي كل المناحي،  حتى هذا العصر ال يزال تأثيرهه، أ ص ولجهوده في الفقه و

لسالمي . ومن تمة فهو من أهم رجاالت العقل اغيرها، كلفلسفة، وعلم النفس، وعلم التربية، واألخالق
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سي موضوعا الدراسة بين النقد والطراء، وإن كان ال بد من اعتبار شروط هذا العقل النقدي والدرا

مر' وغيره.بالخصوص كما بيناه في كتابنا 'تفصيل الخلق واأل معياري ةوالدرجة ال هلي ةخاصة في األ  

* * * 

  المستصفى:كتاب 

عد رجوعه الفقه، بل لعله آخرها. إذ إنه أنه ألفه ب أ ص ولمن آخر ما ألفه الغزالي في علم  المستصفى     

روعه وبعد أن الفقه وف أ ص ولمن بالد الشام، واستقراره بنيسابور، بعد أن كان قد ألف كتبا كثيرة في 

كما صرح بذلك في مقدمته للمستصفى. 'إحياء علوم الدين'ألف كتابه   

   . . .   

ولي  فإذن ال شك أن المستصفى يمثل خالصة علم الغزالي في المسائل األ     الفا في ، وما وجد مخةص 

ولعل هذا هو المعنى الذي قصده بتسميته كتابه بهذا االسم. كتبه األخرى ي ع دُّ مرجوعا عنه.  

سالةومن أهم مصادر الغزالي في المستصفى:  وحها. مصنفاته وشرغيره من 'لإلمام الشافعي و الر 

أو لفظ 'القاضي'.  والبرهان لشيخه الجويني. والتقريب والرشاد للباقالني الذي يذكره أحيانا كثيرة بلقب

ويذهب الظن أيضا إلى أخذه من كتب بعض المعتزلة، وخاصة كتاب المعتمد' ألبي الحسن 
 البصري."264

 

 

 

 

 

                                                                 

  264 انظر ترجمة موجزة لإلمام الغزالي: المرجع السابق، ص7.. 14 )بتصرف(
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 الفصل األّول

العقل عند الغزالي موضع    

 

ومن  المؤلف رحمه هللا تعالى هو منزلة العقل عنده من جهة تقييم الخلق مقد مةت به ما اختص   أهم       

ي عبادته وجعله مناط الديانة وحامل األمانة ف ،أه عنوان شرف النسان في خلقه. فبو  الش رعجهة تكليف 

 وتكليفه:

ل، لمنتقم الغافر، الباطن الظاهرالحمد لل القوي القادر، الولي  الناصر، اللطيف القاهر، ا>       األو 

 المكاسب والمتاجر، أشرف المعالي اآلخر. الذي جعل العقل أرجح الكنوز والذخائر، والعلم أرجح

ر، فشرفت بإثباته األقالم والمحاب –والمفاخر، وأكرم المحامد والمآثر، وأحمد الموارد والمصادر 

اغر على ومه األوراق والدفاتر، وتقدم بشرفه األصوتزينت بسماعه المحاريب والمنابر، وتحلت برق

حقر في األكابر، واستضاءت ببهائه األسرار والضمائر، وتنورت بأنواره القلوب والبصائر، واست  

ن نور ضيائه ضياء الشمس الباهر على الفلك الدائر، واست صغر في نوره الباطن والظاهر ما ظهر م

نواظر، ، وإن كلت عنها الفي أعماق المغمضات جنود الخواطراألحداق والنواظر؛ حتى تغلغل بضيائه 
 وكثفت عليها الحجب والسواتر.<265

      >وس ع ي  العقل الذي هو أشرف األشياء، ألنه مركب الديانة، وحامل األمانة<266   

، وهو عالش ر>فقد تناطق على التوافق قاضي العقل، وهو الحاكم الذي ال ي عزل وال يبدل، وشاهد     
 الش اهد المزكَّى المعدل<267

                                                                 

  265 نفس المصدر – ج1 – ص31

  266 نفس المصدر – ص32
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≈ 

ة على ابن تيمي ، وذكره رد  شاهدا الش رعجعله هنا العقل قاضيا و في تعقب المحقق للمؤلف في     

عقل والنقل'؛ الغزالي وموافقيه في هذا المسألة على حد اعتباره وتعبيره، كما في كتابه 'درء تعارض ال

وم كمفه لمفاهيم،لردود عن علة عدم انضباط وتحديد اانفعالية في القول وا حقوال فاألمر ليس يعدو

ه جع، مرجع الحق ومجال حكمفليس هذا الكون هنا على مطلق المر العقل هنا، ومفهوم كونه قاضيا.

قل فالعقل قاضي الح معنى كونه مناط التكليف؛ وإنما هو ذات المضمون الذي يفهم من وقضائه؛

قوله في شأن الحق الذي في السماوات واألرض؛ فهذا ال ي ي المسؤول عند النسان، ال قاضيالس لوك

، عقبات إال ذلكحقيقة هذه الت. فليست عاقل يؤمن بأن هللا تعالى هو الحق، ويفقه معنى ذلك حقيقة الفقه

يد والتلبيس البحر المتالطم من االختالط واالختالف مما كان فيه السبب من صنفه في عدم التحدوليس 

لَّةفي معاني ألفاظ ' عنا ببعيد. ' و'الصابة'، ليس ذلك مثالالد ليل' و'العه  

زالي في الجوار ، إذ نجد الغلتبيان الحقيقة االنفعالية تجزيئيتها القصوى عند المحقق ه ليكفيوإنَّ      

يقول: ، نجدهالمباشر المتصل يدالبع  

ثم العلوم ثالثة:>       

ن عليه، وال يندب إليه، كالحساب والهندسة، والنجوم، وأمثاله م الش رعمحض: ال يحث  عقلي       

نعوذ بالل وبين علوم صادقة ال منفعة لها، و «إن بعض الظن إثم»، فهي بين ظنون كاذبة الئقة والعلوم

ة، بل النفع من علم ال ينفع. وليست المنفعة في الشهوات الحاضرة، والنعم الفاخرة، فإنها فانية داثر

اآلخرة. ثواب دار  

قالل بها ي أمثالها يسير، إذ يستوي في االست: كاألحاديث والتفاسير. والخطب فونقلي محض     

 الصغير والكبير، ألن قوة الحفظ كافية في النقل، وليس فيها مجال للعقل.
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ه ولأ ص  . وعلم الفقه والش رعو الرأي ه، واصطحب فيالس معوأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل و     

قول بحيث والعقل سواء السبيل: فال هو تصرف بمحض الع الش رعمن هذا القبيل؛ فإنه يأخذ من صفو 
 ال يتلقاه الش رع بالقبول، وال هو مبني على محض التقليد الذي ال يشهد له العقل بالتأييد والتسديد.<268

≈ 

سرة المبت تجزيئي ةعلى ال، وهو حق على من أراد بالحق أن يصدر القول ال الن ظرفهاهنا واسع      

 اقتصر؛ فإنه في الكل وجب االعتبار، وفيه لمعنى 'قاضي العقل' تأطير ظاهر.

ومن تبع  ،قد قصرمن حيث العلم والنفع فيهما معا  العقل حتى كان عنده بحدودهلم يعل الغزالي ب     

:ريحالصَّ المحقق فيما قال آنفا من بعد أن يبصر وينتبه إلى قول الغزالي الفصيح   

>وليس فيها مجال للعقل<       

بالقبول< الش رع>فال هو تصرف بمحض العقول بحيث ال يتلقاه        

≈ 

وال تنفعه  ه علمروليس يستني ،ال ريب قد جانب الحق ، من يفعل ذلكيهإنه من يقلد القول والتابعين ف     

 تذكرة.

انفعالية لم يكبح  ومنه يستبين االنفعالية في تعقب المحقق لقول المؤلف في 'األحاديث والتفاسير'،     

 ها، إذ الذيحقيقة التقسيم ذاتجماحها ال العنوان التقسيمي 'نقلي محض' كالشمس دالة على نورها، وال 

المنتظم ياقها، هو المتوافق ويريده المؤلف من ألفاظه، واأللفاظ كان على المحقق وغيره اعتبارها بس

قهه.وف وما جاء من الحديث في بابه حامل فقه إلى من هو أفقه منه" بَّ والحديث النبوي الشريف "ر    

ظه وميزان البيان، فإنه ال مجال وال تسويغ لوضع قوله ومعنى لف اللغوي  من جهة الفقه ثم      

يس مادة تنقل الحديث وعلم التفسير' فالعلم ل لمعنى ولفظ 'علم 'األحاديث والتفاسير' موضع التطابق

.ينقيقتوتدرسها، وشتان ما بين الح المادَّةوإنما هو بناء كلي من الضوابط والقواعد تنتظم هذه   
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 وال هو مبني على محض>والذي يجب االنتباه إليه هو أن معيار 'قاضي العقل' من خالل قوله:      

يم وتوجيهه، التقسلهو من حيث ما جاء في سياق التقليد الذي ال يشهد له العقل بالتأييد والتسديد.< 

ولي  مباينة النقل األلهو الفيصل في  تسديد، بل المنقول عن التقليد الذي ال يشهد له العقل بالتأييد وال ص 

ولي  ألا علماء في الحق؛ فيه الرد على المقلدين في الحكم على ال وهذا هو ه ال مجال للعقل فيه.حي زو ص 

د.نهجهم، بغير حجة منيرة وال سلطان مبين إال التقلي  

كان على  لكن بالرغم من هذا كله، أي لئن كان الغزالي قد أقر بالوظيفة االستخالفية للعقل، وإن     

 واألمر، فإنه من جهة أخرى قد اختزل ص ولنقيض ما يزعمون قد جعله قاصرا عن علم الحق من األ  

له منه إمكان، كما هو واضح ذلك في  الن ظرمن  حي زه من حقول هي الزمة في االستخالف ومن مجال

واألمر': ' مما أشرنا إليه في كتابنا 'تفصيل الخلقالض اللكتابيه 'تهافت الفالسفة' و'المنقذ من   

ونان:فيقول في شأن اللهيين من فالسفة الي>       

أقسام علومهم:        

ية وإلهية، ، وطبيعةمنطقي  اعلم أن علومهم بالنسبة إلى الغرض الذي نطلبه ستة أقسام: رياضية و     

ة.خلقي  وسياسية و  

ء منها باألمور أما الرياضية فتتعلق بعلم الحساب والهندسة وعلم هيئة العالم وليس يتعلق شي – 1     

د تولدت منها الدينية نفيا وإثباتا، بل هي أمور برهانية ال سبيل إلى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها. وق

 آفتان.

ده في ن بسبب ذلك اعتقا: من ينظر فيها يتعجب من دقائقها ومن ظهور براهينها فيحساألولى     

ع من الفالسفة، ويحسب أن جميع علومهم في الوضوح ووثاقة البرهان كهذا العلم. ثم يكون قد سم

لو كان الدين حقا  ما تناولته األلسن، فيكفر بالتقليد المحض ويقول: الش رعكفرهم وتعطيلهم وتهاونهم ب

دل على أن ف بالتسامع كفرهم وجحدهم، فيستلما اختفى على هؤالء مع تدقيقهم في هذا العلم. فإذا عر

قيل  الجحد والنكار للدين. وكم رأيت ممن ضل عن الحق بهذا القدر وال مستند له سواه. وإذا الحق  هو

ذق في له الحاذق في صناعة واحدة ليس يلزم أن يكون حاذقا في كل صناعة. فال يلزم أن يكون الحا

ة أهل بلغوا ات جاهال بالنحو، بل لكل صناععقلي  يكون الجاهل بال الفقه والكالم حاذقا في الطب، وال أن

لرياضيات فيها رتبة البراعة والسبق، وإن كان الحمق والجهل قد يلزمهم في غيرها. فكالم األوائل في ا

لذي برهاني، وفي اللهيات تخميني، ال يعرف ذلك إال من جربه وخاض فيه. فهذا إذا قرر على هذا ا
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لبة الهوى، أسفل الصفحة( بالتقليد، لم يقع منه موقع القبول، بل تحمله غ -خة انخدعاتخذ )وفي نس

 وشهوة البطالة، وحب التكايس، على أن يصر على تحسين الظن بهم في العلوم كلها.

     فهذه آفة عظيمة ألجلها يجب زجر كل من يخوض في تلك العلوم269، فإنها وإن لم تتعلق بأمر 

ت من مبادئ علومهم، يسري إليه شرهم وشؤمهم، فقل من يخوض في آفة إال الدين، لكن لما كان

 وينخلع من الدين وينحل عن رأسه لجام التقوى.

إليهم.  اآلفة الثانية: نشأت من صديق لإلسالم جاهل، ظن أن الدين ينبغي بإنكار كل علم منسوب     
 فأنكر جميع علومهم وادعى جهلهم فيها ...<270

≈ 

لوهي حقيقة ال شك فيها باعتبار العامل       اضيعها المنتقاة وبمو كلي ة، فالفلسفة اليوم بحمولتها الاألو 

كيرها ومقوالتها، وبقاموسها وأدبياتها، ليست باألمر اآلمن فيما يخص االصطباغ جد الخطير لتف

موقفه. ه ولذات الوجودية لإلنسان وانتمائوبيانها على العقل، الذي يمثل أساس حقيقة ا  

المشهد  يرى ماثال على كال المستويين، الفكري العام الذي هو مستوى الس ليمهذا االعتبار غير      

وأحيانا  خص صتاألعلى الذي تحددت على أساسه حقيقة الفلسفة عند المهتمين بشأنها، المعتبرين أولي ال

لمستوى التعليمي بع طبعا لألول، افالسفة وذواتا شخصانية فلسفية، وكذلك على المستوى الثاني، والتا

لين على السواء بدرجاته؛ فالمستويان كالهما يعبران ويحمالن تشكيل العاملين سالفي الذكر؛ وفي العام

لتحديد الذي ال أثر هذين المستويين واضح وبارز في التحديد للحقيقة الفلسفية ولحقلها ولطارها. هذا ا

هو هذا األثر  التاريخية للفلسفة، مما يجلي ويبين إلى أي حدشك هو تحديد ال ينطبق بالحقيقة ولو 

عن علم، فتستحيل  البشري السلبي  الممثل في قدرته على التحريف وتلبيس الحق بالباطل وكتمان الحق

 بهذا المكر السيء قيم الحقائق إلى غير ما هي عليه، سلبا وإيجابا، وجودا وعدما.

                                                                 

  269 هذا قول خاطئ ال شك في خطئه، ويدل بشكل قاطع على جهل من يقول بقول غيره اتباعا كليا.

  270 المنقذ من الض الل- ص48
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ل اقترانه النفسي قترن تجسيدا وتمثيال للفلسفة أصبح تبعا لهذا وبفعهكذا فالعنوان واالعتبار الم     

تنسب إليهم،  بالتعريف الرسمي المحرف، واقترانه المميز بأهله المنتسبين إليها أو التي هي دراكي  وال

ة موضوعية سليمة وحقة.مرجعي  أصبح اعتبارا مولدا ال على   

خلق فسوى،  تشكيالت الحكمة؛ ولنتل قوله تعالى الذيإن الفلسفة هي التفكر الموصل إلى تحقق      

 ذي الحكمة البالغة، العليم القدير:

 }وإلهكم إله واحد ال إله إال هو الرحمان الرحيم' إن في خلق السماوات واألرض واختالف الليل     

ا به األرض حيوالنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل هللا من السماء من ماء فأ

يات لقوم بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء واألرض آل

(163-162يعقلون'{)البقرة  

ن هللا }إن في خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألولي األلباب الذين يذكرو     

بحانك ق السماوات واألرض' ربنا ما خلقت هذا باطال سقياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خل

(191-190فقنا عذاب النار'{)آل عمران  

لمقارنة من ، وهل لإنساني  وعلم آية واحدة هو سقف ألي تشكيل فكري  فإذا قلنا بأن علم الكتاب، بل     

ي وقد جمع رسطسبيل وما تكون نسبة المخلوق فكرا إلى علم صانعه؟ فإننا نقول من كون التحديد األ

علوه، ومرجعه لفالسفة )علماء( اليونان، إنما سماؤه وسقفه ليس فوقه شيء ي ةعلمي  واختزل التحديدات ال

سج الحكيم الكامل، هاتان اآليتان من سورة البقرة؛ ففيهما ما هو أكمل وأتم الوصل والن الص حيحالمطلق 

نلكل  منتهى لها.ولمواضيعها والمقصد األسنى والغاية الات التفكر، وبه ينطبق جوهر الفلسفة، مكو   

نيظهر ال      ة بالنسبة لألولى، في اآليتين بقوة التركيب وبالوظيفة البرهانية لآلية الثاني منطقي  ال مكو 

الماهية  فهو تركيب برهاني قوي وجلي، قوي البيان جلي النسق. وفي صورة حكيمة بديعة نلفي

ره بما هو نظمة وترتيب محكم مقدر لمادة الكون  وتفاعالته وعناص القانونية والبعد القانوني

هي نسيج وتوازناته، نلفيه الجامع الموحد الدال على أحادية المشكاة واألصل في الكينونة والخلق؛ ف

ورته صورة في ، جمعا ال تشاكل صمنطقي  قرآنية تجمع اللهي بالطبيعي بالرياضي بال ةبياني  وصورة 

يقة والغاية الغاية من البرهان والبيان للحق أنه ال إله إال هللا الرحمان الرحيم. وهذه الحق بلوغ واستيفاء

ران.األسنى والمنتهى هي المرسخة على نحو مع سياقه بليغ حكيم في اآليات من آخر سورة آل عم  
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دها قصبغايتها  وم محد دإذن فالفلسفة بما هي محبة للحكمة، ومن حيث هي تفكر، وموضوعها      

عقل والعملي، وذاك هو الخير التواجدي والوجودي، وبما أن تعريفها وتحديدها بالمنطق وال علمي  ال

ق والفكر يجعلها متعلقة بحالة الوجود الدائم ال التواجد المحدود غير الدائم، وهي التي يتحتم بالمنط

ريها الفساد ي ال تلبث حتى يعتأن تعنى بالحياة الحقة األبدية ال الحياة المضطرب حالها الت الس ليم

 والتفسخ والموت كأن لم تكن..

فأية حكمة وأي نور لتفكر إن لم يكن هذا منطقه؟       

شاء وهللا يقول فيثاغورس غفر هللا له، ولل ملك السماوات واألرض يغفر لمن يشاء ويعذب من ي     

هذا الدعاء  في  ي  الش رعص للحكم غفور رحيم، وسوف يأتي تدرجا ومع الفصول التالية البيان الممح

 تحديدا؛ يقول فيثاغورس:

العقل في كافة  >وإذا لم يكن فوق العقل فاتح إال الهداية اللهية فبالحري أن يكون المستعين بصريح     
 المصارف مشهودا له بفطنة االكتفاء بمواله...<271

ليقول هللا تعالى ربنا ورب       نورا فما   أجمعين: } ومن لم يجعل هللا لهين واآلخرين ورب الناس األو 

(39له من نور'{)النور  

سفة هي كلمات ة والفلنساني  ومن ثم نعتبر أن أقرب البيان والتعبير القرآني صلة بداللة الحكمة ال     
 وألفاظ )التفكر( و)أولو األلباب(.<272

* * * 

 

ضهنا من  كذلك ال بد        ه عند الغزالي ولدى ناقدي بياني  ب الإلى أمر جد هام يخص الجان التعر 

رتصشخصه الفكري التاريخي وودارسيه، والذي يمثل في الحقيقة مفارقة في المعتبر من  ه في فقهه و 

 وفلسفته.

                                                                 

ل: الحكماء السبعة   271 الملل والنحل- الجزء الثاني- الفصل األو 

  272 تفصيل الخلق واألمر – ج1 – ص111..114
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الذي  >وال هو مبني على محض التقليدلقد رأينا موضع العقل في منهاجه من خالل قوله خاصة:      

فيصرح في  هذا أمر ليس بالعارض بالقول، بل هو يشدد أكثرو والتسديد.<ال يشهد له العقل بالتأييد 

 موضع آخر:

الحقيقي، وشرط  . ونذكر شرط الحد  «البرهان»و «الحد»مدارك العقول، وانحصارها في >     

ار معي»، وكتاب «الن ظرمحك »البرهان الحقيقي، وأقسامهما، على منهاج أوجز مما ذكرناه في كتاب 

.«العلم  

ها، العلوم كل مقد مةة به، بل هي الخاص  ، وال من مقدماته ص ولمن جملة علم األ   مقد مةوليست هذه ال     
 ومن ال يحيط بها فال ثقة له بعلومه أصال.<273

≈ 

عقول، في ذكر مدارك ال مقد مةيعني 'العلوم كلها'  مقدّمة'بل هي  فالتشديد والتصريح هنا قوله:     

  فال ثقة له بعلومه أصال.''من ال يحيط بها و

لللتقسيم  بياني  يستنبط أن الوجه ال ومنه      يمه في 'بيان محض' وفي تقس عقلي  وتحديدا قوله ' األو 

، إذ يقول:ص ولمرتبة هذا العلم ونسبته إلى العلوم'، يعني علم األ    

ى دينية، كالطب، والحساب والهندسة، وليس ذلك من غرضنا؛ وإل ةعقلي  >اعلم أن العلوم تنقسم إلى     

ولكالكالم، والفقه، و طهيره عن عني علم القلب وته، وعلم الحديث، وعلم التفسير، وعلم الباطن، أأ ص 

 األخالق الذميمة.<274 

ها الدراك س' و'دينية' ذلك فاسد وكان علة في المفارقة وااللتباس. فالعلوم كلها أساةعقلي  قوله: '     

ل شرط وأداة انتظام وترتيب المدركات التي حقلها الموضوعات، هذه األخيرة هي التي تختلف، والعق

 فيها كلها جميعا، الطب والهندسة، والحديث، والفقه، كلها في ذلك سواء.

  ' هو أصح تعبيرا.الض اللا ويالحظ أن بيانه التقسيمي هنا في كتابه 'المنقذ من هذ     

                                                                 

  273 المستصفى – ج1 – ص45

  274 نفس المصدر – ص36
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نا إليه من ثم ال ينبغي في صدد الكالم عن موضع العقل عند الغزالي، ال ينبغي إهمال الذي أشر          

ره الذي يعبر عنه قوله أو تساؤله: هل كان الغزالي مقلدا في الفقه أم  قبل من مذهب المحقق وتصو 
 مجتهدا؟275

 

 

                                          

  

                                                                 

  275 ارجع إلى ص64 .65
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 الفصل الثاني

مثل الشجرة المثمرة للغزالي اد  فس    

في العلوم جزئيّةه للكليّة والتصّورحول تعريف الغزالي للفقه وفاسد   

 

فس اد  مثل الشجرة المثمرة للغزالي - 1  

رالالغزالي كتابه بقوله الجامع المفيد في  ر  د ه ص  ي   مقد مةبعد ال               اب ككل:لبنية الكت تصو   

صدر الكتاب  >                                                 

وأربعة  مقد مة الفقه قد رتبناه وجمعناه في هذا الكتاب، وبنيناه على أ ص ولاعلم أن هذا العلم الملقب ب     
 أقطاب. المقد مة لها كالتوطئة والتمهيد. واألقطاب هي المشتملة على لباب المقصود.<276

ة بقوله:محد دربعة واألقطاب األ       

لم  ،شرعي ةالية على األحكام الس معفي وجوه داللة األدلة  ص ولي  >اعلم أنك إذا فهمت أن نظر األ     

م في األدلة في األحكام، ث الن ظريخف عليك أن المقصود معرفة كيفية اقتباس األحكام من األدلة. فوجب 

بس األحكام. فإن وأقسامها، ثم في كيفية اقتباس األحكام من األدلة، ثم في صفات المقتبهس الذي له أن يقت

ر، ومستثمر، وطريق في ا ثمه الستثمار.األحكام ثمرات، وكل ثمرة فلها صفة وحقيقة في نفسها، ولها م   

والكراهة والباحة، والحسن والقبح،  الن دبحظر ووالثمرة هي األحكام، أعني الوجوب وال     

ةوالقضاء واألداء، و والفساد، وغيرها. الصح   

، والجماع، فقط.الس نةوالمثمر هي األدلة، وهي ثالثة: الكتاب، و       
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ها وطرق االستثمار هي طرق داللة األدلة، وهي أربعة: إذ األقوال إما أن تدل على الشيء بصيغت     

ا.أو بمعقولها ومعناها المستنبط منهومنظومها، أو بفحواها ومفهومها، أو باقتضائها وضرورتها،   

      والمستثمر هو المجتهد. وال بد من معرفة صفاته: شروطه وأحكامه.<277

≈ 

فةالذي يراد به ، هذا القول في مقامهذا التمثيل       العلم  غير صحيح وال يجوز في ،ةعلمي  ال الص 

نى للمحاكاة ؛ ذلك أنك لن تجد له عالقة محاكاة ومقايسة بنيوية بسابغ التركيب والمعتسويغه وإجازته

ذي عجل فيه التمثيل هذا ال ة حتى تعلم موقنا فسادالن ازلوالمقايسة البنيوية. وإنه يكفي إهماله لركن 

 أو لنقل بأدق البيان من ،هذا الهمال الذي هو علة االختالل ومرد االختالط المؤلف وقرره وأوجبه.

ر حي زأهم العوامل في ذلك، كما سوف يتبين فيما بعد في  وكذلك يكفي  .وتداخلها شرعي ةالاألحكام  تصو 

ابتة. في نسق المؤلف ثالمثمر الثمرة، وليس تغيرها إال بتغير الشجرة، والشجرة  متغي رأن ال  

* * * 

 

في العلوم جزئيّةه للكليّة والتصّورحول تعريف الغزالي للفقه وفاسد  - 2  

يوم، لكن لم تعريف الغزالي للفقه من التعاريف التي شاعت وتنازعت التقرير واالعتبار إلى ال     

ة ألفعال المكلفين الثابت شرعيّةال' الفقه هو العلم باألحكام . فتعريفه: يغير حقيقة اختالله يمنعه ذلك وال

 خاصة'

ل وال ينسخ، الثابت هو الذي ال يتبد فساد هذا التعريف وبطالنه؛ وذلك ألنَّ  فمن دون تفصيل، ظاهر       

لمكلفين من بعد كمال التنزيل وانتهاء نزول الوحي الكريم. أما أفعال ا ص ولوذلك ال يحق إال ألحكام األ  

     .فمجالها منفتح

الفقه: أ ص ولأما تعريفه لعلم     
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الفقه عبارة عن أدلة هذه األحكام، وعن معرفة وجوه داللتها  أ ص ولفإذا فهمت هذا فافهم أن )>     

أدلة  على مشتمل :على األحكام من حيث الجملة ال من حيث التفصيل( فإن علم الخالف من الفقه أيضا

لي على األحكام، ووجوه داللتها، ولكن من حيث التفصيل، كداللة حديث خاص  في مسألة النكاح بال و

فيها  فال يتعرض ص ولفي مسألة متروك التسمية على الخصوص. وأما األ   الخصوص، وداللة خاصة

، والجماع الس نةلحدى المسائل إال عن طريق ضرب المثال، بل يتعرض فيها ألصل الكتاب و

تهولشرائط  حَّ ، أو فحوى ا وثبوتها، ثم لوجوه داللتها الجملية: إما من حيث صيغتها، أو مفهوم لفظهاصه

 ص ولأ  من غير أن يتعرض فيها لمسألة خاصة. فبهذا فارق  –وهو القياس  –ل لفظها لفظها، أو معقو

 الفقه فروعه.

 ولص  والجماع. فالعلم بطريق ثبوت هذه األ   الس نةوقد عرفت  من هذا أن أدلة األحكام: الكتاب و     

تها، ووجوه داللتها على األحكام، هو العلم الذي يعبر عنه بأ ص ول الفقه.<278   حَّ  الثالثة، وشروط صه

≈     

عالوة على ما سطرنا عليه، ال شك في عدم حصافة تقسيم الغزالي:       

.جزئي ةو كلي ةينقسم إلى  والدينية ةعقلي  >وكل واحد من ال        

ولفالعلم الكلي من العلوم الدينية هو الكالم، وسائر العلوم من الفقه، و      التفسير، ه، والحديث، وأ ص 

ق ثبوت ال ينظر إال في معنى الكتاب خاصة، والمحدث ال ينظر إال في طري مفس رألن ال ،جزئي ةعلوم 

 ال في أدلةال ينظر إ ص ولي  ، والفقيه ال ينظر إال في أحكام أفعال المكلفين خاصة، واألالحديث خاصة

د أوال: خاصة، والمتكلم هو الذي ينظر في أعم ه األشياء، وهو الموجود. فيقسم الموجو شرعي ةالاألحكام 
د ث  إلى جوهر وعرض . .<279 ح   إلى قديم وحادث، ثم يقسم الم 

هو أن سؤال  فالمعتبر عنده مناطا للتقسيمهذا ال شك تقسيم ساذج فاسد، ومدخل فساده من سذاجته.      

ها وجود كله وكل موجود، وأن علوم التفسير والفقه والحديث وغيرالوجود وموضوع الموجود هو ال

رالمحدود ومحصور موضوعها. فالتقسيم إذن هو على   زحي  الهيئاتي للموضوع المشاكل ل تصو 
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رالموضوع الفضائي الوجودي. وهذا  س ليس ماديا حتما، بل لي علمي  ساذج ألن الموضوع ال تصو 

لكي ه كما لكل االهتمامات سواه. وحي زعلم الكالم في أفق ومجال العقل له زاويته و حي زماديا. وإذن ف

وعا أو إن موضعا وموض ،منه مخص صعلى مثل ما للعام من االهتمام بالللكلي نسوغ تعبيرا ومعنى 

ذلك د لالمختصة، فإننا هنا ال نج ةعلمي  والطب مثال بفروعها ال الفيزياء علمي  كما هي عالقة  ،أبعادا

ن وإثبات لإليما عقلي  وإنما علم الكالم أساسه التحقق ال وجها حيث ال صلة في ذلك موضوعا وال أبعادا.

 األدلة وتقريرها.

      >تعريف علم الكالم280:

ف ه  اليجي281 فقال:       ع رَّ

"ةالش بهالكالم علم ي قتدر معه على إثبات العقائد الد ينية، بإيراد الحجج، ودفع "      

ف ه  ابن خلدون282:   وع رَّ

نهو علم ي"      حرفين في ، والرد على المبتدعة المنةعقلي  الحجاج عن العقائد اليمانية باألدلة ال تضم 

"الس نةاالعتقادات عن مذاهب السلف وأهل   

ف ه  الجرجاني283:      وع رَّ

     "علم ي بحث فيه عن ذات هللا تعالى، وصفاته، وأحوال الممكنات من المبدإ والمعاد على قانون 
 السالم"284

                                                                 

ق- المشرف العام ع ل وي بن عبد القادر السقاف  انظر موقع الدرر ألسني ة- موسوعة الفهر 
280  

  281 اليجي ت756ه: المواقف، تحقيق عبد الرحمان عميرة/ دار الجيل، لبنان – بيروت، ط. األولى 1997م ج1 ص31

ابعة/ ج1،ص485   282 ابن خلدون: ت808ه: تاريخ ابن خلدون، الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان، ط. الر 

  283 الجرجاني: علي بن محمد، ت816ه، التعريفات/ دار القلم، بيروت – لبنان 1984- ص458

  284 انظر 'ما هو علم الكالم؟' موقع المعارف/كتب/ مداخل العلوم
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باعد بينها هو بالطَّبع فهذه التعريفات، ليست متقاربة حقيقة كما قيل أو يقال، ووجه االختالف الم      

لالعناصر التعريفية المختلفة والمتباينة، بين  :ين والثالثاألو   

ني'، ' يقتدر معه على إثبات' -       'الحجاج تضم   

'فيه ي بحث' -        

:فهناك اختالف وتباين واضح وبي ن بين العنصرين        

الثبات -        

البحث -        

وبالتالي  ا أن المنتهى لن يخرج عن المنطلق والطرف لن يختلف عن األصل،منطقي  الثبات يعني     

رمفاالعتقاد هنا ثابت بالتبع لثبوت العقل المعتقد مرجع و ا وقانونيا ومعطياتيا، قياالعتقاد، ثبوتا نس تصو 

.  والنتيجة والحال هاته هي مثل حوار الصم، والمآل حقيقة التفرق والتفرقة أبدا  

ي للحق      ا البحث فهو منفتح، يعني العقل المتحر  .أم   

بة، بل متباعدة ن، ومنه فالتعريفان أو التعريفات بهذه العناصر ليست متقارعقلي  فش ت ان ما بين ال   

.ومختلفة  

لومنه يستبين أن صنف االعتبار      :لعلم الكالم، وتحديدا من خالل عنصري األو   

(' العقائد اليمانية)إثبات العقائد الد ينية ' -   

' الس نةعن مذاهب السلف وأهل ' -   

رق محض، وأنه متمثل في مجموع متفرق من الم صادرات، ذلك أن كال من الف منطقي  أن  الشكال       

رله  يس واحدا وأنَّ هذا المفهوم ل' العقائد الد ينية أو اليمانية'واعتقاد هو الذي يمثل مفهوم عنصر  تصو 

يغبهذه ' الس نةمذاهب السلف وأهل 'لدى أو فيمن يعتبر أنه على  وهذه  '.مذاهب'ة الجمعية للفظة الص 

.الم صادرات هي المكافئ لقولنا ووصفنا للمشهد بأنه حوار صم    
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بر في ثنائية في مدى صحة وسالمة التصنيف المعت الس ؤالبع هنا يتحقق وتتبين مصداقي ة بالطَّ       

 من أ ص والوالفروع من الد ين، وفي كل ذلك ما هي حدود موضوع االعتقادات المعتبرة  ص ولاأل  

 الد ين؟

يل على ذلك وبما أن التاريخ لم يسفر عن منتهى يرتفع به الشكال الذي شكل علم الكالم، وآخر دل      

م ، فهذا يدل  على عد'الحوار وتجديد علم الكالم أ ص ولفي 'طه عبد الرحمان . هذا العنوان لكتاب د

مكافئ لتقرير ال' ثباتال'وليس ' البحث'إعمال وعدم تحقق االعتبار الثالث للجرجاني المتوافق وحقيقة 

، عقل المثبت أو الفرقة المثبتة ل رالعقل النسبي  رالوها واعتقادها دون غيره من العقول أتصو  ات تصو 

.متساوية االحتمال من حيث القيمة الحقائقية ةمنطقي  واالعتقادات، التي هي من الناحية ال  

  إمكان تغيير س ←تجديد س : إذن وبما أن    

إمكان تغيير علم الكالم ←تجديد علم الكالم :  فإن      

نوبما أن ال       :ين لعلم الكالم هماجوهري  ين المكو 

إثبات أو الدفاع عن العقائد= الغاية = الموضوع  – 1     

ةعقلي  العقل أو األدلة ال= الوسيلة  – 2     

ل الص نفوبما أن  االعتبارين او        نمن االعتبار ثبوتي  األو   للتغيير يا وكلي ا، وليس قابالاتمكو 

ن ي اتيا وكلي ا؛ فإن المكان ليس يبقى له احتمال إال في االعتبار الثاني، الذي أس اسه المكو  ر ه ت ح  عقل  الم 

نفتهح   ، العقل  الم  .للحق   

خلق ومن ثمة لما كانت حظوظ ال. إذن فالشكال كله والقضي ة مكمنها وموضوعها الحقيقي العقل        

يس في الموضوع ل الس ؤالالوجود كذلك، ومنه كان  الحق  فيمن العقل متفاوتة، كانت حظوظهم من 

نيقينا، وال هو من م ص ولمن األ   ي ه فمعب ر عنوهذا هو ال. ةالض رورما وجب اعتقاده من الد ين ب تضم 

:كلمة المام مالك بن أنس رحمه هللا  
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     "االستواء معلوم، والكيف مجهول، واليمان به واجب، والس ؤال عنه بدعة"285<286 

ة ومشروعية من كليا وال عاما بالنسبة لما له مصداقي أبدا، ليس يعتبر عتبر الثبات لشيءوليس ي        

ل بينهما وجه للوصبعده. فإثبات العقائد شيء وما ينشأ في ظلها من العلوم علما ودراسة شيء آخر، ال 

ب د ئهيَّةة والشرطي  الإال على منحى  ية والعامية.الخاص  وال  كلي ةوال جزئي ةال ال ،م   

 

 

 

  

                                                                 

فات"  285 رواه الال لكائي في "شرح أ ص ول اعتقاد أهل الس نة والجماعة")441/3( والبيهقي في "األسماء والص 

منتدى عقيدة أهل الس نة والجماعة> ملتقى أهل الحديث : السالم والحافظ ابن حجر الذهبي وشيخوصححه ( 408)ص          

  286 انظر كتابنا 'د. طه عبد الرحمان في الميزان' ص153..155
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 الفصل الثالث

ىالعلوم ب ج  ز  م   س مَّ !ص ولاأل   م   

 

أهمية  وأكثرها هنا في صدر الكتاب بين يدي مقدمته في المنطق اوجدناهاألشياء التي من أبرز      

قول ذات الفكرة، أو قل من أهم األفكار الدافعة إلى هذا الجهد من حيث الموضوع؛ ي بالنسبة لنا، هي

نتبيانا لل الغزالي رحمه هللا :'ص ولالكالمي في مسمى 'علم األ   مكو   

ولي  من األ إنما أكثر فيه المتكلمون>      عتهم على اين لغلبة الكالم على طبائعهم؛ فحملهم حب صنص 

بُّ اللغة والنحو بعض األ ولي  خلطه بهذه الصنعة، كما حمل ح  ، ص ولين على مزج جملة من النحو باأل  ص 

فذكروا فيه من معاني الحروف، ومعاني العراب، جمال هي من علم النحو خاصة؛ وكما حمل حب 

يرة من على مزج مسائل كث ، كأبي زيد رحمه هللا تعالى، وأتباعه،الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر

روع، فقد ؛ فإنهم وإن أوردوها في معرض المثال، وكيفية إجراء األصل في الفص ولتفاريع الفقه باأل  
 أكثروا فيه.<287

≈ 

ن الفقه بالطبع فهذا متوافق ومصدر التعليل عندنا لهذا الكتاب والجهد، لكن مع عدم الفصل بي     

ه ال يكون المتناسق وتحقق هذا االختزال مع اعتبار المعطى كون الفقيه؛ بل والجمع بينهما هو أ ص ولو

.للرب اني ةالحق  الد اللة؛ وذلك هو المعنى وص ولفقيها إال بدراية األ    

 وهذه نصوص وكلمات ينطق بها الغزالي، تلقى بالحق تعبيرا تلقائية:
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ولي  األ، أوردها ص ول'فيتناول هذا القطب جملة من تفاريق فصول األ        ع شتى ون مبددة في مواضص 

يفية ال تتناسب وال تجمعها رابطة، فال يهتدي الطالب إلى مقاصدها، ووجه الحاجة إلى معرفتها، وك

 تعلقها بأ ص ول الفقه.'288 

ن أل 'وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط، فإنا ال نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه،     

 الفطام عن المألوف شديد، والنفوس عن الغريب نافرة.'289  

راه بمسمى فهذا إقرار الغزالي باللفظ على واقع الخلط لعلوم البيان والكالم ومسائل الفقه حسب ما ي

'.ص ول'علم األ    
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 الفصل الّرابع

الغزالي في مطلب التصديق وفي الحدّ  إشكال    

!ةمنطقيّ القضية ال تصّورنقد  الالزمة التفريعيّة عند الغزالي وإشكال    

 

إشكاال مطلب التصديق والحدّ عند الغزالي – 1  

ر والتصديق أو المعرفة       'مقد مة الكتاب ]في المنطق['290 حدد فيها مدارك العقل بقسميه التصو 

والبرهان. الحد  المنطبقين في والعلم وسبيل العقل إليهما   

ن في ، والتي قسمها المؤلف إلى قسمين أو فنين كما عبر عنهما، ف، دعامة الحد  األولىفي الدعامة      

ل، يجعل القانون القوانين وفن في االمتحانات لهذه القوانين رب من جوابا لض في اعتبار الحد   األو 

يقول:'هل'  في المحاورات كما قيده وحصره، لكنه في مطلب وسؤال الس ؤال  

يغ>يطلب بهذه       ة أمران: إما أصل الوجود، كقولك: هل هللا تعالى موجود؟ أو يطلب حال الص 
 الموجود ووصفه، كقولك: هل هللا تعالى خالق البشر؟ وهل هللا تعالى متكلم، وآمر وناه؟<291

≈      

طة قسمين، بسي 'هل'الحق، وإن تقرر القول به من اعتبار  منطقي  فهذا من حيث التأصيل ال      

 'هل'. فالس ؤالهو المناط ال المسؤول عنه وموضوع  الس ؤالعد ومركبة؛ فهو أمر ليس سديدا ألن ب  

ضا عدم سداد ومنه يتقرر أي عده التصديق، وهي واحدة وليست اثتنين على معيار البعد الحقائقي.هنا ب  

     :القول

                                                                 

  290 ما بين المعقوفتين عناوين مزيدة على الكتاب مضافة من طرف المحقق - أشار إليه في )ص23(

  291 المستصفى – ج1 – ص48
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  >أما مطلب كيف، وأين، ومتى، وسائر صيغ الس ؤال، فداخل في مطلب »هل«. والمطلوب به صفة 
 الوجود.<292

خطأ قوله:كذلك        

>فإن قيل: كيف ال يكون شيء أعم من الجوهر وكونه موجودا أعمَّ منه؟       

ياط، وكيف ال يكون شيء أخص من النسان، وقولنا شيخ وصبي، وطويل وقصير، وكاتب وخ     

 أخص  منه؟

، أي داخل بل عنينا األعم  الذي هو ذاتي للشيء صطالح بالجنس األعمَّ فقط،قلنا: لم نعن في هذا اال     

هن، بحيث لو بطل عن الذهن التصديق بثبوته بطل المحدود وحقيقته عن الذ «ما هو»في جواب 

ال  ال يدخل في الماهية، إذ بطالنه «الموجود»وخرج عن كونه مفهوما للعقل. وعلى هذا االصطالح ف

.يوجب زوال الماهية عن الذهن  

سب ع؟ فقلنا: بيانه إذا قال القائل: ما حد المثلث؟ فقلنا شكل يحيط به ثالثة أضالع؛ أو قال: ما حد الم     

 الم أصال.شكل يحيط به سبعة أضالع، فهم السائل حد  المسب ع، وإن لم يعلم أن المسب ع موجود في الع

ل المسب ع، فبطالن العلم بوجوده، ال يبطل عن ذهنه فهم حقيقة المسب ع، ولو بطل عن ذهنه الشكل لبط
 ولم يبق مفهوما عنده.<293

≈ 

ير هنا خطأ الغزالي في اعتباره وقصره الموجود على المادي والمحسوس، فاألشكال واألفكار غ     

 مادية ووجودها وجود حق.
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شكاال، هو ه إدومثل عن ةمنطقي  وال ةعقلي  وأيضا من أبرز ما أخطأ فيه الغزالي وهو ركن في البنية ال     

:حقيقة الحد    

      يقول أبو حامد الغزالي294:  

لاالمتحان >      ته. ومن الشيء هو حقيقته وذا ، فمن قائل يقول: حد  «الحد  » : اختلف الناس في حد  األو 

: هذه لمعناه على وجه يمنع ويجمع، ومن قائل ثالث يقول مفس رالشيء هو اللفظ ال قائل يقول: حد  

ين على اآلخر.المسألة خالفية، فينصر أحد الحد    

رعقل هذا الثالث، فلم يعلم أن االختالف إنما ي تخب طفانظر كيف       ى شيء واحد، بعد التوارد عل تصو 

م شيء واحد. وإنما منشأ هذا الغلط الذهول عن معرفة االسوهذان قد تباعدا وتنافرا، وما تواردا على 

دُّ العين بأنه العضو المدرك لأللوان بالرؤية لم يخالف ن  ي ح  من حدَّه  المشترك على ما سنذكره، فإن م 

ا م   دَّ هذا أمر   باين ا لحقيقة األمر اآلخر، وإنمابأنه الجوهر المعدني الذي هو أشرف النقود. بل من ح 

في اسم العين، فافهم هذا، فإنه قانون كثير النفع.<اشتركا   

≈ 

حيح ما تبعه من قول، مجانبة الغزالي للصواب وص ي بي نهجلي أمرين: أولهما، وذلك ما قوله هذا ي       

في الحق  لمعناه، وإنما هو مفس رالحد  ليس هو حقيقة الشيء وذاته، وليس هو اللفظ الالقول وسديده؛ ف

ن، صل اختياريتيان له، وليستا في األالمعقول  من هذه الحقيقة للشيء؛ واللفظ والكتابة تمثيالن وصورت

كون والبصر والفؤاد مع المشهود من حقائق ال الس معبل هما في عالقة تناسقية انتظامية انتظام 

 والوجود.

ال صلة  الذي حي ز؛ هذا الاللغوي  في نقله الشكال إلى االشتراك والثاني هو ذات دليل هذا الالسداد      

لله ركنية مع الشكال  جعل  . ولذلك نراه قدالد اللة، وإنما هو موضوع عالقة المعجم ب، إشكال الحد  األو 

 أو أصبح لديه الحد مطابقا للداللة، وذلك واضح في قوله295:
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ابعالعلى الكتابة التي هي  «الحد  »فقد وجدت  المنع في الكل، إال أن العادة لم تجر بإطالق >      ة، وال ر 

يقتين، فال بد أن لفظ  مشترك بين حق على العلم الذي هو الثاني، بل هو مشترك بين الحقيقة واللفظ. وكل  

.<«العين»يكون له حد ان مختلفان، كلفظ   

* * * 

 

'اإلكراه على القتل' فقهيّ في اإلشكال ال الحلّ  - 2  

لفاظ منه، فصل 'داللة األ األّولالفصل لدعامة البرهان، فن 'في السوابق'، وفي  األّول في الفنّ      

بطنجد خطأ ال يقل أهمية من حيث تأطيره في معيار على المعاني'  ، وذلك في: الض   

: يلزمه مثال الغلط في المشترك: قول الشافعي رحمه هللا تعالى في مسألة المكره على القتل>     

 القصاص ألنه مختار، ويقول الحنفي: ال يلزمه القصاص ألنه مكره وليس بمختار.

ترى الفقهاء . وأنت تعلم أن التصديق بالضدين محال. وباألمرين ويكاد الذهن ال ينبو عن التصديق     

 «المختار»ظ مشترك، إذ قد ي جعل لف «المختار»ن فيه، وال يهتدون إلى حله، وإنما ذلك ألن لفظ يتعثرو

فيقال:  ومساويا له إذا قوبل بالذي ال قدرة له على الحركة الموجودة، كالمحمول. «القادر»مرادفا للفظ 

القادر الذي يقدر على الفعل وتركه، وهو  «المختار»هذا عاجز محمول، وهذا قادر مختار. ويراد ب

ك دواعيه على المكره. وقد يعبر بالمختار عمن ي خلى في استعمال قدرته ودواعي ذاته. فال ت ح صادق رَّ

ليه ي صدق عليه. فإذا صدق ع –وهو أنه ليس بمختار  –من خارج، وهذا ي كذب على المكره، ونقيضه 

ار المثبت.ط أن يكون مفهوم المختار المنفي  غير مفهوم المختولكن بشرأنه مختار وأنه ليس بمختار،   

     ولهذا نظائر في الن ظريات ال ت حصى تاهت فيها عقول الضعفاء. فليستدل بهذا القليل على 
 الكثير.<296

≈ 
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يض وآية التيه أنه جمع بين النقائض، إذ جعل المكره وهو نق !هنا عقل الغزاليهوعجيب أن تاه       

: المختار مصدقا وصادقا عليه القول الشارح له  

القادر الذي يقدر على الفعل وتركه، وهو صادق على المكره.<  «المختار»>ويراد ب       

   وهو بذلك جاوز حد المقاربة الدال عليه قوله:      

عن التصديق باألمرين.<  >ويكاد الذهن ال ينبو       

 مي ةلزووهنا جاءت آية التيه في قوله ب'إذا' ال ووقع في التصديق باألمرين النقيضين معا.     

 االستنباطية: 

ي  غير >فإذا صدق عليه أنه مختار وأنه ليس بمختار، ولكن بشرط أن يكون مفهوم المختار المنف     

 مفهوم المختار المثبت.< 

 نسبةفاسد لجمعه بين المتناقضين المتمثلين في شطري الجملة والمقول. وهو بال وهذا مقول     

 لمحدودي السعة مادة سفسطائية.

.ةدون قول الحنفي الص حيحومنه فقول الشافعي هو        

في  فيكمن في كون أن ال اشتراك هنا وال إشكال من جهته إطالقا. إنما هو إشكال الرسوخ ا الحل  أم       

تها شريط درجة الحكمة؛ حيث إذا كان مناط اختالف الحكم حقيقة الكراه نفيا وإثباتا؛ فلحقيقالعلم و

راه هو حدوثي جهاتي غير مطلق، إذ ال تبقى سارية في حالة األمر بالقتل. وبمعنى آخر فعامل الك

اه على القتل، بلوغ الكر الحق  عندوإحداث القتل. فلفظ الكراه وحقيقته ترتفع وتتحيد في دون جرم 

 فتصبح حينها قتال وليس فعال مكرها عليه.

* * * 

 

!ةمنطقيّ ة الالقضيّ  تصّورنقد  الالزمة التفريعيّة عند الغزالي وإشكال   - 3  
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الفصل  ذلك في، والتي جعلها الغزالي لتناقض القضيتين الش روطأكثر في ويتضح كنه الشكال        

:أحكام المعاني المؤلفة' وابق فيمن السّ  الثالث  

>وإنما يلزم صدق إحداهما عند كذب األخرى بستة شروط:       

ل      لفظ دون : أن يكون المحكوم عليه في القضيتين واحدا بالذات ال بمجرد اللفظ، فإن اتحد الاألو 

ك بالبصر، النور غير مدرك بالبصر. إذا أردت  در  هما الضوء، بأحدالمعنى لم يتناقضا، كقولك النور م 

ولهم: ولذلك ال يتناقض قول الفقهاء: المضطر مختار، المضطر ليس بمختار، وق وباآلخر العقل.

غيره،  المضطر آثم، المضطر ليس بآثم؛ إذ قد يعبر بالمضطر عن المرتعد، والمحمول المطروح على

 وقد يعبر به عن المدعو  بالسيف إلى الفعل. فاالسم متحد والمعنى مختلف.

يم. أردت بأحد الثاني: أن يكون الحكم واحدا، وإال لم يختلفا فيه كقولك: العالم قديم. العالم ليس بقد     

تار، المكره القديمين ما أراده هللا تعالى بقوله }كالعرجون القديم{ ولذلك لم يتناقض قولهم: المكره مخ

 ليس بمختار، ألن المختار عبارة عن معنيين مختلفين.

م يتناقضا، إذ . فإنك لو قلت: زيد أب، زيد ليس بأب، لضافيَّةأن تتحد الضافة في األمور الث: الثال     

إلى شخصين.  بالضافة تعد د. وكذلك تقول: زيد أب، زيد ابن. فال ييكون أبا لبكر، وال يكون أبا لخالد

ال: المرأة مولى يق وكماوالعشرة نصف، والعشرة ليست بنصف، أي بالضافة إلى العشرين والثالثين. 

د، وإلى عليها، والمرأة غير مولى عليها. وهما صادقتان بالضافة إلى النكاح والبيع، ال إلى شيء واح

 العصبة واألجنبي، ال إلى شخص واحد.

ابع      و. أي بالقوة، وليالر  ر  س الماء بمرو، : أن يتساويا في القوة والفعل، فإنك تقول: الماء في الكوز م 

ل خالق أو بالفعل. والسيف في الغمد قاطع، وليس بقاطع. ومنه ثار الخالف في أن البارئ في األزأي 

 ليس بخالق؟

يس بأسود الخامس: التساوي في الجزء والكل، فإنك تقول: الزنجي أسود، الزنجي ليس بأسود. أي ل     

ولم يعرف  زيدا عبارة عن جملته،لزيد بجملته، ألن  مية حالوعنه نشأ الغلط حين قيل: العاله  –األسنان 

مساحة  أنَّا إذا قلنا: زيد في بغداد، لم نعن به أنه في جميع بغداد، بل في جزء منها، وهو مكان يساوي

 بدن زيد.
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حادث  السادس: التساوي في المكان والزمان. فإنك تقول: العلم حادث، العالم ليس بحادث. أي هو     

سنان، ه وال بعده بل قبله معدوم، وبعده باق. والصبي تنبت له أعند أول وجوده، وليس بحادث قبل
 والصبي ال تنبت له أسنان – ونعني بأحدهما: الس نة األولى وباآلخر التي بعدها.<297

 ≈  

هما من حيث أردنا منه التسطير بقوة على أمرين ل ،أو هذا الكالم الطويل المستكثر النص  هذا لنا نقل       

نهج، أو كعقل و ةعلمي  المقصد بالغ األهمية، سواء في التأطير النقدي للغزالي رحمه هللا في ذاته ال

والمواد  بالطبع فيما هو إطار هذا النقد، الذي لم يكن فيه الغزالي سوى عنصرا فيه، ضمن العناصر

 التي عرضت فيه.

لاألمر       نهو ما أومأنا إليه من قبل في ال األو  كآلية  ةعلمي  السلبي في مقول ومقاربة الغزالي ال مكو 

نده كأن ليس ال بد منه عونمط في شاكلة مآخذ الموضوع، المتمثلة في النمط التفريعي كنسق مقارباتي 

الحق  ب له منها بإال ما كت ةعلمي  عنه محيد. وإنما هو في الحق ليس له من حظ في حقل الموضوعات ال

إن ناسب  ، مما كان مالئما لنسقه ومشاكلة هيئته وأبعاده لهيئته وأبعاده. فالنسق التفريعيوالميزان

نالتحديد ال مميزات هو تحديد ال الن ظر، فإنه ليس األنسب بحال إذا كان هدف اتي العناصري مثالمكو 

نة لعنصر الخاص   نمن هذه العناصر ال مكو  تكشافي ا، وإنما هو بعد اسيًّ ره ب  عده ليس بعدا س  فهذا ب   ة.مكو 

 بدئي، قد يكون سابقا للنسق التفريعي السبري أو لغيره.

. الن ظرفي  ولهذا فغلبة النسق التقسيمي والتفريعي ليس له إال داللة واحدة، هي بدائية المقاربة     

 أولي االختصاص والدراية فيولألسف هذا ما يالحظ شائعا أمره وسائدا، ولو عند من هم في عداد 

:لد. طه عبد الرحمان ةعلمي  للشخصية ال كما بيناه في نقدنا منطقي  الشأن ال  

ا في رسم ، وكأنما هي هيئات وأشكال تجميلية اختيرت لونا غالبتفريعي ةأضالع المثلثات ال>       

 المقول وكأن اللفظ يسبق المعنى ويجوز في الش عر ما ال يجوز في النثر.<298 

لَّة هنا في اختالق التفريع<299        >إن  الجمود األب ع ادي ال شك هو العه

                                                                 

  297 نفس المصدر – ص83 .84

  298 انظر كتابنا: د. طه عبد الرحمان في الميزان – ص91



 إبطال فصل األصول

 

267 

 

أقرب ما  ولكن د. طه عبد الرحمان، أكثر ما يجذبه هو األنساق البنيوي ة الجناسي ة والس جعي ة في>      

النسق  في هذه منطقي  يكون من صيغ التفريع المغايراتية والتمايزية، وليس إلى مرجع من االنضباط ال

قهور من حيث هي لزم أن تكون الهيكلة الواقعي ة والموضوعي ة لبنيتها، وكل مبني في هذا الوجود م
 بضابط الحق وقوانينه.<300

ي ما هو فولو في غير موضعه وال في ،هذا النزوع إلى التفريع والكلف بههو أن  ياألمر الثان     

و، ولكن انظر كيف ذهل فيه المؤلف حتى دثره بصفة وحكم الحش ميزان الحق ليس له من بعده إمكان

لجانب ا ومؤطرا قيميا ونقديا لهذا امحد دا منطقي  وليكون  !ي أي شيء إنما في ذات علم المنطقليس ف

 عند الغزالي.

هو الحشو بمعنى الفضل من الكالم، وموضعه علم المنطق.       

.ةمنطقي  تذكير بكون اللغاز ليس من بيان القضية اله لوال لزوم التبيان لكفانا الوإنَّ        

يمتين ما كان من موضوع البيان قابال لحدى الق ةمنطقي  ونقول بمبسط التعبير إن القضية ال    

ةالحقائقيتين:  يف للقضية الواصل بين هذا التعر الس ياقإلى كل  ومن بعده لسنا بحاجة والخطأ. الصح 

ممثل لبيانها.في الجملة أو المقول ال معجمي ةالثابت لكل العناصر ال ،بياني  وشرط التحديد ال ةمنطقي  ال  

قل ق وهو يعتبر داخل هذه الحما يكون من األشياء عن حقل المنطومنه فالبهام واللغاز هو أبعد      

 ةبياني  عناصر ال. فالعناصر داخل هذا الحقل، سواء التكوينية للقضايا، بمعنى الةمنطقي  قضية أو قضايا 

عناصر كلها، هي ة، هذه التعد دلجملتها ومقولها، أو التركيبية كصيغ لقضايا بترابطات وعالئق مختلفة م

، إنما هي لفمن قبيل ما صنع المؤ اللغوي   ة حتى يتم التفريع على هذا البعداللغوي  ليست من الماهية 

ولة أو هو إدراك إفادة اعتبار المق منطقي  من أهم ما تتأسس عليه حقيقة الفقه ال. ثم إن ةمنطقي  محض 

تهلمصداقيتها و ةمنطقي  القضية ال حَّ حديد هو مهيمن ومحقق لما قبله من وجوب الت الش رطوهذا  ا.صه

وهو شهيد  لس معا. ومنه يستبين لمن ألقى محد دوالمعجمي ال بياني  في المرجع ال ةبياني  خاصة للعناصر ال

.الش روطدد فيه المؤلف من فساد وحشوية هذا الكالم وما ع  
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ل الش رطف      بدل ، وإما أن يستبياني  إما أن يحكم بفساده أصال لعدم واحدية وثبات المعجم ال األو 

:يناين. فيصبح لدمنطقي  عنصرا 'الضوء' و'العقل' بعنصري 'النور' في التركيبين غير ال  

ك بالبصر. -1      در  الضوء م   

ك بالبصر. -2     در  العقل غير م   

م فال شك أن من يطرح عليك سؤال التناقض هنا يريبك منه سالمة منطقه؛ ولكنه هو ذاته كال     

ه، وكما هو تبرزه الملونات في كثير مما يراد تمييزعلى مثل ما  ،منطقي  المؤلف مقرب وموضح بنهج 

 تقريب المكبرات الصور الدقيقة بالنسبة إلى العين.

وهل من فضل كالم أدعى للريبة في سالمة العقل من أن تسمع من يقول:       

السيف ، والمدعو بمختاروالمحمول المطروح على غيره ولذلك ال يتناقض قول الفقهاء: المرتعد  -     

 إلى الفعل ليس بمختار.

'لذلك'، ه بمعب ر عنال ذلك أن مثل هذا مثل من يقول وهو يريد بذلك ما يراد به الكالم، بل واالستنتاج

 من غرض الناس في البيان والفادة، فقال:

ال تناقض في قول الفقهاء: البالغ مكلف والصبي غير مكلف. -  

لى ه إانتهى في آخرحشوية هذا الدور المضني هو أن عاد أو على  الد ليلو .الش روطومثل هذا في كل 

حقيقة النقيض: الحق  في  

عينه، وفي ذلك بعينه عما أثبتته ب األولىوبالجملة فالقضية المناقضة هي التي تسلب ما أثبتته >     

ذلك بالفعل،  الوقت والمكان والحال وبتلك الضافة بعينها وبالقوة إن كان ذلك بالقوة، وبالفعل إن كان

 وكذلك في الجزء والكل.

      وتحصيل ذلك بأن ال تخالف القضية النافية المثبتة إال في تبدل النفي بالثبات فقط.<301
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ل الش طرهذا، ولزم التسطير هنا كون       لك في خاصة مادة قوله 'بعينه، وفي ذلك الوقت . . . وكذ األو 

 الص حيحنما الجزء والكل'، وإن كان هذا مسطورا في كتب المنطق ودروسه، فإنه محض الحشو، وإ

       ات.'بتة إال في تبدل النفي بالثبالثاني: 'ال تخالف القضية النافية المث الش طر الحق  هوو

ض' وهي ، ألن 'مناقضة' اسم فاعل من 'ناقبياني  بالطبع فقوله أو لفظه 'القضية المناقضة' خطأ        

صري عالقة 'النقيض' بمعنى أحد عن الص حيحصيغة تفيد السعي في الحداث، وال تفيد الحدث؛ وإنما 

 النقض على معنى 'الناقض'.

* * * 

 

ةمنطقيّ ة المن تقرير القضيّ  بيانيّ ال مكّونال تحديد   - 4  

ابع الش رطوهنا نعود إلى       لخالف ومنه ثار اللنظر فيما جاء فيه أو ما أثاره المؤلف من قوله: > الر 

 في أن البارئ في األزل خالق أو ليس بخالق؟<

الشكال  ي زيحد وحي  اقتضاء العتبارها وتقريريتها ي   ةمنطقي  لقد قلنا بأن التحديد كشرط في المقولة ال      

ل أهم  هذا الفقه وهذا الدراك الذي هو من ؛ةمنطقي  المختلق عن عدم فقه وإدراك حقيقة القضية ال األو 

عل' أم بالف ي' أهو 'مرويفاعتبار القضية ملزم لتحديد معنى وعنصر 'مرو أسس روح وكنه المنطق.

للخطاب  بياني  وال دراكي  ن في الحقل المتواجدتي إذا ما كانت نقطتا االختالف بالقوة'؟ يعنصر 'مرو

منحى  المنتهى فيوي' ككل. أي أنه في حالة االنتفاء، انتفاء هذا التواجد، يكون مستوى عنصر 'مر

ين 'بالفعل' تمحد دي لدالالت اللفظ؛ أي سوف لن يكون معنى لعنصري الصفتين الالتقسيم التغاير

قوة.للخطاب، وإن كانا يوجدان بال بياني  وال دراكي  و'بالقوة' لعدم تواجدهما بالفعل في الحقل ال  

روتواجد العنصرين يعني امتالك       على ل هذه الحالة ال يكون المقوهما، أي مفهوميهما؛ ففي تصو 

بالفعل أو  ة منفصلة: 'مرويشرطي  إذا اعتبرت مكافئة لصيغة  إال ةمنطقي  قضية منتهى عنصر 'مروي' 

لة اا في الحأم الممكن يتحيد االنفصال أو الرابط بسؤال تال. بياني  مروي بالقوة'، ولبلوغ المنتهى ال

 ةنطقي  مة باعتبار المفهومين، أي حالة افتقادهما، فالمقول قضية دراكي  المقابلة، حالة المحدودية ال

 بسيطة بمحمول وحيد هو 'مروي'.
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، هو ةمنطقي  للمقولة ال بياني  إذن فالعامل هنا موضوعه ركن المرجع أو ركن الحقل الخطابي وال     

ظيفته ، آن وطقي  من، لكن بعزله عن آنيته واعتباره المنطقي  ركن بطبيعة الحال من أركان القول ال

ة سؤاال بخصوص سعته المفاهيمي الس ؤالبهذا العزل يصبح  كمساهم وكركن، ةمنطقي  وكينونته ال

' اهيم 'القوةة مدركة. فعناصر أو مفمعرفي  ا، له عالقة بطبيعة وماهية المفاهيم كعناصر معرفي  ا وإدراكي  

نا مستوفى رك بياني  ال اعتبار الحقل والمرجعو'الفعل' و'األزل' هي خارج إشكال التحديد، الذي يتم فيه 

ات هذه نمكو  و ةمنطقي  والذي هو من ماهية األسئلة المرتبطة بعالقات وقوانين القضايا ال أمره وثابتا،

  تنقله إلى بنية العقل والدراك.فهي  القضايا،

سؤال: 'هل ه بشروطوما زعمه المؤلف من  منطقي  يض اللسياق النق ةمنطقي   إذن فال عالقةو      

ل؟' فالبعد أو ليس بخالق زلاألالبارئ تعالى خالق في  الفعل في كان في التحديد: هل بالقوة أم ب األو 

.منطقي  'مروي' ثم كان الرابط هو سؤال المفهومين هذين، وليس الشكال ال  

را 'مروي' ، فإنا نقول بأنه أمكن في مرجع معين أن يكون عنصالس ؤالوما دام أن تم االنتقال وأثير      

 ةلي  عقهنا هو في السعة ال الس ؤالة؛ أي أن بعد بسيط ةمنطقي  و'خالق' بهما اعتبار المقول قضية 

ريب والعجيب معا ه بالتفكرية، سعة حقل وأفق التفكر. لكن الغمعب ر عنوالفلسفية بالذات ال ةدراكي  وال

ن هذا بعناصر 'القوة' و'الفعل' و'األزل'، أ الس ؤالكن من االكتفاء باالنتهاء قبل تحمل هو أن هذا المم

كل الذي بالنسبة ألكثر الناس ومنهم من عد من الفالسفة، كان هو األتقى واألوقى من ولوج نفق المش

:يصعب الخروج منه  

عل للقوة والف المفهوماتي  الّضبطالعدم غير المحض عند أرسطو حجر الزاوية في  -5>   

وموضوع األزلي متعيّنلمادة الخلق أو الهيولى أو الالو  

ه بشأن أما تلفظ الدكتور حتى ال نقول القول، ألن القول حقيقة ما كان وراءه عقل، تلفظ     

لمعنى تقويض أسس الميتافيزيق األرسطي والعدم غير المحض، فإنه بحسب الفحص با

فهوماتي ة في تعريفه األفالطوني واألرسطي معا، الذي هو السلم المي  جوهرالسقراطي وسلم ال

لك ذكرا واألخص في ذ ن البناء الفلسفي إلى يومنا هذا،األوثق استيعابا لمطلق ما سيأتي م

شكال عند هذا التلفظ هو وحده كاف لتحديد مكمن ال .منطقي  وسريان توافقه ال ةعقلي  ه السالمت

يين القوم، األكثرين منهم، خاصة المرتكزين على النقل لقول أساتذتهم ومشايخهم الشرق

محض، ، ذلك أن شبه المفهوم هذا، العدم غير الةعقلي  والغربيين من دون أية مشاركة بذواتهم ال

بشري الفلسفة في أقصى حدود الدراك اليمثل الحق والحقيقة كما هي مفهوما في تعريف 
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عالقة ابستمولوجية  ، وهي الحقيقة التي ترجمها التفكير الفلسفي اليوناني فيةعلمي  والعقالنية وال

للصورة. معجمي ةوال ةبياني  ال المادَّةمباشرة ب  

فكير قة للتالعدم غير المحض عند أرسطو ال يقوض البناء األرسطي، بل هو في البنية العمي     

ل رفع إشكال بمثابة حجر الزاوية والمقولة األساس، وهي التي تكف ةمنطقي  وبالنسبة لهيكلته ال

عود وموضوع األزلي، وذلك بالص متعي نالمفهوماتي لمادة الخلق أو الهيولى أو الال الض بط

 ة إلى أسمى وأعلى من زمن كينونة الخلق وتعينه خلقا مشهودا محسوسا.جوهري  بدرجة ال

صح على غرار أو باأل المادَّةحقيقة حل أرسطو تحديدا لمبدإ  الحق  فيوهكذا يتبين أن هذا هو 

احبنا ن بحله وقوله العقالني في مبدإ الحركة، ال كما زعم وتلفظ صبي   منطقي  على توافق 

ترديد ألقوال عطائه عقله مهلة وجودية أنطلوجية للتفكر المستقل عن الالدكتور بغير روية وال إ

البحث عن  أساتذة اللحاد، الملحدين أوال في الحقيقة الفلسفية الكبرى، وهي تعريفها كونها

لنقل عن أقوال والحضور المتصل الحر لالستبصار والنقد، ال ل عقلي  الحقيقة، لكن بالفحص ال

تعبيري قوة والفعل أساس البناء األرسطو طاليسي إنما هما المكافئ الفمفهوما ال البشر وحده.

د، لكن المفهوماتي العتبار عدم العدم المحض، أي العدم النسبي، أي وجود الوجود قبل أن يوج

 باعتبارين.

خاصة ة وخلقي  فالشكال عند القوم هو هذا بالذات والقصور عن الصعود بالعقل ما بعد األبعاد ال     
 منها البعد الزمني.<302

لَّةفاصل الخالقية وسبق  -6>   الع   

سواء لما انبهم لدى ابن رشد والغزالي وأفالطون وغيرهم، هاهنا وكذلك بشأن الحل الجامع و     

فات ي العنصر على التبع بمفاهيم ومعان محد دوالعلم والذات والقدم، وإشكال الصورة المرتبط وال الص 

تم ويكفل والهيولى، وما تعلق بهذا من اختالف في دقيق ومشكل حقيقة ومدلول ألفاظها، الحل الجامع ي

، اآلية من قوله تعالى:الس نةعلى أساس معطيين وأصلين من الكتاب و  

س مَّى}ما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال بالحق وأجل       الذين كفروا عما أنذروا ' وم 

(2معرضون'{)األحقاف  
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وحديث عبادة بن الصامت رضي هللا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:       

وما هو  ))إن أول ما خلق هللا القلم، فقال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب القدر، فكتب ما كان     

بة من إسنادا. وجاء في حاشية األبواب المنتخ كائن إلى األبد(( رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب

 مشكاة المصابيح:

(: حديث 20/33>هذا معنى قول الترمذي، أي: حديث غريب إسنادا، وأما لفظه فقال في )القدر()     

( من هذا الوجه وقال: حديث حسن غريب. وال 2/232غريب من هذا الوجه. وأخرجه في )التفسير()

ليم وهو في هذا الوجه، وعلته عبد الواحد بن س الن ظرتغراب إنما هي بتناقض بين القولين، فاالس

د بن عبادة ضعيف، والتحسين هو باعتبار أنه لم ينفرد به، وهو رواه عن عطاء بن أبي رباح عن الولي

( من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة ويزيد بن أبي 5/317بن الصامت: حدثني أبي، فأخرجه أحمد )

 عن الوليد به. وله طرق أخرى عن عبادة بن الصامت، رواه أبو داود، ورقم الحديث حبيب، كالهما
 4700، فالحديث صحيح بال ريب<303

  ا:تحقيقا مصدقا لما أنزل من الوحي والكتاب من قبلن الص حيحفهذا ال مرية بالحق الحكم      

وم وهدى ورحمة لق }ما كان حديثا يفترى' ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء     

(111يؤمنون'{)يوسف  

ولقوله صلى هللا عليه وسلم بما فحواه:       

  ))أال إني أوتيت القرآن ومثله معه((     

–يس وأمكن على الجواز إلى حد بعيد اختزال هذا الوصل بما عرضه الشهرستاني في ذكره لطال     

الحكمة في  أحد السبعة أساطين-ن فيمن قبلنارحمه هللا تعالى رب العالمين وكتبه ممن سبقنا باليما

 اليونان:

ل>وقال في التوراة في السفر       منها: األو   
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اء، ثم إن مبدأ الخلق هو جوهر خلقه هللا تعالى ثم نظر إليه نظرة الهيبة فذابت أجزاؤه فصارت م     

خلق زبد مثل زبد البحر فثار من الماء بخار مثل الدخان، فخلق منه السماوات، وظهر على وجه الماء 

 منه األرض، ثم أرساها بالجبال.

.نبوي ةوكأن طاليس الملطي إنما تلقى مذهبه من هذه المشكاة ال       

لوالذي أثبته من العنصر       ور في باللوح المحفوظ المذك الش بهالذي هو منبع الصور شديد  األو 

الماء الكتب اللهية، إذ فيه جميع أحكام المعلومات وصور جميع الموجودات، والخبر عن الكائنات، و

(<7بالماء الذي عليه العرش }وكان عرشه على الماء{)هود الش بهعلى القول الثاني شديد   

وإذا كانت  موافق للتعبير الغالب بالعنصر،هكذا فإذا كان القلم مخلوقا هو الكاتب للوح المحفوظ ال     

ولكنه  ، والزمن ضمن جهات الخلق وأبعاده،األّولالكتابة بالحق، فالقلم هو نسقه وهو الموافق للعقل 

القبل ضمنه هو مع الخلق كله من الحق المتواجد بالعزة والعلو فوق الزمن، ليس فيه لجهات البعد و

الفاصل مثله مثل النور ال يتحلل إال بعد خرق الواسط العازل ومعنى وال كينونة وال حقيقة؛ فالحق 

.للحدوث، والذي يتم معه االنتقال الحدوثي العوالمي من العنصر إلى الهيولى  

لسماوات الفاصل بين الخالق سبحانه وتعالى ذي الجالل والكرام والعزة والجبروت نور ا ذلك وإن     

بق سبق وظ إنما هو فاصل الخالقية، وإنه لفاصل عظيم، والسواألرض وبين خلق القلم واللوح المحف

لَّة ى القدم ؛ وكل ذلك سابق لحدوث وخلق الزمان وجريانه؛ وذلكم هو التوضيح الجلي الساطع لمعنالعه

س مَّىوخلق السماوات واألرض وما بينهما بالحق وأجل  حق ، وانتظام الخلق ألنه من أصله بالحق والم 

والنظام.أساسه الحكمة   

فاتوبالطبع هنا ترد كل الشكاالت السابقة للعلم و      لتباس وعدم والقدرة وغيرها، ويتم إزاحة اال الص 

الفهم لها، ووصلها ببعضها البعض، ذلك أن هللا هو الحق والحق ال يتجزأ، وهو سبحانه وتعالى العليم 
 الحكيم.<304
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 الفصل الخامس

البرهان عند الغزالي حدّ  فساد    

منطقيّ وحدة معيار الحدس ال ضالل     

لَّةفس اد  عنصر ' للغزالي منطقيّ ' في البيان الالع   

 

منطقيّ ضالل  وحدة معيار الحدس ال، فساد  حدّ البرهان عند الغزالي - 1  

اء ج منه األّول'في صورة البرهان' من الفن الثاني 'في المقاصد' في النمط  األّولالفصل في      

 قوله:

     >والبرهان عبارة عن مقدمتين معلومتين تؤلف تأليفا مخصوصا بشرط مخصوص، فيتولد منهما 
 نتيجة.<305

ي اثنتين، ، ليس فحسب في قصره المقدمات ففهذا التعريف فاسد باطل ةمنطقي  من ذات الناحية ال     

 نجوهريهنا تفيد وتلزم تساوي ماهية ال؛ ذلك أن مادة ورابط 'عبارة عن' الواردة كلي ةوإنما فاسد 

المقدمات  ، وليستةمنطقي   عملي ة، واالستدالل استدالل الحق  هوالمعرف والمعرف به. لكن البرهان في 

بط. وهذا بعملي ةفي هذه ال المادَّةإال ضمن  ة في تعريف الشائع ةبياني  ال المادَّةما يدل ويتجلى به خطأ  الض 

ا وليست هي إياها.ماد تهالحجج بأنها االستدالالت التي يبنى عليها البرهان. إنما الحجج   

مالئم لتقرير  منطقي  ته، بل هو توسل نسق جوهري  ا في منطقي  كما أن البرهان ليس في حقيقته نسقا      

ة األساس هذا الوجوب في تقريري وكل الكالم بعد هذا تفصيل له اقتضاء، من وجوب وبداهة .قضية ما

الحقيقة المبني عليه االستدالل أو البرهان وغيره. بيد أنه من اآلكد عدم دخول وال شأن بدرجات العلم و
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ولذلك هو  قه.بعد شرط التقرير والتسليم في حقيقة وجوهر البرهان كما هو شأن القياس كنسق من أنسا

ة التي شاعت عن تقليد، يقول الغزالي:صطالحي  فاسد وخاطئ هذا البيان وعناصره اال  

<ا.فقهي  ا، وإن كانت مظنونة كان قطعي  >ومهما كانت المقدمات معلومة كان البرهان         

ولي  األ شرعي ةال المادَّةة المنطبقة بفقهي  وهل المقدمات ال        ة ال تحقق قوله:الصَّريح ةص 

لفإذا الفت برهانا من مقدمات يقينية على الذوق >       روطالش  ، وراعيت صورة تأليفه على األو 
 الماضية؛ فالنتيجة ضروري  ة، يقينية، يجوز الثقة بها. هذا بيان نفس اليقين.<306

نا هو الذي ال يحق غيرها ه الص حيحبالطبع مع الخطإ المبين في قوله: >يجوز الثقة بها< بل      

 لزومها.

والذي يدلك على هذه الحقيقة هو قوله عقبها:       

ال، بل كل وإن كانت ممنوعة فالبد من إثباتها. وأما بعد تسليمها فال يمكن الشك في النتيجة أص>     

عاقل صدَّق بالمقدمتين فهو مضطر إلى التصديق بالنتيجة مهما أحضرهما في الذهن، وأحضر 
 مجموعهما بالبال.<307

مقولة ا، وهنا العبرة مطلقا وال محل لا عظيم  للبيان لخطر   ، وإنَّ جوهر البرهان في الحق  فما عالقة      

اصر نه بالدرجة الحقائقية لعالحق  فيال مشاحة في االصطالح، ما عالقة جوهر البرهان وسلطان  أن  

!وال صلة له بها؟ ة وأشياء ال وشيجةمعرفي    

، بل أنها من الكتاب ص ول، وأصل األ  موضع المظنون فقهي  بل وما شأن هذا السناد ووضع صفة ال     

!؟الس نةمن  الص حيح، أي القرآن والثابت الش ريعةهي الكتاب مرجعا ربانيا في   

ولي  القاعدة األ إنَّ       إطالقا  ةعلمي  ق الة لهي أعلى الحقائفقهي  ة في الدين المصطلح عليها بالتشريعي  ال ةص 

'{)آل بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ربَّاني هينباعتبارها هي الوحي: }ولكن كونوا 
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ون اختلط فيه الموضوع بالقانون، أي قان دراكي  (؛ ولعله كان االلتباس من جهة المأخذ ال78عمران

ذا حله ؛ وهذه القوانينه أ ص ولهذا الموضوع، أي اختلط فيه حقل الفقه العملي وموضوعه بقوانينه و

 وبيانه كالتالي:

وحدة  من يطلب هوإن الفقه له حقل سريانه كما الجبر والهندسة والمنطق لكل منها حقله ومجاله. إنَّ      

ة لمؤكد افتقاده ة والحدسية بين الفقه والجبر أو بين الجيولوجيا والهندسدراكي  المعايير في المقاربة ال

زم عنه يل ، الذيوهو ال شك مفتقد لروح المنطق وتمام العقل .البعد المعاييري، عقلي  لهذا البعد ال

لب وحدة ن كليهما مؤسس على المبادئ الكونية العامة، التي منها التناسق والمالءمة. فمن طويقتضي أ

هو  فقهي  إن الحقل ال والالمتوازن في العقل وكان ال جرم من الذين ال يفقهون. منطقي  المعيار طلب الال

لوجه العملي لى اوليس ع الطبيعي، معياره التسديد والتقريب، نساني  على ذات درجة الحقل العملي ال

عن  الحديث ناوضوحا وتبيا وتأصيله القوي نما كذلك على البعد الذهني التفكري.الحواسي فحسب، وإ

وا أنه لن وسددوا، واعلم قاربوا صلى هللا عليه وسلم: " أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا

 "ه وفضل، قالوا: وال أنت يا رسول هللا؟ قال: وال أنا إال أن يتغمدني هللا برحمة منينجو أحد منكم بعمله

 ]رواه مسلم[

      جاء في شرحه308: 

لم صلى هللا عليه وس النبي  >هذا الحديث يدل على أن االستقامة حسب االستطاعة، وهو قول      

بقدر المستطاع.< منه "قاربوا وسددوا" أي قاربوا ما أمرتم به، واحرصوا على أن تقربوا  

الدين  شاد  "إن الدين يسر، ولن ي   صلى هللا عليه وسلم قال: النبي  وعن أبي هريرة رضي هللا عنه أن      

أحد إال غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة" ]رواه 
 البخاري[309

ق علينا. يقول سيد قطب رحمه هللا: نحن لم نطلب وال يطلب منا في الدين أن نفكر في مسألة تش     
 ويقول عمر رضي هللا عنه كما ذكره البخاري: "نهينا عن التكلف"310

                                                                 

  308 شبكة مشكاة السالمية

  309 عن منتدى نصرة رسول هللا 
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وصال عن أ ومنه يستبين مدى الجهل العظيم في هذا االصطالح الفاسد المختل والمنبت الصلة     

كل ذلك  يوشك أكثر الناس أن يجعلوا الفقه بحججهف ،ا'فقهيّ وإن كانت مظنونة كان ' العقل والمنطق

اره أو العتبوهذا االفتقاد لهذا البعد  في المرتبة الدنيا. أن يجعلوه ويقع في خلدهم أنه ،جميعا

دونها مظنة حيطة هو به بواستحضاره في موضع هو ألزم للعقل فيه، هو ما كان تبعته عدم تسوير قول

مل عليه ، وهذا ال يبعد من علة مؤاخذة ابن رشد عليه، قوله وجعله ما تشتالشر العظيمو الوبيل للسوء

 كتب الصحاح في أدنى مراتب وأحوال التصديق؛ قال311:

إذا أذعنت للتصديق بقضية ما وسكنت إليها، فلها ثالثة أحوال:>أن النفس        

< وهذا اليقين ال سبيل لحالته وتغييره.أحدها: أن يتيقن ويقطع به . . .       

تة، ولو أشعرت >الحالة الثانية: أن تصدق بها تصديقا جزما ال تتمارى فيه، وال تشعر بنقيضها ألب     

ا عمن هو أعلم إليه، ولكنها لو ثبتت وأصغت وحكي لها نقيض معتقدهبنقيضها تعسر إذعانها لإلصغاء 

 الناس عندها، كنبي أو صديق، أورث ذلك فيها توقفا.

تقداتهم ارى في معالنص  ولنسم هذا الجنس: اعتقادا جزما، وهو أكثر اعتقادات عوام المسلمين واليهود و

  وأديانهم، . .<  

ال تشعر.  كون إلى الشيء والتصديق به، وهي تشعر بنقيضه، أو>الحالة الثالثة: أن يكون لها س     

ادة لكن لو أشعرت به لم ينفر طبعها عن قبوله. وهذا يسمى ظنا. وله درجات في الميل إلى الزي

، سكونلاوالنقصان ال تحصى. فمن سمع من عدل شيئا سكنت إليه نفسه، فإن انضاف إليها ثان زاد 

زادت  ون والقوة، فإن انضافت إليه تجربة لصدقهم على الخصوصوإن انضاف إليه ثالث زاد السك

 القوة، فإن انضافت إليه قرينة، كما إذا أخبروا عن أمر مخوف، وقد اصفرت وجوههم، واضطربت

لى حد يال قليال إلى أن ينقلب الظن علما عند االنتهاء إأحوالهم، زاد الظن. وهكذا ال يزال يترقى قله 

 التواتر.

                                                                                                                                                                                                  

  310 نفس المصدر

  311 المستصفى، ج1 – ص93 .94
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شتمل عليها ثون يسمون أكثر هذه األحوال علما ويقينا، حتى يطلقوا القول بأن األخبار التي توالمحد       

 الصحاح توجب العلم والعمل.

.األولىثانية ووكافة الخلق إال آحاد المحققين يسمون الحالة الثانية يقينا، وال يميزون بين الحالة ال       

لوالحق أن اليقين هو       مظنة للغلط.<، والثاني األو   

≈     

ل بدليل المعايير هاته الفاسدة، سيكون لزاما تقرير القول واستلزام القبوالمعيار أو فبوحدة        

لى األحرى أن مشتمل الصحاح مظنة الغلط، ومشتمل الصحاح في معيار العلم هو سنة رسول هللا ص

!مبين الض اللوهذا لعمرك في  !هللا عليه وسلم  

ه معيار كل ة هو ذاتالمعي نأو األحاديث  المعي نه من يجعل معيار التصحيح والتحقيق في الحديث إن       

ساد ، ومن يجعل على التبع ذلك هو معيار المعتقد والدين لهذا حق أن يحكم بفالس نةالحديث وكل 

على مناحي  يمنظاره كائنا من كان، كالغزالي هنا. إن المعيار التصنيفي لعلم الحديث توثيقي وتحقق

واية ة فمؤصل على به يكون ابتداء وهو النبوة والمعجز والمتن خاصة، وأما المعتقد والدين الر 

سالةو ة العزيز ومن تبعه، وهذه حجة البالغ، وهللا تعالى ذو الحجة البالغ النبي  ومن آمن بها أنصار  الر 

 الحكيم.

عد المعتقد الذي هو ب   الس نةعد الكتاب وبالنسبة لب  عد الحديث ليس إال كالخط من الفضاء وإذن فب       

ج بالغة، والدين، البعد المهيمن على العقل الوجودي لإلنسان والجماعة ككل. فرساالت هللا تعالى حج

اليقين الوجودي.وحصول والحجة ال تكون إال بقرار   

بيل ألن من أمر اليقين الذي ال س الس نةالمتواتر من الحديث والمشهور منه قليل، ولكن النبوة و إنَّ     

ينا إلى يوم لم من سلمات التحقيق البشري، وهو األمر الذي نتلوه فرآنا عربيا مبعد وس  يشتركا في ب  

 الدين:

بهم' الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وباآلخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ر}و     

(4. 3وأولئك هم المفلحون'{)البقرة  

(52يبغون' ومن أحسن من هللا حكما لقوم يوقنون'{)المائدة أهلي ة}أفحكم الج       
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كاةون ويؤت الصَّالة}طس' تلك آيات القرآن وكتاب مبين' هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون        الز 

(3..1وهم باآلخرة هم يوقنون'{)النمل  

}وباآلخرة هم يوقنون{ قوله:عند الطبري في تفسير قوله تعالى: فمما جاء        

 >حدثنا به محمد بن حميد، قال، حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد مولى    

البعث زيد بن ثابت، عن عكرمة، أو عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، )وباآلخرة هم يوقنون(: أي ب

، ء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان قبلكوالقيامة والجنة والنار والحساب والميزان، أي ، ال هؤال

 ويكفرون بما جاءك من ربك.<

جاءت  الد اللةفهذه  ؛وعليه فلسنا نحتاج إلى تبيان داللة اليقين باآلخرة على اليقين بالدين والمعتقد     

ةبداهي في بيان حبر  تضم نعلى  بقوة ر تسطيبل نجد الشوكاني يمعن ويأبى إال ال رضي هللا عنه. األمَّ

:حتى جانب الصواب فقال بياني  ال تضم نعلى الم  

ا عدا هذا مع بناء الفعل على الضمير المذكور إشعار بالحصر، وأن م >وفي تقديم الظرف مع بناء     

 األمر الذي هو أساس اليمان ورأسه ليس بمستأهل لإليقان به والقطع بوقوعه.<

تفسيرا، قال: وأحسن وقول ابن عاشور أصوب لفظا وأصح وكان رد         

عامله،  >وفي قوله تعالى: }وباآلخرة هم يوقنون{ تقديم للمجرور الذي هو معمول }يوقنون{ على     

يقنوا وهو تقديم لمجرد االهتمام مع رعاية الفاصلة، وأرى أن في هذا التقديم ثناء على هؤالء بأنهم أ

كون المعنى ال يستقيم معنى الحصر هنا بأن يبأهم ما يوقن به المؤمن، فليس التقديم بمفيد حصرا إذ 

قديم ، وقد تكلف صاحب الكشاف وشارحوه لفادة الحصر من هذا التغيرها نأنهم يوقنون باآلخرة دو

ر.<ويخرج الحصر عن تعلقه بذات المحصور فيه إلى تعلقه بأحواله وهذا غير معهود في الحص  

لجزء نا له اخص صصطالح النحوي العربي، ذلك ما هاهنا بالطبع يعاد طرح إشكال التقعيد واال     

ل با'تقض مقولة التقسيم وتصحيح النحو العربي' من كتاب 'تذكرة العلماء في  األو  والمنهاج'؛  ةني  الر 

'؛ ذلك أن ما أصله التأخير فإفادته التخصيص م  د ه مثال قد تجلى في نقض مقولة 'إذا ق   –ولعله هنا ضد 

تخصيص  هونك و أضيف إليه بيانالتخصيص ال يفهم وال يحمل على المتبادر إال على معنى القصر. ول

 تعدي أو تخصيص اهتمام لصح واستقام المقول.

إذن فإن يكن ثابتا مغايرة التقديم عن التأخير خالفا لقول سيبويه رحمه هللا:       
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     >واالهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء، مثله في ضرب زيد عمرا، وضرب عمرا 
 زيد.<312

را يطال الركنية وال يكون هذا التغيير عند سيبويه مؤثرا في صفة االهتمام والعناية حتى يكون تغيي     

د إليه والركن أو المتعل هق 'شبه الجملة هنا' هو المستن هبة، أي حتى يكون المفعول موضوعاتي  الفعلية وال

ل العملي  وليس في الواقعبيان ولفظ الباب،  وهذا هو ما يشير إليه والموضوع في بناء القول، األو 

؛ فيلزم عنده الرفع وإضافة الضمير:همعب ر عنال  

ضربت زيدا. -       

زيد ضربته. -       

 األولى ر العنصر الداللي مع تغير الترتيب، وهذا أساس من األسسكل هذا هو تغي الحق  فيلكن      

يات عند الجرجاني، وهو الموافق لعالقة النطق الداخلي بالخارجي. النطق الداخلي الذي حقله البن

والمقول النحوي،  كالزم التضمين في التقعيد بالغي  وهنا يتم الوصل بين البعد ال في متجهاتها. الدماغية

و 'ليس . . مخصوصة، كأداة 'إنما' أ ةعلمي  يتم ربطه بالمنطق، ليكون للقصر وألسلوبه أدوات وتعابير 

 .إال' وغيرهما. فهذا هو العلم المبين.

  ≈  

ختلطت ، حتى اوال يمكن حل هذا المشكل من الكالم عند الغزاليلكن األمر الجدير باالستحضار هنا     

مستوى  لديه المعايير واألبعاد، هو مدارك العقول وعالقتها بمدارك اليقين. فالعقول كلها سواء على

سالةاليمان ب ، أي على مستوى الدين واالعتقاد، ولهذا فقوله:الر   

لثانية ا>وكافة الخلق إال آحاد المحققين يسمون الحالة الثانية يقينا، وال يميزون بين الحالة      

  <.األولىو

                                                                 

 312 الكتاب، ج1 – ص133 – باب ما يكون فيه االسم مبنيا على الفعل قدم أ أخر وما يكون فيه الفعل مبنيا على

االسم       
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على ميزان  منطقي   ، هو أمراألولىفالتسمية للحالة الثانية باليقين، وعدم التمييز بين الحالة الثانية و     

الحق والعقل، وذلك لمرجع الحكم إلى مصدره، الذي هو هنا على سلم مدارك العقول. وباعتبار 

المحققين من صنف أولي األلباب وأولي الحكمة. وهؤالء الذين عبر عنهم ب'كافة الخلق' درجة 

م وإلى هالتصديق عندهم هنا هي على أعلى درجات التصديق، درجة التصديق الوجودي بالنسبة إلي

ن فمدارك اليقي مدرك عقولهم، المخلوق والمحدود، والقاصر دون درجة عقول ومدرك أولي األلباب.

ل في بالنسبة للحق هي بمرجع إلى مدارك العقول. وهو الذي جاء بالحق على لفظه منفصل الوصا

 البناء بما قبله:

لوالحق أن اليقين هو >     <األو   

ولكن فسد الكل في قوله:       

ي ذلك خطأ إذ لم يقيده بتبيان المراجع، مراجع حكمي اليقين والغلط، وف والثاني مظنة للغلط.<>     

ره على العقائد واألديان حصر مظنة الغلط لهو من البيان مما خطره وش وضالل بعيد. ألن إلقاء وإبقاء

!مسامع وأفئدة 'كافة الناس' دون المحققين شر عظيم  

≈ 

وهره من فصل ج عنى البرهان عند الغزالي، وما تأكد وجوباالزما في تصحيح متقويما كان هذا      

يئا من سلمية عن درجات علم المقدمات مطلقا إال شرط التقرير والتسليم بها، فهو ال يعني في المنطق ش

حة ة البرهان، وكان أمرا فاسدا، فإنه ال صفقهي  حقائقها. ذلك وإن كان هو المتعلق عنده في اصطالح 

ة من جهة درجة علمها.فقهي  طالقا لهذا االصطالح إذا ما نيط قصرا بالمقدمات الإ  

 أو القياس ما ليس منه، ودحض اصطالح أو شبه اصطالح 'البرهانعزل جوهر البرهان ع     

.حي ز'، ذانك أمران حقيقان بالتأطير للغزالي في هذا الفقهي  ال  

* * * 

 

لَّةعنصر ' اد  فس   - 2 للغزالي منطقيّ البيان ال ' فيالع   
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قوله: فساد   الحظي          

إن ، وهو أن تكون مثبتة، فاألولى مقد مةله شرطان في كونه منتجا: شرط في ال الض رب>وهذا      
 كانت نافية لم تنتج.<313

لَّةفهذا ال يقبل هنا إال على الضافة إلى        ل، أي أن يكون الحد العه زمة محققا لها كخاصية مل األو 

فكالمه في: وكذلك وإال فإن كل إثبات أمكن اعتباره نفيا، أي نفيا لنفي. للحكم، وبالتالي للنتيجة.  

لَّة حكما في المقدمتين مثاله قولنا: البارئ تعالى ليس بجسم)1(، ألن        >النظم الثاني: أن تكون العه

اري، : البتعالى إذن ليس بجسم. فها هنا ثالثة معانالبارئ غير مؤلف، وكل جسم مؤلف؛ فالبارئ 

لَّةوالمكرر هو المؤلف، فهو  –والمؤل ف، والجسم   ، بخالف، وتراه خبرا في المقدمتين وحكماالعه
ل إذ كان خبرا في إحداهما مبتدأ في األخرى.<314  »المسكر« في النظم األو 

≈ 

لَّةبالطبع فهذا كالم مختلط ال وجه له. وال فلفظ       وإنما اللفظ  هنا فاسد ال ينبغي بحال تقريره، العه

ان ة المميزة والمعرفة لمجموعة األجسام. ومنه يتضح مدى فساد هذا البيالخاص  ة، الخاص   الص حيح

لَّةالمتوسل هنا أللفاظ  هذا هو ة. والخاص  األقوم هو تحقق وعدم تحقق  الص حيحوالخبر والحكم. و العه

هنا  ، هذا العامل الذي يكفي إهمالهالمعلن وال المثار في جهة عامل التسويرالخلط غير  ي زيحالذي 

الفساد، فقد للحكم بفساد هذا الكالم كله، الذي يحسبه أصحابه شيئا وهو في ميزان الحق محض الخلط و

أهمل عندهم هذا العامل وهو موجه وركن أساس، ويكفي أن ننظر إلى قوله: >بخالف المسكر في 

ذ مسكر، النبي  إذ كان خبرا في إحداهما مبتدأ في األخرى.< إذا قلنا مثال: كل مسكر حرام، و لاألو  النظم 

ذ حرام.النبي  إذن ف  

  هذا الكالم جميعا جامعه كالتالي: لُّ وك       
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 هومكافئ، عنصر محقق للخاصية المميزة أو المعرفة لمجموعة ما ينتمي إلى هذه المجموعة لُّ ك       

تمي إلى نقيض العكس، وهو الذي يوضع فيه نسق 'البارئ سبحانه ليس بجسم' هو كل عنصر ال ين

لوهذه كلها من الدروس  ة.الخاص  مجموعة ما مميزة أو معرفة بخاصة ما ليست محققة فيه هذه   ةياألو 

ثر كالم الغزالي البولي؛ والتي في إطارها يعتبر أك بياني  حة درسا بالتمثيل الفي علم المنطق، والموض

ن السبل في فيما يتطرق إليه التلبيس م ، ككالمهةعلمي  هنا وتفريعاته هي أقرب للغو أقرب منها إلى ال

 النظمين الثاني والثالث:

ه أن ام. وتم«ألن الحجاج كان شجاعا وظالما». فيقال: لم؟ فيقال: «كل شجاع ظالم»>مثاله: قولك:      

ة من ، وهذا غير منتج، ألنه طلب نتيجة عام«الحجاج شجاع، والحجاج ظالم، فكل شجاع ظالم»يقول: 

لَّةهو  النظم الثالث. وقد بينا أنه ال ينتج إال نتيجة خاصة. وإنما كان من النظم الثالث ألن الحجاج ، العه

ومن  .«ان ظالمبعض الشجع»منه أن ألنه المتكرر في المقدمتين ألنه محكوم عليه في المقدمتين، فيلزم 

ياسه ههنا غلط من حكم على كل المتصوفة أو كل المتفقهة بالفساد إذا رأى ذلك من بعضهم. ونظم ق

<فقهة فاسق.وذلك ال يلزم، بل يلزم أن بعض المت «إن فالنا متفقه، وفالن فاسق، فكل متفقه فاسق»  

≈ 

وجد عنصر مباينة مجموعتين تطابقهما، كأن يقول بما أنه يفهذا باعتبار التأويل كمن يلزم من عدم      

 ينتمي إلى المجموعة ا وإلى المجموعة ب فإن ا=ب؛ هنا الحجاج ينتمي إلى مجموعة الظالمين وإلى

ن ورود هذا الخطأ ممن يعقل، خطأ استنباط أن مجموعة الظالمي ، كيف يقبل حتىمجموعة الشجعان

!مطابقة لمجموعة الشجعان؟  

هكذا إذا علمنا أن المقابل لبيان القياس هو التالي:       

نكل عنصر ينتمي إلى مجموعة ما ينتمي إلى كل مجموعة ت     هذه المجموعة. تضم   

  ذ حرام. إسقاطه:النبي  ذ مسكر، وكل مسكر حرام، إذن فالنبي  وهنا:      

ة ة المعرفة بالدراك، أي ينتمي إلى مجموعة المسكرات، ومجموعالخاص  ذ عنصر يحقق النبي       

ماتالمسكرات جزء من مجموعة  ، أي المجموعة المعرفة بالدراك بخاصة حكم التحريم.المحر   
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من النمط  والثالث الثاني ينأو النظم ينالض ربومنه يتجلى أول ما يتجلى، أن المالئم في تسمية      

ل ة المعرفة اص  الخاالستدالل على أن هللا تعالى ليس بجسم يكون من جهة النقض لتحقق معكوس؛ ف األو 

 لمجموعة األجسام، وال نقض في 'كل سواد عرض، وكل سواد لون'.

ين نفيا ومنه يتضح هذا الطناب الذي معناه هنا اللغو في ذكره لشروط النتاج من اختالف المقدمت     

ماء. أما في بالدراك هذا أساسه التحقق للخاصة انتماء ونفيه نفي االنت ، ألن تعريف المجموعةوإثباتا

 قي  منطالثالث فذلك عين اللغو ال مماراة. وهو كذلك يشير إلى هذا النمط من الكالم غير ال الض رب

لَّةوغير المنضبط كما أشرنا إليه آنفا، من إطالق لفظ ' حى ومستند دون تحديد لمن' صفة 'المنتج' من العه

لَّة مجموعة، بمعنى خاصية التعريف بالدراك لل أهي علة االنتماء القصري،لنتاج، أي علة ماذا؟ وا العه

نأو علة االنتماء فحسب، أي علة ال لَّة. أما أن يستبقى على معنى تضم  هو فاسد ال هو ذاته ف فقهي  ال العه

لَّةوليست  تضم نمحالة؛ ويكفي فيه أن 'السواد' في قوله 'كل سواد لون' علة  خاصة المنطبقة ب العه

من  ونعلم أن كل مقول هو منتج لعدد غير محصور وإنتاج ماذا؟التعريف بالدراك لمجموعة األلوان. 

