
لكتاب  لسرخسي: ا ا   أصول 
لسرخسى: املؤلف  ا اىب سهل  امحد بن  بكر حممد بن   اىب 

بسم اهللا الرمحن الرحيم قال الشيخ االمام االجل الزاهد مشس االئمة أبو بكر حممد بن أيب سهل السرخسي إمالء 
حلميد اجمليد، املبدئ احلمد هللا ا: يف يوم السبت سلخ شوال سنة تسع وسبعني وأربعمائة يف زاوية من حصار أوزجند

  .املعيد، الفعال ملا يريد، ذي البطش الشديد، واالمر احلميد، واحلكم الرشيد، والوعد والوعيد
  حنمده على ما أكرمنا به من مرياث النبوة، ونشكره على ما هدانا إليه مبا هو أصل
  .يف الدين واملروة، وهو العلم الذي هو أنفس االعالق، وأجل مكتسب يف اآلفاق

فهو أعز عند الكرمي من الكربيت االمحر، والزمرد االخضر، ونثارة الدر والعنرب، ونفيس الياقوت واجلوهر، من مجعه 
فقد مجع العز والشرف، ومن عدمه فقد عدم جمامع اخلري واللطف، يقوي الضعيف، ويزيد عز الشريف، يرفع 

وتستفتح أبواب اجلنان، وينال العز يف الدين والدنيا، اخلامل احلقري، وميول العائل الفقري، به يطلب رضا الرمحن، 
حممد صلى اهللا عليه وسلم : واحملمدة يف البدء والعقىب، الجله بعث اهللا النبيني، وختمهم بسيد املرسلني، وإمام املتقني

  .وعلى آله الطيبني
باالئمة املتقدمني، يف بذل  وبعد فإن من أفضل االمور، وأشرفها عند اجلمهور، بعد معرفة أصل الدين، االقتداء

اجملهود ملعرفة االحكام، فبها يتأتى الفصل بني احلالل واحلرام، وقد مسي اهللا تعاىل ذلك يف حمكم تنزيله اخلري الكثري 
فسر ابن عباس رضي اهللا عنهما وغريه احلكمة بعلم الفقه، وهو ) ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا: (فقال

أي ببيان الفقه وحماسن الشريعة، فقال صلى ) ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة: (لاملراد بقوله عزوج
خياركم : من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين وقال عليه السالم: اهللا عليه وسلم برواية ابن عباس رضي اهللا عنهما

  ابة الذين هميف اجلاهلية خياركم يف االسالم إذا تفقهوا وإىل ذلك دعا اهللا الصح

فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا : (أعالم الدين، وقدوة املتأخرين فقال
ما عبد اهللا بشئ : ويف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ) رجعوا إليهم لعلهم حيذرون

د أشد على الشيطان من ألف عابد وقال صلى اهللا عليه وسلم قليل من الفقه أفضل من الفقه يف الدين، ولفقيه واح
  .خري من كثري من العمل

  العلم باملشروبات، واالتقان: غري أن متام الفقه ال يكون إال باجتماع ثالثة أشياء
  .يف معرفة ذلك بالوقوف على النصوص مبعانيها وضبط االصول بفروعها، مث العمل بذلك

ود ال يكون إال بعد العمل بالعلم، ومن كان حافظا للمشروبات من غري إتقان يف املعرفة فهو من مجلة فتمام املقص
الرواة، وبعد االتقان إذا مل يكن عامال مبا يعلم فهو فقيه من وجه دون وجه، فأما إذا كان عامال مبا يعلم فهو الفقيه 

هو أشد على الشيطان من ألف عابد وهو صفة املقدمني  :املطلق الذي أراده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال
أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد رضي اهللا عنهم، وال خيفى ذلك على من يتأمل يف أقواهلم وأحواهلم عن : من أئمتنا
  .إنصاف

  .فذلك الذي دعاين إىل إمالء شرح يف الكتب اليت صنفها حممد بن احلسن رمحه اهللا، بآكد إشارة وأسهل عبارة
وملا انتهى املقصود من ذلك رأيت من الصواب أن أبني للمقتسبني أصول ما بنيت عليها شرح الكتب، ليكون 



الوقوف على االصول معينا هلم على فهم ما هو احلقيقة يف الفروع، ومرشدا هلم إىل ما وقع االخالل به يف بيان 
  .الفروع

الباب كثرية للمتقدمني واملتأخرين، وإنا فيما قصدته هبم فاالصول معدودة، واحلوادث ممدودة، واجملموعات يف هذا 
  .من املقتدين، رجاء أن أكون من االشباه فخري االمور االتباع، وشرها االبتداع

وما توفيقي إال باهللا عليه أتكل، وإليه أبتهل، وبه أعتصم، وله أستسلم، وحبوله أعتضد، وإياه أعتمد، فمن اعتصم به 
  .الح يف الصعود جنمهفاز باخلريات سهمه، و

فأحق ما يبدأ به يف البيان االمر والنهى، الن معظم االبتالء هبما، ومبعرفتهما تتم معرفة االحكام، ويتميز احلالل من 
  .احلرام

  اعلم أن االمر أحد أقسام الكالم مبنزلة اخلرب واالستخبار،: باب االمر قال رضي اهللا عنه
ه افعل، ولكن الفقهاء قالوا هذه الكلمة إذا خاطب املرء هبا من هو مثله أو وهو عند أهل اللسان قول املرء لغري

  .دونه فهو أمر، وإذا خاطب هبا من هو فوقه ال يكون أمرا، الن االمر يتعلق باملأمور
فإن كان املخاطب ممن جيوز أن يكون مأمور املخاطب كان أمرا، وإن كان ممن ال جيوز أن يكون مأموره ال يكون 

  .اللهم اغفر يل وارمحين، يكون سؤاال ودعاء ال أمرا: كقول الداعيأمرا، 
  .مث املراد باالمر يعرف هبذه الصيغة فقط وال يعرف حقيقة االمر بدون هذه الصيغة يف قول اجلمهور من الفقهاء

  .وقال بعض أصحاب مالك والشافعي يعرف حقيقة املراد باالمر بدون هذه الصيغة
: يف أفعال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهنا موجبة أم ال ؟ واحتجوا يف ذلك بقوله تعاىل وعلى هذا يبتين اخلالف

واملراد ) وما أمر فرعون برشيد: (أي عن مسته وطريقته يف أفعاله، وقال تعاىل) : فليحذر الذين خيالفون عن أمره(
أي فيما ) : وتنازعتم يف االمر: (تعاىلأي أفعاهلم، وقال ) : وأمرهم شورى بينهم: (فعله وطريقته، وقال تعاىل

  ) قل إن االمر كله هللا: (تقدمون عليه من الفعل، وقال تعاىل

أي حاله وأفعاله، وإذا ثبت أن االمر يعرب به عن : أمر فالن سديد مستقيم: املراد الشأن والفعل، والعرب تقول
أوامر، واالمر الذي هو : هو القول فقالوا فيهالفعل كان حقيقة فيه، يوضحه أن العرب تفرق بني مجع االمر الذي 

أمور، ففي التفريق بني اجلمعني داللة على أن كل واحد منه حقيقة، ومن يقول إن استعمال : الفعل فقالوا يف مجعه
االمر يف الفعل بطريق اجملاز واالتساع، فال بد له من بيان الوجه الذي اتسع فيه الجله، الن االتساع واجملاز ال 

  .ن إال بطريق معلوم يستعار اللفظ بذلك الطريق لغري حقيقته جمازايكو
خذوا عين مناسككم وصلوا كما رأيتموين أصلي تنصيص على وجوب اتباعه يف : ويف قوله صلى اهللا عليه وسلم 

  .أفعاله
ف به اعتبارا وحجتنا يف ذلك أن املراد باالمر من أعظم املقاصد فال بد من أن يكون له لفظ موضوع هو حقيقة يعر

بسائر املقاصد من املاضي واملستقبل واحلال، وهذا الن العبارات ال تقصر عن املقاصد، وال يتحقق انتفاء القصور 
إال بعد أن يكون لكل مقصود عبارة هو خمصوص هبا، مث قد تستعمل تلك العبارة لغريه جمازا مبنزلة أمساء االعيان، 

يستعمل يف غريه جمازا حنو أسد فهو يف احلقيقة اسم لعني وإن كان فكل عني خمتص باسم هو موضوع له وقد 
يستعمل يف غريه جمازا، يوضحه أن قولنا أمر مصدر واملصادر ال بد أن توجد عن فعل أو يوجد عنها فعل على 

حسب اختالف أهل اللسان يف ذلك، مث ال جتد أحدا من أهل اللسان يسمي الفاعل للشئ آمرا، أال ترى أهنم ال 



يقولون لآلكل والشارب آمرا، فبهذا تبني أن اسم االمر ال يتناول الفعل حقيقة، وال يقال االمر اسم عام يدخل 
أمر يأمر أمرا فهو آمر، وما كان مشتقا يف االصل ال : حتته املشتق وغريه، الن االمر مشتق يف االصل، فإنه يقال
  فيما هو غري مشتق يف االصل يقال إنه يتناول املشتق وغريه حقيقة، وإمنا يقال ذلك

  .رأيت فالنا يأمر بكذا ويفعل خبالفه دليل ظاهر على أن الفعل غري االمر حقيقة: كاللسان وحنوه، ويف قول القائل
منها : فأما ما تلوا من اآليات فنحن ال ننكر استعمال االمر يف غري ما هو حقيقة فيه، الن ذلك يف القرآن على وجوه

ومنها الدين قال اهللا ) أال له اخللق واالمر: (وقال تعاىل) يدبر االمر من السماء إىل االرض: (عاىلالقضاء قال اهللا ت
ومنها الوحي قال اهللا ) يتنازعون بينهم أمرهم: (ومنها القول قال اهللا تعاىل) حىت جاء احلق وظهر أمر اهللا: (تعاىل
فما أغنت عنهم : (ومنها العذاب قال اهللا تعاىل) تى أمر اهللاأ: (ومنها القيامة قال تعاىل) يتنزل االمر بينهن: (تعاىل

: ومنها الذنب قال اهللا تعاىل) آهلتهم اليت يدعون من دون اهللا من شئ ملا جاء أمر ربك وما زادوهم غري تتبيب
  فذاقت(

قل إن : (تعاىلكل ذلك يرجع إىل شئ واحد وهو أن متام ذلك كله باهللا تعاىل كما قال : فإما أن نقول) وبال أمرها
وكما ) إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون: (مث فهمنا ذلك مبا هو صيغة االمر حقيقة فقال) االمر كله هللا
أو نقول ما كان حقيقة لشئ ال جيوز نفيه عنه حبال، ) إمنا قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون: (قال تعاىل

از لشئ جيوز نفيه عنه كاسم االب فهو حقيقة لالب االدىن فال جيوز نفيه عنه، وجماز وما كان مستعمال بطريق اجمل
للجد فيجوز نفيه عنه بإثبات غريه، مث جيوز نفي هذه العبارة عن الفعل وغريه مما ال يوجد فيه هذه الصيغة، فإن 

أن االستعمال فيه جماز، وطريق االنسان إذا قال ما أمرت اليوم بشئ كان صادقا وإن كان قد فعل أفعاال، فعرفنا 
هذا الدرهم ضرب : أمر فالن سديد مستقيم أجروا اسم املصدر على املفعول به كقوهلم: هذا اجملاز أهنم يف قوهلم

االمري، وهذا الثوب نسج اليمن، وأيد ما قلنا ما روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا خلع نعليه يف الصالة خلع 
ما محلكم على ما صنعتم ؟ ولو كان فعله يوجب االتباع مطلقا مل يكن : فرغ قال عليه السالمالناس نعاهلم، فلما 

  .هلذا السؤال منه معىن
  إين لست: وملا واصل صلى اهللا عليه وسلم واصل أصحابه فأنكر عليهم وقال

م وصلوا كما خذوا عين مناسكك: كأحدكم، إين أبيت يطعمين ريب ويسقيين ويف استعمال صيغة االمر يف قوله
رأيتموين أصلي بيان أن نفس الفعل ال يوجب االتباع ال حمالة فقد كانوا مشاهدين لذلك، ولو ثبت به وجوب 
  .االتباع خال هذا اللفظ عن فائدة وذلك ال جيوز اعتقاده يف كالم صاحب الشرع فيما يرجع إىل إحكام البيان

على : لفصل اعلم أن صيغة االمر تستعمل على سبعة أوجهيف بيان موجب االمر الذي يذكر يف مقدمة هذا ا: فصل
  :االلزام كما قال اهللا تعاىل

وقوله ) وافعلوا اخلري: (وعلى الندب كقوله تعاىل) وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة: (وقال تعاىل) آمنوا باهللا ورسوله(
لى االرشاد إىل ما هو االوثق كقوله وع) فكلوا مما أمسكن عليكم: (وعلى االباحة كقوله تعاىل) وأحسنوا: (تعاىل
: وعلى التوبيخ كقوله تعاىل) فأتوا بسورة من مثله: (وعلى التقريع كقوله تعاىل) وأشهدوا إذا تبايعتم: (تعاىل

  ) .ربنا تقبل منا: (وعلى السؤال كقوله تعاىل) واستفزز من استطعت منهم بصوتك(
له اسم االمر وإن كان يف صورة االمر، وال خالف أن اسم االمر وال خالف أن السؤال والتوبيخ والتقريع ال يتناو

يتناول ما هو لاللزام حقيقة، وخيتلفون فيما هو لالباحة أو االرشاد أو الندب فذكر الكرخي واجلصاص رمحهما اهللا 



اسم : أن هذا ال يسمى أمرا حقيقة وإن كان االسم يتناوله جمازا، واختلف فيه أصحاب الشافعي فمنهم من يقول
ما كان للندب يتناوله اسم االمر حقيقة النه يثاب على فعله ونيل : االمر يتناول ذلك كله حقيقة، ومنهم من يقول

  الثواب يكون بالطاعة والطاعة يف االئتمار باالمر، وهذا ليس بقوي فإن نيل الثواب بفعل النوافل من الصوم

وأما من : (على قصد ابتغاء مرضاة اهللا تعاىل كما قال تعاىل والصالة النه عمل خبالف هوى النفس االمارة بالسوء
  .وليس من ضرورة هذا كون العمل مأمورا به) خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى

ما يفيد االباحة والندب فموجبه بعض موجب ما هو االجياب الن باالجياب هذا وزيادة، : والفريق الثاين يقولون
  .، واجملاز ما جاوز أصله وتعداهفيكون هذا قاصرا ال مغايرا

وهبذا يتبني أن االسم فيه حقيقة، وهذا ضعيف أيضا، فإن موجب االمر حقيقة االجياب وقطع التخيري، الن ذلك من 
  .ضرورة االجياب وباالباحة والندب ال ينقطع التخيري

  .عرفنا أن موجبه غري موجب االمر حقيقة وإمنا يتناوله اسم االمر جمازا
  عليه أن العرب تسمي والدليل

أمرتك أمرا جازما فعصيتين : وقال القائل) أفعصيت أمري ؟: (تارك االمر عاصيا وبه ورد الكتاب قال اهللا تعاىل
أمرهتم أمري مبنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إال ضحى : وكان من التوفيق قتل ابن هاشم وقال دريد بن الصمة

غوايتهم يف أنين غري مهتدي وتارك املباح واملندوب إليه ال يكون عاصبا، الغد فلما عصوين كنت فيهم وقد أرى 
فعرفنا أن االسم ال يتناوله حقيقة، مث حد احلقيقة يف االسامي ما ال جيوز نفيه عما هو حقيقة فيه، ورأينا أن االنسان 

: رمضان كان كاذبا، ولو قال ما أمرين اهللا بصوم: ما أمرين اهللا بصوم ستة من شوال كان صادقا، ولو قال: لو قال
  .ما أمرين اهللا بصالة الظهر كان كاذبا: ما أمرين اهللا بصالة الضحى كان صادقا، ولو قال

  .ففي جتويز نفي صيغة االمر عن املندوب دليل ظاهر على أن االسم يتناوله جمازا ال حقيقة
  .لقه االلزام إال بدليلفأما الكالم يف موجب االمر، فاملذهب عند مجهور الفقهاء أن موجب مط

وزعم ابن سريج من أصحاب الشافعي أن موجبه الوقف حىت يتبني املراد بالدليل وادعى أن هذا مذهب الشافعي، 
  .أنه حيتمل أمرين) فانكحوا ما طاب لكم من النساء: (فقد ذكر يف أحكام القرآن يف قوله

