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  املعونة يف اجلدل

  احلمد هللا حق محده وصلى اهللا على حممد خري خلقه وعلى اصحابه واهل بيته 
ملا رأيت حاجة من يتفقه ماسة اىل معرفة ما يعترض به من االدلة وما جياب به عن االعتراضات ووجدت ما عملت 

لخص يف اجلدل مبسوطا صنفت هذه املقدمة لتكون معونة للمبتدئني وتذكرة للمنتهيني جمزية يف اجلدل كافية من امل
  الهل النظر وقدمت على ذلك بابا يف بيان االدلة ليكون ما بعده من االعتراضات واالجوبة على ترتيبه 

  أن ينفع به يف الدنيا واالخرة انه قريب جميب وما توفيقي اال باهللا عليه توكلت وهو حسيب ونعم الوكيل واياه أسأل 

  باب بيان وجوه ادلة الشرع

  وادلة الشرع ثالثة اصل ومعقول اصل واستصحاب حال 
  فاالصل ثالثة الكتاب والسنة واالمجاع واضاف اليه الشافعي 

  رمحه اهللا يف القدمي قول الواحد من الصحابة فجعله اربعة 
  ص والظاهر والعموم فاما الكتاب فداللته ثالثة الن

فالنص هو اللفظ الذي ال حيتمل اال معىن واحد كقوله تعاىل الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وال 
  تقتلوا النفس اليت حرم اهللا اال باحلق وما اشبه ذلك مما ال حيتمل اال معىن واحدا 

  وحكمه ان يصار اليه وال يترك اال بنص يعارضه 
  كل لفظ احتمل امرين وهو يف احدمها اظهر والظاهر 

وهو ضربان ظاهر بوضع اللغة كاالمر حيتمل االجياب وحيتمل النوب إال انه يف االجياب اظهر وكالنهي حيتمل 
  التحرمي وحيتمل الكراهة والتنزيه اال انه يف التحرمي اظهر وكسائر االلفاظ احملتملة ملعنيني وهو يف احدمها اظهر 

  مل على اظهر املعنيني وال حيمل على غريه اال بدليل وحكمه ان حي
وظاهر بوضع الشرع كاالمساء املنقولة من اللغة اىل الشرع كالصالة يف اللغة اسم للدعاء ويف الشرع اسم هلذه 
ة من االفعال املعروفة واحلج يف اللغة اسم للقصد ويف الشرع اسم هلذه االفعال املعروفة وغري ذلك من االمساء املنقول

  اللغة اىل الشرع 
  وحكمه ان حيمل على ما نقل اليه يف الشرع وال حيمل على غريه اال بدليل 

ومن اصحابنا من قال ليس يف االمساء شيء منقول بل الصالة هي الدعاء واحلج هو القصد وامنا هذه االفعال 
فعلى هذا حتمل هذه االلفاظ على زيادات اضيفت اليهاوليست منها كما اضيفت الطهارة اىل الصالة وليست منها 

  موضوعها يف اللغة وال حتمل على غريه اال بدليل 
  والعموم كل لفظ عم شيئني اثنني فصاعدا على وجه واحد ال مزية الحدمها على االخر 

  والفاظه اربعة امساء اجلموع كاملسلمني واملشركني واالبرار والفجار 



  لرجل واملرأة واملسلم واملشرك واالسم املفرد اذا عرف بااللف والالم كا
  ومن اصحابنا من قال ليس هذا من الفاظ العموم 

  واالول اصح 
  واالمساء املبهمة ك من فيمن يعقل وما يف ما ال يعقل و أي يف اجلميع و حيث و أين يف املكان و مىت يف الزمان 

  والنفي يف النكرات كقوله عليه السالم 
  جال وما اشبهه ال يقتل مسلم بكافر وما رأيت ر

  فحكم هذه االلفاظ ان حتمل على العموم وال خيص منه شيء اال بدليل 
  واما السنة فداللتها ثالثة قول وفعل واقرار 

  فالقول على ضربني مبتدأ وخارج على سبب 
  فاملبتدأ ينقسم اىل ما ينقسم اليه الكتاب من النص والظاهر والعموم 

   شاة شاة وما أشبهه أخرجه الترمذي يف الزكاة فالنص كقوله عليه السالم يف اربعني
  فحكمه ان يصار اليه وال يترك اال بنص يعارضه 

والظاهر كقوله عليه السالم حتيه مث اقرصيه مث اغسليه باملاء فيحمل أخرجه أبو داودد يف كتاب الطهارة على 
  الوجوب وال يصرف اىل االستحباب اال بدليل 

من بدل دينه فاقتلوه فيحمل على العموم أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد يف الرجال والعموم كقوله عليه السالم 
  والنساء وال خيص اال بدليل 

واخلارج على سبب ضربان مستقل دون السبب كما روي انه قيل له عليه السالم انك تتوضأ من بئر بضاعة وامنا 
  ليه السالم املاء طهور ال ينجسه شيء يطرح فيها دم احملايض وحلوم الكالب وما ينجي الناس فقال ع

  فحكمه حكم القول واملبتدأ 

  ومن اصحابنا من قال يقصر على السبب الذي ورد فيه وليس بشيء أخرجه الترمذي وغريه 
وضرب ال يستقل دون السبب كما روي ان اعرابيا قال له جامعت يف شهر رمضان بالنهار فقال اعتق رقبة فيصري 

  ب كاجلملة أخرجه البخاري وغريه الواحدة كأنه قال عليه السالم اذا جامعت فاعتق قول الرسول مع السب
  واما الفعل فضربان 

  احدمها ما فعله على غري وجه القربة فهو كاملشي واالكل وغريمها فيدل على اجلواز 
  والثاين ما فعله على وجه القربة فهو على ثالثة اضراب 

   بذلك االمر ان كان واجبا فهو واجب وان كان ندبا فهو ندب احدها ان يكون امتثاال المر فتعترب
  والثاين ان يكون بيانا جململ فتعترب باملبني ان كان واجبا فهو واجب وان كان ندبا فهو ندب 

  والثالث ان يكون مبتدأ ففيه ثالثة اوجه 
  احدمها انه يقتضي الوجوب وال يصرف اىل غريه اال بدليل 

  ندب وال يصرف اىل غريه اال بدليل والثاين انه يقتضي ال
  والثالث انه على الوقف فال حيمل على واحد منهما اال بدليل 



  واما االقرار فضربان 
احدمها ان يسمع قوال فيقر عليه كما روي انه مسع رجال يقول الرجل جيد مع امرأته رجال ان قتل قتلتموه وان 

  أخرجه البخاري يف اللعان تكلم جلدمتوه وان سكت سكت على غيظ ام كيف يصنع 
  فحكمه حكم قوله عليه السالم وقد بيناه 

  والثاين ان يرى رجال يفعل فعال فيقره عليه كما روي انه رأى 

  أي الراوي قيس بن فهد يصلي ركعيت الفجر بعد الصبح أخرجه أبو داود وغريه 
  فحكمه حكم فعله وقد بيناه 

  حكم احلادثة فذلك ضربان واما االمجاع فهو اتفاق علماء العصر على 
  احدمها ما ثبت بقول مجيعهم كامجاعهم على جواز البيع والشركة واملضاربة وغري ذلك من االحكام 

  فحكمه ان يصار اليه ويعمل به وال جيوز تركه حبال 
  والثاين ما ثبت بقول بعضهم او فعله وسكوت الباقني مع انتشار ذلك فيهم 

  ه وجهان فذلك حجة وهل يسمى امجاعا في
  وقال ابو علي بن ايب هريرة ان كان ذلك حكما من امام او قاض مل يكن حجة وان كان فتيا من فقيه فهو حجة 

  واالول اصح 
  واما قول الواحد من الصحابة اذا مل ينتشر ففيه قوالن 

  قال يف اجلديد ليس حبجة فعلى هذا ال حيتج به ولكن يرجح به 
  قياس ضعيف وليس بشيء وقال بعض اصحابنا حيتج به مع 

  وقال يف القدمي هو حجة فعلى هذا حيتج به ويقدم على القياس وهل خيص به العموم فيه وجهان 

  واما ادلة املعقول فثالثة فحوى اخلطاب ودليل اخلطاب ومعىن اخلطاب 
على وذلك مثل فاما فحوى اخلطاب فهو ان ينص على االعلى وينبه على االدىن او ينص على االدىن فينبه على اال

قوله تعاىل ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار ال يؤده اليك وهنيه عن 
  التضحية بالعوراء ونبه به على العمياء أخرجه مالك وغريه 

  فحكم هذا حكم النص 
وان كن اوالت محل فانفقوا عليهن واما دليل اخلطاب فهو ان يعلق احلكم على احد وصفي الشيء كقوله تعاىل 

  وقوله عليه السالم 

  يف سائمة الغنم زكاة فدل على ان غري احلامل ال نفقة هلا وغري السائمة ال زكاة فيها 
  وقال ابو العباس بن سريج ال يدل على حكم ما عدا املذكور 

  واملذهب االول 
  معة بينهما واجراء حكم االصل على الفرع فاما معىن اخلطاب فهو القياس وهو محل فرع على اصل بعلة جا

  وهو ضربان 
  احدمها قياس العلة وهو ان حيمل الفرع على االصل باملعىن 



الذي يتعلق احلكم به يف الشرع وذلك مثل قياس النبيذ على اخلمر بعلة انه شراب فيه شدة مطربة وقياس االرز 
  على الرب بعلة انه مطعوم جنس 

  هو ثالثة اضرب والثاين قياس الداللة و
  احدها ان يستدل خبصيصة من خصائص الشيء عليه 

كقولنا يف سجود التالوة انه ال جيب النه سجود جيوز فعله على الراحلة يف غري عذر فاشبه سجود النفل وان جواز 
  فعله على الراحلة من خصائص النوافل فيستدل به على انه نفل 

  والثاين ان يستدل بالنظري على النظري 
  قولنا يف الزكاة يف مال الصيب ان من وجب العشر يف زرعه وجب ربع العشر يف ماله كالبالغ ك

وكقولنا يف ظهار الذمي من صح طالقه صح ظهاره كاملسلم وان العشر نظري ربع العشر والظهار نظري الطالق 
  فيدل احدمها على االخر 

لترتيب يف الوضوء انه عبادة يبطلها النوم فوجب فيها والثالث ان يستدل بضرب من الشبه مثل ان يقول يف اجياب ا
  الترتيب كالصالة ففيه وجهان 
  من اصحابنا من قال انه دليل 

  ومنهم من قال ليس بدليل وامنا يرجح به غريه وهو االصح 

  فصل

  واما استصحاب احلال فضربان 
ل يف دار احلرب او يف اسقاط ما زاد على استصحاب حال العقل يف براءة الذمة كقولنا يف اسقاط دية املسلم اذا قت

ثلث الدية يف قتل اليهودي ان االصل براءة الذمة وفراغ الساحة وطريق اشتغاهلا بالشرع ومل جند يف الشرع ما يدل 
  على االشتغال يف قتل املسلم يف دار احلرب وال على االشتغال فيما زاد على الثلث يف قتل اليهود فبقي على االصل 

  يل يفزع اليه اجملتهد عند عدم االدلة فهذا دل
والثاين استصحاب حال االمجاع وذلك مثل ان يقول يف املتيمم اذا رأى املاء يف صالته انه ميضي يف صالته انعقدت 

  باالمجاع فال يزول عن ذلك اال بدليل 
  فهذا فيه وجهان 

  من اصحابنا من قال هو دليل 
  ومنهم من قال ليس بدليل وهو االصح 

  ب وجوه الكالم على االستدالل بالكتاببا

  وذلك من مثانية اوجه 
احدمها ان يستدل منه بطريق من االصول ال يقول به وذلك مثل ان يستدل احلنفي يف اسقاط املتعة للمدخول هبا 
تعة بقوله تعاىل ال جناح عليكم ان طلقتم النساء ما مل متسوهن او تفرضوا هلن فريضة ومتعوهن فشرط يف اجياب امل

  ان ال يكون قد مسها 



  فيقول الشافعي هذا استدالل بدليل اخلطاب وانت ال تقول به 
فاجلواب ان يقول ان هذا بلفظ الشرط النه قال ان طلقتم النساء وان من امهات حروف الشرط وانا اقول بدليل 

  اخلطاب اذا كان بلفظ الشرط 
  او يقول ان هذا من مسائل االصول وانا ممن يقول به 

  والثاين ان ال يقول به يف املوضع الذي تناوله 
  كاستدالل احلنفي يف شهادة اهل الذمة بقوله تعاىل او آخران من غريكم أي من اهل ملتكم 

  فيقول الشافعي هذا كان يف قصة بني املسلمني والكفار وعندك ال تقبل شهادة اهل الذمة على املسلمني 
قبل شهادهتم على املسلمني دل على ان شهادهتم على الكفار اوىل بالقبول  وتكلف بعضهم اجلواب عنه فقال انه ملا

