
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 و، والسبل الباهرة، والسنن القامية ، طقة ااحلمد هلل الذى أحكم قواعد اإلسالم باآليات الن       
واملعقولة ، والصالو على من هدانا إىل الصراط املستقيم بالفرقان أوضح معامل األحكام بالزواهر املنقولة 
 :وعلى آله وأصحابه مصابيح منازل اإليقان ، ودعانا إىل اجلنات النعيم بالعرفان ، 

 :وبعد      

ملا كان : إىل ربه الغىن أبو النصر عبد النصري بن إبراهيم القزاىن احلنفى احلنيفى فيقول العبد الفقري     
ا ألحكام قلة حجمه جامعً  مع –عافاه هللا وغفره  -لإلمام طاهر بن احلسني احللىب ) خمتصر املنار(

ويبسط مشكالته بغري إمالل ، جه يكشف عنه معضالته حه على و وقواعد الفروع اردت أن أشر األصول 
، ليكون تذكرة لألحباب وتبصرة ألوىل األلباب  و، ليسهل ضبط األحكام وحيصل األحكام ؛ وإخالل 

وال  على احلي السميع العليم ال حول متوكًال ، عسى أن يذكرون بعد انطواء الصحائف وانقطاع اآلثار 
 .قوة إال باهلل العلى العظيم 

الرب ىف ) رب العاملني(االتصاف بكل كمال خيتص هلل تعاىل : أي) احلمد هلل: (قال رمحه هللا      
ما سوى هللا تعاىل  والعامل، ، وصف به للمبالغة  األصل مصدر مبعىن تبليغ الشيء إىل كماله شيا فشيئا

فجمع بالياء ، غلب العقالء منهم  و، ن األجناس املختلفة جيمع ليشمل ما حتته م و، من املوجودات 
 .والنون كسائر أوصافهم

، ما بالنسبة كبىن هاشيم ول إليه ، إآل الرجل من يؤ  )وصلى هللا على سيدنا حممد وآله وصحبه (       
 كل مؤمن تقى نقى حمموم: ؟ قالمن آلك :أو بالسبب كخيار األمة ، وىف اخلرب قيل يارسول هللا

 .القلب

ا به سواء كان حال وهو من رأى النىب صلى هللا عليه وسلم مؤمنً ، ع صاحب مج :الصحب و      
 .البلوغ أو قبله طال صحبته أو ال

 ]الشرع أصول[

، واملراد من األصول ههنا األدلة إذ أصل كل علم مايستند إليه حتقق ذلك العلم ) أصول الشرع(     
 .دلة العلوم الشرعية إىل هذه األومرجع ، ويرجع فيه إليه 



فاملعىن أدلة الشارع الىت نصبها على ، شارع لوهو إما مبعىن ا، اإلظهار  :والشرع ىف اللغة      
 .األربعةفاملعىن األدلة الىت تثبت املشروعات هبا هبذه ، أو بعىن املشروع ، املشروعات هبذه األربعة 

، واإلميان برسله ، وطاعته ، كتوحيد هللا تعاىل ،ة يشمل أصوله كالشريع، والشرع اسم هلذا الدين       
 .اوسائر ما يكون الرجل بإقامته مسلمً ، ويوم اجلزاء ، وكتبه 

نَ  َلُكم َشرَعَ  ﴿: كما قال تعاىل  هبذا األصل ال خيتلف باختالف األمم: قالوا        ينِ  مِّ هِ  َوصَّىٰ  َما الدِّ  ِب
َنا َوالَِّذي نُوًحا َنا َوَما ِإَلْيكَ  َأْوَحيـْ يـْ هِ  َوصَّ   َوِعيَسىٰ  َوُموَسىٰ  ِإبـْرَاِهيمَ  ِب

ۖ
ينَ  َأِقيُموا َأنْ  ◌  ﴾ ِفيهِ  تـَتـََفرَّقُوا َوَال  الدِّ

 ] .13: الشورى[

 ﴿: يرجع إىل مصاحل األمم على حسب اختالف أحواهلا ، وأ�ا متفاوتة قال هللا تعاىل وفروعه مما      
َهاًجا ِشْرَعةً  ِمنُكمْ  َجَعْلَنا ِلُكلٍّ  لعادة ا الفقه إىل لفظ الشرع خمالفً  كأنه عدل لفظ] . 48: املائدة[ ﴾ َوِمنـْ

حجة فيما سواه من  صطلح ، بل هىهذه األدلة سوى القياسى بالفقه امللعدم اختصاص ، األصوليني 
 .األصول واألخالق

ومظهرة ىف ، الثالثة األوىل أصول مطلقة مثبتة ) والقياس، وإمجاع األمة ، والسنة ، الكتاب (      
والقياس خيتص اجملتهد ويظهر به  .ل من يؤمن بالكتاب ويفهم اخلطاب العلميات والعمليات على ك

 .واليثبت، احلكم 

تركت فيكم ( :فلما رواه مالك بن أنس قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أما الكتاب والسنة       
 ).لن تضلوا ما متسكتم هبما كتاب هللا وسنة رسولهمرين أ

إن هللا الجيمع ( :فلما أخرج ترمذى عن ابن عمر قال رسول هللا صلى عليه وسلم، وأما اإلمجاع       
لكتاب واآليات واألخبار الدالة على حجة هذه األدلة الثاللة لكل من يؤمن با. )أمة حممد على ضاللة

 .حصاء د وحصر اإلحاطة العوالسنة أكثر من إ

 ﴿: لقوله تعاىل؛ وهو إظهار حكم أحد الشيئني مبثل علة ىف اآلخر فهو حجة أيًضا  :وأما القياس      
، والتابعني على التعبد بالقياس ، ، وملا أمجع مجيع الصحابة ] 2: احلشر[ ﴾ اْألَْبَصارِ  أُوِيل  يَا َفاْعَتِربُوا

 .خيتص االحتجاج بالقياس للمجتهدين األخيار، ولكون املؤمورين باالعتبار أوىل األبصار 

َياًنا اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  َونـَزَّْلَنا ﴿: قوله تعاىل: فإن قيل      يقتضى ثبوت ]  89: النحل[ ﴾ َشْيءٍ  لُِّكلِّ  تِبـْ
تبه يكونا مظهرين ملا اثأن  يلزم  بل، فكيف يكون السنة واإلمجاع مثبتا ، مجيع املشروعات بالكتاب 



لداللة الكتاب على ذلك ، م الوقوف ولو عند عد  يثبتان للحكم أن األصلني :يقال، الكتاب كالقياس 
 .إذ البد فيه من أصل واستخراج احلكم عنه، وال كذلك القياس ، احلكم 

 ]الكتاب[

ترً (       القرآن ) اأما الكتاب فالقرآن املنزل على الرسول املكتوب ىف املصاحف املنقول عنه نقال متوا
لوحى الذى ليس مبتلو  )املنزل( :مصدر كالقراءة مبعىن املقرؤ ههنا ، واحرتز بقوله ألن املراد من ، عن ا

 .الوحى الذى ليس مبتلو مل ينزل إال معناه  ]و[ املنزل نظمه ومعناه ،

، عما أنزل على غريه من األنبياء عليهم السالم  - على رسولنا :أى )على الرسول( :وبقوله      
الشيخ والشيخة إذا زنيا ﴿: ، مثل عما نسخت تالوته وبقيت أحكامه )املكتوب ىف املصاحف( :وبقوله

 . ﴾ من هللافارمجومها البتة نكاًال 

رً املنقول عنه نقًال : (وبقوله       بطريق اآلحاد حنو  وعربه مما نقل،  ىبّ عما اختص مبثل مصحف أ) ا متوات
لئال يزاد على النص ، رمضان   يشرتط التتابع ىف قضاءومل،  ﴾فعدة من أيام أخر متتابعات﴿: قوله تعاىل

فصيام ثالثة أيام ﴿: أو بطريق الشهرة كقراءة ابن مسعود رضى هللا عنه ىف كفارة اليمني، خبرب الواحد 
 . زيادة على النص باملشهورلويشرتط التتابع فيها جلواز ا،  ﴾متتابعات

وليست بقرآن ، أل�ا سوى الىت ىف سورة النمل داخلة ىف احلد ؛ ينتقض احلد بالتسميته : فإن قيل     
 .كفر منكرهاوال ي، وال حيرم قرآءهتا على اجلنب واحلايض ، ة هبا لعدم جواز الصال

هى آية منزلة بل ، ولكنها ليست من كل سورت ، �ا من القرآن ن املذهب أالصحيح م :اقالو       
وإمنا مل يكفر كو�ا من القرآن لزعمه أ�ا أنزلت ، هللا  كذلك يروى عن حممد رمحه،  للفصل بني السور 
ن القرآويذكر عند كل أمر ذى خطر ال بكو�ا من ، كما كتبت عل صدور الكتب ،  وكتبت للتيمن هبا 

 .والتمسك مبثله مينع اإلكفار، 

أو الصحيح من ، وأما عدم جواز الصالة هبا على الصحيح لتمكن الشبهة ىف كو�ا آية تامة       
فال ، فأورث ذلك شبهة ىف كو�ا آية ، ب الشافعى رمحه هللا أ�ا مع ما بعدها إىل آخر اآلية تامة مذه

فعند قصد التيمن كجواز قراءة  ، للحايض واجلنب 1املقطوع به ، أما جواز قراءهتمايتأدى هبا الفرض 
 .فأما على قراءة القرآن فال، على قصد الشكر  هلما )احلمد هلل رب العاملني(

 .قراءتھا: لعلھ   1
                                                                 



ا والقرآن عبارة عن النظم واملعىن مجيعً ، وباملعىن مدلوالهتا ، أراد بالنظم العبارات ) وهو نظم ومعىن(      
 .حيح من مذهب أىب حنيفة رمحه هللاوهو الص، ىف قول عامة الفقهاء 

ز وزعم أنه مذهب أىب حنيفة رمحه هللا بديليل جوادون النظم ، ومنهم من زعم أنه اسم للمعىن       
 .القرآن فرض مقطوع به القرآءة بالفارسية عنده ىف الصالة بغري عذر مع أن قراءة

ام املعىن اجملرد ىف حالة الصالة مقام يقباملعىن عنده ىف حق جواز الصالة لإمنا جاز االكتفاء  :قالوا      
كما قال أبو ،  ملنقول ا ام العبارة الفارسية الدالة على معىن القرآن مقام النظميقو لأ، النظم واملعىن 

 ا ىف حالة الصالةمبىن النظم على التوسعة خصوصً  :ألنه قال، يوسف وحممد رمحهما هللا ىف حالة العجز 
 فيجوز أن يكتفى فيه بالركن األصلى، خبالف سائر األركان ، ل اإلمام وهلذا يسقط عن املقتدى حتمّ  ،

 .، وهو املعىن

اللغة على سائر العرب  بتلكفلما تعسر ، أل�ا أفصح اللغات ؛  بلغة قريش ويوضحه أنه نزل أوًال      
ا حىت جاز لكل فريق منهم أن يقرؤ ،  رتسع األمسائر لغات العرب وابذن بتالوته ، وأنزل التخفيف 

 ).أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف( :شارة بقوله عليه السالموإليه اإل، بلغتهم ولغة غريهم 

 مع  حىت جاز للقرشى أن يقرأ بلغة متيم مثًال ، فلما جاز للعرىب ترك لغته إىل لغة غريه من العرب       
باملعىن  واالكتفاء، جاز لغري العرىب ترك لغة العرب مع قصور قدرته عنها ، كمال قدرته على لغة نفسه 

 .الذى هو املقصود بالنظم

، فاستوى فيه حالة العجز اخلف وقصر الصالة  حفسقوط لزوم النظم عنده رخصة إسقاط كمس      
 .والقدرة

 ومل ولة وال حمتملة للمعىن ،ثر غري مؤ أو أك، الصالة بكلمة مث اخلالف فيمن تكلم بالفارسية ىف      
 تنكا معيشة] 124: طه[ ﴾ َضْنكاً  َمِعيَشةً  ﴿: تعاىل قوله مكان قرأ بأن اختالل زيادة القرآن نظم خيتل
َزاءً  ﴿: مكان ، أو  .سزاءً ] 38: املائدة[ ﴾َكَسَبا  ِمبَا َج



 اخلالف أن )1(لالفض بن حممد بكر أيب اإلمام وعن،  باالتفاق جيوز فال،  القرآن تفسري قرأ لو أما      
 .ازنديقً  أو اجمنونً  فيكون،  ذلك تعمد من ، أما قصد غري من لسانه على جرى إذا فيما

 جيوز فال  بغريها القراءة ، فأما الفصاحة يف العربية من قريبة أل�ا الفارسية ؛ يف اخلالف :وقيل      
 )2(زيد أيب اإلمام القاضي اختيار ، وهو العامة قول إىل رجوع أىب حنيفة رمحه هللا  و صح ، باالتفاق

 ):أربعة(تقسيمات نظم القرآن ومعناه : أى) وأقسامهما( .الفتوى وعليه احملققني وعامة

 ]املؤول -املشرتك  -العام  -اخلاص : ىف وجوه النظمالقسم األول [

 ]اخلاص[

ما طريقه ،  :أي، ماوجه هذا األمر  :يقال ه ،وجه الشيء طريق )األول ىف وجوه النظم صيغة(      
بار معناه املفهوم من مادة تركيبة ومن هيئة ال واملقصود يقسم اللفظ باعت، املراد من الوجوه األقسام 

 .املتكلم والسامعباعتبار 

 تقسم إىل التقسيم األول للنظم باعتبار املعىن: أي) واملأول، واملشرتك ، والعام ، وهو اخلاص (      
فهو إما بطريق الشمول وهو ، أو أكثر أن يدل على مدلول وهو اخلاص  خيلوا من )3(هذه األربعة ألنه

 .املشرتك وهو، خيلوا من أن يرتجح البعض على البعض وهو املؤول أو ال الأو بطريق البدل ، و ، العام 

واملراد من ، وت درجاته احبسب ظهور املعىن للسامع وتف: أي) بذلك النظموالثاىن وجوه البيان (      
 .نا إظهار املتكلم املعىن للسامعالبيان هه

ا بقصد املتكلم فهو د للسامع إن مل يكن مقرونً ألن اللفظ الذى يظهر منه املرا؛ ) وهو أربعة أيًضا(      
فإن قبل النسخ فهو ، وإال  ، فإن احتمل التأويل والتخصيص فهو النص، ا به ن كان مقرونً إو ، الظاهر 

 .وإن مل يقبل فهو احملكم،  راملفس

 ومثانني إحدى سنة مات البخاري الكماري الفضلي بكر أبو الفضل بن حممد هو  1
 .وثالمثائة

 .هـ 430عبيد هللا بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي تويف سنة هو القاضي  2
 ).ال ( لعله سقطت كلمة   3

                                                                 



لغري الصيغة  هرًا منه ، فإما أن يكون عدم ظهورألنه إن مل يكن املراد ظا؛ ) ويقابلها أربعة أخرى(      
بأن كان صغة الكالم ظاهرة املراد بالنظر إىل موضوعها اللغوى ، ولكن خفى بالنسبة إىل حمل بسبب 

عارض فيه فهو اخلفى ، أو لنفس الصيغة ، فإن أمكن دركه بالتأمل ىف القراين والداليل فهو املشكل ، 
  .و متشابهوإن مل ميكن ، فإن كان البيان مرجواً فيه فهو اجململ ، وإال فه

ألن اللفظ إما أن يكون مستعمًال فيما  )والثالث ىف وجوه استعمال ذلك النظم وهو أربعة أيًضا(      
وضع له وهو احلقيقة ، أو ال ، وهو اجملاز ، وكل واحد منها ، إن كان ظاهر املراد بسبب اإلستعمال 

 .بدون القراين اللفظية فهو الصريح ، وإال فهو الكناية
ألن النظم ال خيلوا من أن يثبت ) والرابع ىف معرفة وجوه الوقوف على املراد وهو أربعة أيًضا(           

احلكم تركيبه من غري زيادة والنقصان ، أو بغريه ، واألول إن كان النظم مسوًقا له بأن يدل على مفهوم 
بأن ال يفهم من نفس الكالم  مطلًقا سواء كان مقصوًدا أصلًيا أو ال فهو العبارة ، وإن مل يكن مسوًقا

بأول السماع من غري تأمل فهو اإلشارة ، والثاىن إن كان مفهوًما لغة ال اجتهاًدا فهو الداللة ، وإن كان 
 .مفهوًما شرًعا بأن يثبت شرًطا لصحة املنصوص عليه فهو االقتضاء 

 فيدخل فيه، ظ عىن مدلول اللفواملراد بامل )ما وضع ملعىن معلوم على االنفراد(اخلاص : أي) وهو(      
  )على االنفراد( :إذا املراد من قوله، خيرج العام  )ملعىن معلوم( :وقوله، األشخاص اخلارجة واملعاىن العقلية 

 ملعىن واحد من حيث أنه واحد مع قطع النظر عن أن يكون له ىف اخلارج أفارد أو مل كون اللفظ متناوًال 
 .شامل لألفرادملعىن واحد ضع والعام و ، يكن 

معىن  ا من حيث الذات سواء كانيلزم ىف اخلاص أن يكون املعىن معلومً ) اجنسا أو نوعا أو عين(      
فإ�ا ىف الشريعة اسم ، غة كالرقبة يوال يضره اإلهبام من حيث الص، ا أو شخصيً ، ا أو نوعيً ، ا جنسيً 
 .صغرية أو كبرية مبهمة من حيث كو�ا مؤمنة أو كافرة  مملوكة مرقوقة لذات

قطع حبيث ليقطع إرادة غري  يعىن حكم اخلاص أن يتناول مدلوله) وحكمه تناول املخصوص قطًعا(      
مال اجملاز وجمرد احت، يستعمل الكالم ىف خالف األصل  ]ال[ عنه بغري دليل إذ األصل أن مدلوله
سقوطه ، وال كذلك  مايل الحتمال ايط غريبسفاهة من فرَّ َعْن ظل حوبقطع العقالء ، القطع  اليقدح

 .إذا كان مايال

وعلى هذا ، حىت حيتاج إىل البيان والتفسري ، إذ ال إمجال وال اشرتاك ىف اخلاص ) وال حيتمل البيان(     
وهو االحنناء ، الركوع معىن خاص  إذ، لركوع والسجود على سبيل الفرض إحلاق تعديل األركان بأمر ا



ة ، وهو معىن السجود اسم ملعىن خمصوص هو وضع اجلبهة ، والتعديل الطأنين، وكذلك  عن االستواء
 .مغاير ملعىن الركوع والسجود

فطريق اإلحلاق ال تكون إال بالزيادة على النص وهى نسخ ، وال جيوز نسخ خاص الكتاب خبرب       
 .)قم فصل فإنك مل تصل: (ل مل يعدلالواحد ، وهو قوله عليه السالم لرج

بالوجوب على : وملا مل ميكن إحلاق بالفرضية كما قال هبا أبو يوسف والشافعى رمحامها هللا ، قلنا      
قول ، وبالسنية على قول عمًال بالدليلني ، ومن متفرعات حكم اخلاص عدم اشرتاط الوالء والرتتيب ىف 

 .الوضوؤ

 ]األمر والنهى: اخلاص نوعان[

 ]األمر[

ألنه لفظ موضوع ملعىن معلوم على اإلنفراد ، وهو طلب ) األمر(خلاص من أفراد ا: أي) ومنه(      
َعلْ (الفعل على السبيل االستعالء بصغة  ز بقولنا على سبيل االستعالء عن ، أو هو يف معناها ، وحيرت ) ِافـْ

جب عليك او أوجبت عليك أن تفعل كذا ، أو  :عن الطلب بقوله) ِافـَْعلْ (االلتماس والدعاء ، وبصيغة 
لوجوب كذا ، فإنه ليس بأمر ،  فعل  .بل هو اختار عن اإلجياب وا

خيتص لفظ األمر بصيغة الزمة ملعناها مبان اليستفاد املراد من تلك : يعىن) وخيتص بصيغة الزمة(      
لوجوب  افً إال منها ، فال يكون الفعل مراد الصيغة  .وإال ملا لزمت الصيغة ملعناها، لتلك الصيغة ىف إفادة ا

وتفصيله أنه إذا ، ا للوجوب كأوامره اليكون أفعاله عليه السالم مثبتً : أي) فال يكون الفعل موجًبا(      
 .، والشربوال طبع مثل األكل ، نقل عنه عليه السالم البيان من أفعاله الىت ليست سهو مثل الزالت 

بيان مبجمل ، وال األربع وال هى من خصائصه مثل وجوب السواك والتهجد وتزوج الزيادة على      
 هل ]6: املائدة[ ﴾َوأَْيِديُكمْ  ِبُوُجوِهُكمْ  َفاْمَسُحوا﴿: عز امسه لقوله بيان فإنه،  املرفقني إىل تيممه مثل

  بكذا؟ السالم عليه النيب أمر نقول أن يسعنا هلو ؟ ذلك يف اتباعه علينا جيب

جيب  الشافعي أصحاب بعض، و  شريح بن العباس وأيب،  عنه الروايتني إحدى يف مالك فعند      
وعند عامة العلماء الجيب االتباع وال ،  احلقيقة بطريق عليه األمر إطالق ويصلح، علينا االتباع فيه 

 .يصح إطالق األمر عليه بطريق احلقيقة



 ْرَعْونَ فِ  أَْمرُ  َوَما﴿: ا ىف قوله تعاىلمتسك الفريق األول ىف ذلك بأن هللا تعاىل مسى الفعل أمرً       
 ُشوَرى َوأَْمرُُهمْ ﴿: وقوله، ألن الفعل هو الذى يوصف بالرشد ؛ وطريقه  فعله :أي] 97: هود[ ﴾ِبَرِشيدٍ 
نـَُهمْ   .فعلهم أي] 38: الشورى[ ﴾بـَيـْ

فكان ، وماهو أمر على احلقيقة موجب بالخالف بيننا وبينهم ، واألصل ىف اإلطالق هو احلقيقة       
 .فقضاهن مرتبة، وبأن النىب عليه السالم شغل عن أربع صالة يوم اخلندق ، ا كالصيغة الفعل موجبً 

فإىن إمرء مقبوض ، خذوا عىن مناسككم  :وقال ىف حجة الوداع، قال صلوا كما رئتموىن أصلى و       
 َوَأِطيُعوا اهللََّ  َأِطيُعوا﴿ :وهو قوله، فثبت بالنص أن فعله موجب كما ثبت بالنص ، فجعل املتابعة الزمة 

 .إن قوله موجب ]59: النساء[ ﴾الرَُّسولَ 

ويصح نفيه عن ، واحتج اجلمهور ىف نفى االشرتاك بأن اليصح نفى األمر عن القول املخصوص       
ومل يصح ذلك إذا تكلم بعبارة ، مل يأمر فالن اليوم بشيء مع كثرة أفعاله  :الفعل حىت صح أن يقال

 .ا أن عدم صحته من أمارات احلقيقةمن عالمات اجملاز كم وصحة النفى، األمر 

فإن األمر يطلق على الفعل بطريق اجملاز وما ذكروا ، وبه خرج اجلواب عما متسكوا به من اآليات       
 مثلي وأيكم: (من السنة معارض بإنكاره عليه السالم على أصحابه حني وافقوه ىف صوم الوصال بقوله

 .)ويسقيين ريب يطعمين

واالختالف ، املعني املأمور به ال ىف مجيع أفعاله  وإمنا وجبت فيما ذكروا بلفظ األمر ىف ذلك الفعل      
وأما إذا واظب على فعل من غري ترك يكون االتباع ، فعاله الىت مل يواظب النىب عليه السالم عليه أىف 

 .ا بال خالفواجبً 

لوجوب(       لوجوب عند عامة الفقهاء بقوله تعاىل: أي) وموجبه ا  موجب األمر اجلرد عن القرائن ا
َعكَ  َما ﴿: إلبليس ْسُجدَ  َأالَّ  َمنـَ  ﴿: واملراد من األمر قوله تعاىل،  ]12: األعراف[ ﴾ أََمرُْتكَ  ِإذْ  َت
لوجبفإنه ورد ىف معرض الذم ،  ﴾ ِآلَدمَ  اْسُجُدوا  .، وهى دليل ا

وهو ، ذم على خمالفة األمر  ]48: املرسالت[ ﴾ يـَرَْكُعونَ  َال  ارَْكُعوا َهلُمُ  ِقيلَ  َوِإَذا ﴿: وقوله تعاىل      
ْلَيْحَذرِ ﴿ : وقوله تعاىل، دليل الوجب  َنةٌ  ُتِصيبـَُهمْ  َأن أَْمرِهِ  َعنْ  خيَُاِلُفونَ  الَِّذينَ  فـَ ُهمْ  أَوْ  ِفتـْ  َأِليمٌ  َعَذابٌ  ُيِصيبـَ

ا إذ ليس فيكون املأمور به واجبً ، ا أحلق الوعيد مبخالفة أمر النىب عليه السالم مطلقً  ]63 :النور[ ﴾
  .أو العذاب، على غري ترك الواجب خوف الفتنة 



ما أراد صاحب ن وذهب بعضهم إىل أن موجب األمر التوقف عند عدم القرينة على اعتقاد أ      
 .حكم اجململ التوقفو ، املعاىن فيها  مأل�ا جمملة إلزدحا؛ الشرع منها 

فدل ، وال وجود له إال باإليتمار ، به  املأمور وذهب بعضهم إىل موجبه اإلباحة األمر لطلب وجود      
 .وأدناه اإلباحة، طريق اإليتمار  انفتاح ضرورة على

 ، ا على الرتكالبد من أن يكون جانب الفعل راجحً  :قالوا، إىل أن موجبه الندب  وذهب بعضهم     
وحيصل الرتجيح بالندب القتضائه  ، قن به ، فيثبت أدنامها للتيأو الندب ، وال حيصل ذلك إال بالوجوب 
 .وتعلق الثواب، كون الفعل أحسن من الرتك 

، واإلمتنان ، واإلباحة مثل اإلرشاد ، والندب ، ولفظ األمر يستعمل ملعان أخر غري الوجوب       
 .وغري ذلك بقرائن تدل على املراد، والتهديد ،  واإلهانة

واإلرشاد للتنبيه على مصلحة الدنيا كقوله ، واإلرشاد أن الندب لثواب اآلخرة  والفرق بني الندب      
نُكمْ  َعْدلٍ  َذَويْ  َوَأْشِهُدوا ﴿ :تعاىل  .]2: الطالق[ ﴾ مِّ

ذهب مجهور األصولني ، ر باحلاء املهملة والظاء املعجمة املنع احلظ )سواء كان بعد اخلظر أو قبله(      
 .مر املطلق قبل احلظر وبعده سواءإىل أن موجب األ

ومن ، قول بعده ، فكذلك يأو اإلباحة قبل احلظر ، أو الندب ، بأن موجبه التوقف  :فمن قال      
لوجوب ب  .عد اخلطر أيضاقال بأن موجبه الوجوب قبل احلظر فعامتهم على أن موجبه ا

واحتجوا ، اإلباحة  وبعده الوجوب احلظر قبل موجبه أن إىل الشافعي أصحاب من طائفة وذهبت      
مث حرم  ،  على اإلطالقألن الصيد كان حالًال ؛ ] 2: املائد[ ﴾ َفاْصَطاُدوا َحَلْلُتمْ  َوِإَذا ﴿: بقوله تعاىل

عاد ا بأن سبب التحرمي قد ارتفع و إعالمً   ﴾َفاْصَطاُدوا َحَلْلُتمْ  َوِإَذا﴿:فكان قوله تعاىل، سبب اإلحرام 
 .ر ألصلهاألم

 الصَّالةُ  ُقِضَيتِ  َفِإَذا﴿ :وكذلك هذا النوع من األمر لإلباحة ىف أغلب االستعمال كقوله تعاىل      
ْرنَ  َفِإَذا﴿: ، وقوله تعاىل] 10: اجلمعة[ ﴾َفانـَْتِشرُوا  لعبده الرجل وكقول، ] 222: البقرة[ ﴾َفْأتُوُهنَّ  َتَطهَّ

 . الوجوب دون اإلباحة منه يفهم فإنه الدار، تدخل ال :له قال ما بعد الدار ادخل



قد ورد األمر بعد و  الوجوب على الدالة الصيغة وهو ، قائم للوجوب املقتضي بأن العامة واحتجت      
َسَلخَ  َفِإَذا﴿ :تـََعاَىل  احلظر للوجوب أيًضا َكَقْوِلهِ  تـُلُوا احلُْرُمُ  اَألْشُهرُ  اْن ، ونظائره ] 5: التوبة[ ﴾اْلُمْشرِِكنيَ  َفاقـْ

 .رف الصيغة عن الوجوب إىل اإلباحةاليصلح قرينة لص  املتقدم حلظرألن ا؛ 

وهى أن االصطياد وأخواهتا ، وإمنا فهمت اإلباحة فيما ذكروا من النظائر بقراين غري احلظر املتقدم       
وهلذا مل حيمل األمر باإلشهاد عند املبايعة ، ا عليه ا للعبد فو وجبت عليه لصارت حقوقً وقً شرعت حق

 .ا لناا علينا بعد ماشرع حقً وإن مل يتقدمه حظر لئال يصري حقً ، على اإلجياب 

 ]حيتمله وال التكرار األمر اليقتضى[

ومعىن ، اختلف القايلون بالوجوب ىف األمر املطلق ىف إفادته التكرار ) واليقتضى التكرار وال حيتمله(     
ئىن من سفاراختيار أىب اسحاق اإلهو ا، و  ه جلميع العمر إال إذا قام دليل مينع منرار أن يفعل فعًال كالت

ني املوجب واحملتمل أن املوجب يثبت والفرق ب،  ولكن حيتمله، التكرار  أصحاب الشافعى أنه ال يوجب
 .، واحملتمل ال يثبت بدو�امن غري قرينة 

 :لكن املطلق بشرط كقوله تعاىل، وقال بعض مشائخنا األمر املطلق اليوجب التكرار وال حيتمله       
ُروا ُجنًُبا ُكْنُتمْ  َوِإنْ ﴿  َفاْجِلُدوا َوالزَّاِين  الزَّانَِيةُ  ﴿ :تـََعاَىل  ولهقكقوله ك بوصف املقيد أو] 6: املائدة[ ﴾َفاطَّهَّ

ُهَما َواِحدٍ  ُكلَّ  واملذهب عندنا أنه ، وهو قول بعض أصحاب الشافعى ، بتكرره  يتكرر] 2: النور[ ﴾ ِمنـْ
 .وحيتمله، اليوجب التكرار 

احتج  )تمل كله على الصحيحوحي، فيقع على أقل جنس ، أو اختص بوصف سواء تعلق بشرط (      
فإن اضرب خمتصر ، جياب التكرار بأن لفظ األمر خمتصر من طلب الفعل مبصدر ذلك األمر القائلون بإ

 أفراده جلميع شامل الفعل جلنس اسم عام رواملصدر الذى دل عليه لفظ األم، من اطلب منك الضرب 
 .عموممكان ملا ىف سائر ألفاظ البعمومه عند اإل القول فوجب ، االستغراق حرف لوجود

أن األمر خمتصر من طلب الفعل باملصدر غري أن الثابت به  احتج القائلون باحتمال التكرارو      
ولكنها ، والنكرة ىف اإلثبات ختتص ، ألنه ال داللة ىف صيغة األمر على األلف والالم ، مصدر نكرة 

 ﴾ َكِثريًا ثـُُبوًرا َواْدُعوا َواِحًدا ثـُُبورًا اْليـَْومَ  َتْدُعوا ال﴿ تعاىل قوله إىل يرى تقبل العموم بدليل يقرتن هبا أال
 الثبور وصف صح ملا العموم اللفظ حيتمل مل ولو،  بالكثرة الثبور ، فإنه تعاىل وصف ]14: الفرقان[

 .هبا



ا معلقً واحتج القائلون بالتكرار بشرط التعليق والوصف بالنصوص الواردة ىف الكتاب والسنة مقيدة       
 ُجنًُبا ُكْنُتمْ  َوِإنْ ﴿ تـََعاَىل  وقـَْوله،  ]78: اإلسراء[ ﴾الشَّْمسِ  ِلُدلُوكِ  الصَّالةَ  َأِقمِ ﴿ :قوله تعاىلمثل 

 .واالوصاف، الشروط فإ�ا يتكرر ،  )صومو شهركم(وقوله عليه السالم ،  ]6: املائدة[ ﴾َفاطَّهَّرُوا

الفعل لكن لفظ الفعل الذى دلت عليه مة إن صيغة األمر اختصرت من طلب وجه قول العا      
فكما ال حيتمل ا ، ألن بني الفرد والعدد تنافيً ؛  حيتمل العدد الف، ا ا أو منكرً الصيغة فرد سواء قدر معرفً 

مبوجود فيه ، وليس العدد ال حيتمل الفرد معىن العدد و مع أن الفرد موجود ىف العدد  العدد معىن الفرد
 .أصًال 

كله باعتبار معىن الفردية من حيث اجلنس فيه الباعتبار   ، وحيتمل تيقني بفرديتهدىن املويقع على األ      
 .التعدد 

ا أل�؛  فال تعمل فيه النية، فال يكون حمتمل اللفظ ، وأما ما بني الكل واألقل ليس بفرد بوجه       
 .لتعيني حمتمل اللفظ ال إلثبات ما ال حيتمله

قلنا ىف قول الرجل المرأته طلقى نفسك أن ، والحيتمله ، مر ال يوجب التكرار فإذا ثبت أن األ      
ن الثالث كل ا فعلى مانوى ألنوى ثالثً  وإن، ة أو ثنتني دا أو نوى واحيقع على الواحدة إن مل ينو شيئً 

 .ا من حيث اجلنسفكان واحدً ، جنس الطالق 

س واحد من التصرفات الشرعية كالنكاح والبيع فيقال كل الطالق جن، وصفه بالوحدة وهلذا يصح       
 .اا وقعن مجيعً فإن طلقت نفسها ثالثً ، فيصلح حمتمل اللفظ ، 

ا مجلة أو على تني وثالثً وعند الفريق األول يقع على الثالث فتملك أن تطلق نفسها واحدة وثن     
فعلى ما ، ا ا أو نوى ثنتني أو ثالثً وعند الفريق الثاىن يقع على الواحدة إن مل ينو الزوج شيئً ، التفاريق 

 .نوى

 ؛ وال للوصف ىف التكرار ألنه ال أثر للشرط؛ ا قالوا وما ذهب إليه الفريق الثالث غري صحيح أيضً      
 يزيده ال بل،  اأيضً  يقتضيه ال اقائمً  كان إن أو اقائمً  اضربهفقوله ، به إن يقتضى التكرار ألن قوله اضر 

 النَّاِس  َعَلى َوهللَِّ ﴿: أال يرى إىل قوله تعاىل القيام، حبالة اإلطالق يقتضيه الذي الضرب اختصاص إال
وإمنا ، االستطاعة  بتكرر الوجوب يتكرر ال  ]97: عمران آل[ ﴾َسِبيال ِإَلْيهِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  اْلبـَْيتِ  ِحجُّ 



والشرط ، والصوم بالشهر ، يتكرر الوجوب بتكرر األسباب املوجبة كما ىف تعلق الصلوات باألوقات 
 .وهلذا يوجد الشرط بدون املشروط، ليس مبوجوب 

 ]أداء وقضاء: حكم األمر نوعان[

) وهو إقامة الواجب به :أداء(الواجب باألمر يتنوع إىل نوعني النوع األول : أي) وحكمه نوعان(      
وهذا يشمل تسليم املوقت ىف وقته كالصالة ، األداء إقامة النفس الثابت ىف الذمة بسبب األمر : أي

: أي) وهو تسليم مثله به :الثاىن قضاء(النوع ) و(وتسليم غري املوقت كالزكاة وصدقة الفطر ، والصوم 
 .د املكلفتسليم الواجب باألمر من عن

ون فإن ذلك اليك، من مثل صرف ظهر اليوم إىل ظهر األمس  اوإمنا قلنا من عند املكلف احرتاز       
وهو حقيقة كل ، بل هو حق الغري ، ن ذلك ليس من عنده ، ألوإن كانت املماثلة ثابتة بينهما ، قضاء 

 .واحد من األداء والقضاء ىف اصطالح الشرع

أما استعمال القضاء ىف ، وبالعكس ، يستعمل القضاء ىف موضع األداء : أى) اويتبادالن جمازً (      
بدليل أن اجلمعة   أُدَِّيتْ  :َأيْ ] 10: اجلمعة[ ﴾الصَّالةُ  ُقِضَيتِ  َفِإَذا ﴿: فمثل قوله تعاىل، موضع األداء 

 .ىال يقتض

قضاءه ألن أداء : فكما يقال نويت أداء ظهر األمس أي، وأما استعمال األداء ىف موضع القضاء       
 .مضيه حمالظهر األمس بعد 

أي كل واحد من األداء والقضاء يؤدى بنية اآلخر ىف الصحيح من ) ويؤديان بنيتهما ىف الصحيح(      
فوقع ، ا وصام فتحرى شهرً ، فيجوز صوم أسري اشتبه عليه رمضان ، لوجود االسقاط فيهما ، املذهب 

 .وإن وقع صومه قبل رمضان الجيوز ألنه ال يكون قضاء وال أداء، صومه بعد رمضان 

اختلف املشايخ ىف األمر املوقت إذا خرج الوقت قبل حتصيل ) وجيبان بسبب واحد عند اجلمهور(      
ذهب القاضى اإلمام أىب زيد  لوإىل األو ، الفعل حىت وجب القضاء أنه باألمر السابق أو بأمر مبتداء 

 .وعامة أصحاب احلديث، وبعض أصحاب الشافعى ، وفخر اإلسالم ، ومشس األئمة 

وعامة أصحاب الشافعى إىل أنه ال ، أىب اليسر وصدر اإلسالم ، وذهب العراقيون من أصحابنا       
 .أو بدليل آخربل بأمر آخر ، جيب باألمر األول 



 جديد بنص إال إجيابه ميكن فال،  معقول غري مبثل القضاء فأما، واخلالف ىف القضاء مبثل معقول       
 .باالتفاق

 تعرف وإمنا ؛ معرفتها يف للرأي مدخل وال،  العبادة أداء باألمر الواجب الثاىن بأناحتج الفريق       
 إذ األمر على توقفه ضرورة به امقيدً  عبادة به املأمور كون كان بوقت امقيدً  األمر كان فإذا ، بالنص
 الفعل يكون أن ميتنع وال،  بأمره تعاىل هلل التعظيم وجه على املرء به يأيت فعل بأ�ا مفسرة العبادة

ومن شرط  ، كذلك والصوم بأوقات خمصوصة الصلوات كانت وهلذا وقت ؛ دون وقت يف مصلحة
 .ل للرأى ىف مقادير العبادات وهيئاهتادإجياب الضمان املماثلة وال خم

 :وهو أن الشرع ورد بوجوب القضاء ىف الصوم والصالة قال هللا تعال، واحتج االولون بالقياس       
رٍ  َعَلى أَوْ  َمرِيًضا ِمْنُكمْ  َكانَ  َفَمنْ ﴿ ةٌ  َسَف َعَلْيهِ  َفَأْفَطرَ  َأيْ      ]184: البقرة[ ﴾ُأَخرَ  أَيَّامٍ  ِمنْ  َفِعدَّ ةٌ  فـَ  ِعدَّ
َها َأوْ  َصَالةٍ  َعنْ  َنامَ  َمنْ « - السََّالمُ  َعَلْيهِ  - َوَقالَ  .أَُخرَ  أَيَّامٍ  ِمنْ   َذِلكَ  َفِإنَّ  ذََكَرَها إَذا فـَْلُيَصلَِّها َنِسيـَ

تـَُها  .»َوقـْ

، ومعلوم باالستقراء ىف قواعد الشرع أن املستحق اليسقط عن املستحق عليه إال باألداء أو بالعجز       
 فيتقدر، وكذا العجز إال ىف إدراك فضيلة الوقت لبقاء القدرة على أصل العبادة ، يوجد األداء ومل 

 . العجز بقدر السقوط

فثبت ، إن مل يتعمد  الثواب عدم وإىل،  التفويت تعمد إن اإلمث إىل الوقت شرف استدراك فيسقط      
وهى الواجبات ، وهو وجوب القضاء إىل الفروع ، فيتعدى احلكم ، أن النص ىف األصل معقول املعىن 

 .وغريها بالنذز املوقت من الصالة والصيام واالعتكاف

ولكنا ، نا سلمنا ذل مثل العبادة ال يصري عبادة إال بالنص ألومبا ذكر خرج اجلواب عن قوهلم       
ألن ، وقت آخر مقامه ىف الوقت األول  ة ىف وقت إذا فات جيب إقامته ىفالفعل الذى شرع عباد: نقول

وجب القضاء ىف  ا غريمها ال يقال ملااس عليهمفيق، شرع قد أقامه ىف الصالة والصوم مبعىن معقول ال
وإن هذا النص طلب  ، الصالة والصوم بالنص املوجب للقضاء أن الواجب مل يسقط خبروج الوقت

ا وهلك عنده جيب الضمان لورود اجب باملثل فصار كمن غصب شيئً و لتفريغ الذمة عن ذلك ال
صوص لنوا، وهو رد العني ، النصوص املوجب له ولكنه يضاف إىل الغصب السابق املوجب لألداء 

 .لتفريغ الذدمة عن ذلك الواجب



فعند العامة جيب  ،  أن مثرة االختالف يظهر فيما ذكر من املنذورات املوقتةىلوهذا الكالم يشعر إ      
ىف أصوله  رولكن ذكر أبو اليس، فيه  روعند الفريق الثاىن الجيب لعدم ورود نص آخ، قضائها بالقياس 

ومل ، فمضى اليوم والشهر ، أو نذر أن يصلى ىف هذا اليوم أربع ركعات  أنه إذا نذر صوم هذا الشهر
 .قضاء واجب باإلمجاع بني الفريقنييف فال

وعلى القول األول ، وهو التفويت ، ولكن على قول الفريق الثاىن بسبب آخر مقصود غري النذر       
فكان إذا فوَّت فقد التزم ، قصود ألنه مبنزلة نص م، وإمنا يوجب القضاء عندهم ، بالنذر والتفويت 

مى عليه ىف الشهر املنذور صومه أو أغفعلى هذا إذا فات البالتفويت بأن مرض أو جن ، ا املنذور ثانيً 
 .فيظهر مثرة االختالف، ىف اليوم املنذور فيه الصالة جيب ان ال يقضى عندهم 

وهو تفويت الواجب عن ، آخر ن وجوب القضاء عندهم بدليل ذكر مشس األئمة رمحه هللا أ      
 يف عندهم التفويت مبنزلة الفوات فهذا يشري إىل أن إىل، جه هو معذور فيه أو غري معذور الوقت على و 

 .التخريج يف يظهر وإمنا األحكام يف االختالف فائدة يظهر ال فحينئذ القضاء إجياب

 

 

 ]أنواع األداء[

 :وأنواع األداء ثالثة(      

ألن ،  هامثل أداء الصالة جبماعة من أوهلا إىل آخر ) وهو الذى يؤدى بوصفه كما شرع :كامل       
 .فيكون األداء كامًال ، هذه توفر عليها حقها من الواجبات والسنن 

وأما فيما مل ، وهذا ىف الصالة الىت سنت اجلماعة فيها مثل املكتوبات والوتر ىف رمضان والرتاويح       
 .فاجلماعة فيه صفة قصور كاإلصبع الزائدة، الوتر ىف غري رمضان والنوافل  يسن اجلماعة فيه مثل

ا فإن فيه قصور العدم كأداء املفروضات ىف الوقت منفردً ) وهو الناقص عن صفته :اصروق(      
 .ا وهو اجلماعةالوصف املرعوب فيه شرعً 



مث ، مث فاته الباقى بأن نام خلف اإلمام ، الصالة مع اإلمام األول من أدرك ك )وشبيه بالقضاء(      
، فهذا أداء باعتبار بقاء الوقت ، فانصرف للوضؤ ففاته الباقى ، أو أحدث خلفه ، انتبه بعد فراغه 

 .ه القضاء باعتبار فوات ما التزمه مع اإلماميشب

وباعتبار الوصف ، ألنه باعتبار أصل الفعل مؤد ، ومل يعكس ، وإمنا جعل فعل أداء شبيه القضاء       
وقد ، فتوضأ ، ءة خلف اإلمام إذا أحدث الرجل واملر  :قاض ، والوصف تبع ، فباعتبار معىن األداء قلنا

ألن الالحق ىف احلكم خلف اإلمام ؛ فحاذته ىف حال أداء ما فتهما فسدت صالة الرجل ، فرغ اإلمام 
الف ما إذا سبقا ببعض خب، أداء و رمية فيتحقق الشركة بينهما حت، وسجدة السهو ، حىت اليلزم القراءة 

ألن املسبوق ىف حكم املنفرد حىت لزمه ؛ ته ىف قضائه ما سبقا به حيث التفسد صالته ذالصالة فحا
 .ى شرط احملاذات بينهما ىف األداءفال تتحقق الشركة الىت ه، سجود السهو والقراءة 

عد فراغ اإلمام باملغري مع بقاء الوقت حىت لو اليتغري فرض الالحق ب :وباعتبار شبه القضاء قلنا      
ال يتغري  ، مث نوى اإلقامة والوقت باقفسبقه احلدث أو نام حىت فرغ اإلمام ، اقتدى مسافر ىف الوقت 

ألن شبه ، ا خبالف ما إذا وجد املغري منه قبل فراغ اإلمام حيث يصري به فرضه أربعً ، فرضه إىل األربع 
وخبالف املسبوق حيث يتغري فرضه باملغري ىف ، القضاء ىف فعله إمنا يثبت باعتبار فراغ اإلمام ومل يوجد 

 .وإن فرغ اإلمام عن الصالة ألنه منفرد مؤد، قضاء ما سبق به 

 

 ]أنواع القضاء[

 :اوأنواع القضاء ثالثة أيضً (      

يدخل و ، لغايت كقضاء الصالة بالصالة والصوم بالصوم مدرك بالفعل مماثلثة ل: أي )مبثل معقول      
 .واملثل الناقص كأدائها باالنفراد، باجلماعة  فيه املثل الكامل القضاء الفايتة

 ال أن العقل ينفيه وحيكم بعدم مماثلة له غري مدرك بالعقول مماثلة للغاية: أى) ومبثل غري معقول(      
ا عن الصوم فإ�ا شرعت خلفً ، وأ�ا التناقض كالفدية ىف باب الصوم ، ألن العقل من حجج الشارع  ،

بني الصوم  وال يعقل املماثلة، عند العجز املستدام عن الصوم لعجز الشيخ الفاىن بإمجاع الصحابة 
 .بينهما مشاهبة صورة وال معىن والفدية إذ ليس



ومعىن ، إتعاب النفس بالكف عن الشهوتني  :وأما معىن فألن معىن الصوم، أما صورة فظاهر       
فيسقط ، يقضى إال بنص وكل ما اليعقل له مثل قربة ال، تنقيض املال ودفع حاجة الغري  :الفدية

 .فإن كو�ا قربة خمصوص بزمان، ورمى اجلمار ، والوقوف بعرفة ، بالفوات كصالة العبد 

فكيف أوجبتم الفدية ىف ، فإن قيل ملا كان وجوب الفدية ىف الصوم عن اليأس غري معقول املعىن        
 . يعقلا على الصوم من غري معىنالصالة بال نص يوجبها قياسً 

وإن   ،  مبعىن معقول ىف نفس األمرن يكون معلوًال النص املوجب للفدية ىف الصوم حيتمل أ: قالوا      
 . منهما عبادة بدنية حمضةألن كًال ،  والصالة نظري الصوم، ور عقولنا من دركه كنا النقف عليه لقص

فال جيب العمل لذلك االحتمال ملعارضة ، ا ضً ا حميً ا تعبد بل يكون أمرً وحيتمل أن ال يكون معلوًال       
لوجه األول على سبيل االحتياط ، االحتمال الثاىن إياه  فإن   ، بطريق احلتملكن أمرناه بالفدية بناء على ا

ا مبتدا ألنه حينئذ يكون برً ، وإال فليس به بأس ، ا صار مؤدً  ا فقدكان هذا احلكم ىف الصالة مشروعً 
 .ق ال بالقياسا للسيات إنشئا هللا تعاىل بإجياب الفدية ىف الصالة هبذا الطريماحيً  يصلح

كم فيه بالداللة وإن كان غري معقول ملا كان لصوم الصالة مثل الصوم يلزم أن يثبت احل :اليقال      
املعىن كما يثبت احلكم ىف األكل والشرب بداللة النص الوارد ىف اجلماع وإن كان غري معقول املعىن ومل 

 .يكن للقياس فيه مدخل

ىف احلكم  تأثريالا سواء كان البد ىف الداللة من كون املعىن املؤثر ىف احلكم معلومً  :ألنا نقول      
وههنا ، كاإليذاء ىف التأفيف أو غري معقول كاجلنابة على الصوم ىف إجياب الكفارة املكيفة املقدرة   معقوًال 

 .فال ميكن إثباته بالداللة كما الميكن بالقياس، املعىن الذى هو املؤثر ىف إجياب الفدية غري معلوم 

مام ىف الركوع يأتى بتكبريات اإلكقضاء تكبريات العيد ىف الركوع فإن مدرك ) وقضاء مبعىن األداء(      
فإن ، ليكون التكبريات ىف القيام من كل وجه ، دركه اإلمام ىف الركوع كان يعلم أنه ي  ا إند قائمً العي

وهو واجب ، مث يكرب للركوع ، ض ر خاف أن يرفع اإلمام رأسه أو اشتغل بالتكبريات يكرب لالفتاح وهو ف
، الركبة سنتان  على كفألن الرفع وضع األ، غري أن يرفع يدين  مث يكرب ىف الركوع تكبريات العيد من، 

ألن التكبري ، فإيتان التكربان ىف الركوع قضاء شبيه األداء ، فال جيوز االشتغال بسنة فيها ترك سنة 
 .ابيه القيام حقيقة وحكمً ت عن موضعها وهو القيام والركوع شقدفا



ن من أدرك ا فألوأما حكمً ، وبه فارق القيام العقود ،  أما حقيقة فالستواء النصف االسفل فيه      
، فببقاء ذلك الشبه مل حيقق الفوات من كل وجه ، ا لتلك الركعة اإلمام ىف الركوع وشاركه فيه يصري مدركً 

مث تذكر ىف الركوع  ، وهو تكبري الركوع حىت أن من سهى عنه ، وقد شرع من جنسها فيما له شبه بالقيام 
فاالحتياط ىف فعلها له ، ا هبا الحتاد اجلنس والتكبري عباردة فاحتمل أن يكون سائرها ملحقً ، كرب فيه 

 .لقضاءلبقاء جهة األداء ببقاء احملل من وجه ال باعتبار جهة ا

وهو ، وهو القيام ، أل�ا فاتت عن موضعها ؛ وعن أىب يوسف رمحه هللا أنه ال يأتى هبا ىف الركوع       
الذى ال مثل له  ، فكان نظري الغايةفال يصح أداءه قضاء ، ثل من عنده قربة ىف الركوع غري قادر على م

 .فيسقط كتكبريات التشريق، عند أىب يوسف رمحه هللا 

وفتسليم العبد املغصوب على الوصف الذى ورد ، وهذه األقسام كلها يتحقق ىف حقوق العباد       
ن استهلك املغصوب ىف بأ  بالدينورده مشغوًال ، باجلماعة  عليه الغصب أداء كامل منزلة أداء الصالة

 .ة أداء قاصر مبنزلة صالة املنفرديده مال إنسان فتعلق الضمان برقب

وللقصور فيه ، إن هلك ىف يد املالك قبل البيع ىف الدين برئ الغاصب  :فلوجود أصل األداء قالوا      
 .الغاصب بالقيمة كأن الرد مل يوجد إذا بيع ىف ذلك الدين رجع املالك على :قالوا

، أما كونه أداء ، كفعل الالحق   ، أمهر عبد الغري مث اشرتاه ، كان تسليمه أداء يشبه القضاءإذا و       
فإ�ا قد صحت باإلمجاع حىت وجب عليه تسليم قيمة ، فألنه سلم إليها عني ما وجب عليه بالتسمية 

 .العبد عند العجز ال مهر املثل

فكأنه مل يسلم عني ، فألنه كان عند التسمية ملك الغري وعند التسليم ملكه  ، بالقضاء وأما شبيه      
 َرُسولُ  َدَخلَ ا بدليل أن عائشة رضى هللا عنها قالت ما وجب عليه إذ تبدل امللك مبنزلة تبدل العني شرعً 

ُفورُ  َواْلبـُرَْمةُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللَُّ  َصلَّى اهللَِّ  رِّبَ  ، ِبَلْحمٍ  تـَ زٌ  ِإَلْيهِ  فـَُق َقالَ  ، اْلبـَْيتِ  أُْدمِ  ِمنْ  َوأُْدمٌ  ُخبـْ ةَ  َأرَ  َأملَْ :  فـَ  اْلبـُرَْم
قَ  حلَْمٌ  َذِلكَ  َوَلِكنْ  ، بـََلى:  َقالُوا ؟ حلَْمٌ  ِفيَها هِ  ُتُصدِّ َها:  َقالَ  ، الصََّدَقةَ  َتْأُكلُ  َال  َوأَْنتَ  ، َبرِيَرةَ  َعَلى ِب  َعَليـْ

 ." َهِديَّةٌ  َوَلَنا َصَدَقةٌ 

والصدقة ال حتل لبىن ، كيف يصح هذا واليقال  ، ل اختالف السبب مبنزلة اختالف العني عفج      
ا كان وأيضً ، وهى من بىن تيم ال من بىن هاشيم ، ألنا نقول إ�ا كانت موالة عائشة ، هاشيم ومواليهم 

الميلك الزوج أن  :قالوا، فباعتبار معىن األداء  ،خمتصة بالنىب عليه السالم  ا وحرمتهذلك التصدق تطوعً 
 :قالوا، وباعتبار جهة القضاء ، مينعه إياها وجترب املرءة على القبول كما لو كان ىف ملكه عند العقد 



تصرفاته من و عتاق املرء وينفذ إقها وتصرافتها فيه ، اعتفالينفذ إ، التسليم إليها اليثب امللك للمرءة قبل 
 .وغريهاوالبيع واهلبة  ةالكتاب

ما أن يكون  ، إفألن مثل الواجب ،  أما كونه مبثل معقوًال ،  وضمان الغصب قضاء مبثل معقوًال       
ذوات القيم  وهو املثل معىن كالقيمة ىف، ا أو قاصرً ، املثليات  املثل صورة ومعىن كما ىفوهو ،  كامًال 

