
ملقاصد: كتاب  ا اختصار  ئد يف  لفوا   ا
لسلمي: املؤلف  لسالم ا عبد ا لعزيز بن  ا  عبد 

  ابسم اهللا الرمحن الرحيم 

  رب يسر خبري

أخربين الشيخ اإلمام الفاضل عثمان بن بلبان املعاملي يف شهر رمضان سنة عشرة قال أخربين الشيخ اإلمام العالمة 
مد بن حممد بن هبرام الشافعي أثابه اهللا اجلنة بقراءيت عليه يوم األحد قاضي القضاة مفيت املسلمني أبو عبد اهللا حم

السادس والعشرين من شهر ربيع األول سنة مخس وسبع مئة حبلب احملروسة قلت له أخربك الشيخ العالمة شيخ 
نعم قلت له  اإلسالم مفيت الفرق أبو حممد عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم الشافعي بقراءتك عليه قال

احلمد هللا ذي اجلود واإلحسان والفضل واإلمتنان وصلى اهللا على نبيه املبعوث باألمر والعدل واإلحسان ( قلت 
وبالنهي عن الفساد والطغيان فلم يترك صلى اهللا عليه و سلم شيئا يقرب من اجلنان ويبعد من النريان إال أمر به ومل 

  ) اجلنان إال هنى عنه يدع شيئا يقرب من النريان ويباعد من 

  فصل يف بيان املصاحل واملفاسد

  أما بعد فإن اهللا تعاىل أرسل الرسل وأنزل الكتب إلقامة مصاحل الدنيا واآلخرة ودفع مفاسدمها 
  واملصلحة لذة أو سببها أو فرحة أو سببها 

  واملفسدة أمل أو سببه أو غم أو سببه 
كثريمها كحبة خردل وشق مترة وزنة برة ومثقال ذرة فمن يعمل مثقال ومل يفرق الشرع بني دقها وجلها وقليلهما و
  )  ٧ - ٨/  ٩٩الزلزلة ( ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 

  فصل يف بيان اإلحسان املأمور به

ل كتب اهللا سبحانه اإلحسان على كل شيء وأخرب أنه يأمر به على الدوام واالستمرار بقوله إن اهللا يأمر بالعد
وإن أمرا يكون سببا )  ١٩٥/  ٢البقرة( ورغب فيه بقوله إن اهللا حيب احملسنني )  ٩٠/  ١٦النحل ( واإلحسان 

حلب اهللا سبحانه جلدير بأن حيرص عليه ويتنافس فيه ويبادر إليه وال يتقيد ذلك اإلحسان باإلنسان بل جيري يف حق 
الناس بل جيري يف حق احليوان احملترم بل يف غري احملترم لقوله صلى املالئكة عليهم السالم فإهنم يتأذون مما يتأذى منه 

اهللا عليه و سلم إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح وليحد 
ني ألن قتله أحدكم شفرته ولريح ذبيحته وقد جعل ملن قتل الوزغ يف الضربة األويل مئة حسنة ويف الثانية سبع

  بضربة واحدة أهون عليه من قتله بضربتني 

واإلحسان منحصر يف جلب املصاحل ودرء املفاسد وهو غاية الورع أعالها إحسان العبادات وهو أن تعبد اهللا عز و 
جل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فقدر أنه يراك وأفضلهما أن تعبد اهللا عز و جل مقدرا أنك تراه فإنك إذا قدرت 



 عبادتك ترى املعبود فإنك تعظمه غاية التعظيم وجتله أعظم اإلجالل واعترب ذلك هلا صورة األكابر وامللوك فإن يف
من نظر إىل ملك بنظر إليه فإنه يعظمه أبلغ التعظيم ويهابه أمت املهابة ويتقرب إليه بغاية ما يقدر عليه وهذا حمكوم 

ترى أنه يراك وينظر إليك فإنك تستحي منه وتأيت بعبادته على أمت بالعادات فإن عزفت عن تقدير رؤيتك إياه فقد 
  الوجوه 

النوع الثاين اإلحسان إىل اخلالئق وذلك إما جبلب املنافع أو بدفع املضار أو هبما وال فرق بني قليله وكثريه وجليله 
خردل أتينا هبا وكفى بنا  وإن كان مثقال حبة من)  ٧/  ٩٩الزلزلة ( وحقريه فإن من يعمل مثقال ذرة خريا يره 

ويف احلديث كل معروف صدقة ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك ويف )  ٤٧/  ٢١األنبياء ( حاسبني 
  احلديث ال حتقرن جارة جلارهتا وال فرسن شاة ويف احلديث 

وكل معروف  تصدقوا ولو بشق مترة فإن مل جتدوا فبكلمة طيبة وعلى اجلملة فاإلحسان مكتوب على كل شيء
  صدقة كالكلمة الطيبة وطالقة الوجه وتبسمه وانبساطه وهداية الطريق 

النوع الثالث إحسان املرء إىل نفسه جبلب ما أمر اهللا جبلبه من املصاحل الواجبة واملندوبة ودرء ما أمر اهللا بدرئه عنها 
فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل  من املفاسد احملرمة واملكروهة وال فرق بني قليله وكثريه وجليله وحقريه

وإن كان مثقال حبة )  ١٢٣/  ٤النساء ( و من يعمل سوءا جيز به )  ٧ - ٨/  ٩٩الزلزلة ( مثقال ذرة شرا يره 
  )  ٤٧/  ٢١األنبياء ( من خردل أتينا هبا 

  فصل يف بيان اإلساءة املنهي عنها

متعلقة بالعبادات وبنفس املكلف وغريه من األناس  اإلساءة منحصرة يف جلب املفاسد ودرء املصاحل وهي
واحليوانات واحملترمات وعلى اجلملة فال يرجع بشيء من جلب املصاحل ودرء املفاسد وأسباهبما إىل الديان الستغنائه 

  به عن األكوان وإمنا يعود نفعهما وضرمها على االنسان ومن أحسن فلنفسه سعى ومن أساء فعلى نفسه جىن 

املرء إىل نفسه أو إىل غريه إما جبلب مصلحة دنيوية أو أخروية أو هبما وإما بدرء مفسدة دنيوية أو أخروية وإحسان 
  أو هبما 

وإساءته إىل نفسه وإىل غريه إما جبلب مفسدة دنيوية أو أخروية أو هبما أو بدرء مصلحة دنيوية أو أخروية أو هبما 
ه وكل من أحسن إىل غريه كان حمسنا إىل نفسه وإىل غريه وكل ولكل من أحسن إىل نفسه كان أجره مقصورا علي

من أساء إىل نفسه كان وزره مقصورا عليه وكل من أساء إىل غريه فقد بدأ باإلساءة إىل نفسه وإذا احتد نوع 
اإلساءة واإلحسان كان عامهما أفضل من خاصهما وليس من يصلح بني مجاعة كمن أصلح بني اثنني وليس من 

مجاعة كمن أفسد بني اثنني وليسن من تصدق على مجاعة أو علم مجاعة أو ستر مجاعة أو أنقذ مجاعة من  أفسد بني
  اهلالك كمن اقتصر على واحد أو اثنني 

  فائدة يف احلث على حتصيل املصاحل ودرء املفاسد



اب الدنيا واآلخرة وقد حث الرب سبحانه على حتصيل مصاحل اآلخرة مبدحها ومدح فاعليها ومبا رتب عليها من ثو
وكرامتهما وزجر سبحانه عن ارتكاب املفاسد بذمها وذم فاعليها ومبا رتبه عليها من عقاب الدنيا واآلخرة 

  وإهانتهما 

ويعرب عن املصاحل واملفاسد باحملبوب واملكروه واحلسنات والسيئات والعرف والنكر واخلري والشر والنفع والضر 
  واحلسن والقبح 
يعرب عن مشاق العبادات ومكارهها بشيء من ألفاظ املفاسد وأن ال يعرب عن لذات املعاصي وأفراحها واألدب أن ال 

  بشيء من ألفاظ املصاحل وإن كانت اجلنة قد حفت باملكاره و حفت النار بالشهوات 
  وجلب املصاحل ودرء املفاسد أقسام 

  أحدها ضروري 
  والثاين حاجي 

  والثالث تكميلي 
ي يف الطاعات هو فعل الواجبات وترك احملرمات واحلاجي هو السنن املؤكدات والشعائر فالضروري األخرو

  الظاهرات والتكميلي ما عدا الشعائر من املندوبات والضروريات الدنيوية كاملآكل واملشارب واملالبس واملناكح 

  فيعات والقاعات الواسعات والتكميلي منها كأكل الطيبات وشرب اللذيذات وسكىن املساكن العاليات والغرف الر
  واحلاجي منها ما توسط بني الضرورات والتكميالت 

  فصل يف تفاوت رتب املصاحل واملفاسد

مث تنقسم املصاحل إىل احلسن واألحسن والفاضل واألفضل كما تنقسم املفاسد إىل القبيح واألقبح والرذيل واألرذل 
  ويات وغري متساويات ولكل واحد منها رتب عاليات ودانيات ومتوسطات متسا

وال نسبة ملصاحل الدنيا إىل مصاحل اآلخرة ألهنا خري منها وأبقى وال نسبة ملفاسد الدنيا إىل مفاسد اآلخرة ألهنا شر 
  منها وأبقى 

ومصاحل اإلجياب أفضل من مصاحل الندب ومصاحل الندب أفضل من مصاحل اإلباحة كما أن مفاسد التحرمي أرذل 
  من مفاسد الكراهة 

  فصل يف بيان مصاحل الدارين ومفاسدمها

  مصاحل اآلخرة ثواب اجلنان ورضا الديان والنظر إليه واألنس جبواره والتلذذ بقربه وخطابه وتسليمه وتكليمه 
  ومفاسدها عذاب النريان وسخط الديان واحلجب عن الرمحن وتوبيخه ولعنه وطرده وإبعاده وخسؤه وإهانته 

  ة ومفاسدها إال يف الدنيا إال الشفاعة وال تقع أسباب مصاحل اآلخر
وال قطع حبصول مصاحل اآلخرة ومفاسدمها إال عند املوت فإن الرجل يعمل بعمل أهل اجلنة حىت ال يبقى بينه وبينها 
إال باع أو ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حىت ال يبقي بينه وبينها إال 

  و ذراع فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخل اجلنة باع أ



وأما مصاحل الدنيا ومفاسدها فتنقسم إىل مقطوع ومظنون وموهوم أمثلة ذلك اجلوع والشبع والري والعطش 
والعري واالكتساء والسالمة والعطب والعافية واألسقام واألوجاع والعز والذل واألفراح واألحزان واخلوف 

ات املآكل واملشارب واملناكح واملالبس واملساكن واملراكب والربح واخلسران وسائر واألمن والفقر والغىن ولذ
  املصائب والنوائب 

  وال يعرف مصاحل اآلخرة ومفاسدها إال بالشرع ويعرف مصاحل الدنيا ومفاسدها بالتجارب والعادات 

  فصل فيما يبىن عليه املصاحل واملفاسد

  فان من املصاحل واملفاسد ما يبىن على العر
  ومنها ما يبىن على االعتقاد يف حق العوام 

  وأكثرها يبىن على الظن واحلسبان إلعواز اليقني والعرفان 
  وأقلها مبين على الشكوك واألوهاوم كما يف إحلاق النسب يف بعض األحيان 

  ومعظم الورع مبين على األوهام 
  دوبا أو مباحا فمن املصاحل ما ال يتعلق به مفسدة وال جيده إال واجبا أو من

  ومن املفاسد ما ال يتعلق به مصلحة وال جيده إال مكروها أو حراما 

وكل كسب خال عن املصلحة واملفسدة ومل يكن يف نفسه مصلحة وال مفسدة فحكمه حكم األفعال قبل ورود 
  الشرع 

م واألعيان أو بالذمم وللمصاحل تعلق بالقلوب واحلواس واألعضاء واألبدان واألموال واألماكن واألزمان والذم
  واألعيان 

  فصل يف الوسائل

  للمصاحل واملفاسد أسباب ووسائل وللوسائل أحكام املقاصد من الندب واإلجياب والتحرمي والكراهة واإلباحة 
  ورب وسيلة أفضل من مقصودها كاملعارف واألحوال وبعض الطاعات فإهنا أفضل من ثواهبا 

  اح ألن اإلعانة عليه موجبة لثواب اآلخرة وهو خري وأبقى من منافع املباح واإلعانة على املباح أفضل من املب

  ويتفاوت الثواب والعقاب والزواجر العاجلة واآلجلة بتفاوت املصاحل واملفاسد يف الغالب 
واعلم أن فضل الوسائل مترتب على فضل املقاصد واألمر باملعروف وسيلة إىل حتصيل ذلك املعروف والنهي عن 

وسيلة إىل دفع مفسدة ذلك املنكر فاألمر باإلميان أفضل من كل أمر والنهي عن الكفر أفضل من كل هني  املنكر
والنهي عن الكبائر أفضل من النهي عن الصغائر والنهي عن كل كبرية أفضل من النهي عما دوهنا وكذلك األمر مبا 

والنهي على رتب املصاحل واملفاسد وتترتب رتب  تركه كبرية أفضل من األمر مبا تركه صغرية مث تترتب فضائل األمر
الشهادات على رتب املشهود به من جلب املصاحل ودرء املفاسد وكذلك الفتاوى وكذلك يترتب رتب املعونات 

واملساعدات على الرب والتقوى على رتب مصاحلهما كما يترتب املعاونة على اإلمث والعدوان على ترتيبهما يف 



  املفاسد 
فالواليات كلها واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وحتمل الشهادات وأداؤها ومساعها واحلكم هبا كل وباجلملة 

ذلك وسيلة إىل جلب مصلحته املبنية عليه أو درء املفسدة الناشئة عنه وكذلك التصرفات الشرعية وسائل إىل 
عات والعبادات وإىل املعاصي حتصيل مفاسدمها سواء كانت معاوضة أو غري معاوضة وكذلك إىل مجيع الطا

  واملخالفات وإمث وسائل املفاسد دون إمث 

املفاسد كما أن أجر وسائل املصاحل دون أجر املصاحل وقد يتوصل بالقول الواحد والعمل الواحد إىل ألف مصلحة 
  وألف مفسدة 

  فصل يف اجتماع املصاحل

ذر حتصيلها قإن تساوت خترينا بينها وقد يقرع فيما إذا اجتمعت مصاحل أخروية فإن أمكن حتصيلها حصلناها وإن تع
  نقدم منها وإن تفاوتت قدمنا األصلح فاألصلح وال نبايل بفوات الصاحل وال خيرج بتقويته عن كونه صاحلا 

  وإن اجتمعت مصاحل املباح اقتصرنا يف حق أنفسنا على الكفاف وال ننافس يف حتصيل األصلح 
  ل من لنا عليه والية عامة أو خاصة وتقدم األصلح فاألصلح يف حق ك

  إن أمكن فال نفرط يف حق املوىل عليه يف شق مترة وال يف زنة برة وال مثقال ذرة ويكون أجر السعي يف ذلك 

  فصل يف اجتماع املفاسد

إذا اجتمعت املفاسد فإن أمكن درؤها درأناها وإن تعذر درؤها فإن تساوت رتبها خترينا وقد يقرع وإن تفاوتت 
رأنا األفسد فاألفسد وال خيرج الفاسد بارتكابه عن كونه مفسدة كما يف قطع اليد املتآكلة وقلع السن الوجعة د

  وقتل الصائل على درهم وقطع السارق يف ربع دينار 

  فصل يف اجتماع املصاحل واملفاسد

ر اجلمع فإن رجحت إذا اجتمعت مصاحل ومفاسد فإن أمكن دفع املفاسد وحتصيل املصاحل فعلنا ذلك وإن تعذ
  املصاحل حصلناها وال نبايل بارتكاب املفاسد وإن رجحت املفاسد دفعناها وال نبايل بقوات املصاحل 

  وقد تنشأ املصلحة عن املفسدة واملفسدة عن املصلحة 
  وقد تنشأ املفسدة عن املفسدة واملصلحة عن املصلحة 
  خرى وقد تقترن املصلحة باملفسدة وال تنشأ إحدامها عن األ

  وإذا ظهرت املصلحة أو املفسدة بين على كل واحدة منهما حكمها وإن جهلنا استدل عليهما مبا يرشد إليهما 
  وإذا تومهنا املصلحة اجملردة عن املفسدة اخلالصة أو الراجحة احتطنا لتحصيلها 