الف االطالق، وهكذا قال يف العموم إنه حيتمل وأنكر هذا أكثر أصحابه وقالوا مراده أنه حيتمل أن يكون خب
  اخلصوص بأن يرد دليل خيصه وإن كان الظاهر عنده العموم،

  .وزعموا أنه جزم على أن االمر للوجوب يف سائر كتبه
  .موجبه الندب: إن موجب مطلقه االباحة، وقال بعضهم: وقال بعض أصحاب مالك

صيغة ملعان خمتلفة كما بينا فال يتعني شئ منها إال بدليل لتحقق أما الواقفون فيقولون قد صح استعمال هذه ال
  املعارضة يف االحتمال، وهذا فاسد جدا فإن الصحابة امتثلوا أمر رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم كما مسعوا منه صيغة االمر من غري أن اشتغلوا بطلب دليل آخر للعمل، ولو مل يكن موجب 
غلوا بطلب دليل آخر للعمل، وال يقال إمنا عرفوا ذلك مبا شاهدوا من االحوال ال هذه الصيغة معلوما هبا الشت

بصيغة االمر الن من كان غائبا منهم عن جملسه اشتغل به كما بلغه صيغة االمر حسب ما اشتغل به من كان 
أيب بن كعب  حاضرا، ومشاهدة احلال ال توجد يف حق من كان غائبا، وحني دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فاستدل عليه ) استجيبوا هللا وللرسول: (أما مسعت اهللا يقول: رضي اهللا عنه فأخر اجملئ لكونه يف الصالة فقال له



بصيغة االمر فقط، وعرف الناس كلهم دليل على ما قلنا، فإن من أمر من تلزمه طاعته هبذه الصيغة فامتنع كان 
  .لوما هبا لالحتمال مل يكن معاتبامالما معاتبا، ولو كان املقصود ال يصري مع

مث كما أن العبارات ال تقصر عن املعاين فكذلك كل عبارة تكون ملعىن خاص باعتبار أصل الوضع، وال يثبت 
االشتراك فيه إال بعارض، وصيغة االمر أحد تصاريف الكالم، فال بد من أن يكون ملعىن خاص يف أصل الوضع، وال 

  .ض مغري له مبنزلة دليل اخلصوص يف العاميثبت االشتراك فيه إال بعار
ومن يقول بأن موجب مطلق االمر الوقف ال جيد بدا من أن يقول موجب مطلق النهي الوقف أيضا لالحتمال، 
فيكون هذا قوال باحتاد موجبهما وهو باطل، ويف القول بأن موجب االمر الوقف إبطال حقائق االشياء وال وجه 

لذي ذكروه نعتربه يف أن ال جنعله حمكما مبجرد الصيغة ال يف أن ال يثبت موجبه أصال، أال للمصري إليه، واالحتمال ا
إن شئت فافعل كذا وإن شئت فافعل كذا كان موجب كالمه التخيري عند العقالء، : ترى أن من يقول لغريه

  . )فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر: (واحتمال غريه وهو الزجر قائم كما قال اهللا تعاىل

  وأما الذين قالوا موجبه االباحة اعتربوا االحتمال لكنهم قالوا من ضرورة االمر
ثبوت صفة احلسن للمأمور به، فإن احلكيم ال يأمر بالقبيح فيثبت مبطلقه ما هو من ضرورة هذه الصيغة وهو 

االباحة، وهذه الصيغة التمكني من االقدام عليه واالباحة، وهذا فاسد أيضا، فصفة احلسن مبجرده تثبت باالذن و
موضوعة ملعىن خاص، فال بد أن تثبت مبطلقها حسنا بصفة، ويعترب االمر بالنهي، فكما أن مطلق النهي يوجب قبح 

  .املنهي عنه على وجه جيب االنتهاء عنه فكذلك مطلق االمر يقتضي حسن املأمور به على وجه جيب االئتمار
  .لطلب املأمور به من املخاطب وذلك يرجح جانب االقدام عليه ضرورة والذين قالوا بالندب ذهبوا إىل أن االمر

وهذا الترجيح قد يكون بااللزام وقد يكون بالندب فيثبت أقل االمرين النه املتيقن به حىت يقوم الدليل على 
يف الصيغة الزيادة، وهذا ضعيف فإن االمر ملا كان لطلب املأمور به اقتضى مطلقه الكامل من الطلب، إذ ال قصور 

  .وال يف والية املتكلم، فإنه مفترض الطاعة مبلك االلزام
مث إما أن يكون االمر حقيقة يف االجياب خاصة فعند االطالق حيمل على حقيقة، أو يكون حقيقة يف االجياب والندب 

اب جمازا، الن هذا هو للندب حقيقة ولالجي: مجيعا فيثبت مبطلقه االجياب لتضمنه الندب والزيادة، ال جيوز أن يقال
  .إن اهللا مل يأمر باالميان وال بالصالة، وبطالن هذا ال خيفى على ذي لب: يؤدي إىل تصويب قول من قال

وما قالوا يبطل بلفظ العام فإنه يتناول الثالثة فما فوق ذلك، مث عند االطالق ال حيمل على املتيقن وهو االقل وإمنا 
  .حيمل على اجلنس لتكثري الفائدة به

وكذا صيغة االمر، ولو مل يكن يف القول مبا قالوا إال ترك االخذ باالحتياط لكان ذلك كافيا يف وجوب املصري إىل ما 
قلنا، فإن املندوب بفعله يستحق الثواب وال يستحق بتركه العقاب، والواجب يستحق بفعله الثواب ويستحق بتركه 

  .يه معىن االحتياط من كل وجه، أوىلالعقاب، فالقول بأن مقتضى مطلق االمر االجياب وف

وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون : (مث الدليل على صحة قولنا من الكتاب قوله تعاىل
وال ) ومن يعص اهللا ورسوله: (ففي نفي التخيري بيان أن موجب االمر االلزام، مث قال تعاىل) هلم اخلرية من أمرهم

أي أن تسجد، ) : ما منعك أال تسجد إذ أمرتك: (رك االمتثال إال أن يكون موجبه االلزام، وقاليكون عاصيا بت
فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم : (فقد ذمه على االمتناع من االمتثال والذم بترك الواجب، وقال تعاىل

مار ال يكون خالفا فإن املأمور يف الصوم وخوف العقوبة يف ترك الواجب، وال معىن لقول من يقول ترك االئت) فتنة



  .هو االمساك وال شك يف أن ترك االئتمار بالفطر من غري عذر يكون خالفا فيما هو املأمور به
  .مث االمر يطلب املأمور بآكد الوجوه، يشهد به الكتاب واالمجاع واملعقول

فإضافة الوجود والقيام إىل االمر ظاهره يدل ) ومن آياته أن تقوم السماء واالرض بأمره: (أما الكتاب فقوله تعاىل
فاملراد حقيقة هذه ) إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون: (على أن االجياد يتصل باالمر، وكذلك قوله

الكلمة عندنا ال أن يكون جمازا عن التكوين كما زعم بعضهم فإنا نستدل به على أن كالم اهللا غري حمدث وال 
  .نه سابق على احملدثات أمجع، وحرف الفاء للتعقيبخملوق، ال

فبهذا يتبني أن هذه الصيغة لطلب املأمور بآكد الوجوه، واالمجاع دليل عليه، فإن من أراد أن يطلب عمال من غريه 
ال جيد لفظا موضوعا الظهار مقصوده سوى قوله افعل، وهبذا يثبت أن هذه الصيغة موضوعة هلذا املعىن خاصة كما 

  .اللفظ املاضي موضوع للمضي، واملستقبل لالستقبال، وكذلك احلالأن 
  مث سائر املعاين اليت وضعت

االلفاظ هلا كانت الزمة ملطلقها إال أن يقوم الدليل خبالفه، فكذلك معىن طلب املأمور هبذه الصيغة، والن قولنا أمر 
  فعل متعد الزمه ائتمر واملتعدي ال يتحقق

ي أن ال يكون أمرا بدون االئتمار، كما ال يكون كسرا بدون االنكسار، وحقيقة االئتمار بدون الالزم، فهذا يقتض
بوجود املأمور به إال أن الوجود لو اتصل باالمر وال صنع للمخاطب فيه سقط التكليف، وهذا ال وجه له، الن يف 

على االئتمار، وذلك ال يتحقق  االئتمار للمخاطب ضرب اختيار بقدر ما ينتفي به اجلرب ويستحق الثواب باالقدام
إذا اتصل الوجود بصيغة االمر، فلم تثبت حقيقة الوجود هبذه الصيغة حترزا عن القول باجلرب، فأثبتنا به آكد ما 

يكون من وجوه الطلب وهو االلزام، أال ترى أن مبطلق النهي يثبت آكد ما يكون من طلب االعدام وهو وجوب 
مبطلق النهي، وكذلك باالمر، الن إحدى الصيغتني لطلب االجياد واالخرى لطلب  االنتهاء، وال يثبت االنعدام

  .االعدام
ومن فروع هذا الفصل االمر بعد احلظر، فالصحيح عندنا أن مطلقه لالجياب أيضا ملا قررنا أن االلزام مقتضى هذه 

  .الصيغة عند االمكان إال أن يقوم دليل مانع
: ضاه االباحة النه الزالة احلظر ومن ضرورته االباحة فقط فكأن اآلمر قالمقت: وبعض أصحاب الشافعي يقولون

  .كنت منعتك عن هذا فرفعت ذلك املنع وأذنت لك فيه
  ) .فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف االرض وابتغوا من فضل اهللا: (فاستدلوا على هذا بقوله تعاىل

اآلية ال ) أحل لكم الطيبات: (حة االصطياد للحالل بقولهإبا: ولكنا نقول) وإذا حللتم فاصطادوا: (وبقوله تعاىل
ال بصيغة االمر، مث ) وأحل اهللا البيع: (بصيغة االمر مقصودا به، وكذلك إباحة البيع بعد الفراغ من اجلمعة بقوله

رة هذا صيغة االمر ليست الزالة احلظر وال لرفع املنع، بل لطلب املأمور به، وارتفاع احلظر وزوال املنع من ضرو
  .الطلب فإمنا يعمل مطلق اللفظ فيما يكون موضوعا له حقيقة

  فصل يف بيان مقتضى مطلق االمر يف حكم التكرار
الصحيح من مذهب علمائنا أن صيغة االمر ال توجب التكرار وال حتتمله، ولكن االمر بالفعل يقتضي أدىن ما يكون 

  .بدليلمن جنسه على احتمال الكل وال يكون موجبا للكل إال 
  .وقال بعض مشاخينا هذا إذا مل يكن معلقا بشرط وال مقيدا بوصف فإن كان فمقتضاه التكرار بتكرر ما قيد به



  .وقال الشافعي مطلقه ال يوجب التكرار ولكن حيتمله والعدد أيضا إذا اقترن به دليل
زين، واحتج صاحب هذا املذهب وقال بعضهم مطلقه يوجب التكرار إال أن يقوم دليل مينع منه، وحيكى هذا عن امل

حبديث أقرع بن حابس رضي اهللا عنه حيث سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن احلج أيف كل عام أم مرة ؟ 
بل مرة ولو قلت يف كل عام لوجبت ولو وجبت ما قمتم هبا فلو مل تكن صيغة االمر يف قوله حجوا حمتمال : فقال

يه ذلك فقد كان من أهل اللسان ولكان ينكر عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه التكرار أو موجبا له ملا أشكل عل
وسلم سؤاله عما ليس من حمتمالت اللفظ، فحني اشتغل ببيان معىن دفع احلرج يف االكتفاء مبرة واحدة عرفنا أن 

  .موجب هذه الصيغة التكرار
  .حىت يقوم دليل اخلصوصمث املرة من التكرار مبنزلة اخلاص من العام وموجب العام العموم 

وبيان هذا أن قول القائل افعل طلب الفعل مبا هو خمتصر من املصدر الذي هو نسبة االسم وهو الفعل، وحكم 
املختصر ما هو حكم املطول، واالسم يوجب إطالقه العموم حىت يقوم دليل اخلصوص فكذلك الفعل، الن للفعل 

  .حيتمله، مث الكل ال يتحقق إال بالتكراركال وبعضا كما للمفعول، فمطلقه يوجب الكل و
واعتربوا االمر بالنهي فكما أن النهي يوجب إعدام املنهي عنه عاما فكذلك االمر يوجب إجياده متاما حىت يقوم دليل 

  .اخلصوص وذلك يوجب التكرار ال حمالة

  وأما الشافعي رمحه اهللا فاحتج بنحو هذا أيضا ولكن على وجه يتبني به الفرق
االمر والنهي ويثبت به االحتمال دون االجياب، وذلك أن قوله افعل يقتضي مصدرا على سبيل التنكري أي افعل بني 
  .فعال

أي طلق طالقا، وإمنا أثبتناه على سبيل التنكري الن ثبوته بطريق االقتضاء للحاجة إىل تصحيح : بيانه يف قوله طلق
مبقتضى هذه الصيغة ما هو نكرة يف االثبات والنكرة يف االثبات  الكالم وباملنكر حيصل هذا املقصود فيكون الثابت

  .ولكن احتمال التكرار والعدد فيه ال يشكل، الن ذلك املنكر متعدد يف نفسه) فتحرير رقبة: (ختص كقوله تعاىل
صبا على أال ترى أنه يستقيم أن يقرن به على وجه التفسري، وتقول طلقها اثنتني أو مرتني أو ثالثا ويكون ذلك ن

التفسري، ولو مل يكن اللفظ حمتمال له مل يستقم تفسريه به خبالف النهي فصيغة النهي عن الفعل تقتضي أيضا مصدرا 
  .على سبيل التنكري أي ال تفعل فعال ولكن النكرة يف النفي تعم

لنهي كل درهم من ماله، ومن قال لغريه ال تتصدق من مايل يتناول ا) وال تطع منهم آمثا أو كفورا: (قال اهللا تعاىل
خبالف قوله تصدق من مايل فإنه ال يتناول االمر إال االقل على احتمال أن يكون مراده كل ماله، وهلذا قال إن 

مطلق الصيغة ال توجب التكرار الن ثبوت املصدر فيه بطريق االقتضاء وال عموم للمقتضى، يوضحه أن هذه 
  .القسامالصيغة أحد أقسام الكالم فتعترب بسائر ا

دخل فالن الدار إخبار عن دخوله على احتمال أن يكون دخل مرة أو مرتني أو مرارا، فكذلك قوله : وقول القائل
  .ادخل يكون طلب الدخول منه على احتمال أن يكون املراد مرة أو مرارا، مث املوجب ما هو املتيقن به دون احملتمل

بالوصف إنه يتكرر بتكرر الشرط والوصف، استدلوا بالعبادات اليت أمر  وأما الذين قالوا يف املعلق بالشرط أو املقيد
  .الشرع هبا مقيدا بوقت أو حال وبالعقوبات اليت أمر الشرع بإقامتها مقيدا بوصف أن ذلك يتكرر بتكرر ما قيد به

إذا دخلت الدار والصحيح عندي أن هذا ليس مبذهب علمائنا رمحهم اهللا، فإن من قال المرأته : قال رضي اهللا عنه
  فأنت طالق مل تطلق هبذا اللفظ إال مرة وإن تكرر منها الدخول



ومل تطلق إال واحدة وإن نوى أكثر من ذلك، وهذا الن املعلق بالشرط عند وجود الشرط كاملنجز، وهذه الصيغة ال 
كى هذا الكالم عن حتتمل العدد والتكرار عند التنجيز فكذلك عند التعليق بالشرط إذا وجد الشرط، وإمنا حي

: إىل قوله) إذا قمتم إىل الصالة: (الشافعي رمحه اهللا فإنه أوجب التيمم لكل صالة واستدل عليه بقوله تعاىل
وقال ظاهر هذا الشرط يوجب الطهارة عند القيام إىل كل صالة غري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا ) فتيمموا(

  .ارة باملاء لقيام الدليل فبقي حكم التيمم على ما اقتضاه أصل الكالمصلى صلوات بوضوء واحد ترك هذا يف الطه
أي وأنتم حمدثون، عليه اتفق أهل التفسري، وباعتبار إضمار هذا ) : إذا قمتم إىل الصالة: (وهذا سهو، فاملراد بقوله