وهو املثل صورة ومعىن سابق ، كة بالعقل إال أن األول وبني كل واحد منها مدر ،  واملماثلة بني الغاية
واجلرب التام أن يتداركه ، ألن الضمان واجب بطريق اجلرب ملا فوت على املغصوب منه ؛ على املثل معىن 

فلو أدى غصب املثلى مع القدرة ، للحنطة  ثل ملا فوت صورة ومعىن كاحلنطةمبأداء مال من عنده هو 
يوجد ىف األسواق الجيرب املالك على القبول كما لو أدى املثل الكامل مع القدرة  على املثل الكامل بأن

 .وإذا عجز عن املثل الكامل جيرب املالك على قبول القاصر للضرورة، على العني 

وإذا تزوج على عبد ، دية ىف الصوم اء مبثل غري معقول على مقابلة الوضمان النفس واألطراف قض      
وإن كان ، ا فإن أتاها بالعني أجربت على القبول أيضً ، بغري عينه كان تسليم القيمة قضاء مبعىن األداء 

،  باعتبار الوصف الميكنه تسليمه قبل التعيني وًال هتسليم قيمة الشيء قضاء له إذ العبد ههنا ملا كان جم
فيخري ، قضاء  وتسليمها من هذا الوجه أداء ال، بار أصل فالقيمة هبذا االعت، وال تعيني إال بالتقومي 

 .ول القيمة كما جيرب على قبول املسمىبالزوج وجيرب املرءة على ق

 ]حسن املأمور به ، وقبح املنهى عنه[

املدح  1،   والعقاب آجًال الذم عاجًال واحلسن كون الشيء متعلق  )واحلسن الزم للمأمور به(      
 .والقبح كونه متعلق الذم،  أو الصواب عاجال عاجًال 

فال يعرف حسن  ،  ىف معرفة حسن األشياء وقبحهاال عربة بالعقل أصًال  ]األشعرية[ :فقالت      
 ُكنَّا َوَما﴿: اإلميان والصدق العدل وقبح أضدادها بالعقل قبل السمع ومتسكوا ىف ذلك بقوله تعاىل

ِبنيَ  َعثَ  َحىتَّ  ُمَعذِّ  بـَْعدَ  ُحجَّةٌ  اهللَِّ  َعَلى ِللنَّاِس  َيُكونَ  ِلَئال﴿ :وبقوله تعاىل ]15: اإلسراء[ ﴾َرُسوال نـَبـْ
 .]165: النساء[ ﴾الرُُّسلِ 

 الغرقى وإنقاذ املنعم العقل وعلة كموجبة ملا استحسنه مثل معرفة الصانع وشكر :وقالت املعتزلة     
على القطع والبتات فوق العلل الشريعة إذ العلل الشرعية ليست مبوجبة بذواهتا  استقبحه ملا حمرمة واحلرقى

 وكون كالفرح للطبع مالئما الشيء كون ھو الحسن: (حیث قال  الجرجاني ربما أراد الشارح رحمھ هللا تعریف الحسن بما عرفھ   1
)  اآلجل في والثواب العاجل في المدح متعلق یكون ما وھو كالعبادات بالمدح متعلق الشيء وكون كالعلم الكمال صفة الشيء

 .للجرجاني )التعریفات(

                                                                 



والعقل بذاته موجب وحمرم من غري أن جيرى  ،بل هى أمارات ىف احلقيقة وجيرى فيها النسخ والتبديل ، 
ا ال رع مثبت بدليل الشيومل جيوزوا أن ، فيها التبديل فكان ىف اإلجياب والتحرمي فوق العلل الشرعية 

 .يدركه العقول أو يقّبحه

فأنكروا ثبوت رؤية هللا تعاىل ىف اآلخرة بالنصوص الدالة عليها قائلني بأن رؤية موجود بال جهة       
 . فال جيوز أن يرد بثبوهتا النص، وكيف مما ال يهتدى إليه العقل 

، أل�ا مما يقبحه العقول ، ه داخلة حتت إرادة هللا تعاىل ومشيتا أن يكون الكفر واملعاصى نكرو أو       
نه لو كان كذلك وأنكروا أن يكون املتشابه مما ال حظ للراسخني فيه أل، فال جيوز أن يرد الشرع بذلك 

ا بنفس العقل وجعلوا اخلطاب متوجهً ، وأنه ال جيوز ، ا باعتبار ما اليدركه العقل لكان إنزال املتشابه أمرً 
 .بنفسه بزعمهم فوق الدليل الشرعى ا موجبً لكون العقل أصًال 

ا غري موجب بنفسه وغري مهدر أيضً  وقال بعض احلنفية يعرف بالعقل حسن بعض األشياء وقبحها      
 كان من عاقبة كان كيف فينظروا األرض يف يسريوا ملألن هللا تعاىل عاتب الكفار ىف غري موضع بأن 

ولكن ملا جعل اهلوى ، ر ملا عوتبوا برتك النظر والتأمل ب األمو بالعقول على عواقال أصول لو ، و  قبلهم
فيعسر فكه عن أسر اهلوى وتنبيه قلبه عن نوم ،  للعقول بعاجل املنافع واخلطوط ا ىف النفوس شاغًال غالبً 

فال حتكم على النصوص الشرعية بالشبهات العقلية فعليك بتسليم ما نطق به الشريعة وتفويض ، الغفلة 
 . بعد الرباهنإذ الشبهات ال تظهر إال ما خفى علمه إىل عامله 

ماحسن ملعىن ىف عينه : أي) وهو(ثبت ىف ذاته  اتصف باحلسن حلسن: أي) إما ملعىن ىف عينه(      
 :نوعان

وأقوال ، فإ�ا يتأدى بأفعال ،  واسطة كالصالة من غري نظر إىل )ن مبعىن ىف صفتهما حس( األول      
 هللا تعاىل خبضوع القلب وخشوع للتعظيم مثل مجع اهلمة والتوجه إىلووضعت ، حسنت ىف نفسها 

 .اجلوارح

) يف غريه مشابه للحسن ملعىن(فه حق مبا كان ملعىن ىف وصما الت: أي) ملحق هبذا القسم( والثاىن      
وتنقيصه ىف ذاهتا إضاعة ، ألن متليك املال ، كالزكاة صارت حسنة بواسطة دفع حاجة الفقري ال بنفسها 

 إال أن الواسطة وهى احلاجة ملا ثبت خبلق هللا تعاىل بال اختيار العبد  ع عقًال ا وممنو وهى حرام شرعً ، له 
 .فصارت حسنة خالصة بال واسطة كالصالةكانت مضافة إىل هللا تعاىل وسقط اعتبارها ىف حق العبد 



وهو أن الواجب مىت ، وحكم النوعني واحد يعىن حكم احلسن ملعىن ىف نفسه وامللتحق به واحد        
ثبت ال يسقط إال باإلتيان به أو باعرتاض ما يسقطه بال واسطة مثل احليض والنفاس وما وجب لغريه 

 .  اجلمعةكالوضوء والسعى إىل  ويبقى ببقائه، يسقط بسقوط ذلك الغري 

 :اوما ملعىن ىف غريه وهو نوعان أيضً (      

وثبت احلسن له ، يعىن أن الغري الذى شرع املأمور به ألجله ) ما اليؤدى باملأمور به أحدمها      
فإن الوضوء ىف ،  اجلمعة إال بفعل آخر كالوضوء والسعى إىل بواسطة ال حيصل بعد حصول املأمور به

 كا لغريه وكذلفكان حسنً ،  أداء الصالة ، وإمنا حسن للوتوصل به إىلألنه إضاعة ، ه ليس حبسن نفس
ا فكان حسنً ، ا إلقامة اجلمعة صار مأمورً وإمنا حسن و ، السعى ليس حبسن ىف نفسه إذ هو مشى وحترك 

ملعىن ىف غريه مث الصالة ال يتأدى بالوضوء واجلمعة ال يتأدى بالسعى بل بفعل مقصود بعد حصول 
 .واحد منها 

 تأدى باملأمور به من غري حاجة إىلما يؤدى به يعىن أن الغري الذى شرع املأمور به ألجله ي واآلخر      
وليس ىف ، وختريب بالده ، فعل آخر مقصود كاجلهاد فإنه ليس حبسن ىف ذاته ألنه تعذيب عباد هللا 

فإنه ملا صار عدو هللا وللمسلمني شرع اجلهد ، ا بواسطة كفر الكافر وإمنا صار حسنً ، ذلك حسن 
جهل ىف هذا القسم حيصل ألور ، واملعىن الذى شرع املأما للدين احلق ا للكفرة وإعزازً ا للكفرة وقهرً إعدامً 

فإن إعالء الدين بقهر أعدائه حيصل بنفس اجلهاد من غري  توقف على فعل ، تيان باملأمور به بنفس اإل
فكان ىف ، ه دون القسم الثالث شبيه احلسن لعينه من وجه ري غا لآخر فكان هذا القسم ىف كونه حسنً 

 .وهذا القسم حسن لغريه شبيه باحلسن لعينه ، غريهحنس لعينه شبيه باحلسن ل فإن، مقابلة القسم الثاىن 

وإمنا ، ا لعينه ا لغريه كالقسم األول ىف كونه حسنً وأما القسم الثالث فهو كامل ىف كونه حسنً       
يته فهى يثبت شموهى كفر الكافر ههنا دون الزكاة إل�ا وإن كانت بتقدير هللا تعاىل و ، اعرتت الواسطة 

وإذا اعترب كانت العبادة حسنة ملعىن ىف غريها خبالف الواسط ىف ، ه فوجب اعتبارها باختيار العبد وصنع
 . فبقيت العبادة حسنة بالواسطة، نع للعبد فيها فسقط اعتبارها فإ�ا تثبت بصنع هللا تعاىل ال ص الزكاة

لصالة لو سقطت ا الغري وسقوطه بسقوط حىتبوجوب وهو بقاء الوجوب ) وحكمها واحد أيًضا(      
ملرض أو سفر   ة عنهكذا حكم السعى حىت لو سقطت اجلمعو ، ط وجوب الوضوء حبيض أو نفاس سق

وإن كان ذلك خالف الواقع وىف ، سلم اخللق عن آخرهم سقط فرض القتال ، وكذا لو أ سقط السعى
 .ابة من املسلمني حىت يقوم الساعةا يقاتل عليه عصاخلرب لن يربح هذا الدين قائمً 



 ]مطلق عن الوقت ، ومقيد به: نوعان األمر[

 :نوعان رمث األم (       

اختلفوا ىف األمر املطلق عن الوقت ) فال يوجب األداء على الفور ىف الصحيح مطلق عن الوقت      
وهو الذى مل يتعلق أداء املأمور به لوقت حمدود على وجه لفوت األداء بفواته كاألمر بالزكاة وصدقة 

فذهب كثر ، ت قضاء رمضان والنذور املطلقة أنه على الفورام على املرتاخى الفطر والعشر والكفارا
وذهب بعض أصحابنا ، حابنا وأصحاب الشافعى إىل أنه على الرتاخى وإليه أشار بقوله ىف الصحيح أص

وبعض أصحاب الشافعى منهم أبوبكر الصريىف وأبو حامد ،  منهم الشيخ اإلمام أبو احلسن الكرخى إليه
 .الغزاىل أنه على الفور

ومعىن الرتاخى أنه ، ول أوقات األمر كان فعل ىف األقولنا على الفور أنه جيب تعجيل الومعىن        
أريد  ألنه ثبت ضرورة إمكان األداء وقد متسك القائلون الفور بأن الوقت ثبت اقتضاء ، جيوز تأخريه عنه

وبأن التأخري ، بقدرها  رألن الثابت بالضرورة يتقد مرادأول أوقات اإلمكان باإلمجاع فال يبقى غري 
األداء ىف الوقت الثاىن أو ال يقدر وباإلمجاع وباالحتمال اليثبت تفويت ألن ال يدرى القدر على 

 .االتمكن من األداء فيكون تأخريه عن أول أوقات اإلمكان تفويتً 

فتقيدها ، أصغية األمر ما وضعت إال لطلب الفعل بإمجاع أهل اللغة اخى برت ومتسك القائلون بال      
وهلذا مل يتقيد ملكان ، يد ىف املطلق جيرى جمرى النسخ بأول وقت اإلمكان زيادة على موضوعها والتقي

األول حسب  دون مكان وليس ىف جمرد التأخر تفويت ألنه يتمكن من األداء ىف جزء يدركه بعد اجلزء
 أن يغلب التأخري إىلفيجوز له ، ممكنه ىف اجلزء األول وموت الفجأة نادر اليصلح لبناء األحكام عليه 

ذا أخر يفوب املأمور به والظن عن أمارة دليل من داليل الشرع كاالجتهاد ىف على ظنه بأمارة أنه إ
 .األحكام ىف األحكام فيجوز بناء احلكم عليه

ات ذلك الوقت فات األداء ما يتعلق أداءه بوقت حمدود حبيث لوفبالوقت وهو : أي )ومقيد به(      
 :وهو أنواع(

ا ومعىن كونه ظرفً  )ا للوجوب وقت الصالةوشرط لألداء وسببً ا للمؤدى أن يكون الوقت ظرفً  :األول     
ا به فإنه إذا اكتفى ىف أداء الصالة على القدر املفروض يفضل ا فيه وال يكون مقدارً أن يكون الفعل واقفً 

 .الوقت عن األداء ولو طال ركنا منه مضى الوقت قبل متام األداء ىف أى جزء شاء من أجزاء الوقت



، ا لألداء يفوت األداء بفواته وأداء الصالة يفوت بفوات الوقت دون قضائه نه شرطً ومعىن كو       
وتفسريه ، ا حلكم شرعى ا دل الدليل السمعى على كونه معرفً ا ظاهرً ا أن يكون أمرً ومعىن كونه سببً 

قبله  وفساد تعجيلها  وىف الوقت الناقص ناقصً بتفسري الوقت بأن يكون األداء ىف الوقت الكامل كامًال 
 .يدل على سببية

واملناسبة بني ، فإن قيل البد من مناسبة بني األسباب ومسبباهتا كاملناسبة بني العقوبات واجلنايات       
بل ، األوقات ليست بأسباب على احلقيقة  :قلنا ؟افكيف يصلح سببً  ، وجوب العبادات األوقات و

ا جعلت األوقات أسبابً ملا كانت ىف األواقت السبب تابع النعم على العباد فيها لكن ترادف النعم 
ألنه اعتبار للسبب قبل ، ا إذ يلزم منه تأخري األداء عن الوقت وليس مجيع الوقت سببً ، ا ريً للعبادات تيس

لوجوب إال بعد خروج الوقت  فيكون البعض ، شرطية والوفيه إبطال معىن الظرفية ، متام فال يتحقق ا
 .به لعدم ما يزامحهء السابق أوىل ا واجلز سببً 

وإن مل يتصل به األداء انتقلت السببية إىل اجلزء الذى ، فإن اتصل األداء به تقررت السببية عليه       
فإن أسلم الكافر أو بلغ الصىب أو أفاق اجملنون أو طهرت احلايض عند اجلزء  ، يليه إىل آخر الوقت

وكذا إن كان  ، وصاف ىف ذلك اجلزء مل جيبوإن فات واحد من هذه األ، األخري وجبت الصالة عليه 
وإن سافر ىف ذلك ، ا ىف سائر األجزاء وإن كان مسافرً ، ا ىف ذلك اجلزء وجب عليه صالة اإلقامة مقيمً 

ة ذلك اجلزء ىف الصحة ، ويعترب صفا ىف األجزاء املتقدمة وإن كان مقيمً ، اجلزء وجب عليه صالة السفر 
 .جلزء بالكراهة كما ىف العجز وجب الفرض كامًال فإن مل يوصف ذلك ا، والفساد 

إذ اجلزء الذى تقررت السببية ؛  الل الصالة بطل الفرضذا اعرتض الفساد بطلوع الشمس ىف خفإ      
فال يتأدى ،  فيثبت به الواجب كامًال ، شمس سبب صحيح لوهو اجلزء الذى قبيل طلوع ا، عليه 

 فركب وكالسجدة إذا قرأها نازًال ، ى ىف أيام النحر والتشريق بالناقص كالصوم املنذور املطلق اليتأد
 .؛ أل�ا وجبت كاملة فال يتأدى ناقصةوسجدها باإلماء اليتأدى به 

الكامل قد يتأدى بالناقص كما  لو ترك بعض واجبات الصالة وكلها ولكنه أتى بأصل  :ال يقال      
روج إمنا لن مينع ذلك النقصان عن اخل :ألنا نقول ، النقصان وإن حتقق فيه، األركان خيرج به عن العهدة 

وقد ، والركوع والسجود والقراءة  فإنه أمر بنفس القيام،  نفس املأمور به عن العهدة ألنه ليس براجع إىل
د هبا على الكتاب ،  خبار اآلحاد الىتمل يعمل مبا ثبت بأ أتى مبا أمر به إال أنه فتمكن هبا نقصان ىف تزا

 .األداء



وأما النقصان الواقعى بسبب الوقت فراجع إىل نفس املأمور به قال أبو جعفر الطحاوى قوله عليه       
السالم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلق الشمس فقد أدرك الصبح ورد قبل �يه عليه السالم عن 

ا ا موصوفً لشروع فيه فاسدً وإن كان ذلك اجلزء األخري الذى وجد ا، الصالة ىف األوقات املكروهة 
إذا استأنف فيه عصر ذلك اليوم وجب الفرض به الغروب ليس بناقص كوقت االمحرار أو بالكراهة  

ىل أن غربت مث مدة إ، فيتأدى الواجب باألداء فيه واليلزم على هذا ما إذا ابتداء العصر ىف أول الوقت 
ألن األصل أن ، الوقت باألداء وهو العزمية الية شغل كل ع جعل للعبد و الشمس فإنه اليفسد إذ الشر 

والية صرف بعض هذه األوقات   خبدمة ربه ىف مجيع األوقات إال أنه تعاىل جعل لهيكون العبد مشغوًال 
إىل حوايج نفسه رخصة والميكنه اإلقبال على العزمية ىف العصر إال بأن يقع بعض أجزائها ىف الوقت 

نه حصل للتكميل العزمية ، ألوملا مل ميكن االحرتاز عنه مع اإلقبال على العزمية سقط اعتباره ، الناقص 
 .اال قصدً 

وهذا كما قال حممد رمحه هللا ىف النوادر أن من شرع ىف اخلامس بعد ما قعد قدر التشهد ىف       
، لتطوع بعد العصر مكروه ا ومعلوم أن اويكون الركعتات تطوعً ، الصالة العصر يضيف إليها ركعة آخر 

 .ا مل يعترب حىت مل يثبت صفة الكرهةلكن ملا كان بناء على األول قصدً 

واعلم أن خيار تأخري األداء ثابت إىل أن يتضيق الوقت حبيث اليسع فيه األمر فرض الوقت       
لوقت عند زفر رمحه ا ىل تضيقا يثبت إفأما انتقال السببية فكذلك أيضً ، باإلمجاع حىت لو أخر عنه يأمث 

وإمنا اليسعه التأخري كيال يفوت شرط األداء وهو ، وعندنا االنتقال ثابت إىل آخر جزء من الوقت ، هللا 
يبق اختيار التأخري إذا ضاق الوقت تعينت السببية ىف وقت التضيق إذ مل يبق بعد الوقت فعنده ملا مل 

لو انتقلت إىل مابعده والواجب اليسع فيه ألدى إىل فإ�ا ، هذا اجلزء ما حيتمل انتقال السببية إليه 
 .تكليف ماليس ىف الوسع

فإن اسلم الكافر أو بلغ الصىب أو أفاق اجملنون أو طهرت احلايض عند هذا اجلزء وجبت الصالة        
باقني  الوقت وإن كان، عليه وإن حدثت هذه العوارض بعد مضى هذا اجلزء ال يلزمه الصالة عنده 

ملا وجب انتقال السببية إىل آخر جزء من أجزء الوقت تعينت السببية للجزء األخري الذى يتصل  وعندنا
 .املذكورة وزواهلا عند ذلك اجلزء به األداء فيعترب حال املكلف ىف حدوث العوارض

إذ الفعل ملا مل يقدر بالوقت جاز أن يشرع فيه غريه فيحتاج إىل  )التعيني ومن حكمه اشرتاط نية(      
 .التعيني



ا قضى فيه فرضً  وهلذا لو، روعية الغري باق ىف هذا الوقت الضيق شإذ م )فال يسقط بضيق الوقت(      
ولو قال عنيت ، فإنه خمري بني اإلطعام والكسوة والتحرير  )األداء كاحلانثباليتعني إال ( آخر جاز 

وجيوز ، فكذلك لو قال عنيت اجلزاء ومل يشتغل باألداء مل يتعني ، كفري ال يتعني مامل يكفر به تالطعام لل
 .ع األسباب والشروطاء بعده فإنه ليس للعبد والية وضاألد

ا فيه ومقدرا به فيزداد كون الفعل املأمور به واقعً بأن ي) ا لهأن يكون الوقت معيارً  :والثاىن(       
 .بطول الوقت وقصره وينتقض

أضيفت الصالة إىل الوقت أال يرى أن الصوم يضاف إليه كما ) ا لوجوبه كشهر رمضانوسببً (       
 .واإلضافة لالختصاص واختصاصه به دليل سببيته

فال يكون غريه فإن الوقت ىف هذا القسم اليفضل عن املستحق ) ومن حكمه نفى غريه فيه(      
 .مشروًعا فيه

ري تعرض أي يتأدى الواجب عن الصحيح املقيم بنية مطلق الصوم من غ) سمفيصاب مبطلق اإل(      
 .لتعيني الفرض

وصف الواجب بأن نوى صوم القضاء أو النذر أو الكفارة أو النفل : أى) مع اخلطاء ىف الوصف(      
وهو ، ا وإن مل ينوى فرضً ، ألن الشرط نية الصوم املشروع فيه حىت إذا نوى هبذا الطريق أجزأه باالتفاق 

ولكنه نوى ، وهو الفرض بال خالف ، ألن املشروع فيه واحد ، بنية أصل الصوم نوى مشروع الوقت 
، والوقت اليقبل الوصف فلغت نية الوصف وبقيت نية األصل فصار كما نوى  أصل الصوم ووصفه

،  ألن الوصف لغى ليه يكون نفًال وال فرض ع، ىف غري رمضان  وم مطلًقا مبنزلة ما إذا نوى الفرضالص
 .فبقى مطلق النية

االستثناء متعلق بقوله ومع اخلطاء ىف ) ا آخر عند أىب حنيفة رمحه هللاإال ىف املسافر ينوى واجبً (      
ء ىف حق اجلميع إال ىف املسافر إذا نوى يصاب صوم الشهر بنية أصل الصوم ومع اخلطا: الوصف أي

ه عما نوى عند أىب حنيفة رمحه بل يقع صوم، فإن هذا الصوم اليصاب ىف حقه هبذه النية ، ا آخر واجبً 
 .هللا

ا آخر ىف وقال أبو يوسف وحممد رمحهما هللا املسافر كاملقيم ىف هذا احلكم حىت إذا نوى واجبً       
ن يم واملسافر ألصوم عام ىف حق املقن شرع الا أو أطلق النية وقع عن فرض الوقت ، ألرمضان أو تطوعً 



وهلذا لو صام عن فرض الوقت جيزئه عند ، وقد حتقق ىف حقه كما ىف حق املقيم ، وجوبه شهود الشهر 
ا ىف حق فال يقع غري صوم الوقت مشروعً ، ينفى شرعية الغري  اء وشعرعيتهمجهور الصحابة والفقه

لوجوباملسافر أيضً  ا ىف حق املسافر وإن كان ثابتً ،  ا وألىب حنيفة رمحه هللا طريقان أحدمها أن نفس ا
فإذا اشتغل ، ا عليه وهو شهود الشهر إال أن الشرع أثبت له الرتخص برتك الصوم ختفيفً ، سببه لوجود 

ألنه لو ، ا ألن اسقاطه عن ذمته لكونه أهم أخف عليه اسقاط فرض الوقت بواجب آخر كان مرتخصً 
ذا وهب، ا بذلك الواجب ويكون مؤاخذً ، الوقت ا بفرض مل يدرك عدة من أيام أخر ال يكون مؤاخذً 

ألنه ، فكان هذا كما روى ابن مساعة عنه ، يقع عن فرض الوقت أكثر  الوجه يوجب أنه إذا نوى النفل
 . إىل األثقل ال إىل األخففكان هذا ميًال ، وهو ىف فرض الوقت أكثر ، الفائدة ىف النفل إال الثواب 

، ا فيتأدى بنية النفل كما ىف حق املقيم شروعً مصوم الوقت بقى وإذا مل يثبت معىن الرتخص       
لوجوب  بل ، سع فإنه موجود ىف الوقت املو ، والثاىن أن انتفاء شرعية سائر الصيامات ليس من حكم ا

والتأخري ، ء فيه ألنه خمري بني األدا، وال تعني ىف حق املسافر ، من حكم تعني هذا الزمان ألداء الفرض 
فيصح منه ، فصار هذا الوقت ىف حق تسليم ما عليه من الواجب مبنزلة شعبان ، إىل عدة من أيام أخر 

 .أداء واجب آخر

وإىل ، وهو رواية احلسن عن أىب حنيفة ، وهذا الطريق يوجب أنه لو نوى النفل يقع عما نوى       
 .)روايتانففى النفل عنه : (هذين الروايتني أشاره بقوله

وهو أداء صوم الوقت ، ألن الرتخص وترك العزمية ، وأما إذا أطلق النية فيقع عن فرض الوقت      
 .فإطالق النية منه ينصرف إىل صوم الوقت، لتحق باملقيم ،فااليثبت هبذه النية 

فيظهر بنفس ، ألن رخصة متعلقة حبقيقة العجز ) ويقع صوم املريض عن الفرض ىف الصحيح(      
فإذا صام عن واجب آخر أو عن النفل يقع عن ، فيلحق باألصحاء ، الصوم فوات شرط الرخصة 

واحرتز لقوله ىف الصحيح عما روى أبو احلسن الكرخى رمحه هللا أن اجلواب ىف املريض ، رمضان 
 .واملسافر سواء على قول أىب حنيفة رمحه هللا

ألن الصوم املقضى واقع ىف الوقت ومقدر به ) ببا كقضاء رمضانا ال سأن يكون معيارً  :والثالث(     
 .وقصره وليس بسبب ألن سببه شهود الشهر، بطول الوقت  يزداد وينقص

والحيتمل الفوات ( فال يصاب مبطلق االسم ، ا غريه مشروع فيه أيضً  إذ )وشرط فيه التعيني(      
 .فالعمر هنا كأوقات الصالة هلا وشهر رمضان لصومه، ألن وقت القضاء ميتد إىل املوت ) بالتأخري



فإن احلج ،  بالنسبة إىل مجيع العمر فإن ىف وقته إشكاًال ) كاحلج   أن يكون مشكًال  :والرابع(      
 نين عاش سن، فعلى اعتبار أنه إواحدة  ، واليتصور ىف سنة إال حجةووقته الشهر احلج ، فرض العمر 

فكان ، ا لألداء مبنزلة أجزاء الوقت ىف الصالة أشهر احلج من كل عام صاحلً وكان ، ا لكون الوقت متسعً 
 .اا وعلى اعتبار عدم إدراكه إىل السنة الثانية يكون معيارً ظرفً 

وقال يتعني األشهر من العام األول لألداء حىت لو ،  مث أبو يوسف رمحه  هللا اعترب جانب التضيق       
وجيوز ، ه هللا وجوبه بطريق التوسع حىت اليتعني الشهر العام األول لألداء وعند حممد رمح، أخر عنه يأمث 

 .روايتان وعن أىب حنيفة رمحه هللا، له التأخري إىل العام الثاىن والثالث بشرط أن يفوته 

وقد نزلت فرضيه سنة ، ن النىب عليه السالم حج سنة عشر من اهلجرة استدل حممد رمحه هللا بأ      
 .فعلم أن التأخري جاز ،ست منها 

وال يرجى عوده إال بالعيش إىل العام القابل ، عرفة واحتج أبو يوسف بأن وقت احلج يفوت مبضى       
واليثبت العود بالشك واليرتفع حكم  ، ألن العيش إىل سنة ليس بأرجح من املوت؛ وفيه شك ، 

 للحال ثابت والعمر باملوت فيه الفوت ألن،  تأخريه الفوت خبالف الواجب املطلق عن الوقت حيث
 باحملتمل يرتفع فال،  الوقت مبضي فالفوت ههنا الثابت فأما،  باحملتمل الثابت يرتفع فال،  حمتمل واملوت

 فلم نادر ليلة يف املوت ألن،  والكفارة القضاء صوم تأخري وخبالف،  القابلة السنة إىل العيش وهو، 
 .وغريه احلروب بأمر اشتغاله وهو،  لعذر كانفقد  ،   السالم عليه النىب تأخريهفأما ،  اتفويتً  يصري

وذو احلجة ىف كل عام فلو أتى  ]ذو القعدة[وهى شوال  )شهر احلجمن حكمه تعيني أدائه ىف أ(     
 .الثالث كان أداء باالتفاق القضاءباحلج ىف العام الثاىن أو 

 ]مل[ن وإ، تأخري فعند أىب يوسف يأمث بنفس ال، وإمنا يظهر أثر اخلالف بني اإلمامني ىف حق اإلمث       
 .حيتمل فيه التأخري اسعً وعند حممد رمحه هللا جيب مو ، ميت 

خره يفوت وإن غلب على ظنه إذا أ، كان املوت فجأة مل يلحقه إمث   أن حيج ، إن فإن مات قبل      
والعمل بدليل القلب واجب ، ا عليه شهادة قلبه بأنه لو أخر يفوت ويصري متضيقً ، مل حيل له التأخري 
وكذا اليضهر أثر اخلالف ىف حق الفعل حىت لو نوى حج النفل من عليه حجة ، عند عدم األدلة 

 .ألن عن الفرض، اإلسالم وقع عن النفل 



ا فينبغى أن يشرتط التعيني ىف النية دً ا فيه كان مشروع الوقت متعدملا بقى النفل مشروعً  :ن قيلفإ     
احتاد املشروع ىف الوقت ومل دى مبطلق النية من ضرورات اجب مبطلق النية كالصالة فإن التأواليتأدى الو 

، يقال جواز حجة اإلسالم عند إطالق النية بداللة احلال على التعيني ال ألن التعيني ساقط  ، يوجد
وجب عليه حجة اإلسالم اليتحمل املشاق الكثرة وال تيكلف للحج فإن الظاهر من حال املسلم الذى 

ألن الداللة ، ا اندفع به تعني باحلال النفل فصار الفرض متعينا لداللة احلال أما إذ مسى النفل صرحيً 
 .التقاوم الصريح وهللا أعلم

 )فصل(

 ]الكفار خماطبون باإلميان[

والعهد املاضى ما أخذ من بىن ) والكفار خماطبون باإلميان بناء على العهد املاضى بإمجاع الفقهاء(      
ُهمْ  ُظُهورِِهمْ  ِمن آَدمَ  َبِين  ِمن َربُّكَ  َأَخذَ  َوِإذْ  ﴿: آدم كلهم مؤمنني  أو كافرين قال هللا تعاىل  ُذرِّيـَّتـَ

  ِبرَبُِّكمْ  َأَلْستُ  أَنُفِسِهمْ  َعَلىٰ  َوَأْشَهَدُهمْ 
ۖ

إخبار عن عهد جرى بني هللا  ]172: األعراف[ ﴾ بـََلىٰ  َقالُوا ◌
ب عليهم دليل على أ�م يؤاخذون مبوجشهاد وعن إقرار بوحدانية هللا تعاىل وبربوبية واإل، آدم  وبني بىن
: ولذلك بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل كافة الناس ليدعوهم إىل اإلميان قال هللا تعاىلإقرارهم 

يًعا ِإَلْيُكمْ  اهللَِّ  َرُسولُ  ِإّينِ  النَّاسُ  أَيـَُّها يَا ُقلْ  ﴿  ].158: األعراف[ ﴾مجَِ

ون بغري اختلفوا ىف أ�م بل يكلف )على الصحيح العبادات ال بأداء ما حيتمل السقوط من(     
 .العقوبات واملعامالت من العبادات

فقال أهل العراق من مشائخنا رمحهم هللا خماطبون بأداء الشرايع يدل عليه قوله تعاىل حكاية أهل       
 .]43: املدثر[ ﴾اْلُمَصلِّنيَ  ِمنَ  َنكُ  ملَْ  َقالُوا﴿النار من الكفار حني سئل عن سبب سلوكهم ىف سقر 

لنيل ألن الكافر ليس بأهل األداء إذ األداء ، وقال مشائخ ماوراء النهر أ�م الخياطبون باألداء       
والدليل على صحة ما ذهبنا أن النىب عليه  :قالوا، والكافر ليس بأهل الثواب اآلخرة ، الثواب ىف اآلخرة 

هم أجابوك فاعلمهم أن  له إال هللا فإنالسالم ملا بعث معاذا إىل اليمن قال أدعهم إىل شهادة أن ال إ
فهذا تنصيص على أن وجوب أداء الشرايع مرتب ، هللا تعاىل فرض عليهم مخس صلواة ىف كل يوم وليلة 

الخالف ىف على اإلجابة باإلميان ىف معىن مل يكن من املصلني مل نك من املسلمني املعتقدين لفرضيته و 
 حلدود على أهل الذمة لتكون زاجرة عن اسباهبا وباملعامالت أيضاأ�م خياطبون بالعقوبات وهلذا يقام ا

 .يه السالم فإن بذلوا اجلزية هلم للمسلمني وعليهم ما على املسلمنيمثل البيعات واإلجارة لقوله عل



 

 ]بيان النهى[

الستعالء وهو قول القائل الغري التفعل على جهة ا، من أفراد اخلاص النهى : أي )ومنه النهى(      
فكما أن طلب الفعل بأبلغ ، االنتهاء عن مباشرة املنهى عنه النه ضد األمر  موجبه عند اجلمهور وجوب

 .الوجوه يقتضى وجوب االمتار كذلك طلب االمتناع عن الفعل بآكد الوجوه يقتضى وجوب االنتهاء

 :وهو القسيم ىف صفة القبح كاألمر ىف صفة احلسن(      

املنهى عنه ىف صفة القبح ينقسم انقسام املأمور به ىف : أي) اما قبح ملعىن ىف عينه وضعً  :األول      
فإن ، ا ىف ذاته حبيث يعرف قبحه مبجرد العقل قبل ورود الشرع كالكفر صيفة احلسن إىل ما كان قبيحً 

وهذا القسم ىف ، سخ وجوب اإلميان نيتصور  الكما  )1(ل وهلذامبجرد العق قبح الكفر باهلل تعاىل يعرف
 .والصالة مقابلة اإلميان

وإن كانت حسنه ىف نفسها لكن الشرع ملا قص أهلية ، فإن الصالة ، احملدث  كصالة  )اأو شرعً (      
ا فالتحق بالقبيح العبد ألداء الصالة على حال طهارته عن احلدث صار فعل صالته مع احلدث عبثً 

 .ا بواسطة عدم األهليتهوضعً 

وإن كان ىف نفسه مما يتعلق به املصاحل لكن  فإن البيع ، وكذا بيع احلر ، وهذا ىف مقابلة الزكاة       
 ، ا حللوله ىف غري حملهواحلر ليس مبال صار بيعه عبثً ، الشرع ملا قصر حمله على ما متقوم حال العقد 

 .اا بواسطه عدم احمللية شرعً فالتحق بالقبيح وضعً 

األفعال احلسنية   فإن كان املنهى عنه من،  بيان أن املنهى عنه غري مشروع أصًال وحكم النهى فيها       
وهو تصور املنهى عنه من املنهى مع حتقق ، مر يبقى النهى على حقيقة لبقاء شرطه كالزنا وشرب اخل

 .االموإن كان من األفعال الشرعية كما ىف بيع احلر صار املنهى فيه مبعىن النفى ، القبح فيه 

ومل يتصور ، ا له حبيث صار املعىن املوجب للقبح وضعً : أي )اماقبح ملعىن ىف غريه وضعً  :والثاىن(      
فإن البيع الفاسد كبيع الربا والبيع بشرط على خالف ، انفكاله عنه كالبيع الفاسد وصوم يوم النحر 

ولكن ، ا بأصله  يكون قبيحً فال، مقتضى العقد والبيع باخلمر قد وجد فيه ركن البيع من أهله ىف حمله 
 .ا لهما يوجب قبحه على وجه صار وصفً به اتصل 
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وكذا ، ففى بيع الربا هو اشراط الفضل الذى فاتت به املساوات املشروطة جبواز بيع اجلنس باجلنس       
وهذا ، الشرط املفسد ىف معىن الربا ألنه عبارة عن فضل حال عن العوض مستحق بعقد املعاوضة 

 .فأخذ حكمه، الشرط هبذاه املثابة 

فكان كوصفه وباشرتاطه الخيلل ركن التصرف ، حقوقه مث الفضل والشرط إذا دخل فيه صار من       
وىف ، ا ولكن فات به شرط اجلواز فصار فاسدً ، فال يزول به أصل املشروعية ، وال حمله وال أهليته العاقد 

ىف الثمن إذ اخلمر مما وجب االجتناب عنه فال جيوز تسليمها وقبوهلا البيع باخلمر هو اخللل الذى متكن 
 .والثمن ىف البيع مبنزلة الوصف فيفسد به البيع واليبطل

فإن الصوم هو اإلمساك عن املفطرات الثالث ، وىف صوم يوم النحر املعىن املوجب للقبح غري        
وهو  ، عىن اتصل بالوقت الذى هو حمل أدائهولكنه قبح مل، وهو ىف نفسه حسن ، ا مع النية �ارً 

فكان مبنزلة ،  داخل ىف تعريف الصوم  ، والوقت ضيافة املوضوعة ىف هذا الوقتال عن 1اإلعراض
 .فكاكه عنهنالوصف له إذ ال يتصور ا

ا بأصله حىت لو قبض املبيع وإن كان مشروعً ، وحكم النهى ىف هذا القسم فساد املشروع بوصفه       
فإن صيد ، وملك اليمني حيتمل ذلك ، ىف هذه البيوع يثبت امللك للمشرتى مع صفة الفساد واحلرمة 

ملك فلما ثبت أن احلرمة التناىف ، وحرم االنتفاع هبا ، وكذا اخلمر وجلد امليتة ، احلرم مملوك للمالك 
 .وت امللك على القبضثببغى أن ال يتوقف وين، اليمني فال تناىف سببه 

 ىف حقيقة يتصور ا له أو داخًال يصري ذلك املعىن وصفً  من غري أن) اأو قبح ىف غريه جماورً (      
فإن النهى ىف البيع وقت النداء متعلق باإلخالل بالسعى ، كاك بينهما مثل البيع وقت النداء االنف

البيع يوجد بدون اإلخالل بأن تبايعا ىف  فإن، وهو أمر جماور للبيع قابل لالنفكاك عنه ، الواجب 
وكذا ، اهبني من غري بيع د بدون البيع بأن مكث ىف الطريق ذواإلخالل بالسعى يوج ،  الطريق ذاهبني

 .والوطى حالة احليض، النهى عن الصالة ىف األرض املغصوبة 

قهاء حىت انعقد البيع ا بعد النهى بالخالف بني الفا مشروعً وحكم هبذا القسم أن يكون صحيحً       
ألن ، ا للملك من غري متوقف على قبض وتأدى الفرض بالصالة ىف األرض املغصوبة وقت النداء موجبً 

 الفأوجب الكراهة ، ا  وال وصفً ا مل يؤثر ىف إزالة مشروعية أصًال القبح ملا كان ملعىن غري متصل به وصفً 
 ، ا وتزوجت بآخرىف حالة احليض حيللها لزوج األول يعىن فيما إذا طلقها ثالثً  وطيها نوهلذا إ، الفساد 
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ا هبذا الوطء كما لو وطئها ىف حالة الطهر حىت لو وإذا تزوج إمرءة ووطئها ىف حالة احليض يصري حمصنً 
 .زىن بعد ذلك كان حده الرجم دون اجللد ملا ذكرنا

يعىن النهى املطلق عن القرينة الدالة على أن املنهى عنه قبيح ) والنهى عن األفعال احلسية من األول(     
صوهلا وحتققها على الشرع كالزنا والقتل ، وال يتوقف حا ا حسً لعينه أو لغريه عن األفعال احلسية الىت تعرفً 

ف إال إذا قام الدليل على خالفه ،  وهو القبح لعينه بالخال، وشرب اخلمر يقع على القسم األول 
الدليل دل على أن النهى عنهما  حليض وعن اختاذ الدواب الكراسى فإلنهى عن الوطى ىف حالة اكا

 .ملعىن األذى والشفقة ال لعينهما

أن النهى املطلق عن الشرعية وهى الىت يتوقف حصوهلا وحتققها ) وعن األفعال الشرعية من الثاىن(      
ت تقع على الذى قبح ملعىن ىف كالصالة والصوم والبيع واإلجارة وسائر العبادات واملعامال  على الشرع

 .ا بوصفهوإن مل يكن مشروعً ، ا بأصله عندنا بعد النهى مشروعً حىت يقع املنهى عنه  وصفه

ال وهو الذى يكون قبحه لعينه ىف األفع، النهى املطلق ينصرف إىل القسم األول  :وقال الشافعى      
ألنه  ، ا ا كان  أو شرعيً  حسيً ا بعد النهى عنده أصًال احلسية والشرعية حىت مل يبق املنهى عنه مشروعً 

ا وبينهما تضاد ا يقتضى أن ال يكون حرامً وكونه مشروعً ، ا كون منهيا يقتضى أن يكون مباشرة حرامً 
 .اوتناف  فال جيمع كونه منهيا عنه مع كونه مشروعً 

لغاصب وسفر املعصية املغصوب ل واليفيد الغصب ملك، وهلذا قال اليثبت حرمة املصاهرة بالزنا        
وكذلك صوم يوم النحر ، ا للمشروع فال يكون سببً ، أل�ا حرام ومعصية ، ا للرخصة ال يكون سببً 

وله عليه لق واليصح النذر به، ا فاليكون مشروعً ، فيكون معصية ، والفطر وأيام التشريق منهى عنه 
 .ىف معصية هللا تعاىل السالم ال نذر

والنهى بناء على اختيارهم فمن أطاعه باالنتها عما  ، وجه قولنا إن هللا تعاىل ابتلى عباده باألمر      
 ا لعينه وباطًال وكونه قبيحً ، ومن أقدم على مباشرته باختياره يعاقب عليه ، ينهى عنه باختياره يثاب عليه 

ا فامتناع العبد عنه بناء على عدمه ىف نفسه ود له شرعً جوجود له شرعا ، وما ال و ن ال بأصله يقتضى أ
ا بوجود حبيث لو أقدم عليه التعلق له باختياره واالبتالء بالنهى إمنا حتقق إذا كان املنهى عنه متصورً 

 .موجب حقيقة النهى ا إىل كسبه واختياره هذامالئم الفعل مضافً املكلف يوجد لكيون 

فوض إىل مفأما صريورته عبادة  إال النية واإلمساك ليس ىف وسع العبد ىف الصوم مثًال  :فإن قيل      
حاصل هذا الكالم يرجع إىل أن النهى  :قلنا الشرع ال إىل العبد فبالنهى خرج عن االعتبار وصريورته ،



وهو فاسد ، االسم الشرعى مصروف إىل الصوم اللغوى إذ فعل العبد بدون اعتبار الشرع إياه ال يسمى ب
ا للنهى عنه باالتفاق مع حتقق وعدم طعام اليكون مرتكبً ، و لعدم اشتهاء ، ألنه لو أمسك محية أ

 .فعلم أن النهى عنه إال الصوم الشرع ، مساك اللغوىاإل

ا إلسقاط القضاء ىف العبادات  أصله كونه صاحلً ا بمث أن معىن بقاء املنهى عنه بعد املنهى مشروعً       
وملا  ، املعامالت يف األحكام ولرتتب القضاء عليه جيب ال فيه وأداه، كما إذا نذر صوم يوم النحر 

قلنا أن بيع الربا وسائر البيوع الفاسدة مثل البيع  ، اقتضى النهى عن التصرفات الشرعية بقاء مشروعيتها
بوصفه حىت لو قبض املبيع ىف هذه البيوع يثبت امللك  شروع بأصله منهىمباخلمر وبالشرط الفاسد 

 .تقوىاملشروعات على ال لو م يوم النحر مشروع بأصله إذ هو أللمشرتى وكذا صو 

 إليهم املواساة على فحمل اجلوع مرارة حتمل من الفقراء عليه ما ومعرفة النعم قدر معرفة اأيضً  وفيه      
 غري إىل موالها لطاعة بالسوء األمارة وانقياد النفس للعواقب املنسية اخلداعة الشهوة حرارة انطفاء وفيه
ولكونه ، عراض عن الضيافة مشروع بوصفه وهو ترك اإلجابة واإلحتصى وغري  ال املعاىن الىت من ذلك

نذر بالطاعة لكون كف النفس عن الشهوات بذاته وهذا النذر  ، ا بأصله صح النذر به عندنامشروعً 
 .عراض فال مينع صحة النذر، ألنه ليس بإ يتصل وصف املعصية به لو شرع فيه ال بذكر الصومقربة وإمنا 

 بالتفاق والغصب فعل حسى قيل أن النهى عن األفعال احلسية يوجب انتفاء املشروعية أصًال  نفإ      
 ، الضمانا مللك املغصوب عند أداء ا بعد النهى سببً فكيف جعلتموه مشروعً ، قبيح لعينه منهى عنه 

ا حبرمة علتموه سببً د قلتم مبشروعيته بعد النهى حيث جوق، وكذا الزنا فعل حسى قبيح لعينه منهى عنه 
 .ا للرخصةا عنه جعلتموه سببً عصية مع كونه منهيً املصاهرة وكذلك سفر امل

الضمان ا حلكم شرعى وهو ا بالغصب كالبيع واهلبة بل يثبت شرطً قالوا إن امللك اليثبت مقصودً       
ا هلا من ولكنا جعلنا موجبً ، وكذالك حرمة املصاهرة اليثبت بالزنا  ، لئال جيتمع البدل ىف ملك واحد

وكذلك يقال ، واملاء سبب لوجود الولد الذى هو أصل ىف استحقاق املصاهرة ، حيث أنه سبب للماء 
وإمنا العصيان ىف قطع ، مباح  خروج  مديدإمنا ليس مبنهى لعينه ألنه من حيث أنه ، ىف سفر املعصية 

نه لو قصد ىف ذلك فكان كالبيع وقت النداء ال يرى أ، الطريق أو التمرد على املوىل وذلك جماور له 
 ية جماورة له فصلحفاملعص، قه إذن مواله اليبقى معصية وكذا العبد إذا حل، طاعة  بلالسفر احلج ينق

 .سببا للرخصة



والنهى عن بيع احلر ونكاح احملارم ، الشرعى يقتضى مشروعية  فإن قيل النهى ىف التصرف      
النهى عن هذه العقود جماز عن النفى ألنه أضيف إىل غري هذه العقود يقال  اليقتضى ذلك حىت الينعقد
 .حمله فيقتضى عدم مشروعية

األمر  ذهب العامة إىل أن) وقد اختلف العلماء فقال بعضهم األمر بالشيء عن ضده وبالعكس(      
بالشيء �ى عن ضده سواء كان له ضد واحد كاألمر باإلميان �ى عن الكفر إذ أضداد كثرية كاألمر 

 .بالقيام �ى عن العقود والركوع والسجود واالضطيجاع

، ا باإلميان أما النهى عن الشيء فأمر بضده إن كان له ضد واحد كالنهى عن الكفر يكون أمرً و        
، ا جبميع األضداد ألن األمر بالضد إمنا يثبت ضرورة النهى ال ميكن أن جيعل أمرً وإن كان له أضداد 

 .ا جبميع األضدادفال جيعل أمرً ، بثبوت األمر بضد واحد  فعتندأ�ا و 

ثبات ألمر ثابت بطريق الضرورة تندفع بإألن النهى الثابت با) واملختار أنه يقتضى كراهة ضده(      
حىت إذا قعد مث قام مل ، الة والقصد العقود بطريق اإلص ىف الصالة ليس بنهى عنه الكراهة كاألمر بالقيام

 .األمر بالقيام كراه ولكنه يكره القتضاء، يفسد صالته 

، النهى تقتضى ىف ضده إثبات سنة تكون ىف القوة كالواجب : أي) وضد النهى كسنة واجبة(      
ا مرغوبً  كان لبسها  :أي ، املخيط كان من السنة لبس اإلزار والرداءوهلذا قالوا أن احملرم ملا �ى عن لبس 

د بالسنة ما هو املصطلح بني الفقهاء وهو ما فعله رسول هللا عليه السالم ألن ، فيه هبذا النهى  وليس املرا
ولعله لذلك قال ، ا إىل الواجب قريبً  هوإمنا املراد هبا فعل مرغوب لكون، ذلك اليثبت إال بالفعل 

 .كسنة واجبة  :ملصنفا

 

 

 ]بيان العام[

عن  )اما تناول أفرادً ( :احرتز بقوله) ا متفقة احلدود على سبيل الشمولوهو ما تناول أفرادً  :والعام(      
على سبيل ( :بقوله، ا خمتلفة احلدود نه يتناول أفرادً بقوله متفقة احلدود عن املشرتك ، فعو ، اخلاص 
لكن على طريق البدل ال على ، ا متفقة احلدود فإنه يتناول أفرادً ،  عن املطلق مثل رجل مثًال  )الشمول

 .طريق الشمول



خالف بني اجلمهور أن ال) ا حىت جاز نسخ اخلاص بهوحكمه إجياب احلكم فيما يتناوله قطعً (       
ر من الفقهاء موجبة فعند اجلمهو  ، واختلف ىف موجب الذى مل خيص منه شيء، موجب اخلاص قطعى 

ومجاعة من مشائخنا ، وإليه ذهب الشيخ أبو منصور ، وهو مذهب الشافعى رمحه هللا ، ليس بقطعى 
 .رمحهم هللا

لفريق األول جيوز ختصيصه بالقياس ، فعند اوعند عامة مشائخنا موجبة قطعى كموجب اخلاص       
 .وعند الفريق الثاىن الجيوز، وخرب الواحد 

والقياس بعد الوقوف ، ا جيوز ختصيصه خبرب الواحد العام الذى خص مه البعض يصري ظنيً  وأما      
فإن أهل الذمة ملا خصوا من عموم نص القتال أحلق هبم النسوان والصبيان والعميان ، على املعىن 

النص  فخصوا من، والرهابني بعلة أن كفرهم غري مقضى إىل احلراب ككفر أهل الذمة  ىنن والزمملعقديوا
 .بالقياس

أنس بن مالك  روىكما   ومن قال بقطعية موجبه العام جوز نسخ اخلاص به كحديث العرنيني وهو      
فأمرهم رسول هللا ، فاصفرت ألوا�م وانتفخت بطو�م ، فلم توافقهم ، ا من عرنة أتوا املدينة أن قومً 

هذا حديث  ، ففعلوا وصحوا، ا وألبا�ا صلى عليه وسلم بأن خيرجوا إىل إبل الصدقة ويشربوا من أبواهل
 :مث هو منسوخ عند أىب حنيفة رمحه هللا بعموم قوله صلى هللا عليه وسلم، خاص ورد ىف أبوال اإلبل 

 .فيتناول أبوال اإلبل وغريها، إذ البول اسم جنس حملى بالالم  »اْلبـَْولِ  ِمنْ  اْستـَْنزُِهوا«

فإنه عام ، العام قسمان عام بصيغة ومعناه كرجال : أي) وباملعىن وحده، ويكون بالصيغة واملعىن (      
ألن صيغة موضوعة للجمع ومعناه يتناول الثالثة وما فوقها وأدىن اجلمع ثالثة نص عليه ، صيغة ومعىن 

 . وكذلك كل مجع كالسلمني وغريه، حممد رمحه هللا ىف سري الكبري 

مان وأقوام ورهطان وأرهط قو  :وهلذا يثىن وجيمع يقال، فإن صيغتهما فرد ، ه كقوم ورهط اوعام مبعن      
مبعىن  ووه، والقوم اسم جلماعة الرجال خاصة ، سم ملا دون العشرة من الرجال ليس فيهم إمرأة والرهط إ

 .مجع الكثرة

 ]املشرتك[



ألنه خيل بالفهم ، واالشرتاك خالف االصل  )وهو ما تناول أفراد خمتلفة احلدود بالبدل، املشرتك (      
وهلذا إذا دار اللفظ بني االشرتاك وعدمه كان األغلب على الظن  ، من وضع األلفاظ اإلفهامواملقصود 

 .عدمه

يعىن يتوقف فيه غري اعتقاد حكم معلوم  )وحكمه التأمل فيه ليرتجح بعض وجوهه للعمل به(      
ألن الثابت به أحد مفهوماته من غري ترجح عند ، دليل الرتجيح  ا حىت يقومسوى أن املراد به حقً 

ألن إدراك املراد فيه حمتمل بالتأمل ، ولكن بشرط أن ال يقعد عن طلب املراد ، فيجب التوقف ، السامع 
ىف الصيغة أو طلب دليل آخر يعرف به املراد كما تأمل علمائنا رمحهم هللا ىف لفظ القرءة املشرتك بني 

مجعته وضممت : اجلمع يقال قرأت الشيء قرآنا أيعلى  االد الطهر فوجدوا أصل الرتكيبو احليض 
وكذا حقيقة االنتقال ، واجملتمع هو الدم ، النجم إذا انتقل  قرأ :يقال، وعلى االنتقال ، بعضه إىل بعض 

ذا االسم فكان ه، قق من األصل إىل العارض واحليض عارض واالنتقال حت ىف احليض ألن الطهر أصل
 .حبيض دون األطهار) ثالثة قروء: (عاىلأوىل باحليض فيقالوا املراد ىف قوله ت

وهو ماروى عن النىب عليه السالم طالق األمة ثنتان وعدهتا حيضتان على ، ا باألثر واستدلوا أيضً        
وأثر الرق ىف تنصيف ماثبت ىف حق احلرة دون ، ج فيه بلفظ احليض ألنه ملا خر ، أن املراد منها احليض 

علم أن الثابت ىف حق احلراير احليض دون ، ة دون التبديل علم أن الثابت ىف حق احلر ، التبديل 
 .ا واليبقى مشرتكً األطهار فإن ترجح أحد وجوبه لكون مؤوًال 