  وإن تومهنا املفسدة اجملردة عن املصلحة اخلالصة أو الراجحة احتطنا لدفعها 
  رق بني مصاحل الدنيا واآلخرة يف ذاك وال ف



  وأسباب مصاحل اآلخرة العرفان والطاعة واإلميان 
  وأسباب مفاسدها الكفر والفسوق والعصيان 

  واالحتياط لألسباب والوسائل كاالحتياط للمسببات واملقاصد 
  ومصاحل الدنيا لذات املباحات ونفعها 

  وال ننافس ألنفسنا إال يف مصاحل اآلخرة 
  فس يف مصاحل الدارين لكل من لنا عليه والية وننا

  فصل يف انقسام املصاحل إىل دنيوي وأخروي ومركب منهما

  اإلحسان إىل الناس إما جبلب مصلحة أو درء مفسدة أو هبما وكذلك إحسانك إىل نفسك 
  واإلساءة إىل الناس إما جبلب مفسدة أو دفع مصلحة 

  أبو هبما وكذلك إساءتك إىل نفسك 
  رق يف ذلك بني الرعاة والرعايا وال ف

وكذلك هنى عن الواليات من ال يقوم بإمتامها من جلب املصاحل ودفع املفاسد وإمنا هني عن الواليات يف حق الضعفة 
مع ما فيها من اإلحسان جبلب املصاحل ودرء املفاسد ملا تشتمل عليه من مفاسد اإلعجاب والكرب والتحامل على 

  نظر لألولياء واألصدقاء واألقرباء األعداء والبغضاء وال

  فصل يف تبيان حقيقة املصاحل واملفاسد

  كل مصلحة أوجبها اهللا عز و جل فتركها مفسدة حمرمة 
  وكل مفسدة حرمها اهللا تعاىل فتركها مصلحة واجبة 
  ويف كل مفسدة كرهها اهللا فتركها مفسدة غري حمرمة 

  يكون مفسدة مكروهة وقد ال يكون مكروهة وكل مصلحة ندب اهللا سبحانه إليها فتركها قد 

  وكل مصلحة خالصة عن املفاسد فهي واجبة أو مندوبة أو ما دونه 
  وكل مفسدة خالصة من املصاحل فهي حمرمة أو مكروهة 

  وكل مصلحتني متساويتني ميكن اجلمع بينهما مجع بينهما 
  وكل مصلحتني متساويتني يتعذر اجلمع بينهما فإنه يتخري بينهما 

  وكل مفسدتني متساويتني ميكن درؤمها فإنه يتخري بينهما 
  وكل مصلحتني إحدامها راجحة على األخرى ال ميكن اجلمع بينهما تعني أرجحهما 

  وكل مفسدتني أحدمها أقبح من األخرى ال ميكن درؤمها تعني دفع أقبحهما 
  وكل مصلحة رجحت على مفسدة التزمت املصلحة مع ارتكاب املفسدة 

  مفسدة رجحت على مصلحة دفعت املفسدة بتفويت املصلحة وكل 



  وكل ما غم وآمل فهي مفسدة 
وكل ما كان وسيلة إىل غم أو إىل أمل دنيوي أو أخروى فهو مفسدة لكونه سببا للمفسدة سواء كان يف عينه 

  مصلحة أو مفسدة 
  وكل الدواء فرح فهو مصلحة 

  جلة فهو مصلحة وكل ما كان وسيلة إىل فرح أو لذة عاجلة أو آ
  وكل ما كان وسيلة إىل فرح أو لذة عاجلة أو آجلة فهو مصلحة وإن اقترنت به مفسدة 

وكل ما أوجبه اهللا من حقوقه أو حقوق عباده فتركه مفسدة حمرمة إال أن يقترن بتركه مصلحة تقتضي جواز تركه 
  أو إجيابه أو الندب إىل تركه 

ه أو بعباده ففعله مفسدة إال أن تقترن به مصلحة تقتضي جواز فعله أو إجيابه وكل ما حرمه اهللا سبحانه مما يتعلق ب
  أو الندب إليه 

وإذا اجتمعت مصاحل بعضها أفضل من بعض قدم األفضل فاألفضل وقد خيري بالقرع بينهما كالتخيري بني الظهر 
وكالتخيري بني خصال الكفارات بني  واجلمعة يف حق املعذورين وكالتخيري بني االنفراد واجلماعات يف حق املعدودين

  الفاضل واألفضل والصاحل واألصلح يف حق املعذور وغريه 
فاحلمد هللا الذي دعانا إىل ما فيه صالحنا يف أوالنا وأخرانا وهنانا عما فيه فسادنا يف دنيانا وأخرانا وأمرنا بكل حسن 

عوه مبثل ذلك عطفا علينا وإحسانا إلينا والسعيد واجب أو مندوب وهنانا عن كل قبيح حمرم أو مكروه وأمرنا أن ند
  من أطاعه واتقاه والشقي من خالفه وعصاه سبقت األقدار بذلك وجفت به األقالم 

  ومن رمحته سبحانه أن طلب منا القيام جبلب مصاحل الدنيا واآلخرة ومصاحلهما األفراح واللذات 
نيا واآلخرة ومن مفاسدها الغموم واآلالم ولكنه أمرنا ومن رمحته سبحانه أن طلب منا القيام بدرء مفاسد الد

  بالتنافس يف املصاحل األخروية وهنى عن التنافس يف املصاحل الدنيوية اليت تتعلق بأنفسنا وندبنا إىل 

  االقتصاد واالقتصار على الكفاف منها وأذن لنا يف كل مصلحة مباحة رفقا بنا وإحسانا إلينا 

  ة جاءت جللب املصاحل ودرء املفاسدفائدة يف بيان أن الشريع

من مارس الشريعة وفهم مقاصد الكتاب والسنة علم أن مجيع ما أمر به جللب مصلحة أو مصاحل أو لدرء مفسدة أو 
  مفاسد أو لألمرين وأن مجيع ما هني عنه إمنا هني عنه لدفع مفسدة أو مفاسد أو جلب مصلحة أو مصاحل أو لألمرين 

وقد خفا بعض املصاحل وبعض املفاسد على كثري من الناس فليبحثوا عن ذلك بطرقه املوصلة  والشريعة طافحة بذلك
  إليه 

  وكذلك قد خيفى ترجيح بعض املصاحل على بعض وترجيح بعض املفاسد على بعض 
  وقد خيفى مساواة بعض املصاحل لبعض ومساواة بعض املفاسد لبعض 

يجب البحث عن ذلك بطرقه املوصلة إليه والدالة عليه ومن أصاب وكذلك خيفى التفاوت بني املفاسد واملصاحل ف
  ذلك فقد فاز بقصده ومبا ظفر به ومن أخطأ أثيب على قصده وعفي عن خطئه رمحة من اهللا سبحانه ورفقا بعباده 

  فصل يف الناجز واملتوقع من املصاحل واملفاسد



  املصاحل واملفاسد ضربان أحدمها ناجز والثاين متوقع 
املؤذيات عند صياهلا مفسدة للصائل فآخره مصلحة للمصول عليه ناجزة ولو مل يصل لكان قتلها مفسدة فقتل 

ناجزة هلا درءا ملفسدة متوقعة منها والتداوي من األمراض دفع ملفسدة ناجزة أو حتصيل ملصلحة ناجزة وشرب 
البغاة واملمتنعني من أداء احلقوق درء األدوية املرة حتصيل ملصلحة ناجزة أو درء ملفسدة ناجزة وقتال الكفار و

ملفسدة ناجزة واألمر باملعروف تارة يكون ملصلحة كاألمر بالواجبات على الفور وتارة يكون ملصلحة متوقعة أكثر 
من الناجزة واإلمامة العظمى وسيلة إىل جلب املصاحل الناجزة واملتوقعة وإىل دفع املفاسد الناجزة واملتوقعة وكذلك 

الشهادة وإعانة األئمة واحلكام على ما يتولونه من ذلك ومصاحل األئمة منها أخروية ومصاحل املتويل عليهم القضاء و
تنقسم إىل دنيوية وأخروية وكذلك الواليات يف األمور اخلاصة كقلع عني الناظر إىل احلرم يف البيوت دفعا ملفسدة 

  النظر إىل احلرم مبفسدة قلع العني 
كلها مفسدة ناجزة يف حق العاقب ألهنا عامة له موطئة مصلحة لزجره وزجر أمثاله يف والعقوبات الشرعية 

  االستقبال والغالب تفاوت العقوبات بتفاوت املفاسد 

والنفقات مصلحة للمنفق عليه عاجلة وللمنفق آجلة واإلعتاق مصلحة ناجزة للمعتق آجلة للعتق ويتوقع منه 
البن بإحبال األب مفسدة يف حق االبن مصلحة لألب ال أعرف شاهدا هلا مصلحة الواليات باإلرث وملك جارية ا

  باالعتبار 
وأبواب املعروف ضروب اإلحسان كلها دقها وجلها مصاحل دنيوية أو أخروية يف حق املبذول له أخروية يف حق 

  باذهلا خيتلف آخرها باختالف فضلها وشرفها فأدناها مثقال ذرة من اخلري 
قها وجلها من مثقال ذرة فما فوقها مفاسد يف حق مرتكبيها إما عاجلة أو آجلة ووزرها متفاوت واملنهيات كلها د

  بتفاوت قبحها وأدناها مثقال ذرة 
واإلساءة إىل الناس دقها وجلها مفاسد يف حق املساء إليه يف العاجل مكفرة لذنوبه يف اآلجل موجبة لألخذ من 

تان فإن رضي املصاب بذلك أو جرب عليه حصل على أجر الصابرين ثواب حسنات املسيء وهاتان مصلحتان عظيم
  والراضني ولذلك فرح األكابر بالبالء كما يفرحون بالرخاء 

والنذر مصلحة للناذر يف اآلجل يتفاوت أجرها بتفاوت شرفها فإن كان املنذور خمتصا بالناذر كاألذكار واحلج 
  تعدى نفعه إىل غريه فقد يكون يف دين املبذول له وقد  والعمرة والطواف واالعتكاف كان مصلحة آجلة فإن

يكون يف دنياه وقد يكون فيهما وإن كان يف أخراه كان مصلحتهما أخرويتني ويتفاوت أجر ذلك بتفاوت ما جيلبه 
  من مصلحة أو يدرؤه من مفسدة 

ب اجلائزة إذ الواجبة جائزة ملا والكفارات إحسان جائز ملا فات من املصاحل بارتكاب مهماهتا فكفارات احلج باألسبا
فات من تكميل احلج ومصلحتها آجلة للمكفرات إن كانت بالقيام وإن كانت باملال فهي آجلة لباذهلا عاجلة ملن 

تبذل له وكفارة اليمني الواجب منها أو املباح أو املندوب جائزة إلخالف احللف وهي مفسدة مقتضية للتحرمي لكن 
اجة إىل اإلخالف مبجرب ذلك اإلخالف بالكفارة وإن كان يف الكفارة أجر فاجلرب أغلب الشرع أباحها ملسيس احل

  ولذلك جيب مع انتفاء املأمث كما جتب الزكوات وأبدال العبادات 
واحلجر مفسدة يف حق البالغ العاقل لكنه جائز يف حق العبد واملريض واملفلس تقدميا ملصلحة السيد والورثة وغرماء 

  صلحة احملجور عليه وهو يف حق السفيه ملصلحته املفلس على م



وحجر الصيب واجملنون مصلحة ال يقترن هبا مفسدة وسقوط القضاء عن األصول وفروع الفروع مصلحة هلم 
  مفسدة يف حق الفروع 

وقتل املسلم بالكافر واحلر بالعبد مفاسد يأنف منها العاقل خبالف قتل الرجل بالنساء والصلح مع الكفار فيه 
  مصلحة حفظ حقوق املسلمني وحقن دمائهم وفيه مفسدة الكفر فيجوز يف أربعة أشهر وال جيوز يف أكثر من 

سنة لكثرة املفسدة وفيما بينهما خالف لتردده بينهما وجيوز عند ضرورة املسلمني وخوفهم عشر سنني لفرط 
يالمها لكن رجحت مصاحل الزجر مصلحة وعظم املفسدة يف تركه وعقوبات الشرع كلها مفاسد للمعاقب ألجل إ

يف حقه وحق غريه فأحلت وهي مصاحل هلا من جهة أهنا روادع وكفارات وكذا قتال الكفار والبغاة واملمتنعني من 
  أداء احلقوق بالقتال درءا ملفسدة 

سيء واحلوالة مصلحة للمحيل برباءة ذمته فإن كان احملال عليه أحسن قضاء كان ذلك مصلحة للمحتال وإن كان 
  القضاء فإن ذلك مفسدة جائزة التحمل 

والوقف مصلحة أخروية فإن شرط النظر لنفسه أثبت على الوقف وعلى النظر وإن وصى به إىل أقوم به وأفضل 
وقفه يتفاوت أجر مصارفه وقد تكون مصاحل مصارفه دنيوية وأخروية والوقف املتصل أفضل من املنقطع عند من 

  صحح املنقطع 
مصلحتان أحدمها للموصي يف اآلجل وهي خمتلفة باختالف رتب املوصى به البائنة للموصى له وهي ويف الوصايا 

ضربان أحدمها ما مل يوقف على شرط فمصلحته إال أن يصرفه املوصى له يف شيء من القربات فتكون مصلحته 
والقراء فيكون مصلحة آجلة الضرب الثاين ما تعلق استحقاقه على قربة كالوصية للحجاج والغزاة والفقهاء 

  املوصى له عاجلة وآجلة 

  والدعاء مصلحة يترتب عليها مصلحة اإلجابة وهو متوقع واإلجابة جبلب مصاحل أو بدرء مفاسد أو هبما 
  وإفشاء السالم مصلحة يترتب عليها مصاحل احملبة 

  وإطابة الكالم مصلحة يترتب عليها مصاحل تأليف القلوب 
  رتب عليها جرب املريض وإثابة العائد والعمل والتكفري وعيادة املرضى مصلحة يت

  واحلمل والدفن مصاحل يترتب عليها إكرام امليت وجرب قلوب أهله وإثابة فاعل ذلك 
والصالة على امليت مصلحة آجلة للمصلي واملصلى عليه أما للمصلي فبالثواب وأما للمصلي عليه فبجلب مصاحل 

الصالة و السالم اللهم عافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ففي قوله  اآلخرة ودرء مفاسدها لقوله عليه
عافه وأكرم نزله ووسع مدخله جلب ملصاحل اآلخرة والتعزية مصلحتها للمعزي أجر اآلخرة ألن من عزى مصابا 

  فله مثل أجره وألهل امليت بالتسلية حبسن الصرب أو الرضا بالقضاء 

ن إجابة الدعاء وإطعام أهل امليت وبذل األموال كلها واملنافع بأسرها إذا أريد هبا والصرب على البالء وما يرجى م
وجه اهللا تعاىل فيها مصلحتان إحدامها للباذل أخروية فإن كان يرتاح إىل العطاء فطوىب له وإن كان ممن يشح بنفسه 

املصلحة املاسة للمبذولة وهي مصلحة فجاهد نفسه حىت بذهلا فله أجران إحدامها على جهاد نفسه والثاين على بذهلا 
عاجلة ولذلك كانت اليد العليا خريا من اليد السفلى ألن مصلحتها أخروية دائمة ومصلحة اليد السفلى دنيوية 

  منقطعة 



  ويف الصلح فائدة أخروية للمسامح ودنيوية للمسامح وللمتوسط بينهما أجر املسبب إىل املصلحتني 
ه أخروية ومصلحة املوكل دنيوية وإن توكل جبعل كانت املصلحتان دنيويتني إال أن ومن توكل تربعا كانت مصلحت

سامح ببعضها ومن توكل يف طاعة كاحلج والعمرة فإن تربع كانت املصلحة أخروية ومصلحة الوكيل دنيوية وإن 
  شرط عوض املثل وسامح يف العوض كانت مصلحته دنيوية وأخروية 

 إذا قصد بذلك وجه اهللا سبحانه دنيوية للمستعري وقد تكون أخروية من الطرفني والعارية مصلحة أخروية للمعري
  كاستعارة سالح اجلهاد وجننه ومجله واستعارة املصاحف وكتب العلم واحلديث 