حى وال قيد في فساد هذا الكالم بإطالق األلفاظ على عواهنها من غير من المقوالت؛ فكفى بهذا توضيحا

  للمعنى. محد د

* * * 

 

نّيّةالمصادرة للسّ  دليل   علميّ وال عقليّ ال ور  ص  الق   - 3  

دد قول ولفظ ، ذلكم هو التنويه الذي جاء عند المحقق بصةعلمي  واآلن لنهتم بأمر له قيمته النقدية وال     

أعاله: 'الباري تعالى ليس بجسم': النص  المؤلف في   

ذ لم يرد إ أنه ال يجوز نفي الجسم عن هللا تعالى كما ال يجوز إثباته. الس نة( الصواب عند أهل 1>)     

د يوهم التعطيل أو . وألن إثباته قد يوهم التشبيه، كما أن نفيه قالس نةنفيه وال إثباته في الكتاب وال في 

التي  لي ةكوص من االستواء والنزول وغيرهما. ثم إن هذه القضايا الالنص  في  –نفي ما ثبت له تعالى 
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م المؤلف نفسه ، كما سيأتي بيانه في كالهي مجرد شبهة مبنية على استقراء ناقص الد ليلبنوا عليها هذا 
 بعد صفحات قليلة ولنا هناك تعليق عليه.<315

≈ 

هذا  بةوسوء مغ أن نتوسل التهويل في التعبير ونسوق كل ما دل من األلفاظ على خطر رد  ن   لم         

هو ال يبعد و وعظم الهول. لتعبر عن جلل الخطب ةبياني  أمست تحتاج إلى قوى  فلعل هذه األلفاظ قول؛ال

سمه محمود عما صدر في ]كتاب اسمه 'عقيدة الطفل المسلم' ألفه شيخ دائم الحضور على الفضائيات ا

 المصري:

من هم السلف؟ *       

هل صلى هللا عليه وسلم ومن تبعهم وسار على طريقتهم من أئمة الدين من أ النبي  هم أصحاب      

 القرون الثالثة المفضلة.

من هم الخلف؟ *       

وكأهل  ضة،صلى هللا عليه وسلم وأصحابه في باب العقائد كالخوارج والراف النبي  من خالف طريقة      

القدرية : كالجهمية والمعتزلة واألشاعرة وشرعي ةالوص النص  الكالم الذين قدَّموا العقل البشري على 

 والمرجئة وغيرهم.[316 

≈ 

( وليس إثبات الجسمية 9تعالى يقول: }ليس كمثله شيء' وهو السميع البصير'{)الشورى هللا   إنَّ      

كل جوهر جسم هو ؛ فمن التشبيه الس وي  محتمال للتشبيه، إنما هو التشبيه في حقيقة ما يفهم في العقل 

فاتلألعراض و منطقي  أو بعده على القاموس ال الش بهيه للجواهر األجسام، ووجه شب جسمية.هو ال الص   
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 إبطال فصل األصول

 

287 

 

صور وأما أن يقول >كما أن نفيه قد يوهم التعطيل< فهذا لألسف يدل على حقيقة واحدة، وهي الق     

ام هذا القصور الذي طال وصفه وحكمه التمثل ألقسام األحك الحاد في السعة الهيئاتية لإلدراك.

نف إلى الحكم المطلق، الذي هو بمثابة وص المعي نوالحقائق في شريطها من الحكم القاصر على 

 ةعلمي  القاعدة الوالمبرهنات والمسلمات. فتقرير المبرهنة و ةعلمي  وضمنه كذلك القوانين ال ةعلمي  القاعدة ال

للموضوع  ي ةن ظرالال يكون ألبتة باالستقراء؛ قد يتقدم االستقراء على معنى المالحظة  مي  علأو القانون ال

يس قصد رصد الطريق إلى خصائصه وما يكون نقطة حدس في البرهان وتثبيت قانونه؛ لكن ل

لقانون، االستقراء هو المقرر لهذا القانون، بل هو البرهان. وهكذا فلن يقول عاقل حصل له فقه معنى ا

قراء.االستوفقه معنى االستقراء، بأن مقول مجموع زوايا مثلث زاوية مستقيمية طريقه ودليله   

ربي االسترجاع على مصيبة العقل الع ا فيما يخص الشيخ المصري، فشأنه وهللا لهو مقامأم       

!إنا لل وإنا إليه راجعون بحق: السالمي فنقول  

ال أثر  ، التي وإن كانت في عموم الحالمعجمي ةهذا ال شك يدخل في داللة ما يسمى بالنسبية ال إنَّ     

لي لهذا ان، إال أنه أحيانا تطفو وتشخص من خالل هذا األثر، لتبرز أن التمثل الداللها في عموم البي

 ةبياني  ة والي  اللغوالمتداول في وظيفته  الص حيحوالمعنى  الد اللةعند هذا المتكلم ليس هو  اللفظ أو ذاك

و محض عند عموم المتكلمين باللغة وأهلها. فالمعنى الذي للخلف في اللفظ المقارن ذكرا للسلف ه

تمايز قد وإنما هذا ال ق، وال يحمل أي تمايز لقيمة أخرى.بمعنى الالحق المقارن أو المقابل للساب ،زمني

يهما على ودونه ف الحالص يعبر عنه في لفظ 'الخلف' أو 'خلف' بتحريك عينه وإسكانها، للداللة على

 التبع.

لفظ في سياق بالطبع فالخطأ المثير هو هذا المتصل بالتمثل الخاطئ، المغاير لصحيح المعنى الذي ل     

ونمو  ياني  باالقتران )السلف، الخلف(. وهو خطأ ال يستساغ إال عند الطفل الذي لم يبلغ بعد الرشد ال

ان كإطار الحتض دراكي  وهذا النمو بالبعد ال الش رطم هذا الخطير هنا هو تحك . لكنمعجمي ةالقاعدة ال

.ةبياني  نظمة الالمعارف والعلوم بهذه ال  

وهو  هكذا لسنا نحتاج للتدليل على كون من حصل له هذا الالتباس في لفظ وعنصر معجمي،     

ة إشكال بجدي، سيطرح لديه فقهي  وال علمي  جد هام في بيان منظومة وأدبيات الحقل ال بياني  مرتكز 

فاتسؤال  بخصوص محاورة شرعي ةال هلي ةاأل ي هي أشد ة التدراكي  وال ةبياني  وتحديدا عناصره ال الص 

ية، هو عين ومنه فهذا الحكم في خطئه المتراكب، وعلى أية حال من قيمته الحقائق عسرا وأكثر تعقيدا.

ما سقناه  وجبت الحالة والرجوع إلىوهنا  التقول وترديد لقول ملقن، هو أول من ال يفقه من أمره شيئا.
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من كتابنا 'تفصيل الخلق واألمر' بخصوص ذات الشكال في كالم الجص اص على عبيد هللا بن الحسن 

 العنبري317.
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 الفصل السادس

االغزالي في اعتباره المتكلم مقلدا ومذهبيّ  ضالل    

الّصفاتالذات و الحّق فيقصور الغزالي عن اإلمكان   

لُّ في قانون التفصيلالح    

 

اا ومذهبي  ضالل  الغزالي في اعتباره المتكلم مقلدا  - 1  

إنهم قبلوا 'اعتقاد أكثر المتكلمين في نصرة مذاهبهم بطريق األدلة، فتصنيف الغزالي وجعله  إنَّ     

واليهود  جميعا بحسن الظن في الصبا، فوقع عليهم نشؤهم' جعلهم مع عوام المسلمين الد ليلالمذهب و

رتو 'األدلة' عنده في ' أالد ليلو' مفهومي 'المتكلمين' ي حد دارى في اعتقاداتهم، ليؤطر والنص  و ه صو 

  بالتخصيص والتحديد. دراكي  وال بياني  ومعجمه ال

وعلم الكالم كما جاء عند اليجي تعريفه:ما المتكلم من علم الكالم، إن         

  "ةالش بهالكالم علم ي قتدر معه على إثبات العقائد الد ينية، بإيراد الحجج، ودفع "     

:وعند ابن خلدون       

نهو علم ي"      حرفين في ، والرد على المبتدعة المنةعقلي  الحجاج عن العقائد اليمانية باألدلة ال تضم 

"الس نةمذاهب السلف وأهل  االعتقادات عن  

خصيصة فهاهنا الغاية من هذا العلم وهي حقيقة المتكلم وكنه كونه إثبات العقائد اليمانية، وهذه ال     

يف علم الكالم والغاية، كانت هي المتعلق الرأس واألساس عند الفارابي رحمه هللا باعتبار بيانه في تعر

هي في  مدركا من العقول ذاتها، التي جعلها أعلى ص ولعقائد األ  في كتابه إحصاء العلوم؛ ذلك أن هذه ال

العقل هو ف. إنما هو للعقل وليس لشيء آخر الد ليلوحقيقته؛ ف الد ليلنهاية األمر وسيلة وشرط ومناط 

.مدركا ومراما ص ول، والعقل ذاته دون مقام العقيدة ومصدر األ  الد ليلهدف   
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ات غير على العقول إثب ص وللكن هذا ليس يعني إطالقا أن هذا الثبات في مقام علو العقائد واأل       

قل ، أي ليس هدفه ومتعلق استدالله العقل، بل ألنه هو ذاته الذي أمكن إن أريد لحقيقة الععقلي  

فصيل الخلق ت'عليها كتابنا  إياه؛ وهذا ما كان من أهم الحقائق التي بنينا ومصداقيته إثباتا، أن يعطيهما

:مما سميناه بدليل األقصى' ةفقهي  واألمر في سؤال حوار األديان وتفرق المذاهب ال  

جودي ة الكتابية المنزلة، وأساسها ومشكاتها ودليلها الومرجعي  هذا وليعلم أن تعبيرنا عن ال>      

ية خالله، هو أساس المصداقية الحقائقبالمعيار األقصى أو معيار األقصى، أهم وأول ما نبرزه من 

ذا منطقه وك نساني  فلئن كان العقل ال. ومنطقه وماهيته ومصداقيته نساني  الذي يستمد منه العقل ال

حق الذي أنزل به يتجلى في تحققه على نسيج األبنية والهيكلة الرياضية، فهذا ليس إال وجها قانونيا لل

يرا في باب سوف يأتي توضيحها على وجه أوسع وأحسن تفس صيلي ةتأ. وهذه العالقة الالقرآن وبه نزل
 آت ضمن فصول التحليل.<318

وينيةالدّار قول الوحي و >  

 معيار األقصى

 

لك في وينية، لم نسالد ار إننا عندما نجعل معيار األقصى أو معيار السقف عنصرا في حل سؤال      

ه، النسق ، وحركته ومنطقنساني  في العقل الالحقيقة لتحقق مساره سوى مسلك ونسق مكين وأساس 

ه. كما أن القضايا االستنباطي الذي إن نفيناه نفينا عن هذا العقل وسلبناه سالمته وسالمة حركته وتفكير

 الد ليلون والحقائق المنطلق مكافئة قيما لوجود النسان وفضائه الحيوي التاريخي، فال غرو أن يك

فالسفة   نحو األقصى أو السقف يدلى به في نقاط حرجة حاسمة لدىالناسي )النتربولوجي( دليال

وتوجيهه.  علمي  العلوم )البستمولوجيين(، وتحديدا عند تعيين واختيار منحى العمل ال  

ي والقرآن في برهان علوية الصدق للوحدليل الدماج التصديقي التاريخي الناسي الزمه  الد ليلو     

ين يديه وتفصيل المجيد كما في قوله سبحانه العليم الخبير:}ما كان حديثا يفترى' ولكن تصديق الذي ب
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( وقوله سبحانه:}وما كان هذا القرآن أن يفترى من 111كل شيء وهدى ورحمة لقوم يومنون'{)يوسف

(.37ونسالكتاب ال ريب فيه من رب العالمين'{)يدون هللا' ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل   

ة جامعة وخاصة ألقصى الوجود في تحققاته و      روالنسق البرهاني برمته وبالم  قرأه منذرا اته، نتصو 

:صادعا ينفذ أغوار الفؤاد والعقل حتى يغمره بهذا البيان الثاقب، نقرأه في سورة األحقاف  

ي ولوا على يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا' فلما قض}وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن      

لى الحق قومهم منذرين' قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إ

ذاب أليم' وإلى طريق مستقيم' يا قومنا أجيبوا داعي هللا وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من ع

ل ب داعي هللا فليس بمعجز في األرض وليس له من دونه من أولياء' أولئك في ضالومن ال يج

(.31..28مبين'{)الجن  

      فعلى أساس الوجود وتمثيله الناسي يؤسس البرهان، وعليه وبه يتم النذير.<319

ا مقلد م؛ فهذا ليس متكلما وإنالمذهبي ةالمتكلم الحق ليس يعلو حقيقته حسن الظن والنشأة  إنَّ      

!التي فرقت الدين وجعلت أمة المسلمين شيعا المذهبي ةومذهبي؛ ولعن هللا   

ة، وال سبيل بهالش  الحجج بالمعنى الذي للحجة في الحق، الحجة التي تدرأ على  مذهبي ةال سبيل لل هإن       

!ةعقلي  لحسن الظن أن يعلو األدلة ال  

* * * 

 

في قانون التفصيل الحلُّ ، الّصفاتالذات و الحّق فيعن اإلمكان  الغزالي قصور   - 2  

تقاد واالعما ذكره الغزالي من األقسام السبعة المنحصر فيها ما يتوهم كونه مدركا لليقين  لُّ ك       

ة المخلوقاتية غير المطلقة مما بيانه:مرجعي  طار النسبي في الللجزم، فكل ذلك حقله ال  
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، شأنها مالزمة المحسوسات وهمي ةوهذا عمل قوة في التجويف األوسط من الدماغ، وتسمى >     

ي طباعها إال ومتابعتها والتصرف فيها. فكل ما ال يكون على وفق المحسوسات التي ألفتها، فليس ف
 النَّبوة عنها، وإنكارها.<320

ه:ال يصح  قولوهكذا        

      >وإن إثبات شيء مع القطع بأن الجهات الست خالية عنه محال)2(.<321

ق هق        ح  :قال الم   

جهة. وهو  تعالى: يقولون: إن ليس داخل العالم وال خارجه، وليس في حق  هللايشير إلى مذهب المتكلمين في  (2)>     

مخالف لداللة العشرات بل المئات من اآليات القرآنية واألحاديث النبوي ة الدالة على أن تعالى في السماء، مستو على 
 عرشه.<322

≈ 

رال ليس يعني به سوى حي زاهعلم أوال أن داللة الوهم والتوهم في سياق كالم الغزالي في هذا ال       تصو 

يقه وليس الشكال عرض للمحقق وحده كما هو واضح من تعل أدق: الحدس الذهني. منطقي  أو بمعنى 

قوله: ي جليهذلك مما  وكالمه، ولكنه كذلك عند الغزالي  

نقطع منازعة أيضا ال ت الد ليلوهذه الوهميات ال يظهر كذبها للنفس إال بدليل العقل. ثم بعد معرفة >     

 الوهم، بل تبقى على نزاعها.

منها؟ بينها وبين الصادقة، والفطرة قاطعة بالكل، ومتى يحصل األمانفإن قلت: فبماذا أميز        

قال مفيدا لعلم اليقين، ف الن ظرفاعلم أن هذه ورطة تاه فيها جماعة، فتسفسطوا وأنكروا كون      

افؤ األدلة، بل هو بعضهم: طلب اليقين غير ممكن، وقالوا بتكافؤ األدلة. وقال بعضهم: ال تيقن أيضا بتك

في محل التوقف.أيضا   
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      وكشف الغطاء عن هذه الورطة يستدعي تطويال، فال نشتغل به.<323  

≈  

ة للوهم إذ لم يتجاوز في نظره حدود إشكال المدى أو السعة الهيئاتيالشكال ثبت عند الغزالي          

رالو للحقائق، تحديدا غير المحسوسة، وإن كان نظره هنا ال يخلو من سذاجة وكالم مبهم  تصو 

 مجتمعين على مستوى مادة بيانه ونظره، وليقول في آخره ومنتهاه:

      >فاكتف بهذا القدر فإن تمام اليضاح فيه تطويل.<324

رالفي هيئات  ةعقلي  بار السعة الفاعت      منه؛ إنما هو الزم وأكيد، ولكن ليس فيه الحل وال هو مك تصو 

 الد ليلو .ةة محضإدراكي  وكونها ذات ماهية  ةعقلي  شرط ومدخل نحو إدراك طبيعة الشكال، كونها 

 على هذا ومستنده الذي ال يدحض هو إيراده وذكره لمقول 'ليس وراء العالم خالء وال مالء' وضرب

ن هذا وال عرج عليه أخرى، وهو مجمع األمر كله؛ بل إن بيانه ليعبر عصفحا عن ذكر طبيعة إشكاله، 

باللفظ: في قسم الوهميات من مدارك اليقين هاب من طرح ذلك، فيقولالرُّ   

>وهذا عمل قوة التجويف . . . إنكارها.       

تان ومن هذا القبيل نفرة الطبع عن قول القائل: ليس وراء العالم خالء وال مالء، وهاتان قضي     
 وهميتان كاذبتان.<325

 لمحقق.توقف عندها افمنتهى وضع الشكال هو المتوافق ومنطلقه الذي يرجع إلى النقطة التي       

يقي الموضع الحق ق وإدراكه. وهوإشكال وضع أو باألصح عالقة الخالق سبحانه بحقل بيان المخلو

س أن المصدر لكل هذا التوتر، الذي في الحق لم يستطع ال المحقق وال الغزالي وال كثير من النا

 يخرجوا من إساره.
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بقانون  الفالسفة لم يبصروا ل  وال جرم كما سطرناه من قبل، فإن الغزالي ومن بعده ابن رشد وج       

ضيات، وحقيقة برزخ الريا: حقيقة التأويل الوجودي لمفهوم الالنهاية في التفصيل، وبحقيقتيه العظيمتين

 الخالقية:

ابن رشد وابن طفيل دون قانون التفصيل وإشكال الالنهاية عند الكندي >   

 انعدام السلّمية والوحدة المطلقة بعد برزخ الالنهاية

 

بصار القوم قصر بهم إدراكهم عن ال إن ابن سينا و الفارابي رحمهما هللا لم يكن ذنبهما سوى أن     

لحكمة فقد وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء، ومن أوتي ا ل هللا به بعضا من عباده على بعض؛بما فض

بله ابن والذي يجعلك على بينة وحجة من الحق ال مرية فيه، هو أن ابن رشد ومن ق. أوتي خيرا كثيرا

 ال، هو هذهالذي ليس بعده مق الد ليلو. قانون التفصيلطفيل رحمهما هللا تعالى، لم يهتديا أبدا إلى 

ن يقضان على شاكلة سؤال آلبيضة أسبق أم الدجاجة؟ التي يحتضنها كتاب حي ب الس ؤالالمتاهة في 

تضاه ولم يرتفع عن مأزق سؤال الزمان هو وابن رشد، مما أقر به وار ،البن طفيل حين لم يخرج أبدا

 لهما د. طيب تيزيني ووكأنه يربت على كتفيهما قائال326:

جملته، هل هو شيء تفكر في العالم ب>الشخصية الرئيسية في قصة ابن طفيل الفلسفية < حي>إن ]     

ه العدم حدث بعد أن لم يكن، وخرج إلى الوجود بعد العدم؟ أو هو أمر كان موجودا فيما سلف، ولم يسبق

بوجه من الوجوه؟<327. ويعلمنا ابن طفيل أن >حي< لم يترجح عنده أحد الحكمين على اآلخر، >وذلك 

بمثل  ال نهاية له،( ما)أنه كان إذا أزمع على اعتقاد القدم اعترضته عوارض كثيرة، من استحالة وجود 

خلو كان يرى أن هذا الوجود ال ي( أيضا)القياس الذي استحال عنده به وجود جسم ال نهاية له، وكذلك 

وإذا أزمع على اعتقاد الحدوث، اعترضته عوارض أخر وذلك أنه . من الحوادث، فهو أيضا محدث

                                                                 

  326 د. طيب تيزيني- مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط- دار دمشق- ص344-343
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ملة كان يرى أن معنى حدوثه، بعد أن لم يكن، ال يفهم إال على معنى أن الزمان تقدمه، والزمان من ج

 العالم وغير منفك عنه، فإذن ال يفهم تأخر العالم عن الزمان<328[

رتإذا كان هذا العضال واضحا كل الوضوح هنا، ف      نه وعقل وإدراك ابن رشد كذلك مفصح ع صو 

 بظاهر اللفظ ليس فيه تأويل، كما نقله عنه وارتضاه وأقر به صاحب الرؤية الجديدة329:

بيل ذلك ألنه من العبث ومن ق. إنما سرمديان وأبديان. غير مخلوقين( أي الزمان والحركة)فهذان ]     

د في يتابع ابن رش –وإال فإن القول هذا . مان حادثبأن الز -هكذا يؤكد ابن رشد–عدم الدقة أن نقول 

 استنتاجه- سيقودنا ألن نفترض وجود أزمان كثيرة بشكل ال نهائي قبل الزمان ذاك.<330[

تي ينتقل وحل العقال هنا يكمن في كون الحقيقة المفهوماتية المحمولة في الالنهاية هي الوسيلة ال     

من  نساني  ال ة في العقلمحد دألن ما بعده ليس فيه بعد المسافة ال من خاللها بين حاجز وبرزخ الخالقية،

يتم االنتقال مع ؛ فنساني  خالل العالقات التفاوتية كما هو مفهوم بوضوح في الفكر والنسق الرياضي ال

، كمفهومي اني  بيالتحييد والزاحة للمفاهيم الضبابية المغرضة من خالل التحديديتها وعدم انضباطها ال

رالحلولية ووحدة الوجود، والعضل ال ك بالمحرَّ  دراكي  ي والتصو  ك الذي يولد سؤال عالقة المحر ه

رالو الحي ' هللا  ال إله إال هو: }اتي، ألننا هنا نبلغ فقه قوله تعالىحي زالبدائي ال تصو 

أينما وهو معكم :}بالجمع بين مباينة هللا عز وجل عن خلقه، وقوله سبحانه( 253البقرة'{)القيوم

ية  الواصل فاالتصالية في الحق مع التسبيح تتم من خالل واصل حقيقة مفهوم الالنها(. 4الحديد'{)كنتم

( 41جمالن'{)وأن إلى ربك المنتهى:}على نور وما أوحي من قوله سبحانهوذلك  بين إدراكنا وما فوقه؛

منذر  إنما أنت' ى ربك منتهاهاإل' فيم أنت من ذكراها' يسألونك عن الساعة أيان مرساها:}وقوله تعالى

وهاهنا تحديدا يكمن ( 45..41النازعات'{)كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إال عشية أو ضحاها' من يخشاها

ي البعد ليس فقط ف ،من خلق هللا سبحانه وتعالى؟ فهنالك ال مسافة إطالقا: الجواب والحل لمن يسأل

كان شرط  ئنفل. الس ؤاللق المسافة التي تضع لمط العددي والمسافاتي بالمدرك األرضي البشري، بل

ال من خلق المصداقية لسؤال األين المكان، ولسؤال المتى الزمان، فإنه هنالك ال مستقر وال موضع لسؤ

                                                                 

  328 نفس المصدر- ص52
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 إبطال فصل األصول

 

296 

 

قول  وهنا يبرز. ك الوحدة المطلقة ال تراتبية وال سل مية فيهالهنا. من؟ ألنه ال وجود أصال لس لَّمها

قوال يعلو ويسمو  أناكسمندر الميلي تلميذ طاليس، يبرز قوله بالالنهائي كأصل الحكيم والفيلسوف الحق

يتم  الجميع بخصوص هذا المبحث والشكال األعلى، الالنهائي المحيد للتناقضات إطالقا، والذي

:تفصيله الداللي بقول الكندي في الرسائل  
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 ال ينبغيمن حيث الدراك ولهذا فالحق  .هنالكفهذا كله هو في ماصدق ومدلول عدم السل مية      

 .ل منههذا الدراك وما ينبغي للعقفلال ي درك إال بما يناله  ومباحث إدراكه؛ نساني  لب العقل اللمطا

ومحتوى  وهذا عينه مضمون .ال تبدل وال تغير وال تناقض مية فيها إطالقا؛الحق واحدية مطلقة، ال سل  

لمتفلسفة وهو الحجة الداحضة المفحمة على قصور ا" عيون الحكمة"كالم ابن سينا رحمه هللا في كتابه 

محدثية  وافتراء المتقولة ألنه يعلو رحمه هللا بالحق فوق هذه الخصائص اآلسرة المؤطرة والدالة على
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الزمان، خصائص المسافة والتغبر واالختالف أو التناقض331: 

 

      

 الس معحل بل نجده يقول وكأن به حدسا لما يحدث من بعده من بؤس فلسفي وإحالل نحلة التقليد م     

 واألبصار واألفئدة، يقول رحمه هللا ببالغ التبيان واليضاح332:

                                                                 

 331 ابن سينا: عيون الحكمة- حققه وقدمه عبد الرحمان بدوي- الطبعة الثالثة- الناشر: وكالة المطبوعات الكويت-

27ص-1980 -دار القلم بيروت لبنان   pdf         
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ذلك بعد و -وإن أتى من بعده -فهاهنا يضع حال لما استعصى على الفالسفة وعلى ابن رشد خاصة     

لَّةأن أطر الزمان بخصائص الحدوث والنهاية، جعل صلة  . رك وال كل مح: >في الحق وذلك بقوله العه

رتصال، ، ليس بالقارئة اللحادية العوراء المغرضة والمضلة، الواصلة بين .<قبل القسر. .   و 

؛ ولكن لي ةكالبطليموسي القديم المتجاوز بمجيء جاليلي وكبلر، وصله بالدين المسيحي وباليمان 

ليجي بالدائرة، للشكل الهلي تأصيلي ةبالحالة الحقائقية لمعنى الظل والمثل األفالطوني في العالقة ال

واألرض بالسماء؛ الحالة والحقيقة التي أشار إليها كبلر نفسه الذي تم على يديه هذا االنتقال من بعد 

جاليلي333. وكذلك وإمعانا في درجة التقرير للبعدية الجزئي ة للزمان، يبرز ويسلط الضوء بقوة على 

ومه هذا البعد في المجال الوجودي األرضي تحديدا؛ هذا المجال المهيمن عليه بما مفه جزئي ةحقيقة 

                                                                 

333 LA RECHERCHE special NOMBRES N° 278 JUILLET/AOUT 1995 – KEPLER ET LA    MUSIQUE DU MONDE 
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وهذا نراه  .س يستوعب الوجود، وال الوجود  قائما بهفالزمان ليس يرتبط عنده إال بالحركة، ولي. الدَّهر

ى المعقول هو المعن{ الدَّهر": > }تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات"مقررا تقريرا واضحا في كتاب 

.< أخرهو مقدار الحركة من جهة المتقدم والمت{ الزمان}و. من إضافة الثبات إلى النفس في الزمان كله

  وبالطبع فهذه النسبة المؤطر بها الزمان هي شرط السلمية الحدوثية334.

فله  يقاس وهذا بالذات هو أوضح سبيل للبرهان في محدثية الزمان، ألن الزمان يقاس، وما: أقول     

طق يقران والحقيقة الوجودية والمن. وجوده يأتي بعد برزخ الخالقية والتفصيل سلم، فإذن هو محدث،

بأن أرسطو لم يكن نبيا يوحى إليه335، فليس قوله كله منزها يرتفع عن الخطإ إطالقا. وقد جاء الحسم 

ان التي يتم في بيان ذلك عند ألبير إنشتاين، وبعد أن تم الوصول إلى حقيقة الماهية المتصلة للزمك

تفصيلها حسب الش روط الفضائية أو بالتعبير الدقيق "الكونية" في النسبية الخاص  ة336، بعدها يتم 

كلين لوجود في النسبية العامة إلى  كون الزمن والفضاء ليسا يعدوان في حقيقتهما سوى ش التوصل

.ليست أزلية؛ وسبحان هللا رب العالمين المادَّة، والمادَّة  

ي ذلك كذلك إن كان الكندي قد توسل مفهوم الالنهاية واصال بين الوجودين، وكان أبرز موضع ف     

 تمييزه بين داللتي 'العظيم' تفاضليا وداللته مرسال337:

                                                                 

 334 تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات: تأليف الرئيس أبي علي الحسن بن عبد هللا بن سينا- الطبعة الثانية-

pdf 92ص -دار العرب للبستاني القاهرة  -   صيغة              

 335 انظر كتابنا "تفصيل الخلق واألمر في سؤال حوار الديان وتفرق المذاهب الفقهي ة... ابن سينا بين

282وص 76ص" قصور المتفلسفة وافتراء المتقولة        

336 La relaivité restreinte 

  337 رسائل الكندي- ص44
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قيقته ك بموضع االنتقال وحإن الكندي هاهنا قد استشكل عنده األمر ال مرية في ذلك؛ فهو قد أدر     

فةللعظيم مرسلة و الص فةهذه الحقيقة يعبر عنها ويمثلها ميزه بين  .ووجوبه يلية، أي التي التفض الص 

 ةقي  منطبل نجده قد اعتمد خاصية  .يهتد إلى برهانها، لكنه لم 'م منأعظ'مرجعها صيغة التفضيل 

عني هنا ون. ورياضية ال تسري على األعداد الالمنتهية، إنما سريانها محدود في مجال األعداد المتناهية

يبية مع القوانين والعمليات الترك' أصغر من'و ' أكبر من'تحديدا  خاصة انتظام التفاضل وعالقة 

ق بناء على قانون التواف علمي  فالحقائق مدركة عنده عن طرق الحدس ال. الجمع عملي ةالداخلية ك
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ه من الفرق بين الحقائقي، لكن برهانه فيها بهذا النسق فاسد وخاطئ، ليكون مثاال بينا على ما تميز عند

 البرهان والقناع، أو الظن الغالب الراجح إلى اليقين بالشيء وبالحقائق؛ فنجده يقول بصدد الالنهاية338:

 

 

دم االهتداء ة السالبة، باالقتناع والظن الراجح بوجوب االنتقال وعشرطي  الهذا التقابل أو الجدائية      

:إلى برهانه، هو وحده الذي به يفسر ويعتبر تناقض الكندي عندما نجده يقول  

                                                                 

  338 نفس المصدر- ص49
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 ي صفة هللاوالفعل معا فوالتناقض القوي والذي ترجع إليه كل التناقضات من بعده هو جمعه للقوة      

لحق كون وباعتبار ا والزمان في القوة، معناهما القدم؛وقول الكندي بال نهاية الحركة  '.العظيم'تعالى 

اختالل  وإنما هذا فقط من. هللا تعالى وأسماؤه الحسنى واحدا، فقد أشرك مع هللا تعالى غيره في القدم

.وبرهان الخلل والتناقض عنده  

متداد النتهاء اال ،هو تناهي الحركة والجرم والزمانفالحق  علمي  والفلسفي وال منطقي  الأما الحل      

ان وأثر يالوجودي إلى ما بعد أوفوق برزخ الخالقية، مما تنعدم معه وال تصبح للسلمية حقيقة وسر

ي اضليها الريهو في الالنهاية ذاتها من حيث تجعلى هذا وبرهانه الجلي القريب  الد ليلو .وجودي

ا ممثلة بعدم فإذا كانت الالنهاية في الكبر إنما برهانها الرياضي أو حقيقته .لوقربها من برزخ االنتقا

ية في قسمة متجلالجمع تحديدا، فإن في الالنهاية في الصغر  عملي ةسريان خاصة انتظام التفاضل مع 

فكأن  ؛لصفرتستقر وال تتجاوز نهاية ا -عملي ةنقول هنا ال -باستمراريتها عملي ةهذه ال. الواحد على العدد

صداقية نتفى وانعدم انعدمت معه ماإذا  الس ؤالفكذلك موضع . لم يبق لها أثر وفضاء ومتسع وجودي
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 ريةهو الذي يبرهن  ويجلي حقيقة عدم االستمرا الض بطوهذا ب .والسل مية مطلقا الس ؤالوسريان 

بقى عند نهايته الجمع، أي ال يتأثر وي عملي ةنهائي ماصا في فيعتبر الال الوجودية لما بعد عند الالنهاية؛

ية ومسار وكذلك بصفة عكس .ن الحادث إلى األزلي وتعبيرا عنهوموضعه على جوار برزخ االنتقال م

قدا الستبصار عامل ومفت ،فهذه الحقيقة المستبصرة حدسا عند الكندي. استنباطي عكسي بالنسبة للصفر

ولكن  ،بير عنهانها هو الذي جعله يسقط في هذا التناقض والشكال حين حاول التعالسل مية، الكفيل ببره

ة وإليها يرد التعبير المفارق القوة والفعل، ولم يجد له مخرجا؛من دون جدوى، من خالل مفهومي 

لذي هذا األخير ا .أوردناه من قبل في كالم ابن رشد ألفالطون للزمن الماضي كونه أزليا محدثا، كما

ذي لم األمر ال للقديم عن المحدث؛في تمييزه  الش بهفي هذا الموضع حين لجأ إلى  ةعلمي  ج عن الخر

 ،ى اهتمامأدنلم يعيروه يعره المغرضون، الذين يلقون في القول ما يشاؤون من تالوة المادية واللحاد، 

لماضي من الذي هو تحديد الزمن ا ،وركن فلسفي علمي  ألنه غاية التطرف والالعقالنية في إتباع حكم 

رللوإتباعه  الش بهخالل  .الذاتي النسبي جدا تصو   

لنا هدي  ز دونه فالسفة، يتضحجه الذي احت   دراكي  وال عقلي  وهنا وقد تبين لنا هذا االستعصاء ال     

سول صلى هللا عليه وسلم في الحديث الص حيح الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما  الر 

 بروايات متقاربة339:

يئا ال يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق هلل الخلق فمن خلق هلل فمن وجد من ذلك ش      

  .فليقل آمنت باهلل
 ح 

ليستعذ فيأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فإذا بلغ ذلك      

  .باهلل ولينته

 

الذي  ،ن رشدهكذا إذا يتبين لك مدى بدائية سؤال ومتاهة ابن طفيل وإشكال التسلسل الزماني عند اب     

ال للزمان لو علم بقانون التفصيل ألدرك وزال عنه إشكاله، ألن هنالك ال فضاء وال سلم للتسلسل و

.أصال  

                                                                 

  339 روايتان لمسلم: موقع شبكة السالم للجميع
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رالوبسلطان معيار وقانون التوافق القاهر، نجد ابن رشد محتجزا في الشكال        دراكي  ي التصو 

. تضاه له د، والذي أقره وار'تهافت التهافت'ه بظاهر من القول فصيح في كتاب معب ر عنوالفلسفي ال

 تيزيني ملحدا في الحق  فيقول340:

     ]إن رفض ابن رشد األخذ بفكرة تخلف أو >تراخي فعل المفعول، عن فعل الفاعل له وعزمه على 

الفعل<341، يبرز رفضه المبدئي لمسألة الخلق من عدم مطلق أو >محض<، كما يسميه ابن رشد 

.[نفسه  

ز وبرزخ لبلوغ حاج منطقي  ال الش رطفهذا دليل حاسم على عدم بلوغ قانون التفصيل الذي يمثل      

ودين بينهما لها اعتبار الوجمن بعده أن كل نقطة من الوجود  وليبلغ الدراك والعقل الفلسفي الخالقية؛

بما أن هللا  وهي في نفس اآلن بالحق آلن الوجود كله بمسافة الالنهاية؛كل نقطة تمثل في ذات ا برزخ؛

م وهو معك:}تعالى هو الحي القيوم وأن ما من موجود إال هو موجود بالحق، تمثل حقيقة قوله تعالى

ة ، فهذا هو الذي يعبر عنه بالحق ومطلق العلم ومنتهاه كما جاء في القرآن حكاي(4يدالحد{)أينما كنتم

، من أجله (143األعراف'{)سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين:} عن كليم هللا موسى عليه السالم

.نساني  حق التسبيح، فالتسبيح هو حال أقصى درجات العلم والدراك الوجودي ال  

بذوا ابن رشد والذين يقلدونهم وقد نعند ابن طفيل و دراكي  قد أدركت العارض الاآلن فلعلك      

حول الزمان والحادث  دراكي  وما ملء كتبهم إال بهذا الشكال والعضل ال .عقولهم وراء ظهورهم

وإرادته  فسؤال التراخي لفعل المفعول عن فعل فاعله. وعالقة المحرك بالمحرك التماسية من غيرها

نما وإوه؛ برزخ الخالقية ألنهم لم يبلغ ؤال التسلسل الزماني، إن هذا كله ألنهم احتجزوا ما تحتله، وس

نه وعند استنفاذ مفهوم الالنهاية سريا ،نه عند هذا البرزخ والحاجزوالحق إ. الوجود معرفة وإدراك

ع الذي فة أو الموضينتفي هنالك البعد أو المسا ،وينتقل بالتواجد إلى ما فوق أو ما بعد هذا البرزخ

.يستقر فيه التراتب والسل مية ليس فقط للعدد بل لمطلق التراتبية  

ما ليس وجوب عدم التصديق ب الحق  فيوبالطبع وبسلطان ومعيار قانون التوافق، وعلى ضوء      

تلزام البعد الفلسفي فكما أنه من شرط الترجمة الفلسفية الكينونة الفلسفية، الس ؛بمتوافق وقانون المنطق

                                                                 

  340 دز طيب تيزيني: مشروع رؤية جديدة- ص368

  341 ابن رشد: تهافت التهافت- تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف بمصر 1964- ص64
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وهللا يهدي من من  ؛رط أبعاد الدراك الفلسفي بالذاتفيها، فكذلك التفسير والشرح الفلسفي مستلزم لش

 ليلالد  و. ماتبع رضواه سبل السالم ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهدي من يشاء إلى صراط مستقي

الجهل المعرفة تذكر و'المثال في هذا وفي ما نود إبرازه تبيانا، هو قراءة ابن رشد لمقولة أفالطون 

 ند الفارابيع األولىمعقوالت وإنما لزمه أن يعود إلى مفهوم ال ، قراءته من غير قانون التفصيل؛'اننسي

التي  بل إن هذه المقولة هي .وسرماه باله -واخيبة ابن رشد-المعمق عقلي  ره وتأصيله الالذي رمى فك

 كلي ة علمي  ال نساني  الوالعقل  ةعلمي  على أساسها يتم االعتبار لقانون التوافق على مستوى الحقائق ال

.يتم االعتبار للقوانين أو المبادئ الكونية العامة اوعليه واستمرارية؛  

د بتحديد الحقل الوجودي، حقل الموجودات، لكل ما هو في الحق عنصر موجو حي زوننهي هذا ال     

 بنقطة وجودية، بهذا القول والتحديد العلمي   الباهر والسامي والجامع للكندي رحمه هللا342:

 

  

                                                                 

  342 رسائل الكندي الفلسفية- ص107-106
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لعطاء نحذر من الوقوع بشأن ا ،وائتمارا لما أمر به الحق سبحانه وتعالى من وجوب الصدع بالحق     

ا جاء في المميز والغزير لهؤالء النفر الكريم من أشرف رجاالت التاريخ البشري على نحو م علمي  ال

بئس مثل  'مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا:}وصفه سبحانه وتعالى

(5الجمعة'{)وهللا ال يهدي القوم الظالمين' القوم الذين كذبوا بآيات هللا  

علوم وعلم السياسة وعلم االجتماع وعلم النفس ومتشعب ال' أراء أهل المدينة الفاضلة'إن مثل و     

كون في ذروة وأكمل ما ي ولما جاءهم ؛كلي ةذرة بور في العلوم الطبيعية نظريها وعمليها، كمثل  ،كلي ة

وهم  -سفة مشرقيةوفل قالوا هذا تصوف الس نةالنظم السياسية واالجتماعية والنفسية إلى الكتاب و تأصيل

أصيل والبناء ولما رأوا أن هذا الت -'مشرفية'أم بالفاء ' مشرقية'قد اختلفوا في تحقيق اللفظ أبالقاف هو 
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 .وف عقلوما ينبغي للتص' عقلي  تصوف 'وسقط في أيديهم قالوا هذا  منطقي  أتى على أتم االنتظام ال

المنافقين ولكنها الحكمة المموهة كالذين في مصر قريبا يزعمون اتباع السلف وظاهروا الذين كفروا و

لهم ما قيل وكل .راكعون ن المؤمنين والمؤمنات، فقتلوهم وهموالقوميين واللبراليين على خير بقية م

جد قوما ال ت:} تعالىتعالوا قولوا كلمة حق  تكون دليال ليمانكم ونصرتكم لخوانكم، وقد قال هللا

يؤمنون بالل واليوم اآلخر يوادون من حاد هللا ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 

ألنهار أولئك كتب في قلوبهم اليمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها ا' عشيرتهم

أال إن حزب هللا هم ' أولئك حزب هللا' خالدين فيها رضي هللا عنهم ورضوا عنه

ه وال سلمالمسلم أخو المسلم، ال ي  :" وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( 21المجادلة'{)المفلحون

كاةوقد كانوا من قبل يقولون ذروا المال و'. األمر سابق ألوانه'، قالوا "يخذله م وعليكم والسياسة عنك الز 

قيدة وراء ذوا العاألرض نب الحق  فيهللا وشريعته في كنانة بالعقيدة وحدها، فلما حان الوقت لتمكين دين 

ن يوم االنقالب على مائدة واحدة وغيرهم من االنقالبيين المناوئي ظهورهم وجالسوا من يكفر بها

ي لل رب قل إن صالتي ونسكي ومحياي وممات:}لشريعة هللا تعالى وأمره كما هو الدين عند هللا تعالى

ورضوا بالدخول في اللجنة ( 165األنعام'{)وأنا أول المسلمين' وبذلك أمرت 'العالمين ال شريك له

لمين والمسلمات، الدستورية الخمسينية بالتحييد الكامل لشرط العقيدة بعد المشهد المروع لتقتيل المس

ق بعد حصارهم ومنصتي رابعة والنهضة، وتحري ، شيوخا وأطفاال، في بيوت هللانساء ورجاال

في القرآن  المؤمنين أحياء في عربة النقل لسجن أبو زعبل، تقتيلهم على هذه الصورة مما نتلو مثله

خدود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب األ:}العظيم في سورة البروج

منوا وما نقموا منهم إال أن يؤ' م على ما يفعلون بالمؤمنين شهودالنار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وه

وا المؤمنين إن الذين فتن' وهللا على كل شيء شهيد' بالل العزيز الحميد الذي له ملك السماوات واألرض

فما قتل هؤالء وهم ركع ( 10..1البروج'{)والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق

.ا حرقوا وهم أحياء إال من أجل العقيدة وإال أن يقولوا ربنا هللاسجد، وم  

إن هؤالء الذين يحاربون هللا ورسوله ثم هم يزعمون أنهم على نهج السلف، وأوالء أصحاب      

الحكمة المموهة المرجفين في الفلسفة شرهم سواء؛ وهللا غالب على أمره، ولكن أكثر الناس ال 
 يعلمون.<343

                                                                 

  343 الجابري دون عتبة القرآن الكريم والمرجفون في الفلسفة – ص206 .216
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تي يقول بها طأ الغزالي بخصوص العلم، وذلك لوهمه وعدم ضبط حقيقته أصال، الحقيقة التبين خ>    

تلقي ابن سينا وأرسطو وغيرهما، وذلك واضح من خالل مثال األسطوانة عند الغزالي في عالقته مع م

رة من حيث الوضع يمنة ويسرة، فإن ذلك يبين أن دراكي  الشارة الوجودية وال لعلم هللا  الغزالي تصو 

لتي ال تعتبر تعالى الواسع العليم ولعلم النسان المخلوق الذي خاصة علمه وإدراكه العالقات النقطاتية ا

ليس إال في المجال ذي الخطوط الزمكانية، أما علمه جل وعال فهو ذات الفضاء الوجودي والحق كله، ف

ليس  تواجد في نقطة زمكانية كحدث وجوديفي الحق نسبية الجهات والقبل والبعد الزمكاني، وال

هذا يؤكد ال تجزيء فيه ألنه ال أبعاد فيه إال الحق. و كلي ة، هو الوجود كلي ةكالفضاء الوجودي المطلق 

د اعتبر كبرى هو أن الغزالي رحمه هللا لم يبلغ هو كذلك إدراك قانون التفصيل، فهو ق ةعلمي  حقيقة 

داثيات وصلة الزمان بالقدم، جعل ذلك داخل إطار الزمان والمكان بإحوجعل الحديث عن علم هللا تعالى 

لى مما اعتبره ابن رشد محض سفسطة ال كما زعمه الغزالي ردا ع القبل والبعد واليمين والشمال

بحانه وتعالى الفالسفة وإبطاال لمقولهم، كما أنه لم يطق وعجب لقول ابن سينا رحمه هللا في قوله بأنه س

ي إدراكه كلي وال يعزب عنه مثقال ذرة في األرض وال في السماء، فهذا دليل عدم صعوده فيعلم بعلم 
 وعقله لقانون التفصيل<344

≈ 

يال فال هذا هو الحل الذي وإن قال فيه الغزالي، فيما هو من طبيعة إشكاله، قال بأنه يستدعي تطو     
 داعي لالشتغال به، وقال أيضا فيما هو منه:  >فاكتف بهذا القدر فإن تمام اليضاح فيه تطويل.<345

 الدَّهرعليها أبد الذي ليس دونه المخرج ولو بقي الغزالي وال غيره في الكتابة  هذا هو الحل       

يفائه كل كان حقا علينا أن نسوق الفصل بحذفوره كامال غير منقوص، ال الست ولهذا الشأن عاكفين.

فسه كونا هو القل الذي دونه ليس يكون بيان، وبغير إدراكه يكون العالم ومن رأى في ن البيان، ولكن

ا الحول ، ومفلسفيا، يكون معوزا في الحق لما هو من أسمى العلم وشرط الكون الفلسفي من المكان

 وال القوة إال بالل العزيز الوهاب.

 

                                                                 

  344 تفصيل الخلق واألمر، ج1 – ص262 .263

  345 المستصفى، ج1 – ص99
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 الفصل الّسابع

ينعقليّ النفي الحسن والقبح الغزالي ي     

 وضالل  الغزالي في اعتباره ذات الجالل داخل مجال الزمكان

عند الغزالي منطقيّ عدم  انضباط خطوط الحقل ال  

 

ينعقليّ الغزالي ي نفي الحسن والقبح ال - 1  

وكذلك فقوله في قسم المشهورات من أقسام مقدمات البرهان:       

العادات  أما كون الكذب قبيحا فال يقتضيه فطرة الوهم وال فطرة العقل، بل ما ألفه النسان من>     
 واألخالق واالستصالحات.<346

ة في كتابنا اص  خالتفسير  اه على أبلغ التفصيل وأتم  ن  فهذا حكم خاطئ وقول غير صحيح؛ ذلك ما بي       

'تفصيل الخلق واألمر'. ومستنده أنَّ  العقل النساني   الفطري   في توافق نظماتي   مع العقل الكلي أو العقل 
 المحض.347

* * * 

 

الزمكان اعتباره ذات الجالل داخل مجال الغزالي في ضالل   - 2  

عند الغزالي منطقيّ انضباط خطوط الحقل ال عدم         

                                                                 

  346 المستصفى، ج1 – ص101

  347 ارجع إلى 'الض الل المبين للجص اص في القول بالباحة خلرج حقل الش ريعة' – ص109 سابقا
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 قهي  فعالقة ال حي زوليس من موضع اجتمع فيه كل ما سبق من وجوه االختالل عند الغزالي في      

في  صل الثانيالففي أوفى بيانا وأوجز لفظا وأكمل تأطيرا مما جاء في قوله بصدد االستقراء  منطقي  بال

:اللواحق  

جزئيات، لنحكم بحكمها على أمر يشمل تلك ال جزئي ةعن تصفح أمور  فهو عبارة أما االستقراء:>      

يقال: لم قلتم لة، والفرض ال يؤدى على الراحلة. فكقولنا في الوتر ليس بفرض؛ ألنه يؤدى على الراح

ذور وسائر إن الفرض ال يؤدى على الراحلة؟ فيقال: عرفناه باالستقراء، إذ رأينا القضاء واألداء والمن

 الفرائض ال تؤدى على الراحلة، فقلنا: إن كل فرض ال يؤدى على الراحلة.

لووجه داللة هذا ال يتم إال بالنظم       ل بأن يقول: كل فرض فإما قضاء،  أو أداء، أو نذر، وك، األو 

ة؛ فكل فرض ال يؤدى على الراحلة.على الراحل ونذر فال يؤدى قضاء وأداء  

ال اء ات. والخلل تحت قوله: إما أداء فإن حكمه بأن كل أدقطعي  وهذا مختل يصلح للظنيات دون ال     

صم اء واجب ويؤدى على الراحلة، وإنما يسلم الخإذ الوتر عنده أد يؤدى على الراحلة يمنعه الخصم،

فحك؟ من األداء الصلوات الخمس، وهذه صالة سادسة عنده، فيقول: وهل استقريت حكم الوتر في تص

 وكيف وجدته؟

ك إال بعض فإن قلت: وجدته ال يؤدى على الراحلة، فالخصم ال يسلم، فإن لم تتصفحه فلم يبن ل     

 مقد مةال . ألنا بينا أنلثانية عن أن تكون عامة، وصارت خاصة، وذلك ال ينتجا مقد مةاألداء؛ فخرجت ال

لالثانية في النظم  ال: كل ينبغي أن تكون عامة، ولهذا غلط من قال: إن صانع العالم جسم؛ ألنه ق األو 

ي تصفحت فاعل جسم، وصانع العالم فاعل، فهو إذا جسم فقيل: لم قلت: إن كل فاعل جسم؟ فيقول: ألن

فحت الفاعلين من خياط، وبناء، وإسكاف، وحجام، وحداد، وغيرهم، فوجدتهم أجساما، فيقال: وهل تص

لين جسما. صانع العالم أم ال؟ فإن لم تتصفحه فقد تصفحت البعض دون الكل، فوجدت بعض الفاع

ا، دته جسمالثانية خاصة ال تنتج، وإن تصفحت الباري فكيف وجدته؟ فإن قلت: وج مقد مةفصارت ال

؟مقد مةفكيف أدخلته في ال الن زاعفهو محل   
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لفثبت بهذا أن االستقراء إن كان تاما رجع إلى النظم       تاما لم  ات، وإن لم يكنقطعي  وصلح لل األو 

 يصلح إال للفقهي  ات؛ ألنه مهما وجد األكثر على نمط غلب على الظن أن اآلخر كذلك.<348 

≈   

وجدير بالذكر أنه قوله:     

     >فهذه أشكال البراهين. فكل دليل ال يمكن رده إلى واحد من هذه األنواع الخمسة، فهو غير منتج 
 البتة.<349

الضروب  والتعليل في جميع أقسام العلوم يرجع إلى الد ليلفي معرض  لس نة>أن ما تنطق به اال     

 التي ذكرناها.

      فإن لم يرجع إليها لم يكن دليال.<350

ر النطق باستدالل إال ويرجع إلى ما ذكرناه.<351       >ال يتصو 

، وهو في أول فصل نوعي لجنس البرهان. أما إن أردنا الجمالهو هنا أهمل البرهان بالترجع       

 هو كالم متراكب الخطإ على كل جهاته.

ا قول      نمطين لوا لاألو  ه 'األنواع الخمسة' أي من البراهين؛ وهو يعني بها بالطبع الثالثة من النمط أم 

أو استدالالت،  الثاني والثالث، نمط التالزم ونمط التعاند أو السبر والتقسيم؛ فهذه أوال ليست ببراهين

ام الطبيعي قد جاء في مفهوم االستلز ،واستداللية. وهذا إن بيانا أو مضمونا وإنما صيغ وأنساق برهانية

 ، قد جاء أقومال على سابغ ما يكون التفصيلكما بيناه في كتابنا 'طه عبد الرحمان في الميزان' مفص

وى ة على المستدراكي  ال عملي ة. أما من الجهة الدل على حقيقة االستلزام خاصة بمفهوم الفراغوأ
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  350 نفس المصدر – ص101
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هوم ، فأمكن إلى حد ما االنتهاء إلى الغاية والخالصة من خالل تسوير عملي بمفعقلي  وال معرفي  ال

 الحدس:

ة إلى معرفي  ومن خالل محص ل أو نظمة مبادئية وقواعدية و مقد مةاالستلزام هو االنتقال من >     

هو من خالل النظمة. وإذا كانت النتيجة مثبتة قبال، ف منطقي  مقول وحقيقة نتيجة؛ فههنا مسار 

بقواعده  ي  طقمناالستدالل. والمثبت القبلي ملحق بمفهوم الحدس في إحدى حالتيه، حالة تواجد المسار ال

كتشاف طريقه، . أما في الحالة الثانية فهو عدم تواجده في العقل، فيستوجب اةعقلي  وطريقه في النظمة ال

 أي اكتشاف قواعد وحقائق جديدة. ومنه االستنباط:

ل كغير  عقليّ الحدس استلزام في المجال ا در  ؛ وله حالتان:م   

قواعده وطريقه متواجد في النظمة فيبرهن عليه. -1  

ّ توسيعا للنظمة ال اكتشافها لتكون   قواعده وطريقه غير معلومة وغير متواجدة، فيتمّ  -2 ّ معوال ةعقلي  ةرفي

 معا.

 

ه بالحدس وهذا بالطَّبع ليس المفهوم من الحدس عند كانط الذي عرضنا له من قبل، الذي أمكن تسميت    
 التمثيلي أو الحدس الص وري؛ فهذا الحدس حدس عقلي  ، الحدس العقلي   االستلزامي.<352

كان  ؛ ولئن'االستقراء' أعاله؛ فحقيقة حشده لكل ما سبقت الشارة إليه ظاهر نعود إذا إلى نص       

دسي أن أعظمها خطرا افتقاده إدراك قانون التفصيل حتى قبل وساغ له من غير حرج وال استشعار ح

:تباره التقريري  ذلك كما في اع يعتبر البارئ سبحانه موضوعا في حقل الزمكان،  

      >»الباري تعالى إن كان على العرش إما مساو أو أكبر أو أصغر.«<353

النسبة بعد برزخ الخالقية بالحق مفصال؛ لئن كان هذا إليه يرجع ب إالوسلم أبعادهما وما الزمكان      

نه، وتسلسل من غير فصله عما ليس م منطقي  للغزالي الشكال الفلسفي كله، فإن عدم تمثل النسق ال

                                                                 

  352 د. طه عبد الرحمان في الميزان – ص273 .274
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' مقابل فقهيّ 'القياس أو البرهان الوهم ال يشعرون  العظيم صطالحي  اال الض اللأبرزها  تبعاته التي

ليس ه فإن .منطقي  بقي لصاحبه كفل صدق ليس يظهير ؛ كل ذلك قطعيّ ودون البرهان أو البرهان ال

قوله:مادة على أي عاقل إال أن يأخذ   

ات. والخلل تحت قوله: . . <قطعي  وهذا مختل يصلح للظنيات دون ال>       

فيها العقل  المنطق في، فهل يرى فيها ألثر عن اليمين وعن الشمال النص  أوصالها بفي ثم لينظر      

!من باقية؟  

ل أو أداء، أو نذر، وك كل فرض فإما قضاء،' ه المنطبق بقوله:محد دفاسم الشارة 'هذا' موصول ب     

 قضاء وأداء ونذر فال يؤدى على الراحلة؛ فكل فرض ال يؤدى على الراحلة.' وهذا صيغته:

 ا = ب وب جزء من ج

احلة'مع ا = الفرض، وب اتحاد القضاء واألداء والنذر، وج معرفة بالدراك بخاصية 'يؤدى على الر  

ةلمة ، القضايا فيه تعتبر مسمنطقي  وهذا كما ألمعنا إليه ليس له صلة بدرجات العلم، فهو نسق  ، الصح 

القطع.حة درجة واحدة هي التقرير وللص  

هو في الوصل من الجهة األخرى:لكن المثير للعجب وليس له أن يكون إال كذلك،        

تر فإن حكمه بأن كل أداء ال يؤدى على الراحلة يمنعه الخصم، إذ الو 'والخلل تحت قوله: إما أداء     

ويؤدى على الراحلة' عنده أداء واجب  

مذكورين في وليكون هذا الكالم قد تجليا فيه متراكمين بعضهما على بعض، القصور والتلبيس ال     

 قوله:
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 وحيث ال يذكر على ذلك النظم فسببه إما قصور علم الناظر، أو إهماله إحدى المقدمتين>       

للوضوح، أو لكون التلبيس في ضمنه حتى ال ينتبه له، أو لتركيب الضروب وجمع جملة منها في سياق 
   كالم واحد.<354

رالإذ قصر إدراكه عن هو ف       اتي يغالص  البرهاني ولجوهره  منطقي  والحق للنسق ال الص حيح تصو 

قين وما من الظن والي ةعلمي  الصرف، وأدخل فيه ما ليس منه من جهة الموضوع في درجاته الحقائقية ال

يغللمقولة أو  ةمنطقي  جعل منها نواقض الحقيقة الدون ذلك، قد  حقل  ، وهذامنطقي  ة أو النسق الالص 

المآخذ  ة. والمشهور من هذه النواقض المداخل أومعرفي  وال ةعلمي  مباين كل المباينة لدرجات الحقائق ال

تداللي، الذي بين نقاط المسار االس المادَّة، التي ليس هذا إال نوعا واحدا منها، بتغيير جوهر السفسطائية

لاهنا هي لفظ 'األداء' فهو في  المادَّةوهذه  الثبوت. ةمنطقي  من ضوابطه التي تحفظ حقيقته ال ال  ألو 

لعن الفرض، وفي الثاني خرج عنه بأن اعتبر ال من جهة االصطالح يخرج  اء البنالذي لزم  األو 

  ة.المؤكد الس نةعليه، وإنما لبس فيه بربطه بالواجب في قاموس الحنفية الذين يريدون به 

لكالم نما هو هنا في هذا اإ ، وال أصال بأضرب البرهان وصيغه،قطعي  وإذن فال عالقة لهذا بالظني وال

عنده. منطقي  خطوط الحقل الحقيقة المنطق وعند الغزالي له داللة وحيدة، هي عدم انضباط   

* * * 

 

من  في اللواحق من الفن الثالث من دعامة البرهان 'في وجه لزوم النتيجةالفصل الثالث  في     

طى الواضحة كجعله المع ةمنطقي  وال ةاني  بيوبالهمال المنهجي لما هو من صنف األخطاء ال المقدمات'

ولي  األ فقهي  في القاموس ال الس معكما جاء باللفظ عنده و الس ماعمنحصرا في  منطقي  ال يقول في ، فص 

:قطعي   منطقي  تحليل   

كر حرام؟ فيقال وهل المس فيقول: نعم، إذا كان قد علم ذلك بالتجربة. ذ مسكر؟النبي  هل >فيقال:      

درك بالس ماعفيقول نعم، إذا كان قد حصل ذلك ب مقدمتين قلنا فإن صدقت بهاتين ال .الس مع، وهو الم 
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لزمك التصديق بالثالث ال محالة، وهو أن النبي  ذ حرام بالض رورة. فيلزمه أن يصدق بذلك وي ذعن 

 للتصديق به.<355 

 أو في قوله عقبها:

ا توهمت فإن قلت: فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين، وليست زائدة عليهما. فاعلم أن م>    

 حق من وجه، وغلط من وجه.

 :ير قولكذ مسكر، وغالنبي  ذ حرام، غير قولك: النبي  أما الغلط فهو أن هذه قضية ثالثة، ألن قولك:      

مة غير تكرير أصال، بل النتيجة الالز ، بل هذه الثالث مقدمات مختلفات، وليس فيهاالمسكر حرام
 المقدمات الملتزمة.<356

≈ 

ادر كما في الذي قبله، من سوق لما ليس يفيد من ذكر لمصفهذا محض اللغو وفضل الكالم،      

، وقه في الرد  ليست خارجة عن القضيتين' ال يعني بها ما ساهذه القضية القائل: ' المعطى والمقول؛ فهنا

.مقد مة أي يريد للقضية الواحدة. ثم الخطأ الذي ال ينبغي هو اعتباره النتيجة من معنى التكرير،  

من قوله: ، وهو الذي يكمن في ما تالهو أهم  اهتمامنا للذي  نهمل هذا لنخصَّ        

ذ الذي هو أحد النبي  يشمل بعمومه  «المسكر حرام»>وأما وجه كونه حقا، فهو أن قولك:      
 المسكرات، فقولك: »النبي  ذ حرام« ينطوي عليه، لكن بالقوة ال بالفعل.<357

من جهة المنطق في أعلى جهاته هو مادة  . إن الذي يهم  الص حيحوبالطبع فهذا هو وجه المساوقة      

 اللفظ عنده:

>لكن بالقوة ال بالفعل<       
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، ولئن كان الغزالي يقول:والحقيقة       

ا كان السبب       ، مقد مةي اللحصول النتيجة في الذهن التفطن  لوجود النتيجة بالقوة ف الخاص  >ولم 

عين المدلول أو غيره. الد ليلأشكل على الضعفاء، فلم يعرفوا أن وجه   

      والحق أن المطلوب هو المدلول المستنت ج، وأنه غير التفطن لوجوده في المقدمتين بالقوة<358

≈ 

 حكاية في قوله: >فلم يعرفوا . . . أو غيره< بأن يقول علىومع تصويب االضطراب واالختالل      

االستفهام: مقام وحال  

أهو عين المدلول أو غيره؟< الد ليل>فلم يعرفوا أن وجه        

ل والمدلول المستنتج غير منطبقين، وكان حال لضعفاء الشكال الد ليللئن كان حقا كون      ، فإن األو 

:تصال بما قبلهوالبيان الذي أتى مالذي يكفي فيه هذا الكالم  الشكال العويصضعفاء ملحقين بهم حيث   

وة، ولكن والحق أن المطلوب هو المدلول المستنت ج، وأنه غير التفطن لوجوده في المقدمتين بالق>     

لحضور  هذا التفطن هو سبب حصوله على سبيل التولد عند المعتزلة، وعلى سبيل استعداد القلب

فعال عند لالمقدمتين، مع هذا التفطن لفيضان النتيجة من عند واهب الصور المعقولة، الذي هو العقل ا

نالفالسفة؛ وعلى سبيل  صحابنا المقدمات للنتيجة بطريق اللزوم الذي البد منه عند أكثر أ تضم 

ور المقدمتين في المخالفين للتولد الذي ذكره المعتزلة، وعلى سبيل حصوله بقدرة هللا تعالى عقيب حض

نالذهن، والتفطن لوجه  رجه ي  بطريق إجراء هللا تعالى العادة على و هما لهتضم  أن ال خرقها، ب تصو 

ند بعضهم، ، عند بعض أصحابنا. ثم ذلك من غير نسبة له إلى القدرة الحادثة عالن ظريخلق عقيب تمام 

المقدمتين  نتضم  بل بحيث ال تتعلق به قدرة العبد، وإنما قدرته على إحضار المقدمتين، ومطالعة وجه 

بها القدرة. وعند  صيرورة النتيجة بالفعل، فال تتعلقللنتيجة على معنى وجودها فيهما بالقوة فقط. أما 
 بعضهم هو كسب مقدور.<359
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≈ 

المقوالت  ا إفادة هذا الكالم وجوب الجمع والتوفيق بين هاتيك المقوالت أو شبهأليس إشكاال عصيًّ      

يغا من اللفظ ومحد دألن المقولة في المنطق ما كان مستقرا و المقوالت:به ة كما سنبينه بعد حين، شالص   

التولد عند المعتزلة. -        

  الفيض عند الفالسفة. -      

اللزوم. -        

الوجود بالقوة. -        

التعلق بالقدرة. -        

عدم التعلق بالقدرة. -        

بينا في أتى جامعا على الذي أوفق وم، في بيانه ه من حسن حظنا أن المثال الذي جاء به الغزاليوإن       

يقول الغزالي: تحديد موضع الشكال وبعده وطبيعته.  

ر المقدمتين >فاعلم أن هذه النتيجة ال تخرج من القوة إلى الفعل بمجرد العلم بالمقدمتين، ما لم ت حض     

لنتيجة في الذهن، وت خطر ببالك وجه وجود النتيجة في المقدمتين بالقوة. فإذا تأملت ذلك صارت ا

: هل تعلم أن أن ينظر الناظر إلى بغلة منتفخة البطن، فيتوهم أنها حامل، فيقال لهإذ ال يبعد  بالفعل،

ف توهمت أنها البغلة عاقر ال تحمل؟ فيقول: نعم. فيقال: وهل تعلم أن هذه بغلة؟ فيقول: نعم. فيقال: كي

، فهي ةأن كل بغلة عاقر، وهذه بغل»حامل؟ فيتعجب من توهم نفسه مع علمه بالمقدمتين، إذ نظمهما: 
 إذا عاقر« واالنتفاخ له أسباب، فإذا انتفاخها من سبب آخر.<360

≈ 

                                                                 

  360 نفس المصدر – ص107



 إبطال فصل األصول

 

321 

 

، منطقي  لمن انتفاخ بطن البغلة حملها ال يصدق عليه اسم العقل ا اعلم أن هذا الناظر حين حصل له     

ص في كتخصي منطقي  ال يعقل به، هو عقل بالحقل المعجمي ال في االصطالح ال خلقي  وإنما هو عقل 

، دون حقيقة العقل، التي شرطاها:إدراكي   حي زهذا الحقل. إذن نحن في حالة إدراك، أي   

للمقول بيانيّ المعجم ال -1       

األولى ةعقليّ النسق ال -2       

نلعدم احتضان معجمه للعنصر الفقول الناظر بحمل البغلة إما       ن'بغلة' ضمن  مكو  يان ات بمكو 

رلل، أي أنه مفتقد مقد مةالمقولة ال ر عدم سعته ألية له، وبالتالي فإنه ال يكون عقال إال بتقري محد دال تصو 

نمقولة ضمنها هذا ال . ولكننا اعتبرناها مقولة فهو إذن غير عقل. مكو   

ل الش رطا أن يكون وإمَّ       لى ، وحصل معه القول بالحمل. فهنا اجتمع التعارض مما يدل عمحققا األو 

   بعقل. ؛ وهذا ليساألولى ةعقلي  لنسق عدم التناقض من النسق ال دراكي  ه الحي زافتقاد هذا الناظر ول

  5> ب +  5إننا لو اعتبرنا مثال عددين ا وب بحيث ا > ب فأمكن لنا أن نقرر استنباطا بأن ا +     

راقها ثابت هو ا > ب وأو مقد مةوإن طلبنا تحديد استنباطاتها جميعا فإننا نجدها شجرة أصلها ال     

راق ظالل وارفة ال منتهية العدد ال يحدها الحصر. ولكل من أراد منها واحدة يقطفها لتعود كما هي كأو

ل، العقل فالورقة موجودة بالفعل في الحق   الجنة.  على هذا الذي العقل الثاني شعلة منه، مفصال األو 

جرة ة للناظر باعتبارها لألصل المقدماتي أصل الشدراكي  وإنما القارئة ال العقل، العقل الثاني.

هن، الدراك أو الذ حي زه حي زتناسق مع حالتها وشروطها. وهذا ما االستنباطية الالمنتهية تأخذ منها 

أن  وإذن ال يمكن سلوك حدسي في الزمن، وأهم ما هو مالزم لزمنيته وحدسيته نقطاتيته. حي زوهو 

 يمكن أن ل الاالحاسم هو أننا في حالة عطالة العقل عن العقل والعم الد ليلو قوة.نقول هنا بالتواجد بال

قول ي !نتحدث عن وجود بله تواجد شيء في الذهن بالقوة؛ الشجرة موجودة واأليادي معطلة مشلولة

بها' صرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والنس' لهم قلوب ال يفقهون بها' ولهم أعين ال يبتعالى: }

(179ولهم آذان ال يسمعون بها' أولئك كاألنعام بل هم أضل' أولئك هم الغافلون'{)األعراف  

التقدم  ة واألذهان الفارغة تتواجد بها فروعدراكي  ات الحي زفمن يقول عكس الحق كأنما يقول أن ال     

اآللية في ذلك العلم، فجميعا والحضاري؛ وليس كذلك، فلئن كانت القدرة في الصنع والبداع ب علمي  ال

لعقل كما . ولكن اسنني عقلي  العقول العاملة الدائبة والدائمة على العمل واالجتهاد كمسار استنباطي 
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هي دوما ترقى كنظمة استنباطية، ف منطقي  بيناه في كثير من المواضع أو العقول ليست ثابتة الجوهر ال

ومما له صلة من هذا ما  ن ليست هي العقول.في مدارج المعطى والقانون. أمر واحد هو أن األذها

  للقرآن الكريم:أشرنا إليه في نقدنا وتبياننا لخطإ اآللية المقارباتية لد. عابد الجابري في ما زعمه مدخال

هوم "الكون وإن أشد ما أخفق فيه الجابري في نقله لمناهج الطرح التفكيري من الغير، هو شبه مف>     

ب كنص علة واحدة واضحة، هي غياب العقل وافتقاد سمة العقالنية في الكتا والتكوين"، ومرجع ذلك

. فالجابري بدا في فضاء الفكر عقلي  فال تفكير بدون مسار  الذين هما كنه التفكير؛ أو مجموعة نصوص

عقل  في هذا الكتاب وهو يسعى في إعمال شبه المفهوم هذا على القرآن الكريم، بدا وكأنه شخص أو

بطبيعة الحال  الذي متجاله تحقق ما نسميه بالحكمة، نعني الس وي  وبتر نسق من أنساق التفكير نزع منه 

أرسطو  معيار المالءمة وما هو في صنف داللته، كالتناسب والتماثل والمحاكاة، هذا المعيار الذي جعله

حققا في سخ بداهة وت، كما هو متجلي في اكتساب اللغة، ومرنساني  والبداع ال الس لوكأساسا هاما في 

، والقصدية لما يسمى بالحدس عند ديكارت عقلي  لمنحى التفكير والمسار ال محد دالفن المسرحي،  وهو ال

النسق  آليته العقل، وهو منطقي  ة عند هوسرل عندما يعلم أن هذه القصدية إنما تتم باتصال دراكي  ال

نحو وغيرها.األصل للقياس المنظم التقعيدي في الفقه والقانون وال  

يار لهو من المعقلن، فإن هذا المع نساني  وال غروى، فإذا كانت الرياضيات أعلى وأساس التفكير ال     

نأهم معاييرها و اتها النسقية. وإذا كان أرسطو ومن بعده وقفوا عند قانوني االختالف وعدم مكو 

إال  والوجودي في الفضاء الفكري ، فإن األس الحركي ال يتممنطقي  سكة التفكير ال أساسي  التعارض ك

كل  بل إن كنه الحكمة كما أشرنا إليه، هو المنفذ العجيب واألقرب الذي وراء بهذا المعيار والنسق.

ن حكماء وهذا ما يفسر موسوعية كبار العلماء والمفكرين، م م التطبيقية.بدءا ث ي ةالن ظرالنشاءات 

ليونان إلى علماء المسلمين  بعد إدراكه  فالعقل من .ةعلمي  ة والمعرفي  دخلوا كل الحقول ال ين، الذيناألو 

التناسب  ليس يشترط لديه سوى الوجود المستقل، ثم من خالل ،للوحدة األنساقية والقانونية للكون

ك إلى النحل أن والتحاكي والحدس، يحصل االستبصار فيتحقق لديه ما قاله سبحانه وتعالى:}وأوحى رب

ك ذلال' وتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل رباتخذي من الجبال بي

(، 69النحليخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس' إن في ذلك آلية لقوم يتفكرون'{)

و ة أدلوجية أمرجعي  الوجودي المتواجد، أي المستقل بدرجة تواجدية حرة غير محتجزة ب الس لوك

حل الكافي العقل سبل القانون الوجودي الكوني مفصال لسانا رياضيا مبينا، فيه الغيرها، فيسلك 

ال هيجل وهذا ال مرية يدحض زعم التميز التفكيري ألي بشر من مثل ما ق لتسخير المجال التواجدي.
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رفة ما لم إن المرء ال يزال طفال في المع في كانط كون قراءته شرطا في التفلسف أو قول شوبنهور

أ كانط ويفهمه. يقر  

مال ابتداء مح نساني  كون العقل ال من أجلها ذهب كثير من الفالسفة إلى القول هذه الحقيقة هي التي     

دي هو كون أنساق العقل من أنساق الحق الذي هو المجال الوجو الص حيحومزودا بكل المعارف. ولكن 

خلق  ال إله إال هو' الرحمان الرحيم' إن في والقانوني للكون، يقول سبحانه وتعالى:}وإلهكم إله واحد'

ما أنزل هللا السماوات واألرض واختالف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس و

اب من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح  والسح

( فالبرهان على وحدانية هللا تعالى ليس 163يعقلون'{)البقرةالمسخر بين السماء واألرض آليات لقوم 

كاة وحدة الوجود بمعناها المبهم الغراضي، بل وحدة القانون والمجال الوجودي القانوني؛ كل من مش

نمكواحدة. وهذا من أكبر التجليات على سامق درجة الدراك عند الفارابي رحمه هللا حين حدد هذا ال  و 

عقل الهيوالني.التي يتم بها كمال العقل المنفعل أو ال األولىا أسماه بالمعقوالت علمي  يدا عند النسان تحد  

 ي  نسانال الس لوكالنقدية وشبه مفهوم "الكون والتكوين" إنما مجال سريانه  ي ةالن ظرإن هذه      

ث فيها النشائي األدبي والفني، وماهية هذا الفضاء ماهية حدوثية أبعادية زمكانية خاصة، لهذا نتحد

ويني إلى التك النص  ، وعن المسافة الحدوثية والنشائية بطور ما قبل النص  مقابل  النص  عن ما قبل 

نعني الفلسفة  ل البشري،وفورتها االنبثاقية في العق األولىي. والفلسفة كلها في بؤرتها النص  اآلن 

هم واستيعابية وبمعنى بسيط أقرب إلى ف .، لم تكن دندنتها إال حول المباينة بين األزلي والحادثاألولى

لالناس جميعا، الفيلسوف وغير الفيلسوف، بما بيناه في الجزء  يل الخلق واألمر" من كتابنا "تفص األو 

فصال وراء الطبيعة للحادث مال حول مباينة الحق وما تدندن من أول زمانها إ األولىلم تكن الفلسفة 

 ل وبه نزل.لقرآن الكريم بالحق أنزوا الزمكاني الحدوثي هي بتفصيل الحق.فأبعاد الفضاء  بالحق.

وبمعنى أوجز جامع ال مسافة للزمن في الحق. فالحق فوق الزمن، والزمن بعد تفصيلي حدوثي 
 للحق.<361

ل بها العقل الذي يحص األولى ةعقلي  هنا للذي للفيض، هو يهم النسق ال حالص حيوالمعنى  والمفهوم     

ق الحكمة هنا، ثم له سلم إمكان في الكمال والعلو بعدها، في مدارج سلم أنسا منطقي  المنفعل، العقل ال

                                                                 

  361 الجابري دون عتبة القرآن الكريم والمرجفون في الفلسفة – ص32..34
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 المعي ن ساني  نالتفكيري ال الس لوكوأولي األلباب. وإذن ال يصح وال مجال ألن يوضع لفظ الفيض في 

 والحادث مطلقا.

أنساقه أما ما يخص مفهوم التوليد، فإنه في الحق ال يصح، والمنطق من الحق مفصال، لزومياته و     

م هو في مجال فوق الزمان وأبعاد الحدوث، بها تفسر السببية ال السببية مهيمنة عليها. التوليد كمفهو

 الذي ال لوكالس  ، هذا الس لوكالحدوث واالكتساب واالستخالف والعمل، وهو هنا من صميم وماهية 

كونه وجريانه: الحق  فيينفك عن قانون   

 تعالى رب فاألعمال مخلوقة كانتظام حركاتي بناموس الكون، فيبقى إذا حقل االبتالء الرادة. هللا>     

اموس . فالحق والنفهذا ما يراد من معنى التوليد السماوات واألرض يدبر األمر والخلق ال شريك له،

ذلك ابتالء  الفطور من خصائصه؛ فال انخرام التصال مقتضياته وجريانه؛ وفي كلمبدأ االتصال وعدم 

 العبيد وهللا تعالى جلت قدرته واسع حكيم:

      }قل كل من عند هللا' فمال هؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثا'{)النساء77(<362

≈ 

بنية  مي  علالتصنيف والنشاء الاعتبارا للحكمة كونها حظ العقل من المنطق في القول والعمل، و     

، يكون لنا:عقلي  وبيانا هو من بناء   

 استنباط:

في المنطق، كل ذلك من صميم الحكمة والمنطق )علم المنطق(. مقدّمةالمؤلف وال مقدّمة   

 

 

  

                                                                 

  362 تفصيل الخلق واألمر، ج1 – ص220
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 الفصل الثامن

عند الغزالي شرعيّةالالمنعم باألحكام  ين وشكر  عقليّ ال والقبح   الحسن   ل  اخ  د  ت    

 وفس اد  قول الغزالي في تعريفه للمباح

 

ل  الحسن  والقبح  ال - 1 عند الغزالي شرعيّةالين وشكر  المنعم باألحكام عقليّ ت د اخ   

، م''في الثمرة وهي الحك األّول، في حقيقة الحكم، من القطب األّولالفن  كالم الغزالي في لُّ ك       

 التعليمي. فقهي  ال الد رسكله كالم فلسفي ينبغي أن يكون خارج  ،الذي طال بضع عشرة صفحةالكالم 

الوزن ات التي هي الرائز المجلي للموضع وحي زوال ،بيد أنه في واقع األمر من البؤر الهامة المعدودة

ي سؤال فمقول الموضوع ف ومدارج الراسخين في العلم. ،وسلم الحكمة ،الحقيقي من الفلسفة الحقة

لفي شكر المنعم، ذلك يكفي للحكم بخصوص الميز الحسن والقبح أو  ون التفصيل، أي بالنسبة لقان األو 

رالتواجد به و الوجود والكون من خالله. تصو   

تمهيد لبطال مبنى هذا الكالم كله جميعا؛ فقد بدأه ب كذلك فكل كلمة من كالم الغزالي هنا كافية     

 أساس قال فيه:

الحرام ف «إذا تعلق بأفعال المكلفين الش رعخطاب »أما التمهيد: فهو أن الحكم عندنا عبارة عن >      

المقول فيه:  هو المقول فيه: اتركوه وال تفعلوه. والواجب هو المقول فيه: افعلوه وال تتركوه. والمباح هو

لنا: العقل ال فلهذا ق  حكم؛ه. فإن لم يوجد هذا الخطاب من الشارع فالشئتم فافعلوه وإن شئتم فاتركوإن 

.<الش رعيحس ن وال يقب ح، وال يوجب شكر المنعم. وال حكم لألفعال قبل ورود   

≈ 

في  صح  هذا الكالم، الذي أراد به الغزالي تعليال استنباطيا، هو كالم فاسد، ألنه وبكل بساطة ال ي     

وشكر المنعم  . وعلتاه اثنتان، تكفي منها واحدة، سواء كون التحسين والتقبيحاستنباطا الس وي  العقل 
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ت حصل لتفاووقبيل هذا ا ، أو كون موضوعها ليس جزءا ضمن أفعال المكلفين.شرعي ةليست أحكاما 

 له في قوله في المباح.

* * * 

 

قول الغزالي في تعريفه للمباح اد  فس   - 2  

يقول الغزالي:       

المباح:[>]حد       

ي ين. ويبطل بفعل الطفل والمجنون      والبهيمة.  وأما حد المباح فقد قيل فيه: ما كان تركه وفعله سه

لى أبدا سيان. تعا حق  هللاويبطل بفعل هللا تعالى. وكثير من أفعاله يساوي الترك في حقنا، وهما في 

ي ورد ذلك مباحا، بل حده أنه الذ تساوي الترك، وال يسمى شيء من الش رعوكذلك األفعال قبل ورود 

 الذن من هللا تعالى بفعله وتركه، غير  مقرون بذم فاعله أو مدحه، وال بذم تاركه أو مدحه.

ف »ويمكن أن يحد بأنه       ، من الش رعالذي عرَّ حيث   أنه ال ضرر عليه في تركه وال فعله، وال نفع 

ل من حيث ة، فإنه يتضرر ال من حيث ترك المباح، باحترازا عما إذا ترك المباح بمعصي «فعله وتركه
 ارتكاب المعصية.<363

≈ 

الترابط. ، الذي خاصتهعلمي  والميزان في بناء القول ال اء نقضه للحق  جر   فاللغو بتبعاته أتى       

ل الش طر إنَّ       اح هو للمب ألن إطار التعريف والحد   الحق  والميزانمن كالمه ليس بمترابط في  األو 

 حقل التكليف؛ وذلك مسطر بالقول بدءا:

     >إن أقسام األحكام الثابتة ألفعال المكلفين خمسة: الواجب، والمحظور، والمباح، والمندوب، 
 والمكروه.<364

                                                                 

  363 نفس المرجع – ص129 .130
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، ألن فإطار األحكام الخمسة هو حقل أفعال المكلفين؛ وإذن ما وقع على لسانه من البطال باطل        

قل ليس بمكلف.خارج هذا الح  

د؛ يبين الثاني، فهو عالوة على خطئه، إذ كل سلوك للعبد يجب أن يكون لغاية ومقص الش طرا وأمَّ      

رعدم بلوغ الغاية في  رالحقيقة المباح، التي تتجاوز  تصو  ل تصو   اللغوي  نى ي الذي يعطيه المعاألو 

باح الذي هو أوفق لخيارين المتاحين في المالمقابل للحظر، ولتتصل باألحوال التعبدية التي ترجح أحد ا

خصةسبيال، لينحو هذا المقصد إلى ذات المقصد والحكمة من   الش رعيين ، التي يبقى تمايزها بتعالر 

التكليف وحظه  الحكيم لمناطاتها وأحوالها من دون التعيين للتي في المباح، التي الرائز فيها العقل مناط

 من البصيرة والحكمة.

مباح:ن فساد هذا االستدالل الذي رد به الغزالي قول الباقالني، فإنه في تعريفه للوإذا تبي         

«ورد الذن من هللا تعالى بفعله وتركه الذيأنه حده »       

ق واألرض في النس ذ كانت السماواتم يجتمع األمر والنهي منكان أضل منه سبيال؛ ذلك أنه ل    

   قليل موضع التعريف الحق للمباح مع غيره من األحكام. وسوف يأتي بعد .األولى

 أعاله الذي سماه الغزالي وجعله تمهيدا، إنما هو في الحقيقة عنده المقول الذي النص  إن مقول      

لطرح ليكون الفن  سه كان كل إذا استقل بنف منطقي  كله له دليال؛ ذلك وقد علمت أنه في العرض ال األو 

استنباطا  الس وي  ، ليس يصح في البيان أن يوضع موضع ما هو في العقل شطر فيه عن غيره مبتورا

 وتعليال.

* * * 

 

الغزالي في رده ذاتية الحسن والقبح للمعتزلة باالصطالح العرفيّ  ضالل   - 3  

مع الحقّ  هما االنتظام  مرجع   والقبح   الحسن       
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ن يصف قول المعتزلة ومن قال بقولهم 'الحس ،نعجب من شيء عجبنا ألمر الغزالي هناولسنا      

والقبح صفتان ذاتيتان' بأنه 'تحكم بما ال ي عقل'365 ودليله ومرتكز كالمه في هذا الفن الخطير، من معايير 

حقيقته، دليله والفلسفي لموضع التواجد ودرجة الدراك، والفقه بكنه الوجود و فقهي  وال علمي  تقييم الال

!!!ومرتكزه في ذلك هو االصطالح أو االصطالحات  

عن  ولسنا نعجب من حيث كان هذا الكالم سوى تفصيال لعين ما قاله الجويني مجمال ال يعدو     

:تفصيله شيئا ولو قليال؛ وفي ضالل االصطالح قوله تحديدا  

إلى هللا وال  ولم يمتنع إجراء هذين الوصفين فينا إذا تنجز ضرر أو أمكن نفع، بشرط أن ال يعزى>     
 يوجب عليه أن يعاقب أو يثيب.<366

ظام وعدم تبعية مدى االنتيتمثالن في  معجمي ةال الد اللةوخطر االصطالح ودونيته بالنسبة إلى       

ثانيهما ذين هما عدم الخروج عن الحقل الداللي المعجمي، ولاالصطالح، ال شرطي  التفاوت لمدى تحقق 

افق . وغيره مما يتومنطقي  وال علمي  . ذلك هو التأطير الحق لالصطالح الصطالحي  الحقل اال ةعلمي  

تراك سوى اشليس هو ف وأشير إليه باالصطالح، ي  م ه س   إن   عليه من العناصر االسمية والشاراتية،

ا.منطقي  ؛ فاالصطالح العرفي ليس منطقي  وال علمي  ا هو في الحق باالصطالح اللفظي، وم  

 لش رطا مستمدة من المصداقية التي يكفلها علمي  عن التذكير بأن مشروعية االصطالح ال وغني       

، مما هو ليس بمكفول وغير محقق في غيره، كما هو الحال هنا في صطالحي  للحقل اال علمي  ال

ر لُّ الذي انبنى وتشكل عليه ك   ي()العام   العرفي صطالحي  اال الد ليلاالصطالحات أو  غزالي في ال تصو 

فعال ، مسألة حسن األاألولىهكذا وعقب التمهيد تطرق إلى المسألة  والفلسفي. فقهي  ال حي زهذا ال

لوقبحها، ضمن المسائل الثالثة التي احتواها الفن  :؛ قال الغزالياألو   

فعال وقبحها[:مسألة ]حسن األ>       

، كحسن ذهبت المعتزلة إلى أن األفعال تنقسم إلى حسنة وقبيحة: فمنها ما يدرك بضرورة العقل     

والكذب  والصدق وكقبح الكفران، وإيالم البريء،إنقاذ الغرقى، والهلكى، وشكر المنعم، ومعرفته، 
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ي فيه ، كحسن الصدق الذي فيه ضرر، وقبح الكذب الذالذي غرض فيه. ومنها ما يدرك بنظر العقل

ة ذاتها ، والحج وسائر العبادات. وزعموا أنها متميزة بصفالصَّالةكحسن  الس معنفع. ومنها ما يدرك ب

كه.من الفحشاء الداعي إلى الطاعة، لكن العقل ال يستقل ب عن غيرها بما فيها من اللطف المانع د ر   

فإن  ،فنقول: قول القائل: هذا حسن، وهذا قبيح، ال يفهم معناه ما لم يفهم معنى الحسن والقبح     

 االصطالحات في إطالق لفظ الحسن والقبح مختلفة، فال بد من تلخيصها.

واالصطالحات فيها ثالثة:       

: االصطالح المشهور العامي، وهو أن األفعال تنقسم إلى ما يوافق غرض األّولالح[ ]االصط      

مى قبيحا، فالموافق يسمى حسنا، والمخالف يس الفاعل، وإلى ما يخالفه، وإلى ما ال يوافق وال يخالف.

 والثالث يسمى عبثا.

قه، حسن في حق من وافوعلى هذا االصطالح: إذا كان الفعل موافقا لشخص، مخالفا آلخر، فهو      

حق أوليائه. قبيح في حق من خالفه، حتى إن قتل الملك الكبير يكون حسنا في حق أعدائه، قبيحا في  

الفلك: و الدَّهريتحاشون عن تقبيح فعل هللا تعالى إذا خالف غرضهم، ولذلك يسبون وهؤالء ال      

لى هللا ، وهم يعلمون أن الفلك مسخر ليس إليه شيء. ولذلك قال صالدَّهرويقولون خرب الفلك وتعس 

عليه وسلم: »ال تسبوا الدَّهر فإن هللا هو الدَّهر«367 فإطالق اسم الحسن والقبح على األفعال عند هؤالء 

ه عن طبعنفر كإطالقه على الصور، فمن مال طبعه إلى صورة أو صوت شخص قضى بحسنه، ومن 

بيحا في حق ينفر عنه طبع ويميل إليه طبع، فيكون حسنا في حق هذا، ق شخص استقبحه. ورب شخص

ة عن ذاك، حتى يستحسن  سمرة اللون جماعة، ويستقبحها جماعة. فالحسن والقبح عند هؤالء عبار

ر، ال كالسواد والبياض. إذ ال يالموافقة والمنافرة، وهما أمران إضافيان أسود في  أن يكون الشيء تصو 

   في حق عمرو.  حق زيد، ابيض

ل هللا تعالى حسنا بالثناء على فاعله. فيكون فع الش رع: التعبير بالحسن عما حسنه االصطالح الثاني     

ح ال في كل حال، خالف الغرض أو وافقه، ويكون المأمور به شرعا ندبا كان أو إيجابا حسنا. والمبا

 يكون حسنا.
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ع المأمورات. كل ما لفاعله أن يفعله، فيكون المباح حسنا، م: التعبير بالحسن عن االصطالح الثالث     

 وفعل هللا يكون حسنا بكل حال.

ن . وهي معقولة. وال حجر على من يجعل لفظ الحسإضافيَّةوهذه المعاني الثالثة كلها أوصاف      

يره إال عن غ، ال يتميز فعل الش رععبارة عن شيء منها، فال مشاحة في األلفاظ. فعلى هذا إذا لم يرد 
 بالموافقة والمخالفة، ويختلف ذلك بالضافات، وال يكون صفة للذات.<368

≈ 

 فقهي  اجده اليصف ذاتية الحسن والقبح بمقول التحكم بما ال ي عقل، وهو نفسه الذي كونه وتو هو إذا       

ظه صريح:وليس يخالج هذا الحكم ارتياب فقوله واضح ولف فلسفي هنا سجاده االصطالح العرفي.وال  

ن . وهي معقولة. وال حجر على من يجعل لفظ الحسإضافيَّة>وهذه المعاني الثالثة كلها أوصاف    

 عبارة عن شيء منها، فال مشاحة في األلفاظ. <

، ر قليال  ه ليرجع البصل، وأمهل عقاولو يسير   الن ظرلنفسه فسحة من  رحمه هللا ولو أعطى الغزالي     

ة، فذلك ي  مرجعحين تكون ذاتها الغاية وال المذهبي ةلكنها  .دونه أحمال الجبال الض اللر بما هو في ص  لب  

اصة في جزئه تحييد للعقل، وحد له في سلم الدراك، ذلك مما بيناه في كتابنا 'تفصيل الخلق واألمر، خ

 الثاني.

في  لمذهبي  امقابل النظير  ضافيَّة، مقول الهنا ممثلة في المقول المعتمد المسلم به انتماء   المذهبي ة     

 الحقل السالمي والكالمي، مقابل القول بذاتية الحسن والقبح.

 ّمنتضوتحييد العقل في عدم إمهاله على النطق الخارجي للتصريح والتقرير معقولية الم     

الف تقبيح فعل هلل تعالى إذا خ» هذه االصطالحات رغم أنفها، أي معقولية االستلزامي لمعقولية

.«غرضهم  

جليل دون الصعود في سلم الدراك، فهو أن هذا البصار من عدم تعطيل العقل من شأنه ال ا الحد  أم       

ة ال إلى حقول المنطبق باالصطالحات العرفية، المضاف الد ليلالدراك واليقين بفساد التعليل لفساد 
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فةتكسبها  ةعقلي   ةعلمي    .حد دمعامي من مصدر القول ومزعوم غيره غير ، ولكن إلى ةمنطقي  ال الص 

في  ضافيَّةلمن بعد اليقين القاطع في خطإ وفساد القول با عقلي  بحق في الحقل ال الس ؤالومنه يطرح 

 الحسن والقبح.

في  ضافيَّةالخطإ القول ب الحق  فيأول الصعود للعقل في إدراكه يحصل بالمعرفة المنطبقة بمقول      

وإذا لنبحث  ين.الحسن والقبح، أي أنهما غير إضافيين، طبعا بالمعنى النسبي لإلضافي، أي غير نسبي

!حل تحديد المرجع  

ةعن  الن ظرلننظر إلى قول المعتزلة أعاله، فهو بغض       مجال قد جاء مستغرقا لفأو الخطإ،  الصح 

 الحكم أو الوصف؛ وأمكن اعتبار سلم على ما ورد فيه:

ما ي درك بضرورة العقل – 1  

ما يدرك بنظر العقل -2  

الس معما يدرك ب – 3  

ي و الجهتان فأن العامل أو ،والمنطق هو الحق األولى ةعقلي  والنسق ال الس مع ا أن المهيمن علىبم   

 تان، ، وإذن فالحسن والقبح حكمان صفأو الحكم ثابت وهو الزوج )التوافق، االختالف(الوصف 

تان بجهة االنتظام مع الحق؛ ومنه:محد د  

ا  ما انتظم مع الحق كان حسنا وكل ما تنافر مع الحقّ  فكل      .كان قبيحا  

ة اإلضافة والنسبفسيكون الحكم الوصف باإلضافة إلى المرجع المطلق، أي سيتحيّد عامل     

ة، ومنه فالحسن والقبح صفتان ذاتيتان.مرجعيّ ال  

الموصوف لكن ينبغي أال يغيب عنا أن االنتظام مع مجال الحق ال يعتبر الموضوع المحكوم عليه و     

قة غير الح ةمنطقي  ة غير الالص يغموجودا إال في هذا المجال. وهذا الوضع هو الذي ينقل الوجود من 

ير فيه بل الحق، الذي تتغ . فالمرجع هنا لن يكون الموضوع  مرجعي  ال منطقي  إلى الوجود والتواجد ال

ه في مواضع وأحوال الموضوع. فعندما نقول أو نطرح سؤال: هل القتل قبيح أم حسن؟ فهذا ال معنى ل

حرم شرعا م شرعا وكل محتى يتحدد موضع القتل؛ فقتل النفس بغير الحق محر المنطق وبيان الحق
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 وافتقاد هذا الدراك هو الذي قبيح؛ وأما إذا كان قصاصا فهو حد شرعي، وما كان كذلك فهو حسن.

 جعل الغزالي يقول:

ل>أما       ذاته : وهو دعوى كونه وصفا ذاتيا، فهو تحكم بما ال ي عقل، فإن القتل عندهم قبيح باألو 

 تعالى وض، حتى جاز إيالم البهائم وذبحها، ولم يقبح من هللابشرط أن ال تسبقه جناية، وال يعقبه ع

ه جناية أو تتعقبه . والقتل في ذاته له حقيقة واحدة، ال تختلف بأن تتقدمذلك، ألنه يثيبها عليه في اآلخرة

ان فيه الكذب كيف يكون قبحه ذاتيا؟ ولو كلذة، إال من حيث الضافة إلى الفوائد واألغراض. وكذلك 

وصف الذاتي نبي  بإخفاء مكانه عن ظالم يقصد قتله: لكان حسنا، بل واجبا يعصي بتركه. والعصمة دم 
 كيف يتبدل بالضافة إلى األحوال.<369

وإذا كان الغزالي قد جاء القرار بلسانه ولم يجد عنه مصرفا، فصرح قائال:       

      >وعلى الجملة: استحسان مكارم األخالق وإفاضة النعم مما ال ينكره عاقل إال عن عناد.<370

 وأعقبه بقوله:

ندها كر اشتهار هذه القضايا بين الخلق، وكونها محمودة مشهورة، ولكن مستن>والجواب أننا ال ن     

عنه، فأما  تعالى النتفاء األغراض حق  هللاإما التدين بالشرائع، وإما األغراض. ونحن إنما ننكر هذا في 

قُّ األغراض وتخإطالق الناس هذه األلفاظ في فى، فال ما يدور بينهم فيستمد من األغراض، ولكن قد ت ده

 يتنبه لها إال المحققون.<371 

≈            

هو خارج الشرائع،  الن زاعراءه هنا ليس يترجم إال عنادا، ذلك أن موضع ءه أو ه  ر  ه   فإنَّ      

!مخصوص بعقل المخلوق ال بالخالق سبحانه وتعالى؛ فأي هرء بعد هذا الهراء؟  
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س بمسلم وغير هذا ودونه فهنا كل ضروب المخالفات في ضوابط الحجاج والتناظر. التحكم بما لي     

وإن  !هى قولهوإليها انت ،ومقول األغراض، وكانت طرفي الدور منها بدأ ضافيَّةوال هو صحيح من ال

تفصيال. كما جاء وفصلنا فيه القول   ي غرض واحد، هو االنتظام مع الحق  األغراض جميعا ه  
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 الفصل التاسع

شرعيّةاله لألحكام تصّوراختالط الغزالي في   

 

الواجب لباقالني في حدّ الغزالي على ا خطأ ردّ  - 1    

       الواجب[. ]حدوكذلك هو محض اللغو ما ساقه من القول في      

ا قول      :ه في ]الفرق بين الواجب والفرض[أم   

>فإن قيل: فهل من فرق بين الواجب والفرض؟       

نيفة وأصحاب أبي ح قلنا: ال فرق عندنا بينهما، بل هما من األلفاظ المترادفة، كالحتم والالزم.     

ال ي درك  بما «الواجب»بما ي قطع بوجوبه، وتخصيص اسم  «الفرض»اصطلحوا على تخصيص اسم 

إال ظنا. ونحن ال ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون. وال حجر في االصطالحات بعد فهم 
 المعاني.<372

≈ 

ون من المؤكدة، وال ينطبق بها وصف المظن الس نة؛ فالحنفية عندهم الواجب ما هكذا استلزم الرد       

 ؛ي  الش رعوهذا مكمن العوج والخروج عن جادة الحق بانخرام الميزان وضابط االصطالح  .الفرض

الفرض.   حي زتقسيم ل ي  الش رعفليس في شريط الحكم   

أن ال  وباطل قوله أن ال حجر في االصطالحات بعد فهم المعاني، وقد تبعه فيها المحقق بقوله      

ة في االصطال نبني ومفسد لكل بناء ي ةعلمي  اليسير كما ظن، بل هو مبطل للح، وما هو باألمر مشاح 

 واضع كثيرة.عليه. فهذه القولة الشائعة عن ترديد ال تجاوز ما ليس يبنى ويؤسس عليه كما بيناه في م
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المحقق وهذا دليل عدم سالمة تخطئة الباقالني في رده المتوسع على الحنفية مما ذهب إليه المؤلف و

 كالهما.

رده على الباقالني في:القول  في فضل تناقضات الغزالي تجليات لسرافه ومن       

ر]هل يمكن >       اليجاب من غير تهديد بالعقوبة على الترك؟[ تصو   

جوب إنما هو وقد قال القاضي: لو أوجب هللا علينا شيئا، ولم يتوعد بعقابه على تركه، لوجب. فالو     

 بإيجابه ال بالعقاب.

 نعقل وهذا فيه نظر، ألن ما استوى فيه فعله وتركه في حقنا فال معنى لوصفه بالوجوب، إذ ال     

وجوبا إال بأن يترجح فعله على تركه بالضافة إلى أغراضنا، فإذا انتفى الترجيح فال معنى للوجوب 

 أصال.<373 

:اهوكأنه ليس إيَّ  وقد قال الغزالي قبلها بجوار متصل قريب       

.«إنه الذي ي عاقب على تركه»>فقال قوم:        

ألن فاعت رض عليه بأن الواجب قد يعفى عن العقوبة على تركه، وال يخرج عن كونه واجبا، و     
 الوجوب ناجز والعقاب منتظ ر.<374

  وماهية اللغو وتخلف التعليل عن حقيقته أمر باد ليس يحتاج إلى بيان.     