يه أو معانيه أو يصح اجلمع اختلقوا ىف املشرتك هل جيوز أن يراد به كل واحد من معني) والعموم له(     
: فمذهب بعض الشافعية إىل جوازه واجلمهور إىل عدم جوازه فمن جوز متسك بقوله تعاىل، بينهما 

أريد به معنيان خمتلفان ألن الصالة من هللا   ]56: األحزاب[ ﴾النَِّيبِّ  َعَلى ُيَصلُّونَ  َوَمَالِئَكَتهُ  اهللََّ  ِإنَّ ﴿
 .االستغفارالرمحة ومن املالئكة 

وألن األمة اجتمعت على أن ال ، وجه قول العامة اتفاق أهل اللغة على استعماله ىف أحد معانيه       
و أما متسكهم باآلية فخفيف ألنه ، بل املراد منه احليض واألطهار  ﴾قـُرُوءٍ  َثَالَثةَ ﴿: عموم ىف قوله تعاىل

فتعم الرمحة واالستغفار أو تقدير إن هللا ، لشرفه ا من الصالة العناية بأمر الرسول إظهارً  يريدجيوز أن 
 .يصلى ومالئكة يصلون

 ]املؤول[



واحرتز بغالب الرأى عن ) املأول وهو ماترجح بعض وجوهه بغالب الرأى على احتمال اللفظ(      
واملشكل ا وما فيه اخلطاء من املشرتك واخلفى ا يسمى ذلك مفسرً راجح إذا كان قطعيً املفسر فإن الدليل ال

وكذا الظاهر والنص إذا  ، واجململ إذا زال اخلفاء عنه لدليل فيه شبهة كخرب الواحد والقياس يسمى مأوًال 
 .محل على بعض حمتمالته بدليل ظىن صار مأوًال 

فالتأويل اعتبار احتمال ، الرتجيح بالرأى ليس بالزم إال أن حيمله غالب الرأى على غالب الظن ف      
ا كان والدليل املرجح إذا كان قطعيً  ، صري به أغلب على الظن من سائر ما دل عليه اللفظيعضده دليل ي

وحكم املأول وجوب العمل به مع احتمال الغلط والسهو كما جيب خبرب الواحد  ، ا ال تأويًال تفسريً 
 .والقياس كذلك

 ]مراتب الظهور: القسم الثاىن من داللة الوضع ىف وجوه البيان[

 ]الظاهر[

أى بنفس  )الظاهر وهو ما ظهر املراد منه بصيغة :الثاىن ىف وجوه البيان لذلك النظم وهو أربعة(      
فإن ظهور املراد فيها يتوقف على أمر آخر ، واحرتز به عن اخلفى واملشكل وأمثاهلما ، الصيغة  ىف عا مس

 .بعد السماع

وإمنا اخلالف ىف أنه يوجب ، لعمل ال خالف أنه موجب ل) وحكمه وجوب العمل مباظهر منه(      
ا والقاضى أىب زيد ومتابعيه أنه يوجب احلكم قطعً  فعند العراقيني ، احلكم على سبيل القطع أو الظن

وعند الشيخ أىب منصور ومن تابعه من مشايخ ما وراء النهر وعامة األصوليني ، ا كان أو خاصً   امً اع
وكذا ، ا ووجوب اعتقاد أن ما أراد هللا منه حق ال قطعً ا حكمه وجوب العمل مبا وضع له اللفظ ظاهرً 

 .حكم النص والعام عندهم

 ]النص[

وذهب عامة الشارحني إىل أن قصد  )ن املتكلما على الظاهر مبعىن موحً والنص وهو ما زاد وض(      
  ، القوم جائىنرأيت فالن حني : لو قيل قالوا ىف الفرق، املتكلم شرط ىف النص وعدم القصد ىف الظاهر 

ولو قيل ابتداء جائىن القوم  ، ا ىف جميء القوم لكونه غري مقصود بالسوق كان قوله جائىن القوم ظاهرً 
السوق قال بعضهم هذا كالم حسن ولكنه خمالف لعامة كتب با ا ىف جميء القوم لكونه مقصودً نصً كان 

األصول فإن مشس األمية والقاضى أبو زيد وصدر اإلسالم والسيد اإلمام أبو القاسم ذكروا ىف أصوهلم أن 



 ]1: النساء[ ﴾رَبَُّكمُ  اتـَُّقوا النَّاسُ  أَيـَُّها يَا﴿ :مثاله قوله تعاىل، الظاهر ما يعرف املراد منه من غري تأمل 
ْيَع َوَحرََّم الرِّبَوا اهللَُّ  َوَأَحلَّ ﴿: وقوله تعاىل،   ﴾أَْيِديـَُهَما َفاْقَطُعوا﴿: وقوله تعاىل ، ]275: البقرة[ ﴾اْلبـَ
 .]38: املائدة[

أن عدم السوق ىف الظاهر ليس  تا أو مل يكن يثبوما فرقوا ىف إيراد النظائر بني ما كان مسوقً       
 .هذا الشرطبشرط وهلذا مل يذكر أحد من األصوليني ىف حتديده الظاهر 

معىن مل يفهم من الظاهر بقرينة قطعية تنظم إليه فهم منه ي راد بإزدياد وضوحه على الظاهر أنوامل      
 َفاْنِكُحوا﴿: لعدد ىف قوله تعاىلكبيان ا،  ا تدل على أن قصد املتكلم ذلك املعىن بالسوق ا أو سياقً سباقً 

َىن  النَِّساءِ  ِمنَ  َلُكمْ  َطابَ  َما  .فإن العدد مل يفهم بدون اقرتان مثىن وثالث هبا، اآلية  ]3: النساء[ ﴾ َمثـْ

النص وجوب العمل  يعىن حكم )وحكمه وجوب العمل مبا اتضح على احتمال تأويل جمازى(      
 .تأويل جمازى ألن ذلك االحتمال الخيرجه عن القطع كما ىف اخلاصن كان فيه احتمال بطريق القطع وإ

 ]املفسر[

زداد وضوحه الم إك هو :أي )واملفسر وهو ما ازداد وضوعا على النص من غري احتمال تأويل(      
 ، االتأويل إن كان خاصً ا و كان عامً إن   على وضوح النص على وجه يبقى فيه احتمال التخصيص 

ظاهر ىف سجود  ﴾فسجد املالئكة﴿:الذى هو الكشاف بال شبهة حنو قوله تعاىل سرفمشتق من ال
انقطع ذلك االحتمال وصار  ﴾كلهم﴿: فبقوله، مجيع املالئكة لكنه حيتمل التخصيص وإرادة البعض 

انقطع  ﴾أمجعوا﴿: فبقوله، ولكنه حيتمل التأويل واحلمل على التفرق ، زدياد وضوحه على األول ا إلنصً 
 .احتمال فصار مفسرً ذلك اال

ا بالخالف أي حكم املفسر إثبات احلكم قطعً  )وحكمه وجوب العمل به على احتمال النسخ(      
وإن امتنع لعارض كما ىف هذا املثال ألنه من ، فيه ألحد من أهل العلم إال أنه حيتمل النسخ ىف نفسه 

 .األخبار واخلرب الحيتمل النسخ

 ]احملكم[

) ما أحكم املراد به عن احتمال النسخ والتبديل وحكمه الوجوب من غري احتمال احملكم وهوو (      
وال بد فيه من كون الكالم ىف غاية الوضوح ىف إفادة معناه وكونه غري قابل للنسخ وهو قول عامة 



 وقيل هو ما ظهر لكل، هوما ىف العقل بيانه  :وقيل، ا ا واحدً هو ما الحيتمل إال وجهً  :األصوليني وقيل
 .واملتشابه على أضدادها أحد من أهل االسالم حىت مل خيتلفوا فيه

كاآليات الدالة على   ن الحيتمل التبديل عقًال ، قد يكون ملعىن ىف ذاته بأمث انقطاع احتمال النسخ      
 وقد يكون لغريه كانقطاع الوحى مثًال ، ا لعينه وهذا يسمى حمكمً ، وجود الصانع وصفاته وحدوث العامل 

 .ا لغريهويسمى حمكمً ، فات النىب عليه السالم بو 

عقوبات بكل واحد منها عا حيث يثبت احلدود وال من هذه األربعة يوجب احلكم قطً أن كًال  واعلم      
 .واحملكم على الكل، ويظهر التفاوت عند التعارض حىت يرجح النص على الظاهر واملفسر عليها 

مع  ]24: النساء[ ﴾َذِلُكمْ  َوَراءَ  َما َلُكمْ  َوأُِحلَّ ﴿ :قوله تعاىل مثال التعارض بني الظاهر والنص      
َىن  النَِّساءِ  ِمنَ  َلُكمْ  َطابَ  َما َفاْنِكُحوا﴿ :قوله تعاىل  .]3: النساء[ ﴾َورُبَاعَ  َوثُالثَ  َمثـْ

،  األربع وراء ما نكاح جواز بعمومه فيقتضي،  احملرمات غري نكاح إباحة يف ظاهر األول فإن      
 وحيمل النص فريجح،  األربع وراء فيما فيتعارضان،  األربع على اجلواز اقتصار يقتضي نص والثاين
 .عليه الظاهر

،  )املستحاضة تتوضأ لكل صالة( :ومثال التعارض بني النص واملفسر تعارض قوله عليه السالم      
 ، والثاىن مفسر يرتجح، نص  لن األو ، فإ )املستحاضة تتوضأ لوقت كل صالة( :وقوله عليه السالم
 .ونظري تعارض املفسر واحملكم اآليات واألخبار املفسرة به املنسوبة باحملكمات، وحيمل األول عليه 

 

 

 ]مراتب اخلفاء: القسم الثاىن من داللة الوضع ىف وجوه البيان[

 ]اخلفى[

يعىن صيغة  )حيتاج إىل الطلبفى وهو ما خفى املراد به بعارض وهلذا األربعة أربعة تقابلها خ(      
اللغوى لكن خفى بالنسبة إىل حمل سبب عارض ىف ذلك  املراد بالنظر إىل موضوعهالكالم تكون ظاهرة 

خفية ىف حق  ، سم آخراب القطع على كل سارق مل خيتص بإفإ�ا ظاهرة ىف إجي، احملل كآية السرقة 
وإن كان يشبه فعل ، فعل كل واحد منهما  نفإ، وهو اختصاصهما باسم آخر ، الطرار والنباش بعارض 



فبعدا هبذه الواسطة عن اسم ، األصل  ولكن اختالف االسم يدل على اختالف املعىن على ما ه اآلخر
 .السرقة فخفيت اآلية ىف حقهما

فإن كان لزيادة أمكن إحلاقه بالسارق ىف ، وحكمه النظر فيه إلظهار أن خفاه لزيادته أو نقصانه       
فوجدناها ىف الشرع ، فتأملنا ىف آية السرقة ، وإن كان لنقصان مل يكن ، ب القطع بطريق الداللة إجيا

وهذا املعىن موجود ىف الطرار مع زيادة ، فيه  ةعبارة عن أخذ مال الغري على وجه اخلفية من حرز ال شبه
 .أو غيبة ولكن انقطع حفظه بعارض نوم، فظه فإن السارق يسارق عن احلافظ الذى قصد ح، 

ن فعله أمت فكا، طرار يسارق العني الىت تراصوت للحفظ مع االنتباه واحلضور لعارض غفلة وال      
 . سرقة وأكمل حيلة

فعرف أن اخلتالف االسم لزيادة ىف فعله فيثبت القطع ىف حقه بالطريق األوىل وأما النباش فيسارق       
وال قاصد إىل حفظه فتبدل االسم مع فعله باعتبار عسى يهجم عليه ممن ليس حبافظ للكفن  عني من

نقصان احلرز واملالية فال ميكن إحلاقه بالسارق ألن تعدية احلكم باملعىن الذى هو ىف الفرق دونه األصل 
 . باطلة السيما ىف احلدود فإ�ا تندرأ بالشبهات

 ]املشكل[

شكل هو الذى اشتبه املراد منه على أى امل) ومشكل وهو فوق اخلفى الحتياجه الطلب والتأمل(       
 ﴾ِشْئُتمْ  َأىنَّ  َحرَْثُكمْ  َفْأتُوا﴿ :ز به من بني سائر األشكال كقوله تعاىليمال بدليل يتإوجه اليعرف املراد 

 .]223: البقرة[

لسامع أنه مبعىن كيف أو مبعىن أين فعرف بعد الطلب والتأمل أنه مبعىن كيف ل )أىن(اشتبه معىن        
 .بقرينة احلرث وبداللة حرمة القربان ىف األذى العارض وهو احليض ففى األذى الالزم أوىل

 واملراد من الطلب أن ينظر السامع أوًال ) وحكمه اعتقاد حقية املراد إىل أن يتبني بالطلب والتأمل(      
فوجدها مشرتكة بني  )أىن( مث يتأمل ىف املراد منها كما لو نظر ىف، ا فيضبطها ىف مفهومات اللفظ مجيعً 

، فوجدها مبعىن كيف ىف هذا املوقع ملا ذكر ، مث تأمل فيهما ، فهذا هو الطلب ، معنيني ال ثالث هلما 
ن و على اجلنب بعد أأ كيف شئتم سواء كانت قاعدة أو مضطجعة  :فيقتضى التخري ىف األوصاف أى

 .اواحديكون املأتى 

 ]اجململ[



ارة عن الفضل والفضل كآية الربا إذ الربا عب  )مراده فاحتاج إىل االستفسارتبه شاهو ما جممل و (      
فإن كل واحد من املتبايعني ، وحيصل الفضل ، د بيقني إذ البيع مل يشرع إال االسرتباح ار نفسه ليس مب
قرينة وال ميكن الوقوف عليه الستتاره وعدم ،  ىف البدل املطلوب له اليبدل ملكه مبقابلته مامل ير فضًال 

 .تدل عليه فكان جممًال 

، وقد يكون واشتباه املراد قد يكون باعتبار الوضع كما ىف املشرتك إذا انسد فيه باب الرجيح       
وقد يكون باعتبار غرابة اللفظ كاهللوع املذكور ىف قوله ، كالربا والصالة والزكاة هبام املتكلم  باعتبار إ

نَسانَ  ِإنَّ  ﴿: تعاىل  .قبل التفسري] 19: املعارج[ ﴾َهلُوًعا ُخِلقَ  اْإلِ

حكم اجململ التوقف فيه ىف : التوقف أي) اْلُمْجِمل من مراده يتبّني  أن إىل فيه التوقف: وحكمه(      
فإذا ، غري ممكن  حلقية فيه مع اإلمجال ممكن والعملن اعتقاد ا، ألحق العمل مع اعتقاد حقية املراد به 

 .البيان جيب العمل به حلقه

ا كبيان مقدار املسح ا أو ظنيً ا كبيان الصالة والزكاة صار اجململ به مفسرً ا قطعيً فإن كان البيان شافيً       
لطلب فيجب ا، مجال إىل األشكال ا خرج عن حيز اإلوإن مل يكن شافيً ،  حلديث املغرية صار مأوًال 

الذهب بالذهب والفضة ( :عليه السالموهو قوله ، باحلديث الوارد ىف األشياء الستة  والتأمل لبيان الربا
د فقد  ا بيد  مبثل يدً بالفضة والربا والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثًال  فمن ازداد أو استزا

 . والفضل ربا :وىف رواية ،) رىب

بني احلكم والنىب عليه السالم ، فيستغرق مجيع أنواعه ، فإن الربا مع إمجاله اسم جنس حملى الالم       
ا وانعقد اإلمجاع أيضً  ، ىف األشياء الستة من غري قصر عليها إذ مل يوجد فيه شيء من كلمات القصر

ما كان قبل كوبقى احلكم فيما وراءها غري معلوم  ،  فيها ليها فصار مأوًال على أن الربا ليس مبقتصر ع
وبعد ،   فيه ال جممًال البيان كان مشكًال  البيان إال أنه ملا احتمل أن يوقف على ما وراءها بالتأمل ىف هذا

 .الغالب الظن كذا قالوابا فيجب العمل به  فيه أيضً اإلدراك بالتأمل والوقوف على املعىن املؤثر صار مأوًال 

 مث تطلب ر أوًال سوأما الصالة والزكاة فإ�ما وضعتا للدعاء والنماء ومها غري مرادين باإلمجاع فتستف      
عليه السالم وهو صلى  ن تفسري الصالة بفعل النىب، وهذا ألل لينظر املكمل من املقوم املراد مث يتأم

فال بد من التأمل ليمتاز البعض عن البعض وكذا البيان ىف الزكاة ، وراعى الفرايض والواجبات والسنن 
 .ءا أو بصفة النماهو ملك النصاب مطلقً 

 ]املتشابه[



ده  بيان يـُرْجَ  مل ما وهو :ومتشابه(        ألن موجب العقل فيه، وال طريق لدركه  )خفائه لشدة؛ مرا
د اشتباهً ،  1وال رد واحد ، خالف موجب السمع ،  حىت سقط طلبه ا ال ميكن الوقوف أصًال فاشتبه املرا

، وضع القدم ىف النار  ، واالستواء على العرش، واجمليء ، واإلتيان  ، والعني، والوجه ، وذلك مثل اليد 
   .هلاوأمثا

يعىن ال ميكن أن حيكم شيء ىف املتشابه أنه  )به املراد حقّية اعتقاد مع أبداً  فيه التوّقف: وحكمه(      
، وهو مذهب عامة الصحابة والتابعني ، هو املراد بل يعتقد فيه على اإلهبام ما أراد هللا تعاىل منه حق 

وهو خمتار القاضى اإلمام أىب زيد وفخر  ، وعامة متقدمى أهل السنة من أصحابنا وأصحاب الشافعى
 .اإلسالم ومشس األئمة ومجاعة من املتأخرين

إذ لو ؛ ] 7: عمران آل[ ﴾اهللَُّ  ِإال َتْأِويَلهُ  يـَْعَلمُ  َوَما﴿فعلى هذا وجب الوقف على قوله تعاىل       
 . أن الراسخ يعلم تأويل املتشابةوصل فهم منه إىل

وهو مذهب عامة املعتزلة ، ال على ما قبله  ﴾اْلِعْلمِ  ِيف  َوالرَّاِسُخونَ ﴿ :تعاىلوأن الوقف على وقوله       
ا ىف العلم باملتشابه سوى أن يقولوا آمنابه كل من عند ربنا مل يكن هلم لراسخ حظً لو مل يكن ل: قالوا

 .ه فائدةومل يبق حينئذ في، ويلزم منه اخلطاب مبا اليفهم ، أل�م يقولون ذلك ، فضل على اجلهال 

قوله والراسخون ثناء مبتداء من ، وأن على قوله عزوجل إال هللا واجب  و أما العامة فقالوا الوقف      
ءة عبد هللا بن مسعود رضى هللا عنه أن تسليم بأن الكل من عنده بدليل قراهللا تعاىل عليهم باإلميان وال

 .لم آمنا بهراسخون ىف العويقول ال، ية طاوس عنه وابن عباس ىف روا،  وقراءة أّىب ، تأويله إال عند هللا 

 ﴾رَبَِّنا ِعْندِ  ِمنْ  ُكلٌّ ﴿بقوهلم  )2( ذم من اتبع املتشابه ابتغاء التأويل  كما ذم من اتبعه وألنه تعاىل      
َنا ِإذْ  بـَْعدَ  قـُلُوبـََنا ُتزِغْ  َال  رَبـََّنا ﴿ ]7: عمران آل[ ال جتعلنا كالذين ىف  :أى ]8: عمران آل[ ﴾ َهَديـْتـَ

 .فدل هذا على أن الوقف على قوله إال هللا الزم، فاتبعوا املتشابه مأولني أو غري مأولني ، قلوهبم زيغ 

َها اهللَُّ  َرِضيَ  - َعاِئَشةَ  َعنْ «وروى         َهِذهِ  - َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللَُّ  َصلَّى - اهللَِّ  َرُسولُ  َتَال  َقاَلتْ  أَنـََّها - َعنـْ
َشاَبهَ  َما يـَتَِّبُعونَ  الَِّذينَ  َرأَيـُْتمْ  إَذا َوَقالَ  اْآلَيةَ  من غري  أمر باحلذر »َفاْحَذرُوُهمْ  اهللَُّ  َمسَّاُهمْ  الَِّذينَ  َفأُوَلِئكَ  ِمْنهُ  َت

واحلكمة ىف إنزال . فيتناول اجلميع، فصل بني من اتبع ابتغاء الفتنة وبني من اتبع ال البتغاء الفتنة 
 .ألن ىف تكليف األحكام ابتالء العاقل وله ىف تفهم معانيها، ة ابتالء العقل املتشاب

 . ھماأحد رد یمكن وال   1
 .ابتغاء الفتنة ومدح الراسخین   2

                                                                 



 فيحرم ، ةِ ودَ رُ مُ إىل العقل فلو مل يبتلى العقل الستمر العامل ىف أُبـََّهِة العلم على الْ  عٌ زَ فْ وحكمها مَ       
ا ا واعرتافً ا وانقيادً استسالمً فاملتشابه هو موضع اخنضاع العقول لبارئها . اباستغائه برأيه هداية وإرشادً 

 .بقصورها كذا قالوا

ألنه قد انقطع ، ما يعرف به أحكام الشرع وال يعرف باملتشابه حكم  فإن قيل حنن ىف بيان أقسام      
بل يثبت به معرفة أن هلل تعاىل صفة بني ، النسلم أنه اليعرف به حكم  :يقال، رجاء معرفة بالكلية 

ار ووجوب اعتقاده من يد منها ومعرفة هذا املقدر وإن مل يعرف ما أ، أو العني ،  أو الوجه، عنها باليد 
 .أحكام الشرع

 ]القسم الثالث ىف وجوه استعمال النظم[

 ]احلقيقة[

 )وهى اسم ملا أريد به ما وضع له، النظم وهو أربعة احلقيقة  ذلك وجوه استعمال الثالث يف(      
ألن واضعها إن كان واضع اللغة فهى لغوية كاإلنسان ، واحلقيقة على ثالثة أقسام لغوية وشرعية وعرفية 

وإن كان صاحب الشرع فهى شرعية كالصالة املستعملة ىف العبادة ، املستعمل ىف احليوان الناطق 
ات القوامي األربع أو ا كالدابة لذو ا عامً وإن مل يتعني الواضع فهى عرفية سواء كان عرفً ، املخصوصة 

فإن ، ا ينقسم إىل حنو هذه الثالثة ا كما لكل طايفة من االصطالحات الىت ختصهم واجملاز أيضً خاصً 
حقيقة  وإن كانت، ز لغوى والصالة املستعمل ىف الدعاء جماز شرعى ااإلنسان املستعمل ىف الناطق جم

 .نت حقيقة لغويةاز عرىف وإن كالغوية والدابة املستعملة ىف كل ما يدب جم

 ]اجملاز[

واللفظ بعد الوضع قبل االستعمال ليس حبقيقة وال ) واجملاز وهو اسم ملا أريد به غري ما وضع له(      
جماز ألن شرطهما استعمال اللفظ بعد الوضع إما ىف موضوعه أو ىف غري موضوعه وإليه أشار لقوله أريد 

وال بد ىف اجملاز من ، ألن اإلرادة ال يكون بدون االستعمال ، به ما وضع له أريد به غري ما وضع له 
وإال مل يبق ، نون الكالم لى وجه يستخرجها الفصيح املاهر بفاملناسبة بني املوضوع له واملستعمل فيه ع

وهو على مثال ، نون الكالم وطريق الفصاحة فضل على غريه الم حسن ومل يبق للفصيح املاهر بفالك
بل يعترب فيه الوصف الصاحل املعدل إذا لو اعترب كل وصف رفع ، صح بكل وصف القياس فإنه الي

 .لدقايق املعاىن الفقهية فضل على غريه نياالبتالء ومل يبق للمجتهدين املستخرج



اختلف األصوليون ىف جواز اإلطالق ) واحد بلفظ مرادين اجتماعهما ومن حكمها استحالة(      
، وعامة أهل األدب ، فذهب أصحابنا  ، احلقيقى واجملازى ىف وقت واحداللفظ الواحد على مدلوله 

 . واحملققون من أصحاب الشافعى إىل امتناعه

د اجلبار من وعب،  واجلبائى، أصحاب احلديث  :وذهب الشافعى وعامة أصحابه وعامة أى      
دة املعنيني مجيعً ال مانع من إ: قالوا، املتكلمني إىل جوازه  فقد جحد ، فمن ادعى استحالته ، ا ا قطعً را

أو ، أبوك وأراد العقد والوطى لغريه ال ينكح : ا منا إذا قاليرى أن واحدً ، أال قول عوعاند امل، الضرورة 
د اللمس باليد والوطى حىت لو خرج به قال ال تنكح مانكح أبوك وطيً  ا وال قال توضأ من ملس املرأة وأرا

 .  ا صح من غري استحالةوطيً ا و توضأ من اللمس مسً أو ، ا عقدً 

على الوطء  ]22: النساء[ ﴾آَباؤُُكمْ  َنَكحَ  َما تـَْنِكُحوا َوال﴿ :فكذا جيوز أن حيمل قوله تعاىل      
على الوطء واملس باليد حقيقة من غري  ]43: النساء[ ﴾النَِّساءَ  الَمْسُتمُ  أَوْ ﴿ :وقوله جله جالله والعقد

 .استحالة

إرادة املعنيني وإن جاز عقًال       ألن أهل اللغة وصفوا ،  لكن ال جيوز لغة وقال الذاهبون إىل امتناعه أن 
 ، ا أصًال ومل يستعملوه فيهما معً ، وحده  وزوا ىف البليدجت للبهيمة املخصوصة وحدها و ا مثًال وهلم محارً ق

وإذا قال رأيت محارين اليفهم ، ا والبليد معً ا اليفهم منه البهيمة رأيت محارً  :أاليرى أن اإلنسان إذا قال
، ا عن لغتهم جً له فيهما خار وإذا كان كذلك كان استعما، منه أنه رأى أربعة أشخاص هبيمتني وبليدتني 

 .فال جيوز

إرادة احلقيقة من        اللفظ حيمل على حقيقة إىل ومىت أمكن العمل باحلقيقة سقط اجملاز يعىن إذا جاز 
ال حيمل على  ، ا وأو ستقبلىن أسد ىف الطريقكقوله رأيت اليوم محارً ا ،  ل على كونه جمازً الدلي أن يدل

 .فاللفظ للبهيمة والسبع، البليد والشجاع إال بقرينة زايدة فإن مل تظهر 

ث ملواليه دون ا أوصى ملواليه فإن كان له موال أعتقهم ومواىل املواىل كان الثللو أن عربيً وهلذا قالوا       
، عتاقهم ، ألنه مل يباشر إ اعتاقهم وملواىل املواىل جماز ن االسم للمواىل حقيقة ملباشرته إأل، موىل مواليه 

وكانت احلقيقة أوىل بالتقدمي ، اجلمع متعذر إليه جمازا ، و  فينسبون، عتاق األولني ولكنه سبب لذلك بإ
 .املواىل لتعني اجملاز مرادىل ث ملوايكن له أحد من املواىل كان الثل وإن مل



عتقهم بطلت موصى موال أعتقوه وموال أا ليصح الوصية إذا كان للوإمنا اعترب أن يكون املوصى عربيً     
فال ميكن القول ، واملعتق باالشرتاك ، ألن املوىل ينطلق على املعتق ، الوصية إال أن يبني ذلك ىف حياته 

 . فبطلت الوصيةجمهوًال ، فبقى املوصى له بالتأمل ىف مقصود املوصى  وال ميكن العقل بالتعيني، بعمومه 

واحلج لغة ، كما لو نذر أن يصلى أو حلج فإن حقيقة الصالة   )العادة بداللة احلقيقة وترتك(      
ا وعادة حيث مل يعرف منها إال األركان املعلومة وزيارة ولكنها صارت مهجورة شرعً ، الدعاء والقصد 

 .يجب عليه الصالة وزيارة بيت هللاف وهو اجملازبيت هللا 

واملراد نكاح ،  ]23: النساء[ ﴾ أُمََّهاُتُكمْ  َعَلْيُكمْ  ُحرَِّمتْ ﴿: لقوله تعاىل )الكالم حمل يف بداللة(      
وأما ، فما هو مقدور للمكلف والفعل مقدورة ، أمهاتكم بداللة حمل الكالم إذ التحرمي إمنا حتقق 

 .بقدورة أصًال  األعيان فليس

 يف خترج أن كامرأة قامت خترج  وذلك  الفور، اليمني يف كما) وبداللة معىن يرجع إىل املتكل(      
 ساعة فإنه يقع على الفور حىت لو جلس و مكثت  طالق، فأنتِ  خرجتِ )1(فقال زوجها  وحنوه الغضب

وتغدى ، وذهب إىل بيته ، فقال وهللا ال أتغدى ، ، وكذا لو قال تعال تغد معى  تطلق مل خرجت مث، 
 هذا الكالم للعموم لداللة الفعل على مصدر منكر واقع ىف موضع النفى إذ احلقيقة فإن، مل حنث 

ولكنها تركت بداللة ، فيقتضى أن حينث بكل تغد وخروج  ،ا وال أخرج خروجً ، ا تغدى تغديً التقدير ال أ
 .أخرج الكالم خمرج اجلواب واملنعحال املتكلم إذ من املعلوم أنه 

واصنع ،  سوق الكالم كقول الرجل آلخر طلق امرأتى إن كنت رجًال : أي )نظم سياق و بداللة(       
 . ال تكون توكيًال ىف مال ماشئت إن كنت رجًال 

، فاللفظ فأكل حلم السمك مل حينث ، ا كما لو حلف ال يأكل حلمً   )وبداللة اللفظ نفسه(      
فإن أصل تركيب هذا اللفظ يدل على ، ولكنه خيصص لداللة االشتقاق ، عمومه متناول للحم السمك ب

وىف حلمه قصور من حيث ، وامللحمة الوقوعة العظيمة ، لتحم القتال إذا اشتد إ: الشدة والقوة يقال
 .سم املطلق إىل ماله قوة أوىل، فصرف اإل املعىن

 ]الصريح[

 .وهللا إن خرجت  1
                                                                 



واحرتز بالظهور التام من ، ا باالستعمال ا تامً ظهر ظهورً : أي) او الصريح وهو ما ظهر مراده بيِّنً (      
مها بقراين ، ألن ظهور وباالستعمال عن النص واملفسر ، الظاهر إذ الظهور فيه ليس بتام لبقاء االحتمال 

 .لفظية ال باالستعمال 

يً (       حكم الصريح تعلق احلكم بنفس الكالم حىت : أي) ا عن العزميةوحكمه ثبوت موجبه مستغن
فإذا ، ألن احلاجة إليها لتميز بعض حمتمالت اللفظ عن البعض ، استغىن ىف اثبات حكمه عن النية 

فبأي وجه ،  إىل احملل فإذا أضاف الطالق أو العتاق مثًال ، تعني ملعىن باالستعمال مل يبق إليها حاجة 
ياطالق أو يا حر أو أنت طالق أو أنت حر أو طلقتك أو حررتك  :حىت لو قال، كم احلا ثبت مأضافه

 . ا نوى أو مل ينويكون إيقاعً 

أو أنت طالق ثبت العتق ، فجرى على لسانه أنت حر ، وكذا لو أراد أن يقول سبحان هللا       
ا فيه أما لو أراد أن يصرف الكالم ألن عينه أقمت مقام معناه ىف إجياب احلكم لكونه صرحيً ، والطالق 

فإذا نوى ىف قوله أنت طالق رفع القيد  ، فله ذلك فيما بينه وبني هللا تعاىل، بالنية عن موجبه إىل حمتمله 
 .صدق ديانة ال قضاءا يسًّ حِ 

 ]الكناية[

ن النية أو ما وحكمها عدم العمل هبا بدو ،  قرينةبدون ال إال به املراد يظهر مامل وهي: والكناية(       
، حدة رجعية افإنه إذا قال لزوجته اعتدى حني مذاكرة الطالق تطلق بو ، من داللة احلال  )يقوم مقامها

وحقيقة هذا اللفظ ، ألن وقوع البينونة باعتبار داللة اللفظ عليها حبقيقة ،  1ينو ال بالنية وإن مل
 عليك هللا نعم اعتدي املراد يكون أن جيوزه أن سب عدد مالك إالتاح: مالك أي دللحساب يقال اعتد

وزال اإلهبام يثبت هبذا اللفظ الطالق ، ودل احلال عليها ،  األقراء نوى فإذا ، األقراء أو الدراهم أو، 
ا عليها قبل البد من تقدمي ومل يكن االعتداد واجبً ، ألنه أمرها باالعتداد ، بعد الدخول بطريق االقتضاء 

لطالق عليه ضرورة صحة األمر ، ليصح األمر به ، ما يوجبه  والضرورة ترتفع بإثبات أصل ، فقدم ا
يق االقتضاء وقيل الدخول ال ميكن إثباته بطر ، وهو البينونة ، فال حاجة إىل إثبات وصف زيد ، الطالق 

 .وهو االعتداد باإلمجاع، وال وجود للمقتضى ههنا ، وت املقتضى بثإذ البد للمقتضى من 

صود ألن الكالم موضوع لإلفهام والصريح هو التام ىف هذا املق) واألصل ىف الكالم هو الصريح(      
ويظهر التفاوت بينهما يندرئ بالشبهات مثل احلدود حىت أن ) شتباه املرادوىف الكناية قصور باعتبار ا(

 .البینونة: لعلھ   1
                                                                 



فإذا قال ، ظ الصريح األسباب املوجبة للحد اليستوجب العقوبة مامل يذكر اللفاملقر على نفسه ببعض 
المراءة جامعك فالن  :وكذا لو قال، زنيت هبا  :جامعت فالنة أو واقعتها أو وطئتها ال حيد مامل يقل

ألنه مل يصرح ، أو مجعتها الجيب عليه حد القذف ، لرجل فجرت بفالنة  :أو قال، ا ا حرامً عً امج
 .بالقذف بالزنا

 

 ]أحكام النظمالقسم الرابع ىف معرفة وجوه الوقوف على [

 ]عبارة النص[

وهى أربعة االستدالل بعبارة النص وهو العمل ، الرابع ىف معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم (      
 .)بظاهر ماسبق الكالم له

 :داللة الكالم على املعىن باعتبار النظم على ثالث مراتب      

 :هو املقصود األصلى منه كالعدد ىف قولهويكون ذلك املعىن ، أن يدل على املعىن  :إحدمها      
 .]3: النساء[ ﴾َورَُباعَ  َوُثالثَ  َمثـَْىن  النَِّساءِ  ِمنَ  َلُكمْ  َطابَ  َما َفاْنِكُحوا﴿

 .ا كإباحة النكاح من هذه اآليةا أصليً أن يدل على معىن وال يكون مقصودً  :والثانية      

 .هو من لوازم مدلول اللفظ وموضوع أين يدل على معىن :والثالثة      

 ، جهو واملتوسط مسوق من ،  والقسم األخري ليس مبسوق أصًال ، ا فالقسم األول مسوق مطلقً       
أنه إمنا ساقه إلمتام هو ، وهو وهو أن التكلم قصد إىل التلفظ به إلفادة معناه غري مسوق من وجه 

ا ملعىن أن يدل على مفهومه ههنا من كون الكالم مسوقً فاملراد ، وإذا عرفت هذا ، املقصود األصلى 
 . ا أو مل يكنا أصليً ا سواء كان مقصودً مطلقً 

ا بكونه ا أن يدل على مفهومه مقيدً وفيما سبق ىف بيان النص والظاهر املراد من كونه مسوقً       
فإذا متسك أحد ىف ،  ومل يدخل فيه فيما سبق، فدخل القسم املتوسط ىف السوق ههنا ، ا ا أصليً مقصودً 

 بعبارة كان استدالًال   ] 3: النساء[ ﴾النَِّساءِ  ِمنَ  َلُكمْ  َطابَ  َما َفاْنِكُحوا﴿إباحة النكاح بقوله تعاىل 
 .النص ال بإشارة

 ]إشارة النص[



الثابت باإلشارة يثبت بنظم الكالم أي : أي) واالستداالل بإشارته وهو العمل مبا ثبت بنظم لغة(      
 ﴾اْلُمَهاِجرِينَ  ِلْلُفَقَراءِ ﴿ :برتكيبه من غري زيادة وال نقصان إال أنه مل يسق له الكالم كما ىف قوله تعاىل

ا ىف الغنيمة ىف هذا الكالم إشارة إىل أن الذين هاجروا الثابت بالعبادة استحقاقهم سهمً  ]8: احلشر[
من مكة قد زالت أمالكهم عما خلفوا هبا باستالء الكفار عليهم ألنه تعاىل وصفهم بالفقر مع أ�م  

 .]8: احلشر[ ﴾َوأَْمَواِهلِمْ  ِديَارِِهمْ  ِمنْ  أُْخرُِجوا﴿كانوا مياسر مبكة لدليل قوله جل ذكره 

فعرفنا هبذه اإلشارة أن استيالئهم على مال ، قيقة بزوال امللك الببعد اليد عن املال على احل والفقر      
ألنه اسم ملن بعدت يده ، املسلم بشرط االحراز سبب للملك إذ لو مل يكن كذلك مساهم أبناء السبيل 
تعاىل إمنا مساهم  وقال أنه، من املال مع قيام امللك فيه إال أن الشافعى رمحه هللا مل يعمل هبذه اإلشارة 

، ويطمع أن يصل إليه ، وهو بعيد عنه مال ىف وطنه ألنه اسم ملن له ، ومل يسمهم أبناء السبيل ، فقراء 
، وانقطعت عنهم مثرات ولكنهم ملا كانوا حمتاجني حقيقة ، وأ�م انقطعت اطماعهم عن أمواهلم بالكلية 

لكنا نقول ،  كأ�م ال مال هلم أصًال  ا فقراء جتوزً وإن كانت باقية ىف ملكهم صحت تسميتهم أمواهلم 
فال يصار إليه من غري ضرورة ودليل ، صرف الكالم إىل اجملاز مع إمكان العلم باحلقيقة خالف األصل 

 .يصرفه إليه

: أي) التعارض عند أحق واألول( ااحلكم هبما قطعً  1املعىن إن ثبت )ومها سواء ىف إجياب احلكم(      
أ�ن ناقصات العقل والدين ( :مثاله قوله عليه السالم ىف النساء، العبارة أحق عند التعارض من اإلشارة 

، سيق ) تصلي وال تصوم ال عمرها شطرىف قعر بيتهن  إحداهن تقعد :قال ؟فقيل وما نقصان دينهن، 
 .الكالم لبيان نقصان دينهن

 أَبُو وهو معارض مباروى، كما ذهب الشافعى   ، ايض مخسة عشر يومً وفيه إشارة إىل أن أكثر احل      
 أَيَّامٍ  َثَالَثةُ  احلَْْيضِ  َأَقلُّ « :َقالَ  أَنَّهُ  - َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللَُّ  َصلَّى - النَِّيبِّ  َعنْ  - َعْنهُ  اهللَُّ  َرِضيَ  - اْلَباِهِليُّ  أَُماَمةَ 

رَُها املراد من  متسك الشافعى أن واجلواب عما. فرتجح على اإلشارة، وهو عبارة  ،  »أَيَّامٍ  َعَشَرةُ  َوَأْكثـَ
 . الشطر البعض ال النصف

هذه األمة على ما عليه األعم  1رمحه هللا عن هذا بأن  أعمار 2وأجاب اإلمام عمر النسفى       
،  عشرة حيض عشرةوبقية العمر ثلثها ىف األغلب ، سنة مدة الصبا عشرة ومخس  ، األغلب ستون سنة

 .فاستوى النصفان ىف الصوم والصالة، وثلثاها طهر عشرون عشرون 

 .ثبوت: لعلھ   1
 ) ھـ537: المتوفى(  النسفي الدین نجم حفص، أبو إسماعیل، بن أحمد بن دمحم بن عمرھو    2

                                                                 



الكالم  بت بالعبارة من حيث أنه ثابت بصيغةألن الثابت باإلشارة كالثا) واإلشارة عموم كالعبارة(      
: البقرة[ ﴾وَِكْسَوتـُُهنَّ  ِرْزقـُُهنَّ  َلهُ  اْلَمْولُودِ  َوَعَلى﴿ : للتخصيص كالعبارة كما ىف قوله قوله تعاىلفيكون قابًال 

 .سيق هذا الكالم إلجياب نفقة الزوجات على املوولود له وهو األب ]233

ا به فيلزم أن يكون خمصوصً ، ألنه نسب إليه بالم امللك ، وفيه إشارة إىل أن النسب إىل الوالد       
يستلزم أن الولد وأمواله إن كان الالم و ، منها إباحة الوطى لألم جارية ابنه فيما له وعليه لكن خص 

 .باإلشارة لكان لألبم

 ]داللة النص[

ملعناه اللغوى دون املعناه الشرعى املستخرج : أي) والثابت بداللة هو ما ثبت ملعناه لغة(      
باالستنباط وهو املعىن الذى عرف مبعىن اللفظ املوضوع له أو باإلمجاع أنه متعلق احلكم املنصوص عليه  

املعىن املوجب للحرمة بالتلفظ الكلمة أف أن  وهو إظهار السامة، كما عرف باملعىن اللغوى للتأفيف 
وكما عرف باإلمجاع أن املعىن املوجب للرجم ىف حق  ، هو اإليذاء فيثبت احلكم ىف الشتم والضرب به

 .فيثبت احلكم ىف حق غريه بالداللة، ماعز رضى هللا عنه هو الزنا بعد اإلحصان 

حلكم ملا توقف ألن ثبوت ا يقياس جلوأصحاب الشافعى أن الداللة ، وذهب بعض أصحابنا       
وعلته جامعة مؤثرة كدفع األذى ، كالضرب    ، وفرعوقد وجد أصل كالتأفيف مثًال ، على معرفة املعىن 

أن املفهوم  :ولكنا نقول، ا ا يسمى جليً ا إذ ال معىن للقياس إال ذلك لكنه ملا كان ظاهرً يكون قياسً 
 .بالقياس نظرى

وهلذا شارك فيه أهل ، ألنه ضرورى ، وهلذا شرط ىف القياس أهلية االجتهاد خبالف ما حنن فيه       
ألن كل من هو عامل باللغة يعرف حرمة الضرب والشتم من حرمة الثابت بقوله ، االجتهاد وغريهم 

ُقلْ  َفال﴿: تعاىل حتجاج به من عمل على صحة لالوهلذا اتفق أهل ال،  ]23: اإلسراء[ ﴾ُأفٍّ  َهلَُما تـَ
 .نفاتهالقياس و  مثبيت

يضاف إىل النص ال إىل الرأى   أن الثابت بالداللة يعىن) والثابت بداللة كالثابت بعبارته وإشارته(       
وإن مل جيز إثباهتما ، كالثابت باإلشارة حىت صح إثبات احلدود الكفارات بدالالت النصوص باالتفاق 

 األغلب األعم في ثلثھا العمر وبقیة الصبا مدة سنة عشرة وخمس سنة ستون األغلب األعم علیھ ما على األمة ھذه أعمار وقلنا   1
 بھ أراد أیضا وقالوا الوجھ ھذا من وتركھما والصالة الصوم في النصفان فاستوى عشرون عشرون طھر وثلثاھا عشرة عشرة حیض
 طلبة( .مدتاھما تستو لم وإن تعودھما إذا إقامة ونصفھ سفر فالن عمر نصف یقال كما القسمان یستو لم وإن شیئین إلى عمرھا انقسام
.الفقھیة االصطالحات في الطلبة ( 

                                                                                                                                                                                          



فال ، بالشبهات  ، واحلدود تندرئألن الدليل فيه شبهة ،  رمحه هللا، خالفا للشافعى بالقياس عندنا 
 .يثبت

وإلمجاعهم على صحة إثبات ، أكثر الناس على التمسك بأخبار اآلحاد ىف احلدود والكفارات  1     
وفيها شبهة بل ألن احلدود شرعت عقوبة وجزاء على ، أسباب احلدود ىف جمالس احلكام بالبينات 

أي ىف معرفة مقادير اإلجرام وآثامها وال مدخل للر ،  ةِ رَ هْ وفيها معىن الطُّ ، اجلنايات الىت هى أسباهبا 
فال ميكن إثباهتا بالقياس ، نها ا عا وزاجرً جزاء هلحيصل ما ومعرفة ، حيصل به إزالة آثامها  ومعرفة ما

ا فيكون مضافً ، ألن مبناه على املعىن الذى تضمنه النص لغة ، الذى مبناه على الرأي خبالف الداللة 
 .إىل الشرع

، ا رىن فإنه روى أن ما عزً ، ا ممن زنا وهو حمصن ومثال إثبات احلد هبا إجياب الرجم على غري ماعزً       
فثبت هذا ، بل ألنه زىن ىف حالة اإلحصان ، يرجم ألنه ماعز وصحاىب وهو حمصن فرجم ومعلوم أنه مل 
 .احلكم ىف حق غري بداللة النص

، ا بداللة نص األعراىب ثبات الكفارة إجياب الكفارة على من جامع ىف �ار رمضان عمدً ومثال إ      
غريه عند وجوب هذه فيجب على ، ا وهو معروف إذ وجوهبا عليه اجلناية على الصوم ال يكون أعرابيً 

ماع وإجياهبا باألكل والشرب لكو�ما مثل اجل، ا وإجياهبا على املراءة ملشاركتها إياه ىف اجلناته اجلناية أيضً 
 .ىف معىن اجلناية أو أقوى منه

والداللة دون اإلشارة ألن ىف اإلشارة وجد ، أى الداللة عند تعارض اإلشارة ) إال عند التعارض(      
ا عن املعارضة مً وبقى النظم سالِ ، وىف الداللة مل يوجد إال املعىن اللغوى متقابل املعنيان ، عىن النظم وامل

 .ت به إال، فرتجحىف اإلشارة 

ىف  تب، أل�ا ملا وجالكفارة جتب ىف القتل العمد  :ومثال تعارضهما ما قال الشافعى رمحه هللا       
َتلَ  َوَمنْ ﴿ :القتل اخلطاء للجناية مع قيام العذر بقوله تعاىل  ُمَسلََّمةٌ  َوِدَيةٌ  ُمْؤِمَنةٍ  َرقـََبةٍ  فـََتْحرِيرُ  َخَطًأ ُمْؤِمًنا قـَ

قُوا َأنْ  ِإال َأْهِلهِ  ِإَىل   َوَمنْ ﴿ :ويعارضها قوله تعاىل، ألن جيب ىف العمد كان أوىل ،  ]92: النساء[ ﴾َيصَّدَّ
ًدا ُمْؤِمًنا يـَْقُتلْ  تـََعمِّ  .]93: النساء[ ﴾ِفيَها َخاِلًدا َجَهنَّمُ  َفَجَزاُؤهُ  ُم

 بھ یتعلق الذي المعنى اختالل المانعة بالشبھة نعني وإنما. ما یعین فى فھمھا) كشف األسرار(قریبا إلى ھذه العبارة وجدت فى    1
 في األحاد بإخبار التعلق على الناس أكثر التفاق تمنع ال ألنھا الثبوت دلیل طریق في الواقعة الشبھة ال نفسھ في والكفارات الحدود
 الكذب عن بمعصوم لیس عمن صدرت وإن بالبینات الحكام مجالس في الحدود أسباب إثبات صحة على وإلجماعھم والكفارات الحدود
  .والنسیان والخطأ والغلط

                                                                 



فإنه يشري ، واملراد باخللود املكث الطويل لتظاهر األدلة على أن عصاة املسلمني ال يدوم عذاهبم        
فلو ، تام م للكامل العاىل جعل جزائه جهنم إذ اجلزاء اسوذلك ألنه ت، إىل عدم وجوب الكفارة فيه 

فعرفنا بلفظ اجلزاء أن موجبه النص انتفاء ،  فلم يكن كامًال ، وجبت الكفارة كان املذكور بعض اجلزاء 
 .الكفارة فرجحنا اإلشارة على الداللة

واملعىن شيء واحد ،  1ة للحكمألن معىن النص ملا ثبت عل؛ ) والثابت به ال حيتمل التخصيص(      
فيلزم كونه علة للحكم ، فلو قلنا بالتخصيص ال تكون علة هلذا احلكم ىف بعض الدور ، التعدد فيه 

 .وغري علة له وهو حمال

 ]اقتضاء النص[

هو ما زاد على املنصوص : أي) والثابت باقتضائه وهو مامل يعمل النص إال بشرط تقدمه عليه(      
فإن هذا األمر تقتضى ثبوت امللك ، درهم عتق عبدك عىن بألف أا لصحة كقوله الرجل لغريه عليه شرطً 

عتقد صار  ا على االفيثبت البيع سابقً ، ا وامللك يقتضى سببً ، لآلمر ألن اإلعتاق اليصح بدون امللك 
 .كأنه قال بع عبدك عىن بألف مث أعتقه وكالة عىن

قضاء مل ثبت البيع باإللف عليه ولكن ملا وجيب األ، ا عن اآلمر فإذا فعله املأمور كان العتق واقعً       
بل بشروط ، وال خيار الرؤية ، واليثبت فيه خيار العيب  ، يعترب فيه شرايطه حىت اليشرتط فيه القبول

 قد ا عاقًال ون صبيً  له بأن يكوهو اإلعتاق فيعترب ىف اآلمر أهلية اإلعتاق حىت لو مل يكن أهًال ، املقتضى 
 .ذاأذن له وليه ىف التصرفات مل يثبت البيع هب

فإن التحرير ملا مل يصح ،  ]92: النساء[ ﴾ُمْؤِمَنةٍ  َرقـََبةٍ  فـََتْحرِيرُ ﴿ومثاله من النصوص قوله تعاىل       
كان ف، فتحرير رقبة مملوكة ، ميلكه ابن آدم كان املراد  ا بدون امللك لقوله عليه السالم العتق فيما الشرعً 

 .ا بطريق االقتضاءامللك ثابتً 

 ]الفاسدة األدلة[

ا أن عامة األصوليني من أصحاب الشافعى قسمو  واعلم، ) صيصلتنصيص ال يدل على التخوا(      
 .داللة اللفظ إىل منطوق  ومفهوم

 ).أصول البزدوى( علة غیر یكون أن یحتمل ال علة كونھ ثبت إذا النص معنى ألن   1
                                                                 



واقتضاء ، وإشارة ، عبارة  :وجعلوا مامسيناه، ل النطق حمعليه اللفظ ىف  املنطوق مادلّ داللة : وقالوا      
 .من هذا القبيل

وهو ، مث قسموا املفهوم إىل مفهوم موافقة ، ما دل عليه اللفظ ال ىف حمل النطق  :وداللة املفهوم       
وهو ، ا ويسمونه فحوى اخلطاب وحلن اخلطاب أيضً ا ىف احلكم للمنطق ، أن يكون املسكوت عنه موافقً 

 .الذى مسيناه داللة النص

ويسمونه دليل ، به ىف احلكم  ا للمنطقوقوإىل مفهوم خمالفة وهو أن يكون املسكوت عنه خمالفً        
 .ملعرب عندنا بتخصيص الشيء بالذكروهو ا، اخلطاب 

ة فيبعض احلنابلة واألشعرية أن التنصيص على الشيء مباليس بصو فمنه ما قاله أبوبكر الدقاق       
 .ملنصوص عليهيوجب ختصيص احلكم با

تبادر إىل الفهم نسبة الزنا  .وال أخىت، ليست أمى بزانية  :خياصمه 1لو قال متسكوا ىف ذلك بأنه      
 .إىل أم خصمه وأخته

حىت ، فإن األنصار رضى هللا عنهم فهموا التخصيص منه  ، ويؤيده قوله السالم املاء من املاء      
وفصحاء ، وأ�م كانوا من أهل اللسان ، استدلوا به على نفى وجوب االغتسال باإلكسال لعدم املاء 

 .العرب

ولكنهم ، ومن أوجب الغسل باإلكسال مل مينع الفريق األول من االستدالل مبفهوم هذا احلديث       
َتانَانِ  اْلتـََقى إَذا( :قالوا بنسخ مفهوم بقوله عليه السالم  على اتفاق وكان هذا دليًال  ،) اْلُغْسلُ  َوَجبَ  اخلِْ

 .الفريقني على أن املفهوم حجة

يِهنَّ  َتْظِلُموا َفال﴿ :تعاىل قال وهذا فاسد عندنا ألن هللا        ﴾أَنـُْفَسُكمْ ﴿ 2هر احلرمىف األش: أي ﴾ِف
 .دل ذلك على إباحة الظلم ىف غريهاومل ي،  ]36: التوبة[

زيد موجود وأن غري حممد ليس برسول  :للو كان املفهوم حجة لكان قول القائ بعض النسخىف  و      
 .ياءوفيه إنكار وجود الصانع وإنكار األنب ، هللا

 .لمن   1
 .والمحرم الحجة وذو القعدة وذو رجب :وھي   2

                                                                 



فليس لداللة ، وأما االستدالل من األنصار رضى هللا عنهم على احنصار احلكم على املاء       
ال ( :وقد وقع ىف بعض الرواياتالم االستغراق يقيد االحنصار ، بل ألن ، التنصيص على التخصيص 

 دل الدليل على وجوب اوذلك يوجب احلصر والتخصيص باالتفاق إال أنه مل ،) ماء إال من املاء
، فينحصر ىف املىن ، بقى االحنصار فيما يتعلق بقضاء الشهوة ، ا االغتسال من احليض والنفاس أيضً 

 .والحيب بغريه

، عليه  لكن املاء كان دليًال ، فعلى هذا كان ينبغى أن الجيب االغتسال باإلكسال لعدم املاء       
فثبت أن ، ر مقام املشقة لسفوا، كالنوم أقيم مقام احلديث   ، فأقيم مقامه عند تعذر الوقوف عليه

 .اوجوب الغسل ىف اإلكسال مضاف إىل املاء أيضً 

 ]املطلق واملقيد[

وكل أمر ال ، واعلم أن كل شيء من احملدثات له ماهية وحقيقة  )لق الحيمل على املقيدواملط(      
؛ ألن اإلنسان ا ا أو مفارقً هلا سواء كان الزمً  اايرً املفهوم من تلك املاهية كان مغ املفهوم منه عنييكون 

ا لكونه إنسانً  ، ا فهما قيدان مغايرانأو ال واحدً  اما أنه واحدً ، فأنه إنسان ليس إال اإلنسان من حيث إ
 .نهمامل ينفك عوإن ، 

  لك احلقيقة هو املطلقيكون فيه داللة على شيء من قيود ت فاللفظ الدال على احلقيقة من غري أن      
 .1قيد والدال عليها مع