وكذلك القرض مصلحة أخروية للمقرض إذا قصد به وجه اهللا عز و جل دنيوية للمقرض إن صرفه يف مصاحل دنياه 
  حل أخراه صارت مصلحة القرض أخروية من الطرفني وإن صرفه يف مصا

  واإلباحات والضيافات مصاحلها لباذهلا أخروية إذا قصد هبا وجه اهللا ولقابليها دنيوية 
وأما إطعام املضطرين ودفع الصوال عن الضعفاء وإنقاذ الغرقى وختليص كل مشرف على اهلالك كلها أخروية ملن 

ية للمنقذ من ذلك الضرب وأجور هذه الوسائل أفضل من مقاصدها دنيوية فائتة قصد هبا وجه اهللا عز و جل ودنيو
  وأجور وسائلها أخروية باقية 

  وأما الشفاعات فمصاحلها للشافعني أخروية إذا قصدوا بذلك وجه اهللا عز و جل 
روية كمن يشفع وأما املشفوع هلم فإن كانت الشفاعة يف أمر دنيوي فهي دنيوية وسيلتها خري منها وإن كانت أخ

تعليم علم أو إعانة على عبادة من العبادات كاجلهاد واحلج فهي للمشفوع له أخروية وأجر املشفوع إليه أفضل من 
  أجر الشافع ألن الشافع مسبب واملشفوع إليه مباشر واملقاصد أفضل من الوسائل 

  فصل يف بيان احلقوق

  واحلقوق أربعة 
  حق اهللا تعاىل على العباد 

  ل عبد على نفسه وحق لك
  وحق لبعض العباد على بعض 

  وحق للبهائم على العباد 

  وهي منقسمة إىل 
  فرض عني 

  وفرض كفاية 
  وسنة عني 

  وسنة كفاية 
  وليس يف حق العبد على نفسه فرض كفاية وال سنة كفاية 

  فمن احلقوق ما يكون أخرويا حمضا كالعرفان واإلميان والنسكني والطواف واالعتكاف 
  ا ما يكون دنيويا حمضا كلذات املآكل واملشارب واملالبس واملناكح ومنه

  ومنها ما يكون أخرويا لباذليه دنيويا لقابليه كاإلحسان بدفع املباح أو باإلعانة عليه 



  فصل يف كذب الظن يف املصاحل واملفاسد

  كذب الظنون نادر وصدقها غالب ولذلك يبىن جلب مصاحل 

ى ظنون غالبة متفاوتة يف القوة والضعف والتوسط بينهما على قدر حرمة املصلحة الدارين ودفع مفاسدمها عل
  واملفسدة ومسيس احلاجة 

  فمن بىن على ظنه يف املصاحل واملفاسد مث ظهر صدق ظنه واستمر ظنه بذلك فقد أدى ما عليه 
عواري ومجيع ما ينفع الناس وعلى اجلملة فالزكوات والكفارات والعمرى والرقىب واألوقاف والوصايا واهلبات وال

  من أصناف التربعات واملندوبات والواجبات خيتلف شرف ذلك باختالف شرف املبذول وفضله 
ومن أتى مصلحة يظنها أو يعتقدها مفسدة كبرية مث بان كذب ظنه فقد فسق وانعزل عن الشهادات والروايات 

  يعاقب عليها يف اآلخرة عقاب من حقق املفسدة والواليات وال حيد عليها ألنه مل يتحقق املفسدة وكذلك ال 
ومن أتى مفسدة يعتقدها أو يظنها مصلحة واجبة أو مندوبة أو مباحة فال إمث عليه لظنه وترتب على تلك املفسدة 

  أحكامها الالئقة هبا من تغرمي وغريه 

  فصل فيما يترك من مصاحل الندب واإلجياب ملا يتعلق به من عذر أو مفسدة

  الصالة هنى عنها يف األوقات اخلمسة واألماكن السبعة وجيب تركها باإلكراه بالقتل فمن ذلك 

ومنها األذان وقراءة القرآن وإغاثة اللهفان وكسوة العريان وسقي الظمآن وإطعام اجلوعان وإكرام الضيفان وإرفاق 
  اجلريان وإرشاد احلريان يترك مجيعها باألعذار وجيب تركها باإلكراه بالقتل 

كذلك تأخري الصالة عن األوقات وتأخري الصيام جيوزان باألعذار كاألمراض واألسفار وجيب تركهما باإلكراه و
  بالقتل 

وكذلك اجلهاد يترك باألعذار وجيب تركه باإلكراه بالقتل وإذا علم الغازي أنه يقتل من غري نكاية يف الكفار وجب 
  االهنزام 

ادة إذا طلبت والفتيا إذا أفتيت واحلكم إذا سئل جيوز تأخريها باألعذار ومن ذلك تأخري الزكاة إذا وجبت والشه
  وجيب تركها باإلكراه بالقتل 

وكذلك األمر باملعروف والنهي عن املنكر يتركان باألعذار وال حيرمان عند اإلكراه بالقتل إذا كان املأمور به 
  واملنهي عنه تافها 

  لنافع يف بعض األطوار وكذلك حيرم الصدق الضار كما جيب الكذب ا

  فصل فيما يرتكب من املفاسد إذا تعلقت به مصلحة إباحة أو ندب أو إجياب

إذا اقترن باملفاسد احملرمة مصلحة ندب إو إباحة أو إجياب زال حترميها إىل الندب أو اإلباحة أو اإلجياب وال خترج 
  بذلك عن كوهنا مفاسد 

ا أو جوازا ألرجح منه أو ملا يتعلق به من مفسدة أو مفاسد ال خيرج عن كما أن ما يترك من املصاحل وجوبا أو ندب



  كونه مصلحة 
  فمن ذلك الكفر القويل والفعلي يباحان باإلكراه مع طمأنينة القلب باإلميان 

  وكذلك القتل جيب بالكفر البغي والصيال على النفوس واألبضاع وجيوز الصيال على األموال 
  ان بالقصاص وجيبان بالسرقة واحملاربة ويف واجب القتال وكذلك اجلرح والقطع جيوز

وكذلك هتك األستار وإفشاء األسرار جيب باجلرح يف الشهادات والروايات والواليات وكشف العورات وإظهار 
  السوءات لالستمتاع والتطبب وجيب كشف السوءات ألجل اخلتان 

  يف حق الكفار وكذلك ختريب الديار وحتريق األشجار وشق األهنار جائز 
  وكذلك التويل يوم الزحف جائز باألعذار 

  وكذلك قتل النساء والصبيان إذا قاتلوا أو تترس هبم الكفار 
  وكذلك اإلرقاق واإلحراق واإلغراق يف حق الكفار 

  وكذلك اإلقتار واإلمالق لوفاء ديون الغرماء 
  وكذلك التويل يوم الزحف جائز باألعذار 

  الديون والتعزيرات وجيب إذا طلب الغرماء من احلكام وكذلك احلبس جائز يف 
  وكذلك جيب حبس اجلناة إذا غاب املستحق أو كان جمنونا أو صغريا 

  وكذلك جيب النفي يف زنا البكر وجيوز التعزير 
  وكذلك جيب الرجم بزنا احملصن وجيوز بالقصاص 

  ل اجلائز كالصيال وكذلك جيب التحريق والتغريق يف القتال الواجب وجيوز يف القتا
  وكذلك جيوز الكذب لإلصالح وجيب حفظا للدماء واألمانات واألبضاع 

  وكذلك شهادة الزور واحلكم بغري حق جيبان باإلكراه بالقتل إذا مل يكن املشهود به من الدماء واألبضاع 
  منه وكذلك القذف جيوز للزوج إذا رأى امرأته تزين وجيب إذا علم أن الولد امللحق به ليس 

  وكذلك السرقة جتوز بالضرورة ويف الظفر جبنس احلق وبغري جنسه 
  وكذلك أكل مال اليتيم جيوز للضرورة بل جيب هبا وباإلكراه بالقتل 

  وكذلك السحر جيب باإلكراه إذا مل يوجب هالكا يف نفس وال طرف 
  وكذلك النهب والغصب جيبان بالضرورة واإلكراه 

  لحاجات والضرورات وجيب باإلكراه وكذلك إفساد األموال جيوز ل
  وكذلك العقوق جيوز بإكراه خفيف وجيب باإلكراه بالقتل 

  والشريعة طافحة هبذا وأمثاله 

  فصل فيما ال يتعلق به الطلب والتكليف من املصاحل واملفاسد وإمنا يتعلق

  التكليف والطلب بآثار بعضه 
س وشدة القوى والرقة والشفقة والرمحة والغرية واحللم أما املصاحل فكحسن الصور وكمال العقول ووفور احلوا



واألناة والكرم والشجاعة فال يتعلق األمر باكتساهبا إذ ال قدرة على اكتساهبا ويتعلق األمر بآثار أكثرها فمن أطاعها 
  فقد أصاب ومن عصاها فقد خاب 

قوى أو فقدمها والغلظة والطيش والعجلة وأما املفاسد فكقبح الصور وسخافة العقول أو فقدها واختالل احلواس وال
  واجلنب والبخل وفقد الغرية وضعفها فهذه مفاسد ال يتعلق التكليف بدفعها 

  لعدم القدرة على دفعها وإمنا يتعلق التحرمي مبا يدعو إليه من املفاسد فمن أطاعها فقد خاب ومن عصاها فقد أصاب 

  املفاسدفصل يف تفاوت الثواب والعقاب بتفاوت املصاحل و

الثواب والعقاب يتفاوت يف الغالب بتفاوت املصاحل واملفاسد دون األفعال املشتملة عليها فمن أحيا ألف نفس 
مؤمنة بفعل واحد أو قول واحد أو أمر بألف معروف بقول واحد أو شق هنرا فأغرق به ألف كافر أجر بألف أجر 

  مضاعف على كل واحد من هذه املصاحل 
مؤمنة بفعل واحد أو أمر بألف منكر بقول واحد أو حرق أمواال أو رجاال بفعل واحد وزر  ولو أهلك ألف نفس

  ألف وزر على كل قول من هذه األقوال وفعل من هذه األفعال 

ومن زنا بأمه يف جوف الكعبة يف رمضان وهو صائم معتكف حمرم أمث ستة آثام ولزمه العتق والبدنة وحيد للزنا 
  تهاك حرمه الكعبة ويعزر لقطع رمحه والن

  فصل يف تفاوت األجر مع تساوي املصلحة

قد تتساوى املصاحل من كل وجه ويكون األجر على مفروضها أفضل من األجر على مندوهبا فمن زكى بشاة أو 
  درهم أو بقرة أو بعري أو نقد أو قوت معشر مث تصدق بنظريه فإن الزكاة أفضل وإن كانت مصاحلها 

كل وجه بل لو كان املتصدق به أكمل من كل وجه لكان درهم الزكاة وماشيتها وأعشارها  الدنيوية متساوية من
  أفضل مع نقص مصاحلها 

  فائدة يف مصاحل العباد

  مصاحل العباد قسمان 
  أحدمها أخروي حمض كالعرفان واإلميان واألحوال واألذكار والنسكني والطواف واالعتكاف 

ه كالزكوات والصدقات واهلدايا والضحايا والوصايا واهلبات واألوقاف وكذلك الثاين دنيوي لقابليه أخروي لباذلي
  مجيع أنواع اإلحسان إىل الناس واحليوان باإلرفاق العاجلة دون اإلحسان يف األديان فإن مصلحته أخرويتان 

  فصل فيما يعرف به ترجيح املصاحل واملفاسد

ة والكثرة كالصدقة بدرهم ودرمهني وثوب وثوبني وشاة وشاتني إذا احتد نوع املصلحة واملفسدة كان التفاوت بالقل
  وكغصب درهم ودرمهني وصاع وصاعني 



وإن كان أحد النوعني أشرف قدم عند تساوي املقدارين بالشرف كالدرهم بالنسبة إىل زنته من الذهب أو اجلوهر 
نوع األدىن مقدما على النوع وكثوب حرير وثوب كتان وثوب صوف وثوب قطن فإن تفاوت املقدار فقد يكون ال

األعلى بالكثرة فيقدم قنطار الفضة على دينار من ذهب أو جوهر ويقدم ألف ثوب من قطن على ثوب حرير 
فحرمة الدماء آكد من حرمة األبضاع وحرمة األبضاع آكد من حرمة األموال وحرمة األقارب آكد من حرمة 

يع القرابات وحرمة األحرار آكد من حرمة األرقاء وحرمة األجانب وحرمة اآلباء واألمهات آكد من حرمة مج
  األبرار آكد من حرمة الفجار وحرمة األنبياء آكد من حرمة األولياء 

  وحرمة الرسل آكد من حرمة األنبياء وحرمة العلماء آكد من حرمة اجلهال وحرمة الرعاة آكد من حرمة الرعايا 

  فصل يف انقسام املصاحل إىل الفاضل واألفضل

فضائل األعمال مبنية على فضائل مصاحلها واألمر بأعالها كاألمر بأدناها يف حده وحقيقته وإمنا ختتلف رتب 
  الفضائل باختالف رتب مصاحلها يف الفضل والشرف 

  وتترتب فضائل األجور على فضائل األعمال املرتبة على مصاحلها يف أنفسها أو فيما رتب عليها 
  يف مرتبة عمل فاعرض مصلحته على رتب مصاحل الفضائل فأيها ساوته أحلق به وإذا شككت يف فضل عمل أو 

  فصل يف انقسام املفاسد إىل الرذل واألرذل

  النهي عن أكرب الكبائر مساو للنهي عن أصغر الصغائر يف حده وحقيقته 
  وإمنا ختتلف رتب الرذائل باختالف رتب املفاسد 

  والذنوب ثالثة أقسام 
  ه كبرية أحدها ما علم كون

  والثاين ما علم كونه صغرية 
  والثالث ما تردد بينهما 

  فاعرض مفسدته على مفاسد الكبائر والصغائر فأيها ساوته أحلقت به 

وقد جتتمع أنواع من الصغائر ومن اإلصرار على نوع من الصغائر ما تساوي مفسدته ملفسدة بعض الكبائر فيلحق 
  به 

  بتفاوت مفاسد اجلناياتفرع يف تفاوت احلدود والتعزيرات 

يتفاوت احلدود والتعزيرات يف إيالمها بتفاوت مفاسد اجلنايات املوجبة هلا كالقتل والقطع والرجم واجللد والنفي 
  واحلبس والضرب والسب 

  فائدة



ا يف وجوب إقامة احلدود على األئمة من فعل سببه الفعل إىل األمر به وإجابة األئمة إىل إقامة احلدود فرض كفاية مل
ذلك من حتصيل مصاحلها وقول الفقهاء وجب على اجلاين والزاين والقاذف احلد والقصاص جيوز بال خالف وألن 

  مباشرة احلد ال جتب على ذي اجلرمية بل الذي جيب عليه التمكني من 

  القصاص وهل جيب عليه أجرة اجلالد واملقتص إذا مل يكن هو الويل فيه خالف 
عليهم الشهادة حبدود اهللا بل إن رأوا املصلحة يف الشهادة للزجر شهدوا وإن رأوا املصلحة يف وأما اليهود فال جيب 

  الستر ستروا 

  فصل فيما يقدم من اإلحسان القاصر واملتعدي

يقدم حفظ األرواح على حفظ األعضاء وحفظ األعضاء على حفظ األبضاع وحفظ األبضاع على حفظ األموال 
ظ املال احلقري وحفظ الفرائض مقدم على حفظ النوافل وحفظ أفضل الفرائض على وحفظ املال اخلطري على حف

  حفظ مفضوهلا 
ويقدم بر األبرار على بر الفجار وبر األقارب على بر األجانب وبر اجلريان على بر األباعد وبر اآلباء واألمهات 

  ياء وبر العلماء على بر اجلهال والبنني والبنات على غريهم من سائر القرابات وبر الضعفاء على بر األقو

  ويقدم حق الشفيع على حق املشتري دون حق البائع فال يؤخذ بالشفعة إذا كان للبائع اخليار وال تسليط عليه 
  وقدم حق اهللا عز و جل وحق العتق على حق الشريك يف السراية ألنه مجع بني بعض احلق وبدل نفسه 

رية والتدليس وإخالف الشرط ألن كل واحد منهم مغبون فدفع الشرع وقدم حق املغبون يف الرد بالعيب والتص
  نفسه بإثبات اخليار 