  مث دل الدليل على ان شهادهتم ال تقبل على املسلمني فبقي يف حق الكفار على ما اقتضاه 
فقال االمام رمحه اهللا هذا ليس بشيء النه تعلق بفحوى اخلطاب وقد ذكر ان اخلطاب قد ارتفع فكيف يبقى حكم 

  فحواه 
  واالعتراض الثاين ان يقول مبوجبها وذلك على ضربني 

  احدمها ان حيتج من اآلية بأحد الوضعني فيقول السائل مبوجبه بان حيمله على الوضع االخر 
  كاستدالل احلنفي يف حترمي املصاهرة بالزنا بقوله تعاىل وال تنكحوا ما نكح اباؤكم واملراد ال تطؤوا ما وطىء آباؤكم 

  ي النكاح يف الشرع هو العقد فيكون معناه ال تتزوجوا من تزوج هبا آباؤكم فيقول الشافع
واجلواب ان تسلك طريقة من يقول ان االمساء غري منقولة وان اخلطاب بلغة العرب والنكاح يف عرف اللغة هو 

  الوطء 
العفو عن القصاص اىل والضرب الثاين ان يقول مبوجبه يف املوضع الذي احتج به وذلك مثل ان يستدل الشافعي يف 

  الدية من غري رضى اجلاين بقوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع باملعروف والعفو هو الصفح والترك 
  فيقول احلنفي بل العفو ها هنا هو البذل ومعناه اذا بذل اجلاين للويل الدية اتبع املعروف 

  واجلواب عنه من وجهني 
  لترك اظهر يف اللغة احدمها ان يبني ان العفو يف الصفح وا

  والثاين ان يبني بالدليل من سياق االية او غريه على ان املراد به الصفح 
  واالعتراض الثالث ان يدعى امجال االية اما يف الشرع واما يف اللغة 

فاما يف الشرع فمثل ان يستدل احلنفي يف نية صوم رمضان بقوله تعاىل فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا قد 
   صام

  فيقول الشافعي هذا جممل الن املراد صوم شرعي وحنن ال نسلم ان هذا صوم شرعي 
واجلواب عنه ان يبني ان اخلطاب بلغة العرب ويسلك طريقة من يقول ليس يف االمساء شيء منقول والصوم يف اللغة 

  هو االمساك فوجب ان جيزىء كل امساك اال ما خصه الدليل 
ستدل الشافعي يف ان االحرام باحلج ال يصح يف غري اشهره بقوله تعاىل احلج اشهر واما يف اللغة فهو مثل ان ي

  معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق 



فيقول املخالف هذا جممل الن احلج ليس باشهر فال بد يف معرفة املراد منه من اضمار وجيوز ان يكون معناه وقت 
  ون معناه وقت افعال احلج اشهر معلومات فوجب التوقف فيه احرام احلج اشهر معلومات وجيوز ان يك

واجلواب ان يبني بالدليل ان املراد به وقت احرام احلج الن االفعال ال تفتقر اىل اشهر والنه قال فمن فرض فيهن 
  احلج فال رفث والفرض هو االحرام 

  واالعتراض الرابع املشاركة يف الدليل 
  غري ويل بقوله تعاىل فال تعضلوهن كاستدالل الشافعي يف النكاح ب

  ان ينكحن ازواجهن فلو مل يكن تزوجيها اليه ملا صح العضل 
  فيقول احلنفي هذا حجة لنا النه قال ان ينكحن فاضاف النكاح اليهن فدل على ان هلن ان يعقدن 

  واجلواب ان يسقط دليل السائل ليسلم له ما تعلق به 
  واالعتراض اخلامس اختالف القراءة 

  وذلك مثل ان يستدل الشافعي يف اجياب الوضوء من اللمس بقوله تعاىل او ملستم النساء فلم جتدوا ماء فتيمموا 
  فيقول املخالف قد قرىء او المستم وهذا يقتضي اجلماع 

  واجلواب ان يقول القراءتان كااليتني فيستعملهما 
  واالعتراض السادس النسخ وهو من ثالثة اوجه 

النسخ صرحيا كاستدالل الشافعي يف اجياب الفدية على احلامل بقوله تعاىل وعلى الذين يطيقونه  احدها ان يفصل
  فدية 

  فيقول احلنفي قد قال سلمة بن االكوع اهنا منسوخة بقوله تعاىل فمن شهد منكم الشهر فليصمه 
  واجلواب ان يبني اهنا نسخت اال يف احلامل واملرضع 

  متأخرة مثل ان يستدل الشافعي يف املن والفداء بقوله تعاىل فاما منا بعد واما فداء والثاين ان يدعى نسخها بآية 
  فيقول احلنفي قد نسخ بقوله تعاىل فاقتلوا املشركني الهنا متأخرة 

  واجلواب ان جيمع بني االيتني فيستعمل كل واحدة يف موضع واذا امكن اجلمع مل جيز دعوى النسخ 
ذلك شرع من قبلنا كاستدالل الشافعي يف وجوب القصاص يف الطرف بني الرجل  والثالث ان يدعى نسخها بأن
  واملرأة بقوله تعاىل واجلروح 

  قصاص أخرجه البخاري يف الريات وغريه 
  فيقول احلنفي هذا اخبار عن شرع من قبلنا وقد نسخ ذلك بشرعنا 

الن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف فاجلواب ان شرع من قبلنا شرع لنا او يدل على ان ذلك شرع لنا ايضا 
  امرأة قلعت سن امرأة كتاب اهللا القصاص واراد به هذه االية 

  واالعتراض السابع التأويل وذلك ضربان 
تأويل الظاهر كاستدالل الشافعي يف اجياب االبتاء بقوله تعاىل فكاتبوهم ان علمتم فيهم خريا وآتوهم من مال اهللا 

  حلنفي على االستحباب بدليل الذي آتاكم فيحمله ا



والثاين ختصيص العموم كاستدالل الشافعي يف قتل شيوخ املشركني بقوله تعاىل فاقتلوا املشركني فيخصصها احلنفي 
  يف الشيوخ بدليل 

  واجلواب ان يتكلم على الدليل الذي تأول به او خص به ليسلم له الظاهر والعموم 
  ن معارضة بالنطق ومعارضة بالعلة واالعتراض الثامن املعارضة وهو ضربا

  فاملعارضة بالنطق مثل ان يستدل الشافعي يف حترمي شعر امليتة بقوله تعاىل حرمت عليكم امليتة 
  فيعارضه احلنفي بقوله تعاىل ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا اىل حني 

  اجلواب عنه من وجهني 
  ترض به احدمها ان يتكلم على املعارضة مبا يع

او يستدل به ابتداء ويرجح دليله على املعارضة وان كانت املعارضة بعلة تكلم عليها مبا تكلم على العلل ليسلم 
  دليله 

  باب الكالم على االستدالل بالسنة

  وذلك من ثالثة اوجه 
  احدها الرد 

  والثاين الكالم على االسناد 
  والثالث الكالم على املنت 

  فاما الرد فمن وجوه 
احدها رد الرافضة وذلك ردهم اخبارنا يف املسح عل اخلفني واجياب غسل الرجلني قالوا هذه اخبار احاد وحنن ال 

  نقول به 
  فاجلواب من ثالثة اوجه 

  احدها ان يقول اخبار االحاد اصل من اصول الدين فان مل يسلموا نقلنا الكالم اليه 
فان اجلميع متفق على الداللة على املسح على اخلف واجياب غسل والثاين ان يقال ان هذا تواتر من طريق املعىن 

  الرجلني وان كان يف كل 

  قصة منها خرب الواحد فوقع العلم هبا كاالخبار عن شجاعة علي وسخاء حامت 
  والثالث ان يناقضوا فيما خالفونا فيه فاهنم اثبتوها باخبار االحاد 

بلوى كردهم خربنا يف مس الذكر قالوا ما يعم به البلوى ال يقبل فيه والثاين رد اصحاب ايب حنيفة فيما يعم به ال
  خرب الواحد 

  واجلواب ان عندنا يقبل فان مل يسلموا دللنا عليه والهنم عملوا به يف املنع من بيع دور مكة واجياب الوتر 

  واملشي خلف اجلنازة 
  جلود امليتة فانه خمالف للقياس فال يقبل  والثالث رد اصحاب مالك فيما خالف القياس كردهم خربنا يف طهارة

واجلواب ان خرب الواحد عندنا مقدم على القياس فان مل يسلموا دللنا عليه او تناقضوا مبا قبلوا فيه خرب الواحد 



  وقدموه على القياس 
  والرابع رد اصحاب ايب حنيفة فيما خالف قياس االصول كردهم خربنا يف املصراة والقرعة 

  وغريمها 
اجلواب ان قياس االصول هو القياس على ما ثبت باالصول وقد بينا اجلواب عنه والهنم ناقضوا فعملوا خبرب ف

  الواحد يف نبيذ التمر وقهقهة املصلي واكل الناسي يف الصوم 
واخلامس رد اصحاب ايب حنيفة فيما يوجب زيادة يف نص القرآن وان ذلك نسخ كخربنا يف اجياب التغريب فقالوا 

  يوجب زيادة يف نص القرآن وذلك نسخ وال يقبل فيه خرب الواحد  هذا

واجلواب ان ذلك ليس بنسخ عندنا الن النسخ هو الرفع واالزالة وحنن مل نرفع ما يف االية والهنم ناقضوا فزادوا 
  النبيذ يف اية التيمم خبرب الواحد 

  واما االسناد فالكالم فييه من وجهني 
فهذا يكون يف االخبار اليت مل توقف يف السنن ومل تسمع اال من املخالفني كاستدالل احلنفي يف  احدمها املطالبة باثباته

  صدقة البقر بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  يف اربعني مسنة وفيما زاد فبحسابه 

  واجلواب ان يبني اسناده أو حييله اىل كتاب معتمد 
  وجه والثاين القدح يف االسناد وهو من ثالثة ا

  احدها ان يذكر يف الراوي سببا يوجب الرد مثل ان يقول انه كذاب او مبتدع او مغفل 
  فاجلواب ان يبني للحديث طريقا اخر 

  والثاين ان يذكر انه جمهول 
  فاجلواب ان يبني للحديث طريقا اخر او يزيل جهالته برواية 

  الثقات عنه او ثناء اصحاب احلديث عليه 
  ه مرسل والثالث ان يذكر ان

  فاجلواب ان يبني انه مسند او يقول املرسل كاملسند ان كان ممن يعتقد قبول املراسيل 
  واضاف اصحاب ايب حنيفة اىل هذا وجوها اخر 

منها ان يقول السلف ردوه كما قالوا يف حديث القسامة ان عمرو بن شعيب قال واهللا ما كان احلديث كما حدث 
  سهل أخرجه البخاري 

ه اذا كان الراوي ثقة مل يرد حديثه بانكار غريه الن املنكر ينفي والراوي يثبت واالثبات مقدم على النفي فاجلواب ان
  الن مع املثبت زيادة علم 

  ومنها ان يقول الراوي انكر احلديث كما قالوا يف قوله صلى اهللا عليه و سلم 

  قال ال اعرفه  اميا امرأة نكحت بغري اذن وليها فنكاحها باطل راويه الزهري وقد
  فاجلواب ان انكار الراوي ال يقدح يف احلديث جلواز ان يكون نسيه 



ومنها ان يقول راويه مل يعمل به كما قالوا يف حديث الغسل من ولوغ الكلب سبعا ان راويه ابو هريرة وقد افىت 
  بثالث مرات كما أخرجه الطحاوي 

  فتيا او أخطأ يف تأويله فال يترك سنة ثابتة بتركه فاجلواب ان الراوي جيوز ان يكون قد نسي يف حال ال
ومنها ان يقول هذه الزيادة مل تنقل نقل االصل كما قالوا يف قوله عليه السالم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي 

  بنضح او غرب نصف العشر اذا بلغ مخسة اوسق 
  ال اصل هلا  فقالوا هذا احلديث رواه مجاعة فلم يذكروا اال وسقا فدل على انه

واجلواب انه جيوز ان يكون قد ذكر هذه الزيادة يف وقت مل حيضر اجلماعة او كان هو اقرب اليه مسع الزيادة ومل 
  يسمعوا فلم جيز رد خرب الثقة 

  واما املنت فهو ثالثة قول وفعل واقرار 
  فاما القول فضربان مبتدأ وخارج على السبب 

توجه على الكتاب وقد بيناه اال اين أعيد القول يف السنة النه اوضح امثلة ورمبا فاملبتدأ كالكتاب يتوجه عليه ما ي
  اتفق فيه زيادة مل تذكر يف الكتاب 