 ]واملطلق واخلاص العام بني الفرق[

هو اللفظ الدال على احلقيقة مع التعرض للكثرة  :أن العام ، والفرق بني العام واخلاص واملطلق      
 .املبهمة

 .طلق ليس مبتعرض ملا سوى احلقيقةوامل. هو اللفظ الدال عليها مع التعرض الوحدة :واخلاص      

الشافعى سواء   2 ، حمكوم بأن املراد منه ما هو املراد من املقيد :مث املطلق حممول على املقيد أي      
 :قوله صلى هللا عليه وسلم :كما محل نص الزكاة املطلق أعىن،  كان ىف حادثه واحدة أو ىف حادثتني 

ة ىف مخس من اإلبل السائم( :على نص املقيد وهو قوله صلى هللا عليه وسلم )ىف مخس من اإلبل شاة(
 ).شاة

 .لعلھ سقط عن الكاتب. وھو المقید   1
 .عند: لعلھ   2

                                                                 



ْشِهُدوا﴿وكذلك نص الشهادة أعىن قوله         حممول  ]282: البقرة[ ﴾ِرَجاِلُكمْ  ِمنْ  َشِهيَدْينِ  َواْسَت
 .باإلمجاع ]2: الطالق[ ﴾ِمْنُكمْ  َعْدلٍ  َذَويْ  َوَأْشِهُدوا﴿: وهو قوله تعاىل، على املقيد 

فإن الرقبة ىف كفارة القتل مقيدة باإلميان بقوله تعاىل ، وكما ىف مثل كفارة القتل وسائر الكفارات       
ب صفة فأج، ففى كفارة الظهار واليمني غري مقيد باإلميان ،  ]92: النساء[ ﴾ُمْؤِمَنةٍ  َرقـََبةٍ  فـََتْحرِيرُ ﴿

 .تاإلميان ىف مجيع رقبات الكفارا

وعندنا املطلق واملقيد إذا وردا فإما أن يردا ىف غري احلكم ىف السبب والشرط مثل قوله عليه السالم       
 .»كذا  اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنْ  َوَعْبدٍ  ُحرٍّ  ُكلِّ  َعنْ  َأدُّوا«و  » كذا َوَعْبدٍ  ُحرٍّ  ُكلِّ  َعنْ  َأدُّوا«

فال حيمل ىف  )وال نكاح إال بوىل وشاهدى عدل، ال نكاح إال بشهود ( :السالم قوله عليهومثل       
 .بالبيع واهلبة مثًال مللك يثبت كاا  متعددة شرعً  اشيء واحد أسبابلهذا الوجه إذ جيوز أن يكون 

يدها واليمني وتقيفإن كانا ىف حادثتني كإطالق الرقبة ىف كفارة الظهار ، وإما أن يردا ىف احلكم       
 .افال حيمل أيضً ، كفارة القتل   باإلميان يف

، تفاق أهل األصول ا الحيمل باا كافرً ال يعتق مدبرً  :كما لو قيل،  ا وإن كانا ىف حادثة واحدة نفيً       
 .فيحمل، ا وإن كان إثباتً 

ةِ  َفِصَيامُ ﴿ :طلق عن التتابع ىف قوله تعاىلفلذلك محلنا الصيام امل       على املقيد به ىف قراءة  ﴾أَيَّامٍ  َثالَث
ألن قراءة ملا اشتهرت حىت جازت الزيادة هبا ،  )فصيام ثالثة أيام متتابعات( :رضى هللا عنه ابن مسعود

 .على كتاب هللا تعاىل أمجع املطلق واملقيد ىف حكم واحد

بل ، ا للجواز بدونه عندنا ىف نصوص الزكاة والشهادة مل يوجب نفيً  :مة والعدالة أىد اإلساوقي       
 »َصَدَقةٌ  اْلُمِثريَةِ  اْلبـََقرِ  ِيف  َوَال  َواحلََْواِملِ  اْلَعَواِملِ  ِيف  َلْيسَ «السنة املعروفة وهو قول صلى هللا عليه وسلم 

 . أوجب نسخ اإلطالق

 ِبَنَبإٍ  َفاِسقٌ  َجاءَُكمْ  ِإنْ  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا﴿: الفاسق وهو قوله تعاىلاء واألمر بالتثبت ىف نب      
َتبـَيـَّنُوا أوجب  ، عتمدوا، وال تكشاف احلقيقة وقفوا فيه واطلبوا بيان األمر وانفت :أي ]6: احلجرات[ ﴾فـَ

 . نسخ اإلطالق

 ]الِقران ىف النظم ال يوجب القران ىف احلكم[



ن ىف القرا قال بعض أهل النظر ممن السلف له أن) ن ىف احلكمالقراوالقران ىف النظم اليوجب (      
 .ن بينهما ىف احلكم الكالمني حبرف الواو يوجب القراالنظم بني

املعطوف عليها ىف احلكم املعلوم هبا ، فاجلملة املعطوفة تشارك فحرف الواو مىت دخل بني مجلتني        
توجب  ]43: البقرة[ ﴾الزََّكاةَ  َوآُتوا الصَّالةَ  َوَأِقيُموا﴿ن اجلملتني ىف قوله تعاىل أن قرا :حىت قالوا، عندهم 

 .ا للمساوات ىف احلكمسقوط الزكاة عن الصىب كسقوط الصالة عنه حتقيقً 

جاءىن زيد : كقولك،   ومتسكت العامة بأن عطف اجلملة ىف اللغة ال يوجب الشركة ىف احلكم       
 .ووذهب عمر 

زيد  :حىت لو قال قائل، قيل قد ثبت ىف علم املعاىن أن رعاية التناسب بني اجلملة شرط  فإن      
واخلتم ، ا ىف الطب وكان جالينوس ماهرً ، اخلليفة ىف غاية الطول  مُّ وكُ ، ثلثون ودرجات احلمل ، منطلق 

 النظم يوجب القران ىف فدل أن القران ىف،  ىف الرتاويح سنة سجل عليه بكمال السخافة أو عد مسخرة
 .بليحصل التناس، احلكم 

ن جلواز أن يكو ، وهذا اليوجب االشرتاك ىف احلكم ، القران ىف النظم يوجب التناسب  :قلنا      
 .املناسبة بوجه آخر

 ]عزمية ، ورخصة: أقسام احلكم[

 )فصل(

طريق يسلكونه  :لعباده أياملشروع وهو ما جعله هللا شريعة ) أحدمها عزمية :املشروعات نوعان(      
 .عزمية ورخصة :على نوعني

 .لغة القصد املؤكد :فالعزمية      

 .اليسر والسهولة: والرخصة      

 .اسم ملا هو أصل من األحكام غري متعلق بالعوارض :وىف الشريعة العزمية      

العباد كاإلذن  اسم ملا هو أصل من األحكام غري متعلق بالعوارض بىن على أعذار هللا :والرخصة      
 . إباحة اإلفطار ىف رمضان بعذر املرض والسفر، و بإجراء كلمة الكفر على اللسان عند اإلكراه 



ن يكفر الخيلوا من أوجه االحنصار ىف هذه األقسام أن العزمية ) أربعة أنواع(العزمية : أي) وهى(       
 .جاحدها أو ال

والثاىن الخيلو ، ل هو الواجب و واأل، كه أو ال ، والثاىن الخيلو من أن يعاقب برت واألول هو الفرض       
 .والثاىن النفل، واألول هو السنة ، من أن يستحق برتكه املالمة أو ال 

 أَنـَْزْلَناَها ُسوَرةٌ ﴿ : تعاىلوالفرض لغة القطع قال هللا) فرض وهو ماثبت بدليل قطعي ال شبهة فيه(      
َرْضَناَها وشريعة ما ثبت وجوبه بدليل الشبهة فيه مثل ، ا قطعنا األحكام فيها قطعً : أي ]1: النور[ ﴾َوفـَ
فإن ترك املنهى عنه فرض إن كان الدليل ، ويدخل فيه الرتك ، والزكاة ، والصالة اخلمس ، اإلميان 
 .اخلمرا به كرتك أكل امليتة وشرب مقطوعً 

وال يكفر  )فيفسق تاركه بغري عذر،  بالبدن ا بالقلب فيكفر جاحده وعمًال تصديقً مه الزوم كوح(      
ا على ألنه ترك ما هو من الشرايع ال من هو من أصول الدين لبقاء االعتقاد على حاله إال أن يكون تاركً 

 .فإن االستخفاف بالشرايع كفر، فحينئذ يكفر ، وجه االستخفاف 

إقامة كما جيب فيجب )  مبنزلة الفرضوواجب وهو ماثبت بدليل فيه شبهة وحكمه اللزوم عمًال (      
ولزوم االعتقاد مبىن على ، ألن دليله ال يوجب اليقني ، ا إقامة الفرض لكن الجيب اعتقاد لزومه قطعً 

 .األنه مل ينكر الثابت قطعً ، الدليل اليقيىن حىت اليكفر جاحده 

 ا أو متأوًال ا بأخبار اآلحاد بأن اليرى العمل هبا واجبً على ثالثة أوجه إما أن يكون مستخفً  وتركه      
 .وال متأولهلا أو غري مسخف 

وىف القسم  ، وذلك بدعة، راد خلرب الواحد ألنه ، وإن مل يكفر ، ليله ففى القسم األول جيب تض       
 .سرية السلف واخللف ىف النصوص عند التعارض ألن التأويل، الثاىن الجيب التضليل وال التفسيق 

ألن العمل به ملا وجب كان األداء طاعة والرتك من غري ، خري يفسق وال يضلل وىف القسم األ      
 .اتأويل معصية وفسقً 

ىن  يشمل كال نوعى الفرض القطعى الظ وهو، وىف الكاىف عرف الفرض مبا يفوت اجلواز بفوته       
 .فإنه فرض مع أنه يثبت بدليل ظىن كمقدار مسح الرأس

والخيالف ملا اتفق عليه ، والقسم الثاىن من الفرض داخل ىف الواجب على تفسري الكتاب       
 .ألن مرادهم هو الواجب الذى اليفوت اجلواز بفوته، األصحاب من أنه ال واجب ىف الوضؤ 



 )ال يوجبو ض اة بإقامتها من غري افرت وهى الطريقة املسلوكة ىف الدين وحكمها املثوب :وسنة(      
الطريقة واحلسنة املسلوكة ىف الدين من غري  :وشريعة، الطريقة مرضية كانت أو غري مرضية  :والسنة لغة

وهذا  .افرتاض وال وجوب سواء سلكها الرسول عليه السالم أو الصابة رضوان هللا تعاىل عليهم أمجعني
 .عندنا

فأما النفل الذى واظب ، فعل واظب عليه النىب السالم السنة  :هللا يقولونوأصحاب الشافعى رمحه       
فال يرون ، فإ�م ال يرون أقوال الصحابة حجة ، وهو على أصلهم مستقم ، فليس سنة ، عليه الصحابة 

 .أفعاهلم سنة

ومتسك أصحابنا ىف ذلك بقول على ضى هللا عنه جلد  ، فيكون أفعاهلم سنة،  وعندنا أقواهلم حجة 
، وكل سنة ، وجلد عمر مثانني ، وجاء أبوبكر أربعني ، رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ىف اخلمر أربعني 

 ).عليكم بسنىت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدى( :وقد قال عليه السالم

وقال ، ويقولون سنة العمرين ، أىب بكر وعمر والسلف كانوا يطلقون اسم السنة على طريقة        
بعضهم ال خالف ىف أن السنة هي الطريقة املسلوكة ىف الدين سواء كانت للنىب عليه السالم أو لغريه من 

 1ملتولكن االختالف ىف أن إطالق لفظ السنة يقع على سنة الرسول عليه السالم أو حيأعالم الدين ، 
 .سنة غريه

وتاركها يستوجب ، الدين  :سنة اهلدى يعىن سنة أخذه من تكميل اهلدى أي :والسنة نوعان      
 .أل�ا ليست بواجبة مع حلوق إمث يسري، رتكها بويالم على تركها ولكن اليعاقب ، كراهية و  إساءة 

  بوالسنن الروات، وصالة العيد ، واجلماعة ، واإلقامة  ، وهذه مثل األذان، دون الكراهية  واإلساءة      
واليتعلق برتكها كراهة وال إساءة كسري النىب عليه السالم ىف ، وهى الىت أخذها حسن ، والسنن الزوايد 

 .ولباسه، وقعوده ، قيامه 

وال يأمث ، فإن العبد اليطالب بإقامتها ، والقراءة ىف الصالة ، والسجود ، ومثل تطويل الركوع       
 ِيف  َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ ﴿ألنه أمرنا بإحياء السنة بقوله تعاىل ، ويالم على تركها ، ا ئً واليصري مسي، برتكها 
 .الئمة برتكهافيستحق امل ، ]21: األحزاب[ ﴾َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  اهللَِّ  َرُسولِ 

 .غیره وسنة سنتھ یحتمل أو   1
                                                                 



مما  هللا عنهم مثل الرتاويح ىف رمضانوما واظب عليه الصحابة رضى ، واألفضل أن يأتى ههنا       
وترك ما هو من السنن اهلدى يوجب ، وعلى أن السنة نوعان ،  على تركهويالم ، يندب إىل حتصيله 
 .ا منهماوترك ما هو من السنن الزوايد ال يوجب شيئً ، الكراهة واإلساءة 

وذلك مثل قول حممد رمحه هللا ، ومرة ال بأس ، فقيل مرة يكره مرة أساء ، اختلف أجوبة املسائل       
ويكره تكرار ، أصله : ا ملا روى ىف حديث الرؤيا أن امللك قام على حذمي حائط أيكره األذان قاعدً ي

 .ملخالفة السنة، ويكره ترك استقبال القبلة األذان ىف مسجد حملة 

وإن صلني ، لرتك السنة املشهورة  وافقد أساء، وإن صلى أهل املصر جبماعة بغري أذان وال إقامة       
وال بأس بأن يؤذن رجل ويقيم ، فاإلساءة ملخالفة السنة  ، ساءةوإقامة جازت صالهتن مع اإلبأذان 

ويعاد أذان ، فال بأس بأن يأتى بكل واحد منهما رجل آخر ، آخر ألن كل واحد منهما ذكر مقصود 
 .ألنه خالف السنة املتوارثة، اجلنب وكذا أذان القاعد 

سم ملا شرع زيادة إ: ، وىف الشريعةيادة إسم للز : غةالنفل ىف الل )اتونفل وهو ما زاد على العباد(      
 .على الفرايض والواجبات والسنن لنا ال علينا حىت مل يتعلق برتكه مالمة

خللوه عن صفة السنية وبعضهم أدخل سنن الزوايد ىف ) وحكمه إثابة فاعله وال معاتبة لتاركه(       
 .ا من غري إجياب عليهبد طوعً وع كالنفل وهو ما يأتى به العالتط: أي) والتطوع مثله(النوافل 

ألنه ، ا ا خامسً وإمنا أفرده بالذكر ومل جيعله قسمً ) رتكه عقاببثواب وال  هومباح وهو ماليس لفعل(      
، وباعتبار عدم اإلبتالء به يفهم عدم املشروعية ، باعتبار مباشرة صاحب الشرع يفهم فيه املشروعية 

 .ذوجهتني أفرده بالذكرفلكونه 

واعلم أن ما يطلق عليه اسم الرخصة أنواع أربعة ) سر بعذروهى ماتغري من عسري لي: الثاىن رخصة(      
 . من احلقيقة: نوعان

 يضاد احلرمةواإلباحة ، لقيام دليل احلرمة ؛ ا حقيقة حً ابوال يصري م، املباح األول ما يعامل معاملة       
وليس من ضرورة سقوط املؤاخذة انتفاء ، فال ميكن اجتماعتهما إال أنه يؤاخذ بتلك احلرمة بالنص ، 

 .ا ومل يؤاخذه اليسمى مباحً  ، احلرمة فإن من ارتكب معصية وعفاه هللا عنه

الفعل من غري  قدام علىومع ذلك شرع للمكلف اإل، ها قائمني ىف هذا القسم بواحلرمة مع سب      
 .رهناء على عذمؤاخذة ب



مثل ترخص من أكره مبا خياف منه على نفسه أو على عضو من  ، وحكمه أن األخذ بالعزمية أوىل      
 . به باإلميانلأعضاءه بإجراء كلمة الكفر على لسان مع اطمنان ق

ألنه حرمة الكفر باتة اليتقدم حبال بناء على أن حق هللا تعاىل  ، فإن العزمية ىف الصرب واالمتناع عنه     
، وهو وحدانية هللا تعاىل وحقيقة صفاته ن املوجب أل، م ال حيمل السقوط إلميان به قائىف وجوب ا

إلكراه التام لكن العبد رخص له اإلجراء على اللسان عند ا، ومجيع ما أوجب اإلميان به الحيتمل التغري 
لتصديق الذى هو الركن ألن ا، وحق هللا تعاىل اليفوت معىن  ، ورهوق الروح ةينختريب البصيانة عن 
 .األصلى باق

فقال ، واألصل فيه ما روى أن مسلمة الكذاب أخذ رجلني من أصحاب رسول هللا عليه وسلم       
وقال اآلخر  ، فخاله، ا قال أنت أيضً  ؟قال فما تقول ىفّ ، قال رسول هللا ما تقول ىف حممد؟ : ألحدمها

، فقتله ، جوابه ، فأعاد ا فأعاد عليه ثالثً ، م أنا أص: قال ؟قال رسول هللا قال ىفّ  ؟ما تقول ىف حممد
ا نيئً فهباحلق  فقد صدع فقال أما األول فقد أخذ برخصة هللا والثاىن، فبلغ ذلك رسول هللا عليه السالم 

 .له

وحق هللا يفوت إىل بدل وهو القضاء وإن ، برتخص له ذلك وكذا الصامي إذا أكره على اإلفطار       
ىف  ، وفيه إظهار الصالبةحق هللا تعاىل  هألن، ا صرب ومل يفطر حىت قتل وهو صحيح مقيم كان مأجورً 

ألن هللا تعاىل أباح له ، ا فلم يفطر حىت قتل كان آمثً ، ا ا أو مريضً الدين وإعزازه إال أنه إذا كان مسافرً 
 .الفطر

وحق هللا تعاىل باق ، وكذا اخلائف على نفسه رخص له أن يرتك األمر املعروف والنهى عن املنكر       
، ألن األمر باملعروف فرض مطلق ، ا فقتل كان مأجورً ، وإن فعل  ، معىن لبقاء اعتقاد حرمة الرتك

نكاية فيهم حيث خبالف الغازى إذا محل على املشركني من غري أن يطمع ىف ، والصرب عليه عزمية 
 .ألنه يتلف نفسه من غري منفعة، الحيمل له ذلك ولو قتل يأمث 

لكنه يرتاخى حكمه ، كمه ا حلوالثاىن ما يعامل به معاملة املباح لعذر مع القيام السبب احملرم موجبً       
، وهو للفطر  وجب للصوم احملرمفإنه يستباح مع قيام السبب امل ، إىل زوال العذر لفطر املريض واملسافر

ى ىف وب أداء الصوم وحرمة اإلفطار تراخطاب العام إال أن احلكم وهو وج، وتوجه اخلأشهر  شهود
كما هو موجب ىف حق ا للحكم ىف حقهما ،  ولقيام السبب موجبً ، حقها إىل إدراك عدة من أيام أخر 



ى احلكم ىف حقهما إىل إدراك عدة من أيام أخر مل يلزم منهما ا صح األداء منهما ىف احلال وتراخغريمه
 .كما لو ماتا قبل رمضان،  بالفدية لو ماتا قبل إدراكهما 

لوجوب ثابتً        ولكن اليسقط ، ألن لرتك الواجب بعذر يرفع اإلمث ، ا يلزمهما األمر بالفدية ولو كان ا
وكذا  ، قبل إدراك زمان القضاء يلزمه األمر بالفديةاحللف كاملكره على الفطر ىف رمضان إذا أفطر ومات 

 .فعرفنا أن احلكم ليس بثابت ىف احلال، احلايض 

 وقال، السفر أفضل من اإلفطار عندنا  بالعزمية أوىل حىت كان الصوم ىف عملالن وحكمه إ      
وهو قول الشعىب ، ضل حىت كان اإلفطار ىف السفر أف، أن الرخصة أوىل  الشافعى رمحه هللا ىف أحد قوليه

فإن وجوب أداء الصوم ملا ، تراخى حكم العزمية لظاهر  اوأمحد اعتبارً ، واألوزاعى  ، ن املسيبوسعيد ب، 
ىف حق عدم اجلواز  ن الجيوز األداء قبله إال أنه تركتأخر إىل إدراك عدة من أيام آخر اقتضى أ

 .ا ىف الفطرفبقى معتربً ، لألحاديث الواردة فيه 

من مانع غري وتأخر احلكم ، ا الشهر بكماله ملا كان قاميً  ن نقول أن السبب املوجب وهو شهودحن      
واملرتخص بالفطر عامل ، أداء الفرض ىف هلل تعاىل  التعجيل كاأللف املؤجل كان املؤدى للصوم عامًال 

 .ل أوىلفكان األو ، لنفسه 

وهذا يقتضى أن ، وحقيقة األمر فيه العزمية كانت ناقصة باعتبار تأخر احلكم إىل زمان اإلقامة       
 .لرفق املسافر وتيسري األمر عليه يكون الرخصة أوىل إال أن هذا التأخر ثبت

فإن الصوم مع املسلمني ىف رمضان أيسر من التفرد به بعد مضى ، ا سر أيضً يوىف الصوم نوع       
وإذا ضعفه الصوم كان الفطر ، فكان األخذ هبا أوىل ، رب ذلك النقصان هبذا اليسر وكملت فاجل، الشهر 
صرب حىت مات كان آمثا إذ فيه املشروع ألن املشروع ىف حقه إما التأخري أو جواز التعجيل على  وأوىل ول

 .اسرً يوجه تضمن 

ا فيكون حرامً ،  للمشروع ريتغين فيه ىل اهلالك فليس مبشروع فكافأما التعجيل على وجه يؤدى إ      
ا ك مقيمً ابر على اهلالومل يسقط كان الص، ألن احلكم ملا مل يتأخر عن السبب ، خبالف النوع األول 
 .، ألن ذلك عمل اجملاهدينا فكان مأجورً ، ا لطاعته حق هللا تعاىل مظهرً 

ألنه ملا  ، ما حط عنا من األسرار واألغالل الىت وجبت على من قبلنا :األول، ونوعان من اجملاز       
 .اوجبت على  غرينا كان السقوط ىف حقنا توسعة وختفيفً 



 سبب املوجب للحرمة معدوم أصًال ا ألن الا ال حتقيقً فإطالق اسم الرخصة عليه باعتبار الصورة جتوزً       
 .بالرفع والنسخ

 ،كقتل النفس ىف التوبة وقطع األعضاء اخلاطئة   ،  لظةة واألحكام املغاألعمال الشاق :اإلصرو       
  .وحترمي السبت، وكذلك األغالل مثل ملا كان ىف الشرايعهم من األشياء الشاقة كإحراق الغنامي 

ا للحكم ىف حمل الرخصة مع كونه ماسقط عن العباد بإخارج السبب من أن يكون موجبً  :والثاىن     
 .ا إذ ليس ىف مقابلته عزمية كان جمازً فمن حيث أنه سقط ىف حمل الرخصة أصًال ، جلملة ا ىف امشروعً 

ويسمى هذا النوع رخصة الساقط كما ىف اشرتاط العينية ىف عامة البيوع الثابة مباروى أن النىب عليه       
وكان من عادهتم أن يبيعون الشيء الذى ، ورخص ىف السلم  ، السالم �ى عن بيع ماليس عند اإلنسان

خص ىف السلم ور ، ذلك  فنهى عن ، ويسلمونه إىل املشرتى، مث يشرتون بثمن رخيص ، ال ميلكون 
 .للحاجة

املسلم فيه مفسدة للعقد ال  ا حىت كانت العينية ىففيه حبيث مل يبق مشروعً  وسقط هذا شرطا      
ومل يبق مشروعة   ،  للتخفيفعينية سقطت فيه أصًال الن ا من حيث أفكانت رخصة جمازً  ، مصححة له

 .كاألسرار واألغالل

وتبدلت  ، كره واملضطر حيث مل يبق مشروعة أصًال واخلمر سقط حرمتها ىف حق امل وكذا امليتة      
ولكن يرخص الفعل ىف حالة االضطرار ، باإلباحة ، وروى عن أىب يوسف رمحه هللا أن احلرمة ال ترتفع 

 .وكثري من العلماء، أحد قوليه  ، وإليه ذهب الشافعى ىفكما ىف اإلكراه على الكفر ،  إبقاء للمهجة 

لف ال يأكل ، وفيما إذا حا عندنا وفائدة االختالف يظهر فيما إذا صرب حىت مات ال يكون آمثً       
 .وال حينث عندنا، هذه احملرمات ىف حالة املخمصة عندهم 

رَ  َخمَْمَصةٍ  ِيف  اْضُطرَّ  َفَمنِ ﴿: ك بقوله تعاىلا ىف ذلمتسكو         ﴾َرِحيمٌ  َغُفورٌ  اهللََّ  َفِإنَّ  ِإلْمثٍ  ُمَتَجاِنفٍ  َغيـْ
فمن دعته الضرورة إىل تناول شيء من هذه احملرمات املذكورة ىف جماعة غري مائل إىل : أى ]3: املائدة[

يغفر له ما أكل مما حرم عليه حني اضطر إليه  ن هللا غفور أكل فوق سد الرمق ، فإوهو أن ي، ما يؤمثه 
إطالق املغفرة على قيام احلرمة إال أنه تعاىل رفع املؤاخذة رمحة على عباده   لفد ، كذا قال ابن عباس

 .كما ىف اإلكراه على الكفر



ىن استث ]119: األنعام[ ﴾َلْيهِ إِ  اْضُطِرْرمتُْ  َما ِإال َعَلْيُكمْ  َحرَّمَ  َما َلُكمْ  َفصَّلَ  َوَقدْ ﴿ :ولنا قوله تعاىل     
ل بفبقيت ىف حالة ق، وقد كانت مباحة قبل التحرمي ، وأبت التحرمي ىف حالة االختيار ، حالة الضرورة 

فصار  ، فيقال االستثناء من احلظر إباحة ، ا الشرع وأما على مذهب قال احلل واحلرمة اليعرفان إال شرعً 
فثبت اإلباحة ىف حالة ، كأنه قال هذه األشياء حمرمة ىف حالة االختيار مباحة ىف حالة االضطرار 

ت دخل ن اضطر إىل ميتة ومل يأكل حىت ماويؤيده ما نقل عن مسروق وغريه م ، اار بالنص أيضً االضطر 
 .النار

، كون باالجتهاد رخص للتناول يامل م املغفرة مع اإلباحة فباعتبار أن االضطراروأما إطالق اس      
وبقاء املهجة إذ مثل من ابتلى هبذه ، ا على قدر ما حيصل به سد الرمق وعسى يقع التناول زايدً 

 .، فذكر املغفرة هلذا التفاوتاملخمصة يعسر عليه رعاية هذه االضطرار املرخص والتناول بقدر احلاجة 

، وهى حال التخفف ، شرعية رخصة املسح   حالوكذلك سقط غسل الرجل الذى هو عزمية ىف     
يتأدى به أال يرى أنه يشرتط أن يكون الرجل جل ر ال أن الواجب من  غسل الء واملسح شرع لليسر ابتدا

ولو كان الغسل يتأدى ، ا على طهارة كاملة وأن يكون أول احلدث بعد اللبس طاريً ، اهرة وقت اللبس ط
 ىف الرجل ما دامت ا للحدث من أن يكون عامًال حينئذ يصلح رافعً ألن املسح ، باملسح ملا شرط ذلك 

ا من سراية احلدث إىل فجعله مانعً ، ىف قبول حكم احلدث  وقدم اخلف على الرجل، ترتة باخلف مس
ىف  االقدم ال أن يثبت احلدث ىف الرجل وجيب الغسل مث ينوب املسح عنه إال أن أصل السبب بقى موجبً 

 .سقاط، فكانت رخصة املسح نظري رخصة إ عدم التخففاجلملة كما ىف حال 

وعند الشافعى رمحه هللا هو رخصة ، سقاط عندنا إ وكذلك قصر الصالة ىف حق املسافر رخصة      
أربعً تر  واحتج ، ا سواء قضاها ىف السفر أو ىف احلضر فيه والعزمية هى األربع حىت لو فات الوقت يقتضى 

ْقُصرُوا َأنْ  ُجَناحٌ  َعَلْيُكمْ  فـََلْيسَ  اَألْرِض  ِيف  َضَربـُْتمْ  َوِإَذا﴿بقوله تعاىل   ، ]101: النساء[ ﴾الصَّالةِ  ِمنَ  تـَ
 .شرع القصر بلفظ الجناح وأنه اإلباحة دون اإلجياب

ا إال ألن السبب ىف حقة مل يبق موجبً ، فجره سواء  ه وسقاط حىت أن ظهر وعندنا القصر رخصة إ      
، وقعد على رأس فإذا صلى ، ال حيل ألخريان نافلة وأن خلط النفل بالفرض قصًدا ، فكانت اركعتني  

 .وإن مل يقعد فسدت صالته كما ىف الفجر، ذلك  الركعتني كره له

وال خناف ، ودليله ما روى عن على بن ربيعة قال سألت عمر رضى هللا عنه ما بالنا نقصر الصالة       
، ما أشكل عليك  شكل علىّ ، فقال أ ]101: النساء[ ﴾ِخْفُتمْ  ِإنْ ﴿وقد قال هللا تعاىل ، ا شيئً 



َقالَ  قَ  َصَدَقةٌ  َهِذهِ  إنَّ : فسألت رسول هللا عليه السالم فـَ لُوا َعَلْيُكمْ  هِبَا اهللَُّ  َتَصدَّ بـَ َصَدقـََتُه، مساه صدقة  َفاقـْ
على قبول العبد مثل اإلرث فال يتوقف  ، الرد سقاط حمض ال حيتمل، والتصديق مبا ال حيتمل التمليك إ

 .وإذا قال ال أقبل اليعترب قوله، سقاط من هللا تعاىل ، فإنه متليك إ

، فأما ما حيتمل التمليك من وجه ، واملراد مبا ال حيتمل التمليك ما ال حيتمله من كل وجه       
، حىت لو قال ملديونه تصدقت بالدين عليك أو ملكته ، ا ا حمضً ال يكون إسقاطً  هومتليك فالتصديق به

 قال 1والألن الدين حيتمل التمليك من املديون ، ولو قال ال أقبل يرتد ، فقبل أو سكت سقط الدين 
 .ل من وجه دون وجهام ألنحيتمله من غريه 

 ]أسباب األحكام املشروعة[

 فصل

يعىن أصل الدين وهو اإلميان باهلل تعاىل كما  )والنهى بأقسامها أسباب رولألحكام املشروعة باألم(     
ت والكفارات والعقوبات وفرعه وهى سائر األحكام الشرعية من العبادات واملعامال، هو بأمسائه وصفاته 

 ت على إجياب الشارع إياها إليها وإماراا موصًال طرقً : ا هلا أيسباب جعلها الشارع أسبابً مشروعة بأ
فيضاف اإلجياب إليها وإن كان املوجب للحكيم ىف احلقيقة ، ا عنا ا على العباد لكون اإلجياب غيبً سرً تي

وإن كان األمر بالفعل اليقضى ، كررة وهلذا جيب الصالة والصيامات مت، ىل والشارع له هو هللا تعا
 .التكرار

وجوب اإلميان باهلل ) انعفسبب وجوب اإلميان حدوث العامل الذى هو علم على وجود الص(       
تعاىل كما بأمسائه وصفاته ثابت بإجياب هللا تعاىل ىف احلقيقة لكنه ىف الظاهر منسوب إىل حدوث العامل 

ا فيستدل به على أن له صانعً ، وهى تدل على الصانع ، ألنه يدل على الصفة ، ا لوجوبه يصلح سببً 
 .ا عن النقيضة والزوالا بصفات الكمال منزهً موصوفً 

فأما املتقدمني من ، وتابعة فيها عامة املتأخرين ، هذا الذى ذكر هو طريقة القاضى اإلمام أبو زيد       
فاإلميان وجب شكر النعمة الوجود ، سبب وجوب العبادات نعم هللا تعاىل على عباده فقالوا ، مشاخينا 

، النعمة األعضاء السليمة  ت شكر، والصالة وجب وقوة النظر وكمال العقل الذى هو النفس املواهب
واحلج ، والزكاة وجبت شكر النعمة املال ، والصوم وجب شكر النعمة اقتضاء الشهوات واالستمتاع هبا 

 .من املتأخرينيزان وإىل هذا الطريق مال صدر اإلسالم وصاحب امل، وجب شرك النعمة البيت 

 .وال یحتملھ من غیره ألنھ مال من وجھ دون وجھ: لعلھ العبارة ھكذا   1
                                                                 



إجياب هللا تعاىل ىف احلقيقة وىف  سبب وجوب الصالة املفروضة) وسبب وجوب الصالة الوقت(      
 ﴾الشَّْمسِ  ِلُدلُوكِ  الصَّالةَ  َأِقمِ ﴿ :الظاهر الوقت بدليل أضافتها إىل الوقت حبرف الالم حبو قوله تعاىل

وأ�ا تتكرر ، والصالة العصر  ، وصالة الظهر ، صالة الفجر :بدون الالم كما يقال، و  ]78: اإلسراء[
 .أمارات السببيةومها من ، بتكرر األوقات 

الذى يبلغ النصاب السوامي وزكاة أموال التجارة ويضاعف : أي) وسبب وجوب الزكاة ملك املال(       
بتضاعف النصاب جيوز تعجيله على احلول بعد وجود النصاب وجواز األداء اليكون إال بعد الوجوب 

ا والمناء إال مبعىن الزمان وال يتم اليسر إال إذا كان املال ناميً  ، تقرر السبب غري أن الوجوب بصفة اليسر
 .فأقيم احلول املمكن الستنماء املال مقام النماء

اتفق املتأخرين من مشاخينا مثل القاضى اإلمام أىب زيد ) الصوم أيام شهر رمضان وسبب وجوب(      
ومن تأعبهم على أن ، اليسر رمحهم هللا وصدر اإلسالم أىب ، فخر اإلسالم ، و واإلمام مشس األمية 

، ويصح األداء بعد دخول الشهر  بتكرر ، ره يضاف إليه ويتكر نالشهر أل وهسبب وجوب الصوم 
 .واليصح قبله واختلفوا بعد ذلك

سى رمحه هللا إىل أن السبب مطلق شهود الشهر حىت استوى ىف خر فذهب اإلمام مشس األئمة الس      
 .ألن الشهر اسم جلزء من الزمان مشتمل على األيام واللياىل، للياىل السببية اإليام وا

وصدر اإلسالم رمحهم هللا إىل أن سبب وجوب  ، وفخر اإلسالم، وذهب القاضى اإلمام أبو زيد       
، يل مناف لألداء لإذ ال، األقل من أول كل يوم سبب لصوم ذلك اليوم لصوم األيام دون اللياىل واجلزء ا

 .ا للموجبيستقيم جعله سببً فال 

، ومضى الشهر ن قبل أن يصبح مث جُ ، من أفاق ىف أول ليلة من الشهر يومثرة اإلختالف تظهر ف      
نقرر السبب ىف حقه مبا شهد من ولو مل ، فعلى قول السرخسى يلزم القضاء ، مث أفاق ، جمنون  وهو

 .قضاءوعلى قول غريه اليلزمه ال، الشهر حال إفاقتهم يلزمه 

، بوالية  ، ويتحمل مؤنتهيقوم بكفاية : أي) وسبب وجوب زكاة الفطر رأس ميونه ويلى عليه(      
ة واالبن ، ولعدم الوالية يف حق املرأفطر وب صدقة الوالوالية سبب لوج، وحاصله أن الرأس بصفة املؤنة 

ؤمنة بأن كان وإذا عدمت امل،  إن وجدت املؤنةالزمن البالغ املعسر مل جيب الصدقة على الزوج واألب و 
 .انفقة فيه مل جيب صدقة على األب أيضً  للصغري مال حىت وجب



وكلمة عن تدل على السببية كما  )أدوا عمن متونون( :والدليل على سببية الرأس قوله عليه وسلم      
 .سببهماب: مسن عن أكل وشرب أي :يقال

 ِحجُّ  النَّاِس  َعَلى َوهللَِّ ﴿ :ألنه يضاف إليه قال هللا تعاىل؛  )وسبب وجوب احلج بيت هللا تعاىل(      
وليس سبب بدليل أنه الينسب إليه واليتكرر ، والوقت شرط األداء ،  ]97: عمران آل[ ﴾ اْلبـَْيتِ 
 .بتكرره

يعىن سبب وجوب العشر األرض النامية حتقيقة ) اا أو تقديرً والعشر واخلراج األرض النامية حتقيقً (      
 .األرض النامية بالنماء التقديرى اخلراج ، وسبب وجوباخلارج 

حىت أ�ما ، وعند الشافعى رمحه هللا سبب وجوب العشر اخلارج واألرض سبب وجوب اخلراج       
، ولو كان الجيوز تعجيله وهلذا ، ارج وبتكرر بتكره ألن العشر يتعلق باخل، جيتمعان ىف أرض واحدة 
 .تعجيله كاخلارج األرض وهو السبب جلاز

اء غزاء واملقاتلة إذا كانوا فقر ألن العشر يصرف إىل ال، سبب بقائها  :ولنا العشر مؤنة األرض أي      
واملقاتلة ألن الكفار  ،) إنكم تنصرون بضعفائكم( :عليه وسلمهللا صلى  والنصرة بالضعفاء كما قال
وال خترج مكان الصرف إليهم ، فتبقى األراضى ىف أيدى مالكها املسلمني ، اليستولون بسببهم علينا 

 .ا عليها معىنً ا إىل األرض وإنفاقً صرفً 

فيتعلق باملال ، ألنه يصرف إىل الفقراء كالزكاة ، فهذا هو معىن املؤنة ىف العشر وفيه معىن العبادة       
 ، اعتبار الوصفبتبع  باعتبار األرض ، ومعىن العبادةمعىن املؤنة فيه أصل ، ولكن مى هبذه الصفة النا

ألن كل واحدة مؤنة وسببها األرض النامية ، وهلذا الجيمع العشر واخلراج ىف األرض واحدة ، وهو النماء 
ىف أرض مسلم عشر الجيتمع ( :قال صلى هللا عليه وسلم ، سبب واحد الجيب حكمان خمتلفانبو ، 

 ).وخراج

سبب كما  ال باعتبار أن اخلارجا فباعتبار جتدد األرض به تقدير ، وأما تكرر الواجب بتكرر اخلارج      
ا ملعىن العبادة فوتً عدم جواز التعجيل قبله مقلنا ىف النصاب الواحد تكرر الوجب بتكرر احلول ، وأما 

فال جيوز ، يصري مؤنة حمضة وهو ليس كذلك ، و  ة حصول املسبب قبل السبب له الستحالومبطًال 
 .ا لهريً تعجيله لكونه تغي



، خبالف اخلراج ، سامة  اإلبل احلوامل والعوامل قبل اإلويصري تعجيله قبل اخلارج كتعجيل الزكاة ىف      
وعقوبة  رضوهو مؤنة باعتبار األصل وهو األ، ا ا ال حتقيقً ألن النماء معترب فيه تقديرً ، فإن تعجيله جيوز 

فيصلح الشتغال بالزراعة عمارة الدنيا وإعراض عن اجلهاد باعتبار الوصف وهو االشتغال بالزراعة إذ ا
وجاز ، ومل يبتدء على املسلم ، وهلذا كان أصل اخلراج على الكافر ، ا للمذلة الىت هى نوع عقوبة سببً 

 .البقاء عليه باعتبار معىن املؤنة

يقال طهارة أل�ا تضاف إىل الصالة ، أعىن وجوهبا أو إرادتتها ) وسبب وجوب الطهارة الصالة(      
ألن ، احلدث شرط وجوبه كاالستطاعة ىف احلج ه ، و ويسقط بسقوط، وجيب بوجوب الصالة ، الصالة 

سبب ىف الفإذا كانت هذه الصفة حاصلة ال تؤثر ، الفرض منها حتصيل صفة التطهر ألصل الصالة 
وإن وجد وب إذا كانت حاصلة الجيب حتصيلها وطهارة الث، وسرت العورة ، إجيابه كاستقبال القبلة 

 .السبب

ألن األصل ىف إضافة الشيء إىل الشيء أن ، واعلم أن السبب إمنا يعرف بإضافة احلكمة به       
الشرط على خالف األصل وهللا ويضاف إىل ، واختياره  هكسب فالن ملا حدث بفعلا له كما  يكون سببً 

 .أعلم

 باب بيان أقسام السنة

ىف طرق  ها وتفارق1والسنة تشارك الكتاب ىف األقسام املذكورة من اخلاص العام وغريمها مما مر ذ      
، بني ، وللسنة طرق خمتلفة كما سن وهو التواتر، فإن الكتاب ليس له إال طريق واحد ، االتصاف إلينا 

 .لبيان تلك الطرقفهذا الباب 

الصحابة  ويطلق على طريقة ) وفعًال السنة هى املروية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوًال (    
 ):وجوه اتصاهلا بنا أقسام بيانو ( وأقواهلم رضى هللا عنهم

 ]ىف االتصال: القسم األول[

وهو الكامل الذى رواه قوم ال حيصى عددهم واليتوهم تواطؤهم  منها املتواتر(  ]:املتواتر -1[      
 .)على الكذب إىل أن يتصل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .ذكرھا   1
                                                                 



إذا جاء بعضها ىف إثر بعض  ، ترت الكتباتو  :يقال، ا بعد واحد تتابع أمور واحدً  :والتواتر لغة      
وإمنا قيد بقوله إىل أن يتصل برسول هللا عليه السالم ، ا بعد واحد متتابعني واحدً  جاء ترتى :ومنه قوهلم

هذا القيد كاخلرب عن البلدان القاصية  فالحيتاج إىل، وأما املتواتر املطلق ، ألنه بيان املتواتر من السنة 
 .وامللوك املاضية

 .اا ضروريً إجياب اليقني مبنزلة العيان علمً  :وحكمه      

وتلقته العلماء ) هو الذى انتشر من اآلحاد حىت صار كاملتواترشهور وامل( ]:املشهور -2[      
اآلحاد اشتهرت ىف فإن عامة أخبار ، بالقبول لالشتهار ىف القرآن الثاىن والثالث دون القرون الىت بعدهم 

خرب الفاحتة والتسمية ىف  واليسمى مشهورة حىت الجيوز الزيادة هبا على الكتاب مثل، هذه القرون 
 .الوضوء

فذهب بعض أصحاب الشافعى رمحة هللا إىل أنه ملحق خبرب الواحد ، وأما حكمه فقد اختلف فيه      
فيثبت به علم ، ومجاعة من احلنفية إىل أنه مثل املتواتر ، وذهب أبو بكر اجلصاص ، فاليفيد إال الظن 

 .اليقني لكن بطريق االستدالل ال بطريق الضرورة

فكان دون املتواتر ، إىل أنه يوجب علم طمانينة ال علم يقني  وذهب عيسى بن أبان من أصحابنا       
ا هللا الىت هى تعدل النسخ وإن مل جيز النسخ به مطلقً  ىت جازت الزيادة به على كتابحفوق خرب الواحد 

 .وعامة املتأخرين، وهو اختيار القاضى اإلمام أىب زيد 

فعند الفريق األول من أصحابنا يكفر ، حاصل االختالف راجع إىل اإلكفار قال أبو اليسر و       
 ، ونص مشس األئمة رمحه هللا على أن جاحده ال يكفر باالتفاق، جاحده وعند الفريق الثاىن ال يكفر 

، واملسح على اخلف ، ومثال املشهور حديث الرجم  ، وعلى هذا ال يظهر أثر االختالف ىف األحكام
 .ىف صيام كفارة اليمنيوالتتابع 

كون دون املتواتر ي ا بعد أنهو الذى يرويه الواحد أو اإلثنان فصاعدً  :واخلرب الواحد ]اآلحاد -3[      
 .لموأكثر أهل الع الفقهاء وهو مذهب، إجياب العمل والظن دون اليقني والطمأنينة  :وحكمه .واملشهور



 :ومجاعة من أهل الكالم قالوا ، الديانات مثل اجلبائى جواز العمل به ىف ومن الناس من أَىب       
، صاحب الشرع بأوضح دليل فأي ضرورة له ىف التجاوز عن الدليل القطعى إىل مااليفيد إال الظن 1
فلهذا يقبل خرب ، نا نعجز عن إظهار كل حق بطريق ال شبهة فيه الف املعامالت فإن فيها ضرورة ألخب

 .الواحد فيها

 :أي ]36: اإلسراء[ ﴾ِعْلمٌ  ِبهِ  َلكَ  َلْيسَ  َما تـَْقفُ  َوال﴿ا بقوله تعاىل ومنهم من منعه متمسكً        
 .وخرب الواحد اليوجب العلم فالجيوز اتباعه، التتبع ماال علم لك به 

كثر أصحاب احلديث منهم أمحد بن حنبل إىل أن األخبار الىت حكم أهل احلديث أوذهب      
 :تعاىل عن اتباع الظن بقوله يفيد العلم ملا جاز اتباعه لنهيه ألن لو مل ، علم اليقني بصحتها توجب

 .فيلزم إفادته العلم ال حمالة، وقد انعقد اإلمجاع على وجوب االتباع ،  ﴾ِعْلمٌ  ِبهِ  َلكَ  َلْيسَ  َما تـَْقفُ  َوال﴿

  ﴾َتْكُتُموَنهُ  َوَال  ِللنَّاسِ  َلتُبـَيِّنـُنَّهُ ﴿ تعاىلأما الكتاب فقوله ، ومتسكت العامة بالكتاب والسنة واإلمجاع       
فدل أن السامع يأمور  ، ا عن الكتمانا بالبيان لكل واحد و�يً وكان هذا أمرً ،  ]187: عمران آل[

َلْوال﴿  :، وقوله تعالوالعمل به  هبالقبول من ُهمْ  ِفْرَقةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  نـََفرَ  فـَ أوجب  ]122: التوبة[ ﴾َطائَِفةٌ  ِمنـْ
 .على كل طائفة اإلنذار عند الرجوع إليهم

وقال ، وقال عطاء لإلثنني ، سم للواحد ، قال حممد بن كعب هو إ واختلفوا ىف تفسري الطائفة      
واخلرب إن رواه عشرة الخيرج ، ومل يقل أحد بالزيادة على العشرة ، وقال احلسن لعشرة ، الزهرى لثالثة 

 .فعلم أن قول الطائفة موجب للعمل، الكذب  عن حيز اآلحاد لبقاء توهم

وقد اشتهر بطريق التواتر أنه ، وأما السنة فقبول رسول هللا خرب سلمان وبريرة ىف اهلدية والصدقة       
ا إىل اليمني ودحية بكتابه إىل قيصر فبعث معاذً ، بعث األفراد إىل اآلفاق لتبليغ الرسالة وتعليم األحكام 

 .تبني هبذا أن خرب الواحد يوجب العمل، النجاشى وغريهم مما يطول ذكرهم  بن أمية إىل وعمرو

وأما اإلمجاع فهو أن الصحابة عملوا باآلحاد وحاجوا هبا ىف وقايع خارجة عن احلصر من غري نكري       
وعلى هذا جرت سنة ، ا على قبوهلا وصحة اإلحتجاج هبا مدافعة دافع فكان ذلك منهم إمجاعً منكر و 

وطاوس بن املسيب ، ونافع بن جبري ، وسعيد بن جبري ، وحممد بن على ، بعني كعلى بن احلسني التا

 ألن ؛ العمل جواز عدم أي وھذا ، بقولھ عقال عنھ منع من شبھة إلى الشیخ أشار ثم. )كشف األسرار(قریبا لھذه العبارة وجدت فى    1
 ما إثبات على قادرا فكان القدرة بكمال موصوف عنھ مبلغ الرسول إذ تعالى هللا وھو ، الشرائع وضع یتولى من أي الشرع صاحب
 .الظن إال یفید ال ما إلى القطعي الدلیل عن التجاوز في لھ ضرورة فأي دلیل بأوضح شرعھ

                                                                 



وعليه جرى من ، وتابعهم ، وفقهاء الكوفة ، وفقهاء البصرة كاحلسن وابن سريين ، فقهاء احلرمني 
 .بعدهم من الفقهاء من غري إنكار عليهم من أحد ىف عصر

ا بل أن املراد منها املنع عن اتباع الظن مطلقً  فنقول ال نسلم ، يةواب عن متسكهم باآلوأما اجل      
املراد عن ابتاعه فيما يطلب فيه العلم اليقيىن من أصول الدين على أنا اتبعنا الظن فيه بل الدليل القاطع 

 .الذى يوجب العلم بوجوب العمل خبرب الواحد من الكتاب والسنة واإلمجاع

فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل إذ ، وأما ما حكى عن بعض احملدثني من إجيابه للعلم       
 .االعمل خبرب الواحد معلوم الوجوب بدليل قاطع أوجبه أو مسوا الظن علمً 

 ]االنقطاع: القسم الثاىن[

ال خالف التقييد لغة اإلرس )واملنقطع وهو نوعان ظاهر وباطن فالظاهر هو املرسل من األخبار(      
 ، بني الرواى واملروى عنه  لعدم تقيده بذكر الواسطة الىتوكان هذا النوع الذى حنن بصدده مسى مرسًال 

قال  :فيقول، بينه وبني الرسول عليه السالم  وهو ىف اصطالح احملدثني أن يرتك التابعى الواسطة الىت
، وإبراهيم النخعى ، واحلسن ومكحول الدمشقى ، كما كان يفعله سعيد بن املسبب ،  رسول هللا كذا 
 .البصرى وغريهم

ن ترك الرواى واسطة بني الروايني مثل أن يقول من مل يعاصر أبا هريرة قال أبو هريرة هذا مسى فإ      
 عند والكل يسمى مرسًال ، وإن ترك أكثر من واحدة فهو املسمى باملعضل عندهم ، ا عندهم منقطاعً 
 .واألصولنيالفقهاء 

 لروايتهم السماع إذ محًال  )مقبول باإلمجاع وهو حاىب صوهو على أربعة أوجه أحد ما أرسله ال(      
 .األصل فيهم السماع حتقق الصحابة ىف حقهم

وهو مذهب مالك وأمحد بن حنبل ) والثاىن ما أرسله القرن الثاىن والثالث وهو حجة عن احلنفية(      
و وقال الشافعى رمحه هللا اليقبل إال إذا اقرتن به ما يتقوى به مثل أن يتأيد بآية أ، ىف إحدى الروايتني 

و تلقت األمة بالقبول أو عرف من حال املرسل أنه اليروى عمن سنة مشهورة وموافقة قياس صحيح أ
 .فيه علة

ألن العلة الىت توجب قبول ) والثالث ما أرسله العدل ىف كل عصر وهو حجة عند الكرخى(       
، وقال عيسى بن أبان اليقبل إال وهى العدالة والضبط تشمل سائر القرون ، مراسيل القرون الثالثة 



يقبل ال عدًال  فإن مل يكن كذلك وكان، ا بأخذ الناس العمل منه من كان من أئمة النقل مشهورً  مراسيل
 .رسله إىل أن يعرض على أهل العملسنده ويوقف مم

وقال أبو بكر الرازى يقبل إرسال من بعد القرون الثالثة إال إذا اشتهر بأنه اليروى إال عمن هو       
وينقل عن املعتمد إذا قال ، عدل ثقة لشهادة النىب عليه السالم على من بعد القرون الثالثة بالكذب 

بل اليقبل إال ألنه مرسل  1اىف عصرنا قال النىب عليه السالم كذا يقبل إن كان ذلك اخلرب معروفً اإلنسان 
، وإن  ما ال يعرفه أصحاب احلديث منها ىف وقتنا هذا فهو كذب ألن األحاديث قد ضبطت ومجعت ف

 .ا مل يضبط فيه السنن قبل مرسلهرسل فيه املرسل عصرً كان العصر الذى أ

فال (بأن أسنده غري مرسله أو أسند مرسله مرة أخرى ) سند من وجهما أرسل من وجه وأوالرابع (      
 ).د من تقبل املرسلشبهة ىف قبوله عن

تهم على أنه حجة ألن معاو ،  فاختلفوا فيه قال بعض أهل احلديث أنه مردود، وأما من مل يقبله       
ال ( :وذلك مثل حديث، يعارض الناطق والساكت ال، املرسل ساكت عن حال الراوى واملسند ناطق 

 .وشعبة وسفيان الثورى مرسًال ، ا سرائيل بن يونس مسندً رواه إ) نكاح إال بوىل

، وهى أربعة اإلسالم  ، بفوات بعض شرايط )الناقل لنقص أحدمها املنقطع والباطن على وجهني(      
، واملعتوه ، والصىب ، والفاسق ، فال يوجب العمل خرب الكافر ، والضبط ، والعدالة والعقل الكامل 

 .جمازفةوالذى اشتدت غفلته خلقة أو 

وال ، بني املسلمني ولزوم أحكام اإلسالم بتبعية األبوين بنشوه وهو ماثبت  :واإلسالم نوعان ظاهر      
 .الثاىنوهو النوع  ، ، بل يشرتط فيه الكمال يكتفى هبذا النوع ىف صحة الرواية

 بأن يصف هللا تعاىل كما هو بأمسائه وصفاته واإلقرار مبالئكة وهو ماثبت بالبيان إمجاًال  :وباطن      
وكتبه ورسله واليوم اآلخر وقبول أحكامه إال أن يظهر أماراته حنو إقامة الصالة باجلماعة وإيتاء الزكاة 

 .لك مبنزلة البيان منه ىف احلكم لكمال إميانهويكون ذ، فحينئذ اليشرتط البيان للكمال ، وأكل ذبيحتنا 

واملستور الذى مل يعرف فسقه وعدالته كالفاسق اليكون خربه حجة ىف باب احلديث مامل يظهر        
شهادة النىب عليه السالم هلم باخلريية بألن العدالة أصل ىف ذلك الزمان ، عدالته إال ىف القرون الثالثة 
 .وليس تعديل صاحب الشروع

 .معروفا یكن لم وإن   1
                                                                 



 :وباطن، ظاهر  :والعدالة نوعان      

 .عوانه إليهاا حيمالن املرء على اإلستقامة يدفإ�م، منها ما ثبت بنفس اإلسالم والعقل  :فالظاهر      