* * * 

 

والقبح المقلوب على دعواه في الحسن الدّليلو، 'النّدبالغزالي في نقده للباقالني في ' اختالط   - 2  

:الن دب ه على حد  كذلك من إسرافه في نقده للباقالني رد          
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ب[وندم>]حد ال       

عليه  . وي رد«الذي فعله خير من تركه، من غير ذم يلحق بتركه»، فقيل فيه: إنه الن دبوأما حد      

 األكل قبل ورود الش رع، فإنه خير من تركه، لما فيه من اللذة وبقاء الحياة.<375 

إذ الكالم هنا  مثاله نقض ترابط القول بأساسه،-فعن إسرافه اجتمع هنا وتجلى كل اختالطه، فبضد      

ي مسألة على دعواه فالمثال هذا دليل مقلوب  -؛ وناقض نفسه إذ ضدالس معال يكون إال بعد  الن دبفي 

انون مجاله العقل الذي هو أداة وآلية االنتظام مع ق الس معفوجوب األكل قبل وخارج  الحسن والقبح.

اة: العقل كالهما من ذات المشك الس معالمتمثل هنا في فطرة حفظ الذات والتواجد، العقل الذي مع  الكون

الحق. الكلي على قاموس أو  

* * * 

 

ةعلميّ غير ال الداّللةالمكروه: بطالن  حدّ  - 3  

الواجب عند  ؛ والكالم فيه مثله مثل ما كان فياسليم كذلك في  حد المكروه لم يأت فيه قول الغزالي     

على غير  ي  علمو فقهي  ليس للشافعي وال لغيره أن يستعمله في بيان  علمي  الحنفية؛ فهو اصطالح 

تعريفه: المعنى الذي له. قال الغزالي أو جاء في  

>]حد المكروه:[       

وأما المكروه، فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معان:       

وهو يريد التحريم. «أكره كذا»أحدها: المحظور، فكثيرا ما يقول الشافعي رحمه هللا:        

اب، كما الثاني: ما نهي عنه نهي تنزيه، وهو الذي أشعر بأن تركه خير من فعله ولم يكن عليه عق     

هو الذي اشعر بأن فعله خير من تركه. الن دبأن   
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لكثرة  ، كترك صالة الضحى مثال، ال لنهي ورد عنه، ولكنولم ينه عنه األولىالثالث: ترك ما هو      

كروه تركه.فضله وثوابه قيل فيه إنه م  

ابع      ذ.النبي  ة  في تحريمه، كلحم السبع، وقليل الش به: ما وقعت الريبة  والر   

وهذا فيه نظر، ألن من أداه اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرام، ومن أداه اجتهاده إلى حله فال      

ال صلى هللا معنى للكراهية في حقه، إال إذا كان من شبهة الخصم حزازة في نفسه ووقع في قلبه، فقد ق

ن غالب ف التحريم، وإن كافال يقبح إطالق الكراهة، لما فيه من خو «الثم  حزاز  القلب»عليه وسلم: 

 الظن الحل. ويتجه هذا على مذهب من يقول: المصيب  واحد، فأما من صوب كل مجتهد فالحل عنده
 مقطوع به إذا غلب على ظنه الحل.<376

هاء حسب به قول الشافعي وتقريره عند الغزالي بمقول االشتراك عند الفق دَّ ر   وبه أيضا، أي بما     

ر طإ قول الباقالني ومادة تعبيره 'أشعر' في قوله:ه، يرد ويحكم بختصو   

>هو الذي أشعر بأن فعله خير من تركه.<       

أما الثالث فهو ذهول للغزالي ولغيره ولللمحقق في قوله:       

يئا ( لم يفرق بين النوعين الثاني والثالث بل جعلهما ش300، 1/299( الباقالني في التقريب)1)>     
 واحدا. وقد أحسن الغزالي بالفصل بينهما، فالثاني الكراهة التنزيهية، والثالث ترك المندوب.<377

لهنا ال شك في الخطإ واالختالط؛ ف      الث ليس من المكروه إذ هو من المحرم ومن التحريم، والث األو 

ابعام. وإذ المكروه نقيض المندوب ومقابله في شريط األحك ،هو مكافئ الثاني ألنه نقيض نقيضه من  الر 

هو الثاني اقتصارا عليه. الص حيحالثاني. وإذن ف ضمن  
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 الفصل العاشر

عند الغزالي والمعتزلة المخيَّروالواجب  المعيّنإشكال الواجب   

 

المخيَّروالواجب  المعيّنالمعتزلة في مسألة الواجب  الغزالي وضالل   تكلف   - 1  

نكرا من [ فنموذج للتكلف الذي أتى فيه الغزالي مالمخيَّروالواجب  المعي نا في مسألة ]الواجب أم       

 القول وضل فيه ضالال بعيدا، وخاصة في قوله:

ا في علم هللا ي نمتع>فإن قيل: إن هللا سبحانه يعلم ما سيأتي به المكلف، ويتأدى به الواجب، فيكون      

 تعالى؟

ل فعله. ثم لو أتى ا قبمتعي نلم أنه يتعين بفعله ما لم يكن ، ثم يعمتعي نقلنا: يعلمه هللا تعالى غير      

 بالجميع، فكيف يتعين واحد في علم هللا تعالى؟

على اية فإن قيل: فلم ال يجوز أن يوجب على أحد شخصين ال بعينه، ولم قلتم بأن فرض الكف     

عل واحد؟الجميع، مع أن الوجوب يسقط بف  

قال: إنه بالعقاب، وال يمكن عقاب أحد الشخصين ال بعينه، ويجوز أن يألن الوجوب يتحقق قلنا:      
 يعاقب على أحد فعلين ال بعينه.<378

≈ 

ي الحقيقة لكن ال بد من التسطير على أن الكالم الكثير والتكلف البعيد هنا في كل المسألة، هو ف     

صرف. إدراكي  و منطقي  لموضع إشكال   
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المعتزلة  لسألة فكونها جميعا مردودة إلى سؤال اليجاب مع التخيير الذي قاللم منطقي  ا الكنه الفأمَّ      

:بإنكاره  

[:المخيَّروالواجب  المعيّن]مسألة الواجب >       

ة من كخصل «واجبا مخي را»الواجب ينقسم إلى معي ن، وإلى مبهم بين أقسام محصورة، ويسمى      

 خصال الكفارة، فإن الواجب من جملتها واحد ال بعينه.

وأنكرت المعتزلة ذلك، وقالوا ال معنى لإليجاب مع التخيير، فإنهما متناقضان.       

      ونحن ندعي أن ذلك جائز عقال، وواقع شرعا.<379

لَّةا وأمَّ        ة فدليلها مادة قوله:دراكي  ال العه  

فرض الكفاية على الجميع، مع أن الوجوب يسقط بفعل واحد؟<>ولم قلتم بأن        

إلى هذا التطويل من األمثلة واالفتراضات هكذا لم يكن الغزالي ليضطره أمر وال أن يحتاج 

ة شرطي  الية ا إلى إنكار صنف القضمنطقي  والتساؤالت، ألن إنكار المعتزلة لإليجاب مع التخيير يؤول 

البيان. وهذا بديهي بطالنه وجلي فساده.المنفصلة الحقيقية من   

لَّةو      ي واحد ة مكمنها عدم االعتبار للجميع المخاطب في فرض الكفاية كعنصر خطابدراكي  ال العه

 اا واحد؛ أي عدم ضبط داللة الشخصية القانونية، التي قد تكون شخصخطابي ةوليس مجموع عناصر 

 أو مجموعة أو مؤسسة أو غير ذلك.

ا التخيير هنا م  نَّ ل المبين فهو إشكال التعيين عندهم وربطه بعلم هللا تعالى. إالبعيد والخط   الض اللا أمَّ      

خصةهو كما الحكمة في المباح و كما بيناه آنفا: الر   

ر>إذ كل سلوك للعبد يجب أن يكون لغاية ومقصد؛ يبين عدم بلوغ الغاية في        قيقة المباح، ح تصو 

رالالتي تتجاوز  ل تصو  حوال التعبدية المقابل للحظر، ولتتصل باأل اللغوي  ي الذي يعطيه المعنى األو 

ذات المقصد  التي ترجح أحد الخيارين المتاحين في المباح الذي هو أوفق سبيال، لينحو هذا المقصد إلى
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خصةوالحكمة من  التعيين  ونالحكيم لمناطاتها وأحوالها من د الش رع، التي يبقى تمايزها بتعيين الر 

 للتي في المباح، التي الرائز فيها العقل مناط التكليف وحظه من البصيرة والحكمة.<

األمر' و'منتهى وعلم هللا سبحانه وتعالى كما فصلنا فيه القول في كتبنا وخاصة 'تفصيل الخلق و     

 وكثير في سؤال القضاء والقدر' ليس تابعا للمعلوم والحادث كما ضل فيه البوطي رحمه هللا الن ظر

 غيره، بل بعلمه سبحانه قدرته وخلقه، إنه كان عليما قديرا.

* * * 

 

ينحة التكليفيّ وسعة العقل والمسا يّ الّشرعة األمر وحد تصّورالغزالي ل افتقاد   - 2  

والواجب الموّسعفي مسألة الواجب المضيّق   

لتالي عن من المواضع التي كانت أكثر وضوحا وكان فيها الغزالي أبعد ما يكون عن التفكير وبا     

 الباطل، هو ما قاله وما سلكه من عوج المسالك في مسألة ، فجاء كالمه ضربا منمنطقي  القول ال

 ]الواجب المضي ق، والواجب الموسع[ مما هو واضح في قوله:

:]الواجب المضيّق، والواجب الموسع[ :سألةم >       

: إلى مضي ق، وموسع.الواجب ينقسم بالضافة إلى الوقت       

وقال قوم: التوسع يناقض الوجوب. وهو باطل عقال وشرعا.       

ط  هذا الثوب في بياض هذا النهار: إما في أوله، أو فيأمَّ       وسطه،  ا العقل فإن السيد إذا قال لعبده: خه

ال: لم أو في آخره، كيفما أردت، فمهما فعلت فقد امتثلت إيجابي، فهذا معقول.  وال يخلو إما أن يق

 يوجب شيئا أصال، أو: أوجب شيئا مضي قا. وهما محاالن. فلم يبق إال أنه أوجب موس عا.

 مؤديا   وال، وأنه مهما صلى كانعند الز   الصَّالةفإن الجماع منعقد على وجوب  الش رعا وأم       

، وممتثال ألمر اليجاب، مع أنه ال تضيق.للفرض  
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فا إلى آخر أو الخياطة إن أضي الصَّالةفإن قيل: حقيقة الواجب ما ال يسع تركه، بل يعاقب عليه، و      

تركه، وفعله خير الوقت فيعاقب على تركه، فيكون وجوبه في آخر الوقت، أما قبله فيتخير بين فعله و
 من تركه. وهذا حد الن دب.<380

≈ 

رهذا الكالم ال يقوله إال من ضاق أفق إدراكه ولم ي      هو  له أمر اليجاب إال فعال آنيا. وليس تصو 

كانية . وتحديده هو شروطه الحداثية والزمنية والممحد دهو ائتمار لسلوك حدوثي ووجودي كذلك؛ إنما 

لومة الزمني ومسافته هو ضمن حقيقة األمر. فكل نقطة من المساحة المع الش رطوغيرها. فالقطعة أو 

ة للرماية تعتبر منها وضمنها حيازا.محد دوال  

ا جوهري  ف وتتغير ، التي قد تختلةمنطقي  القضية ال ةبياني  كنه وأيضا فإن هذا يرتبط بدوره بعدم إدراك     

، كتغيير الترتيب التعقبي بالمتراخي مثال.بمجرد تغير رابط حرفي  

لألمر كشيء وجوهر واحد، أي صعوبة اعتباره،  يّ الّشروط دراكيّ وجلّي كون عدم االعتبار اإل     

ع'.سَّ و  'الم   الّصفةإلى إضافة  مواضطره مهو الذي جعله  

ا قول      يل الذي ال يسع تركه' فهو خطأ بين ال مرية إطالقا في خطئه وضالله، وهو دل الن دبه: 'أم 

 الن دببق ب؛ فإن الواجب ال يمكن أن ينطالس وي  حاسم على اضطراب صاحبه افتقاده بوصلة التفكير 

ه توجيه. :عقبه وتفاقم هذا االضطراب أكثر في قوله على أي   

هو قلنا: كشف الغطاء عن هذا أن األقسام في العقل ثالثة: فعل ال عقاب على تركه مطلقا، و>     

جموع . وفعل يعاقب على تركه مطلقا وهو الواجب. وفعل يعاقب على تركه بالضافة إلى مالن دب

 ارة ثالثة.وقته، ولكن ال يعاقب بالضافة إلى بعض أجزاء الوقت، وهذا قسم ثالث، فيفتقر إلى عب

 «سع تركهالذي ال ي الن دب» :أو «الواجب الموسع»فأولى األلقاب به والوجوب،  الن دبوحقيقته ال تعدو 

وقت  يسمي هذا القسم واجبا، بدليل انعقاد الجماع على نية الفرض في ابتداء الش رعوقد وجدنا 

.الن دب، وعلى أنه يثاب على فعله ثواب الفرض، ال ثواب الصَّالة  

      فإذا األقسام الثالثة ال ينكرها العقل، والن زاع يرجع إلى اللفظ. والذي ذكرناه أولى.<381
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≈ 

ا م  طلقا. إنَّ م ي  الش رعوال حظ لنزاع اللفظ في البيان واالصطالح  !عقل يتكلم هنا الغزالي؟ فعن أي       

عقل هنا كله هو خارج الهذا الذي ينطق به هنا ليس له في المنطق إال داللة واحدة وهو أن كالم الغزالي 

.الص حيح علمي  وال موضع له في المقول ال ،وخارج المنطق  

رالوبالطبع وبكل بساطة، لو حصل له وامتلك       ألمر أو كما أومأنا إليه، لو اعتبر ا الس ليم تصو 

للمقول  ة الكيانيةجوهري  الواجب بهيئته التي تتسع وتشمل الحدث بإطاره وشروطه، ولو اعتبر ال

ية، فهو مناقض لحقيقة الوجوب، الذي موضوعه شروط تواجدهنا من أوله.  الن دبأقحم لما ، منطقي  ال

رالالمأسورة والمحصورة في  الضي قةوليس فقط الفعل بهيئته  جب والمأمور للحدث المو الس اذج تصو 

 به.

المه حول عامل نية ولهذا فال غرابة لقوله العجيب، إذ كالمه هنا هو خارج ما يعقل، قوله وك     

 الفرض في أول الزمن.

 هكذا، وعلى مقتضى وضع المسألة عند الغزالي، فالحل بسيط وهو اعتبار الواجب الموسع     

إمكان تكرار  ، باعتبار عدمة المنفصلة الحقيقيةشرطيّ الا ألوله وآخره؛ فهو على نسق القضية تضّمنم

هنا ال له أو الفعل آخره. وواحدة منهما، أي الفعل أوّ الفعل واستمراريته. وبيانه أنها صحيحة بصحة 

 دخل ألبتة للندب إال عند من إذا سألته عن جداء األربعة في الخمسة أجابك أن مجموعهما تسعة.

بعد عجيب كالمه وبين اختالطه ال جرم يعقبه ويأتي بقبيل قوله:       

الضافة أول الوقت ندب؛ إذ يجوز تركه. وب>فإن قيل: ليس هذا قسما ثالثا، بل هو بالضافة إلى      

سلَّم معنى أنه ، لكنه فرض بإلى آخر الوقت حتم، إذ ال يسع تأخيره عنه. وقولكم: إنه ينوي الفرض فم 

ل  كاةيصير فرضا، كمعج ه كاةينوي فرض  الز  ل الفرض ال ثواب الز  ، وال الن دب، ويثاب ثواب معجَّ
ل.<382  ثواب الفرض الذي ليس بمعجَّ

≈ 
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لحق. وال أصال، وال يقبل شرعا وال عقال لمخالفته حقيقة األمر في ا فهذا اعتبار لما ليس يصح       

رالقاصر إدراكا و نساني  للعقل ال ينبغي ستدرك بأي شكل ا هيئاتيا أن يضيف شيئا من عنديته أو يتصو 

 من االستدراك.

رنا مما أش أيه الخاطئ من أوله وصدره،الي عن روالغريب في هذا كله، هو الدفاع المستميت للغز     

 إليه؛ فال أقسام هنا ثالثة وال أربعة؛ إنما هو قسم واحد، هو الوجوب.

ا كالم       ، ضيق عدمدراكي  ه عن النية والعزم، فمرده العامل الذي سبق ذكره، عامل الضيق الأم 

وإن  فالنسان، فية.ة الوجودية والتكليللمساحة االستخالفي كلي ةالتقديرية ال نساني  اعتبار سعة العقل ال

يع حواسه، كان مسار تفكيره نقطاتيا، فسلوكه وتقديره دائما له مساحة من جميع الجهات الستة، وبجم

أو قريب؛  وبذاكرته، وبعقله، وبتقديره؛ فهذه كلها معطيات تواجدية، يعمل من خاللها على مسار بعيد

ن.فيقدر ويرتب بحكمته ونور عقله، أفعاله وسلوكه، على مدى بصري ووجودي معي  

هو الذي جعل الغزالي يقول: دراكي  الق ي  الضّ  ل  ام  وع         

ا قول>قلنا:       غفل عن كم: لو ذههل  ال يكون عاصيا فمسلَّم، وسببه أن الغافل ال يكلف، أما إذا لم يأم 

األمر فال يخلو عن العزم إال بضده، وهو العزم على الترك مطلقا، وذلك حرام، وما ال خالص من 

يغقد دل على وجوبه، وإن لم يدل عليه مجرد  الد ليلال به فهو واجب. فهذا الحرام إ ث ة من حيالص 
يغة.<383  وضع  اللسان، فقد دل عليه دليل العقل. ودليل العقل أقوى من دليل الص 

≈ 

ينة، على مساحة مع الس لوكهذا العزم إنما هو نقطة من نقاط التقدير المقدر في  ه قد نسي أن  فإن       

نا. بل كل نقاط و مركزه التفكيري فيها ثابتا ساكة واحدة؛ وأنه ال يمكث العقل أوليست تنحصر في نقط

هذا المركز من خالل الحياة أو الوعي والذاكرة والعقل؛ وهذا هذه المساحة متصلة، وموصولة ب

:[موسعفي أثناء الوقت ال مسألة: ]حكم من مات معرض ما قاله في الض بطب  

>فإن قيل: فإن جاز تأخيره أبدا وال يعصي إذا مات، فأي  معنى لوجوبه؟       
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قُّق  الوجوب بأنه لم يجز التأخير إال بشرط العزم، وال يجوز العزم على التأخي      ر إال في مدة قلنا: ت ح 

ى يوم، مع ن يوم إلمن ساعة إلى ساعة، وتأخيره الصوم م الصَّالةيغلب على ظنه البقاء فيها، كتأخيره 

رف على وتأخيره الحج من سنة إلى سنة. فلو عزم المريض المشالعزم على التفرغ له في كل وقت، 

إلى تلك  الهالك على التأخير شهرا، أو الشيخ الضعيف على التأخير سنين، وغالب ظنه أنه ال يعيش

ف هق  للعمل. لكنه مأخوذ ب ر إذا ضربالمدة، عصى بهذا التأخير وإن لم يمت وو  ب ظنه، كالمعز ه  موج 
 ضربا ي هلهك، أو قاطع  سلعة وغالب ظنه الهالك، أثم وإن سلم.<384
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 الفصل الحادي عشر

'الحرام إال به يتّم تركاالختالط المبين للغزالي في مسألتي 'ما ال بتم الواجب إال به' و'ما ال   

 

إال به يتّم الواجبللغزالي في مسألة ما ال  الالَّمعقولو المختلط - 1   

أن  راب على مستوى التفكير إن صحوخلط الغزالي باد وواضح كل الوضوح، وإنه حقا الضط     

اته في مسألة: غيبوبة العقل تفكيرا، ذلك ما لمسناه عنده في كالمه وتحليله وتساؤالته وكذا إجابسمى ت

ين إال به[. فإنه ال داعي لملء الصفحات ذوات العدد بذكر وجوب قطع المسافة ب يتم  الواجب]ما ال 

ي.الحس   الش رطوالجامع للجمعة؛ فهذا سماه  الد ار الموطن والحج للحج، وبين   

لكن العجيب واالختالط المبين هو هذا الذي في قوله:       

أن  إلى مواضع المناسك، فينبغيإلى الجمعة، وكالمشي إلى الحج، ووأما الحسي فكالسعي >     

ا وجب يوصف أيضا بالوجوب، إذ أمر البعيد عن البيت بالحج أمر بالمشي إليه ال محالة. وكذلك إذ

غسل  الوجه ولم يمكن إال بغسل جزء من الرأس؛ وإذا وجب الصوم ولم يمكن إال بإمساك جزء من 

 الليل قبل الصبح، فيوصف ذلك بالوجوب.<385 

≈ 

لذهنية بغير بالعرضي. بل من شدة كلفه بالمسالك ا شرطي  الفكيف يا ترى تطابق لديه النسق         

ياقه هنا على استبصار لمعقولية فحواها الحقائقي استعمل لفظ 'لم يمكن' بدل 'ال يتم' الذي يدل في س

 العرضية.

ال  الش رع، ذلك أن الصوم في ظاهرة فقهي  وال ي  الش رعوالزلة هنا من جهة مخالفة حقيقة البيان      

رأس في ، وأن الوجه ال تقاطع في عنصره بالمن الليل 'من طلوع الفجر إلى غروب الشمس' إمساك فيه
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لمسألة ا حي ز. وهذه التقاطعات التي تهيأت وشخصت هنا للغزالي إما هي من فقهي  وال ي  الش رعالبيان 

ل مما هو موصو عملي ةد هذه الحواس والجوارح الة للإلنسان وخلقه وحواسه، وأبعاخلقي  البعدية وال

 بحقيقة وفقه التسديد والتقريب.

ومن مظاهر التفاقم عنده عجيب قوله:       

      >قولنا: »ما ليس بواجب صار واجبا« غير متناقض.<386  

قوله: 'غير  ين، والمعان في مفارقتهامنطقي  بتساوي النقيضين ال ةمنطقي  بالطبع فهذه مفارقة       

رجع الثاني، وهو م منطقي  هي االنتقال إلى المرجع ال'صار' الصيرورة هنا متناقض' لكن حلها هو: أن 

رالوعدم  دراكي  باطل كما بيناه، ناتج عن الضيق ال لجوهر األمر. الص حيح تصو   

نسق األساس الوضع القصي  لهذه المفارقة في المفارقات، ألنها ليست فحسب تصل إلى تقويض ال     

المتناقضين؛  قالممثل في نسق عدم التناقض، بل إلى أبعد من ذلك في تطاب األولى ةعقلي  ضمن النسق ال

ومن قوة ذلك  هذا الوضع وهذه المفارقة ليس يكون من بعدها تبعة إال ما هو من المفارقات حقا،

أتى افتراضه وقوله على ما يلي من نمط الخلط وأقصى الخطل: منطقي  وسلطانه ال  

ما اقب على >فإن قيل: لو كان واجبا لكان ي ثاب على فعله وي عاقب على تركه، وترك الوضوء ال يع     

.تركه من غسل الرأس، بل من غسل الوجه، وتارك الصوم ال يعاقب على ترك المساك ليال  

الحج؟ وأن  قلنا: ومن أنبأكم بذلك؟ ومن أين عرفتم أن ثواب البعيد ال يزيد على ثواب القريب في     

ا العقاب فهو عقاب على ترك الصوم  من زاد عمله ال يزيد ثوابه وإن كان بطريق التوصل؟ وأم 

 والوضوء، وليس يتوزع على أجزاء الفعل، فال معنى لضافته إلى التفاصيل.

فإن قيل: لو قدر على االقتصار على غسل الوجه لم يعاقب.       

      قلنا: هذا مسلم؛ ألنه إنما يجب على العاجز، أما القادر فال وجوب عليه.<387 
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≈    

كان  إلى غير موضعه؛ فالكالم على الواجب، وقد حده من قبل، وإن الن زاعوليس العجب من نقله       

؛ قلنا ليس فحسب كما قال الباقالني حده بثبوت العقاب، وإنما هو باليجاب كما بينا هذا الحد ال يصح،

تبعة  العجب، ولم يكن في العقل والمنطق بوسع الغزالي إال أن يأتي قَّ العجب من هذا وإن كان منه ح  

فجاءة لطباقه النقيض على نقيضه إال بما هو خارج المنطق مما ال يعقل؛ بل هو في عجيبة بروز و

  قوله:

معنى  >وأما العقاب فهو عقاب على ترك الصوم والوضوء، وليس يتوزع على أجزاء الفعل، فال     

  لضافته إلى التفاصيل<

رالفي إمكان  عقلي  وهذه لعمرك مفارقة قصية أخرى، دالة على كمون النسق ال       يحالص ح تصو 

ي لجوهر األمر واليجاب، ولكن منع من ظهوره غاشية التعصب للرأي واحتجاز العقل وأنساقه ف

ي للعقل ل، حتى يبلغ الحال الخمول العملالمذهب، فذلك مذهب القول حاجز ألبعاد أنساق العق مقتضى

ككل. الس لوكفي القول و  

ان ذلك ليجاب كما هو في فعل االئتمار، كاألمر وا تجزيئي ة ةمنطقي  د االنتباه إلى عدم فكان مجر       

نتجزيء ال ةمنطقي  كافيا في البصار بعدم جواز وال  ا بني الزمني في األمر، ومنه بطالن كل م مكو 

!عليه، مما هو جل أو كل الكالم في هذه المسألة، وال حول وال قوة إال بالل العلي العظيم  

* * * 

 

الحرام إال به يتّم تركفي مسألة ما ال  الجليّة الّسفسطةالغزالي في  وقوع   - 2  

ساق إن هذا التجزيء للجوهر الواحد من األمر واليجاب والفعل كائتمار، هو بالنسبة لألن والحق       

، التي جاء من جملة المداخل السفسطائية المنطبقة تحديدا في زيادة ما ليس بحق من القيود ةمنطقي  ال

. التفاصيل' التعبير عنها عند الغزالي حين برز الكامن من نسق العقل بلفظ 'فال معنى لضافته إلى

 ويظهر هذا بوضوح ال يستضام في المسألة الموالية، التي يستهلها فيقول:

الحرام إال به[: يتّم تركما ال مسألة: ]>       
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نكوحة إذا اختلطت منكوحة بأجنبية وجب الكف عنهما، لكن الحرام هي األجنبية، والم قال قائلون:     

 حالل لكن يجب الكف عنها.

عل الوطء الحرمة والحل وصفا ذاتيا لهما، بل هو متعلق بالفعل. فإذا حرم فوهذا متناقض، بل ليس      

 بل هما حرامان: إحداهما بعلة !لقولنا وطء المنكوحة حالل ووطء األجنبية حرام؟ فيهما فأي معنى

لَّةاألجنبية، واألخرى بعلة االختالط باألجنبية، فاالختالف في  ع هذا في ال في الحكم، وإنما وق العه

ائر األوهام من حيث ضاهى الوصف بالحل والحرمة الوصف بالعجز والقدرة، والسواد والبياض، وس
فات الحسية. وذلك وهم نبهنا عليه. إذ ليست األحكام صفات لألعيان أصال،<388  الص 

≈ 

حرام هنا في أجلى تجلياتها وفي مظهر من أوضح مظاهرها، بإقحام مادة قوله: 'لكن ال الس فسطةف      

هذه من باطل هذا االفتراض ب تمخ ضي وليس هي األجنبية، والمنكوحة حالل لكن يجب الكف عنها'.

بعضه عن بعض. الض اللإال  بسفسطة مقد مةلا  

في ذات اآلن  ي  بيانال منطقي  لمراجع القول ال تعد دالمدخل السفسطي التلبيسي هنا هو االعتبار الم إنَّ      

االفتراضية. مقد مة، الممثلة هنا في الخطابي ةوالوحدة ال  

كوحة' إذ ال 'األجنبية' وال لعنصر 'المن فقهي  مرجع االختالط ال تواجد فيه للعنصر القانوني وال إنَّ      

بين أن نونيا إال على موضوع وجوهر معين. ومنه يستتواجد لهما إال بالتعيين، فال حكم شرعيا وقا

فيه  تعي نمالخلط إنما هو في عقل القائل بالتناقض، ألنه لم ينتبه إلى اختالف المراجع؛ ففي مرجع 

ه الحل؛ وإنه ال فيه عنصر 'المنكوحة' الحكم في متعي نمة، وفي مرجع عنصر 'األجنبية' فالحكم فيه الحر

ا وقانونيا في مرجع االختالط.فقهي  ا وبالتالي عقلي  ا ومنطقي  تواجد لهما   

ضع له البعيد عن الحق والمجانب للصواب، وما ال مو هكذا لسنا نجد من القول بعده إال المتفاقمو     

ضروب هذا التفاقم واالختالل.مما اجتمعت فيه كل  امنطقي    

في الجمع  وهكذا إذا تبين لنا سبب استفهامه في قوله: 'فإذا حرم فعل الوطء . . . ال في الحكم' كونه    

ليجة مما ال يحق، بل هو مدخل وو منطقي  ن مختلفين في نفس اآلن الخطابي والمقول المرجعي  بين 
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الحكم من فعل  في تغيير موضوع بياني  على التفاقم المعتمدة لدى أهل الصنعة، فإنه عالوة  سفسطائية

، عالوة على ذلك الوطء الدال عليه قوله: 'بل هما حرامان' إلى الموطوءة الدال عليه قوله: 'إحداهما'

لَّةمخطئ بين خطؤه إلى قوله: 'فاالختالف في  فاء التعيين.ال في الحكم' إذ ال علة وال حكم أصال بانت العه  

إلى قوله: ' بل ليس الحرمة والحل وصفا ذاتيا لهما، بل هو متعلق بالفعل.' هنا نعود       

من قوله:  . أول ما يثير قارئة العقل هو هذا الخلو من المستقر في البيانوالحديث في هذا ذو شجون     

ة، والذي 'ليس الحرمة والحل وصفا ذاتيا لهما' والضمير يعود بالطبع على ذاتي المنكوحة واألجنبي

.والضراب االستدراكليس فحسب على المغايرة، بل على الثاني ب'بل' الدالة  الش طريؤكده   

جنبية ذاتين من خاصاته الفادة المعلوماتية؛ وإنه ال فائدة ألبتة من قولنا 'المنكوحة واأل لمي  عالقول ال     

خلو من  حلهما وحرمتهما ليسا حكمين ذاتيين لهما' وكذلك قوله المباين 'بل هو متعلق بالفعل' كذلك

؟ن  مستقر السناد للفعل، أي فعل م    

لق ول ما يرده ويحسم األمر بصدده في قوله: 'بل هو متعفكالمه هنا ال معنى له في المنطق، وأ     

بينهو الحجاج ببالفعل'  مت عليكم أمهاتكم وبناتك الحق  الم  ر ه م وأخواتكم في قوله سبحانه وتعالى: }ح 

ة' وعماتكم وخاالتكم وبنات األخ وبنات األخت' وأمهاتكم الالتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع

وا دخلتم بهن فال الالتي في حجوركم من نسائكم الالتي دخلتم بهن' فإن لم تكونوأمهات نسائكم وربائبكم 

ن هللا كان جناح عليكم' وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم' وأن تجمعوا بين األختين إال ما قد سلف' إ

لكم أن ذغفورا رحيما' والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم' كتاب هللا عليكم' وأحل لكم ما وراء 

(24..23{)النساء'تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين  

فالحكم هنا باعتبار المخاطب مستند الفعل الذي هو النكاح موضوعه الذوات.       

صله اعتبارا وإذن فكالم الغزالي وبيانه محض اللغو الذي ال إفادة له، بعدم اعتبار المستند أوال، وبف    

 عن الفعل. 

لصفة وضمنه تبيان ما ل .القول هنا مثل ما فصل من قبل قريبا بشأن القبح والحسنوخالصة      

يتغير بتغير  ليس شرعيا قصرا، ثابت ليس حكم ، الص فةمن الصلة؛ فحقيقة  ي  الش رعالحسية بالحكم 

وليس كل حكم صفة. ،المستند. وبه تكون كل صفة حكما  
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 الفصل الثاني عشر

تعالى هلل   علم   عند الغزالي  في مسألة   يُّ الجدّ  اإلشكال    

 

ى السهاب السراف ونزوعه إل يصة الغزالي في كلفه بالتفصيل حتى  إذا ألمعنا من قبل إلى خص       

ى، أن، وهو شأن علم هللا تعالعلى عكس دأبه هذا، وفي أخطر ما يكون من الش  السفاف؛ فإنه  حتى  

:اليجاز إلى أحط االبتسارارتأى البهام في البيان وسلك   

طل هقا لحداهما، ال بعينها.متعي ن> . . ، وأما هنا فليس       ا في نفسه، بل يعلمه هللا تعالى م   

ة  ال      م  رَّ ح  مطلقة بعينها في فإن قيل: إذا وجب عليه التعيين، فالل تعالى يعلم ما سيعينه، فتكون هي الم 

لينا.علم هللا تعالى، وإنما هو مشكل ع  

ا، بل يعلمه عي نمتالذي لم ي ع يَّن محله  الط الققلنا: هللا تعالى يعلم األشياء على ما هي عليه، فال يعلم      

ينه إذا عي ن ال قبله. قابال للتعيين إذا عينه المطلق، ويعلم أنه سيعين زينب مثال، فتتعي ن للطالق بتعي

يعلمه واجبا  علم ما سيفعله العبد من خصال الكفارة، وال: هللا تعالى يالمخيَّروكذلك نقول في الواجب 

ه لو علم أنه يموت قبل ا بالتعيين، بدليل أنمتعي نبعينه، بل واجبا غير معين في الحال، ثم يعلم صيرورته 
 التكفير وقبل التعيين فيعلم الوجوب والط الق على ما هو عليه من عدم التعيين.<389

≈     

لتعصب للرأي إال تأكيدا لما سبقت الشارة إليه من حقيقة التعطيل للعقل بفعل ابالطبع فهذا ليس     

عقل  وهل من وحجر مذهب القول أو قول المذهب، تعطيال ال يبقي من ملكته في سلوك القول من أثر.

 وراء قوله والعجب أنه جعله دليال له:

                                                                 

  389 نفس المصدر – ص140..141
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ما هو عليه من  على الط القيعلم الوجوب و'بدليل أنه لو علم أنه يموت قبل التكفير وقبل التعيين ف     

!؟عدم التعيين'  

ن النسق ا، بل جاء بما ال يعقل معلمي  فهو هنا لم يأت فقط بما هو خلو من الفائدة حتى يكون قوال      

لَّ جاللهليستنبط منه غاية ما أدلى به في الشأن العظيم، شأن علم الخالق  !ج   

وعا، وما مضيا وحاال واستقباال أبديا ليس في مجال الحق موض فالذي ينتفي من الكون والوجود     

 كان ذلك ليس يكون أبدا موضوعا للعلم مطلقا؛ فلذلك هو ال يعلم.

ىومن كان هذا من نسق استدالله فكيف       ج  رله العلو في الدراك حتى يكون له نسق منه ي ي ر   تصو 
 به علم هللا تعالى العليم القدير على ما هو الحق؟!:390

قة التي فإذا تبين خطأ الغزالي بخصوص العلم، وذلك لوهمه وعدم ضبط حقيقته أصال، الحقي>      

القته يقول بها ابن سينا وأرسطو وغيرهما، وذلك واضح من خالل مثال األسطوانة عند الغزالي في ع

رتصة من حيث الوضع يمنة ويسرة، فإن ذلك يبين أن دراكي  مع متلقي الشارة الوجودية وال الغزالي  و 

قطاتية التي لعلم هللا تعالى الواسع العليم ولعلم النسان المخلوق الذي خاصة علمه وإدراكه العالقات الن

لحق ال تعتبر إال في المجال ذي الخطوط الزمكانية، أما علمه جل وعال فهو ذات الفضاء الوجودي وا

كحدث وجودي  في الحق نسبية الجهات والقبل والبعد الزمكاني، والتواجد في نقطة زمكانيةكله، فليس 

لحق. وهذا ال تجزيء فيه ألنه ال أبعاد فيه إال ا كلي ة، هو الوجود كلي ةليس كالفضاء الوجودي المطلق 

، فهو قد صيلكبرى هو أن الغزالي رحمه هللا لم يبلغ هو كذلك إدراك قانون التف ةعلمي  يؤكد حقيقة 

كان اعتبر وجعل الحديث عن علم هللا تعالى وصلة الزمان بالقدم، جعل ذلك داخل إطار الزمان والم

غزالي ردا بإحداثيات القبل والبعد واليمين والشمال مما اعتبره ابن رشد محض سفسطة ال كما زعمه ال

أنه سبحانه رحمه هللا في قوله ب على الفالسفة وإبطاال لمقولهم، كما أنه لم يطق وعجب لقول ابن سينا

عوده في وتعالى يعلم بعلم كلي وال يعزب عنه مثقال ذرة في األرض وال في السماء، فهذا دليل عدم ص

 إدراكه وعقله لقانون التفصيل؛ يقول الغزالي391:

                                                                 

  390 انظر كتابنا: تفصيل الخلق واألمر، ج1 – ص262..264

  391 تهافت الفالسفة لإلمام الغزالي- ص179
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ا هو وإن كان الغزالي هنا يقول على ابن سينا وأرسطو ما ليس بحق، وما ليس له به علم ن إنم       

يتذكرون؛ إذا  مقلد مردد ألقوال سمعها وتلقاها ال يفقه من أمرها شيئا كما فصلنا فيه القول من قبل لعلهم

 كان هذا فإننا نجد مثل ذلك من حيث الض الل الشنيع عند البوطي رحمه هللا حين يقول392:

تقبل. >)أما القضاء، فهو علم هللا عز وجل في األزل باألشياء كلها على ما ستكون عليه في المس     

 ومن ذلك تصرفات النسان االختيارية والقسرية.

ضهم، فجعل وأما القدر فهو ظهور تلك األشياء بالفعل طبقا لعلمه األزلي المتعلق بها. وقد عكس بع     

در والعكس. واألمر محتمل والخطب فيه يسير.تعريف القضاء للق  

    يقول المام النووي في شرحه على صحيح مسلم، بعد أن عرف القضاء والقدر بما ذكرناه:     

تعالى >>قال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار هللا سبحانه و     

 مر كما يتوهمون. وإنما معناه الخبار عن تقدم علم هللاالعبد وقهره على ما قدره وقضاه. وليس األ

النووي على صحيح -سبحانه وتعالى بما يكون من أكساب العبد وصدورها عن تقدير منه<<

.155و154\1مسلم:  

وذكر ابن حجر الهيثمي في شرحه على حديث عمر بن الخطاب رضي هللا عنه عن اليمان      

اها على ما علم هللا أوال باألشياء على ما هي عليه، والقدر إيجاده إي تعريف القضاء فقال:>> والقضاء

.64فتح المبين بشرح األربعين النووية:ص -يطابق العلم<<  

زلي سابق وعرف المام البركوي قضاء هللا المتعلق بأفعال العباد بكون هذه األفعال صادرة بعلم أ     

محمدية الطريقة ال-ن يكون النسان مجبورا على أفعاله.من هللا. وأطال في بيان أن ذلك ال يستلزم أ

.149\2للبركوي مع شرحه ألبي سعيد الخادمي:   

علم ومن هنا ندرك أن وجوب اليمان بقضاء هللا عز وجل، ليس إال من مستلزمات وجوب اليمان ب     

فعال.تصرفات وأهللا األزلي المتعلق بكل ما يجري في الكون. ومن ذلك ما يصدر عن النسان من   

                                                                 

 392 محمد سعيد رمضان البوطي: النسان مسيَّر أم مخيَّر ؟- دار الفكر المعاصر – بيروت – لبنان- دار الفكر

   39..37ص –دمشق  –      
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من  ويتبين من ذلك أن القضاء ال يستوجب الجبر واللزام، كما هو ثابت وهما في أذهان كثير     

للمعلوم،  الناس. إذ القضاء ليس أكثر من علم هللا بما يجري أو سيجري في الكون، والعلم تابع دائما

ألنواء، ؛ كحوادث الكون، واختالف اوليس العكس، فإن كان الشيء المعلوم لل مما يخلقه هللا ابتداء

م ووقوع الزالزل، وظهور النبات، ووالدة الحيوانات وموتها، فهو مما يخضع لرادته وحكمه، ومن ث

لخلقه وإبداعه، ومن ثم فهو ثابت ومسجل في علم هللا األزلي. وإن كان مما يدخل في األفعال 

فعل، والتي بع لرادة النسان التي بها يصدر الوالتصرفات الرادية لإلنسان، فإن علم هللا تعالى تا
 بموجبها يخلق هللا ذلك الفعل له.<393

 

 

  

                                                                 

 393 وانظر كتيبنا: منتهى الن ظر في سؤال القضاء والقدر – الرد المختصر على ضالل البوطي في 'النسان مسير

وما بعدها 2ص -'أم مخير؟         
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 الفصل الثالث عشر

عند الغزالي منطقيّ ال والفساد   الحشويّة  

في مسألة ما زاد على القدر المجزئ من الواجب غير المقدر   

 

 الواجب غير المقد ر[ ليس إال حشوا منكذلك فكالمه في مسألة ]ما زاد على القدر المجزئ من      

ظام الحقائق النت دراكي  ن بل داللته عدم االنضباط المنطقي  وليس حشوا ومن غير مؤشر  اللفظ وفضال.

منها.  المستقل، فهي مباينة لما ليس منه وال هو جوهري  هو اعتبارها ال الص حيحالوجودية، فتمثلها 

رالفمبدأ االختالف أساس  يم الوجودي الحق. أما ما يخالج الغزالي وطرح أمره هنا فهو من صم تصو 

كاة ونور حكمته التي هي من مشعدية لإلنسان، ة والب  خلقي  حقيقة التسديد والتقريب المتصلة بالمسألة ال

 أي ؛قدره تقديراوخلق كل شيء ف في خلق، صنع هللا الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى الحكيم الخبير 

دي بين خلقته وسلوكه في بيئته الوجودية على توافق أبعا لتواجد النسان عملي ةت األبعاد المقتضيا

دأ التسديد وكفاءتها وأبعادها ومادة وأبعاد هذه البيئة، مما يعبر أو يمثل في الواقع وفي االعتبار بمب

عنه من القول  ما صدر، ننقل علمي  ولتتبين الحقائق وتتجلى، ونحن هنا نهدف إلى البيان ال والتقريب.

 والكالم:

>مسألة: ]ما زاد على القدر المجزئ من الواجب غير المقدر[:       

سجود، نة في الركوع والاختلفوا في الواجب الذي ال يتقدر بحد  محدود، كمسح الرأس، والطمأني     

يقع  جميع الرأس هلدة بالوجوب؟ فلو مسح اأنه إذا زاد على أقل الواجب هل توصف الزيومدة القيام، 

 فعله بجملته واجبا، أو الواجب األقل والباقي ندب؟

ه أمر فذهب قوم إلى أن الكل يوصف بالوجوب، ألن نسبة الكل إلى األمر واحدة، واألمر في نفس     

 واحد، وهو أمر إيجاب، وال يتميز البعض من البعض، فالكل امتثال.
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     واألولى أن يقال: الزيادة على األقل ندب، فإنه لم يجب إال أقل ما ينطلق394 عليه االسم. وهذا في 

ا، وإن كان وكذلك المسح إذا وقع متعاقبا. وما وقع من جملته مع الطمأنينة والقيام وما يقع متعاقبا أظهر.

اقي ندب، وإن ال يتميز بعضه من بعض بالشارة والتعيين، في عقل أن يقال: القدر األقل منه واجب والب

ير ز بالشارة المندوب عن الواجب، ألن الزيادة على األقل ال عقاب على تركها مطلقا من غلم يتمي
 شرط بدل، فال يتحقق فيه حد  الوجوب.<395

≈ 

يغما حصل هنا في هذه المسألة من الشكال في  إنَّ       : مسألةة لهو نظير الذي كان عنده في الص 

منطبق ، السفسطائي، المنطقي  بهما عنصر الخالل ال فهما معا ؛]الواجب المضيّق، والواجب الموسع[

 قيقة.بالضافة والزيادة في االعتبار، أي اعتبار األمر على غير ما هو في الحق جوهرا وعنصرا وح

لزيادة. فهي ة والسفسطائية، هي مستوى وبعد االالَّمعقولو ةمنطقي  بينهما هو كون الزيادة الال واالختالف

لفي  نعلى مقول إيجاب األمر، والثانية على زيادة على مستوى وبعد الزيادة قيد  األو  واالنتماء.   تضم 

لوإذا كنا قد كشفنا الغطاء وأعطينا التعليل والبيان بخصوص           ةمنطقي  الال وي ةالحش، باستبانة األو 

نلقيد التفصيل على البعد أو ال وهرا باعتبار األمر ج' هنا، الن دبومنه بطالن إقحام 'الزمني،  مكو 

الشؤمى  عنده، لكنها غاشية الداهية ةعقلي  واحدا، وذلك ما ألمعنا إلى تواجده بالقوة في إمكان األنساق ال

حديثه: موضعا في لفظه وهنا كذلك . وذلك ما يتجدد واجدا له تعطل ملكة العقل للتقليد وقول المذهب

ا في هذه هن الن دبلوجه من البيان في بطالن مقول ؛ فنفس التعليل وا'فذهب قوم . . . فالكل امتثال'

رالالمسألة. بل إنه شرعا ليس يعتبر ما حسبه عن فساد  األمر إال  زائدا، وليس إيجاب للحقائق تصو 

قيقتها باعتباره جوهرا غير مزيد، إن ما اعتبره زائدا في القيام والركوع والسجود مثال لهو من ذات ح

رها كما توهمه في واستيفائها وليس بخارج عن ق.ه الفاسد الالمنضبط للجواهر والحقائتصو   

بيد هللا، روى البخاري في صحيحه: حد ثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد هللا بن نمير، حدثنا ع     

 صلى ورسول هللا عن سعيد بن سعيد المقب ري، عن أبي هريرة رضي هللا عنه، أن رجال دخل المسجد،

لى هللا عليه س في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول هللا صهللا عليه وسلم جال

                                                                 

  394 لعله تصحيف ل)ينطبق(

  395 المستصفى ، ج1 – ص141
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وسلم: "وعليك السالم، ارجع فصل فإنك لم تصل" فرجع ]الرجل[396 فصلى ]كما صلى[397، ثم جاء 

فسلم ]على النبي   صلى هللا عليه وسلم[398، فقال ]رسول هللا صلى هللا عليه وسلم[399: "وعليك السالم، 

فارجع فصل، فإنك لم تصل، فقال في الثانية أو في التي بعدها )وفي رواية: فقال في الثالثة(400 ]والذي 

بعثك بالحق ما أحسن غيره ف[401 : علمني يا رسول هللا، فقال: إذا قمت إلى الصَّالة فأسبغ الوضوء، 

ثم استقبل القبلة فكب ر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع 

]رأسك[402 حتى تستوي )وفي رواية: تعتدل(403 )وفي أخرى: تطمئن(404 قائما، ثم اسجد حتى تطمئن 

ساجدا، ثم ارفع ]رأسك[405 حتى ]تستوي[406 وتطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع 

حتى تطمئن جالسا )وفي رواية: حتى تستوي قائما(407، ثم افعل ذلك في صالتك كلها" ]فإذا فعلت هذا، 

 فقد تمت صالتك، وما انتقصت من هذا شيئا، فإنما انتقصته من صالتك[408.

≈ 

                                                                 

  396 مسلم 397

  397 البخاري 757

  398 البخاري 757

  399 مسلم 883

  400 البخاري 6667

  401 البخاري 757

  402 البخاري 6667

  403 البخاري 793

  404 ابن ماجة 1060

  405 ابن ماجة 10

  406 البخاري 6667

  407 البخاري 6667

  408 أبو داود 856 
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رواه  ما جاء من قول رفاعة بن رافع رضي هللا عنه في الحديث الذي لسنا نحتاج إلى تبيان أن       

:آخره الترمذي عنه، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، قوله  

لليهم من >وكان هذا أهون ع      ، أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صالته ولم تذهب األو 

 كلها<

يها حثيثا التي جاء أمره صلى هللا عليه وسلم عل الصَّالةاالنتقاص هو في شرط وحال تحقق حقيقة  أنَّ 

ة وأن قول رفاعوله، والسالم أن يختلف، وال أن ينقض آخره أ الصَّالةوما كان لقوله عليه مؤكدا، 

بنحو من  لصَّالةاالمستفاد من ترك الحكم للمصلي على استيفاء حقيقة  إفادته ارتفاع التشديد والعنت

 رضي ةفوحكمه في  ي  الش رعوهذا هو المتناسق على أوفق االرتباط في المقول التسديد والتقريب. 

على  حققا لذلكومنه يستنبط رجحان خطإ القول بسنية ما كان م .الصَّالةاالعتدال والطمأنينة في 

  ، كما هو عند الحنفية.فرضي ةالسباغ، بالمعنى السنية المقابلة لل

وروى البخاري في صحيحه من حديث زيد بن وهب قال: "رأى حذيفة رجال ال يتم الركوع      

والسجود قال: ما صليت، ولو مت مت  على غير الفطرة التي فطر هللا محمدا صلى هللا عليه وسلم 
 عليها."409

ئ هنا كله ليس من فضل الكالم وحشوه فحسب، ولكنه فاسد سنخه وخاطوإذن فكالم الغزالي      

وغير  قولمضمونه؛ وليس ينتج عن الخطإ إال الخطأ، فالفاسد منطقا ال يفضي إال لغير المعقول من ال

.المقبول في الحق  

 

 

 

  

                                                                 

  409 شبكة األلوكة 
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 الفصل الّرابع عشر

الجواز واإلباحةالنسبة بين الوجوب وفي مسألة للغزالي  المبين   االختالط    

وفساد تعريف الوجوب منطقيّ علته إشكاله ال  

 

ذه إذا كنا قد ألمحنا من قبل إلى ضعف الغزالي في المنطق، فلم يكن ذلك أظهر منه مما في ه      

  المسألة:

:]النسبة بين الوجوب وبين الجواز واإلباحة[ >مسألة:       

خ بقي الوجوب يباين الجواز والباحة بحد ه، فلذلك قلنا: يقضي بخطإ من ظن أن الوجوب إذا نس     

الجواز، بل الحق أنه إذا نسخ رجع األمر إلى ما كان قبل الوجوب، من تحريم أو إباحة، وصار 

كأن لم يكن. الن سخالوجوب ب  

اب  عقاب على فعله، والواجب أيضا ال عقواجب فهو جائز وزيادة، إذ الجائز ما الكل فإن قيل:      

قوط العقاب على فعله، وهو معنى الجواز، فإذا نسخ الوجوب فكأنه أسقط العقاب على تركه، فيبقى س

 على فعله، وهو معنى الجواز.

به. وال  ، وال قائلالن دب: كل واجب فهو ندب وزيادة؛ فإذا نسخ الوجوب بقي هذا كقول القائل قلنا:     

نين الكالمين. وكالهما وهم. بل الواجب ال يفرق ب خيير بين معنى الجواز؛ فإن حقيقة الجواز الت تضم 

، وذلك منفي عن الواجب.الش رعالفعل والترك، والتساوي بينهما بتسوية   

ر  هذه المسألة ههنا أولى من ذكرها في كتاب       ك  از، ال ، فإنه نظر في حقيقة الوجوب والجوالن سخوذه

 في حقيقة الن سخ.<410 

≈ 
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ستسيغ وفاسد القول متراكب بعضه على بعض. إنه إن ا الض اللفي  اتة تفرعن ج  فهذا الكالم شه      

 يناه فاسدالمستند إلى قيد العقاب كما ب هذا الحدَّ  منطقا قوله: 'الوجوب يباين الجواز والباحة بحد ه' فإنَّ 

رمباطل مجانب للحق، ليس يصح فيه  . وإن اعتبر جدليا فقوله من بعدهير صحيحغ عنده  الن سخ تصو 

وح ال وهذه الحقيقة عالوة على ما سبق وما سيأتي دال عليه بقوة وبوض .شرعي ةالوال مفهوم األحكام 

قوله: امُّ ض  ي    

ر  هذه المسألة ههنا أولى من ذكرها في كتاب       ك  واز، ، فإنه نظر في حقيقة الوجوب والجالنّسخ'وذ 

.'النّسخال في حقيقة   

قة الوجوب ، أي ذات حقي، وما كان كذلك فليس بمنضبطالن ظرحقيقة الوجوب والجواز تطلب فيها إذ     

.والجواز ال تداخلهما فحسب  

ع الحكم، إال رف الذي ال يصح غيره فيه الص حيح، وكما سبق ذكره وبيانه، ليس المعنى الن سخ إنَّ      

لى نفس تغيير، وذلك ععنيين دون اآلخر من البطال أو الوال يدخل فيه تفصيل وال اعتبار أحد الم

لم يكن.' كأن الن سخلغو لفظه: 'وصار الوجوب ب . وأجوفية كالمه هنا دال عليهاللنَّسخ معجمي ةال الد اللة  

خ  بن كالمه هنا وما اعتبره استدالال إ والحقيقة      قي وتبيانا على خطإ 'من ظن أن الوجوب إذا ن سه

 الجواز' إنما هو برهان دليل مقلوب عليه، لم يجد ما يرده به إال قوله:

  هم''وكالهما و     

!ه، الذي هو دليل  في بيان هذا الوهم واحدا   ضف لفظا  ، ولم ي  وانقطع   نا توقف  وه       

 نطقي  م، كان بذلك غير وهمي ةبال منطقي  وال عقلي  ولكن هنا كان الغزالي وهو يصف االستلزام ال     

!، نسق االستلزامةفطري  يبطل نسقا من نسق العقل ال  

نال بالنسق الحق ذاته، ال ينظر وال منحى للنظر للبحث عن االختالل وفساد البنية إال في       مكو 

ومحتوى النسق. بياني  ال  

يغف      ب 'كل واجب فهو جائز وزيادة، إذ الجائز ما ال عقاب على فعله، والواجة المقدماتية : الص 

 أيضا ال عقاب على فعله، وهو معنى الجواز.'

'كل واجب فهو ندب وزيادة'االستلزام الثاني:  مقد مةكما     
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   فاسدتان، وفسادهما من جهتين: كالهما

بطالن وفساد قيد العقاب في حد الوجوب. – 1       

.شرعيّةالمباينة مساحات أو حقول األحكام  - 2       

ا ماد تهنة ومنه من بعد اتضاح أن حقيقة الوهم الذي حصل عند الغزالي لم يكن سوى سفسطائية كام     

يكفي  وأن الجائز ما ال عقاب عليه، وهذا في المضمون االستلزامي المنطبق بالحد الفاسد للوجوب،

حقيقة وباالعتبار غير المنضبط ل دحضه كون المندوب والمكروه بل والواجب بداهة ال عقاب عليه،

ة ما جعله يقرر صيغ ذلك ؛اء عدم اعتبار شرط المباينة لحقولها ومساحاتهاجر   شرعي ةالاألحكام 

ها:يصرمقدماتية خاطئة لخطإ وفساد عن  

الجائز ما ال عقاب عليه -       

كل واجب فهو جائز وزيادة -      

   الي:التك أصوب منطقا، يكون ذلكأوفق علما وبما هو  شرعي ةالاألحكام تعريف من بعده يكون      

  بالعقاب( مقيّد)باإليجاب فحسب غير  الّشرعالوجوب هو ما أوجبه  -     

ولم يوجبه الّشرعما ندب إليه  -       

  الّشرعمه م ما حرّ المحرّ  -     

ولم يحرمه الّشرعالمكروه ما كرهه  -       

ولم يوجبه ولم يندب إليه ولم يكرهه الّشرعالمباح ما أباحه  -       
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 الفصل الخامس عشر

بغير شروطه وآنيته اعتبار ساذج خاطئ فقهيّ اعتبار الموضوع ال  

 

غزالي ، عند الشرعي ةالما حصل التوفيق بشأنه من بيان عدم انضباط األمر كله، أمر األحكام  كل       

للمرجع و ة،متغي رة وللشروط واألحوال التعبدية الالن ازل، من إهمال لركن وعند الكثيرين من أهل العلم

ة كما هو ة ليست ساكنواألحوال األحكام؛ فحقول هذه األخير الش روطالحق الذي ترجع إليه باعتبار هذه 

رفي  ظ ن دوما بحفليفية والتعبدية، لكة حسب تغير اآلنات التكمتغي رالغزالي وغيره؛ إنما هي  تصو 

با أو فاألمر قد يكون مباحا في آن تعبدي، مكروها في آن ثان غيره، مندوبا أو واج حدودها وتباينها.

 محرما في آن ثالث.

رالاالنضباط هذا، نعني افتقاد  عدم        ه دالئل الحق، سواء عند الغزالي أو غيره اجتمعت تصو 

المسائلي: حي زمن المسائل أو ال الص نفوحشرت جميعها في هذا   

مسألة: ]هل المباح مأمور به؟[ - 1       

مسألة: ]هل المباح مكلف به؟[ - 2       

  مسألة: ]هل المباح حكم شرعي؟[ - 3     

مسألة: ]هل المندوب مأمور به؟[ - 4       

مسألة: ]هل يكون الفعل الواحد واجبا حراما؟[ - 5       

مسألة: ]الفعل الواحد بالعين هل يكون واجبا حراما؟[ - 6       

مسألة: ]هل المكروه مضاد للواجب؟[ - 7       

مسألة: ]النهي العائد إلى وصف الفعل هل يفسد به األصل؟[ - 8       
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مسألة: ]هل األمر بالشيء نهي عن ضده؟[ - 9       

قوله: األولىالمسألة  ففي  

نا>فإن قيل: ترك الحرام واجب، والسكون المباح يترك به الحرام من       ون والسرقة، والسك الز 
نا مأمور به.<411  المباح  أو الكالم المباح يترك به الكفر والكذب، وترك الكفر والكذب والز 

≈ 

ة والقضية رطي  شالكالم فاسد فسادا بينا عقال ومنطقا، ذلك أنه ال تكافؤ بين القضية  الن ظرهذا بادئ      

واه التقريري فح'السكون المباح أو الكالم المباح' المنفصل  شرطي  الالمتكافئة أو التكافؤ؛ بل إن قوله 

 نقيض شرط صحة كالمه كله.

االعتبار  حكمه ليس ثابتا كما بيناه، بل هو حسب ،' مثال'السكوتك المعي ن الشيء أو الموضوعثم     

عدها وعدم امتالك هذه الحقيقة عند الغزالي هو الذي جعله يقول من ب بكل أركانه. ي  الش رعو منطقي  ال

 مستفهما:

الواحد واجبا  حرام، فليكن واجبا، وقد يترك بالحرام حرام آخر، فليكن الشيء الن دب>قلنا: قد يترك ب  
 حراما، وهو تناقض.<412

تباره والقانوني بأحوال اعتباره ومرجعه وشروط آنه الخطابي ونازلته، فاع فقهي  ال ا الجوهر  م  وإنَّ      

رتصال. فليس هو ذات الشيء أو الشيء الواحد كما زعم وكما هو في ثابتا هو اعتبار ساذج خاطئ  و 

لَّةهو  الض بطوهذا ب .الس اذجالخاطئ  فعل ]هل يكون ال، مسألة: المسألة الخامسةالتي ولدت لديه  العه

إدراك  ة على أدنىالن ازلوكان مثال السجود كفل تنبيه وإرشاد إلى وجوب ركن  .الواحد واجبا حراما؟[

رالأو درجة نحو صيغة وحقيقة  لالحق؛ لكن لم يتجاوز به ولم يزل يراوح وضعه  تصو   الس اذجو األو 

 باالكتفاء بقوله:

دد.بالع >لكن ربما تخفى عليك حقيقة الواحد. فالواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد       
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 أما الواحد بالنوع، كالسجود مثال، فإنه نوع واحد من األفعال، فيجوز أن ينقسم إلى الواجب     

دهما ال أح ؛ إذوالحرام، ويكون انقسامه باألوصاف والضافات، كالسجود لل تعالى، والسجود للصنم
 واجب، واآلخر حرام، وال تناقض.<413

≈ 

رالفالقصور والسذاجة في       ة دَّ بحو دال عليه قوله: 'فيجوز أن ينقسم إلى الواجب والحرام' تصو 

راللمعتزلة من لذي إليه يرد وبه يعلل ما أنكره على اوهو ذاته ا .أكثر: 'وال تناقض' قول:وال تصو   

عنه، بل  أنه يتناقض، فإن السجود نوع واحد مأمور به، فيستحيل أن ينهى>وذهبت المعتزلة إلى      
 الساجد للصنم عاص بقصد تعظيم الصنم، ال بنفس السجود.<414

رالف      رتالحق. هو  ي  الش رعلبطالن ب عده االبتساري للجوهر القانوني و هو ذاته، فاسد تصو   صو 

يكون إال  الذي ال ،فقهي  ة للعنصر الجوهري  دون الحقيقة ال أو طبيعي فيزيائي موضوعاتي  لعنصر 

. والحق إن هذا القصور ليس ب'األوصاف واإلضافات'بإطاره وشروطه الكاملة مما عبر عنه هنا 

ذي ال تزال ، الفقهي  في العقل ال ةعلمي  ال ودرجة قاصرا على إشكالنا هنا، بل هو عام مرتبط بواقع المدى

 تطلع على خطإ منه.

ولعل أبرز مثال وأخطر مما كان من تبعات هذا القصور هو التجزيء الذي ال يحق وال يجوز       

ى المباينة كما إطالقا للصيغة الكريمة 'ال إله إال هللا' بقولهم وجعلهم الكالم كله على شطرين ال يحقان عل

اد لإلفر ةبياني  ا أداة أتاهم الشيطان عن أيمانهم، مباينة شطري النفي والثبات؛ وإنما الحق أنه

 والوحدانية.

يغوعدم سريان هذه       رالفي  ةمنطقي  ة والدراكي  ة الالص   واالعتبار هو الذي جعل تصو 

ن اجد؛ اتها حاصلة أو جعلها بالقوة حاصلة عند الغزالي من دون أن تبرأ وتخرج إلى التومكو 

ول منكرا ، يق'األوصاف واإلضافات' لعنصر دراكي  بنوع من التحلل والتفصيل ال فهو يقول

رعلى المعتزلة  :همتصو   
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لسجود لل >وهذا خطأ فاحش. فإنه إذا تغير متعلق األمر والنهي لم يتناقض، والسجود للصنم غير ا     

فات يوجب المغايرة؛ إذ الشيء ال يغاير نفسه.<415   تعالى؛ ألن اختالف الضافات والص 

 ، أيفارقة الجمع بين إيجاب المغايرة من دون ذكر موضوعها ومسندهاوهنا نالحظ وكأنها عنده م     

ئيا أو طبيعيا . وحل إشكاله ليس إال كون الشيء عنده شيئا فيزياوأن الشيء ال يغاير نفسهرة ماذا؟، مغاي

في الفقه والمنطق  ا؛ فالسجود لل تعالى والسجود للصنم عنصران أو شيئانمنطقي  ا وقانونيا وفقهي  وليس 

نيساوي كل  فقهي  مختلفان؛ الشيء و العنصر ال لتعبدية.ا اآلني ةاته الطبيعية وأحواله وشروطه مكو   
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 الفصل السادس عشر

وبيانها هو الحقّ  شرعيّةالالمرجع في األحكام   

 

وليس الموضوع   الحقّ  ة مجال  فقهيّ في األحكام ال المرجع   - 1  

المغصوبةالدّار  في  الصَّالةغلوطة  نموذج    

عين هل مسألة: ]الفعل الواحد بالالمسألة السادسة، أن تأتي  جمال التناسقمن جميل التوافقات و     

نهها ال أن تأتي في الحق وفي حقيقتها وك، الدّار  المغصوبةمسألة أو باألصح  يكون واجبا حراما؟[،

 ، امتدادا مجاورا ومتصالومشار إليه بلفظ عنوانها محد دمن أجله مما هو الغزالي كما حسبها وساقها 

تداخل بين ناقلة إياه من مختلق ال ،؛ بل لتومئ وتنحو بالعقل نحوا آخربنفس الشكال والمسألة قبلها

رالاألحكام إلى صلب الشكال، إشكال  وة أن الجل قَّ لى ح  ، وليتجككل فقهي  وإشكال العقل ال تصو 

ه على ، ليس هو الموضوع بل هو مجال الحق كما بينافقهي  ة، أو المرجع الفقهي  المرجع في األحكام ال

 علمي  وال قهي  فولشهرة إشكال هذه المسألة وشأنها ال أتم الوضوح وسابغ البيان في سؤال الحسن والقبح.

 نسوق نصها كامال، ولتستبين حقيقة وأهمية ما نحن بصدده في هذا الكتاب:

ن هل يكون واجبا حراما؟[:مسألة: ]الفعل الواحد بالعي>  

رو، في الواحد بالنوع ظاهر، أما الواحد بالعين، فكصالة زيد في دار مغصوبة من عمما ذكرناه      

تعلق قدرته. فالذين سلموا في الواح الصَّالةفحركته في  د بالنوع نازعوا فعل واحد بعينه، هو مكتسبه وم 

تهالقول ب، إذ يؤدي الصَّالةههنا، فقالوا: ال تصح هذه  حَّ عال ا إلى أن تكون العين الواحدة من األفصه

ة فقيل لهم: هذا خالف إجماع السلف، فإنهم ما أمروا الظلمة عند التوب حراما واجبا، وهو متناقض.

في  ةالصَّالبقضاء الصلوات المؤداة في الدور المغصوبة، مع كثرة وقوعها، وال نهوا الظالمين عن 

 األراضي المغصوبة.

يل بدل فأشكل الجواب على القاضي أبي بكر رحمه هللا، فقال: يسقط الوجوب عندها ال بها،     

واحد هو  يقع واجبان ألن الواجب ما يثاب عليه، وكيف يثاب على ما يعاقب عليه، وفعلهالجماع، وال 
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ن ا. وكل موسجوده وركوعه أكوان اختيارية هو معاقب عليها ومنهي عنه ؟الد ار  المغصوبةكون في 

ن ال غلب عليه الكالم قطع بهذا نظرا إلى اتحاد أكوانه في كل حالة من أحواله، وأن الحادث منه األكوا

!اص؟غيرها، وهو معاقب عليها عاص بها، فكيف يكون متقربا بما هو معاقب عليه، ومطيعا بما هو ع  

ران ، فإذا كان له وجهان متغايوهذا غير مرضي  عندنا، بل نقول: الفعل وإن كان واحدا في نفسه     

يجوز أن يكون مطلوبا من أحد الوجهين، مكروها من الوجه اآلخر، وإنما المحال أن ي طلب  من الوجه 

ول الذي يكره بعينه. وفعله من حيث هو صالة مطلوب، ومن حيث إنه غصب مكروه، والغصب معق

معقولة دون الغصب. الصَّالة، والصَّالةدون   

ن ع الوجهان في فعل واحد. ومتعلق األمر والنهي الوجهان المتغايران. وكذلك ي عقل موقد اجتم     

ت النهي ، فإن ارتكبالد ار السيد أن يقول لعبده: صل  اليوم ألف ركعة، وخط هذا الثوب، وال تدخل هذه 

، فيحسن ر لد اا، أو صلى ألف ركعة في تلك الد ار ضربتك، وإن امتثلت األمر أعتقتك. فخاط الثوب في 

فيما نحن  . فكذلكالد ار ، وعصى بدخول الصَّالةمن السيد أن يضربه ويعتقه، ويقول: أطاع بالخياطة و

 فيه من غير فرق.

نفالفعل وإن كان واحدا فقد       لو رمى تحصيل أمرين مختلفين ي طلب  أحدهما، ويكره اآلخر. و تضم 

ق  إلى كافر، أو إلى كافر بحيث يمرق إلى مسلم، فإنه يثاب ويعاقب،  سهما واحدا إلى مسلم بحيث  يمر 

فعله الواحد أمرين مختلفين. تضم نويملك س ل ب  الكافر، وي قتل بالمسلم قصاصا ل  

ب بفإن قيل: ارتكاب المنهي عن      شرط،  صَّالةاله إذا أخل بشرط العبادة أفسدها باالتفاق، ونية التقر 

 والتقرب بالمعصية محال، فكيف ينوي التقرب؟

من أوجه: فالجواب  

ت ة أن  ني ة التقرب ليسالض رورفي عل م  به ب الصَّالة: أن الجماع إذا انعقد على صحة هذه األّول     

ب ائي ومن خالف في صحة هذه  ةالصَّالبشرط، أو نية التقرب بهذه  مسبوق  ةالصَّالممكن. وأبو هاشم الج 

ةبإجماع  التقرب،  على ترك تكليف الظلمة قضاء  الصلوات، مع كثرتهم. وكيف ي نكر سقوط نية األمَّ

إال أن ينوي  ، ونية الضافة إلى هللا تعالى، فقال قوم: ال يجبفرضي ةوقد اختلفوا في اشتراط نية ال

بي تجب في آخر الوقت، والص الصَّالةوقد ذهب قوم إلى أن  العصر، فهو في محل االجتهاد.الظهر أو 

في حقه. ي ةفرضإذا صلى في أول الوقت ثم بلغ آخره أجزأه، أو بلغ في وسط الوقت، مع أنه ال تتحقق ال  
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نفقد  الصَّالة: من نوى فإن قيل      ت نيته القربة.تضم   

قال: تعلقت بالجماع، واستحال نية التقرب، فتلغى تلك النية. ويصح أن ي ةالصَّالت : إذا صح  قلنا     

كوان ، من الذكر والقراءة، وما ال يزاحم حقَّ المغصوب منه، فإنَّ األالصَّالةنية التقرب ببعض أجزاء 

.الد ار هي التي تتناول منافع   

ة قبل ن ه مأمورا وال كون العبادة واجبثم كيف يستقيم  من المعتزلة هذا وعندهم ال يعلم المأمور كو     

 الفراغ من االمتثال، كما سيأتي، فكيف ينوي التقرب بالواجب وهو ال يعرف واجبه؟

فصال ، ويعصي بالغصب، وقد بينا انالصَّالة: وهو األصح: أن ينوي التقرب بالجواب الثاني     

ة، ألنه ، وإن كان في دار مغصوبالصَّالةأحدهما عن اآلخر، ولذلك يجد المصلي من نفسه نية التقرب ب

أفعاله، وليست لو سكن ولم يفعل شيئا، لكان غاصبا في حالة النوم وعدم استعمال القدرة، وإنما يتقرب ب

 تلك األفعال شرطا لكونه غاصبا.

قرب : هو في حالة القعود والقيام غاصب بفعله، وال فعل له إال قيامه وقعوده، وهو متفإن قيل     

عله، فكيف يكون متقربا بعين ما هو عاص به؟بف  

ب، متقر الصَّالةغاصب، ومن حيث إنه أتى بصورة  الد ار : هو من حيث إنه مستوف منافع قلنا     

ليا من ال كما ذكرناه في صورة الخياطة، إذ ي عقل كونه غاصبا من ال ي علم كونه مصليا، وي علم كونه مص

ختلفان، وإن كانت ذات الفعل واحدة.ي علم كونه غاصبا. فهما وجهان م  

سقط : بم تنكرون على القاضي رحمه هللا حيث حكم بأن الفرض يا نقول: هو أنَّ الجواب الثالث     

ر، وال عندها ال بها، بدليل الجماع؟ فسلَّم أنه معصية، ولكن األمر ال يدل على الجزاء إذا أتى بالمأمو

الجزاء من دليل آخر، كما سيأتي. النهي يدل على عدم الجزاء، بل يؤخذ  

ة؟قطعي  : هذه المسألة اجتهادية أم فإن قيل       

ح أخذ من الجماع، وهو قاطع. ومن أبطل قطعي  قلنا: هي       ة، والمصيب فيها واحد؛ ألن من صحَّ

ة.قطعي   الذي بين القربة والمعصية، ويد عي كون ذلك محاال بدليل العقل، فالمسألة تضاد  أخذ من ال  

، الصَّالةم الجماع في هذه المسألة، وقد ذهب أحمد بن حنبل إلى بطالن هذه : ادعيتفإن قيل     

ون  عليه ب تجُّ ي  عنه، حتى البيع في وقت النداء يوم الجمعة، فكيف ت ح  ن هه الجماع؟وبطالن كل عقد م   
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ة لم يؤمروا بقضاء الصلوات مع كثرة وقوعها، معقلنا       : الجماع حجة عليه، إذ علمنا أن الظَّل م 

جها من في وا به النتشر. وإذا أنكر فذا فيلزمه ما هو أظهر منه، وهو أن ال تحل  امرأة تزوَّ ر   أنهم لو أ مه

فاته، وأنه ال حُّ بيع ه وال صالته وال تصر  ته دانق ظ ل م به، وال ي صه ء من هذه  يحصل التحليل بوطذم 

دي إلى تحريم حاله، ألنه عصى بترك المظلمة، ولم يتركه إال بتزويجه وبيعه وصالته وتصرفاته، فيؤ
 أكثر النساء، وفوات أكثر األمالك. وهو خرق لإلجماع قطعا – وذلك ال سبيل إليه.<416

≈ 

ه  هذه هي مسألة أو    وطات )جمعها أغل أو أ غلوطةبفتح أوله( ) لوطةغ   ي  الش رعباللفظ والبيان  باألصح 

، وهي لىاألو، التي سارت بها األلسن والمصنفات منذ القرون الد ار  المغصوبةفي  الصَّالة وأغاليط(

س مَّىهذا العلم  ين للفقه في حقيقة أنَّ ال زالت إلى اليوم تذكر لتفحم المتصد    يه من المسائل ،ف ص ولاأل   م 

 حابةالص  صلى هللا عليه وسلم و النبي  ر األذهان، ولقد نهى ا العقول وحيَّ أعي  ه وخطره، ما وذلك لعلو  

.رضي هللا عنهم عن ذلك وزجروا فيه  

     وقد أورد الدكتور عجيل جاسم النشمي في تحقيقه لكتاب الجص اص مجمل القول في هذا 

 االختالف417:   

 

                                                                 

  416 نفس المصدر – ص147..150

  417 الفصول في األ ص ول- أسفل ص55
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نه مجتمعين إال عند الذين يعجبهم الجمع ليفرعوا عهذه المسألة والوضع ليس فيه أمر ونهي      

أن  وهذا بالذات هو الذي يدل على تفريعاتهم، أو لمن طبع على هذا الجمع فحجر على أفق الرؤية.

ب مر عن جوار قريرحمه هللا لم يدرك المنتهى والمخرج في المسألة وإن  أحمد بن إدريس القرافي

هو وإن ين كونيين كما جاء في تعبيره للصوم والصالة. فمكث يراوحه يذكر الزمان والمكان وصف

 حضر معه الزمان والمكان حدسيا لم يحيد الجمع بين األمر والنهي:

لحديث، 'والمباشر بالنهي في الصوم إنما هو الموصوف بكونه في يوم الفطر أو النحر كما تقدم ا     

الد ار  ي و الغصب، ولم يرد نهي عن الصالة فإنما ه الد ار  المغصوبةوالمباشر بالنهي في الصالة في 
 المغصوبة، إنما ورد في الغصب دون الصالة المقارنة للغصب.'418

     'فقد وجد مقتضى األمر بجملته، ومقتضى النهي بجملته، فوجب اعتبارهما، وأن يترتب على كل 

 منهما مقتضاه.'419 

بة بخالف  الصلوات في الدُّور المغصوبة تنعقد]الفرق الثالث والمئة بين قاعدة فكان يغني في       ق ر 

ع  منهي  عنه[ م  مقول الذي استغرق ست صفحات، كان يغني تقرير ال الصيام في أيام األعياد والج 

:كالتالي كل ما تقدم . وبيانالزمان ركن في الصيام والمكان ليس ركنا في الصالةالصحيح:   

جميع ما دونه من المجاالت على مجاال مهيمنا على غيره و ليس الد ار  المغصوبة مجال   إنَّ       

ن  عليه بمجال الحق الذي هو مجال الكون كله، الد ار  المغصوبةالوجودية، بل مجال  يم  ه   هو داخل وم 

                                                                 

 418 الفروق لإلمام القرافي شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي )626ه- 684ه(، ج2،

سالة ناشرون330ص      ، مؤسسة الر   

  419 ن م – ص333
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سار   الحق  هووكل ما في السماوات وما في األرض إال آتي الرحمان عبدا. فعالقة العبودية وأمر 

لعبد ليست خارج هذا القهر والمجال واألمر. ا الد ار  المغصوبةمهيمن  على كل نقاط الوجود والكون، ف

ه قوله ا. أما القبول ففيواألمر كله سار فيه الصَّالة، والد ار  المغصوبةال يخرج عن كونه عبدا في 

فقط ليصلي فهذا من شر  الد ار صب (، وأما كونه اغت29إنما يتقبل هللا من المتقين'{)المائدةتعالى: }

عالى: }ا ت ل  ما اآلية السابقة واآلية من قوله ت ، ثم يوجهه نصُّ  الغلوطات، فإن شرط التكليف أصال العقل  

هللا يعلم ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصالة' إنَّ الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر' ولذكر هللا أكبر' و

هذا يثبت معنى الحديث "ال صالة لمن لم تنهه صالته عن الفحشاء ( ف45تصنعون'{)العنكبوت

إن سياق كما أشار إليه ابن تيمية وغيره. ف والمنكر" وإن لم يصح اصطالحا ومعاييريا وإن لم يثبت

غة على ، وأن هذه الحقيقة متصلة صباآلية الكريمة سياق حكيم يجلي على ما هو كون حقيقة الصالة

ار، حقل العبد في حقل الذكر الذي هو حقل الصلوات الخمس، حقل الليل والنه السلب واليجاب بحال

سير كون واالستنباط ي التواجدي ومجترح األعمال، وهللا تعالى أعلم بأوفى وسديد البيان. الس لوك

 الحديث مكافئا لآلية في نسقها اللزومي:

انتفاء  ←)عدم االنتهاء عن الفحشاء والمنكر  ↔انتهاء عن الفحشاء والمنكر(  ←)الصالة 

 الصالة(

ق(√ ←ن √) ↔ن(  ←)ق : ذلك أنَّ   

في نهايته  الذي ،المسند لألحناف فقهي  ال ة المنظارصوص هذه المسألة صح  ن وخ  ومنه يستبين بمعي       

. واحدة عملي ةوطرفه ومجمع القول فيه هو نفسه عدم الفساد لتغاير المتعلقين؛ فالقوالن هنا قيمتهما ال

وله ومن قال جلي ويرفع الخفاء عن االلتباس الذي وقع للشافعي ومن تبعه في قوهذا المنظار هو الذي ي  

الزمن : واف وبقول بسيط. إلى الصوم ليس كنسبة الزمن الصَّالةبقوله؛ فإن نسبة المكان إلى فرض 

طح األبعاد ويكفي لمن ال تستقر قدماه وإدراكه على س. الصَّالةركن في الصوم وليس المكان كذلك في 

ة وتمايز العالقات فيشق عليه ويضنيه التنقل والحركة في حقله، باالعتبار لألنساق المختلف ةمنطقي  ال

نة كعالقة الجوهر بجوهري  ال ويستنبط  ه عن غيرها كعالقة الجوهر بشروطه، يكفيه أن ينتبهه وركنمكو 

ة حسب متغي رلوأحكامها ا الصَّالةة المتفرعة والمفصلة ألماكن فقهي  التباين واالختالف أعاله بالحقلية ال

.األحوال مثلها كستر العورة، بخالف انعدام هذه الحقلية بالنسبة لزمن الصوم  

الحقائق التالية: ونعيد تثبيت هذا نضيف ونافلة في البيان مسايرة للنص       
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ل الش طر      الل:ي المغصوبة' تتخلله نقطتا اخت'ما ذكرناه . . . في األراض األولىأو الفقرة  األو   

ن ، مهيمالصَّالة. . . وهو متناقض' فاسد ألن مجال العبودية، مجال  الصَّالةأوالهما 'ال تصح هذه       

كنسبة  الصَّالةكما بيناه، فليست نسبة المكان إلى  الصَّالة، والمكان ليس ركنا من الد ار على مجال 

 الزمان إلى الصوم. 

غلط » :رحمه هللا لى ذلك المحقق وساق قول ابن قدامة، وليس واقعا كما أشار إالثانية كون الجماع     

ر، االتفاق من علماء العص ، فإن حقيقتهجهل بحقيقة الجماع، إذ هذا من زعم أن في المسألة إجماعا

ر بينهم القول وعدم النقل عنهم ليس بنقل لالتفاق ولو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى نقل أنه اشته

بنفي وجوب القضاء فلم ينكروه.«420، كون الجماع ال يفي في هذه المسألة إال بما هو تعليل واستدالل 

وال  ريرا. ويكفي وضوحا لهذا األمر عدم استقرار القول في هذا وعدم وضوحه، بلال سكوتا وال تق

رحتى وضوح  جماع المسألة عند الغزالي هنا، إذ يبدئ ويعيد في القول وليس له إال دليل ال تصو 

يفي في االستدالل. السكوتي والتقريري، وهو كما قلنا ليس واقعا، وإن وقع ليس  

'!فأشكل الجواب على القاضي . . . ومطيعا بما هو عاص؟الفقرة الثانية: '       

واب، وهذا فقوله: 'يسقط الوجوب . . . على ما ي عاقب عليه' باطل وفاسد العتبار الوجوب بقيد الث     

ج عنه ما دام السماوات واألرض مجاال للعبودية ليس يخربل الوجوب سار هنا  خاطئ كما سبق بيانه.

قة الوجوب، انظر كيف أفضت زيادة قيد الثواب والعقاب إلى إحالة وتبديل حقيفي الكون من شيء. ثم 

 : 'يسقط الوجوب عندها ال بها، بدليلتقرير قولهإذ الوجوب أمر وإيجاب من الشارع، فجعلوا ب

النه.الجماع، وال يقع واجبا' جعلوا الواجب والوجوب خارج األمر واالئتمار، وهو بي ن فساده جلي  بط  

، الةالصَّ ' حله بالطبع في عدم ركنية المكان في !قوله: 'وفعله واحد هو كون . . . بما هو عاص؟و     

    وكذلك فالسجود والركوع في الواجب ليست أكوانا اختيارية، بل هي ائتمار.

الفقرة الثالثة: 'وهذا غير مرضي  عندنا . . . دون الغصب.'        

دا، أما إال واح فقهي  ففي الحق ال يعتبر العنصر القوله: 'وهذا غير مرضي   . . . يكره بعينه.'      

نالوجهان المتغايران فهما عالقتان بنيويتان لحقيقته، فهما له  احد، والحكم ان لحقيقته وجوهره الومكو 

                                                                 

  420 المستصفى، ج1 – أسفل ص147
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ه بعينه' ب  من الوجه الذي يكروإنما المحال أن ي طل يبقى بقواعده من الترجيح وقبيله. وأيضا قوله:'

. دون  بيد أن قوله 'وفعله من حيث إنه . . والتغاير الذي بنى عليه قوله. تعد دمختلف ومناقض لل

رالالغصب' حله كذلك في  كنا، مع كون المكان ليس فيه ر الصَّالةلعنصر وموضوع  الص حيح تصو 

 هيمنة مجال العبودية طبعا.

ابعالفقرة  ع الوجهان . . . من غير فرق'ة: 'وقد اجتمالر   

ل الشكال ليسا فحسب متغايرين ومختلفين، ب الد ار  المغصوبةإذ الحكمان في  ن الخطإوخاطئ بي       

.النهيكونهما نقيضين، األمر و  

  .' النص  إن كان واحدا . . . آخر : 'فالفعل وإلى آخر كالمه الفقرة الخامسة 

سديد وال هو مقبول قوله: 'يطلب أحدهما، ويكره اآلخر' بدل 'وي نهى عن اآلخر' غير        

لذي ا دراكي  وال منطقي  ا في قوله: 'ولو رمى سهما . . . أمرين مختلفين' فهذا يجلي الشكال الأم       

رفي  علمي  أكدنا عليه؛  فالمنهج ال قه كله. األمر في علم الف ةهو األساس وعمد فقهي  الموضوع ال تصو   

ة هنا مركبة ذات موضوعين هما الن ازلهنا ليس فعل رمي السهم؛ وإنما  فقهي  الموضوع ال إنَّ      

ة من الن ازل'المسلم' و'الكافر'. وطبعا حينها ال يكون الحكم أو األحكام كما جاء عنده، بل حسب أحوال 

موضوع من ذلك حكمه. القتل العمد أو الخطإ أو الجهادي أو غيره، لكل  

ا بخصوص قوله: 'فإن قيل: ارتكاب المنهي . . . فكيف ينوي التقرب؟' أمَّ        

فرض ، والحديث هنا صلبه عن الالصَّالةفالنية، فحله حقيقة االئتمار وعدم ركنية المكان في      

، وليس عن التقرب.الصَّالةوالواجب من   

جوب من كل ما سطرنا عليه من و عملي ةأو االبستيمولوجية وال ةعلمي  لكن هنا نصل إلى الغاية ال     

رال ةمنطقي   ة بالمرجع فقهي  ال ة، وبفصيح اللفظ، وجوب اعتبار الموضوعاتفقهي  والوضع للمسائل ال تصو 

ودية كائتمار تعبدي داخل مجال العب الصَّالةالحق وأحوال وشروط اآلنات التعبدية، ولزوم اعتبار 

ماوات واألرض، وعدم ركنية المكان فيها.المهيمن على الس  

اد رجال ومن هو الغزالي في عد - ه تبعة لمخالفة الحق بمخالفة هذا اللزوم نجد أبا حامد الغزاليوإنَّ      

نجده يقول في الكلمة أعاله: - !العلم والفلسفة  
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شرط، أو ة أن  ني ة التقرب ليست بالض رورفي عل م  به ب الصَّالة'أن الجماع إذا انعقد على صحة هذه      

ممكن.' الصَّالةنية التقرب بهذه   

 رتصو  ال. وما ذلك إال لعدم امتالكه الض اللفي  فسادا وأبعد   شدَّ هو كالم فاسد أدى إلى قول أ      

بطو رللصالة، ب فقهي  للعنصر والموضوع ال الص حيح الض   منةية المكان، وهه الخاطئ الفاسد بركنيتصو 

الد ار   حي زوأن هذا المجال، مجال األمر والعبودية مهيمن على  مجال األمر على الكون كله جميعا،

':2أو الشكال قد بيناه في كتابنا 'تفصيل الخلق واألمر الس ؤالوهذا  ، ال العكس.المغصوبة  

تهوقول المؤلف:> ومن شروط ]      ح  ه قد ( دخول الوقت، فإذا صلى قبل الوقت فإنالص الةا )أي ص 

<الش ريعة، ولكنها تكون باطلة في نظر الص الةيكون أتى بحقيقة   

رالهذا لعمري من أفسد األقوال المبرزة لفساد        الص الةة لحقيقة األشياء ذاتها ولذات وحقيق تصو 

ل العقل فما على صفة التخصيص. فإنما الفكر بالقلب واللسان، وإذا ما أصاب وكان مكمن العي والخل

يله ومثله لهذا القول وما جاء على قب الص حيحيكون اللسان بعده إال بيان وترجمان. ذلكم هو التقييم 

 كثير ظال وأثرا لعوج في اإلدراك ومدى العقل لألمور. 

إطار عباداتي، والعبادة عمل مخصوص موجه ب الص الةشيء جوهره، وجوهر أال إن حقيقة ال     

نتي وزمني مخصوص. إذن فالزمن من هيئا  ات الجوهر، إذا افتقد استحال وصار الجوهر إلىمكو 

 جوهر آخر غيره.

نوهذا ال     ة بالذات هو الذي يوجب إهمال ما ذهب إليه الشافعية من زيادة شرط العلم بكيفي مكو 

. د والعقلوالقص األولىالوضوء وتمييز الفرض عن غيره ومصاحبة النية؛ فذلك كله محصل بالنية 

هيئة إذا سابقة ة والالص يغفكل عمل وسلوك لإلنسان يتنزل من سلم الهم واإلرادة ثم العزم ثم التحقق؛ ف

 للتحقق، وكافل سيرورتها وتحققها العقل والبدن معا.

ا فوق فهي على هذفي حقيقة العمل ومن ثم في العبادة.  مكّونالنية  فهذا دليل بالحق إذن بأن     

لذين بخطإ الحنابلة ااصطالحا؛ ومنه يقضى على بينة وأساس من العلم والحق مكين  الش رطدرجة 
 قالوا بالشرطي  ة والحنفية الذين قالوا بسنيتها، أي جعلوها دون الركن.[421

                                                                 

  421 رشيد بلواد: تفصيل الخلق واألمر2 – ص59..60
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ننفس ال]      ن، المكو  قطميرا  للنية المثبت بدليل العلم والبرهان ومما ليس فيه حظ جوهري  ال مكو 

النية:  يهمل قول المالكية بشروطهم في للرأي، الذي أهمل قول الشافعية في شروطهم الزائدة، كذلك

ير مميز أو وال حقيقة لها من دونهما؛ فال يمكن أن نقول أن صبيا غ، التمييز والجزم، فهما من حقيقتها

 أن مجنونا بأنه نوى، ألن النية ال تصدر إال عن عقل مدرك ثابت.

لمام الفقيه والكالم فيه رهين معرفة ومدى إالقول في النية ومصاحبتها وخاصة عند الشافعية إشكاله و

ن الحق وال كان متكلما وخائضا في أمر بغير سلطان م بالعلم العصبي والطبي في حد أدنى منه، وإال

ظاهر؛ ذلك وإن كل قول في هذا شأنه شأن كبير وخطره  تعس فوذلك ظلم بين و أثارة من علم،

.أحكام الدينعظيم، ألنه القاعدة التأسيسية التي على أساسها يتشكل ويتوجه عموم القول في الفقه و  

لتكلف وتجليه يبرز على مناحي عدة ويخلق نقاطا ظاهرة من ااختالل الحقائق بخصوص النية >    

 البعيد والتمحل كما هو في قول الحنابلة:

    >إنها شرط لصحة الوضوء، فلو لم ينو لم يصح وضوؤه وإن كانت ليست فرضا داخال في حقيقة 
 الوضوء<[422

وقد  ان واحدمستقر وميز مرجعي  من تفاقمات الحنفية والبرهان في حقيقة عدم ثباتهم على نظر و]     

راد المتوضئ قالوا بأن النية ليست فرضا في الوضوء ويكون صحيحا دونها ثم نلفيهم يقولون:> إذا أ

راف من هذا أن يضع يده في الماء القليل ويبقى على حاله طهورا غير مستعمل فعليه  أن ينوي االغت

و الذي أغترف من هذا الماء ثم يغسل به العض الماء دون الغسل، بمعنى أن يقول في نفسه: نويت أن

نك قد يريد غسله، وبذلك ال يستعمل الماء،ألنه إنما يستعمل إذا نوى أن يتوضأ به من أول األمر، أل

 عرفت فيما مضى أن الماء ال يستعمل إال إذا أريد باستعماله العبادة<

نا رغم اإلناء. ورغم التكلف، وإن شئ هذا بالطبع حين تعسر إفراغ الماء بغير إدخالها بدءا في     

شر الذي أراد التنطع  والغلو في هذه األمور الميسرة شرعا، فإننا هنا نناقش ونبين تناقضات قول الب

 به أصحابه والمقلدون لهم أن يكون دينا وشريعة للعباد يتعبد بها.

                                                                 

  422 ن. م – ن ص
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ما شرعيا ون الماء مستعمال حكقولهم هنا في نية استعمال الماء بنية غير نية العبادة حتى ال يك     

ذه يعني ميزانا أن النية لها عاملية تغيير حقيقة العمل والشيء جوهرا وصبغة، وإن كل ما له ه

نالعاملية والفعل والقوة فهو  لعمل فهو ة لالخاص   الش روطو الماد ة؛ وبما أن ماهيته ليست مرتبطة بمكو 

ن ة قالوا بعدم . وإذا علم أن الحنفيوالمواد، وبالتالي هو ثابت للعمل مطلقا الش روطثابت في عموم  مكو 

عقل أو تناقض صريح ظاهر في إطار الفرضيتها، أي النية، في الوضوء، وهو عمل، فهذا يدل على 

ا تصويبه . أما إن نحن حاولنةعلمي  القول الحنفي، ال يقبل وال يمكن بحال أن يقوم عليه بناء وهيكلة 

نه وقلنا بأن النية موتصحيح لهم واإلرادة ة بالقوة والفعل في العمل، ألن العمل أصله ومبتدؤه اتضم 

نالممثالن بالعقل، لزم إذن عدم القول بالنية في اغتراف الماء ألنها م ن يحل ة في العمل، ولكتضم 

 محلها شرط العلم. والناتج هو أن الحنفية تناقضوا بين أمرين قريبين مسافة.

:الص الةيقول المؤلف في حديثه عن النية في موضع تطرقه وعرضه لفرائض        

إال ليعبدوا  تها باإلجماع ال بقوله تعالى:} وما أمرواشرطي  قالوا: إن النية شرط ثبتت  –الحنفية >     

ليه  ع(، ألن المراد بالعبادة في هذه اآلية التوحيد، وال بقوله صلى هللا5هللا مخلصين له الدين{)البينة

 وسلم:)) إنما األعمال بالنيات((، ألن المراد ثواب األعمال. أما صحة األعمال فمسكوت عنها.

. أما اآلية والواقع أن هذه األدلة تحتمل المعنى الذي قاله الحنفية، كما تحتمل المعنى الذي قاله غيرهم

  مطلقا...لنية في عبادة هللافألن عبادة هللا ليست مقصورة على التوحيد، بل المتبادر منها إخالص ا

العمل  وأما الحديث فألن ثواب األعمال إذا حبط فإنه ال يكون لها أية فائدة، وال معنى لقولهم: إن     

 صحيح مع بطالن ثوابه...<

قبل هذا وذاك ليس المجال هنا مجال تضارب األقوال ومضمارا لشعري الخطاب، إنما هو علم      

عيار مسطرة قواعده وأحكامه بالمبين من البيان واللسان. من أجل ذلك فالم على ميزان أقوم العلوم

معيار  الذي يجب أال يغفل طرفة عين عند المتصدي لهذا العلم، حديثا مصنفا أو مدرسا شارحا، هو

يره.الطبيعي رقم بغ علمي  الدقيق في كل لفظة منه كما ال يبدل في الخطاب ال علمي  البيان ال  

قيقة، باالصطالح والح علمي  بالقول كون المقول أعاله للمصنف هو خطاب وكالم غير  نبين هذا     

ه هنا مرد فقهي  وذلك طبعا بتقرير خطإ الحنفية من الجوانب كلها جميعا، ألن زلتهم وخطأهم ال

كالم  ةعلمي  ني بعدم المستحضر للقلب أي للعقل. ونع الس وي  هنا لحقيقة التفكير  كلي ةباألساس االفتقاد 
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َصن  ف   ة( و)ال معنى ها: )المتبادر( و)ال يكون لها أية فائدأ ص ولفي  معجمي ةوال ةبياني  تحديدا المواد ال الم 

.علمي  األلسني ال سبيل إلسناده إلطار القول ال – دراكي  لقولهم(. فهذا في التحليل اإل  

ب) المراد بها( أو  )المتبادر منها( يبدل بياني  وإليك التصويب تمثيال من بعد التعيين: فالعنصر ال     

)داللتها( أو ما كان من هذا المعنى على االنطباق. وأما المادتان األخريان فمحمولتان كلتاهما 

رالب لم واإلدراك الخاطئ للسؤال وموضوع اإلشكال، وهذا يتصل بالعقل واإلدراك ال بالع تصو 

لعالقة لثاني األصغرين. ذلك أن اإلشكال هنا يخص اوالمعرفة، وال بالبيان إال باعتباره ترجمانا 

نة للنية في العمل كجوهري  ال زوا ما ال صبغته في ذات اآلن؛ فالحنفية تجاو محد دوموجه  جوهري   مكو 

ر ا بجوهرها صبغة ووجهة، وبهذا الجوهمحد ديحق أبدا تجاوزه والقفز عليه من كون ثواب األعمال 

خالف ألجل يكون صالحها؛ فقولهم باطل مختل في جزئياته وفي كليته، وتلك طبيعة من يسعى لل

وضوع الخالف، فيناقض الحق ويخالف بدهي نسقه وهو يعلم. وأما المؤلف فقد سايرهم حتى ضل م

كلماته بكل وضوح.وافتقد صلة الوعي به واإلدراك، وذلك ما تدل عليه  الس ؤال  

ا متصال معرفي  والزم نصحه ليس األمر هنا عارضا، لكنه قد يكون  علمي  بيد أنه في إطار النقد ال     

حصل به بعلم ميزان الحقائق أي المنطق، وهو علم حق؛ وإنما التبست المفاهيم والحقائق على أناس ف

َسم ىوأجل  ضالل وتضليل؛ وهللا تعالى إنما خلق السماوات واألرض بالحق الحق  ب ، وأنزل الكتابم 

يعلمون. ، جعل سبحانه االختالف لبنة أساسا في الخلق والتفكير؛ وهللا يعلم والناس الوالميزان  

النية بالنسبة إفادتها تحديد الدين وتعيين المعبود؛ ف َمْبدَئ ي ةبإيجاز نقول إن اآلية الكريمة داللتها      

ثابت الشامل لمفهوم اآلية كنسبة النقطة إلى الفضاء. فهي تحقق عناصري لها تحقق اآلني والمفرد لل

ا قولوالدائم المطلق.  وع هو الحنفية بأن معنى العبادة بخصوص بيان اآلية وصلتها بالموض أم 

ي الخطاب إذ أن التوحيد كما هو في االصطالح السائد هو المأمور به فالتوحيد فقول فيه خبط وخلط، 

نواآلية، وتبعا ل ين له اته وأيضا لما جاء في مواضع أخر من القرآن فمعنى قوله تعالى:}مخلصمكو 

نالدين حنفاء{ ليس م لهم. بل إن ا سياقا في مدلول وحمولة }ليعبدوا{، وهذا مكمن االختالل في قوتضم 

ة داللتها لبيانها وكفاي الن ظرية توجيه العبادة هلل عز وجل المأمور به في هذه اآلية، وبعموم وشمول

ى على كل أحوال العبادة وأحيانها، وفي كل أمر من الحياة وكل آن ولحظة من لحظاتها، هو دليل عل

نكون النية ليست شرطا بل هي  مستوى  في العمل مما تحقق بيانه قبل؛ ولقوة هذا األصل على مكو 

علق األمر والحق لصرح علم الفقه، علما قائما على الذي أحق، كان كلما ت الص حيحالتأسيس والبناء 

للنية إال واختلط األمر عند الحنفية. فقهي  بصلة بهذا األصل، أصل التحديد والحكم ال  
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ذي قاله اآلية البينة: >والواقع أن هذه اآلية تحتمل المعنى ال وبخصوص تعبير المؤلف بشأن     

لتفسير برزخ ال الحنفية، كما تحتمل المعنى الذي قاله غيرهم< فهذا قول بينه وبين تفسير اآلية وعلم ا

للفظ معين، ال  للحقل الداللي معجمي ةنتحدث فيه عن الدالالت ال متغي ريتصالن، ألننا لسنا في سياق 

.علمي  ول البشأن آية القول فيها معرفة علم أو جهل. والبون على بون الكالم اإلنشائي عن القبل نحن   

نوإذا كان وصل النية باآلية       ه بيان يا، فالحديث إنما داللته وفحوى بيانه هو النية. وفيتضم 

توا من ال يغير الجوهر. كما أبى األحناف إال أن يثب الش رطتها، ألن شرطي  تها ودحض القول بجوهري  

ث وكالما ذاتهم تناقضا جليا لموازينهم حين غيروا صبغة الماء بالنية. أما ما ورد عندهم شرحا للحدي

بخصوصه وبيانا فهو بعيد خارج إطاره وليس من مراده وال مضمونه، فإن موضوعه الماهية 

عنها كما  على اللزوم والتبع. أما صحة األعمال فليس مسكوتا والجوهر، وليس الثواب متعلقا به إال

دللنا عليه بدءا، فهي من أساس الثواب وشرطه، وهو خاصة الحقة لكينونة وحصول الماهية 

 والجوهر.