والعقوبات، فإن السبب يستوي حكم الطهارة باملاء والتيمم، وهذا هو اجلواب عما يستدلون به من العبادات 
تكررها ليس بصيغة مطلق االمر وال بتكرر الشرط بل بتجدد السبب الذي جعله الشرع سببا موجبا له، ففي قوله 

أمر باالداء وبيان للسبب املوجب وهو دلوك الشمس، فقد جعل الشرع ذلك ) أقم الصالة لدلوك الشمس: (تعاىل
أد الثمن للشراء والنفقة للنكاح يفهم منه : قت مبنزلة قول القائلالوقت سببا موجبا للصالة إظهارا لفضيلة ذلك الو

  .االمر باالداء واالشارة إىل السبب املوجب ملا طولب بأدائه
وملا أشكل على االقرع بن حابس رضي اهللا عنه حكم احلج حىت سأل فقد كان من احملتمل أن يكون وقت احلج هو 

نزلة الصوم والصالة، ومن احملتمل أن يكون السبب ما هو غري متكرر السبب املوجب له جبعل الشرع إياه لذلك مب
بل مرة، أن السبب هو البيت ويف قوله عليه : وهو البيت والوقت شرط االداء والنيب عليه السالم بني له بقوله

كان ولو قلت يف كل عام لوجبت دليل على أن مطلق االمر ال يوجب التكرار، النه لو كان موجبا له : السالم
  الوجوب يف كل عام بصيغة االمر ال هبذا القول منه، وقد نص على أهنا كانت جتب بقوله لو قلت

  مث احلجة لنا يف أن هذه الصيغة ال توجب التكرار وال حتتمله أن قوله افعل...يف كل عام

تصور جتدد مثلها، لطلب فعل معلوم حبركات توجد منه وتنقضي، وتلك احلركات ال تبقى وال يتصور عودها إمنا امل
  .وهلذا يسمى تكرارا جمازا من غري أن يشكل على أحد أن الثاين غري االول

وهبذا تبني أنه ليس يف هذه الصيغة احتمال العدد وال احتمال التكرار، أال ترى أن من يقول لغريه اشتر يل عبدا ال 
وكذلك قوله زوجين امرأة ال حيتمل إال  يتناول هذا أكثر من عبد واحد، وال حيتمل الشراء مرة بعد مرة أيضا ؟

امرأة واحدة، وال حيتمل تزوجيا بعد تزويج إال أن ما به يتم فعله عند احلركات اليت توجد منه له كل وبعض فيثبت 
بالصيغة اليقني الذي هو االقل للتيقن به، وحيتمل الكل حىت إذا نواه عملت نيته فيه، وليس فيه احتمال العدد أصال 

ل نيته يف العدد، وعلى هذا قلنا إذا قال المرأته طلقي نفسك أو الجنيب طلقها إنه يتناول الواحد إال أن فال تعم
ينوي الثالث فتعمل نيته، الن ذلك كل فيما يتم به فعل الطالق، ولو نوى اثنتني مل تعمل نيته النه جمرد نية العدد إال 

ية كل الطالق، وكذلك لو قال لعبده تزوج يتناول امرأة واحدة إال أن تكون املرأة أمة فتكون نيته الثنتني يف حقها ن
إن صحة اقتران : أن ينوي اثنتني فتعمل نيته النه كل النكاح يف حق العبد ال النه نوى العدد، وال معىن ملا قالوا

ان عمله يف تغيري العدد واملرات هبذه الصيغة على سبيل التفسري هلا دليل على أن الصيغة حتتمل ذلك، الن هذا القر
  .مقتضى الصيغة ال يف التفسري ملا هو من حمتمالت تلك الصيغة مبنزلة اقتران الشرط والبدل هبذه الصيغة

أال ترى أن قول القائل المرأته أنت طالق ثالثا ال حيتمل وقوع الثنتني به مع قيام الثالث يف ملكه، وال التأخري إىل 
أو اثنتني كان صحيحا وكان عامال يف تغيري مقتضى الصيغة ال أن يكون  مدة، ولو قرن به إال واحدة إىل شهر

  مفسرا



هلا ؟ وهلذا قلنا إذا قرن بالصيغة ذكر العدد يف االيقاع يكون الوقوع بلفظ العدد ال بأصل الصيغة حىت لو قال 
  .المرأته طلقتك ثالثا أو قال واحدة فماتت املرأة قبل ذكر العدد مل يقع شئ

أن عمل هذا القران يف التغيري والتفسري يكون مقررا للحكم املفسر ال مغريا، حيقق ما ذكرناه أن قول فبهذا تبني 
القائل اضرب أي اكتسب ضربا، وقوله طلق أي أوقع طالقا، وهذه صيغة فرد فال حتتمل اجلمع وال توجبه، ويف 

ملضادة، فكما أن صيغة اجلمع ال حتتمل الفرد التكرار والعدد مجع ال حمالة واملغايرة بني اجلمع والفرد على سبيل ا
حقيقة، فكذا صيغة الفرد ال حتتمل اجلمع حقيقة مبنزلة االسم الفرد حنو قولنا زيد ال حيتمل اجلمع والعدد، فالبعض 

مما تتناوله هذه الصيغة فرد صورة ومعىن، وكل فرد من حيث اجلنس معىن، فإنك إذا قابلت هذا اجلنس بسائر 
ن جنسا واحدا وهو مجع صورة فعند عدم النية ال يتناول إال الفرد صورة ومعىن، ولكن فيه احتمال االجناس كا

الكل لكون ذلك فردا معىن مبنزلة االنسان فإنه فرد له أجزاء وأبعاض، والطالق أيضا فرد جنسا وله أجزاء وأبعاض 
يه معىن الفردية صورة وال معىن فلم يكن من فتعمل نية الكل يف االيقاع وال تعمل نية الثنتني أصال، النه ليس ف

  .حمتمالت الكالم أصال، وعلى هذا االصل خترج أمساء االجناس ما يكون منها فردا صورة أو حكما
أما الصورة فكاملاء والطعام إذا حلف ال يشرب ماء أو ال يأكل طعاما حينث بأدىن ما يتناوله االسم على احتمال 

  .نث أصالالكل حىت إذا نوى ذلك مل حي
ولو نوى مقدارا من ذلك مل تعمل نيته خللو املنوي عن صيغة الفردية صورة ومعىن، والفرد حكما كاسم النساء إذا 
حلف ال يتزوج النساء فهذه صيغة اجلمع ولكن جعلت عبارة عن اجلنس جمازا، النا لو جعلناها مجعا مل يبق حلرف 

  ه جنسا كان حرف العهد فيه معتربا فإنه يتناول املعهود من ذلكالالم الذي هو للمعهود فيه فائدة، ولو جعلنا
اجلنس ويبقى معىن اجلمع معتربا فيه أيضا باعتبار اجلنس، فيتناول أدىن ما ينطلق عليه اسم اجلنس على احتمال الكل 

بأن يشتري له  حىت إذا نواه مل حينث قط، وعلى هذا لو حلف ال يشتري العبيد، أو ال يكلم بين آدم، أو وكل وكيال
  .الثياب فإن التوكيل صحيح خبالف ما لو وكله بأن يشتري له أثوابا على ما بيناه يف الزيادات

صيغة مطلق االمر فيما له هناية معلومة حتتمل التكرار وإن كان : وحكي عن عيسى بن أبان رمحه اهللا أنه كان يقول
حتتمل التكرار الن فيما ال هناية له يعلم يقينا أن املخاطب مل يرد ال يوجه إال بالدليل، وفيما ليست له هناية معلومة ال 

صم وصل، فليس هلذا اجلنس من : الكل فإن ذلك ليس يف وسع املخاطب وال طريق له إىل معرفته، وهذا حنو قوله
منه خاصة، وأما فيما الفعل هناية معلومة وإمنا يعجز العبد عن إقامته مبوته، فعرفنا يقينا أن املراد هبذا اخلطاب الفرد 

له هناية معلومة كالطالق والعدة فالكل من حمتمالت اخلطاب، وذلك تارة يكون بتكرار التطليق، وتارة يكون 
  .باجلمع بني التطليقات يف اللفظ فيكون صيغة الكالم حمتمال له كله

ة الثالث يف االيقاع مجلة أنت طالق للسنة أو للعدة فإنه حيتمل ني: وخرج على هذا االصل قول الرجل المرأته
  .واحدة، ونية التكرار يف أن ينوي وقوع كل تطليقة يف طهر على حدة

  .وفيما قررناه من الكالم دليل على ضعف ما ذهب إليه إذا تأملت
  .والكالم يف مقتضى صيغة الفرد دون ما إذا قرن به ما يدل على التغيري من قوله للسنة أو للعدة

باالمتثال مرة :  على بطالن قول من يقول إن مطلق صيغة االمر تقتضي التكرار فقالواستدل اجلصاص رمحه اهللا
واحدة يستجيز كل أحد أن يقول إنه أتى باملأمور به، وخرج عن موجب االمر وكان مصيبا يف ذلك، فلو كان 

ثالثا يقال أيضا يف العادة أتى فإذا أتى به ثانيا و: موجبه التكرار لكان آتيا ببعض املأمور به، وال معىن لقول من يقول



  باملأمور به، الن قائل هذا ال يكون مصيبا يف ذلك يف احلقيقة، فإن
املخاطب يف املرة الثانية متطوع من عنده مبثل ما كان مأمورا به ال أن يكون آتيا باملأمور به، مبنزلة املصلي أربع 

مأمورا به إال أن الذي يسميه آتيا باملأمور به إمنا ركعات يف الوقت بعد صالة الظهر يكون متطوعا مبثل ما كان 
  .يسميه بذلك توسعا وجمازا، فلهذا ال نسميه كاذبا، واهللا أعلم

قال : مطلق عن الوقت، ومقيد به، فنبدأ ببيان املطلق: يف بيان موجب االمر يف حكم الوقت االمر نوعان: فصل
رمحهم اهللا أنه على التراخي فال يثبت حكم وجوب  والذي يصح عندي فيه من مذهب علمائنا: رضي اهللا عنه

يعتكف أي شهر شاء، : االداء على الفور مبطلق االمر، نص عليه يف اجلامع فقال فيمن نذر أن يعتكف شهرا
  .وكذلك لو نذر أن يصوم شهرا

  .والوفاء بالنذر واجب مبطلق االمر
ويف الزكاة وصدقة الفطر والعشر املذهب معلوم  ويف كتاب الصوم أشار يف قضاء رمضان إىل أنه يقضي مىت شاء،

  .يف أنه ال يصري مفرطا بتأخري االداء وأن له أن يبعث هبا إىل فقراء قرابته يف بلدة أخرى
وكان أبو احلسن الكرخي رمحه اهللا يقول مطلق االمر يوجب االداء على الفور، وهو الظاهر من مذهب الشافعي 

نا استدللنا بتأخري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلج مع االمكان على أن وقته إ: رمحه اهللا فقد ذكر يف كتابه
  .موسع، وهذا منه إشارة إىل أن موجب مطلق االمر على الفور حىت يقوم الدليل

وبعض أصحاب الشافعي يقول هو موقوف على البيان النه ليس يف الصيغة ما ينبئ عن الوقت فيكون جممال يف 
جدا فإهنم يوافقونا على ثبوت أصل الواجب مبطلق االمر، وذلك يوجب االداء عند االمكان وال  حقه، وهذا فاسد

  .إمكان إال بوقت فثبت بدليل االشارة إىل الوقت هبذا الطريق
وقت االداء ثابت مبقتضى احلال ومقتضى احلال دون مقتضى اللفظ، وال : مث هبذا الكالم يستدل الكرخي فيقول

  فظ فكذلك ال عموم ملا ثبت مبقتضى احلال،عموم ملقتضى الل
وأول أوقات إمكان االداء مراد باالتفاق حىت لو أدى فيه كان ممتثال لالمر فال يثبت ما بعده مرادا إال بدليل، 

  يوضحه أن التخيري ينتفي مبطلق االمر بني االداء والترك

كما ثبت حكم الوجوب، والتفويت حرام  فيثبت هذا احلكم وهو انتفاء التخيري يف أول أوقات إمكان االداء
باالتفاق، ويف هذا التأخري تفويت النه ال يدري أيقدر على االداء يف الوقت الثاين أو ال يقدر ؟ وباالحتمال الثاين ال 

يثبت التمكن من االداء على وجه يكون معارضا للمتيقن به فيكون تأخريه عن أول أوقات االمكان تفويتا، وهلذا 
مه على ذلك إذا عجز عن االداء، والن االمر باالداء يفيدنا العلم باملصلحة يف االداء، وتلك املصلحة استحسن ذ

ختتلف باختالف االوقات، وهلذا جاز النسخ يف االمر والنهي، ومبطلق االمر يثبت العلم باملصلحة يف االداء يف أول 
  .أوقات االمكان وال يثبت املتيقن به فيما بعده

باالمر اعتقاد الوجوب وأداء الواجب، وأحدمها وهو االعتقاد يثبت مبطلق االمر للحال فكذلك الثاين،  مث املتعلق
  .واعترب االمر بالنهي، واالنتهاء الواجب بالنهي يثبت على الفور فكذلك االئتمار الواجب باالمر

ر، وهذا أمر مقيد، وقوله افعل وحجتنا يف ذلك أن قول القائل لعبده افعل كذا الساعة يوجب االئتمار على الفو
مطلق وبني املطلق واملقيد مغايرة على سبيل املنافاة فال جيوز أن يكون حكم املطلق ما هو حكم املقيد فيما يثبت 

التقييد به، الن يف ذلك إلغاء صفة االطالق وإثبات التقييد من غري دليل، فإنه ليس يف الصيغة ما يدل على التقييد 



فإثباته يكون زيادة وهو نظري تقييد احملل، فإن من قال لعبده تصدق هبذا الدرهم على أول فقري يف وقت االداء، 
يدخل، يلزمه أن يتصدق على أول من يدخل إذا كان فقريا، ولو قال تصدق هبذا الدرهم مل يلزمه أن يتصدق به 

فتعيني احملل فيه يكون زيادة، على أول فقري يدخل وكان له أن يتصدق به على أي فقري شاء، الن االمر مطلق 
  والدليل عليه أنه يتحقق االمتثال باالداء يف أي جزء عينه من أوقات االمكان

  يف عمره، ولو تعني لالداء اجلزء االول مل يكن ممتثال باالداء بعده، ويف اتفاق الكل

  .على أنه مؤدي الواجب مىت أداه إيضاح ملا قلنا
لحة يف االداء غري معلوم إال يف أول أوقات االمكان فإن املطالبة باالداء وامتثال وهبذا تبني فساد ما قال إن املص

االمر ال حيصل إال به، أال ترى أن بعد االنتساخ ال يبقى ذلك ؟ فعرفنا أن مبطلق االمر يصري معىن املصلحة يف االداء 
قال إال أن الفوات ال يتحقق إال مبوته  معلوما له يف أي جزء أداه من عمره ما مل يظهر ناسخه، والتفويت حرام كما

وليس يف جمرد التأخري تفويت النه متمكن من االداء يف كل جزء يدركه من الوقت بعد اجلزء االول حسب متكنه 
  .يف اجلزء االول، وموت الفجأة نادر، وبناء االحكام على الظاهر دون النادر

لتمكن من االداء إذا مل يؤد حىت مات يكون مفرطا مفوتا آمثا فوقت املوت غري معلوم له وباالمجاع بعد ا: فإن قيل
  .فيما صنع فبه يتبني أنه ال يسعه التأخري

قلنا الوجوب ثابت بعد االمر، والتأخري يف االداء مباح له بشرط أن ال يكون تفويتا، وتقييد املباح بشرط فيه خطر 
آدميا، وهذا النه متمكن من ترك هذا الترخص  مستقيم يف الشرع كالرمي إىل الصيد مباح بشرط أن ال يصيب

  .بالتأخري وال ينكر كونه مندوبا للمسارعة إىل االداء
فقلنا بأنه يتمكن من البناء على الظاهر من التأخري ما دام يرجو أن يبقى حيا ) فاستبقوا اخلريات: (قال اهللا تعاىل

  .عادة، وإن مات كان مفرطا لتمكنه من ترك الترخص بالتأخري
مث هذا احلكم إمنا يثبت فيما ال يكون مستغرقا جلميع العمر فأما ما يكون مستغرقا له فال يتحقق فيه هذا املعىن، 

  .واعتقاد الوجوب مستغرق مجيع العمر، وكذلك االنتهاء الذي هو موجب النهي يستغرق مجيع العمر
العمر إال بدليل، فإن مجيع العمر يف أداء هذا فأما أداء الواجب فال يستغرق مجيع العمر فال يتعني لالداء جزء من 