  واالعتراض على املنت من مثانية اوجه 
  احدها ان يستدل مبا ال يقول به وذلك من ثالثة اوجه 

م خبرب الواحد فيما يعم به البلوة او فيما فمنها ان يستدل حبديث وهو ممن ال يقبل مثل ذلك احلديث كاستدالهل
  خيالفه القياس وما اشبه ذلك مما ال يقل فيه خبرب الواحد 

  واجلواب ان يقول ان كنت انا ال اقول به اال انك تقول به وهو حجة عندك فلزمك العمل به 
به كاستدالله يف ابطال خيار والثاين ان يستدل فيه بطريق ال يقول به مثل ان يستدل بدليل اخلطاب وهو ال يقول 

اجمللس مبا روي ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع الطعام حىت يقبض فدل على انه أخرجه البخاري يف 
  صحيحه ومسلم غريهم 

  اذا قبض جاز بيعه وان كان يف اجمللس 
  فيقال له هذا استدالل بدليل اخلطاب وانت ال تقول به 

قة لبعض اصحابنا وانا ممن اقول به او ان يقول ان هذا بلفظ الغاية وانا اقول به فيما واجلواب ان يقول هذه طري
  علق احلكم فيه على الغاية 

والثالث ان ال يقول به يف املوضع الذي ورد فيه كاستدالهلم على ان احلر يقتل بالعبد بقوله صلى اهللا عليه و سلم 
  ننه وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند وغريهم من قتل عبده قتلناه أخرجه سعيد بن منصور يف س

  فيقال ما تناوله اخلرب ال نقول به فإنه ال خالف انه ال يقتل بعبده 
وقد تكلف بعضهم اجلواب عنه بأنه ملا وجب القتل على احلر بقتل عبده دل على انه يقتل بعبد غريه اوال مث دل 

  على ما اقتضاه الدليل على انه ال يقتل بعبده فبقي قتله بعبد غريه 
  واالعتراض الثاين ان يقول مبوجبه وذلك على وجهني 

  احدمها ان حيتج املستدل باحد الوضعني فيقول السائل مبوجبه 



باحلمل على الوضع اآلخر مثل ان يستدل الشافعي يف نكاح احملرم بقوله صلى اهللا عليه و سلم ال ينكح احملرم وال 
  وغريه  ينكح اخرجه اإلمام مالك يف املوطأ

  فيقول احلنفي النكاح يف اللغة هو الوطء فكأنه قال ال يطأ احملرم 
  واجلواب من وجهني 

احدمها ان يقول النكاح يف عرف الشرع هو العقد ويف عرف اللغة هو وطء واللفظ اذا كان له عرفان عرف يف 
  اللغة وعرف يف الشرع محل على عرف الشرع وال حيمل على عرف اللغة اال بدليل 

  والثاين ان يبني بالدليل من سياق اخلرب او غريه ان املراد به العقد 
والضرب الثاين ان يقول مبوجبه يف املوضع الذي احتج به كاستدالل أصحابنا يف خيار اجمللس بقوله عليه السالم 

  م املتبايعان باخليار ما مل يتفرقا أخرجه البخاري يف كتاب البيوع ومسلم يف كتاب البيوع وغريه
  فيقول املخالف املتبايعان مها املتشاغالن بالبيع قبل الفراغ ومها باخليار عندي 

  واجلواب من وجهني 
  احدمها ان يبني ان اللفظ يف اللغة حقيقة فيما ادعاه 

  والثاين ان يبني بالدليل من سياق اخلرب او غريه ان املراد به ما قاله 
  الشرع او يف اللغة  واالعتراض الثالث ان يدعي االمجال اما يف

فاما يف الشرع فهو مثل ان حيتج احلنفي يف جواز الصالة بغري اعتدال بقوله صلوا مخسكم وهذا قد صلي أخرجه 
  أمحد يف املسند 

فيقول الشافعي هذا جممل الن املراد بالصالة هو الصالة الشرعية وذلك ال يعلم من لفظه بل يفتقر يف معرفته اىل 
  اال بدليل على ان ذلك صالة غريه فلم حيتج به 

واجلواب ان يسلك طريقة من يقول ان اخلطاب بلغت العرب والصالة يف اللغة هي الدعاء فوجب انه اذا فعل ما 
  يسمى صالة يف اللغة يكون ممتثال 

  واما اجململ يف اللغة فمثل ان يستدل احلنفي يف تضمني الرهن بقوله 

  صلى اهللا عليه و سلم الرهن مبا فيه 
فيقول له الشافعي هذا جممل ألنه يفتقر اىل تقدير مضمن فيحتمل ان يكون معناه الرهن مضمون مبا فيه وحيتمل ان 

  يكون معناه حمبوس مبا فيه فوجب ان يتوقف فيه 
  واجلواب ان يدل على ان املراد به ما ذكروه اما من جهة الوضع او من جهة الدليل 

يل وذلك مثل ان يستدل احلنفي يف مسألة الساجة بقوله صلى اهللا عليه و سلم واالعتراض الرابع املشاركة يف الدل
  ال ضرر وال ضرار يف نقض أخرجه اإلمام أمحد وغريه دار الغاصب ورد الساجة اضرار فوجب ان ال جيوز 
ه فوجب فيقول الشافعي هذا حجة لنا الن فيه اسقاط حق املالك من عني ماله واإلحالة على ذمة الغاصب اضرارا ب

  ان ال جيوز ذلك 
  واجلواب ان يبني املستدل انه ال اضرار على املالك فإنه يدفع اليه 



  القيمة فيزول عنه الضرر 
  واالعتراض اخلامس باختالف الرواية 

مثل ان يستدل الشافعي يف جواز العفو عن القصاص من غري رضا اجلاين بقوله صلى اهللا عليه و سلم فمن قتل بعد 
بني خريتني ان أخرجه اإلمام أمحد يف املسند والبخاري يف الديات وغريهم احبوا قتلوا وان احبوا اخذوا ذلك فاهله 

  العقل 
فيقول املخالف قد روي ان احبوا فادوا واملناداة مفاعلة وال يكون أخرجه النسائي ذلك بالتراضي واخلرب خرب واحد 

  فيجب التوقف فيه حىت يعلم اصل احلديث 
قد روي اجلميع والظاهر منهما الصحة فيه فيصري كاخلربين فيجمع بينهما فنقول جيوز بالتراضي وبغري اجلواب انه 

  التراضي وهم ال يقولون مبا رويناه 
  االعتراض السادس النسخ وذلك من وجوه 

  احدها ان ينقل نسخة صرحيا 

  والثاين ان ينقل ما ينافيه متأخرا فيدعي نسخه به 
  لصحابة العمل خبالفه ليدل على نسخه والثالث ان ينقل عن ا

  والرابع ان يدعي نسخه بأنه شرع من قبلنا وانه نسخه شرعنا 
فأما النسخ بالتصريح فهو ان يستدل اصحابنا يف طهارة جلود امليتة بالدباغ بقوله صلى اهللا عليه و سلم اميا اهاب 

  دبغ فقد طهر أخرجه اإلمام أمحد وغريه 
بقوله عليه السالم كنت رخصت لكم يف جلود امليتة فاذا اتاكم كتايب هذا فال تنتفعوا  فيقول احلنفي هذا منسوخ

  من امليتة باهاب وال عصب أخرجه أبو داود وغريه فهذا صريح يف نسخ كل خرب ورد يف طهارة اجللد بالدباغ 
الن االهاب اسم للجلد قبل واجلواب ان يبني ان هذا مل يتناول خربنا وامنا ورد هذا يف جلود امليتة قبل الدباغ 

  الدباغ فاما بعد الدباغ فال يسمى اهابا وامنا يسمى جلدا وادميا وافيقا 
  واما النسخ بنقل املتأخر مثل ان يستدل الظاهري يف جلد الثيب مع 

بيال الرجم بقوله صلى اهللا عليه و سلم خذوا عين خذوا عين قد جعل اهللا أخرجه اإلمام أمحد يف املسند وغريه هن س
  البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 

فيقول الشافعي هذا منسوخ مبا روي ان النيب عليه السالم رجم ماعزا ومل جيلده وهذا متأخر عن خربكم الن 
  خربكم ورد يف اول ما شرع اجللد والرجم 

  ث واجلواب ان يتكلم على الناسخ مبا يسقطه ليبقى له احلدي
واما النسخ بعمل الصحابة خبالفه فمثل استدالل احلنفي يف استئناف الفريضة بقوله عليه السالم فاذا زادت االبل 
على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة يف كل مخس شياه فيقول الشافعي هذا احلديث أخرجه الطحاوي يف شرح 

  اآلثار وغريه 

  عمال به ومل مل يعلما نسخه لعمال به منسوخ الن ابا بكر وعمر رضي اهللا عنهما مل ي
  واجلواب ان يتكلم على عمل الصحابة مبا يسقطه ليبقى له اخلرب 



واما النسخ النه شرع من قبلنا فمثل استدالل الشافعي رمحه اهللا يف رجم الذمي بان النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  رجم يهوديني زنيا 

  إنه امر بإحضارمها مث عمل بذلك وشرعنا قد نسخ ذلك فيقول املخالف امنا رمجهما حبكم التوراة ف
  واجلواب ان شرع من قبلنا شرع لنا ما مل نعلم نسخه وألن النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم عمل به فدل على انه شرع لنا 
وأحلق اصحاب ايب حنيفة بذلك وجها اخر وهو النسخ بزوال العلة وذلك مثل ان يستدل اصحابنا يف ختليل اخلمر 

  بان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى ابا طلحة عن ختليلها أخرجه البخاري وغريه 
  فقالوا هذا كان اول ما حرم اخلمر والفوا شرهبا ينهى عن ختليلها تغليظا وتشديدا وقد زال هذا املعىن فزال احلكم 

ب احلد وحترمي الشرب واملنع من واجلواب ان يبني ان ذلك مل يكن هلذه العلة بل كان ذلك بيانا حلكم اخلرب كاجيا
  البيع وغري ذلك 

وعلى ان لو سلمنا انه حرم هلذه العلة اال انه حرمها بقول مطلق يقتضي حترميه يف االزمان كلها وال جيوز نسخه 
  بزوال العلة كما انه شرع الرمل واالضطباع يف احلج الظهار اجللد للكفار وقد زال هذا املعىن واحلكم باق 

  ض السابع التأويل وذلك ضربان واالعترا

تأويل الظاهر كاستدالل املنفي يف اجياب غسل الثوب من املين صلى اهللا عليه و سلم ان كان رطبا فاغسليه وان 
  كان يابسا فحكيه فيحمله الشافعي على االستحباب بدليل 

دينه فاقتلوه فيخصه احلنفي  وختصيص العموم مثل ان يستدل الشافعي يف قتل املرتدة بقوله عليه السالم من بدل
  بدليل أخرجه اإلمام أمحد يف املسند وغريه 

  واجلواب ان يتكلم على الدليل الذي تاول به او خص به ليسلم له الظاهر والعموم 
  واالعتراض الثامن املعارضة وهي ضربان معارضة بالنطق ومعارضة بالعلة 

  عل ما هلا سبب يف اوقات النهي بقوله عليه السالم فاملعارضة بالنطق مثل ان يستدل الشافعي يف جواز ف
  من نام عن صالة اونسيها فليصلها اذا ذكرها 

  فيعارضه احلنفي بنهيه عن الصالة يف هذه االوقات أخرجه اإلمام أمحد وغريه 
  واجلواب من وجهني 

  احدمها ان يسقط املعارضة مبا ذكرناه من وجوه االعتراض 
  معارضة مبا نذكره من وجوه الترجيحات  والثاين ان يرجح دليل على

  واما اخلارج على سبب فضربان 
  احدمها ان يكون اللفظ مستقال بنفسه دون السبب والكالم عليه كالكالم على السنة املبتدأة 

  وزاد اصحاب مالك يف االعتراض عليها ان قالوا ان هذا ورد على سبب فوجب ان يقتصر عليه 
اب الترتيب يف الوضوء بقوله صلى اهللا عليه و سلم ابدأوا مبا بدأ اهللا به فقالوا هذا ورد وذلك مثل استداللنا يف اجي

  يف السعي اخرجه اإلمام أمحد يف املسند وغريه 



  فوجب ان يقتصر عليه 
  واجلواب ان اللفظ اذا استقل بنفسه محل عندنا على عمومه فان مل يسلم دللنا عليه 

  سه دون السبب والضرب الثاين ما ال يستقل بنف
والذي خيصه من االعتراض دعوى االمجال وذلك مثل ان يستدل الشافعي يف مسألة مد عجوة مبا روي ان رجال 

اتى النيب صلى اهللا عليه و سلم ومعه قالدة وفيها خرز وذهب فقال ابتعت هذه بتسعة دنانري فقال ال حىت متيز 
الف هذا جممل النه قضية يف عني فيحتمل ان يكون أخرجه مسلم وغريه وهذا حديث حسن صحيح فيقول املخ