وقدم حق الفقراء يف الزكوات على حقوق األنبياء ملا دفعوه من احلاجات والضرورات وسد اخلالت واملزكون 
  أسعد بذلك من الفقراء ألن مصاحلهم خري وأبقى من مصاحل الفقراء 

ى إرث الوارثني ألن املوروث أحق مباله من ورثته ومن الناس أمجعني وألن بقاء الدين يف ذمته وقدم وفاء الديون عل
  موجب ألخذ بدله من حسناته فكان توفري حسناته عليه أوىل من نفع ورثته مبا اكتسبه وبعد يف حتصيل أكثره 

ء على األزواج واألزواج على وكذلك يقدم حقوق السادة على حقوق األرقاء وحقوق األرقاء على السادة والنسا
  النساء فيما يليق بكل واحد منهم 

ويقدم حقوق أولياء النكاح يف العقد والكفاءة على النساء كما يقدم حقوقهن على حقوق األولياء إذا دعوهتم إىل 
  نزوع األكفاء 

عولتهن يف أبضاعهن ويقدم حقهن يف الفسخ بالعيوب على حقوق األولياء كما يقدم فسخهن باإليالء على حقوق ب
  دفعا لضررة اإليالء 

  ويقدم أقرب العصبات إىل امليت باإلرث إن استوت اجلهات 

  فصل فيمن يقدم يف الواليات



يقدم يف كل األعراف بأركاهنا وشرائطها وسننها وآداهبا وسائر مصاحلها ومفاسدها مع القدرة على جلب مصاحلها 
  الواليات أقرع بينهما وقد يقدم بغري قرعة ودرء مفاسدها فإن استوى اثنان يف مقاصد 

ويقدم يف إمامة الصالة العامل بأركاهنا وشرائطها وسننها وآداهبا وسائر مصاحلها ومبطالهتا فيقدم الفقيه القارىء على 
  غريه ويقدم األفقه على األقرأ 

  ويقدم األورع على الورع ألن ورعه حيثه على تكميل الصالة 
  رجال يف احلضانة ألهنن أعرف بالتربية وأشفق على األطفال وتقدم النساء على ال

  وتقدم األم على سائر األقارب لفرط حنوها وشفقتها على طفلها 
وتقدم األم اجلاهلة بأحكام احلضانة على العمة العاملة بأحكامها ألن طبعها حيثها على معرفة مصاحل الطفل وعلى 

  القيام هبا وحث الطبع أقوى من حث الشرع 
  وتقدم العصبات يف باب النكاح على األجانب لفرط حرصهم على حتصيل األكفاء ودفع العار عنهم وعن نسائهم 

ويقدم اآلباء واألجداد على احلكام يف النظر يف أموال األطفال ألن فرط الشفقة حيثهم على املبالغة على جلب 
  املصاحل ودرء املفاسد 

  مبكايد احلروب وخدع القتال ويقدم يف والية احلروب األشجع األعرف 
ويقدم يف والية األيتام األعرف باألحكام املتعلقة باأليتام ومبصاحل التصرف هلم ودرء املفاسد عنهم وعن أمواهلم مع 

  الشفقة والرأفة والرمحة 
   ويقدم يف الوالية العظمى األعرف مبصاحل العامة واخلاصة القادر على القيام جبلب مصاحلها ودرء مفاسدها

  ويقدم يف كل تصرف من التصرفات األعرف جبلب مصاحله ودرء مفاسده األقوم هبما كالقسمة واخلرص والتقومي 
  وال يشترط يف نظر اإلنسان ملصاحل نفسه العدالة ألن طبعه حيثه على جلب مصاحل نفسه ودرء املفاسد عنها 

   جلب مصاحل املوىل عليه ودفع املفاسد عنه ويشترط العدالة يف نظره لغريه لتكون عدالته وازعة عن التقصري يف
ويسقط شرط العدالة يف الوالية العامة لتعذرها فينفذ من تصرفهم ما ينفذ مثله يف اإلمام العادل ويرد من تصرفهم 

  ما يرد من تصرف اإلمام العادل وإمنا جاء ذلك دفعا للمفاسد عن الرعايا وجلبا ملصاحلهم 
الطبع قائما مقامها يف جلب املصاحل ودرء املفاسد كعدالة املوىل يف النكاح واحلضانة وقد يسقط شرط العدالة لكون 

  ألن طبع 

املوىل واحلاضن حيثان على حتصيل مصاحل النكاح واحلضانة ودفع املفاسد عن املوىل عليهم وشفقة القرابة حتث على 
  القيام مبصاحل األطفال ودفع املفاسد عنهم 

  املؤمن والكافر ألن طبعهما يزجرمها عن الكذب الضار هبما  ومبثل هذا قيل يف إقرار
وإن فسق األب واجلد ففي انعزاهلما عن النظر يف املال مقال ألن طبعهما حيثهما على إيثار أنفسهما على طفلهما فال 

  يقوى الوازع عن التقصري يف حق األطفال فكم من أب أكل مال ابنته ونافس يف إنكاحها 
م خاص األعرف به األقوم مبصاحله وال يضره اجلهل بأحكام غريه فيقدم يف اجلرح والتعديل ويقدم يف كل حك

  والقسمة والتقومي األعرف مبصاحلها وأحكامها وكذلك احلكم يف البياعات واملناكحات 



ء ويقدم يف احلكم األعرف بأحكام الشرع األقدر على القيام مبصلحته األعرف باحلجج اليت يبىن عليها القضا
  كاألقارير والبينات 

  فائدة يف اختيار األصلح للوالية

  ملا رأى أبو بكر رضي اهللا عنه عمر رضي اهللا عنه أصلح للوالية من غريه أوصى له هبا وصدقت فراسته 
  وملا رأى عمر رضي اهللا عنه فضل الستة رضي اهللا عنهم على من سواهم ومل يظهر له األصلح منهم حصرها فيهم 

د الرمحن بن عوف عثمان رضي اهللا عنه أصلح أخرج نفسه منها إذ ال جيوز التقدم على األصلح فلما وملا رأى عب
  فوضوا أمر التولية إليه فوض اخلالفة إىل عثمان رضي اهللا عنهم أمجعني ومل يتمكن عثمان رضي اهللا عنه من الوصية 

  وملا متكن علي رضي اهللا عنه من التولية وىل احلسن رضي اهللا عنه 
وملا رأى احلسني نفسه أصلح أجاب أهل الكوفة إىل البيعة وال حجة ملعاوية رضي اهللا عنه عنه يف تولية يزيد ولكن 

  اهللا يفعل ما يريد 

  وملا رأى سليمان عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا يصلح للخالفة فوضها إليه ووفق لتوليته 
ترتيب اخللفاء فلم يفوض إىل أحد ألنه علم أن اهللا سبحانه وأما الرسول صلى اهللا عليه و سلم فالظاهر أنه علم ب

  وتعاىل ال خيذله يف أصحابه وأنه توىل عليهم أصلحهم فأصلحهم 

  فائدة يف تقدمي غري العدل يف الوالية

إذا مل جند عدال يقوم بالواليات العامة واخلاصة قدم الفاجر على األفجر واخلائن على األخون ألن حفظ البعض أوىل 
  ن تضييع الكل ويف مثله يف الشهادات نظر م

  فائدة يف صرف مال املصاحل

  إذا جار امللوك يف مال املصاحل وظفر به أحد يعرف املصارف 

  مقدمها ومؤخرها أخذه وصرفه يف أوىل مصارفه فأوالها كما يفعله اإلمام العادل وهو مأجور بذلك والظاهر وجوبه 

  تحقهافائدة يف صرف األموال إىل من ال يس

إذا أخذت األموال بغري حقها وصرفت إىل من ال يستحقها أو أخذت حبقها وصرفت إىل من ال يستحقها وجب 
ضماهنا على صارفها وآخذها سواء علما أم جهال فإن مات أحد هؤالء قبل أداء ما عليه مل ينفذ عتقه وال تربعه يف 

ه يف تركته حىت يقضى ما لزمه من ذلك ويصرف إىل مرض موته وال ما وصى به من التربعات وال ينفذ تصرف ورثت
  مستحقه فإن أخذه اإلمام العادل ليصرفه إىل مستحقه برئ بقبض اإلمام 

وكذلك احلكم يف ضمان املكوس واخلمور والبغايا وكل جهة حمرمة فإن ضمنوا ذلك خمتارين له فضمانه مقصور 
ك فإن قبضوا منه شيئا طولبوا به يف الدنيا واآلخرة وإن مل عليهم وعلى كل من وضع يده عليه وأما املعينون على ذل



  يقبضوا منه شيئا كان عليهم وزر املعاون على اإلمث والعدوان 
وعلى اجلملة فإمث تضمني احملرمات كالبغايا واملكوس على ضامنيه ومضمنيه وعلى من أعان على ذلك كما ذكرناه 

  فهو آمث إال أن يعلم أن إنكاره ال يصغى إليه وال يلتفت عليه  ومن علم ذلك فلم ينكره مع القدرة على إنكاره
  وكذلك احلكم يف مجيع ما حيدثه الظلمة من املظامل 

  واعلم أن إمث الزنا على الزناة والزواين وما يأخذه البغايا مضمون مامل يتصدق به عليهن 
يده عليه وإال كان املستحقون  وأخذ الزكوات لتصرف إىل غري مستحقيها إمث ذلك وضمانه على كل من وضع

  للزكوات خصماءه يوم القيامة وال تربأ ذمم املزكني بالدفع إليهم إال أن يصرف إىل مستحقيه 
وصرف مال املصاحل إىل غري مستحقيه اخلصوم فيه يوم القيامة أكثر من اخلصوم يف الزكوات فإن كان املال 

  مستوعبا جلميع املصاحل فاخلصوم قد تقوم 

مستحقوه على قدر استحقاق كل واحد منهم وإن مل يستوعب املصاحل كانت اخلصومة فيه من مستحق  القيمة
  التقومي به 

ومن أخذ من الغنائم ما مل يعينه املقاسم غري االستالب إذا أخذها العاملون أمث وضمن األمخاس ملستحقيها وأربعة 
 ذلك الفقراء واملساكني وأبناء السبيل وذوو قرابة األمخاس للغزاة األصرب ما يستحقه منها بالقسم فيخاصمه يف

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأهل املصاحل العامة وخياصمه يف أربعة األمخاس من يستحق ذلك من الغازين على 
  قدر أنساهبم 

سناته طرح ومن مات وعليه دين تعدى بسببه أو بظلمه فإنه يؤخذ من ثواب حسناته مبقدار ما ظلمه به فإن فنيت ح
  عليه من عقاب سيئات املظلوم مث ألقي يف النار 

ومن مات وعليه دين ومل يتعد بسببه وال مبظلمة فإنه يؤخذ من ثواب حسناته يف اآلخرة كما يؤخذ أمواله يف الدنيا 
يطرح عليه  حىت يصري فقريا ال مال له وال يؤخذ ثواب إميانه كما ال يؤخذ يف الدنيا ثياب بدنه فإن فنيت حسناته مل

  من سيئات خصمه شيء ألنه مل يعص 
ومن شهد مبا ال يعلم فإن كان كاذبا أمث ثالثة آثام إمث املعصية وإمث إعانة الظامل وإمث خذالن املظلوم بتفويت حقه وإن 

  كان صادقا أمث إمث املعصية ال غري ألنه سبب إىل براء ذمة الظامل وإيصال املظلوم إىل حقه 

مه فإن كان صادقا أجر على قصده وطاعته وعلى إيصال احلق إىل مستحقيه وعلى ختليص املظلوم ومن شهد حبق يعل
من الظامل وإن كان كاذبا بسبب سقوط احلق الذي حتمل الشهادة به وهو ال يشعر بسقوطه أثيب على قصده وال 

املظلوم نظر إذ اخلطأ والعمد يف  يثاب على شهادته ألهنا مضرة باخلصمني ويف تعديه ورجوعه على الظامل مبا أخذه من
  األسباب واملباشرات سيان يف باب الضمان 

  فائدة

  ما يدفع إىل الناس من أموال بيت املال آلخذه أحوال 
  أحدها أن يكون ممن يستحق ذلك القدر كالغازي فيجوز 

ن من العلماء املوثوق وإن كان ممن ال يستحقه فإن أخذه لنفسه مل جيز له وإن أخذه لريده على مستحقيه فإن كا
بفتياهم وأدياهنم مل جيز له أخذه ألن ذلك يسقط الثقة بقوله وفتياه فيكون مأخذه ممتنعا لالنتفاع بتعليمه واالعتماد 



على فتياه ومفسدة ذلك رد على مصلحة دفع ذلك إىل مستحقه ألن إحياء الشرع فرض متعني وال سيما يف هذا 
كان عاملا مبصارفه جاز له أخذه بنية صرفه يف مصارفه وإن كان جاهال باملصارف  الزمان فإن مل يكن من أولئك فإن

فأخذه بنية من يسأل عنها العلماء املوثوق بفتياهم فإذا أخربوه مبصارفه فصرفه فيها أجر على ذلك وكان له أجر 
  إعانة أخيه املسلم على إيصال 

)  ٢/  ٥املائدة ( يه وقال تعاىل وتعانوا على الرب والتقوى حقه إليه واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخ
فأما ما يؤخذ من الناس بغري حق فعلى ويل األمر إمث )  ٩٠/  ١٦النحل ( وقال تعاىل إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان 

  كل من ظلمه 
   وأما مباشرة أخذ الظلم فإن كان خمتارا لزمه الضمان واآلثام وإن كان مكرها فله حاالن

أحدمها أن يوجد اإلكراه املعترب بالتهديد باللسان ويف وجوب الضمان على املكره وجهان فإنه أتلف ماال معصوما 
  إلنقاذ نفسه فصار كاملضطر إذا أتلف طعاما حلفظ نفسه 

 احلال الثاين أن يكره بلسان احلال وهو يعلم من عادة السلطان إذا خولف أن يسطو مبن خالفه سطوة يكون مثلها
إكراها ففي إحلاق ذلك باإلكراه باللسان مذهبان ألن اخلوف احلاصل يف اإلكراه بلسان احلال كحصول خوف 

باإلكراه بلسان املقال واإلقدام جائز باإلكراه ألهنا حال اضطرار وال يباح باإلكراه قتل ولواط وال زنا وجيب على 
  املكره إذا عجز عن الدفع الصرب إىل املمات وكذلك كقتل 

  ويباح كفر اللسان باإلكراه مع طمأنينة القلب باإلميان وال جيب التلفظ 

بالكفر وله أن يصر إىل املمات ملا يف ذلك من إعزاز الدين وإجالل رب العاملني الذي أكمل أنواع خالف كل 
  امليتات 

س يف األمر باملعروف وجيوز التغرير بالنفوس واألعضاء يف كل قتال واجب لتحصيل مصاحله وكذلك التغرير بالنفو
والنهي عن املنكر عند أئمة اجلور ملا فيه من إعزاز الدين ونصر رب العاملني وقد جعله صلى اهللا عليه و سلم أفضل 

اجلهاد فقال صلى اهللا عليه و سلم أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر ألن تغريره لنفسه وبذله هلا آمل من 
رجو أن يقتل قربة خبالف اآلمر والناهي للسلطان اجلائر فإن علم من جوز بآلة القتال تغرير اجملاهدين فإن اجملاهد ي

أنه يقتل من غري حتصيل شيء من املصاحل اليت شرع هلا القتال حرم املقام ووجب االهنزام ألنه غرر بنفسه وأعضائه 
  النفوس واألعضاء من غري حصول مصلحة واملفسدة اجملردة عن املصلحة حمرمة وال سيما مفسدة فوات 

  فائدة فيمن مات وعليه دين

من مات وعليه دين تعدى بسببه أو مبطله فإنه يؤخذ من ثواب حسناته مقدار ما ظلم فإن فنيت حسناته طرح عليه 
  من عقاب سيئات املظلوم مث ألقي يف النار 

رة كما يؤخذ أمواله يف الدنيا ومن مات وعليه دين مل يتعد بسببه وال مبطله فإنه يؤخذ من ثواب حسناته يف اآلخ
حىت يصري فقريا ال مال له وال يؤخذ ثواب إميانه كما ال يؤخذ يف الدنيا ثياب بدنه فإن فنيت حسناته مل يطرح عليه 