الواجب كجميع وقت الصالة الداء الصالة وهناك ال يتعني اجلزء االول من الوقت لالداء فيه على وجه ال يسعه 
  .التأخري عنه، فكذلك ههنا

  ومن أصحابنا من جعل هذا الفصل على اخلالف املشهور بني أصحابنا يف احلج

وعندي أن هذا غلط من قائله، فاالمر بأداء احلج ليس مبطلق : ى التراخي ؟ قال رضي اهللا عنهأنه على الفور أم عل
بل هو موقت بأشهر احلج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة، وقد بينا أن املطلق غري املقيد بوقت، وال 

  .خالف أن وقت أداء احلج أشهر احلج
احلج من السنة االوىل لالداء إذا متكن منه، وقال حممد رمحه اهللا ال تتعني تتعني أشهر : مث قال أبو يوسف رمحه اهللا

ف حممد يقول احلج فرض العمر ووقت أدائه أشهر احلج : ويسعه التأخري، وعن أيب حنيفة رضي اهللا عنه فيه روايتان
سنة االوىل إال بدليل، من سنة من سين العمر وهذا الوقت متكرر يف عمر املخاطب فال جيوز تعيني أشهر احلج من ال

  .والتأخري عنها ال يكون تفويتا مبنزلة تأخري قضاء رمضان
وتأخري صوم الشهرين يف الكفارة، فااليام والشهور تتكرر يف العمر وال يكون جمرد التأخري فيها تفويتا فكذلك 



  .احلج، أال ترى أنه مىت أدى كان مؤديا للمأمور
االوىل بعد االمكان متعني االداء النه فرد يف هذا احلكم ال مزاحم له، وإمنا  وأبو يوسف يقول أشهر احلج من السنة

يتحقق التعارض وينعدم التعيني باعتبار املزامحة، وال يدري أنه هل يبقى إىل السنة الثانية ليكون أشهر احلج منها من 
زامحة كانت هذه االشهر متعينة لالداء مجلة عمره أم ال ؟ ومعلوم أن احملتمل ال يعارض املتحقق، فإذا ثبت انتفاء امل

فالتأخري عنها يكون تفويتا كتأخرية الصالة عن الوقت، والصوم عن الشهر إال أنه إذا بقي حيا إىل أشهر احلج من 
السنة الثانية فقد حتققت املزامحة اآلن وتبني أن االوىل مل تكن متعينة فلهذا كان مؤديا يف السنة الثانية وقام أشهر 

من هذه السنة مقام االوىل يف التعيني، النه ال يتصور االداء يف وقت ماض، وال يدري أيبقى بعد هذا أم ال ؟  احلج
وهذا خبالف االمر املطلق فبالتأخري عن أول أوقات االمكان ال يزول متكنه من االداء هناك، وههنا يزول متكنه من 

  االداء مبضي يوم عرفة إىل أن يدرك هذا
نة الثانية وال يدري أيدركه أم ال ؟ وخبالف قضاء رمضان فتأخريه عن اليوم االول ال يكون تفويتا اليوم من الس

أيضا لتمكنه منه يف اليوم الثاين، وال يقال مبجئ الليل يزول متكنه، مث ال يدري أيدرك اليوم الثاين أم ال ؟ الن املوت 
  يف ليلة واحدة قبل

 يبىن احلكم عليه، وإمنا يبىن على الظاهر، مبنزلة موت املفقود، فإنه إذا مل ظهور عالماته يكون فجأة وهو نادر وال
يبق أحد من أقرانه حيا حيكم مبوته باعتبار الظاهر، الن بقاءه بعد موت أقرانه نادر، فأما موته يف سنة ال يكون 

تفويتا، وعلى هذا صوم الكفارة، نادرا، فيثبت احتمال املوت واحلياة يف هذه املدة على السواء، فلهذا كان التأخري 
  .والتأخري هناك ال يكون تفويتا الن متكنه من االداء ال يزول مبضي بعض الشهور

فاالول ما يكون الوقت ظرفا للواجب باالمر وال يكون : فأما النوع الثاين وهو املوقت فإنه ينقسم على ثالثة أقسام
  .لث ما هو مشكل مشتبهمعيارا، والثاين ما يكون الوقت معيارا له، والثا

مث ) إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا: (فنبدأ ببيان القسم االول وذلك وقت الصالة فإن اهللا تعاىل قال
الوقت يكون ظرفا لالداء وشرطا له وسببا للوجوب، وبيانه أنه ظرف لالداء لصحته يف أي جزء من أجزاء الوقت 

ومة بأركاهنا، فإذا مل يطول أركاهنا يصري مؤديا يف جزء قليل من الوقت، فإذا طول أدى، وهذا الن الصالة عبادة معل
  .منها ركنا خيرج الوقت قبل أن يصري مؤديا هلا، فعرفنا أن الوقت ليس مبعيار ولكنه ظرف لالداء وهو شرط أيضا

يتحقق من املؤدي قبل خروج  فاالداء إمنا يتحقق يف الوقت والتأخري عنه يكون تفويتا، ومعلوم أن االداء بأركان
  .الوقت، فعرفنا أن خروج الوقت مفوت باعتبار أنه يفوت به شرط االداء

  وبيان أنه سبب للوجوب أنه ال جيوز تعجيلها قبله، وأن الواجب ختتلف صفته باختالف االوقات،
ب الشرائع يف موضعه، مث فهذا عالمة كون الوقت سببا لوجوهبا، فأما ما هو الدليل على ذلك نذكره يف بيان أسبا

ال ميكن جعل مجيع الوقت سببا للوجوب، النه ظرف لالداء، فلو جعل مجيع الوقت سببا حلصل االداء قبل وجود 
السبب أوال يتحقق االداء فيما هو ظرف لالداء، فإن شهود مجيع الوقت ال يكون إال بعد مضي الوقت، فال بد أن 

  ه ليس بني الكل واجلزء الذي هو أدىنجيعل جزء من الوقت سببا للوجوب، الن

مقدار معلوم، وإذا تقرر هذا قلنا اجلزء االول من الوقت سبب للوجوب فبإدراكه يثبت حكم الوجوب وصحة 
  .أداء الواجب

  .أن الصالة جتب بأول جزء من الوقت وجوبا موسعا وهو االصح: هذا معىن ما نقل عن حممد بن شجاع رمحه اهللا



من مشاخينا ينكرون هذا ويقولون الوجوب ال يثبت يف أول الوقت وإمنا يتعلق الوجوب بآخر وأكثر العراقيني 
الوقت، ويستدلون على ذلك مبا لو حاضت املرأة يف آخر الوقت فإهنا ال يلزمها قضاء تلك الصالة إذا طهرت، 

ن الوقت لكان املعترب حاله واملقيم إذا سافر يف آخر الوقت يصلي صالة املسافرين، ولو ثبت الوجوب بأول جزء م
عند ذلك، وكذلك لو مات يف الوقت لقي اهللا وال شئ عليه، ولو ثبت الوجوب يف أول الوقت لكانت الرخصة يف 

  .التأخري بعد ذلك مقيدة بشرط أال يفوته كما بينا يف االمر املطلق
زوم الفرض إياه يف آخر الوقت إذا مث اختلف هؤالء يف صفة املؤدي يف أول الوقت، فمنهم من يقول هو نفل مينع ل

كان على صفة يلزمه االداء فيها حبكم اخلطاب، قال النه يتمكن من ترك االداء يف أول الوقت ال إىل بدل، وهذا 
حد النفل ولكن بأدائه حيصل ما هو املطلوب وهو إظهار فضيلة الوقت فيمنع لزوم الفرض إياه يف آخر الوقت، أو 

ني أدرك آخر الوقت، مبنزلة مصلي الظهر يف بيته يوم اجلمعة إذا شهد اجلمعة مع االمام يغري صفة ذلك املؤدي ح
  تتغري صفة املؤدى قبلها فيصري نفال بعد أن كان

فرضا، وهذا غلط بني، فإنه ال تتأدى له هذه الصالة إال بنية الظهر، والظهر اسم للفرض دون النفل، ولو نوى 
نع ذلك لزوم الفرض إياه يف آخر الوقت، وال تتغري صفة املؤدى إىل صفة الفرضية، النفل كان مؤديا للصالة، وال مي

وهذا الن باعتبار آخر الوقت جيب االداء، وليس لوجوب االداء أثر يف املؤدى فكيف يكون مغريا صفة املؤدى 
فال والتنفل باجلمعة غري ومن يقول هبذا القول ال جيد بدا من أن يقول إذا أديت اجلمعة يف أول الوقت كان املؤدى ن

  :مشروع، ويف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وإن أول وقت الظهر حني تزول الشمس ما يبطل ما قالوا، الن املراد وقت االداء ووقت الوجوب، فعلى ما قال 
  .هذا القائل ال يكون هذا وقت الوجوب وال وقت أداء الظهر فهو خمالف للنص

أول الوقت موقوف على ما يظهر من حاله يف آخر الوقت، وهكذا القول يف الزكاة إذا ومنهم من قال املؤدى يف 
إذا عجل شاة أربعني ودفعها إىل الساعي مث مت : عجلها قبل احلول، واستدل عليه مبا قال حممد رمحه اهللا يف الزيادات

ي تصدق به كان تطوعا له، ولو مت احلول ويف يده مثان وثالثون فله أن يسترد املدفوع من الساعي، وإن كان الساع
احلول ويف يده تسع وثالثون وجبت عليه الزكاة إذا كان املؤدى قائما يف يد الساعي بعينه وجاز عن الزكاة، وهذا 
ضعيف أيضا، فاالداء ال يصح إال بنية الظهر والظهر اسم للفرض خاصة، ولو نوى الفرض صحت نيته، ولو نوى 

داء الفريضة، فلو كان حكم املؤدى التوقف الستوت فيه النيتان، ولتأدى مبطلق نية النفل مل تصح نيته يف حق أ
: الصالة، والقول بالتوقف يف فعل قد أمضاه ال يكون قويا يف الصالة والزكاة مجيعا، وكان الكرخي رمحه اهللا يقول

ال يثبت بأول الوقت النعدام املؤدى فرض على أن يكون الوجوب متعلقا بآخر الوقت أو بالفعل، الن الوجوب إمنا 
  الدليل املعني لذلك اجلزء يف كونه سببا وبفعل االداء حيصل التعيني، فيكون

املؤدى واجبا، مبنزلة ما لو باع قفيزا من صربة يتعني البيع يف قفيز بالتسليم، ولو أدى شاة من أربعني يف الزكاة 
بأحد االشياء يتعني ذلك واجبا بأدائه، وهذا يف احلقيقة رجوع  يتعني املؤدى واجبا باالداء، واحلانث باليمني إذا كفر

إىل ما قلنا، ففي هذه الفصول الوجوب ثابت بأصل السبب قبل تعني الواجب باالداء فكذلك هنا الوجوب ثابت 
ورا بإدراك اجلزء االول من الوقت والتعيني حيصل باالداء، وهذا النه ال ميكن إثبات حكم الوجوب بعد االداء مقص

على احلال، النه إمنا جيب على املرء ما يفعله ال ما قد فعله، وإذا تقدم الوجوب على الفعل ضرورة يتحقق به ما قلنا 
  .إن الوجوب وصحة االداء يثبت باجلزء االول من الوقت



رض من حيض أو ملا تقرر الوجوب لزمه االداء على وجه ال يتغري بتغري حاله بعد ذلك بعا: مث قال الشافعي رمحه اهللا
  سفر، وقلنا

االداء إمنا جيب بالطلب، أال ترى أن الريح إذا هبت بثوب إنسان وألقته يف حجر غريه فالثوب ملك لصاحبه : حنن
وال جيب على من يف حجره أداؤه إليه قبل طلبه، الن حصوله يف حجره كان بغري صنعه ؟ فكذلك ههنا الوجوب 

فإمنا يلزمه أداء الوجوب عند طلب من له احلق وقد خريه من له احلق يف  تسببه كان جربا إذ ال صنع للعبد فيه
االداء ما مل يتضيق الوقت، يقرره أن وجوب االداء ال يتصل بثبوت حكم الوجوب ال حمالة، فإن البيع بثمن مؤجل 

داء يكون يوجب الثمن يف احلال، إذ لو كان وجوب الثمن متأخرا إىل مضي االجل مل يصح البيع، مث وجوب اال
متأخرا إىل حلول االجل فههنا أيضا وجوب االداء يتأخر إىل توجه املطالبة، وذلك باعتبار استطاعة تكون مع الفعل 

فقبل فعل االداء مل تثبت املطالبة على وجه ينقطع به اخليار، والدليل عليه أن النائم واملغمى عليه يف مجيع الوقت 
  .اب باالداء يتأخر إىل ما بعد االنتباه واالفاقةيثبت حكم الوجوب يف حقهما، مث اخلط

  واحلاصل أنه يتعني للسببية اجلزء الذي يتصل به االداء من الوقت، فإن اتصل
أحدمها أن يف : باجلزء االول كان هو السبب وإال تنتقل السببية إىل آخر اجلزء الثاين مث إىل الثالث هكذا ملعنيني

االداء يف جعله سببا ال ضرورة وليس بني االدىن والكل مقدار ميكن الرجوع إليه، اجملاوزة عن اجلزء الذي يتصل به 
والثاين أنه إذا مل يتصل االداء باجلزء الذي تتعني به السببية يكون تفويتا، كما إذا مل يتصل االداء باجلزء االخري من 

الوقت، الن الشرع خريه يف االداء، الوقت يكون تفويتا حىت يصري دينا يف الذمة وال وجه جلعله مفوتا ما بقي 
فعرفنا أن هذا املعىن ختيري له يف نقل السببية من جزء إىل جزء ما بقي الوقت واسعا يبقى هذا اخليار له فال يكون 
مفرطا، وهلذا ال يلزمه شئ إذا مات، وال إذا حاضت املرأة، الن االنتقال يتحقق يف حقها لبقاء خيارها، واجلزء 

الوقت بعد احليض ال يوجب عليها الصالة، واجلزء الذي يدركه املسافر بعدما صار مسافرا ال  الذي تدركه من
  .يوجب عليه إال ركعتني

إذا تضيق الوقت على وجه ال يفصل عن االداء تتعني السببية يف ذلك اجلزء، أال ترى أنه : مث قال زفر رمحه اهللا
مبا يعترض بعد ذلك من سفر أو مرض ؟ وقلنا حنن إمنا ال يسعه  ينقطع خياره وال يسعه التأخري بعد ذلك فال يتغري

التأخري كي ال يفوت شرط االداء وهو الوقت على ما بينا أن الوقت ظرف لالداء وما بعده من آخر الوقت صاحل 
ه ضرورة النتقال السببية إليه فيحصل االنتقال بالطريق الذي قلنا إىل آخر جزء من أجزاء الوقت، فتتعني السببية في

إذا مل يبق بعده ما حيتمل انتقال السببية إليه، فيتحقق التفويت مبضيه ويعترب صفة ذلك اجلزء وحاله عند ذلك اجلزء 
حىت إذا كانت حائضا ال يلزمها القضاء، وإذا طهرت عن احليض عند ذلك اجلزء وأيامها عشرة تلزمها الصالة، 

افر أو أدرك الصيب عند ذلك اجلزء يلزمهما الصالة، وإذا كان نص عليه يف نوادر أيب سليمان، فإذا أسلم الك
مسافرا عند ذلك اجلزء يلزمه صالة السفر، وهلذا قلنا إنه إذا طلعت الشمس وهو يف خالل الفجر يفسد الفرض، 

  الن اجلزء الذي
مع يتصل به طلوع الشمس من الوقت سبب صحيح تام فثبت الوجوب بصفة الكمال فال يتأدى يف االداء 

النقصان، خبالف ما إذا غربت الشمس وهو يف خالل صالة العصر فإن اجلزء الذي يتصل به الغروب من الوقت 
يف املعىن سبب فاسد للنهي الوارد عن الصالة بعد ما حتمر الشمس، فيثبت الوجوب مع النقصان حبسب السبب 

الداء أصال مث أدى يف اليوم الثاين بعدما امحرت وقد وجد االداء بتلك الصفة، وال يدخل على هذا ما إذا انعدم منه ا