 .حرتاز عن الكذاب عن الكذاب ىف الدينما ثبت باال :والباطن      

  :وباطن، ظاهر  :وكذلك العقل ينقسم إىل نوعني      

 .والكامل ما حيصل بالبلوغ من غري آفة، مايثبت ىف اإلنسان ىف حال الصبا  :فالظاهر      

 .والشرط ىف باب الرواية من العقل والعدالة الكامل منهما دون القاصر     

 :وباطن، ا ظاهر الضبط أيضً و       

ىل ما ذكرنا ضبط معناه والباطن الكامل منه أن يضم إ، املنت بصيغته ومعناه لغة  فالظاهر منه لفظ      
ومل يأخذ ، غفلته ت والظاهر منه شرط الصحة أصل الرواية حىت مل يقبل روية من اشتد، فقها وشريعة 

جح رواية الفقيه على روياة من مل يعرف والكامل منه شرط للقبول على اإلطالق فري ، ىف األمور باحلزم 
وعلى هذا ، واية من  انتحل اهلوى ودعا الناس إليه وال تقدم ر ، بالفقه وتقدم رواية الفقيه على القياس 

فال يؤمتن على حديث ، أئمة الفقه واحلديث كلهم ألن احملاجة والدعوة إىل اهلوى سبب داعى إىل تقول 
 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

خالف لنص أحدمها ما ، واالنقطاع باملعارضة على أربعة أوجه ) والثاىن املنقطع بدليل معارض(      
ا ألن الكتاب قطعى وخرب الواحد ظىن إال أن ميكن تأويله من غري ا منقطعً الكتاب فإنه يكون مردودً 

يقبل بال خالف وال جيوز تأويله  وإن مل ميكن إال بتعسف ال، يقبل على التأويل الصحيح  فإنه تعسف
 . كذا قالواىف الكالم أصًال ألنه لو جاز مع التعسف لبطل التناقض ؛ 

وإن خالف اخلرب الواحد عموم الكتاب أو ظاهره فكذا عندنا حىت الجيوز ختصيص العموم ومحل       
 .الظاهر على اجملاز كما الجيوز ترك اخلاص والنص من الكتاب به

وعند الشافعى وعامة األصوليني جيوز ختصيص العموم به ويثبت التعارض بينه وبني ظاهر الكتاب       
وهو  ، مثاله قوله حديث مس الذكر، وعمومامته اليوجب اليقني عندهم ، الكتاب  بناء على أن ظواهر

بُّونَ  رَِجالٌ ﴿فإنه خمالف لقوله تعاىل  ،) من مس ذكره فليتوضأ( :ماروى أنه عليه السالم  ﴾يـََتَطهَّرُوا َأنْ  حيُِ
فإ�ا نزلت فيه واالستنجاء باملاء  ، وأمدح هللا تعاىل املتطهرين باالستنجاء باملاء،  ]108: التوبة[



ا ألن التطهر إمنا حيصل بزوال ا اليكون االستنجاء تطهرً اليتصور إال مبس الفرجني فلو جعل املس حدثً 
 .فال يثبت التطهر مع إثبات حديث آخر كما لو توضأ مع سيالن الدم والبول من غري عذر احلدث

َرُءوا﴿خمالق لعموم قوله  )ة إال بفاحتة الكتابال صال( :وكذلك قوله صلى هللا عليه وسلم        َما َفاقـْ
رَ   :وخمالف لظاهر قوله تعاىل، ية ىف الوضوء مس، وحديث الت ]20: املزمل[ ﴾اْلُقرْآنِ  ِمنَ  تـََيسَّ

 .فال يرتك العمل بالكتاب هبذه اآلحاديث، اآلية  ﴾فاغسلوا﴿

حىت جازت الزيادة به على   املشهور فوق خرب الواحدألن خرب ، وثانيها ما خالف السنة املشهورة       
وذلك مثل ماروى أن رسول هللا صلى عليه وسلم قضى بشاهد ، ومل جيز خبرب الواحد ، كتاب هللا تعاىل 
عن جده أن  ا للحديث املشهورة هو ماروى عمرو بن شعيب عن أبيهالفً ، فإنه ورد خموميني الطالب 

 ).أنكر على من( :وىف رواية ،) البينة على املدعى واليمني على املدعى عليه( :النىب عليه السالم قال

ألن ، كر دون املدعى أحدمها أن الشرع جعل مجيع األميان ىف جانب املن :وبيان احملالفة من وجهني      
فقد خلف النص املشهور ومل يعمل ، عى حجة دفمن جعل ميني امل، الالم تقتضى استغراق اجلنس 

 .ه وهو االستغراقملوجب

ما بينة واحلجة قسمني قس، ا ا منكرً ا وقسمً ا مدعيً والثاىن أن الشرع جعل اخلصوم قسمني قسمً       
والعمل خبرب ، أنكر وجنس البينة على املدعى ىف جانب من وحصر جنس اليمني على ، وقسما ميينا 

 .امردودً  فيكون، الشاهد واليمني يوجب ترك العم مبوجب هذا اخلرب املشهور 

ألنه  ، ألن العادة تقتضى استفاضة ما عم به البلوى، وثالثها أن اليكون ىف حادثة تعم هبا البلوى       
صل به التواتر أو بل باقية إىل عدد حل، عليه السالم فيما عم به البلوى مل يقتصر على خماطبة اآلحاد 

وهذا خمتار أىب احلسن الكرخى ، أو منسوخ  وملا مل يشتهر علمنا أنه سهو، إليه  اجة احللفالشهرة حل
وعند عامة األصوليني يقبل إذا صح سنده وهو مذهب الشافعى رمحه هللا ، ومجيع املتأخرين من أصحابنا 

 .ومجيع أصحاب احلديث، 

، ومثاله ما روى أبو هريرة رضى هللا عنه أن النىب عليه السالم كان جيهر ببسم هللا الرمحن الرحيم       
فإنه شاذ إلنفرادها  ، وحديث مس الذكر الذى روته بسرة ،نه ملا شذ مع اشتهار احلارثة مل يعمل به فإ

بروايته مع احلاجة إىل معرفته إذ القول بأنه عليه السالم خصها بتعلم هذا احلكم مع عدم حاجتها ومل 
 .محه هللاال كذا ذكره مشس األئمة ر يعلم سائر الصحابة مع شدة احلاجة إليه يشبه احمل



تركوا االحتجاج  احابة إذفإن الص، ورابعها أن ال يكون مرتوك االحتجاج به عند ظهور االختالف       
، وعامة املتأخرين  ، ا عند بعض أصحابنا املتقدمنيدودً كون مر قوع االختالف فيما بينهم يبه مع و 

فخالف الصحاىب ، وأهل احلديث إذ احلديث إذا صح سنده ، وخالفهم ىف ذلك غريهم من األصوليني 
 .والصحاىب حمجوج به كغريه، ألن اخلرب حجة على كافة األمة ، وترك االحتجاج به اليوجب رده ، إياه 

 فىنقل الدين وعنايتهم باحلجج أقوى من عناية غريهم، ومن رده احتج بأن الصحابة هم األصول       
 .عمل به عند ظهور االختالف دليل على أنه سهو ممن رواه بعدهم أو منسوخفرتك احملاجة وال، هبا 

مثاله ماروى عن زيد بن ثابت عن النىب عليه السالم أنه قال الطالق بالرجال فإن الصحابة رضى       
وعائشة رضى هللا عنهم إىل أن  ، وزيد، عثمان ، و  فذهب عمر، هللا عنهم اختلفوا ىف هذه املسئلة 

وابن ، وذهب على ،  كما ذهب إليه الشافعى رمحه هللا،  معترب حبال الرجل ىف الرق واحلرية  الطالق
 .،  كما هو مذهبنا مسعود إىل أنه معترب حبال املرأة

ا حىت ال ميلك الزوج عليها ثالث تطلقات إال إذا كانا حرين ن ابن عمر أنه يعترب ملن رق منهموع     
وهو زيد فيهم   االحتجاج هبذا احلديث مع أن راويهوأعرضوا عن ، مث أ�م تكلموا ىف هذه املسئلة بالرأى 

 .وإن ثبت فهو مأول بأن إيقاع الطالق إىل الرجال، فدل ذلك على أنه غري ثابت 

 ]حجة ماجعل اخلرب فيه: القسم الثالث[

سيما بقصد العمل ألن خرب الواحد ملا مل يفد اليقني ال يكون حجة ) وما جعل اخلرب فيه حجة(        
 .فيما يرجع إىل االعتقاد ألنه مبىن على اليقني وإمنا يكون حجة قصد فيه العمل

 بال شرط عدد ولفظ) ا يكون خرب الواحد حجة فيهافإن كان من حقوق هللا تعاىل خالصً (      
رط العدد ألن األصل ىف وذهب العامة إىل عدم الش، بالشهادة  االشهادة وشرط بعضهم العدد اعتبار 
وأ�م قد عملوا بأخبار اآلحاد من غري اشرتاط عدد واشرتاط ىف ، قبول خرب الواحد إمجاع الصحابة 
اية سائر ما يعترب ىف فال يلحق به غريه أاليرى أنه اليعترب ىف الرو ، الشهادة بالنص غري معقول املعىن 

 .ابصر وعدم القرابة فال يعترب العدد أيضً الشهادة من احلرية والذكورة وال

د ىف العقوبات صحة عند أىب خرب الواح )من العقوبات ففيه خالف الكرخى إال أن يكون(       
وأكثر أصحابنا إىل أنه ليس حبجة فيها وهو اختيار مشس  يوسف وهو اختيار اجلصاص وذهب الكرخى

 .ماألئمة وفخر اإلسال



وحتقق ، فجاز إثباهتا خبرب الواحد كسائر الشرايع ، عملى  احتج الفرق األول بأن احلدود شرع      
بغى فعلى هذا ين :ال يقال، كتحقق الشبهة ىف البينات ،  الشبهة ىف خرب الواحد غري مانع ىف هذا الباب 

عدم الثبوت به باعتبار أن العقوبة إمنا جتب مقدرة مكيفة حبسب   :نا نقولا ، ألأيضً  أن يثبت بالقياس
وإليه ، فإنه كالم صاحب الشرع ، خبالف خرب الواحد ، وال مدخل للرأي ىف مفرفة ذلك ، كل جناية 

 .إثبات كل حكم

وخرب الواحد فيه شبهة ،  بالشبهات بالنصق الثاىن بأن مبىن احلدود على اإلسقاط واحتج الفري      
وأما إثباهتا بالبينات فيجوز بالنص على خالف ، كما الجيوز بالقياس ،  فال جيوز إثباهتا به  ، باالتفاق
ْشِهُدوا﴿ وهو قول تعاىل، القياس  وقد انعقد اإلمجاع على  ، ]15: النساء[ ﴾ِمْنُكمْ  َأرْبـََعةً  َعَلْيِهنَّ  َفاْسَت

 .اذلك أيضً 

فيشرتط فيه شرايط (كالبيوع واألمالك املرسلة   لزام حمضالىت فيها إ )ن كان من حقوق العبادوإ(      
لوالية باحلريةولفظ الشهادة ، والعدد  1 )األخبار من  ألنه ملا كا من قبيل اإللزامات مل يكن بد،  ، وا

ا للتلبيس إذ الشهادة والعدد دفعً ومن زيادة تأكيد باشرتاط لفظ ، لزام أهلية الوالية ليصلح خربه لإل
 .التزوير واالشتغال باحليل من الناس ىف هذه احلقوق شائع

إذا كان املخرب ) يثبت بأخبار اآلحاد( كالوكاالت واإلذن ىف التجارة ) لزام أصًال وإن مل يكن فيه إ(      
مميز أو كافر أو حىت إذا أخربه صىب ، ا ا كان أو مسلمً ا كافرً ا كان أو بالغً  كان أو غريه صبيً ا عدًال مميزً 

فوقع ىف قبله صدق جيوز له أن يشتغل بالتصرف بناء على خربه ، ا وكله أو مواله أذن له فاسق أن فالنً 
بعثه فإن اإلنسان قلما جيد العدل احلر البالغ لي، لعموم الضرورة الداعية إىل سقوط الشرايط سوى التميز 

وليس ىف هذا القسم ، وفيه حرج عظيم ، الشرايط لتعطلت املصاحل  إىل وكيله أو غالمه فلو شرط فيه
فال يشرتط فيه ، ام على التصرف من غري أن يلزمهما إذ العبد والوكيل يباح هلما اإلقدمن معىن اإللزام 

 .مايشرتط لإللزام أال يرى أن النىب عليه السالم كان يقبل خرب اهلدية من الرب الفاجر

لوكيل وحجر املأذون ) إلزام وجه دون وجهوإن كان فيه (       شرط فيه العدد والعدالة عند أىب (كعزل ا
لوكيل أهو يق )حنيفة رمحه هللا و العبد بالعزل أو احلجر لزوم عهدة أو فساد عمل ول املوكل أو ملوىل يلزم ا

لوكيل يقتصر الشراء عليه  و إذا حجر العبد خيرج تصرفات من الصحة إىل  ، العهدة ويلزمفإنه إذا انعزل ا
لوجه كان هذا القسم من قبيل اإللزامات، الفساد  ومن وجه يشبه لسائر املعامالت الىت  ، فمن هذا ا

 .من العقل والعدالة والضبط واإلسالم إذا كان المشھود علیھ مسلما ، ویشترط العدد ولفظ الشھادة والوالیة بالحریة   1
                                                                 



وكل أو املوىل متصرف ىف حق بالعزل أو احلجر ملا هو متصرف ىف حق بالتوكيل ، ألن املليس فيها إلزام 
 .واإلذن

أسقطنا اآلخر و ، وشبه املعالت يوجب سقوطها ، والعدد ، يوجب اشرتاط العدالة مث شبه اإللزام       
ألن هذا القسم من باب ، وعند أىب يوسف وحممد يثبت احلجر والعزل بقول كل مميز ، رعاية للشبهني 

فال  ،  أو عزًال ألن الناس ىف باب ضرورة توكيًال ، فوجب أن التتوقف على شرايط الشهادة ، املعامالت 
 .ا للحرجيشرتط دفعً 

وكلتك بأن خترب  :املوىل  بأن قال املوكل أو أو رسوًال وأما إذا كان وكيًال ، ا هذا إذا كان املخرب فضوليً      
ألن ، أو أرسلتك إىل فالن لتبلغ عىن إليه هذا اخلرب مل يشرتط فيه باالتفاق ، فالنا بالعزل أو احلجر 

فكذا فمن قام  ، وىف املوكل واملرسل اليشرتط العدالة، عبارة الرسول والوكيل كعبارة املرسل واملوكل 
 .مقامهما

 ]ىف بيان نفس اخلرب: القسم الرابع[

ألنه ثبت بالدليل ، كخرب الرسل عليهم السالم   )ونفس اخلرب أربعة أقسام قسم مقتحم الصدق(      
 .صمتهم عن الكذبالقاطع عِ 

ُهوا َعْنهُ  نـََهاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَُّسولُ  آَتاُكمُ  َوَما﴿لقوله تعاىل ) وحكمه اعتقاده واالعتماد به(        ﴾َفانـْتـَ
 .]7: احلشر[

وقسم ، مث االشتغال بالرد عند احلاجة إليه ، ) اعتقاد بطالنه :وحكمه، وقسم متحتم الكذب (      
وحيتمل الكذب باعتبار تعاطيه ، دينه وعقله  حيتمل الصدق باعتبار فإن خربه، كخرب الفاسق ،  حيتملها 

 .حمذور دينه

َتبـَيـَّنُوا ِبَنَبإٍ  َفاِسقٌ  َجاءَُكمْ  ِإنْ ﴿ :لقوله تـََعاَىل ؛ ) التوقف فيه :وحكمه(        .]6: احلجرات[ ﴾فـَ

فإن جانب صدقه ترجح ، الرواته  ، كخرب العدل املستجمع بشرايط  )يهوقسم يرتجح أحد احتمال(      
 .ودينه على هواه بامتناعه عما يوجب الفسق، بظهور غلبة عقله 

، طرف السماع : هلذا النوع من اخلرب أطراف ثالثةو ،  )تهالعمل به دون اعتقاد حقي :وحكمه(      
 .وطرف األداء، وطرف احلفظ 



ان وقسم، فالعزمية أربعة أقسام قسمان ىف �اية العزمية ، عزمية ورخصة  :أما طرف السماع فنوعان      
 .آخران خيلفان القسمني األولني

، والثاىن ما تقرأ وأنت تسمع  يقرأ احملدث عليك من كتاب أو حفظفأحدمها ما  ن ،أما األوال      
فهو ؟ ق االستفهام أ هو كما قرأت  عليكمث تقول له على طري، وهو يسمع ، أو كتاب  عليه من حفظ

 .غري استفهاممن  ، األمر كما قرئ علىّ  :أو يقول بعد الفراغ ، نعم :يقول

فلهذا يدل على أن ،  مطلق قولك حدثىن فالن أو شافهىن :والوجه األول هو املطلق واملسافهة أي      
لوجهان سواء، وعن أالتكلم صدر منه وأنت تسمع ال على العكس   .ىب حنيفة أنه قال ا

وذلك أن يقول احملدث ، والثاىن الرسالة ، حدمها الكتاب القسمان اللذان خيلفان األولني ، فأوأما       
بلغك رسالىت فإذا ، سناده ، ويذكر إثىن هبذا احلديث فالن بن فالن دح ا أنه قدغ عىن فالنً للرسول بلّ 

 .حاضروالكتابة والرسالة إىل الغايب مبنزلة اخلطاب لل ، هذه فأروه عىن هبذا اإلسناد

وهذا مذهب ، مساع ، ألنه حدثه وشافهه باإلواملختار ىف القسمني أن يقول حدثىن فالن       
وهو مذهب النمارى ومجاعة  ، احلجازيني والكوفيني قول الزهرى ومالك وسفيان وحيى بن سعيد العطان

ىن دثىن بل يقول أخرب من احملدثني وعند بعض احملدثني ال تقول ىف القسم الثاىن من القسمني األوليني ح
 .مذهب الشافعى ومسلم صاحب الصحيح وهو

، وأنا بل يقول أخربىن بل يقول قرء عليه ، وعند بعضهم ال جيوز ىف هذا القسم أن يقول حدثىن       
األخريين أن يقول  القسمني محد بن حنبل والنسائى واملختار ىفوهو قول ابن املبارك وأ، قر به أمسع فأ

حدثىن يقول كتب إىل  أخربىن قال بعض احملدثني ال جيوز أن يقال فيهما أخربىن كما ال جيوز أن يقال
 .فالن أو أرسل إّىل بكذ

اإلجازة أن يقول احملدث لغريه أجزت لك ، مساع فيه وهو اإلجازة واملبادلة وأما الرخصة فيما ال إ       
يقول أجزت لك أن تروى عىن مجيع  سناده أوبه فالن وبني إذى حدثىن أن تروى على هذا الكتاب ال

 .مسموعاتىما صح عندك من 

واملناولة أن يعطى الشيخ كتاب مساعه بيده إىل املستفيد ويقول هذا كتاىل ومساعى عن شيخى        
 .فالن فقد أجزت لك أن تروى عىن هذا كما يوجبه االحتياط



وجوزها من ، فأبطلها مجاعة من احملدثني ، واختلف ىف اإلجازة ، فاملناولة قسم من اإلجازة       
ن كل حمدث الجيد من يبلغ إليه ماصح ، ألن الضرورة دعت إىل جتوزها فإاجلمهور من الفقهاء واحملدثني 

 وعطيل السنن فلو ال جتويزها ألدى إىل تب إىل مساع مجيع ما صح عند شيخه عنده وال يرغب كل طال
 .فكانت اإلجازت  من قبيل الرخصة، انقطاع أسانيدها 

وإن مل ، وحلت له الرواية ، ا مبا ىف الكتاب الذى أجازه صحت اإلجازت إن كان علمً  مث اجملاز به      
 .الرواية واليصح اإلجازة باالتفاقا به ال حيل له مً يكن اجملاز له عالِ 

وجيوز أن يقول أخربىن أو حدثىن ، ىن وهو العزمية يقول عند الرواية جاز  مث املستحب ىف اإلجازة أن      
 .لوجود اخلطاب واملشافهة ىف اإلجازة خبالف الكتاب والرسالة؛  رخصة

وذكر أبو عمرو الدمشقى أن اعتبار جمموع ما ذكره أهل احلديث من الشروط ىف رواة احلديث و       
عترب من الشروط وما حيصل به الغرض من احملافظة على الزمان فلنعذر الوفاء هبا ىف هذا مشاخيه قد ت

ا ا بالغً خصيصة هذه األمة واألسانيد واجملاورة من انقطاع سلسلتها وليكتف ىف أهلية الشيخ بكونه مسلمً 
ا خبط غري مبهم من أصل موافق ضبطه بوجود مساعه مثبتً   غري متظاهر بالفسق والسخف و ىفعاقًال 

 .ألصل شيخه
فالعزمية أن حيفظ املسموع من وقت السماع والفهم ، ا عزمية ورخصة احلفظ فنوعان أيضً  وأما طرف      

 .وهو مذهب أىب حنيفة وهلذا قلت روايته، إىل وقت األداء 

ا صار كأنه حفظه من وقت والرخصة أن يعتمد الكتاب فإن نظر فيه وتذكر به ما كان مسموعً       
فعند أىب حنيفة ، ا اخلط مل يذكره شيئً  ن يروى وإن كانوحيل له أ، فهو حجة ، إىل وقت األداء السماع 

ألن الصحابة كانوا يعملوا على  ، وجيب العمل ، مها والشافعى جيوز له الرواية وعند، الحيل له الرواية 
 .كتب النىب عليه اسالم حنو كتابه لعمرو بن حزم

باللفظ املسموع فيؤدى على  كيتمسفالعزمية أن ، صته ا عزمية ورخوأما طرف األداء فنوعان أيضً       
فهذا جائز عند ، والرخصة أن يؤدى بعبارته معىن ما فهمه عند مساعه ، ومعناه بلفظه الوجه الذى مسع 

 .عامة العلماء ىف بعض الصور

إن كان  عىنفيجوز نقله بامل، ا كم ال حيتمل إال معىن واحدً حم: أن السنة على مخسة أوجهوتفصيل       
يتمكن فيه الزيادة والنقصان إذا نقله بعبارة أخرى المل يشتبه معناه  األنه مل، ا بوجوه اللغة رخصة مً لِ اع



، فال جيوز نقله باملعىن إال للفقيه اجملتهد ، وظاهر معلوم لكنه حيتمل اخلصوص أو حقيقة حيتمل اجملاز 
 .لل مبعناهفيقع األمن عن اخل، ألنه تعسف على ما هو املراد منه 

بتأويل الراوى ألن املراد منهما اليعرف إال ،  فال جيوز نقله باملعىن أصًال ، ومشكل ومشرتك       
 .اليكون حجة على غريه كالقياس

وقال بعض أهل احلديث ، ألنه اليوقف على معناه ، فال يتصور نقله باملعىن ، مل أو متشابه وجم      
 .ومجاعة من التابعني، حممد بن سرين وهو مذهب ابن عمر و ،  الجيوز نقله باملعىن حبالٍ 

 ]بيان الطعن ىف احلديث[

ونوع يلحقه من غريه ، نوع يلحق من قبل رواية  :والطعن نوعان، ا واعلم أن اخلرب قد يكون مطعونً       
إنكار  وإن أنكره ، ا إنكار جاحد بأن قال مارويته يسقط العمل به بالخالففإن أنكره الراوى صرحيً 

حنبل ىف رواية والقاضى أىب يزيد ومن تابعه وأمحد فعند الكرخى  ، متوقف بأن قال ال أذكر أىن رويته
 .عنه يسقط العمل به

مثاله حديث ربيعة عن سهيل عن أىب صاحل ، وذهب الشافعى ومالك إىل أنه اليسقط العمل به       
 قال عبد العزيز بن حممد لقيت سهيًال ، هريرة أنه صلى هللا عليه وسلم قضى بشاهد وميني  أىبعن 

وعمل الشافعى به مع ، فأصحابنا مل يقبلو هذا احلديث  ، فسألته عن ربيعة عنه هذا احلديث فلم يعرفه
 .إنكار الراوى

 يسقط به بلوغ اخلرب إياه الوإن عمل الرواى خبالف أو أفىت خبالفه فإن كان قبل روايته وقبل       
، ا للظن به ورجع إليه إحسانً ، العمل ألن الظاهر أن ذلك كان مذهبه وأنه ترك مذهبه هبذا احلديث 

وكان ، وكذلك إن كان بعد الرواية ، فيحمل على أنه كان قبل الرواية ، وكذلك إن مل يعلم التأريخ 
أا فعمل خبصوصه أو مشرتكً اللفظ عامً  وتأويله ال يكون ، ألن احلجة هى احلديث ؛ وهه حد وجا فعمل ب

 .ل والنظر فيه والعمل مبا اتضح لهحجة على غريه فوجب عليه التأم

ألنه إما منسوخ أوليس ثبات عنده ، ا ىف احلديث وإن مل حيتمل التأمل والتخصيص يوجب جرحً       
 . فال يقبل رواية وسقط به العملألنه فاليكون عدًال ، املباالة والتهاون باحلديث  لقلةأو كان خالفه 



، مث صح من  )اناء من ولوغ الكلب سبعً يغسل اإل( :مثاله حديث أىب هريرة أنه عليه السالم قال      
وحيمل على أنه عرف انتساخه أو علم أن مراده ، فيسقط العمل مبا روى ، ا هر بالغسل ثالثً فتواه أنه يط

 .ماوراء الثالثيعليه السالم الندب ف

ومثال احلديث الذى عمل الراوى ببعض حمتمالته ماروى عن ابن عباس عن النىب عليه السالم أنه       
وقد خصه الراوى بالرجال على ما ، فكلمة من يتناول الرجال والنساء ،  )من بدل دينه فاقتلوه( :قال

ألنه ، بتخصيصه ومل يعمل الشافعى ، روى أبو حنيفة بإسناده عن ابن عباس أنه ال تقتل املرتدة 
فذلك مبنزلة العمل ، وال مبا خيالف ، وإن مل يعمل مبا يوجبه احلديث ، ختصيصه ليس حبجة على غريه 

ألن ترك العمل باحلديث الصحيح حرام كما أن العمل خبالفه ، فيخرج احلديث عن احلجية ، خبالف 
وقد ،  الركوعرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من حرام مثاله حديث ابن عمر أنه عليه السالم كان ي

نه فرتك دليل على أصح عن جماهد أنه قال صحبت ابن عمر سنني ومل يرفع يديه إال ىف تكبرية االفتتاح 
 .عرف انتساخه

 ]الطعن ىف الراوى[

 :وأما النوع الثاىن من الطعن وهو الذى يلحق من قبل غري راويه فهو قسمان      

وذلك ، فإما أن حيتمل اخلفاء فعمل الصحابة خبالف يوجب الطعن ، طعن الصحابة  :أحدمها      
 ).البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام( :مثل حديث عبادة بن الصامت أنه صلى هللا عليه وسلم قال

سفر  وهبذا احلديث متسك الشافعى رمحه هللا فجعل النفى إىل موضع بينه وبني موضع الزاىن مدة      
ا فحلف أن ال  فلحق بالروم مرتدً ضى هللا عنه نفى رجًال ومل يعمل علمائنا به ألن عمر ر ، من متام احلد 

فعرفنا أن ذلك بطريق ، ا ملا حلف ألن احلد اليرتك باإلرتداد فلو كان النفى حدً ، ا ا أبدً أنفى أحدً 
ألن إقامة احلد مفوض إىل األئمة ومبىن على ، وقد علمنا أن احلديث الخيفى عليه ، السياسة واملصلحة 

يظن به خمالفة حديث صحيح  وال، فيبعد أن اليبلغه مثل هذا احلديث ، الشهرة وعمر من أئمة اهلدى 
 .انتساخه فدل فتواه خبالفه على، 

فعمله خبالف اليسقط العمل به   ، ممن جيوز أن خيفى عليه ذلك احلديثوأما إذا كان الطاعت       
مث صح عن ابن عمر أ�ا  ،) رخص للحايض ىف ترك طواف الصدر( :كما روى أن النىب عليه السالم

ألن احلديث الصحيح واجب العمل به ، يقيم حىت يظهر فيطوف فال يرتك به العمل باحلديث املرخص 



إمنا عمل أو أفىت خبالفه ألنه خفى عليه ألنه ميكن أن يقال أنه ، فال يرتك مبخالفة بعض الصحابة ، 
 .فالواجب على من بلغه أن يعمل،  لغه يرجع إليهو بالنص ول

ثابت أو منكر أو فالن مرتوك احلديث أو جمروح أو ليس بعدل من غري أن يذكر سبب ] غري[و1      
 .إىل أنه مقبولوذهب مجاعة من أهل احلديث ، وهو مذهب عامة الفقهاء واحملدثني ، الطعن اليقبل 

فال يرتك هذا الظاهر ، ا ىف القرون الثالثة ا قاصً وحجة العامة أن العدالة ثابتة لكل مسلم قاعً       
لمجرح جارحا كالطعن بارتكاب صغرية من غري ا لألن اجلارح مبا اعتقد ما اليصلح سببً ، باجلرح املبهم 

وإن كان بأمر جمتهد فيه كالطعن ، كذلك   ا إباحته أو لعب بالشطرنجمعتقدً  إصراره أو شرب النبيذ
ولكن الطاعن معروف بالتعصب  ، سال شرب النبيذ ملن يعتقد إباحته أو مبا يوجب اجلرح باالتفاقر باإل

 .واالتقان يقبل ا بالعدالة والنصيحةا ولو كان الطاعن معروفً فاليقبل أيضً ، والعداوة 

ا  جرحً  والطعن بالتدليس وركض الدابة وكثرة املزاح وحداثة سن وعدم االعتياد بالرواية اليصلح         
الحهم كتمان انقطاع أو خلل ىف إسناد طوىف اص، كتمان املشرتى عيب السلعة  :أما التدليس لغة

قول قال وال ي ،حدثىن فالن عن فالن  :مثل أن يقول، احلديث بإيراد لفظ يوهم االتصال والصحة 
سناد املعنعن من قبيل املرسل واملنقطع حىت تبني ، وقد عد بعضهم أن اإلحدثىن فالن ومسوه عنعنة 

 .وحقيقة اإلرسال ليس جبرح فشبهته أوىل، رسال ، ألنه يوهم شبهة اإلجبرح  وهذا ليس، اتصاله بغريه 

سم الذى عرف به وال ينسبه إىل أبيه وقبيلته  عن املروى عنه واليذكر إىنوأما التلبيس وهو أن يك      
ألن قوله أبو سعيد ،  ابعضهم جرحً عد مثل رواية سفيان بقوله حدثنا أبو سعيد من غري بيان فقد 

حيتمل الثقة وهو احلسن البصرى وغري الثقة وهو حممد بن السايب الكلى على ماقيل ومثل العوىف يروى 
ألن الكناية ، ا وهذا اليصلح جرحً ، س له أنه أبو سعيد اخلدرى التفسري عن أىب سعيد وهو الكلىب يدل

عن الوقوع ىف الغيبة بالطعن الباطل فيه وإال يصري الكناية عن  عن املروى عنه حيتمل أن يكون صيانة لك
 .ر الراوى عن املروى عنه فلم يفسرهسا ىف الراوى إذا استفاملروى عنه جرحً 

وأما ركض الدوب وهو حثها على العدو على ماروى عن شعب بن احلجاج أنه قيل له مل تركت       
ن ذلك من أسباب اجلهاد الذى ا ألا أيضً فال يصلح جرحً ، يت يركض على برذون ؟ قال رأحديث فالن

 .مندوب ىف الشرع وه

 .ثابت غیر الحدیث ھذا یقول بأن امبھمً  الحدیث أئمة من الطعنوثانیھما : لعلھ العبارة ھكذا   1
                                                                 



 عد أن ثبت االتقان عندا با أيضً وأما حداثة السن هو الصغر عند التحمل فال يوجب جرحً       
ا لبعض أال يرى أن رواية ابن عباس مل تسقط لصغريه خالفً ، التحمل والبلوغ والعدالة عند الرواية 

ا أن يرى أن الصديق ما اعتاد الرواية ال يوجب جرحً  أصحاب احلديث وكذلك عدم االعتياد بالرواته
 .واليطعن لذلك طعن ىف حديثه

ا ا حافظً وأما اإلستكثار من مسائل الفقه كما ذكره بعض احملدثني ىف حق أىب يوسف أنه كان إمامً       
ا ا أيضً فال يصلح جرحً ، إال أنه اشتغل بالفقه وصرف مهته إليه فال بد من وقوع اخللل ىف حفظ احلديث 

 .اصلح جرحً ألن ذلك دليل االجتهاد وقوة الذهن فيستدل به على حسن الضبط واالتقان فكيف ي

 ]التعارض بني احلجج[

 فصل

 ]التعارض بني اآليتني[

واعلم أن احلجج الشرعية ال يقع التعارض بينها حقيقة وإمننا هو  )بني اآليتني إذا وقع التعارض(      
بالنسبة إلينا جلهلنا بالناسخ واملنسوخ واملعارضة ىف اصطالح األصوليني تقابل احلجتني املتساويني على 
وجه الميكن اجلمع بينهما وال تتحقق بني القوى والضعيف وال عند إمكان اجلمع فاملشهور اليقابل 

وخرب الواحد اليعارض املشهور وحكمه بني اآليتني املصري إىل السنة نظري بني اآليتني قوله تعاىل المتواتر 
رَءُوا﴿ رَ  َما َفاقـْ  ﴾َوأَْنِصتُوا َلهُ  َفاْسَتِمُعوا اْلُقرْآنُ  ُقرِئَ  َوِإَذا﴿ قوله تعاىل ]20: املزمل[ ﴾اْلُقرْآنِ  ِمنَ  تـََيسَّ
فغن األول بعمومه يوجب القراءة على املقتدى لوروده ىف الصالة باتفاق أهل  ]204: األعراف[

التفسري والثاىن ينبغى وجوهبا عنه إذ اإلنصات الميكن مع القراءة وأنه ورد ىف القراءة ىف الصالة فيصار 
 .إىل احلديث وهو قوله عليه السالم من كان له أما فقراءة اإلمام قراءة

 ]التعارض بني السنتني[

ا فيما يدرك فعند من جوز تقليد الصحاىب مطلقً  )وبني السنة املصري إىل أقوال الصحابة والقياس(      
 . فإن مل يوجد فإىل القياسالربدعى وجب املصري إىل أقواهلم أوًال بالقياس وفيما اليدرك به مثل أىب سعيد 

ذا وقع التعارض بني اآليتني فامليل إىل السنة ويؤيده ما ذكره اإلمام فخر اإلسالم ىف شرح  التقومي إ      
وإن وقع بني أقوال الصحابة فامليل إىل القياس ، وإن وقع بني سنتني فامليل إىل أقوال الصحابة ، واجب 

 .وال تعارض بني القياس وبني قول الصحاىب



 املصري إىل ل أىب احلسن الكرخى وجبوعند من اليوجب تقليد الصحاىب فيما يدرك بالقياس مث      
، ألن قوله ملا كان بناء على الرأى كان مبنزلة قياس آخر ، ما ترجح عنده من القياس قول الصحاىب 

 .فيجب العمل بأحدمها بشرط التحرى، فكان مبنزلة تعارض قياسني 

 أن النىب عليه السالم صالة ريونظري التعارض بني سنتني واملصري إىل القياس ماروى نعمان بن بش      
أربع ركوعات وأربع سجتصلون ركعة وسجدتني وما روت عائشة أنه صالالكسوف كما  دات ها ركعتني ب

وعند تعذر املصري إىل ما بعد املتعارضني من ، فيتعارضان فيصار إىل القياس وهو االعتبار بسائر الصالة 
تقرير األصول كما ىف  وجد التعارض ىف اجلميع جيب الدليل بأن مل يوجد بعدمها دليل آخر يعمل به أو

 .سؤر احلمار

ورى غالب أنه  ،  روى أنه عليه السالم حرم حلوم احلمر األهلية يوم خيربفإن عبد هللا بن أىب أوىف      
ألنه ىف حكمه ، ويلزم صفة االشتباه ىف سؤره ، اشتباها ىف حلمه فأوجب ذلك ، عليه السالم أباحها 

طاهر  - 1بسؤره فإن ابن عمر كان يكره التوضؤ، ا أيضً اآلثار عن الصحابة رضى هللا عنهم وتعارضت 
 .البأس بالتوضؤ به

حلاقه بسؤر الكلب ىف النجاسة بعلة حرمة اللحم لوجود ا ألنه ميكن إومل يصلح القياس شاهدً       
من األواىن دون الكلب والميكن فإنه يربط ىف الدور ويشرب ، البلوى ىف احلمار املوجبة لطهارة السؤر 
 .ألن الضرورة فيه دو�ا ىف اهلرة إحلاقه بسؤر اهلرة ىف الطهارة بعلة الطواف

أثبتنا النجاسة أو ألن الضرورة فيه دو�ا ىف اهلرة فول ، أثبتنا النجاسة أو الطهارة بعلة الطواف  فلو      
فكان نصب حلكم الشرع ابتداء بالرأى ، صل والفرع ثباتا هلا من غري علته جامعة بني األالطهارة لكان إ

ا ىف فال يتنجس به ماكان طاهرً ، وهو البقاء ما كان على ماكان ، فوجب تقرير األصول ، وذا ال جيوز 
، ا بيقني ال تزول بالشك كان ثابتً   ما فال يزول احلدث ألن، ا كاملاء وال يطهر به ما كان جبسً األصل  

 .تحصل الطهارة بيقنيالتيمم إليه لفيجب ضم 

يزول ا بيقني لزم أن يبقى كذلك والا وطهورً ملا وجب تقرير األصول وقد عرف املاء طاهرً  :ال يقال      
أل�ا ، نقول من ضرورة تقرير األصول بزوال صفة الطهورية عن املاء  ناأل، واحد من الوصفني بالشك 

ولو قلنا بزواهلما به ال  ، إال إزالة احلدث والنجاسةإذ ال معىن للطهورية لوبقيت تزول احلدث والنجاسة 
رً   .  بأحد األصليني وإهدارا لآلخربل يكون عمًال ، ا لألصول يكون هذا تقري

 كان - عنھما هللا رضي - عباس وابن رجس إنھ ویقول والبغل الحمار بسؤر التوضؤ یكره كان - عنھما هللا رضي - عمر ابن فإن   1
 )األسرار كشف. (بھ بالتوضؤ بأس ال طاھر فسؤره والتبن القت یعتلف الحمار إن یقول

                                                                 



ألنه يرجح احملرم على املبيح حيث ، واعرتض ىف املقام بأن التعارض بني السنتني غري مسلم       
باالجتهاد ىف حق وأجيب بأن الرتجيح ثبت ، ا أيضً فينبغى أن يثبت جناسة سؤره ، حكمتم حبرمة حلمه 

 .ة لالحتياط دون السؤر إذ االحتياط فيه اجلمع بينه وبني الرتاباحلرم

 ]التعارض بني القياسني[

أي  )وبني القياسني إن أمكن ترجح أحدمها يعمل به وإال فيعمل اجملتهد بأيهما شيئا بشهادة قلبه(      
ألنا لو قلنا بالتساقط ألدى ذلك إىل العمل بال دليل أو هو ، جيب العمل عليه بأحدمها بشرط التحرى 

يضطر إىل معرفة حكم احلادثة وال ميكنه ذلك إال بدليل وليس بعد القياس دليل شرعى يرجع إليه وكل 
أفكان ا ، من القياسني حجة ىف حق العمل به أصاب اجملتهد به احلق أو أخطأ حدمها أوىل من لعمل ب

يوجد بعدمها دليل شرعى يرجع إليه ىف  دليل خبالف النصني املتعارضني إذهما والعمل بال القول بتساقط
 .معرفة حكم احلادثة وهو القياس

جيب العمل به ينبغى أن خيتار أيهما شاء من غري  فإن قيل ملا كان كل واحد من القياسني حجة      
ا يدرك به ما هو باطن ال دليل عليه كما قال ولكن لقلب املؤمن نورً ، قلنا كل واحد منهما حجة  حترٍّ 

وعند ، وهذا عندنا ، فيصلح شهادة القلب مرجحة  )اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور هللا( :عليه السالم
 .ة واحدة قوالن وأقوالوهلذا صار له ىف مسئل ، الشافعى رمحه هللا يعمل بأيهما شاء من غري حترٍّ 

فإمنا كانتا ىف وقتني خمتلفني فأحدمها ، وأما الروايتان اللتان رويتا عن أصحابنا ىف مسئلة واحدة       
ا أي أبصرت رست فيه خريً يقال تف، لقلب بنور يقع فيه اة نظر ، والفراسصحيحة واألخرى فاسدة 

يتثبت وينظر قالوا من غض بصره عن احملارم وأمسك نفسه عن الشهوات  :س أيوعلمت وهو يتفر 
 .وعمر وقت بدوام املراقبة وتعود أكل احلالل مل خيطأ فراسته

 

 ]زيادة الثقة ىف احلديث[

تلك الزيادة ىف  وجيعل حذف) يؤخذ باملثبت للزيادة الراوى واحدو وإذا كان ىف أحد اخلربين زيادة (      
إذا ( :وذلك مثل مايرويه ابن مسعود أنه عليه اسالم قال، الراوى  قلة ضبطاخلرب اآلخر مضاف إىل 

 )والسلعة قائمة( :ىف رواية أخرى عنه مل يذكر قوله،  )حتالفا وترادااختلف املتبايعان والسلعة قائمة 



وقال حممد والشافعى يعمل ، قيام السلعة  وقلنا ال جيرى التحالف إال عند، فأخذنا باملثبت للزيادة 
 .فال يشتغل بالرتجيح، باحلديثني ألن العمل هبما ممكن 

وإذا اختلف الراوى جعل كاخلربين وعمل هبما حبسب اإلمكان كما مر أن املطلق الحيمل على (      
 مْ هُ هَ انْـ ( :لعتاب بن أسيدوقال ، ونظريه ماروى أنه عليه السالم �ى عن بيع الطعام قبل القبض ) املقيد

وال حيمل املطلق على املقيد بالطعام حىت ال جيوز بيع سائر العروض  ، فيعمل هبما  )يقبضواعن بيع مامل 
 .كما الجيوز بيع الطعام قبل القبض

 فصل

 ]والتبديل -والضرورة  -والتغري  -فسري والت -ىف بيان التقرير[

وهو على ، اآلحاد يلحقها البيان وأنواع احلجة من املتواتر واملشهور و ) حتتمل البيان جوهذه احلج(      
وبيان ضرورة أو إضافة البيان إىل  -وبيان تبديل  -وبيان تغري  -وبيان تفسري  -بيان تقرير  :مخس أوجه

ل إضافة اجلنس صل بالضرورة ، وإىل البواقى من قبيبيان حي :الضرورة من قبيل إضافة الشيء إىل سببه أي
 .، كعلم الطبإىل نوعه 

الدليل الذى حيصل به  :والثاىن،  نياإلعالم والتبي :ولفظ البيان ينطلق على معان ثالثة أحدمها      
 . العمل الذى حيصل من الدليل :والثالث، اإلعالم 

 ]بيان التقرير[

مسى به ألنه يقرر ملا اقتضاه ظاهر ) ع احتمال اجملازللتقرير وهو تأكيد الكالم ملا يقطويكون (      
فالظاهر حيتمل االستعمال ىف غري ،  ]38: األنعام[ ﴾ِجبََناَحْيهِ  َيِطريُ  َطاِئرٍ  َوال﴿ :الكالم مثل قوله تعاىل

فكان قوله يطري حبناحيه ،  ا فالن  يطري هبمتهويقال أيضً ، إلسراعه ىف مشيه ، طائر  :ربيدحقيقة يقال لل
 .ا الحتمال اجملازقة قطعً تقرير املوجب احلقي

فإن اسم ،  ]30: احلجر[ ﴾َأْمجَُعونَ  ُكلُُّهمْ  اْلَمالِئَكةُ  َفَسَجدَ ﴿ :مثل قوله تعاىل )أو اخلصوص(      
 جلميع املالئكة على احتمال أن يكون املراد بعضهم بقوله كلهم قرر اجلمع وهو املالئكة كان شامًال 

 .اخلصوصمعىن العموم حىت صارت حبيث ال حيتمل 

ت به الطالق من مث قال عني، إذا قال رجل إلمرأته أنت طالق  ) ومفصوًال وذلك يقع موصوًال (      
وهلذا لو نوى ، رفع النكاح حقيقة شرعية واحتمل رفع كل قيد باعتبار أصل الوضع النكاح والطالق ل



فيقوله عنيت به الطالق من النكاح قرر مقتضى الكالم ، صدق ديانة فكان مبنزلة اجملاز هلذه احلقيقة 
 . باالتفاقموصوًال ويصح هذا البيان ، وقطع احتمال اجملاز 

 ]بيان التفسري[

وذلك مثل ، وحنومها من املشكل واخلفى مما فيه اخلفاء ، ) واملشرتكوللتفسري وهو بيان اجململ (      
فإن ،  ]43: البقرة[ ﴾الزََّكاةَ  َوآُتوا الصَّالةَ  َوَأِقيُموا﴿ :تعاىلحلوق البيان من النىب صلى هللا عليهم لقوله 

هاتوا ربع عشر ( :ففسر الصالة بالقول والفعل والزكاة بقوله عليه السالم، الصالة والزكاة كانتا جمملني 
 .، وبالكتاب الذى أمر بكتابته لعمرو بن حزم)أموالكم

ا للجبائى وعبد إىل الفعل عند عامة الفقهاء خالفً  ةحلاجت اويصح تأخري بيان التفسري إىل وق      
وأما تأخره ، اجلبار وبعض أصحاب الشافعى كأىب اسحاق املروزى وأىب بكر الصريىف والقاضى أىب حامد 

 .عن وقت احلاجة إىل الفعل ال جيوز عند الكل

 ]بيان التغري[

وختصيص ، بإمجاع عامة الفقهاء  )ال فقط وهو التعلق بالشرط واالستثناء ويصح موصوً وللتغري(      
وعامة املتأخرين من ، ا عنه عند الشيخ أىب احلسن الكرخى فال جيوز متأخرً ، العام من قبيل بيان التقرير 

كما جيوز ،  ا صيصه تراخيً وعامة املعتزلة جيوز خت، شعرى ، واألحابنا عند أكثر أصحاب الشافعى صأ
 .متصًال 

ا ال يكون بيان أن املراد من العام بعضه من ا أنه إذا ورد مرتاخيً واملراد بعدم جواز التخصيص مرتاخيً       
نيا ، ألن صريورته ظا وفائدته أن العام اليصري به ظنيً ، ا على احلال ا مقتصرً االبتداء بل يكون نسخً 

فال يتطرق به احتمال إىل ، التعليل ودليل النسخ اليقبل ، بالتعليل  هباعتبار احتمال خروج أفراد آخر عن
 .الباقى

فعندهم موجب ظىن قبل التخصيص كما ، وهذا االختالف بناء على االختالف ىف موجب العام       
 . ومفصوًال فيصح موصوًال ، ا ا على أصله ظنيً ا مقررً ا حمضً فكان ختصيصه بيانً ، هو ظىن بعده 

ا له من فكان التخصيص تغريً ، ا التخصيص يصري ظنيً وبعد ، وعندنا موجبه قطعى قبل التخصيص      
 . ال مفصوًال القطع إىل االحتمال فيصح موصًال 

 ]بيان الضرورة[



بب الضرورة مبا بيان الضرورة هو البيان الذى يقع بس) وللضرورة وهو نوع بيان يقع مبا مل يوضع له(      
وهو القسم الرابع ، لسكوت الذى هو ضده مل يوضع للبيان إذ املوضوع للبيان هو النطق وهذا يقع با

 َوَلدٌ  َلهُ  َيُكنْ  ملَْ  َفِإنْ ﴿ :وهو على أربعة أوجه منها ما هو ىف حكم املنطوق حنو قوله، من أقسام البيان 
 .]11: النساء[ ﴾أَبـََواهُ  َوَورَِثهُ 

أوجب الشركة مطلقة حيث أضيف  ﴾أَبـََواهُ  َوَورَِثهُ ﴿ :وهو قوله تعاىل، فألنه الثلث صدر الكالم       
على  دلّ  )فألمه الثلث( :مث ختصيص األم بالثلث بقوله، املرياث إليهما من غري بيان نصيب كل واحد 

ا لنصيب فصار ختصيص األم بالثلث بيانً ، أن األب يستحق الباقى ضرورة ثبوت الشركة ىف االستحقاق 
فصار بداللة صدر الكالم كأنه قيل فألمه  األب بصور الكالم اليعرف نصيب األب بالسكوت بوجه

 . حصل بالسكوة بيان املقدارف ،الثلث وألبيه ما بقى

مثل سكوت صاحب الشرع عند أمر يعاينه من قول  ا بداللة حال املتكلمما ثبت بيانً ومنها        
ا كانو   أوفعل عن التغري مثل ما شاهد من بياعات ومعامالت كان الناس يتعاملو�ا ومآكل ومشارب

فدل أن مجيعها مباح ىف الشرع إذ الجيوز من ، فأقرهم عليها ومل ينكرها عليهم ، يستدميون مبباشرهتا 
 .صاحب الشرع أن يقر الناس على منكر حمظور

ومنها ماثبت ضرورة دفع الغرور عن الناس مثل سكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد العلم        
فإذا مل جيعل ، فإنه حيتاح إىل التصرف ىف املشرتى ، ا للشفعة لدفع الغرور عن املشرتى ردً بالبيع جعل 

فلدفع الضرر  ه ،فإما أن ميتنع املشرتى من التصرف أو ينقض الشفيع عليه تصرف، ا هلا سكوته اسقاطً 
 .والغرور جعل السكوت كالتنصيص على إسقاط الشفعة وإن كان السكوت غري موضوع للبيان

ا فإن العطف جعل بيانً ، كقوله لفالن على مائة ودرهم ،  ومنها ماثبت لضررة طول الكالم وكثرته       
 .م واحدللمائة أ�ا من جنس املعطوف عندنا فيلزمه مائه دراهم ودره

أل�ا جمملة والعطف مل يوضع للتفسري ، وعند الشافعى يلزم املعطوف والقول قوله ىف بيان املائة        
من شرط صحة العطف املغرية كما ىف قوله مائة وثوب أو مائة وعبد خبالف قوله مائة وثالثة  لغة إذ

مث فسره بالدراهم فينصرف التفسري إليهما حلاجتهما إىل ، ه عطف أحد املهملني على اآلخر ندراهم أل
 .مائة وثالثة أثواب :التفسري كما لو قال

ألن حذف تفسري ، ا عادة كيالت واملوزونات جيعل بيانً وجه قولنا أن قوله ودرهم وحنوه من امل      
فإ�م يقولون مائة وعشرة ،  املعطوف عليه متعارف إذا كان ىف املعطوف دليل عليه ضرورة طول الكالم



وذلك فيما يكثر استعماله  ، ا لإلجياز عند طول الكالم دراهم يريدون بذلك أن الكل دراهم طلبً 
ا هلا عطف ماليس بقدر مثل الثوب والشاة والعبد حيث مل جيعل مفسرً  كاملكيالت واملوزونات خبالف

 .مما اليكثر استعماله من األمور الغري املقدرة 

  ]بيان التبديل[

والنسخ ) تعاىل احلكم املطلق املعلوم عند هللاملدة ا وللتبديل وهو النسخ وجيعل ىف حق الشارع بيانً (     
ألن رفع ، ا عن العقلى فقيد بالشرعى احرتازً ،  بدليل متأخر عنهىف الشريعة دفع احلكم الشرعى 

األصل بدليل شرعى متأخر اليسمى  األحكام العملية الثابتة قبل الشرع الىت يعرب عنها باملباح حبكم
 .ا باإلمجاعنسخً 

د بالغاية وبقوله متأخر عن التقيي، ا عن رفعه باملوت الرتفاع النكاح به وقيد بدليل شرعى احرتازً       
وقيل هو بيان انتهاء احلكم الشرعى املطلق الذى ىف تقدير ، ا فإن ذلك اليسمى نسخً ، واالستثناء 

ه والتخصيص على نه ليس ىف أوهامنا استمرار بطريق الرتاخى خيرج عنه املوقت ألأوهامنا استمراره لواله 
 .مراد من األصل ألنه بيان أنه غري، ا يً قول من جوزه مرتاخ

ألنه معلوم عند هللا أن ينتهو ، وهو ىف حق صاحب الشرع بيان حمض إلنتهاء احلكم األول الرفعه       
ى ىف  بالنسبة إىل ظاهر استمرار الذفكان تبديًال ، ا ىف حقنا ىف وقت كذا إال أنه أطلقه فصار ظاهرة تبعً 

والنهى ، لى حسن املأمور به األمر يدل ع :لليهود قالوا اا خالف و واقع شرعً مث أنه جائز عقًال ، حقنا 
تعاىل  ، والنسخ يدل على ضده وىف ذلك ما يوجب البداء اجلهل بعواقب األمور، على قبح املنهى عنه 

فال يلزم البداء ، هللا عن ذلك ، وجوابه أن الفعل قد يكون مصلحة ىف وقت دون وقت كشرب األدوية 
 .واجلهل

والنسخ بالقياس الجيوز خالف لبعض أصحاب الشافعى فإنه ) اوالقياس اليصلح أن يكون ناسخً (      
ا متسك ويقول أن النسخ بيان كالتخصيص فما جاز التخصيص به جاز النسخ به أيضً ، جيوز النسخ به 

على ترك الرأي بالكتاب والسنة وإن  جمتمعني  فإ�م كانوا، اجلمهور باتفاق الصحابة رضى هللا عنهم 
فال ، وألنه الجمال للرأي ىف معرفة انتهاء وقت احلسن والنسخ بيان انتهائه  ، كانت السنة من اآلحاد

 .جيوز النسخ بالقياس

ذهب عيسى بن أبان إىل جواز نسخ الكتاب والسنة باإلمجاع ) وكذا اإلمجاع عند اجلمهور(      
بكر رضى هللا عنه ن املؤلفة قلوهبم سقط نصيبهم من الصدقات باإلمجاع املنعقد ىف زمان أىب ا بأمتمسكً 



فيجوز أن يثبت النسخ به  ، وبأن اإلمجاع حجة من حجج الشرع موجبة للعلم كالكتاب والسنة ، 
والنسخ باخلرب املشهور جائز حيث جازت به الزايدة ، كالنصوص أال يرى أنه أقوى من اخلرب املشهور 

 .فباإلمجاع أوىل، على النص الىت هى نسخ 

الجيوز النسخ به ألنه عبارة عن إجتماع اآلراء ىف شيء وال جمال للرأي ىف وعند مجهور العلماء       
وألن اإلمجاع الينعقد على خالف الكتاب ، معرفة �اية وقت احلسن و القبح ىف الشيء عند هللا تعاىل 