  الثمن مثل الذهب الذي يف القالدة فنهى لذلك وحيتمل ان يكون اكثر ملا ذكرمت فوجب التوقف حىت يعلم 
  واجلواب عنه من اربعة اوجه 

  احدها ان يقال هذه زيادة يف السبب املنقول واحلكم اذا نقل مع 

 بدليل والذي نقل من السبب بيع اخلرز والذهب بالذهب واحلكم هو النهي فلم سبب مل جتز الزيادة يف السبب اال
  جيز الزيادة يف ذلك 

والثاين ان يبني ان الظاهر مبا ادعاه من ان الذهب الذي مع القالدة اقل من الثمن فان الغالب ان العاقل ال يبيع 
  خرزا وسبعة مثاقيل بسبعة دنانري 

  ع ملا ذكرمت بنقل اذا ال جيوز ان ينقل ما ال يتعلق احلكم به ويترك ما يتعلق احلكم به والثالث ان يقول لو كان املن
  والرابع انه مل يفصل ولو كان ملا ذكروه لفصل وقال ال ان كان الذهب مثل الثمن 

  فصل

  واما الفعل فإنه يتوجه عليه ما يتوجه على القول من االعتراض 
ول به وذلك مثل ان يستدل احلنفي يف قتل املسلم بالكافر بان النيب صلى فاول ذلك االعتراض بأن املستدل ال يق

  اهللا عليه و سلم قتل مسلما بكافر وقال انا احق من وىف بذمته أخرجه الدارقطين والطحاوي وغريهم 
  فيقول الشافعي هنا ال تقول به فان الذي قتله به كان رسوال وعند ايب حنيفة ال يقتل املسلم بالرسول 

واب ان يقول انه ملا قتل املسلم بالرسول دل على انه بالذمي اوىل ان يقتل مث نسخ ذلك يف الرسول وبقي يف واجل
  الذمي على ما اقتضاه 

  واالعتراض الثاين ان ينازعه يف مقتضاه وهذا النوع يتوجه على الفعل 

  من طريقني 
  احدمها ان ينازعه فيما فعل 

   والثاين ان ينازعه يف مقتضى الفعل
فاما االول فمثل ان يستدل الشافعي يف تكرار مسح الرأس مبا روى ان النيب عليه السالم توضا ثالثا ثالثا وقال هذا 

  وضوئي ووضوء االنبياء قبلي ووضوء خليلي ابراهيم عليه السالم أخرجه ابن ماجه 
ك امنا حيصل بالغسل وال يدخل فيه فيقول احلنفي قوله توضأ ثالثا معناه غسل الن الوضوء يف اللغة هو النظافة وذل

  املسح 
  واجلواب عنه من وجهني 



احدمها ان يبني ان الوضوء يف عرف الشرع هو الغسل واملسح يف اللغة عبارة عن الغسل فوجب ان حيمل على 
  عرف الشرع 

  والثاين ان يبني بالدليل من جهة السياق او غريه ان املراد به الغسل واملسح 

ا فعله عليه السالم ولكنه ينازعه يف مقتضى فعله وذلك مثل ان يستدل الشافعي رمحه اهللا يف والطريق الثاين م
  وجوب االعتدال يف الركوع والسجود بان النيب صلى اهللا عليه و سلم فعل ذلك أخرجه البخاري ومسلم غريهم 

  فيقول املخالف فعله ال يقتضي الوجوب 
  واجلواب عنه من ثالثة اوجه 

  ول فعله عندي يقتضي الوجوب وان مل تسلم دللت عليه احدها ان يق
  والثاين ان يقول هذا بيان جململ واجب يف القرآن وبيان الواجب واجب 

والثالث ان يقول قد اقترن به امر وهو قوله عليه السالم صلوا كما رأيتموين اصلي واالمر يقتضي الوجوب أخرجه 
  الشافعي 

  هو مثل ان يستدل الشافعي واالعتراض الثالث دعوى االمجال و

يف طهارة املين الن عائشة رضي اهللا عنها قالت افرك املين من ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يصلي ولو 
  كان جنسا لقطع الصالة أخرجه البخاري وغريه 

  ب التوقف فيه فيقول احلنفي هذا جممل النه قضية يف عني فيحتمل انه كان قليال وحيتمل انه كان كثريا فوج
واجلواب ان يبني بالدليل انه كان كثريا الن عائشة احتجت هبذا اخلرب على طهارته فال جيوز ان حيتج مبا يعفى عنه 

  والهنا اخربت عن دوام الفعل وتكراره ويبعد مع التكرار ان يكون ذلك قليال مع الكثرة 
جواز ترك قسمة اراضي املغنومة بان النيب صلى اهللا  واالعتراض الرابع املشاركة يف الدليل مثل ان يستدل احلنفي

  عليه و سلم ترك قسمة بعض حنني 
  فيقول الشافعي هذه حجة يل النه قسم بعضه وفعله يقتضي الوجوب 

  واجلواب ان يتأول الفعل ليجمع بينه وبني الترك 

رم بان النيب صلى اهللا عليه و واالعتراض اخلامس اختالف الرواية وذلك مثل ان يستدل احلنفي يف جواز نكاح احمل
  سلم تزوج ميمونة وهو حمرم أخرجه البخاري ومسلم غريهم 

  فيقول الشافعي روي انه تزوجها ومها حالالن اخرجه مالك يف املوطأ واإلمام أمحد يف املسند وغريهم 
  واجلواب عن ذلك امران 

  احدمها ان جيمع بني الروايتني ان امكنه 
  يته على روايةاملخالف والثاين ان يرجح روا

واالعتراض السادس دعوى النسخ وذلك مثل ان يستدل احلنفي يف سجود السهو ان النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  سجد بعد السالم 

فيقول له الشافعي هذا منسوخ مبا روى الزهري قال كان اخر االمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل 
  السالم 



  م على الناسخ مبا يسقطه او جيمع بينهما بالتأويل واجلواب ان يتكل
  واالعتراض السابع التأويل وهو مثل ان يستدل احلنفي بان النيب صلى اهللا عليه و سلم تزوج ميمونة وهو حمرم 

  فيقول الشافعي حيتمل انه اراد حمرم باحلرم باألحرام فيحمل على ذلك بدليل 
  ه ليسلم له الظاهر واجلواب ان يتكلم على الدليل مبا يسقط

  واالعتراض الثامن املعارضة وذلك قد يكون بظاهر وقد يكون بعلة 
  فاما الظاهر فمثل ان يستدل الشافعي يف رفع اليد حذو املنكب مبا 

  روى ابو محيد الساعدي ان النيب صلى اهللا عليه و سلم رفع يديه حذو منكبيه أخرجه البخاري مسلم 
  ن حجر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم رفع يديه حيال اذنيه أخرجه مسلم وغريه فيعارضه احلنفي مبا روى اب

واجلواب ان يتكلم على املعارضة مبا ذكرناه من وجوه االعتراضات او يرجح دليله على ما عورض به مبا نذكره يف 
  باب الترجيحات ان شاء اهللا 

  ا يتكلم على العلل وان كانت املعارضة بالعلة فاجلواب عنه ان يتكلم عليها مب

  فصل 
  واما االقرار فضربان 

  اقرار على القول وهو كقوله عليه السالم يف االعتراض واجلواب 
  واقرار على الفعل وهو كقوله عليه السالم يف االعتراض واجلواب وقد بينا اجلميع 

  باب االعتراض على االستدالل باالمجاع

  وهو على اربعة اوجه 
  و من ثالثة اوجه احدها من جهة الرد وه

  احدها رد الرافضة فان عندهم االمجاع ليس حبجة يف شيء من االحكام 
واجلواب ان يقال هذا اصل من اصول الدين فان مل يسلموا دللنا عليه والن عندهم وان مل يكن االمجاع حجة اال 

  ان فيه حجة الن فيه قول االمام املعصوم فوجب االخذ به 
  المجاع غري الصحابة والثاين رد اهل الظاهر 

  واجلواب ان ذلك اصل لنا فان مل يسلموا دللنا عليه 
  والثالث رد اهل الظاهر ايضا فيما ظهر فيه قول بعضهم وسكت الباقون فان عندهم ان ذلك ليس حبجة 

  واجلواب ان يقال ذلك حجة فان مل يسلموا نقلنا الكالم اليه 
وذلك مثل ان يستدل الشافعي يف تغليظ الدية باحلرم بان عمر رضي اهللا  واالعتراض الثاين املطالبة بتصحيح االمجاع

  عنه وعثمان وابن عباس رضي اهللا عنهما غلظوا الدية باحلرم 
  فيقول املخالف هذا قول نفر من الصحابة وليس بامجاع 

يه وال سيما يف قصة واجلواب ان يبني ظهور ذلك بان يقول امر القتل مما يشيع وينتشر ويتحدث به وينقل القضاء ف



  عثمان رضي اهللا عنه فانه قضى يف امراة قتلت يف زحام الطواف بتغليظ الدية 
  والطواف حبضرة الناس من االفاق فلم خيالفه احد فدل على انه 

  امجاع 
 واالعتراض الثالث ان ينقل اخلالف عن بعضهم مثل ان يستدل احلنفي يف توريث املبتوتة بان عثمان رضي اهللا عنه

  ورث متاضر بنت االصبغ الكلبية من عبد الرمحن بن عوف بعد مابت طالقها أخرجه ابن حجر يف اإلصابه 
ويقول الشافعي رضي اهللا عنه روي عن ابن الزبري انه خالف فانه قال ورث عثمان متاضر واما انا فال ارى توريث 

  املبتوتة 
  له االمجاع واجلواب ان يتكلم على قول ابن الزبري مبا يسقط ليسلم 

  واالعتراض الرابع ان يتكلم عليه مبا يتكلم على منت السنة وقد بيناه 

  باب الكالم على قول الواحد من الصحابة

  واالعتراض عليه من ثالثة اوجه 
  احدها ان يقول قول الواحد من الصحابة ليس حبجة 

  ليه واجلواب ان يقول ان ذلك عندي حجة يف قوله القدمي فان مل يسلم دللت ع
  واالعتراض الثاين ان يعارضه بنص كتاب او سنة 

  واجلواب عنه ان يتكلم على ذلك مبا تكلم به على الكتاب والسنة ليبقى له قول الصحايب 
  واالعتراض الثالث ان ينقل اخلالف عن غريه من الصحابة ليصري املسألة خالفا بني الصحابة 

  يسقط ليسلم له ما احتج به واجلواب ان يتكلم على ما نقل من اخلالف مبا 
  او يرجح ما احتج به على ما عارضه به 

اما بان يقول الذي رويت عنهم اكثر وقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم عليكم بالسواد االعظم أخرجه ابن ماجه 
  يف كتاب الفنت 

وسنة اخللفاء الراشدين من  او يقول رويت انا عن اخللفاء الراشدين وقد قال صلى اهللا عليه و سلم عليكم بسنيت
  بعدي أخرجه اإلمام أمحد يف املسند 

  او يقول رويت انا عن ايب بكر وعمر رضي اهللا عنهما وقد قال عليه السالم اقتدوا باللذين من بعدي ايب بكر وعمر 

  باب الكالم على فحوى اخلطاب

  واالعتراض على ذلك من وجوه 
تضي تأكيد الفرع على االصل وهو مثل ان يقول الشافعي يف اجياب احدها ان يطالبه بتصحيح املعىن الذي يق

  الكفارة يف القتل العمد الكفارة امنا وجبت لرفع املامث فاذا وجبت يف قتل اخلطأ وال امث فيه ففي قتل العمد اوىل 
تل اخلطا النه ال مامث فيقول املخالف ال اسلم ان الكفارة وجبت لرفع املامث الهنا لو كانت لرفع املامث ملا وجبت يف ق

  فيه 



واجلواب ان يدل على ذلك بان يقول الكفارة جعلت لألمث الدليل عليها اهنا مسيت كفارة الهنا تكفر السيئة ويدل 
  عليه أهنا ال جتب اال يف قتل حمرم فدل امسها ووضعها على ما ذكرناه 

لغالب والنادر قد يلحق بالغالب يف احلكم وان مل فأما اجياهبا يف القتل اخلطأ فألن اخلطأ نادر يف اجلنس فاحلق با
  يساويه يف العلة كاملترفة يف السفر يلحق بالغالب يف الرخص وإن مل يساوه يف الشقة 

  وكاليائسة يف العدة احلقت بسائر النساء وان مل تساوهن يف احلاجة اىل استرباء الرحم 
  ملا كان القتل العمد اغلظ ال جرم غلظناه باجياب القود  واالعتراض الثاين ان يقول مبوجب التأكيد وهو أن بقول