  من سيئات خصمه شيء ألنه مل يعص به 

  قاعدة يف املال املعصوم



م يده على أموال األطفال واجملانني ال توضع األيدي على مال معصوم إال لضرورة أو حاجة عامة كوضع احلاك
  والغائبني ومجيع األمانات 

قطة والظافر جبنس حقه وبغري جنسه من مال غرميه واملضطر على ما يدفع به الشرعية وكوضع امللتقط يده على الل
ضرورة وال يتصرف يف مال معصوم إال بإذن ربه ويستثىن أموال األطفال واجملانني وما خيشى ضياعه وتلفه من 

  األمانات الشرعية وغري الشرعية 
  وكذلك تصرف امللتقط بالتملك وبيع ما يسرع فساده 

  لظافر جبنس حقه وبغري جنسه وكذلك تصرف ا
  وكذلك إذا وجد ماال يشتري به الطعام والشراب أو ما ال يدفع به ضرورته من اللباس 

  قاعدة يف عدم تويل أحد طريف التصرف

  ال يتوىل أحد طريف التصرف ويستثىن منه تصرف اآلباء واألجداد يف أموال األوالد واألحفاد 

  ين بغري جنس حقوقهم فإهنم يتولون البيع وقبض الثمن وأقباضه من أنفسهم وكذلك متلك امللتقطني وبيع الظافر
  وكذلك قبضهم جلنس حقوقهم قاموا فيه مقام قابض ومقبوض 

  فائدة يف عدم ثبوت امللك للموتى

ال يثبت امللك للموتى إذ ال حاجة هبم إليه ويثبت لألجنة يف بطون األمهات ولو كان نطفة أو مضغة أو علقة ألهنم 
  صائرون إىل االحتياج إليه 

ومن خلف تركة زال ملكه عنها مبوته إال أن يكون عليه دين أو وصية ففي بقاء ملكه وزواله ورفعه اختالف ألجل 
  احتياجه إليه 

  فائدة يف الشرائط

  من الشرائط ما يعم التصرفات الفتقارها إليه ووقوف مصاحلها عليه 
ال مصلحته عليه ومنها ما يشترط يف تصرف ويكون مبطال يف تصرف ومنها ما خيتص ببعض التصرفات لوقوف كم

آخر فاستقصاء األوصاف مبطل للسلم ألنه مانع من حتصيل مقصوده مصحح يف باب احلكومات يف حق احملكوم له 
  واحملكوم به واحملكوم عليه لتحصيله ملقصود األحكام 

  وجيوز القراض على عوض معدوم جمهول 
  ساقاة على عوضني وجيوز املزارعة وامل

  أحدمها معدوم معلوم وهو عمل العامل 
  واآلخر جمهول معدوم وهو نصيبه من الثمر والزرع 

  وعمل اجلعالة جمهول من جهة العامل معدوم واجلعل معلوم إذ 



  ال حاجة إىل جهالته وال يصح متليكه املنافع إال مقدرة بعمل أو زمان أو مكان إال يف الوصايا 
  واري بغري تقدير ألهنا إباحة كإباحة مثار البستان وأكل الضيفان وجيوز يف الع

  وتقدير املنافع بالزمان 
والعمل شرط يف اإلجارة مبطل يف باب النكاح ألن األجل يف النكاح ممتد إىل موت أحد الزوجني ولو قدر بأجل 

  معلوم لبطل 
اب القراض فإن اإلذن يف بيع ما يشترى برأس وتصرف املرء فيما سيملكه وإذنه يف التصرف فيه باطالن إال يف ب

  املال نافذ إذ ال يتم مصلحة هذا الباب إال بذلك 
  وما خص الشرع بابا من األبواب حبكم خاص إما ملصلحة خاصة 

  تتعلق بذلك احلكم أو لدرء مفسدة خاصة يتعلق به 
ا وخفي أقلها عن الكل ويعرب عنه وقد وقف معظم العلماء على تلك املصاحل واملفاسد واختص بعضهم بكثري منه

  بالتعبد 

  فصل فيما يقبل الشروط من التصرفات وما ال يقبل

  النكاح ال يقبل الشرط وال التعليق على الشرط 
  والوصية والوالية تقبالن الشرط والتعليق على الشرط 

  والوقف يقبل الشرط ويف تعليقه على الشرط خالف 
  يقبالن التعليق على الشرط  والبيع واإلجارة يقبالن الشرط وال

  والطالق والعتاق يقبالن التعليق على الشرط وال يقبالن الشرط 
  والوكالة تقبل الشرط ويف قبول التعليق على الشرط خالف وتعليق التصرف بعد التوكيل جائز على األصح 

  فصل يف بيان اإلساءة واإلحسان

ما إىل الديان تعاىل الستغنائه عن األكوان وإمنا يعود نفعهما ال يرجع شيء من جلب املصاحل ودرء املفاسد وأشباهه
  وضرمها على اإلنسان فمن أحسن فلنفسه سعى ومن أساء فعلى نفسه جىن 

وإحسان املرء إىل نفسه أو إىل غريه إما جبلب مصلحة دنيوية أو أخروية أو هبما أو بدرء مفسدة دنيوية أو أخروية أو 
  هبما 

إىل غريه إما جبلب مفسدة دنيوية أو أخروية أو هبما أو بدرء مصلحة دنيوية أو أخروية أو هبما وإساءته إىل نفسه أو 
فكل من أحسن إىل نفسه كان أجره مقصورا عليه وكل من أحسن إىل غريه كان حمسنا إىل نفسه وإىل غريه وكل 

  اءة إىل نفسه من أساء إىل نفسه كان وزره مقصورا عليه وكل من أساء إىل غريه فقد بدأ باإلس
وإذا احتد نوع اإلساءة واإلحسان كان عامهما أعظم من خاصهما فليس من أصلح بني مجاعة كمن أصلح بني اثنني 

وليس من أفسد بني مجاعة كمن أفسد بني اثنني وليس من تصدق على مجاعة أو علم مجاعة أو ستر مجاعة أو أنقذ 
  مجاعة من اهلالك كمن اقتصر على واحد اثنني 



  ل فيما ينضبط من املصاحل واملفاسد وما ال ينضبط منهافص

  املصاحل واملفاسد ضربان 

  أحدمها حمدد مضبوط كالقتل والقطع واإلنقاذ منهما 
  والثاين غري مضبوط كاملشاق واإلغرار واملخاوف واألفراح واللذات والغموم واآلالم كآالم احلدود والتعزيرات 

على مقاديرها وحتديدها وإمنا تعرف تقريبا لعزة الوقوف على حتديدها فاملشاق وأكثر املصاحل واملفاسد ال وقوف 
  املبيحة للتيمم كاخلوف من شدة الظمأ ومن بطء الربء وال ضابط هلما 

وكذلك سبب االنتقال من قيام الصالة إىل قعودها ومن قعودها إىل اضطجاعها وكذلك ما يشوش من اختالل 
  ابط للقدر املشوش منه خشوع الصالة من األعذار ال ض

  وكذلك األعذار املبيحة حملظورات اإلحرام 
  وكذلك الغصب املانع من اإلقدام على األحكام 

وكذلك املرض املبيح لإلفطار يف الصيام إن ضبط باملشقة فاملشقة يف نفسها غري مضبوطة وإن ضبط مبا يساوي 
  مشقة األسفار فذلك غري حمدود 

  حة لكشف العورات وإظهار السوءات وكذلك مشقة األعذار املبي
  ومن ضبط ذلك بأقل ما ينطلق عليه االسم كأهل الظاهر فقد خلص من هذا اإلشكال 

  فصل فيما يفتقر إىل النيات

ال جتب النية فيما ميتاز من العبادات واملعامالت وإمنا جتب النية يف العبادات فيما دار بني العبادات والعادات أو بني 
وكذلك ال جتب يف املعامالت فيما دار بني العبادات والعادات أو بني رتب العبادات وكذلك ال  رتب العبادات

جتب يف املعامالت فيما متيز بصورته عن غريه وإمنا جتب يف امللتبسات املترددات كالديون وإيقاع التصرفات عن 
  اإلذنني 

ذن واملأذون له فإنه واقع عن املأذون له ألنه ويف أخذ جنس احلق وغري جنسه ويف التصرف املقابل للوقوع عن اإل
الغالب من أفعاله ويف ويف الصيد وال يقع عن اإلذن إال بنية وال نية يف متعني كالعرفان واإلميان واألذان وقراءة 

  القرآن ودفع األعيان إىل مستحقيها وإقامة العقوبات على اجلناة 

  قاعدة يف األحكام الظاهرة والباطنة

  ربان األحكام ض
أحدمها باطن وهو كل حكم جلب املصلحة يف نفس األمر ودرء املفسدة املقصود درؤها يف نفس األمر فهذا هو 

  املقصود األصلي 
  الضرب الثاين حكم يف الظاهر وهو كل حكم ظهرت أسبابه بالظهور وله حاالن 



  أحدمها أن يصدق الظن فيكون ذلك احلكم هو حكم اهللا عز و جل ظاهرا وباطنا 
احلال الثانية أن يكذب الظن يف جلب املصاحل ودرء املفاسد فهذا احلكم خطأ عند اهللا عز و جل والصواب عند اهللا 
عكسه فإذا أخرب املخرب أو أقر املقر أو شهد الشاهد أو حكم احلاكم أو قوم املقوم أو أحلف احلائف أو قسم القاسم 

حصلت املقاصد الدنيوية واألخروية واندفعت املفاسد فإن أصابوا احلكم الباطن فقد حصل مقصود الشرع و
  الدنيوية واألخروية وإن مل يصيبوا يف ذلك عفي عن مظاهنم وأثيبوا على قصدهم 

وكذلك إذا تقرب املتقرب مبال يظنه حالال وهو عند اهللا سبحانه حرام أو قضى به دينه أو كفر باعتقاد فيه بظنها 
أ ذمته من الدين والكفارة وال حتصل القربة به ولكن يثاب على قصد التقرب فإن مسلمة فإذا هي كافرة فإهنا ال ترب

  من هم حبسنة فلم يعملها كتبت له حسنة 

  قاعدة

القدرة على التسبب إىل ما وجب كالقدرة على حتصيل املاء بالطلب والشراء وغريه كالقدرة على استعماله مع 
  حضوره 

باالجتهاد كطهارة املاء الطاهر املشتبه باملاء النجس وتعرف القبلة عند  وكذلك القدرة على تعرف ما جيب تعرفه
  التباسها 

والقدرة على حتصيل الكسوة بستر العورة وغريها كالقدرة على التستر هبا مع حصوهلا والقدرة على حتصيل 
  الكفارة بالشراء وغريه كالقدرة عليها نفسها 
  رض العرض والقدرة على حتصيل الذهب والفضة ببيع الع

  والقدرة على حتصيل النفقات والديون بالشراء وغريه كالقدرة على أداء الدين نفسه 
  والقدرة على أداء الدين نفسه والقدرة على وفاء الدين باالكتساب خيتلف فيه بني العلماء 

  وكذلك القدرة على الكسب على العيال 
   وكذلك من لزمه دين وال ميلك مثله فإنه يباع ملكه فيه
  وكذلك شراء كل ما جيب أن يشترى ليؤدى يف واجب 

  وكذلك شراء الكراع والسالح واجلنن للجهاد وأهب احلج والعمرة 
  وكذلك السفر والتأهب لتعلم العلم املتيقن وفروض الكفايات 

ت وهو وكذلك االجتهاد يف طلب احلكم املتعني والفتيا املتعينة ومن تعني عليه القيام بفرض من فروض الكفايا
  خامل ال يعرف بأهليته لذلك لزمه 

  أن يسعى يف تعريف نفسه ألنه سبب إىل واجب متعني وكذلك أهلية الفتيا 
وأما وجوب االكتساب لقضاء الدين فإن كان فيه مشقة ظاهرة فال إشكال فيه وإن مل يكن فيه مشقة كإلقاء شبكة 

إىل واجب ومل يوجبه إال يف نفقة العيال فكيف  ونصب فخ واحد جوهره من مسكة ففيه إشكال من حيث إنه سبب
  ال يلزمه مع حقه مؤنته وما فيه من مصلحته إيراد منه ومصلحة إيصال احلق إىل مستحقه 

واختلف أصحابنا يف وجوب التكسب لنفقة الزوجات واألقارب من جهة تأكدها وإذا تربع املدين مباله املساوي 
ربعه إال برضاهم ملا عليهم فيه من الضرر وقد جعل مالك رضي اهللا عنه تربعه حلقوق الغارمني فينبغي أن ال ينفذ ت



موقوفا على إجازة الغرماء فإن أجازوا نفذ ألهنم رضوا بتأخر حقوقهم وإن ردوه بطل ملا يف تقيده من تضررهم 
وما ذكره  بتأخر حقوقهم إىل وقت يساره وهو غري مضبوط وقد ميوت قبل اكتساب مقدار ديوهنم فيعظم الضرر

مالك مجع بني حق البائع واملشتري والغرماء وانتفى الضرار بثبت الشفعة ونفذ تصرف املشتري موقوفا على إسقاط 
  الشفعة 

  فصل يف أمثله ما خولفت فيه قواعد العبادات واملعامالت والواليات رمحة

  للعباد ونظرا جللب مصاحلهم ودرء مفاسدهم 
سات للماء القليل مما ال يدركه الطرف وما ليس له نفس سائلة ويف تردد املاء على فمن ذلك العفو عن مالقاة النجا

  حمل التطهري يف األحداث واألخباث 
  ومنها صالة العاري احملدث اجلنب النجس إىل غري القبلة حتصيال ملصاحل الصلوات 

  ومنها قصر الصلوات باألسفار ومجعها باألمطار واألسفار 
  قبل الوقت حليازة فضل أول الوقت ومنها األذان للصبح 

  ومنها تقدمي النية على الصيام والزكاة 
  ومنها إسقاط وجوب النيات عما عدا أول العبادات لتعذر اإلتيان هبا يف العبادات 

  ومنها بناء األحكام على الظنون إلعواز اليقني 
  ومنها اعتقاد ما جيب عرفانه يف حق العوام لتعذر العرفان 

  بعض الشهادات على الظنون لتعذر العلوم  وكذلك بناء
  ومنها منع احلكم بالعلم ملا فيه من االهتام 

  ومنها سقوط اعتبار املتماثل يف أعضاء القصاص ومنافعها ألنه لو اعترب ألغلق باب القصاص 
  ومنها ضمان املاء بقيمته يف حمل عزته كيال يضيع ماليته 

  أو ملؤنة القسمة  ومنها وجوب الشفعة دفعا لسوء املشاركة
  ومنها حتمل اإلغرار يف املعامالت لعسر االنفكاك عنها واال نفصال منها 

  ومنها إفساد األموال اليت ال حتصل منافعها إال بإفسادها كاألشربة واألغذية واألدوية واملالبس والفراش واألحطاب 
تمس من صاحب املتاع إلقاء متاعه يف البحر ومنها ضمان ما مل جيب ضمانه عند خوف الغرق إذا اغتلمت البحار فال

  بشرط الضمان 
ومنها ترك الثمرة املزهية املبيعة على أشجار البائع إىل أوان اجلداد مع امتصاصها ملاء األشجار وكذلك سقيها مباء 

  البائع 
  ومنها بيع الرطب بالرطب وتقديرمها باخلرص يف العرايا 

  قبضا ومنها جعل ختلية الثمار على األشجار 
ومنها تقدم املعلول على علته كتقدم انفساخ البيع على هالك املبيع وصرف دية القتيل خطأ إىل ورثته لتقدم ملكه 

  على موته 
  ومنها جواز األكل من العنب والنخل بعد خرصهما 



  ومنها إجبار األبكار البلغ على األنكحة حتصيال ملصاحل النكاح 
  ر مثله ومنها ضمان املثل بقيمته عند تعذ

  ومنها ضمان احليلولة مع بقاء املغضوب 
  ومنها متلك امللتقط اللقطة بغري إذن املالك 

  وكذلك جواز أكل امللتقط ما يسرع فساده بغري إذن املالك وكذلك بيعه 
  ومنها أخذ املضطر ما يدفع به ضرورته من األموال املغصوبة بغري إذن املالك وكذلك بيعه 