نإذن فاألمر ليس ما قاله الحنفية، ولكن النية صلتها باآلية       قية. وإن كان هذا ية وبالحديث تطابتضم 

من االختالل،  إنما هي طبيعة الحق البنيوية ومناعته الذاتية، التي تجلي أي موضع وحدثيجلي شيئا ف

ظام إنذار بحيث أن كل خلل ومخالفة لجادة الحق ال تنفك عن تبعات من الخلل متالحقة ناتجة عنها، ن

لمسماة اذاتي للحق ومبرزا مميزا للمنتظم من الفكر واألحكام عما ليس ببناء حق، كما هو حقيقة هذه 

ل سبيل ة وهللا تعالى بريء منها ورسوله والراسخون في العلم، ألنه كما قلناه ونؤكده كفقهي  مذاهب 

نمن السبل كان افتقد  ومذهبا،  ة شرعةتشريعي  ا من دين هللا العليم الحكيم، كوحدته الجوهري  ا مكو 

من سعى  حدا ألمة المسلمين جميعا،ا واحدا ال يتفرق وال يتجزأ، دينا وافقهي  بمعنى دينا واحدا وإطارا 

سالم وذهب هذه المذاهب التفريقية للدين وعدد السبل، فحكمه في القرآن صريح، وهو ليس من اإل

ل فضلوا شيء؛ وإن أهل الكتاب وكان بينهم علماؤهم وأحبارهم قد فرقوا دينهم واتبعوا السب الحق  فيو

له سبيال.عن صراط هللا المستقيم؛ ومن يضلل هللا فلن تجد   

مختلقة ولمزيد من توضيح الصورة ولتستبين حقيقة هذه المذاهب وحقيقة خالفاتها الواهية ال     

رزها، وذلك إلى موضع النية كموضع أمثل يجلي هذه الحقيقة ويب الن ظربغرض التفرقة والتمايز، وب

ليةأل عقيدا؛ من أجل اعتبارها وسبقها، وما كان أوليا في التقعيد والتحديد كان بسيطا وأقل مما يليه ت و 

حظ ولو هذا نسوق مثال وضربا من االختالف بخصوص النية الذي يظهر جليا لمن حباه هللا تعالى ب

ن ليجد له موقعا م يكيسير من الحكمة والمعايير البنيوية التي يقوم عليها العلم، أي علم ككيان وبناء، ل
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والوضوح  ن: شرط الوضوح وشرط االقتصاد؛ساسي  ها األشرطي  خاصة في  ةعلمي  لوال غياب الحقيقة ال

نطبعا ومتحصل ل تضم نم ح:. يقول الشارالد ليلالمؤسسة على المرجع و علمي  ات  القول المكو   

كية أما طلبة العلم الذين يريدون أن يعرفوا اصطالح كل مذهب، فعليهم أن يعرفوا أن المال>     

ه قد صلى فإنه ال يقال ل الص الة، فلو لم ينو الص الةوالشافعية اتفقوا على أن النية ركن من أركان 

ة باطلة<صالأصال. والحنفية اتفقوا على أنها شرط، بمعنى أنه إن لم يأت بها فإنه يكون قد صلى   

ستمد من ت ةعلمي  من األسس المجمع عليها لدى العالمين بالحق أن القواعد واألحكام في األبنية ال     

رة ومجمع . وقد علم بدليل الخبالمعي نالغالب والعام، أما النادر فال حكم له، ويلحق على االستثناء 

لطلقه من إنساني  العلوم الطبية والتجريبية ذات الصلة أن كل عمل  عه الهم واإلرادة مما موق األو 

ة. فمن أدى ومحله الدماغ، المكافئ بيانا للفكر والقلب؛ وذلك بالذات هو ما ينطبق ويعبر عنه بالني

فساد القولين  عمال فمنطلقه مؤكد يقينا يقين اقتران الرأس بالجسد والمبدإ بالمتم.  ومن ثمة يظهر مدى

، وإن س وي  ال، وعن التفكير ةعلمي  التكلف والعسف البعيد عن الالسابقين، ومدى ما أشرب القوم من 

دل إال شرع هللا تعالى منهم براء. وكما  أخبرنا رسول هللا صلى عليه وسلم فإنه ما أوتي قوم الج

د وربه بين العب الص الةضلوا؛ وأي ضالل أعظم من القول ببطالن أمر عظيم وهو عند هللا صحيح؛ و

زل الودود الرحيم، وهي قبل ذلك وبعده عمود اإلسالم؟ وأي ضالل أبعد من أن تشرب األقطار، وقد ن

حتى أنزل كل إمام في قوم مذهبه  المذهبي ةأمره وحكمه تعالى أن هذه أمتكم أمة واحدة، أن تشرب 

أسمائها،  ة ال بتسمية األشياء بغيرإلها من دون هللا وهم ال يشعرون؟ وما العبرة إال بالواقع والحقيق

جوز وال وإال ما معنى وما الحقيقة أن ينشأ النشء منذ صغره على الحب والتقديس الذي ال يحق وال ي

واطن وكنه يكون إال للرب المعبود، فيجعلونه لشخص إمام مذهب معين؟ وكما قلنا فالعبرة بالحال وب

َسم  الحقائق، فما معنى هذه المباريات تحت  صر على والفقه، التي تقت شرعي ةالاالهتمام بالعلوم  ىم 

 مؤلف وحيد، مثال هاهنا عندنا موطأ اإلمام مالك دون غيره؟ وليعلم وسيذكر من يخشى أن فرض

رالوترسيخ وإشراب الناس هذا  يه وسلم، إن للرسالة التي بعث بها محمد رسول هللا صلى هللا عل تصو 

.شرعي ةالعمونه من االهتمام بدين هللا تعالى وبالعلوم هذا أقرب للكفر منه إلى ما يز  

، المذهبي ةفات قبل هذا، وعلى مثل القيمة االستجالئية للنية في يسر إبرازها وكشفها لحقيقة الخال     

ن هللا تعالى خالف مثير ال يستسيغ عاقل أن يقره على خالفه في إطار أعلى من العلم ممثال لبيان دي

موم ة عند عالض رورالمعلومة ب الص الةحتى،  الص الة، خالف في تعريف وتحديد ةعلمي  وأسسه ال

ر المسلمين ركنا من اإلسالم. وإنه يكفي أنها ركن من اإلسالم، وأنها الفاصل العملي بين الكف
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سلم:)) واإليمان، وأنها عمود الدين، ويكاد يكون العلم والفقه كله في حديثه وأمره صلى هللا عليه و

أنه وا كما رأيتموني أصلي((، إنه هذا ليكفي ليحسم ويحكم على هذا الخالف وعلى موضعه بصل

وى دون محض االختالق والجهل يقينا. فإن االختالف والخالف ليس بممتنع إطالقا ولكن على مست

ند هللا ا ألمر يعلم يقينا أنه الدين، والدين إنما هو من ععلمي  مستوى القاعدة المتحراة المقررة أساسا 

 جل وعال.

لكفاية عندهم، تابع موصول لحكمها فهذا فيه ا ي  الش رعإذا كان التعريف للصالة، أي االصطالح      

قه؛ بل وعلى وعلم الف الش ريعةلتحديد وتقييم درجة العقل في بنائهم هذا الذين يزعمون ويريدون به 

سجود التالوة صالة لدى الحنابلة والمالكية. ي  الش رعداللة االصطالح   

ا قول      وع النية كما كان شأن موض حي زغير المفروضة وكيفيتها، فهذا  الص الةهم في حكم النية وأم 

يزعمونه كله يبرز بقوة ما حصل من االختالف الكثير عند هؤالء القوم في قولهم الذي يريدون به و

راد ؛ وإنما هو اختالف وجدل بأقوالهم إلى عين الدجل، ذلك أن ما يريعةالش  أنه هو الفقه وأنه الدين و

محض خبط وخلط ال يميز مبدؤه عن منتهاه. الش رعبه فقها يستدل به على   

  وننقل هاهنا ما جاء في المرجع المعتمد على القدر المناسب والغاية المتوخاة من هذا النقد:     

ن ينوي مطلق قالوا: ال يشترط تعيين صالة النافلة، سواء كانت ستا أو ال، بل يكفي أ -الحنفية>     

م، كما أن متابعا لرسول هللا صلى هللا عليه وسل الص الة، إال أن األحوط في السنن أن ينوي الص الة

يصلون  ا وجد جماعةاألحوط في صالة التراويح أن ينوي التراويح، أو سنة الوقت، أو قيام الليل، وإذ

فرض، وال يدري أهم في صالة التراويح أم في صالة الفرض وأراد أن يصلي معهم فلينو صالة ال

 فإن تبين أنهم في صالة الفرض أجزأه، وإن تبين أنهم في التراويح انعقدت صالته.

رط تعيين سنة الراتبة بأن ينوي سنة عصر، أو ظهر كما يشت الس نةقالوا: ال يشترط تعيين  -الحنابلة

.ةالص الالتراويح، وأما النفل المطلق فال يلزم أن ينوي تعيينه، بل يكفي فيه نية مطلق   

حى، وإما أن قالوا: صالة النافلة إما أن يكون لها وقت معين كالسنن الراتبة وصالة الض -الشافعية     

ان لها وقت نفال مطلقا؛ فإن ك ال يكون لها وقت معين ولكن لها سبب كصالة االستسقاء، وإما أن تكون

عدية، كما يلزم معين أو سبب فإنه يلزم أن يقصدها ويعينها بأن ينوي سنة الظهر مثال، وأنها قبلية أو ب

أن يكون القصد والتعيين مقارنين ألي جزء من أجزاء التكبير، وهذا هو المراد بالمقارنة 

بل يستحب. أما إن  وال يلزم فيها نية النفلية، واالستحضار العرفيين، وقد تقدم مثله في صالة الفرض.
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بير، وال حال النطق بأي جزء من أجزاء التك الص الةكانت نفال مطلقا، فإنه يكفي فيها مطلق قصد 

ب، ولكن يغني عنها يلزم فيها التعيين، وال نية النفلية، ويلحق بالنفل المطلق في ذلك كل نافلة لها سب

الة سنة لها سبب وهو دخول المسجد، ولكن تحصل في ضمن أي ص غيرها كتحية المسجد، فإنها

 يشرع فيها عقب دخوله المسجد.

ين غير المفروضة إما أن تكون سنة مؤكدة، وهي صالة الوتر والعيد الص الةقالوا:  -المالكية     

؛ وإما أن ذاوالكسوف واالستسقاء، وهذا يلزم تعيينها في النية بأن ينوي صالة الوتر أو العيد، وهك

فجر؛ وإما أن تكون رغيبة، وهي صالة الفجر ال غير، ويشترط فيها التعيين أيضا بأن ينوي صالة ال

ال يشترط ، والص الةتكون مندوبة كالرواتب والضحى والتراويح والتهجد، وهذه يكفي فيها نية مطلق 

 تعيينها، ألن الوقت كاف في تعيينها<

عالم هذه األمور واألسئلة ليس كل الناس وال مطلق من نال لقب الإن الذي هو أجدر بالفصل في      

باأو اعتبر عندهم من العلماء، بل  ى سلم ون أولو العلو في درجات العلم والحكمة على مقتضني  الر 

 األحكام بالحق المنصوص عليه في قوله تعالى:

(139}قل أأنتم أعلم أم هللا'{)البقرة  

(106شيئا وال يهتدون'{)المائدة}أو لو كان آباؤهم ال يعلمون   

(170}أو لو كان آباؤهم ال يعقلون شيئا وال يهتدون'{)البقرة  

وى والنوازل حلها ومردها من جهة مدى العلم ودرجته مست ةعلمي  فليس كل المسائل والقضايا ال     

خاصة هو أعالها. الص الةواحدا، بل هي في ذلك درجات، ودرجة ما ارتبط منها ب  

نعالوة على ما أثبتناه من الحكم في شأن النية       وال ا للعمل، لو تم عرض هذه األقجوهري  ا مكو 

ن الفكر والخاليا على أهل المعرفة والخبراء المختصين بعلم الدماغ وبالشبكة العصبية التي تربط بي

علي الدماغية من ناحية كبؤرة محركاتية أصل، والعمل الجسدي كانبثاق وفيض حركي جسدي وف

يه العلوم من تحققي، لتبين أنه ضرب من الكالم بعيد كل البعد عن الحق وال صلة له بما تتأسس عل

 األحكام واألقوال.
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سوي بأدنى  إن قصر النية عند الشافعية على السنن الراتبة دون مطلق النفل بعدمها يرده كل عقل     

للميزان فيه  فكر ممن ال أقرب حقيقة ومعنىمعطى العلم، بله أن يكون مختصا بالفقه حرفته العلم وال

 من العقل.

وم ولهؤالء جميعا، أصحاب هذه األقوال والذين أقروهم عليها وجعلوها يا للعجب فقها وعلما يق     

مرة أن  دين الناس وتوجيه قلوبهم عليها، ليأخذ كل واحد منهم على عاتقه وليسأل نفسه هل حدث له

 خارجا من بيته فوجد نفسه في السوق مثال أو في مكان آخر غيرهم وعزم الذهاب إلى المسجد 

سورة  كما جاء ذكر شرطها في اآلية من ةعقلي  المسجد. وإن مثل العالقة بين هذه األسئلة والكفاءة ال

تخالف حظ مما العظيم في الخلق واالس الش رطالبقرة صريحا حتى ال يكون للملبسين الملحدين في هذا 

ر في هو دأبهم، مثل ما بينه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في سؤال وشأن الجهر بالدعاء والذك

ين عن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه:الص حيححديث   

يا إال ادكنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في غزوة، فجعلنا ال نصعد شرفا وال نهبط و))     

م ال تدعون أصم رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال: فدنا منا فقال: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنك

بد هللا وال غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يا ع
 بن قيس أال أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ ال حول وال قوة إال باهلل((423

نإن القرآن العظيم بالحق نزل، والنية بالحق       الحق من كلها ب الش ريعةفي سلوك اإلنسان، و مكو 

لعند هللا العليم الحكيم؛ فبذلك تبوأت النية من حيث العلم مكان الصدر و نواة العمل  ألنها  هي يةاألو 

بقوله  بغير هدى من الحق فإنما نذكره عسى يتذكر المذهبي ةبصبغته، ومن ران على قلبه غشاوة 

تعالى المبين:}قل أتحاجوننا في هللا وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم' ونحن له 

(138مخلصون'{)البقرة  

 الص حيح حين أصدر مصنف -وقد آتاه هللا الحكمة-فذلكم الشأن العظيم للنية، وقد رشد البخاري      

سقالني، الذي قل اقتضاء حكيما وترتيبا نظيما نبه إليه منوها الفقيه العالم ابن حجر العبحديث النيات 

 من العلماء قاطبة من بلغ ما بلغ من دقة البيان وسداد التفسير وسعة  العلم.

                                                                 

  423 تفسير ابن كثير- البقرة 185
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 رالد هحتى نسوا الذكر ونبذوا على حين من  المذهبي ةثم إن لم يرعو من أشرب من هؤالء حب      

كل الكفاء  حقائق أصل وبينات، فهذه أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيها الكفاءما هو من ال

نتقريرا بالوحي الكريم يغني عن أي درس بشأن ال يجعل هللا  للنية في األعمال، ومن لم جوهري  ال مكو 

 له نورا فما له من نور:

وسلم قال:  سول هللا صلى هللا عليهعن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه الخليفة الراشد الثاني لر     

 سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:

ه إلى إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى: فمن كانت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرت))     

 هللا ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه((424.

   اإلكرام:وفي الحديث القدسي فيما يرويه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ربه ذي الجالل و     

إن هللا كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك:))       

لها كتبها هللا فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها هللا تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعم     

 عنده حسنة سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها هللاعشر حسنات إلى 
 كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها هللا سيئة واحدة((425

سول هللا وفيما رواه الشيخان أيضا عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي هللا عنه أن ر     

 صلى هللا عليه وسلم قال:

لقاتل فما بال المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قلت: يا رسول هللا هذا اإذا التقى ))     

 المقتول؟ قال:

إنه كان حريصا على قتل صاحبه((. -       

                                                                 

  424  متفق عليه

  425  متفق عليه
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نفمن ينكر أن النية       ه، بل لحق  فيافي العمل فكأنما ينكر الوجود في حقائقه وتجليات  جوهري   مكو 

لى اإللحاد في أمر أساس تقوم العبادة عليه؛ فأنى يصرفون؟ويؤول به المآل وقد آض به إ  

يح الحق ونافلة في ذكر وتوضيح ما حصل عند أصحاب المذاهب من التفاقم جراء مخالفتهم لصر     

، التفاقم الذي يعبر عنه قول المالكية:أهلي ةوعصبيته الج المذهبي  قربانا للتمايز   

ق وإما أن تكون مندوبة كالرواتب والضحى والتراويح والتهجد، وهذا يكفي فيها نية مطل>     

وال يشترط تعيينها، ألن الوقت كاف في تعيينها< الص الة  

ض وإذا علمت أن النية من ذات العمل وأن الكون أساسه البنيوي مبدأ االختالف فهذا القول مح     

وي البشر.خلط باطل هو للخرف أقرب منه لقول س  

ي وما يؤكد هذا الحكم هو ما جاء عندهم من الخلط على حين من تراكم االختالف والتناقضات ف     

يين الدين قولهم بالنية شرطا واستصحابا، جزئيا أو مستغرقا مستمرا، اسمع لما يقول من يدعي تع

ة:وانظر إلى شرط المرجع القانوني في لغته وبيانه، جاء في حكم التلفظ بالني  

ذلك تنبيها  يسن أن يتلفظ بلسانه بالنية، كأن يقول بلسانه أصلي فرض الظهر مثال ألن في>     

 يضر، ألنك قد للقلب، فلو نوى بقلبه صالة الظهر ولكن سبق لسانه فقال: نويت أصلي العصر فإنه ال

ى تنبيه اعد علعرفت أن المعتبر في النية إنما هو القلب، والنطق باللسان ليس بنية وإنما هو مس

 القلب، فخطأ اللسان ال يضر ما دامت نية القلب صحيحة<

ا قول      جح ، فهو قول عار عن كل مرالص الةالحنفية في من وجد قوما يصلون ولم تتعين له  أم 

ادة يؤخذ به من أصل  أو أثارة من علم، ومعارض ألساس القصد والوضوح في سلوك العبد والعب

والعقل. الش رعكما تقرر له تبعات ال تتفق مع  واالستخالف، وهو قول  

إيغاال في وأكثر ما يظهر فيه التفاقم هو أن يؤول تراكم األخطاء واالختالف منشأ غلو في الدين و     

 الص الةليه تكلف وعسر في الدين ليس منه في شيء وال أمر به سبحانه وتعالى وال رسوله الكريم ع

يقول:والسالم. هكذا نلفي الشارح   

ه أفضل، ويرفع فعلى مقلدي الحنفية أن يراعوا ذلك، وال يفصلوا بين التكبيرة وبين النية، ألن>     

 الخلف<
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كية له وإنما ذكرنا هذا الخالف ليعلم الناظر في هذا أن مقارنة النية لتكبيرة اإلحرام عند المال>     

 منزلة، فال يصح إهماله بدون ضرورة: من نسيان أو نحوه<

ليها أو قالوا: إن النية ال بد أن تكون مقارنة لتكبيرة اإلحرام بحيث لو تقدمت ع -الشافعية>     

ال تصح كما بيناه في مذهبهم في مبحث كيفية النية< الص الةتأخرت بزمن ما، فإن   

ليه إنه وهللا ليخشى من مجاراة ومسايرة هذه األقوال البعيدة كل البعد عما فطر هللا تعالى ع     

ى. إنه ال ة ووهبها من سوي الفكر والميزان، يخشى أن يصاب العقل بشيء وذهوبه حتالس وي  القلوب 

ع قبول فيما بذي موض ةعقلي  المحتوى وال تراكيب القول وكأنه نموذج في الطب األلسني لالختالالت ال

د المالكية )ألنه أفضل( و)عنا، بله أن تكون أو تدعي أنها الدين والفقه. وهل لقوله: علمي  يراد به قوال 

قال وطبيعته؟ وهل على قول حظه من العلم ال يساوي مث علمي  له منزلة(، هل له من صلة بالقول ال

قه ذرة يريد الضالون المركب خطير جهلهم والملبس عليهم أن يوجهوا ويؤسسوا علم الدين والف

 لدينهم؟ سبحانك هذا بهتان عظيم..

م عند إال لما هو أضل وأبعد منه، فقد بلغ التفاق الض اللضي إال للخطإ وولما كان الخطأ ال يف     

ةالقوم بخصوص نية اإلمام إلمامته، وتبعية صالة المأمومين من جهة  إيجابا والبطالن سلبا و الصح 

يه بارزة ة والميزان فالس وي  لنيته، مبلغا يعجب المرء من إجماعهم عليه وتقريره ومظاهر الفسوق عن 

 ظاهرة. وهذا للتمثيل قول المالكية:

تهقالوا: يشترط نية اإلمام في كل صالة تتوقف >>      ح  مغرب ا على الجماعة، وهي الجمعة، والص 

نية  والعشاء المجموعتان ليلة المطر تقديما، وصالة الخوف وصالة االستخالف، فلو ترك اإلمام

ت الثانية، و تركها في الصالتين المجموعتين بطلاإلمامة في الجمعة بطلت عليه وعلى المأمومين، ول

ارقت في من المأمومين فقط، ألنها ف األولىوأما إذا تركها في صالة الخوف فإنها تبطل على الطائفة 

ة فيها اإلمامة غير محل المفارقة، وتصح لإلمام وللطائفة الثانية. أما صالة االستخالف فإن نوى الخليف

سبقوه، وإن تركها صحت وبطلت على المأمومين< صحت له وللمأمومين الذين  

  ونحوه عند الشافعية:     

، فإنه التي جمعت للمطر جمع تقديم، كالعصر مع الظهر، والعشاء مع المغرب الص الةثانيها: >     

ألنها وقعت في وقتها< األولىالثانية فقط بخالف  الص الةيجب عليه أن ينوي اإلمامة في   
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ي ريب أقوال ال مصداقية لها، فاسدة خاطئة ال تصح من أي وجه نظرت إليها، والسبب فهذه ال      
ر غير صحيح لحقيقتها.[426  ذلك أنها نتاج إلدراك قد أضل النية في تحديدها ولتصو 

≈ 

 تدالل، أنَّ عامل في االس افتقاد قوله بدليل الجماع ألي   من بعد ما يتبين لنا إلى الغزالي نعود إذا       

قوله: قوله كله، ومرتكزه عنصر النية، كله محض الخطل واالختالط. بل إنَّ   

قال: تعلقت بالجماع، واستحال نية التقرب، فتلغى تلك النية. ويصح أن ي الصَّالة: إذا صحت قلنا'     

كوان ، من الذكر والقراءة، وما ال يزاحم حقَّ المغصوب منه، فإنَّ األالصَّالةنية التقرب ببعض أجزاء 

.'الد ار هي التي تتناول منافع   

رالضام على عدم امتالكه وبلوغه داللة ال ت   لُّ د  هذا القول ي        أمره للصالة، وعلى إمكان الحق  تصو 

نا إليه آنفا:في ذلك كالذي ألمع  

تهوقول المؤلف:> ومن شروط ]>      ح  إنه قد ( دخول الوقت، فإذا صلى قبل الوقت فالص الةا )أي ص 

<الش ريعة، ولكنها تكون باطلة في نظر الص الةيكون أتى بحقيقة   

رالهذا لعمري من أفسد األقوال المبرزة لفساد        الص الةة لحقيقة األشياء ذاتها ولذات وحقيق تصو 

[على صفة التخصيص.  

داال  والعتق الض ربو الص الةمقارنته ومطابقته لهذه المسألة لنسق مثال الخياطة و توإذا كان     

نوه به  ، مماعلى هذه االختالط، فإن قوله في معرض رده على ابن حنبل رحمه هللا، يؤكد هذه الحقيقة

 وأشار إليه المحقق:

لك يقتضي بل بين المسألتين فرق، فإن  البيع الواقع بعد نداء الجمعة منهي  عنه نهيا خاص ا، وذ>     

أو غيرها من  ةالص الفساده عند الحنابلة. بخالف النهي عن ترك رد  المظلمة، فليس له تعلق بالبيع أو 
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األمور التي ذكرها المصن ف. فأين هذا من هذا!! على أن في الحكم بفساد البيع لو وقع بعد النداء 
 توقفا.<427

* * * 

 

حقيقته الفساد أو اللغو ما بيانه خارج الحقّ  - 2  

ا من محقيقته على (6 -5 -1 واضح في المسائل هو )كذلكا مهاعنوان دالة الّرابعوالمسألة الثانية      

أما و .شرعي ةالشرط المباينة بين حقول األحكام هما خارج الحق بنقضهما اللغو وفضل القول ألن

: ]هل المندوب ة، مسألةالّرابعالمسألة بخصوص ما لزم تصويبه والتنويه به؛ فإن ما يثير االنتباه في 

 وله:المندوب، االستدراك الممثل في ق هو غياب االستدراك عند الغزالي الذي كان في حد   مأمور به؟[

ة:خاطئا كما بيناه؛ إذ قال أول المسأل' ذلك، وإن كان استدراكا الش رع'وي رد عليه األكل قبل ورود   

مسألة: ]هل المندوب مأمور به؟[: >       

ى. وإن لم يكن المباح مأمورا به. ألن األمر اقتضاء وطلب والمباح غير مقتضالمندوب مأمور به      

ا المندوب فإنه مقتضى، لكن مع إسقاط الذم  عن تاركه، والواجب مقتضى لكن مع ذم تاركه إذ تركه ا أم 
 مطلقا، أو تركه وبدله.<428

ا قول ه: أم   

 >الثاني: أن فعل المندوب طاعة باالتفاق.<429 

.مي  عللزم حفظ االصطالح ال، وقد الطاعة استجابة مقابلة لألمر وليس للندب ألنَّ  حُّ صه فهذا ال ي    

 

                                                                 

  427 المستصفى، ج1 – أسفل ص151

  428 نفس المصدر – ص144

  429 نفس المصدر – نفس ص
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 الفصل الّسابع عشر

عند الغزالي وضالل المعتزلة في اإلباحة منطقيّ والجوهر ال يّ الّشرعالحكم  تصّورعائق   

 

شرعيّةاللألحكام  الّصحيح تصّورللافتقاد الغزالي  دليل   - 1  

اإلباحة شرعيّةالمعتزلة القائلين بعدم  وضالل       

:المسألة الثالثة  

:مسألة: ]هل المباح حكم شرعي؟[ >       

حرج ؛ إذ معنى المباح رفع الالش رع. وقد ذهب بعض المعتزلة إلى أنه ليس من الش رعالمباح من      

عليه قبل  شيئا: أنه تركه على ما كان الش رع. فمعنى إباحة الس مععن الفعل والترك، وذلك ثابت قبل 

يعب ر عنه ، ولم يغير حكمه، وكل ما يثبت تحريمه وال وجوبه بقي على النفي األصلي، فالس معورود 

لمباح.با  

وهذا له غور. وكشف الغطاء عنه أن األفعال ثالثة أقسام:       

ض ال بصريح اللفظ، وال بدليل من الش رعقسم بقي على األصل فلم يرد فيه من       ، الس معأدلة  تعرُّ

، فليس فيه حكم.الس معفينبغي أن يقال: استمر فيه ما كان ولم يتعرض له   

ا خطاب، والحكم خيير، وقال: إن شئتم فافعلوه، وإن شئتم فاتركوه، فهذبالت الش رعوقسم صرح فيه      

 ال معنى له إال الخطاب، وال سبيل إلى إنكاره وقد ورد.

له وتركه، فقد على نفي الحرج عن فع الس معوقسم ثالث لم يرد فيه خطاب بالتخيير، لكن دل دليل      

اؤه على النفي بدليل العقل نفي الحرج عن فاعله، وبق لكان يعرف الد ليل، ولوال هذا الس معع رف بدليل 

.الس معاألصلي. فهذا فيه نظر، إذ اجتمع عليه دليل العقل و  



 إبطال فصل األصول

 

391 

 

ت فاقعد، وفي الطرفين اآلخرين أيضا نظر؛ إذ يمكن أن يقال: قول الشارع: إن شئت فقم، وإن شئ     

تركه على ما هو ليس يغير أمره، بل يليس بتجديد حكم، بل هو تقرير للحكم السابق. ومعنى تقريره أنه 

يه ؛ فال يكون شرعيا. وأما الطرف اآلخر، وهو الذي لم يرد فالش رععليه، فليس ذلك أمرا حادثا ب

ل وال على أن ما لم يرد فيه طلب فع الس معخطاب وال دليل، فيمكن أيضا إنكاره، بأن يقال: قد دب 

ى فعل إال لعموم فيما ال يتناهى من األفعال، فال يبقطلب ترك، فالمكلف فيه مخي ر. وهذا دليل على ا

. الش رع، فتكون إباحته من الش رعمدلوال عليه من جهة   

بيان أنه  تقرير ال تغيير، وليس مع التقرير تجديد أمر، بل الش رعواألغوص أن الباحة من جهة       
ض له. وسيأتي لهذا تحقيق في مسألة إقامة الد ليل على النفي.<430  لم يجدد فيه أمرا، بل كفَّ عن التعر 

≈ 

رالبمثابة التأكيد والجزم بافتقاد االنضباط في هي هذه المسألة       , ذلك من ةشرعي  اللألحكام  تصو 

:تين التاليتينبياني  أو المادتين الخالل ورود المواد   

'وهذا له غور' -       

  تقرير ال تغيير' الّشرع'واألغوص أن اإلباحة من جهة  -     

ي أن ه ليكفوبينهما وخاللهما جاء عنده من الكالم ما هو مختلط وفاسد بين اختالطه وفساده. وإنَّ      

 يستهل بقوله:

<الّشرع>المباح من  -       

ع الحكم فاسدة دالة على فساد أساس القول من سنخه وأصله. المباح ماهيته موضو ةبياني  فهذه مادة      

وز فالحكم ليس هو موضوعه، بل ماهيتهما شتان ما بينهما، والمجاز أو التجوز هنا ال يج ؛ي  الش رع

 ي  الش رعكم ومكمن اللبس والشكال كله هو في هذا االلتباس والتخلل بين مفهومي وحقيقتي الح بحال.

ذه تخالفي، كحقل لسريان هوالحقل االس شرعي ةالوموضوعه، أو إن شئنا اليضاح بين األحكام 

أ من قال من . ومنه يتبين ويتضح ال فقط خطالس معاألحكام، والبصار بحقيقة أن ال حكم شرعيا قبل 
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ي، أي بعد ا ال وجود لها إال بوجود الحقل االستخالفمنطقي  ، ألنها الش رعالمعتزلة بأن الباحة ليست من 

ه: ؛ بل كذلك خطأ وفساد رد الغزالي في قولالس مع  

'قسم بقي على األصل' -       

'ليس بتجديد حكم، بل هو تقرير للحكم السابق' -       

.الس معقبل ورود  ي  الش رع، أن ال وجود أصال للحكم الد ليلبذات        

يات في أخر المذهبي ةوهذه من المرتكزات الحقة عند ابن حزم رحمه هللا تعالى وإن غشيت منظارها     

:'اإلحكام'ات أخر؛ قال رحمه هللا أو جاء في حي زو  

الباب السادس >   

على الحظر أم على اإلباحة؟ الّسمعهل األشياء في العقل قبل ورود   

     قال أبو محمد431: قال قوم: األشياء كلها في العقل قبل ورود الش رع على الحظر. وقال آخرون: بل 

 هي على الباحة. وقال آخرون:  بل هي على الحظر حاشا الحركة النقلية من مكان إلى مكان وشكر

م المنعم فقط. وقال آخرون: بل هي على الباحة حاشا الكفر والظلم وجحد المنعم. وقال آخرون: وه

احة، ي العقل أصال، ال بحظر وال بإبجميع أهل الظاهر وطوائف من أصحاب القياس: ليس لها حكم ف

.الش ريعةوإنَّ كل ذلك موقوف على ما ترد به   

ا قال أبو محمد: وهذا هو الحق الذي ال يجوز غيره. واحتج من قال بحظرها بأن قال: األشياء كله     

 ملك لل عز وجل، وال يجوز أن يقدم على ملك مال إال بإذنه.

ا حرم ألنه لم يحرم القدام على ملك غيرنا بنفس العقل، وإنما حرم مقال أبو محمد: وهذا تمويه ساقط 

عقل لما بتحريمه. ولو كان تحريم القدام على ملك المالك مركبا في ضرورة ال الش رعمن ذلك بورود 

 جاز أن يأتي الش رع بخالفه كما ال يجوز أن يأتي بشرع..<432 

                                                                 

  431 هو ابن حزم، كنيته أبو محمد

 432 الحكام في أ ص ول األحكام: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ج1 ص52، منشورات دار اآلفاق األبدية
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≈ 

قوة يدل عليه ب دراكي  كما هي في المكان ال عند الغزالي شرعي ةالحصول حقيقة األحكام  وعدم     

  قوله:

ض ال بصريح اللفظ، وال بدليل من أدلة  الّشرع'فلم يرد فيه من       ن يقال: ، فينبغي أالّسمعتعرُّ

، فليس فيه حكم.'الّسمعاستمر فيه ما كان ولم يتعرض له   

  حد، مختزل في قوله:وكل أقسامه وما أورد منها في كالمه هو شيء وا     

د دل 'وأما الطرف اآلخر، وهو الذي لم يرد فيه خطاب وال دليل، فيمكن أيضا إنكاره، بأن يقال: ق      

موم فيما على أن ما لم يرد فيه طلب فعل وال طلب ترك، فالمكلف فيه مخيّر. وهذا دليل على الع الّسمع

.'رعالشّ ، فتكون إباحته من الّشرعال يتناهى من األفعال، فال يبقى فعل إال مدلوال عليه من جهة   

الذي غايته وآخره ناقض للقول من أوله بقوله:       

'الّشرع عليه من جهة 'ال يبقى فعل إال مدلوال -       

 دل علىوهذا ي حكم شرعي. ي  الش رعكل حقل المستخلف فيه فهيه حكم، ومقتضى الحكم  وهو الحق ألن

رال رتكونهم لم ي الباحة شرعي ةالقاصر سواء عند القائلين من المعتزلة بعدم  الس اذج تصو  وا الحكم صو 

يد في البع الض الل أو عند الغزالي و إال باألمر والنهي خطابا ولم يعتبروا ذلك في عدمه، ي  الش رع

 قوله:

فال يكون شرعيا'' -       

ة، وموضوعها في الواقع حقيقة واحدة وشيء واحد.تعد دفي أقسام وأطراف م تخب طوعلى ال        

* * * 

 

                                                                                                                                                                                                  

بيروت         
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عند الغزالي يّ الّشرعوالحكم  منطقيّ الجوهر ال تصّورإشكال  اتضاح   - 2  

نصر عن افتقاد لع فضل كالم ولغو مجرد ة، مسألة: ]هل المكروه مضاد للواجب؟[الّسابعالمسألة      

رال تمثل الحق ، بل وينم في ذات اآلن عن عدم تجذر الةمنطقي  ة وفقهي  للجواهر واألشياء كمواضيع  تصو 

: ]هل ويفرع القول ولغو الكالم عن مسألة مقولهاة. وهو هنا كمن يفصل فقهي  وال ةمنطقي  لألحكام ال

وله المريض مضاد للميت؟[ أو ]هل الميت مضاد للحي؟[ ولتكون على أمر مستبين مما نقول فهذا ق

 وكالمه:

مسألة: ]هل المكروه مضاد للواجب؟[:>  

يكون  حتى المكروه والواجب، فال ي دخل مكروه تحت األمر تضاد  الحرام والواجب، في تضاد  كما ي     

، إال أن تنصرف الكراهية هن ذات المأمور به إلى غيره، ككراهية شيء واحد مأمورا به مكروها

ضفي الحمام وأعطان البل وبطن الوادي وأمثاله، فإن المكروه في بطن الوادي  الصَّالة خطر ل التعر 

ضالسيل، وفي الحمام  ضالشياطين، وفي أعطان البل  تخب طللرشاش، أو ل التعر  نفارها. وكل ل التعر 

، وربما شوش الخشوع.الصَّالةذلك مما يشغل القلب في   

فحيث ال ينقدح صرف الكراهة عن المأمور إلى ما هو في جواره وصحبته لكونه خارجا عن      

فوا  بالبيت ماهيته وشروطه وأركانه، فال يجتمع األمر والكراهية. فقوله تعالى: }وليط و 

[ ال يتناول طواف المحدث الذي نهي عنه؛ ألن المنهي عنه ال يكون مأمورا به، 29العتيق{]الحج

، الصَّالةانفصل عن المأمور؛ إذ المأمور به  الد ار  المغصوبةفي  الصَّالةوالمنهي عنه في مسألة 
 والمنهي عنه الغصب، وهو في جواره.<433

 ≈  

باري وفي أن يكون الجوهر حيا وميتا في ذات اآلن االعت ويستحيل عقالمنطقا يجتمع  ه ليسبما أنَّ      

وعي واختالف موضوعات أو موض تعد دذات المرجع؛ فإنه ليس يستساغ وال موضع لهذا الكالم إال ب

ل من األحكام أو الحكمين. ولو شئنا تبيان هذا على نحو أوضح قلنا بأن طرف هذا النسق ما هو إال مث
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ه م   ين  ن الذه س اه و م  هه الته ص   ن  ع   م  ه   ين  الذه  ين  ل ه 'الم صلين' من قوله تعالى: }فوي ل للم ص  يتوقف على لفظ 

'{)الماعون اع ون  ن ع ون  الم  ون  وي م  (6..4ي راؤ   

، وجوهر سهو ومراءاة المصلين ومنعهم الماعون؛ فأمر الصَّالةفهنا جوهران مختلفان: جوهر      

لالوجوب في  سبق، والنهي بوعيد الويل موضوعه الجوهر الثاني.معطى م األو   

ض، لم يكن هذا الطرح وةعقلي  ا كان هذا من البديهيات في المنطق والنسق اللم   وإذن      نده إال ع التعر 

 يعقل، ين في ذات الجوهر مما التضاد  لعدم حصول وتمثل هذه البداهة والوضوح. فاجتماع الحكمين الم

، جوهر الصَّالةفي الحمام( )جوهر  الصَّالة، جوهر الصَّالة: )جوهر جوهرينوالكالم في اختالف ال

على هذا النحو المستشكل عنده  في معاطن البل( )جوهر الطواف، جوهر الطواف محدثا( الصَّالة

كما بيناه، ليس  ، فالشكال فيهالد ار  المغصوبةلديه حقيقة إشكاال. بالطبع، هناك مباينة لمسألة  يصبح

رللحكمين وارتباطهما، ولكن في  موضوعاتي  الجوار واالتصال الفي  ه.ذات الصَّالةجوهر  تصو   

ابطهذا       عدم  لنا فيه القول منباطه، مع ما رأينا  وفص  أو لنقل عدم انض جوهرينفي ميز ال الض 

رالحصول   ،وجلي   كما هو ظاهرنتج عنه كل هذا  ولمجال األمر والعبادة، الصَّالةهر الحق لجو تصو 

لة العاشرة:فضل القول الممثل في المسأ  

:النهي العائد إلى وصف الفعل هل يفسد به األصل؟[] :مسألة>   

ات المنهي  ينقسم النهي عندهم إلى ما يرجع إلى ذ الد ار  المغصوبةفي  الصَّالةالمتفقون على صحة      

ي عنه عنه في ضادُّ وجوبه؛ وإلى ما يرجع إلى غيره فال يضاد وجوبه؛ وإلى ما يرجع إلى وصف المنه

 ال إلى أصله.

   وقد اختلفوا في هذا القسم الثالث.     

لومثال القسمين       ، لحدثوينهى عن إيقاعه مع ا ين ظاهر، مثال القسم الثالث أن يوجب الطوافاألو 

طلوب، أو يأمر بالصوم، وينهى عن إيقاعه في يوم النحر. فيقال: الصوم من حيث إنه صوم: مشروع م

فوا بال بيت ومن حيث إنه واقع في هذا اليوم: غير مشروع. والطواف مشروع بقوله تعالى: }وليطوَّ

ث وقوعه إنه بيع: مشروع، ولكن من حي العتيق{ ولكن وقوعه في حالة الحدث مكروه. والبيع من حيث

شروع، من حيث إنه طالق: م الط القمقترنا بشرط فاسد، أو زيادة في العوض في الربويات: مكروه. و

 ولكن من حيث وقوعه في الحيض مكروه. وحراثة الولد من حيث إنها حراثة: مشروعة، ولكنها من
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د ث إنه سفر: مشروه، ولكن من حيث قصحيث وقوعها في غير المنكوحة: مكروهة. والسفر من حي

 الباق به عن السيد: غير مشروع.

نه راجع فجعل أبو حنيفة هذا قسما ثالثا، وزعم أن ذلك يوجب فساد الوصف، ال انتفاء األصل، أل     

 إلى الوصف ال إلى األصل.

ي ف الط القوالشافعي رحمه هللا ألحق هذا بكراهة األصل، ولم يجعله قسما ثالثا، وحيث أنفذ      

ف  النهي عن أصله ووصفه إلى تطويل العدة، أو لحوق الندم عند الشك في الول ر  د. وأبو الحيض، ص 

ا لطهارة شرطقد دلَّ على كون ا الد ليلحنيفة حيث أبطل صالة المحدث دون طواف المحدث زعم أنَّ 

فهو نفي للصالة ال نهي. «ال صالة إال بطهور»والسالم  الصَّالة، فإنه قال عليه الصَّالةفي   

ب مطلق النهي من حيث اللفظ، وذلك نظر في مقتضى       وفي المسألة نظران: أحدهما في موج 

يغ ة، وهو بحث لغوي نذكره في كتاب األوامر والنواهي.الص   

ريح به هذه األوصاف، وما يعقل اجتماعه وما ال يعقل، إذا وقع التص تضاد  الثاني: نظر في  الن ظرو     

لك ال من القائل، وهو هل يعقل أن يقول السيد لعبده: أنا آمرك بالخياطة وأنهاك عنها. وال شك في أن ذ

خياطة، لب منك اليعقل منه، فإنه فيه يكون الشيء الواحد مطلوبا مكروها. ويعقل منه أن يقول: أنا أط

تلك  والكون فيها، وال يتعرض في النهي للخياطة. وذلك معقول، وإذا خاط في الد ار وأكره دخول هذه 

ي أتى بمطلوبه ومكروهه جميعا. وهل يعقل: أن يقول: أطلب منك الخياطة وأنهاك عن إيقاعها ف الد ار 

حل كروه؟ أو ما أتى بالمطلوب؟ هذا مفي الزوال، فهل جمع بين المطلوب والموقت الزوال، فإذا خاط 

.الن ظر  

 أنه ما أتى بالمطلوب. وأن المكروه هي الخياطة الواقعة وقت الزوال، ال الوقوع في الص حيحو     

 وقت الزوال مع بقاء الخياطة مطلوبة، إذ ليس الوقوع في الوقت شيئا منفصال عن الواقع.

من سبعة الواقعة في األماكن ال الصَّالةفي أوقات الكراهة، ولم صحت  الصَّالةفإن قيل: فلم صحت      

 بطن الوادي، وأعطان البل وغيرهما؟ وما الفرق بينها وبين النهي عن صوم يوم النحر؟

ح  هذه الصلوات لزمه صرف النهي عن أصل       ووصفها إلى غيره. وقد  الصَّالةقلنا: من صحَّ

حيث من  ةالصَّالفي األوقات المكروهة، لترددهم في أن النهي نهي عن إيقاع  الصَّالةاختلفوا في انعقاد 

ر مقترن به.إنه إيقاع صالة، أو من أمر آخ  
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عينه  وأما صوم يوم النحر فقطع الشافعي رحمه هللا ببطالنه؛ ألنه لم يظهر انصراف  النهي عن     

الصوم،  ة الدعوة باألكل، فإن األكل ضدووصفه، ولم يرتض قولهم: أنه ن هي عنه لما فيه من ترك إجاب

وال تأكل: أي صم؟فكيف يقال له: كل، أي أجب الدعوة،   

لفروع. ، بل هو موكول إلى نظر المجتهدين في اص ولي  واآلن تفصيل هذه المسائل ليس على األ       

أما . وتضاد  الوعدم  تضاد  الثالثة، وبيان  حكمها في ال ص ولإال حصر هذه األ   ص ولي  وليس على األ

لم ذلك في آحاد المسائل أنها من أي قسم هي فإلى المجتهد. وقد ي علم ذلك بدليل قاطع، وقد يع الن ظر

شيء من ذلك. ص ولي  بظن، وليس على األ  

ون المنهي يقتضي من هذه األقسام أيَّها، وأنه يقتضي ك المطلق   في هذا ببيان أن النهي   الن ظروتمام      
 عنه مكروها لذاته، أو لغيره، أو لصفته، وسيأتي.<434

≈ 

م، ألن على المكان هو أن القول بهذه األقسام قول فاسد ال يصح وال يستقي الن ظربل إن منتهى      

ة هي الموضوعات هنا. فقوله :تعد دالموضوع ليس واحدا بل م  

 'وأنه يقتضي كون المنهي عنه مكروها لذاته، أو لغيره، أو لصفته'

: ةفقهي  ى ميزان الحق والعقل والمنطق، أن هناك ثالثة عناصر أو موضوعات يلزم عل  

ذاته – 1       

ذاته + القيد الممثل بغيره – 2       

ذاته + صفته – 3       

من الحق  ، وفساده وخطله من إخالله بالبديهيخطلكالم فاسد وفقوله: 'المتفقون . . . ال إلى أصله'      

ليةالمنهي عنه مطابقا لموضوع حكم النهي، وبداهة وحقائق ونسقا في كون  تالف، مبدإ وقانون االخ أو 
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غيره'، فموضوع النهي في قوله: 'وإلى ما يرجع إلى غيره'  يغاير الجوهر العائد عليه الضمير في '

 وبديهي أن ال يضاد  وجوبه.

وقوله:    

  'وإلى ما يرجع إلى وصف المنهّي عنه ال إلى أصله.'  

  ان متغايران:فقهي  هنا لدينا عنصران وموضوعان   

األصل = الذات – 1        

وصف المنهي عنه = تمثيال الذات + الوصف – 2       

لسائد، بيان مادتي التصحيح لبيان أبي حنيفة والشافعي، وهو البيان المعتبر وا وجوب   ومنه يستنبط       

 لهوطبعا يدل على فساد قو 'األصل' و'الوصف'، وإنما هما جوهران وموضوعان مختلفان متغايران.

:'كراهة األصل' ماد تهو  

   راهة األصل، ولم يجعله قسما ثالثا.''والشافعي رحمه هلل ألحق هذا بك     

للكراهة؛  لسلم قيم األحكام، وتحديدا مغايرة النهي كلي ةوإذا كان اضطراب الغزالي هنا باديا بإهماله      

ده يكفي صيغة الخطاب إطالقا كون النهي نهي تحريم أم نهي كراهة؛ وهذا لوح حي زوذلك ليس يلتبس ب

غاير األحكام، المواضيعي لمت تعد د؛ فإنه لعدم إبصاره بوجوب اعتبار البالحكم على فساد كالمه برمته

مكروه، وقع في مأزق ومسد لم يجد فيه بدا من السير على البديهيات بطرح سؤال الفساد وعدمه لل

مد من مما هو مست بداهةليس أكثر وعلى نحو يتخلله ما ألمحنا إليه من االختالط واالضطراب؛ ذلك أن 

إلى  ساد المكروه. وما عرض له من صرف النهيالتعريفات والتحديدات كفساد المنهي عنه وعدم ف

منه فغالب كالمه هنا اختالط لعدم الوقوف على مك هذا الشكال. حي زالكراهة ونحوه، فذلك ليس من 

، الذي لم يكن قوله:موضوعاتي  ال تعد دبوجوب ال  

عقل أن ذلك ال ي'وهو هل يعقل أن يقول السيد لعبده: أنا آمرك بالخياطة وأنهاك عنها. وال شك في      

 منه'
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ث إعالما ومؤشرا على وجوب البح عقلي  وال دراكي  لم يكن هذا سوى عدم استقرار في الحقل ال     

اهية. عن صيغة أخرى لالعتبار. وطبعا فإن حكمي األمر والنهي طرف أقصى بالنسبة لألمر والكر

 شارة إليه.ولكن االستجابة لم تكن إيجابية، بل سلكت مسلك البداهة في السير والقول مما تقدمت ال

 ومثاله األكثر وضوحا هو تساؤله:

 الصَّالةع في األوقات المكروهة، لترددهم في أن النهي نهي عن إيقا الصَّالة'وقد اختلفوا في انعقاد      

 من حيث إنه إيقاع صالة، أو من أمر آخر مقترن به.'؟

ية هو صيغته الذات فقهي  ن أمر مقترن به ممثل به لجوهر موضوع؛ فالموضوع البالطبع هو م     

ة جميعا.شرطي  الو  

صيغتيهما ا عن تعليل نهي صوم يوم العيد، فإنه ليس أقوى من القول في ذلك كون يوم العيدين بأم       

د ة الشُّه وره عه  من مرتكزات الخلق واألمر ن د  على ذات المعنى االرتكازي الذي في قوله تعالى: }إن  عه

ا ل ق  السَّم  م  خ  ت ابه هللاه ي و  ا فهي كه ر  ين  الق  هللاه اهثن ا ع ش ر  ش ه  م' ذ لهك  الد ه ر  ب ع ة ح  ا أ ر  ن ه  ' مه ض  األر  اته و  ' ف ال  و  ي م 

'{)التوبة نَّ أ ن ف س ك م  وا فهيهه لهم  (36ت ظ   

ولي  التي أوجب الغزالي على األ هاتهلألقسام حقيقة وهكذا إذا علمنا أنه ال وجود       حصرها  ص 

يظهر مدى فساد قوله:، فإنه محض إدراكي  و منطقي  ، وأن إشكالها معرفتها  

ولي  'واآلن تفصيل هذه المسائل ليس على األ  روع.'، بل هو موكول إلى نظر المجتهدين في الفص   

ولي  هو إذا إشكال عند األ      !فيه للمجتهدين؟ الن ظركَّل أمر و  ين، فكيف ي  ص   

ولي  األ فقهي  وال منهاجي  ه ال يحصل حصر األساس الإن   والحق         ةولي  أص  إال بتفصيل مسائل  ص 

ولي  األ فقهي  كنماذج لهذا األساس العملي وال قى ، كما هو واضح ومقرر في علم الفرائض. وليبص 

 المجال التعبدي بعده منفتحا، مجال آحاد المسائل للمجتهد.
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 الفصل الثامن عشر

ا في المنطق   ا هاّما س مَّى مكّونا ص ولعلم األ   م   

المخالفة مفهوم    

 

أنه بذلك ة لهذا الحقل المسائلي، ودراكي  وال ةعقلي  حقيقة ما قلناه وما توصلنا إليه من الطبيعة ال     

ولي  إشكال يهم األ ح ما على المعنى المتداول الذي نحن بصدده في هذا الكتاب، هذه الحقيقة أوض ص 
دّه ؟[:435  ي جليها المسألة التالية، التاسعة واألخيرة، مسألة: ]هل األمر بالشيء نهي عن ض 
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الب من الغ الش طرهذه المسألة األخيرة، كذلك جاءت الغاية في استجالء مقصدنا من هذا الكتاب، ف      

ى س مَّ القرآن  ا فيمحد دالفقه  عن أن ينفصل عملي ةو ةعلمي  ، الذي ليس ينبغي له حكمة ص ولعلم األ   م 

باالحكيم ب ل هلي ةالغالب فيه هو من شروط األ الش طروعن شرط الفقيه،  ني ةالر  ل علم، أي في في ك يةاألو 

نمكالمنطق والبالغة أو اللغة بكل  علمي  ، ونعني بذلك هنا على التخصيص ةعلمي  أية ممارسة  اتها و 

 وعلومها.

محض،  علمي  مسألة داللة المخالفة، إشكاله  أصل هذه المسألة وموضعه هو نفس موضع إن       

منهجية في ة التعليمية والتصنيفية الالض رورالمنطق والبالغة، وأمكن لو جاز تجاوز  علمي  مختص ب

 الش روطت ا ألن اللغة والمطلوب منها هنا من أولياإدراكي  ا منطقي  هدفها التبسيطي، أمكن اعتباره إشكاال 

د سطرنا عليه في كتابنا 'د. طه عب. وهذا ما ةعلمي  كما ذكرنا، شروط التصدي لمطلق الممارسة ال
 الرحمان في الميزان':436

خالفةحلُّ إشكال مفهوم  - 1 ]    الم 

خالفةقيد  بنية داللة  القيد   الم   

 

د ال نظام  له، وهر      أ وأكثر ما ما حق  وصف كالم الكاتب فيه باله راء، واله راء ل غ ة  المنطق  الفاسه

خالفة الداّللة'داللة الرجل في منطقه:  أكثر الخطأ؛ أكثر ما وجب فيه، هو كالمه في مفهوم  . 'الم 

ية مفتقدة ألي ة ولكن بن منطقي  والحق  إنه لتجلي  لحقيقة وسنخ قول الكاتب جميعا كما ألمعنا إليه. قاموس 

وع بقانون ونطق داخلي وتفكير مؤصل على حقائق وبناء يصل المحتوى والموض ةعقلي  قاعدة خلفي ة 

 المنطق والعقل.

خالف'مفهوم  ومن الحق  كذلك أن  هذا المفهوم،      ل ضحايا عدم االستيعاب 'ةالم   لم يكن الكاتب أو 

ه إلى قراءة كتاب الحق لفحواه ومعناه في المنطق والبي ان؛ ذلك وإننا في الحقيقة لم نتوج فقهي  والتمثل ال

س  إال احتياجا وبحثا عن حل  لشكال ' عقليّ والميزان أو التكوثر ال اللس ان'د. طه عبد الرحمان  ىم   مَّ
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ايا  ، كونص ولاأل   علم ، ةي  منطقة بالغي  كل أو جل قضاياه ومقوله ومحتواه، ليس في مجمله إال ق ض 

اللسان والميزان'؛ فانجذبنا إلى الكتاب بفعل البي ان التركيبي لعنوان الكتاب، كتاب د. طه عبد الرحمان '

ولي  لكننا وجدنا األمر هنا أشد  منه وأنكى كمثل هذا العضل في هذا المفهوم األ ضالت والمع فقهي  ال ص 

 التي رأينا. 

ل ومن أئمتهم قلت: لم يكن الكاتب أول من استشكل عليه هذا األمر؛ فقد ضل  فيه كثير من الفقهاء، ب    

خالفة، كما ينقل عن غالب ا لحنفية ومحققيهم. ونحن ال نريد هنا فقط من ذهب إلى عدم األخذ بمفهوم الم 

ة في م، بل نريد وجه أو وجوه االستشكال وااللتباس الحاصلوعموم المعتزلة وعن المام مالك وغيره

 حجاجهم وأدلتهم.

رحمه هللا وهو من أبرز علماء الحنفية ومحققيهم: الجص اصيقول أبو بكر   

ال داللة  والذي عندي في ذلك أنه ال فرق بينه وبين المخصوص بالذكر من غير ذكر عدد في أنه >    

ال إثبات.      )فيه( على حكم ما عداه بنفي و  

أحكامه ثم  على صحة ما قلنا: أنه غير جائز أن يكون شيء من األشياء دليال لل تعالى على الد ليلو    

 يوجد عاريا من مدلوله غبر موجب لحكم داللته بوجه.

صافها وهذا هو وصف المخصوص بالذكر وذلك ألنا وجدنا هللا تعالى قد خص أشياء فذكر بعض أو    

وال »ه تعالى ا أحكاما ثم لم يكن تخصيصه إي اها موجبا للحكم فيما لم يذكر بخالفها نحو قولثم علق به

.«تقتلوا أوالدكم خشية إنفاق  

الفخص النهي عن قتل  د لحال خشية المالق.األو   

ظلموا فيهن منها أربعة حرم ذلك الد ين القيم فال ت»ولم يختلف )حكم( النهي في الحالين وقال تعالى     

.«أنفسكم  

عالى فخص النهي عن الظلم بهذه األشهر ومعلوم صحة النهي عنه فيهن وفي غيرهن ونحو قوله ت      

ادرة وغير جائز له أكلها بحال وإن خص حال السراف والمب «وال تأكلواها إسرافا وبدارا أن يكبروا»

قوله تعالى سلم نذير للبشر ووهو صلى هللا عليه و «إنما أنت منذر من يخشاها»لبلوغهم وكقوله تعالى 

باال تأكلوا » وال يجوز أكله بحال وإن لم يكن أضعافا مضاعفة.  «أضعافا مضاعفة الر   
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ى أن وقد وافقنا مخالفنا عل «ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم»وقال تعالى       

 المخطئ مثله في وجوب الجزاء.

ره االنتقام ولم ينتف )به( وجوب الكفارة على العائد مع ذك «فينتقم هللا منهومن عاد »وقال تعالى       

 دون غيره.

ووافقنا  «فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف على المحصنات من العذاب»وقال تعالى       

 المخالف على أن ذلك حكمهن وإن لم يحصن وهذا أكثر من أن يحصى.

 التي شرطها عند مخالفنا إيجاب الحكم فيما عداها بخالف حكمها ثم فلما وجدنا هذه األلفاظ      

هو  وجدناها وما عداها متساوية في الحكم ولم يكن لما ادعوه من التخصيص تأثير في الحكم الذي

دة عن مدلوله علمنا أن مثلها ال يكون دليال لل تعالى ألنها لوكانت دليال لما وجحدت في حال منفر

.<مدلولها  

؛ كالم وخطاب  يعتبر المخاطب كأنه عقل ذو تفكير سقيم، عليل الفهم      ثقيل  هذا كله كالم  باطل 

 الذاكرة، أو أنه ذات مخاطباتية بغير عقل.

ل ه في ذكر حقيقة واحدة، وهي أن       ة لمعنى محدّدحامل المعطيات ال الّسياقوإنَّ هذا الكالم كله ح 

ين جهَّز  خلقا وفطرة بإمكان وقدرة تمييز وجه الش خص الواحد من ب. كما أن  النسان م  الخطاب ومنحاه

 ةبيانيّ ال كل من هذه التراكيب والتعابيربحر متالطم من البشر، فكذلك في الخطاب كموقف وجودي. ف

من الكتاب والّسنة ومما هو دونهما من الخطاب والتعبير والبي ان، له نسقه المنطقيّ ، الواضح في 

كّمله أو ال.  تمييز كونه ي فيد نفي الحكم على م 

ر عالقته بال      لم المنطق ومقر  بي ان كما وما هذا الطناب إال دليل على طور ما قبل التأسيس الكامل لعه

 أشرنا إليه وسط رنا عليه من قبل تسطيرا.

~     ~     ~ 

 

أنتم حرم' نوا ال تقتلوا الصيد وفي سياق اآليات من سورة المائدة: }يا أيها الذين آم الجص اصكالم      

ة أو كفارة ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا أو بالغ الكعب
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طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره' ومن عاد فينتقم هللا منه وهللا عزيز ذو 

 انتقام'{)المائدة97(437:

ى أن وقد وافقنا مخالفنا عل «قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعمومن »> وقال تعالى    

 المخطئ مثله في وجوب الجزاء. 

االنتقام  وقال )تعالى( ومن عاد فينتقم هللا منه ولم ينتف )به( وجوب الكفارة على العائد مه ذكره    

 دون غيره.

وافقنا و «نصف على المحصنات من العذابفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن »وقال تعالى     

 المخالف على أن ذلك حكمهن وإن لم يحصن وهذا أكثر من أن يحصى.

وجدناها  فلما وجدنا هذه األلفاظ التي شرطها عند مخالفنا إيجاب الحكم فيما عداها بخالف حكمها ثم     

له علمنا الحكم الذي هو مدلو وما عداها متساوية في الحكم ولم يكن لما ادعوه من التخصيص تأثير في

 أن مثلها ال يكون دليال لل تعالى ألنها لوكانت دليال لما وجدت في حال منفردة عن مدلولها.

نفإن قال قائل: هذا كقولكم في العموم وفي العلل إنها موجبة لما ت      تقوم داللة  ه من األحكام حتىتضم 

تقوم( فيه داللة  لته فيما يقتضيه ويوجبه )فيما الالتخصيص وقيام داللة التخصيص ال يمنع حكم دال

 التخصيص.

قيل له: قد رضينا بما استشهدت به حكما فإنه من أظهر األشياء على فساد أصلك.        

ق خبرنا عن لفظ العموم هل يجوز وجوده غير موجب لحكم أصال وهل يصح وجود علة ال يتعل      

 بها رأسا.

لَّة بد من قيام داللة التخصيص من أي يبقى من أحكام العموم وفإن قال: ال، ألنه ال      جب ما ي العه

 استعماله.

                                                                 

 437 الفصول في األ ص ول، ج1، ص296..298: لإلمام أحمد بن علي الرازي الجص اص- دراسة وتحقيق للدكتور 

م1994 -ه1414،2عجيل جاسم النشمي، ط       
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لمذكور قيل )له(: أفليس قد وجدت هذه اآليات التي ذكرناها لم يتعلق بها إيجاب الحكم فيما عدا ا     

ال يتعلق  علة فيها بخالفه فهال استدللت بذلك على أن مثلها ال يكون دليال ولو جاز أن يوجد عموم أو

 بها حكم رأسا لما جاز أن يكونا داللة على الحكم بأنفسهما.

نفإن قال: داللة اللفظ قائمة في إيجاب الحكم الذي       خالفه.ه وإن لم يوجب فيما عداه الحكم بتضم   

نقيل له: لم نختلف في أن اللفظ دال على ما       في  فناه من الحكم مما هو عبارة عنه وإنما اختلتضم 

ه كونه داال على أن حكم غيره بخالفه وقد جاز وجوده غير دال على هذا المعنى فهذا الذي تبطل ب

 قاعدتك.

 أال ترى: أن اللفظ نفسه لما كان داللة على ما وضع له من المعنى لم يجز وجوده مطلقا على     

 الحقيقة إال وهو دال على حكمه.

ى وذلك ير مفيد لما وضع له لما كان )ذلك( دليال على المعنولو قد جاز وجوده حقيقة في وضعه غ     

حكم وداللة دليل على فساد أصل المخالف لنا في المعقول المتعارف من حق اللفظ إفادته ما تحته من ال

 على نظائره وإلحاقها بحكمه فأما أن يدل على خالف حكمه فهذا عكس المعنى وقلب الواجب.

كر في إنه لما خص العامد بالذكر ألجل ماذ «ومن قتله منكم متعمدا»لى وقال بعضهم: في قوله تعا    

 « منهومن عاد فينتقم هللا»سياق الخطاب من الوعيد الذي ال يجوز عوده على المخطئ وهو قوله تعالى 

ما قتل )من  ومن قتله فجزاء مثل»وهذا إغفال منه لحكم اللفظ ومقتضاه ألنه لو عم الجميع بالحكم فقال 

ك مع لم يكن ذكره للوعيد في سياق الخطاب مانعا من عوده إلى العامد دون المخطئ، وكان ذل «م(النع

 «ه حسناووصينا النسان بوالدي»حكم عموم اللفظ مستعمال في إيجاب الجزاء عليهما كما قال تعالى

.«وإن جاهداك لتشرك بي»وذلك عموم في الوالدين الم سلمين والكافرين ثم قال تعالى   

ق عموم اآلية )غير( مانع إطالوهذا في بعض ما شمله لفظ العموم فعلمت أن ذكر الوعيد في سياق      

 الحكم في الجميع فدل موافقة مخالفنا على استواء حكم العامد والمخطئ في وجوب الجزاء مع

حكم داه يتخصيصه العامد بالذكر، على أن تخصيص بعض أوصاف الشيء بالذكر ال يدل على أن ما ع

 بخالفه.

رى ويرد أخ الن دبفإن قال قائل: قد وجد لفظ األمر موضوعا لإليجاب ثم قد يرد تارة ويراد به      

 ويراد به الباحة ثم قد يرد وال يراد شيء من ذلك، بل يدل على الزجر<
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. وإن ما عالقته بالمسألة وموضوع الباب هو كون الكفارة حكما ع لقاتل لى اهذا كالم  كله خلط  والتباس 

 عمدا، ونفيها على غير العمد واضح مستفاد؛ فهذا به الحسم من جهة عالقته بالباب.

ا بخصوص كالمه في قوله تعالى      لَّ جاللهأم  م : }ومن عاد فينتقم هللا منه'{، فهذا مقول وحكج 

 مستأنف، وهو حكم االنتقام من عود القتل العمد ونفيه عنه.

    ثم ها هو والحمد لل رب العالمين، هاهو تبيان ووضوح عامل التوجيه الخطابي للسياق في آخر هذا 

 الحي ز كقوله438:

ه تعالى ونحو ذلك للإليجاب وقول «الصَّالةواتقوا هللا، واقيموا »> . . الوعيد ألن قول هللا تعالى     

 «وا ما شئتماعمل»ى لإلباحة وقوله تعال «حللتم فاصطادوافإذا »للندب وقوله تعالى  «وافعلوا الخير»

 زجر وتهديد.

حكمه. ثم لم يمنع وروده عاريا من داللة اليجاب من اقتضائه للوجوب متى خال من دليل ينقله من      

لم تقم  كذلك داللة التخصيص بالذكر على حكم ما عداه على الوجه قولة صحيحة يجب اعتبارها ما    

 داللة تزيلها عن موجبها ومقتضاها.

أو  الن دبقيل له: إن قول القائل افعل يتعلق بالفعل تارة على جهة اليجاب وأخرى على جهة      

ارفة له الص الد اللةالباحة أو الدعاء وإن كان بابها وحقيقتها الوجوب عند الطالق ثم لم يخل عند قيام 

عض ذا الموضع على بعن جهة اليجاب من أن )يكون له ضرب من التعلق بالفعل فحكمه قائم( في ه

خص ويبقى حكم الوجوه التي يقتضيها اللفظ )كما يبقى( حكم العموم بعد قيام دليل الخصوص فيما لم ي

لَّة <إذا قامت داللة تخصيصها فيما لم يخص منها. العه  

 لكن قوله: >إن قوله افعل متى لم يرد به اإليجاب كان مجازا مستعمال في موضعه.<439

كله؛ وجواره البعدي يدل على التباس األمر لدى  ي  الش رعهم الخطاب هذا خطأ كبير، ألنه ي

.الجص اص  
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 كذلك قوله440:

 لنبي  الو كان المخصوص بالذكر داال على ما عداه فحكمه بخالفه لوجب أن يكون نص : وأيضا >    

حكمه بخالفها على أن ما عداه ف( دليال)صلى هللا عليه وسلم على تحريم التفاضل في األصناف الستة 

ليه في تحريم الميتة والدم دليال على أن ما عداهما فمباح، وكل ما تنص ع النص  وأن يكون ورود 

ي األصناف ف النص  بعينه ينبغي أن يوجب الحكم فيما عداه بخالفه وهذا يوجب منع القيااس ألن ورود 

 النص  إن  هذا  وكان عند الفقهاء الذين يعتد بأقاويلهمفيما عداها ( إلباحة التفاضل)الستة إذا كان موجبا 

قد أوجب الحكم في نظائرها بمثل موجب حكمها فالواجب أن يكون قد دل على أن حكم ما عداها 

.بخالفها وقد دل أيضا على أن نظائرها مما عداها فحكمها حكمها وهذا غاية التناقض واالستحالة  

ن ما عداه دليال على أ( به)الشيء بالذكر وتعليق الحكم  وأيضا لو كان تخصيص بعض أوصاف    

للفظين فحكمه بخالفه لوجب أن يكون متى نص لنا على ذلك الحكم في غيره مطلقا أن يصير أحد ا

باال تأكلوا »ناسخا لحكم آخر نحو قوله تعالى  لقائلين فوجب هذا على أصل ا «أضعافا مضاعفة الر 

بابهده المقالة إباحة  باوحرم »إذا لم يكن أضعافا مضاعفة ثم قوله  الر  اللة اآلية مطلقا ناسخا لد «الر 

<.األخرى  

الم غير هذا عود إلى نمط كالمه السابق، الذي ال فائدة فيه وال نفع إال اللغو وفضل القول؛ فهو ك    

.لْيَس إال  فأحكام المقوالت ميزان ها المنطق  . بصلة ةعلمي  ال الص فةوال يَم ت  إلى  منطقي    

ن د       ت ق رُّ ع  س  ل ط  الم  م  ا الجّصاص والخ  ك  يص  وح  ص  م  التّخ  ك  ي يز  ب ي ن  ح  ر  وكثيٍر غيره، هو ع د م  التّم  . ألم 

ز بذات  معنى  وحقيقة مفهوم   َ م  التخصيص  مؤطَّر ومميَّ ك  كم  على الخاصّ فح  ة الخاصّ ة، أي  الح 

اأّما حكم  . وانتفاؤه بانتفائها وما ، فال  وجود  ف يه للخاّصة ع م  ر  .األم   

 

 تقتلوا وال:}وهكذا فكل  ما استتبع وأدى إلى مثل ما أنتج من قوله من وجوب أن يكون قوله تعالى     

م هللا إال وال تقتلوا النفس التي حر: }ينبغي أن يكون معارضا بقوله تعالى{ أوالدكم خشية إمالق
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عنده حتى  ةعقلي  والخطل، نعني في اجتماع واتصال متباين األنساق الهو من واضح االختالط { بالحق

 اختلطت المقوالت والحقائق عنده الصادق منها والكاذب441:

وال »عالى ينبغي أن يكون معارضا لقوله ت «وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق»وكذلك قوله تعالى>     

فال تظلموا فيهن »الى وقوله تع «وال تقتلوا أنفسكم»ى وكقوله تعال «تقتلوا النفس التي حرم هللا إال بالحق

تضي إباحة تق األولىألن داللة اآلية «ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا»معارضا لقوله تعالى «أنفسكم

يص الظلم فيما عدا األشهر الحرم واآلية األخرى تحظر الظلم في سائر األحوال وليس ذلك كتخص

وال  الن سخوجه ( على)هذا ترفع داللة األخرى رأسا وال يكون ذلك إال العموم ألن إحدى اآليتين في 

ةخالف بين  .<أنه ليس في شيء من هذه اآليات نسخ فدل على ب طالن هذا األصل األمَّ  

زان ما ففساد االستدالل صارخ من كل وجوه النقض؛ بل إن االختالل بلغ من التفاقم وعدم االت     

عن كون  الجص اصفقد ذهل . الس وي  من الكالم من التفكير المعقول  الض ربلزم به منع أن يعتبر هذا 

أن لكل آية سياقها ومرجع خطابها؛ فال وجه للوصل بين خطابات ذات مراجع مختلفة وشروط 

.متباعدة، وأساليب على مناحي وتعابير متباينة خطابي ة  

 وكذلك قوله442:

ته وأيضا لو كان ما ذكره من ذلك معقوال من اللفظ لكان أولى الناس بأن ال يخفى عليهم وجه>    

ها بعضهم صلى هللا عليه وسلم وقد تكلموا في أحكام الحوادث وتناظروا فيها وحاج في النبي  أصحاب 

احبه بهذا ه حاج صوالمقايسة ولم يبلغنا عن أحد منهم أن الن ظرتارة بالعموم وتارة بأخبار اآلحاد وتارة ب

عقول من الحجاج أو استدل عليه بمثله فكيف أغفلوا ذلك وخفي عليهم موضعه وهو معنى م الض رب

 الص حابةظم من لغتهم ومفهوم من ظاهر خطابهم في زعم المخالف وقد اختلفوا في نفقة المبتوتة فقال ع

أنفقوا وإن كن أوالت حمل ف»الى فكيف لم يحتج نافوها بقوله تع( منهم)لها النفقة وأبى ذلك آخرون 

ليهم وهذا دليل ظاهر عند المخالف معقول من ظاهر اللفظ فإن خفي ذلك ع «عليهن حتى يضعن حملهن

مة بنت قيس على نفيها وقد أنكر عمر بن الخطاب رواية فاط الد ليلفكيف لم يستدل الموجبون لها بهذا 

قول امرأة لعلها ب( عليه السالم)ربنا وسنة نبينا ( هللا)وقال ال ندع كتاب ( النفقة للمبتوتة)في إبطال 
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ن ظاهره روايتها لذلك خالف الكتاب ودليل الكتاب المقول م( عنده)فكيف تكون ( أنسيت أو شبه لها

.ينفيها  

غير الحامل؟قد قالت فاطمة بنت قيس إن هللا تعالى إنما أوجب النفقة للحامل، توجبونها ل: فإن قيل       

ذكر ينفي قد قالت ذلك ولم تستدل من اللفظ بمثل ذلك ولم نقل إن تخصيصه الحامل بال: قيل له     

يء في ش)يوجد عن بعضهم ( ال أقل من أن)وجوبها لغير الحامل ولو كان ذلك كما ادعاه مخالفنا لكان 

تت حجته وال لما ثباالستدالل بمثله ( من أحكام الحوادث االستدالل بمثله وعلى أنه لو ثبت عن بعضهم

ان لما لزم القول به ألن الذين نفوه ولم يعرفوه كانوا أيضا من أهل الغة ولو كان ذلك من مفهوم اللس  

.همخفي موضعه عن جماعتهم كما لم يكن يخفى عليهم سائر وجوه دالالت الكالم المفهومة من خطاب  

عجبت : كيف نقصر وقد أمنا، فقال عمر يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب( قد قال: )فإن قال قائل      

 «اقبلوا صدقتهصدقة تصدق هللا بها عليكم ف»صلى هللا عليه وسلم فقال  النبي  فسألت ( منه)مما عجبت 

رض فليس وإذا ضربتم في األ»بحال الخوف بقوله تعالى  الصَّالةيعني أن هللا تعالى إنما خص قصر 

ن أمية من دليل فعقل عمر ويعلى ب «م ان يفتنكم الذين كفرواإن خفت الصَّالةعليكم جناح أن تقصروا من 

.اآلية نفي القصر في حال األمن  

ن وإنما ليس األمر فيه على ما ظننت ألنهما لم يقوال إن اآلية منعت القصر في حال األم: قيل له)      

حافظوا على »في حال األمن بقوله تعالى  الصَّالةكيف نقصر وقد أمنا وقد أمرنا هللا تعالى بإتمام : قاال

تمام وما جرى مجرى ذلك من اآلي الموجبة ل «الصَّالةفإذا أمنتم فأقيموا »وقوله تعالى  «الصلوات

يس في فإذا لم يكن خوف فل( موقوفا عليها النص  )ثم لما خص حال الخوف بذكر القصر كان  الصَّالة

.ان التمام واجبا بسائر اآلي الموجبة لهالقرآن ما يوجب القصر، فكيف نقصر وهال ك  

ن صلى هللا عليه وسلم عن ذلك أعلمه أ النبي  ، فلما سأل عمر (عندنا)هذا هو معنى ما سأال عنه      

جهة وحي  ذلك تخفيف من هللا تعالى لكم في الحالين وإن لم يكن حال األمن مذكورا في القرآن بل من

.ليس بقرآن  

.قال ذلك وهو من أهل اللغة( قد)ين أن الشافعي وزعم بعض المخالف       

ستغفر لهم إن ت»أبو عبيد وثعلب والمبرد أن أبا عبيد احتج في ذلك بقوله تعالى  –زعم  –وقاله      

 النبي  في قول  أبو عبيد( قال) «السبعين ىلع دنألزي»صلى هللا عليه وسلم  النبي  فقال  «سبعين مرة
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 يجوز أن ال «يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعراألن »صلى هللا عليه وسلم

يل قال رضي هللا عنهم ألنه لو كان كذلك لكان قد أباح القل الص حابةيكون في الش عر الذي هجي به 

<.غير الواجد بخالف الواجد( لي)دليل عل أن  «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته»وقوله   

ل على الميزانهذا كله كالم  مقل      كم  ل  أن هناك إفادة حكم مخالف ضد في الم   وب  عليه، ألن  األص 

ا، وم   ةمنطقي  الحق لألنساق ال ا وخاص  ايا. وكذلك ال بد من لزوم االعتبار أن هناك دوما عام  طلقا للق ض 

 واستثناء .

~     ~     ~ 

 

يبه االختالف ال شك  مظهرا واستجالء لهذه الحقي      ب قة، أن نرى مثال األستاذ عبد الوهاومن ع جه

خالف أستاذ الش ريعة السالمي ة بكلي ة الحقوق بجامعة القاهرة سابقا، أن يتفاوت ويختلف تمثيله عن 

 تعريفه443:

ا بقيد، بأن كان موصوفا بوصف أو مشروط امقيّدعلى حكم في محل  يّ الّشرع النصّ إذا دل >      

طوق في المحل الذي تحقق فيه القيد هو من النصّ بعدد، يكون حكم  امحدّدبغاية أو  ابشرط أو مغيّ 

، وأما حكم الذي انتفى عنه القيد فهو مفهومه المخالف.< النصّ   

 فهذا التعريف صحيح سليم لكن انظر إلى تمثيل وجوه منه444:

فهوم م «فإن طلقها فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره»مفهوم الغاية: كقوله تعالى:  – 2>   

خالفة إذا تزوجت المطلقة ثالثا زوجا غير مطلقها. الم   

، «جرلكم الخيط األبيض من الخيط األسود من الف يتبيّنوكلوا واشربوا حتى »وقوله تعالى:      

خالفةمفهوم  إذا تبين األبيض من األسود من الفجر.<  الم   

                                                                 

  443 عبد الوهاب خالف: علم أ ص ول الفقه- مكتبة الدعوة السالمي ة، شباب األزهر- ص153
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خالفة في اآلية الكريمة  الص حيحإن ما      ي ةه المطلقة ث األولىأن مفهوم الم  ل ه ل ه أو عدم حه الثا هو عدم حه

 لمطلقها حال انتفاء القيد، أي حال عدم نكاحها زوجا غيره.

لوفي اآلية الكريمة الثانية، المفهوم المخالف باعتبار المفهوم      ة األكل هو جواز وإباحة وحلي األو 

مة األكل لفجر؛ المفهوم المخالف هو حروالشرب بقيد عدم تبين الخيط البيض من الخيط األسود من ا

 والشرب حين انتفاء القيد، أي حين تبين الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر.

خالفة      ثير هنا هو أن ماهي ة مفهوم الم  ، أي أنه حكم؛ وهذا مثبت عنده في حكمي ةوالغريب والم 

 تعريفه:

     'وأما حكم الذي انتفى عنه القيد فهو مفهومه المخالف'

!يجعله في المثالين غير ذلك، يجعله إحدى جهتي القيد ورغم ذلك      

ر حتى445: ره أو عن غياب أ ي تصو       لكن األعظم ضالال هو تمثيله وقوله الذي يعب ر عن تصو 

خالفةمفهوم  «فاجلدوهم ثمانين جلدة»مفهوم العدد: كقوله تعالى:  – 4>     األقل واألكثر من الم 

خالفةمفهوم  «فمن لم يجد فصيام ثالثة أيام»ثمانين. وكقوله تعالى:  الثة.<األقل واألكثر من ث الم   

م يأتوا بأربعة وتهب ي ان  اختالط األمر عند األستاذ يسير؛ فقوله تعالى : }والذين يرمون المحصنات ثم ل    

ن بعد ذلك هادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إال الذين تابوا مشهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وال تقبلوا لهم ش

(5-4وأصلحوا فإن هللا غفور رحيم'{)النور  

حصنات ، أي قيد الحكم وشرطه هو الد ال عليه قوله تعالى: }الذين يرمون المالش رطالقيد فيه هنا و    

 ثم لم يأتوا بأربعة شهداء{،

جلد حين نفي القيد.ومنه يكون المفهوم المخالف هو نفي ال      

ا صرفا، لوجوب تحديد نفي القيد.منطقي  وهنا ي صبح األمر       
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من  لكن قبل هذا كله ومن بعده ال مناص  من التسطير على االختالل غير الهين، بل هو اختالل     

ة: 'مفهوم صطالحي  علل اختالل أبنية المقول عموما؛ الممثل تحديدا في هذه التراكيب التسمياتية واال

دة  خالفة. فهذه عناصر فاسه نى عليها ا ثم ي بمنطقي  الغاية' و'مفهوم العدد' وغيرهما، وجعلهما من أنواع الم 

لطالب فحسب،  ا. وقد رأينا مدى التفاقم الذي حصل هنا ليسعلمي  لبناء يعتبر بناء  ةبياني  بناء وهيكلة 

ه حكم المخالف كموضوع وكجوهر منطبق بوإنما ألستاذ في الفقه، وكيف أنه انتقل من مفهوم ال

 المفهوم، إلى قيد الحكم ومناطه. 

عتبار ما ومن جهة أخرى فقد استفحل األمر عندهم وتفاقم حين انبنى قولهم على تناقض بين، من ا    

خالفة وهو ليس منها، ألنه ليس قيدا للحكم، حتى قال األستاذ خالف446:  أسموه بمفهوم اللقب من الم 

وليّ األد اتفق وق>      خالفةعلى مفهوم  النصّ ون على عدم االحتجاج بص   في صورة، وعلى الم 

 االحتجاج به في صورة. واختلفوا في االحتجاج به في صورة.<

يغاللألحكام، وتسويتهم بين  خطابي ةال الص يغوعلة اختالطهم هو نفس عدم التمييز بين       الحكمي ة  ص 

نة، أو ما عبرنا عنه بشرطي  الالحكمي ة  الص يغة وشرطي  الغير  نات الحكم ومكو  ات الخطاب مكو 

نالم نللحكم بقيده حال كونه، وقد يكون  تضم  نالخطاب مقتصرا على  مكو  الق الحكم حال الط مكو 

لكليهما مختلف أشد  ما يكون االختالف. منطقي  وال بياني  وخلوه عن القيد، والتحليل ال  

ن ه  فقه ه. بنيت ه       ، القيد  ف يه هو بنيت ه وم  يّ ز  ق ي د  ال ق ي د  م  ه  الم  ال ف ة  ب ق ي د  خ  ف ه وم  الم  ن د  يّ شرطم  س  م  م  ك  ة  ل ح 

ط لّ ق   ج  ال م  اج  بالّزو   الّزو 
لية  ع يٍَّن: ح  ض وعٍ م  و  ، حلية  األكل  والّشرب  في لي الّطالقل ف ع ٍل وم   لة  الب ائ ن 

م   ك  ل ق  الح  ط  ، ال  م  ل ق  الموضوع ، وك ذ ل ك  ال ق ي د  يّ الّشرعالّصيام 
ط  ع يٍَّن؛ فمقيّد، أي  ل م  ٍر م  ذ ا هو ا ب ف ع ٍل وأم  ه 

. حيّزإ ط ار   ال ف ة  خ  ف ه وم  ال م  م   

 

دقة ليست مسندة لموضوع معين، ف      ا مثل 'في البر صدقة' ومثله 'في الغنم زكاة' فالص  هي مطلق أم 

دقة أو  كاةالص  ن، وهذا يعني أن الز  خالفة، قيد الحكم األص مكو  لي مسلوب 'القيد' في التعريف لمفهوم الم 

 وغير محقق.
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لرحمانل د. طه عبد ا المبين   اله راء - 2  

خالفة الداّللةفي 'داللة   'الم   

 

     من بعد هذا فهاهي العينة الموضوعاتي  ة لعموم الكالم وتوليف القول عند د. طه عبد الرحمان447:

خالفة: إذا كان األ الداّللةداللة  – 2. 3. 2>        وليّ الم  ، «داللة العبارة»ون األحناف قد وسعوا ص 

لى تضييقا، إذ وقفوها ع «الداّللةداللة »وغيرها، فإنهم ضيقوا  «داللة المنطوق»فجعلوها تشمل 

، المعنى الالّزم الذي يوافق المقصود العباري وحده دون المعنى الالّزم الذي يخالف هذا المقصود

وليّ معارضين في ذلك  منهما  لاألوّ ين من االستلزام معا، فسموا الّضربي الشافعية الذين أقروا أص 

خالفة»والثاني  «مفهوم الموافقة» .«مفهوم الم   

ف هذا المفهوم الثاني ذ ا األصل الشافعي في سياق      نفية، الح «الداّللةداللة »وإذا نحن أردنا أن ن عّر 

قة، وهي المواف الداّللة، نسمي إحداهما داللة الداّللةفيمكننا التفريق في هذه األخيرة بين نوعين من 

خالفة الداّللةداللة »د الذي جاء به األحناف، والثانية بالذات ما يستفاد من مضم ون الح نضع ، و«الم 

 لها التعريف التالي:

خالفة عبارة عن استلزام القول لمعنى تابع للمعنى العباري مع منافاة د الداّللةداللة »      ليله الذي الم 

لى هذا تكفي في إدراكه معرفة قواعد التخاطب لدليل المعنى العباري ومن غير توقف فائدة القول ع

:؛ ومثاله«المعنى التابع  

التقل أف لوالديك، –[ 4]       

قل أف لغيرهما؛ –[ 5]       
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دون سواهما،  الوالدينأن النهي عن التأفف يتعلق ب[ 4]ليس يبعد أن يفهم السامع من قائل ف      

ا عاقا أو فيحق له أن يستنتج أن غيرهما يجوز أن يقع التأفف منه، إن لم يجب في حقه متى كان ابن

. مستخد ما كسوال  

ا يدعو إليها قانونان تخاطبيان وقع إغفالهما، نسمي أحدهم الداّللةويبدو أن الحاجة إلى هذه       

.«قانون االستيعاب»والثاني  «قانون المقابلة»  

م إال بمقابلة بع: قانون المقابلة – 1. 2. 3. 2    ضها ينص هذا القانون على أن معاني الكالم ال ت فه 

مقابلة  لمعنى بما يوافقه، والثانيأحدهما مقابلة ا: ببعض، وإنَّ هذه المقابلة تكون من وجهين اثنين

ث ل استلز ث ل ه م  ام المعنى المعنى بما يخالفه؛ ويترتب على هذه الحقيقة أن استلزام المعنى المخالف م 

.لعكسبجواز أو صحة الثاني والعكس با قرار، اإلاألّولالموافق، بحيث يلزم من يقر بجواز أو صحة   

قوى ما يقضي هذا القانون بأن يتعاطى المتكلم إفادة مخاط به بأ: قانون االستيعاب – 2. 2. 3. 2      

كل قول  لديه من معرفة تتعلق بمدار الكالم؛ ويترتب على هذه الحقيقة الثانية أن المخاط ب يفهم من

همقيّدللمتكلم جاء  عن نقيضه،  ا بواحد من قيود التعبير، ما ي فيد اختصاص  القيد بهذا القول وانتفاء 

.ت عنده فائدة القيد واختل مدلول القولوإال تعطل  

أن ومتى طبقنا هذين القانونين على المثال الوارد أعاله، ظهر لنا أن قانون المقابلة يقضي ب     

ك المستمع القول:  ك القيد : وبأن ي د «قل أف »، في تعلقه بمقابله النقيضي، وهو: «ال تقل أف»ي در  ر 

اب يوجب ؛ كما ظهر لنا أن قانون االستيع«االبنان»ته الضدية نحو ، في تعلقه بأحد مقابال«الوالدان»

ين ، فائدة خاّصة زائدة على فائدة كونهما الّشخص«الوالدان»أن يجد المستمع للقيد المذكور، أي 

 المنهي عن التأفف منهما، ما لم تمنع من ذلك قرينة مقآليّة أو مقامية؛ وهذه الفائدة الزائدة هي:

حدهما ال تقل لوالديك و»كأنما قول القائل يرجع في أصله إلى:  «لق هذا النهي بهماانفرادهما بتع»

خالفة بصدد هذا المثال هو أن الداّللةعلى صواب هذا التخريج التخاطبي لداللة  الّشاهد؛ و«أف  الم 

خالفة بالقول الذي تفّرعت عليه ال تشوبه شائبة التناقض وال شائب الداّللةاجتماع هذه  ة التكلف الم 

 كما في أقوالنا الثالثة اآلتية:

ال تقل أف لوالديك، وقل ذلك لغيرهما، –[ 6]           

ال تقل أف لوالديك، بل ذلك لغيرهما، –[ 7]           
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.ول ديكال تقل أف لوال ديك، وإنما قل ذلك ل –[ 8]           

خالفة حيث توجد ف الداّللةوهكذا يظهر أن التخاطب الطبيعي يقضي بأن نثبت داللة          ي الكالم الم 

على  يلالدّلحتى يقوم  الداّللةقيود تستدعيها، بحيث نكون أقرب إلى الصواب لو أخذنا بثبوت هذه 

.<لتأثيرعلى وجود هذا ا الدّليلى يقوم حت الداّللةعدم تاثير هذه القيود منه لو أننا أخذنا بانتفاء هذه   

فانظر كيف أبعد الكاتب وضل ضالال بعيدا.         

كن ي  الحكم الخطابي هنا هما النهي عن القول ركن أول، والثاني         بحمولته الداللي ة'أف' إن  ر 

 ةعلمي  الة وفقهي  ال هلي ة، فهو أس اسه وهذا له صلة باألالس ياقوإحالته وفحواه. والوالدان ركن م عطى في 

القرآني الكريم إطار القول وحقله. الس ياقكما أسلفنا الشارة إليه.، نعني هنا   

لَّةللكاتب د. طه عبد الرحمان كما هو الشأن و ةمنطقي  وال ةدراكي  إن  ضيق األب ع اد ال     ثير عند ك العه

 الض الل ضع القيد. وهذا كما بي ناه أبعدممن قبله ومن غيره، جعله يعتبر ويضع عنصر 'الوالدان' مو

من  ، وعنصر 'الوالدان' هنا ركناوأعظم الخطإ في اعتبار الخطاب والمقول. ذلك أنه ال قيد هنا إطالق

صيغة األمر والحكم؛ فهو ليس شرط وقيد حكم الفعل المستند إلى موضوع معين؛ بل هو هنا 

إليه الفعل، وليس شرطه وقيده. الموضوع، موضوع المستند  

واضحا؛ ومنه ومن الذي من قبله مما تم بيانه ي صبح التقييم لهذا المستكث ر من القول أمرا حاسما و    

ف ين ومثبت هنا في هذا التأليعلمي  إنه محض اله راء واللغو الذي هو خارج الموضوعي ة والمنطق ال

نهما يقينا.على أنه من العلم ومن الموضوعي ة وما هو م  

ذي ' أي النهي عن أي سلوك قولي وفعلي مؤلوالدينفالحكم األصل هنا هو 'النهي عن قول األف ل    

 اتجاههما.

خالفة ألنه ال قيد هنا للحكم، باعتباره هو النهي عن قول     األف  وهنا ال إمكان للحديث عن مفهوم الم 

 للوالدين أو التأفف من الوالدين.

خالفة هنا هو نفسه نسق ومنه فإن  س      ه تعالى: في القول به في قول الض الللوك القول بمفهوم الم 

مما أشرنا  منطقي  ال دراكي  ( والشكال له صلة بالب عد ال31}وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق{)السراء

نإليه من قبل، وهو عدم التمييز بين  نصيغة الحكم و مكو  نأو  مكو  نتمات صيغة الخطاب المكو   ضم 

:الجص اصللحكم وقيده. وهو المكافئ لقولنا من قبل بخصوص اختالط   
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. كم األمروكثير غيره، هو عدم التمييز بين حكم التخصيص وح الجّصاصعند  مستقرّ والخلط ال     

تفاؤه وان ةالخاصّ ، أي الحكم على ةالخاصّ فحكم التخصيص مؤطر ومميز بذات معنى وحقيقة مفهوم 

.عموما خاّصةحكم األمر، فال وجود فيه لل اما. بانتفائها  

: }وال تقل لهما       ومنه ال يصح  وال يمكن أن نتحد ث بصدد مفهوم المخالفة في قوله عز  وجل 

عا، ال ( بهذا التجزيئ البعيد لآلية الكريمة والذي ال يعتبر إي اها منطقا وشر23أف{)السراء من اآلية

 لس لوكااتجاه الوالدين، وإنما الحكم هو النهي عن  الس لوكس نهي هذا إمكان لذلك إال باعتبار الحكم لي

ي الحق ألنه فحسب، لي صبح القيد الوالدين؛ وهذا ليس المعنى المنزل في القرآن الكريم، وال إمكان له ف

 يغير قول هللا  تعالى ويبدله.      

رتصها وعدم االستشعار بها إدراكا ووالملكة األب ع ادية عند الكاتب مختلة جدا، بل إلى عدميت      ا هو و 

 حسب الذي كان منه مثل هذا الخطل في التماسه القول والحل  على مقابلة 'االبنان' ل 'الوالدان' تعميال

النسبي ة لقانون المقابلة. ةمنطقي  زعمه وبعديته ال  

يء ال     منطق في وهنا أيضا ال بد من التنبيه والتذكير بأنَّ هذا المفهوم للمخالفة هو الذي يدحض تجزه

 سريانه كما صنع الكاتب.

خالفة ليس يعدو في حقيقته سوى سريان نقيض العكس كمك       افئ للصيغة وبيانه أن حكم مفهوم الم 

يغه هو التالي أو النتيجة. وب مقي د، والحكم المقد مةة، حيث القيد الشرطي  ال قد متها ة نقيض الالص  عكس م 

 نفي الحكم ونتيجتها نفي القيد.

 هكذا كتعميل فيما سبق:

: منطقي  }ال تحل له حتى تنكح زوجا غيره{ بيانها ال -  

تحل له ←تنكح زوجا غيره   

هو الحكم: تحل المطلقة ثالثا من زوجها إذا نكحت زوجا غيره. فقهي  بيانها ال  

م المفهوم المخالف هو نقيضها العكسي:وحك  

لم تنكح زوجا غيره ←ال تحل له   
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هو الحكم: إذا لم تنكح المطلقة من زوجها ثالثا زوجا غيره فال تحل له. فقهي  بيانها ال  

:طقي  من}كلوا واشربوا حتى يتبي ن لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر{ بيانها ال -  

لية( األكل والشرب ←عدم تبين الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر  ل )أو حه حه  

 بالطَّبع فاألس اس الم عطى هو ليلة الصيام.

ود من الفجر.: حل األكل والشرب ليلة الصيام ما لم يتبي ن الخيط األبيض من الخيط األسفقهي  بيانها ال  

 حكم المفهوم المخالف هو نقيضها العكسي:

تبين الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر. ←ة األكل والشرب حرم  

لحكم المفهوم المخالف هو: فقهي  البي ان ال  

 إذا تبين الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر وجب المساك عن األكل والشرب.

خالفة، وم      ة نه يستنبطوهذه الشاكلة البنيوي ة على الحق  هي التي ت مي ز سريان مفهوم الم   عدم صح 

كاةاعتبار 'في الغنم  يغ' وقبيله، ألنه ال يتشكل على الز  لى معي ن بمعي ن، ة للحكم عمقي دة الشرطي  الة الص 

م  يغبالطَّبع هنا إال أن نقو  كفنقول: 'في الغنم زكاة الغنم' أي ليس مطلق  ةبياني  ة الالص  كاةأو  اةالز   الز 

كن والفرض العام. فيكون حكم المفهوم المخالف: ' ال زكاة غنم إذا لم يكن هناك غن م' وهذه بمفهوم الر 

يغبالطَّبع بديهية ولكنها ا مة الص  ة.الص حيحة والس ليمة المقو   

*       *       * ]  

 ≈  

لم سوى س   وال يبقىهذا بيان أوفي على الذي أحسن لطبيعة الشكال، فالحقل ذاته هو حقل المنطق،      

نالعلم والمنهجية والكفاءة بكل   عرفي  ماتها وشروطها في هذا المضمار، مما هو معلوم في الحقل المكو 

.علمي  وال  

ظهر ؛ هذا األثر يمعرفي  هو ضمن ال دراكي  ، والمحصل النسقي والمعرفي  وال علمي  وأثر المعطى ال    

يغ ، طرف اعتبار األمر هوالمسألة، حين يعتبر طرفينهنا قبل غيره في أول كالم الغزالي في  ة، الص 
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ز وجل وصال ، وطرف اعتباره المعنى القائم بالنفس، وكذلك فيما قاله بشأن كالم هللا عةبياني  يعني ال

.الس ؤالب  

نبدأ بالعرض لقوله في كالم هللا سبحانه وتعالى:       

ب ترك الطرف الثاني: البحث عن المعنى القائم بالنفس، وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طل>      

؛ تعالى؛ فإن كالمه واحد هو أمر ونهي ووعد ووعيد حق  هللاالقعود، أم ال؟ وهذا ال يمكن فرضه في 

كون للس   هة، وهو أن طلبه للحركة هل هو بعينه كرافي المخلوق ض  ر  ة إليه، فلي ف  فال تتطرق الغيري  

 وطلب لتركه؟<

ق إنَّ كالم هللا عز وجل خطابا إلى المخلوق هو الحق مفصال على حقل الخطاب والمخاط ب؛ فالح     

 واحد، وتفصيله أمر ونهي ووعد ووعيد، واألمر ليس هو النهي والوعد ليس هو الوعيد، وال األمر

اب هللا تعالى ي بدونها ال يمكن استيفاء فقه كتهم المفاهيم التأوعيدا. وهذا هو معنى التفصيل،  وعدا وال

وخلقه وأمره على المكان. والخلط عند األشاعرة والشكال فيه هو عدم االعتبار والدراك والعمل 

بهذا المفهوم العلمي   العظيم الشأن والخطر؛ بل وشتان ما بين مقامي المعنيين واالعتبارين، أي اعتبار 

اسة را، مما نحن فيه وفي إطاره ومقامه، إطار ومقام دإنساني  كونه واحدا، واعتبار كونه مفصال لسانا 

ما  الش رع' التفصيل الذي يكفي لضبطه استيعاب وتدبر قولنا: وصيغه وأحكامه؛ ي  الش رعالخطاب 

سلنا من مما هو مؤطر بقوله عز وجل: }وما أر شرعه هللا تعالى على لسان نبيه صلى هللا عليه وسلم.'