واجلواب ان يقال القتل وجب حلق االدمي وما جيب حلق االدمي ال يقضي به حق اهللا تعاىل كما ال يقضي حقه يف 
  د بالدية املغلظة شبه العم

واالعتراض الثالث االبطال وهو ان يقول يبطل هذا بالردة فإهنا اعظم يف املامث من قتل اخلطأ مث وجبت الكفارة يف 
  قتل اخلطأ ومل جتب يف الردة 

  واجلواب ان يقول الردة ملا كانت اغلظ من قتل اخلطا اوجبنا فيه حبق اهللا تعاىل عقوبة وهي القتل 
رابع ان يطالبه حبكم التاكيد وذلك مثل ان يقول احلنفي يف ازالة النجاسة باخلل انه اذا جاز باملاء واالعتراض ال

  فباخلل اجوز النه ابلغ يف االزالة 
  فيقول الشافعي فيجب على قول ذلك ان يقول ان اخلل افضل من املاء النه ابلغ وعندك املاء افضل 

  صا متأوال فتعلقت به واجلواب ان يقول امنا كان افضل الن فيه ن

  الفضيلة دون اخلل 
واالعتراض اخلامس ان جيعل التأكيد حجة عليه وهو مثل ان يقول الشافعي يف اللواط انه اذا وجب احلد يف الوطء 

  يف القبل وهو مما يستباح فالن جيب يف اللواط وهو ال يستباح اوىل 
  لتحرمي جاز ان ال جيعل مظهر الغلظة فيقول املخالف هو احلجة فانه ملا كان اللواط اغلظ يف ا

  واجلواب ان يبطل هذا بان يقال لو كان ملا ذكرمت لوجب ان ال يوجب التعزيز 
واالعتراض السادس ان يقابل التأكيد مبا يسقطه وهو ان يقال ان كان اللواط اشد يف التحرمي اال ان الفساد يف 

  الفراش فهو باحلد اوىل  وطء النساء اعظم النه يؤدي اىل خلط االنساب وافساد
واجلواب عنه ان يبطل عليه املقابلة بان يقول لو صح هذا لوجب ان ال جيب احلد يف الزىن بوطء من ال زوج هلا النه 

  ليس فيه خلط النسب وال افساد الفراش 

  باب الكالم على دليل اخلطاب

  وه وهو جيري جمرى اخلطاب يف اكثر االعتراضات اال ان الذي يكثر فيه وج
احدها الرد مثل ان يستدل الشافعي يف ان الثمرة تتبع االصل يف البيع قبل التابري مبا روي عن النيب عليه السالم انه 

  قال 
  من باع خنال بعد ان يؤبر فثمرهتا للبائع اال ان يشترطها املبتاع فدل على انه اذا باع قبل ان يؤبر فثمرهتا للمشتري 

  دليل اخلطاب وعندي ان ذلك ليس حبجة فيقول احلنفي هذا استدالل ب
  واجلواب عن هذا من وجوه 



  احدها ان يقول دليل اخلطاب عندنا حجة فان مل يسلم نقلنا الكالم اليه 
والثاين ان يقول هذا استدالل بنفس اخلطاب فانه قال من باع ومن حرف من حروف الشرط فدل على ان التابري 

  ن ذلك ليس بشرط شرط يف كون الثمرة للبائع وعندهم ا

والثالث ان ذكر الصفة يف احلكم تعليل اال ترى انه اذا قال اقطعوا السارق كان معناه لسرقته اذا قال اجلدوا 
الزاين كان معناه لزناه فكذلك ملا قال من باع خنال بعد ان يؤبر فثمرهتا للبائع وجب ان يكون معناه لكوهنا مؤبرة 

  وعندهم ان ذلك ليس بعلة 
اض الثاين ان يعارضه بنطق او بفحوى النطق وهو التنبيه او القياس والكالم عليه ان يتكلم على هذه واالعتر

  املعارضات مبا يسقطها ليبقى له الدليل 
  واالعتراض الثالث ان نتكلم عليه بالتاويل وهو ان يبني فائدة التخصيص 

تدل احلنفي يف اسقاط الكفارة يف قتل العمد بان يقول امنا خص هذه احلال بالذكر النه موضع اشكال مثل ان يس
  بقوله تعاىل ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فدل على انه اذا قتله عمدا مل جيب 

  فيقول الشافعي امنا خص اخلطا بالذكر النه موضع اشكال حىت ال يظن ظان انه ال جيب عليه الكفارة لكونه خطا 
قع اال على هذه الصفة مثل ان يقول احلنفي يف املنع من التيمم يف احلضر لقوله أو خص بالذكر النه الغالب انه ال ي

  تعاىل وان كنتم مرضى او على سفر فلم جتدوا ماء فتيمموا فدل على انه اذا مل يكن يف السفر مل يتيمم 

  لك بدليل كذا وكذا فيقول الشفعي امنا خص السفر بالذكر الن الغالب ان املاء ال يعدم اال يف السفر فامحله على ذ
  واجلواب ان يتكلم على الدليل مبا يسقط ليسلم له الدليل 

  باب الكالم على معىن اخلطاب وهو القياس

  والكالم عليه من وجوه 
  احدها من جهة الرد وذلك من وجهني 

  االول من جهة نفاة القياس يف مجيع االحكام 
  م دللت عليه واجلواب ان يقال هذا اصل من اصول الدين فان مل يسل

والثاين من جهة مثبيت القياس وهم اصحاب ايب حنيفة فاهنم مينعون القياس يف مواضع منها يف اثبات االسامي 
واللغات ومنها يف اثبات االبدال ومنها يف اثبات املقدرات ومنها يف اجياب احلدود ومنها يف اجياب الكفارات ومنها 

  ثبات اجلمل يف اثبات الزيادة يف القران ومنها يف ا
  فاما يف اثبات اللغات 

  فمثل ان يستدل الشافعي يف ان السراح صريح يف الطالق بالقياس على لفظ الطالق 

او يستدل يف ان نبيذ التمر مسي مخرا بالقياس على عصري العنب فيقول احلنفي هذا اثبات اللغة بالقياس وذلك ال 
  جيوز 

  للت عليه واجلواب ان عندنا جيوز ذلك فان مل تسلم د
  واما يف اثبات االبدال فمثل ان يثبت الشافعي هلدى احملصر بدال قياسا على سائر اهلدايا 



  فيقول احلنفي االبدال ال جيوز اثباهتا بالقياس 
  واجلواب ان يقال عندنا جيوز ذلك فان مل تسلم دللنا عليه مث يناقضهم باملواضع اليت اثبتوا البدل فيها بالقياس 

  بات املقدرات واما يف إث
فهو مثل ان يقول الشافعي يف حد البلوغ السنة السابعة عشر شبهة حيكم فيها ببلوغ اجلارية حيكم ببلوغ الغالم 

  كالثامنة عشرة 

  قياسا على اجملامع 
 او يستدل يف اجياب احلد على الردء يف قاطع الطريق قياسا على الردء يف الغنيمة وما اشبه ذلك من االحكام اليت ال

  جيوز اثباهتا بالقياس 
  فيقول الشافعي القياس عندك يف هذه االحكام باطل وال جيوز ان حيتج به 

وتكلف بعضهم اجلواب عنه بان عندنا امنا ال جيوز اثبات اصل احلد والكفارة يف باب مل يثبت ذلك فيه فاما يف باب 
  وجبت فيه الكفارة باالمجاع واختلفت يف موضعها فيجوز 

كفارة يف الصوم قد وجبت باالمجاع واحلد قد وجب يف احملاربة وامنا اختلفنا يف موضعها فاثبتنا يف موضعها وها هنا ال
  بالقياس 

  واالعتراض الثالث منع احلكم يف االصل 
  واجلواب عنه من ثالثة اوجه 

  احدها ان يبني موضعها مسلما 
  الصالة وذلك مثل ان يقيس الشافعي يف اجياب الترتيب يف الوضوء على 

فيقول احلنفي ال اسلم االصل فإن الترتيب ال جيب يف الصالة فانه لو ترك اربعة سجدات يف اربع ركعات فاتى هبن 
  يف اخر صالته اجزاه من غري ترتيب 

  فيقول الشافعي ال خالف انه اذا قدم السجود على الركوع ان ذلك ال جيوز وهذا يكفيين 
  م والثاين ان يفسر احلكم بتفسري مسل

  وذلك مثل ان يقول احلنفي ان االجارة تبطل باملوت النه عقد على املنفعة فبطل مبوت املعقود له كالنكاح 
  ويقول الشافعي ال اسلم االصل فان النكاح ال يبطل باملوت وامنا ينتهي باملوت كما تنتهي االجارة بإنقضاء املدة 

  ت وهذا مسلم فيفسر احلنفي احلكم بانه يريد انه ال يبقى بعد املو
والثالث ان يدل عليه وذلك مثل ان يقول الشافعي يف غسل االناء من ولوغ اخلنزير سبعا انه حيوان جنس يف حال 

  حياته فوجب غسل االناء من ولوغه سبعا كالكلب 
  فيقول احلنفي ال اسلم االصل 

م اذا ولغ الكلب فيه ان يغسل سبعا فيقول الشافعي يدل عليه ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال طهور اناء احدك
  احداهن بالتراب فاذا ثبت االصل باخلرب صح قياس اخلنزير عليه 

واحلق اصحاب ايب حنيفة منع االصل من جهة القياس وذلك مثل ان يقيس الشافعي احلج على الصوم يف انه ال 
  يفسد باالمجاع ناسيا 



  ال يعرف بالقياس وامنا يعرف بالتوقيف فيقول املخالف هذا اثبات تقدير بالقياس والتقدير 
واجلواب ان يقول عندنا جيوز وان مل يسلم دللت عليه والهنم ناقضوا فقدروا اخلرق يف اخلف بثالثة اصابع بالقياس 

  على املسح وقدروا العدد يف اجلمعة باربعة بالقياس 
  واما يف اثبات احلدود 

  اب احلد فهو مثل قياس الشافعي اللواط على الزنا يف اجي
  فيقول املخالف اثبات احلدود ال جيوز بالقياس 

واجلواب ان يقال جيوز ذلك عندنا فإن مل يسلم دللنا عليه والهنم ناقضوا فاوجبوا احلد على الردء يف قطاع الطريق 
  بالقياس على الردء يف الغنيمة 

  واما يف اثبات الكفارات 
  لكفارة فهو كقياسنا قتل العمد على اخلطأ يف اجياب ا

  فيقول املخالف اجياب الكفارة بالقياس ال جيوز 
فاجلواب أن يقال عندنا جيوز ذلك فان مل يسلم دللنا عليه والهنم ناقضوا فاوجبوا الكفارة على املفطر باالكل قياسا 

  على املفطر يف رمضان 

  باجلماع 
  واما يف اثبات الزيادة يف نص القران 

  الوضوء  فمثل قياسنا يف اجياب النية يف
  فقالوا هذا اثبات زيادة يف نص القران وذلك نسخ للقران وال جيوز بالقياس 

واجلواب أن عندنا ليس ذلك بنسخ وجيوز بالقياس فان مل يسلموا دللنا عليه والهنم ناقضوا يف ذلك فان اهللا تعاىل 
  قال ولذي القرىب فزادوا فيه اذا كانوا فقراء بدليل القياس 

  جلمل واما يف اثبات ا
  فهو مثل قياسنا يف اجارة املساقاة على املضاربة 

  فيقول املخالف هذا اثبات مجلة ال اصل هلا بالقياس وهذا ال جيوز كما ال جيوز اثبات صالة سادسة بالقياس 
  واجلواب ان عندنا جيوز ذلك كما جيوز اثبات التفصيل فإن مل يسلم دللنا عليه 

  تقول بالقياس يف هذا احلكم  واالعتراض الثاين ان يقول انت ال
  وذلك مثل ان يستدل احلنفي بالقياس يف اجياب الكفارة على االكل 

فيقول احلنفي االصل غري مسلم من جهة القياس فان القياس ان يفسد الصوم بامجاع ناسيا وامنا مل يفسد استحسانا 
  للخرب والقياس على موضع االستحسان ال جيوز 

  واجلواب عنه من وجهني 
  احدمها ان يقال اذا ثبت باخلرب انه ال يفسد صار ذلك اصال وكان القياس عليه اوىل من القياس على غريه 

والن اخلرب امنا ورد يف االكل ناسيا ال يف اجلماع مث قاسوا عليه اجلماع فدل على جواز القياس على ما استحسن 
  باخلرب 

  او فيهما واالعتراض الرابع منع الوصف يف االصل او يف الفرع 



وقد يكون ذلك على اصل املعلل مثل ان يقول احلنفي يف املنع من اضافة الطالق اىل الشعر انه معنا يتعلق صحته 
  بالقول فلم يصح تعليقه على الشعر كالبيع 