  املعامالت اجملهوالت واملعدومات ملسيس احلاجات كما يف القراض واملزارعة واملساقاة ومنها حتمل الضرر يف 
  ومنها إيهام العامل واجلهل به وبعمله كما يف اجلعاالت 

  ومنها تأخري الصيام باألمراض واألسفار 
  ومنها ارتكاب حمظورات اإلحرام باألمراض واإلكراه وسائر األعذار 

  ع وحترمي الصدق الضار ومنها إجياب الكذب الناف

  ومنها وجوب السب بالكبائر واإلصرار على الصغائر يف جرح الشهود والرواة والوالة 
  ومنها اخلدع يف القتال واحلجر باملرض والسفه والفلس والرق نظرا للمحجور عليه وللورثة والغرماء والسادات 

لب باإلميان وال يتصور اإلكراه على كفر اجلنان وال على ومنها جتويز الكفر القويل والفعلي باإلكراه مع طمأنينة الق
  شيء من اكتسابه إال اإلرادة 

  ومنها جواز الغصب والنهب والسرقة بسبب اإلكراه واالضطرار 
  ومنها جواز قذف الرجل امرأته إذا رآها تزين ووجوبه إذا أحلق به ولد يعلم أنه ليس منه 

  باإلكراه واالضطرار ومنها جواز شرب اخلمور وأكل النجاسات 
  ومنها بذل القضاء للخائن إذا تعني ومل يوجد سواه 

  ومنها جواز تصرف الوالة الفسقة والبغاة يف أموال بيت املال إذا وافق تصرفهم الشرع 
  ومنها تصحيح تولية البغاة احلكام وتنفيذ أحكام قضاهتم نظرا ألهل اإلسالم 

  فيه املودع عند اخلوف وحضور املوت والعزم على األسفار ومنها جواز إيداع الوادئع ملن مل يأذن 
  ومنها استعمال الذهب والفضة واحلرير عند الضرورات ومسيس احلاجات 

  ومنها جواز الكذب لإلصالح بني الناس 
  ومنها العقوبات الشرعية العامات املؤملات ملا فيها من الزجر عن أسباب مفاسدها املستقيمات 

  أخذ احلرام يف فك األسارى وافتداء األبضاع واألرواح من الظلمة والكفار  ومنها اإلعانة على

ومنها الفظاظة واإلغالظ للمنافقني والكفار وكذلك اإلخجال باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وإفحام املبطلني 
  باجلدل احلسن 

  كافر يف حال اإلكراه واالضطرار وكذلك ذبح احليوان املأكول حلاجة التغذي وذبح ماال حرمة لدمه من مسلم و
  وكذلك تعريض األوالد لإلرقاق بنكاح اإلماء عند خوف العنت وفقد مهور احلرائر 

  وأمثال ذلك كثرية 



  فصل يف بيان ما يتدارك من املنسيات وما ال يتدارك

سوف بالنسيان ال يؤثر النسيان يف إسقاط العبادات إلمكان تدارك مصاحلها بالقضاء وتسقط اجلمعة وصالة الك
  لتعذر قضائهما 

  ومن البس عبادة ونسيها فارتكب شيئا من منهياهتا ناسيا هلا مل يضره ذلك إذ ال ميكن رفع ما حتقق 

  فصل يف اإلكراه

  ال يتصور اإلكراه على كفر القلب واكتسابه وال حيل باإلكراه زنا وال قتل وال لواط 

  قاعدة يف الشبه الدارئة للحدود

  ئة للحدود ثالث والشبه الدار
  شبهة يف الفاعل كظنه أن املوطوءة حالل له 

  وشبهة يف املفعول به كاجلارية املشتركة 

وشبهة يف الفعل كالنكاح املختلف يف صحته والنكاح الفاسد لفوات شرط من شروطه مع ظن العاقد توفري 
  الشروط 

شرب احلنفي النبيذ وكزنا اجملانني والصبيان وال يشترط يف العقوبة على درء املفاسد أن يكون مرتكبها عاصيا ك
  ولواطهم وصياهلم إذا مل ميكن دفعهم إال بالعقاب أو القتل وكذلك قتال البغاة 

  فائدة يف أنواع األحكام

األحكام أنواع إجياب وندب وإباحة وحترمي وكراهة ونصب وكراهة ونصب أسباب وشرائط وموانع وأركان 
  لك التعيني والتخيري والقضاء واألداء وأوقات موسعة وغري موسعة وكذ

  فصل فيما يتساوى فيه املكلفون وما خيتلفون فيه

يتساوى املكلفون يف أسباب العرفان أو االعتقاد يف مسائل أصول الدين ويتفاوتون يف غريمها لتفاوهتم يف الصفات 
  املقتضية لتفاوت التكاليف كالعجز 

غيبة والرق واحلرية والقوة والضعف والبعد والقرب والغىن والفقر والقدرة والذكورة واألنوثة واحلضور وال
  والضرورة والرفاهية فإن اهللا تعاىل شرع لكل من هؤالء أحكاما تناسب أوصافه وتليق بأحواله 

  فائدة يف الطاعة



ر فإمنا ال طاعة إال هللا وحده وكل من جيب طاعته من رسول أو نيب أو عامل أو خليفة أو والد أو سيد أو مستأج
  وجبت طاعته بإجياب اهللا فمن أطاع هؤالء فقد أطاع اهللا ألمره بطاعتهم 
  وال جيوز طاعة أحد يف معصية اهللا ملا فيها من مفاسد الدارين أو إحدامها 

  فائدة يف ختيري الشرع بني املصاحل املتفاضالت واملتساويات

  فعل األفضل قد يقع ختيري الشرع بني املصاحل املتفاضالت واملتساويات و

  أوىل وأحسن ألن التخيري بينه وبني املفضول رفق ويسر دنيوي 
  وقد تكون الرخصة أفضل من العزمية كقصر الصلوات 

وقد تكون العزمية أفضل من الرخصة كتفريق الصلوات على األوقات يف األسفار إال بعرفة ومزدلفة فإن تقدمي 
   العشاء مبزدلفة أفضل ألن التخيري بينهما عفو العصر إىل الظهر بعرفة أفضل وتأخري املغرب إىل

  ويقدم يف كل فرض على نظريه من النفل 
  ويقدم فاضل كل فرض على مفضوله كما يقدم فاضل كل فعل على مفضوله 

  فائدة يف بطالن العبادات

  لق به أحكامهما من بطلت عبادته خرج من أحكامها كلها إال النسكني فإن من أفسدمها لزمه املضي يف فاسدمها ويتع

  فائدة يف األجر على املصائب

ال أجر وال وزر إال على فعل مكتسب فاملصائب ال أجر عليها ألهنا غري مكتسبة بل األجر على الصرب عليها أو 
الرضا هبا فإن كانت املصائب مكتسبة فإن كانت مأمورا هبا كمصائب اجلهاد من تصديه للقتال أو اجلرح يف نفسه 

  فهو مأجور على مصيبته ألنه أمر بالتسبب إليها وكذلك ما يصيبه إذا أمر مبعروف أو هنى عن منكر وماله وأهله 
  وإن كانت املصيبة منهيا عنها كقتل اإلنسان نفسه أو ولده صارت مصيبتني إحدامها يف دينه واألخرى يف دنياه 

  فصل فيما أباحه الشرع

  طرين إىل املآكل أما بعد فإن اهللا سبحانه خلق عباده حمتاجني مض

واملشارب واملالبس واملساكن واملناكح واملراكب واحلرف والصنائع خلق ذلك هلم دفعا لضروراهتم وحاجاهتم 
  وحفظا ملدة حياهتم 

  ومتنن عليهم سبحانه يف مواضع من كتابه بالتتمات والتكمالت كالعسل واللؤلؤ واملرجان 
ظن بالضرورات واحلاجات وندهبم إىل االقتصاد من ذلك على وإذا متنن سبحانه بالتتمات والتكمالت فما ال

  األقوات وقدر الكفاف لئال يشغلهم التوسع فيه عن عمل اآلخرة 
وملا علم سبحانه أن مجيعهم ال ميلكون ذلك خلق الذهب والفضة سبيلني إىل حتصيل هذه املنافع واألعيان لتنتفع هبا 



م إما بإتالف بعضها كاملآكل واملشارب وإما باالنتفاع ببعضها مع بقاء العباد فيما يدعو إليه ضروراهتم أو حاجاهت
  أعياهنا كاملالبس واملساكن واملناكح واملراكب 

وملا علم سبحانه أن منهم من ال ميلك املقاصد املذكورة وال الوسائل علمهم من احلرف والصناعات ما يتوسلون به 
  إىل حتصيل املقاصد والوسائل 

ملعاوضات ليصل كل منهم إىل ما ال ميلكه من ذلك إما بأخذ النقدين وإما باملعاوضة على هذه وشرع سبحانه ا
األعيان والغرض من األعيان كلها منافعها ولذلك جوز اإلجارات على منافع اإلنسان ومنافع األعيان لريتفق 

حيصل من منافع الزكوات واحلمل الصناع من مالك األعيان مبا يأخذونه من األجور واألمثان ويرتفق اآلخرون مبا 
  والسكىن ولريتفق بالبناء 

  والطحن والعجن واحلرث والنسج ويرتفق الصناع مبا يأخذونه من األجور والباعة مبا يأخذونه من األمثان 
وملا علم سبحانه أن يف عباده من ال يقدر على شيء من األعيان واألمثان واملنافع والصنائع فرض هلم الكفارات 

كوات ففرض العشر أو نصف العشر يف كل مدخر مقتات الحتياج الفقراء إىل ما حيتاج إليه األغنياء من والز
  االدخار واالقتيات 

وفرضها يف األنعام لينتفعوا هبا بلحومها وشحومها وجلودها وألباهنا ونتاجها ومنافع ظهورها وأصوافها وأوبارها 
  الت وأشعارها مما يدفعون به احلاجات ويسدون اخل

  وأوجب يف النقدين ربع العشر ليتوسلوا هبا إىل ما حيتاجون إليه من املساكن واملالبس وغري ذلك 
مث أباح هلم سبحانه املعاوضات رمحة هلم ليتوسلوا هبا إىل حتصيل مصاحلهم الدنيوية واألخروية إما بالنقود وإما 

  بالعروض 
إليه مما حتصل مقاصده من تلك احلاجات أو الضرورات وشرع سبحانه يف كل تصرف ما تدعو احلاجة والضرورة 

فشرع يف اإلجارة ما حتصل مقاصدها ويف البياعات والواليات واملضاربات واملزارعات واملساقات مما حتصل 
  مقاصدها 

وشرع التربعات نظرا لألغنياء مبا حيصلون عليه من الثواب وللفقراء مبا حيصلون عليه من دفع احلاجات 
   والضرورات

وكذلك ملا علم سبحانه مسيس احلاجات إىل املناكحات شرع األنكحة لتحصيل مقاصدها من املودة والرمحة وكثرة 
  النسل والتعاضد والتناصر 

وشرع يف األنكحة مبا مل يشرعه يف غريها من املعامالت إذ ال تتم مصاحلها إال بذلك كما جعل بعض املعامالت الزما 
  زما من اآلخر لعلمه مبا خيتص بكل طرف من حتصيل مصلحته أو تكميلها بعضها جائزا وأحد طرفيه ال

وملا علم سبحانه أن من عباده اجلائر املسرف واملقسط املنصف والقوي الضعيف أمر بنصب اخللفاء والقضاة 
لعاجزين والوالة ليدفعوا اهلوى عن الضعيف واجلائر املسرف عن العادل املنصف وليحفظوا احلقوق على العابثني وا

وينصرفوا على األيتام واجملانني فيحصل الوالة والقضاة واألئمة على أجور اآلخرة ومصاحلها وحتصيل احملكوم له 
  على املصاحل العاجلة وختليص احملكوم من عهدة اخلطأ والظلم فإن ذلك نصرة للظاملني واملظلومني 

 وال مييزون الظامل من املظلوم شرع الشهادات وملا علم سبحانه أن الوالة ال يقفون على الصادق من اخلصمني
  وحتملها وأداءها حىت يظهر للقضاة واخللفاء واحلكام والوالة الظامل من املظلوم والعادل املنصف من اجلائر املسرف 



  وشرع األميان الوازعة عن الكذب إلظهار صدق من تعرض عليه 
ا ولوه أوجب على أهل الكفاية مساعدهتم على جلب مصاحل وملا علم أن الوالة والقضاة ال يقدرون على القيام مب

  والياهتم ودرء مفاسدها 

وملا علم سبحانه أن اآلراء ختتلف يف معرفة الصاحل واألصلح والفاسد واألفسد يف معرفة خري اخلريين وشر الشرين 
ة يف الصاحل واألصلح حصر اإلمامة العظمى يف واحد كي يتعطل جلب املصاحل ودرء املفاسد بسبب اختالف الوال

  والفاسد واألفسد 
وشرط يف األئمة أن تكون أفضل األمة ألن ذلك أقرب إىل طواعيتهم على املساعدة يف جلب املصاحل ودرء املفاسد 

وأمر بطواعية األفاضل بشرط أن يكون األئمة من قريش ألن الناس يبادرون إىل طواعية األفاضل يف األنساب 
لم ويتقاعدون عن طواعية األراذل بل يتقاعدون عن طواعية أمثاهلم فما الظن مبن هو دوهنم واألحساب والدين والع

وملا علم سبحانه أن من عباده من ال يقدر على القيام جبلب مصاحل نفسه إليها ودرء مفاسدها عنها شرع الوالية 
ء املفاسد عنه مع الشفقة فجعل النظر يف اخلاصة على اجملانني واألطفال واللقطاء لألقوم جبلب مصاحل املوىل عليه ودر

  أمور األطفال وأمواهلم إىل اآلباء واألجداد ألهنم أقوم بذلك من النساء 
  كما قدم النساء على الرجال يف احلضانات ألهنن أعرف بذلك وأقوم به 

  ت وكذلك قدم يف كل والية عامة أقوم الناس بتحصيل مصاحلها ودرء مفاسدها حىت يف إمامة الصلوا
وملا علم سبحانه أن يف عباده من ال يزجره الوعيد وال يردعه التهديد بالعذاب الشديد شرع العقوبات العاجلة 

  كاحلدود والتعزيرات والقصاص زجرا عن ارتكاب أسباب هذه العقوبات وملثل هذا سب العاصني وذم 

  خالفات املخالفني ومدح الطائعني ترغيبا يف الطاعات وتنفريا عن املعاصي وامل
وملا علم أن يف عباده من يصول على النفوس واألبضاع واألموال بالضرب والزجر والتهديد وبقطع األغنياء وقتل 

  النفوس شرع ردعهم حفظا للنفوس واألبضاع ومنافع األموال 
ؤالء إىل أن وملا علم أن يف عباده من ميتنع من أداء احلقوق بالقتال ومن يبغي على األئمة مع الشوكة شرع قتال ه

  يرجعوا إىل احلق ويؤدوا ما يلزمهم من احلقوق اليت امتنعوا منها وطاعة األئمة اليت خرجوا عنها 
  وملا علم االحتياج إىل اجلهاد شرع جهاد الدفع وجهاد الطلب وجهاد الدفع أفضل من جهاد الطلب 

  فائدة يف فضل العمل القاصر

  اإلميان رب عمل قاصر أفضل من عمل متعد كالعرفان و

  وكذلك احلج والعمرة والصالة والصيام واألذكار وقراءة القرآن 
  ورب عمل خفيف أفضل من عمل شاق لشرف اخلفيف ودنو الشاق 

وال ثواب على مشاق الطاعات وإمنا الثواب على عمل مشاقها ألن الطاعات كلها تعظيم وال تعظيم يف نفس 
  املشاق 

  فصل يف تقدمي املفضول على الفاضل



يقدم املفضول على الفاضل عند اتساع وقت الفاضل وإمكان اجلمع فيقدم سنن الصلوات وأذاهنا وإقامتها على و
  الفريضة فإن ضاق الوقت حبيث ال يتسع إال للفرض ترك األذان واإلقامة والسنن الراتبة ليوقع الفرض يف وقته 

ني السجدتني على القراءة وسائر األذكار وقد يقدم املفضول على الفاضل يف بعض األطوار كتقدمي الدعاء ب
  وكتقدمي الدعاء والتشهد يف السجود 

  والقعود على القرآن وسائر األذكار فإن اهللا عز و جل شرع يف كل حال ما يناسبها من الطاعات 