(5رسول إال بلسان قومه ليبين لهم'{)إبراهيم  

، للش رعف لعناصر أو حقائق األمر كمراد الص حيحوأيضا فإن مفهوم التفصيل، ومن بعد االعتبار      

 ، وجوهر األمر ، وجوهر خطابه والتعبير عنهالش رعض قسما من واألمر كمرادف للواجب والفر

م كيف يعلل المعتزلة بقوله مفهوم التفصيل هو الحل في العضل الذي يطرحه . . كصورة حدسية لألول

ولهم الواحد ضمنه، بق المعي نوداللة الحكم  الش رعوهو المرادف لألمر على الداللتين، داللة  الحكم؛

؛ جاء في مختصر شرح الروضة:!كيف يعلل كالم هللا تعالى وهو قديم بالحادث؟  

الوضع.  و: أالمتعلق بأفعال المكلفين باالقتضاء أو التخيير، وقيل الش رع>والحكم، قيل: خطاب      

بالعلل  كيف يعلليرد قول المعتزلة: الخطاب قديم، ف ، فالالش رعأن يقال: مقتضى خطاب  األولىو

نا، وال تقربوا الصَّالةالحادثة؟ وأيضا فإن نظم قوله تعالى: أقيموا  ، بل مقتضاه، ليس هو الحكم قطعا الز 
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نا، وتحريم الصَّالةوهو وجوب  مختصر  –الفقه  أ ص ولمنا تنجيز التكليف.<] الش رععند استدعاء  الز 
ل – ص247 : نجم الدين أبو الربيع سليمان بن سعيد الطوسي[448  شرح الروضة- الجزء األو 

≈ 

 ،صححي الش رعللمعتزلة 'الخطاب قديم' وال القول كون الحكم مقتضى خطاب  ةبياني  ال المادَّةفال     

من 'تذكرة  . وهذه الحقيقة كانت األساس في وشيجة الجزء الثالثمفصل الش رعخطاب وفالقديم الكتاب 

باالعلماء في  لم التفسير: 'مفاتيح علم الكتاب':عالمنهاج' الجزء المخصوص ل ني ةالر   

( في القرآن العظيم، هذا الكتاببتصريف لفظ ) الص حيحهكذا نستبين إذا أن من لم يتحقق عنده العلم >

 ( الذين نزل بهما الكتاب والقرآن الحكيم. الذكر( و)التفصيللن يكون له علم أبدا وال فقه لمعنيي )

الكتاب واحد والمصدر واحد، والتنزيل يترى على مسار القرون والتاريخ بحكمة وتناسق طورا بعد 

نطور وأمة بعد أمة، مفصال مناسبا لكل طور وكل أمة في نمط حضارتها و ات وطابع اجتماعها، مكو 

لتام والمحيط ولسانها وعمرانها؛ وذلك كما قلنا يرى متصال وداال  بحقيقة وواقع االستيعاب والتناسق ا

داللة وبرهانا أنه من عند هللا الحكيم الخبير؛ هو سبحانه وحده الذي يسع علمه وحكمته هذا الكم 

الالمنتهي من الحداثيات الفضائية الالمنتهية األبعاد المحيطة والواصلة بين عالمي الغيب والشهادة، 

 !فسبحان هللا رب العالمين

 . ( في القرآن الحكيمصيلالتفهذا أو ذلكم هو المؤطر لمعنى )

لوإننا ال ندعي في هذا المقام علما فوق علم  ين، ولكن لكل بحث وسعي في الحق من ذي الجالل األو 

 449<والمنة هبة ورحمة، فالقرآن مجيد وعلمه مجيد. .

≈  

 وم األخذ بهذه الحقائقالحكم، أي بلز حد   األصح  فيهو الذي يكون به القول األصوب و ذلكم    

يغأن الخطاب و :أولها واعتبارها؛ ى إدراك ليس هو الحكم أو األمر، والثانية المؤصلة عل ةبياني  ة الالص 

                                                                 

  448 المكتبة السالمية – شبكة إسالم ويب

  449 انظر كتابنا: 'مفانيح علم الكتاب' ص96
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أو هو ليس  ،أنه لما كان الحكم واألمر والشارع هو الحق؛ فإن التفصيل ليس يهم ل:وفقه قانون التفصي

فيه، بأبعاد  المستخلف نقاطعلى كل نقطة من هو للمخاطب، بل  بياني  مقتصرا على البعد اللساني وال

الحدوثية. الش روطالزمان والمكان و  

لركن الثالث مسألة ]تكليف المعدوم[ في ا بيد أن المثير للتساؤل حقا هو أن لسان الغزالي تكلم في     

ي حقل ، تكلم لسانه بما يدل على تواجد هذه الحقيقة فركن المحكوم، من الفن الثالث فن أركان الحكم

لتي في حل ما عرض من الشكاالت ا عقلي  لكن كوابح معينة هي التي عطلت توظيفها اللمعطى، ا

 رأينا؛ قال الغزالي:

عباده على >فكذلك المعنى القائم بذات هللا تعالى، الذي هو اقتضاء الطاعة من العباد، قديم تعلق ب     

جنون؛ ومثل هذا جار في حق الصبي والم تقدير وجودهم، فإذا وجدوا صاروا مأمورين بذلك االقتضاء.

صير وال ي س مَّى هذا المعنى في األزل خطابا، إنما يفإن انتظار العقل ال يزيد على انتظار الوجود، 

. ع   خطابا  إذا وجد المأمور وأ س مه

ى بههه،<450  ى أمرا؟ فيه خالف، والص حيح أنه ي س مَّ       وهل ي س مَّ

ار الوجود'ر في حق الصبي والمجنون؛ فإن انتظار العقل ال يزيد على انتظلكن قوله: 'ومثل هذا جا       

ص فهذا ال مرية اختالط عرض للغزالي أخذ بعقله ولسانه واستغرقه في جميع قوله بخصو      

:ران[مسألة ]تكليف الناسي والغافل والسك>  

ا يكلَّف محال، إذ من ال يفهم كيف يقال له افهم؟ تكليف الناسي      !والغافل عم   

، كلزوم الغرامات وغيرها.      أما ثبوت األحكام بأفعاله في النوم والغفلة فال ي نك ر   

وال يفهم.  وكذلك تكليف السكران الذي ال يعقل محال، كتكليف الساهي والمجنون، والذي ال يسمع     

م. وأما نفوذ من النائم الذي يمكن تنبيهه، ومن المجنون الذي يفهم كثيرا من الكالبل السكران أسوأ حاال 

 طالقه، ولزوم الغرم، فذلك من قبيل ربط الحكام باألسباب، وذلك مما ال ينكر.

[ وهذا خطاب للسكران.43النساء]وأنتم سكارى{ الصَّالة}ال تقربوا : فقد قال هللا تعالى: فإن قيل       

                                                                 

  450 المستصفى، ج1 – ص161
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قلنا: إذا ثبت بالبرهان استحالة خطابه وجب تأويل اآلية. ولها تأويالن:       

ل  عقله؛ فإنه ق      د أحدهما: أنه خطاب مع المنتشي الذي ظهر فيه مبادئ النشاط والطرب، ولم ي ز 

ى تعلموا ما : }حتاللعب واالنبساط ما ال يستحسنه قبل ذلك، ولكنه عاقل. وقوله تعالى هيستحسن من

علم ما تقول، أي حتى نوا ويتكامل فيكم ثباتكم، كما ي قال للغضبان: اصبر حتى تمعناه حتى ت تبيَّ  قولون{ت

، فيكمل علمك، وإن كان أصل عقله باقيا. وهذا ألنه ال يشتغل ب ب ك  ك ن  غ ض  ل هذا إال مث الصَّالةي س 

 السكران، وقد يعسر عليه تصحيح مخارج الحروف، وتمام الخشوع.

، لصَّالةا: أنه ورد الخطاب به في ابتداء السالم قبل تحريم الخمر، وليس المراد المنع  من الثاني     

اه ال تشبع كما يقال: ال تقرب التهجد وأنت شبعان، ومعن – الصَّالةبل المنع من إفراط الشرب في وقت 
 فيثقل  عليك التهجد.<451

≈ 

فع العقل عن الغزالي هنا؛ ف      فهع  القلم  عن ر  عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :"المفارقة هنا وكأنه ر 
 ثالثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل"452

' والذي  يستلزم سداد القول ومحكم اللفظ. إن صدر كالمه إلى قوله: علمي   فقهي  نحن هنا في إطار      

ا قول. علمي   فقهي  ال يسمع وال يفهم' هو كالم  ه وتلفظه بقوله:أم   

لكالم<>بل السكران أسوأ حاال من النائم الذي يمكن تنبيهه، ومن المجنون الذي يفهم كثيرا من ا       

مدى ضالله ائله أو لم يشعر غفر هللا تعالى له ورحمه، لم يشعر بفهذا كالم فاسد وباطل، ال يشعر ق     

دم في ة في لفظه: 'من المجنون الذي يفهم كثيرا من الكالم' ألن له منحى ومذهبا غير معوفساده خاص  

.ي  الش رعنقض ظاهر الحكمة والتعليل للحكم   

كر ليست ه ورفعه، فإن حالة الس، حتى ليصح القول بتعطلوالغريب هو هذا االنحجاز لعقل الغزالي     

نمن  ات آن الخطاب لقوله جل وعال:مكو   

                                                                 

  451 نفس المصدر – ص159.. 160

  452 رواه أحمد أصحاب السنن – عن مركز الفتوى –إسالم ويب
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ب وا       ن وا ال ت ق ر  ين  آم  ا الذه ن با إال الصَّالة}يا أيُّه  ال ج  ا ت ق ولون  و  وا م  ى حتَّى تعلم  ي وأنتم س ك ار   ع ابهره

ت م  الن هس   س  ن  الغ ائهطه أو ال م  اء  أحد كم  مه ض ى أو ع ل ى س ف ر أو ج  ر  ل وا' وإهن  كن ت م  م  ت ى ت غ ت سه د وا ل م  ت جاء ف  س بهيل ح 

ي ه  يدا ط  عه وا ص  م  اء فت ي م  وبا فام  م  ج  وا بهو  ا'{)النساءس ح  ا غ ف ور  ' إنَّ هللا  كان  ع ف و  يك م  ك م  وأي ده (43هه  

أو مواضعها فيها. الصَّالةغشيان منهي بل السكر حال كما حال الجنابة من األحوال ال        

فظ ما في هذا االنحجاز وما تفتق عنه هو في تأويليه، من جهة ما المحتوى والل وغريب أو أغرب     

لفي  جهة ضالل القول في الثاني؛ قال الشوكاني رحمه هللا في فتح القدير:، ومن األو   

ى في حال السكر: أي حت الصَّالة>قوله: }حتى تعلموا ما تقولون{ هذه غاية النهي عن قربان      

من قال: إن  يزول عنكم أثر السكر وتعلموا ما تقولونه، فإن السكران ال يعلم ما يقوله. وقد تمسك بهذا

بن عباس طالق السكران ال يقع، ألنه إذا لم يعلم ما يقوله انتفى القصد. وبع قال عثمان بن عفان وا

د وإسحاق وأبي ثور والمزني. واختاره وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة، وهو قول الليث بن سع

ت الطحاوي وقال: أجمع العلماء على أن طالق المعتوه ال يجوز. والسكران معتوه كالموسوس. وأجاز

وهو محكي عن عمر بن الخطاب ومعاوية وجماعة من التابعين، وهو قول أبي  طائفة وقوع طالقه

في  والقود الط الق. وقال مالك: يلزمه حنيفة والثوري واألوزاعي. واختلف قول الشافعي في ذلك
 الجراح والقتل وال يلزمه النكاح والبيع.<453

  ≈  

ومن فاسد القول عند الغزالي وباطله قوله أول الركن الثالث هنا:     

كاة>فإن قيل وجبت       والغرامات والنفقات على الصبيان؟ الز   

ية على العاقلة ال قلنا: ليس ذلك من التكليف في شيء؛ إذ يستحيل التكليف بفعل الغير. وتجب الد     
تهم.<454  بمعنى أنهم مكلفون بفعل الغير، ولكن بمعنى أن فعل الغير سبب لثبوت الغ رم في ذم 
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فردي، بل أو ال فالواجب الكفائي أو الجماعي هو من التكليف، وال يقتصر هذا األخير على العيني     

كليف ر ما هو فردي جزاء اآلخرة بقدر التإن الدين أمرا وفرضا حامله كيان مجتمع الذين آمنوا، فبقد

كليف العيني فالت ها.مته ومؤسساتها والحفاظ والذود عنالجماعي للقيام بأمر الدين والتمكين لمجتمعه وأ

 حقله ذات التكليف الجماعي.

يه، سواء كل هاتيك االلتباسات وجدت لها موضعا ف ، فإنَّ بي  وأما بخصوص قوله في تكليف الص       

ُ  في عالقته بمسألة الخطاب الموجه إلى المعدوم وما م   و التمثل أإليه من الشكال بصلة، أو عدم  تَّ

األمر  يز بينلألصل وحديث المرفوع عنهم القلم، أو عدم مدركية الم الص حيحاالستحضار للفقه 

وا أوالدكم ب الصَّالة، وأمر الوالدين أبناءهم بي  الش رع ر  وهم  صَّالةالفي حديثه صلى هللا عليه وسلم: "م 
 أبناء سبع. . ."455

 ≈  

ا ر حدسي  ما هو إال صورة للجوهر المستق البيان   وبخصوص إشكال الطرفين، فهو ي حيَّد  بمعطى أنَّ      

ي النفس ين كون البيان هو إبانة وإعراب مفصح عما فمفس رعند أهل اللغة والا، وذلك ما يعبر عنه ذهني  

يغف والضمير. وليس  أمر من الحق، ي  الش رعله. فاألمر  ةبياني  بل هي صورة  ،ة ليست هي األمرالص 

ي إال نفسه، . وكل قوانين الحق سارية فيه. ومنها قانون االختالف أي أن العنصر ال يساوةبياني  صيغة 

يغ أنَّ  منطقي  ومنها سريان القانون ال نقيض هو ذات ال نقيض   المتكافئة تدل على نفس العنصر، وأنَّ  الص 

 العنصر.

افئة.، وهي كلها متكتمثيليّةوغيرها من الحدوس ال ةبيانيّ صيغه ال تعدّدإذن فاألمر واحد وقد ت       

ذلك استعمال  والبسيط في والنفي. منطقي  والنهي بالتقرير ال يبقى إذن لزوم اعتبار تمثيل األمر     

' إفادة لألمر بالقيام و'ال قيام' للداللة على النهي.المصادر الفعلية، ك'قيام  

ع وواضح أن سوق الغزالي لكالم الباقالني محض اللغو السلبي في الكالم هذا، الذي هو موض     

تهمن سلبيته، ال من جهة عدم سداده و ، حتى أنَّ علمي  الكالم ال حَّ مر اجتماع األ مضمونه عدم   ، فإنَّ صه

ن ، وال مالس ؤالالتي هي موضوع البحث و والنهي على ذات الموضوع والفعل أو األمر، ال المسألة
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المحقق أو  ق  من سلبيته تعلي جهة علم المصنف بذلك واستغراقه فيه شطرا كبيرا من مجموع الكالم، أنَّ 

بالحري   حصول   استبهام لعدم الصلة بالباب والمسألة، استبهام بشأن قول الباقالني: 'والد ليل أنه ليس 

ق هق  : ح  '؛ قال الم 
 معه غيره)1(

      >)1( يبدو أن معه ليس لها موضع هنا. فلعلها من زيادة النساخ. وهي ثابتة في ب، ون.<456

ة هنا حكمي الكالم وسياقه مضمونه حول موضوعات األحكام، وخاص   لها موضعا، ألنَّ  إنَّ  والحق       

يضه، أو كما األمر والنهي استلزاما، من بعد التسليم بهذا االستلزام. وكنهه استحالة انطباق الجوهر بنق

 جاء عند الباقالني عن عدم ضبط للمفاهيم، عدم انطباقه بالضد والمخالف.

ليقول: ثم وليأتي الغزالي من بعد ذلك       

ز ذلك يجو        ز أن >وهذا الذي ذكره دليل على المعتزلة، حيث منعوا تكليف المحال، وإال فمن يجو 

ا عن بالشيء أن يكون ناهييقول: اجمع بين القيام والقعود. وال نسلم أيضا أن من ضرورة كل  آمر 
 ضده، بل يجوز أن يكون آمرا بضده، فضال عن أن يكون ال آمرا، وال ناهيا.<457

هذا كالم أول المسألة عاد إليه ومكث يراوحه، وذلك مع اختالط الضد بالنقيض وهما جوهران      

فعان معا. مختلفان، فلكالها ال يجتمع مع الموضوع، والضدان أمكن ارتفاعهما معا والنقيضان ال يرت

 فالمسألة وضعها الصواب، وهو جوابها: األمر بالشيء نهي عن نقيضه، وليس عن ضده.

ا كالمو      ه: >وعلى الجملة . . . وقد أوجده<أم   

العالئق ، وإنما هو الحق. فاألوضاع ودراكيّ المرجع ليس الناطق وحقله اإل ففاسد فسادا بينا، ألنَّ      

ا، وقد قد يكون له علم بها أو غير مدرك به ،والقانونية هي بمرجع الحق ليس بمرجع دونه ةمنطقيّ ال

هر في اوالجو ه في الحق أو ال. فاألمر من الحق؛تمثلها واستيعابها على ما هي عليها تصّوريكون له 

 ،ى آخرنا اللذين قد يتغيران من إنسان إلتصّورذلك سابق إلدراكنا و كلّ  الحق وعالقاتها وقوانينها؛

:وقد قلنا قبل .ةعلميّ وطاقته ال دراكيّ حسب سعة أفقه اإل  
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يغة في الحق دال على نفس الجوهر الذي هو ص الّصيغة ليست األمر، والمتكافئ من الّصيغ إنَّ       

ة له.وصورة حدسيّ   
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 الفصل التاسع عشر

الغزالي في مرجع الوجوب بين الملكية والعقاب اختالف    

عند الغزالي منطقيّ ال تصّورإشكال  ال  

 واللّغو  الصَّريح في ركن المحكوم فيه

 

الغزالي في مرجع الوجوب بين الملكية والعقاباختالف   - 1  

لالثالث من القطب  الفن        ل، قطب الحكم، من بعد الفنين األو  أقسام  الحكم، والثاني في ، فن  األو 

 الحكم، جعله فن أركان الحكم، وبدأه بقوله:

وهي أربعة: الحاكم، والمحكوم عليه، والمحكوم فيه، ونفس الحكم.>       

لأما نفس الحكم فقد ذكرناه، وأنه يرجع إلى الخطاب، وهو الركن         .األو   

 الركن الثاني

 الحاكم

ب      كم إال ؛ فإن الحكم خطاب وكالم، فاعله كل متكلم، فال يشترط في وجود صورة الحوهو المخاطه

لى هذا القدر، أما استحقاق نفوذ  الحكم فليس إال لمن له الخلق واألمر؛ فإنما النافذ حكم المالك ع

ن، اصلى هللا عليه وسلم، والسلط النبي  مملوكه، وال مالك إال الخالق، فال حكم وال أمر إال له. أما 

ولوال ذلك  والسيد، والزوج، فإذا أمروا وأوجبوا لم يجب شيء بإيجابهم، بل بإيجاب هللا تعالى طاعتهم،

هما أولى لكان كل مخلوق أوجب على غيره شيئا كان للموجب عليه أن يقلب عليه اليجاب، إذ ليس أحد

 من اآلخر.

ته.فإذا الواجب طاعة هللا تعالى، وطاعة من أوجب هللا  طاع       
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ر على التوعد بالعقاب وتحقيقه حسًّا فهو أهل لإليجاب؛ إذ الوجوبفإن قيل      إنما  : ال بل من قده

 يتحقق بالعقاب.

عد عليه رنا من مذهب القاضي رحمه هللا أن هللا تعالى لو أوجب شيئا لوجب وإن لم يتوكذ: قد قلنا     

حذور. إال ضرر م تحصَّل على طائل إذا لم يتعلق بهبالعقاب، لكن عند البحث عن حقيقة الوجوب ال ي  

ذ ر  في اآلخرة، وال قدرة عليه إال لل ت عالى. فإن أن العادة جارية بتخصيص هذا االسم بالضرر الذي ي ح 

ون يجوز أن يكأطلق على كل ضرر محذور وإن كان في الدنيا، فقد يقدر عليه اآلدمي، فعند ذلك 

با، ال بمعنى أنَّا نت قَّع  قدرته، حقق قدرته عليه، فإنه ربما يعجز عنه قبل تحقيق الوعيد؛ لكن ت  موجه ت و 
ل  به نوع  خوف.<458 ص   وي ح 

≈ 

ارتباطا.بالطبع لقد عرضنا للركن الثالث، ركن المحكوم عليه أو المكلف، قبل حين استطرادا و       

 الحكم   :'فإنَّ  فقول الغزالي، إنساني  وألسني  بياني  باعتبار كوننا في إطار ا ما يخص هذا الركن، فأمَّ      

ا كالمو .قول خاطئ مما بيناه آنفا' وكالم   خطاب   ناقضه ه هنا فهو قول مختلف ومتناقض. واختالفه وتأم 

 نَّ ما أتى به الغزالي في االستدالل على أ ؛ ذلك أنَّ ضرب عجب من ضروب االختالف والتناقض

ما هو للمالك على مملوكه، أي موجبه الملكية، ما أتى به في ذلك إنإال وجوب اليجاب لألمر ال يكون 

موجبان ؛ والقاب  في ذلك هو العه  الموجب   ، فهو دليل مقلوب على المستدل له؛ إذ مقوله أنَّ ناقض ومبطل

القدرة على العقاب دون شرط الملكية. مختلفان، وتجوز    

كالمه: عليه بوضوح تفاقم   دال   في القول علمي  الغزالي هنا للوضع ال وافتقاد         

ل  به نوع  خوف'      ص  قَّع  قدرته، وي ح  'لكن ت ت و   

!ل به نوع خوففالحدُّ للواجب اللبنة للبناء عنده ليس فيه إال التحقق وليس مما تتوقع قدرته ويحص       

ة:الصَّريحالتقريرية  ةبياني  وبلغ االختالف أقصاه والتفاقم أشده في هذه الصورة ال      
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وز أن ' فإن أطلق على كل ضرر محذور وإن كان في الدنيا، فقد يقدر عليه اآلدمي، فعند ذلك يج     

با'  يكون موجه

ىغنيه عن هذا الجهد الجهيد والعنت أن ينضبط بإطار الموضوع، الذي هو فكان ي        س مَّ علم ' م 

ادنا وز ؛ فال يكون فيه معناه على الطالق.رعالش  ، وأنه في إطاره ال يعتبر األمر إال أمر 'ص ولاأل  

 اطمئنانا على هذا الحكم موافقة المحقق:

لى الذي يخشى العقاب ع ي  الش رعه هو الحكم أ ص ولالحاصل أن الحكم الذي يقصده أهل الفقه و>     

ىتركه و ج  في  ثوابه من هللا تعالى في اآلخرة. وليس كل إلزام. فما كان من إلزام شخص لشخص ي ر 
 الدنيا فهو إيجاب ولكنه ليس شرعي ا، وإنما هو لغوي فقط.<459

في قوله وتعبيره: 'ضرر'مادة  صح  وفي هذا الطار ال ت   

ال أن 'لكن عند البحث عن حقيقة الوجوب ال ي تحصَّل على طائل إذا لم يتعلق به ضرر محذور. إ     

ذ ر  في اآلخرة، وال قدرة عليه إال لل تعا لى'العادة جارية بتخصيص هذا االسم بالضرر الذي ي ح   

ة هذه المادَّة البياني  ة أنَّ  الضرر ما يكون بغير الحق  ، وهذا ال ي  حه قُّ  في ح  ك  مه  هللاه  ع  زَّ  و  ج  لَّ .       فعدم صح 

* * * 

 

في ركن المحكوم فيه الصَّريح غو  واللّ ، عند الغزالي منطقيّ ال تصّورال إشكال   - 2  

ح وفي حقيقة ومصداقية الغاية من هذا الكتاب والجهد المتواضع وطر الض اللفي  والواضح       

س مَّىمحتوى ومادة  ،الس ؤال ،منها الغالبه  الش طرفي  'ص ولعلم األ  ' م  عليه من جهة  الُّ والدَّ  الواضح    

ه ركن المحكوم في من أركان الحكم، الّرابعكن الرّ  المبين في الض اللما جاء عنده من  ،المشروعية

.وهو الفعل  
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إن و، وهما من دون الجوهر بياني  ن الذهني والي  س  د  ح  عدي ال  هو انحجاز الغزالي في ب   الض اللوكنه     

ا بالزم بل وال اه، وليسكانا إسقاطين وبعدين حقيقين للتكليف أو الفعل أمرا وائتمارا، فإنهما ليسا إيَّ 

 موجب على وجه القصد العروض والتطرق إليهما.

يقة شيء. وهذه حق عدين، أن له منهما أو عالقتهما منلكن هذا االنحجاز ال يعني أنه له من هذين الب     

:هل به الحديث من شروط في التكليف أو فعل التكليفشاخصة في ما است  

الّرابعالركن ]  

 المحكوم فيه وهو الفعل

.حت التكليف إال األفعال االختياريةإذ ال يدخل ت       

وللداخل تحت التكليف شروط:       

الضدين،  : صحة حدوثه، الستحالة تعلُّق األمر بالقديم، والباقي، وقلب األجناس، والجمع بيناألّول     

 وسائر المحاالت التي ال يجوز التكليف بها، عند من يحيل تكليف ما ال يطاق.

فال أمر إال بمعدوم يمكن حدوثه.       

وهل يكون الحادث في أول حال حدوثه مأمورا به، كما كان قبل الحدوث، أو يخرج عن كونه     

الفكر  ص ولأ  مأمورا كما في الحالة الثانية من الوجود؟ اختلفوا فيه، وفيه بحث كالمي ال يليق بمقاصد 

 ذكره.

رو وخياطته، زيد كتابة عمجواز كونه مكتسبا للعبد، حاصال باختياره، إذ ال يجوز تكليف : الثاني     

 وإن كان حدوثه ممكنا، فليكن مع كونه ممكنا مقدورا للمخاطب.

ر، معلوم  التمييز عن غيره، حتى ي  كونه معلوما للمأمور: الثالث      لم كونه قصده إلبه؛ وأن ي ع تصو 

رمأمورا به من جهة هللا تعالى، حتى ي   د الطاعة ه قصمنه قصد االمتثال. وهذا يختص بما يجب في تصو 

 والتقرب.

سول: فالكافر مأمور باليمان بفإن قيل      عليه السالم، وهو ال يعلم أنه مأمور به. الر   
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األدلة  أن يكون معلوما، أو في حكم المعلوم؛ بمعنى أن يكون العلم ممكنا، بأن تكون الش رط: قلنا     

صبي دليل عليه، أو من ال عقل له، مثل الحتى إن ما ال حاصال،  الن ظرمنصوبة والعقل والتمكن من 

 والمجنون، ال يصح في حقه.

ئان:، وهو أكثر العبادات، ويستثنى من هذا شي: أن يكون بحيث يصح إرادة إيقاعه طاعةالّرابع       

ل: الواجب أحدهما       المعرف للوجوب؛ فإنه ال يمكن قصد إيقاعه طاعة وهو ال  الن ظر، وهو األو 

 يعرف وجوبه إال بعد التيان به.

ة، والثاني: أصل إرادة الطاعة والخالص، فإنه لو افتقرت إلى إرادة الفتقرت الرادة إلى إراد     

.  ول ت س ل س ل 

 ويتشعب عن شروط الفعل خمس مسائل:<460

≈ 

حقيقة ل الص حيحا إال من بعد امتالك الدراك منطقي  ، ال ي تمثل بياني  فالحدس سواء الذهني أو ال     

ن أن بمرجعها الحق، ولحقيقة جوهر الخطاب أو الرسال. وأمك الجوهر ولألبعاد الحدسية أو السقاطية

ر ي ختزل كل هذا في أمر واحد وهو الفقه لمعنى وحقيقة الجوهر، الجوهر طرفا في الخطاب، الجوه

ابا ا، الجوهر إسقاطا، الجوهر استيعا إسقاطي  د  ع  هر صيغة لألمر، الجوهر فعال، الجوهر ب  أمرا، الجو

رللوفقها  رال، والجوهر سلبا لهذا الص حيح تصو  . .تصو   

ليس بسديد،  .'حت التكليف إال األفعال االختياريةإذ ال يدخل ت ة' في قوله: 'مادة ولفظ 'االختياري   إنَّ      

يرةفإن هللا تعالى  من  يقول:}وما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا  ورسول ه أمرا أن تكون لهم الخه

ا قول( و36أمرهم'{)األحزاب إنا  'ه تعالى: }وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرأم 

 ئس الشراب'بكالمهل يشوي الوجوه'  أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم س رادقها' وإن يستغيثوا ي غاثوا بماء

 قال ين؛مفس رلى الوعيد، وسياق اآلية دال عليه، وبه قال جل  الفهو ع (29الكهف{)وساءت مرتفقا'

 القرطبي في تفسيره:
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>وهذا ليس بترخيص وتخيير بين اليمان والكفر، وإنما هو وعيد وتهديد.<       

والتكليف هو القضاء بمعنى الكتاب والفرض واألمر.       

مر أي لأللب واإليجاب' 'اإلمكان على السّ ' ب'االختياريةن التصويب هنا بإبدال لفظ ولئن كا     

ه؛ دوثي بخصوص المكلف بلشرط المكان الح   تضم نوالتكليف من جهة المخاط ب؛ فإنه بحكم ال

ل الش رطفسيكون هذا  نم   األو  ن عدم ا وجامعا للشروط األربعة جميعها. ويكون الكالم كله حشوا عتضم 

روط مصداقية لشروط مقام القول؛ فالل تعالى أحكم الحاكمين، وش علمي  والتبصر ال الن ظرالحصافة في 

ال معنى لكالم الغزالي هذا وتفصيله خارج قوله تعالى: }ال يكلف هللا نفسا إال  الخطاب

ن هفه كال( 286وسعها{)البقرة .اء  ر  خارج الحق محض اللغو ال مه  م الم ص   

لاه بالواجب ما سم   بل هو قد جعل      ف للوجوب، الن ظر ،األو  الم ه عن استغراق في الكلذهوله  المعر ه

ابع الش رطوالتفريع في ما استثناه من  ة ما هو في الحق والمنطق من معطى حقيق ، أي جعلالر 

فالعقل هو مناط التكليف وهو من جوهر  خطاب في الحق والمنطق من دونه؛ المخاط ب، الذي ال

 المخاطب.

.الس لوكوهو قد جعل أيضا من المستثنى منه الرادة المنطبقة بالنية، والنية هي من جوهر الفعل و       

قيقة لها البعيد من بعد ضالل الفراط في القول بسبب شروطه األربعة التي ال ح الض اللا عن أمَّ      

لي ، خطاب العي  الش رعوال مصداقية إال خارج الحق، فهي مكفولة بمصداقية الخطاب، بل الخطاب 

حجاز بعد االرتهان واالنالبعيد. وأي ضالل  الض اللالحكيم. فال جرم أن كان تبعة خروجه عن الحق 

حتى  !لمحقق، بل وفي صيغة التكليف بدل جوهره كما أشار وانتبه إليه ابياني  عدين الذهني والفي الب

 قال:

يكفي  >المصنف رحمه هللا أعاد سبب امتناع التكليف بالمحال إلى امتناع فهمه. وعندي أن هذا ال     

في الجواب، ألن مما ال يطاق ما يكون مفهوما تماما، وهو المستحيل عادة، كما لو كلفه بحمل جبل . 

 461>. 
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، (2)دين[مسألة: ]التكليف بترك الض وإذا كنا قد تطرقنا من قبل إلى حقيقة وكنه كل هذه المسائل:     

: ]التكليف بالفعل هل هو (5)، مسألة(4)، مسألة: ]تكليف المكره[(3)مسألة: ]التكليف بالترك[

أو  طقي  منالذي يرجع إلى إشكال  كنهها [،الّشريعةتكليف بشرطه؟[ و]مسألة تكليف الكفار بفروع 

ننا مه منطقي  أو إشكال الحكمة، وال إدراكي  إشكال  ، ولىاألفإن المسألة ، أو مركبا منها؛ بياني  لل تضم 

رالالدالة بقوة على حصر  مسألة ]التكليف بالمستحيالت )تكليف ما ال يطاق([ ن هفه عند ا تصو  في  لم ص 

إال سؤال  الذي ليس يعني دراكي  ليدل بالتبع على واقع وحقيقة الشكال ال بياني  الذهني وال حي زال

ن هفه المنطق والحكمة  كامال: األولىمصدر القول؛ وإليك كالم الغزالي في المسألة  عند الم ص   

]التكليف بالمستحيالت )تكليف ما ال يطاق([ :مسألة>       

ق، الحدوث ليس بشرط، بل يجوز تكليف ما ال يطاذهب قوم إلى أن كون المكلف به ممكن            

 كاألمر بالجمع بين الضدين، وقلب األجناس، وإعدام القديم، وإيجاد الموجود.

وهو المنسوب إلى الشيخ أبي الحسن األشعري رحمه هللا.       

وهو ال زم على مذهبه من وجهين:       

د  عند ه  غير  قادر على القيأحدهما       قبله،  ، ألن االستطاعة  عنده مع الفعل الالصَّالةام إلى : أن القاعه

 وإنما يكون مأمورا قبله.

عالى : أن القدرة الحادثة ال تأثير لها في إيجاد المقدور، بل أفعالنا حادثة بقدرة هللا تواآلخر     

 واختراعه؛ فكل عبد فهو عنده مأمور بفعل الغير.

واستدل على هذا بثالثة أشياء:       

( والمحال ال ي سأل دفعه، فإنه مندفع 286البقرة}وال تحملنا ما ال طاقة لنا به{): قوله تعالى: أحدها     

 بذاته.

ب  بالتكليف بأعمال تكاد تفضوهو ضعيف؛       ي إلى هالكه ألن المراد ما يش قُّ ويثقل  علينا، إذ من أ تعه

ل  ما ال طاقة له به. 66)النساء}اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم{لشدتها، كقوله:  م ه ( فقد يقال: ح 

ل ضعيف  وَّ ؤ  ات.قطعي  في ال الد اللةفالظاهر الم   
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ق، وقد كل فه اليمان. ومعناه أن يصالثاني      دق محمدا : قولهم: إن هللا تعالى أخبر أن أبا جهل ال يصد ه

 يصدقه. نه أمره أن يصدقه في أن الصلى هللا عليه وسلم فيما جاء به، ومما جاء به أنه ال يصدقه، فكأ

 وهو محال.

ر  باليمان بالتوحيد و وهذا ضعيف أيضا؛ ألن أبا جهل      سالةأ مه ل ، واألدلة منصوبة، والعقالر 

ك  ما يقدر عل يه، حسدا حاضر؛ إذ لم يكن هو مجنونا. فكان المكان حاصال، لكن هللا تعالى علم أنه يتر 

ه . فإذا علم كون الشيء مقدورا لشخص، ووعنادا. والعلم يتبع المعل ممكنا وم على ما هو به وال ي غي هر 

مكنا منه، ومتروكا من جهته مع القدرة عليه، فلو انقلب محاال النقلب العلم جهال، ويخرج عن كونه م

ها، قيممن جهة هللا تعالى في وقتنا هذا، وأنه أخبر أنه ال ي مقدورا. وكذلك نقول: القيامة مقدور عليها

ع إلى هذه استحالة ال ترجويتركها مع القدرة عليها، وخالف خبره محال، إذ يصير وعيده كذبا. ولكن 

 نفس الشيء، فال تؤثر فيه.

تعلق به، أو : قولهم: لو استحال تكليف المحال الستحال إما لصيغته، أو لمعناه، أو لمفسدة تالثالث     

}كونوا قردة وال يستحيل لصيغته، إذ ال يستحيل أن يقول:  ألنه يناقض الحكمة.

ن: امش. وأما قيام معناه بنف166)األعرافخاسئين{ مه سه ( وأن يقول السيد لعبده األعمى: أبصر، وللزَّ

ه في بلدين. فال يستحيل أيضا، إذ يمكن أن يطلب من عبده كون ه في حالة واحدة في مكانين، ليحفظ مال

عالى ت حق  هللانه ممتنع للمفسدة أو مناقضة الحكمة، فإن بناء األمور علة ذلك في ومحال أن يقال: إ

اد والسفه محال، إذ ال يقبح منه شيء، وال يجب عليه األصلح. ثم الخالف فيه وفي العباد واحد، والفس

 من المخلوق ممكن، فلم يمتنع ذلك مطلقا.

ذ يجوز أن ترد وال لمفسدة تنشأ عنه، وال لصيغته، إ استحالة التكليف بالمحال ال لقبحه، :والمختار     

( وللتكوين، 50، كقوله تعالى: }كونوا حجارة أو حديدا{)السراءصيغته، ولكن للتعجيز ال للطلب

( ال 117( أو لظهار القوة كقوله تعالى: }كن فيكون{)البقرة65كقوله: }كونوا قردة خاسئين{)البقرة

ن يكون بنفسه.بمعنى أنه ط ل ب  من المعدوم أ  
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لك المطلوب ولكن يمتنع لمعناه، إذ معنى التكليف طلب  ما فيه كلفة، والطلب يستدعي مطلوبا، وذ     

ك  »ينبغي أن يكون مفهوما للمكلف باالتفاق، فيجوز أن يقول:  رَّ و قال: إذ التحرك مفهوم. فل «ت ح 
ك  « فليس بتكليف، إذ معناه ليس بمعقول وال مفهوم، وال له معنى في نفسه، فإنه لفظ مهمل.<462 رَّ  »تم 

≈      

م أو أو الكال النص  بالطبع بالنسبة للعقالء من ذوي الحظوظ المحمودة في العلم والحكماء، هذا      

ده، القول أو ما هو أحق به من االسم والوصف، هذا يكفي من غير تعليق عقبه وال شطر كلمة من بع

  !، ومنه فال تسل عن المنطق والعقلط والهراءواالختال تخب طا بحكم اليكفي تقرير

طه وكيف يكون المنطق والعقل هنا وقد جاء في كالمه وخرج من لفظه ما ينقض بعد حين شرو     

!األربعة التي منها كانت بوثقة مسائله؟  

لخطاب اعطياتية للشروط التي ذكرها كونها في حقيقة وجوهر الم   صليَّةالذي أشرنا إليه من األ إنَّ      

نطق به هنا:واعتباره، إنه نفسه ما أتى على لسانه و  

ا لم يكن في فإذ . . . لمكلف باالتفاق>ولكن يمتنع لمعناه، وذلك المطلوب ينبغي أن يكون مفهوما ل     

رمالعقل طاعة لم يكن اقتضاء الطاعة  روهذا ال ي ا معقوال . . .تصو  من هللا تعالى.< تصو   

 فيكان مما ال يعقل وما ال يحق القول بعده إطالقا، ول ما استهل به كالمه في هذه المسألة وأوَّ     

خطئا فاحشا واختالطا بينا:تقريره وإثباته   

كاألمر  >ذهب قوم إلى أن كون المكلف به ممكن  الحدوث ليس بشرط، بل يجوز تكليف ما ال يطاق،    

القديم، وإيجاد الموجود.<بالجمع بين الضدين، وقلب األجناس، وإعدام   

'، أي كونه صفة ال      ا ونقال بالفتحة على النون من 'ممكن   الن اسخبر  خوهذا بالطبع على ما أ ثبهت  نص 

'.الحقائقي  محد دأو ال 'أن   

 يطاق'، وذلك لوجود مجال ممكن الحدوث فإن نحن قبلنا وجوزنا هذا الكالم إلى حدود قوله: 'ما ال     

ن، وإعدام  فالجمع بين الضدي ن تكليفه، فالكالم من بعدها فاسد؛منه خارج إمكان النسان وإمكا حي زو
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 وم  القديم ليس ممكن الحدوث في نظمة الكون، المهيمنة على الخطاب ومرجعها الحق الذي عليه تق  

.واألرض   السماوات    

هرؤه،  ناء البي  هم في الركن على هذا الهراألل كله هو أن يبني المسألة ط  الخ   عينه وعين   الض اللو     

رحمه  ويذهب فيه من غريب القول حين يرده إلى الشيخ أبي الحسن األشعري الض اللويتمادى في 

!عجبابله؛ بعجيب الوصل بقوله في االستطاعة، بأنها عنده مع الفعل ليس ق ويجعله الزم مذهبه ،هللا  

و محور المقام وه الس ؤالانظر كيف أو ما هو  !أخرة والخطلك االختالط بفانظر وقاني هللا وإيا     

!يضعه رهين الحدس الذهني عند رجل من الناس  

ن كان قاصرا عوإن  محصورا في البيان، هذا ألضل سبيال وأعظم فحشا ممن يجعل الشكال إنَّ      

ه والسالم "صوموا رؤيت الصَّالةإنما مثل هذا كمثل من يقول إن قوله عليه  الجواب ودون الصواب.

قمر مقلوبان في ين الشمس والبياني  " تكليف بما ال يطاق في مذهبنا، ألن العنصرين ال!وأفطروا لرؤيته

!القمر والقمر هو الشمسقاموسنا، الشمس هو   

أو  يفرض دخول القاموس منطقي  االنتظام ال ئن كان هذا مستغربا مردودا على صاحبه، ألنَّ لف     

اعة القواميس ضمن معجم المرجع وبيانه؛ فما جعله الغزالي من مرتكز مذهب األشعري في االستط

لسل ومواز، الذهني ليس في عالقته بالبيان كتمثيل متس الحدس   وتفريعه عليه، يهم   وبنى كالمه ورد  

رمالولكن يهم  ان يس يقف عند حد اختالف البيفي الدراك الذي هذا الحدس صورته. وهذا ل تصو 

القمر له  واالسم، ولكن حقيقة الشيء كما هي في الحق انتظاما مع الدراك والعقل. فالذي يسمي الشمس

ربعة، والكل أصغر من جزئه والثالثة أكبر من األ القمر   ا الذي يرى الشمس  ، أمَّ عملي ةمخرج في حدود 

ضالل بعيد.فهذا ال مخرج له؛ فهو مختلط عليه عقله في   

ال دليل كله ال يطاق، سؤ ي  الش رعالناقض المستلزم كون التكليف  الس ؤال أن يكون غروفال           

:مفحم  

     >فإن قيل: فإذا لم تؤثر القدرة الحادثة في اليجاد، وكانت مع الفعل، كان كل تكليف تكليفا بما ال 
 يطاق.<463
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لمكلف والفحام مطبق برد الكالم إلى مورده، بأن المسألة متعلقة بعامل القدرة كمعطى في جوهر ا     

:ال خارجه، مع وضوح هراء الجنوح إلى الحديث عن القدرة  

ن: ادخل البيت،الض رور: نحن ندرك بقلنا>      وبين أن يقال  ة تفرقة بين أن يقال للقاعد الذي ليس بزمه

ن اء، أو يقال له: قم مع استدامة القعود، أو اقلب السواد حركة، والشجرة فرسا. إال أله: اطلع السم

حد هذه في أن هذه التفرقة إلى ماذا ترجع؟ ونعلم أنها ترجع إلى تمكن وقدرة، بالضافة إلى أ الن ظر

أمره ال  قرفي تفصيل تأثير القدرة، ووقت حدوث القدرة، كيف ما است الن ظردون البقية. ثم  األوامر

فإن استوت األمور  (286يشك كنا في هذا، ولذلك جاز أن نقول }ال تحملنا ما ال طاقة لنا به{)البقرة

ر ة؟ فغرضنا في هذه المسألة غيالضروري  كلها، فأيُّ معنى لهذا الدعاء؟ وأيُّ معنى لهذه التفرقة 
 موقوف على البحث عن وجه تأثير القدرة ووقتها.<464

≈ 

غشاوة على  يكون كثيرا موغال فيه مكبا عليه ال يلوي على شيء، ولكن شغف الغزالي بالتفريع     

 عقله، فيجعله يتكلم ليس يحدوه إال االستدراك بعد االستدراك والصعب والمشكل:

م وعلى الجملة: سبب غموض هذا أن التكليف نوع خاص من كالم النفس. وفي فهم أصل كال>     
 النفس غموض، فالتفريع عليه وتفصيل أقسامه ال محالة يكون أغمض.<465

ار من الكالم تعج بالعجائب واألخطاء من كل ضرب، وقد أش المادَّةأو هذه  النص   وبالطبع فإنَّ         

لمنصوص ، فذلك هو ا- لعنه هللا - والصواب أبو لهب - لعنه هللا - المحقق إلى خطإ التمثيل بأبي جهل

عن فيما هو ظاهر راجح، أخذه وهذا الخطأ واللبس أخذه الغزالي  سورة المسد. في قوله تعالى من

درة واليجاد وأيضا فالعلم تابع للمعلوم ليس إال في علم الحادث أما علم هللا تعالى فبه الق الجويني.

اكمين.لحوالخلق. وكذلك قوله أن ال إيجاب على هللا تعالى فهو منتظم والحق، وإن هللا تعالى هو أحكم ا  

وعلى نحو موجز نحدد طبيعة وإطار المسائل األربعة الباقية كما يلي:       

                                                                 

  464 ن م – ص166..167

  465 ن م – ن ص
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' فالضدان للفظ 'الضدين' ب'النقيضين بياني  التصويب ال وبعد(  2مسألة: ]التكليف بترك الضدين[)      

، ةمنطقي  ة لها هي مسأل الص حيح بياني  أصال جائز ارتفاعهما، هي مسألة بهذا التصويب وباالعتبار ال

 اللالض  ى تدل على ضالل من يجوز تقريرها وطرحها، نقول هنا و  ص  ق   ةعلمي  يعتبر طرحها مفارقة 

 ، الذي ال عقل وراءه وال منطق خارجه. وهذا بالطبع نفسهالحق  والميزانالخروج عن إطار  علمي  ال

قبيله،  ال يفضي إال إلى الض الل؛ ولهذا لما كان يطاق ذات مفارقة العنوان والمسألة في تكليف ما ال

 فإننا نجد عنده قوله:

>]حكم التكليف بالمحال شرعا:[       

     ومن جوز تكليف ما ال يطاق عقال فإنه يمنعه شرعا لقوله تعالى: }ال يكلف هللا نفسا إال 
 وسعها{<466

≈ 

ليف ورفع العقل مناط التكوعجبا لهذه االجتراء في الكالم على شرع هللا العليم الحكيم، الذي جعل      

في حسبانه و بياني  القلم عن السفيه والنائم والمجنون، عجبا لمن ينحجز في شرنقة الحدس الذهني وال

ليف أنها موضع الجوهر، ثم من يعدها يباين على التعارض من جهة السلب واليجاب في إمكان التك

!!؟الش ريعةبين العقل و  

المحقق مالحظا اختالط القول عنده بما يلي:قد علق وعقب عليه بل و       

ن يؤمن. >نقول: كيف يمنعه شرعا وقد تقدم النقل عن األشعرية أن أبا جهل مكلف باليمان بأنه ل     

 فهذا تكليف شرعي بالمحال عندهم.<467 

هي كما  ، في  بيانالسديد للمسألة حسب بيانها، وقد أشرنا إلى خلطه ال ومن حيث تناول الغزالي غير     

وحلها إعمال الحكمة. موضعهامسألة: ]تكليف المكره[   

                                                                 

  466 ن م – ص168

  467 ن م – اأسفل نفس الصفحة
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رال؛ فإدراكي  موضعه وإشكاله  فهذا مسألة: ]التكليف بالترك[ ا أم         فعل المحصور فيه لل تصو 

ر ا الفعل هو كل سلوك تواجدي. م  بدائي ساذج؛ إنَّ  تصو    

[، ّشريعةالمسألة: ]التكليف بالفعل هل هو تكليف بشرطه؟[ و]مسألة تكليف الكفار بفروع ا أم         

ال وإشكاله سعة الدراك والحكمة، حاصله قصور على مستوى الوضع السديد للسؤ فهذا موضعه

.ةمنطقي  وال ةعقلي  وقصور على مستوى وحدود إعمال النسق ال  
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 الفصل العشرون

الّشرعفي خطاب  صريح   ' لغو  الوضعيَّة 'األحكام    

في عنصر 'الحكم' عند الغزالي فقهيّ وال منطقيّ القاموسين ال التباس    

 

خصوص ب كبير وهام، بياني  ، يبرز إشكال ما يظهر الحكم بهفي األّولمن القطب  الّرابعي الفن ف     

لَّةللدليل و ةبياني  المواد الإشكال ال يقل في خطره وأهميته عن  '،الوضعيَّةمادة 'األحكام  لمصلحة وا العه

صنف لم موضوعاتي  ال ستقراءالوالقياس وما اتصل بها، مما عرضنا له بالتفصيل من قبل في ا

.، أو مما أنسأناه ضرورة منهجية إلى الجزء الثانيالجص اص  

ه أن يكون كما ليس ل علمي  شيء حقيقة، فللعلم حقيقته ال يكون إال بها. فاالصطالح ال ل ه ك  له  فكما أنَّ       

أحدهما لم  إذا تخلف ،بياني  واالنتظام ال منطقي  اتفق وكيفما شيء. وإنما له شرطان أساسان: الترابط ال

طار ال إذا تم تقريره في أي بناء، كان هذا البناء خارجو كان فاسدا.بل  كن االصطالح صحيحا،ي

.ةعلمي  ، فاقدا للحقيقة العلمي  ال  

مقول  إلى الن ظرالتقليد في القول وترديده بغير تمحيص،  ره ج  المتجرد عن حه  علمي  ال الن ظرو     

ة ثنائية لألحكام ا لما عبر عنه ب'األحكام التكليفية' في قسميم  سه يراد بها ق   ةبياني  ' مادة الوضعيَّة'األحكام 

ويظهر له جلي ا فساد هذا المقول، وذلك اعتبارا للحقائق التالية:؛ يثبت شرعي ةال  

ول 'الزيادة على ، كما بيناه من قبل في تفسير وتحديد سبب مقي  الش رعللحكم  تجزيئي ةفساد ال – 1     

لَّةفهو كالم باطل بمنظار فاسد. و ،' عند ابن قدامة رحمة هللاالنص   اعتباره ه وتصّوركامنة في كون  الع 

ا واعتبارا ّورتصرفعا لحكم الخطاب أو رفعا للحكم الثابت كما هو تعريفه عند الشافعية  النّسخلتعريف 

جزأ. بل يعتبر والقانوني جوهر ال يت تشريعيّ فاسدين، لتجزيئيته الحكم الممثل بخطابه؛ وإنما الحكم ال

رف واحد ولو لزيادة والنقصان ولو لحأي تغيير في صيغته وبيانه التمثيلي سواء على الترتيب أو ا

يب على الجلد في زيادة التغر النّسخبتغيير حركة أو ترقيم حتى يعتبر ذلك نسخا له. فقول من قال ب

الصائب. في الحد مثال كأبي حنيفة رحمه هلل وهو قول الحنفية في الزيادة عموما، هو القول السديد و

قة الحكمة المحقق بها حقي ةمنطقي  عقل في أسسه وأنساقه الوعالقة هذا الشكال وأصله وعلته بشرط ال
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باكشرط في  ن؛ فهو متصل بالعقل وبني ةالر  بينة من سورة المنهاج }بما كنتم تدرسون'{ في اآلية ال مكو 

 آل عمران.

باإذن ف      والسجال؛  العقال وترفع الشكال، ثم ال يبقى موضع لهذا الجدل لُّ ح  والمرجع الحق ت   ني ةالر 

ى عتبر أنه منقدم وي  ما ي   ل ه ج  ، بل له الن سخليس فقط لشكال  س مَّ حول هللا  كما سنبينه ب ص ولعلم األ   م 
 وقوته على إمكان ما نهتدي إليه من الترتيب خيره وأحسنه.468

≈ 

لمجمل:رحمه هللا في باب ا للجص اصوأيضا في رفع الشكال والعضل المستعصي الذي عرض        

فلو خلينا وظاهره  (24النساء)«وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم»ومثله قوله تعالى >     

احتمل أن  (24النساء)«محصنين غير مسافحين»وجب استعماله على عمومه فلما قرن إليه قوله تعالى 

احة معلقة يريد أن يجعل كونه على صفة األفعال شرطا لإلباحة، فإن كان كذلك فاللفظ مجمل ألن الب

.بيانبشرط حصول الحصان بالنكاح والحصان لفظ مجمل فصارت الباحة مجملة مفتقرة إلى ال  

ر حينئذ عقد الخبار بحصول الحصان بالنكاح فيصي «محصنين»ويحتمل أن يريد بقوله تعالى      

.<النكاح شرطا لحصول الحصان وال يكون لفظ الباحة مجمال  

م في آياته فهذا القول فيه من تجزيء حديث القرآن الكريم أحسن الحديث، ومن تجزيء تركيب الكل     

 النص  ال بفإن الحكم ال يتم إ. ةالبينات المحكمات، ما ال يجوز التسليم به شرعا وال يصح منطقا ولغ
 التشريعي   والقانوني كامال غير مجزإ؛ فهو من العام في اآليتين الكريمتين.<469

ي البناء ، ألن العبرة في  الش رع، ونحن في الحقل حكما الش رطبتسمية  بياني  عدم االنتظام ال – 2     

.للبيان، ال العكسة محد دفي الحقيقة،  فهي األساس وهي سابقة و علمي  ال  

      وإليك البيان من خالل المقرر في الد رس العلمي  :470 

                                                                 

  468 سنعود إليه في  ص603-602 

  469 ص52 سابقا
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>تعريف الحكم:        

  الحكم لغة: المنع، واصطالحا: مقتضى خطاب هللا المتعلق بأفعال المكلفين.     

:ي  الش رعأقسام الحكم        

على قسمين: شرعي ةالواألحكام        

  تكليفية. – 1     

وضعية. – 2       

ة االقتضاء أو فالحكم التكليفي: هو مقتضى خطاب هللا تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، على جه     

 التخيير.

والحكم الوضعي: هو ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها أحكام      

من إثبات أو نفي. الش رع  

الفرق بين القسمين:      

أو تركا، وأما  : هو أن التكليفية كلف المخاطب بمقتضاها فعالالوضعيَّةالتكليفية ووالفرق بين      

.<فقد وضعت عالمات للفعل أو الترك أو أوصافا لهما الوضعيَّة  

      وهذا بيان آخر:471 

>األحكام:       

كم، معناها لغة: القضاء؛ لذا يسمى الحاكم بين الناس قاضيا.      جمع ح   

ع.المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وض الش رعاصطالحا: هو ما اقتضاه خطاب        

                                                                                                                                                                                                  

  470 تسهيل الوصول إلى علم األ ص ول: موقع الشيخ حمود بن عقالء الشعيبي

  471 الفوائد الثرية في مختصر األ ص ول الفقهي ة )5( األحكام الشرعي ة )الوضعيَّة( شبكة األلوكة
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  إلى قسمين: ي  الش رعينقسم الحكم     

ل     : الحكم التكليفي، الثاني: الحكم الوضعي.األو   

:الوضعيَّةاألحكام       

تعريف الحكم الوضعي:       

المكلفين بالوضع.هو: خطاب هللا المتعلق بأفعال       

أو انتفاء أو إلغاء. أي ما وضعه الشارع من أمارات لث بوت      

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:      

م الوضعي: فال والصوم، أما الحك الصَّالةأن الحكم التكليفي فيه التكليف، وقدرته على الفعل؛ ك – 1     

مان حكم وضع يشترط فيه شروط التكليف، مثاله: الصبي يضمن ما أتلفه، وإن لم يكن مكلفا؛ ألن الض

 لسببه، وهو التالف.

.، بخالف الحكم الوضعي، فإنه إخبارالصَّالةأن الحكم التكليفي أمر وطلب، كاألمر ب – 2       

أقسام الحكم الوضعي:       

نع".، والماالش رطوالسبب، و ، والفساد،الص حيحخمسة، وهي: "      

    . . .  

ينقسم إلى قسمين: الش رط       

شرط صحة: أي يتوقف صحة العمل عليه؛ كالوضوء للصالة. – 1       

شرط وجوب: أي يتوقف وجوب العمل عليه؛ كالزوال لصالة الظهر. – 2       

ةالفرق بينهما أن شرط  *      من خطاب التكليف، أما شرط الوجوب من خطاب الوضع. الصح   

     . . .  
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فائدة:      

كوانتفاء الموانع؛ فمثال  الش روطتوافر األسباب و من ي  الش رعفي وجود الحكم ال بد       ، ال بد اةالز 

الن الحول، ومن انتفاء النص  لوجودها من توفر سببها؛ وهو  و  ع، الماناب، ومن توفر شرطها؛ وهو ح 

.  وهو الدَّي ن 

كاةاب والحول وانتفى الدين، وجب أداء النص  فإذا وجد       كاة، وال تجب الز  اب، النص  إذا لم يوجد  الز 

ل الحول، أو وجد الدين. <أو لم يح   

≈ 

ح عالوة على ما أنف قوله بخصوص لفظة ومادة 'االقتضاء' الواردة في بيان تعريف واصطال     

 أمر  ب وال الحدوث   اإلنشاء  ب   الخبر   يتطابق   ليس   الّسويّ ا كان عند العقل اآلدمي ولمّ ، يّ الّشرعالحكم 

ه. واصطالح فقهيّ ا في الحقل ال، أي في بيانه، حكما منطقيّ في الحقل ال حكمٍ  لُّ ك   ، فليس  اإلحداث  

وب واألمر في ة المتصلة، إذا كان يوازيه الوجشرطيّ الللنتيجة في القضية  عقليّ وال منطقيّ ال فالتقرير  

.القضية كلها بل هو مقول   أو النتيجة   التاليَّ  ليس   يّ الّشرع؛ فالحكم يّ الّشرعالخطاب   

، ي  عالش رى في المنطق الحكم المقدم أو المعلق به ال ينتمي إطالقا إلى ماهية الحكم مَّ س  والذي ي       

ىا ال في ى حكم  مَّ س  ي   بأية حال من األحوال أن   ةعلمي  له في ال وليس   س مَّ  فقهه ال وال في مجاله  ص ولاأل   م 

.كلي ة  

. طالش رالعالمة أو ما أطلق عليه بالسبب ليس له إال حقيقة ماهية واحدة في الحق، هي ماهية  إنَّ      

ي مادة من بعد تحييد اللبس ف ي  الش رعة للحكم ولمقول الخطاب شرطي  الوذلك ما يظهر في البنية 

دوها؛ بل أكدها ة المتصلة، ليس يعشرطي  البل انظر إلى تنويهه في 'فائدة'؛ فهذا ليس إال البنية  .'الحكم'

 بمكافئها عكس النقيض.

ةا وأمَّ       له ليس إال. وهذا دوثي للحكم وتنزيوالفساد، فهما القيمتان الحقائقيتان في التقرير الح   الصح 

.ا هو من ب عد الميزان، تاليا والحقا على األمرم  حكما شرعيا بمعنى األمر. وإن  ليس   

لى القسيم األعلى يعود إ الش رطبالطبع يالحظ تفاقم القول عنده بتداخل القسمين، إذ نلفيه في قسمي      

موجب  مثاله: الصبي يضمن ما أتلفه' فهو حكم شرعي، نصه: حدوث إتالف الصبي   وأيضا ' فوقه.

'.للض   مان على الولي   
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 الفصل الواحد والعشرون

التجزيئي الفاسد لجوهر الحكم تصّورالبب' و'السّ  عنصر    

      

رالو إال ما ليس يستقيم من القول والبناء، فهذا الطرحوالحقُّ أنَّه لما كان الفاسد ال ينتج عنه        تصو 

ولفظه  زاليالبيان عند الغالذي يجد فيه هذا البيان له موضعا، لم يمكن ليكون فيه إال قبيل ما جاء من 

 وتعبيره:

الّرابعالفن >  

األّولمن القطب    

ما يظهر الحكم بهفي   

يسمى سببا.وهو الذي   

 وكيفية نسبة الحكم إليه.

 وفيه أربعة فصول:

  األّولالفصل 

 في األسباب

، وحيما بعد انقطاع الخطاب هللا تعالى في كل حال، ال سي   معرفة   اعلم أنه لما عسر على الخلق     

ية أظهر هللا سبحانه خطاب ه لخلقه بأمور محسوسة نصبها أسبابا ألحكامه، وجعلها موجبة ومقتض

لَّةلألحكام على مثال اقتضاء  ية معلول ها. العه الحس ه  
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 لدلوك الصَّالةونعني باألسباب ههنا أنها هي التي أضاف األحكام إليها، كقوله تعالى: }أقم      

( وقوله صلى هللا 185( وقوله تعالى: }فمن شهد منكم الشهر فليصمه{)البقرة78الشمس{)السراء

 عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"

كاةوالصوم و الصَّالةكوهذا ظاهر فيما يتكرر من العبادات،       ر الوجوب بتالز  كرره . فإن ما يتكر 

تعالى: }ولل  فجدير أي يسمى سببا أما ما ال يتكرر، كالسالم والحج، فيمكن أن ي قال: ذلك معلوم بقوله

 ( وكذا وجوب المعرفة على كل مكلف ي علم بالعمومات، فال حاجة97على الناس حج البيت{)آل عمران

سبب.إلى إضافتها إلى   

ت دون ويمكن أن يقال: سبب وجوب اليمان والمعرفة األدلة المنصوبة، وسبب وجوب الحج البي     

. االستطاعة. ولما كان البيت واحدا لم يجب الحج إال مرة واحدة. واليمان معرفة، فإذا حصلت دامت

 واألمر فيه قريب. هذا قسم العبادات.

ا قسم الغرامات والكفارات وال      عقوبات فال تخفى أسبابها.وأم   

ا        قسم المعامالت فلهحل ه األموال واألبضاع وحرمتها أسباب ظاهرة، من نكاح، وبيع، وطالق،وأمَّ

 وغيره، وهذا ظاهر.<472  

   ≈ 

رالعن  الض اللما ترتب من فههنا يظهر       ي صورته لحقيقة الحكم ف الص حيحالتجزيئي غير  تصو 

.خطابي ةوال ةبياني  ال  

لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن  الصَّالةاعتبار الحكم في قوله تعالى: }أقم  إنَّ      

رال' من دون نص الخطاب ككل؛ هذا الصَّالة(  هو 'أقم 78الفجر'{)السراء  خاطئ ليس يقبل وال تصو 

 يصح في الحق والمنطق والعقل.

ورد. النص  أن يتلفظ بما تلفظ وأن ينطق لسانه بما عنده في  مبينا   وكفى به ضالال         
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!نزل الوحي يأمر المسلمين في كل صالة؟وهل كان هللا تعالى ي         

الحج  ولما كان البيت واحدا لم يجب وهل من مأخذ ومنحى من المقاربة يستقر به في العقل قوله: '     

!إال مرة واحدة.'؟  

لَّةالتي هي  تجزيئي ةال      رالالغالبة في  العه بشأنه، هي  مي  عل، وللمقول الي  الش رعالخاطئ للخطاب  تصو 

حمه هللا عند أبي حنيفة ر لمقولة 'الفاسد'فحوى رد الغزالي ' الفصل الثاني' فيذاتها التي يدرأها 

ةتعالى، كقسم ثالث على البطالن و :الصح   

ةالبطالن وفي العقود بين  >وأبو حنيفة أثبت قسما آخر      عنه، وزعم  عبارة «الفاسد»، وجعل الصح 

قاده: أنه أن الفاسد منعقد لفادة الحكم. لكن المعنيُّ بفساده أنه غير مشروع بوصفه، والمعنيُّ بانع

بامشروع بأصله، كعقد  زيادة في  ، فإنه مشروع من حيث إنه بيع، وممنوع من حيث إنه يشتمل علىالر 

فه بين الممنوع بأصله ووصفه جميعا، وبين المشروع بأصله ووصالعوض، فاقتضى هذا درجة 

ع فيه، إذ ك ل ممنوع بوصفه جميعا، ولو صح له هذا القسم لم ي ناق ش في التعبير عنه بالفاسد، ولكنه يناز 
 ممنوع بأصله، كما سبق ذكره.<473
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 الفصل الثاني والعشرون

!الّرخصةالقضاء و ينمحوريّ إشكاله في المفهومين الالغزالي و  

 

ي عاقل ، وأكالم غير منضبط هو'في وصف العبادة باألداء والقضاء واإلعادة'  الفصل الثالثفي      

لمواضع في مطلق ايكون دوما وليس  -لف بالتفريع وال شغف به من غير ك علمي  ال يهمه إال القول ال

راليكفيه  -إمكانللتفريع  ادة، ليالحظ هذا لمعاني األداء والقضاء والع الص حيحوالمعجمي  بياني  ال تصو 

المريض ى بالطبع إلى الخطإ في القول خاصة في قوله بمجازية قضاء الحائض والالنضباط الذي أد  

 والمسافر، بل وبالتباس هذا عنده بما يدل عليه سؤاله الجدلي:

      >فإن قيل: فلينو البالغ القضاء لما فات إيجابه في حالة الصغر.<474

احدة ألن التي وراء هذا االلتباس تذكرنا بالحالة إياها في قوله بوجوب الحج مرة و ةعقلي  والحالة ال     

 البيت واحد.

ض ه ليكفي حد القضاء كونه: 'اسم لفعل ما فات وقته المحدود' لينطبق عليه صوم الحائوإنَّ      

ي عن حرمة أو عدم وجوب األداء فوالمسافر والمريض. فهذا يسمى قضاء لغة واصطالحا، معبرا به 

للعبادة، أي رمضان بالنسبة لفريضة الصيام، بالنسبة لهذه األحوال. محد دالوقت ال  

كاةوبالطبع فأداء       دون  األداء حي زعلى الفور كما قال به الغزالي ردا على القاضي ليس هو  الز 

مما عرضنا له في السابق. الن دبالتراخي، وإنما هو من حقيقة   

ب التنبيه على خطإ تعبيره وبيانه: وج الّرخصةفي العزيمة و الّرابعالفصل        

 شرب والميتةفسبب تحريم الكفر وال>فإن قيل: إن كان سبب وجوب الوضوء مندفعا عند فقد الماء،      

م بشرط انتفاء الخوف. م محرَّ  مندفع عند خوف الهالك، فكأن المحرَّ
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م في الميتة الخبث، وفي الخمر السكار، وفي الكفر كونه جهال بالل تعال      ى، وكذبا عليه. قلنا: المحر ه

ماتوهذه  ركه، قائمة، وقد اندفع حكمها بالخوف، وكل تحريم اندفع بالعذر والخوف، مع إمكان ت المحر 

يسمى اندفاعه رخصة، وال يمنع من ذلك تغيير العبارة، بأن يجعل انتفاء العذر شرطا مضموما إلى 
 الموجب.<475

≈ 

' فما مع إهمال عدم السداد والحصافة في استعمال لفظ 'السبب' في قوله: 'سبب وجوب الوضوء     

، أما ة الكفرهو النطق بكلم الص حيحإنما  .بعده مما تردد عنده من لفظ وتركيب 'تحريم الكفر' خطأ بي هن

باليمان. مطمئن  هو القلب ف  

ا قولو      أيضا  على عدم التقريرية وعلى عالته، فهو 'المحرم محرم بشرط انتفاء الخوف ه 'فكأنَّ أم 

 من 'إال في جوهره لتخصيص القيد واالستثناء: تضم نوالحكم م النص  ن ضالله وخطؤه، ألن بي  

قتها غير العظيم، ومما يزيد ذلك تأكيدا هو وجود حقي تجزيئي ةوهذا بالطبع يؤكد ضالل ال    اضطر'. 

موما إلى معملة، وذلك في قوله: 'وال يمنع من ذلك تغيير العبارة، بأن ي جعل انتفاء العذر شرطا مض

 الموجب'

.قوله على االستيفاء التعليلي ال يصح   ثم إنَّ        

رالوالذي استوجب قوله عدم إدراك وال حصول       خوالمستقر عند الغزالي في التام  تصو  ، صةالر 

مه هللا.رح الجص اصالتطرق لمصنف  حي زوذلك واضح من بيانه. وحله قد سبق في أول الكتاب في   

ام دعاماتها اإلدراك الحق واالنتظ ةعلميّ التعريفات والقواعد والقوانين ال هكذا، وبناء على أنَّ      

 ّورتصالفي  منطقيّ ال الّشرطان كفلهما الّشرط؛ وهاتان الدعامتان أو علميّ شرطا اإلنشاء والبناء ال

دونه،  ، الذي ال سداد وال استقامة للمجموع التعريفي والقواعدي وال توافقه وتناسقه منوالتنظيم

 بناء عليه يكون لنا:

 استنباط:
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ى'في الحكم' من األقطاب األربعة ل األّولالقطب   س مَّ ج عن الغزالي ال يخر تصّورحسب  ص ولعلم األ   م 

المنطق.وإطار الحكمة   
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 الفصل الثالث والعشرون

عند الغزالي في عدم الفصل بين أدلة األحكام تفريعيّةال ضالل    

 

في أدلة األحكام بما يلي: يبدأ الغزالي رحمه هللا القطب الثاني  

 القطب الثاني

 في أدلة األحكام

وهي أربعة:       

 الكتاب.

.الس نةو  

 الجماع.

ر للنفي األصلي.      ودليل العقل المقّر   

ا قولف      وشريعة من قبلنا فمختلف فيه. الص حابي أم   

األدلة أ ص ولمن  األّولاألصل   

 كتاب هلل تعالى

سولبان أن  أصل األحكام واحد، وهو قول هللا تعالى، إذ قول  الن ظرأنا إذا حققنا  واعلم      لى هللا ص الر 

م، بل هو مخبر عن هللا تعالى أنه حكم بكذا أو  لزه  تعالى كذا، فالحكم للعليه وسلم ليس بحكم وال م 

على حكم هللا تعالى. الس نة، والس نةوحده، والجماع يدل على   
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ة العقل تسمي. فالس مع، بل يدل على نفي األحكام عند انتفاء شرعي ةالوأما العقل فال يدل على األحكام      

ز، على ما يأتي تحقيقه. أ ص ولأصال من  األدلة تجو   

سولإال أنا إذا نظرنا إلى ظهور الحكم في حقنا، فال يظهر إال بقول        نسمع عليه السالم؛ ألنا ال الر 

سولالكالم من هللا تعالى وال من جبريل. فالكتاب ي ظهر لنا بقول  م.صلى هللا عليه وسل الر   

سولفإذن إن اعتبرنا المظهر لألحكام هو قول       قوله.  فقط، إذ الجماع يدل على أنهم استندوا إلى الر 

لزم فهو واحد، وهو حكم هللا تعالى.وإن اعتبرنا السبب  الم   

بق:فيها أربعة، كما س الن ظرالتي يجب  ص ول، وجمعنا المدارك صارت األ  الن ظرلكن إذا لم نجرد        

لنبدأ بالكتاب.ف        

في حقيقته. الن ظرو       

ثم في حده المميز له عما ليس بكتاب.       

ثم في ألفاظه.       

      ثم في أحكامه.<476

 ≈  

أدلة  ولأ ص  تين: 'أدلة األحكام' و' بياني  راعي المسافة بين المادتين الي   كان لزاما على المصنف أن       

، ال الس ياقوجيه من على الثانية بت األولىالمدلول. فلئن جاز التدليل ب، اللتين أتيتا عنده بنفس األحكام'

نفو راد فيه إال المعنى الكلي  ي   كما هو في القول  الس ياقو بياني  ال حي زنفس الاستعمالهما في  ؛ فإنَّ ي  الص 

.وال يصح   ال يحق   ةعلمي  في مصنف له صفة الهنا المثبت   

ه اختالال منه. وليس ذلك إال لتكلف المصنف وكلف أشد  على نحوه لكنه والذي جاء من بعده      

 بالتجزيء وعدم اعتباره لركن المرجع.
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تعالى فالتأويل المصحح لبنية الكالم بحسب ما ورد فيه، هو كون مصدر األحكام هللا سبحانه و     

.تعالى وحده' هلل   'فالحكم  وليس 'قول هللا تعالى'. وهذا مرجحه على وجه التقرير قوله:   

سولإذ قول وقوله: '      في فيه صلى هللا عليه وسلم  . . . بكذا وكذا.' على مطلق البنى خاطئ، يك الر 

سولعلى بعد البيان، إذ قول  منطقي  التناقض ال سولتوافقا مع حقيقة ' الر  ل.' هو رسالة الالر  رسه م   

جماع والكتاب فهو دليل الوحي، أي دليل النبوة، فهو دليل اليمان بها، ألن ال الس نةا دليل وأم       

 الحق ال يأتي إال بعد.

اه لعدم مفسدة جاءت بدورها وكما بين تجزيئي ةبع فكالمه بعدها هنا ضالل مبين، نتج عن بالط       

رالامتالك  لحقيقة الحكم. الص حيح تصو   

ون اعتبار القول فيما سبق يدل عليه بقوة أنه كان عن عدم اعتبار ركن المرجع، الذي به يك وضالل       

ثم في أحكامه.' . . . الن ظرتمايز الكتاب: 'لكن إذا لم نجرد   
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 الفصل الّرابع والعشرون

 دون قانون التفصيل ال أفق للغزالي في حقيقة الكتاب

 

ضيق  للتغلب على عملي ةوحرصنا عليه ضرورة  علمي  في القول الرغم مبدإ االقتصاد الالزم       

لين أو أكثر نقال الوقت وعناء الجهد، فإننا أحيانا نجد أنفسنا مرغمين على نقل الفصل والفصلين المتتا

له لخطره على والفلسفي، وقب علمي  كامال أو يقارب؛ وذلك للزومه ولوزنه وأهميته في النقد والتقييم ال

الى وحقيقة هنا بخصوص حقيقة الكتاب وحقيقة كالم هللا تع حقيقة ذاتها، كما هو الشأن الهام  مستوى ال

رهذه هي من حيث  بل إنَّ  .وجلَّ  علمه عزَّ  رالهذا  ها وقرب  تصو  ه عن الحق، هي عنوان أو بعد   تصو 

بدا المرء وعقله من العلم والرسوخ فيه، وليس ولم يكن مجرد األحكام المسبقة المرددة أ وهي موقع

لحق، فالوزن القويم هو ل .كتاب منيرال علم وال ير فحص وال نقد على هدى ورصيدا في ذلك من غ

  مذهبا في األرض متخذا. وأإن تقليدا أو نحلة في الفكر  ،وليس ألقوال الناس وما غلب عليها

في الكتاب فيقول: الن ظرواصل الغزالي متطرقا إلى ي         

األّول النّظر  >        

في حقيقته ومعناه              

طلق على وهو صفة قديمة من صفاته. والكالم اسم مشترك، قد ي القائم بذات هللا تعالى، وهو الكالم     

العبارات،  األلفاظ الدالة على ما في النفس، تقول سمعت كالم فالن وفصاحته، وقد يطلق على مدلول

 وهي المعاني التي في النفس، كما قيل:

إن الكالم لفي الفؤاد وإنما      جعل اللسان على الفؤاد دليال       

وا 8هللا تعالى: }ويقولون في أنفسهم لوال يعذبنا هللا بما نقول'{]المجادلة وقال      [ وقال تعالى:  }وأسرُّ

[ فال سبيل إلى إنكار كون هذا االسم مشتركا.13قولكم أو اجهروا به'{]المجادلة  
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 ه غرضوقد قال قوم: وضع في األصل للعبارات، وهو مجاز في مدلولها. وقيل عكسه. وال يتعلق ب    

 بعد ثبوث االشتراك.

ها الرادات وكالم النفس ينقسم إلى خبر واستخبار، وأمر، ونهي، وتنبيه. وهي معان تخالف بجنس     

جع إلى كما تتعلق الرادة والقدرة والعلم. وزعم قوم أنه ير والعلوم. وهي متعلقة بمتعلقاتها لذاتها،

.ص ولي  العلوم والرادات، وليس جنسا برأسه. وإثبات ذلك على المتكلم ال على األ  

 فصل

ن، وهو مع وحدته م  كالم هللا تعالى واحد      لجميع معاني الكالم، كما أن علمه واحد، وهو مع  تضم 

في  وحدته محيط بما ال يتناهي من المعلومات. حتى ال يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات وال

ولي  األرض. وفهم ذلك غامض. وتفهيمه على المتكلم ال على األ .ص   

ا كالمو      العلوم. تعد دكما ت تعد دالنفس في حقنا فهو ي أم   

ف  غيره كالويفارق كالمه كالمنا من وجه آخر      م ، وهو أن أحدا من المخلوقين ال يقدر على أن ي عر ه

ا وري  ضرنفسه إال بلفظ أو رمز أو فعل، وهللا تعالى قادر على أن يخلق لمن يشاء من عباده علما 

وت، ر توسط صأيضا بكالمه من غي الس معبكالمه، من غير توسط حرف وصوت وداللة، ويخلق لهم 

ية موسى صلوات هللا عل يه، وعلى ومن سمع ذلك من غير توسط، فقد سمع كالم هللا تحقيقا، وهو خاص 

 تعالى، وأما من سمعه من غيره ملكا كان أو نبيا، كان تسميته سامعا كالم هللا نبينا وسائر األنبياء.

جله قال هللا ذلك أيضا جائز، وألكتسميتنا من سمع شعر المتنبي من غيره، بأنه سمع شعر المتنبي. و
 تعالى: }وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كالم هللا{]التوبة6[<477

 ≈  

التفصيل،  ة بين أبي حامد الغزالي رحمه هللا وحقيقة قانوندراكي  تظهر لنا العالقة ال هاهنا في الحق       

راالرتباط الملتبس على مستوى إدراك و افعة الكفيلة لفك  الذي هو وحده الر   لكالم  ل الحق  التأصي تصو 

ي إلى المخلوق التنزيل هللا تعالى، وبالتالي وضوح تمايز مستوى كالم هللا عز وجل ومستوى تفصيله

ة، ولو نزل على الحوت لتزل مفصال على منطقها وبيانها.خلقي  ة إدراكي  كنظمة   
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لما جاء في األصل  كلَّ  هذا، وإنَّ       ل الن ظراألدلة 'كتاب هللا تعالى' وفي  أ ص ولمن  األو  ، منه األو 

إال على  ليس يدل ؛ هذا كلهحجةه بغاية إسباغ البرهان وإتمام المما أوردناه ونقلنا 'حقيقته ومعناه،'في 

مه وي تفحص.ما ي نظر كال ل  ة، وهو أظهر ما يالحظ أوَّ دراكي  واقع الشكال في هذه العالقة ال  

ا في مختلف م الظهور'صة له هي مادة ولفظة 'شخ ه المظهرة لهذا الشكال والم   ةبياني  ال المادَّة وإنَّ      

لية، الفعلية أو  الص يغجاءت فيه من  فاتالالزمة أو العه .ية أو المصدريةالص   

لم  حفاظ على مقولها،شرطا لل المذهبي ةمع شرط عدم انحجاز وعدم عقل العقل في حرز كذلك، و     

د ، عن البصار بقانون التفصيل، إال مجر'اإلظهار'و 'الظهور'، مادة المادَّةهذه  يكن يفصل موقع

عد طرف ما قبل الظهور، وطرف ما ب، ليتحدد طرفاها بارزين، الحركي الحر   حي زالحركة في هذا ال

عوزه ضبط تر الذي ي  تو  لم  الظهور. ولعدم حصول ذلك لم يكن محصال إال االضطراب والتردد ا

رال التعبير عنه بما هو منضبط به تبعا ووفاقا:يعوزه بالتالي ، والص حيح تصو   

'إال أنا إذا نظرنا إلى ظهور الحكم في حقنا'       

سول' فالكتاب ي ظهر لنا بقول       صلى هللا عليه وسلم.' الر   

سول'فإذن إن اعتبرنا المظهر لألحكام هو قول       فقط' الر   

، وجمعنا المدارك'الن ظر'لكن إذا لم نجرد        

ا كالم'و      النفس في حقنا' أم   

وكذلك كل الفقرة األخيرة.       

ن أسئلة إشكال كالم هلل تعالى وما اتصل به م ي زيحوهذا القانون العظيم، قانون التفصيل ليس      

وليّ ة مسماة فقهيّ و ةعلميّ  القول  ، وهو كفلالّصفاتإشكال  كلّ  حلّ أو كالمية فحسب، بل هو كفل  ةأص 

ة ه  اء  رّ فيما تفرقت ج   بينى أعلى إمكان العلم وشيعا، القول فيه والحكم عل األمَّ مما بيناه  ، ذلكالحّق الم 

 في كتابنا 'تفصيل الخلق واألمر' ومن قبله في 'مفاتيح علم الكتاب'.

ى كأنه في حت ،وحقيقة الشكال يدل عليها إضافة إلى االضطراب والتوتر الترددي الذي أشرنا إليه     

. بل ينبكل ما قاله، وهذا هو غرض النقل لقوله هنا جميعا، حتى كأنه في جميعه ال يفصح وال يكاد ي  

اللفظ من القول: ي جليهكسؤال وموضوع حاضرا  ولئن كان الذي يهم    
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'ألنا ال نسمع الكالم من هلل تعالى وال من جبريل' -            

'في حقيقته ومعناه' -            

'وهو الكالم القائم بذات هلل تعالى، وهو صفة قديمة من صفاته.' -        

لجميع معاني الكالم' تضّمن'كالم هلل تعالى واحد، وهو مع وحدته م    -        

قول فيه، دل للله لم ي دل فيه بشيء، ال أفق  ا، فهويجب الفصل فيه حاضرالموضوع الذي لئن كان       

والوحي؛  عليه اضطرابه، وجعل قوله في 'كالم النفس' يريد به بيان النسان المفصل عليه الكتاب

ى عليه.والفقرة األخيرة لم يحضر له التقرير بالتفصيل، وإنما فقط توقف عند قدرة هللا تعال  

ن تعريف يوجب الفصل في ما ابتدأ م 'الكالم'بدل  'كالم النفس'استعمال الغزالي لتركيب  نَّ كما أ     

ا أشار ه على االشتراك المدلول كما ذهب إليه، وهو م، وليس فيهو العبارة الّصحيحفلحقيقة الكالم. 

تعالى:  غير متعدية. واالستشهاد بقوله لزومي ةفالكالم وسيط تواصلي وليس صفة  إليه المحقق.

وا قولكم أو( 8}ويقولون في أنفسهم لوال يعذبنا هللا بما نقول'{)المجادلة  وقوله عز وجل: }وأسرُّ

اء، إذ ( دليل مقلوب، ألن قوله تعالى: }ويقولون في أنفسهم{ هو تعدي بالف13اجهروا به'{)المجادلة

فساني. وأيضا والحقل الخطابي التواصلي وليس الن را للوسطاألصل في القول أن يكون إرساال أو تعبي

اء أكان قائله وسوع. وأما االستشهاد بالبيت الشعري، فالسرار والجهر ال يكونان إال على ما يلفظ ويسم

شهاد وعالوة على عدم التوافق واالستيفاء باالستا علق عليه المحقق؛ األخطل أو كان موضوعا كم

 نساني  ال كالس لوأن الكالم ال يخرج عن  فهو على تناسقأي ا كان،  علمي  ريف ببيت شعري في حد وتع

وهمة ثم يكون تحققا وفعال. الذي يتأسس أوال تفكيرا  

     اقتضاء لوجوب الترابط في القول وإطار الس ياق، وبالن ظر من جهة ثانية إلى مراد المصنف 

فق وسياق تحديد حقيقته ومعناه هو الذي يتمعنى الكتاب الذي ينبغي له  ا نطق به، فإنَّ مَّ المستشف مه 

ذكره كأصل أو دليل من أدلة األحكام مع الس نة والجماع وغيرهما حسب األقوال؛ وإذن فهو المتطابق 

ل في االعتبار. ومنه كذلك يكون األولى والمناسب توافقا وارتباطا في الكالم،  والقرآن الكريم، ذلك األو 

كالم هللا عز وجل المتوافق وفضاء الحديث عن حقيقة علمه جل وعال وهو العليم القدير. ومنه قلنا 

 النسداد إال ،أو كالم المخلوق ه لم يصرف الحديث إلى كالم النفس، فإنجاء عند أبي حامدوتفحصا لما 

في الموضوع الحق.عنده أفق القول   
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ه حقيق ا بالقرآن، ال يمكن الوصول إلى أمر فيبيانيّ في الكتاب اتصاال  علميّ بخصوص القول ال     

 فقه   ل  ص  ح  بالحق من دون التوصل إلى قانون التفصيل العظيم، الذي بمنظاره ي   على اإلمكان ةعلميّ بال

زيله بالمعنى تن ،تنزل الخلق واألمر جميعا، وبه ي حل ما أشكل في كالم هلل تعالى وعلمه وكتابه

 وشريعته المنزلة على عباده عبر تاريخ االستخالف اآلدمي في األرض.

بامن رباعية 'تذكرة العلماء في  ولئن أسمينا الجزء الثالث      لم الكتاب، والمنهاج' ب'مفاتيح ع ني ةالر 

تدل عليه  ن إال مافإننا لم نعد ولم نرد من العنوا ،التفصيل في علم التفسير، من الم إلى حم' نظري ة

نوان األلفاظ وما تحمله من عين ما يكون من الحقيقة في البيان. وكان أبرز ما سطرنا عليه تحت ع

 تحتي:

     >}الم' ذلك الكتاب ال ريب'{:} ذلك{ على الحقيقة ال المقارضة: األساس التفسيري 

 للقرآن<478  

أو  قرة على المقارضةبوالذي تبين من بعده وتجلى أن األخذ بمعنى }ذلك{ في أول سورة ال     

عالى ين لكتاب هللا تمفس رال ،إن لم يكن كل ،االستعارة بمعنى 'هذا' أخذا يكاد يكون إجماعا عند جل  

ال الذي ال يزه ال يقل خطرا في أثره علما وعمال عن خطإ إعراب النحو العربي العزيز الحكيم، أن

 جاثما على آلية التفكير والعقل إلى يوم الناس هذا.

يقة التفصيل، بحقوإنه بناء على اعتبار }ذلك{ في أول سورة البقرة على الحقيقة، يحصل البصار      

الداللي للفظ الكتاب: تعد دله بالومن خال  

والتاريخ بحكمة وتناسق طورا  الكتاب واحد والمصدر واحد، والتنزيل يترى على مسار القرون'     

نبعد طور وأمة بعد أمة، مفصال مناسبا لكل طور وكل أمة في نمط حضارتها و ات وطابع مكو 

اجتماعها، ولسانها وعمرانها؛ وذلك كما قلنا يرى متصال وداال  بحقيقة وواقع االستيعاب والتناسق التام 

الخبير؛ هو سبحانه وحده الذي يسع علمه وحكمته هذا والمحيط داللة وبرهانا أنه من عند هللا الحكيم 

الكم الالمنتهي من الحداثيات الفضائية الالمنتهية األبعاد المحيطة والواصلة بين عالمي الغيب 

 !والشهادة، فسبحان هللا رب العالمين

                                                                 

  478 مفاتيح علم الكتاب – ص47



 إبطال فصل األصول

 

463 

 

 . ( في القرآن الحكيمالتفصيلهذا أو ذلكم هو المؤطر لمعنى )     

لهذا المقام علما فوق علم  وإننا ال ندعي في      ين، ولكن لكل بحث وسعي في الحق من ذي األو 

 479'الجالل والمنة هبة ورحمة، فالقرآن مجيد وعلمه مجيد. .

 لتصريف داللة لفظ )الكتاب( في القرآن:وهذا جدول إجمالي على وجه التسديد والتقريب ]     

  

  29   علم هللا وآجاله وحكمه                                                

 19    السجل والجزاء            غير متصلة بالوحي              داللة 

لية معجمي ة                                 62حوالي                                          13             أو 

 19    مطلقة شاملة                مباينة                                   

 135  مقتصرة مباينة                154ح                                

ن   متصلة بالوحي                       داللة  12           قطعي   تضم 

 22  انطباقية بالقرآن وحي  متداخلة                          200ح    

 13         جوهري  انطباق          47ح                                

 

للقرآن  الص حيحوالتبيين بشأن هذا المفتاح الحق الكتساب الفقه  الد رسهكذا نخلص إلى غاية هذا      

العظيم المنوط بالمعرفة والعلم الثابت، ال الزعم القنوع باالدعاء والتقليد من غير تبصرة وال تمحيص، 

فةفإنه ال يؤخذ على هذه  األمي  النبي  غير كتاب هللا تعالى وقول رسوله صلى هللا عليه وسلم  الص 

 األمين:
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عليه، أي على  الد اللةلى داللة متداخلة مع ( إنما جاءت في بيان القرآن ع)الكتابفلفظ أو كلمة      

 (؛ 100\23أي حوالي نسبة ثالثة وعشرين بالمائة ) 47/200القرآن، وعلى التسديد والتقريب بنسبة: 

 (؛ 100\17أي بنسبة سبعة عشر في المائة ) 35/200وعلى داللة االنطباق وحيا أو جوهرا بنسبة:

 (.100\6ستة بالمائة )أي  13/200وعلى االنطباق جوهرا بنسبة 

 

هذا معطى بالغ بالغ البرهان تحقيقا لمطلوب اآلية وقوله تعالى ذي الحجة البالغة:}قل هاتوا      

( وقوله سبحانه العليم الحكيم:}قل هل عندكم من علم فتخرجوه 110برهانكم إن كنتم صادقين'{)البقرة

الكبرى التي ما نرى  الجلي ةؤلف من الحقائق (؛ وهذا من أساس ما نبني عليه هذا الم149لنا'{)األنعام

بابمنظار الحق وسلطان العلم المبين من تفسير أتم على وجه المكان وركن  في الفقه والعلم من  ني ةالر 

دون إدراكه واعتباره والتفسير على ضوئه. وحسب هذا المفتاح والمعطى أن يرشدنا ويكون دليل علم 

عظيم ألمور وحقائق لم يزل إلى يومنا هذا قائما سؤال فقهها وبيانها كسؤال ترتيب القرآن الحكيم 

 وداللة الحروف المقطعة الواردة وفي صدر وأول عدد من السور.

وال نجد خيرا وال أحسن مما نختم به هذا ونجعله على المناسبة لهذا الفصل الوشاح كلمة علي بن      

أبي طالب رضي هللا عنه في الرجل الذي هو بمثابة حجة العقل وحجة لزوم البحث عن الحقيقة من 

ق باحثا فسار غير جمود على ما وجد عليه الشيوخ واآلباء، سلمان الفارسي رضي هللا عنه الذي انطل

ولل األمر من  -ولو وأد عقله وعاش على عقل غيره  ما كان له ! من أول العلم حتى بلغ ذروته وعاله

ما كان لينال أسمى الشرف بصحبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المصطفى لتبليغ  -قبل ومن بعد

 عنه حين سئل عنه بعد أصدق العلم إطالقا، ويكون رضي هللا عنه كما قال في حقه علي رضي هللا

لأوتي العلم  !موته: >> ذاك امرؤ منا أهل البيت... من لكم بمثل لقمان الحكيم..؟ ، والعلم اآلخر، األو 

لوقرأ الكتاب   481[ 480والكتاب اآلخر، وكان بحرا ال ينزف.<< األو 

                                                                 

سول- خالد محمد خالد- سلمان الفارسي   480 رجال حول الر 
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شكاله عن إ تمخ ضأما بخصوص كالم هللا عز وجل المتصل بموقع الحديث هنا، فهو نفسه الذي       

طره يسمى عنه ما بات للداللة عن خ تمخ ضواالستيعابي للفقه،  دراكي  وال علمي  ، بالمعنى الفقهي  ال

إشكال  ، أقل حدة منالص فاترآن أقل حدة كما هو شأن بفتنة خلق القرآن. ولئن كان إشكال الكالم والق

لالعلم، فإنها كلها كنهها واحد وسؤالها  ؤال فقه إنه س !وسبحان هللا رب العالمين واحد، هو ببساطة األو 

رحقيقة الحق و نها وأمست ه واستيعاب حقيقته. وهذا هو أشرف موضوعات الفلسفة التي بترت عتصو 

ملحدون ة التعبر عن غير ذاتها تحريفا وميال عن الحق والصدق في الوجود، ليكتفي أدعياء الفلسف

:األولىبتسميتها بالفلسفة   

لَّةفاصل الخالقية وسبق ' الع   

سواء لما انبهم لدى ابن رشد والغزالي وأفالطون وغيرهم، هاهنا وكذلك بشأن الحل الجامع و     

فات ي العنصر على التبع بمفاهيم ومعان محد دوالعلم والذات والقدم، وإشكال الصورة المرتبط وال الص 

تم ويكفل حقيقة ومدلول ألفاظها، الحل الجامع ي والهيولى، وما تعلق بهذا من اختالف في دقيق ومشكل

، اآلية من قوله تعالى:الس نةعلى أساس معطيين وأصلين من الكتاب و  

س مَّى}ما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال بالحق وأجل       ' والذين كفروا عما أنذروا م 

(2معرضون'{)األحقاف  

  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: وحديث عبادة بن الصامت رضي هللا عن     

وما هو  ))إن أول ما خلق هللا القلم، فقال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب القدر، فكتب ما كان     

بة من كائن إلى األبد(( رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب إسنادا. وجاء في حاشية األبواب المنتخ

 مشكاة المصابيح:

(: حديث 20/33الترمذي، أي: حديث غريب إسنادا، وأما لفظه فقال في )القدر()>هذا معنى قول      

( من هذا الوجه وقال: حديث حسن غريب. وال 2/232غريب من هذا الوجه. وأخرجه في )التفسير()

ليم وهو في هذا الوجه، وعلته عبد الواحد بن س الن ظرتناقض بين القولين، فاالستغراب إنما هي ب

د بن عبادة ن هو باعتبار أنه لم ينفرد به، وهو رواه عن عطاء بن أبي رباح عن الوليضعيف، والتحسي

( من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة ويزيد بن أبي 5/317بن الصامت: حدثني أبي، فأخرجه أحمد )
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 حبيب، كالهما عن الوليد به. وله طرق أخرى عن عبادة بن الصامت، رواه أبو داود، ورقم الحديث
 4700، فالحديث صحيح بال ريب<482

ا:تحقيقا مصدقا لما أنزل من الوحي والكتاب من قبلن الص حيحفهذا ال مرية بالحق الحكم        

وم }ما كان حديثا يفترى' ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لق     

(111يؤمنون'{)يوسف  

ولقوله صلى هللا عليه وسلم بما فحواه:       

))أال إني أوتيت القرآن ومثله معه((       

-يس وأمكن على الجواز إلى حد بعيد اختزال هذا الوصل بما عرضه الشهرستاني في ذكره لطال     

الحكمة في  أحد السبعة أساطين-رحمه هللا تعالى رب العالمين وكتبه ممن سبقنا باليمان فيمن قبلنا

 اليونان:

ل >وقال في التوراة في السفر      منها: األو   

اء، ثم ثار إن مبدأ الخلق هو جوهر خلقه هللا تعالى ثم نظر إليه نظرة الهيبة فذابت أجزاؤه فصارت م    

ق منه من الماء بخار مثل الدخان، فخلق منه السماوات، وظهر على وجه الماء زبد مثل زبد البحر فخل

 األرض، ثم أرساها بالجبال.

.نبوي ةلقى مذهبه من هذه المشكاة الوكأن طاليس الملطي إنما ت      

لوالذي أثبته من العنصر       ور في باللوح المحفوظ المذك الش بهالذي هو منبع الصور شديد  األو 

الماء الكتب اللهية، إذ فيه جميع أحكام المعلومات وصور جميع الموجودات، والخبر عن الكائنات، و

(<7ي عليه العرش }وكان عرشه على الماء{)هودبالماء الذ الش بهعلى القول الثاني شديد   

وإذا كانت  هكذا فإذا كان القلم مخلوقا هو الكاتب للوح المحفوظ الموافق للتعبير الغالب بالعنصر،     

ولكنه  ، والزمن ضمن جهات الخلق وأبعاده،األّولالكتابة بالحق، فالقلم هو نسقه وهو الموافق للعقل 
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القبل الحق المتواجد بالعزة والعلو فوق الزمن، ليس فيه لجهات البعد وضمنه هو مع الخلق كله من 

الفاصل معنى وال كينونة وال حقيقة؛ فالحق مثله مثل النور ال يتحلل إال بعد خرق الواسط العازل و

.للحدوث، والذي يتم معه االنتقال الحدوثي العوالمي من العنصر إلى الهيولى  

لسماوات لق سبحانه وتعالى ذي الجالل والكرام والعزة والجبروت نور االفاصل بين الخا ذلك وإن     

بق سبق واألرض وبين خلق القلم واللوح المحفوظ إنما هو فاصل الخالقية، وإنه لفاصل عظيم، والس

لَّة ى القدم ؛ وكل ذلك سابق لحدوث وخلق الزمان وجريانه؛ وذلكم هو التوضيح الجلي الساطع لمعنالعه

س مَّىات واألرض وما بينهما بالحق وأجل وخلق السماو حق ، وانتظام الخلق ألنه من أصله بالحق والم 

 أساسه الحكمة والنظام.