فيقول الشافعي عندك الطالق ال يتعلق صحته بالقول فإنه يصح بالكتابة وكذلك البيع يصح عندك بالكتابة فال 
  لوصف على اصلك يصح ا

  واجلواب عنه ان يفسر مبا يسلم وهو ان يقول اريد به انه يصح بالقول وال خالف انه يصح بالقول 
واما على اصل السائل فمثل ان يقول الشافعي يف اجياب الترتيب يف الطهارة انه عبادة يبطلها النوم فوجب فيها 

  الترتيب كالصالة 

  بادة فيقول املخالف ال اسلم ان الوضوء ع
  واجلواب عنه من ثالثة اوجه 

  احدها ان يبني موضعا يسلمه مثل ان يقول اعلل التيمم وال خالف ان ذلك عبادة 
  والثاين ان يفسر مبا يسلم له وهو ان يقول اريد به أنه طاعة هللا تعاىل فهو مسلم 
  دل على انه عبادة والثالث ان يدل عليه ملا روي ان النيب عليه السالم قال الوضوء شطر االميان ف

  واالعتراض اخلامس املطالبة بتصحيح العلة 
  واجلواب ان يدل عليه والطريق يف تصحيحها سياق االلفاظ واالستنباط 

  فاما االلفاظ فداللتها من وجهني النص والظاهر 
االدخار فاشبه  فالنص مثل ان يقول الشافعي يف بيع الرطب بالتمر اهنما مطعومان اتفقا يف اجلنس واختلفا يف حال

  احلنطة 

بالدقيق فيدل عليه مبا روي ان النيب صلى اهللا عليه و سلم سأل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس 
  فقيل نعم فقال فال اذن ومعناه من اجله 

  واما الظاهر 
 عليه و سلم هنى عن بيع الطعام فقد يكون نطقا كقولنا يف بيع الرب انه مطعوم اجلنس والدليل عليه ان النيب صلى اهللا

  اال مثال مبثل وذكر الصفة يف احلكم تعليل فدل على ان الطعم علة 
وقد يكون سببا ينقل مع احلكم مثل ان يقول الشافعي ان الثيب ال جترب على النكاح الهنا حية سليمة موطوءة يف 

  القبل فال جترب على النكاح كالبالغة 
لعلة فيقول الدليل عليه ما روي ان خنساء زوجها ابوها وهي ثيب فخريها رسول اهللا فيطالب بالداللة على صحة ا

  صلى اللله عليه وسلم فدل على 

  ان للوطيء تأثريا يف نفي االجبار 
  واما االستنباط فضربان التاثري وشهادة االصول 

  كاخلمر  فالتاثري هو ان يقول يف النبيذ انه حرام النه شراب فيه شدة مطربة فكان حراما
  فيقول احلنفي ما الدليل على صحة هذه العلة 

فيقول الدليل عليه التاثري وهو وجود احلكم لوجود العلة وعدمه لعدمها اال ترى ان العصري قبل حدوث الشدة 



جممع على حتليله مث حدثت الشدة ومل حيدث غريها وامجعوا على حترميه مث زالت الشدة ومل يزل غريها وامجعوا على 
ليله ولو قدرنا عود الشدة لقدرنا عود التحرمي كما قال اهللا تعاىل ولو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه فدل على انه هو حت

  العلة 
وشهادة االصول مثل ان يقول الشافعي يف القيء انه ال يبطل الوضوء الن ما ال ينقض قليله الوضوء مل ينقض كثريه 

  الوضوء كالدمع والعرق 

  يل على صحة هذه العلة فيقال له ما الدل
فيقول شهادة االصول وذلك ان االصول متفقة على التسوية بني القليل والكثري فيما ينقض وفيما ال ينقض اال ترى 

ان البول والغائط والنوم ملا نقض استوى قليله وكثريه وما ال ينقض كالدمع والعرق والكالم يستوي فيه القليل 
  والكثري فدل على ما قلناه 

  عتراض السادس عدم التأثري وهو وجود احلكم مع عدم العلة وذلك ضربان واال
  احدمها عدم التأثري يف وصف اذا اسقط من العلة تنتقض العلة 
  والثاين عدم التاثري يف وصف اذا اسقط من العة مل تنتقض العلة 

  فاما االول فاجلواب عنه من وجوه 
لعلة وهذا قياس داللة وذلك مثل ان يقول الشافعي يف النية يف الوضوء احدها ان يقول التاثري امنا يطلب يف قياس ا

  انه طهارة عن حدث فافترقت اىل النية كالتيمم 
  فيقول احلنفي ال تأثري للطهارة فان ما ليس بطهارة ايضا يفتقر اىل النية وهو الصوم والصالة 

لزم قياس العلة الن املعلل يدعى ان احلكم ثبت هلذه فيقول هذا ليس بقياس علة وامنا هو قياس داللة والتأثري امنا ي
  العلة وال يعلم ثبوت احلكم بالعلة اال بالتأثري فأما يف قياس الداللة فال يلزم وال يعلم ثبوت احلكم بالعلة 

لى احلكم اال بالتأثري فأما يف قياس الداللة فال يلزم النه مل يدع ان احلكم ثبت هبذه العلة وامنا ادعى ان ذلك دليل ع
  وهلذا لزم التاثري يف العلل العقلية ومل يلزم يف االدلة العقلية 

والثاين ان يقول هذه العلة منصوص عليها وال حيتاج اىل التاثري وذلك مثل ان يقول الشافعي يف ردة املراة انه كفر 
  بعد اميان فاوجب القتل كردة الرجل 

  فان كفر رجل لو كان قبل اإلميان اوجب القتل فيقول املخالف ال تاثري لقولك كفر بعد اميان 
  فيقول الكفر بعد االميان منصوص عليه بقوله صلى اهللا عليه و سلم 

ال حيل دم امريء مسلم اال بأحدى ثالث كفر بعد اميان والتاثري امنا يتوصل به اىل معرفة علة الشرع باالستنباط 
  تعرف ذلك باالستنباط  فاذا نص عليه صاحب الشرع ثبت كونه علة واستغين عن

والثالث ان يبني تأثريها يف موضع من املواضع وذلك مثل ان يقول الشافعي يف لنب امليتة انه جنس النه مائع غري املاء 
  القى جناسة فنجس كما لو وقع يف اللنب جناسة 

  دون القلتني فيقول احلنفي ال تاثري لقولك غري املاء الن املاء ايضا ينجس مبالقاة النجاسة وهو ما 

فيقول تاثريه يف القلتني و التاثري يكفي يف موضع واحد فإنه لو اعترب يف مجيع املواضع صار عكسا وليس من شرط 
  العلة العكس 



  واما عدم التأثري فيما ال تنتقض العلة باسقاطه فاجلواب عنه من وجوه 
افعي يف املتولد بني الظباء والغنم انه ال زكاة احدها ان يقول هذه الزيادة ذكرهتا للتاكيد وذلك مثل ان يقول الش

  فيه النه متولد من اصلني ال زكاة يف احدها حبال فلم جتب فيه الزكاة كما لو كانت االمهات من الظباء 
فيقول املخالف ال تأثري لقولك حبال فإنك لو اقتصرت على قولك ال زكاة يف احدمها مل ينتقض بشيء فقولك حبال 

  ال حيتاج اليه حشو يف العلة 
فيقول الشافعي ذكرته للتاكيد وتاكيد االلفاظ لغة العرب وال يعد حشوا هبذا قال اهللا تعاىل فسجد املالئكة كلهم 

  امجعون فأكد مث اكد ومل يعد ذلك لغوا 
به رد واجلواب الثاين ان يقول هذه الزيادة ذكرهتا لتأكيد احلكم وذلك مثل ان يقول الشافعي يف القذف انه يتعلق 

  الشهادة الهنا كبرية توجب احلد فتعلق هبا رد الشهادة كالزنا 
  فيقول املخالف قولك توجب احلد حشو يف العلة ال حيتاج اليه 

واجلواب ان يقول تعلق احلد هبا فدل على تاكدها وتاكد العلة يوجب تاكيد احلكم وما يوجب تاكيد احلكم ال يعد 
  لغوا 

الزيادة ذكرهتا للبيان وذلك مثل ان يقول الشافعي يف التحري يف االواين انه جنس  واجلواب الثالث ان يقول هذه
  يدخله التحري اذا كان عدد املباح اكثر فدخله التحري وان مل يكن عدد املباح اكثر كالثياب 

اذا كان فيقول احملالف ال تاثيل لقولك اذا كان عدد املباح اكثر فانك لو قلت جنس يدخله التحري لكفى فقولك 
  عدد املباح اكثر حشو ال حتتاج اليه فهو كما لو قال مطعوم مقتات جنس 

فيقول الشافعي هذا بيان ملا تقتضيه العلة وذلك انك لو قلت جنس يدخله التحري لكان معناه اذا كان عدد املباح 
بيان ملعىن العلة اال ترى اكثر وبيان ما يقتضيه الكالم ال يعد حشوا وخيالف ذكر القوت مع الطعم الن ذلك ليس ب

ان ذكر القوت خيرج من العلة ما ليس بقوت وهذا بيان ملعىن العلة اال ترى انه ال خيرج به من العلة شيء فوزانه ان 
  يضيف اىل الطعم ما هو بيان ملعناه بأن يقول مطعوم لآلدميني يف جنس فيجوز حني كان ذلك معىن املطعوم 

لزيادة لتقريب الفرع من االصل وذلك مثل ان يقول الشافعي يف جلد الكلب ال واجلواب الرابع ان يقول هذه ا
يطهر بالدباغ الن ما يعد للدباغ حاله حيكم فيها لطهارة جلد الشاة فوجب ان حيكم بنجاسة جلد الكلب كحال 

  احلياة 
ا بنجاسة جلد الكلب كض فيقول احلنفي ال تاثري لقولك حيكم فيها بطهارة جلد الشاة فانك لو قلت حاله حيكم فيه

  الزيادة عليه حشو 

فيقول الشافعي هذه الزيادة ذكرهتا لتقريب الفرع من االصل واما بعد الدباغ جيري جمرى حال احلياة بدليل اهنما 
يستويان يف اجياب الطهارة فاذا مل يؤثر احلياة يف طهارة جلد الكلب دل على ان الدباغ مثله وتقريب الفرع من 

  يف الظن فال يعد حشوا  االصل يزيد
  واالعتراض السابع النقض و هو وجود العلة و ال حكم على قول من ال يرى ختصيص العلة 

  فاجلواب عنه من وجوه 
احدها ان ال يسلم مسألة النقض وذلك مثل ان يقول الشافعي يف حتالف املتبايعني عند هالك السلعة انه فسخ بيع 

ة كما لو اشترى ثوبا بعبد وتقابضا مث هلك العبد ووجد مشتري الثوب يصح مع رد العني فصح مع رد القيم



  بالثوب عيبا 
  فيقول احلنفي هذا يبطل باالقالة 

  فيقول الشافعي ال اسلم االقالة فاهنا جتوز مع هالك السلعة 
جيب غسله  والثاين ان ال يسلم وجود العلة وذلك مثل ان يقول احلنفي يف املضمضة اهنا جتب يف الغسل النه عضو

  من النجاسة فوجب غسله من اجلنابة كسائر االعضاء 

  فيقول الشافعي هذا يبطل بالعني 
  فيقول املخالف العني ال جيب غسلها من النجاسة فال يلزم النقض 

  والثالث ان يدفع النقض مبعىن اللفظ وذلك شيئان مقتضى اللفظ وتفسري اللفظ 
فعي يف مهر املستكرهة على الزنا ظلمها بإتالف ما يتقوم فلزم الضمان فاما مقتضى اللفظ فهو مثل ان يقول الشا

  كما لو اتلف عليها ماهلا 
  فيقول احلنفي هذا يبطل باحلريب اذا وطئها 

فيقول قولنا ظلمها يرجع اىل هذه املستكرهة الذي هو من اهل الضمان اذ ال جيوز ان خيلو قولنا ظلمها من فاعل 
  كرهة الذي هو من اهل الضمان فصار كانا قلنا هذا الذي هو من اهل الضمان ظلمها معني وليس اال هذه املست

ومثل ان يقول الشافعي يف ضمان املنافع بالغضب ان ما ضمن باملسمى يف العقد الصحيح جاز ان يضمن االتالف 
  بالعدوان احملض كاالعيان 

  لصحيح وال يضمن باالتالف فقال هذا يبطل باحلريب فانه يضمن املنافع باملسمى يف العقد ا
فيقول الشافعي هذا ال يلزم النا مل نقل ان من ضمن باملسمى ضمن باالتالف وامنا قلنا ما ضمن باملسمى ضمن 

  باالتالف وتلك املنافع جيوز ان 

  تضمن باالتالف وهو اذا اتلفها مسلم او ذمي فال يلزم النقد 
   واحدا فيفسر باحدمها ليدفع النقد وذلك واما التفسري فهو ان حيتمل اللفظ امرين احتماال