وجد اإلمجاع خبالفهما لكان ذلك بناء على نص آخر ثبت  ا هلما ولووالسنة فال يتصور أن يكون ناسخً 
 .سنةسخ للكتاب وللعندهم أنه نا

ن حجيته بعد الرسول عليه السالم إذ ىف حال أل، ا هبما وكذا اليتصور أن يكون اإلمجاع منسوخً       
ا هو البيان املسموع فاملوجب للعلم قطعً ، وإذا وجد البيان منه ، حياته ماكان ينعقد اإلمجاع بدون رأيه 

واليتصور حدوث كتاب أو سنة بعد وفات النىب عليه ، لم بعده ا للعا يكون اإلمجاع موجبً وإمن، منه 
ل على بطالن ألنه اإلمجاع الثاىن إن د، ا به ا إلمجاع آخر وال منسوخً وكذا ال يصلح ناسخً  ، السالم

ا لكن اإلمجاع الثاىن حرم  وإن دل على أنه كان صحيحً اإلمجاع اليكون باطًال  األول مل جيز ذلك إذ
وذلك باطل ، مث ظهر هلم ، مل جيز ذلك إال لدليل شرعى خفى عليهم من قبل العمل به من بعد 

ى الكل الستلزامه إمجاعهم على لالستحالة خفاء الدليل الذى يدل على احلق عند اإلمجاع األول ع
بل هو من ،  ينسخ باإلمجاع ملن ذلك قوط نصيب املؤلفة قلوهبم فضعيف ألاخلطاء وأما متسكهم بس

 .احلكم بانتهاء علةقبيل انتهائه 

جيوز نسخ الكتاب والسنة بالسنة مثال نسخ    )وجيوز نسخ كل من الكتاب والسنة باآلخر(      
 :الكتاب بالكتاب نسخ آيات املساملة بآيات القتال ونسخ وجوب ثبات الواحد للعشرة الثابة قوله تعاىل

ْنُكمْ  َيُكنْ  ِإنْ ﴿ بوجوب ثباته لإلثنني بقوله عز امسه ،  ]65: األنفال[ ﴾ِمائـَتـَْنيِ  يـَْغِلُبوا َصاِبرُونَ  ِعْشرُونَ  ِم
 .]66: األنفال[ ﴾َضْعًفا ِفيُكمْ  َأنَّ  َوَعِلمَ  َعْنُكمْ  اهللَُّ  َخفَّفَ  اآلنَ ﴿

ومثال نسخ السنة بالسنة قوله عليه السالم كنت قوله عليه السالم كنت �يتكم عن زيادة القبور       
 :املقدس الثابت بالسنة بقوله تعاىل أال فزوروها ، ومثال نسخ السنة بالكتاب نسخ التوجه إىل بيت

ما قبض رسول هللا ( :ةومثال نسخ الكتاب بالسنة ما قالت عائش،  ]144: البقرة[ ﴾َوْجَهكَ  فـََولِّ ﴿
 :وهو قوله تعاىل، ا للكتاب فإن ثبت هذا اخلرب كان هذا نسخً ،  )حىت أباح هللا له من النساء ما شاء



كذا قي قال القاضى اإلمام أبو زيد رمحه هللا مل   ، ]52: األحزاب[ ﴾بـَْعدُ  ِمنْ  النَِّساءُ  َلكَ  حيَِلُّ  ال﴿
 .يوجد ىف كتاب هللا تعاىل ما نسخ بالنسة إال من طريق الزيادة على النص

) ا  ونسخ أحدمها ونسخ وصف احلكم كالزيادة على النصوجيوز نسخ احلكم والتالوة مجيعً (      
 من القرآن ىف حياة الرسول عليه السالم خا مثل ما نساملنسوخ أربعة أقسام نسخ احلكم والتالوة مجيعً 

 .ة األحزاب كانت تعدل سورة البقرةباإلنساء على ماروى أن سور 

وتقدمي الصدقة على جنوى الرسول ومساملة ، لزناة ونسخ احلكم دون التالوة مثل اإليذاء باللسان       
 .الكفار أحكام نسخت مع بقاء تالوة اآليات املوجبة هلا

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة ( :ونسخ التالوة دون احلكم مثل رواية عمر رضى هللا عنه      
 .نسخت تالوهتا وبقى حكمها )نكاال من هللا

وقال أكثر أصحاب الشافعى الزيادة ، فمثل الزيادة على النص ، والقسم الرابع وهو نسخ الوصف       
تر واملشهور اخلالف يظهر ىف جواز الزيادة على الكتاب واخلرب املتوا أثروإمنا هى بيان و ، ليست نسخ 

  .اوعندهم جيوز لكو�ا بيانً ، ا فعندنا الجيوز لكو�ا نسخً  خبرب الواحد والقياس ،

ا ىف الصالة حبيث ال جيوز ا مل جيعل علمائنا قراءة الفاحتة ركنً ولكون الزيادة على النص نسخً       
َرُءوا﴿ :واجعلواها واجبة ألن إطالق قوله تعاىلالصالة بدو�ا  رَ  َما َفاقـْ  ]20: املزمل[ ﴾اْلُقرْآنِ  ِمنَ  تـََيسَّ

فال جيوز خبرب ، ا لذلك اإلطالق فكان تقييد القراء بالفاحتة نسخً ، لعمومه تقتضى اجلواز بدون الفاحتة 
 .)الصالة إال بفاحتة الكتاب( :وهو قوله عليه السالم، الواحد 

 فصل

 ]ىف أفعال النيب صلى هللا عليه وسلم[

 )ا يتصل بالسنن أفعال النىب صلى هللا عليه وسلم وهى أربعة مباح ومستحب و واجب وفرضومم(      

عند عامة أل�م معصومون عن الكباير ، ظور واملكروه اليصح وقوعه من األنبياء عليهم السالم وأما احمل
 .وإن مل يعصموا عن الزالت، ا لبعض األشعرية خالفً أصحابنا عند املسلمني وعن الصغاير 

ألن ما وقع ال عن قصد مثل ما حيصل ىف حالة  ، ههنا مايقع عن قصد واملراد من أفعال الّنيبّ       
 .النوم والسهو اليصلح لالقتداء



، للفاعل لفعل حرام غري مقصود ىف ذاته  سمقد يكون زلة وهو إ عليه السالم مث الفعل الواقع منه      
إىل أصل  ولكن وجد القصد ، ولكنه وقع فيه عن فعل مباح قصده فلم يوجد القصد فيها إىل عينها 

ولكن وجد القصد إىل املشي خبالف ،  الوقوع ىف الطريق مل يوجد القصد منه إىل لّ ، كمن ز الفعل 
اسم املعصية على الزلة  وإن كان الشرع قد أطلق،  سم لفعل حرام مقصود بنيته للفاعل، فإ�ا إاملعصية 

 .احنن بصدده أيضً  فاليكون مما، ، والزلة غري صاحلة لالقتداء  جمازا

يعىن أن ) فمباح، الصحيح أن كل ما علم وقوعه منها على وجه يقتدى به كما وقع وما ال و (      
ن اإلباحة التهجد إن علمت صفتها م، كوجوب الضحى و أفعاله عليه السالم الىت مل يعلم اختصاصه به 

 .فاجلمهور على أنه يقتدى به ىف إيقاعه على تلك الصفة حىت يقوم دليل اخلصوص، والندب والوجب 

وقال أبو احلسن الكرخى من أصحابنا ومجيع األشعرية أنه عليه السالم خمصوص به حىت يقوم دليل       
ولنا اتباعه فيه حىت يقوم ، قه وإن مل يعلم صفة يعتقد فيه اإلباحة ىف ح ، على مشاركة غريه إياه فيه

 ، اجلصاص الرازى واختاره املصنف رمحه هللا تار القاضى اإلمام أىب زيد ودليل على اخلصوص وهو خمال
، ثبت الوجوب والندب إال بدليل احة فيه ىف حقه عليه السالم واليوقال أبو احلسن الكرخى يعتقد اإلب
ا ىف حق يلزمنا مالك وابن سريح وأبو سعيد أنه يكون واجبً وقال ، وال يكون لنا اتباع فيه إال بدليل 

 .اإلتباع

 ]شرايع َمْن قبلنا[

والصحيح أن شرايع من قبلنا تلزمنا إذا قص هللا تعاىل أو رسوله من غري إنكار على أنه شريعة (      
 :نيشرايع من قبلنا ىف موضع دباختلفوا ىف وقوع التع)  يه السالملرسولنا عل

، فأىب بعضهم ذلك  ؟متعبدا بشرع أحد من األنبياء قبل البعث مها أنه عليه السالم هل كانأحد      
وقيل بشرع عيسى ، وقيل بشرع موسى ، وقيل بشرع إبراهيم ،  ا بشرع نوحفقيل متعبدً ، وأثبت بعضهم 

 .وتوقف الغزاىل وعبد اجلبار فيه

وهى مسئلة الكتاب ، والثاىن أنه عليه السالم وأمته هل كانوا متعبدين بشرع من تقدم بعد البعث       
ا بشرايع من قبلنا وإن كل شريعة ثبت فذهب أكثر أصحابنا وعامة أصحاب الشافعى إىل أنه كان متعبدً 

 .دليل النسخ ممن بعده إىل أن يقو فهى باقية ىف حق  بنىبّ 



ا بشرايع من ا وبعض أصحاب الشافعى إىل أنه عليه السالم مل يكن متعبدً وذهب بعض أصحابن      
 .آخر إال ما الحيتمل  التوقيت والنسخ ينتهى ببعث نىبّ  لنا وأن شريعة  كل نىبّ قب

وذهب أكثر مشاخينا منهم الشيخ أبو منصور والقاضى أبو زيد ومشس األئمة وفخر اإلسالم وعامة       
لنا أو ببيان الرسول يلزمنا العمل به على ببت بكتاب هللا تعاىل أنه كان شريعة من قاملتأخرين إىل أن ما ث

فإنه ، أو يفهم املسلمني من كتبهم   ما علم ينقل أهل الكتاب فأما، أنه شريعة بيننا ما مل يظهر ناسخه 
 .الجيب اتباعه ملا أ�م حرفوا الكتب

 ]تقليد الصحاىب[

التقليد اتباع اإلنسان غريه فيما يقول أو ) وتقليد الصحاىب رضى هللا عنهم واجب برتكه به القياس(      
ألنه ، فعلى هذا ال يكون اتباع الصحابة تقليد ، ا للحقية فيه من غري نظر وتأمل ىف الدليل يفعل معتقدً 

 .رةا باعتبار الصو تقليدً عمل بالدليل معىن كتقليدنا األنبياء عليهم السالم إال أنه يسمى 

ا ليس حبجة على صحاىب آخر إمنا ا أو مفتيً ا كان أو حاكمً مث ال خالف أن مذهب الصحاىب إمامً      
ومجاعة من أصحابنا أنه حجة  الرازى وفقال الربدعى  ، اخلالف ىف كون حجة على التابعني ومن بعدهم

وهو مذهب  اإلسالم واملتأخرين واملصنف وهو خمتار فخر  ، وتقليدهم واجب يرتك مبذهبهم القياس
 .مالك وأمحد بن حنبل

وهو مذهب ، وقال الكرخى ومجاعة من أصحابنا الجيب تقليدهم إال فيما اليدرك بالقياس       
 .األشاعرة واملعتزلة

احتج القائلون بعدم اجلواز بأنه قد ظهر فيهم الفتوى بالرأى واحتمال اخلطاء ىف اجتهادهم ثابت       
ن قول الصحابة لو كان حجة لكان حجة ، وألبكو�م غري معصومني عن اخلطاء كسائر اجملتهدين 

ه ا كان أو غري ولو كان كذلك لكان قول األعلم األفضل صحابيً ، لكو�م أعمل وأفضل من غريهم 
 .حجة على غري لوجود العلة واألمر خبالفه إذ ليس للمجتهد تقليد من هو أفضل منه

فقبل قول الصحاىب فيما ال يدرك بالقياس لتعني جهة ، وفرق أبو احلسن الكرخى ومن تابعه       
انتقل إلينا فإن الدين ، ل قوهلم على الكذب وال جيوز أن حيتم، إذ اليظن هبم اجملازفة القول  السماع فيه

ا بروايتهم وىف محل قوهلم على الكذب والباطل تفسيقهم وذلك يبطل روايتهم وال مدخل للرأى فيه أيضً 
 .وصار فتواه فيه كرواية عن رسول هللا عليه السالم، فتعني السماع ، 



لُونَ  َوالسَّاِبُقونَ ﴿ :واحتج العاملون بوجوب التقليد بالنص وهو قوله تعاىل        اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنَ  اَألوَّ
ُعوُهمْ  َوالَِّذينَ  َواَألْنَصارِ  الصحابة والتابعني هلم وهذا املدح على  مدح ]100: التوبة[ ﴾ِبِإْحَسانٍ  اتـَّبـَ

ألن ذلك االستحقاق ، اتباعهم بإحسان من حيث الرجوع إىل رأيهم دون الرجوع إىل الكتاب والسنة 
 .باتباع الكتاب والسنة ال باتباع الصحابة

 ]التابعى تقليد[

أمجعوا أن التابعى إذا مل يبلغ ) وجيوز تقليد التابعى الذى ظهرت فتواه زمن الصحاىب على األصح(      
ومل يزامحهم ىف الرأى كان مثل سائر أئمة الفتوى من السلف اليصح ، درجة الفتوى ىف زمن الصحابة 

خعى والشعىب وشريح وسعيدين املسيب والن ن ممن ظهر فتتواه ىف زمن الصحابة كاحلسناوإن ك،  هتقليد
 .ومسروق وعلقمة

هم رجال اجتهدوا وحنن رجال جنتهد وهو  أقلد ه هللا رويتان إحدمها أنه قال الفعن أىب حنيفة رمح      
إن كان من أئمة التابعني وزامحهم ىف الفتوى وسوغوا  النوادر والثانية ما نقل عنه ىف، من املذهب الظاهر 

وغوا االجتهاد وزامحهم ىف الفتوى صار مثلهم بتسليمهم مزامحة ، فإنا أقلده أل�م ملا سله االجتهاد 
ا ىف رد فخالف عليً ، وكان عمر رضى هللا عنه واله القضاء ، ا حتاكم إىل شريح إياهم أال يرى أن عليً 
وجه الظاهر أن قول الصحاىب إمنا ، وكان رأى على جواز شهادة االبن ألبيه ، رابة شهادة احلسن له للق

جعل حجة الحتمال السماع ولفضل إصابتهم بربكة صحبة النىب وذلك مفقود ىف حق التابعى وإن 
زامحهم ىف الفتوى وال خالف ىف أن قول التابعى ليس حبجة على وجه يرتك به القياس إذ قد روى عن 

وإمنا اخلالف ىف جواز املتابعة عند عدم ظهور ، ة رضى هللا عنه أنه كان يفىت خبالف رأيهم أىب حنيف
 .الدليل ووجوب تفريغ الوسع لتحصيل الدليل وهللا اعلم

 باب اإلمجاع

اإلمجاع ىف الشريعة عبارة عن اتفاق اجملتهدين ) قال العلماء إمجاع هذه األمة حجة موجبة للعمل(      
واحرتاز بلفظ اجملتهدين بالالم املستغرق للجمع عن ، ىف كل عصر على أمر من األمور  عن هذه األمة

عن اجملتهدين من أرباب الشرايع  )من هذه األمة(ولقوله ، واتفاق بعضهم ، اتفاق غريهم كما لعامة 
إىل يوم وبقوله ىف كل عصر عن إيهام أن اإلمجاع ال يتم إال باتفاق جمتهدى مجيع األعصار ، السالفة 

 .القيامة لتناول لفظ اجملتهدين مجيعهم



 للقول والفعل واإلثبات والنفى واألحكام العقلية وإمنا قيل على أمر من األمور ليكون متناوًال        
ألهواء من مل جيعله حجة كالنظام من املعتزلة ومن أهل ا، والشرعية وهو حجة قطعية عند عامة املسلمني 

مسكني بأن وقوعه مستحيل ال ميكن ضبط أقاويل العلماء مع كثرهتم وتباعد واخلوارج والروافض مت
 عن أن يعرفوا أقاويلهم ىف أال يرى أن أهل الشام اليعرفون أهل العلم باملشرق واملغرب فضًال  ، ديارهم

فتصوير إمجاعهم ىف احلكم مبنزلة تصوير العاملني ىف صحبة يوم على قيام أو قعود أو أكل ، احلواديث 
ا ىف األحكام ا ىف األخبار املستفيضة تكون متصورً نوع من الطعام وهذا فاسد ألن اإلمجاع ملا كان متصورً 

ا ألمراء فيه بإمجاع الصحابة على تقدمي النص القاطع ا ويبطل مجيع ما ذكروا بالوقوع فإنا نعلم علمً أيضً 
 .لوقوع دليل اجلواز مع زيادةة واالصال مجاع احلنفية على خفاء التسمية ىفعلى ما ليس كذلك وبإ

َشاِققِ  َوَمنْ ﴿احتج العامة بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعاىل  َ  َما بـَْعدِ  ِمنْ  الرَُّسوَل  ُي  اْهلَُدى َلهُ  تـَبـَنيَّ
رَ  َويـَتَِّبعْ  َوىلَّ  َما نـَُولِّهِ  اْلُمْؤِمِننيَ  َسِبيلِ  َغيـْ التمسك به  أنه تعاىل وجه ،  ]115: النساء[ ﴾َجَهنَّمَ  َوُنْصِلهِ  تـَ

توعد على متابعة غري سبيل املؤمنني كما توعد على خمالفة الرسول وسوى بينهما ىف استجاب النار 
ا ملا توعد عليه وإذا حرم اتباع غري ولو مل يكن ذلك حمرمً ،   وعمًال والسبيل خيتار اإلنسان لنفسه قوًال 
 .جة ألنه سبيلهمفيكون اإلمجاع ح، سبيل املؤمنني وجب اتباع سبيلهم 

وأما السنة فماتظاهرت الروايات وتواترت معىن األخبار عن النىب عليه السالم بعصمة هذه األمة       
الجتتمع أمىت على ( :عن اخلطاء بألفاظ خمتلفة على لسان الثقات من الصحابة كقوله عليه السالم

مارآه املؤمنني حسنا ( :وقوله،  )ضاللةمل يكن هللا جلمع أمىت على ( :وقوله ،) الضاللة أو على ضاللة
من خرج من اجلماعة قيد شرب فقج ( :وقوله،  )عليكم بالسواد األعظم( :وقوله،  )فهو عند هللا حسن

ومل تزل كانت ظاهرة مشهورة ، حتصى كثرة  1إىل غريها من األحاديث الىت )خلع ربقة اإلسالم من عنقه
 نإثبات اإلمجاع من غري خالف فيها والنكري إىل زما ا هبا ىفبني الصحابة والتابعني ومن بعدهم متمسكً 

هب داود وهو مذ، فقال بعضهم ال إمجاع إال للصحابة  ،املخالف مث اختلف القائلون حبجة اإلمجاع 
 .ومن تابعه من أهل الظاهر

ويروى عن أمحد بن حنبل وقالت الزيدية واإلمامية ال إمجاع إال لعرتة الرسول قرابة لقوله عليه       
، خص التمسك هبما  )ا لن تضلوا كتاب هللا وعرتتى، فإن متسكتم هبمإىن تارك فيكم الثقلني (السالم 

اإلمجاع يثبت بصفة  وعند العامة أهلية ، ويرى ذلك عن مالك، وقال بعضهم ال إمجاع إال ألهل املدينة 
االجتهاد والعدالة ملا أن احلجج الىت تدل على حجية اإلمجاع ال ختتص بزمان وال مبكان واليقوم واتباع 
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ألنه ، جًنا به أو غالًبا فيه حبيث يكفر به ا إليه أو مااهلوى مانع من أهلية اإلمجاع إذا كان صاحب داعيً 
فيصري متهما ىف أمر الدين فاليعترب ، ا بالطال تعصبً إذا كان يدعو الناس إىل معتقده يتعصب لذلك 

 .قوله

وكذا إذا ، وكذا إذا جمن به أى مل يبال بنا قال وما صنع وما قيل له ألن ترك املباالة مسقط للعدالة       
وإن ، غال فيه حىت وجب إكفاره به اليعترب خالفه لعدم دخوله ىف مسمى األمة املشهورة هلا بالعصمة 

فال يعترب قوله فيما يضلل هو فيه ألنه ، وأما إذا مامل يدع الناس إىل هواه ومل يغلوا فيه ، صلى إىل القبلة 
ا للعلم إذ كل قول كان خبالف النص فهو باطل وفيما سوى ذلك يعترب ا موحيً إمنا يضلل ملخافته نصً 

 .قوله واليثبت اإلمجاع مع خمالفة ألنه من أهل الشهادة

كان مقبول الشهادة ىف األحكام وعند بعض العلماء اليقبل قوله ىف اإلمجاع أصال الن كون   وهلذا      
اإلمجاع حجة ثبت كرامة لألمة وأنه ليس من األمة على اإلطالق فال يستحق هذه الكرامة وهو خمتار 

 .مشس األئمة وصاحب امليزان

، فينعقد النكاح والطالق والبيع  مأحكا واالجتهاد إمنا يشرتط فيما حيتاج فيه إىل الرأى كتفصيل     
خبالفه هل الرأى واالجتهاد واليشرتط اتفاق غريهم ولو خالفهم بعض العوام ال يعترب اإلمجاع فيه باتفاق أ

ومن ليس من ، ن فهو كالصىب واجملنون ىف عدم أهلية هذا الشأ، ألن العامى ليس له آلة هذا الشأن 
له حكم العوام حىت ال يعتد خبالفه كاملتكلم الذى اليعرف طرق  من العلماء أهب الرأى واالجتهاد

االجتهاد وكذا املفسر واحملدث والنحوى الذى اليعرف طرق املقايس واالجتهاد وألن هؤالء باعتبار 
 .1نقصان آلتهم ىف درك األحكام مبنزلة 

وأما ما ال حيتاج فيه إىل الرأى ويشرتك ىف دركه اخلواص والعوام كما ىف أصول الدين مثل نقل        
القرآن وأعداد الركعات ومقادير الزكاة فالعوام كاجملتهدين ىف ذلك والسند الذى يدعوهم إىل اإلمجاع قد 

 . يكون من أخبار اآلحاد والقياس وقد يكون من الكتاب

ا ا ضروريً م ينعقد اإلمجاع ال عن دليل بل بإهلام وتوفيق بأن خيلق هللا تعاىل فيهم علمً وقال بعضه      
ن حال األمة اليكون أعلى من حال الرسول ومعلوم أنه ال الختيار الصواب قالوا ذلك فاسد ألويوفقهم 

عن دليل ن ال يقولوا إال استنباط من النصوص فاألمة أوىل أ يقول إال من وحى ظاهر أو خفى أو عن
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ا وألن اإلمجاع اليتصور إال من العدول فال يتصور منهم اإلمجاع على حكم من أحكام هللا تعاىل جزافً 
 . ا ىف احلكمبل بناء على حديث أو معىن من النصوص رأوه مؤثرً 

فيكفر جاحده وإن  ، ا فهو مثل اآلية واخلرب املتواتر فإن كان نصً  )وأعلى مراتبه إمجاع الصحابة(      
 .كان بنص بعض الصحابة وسكوت الباقيني فهذا دون القواطع ولكن مقدم على القياس

ونقل عن الشافعى رمحه هللا أن ليس بإمجاع وال حجة وهو مذهب عيسى بن أبان من أصاحبنا       
وأىب بكر الباقالىن من األشعرية وداود الظاهرى وبعض املتكلمني قالوا أن السكوت حمتمل واحملتمل 

أن املعتاد ىف كل عصر أن يتوىل الكبار الفتوى ويسلم سائرهم إن كان حق وألن  :ون حجة قلنااليك
فكذا ىف املسائل االجتهادية إذ ال حيل ، مثل هذا اإلمجاع حجة ىف املسائل االعتقادية باإلمجاع 

ا  سليمً السكوت عن احلق ىف كال املوضعني ألن الساكت عن احلق شيطان أخرس فإذا مل جيعل سكوته ت
ا بالصحابة ظهر من صغارهم الرد على الكبار ا للواجب والعدالة مانعة عنه خصوصً ا وتركً كان فسقً 

ري يف ما مل أمسع وكان يقول عمر رضى هللا عنه الخري فيكم مامل تقولوا والخ، وقبول الكبار ذلك منهم 
ر ىف خطبة قالت إمرءة أما مسعت وملا �ى عن املغاالت ىف امله،  وكان يقول رحم إمرأ أهدى إّىل عيوىب

ْيُتمْ ﴿قول هللا تعاىل  فبكى عمر ، أفتمنعنا عما أعطانا هللا تعاىل  ، ]20: النساء[ ﴾ِقْنَطاًرا ِإْحَداُهنَّ  َوآتـَ
 .البيوت الناس أفقه من عمر حىت النساء ىففقال كل ، رضى هللا عنه 

مل يظهر فيه قول الصحابة  :أى )سبقهممث إمجاع من بعدهم على حكم مل يظهر فيه خالف من (      
 .ولكن جيوز الزيادة الىت ىف معىن النسخ به،  وهو مبنزلة املشهورة من احلديث حىت اليكفر جاحده أصًال 

إمجاع من بعد الصحابة على حكم سبقهم فيه  :أى )مث إجامعهم على قول سبقهم فيه خمالف(      
فاختلفوا ىف ههنا أنه ، خمالف وصورته ما إذا اختلف أهل عصر ىف مسئلة على قولني واستقر خالفهم 

وعامة أهل ،  مينع انعقاد اإلمجاع ىف العصر الذى بعده أم ال مذهب أكثر أصحاب الشافعى هل
 .ية كما كانتملسئلة اجتهادويبقى ا، احلديث إىل أنه مينع 

ويرتفع اخلالف السابق به ، مشائخنا ىف ذلك فقال أكثرهم أنه ال مينع من انعقاد اإلمجاع  واختلف      
فعند أىب حنيفة مينع من االنعقاد وحممد ال مينع احتج ، وقال بعضهم فيه اختالف ، عند علمائنا الثالثة 

ألن ، ا النعقاد اإلمجاع بأن اخلالف السابق اعترب لدليله ال لعينه من جعل عدم اإلختالف السابق شرطً 
ا وألنه فقه خمالفً  ودليل املخالف باق بعد موته فكان كبقاء، قول غري صاحب الشرع ال يعترب إال بدليل 



ألن تبني بإمجاع من بعدهم على أحد القولني أن ، يلزم من تصحيحه نسبة بعض الصحابة إىل الضالل 
 .ذهب إليه اجملتمعون وأن القول اآلخر خطاء بيقني واخلطاء بيقني هو الضالل احلق ما

ا من انعقاد اإلمجاع أن الدليل الىت عرفنا هبا كون احتج من مل جيعل االختالف السابق مانعً و       
ا وبني إمجاع مل يسبقه خالف فصرفها إىل مامل اإلمجاع حجة ال يوجب الفصل بني إمجاع سبقه خالفً 

 .مسئلة على قولني أال ترى أن الصحابة لو اختلفوا ىفبقه خالف تقييد هلا من غري دليل يوجب يس

مث اجتمعوا على أحدمها يسقط االختالف املنعدم باإلمجاع املتأخر فكذا ىف مسئلتنا ألن احلجة ىف      
فلما سقط اختالف الصحابة بإمجاعهم سقط بإمجاع ، إمجاع التابعني مثل احلجة ىف إمجاع الصحابة 

ما انعقد اإلمجاع على خالفه    به بعدوقوهلم دليل اخلصم باق مسلم لكنه مل يبق معموًال ، ا التابعني أيضً 
رأى كان ا ألن الويلزم التضليل أيضً ،  به كنص ظهر خبالف القياس خيرج القياس من أن يكون معموًال 

فلما عرضوا ذلك ، فإذا ظهر انقطع كالصحابة إذا اختلفوا ىف أمر بالرأى ، حجة قبل ظهور اإلمجاع 
ة أهل قباء بعد نزول النص قبل بلوغ بعض الينسب صاحب إىل الضالل وكصالعلى الرسول رد قول ال

 .اخلرب إليهم

ألنه  )واختالف األمة على أقوال إمجاع على أن ما عداها باطل ، وقيل هذا ىف الصحابة خاصة(       
إذا اختلفوا على أقوال فاحلق اليعدوا أقاويلهم إذ الجيوز أن يظن هبم اجلهل وقالوا هذا املعىن ال يفصل 

 .بينهم وبني غريهم من أهل العدالة واالجتهاد

كان ىف معىن نقل احلديث املتواتر وإذا   وإمجاع السلف إذا النتقل إلينا بإمجاع كل عصر على نقله      
االفراد كان كنقل السنة اآلحاد وهو يقني بأصله لكن ملا انتقل إلينا باآلحاد أوجب العمل انتقل إلينا ب

 .ا على القياس وهللا اعلمدون العلم وكان مقدمً 

 باب القياس

واختار لفظ اإلبانة دون اإلثبات ألن  ) إبانت مثل حكم أحد املذكورين مبثل علته ىف اآلخر وهو(      
وذكر لفظ املذكورين ليشمل القياس ، وليس مبثبت بل املثبت هو هللا سبحانه وتعاىل ، القياس مظهر 

بني املوجودين واملعدومني كقياس عدمي العقل بسبب اجلنون على عدمي العقل بسبب الصغر ىف سقوط 
ا عند مجيع  ووقع مسعً مث التعبد به جائز عقًال  ، اخلطاب عنه بالعجز عن فهم اخلطاب وأداء الواجب

 .بة والتابعني ومجهور الفقهاءالصحا



، داود الظاهرى ومجاعة من املتكلمني اليتعبد بالقياس  ة وبعض اخلوارج والنظاموقالت الشيع      
َياًنا اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  َونـَزَّْلَنا﴿ :ومتسكوا ىف ذلك بآيات من الكتاب مثل قوله تعاىل  ﴾َشْيءٍ  ِلُكلِّ  تِبـْ

ا مثل حديث اإلبانة وتعلقوا باألخبار أيضً  ىف افيً تاب كافمن جعل القياس مل جيعل الك ]89: النحل[
فيهم أوالد  حدثا حىت مل يزل أمر بىن اسرائيل مستقمً ( :واثلة بن األسقع أن النىب عليه السالم قال

 ).فقالوا مامل يكن مبا قد كان فضلوا وأضلوا( :وىف رواية )فأفتوا برأيهم السبايا

واحتج من أثبت حبديث معاذ فإنه عليه السالم حني وجهه إىل اليمن قال مب  تقضى يا معاذ قال       
ن مل جتد ىف السنة قال اجتهد رأى ب هللا قال بسنة رسول هللا قال فإبكتاب هللا قال فإن مل جتد ىف كتا

وله اجتهد رأى وكفى فلم ينكر عليه ىف ق، فقال احلمد هلل الذى وفق رسول رسوله مبا يرضى به رسوله 
 . زمان املخالفباتفاق الصحابة والتابعني ومن بعدهم على التمسك بالقياس إىل

مبا اليكون حجة من  االجتهادستحالة اتفاقهم مع اختالف مذهبهم ودواعيهم على والعادة قاضية با    
 .غري أن ينبه أحد على فساده وإبطاله

ولكنه إمنا أعطى ، الرأى الشرف ما أعطينا من النعم وعليه مدار سعادة الدارين و واعلم أن العقل        
ال املتصرف ىف حقائق الصفات  يحها عن فاسدهايدرك طريق العبارة وانتظام املعاش وامتياز صح

وإمنا صحة التوحيد بإثبات ،  بل هى فوق العقول، الوهم  نفهاواليك ولطائف الذات إذ اليدركها العقل
الذات والصفات الىت جائت هبا السنن ونطقت هبا األخبار مع نفى التشبيه واملاهية ونفى اجلنس 

ولذلك قال السلف اجعل ، مث سكون القلب وطمانينة العقل إىل اإلميان هبذا والتسليم هلذا  ، والكيفية
تظهر إال ال  لشبيهاتنخدع فإن أساس أمرك كله على اإلميان والتقوى حىت يتبني لك األمور وإياك وأن 

 .حبمد هلل سبحانه ىف مجيع ما ذكرناهبصور الرباهني وليس خيتلف أهل اإليقان والعرفان 

فقاسوا مامل يكن  :وباهلل التوفيق حيتمل قوله عليه السالم فقاسوا مامل يكن مبا قد كان أي فنقول      
هلم التطلع عليه بعقوهلم من حقائق الصفات وأسرار الذات على ماكان هلم إداركه ونيله عن طرق العبادة 

وأضلوا ، وأحواهلا و دقايقها كما هو صنيع الفئة املتكلمة من هذه األمة فضلوا باالشتغال مبا ليس هلم 
 .عتقادهم عصمتهم عن الزيغ والضاللغريهم ال

فً  )فأفتواهم(وله عليه السالم ىف رواية األوىل وق      ا بغري التفكر حيمل على أ�م أفتوا بأهوائهم جزا
 .واالجتهاد ىف معاىن النصوص فضلوا عما يكون حجة وضلوا غريهم بالتقليد واتباع أهواء أحبارهم



نص املثبت يشرتط أن اليكون ال :أي  )ا حبكم بنص آخراملقيس عليه خمصوصً وشرط أن يكون (      
يدل على اختصاصه بذلك احملل مثل  رمه بذلك احملل بسبب نص آخكا مع حللحكم ىف احملل  خمتصً 

نه خمتص مع حكمه وهو قبول شهادة الفرد مبحل ورود السالم من شهد له خزمية فحسبه فإ قوله عليه
 َواْسَتْشِهُدوا﴿ :وهو خزمية رضى هللا عنه بسبب نص آخر يدل على اختصاصه به وهو قوله تعاىل

فإنه ملا أوجب على اجلميع مراعاة العدد لزم منه نفى قبول ،  ]282: البقرة[ ﴾ِرَجاِلُكمْ  ِمنْ  َشِهيَدْينِ 
 .ا به واليعدده إىل غريهشهادة الفرد وإذا ثبت بدليل ىف موضع كان خمتصً 

 عن سنن القياس اليكون حكم األصل عادًال : أي) وأن اليكون األصل معدوال به عن القياس(      
ا للقياس ألن الطهارة تزول فإنه ثبت خمالفً ، قهقهة ىف الصالة وذلك مثل إجياب الطهارة بال، ا له وخمالفً 

باملناىف وهو النجاسة ومل يوجد إال أن الشرع جعلها مزيلة للطهارة ىف الصالة املطلقة على خالف القياس 
د  ة والعياذن إحلاق غريها هبا حىت لو ارتد ىف الصالفال ميك باهلل الينتقض به الطهارة وإن كان اإلرتدا

ا ىف أعظم جناية من القهقهة والميكن تعدية حكمها إىل صالة اجلنازة وسجدة التالوة أل�ا جعلت حدثً 
 .صالة مطلقة خبالف القياس فيقتصر على مورد النص

اشرتاط أن يكون ) وأن يتعدى احلكم الشرعى الثابت بالنص بعينه إىل فرع هو نظريه والنص فيه(      
ا مذهب مجهور الفقهاء وقال بن شريح من أصحاب الشافعى رمحه هللا اليشرتط ا شرعيً املتعدى حكمً 

العربية قالوا  مجاعة من أهل ا بل جيرى القياس ىف األسامى واللغات وهو مذهبأن يكون احلكم شرعيً 
ا وإذا زالت ا قبل الشدة املطربة فإذا حصلت تلك الشدة يسمى مخرً إنا رأينا أن عصر العنب اليسمى مخرً 

زال اإلسم والدوران يفيد غلبة الظن بأن العلة لذلك اإلسم على الشدة فمىت رأينا الشدة حاصلة ىف 
 .ا أنه مسمى باخلمرالنبيذ غلب على ظننً 

حرمت علكم ( :حكمنا حبرمة النبيذ لدخوله حتت عموم قوله تعاىلن اخلمر حرام فوقد علمنا أ      
وكذا سائر األشربة املسكرة لعموم العلية ، وأوجبنا احلد بشرب القليل والكثرة كما ىف شرب اخلمر  )اخلرم

فوضعها لغريه تقول  مسكر املعتصر من العنب خاصةلاسم اخلمر ىف العربية لأن وواضع  1قال الغزاىل

 تقول لغیره فوضعھ خاصة العنب من المعتصر للمسكر االسم وضعنا أنا بتوقیفھا عرفتنا إن العرب ألن: كالم الغزالى رحمھ هللا     1
 قاسم كان فكیفما یخمره أو العقل یخامر ما لكل وضعتھ أنھا عرفتنا وإن جھتنا من وضعا یكون بل لغتھم یكون فال واختراع علیھم
 ال توقیف عن ذلك كان ضاربا الضرب فاعل سمینا فإذا فاعل فلھ مصدر كل أن عرفونا أنھم كما بقیاسنا ال بتوقیفھم للنبیذ ثابت الخمر

لم غیره واحتمل خاصة العنب من یعتصر ما اسم الخمر یكون أن احتمل األمرین عن سكتوا وإن قیاس عن  لغتھم ونقول علیھم نتھكم ف
 اللون بذلك المتلون والثوب لحمرتھ كمیتا لسواده أدھم الفرس یسمون كما بالمحل ویخصصونھا لمعاني االسم یضعون رأیناھم وقد ھذا
 سموا وكما وأحمر أسود لفرس بل واألحمر لألسود والكمیت األدھم وضعوا ما ألنھم االسم بذلك یسمونھ ال بالسواد المتلون اآلدمي بل

إذا فیھ الماء قر وإن قارورة والحوض الكوز یسمون وال القرار من أخذا قارورة المائعات فیھ تقر الذي الزجاج  على لیس ما كل ف
 أساس كتاب في المسألة ھذه شرح في أطنبنا وقد بالقیاس ووضعھ إثباتھ إلى سبیل فال بالتوقیف منھم عرف الذي التصریف قیاس

 )األصول علم في المستصفى. (أصال قیاس فیھا لیس وتوقیف كلھا وضع اللغة أن بھذا فثبت القیاس

                                                                 



ا من جهتنا وإن وضع فيها لكل ما خيامر العقل فاسم اخلمر فً بل يكون وص، واخرتاع فاليكون لغتهم 
تعدى حكم النص بعينه أي مثل حكم من غري ثابت للنبيذ بتوقيفهم البقياسنا واشرتط أن يكون امل

آخر ىف الفرع ابتداء غري احلكم  تغيري له ىف الفرع بزيادة وصف أو سقوط قيد لئال يكون إثبات حكم
ذهب إليه الشافعى حيث قال  االثابت ىف األصل فلما يستقيم التعليل إلثبات صحة ظهار الذى كم

موجب الظهار حرمة الزوجة على الزوج والذى من أهل احلرمة كاملسلم وهو من أهل الكفارة ألنه من 
أهل اإلطعام واإلعتاق وعدم كونه أهل الصوم ال مينع صحة ظهاره كالعبد ليس بأهل للتكفري باملال 

فيعترب طهارة ىف حق احلرمة كما اعترب أبو  وظهاره صحيح ولئن مل يكن أهال للكفارة فهو أهل للحرمة
 .حنيفة رمحه هللا إيالء الذى ىف حق الطالق وإن مل يعتربه إلجياب الكفارة

 قلنا حكم الظهار ىف حق املسلم حرمة متناهية بالكفارة فلو صح وال ميكن إثبات مثل تلك احلرمة      
به حرمة مطلق فيكون تغيري احلكم األصل ىف حق الذى فإنه ليس بأهل الكفارة فلو صح ظهاره لثبت 

وهلذا ،  والتكفري ريلكفارة ألن املقصود بالكفاره التطهأنه ليس بأهل لوإمنا قلنا ، ىف الفرع وهو باطل 
ال بنية العبادة ويفىت هبا وال ترجح فيها معىن العبادة حىت يتأدى بالصوم الذى هو عباد حمضة واليتأدى إ

خبالف العبد ألنه من أهل  فر ليس بأهل للتكفري والتطهري وال ألداء العبادةوالكا، ا تقام عليه كرهً 
الكفارة إال أنه عاجز عن التكفري باملال فخالف اإليالء ألنه طالق مؤجل والذى من أهل الطالق 

فلو مل يكن  ، واشرتط املماثلة بني األصل والفرع ألن القياس وهو احملاذات بني الشيئن ىف العلة واحلكم
، ا له بالرأى ابتداء ال لتحقق القياس ويكون إثبات احلكم ىف الفرع حينئذ شرعً الفرع نظري األصل 

إىل اخلاطئ واملكره ىف اإلفطار كما فعله  فلذلك ال يصح التعليل لتعدية احلكم من الناسى ىف الفطر
لقصد إىل نفس الفعل ا وإن وجد منه االشافعى فقال إن الناسى ملا مل يقصد الفطر ما جيعل فعله فطرً 

ا مع أنه مل يقصد الفطر وال الفعل كان أوىل وكذا املكره على الفطر ألن فألن ال يكون فعل اخلاطئ فطرً 
اإلكراه إذا كان بغري حق ينتقل فعل املكره إىل احلاصل عليه وإذا انتقل إليه مل يبق له فعل كفعل الناسى 

ئ واملكره ىف العذر وعدم قلنا ال مساواة بني اخلاط ، ضيف إىل صحاب احلق مل يبق للناس فعلملا  أ
 .وال ميكنه االحرتاز عنه بوجه، ن النسيان أمر جبل عليه اإلنسان المنع له فيه القصد أل

وأما اشرتاط خلو الفرع عن النص فعند عامة أصحابنا ألن التعليل لتعدية احلكم إىل موضع فيه       
اق النص الذى ىف الفرع أو على خالفه وهو اختيار القاضى نص ال جيوز عندهم سواء كان على وف
وعند الشافعى إن كان على خالف النص الذى ىف الفرع كان ، اإلمام أىب زيد ومن تابعه من املتأخرين 

ا  وإن كان على وفاقه من غر أن يثبت زيادة فيه أو أثبت زيادة مل تتعرض هلا النص كان صحيحً باطًال 



ا يتحمل ا والكالم وإن ظاهرً ا ملوجبه وإن كان ثبت الزيادة يكون بيانً ا له كان مولدً ألنه إذا كان موافقً 
ولكنه ال حيتمل خالف موجبه فيبطل التعليل على ، لزيادة البيان فيجوز التعليل لتحصل الزيادة ىف البيان 

 .خالفه

ا له فهو باطل وإن كان خمالفً  وحنن نقول التعليل ألن احلكم ملا ثبت بالنص ال جيوز إضافة إىل العلة      
ا ألن ا لزيادة مل يتعرض هلا النص فهو باطل أيضً ألن التعليل اليصلح حلكم النص باإلمجاع وإن كان مثبتً 

اثبات زيادة مل يتناوهلا النص مبنزلة النسخ والرفع واختار بعض مشائخنا رمحمهم هللا أنه جيوز التعليل على 
فيه زيادة وهو األشبه ألن فيه تأكيد النص على معىن أنه لو ال النص موافعقة النص من غري أنه يثبت 

بعضها ببعض فإن الشرع  ا بالتعليل وال مانع ىف الشرع و العقل عن تعاضد األدلة وتأكدلكان احلكم ثابتً 
قد ورد بآيات كثرية وأحاديث متعددة ىف حكم واحد وقد كثر ىف كتب السلف التمسك بالنص والعقول 

 .احدم و ىف حك

مث عند الشافعى رمحه هللا ملا جاز إثبات زيادة مل يتعرض هلا النص بالتعليل ىف املوضع املنصوص      
ا ىف عليه شرط صفة اإلميان ىف رقبة كفارة اليمني والظهار بالقياس على كفارة القتل وشرط اإلميان أيضً 

مصرف الصدقات الواجبة مثل الكفارة أو صدقة الفطر حىت مل جيوز صرفها إىل الفقراء الكفار اعتبار 
وقال أصحابنا هذا التعليل فاسد ألن نصوص الكفارات ، املعرف الزكاة فإن اإلميان فيه شرط باإلمجاع 

ة باعتاق الرقبة الكافرة وصدقة الفطر مطلقة غري مقيدة اإلميان فيقتضى بإطالقها اخلروج عن العهد
ا ملوجبها بالرأى فإن تقييد املطلق وبالصرف إىل املساكني الكفار فتقيدها باإلميان بالقياس يكون تغريً 

 .تغيري كإطالق املقيد

أي يبقى حكم النص املعلل بعد تعليل على ) وأن يبقى حكم النص بعد العليل على ما كان(      
تغيري املعىن املفهوم من النص لغة  كم النص بالرأى باطل واملراد من التغيريماكان قبل التعليل إذ تغيري ح

ضرورة التعليل إذا ال فائدة له إال تعيم حكم دون التغيري احلاصل من اخلصوص إىل العموم فإن من 
 .النص

ى وه[وذلك مثل قال الشافعى رمحه هللا أن السباع الىت اليؤكل حلمها تلحق باخلمس الفواسق       
 حىت لو قتل احملرم] خلبثهن منهاستعارة ة والغراب واحلية والعقرب ومسيت فواسق الكلب العقور واحلدأ

ه عليه السالم إمنا استثىن اخلمس ألن من نمن غري قصدها إىل الضرر الجيب عليه شيئ أل وا منها ولشيئً 
 .مبنزلة اخلمسىن من النص ما يكون من طبعه اإليذاء كان مستثطبعهن اإليذاء فكل 



قالوا هذا التعليل فاسد ألنا لوجعلنا االستثناء باعتبار معىن اإليذء خرج املستثىن من أن يكون       
ا بعد اخلمس فكان تغيري احلكم النص املعلل بالتعليل فإن قيل ألكم قد غريمت حكم النص حمصورً 

كال كما يوجبها ىف الكثري الذى يكال بالتعليل ىف القليل والكثري فيوجب احلرمة ىف القليل الذى ال ي
ليل ألنه  للقتناوًال يبق النص م موقد خصصتم القليل منه بالتعليل حيث علقتم احلرمة بصفة الكيل فل

 .ا ملوجبه بالتعليل ال تعدية حلكمهليس مبكيل  فكان هذا تغيريً 

إذا  ىعرف أن املستثىن من ىف النفقليل بداللة االستثناء ال بالتعليل وذلك ملا قالوا إمنا خصصنا ال      
ا يثبت ويقدر على وفق املستثىن بإجيابه من حيث احلقيقة حىت لو قال إن كان ىف الدار مل ميكن مذكورً 

ولو قال إال ثوب  ، إال زيد فعبدى حر كان املستثىن منه بنو آدم فال حينث بوجود الدابة أو املتاع فيها 
كىن واإلمساك ىف الدور حىت لو كان فيها إنسان أو دابة أوشيء كان املستثىن منه كل شيء يقصد بالس

 .مما يقصد باإلمساك ىف الدور حينثسوى الثوب 

املذكور ىف صدر الكالم هو العني واستثناء احلال من  )إال سواء سواء( :وههنا استثىن احلال بقوله      
ا ولكن اجملاز أن يكون االستثناء منقطعً األعيان باطل ىف احلقيقة وإن كان حيتمل الصحة بطريق اجملاز ب

قيل إال احلنطة للفظ لو كان االستثناء عنه لستثناء مل يقع عما تناوله ظاهر ااالأن فدل ، خالف األصل 
فيثبت عموم صدر الكالم ، عما تضمن اللفظ من أحوال البيع  عقالشعري أو التفاح أو حنوها ، بل و  أو

هبذه الداللة ىف األحوال وعموم األحوال للطعام حال التساوى والتفاضل واجملازفة إذ ال حالة لبيع الطعام 
ألن املراد من التساوى هو املساواة ، سوى هذه األحوال وال تتحقق هذا األحوال املختلفة إال ىف الكثري 

تمال كل واحدة منهما فكان حعلم باملساواة واملفاضلة مع اىف الكيل باإلمجاع والتفاضل عبارة عن ال
ا للتعليل إذا االستثناء  على أن أوله مل يتناول القليل فصار التغيري بدالة النص مواقعً آخر الكالم دليًال 

 .ا على أن القليل ليس مبحل للربا فوافقايدل أيضً 

الفقهاء ما ال وجود لذلك الشيء إال  ركن الشيء ىف عرف ا على حكم النصوركنه ما جعل علمً       
 احلقيقة ألن املوجب ىف، ا وإمنا مسى الذى هو مناط احلكم علمً ، به كالقيام والركوع والسجود للصالة 

 .مارات على األحكام ال موجباتهو هللا تعاىل والعلل أ

وأما ،  ف اجلامعوالوص ، وحكم األصل، والفرع ، وذكر بعض احملققني أن أركان القياس األصل       
حكم الفرع فثمرة القياس لتوقفه عليه وهذا حسن ألن انعقاد القياس كما اليتصور بدون املعىن اليتصور 
بدون الثالثة الباقية إال أنه اكتفى رمحه هللا بذكر اجلامع إذ حبصوله حيصل الثالثة الباقية مما اشتمل عليه 



ا على حكم النص من األوصاف الىت اشتمل علمً  النص يعىن ينبغى أن يكون ذلك املعىن الذى جعل
عليها النص إما بصيغة كاشتمال نص الربا على الكيل واجلنس أو بغري صيغة كاشتمال نص النهى عن 

به ا ا من النص ال بد من أن يكون ثابتً بيع اآلبق على العجز عن التسليم ألن ذلك املعىن ملا كان مستنبطً 
 .صيغة أو ضرورة

ألنه ال تأثري منها ىف اتفقوا على عدم جواز التعليل بكل واحد من األوصاف  القايسنين واعلم أ      
ا من األوصاف أنه علته مبنزلة احلكم وال بأى وصف شاء من غري دليل على علية ألن ادعاءه وصفً 

 .، وكذا اإلمجاع على العلة بال خالف والنص يصلح دليًال ، فال يسمع من غري دليل ، دعواه احلكم 

ال بعضهم اإلطراد وهو وجود قف،  على العلية وعند عدم النص واإلمجاع اختلفوا فيما يصلح دليًال       
 عليها كما إذا دعى إنسان باسم فغضب مث ترك دعاءه به ومل احلكم عند وجود الوصف يصحل دليًال 

 .سم هو سبب الغضبا علم أن دعاءه بذلك اإليغضب وتكرر ذلك مرارً 

وقالت عامتهم اليصري الوصف علته مبجرد اإلطارد ألنه كما يوجد بني احلكم والعلة يوجد بينه       
 وهو قول مجهور الفقهاء من وكونه معدًال  ا للحكمصاحلً  الوصفكون فلم يكن بد من  ، وبني الشرط 

فقته مو  :واتفق هؤالء على أن املراد بصالح الوصف مالميته أي، اخللف رضى هللا عنهم و السلف 
ىف إسالم أحد  ا عنه كإضافة ثبوت الفرقةومناسبته للحكم بأن يصح إضافة احلكم إليه واليكون متباعدً 

ا الزوجني إىل آباء اآلخر عن اإلسالم ألنه يناسبه ال إىل وصف اإلسالم ألن اإلسالم عرف عاصمً 
 .ا هلاللحقوق ال قاطعً 

و على منهاج املصاحل حبيث إذا أضيف إليه احلكم انتظر  قال الغزاىل رمحه هللا املراد باملناسب ما ه      
 .تزيل العقل الذى هو مالك التكليفأل�ا ، كقولنا حرمت اخلمر 

فعندنا عدالة الوصف تثبت بالتأثري وهو أن يكون جلنس ذلك ، واختلفوا ىف تفسري العدالة       
ىف موضع من املواضع  أثر وبظهور، ا ا أو إمجاعً الوصف تأثري ىف جنس ذلك احلكم ىف موضع آخر نصً 

ا للصغري لقصور عقله أقيم من هو  فإن العجز ملا كان مالزمً ، يتعرف علية له كأثر الصغري ىف والية املال 
فكذلك يقال مقامه ىف التصرف ىف ، كامل الرأى ووافر الشفقة مقامه ىف التصرف ىف ماله باإلمجاع 

 . بوصف مؤثرنكاح تعليًال  ىف والية اإلا للعجز فيكون التعليل بالصغرينفسه أيضً 

ا ىف القلب خيال القبول موقعً  : أىوقال بعض أصحاب الشافعى عدالة الوصف يثبت بكونه خميًال       
مث يعرض بعد ثبوت اإلخالة على األصول بطريق االحتياط ال بطريق الوجوب لتحقق سالمة ، والصحة 



ىف ذلك بأن األثر من الوصف الحيس ليعلم باحلس عن املناقض وال معارض صار معه ال متسكوا 
ا ألن ثبوت الوصف علته بالشرع ال بالعقل إذا العقل اليهتدى إليه فعند عدم النص واليوجبه العقل أيضً 

 واإلمجاع يصار إىل شهادة القلب الىت هى املعتربة عند انقطاع األدلة لتحرى جعل حجة ىف باب القبلة
 .عند تعذر العمل بسائر األدلة

ت قلبك ضع يدك على صدرك واستف(ويؤيده قول النىب صلى هللا عليه وسلم لوابصة بن معبد       
فثبت أن العدالة حيصل باإلخالة  ،) حك ىف صدرك فدعه وإن أفتاك الناس به(أوهم أنه ذنب  :أي )فما

بعد صالحه للحكم حيتمل أن الوصف  ومن شرط العرض على األصول لثبوت عدالة الوصف قال أن
، نقوض واملعارضات يثبت عدالة فإذا سلم عن ال، ا فلم يكن بد من الفرض على األصول قضً تنيكون م

 ، ياتهححال  مه كما كان الرسول عليه السالم ىفوذلك ألن األصول شهداء هللا تعاىل على أحكا
فيكون العرض على األصول وامتناع األصول من رده مبنزلة العرض على الرسول ىف حال حياته وسكوته 

 .عن الرد

ا سوسً وجه قول العامة أن طريق معرفة ما الحيسن االستدالل باألثر وأثر الوصف إن مل يكن حم      
، إليه ملعرفة صحة الوصف  فوجب املصري، فهو معقول ميكن معرفة بأن يظهر األثر ىف حمل جممع عليه 

 للخصوص عليه ىف حكم من اجلواز جعل الفرع مماثًال  :ا له ىف حكمه بوجوده فيه أىوجعل الفرع نظريً 
 .والفساد واحلل واحلرمة بسبب وجود ذلك املعىن ىف الفرع

، واعلم أنه قد يرتك القياس باالستحسان وهو العدول عن موجب قياس إىل دليل أقوى منه       
اعرتض عليه بأنه يلزم أن يكون معىن ما قال أبو حنيفة رمحه هللا ىف بعض املواضع تركت االستحسان و 