فاتوبالطبع هنا ترد كل الشكاالت السابقة للعلم و      لتباس وعدم والقدرة وغيرها، ويتم إزاحة اال الص 

الفهم لها، ووصلها ببعضها البعض، ذلك أن هللا هو الحق والحق ال يتجزأ، وهو سبحانه وتعالى العليم 
 الحكيم.'483

فاتقول حقيقة يقتفيها أن  ةعلمي  االستنباط الحق ما بقي للعلم معنى ولل'      في إطار أفق دود ية محالص 

فاتقول المعتزلة في منظارهم واعتبارهم، و وال  ،مهيمن عليه من غير نقض، وهو القول الحق الص 

 شك في خطئهم في ينبغي أن يستمر الخطأ العظيم في جعله تابعا مقترنا سلبا وإيجابا بالمعتزلة، الذين ال

ا قولمسائل أخرى، كخطئهم الشنيع في القرآن العظيم؛  فاتهم هذا في أم  قول ، فمن يقول به يالص 
 بالحق، والحق أعلى وسابق لالعتزال والمعتزلة؛ وإنما كل أمكن لقوله إصابة الحق كما جاز عدمه.'484

       عدم إلمام وإدراك الغزالي لحقيقة التفصيل يرى ماثال في سؤال العلم:485

ة التي يقول فإذا تبين خطأ الغزالي بخصوص العلم، وذلك لوهمه وعدم ضبط حقيقته أصال، الحقيق'     

مع  الغزالي في عالقته بها ابن سينا وأرسطو وغيرهما، وذلك واضح من خالل مثال األسطوانة عند

رة من حيث الوضع يمنة ويسرة، فإن ذلك يبين أن دراكي  متلقي الشارة الوجودية وال لغزالي ا تصو 

                                                                 

  483 تفصيل الخلق واألمر، ج1 – ص322..323

  484 تفصيل الخلق واألمر، ج1 – ص213

  485 تفصيل الخلق واألمر، ج1 – ص262..264



 إبطال فصل األصول

 

468 

 

قطاتية التي لعلم هللا تعالى الواسع العليم ولعلم النسان المخلوق الذي خاصة علمه وإدراكه العالقات الن

لحق ما علمه جل وعال فهو ذات الفضاء الوجودي واال تعتبر إال في المجال ذي الخطوط الزمكانية، أ

كحدث وجودي  كله، فليس في الحق نسبية الجهات والقبل والبعد الزمكاني، والتواجد في نقطة زمكانية

لحق. وهذا ال تجزيء فيه ألنه ال أبعاد فيه إال ا كلي ة، هو الوجود كلي ةليس كالفضاء الوجودي المطلق 

، فهو قد و أن الغزالي رحمه هللا لم يبلغ هو كذلك إدراك قانون التفصيلكبرى ه ةعلمي  يؤكد حقيقة 

كان اعتبر وجعل الحديث عن علم هللا تعالى وصلة الزمان بالقدم، جعل ذلك داخل إطار الزمان والم

غزالي ردا بإحداثيات القبل والبعد واليمين والشمال مما اعتبره ابن رشد محض سفسطة ال كما زعمه ال

أنه سبحانه سفة وإبطاال لمقولهم، كما أنه لم يطق وعجب لقول ابن سينا رحمه هللا في قوله بعلى الفال

عوده في وتعالى يعلم بعلم كلي وال يعزب عنه مثقال ذرة في األرض وال في السماء، فهذا دليل عدم ص

 إدراكه وعقله لقانون التفصيل؛ يقول الغزالي486:

 

                                                                 

  486 تهافت الفالسفة لإلمام الغزالي-ص179
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ذلك نرى  ، ولكن نقيضفي العلم ليس الرد المنكر لقول ابن سينا نالحظهنا في المستصفى ا أمَّ      

من دون  حتى تثبيته تثبيته حتى كاد يكون بلفظه، أي تثبيت قول ابن سينا رحمه هللا؛ إذن فهو ميل للقول

عدم األفق في  استيعابه استيعابا يكون قادرا على البانة والحركة القولية والتعبيرية كما هو واضح من

ق هق  ذلك، وعبر عنه بقول في شأن الكالم: 'وفهم ذلك غامض' حتى  ح   ي عقل، بصدده: >هذا ألنه ال قال الم 
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محمد صلى فكيف يكون الكالم واحدا، فكالم هللا تعالى لموسى يختلف عن كالمه لعيسى، وعن كالمه ل

ن هفه  فيما يلي أيضا مؤاخذات ال تخفى على اللبيب.<487   هللا عليهم جميعا، وفي كالم الم ص 

الغزالي فيه.أبي حامد ولموقع  المسائلي الهام   حي زكان هذا تأطيرا لل       
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 الفصل الخامس والعشرون

قول الغزالي في المجاز اد  فس    

 

الغزالي في المجاز فاسد، وخاصة في قوله: كالم         

ه الذي 'المجاز: اسم مشترك: قد يطلق على الباطل الذي ال حقيقة له، والقرآن منزه عن ذلك، ولعل     

ز  به عن موضوعه األ ه و  صلي، أراده من أنكر اشتمال القرآن على المجاز. وقد يطلق على اللفظ الذي ت ج 

وقوله:  [82العير{]يوسف:وذلك ال ينكر في القرآن مع قوله تعالى: }واسأل القرية التي كنا فيها و

ت  صوامع وبيع وصلوات{]الحج:77}جدارا يريد أن ينقض{]الكهف: م  د ه [ فالصلوات 40[ وقوله:}له 
 كيف ت هدم؟ . .'488

ق هق        ح    :قال الم 

 بمعنى الباطل، بل هي «المجاز»استعمال كلمة  -حسب علمنا –>وال ي عرف في كالم العرب      

المجاوزة.<عندهم بمعنى االنتقال و  

وقال كذلك:       

سان >الصلوات في هذه اآلية: قال ابن عباس: هي كنائس اليهود. وقيل: هي مواضع الصلوات )ل     

لالعرب( فعلى  ضاف هي اسم الكنائس، فال تكون مجازا، وعلى الثاني حذف المضاف وأقيم الم األو 

 إليه مقامه، فتكون مجازا بالحذف.<

الموضع تحمل أيضا على الكنيسة.بالطبع فداللة        
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 الفصل السادس والعشرون

 مصيبة العقل العربي اإلسالمي

'النّسخالغزالي في ' هرائيّةو  

 

س  ، في عرض الكتاب  و هذا الجهد   صَّ كال الذي لشأنه خ  ية الشعلى جد   لَّ ليس في الحقيقة أد        ىم   مَّ

ع إال يسم له، وال عبرة لمن ينعق بما ال ةعلمي  و عملي ة' وفصله عن علم الفقه كغاية ص ول'علم األ  

 حقُّ ن الوالحفاظ عليها، دعاوى قد بي   شرعي ةال ةعلمي  دعاوى من قبيل زعم الحفاظ على الهيكلة ال

ةبطالنها كونهم لم يحفظوا  ها لمن يرلغ الدَّهرفي سالمتها وعرض أمتها التي أمست بعد حين من  األمَّ

من أمم البريئة مشاعا مستباحا، بل هم ال يملكون الذود ولو عن شبر من أرضها وال أن  وهبَّ  دب  

لك إال وما ذ ن في الخدور من بناتها ونسائها؛ فهم اليوم أقل العالمين نفيرا.يمنعوا غصب العدو لم

وعقل  ي  فقهيفرق بين العقل ال؛ ومن لجهلهم وزيغهم عن الحق الذي لو عملوا به ما ضلوا وال ذلوا أبدا

 اعها وبأسها،فال استقرار ألمة بدينها إال بشرط قوة دفالذرة والحديد والبأس الشديد فال عقل له إطالقا؛ 

 فقهي  علم الومن كان للملوك والطاغوت عابدا فال فسحة ألن يكون ال .وتلك حقيقة التمكين ليس غيرها

سابقا. .و اأن يكون لغيره فيه ند  نا، بله ا وشأالحق وال الصناعي له همَّ   

'.النّسخ' ية هذا الشكال من سؤال واختالف الناس في حقيقةأقول: ليس أدل على جد         

ليه هو هذا ولئن سبق لنا من القول ما هو كاف في التوضيح والبيان، فإنه مما ينبغي التسطير ع     

سفاف. وهذه مبلغ ال لمكانه إال وأوغل فيه إيغاال ، استكثارا ال يدع مجاالالكالم المستكثر هنا للمصنف

 هذا تمثيلي ةالسالمي، المصادر لالظاهرة المالحظة في هذه األطوار، وعند اتجاه معين من العقل 

طرة وتسخيرا المهيأة ف ةعقلي  حقيقة هدر القوة الوالتحليل؛ فهي أول ما تومئ إليه،  الد رس، جديرة بالعقل

االستبداد  ام  ه نظض  على العقل فر   ر  وإص   ت  هناك كب   عي في غير ما خلقت له، وكأنمااالصن علمي  للبعد ال

ةالذي يجعل المستبد مركزا وغاية، وليس  في العمل  والتاريخ واالستخالف الذي يوجب السواسية األمَّ

 جبلغاية واحدة، ال أن يكون المستبد هو الغاية، والدين خادم له وليس شريعة توجب أول ما تو

ةالمسايرة التاريخية في االستخالف بشرطه األساس حفظ  الشديد.  بشرط الخندق والقوة والبأس األمَّ
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لوم ولهذا كان وجوب عزل الحاكم الذي يخل بميزان القوى لصالح العدو بسياسته، ومنها إهماله الع

 الصناعية الكفيلة لحفظ التمكين لألمة بدينها.

يع أحدا لو أراد حرث حقله فمكث يحرث في موضع وناحية منزوية منه ال يتحول عنه بتوز وإنَّ     

 جهده وعمله على جميع المساحة، ألوشك الحرث أن يستحيل حفرا، ولحق الوصف والحكم الحق

ا بالسفه من جهة وجوب توزيع العمل على كل مساحة الحرث، ومن جهة أن الجهد إن استغرق موضع

ع مساحة الحقل. .واحدا دون جمي  

ةلهذه  الّسويّ  العقل   وإنَّ        ه  ن  يبد   عتزُّ الم   ة، العقل  عقل الفارابي وابن سينا خاصّ  لهو نظير   األمَّ

ةوبمسار  لى دينها ودنياها، ال العقل الذي كذب وال زال يكذب ع ة فيعلى هذا الدين بكامل القوّ  األمَّ

ةإن كثيرا منهم لم يلحق بهما، كما يكذب عليهم أعداء  هذين الرجلين الجليلين، والحقّ  من  األمَّ

 المستشرقين وغيرهم.

كتاب ل ، هو العقل الحامل  عقل الفارابي وابن سينا الذي هو عقل الكندي وابن الهيثم والخوارزمي     

قل الغربي بكل الع زَّ ب   بدينه ودقائق مسائله، هذا العقل هلل تعالى، العليم بلغته وبيانه ومنطقه، الفقيه  

لعزل  يهما في سع روافده التي يفخر بها على غيره، ولم يسغ ذلك؛ فهو سعى حثيثا ونجح إلى حدّ 

ةعزل  هذا العقل، أو باألصحّ  ما ن خلدون أو ابن رشد وهما كشيدا باباإلسالمية عنه، ليبقى م   األمَّ

ةوذلك حربا على  العقل.بيناه في مواضع عدة دون هؤالء من الرهط الجليل والسامي من   األمَّ

عنى الم !جدا؟ الخاصّ ا بالمعنى فقهيّ له عقال اإلسالمية. وهل يبقى لألمة حقيقة إذا جعلت العقل ك

ا بالتنزيل.محدّدمعنى  للربّانيّةالمخالف يقينا   

في  ينما الفقيه الحكيم الذي يعلم وجوب العقل الصناعي للذود عن البالد، فال دين بغير تمكإنَّ     

انونها : أمة تدعى إسالمية وكلها مستباحة وقرَّ األرض وحفظ هذا التمكين. وإننا نرى اليوم الواقع الم  

ةاألفهذه العطالة التي أودت ب .، ومن ينطق منهم بشطر كلمة استبيحت أرضهالّشريعةليس هو   مَّ

ةسببها المباشر مركزية عقل  يها إال توج يّ الّشرعأو  نحو الحاكم المستبد، وما العلم الديني األمَّ

ةحقله كل ما هو من شروط حفظ  لخدمة أولي األمر، والحق أن يكون الهمّ  ثمرة الفكر الديني  ،األمَّ

، كما هم صبتهال حفظ الحاكم ودولته المنحصرة حقيقة في عوالفلسفي والسياسي ألبي نصر الفارابي 

صحهما ن في نعقليّ وشتان ما بين الطريقين وال .مبرر بالفكر السياسي واالجتماعي البن خلدون

ة.الحضاري لألمّ   
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  :الن سخمه في يبدأ الغزالي كال     

النّسخكتاب >        

في حده وحقيقته الن ظرو       

ثم في إثباته على منكريه،         

  ثم في أركانه وشروطه، وأحكامه      

فنرسم فيه بابين:         

األّولالباب   

وحقيقته وإثباتهه في حدّ   

[األّولالفصل ]  

ه وحقيقته[]في حدّ   

 

، الظلَّ  عبارة عن الرفع والزالة في وضع اللسان، يقال: نسخت الشمس   الن سخه: فاعلم أن أما حد       

 الن سخنا ، إذا أزالتها. وقد يطلق لرادة نسخ الكتاب. فهو مشترك. ومقصودآثار المشي الريح   ونسخته 

 الذي هو بمعنى الرفع والزالة.

ه لكان الثابت بالخطاب المتقدم على وجه  لوال الخطاب الد ال على ارتفاع الحكم»فنقول: حد ه أنه      

.«ثابتا مع تراخيه عنه  

ل دليل، إذ ليكون شامال للفظ والفحوى والمفهوم وك «النص  »على لفظ  «الخطاب»وإنما آثرنا لفظ      

بجميع ذلك. الن سخيجوز   
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ل من براءة حكم العق مزيل   الش رعادات في وإنما قيدنا الحد بالخطاب المتقدم، ألن ابتداء إيجاب العب     

ل حكم خطاب. ة، وال يسمى نسخا، ألنه لم يز   الذم 

، بالن د : منوإنما قي دنا بارتفاع الحكم، ولم نقيد بارتفاع األمر والنهي، ليع مَّ جميع أنواع الحكم     

 والكراهة، والباحة، فجميع ذلك قد ينسخ.

م يكن هذا رافعا، الرفع، فلو لم يكن هذا ثابتا ل الن سخألن حقيقة  «لواله لكان الحكم ثابتا»وإنما قلنا:      

خا، فإذا ، وأمر بعبادة أخرى بعد تصرم ذلك الوقت، ال يكون الثاني نسألنه إذا ورد أمر بعبادة مؤقتة

افع [ ثم قال في الليل: ال تصوموا، ال يكون ذلك نسخا، بل الر187يام إلى الليل{]البقرةقال: }أتموا الص

 ما ال يرتفع الحكم لواله.

ا له بمدة أو ألنه لو اتصل به لكان بيانا وإتماما لمعنى الكالم، وتقدير «مع تراخيه عنه»وإنما قلنا:      

يان غاية ال يكون نسخا، بل هو ب «إلى الليل»شرط. فإذا قال: }ثم أتموا الصيام إلى الليل{، فقوله: 

 العبادة.

، بحيث يدوم لوال       .الن اسخوإنما يكون رافعا إذا ورد بعد أن ورد الحكم واستقر   

الد الُّ الكاشف   إنه الخطاب» الن سخنهم لم يعقهلوا الرفع لكالم هللا تعالى، فقالوا في حد فإ أما الفقهاء     

.«عن زمن انقطاع العبادة»عن مدة العبادة، أو   

يام إلى نسخا، وقوله تعالى: }ثم أتموا الص «صم بالنهار، وكل بالليل»وهذا يوجب أن يكون قوله:      
 الليل{]البقرة187[ نسخا، وليس فيه معنى الرفع. .<489

≈ 

على معطيين  ، فإنه بعرض كل الكالمللنَّسخطرين أو الثالثة في المعنى المعجمي إذا استثنينا الس       

 بياني  ر غرض تكرار اللفظ لغي هرائي ةالحكم، ومعطى فساد و تجزيئي ةين ثابتين: معطى فساد منطقي  

، يحكم بفساده وتجلي هرائيته.بالغي    
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اه وليس إيَّ  للنَّسخالخطاب، وإنما الخطاب تحقق وتجلي معين  الن سخوقبل هذا كله فظاهر فساد قوله      

 كما انتبه إلى ذلك المحقق.

ثرنا' ا آه ليس ينبغي إال وصف المفارقة والحكم بها في الجمع بين هذا الخطإ، وتعبير: 'وإنموإنَّ     

: وري  مح علمي  ومفهوم  فقهي  الذي هو الحد لركن  علمي  شأن نما قيدنا' في مقام تثبيت وتقرير ل'وإ

ن هفه وحق الحكم بالمفارقة وصفا لما يتخلل       '.الن سخ' من  مما ال يجوز في هذا المقام قول الم ص 

:–وفي الحد  تحديدا  –االختالط، كالذي أشرنا إليه آنفا من قوله   

ابتا مع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه  لواله لكان ثالخطاب الد ال على ارتفاع »'حد ه أنه       

.'«تراخيه عنه  

ثم لم يلبث إال يسيرا حتى يقول وفي صدر الباب الثاني قوال غيره:       

الباب الثاني  >   

وشروطه النّسخفي أركان   

منسوخ.وال الن اسخ، وعلى مسائل تتسعب من أحكام الش روطويشتمل على تمهيد لمجامع األركان و       

 أما التمهيد

، والمنسوخ، والمنسوخ عنه.الن اسخو ،الن سخأربعة:  الن سخعلم أن أركان فا       

هو الحكم  سوخ  هو هللا تعالى، فإنه الرافع للحكم. والمن الن اسخه رفع الحكم، فحقيقت   الن سخفإذا كان      

على رفع الحكم الثابت. قوله الدالُّ  الن سخعنه هو المتعبَّد المكلف. و المرفوع. والمنسوخ    

ا حكم ناسخ  ا على سبيل المجاز، فيقال هذه اآلية ناسخة لتلك. وقد يسمى الناسخ   الد ليلوقد يسمى      

لصوم عاشوراء. ناسخ   ان  ضا، فيقال: صوم رممجاز    
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لوالحقيقة هو       به  الن سخ، ألن األو  تفاع، على االر الد ليلهو الرفع، وهللا تعالى هو الرافع بهن ص 
 وبقوله الدال عليه.<490

≈ 

!الذي ليس إال عاقبة للكلف بالتفريع الض الليا ليت شعري هل من ضالل أعظم من هذا        

فا ال على معر أنه من بعد وضوح فساده وخطئه أتى فهال التفت إلى مقال الحد ليجده تبعا لضالله     

، كقوله مثال ' سيكون على المجازالن اسخبل سيكون كل كالم يأتي فيه لفظ ' على المجاز. لحقيقة، بلا

 فيما ليس يشترط في الن سخ491:

منقوال بمثل لفظ المنسوخ، . .  الن اسخ>السادس: ال يشترط أن يكون   

مقابال للمنسوخ، . . الن اسخ: ال يشترط أن يكون الس ابع  

، . .<النص  من: ال يشترط كونهما ثابتين بالثا  

 منطقي  ال عد مترابط بالمعنى، فهو ب  الن سخوكلفه بالتفريع هو الذي أودى بها حتى خرج عن حقل      

خ ' هنا فإنها في قاموس الحق ليس خارجه، أي نسالن سخباألحكام، أي عندما نطلق لفظة ' علمي  وال

 الن اسخ ا أنعلمي   الص حيحي نسخ بحكم شرعي. فبمبدإ الترابط  ي  الش رع. فالحكم شرعي ةالاألحكام 

لَّ جاللهوالحاكم هللا تعالى  والمنسوخ كليهما حكمان شرعيان بالطبع، :ن. ومنهوهو غني عن العالمي ج   

ق وحقل هللا تعالى' وقوله: 'المنسوخ عنه' ليس عند هللا تعالى بالقول المتواف الن اسخفقوله: ' -    

والذي يزيدك وضوحا هو التفاقم الجلي لقوله: .الموضوع  

'والمنسوخ  عنه هو المتعبَّد المكلف'     

  وعه ض  و  م   ة إلى  ه  جَّ و  م   ت  س  ، لي  كلَّفه الم   إلى العابده  ة  ه  جَّ و  م   ما األحكام  فإنَّ      
، الذي هو عنصر مه ك  ح  ال 

ه وخطابه.محتوى ضمن الحكم ونص    
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ويدلك على الخلط لفظه ذاته، فإنه ال يستقيم إال على لفظ: 'المتعبَّد به المكلَّف به'        

كم العقل مزيل  ح الش رعوقوله: 'وإنما قيدنا الحد بالخطاب المتقدم، ألن ابتداء إيجاب العبادات في  -    

ل حكم خطاب.' لغو من الكال ة، وال يسمى نسخا، ألنه لم يز   م ال موضع له في القولمن براءة الذم 

فظة ، أي المستنبط منه من بعده هو فساد لمحوري   علمي  ، بله في إطار تعريف وحد لمفهوم علمي  ال

لا الش رطبل ويكفي نقضه وتناقضه الذي سيعقبه في قوله في  'المتقدم' في التعريف. من شروطه  ألو 

:للنَّسخاألربعة   

ل: أن يكون المنسوخ حكما شرعيا، ال عقلي  ا أصليا، كالبراءة األصليَّة التي ارتفعت بإيجاب      'األو 
 العبادات.'492

ذاته: الحد   ا التكرار الهرائي فجاء عنده ماثال في نص  أمَّ        

ع ابتا مالخطاب الد ال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه  لواله لكان ث»'حد ه أنه      

        .'«تراخيه عنه

ا منطقي  ؛ فهما الرتفاع الحكما بياني  باللغو الهرائي: 'لواله لكان ثابتا مع تراخيه عنه' ألن هذا مكافئ      

يه. بل يؤسس ويبنى عل علمي  ن ألنه مرتكز منطقي  واحد؛ والتعريف أو الحد هو جوهر  بياني  عنصر 

  وإن هذا اللغو ظاهر جلي من قوله:

م يكن هذا رافعا'الرفع، فلو لم يكن هذا ثابتا ل الن سخألن حقيقة  «لواله لكان الحكم ثابتا»'وإنما قلنا:        

  .فهذا مثل قول أحدهم: 'فالن حي  ألنه لو لم يكن حيا لكان ميتا'      

ا قولو       المفهوم ليكون شامال للفظ والفحوى و «النص  »على لفظ  «الخطاب»وإنما آثرنا لفظ  ه: 'أم 

رالهذا جراء عدم بجميع ذلك.' ف الن سخوكل دليل، إذ يجوز  به يفسر و للحكم كما بيناه. الص حيح تصو 

.'الن اسخلغوه وفساد تفريع القول عنده في: 'وإنما قلنا . . . يدوم لوال   

ا قول      ريع، لكنه فجميع ذلك قد ينسخ' فهذا عن كلف التفه: 'وإنما قيدنا الحد بالخطاب المتقدم . . . أم 

يجاز الممكن، وخصوصا في الحد االقتصاد وال علمي  هنا بين التكلف واللغو الفاسد، ألن خاصة القول ال
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ل الش طرهذا في  ن. وفي الثاني فظاهر، إذ الحكم هو ماألو  هي ألقسامه جميعا وليس لألمر والن تضم 

 فقط.

فاتان لم يتحصل له قانون التفصيل أن يقول بحق فيما ارتبط بسؤال بالطبع ما كان لم      والكالم،  لص 

ل فهو سواء المعتزلة أو غيرهم، وال أن يكون لقولهم في البداء من معنى؛ فإن كل ما يبنى على الجه

 ن هفه عند الم ص  ا ولذا نكتفي بما سبق في تبيان هراء معظم القول والتفريع هن ضال فاسد مهما كان قائله.

لمتردد بيد أن الذي وجب التسطير عليه واعتباره هو هذا القول ا وهو يعرض لقول المعتزلة وغيرهم.

ن هفه  حينا بعد حين: عند الم ص   

الد الُّ الكاشف   إنه الخطاب» الن سخ 'أما الفقهاء فإنهم لم يعقهلوا الرفع لكالم هللا تعالى، فقالوا في حد       

.'«عن زمن انقطاع العبادة»عن مدة العبادة، أو   

      'وألجل خفاء معنى الرفع أشكل على الفقهاء، ووقعوا في إنكار معنى الن سخ.'493

≈ 

هتمام من اال حي زإذا قلنا بأن ليس أدل على جدية الشكال الذي نحن بصدده في هذا الجهد من هذا ال     

الترابط،  ضابط ،منطقي  ال علمي  البناء ال اتخذ ضابط، فإنه لو الن سخوحقيقة  حي ز، فقهي  وال علمي  ال

عن مجموع  ةعلمي  ، والذي ينسخ صبغة العلمي  التفريع غير ال الستقام األمر من جهة ما رأينا من تبعات

ولو سطرت فيه األسفار ذوات العدد تلو األسفار.هذا الكالم   

ابطغاية هذا  ةعلمي  وال      ي القول ف علمي  ال منطقي  النهج ال، اقتضاؤها منطقي  ، ضابط الترابط الالض 

ة في إشكال كله، وخاصة فيما تتحدد المفاهيم والتعريفات على أساسه، كما تبين وتحلى وجوبه خاص

 مفهوم وحقيقة الحكم.

:خالن سالثاني الواجب في  الش رطوهكذا فاعتبارا لهذا األساس ال يمكن الحكم على قوله في        
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زيل خطاب ا إذ ليس الم بخطاب، فارتفاع الحكم بموت المكلف ليس نسخا؛ سخالن  'الثاني: أن يكون      

لى رافع ا لحكم خطاب سابق، ولكنه قد قيل أوال: الحكم عليك ما دمت حيًّا، فوضع الحكم قاصر  ع
 الحياة، فال يحتاج إلى الرفع.'494

لم ال حكم على هذا الكالم إال أنه محض الهراء وعين االختالط وعين الباطل بالنسبة لمقام الع     

المعتبر ف الن سخللمعين المكلف، فعندما نتكلم عن  الن سخفال دخل هنا وتواجد في نظمة  والمنطق؛

وقيد  .المعي ن وحقلها المخاطب المستخلف والمستخلف فيه؛ فهو بعد فضائي كلي وليس بعد الش ريعة

وحقيقة  قي  منط، كل ذلك ينفيه ويدرؤه البناء الالحياة وما ذكره المصنف من عجيب منبثق التفريعات

ناعتبار إطار و ات الخطاب، مما بيناه فيما سبق.مكو   

الخاطئ  أو التي ال تلزم كله محض اللغو إما عن اعتباره التجزيئي الن سخوباقي ما ذكر من شروط      

 امنطقي  ف وغير حصي وأعاله أن يكون تحصيل حاصل ال فائدة في ذكره أو التفريع الفضل؛خطاب لل

.علمي  ل الفي القو  

نومن أمثلة اجتماع       ن هفه ات السلب مكو  ن ال يملك ، مما يبين مقولنا بأن معملي ةوال ةعلمي  ، العند الم ص 

سألة: هو أعلى من المقام، قوله في م القول في جل ما الحق  فيمدرك قانون التفصيل أنى له إصابة 

 ]نسخ التالوة دون الحكم[:

ب  للحكم كالم  هللا تعالى القديم، وال ينعدم، وال ي'       ركيف والموجه إذا قلنا: اآلية ف !رفعه ونسخه تصو 
 منسوخة، أردنا به انقطاع تعلقها عن العبد، وارتفاع  مدلولها وحكمها، ال ارتفاع ذاتها.'495

رالفلئن كان عدم       ىربيا، ال لمعنى كالم هللا تعالى وقدمه وتفصيله قرآنا حكما ع الص حيح تصو  ج   ي ر 

مسندين  ن سخالأبدا، فالذي زاد الطين بلة شغف التفريع حتى اختلط الرفع ب من بعده صحة في القول

سوخ، كونها والمن الن اسخو الن سخللقرآن، وليكون آية بينة على عدم إدراك الحقيقة الكبرى والحكمة من 

باأن  ن، والحكمة الش ريعةمنهاج  ني ةالر  أساس فيها. مكو   
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م يثبت في للعودة للتمييز بين المرفوع من القرآن مما تلي حينا حين التنزيل ثم ل ولسنا نحتاج    

.الدَّهرالمحكم، والمنسوخ الذي يتلى قرآنا إلى آخر   

 استنباط: 

لكتاب 'كتاب هلل تعالى' من القطب الثاني في أدلة األحكام حقيقته علم ا األّولما جاء في األصل      

 والحكمة.
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 الفصل الّسابع والعشرون

فقهيّ العقل ال وتأطير   !مسألة عدد التواتر  

ب ر  اآلحاد وال ة للتقرير الخبريمنطقيّ ات المكّونخ   

 

فقهيّ وتأطير  العقل ال !مسألة عدد التواتر - 1  

ى هللا أو أدلة األحكام، سنة رسول هللا صل أ ص ولما جاء في المصنف بخصوص األصل الثاني من      

ما يناهز الثمانين صفحة هو شأن خالص لعلم الحديث. ، أي 324إلى ص 246من ص ،ه وسلميعل

له المصنف المعاييري الهام، كالذي نق علمي  النقد ال قوله والتسطير عليه هو بعض ما يخصوالذي أمكن 

 عن الباقالني رحمه هللا في مسألة ]عدد التواتر[ قوله:

لكل شخص  'ما يفيد العلم في واقعة يفيد في كل واقعة، وإذا حصل العلم لشخص فال بدَّ أن يحصل     
ر أن يختلف.'496  يشاركه في الس ماع، وال يتصو 

قيال: الغزالي كان صحيحا وأقوم   ورد         

رة العدد 'وهذا صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن، فإن العلم ال يستند إلى مجرد العدد، ونسبة  كث     

ا يجوز أن إلى سائر الوقائع وسائر األشخاص واحدة، أما إذا اقترنت به قرائن تدل على التصديق، فهذ

 تختلف فيه الوقائع واألشخاص.

لى القرائن، ولم يجعل هذا أثرا.وأنكر القاضي ذلك، ولم يلتفت إ       
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د يجوز أن يورث العلم عند كثرة المخبرين، وإن لم تكن قرينة،      ، ألن مجر   وهذا غير مرضي 

الخبار، فيقوم  ومجرد القرائن أيضا قد يورث العلم وإن لم يكن فيه إخبار. فال يبعد أن تنظم القرائن إلى

 بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين.

      وال ينكشف هذا إال بمعرفة معنى القرائن، وكيفية داللتها.'497

≈ 

د مجر   وإذا كان قول القاضي في أحادية عدد التواتر له إفادة تأطير حقيقة العالم المتداولة، فإن     

:التعيين للعدد  

 السبعينب صأخذا من الجمعة، وقوم إلى التخصياألربعين، ب 'فأما ما ذهب إليه قوم من التخصيص     

[ وقوم إلى 155:األعرافموسى قومه سبعين رجال لميقاتنا'{]من قوله تعالى: }واختار  أخذا

ه. ويكفي التخصيص بعدد أهل بدر، فكل ذلك تحكمات فاسدة باردة، ال تناسب الغرض، وال تدل علي

 تعارض أقوالهم دليال على فسادها'498 

ن هفه كما جاء االختالف فيه والقول الكثير في شأنه و هذا التعيين     دل على عدم لهو كذلك ي ،عند الم ص 

بلوغ العقل الفقهي   حينها مبلغ العقل العلمي   ذي الصبغة المنطقي  ة، ألنَّ  التواتر وعدده إنما هو محد د 

منطقي  ا بشروطه، من خالل القضايا الكافية لنتاج صدق الخبر، أي شروط المخبر عنه وإطاره الذي 

، والمخبرين به.يحتويه والمحيط به  

لناس كأنه عتبر العالم من ا، وسفه من يالمذهبي  والتقليد  المذهبي ةوهذا يدل بكل وضوح على سفه      

 معصوم ال يجوز عليه الخطأ.

 صديق إلىكذلك فولع المصنف بالتفريع هو الذي جعله يمد عدد ضروب وأقسام الخبر الواجبة الت     

 سبعة، إنما هي أربعة:

الكتاب -   
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الس نة -   

التواتر -   

األولىوما كان وفاقا للثالثة  -   

* * * 

 

للتقرير الخبري ةمنطقيّ ات المكّوناآلحاد وال ر  ب  خ   - 2  

جال أو شروط إفادة اآلحاد الصدق مرتبط بشروط التواتر وشروط المجال االنتشاري، الم شرط       

اقها البشري واهتماماته وأبعاد هذه االهتمامات واحتكاكه بالحدث؛ وذلك ما بينه في األمثلة التي س

ونة ميم المصنف، كإفراده صلى هللا عليه وسلم الحج، وقرانه، ودخوله الكعبة وصالته فيها، ونكاح

مسعود  وهو محرم، ودخوله صلى هللا عليه وسلم مكة عنوة، وانشقاق القمر، ولم ينقله إال عبد هللا بن

 رضي هللا عنه وعدد معه يسير، وغيرها499.

ته، وهو الذي دون التواتر وما لم يقطع بالكالم على خبر الواحد إنَّ       حَّ لى مثله مثل الكالم ع ،صه

أو العدد الواحد  : التواتر وخبر الواحدعلمي  للحدث. وبقول  كلي ةال الش روط التواتر؛ فذلك يكون باعتبار

نأو القلة، ليس إال  ة للحكم المعي نة ومحد دا وعنصرا إلى جانب أو ضمن مجموعة العناصر المكو 

بطوهذا ب واستنباطه. منطقي  ال هو ما أثبته الغزالي بقوله: الض   

ارنتها، 'فإن قيل: لعلهم عملوا بها مع قرائن، أو أخبار أخر صاحبتها أو ظواهر ومقاييس وأسباب ق     

ا ص ا ال بمجرد هذه األخبار كما زعمتم؛ كما قلتم: عمل هم بالعموم وصيغة األمر والنهي ليس نص  ريح 

 على أنهم عملوا بمجردها، بل بها مع قرائن قارنتها.
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يغعنهم لفظا أنا عملنا بمجرد  ي نقلقلنا: ألنهم لم       : لوال ة من أمر ونهي وعموم، وقد قالوا ههناالص 

ن خديج، هذا لقضينا بغير هذا، وصرح ابن عمر رضي هللا عنهما برجوعهم عن المخابرة بخبر رافع ب
 ورجوعهم في التقاء الختانين بخبر عائشة رضي هللا عنها.'500

≈ 

ذلك جاء في قوله: كل   صُّ لخَّ وم         

ر؟ وصيغة العموم واألمر والنهي قطُّ ال تنفك عن قرينة من حال المأمور والمأمور به واآلم 'كيف       

سببه؟ فتقدير عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فماذا يقترن به حتى يكون دليال ب أما ما يرويه الراوي
 ذلك كتقدير قرائن  في عملهم بنص  الكتاب، وبالخبر المتواتر، وبالجماع، وذلك يبطل جميع األدلة.'501

نفإن ال      تماعها ات ليست جميعا في أضربها الزمة، ولكن الوصول إلى إثبات الحق يكون باجمكو 

 الش روطا، أو بوبعدم اكتمال شرط الثبات لبعض الخبر أو القرائن، فبالطبع ال يؤخذ به كال أو بعضا.

؛ وذلك هو قوله:الن سخلها، مما هو متعلق أيضا ب خطابي ةال  

ا.'فإن قيل: فقد تركوا بأخبار كثيرة أيض         

واترة ، وبأخبار متنص  القرآنقلنا: ذلك لفقدهم شرط  قبولها، كما سيأتي، وكما تركوا العمل ب     
 الطالعهم على نسخها، أو فوات شرط األمر وانقراض من كان الخطاب متعلقا به.'502

وايةبناء على أن كل ما اتصل بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من حيث       ثيق والفقه والتو الر 

يكون لدينا: وبناء على المسائل المطروحة هو من حقيقة علم الحديث  

 استنباط:
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يقة هو من حق األّولكل ما جاء في األصل الثاني 'سنة رسول هلل صلى هلل عليه وسلم' من القطب 

 علم الكتاب والحكمة.
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 الفصل الثامن والعشرون

المفارقة واالختالط عند الغزالي: اجتماع   اإلجماع    

 

!الغزالي ومفارقة تحقق اإلجماع - 1  

، أدل فاختالف الناس فيه ومدى هذا االختال'، في تحديده كمفهوم، والن سخإذا قلنا آنفا إن سؤال '     

ولإشكال غرض الكتاب، من الوصل بين الفقه وية على جد    نهما، فإنَّ ه ال وجه في الحق للفرقة بيأ ص 

ي علم من القول وما ال يعقل في الحق، تقريره ف الالَّمعقول'الجماع' أدل من غيره على تقرير  باب  

كرة  ود إليهولقد تطرقنا إلى هذا من قبل ونع ه مما هو لألمة من حقيقة وصلب المنهاج.أ ص ولالفقه و

ائل ، وذلك بعناوين ومسالص راح الالَّمعقولمع أبي حامد الغزالي في أقصى صور اللجلجة بأخرى 

رمفي ذات تقرير و ي   صه ذاتها على إشكال ع   تترى معبرة أكثر في حد   بمتناقضات  ، تقريرالجماع تصو 

ه  مفارقات ليس مضوا من ا ومن األلى ر  يكون منهم ط   ن  مَّ من بني آدم مه  عقل سوي   لها موضع في أي 

   .قبلنا

ال شك في خطإ استعمال لفظ 'خاصة' في تعريفه لإلجماع:       

لى أمر اتفاق أمة محمد صلى هلل عليه وسلم خاصة ع»فإنما نعني به  «اإلجماع»أما تفهيم لفظ '     
 من األمور الدينية.«'503

ن هفه  عندوليس أعجب من ضروب القول الذي جاء        في االطالع على تحقق الجماع  الم ص 

ه أو رأي   ر هذا األخير  غي   من الخلوص إليه، وإن   بالمشافهة واللقاء، ولمن كان أسيرا في يد األعداء ال بد  

له بعد قل مذهب   لفهو محجوج بالجماع  األو  ، . وكيف يعقل هذا مع ظاهر التناقض واالستحالةاألو 

!عناصر غيره من بعد الحصاء؟ فذلك هو العجبوكيف له انحفاظ أقوال ال  
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ي بيان فما اتفق الذي يرجع أمر الجماع فيه إلى الفرد الواحد، وحسن  الض اللضالل بعد هذا  وأي       

  أن يمثله المصنف باألسير.  الض اللحقيقة 

      كذلك قوله بأن 'مذهب جميع النص  ارى التثليث'504 قول خاطئ عظيم خطؤه. وقد نبه إليه المحقق.

* * * 

 

فقهيّ بين اإلجماع الحديثي واإلجماع ال عند الغزالي بين  الم   وااللتباس   العظيم   الخلط   - 2  

الي، ال ريب أن تفاقم القول بخصوص الجماع مرجعه التباسه كما هو واضح عند أبي حامد الغز     

المعنى النبوة. فهذا ليس إجماعا بالتباسه بالتواتر، وبدليل التصديق للكتاب، عن طريق دالئل 

العليا:  ص ولاألحكام؛ إذ مفهومه هو دون أو ما بعد األ   أ ص ول، المعياري كأصل من صطالحي  اال

يةفي أوجه وطرق  . ودليل هذا قولهوالتواتر الس نةالكتاب و :الجماع حج   

كم به الوجه الثاني: أن المحتجين بهذه األخبار أثبتوا به أصال مقطوعا به وهو الجماع الذي ي ح'     

ع به الكتاب المقطوع، المتواترة. ويستحيل في العادة التسليم لخبر ي ر ف الس نةعلى كتاب هللا تعالى وعلى 

ب  فليس معلوما، حتإال إذا استند إلى مستند مقطوع به، فأما رفع المقطوع بما ليس بمقطوع  ى ال يتعجَّ

، وال يقول قائل: كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستند إلى خبر غير معلوم  ب  تعج ه ةام  . لصح 
ة إلى زمان الن ظ ام فيختصَّ بالتنبُّه له؟ هذا وجه االستدالل.'505  وكيف تذهل  عنه جميع األمَّ

≈ 

تة لإلجماع[:ام الرد و]مناقشة المنكرين لألدلة المثبودليله ووضوحه كذلك في سؤاله الثاني في مق        
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حة الخبر، قالوا: قد استدللتم بالخبر على الجماع، ثم استدللتم بالجماع على ص: الثاني الّسؤال'     

ته فهو صحيح، وهل الن زاع إال  حَّ ة، فما الد ليل على أن ما أجمعوا على صه فهب أنهم أجمعوا على الصح 

 فيه؟'506 

را واحدا وحقيقة فااللتباس ناجم عن انتقال الجماع بين داللتين مختلفتين ليستا هما في الحق عنص     

 واحدة:

معناها إجماع على النقل االنتشاري للخبر.: األولى -  

وال مجال  الجماع على حكم لذوات األشخاص استقالال، أي بغير ارتباط بالخبر، وال نقله،الثانية:  -

 انتشاره.

:الس ؤالردا على  لهذا يكون كالم أبي حامد الغزاليو       

عة ألعصار عن المدافقلنا: ال، بل استدللنا على الجماع بالخبر، وعلى صحة الخبر بخلو ا'     

ر معلوم والمخالفة له، مع أن العادة تقتضي إنكار إثبات أصل قاطع يحكم به على القواطع بخبر غي

ة ف، فإن الخبر مقطوعا به، ال بالجماع. والعادة أصل يستفاد منها معاربالجماع كون ، فعلمنا الصح 

بها ي علم بطالن دعوى معارضة القرآن واندراسها، وبها يعلم بطالن دعوى نص  المامة، وإيجاب 
 صالة الضحى، وصوم شوال، وأن ذلك لو كان الستحال في العادة السكوت عنه.'507

≈ 

ا على 'استدللن ؛ ذلك أن الخبر في قوله:محجة العقل والمنطق وي  هذا كالم بعيد كل البعد عن س     

، لةالد الالجماع بالخبر' هو األحاديث التي ذكرها سابقا؛ وهي ترتبط بداللتها ومجال سريان هذه 

ةة، واعتبار أخبار أخر تدل على أن هذه الض اللومعنى  األمَّةخصوصا معنى  ل  من بعد األمَّ ت بد ه  س 

، أي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وهو الموافق على األصح مع خبر أن ال تزال طائفة من أمتي

لبعضها، إن لم يكن أقلها، ألن هذا هو المعنى  وأهم هذه األحاديث: الظاهر للفظ. األو   
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 "ال تجتمع أمتي على الض اللة"508

 "من سر  ه أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم"509

 "يد هللا مع الجماعة، وال يبالي هللا بشذوذ من شذ "510

 "ال تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يظهر أمر هللا"511

 "من خرج عن الجماعة، أو فارق الجماعة، قيد شبر فقد خلع ر بقة السالم من عنقه"512

ا قول      يانا وإن شاع به: 'وعلى صحة الخبر بخلو األعصار عن المدافعة والمخالفة له'، فهو قول أم 

ه يسمى ، نظمة حقلها هي علم قائم بذات، ألن صحة الخبر من عدمه لها معاييرعلمي  غير عن تقليد، فهو 

 علم الحديث.

ا قولو      ، ألن ه.' هذا فاسد ومتناقضه: 'مع أن العادة تقتضي . . . الستحال في العادة السكوت عنأم 

له إلى ما ا لإلجماع؛ فيؤول قومنطقي  ؛ أي العادة مكافئة سريان الجماعالعملي لواقع الالعادة حقيقتها 

 يلي:

«فلعلمنا بالجماع كون الخبر مقطوعا به، ال بالجماع»   

 وهذا ظاهر فساده وواضح تناقضه.

                                                                 

 508 أخرجه ابن ماجة والترمذي من حديث ابن عمر بلفظ مقارب، وقال: حديث غريب من هذا الوجه –

329المحقق أسفل ص     -   

 509 الترمذي عن ابن عمر عن عمر في الفتن )باب7 ما جاء في لزوم الجماعة( وقال: هذا حديث حسن صحيح

ن م – غريب من هذا الوجه          

له الترمذي في الفتن من حديث ابن عباس، وأخرجه النسائي – ن م    510 روى أو 

  511 متفق عليه من حديث المغيرة – المحقق أسفل ص330
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موقع التي  ه في سؤاله الثالث وقع، فإنَّ الثاني الس ؤالهكذا، وإذا تبين فساد منطق الغزالي هنا في      

م ثبوت نكثت غزلها من بعد قوة أنكاثا؛ فإنه بعدما أعطى موضعا لثبات واقعية الجماع بتحقق عد

ل الس ؤالالمخالف، وذلك في  يةمن مقام الرد على المنكرين ل األو  ات هاهو ذا يقول في ذ الجماع، حج 

الثالث: الس ؤالالمقام في   

ل بدليل الثالث: قالوا: بم تنكرون على من يقول: لعلهم أثبتوا الجماع ال بهذه األخبار ب الس ؤال'     

 آخر.

لجماعة قلنا: قد ظهر منهم االحتجاج  بهذه األخبار في المنع من مخالفة الجماعة، وتهديد  من يفارق ا     

ويخالفها. وهذا أولى من أن يقال: لو كان لهم فيه مستند لظهر وانتشر، فإنه قد ن قهل تمسكهم أيضا 
 باآليات.'513

دَّد ا      ه  ن وع ا وم  م  ، وهذا يبطل دعوى عدم المخالف إطالقا.يكفي أن المنع والتهديد يقتضي م   

في  قوىاأل ق أن ذكر، وجعل مسلكهاا عدم استيفاء األخبار مما سبمنطقي  وكذلك هنا يتضح ويجزم      

يةاالحتجاج ل فائها م استي، أي من مسلك التمسك بالكتاب، اتضح عدوالعصمة من الخطإالجماع  حج 

والحجاج؛ وذلك في جوابه فحوى وعبارة كلفظه: الد اللةغرض   

قد ظهر منهم -  

وهذا أولى -  

فإنه قد ن قهل عنهم -  

.علمي  الية المقول فهذه ال ينبغي لها تقرير  

ابع الس ؤالا أم         ها ال تدل علىنابقة فإحتى لو افترض صحة األخبار الس هألن ،، فهو ال يفي بشيءالر 

لالغرض        من الخطإ. األمَّةعصمة  ،األو 

* * * 
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ةالمعجزة لإلجماع وعصمة  الّشروطفي الجمع بين  الالَّمعقول - 3 األمَّ  

ن ص وص  عليها في القرآن للربّانيّةة  الصَّريحوالمخالفة       الم 

نّ ف  مربط الفرس عندنا هو ما وجدناه مسطورا       ص   في المسألة التي أسماها 'مسألة: ]هل عند الم 

 ينعقد اإلجماع مع خالف أهل العلم من غير الفقهاء[:

اآللة  ومحدث هو ناقص مفّسرإذا قلنا: ال يعتبر قول العوام لقصور آلتهم، فرّب متكلم ونحوي و     

 في درك األحكام.

حنيفة،  فقال قوم: ال يعتدّ إال بقول أئمة المذاهب المستقلين بالفتوى، كالشافعي، ومالك، وأبي     

والتابعين؛ ومنهم من ضّم إلى األئمة الفقهاء  الحافظين ألحكام الفروع  الّصحابةوأمثالهم من 

الذي ال يعرف تفاصيل الفروع وال يحفظها. ص وليّ الناهضين بها، لكن أخرج  األ  

يغة العارف  بمدارك األحكام، وكيفية تلقيها من المفهوم والمنطوق، وص ص وليّ األ أنَّ  الّصحيحو     

لفروع. بل وص، أولى باالعتداد بقوله من الفقيه الحافظ لالنصّ األمر والنهي، والعموم، وكيفية تعليل 

قادر عليه،  ص وليّ األحكام إذا أراد، وإن لم يحفظ الفروع. واألذو اآللة من هو متمكن من درك 
 والفقيه الحافظ للفروع ال يتمكن منه.'514

≈ 

ُ  التوالمفارقات، مثال يوجز حقيقتها  الالَّمعقولالعجائب في  ره قرَّ واآلونة نذكر مثال من م        بها  ي عجَّ

:الثاني، من بيان أركان اإلجماع': 'المجمعون'الباب األّولمسألة في الركن ، مجموع الباب  

:مسألة: ]هل ينعقد إجماع الحق على خالف قول سابق[>       

 يالص حاب، فقد قال قوم: يصير قول الص حابةوأما إجماع التابعين على خالف قول واحد من      

ةمهجورا، ألنهم كل  ف ق قوله انعقد الجالص حيح. وإن سلمنا، وهو األمَّ ماع، إذ ، فنقول: إن اتفقوا على و 
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ه الجماع فال تقدح فيه، وإن أجمعوا على خالف قوله فال يصير ذلك القو ل عندنا موافقته إن لم ت قو 

ى التابعين فيها وتمهجورا حتى يحرم  على تابعي التابعين موافقته، ألنه بعد أن أفتى في المسألة فليس ف

.، بل فتوى البعضةاألمَّ فتوى جميع   

حابي قبلهم؛ للتابعين، فليكن خالف  قولهم بعدهم حراما، وإن قال به ص كلي ةفإن قيل: إن ثبت نعت  ال     

ةوإن لم يكونوا كل  ةافينبغي أن ال تقوم الحجة بإجماعهم وال يحرم خالفهم، إذ خالف  بعض  األمَّ  ألمَّ

ة كلي ةأما أن تكون  ليس بحرام، ثبات.يء دون شيء فهذا متناقض، وجمع بين النفي والفي ش األمَّ  

ا. فإذا نزلت مسألة إنما تثبت بالضافة إلى المسألة التي خاضوا فيه كلي ة، ألن القلنا: ليس بمتناقض     

ة، فالتابعون فيها كل الص حابةبعد  ه ومذهبه ال ففتوا الص حابيإذا أجمعوا فيها. أما ما أفتى فيه  األمَّ

ا من إجماع إذا مات بعد الفتوى وأجمع الباقون على خالفه، ال يكون ذلك الص حابيوته. وهذا كينقطع بم

ة افة.حاصلة بالض كلي ة. ولو مات، ثم نزلت واقعة بعده، انعقد الجماع على كل مذهب، وتكون الاألمَّ  

ةفإن قيل: إن كان في       لواقعة غائب ال ينعقد الجماع دونه، وإن لم يكن لذلك الغائب خبر من ا األمَّ

لميت قبل وال فتوى فيها، لكن نقول: لو كان حاضرا لكان له قول فيها، فال بدَّ من موافقته، فليكن ا

 التابعين كالغائب.

لقلنا: يبطل بالميت       ، ألن الغائب ، فإن الجماع انعقد دونه، ولو كان غائبا لم ينعقدالص حابةمن  األو 

ا عرضت أن يوافق أو يخالف إذفي الحال ذو مذهب ورأي بالقوة، فت مكن موافقته ومخالفته، فيحتمل 

ربخالف الميت، فإنه ال ي عليه، المسالة ل. بل المجنون في حقه خالف أو وفاق ال بالقوة، وال بالفع تصو 

زائل العقل والطفل ال ينتظر، ألنه بطل منه إمكان الوفاق والخالف.والمريض ال  

ل فلعله خالف، إذا ن قل، فإن لم ينق الص حابةفإن قيل: فما أجمع عليه التابعون يندفع بخالف واحد من      

ةولكن لم ينقل إلينا، فال ي ستيقن إجماع كل  .األمَّ  

لقلنا: يبطل بالميت       تحقيق: فإن إمكان خالفه ال يكون كحقيقة خالفه. وهذا ال، الص حابةمن  األو 
 وهو أنه لو فتح باب االحتمال لبطلت الحجج.<515

≈ 
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لماء مثل اختالط األمر على الغزالي وغيره في هذا الباب، باب الجماع، كمثل ما اختلط على الع     

في اصللجص  في استعراض مصنف الفصول  أمر 'كل مجتهد مصيب' مما عرضنا له وتجلى من قبل  

صل: في الباب الثالث بعد المائة 'في القول في حكم المجتهدين واختالف أهل العلم فيه وفيه ف'       
 سؤاالت من قال: إن الحّق في واحد واحتجاجهم لذلك'516

رالف       لإلجماع ومفهومه عند األكثرين من أهل العلم أو العلماء يغشاه عدم مدركية وإبهام تصو 

 دراكي  المسافة بين الجماع المتحقق في الحق، والجماع المعتبر عمليا بحسب البعد العملي وال

راق . وهذا هو الذي يفسر أن أكثر الرد هو عسر أو حتى استحالة إحصاء واستغنساني  االجتماعي ال

قل الجماع التي تخرج عن الحاطة والمكان العملي.القول والرأي من كل نقاط وعناصر ح كلي ة  

محض طبعا، لكن من ال يملكه وكان عليه فيما يرى وجوب  عقلي  و منطقي   إدراكي  هذا عامل      

 الدالء في بابه، فإنه ال محالة آت بما ليس على وفاقه، وعدم وفاق الحق إنما هو عين االختالط

 فقه.على معايير وشروط علم ال ص ولن هذا لمسلم في العقل كما هو مسلم هيمنة عالم األ  إو والباطل.

م الغزالي ما يلي:ومن تجليات الباطل في كال  

 ربَّاني هينا التي نص عليها القرآن العظيم آية محكمة إلى يوم الدين: }ولكن كونو نيّةالّربا نقض   - 1    

ربابا' أيأمركم ئين أالنبي  بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون' وال يأمركم أن تتخذوا المالئكة و

(79- 78بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون'{)آل عمران  

باف      الدالة بالمضارعة  المؤكدة بيانا بليغا على الذي أوفى للعقالء وأهل البيان بلفظ }تدرسون{ ني ةالر 

قول  للمرجع }الكتاب{؛ إن هذا مبطل مقول نقض الصَّريحالتعيين على الحدوثية المتواصلة، كما 

ةلما أجمعت عليه  الص حابي من بعده. األمَّ  

ال ينفع فيه لجج، وذلك ما نبه إليه المحقق وسطر عليه: هذا أبلج فيالحق  وإذا كان        

ذلك على  وقد خالف ابن  عباس في مسائل منها العول، وربا الفضل، والمتعة ثم انعقد الجماع بعد'     

تين ليستا خالفه، ولم يقل بقوله إال الرافضة في المتعة، وخالف ابن مسعود في مسائل منها أن المعوذ

 من القرآن، وانعقد الجماع بعده على خالف قوله.'517   

                                                                 

  516 ص188 سابقا



 إبطال فصل األصول

 

496 

 

ول مجمع بالطبع وفي هذا دليل على كثير من المقوالت الباطلة للغزالي ولغيره كعدم جواز مخالفة ق

جد الواهي. عليه، مما هو من باطل األسس وفاسدها التي يركن وركن إليها الغزالي في لجاجه  

  .المذهبيّةب القول   - 2     

ةتقرير حقيقة  سلب   - 3      ق، فجعلها ا غير مستقل عكس ما هو في الحتشريعي  التي جعلها ركنا  األمَّ

 كأن ليس لها وزن تابعة، يتغير جوهرها من مسألة إلى مسألة ومن نازلة إلى أخرى.

نالتي أدلى بها وأتت بمالقوال والعناصر ولم يدر الغزالي أن هذه       يض ا نقواضح، لم يدر أنه تضم 

ام، وليس ما يدعو ويزعم الحجاج له، ألنها ببساطة نقيض الحكمة التي لإلجماع كأصل ودليل في األحك

ركما هو محصور أو الحديثي بالطبع الجماع الخبري  ه عند كثير من الناس.تصو   

ذي لم يزده ال الض اللو تخب طالغزالي هنا وعلى ضالله البعيد. هذا ال تخب طإن هذا ليكفي داللة على      

هم من كالمه أو كلما ازداد، زادت قوة وضوحه إال على الذين ال يفحصون وال ينظرون فيما يلقى إلي

.القول وفيما يقرؤون  

لتاليان أو فبربك لمن يكتب الغزالي أو مع من يتكلم إذا اجتمع في كالمه في ذات المقام اللفظان ا     

 الكلمتان:

ة حاصل لكل من الموجودين في كل وقت.'518   - 'وصف كليّة األمَّ

 - 'الكليّة إنما تثبت باإلضافة إلى المسألة التي خاضوا فيها.'519

باالفي  الصَّريح النص  مع ثبوت القرآن وهذا، ولئن كان القول بانتهاء العصر في الجماع        ني ةر 

ن الجماع م عملي ةالبطالن، ألنه جامع المتناقضين من حيث الحكمة ال ن  منهاجا في الدين قوال باطال بي  

ةفإن القول بعصمة وتعذر تحققه،   لرب اني ةلكما يذهب إليه الغزالي هو على ذات المنحى المناقض  األمَّ

 ةوهمي  العصمة الباطلة وال إذ أن هذهبل هي أمعن  منه وأشد  نقضا، ، كما قول اشتراط انتهاء العصر
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ة بكنه وحكمة لو تؤول قصارى التأويل لبانت منطبق ، التيفية لحكمة الدراسة المستمرة المتواصلةمنا

راب االضطو ولهذا ليس عجبا أن يأتي الغزالي في كالمه هنا بكل وجوه االختالل .ذات االستخالف

 وشتى ألوان التناقض:

ة، ولو في لحظة، انعقد اإلجماع، ووجبت عصمت هم عن الخطإ.'520          - 'إذا اتفقت كلمة األمَّ

   'فإن قيل: ما داموا في األحياء فرجوعهم متوقع، وفتواهم غير مستقرة. -    

 قلنا: والكالم في رجوعهم، فإنا ال نجوز الرجوع من جميعهم، إذ يكون أحد الجماعين خطأ، وهو    

ةاألمحال. أما بعضهم فال يحل له الرجوع، ألنه برجوعه يخالف إجماع   التي وجبت عصمتها عن مَّ

بعض  الخطإ. نعم يمكن أن يقع الرجوع من بعضهم، ويكون به عاصيا فاسقا، والمعصية تجوز على

ة وال تجوز على الجميع. األمَّ  

فإن قيل: كيف يكون مخالفا لإلجماع وبعد  ما تمَّ الجماع، وإنما يتم بانقراض العصر؟      

ه لم تتحقق، إجماعا فهو بهت على اللغة والعرف، وإن عنيتم أن حقيقت قلنا: إن عنيتم به أنه ال يسمى    

فما حده، وما الجماع إال اتفاق فتاويهم؟ واالتفاق قد حصل. وما بعد ذلك استدامة لالتفاق، ال إتمام 

 لالتفاق.'521 

≈    

العلم، التي  والمعاييري خاصة في الوصل بين اآلن والقبل في معطيات علمي  ال الض بطبالطبع مع      

 اد  ضاالستدامي لالتفاق هو الذي ي   الش رطوجب اعتبارها ودرجة وقوة هذا االعتبار من عدمه، فإن هذا 

ةمنهج الدين ويناقض حقائقه، كما يناقض على وجه سافر القول بعصمة  قائق وحرمة الرجوع ح األمَّ

من الشواهد،  صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين مما ال يحصى وال يحصر النبي  سيرة  المعلوم من

عالمين والقويم من أهم ما يقوم عليه منهاج عبادة رب ال الص حيحفإن الحق قديم والتوبة واألوبة إلى 

جب هنا: 'ت، الذي لم يجعل العصمة إال للوحي الكريم. وإن ما يلفظون به من قولهم العليم الخبير
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ى  تعالوجبها هللاللحق سابقة خالصة، أ العظيم، ألن العصمة الض اللالعصمة لألمة' لهو لو يعلمون من 

  . ولم يجعل لها موجبا سواه سبحانه

ط 'أمكن رجوع واحد منهم قبل الموت، وإن لم ينقل إلينا، فيبطل الجماع على مذهب من يشتر -    

 انقراض العصر.

وعدم الرجوع. الن سخفإن قيل: ألن األصل عدم         

قلنا: واألصل عدم خوضه في الواقعة، وعدم الخالف والوفاق جميعا. ثم مع أن األصل العدم      

شك. ولكن يقال: فاالحتمال ال ينتفي. وإذا ثبت االحتمال ثبت الشك، فيصير الجماع غير مستيقن مع ال
 ال يندفع الجماع بكل شك.'522

≈ 

لبطالن. فانظر كيف بدأ من إيجاب لعصمة ليست تجب إال للوحي الكريم؛ وهو إيجاب باطل بين ا     

ن هفه وهب اعتباره لجاجة  اعتبار  فإنه منازع فيه مضلل بمعايير الحق والعلم المنير؛ وأدنى عند الم ص 

ل شاخص ليه. بل إن الباطلهذه المنازعة وعدم االتفاق والجماع على القول به يبطله، ويبطل ما بني ع

ى برؤوسه على نقاط السكت من كل كلمة تخرج من فيه. وأي هرء وفساد القول أعظم من الحجر عل

الحق، بل إنه  التفكر والدراسة وتحري الحق نشدان العبد، ليس يمنعه من بعد تبين الخطإ أن يؤوب إلى

لحجر على ليس فحسب هذا اي اللجاج من صلب وصميم نهج العقالء. بل بلغ من سفه القول والتمادي ف

 الرجوع بل الحجر على ما بالصدور: 

 'واألصل عدم خوضه في الواقعة'

لذا  فهذا يمثل نقطة نهاية لمتسلسل اللزوم لما انطلق منه من الباطل من وجوب العصمة لألمة؛     

ف كل أشعر بنسنلفيها ظاهرة كل الظهور حتى من فحشها أضرب عن قوله واستدرك، لكنه ال ندري 

 بنائه أم لم يشعر، ألنه في قوله:

 'فاالحتمال ال ينتفي'
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ت غزلها من ن ليرى الغزالي أنه قد سلك مسلك التي نقضمنطقي  معناه عدم التقرير لإلجماع وانتفاؤه ال

.بعد قوة أنكاثا، ذات المسلك  

* * * 

 

ةوتجلي ضالل مقول عصمة  الغزالي في اإلجماع السكوتي تناقض   - 4 األمَّ  

س مَّىغايتنا في هذا الكتاب والجهد تبيان حقيقة وصل  عندما نقول بأنَّ        فإنَّ  فقه،بال ص ولعلم األ   م 

جه و ومن أي   ،ة حالبأي   ركنا من هذا البيان دعامته تبيان أن الوارد من أكثر الكالم فيه ليس علما

تختلف  تجليات الفساد وما من شك أنَّ  .الن ظرالمحققة كان هذا  ةعلمي  من المعايير ال وبأي   ،نظرت إليه

ول، فإنه للمق ةعقلي  ة فسادها. فلئن كان الفساد أول ما يكون في البنية الد  من حيث درجة وضوحها وحه 

عية مما يظاهر ظهور فساده هو بروزه ماثال عوجا وأمتا في البيان، إذ البيان وإن كان خاصته البدا

لَّ جاللهفبرحمة من الخالق الرحمان  ،في االنفتاح واالتساعية ا بالميزان. له رابطا بالحق منتظم جعل ج 

نمفي تجلي عوج البنيات وضاللها عن الحق، تجليها في كل ما هو من  علمي  ومنه هذا المعيار ال ات كو 

هنا تعتبر الحكمة. و، وقبل هذا كله المناسبة وبالغي  البيان واألبعاد، البعد المعجمي، والتركيبي، وال

بعاد هذه األ مفاهيم القصد والفصاحة واليجاز والطناب وغيرها. والمقامات التعبيرية ليست واحدة في

الخطابة، وقد ال  ، قد ال يكون كذلك فيبمختلف فنونه الوصفي والنشائي مستحسنا في النظمفما يكون 

 صبغتها ال محالة. وانتفاء ةعلمي  نقاش فيه على عدم ال، ويعد دليال ال علمي  يستساغ وال يقبل في المجال ال

:كوتي[مسألة ]اإلجماع الس'ما جاء في تفصيل ميز السكوت عن القول في  غالبالقبيل هذا الذي هو   

بفتوى، وسكت اآلخرون، لم ينعقد الجماع. الص حابةإذا أفتى بعض        

وقال قوم: إذا انتشر وسكتوا فسكوتهم كالنطق، حتى يتمَّ به الجماع.       

وشرط قوم انقراض العصر على السكوت.       

وقال قوم: هو حجة، وليس بإجماع.       

وقال قوم: ليس بحجة وال إجماع، ولكنه دليل تجويزهم االجتهاد في المسألة.        
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ت جة، وال هو دليل على تجويز االجتهاد في المسألة، إال إذا دلليس بإجماع، وال ح أنه المختارو     

رين الرضا وجواز  األخذ به عند السكوت.  قرائن األحوال على أنهم سكتوا مضمه

سكوت مترد د، الذي ال يتطرق إليه احتمال وتردد. وال الصَّريحعليه أن فتواه إنما تعلم بقوله  الد ليلو     

رضا لسبعة أسباب:فقد يسكت من غير إضمار ال  

ط : أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول، ونحن ال نطلع عليه، وقد تظهر قرائن السخاألّول     

 عليه مع سكوته.

ل كان : أن يسكت ألنه يراه قوال سائغا لمن أداه إليه اجتهاده، وإن لم يكن هو موافقا عليه، بالثاني     

 يعتقد خطأه.

جواب فال يرى النكار في المجتهدات أصال، وال يرى ال أن كل مجتهد مصيب،: أن يعتقد الثالث     

 إال فرض كفاية، فإذا كفاه من هو مصيب سكت، وإن خالف اجتهاده.

من  : أن يسكت وهو منكر، لكن ينتظر فرصة النكار، وال يرى البدار مصلحة، لعارضالّرابع     

العارض، أو يشتغل عنه.العوارض ينتظر زواله، ثم يموت قبل زوال ذلك   

ته عن أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه، وناله ذل  وهوان، كما قال ابن عباس في سكو: الخامس     

.«كان رجال مهيبا فهبته»إنكار العول في حياة عمر   

.الن ظر: أن يسكت ألنه متوقف في المسألة، ألنه بعد  في مهلة السادس       

ه، فترك لظنه أن غيره قد كفاه النكار، وأغناه عن الظهار، ثم يكون قد غلط في: أن يسكت الّسابع     
 النكار عن توهم، إذ رأى النكار فرض كفاية، وظن أنه قد ك في، وهو مخطئ في وهمه.'523

≈   
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 قوله:هو ا والبصر والفؤاد كل أولئك جميع الس معويرتج له  الس وي  ل ما يثير حفيظة العقل أو   إنَّ       

ض مما >والمختار أنه . . . األخذ به عند السكوت.<، فهذا يجمع ما ال يجتمع في نفس اآلن من المتناق

ضربا من  ولو ذهبنا مجاراة تصديقه لكنا نساير ال يعقل وال يصدق إمكان اجتماعه أو ارتفاعه معا أبدا.

   الكالم هو خارج المنطق والعقل يقينا.

ساد سراف في الكالم والتعداد ليس في واقع األمر إال لفساده من سنخه؛ هذا الفهذا ال إنَّ  والحق       

وهر حقيقة السكوت المبين بين الجوهر الحقائقي الذي اللفظ وسيلته، ج منطقي  ال تضاد  تعليله لمن يعقل ال

 جليهي  في الحقل مقام القول، وجوهر حقيقة داللة القرائن، فهذه األخيرة نافية لألولى. وهذا هو الذي 

.على الوصفية عددا السبعةو على البدلية، السبع جوهرا تعداد أسبابه المزعومة  

لففي        : 'وقد تظهر قرائن السخط عليه مع سكوته'باللفظ األو   

غ.للسكوت كذلك التسوي فقهي  ت داللة القرائن الحقيقة والمعنى الوفي الثاني كما ضاد          

وفي الثالث كفاية الغير.       

ابعوفي       للسكوت. فقهي  النكار هو في الحق موقف مما هو مناف للمعنى ال الر   

ومثله في الخامس.       

وفي السادس حال التوقف، والتوقف ليس ينطبق بالسكوت.       

ابعجمع بين الثالث و الس ابعو      في العصمة  ، ثم فيه ثالثة األثافي التي تهدم ما قبلها من القولالر 

:وفسوق المخالف وعدم لزوم المراجعة اقتضاء لهذه العصمة المتوهمة، وذلك في قوله هنا ولفظه  

في، وهو غلط فيه، فترك النكار عن توهم، إذ رأى النكار فرض كفاية، وظن أنه قد ك  ثم يكون قد '     

 مخطئ في وهمه'

األسباب ي عناصر البيان التي جاءت ف علمي  وهذا صنفه من دليل التفاقم والتناقض في المذهب ال     

 السبعة:

لمانع، السخط: في  -      األو   
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لم يكن هو موافقا عليه، بل كان يعتقد خطأه.: في الثاني -       

خالف اجتهاده: في الثالث -       

في  منكر، ينتظر فرصة النكار، ال يرى البدار مصلحة، عارض من العوارض ينتظر زواله: -     

ابع       الر 

مسأن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه، وناله ذل  وهوان: في الخا -       

: في السادسالن ظرمتوقف، بعد  في مهلة  -       

لمقول العصمة وما جاء أليس هذا في عقول العالمين مجمعين أولهم وآخرهم هادما ومتناقضا     

!الباطل تبعة لزاما؟من فيها   

في  ذهوب للعقل من الذي في تحكمه الباطل من غير سلطان بالحق وال هدى وال كتاب منير يُّ وأ       

ا المذهبي ةقوله هذا وهو يا لهول وبال  وهو يجادل عنها: التي تودي بصاحبها يرى نفسه محاج   

في  ر  عليهج  : قولهم: إنه ربما قال بعضهم ما قاله عن وهم وغلط فيتنبه له، فكيف ي ح  األولىة الش به'     

 الرجوع عن الغلط؟ وكيف يؤمن ذلك باتفاق يجري في ساعة واحدة؟

ن من الغلط إال داللة وت من أين يحص ل أمان من غلطه؟ وهقلنا: وبأن يم      ب على وجو النص  ل ي ؤم 

 العصمة.

وأما إذا رجع وقال: تبينت أني غلطت.       

ة، وأما ما قلته في موافقة فنقول: إنما ي توهم عليك الغلط إذا انفردت        طأ.فال يحتمل الخ األمَّ  

فإن قال: تحققت أني قلت ما قلته عن دليل كذا، وقد انكشف لي خالفه قطعا.       
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ةفقة فنقول: إنما أخطأت في الطريق، ال في نفس المسألة، بل موا      ن حق وإ تدل على أن الحكم األمَّ
 كنت في طريق االستدالل مخطئا.'524

≈ 

حقيقة ، لم يكن قوله هذا إال دليال على إدراكه الباطني لبيد أنه والحق ظاهر والباطل حجته داحضة     

ول العصمة لغير منهجا في الدين، الحقيقة التي تنفي مق للرب اني ة محد دالحجر، المنافية لصريح القرآن ال

باالوحي الكريم، وهو الحق الذي به يرتفع تساؤله الجدلي الذي ال موضع له في منهج  ، منهجا ةني  الر 

ةمنصوصا عليه تنزيال من رب العالمين، ال من بشر وال مذهب من المذاهب الموهنة أمر  رقة المف األمَّ

نا: وبأن يموت من أين يحص ل أمان من غلطه؟'للدين، تساؤله: 'قل  

باف      لمستخلف في ركنها الثاني بعد ركن علم الكتاب دراسة مستمرة مسايرة لمجال وشروط ا ني ةالر 

ا يقينا من فيه، وهي ذاتها الحكمة التنزيلية للناسخ والمنسوخ، ولكن كثيرا ممن هم من أهل العلم ليسو

في العلم هو  فة وال في الفقه. ذلك وإن المنافي الجلي والحاسم للرسوخالراسخين فيه، وال في الفلس

 األخذ بنحلة التقليد على التواجد النمطي الفكري، وما الواقع إال نتاج للفكر.

م ب وأيُّ       العقل  فيلألساس البرهاني  الصَّريحمن سلوك النقض  طُّ المقيتة أح   المذهبي ةتحكم ملز 

 تهومهما بلغت حجمطلقا  الد ليلعلى الخطإ، مهما كان هذا  الد ليل د ه ر  به  ح  ر ه ص  والمنطق حين يقول وي  

!المصادرة والحجر؟ ره و  ى ص  صاحبه في أقص   صادر حقَّ ، وي  تحكما بغير علم  

من  الّصحيحمصادرة  همصادرة منبرها، بل ، بلةعلميّ د هذا من حق في دعوى الفهل من بع     

!شعبها وأقومها؟  

* * * 

 

ةبين عصمة  الجمع  ، المفارقة العظيمة عند الغزالي - 5 مذهبيّةوتمهيد األرض لل األمَّ  
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رالكذلك من أبرز ما به اختالل حقيقة الجماع في هذا        بياني  ال ، هو عدم ثبوته وعدم استقرارهتصو 

ر وجه قص. ودليله على تشريعي  الذي ليس إال صورة ممثلة لذات عدم استقرار مفهومه وجوهره ال

 يرا وصورةبرهاني هو هذه المفارقة الفاحشة والتناقض الصارخ، يكفي فيه البيان منطقا خارجيا تعب

:'الباب الثالث في حكم اإلجماع'في  األولىالمسألة للمنطق الداخلي، بيان   

الباب الثالث>  

 في حكم اإلجماع

ةوجوب  االتباع، وتحريم المخالفة، واالمتناع عن كل ما تنسب في  ه  وحكم        ع الحق.إلى تضيي األمَّ  

فيما هو خرق ومخالفة، وما ليس بمخالفة، يتهذب برسم مسائل: الن ظرو       

ةمسألة: ]إن اختلفت       عصر على قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث؟[:في  األمَّ  

ةإذا اجتمعت       ثم  تريالمسألة على قولين، كحكمهم مثال في الجارية المشتراة إذا وطئها المشفي  األمَّ

قوا على وجد بها عيبا، فقد ذهب بعضهم إلى أنها ترد  مع الع قر، وذهب بعضهم إلى منع الرد . فلو اتف

هل ن كان المصير إلى الرد  مجانا خرقا لإلجماع عند الجماهير، إال عند شذوذ من أالمذهبي  هذين 

 الظاهر.<

≈ 

ل القيمي عنصران لهما التمثي هيجتمع في منطقي  و عقلي  أو حقل  حي زه ال يوجد وال إمكان لوجود إنَّ      

 من جهة السلب واليجاب أو النفي والثبات لعنصري:

في حكم اإلجماععنوان الباب:  -  

ةإن اختلفت مسألة في الباب: ] - في عصر على قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث؟[ األمَّ  

المقام ات االختالف وتفرق القول ناقض لإلجماع، وأليس المصنف هو المثبت في كتابه وفي ذ إنَّ      

 من كالمه أن:
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أمر  اتفاق أمة محمد صلى هلل عليه وسلم خاصة على»فإنما نعني به  «اإلجماع»'أما تفهيم لفظ  -
 من األمور الدينية.«'525

 - 'وما اإلجماع إال اتفاق فتاويهم.'526     

اختالفا وال  هو من إمكان الجماع وليس يعتبر خياراته تعد دتاج التنبيه كون سعة القول ووليس يح     

 تفرقا بحال.

رالة مفارقة أكبر من الجمع بين وأي        ةإياه لإلجماع ولعصمة  تصو  ا للعمل ، وليس العلم إال خادماألمَّ

نا كما هو نهج الفارابي وابن سينا رحمهما هللا وبارك في آثارهما حتى تعود ألمتونورا له وهدى، 

صمة أية مفارقة أكبر من الجمع بين هذا القول في الجماع وع !عزتها وسيادتها بإيمانها وشدة بأسها

ن هفه  األمَّة ر أربابا المتخذة محض البش مذهبي ةوشطر الكالم أو الكلمة اآلخر وتمهيد األرض لل عند الم ص 

حد باسم من دون هللا تعالى الذي ال يشرك في حكمه أحدا ال ملكا مقربا وال نبيا مرسال، فكيف يدعو أ

عين الربوبية التي كانت في بني إسرائيل ال تعدو عن حقيقتها. مذهبي ةالعلم لل  

وح نا كيف أن ضالل ما جاء عند الغزالي في مقول العصمة لألمة قد تجلى، وهل من وضلئن رأي     

 الض اللا أكثر جلوة من مناقضة منهاج الدين وصريح القرآن تنزيل من هللا الحكيم الحميد، مناقضة هذ

حى ، فإن الغريب والذي يعجب له كل العجب هو المنحى الذي اتخذه المصنف، عكس كمنللرب اني ة

رالصل من الحكمة في العلم ومقوله وحكمه، فإن قال هو بهذا األ ةلإلجماع ولعصمة  تصو  يم فف األمَّ

 القول؟

ينشده،  ه أن سلك عكس الهدف المتبادر منه، الذي يظن للعقل والمنطق أنهضاد  إنه على مفارقة أخرى ي  

:المذهبي ةفذهب كل مذهب في التمهيد للتفرق والفرقة و  

      - 'قلنا: ألن حكمه في كل مسألة يوافق مذهب طائفة.'527 
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ة'فلهذا نقول: يجوز أن تنقسم  -      ألة، والفرقة في مسألتين إلى فرقتين، وتخطئ فرقة في مس األمَّ

ها الحّق فيها؛ والقائمون بالحق يخطئون في المسألة األخرى، ويقوم بالحّق فياألخرى تقوم ب

ة، حتى يقول مثال أحد شطري األولىالمخطئون في المسألة  ج : القياس ليس بحجة، والخواراألمَّ

. ينمبطلون. ويقول فريق آخر: القياس حجة، والخوارج محقون، فيشملهم الخطأ؛ ولكن في مسألت
ة في كل واحد منهما.'528  فال يكون الحّق في المسألتين مضيعا بين األمَّ

≈ 

ةها على هذه وهللا الطامة الكبرى التي شرُّ  إنَّ        ، فليس أعظموباال من ظاهر عدوها وأدهى أشدُّ  األمَّ

 شهودخطرا على جمع مهما كان من التفرق، و هو الحق المنصوص في القرآن العظيم والمبثوث في م

 آيات الكون القائم بالحق.

 وانظر لعصمة لألمة وما لإلجماع من مقام،لى هذا البون المفارقة بين درجة القول باانظر إ ثم       

وتبرير  والدعوة الحثيثة إلى أقصى الحث أخرى إلى هذا الوهن المتقابل قطريا في القول باالختالف

!االنقسام  

ا كالذين يقول محمد بن علي الشوكاني رحمه هللا في معرض تفسيره لقوله عز وجل: }وال تكونو     

(:105'{)آل عمرانتفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات' وأولئك لهم عذاب عظيم  

تدعة من ين؛ وقيل: هم المبمفس رارى عند جمهور الالنص  >}وال تكونوا كالذين تفرقوا{ هم اليهود و     

ة هذه ل؛ وقيل: الحرورية، والظاهر األمَّ عدم . والبينات اآليات الواضحة المبينة للحق الموجبة لاألو 

ولي  يختص بالمسائل األوهذا النهي عن التفرق واالختالف االختالف. قيل:  ل الفروعية ؛ وأما المسائةص 

أحكام الحوادث،  فمن بعدهم من التابعين وتابعيهم مختلفين في الص حابةفاالختالف فيها جائز، وما زال 

لدين في تلك العصور المنكر لالختالف موجودا وتخصيص بعض مسائل افإنه ما زال  وفي نظر

ام في المساوية األقد شرعي ةالخر  ليس بصواب، فالمسائل دون البعض اآل بجواز االختالف فيها
 انتسابها إلى الش رع.<529
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≈ 

في  هاوهذه المفارقة العجيبة تظهر أكثر ما تظهر وال تبالي بأثرها على عقل من تصدمه بلفظ     

 المسألة الموالية:

  مسألة ]هل ينعقد اإلجماع بموت المخالف؟[:>

ةإذا خالف واحد من       لم ينعقد الجماع دونهما، فلو ماتا لم تصر المسألة إجماعا،  أو اثنان، األمَّ

 خالفا لبعضهم.

ةودليلنا أن المحرم مخالفة       : كافة، ومن ذهب إلى مذهب الميت بعد عصره ال يمكن أن يقال األمَّ

ةمذهبه خالف كافة  ة، ألن الميت من األمَّ افعي الن وافق الشال ينقطع مذهبه بموته. ولذلك يقال: ف األمَّ

صار أو خالفه، وذلك بعد موت الشافعي. فمذهب الميت ال يصير مهجورا بموته، ولو صار مهجورا ل
 مذهب الجميع كالمنعدم عند موتهم، حتى يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم.<530

 ≈  

باإعالما بالتنزيل هللا تعالى يعلم عباده  !الض اللضالل بعد هذا  أيُّ    ين والغزالي منهاجا في الد ني ةالر 

ة، يدعو إلى رهن الصَّريحهنا يدعو إلى نقيضها  الل ، سبحانك هذا جهل وضمن البشر باألموات األمَّ

!عظيم  

ع فأشعة الخلق واألمر ال واسط فيها بين المخلوقات وربها الكريم، فاطرها ومجبلها ومشر]      

رهما. وال عالم، وال اإلمام مالك وال أبو حنيفة وال غيوجودها ودينها، ال ملك مقرب وال نبي وال حبر 

بينومن لم يبصر بهذا الحكم و ع ومذهب فيما تلونا من الهدى والقرآن العظيم، بأن التشري الحق  الم 

كما  القانون هو هلل الواحد الصمد، ال شريك له في الملك وال يشرك في حكمه أحدا، فإن للسياق

هي قوله إليه من قبل، إن جاز أن تحدد له آية تكاد تختزل المعاني كلها ف للسورة بمجملها، وقد أشرنا

 عز وجل:

}أال له الخلق واألمر' تبارك هللا رب العالمين'{       
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يم، العرش العظ الحكيم، حكم الحق ممن خلق األرض والسماوات العلى، رب   هذا الحكم العلي   إن       

في بطالن  تبعه، أن ال يشك نالحق  فين حفيا بأن يسمع قول ليكفي لمن كان له قلب يعقل به، وكا

ئة ضالة مضلة، ة، ولكنها تفرقة خاطفقهي  ة المقيتة؛ وما هي لو يعلمون بفقهي  ال المذهبي ةوفساد  المذهبي ة

زة انتظامه أخص خصائصه، ومي الحق  فيوكيف يكون للفقه أن يدعو إلى نقيض حقيقته وإلى خالف 

 والوحدة القانونية ألحكامه؟ أال إنه قد أنزل بالحق قوله تعالى:

(81}أفال يتدبرون القرآن' ولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا'{)النساء      

  (79}أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون'{)آل عمران    

حتما، وال وامتداد استنباطي لزمه عدم االختالف ضرورة وشرطا الزبا مفالتشريع والفقه كأصل      

يما يلي.يتم من بعد ذلك القول وقبول الحكم به إال بشرط الكفاية كما سيأتي بعد الحديث عنه ف  

كل جدي قوانينه، والوحدة القانونية المنتظمة ألحكامه، تطرح بش الحق  فية عدم اختالف خاص   إن       

اته ال المصداقية والمشروعية بالنسبة ألقوال عدة، وأحكام كثيرة منسوبة للمذاهب هوملفت سؤ

ةمسار ة؛ لكن ما يلبث العجب أن يزول حين نولي وجوهنا ونتفحص الجهة المقابلة لفقهي  المسماة   األم 

شأوا  في االستخالف التاريخي. فلئن كان المسلمون في قرون خلت قد بلغوا في عمارة األرض

ويات ما، وسبقوا غيرهم من األمم في مضمار العلوم البحتة والطبيعية على أعلى إمكان مستعظي

ءودة عقولهم، ، فإنهم  اليوم يا للحسرة معطل تواجدهم مونساني  التوافق التاريخي للعقل والتفكير اإل

مستذلين، هم عالة على غيرهم، يلبسون ما ال يصنعون ويركبون، رضوا بأن يكونوا مع التابعين لعدو

ن على ارى بأمنهم، ويحجروالنص  حقيقة دويالتهم الطوائفية أهل ذمة يتكفل األمريكيون واليهود و

ع ركازهم وأموالهم؛ فاهلل المستعان والواقع ال يرتفع؛ وهو الحق شاخص إال من أعماه الدجل واتب

ةأعداء  قبلهم  ضية وقد خلت منفي خيانتهم الكبرى وغيهم وضاللهم؛ يحسبون األمر للقوة األر األم 

ول األمم، ولينصرن هللا من ينصره؛ إذا جاء أمره ال يؤخر، و إن هللا بالغ أمره، إنه قوي عزيز؛ يق

 سبحانه وتعالى:

هم منكم ارى أولياء' بعضهم أولياء بعض' ومن يتولالنص  }يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود و     

قولون نخشى الظالمين' فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يفإنه منهم' إن هللا ال يهدي القوم 

ي أنفسهم أن تصيبنا دائرة' فعسى هللا أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا ف

(.54-53نادمين'{)المائدة  
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للبعد  رلن ظاهذا التخلف لشرط المالءمة التاريخية، لهو حاسم حكما عند الراسخين في العلم ب إن       

ة، وأنها فقهي  لة لما يدعى بالمذاهب اتشريعي  ال تمثيلي ةالمقاصدي للشريعة، على زيف ادعاء الكفاء وال

ربهم؛ يقول  ليست في حقيقة أمرها إال واقع التبديل لما أنزل من الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات من

من أن تحذو حذو المشركين وتضل ضالل األمم من قبلها: األم ةهللا تعالى محذرا هذه   

}وال تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا' كل حزب بما لديهم      

(31-30فرحون'{)الروم  

ما كانوا }إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء' إنما أمرهم إلى هللا' ثم ينبئهم ب     

( 160)األنعاميفعلون'{  

  يقول اإلمام محمد بن علي الشوكاني رحمه هللا:     

ة ومالك > .. فهل تزعمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال عليكم بسنة أبي حنيف     
 والشافعي وابن حنبل حتى يتم لكم ما تريدون؟ ..<531

ه هي المخالفة المذاهب واستدراج الشيطان ومكروالنتيجة الثانية من بعد أمر تفرق الدين بتلبيس      

ل وأمر لسعة وامتداد سريان الحق وكتاب هللا سبحانه وأمره المجيد. وهي مخالفة تؤول إلى خطب جل

العالمين إلى  عظيم، هو التوقيف الفعلي لشريعة الكتاب المنزل أمرا من عند هللا العزيز الحكيم، يسع

ارم بالمنطق الص المذهبي ةيزعمونه ويحسبون أنهم على شيء؛ فيوم الدين، بالرغم مما يدعونه و

ود حد والحق الذي تقوم عليه السماء واألرض إنما تعني سلب عامل السريان المطلق المجيد، أي وج

. يقول األستاذ محمد محجوبي:حتمي قريب إلمكان وشرط االجتهاد  

ج ام الكامل بمذهب معين دون الخروأن انتشرت ظاهرة االلتز المذهبي  >ومن نتائج التعصب      

 اعتبر مباشرة، وإال تفصيلي ةمن األدلة ال شرعي ةالعنه إلى مذهب آخر، وباألحرى استنباط األحكام 
 ذلك من أنواع االنحراف والخروج عن الجماعة<532[533

                                                                 

باني ة والمنهاج ل من تذكرة العلماء في الر   انظر مفهوم الحكمة والمنهاج في الجزء األو 
531  

  532 محمد محجوبي: مدخل لدراسة الفقه اإلسالمي- طبع ونشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمملكة المغربية 1992- ص243
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 استنباط:

وما ورد فيه إطاره الحكمة وعلم الكتاب. األّولاألصل الثالث 'اإلجماع' في القطب   

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                  

  533 رشيد بلواد: تفصيل الخلق واألمر2 – ص8..10
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 الفصل التاسع والعشرون

العقل واالستصحابالقول ب باطل    

وفي االستحسان الّصحابيالّصواب  في قول   

 

باطل  القول بالعقل واالستصحاب  - 1  

الذي  الش رطو حامال لدليل فساده. ا طال ال ينفكه، والباطل مهمه ودالئل  ؛ فللحق آيات  حقيقة ء  ي  ش   ل ه ك  له      

وب نبذ عبادة يتطلب في تبيانه وكشفه وإن كان عظيما في شأنه وثمرته، فهو لمن اتبع أمر خالقه بوج

 غيره من البشر، هو قريب ويسير دركه ونوال هديه.

يقول الغزالي:       

الّرابعاألصل >  

 دليل العقل واالستصحاب

قوط ية ال تدرك بالعقل، لكن دل العقل على براءة الذمة عن الواجبات، وسالس معاألحكام  اعلم أن     

ات. وانتفاء الحرج عن الخلق في الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل عليهم السالم وتأييدهم بالمعجز

إذا ورد ، فالس مع. ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد الس معاألحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود 

ها، لكن كان بنفي النبي  السادسة غير واجبة، ال بتصريح  الصَّالةوجب خمس صلوات، فتبقى نبي وأ

ثبت للوجوب، فبقي على النفي األصلي. ألن نطقه باليجاب قاص ر على الخمس، وجوبها منتفيا، إذ ال م 

لم يرد. الس معفبقي على النفي في حق السادسة، وكأن   

ي صوم شوال على النفي األصلي.وكذلك إذا أوجب صوم رمضان بق       

.صليَّةفي وقت بقيت الذمة بعد انقضاء الوقت على البراءة األوإذا أوجب عبادة        

وإذا أوجب على القادر بقي العاجز على ما كان عليه.      
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      فإذا: الن ظر في األحكام: إما أن يكون في إثباتها، أو في نفيها.<534

≈ 

!الكالم، وأعظم بجرمه في جناب العقلأال ما أضل هذا        

رالفي  ةتجزيئي  بالطبع فنحن ال نعجب من هذا، ألنه ليس إال تبعة استلزاما من تبعات فساد ال       تصو 

اب ة. لكن الذي هو أدعى للعجب، هو استدامته، وفي باب اسمه بمرجعي  والدراك، وعدم االعتبار لل

قل.حقيقة العدليل العقل واالستصحاب يستصحب عين الباطل الهراء ويستصحب تغييب   

، سواء في القول أو التلقي، وحفظا رفقا، نوجز البيان:عقلي  وقصدا منا على الجهد ال       

ال )قبل( مجال التشريع أو مج خارجين ال يوجدان وال حقيقة لهما ي  الش رع واليجاب   لنفي  ا إنَّ      

كم من ذات ح غير الصلوات الخمس وجوبفي مجالها، فعدم  كلي ةال تعتبر إال  الش ريعةالكتاب. و

د المجال.وجوبها، فهذا على بعد المكلف به، ومثله على بعد المكلف، وعلى بعد وقته، وعلى كل أبعا  

بالمفارقة القطبية في الطرفين بين التركيبين: بصر  ن   كفي أن  وي         

.'الّسمع'انتفاء األحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود  -       

في األحكام: إما أن يكون في إثباتها، أو في نفيها.' النّظر'فإذا:  -       

≈ 

لفلفظة األحكام في الطرف       لتركيب أو والكتاب، وفي ا الش ريعةليست تصح إال بحملها على  األو 

 يكونان إال الالثبات والنفي  بل إنَّ  بقان.اطوالكتاب، وهما ال يت الش ريعةناصر ع الطرف الثاني على

.وحقلها الش ريعةباألحكام، وداخل كون   

                                                                 

  534 المستصفى، ج1 – ص377
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التام  والحق أن ال داللة لهذا المقول، مقول دليل العقل واالستصحاب، إال داللة واحدة هي االنتفاء     

مذهبي مقلد ال  ا وما بني عليه، إال الذي يلفظ بما ال يعقل،علمي  وال يعتبره مقوال للعقل والمنطق فيها، 

!ستعانال معنى، وهللا تعالى المال حقيقة و ةعلمي  يلوي على شيء، ال يفقه للعقل وال للمنطق وال  

* * * 

 

وفي االستحسان الّصحابيفي قول  واب  الصّ  - 2  

لجامع الموهومة في أدلة األحكام، فا ص ول، الذي جاء الكالم فيه ضمن األ  الص حابيبخصوص قول      

 فيه، وهو الصواب، قوله:

تميل في أحد الجانبين، ف الص حابي'والمختار أن هذا في محل االجتهاد، فربما يتعارض ظنان، و     

مجتهدين.، ويكون ذلك أغلب على ظنه. ويختلف ذلك باختالف الالص حابينفس المجتهد إلى موافقة   

، ابيالص حإذا كان أصل القياس في واقعة شاهدها  الص حابيوقال قوم: إنما يجوز ترجيح قياس      

 وإال فال فرق بينه وبين غيره.

بل  كن مع هذا يحتمل أن يكون مصيره إليه ال الختصاصه بمشاهدة ما يدل عليه،وهذا قريب، ول     

 بمجرد الظن.

ل        م  ح به، ومنهم من قال: إذا لم ي الص حابيأما إذا ح  قل: لفظ الخبر على أحد محتمليه، فمنهم من رج 

سول صلى هللا عليه وسلم بقرينة شاهدتها، فال ترجيح به. وهذا اختيار  علمت ذلك من قصد الر 
 القاضي.'535

≈ 

أما االستحسان، فااللتباس في مفهومه حاصل، وإنما حقيقته هي من حقيقة االجتهاد.       

 استنباط:

                                                                 

  535 ن م – ص408..409
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الكتاب جمع بين الحكمة في العقل واالستصحاب، و األّولمن أدلة األحكام في القطب  الّرابعاألصل      

صالح.ة في االستفقهيّ واالستحسان، ومحض قضايا  الّصحابينا وقول والحكمة في شرع من قبل  
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 الفصل الثالثون

عند الغزالي بيانيّ الاإلشكال   

عند الغزالي اللغويّ ب فقهيّ والتباس  ال  

يّ الّشرعة الحكم استيفائيّ   

 

مبدإ اللغة  سؤال   - 1  

لالفصل في       ة هي أم ، أتوقيفياللغة الثالث، يتطرق الغزالي لسؤال مبدإ القطب مقد مةمن  األو 

لة؟ ويجد نفسه في نسق سؤال من اصطالحي   يقول: البيضة أم الدجاجة؟ وينتهي إلى أن األو   

     'وإذا أمكن كل واحد من القسمين، أمكن التركيب منهما جميعا'536 يعني جمعا بين التوقيف 

 واالصطالح، ليعقب عليه المحقق قائال:

وهو  (326 – 1/320'وهذا القول هو الذي نصره القاضي الباقالني في التقريب والرشاد)     

علوم  المعقول، ألنه يجمع بين داللة قوله تعالى: }وعلم آدم األسماء كلها{ وبين ما هو معلوم اآلن في
 اللغة وتطور الدالالت، وكذا الوضع اللغوي   الذي يتم قصدا لألمور واألشياء المستجدة.'537

≈ 

( ليس ينبغي 31وخطأ هذا القول بيانه أن ظرف داللة قوله تعالى: }وعلم آدم األسماء كلها{)البقرة     

ن بني ظرف وموقع التعليم كظرف وموقع الشهاد فق قوله تعالى: }وإذ أخذ ربُّك م وهحصره زمنيا؛ ف

( فكالهما 172)األعرافآدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى'{

                                                                 

  536 المستصفى، ج2 – ص10

  537 ن م – أسفل نفس ص
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ن ينضبط ليس قسيما وال إضافة مباينة، وإنما لزمه أ اللغوي  الخلق. ومنه فالوضع  الحق  فيمبثوث ب

لالمستنبطة من  ةعلمي  بالمعايير ال كل اللغات  ، مما أسميناه بقانون التناسق، الذي هو الساري فياألو 

.اللغوي  القياس بالوضع  حي زل علمي  هو القول ال الض بطوهذا ب واأللسن واللهجات كنظمات.  

إلى مقولة عبد القاهر الجرجاني بإبطال ثنائية اللفظ والمعنى من  الن ظروجدير تنبيها وذكرا أن '      

والموضوعية في حل إشكال  ةعلمي  منظور مبدأي التناسق واالختالف، يذهب إلى حد بعيد من ال

ة الحديثة، أو األلسنية، أكدت اللغوي  أو التوقيفية في أصل اللغات ومبدئها. فالعلوم  الوضعي ةوسؤال 

وتؤكد أن مبدأ التناسق سار مطلق السريان في اللغة، ويتجاوز عالقة اللفظ بالمعنى إلى تناسبهما 

نوتناسقهما مع ال صفة الصوتي على مستوى اللفظ وبنائه، وكذلك األسلوب أو اللغة واللهجات ب مكو 

عامة. فهذا إذن كفيل للحسم في خطإ من يقول باألصل الوضعي للغة؛ يقول هللا تعالى وهو سبحانه 

 الذي خلق وهو العليم الحكيم:

}ومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم' إن في ذلك آليات      

 (21للعالمين'{)الروم

ة؛ فإن وجد لفظ واحد اللغوي   الد اللةفي المعجم واللسان يحتم وجود الحقيقة في  الش رطوجوب هذا      

ل اللغوي  له ذلك، واستعمل للداللة على غيره، فذاك عين ما يسمى بالمجاز، والحقيقة بالوضع  . األو 

 538'فهذا دليل اإلثبات وبرهانه.

قانون  وفي لسان العرب خاصة يحكمها عملي ةهكذا إذا نحن رأينا أن القواعد النحوية ال'     

، وقد تقرر وتبين أن مقولة البناء والعراب لم تكن في واقع األمر إال ترجمة لقصور في التناسق

لوالتحليل )انظر الجزء  علمي  ال الن ظر في نقد النحو العربي(، فإن للتناسق البنيوي هذا في كل  األو 

نا في الجذور التي يستمد منها اللسان فس رمأبعاده تأصيال متينا وتجليا من الواقع  اته، أو ما مكو 

يعبر في األلسنية الحديثة بالتيمولوجيا. وليتبين أن المذهب العرفي واالتفاقي في نشأة اللغة 

وعن الواقع كمنطلق وشرط في صحة القول  ةعلمي  ونظامها وقواعدها هو أبعد ما يكون عن ال

                                                                 

  538 رشيد بلواد: مقولة التقسيم وتصحيح النحو العربي – ص91
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عضو مركز أبحاث علم الدراك في جامعة أوكالند صاحب . يقول أستاذ علم النفس وعلمي  ال

 :  539مؤلف:)في نشأة اللغة: من إشارة اليد إلى نطق الفم(

 >> كيف تطور الكالم على األرض؟      

ال يملك النسان إال أن يتساءل متعجبا كيف اخترع الكالم، وهو يتألف من أصوات اعتباطية ال      

ل التي تمثلها؟ وعلى سبيل المثال كلمة )كلب( كما ننطقها؛ أي شبه تحمل عالقة باألشياء واألعما

ككلمات المحاكاة  -بذلك الحيوان األليف أو باألصوات التي يصدرها؟ بالطبع هناك استثناءات قليلة

 الصوتية، ومن أمثلتها في النجليزية:

Buzz  أزيز 

Hum همهمة 

Shriel صريخ 

 وفي اليطالية:

  Zanzaraللداللة على البعوضة التي ال نراها كثيرا ولكن نسمعها غالبا. 

ولكن الجزء األكبر من األصوات الفعلية لكلمة ما ال يدل على معناها، وهناك قول بأن الكلمات      

تجسدت فيما أطلق عليه ماركس موللر  نظري ةكانت في الحقيقة تحاكي ما تشير إليه، وهي  األولى

 وو(. -)البو ي ةنظربقسوة 

ة ألن الغالبية الساحقة من ساسي  على أي حال يبدو هذا مستبعد الحدوث من الناحية األ     

فاتالموضوعات واألعمال و التي نتحدث عنها ليس مصحوبة بأصوات من أي نوع. وعالوة  الص 

 على ذلك تختلف الكلمات التي تشير إلى الشيء نفسه من لغة إلى أخرى: فكلب 

      Dog  في النجليزي 

                                                                 

  539 ترجمه محمود ماجد شاكر عمر- سلسلة عالم المعرفة- عدد مارس 2006



 إبطال فصل األصول

 

518 

 

     Chien في الفرنسية 

           Hund في األلمانية 

      Kuri >>)في لغة الماووري )أهالي نيوزيلندا األصليين 

 

عن سؤال الخلفية وإمكان طرحه ههنا، فهذا الكالم على اعتبار مصدره والدرجة  الن ظربغض      

األكاديمية التي تمنحه ال شك حق القول حتى ال نقول امتالك سلطة إصداره برصيد أولي من 

خاصة  علمي  النقد ال المصداقية والمشروعية، يعتبر عنصرا مثاليا عند المفككين والمحللين أصحاب

ة التي الزالت مفتقدة لضمانات واضحة في نساني  ، ونعني هنا تخصيصا العلوم المنه غير البحت

حفظ صحة ممارستها وكفاءة المدعين العمل في إطارها، وليست المدة في التحصيل السمي 

والضمانات في سالمة هذا التحصيل لحصول الحد  الش روطبشيء، فإن مادة المنطق كأول هذه 

د ال يكون إال إدراجا مقرراتيا من غير حقيقة، وهذا أمر معلوم، ولكن األدنى من المردودية يكا

أكاديميا وتعليميا يتم التغاضي عنه؛ فليس لذلك من خطر يخشى عليه عمليا، لكن الحقيقة هي شيوع 

وغلبة الوجود الوهمي خاصة فيما يسمى تسمية إشكالية قصوى بالمثقفين، والحق الذي به تنشطر 

ضمن الفكر  منطقي  وال علمي  يس فيه سوى تصفح المؤلفات التي تصنف بالمعيار الالنواة أن مسارا ل

األدبياتي ال تخرج عنه، ليخرج صاحبها ذاكرة أكثر منه جهازا تفكيريا وعقال ليس يحمل إال أسماء 

من قرأ لهم أو من أمر أن يقرأ لهم، وإال مفاهيم وألفاظا يجترها اجترارا وهي زاده إذا ما سئل 

هل هذا المسار له من الكفاءة؟ وهل يا  !ل واستحال مدافعا عن لقبه الجامعي وعن شهادتهبالحا

 القائم على أساس الواقع والحق والمنطق؟ علمي  ترى له من قوة في التأثير والتجديد ال

ون نقول هذا ونقرره على وجه عام، ذلك أن موضوع علم النفس وعلم الدراك ليس يك     

. بيد أنه ال يحق بحال أن يغلب الجانب النفسي وجانب الخلفية بحت علمي  كوين التصدي له إال بت

 حتى الخروج من جوهرها وحقيقتها. ةعلمي  مهما كان أساسها على الصبغة ال

إن الخطأ هنا في كالم األستاذ خطأ فاحش، وما يزيده فحشا في كلتي الحالتين هو المستهدف      

 العتبار الرسمي الجامعي. الخطابي وطبيعة المتلقي ولو با
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لنتوقف هنا بعض الشيء ما دمنا على صلة قريبة بعلم الدراك لنفسر من خالل هذا المثال      

كيفية وطبيعة التشكيل لحقيقة ما في الدراك والعقل عند شخص معين على مستوى  الض بطب

ة معرفي  ون على المعطيات الالمتفاعلة المنتجة للحقيقة المدركة. إن االعتماد باألساس يك الش روط

؛ والمقولة األعمق المعبرة هاهنا هي منطقي  المكافئة معلوماتيا لعنصر الذاكرة، وعلى قوة التحليل ال

 المسندة لسقراط: )المعرفة تذكر والجهل نسيان(.