الشمس فإنه ال جيوز، النه إذا مل يشتغل باالداء حىت مضي الوقت فحكم السببية يكون مضافا إىل مجيع الوقت وهو 
سبب صحيح تام، وإمنا يتأدى بصفة النقصان عند ضعف السبب إذا مل يصر دينا يف الذمة، واشتغاله باالداء مينع 

ه دينا يف ذمته، فأما إذا مل يشتغل باالداء حىت حتقق التفويت مبضي الوقت صار دينا يف ذمته فيثبت بصفة صريورت
الكمال، وهذا هو االنفصال عن االشكال الذي يقال على هذا، وهو ما إذا أسلم الكافر بعدما امحرت الشمس ومل 

  يصل مث أداها يف اليوم

ز النه مع متكن النقصان يف السببية إذا مضى الوقت صار الواجب دينا يف الثاين بعدما امحرت الشمس فإنه ال جيو
  .ذمته بصفة الكمال

وما ذهب إليه زفر ضعيف، فإن من تذكر صالة الظهر وقد بقي إىل وقت تغري الشمس مقدار ما ميكنه أن يصلي فيه 
بالنص، النه ال يتمكن من االداء قبل  ركعة أو ركعتني مينع من االشتغال باالداء وإن كان وقت التذكر وقتا للفائتة

تغري الشمس وإذا تغريت فسدت صالته، فكذلك عند تضيق الوقت يؤمر باالداء وال يسعه التأخري، ال باعتبار أن 
السببية تتعني يف ذلك اجلزء، ولكن ليتمكن من االداء فيما هو ظرف لالداء وهو الوقت، وهذا التمكن يفوت 

  .بالتأخري بعدها
هذا الوقت أن التعيني ال يثبت بقوله حىت لو قال عينت هذا اجلزء، إن مل يشتغل باالداء بعده ال يتعني،  ومن حكم

  الن خياره مل ينقطع وله أن يؤخر االداء بعد
هذا القول، والتعيني من ضرورة انقطاع خياره يف نقل السببية من جزء إىل جزء وذلك ال يتم إال بفعل االداء 

عينت الطعام للتكفري به ال يتعني ما مل يباشر التكفري به، وال معىن لقول من يقول إن نقل السببية كاملكفر إذا قال 
من جزء إىل جزء تصرف يف املشروعات وليس ذلك إىل العبد، الن الشرع ملا خريه فقد جعل له هذه الوالية فيثبت 

ة االجياب فيما كان مشروعا غري واجب له حق التصرف هبذه الصفة، الن الشرع قد واله ذلك كما ثبت له والي
  .بنذره

ومن حكمه أنه ال مينع صحة أداء صالة أخرى فيه، الن الوقت ظرف لالداء، وللواجب أركان معلومة يؤديها 
مبنافع هي حقه وبعد الوجوب بقيت املنافع حقا له أيضا فكان له أن يتصرف فيها بالصرف إىل أداء واجب آخر، 

ىل خياط ليخيطه يف هذا اليوم فإنه يستحق على اخلياط إقامة العمل وال يتعذر عليه خياطة ثوب مبنزلة من دفع ثوبا إ
  .آخر يف ذلك اليوم، الن منافعه بقيت حقا له بعد ما استحق عليه خياطة الثوب باالجارة

  .ون إال بالنيةومن حكمه أنه ال يتأدى إال بالنية الن صرف ما هو حقه من املنافع إىل أداء الواجب عليه ال يك
ومن حكمه اشتراط تعيني النية فيه، الن منافعه ملا بقيت على صفة يصلح الداء فرض الوقت وغريه من الصلوات 
هبا مل يتعني فرض الوقت ما مل يعينه بالنية، واشتراط تعيني الوقت الصابة فرض الوقت حكم ثبت شرعا فال يسقط 

ذا تضيق الوقت على وجه ال يسع إال الداء الفرض أو ال يسع له أيضا ذلك بتقصري يكون من العبد يف االداء حىت إ
  .ال يسقط اعتبار نية التعيني فيه هبذا املعىن

وأما القسم الثاين وهو ما يكون الوقت معيارا له كصوم رمضان، الن ركن الصوم هو االمساك ومقداره ال يعرف 
  إال بوقته فكان الوقت معيارا له مبنزلة الكيل

  .كيالتيف امل
ومن حكمه أن االمساك الذي يوجد منه يف االيام من شهر رمضان ملا تعني الداء الفرض مل يبق غريه مشروعا فيه، 



إذ ال تصور الداء صومني بإمساك واحد، وما يتصور يف هذا الوقت ال يفضل عن املستحق حبال فال يكون غريه 
  .مشروعا فيه مستحقا وال متصور االداء شرعا

يستوي يف هذا احلكم املسافر واملقيم، الن وجوب صوم الشهر يثبت بشهود : و يوسف وحممد رمحهما اهللامث قال أب
الشهر يف حق املسافر وهلذا صح االداء، إال أن الشرع مكنه من الترخص بالفطر لدفع املشقة عنه، فإذا ترك 

  .ع أو لواجب آخرالترخص كان هو واملقيم سواء فيكون صومه عن فرض رمضان فتلغو نيته لتطو
إذا نوى املسافر واجبا آخر صح صومه عما نوى، الن انتفاء صوم آخر يف هذا الزمان : وأبو حنيفة رمحه اهللا يقول

ليس من حكم الوجوب واستحقاق االداء مبنافعه فذلك موجود فيما كان الوقت ظرفا له، بل هو من حكم تعينه 
فهو خمري بني االداء أو التأخري إىل عدة من أيام أخر، فال تنفي صحة أداء مستحقا لالداء فيه وال تعني يف حق املسافر 

صوم آخر منه هبذا االمساك، والن الوجوب وإن ثبت يف حقه ولكن الترخص بتأخري أداء الواجب ثابت يف حقه 
  أيضا وهو ما ترك الترخص حني

هو بالفطر مترخصا الن فيه رفقا ببدنه  ما صرف االمساك إىل ما هو دين يف ذمته فإن ذلك أهم عنده، وإذا كان
فالن يكون يف صرفه إىل واجب آخر مترخصا النه نظر منه لدينه كان أوىل، وعلى الطريق االول إذا نوى النفل 
كان صائما عن النفل، وعلى الطريق الثاين يكون صائما عن الفرض النه يف نية النفل ال يكون مترخصا بالصرف 

  .روايتان عن أيب حنيفة رمحه اهللا إىل ما هو االهم، وفيه
  فأما املريض إذا صام كان صومه عن صوم رمضان وإن نوى عن واجب آخر أو نوى النفل،

الن الرخصة يف حق املريض إمنا تثبت إذا حتقق عجزه عن أداء الصوم، وإذا صام فقد انعدم دليل سبب الرخصة يف 
، باعتبار سبب ظاهر قام مقام العذر الباطن وهو السفر، حقه فكان هو كالصحيح، وأما الرخصة يف حق املسافر

  .وذلك ال ينعدم بفعل الصوم فيبقى له حق الترخص وهو يف نيته واجبا آخر مترخص كما بيناه
وملا تعني صوم الفرض مشروعا يف هذا الزمان وركن الصوم هو االمساك فالذي يتصور فيه من : وقال زفر رمحه اهللا

إليه فال يتوقف الصحة على عزمية منه، بل على أي وجه أتى به يكون من املستحق،  االمساك مستحق الصرف
كمن استأجر خياطا ليخيط له ثوبا بعينه بيده فسواء خاطه على قصده االعانة أو غريه يكون من الوجه املستحق، 

  .املعىنومن عليه الزكاة يف نصاب بعينه إذا وهبه للفقري يكون مؤديا للزكاة وإن مل ينو هلذا 
ولكنا نقول مع تعني الصوم مشروعا منافعه اليت توجد يف الوقت باقية حقا له وهو مأمور بأن يؤدي مبا هو حقه ما 

هو مستحق عليه من العبادة، وذلك بأداء يكون منه على اختيار فال يتحقق ذلك بدون العزمية، النه ما مل يعزم على 
ق عليه فإن عدم العزم ليس بشئ، وإمنا ال يتحقق منه صرف منافعه إىل الصوم ال يكون صارفا ماله إىل ما هو مستح

أداء صوم آخر النه غري مشروع يف هذا الوقت، كما ال يتحقق منه أداء صوم بالليل النه غري مشروع فيه، خبالف 
  االجري ففي أجري الواحد املستحق منافعه بعينه ويف االجري املشترك املستحق هو الوصف

 الثوب بعمله وذلك ال يتوقف على عزم يكون منه، وخبالف الزكاة فاملستحق صرف جزء من املال الذي حيدث يف
إىل احملتاج ليكون كفاية له من اهللا تعاىل وقد حتقق ذلك، فاهلبة صارت عبارة عن الصدقة يف حقه جمازا، الن املبتغى 

  .هبا وجه اهللا تعاىل دون العوض من املصروف إليه
   يتحقق صرف ماله إىل ما هو مشروع يف الوقت مستحقا ما مل يعينهال: وقال الشافعي

يف عزميته، الن معىن القربة معترب يف الصفة كما هو معترب يف االصل، فكما تشترط عزميته يف أداء أصل الصوم 



ل يصري ليتحقق معىن العبادة يشترط ذلك يف وصفه ليكون له اختيار يف الصفة كما يف االصل، ومن قال بنية النف
مصيبا للمشروع فقد أبعد، النه لو اعتقد هذه الصفة يف املشروع يف هذا الوقت كفر بربه فكيف يصري هبذه العزمية 

ملا كان املشروع يف هذا الوقت من الصوم الذي يتصور أداؤه منه واحدا عينا كان : مصيبا للمشروع ؟ ولكنا نقول
 يف زمان أو مكان يصاب باسم جنسه كما يصاب باسم نوعه، وكان هو بالقصد إىل الصوم مصيبا له، فالواحد املعني

هذا يف احلقيقة منا قوال مبوجب العلة أن تعيني املستحق يف العزمية ال بد منه، ولكن هذا التعيني حيصل بنية الصوم، ال 
منه يف هذا  أن نقول التعيني غري معترب ولكن ال يشترط عزميته يف الوصف مقصودا، الن بعد وجود أصل الصوم

الزمان ال اختيار له يف صفته، وهلذا ال يتصور أداؤه بصفة أخرى شرعا، فأما إذا نوى النفل فهذا الوصف من نيته 
لغو، الن النفل غري مشروع فيه كما تلغو نية أداء الصوم يف الليل النه غري مشروع فيه، وكما تلغو نية الفرض 

 من نيته عزمية أصل الصوم وهو مأمور بأن يعتقد يف صوم املشروع أنه خارج رمضان ممن ال فرض عليه، وإمنا يعترب
صوم، فبه يكون مصيبا للمشروع، وعلى هذا نقول فيمن نذر الصوم يف وقت بعينه خارج رمضان إنه يتأدى منه 

املشروع مبطلق النية ونية النفل، الن املشروع يف الوقت قبل نذره عني وهو النفل وقد جعل له الشرع والية جعل 
  واجبا بنذره، فبمطلق النية يكون مصيبا للمشروع وهو املنذور بعينه، ونية النفل منه بعد النذر لغو،

النه ملا صار واجبا بنذره مل يبق نفال يف حقه، فأما إذا نوى واجبا آخر كان عن ذلك الواجب، الن املشروع يف 
إليه بعزمه، وتلك الصالحية ال تنعدم بنذره، الن الوقت قبل نذره كان صاحلا الداء واجب آخر به إذا صرفه 

  تصرف الناذر صحيح يف حمل
حقه، وذلك يف جعل ما كان مشروعا له نفال واجبا بنذره، فأما نفي الصالحية فليس من حقه يف شئ فال يعترب 

ه صالحية تصرفه فيه، وإذا بقيت الصالحية تأدي الواجب اآلخر به عند عزمه خبالف شهر رمضان فقد انتفى في
  .االمساك الداء صوم آخر سوى الفرض شرعا فتلغو نيته لواجب آخر كما تلغو نية النفل

صرف االمساك الذي يتصور منه يف هنار رمضان إىل صوم الفرض مستحق عليه من أول النهار إىل : وقال الشافعي
مل يكن ذلك اجلزء مصروفا إىل  آخره وال يتحقق هذا الصرف إال بعزميته، فإذا انعدمت العزمية يف أول النهار

الصوم، وهو بالعزمية بعد ذلك إمنا يكون صارفا ملا بقي ال ملا مضى، والصوم منه ال يتحقق فيما مضى، وهلذا لو نوى 
بعد الزوال ال يصح، وال صحة ملا بقي بدون ما مضى، أال ترى أن االهلية الداء الفرائض تشرط من أول النهار إىل 

د على املصحح إذا انعدمت النية يف أول النهار أخذا باالحتياط يف العبادة، خبالف النفل فهو آخره فرجحت املفس
غري مقدر شرعا، وأداؤه موكول إىل نشاطه فيتأدى بقدر ما يؤديه، مع أن هناك لو رجحنا املفسد فاته االداء ال إىل 

وهذا خبالف ما إذا قدم النية فإن ما تقدم خلف فرجحنا املصحح لكيال يفوته أصال وههنا يفوته االداء إىل خلف، 
منه من العزمية يكون قائما حكما إذا جاء وقت االداء، ويف هذا املعىن أوله وآخره سواء، فتقترن العزمية بأداء الكل 

  حكما، أال ترى أن صوم

م شئ واحد فإنه ال القضاء به يتأدى وال يتأدى بالعزمية قبل الزوال ؟ ولكنا نقول ما يتأدى به هذا الصوم يف حك
حيتمل التجزي يف االداء، وباالتفاق ال يشترط اقتران النية بأداء مجيعه، فإنه لو أغمي عليه بعد الشروع يف الصوم 
يتأدى صومه، وال يشترط اقترانه بأول حالة االداء، فإنه لو قدم النية تأدى صومه وإن كان غافال عنه عند ابتداء 

  ن ابتداء حال الصوم يف أنه يسقط اعتبار العزميةاالداء بالنوم، فأما أن يكو
فيه مبنزلة الدوام يف الصالة أو يكون حال االبتداء معتربا حبال الدوام وكان ذلك لدفع احلرج، فوقت الشروع يف 



االداء ههنا مشتبه حبرج املرء يف االنتباه يف ذلك الوقت، مث ال يندفع هذا احلرج جبواز تقدمي النية يف جنس 
ئمني، ففيهم صيب يبلغ وجمنون يفيق يف آخر الليل، ويف يوم الشك هو ممنوع من نية الفرض قبل أن يتبني، ونية الصا

ملا صح االداء بنية متقدمة وإن مل تقارن حالة الشروع وال : النفل عنده ال تتأدى إذا تبني، وإذا بقي معىن احلرج قلنا
  .ا هو ركن االداء كان أوىلحالة االداء فالن تصح بنية متأخرة القتراهنا مب

وتبني هبذا أن املوجود من االمساك يف أول النهار مل يتعني للفطر، النه بقي متمكنا من جعل الباقي صوما بعزميته، 
والواحد الذي ال يتجزى يف حكم ال ينفصل بعضه من بعض، فمن ضرورة بقاء االمكان فيما بقي بقاؤه فيما مضى 

ليه لتوقف االمساك عليه ولكن هذا إذا وجدت العزمية يف أكثر الركن، الن االكثر مبنزلة حكما بأن تستند العزمية إ
الكمال من وجه، فكما أنه ما بقي االمكان يف صرف مجيع الركن إىل ما هو املستحق بعزميته يبقى حكم صحة 

، الن الكل من وجه جيوز االداء، فكذلك إذا بقي االمكان يف صرف أكثر الركن إىل ما هو املستحق عليه بعزميته
  إقامته مقام الكل من مجيع الوجوه حكما، وفيه أداء العبادة يف وقتها فيكون

املصري إليه أوىل من املصري إىل التفويت النعدام صفة الكمال من مجيع الوجوه، وهذا الترجيح أوىل من الترجيح 
د أصل الشئ أوىل باملصري إليه من الترجيح بصفة العبادة، فهي حالة تبتىن على وجود االصل، والترجيح بإجيا

بالصفة، والصفة تتبع االصل وال يتبع االصل الصفة، وعلى هذا نقول يف املنذور يف وقت بعينه إنه يتأدى مبثل هذه 
العزمية، النه هبذه العزمية يكون مؤديا للمشروع قبل نذره، واملشروع يف الوقت بعد نذره على ما كان عليه من قبل 

  مؤديا له هبذه العزمية أيضا فيصري
  .ويف أدائه وفاء باملنذور، وكذلك يف صوم القضاء يصري مؤديا للمشروع يف الوقت هبذه العزمية وهو النفل