  واحلق اصحاب ايب حنيفة بذلك اجوبة اخر 
احدها التسوية بني االصل والفرع يف مسالة النقض وذلك مثل ان يقول يف اجياب االحداد على املبتوتة باهنا معتدة 

  بائن فلزمها االحداد كاملتوىف عنها زوجها 
  فيقال له هذا ينتقض بالذمية 

  يستوي فيه االصل والفرع فإن الذمية لو كانت متوفيا عنها زوجها مل جيب عليها ايضا االحداد  فقال
  وهذا ليس جبواب عندنا النا نقضنا بالذمية املبتوتة فقالوا وينتقض بالذمية املتوىف عنها زوجها فيصري النقض نقضني 

  والثاين ان قالوا هذا موضع استحسبان مثل ان يقول احلنفي 

  لكالم يف الصالة ناسيا ان ما ابطل العبادة عمدت ابطاهلا سهوة كاحلدث يف ا
  فقلنا ينتقض باالكل يف الصوم 

  فقالوا هذا استحسان 
  واجلواب ان هذا تأكيد للنقض الن معناه ان النص دل على انتقاضه فيكون اكد للنقض 



  والثالث ان قالوا ان عندنا ختصيص العلة جائز 
دخلوا معنا على مراعاة الطرد واالحتراز من النقض وهلذا احترزوا من سائر النقوض ومل  وهذا ليس بشيء الهنم

  يرجعوا فيها اىل جواز التخصيص 
  واالعتراض الثامن الكسر وهو وجود معىن العلة وال حكم 

ملشتري انه واجلواب عنه ان يبني ان ما اورده ليس يف معىن العلة وذلك مثل ان يقول الشافعي يف بيع ما مل يره ا
  مبيع جمهول الصفة 

  عند العاقد حال العقد فلم يصح بيعه كما لو قال بعتك ثوبا 
  فيقول املخالف هذا ينكسر به اذا تزوج امراة مل يرها فاهنا جمهولة عند العاقد حال العقد مث يصح 

ع ما ليس هلا يف النكاح وهلذا فيقول الشافعي ليس النكاح كالبيع يف هذا احلكم الن للجهالة من التاثري يف باب البي
  لو تزوج امراة مل يرها مث راها ثبت له اخليار فجاز ان يكون عدم الرؤية يف النكاح ال مينع الصحة ويف البيع مينع 

  واالعتراض التاسع القول مبوجب العلة وذلك ضربان 
  احدمها يف علة دل هبا على ابطال سبب احلكم 

  ة اوجه فاما االول فاجلواب عنه من ثالث
احدها ان يقول هذا رجوع عن السؤال وذلك مثل ان يقول الشافعي يف االجارة اهنا ال تبطل باملوت النه معىن 

  يزيل التكليف وال تبطل االجارة مع سالمة املعقود عليه كاجملنون 
جر دار غريه بوكالة او فيقول احلنفي ان اقول مبوجبه فان عندي ال تبطل باملوت وامنا تبطل بانتقال امللك وهلذا لو ا

  وصية مث مات مل تبطل 
  فيقول هذا رجوع عن السؤال فانك سالتين عن االجارة هل تبطل 

  باملوت مث طالبتين بالدليل على ذلك وال يقبل برجوعك 
واجلواب الثاين ان يقول ان تعليلي يقتضي انه ال يبطل به وال يكون سببا فيه وعندك وان مل تبطل باملوت اال انه 

  سبب فيه الن باملوت انتقل امللك ويبطل العقد 
واجلواب الثالث ان جيعل ذلك دليال على امرين وذلك مثل ان يقول فيمن نسي املاء يف رحله وصلى بالتيمم انه 

  جيب عليه االعادة الهنا طهارة وال يسقط فرضها بالنسيان دليله ازالة النجاسة 
  ا سقط بالنسيان والسفر فيقول احلنفي عندي ال يسقط بالنسيان وامن

  فيقول الشافعي جيمع بني االمرين فيقول وال يسقط بالنسيان والسفر اصله ما ذكرناه 
  واما الضرب الثاين فهو ما دل به على نفس احلكم 

  فاجلواب عن القول مبوجبه ان يبني ان عمومه او ظاهره او تفسريه مينع من القول مبوجبه 
لشافعي ان القيام يف السفينة واجب النه فرض فيه غري السفينة فوجب يف السفينة فأما العموم فمثل ان يقول ا

  كسائر الفروض 
  فيقول املخالف انا اقول مبوجبه فان القيام جيب يف السفينة وهو اذا كانت واقفة 



  حال السري فاما العموم فيقول الشافعي قولنا فوجب يف السفينة عام يف مجيع االحوال يف حال قيام السفينة ويف 
واما الظاهر فهو مثل ان يقول الشافعي رمحه اهللا يف زكاة احللي انه ما جيب فيه الزكاة باحلول والنصاب فوجب ان 

  يتنوع نوعني نوع جيب فيه الزكاة ونوع ال جيب فيه الزكاة كاملاشية 
  فيقول املخالف انا اقول مبوجبه فان عندي يتنوع نوعني 

  ن كان يف البالغ نوع جيب فيه الزكاة وهو م
  ونوع ال جيب فيه الزكاة وهو ما كان للصيب 

فيقول ظاهر التعليل يقتضي ان يتنوع يف نفسه وفيما ذكرمت مل يتنوع املال وامنا يتنوع املالك فمالك جيب عليه 
  ومالك ال جيب عليه 

جيوز املسابقة عليها فجاز ان يتعلق  واما التفسري فهو مثل ان يقول احلنفي يف اخليل انه جيب فيها الزكاة الهنا هبيمة
  هبا الزكاة كاألبل 

  فيقول الشافعي رمحه اهللا انا اقول مبوجبه فان عندي جيوز ان يتعلق هبا الزكاة وهي زكاة التجارة 
 فيقول احلنفي معىن قولنا جاز ان يتعلق هبا الزكاة اليت وقع السؤال عنها الن االلف والالم للتعريف والزكاة املعروفة

  يف اخليل هي اليت وقع 

  السؤال عنها وهي زكاة السوم 
  واالعتراض العاشر ان ال يوجب العلة احكامها وذلك ان يوجب العلة حكمني فيعلق عليها احدمها دون االخر 

  وذلك مثل ان يقول احلنفي ان صوم رمضان ال يفتقر اىل تعيني النية النه مستحق العني فهو كرد الوديعة 
ي استحقاق العني كما جيب اسقاط التعبد يوجب اسقاط النية فلو اسقط التعيني السقط النية كما قال فيقول الشافع

  زفر وكما قلنا يف الوديعة 
واجلواب ان يبني احتالف احلكمني وذلك ان يقول النية تراد لتحصيل القربة والزمان حيتمل القربة وغري القربة 

ني يراد للتمييز بني اصناف القرب والزمان ال حيتمل اصناف القرب وهلذا فافتقر اىل النية لتحصيل القربة والتعي
  املعىن افتقر طواف الزيارة اىل النية لتحصيل القربة مث ال يفتقر اىل التعيني النه حيتمل الوقت اصناف القرب 
   واالعتراض احلادي عشر فساد الوضع وهو ان يعلق على العلة ضد ما يقتضيه ويعرف ذلك من وجهني

  احدمها من جهة االصول 

  والثاين من جهة الرسول 
فأما ما عرف من جهة الرسول فهو مثل ان يقول احلنفي يف تنجيس سؤر السباع انه سبع ذو ناب فكان سؤره جنسا 

  كاخلنزير 
ه و فيقول الشافعي رمحه اهللا كونه سبعا جعل يف الشرع علة للطهارة والدليل عليه ما روي ان النيب صلى اهللا علي
سلم دعي اىل دار قوم فاجاب ودعي اىل دار قوم فلم جيب فقيل له صلى اهللا عليه و سلم دعاك فالن فاجبت 

ودعاك فالن فلم جتب فقال ان يف دار فالن كلبا فقيل ويف دار فالن هرة فقال اهلرة سبع فجعل كون اهلرة سبعا 
  علة للطهارة فال جيوز ان جيعل علة للنجاسة 

  لم على اخلنزير مب يسقطه ليسلم له العلة واجلواب ان يتك
واما ما عرف من جهة االصول فهو مثل ان يقول احلنفي يف قتل العمد انه معىن يوجب القتل فال يوجب الكفارة 



  كالردة 
فيقال له علقت على العلة ضد املقتضي بان كونه موجبا للقتل بسبب التغليظ فال جيوز ان جيعل سببا السقاط 

  الكفارة 
  جلواب ان يبني انه ال يقتضي اال ما علق عليه النه اذا تغلظ بوجوب القتل وجب ان يستغين عن تغليظ اخر وا

  واجاب بعضهم عنه بأن هذا يبطل باالصل وهو الردة فإهنا اوجبت القتل مث مل توجب الكفارة 
ل سبب واالجياب وسبب وهذا ليس بتصحيح ألن السائل مل يقل إن وجوب القتل علة الجياب الكفارة وامنا قا

االجياب ال يصلح ان يعلق عليه االسقاط وان كان ال يتعلق به االجياب كالشاهد الواحد علم لالجياب فال حيتج به 
  لالسقاط وان كان ال يتعلق عليه االجياب وكذلك ههنا مثله 

  واالعتراض الثاين عشر فساد االعتبار وذلك من وجهني 
  من جهة النص 

   ومن جهة االصول
فما يعرف بالنص هو ان يعترب حكما حبكم وقد ورد النص بالتفرقة بينهما كاعتبار اصحاب ايب حنيفة ختليل اخلمر 

  بالدباغ 
فيقول الشافعي النص فرق بينهما إلن النيب صلى اهللا عليه و سلم ندب اىل الدباغ يف شاة موالة ميمونة وهنى عن 

  التخليل فال جيوز اعتبار احدمها باالخر 
اجلواب ان يبني صحة اعتباره وان الشرع ورد باعتباره يف اآلخر فإنه عليه السالم قال حيل الدباغ اجللد كما حيل و

  اخلمر باخلل ويتكلم على خرب التخليل مبا يسقطه ليسلم له االعتبار 

فارة القتل يف واحلق اصحاب ايب حنيفة رمحهم اهللا هبذا محل املطلق على املقيد حيث قسنا كفارة الظهار على ك
  اعتبار االميان فقالوا القران فرق بينهما فال جيوز اعتبارا احدمها باآلخر 

وهذا غري صحيح الن النص مل يفرق بينهما يف اعتبار االميان بل اوجب االميان يف احدمها وامسك عنه يف االخر 
  وقياس املسكوت عنه على املنطوق جائز 

  واما ما يعرف باألصول فمن وجوه 
دها ان يعترب حكما حبكم واحدمها مبين على التوسعة واالخر على التضييق كاعتبار الكفارة يف رمضان بالقضاء اح

  والقطع باالغرم 
  فيقال هذا اعتبار باطل الن احدمها مبناه على التضييق واالخر على التوسعة فال يعترب احدمها باالخر 

لنكاح باستدامة يف االحرام فيقال االستدامة اقوى واالبتداء اضعف فال او يعترب االبتداء باالستدامة كاعتبار ابتداء ا
  يعترب احدمها باالخر 

او يعترب الرق بالعتق او العتق بالبيع ومبىن احدمها على الضعف ومبىن االخر على القوة فال جيوز اعتبار احدمها 
  باالخر 

  واجلواب ان يبني اهنما يف املوضع الذي علل سواء 
ن يعترب فرعا باصل ومها خمتلفان يف نظائر احلكم كاعتبار الصغري بالكبري يف اجياب الزكاة ومها خمتلفان يف والثاين ا

  الصالة والصوم واحلج 



  وكاعتبار املراة بالرجل يف القتل بالردة ومها خمتلفان يف القتل بالكفر االصلي وما اشبه ذلك 
  بنظري العلة وامنا نظري احلكم غريه ومها يتفقان فيه واجلواب ان يبني ان ما ذكر انه نظري احلكم ليس 

  واضاف اصحاب ايب حنيفة رمحهم اهللا اىل ذلك وجوها أخر 
فقالوا ال جيوز اعتبار املتقدم باملتاخر كاعتبار الشافعي الوضوء بالتيمم يف اجياب النية الن الوضوء شرع قبل التيمم 

ز ان جيعل وجوب النية يف التيمم علة لوجوهبا يف الوضوء النه يؤدي ووجهت فيه النية قبل ان يشرع التيمم وال جيو
  اىل ان يتاخر العلة عن احلكم واالصل عن الفرع وهذا ال جيوز 

واجلواب انا مل جنعل التيمم عللة لوجوب النية يف الوضوء وامنا جعلناه دليال فقلنا ملا اوجب اهللا تعاىل التيمم بعد 
نا ذلك على انه ملا اوجب الوضوء اوجبه مع النية الن ذلك بدل عنه والبدل ال خيالف الوضوء واوجب فيه النية دل