  فائدة يف حقوق اهللا وحقوق العباد

  ويها حقوق اهللا وحقوق عباده إذا اجتمعت قدم أصلحها فأصلحها وخري بني متسا
وقد ختتلف يف التساوي والتفاضل وال خترج املصاحل عن كوهنا مصاحل بتقدمي أصلحها على صاحلها وال املفاسد عن 

  كوهنا تتحمل فاسدها درءا ألفسدها 

  فصل يف القبض

  خيتلف القبض باختالف املقبوض والغصب باختالف املغصوب كالعقار واملنقول 

  فائدة يف املعاوضة

ة مع تساوي مصلحة العوض واملعوض منه من كل وجه كبيع درهم مبثله وصاع من املثلي مبثله وال قد جتوز املعاوض
  ميلك ذلك الويل يف حق املوىل عليه 

  فائدة يف فضل اإلسرار واإلعالن بالطاعات

  من العبادات ما مل يشرع إال جمهورة كاخلطب واألذان واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
  رع إال سرا كقراءة الصالة السرية وأذكارها ومنها ما مل يش

  ومنها ما شرع سره وإعالنه وسره أفضل من إعالنه إال ملن 

  يقتدى به مع إخالصه ليكون إعالهنا أفضل كما يف إعالنه من مصاحل االقتداء به 
  واإلخالص أن يريد اهللا وحده بعلمه 

  بوا ضره وأذيته والرياء أن يظهر الطاعة ليجله الناس أو ينفعوه أو جيتن
  والرياء ضربان 

  أحدمها أن ال يعمل العمل إال ألجل الناس 
والثاين أن يعمل العمل هللا وللناس حتصيال ألغراض الرياء وليس نفع الناس يف أدياهنم برياء كتبليغ الرسالة والفتوى 

  وتعليم العلم وانتظار املسبوق يف الركوع إذا مل ينتظره إال هللا 
  كر ما عمله خالصا هللا ليحصل أغراض الرياء وإن والتسميع أن يذ



  مسع صادقا ليقتدى به مع أهليته لذلك فله أجران وإن مسع كاذبا فعليه وزران 

  قاعدة يف اجلمع بني إحدى املصلحتني وبدل املصلحة األخرى

  وله أمثلة 
يمم عن الوضوء بدال عن منها وجود احملرم ملاء ال يكفيه للوضوء ولغسل طيب حمرم فيلزمه غسل الطيب والت

  مصلحة الوضوء 
  ومنها ظفر املضطر بطعام غريه فيلزمه أكله وغرم قيمته حتصيال لبقاء حياته وملصلحة بذل الطعام 

  ومنها سراية العتق حتصيال ملصلحة العتق وبدل نصيب الشريك 

  ومنها تنفيذ إعتاق املرهون حتصيال ملصلحة العتق ولبدل حق املرهتن بالقيمة 
نها إعتاق الواقف إذا أبقينا ملكه وإعتاق املوقوف عليه إذا نقلنا امللك إليه فإنه ينفذ حتصيال ملصلحة العتق وبدل وم

  ما يشتري بنسبة السراية إن كان املوقوف شائعا أو قيمة اجلميع وجيعل البدل وقفا على مصارف الوقف األصلي 
  وهلذا نظائر كثرية 

لى املصلحتني وحصل بعض مصلحة املبدل وهذا غري مألوف من تصرف الشرع ولو عكس األمر يف ذلك لفات أع
  وال من تصرف العقالء 

  فإن قيل الوقف ال يقبل االنتقال وال تكون السراية إال مع النقل 
  قلت ال يقبل االنتقال إىل نظري مصلحته أو دوهنا وأما ما هو أعلى من مصلحته مع بقاء مصلحته يف البدل فال 

  الشرع بالعتق حبيث كمل مبعضه وسرى شائعه ومل ينقل مثل ذلك يف الوقف  وقد اهتم
  فإن قيل هال نفذ إعتاق املفلس احملجور عليه بالفلس ألن يف تنفيذه حصول مصاحل العتق 

 قلت إمنا مل ينفذ ألن مقصود احلجر املنع من العتق وغريه مع ما يف تنفيذ العتق من تأخري حقوق الغرماء إىل غري أمد
  معلوم 

  قاعدة فيما هني عنه من األقوال واألعمال

  ما هني عنه من األقوال واألعمال أضراب 
  أحدها ما هني عنه لفوات شرط من شرائطه أو ركن من أركانه فيدل النهي عنه على فساده 

ئطه وأركانه الضرب الثاين ما هني عنه مع توفر شرائطه وأركانه فال يكون النهي عنه مقتضيا لفساده مع توفر شرا
  وإمنا يتوجه النهي عنه إىل ما يقترن به من املفاسد 

الضرب الثالث ما خيتلف فيه النهي عنه ملا يقترن به من املفاسد أو لفوات شرط من شرائطه أو ركن من أركانه 
املقترن اجملاور فهذا باطل محال للنهي على حقيقته فإن ما هني عنه ملا يقترن به جماز إذا كان املطلوب تركه إمنا هو 

دون املقترن به اجملاور فمن اضطر إىل شرب املاء حرم عليه الوضوء به ومل ينه عنه لكونه طهارة بل هنى عنه ألنه إذا 
توضأ به فقد سعى يف إهالك نفسه وقد هنينا عن إهالك أنفسنا فقيل لنا وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان ربكم رحيما 



  )  ٢٩/  ٤النساء ( 
  راهة الصلوات يف األوقات املعلومات فليس منهيا عنه لعينها وكذلك التسبيح يف القعود ليس منهيا عنه بعينه وأما ك

  وكذلك الصيام يف يوم الشك هنى عنه كراهة أو حترميا 
وكذلك األذكار يف الصلوات وقراءة القرآن يف احلشوش وعلى قضاء احلاجات ليس منهيا لكونه ذكرا أو قراءة 

  ى عنه ملا يقترن به من سوء األدب وقلة االحترام وإمنا هن
  وكذلك النهي عن كثري من املعامالت واألنكحة والنفقات 

  وعلى اجلملة فاألذكار كلها مصاحل فال ينهى عنها إال مبا يقترن هبا من املفاسد أو ملا يؤدي إليه من السآمة وامللل 
كن واألزمان أو ملا يؤدى إليه من ترك إنقاذ الغرقى وصون الدماء والصالة ال ينهى عنها إال ملا يقترن هبا من األما

  واألبضاع 

وكذلك الصيام ال ينهى عنه إال ملشقة قادحة تلحق الصائم أو إلنقاذ هالك ودفع حمرم مفسدته أعظم من مفسدة 
  تأخري الصيام 

وإمنا ينهى عنها ملا يقترن هبا من  وكذلك الواليات ال ينهى عنها لكوهنا وسيلة إىل إنصاف املظلومني من الظاملني
  الكرب والترأس واإلعجاب وامليل إىل األقارب واألصدقاء على األجانب واألعداء أو لتقصري يف حق الضعفاء 

  وكذلك ما هنى عنه من املصاحل املستلزمة للمفاسد مل ينه عنه لكوهنا مصاحل بل الستلزام تلك املفاسد 
  ملستلزمة للمصاحل مل يؤمر به لكوهنا مفاسد بل ملا تستلزمه من تلك املصاحل وكذلك ما يؤمر به من املفاسد ا

وال يوجد يف هذه الشريعة مصلحة حمضة منهيا عنها وال مفسدة حمضة مأمورا هبا وذلك كله من لطف اهللا عز و جل 
فيف املصاحل مستحب بعباده وبره ورمحته وال فرق يف ذلك بني دقه وجله وكبريه وقليله وجليله وخطريه إال أن خ

  وخطريها واجب وخفيف املفاسد مكروه وكثريها حمرم 
وكلما عظمت املصلحة تأكد األمر هبا بالوعد واملدح والثناء إىل أن تنتهي املصلحة إىل أعظم املصاحل وعلى ذلك 

  تبىن فضائل األعمال 

  ن تنتهي املفسدة إىل أكرب الكبائر وكذلك كلما عظمت املفسدة تأكد النهي عنها بالوعيد والذم والتهديد إىل أ

  فائدة يف بيان املصاحل املأمور هبا

  املصاحل املأمور هبا ثالثة أضرب 
أحدها ما ال يكون إال واحدا ومل يشرع منه ندب كالسعي بني الصفاة واملروة والوقوف بعرفة ورمي اجلمار إذ 

  اليتطوع بواحد منهن 
  إليه تارة الحنطاط مصلحته عن مصلحته الواجبة وذلك كالصوم والصالة الثاين ما جيب تارة لعظم مصلحته ويندب 

  والضرب الثالث ال يكون إال تطوعا إال أن يندب وهو االعتكاف 
وأما احلج والعمرة والصالة والصدقة واألذكار وقراءة القرآن فإهنا انقسمت إىل فرض ونفل حتصيال للمصلحتني 

  الفرض والندب 
  املندوبات حتصيال ملصاحل الواجب يف اآلخرة  فإن قيل هال وجبت هذه

قلنا لو أوجبها اهللا سبحانه لفرطوا فيها وتعرضوا لسخطه وعقابه فندب إليها ملصاحلها ومل يوجبها دفعا ملفاسد تركها 



  و والتعرض للعقاب املتعلق بإجياهبا وجعل للعباد طريقا إىل إجياهبا بالنذور وااللتزام تقدميا ملصاحل 
  على مصاحل دنياهم أخراهم 

ومعظم الشريعة األمر مبا ظهرت لنا مصلحته ورجحان مصلحته والنهي عن ما ظهرت لنا مفسدته أو رجحان 
  مفسدته 

  وأما ما أمرنا به ومل يظهر جلبه ملصلحة وال درؤه ملفسدة فهو املعرب عنه بالتعبد 
مصلحة فهذا تعبد أيضا فيجوز أن يشتمل على وكذلك ما هنانا عنه ومل تظهر مفسدته وال درؤه ملفسدة وال يفوت 

مصلحة خفية أو مفسدة باطنة وجيوز أن ال يشتمل على ذلك ويكون مصلحته الثواب على مسألة املأمور به 
  واجتناب املنهي عنه وهو قليل بالنسبة إىل ما ظهر مصاحله ومفاسده 
  مأمور به ندبا أو إجيابا وكل ما فيه إجالل هللا عز و جل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم فهو 

  وكل ما فيه إحسان من العبد إىل نفسه فهو مأمور به ندبا أو إجيابا 
وكل ما فيه إضرار من العبد بنفسه فهو منهي عنه كراهة أو حترميا وكل ما فيه إحسان من العبد إىل غريه من إنسان 

  أو حيوان فهو مأمور به ندبا أو إجيابا 
  ن إساءة احملرم فهو منهي عنه كراهة وكل ما فيه إساءة منحطة ع

  واإلحسان راجع إىل جلب املصاحل اخلالصة أو الراجحة ودرء املفاسد اخلالصة أو الراجحة 
  وكذلك اإلساءة راجعة إىل درء املصاحل اخلالصة أو الراجحة وجلب 

ليلها وخطريها يف قوله عز و املفاسد اخلالصة أو الراجحة وقد اندرجت املصاحل كلها دقها وجلها قليلها وكثريها ج
وكذلك قوله تعاىل إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء )  ٧/  ٩٩الزلزلة ( جل ومن يعمل مثقال ذرة خريا يره 

وإمنا يطول العناء يف ترجيح بعض اخليور على )  ٩٠/  ١٦النحل ( ذي القريب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي 
شرور على بعض اخليور ويف ترجيح بعض اخليور على بعض وترجيح بعض الشرور بعض الشرور وترجيح بعض ال

على بعض فإن الوقف على ذلك عسري وألجله عظم اخلالف وطال النزاع بني العلماء وال سيما فيما رجح من 
أقل ما تقول مل اخليور أو الشرور مبثقال ذرة أال ترى أن ويل اليتيم ووكيل بيت املال إذا عرضا بيتا للبيع فزيد فيه 

يكن هلما تفويت ذلك على املوىل عليه ولو باعاه ملا صح البيع ألن تفويت أقل ما يتمول داخل يف قوله تعاىل ومن 
  )  ٨/  ٩٩الزلزلة ( يعمل مثقال ذرة شرا يره 

  فصل يف التقديرات

  التقدير ضربان 
  أحدمها إعطاء املوجود حكم املعدوم 

  وجود والثاين إعطاء املعدوم حكم امل

فأما إعطاء املعدوم حكم املوجود فكإجراء أحكام الكفر واإلميان على اجملانني واألطفال وحكم اإلخالص والرياء 
والنبوة والرسالة والصداقة والعداوة واحلسد والغبطة وصوم التطوع قبل النية والذمم والديون وتقدير الذهب 

  افع واألعيان والفضة يف العروض وامللك واحلرية وامللك يف املن



وأما إعطاء املوجود حكم املعدوم فكتقدير املاء احملتاج إليه يف التيمم والرقبة احملتاج إليها يف الكفارة مفقودين ومن 
  وجد فيه سبب متلف فوقع التلف بعد موته فإنا نقدره موجودا قبل موته أو عند سببه 

  فصل فيما حتمل عليه األلفاظ

لغوي والعريف والشرعي فمن نوى شيئا خيالف ظاهر لفظه فإن مل حيتمله لفظه فال عربة حتمل األلفاظ على الوضع ال
  بنيته وإن احتمله لفظه 

  دين ومل يقبل يف احلكم إال يف اليمني على نية املستحلف وإن نوى الوضع ففيه خالف 

  فصل فيما بين من األحكام على خالف ظواهر األدلة

ر الغوي وحتليف الرب التقي للفاجر الغوي وحلاق الولد بعد انقضاء العدة وذلك كدعوى الرب التقي على الفاج
  باحليض بدون أربع سنني وكذلك إحلاقه لستة أشهر مع الندرة 

  وكذلك لو زنت مث تزوجت وولدت لتسعة أشهر من حني الزنا ولستة أشهر من حني النكاح فإنه يلحق النكاح 
  تسعة أشهر من الوطء فإنه ال يلحق عند الشافعي ولو حاضت أمته بعد الوطء مث أتت بولد ل

  ولو قال علي مال عظيم أو خطري محل على أقل ما يتمول 
  ولو قال أنت أزىن الناس أو أزىن من زيد مل حيد لواحد منهما 

  ولو حلف بالقرآن حيمل على كالم النفس مع شدة ظهوره يف األلفاظ 
  عاشرة وتشريك الزوجني فيما خيتص بكل واحد منهما عند التنازع وكذلك قبول قول الزوجة يف نفي النفقة مع امل

وكذلك إذا قال المرأته إن رأيت اهلالل فأنت طالق فرآه غريها طلقت عند الشافعي محال للرؤية على العرفان 
  وخالفه أبو حنيفة يف ذلك 

  فصل يف تنزيل الداللة العادية منزلة الداللة اللفظية

مثان على أجرة املثل ومثن املثل ونقود البلدان ومحل اإلذن يف األنكحة على الكفء ومهر وذلك كحمل األجور واأل
  املثل 

وإن علق الطالق على إعطاء ألف يقيد اإلعطاء باجمللس للعرف وكذلك إبقاء الثمرة املزهية إذا بيعت إىل أوان 
  جدادها والتمكني من سقيها مباء بائعها 

ل الصناعات على صناعات املثل كالطبخ واخلبز والعجني واخلياطة والبناء وكذلك احلمل على حرز املثل ومح
والسري املعتاد يف األسفار وخروج أوقات الصلوات عن الدخول يف اإلجارات ونذر االعتكاف عن أوقات قضاء 

  احلاجات وتوزيع أعواض املثلي على قيم املعوضات 

  تحقها وداللة األيدي على االستحقاق وكذلك دالالت اتصال اجلدر ووضعها على مالكها ومس
وكذلك االستصناع وتقدمي الطعام إىل الضيفان ودخول احلمامات واخلانات ودور احلكام والوالة يف أوقات 



  العادات 
  وكذلك دخول الدور بإذن الصبيان 

  وكذلك الشرب والتطهر من اجلداول على ما جرت به العادات 
يصح من عرف العبادات واملعامالت كالصالة والزكاة والبياعات واإلجارات  وكذلك محل األلفاظ العربية على ما

  والطالق والعتاق 
  وكذلك استعمال لفظ األخبار يف اإلنشاءات يف العتق والطالق والصالة والزكاة وغريها من العبادات واملعامالت 