وأما القضاء فهو مستحق يف ذمته ال اتصال له بالوقت قبل أن يعزم على صرف املشروع يف الوقت إليه فلم يتوقف 
يزل متكنه من أداء ما يف ذمته بعزمية تقترن باجلميع من كل وجه، وهلذا ال نصري إىل إمساكه يف أول النهار عليه ومل 

اعتبار الكل من وجه واحد فيه، وهلذا شرطنا االهلية يف مجيع النهار الن مع انعدام االهلية يف أول النهار ال يثبت 
إذا مل توجد تلك االهلية يف أول استحقاق االداء، واملصري إىل طلب الكمال من وجه لتقرر استحقاق االداء، ف

النهار مل نشتغل بطلب الكمال من وجه، أال ترى أنه يشترط وجود االهلية للعبادة عند النية وإن سبقت وقت 
االداء ومل يدل ذلك على اشتراط اقتران النية بركن االداء ؟ وعلى هذا االصل قلنا يف صوم النفل إنه ال يتأدى 

الن الركن الذي به يتأدى الصوم كما ال يتجزى وجوبا ال يتجزى وجودا وال يتصور  بدون العزمية قبل الزوال،
االداء إال بكماله، وصفة الكمال ال تثبت بالنية بعد الزوال حقيقة وال حكما، وتثبت بالنية قبل الزوال حكما 

ء يف يوم االضحى إىل أن يفرغ من باعتبار إقامة االكثر مقام الكل، ومل يرد على ما قلنا االمساك الذي يندب إليه املر
الصالة فإن ذلك ليس بصوم، وإمنا ندب إليه ليكون أول ما يتناوله يف هذا اليوم من القربان والناس أضياف اهللا 

  تعاىل يتناول

القربان يف هذا اليوم وإال حسن أن يكون أول ما يتناول منه الضيف طعام الضيافة، وهلذا ثبت هذا احلكم يف حق 
  .مصار دون أهل السواد فلهم حق التضحية بعد طلوع الفجر، وليس الهل املصر أن يضحوا إال بعد الصالةأهل اال

ومن هذا اجلنس صوم الكفارة والقضاء، فالوقت معيار له على معىن أن مقداره يعرف به ولكنه ليس بسبب 
بابه، وهلذا ال يتحقق قضاء صوم لوجوبه، خبالف صوم رمضان فالوقت هناك معيار وسبب الوجوب على ما نبينه يف 

  يومني يف يوم



واحد، وأداء كفارتني بالصوم يف شهرين، الن الوقت معيار مبنزلة الكيل للمكيل فكما ال يتحقق قفيزان يف قفيز 
  .واحد يف حالة واحدة، ال يتحقق صوم يومني يف يوم واحد

يف مجيع الوقت وأنه ال يتحقق الفوات فيه ما بقي ومن حكم هذا النوع أنه ال يتأدى بدون العزمية منه على االداء 
  .حيا، وقد قررنا هذا فيما سبق

وأما القسم الثالث، وهو املشكل فوقت احلج، وبيان االشكال فيه أن احلج عبادة تتأدى بأركان معلومة، وال 
 سنة واحدة إال حجة يشبه الصالة وال يتصور من االداء يف الوقت يف(يستغرق االداء مجيع الوقت، فمن هذا الوجه 

يشبه الصوم الذي يكون الوقت معيارا له ويف وقته اشتباه أيضا، فاحلج فرض العمر ووقته ) واحدة فمن هذا الوجه
أشهر احلج من سنة من سين العمر، وأشهر احلج من السنة االوىل تتعني على وجه ال تفضل عن االداء، وباعتبار 

وقت تفضل عن االداء، وكون ذلك من عمره حمتمل يف نفسه فكان مشتبها، مث أشهر احلج من السنني اليت يأتيها ال
صحة االداء باعتبار الوقت، ووجوب التعجيل بكون الوقت متعينا، ويف أحد احلكمني : يترتب على ما قلنا حكمان

 احلكم الثاين اتفاق حىت إنه يكون مؤديا يف أي سنة أداه للتيقن بكون ذلك من عمره والتساع الوقت بإدراكه، ويف
اختالف، فعند أيب يوسف رمحه اهللا الوقت متعني قبل إدراك السنة الثانية فال يسعه التأخري، وعند حممد رمحه اهللا 

  .الوقت غري متعني ما بقي حيا فيسعه التأخري بشرط أن ال يفوته

يؤمر بالوصية بأن حيج عنه، ومن حكمه أنه بعدما لزمه االداء بالتمكن منه يصري مفوتا باملوت قبل االداء حىت 
خبالف الصالة فإن هناك بعد التمكن من االداء ال يصري مفوتا إذا مات يف الوقت قبل االداء، الن الوقت هنا مقدر 

  بعمره فبموته يتحقق مضي الوقت وقد متكن من االداء فإذا أخر حىت مضي الوقت كان مفوتا،
ال يكون هو مفوتا بتأخري االداء وإن مات لبقاء الوقت فلهذا ال وهناك الوقت مقدر بزمان ال ينتهي ذلك مبوته ف

  .يلزمه شئ، ويكون آمثا هنا إذا مات بعد التمكن بتأخري االداء
أما عند أيب يوسف رمحه اهللا فالن وقت االداء كان متعينا فالتأخري عنه كان تفويتا، وعند حممد رمحه اهللا إباحة 

يؤديه يف عمره، فإذا انعدم هذا الشرط كان آمثا يف التأخري، النه تبني مبوته أن  التأخري له كان مقيدا بشرط وهو أن
  .الوقت كان عينا وأن التأخري ما كان يسعه بعد التمكن من االداء

  .ومن حكمه أنه ال يتأدى الفرض بنية النفل
صالة، وعند أيب يوسف أما عند حممد رمحه اهللا فالن وقت االداء من عمره متسع يفضل عن االداء فهو كوقت ال

رمحه اهللا وقت االداء وإن كان متعينا فاالداء يكون بأركان معلومة فيكون مبنزلة الصالة بعد ما تضيق الوقت هبا، مث 
وقت أداء النفل ووقت أداء الفرض يف احلج غري خمتلف فتصح منه العزمية على أداء النفل فيه وبه تنعدم العزمية 

عزمية ال يتأدى، خبالف الصوم فال تصور الداء النفل هناك يف الوقت املعني الداء على أداء الفرض، وبدون ال
  .الفرض، فتلغو نية النفل هناك ويكون مؤديا للفرض بعزمية أصل النية

أنا الغي نيته النفل منه أيضا النه نوع سفه، فاحلج ال يتأدى إال بتحمل املشقة وقطع املسافة، وهلذا مل : وقال الشافعي
يف العمر إال مرة، فنية النفل قبل أداء الفرض تكون سفها والسفيه عندي حمجور عليه فتلغو نية النفل هبذا جيب 

الطريق ولكن بإلغاء نية النفل ال ينعدم أصل نيته احلج الن الصفة تنفصل عن االصل يف هذه العبادة، أال ترى أن 
الصفة هناك ال تنفصل عن االصل، أال ترى أن بانعدام بانعدام صفة الصحة ال ينعدم أصل االحرام، خبالف الصوم ف

صفة الصحة ينعدم أصل الصوم مع أن احلج قد يتأدى من غري عزمية كاملغمى عليه حيرم عنه أصحابه فيصري هو 
  حمرما،



  .والرجل حيرم عن أبويه فيصح وإن مل توجد العزمية منهما
  الواجب: ولكنا نقول

كون عبادة وقد بينا أن هذا الوصف ال يتحقق بدون اختيار يكون منه بالعزم على عليه أداء ما هو عبادة واملؤدى ي
االداء، وإعراضه عن أداء الفرض بالعزم على أداء النفل يكون أبلغ من إعراضه عن أداء الفرض بترك أصل 

اء العبادة فيعود هذا العزمية، ويف إثبات احلجر بالطريق الذي قاله انتفاء اختياره وجعله جمبورا فيه وهذا ينايف أد
القول على موضوعه بالنقض، وأما االحرام فعندنا شرط االداء مبنزلة الطهارة للصالة، وهلذا جوزنا تقدميه على 

وقت احلج، أو أقمنا هناك داللة االستعانة مقام حقيقة االستعانة عند احلاجة استحسانا، فيصري العزم به على أداء 
  .عىن ينعدم عند العزم على النفلالفرض موجودا حكما، وهذا امل

ومن حكمه أنه يتأدى مبطلق نية احلج ال باعتبار أنه يسقط اشتراط نية التعني فيه فإن الوقت ملا كان قابال الداء 
الفرض والنفل فيه ال بد من تعيني الفرض ليصري مؤدى، ولكن هذا التعيني ثبت بداللة احلال فإن االنسان يف العادة 

قة العظيمة مث يشتغل بأداء حجة أخرى قبل أداء حجة االسالم، وداللة العرف حيصل التعيني هبا ال يتحمل املش
ولكن إذا مل يصرح بغريها، فأما مع التصريح يسقط اعتبار العرف، كمن اشترى بدراهم مطلقة يتعني نقد البلد 

  .وينعقد العقد مبا صرح بهبداللة العرف، فإن صرح باشتراط نقد آخر عند الشراء سقط اعتبار ذلك العرف 
  .أداء، وقضاء: يف بيان حكم الواجب باالمر وذلك نوعان: فصل

وقال ) إن اهللا يأمركم أن تؤدوا االمانات إىل أهلها: (فاالداء تسليم عني الواجب بسببه إىل مستحقه، قال اهللا تعاىل
ط الواجب مبثل من عند املأمور هو حقه، أد االمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك والقضاء إسقا: عليه السالم

  .خريكم أحسنكم قضاء: قال عليه السالم
  رحم اهللا امرأ سهل البيع والشراء، سهل القضاء، سهل االقتضاء ويتبني هذا يف املغصوب: وقال

رد الغاصب عينه تسليم نفس الواجب عليه بالغصب، ورد املثل بعد هالك العني إسقاط الواجب مبثل من عنده، 
فيسمى االول أداء والثاين قضاء حلقه، وقد يدخل النفل يف قسم االداء على قول من يقول مقتضى االمر الندب أو 

االباحة، النه يسلم عني ما ندب إىل تسليمه، وال يدخل يف قسم القضاء، النه إسقاط الواجب مبثل من عنده وال 
فإذا قضيتم : (ا فيه من إسقاط الواجب، قال اهللا تعاىلوجوب هناك، وقد تستعمل عبارة القضاء يف االداء جمازا مل

وقد تستعمل عبارة االداء يف القضاء جمازا ملا فيه من التسليم إال أن ) فإذا قضيت الصالة: (وقال تعاىل) مناسككم
عني  حقيقة كل عبارة ما فسرناها به، ففي االداء معىن االستقصاء وشدة الرعاية يف اخلروج عما لزمه وذلك بتسليم
الواجب، وليس يف القضاء من معىن االستقصاء وشدة الرعاية شئ، بل فيه إشارة إىل معىن التقصري من املأمور 

  .وذلك بإقامة مثل من عنده مقام املأمور به بعد فواته
واختلف مشاخينا يف أن وجوب القضاء بالسبب الذي وجب به االداء أم بدليل آخر غري االمر الذي به وجب 

الن الواجب باالمر أداء ) فالعراقيون يقولون وجوب القضاء بدليل آخر غري االمر الذي به وجب االداء(؟ االداء 
العبادة وال مدخل للرأي يف معرفة العبادة، فإذا كان نص االمر مقيدا بوقت كان عبادة يف ذلك الوقت، ومعىن 

ر لذلك بعد فوات الوقت، عرفنا أن الوجوب بدليل العبادة إمنا يتحقق يف امتثال االمر، ويف املقيد بالوقت ال تصو
من نام عن صالة أو نسيها : وقوله عليه السالم يف الصالة) فعدة من أيام أخر(مبتدأ وهو قوله تعاىل يف الصوم 

فليصلها إذا ذكرها يوضحه أن االداء بفعل من املأمور والفعل الذي يوجد منه يف وقت غري الفعل الذي يوجد منه 
آخر فإذا كان االمر مقيدا بوقت ال يتناول فعل االداء يف وقت آخر، كمن استأجر أجريا يف وقت معلوم يف وقت 



لعمل فمضي ذلك الوقت ال يلزمه تسليم النفس القامة العمل حبكم ذلك العقد، وهذا الن يف التنصيص على 
  التوقيت إظهار فضيلة

  أنه إن فات مبضي الوقتالوقت وذلك ال حيصل باالداء بعد مضي الوقت، فعرفنا 
  .فإمنا يفوت على وجه ال ميكن تداركه، فال جيب القضاء إال بدليل آخر

وأكثر مشاخينا رمحهم اهللا على أن القضاء جيب بالسبب الذي به وجب االداء عند فواته وهو االصح، فإن الشرع 
ملأمور به يف الوقت مشروع حقا للمأمور ملا نص على القضاء يف الصالة والصوم كان املعىن فيه معقوال وهو أن مثل ا

بعد خروج الوقت، وخروج الوقت قبل االداء ال يكون مسقطا الداء الواجب يف الوقت بعينه بل باعتبار الفوات 
فيتقدر بقدر ما يتحقق فيه الفوات وهو فضيلة الوقت، فال يبقى ذلك مضمونا عليه بعد مضي الوقت إال يف حق 

، فأما يف أصل العبادة التفويت ال يتحقق مبضي الوقت لكون مثله مشروعا فيه للعبد متصور االمث إذا تعمد التفويت
الوجود منه حقيقة وحكما، وما يكون سقوطه للعجز بسبب الفوات يتقدر بقدر ما يتحقق فيه الفوات فيبقى هو 

عقل هذا املعىن يف املنصوص عليه  مطالبا بإقامة املثل من عنده مقام نفس الواجب باالمر وهو االداء يف الوقت، وإذا
تعدى به احلكم إىل الفرع وهي الواجبات بالنذر املوقت من الصوم والصالة واالعتكاف، وهذا أشبه بأصول 

لو أن قوما فاتتهم صالة من صلوات الليل فقضوها بالنهار باجلماعة جهر إمامهم : علمائنا رمحهم اهللا فإهنم قالوا
ة من صلوات النهار فقضوها بالليل مل جيهر إمامهم بالقراءة، ومن فاتته صالة يف السفر بالقراءة، ولو فاتتهم صال

فقضاها بعد االقامة صلى ركعتني، ولو فاتته حني كان مقيما فقضاها يف السفر صلى أربعا، وهذا الن االداء صار 
ة يف كونه عمال خبالف هوى مستحقا باالمر يف الوقت، وحنن نعلم أنه ليس املقصود عني الوقت، فمعىن العباد

النفس، أو يف كونه تعظيما هللا تعاىل وثناء عليه، وهذا ال خيتلف باختالف االوقات، وبعدما صار مضمون التسليم ال 
يسقط ذلك عنه بترك االمتثال بل يتقرر به حكم الضمان إال أن بقدر ما يتحقق العجز عن أدائه باملثل الذي هو 

من فاتته صالة من أيام التكبري فقضاها بعد أيام التكبري مل : ا وراء ذلك يبقى، وهلذا قلناقائم مقامه يسقط ضرورة وم
  يكرب عقيبها، الن اجلهر بالتكبري دبر الصالة غري مشروع

للعبد يف غري أيام التكبري بل هو منهي عنه لكونه بدعة، فبمضي الوقت يتحقق الفوات فيه فيسقط، أصل الصالة 
  التكبري فيبقى الواجب مشروع له بعد أيام

باعتباره، وكذلك من فاتته اجلمعة مل يقضها بعد مضي الوقت، الن إقامة اخلطبة مقام ركعتني غري مشروع للعبد يف 
  .غري ذلك الوقت، فبمضي الوقت يتحقق العجز فيه وتلزمه صالة الظهر، الن مثله مشروع للعبد بعد مضي الوقت

ره حممد رمحه اهللا يف اجلامع أن من نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام ومل ومن نصر القول االول استدل مبا ذك
يعتكف مث قضى اعتكافه يف الرمضان الثاين ال جيزيه عن املنذور، ولو كان وجوب القضاء مبا وجب به االداء وهو 

أداء االعتكاف  االمر بالوفاء بالنذر جلاز، الن الثاين مثل االول يف كون الصوم مشروعا فيه مستحقا عليه وصحة
به، فعرفنا أنه إمنا مل جيز الن وجوب القضاء بدليل آخر وهو تفويت الواجب يف الوقت عند مضيه على وجه هو 