  املبدل يف النية يف االصول 
والدليل جيوز ان يتأخر عن املدلول وهلذا استدللنا باالفعال احملدثة على القدمي سبحانه واستدللنا باملعجرة املتأخرة 

  ان ثبوته ثابتا من قبل فكذلك ههنا على صدق الرسول صلى اهللا عليه و سلم وان ك
وقالوا ايضا ال جيوز ان يستدل بنفي الطالق يف النكاح كان يف االصل مل يصح منه النه غري مكلف فهذا غري مالك 

  وال فرق يف االصول بني غري املكلف وبني غري املالك فالدليل عليه وجهان 

  ال ينفذ بيعه  احدمها ان يف البيع من ال ميلك كمن ليس مبكلف يف انه
  والثاين ان يبني ان هذا جعل يف احلكم كاجملنون اال ترى اهنما يف الطالق املباشر يستويان فدل على اهنما سيام 

  وان كان علة االصل خمتلفا يف املثل مثل ان يقيس الشافعي يف الربا يف الفاكهة على الرب 
  يل وال موزون فقال احلنفي املعىن يف الرب انه مكيل جنس وهذا ليس مبك

فالذي ينبغي ان يصرف العناية اليه ان يتكلم على علة االصل بان يقول ال جيوز ان يكون الكيل علة الن الكيل 
متخلص به من الربا فال جيوز ان جيعل علما يقتضي حترمي الربا والن الكيل احلكم بوجوده وال قيمة بعدمه والن 

  ما اشبه ذلك التعليل بالكيل يعود على اصله باإلبطال و
  واما الفرق بقياس الداللة فضربان 

احدمها ان يفرق حبكم من احكام الشرع مثل ان يقول احلنفي يف سجود التالوة انه سجود جيوز فعله يف الصالة 
  فكان واجبا كسجود الصلب 

ود التالوة فيقول الشافعي املعىن يف سجود الصلب انه ال جيوز فعله على الراحلة من غري عذر وليس كذلك سج
  فانه جيوز فعله على الراحلة من 

  غري عذر كسجود النفل 
واجلواب عنه ان يتكلم على علة االصل وعلة الفرع بكل ما يتكلم على التعليل والذي خيتص به ان يبني علة جواز 

الصلب مل فعله على الراحلة وهو ان يقول امنا جاز فعله على الراحلة النه وجد سببه وهو على الراحلة وسجود 
  يوجد سببه على الراحلة فلذلك مل جيز فعله على الراحلة 

والثاين ان يفرق بنظري من نظائر احلكم وهو مثل ان يقول الشافعي رمحه اهللا يف الزكاة يف مال الصيب انه حر مسلم 
  فاشبه البالغ 

  ج مباله فلم يتعلق الزكاة مباله فيقول احلنفي البالغ يتعلق احلج مباله فتعلقت الزكاة مباله وهذا ال يتعلق احل



  واجلواب ان يتكلم على العلتني بكل ما يتكلم على العلل والذي يعين به ان يبني ان الزكاة ليست بنظري احلج 
واما الفرق بقياس الشبه فهو مثل ان يقول الشافعي يف نفقة ما عدا الوالد والولد اهنا ال جتب الن كل قرابة ال جيب 

  ختالف الدين فال جيب هبا النفقة مع اتفاق الدين كقرابة ابن العم هبا النفقة مع ا
فيقول املخالف املعىن يف االصل ان تلك القرابة ال يتعلق هبا حترمي املناكحة وهذه القرابة يتعلق هبا حترمي املناكحة فهي 

  كقرابة الوالدين 
  ص واجلواب ان يتكلم على العلتني بكل ما يتكلم على العلل والذي اخت

هبذا ان يقابل الفرق جبمع مثله فيقول ان كان االصل والفرع افترقا يف حترمي املناكحة اال اهنما استويا يف املرياث 
وان كان قد افترق االصل والفرع يف املناكحة ففرقت بينهما يف النفقة فههنا ايضا قرابة االب واالخ يف أفترقا حترمي 

  واحكام كثرية فيجب ان يفترقا يف اسقاط النفقة  منكوحة احدمها على االخر ورد الشهادة

  باب الكالم على استصحاب احلال

  وهو ضربان 
  استصحاب حال العقل يف براءة الذمة واستصحاب حال االمجاع فيما حفظ عليه لالختالف 

انه ال جيب فاما االول فهو مثل ان يقول الشافعي رمحه اهللا فيمن قتل مسلما يف دار احلرب وهو ال يعلم اسالمه 
عليه الدية الن االصل براءة الذمة وفراغ الساحة وطريق اشتغاهلا امنا يكون بالشرع ومل جيد ما يدل على االشتغال 

  فيبقى على االصل 
  والكالم عليه من وجهني 

اج احدمها املعارضة مبثلها وهو أن يقول هذا يعارضه إنا امجعنا انه قد اشتغلت بالعقل ذمته فمن زعم انه بإخر
  الكفارة تربا ذمته احتاج اىل دليل 

  واجلواب ان يبني ان القدر الذي دل الدليل على االشتغال هو الكفارة ومها سوا ذلك فهو باق على الرباءة 
  والثاين ان ينقله عن االصل بدليل وهو ان يذكر ما يدل على وجوب النية 

  واجلواب عنه ان يتكلم عليه مبا يسقطه ليبقى على االصل 
اما استصحاب حال االمجاع فهو مثل ان يستدل الشافعي رمحه اهللا صالة يف التيمم انه ميضي يف صالته فانا امجعنا و

  على صحة احرامه فمن زعم انه يبطل برؤية املاء حيتاج اىل دليل 
يستصحب وهذا ضعيف الن االمجاع امنا حيصل عند عدم املاء فاما مع وجود املاء فليس فيه امجاع فال جيوز ان 

حكم االمجاع يف موضوع اخلالف الن ذلك ال ينقل من املعارضة مثله وهو ان يقال امجعنا على اشتغال ذمته بفرض 
  الوقت فمن زعم ان هذه الصالة اليت راى املاء يف اثناءها تربىء ذمته حيتاج اىل دليل 

  باب ترجيح الظواهر

  وذلك يقع يف موضعني يف االسناد واملنت 
  سناد فيختص به اخبار االحاد وذلك من وجوه فأما يف اال



  احدها ان يكون احد الراويني كبريا واالخر صغريا فتقدم رواية الكبري النه اضبط 
  والثاين ان يكون احدمها اعلم فتقدم روايته النه اعلم مبا يروي 

  اوعى  والثالث ان يكون احدمها اقرب اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيتقدم عليه النه
  والرابع ان يكون احدمها مباشرا للقصة والقصة تتعلق به فيقدم النه اعرف 

واخلامس ان يكون احدمها اكثر رواية فيكون اوىل الن الشيء بني اجلماعة احفظ منه بني العدد اليسري وهلذا قال 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم الشيطان مع الواحد وهو من االثنني ابعد 

  من قال ال يرجح كالشهادة واالول االصح فمن اصحابنا 
  والسادس ان يكون احدمها اكثر صحبة فيقدم النه اعرف مبا دام من السنن 

  والسابع ان يكون احدمها احسن سياقا للحديث فيقدم حبسن عنايته 
  والثامن ان يكون احدمها متاخرا فيقدم النه يروي اخر الروايتني 

  لفظه واالخر اضرب فمن مل يضرب يقدم النه اضبط  والتاسع ان يكون احدمها مل يضرب
  والعاشر ان يكون احدمها اورع او اثبت احتياطا يف احلديث فيقدم النه اوثق 

واحلادي عشر ان يكون احدمها من رواة اهل احلرمني فيقدم على رواية غريهم الهنم اعرف مبا دام من السنن قال 
  شيء فهو سنة زيد بن ثابت اذا وجدمت اهل املدينة على 

  والثاين عشر ان يكون احدمها مل ختتلف عنه الرواية واالخر اختلف عنه الرواية ففيه وجهان 
  من اصحابنا من قال تتعارض الروايتان 

  وتسقطان وتبقى رواية من مل ختتلف عنه الرواية 
رى مبعارضة رواية من مل ومن اصحابنا من قال يرجح احدى الروايتني عمن اختلف عنه الرواية على الرواية االخ

  ختتلف عنه الرواية 
  واما الترجيح يف املنت فمن وجوه 

احدها ان يكون احد اخلربين موافقا لدليل اخر من اصل او معقول اصل فيقدم الن معه ما يقربه والثاين ان يكون 
  احدمها عمل به االئمة فيكون اوىل النه اخر ما جاء عنه من السنن 

  دمها نطقا واالخر دليال فالنطق اوىل النه جممع عليه والدليل خمتلف فيه والثالث ان يكون اح
  والرابع ان يكون احدمها قوال واالخر فعال ففيه ثالثة اوجه 

  احدمها اهنما سواء 
  والثاين الفعل اوىل 

  والثالث القول اوىل الن له صيغة يتعدى بلفظه 
  مما مل يقصد به احلكم النه ابلغ يف املقصود واخلامس ان يكون احدمها قصد به احلكم فيكون اوىل 

  والسادس أن يكون احدمها اظهر يف الداللة على احلكم فيقدم النه اقوى 
  والسابع ان يكون مع احدمها تفسري الراوي الن الراوي اعرف باملراد 



خمتلف يف عمومه والثامن ان يكون احدمها ورد على غري سبب فهو اوىل مما ورد على سبب الن ما ورد على سبب 
  ومامل يرد على سبب جممع على عمومه 

  والتاسع ان يكون احدمها ناقال فهو اوىل النه يفيد حكما شرعيا 
  والعاشر ان يكون احدمها اثباتا واالخر نفيا فاالثبات اوىل الن مع املثبت زيادة علم 

وقد قال ابن عباس رضي اهللا عنه كنا  واحلادي عشر ان يكون احد اخلربين متاخرا فيكون اوىل النه اخر االمرين
  ناخذ من اوامر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باالحدث فاالحدث 

  والثاين عشر ان يكون احدمها احوط فهو اوىل 
  والثالث عشر ان يكون احدمها حاظرا واالخر مبيحا ففيه وجهان 

  ومن اصحابنا من قال مها سواء 
  حوط ومنهم من قال احلاضر اوىل النه ا

  باب ترجيح املعاين

  والترجيح يف املعاين من وجوه 
  احدها ان يكون اصل احديهما منصوصا عليه فهو اوىل النه اقوى 

  والثاين ان يكون اصل احديهما ثبت بدليل مقطوع به فيقدم على ما ثبت بدليل غري مقطوع به 
  والثالث ان يكون الحدمها اصول فهو اوىل النه اقوى يف الظن 

  بع ان يكون احدمها مقيسا على اصل نص على القياس عليه فهو اوىل النه قياس الشرع والرا
  واخلامس ان يكون احدها مقيسا على جنسه فهو اوىل النه اقرب اليه 

  والسادس ان يكون احدى العلتني منصوصا عليها فهي اوىل النه اقوى 
  ه وجهان والسابع ان يكون وصف احديهما حمسوسا ووصف اآلخرى حكما ففي

  من اصحابنا من قال احملسوس اوىل النه اثبت 

  ومنهم من قال احلكم اوىل الن احلكم على احلكم ادل 
  والثامن ان يكون احدمها اثباتا واالخر نفيا فاالثبات اوىل النه جممع على جوازه والنفي خمتلف فيه 

  ه جممع عليها واالسم خمتلف يف جوازه والتاسع ان يكون وصف احدمها امسا ووصف االخر صفة فالصفة اوىل الن
  والعاشر ان تكون احدامها اقل اوصافا ففيه وجهان 

  احدمها القليلة االوصاف اوىل 
  والثاين الكثرية االوصاف اوىل الهنا اقوى تشبثا للفرع باالصل 

النه مدلول واحلادي عشر ان يكون احدمها يطرد وينعكس واالخر يطرد وال ينعكس فالذي يطرد وينعكس اوىل 
  على صحته بالعكس 

  والثاين عشر ان يكون احدمها يوجب احتياطا فهو اوىل النه اسلم 

  والثالث عشر ان يكون احدامها يوجب احلظر واالخرى توجب االباحة ففيه وجهان كما ذكرنا يف االخبار 
  والرابع عشر ان يكون احدامها ناقلة واالخرى مبقية فالناقلة اوىل 



ان يكون احدامها تسقط احلد واالخرى توجبه او احدامها يسقط اجلزية واالخرى توجبها ففيه واخلامس عشر 
  وجهان 

  من اصحابنا من قال مها سواء 
  ومنهم من قال ما يسقط احلد ويوجب اجلزية اوىل 

  والسادس عشر ان يكون احدامها توافق دليال اخر من اصل او معقول اصل فهو اوىل الهنا اقوى 
  لم بالصواب واهللا اع
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