 منطقي  إن صاحبنا في جوابه على سؤال األصل في اللغة إذا ما أثبتنا أهليته وشرط التحليل ال     

مطلقا أو اعتبارا، معطى واعتبار المقولة النسبياتية للغة  معرفي  ال علمي  لزم انتفاء المعطى ال

فاأللسن واللغات واللهجات قانون سابير وهامبولد.  -المشهورة عند األلسنيين والمرتبطة بوورف

بيئته وروح نسيجها وتكوينها مبدأ وقانون التناسق الوجودي كما يتناسق لون النسان وغطاء 

، وداخل هذه النظمة نجد ةبياني  النباتي مع هذا المجال الحيوي والطبيعي الكلي. فكل لسان هو نظمة 

؛ ومن ثمة يتضح ويصبح هذا الصوتي)الفونولوجي( مهيمنا تاما وقانونا غالبا -التناسق الداللي

ال وغباء بينا أو المزعوم في اختالف إسم الشيء ذاته ونطقه طبعا استجهاال مغرضا أو جه الد ليل

هفوة وزلة واضحة. فمثال اختالف المنطوق في مختلف منطوقات السم الدال على الكلب في 

اللغات المختلفة كمثل اختالف العدد ومنطوقه لنفس الجوهر الكمي في النظمات الرقمية المختلفة؛ 

( في النظمة ذات 21)( في النظمة الثنائية، و111( يصبح هو )7فالكم العددي في النظمة العشرية) 

 (.3األساس ثالثة )

كذلك فالتقارب في اسم األم ومنطوقه عند كل بني آدم ورغم اختالف األلسن بالنسبة للرضيع      

الذي ال زال في مهده إنما يدل على قانون وحقيقة التناسق، حيث أن المجاالت والبيآت الوجودية 

نولوجية واألرضية؛ فالفي هذه المرحلة تتقاطع وتشترك في شروطها البي أو البيئة يضيق  مكو 

واألرقام الممثلة  المادَّةها حتى يكاد يكون ويقتصر في األم؛ وهو كذلك مقابل لالشتراك في حي ز

 للصفر والواحد في كل النظمات الرقمية.

 إذن فهذا الدفاع ألصحاب األصل االتفاقي للغة ولو بما هو أقرب للدجل واالستجهال منه إلى     

، ولجاجة في أنفسهم وكبر في صدورهم ما هم ببالغيه، ال ينطلي وال ينحصر أثره إال في ةعلمي  ال

وهمهم وعلى الذين يتبعونهم مكبين على رؤوسهم، أولئك تكذيبا بآيات ربهم وخالقهم، وهؤالء تبعا 

، ةعلمي  لهم بدونية ليس فحسب تقصي العقل، بل هي تنفي جذور الهوية التواجدية التاريخية وال

ةو السالمية لم تبلغ ما بلغت من أوج الفكر الحضاري في بنائه وقيمته إال ألنها نهجت في  األمَّ
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حقيقة التجلي القانوني ألحادية الحق القانون المسير للسموات واألرض  علمي  فكرها ومنهاجها ال

الفيزيائي الكبير كبلر، وما فيهن، وهو المستند الحدسي والتفكيري لمنظومة التحليل للعالم الفلكي و

 540'وال زال وإن لم يزالوا يتكاتمونه ويجحدون.

≈ 

تماعيا على ا اجاصطالحي  بالطبع، يجب التمييز بين العرف والمجاز، فالعرف أمكن اعتباره وضعا      

الفني. الصناعي صطالحي  غرار الوضع اال  

ق هقه  وغيره كون العراب قياسا541، ليس ينبغي له الوقوف عند الس مع أو المنقول  ح       كذلك فمقول الم 

ة به مفس رركات للنطق، أي لصيغته، فاألوزان والح مفس رمن الكالم واللغة، فكما بيناه، فالتناسق قانون 

 ومنتظمة على نظام قانونه.

* * * 

 

يّ الّشرعاالصطالح في  بيانيّ  إشكال   - 2  

:شرعيّةالفي األسماء  الّرابعالفصل >      

ة اللغوي  : أما شرعي ة'قالت المعتزلة والخوارج وطائفة من الفقهاء: األسماء لغوية، ودينية، و     

، شرعي ةال. وأما إلى أصل الدين، كلفظ اليمان، والكفر، والفسق الش ريعةفظاهرة. وأما الدينية فما نقلته 

كاة.'542   فكالصَّالة، والصوم، والحج، والز 

                                                                 

  540 رشيد بلواد: مفاتيح علم الكتاب1 – ص175..178

  541 المستصفى، ج2 – أسفل ص13

  542 ن م – ص15
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ة، مما وي  اللغ الد اللةضابط االصطالح المقتضي للترابط وعدم الخروج عن في  بياني  هذا إشكال      

      حمه هللا: نفس ما احتج به القاضي الباقالني روهو  فصلناه فيه القول فيما ال يحصر من المواضع.

       

'واستدل القاضي على إفساد مذهبهم بمسلكين:        

ل      ا جعلناه عليها القرآن، والقرآن نزل بلغة العرب، قال هللا تعالى: }إن: أن هذه األلفاظ يشتمل األو 

[، }وما أرسلنا من رسول إال بلسان 195]الشعراء[ و}بلسان عربي مبين{44قرآنا عربيا{]فصلت

. . .' [4قومه{]إبراهيم  

ة'الثاني: أن الشارع لو فعل ذلك للزمه تعريف       ذا خاطبهم بالتوقيف نقل تلك األسامي، فإنه إ األمَّ

حاد احتجوا بلغتهم لم يفهموا إال موضوعها، ولو ورد فيه توقيف لكان متواترا، فإن الحجة ال تقوم باآل

نحو بيت المقدس، وقال صلى  الصَّالة[ وأراد به 143بقوله تعالى }وما كان هللا ليضيع إيمانكم{]البقرة

ن قتل المصلين" وأراد به المؤمنين، وهو خالف اللغة.هللا عليه وسلم: "نهيت ع  

وسمي التصديق  .الصَّالةوالقبلة، وأراد بالمصلين المصدقين ب الصَّالةقلنا: أراد باليمان التصديق ب     

علق. والتجوز صالة على سبيل التجوز. وعادة العرب تسمية الشيء بما يتعلق به نوعا من الت الصَّالةب

 من نفس اللغة.

ه إال هللا، واحتجوا بقوله صلى هللا عليه وسلم: "اليمان بضع وسبعون بابا، أعالها شهادة أن ال إل     

 وأدناها إماطة األذى عن الطريق." وتسمية الماطة إيمانا خالف الوضع.

ز فثبتت فهي داللة اليمان، قلنا: هذا من أخبار اآلحاد، فال يثبت به مثل هذه القاعدة. وإن       يتجو 

 بتسميته إيمانا.'543 

≈ 

  هو قوله: ةعلمي  بالطبع، فجامع الحجة ال      
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  التجوز من نفس اللغة''     

: وأيضا فإن رده       

'قلنا: هذا من أخبار اآلحاد . . . فيتجوز بتسميته إيمانا'      

قه وحقيقته ذلك أنه يكفي كون الخبار ليس إطباقيا في الحديث، وإنما معناه تحق ليس بالرد السديد؛

الثاني من الرد. الش طروتجليه، مما هو في   

ا تعقب المحقق لقول القاضي:وأمَّ        

لى التواتر، فيه نظر، فإن معرفة معاني األلفاظ ال يتوقف ع «الحجة ال تقوم باآلحاد»'قول القاضي:      

ي حديث نبوي، أو فلم يزل علماء اللغة يثبتون معنى اللفظ الغريب ببيت أو بيتين من الشعر، أو كلمة ف

في خطبة مأثورة، أو نحو ذلك فيفهم المعنى من الس ياق والقرائن وعلى هذا بنيت معاجم اللغة، وهذا ال 

 يخفى.'544 

≈ 

ليس  ةقي  منطالمعياري. فالثبات والتقرير كقيمة  وقع للمحقق على المستوى هذا ال مراء اختالط     

ررة على ما ة مثبتة ومقاللغوي  للمواد  معجمي ةوالمعاني ال الد اللةذاته وصنفه في الحالتين. فإذا كانت 

 األولىحالة بالتأكيد، فإن ال ةمنطقي  ، والةعلمي  ذكره المحقق، مما هو من المعايير والمؤطرات التحديدية ال

ا، مما علمي  را لكون إثباتها إخباريا فقط، وكون موضوعها ليس مادة لغوية ولكن معيا مباينة كل المباينة

هو مخل كل الخالل وواه أيما وهاء من حيث التناسب في معيار وركن االستناد. فهذا هو مقول 

بطالقاضي، بل إنه في حالة  ن اآلحاد المعجمي ليس يكون صحيحا دوام المقابلة بي والتقرير الض 

ليس كل استناداته ذات طبيعة أو بعد إخباري. منطقي  والتواتر، ألن التقرير ال  

* * * 
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الخطاب في الكالم المفيد ات  مكّون - 3  

القطب الثالث، في الكالم المفيد قوله: مقد مةمن  الفصل الخامس في       

ون 'واعلم: أن المفيد من الكالم ثالثة أقسام: اسم، وفعل، وحرف، كما في علم النحو. وهذا ال يك     
 مفيدا حتى يشتمل على اسمين أ سنهد أحد هما إلى اآلخر.'545

≈ 

صال بما هذا قول خطأ، فعناصر الخطاب ليست مقتصرة على الملفوظ، بل هناك المعتبر ذهنيا مت     

والنداء  خطاب األمر وأسلوبا التعجب في تبيانه واستجالئه قبله من الكالم والخطاب؛ كذلك يكفي

ة.الن دبو  

* * * 

 

خصيص التعييني ال عالقة له بت الماصدق  ، صدقها التعييني عند الغزالي-بما المعاني التباس   - 4

 العموم

ابعالقسم  مقد مةيقول الغزالي في       لمن الفن  الر  من القطب الثالث: األو   

مقد مة'ال  

ومعناهما الخاص  القول في حد العام و   

      . . .  

، واعلم أن اللفظ: إما خاص في ذاته مطلقا، كقولك: زيد، وهذا الرجل، وإما عام مطلقا، كالمذكور     

ضافة فإنه عام بال «المؤمنين»والمعلوم، إذ ال يخرج منه موجود وال معدوم، وإما عام بالضافة، كلفظ 

ا من ن، فكأنه يسمى عاإلى آحاد المؤمنين، خاص بالضافة إلى جملتهم، إذ يتناولهم دون المشركي م 
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ذا حيث شموله لما شمله، خاصا من حيث اقتصاره على ما شمله، وقصوره على ما لم يشمله. ومن ه

ال  الوجه يمكن أن يقال: ليس في العام عام مطلق، ألن لفظ المعلوم ال يتناول المجهول، والمذكور
 يتناول المسكوت عنه.'546

 ≈  

!هذا اختالط ال مرية اختالط عظيم       

حقل والعام هنا ليس هو المعنى الذي يكون في التأويل وقبيله مما هو متصل ب الخاص  معنى  إنَّ      

يغالمنظوم و محض؛ هو كمي مرتبط بعدد عناصر  منطقي  ؛ هو هنا ة من حيث اللغة والوضعالص 

 المفهوم وماصدقه.

المفهوم من جهة، وعدد المعاني الدال عليها، أو التي يمكن  هناك فرق كبير بين ماصدقف     

.أن يدل عليها تعدّدالواحد الالم بيانيّ للعنصر ال  

عناصر لها حقائق أحادية من غير لزوم ألحادية كم وعنصر  معجمي ةوبلفظ آخر: األلفاظ ال     

كل عربي. ، لفظ دال على حقيقة واحدة، لكن ماصدقها يشمل'عربي'ماصدقها. فقولنا:   

نية ، لفظ دال على حقيقة واحدة، وماصدقها أحادي العنصر، وهو المدينة اليم'حضرموت'وقولنا:      

.المعروفة  

افة إلى وإذن، فليس لنا أن نقول: إن لفظ 'المؤمنين' عام بالضافة إلى آحاد المؤمنين، خاص بالض     

موع وإنما الثاني هو عنصر ضمن المعجم، كمجموع مكافئ لمج جملتهم، إذ يتناولهم دون المشركين.

 الحقائق.

رفقولنا: 'مؤمن'، حقيقته ذات مؤمنة؛ وهي حقيقة       ية واحدة.تصو   

وقولنا: 'مؤمنون'، عنصر واحد وحقيقة واحدة، هي ذات جامعة لذوات مؤمنة. أما ماصدقها، فهو الذي 

 يختلف اختالفا ثابتا في الحق.
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 تالط هذا في عنوان ]العموم من عوارض األلفاظ ال من عوارض المعاني[ كذلك تجلى، إذواالخ     

 يقول فيه:

ء فعل، 'فإن قيل: فلم قلتم إن العموم من عوارض األلفاظ ال من عوارض المعاني واألفعال، والعطا     

هما بالعطاء؛ والوجود معنى، وهو يعم الجواهر  واألعراض؟وقد ي عطي عمرا وزيدا، ونقول عم   

اء قلنا: عطاء زيد متميز عن عطاء عمرو من حيث إنه فعل، فليس في الوجود فعل واحد هو عط     

د معنى وتكون نسبته إلى زيد وعمرو واحدة. وكذلك وجود السواد يفارق وجود البياض، وليس الوجو

ه م  واحدا حاصال مشتركا بينهما وإن كانت حقيقته واحدة في العقل. وعلوم الناس وق   ت ، وإن كاند ر 

.مشتركة في كونها علما وقدرة، ال توصف بأنها عموم  

له وجود في األعيان وفي األذهان وفي اللسان. «الرجل»فقولنا:        

أما وجوده في األعيان فال عموم فيه، إذ ليس في الوجود رجل مطلق، بل إما زيد، وإما عمرو،      

 وليس يشملهما شيء واحد هو الرجولية.

واحدة،  مروعزيد وإلى  الد اللةقد وضع للداللة، ونسبته في  «الرجل»وأما وجوده في اللسان: فلفظ      

ا باعتبار نسبة  إلى المدلوالت الكثيرة. الد اللةفيسمى عام   

قة ا من حيث إن العقل يأخذ من مشاهدة زيد حقيى كلي  مَّ س  في   «الرجل»وأما في األذهان من معنى      

لى وحقيقة الرجل، فإذا رأى عمرا لم  يأخذ منه صورة أخرى، وكان ما أخذه من قبل نسبته إالنسان 

ا بهذا المعنى  ي  عام  ال، فهذا معنى كلي ته. فإن س م ه عمرو الذي حدث اآلن، كنسبته إلى زيد الذي عهده أو 

 فال بأس.'547 

≈ 

رفما أراد به الغزالي هنا أو ما ي       رتصاله بالمعاني واألفعال، إنما هو الحقائق وأعيانها تصو  ية؛ و 

 ين والحزينون. لكن الذي وجبتعد دف'الفرح' حقيقة واحدة، وكذلك 'الحزن' وإن كان الفرحون م

 ضبطه هنا هو اعتبار:
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'المعطى إليهم' و'الفرحون' كما 'العطاء' و'الفرح' حقيقة واحدة وعنصر معجمي واحد. – 1  

العناصر. تعد دلمعطى إليهم' كما ماصدق 'الفرحون' مماصدق 'ا – 2  

ال ليس يدخل فيه والذي ، علميّ هذا وال فقهيّ الموضوع أو الفن ال حيّزلكن الذي هو متوافق و     

يس ، ولالخاصّ فيه لكّم الماصدق، هو الحقائق، فهي التي تمثل وتنطبق بموضوع العام و اعتبار

.تحققها وعناصرها كما هو واضح أتم الوضوح في أمثلته الواضحة جدا متعيّن  

 ألن الرجل موجود فيوكذلك فإن قوله: 'أما وجوده في األعيان . . . وإما عمرو' فهذا قول خاطئ،      

 حقيقة جنسه.

لة دال ا في قوله: 'وأما وجوده في اللسان . . . إلى المدلوالت الكثيرة' فوجب التسطير علىأمَّ      

فق مع والمعنى الذي للفظ 'المدلوالت' من حيث حقلها؛ فهو ليس المدلول المعجمي المرتبط والمتوا

ت والعام هنا، ولكن ال حمل له ليصح الكالم والتعبير إال على معينا الخاص  الموضوع، موضوع 

في حقيقة  ته سوىوإن كالم الغزالي هنا ليس في حقيق وعناصر الجنس. وهذا يمثل ال مراء لبسا بينا.

.بياني  ين الذهني والوالتمثيلين أو الحدس منطقي  الجنس ال  

لحدوثية ( ليس اللفظ المعجمي، بل حقيقته اتعد دالفعل الذي ال يتطرق إليه العموم )ال واعلم أنَّ      

واحدة؛ يقة والوجودية )تحققه(. ومثاله البسيط والواضح لفظ 'السقاط العمودي' في الهندسة. فإنه حق

ضوع ، وال عالقة له ألبتة بالموعلمي  وال يكون الحديث عن تطبيقها أو إعمالها إال خارج هذا الطار ال

. الد اللةوالعام في  الخاص  أعاله، موضوع   

ا مثاله على نسق آخر لتبين مدى الخلط وعدم الفهم لإلشكال: قال قائل: ن  ر  وَّ ولو ص         

رن إن الحقيقة التي -    'نزول المطر' حقيقة واحدة. بياني  ها في التركيب التصو   

فاعترض عليه معترض قائال:       

!ة؟تعد دولكن  المواضع التي نزل بها المطر م -      

لة فهذا نفسه النسق وهو صورة االختالط الواضح عند الغزالي في كل هذه الصفحات، وبإطا     

نمن  وإسهاب كما هو حاصل في مواطن عديدة مما يعتبر س مَّىات هذا العلم من مكو  .ص ولعلم األ   م   
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من  الس وءفي كون االعتراض في واد آخر، حتى ليظن بالمعترض ظن  ضحاوجلي وفالخلط       

 الذهول والخروج عن العقل خالل اعتراضه طيفا من مس الخروج عن العقل.

ترض عليه، بين االعتراض والمع ةمنطقي  دليله انعدام الصلة ال الس وي  ولئن كان البعد عن التفكير     

استبانة وضبط أركان الموضوع هو الذي دفع الغزالي ليقول: االختالط وعدم   وضوح   فإنَّ   

ي  عاّما بهذا المعنى فال بأس.''      فهذا معنى كليّته. فإن س ّم   

ا ال      رالهنا هي للحقيقة  كلي ةفإنَّم  رالية؛ والحقيقة تصو  عامة هو العامة، بل الية ليست هي تصو 

.تعد دماصدقها الم  

قة عال حي زوكذلك يظهر هذا األمر من االختالط في تطرقه أللفاظ االستغراق، مما هو متصل ب     

.س ياقالبحت، ومن بعده يأتي ويلحق به التخصيص بالقرينة و علمي   حي زاللغة بالمنطق؛ فهو   

ميز بين من دون سواه، إذ ي الص حيحاقفية أصح أو هو أما بشأن القول بالخصوص والعموم فقول الو    

تخصيص . وكذلك فهذا ال عالقة له بالس ياقاللفظ وحقله الداللي؛ وهذا تصرف حقيقي أصلي بعامل 

 العام وال بالتأويل.

* * * 

 

يّ الّشرعة الحكم استيفائيّ ، عند الغزالي اللغويّ ب فقهيّ التباس  ال - 5  

ل الض ربجاء في       يث الفن الثاني 'فيما يقتبس من األلفاظ ال من حمن االقتضاء  ، ضرباألو 

قوله:صيغتها ووضعها بل من حيث فحواها وإشارتها'   
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يت الصيام ال صيام لمن لم يب»'أما المقتضى الذي هو ضرورة صدق المتكلم، فكقوله عليه السالم:      

ل. فيكون حكم ناه: ال صيام صحيح، أو كامألنه نفي الصوم، والصوم ال ينتفي بصورته. فمع «من الليل

 الصوم هو المنفي، ال الصوم نفسه. والحكم غير منطوق به، لكن ال بد منه لتحقق صدق الكالم.'548  

≈ 

      ، ا التقدير فهو في ب عد اللغة اقتضاء لمق .فالص وم شرعا هو جوهر  بذاتههذا خطأ فاحش  ول أم 

لتركيب هو ذات الحديث غير محتاج إليه، فهو بوضع اللسان وا ي  الش رعإعرابي ملزم للخبر. والحكم 

ي المنطق والسالم: "ال صيام" نفي صريح ف الصَّالةموف عند أهله لبيانه والتعبير عنه. فقوله عليه 

ألفاظ متقاربة:. ففي الحديث الذي جاء بروايات وشرعي ةوالعقل واللسان لحقيقة الصيام كجوهر وحقيقة   

ه من صيامه إال الجوع""رب صائم ليس ل  

(عن أبي 1690"رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش" رواهما المام ابن ماجة في سننه )

 هريرة رضي هللا عنه بإسناد حسن.

( ورواه بنحو متقارب 9685ورواه بنفس الطريق بلفظ "كم"بدل "رب" المام أحمد في مسنده )

 غيرهما.

في مسالك  م الغزالي هراء جاء تبعة لكلفه بالتكلف واليغالالصوم فيه منفي حقيقة وجوهرا؛  فكال

 القول بغير جواز كما الحال هنا وال إمكان.

* * * 

 

ي ضالل  الغزالي في استدالله على أقل الطهر وأكثر الحيض - 6 ن"بخبر "إنَّه نَّ ناقصات عقل ود   

الثاني 'ما يؤخذ من إشارة اللفظ ال من اللفظ': الض ربضمن أمثلة الغزالي في        
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عليه  'ومثال ذلك تمسك العلماء في تقدير أقل الطهر وأكثر الحيض بخمسة عشر يوما، بقوله     

قعر بيتها  تقعد إحداهن في»فقيل: ما نقصان دينهن؟ فقال:  «إنهن ناقصات عقل ودين»الصَّالة والسالم 

ر. . إذ لو  . «شطر دهرها ال تصلي وال تصوم نقصان  الزيادة لتعرض لها عند قصد المبالغة في تصو 

 دينها.

يه الصَّالة ومثاله استدالل الشافعي رحمه هللا في تنجس الماء القليل بنجاسة ال تغيره بقوله عل     

دري أين إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده في الناء حتى يغسلها ثالثا، فإنه ال ي»والسالم: 
س، لكان توهمها ال يوجب االستحباب.'549  باتت يده«. إذ قال: لوال أن يقين النجاسة ي نج ه

 ≈  

ح قول الغزالي هنا كون المبالغة ليس بيان النقصان، ألنَّ النقصان هنا حقيقة م      ثبتة ومحكوم فيصح 

ا المبالغة في لفظ ن صح  الة والصوم، إالدال على كثرة عطالتها عن الصَّ  'شطر' بها في الخبر؛ إنَّم 

وهو جار  ليس على الحقيقة ولكن على المجاز داللة على المبالغة، 'شطر' وسلم لفظ العطالة؛ فلفظ

سبعين مرة  مجرى 'سبعين مرة' في قوله عز وجل من اآلية البينة من سورة المنافقون: }إن تستغفر لهم

ُ  به الغزا6فلن يغفر هللا لهم'{)المنافقون  ُ د  ي ر  ين، لي نفسه على القائلين بمفهوم المخالفة بعد ح(، مما س 

 قال:

ال تشفع،  'وذكر السبعين جرى مبالغة في اليأس وقطع الطمع عن الغفران، كقول القائل: اشفع أو     
 وإن شفعت لهم سبعين مرة لم أقبل منك شفاعتك.'550

لى هللا عليه بالطبع تدقيقا، ال يحسن البيان بقوله هنا التصاله باآلية المخاطب فيها رسول هللا ص     

هم العقاب' أو وسلم بقوله: 'لم اقبل منك شفاعتك' كان أولى ب: 'وإن شفعت لهم سبعين مرة فقد حق علي

 نحوه.  

ه إال من ال ر الحيض خاطئ مردود ال يقبلومنه فاالستدالل به على حكم قدر وتقدير أقل  الطهر وأكث     

باسات والخلط.يفقه وال ينضبط بضابط العلم ورسوخ االنضباط به. فهذا شأن ليس فيه لمثل هذه االلت  
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ا بخصوص قول الشافعي؛ فالتركيب والتعبير فيه من الخالل بالميزان على مست      وى اللفظ ما هو أمَّ

وسلم ليس  وعلى اللفظ الذي أثبته. ثم إن نهيه صلى هللا عليهواضح، نعني فيما عزاه إليه المصنف 

ليه مرده الظاهر والمحسوس من النجس والحال؛ ففيه من الحكمة ما ليس مقتصرا على ما اقتصر ع

 الشافعي واعتبره من فحوى الخطاب.

ي هللا عائشة رض الطاهرة كما هو في حديث أم المؤمنين نبوي ةال الس نةوهذا كله يتم بيانه من خالل      

قال با؛ عنها كما أورده المحقق حين أطال الغزالي في الحديث عمن وطئ بالليل في رمضان وصبح جن

ق هق   ح  :الم   

بح جنبا من كان يص»صلى هللا عليه وسلم  النبي  'وتأكد هذا الفهم بحديث عائشة رضي هللا عنها أن      
 جماع  غير احتالم ثم يغتسل ويصوم« رواه مالك في الموطأ )كتاب الصوم – ح11('551
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 الفصل الواحد والثالثون

عند الغزالي بين اإلصابة في سؤال التخصيص العقل    

حين التعارض على مطلق اآلحاد في تحكيمه البعيد   الّضالل  و  

 

ذي العقل، الؤال دليل ة ذات الخطر في شأن الفقه والعلم كله سمحوري  ة والالهام   من األسئلة جد       

ابعضمن األدلة العشرة التي ي خ صُّ بها العموم في الباب الثالث من القسم  جعله الغزالي من الفن  الر 

ل لهذا القطب الثالث. األو   

ل الد ليلمن التنبيه على أن  وال بد        :الذي سماه األو   

ل'      يمان قوله تعالى }وأوتيت من كل شيء{ فإن ما كان في يد سل خص صدليل الحس، وبه : األو 

ب ههوقوله تعالى: }تدمر كل شيء ب عليه السالم لم يكن في يدها، وهو شيء. ( خرج 25ا{)األحقافأمر ر 

 منه السماء واألرض وأمور كثيرة، بالحس.'552 

≈ 

 حد   و باألصح  التفكير والقول، أهو دليل على صبغة السراف في القول والتفريع إلى حد العوج في     

وليس  ير ليس إال؛غرضه المبالغة والتكث بياني  القول بال تفكير. فالتعبير هنا في اآلية الكريمة ضرب 

من يصنف ض ال يحق  أنو لدرجة القرينة، شهود الحس، داللة إال داللة واحدة، وهي أن المراد المبالغة.

.م القولمقا من العموم توافقا مع خص صصنف ما ي  

:وبخصوص دليل العقل يقول الغزالي       
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ه، إذ قوله تعالى: }خالق كل شيء{ إذ خرج عنه ذات ه وصفات خص ص'الثاني: دليل العقل، وبه      

( خرج منه 97انالقديم يستحيل تعلق القدرة به. وكذلك قوله تعالى }ولل على الناس حج البيت{)آل عمر

على استحالة تكليف من ال يفهم. الصبي والمجنون، ألن العقل دل  

كون ينبغي أن ي مخص ص، والالس معا، وهو سابق على أدلة مخص صفإن قيل كيف يكون العقل      

اوله متأخرا، وألن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ، وخالف المعقول ال يمكن أن يتن

 اللفظ.

سمية ا، لهذا الخيال. وهو نزاع في عبارة، فإن تمخص صقلنا: قال قائلون: ال يسمى دليل العقل      

ز، فقد بينا أن تخصيص العام محال، لكن مخص صاألدلة  أنه أراد يعرف إرادة المتكلم، و الد ليلة تجو 

وله }خالق كل باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصا. ودليل العقل يجوز أن يبين أن هللا تعالى ما أراد بق

ا مخص صمى إن تقدم دليل العقل، فهو موجود أيضا عند نزول اللفظ. وإنما يسشيء{ نفسه وذاته، فإنه و
 بعد نزول اآلية ال قبله.'553

≈ 

؛'الّسمع'سابق على أدلة  :هه وقوله  هه لفظه  تصويب   ب  ج  بدءا و         

وإنما هو  د،ليس سبق تواج شرعي ةالان األدلة فهذا غير سديد وال مقبول إذ السبق في تركيب بي      

صارفة عن  واحتكامي، وليس يحق وال يجوز استعمال اللفظ في غيره إال بقرينة لفظية مرجعي  سبق 

نهذا المعنى. والخطأ ثابت إذ مراد المصنف بدليل العقل شرطه ك العقل،  'وإن تقدم دليلخطابي:  مكو 

.فهو موجود أيضا عند نزول اللفظ'  

نطا ووازدواجية االعتبار، اعتباره شر      . تباساالل ا، ال شك هي علةمخص صيا، واعتباره ا خطابمكو 

ا بعد نزول اآلية ال قبله.'مخص صولهذا استدرك بقوله: 'وإنما يسمى   

ن، السبق االعتباري للعقل كشرط والس ليموالسبق بالمعنى        منطقي  بار الخطابي؛ وكذلك االعت مكو 

تناوله 'وخالف المعقول ال يمكن أن يحقيقة قوله:  الحق  هوللعقل في الخطاب، وكونه خطاب  عقلي  وال
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ياقه ، وهذا بالذات هو الذي أتى على سالحق به كمال الخبرة والعلم لمقام الخطاب وشروطه ألنَّ  اللفظ.'

فقد بينا أن تخصيص العام محال.' والحقائقي قوله بعدها: ' منطقي  ال  

في  ' التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ،' من تقرير خطئه في قوله: ومنه ال مناص       

فتضمين إمكان الدخول أو  .أو 'ما هو داخل' هو 'ما يدخل' الص حيحو 'ما يمكن دخوله'قوله ولفظه 

ا، وفساده بديهي ظاهر.منطقي  الكون في الدخول أو الكون فاسد   

هذا، وإن أصاب السداد لسانه في قوله:       

يعرف إرادة المتكلم.' الدّليلة تجوز . . . لكن مخّصص'فإن تسمية األدلة        

:الجص اصوذلك ما كنا قد بيناه في معرض استعراض مؤلف        

إن أهم ما يمكن مالحظته هو أن هذا السهاب للمؤلف والمحقق معا، وما جاء في ذلك من أقوال '     

ال  الجماع والعقلحول الجماع والعقل والتخصيص، فإنه يكفي ويغني فيه كلمة واحدة، وهو أن 

، وإما ماعإما نقال وتقريرا بالنسبة لإلج مخص صانه الي حد دانه وليس لهما ذلك إطالقا؛ وإنما خص صي  
 دراسة واستنباطا بالنسبة للعقل.'554

* * * 

 

، فإنه قد قد أصاب السداد ا محض تجوزمخص صلئن كان قول الغزالي في كون اعتبار دليل العقل      

 ضل سبيل الحق وحاد عنه في قوله في الباب الموالي، في تعارض العمومين، إذ جاء فيه:

األّولالفصل  '  

 في التعارض

لأن المهم  اعلم      معرفة موضع التعارض. األو   
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يستحيل  ةقلي  عفنقول: كل ما دل العقل فيه على أحد الجانبين فليس للتعارض فيه مجال، إذ األدلة ال     

ه غير . فإن ورد دليل سمعي على خالف العقل، فإما أن ال يكون متواترا، فيعلم أننسخها وتكاذبها

الخطأ  صحيح، وإما أن يكون متواترا فيكون مؤوال، وال يكون متعارضا. وإما نص متواتر ال يحتمل

ن.والبطال الن سخوالتأويل، وهو على خالف دليل العقل، فذلك محال، ألن دليل العقل ال يقبل   

( إذ خرج بدليل العقل 102ات: قوله تعالى: }خالق كل شيء{)األنعامعقلي  ال ذلك المؤول في المث     

( دل العقل على عمومه، وال يعارضه 29ذات القديم وصفاته. وقوله: }وهو بكل شيء عليم{)البقرة

قوله تعالى: }قل أتنبؤون هللا بما ال يعلم{)الرعد34( إذ معناه: ما ال ي علم له أصال، أي ي علم أنه ال أصل 

 له..'555 

≈ 

ن الشكال توسلنا لهذا التركيب 'العقل الحق' لنبين أالبعيد؛ و الض الل الحق  هوهذا في العقل           

ند الغزالي كله عند الغزالي وعند غيره هو في حقيقة العقل ذاتها. فالعقل أو المفهوم منه والمعتبر هنا ع

عقال ا ومنطقي  في بيانه وكالمه هو العقل كركن شرط خطابي في آن وحدث الخطاب، أي هو المنطبق 

وماتية كحقل ، والذاكرة المعلةمنطقي  كملكة وآلية نسقية  فطري  = العقل ال ةعقلي  لبنظمة مجموع األنساق ا

.علمي  و معرفي  معطى   

ن مؤوال'.من تثبيت وتقرير اعتبار هذا المفهوم عنده بلفظ ومادة التأويل 'فيكو بالطبع ال بد         

واتر؛ ومنه يؤول قول الغزالي إلى تحكيم العقل كركن وشرط خطابي بشري على مطلق غير المت     

، أي قيّ منطبالمعنى ال الصّحةوهذا لعمري ضالل ليس بعده ضالل. بل إنه ليس بعاقل من يقول بعدم 

 بعدم الثبوت لكل خبر ليس بمتواتر بادئ الرأي والقول.

ألخير ا الّشطربعده إلى تبيان باطل وفساد وضالل قوله في وليس يحتاج المنطيق العاقل من      

تبر في ألن البشري المحدود الذي يع والبطالن' النّسخ'وإما نص متواتر . . . ألن دليل العقل ال يقبل 

، بل خلوا منه: }وهلل يعلم' وأنتم ال (85)اإلسراءالحق قال في العلم: }وما وأوتيتم من العلم إال قليال{
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ال يمكن له الهيمنة على خطاب القرآن المجيد، أي المطلق مجال خطابه إلى ما  (19)النورتعلمون{

إلى يوم الدين.وشاء هلل تعالى العزيز الحكيم   

يمن وال للعقل، وهو حقل غير مه علميّ وال معرفيّ التأويل إنما يكون في حقل المعطى ال ويكفي أنَّ      

، ةلميّ علعقال في كل اإلشكاالت المختلقة عن غياب أوفى الينبغي له ذلك، وهنا مربط الفرس وحل ا

ةإشكاالت اإلجماع وعصمة  يه ألن هذا الحقل هو مساير للمستخلف ف .نيّةالّربا؛ فالحق إنما هو األمَّ

ها كما القريب والواضح هو إشكال سجود الشمس تحت العرش عند غروب الدّليلو وللعلم به والخبرة.

 بيناه.

علم تأويله لعدم تناقض التنزيل مع العقل: }وما ي الص حيحالحق، وهذا المعنى  عقلي  فهذا هو الحكم ال     

 إال هللا' والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا' وما يذكر إال أولو األلباب'{)آل

ن هفه (، ال المعنى الخاطئ المسطر هنا 7عمران .  عند الم ص   

 علمي  لوا معرفي  النسقي وال عقلي  اتضح لنا من بعده أن التأويل هنا ما هو إال إعمال المعطى الوإذا      

( فهذا على وجه 34في تأطير داللة الخطاب، فإن قوله تعالى: }أم تنبؤون هللا بما ال يعلم{)الرعد

المحتم في الواجب و اللغوي   علمي  ال الش رطالتوبيخ والنكار، وهو ضرب لغوي لساني، قبل استيجاب 

.ةعلمي  ال هلي ةشروط األ  

ومن ضالالت الغزالي هنا قوله:       

ولم  أنهم ما اعتقدوا كون القرآن القرآن  منسوخا من أوله إلى آخره، الص حابة'فكذا نعلم من سيرة      

بل قدروا ( وألفاظ نادرة، 29، إال قوله تعالى: }وهو بكل شيء عليم'{)البقرةخص صيبق فيه عام لم ي
 جملة ذلك بيانا.'556

عالى. لقد كان هللا ت الحق  عندأي تكلف هذا حتى تجاوز الغزالي ما ليس بقادر على اعتباره االعتبار      

رأولى له أن يمسك، ألن التنزيل لفظ ونور وشريعة؛ و  الن سخ النسان وبيانه المخلوق لمعنى تصو 

ليس  وحكمته وحقيقته هي غير هذا الكالم الذي نطق به هنا الغزالي. كالم الغزالي هنا فيه من الجهل
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ريمة ولأللفاظ والتخصيص، بل وفي االستثناء الحاصل فيه لآلية الك الن سخفقط فيما يخص معنيي 

 النادرة كما ذكر وجاء في لفظه وتعبيره.
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 الفصل الثاني والثالثون

الفساد في كالم الفقهاء في االستثناء بيّن    

وقانون المخالفة مقيّدس ؤال  حمل المطلق على ال و  

 

ن  الفساد في كالم الفقهاء في االستثناءيّ  ب   - 1  

في  اللغو. والتكلف ظاهر ض  ح  ، م  والتقييد بعد اإلطالق الّشرطالباب الخامس في االستثناء و     

كثر ظاهر ، وفي استثناء األالش رطشروط االستثناء من تأخيره وعدمه. كذلك الخلط بين االستثناء و

ه في تحديد مصدره لالستثناء، وبين داللت اللغوي   منطقي  وال علمي  أكثر، إذ يجب التفرقة بين التعريف ال

عكس قول القاضي؛ قال الغزالي: صحيح ، المصحح له، قولوصفاته؛ وقول الغزالي هنا  

ال عندنا أن هذا استثناء صحيح، وإن كان مستكرها. فإذا قال: ع ل يَّ عشرة إال تسعة، ف األولى'و     
 يلزمه باتفاق الفقهاء إال درهم.'557

ق هقه لكن انظر إلى       ح  :قول الم   

ه قبل 'في دعوى هذا االتفاق نظر، بل قال صاحب المغني في باب القرار: يلزمه جميع ما أقر ب     

وشرح  3ط 5/38االستثناء. قال: وهذا مذهب الشافعي، وهو الذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة ]المغني 
 المنتهى 580/3['558

طار ثناء، إطناب مخل بالمن هذا الباب، فصل تعقب الجمل باالست الفصل الثالثكذلك في      

 الموضوعي؛ يقول الغزالي:
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 الذين 'فإذا قال القائل: من قذف زيدا فاضربه، واردد شهادته، واحكم بفسقه، إال أن يتوب. أو }إال     

، وأفحش الكالم، وأكل الطعام، عاقبه إال من تاب.الد ار ( ومن دخل 4تابوا{)النور  

 فقال قوم: يرجع إلى الجميع.

م: يقتصر على األخير.وقال قو  

.الد ليلوقال قوم: يحتمل كليهما. فيجب التوقف إلى قيام   

:وحجج القائلين بالشمول ثالث  

اق وزناة إال من تاب، واألولى      بين : أن ال فرق بين أن يقول: اضرب الجماعة التي منها قتلة وس رَّ

إلى الجميع. قوله: عاقب من قتل وزنى وسرق، إال من تاب في رجوع االستثناء  

كاللفظ  عد دتاالعتراض: أن هذا قياس، وال مجال للقياس في اللغة. فلم قلتم إن اللفظ المتفاضل الم     

 المتحد؟

العي   الحجة الثانية: قولهم: أهل اللغة مطبقون على أن تكرار االستثناء عقيب كل جملة نوع من     

م فاضربه فاضربه إال أن يتوب؛ وإن أكل فاضربه إال أن يتوب؛ وإن تكل الد ار واللكنة، كقوله: إن دخل 

 إال أن يتوب.

ف شمول االستثناء. وهذا مما ينكر الجماعة استقباحه، بل يقول: ذلك واجب،      لتعرُّ  

تعالى:  ، وال كلمت زيدا، إن شاء هللاالد ار الحجة الثالثة: أنه لو قال: وهللا ال أكلت الطعام، وال دخلت     

العلماء إن عقيب الجمل يرجع إليها، كقوله: اعط العلوية و الش رطيرجع االستثناء إلى الجميع، وكذلك 

 كانوا فقراء.

ي هو متردد بين الشمول واالقتصار، والشك كاف ف ما ال تسلمه الواقفية، بل يقولون:وهذا م     

ال عند الذن المستيقن.استصحاب األصل من براءة الذمة في اليمين، ومنع العطاء إ  

ك في ذليقتضي  فقهي  ة ذلك فهو مشكل عليه، إال أن يجيب بإظهار دليل مخص صومن سلم من ال     

خاصة دون االستثناء. الش رط  
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ة اثنتان:مخص صوحجج ال  

: قولهم: إن المعممين عمموا ألن كل جملة غير مستقلة، وصارت جملة واحدة بالواو األولى     

نا باألخير جعلناها مستقلة.خص صالعاطفة، ونحن إذا   

أنه لو  وهذا تقدير علة للخصم واعتراض عليها، ولعلهم ال يعللون بذلك. ثم علة عدم االستقالل     

االستثناء به. اقتصر عليه لم يفد. وهذا ال يندفع بتخصيص   

. . . 

 حجة الواقفية:

559'. . . 

≈ 

م لحجج كل قسيهذا الفصل طال ما يناهز أربع صفحات، هو فصل منبن على تقسيم وسرد      

األدنى  الش رطهو فصل ال يوجد وال إمكان لما جاء فيه إال خارج أو دون  والعتراضات كل منها؛

دى لعلم الفقه علم المنطق، ليس يحسن لمن ال يلم بها أن يتص. فهذه تقسيمات من أوليات ةعلمي  ال هلي ةلأل

نبما هو م !لعلم وآليات فصل الخطاب؛ وهللا تعالى المستعان تضم   

هذا مجرد خطل، وهو ال زال  . . . شمول االستثناء.' : أن هذا قياس'االعتراض بل إن قوله:     

 نما هو عكس ذلك تماما، إذ الوفي الحق إ ت العلم مادة وإدراكا.لألسف مما يعتبر من أعلى موضوعا

ما له  لَّ ا ك  ي قياس  م ه س  ليس له كفاء علم المنطق، ي   ن  ا دأب م  م  معنى من معاني القياس. وإنَّ  عالقة له بأي  

 صلة بقواعده.

 الوصل   نَّ التفكير، أل قوله: 'ال مجال للقياس في اللغة.' كالم بعيد كل البعد عن منطق سوي   ثم إنَّ      

رالهنا ليس باللغة إال من حيث أنها وسيلة صورية للحقائق و ات والمدركات.تصو   
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ب، إذ ليس وضحه ويجمعه قوله في الحجة الثالثة؛ ففيه الخلط العجيي حي زالخطل في هذا ال وبيان       

أو  أهل العلم رفيع؛ الخلط بين داللتي االستثناء الحق  عنديسوغ في مقام ذي خطر وشأن في 

اء التعبدي. في والمراد بقوله: "إن شاء هللا تعالى" الذي أمكن تسميته باالستثن منطقي  االستثناءين، ال

فيها. ةعلمي  هذا األقوال وحظ ال ةعلمي  الحقيقة فهذا الخلط يكفي لتاطير درجة   

 ي ليس يعبر أو ليس هو إال صورة لتفكيره: 'وحججوهذا الخطل واضح في قوله ولفظه الذ     

: قولهم . . . بتخصيص االستثناء به.'األولىة اثنتان: مخص صال  

ا أمام ذات  قضية مركبة.بالواو العاطفة' ال يصح، ألننا هنفقوله: 'وصارت جملة واحدة        

ضية ألن هناك إمكان اعتبار قوقوله: 'ثم علة عدم االستقالل أنه لو اقتصر عليه لم يفد.' خطأ؛      

ن تركيبي قضية مستقلة باعتبارها خارج التركيب. مكو   

ي وشرعي ولغو عقلي  إلى  الش رطعلى الكالم'، تقسيمه  الش رطتقسيمه في 'القول في دخول كذلك      

إنما هو موضوع أحكامه. تعد دماهية حكمية وقانونية؛ والذي يختلف وي الش رطفيه مقال، ألن   

الغزالي أن يحتاط وينتبه إلى ما يلفظ به في قوله:وكان قمنا ب       

     'فالعقليّ  كالحياة للعلم، والمحل للحياة إذ الحياة تنتفي بانتفاء المحل، فإنه ال ب دَّ لها من محل.'560 

  

القيوم؛  ؛ وهو تعالى الحيحيّزفاالعتراض أن هلل تعالى الذي ليس كمثله شيء سبحانه غير مت       

.نسانيّ اتي اإلحيّزال تصّورالوالغزالي هنا يعتبر المحل في   

لمسألة مندوحة هنا من التسطير بقوة على أن االستثناء يبقى أو بقي إلى يومنا هذا يمثل اوال      

يس النهج في معايير ومقاي فقهيّ الواضحة في استجالء وتحديد المستوى والموضع كليهما للعقل ال

بالذات. عقليّ وال علميّ ال  

يها لقد تبين هذا وكانت نقاط استجالئه على طول فصول هذا الجزء؛ هي النقاط التي حضر ف     

زيئيته، من حيث وجوب كلية هذا االعتبار ال تج تشريعيّ إشكال االعتبار للحكم والنص القانوني وال
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، إن هو إال ةمنطقيّ للحكم والقضية ال منطقيّ أدنى تأثير في الجوهر ال اللغويّ وأن ليس للبعد أو الوجه 

زمني ال الّشرط؛ وأيضا ليس يكون لسؤال إسقاط حدسي لها، واإلسقاط الحق وتال للموضوع الجوهر

في االتصال من عدمه عند كل عالم راسخ علمه ومستوف شروطه وحقيقة إال معنى واحدا وداللة 

بالذات؛ ذلك أن الجوهر  الّشرطتخلفه عن هذا  الّسؤاللذي يطرح هذا واحدة هي تخلف العقل ا

ة.منطقيّ ا وقضية ليس يعتبر إال بآنيته االعتبارية التشريعيّ حكما ونصا  منطقيّ ال  

الحلول الحاسمة التي تقدمت وعرضنا لها، فإن مثال هاما من المسائل  الحّق فيوإذا تجلى      

رجو أن الفقه وي الحّق فييل جامع وكاف ليستيقن من يطلب نهج ة نضيفه هنا، هو بحق دلفقهيّ ال

وال هي في منهاجها ركنا، وإنما المنهاج الكتاب  الّشريعةليست من  المذهبيّةيكون فقيها، أن 

ذلكم هو مثل عالقة االستثناء باليمين. والحكمة.  

المقتصد:يقول ابن رشد الحفيد رحمه هللا في كتابه 'بداية المجتهد ونهاية   

لالفصل '                  في شروط االستثناء المؤثر في اليمين األو   

ثناء الذي وأجمعوا على أن االستثناء بالجملة له تأثير في حل األيمان، واختلفوا في شروط االست     

اسقا مع يجب له هذا الحكم بعد أن أجمعوا على أنه إذا  اجتمع في االستثناء ثالثة شروط أن يكون متن

ثة مواضع، في هذه الثال لفوااليمين وملفوظا به ومقصودا من أول اليمين أنه ال ينعقد معه اليمين. واخت

مين وإن أتى به أعني إذا فرق االستثناء من اليمين أو نواه ولم ينطق به أو حدثت له نية االستثناء بعد الي

 متناسقا مع اليمين.

الك؛ اتصاله بالقسم؛ فإن قوما اشترط ذلك فيه. وهو مذهب م ( وهي اشتراطاألولى)فأما المسألة      

نقطاع الصوت. أس بينهما بالسكتة الخفيفة، كسكتة الرجل للتذكر أو للتنفس أو الوقال الشافعي: ال ب

أن له  وقال قوم من التابعين: يجوز للحالف االستثناء ما لم يقم من مجلسه؛ وكان ابن عباس يرى

في األمر  وإنما اتفق الجميع على أن استثناء مشيئة هللا أبدا على ما ذكر منه متى ما ذكر. االستثناء

رفع للزوم  المحلوف على فعله إذا كان فعال أو على تركه إن كان تركا رافع لليمين، ألن االستثناء هو

ل ف  ف  »اليمين. قال أبو بكر بن المنذر: ثبت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  ن  ح   ق ال  إهن  ش اء  هللا  م 

ن ث   ستثناء حال ثر في اليمين إذا لم توصل بها أو ال يؤثر؟ الختالفهم هل االوإنما اختلفوا  هل يؤ «ل م  ي ح 

ن، وإذا قلنا لالنعقاد أم هو مانع له؟ فإذا قلنا إنه مانع لالنعقاد ال حال له اشترط أن يكون متصال باليمي

لى ما اختلفوا هل هو حال بالقرب أو البعد ع والذين اتفقوا على أنه حال إنه حال لم يلزم فيه ذلك،
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حكينا. وقد احتج من رأى أنه حال بالقرب بما رواه سعد عن سماك ابن حرب عن عكرمة قال: قال 

، ث مَّ ق ال  »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  اتر ث مَّ س ك ت  رَّ ا ث الث  م  ي ش ا، ق ال ه  نَّ ق ر  و  ز  هللاه ألغ  : إن  ش اء  و 

نه حال على أ الد ليلفدل هذا على أن االستثناء حال لليمين ال مانع لها من االنعقاد. قالوا: ومن  «هللا  

بالقرب أنه لو كان حاال بالبعد على ما رواه ابن عباس لكان االستثناء يغني عن الكفارة والذي قالوه 
 بين.'561

≈ 

ثة في الثانية، مسألة )هل تنفع النية الحاددون  األّولمن الفصل  األولىاقتصرنا على المسألة      

يها االستثناء )في تعريف األيمان التي يؤثر فالفصل الثاني ، ودون االستثناء بعد انقضاء اليمين؟(

رالشكال هو نفسه، هو إشكال  وغيرها(، ألنَّ   قلي  عوإشكال افتقاد إمكان موضع لهيئة ونسق  تصو 

ر، هو هنا المحد د وضد  علمي  عن عامل ضد  والنص القانوني، ي  الش رعلحكم الحق لجوهر ا تصو 

ق المسبق ب، الهدام الذي يعطل أبعاد العقل إال ما وافوالتقليد في القول والتعص   المذهبي ة، عامل عقلي  

 من مذهب القول والحكم.

. . . والذي قالوه بين' الد ليلومن نبدأ بقوله: '       

القرب،  ي زحإمكان الب عد عن حالة حلية االستثناء، لتبقى مع  حالة المنع لالنعقاد معا في  ي زيحهذا      

االتصال. حي زالمعتبر هنا في نسق ابن رشد أو في نسق كالمه التفصيلي ضمن   

 منطقي  ر الاالتصال والقرب، الذي هو باالعتبا حي ز إذن لدينا اآلن الحالتان الحلية والمنع كلتاهما في

وز في ، أي آن زمني مثالي، ال زمان فيه حتى يجمنطقي  ، الذي آنه آن منطقي  المقول ال حي زواحد،  زحي  

قول الكالم فيه عن الحلية، ألن الحلية ال تكون وال إمكان لها إال بعد خروج زمن الم الحق  والميزان

ص القانوني، والن منطقي  وآنه الحدوثي. وإذن فال سبيل العتبار الحلية هنا في االستثناء في المقول ال

هللاه »وإنما فقط االنعقاد وعدمه؛ وهذا هو المتوافق مع حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  نَّ و  و  ز   ألغ 

: إن  ش اء  هللا   ، ث مَّ ق ال  اتر ث مَّ س ك ت  رَّ ا ث الث  م  ي ش ا، ق ال ه  جلس وهو المستوعب والذي به حل مسألة م «ق ر 

ة فقط بالمبيع وصفته وطبيعته.محد دالخيار أو خيار البيع، الذي تبقى فيه المدة   
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ل والمنع من أقوال للعلماء والفقهاء في الميز بين الحومنه يتبين لك أن كالم ابن رشد هنا وما ساقه 

، إن هو إال وال أو آخرا أو خالل اللفظوااليمان التي يؤثر فيها االستثناء، وكذلك في النية واشتراطها أ

رفضل وكالم يحسبه أصحابه علما وهو في حقيقته ضالل وتيه ناتج عن افتقاد ال لصحيح للحكم ا تصو 

  ، مما بيناه وفصلناه من قبل تفصيال.نونيوالنص القا ي  الش رع

* * * 

 

مقيّدحمل المطلق على ال ؤال  س   - 2  

:فه ن ه ص  . وعلى مثال الم  مقي دق على الهنا هو سؤال حمل المطل األسئلة مَّ ه  أ   لَّ ع  ل         

ثم قال فيها مرة أخرى: فتحرير رقبة مؤمنة؛  (5'فلو قال في كفارة القتل: }فتحرير رقبة{)المجادلة     

 فيكون هذا اشتراطا ينزل عليه الطالق.'

≈ 

فيه يقوم على واضح من الحقائق: الص حيحفالقول        

ة : وهو أن قوله تعالى: }تحرير رقبة{ ليس هو قوله عز وجل: }تحرير رقبقانون االختالف – 1

 مؤمنة{.

ل عليه، ولم يكن فيه إال تخصيص العموم. وهو قول الشافعي: 'إن قام دليل ح   – 2 ه به وَّ ما ن  ك الص حيحمه

 الغزالي.

* * * 

 

الغزالي ومفهوم المخالفة - 3  
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د. طه عبد في كتابنا ' باعتبار تصدينا لموضوع مفهوم المخالفة على أتم ما في المكان والبيان     

ده الشكال ؛ فإننا نكتفي هنا بالشارة إلى اختالط األمر عند الغزالي بخصوص رالرحمان في الميزان'

إلى معاني اللغة وإثباتها رواية ونقال. الس ؤالأو   
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 الفصل الثالث والثالثون

م في عصمة األنبياء عليهم السالمالقيّ  القول الغزالي بين   

!اللغو واالختالط في أحكام األفعالو  

 

!القول  القيّم  للغزالي في عصمة األنبياء عليهم السالم – 1  

لالفصل ن أجدر األقوال التي يجب تثبيتها قول الغزالي في ما قدم به مه       من لفعل' 'في داللة ا األو 

:صلى هلل عليه وسلم وسكوته واستبشاره' الّرسول'القول في داللة أفعال   

   ]عصمة األنبياء['                                                

ناقض مدلول ثبت ببرهان العقل صدق األنبياء، وتصديق هللا تعالى إياهم بالمعجزات، فكل ما يلما      

الى، المعجزة جواز  الكفر والجهل  بالل تع ليهم بدليل العقل. ويناقض مدلول  المعجزة فهو محال ع

 الش رعتفاصيل وكتمان  رسالة هللا، والكذب  والخطأ والغلط فيما يبل غ، والتقصير في التبليغ، والجهل ب

ر  بالدعوة إليه.'562   الذي أ مه

فهظ  عن الخط والكتابة كي ال يرتاب المبطلون'563       وقوله: ' ح 

≈ 

ا قول        ن فرات ليس بشرط داللة المعجزة' فهو ملتبس حتى يقترن أ ألن  ه: 'وهذا أم  و ينبه إلى نفي الم 

ذه العالقة كون 'المنفرات' أو التنفير أمرا نسبيا إلى النفوس؛ والنفوس منها الطيب ومنها دون ذلك؛ ه
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ه إليكم الكف والفسوق ر بينة في قوله تعالى: }ولكن هللا حب ب إليكم اليمان وزي نه في قلوبكم وكر 

(7والعصيان'{)الحجرات  

عرض لهم األنبياء عليهم السالم، هم معصومون بعصمة هللا تعالى، وفي ذلك هم بشر ي وكذلك فإنَّ      

ما يعرض للبشر مما هو من صفات المخلوقية والبشرية، من سهو ونسيان، وسرور وغضب، 

ن أنبياء بشر بين البشر مصطفيواستبشار وحزن، وغير ذلك، من غير أن ينال ذلك من عصمتهم. هم 

مثال وأسوة للبيان.مبلغين ويمشون بينهم   

* * * 

 

من اللغو واالختالط في أحكام األفعال - 2  

قوله: 'في تنبيهات متفرقة في أحكام األفعال' الفصل الثانيوفي        

صلى هلل عليه وسلم[ النبيّ في حق  بيانيّ ]حكم الفعل ال       

فإن قيل: فإن بين لنا بفعله ندبا فهل يكون فعله واجبا؟       

. ومن حيث إنه فعل: ندب.للش رعقلنا: من حيث هو بيان، واجب، ألنه تبليغ        

ندب، وبيان المباح مباح. الن دبوذهب بعض القدرية إلى أن بيان الواجب واجب، وبيان        

ون بيان ويلزم على ذلك أن يكون بيان المحظور محظورا، فإذا كان بيان المحظور واجبا، فلم ال يك     

سولواجبا. وكذلك بيان المباح، وهي أحكام هللا تعالى على عباده. و الن دب غ. وبيانه مأمور بالتبلي الر 

خيَّر بينهما، فإذا أتى بالفعل فقد أتى بإحدى خصلتي الواجب. فيكون فعله واقعا  بالقول أو الفعل، وهو م 

 عن الواجب.'564 

≈ 
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 كونه الش رعه واجب الثبات في هذا كالم مضطرب وقول مختلط . ووضوحه وتصحيحه هو أنَّ      

. ولهذا ندبا. فالحكم غير وجوب الثبات فيها جميعا، سواء أكانت ندبا أو وجوبا أو إباحة أو غير ذلك

 كان قوله خاصة آخره محض اضطراب واختالط ليس إال.

فعله صلى هللا عليه وسلم:  ةبياني  وعجيب قوله ضمن قرائن     

ركوع  ، دل  على الوجوب، كزيادةالصَّالةا ألفسد ما لو لم يكن واجب الصَّالة: إذا فعل في الخامسة'     

 في صالة الخسوف.'565 

≈ 

ق هق  بالطبع هو تركيب مفارقة في جمعه بين لفظي 'الوجوب' و'الزيادة'؛       ح  :قال الم   

      '. . أول من أتى بهذه القاعدة ابن سريج، وتابعه عليها كثير من الشافعية وغيرهم.'566

≈ 

ا كالم      راف في ه وتفريعه وتقسيماته في  ]الخامس: هل يقتدى بزمان الفعل أو مكانه[ فمحض إسأم 

ال داعي القول؛ فما من شيء إال وبمكانه وزمانه؛ وذلك من حدوثه. وهو قرينته التي ال يعتبر إال بها. ف

لتقسيمات اتدل عليها  ةعلمي  ، ةعلمي  لهذا التكلف في افتراض األحوال والتقسيمات لنبين أننا أكثر 

.ل كلفا من غير حاجة إليه وال لزوميالمسرفة والمبالغ فيها والتشجر المتشعب في التحل  
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 الفصل الّرابع والثالثون

التصويب حيّزفي إثبات القياس و  

للعلة التأطير  التحديديّ و  

خطأ الغزالي في تأثيم المجتهدو  

اتعقليّ إلحاقه الكالم بالو  

 

التصويب حيّزو في إثبات القياس - 1  

اظ، 'الفن الثالث من كيفية استثمار األحكام من األلفالقول فيما جاء عنده في أول  أمكن إيجاز       

نبما  االقتباس من معقول األلفاظ بطريق القياس' عملهم  من الّصحابة]النقول عن ه قوله في تضم 

:في إثبات القياس على منكريه' األّول'الباب  بالقياس واالجتهاد المظنون[  

 الس نةاألمر في القضاء بالكتاب و»ويقول:  'وكان ابن مسعود يوصي من يلي القضاء بالرأي،     

«وقضايا الصالحين، فإن لم يكن شيء من ذلك فاجتهد رأيك.  

، الس نةو عند فقد الكتاب «أجتهد رأيي»ومن ذلك قول معاذ بن جبل للنبي صلى هللا عليه وسلم      

عليه السالم.' النبي  فزكاه   

≈ 

    أمَّ ا ما جاء في ]ال خطأ في القياس على مذهب المصوبة[567 فهو مضطرب ومخالط؛ فالتصويب 

تهاد المطلق، في داللته باالج غير المنطبق منطقي  على المعنى ال حقيقة هو في مطلق االجتهاد. والقياس
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ي والتصويب فكبناء عملياتي حسابي، إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون خطأ.  منطقي  هو نسق 

 الحديث ال يعني صحة وصواب المقول في الحق؛ ولكن معناه وجوب االجتهاد بشروطه.

* * * 

 

للعلة التحديديّ  التأطير   - 2  

من الفقرات التي حق لها أن تكفي وتغني عن المئات من الصفحات:       

لَّة]هل تثبت '      :؟[النصّ بغير  الع   

لَّةفإن قيل: فالحكم ال يثبت إال توقيفا ونصا، فلتكن       كذلك. العه  

 النص  ، بل نص  القلنا: ال يثبت الحكم إال توقيفا، لكن ليس طريق معرفة التوقيف في األحكام مجرد      

لَّةا، وأنواع األدلة، فكذلك إثبات ص ولوالعموم والفحوى ومفهوم القول وقرائن األحوال وشواهد األ    لعه
 تتبع طرقه، وال يقتصر فيه على النص  .'568

≈ 

الكتاب  ، فإن ما جاء في القطب الثالث ال يخرج عن علممنطقي  بالضافة إلى القياس ذي البعد ال    

 واللغة والبالغة والمنطق، ومنه:

 استنباط:

كمة.األدلة' موضعه أو إطاره عن علم الكتاب والح القطب الثالث 'في كيفية استثمار األحكام من       

* * * 
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اتعقليّ إلحاقه الكالم بالو خطأ الغزالي في تأثيم المجتهد - 3  

د فيه'  ركن      ا ظهر مثل لالختالف متجليا على أشد ه ولم يجد المحقق ب دًّا من الشارة إلى م'المجته 

أعظم منه لم يشر إليه.منه من جهة التأثيم فحسب؛ ذلك أن هناك اختالفا   

يقول الغزالي:       

 'الركن الثالث

د فيه  المجته 

د فيه      .قطعي  حكم شرعي ليس فيه دليل  المجته   

المخطئ ها واحد، والمصيب واحد، والحق  فيات ومسائل الكالم، فإن عقلي  عن ال ي  الش رعواحترزنا ب     
 آثم. وإنما نعني بالمجتهد فيه ما ال يكون المخطئ فيه آثما.'569

لم يعتم إال قليال حتى قال: ثم         

الثاني النّظر'  

 في حكم االجتهاد

:في حق المجتهد الن ظرو       

في تأثيمه،       

وتخطئته وإصابته،       

وتحريم التقليد عليه،       

وتحريم نقض حكمه الصادر عن االجتهاد.       
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فهذه أحكام االجتهاد.       

األّولالحكم   

في تأثيم المخطئ في االجتهاد النّظر  

 إذا صدر صفات المجتهدين إذا تم  االجتهاد في محله. فكل اجتهاد تام   والثم ينتفي عن كل من جمع     

 من أهله، وصادف محله، فثمرته حق وصواب. والثم عن المجتهد منفي.

ثم آثم مخطئ. ومن انتفى عنه ال: أن الثم والخطأ متالزمان، فكل مخطئ آثم. وكل والذي نختاره     
 انتفى عنه الخطأ.'570

≈ 

ة تقارب موضعيه:زاده حد   صارخ   فالتناقض         

'نعني بالمجتهد فيه ما ال يكون المخطئ فيه آثما' -      

'اإلثم والخطأ متالزمان' -       

ا الذي هو أخطر وأعظم فقوله:أمَّ        

  ها واحد، والمصيب واحد، والمخطئ آثم.'  الحّق فيات ومسائل الكالم، فإن عقليّ 'ال -     

ه في مجال سريان العقل، الذي دأب األمر بتسميته واالصطالح علي ةعقليّ إنما هذا لألحكام ال     

ا بيناه بالمعقوالت. وموضوع وحقل علم الكالم ليس منها يقينا. بل وجب نقيض حكم الغزالي هنا كم

ول المعتزلة , وتبين فيها أن قالّصفاتالخلق واألمر' في موضوع  من قبل، خاصة في كتابنا 'تفصيل

كم والجماعة. وهذا الح الّسنةدون القول الممثل لمنبر الجمهور وألهل  الّصحيحوالفالسفة فيها هو 

جيح ال باعتبار وسع الجهد واإلمكان للعقل في أفقه وسعة إدراكه، مما تنتفي معه اإلثمية على التر

لَّةهي  المذهبيّةعلى التحقيق، ألن  ى في عدم سماع الحق وقابلية تلقيه. وأي معيار أشد عل الع 

.هاد'تحريم نقض حكمه الصادر عن االجت'و وأبعد من صبغتها من قول الغزالي هنا ومبدئه: ةعلميّ ال  
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 استنباط:

ث أنه ال يخرج عن إطار القطب الثال'في االجتهاد والتقليد'  الّرابعبيّن من موضوعات القطب      

 قبله، إطار الحكمة وعلم الكتاب.

 

 

 

  



 إبطال فصل األصول

 

553 

 

 

 الفصل الخامس والثالثون

ىل المجتهد عند الغزالي مختزل في الحقّ  ن  ك  ر   س مَّ ص ولعلم األ   م   

 

س مَّىله أن يكفي ويغني عن كل ما يصنف ضمن  والذي حقّ       ضع الب، هو ص ولهذا العلم، علم األ   م 

 األّول ركن المجتهد، في الفنركن االجتهاد والثاني من أركان االجتهاد،  و األّولين صفحات في الركن

ر وهو المجتهد. الّرابعمن القطب  تمام ديرة باالههذه الصفحات السبع الجبل إن ، في حكم المستثم 

فات ، وعالوة على قيمتها اإليجازية واالختزالية لما شاء هلل تعالى من المصنعلى وجه مخصوص

لذات ات والخطوط التكوينية لمكّونما إبراز وتشخيص للمبرزة ومشخصة أيّ  مما كتب وال زال، فإنها

على  للمصنف، مما كان لها الفعل التأثيري في جل ما صدر منه من القول والحكم ةعقليّ وال ةعلميّ ال

في  ةميّ علة الالّضرورمن تحمل  كما رأيناه. وبالطبع فليس بدّ  علميّ وال فقهيّ طول مساحة الموضوع ال

ات كذ كالمه هذا العينة المثالية الجامعة، ليس للمقول والمصنَّف ككل بل للقائل والمصنّ ف جهد نقل

:اتها ومعاييرها التي من خاللها تنظر، وبها تنطق وتفكرمكّونناطقة، لها  ةعلميّ   

األّولالركن '  

 في نفس االجتهاد

يه كلفة عن بذل المجهود، واستفراغ الوسع في فعل من األفعال. وال يستعمل إال فيما ف وهو عبارة     

حا، وال يقال: اجتهد في حمل خردلة.  وجهد، فيقال: اجتهد في حمل حجر الر 

. عةالش ريلكن صار اللفظ في عرف العلماء مخصوصا ببذل المجهود في طلب العلم بأحكام      

   من نفسه بالعجز عن مزيد طلب. سُّ الوسع في الطلب بحيث ي حه  واالجتهاد التام: أن يبذل

 الركن الثاني

 المجتهد

وله شرطان:       
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جب فيها، وتقديم ما ي الن ظر، متمكنا من استثارة الظن بالش رع: أن يكون محيطا بمدارك أحدهما     

، وتأخير ما يجب تأخيره.تقديمه  

االعتماد  مجتنبا للمعاصي القادحة في العدالة. وهذا يشترط لجواز: أن يكون عدال، الثاني الّشرطو     

فسه ويأخذ على فتواه، فمن ليس عدال فال تقبل فتواه. أما هو في نفسه إذا كان عالما فله أن يجتهد لن

 باجتهاد نفسه، فكأن العدالة شرط القبول للفتوى، ال شرط صحة االجتهاد.

يل منصب ك الشارع؟ وما تفصيل العلوم التي ال بد  منها لتحصفإن قيل: متى يكون محيطا بمدار     

 االجتهاد؟

فية قلنا: إنما يكون متمكنا من الفتوى بعد أن يعرف المدارك المثمرة لألحكام، وأن يعرف كي     

 االستثمار.

والجماع والعقل. الس نةووالمدارك المثمرة لألحكام كما فصلناها أربعة: الكتاب        

مان، وأربعة في الوسط. ف      هذه ثمانية، وطريق االستثمار يتم بأربعة علوم: اثنان مقدَّمان، واثنان متم ه

ون.ص ولي  فلنفصلها ولننبه فيها على دقائق أهملها األ  

: فهو األصل، وال بد من معرفته. ولنخفف عنه بأمرين:أما كتاب هلل عز وجل       

ة آية.معرفة جميع الكتاب، بل ما تتعلق به األحكام منه. وهو مقدار خمسمائ: أنه ال يشترط أحدهما      

ها اآلية : ال يشترط حفظها عن ظهر قلبه، بل أن يكون عالما بمواضعها، بحيث يطلب فيالثاني     

 المحتاج إليها في وقت الحاجة.

وف فهي وإن كانت زائدة على أل: فال بد من معرفة األحاديث التي تتعلق باألحكام. وهي الّسنةوأما      

 محصورة.

رة المذكوران: ال يلزمه معرفة ما يتعلق من األحاديث بالمواعظ وأحكام اآلخالتخفيفان  وفيها     

 وغيرها.

ح لجميع األحاديث المالثاني      تعلقة : ال يلزمه حفظها عن ظهر قلبه، بل أن يكون عنده أصل مصحَّ

جمع ألحمد البيهقي، أو أصل وقعت العناية فيه ب «معرفة السنن»، و«سنن أبي داود»باألحكام، ك
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توى. وإن األحاديث المتعلقة باألحكام. ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة إلى الف

 كان يقدر على حفظه فهو أحسن وأكمل.

لزمه : فينبغي أن تتميز عنده مواقع الجماع. حتى ال يفتي بخالف الجماع. كما يوأما اإلجماع     

يفتي بخالفها.وص حتى ال النص  معرفة   

ألة يفتي والتخفيف في هذا األصل أنه ال يلزمه أن يحفظ جميع مواقع الجماع والخالف، بل كل مس     

لفة لإلجماع، إما ا بأن يعلم أن فتواه ليست مخافيها، فينبغي أن يعلم أن فتواه ليست مخالفة لإلجماع، إم

يكن  أن يعلم أنه موافق مذهبا من مذاهب العلماء أيهم كان، أو يعلم أن هذه واقعة متولدة في العصر، لم

 ألهل الجماع فيها خوض. فهذا القدر فيه كفاية.

في األقوال  الحرج على نفي : فنعني به مستن د النفي األصلي لألحكام، فإن العقل قد دلوأما العقل     

كتاب ية من الالس معحكام عنها في صور ال نهاية لها، إال ما استثنته األدلة واألفعال، وعلى نفي األ

، والمستثنيات محصورة وإن كانت كثيرة.الس نةو  

 ي غيَّر  إال ، ويعلم أن ذلك الصليَّةوالبراءة األ فينبغي أن يرجع في كل واقعة إلى النفي األصلي     

وص.النص  بنص، أو قياس على منصوص. فيأخذ في طلب   

سولوص الجماع ، وأفعال النص  وفي معنى       الذي  ش رطالبالضافة إلى ما يدل عليه الفعل، على  الر 

 فصلناه.

.وهذه هي المدارك األربعة       

التي بها يعرف طرق االستثمار فعلمان مقدمان: فأما العلوم األربعة       

هذا  معرفة نصب األدلة وشروطها التي بها تصير البراهين واألدلة منتجة. والحاجة إلىأحدهما:      

 تعم المدارك األربعة.

ته الكتاب معرفة اللغة والنحو، على وجه يتيسر له به فهم خطاب العرب. وهذا تخص فائد والثاني:     

.ةالس نو  

ن تفصيل، وفيه تخفيف وتثقيل.علمي  ولكل واحد من هذين ال       
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لأما تفصيل العلم        ةعقلي  الثة: : فهو أن يعلم أقسام األدلة، وأشكالها، وشروطها. فيعلم أن األدلة ثاألو 

ة.اللغوي  ، ووضعية وهي العبارات الش رعصارت أدلة بوضع  شرعي ةتدل لذاتها، و  

نه. فإنَّ ، من مدارك العقول، ال بأقل مص ولاأل   مقد مةويحصل تمام المعرفة فيه بما ذكرناه فيها في      

رف ، ولم يعرف الشارع، وال عالش رعمن لم يعرف شروط األدلة لم يعرف حقيقة الحكم، وال حقيقة 

 من أرسل الشارع.

فام حدهث موصوف بما يجب له من  وافتقاره إلى ال بد أن يعرف حدوث العالم، ثم قالوا      ، تالص 

ه عمَّ  نزَّ تعب هد عباده ببعثة الرسل ومصدق لهم بالمعجزات. وليكن عوأ ا يستحيل عليه.م  ارفا بصدق نه م 

سول في معجزته. الن ظر، بالر   

في هذا عندي أن القدر الواجب من هذه الجملة: اعتقاد جازم، إذ به يصير مسلما. والتخفيف      

 والسالم شرط في المفتي ال محالة.

رة على عادتهم، فليس بشرط، إذ لم يكن في        حابةالص  أما معرفته بطرق الكالم، واألدلة المحرَّ

 والتابعين من يحسن صنعة الكالم.

رورة منصب فليس بشرط أيضا لذاته، لكنه يقع من ض الد ليلأما مجاوزة حد التقليد فيه إلى معرفة      

لخالق، أوصاف ااالجتهاد، فإنه ال يبلغ رتبة االجتهاد في العلم إال وقد قرع سمعه أدلة خلق العالم، و

ل للمعرفة ا لحقيقية، وبعثة الرسل، وإعجاز القرآن.  فإن كل ذلك يشتمل عليه كتاب هللا، وذلك م حص ه

هاد، حتى د، وإن لم يمارس صاحبه صنعة الكالم. فهذا من لوازم منصب االجتمجاوز بصاحبه حد التقلي

رلو  قلد محض تصو  سولفي تصديق  م  اليمان لجاز له االجتهاد في الفروع. أ ص ولو الر   

ي خطاب العرب، وعادتهم فالثانية: فعلم اللغة والنحو: أعني القدر الذي يفهم به  مقد مةأما ال     

هاالستعمال إلى ح ه،  د يميز بين صريح الكالم، وظاهره، ومجمله، وحقيقته ومجازه، وعام  وخاص 

ه وفحواه، ولحنه ومفهومه.مقي دومحكمه ومتشابهه، ومطلقه و ه، ونص   

ع اللغة، فيه أنه ال يشترط أن يبلغ درجة الخليل بن أحمد والمبرد، وال أن يعرف جمي والتخفيف     

طاب، ودرك ، ويستولي به على مواقع الخالس نةويتعمق في النحو، بل القدر الذي يتعلق بالكتاب و

 دقائق المقاصد منه.

وأما العلمان المتممان:       
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. وذلك في آيات وأحاديث محصورة.الس نةكتاب ووالمنسوخ من ال الن اسخ: معرفة فأحدهما       

آية أو حديث فيها ب : أنه ال يشترط أن يكون جميعه على حفظه، بل كل واقعة يفتيوالتخفيف فيه     

.الس نةفينبغي أن ذلك الحديث، وتلك اآلية ليست من جملة المنسوخ. وهذا يعم الكتاب و  

واية: معرفة الس نة: وهو يخص الثاني      ن منها عن الفاسد، والمقبول ع الص حيح، وتمييز الر 

 المردود. فإن ما ال ينقله العدل عن العدل فال حجة فيه.

ةحديث يفتى به مما قبلته  : أن كلوالتخفيف فيه      اده. وإن خالفه في إسن الن ظرفال حاجة به إلى  األمَّ

افعي عن كانوا مشهورين عنده، كما يرويه الشفينبغي أن يعرف رواته، وعدالتهم. فإن  بعض العلماء

العدالة مالك عن نافع عن ابن عمر مثال، اعتمد عليه. فهؤالء قد تواتر عند الناس عدالتهم وأحوالهم. و

لبخاري ومسلما ، وذلك بأن يقلد اإنما تعرف بالخبرة والمشاهدة أو بتواتر الخبر. فما نزل عنه فهو تقليد

هما ما رووهما إال عمن عرفوا عدالته. فهو مجرد تقليد.ين، وأنالص حيحفي أخبار   

هم أنها وإنما يزول التقليد بأن يعرف أحوال الرواة بتسامع أحوالهم وسيرهم ، ثم ينظر في سير     

 تقتضي العدالة أم ال. وذلك طويل، وهو في زماننا مع كثرة الوسائط عسير.

صحيح. فإن  عدل بعد أن عرفنا مذهبه في التعديل مذهبوالتخفيف فيه: أن يكتفي بتعديل المام ال     

ولو ي حقه. المذاهب مختلفة فيما يعدل به ويجرح. فإن من مات قبلنا بزمان امتنعت الخبرة والمشاهدة ف

رته عدال يخبر شرط أن تتواتر سيرته فذلك ال يصادف إال في األئمة المشهورين. فيقلَّد في معرفة سي

ه بعد أن عرفنا صحة مذهبه في التعديل.عنها، فيقلده في تعديل  

زنا للمفتي االعتماد على الكتب       ريق على ة التي ارتضى األئمة رواتها قص ر الطالص حيحفإن جو 

دة المفتي. وإال طال األمر، وعس ر الخطب في هذا الزمان، مع كثرة الوسائط. وال يزال األمر يزداد ش

 بتعاقب األعصار.

م الثمانية التي يستفاد بها منصب االجتهاد.فهذه هي العلو       

لكالم الفقه. فأما ا أ ص ولومعظم ذلك يشتمل عليه ثالثة فنون: علم الحديث، وعلم اللغة، وعلم      

لمجتهدون وتفاريع الفقه فال حاجة إليهما، وكيف يحتاج إلى تفاريع الفقه، وهذه التفاريع يولدها ا

االجتهاد  ويحكمون فيها بعد حيازة منصب االجتهاد، فكيف تكون شرطا في منصب االجتهاد وتقديم
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بة في هذا فهو طريق تحصيل الدرنعم إنما يحصل منصب االجتهاد في زماننا بممارسته،  عليها شرط؟
 الزمان، ولم يكن الطريق في زمان الص حابة ذلك. ويمكن اآلن سلوك طريق الص حابة أيضا.'571
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 الفصل السادس والثالثون

للقول عند الغزالي ةالبنية اآلليّ   

 

د التكويني، البعد للنقونعني ببنية القول هنا البعد المقابل للبعد التكويني في شبه المفهوم األدبي      

والمقول. النصّ والمقول، ولكن في اآللية المنتجة لهذا  النصّ اتي ليس في مكّونال  

للغزالي  ةكلي  أو المقول ولطاره وسعته، فهذه البنية سوف تشمل الذات ال النص  واعتبارا لطبيعة      

دد منهاجه ومختزل، يتضح ويتح؛ من خاللها يتضح بتحديد خاص وبشكل بارز ةعلمي  ة وفقهي  كذات 

 ب  من عند ر حكيما ا، بل وقيمة هذا المنهاج من جهة الحق المنصوص وحيا وأمرا علي  علمي  ال فقهي  ال

  .عز  وجل   الذي ال معقب لحكمه وال ينبغي التقديم بين يديه العالمين،

نإن أبرز ال      ي: ه النص  ات البنيوية في آلية القول عند الغزالي في المساحة الوافية من مكو   

اإلطناب – 1       

الءمة م علمي  من حقيقة جوهر القول ال حكيم فيما ينطق به حتى يعلم أنال يزال المرء غير و         

على جهتي السداد في المعنى والقصد في اللفظ. لغرضه القول  

ةوالتقسيميّ  تفريعيّةال – 2       

عميل في القول الذي موضوعه ليس موضوعا مثاليا، أي نظريا، ت ةعلمي  من أبرز مؤشرات عدم الو     

 وتعميمية التفريع فيه والتقسيم.

اب الذي تبعته اإلخالل في كل الحقل. فاإلطن حيّز، فكل إخالل في نقطة أو علميّ وما دمنا في حقل      

في غير  أو التقسيمية بالمعنى السلبي، أي تفريعيّةلفظاني، وال عده بعد لفظي ونطقي خارجي،ب  

ة وعيّ ة، الموضالّسويّ موضع إيجابها، التي بعدها بعد تفكيري، كالهما ناقضان لشرط التفكيرية 

 سلبيّةة كالزمة ميّ والتقسي تفريعيّةة بتعبير أوضح وأوسع. فاللفظانية قاصرة على بعدها، والوالواقعيّ 
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ا، وفي بجمودها اآللي القاصر على نمط التفريع والتقسيم ذاته نسقا واحد ةعقليّ المعطلة للحركة 

.ةالمثالي ةالنموذجي أو الرتابة موضوع ال ينبغي له هذا التراتب  

نالطناب ك      دُّ عدم سداد قوله في تعريف االج مكو  تهاد بنيوي آلي عند الغزالي هو الذي إليه ي ر 

ىتعطيل العقل ليس ف .افقهي  اصطالحا  ج  قع اللسان قد بقي موبعده سداد وال حصافة في القول؛ ل ي ر 

ليكفيه السطر  اللغوي   ، حتى لم يخرج منه؛ وكان فيمرجعه خارج العقل في اللفظ :األو   

عن بذل المجهود، واستفراغ الوسع في فعل من األفعال.' وهو عبارة'       

كنه ' رالش ريعةوعدم خروجه عن إصر اللفظ حقيقته أن قوله: 'بذل المجهود في طلب العلم بأحكام  

في  فبقي .ذلك مما يؤكده قوله وتعبيره: 'مزيد طلب' '؛الداللي هو 'طلب العلم' وليس 'طلب الحكم

. صطالحي  المعجمي ولم يخرج عنه إلى اال  

ل الكالم، وهنا قد وفض الص راحالقول ال بالطناب بل باللغو  ةعلمي  أو التقسيمية تفقد  تفريعي ةوال     

عظ فأحاديث الو . . . وأحكام اآلخرة وغيرها.' الس نةتجلى ذلك في الزمة التخفيف في قوله: 'وأما 

ا قولو وأحكام اآلخرة هي أصال خارج أحاديث األحكام. تي ه: 'والتخفيف في هذا عندي . . . في المفأم 

خطاب.كله، ألن السالم شرط أولي في ال شرطي  اللينفي النفي التام وليبطل القول  ال محالة' جاء  

'علم الكالم' تصّور – 3       

ويدل  يوضح  والتابعين من يحسن علم الكالم' وهذا الص حابةيدل عليه قوله وتعبيره: 'إذ لم يكن في      

لة لعلم الكالم كظاهرة تاريخية باالعتبار تأطيري  عدم ضبط الحقيقة الزمنية ال على هذا أول ؛ فاألو 

رانضباط لها على مستوى العقل في  إذ لم يظهر علم في التعبير: ' الص حيحه واعتباره إياه. ومنه فتصو 

.والتابعين' الص حابةالكالم إال بعد عهد   

عدم انضباط مفهومي العلم والتقليد – 4       

وذلك ما ولد عنده التناقض الصارخ واالختالف البي ن بين مقوليه:       

ين، وأنهما ما رووها إال عمن عرفوا الص حيح'وذلك بأن يقلد البخاري ومسلما في أخبار  –ا      

. فهو مجرد تقليد.'عدالته  
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مذهب صحيح.' التعديل'والتخفيف فيه: أن يكتفي بتعديل المام العدل بعد أن عرفنا مذهبه في  -ب        

≈ 

المعرفة فما هذا في الحق تصحيح لتداخل حدسي عند الغزالي بين مفهومي التقليد والعلم. إنَّ          

وسمها ال يجوز إلباسها و ةمنطقيّ والحقائقية ال خبريَّةالتوثيقية ال ةعلميّ الناتجة عن المعايير ال

جرح والتعديل وما معايير البخاري ومسلم رحمهما هللا تعالى والمصنفات في ال ووصفها بالتقليد ألبتة.

جالوأخبار  تخفيف وليس لل ه إليه المحقق إال من هذه المعايير، بل هي أعالها وأوثقها.نافلة كما نب   الر 

من وضع إلى آخر.الحقة وقيمها في الواقع الذاتي هنا مدخل، وال لينقل حقيقة األشياء   

ومن تجليات اختالل القول ككل قوله:        

مه معرفة : فينبغي أن تتميز عنده مواقع الجماع. حتى ال يفتي بخالف الجماع. كما يلزوأما اإلجماع '

وص حتى ال يفتي بخالفها.'النص    

سولوص الجماع ، وأفعال النص  'وفي معنى  الذي  طالش ربالضافة إلى ما يدل عليه الفعل، على  الر 

 فصلناه.'

من قبل. الس نةوهو قد ذكر الكتاب و  

شائبة لفظة 'العقل' في المدارك المثمرة لألحكام      – 5       

ةقوله: 'وأما العقل . . كثيرة' قول عمدة في بيان عدم كمال و      ر عدم صح  قة الحكم الغزالي لحقي تصو 

حكم له بالمن حيث األبعاد، فما يعبر عنه هنا بالمستثنى والمستثنى منه ك الش ريعةولحقل  ي  الش رع

ل ال حكم، ورفع الحرج والحل ي ة أو الحل هو حكم شرعي وليس خارج حق الش ريعة، وقبل ي  الش رع

النفي األصلي لألحكام' دليل حكمنا.  واألحكام. فقوله ' الش ريعة  

ال وفي مج والباحة كأصل ومبدإ ل هي ةما هو الحه لألحكام، إن  ومنه فالمراد هو ليس النفي األصلي      

فالعقل هو شرط أولي للتكليف والخطاب. ، وليس العقل؛بالطبع الس مع  

اعتبار اإلجماع والمذاهب أربابا من دون هلل تعالى – 6       
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نها من أل الش ريعةهذا بالطبع يدل عليه قوله في 'الجماع' فلئن حق ووجب عدم مخالفة نصوص      

صلنا فيه عند هللا تعالى رب العالمين الذي ال إله إال هو، فال ينبغي وال يحل ذلك لسواه أي  كان. وكما ف

ونحن  ،شرعة ومنهاجا في الدين منزال أمره من رب العالمين للرب اني ةالقول، فإن ذلك مخالف ومصادم 

يبون يص ممن خلق هللا تعالى هم هللا جميعا إال بشرين. وما الغزالي وال غيره رحمالش اهدعلى هذا من 

.ويخطئون  

رط وأد للعقل االستخالفي وتخلف عن الركب الحضاري وعن ش المذهبي  والتقليد  المذهبي ةف     

!المكان في المواجهة الحضارية لآلخر قوة ومسايرة، وهللا تعالى هو المستعان  

سبق من  االختالف متناقضا في هذا المعيار، فنجده على مان هذا، وإن كان قول الغزالي مختلفا بي       

ةقوله في الجماع وشروطه شبه المعجزة فيه وعصمة  ماع ، نجده يقول وكأنه ليس من جعل الجاألمَّ

عنوان بارز: وتحت مسألة بالحكم التكليفي لالجتهاد  رهين قول األموات ليس األحياء فحسب، يقول في

:هاد على المجتهد وتحريم التقليد عليه''مسألة: في وجوب االجت  

     'واختار القاضي منع تقليد العالم للصحابة ولمن بعدهم. وهو األظهر عندنا. والمسألة ظنية 
 اجتهادية.'572

ة ريحالصَّ الجمودية  المذهبي ة، فالبناء يحكم عليه بغالب معاييره أو معياره؛ وهو هنا لئن كان هذا     

باالمخالفة لمنهاج  مبين بسيرة ، الذي هو الحق من هللا تعالى المنزل في كتابه العزيز الحكيم والني ةالر 

.ا أنزل لكيال يكون للناس حجة بعد الرسلالنبوة بيانا لم  

القاصرة تجزيئيّةال – 7       

.'ال يشترط معرفة جميع الكتاب، بل ما تتعلق به األحكام منه. وهو مقدار خمسمائة آية '            

 ،ةعلمي  في سياق تخفيفاته الالموضوعية والال ،شرطي  الهذا القول وما جاء في معناه وقصره           

باسواء في الحديث أو األقضية  لتخفيف دقيقة في ا في آخر الركن:وغيرها مما خص لتأكيده  ني ةالر 

لمرتبط حقيقة االجتهاد األمرين اثنين ظاهرين، أولهما:  مناقض يغفل عنها األكثرون ]تجّزؤ االجتهاد[

 علمي  عطى المرتبط ومتناسب مع حقل الم علمي  تعريفه لغة وحقيقة بوسع الجهد، ثانيهما: كون الحكم ال

                                                                 

  572 ن م – ص458
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لحقل العملي مما في ا تجزيئي ةعن ال الش روطفي  تجزيئي ةوال ينبغي أن يغيب عنا تمايز ال كما هو معلوم.

رط واحد وحقيقة للعمل ال يحق فيها التجزيء؛ فهي بمنزلة ش هلي ةفي األ الش روط. فخص صيصطلح بالت

 واحدة.

ااس   ب  غيَّ المنطق الحاضر حقيقة الم   – 8      ما  

فأما العلوم األربعة التي بها يعرف طرق االستثمار فعلمان مقدمان:'       

هذا  والحاجة إلىمعرفة نصب األدلة وشروطها التي بها تصير البراهين واألدلة منتجة. أحدهما:      

 تعم المدارك األربعة.'

≈ 

:3استنباط خالصة  

كتاب علم ال حيّزلإلمام أبي حامد الغزالي ال يخرج عن  'ص ولالمستصفى من علم األ  'إطار مصنف      

.نيّةالّرباين بالتنزيل لحقيقة محدّدوالحكمة ركنين   
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الّرابعالباب   

' و'اإلجماع'النّسخمؤطرة لمفاهيم 'االتباع' و' نيّةالّربا  

هو الفقيه نيّ الّربا  
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 الفصل األّول

ومفهوما االتباع واإلجماع نيّةالّربا  

 

 ليس فيه نص   امَّ الوسيلة في أحكام المستخلف فيه مه  المعتبر في التعليل الحق، وأنَّ  جامع القول كون     

المكفولة بأمره وخلقه عز وجل الخالق العليم بما أودعه العبد من العقل وال  هو الحكمة؛ الحكمة

، آية باهرة في اآلفاق واألنفس. ةعقلي  محصور طاقته التناسقية وأنساقه ال  

باف     ةهي منهاج شرعة هذه  ني ةالر  ور المنفتح والمجيد مجالها إلى يوم الدين. والحكمة تالوة ن األمَّ

نا منهاج .؛ يقول هللا تعالى مبيآفاق ومطلق نقاط المستخلف فيه ونوازله وأحواله وشروطه الحق  في

ة واالستخالف وناهيا ومحذرا سبحانه من النمطية:الش رع  

دون هللا  }ما كان لبشر أن يؤتيه هللا الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من     

المالئكة  ا كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون' وال يأمركم أن تتخذوابم ربَّاني هينولكن كونوا 

(79-78ئين أربابا من دون هللا' أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون'{)آل عمرانالنبي  و  

والدراسي وصفهما  علمي  اآلية الكريمة هاته أو اآليتان الكريمتان أمكن من حيث القاموس ال>     

، آية أو آيتي المنهاجأن نسميها  ،وتسميتهما على غرار ما جاز من أسامي لبعض اآليات كآية الدين

 الذي أتت فيه بيانا حكيما وخاصة جوارها البعدي هذا غرضها وغايتها. الس ياقوال غرو فكأنها و

في فقه هذا  محوري  ة للمادة واللفظ الفبالبناء على ما سبق، وتحديدا على الكلمة التفسيرية الجامع     

ة، كلمة حبر الس ياق {: علماء حكماء، مع رب اني  ين} وترجمان القرآن عبد هللا بن عباس في معنى األم 

ونحن بما قال ربنا  -وليس حكمنا نحن–اعتبار الفصل وعدم الترادف، فقد جاء حكم القرآن العظيم 

ولو كان  ،الطوري في صيغة التواجد الش رطإطار الحال ومؤمنون، من أن الجمود واالنحصار في 

، فقد جاء الحكم في ذلك على التضمين في االستفهام اإلنكاري المبين الطور الموافق لرسول ونبي  

}أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟{ ليعقبه الحكم واألمر الحكيم باستلزام وإيجاب المسايرة  والبليغ:

ا بحقيقة مناسبة كل رسالة محوري  وط االستخالف التاريخية، المنطبقة أساسا والطورية ألطوار وشر

ئين لما النبي  إذ أخذ هللا ميثاق  ووجوب اإليمان واالتباع :}و الن سخلطورها، وما يقتضيه ذلك من حكم 
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آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه' قال أأقرتم وأخذتم 

ين' فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الش اهدلى ذلكم إصري' قالوا أقررنا ' قال فاشهدوا وأنا معكم من ع

 شرطي  والمصدر القانوني والتفسيري في قيام المنهاج على  الد اللةالفاسقون'{ فهذا الحكم من ذات 

مسار التاريخ  فيالحق  و الش ريعةوتوقيف سريان  ،العلم والدراسة الذي نقيضه الجمود والنمطية

باألخذ  األم ةهذا إذا بيان وبالغ أعظم بحاجة العلماء المسؤولين يوم القيامة عن هذه المستخلف فيه. 

  573<.عن العالمين به بقوة، وهللا تعالى غني  

≈ 

الذي أهدر  كثيرا من المقوالت وكثيرا من القول ، فإنَّ الض اللإال  وليس بعد الحق   واقتضاء بالحق       

ةجهد هذه  ، شطرا من جهدها كبيرا حتى أخل وأذهل عن إدراك كون الحكمة من العلم بالنسبة األمَّ

ث وإن أحدا لو أراد حرث حقله فمك'لألمة العمل به واالستخالف تسخيرا وتعبدا، وليس هو ذاته. 

وشك حول عنه بتوزيع جهده وعمله على جميع المساحة، أليحرث في موضع وناحية منزوية منه ال يت

لى كل والحكم الحق بالسفه من جهة وجوب توزيع العمل ع الوصف   الحرث أن يستحيل حفرا، ولحق  
 مساحة الحرث، ومن جهة أن الجهد إن استغرق موضعا واحدا دون جميع مساحة الحقل. .'574

 مع وحقل لوحتي المقلد والمجتهد، وهاك هذا القولمجال شك من هذه المقوالت والقول الكثير      

 جل  إننا ن  هنا ذات الشخص، ف لمحقق كتاب المستصفى الدكتور محمد سليمان األشقر، وليس المعني  

ر والمقول575:  جميع أهل العلم بما ينبغي في الحق، وإنما هو قول عينة للسائد من التصو 

افع عن كان الغزالي، على غزير علمه، وتوقد ذكائه، مقل هد ا في الفقه. فهو شافعي المذهب. وقد د>     

في تقديم مذهب الشافعي رضي هللا عنه »( فصال 495)ص «المنخول»تقديمه للشافعي، وكتب في 

وامَّ الع»هذه عبارته. ودعا فيه  «على مذهب سائر الناحلين من األئمة، كابي حنيفة ومالك ومن عداهم

 «البسيط»وألف كتبه  «والفقهاء وكل من لم يبلغ منصب المجتهدين إلى تقليد الشافعي دون غيره

في الفقه، وكلها على مذهب المام الشافعي. «الوجيز»و «الوسيط»و  

                                                                 

باني ة والمنهاج'- ص223 ل من 'تذكرة العلماء في الر    573 انظر كتابنا 'مقولة التقسيم وتصحيح النحو العربي' الجزء األو 

  574 ص474 سابقا

  575 المستصفى لإلمام الغزالي- تحقيق وتعليق الدكتور محمد سليمان األشقر- ص10
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ا مذهب الشافعي في األ        هد ا والفروع، وال يرى نفسه مجت ص ولوكل هذا يشعر بأنه كان ملتزم 

 مستقال.

يد وجوب االجتهاد على المجتهد، وتحريم التقل»( فصال في 382لكنه كتب في آخر المستصفى )ب/     

لم  فهل يشعر هذا بأنه كان يذهب إلى ما ذهب إليه الشافعي عن اجتهاد واقتناع، أم يرى أنه «عليه

غي ر م أنه تأ «أنا مزجى البضاعة في الحديث»يحصل آلة االجتهاد كاملة، خاصة وقد قال عن نفسه: 

!وصفه من التقليد في أول أمره، إلى االجتهاد في آخر عمره؟  

إنَّ ذلك بحاجة إلى بحث تضيق عنه هذه العجالة.       

جد له في المستصفى مخالفات       أيه في كثيرة لما ذهب إليه الشافعي، منها ر ةأص ولي  هذا مع أنه و 

ح في بعض المواضع بأنه يخالف الشافعي صراالس نةمسألة جواز نسخ القرآن ب حة، كما قال ، وقد صر 

.«المشترك ال يمكن دعوى العموم فيه عندنا، خالفا للشافعي»في باب )العموم(:   

رتبة  ولص  نظر متأمل، لم يخف عليه أن الغزالي بالغ في األ   «المستصفى»ومن نظر في كتابه      

 االجتهاد، بل قمة االجتهاد.<

≈ 

رالهذا القول و      ن، وهو من تصو  رالات وروح مكو  ىالسائد للفقه و تصو  س مَّ الف ، مخ'ص ولعلم األ  ' م 

علم  ة الحق والمنهاج. هو مخالف لحقيقة وأمر عظيم الالش رعلما أنزل هللا تعالى من الكتاب ولروح 

  ليس إال الوحي الكريم كتابا وسنة مثبتة صحيحة. الص حيحمن كون الثابت و ،حق بعده

لدين. وما مجالها منفتح أبدا ألطوار االستخالف إلى يوم ا نيّةالّربا، والّشريعةهي منهاج  نيّةالّرباف     

ره من كان عند هلل تعالى أن يكون الشافعي وال غيره بدعا من البشر. وإن لم يجتهد الغزالي وال غي

سفه  الشافعي، فمعناه أن هذا األخير به ختام الدين وعلمه. وهذا ليس بحق، وإنما هوالعلماء من بعد 

  وضالل مبين.