ا ألنه وأجيب عنه بان املرتوك مسى استحسانً ، وإنه غري جائز ، ت الدليل األقوى باألضعف بالقياس ترك
فرتك ، أقوى من القياس نفسه ولكن اتصل بالقياس معىن آخر صار ذلك اجملموع أقوى من االستحسان 

 .العمل به وأخذ بالقياس

وبعض الناس طعن على أىب حنيفة وأصحابه رمحهم هللا ىف تركهم القياس باالستحسان الثابت       
واالستحسان قسم خامس مل يعرفه ، لقياس بالرأى وقال أن حجج الشرع الكتاب والسنة واإلمجاع وا

ومل يقم عليه دليل بل هو قول ، أحد من مجلة الشرع سوى أىب حنيفة وأصحابه أنه من داليل الشرع 
 ا للحجة الشرعية مبا ليس حبجة التباع هواء وشهوة نفس فكان باطًال التشهى فكان ترك القياس به تركً ب

وكل ذلك طعن من غري روية وقدح من غري وقوف  لتهوروذكر من هذا اجلنس ما يدل على شدة ا، 



غري القياس إال أنه  على املراد فإن االستحسان الذى وقع التنازع فيه هو القياس اخلفى ألنه قسم آخر
 .سم للتميزمسى هبذا اإل

 ]شرط االجتهاد[

واالجتهاد ىف اللغة بذل اجملهود لنيل املقصود وىف عرف الفقهاء هو بذل ) وشرط االجتهاد( فصل       
 .هو طلب الصواب اإلمارة عليه :وقيل، اجملهود ىف استخراج األحكام من شواهدها الدالة عليها 

ملذكورة ىف أي أقسامه ا) ووجوبه(أي مع معانيه اللغوية والشرعية ) أن حيوى علم الكتاب مبعانيه(      
، وجيب أن يعرف نفس مع طرقها من التواتر والشهرة واآلحاد  :أي)  وعلم السنة بطرقها(أول الكتاب 

ا مثل اخلاص والعام انيه لغة وشرعً وأن يعرف وجوه مع، ا أنه روى بلفظه الرسول أو نقل باملعىن  أيضً اخلرب
 .سائر األقسام املذكورة ىف الكتابو 

بل يكفى أن ، مجيع الكتاب بل معرفته ما تتعلق به األحكام واليشرتط ضبطها واليشرتط معرفة       
بل ما تتعلق به األحكام ، وكذا ال يشرتط معرفة مجيع السنة ، ا مبواقعها ليطلبها وقت احلاجة يكون علمً 

 واليلزم حفظها بل يكفيه أن يكون عنده أصل مصحح جبميع، دون ماتتعلق به املواعظ وأحكام اآلخرة 
واليلزم ، وجيب أن يعرف مواقع اإلمجاع حىت ال يفىت خبالفه  ، أحاديث األحكام كالصحيحني وغريمها

 .فيها ينبغى أن يعلم أن فتواه ليست خمالفة لإلمجاع يفقأن خيفظ مجيع مواقع اإلمجاع بل كل مسئلة 

حكم  :غالب الرأى أىطريقه مع شرايطه املذكورة وحكم األصابة ب :وجوه القياس مع شرايطه أىو       
كم ال القطع وإن وجوب العمل به بطريق القطع حىت قالوا أن اجملتهد خيطء االجتهاد حتصيل الظن باحل

 .لة وعامة األشعرية كل جمتهد مصيبوقالت املعتز ، ويصيب 

، فعند محهور الفقهاء واحد ، وهذا يبتىن على أن احلق ىف املسائل االجتهادية واحد أو متعدد      
 .وعند املعتزلة واتباعهم متعدد

احتج من قال بتعدد احلقوق بأن اجملتهد كلف الفتوى بغالب الرأى وذلك تكليف بإصابة احلق إذ       
ا وإال يلزم من التكليف باإلصابة تكليف فيلزم أن يكون كل جمتهد مصيبً ، ليس بعد احلق إال الضالل 

االشتباه يعرب اجلهات كلها قبلة حىت أن املتحرين إذا صلوا فإال عند ، ماليس ىف الوسع كاستقبال القبلة 
 .جاز تعدد احلقوق ىف أناس خمتلفنيإىل أربع جهات جازت صالهتم و 



إذا اجتهد احلاكم فأصاب أجران وإذا أخطء فله أجر ( :ولنا مما روى عن النىب عليه السالم أنه قال      
فإ�م ، والدليل املعتمد عليه إمجاع الصحابة ، ا وخطاء فيه دليل على أن ىف االجتهاد صوابً ف )واحد

 ا منهم علىأطلقوا اخلطاء ىف االجتهاد كثر أوشاع ومل ينكر بعضهم على بعض ىف التخطئة فكان إمجاعً 
 .أن احلق من أقاويلهم ليس إال واحد

 فصل 

 ]ىف بيان األسباب والعلل والشروط[

كحرمة الزنا وهلذا ) األحكام املشروعة الىت تثبت هبذا احلجج أربعة أقسام حقوق هللا تعاىل خالصة(      
 .ال يباح بإباحة املرأة والزوج

وأما اجتمعا فيه وحق هللا (وهلذا يباح بإباحة املالك ، كحرمة مال الغري ) وحقوق العباد خالصة (      
ألن شرعه لدفع عار الزنا عن املقذوف دليل على أن فيه حق  كحد قذف يشتمل على احلقيني) غالب
ا دليل على أن فيه حق هللا تعاىل إال أن حق هللا تعاىل غالب عندنا وال جيرى ا زاجرً وشرعه حدً ، العبد 

مجاعة ىف كلمة واحدة أو ىف  فيه اإلرث واليسقط بالعفو وجيرى فيه التداخل عند اإلمجاع حىت لوقذف 
فيجرى فيه العفو ، وعند الشافعى حق العبد فيه غالب ، ال يقام عليه إال حد واحد كلمات متفرقة 

 .واإلرث والجيرى فيه التداخل

كالقصاص فإنه يشتمل على احلقني إال أن حق العبد غالب ) وما اجتمعا فيه وحق العبد غالب(      
وتقع جزاء للفعل حىت ، ة كاحلدرد اخلالص  تولتحقق حق هللا تعاىل فيه يسقط بالشبها، بالخالف 

لوىل ، وأجزية األفعال جيب حق هللا تعاىل إال أن حق العبد راجح ، تقتل جبماعة بالواحد  وهلذا يستوفيه ا
 :فو عنه باإلمجاع وهذه احلقوقوجيرى فيه اإلرث ويصح االعتياض والع

للعباد ينقسم إىل  ا هلل تعاىل أوينقسم إىل أصل خلف أى هذه احلقوق كلها سواء كانت حقً (      
حىت إذا صدق بقلبه ومل يقر بلسانه بعد التمكن منه ال ) أصل وخلف كاإلميان أصله لتصديق واإلقرار

 .ا عند هللا تعاىل على ما ذهب إليه الفقهاء خالف لبعض املتكلمنييكون مؤمنً 

وهلذا حيكم بإميان من ) فا عن التصديق ىف أحكام الدنيا ىف حق وخلً  مستقًال مث صار اإلقرار أصًال (      
أكره على اإلسالم وإن عدم منه التصديق واإلقرار من األبوين يثبت مث صار أداء أحد األبوين ىف حق 

بسبب التصديق واإلقرار من األبوين يثبت اإلميان ىف حق الولد الصغري على  :أدائه أىا عن الصغري خلفً 



ا عن وصارت بتبعية أهل الدار خلفً ، أنه خلف عن التصديق واإلقرار منه لعجزه عن ذلك و تصور عقله 
مث تبعية ، ا وأخرج إىل دار اإلسالم وحده ثبات اإلسالم ىف الذى سىب صغريً تبعية أحد األبوين ىف إ

اىب حىت أن الصىب إذا وقع ىف القسمة ىف سهم رجل من اجلند ىف دار احلرب فمات هنالك يصلى الس
 .عليه لثبوت حكم اإلميان هبا لتبعية

ما يتعلق به ( مر ذكرها من الكتاب و السنة واإلمجاع أي مما يثبت باحلجج الىت ) والقسم الثاىن(      
 :باالستقراء )األحكام املشروعة وهو أربعة

 ]السبب احلقيقى[

، طريق للوصول إىل احلكم  :أي) ا إىل احلكمحقيقى وهو مايكون طريقً  سبب: سبب وهو أقسام(      
ضاف إليه غري أن يمن (بل هى دالة على الطريق ، احرتاز به عن العالمة أل�ا ليست بطريق إىل احلكم 

وال وجود احرتز عن الشرط إذ ، احرتاز به عن العلة إذ وجوب احلكم يضاف إليه ) وجوبوجود ال 
 .هوجود احلكم عند

وذلك بأن يتخلل ، أي اليوجد له تأثري ىف احلكم بواسطة والبغري واسط  )واليعقل فيه معاىن العلل(     
ا على مال إنسان آخر يسرق أو بني السبب واحلكم علته ال تضاف إىل السبب مثل داللة اإلنسان سراقً 

وقد ختلل بينها وبني حصول ، ا ألن الداللة سبب حمض ضمن الدال شيئً على نفسه ليقتله ففعل مل ي
، فال ميكن إضافة املقصود ما هو علته غري مضافة إىل السبب وهو الفعل الذى باشره املدلول باختياره 

 .إىل السبب

محهم هذا هو السبب احلقيقى على اختيار املصنف وهو اختيار فخر اإلسالم وغريه من املتأخرين ر       
 .ا بطريق اجملازسبابً يكون تسمية الوقت والشهر والبيت أهللا فعلى هذا 

عبارة عن أمر ظاهر منضبط دل الدليل السمعى  هم أن السبب ىف اصطالح أهل الشرعبعض ركوذ       
ا للحكم سهولة وقوف املكلفني على خطاب ا معرفً وفائدة نصبه سببً ، ا حلكم شرعى على كونه معرفً 

 لكل ما يدل على احلكم ويوصل إليه من متناوًال  ما امساعً فعلى هذا التفسري يكون السبب ا، الشارع 
 .ا بطريق احلقيقةفيكون تسمية تلك اإلشياء أسبابً ، العلل وغريها 

وذلك ، لك السبب حكم العلة حىت أضيف احلكم إليه ذوأما إذا أضيفت العلة إىل السبب يصري       
مثل سوق الدابة وقودها فإن كل واحد منهما سبب ملا يتلعق بوطئ الدابة من املال والنفس حالة القود 



معىن العلة ، وقد ختلل بينه وبني احلكم فعل الدابة لكن فيه ، والسوق ال علة ألنه غري موضوع اإلتالف 
 .اهً مل الدابة على الذهاب كر قود حيألن السوق وال

فيما يرجع إىل جزاء  1مشيها على موافقة طبع السابق والقايد فيضاف فعلها إىل املكره وهلذا كان      
وهذا قسم آخر من ، املباشرة فال حىت ال حيرم عن املرياث وال جيب الكفارة والقصاص على السايق 

 .السبب غري السبب احلقيقى يسمى السبب ىف معىن العلة

 ]السبب اجملازى[

مثل تعليق الطالق والعتاق بالشرط يعىن مسيت  )وسبب جمازى كاليمني باهلل تعاىل وحنو هذا (       
ا للجزاء له رة ويسمى املعلق بالشرط ىف اليمني بغري هللا تعاىل سببً اا للكفاليمني باهلل تعاىل قبل احلنث سببً 

، إىل احلكم  اأن يكون طريقً بطريق اجملاز ال أن اليمني أو املعلق سبب حقيقة ألن أدىن درجات السبب 
ا طريقً للرب إذ هو موجبها األصلى سواء كانت باهلل تعاىل أو بغريه وما ينعقد للرب ال يكون  عقدنواليمني ي

واملعلق  اليمنيإليه لكن  اا لثبوته وطريقلجزاء وال ميكن أن جيعل املانع من احلكم سببً لللكفارة وال 
فإذا مل يكون السببني ىف ، ا باعتبار مايؤل إليه ا جمازً فسمى سببً  ضى إىل الكفارة واجلزاءيتحمل أن يف

 .وجوزنا التعليق ألنه أداء قبل وجود السبب، احلال مل جيوز التكفري بعد اليمني قبل احلنث 

هى الىت توجب  ا مبعىن العلة ألن اليمنيشرط سببً لوالشافعى رمحه هللا جعل اليمني واملعلق با       
ا ىف فكان كل واحد منهما سببً  ، احلنث واملعلق هو الذى يوجبه اجلزاء عند وجود الشرطالكفارة عند 

ولكن ىف معىن العلة باعتبار أنه هو املؤثر ىف احلكم عند وجود ، احلال ال علة باعتبار تأخر احلكم 
عقد ىف غري حمله ا مبعىن مل جيز تعليق الطالق والعتاق بامللك ألن السبب الينالشرط ال غري وإذا كان سببً 

 .مبحلني للطالق والعقاق وال بد للعلة من احملل واملرأة األجنبية والعبد الذى ليس يف ملك ليسا

وهلذا لو قال هلل على أن أتصدق بدرهم  )واإلجاب املضاف سبب للحال وهو من أقسام العلل(      
 .يوم اجلمعة فتصدق به قبل جميئه صح عن املنذور النعقاد السبب

 ]العلة[

واحرتاز بقوله يضاف إليه وجوب احلكم عن ) والعلة عبارة عما مضاف إليه وجوب احلكم ابتداء(      
ابتداء عن السبب  الشرط فإن الشرط يضاف إليه وجود احلكم من حيث أنه وجد عنده ال وجوبه وبقوله

 .فأما المحل بدل إلى یرجع فیما   1
                                                                 



 هذه التعريف العلل الوضعية ويدخل ىف، العلة إذ هبذه األشياء ال يثبت احلكم بال واسط والعالمة وعلة 
والعلل املستنبط ، والقتل للقصاص ، والنكاح للحل ، الىت جعلها الشرع علل البيع للملك والنكاح 

 .باالجتهاد كاملعاىن املؤثرة ىف األقيسة

 :وصاف ثالثةالعلة الشرعية احلقيقة تتم بأ) أقسام وهو (      

 .ويضاف ذلك املوجب إليها ال بواسطبأن ىف الشرع موضوعة ملوجبها  امسً أن يكون علة إ حدمهاأ      

 .ن مؤثرة ىف إثبات ذلك احلكمأن يكون علته معىن أن يكو  وثانيها      

فإذا متت هذه ،  هبا من غري تراخ ا بأن يثبت احلكم بوجودها متصًال أن يكون علته حكمً ها وثالث      
كانت علة وإذا مل يوجد فيها بعض هذه األوصاف وعدم استكماهلا   ، األوجه كانت علته معه حقيقة 

 .جمازاً 

 

 : بعة أقسام قسمة عقليةإىل سمث إ�ا تنقسم باعتبار استكمال هذه األصاىف وعدم استكماهلا       

البيع املطلق للملك فإنه موضوع للملك مضاف إليه ال بواسط وأنه كا ومعىن  ا وحكمً مسً علة إاألول      
والقتل ، له النكاح للحل ومث،  مؤثر فيه إذ هو مشروع ألجله ويثبت امللك عند وجوده بال تراضى عنه 

 .للقصاص واإلعتاق لزوال الرق

ا البيع لغة وشرعً  ا إذأما امسً ا كالبيع بشرط اخليار والبيع املوقوف ا ومعىن ال حكمً مسً علة إ والثاىن      
ألن احلكم وهو امللك ، ا وليس بعلته حكمً  ، وأما معىن فألنه مؤثر ىف احلكم ىف اجلملة، وضع حلكمه 
وهلذا ميلك املبيع بولده الذى حدث ، وإذا زال ملانع يثبت احلكم به من حني اإلجياب ، تراخى ملانع 

املضاف إىل وقت كما لو قال هلل على أن أتصدق بدرهم  وكذا إجياب، قبل زوال املانع بعد اإلجياب 
 .ا ألنه مل يلزمه التصدق ىف احلاوهلذا لو تصدق به اليوم جاز عن املنذور ال حكمً  ، ا ومعىنمسً ا علته إغدً 

ا فألن قصر الصالة ثبت مبجاوزة ا ال معىن كالسفر للرخص أما حكمً ا وحكمً مسً علته إ والثالث      
فطار وليس ا يقال رخصة السفر القصر واإلخص نسب إىل السفر شرعً ا فألن الر مسً أما إ، و بيوت املصر 

بعلة معىن ألن املعىن املؤثر ىف هذه الرخص املشقة إال أن الشرع أقام السفر مقام املشقة أل�ا أمر باطن 
الشرع مقامها ألنه ال خيلوا عن مشقة  تها فأقامهتتفات وأحوال الناس فيها فالميكن الوقوف على حقيق

 .ما



ا كالوصف األخري من علته ذات وصفني فإنه إذا تعلق احلكم مسً ا إال إعلته معىن وحكمً  والرابع      
ا ألن مسً ؤثر فيه ال إا إذ احلكم يوجد عنده ومعىن ألنه محكمً  ا علةبوصفني مؤثرين كان آخرمها وجودً 

وذلك مثل القرابة وامللك ، سم العلة على أحدمها بطريق احلقيقة يطلق إ ا فالالعلة تتم بالوصفني مجيعً 
للعتق ىف القريب فإن كل واحد منهما مؤثر فيه أما القرابة فألن العتق صلة والقرابة تؤثر ىف إجياب الصلة 

وكذا امللك مؤثر ىف إجياب الصلة حىت ، والرق موجب للقطع لالستدالل فوجبه صيانة القرابة عنه 
كم بفوات أحدمها كان للوصفني وعدم احل تحق العبد النفقة على مواله والنفقة صلة وإذا ظهر التأثراس

ا ا ألن ما مضى إمنا يصري موجبً اجملموع علة واحدة لكن احلكم يضاف إىل الوصف األخري منهما وجودً 
 .باألخري

فيجوز أن ، عتاق حىت صار الشراء إالعتق مضاًفا إليه د امللك كان مث وج فإذا كانت القرابة سابقة      
يقع عن الكفارة عند النية وخيرج املكلف به عن العهدة ولو كان مضاف إليهما بعد وجود الوصف الثاىن 

وملا وقع عن الكفارة كإعتاق أم الولد وإذا تأخرت القرابة أضيف العتق إليها حىت ، ملا كان الشراء إعتاق 
زم شريكه قيمة نصيبه ألن القرابة  شرتياه مث ادعى أحدمها أنه ابنه لو اا جمهول النسب ألو ورث إثنان عبدً 

ا حصلت بصنعه فيضاف العتق إليه وجيعل املدعى وجيعل املدعى معتقً  االىت هى آخر الوصفني وجودً 
 .ا بواسط امللكبواسط القرابة كما جعل املشرتى معتقً 

ألن احلكم  امسً واليمني قبل احلنث فإ�ا علة إ رطا فقط كاإلجياب املعلق بالشمسً علة إ واخلامس      
ا وهى غري مؤثرة ىف ضاف إليها ولكن احلكم مل يثبت ىف احلال فلم يكن علة حكمً وهو الكفارة واجلزاء ي

 .ذلك احلكم قبل الشرط بل هو مانع من ثبوته فلم تكن علة معىن

ا له شبهة العلل علة معىن فقط كالوصف األول من علة ذات وصفني ويسمى وصفً  والسادس      
يثبت بأحد  وهلذا قالوا أن حرمة النسأ، لثاىن ا ىف احلكم وليس بعلة لنفسه لفوات الشطر الكونه مؤثرً 

ب القوهى ضرب من الثياب منسو [ 1ِهيًّا ىف قوهي وصفى علة الربا ومها اجلنس والقدر حىت لو أسلم ُقو
ا ىف ا ىف ضبطه وحديدً ولو أسلم شعريً ، ال جيوز لوجود اجلنس ] إىل قوهستان بلدة من بالد الفارس

وذلك ألن ىف الربا النسيئة شبهة الفضل فإن للنقد مزية على النسيئة ، ا لوجود القدر رصاص الجيوز أيضً 
 . فتثبت مبا هو دو�ا

یٌض، الثیاب من ضَْربٌ : القُوھِيُّ    1  )لسان العرب( .فارسي بِ
                                                                 



شرط الذى علق عليه احلكم كدخول الدار فيما إذا قال إن دخلت لا فقط كاعلة حكمً  والسابع       
 .ا فقطبه احلكم من غري إضافة وال تأثري فيكون علة حكمً  يصلالدار فأنت طالق 

ومنه كل إجياب مضاف إىل وقت كالطالق ، وههنا قسم آخر يسمى علة هلا شبه باألسباب       
ومعىن لتأثريه ىف ذلك ، ا للحكم املضاف إليه لكونه موضوعً ا ًمس ضاف والنذر املضاف إىل وقت علة إامل

 . أول اإلجيابا إىلا عليه المستندً فيثبت احلكم عبدى جمئ الوقت مقتصرً ، احلكم لكنه يشبه األسباب 

ىت لوتصدق به قبل جمئ الغد ا حوصح تعجيل األداء فيما إذا قال هلل على أن أتصدق بدرهم غدً       
إىل األوىل كانت األوىل  اجود لعلة ملا كانت مضافة إىل علة أخرى كان احلكم مضافً املنذور لو  وقع عن

معىن العلة وهذا هو السبب ىف ، ا بالسبب علة ومن حيث أ�ا اليوجب احلكم إال بواسط أخذت شبهً 
 .ا باعتبار الشبهنيقسام السبب والعلة مجيعً بعينه وصح إيراده ىف أ

ا ومعىن  إمسً  ام السبعة املتقدمة أل�ا أما علةألسباب غري خارجة عن األقسوالعلة الىت هلا شبه با      
 العلة لكن باعتبار شبهه باألسباب وقد خيلوا ، كعلةا ا وال حكمً مسً كاإلجياب املضاف أو علة معىن ال إ

 .ا آخرالقسمان عنه جيوز أن جيعل قسمً 

 ]الشرط[

الشرط ىف الشريعة عبارة عما يضاف إليه احلكم ) والشرط وهو ما يتعلق به الوجود دون الوجب(       
يتوقف عليه وجود الشيء بأن يوجد عند وجوده البوجوده كالدخول ىف  :ا به أيال وجوبً  ها عندوجودً 

ول ويصري فإن الطالق يتوقف على وجود الدخ، قول الرجل المرأته إن دخلت الدار فأنت طالق 
ا وال وال أثر للدخول سببً  ، بل الوقوع بقوله أنت طالق عند الدخول، ا به ا عنده ال واجبً الطالق موجودً 

 .علة

  :وما يطلق عليه إسم الشرط حبسب االستقراء مخسة أقسام      

فإن فيه يتوقف ، الدار  الشرط احملض كدخول الدار ىف قول الرجل أنت طالق إن دخلت األول     
وهو كما يتحقق فيما هو قابل للتعليق كالطالق وحنوه يتحقق ىف ، وجود العلة على وجود الشرط 

ولكن يشرط فيه العلم حىت أن من أسلم ىف دار  ، فإن العبادات متعلق بأسباهبا، العبادات واملعامالت 
، نزلة املعدوم لعدم الشرط مبصارت األسباب والعلل ل العلم فشيء من العبادات قب احلرب مل يلزمه

 .وكذلك ركن العبادات ينعدم لعدم شرطها من النية والطهارة للصالة



مل يعارضه علة صاحلة إلضافة احلكم إليها فيقوم  وذلك كل شيء، شرط ىف حكم العلة  والثاىن      
قالوا أن من شقى زق الغري حىت سال مافيه يضمن الشاق ألن علة ، مقام العلة ويضاف احلكم إليه 

ألن للسيان اهلالك السيالن وهو غري صاحل إلضافة احلكم ألنه أمر طبيعى ال تعدى فيه والشق شرط 
تعد ىف ألنه صاحل لإلضافة إذ فهو ، فيضاف الضمان إليه ، فبالشق الزال املانع ، ا منه الزق كان مانعً 
ألن علة اهلالك ، ىف الطريق حىت لو وقع فيه شيء وهلك يضمن احلافر  من حفر بئر حق الغري وكذا

ا واحلفر فيه إذ هو خبلق هللا تعاىل واملشي سبب حمض ال تعدى فيه أيضً  وهو أمر طبيعى التعدى، الثقل 
ىف أرض ا ا فيضاف التلف إليه إذ هو موصوف بالتعدى حىت أن من حفر بئرً إزالة للمانع فيكون له شرطً 

 .نفسه ال يضمن احلافر إذ هو غري موصوف بالتعدى

فال جيوز مع وجود ، وأما إذا كانت العلة صاحلة إلضافة احلكم إليها يكن الشرط ىف حكم العلة       
وصالحها إلضافة احلكم إليها أن يضاف إىل ماله شبه العلة كما إذا أوقع نفسه ىف البئر ، حقيقة العلة 

 .ى احلافر لصالحية العلة إلضافة التلف إليهاال جيب الضمان عل

، شرط له حكم األسباب هى شرط يعرتض عليه فعل فاعل صاحل إلضافة احلكم إليه  والثالث      
ال قيد عبد الغري حىت أبق فإنه اليضمن احل وذلك الفعل غري منسوب إىل الشرط سابق عليه مثل حلّ 

وذلك ألن حله شرط فإنه إزالة املانع من األباق كاحلفر ،  غافًال  قيمة العبد ملالك باالتفاق إذا كان العبد
وهو فعل فاعل خمتار صاحل إلضافة احلكم إليه ، وقد اعرتض عليه فعل األباق الذى هو علة التلف ، 

ا إىل الشرط كفتح باب وقولنا فعل فاعل املختار احرتاز عما كان منسوبً  ، فيمنع إضافة إىل الشرط
القفص على قول حممد فإن فعل الطريان وإن كان عن اختيار إال أنه منسوب إىل الفتح عنده كسري 

فإنه فعل ،  تعليق الطالق يدخول الدار مثًال وقولنا سايق عليه اخرتاز عن ، الدابة منسوب إىل السايق 
ا فكذلك كان شرطً ، خر عن صورة العلة ولكنه وجود الشرط متأ، فاعل خمتار غري منسوب إىل الشرط 

فمن هذا الوجه نزل منزلة  ، فإنه مقدم على األباق، ببية خبالف حل القيد ا عن معىن السا خاليً حمضً 
 .ب تعدم والشرط احملض يتأخراألسباب ألن السب

ألن ،  ن شابه األسباب لكنه شابه السبب اخلالص ال السبب الذى فيه معىن العةمث حل القيد وإ      
فانقطع ، بل هو حادث باختيار صحيح ، السبب الذى فيه معىن العلة وهو األباق غري حادث بالشرط 

وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو ، به نسبته عن الشرط منه كل وجه فكان التلف مضاف إىل الشرط 
ذلك اليضمن  الدابة ىف فور فندت طبلاب قفص فطار الطري أو باب اسيوسف رمحهما هللا فيمن فتح ب



خمتار غري منسوب إليه فلم  وقد اعرتض عليه فعل فاعل، ا ألن هذا شرط جرى جمرى السبب اتح شيئً الف
 .ا إليهيصري التلف مضافً 

 عن و الطري يصريأو ندت على الفور ألن الدابة أ وعن حممد والشافعى يضمن الفاتح إذا طار      
فإذا خرج على الفور كان ، االحرتاز عنها  بيعة ال ميكناخلروج والطريان عادة والعادة إذا تأكدت ط

اخلروج على العادة مبنزلة سيالن الدهن عند شق الزق فيكون الفتح سبب ضمان كالشق ومل يبطل 
لطري أو الدابة   .ألنه اختيار فاسد، اإلضافة إليه باختيار ا

قال القضى أبو زيد ىف بيان هذه املسئلة ما ذكره قياس وما ذكره اخلصم قريب من االستحسان       
 .فقد أحلق العادة وإن كانت عن اختيار بالطبيعة صيانة ألموال الناس

ا كأول الشرطني ىف حكم تعلق هبما كقوله إن دخلت هذه الدار وهذه ا ال حكمً مسً شرط إ والرابع      
ا ألن حكم الشرط أن يضاف إليه الوجود يضاف ا ال حكمً مسً فالدخول األوىل شرط إ ر فأنت طالقالدا

تطلق ألن املك شرط صحة اإلجياب أو مث نكحها ، وهلذا لو أبا�ا فدخلت إحدى الدارين ، إىل آخرمها 
 .ذلكواليضر زوال فيما بني ، وحالة الوقوع يقع اجلزاء ، فإذا وجد امللك حال اإلجياب ، صحة اإليقاع 

 .شرط مبعىن العالمة كاإلحصان ىف باب الزنا وتسمى العالمة شرطا بطريق اجملاز واخلامس     

 ]العالمة[

ىف باب الزنا وإمنا  كاإلحصان )من غري تعلق وجود وال وجوب) والعالمة وهى ما يعرف الوجود(      
قاده علة للرجم على إحصان قالوا أن اإلحصان عالمة وليس بشرط ألن الزنا إذا حتقق مل يتوقف انع

حيدث بعده فإن اإلحصان لو وجد بعد الزنا اليثبت بوجوده الرجم ومعلوم أنه ليس بعلة له وال سبب 
ا عند وجوده ا به وال وجودً فعرفنا أن الرجم غري مضاف إليه وجوبً ، ا ألنه ليس بطريق مفض إليه أيضً 

ا أن الزنا حني وجد كان للرجم فكان معرفً  ىف الزاىن يصري الزنا ىف تلك احلالة ولكنه عبارة عن حال
فأما ، ا هذا طريقة القاضى اإلمام أىب زيد واختارها بعض املتأخرين ا للرجم فكان عالمة ال شرطً موجبً 

الرجم  ا لوجوبحصان شرطً املتقدمون من أصحابنا وعامة املتأخرين ومن سواهم من الفقهاء فقد مسوا اإل
ألن وجوب الرجم بالزنا ، ال عالمة قالوا شرط الشيء ما يتوقف عليه وجوده واإلحصان هبذه املثابة 

ا على الزنا غري متأخر عنه ال خيل بشرطية كالطهارة وسرت متوقف على وجود اإلحصان وكونه سابقً 
 .ا عليهالنكاح سابقً  والينة ىف الصالة وكذا اإلشهاد ىفالعولة 



مث أ�ا شروط حقيقة بالخالف لتوقف صحة الصالة النكاح عليها ليست بعالمات فكذا       
بل وجود الرجم متعلق به إذ الزنا ال ، اإلحصان للرجم وقوهلم مل يتعلق به وجود غري مسلم عندهم 

وشرط بال شبهة فكذا اإلحصان ، القطع بدون النصاب يوجب الرجم بدون اإلحصان السرقة ال يوجب 
وليس بشرط حقيقى مل يضمن شهود اإلحصان إذا رجعوا سواء رجعوا  ، ى كون اإلحصان عالمةو عل

 إذ ال يتعلق هبا فها عن العلة أصًال م ألن العالمة ليست بصاحلة خبالمع شهود الزنا أو رجعوا وحده
 .وجوب وال وجود

عليه وإن رجع شهود الزنا وعند زفر رمحه هللا إن رجع شهود اإلحصان وحدهم ضمنوا دية املشهود       
ومن أصله أن العلة والشرط سواء ىف ، ن اإلحصان شرط الرجم ا يشرتكوا ىف الضمان ألواإلحصان مجيعً 

توقف على الشرط كما يتوقف على العلة وال يتصور لثبوته إال عند إضافة الضمان إليهما ألن احلكم ي
شرط على ما اختار املتقدمون فالن جيوز إضافة ولئن سلمنا أنه ، فيضاف احلكم إليه بوجه ، وجودمها 

ألن شهود الشرط ال يضمنون بالرجوع عند صالح العلة لإلضافة إليها وهاهنا شهود ، ا احلكم إليه أيضً 
 .وهى صاحلة إلضافة احلكم إليها فإن رجعوا وجب الضمان عليهم وهللا اعلم، الزنا شهود العلة 

 فصل ىف األهلية

فقالت األشعرية ال ، اختلف أهل القبلة ىف العقل هو من العلل املوجبة أم ال ) ا العقلاملعترب فيه(      
بل ،  ىف معرفة حسن األشياء وقبحها بدون السمع وال أثر له ىف إجياب شيء وحترمية عربة للعقل أصًال 

اعتبار  وهو قول أصحاب الشافعى حىت الطوا إميان الصىب لعدم ورود الشرع وعدم، املوجب هو السمع 
وقالوا ىف قوم مل يبلغهم الدعوة إذا قتلوا ضمنوا جعلوا كفرهم عفوا حيث ، عقله كإميان صىب غري عاقل 

 .جعلوهم كاملسلمني ىف الضمان

ا قبل الدعوى ألن غفلتهم عن اإلميان بعد إدراك مدة التأمل وعندنا مل يضمنوا إن كان قتلهم حرامً       
ِبنيَ  ُكنَّا َوَما﴿ :قوله تعاىلال تكون عفوا متسكوا ىف ذلك ب َعثَ  َحىتَّ  ُمَعذِّ  ، ]15: اإلسراء[ ﴾َرُسوال نـَبـْ

 .نتفى حكم الكفر وبقوا على الفطرةفإنه ملا انتفى العذاب عنهم قبل البعث ا

كان العقل   فلو،  ]165: النساء[ ﴾الرُُّسلِ  بـَْعدَ  ُحجَّةٌ  اهللَِّ  َعَلى ِللنَّاسِ  َيُكونَ  ِلَئال﴿ :وبقوله تعاىل      
ا ىف وألن هللا تعاىل جعل اهلوى غالبً ، لكان حجة هللا قبل بعثة الرسول تامة ىف حقهم  حجة قبل النىبّ 

 للعقول بعاجل املنافع فيتخرج اإلنسان ىف فك عقله عن أسر اهلوى ونوم عن الغفلة بال ًال النفوس شاغ
 .البالغ سبب نقصان العقل عن إدراك ما يدلبمن خترج العاقل  شرع أكثر



يسقط مث ذلك العذر أسقط عن الصىب وجوب االستدالل بعقل وأسقط عنه اخلطاب فألن       
 .عانة الوحى كان أوىلاالستدالل مبجرد العقل قبل إ

فوق العلل ، مة ملا استقبحة على القطع والبتات وقالت املعتزلة العقل علة موجبة ملا استحسنه حمر       
بدليل الشرع ما ال يدركه العقل  يثبت ، فلمالشرعية إمارات ليست مبوجبة بذواهتا خبالف العلل العقلية 

ة بالنصوص الدالة قائلني بأن رؤية ما ال جهة وال كيفية له مما رئية هللا تعاىل ىف اآلخر فأنكروا ثبوت 
، عاصى داخلة حتت إرادة هللا تعاىل ومشيته وأنكروا أن يكون القبايح من الكفر وامل، يستحيله العقل 

إرادته مما يقبحه العقل   .، فال جيوز أن يرد الشرع بذلكألن إضافتها إىل 

االستدالل بالشاهد  فإذا صار اإلنسان حبيث حيتمل عقل، ا لنفس العقل وجعلوا اخلطاب متوجهً       
 .التكليف باإلميان ، فيتوجه عليهعلى الغايب فقد حتققت العلة املوجبة ىف حقه 

ا ىف التوفق عما الطلب وترك اإلميان فكان الصىب ا كان أو كبريً وهلذا قالوا ال عذر ملن عقل صغريً       
ا ومات  أو نشأ ىف شاهق جبل فلم يعتقد إميان وال كفرً العاقل مكلف باإلميان ومن مل يبغله الدعوة أصًال 
 .رد العقلعلى ذلك كان من أهل النار بوجوب اإلميان مبج

 ﴾ُمِبنيٍ  َضاللٍ  ِيف  َوقـَْوَمكَ  َأرَاكَ  ِإّينِ ﴿بيه ومتسكوا ىف ذلك بقصة إبراهم عليه اسالم فإنه قال أل      
لوحى ،  ]74: األنعام[ ولو مل يكن  )أوحى إيلّ ( :ومل يقل،  )أراك( :فإنه قال، وكان هذا القول قبل ا

وبأن املعجزة بعد الدعوة ال تعرف إال ، وكانوا معذورين ملا كانوا ىف ضالل مبني فسه العقل حجة بن
فلما كان ، أدل على احملدث من عالمات املعجزة على الرسالة بدليل عقلى وآيات حدوث العامل 

 بالعقل كغاية معرفة املعجزة والرسالة كان به كفاية معرفة هللا تعاىل بالطريق األوىل فكان بنفسه حجة
 .بدون الشرع ولزم العمل به

والقول الصحيح الذى ذهب إليه أصحابنا فيه أن العقل غري موجبة بنفسه كما قالت املعتزلة وغري       
فقد قصر ، فإن من أنكر معرفة هللا تعاىل بدالالت العقول وحدها ، ا كما قالت األشعرية مهدر أيضً 

 .هلوى فقد على بل العقل معترب إلثبات أهلية اخلطابومن ألزم االستدالل بال وحى ومل يعذره بغلبة ا

لوجوب ، ولذلك قالوا ىف الصىب العاقل أنه غري مكلف باإلميان        وإن صح منه اإلميان ألن ا
إذا  ) رفع العلم عن الصىب حىت حيتلم( :باخلطاب واخلطاب ساقط عنه بالنص وهو قوله عليه السالم

زوج مسلم بني أبوين مسلمني مل جيعل  حتت بعد ما استوصفت وهى تصف اإلميان عقلت املراهقة ومل



، وهذا هو اختيار  مرتدة ومل تنب من زوجها ولو بلغت كذلك أبانت أل�ا صارت مكلفة باإلميان
 .القاضى أىب زيد

وىف بعض الكتب إن وجوب اإلميان بالعقل مروى عن أىب حنيفة وىف املتفى عن أىب يوسف عن       
رضى هللا عنهما ال عذر ألحد ىف اجلهل خلالقه ملا يرى من خلق السموات واألرض وخلق أىب حنيفة 

 .نفسه وأما ىف الشرايع فمعذور حىت يقوم عليه احلجة

 :قيل ،  يوجب على اخللق معرفة بعقوهلمى عن أىب حنيفة أنه قال لو مل يبعث هللا تعاىل رسوًال و ر       
ال الشيخ أبو منصور ىف الصىب العاقل أنه جيب عليه معرفة هللا وعليهم مشائخنا من أهل السنة حىت ق

 )رفع العلم عن الصىب حىت حيتلم( :ومحلوا قوله عليه السالم، وهو قول كثري من مشائخ العراق ، تعاىل 
وهذا القول يوافق لقول املعتزلة من حيث الظاهر سوى أ�م جيعلون نفس العقل  :قيل ، على الشرايع

 .والعقل معرفة إلجيابه كاخلطاب، ء يقولون املوجب هو هللا تعاىل ا وهؤالموجبً 

والصحيح ما اختاره القاضى أبو زيد وفخر اإلسالم ومن تابعهما ألنه موافق لظاهر النص والظاهر       
ا  كفرً ا وال  وقالوا ىف الذى مل يبلغه الدعوة أنه غري مكلف به مبجرد العقل حىت إذا مل يعتقد إميانً ، الرواية 

فأما إذا أعانه هللا تعاىل بالتجربة  ، يصادف مدة يتمكن فيها من التأمل واالستداللا إذا مل كان معذورً 
ألن اإلمهال وإدراك مدة التأمل مبنزلة دعوة الرسول ىف حق ؛ ا وأمهله لدرك العواقب مل يكن معذورً 

التجربة فيمن مل يبلغه  نماير ز ده وليس على حد اإلمهال وتقدفال يعذر بع، القلب عن نوم الغفلة 
 .ليل يعتمد وحيكم أنه كذا قالواالدعوة د

لم يتم احلجة ألحد الفريقني هبا ف، ها معارض بالبعض ضما متسك الفريقان من النصوص بعو       
فق مذهبه على أنك إذا تأملت فيها عرفت أ�ا التدل على أن العقل التأويل الفريق اآلخر إياها مبا يو 

 .نفسه بدون الشرع وال على أنه لغو ال عرب به أصًال موجب ب

واألمر املعرتض على األهلية بعضها ) من قبل هللا تعاىل كالصغري واجلنونومعرتضاهتا نوعان مساوى (      
لوجوب ، يزيل األداء كالنوم واإلغماء  وبعضها يوجب تفراغ بعض األحكام مع بقاء أصل أهلية ا

 .واألداء

واملراد من السماوى ماثبت بدون اختيار العبد وماال اختيار للعبد فيه ينسب إىل السماء على معىن       
 .رج عن قدرة العبد نازل من السماءأنه خا



وذكر الصغر ىف العوارض مع أنه ثابت بأصل اخللقة لكل إنسان ألن اإلنسان قد خيلو من الصغر        
غري تقدم صغر وألن ماهية اإلنسان قد يفرض بدون وصف  فإ�ما خلق كما كان من ، كآدم وحواء

 بُطُونِ  ِمنْ  َأْخَرَجُكمْ  َواهللَُّ ﴿ :وهلذا جعل اجلهل من العوارض مع أنه أمر أصلى قال هللا تعاىل، الصغري 
ْعَلُمونَ  ال أُمََّهاِتُكمْ  إذ هو أمر زايد على حقيقة اإلنسان وثابت ىف حال دون  ]78: النحل[ ﴾َشْيًئا تـَ

ن ترك التحصيل اكقادر على إلزالته بتحصيل العلم فحال كالصغر ومن املكتسبة وإن مل يكن للعبد 
 .إبقائه االختيار مع القدرة عليه مبنزلة اختيار اجلهل وكسبه باختيار

فالعقل معىن ، د الوقوف على حقيقة العقل ال حيصل إال بع وأما اجلنون فالوقوف على حقيقته      
 والتميز بني اخلري والشر، واإلطالع على عواقب األمور ، ميكن به االستدالل من الشاهد على الغايب 

لإلنسان على أفعال مضادة لتلك األفعال من  نعدام آثاره وتعطيل أفعاله الباعثواملعىن الذى يوجب ا ،
 .اغري ضعف ىف أطرافه وفتور ىف أعضائه يسمى جنونً 

ا حيتمل السقوط إال منه ضررً ويسقط باجلنون ما كان ، ا للمجنون مث أنه من أسباب احلجر نظرً       
تسقط فإ�ا ال، ارب ونفقة األق، واألرش  ، ووجوب الدية، باألداء بإبراء من له احلق كضمان املتلفات 

 .باجلنون كما اليسقط بالصىب

بطريق التبعية كما شرع ىف  ها الحيتمل غريه مثل اإلميان باهلل عز وجل مشروع ىف حقوماكان حسنً      
 .مهادحا ألبويه أو ألعً ا تبحق الصىب وإن مل يصح إميانه بنفسه حىت صار مؤمنً 

ا حىت أنه يصري مرتدا ه بطريق التبعية أيضً الكفر فثابت ىف حقا ال حيتمل العفو مثل يحً بوماكان ق      
ثابت ىف حقه إال أن الكفر باهلل عز وجل  مبيح ال حيتمل العفو  تبعا ألبويه ألن التصرف وإن كان غري

ا ألنه تبع هلما ىف وإذا ثبت ىف حقهما ثبت ىف حقه أيضً ، فال ميكن القول برده بعد حتققه من األبوين 
ت بطريق وإمنا يثب، ال يرى أن اإلسالم اليثبت ىف حقه بطريق اإلصال لعدم تصور ركنه منه أ ، الدين

وإمنا يثبت الردة ،  ا بطريق اإلصالةالت التبعية ىف اإلسالم ال وجه إىل جعله مسلمً التبعية فإذا ارتد أبوه وز 
 .ا فارتدا وحلقا بدار احلربا وأبواه مسلمً ا إذا بلغ جمنونً ىف حقه تبعً 

ا للدار إذا فإن حلقا بدار احلرب وتركاه ىف دار اإلسالم اليثبت الردة ىف حقه ألنه مسلم تبعً       
اإلسالم مستفاد بأحد األبوين وبالدار فإذا بطل حكم اإلسالم من جهة األبوين ظهر أثر دار اإلسالم 

ا هلما ىف الردة ب مل يصر تبعً ما مث جن فارتدا وحلقا بدار احلر  مسلً ألنه خلق عن األبوين ولو أدرك عاقًال 



وهو عاقل مث جن مل يتبع أبويه وكذا لو أسلم قبل البلوغ ، ا بعده  ىف اإلميان فال يصري تبعً ألنه صار أصًال 
 .ركنه منه وهو االعتقاد واإلقرار  ىف اإلميان بتقررل ألنه صار أصًال حبا

يكون بال عقل وقصد فيفوت به القدرة على  ىف العبادت الا ألهليه األداء مث ملا كان اجلنون منافيً     
  ا قليًال ا أو عارضيً األداء كان القياس فيه أن يسقط بنفس اجلنون كل العبادات سواء كان اجلنون أصليً 

ب العبادت ا على املكلف ىف إجياا حرجً ا كما هو قول زفر والشافعى لكنه إذا مل يكن موجبً كان أو كثريً 
ا إىل ، وأما إذا امتد صار مؤديً   ىف إجياب القضاءجعل كأنه مل يوجد أصًال ماء و بعد زواله كالنوم واإلغ

 مث جن بال خالف بني هذا ىف اجلنون العارضى بأن بلغ عاقًال ، رج ىف القضاء لدخوله ىف حد التكرار احل
 .أصحابنا

فاق قبل انسالخ أعند أىب يوسف رمحه هللا حىت لو  ا فمثل الصباوأما اجلنون األصلى بأن بلغ جمنونً       
ا أو قبل متام يوم وليلة من وقت البلوغ مل يلزمه قضاء ما مضى من الشهر شهر رمضان بعد بلوغه جمنونً 

 .رمحه هللا وهو ظاهر الرواية هو مبنزلة اجلنون العارضىحممد وعند ، وال قضاء ما فات من الصالة عنده 

 وقت نقصان الدماغ آلفة فيه مانعة له عن حلاصل قبل البلوغ حصل ىفاوجه الفرق أن اجلنون       
بالعدم  ا فال ميكن إحلاقها أصليً عليه من الضعف األصلى فكان أمرً  قبول الكمال مبقية له على ما خلق

 .فيلزم احلقوق مقتصرة على احلال

 ا علىعضاء واستفاء كل منها القوة فكان معرتضً قد حصل بعد كمال األفأما احلاصل بعد البلوغ ف      
 .احملل الكامل بلحوق آفة عارضة فيمكن إحلاقه بالعدم عن انتفاء إىل احلرج ىف إجياب احلقوق

ووجه املساواة بينهما ىف احلكم أن اجلنون احلاصل قبل البلوغ من قبيل العارض أيضا ألنه مل زال       
فكان مثل فقد دل ذلك على حصوله عن أمر عارض على أصل اخللقة ال لنقصان جبل عليه دماغه 

 .العارضى بعد البلوغ

وىف الزكاة أن ، وىف الصالة أن يزيد على يوم دليلة ، وحد االمتداد ىف الصوم أن يستوعب الشهر       
ا وعلى هذا لو أفاق وأقام أبو يوسف رمحه هللا أكثر احلول مقام كله تيسريً ، يستغرق عند حممد رمحه هللا 

 .ا الروايةجيب على القضاء وهو ظاهرً را  أو �اً ىف جزء من الشهر ليًال 

ا واستوعب اجلنون باقى الشهر ا ىف أول ليلة من رمضان فأصبح جمنونً وىف الكامل أنه لو كان مفيقً       
وكذا لو ، ألن الليل اليصام فيه فكان اجلنون واإلفاقة فيه سواء ، الجيب عليه القضاء وهو الصحيح 



ا ولو أفاق ىف يوم من رمضان ىف وقت النية لزمه القضاء ولو نونً مث أصبح جم ، أفاق ىف ليلة من الشهر
 .ال يفتتح فيهه اليلزمه القضاء ألن الصوم أفاق بعده اختلفوا فيه والصحيح أن

وأما إذا ، اجملنون  وأما الصغر فهو ىف أول أحواله مثل اجلنون فيسقط عن الصغري ما يسقط عن      
ان من أهلية األداء فكان ينبغى أن يثبت ىف حقه وجوب بأصاب ضر ظهر شيء من أثار العقل فيه فقد 

فيسقط هبذا العذر ما حيتمل ، األداء لكن الصبا عذر مع ذلك ألنه مل يبلغ عقله غاية االعتدال 
 ، وسائر العبادات كاحلدود والكفارات، والصوم ، كالصالة   ، السقوط عن البالغ من حققو هللا تعاىل

فإنه فرض دامي ، ولكن اليسقط عنه ما الحيتمل السقوط كوجوب اإلميان  ، عذاربأ سقوطفإ�ا حيتمل ال
ا بدوام مً ، فكان وجوب التوحيد دائغري والزوال ألنه تعاىل هللا دائم منزه عن التال حيتمل السقوط 

ن مل جيب عليه أداءه ألن نفس الوجوب يثبت إذا عقل جيب عليه نفس اإلميان وإ فالصىب، األلوهية 
وأما اخلطاب فإمنا هو لوجوب األداء وهو ليس ، بأسبابه وحدوث العامل وهو السبب متقرر ىف حقه 

ال وهلذا ،  ا ألن اإلميان ال حيتمل النفل أصًال قع فرضً فلو أدى اإلميان باإلقرار مع التصديق و ، بأهل له 
ألنه مما حيتمل السقوط بعد ، ا ىف سقوط وجوب األداء الصبا يصلح عذرً فاإلميان بعد البلوغ يلزم جتديد 

لوجوب  وهلذا لو أسلمت ، فإنه ال حيتمل السقوط حبال ، البلوغ بعذر النوم واإلغماء خبالف نفس ا
 .ه القاضى عليه يفرق بينهماإمرءة الصىب وهو بأباه بعد ما عرض

ا أو خطاء دً وحاصل الكالم أنه يسقط عن الصىب ما حيتمل العفو فالحيرم عن املرياث بالقتل عم      
ضا وألن احلرمان يثبت بطريق العقوبة ألن موجب القتل حيتمل السقوط بالعفو فيسطق بعذر الصبا أيً 

 .ا للعقوبة لقصور معىن اجلناية ىف فعلهوفعل الصىب ال يصلح سببً 

ن الكفر والرق ينافيان ، أو كان اسرتق ال يستحق اإلرث ، ألوإذا ارتد الصىب العاقل والعياذ باهلل       
فيه كقبول اهلبة وحنوه  رويصلح منه ما ال ضر ، وعدم احلكم لعدم األهلية ال يعد عقوبة ، أهلية اإلرث 

 بالضرر على رأى وبيشما  ويتوقف، هو نفع حمض واليلزم الصىب ما هو ضرر حمض كالطالق وحنوه  امم
 .الوىل كالبيع واإلجارة وحنومها

يعقل  وهو أمر ظاهر ال حيتاج إىل التعريف إذ كل عاقل يعقل النسيان من نفسه كما )والنسيان(      
لوجوب وال وجوب األداء ألنه ال خيل باألهلية لكن الن سيان إذا كان اجلوع والعطش مث أنه اليناىف نفس ا

جهة  ا ألن النسيان منصاحب الشرع حبيث ال خيلو عنه ىف األغلب يكون عفوً حقوق  من حقا ىف غالبً 



فإنه غالب فيه ألن  مثل النسيان ىف الصوم ، ا للعفو ىف حقهبال اختيار للعبد فيصلح سببً صاحب احلق 
 .ا إىل األكل والشربالنفس مايل طبعً 

فيكثر الغفلة عن التسمية  ، ومثل نسيان التسمية ىف الذبيحة إذ ذبح احليوان يوجب تغري األحوال     
ومثل سالم الناس ىف العقدة األوىل ، فيجعل كان التسمية قد وجدت فيحل الذبيحة ، ىف تلك احلالة 

 .حىت التفسد صالته أل�ا حلل السالم

ا جيب عليه الضمان مث وجه حىت لو أتلف مال إنسان ناسيً ا بوأما ىف حقوق العباد فال جيعل عذرً       
وهذا القسم يصلح ، من أسباب التذكر  ان من غري أن يكون معه شيءاإلنس النسيان ضربان أصلى فيه

وهذا النوع يصلح ، بب التذكر مع قدرته عليه ا لغلبة وجوده ويقع املرء فيه بالتقصري بأن يراعى سعذرً 
ا للتقصري لعدم غلبة وجوده مثل مباشرة احملرم واملعتكف مايفسد إحرامه واعتكافه للعتاب واليصلح عذرً 

ًال  ا إلحرام وإعتكافه ألن هلماناسيً  فكان بناء على ،  مذكرة من هيئة احملرم واللبث ىف املسجد أحوا
 .اتقصريه فال يكون عذرً 

لوجب إلحتمال األداء باألشباه واحتمال  )والنوم(       وهو يوجب تأخري اخلطاب لألداء وال مينع ا
م والردة والبيع الطالق والعتاق واإلسالوبطلت عباراته مثل ، القضاء على تقدير عدم األشباه ىف الوقت 

 .اء إذا صار كالمه لعدم التميز كأحلان الطيوروالشر 

هتيأ ضعيف وىف الشرع ضعف حكمى  :وهى لغة مبعىن الضعف يقال ثوب رقيق أي )والرق(      
 .فيتملك باالستالء كما يتملك الصيد وسائر املباحات، لقبول ملك الغري عليه خص حدبه الش

وشرع ىف األصل جزاء للكفر فإن الكفار ملا استنعكفوا عبادة هلل وصريوا أنفسهم ملحقة       
ر ىف داليل وحدانية صارهم بالتأمل ىف آيات هللا والنظباجلمادات حيث مل ينتفعو بعقوهلم ومسعهم وأب

ويكون ، أحلقهم بالبهائم ىف التملك واالبتذال  ، وجعلهم عبيد عبيده ورق لجازاهم هللا تعاىل باتعاىل 
ا من أحكام جزاء على الكفر ىف األصل اليثبت على املسلم ابتداء لكنه ىف حال البقاء صار حكمً 

ا ويكون ولد األمة املسلمة رقيقً ، ا وإن أسلم الشرع من غري أن يراعى فيه معىن اجلزاء حىت بيع العبد رقيقً 
 .حق به اجلزاءوإن مل يوجد منه مايست، 

وحكمه العجز عما ميلكه احلر من الشهادة والقضاء والوالية والتزوج ومالكية املال وغريها وال يلزم       
مث إن تصرفاهتم نافذة وأنكحتهم صحيحة وشهاداهتم  ، عليه أن أهل احلرب أرقاء حىت ملكوا باالستالء



حقنا  ة إلينا حىت صاروا عرضة للتملك ىفالنسبن ثبوت وصف الرق بولة وأمالكهم ثابتة ألفيما بينهم قب
 .فأما فيما بينهم فلهم حكم األحرار فيما بينهم فيثبت هذه األحكام ىف حقهم

 ىف العقل فيصري صاحبه خمتلط الكالم فيشبه بعض كالمه كالم وهى آفة توجب خلًال  )والعته(      
ن اجلنون يشبه أول أحوال الصبا ىف عدم العقل فكاما أ، العقالء وبعضه كالم اجملانني وكذا سائر أموره 