مقدور فيه، وهذا السبب يوجب االعتكاف دينا يف ذمته فيلتحق باعتكاف جيب بالنذر مطلقا عن الوقت، فال يتأدى 
  .باالعتكاف يف رمضان

أوجب عليه االعتكاف، ولوجوب االعتكاف أثر يف وجوب الصوم باعتبار أنه شرط فيه  أصل النذر: ولكنا نقول
وشرط الشئ تابع له فموجب االصل يكون موجبا لتبعه إال أنه امتنع وجوب الصوم به لعارض على شرف الزوال 



ل هذا االتصال وهو اتصاله بوقت ال جيوز أن جيب الصوم فيه بإجياب من العبد، فبمضي الوقت قبل أن يعتكف زا
وحتقق وجوب الصوم لوجوب االعتكاف يف ذمته، مث الصوم الواجب يف الذمة ال يتأدى بصوم رمضان، وإمنا مل جيب 

عليه الصوم التصال حكم االداء بصوم رمضان وقد انقطع ذلك حني صام يف الرمضان االول ومل يعتكف حىت إنه 
ج عن عهدة املنذور لبقاء االتصال حني مل يصم يف رمضان، لو مل يصم ومل يعتكف مث اعتكف يف قضاء الصوم خر

  وإن حتقق مضي الوقت، وهبذا تبني فساد ما ذهبوا إليه الن وجوب
القضاء لو كان بدليل آخر كان سببا آخر، والنذر باالعتكاف ما كان متصال به فال يتأدى باعتباره كما ال يتأدى يف 

اع وجوب الصوم عليه بالنذر ملعىن شرف الوقت املضاف إليه النذر، وقد الرمضان الثاين وإن صامه، يقرره أن امتن
  بينا أن شرف الوقت يفوت مبضيه على وجه ال ميكن تداركه، فبفواته ينعدم ما كان متعلقا به وهو امتناع

ري صوم يبطل نذره النه يبقى اعتكافا بغ: وجوب الصوم بالنذر باالعتكاف، حىت قال أبو يوسف رمحه اهللا يف رواية
  .وذلك ال يكون واجبا

وقلنا جيب الصوم لوجوب االعتكاف الن بانعدام التبع ال ينعدم االصل، وبوجوب االصل جيب التبع عند زوال 
  .املانع

واعلم بأن االداء يف االمر املوقت يكون يف الوقت، ويف غري املوقت يكون االداء يف العمر، الن : قال رضي اهللا عنه
  .كامل، وقاصر، وأداء يشبه القضاء حكما: نزلة الوقت فيما هو موقت، وهو أنواع ثالثةمجيع العمر فيه مب

فالكامل هو االداء املشروع بصفته كما أمر به، والقاصر بأن يتمكن نقصان يف صفته، وذلك مثل الصالة املكتوبة 
فإنه مأمور باالداء باجلماعة،  باجلماعة فهي أداء حمض، أو االداء من املنفرد يكون قاصرا لنقصان يف صفة االداء

وهلذا ال يكون اجلهر بالقراءة عزمية يف حق املنفرد يف صالة الليل، الن ذلك من شبه االداء احملض، ومن اقتدى 
باالمام من أول الصالة وأداها معه كان ذلك أداء حمضا، ولو اقتدى به يف القعدة االخرية مث قام وأدى الصالة كان 

نه يؤديها يف الوقت ولكنه منفرد فيما يؤدي، الن اقتداءه باالمام فيما فرغ االمام من أدائه ال ذلك أداء قاصرا، ال
يتحقق فكان منفردا يف االداء وإن كان مقتديا يف التحرمية النه أدركها مع االمام، وهلذا ال يصح اقتداء الغري به 

  .رد قاصر وهلذا ال جيهر بالقراءةوتلزمه القراءة وسجود السهو لو سها لكونه منفردا وأداء املنف
  ولو اقتدى باالمام يف أول الصالة مث نام

خلفه حىت فرغ االمام أو سبقه احلدث فذهب وتوضأ مث جاء بعد فراغ االمام فهو مؤد يشبه أداؤه القضاء يف 
معه كان هو قاضيا ملا احلكم، الن باعتبار بقاء الوقت هو مؤد، وباعتبار أنه التزم أداء الصالة مع االمام حني حترم 

فاته بفراغ االمام، وهلذا جعلناه يف حكم املقتدي حىت ال تلزمه القراءة، ولو سها ال يلزمه سجود السهو، الن 
القضاء بصفة االداء واجب مبا وجب به االداء فإن قيل هذا على العكس فصاحب الشرع جعل املسبوق قاضيا 

قد : ف يستقيم جعل املسبوق مؤديا وجعل الالحق قاضيا حكما ؟ قلناوما فاتكم فاقضوا فكي: بقوله عليه السالم
  بينا أن استعمال

إحدى العبارتني مكان االخرى جمازا جائز، وإمنا مسي املسبوق قاضيا جمازا ملا يف فعله من إسقاط الواجب، أو مساه 
جنعله مؤديا أداء قاصرا باعتبار حاله، وما فاتكم فاقضوا وحنن إمنا : قاضيا باعتبار حال االمام، وإليه أشار يف قوله

وعلى هذا االصل قلنا لو أن مسافرا اقتدى مبسافر ونام خلفه مث استيقظ ونوى االقامة وهو يف موضع االقامة أو 
سبقه احلدث فرجع إىل مصره وتوضأ، فإن كان ذلك قبل فراغ االمام من صالته صلى أربع ركعات، وإن كان بعد 



أن يتكلم فحينئذ يصلي أربعا، النه مبنزلة القاضي يف االمتام حكما، ووجوب القضاء  فراغه صلى ركعتني إال
ودخول موضع (بالسبب الذي به وجب االداء فال يتغري إال مبا يتغري به االصل، وقبل فراغ االمام نية االقامة 

صل، وبعد الفراغ نية مغري للفرض يف حق االصل وهو االمام، فيكون مغريا يف حق من يقضي ذلك اال) االقامة
االقامة ودخول املصر غري مغري للفرض يف حق االصل، فكذلك ال يغري يف حق من يقضي ذلك االصل إال أن يتكلم 

فحينئذ ينعدم معىن القضاء خلروجه بالكالم من حترمية املشاركة وهو املؤدي لبقاء الوقت فيتغري فرضه بنية االقامة، 
لوجهني النه مؤد إمتام صالته أداء قاصرا، سواء تكلم أو مل يتكلم، فرغ االمام أو مل ولو كان مسبوقا صلى أربعا يف ا

  يفرغ، كانت نية االقامة مغرية للفرض لكونه
  .مؤديا باعتبار بقاء الوقت
مبثل معقول كما بينا، ومبثل غري معقول كالفدية يف حق الشيخ الفاين مكان الصوم، : وأما القضاء فهو نوعان

وعلى الذين يطيقونه : (ري مباله عند فوات االداء بنفسه لعجزه فإن ذلك ثابت بالنص، قال اهللا تعاىلوإحجاج الغ
أي ال يطيقونه، هكذا نقل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، ويف احلج حديث اخلثعمية حيث ) : فدية طعام مسكني

 شيخا كبريا ال يستطيع أن يستمسك على يا رسول اهللا إن فريضة اهللا تعاىل على عباده يف احلج أدركت أيب: قالت
نعم، فقال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يقبل منك ؟ فقالت: الراحلة أفيجزئ أن أحج عنه ؟ فقال

  اهللا أحق أن يقبل مث ال مماثلة بني الصوم وبني الفدية صورة وال معىن،: عليه السالم

فق على نفسه يف طريق احلج وبني مباشرة أداء احلج وسقوط الواجب عن وكذلك ال مماثلة بني دفع املال إىل من ين
املأمور باعتبار ذلك، فأما أصل االعمال يكون من احلاج دون احملجوج عنه فهو قضاء مبثل غري معقول وما يكون 

الذي يتمكن يف إن النقصان : هبذه الصفة ال يتأتى تعدية احلكم فيه إىل الفروع فيقتصر على مورد النص، وهلذا قلنا
الصالة بترك االعتدال يف االركان ال يضمن بشئ سوى االمث، النه ليس لذلك الوصف منفردا عن االصل مثل 

: صورة وال معىن، ولذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف رمحهما اهللا فيمن له مائتا درهم جياد فأدى زكاهتا مخسة زيوفا
حتقق فيها الفوات مثل صورة وال معىن من حيث القيمة، فإهنا ال ال يلزمه شئ آخر النه ليس لصفة اجلودة اليت 

  .تتقوم شرعا عند املقابلة جبنسها
يلزمه أداء الفضل احتياطا، الن سقوط قيمة اجلودة يف حكم الربا للحاجة إىل جعل االموال : وقال حممد رمحه اهللا

هللا تعاىل مبثله يف صفة املالية حقيقة ويقوم مقامه يف  أمثاال متساوية قطعا، ومعىن الربا ال يتحقق فيما وجب عليه أداؤه
  رمي: أداء الواجب به احتياطا، وعلى هذا نقول

  .اجلمار يسقط مبضي الوقت النه ليس له مثل معقول صورة وال معىن فإنه مل يشرع قربة للعبد يف غري ذلك الوقت
إجياب الدم عليه ال بطريق أنه مثل : مار ؟ قلناكيف يستقيم وقد أوجبتم الدم عليه باعتبار ترك رمي اجل: فإن قيل

للرمي قائم مقامه، بل النه جرب لنقصان متكن يف نسكه بترك الرمي، وجرب نقصان النسك بالدم معلوم بالنص، قال 
  ) .ففدية من صيام أو صدقة أو نسك: (اهللا تعاىل
ولو كان ذلك غري معقول املعىن مل جيز فقد جعلتم الفدية مشروعة مكان الصالة بالقياس على الصوم : فإن قيل

  تعدية حكمه إىل الصالة بالرأي ؟ قلنا ال نعدي ذلك احلكم

إىل الصالة بالرأي، ولكن حيتمل أن يكون فيه معىن معقول وإن كنا ال نقف عليه والصالة نظري الصوم يف القوة أو 
كون علينا العمل به، فالحتمال الوجه االول أهم منه، وحيتمل أنه ليس فيه معىن معقول فإن ما ال نقف عليه ال ي



يفدي مكان الصالة والحتمال الوجه الثاين ال جيب الفداء وإن فدى مل يكن به بأس فأمرناه بذلك احتياطا، الن 
أتبع السيئة احلسنة متحها وهلذا ال نقول يف الفدية عن : التصدق بالطعام ال ينفك عن معىن القربة، وقال عليه السالم

  .ة إهنا جائزة قطعا ولكنا نرجو القبول من اهللا فضالالصال
: جيزيه ذلك إن شاء اهللا، وكذلك قال يف أداء الوارث عن املورث بغري أمره يف الصوم: وقال حممد يف الزيادات

جيزيه إن شاء اهللا تعاىل، وعلى هذا االصل حكم االضحية، فالتقرب بإراقة الدم عرف بنص غري معقول املعىن 
  .ضي الوقت، الن مثله غري مشروع قربة للعبد يف غري ذلك الوقتفيفوت مب
فعندكم جيب التصدق بالقيمة بعد مضي أيام النحر وما ذاك إال باعتبار إقامة القيمة مقام ما يضحي به وقد : فإن قيل

  منفعة اللحمال كذلك، ولكن حيتمل أن يكون املقصود مبا هو الواجب يف الوقت إيصال : أثبتم ذلك بالرأي ؟ قلنا
إىل الفقراء إال أن الشرع أمره بإراقة الدم ملا فيها من تطييب اللحم وحتقيق معىن الضيافة فالناس أضياف اهللا تعاىل 
بلحوم االضاحي يف هذه االيام، وحيتمل أن يكون املقصود إراقة الدم الذي هو نقصان للمالية عند حممد رمحه اهللا، 

محه اهللا، يتبني ذلك بالشاة املوهوبة إذا ضحى هبا املوهوب له، فإن الواهب ال وتفويت للمالية عند أيب يوسف ر
يرجع فيها عند أيب يوسف رمحه اهللا، وله أن يرجع فيها عند حممد رمحه اهللا، الهنا نقصان حمض إال أن االحتمال 

ه فال يصار إىل االحتمال ساقط االعتبار يف مقابلة النص، ففي أيام النحر هو قادر على أداء املنصوص عليه بعين
  بإقامة القيمة مقامه، وبعد مضي أيام النحر قد حتقق العجز عن أداء املنصوص عليه، فجاء أوان اعتبار االحتمال،

واحتمال الوجه االول يلزمه التصدق بالقيمة، الن ذلك قربة مشروعة له يف غري أيام النحر واملعىن فيه معقول 
بادات أصل، فالعتبار هذا االحتمال ألزمناه التصدق بالقيمة ال ليقوم ذلك مقام إراقة واالخذ باالحتياط يف باب الع

من أدرك االمام يف الركوع يف صالة العيد ال يأيت بالتكبريات يف : الدم، وعلى هذا االصل قال أبو يوسف رمحه اهللا
وع ليقيمه مقام ما عليه بطريق الركوع الن حملها القيام وقد فات، ومثل الفائت غري مشروع له يف حالة الرك

  .القضاء فيتحقق الفوات فيه
حال الركوع مشبه حبالة القيام الستواء النصف االسفل يف الركوع، وبه يفارق : وقال أبو حنيفة وحممد رمحهما اهللا

يف  القائم القاعد، فباعتبار هذا الشبه ال يتحقق الفوات، وتكبري الركوع حمسوب من تكبريات العيد وهو مؤدي
حالة االنتقال، فإذا كانت هذه احلالة حمال لبعض تكبريات العيد جنعلها عند احلاجة حمال جلميع التكبريات احتياطا، 
وعلى هذا لو ترك قراءة الفاحتة والسورة يف االوليني قضاها يف االخريني وجهر، الن حمل أداء ركن القراءة القيام 

م يف االوليني لذلك بدليل موجب للعمل وهو خرب الواحد، والقيام يف الذي هو ركن الصالة، إال أنه تعني القيا
  االخريني مثل القيام يف االوليني يف كونه ركن

  .الصالة، وهلذه املشاهبة ال يتحقق الفوات ويقضي القراءة يف االخريني
ه أيضا، والقيام يف االخريني ولو قرأ الفاحتة يف االوليني ومل يقرأ السورة قضى السورة يف االخريني العتبار هذا الشب

  .غري حمل لقراءة السورة أداء وهو حمل لقراءة السورة قضاء باملعىن الذي بينا
ولو قرأ السورة يف االوليني ومل يقرأ الفاحتة مل يقض الفاحتة يف االخريني الن القيام يف االخريني حمل للفاحتة أداء، فلو 

مشروع يف صالته مع وجود حقيقة االداء، وذلك ليس يف والية العبد،  قرأها على وجه القضاء كان مغريا به ما هو
فيتحقق فوات قراءة الفاحتة بتركها يف االوليني ال إىل خلف، فال بد من القول بسقوطها عنه، إذ ال مثل هلا صورة أو 

  .معىن ليقام مقامها
  .وهذه االقسام كلها تتحقق يف حقوق العباد أيضا



فهو يف تسليم عني املغصوب إىل املغصوب منه على الوجه الذي غصبه، وتسليم عني املبيع إىل  أما بيان االداء احملض
  املشتري على الوجه الذي اقتضاه العقد، ويتفرع عليه ما لو باع الغاصب املغصوب

من املغصوب منه أو وهبه له وسلمه فإنه يكون أداء العني املستحق بسببه ويلغو ما صرح به، وكذلك لو أن 
ملشتري شراء فاسدا باع املبيع من البائع بعد القبض أو وهبه وسلمه يكون أداء العني املستحق بسبب فساد البيع، ا

وعلى هذا قلنا لو أطعم الغاصب املغصوب منه الطعام املغصوب أو ألبسه الثوب املغصوب وهو ال يعلم به فإنه 
  .العني فال يبقى بعد ذلك للمغصوب منه عليه شئ يكون ذلك أداء للعني املستحق بالغصب، ويتأكد ذلك بإتالف

والشافعي أىب ذلك يف أحد قوليه، الن أداء املستحق مأمور به شرعا واملوجود منه غرور فال جيعل ذلك أداء 
للمأمور، ولكن جيعل استعماال منه للمغصوب منه يف التناول، فكأنه تناول لنفسه فيتقرر عليه الضمان، وهذا 

يف إخباره أنه طعامه وأداء الواجب يف وضع الطعام بني يديه ومتكينه منه ومها غريان، وبالقول إمنا ضعيف، فالغرور 
  جاء الغرور جبهل املغصوب منه ال لنقصان