ير من عقال كث في الكتاب، هو علم وتحديد للحل، حلّ  النصّ أصل مسطور ب نيّةالّربا بأنَّ  العلم   إنَّ      

اللجوجة  ولم يجد عنها انفكاكا وال تحررا، كالسجاالت فقهيّ العقد والقضايا التي استغرقت العقل ال

ةولم تجد عنها  األولىالتي لم تنقطع منذ القرون   سخالنّ يقة عنها إلى اليوم مصرفا، في حق األمَّ
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ها وفي صّورتو ص ولواإلجماع في تعريفه وحقل سريانه، بل وفي حقيقة األ   ،علميّ ال فقهيّ وتعليله ال

 تعريف الفقه حتى. يقول الغزالي رحمه هللا في كتابه المستصفى576:

 الن سخ ، فإنه ال يرد إال عليهما. وأما الجماع فال يتطرقالن سخكتاب  الس نةويتصل بالكتاب و>    

 إليه.<

يس عن الجماع ل الن سخسلب  هنا شبهة كبرى يحتملها هذا القول، ال ينبغي تجاوزها أبدا. إن  فه     

ار ، بل إخراج الجماع وجعله دون االعتبالن سخمعناه، وال ينبغي أن يكون هو ارتفاع الجماع عن 

وتية التي ال ، ألنه ال ينبغي له مجاوزة بشريته، فهو قاصر في أحكامه عن الثبالس نةالعلوي للكتاب و

بط؛ وهذا بالن سختقبل التبديل و االجتهاد هو  تنبط أنَّ ة المجتهد والمقلد، وبه يسوتحديدا ما ينتج ثنائي الض 

باألمر  للش رعالموافق  وضع  ألنها قائمة على ،ةفقهي  ال المذهبي ةوالحكمة. وهو ما يرد ويبطل  ني ةالر 

ل بمجد حكم وتنزيل القول البشري الفردي والجمعي في مرتبة ال تحق له. ومنه يستنبط بطالن القو

 الجماع وبعدم ورود الن سخ عليه577:

سولال: إذا تحققت أركان الجماع األربعة بأن أحصي في عصر من العصور بعد وفاة حجيته>        ر 

اقعة جميع من فيه من مجتهدي المسلمين على اختالف بالدهم وأجناسهم وطوائفهم، وعرضت عليهم و

ين أو وأبدى كل مجتهد منهم رأيه صراحة في حكمها بالقول أو بالفعل مجتمع ي  الش رعلمعرفة حكمها 

انونا كان هذا الحكم المتفق عليه ق –منفردين. واتفقت آراؤهم جميعا على حكم واحد في هذه الواقعة 

اقعة موضع شرعيا واجبا اتباعه وال يجوز مخالفته، وليس للمجتمعين في عصر تال  أن يجعلوا هذه الو

ال مجال لمخالفته وال لنسخه.< قطعي  اد، ألن الحكم الثابت فيها بهذا الجماع حكم شرعي اجته  

≈ 

باال جرم أن هذا القول إذا ما عرض على أمر       ال  الكتاب، الحق  فية منزال بللش رعمنهاجا  ني ةالر 

ريفه، فهذا ما فساد. وبطالنه وفساده يبدأ أول مرة في بيان تعجرم أنه قول باطل كل البطالن وفاسد أي  

ظهم، وال تعريف عجيب، تعريف مفارقات، إذ هو، الجماع، معرف بشروط وقيود ال تجتمع إال في لف

                                                                 

  576 المستصفى- ج1- ص41

  577 علم أ ص ول الفقه- عبد الوهاب خالف- مكتبة الدعوة السالمية شباب األزهر- ص47-46
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'انعقاده تي أبدا؛ يقول عبد الوهاب خالف رحمه هللا في عنوان تح الس وي  تجتمع في الحق وال في العقل 

:فعال'  

؟الّرسولانعقد اإلجماع فعال بهذا المعنى في عصر من العصور بعد وفاة >هل        

 الجواب: ال<578

≈ 

ن حقها أن ؛ فأحكام وأقوال السابقيللش رعا ولفظا مخالف إنَّ المقلد في األحكام لمطلق النوازل نص       

في  وليس غيره الص حيحتعتبر معطيات تؤخذ بالحكمة من خالل ربطها بشروطها. فهذا هو الوجه 

وجه عن األخذ بأقوال العلماء. ومنه يستبين خطأ الشاطبي في مؤاخذته على ابن حزم خر ةعلمي  سداد و

مما جاء فيه:كتابنا 'تفصيل الخلق واألمر'، وما بيناه في  الحق  هو. لكن المذهبي ة  

يه، كان ابن حزم تي تتحكم فوآللياته ال فقهي  بصبغته النقدية الفاحصة للنهج ال علمي  >إن المجال ال     

ر. هذا المباش الحقل التاريخي والجوار الض بطي برحمه هللا هو مشكاته وشعلته ومركزه، وهنا نعن

مرية قد  بالذات هو ما جعل التساؤل له أسبابه في مدى تأثير ابن حزم على المهدي بن تومرت الذي ال

والذي ليس له  ية، المخالف لصحيح العلم والفقه،الملبس لبوس المالك المذهبي   فقهي  ال الض اللأبصر ب

والزندقة.  الض اللمن صلة إال االدعاء والحكم على المخالف ب الس نةكما هو شأن غيره وقبيله بالكتاب و

نفابن تومرت أثار قضية ال فاتاألعلى ممثال بقوة في  بياني  ال مكو   مذهبي  ال، وخرق المجال الص 

كيا، ذلك أن فيمن يقول بأن ابن تومرت عاش مال الن ظربتقليديته وجليديته المتكلسة، وهذا ما يوجب 

عنها  تمخ ضت والحقل والروح التجددية في فقه الدين التي نشأ فيها هي التي، بعد جدلية تاريخية، أنتج

خليفة  علي الكومي في عهد يعقوب المنصور الموحدي حفيد عبد المؤمن بن فقهي  شعلة التجديد ال

عبد هللا  المهدي بن تومرت، الذي يقول بشأنه أحد الذين كتبوا عن الدعوة الموحدية بالمغرب، األستاذ

 علي عالم:

      >يعقوب المنصور يأخذ بالمذهب الموحدي:

                                                                 

  578 نفس المصدر- ص50
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ا، لم يظهر إعجاب الموحدين بالحزمية في عهد المهدي بن تومرت، الذي عاش مالكيا ومات مالكي     

ا لم يظهر هذا العجاب في عهد عبد المؤمن بن علي خليفة المهدي، إذ كان ابن حزم أشد علماء كم

ن عقائد المسلمين كراهية للمهدوية والعصمة والمامة، ألنه اعتبر هذه المبادئ متسربة إلى المسلمين م

ارى كما قلنا.النص  اليهود و  

يفة موحدي ذلك الخليفة المتحرر؛ الذي كان أول خلفلما كان عهد الخليفة الثالث يعقوب المنصور،      

ب سخر بالمهدوية ومبادئها على نحو ما سخر منها ابن حزم تماما، وجدت الحزمية طريقها إلى المغر

الموحدي، إذ اشتدت محاربة يعقوب المنصور لمذهب مالك579 ال كراهية آلثار المرابطين، بل رغبة 

 صادقة في نشر المذهب الحزمي الظاهري.

لمذهب ويذكر المراكشي أن المنصور اشتد في حملته على العلماء المالكية، وأمر بإحراق كتب ا     

د أحرق بعد أن يؤخذ ما فيها من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومن آيات القرآن الكريم. وق

زيد  ر ابن أبيمن كتب المالكية أعظمها في أنحاء البالد كمدونة سحنون، وكتاب ابن يونس، ونواد

 ومختصره، وكتاب التهذيب للبرادعي، وواضحة ابن حبيب580.

ويقول المراكشي: لقد شهدت منها وأنا يومئذ بمدينة فاس، يؤتى منها )أي من هذه الكتب(      

 باألحمال، فتوضع ويطلق فيها النار581.

ض في شيء م الرأي والخوويزيد المراكشي قائال: وتقدم المنصور إلى الناس في ترك االشتغال بعل     

يث من منه، وتوعد في ذلك بالعقوبة الشديدة، وأمر جماعة ممن عنده من العلماء المحدثين بجمع األحاد

المصنفات العشرة في الصَّالة وما يتعلق بها على نحو األحاديث التي جمعها محمد بن تومرت في 
 الطهارة582.<583

                                                                 

  579 المراكشي: المعجب: ص292-291.

  580 المعجب ص279.

  581 المصدر السابق ص279.

 582 هذه المصنفات العشرة هي: الص حيحان، الترمذي، الموطأ، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن البزار،

.مسند بن أبي شيبة، سنن الد ار  القطني، سنن البيهقي، أحاديث ابن تومرت في الطهارة       
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ون على تا مدويا حجة للحق على المقلدين الذين ال يلوبالغ ابن حزم التاريخي سيبقى صو إنَّ       

ى شيء، يقولون وجدنا آباءنا على مذهب وأحكام رجل صالح من أئمة المسلمين وعلمائهم فنحن عل

وم والدراسة والفقه منفتح إلى كل اآلفاق إلى ي ص ولكل ذلك األ   الحق  فيمذهبهم عابدون. . وإنما 

وال إلى األهواء. الدين، ومن غير ركون إلى الرأي  

ه وأشيائه الحكيم، وهو الشأن العظيم الذي بدوره لم يسلم من كيد اللعين وأعوان الس وي  إن هذا الفقه      

لى اليوم ، بدوره تعرض ويتعرض إالش ريعةللدين واالتباع و الص حيح الض بطولسانه، هذا الفقه و

فرق إليها قسيما للمذاهب أو قل األديان التي تلمحاولة الحجب والكفر والستر، بتسميته وجعله مذهبا 

 الس نةالدين الحق شيعا، فسمي بالمذهب الظاهري. وإنما هو الدعوة إلى العودة والتشريع بالكتاب و

عمران إلى الذي ال ينضب والنور المجيد الذي يسع العالمين في اآلفاق وأطوار االستخالف وال المعي ن
 يوم الدين، وهاتان الخاص  تان المجد والمباركة ال تنبغيان إال لنور هللا تعالى.<584

ها هنا نعيد استحضار والتذكير بقول محمد بن علي الشوكاني رحمه هللا:       

مالك > .. فهل تزعمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال عليكم بسنة أبي حنيفة و     
 والشافعي وابن حنبل حتى يتم لكم ما تريدون؟ ..<585

≈ 

با      يمان به إذا، منهاجا من عند هللا منزال في الكتاب منصوصا آيات محكمات في القرآن، وال ني ةالر 

حق قوم إال  ل الذي ما أوتيهحقيقته تالوته حق تالوته، إذا هي الحق المستنبط منه الحكم الذي دونه الجد

.الض الل عليهم  

                                                                                                                                                                                                  

 583 الدعوة الموحدية في المغرب- عبد هللا علي عالم-ص 307- دار المعرفة-15 شارع صبري أبو علم- القاهرة-

1964-الطبعة األولى        

  584 انظر كتابنا 'تفصيل الخلق واألمر' ج2- ص30_31

باني ة والمنهاج ل من تذكرة العلماء في الر    585 انظر مفهوم الحكمة والمنهاج في الجزء األو 
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باإنَّ       ، ومن الن سخومن خالل حقيقة الحكمة المتجلية في التنزيل من خالل عامل وحقيقة  ني ةالر 

لمنوط . وإذا بطل المناط بطل االشريفة تضع االتباع والجماع وضعهما الحق نبوي ةخالل السيرة ال

في  والبناء على ما ال يصح ،عليه والمولد عنه من هذا المركب، الذي أكثره محض الجدل والغلوطات

 الحق وما ليس له من قرار.

باإنَّ       ها خير من إفادتها االحتكام إلى مرجع الحق، وبذلك يكون البناء علي ةمنهاجي  في إطار ال ني ةالر 

 ذات ة المستقيم، إالالش رعغيره إطالقا وأحسن تأويال. ولن يكون حكم من نكب عن طريقها، صراط 

 نات بغيا بينهم؛ءتهم البيالذي حل بالذين من قبلنا، الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاالحكم والمصير 

نة هللا تبديال ولن فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وإنها لسنن هللا في التاريخ ولن تجد لس

حق ال يحابي م، فإن التجد لسنة هللا تحويال. وليس كما يزعم الجاهلون بالحق أن الحسنة لنا والسيئة له

ي سؤال حوار أحدا. ولقد بينا هذا على نحو مفصل وترتيب موصول في كتابنا 'تفصيل الخلق واألمر ف

جزأيه.ة...ابن سينا بين قصور المتفلسفة وافتراء المتقولة' بفقهي  األديان وتفرق المذاهب ال  
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 الفصل الثاني

وتعريف الفقه نيّةالّربا  

المنطق الحدُّ  الحّق فيتجليات  ل  أوَّ   

 

ل ما يعرض على مرجع       س طَّر  للفقه: الحق  هوإنَّ أوَّ   التعريف الم 

الثابتة ألفعال المكلفين خاصة' شرعيّةالالفقه هو العلم باألحكام '      

ل وال ينسخ، فساد هذا التعريف وبطالنه؛ وذلك ألن الثابت هو الذي ال يتبد فمن دون تفصيل، ظاهر       

لمكلفين أما أفعال ا من بعد كمال التنزيل وانتهاء نزول الوحي الكريم. ص ولوذلك ال يحق إال ألحكام األ  

والرسل  اءة ورسالة محمد صلى هللا عليه وسلم خاتم األنبيفمجالها منفتح مجيد إلى يوم الدين، مجال أم  

كل هذا >و تاب المستصفى للغزالي المسوق من قبل:. ومثل هذا ما تخلل كالم محقق كعليهم السالم

وقوله:  رى نفسه مجتهدا مستقال<والفروع، وال ي ص وليشعر أنه كان ملتزما مذهب الشافعي في األ  

رتبة  ص ولأل  ومن نظر في كتابه "المستصفى" نظر متأمل، لم يخف عليه أن الغزالي بالغ في ا>

 االجتهاد، بل قمة االجتهاد.<

≈ 

عالوة على باعتبار مقام القول وأن ال يقبل من اختالالت البيان ما يقبل ويتجاوز عنه في غيره، و     

الف سبق ذكره والشارة إليه من ضالل هذا القول في كليته، فإن هذا الكالم باطل مردود، ألنه مخ ما

رسون'{)آل بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تد ربَّاني هين}ولكن كونوا  لمرجع الحق وقوله تعالى:

لحكم ال هللا تعالى وله ا . إن  الس نةفي بيان القرآن هي الكتاب، بمعنى القرآن و ص ول(، فاأل  78عمران

كتاب{ أي : }بما كنتم تعلمون السبحانه وتعالى معقب لحكمه وقوله الحق وما خالفه كان باطال، يقول

 العلم بالمعنى المقابل للجهل على منحى داللة األثر:
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قطني وابن الد ار أخرج الديلمي في مسند الفردوس وأبو نعيم والطبراني في األوسط والخطيب و     

 عبد البر عن عبد هللا بن عمر بن الخطاب رضي هللا عنهما موقوفا:

  586أدري"العلم ثالثة أشياء: كتاب ناطق، وسنة ماضية، وال "     

لك في ذ به الشيطان محكمة ال وصل لها في الحق باالجتهاد إطالقا، ومن يجادل أو ألم   ص ولفاأل       

فعلم  حق.بالقرآن حقا وما نزل فيه من الفيها الشفاء لمن كان يؤمن  فليتذكر هذه اآلية الكريمة، فإنَّ 

كماء كما جاء وعلم الكتاب والدراسة فذلك حقيقة الح وصول بحقيقة العالم بمعنى الحافظ؛الكتاب هو الم

ةفي قول حبر  ه المام وأثبته موجها قويا راسخا في كتاب ،عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما األمَّ

باالبخاري رحمه هللا؛ وهي حقيقة الفقيه و .ني  الر   

باواستلزاما لهذه اآلية المباركة، واقتضاء لشرط       الدراسة،  شرط 'علم الكتاب' شرطمن بعد  ني ةالر 

قيام بوظيفة القائم على الوسيلة التي أودعها الخالق العليم حكمة بالغة وآية باهرة، وآتاها خلقه وعباده لل

ظيم ما فيه سعة االستخالف بالحق والتسخير لما في األرض جميعا منه، وسيلة العقل الكفيلة بعجيب وع

تواجدية وتالوة  بكل أبعاده ماديها وقانونيها، التناسق مع كل شروطتناسقية وتدبيرية للحقل التواجدي، 

نك الحق على نور الكتاب؛ فإنه من الالزب إيالء هذه الوسيلة ما تستوجبه من االعتبار الدراسي  مكو 

ان في سكناته فهي المعايير الدقيقة التي توجه النس ؛ةعقلي  إلى األنساق ال الن ظروذلك ب، علمي  و فقهي  

التنزيل، حقيقة  وتلك هي الحقيقة المثناة في وك النسان جميعا.وحركاته، واختياراته وتفكيره، وفي سل

لوجودية طبعا، ية التواجدية ال االس لوك. فالقاعدة التجميعية والمدبرة للمواقف واألبصار واألفئدة الّسمع

قول . والميزان المركب من انتظام هذه األنساق، الذي اشتركت فيه العألفئدة والقلوبالعقل واهي 

ميزان هو التفكير كما النحو بالنسبة للكالم، هذا ال سوي   الحق  فيوتواطأت األفهام على كونه ميزان 

ا رضن. ولقد أسهبنا من خالل كثير ما عوعبر عن حقيقته بالحكمة علم المنطقالذي اصطلح عليه ب

رنه ال يضير الحق عدم ه ولخطر شأنه في تبيان حقيقته، وإل ه على ما هو عليه.تصو   

لا، ألنه العنصر البنائي هو الحد   علمي  وإنَّ أول تجليات هذا الميزان، المنطق، في البيان ال      في  ألو 

التفكيرية  عملي ةالتفكيرية، التي ليس الكالم إال صورة لفظية وترجمة لها، أي نطقا خارجيا لها؛ ال عملي ةال

                                                                 

 37-36الرسائل السلفية ص: -اده حسنإسن 586 
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ية لسانية؛ ذلك والقاعدة الخلفية للكالم كنتاج وصورة ترجم ةمنطقي  ، والهيكلة العقلي  التي هي األساس ال

رالوالنظمة العالئقية هي  عملي ةأن نقاط أو عقد هذه ال ركات.ات والمدتصو   

ريف؛ إذ التعوإن البصار بهذا هو الذي يرفع الخلل المتمثل في تخلف شرط االصطالح هنا في      

تخصيصه للغوي وعدم خروجه عن حقله الداللي. وبيان هذا كالتالي: علمي  شرط االصطالح ال  

يقول اآلمدي رحمه هللا:       

 نفهم. وقوله تعالى: }ما نفقه كثيرا مما تقول{ أي ال'أما الفقه ففي اللغة عبارة عن الفهم، ومنه قوله      

ه.تعالى: }ولكن ال تفقهون تسبيحهم{؛ أي ال تفهمون، وتقول العرب: فقهت كالمك؛ أي: فهمت  

ه وقيل: هو العلم، واألشبه أن الفهم مغاير للعلم؛ إذ الفهم عبارة عن جودة الذهن من جهة تهيئ     

علم الب؛ وإن لم يكن المتصف به عالما؛ كالعامي الفطن، وأما الالقتناص كل ما يرد عليه من المط

 فسيأتي تحقيقه عن قريب، وعلى هذا؛ فكل عالم فهم وليس كل فهم عالما.

وعية؛ الفر شرعي ةالوفي عرف المتشرعين: الفقه مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من األحكام      

واالستدالل. الن ظرب  

لعرف ؛ فإنه وإن تجوز بإطالق اسم الفقه عليه في اشرعي ةالفالعلم احتراز عن الظن باألحكام      

ولي  واأل اللغوي  العامي؛ فليس فقها في العرف  ا بناء على ، بل الفقه العلم بها أو العلم بالعمل بهص 

لعلم احتراز عن ا «ي ةشرعالبجملة من األحكام »وإن كانت ظنية في نفسها، وقولنا  قطعي  الدراك ال

فقها. بالحكم الواحد أو االثنين ال غير، فإنه ال يسمى في عرفهم  

 يكون وإنما لم نقل باألحكام؛ ألن ذلك يشعر بكون الفقه هو العلم بجملة األحكام ويلزم منه أن ال     

 العلم بما دون ذلك فقها، وليس كذلك.

والحسية. ةعقلي  عي؛ كاألمور ال( احترازا عما ليس بشرشرعي ةالوقولنا: )       

ولي  األ وقولنا: )الفروعية( احترازا عن العلم بكون أنواع األدلة حججا؛ فإنه ليس فقها في العرف       ص 

 وإن كان المعلوم حكما شرعيا نظريا لكونه غير فروعي.
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يه السالم فيما عل النبي  واالستدالل( احترازا عن علم هللا تعالى بذلك وعلم جبريل و الن ظروقولنا: )ب     

ولي  علمه بالوحي؛ فإن علمهم بذلك ال يكون فقها في العرف األ حقهم بذلك  ؛ إذ ليس طريق العلم فيص 
 الن ظر واالستدالل.'587

≈ 

لإلبصار  النافذ لما يتلى الن ظرفليس يحتاج إال لعدم االتباع األعمى الموصد للقراءة العاقلة و     

قه؛ ثم هم يجعلون يميز ويباين بين العلم والفهم المنطبق بالف اللغوي  ؛ فعلمي  لبانخرام شرط االصطالح ا

ة؛ الفروعي شرعيّةال'العلم الحاصل بجملة من األحكام ؛ ذلك أن الجوهر المعني بقوله: الفقه علما

 . وبلفظ أكثرهو جوهر الحاصل، مما ليس يخرج عن ماهية العلم الخالصة واالستدالل.' النّظرب

لحاصل هو جوهر المطلوب وااه؛ تبسيطا؛ فهذا الجوهر ليس إال الطرف األخير لمسار التحصيل ومنته

ر بالعقل في  عبارة عن التصرف الن ظرو نظرا مما جاء عنده في قوله أو تعريفه للنظر: )يا أا تلقتصو 

األمور السابقة بالعلم والظن المناسبة للمطلوب بتأليف خاص قصدا لتحصيل ما ليس حاصال في 
 العقل(588

 طالقا من ماهية الفهم وعمليتها ونسقها؛ وإن هو إال منتهاها المحصول منهاإ خلو معرفي  فهو جوهر 

وهو بهذا  .الس ياقة محضة ومعلومة أو مجموع معلومات مما هو المراد بالعلم هنا في كل معرفي  مادة 

ل الش رطالتحديد ليس يخرج وال هو بأعلى من الحافظ  الفقه والفقيه.  الالزم وغير الكافي في حقيقةي األو 

 وهنا ال بد من ضبط منتظم لهذه المفاهيم جميعها.

 والمنهاج: نيّ الّربامفهوم '

ة بين الكتاب والحكمة وبفقهها، وبناء على جوهري  اإلشكال المفاهيمي فيما يتصل خاصة بالعالقة ال     

توافقا مع  الش ريعةلنصوص وأمر  عملي ةفي المالءمة الما تقدم من وجوه داللة الحكمة والمعنى األبرز 

                                                                 

 587 الحكام في أ ص ول األحكام: علي بن محمد اآلمدي، تعليق عبد الرزاق عفيفي، ج1، ص19،20، دار الصميعي

للنشر والتوزيع، الرياض          
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نالوقائع والنوازل، مما هو  وحقيقتها كونها تبيانا لما أنزل من الكتاب؛ هذا  الس نةمكين في وظيفة  مكو 

 واإلشكال موصول بسبيل االستنباط بالحديث الذي خص به البخاري باب فضل من علم وعل م: الس ؤال

حدثنا محمد بن العالء قال: حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد هللا عن أبي بردة عن أبي  -     

 صلى هللا عليه وسلم قال: النبي  موسى عن 

"مثل ما بعثني هللا به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت      

ت منها أجادب أمسكت الماء فنفع هللا بها الناس فشربوا وسقوا الماء فأنبتت الكأل والعشب الكثير، وكان

وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان ال تمسك ماء وال تنبت كأل. فذلك مثل من فقه في 

دين هللا ونفعه ما بعثني هللا به فعلم وعل م، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى هللا الذي أرسلت 

و عبد هللا: قال إسحاق: وكان منها طائفة قبلت الماء، قاع يعلوه الماء. والصفصف المستوي به" قال أب

 589من األرض.

 قال ابن حجر:

قوله )قاع يعلوه الماء، والصفصف المستوي من األرض( هذا ثابت عند المستملي، وأراد به >>     

أن قيعان المذكورة في الحديث جمع قاع، وأنها األرض التي يعلوها الماء وال يستقر فيها. وإنما ذكر 

ي القرآن الصفصف معه جريا على عادته في االعتناء بتفسير ما يقع في الحديث من األلفاظ الواقعة ف

 المصطف بدل الصفصف، وهو تصحيف<< الن سخوقد يستطرد. ووقع في بعض 

كما أشار إلى احتمال صحة لفظي بقية وبقعة بدل نقية وقال: والمراد بها )أي بقية( القطعة الطيبة      

ن لم كما يقال فالن بقية الناس، ومنه }فلوال كان من القرون من قبلكم أولو بقية{، ولكن هذين اللفظي

 يردا في روايات الصحيحين.

وغايتنا نحن من سوق وذكر هذا الحديث فيدل عليه بأبلغ الكفاء واالستيفاء قول الشارح الموجز     

 والجامع؛ قال رحمه هللا:
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>> . . ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه، غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع،     

لغيره، فهو بمنزلة األرض التي يستقر فيها الماء فينتفع به، وهو المشار إليه بقوله:" نض ر لكنه أداه 

 هللا امرءا سمع مقالتي فأداها كما سمعها"<<

بما كنتم  رب اني  ينهذا المعنى هو ما تم ذكره في سياق اآلية الكريمة وقوله تعالى:} ولكن كونوا      

'{ ذلك في معرض الحديث عن تحديد المنهاج اإلسالمي جامعا تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون

نلجناحي و ي علم الكتاب األصل الشامل للقرآن الكريم وبيانه وفقهه وتفسيره، والدراسة على مكو 

نضوء هذا األصل العظيم ونوره المجيد. هذا الركن الثاني هو المتضمن ل االجتهاد كعامل  مكو 

 د الحق ونوره المجيد وإحاطته بالعالمين.استخالفي، قصد تحقيق الحق بمرا

{، رب اني  ين} محوري  إن هذا هو ما جاء في تفسير حبر األمة وفقه البيان الذي أنزل به اللفظ ال    

التفسير والفقه والبيان الذي أبى البخاري رحمه هللا بحصافته وحكمته إال أن يسطر عليه ترسيخا 

والدين، ال ينبغي بحال إهمالها وال تحصل حقيقة الفقه إال باإللمام وتنبيها على حقيقة من أمر المنهاج 

المقول القانوني لهذا هو أنه مع  حكماء فقهاء علماء. {:رب اني  ين}بها وإدراك مدلولها؛ قال ابن عباس في

الشريفة، فإن هذا  نبوي ةمن حفظ لفظ القرآن العظيم واالضطالع على السيرة ال ص ولالفضل العظيم لأل  

باليس يحصل به حقيقة  إال بفهم وفقه منفتح االستنباط، يصل التنزيل وتبيانه بفروع ومطلق  ني ةالر 

فهذا هو منهاج اإلسالم ومن يبتغ ويسلك غير صراط الحق فقد ضل  أحوال وشروط االستخالف.

 590'سواء السبيل.

راسية؛ استنباطية ود ةعلمي  معلوماتية حافظة ومحفوظة، إنما هو حالة  ةعلمي  فالفقه إذا ليس حالة     

والحقيقتين. جوهرينوشتان ما بين ال  

ولهذا أو بهذا يفسر ضالل اآلمدي وسقوطه في إشكال الكم المعلوماتي الدال عليه قوله:        

، فإنه ال د أو االثنين ال غيراحتراز عن العلم بالحكم الواح «شرعي ةالبجملة من األحكام »وقولنا  -'     

 يسمى في عرفهم فقها.
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 يكون وإنما لم نقل باألحكام؛ ألن ذلك يشعر بكون الفقه هو العلم بجملة األحكام ويلزم منه أن ال -     

 العلم بما دون ذلك فقها، وليس كذلك.'

الحفظ  صيل شرطاستنباطية من بعد تح ةعلمي  فالفقه ليس كما معلوماتيا ولكنه حالة كفاءة      

ولي  والتحصيل للقاعدة واألساس المعطياتي األ ه الحالة هو في اعتباره من أقوال من قبله؛ وهذ وما ص 

فةأو  باوالدرجة هي حقيقة  هلي ةواأل الص  وم القيامة: المنزل بيانها قرآنا يتلى منهاجا لألمة إلى ي ني ةالر 

( وهو المضمون 78}ولكن كونوا ربايين بماكنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون'{)آل عمران

 أهلي ةه ملكة و. فالفقه والفقيه هو من بعد شرط الكتاب أو الحفظ لالمتعلق في اقتران الكتاب بالحكمة

ق المجال كم أو حكمين أو جملة كبيرة كما قال اآلمدي وإنما هو في المكان لمطلتحديد المناسبة ليس لح

بها محمد  السالمية التي جاء الش ريعة؛ ذلك ألن القرآن مجيد، وشرعي ةالاالستخالفي ولمطلق األحكام 

والفقهاء ليسوا في الحكمة سواء. والحفاظ صلى هللا عليه وسلم مطلقة السريان، والناس  

   وعلم الوحي عن الفقه. ذلك به يتضح اضطراره الخاطئ لتميز علم هللا تعالىوك     

:أسفل الصفحة تعليقانافلة ننقل ما جاء عند المحقق و  

لك تعريف 'أولع الكثير بالتعاريف المتكلفة التي تورث العبارة غموضا والقارئ لها حيرة، ومن ذ     

ترزات العلم والفقه ونحوهما بما ذكر المؤلف، ولذلك تراهم يحتاجون إلى شرح التعريف وإخراج المح

ويكثرون من االعتراض والجواب وال يكادون يخلص لهم تعريف من األخذ والرد، والواقع أصدق 
 شاهد.'591

ة ومما تطرق له اآلمدي في أول كتابه هذا في شأن التعريفات مما هو بحق من األهمية المعياري     

ربمكان تعريف العلم و رحقيقته؛ هذا ال تصو  التالي: الذي يمثله ويضعه أمامنا قوله وإشكاله تصو   

'وأما العلم فقد اختلف المتكلمون في تحديده:       

ريفه إنما لى تحديده، لكن اختلف هؤالء؛ فمنهم من قال: بيان طريق تعم من زعم أنه ال سبيل إفمنه     

تمييزه عما ل هو بالقسمة والمثال كإمام الحرمين والغزالي، وهو غير سديد؛ فإن القسمة إن لم تكن مفيدة

سوى هذا.سواه؛ فليست معرفة له، وإن كانت مميزة له عما سواه؛ فال معنى للتحديد بالرسم   
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م؛ فلو غير نظري؛ ألن كل ما سوى العلم ال يعلم إال بالعل ضروري  ومنهم من زعم أن العلم بالعلم      

رعلم العلم بالغير كان دورا، وألن كل أحد يعلم وجود نفسه ضرورة، والعلم أحد  ات هذا تصو 

ا وهو أيضا غير سديد.ضروري  التصديق؛ فكان   

لأما الوجه       علم جهة توقف غير العلم على العلم من جهة كون العلم إدراكا له وتوقف ال ؛ فألناألو 

ع على الغير ال من جهة كون ذلك الغير إدراكا للعلم، بل من جهة كونه صفة مميزة له عما سواه، وم

 اختالف جهة التوقف؛ فال دور.

روأما الوجه الثاني؛ فهو مبني على أن       ة، ري  ضروة ال بد وأن تكون الضروري  ات القضبة تصو 

ربعد  بها لقالعة هي التي يصدق الضروري  واألمر ليس كذلك؛ ألن القضية  ن غير مفرداتها م تصو 

رتوقف بعد  رالمفردات على نظر واستدالل، وسواء كانت ال تصو  .ةنظري  ة أو ضروري  ات تصو   

 «األفكار أبكار»ة، أبطلناها في ومنهم من سلك في تعريفه التحديد، وقد ذكر في ذلك حدود كثير     

بين حقائق  والمختار في ذلك أن يقال: )العلم عبارة عن صفة يحصل بها لنفس المتصف بها التمييز

.المعاني الكلية حصوال ال يتطرق إليه احتمال نقيضه(  

فاتفقولنا: )صفة( كالجنس له ولغيره من       ياة ن الح، وقولنا: )يحصل بها التميز( احتراز عالص 

؛ فإنها زئي ةجالمشروطة بالحياة، وقولنا: )بين حقائق الكليات( احتراز عن الدراكات ال الص فاتوسائر 

في أن  دون األمور الكلية، وإن سلكنا مذهب الشيخ أبي الحسن جزئي ةإنما تميز بين المحسوسات ال

 الدراكات نوع من العلم؛ لم نحتج إلى التقييد بالكليات.

 ، وهوضروري  بعد العدم، والحادث ينقسم إلى م إلى قديم ال أول لوجوده وإلى حادث وهو منقس     

احتراز عن  العلم الحادث الذي ال قدرة للمكلف على تحصيله بنظر واستدالل؛ فقولنا: )العلم الحادث(

ي؛ الن ظرم علم هللا تعالى، وقولناك )ال قدرة للمكلف على تحصيله بنظر واستدالل( احتراز عن العل

الصحيح. الن ظري هو العلم الذي تضمنه الن ظرو  

      وأما الظن؛ فعبارة عن ترجح أحد االحتمالين في النفس على اآلخر من غير القطع.'592
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بق بالمجموع العام المنط اللغوي  بل  منطقي  بالطبع فاعتبار اآلمدي هنا للعلم ليس على االصطالح ال     

بمفهوم وحقيقة المعرفة.  ينطبقالمعارفي المدرك والمحصل، والذي   

لمنظمة ف العالم جون ديوي العلم بأنه الدراسة ا'عر  فقد  علمي  والتقني ال منطقي  وأما االصطالح ال     

م بأنه مستند على الموضوعية، وأما العالم الالند فعرف مصطلح العل التي تقوم على منهج واضح

ائج مطلقة تن والموضوعية التي تؤدي إلى الض بطمجموعة المعارف واألبحاث التي تتصف بالوحدة و

ة  ، فهي ال ترضي أذواق اآلخرين وإنما هي حقيقة يجب األخذ بها، وأما األخضر زكور عرفالصح 
 العلم بأنه ما تم اكتسابه من المالحظات الجادة والتجارب الموضوعية والحقائق.'593

لى المنهج لمتناسقة التي يعتمد في تحصيلها ع'العلم هو منظومة من المعارف او في تعريف آخر:       

 العلمي   دون سواه أو مجموعة المفاهيم المترابطة التي نبحث ونتوصل إليها بواسطة هذه الطريقة.594'

فليس سديدا بقيد وجوب إطالق  م(1963-م1876) وأما تعريف الفيلسوف الفرنسي أندري الالند

ة حَّ ، ألنه ال حقيقة مطلق مجال سريان الصح  كريم؛ ا إال حقيقة المطلق التي هي حقيقة الوحي التهصه

نبين منظومة الحقائق ال منطقي  وليس يمكن تسويغ هذا القيد بعامل الترابط ال م، ألن وعاء ة للعلمكو 

غطالقا  ذاته وعاء داخل في شرطه العامل المخلوقاتين وبه ال إمكان نساني  والعقل ال ةعقلي  النسق ال

عما  ةعلمي  ية الالمميز لألبن منطقي  ي هنا نسبية الضمان والكفل الترابطي الللخروج من حقل النسبية، أ

لى ا مقولها عمنطقي  ولهذا حتى في التعريف األخرى التي يصح  ة.معرفي  سواها من المجموعات ال

يغ ةة المنفصلة الضمنية: 'مطلقة شرطي  الة الص  نها ال تقرر يس بالسديد، ألأو على التقريب' ل الصح 

ق وتقريره وهو أن ال مطلق لحقل سريان الصد به خذاألأعظم مبدإ في علم المناهج الذي ينبغي 

 الحقائقي إال للوحي الكريم' فال مجيد من الحقائق إال الحق.

من  ص صمخثم ينتقلون إلى ال اللغوي  وإذا دأب الناس في عموم التطرق للتعريفات أن يبدأوا ب      

 عرفةالمطابق لمفهوم الم اللغوي  التعاريف واالصطالح؛ فإنه ليس من وجه للخلط بين حقيقتي 

األشياء؛  مختلفان أشد ما يكون به اختالف جوهرين؛ ذلك أن اللمفهوم العلم والتقني علمي  ال منطقي  وال
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لف  معرفي   لثاني بناءلعقل بذاكرة. وا إدراكي  كم  معلوماتي في آن وحدث تواجدي مرتبط بحقل  األو 

نمكا ال الجوهري  منتظم مترابط؛ ال صلة له بالعقل والذاكرة إال كونها الموضوع المستقل وجودا  .و   

  وما اختلط عليه فيه.  واآلن نعود إلى قول اآلمدي ليتضح لنا حل إشكاله     

ا أو حالة  إن  العلم      لعقل  دراكي  ومعلوماتية ممثلة بالحقل الة معرفي  هنا ليس إال إدراكا، لذا كان كم 

 بذاكرة في آن تواجدي معين. فجلي أن العلم ليس هو العقل.

درك وهو الذي له      فةولما كان العقل هو الم  طق أن المميزة للعالهم كان غير مترابط والعقل والمن الص 

دركا.  يكون العلم عالهما ألنه ليس عقال وليس م 

و سؤال الل هم  يتطابق وال ه حي زاآلمدي في طرح سؤال الدور بدءا؛ وليس  يتجلى ضالل ومنه     

ب عدا العلم  سؤال الماهو أصال؛ فما ينبغي اعتبار الدراك تعليال أبدا. وتداخل لدى اآلمدي حي زمتداخل ب

ك  هية، واختلط عنده الدراك بقوانينه فجعل التمييز واالختالف من مابالمعلوم والدراك بالمدر 

ى جهاته، الدراك؛ وإنما ذلك من القوانين واآللية. وأبطل من بعدها داللة التوقف على التعليل ليرده إل

   وهذا أشد أحوال االختالط. 
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 الفصل الثالث

'ص ولى 'علم األ  مّ س  إبطال مناط م    

المكفولة بفطرة وسعة العقل نيّةالّربامن شرط  منطقيّ وال بيانيّ ال  

 

، شرط ن أوليين ظاهرين وجليينشرطيّ في سؤال حقيقة الحدّ توقف على  اإلشكال  لئن كان حلّ      

اقي ات أو تصديقات، وشرط أنستصّورا بسيطة أو مركبة، نسقي أو أنساقي العتبار المدركات إمَّ 

ه شرط ا يكفلوالبعدان اإلحداثياتي والذاكراتي، فإّن هذ المادَّةعالئقي. واألسماء أو اللغة والبيان هو 

تيها للعقل، التي متى أو ةفطريّ ال األولىأو القوانين والمعقوالت  ةعقليّ ة األنساق الحَّ سالمة وص  

كال مما فيه إش فيه القوم   ما خاض   وأكثر   غالب   المخلوق فقد أوتي خيرا كثيرا. ومنه يستنبط أنَّ 

ا في القرآن المبة الّشرع، منهاج نيّةالّرباهو مكفول في  منطقيّ وال بيانيّ ال ك ما ح  ا م   ين، وأنَّ المنزل نص 

ن الكتاب، هلل تعالى جعل من الحكمة واصال بين مطلق النوازل في المستخلف فيه إلى يوم الدين وبي

 الالمحدودة ةعقليّ ، من خالل حكمة أمره وخلقه الوسيلة واألداة في ذلك، من األنساق الص ولأي األ  

نما والحدوثية والقانونية. وإ خطابيّةال الّشروطعددا وأبعادا، وقدرة في التناسق مع ما يكون من 

عز  خاض من خاض في ذلك، من جهل بهذه الحقيقة الدالة على أن هلل تعالى هو الخالق العليم، وأنه

 وجل عزيز حكيم. 

الفقه  هللا، ويكاد يكون خير ما كتب في هذا الشأن من واعلم أن خير ما قاله المام الشافعي رحمه       

ىو س مَّ  نحوا ، ونحن نعلم أننا محاسبون على صدقنا مع أنفسنا بما نقول، ال مجاملة والص ولعلم األ   م 

جدل قبله وح على فطرة الحكم غير المسبوق بالنص  من هذا القبيل، أن خير ما في ذلك كله، هو كلمته 

ز الرحيم؛ فهذا مصنفات من بعد، فذلك ال ينجو من تأثيره إال من رحم هللا تعالى العزيمما سيليه ويمأل ال

 قول الشافعي في شروط فطري  ة نقية من الشوائب595:
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ف  من معانيها، وكان>      ا ت ع ره ا تعرف   قال الشافعي: فإنما خاطب  هللا  بكتابه العرب  بلسانها، على م  مم 

 ، ا ي راد  له العامُّ الظاهر  ا ظاهر  ب  بالشيء منه عامًّ ته  أن  ي خاطه من معانيها ات هس اع  لسانهها. وأنَّ فهطر 

ا ظاهر   ه. وعامًّ ل هذا منه عن آخره بعض ، في ستدلُّ على هذا بالخاص  ا ي راد  به العامُّ وي دخله وي ستغن ى بأوَّ

ا ي راد  به  ا ظاهر  وطب له فيه. وعامًّ ا ي عرف  في سياقه أنه ي راد  به غير  ظاهره. الخاص  ما خ  . وظاهر 

ه في أول الكالم أو وسطه أو آخره.<  فكلُّ هذا موجود  علم 

≈ 

بي رحمه هللا ا الفارااه  مَّ التي س   ةفطري  ال ةعقلي  ن خالل األنساق البمعنى أنَّ ذلك بالفطرة وبالحكمة م      

اآلفاق  تحديدا دقيقا فطرة هللا تعالى ومحكم بديع خلقه، آيات باهرات في محد د، األولىالمعقوالت 

مني قد يبلغه واألنفس، بل أمره يتم على نحو يكاد يكون سابقا للزمن، بل هو كذلك بالنسبة ألدق بعد ز

بط التجريبي والمختبراتي لإلنسان. الض   

س مَّىي ، الممثلة فص ولمادة ما بات يسمى بعلم األ   لَّ إن  هذا القول الوازن لإلمام الشافعي ليبطل ج         م 

ن، وميزان ة، التي تكفلها فطرة خلق الرحمان الذي خلق النسان وعلمه البيااللغوي   ةص ولي  القواعد األ

ي. فالل تعالى ، إذ اللسان ما هو إال لفظ للنطق الداخلاألولى ةعقلي  دليل على األسس الالرحمان في البيان 

بحانه على حكيم خبير، وهو أعلم سبحانه بما يفي البالغ لرسالته عز وجل إلى العالمين. فرسالته س

اه سميعا علنمنتهى الحكمة والتناسق مع شروط التلقي: }إنا خلقنا النسان من نطفة أمشاج نبتليه فج

نه وما هو منزه ع ( ومن يقل غير هذا فإنه يقول في حقه سبحانه وتعالى ما ال يجوز2بصيرا'{)النسان

ه عليم هذا فإنه ال يفقه معنى أن هللا عزيز حكيم، وأنه بالغ أمره، وأنه سبحانغير ل عز وجل. ومن يق

عربيهم  زعموا أنهم وضعوا للناسقدير، وأنه سبحانه حكيم خبير. وال غرو فإن هذا يضاهي قول الذين 

م لآلثام ا كانوا بقراءتهوعجميهم جميعا، وضعوا لهم علما وقواعد في النطق والقراءة، إن هم لم يثقفوه

 مقترفين.

لك أن هللا فاستدراك هؤالء على الحق واضح ال يخفى إال على من غشيته دجية التقليد وغشاوته، ذ     

ه وتالوته بمعنى تعالى أعلم بما أنزل وكفل شروط التلقي عند العبد لكفل البالغ وكفل الغاية من العمل ب

سالةاتباعه حق اتباعه، واالتباع والعمل ال يكون إال بتلقي  ما قال سبحانه اب حقيقة ال لفظا كوالخط الر 

م إال فيمن قبلنا: }ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماني وإن ه الش رطوتعالى في ذم تخلف هذا 
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يصا ( وقوله تعالى مخاطبا على وجه التحذير والوعيد على عام التعريض ال تخص77يظنون'{)البقرة

سالةخذ قواعد علم مخصوص في فهم لقرن من المسلمين وسلفهم دون غيرهم، وال لمن يأ  عن الر 

لقرآن أم بعض ممن سيأتي بعدهم: }أولئك الذين لعنهم هللا فأصمهم وأعمى أبصارهم' أفال يتدبرون ا

من  ( ويقول هللا تعالى: }اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم' وال تتبعوا35-34على قلوب أقفالها'{)محمد

( واالتباع ال يكون إال بعد فهم الخطاب. فهذا كله دون درجة 2رافدونه أولياء' قليال ما تذكرون'{)األع

ناالستنباط، وهذا كله هو م ى تضم  س مَّ ىة، والتي هي الجذع في اللغوي   ةص ولي  القواعد األ م  س مَّ علم  م 

 األ  ص ول. يقول عبد الوهاب خالف رحمه هللا في مقد مة مؤلفه 'عام أ ص ول الفقه596:

لاألالفقه فلم ينشأ إال في القرن الثاني الهجري، ألنه في القرن الهجري  أ ص ولأما علم >      لم تدع  و 

سولحاجة إليه، ف نن. وبما كان يفتي ويقضي بما يوحى إليه ربه من القرآن، وبما يلهم به من الس الر 

تهاد، واالج وقواعد يتوصل بها إلى االستنباط أ ص ولمن غير حاجة إلى  فطري  يؤدي إليه اجتهاده ال

ن غير حاجة إلى ة مالس ليموص التي يفهمونها بملكتهم العربية النص  وأصحابه كانوا يفتون ويقضون ب

ة التي ريعي  تشوص. ويستنبطون فيما ال نص فيه بملكتهم الالنص  قواعد لغوية يهتدون بها على فهم 

سولركزت في نفوسهم من صحبتهم   وورود األحاديث،. ووقوفهم على أسباب نزول اآليات الر 

بغيرهم  وفهمهم مقاصد الشارع ومبادئ التشريع، ولكن لما اتسعت الفتوح السالمية واختلط العرب

بق الملكة اللسانية وتشافهوا وتكاتبوا ودخل في العربية كثير من المفردات واألساليب غير العربية ولم ت

ابط دعت الحاجة إلى وضع ضو وصالنص  على سالمتها وكثرت االشتباهات واالحتماالت في فهم 

ه. كما دعت وص بلغتالنص  وص كما يفهمها العربي الذي وردت النص  وقواعد لغوية يقتدر بها على فهم 

 إلى وضع قواعد نحوية يقتدر بها على صحة النطق.

                                                                 

  596 علم أ ص ول الفقه- عبد الوهاب خالف-  مكتبة الدعوة السالمية شباب األزهر- ص17-16
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بعض  وكذلك لما بعد العهد بفجر التشريع، واحتدم الجدال بين أهل الحديث وأهل الرأي، واجترأ     

وابط األهواء على االحتجاج بما ال يحتج به وإنكار بعض ما يحتج به، دعا كل هذا إلى وضع ضذوي 

بحوث ، وشروط االستدالل بها وكيفية االستدالل بها، ومن مجموعة هذه الشرعي ةالوبحوث في األدلة 

ن علم اللغوي  االستداللية وتلك الضوابط  .<الفقه أ ص ولة تكو   

≈ 

هم العربية وص التي يفهمونها بملكتالنصّ > وأصحابه كانوا يفتون ويقضون بفانظر إلى قوله:      

نبطون وص< بل ويقول: >ويستالنصّ ة من غير حاجة إلى قواعد لغوية يهتدون بها على فهم الّسليم

ة<تشريعيّ بملكتهم ال  

ىالذي يعلل به هذا المبدأ والمنشأ ل الّشروطفي هذه  متغيّرفما ال    س مَّ !؟ص ولعلم األ   م   

غير  نتيجة اتساع الفتوحات السالمية ودخول شعوب وأجناس اللغوي   الش رطه في اعتبارهم إنَّ      

 مما هوإن هذا ليس إطاره التشريع، وإنما إطاره النحو واللغة و؛ ي  الش رععربية في حقل الخطاب 

ي األسس شرطه الفطرة فمعلوم ومشهور في تاريخ علم النحو العربي ومبادئه. ولئن كان االستنباط 

 ريعي  تشاالستنباطي ليسا من ذات الموضوع ال منطقي  وال اللغوي  ن شرطي  ال، فإن األولى ةعقلي  ال

ن، فهما فقهي  وال أولي عام  تان وتكوينيتان من التكوين المؤهل لكل العلوم وشرطعلمي  ان ومادتان مكو 

عامة ال  مقوالت وقواعد تشريعي  وال فقهي  ال الد رسعلم الفقه وحده. وحظهما في فيها جميعا، وليس ل

نتتجاوز البضع من الصفحات ال المئات، مما يمثل تفاوتا فاحشا بين نسبة هذا ال  اللغوي  حض الم مكو 

عدم ل ةعلمي  ، مما يدل على عدم التشريعي  وال فقهي  ككل المقرر موضوعه مبدئيا في ال حي زمن ال

البنيوية. المادَّةالموضوعية في   

ه تعالى الفقه< فهذا موصول حكمه بقول أ ص ولا التعليل: >وكذلك لما بعد العهد . . . تكون علم أمَّ      

بين ما أنزل  : }وأن احكم بينهم بما أنزل هللا' وال تتبع أهواءهم' واحذرهم أن يفتنوك عن بعضالحق  الم 

هم ( وقوله تعالى: }وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم' وإن أطعتمو51هللا إليك'{)المائدة

بيلين في ين ق( فلئن كان سبب نزول هاتين اآليتين في يهود، في خصومة ب122إنكم لمشركون'{)األنعام

لون ما قتل هللا؟ أي قتيل لهم، وفي قولهم للنبي صلى هللا عليه وسلم وللمسلمين تأكلون ما قتلتم وال تأك

ة ما كان منها سبب نزول أو تعد دة والمنهاج لهو أعظم وأوسع من النوازل المالش رعالميتة؛ فإن 
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يحكم ال معقب  وقوله عز وجل وهللا األولىة غيرها. ويكفي لتقرير هذا التدبر وتالوة الجوار القبلي لآلي

ينهم بما أنزل }وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه' فاحكم ب لحكمه:

(. وهذا أيضا ما 50هللا وال تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق' لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا'{)المائدة

ي  ويتساوى وهذا  ، الذي هو سه
كنا قد أبرزناه عامال في الضالل بخصوص االنحراف المرجئي597

ككل: يعةالش ر، من حيث الخطر وعظيم األثر في الدين وفي منهاج تشريعي  وال فقهي  الشأن، الشأن ال  

ة الخالفية ال ونجد في القرآن الحكيم أبلغ التحذير والشارة إلى هذا التأثير السلبي للمجادلة خاص>     

ه وإنه لفسق' }وال تأكلوا مما لم يذكر اسم علي اءة والمنتجة خلفية وغايات، نجد هذا في قوله تعالى:البن

(122وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم' وإن أطعتموهم إنكم لمشركون'{)األنعام  

ام، فمسايرة من الحالل والحر الش ريعةفإذا كان هذا هو حكم المجادلة في أحكام الحق ومحكم      

واله وأفكاره، ونسق القلب، بمعنى العقل في أق الس ليمومجاراة األقوال البعيدة كل البعد عن التفكير 
 المعبرة في كنهها عن علمه الذي يحمله وحظه من الحكمة، حكمها كذلك.<598

تاب، الذي هو فهذا بيان أوفى في أن هللا تعالى وهو سبحانه الحكيم الخبير كفل شرط التلقي للك     

ن يعمل ويتبع ة أالس وي  شرط اتباعه والعمل بما أنزل فيه، وال يعقل وال يحق عند أولي البصائر والعقول 

 ما ال يفهم وال يعقل.

      ويزيد الشافعي رحمه هذه الحقيقة تأكيدا بما سقنا من قبل من قوله599:   

د  ا>      ل ق  لهم من العقول التي ركَّبها فيهم، ليقصدوا ق ص  الالت بما خ  ه للعين وكان عليهم تكلُّف الد ه لتوجُّ

ض  عليهم استقبالها.  التي ف ر 

   . . .  

                                                                 

  597 انظر 'اليمان بين النفي والثبات' – رشيد بلواد- الفصل السادس: من تبعات وآثار المسايرة الجدلية – ص109

  598 نفس المصدر – ص42

سالة- ص502-501   599 الر 
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، فدلَّهم بها على الفرق بين المختلهف       بيل  إلى ، وهداهم السإن هللا جلَّ ثناؤه من على العباد بعقول 

اللة.< ا وده  الحق نصًّ

 ثم من بعده يقول600:

فقد  -وفيقه فإذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدالئل، بعد استعانة هللا، والرغبة إليه في ت>     

ا ما عليهم.<  أدَّو 

 وقوله رحمه هللا:

ا >      س ول  قال الشافعي: ك لُّ م  ا ليس فيه س نَّ ر  مَّ ن ا في كتابنا هذا، م هللا مه ، وفيما كتب  نَّ كتاب  ن ذكر ما م 

: دليل  على أنَّ الحكمة س نَّة رسول هللا.< -هللا  به على العباد من تعلُّم الكتاب والحكمة   

لغ كفاءتها أن يب نظريّةوال أي بناء وال  إنسانيّ في العقل وأنساقه، التي ال يمكن ألي صنع  األّولف     

 وال دقتها الالمتناهية مما وهبه وأودعه هلل تعالى الخالق العليم اإلنسان، ألداء األمانة والقيام

كمة، وهو باالستخالف، بتالوة نور الكتاب وإعماله في الفضاء المستخلف فيه، مما حقيقته هي الح

 فحوى القول الثاني هذا للشافعي. 

أثير ، كما قد تكون قراءته بتة سنة رسول هللا" ليس قوال معرفا وال شارحاقوله هنا "الحكم إنَّ      

يء غلبة الجمود المعجمي، بسبب حجر وضيق أفق التدبر والتحكم في زاوية الرؤية، وذلك غالبه س

اوزه ال ، طبعها على الترديد ألقوال العلماء وغير العلماء، ال يتجةعلمي  وطبع الذات تحت لبوس ال

وال ينظر  تدبرا، فال يضع عنصر ولفظ 'الحكمة' إال موضوعا لسؤال الماهية والتعريف، تمحيصا وال

ي وسريان تجل الس نةقول الشافعي هنا إخبار صرف غير تعريفي، أي أن  إنَّ وجهة الكون لها والتجلي. 

سولللحكمة، ف  صَّالةاليه صلى هللا عليه وسلم إنما بعث ليبين للناس ما نزل إليهم، وليكون عل الر 

؛ قال عليه عمةإكمال الدين وتمام الن الس نةالقدوة نورا وبيانا في منهاج االستخالف؛ فبالكتاب و الصَّالةو

وليس  رسوله" والسالم: "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب هللا وسنة الصَّالة

 من إال من جهة الثبوت ال سواء باعتباره حديثا أو بالغا من بالغات مالك لسؤاليكون هنا موضع ل

دذ وه إلى هللا جهة الحقيقة والمعنى؛ فذلك منصوص بالقرآن من قوله تعالى: }فإن تنازعتم في شيء فر

                                                                 

  600 نفس المصدر- ص503
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سول إن كنتم تؤمنون بالل واليوم اآلخر' ذلك خير وأحسن تأويال'{)النساء وكما قال المام  (59والر 

د ذكر ما لك رحمه هللا: "قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقدتم هذا األمر واستكمل"، وهنا نعيما

 قاله الطبري:

 اليوم{ ينكمد لكم أكملت اليوم} بقوله ثناؤه جل يعني: بعضهم فقال ذلك؛ في التأويل أهل اختلف>     

 زيليوتن وحرامي، وحاللي ونهيي،، إياكم وأمري وحدودي، عليكم فرائضي المؤمنون أيها لكم أكملت

 التي واألدلة ،رسولي لسان على بوحيي منه لكم بينت ما بياني  وت كتابي، في أنزلت ما ذلك من ذلك من

 هذا بعد يهف زيادة فال ذلك، جميع لكم فأتممت دينكم، أمر من إليه الحاجة بكم ما جميع على لكم نصبتها

.<اليوم  

با مع التوافق كمال على هي ،(ه204-150) هللا رحمه الشافعي المام قالها التي الحقيقة هذه       ني ةالر 

 أبو لماما البيان يكون ما أحسن على ي بي نهو بعده من ترسيخا يسطره سوف ما ذلك للشريعة؛ منهاجا

 بي  الن أن في القول باب' في ص ولاأل   في الفصول كتابه في( ه370-305) هللا رحمه الجص اص بكر

ن االجتهاد تقريره نعني ،'االجتهاد؟ طريق( من) يسن كان هل وسلم عليه هللا صلى  نهاجم في امكو 

 في تبيانه  3- هحي ز -2 ي  الش رع الوجوب دليل -1: الثالثة ةتأطيري  ال عناصره إبراز خالل من الش ريعة

سول سنة ي   ولقد. ووجوهه وسلم عليه هللا صلى الر   ادالسد وجه هنا تعالى هللا رحمه الجص اص ه ده

.اليضاح وحسن  

ل601:       فمن حيث العنصر األو 

 إلى ردوه ولو: }تعالى قوله: االجتهاد طريق من يقول أن له جعل كان قد أنه على الد ليلو>     

سول وإلى أولي األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم{)النساء83(602 عمومه يقتضي جواز  الر 

.وسلم عليه هللا صلى النبي   وفيهم إليهم، المردود جماعة من االستنباط  

                                                                 

اص- دراسة وتحقيق الدكتور عجيل جاسم النشمي ط2-  601 الفصول في األ ص ول لإلمام أحمد بن علي الجص 

240ص-3ج -م1994ه1414      

  602 رقم اآلية والسورة مشار إليه في األصل أسفل الصفحة 
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 وسلم عليه هللا صلى النبي  و( 2الحشر{)األبصار أولي يا فاعتبروا: }تعالى قوله: أيضا عليه ويدل)     

 مناهاففه: }قال ثم السالم، عليهما وسليمان داوود قصة من تعالى هللا حكى ما عليه ويدل أجلهم من

 االجتهاد، طريق من كان حكمهما أن على يدل وظاهره( 79األنبياء{)وعلما حكما آتينا وكال سليمان

.< السالم عليهما داوود دون فيها بالفهم سليمان خص لما النص   طريق من حكما لو ألنهما  

ل والثاني603:  وفي األو 

 من: فيه المعنى يخلو وال( 159عمران آل{)األمر في وشاورهم: }تعالى قوله: عليه أيضا ويدل>     

 وجه ليقرب مبمشاورته فأمر فيه، نص ال فيما لنفوسهم تطيبا عليه نص فيما إياهم مشاورته يكون أن

 الرأي فيه، وليزداد بصيرة في رأيه إن604 كان موافقا لرأيهم.<

 وفي الثاني والثالث605:

 أمر من ين،بالد تتعلق التي األمور من كثير في أصحابه السالم عليه النبي   شاور فقد: وأيضا>     

 يا رأيته أرأي) المنذر بن الحباب له قال بدر دون النزول أراد لما أنه: ترى أال وغيرها، الحروب

 عليه نبي  ال وشاور( ففعل الماء على تنزل أن أرى إني: فقال. رأيته رأي بل: فقال وحي؟ أم هللا؟ رسول

 نصف قالخند في المشركين يعطي أن ورأى. بدر أسارى في عنهما، هللا رضي وعمر بكر، أبا السالم

 أم رأيته؟ أيأر هللا، رسول يا قالوا األنصار وحضر فيه يشهد أن أراد فلما الكتاب، فكتب المدينة، ثمار

 ثمرة منها ذوايأخ أن ،أهلي ةالج في يطمعون ال وكانوا. شيئا نعطيهم ال فإنا: فقالوا. رأيي بل: فقال وحي؟

 لو أيتأر: )الخطاب بن لعمر السالم عليه وقال ؟!!بالسالم هللا أعزنا وقد فكيف مشرى، أو قرى، إال

(.القبلة فكذلك يفطرك؟ أكان بماء تمضمضت  

                                                                 

  603 الفصول في األ ص ول- ج3 – ص240

 604 أثبتنا النص  على نسخة المكتبة األزهرية التي رمز لها المحقق بحرف)ح( المنقولة عن نسخة دار الكنب

المصرية إذ الكالم بدونها ال يستقيم         

  605 الفصول في األ ص ول- ج3 - ص242-241
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( أحق هللا دينف: قال. نعم: قالت يجزئ؟ أكان فتقضينه دين أبيك على كان لو أرأيت) للخثعمية وقال     

 ذلك كانو الوحي، انتظار غير من به فأذن بالال أمر األذان أمر في رأى بما زيد بن هللا عبد أخبر ولما

.<االجتهاد جهة على منه  

 فهذا ،االجتهاد جهة من كان عنه هللا رضي بالال والسالم الصَّالة عليه أمره بأن قوله في هاهنا لكن     

 من حي ز ما أخرج منه مما جاء في قوله606:

 قال اكم روعه، في يلقي وشيء إلهاما، وبعضها وحيا، سنته بعض يكون أن جايز: آخرون وقال>     

 هللا فاتقوا زقهار تستوفي حتى تموت لن نفسا أن: روعي في نفث القدس روح إن: )وسلم عليه هللا صلى

(.<الطلب في وأجملوا  

ق   والسالم الصَّالة عليه روعه في يلقى وما اللهام إلى فهو       أفعالهو أقواله في األصل أن وذلك. أ ل ح 

 السالم يهعل فهو ،"قلبي ينام وال عيناي تنام: "والسالم الصَّالة عليه قال وقد وهديه، ربه من نور على

 للرب اني ة تعالى هللا عند من تقريرا لألمة االجتهاد تشريع الحكمة وإنما. الناس بين بشرا رسوال نور

 لمجتهدا شرط النخل تأبير وخبر حدث خالل من ب يَّن   وسلم عليه هللا صلى إنه بل للمنهاج؛ كشرعة

ب   قوله607: وَّ باني ة منهاجا لشرعة السالم؛ وبه ي ص   واالجتهاد، وهو دليل أقصى وطرف في كون الر 

 نأ جاز – عليه فدل به، أمر قد هللا ألن الوحي عن مصدره كان لما االجتهاد أن: الثاني والوجه>     

.<االجتهاد باستعمال إليه أوحى قد ألنه وحي، عن فهو اجتهاد إليه أد اه ما إن: يقال  

 في نهم المراد ليس' وحي عن فهو اجتهاد إليه أداه ما إن'  قوله باعتبار اال يصح   الو يقبل ال فهذا     

.حكمه إال الحق  

      كذلك إذ يعرض قوله608:

<يخالفهم أن بعدهم لمن يجز لم االجتهاد طريق من العصر أهل إجماع انعقد إذا ثم>       

                                                                 

  606 نفس المصدر- ص239

  607 نفس المصدر- ص243

  608 نفس المصدر- ص243
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با كون الحق من أنزل ما على القول هذا يعرض إذ       صامنصو ،الش ريعةو للعبودية منهاجا ني ةالر 

 القول هذا رضيع إذ التبيان، وأتم أبلغ على ةالص حيح الثابتة الس نةب مبينا محكما وقرآنا بينات آيات

 ةللصح والطالق المجد يعني الن سخ عدم ألن ومردود باطل قول فإنه الحق على الجص اص لإلمام

ة هذه ولسريان  تعالى، هللا لغير يجوز ليس وهذا الدين، يوم إلى االستخالفي المجال مطلق في الصح 

 ما وخير مالعل أعظم وإن الحسنى؛ هللا أسماء من اسمين الحكيم العليم باعتبار الحكيم، العليم هو ألنه

 كتابه في عالىت هللا وقال' هللا إال إله ال' كلمة قبله من ئونالنبي  و وسلم عليه هللا صلى محمد نبينا قاله

(20محمد'{)هو إال إله ال أنه فاعلم} :المبين  

با آية وإن         فيكونوا لحق،ا من فيها نزل ما يخالفون الذين فليخش يتلى؛ مبينا قرآنا محكمة آية ني ةالر 

 لقتالا فيها وذكر محكمة سورة أنزلت فإذا: }لآلية البعدي الجوار في وجل عز هللا عناهم الذين مثل

 ولوق طاعة' لهم فأولى' الموت من عليه المغشي نظر إليك ينظرون مرض قلوبهم في الذين رأيت

(22-21محمد'{)لهم خيرا لكان صدقوا فلو األمر عزم فإذا' معروف  

با أن   ذلك      . بها إليمانل ملزم ورسوله وكتابه بالل واليمان ،الس نةو بالكتاب عليها منصوص ني ةالر 

 الن سخ معد وقول المذهبي ة واقع هو ما مثل تعالى، هللا غير وقول لحكم بالمجد يقول من كل أن ولي علم

 هىن الذي التقليد غاشية هي وإنما. الحق من أنزل وما الس نةو للقرآن مخالف هو إنما ونحوه لإلجماع

نالم القلب تحجب الش رع عنه  ولهذا. الحق ةالش ريع بمنهاج االستخالف عن وتعطله فطري  ال للعقل تضم 

 لوهجع الذي هذا مذهبهم سبحانه عليهم وأنكر النعوت، أبغضو األوصاف بأقذع هؤالء تعالى هللا ذم

:نهجاو لهم نحلة  

 ريةق في قبلك من أرسلنا ما وكذلك' مهتدون آثارهم على وإنا أمة على آباءنا وجدنا إنا قالوا بل}     

(22-21الزخرف'{)مقتدون آثارهم على وإنا أمة على آباءنا وجدنا إنا مترفوها قال إال نذير من  

  .والمالئكة األوثان عباد قريش من المشركين في هذا إن: قائل قال فإن      

 حقال اعتبرت إذ قاصر، جزئي للموضوع اعتبارك فإن منظارك، المنظار بئس هذا يا: له قلنا    

 الحق القرآن إن. النزول سبب بشرطه عليه يصطلح مما أو التنزيلية والبيئة التنزيل نقطة على قاصرا

 من خلت دق: }تعالى قوله التفسير درجات بأعلى يفسره كما السنن األرض في الحق  و نزل، وبالحق

(137عمران آل'{)المكذبين عاقبة كان كيف فانظروا األرض في فسيروا' سنن قبلكم  
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 الحقيقة ألن أوله، من االنحراف مسار لمعرفة تاريخي بترجيع لنقم أقرب بمعنى أو آخر وبطريق     

 قوله حىمن على وهذا والنبوة؛ الكتاب محور على مكبوب البشري التاريخ أن هي الكبرى التاريخية

ل أعدى فمن' وسلم عليه هللا صلى '.على فترة من الرسل' شرعي ةال المادَّةوعلى توجيه ' !؟األو   

 الحال أو الوجودي النسق أو الس نة هو وفحواهما الكريمتين اآليتين أو اآلية في الحق  ف إذن     

 المدبر السياسي للعقل وفاقا أنساقا والمشكلة التابعة االجتماعية العالقات شأن هو كما ،الوجودية

 السياسي قلالع فباستطاعة األنساق، هذه وتشكيل توجيه في ما بدرجة ويتحكم يختار الذي والمتحكم،

 والطبقات ئفوالطوا والفئات األفراد بين والعالقات الوجودية األنساق وبين بينه العالقة هذه على بناء

ةو الدولة بقاء حيث ومن والعلم، الجهل حيث من اختيار أي تحديد في التحكم االجتماعية  الشعب وأ األمَّ

 إال المعطيات ونفس المواطنين وبنفس السريع، تأهيله أو حربية، وال مدنية طائرة صنع على قادر غير

 عنه ترد ةنووي قوة ذا ليصبح كلها، والوجودية االجتماعية األنساق لتغيير السياسي العقل تغيير

ة وعرض السيادة عن وتذود والكلمة واالقتصاد السياسة له وتحفظ األطماع  مثل ب،قري مثل وهذا. األمَّ

ل ءالجز في هذا في القول فصلنا وقد سعيرا، لهم وأعد الكافرين لعن هللا وإن الشيعية، إيران  من األو 

 عقود ثةثال خالل استطاعت التي إيران هذا في المثل إنَّ  قلنا ة،خاص  ' واألمر الخلق تفصيل' كتابنا

 التاريخو األرض في هللا سنة مباشرة نتيجة ألمتها والوجودية االجتماعية األنساق تغيير بفضل

 تنظم بحتأص بل والنووي، الوجودي الطور إلى االنتقال طفرة تحقيق استطاعت واالجتماع، والسياسة

.العالم دول جميع من وكالء يؤمها األسلحة لبيع معارض  

 بقس كما الرجل مثل وإن عنها، والسياسي فقهي  ال العقل غفل التي الجدباء المساحة لمن هذا إنَّ      

 قل؛الح مساحة من غيرها إلى عنها يتحول ال منه ناحية في يحرث فمكث حقله زراعة أراد الذي مثله،

 للعقل وجيهالت في والمرجع بل ،الش رط باعتباره فقهي  ال العقل فكذلك. عقله فساد في مماراة ال هذا إن

 وكما العلم؟ لم أو العلم؟ فيم قط يتساءل ولم العلم، من الغاية إلى العلم من ينتقل لم السالمي، السياسي

 تسخيروال االستخالف أداة العلم إنما' تعملوا حتى تؤجروا فلن شئتم، ما اعملوا' األثر معنى في جاء

باو  لحقولا جميع على تاريخية أطوار مدى على وإعماله سريانه بتخلف العقل هذا أن واألكيد. ني ةالر 

 الحضاري عقلال عن متخلفا بات بجزأيه،' واألمر الخلق تفصيل' كتابنا في بيناه وكما فإنه، واألبعاد،

.والتاريخي  

 فهم ضالين آباءهم ألفوا إنهم: }وجودي ونسق تاريخية سنة وإضاللها ضاللها في التقليد فنحلة إذن     

ل أكثر قبلهم ضل ولقد' ي هرعون آثارهم على (71..69الصافات'{)يناألو   
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 جدناو إنا: يقول ومن مقتدون، آثارهم على وإنا أمة على آباءنا وجدنا إنا: قال من بين فرق ال هوإنَّ      

 ةالوسيل ألنهم عظيم منكرهم أوالء وإن. أصحابنا قول هذا أو القول، هذا على المذهب في أصحابنا

. والفقهاء العلم أهل لبوس في مضلون ضالون فهم المبين، الض اللو الغواية في للشيطان المرتضاة

 هإلي يدعو ما نقيض إلى داع لهو فوهللا مجيدا، بعده من ساريا ويجعله مخلوق قول يمجد من وإنه

 وإنكاره ولهلق والفقه القراءة هي وهذا تعالى، هللا غير عبادة إلى ويدعو الس نةو لقرآن ومخالف التنزيل

 وحقيقتهما والتقليد النمطية فروح ،(79عمران آل'{)مسلمون أنتم إذ بعد بالكفر أيأمركم: }وجل عز

باو الحكمة حقيقة ونقض مخالفة وهي واحدة،  إال حكمل المجد ليس وأن ،والتنزيل الش ريعة في ني ةالر 

:المجيد الحميد تعالى هللا حكم  

ستغرقة كما أنه على نظام هذا القانون سلما للقول في بناء اإلنسان خلقة وبيئة وجودية، م> . . .       

الوجود كله، حتى آخر نقطة من نقاطه وآخر لحظة من لحظات وأنفاس وجود كل واحد منا، كما تم 

قيقة ء من حواآليات من سورة األعراف، ابتدا الس ياقتأصيله على نور العلم الحق والقرآن العظيم في 

 قوله تعالى:}إن ربكم  الذي خلق السماوات واألرض{ إلى مسار القصص واالختراق القصصي

نبوة  للتاريخ الوجودي البشري، الممثل في قصص األنبياء عليهم السالم مع أقوامهم، إلى مجال

حيا ون ورسالة نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم، مجال طورنا وتواجدنا، إلى هذه اللحظة التي نعيش

روت هو بمرتكز وجودها وكينونتها الموصولة في قيوميتها بالعرش؛ فاهلل تعالى ذو العزة والجب

أن  الصمد الذي تصمد إليه الكائنات والخالئق جميعا، وهو الحي القيوم يمسك السماوات واألرض

 وهو هللا تزوال، ال حول وال قوة إال به، سبحانه وتعالى ذي الجالل واإلكرام، رب العرش العظيم.

كريم، سبحانه نور السماوات واألرض؛ فأشعة الخلق واألمر ال واسط فيها بين المخلوقات وربها ال

 فاطرها ومجبلها ومشرع وجودها ودينها، ال ملك مقرب وال نبي وال حبر وال عالم، وال اإلمام مالك

بينوال أبو حنيفة وال غيرهما. ومن لم يبصر بهذا الحكم و لقرآن تلونا من الهدى وا فيما الحق  الم 

ك في العظيم، بأن التشريع ومذهب القانون هو هلل الواحد الصمد، ال شريك له في الملك وال يشر

كاد حكمه أحدا، فإن للسياق كما للسورة بمجملها، وقد أشرنا إليه من قبل، إن جاز أن تحدد له آية ت

 تختزل المعاني كلها فهي قوله عز وجل:

الخلق واألمر' تبارك هللا رب العالمين'{}أال له         

يم، هذا الحكم العلي الحكيم، حكم الحق ممن خلق األرض والسماوات العلى، رب العرش العظ إن       

في بطالن  تبعه، أن ال يشك نالحق  فيليكفي لمن كان له قلب يعقل به، وكان حفيا بأن يسمع قول 
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ئة ضالة مضلة، ة، ولكنها تفرقة خاطفقهي  المقيتة؛ وما هي لو يعلمون بة فقهي  ال المذهبي ةوفساد  المذهبي ة

زة انتظامه أخص خصائصه، ومي الحق  فيوكيف يكون للفقه أن يدعو إلى نقيض حقيقته وإلى خالف 

 والوحدة القانونية ألحكامه؟ أال إنه قد أنزل بالحق قوله تعالى:

(81ر هللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا'{)النساء}أفال يتدبرون القرآن' ولو كان من عند غي        

(79}أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون'{)آل عمران       

حتما، وال فالتشريع والفقه كأصل وامتداد استنباطي لزمه عدم االختالف ضرورة وشرطا الزبا م     

يما يلي.الحديث عنه فيتم من بعد ذلك القول وقبول الحكم به إال بشرط الكفاية كما سيأتي بعد   

كل جدي قوانينه، والوحدة القانونية المنتظمة ألحكامه، تطرح بش الحق  فية عدم اختالف خاص   إن       

اته وملفت سؤال المصداقية والمشروعية بالنسبة ألقوال عدة، وأحكام كثيرة منسوبة للمذاهب ه

ةمسار نا ونتفحص الجهة المقابلة لة؛ لكن ما يلبث العجب أن يزول حين نولي وجوهفقهي  المسماة   األم 

شأوا  في االستخالف التاريخي. فلئن كان المسلمون في قرون خلت قد بلغوا في عمارة األرض

ويات عظيما، وسبقوا غيرهم من األمم في مضمار العلوم البحتة والطبيعية على أعلى إمكان مست

ءودة عقولهم، اليوم يا للحسرة معطل تواجدهم مو، فإنهم  نساني  التوافق التاريخي للعقل والتفكير اإل

هم مستذلين، عالة على غيرهم، يلبسون ما ال يصنعون ويركبون، رضوا بأن يكونوا مع التابعين لعدو

ن على ارى بأمنهم، ويحجروالنص  حقيقة دويالتهم الطوائفية أهل ذمة يتكفل األمريكيون واليهود و

ع واقع ال يرتفع؛ وهو الحق شاخص إال من أعماه الدجل واتبركازهم وأموالهم؛ فاهلل المستعان وال

ةأعداء  قبلهم  في خيانتهم الكبرى وغيهم وضاللهم؛ يحسبون األمر للقوة األرضية وقد خلت من األم 

ول األمم، ولينصرن هللا من ينصره؛ إذا جاء أمره ال يؤخر، و إن هللا بالغ أمره، إنه قوي عزيز؛ يق

 سبحانه وتعالى:

منكم فإنه  ارى أولياء' بعضهم أولياء بعض' ومن يتولهمالنص  ا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود و}ي  

ن نخشى أن منهم' إن هللا ال يهدي القوم الظالمين' فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولو

نفسهم وا في أتصيبنا دائرة' فعسى هللا أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسر

(.54-53نادمين'{)المائدة  
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     إن   هذا التخلف لشرط المالءمة التاريخية، لهو حاسم حكما عند الراسخين في العلم بالن ظر للبعد 

المقاصدي609 للشريعة، على زيف ادعاء الكفاء والتمثيلي ة التشريعي  ة لما يدعى بالمذاهب الفقهي  ة، وأنها 

ربهم؛ يقول  ليست في حقيقة أمرها إال واقع التبديل لما أنزل من الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات من

من أن تحذو حذو المشركين وتضل ضالل األمم من قبلها: األم ةهللا تعالى محذرا هذه   

ديهم }وال تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا' كل حزب بما ل   

(31-30فرحون'{)الروم  

ا كانوا }إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء' إنما أمرهم إلى هللا' ثم ينبئهم بم  

( 160يفعلون'{)األنعام  

يقول اإلمام محمد بن علي الشوكاني رحمه هللا:       

ة ومالك عليكم بسنة أبي حنيف> .. فهل تزعمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال      
 والشافعي وابن حنبل حتى يتم لكم ما تريدون؟ ..<610

ه هي المخالفة والنتيجة الثانية من بعد أمر تفرق الدين بتلبيس المذاهب واستدراج الشيطان ومكر     

 ل وأمرلسعة وامتداد سريان الحق وكتاب هللا سبحانه وأمره المجيد. وهي مخالفة تؤول إلى خطب جل

العالمين إلى  عظيم، هو التوقيف الفعلي لشريعة الكتاب المنزل أمرا من عند هللا العزيز الحكيم، يسع

ارم بالمنطق الص المذهبي ةيوم الدين، بالرغم مما يدعونه ويزعمونه ويحسبون أنهم على شيء؛ ف

ود حد ، أي وجوالحق الذي تقوم عليه السماء واألرض إنما تعني سلب عامل السريان المطلق المجيد

. يقول األستاذ محمد محجوبي:حتمي قريب إلمكان وشرط االجتهاد  

عنه  أن انتشرت ظاهرة االلتزام الكامل بمذهب معين دون الخروج المذهبي  >ومن نتائج التعصب     

بر ذلك مباشرة، وإال اعت تفصيلي ةمن األدلة ال شرعي ةالإلى مذهب آخر، وباألحرى استنباط األحكام 
 من أنواع االنحراف والخروج عن الجماعة<611

                                                                 

  609 المقاصدي في الحق ال في المحدود والقاصر من المنظار والعلم، وهذا البيان كان قبل حصول وجوب التصحيح

باني ة والمنهاج ل من تذكرة العلماء في الر   انظر مفهوم الحكمة والمنهاج في الجزء األو 
610  
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نتيجة حتمية واألنكى من ذلك كله مما يحق القول به بسنة هللا تعالى التي ال تتبدل وال تتحول ك     

رد تعطيل العقل الحضاري واالستخالفي، مما يعني الخروج للف الحق  هولحصر امتداد سريان 

 والمؤسسات االجتماعية والعمرانية من المسار القانوني للكون وللتاريخ<612 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                  

  611 محمد محجوبي: مدخل لدراسة الفقه اإلسالمي- طبع ونشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمملكة المغربية 1992- ص243

  612 تفصبل الخلق واألمر في سؤال حوار األديان وتفرق المذاهب الفقهي ة . . ج2- رشيد بلواد- ص8..10
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 الفصل الّرابع

النّسخ مفهوم   إشكال   وحلُّ  نيّةالّربا  

 

      يقول الجص اص رحمه هللا في كتابه 'الفصول في األ  ص ول'613:

 والتخصيص ،ثبوته بعد الحكم رفع الن سخ في أن والتخصيص الن سخ بين الفرق: قائل قال فإن>     

.المراد بيان  

.الن سخ ما يدري ال من قول هذا: له قيل       

 الحكم مدة بيان فيه الن سخ أن إال بيان منهما واحد كل أن في والتخصيص الن سخ بين فرق وال     

.االسم تناوله ما بعض في الحكم بيان والتخصيص  

 ذلك أن نيبي وإنما ذلك، عن يتعالى وهللا بداء هذا ألن يرفعه ثم بشيء هللا يحكم أن يجوز ال ألنه     

.<ذكرنا ما على بينهما فرق فال المدة هذه إلى كان الحكم  

≈ 

 سخالن  ين في الفقه وفي العلم كله، مفهوم محوري  ، وهو في مفهومين للجص اصهذا قول خاطئ      

الحكم  رفع الحق  هوو الص حيح الن سخ. وإنه ليكفي أن نقول بأن مفهوم ومعنى ومفهوم التخصيص

في قوله: الجص اص، وبه يتقرر خطأ منطقي  كمقول قانوني ومقول   

.<الن سخ ما يدري ال من قول هذا: له قيل>  

                                                                 

 613 الفصول في األ ص ول لإلمام أحمد بن علي الرازي الجص اص ج1- ص171 دراسة وتحقيق للدكتور عجيل جاسم
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ذا غير سيؤدي إلى القول بالبداء؛ وه للنَّسخالحاسم على خطئه هو قوله بأن هذا المعنى  الد ليلو      

نهو أن الحكمة  الص حيحصحيح، ألن مؤداه وتعليله  با في التنزيل، توافقا مع كون جوهري   مكو   ني ةالر 

ستيفاء ة التي سيستقر عليها التنزيل، أمرا حكيما من عند هللا العزيز العليم الالش رعهي منهاج هذه 

ية أو ننسها ثابت بقوله تعالى:}ما ننسخ من آ النص  المجال االستخالفي المجيد إلى يوم الدين، بل إن 

(؛ فمذهب بيان اآلية الكريمة ومعناها، أي فحواها، هو التغيير؛ 105نأت بخير منها أو مثلها'{)البقرة

للحق، فإن هذا  وباعتبار الحق فوق القبل والبعد، ألنه يعلو الزمان، وما الزمان في حقيقته إال تفصيل

منزه عنهما. وإنما  بداء تقتضي وتستلزم وتستوجب القبل والبعد، وهللا تعالىليس بداء، وإنما حقيقة ال

لهم ومن يقول ذلك من لم يرتق تواجده وعقله وإدراكه إلى قانون التفصيل، وهو حكم الروافض وقبي

 قال بقولهم.

ا قوله بعدم التفرقة بين التخصيص والن سخ فهو باطل وخاطئ وال يصح  اال عنده. ويقول614:       وأم 

ت فقد أبقيت من الحكم ما يقتضيه ظاهر اللفظ.خص صفإن قال: إذا >       

فيها إلى  قيل له: وإذا نسخت فقد أثبت من الحكم ما اقتضاه ظاهر اللفظ في المدة التي كان الحكم     

فال فرق بينهما من هذا الوجه.< الن سخوقت   

≈ 

' إنما الن سخ فهذا تناقض عن التباس، ألن مفاد قوله 'في المدة التي كان الحكم ثابتا فيها إلى وقت     

 معناه رفع الحكم اآلن؛ وعلى اآلن الحادث الكالم والخبار وليس على ما مضى.

 وكذلك قوله615:

ار به على من االقتص د فقد استعملناهما جميعا فهو أولىت القرآن بخبر الواحخص صفإن قال: إذا >    

ألنه يمنع بقاء الحكم علينا اآلن. الن سخحدهما وإسقاط اآلخر، وليس كذلك أ  
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لك البعض قيل له: ال يمكنك استعمال الخبر إال برفع بعض موجب لفظ القرآن، وإنما كالمنا في ذ     

 الذي رفعت حكمه فيما بقي ألن ما بقي لم استعمله من جهة الخبر.< 

≈ 

جب خاطئ ألن قوله 'قيل له: ال يمكنك ... من جهة الخبر' غير صحيح؛ فالكالم ليس عن موقول      

آن بالخبر إنما الحكم واللفظ، بل عن ذات الحكم واللفظ؛ فهو ثابت دائما مع التخصيص. وتخصيص القر

 هو بكون النبوة تبيانا لما أنزل من الكتاب.

       وهكذا نجده ي تبع خطأ القول بعضه بعضا616:

خالف خبر وإنما نجوزه من قبل أنه ال سبيل إلى إثبات المقادير من طريق المقاييس ال فيما ورد ب>     

ة الفرض، بالقياس من هذه الجهة ألن فيه تقدير مد الن سخالواحد وال فيما لم يرد بخالفه، فإنما منعنا 

ير به فمن واحد فجائز إثبات المقادبه وأما خبر ال الن سخوهذا ال مدخل للقياس فيه لو لم يكن على وجه 

به.< الن سخحيث جوز التخصيص له لزم تجويز   

رفهذا كله خاطئ وذلك بسبب       ياس على تحديد بتقدير مدة الفرض، وقصره الق الن سخه وتعريفه تصو 

 المقادير. 

فإنما مرده  واختالف الناس فيه؛ وكل ذلك الن سخوهكذا أيضا نرى الغزالي يسهب ويطيل القول في      

نإفادته أن الحكمة  الن سخقصور االعتبار وتجزيء الحقائق؛ ف تنزيل، وأن وال الش ريعةفي  جوهري   مكو 

با لتقليدي النمطي والتفرق في أحكام الفقه باتباعها ا المذهبي ةهي منهاج االستخالف، وأن التقليد و ني ةالر 

اه في كتابنا ة اليوم، كل ذلك هو واقع الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كما بينفقهي  كما هو واقع المذاهب ال

با'تفصيل الخلق واألمر'، وكذلك لعدم البناء على مرجع الحق، مرجع حقيقة  ية والمتوافقة المقتض ني ةالر 

ضع ، لذلك يبقى موعقلي  كمة، والدراسة الموجبة للصعود في سلم الدراك الوجودي واللشرط الح
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د عليه كما قبل التمكن، ولشكال واستعصاء الر الن سخلهاتيك الشكاالت مثل إشكال القدرية هنا في 

 يتجلى ذلك في كالم ابن قدامة رحمه هللا617:

ه منهيا، قلنا ال يمتنع أن يكون مأمورا من وج>وقولهم إنه يقضي إلى أن يكون الشيء مأمورا      

هنا يجوز أن ارة وينهى عنها مع الحدث، كذا هامع الطه الصَّالةمنهيا عنه من وجه آخر. كما يؤمر ب

 يجعل بقاء حكمه شرطا في األمر، فيقال افعل ما آمرك به إن لم يزل حكم أمرنا عنك بالنهي.

ءه قطعا؟سينهى عنه فما معنى أمره بالشيء الذي يعلم انتفا فإن قيل فإذا علم هللا سبحانه أنه        

تعداد المانع قلنا يصح إذا كانت عاقبة األمر ملتبسة على المأمور المتحانه بالعزم واالشتغال باالس     

يد له من أنواع اللهو والفساد، وربما يكون فيه لطف واستصالح لخلقه؛ ولهذا جوزوا الوعد والوع

ط عدم ما الم بعاقبة األمور، فقالوا يجوز أن يعد هللا سبحانه على الطاعة ثوابا بشرمن الع الش رطب

أمره أنه  يحبطها، وعلى المعصية عقابا بشرط عدم ما يكفرها من التوبة، وهللا سبحانه عالم بعاقبة

 ه قبليجوز أن يكون الشيء مأمورا منهيا في حالين، إذ ليس المأمور حسنا في عينه أو لوصف علي

نه في األمر به وال المأمور مرادا ليتناقض ذلك وقولهم إن الكالم قديم، فيكون أمرا بالشيء ونهيا ع

 حال واحد؟

رقلنا ي       . ولو ن سخالاالمتحان به إذا سمعه المكلف في وقتين، ولذلك اشترطنا التراخي في  تصو 

ة سمعهما في وقت واحد لم يجز. فأما جبريل فيجوز أن يسمعهما في وقت واحد ويؤمر بتبليغ في  األمَّ

 وقتين، فيأمرهم بمسالمة الكفار مطلقا وباستقبال بيت المقدس ثم ينهاهم عنه بعد وهللا أعلم.<618 

≈  

بافالبناء على       ر لقانون لى في المكان معتبموجب العتبار الحكمة، والعقل بشرطه األع ني ةالر 

نالتفصيل، فالحكمة من م هاتية الحق، والحق قديم، وهو فوق الزمان والمكان، ومرتفع عن الج تضم 

 مطلقا.
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  618 الترقيم مني
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لَّةفهو كالم باطل بمنظار فاسد. و النصّ ابن قدامة في الزيادة على  أّما قول      ن كامنة في كو الع 

عند  رفعا لحكم الخطاب أو رفعا للحكم الثابت كما هو تعريفه النّسخه واعتباره لتعريف تصّور

والقانوني  ريعيّ تشا واعتبارا فاسدين، لتجزيئيته الحكم الممثل بخطابه؛ وإنما الحكم التصّورالشافعية 

و الزيادة جوهر ال يتجزأ. بل يعتبر أي تغيير في صيغته وبيانه التمثيلي سواء على الترتيب أ

 النّسخقال ب واحد ولو بتغيير حركة أو ترقيم حتى يعتبر ذلك نسخا له. فقول من والنقصان ولو لحرف

زيادة في زيادة التغريب على الجلد في الحد مثال كأبي حنيفة رحمه هلل وهو قول الحنفية في ال

أنساقه وعالقة هذا الشكال وأصله وعلته بشرط العقل في أسسه وعموما، هو القول السديد والصائب. 

باالمحقق بها حقيقة الحكمة كشرط في  ةطقي  منال ن؛ فهو متصل بالعقل وبني ةالر  اج }بما كنتم المنه مكو 
 تدرسون'{ في اآلية البينة من سورة آل عمران.619
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 االستنباط الخالصة

 

مان بها وتالوتها حق ة اإليمرجعيّ تها، أي مرجعيّ ينة وعلى أساس الّرباهكذا وبناء على أمر      

ترد توضع ووبه . الحق ليس إال غلوطات وجدل يظهر ويستبين ما هو علم نافع مما هو في تالوتها،

قل وأهم هذه اإلشكاالت والقضايا التي لم يزل الع. المسائل واإلشكاالت وما اختلف فيه إلى الحق

الح من القياس والمص شرعيّةالواإلجماع، األدلة  النّسخيبدئ القول فيها ويعيد، حقيقة  فقهيّ ال

المرسلة وغيرها؛ وأما دون ذلك فإنما هو المنطق والبيان، والذي يبقى منه هو مسائل نموذجية 

ألة المكره ومس الدّار  المغصوبةفي  الصَّالةعامة في المنطق والبيان، كمسألة  ةعلميّ تطبيقية لقواعد 

.فقهيّ ال الدّرسعلى القتل وما شابههما في تمثيل   

لن بالضافة إلى الحقيقتين والكلمتين إذ      ، عقلي  الة وشرطها يي حقيقة الحكممكّون يين للشافعي،األو 

مفصول، وال  المكمل للمنهاج ولهذا العلم ذي الشأن العظيم، علم الفقه غير الش رطينبغي التسطير على 

ولينبغي ذلك في ميزان السماء واألرض، غير مفصول عن  نه، فهي منه ثاني أ ص  اج إلى ي المنهمكو 

وبما كنتم  بما كنتم تعلمون الكتاب ربَّاني هينولكن كونوا :}للقرآن  الصَّريحجانب الدراسة بالبيان 

ة الص حيحوبتبيان سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المنقولة بالتواتر و( 78آل عمران'{)تدرسون

 المحفوظة؛ هذا الركن الثالث هو الفحوى البين لكالمه المؤكد في جميع أقواله620:

ن زنى، قطعنا من لزمه اسم  سرقة، وضربنا مائة كل م: وحكمنا بالظاهر الس نةولوال االستدالل  ب>      

ا ثي با، وأعطينا سهم ذي القربى كل من بينه وبين  رًّ ل ص  ذلك إلى طوائ النبي  ح  ف  من قرابة، ثم خ 

، أل ن ا الس ل ب  س  م  ، وخ  .<نه من المغنم، مع ما سواه من الغنيمةالعرب، ألن فيهم وشايج أرحام   

 ثم يخلص إلى جامع هذا الشأن كله أو ما ينبغي أن يكون عليه621:

بي نة عن هللا معنى ما أراد>      ه وعا: وسنة رسول هللا م  هدليال على خاص ه كتابه ثم قرن الحكمة بها ب. م ه

.<فأتبعها إي اه، ولم يجعل هذا ألحد من خلقه غير رسوله  
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لُّ العقال وترفع اإلشكال، ثم ال يبقى موضع لهذا الجدل و نيّةالّرباإذن ف      السجال؛ والمرجع الحق ت ح 

ّل  ما ي قدم وي عتبر أنه من النّسخليس فقط إلشكال  ى، بل ل ج  س مَّ .ص ولعلم األ   م   

 

 االستنباط الخالصة:

ر  يحصل لنا: ، وعلى ما تقرّ 3واستنباط 2واستنباط 1بناء على استنباط  

ى 'علم األ  ص ول' من حقيقة الّربانيّة والفقيه هو الّربانيّ . س مَّ  م 
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األّولالجزء  فهرست  
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340                                                          مسألة الواجب المضيّق والواجب الموّسعفي        

 الفصل الحادي عشر: االختالط المبين للغزالي في مسألتي 'ما ال يتمّ  الواجب إال به'

                              و'ما ال يتّم ترك الحرام إال به'                                                      345

345                                     إال به يتّم الواجبالمختلط والالَّمعقول للغزالي في مسألة ما ال  - 1   
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347                         الحرام إال به يتّم تركالجليّة في مسألة ما ال  الّسفسطةوقوع  الغزالي في  - 2  

 الفصل الثاني عشر: اإلشكال  الجدّيُّ عند الغزالي  في مسألة  علم  هلل  تعالى                            351

 الفصل الثالث عشر: الحشويّة والفساد  المنطقيّ  عند الغزالي                                            

356                              القدر المجزئ من الواجب غير المقدرفي مسألة ما زاد على                  

 الفصل الّرابع عشر: االختالط  المبين  للغزالي في مسألة النسبة بين الوجوب والجواز واإلباحة
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 الفصل الخامس عشر: اعتبار الموضوع الفقهيّ  بغير شروطه وآنيته اعتبار ساذج خاطئ         363

 الفصل السادس عشر: المرجع في األحكام الشرعيّة وبيانها هو الحق                                  367

ة مجال  الحق وليس الموضوع  فقهيّ المرجع  في األحكام ال - 1  

367                                                             الدّار  المغصوبةنموذج  غلوطة الصَّالة في        

388                                                           ما بيانه خارج الحّق حقيقته الفساد أو اللغو – 2   

 الفصل الّسابع عشر: عائق تصّور الحكم الّشرعيّ  والجوهر المنطقيّ  عند الغزالي

                           وضالل المعتزلة في اإلباحة                                                           390

شرعيّةالالّصحيح لألحكام  تصّوردليل  افتقاد الغزالي لل - 1  

390                                                         اإلباحة شرعيّةوضالل  المعتزلة القائلين بعدم         

394                               عند الغزالي يّ الّشرعوالحكم  منطقيّ الجوهر ال تصّوراتضاح  إشكال  - 2  

س مَّى علم األ  ص ول، مفهوم  المخالفة                   400 ا في م  ا هاّما  الفصل الثامن عشر: المنطق  مكّونا

 الفصل التاسع عشر: اختالف  الغزالي في مرجع الوجوب بين الملكية والعقاب  
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430                   واللّغو  الصَّريح في ركن المحكوم فيه عند الغزالي منطقيّ ال تصّورإشكال  ال          

430                                            اختالف  الغزالي في مرجع الوجوب بين الملكية والعقاب - 1  

432                      عند الغزالي واللّغو  الصَّريح في ركن المحكوم فيه منطقيّ ال تصّورإشكال  ال - 2  

 الفصل العشرون: 'األحكام  الوضعيَّة' لغو  صريح  في خطاب الّشرع

443                          في عنصر 'الحكم' عند الغزالي فقهيّ وال منطقيّ التباس  القاموسين ال          

 الفصل الواحد والعشرون: عنصر  'الّسبب' والتصّور التجزيئي الفاسد لجوهر الحكم                449

 الفصل الثاني والعشرون: الغزالي وإشكاله في المفهومين المحوريّ ين القضاء والّرخصة!        452

453                                                                                                             استنباط  

 الفصل الثالث والعشرون: ضالل  التفريعيّة عند الغزالي في عدم الفصل بين أدلة األحكام           455

 الفصل الّرابع والعشرون: دون قانون التفصيل ال أفق للغزالي في حقيقة الكتاب                     458

 الفصل الخامس والعشرون: فس اد  قول الغزالي في المجاز                                                471

 الفصل السادس والعشرون: مصيبة العقل العربي اإلسالمي وهرائيّة الغزالي في 'النّسخ'          473

482                                                                                                              استنباط  

 الفصل الّسابع والعشرون: مسألة عدد التواتر! وتأطير  العقل الفقهيّ 

ب ر  اآلحاد وال                           483                                  ة للتقرير الخبريمنطقيّ ات المكّونخ   

483                                                               فقهيّ وتأطير  العقل ال !مسألة عدد التواتر - 1  

ب ر  اآلحاد وال - 2 485                                                       ة للتقرير الخبريمنطقيّ ات المكّونخ   

486                                                                                                              استنباط  
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  الفصل الثامن والعشرون: اإلجماع عند الغزالي: اجتماع المفارقة واالختالط                         488

488                                                                         !اإلجماعالغزالي ومفارقة تحقق  - 1  

بين  عند الغزالي - 2 489           فقهيّ بين اإلجماع الحديثي واإلجماع ال الخلط  العظيم  وااللتباس  الم   

ة الّشروطالالَّمعقول في الجمع بين  - 3 المعجزة لإلجماع وعصمة األمَّ  

ن ص وص  عليها في القرآن للربّانيّةوالمخالفة الصَّريحة        493                                             الم 

ة تناقض  الغزالي في اإلجماع السكوتي - 4 499                           وتجلي ضالل مقول عصمة األمَّ  

ة وتمهيد األرض لل الجمع  بين عصمة :المفارقة العظيمة عند الغزالي - 5 503              مذهبيّةاألمَّ  

510                                                                                                              استنباط  

 الفصل التاسع والعشرون: باطل  القول بالعقل واالستصحاب

511                               وفي االستحسان الّصحابيالّصواب  في قول                                     

511                                                                         باطل  القول بالعقل واالستصحاب  - 1  

513                                                           وفي االستحسان الّصحابيالّصواب  في قول  - 2  

513                                                                                                             استنباط  

 الفصل الثالثون: اإلشكال البيانيّ  عند الغزالي والتباس  الفقهيّ  باللغويّ  عند الغزالي

515                                                                 يّ الّشرعة الحكم استيفائيّ                           

515                                                                                              سؤال  مبدإ اللغة - 1  

520                                                                     يّ الّشرعفي االصطالح  بيانيّ إشكال   - 2  

523                                                                          ات  الخطاب في الكالم المفيدمكّون - 3  
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                    التعييني عند الغزاليصدقها -التباس  المعاني بما - 4

523                                                       الماصدق  التعييني ال عالقة له بتخصيص العموم       

527                                     يّ الّشرعة الحكم استيفائيّ عند الغزالي،  اللغويّ ب فقهيّ التباس  ال - 5  

ضالل  الغزالي في استدالله على أقل الطهر وأكثر الحيض - 6  

ين"       528                                                                        بخبر "إنَّه نَّ ناقصات عقل ود   

 الفصل الواحد والثالثون: العقل  عند الغزالي بين اإلصابة في سؤال التخصيص

531                      والّضالل البعيد  في تحكيمه حين التعارض على مطلق اآلحاد                         

 الفصل الثاني والثالثون: بيّن  الفساد في كالم الفقهاء في االستثناء

537                                  وقانون المخالفة مقيّدس ؤال  حمل المطلق على الو                          

537                                                                بيّن  الفساد في كالم الفقهاء في االستثناء - 1  

543                                                                            مقيّدس ؤال  حمل المطلق على ال - 2  

543                                                                                   الغزالي ومفهوم المخالفة - 3  

 الفصل الثالث والثالثون: الغزالي بين القول القيّ م في عصمة األنبياء عليهم السالم

545                                           !اللغو واالختالط في أحكام األفعالو                                  

545                                               !القول  القيّم  للغزالي في عصمة األنبياء عليهم السالم – 1  

546                                                                     واالختالط في أحكام األفعالمن اللغو  - 2  

 الفصل الّرابع والثالثون: في إثبات القياس وحيّز التصويب

548         اتعقليّ وإلحاقه الكالم بال خطأ الغزالي في تأثيم المجتهدو التأطير  التحديدي للعلةو           
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548                                                                         التصويب حيّزفي إثبات القياس و - 1  

549                                                                                      التأطير  التحديدي للعلة - 2  

549                                                       م الكتاب والحكمةموضعه أو إطاره عن عل: استنباط  

550                                              اتعقليّ وإلحاقه الكالم بال خطأ الغزالي في تأثيم المجتهد - 3  

552                        أنه ال يخرج عن إطار القطب الثالث قبله، إطار الحكمة وعلم الكتاب: استنباط  

س مَّى علم األ  ص ول      553 ك ن  المجتهد عند الغزالي مختزل في الحق لم   الفصل الخامس والثالثون: ر 

 الفصل السادس والثالثون: البنية اآللية للقول عند الغزالي                                               559

563                                                                                                 3استنباط خالصة  

' و'اإلجماع'النّسخمؤطرة لمفاهيم 'االتباع' و' نيّةالّربا: الّرابعالباب   

565                                           هو الفقيه نيّ الّربا                                         

 الفصل األّول: الّربانيّة ومفهوما االتباع واإلجماع                                                           566

ل  تجليات الحّق في المنطق الحدُّ                               574  الفصل الثاني: الّربانيّة وتعريف الفقه أوَّ

 الفصل الثالث: إبطال مناط مسمى 'علم األ  ص ول'                  

584                           المكفولة بفطرة وسعة العقل نيّةالّربامن شرط  منطقيّ وال بيانيّ ال               

 الفصل الّرابع: الّربانيّة وحلُّ إشكال  مفهوم   النّسخ                                                           599

604                                                                                                االستنباط الخالصة  

607                                                                                                            الفهرست  
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