ر وثياب الرقيق يف البيع املطلق وكذلك محل ألفاظ األوقاف واملدارس على ما غلب من العادات وإدراج األشجا
  والرجوع يف الركاز إىل العالمات ومحل اإلذن يف احلدود والتعزيرات على الضرب املقتصد 

  وإقامة إشارة األخرس مقام األلفاظ 

  فصل يف فضائل الوسائل

ي عن فضل الوسائل مرتب على فضل املقاصد فاألمر باملعروف وسيلة إىل حتصيل مصلحة ذلك املعروف والنه
  املنكر وسيلة إىل دفع مفسدة ذلك املنكر 

  واألمر باإلميان أفضل من كل أمر والنهي عن الكفر أفضل من كل هني 
  والنهي عن الكبائر أفضل من النهي عن الصغائر والنهي عن كل كبرية أفضل من النهي عما دوهنا 

  وكذلك األمر مبا تركه كبرية أفضل من األمر مبا تركه صغرية 
  رتب رتب فضائل األمر والنهي على رتب املصاحل واملفاسد مث تت

  وتترتب رتب الشهادات على رتب املشهود به من جلب املصاحل ودرء املفاسد 

  وكذلك يترتب تصرف احلكام والوالة على ترتب ما جيلبه تصرفهم من جلب املصاحل ودرء املفاسد 
  وكذلك الفتاوى 

ت على الرب والتقوى على رتب مصاحلها كما تترتب مراتب املعاونة على وكذلك تترتب رتب املعونات واملساعدا
  اإلمث والعدوان على ترتبهما يف املفاسد 

  فائدة يف أسباب الشرع

ملا علم الرب عز و جل احتياج الناس إىل املنافع واألعيان واملآكل واملشارب واملالبس واملراكب واملساكن أباح 
  عامالت على املنافع واألعيان النافعات البياعات واإلجارات وسائر امل

  وملا علم أن فيهم احملتاجني العجزة عن دفع احلاجات شرع الزكوات والصدقات 
  وملا علم أن فيهم من ال يزجره الوعيد والتهديد شرع احلدود والتعزيرات دفعا ملفاسد أسباهبا 

نفسهم نصب احلكام ووالة أمور اإلسالم وملا علم أن أكثرهم ال ينصفون وأن فيهم العجزة عن االنتصاف أل
  إلنصاف املظلومني من الظاملني وحفظ احلقوق عن الصبيان واجملانني والعاجزين والغائبني 



  وكذلك نصب احلجج الشرعية كاألقارير والبينات وحتليف من رجح جانبه بظاهر يد أو أصل أو حلف بعد نكول 
   ملصاحلها وملا علم االحتياج إىل األنكحة شرعها حتصيال

  وملا علم االحتياج إىل اجلهاد شرع جهاد الدفع وجهاد الطلب وجهاد الدفع أفضل من جهاد الطلب 
وملا علم أن الوالة والقضاة ال يقدرون على القيام مبا ولوه أوجب على أهل الكفاية مساعدهتم على مصاحل واليتهم 

  ودرء مفاسدها 
احل واألصلح والفاسد واألفسد ويف معرفة خري اخلريين وشر الشرين حصر وملا علم أن اآلراء ختتلف يف معرفة الص

اإلمامة العظمى يف واحد كيال يتعطل جلب املصاحل ودرء املفاسد بسبب اختالف الوالة يف الصاحل واألصلح 
  والفاسد واألفسد 

  جلب املصاحل ودرء املفاسد وشرط يف األئمة أن يكونوا أفضل األمة ألن ذلك أقرب إىل طواعيتهم على املساعدة يف 
ولقرب طواعية األفاضل شرط أن يكون األئمة من قريش ألن الناس يبادرون إىل طواعية األفاضل ويتقاعدون عن 

  طواعية األراذل بل يتقاعدون عن طواعية أمثاهلم فما الظن مبن هو دوهنم 
مها وإن كان قاصرا يف معرفة أحكام ولذلك قدم يف كل والية أعرف اخللق مبصاحلها ومفاسدها وأعرفهم بأحكا

  غريها وجاهال هبا إذ ال يضره ذلك يف واليته 
  ومن رمحته بعباده أن نفذ تصرف أئمة اجلور والبغاة فيما وافق الشرع جلبا ملصاحل الرعايا ودفعا للمفاسد عنهم 

  فصل يف تعرف املصاحل واملفاسد

  و كالمها ما أمر اهللا بشيء إال وفيه مصلحة عاجلة أو آجلة أ
  وما هنى عن شيء إال وفيه مفسدة عاجلة أو آجلة أو كالمها 

  وما أباح شيئا إال وفيه مصلحة عاجلة 
ولكل من هذه املصاحل رتب متساوية ومتفاوتة يف الفساد والصالح والرجحان وأكثرها ظاهر جلي وأقلها باطن 

  خفي يستدل عليها بأدلتها 

ما ال يظهر فيه مصلحة وال مفسدة سوى مصلحة جلب الثواب ودفع العقاب  اليت نصبها اهللا عز و جل هلا ومنها
  ويعرب عنه بالتعبد 

  فائدة يف حكم الشرع يف اجلدل واملناظرة

ال جيوز اجلدل واملناظرة إال إلظهار احلق ونصرته ليعرف ويعمل به فمن جادل لذلك فقد أطاع وأصاب ومن جادل 
  لغرض آخر فقد عصى وخاب 

ن يتحيل لنصرة مذهبه مع ضعفه وبعد أدلته من الصواب بأن يتأول السنة أو اإلمجاع أو الكتاب على وال خري فيم
  غري احلق والصواب وذلك بالتأويالت الفاسدة واألجوبة النادرة 

  فصل يف صالح القلوب واألجساد وفسادمها



إذا فسدت فسد اجلسد كله أال قال صلى اهللا عليه و سلم أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله و
  وهي القلب 

ومعناه إذا صلح القلب باملعارف واألحوال صلح اجلسد كله بالطاعة واإلذعان وإذا فسد بأضداد العرفان 
  واألحوال فسد اجلسد كله باملخالفة والعصيان 

فراحها أفضل األفراح واألفراح واللذات ختتلف باختالف املفروح به واملتلذذ به فلذات اجلنان أفضل اللذات وأ
  كما أن غموم النار شر الغموم وآالمها شر اآلالم وكذلك لذات العرفان أفضل من لذات االعتقاد 

  فصل يف أعمال القلوب كاملعارف واألحوال والنيات والقصود

  جعل اهللا عز و جل لكل معرفة حاال ينشأ عنها 

  فمن عرف نعمة اهللا تعاىل كان حاله اخلوف 
  رمحة اهللا كان حاله الرجاء  ومن عرف سعة

ومن عرف توحيد الرب وبالنفع والضر والرفع واخلفض مل يتوكل يف جلب النفع ودفع الضر واإلعطاء واحلرمان 
  إال عليه ومل يفوض أمره إال إليه 

  ومن عرف عظمته وجالله كانت حاله اإلجالل واملهابة 
  ومن عرف اطالعه على أحواله استحىي منه أن خيالفه 

  من عرف مساعه ألقواله استحىي أن يقول ما ال يرضيه و
  ومن عرف إحسانه إليه وإفضاله عليه كانت حاله احملبة 

  ومن عرف مجاله وجالله كانت حاله احملبة وكانت حمبته أفضل من حمبة من عرف إحسانه وإفضاله 
  ار وأكثر ما حيضر املعارف باالستحضار واألفكار أو بالسماع من األبرار واألخي

فمن استحضر صفة من تلك الصفات أمثرت له حاال يناسبها ويوافقها وينشأ عن تلك احلال من األقوال واألعمال 
  ما يطابقها ويوافقها 

  فمن الحظ شدة النقمة حصل له اخلوف وما ينبين عليه من احلزن والبكاء واالنقباض وختويف العباد 
  جيه اليأس ما يناسب ما حصل له من الرجاء ومن الحظ سعة الرمحة حصل له من االنبساط وير

ومن الحظ صفة اجلمال حصل له من احلب وما ينبين عليه من الشوق وخوف الفراق وإنس التالق والسرور 
  والفرح 

  ومن الحظ مساعه ألقواله ورؤيته ألعماله كانت حاله احلياء املانع من خمالفته يف األقوال واألعمال وسائر األحوال 
  بعضهم لغلبة احلال إليه وإجلائها إياه إىل الصياح ومن صاح لغري ذلك فمتصنع ليس من القوم يف شيء وقد يصيح 

  وكذلك من أظهر شيئا من األحوال رياء وتسميعا فإنه ملحق بالفجار ال باألبرار 

  فائدة يف املفاضلة بني األولياء



ضائل األولياء فانظر إىل ما يظهر عليهم من آثار املهابة واإلجالل أفضل من اخلوف والرجاء فإذا أردت أن تعرف ف
  املعارف واألحوال فأيهم غلب 

  عليه أفضلها كالتعظيم واإلجالل فهو أفضل الرجال وأيهم غلب عليه أدناها كاخلوف والرجاء فهو أدىن الرجال 

  فصل يف بيان الفضائل

ضلهما براجع إىل أوصاف قائمة فيهما فضل اهللا تعاىل بعض األماكن على بعض وبعض األزمان على بعض وليس ف
  وإمنا فضلهما مبا يتفضل به الرب سبحانه فيهما من إحسانه وكثرة ثوابه على الطاعات ومغفرته الزالت 

وأما تفضيل بعض اجلمادات فبأوصاف حقيقته كتفضيل اللؤلؤ واملرجان على غريمها وتفضيل األجرام النريات على 
  غريها 

ن على بعض فبالعقل والعلم والقدرة واإلرادة والسمع والبصر والكالم واألوصاف الكرمية وأما تفضيل بعض احليوا
  اجلبلية كالرمحة والشفقة والكرم واحلياء واجلود والسخاء واحللم واألناة 

وأفضل املعارف معرفة ما جيب للرب سبحانه من أوصاف الكمال ونعوت اجلالل وسلب كل عيب ونقصان وجواز 
  ه وأن ال يفعله كإنزال الكتب وإرسال الرسل والبعث واحلساب والثواب والعقاب مآله أن يفعل

  ولكل معرفة من هذه املعارف حال ينشأ عنها ويستفاد منها 
  ولكل حال من تلك األحوال آثار مجيلة وأحوال فضيلة 

ن مل يكن من املعارف واعلم أن الفضل يقع باملعارف واألحوال والطاعات وبكثرة إحسان اخلالق إىل املخلوق وإ
  واألحوال والطاعات 

وقد أحسن اهللا تعاىل إىل النبيني واملرسلني وأفاضل املؤمنني باملعارف واألحوال والطاعات واإلذعان ونعيم اجلنان 
  ورضا الرمحن والنظر إىل 

  الديان سبحانه مع مساع تسليمه وكالمه وتبشريه بتأبد الرضوان ومل يثبت للمالئكة مثل ذلك 
  ال شك أن أجساد املالئكة أفضل من أجساد البشر و

وأما أرواحهم فإن كانت أعرف باهللا تعاىل وأكمل أحواال من أحوال البشر فهم أفضل من البشر وإن استوى 
  األرواح يف ذلك فقد فضلوا على البشر باألجساد فإن أجسادهم من نور وأجساد البشر من حلم ودم 

  اه من نعيم اجلنان وقرب الديان ورضاه وتسليمه وتقريبه والنظر إىل وجهه الكرمي وفضل البشر املالئكة مبا ذكرن
  وإن فضلهم البشر يف املعارف واألحوال والطاعات كانوا بذلك أفضل منهم ومبا ذكرناه مما وعدوا به يف اجلنان 

مر باملعروف والنهي عن وال شك أن للبشر طاعات مل يثبت مثلها للمالئكة كاجلهاد والصرب وجماهدة اهلوى واأل
املنكر والصرب على الباليا واحملن والرزايا وحتمل مشاق العبادات ألجل اهللا تعاىل وقد ثبت أهنم يرون رهبم ويسلم 

  عليهم ويبشرهم بإحالل رضوانه عليهم أبدا ومل 

يسري أفضل من تسبيح يثبت مثل هذا للمالئكة وإن كان املالئكة يسبحون الليل والنهار ال يفترون فرب عمل قليل 
( كثري وكم من نائم أفضل من قائم وقد قال اهللا تعاىل إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربية 



أي خري اخلليقة واملالئكة من خري اخلليقة ال يقال املالئكة من الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ألن )  ٧/  ٩٨البينة 
  ع مبن آمن من البشر فال يندرج فيه املالئكة األبرار لعرف االستعمال هذا اللفظ خمصوص يف عرف الشر

/  ٦األنعام ( فإن قيل لعل املالئكة يرون رهبم كما يراه األبرار قلت مينع منه عموم قوله تعاىل ال تدركه األبصار 
  وقد استثين منه املؤمنون فبقي على عمومه يف املالئكة األبرار )  ١٠٣

  ربفصل يف مراتب الق

  اعلم أن درجات اجلنة خمتلفة باختالف األعمال 
  فليس من عبد اهللا مقدرا أنه يرى اهللا كمن عبد اهللا مقدرا أن اهللا تعاىل يراه 

  وليس من عبد اهللا على خالف ذلك كمن عبد اهللا كأن اهللا يراه 
  وللمؤمنني درجات يف اإلميان عليات ودنيات ومتوسطات 

  نة مترتب أعالها على أعلى رتب اجلهاد وأدناها على أدناها وللمجاهدين مئة درجة يف اجل

وكذلك رتب املصلني والصائمني والوالة املقسطني والشهود الصادقني والصابرين على الطاعات والبليات وعن 
  املعاصي واملخالفات وعلى بر اآلباء واألمهات والبنني والبنات وعلى هذه الدرجات يترتب سبقهم إىل اجلنان 

ا تساوى اثنان يف اإلميان والعرفان فإن استويا يف مقادير اإلميان احلقيقي أو احلكمي فدرجتهما واحدة فيما استويا فإذ
  فيه وإن تفاوتا يف الكثرة والقلة كانت درجة ذي الكثرة من درجة ذي القلة 

عها وفهم أذكارها وقراءهتا ولو استوى اثنان يف عدد الصالة فإن استويا يف كماهلا بسننها وآداهبا وخضوعها وخشو
  فهما يف درجة واحدة وإن تفاوتا يف ذلك كان أكملهما أعلى درجة من أنقصهما 

وإن استوى اثنان يف جهاد الدفع فإن استويا يف اإلخالص وإرادة إعالء كلمة اهللا تعاىل ويف املدفوع عنه فدرجتهما 
  فوع عنه كالدفع عن األنبياء واحدة وإن تفاوتا يف النية وكثرة من قتل أو يف شرف املد

  واألولياء كان أشرفهما يف الدرجة العليا واآلخر يف الدرجة الدنيا وكذلك مجيع ما يتقرب به إىل اهللا عز و جل 
ومعىن تفاوت الدرجات أن يكون لكل واحد من العاملني نصيبه من اجلنة درجات مرتبات على رتب أعماله 

نها على ما تشتهى نفسه وتلتذ عينه وقد صح أن اهللا عز و جل أعد عاليات ودانيات ومتوسطات يتردد بي
  للمجاهدين يف سبيله مئة درجة بني كل درجتني مئة عام 

ولو آمن إنسان قبل موته بلحظة مل يكن أجره كأجر إميان من آمن قبل موته بيوم وال أجر من آمن قبل موته بيوم 
ل موته بشهر كأجر من آمن قبل موته بعام فليس من طال عمره كأجر من آمن قبل موته بشهر وال أجر من آمن قب

  يف الطاعات واإلميان كمن قصر عمره وهلذا قال صلى اهللا عليه و سلم خريكم من طال عمره وحسن عمله 

وقال صلى اهللا عليه و سلم ال يتمنني أحدكم املوت لضر نزل به فإنه ال يزيد أحدكم عمره إال خريا إما حمسن 
  ما مسيء فيستعتب فيزداد وإ

  وملثل هذا شح األولياء على األوقات أن يصرفوها يف غري الطاعات 
وكذلك يترتب عذاب جهنم على ترتب هذه املفاسد وكثرهتا وقلتها فالعذاب على الزنا دون العذاب على القتل 



على الكفر يوما أو  والعذاب على أكرب الكبائر دون العذاب على الكفر وليس من كفر قبل موته بلحظة كمن أقام
  شهرا أو مئة عام واهللا أعلم 
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