فكما أحلق اجلنون بأول أحوال ، يشبه العته آخر أحوال العصبا ىف وجود أصل العقل متكن خلل فيه 
ا حىت أن العته المينع صحة الصغري ىف األحكام أحلق العته بآخر أحوال الصبا ىف مجيع األحكام أيضً 

يع مال غريه وطالق منكوحة فيصح إسالم املعتوه وتوكله بب، مع العقل  القول والفعل كما ال مينعها الصبا
ما يوجب إلزام  :ومتنع العهدة أي، عتاق عبد غري ويصح منه قبول اهلبة كما يصح من الصىب غريه وإ

فال يطالب املعتوه يف الوكالة بالبيع والشرا بنقد الثمن وتسليم املبيع وال يرد عليه ، شيء ومضرة كالصبا 
يؤمر باخلصومة فيه وال يصح طالقه إمرءة نفسه وال إعتاقه عبد نفسه بإذن الوىل وبدون إذنه بالعيب وال 

ملنع عنهما عهدة ألن كل ذلك من العهدة املنفية عنهما ألن ا، وال بيعه وشراءه لنفسه بدون إذن الوىل 
وضع عن املعتوه اخلطاب  ا ألنه حق العبد ويوضمان التلف الحيتمل العفو شرعً ، حيتمل العفو ىف الشرع 

 .كم يوضع عن الصىب فال جيب عليه العبادات واليثبت ىف حقه العقوبات كما ىف حق الصىب

لزواله وقت   حمدود إذ ليسوإمنا نعرتف اجلنون والصغري الذى ال عقل فيه للصىب بأن اجلنون غري     
واليؤخر الفرض إىل ، سلمت إمرأة اجملنون عرض علي أبيه أو أمه اإلسالم ىف احلال معني ينتظر له فإذا أ

 ، والصغري حمدود فوجب تأخري الفرض إىل ظهور أثر العقل، أن يعقل اجملنون ألن فيه إبطال حق املرأة 
للصغري حق اإلمساك للنكاح باإلسالم وىف التعجيل  وال جيب عرض اإلسالم على أحد ىف احلال ألن

صح العرض وإن كان  اوإمن، م وإال فرق بينهما فإن أسل ، تفويته فإذا عقل عرض عليه القاضى اإلسالم
و حق هللا تعاىل دون حق العباد ألن اخلطاب إمنا يسقط عنه فيما ه، الصىب الخياطب بأداء اإلسالم 

وه فال يفرتقان ىف وجوب الفرض ىف احلال كما اليفرتقان ىف سائر األحكام سالم الصىب العاقل واملعتوإ
ألن إسالم املعتوه صحيح لوجود أصل العقل كإسالم الصىب العقل خبالف اجملنون ألن إسالمه ملا مل 

 .ا للظلم عن املرءة بقدر اإلمكانفوجب الفرض على وليه دفعً ، يصح لعدم العقل مل يفد الفرض عليه 

رتز بقوله رحم املرءة رءة السليمة عن الداء والصغر واحاحليض دم ينفضه رحم امل) واحليض والنفاس(      
ىف حكم املريضة  وبقوله السليمة عن الداء عن النفاس فإن النفساءفإنه دم عرق ، عن دم االستحاضة 

راه بنت تسع سنني ، حىت اعترب تصرفها من الثلث  فإنه ليس حبيض ىف الشرع ، وبالصغر عن دم ت
 ، ومها اليعدمان أهلية الوجوب وال أهلية األداء، والنفاس الدم اخلارج عن قبل املرءة عقيب الوالدة 



ا لصحة فكان ينبغى أن يسقط هبما الصالة كما اليسقط الصوم لكن قد جعلت الطهارة عنهما شرطً 
 )رائهادع احلايض الصوم والصالة أيام أقت( :ا خبالف القياس وهو قوله عليه السالمأداء الصوم نصً 

واألجناس وال حرج ىف قضاء الصوم  وتصحية أداء الصالة على وقت ليقاس فإ�ا ال تتأدى باألحداث
 يعصاوقضاء مخسني صالة ىف عشرين ، خبالف الصالة ألن قضاء عشرة أيام ىف أحد عشر شهر أيسر 

 .فيقضى هو ال هى،  امع احتياجهن إىل أداء الصالة الوقتية عسري جدً 

وهو ال يناىف أهلية وجوب احلكم سوائ كان من حقوق هللا تعاىل أو من حقوق العباد  )واملرض(      
ولكنه من ، وال أهلية العبادة ألنه الخيل بالعقل حىت صح نكاح املريض وطالقه وسائر ما يتعلق بالعبارة 

ا ا إن مل يقدر على القيام ومستلقيً يصلى قاعدً أسباب العجز فشرعت العبادات عليه بقدر املكنة حىت 
 .إن مل يقدر على القعود

 و الغرماء ىف املال كان املرض من أسبابلموت واملوت علة اخلالفة الوارث أوملا كان املرض سبب ل      
  فيكون أسباب احلجر على املريض أما ىف حق الغرماء ففى الكل إذا، تعلق حق الوارث أو الغرمي مبا له 

ا إىل أوله ألن علته وأما ىف حق الورث ففى الثلثني يشرط اتصاله باملوت مستندً ، ا كان الدين مستغرقً 
 ، وإذا اتصل باملوت صار أصلفقبل وجود الوصف اليثبت احلجر ، احلجر من مميت النفس املرض 

فيصح ىف املال كل تصرف حيتمل الفسخ كاهلبة ، ا باإلماتة والسراية إىل املوت من أوله املرض موصوفً 
وما ال حيتمل الفسخ والنقض جعل  ، مث عند حتقق احلاجة باإلتصال باملوت ينقض ، والبيع باملهابات 

 .م أو وارثوت كاإلعتاق إذا وقع على حق غريهكاملعلق بامل

وأما إذا مل يقع ، م األحكا ا ىف سائرفحكم هذا العتق حكم املدبر قبل املوت حىت كان عبدً       
فينفد العتق ىف  ، اإلعتاق على حق غريهم أو وارث بأن كان ىف املال وفاء بالدين أو هو خيرج من الثلث

وتعلق حق ، ا لوجود سبب احلجر أيضً ، وكان القياس أن الميلك املريض املال لعدم تعلق حق أحد به 
 ، صر ىف عمله، فإن اإلنسان مغرور بأمله مقا له الورثة إال أن الشرع جوز له ذلك لقدر الثلث نظرً 

حتت تصرف  فنظر الشارع له بإبقاء ثلث ماله، فيحتاج عنه حلول آثار املنية إىل تالىف مافرط منه 
إن هللا تصدق عليكم بثلث أموالكم ىف آخر ( :يتدراك بعض ما قصر فيه قال صلى هللا عليه وسلم

 .أعماركم زيادة على أمالكم فضعوه حيث شئتم

وم حىت يسقط به ما هو وهو يناىف أحكام الدنيا مما فيه تكليف كوجوب الصالة والص )واملوت(      
وهلذا قالوا أن الزكاة يسقط عن امليت ىف حكم الدينا حىت ال  ، رضه وهو األداء عن إختيارقربة لفوت غ



وعند الشافعى املال هو  ، جيرى أدائها من الرتكة بناء على أن الفعل هو املقصود ىف حقوق هللا تعاىل
ولو ظفر الفقري مبال الزكاة كان له أن يأخذ مقدار الزكاة عنده كما  ، املقصود حىت جيب أدائها من الرتكة

 .ىف دين العباد

وكذا حكم سائر القرب الفوات األداء عن  ، وعندنا ليس له والية األخذ وال يسقط الزكاة به      
كام حلاجة غريه إن كان متعلق بالعني كما ىف املرهون واملستأجر اختيار وما شرع عليه من األح

بقى بقاء تلك العني ألن فعل العبد ىف العني غري مقصود بل املقصود ىف واملغصوب واملبيع والوديعة ي
فر به  ، وهلذا لوظحقوق العباد هو املال فيبقى حق العبد ىف العني بعد موت من كانت العني ىف يده 

وهلذا قال أبوحنيفة ، وإن كان دينا مل يبق مبجرد الذاته حىت يضم إليه مال أو ذمة الكفيل كان له يأخذ 
خربت ال حتتمل الدين  امل يبق كفيل ألن الذمة ملالدين عن امليت املفلس ال يصح إذأن الكفالة ب

وال جيوز مطالبة  ،مطالبة امليت الدين  ميتنعإذ  بنفسها صار الدين كالساقط ىف أحكام الدنيا لفوات حمله
 .كفيل يطالب به  باألداء وال ىالوارث أو الوص رغريه إذ مل يبقى مال يؤم

 ألن الدين  وال كفيًال وقال أبو يوسف وحممد والشافعى يصح الكفالة عن امليت وإن مل خيلف ماًال       
إلفالس امليت وعدم وهلذا يطالب ىف اآلخرة باإلمجاع إال أنه عجز عن املطالبة  ، واجب عليه بعد موته

بطريق الصلة كنفقة  وما كان من الدين وجوبه ، رته على األداء والعجز عنها ال مينع صحة الكفالةدق
الشرع جوز تصرفه  طر وحنوها تبطل باملوت إال أن يوصى فيصح من الثلث ألناحملارم والزكاة وصدقة الف

وهلذا قدم جتهيز على الدين إذا ،  يناىف احلاجة وما شرع حلاجته يبقى له إذ املوت ال، ا له ىف الثلث نظرً 
وإال فصاحب احلق أحق بالعني من ، أجر واملرهون وحنومها الغرمي متعلق بالعني كما ىف امل مل يكن حق

وما جيب عليه وما ، صرفها إىل التجهيز وله حكم األحياء ىف أحكام اآلخرة فيما جيب له على الغري 
 .اب املعاصى والتقصري ىف العباداتيلقاه هو ثواب الطاعات وعق

وهو أنواع ،  )وهو ما كان االختيار العبد فيه مدخل كاجلهل(عطف على قوله مساوى  )ومكتسب(      
، وضوح الدليل  ، فإنه مكابرة وجحود بعدا ىف حكم اآلخرة كجهل الكافر جهل باطل ال يصح عذرً 

وكذا الداليل على صحة  ، وال ختفى على ذى لب فإن اآليات الدالة على وحدانية هللا تعاىل ال تعد
وجهل صاحب اهلوى ىف صفات هللا ، رسالة الرسل عليهم السالم ظاهرة وإنكارها مبنزلة إنكار احملسوس 

 .وقادر بال قدرة ، تعاىل عامل بال علم



 :كقوله تعاىلالف لنص الكتاب  خموقالوا بإمكا�ا فاألول تعطيل ، وبعضهم قالوا مبغايرهتا للذات      
 َلْيسَ ﴿ :والثاىن تشبيه خيالف لقوله تعاىل ، إىل غريها من اآليات الدالة على حتقق الصفات )هأنزله بعلم(

 .]11: الشورى[ ﴾َشْيءٌ  َكِمْثِلهِ 

وكذلك جهلهم بأحكام اآلخرة مثل جهلهم بسوال املنكر والنكري وعذاب القرب وامليزان واألخبار ىف     
البتنائه على التأويل إال أنه فاجلهل باملذكورات وإن كان دون الكفر ، ذلك مستفيضة متواترة املعىن 

طاعت اإلمام احلق ذلك جهل الباغى وهو الذى خرج عن إوك، ىف اآلخرة كجهل الكافر ا ذرً عيكون 1
 .ا ىف ذلك بتأويل فاسدا أنه على احلق واإلمام على الباطل متمسكً ظانً 

ا ألنه خمالف للدليل الواضح إذ فحكمه حكم اللصوص ال يصلح عذرً ، وإن مل يكن له تأويل       
ه لى وجعلى كون اإلمام العدل على احلق مثل اخللفاء الراشدين ومن سلك طريقهم الئحة ع الداليل

ولكن الباغى وصاحب اهلوى ملا كانا من املسلمني ألنه بالبغى مل خيرج عن ، ا يعد جاحدها مكابرً 
فلم يعمل بتأويلهم الفاسد ، اإلسالم أو االنتساب إليه لزمنا حل شبهتهم وإلزامهم قبول احلق بالدليل 

ىف حقه بتأويله   م بإباحتهامباشرة الذنب كفر ال حيكحىت إذا يستحل الباغى األموال والدماء بتأويل أن 
ا فأمكن إلزام احلجة ألنه يعتقد القرآن حقً ، كما حكمنا بإباحة اخلمر ىف حق الكافر بناء على دينه 

فإذا صار ، منعة له يضمن عليه خبالف الكافر فلذلك قالوا إذا أتلف الباغى مال العادل أو نفسه وال 
الباغى منعة يسقط عنه والية اإللزام فوجب العمل بتأويله الفاسد فال يؤخذ بضمان ىف نفس وال مال 

ا ىف يده وهذا إذا هلك املال ىف يده فإن كان قاميً ، بعد التوبة كما اليؤخذ به أهل احلرب بعد اإلسالم 
 .هوجب رده على صاحب

 أهل البغى إذا تابوا أن يضمنوا ما أتلفوا من النفس واألموال ويروى عن حممد رمحه هللا أنه أفىت ىف      
 واليفىت ىف أهل العدل مبثله ألنه وجبت عليهم حماربتهم بقوله تعاىل ، وذلك ىف احلكم، وال ألزمهم 

 .]9: احلجرات[ ﴾تـَْبِغي الَِّيت  فـََقاتِلُوا﴿

وحاصل هذا الفصل أن املغري للحكم اجتماع التأويل واملنعة حىت لو جترد أحدمها عن اآلخر       
وليني غلبوا على مدينة فقتلوا األنفس واستهلكوا ا غري متأاليتغري احلكم ىف حق الضمان حىت لو أن قومً 

 .األموال مث ظهر عليهم أهل العدل أخذوا جبميع ذلك لتجرد املنعة عن التأويل

 .ال یكون: لعلھ    1
                                                                 



وقال الشافعى جيب على الباغى الضمان وإن كان له منعة ألنه مسلم ملتزم أحكام اإلسالم وقد       
فيجب عليه الضمان ألنه من أحكام اإلسالم خبالف احلرب ألنه غري ملتزم أحكام  ، أتلف بغري حق
 .اإلسالم أصًال 

فاتفقوا على أن كل دم ، فرين قال وقعت الفتنة وأصحاب رسول هللا كانوا متوا ولنا حديث الزبريى      
فرج استحل بتأويل  وكل، وع ، وكل مال أتلف بتأويل القرآن فهو موضأريق بتأويل القرآن فهو موضوع 

وكذلك جهل من خالف ىف اجتهاده الكتاب والسنة كالفتوى ببيع أمهات األوالد ، وع القرآن فهو موض
هاىن ومن تابعهما متمسكني ىف ذلك مبا روى كما يروى عن بشر املريسى وداود االصب،  مردود باطل 

 ).كنا تبيع أمهات األوالد على عهد رسول هللا( :عن جابر ابن عبد هللا أنه قال

،  )أعتقها ولدها( :عليه مثل قوله عليه السالم وعند اجلمهور الجيوز بيعها بداللة اآلثار املشهود      
وما روى عن عمر رضى هللا ،  )فهى معتقة عن دبر منهأميا أمة ولدت عن موالها ( :وقوله عليه السالم

وقد ، عنه أنه كان ينادى على املنرب أال أن بيع أمهات األوالد حرام ال رق عليهما بعد موت موالها 
اعتمد اخلصم ن ففى هذه املسئلة وأمثاهلا إ،  تلقاها القرن الثاىن بالقبول وانقعد اإلمجاع على عدم اجلواز

على اخلرب فهو عمل  وإن اعتمد، السنة  وأخالف الكتاب  ىعمل منه باالجتهاد علعلى القياس فهو 
كالفتوى حبل مرتوك التسمية عامدا [.افيكون فاسدً بالغريب من السنة على خالف الكتاب أو السنة 

 ]منه) وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اللع عليه(: بالقياس على مرتوك التسمية ناسئا فإنه خمالف لقوله تعاىل

ا وشبهة كاحملتجم إذا أفطر على ظن من والنوع الثاىن اجلهل ىف موضع االجتهاد يصلح عذرً       
احلجامة أفسد صومه وظن أنه على تقدير األكل بعده ال يلزمه الكفارة لفساد صومه باحلجامة فإن 

مه لقوله عليه فإن عند األوزاعى يفسد صو ، ألنه ظن ىف موضع االجتهاد ، جهله عذر مسقط للكفارة 
 .يسقط بالشبهة كذا ىف كتب األصول اوكفارة اإلفطار مم،  )أفطر احلاجم واحملجوم( :السالم

م لو احتجم فظن أن ذلك يفطره مث واهر زادة ىف كتاب الصوم أن الصائوذكر شيخ اإلسالم خ      
، ا ومل يبلغه احلديث أو بلغه وعرف نسخه أو تأويله وجبت عليه الكفارة مً ا ومل يستفت عالِ أكل متعمدً 

يكون ظنه جمرد ومل يوجد ف عدام الصوم بوصول الشيء إىل باطنهفإن ان، ألن ظنه حصل ىف غري موضعه 
 .جهل وهو غري معترب



به ا الجتذلك عمدً  فتاه بالفساد فأفطر بعدخذ منه الفقه ومعتمد على فتواه فأا يؤ فإن استفىت فقيهً       
ا فيما يفىت فتوى املفىت املعتمد عليه وإن كان جيوز أن يكون خمطئً الكفارة ألن على العامى أن يعمل ب

 .ة على املعذورا وال عقوبألنه ال دليل للعامى سوى هذا فكان معذورً 

د واحلسن بن ولو مل يستفت ولكن بلغه احلديث ومل يعرف نسخه وال تأويله قال أبو حنيفة وحمم      
ا ال يكون أدىن درجة من الفتوى إذا مل يبغله النسخ خً زياد ال كفارة عليه ألن احلديث وإن كان منسو 

بني صحيحها وسقيمها  لكفارة ألن معرفة األخبار والتميزوقال أبو يوسف عليه ا، فيصري شبهة 
ا ث جبواز أن يكون مصروفً وناسيخها ومنسوخها مفوض إىل الفقهاء فليس للعامى أن يأخذ بظاهر احلدي

وهكذا ذكر  ، وإمنا له الرجوع إىل الفقهاء وإذا مل يسأل فقد قصر فال يعذر، ا عن ظاهره أو منسوخً 
 .امشس األئمة أيضً 

ا كمن زىن جبارية ا أيضً إذا مل يوجد فيه اجتهاد يصلح عذرً  :وكذلك اجلهل ىف موضع الشبهة أى     
ن وطئ هذا جهل حصل ىف موضع االشتباه فإ أو امرأة على ظن أ�ا حتل له فإن احلد ال يلزمه ألن والده

ال ىف أحد الطرفني الشبهة األب جارية ابنه ال يوجب احلد والقرابة واحدة وهذا القرب ملا أوجب تأويً 
صلة بني اآلباء متوألن األمالك ،  ىف الطرف اآلخر فيصري شبهة على الولد فظن أنه يوجب تأويًال 

 .وهلذا ال تقبل شهادة أحدمها لآلخر، واملنافع دائرة ، والزوج  ةءواألنباء واملر 

والنوع الثالث اجلهل ىف دار احلرب من مسلم مل يهاجر إلينا يعذر به ىف الشرايع حىت لو مكث       
ه قضاءمها إذ اخلطاب فيها مدة ومل يصل ومل يصح فيها ومل يعلم أن عليه الصالة والصوم ال يكون علي

ألن دار احلرب ليس مبحل ، ا باستفاضة وشهرة خفى ىف حقه لعدم بلوغه إليه حقيقة بالسماع وال تقديرً 
ا خبالف الذى إذا أسلم ىف دار اإلسالم ومل يصل فيصري جهله باخلطاب عذرً ، شهرة أحكام اإلسالم 

ألحكام وعليه السوال فرتك السوال تقصري عليه القضاء ألنه ىف دار شيوع امدة ومل يعلم وجوهبا وجب 
 .امنه فال يكون معذورً 

شريعة لوهو ىف اللغة اخلفة والتحرك يقال سفهت الرياح الثوب إذا استخفته وحركته وىف ا )والسفه(      
، خبالف موجب العقل والشرع مع قيام العقل حقيقة  عبارة حفة تعرتى اإلنسان فيحمل على العمل

فيتناوله ارتكاب مجيع املخظورات فإن ارتكاهبا من السفه حقيقة إال أن السفه الذى تكلم الفقهاء فيه 
وتعلق األحكام به من منع املال ووجوب احلجر هو تبذير املال وإتالفه على خالف مقتضى العقل 

ا ن كان ذلك سفهً والشرع فال يفهم عند إطالقه ارتكاب معصية أخرى مثل شرب اخلمر والزنا والسرقة وإ



ا لكمال عقد إال أن ا لسالمة بدنه وباطنً  ىف األهلية ألنه خيل بالقدرة ظاهرً حقيقة وهو اليوجبه خلًال 
 ىف يتحمل أمانة هللا عز وجل ووجوب حقوقه بقى أهًال  وإذا بقى أهًال  عقله ىف اآلخرة كابريالسفه 

ا خلطاب حبال سواء الشرع وال يوجب سقوطً  ا من أحكامحقوق العباد بالطريق األوىل فهو ال مينع شيئً 
 .حجر عليه أو مل حيجر

ْمَواَلُكمُ  السَُّفَهاءَ  تـُْؤتُوا َوال﴿ :ا بالنص وهو قوله تعاىلومينع مال السفه عنه ىف أول البلوغ إمجاعً         َأ
إىل األولياء أل�م يقومون هبا مث علق  وإمنا أضاف أموال سفهاء ]5: النساء[ ﴾ِقَياًما َلُكمْ  اهللَُّ  َجَعلَ  الَِّيت 

ُهمْ  آَنْسُتمْ  َفِإنْ ﴿ :اإليتاء بإيناس الرشد فقال ُعوا ِمنـْ  .]6: النساء[ ﴾أَْمَواَهلُمْ  ِإَلْيِهمْ  ُرْشًدا َفاْدفـَ

الصبا فإذا تطاول الزمان به   قال أبو حنيفة رمحه هللا أول أحوال البلوغ ال يفارقه السفه باعتبار أثر      
نس منه رين سنة يدفع إليه ماله وإن مل يؤ فإذا بلغ مخسا وعش، ا بطريق التجربة تفيد رشدً سالبد من أن ي

 .اإذ بتطاول الزمان يثبت الرشد تقديرً  ، رشد ظاهر

يصاه فال جيوز وعندمها ال يدفع إليه مامل يوجد منه الرشد ألن تعاىل علق اإليتاء بإيناس الرشد بإ      
فكذا ، وهلذا إذا بلغ غري رشيد ال يدفع إليه ماله هبذه اآلية ، قبله ألن املعلق بالشرط معدوم قبل وجوده 

 عن تصرف ال وهو اليوجب احلجر أصًال ، إذا بلغ مخسا وعشرين سنة ألن السفه يستحكم بطول املدة 
 .وال يبطله اهلزل كالنكاح والعتاق باالتفاق، حيتمل الفسخ 

لوالت ، واختلف ىف وجوب النظر له حبجره عن التصرفات احململة للفسخ كالبيع واإلجارة        وإثبات ا
فقال أبو حنيفة ال جيوز احلجر عليه من التصرفات بسبب ، ا ملا له عن الضياع للغري على ماله صونً 

الصىب إمنا حبجر عليه لتوهم بل أوىل ألن ، ا له كالصىب السفه وعندمها حيجر عليه هبذا السبب نظرً 
التبذير وهو متحقق ههنا وهذا النظر واجب حق املسلمني ألن ضرره يعود إىل الكافة ألنه إذا أفىن ماله 

 على املسلمني ويستحق النفقة من بيت املال واحلجر على احلر لدفع الضرر عن بالتبذير يصري عياًال 
 .والطبيب اجلاهلجن  ملاة مشروع باإلمجاع كما ىف املفىت العام

بعقله ىف خماطب  واحتج أبو حنيفة بأنه حر خماطب فيكون مطلق التصرف ىف ماله كالرشيد وهو      
 .ا للنظر لكونه معصيةفلم جيز أن يكون سببً ، لغلبة هواه مع علمه بقبحه وفساد عاقبته  التبذير

وهذا ، وهو نوعان بطريق مباح كشرب الدواء وشرب املكره واملضطر إىل شرهبا للعطش  )والسكر(    
وبطريق خمظور  ، النوع من السكر مبنزلة اإلغماء حىت منع صحة الطالق والعتاق وسائر التصرفات 

 ا منوهذا النوع اليناىف اخلطاب باإلمجاع فال يبطل شيئً ، كشرب احملرمات من األشربة كاخلمر وحنوه 



 كالطالق  وفعًال فيلزمه أحكام الشرع كلها من الصالة والصوم وغريمها وينفذ تصرفاته كلها قوًال ، األهلية 
فإ�ا اليصح منه حىت إذا تكلم بكلمة ، والعتاق البيع والشراء وتزوجيه الولد الصغري وتزوجه إال الردة 

أقواله وأوفعاله واإلقرار مبباشرة  احىحمراءته أل�ا خماطب كالصتنب منه ا مل حيكم بكفره ومل 1الكفر
، ألشياء اوهبذا ،  أسباب احلدود اخلالصة هلل تعاىل مثل حد الزنا والشرب والسرقة فإنه ال يؤخذ باإلقرار

ن اليثبت على السكرا فألنه دليل الرجوع وهو السكر إذ ألن الرجوع عن األقرار هبذه احلدود يصح وقد
 .ا أن السكر ال يتحقق بدون هذااء اتفقو شيء مما يقول أاليرى أن العلم

فأقيم السكر مقام الرجوع فيعمل فيما ، ثبات على قول الط الكالم وعدم الوهو اختط واحلد      
وكذا ، صحى يؤاخذ به حىت لو زىن ىف سكره حيد إذا  فإذا باشر سبب احلد،  قاريرحيتمل الرجوع من األ

إذا أقر حبد القذف والقصاص فإن السكر المينع صحة إذ هو بصريح الرجوع ال يبطل لكونه من حقوق 
 .الرجوع وهو السكر أوىل أن اليبطلفبدليل ، العباد 

يل الرجوع وهو السكر ودل، والكافر إذا أسلم ىف حالة السكر حيكم بصحة إسالمه كما ىف املكره      
  .سالم اليقبل الرجوع فال يؤثر فيه دليل الرجوعرنه لكن اإلوإن كان يقا

وهو ضد اجلد واليناىف الرضاء باملباشرة ألن اهلازل متكلم مبا هزل به عن اختيار صحيح 2 )اهلزلو (      
 استخفاف بالدين وهو كفر فيصري  ألن التكلم بكلمة الكفر هازًال وهلذا يكفر بالردة هازًال ، ورضاء تام 

خبالف املكره على الكفر إذا أجرى على لسانه كلمة الكفر حيث ال يكفر ألنه غري ا بنفس اهلزل مردً 
أو  هزل به فيؤثر فيما حيتمل النقض ا بل إمنا يناىف االختيار والرضاء حبكم ماراض باملباشرة واحلكم مجيعً 

النكاح إذ اهلازل النسخ واإلقالة بعد الثبوت كالبيع واإلجارة وال يؤثر فيما الحيتمله كالطالق والعتاق و 
 .خمتار ىف السبب 

خى خبيار الشرط يتعلق بنفس العبادة ااإلقالة والفسخ وال الرت بوحكم هذه األسباب الحيتمل الرد       
وحكمه يقبل الرتاخى عنه شرط اخليار ، خبالف البيع فإنه يقبل الرد والفسخ ، دون الرضاء حبكمها 

رف بأن قال البايع للمشرتى إىل أظهر البيع بني بأصل التص هزل لق بالرضاء فال جرم يؤثر اهلزل فلوويتع
ا غري موجب للملك وإن اتصل الناس ولكنه ليس بيع ىف احلقيقة واتفقا على البناء عليه ينعقد البيع فاسدً 

ذا كان الفساد ىف إألن امللك غري ثابت له خبالف ما ا وأعتقه ال ينفذبه القبض حىت لو كان املبيع عبدً 

 یندرئ فیھ النھایة اعتبار ألن;  الكالم اختالط المعتبر إذ الشرب عنده یحرم الذي السكر في وافقھماقال شمس األئمة فأبوحنیفة    1
 )منھ. (باالحتیاط فیھما یؤخذ والحرمة ، والحل ، بالشبھات

 )منھ(للسبب وھو التكلم بكلمة الكفر وإن لم یكن معتقدا لما یدل علیھ كالمھ  مختار الھزل نفس في جاد الھازل ألن   2

                                                                 



ع بوجه آخر حيث يثبت امللك عند القبض ألن الرضا باحلكم وهو امللك موجود ىف سائر البيوع البي
رتاط اخليار صار اتفاقهما على اهلزل مبنزلة اشحلق بشرط اخليار ف، وألن اهلزل أالفاسدة ومل يوجد ىف اهلزل 

دين ألن خيار كل واحد فيوجب فساد البيع على احتمال اجلواز ومينع بثوت امللك للمتعاق اهلما مؤبدً 
ألن لكل واحد منهما والية  ض البيع أحدمها انتقض، فكذا اهلزل فإن نقمينع زوال امللك عما ىف يده 

وإن أجازه جاز ألن البيع إمنا مل ، وإن أجاده أحدمها وسكت اآلخر مل خيري على صاحب ، النقض 
 لكن عند أىب حنيفة رمحه هللا ، باإلجازةوقد اختارا ذلك ، لعدم اختيارمها للحكم  ها حكميكن مفيدً 

ث يصح وبعده ث كما ىف اخليار املؤبد لو أسقطاه ىف لثالبالثال جيب أن يكون وقت اإلجازة مقدرا
 .ث لعدم تقدر مدة اخليار بالثلث عندمهاالثالبوعندمها ال يتقدر وقت اإلجازة  ، اليصح

 ،يمني والنذرلطالق والعتاق والعفو عن القصاص والوأما ماال حيتمل الرد باإلقالة والفسخ مثل ا      
 )د النكاح والطالق واليمنيجدهن وهزهلن ج ثالث( :فاهلزل فيه باطل والتصرف الزم لقوم عليه السالم

وذلك ألن العفو عن القصاص من ،  الداللةبففى املنصوص عليه احلكم ثابت بالنص وىف الباقى ثابت 
كاإلعتاق واإلعتاق مذكور ىف بعض الروايات والنذر كاليمني من حيث أ�ما قبيل اإلعتاق ألنه إحياء  

 .يتعلقان بنفس العبارة

 فيجب أن حيكم بإميانه ىف أحكام الدنيا  وأما الكافر إذا هزل بكلمة اإلسالم وتربأ عن دينه هازًال      
الرد والرتاخى فكان مبنزلة  مبنزلة إنشاء اليقبل حكمه ألن اإلميان املكره على اإلسالم حيكم بإسالمهك

 .الطالق والعتاق فال يؤثر فيه اهلزل

وهو اخلروج قصد املسري إىل موضع بينه وبني ذلك املوضع مسرية ثالثة أيام فيما فوقها  )والسفر(      
ولكنه من أسباب  ، سري اإلبل ومشي األقدام وهو ال يناىف األهلية وال مينع وجوب شيء من األحكام

ويؤثر ىف قصر ، لكونه من أسباب املشقة ، طلق من غري نظر إىل كونه موجب للمشقة أوال م التخفيف
 .ا أصًال ذوات األربع من الصلوات حىت مل يبق اإلكمال مشروعً 

ء وإن شاء أمت األربع  وعند الشافعى حكم السفر بثوت الرتخص للمسافر بأن يصلى ركعتني إن شا      
وىف تأخري وجوب الصوم إىل عدة من أيام أخر ال ىف ، وإذا فاتت لزمه قضاء األربع ، طار كما ىف اإلف

 .إسقاطه

ا مث سافر بعد الصبح ال حيل له ا أو كان مقيمً واملسافر إذا نوى الصوم وشرع فيه بأن أصبح صاميً       
ختارة فال يسقط به ملقرر الوجوب بالشروع وكون السفر من األمور االفطر بعدم الضرورة الداعية إليه وت



وكذا إذا مرض  ، له ذلكل خبالف املريض إذا تكلف للصوم مث بداله أن يفطر ح، عليه  تقرر الوجوب
املقيم حل له اإلفطار ألنه يوجبه ضرورة الزمة ال ميكن دفعها فيؤثر ىف إباحة اإلفطار ولو اظطر مع أنه 

رتان السبب املبيح للفطر فإن السفر يبيح باق وهبالتمكن الشبهة وىف وج الحيل له الفطر مل يلزمه الكفارة
وأحكام السفر يثبت بنفس اخلروج من عمران املصر ملا اشتهر أنه عليه السالم كان ، الفطر ىف اجلملة 

وكان القياس أن اليثبت إال بعد متام السفر باملسري ، يرتخص برخص املسافرين حني خيرج إىل السفر 
 .ا للرخصةبه واحلكم اليثبت قبل متام العلة لكن ترك القياس بالسنة حتقيقً ثالثه أيام ألن العلة تتم 

قال أبو القاسم الشهيد السمرقندى اخلطاء يذكر ويراد ضد الصواب ويذكر يراد ضد  )واخلطاء(      
ال إىل املفعول كمن رمى إىل إنسان على ظن أنه صيد ا إىل الفعل وقال اخلطاء أن يكون عامدً ، العمل 

وهو عذر صاحل لسقوط حق هللا تعاىل إذا حصل ، قاصد إىل الرمى ال إىل املرمى إليه وهو اإلنسان  فهو
ولو أخطأ ىف الفتوى بعد ما ، عن اجتهاد حىت لو أخطاء ىف القبلة بعد ما اجتهد جازت صالته وال يأمث 

امرئته فوطئها على ظن ا ويصري شبهة ىف باب العقوبة حىت زفت غري ا واحدً اجتهد ال يأمث ويستحق أجرً 
وإن كان يأمث إمث ترك ، ولو رمى إنسان على ظن أنه صيد فقتل العمد ، إمرأته الحيد وال يأمث إمث الزنا  أ�ا

فال جيب على املعذور لكن اخلطاء الينفك عن ضرب ، التثبت وال يؤخذ بالقصص ألنه عقوبة كاملة 
وهو ، ا للجزاء القاصر باالحتياط فيصح سببً  هاالحرتاز عنتقصري وهو ترك التثبت واإلحتياط إذ ميكنه 

ا بني ا مرتددً ا للعقوبة احملضة إذ الكفارة يشبه العبارة والعقوبة يستدعى سببً الكفارة وإن مل يصح سببً 
العفل وهو الرمى إىل الصيد مباح وترك التثبت فيه حمظور  إذ أصل ، احلظر واإلباحة واخلطاء كذلك

تلف مال ا ىف حقوق العباد حىت لو أا جلزاء القاصر واليصري عذرً معىن اجلناية فيصلح سببً  ا ىففكان قاصرً 
ا وأكل مال إنسان على ظن أنه ملكه جيب عليه شاة على ظن أنه صيدً  إنسان خطاء بأن رمى إىل

 ،وهلذا لو أتلف مجاعة مال إنسان جيب على الكل ضمان واحد ، الضمان ألنه بدل مال ال جزاء فعل 
قاتل  ، وكان ينبغى أن جيب ىف مال الووجبت الدية أل�ا من حقوق العباد وبدل احملل ال جزاء الفعل 

ذلك وجبت على لا ىف نفسه فكضمان العدوان لكنها بنيت على التوسع والتخفيف لكون اخلطاء عذرً 
 .ث سننيالعاقلة ىف ثال

وهو عمل الغري على أمر يكرهه وال يريد مباشرة لو ال احلمل عليه بالوعيد على تركه  )واإلكراه(      
ء مبا خياف على نفسه أو على عضو من م الرضا ويفسد االختيار وهو اجملر وهو نوعان األول ما يعد

ًياالفاسد أ] و[، ا ستبدً أعضائه والصحيح من االختيار أن يكون الفاعل فيه م على  ن يكون اختياره مبن
 .ا وإن مل ينعدم أصًال الغري فيصري فاسدً  اختيار



والثاىن ما يعدم الرضا واليفسد االختيار لعدم اضطرار إىل مباشرة ما أكره عليه لتمكن من الصرب       
اف به التلف على ضرب الذى ال خيد به حنو اإلكراه باحلبس والقيد مدة مديدة أو بالهدّ  ]ما[ على

يتحقق اإلكراه إذا تيقن أو غلب على ظنه أنه لو مل يفعل ما أمر به ألجرى عليه  انفسه أو عضوه ، وإمن
ا وكذا إذا مل متكن املكره من ما هدده وإن غلب على ظنه أنه ختويف وهتديد ال حتقيق ال يكون مكرهً 

 .نياهذ ا بلإيقاع ما هدد به ال يكون ذلك إكراهً 

 ]أنواع احلرمات[

ا أو مل يكن   سواء كان ملجئً اإلكراه أصًال  يعىن بعذر) ال رخصة فيه ماواحلرمات أنواع منها (      
فإنه اليثبت الرتخص ىف هذه اإلشياء باإلكراه ألن دليل ثبوت الرخصة خوف ، كالقتل واجلرح والزنا 

للنفس أو العضو عن التلف  التلف فإنه إذا خاف تلف النفس أو العضو جاز له الرتخص باحملرم صيانة
فال يكون للمكره أن ، عند خوف التلف سواء  ، واملكره عليه وهو املتصور بالقتل ىف استحقاق الصيانة

ىف حق إباحة قتل املقصود نفسه فصار اإلكراه ىف حكم العدم  لف نفس غريه وإن كان عبده لصيانةيت
 .لقتل والرتخص به لتعارض احلرمتنيوبا

ا ألن ولو فعل كان آمثً  ، رح حىت لوقيل له لتقطهن يد فالن أو ليقتلنك ال حيل له ذلكوكذا اجل      
فيتحقق التعارض فال يثبت الرتخص إال أن ىف اإلكراه على قطع يد ، من احلرمة ما لنفسه لطرف املؤمن 

ه عند نفسه بأن قيل له لتقطعن يدك أو ليقتلنك حيل له أن يقطع يده ألن حرمة نفسه فوق حرمة يد
 .تار أدىن الضررين لدفع األعلى، فجاز له أن خيالتعارض 

وذلك  ، وكذا الزنا ألن فيه فساد الفراش إن كانت املرأة منكوحة الغري وضياع النسل إن مل يكن      
ا وهذا ىف زنا الرجل أما زنا املرأة حيتمل الرخصة حىت لو أكرهت بالقتل أو القطع على مبنزلة القتل أيضً 

يرخص هلا ىف ذلك ألنه ليس ىف التمكني من القتل الذى هو املانع الرتخص ىف جانب الرجل ألن  الزنا
 .نسب الولد ال ينقطع عنها

فإن اإلكراه  اخلنزيراخلمر و امليتة و أكل قوال  يبقى احلرمة مع اإلكراه كحرمة) ومنها ماحيتمل السقوط(     
 :ا مل يثبت بالنص إال عند االختيار قال هللا تعاىلالكامل وهو امللجئ يوجب هذه األشياء ألن حرمته

  ] .119: األنعام[ ﴾ِإَلْيهِ  اْضُطِرْرمتُْ  َما ِإال َعَلْيُكمْ  َحرَّمَ  َما َلُكمْ  َفصَّلَ  َوَقدْ ﴿

اإلكراه كان املكره فإذا سقطت احلرمة ىف حالة ، استثىن حالة الضرورة واالستثناء من احلظر إباحة      
واليسقطه حرمة هذه األشياء باإلكراه القاصر لفوات  ، افصار آمثً  ا لدمهن تناوله مضيعً ىف االمتناع ع



وىف القياس جيب إذ ال تأثري ، ا الضرورة إال أن املكره إذا شرب ىف اإلكراه القاصر مل حيد استحسانً 
فإذا  ، احللفوجوده كعدمه وجه االستحسان أن اإلكراه الكامل أوجب ، لإلكراه باحلبس ىف األفعال 

رية املشرتكة يصري شبهة ىف إسقاط ىف احلد عن كامللك ىف اجلزء من اجلا،  وجد الناقص منه يصري شبهة 
 .الشريك بوطئها

كإجراء الكفر ىف حالة اإلكراه الكامل ) لكنها حيتمل الرخصة(أي السقوط ) الحيتمله ومنها ما(      
ا مع اإلكراه إال بل يبقى حرامً ، حيتمل السقوط باإلكراه حرام بال شبهة ال كلمة الكفر   ءوذلك ألن إجرا

بالنص فإذا صرب وبذل نفسه إلعزاز دين هللا   أنه رخص للعبد إجراء كلمة الكفر بشرط إطمنان القلب
 .اكان شهيدً 

تالفه فإنه حرام كتناول مال الغري وإ) تمل الرخصةومنها ما حيتمله ولكنها اليسقط بعذر وحت(      
حيتمل سقوط احلرمة بإباحة مالكه لكنها مل يسقط بعذر الكره ألن به اليسقط عصمة إال أنه يرخص 

 .اولو تركه حىت مات كان شهيدً ، فيه باإلكراه التام 

وإمنا ، ة عن أهلية وإختيار واألفعال لكو�ا صادر مث اإلكراه اليصلح إلبطال شيء من األقوال       
وىف تفويت الرضاء ، ا ىف تبديل نسبة الفعل إىل املكره إن مل مينع عنه مانع الكره إذا كان ملجئً يظهر أثر 

ا ما حيتمل الفسخ ويتوقف على الرضا مثل ا فيفسد باإلكراه الكامل والقصري مجيعً فقط إن مل يكن ملجئً 
ولكن مينع  ، هلية ىف حملهالبيع واإلجارة ألن اإلكراه بنوعيه ال مينع انعقاد أصل التصرف لصدوره من أ

ا أو داللة صح ألن فلو أجاز التصرف بعد زوال لإلكراه صرحيً ، نفاذه لفوات الرضا فينعقد بصفة الفساد 
 .فزوال املعىن املفسد باإلجازة، رضاه قد يتم 

ذ قف على الرضا ال يبتطل بالكره كالطالق والعتاق والنكاح إال حيتمل النسخ وال يتو ] ما[ما وأ      
 .عتق أو طلق أو تزوج بالكره يصحفلو أ، هذه التصرفات يتوقف على االختيار دون الرضا 

ألن اإلقرار إمنا يوجب احلق  وال يصح األقارير كلها سواء كانت مبا حيتمل النسخ أو مبا الحيتمل      
 .باإلكراه باعتبار رجحان جانب الصديق وذلك يفوت

واألفعال قسمان أحدمها كاألقوال الحيتمل أن يصري املكره فيه آلة للمكره فال ميكن نسبة ذلك       
صائم يفسد صوم الفعل على املكره حىت لو أكره على األكل وهو  رفيقتص، الفعل إىل املكره كالوطء 

 .على الزاىنلو أكره على الزنا ال جيب احلد وجيب العقر ، ا ه لو كان صائمً وال يفسد صوم املكرِ 



ه من وخرج املكرَ ، ه ولزمه حكم هذا الفعل فينسب الفعل إىل املكرِ ، والثاىن ما يصلح فيه آلة لغريه       
وجب ، خر بأن قال أقتله بالسيف أو ألقتلنك فقتله به ىت لو أكره إنسان على قتل إنسان آالبني ح

ت الدية على صيد فرمى إليه فأصاب إنسان وجبولو أكرهه على الرمى إىل ، ه باإلمجاع القود على املكرِ 
ا طلب أكرهه بالقتل يقدم عليه وإن كان حرامً  األنه مل، ه والكفارة كما لو باشر بنفسه عاقلة املكرِ 

والتحق باآللة كالسيف ، ه ىف حكم عدمي االختيار خلالص ويصري كاجملبول على هذا الفعل فصار املكرَ ا
وأما القاصر فال يوجب نقل الفعل إىل ، هذا ىف اإلكراه الكامل ، فال يوجب الضمان عليه  اوالعص
 .ه حىت جيب الضمان والقود على الفاعلاملكرِ 

 فصل ىف املتفرقات

 ]اإلهلام[

الداليل  يعىن اإلهلام وهو املعىن الواقع ىف القلب من غري استدالل ونظر ىف) اإلهلام ليس حبجة(     
 .الشرعية اعتقادية كانت أو عملية العقلية والنقلية ليس حبجة ىف األحكام

والتفسري جائز ،  )من فسر القرآن برأيه فليتبوء مقعده من النار( :متسكوا فيه بقوله عليه السالم      
نظر ىف األصول أن  أن املراد به بالفتبني ، بالرأى املستفاد من النظر واالستدالل بأصول الدين باإلمجاع 

 ، وهواء نفسه وقد يكون الشيطان، وألن ما تقع ىف قلبه قد يكون من هللا تعاىل ، يكون اإلهلام حجة 
وإذا استند على ذلك يكون اجتهاد منه ال  ، وال ميكن التميز إال بعد النظر واالستدالل بأصول الدين

 .اإهلامً 

ْقَواَها ُفُجوَرَها َفَأْهلََمَها﴿متسك بقوله تعاىل ) وقال بعض الصوفية أنه ىف حق األحكام حجة(        ﴾َوتـَ
 واإلمث: (وبقوله عليه السالم لوابصة وقد سأله عن الرب ، أي عرفها باإليقاع ىف القلب  ]8: الشمس[

ادة قلبه بال حجة أوىل شهجعل ،  )ضع يدك على صدرك فما حك ىف قلبك فدعه وإن أفتوك الناس
وإن صلى ، مة فمن اشتبهت عليه القبلة فصلى بغري حترى مل جيز صالته ئوقالت األمن الفتوى ، 

 .جة من هللا تعاىل كرامة للمؤمننيبتحرى جازت فدل أن اإلهلام ح

وهو اآليات اآلية عرفها طريق اخلري والشر بطريق العلم  )فأهلمها( :وأجابوا بأن معىن قوله تعاىل      
 .افيجب ترك ما يريبه إىل ما ال يريبه احتياط، وحديث وابصة ورد ىف باب التقوى ، واحلجج 



بدليل فال حيل تناوله  وكذا ما ثبت حرمته، جوز حترميه بشهادة قلبه ]ال[ــوأما ماثبت حله بدليل ف      
وإمنا إثبات الشرع به والتحرى عند الضرورة حجة ىف حق املتحرى ،  ننكر االحتياط ال حننو  شهادة قلبه

 .بل هو نوع استدالل بأمارات الغلبة للظن، وليس من باب اإلهلام 

وقال أبو سليمان الداراىن رمبا يقع ىف قلىب النكتة من نكت القوم إياما فال أقبل منه إال بشاهدين       
 .عدلني الكتاب والسنة

 ]الفراسة[

ويقع هبا الرتجيح بني القياسني املعارضني إذ لقلب ) والفراسة وهى ما يقع بغري نظر ىف حجة(      
اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور ( :املؤمن نور يدرك به ما هو باطان ال دليل عليه كما قال عليه السالم

ه بدوام املراقبة وتعود أكل من عض بصره عن احملارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر وقت :يقال )هللا
 .احلالل مل خيطأ فراسته

 ]احلكم[

 .شاء العبد أو مل يشاء، كأحكام هللا فإنه حيكم مبا شاء ) اواحلكم ماثبت جربً (      

 ]الدليل[

ه تقد أو خرييأي تبني حقية الشيء ليعت )والدليل ما يتوصل بصحة النظر فيه إىل العلم(      
 .]به[ليعمل

 ]احلجة[

مث إن كان قصد كل ، مسيت حجة إذ املناظر يغلب هبا على خصمه ) واحلجة من حج إذا غلب(      
قال القاضى أبو زيد ، وإن كان القصد إظهار احلق فمحمود ، واحد منها فيه العناد والغلبة فمذموم 

 .للمناظرة شروط وآداب وركن وداعية وعرض

 ]شروط املناظرة[

ا ىف ا حبقائق العربية بصريً مً غرضهما إظهار احلق دون العناد وأن يكون عالِ  أما الشروط فأن يكون      
وأن يكون جيادل  ، ا للنصوص واألخباروأن يكون حافظً ، يالت لآليات واألخبار والتأو  القواعد الفقهية

 .اا وال غليظً وقيحً  ا المعه منصفً 



 

 

 ]آداب املناظرة[

وأما اآلداب فتجب االضطراب ملا سوى اللسان من اجلوارح واالعتدال ىف خفض الصوت ورفعه       
وحسن اإلصغاء إىل كالم صاحبه واإلعراض عن الغضب وقصد االنتقام واالحرتاز عن التكلم ىف جملس 

ا استخف  ألنه يؤدى إىل االستخفاف وإذ، ا الشغب والتكلم ىف جملس مجاعة ال يستمعون كالمه تكربً 
 .كل خاطره

 ]الداعية للمناظرة[

وأما الداعية فالسوال من املسرتشد أو االبتالء بوقوع حادثة شرعية ليتضح حكمها باملذكرات أو       
وقوع مشكل ىف قاعدة أو فيما يتعلق هبما من الوسائل أو احلاجة إىل معرفة توفيق بني دليلني متعارضني 

 .إحياء الشريعة كل هذه املناظرات سعى ىف،  صورة 

وال خيفى أن ىف  ،) فإىن فيما مل يوح إىل مثلكما( :وقال صلى هللا عليه وسلم ألىب بكر وعمر قوًال       
مذاكرات العلماء املسرتشدين فوائد ال حتصى وجهاد العلماء ىف حل املشكالت أقوى درجة من جهاد 

 .يوزن مع دم الشهداء قال صلى هللا عليه وسلم حداد العلماء، الغزاة مع الكفار 

 ]ركن املناظرة[

 .فإقامة الدليل الصحيح على ثبوت املدعى :أما الركن      

 ]غرض املناظرة[

 .رض فظهور احلق ليعتقد أو ظهور خري ليعمل به وترك ضدمها وهو الباطل والشرأما الغ      

 ]الربهان[

والتقليد وهو قبول قول الغري بال دليل ليس حبجة ىف ) وكذا البينة( احلجة ريأي نظ) هاري والربهان نظ(     
 َوَال  َشْيًئا يـَْعَلُمونَ  َال  آَباُؤُهمْ  َكانَ  أََوَلوْ ﴿ :أصول الدين وال ىف فروعه ألنه تعاىل رد على املقلدين بقوله

 .]104: املائدة[ ﴾يـَْهَتُدونَ 



من غري  اا اتفاقً ألنه وقع تصديقه حقً بل ، ا وإميان املقلد صحيح ىف القول املختار ال لكونه مقلدً       
وأمجع العلماء أن املقلد ، قصد على طلب احلقيقة سبب من أسباب العلم باعتبار صحة مذهب إمامه 

وحيل التقليد ىف الفروع الشرعية للعوام وللمتفقهة الذين مل يبلغوا درجة االجتهاد ، عاص برتك االستدالل 
ولكن عليهم أن يقلدوا من هو عندهم أعلم وأورع بالسماع  ، فعيةىف القول املختار من احلنفية والشا

 .عمن يوثق بقوله

والتمسك ىف األوصول بالكتاب والسنة وما أمجع عليه الصحابة والتابعون وغريهم من األئمة       
 .عندنا مث بقول من يظن أنه أعلم وأورع كأىب حنيفة وىف الفروع باألصول مث األوثق دليًال ، اجملتهدين 

وجيوز نقل احلديث من الكتب املعتمد الىت اشتهرت للعمل مبضنونه واالحتجاج به واليشرتط أن       
قال ابن برهان ذهب الفقهاء كافة إىل أنه ال يتوقف العمل باحلديث على ، يكون له به رواية إىل مولفها 

 .العمل به بل إذا صلحت عنده النسخة من السنن جازله، مساعه 

ولذلك ترى أصحابنا ، ونقلوا عن أصحابنا أنه ال حيل ألحد أن يفىت بقولنا حىت يعلم من أين قلنا      
 وافق مث األوثق دليًال  ، فإ�م يفتون مبا الح هلم من األحوط، ا ما يفتون خبالف قول اإلمام احلنفية كثريً 

على هللا بتحرمي احلالل أو حتليل ا من االفرتاء مث بقوله لكنهم يضيفون اجلواب إليه خوفً  ، ال قوله أو
 .احلرام

فعليك األخذ بالكتاب والسنة وإن مل جتد ، إال املعصوم  وقد يرتك، قالوا كل أحد قد يؤخذ بقوله       
وإال فال ، فيحل لك التمسك بقول األعلم واألورع ، فيهما ومل تقدر على االجتهاد واستنباط عنهما 

 .عن األئمة وقد جاز استتار احلديث عن أجلة الصحابة فضًال  .معارضة بني ماثبت بالوحى وغريه

فقال الغزاىل ال جيوز أن ينتقل ، مث إذا عمل ىف مسئلة بقول إمام هل له العمل بقول غريه أم ال       
 .وجيوز عند الضروروة، عن مذهب إمامه إىل مذهب إمام آخر هبوى النفس 

فليس له الرجوع عنه إىل ، لعامى بقول جمتهد ىف حكم مسئلة وىف بعض األصول احلنفية إذا عمل ا      
 .فاملختار جوازه، فهل جيوز له أن تقلد غريه ، وأما ىف حكم مسئلة أخرى  ، اغريه اتفاقً 

ا وحتكم بأن املنتقل باالجتهاد والربهان آمث يستحق منع االنتقال مطلقً  ىلوذهب بعض احلنفية إ      
فلكل أن يقلد ىف أي مسئلة ، ال ابن اهلمام ال نص ألحد ىف تقليد جمتهد معني وق ، التعزير وبدونه أوىل

 .شاءألى جمتهد 



قول إمام ليس له العمل فيها بقول غريه دى وابن احلاجب من عمل ىف مسئلة بوينقل عن اآلم      
قصد الرخصة فيما وكذا إن ،  بالراجح ا قال املناوى إذا اعتقد مذهب الغري جيوز االنتقال عمًال اتفاقً 

 .ضرورة هقهر أو أ  دعته إليها حاجة

فإن عمل بتقليد إمام ىف مسئلة  ، ألنه متبع هلواه ال لدينه فال جيوز ، وأما إذا قصد مطلق الرتخص      
تقليد الشافعى مينع مث تستحق عليه فرييد ، كحنفى يدعى شفعة جواز فيأخذها على مذهب أىب حنيفة 

 .نزل عليهموكالم اآلمدى وابن احلاجب  .ثهزيادة فحعن االنتقال ل

 ]العرف[

ا  وكذلك قالوا املعروف عرفً ) والعرف ما اشتهر شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول(      
 .اكاملنصوص شرعً 

 ]العادة[

العادات بعثت برفع ( :قال عليه السالم ، )والعادة ما استمر الناس عليه وعاودوه مرة بعد أخرى(      
 .وللختم الكالم بكالم اخلامت اخلامت )ورفض الشهوات

 كاتبه احسان