يف متكينه فال خيرج به من أن يكون فعله أداء ملا هو املستحق، كما لو اشترى عبدا مث قال البائع للمشتري أعتق 
بيع فأعتقه املشتري وهو ال يعلم به فإنه يكون قابضا وإن كان هو مغرورا مبا أخربه البائع به عبدي هذا وأشار إىل امل

  .ولكن قبضه باالعتاق، وخرب البائع وجهل املشتري غري مؤثر يف ذلك فبقي إعتاقه قبضا تاما
أن االستبدال متعذر ومن االداء التام تسليم املسلم فيه وبدل الصرف فإن ذلك أداء املستحق بسببه حكما بطريق 

فيه شرعا قبل القبض، فيجعل كأن املقبوض عني ما تناوله العقد حكما وإن كان غريه يف احلقيقة، الن العقد تناول 
  .الدين واملقبوض عني

وأما االداء القاصر وهو رد املغصوب مشغوال بالدين أو اجلناية بسبب كان منه عند الغاصب، ومعىن القصور فيه 
على الوصف الذي استحق عليه أداؤه، فلوجود أصل االداء قلنا إذا هلك يف يد املالك قبل الدفع إىل أنه أداه ال 

ويل اجلناية برئ الغاصب، ولقصور يف الصفة قلنا إذا دفع إىل ويل اجلناية أو بيع يف الدين يرجع املالك على الغاصب 
  بقيمته كأن الرد مل يوجد، فكذلك البائع إذا سلم املبيع وهو

مباح الدم، فهذا أداء قاصر، النه سلمه على غري الوصف الذي هو مقتضى العقد، فإن هلك يف يد املشتري لزمه 
الثمن لوجود أصل االداء، وإن قتل بالسبب الذي صار مباح الدم رجع جبميع الثمن عند أيب حنيفة رمحه اهللا، الن 

  .صار االداء قاصرا جعل كأن االداء مل يوجداالداء كان قاصرا فإذا حتقق الفوات بسبب يضاف إىل ما به 
االداء قاصر لعيب يف احملل، فإن حل الدم يف اململوك عيب، وقصور االداء : وقال أبو يوسف وحممد رمحهما اهللا

بسبب العيب يعترب ما بقي احملل قائما، فأما إذا فات بسبب عيب حدث عند املشتري مل ينتقض به أصل االداء وقد 
  استحقاق هذا: أحدثه القاتل عند املشتري باختياره، ولكن أبو حنيفة رمحه اهللا قال تلف هنا بقتل

  .القتل كان بالسبب الذي به صار االداء قاصرا فيحال بالتلف على أصل السبب
ومن االداء القاصر إيفاء بدل الصرف أو رأس مال السلم إذا كان زيوفا فإنه قاصر باعتبار أنه دون حقه يف الصفة، 

له أن يرد املقبوض يف اجمللس ويطالبه باجلياد، ولو هلك املقبوض يف يده قبل : ذا قال أبو حنيفة وحممد رمحهما اهللاوهل
أن يرده مل يرجع بشئ، الن باعتبار االصل كان فعله أداء فما مل ينفسخ ذلك الفعل ال ينعدم معىن االداء فيه، وبعد 

إجياب مثله الن املقبوض ملك القابض فال يكون مضمونا عليه،  هالكه تعذر فسخ االداء يف اهلالك، وال ميكن
  .وصفة اجلودة منفردة عن االصل ليس هلا مثل ال صورة وال معىن يف أموال الربا فسقط حقه



الن حقه يف الصفة مرعي وتتعذر رعايته منفصال عن (أستحسن أن يرد مثل املقبوض : وقال أبو يوسف رمحه اهللا
حىت يقام ذلك مقام رد العني عند تعذر رد العني، وينعدم به أصل االداء فيطالبه باالداء ) بوضاالصل فريد مثل املق

  .املستحق بسببه
وهذا خبالف الزكاة فيما قبض الفقري هناك ال ميكن أن جيعل مضمونا عليه، النه يف احلكم كأنه بقبضه كفاية له : قال

ذر اعتبار اجلودة منفردة عن االصل، أال ترى أن املقبوض وإن كان من اهللا تعاىل ال من املعطي، وبدون رد املثل يتع
  قائما يف يده ال يتمكن من رده ؟

ومن االداء الذي هو مبنزلة القضاء حكما أن يتزوج امرأة على عبد لغريه بعينه مث يشتري ذلك العبد فيسلمه إليها 
وهلذا ال يكون هلا أن متتنع من القبول، وهذا الن  فإن ذلك يكون أداء للعني املستحق بسببه وهو التسمية يف العقد،

كون املسمى مملوكا لغري الزوج ال مينع صحة التسمية وثبوت االستحقاق هبا على الزوج، أال ترى أنه تلزمه القيمة 
ه إذا تعذر تسليم العني ؟ وما ذلك إال الستحقاق االصل، غري أن هذا أداء هو يف معىن القضاء حكما، فإن ما اشترا

الزوج قبل أن يسلم إليها مملوك له حىت لو تصرف فيه باالعتاق ينفذ تصرفه، ولو أعتقته املرأة قبل التسليم إليها ال 
  ينفد

عتقها، ولو كان أباها مل يعتق عليها، فهذا التسليم من الزوج أداء مال من عنده مكان ما استحق عليه، فمن هذا 
  .الوجه يشبه القضاء
بالقيمة قبل أن يتملكه الزوج مث متلكه فسلمه إليها مل يكن ذلك أداء مستحقا بالتسمية ولكن  ولو قضى القاضي هلا

يكون مبادلة بالقيمة اليت تقرر حقها فيه حىت إهنا إذا مل ترض بذلك ال يكون للزوج أن جيربها على القبول، خبالف 
  .ما قبل القضاء هلا بالقيمة

ن الغصوب واملتلفات، فإن الغاصب يؤدي ماال من عنده وهو مثل ملا كان وأما القضاء مبثل معقول فبيانه يف ضما
مثل صورة ومعىن كما يف املكيل واملوزون، ومثل معىن ال صورة، : مستحقا عليه بسبب الغصب، وهو نوعان

 املثل معىن واملقصود جربان حق املتلف عليه، ويف املثل صورة ومعىن هذا املقصود أمت منه يف املثل معىن، فال يصار إىل
ال صورة إال عند الضرورة، كما ال يصار إىل املثل إال عند تعذر رد العني، فلو أراد أداء القيمة مع وجود املثل يف 
أيدي الناس كان للمغصوب منه أن ميتنع من قبوله، وإذا انقطع املثل من أيدي الناس فحينئذ تتحقق الضرورة يف 

  .اعتبار املثل صورة لتحقق فواتهاعتبار املثل يف معىن املالية وسقط 
  .تعترب قيمته يف آخر أوقات وجوده، الن الضرورة تتحقق عند انقطاعه من أيدي الناس: مث قال حممد رمحه اهللا

تعترب وقت اخلصومة، الن املثل قائم بالذمة حكما وأداء املثل بصورته موهوم بأن يصرب إىل : وقال أبو حنيفة رمحه اهللا
  حقق الضرورةأوانه، فإمنا تت

  .عند املطالبة وذلك وقت قضاء القاضي
باالنقطاع يتحقق الفوات وذلك غري موجب للضمان إمنا املوجب أصل الغصب فتعترب : وقال أبو يوسف رمحه اهللا

قيمته وقت الغصب، وهذا الن القيمة خلف عن رد العني، وهلذا كان قضاء واخللف إمنا يكون واجبا بالسبب الذي 
ل واجبا، وفيما ليس له مثل صورة جيب قيمته وقت الغصب ويكون ذلك قضاء باملثل معىن ملا تعذر به كان االص

  اعتبار املثل صورة، حىت إن فيما يتعذر
اعتبار املثل صورة ومعىن بتحقق الفوات غري موجب شيئا سوى االمث، وذلك بأن يغصب زوجة إنسان أو ولده فإن 



  .مل يضمن شيئا لتحقق الفوات بانعدام املثل صورة ومعىن االداء مستحق عليه، ولو مات يف يده
املنافع ال تضمن باملال بطريق العدوان احملض، الن ضمان العدوان مقدر باملثل نصا، وال : وعلى هذا االصل قلنا

مث  مماثلة بني العني واملنفعة صورة وال معىن، الن من ضرورة كون الشئ مثال لغريه أن يكون ذلك الغري مثال له،
العني ال تضمن باملنفعة بطريق العدوان قط، فعرفنا أنه ال مماثلة بينهما، وكذلك املنفعة ال تضمن باملنفعة، فإن احلجر 

املبنية على تقطيع واحد وتؤاجر بأجرة واحدة ال تكون منفعة إحدامها مثال ملنفعة االخرى يف ضمان العدوان مع 
ن ال يضمن املنفعة بالعني وال مشاهبة بينهما صورة وال معىن كان أوىل، وجود املشاهبة صورة ومعىن يف الظاهر فال

  .وانتفاء املشاهبة صورة ال خيفى
وأما املعىن فالن املنافع أعراض ال تبقى وقتني والعني تبقى، وبني ما يبقى وبني ما ال يبقى تفاوت عظيم يف املعىن، 

الية ال تسبق الوجود وبعد الوجود تثبت باالحراز والتمول وذلك ال وهبذا تبني أنه ال مالية يف املنفعة حقيقة، الن امل
يتصور فيما ال يبقى وقتني، وهبذا تبني أيضا أن االتالف والغصب ال يتحقق يف املنفعة، فإن املعدوم ليس بشئ فال 

ف، إال يتحقق فيه فعل هو غصب أو إتالف، وكما يوجد يتالشى، ويف حال تالشيه ال يتصور فيه الغصب واالتال
أن الشرع يف حكم العقد جعل املعدوم حقيقة من املنفعة كاملوجود، أو أقام العني املنتفع به مقام املنفعة للحاجة إىل 

  ذلك، وهذه احلاجة إمنا تتحقق يف العقد

فيثبت هذا احلكم فيما يترتب على العقد من الضمان جائزا كان أو فاسدا، الن الفاسد ال ميكن أن جيعل أصال 
فسه ليعرف حكمه من عينه فال بد من أن يرد حكمه إىل اجلائز، مث ضمان العقد فاسدا كان أو جائزا يبتىن على بن

  التراضي ال على التساوي
نصا، والتراضي يتحقق مع انعدام املماثلة، فلهذا كان مضمونا بالعقد فاسدا كان أو جائزا، ووجوب الضمان يلزمه 

سب االمكان، يوضحه أن قوام االعراض باالعيان والعني يقوم بنفسه، وال مماثلة اخلروج عنه باالداء فيكون ذلك حب
بني ما يقوم بنفسه وبني ما يقوم بغريه، بل ما يقوم بنفسه أزيد يف املعىن ال حمالة، ولكن هذه الزيادة يسقط اعتبارها 

تبار هذه الزيادة يف ضمان يف ضمان العقد لوجود التراضي فاسدا كان العقد أو جائزا، وال وجه السقاط اع
العدوان، الن بظلم الغاصب ال تسقط حرمة ماله، فلو أوجبنا عليه هذه الزيادة أهدرناها يف حقه، ولو مل نوجب 

الضمان مل يهدر حق املغصوب منه بل يتأخر إىل اآلخرة، وضرر التأخري دون ضرر االهدار، وإذا ألزمناه أداء الزيادة 
ذا مل نوجب الضمان لتعذر إجياب املثل صورة ومعىن ال يكون سقوط حق املغصوب منه يف كان ذلك مضافا إلينا، وإ

  .حق أحكام الدنيا مضافا إلينا، مبنزلة من ضرب إنسانا ضربا ال أثر له أو شتمه شتيمة ال عقوبة هبا يف الدنيا
قبل الربء يتخري الويل، الن القطع إذا قطع يد إنسان عمدا مث قتله عمدا : وعلى هذا االصل قال أبو حنيفة رمحه اهللا

  .مث القتل مثل االول صورة ومعىن، والقتل بدون القطع مثل معىن، فالرأي إىل الويل يف ذلك
القتل بعد القطع قبل الربء حتقيق ملوجب الفعل االول والقتل به من الويل يكون : وقال أبو يوسف وحممد رمحهما اهللا

  .مثال كامال فال يصار إىل القطع
هذا باعتبار املعىن فأما من حيث الصورة املثل االول هو القطع مث القتل، والقتل بعد القطع : قال أبو حنيفة رمحه اهللاو

تارة يكون حمققا ملوجب الفعل االول وتارة يكون ماحيا أثر الفعل االول، حىت إذا كان القاتل غري القاطع كان 
  .تبار املماثلة صورة هبذا املعىنالقصاص يف النفس على الثاين خاصة فال يسقط اع

  فأما القضاء مبثل غري معقول فهو ضمان احملترم املتقوم الذي ليس مبال مبا هو مال



معىن ضمان النفس واالطراف باملال يف حالة اخلطأ، فإنه ثابت بالنص من غري أن يعقل فيه املعىن، النه ال مماثلة بني 
الك للمال واملال خملوق القامة مصاحل اآلدمي به، مث الشرع أوجب الدية اآلدمي واملال صورة وال معىن، فاآلدمي م

يف القتل خطأ فما عقل من ذلك إال معىن املنة على القاتل بتسليم نفسه له لعذر اخلطأ، ومعىن املنة على املقتول 
يوجبه مع إمكانه  لصيانة دمه عن اهلدر وإجياب مال يقضي به حوائجه أو حوائج ورثته الذين خيلفونه، وهلذا ال

إجياب املثل بصفته وهو القصاص، النه هو املثل صورة ومعىن، فاملعىن املطلوب هو احلياة ويف القصاص حياة ال يف 
  .املال، فإذا مل تكن هذه احلالة يف معىن املنصوص عليه من كل وجه يتعذر إحلاقها به وإجياب املال

آخر ال يضمن ملن له القصاص شيئا، الن ملك القصاص الثابت وعلى هذا االصل لو قتل من عليه القصاص إنسان 
له ليس مبال فال يكون املال مثال له ال صورة وال معىن، وكذلك لو قتل زوجة إنسان ال يضمن للزوج شيئا باعتبار 
 ما فوت عليه من ملك النكاح، الن ذلك ليس مبال فال يكون املال مثال له صورة ومعىن، وهذا الن ملك النكاح

وإذا حتقق انعدام املثل حتقق ! مشروع للسكن والنسل، واملال بذلة القامة املصاحل فكيف يكون بينهما مماثلة 
  .الفوات

وعلى هذا االصل قلنا شهود العفو عن القصاص إذا رجعوا مل يضمنوا شيئا، وكذلك املكره للويل على العفو بغري 
تقوم وال وجه الجياب الضمان هنا صيانة مللكه يف القصاص، حق ال يضمن شيئا، النه أتلف عليه ما ليس مبال م

  .فالعفو مندوب إليه شرعا وإهدار مثله ال يقبح
وكذلك قلنا شهود الطالق بعد الدخول إذا رجعوا مل يضمنوا للزوج شيئا، واملكره على الطالق بعد الدخول 

وج ال يضمن للزوج شيئا، النه أتلف عليه كذلك، واملرأة إذا ارتدت ال تضمن للزوج شيئا، ولو جامعها ابن الز
  ملك النكاح وذلك ليس مبال متقوم فال يكون املال مثال له صورة

وال معىن، والصيانة هنا للمحل اململوك ال للملك الوارد عليه، أال ترى أن إزالة هذا امللك بالطالق صحيح من غري 
روج من ملك الزوج وإن كان يتقوم عند الدخول يف شهود وويل وعوض ؟ وهلذا قلنا إن البضع ال يتقوم عند اخل

ملكه، الن معىن اخلطر للمحل ووقت التملك وقت االستيالء على احملل بإثبات امللك فيكون متقوما الظهار خطره، 
فأما وقت اخلروج فهو وقت إطالق احملل وإزالة االستيالء عنه فال يظهر حكم التقوم فيه، وال يدخل على ما قلنا 

لطالق قبل الدخول إذا رجعوا فإهنم يضمنون نصف الصداق للزوج، الهنم ال يضمنون شيئا من قيمة ما شهود ا
أتلفوا وهو البضع فقيمته مهر املثل، وال يضمنون شيئا منه، ولكن سقوط املطالبة بتسليم البضع قبل الدخول يكون 

ج، فهما باالضافة إىل الزوج بشهادهتما مسقطا للمطالبة بالعوض املسمى إذا مل يكن ذلك بسبب مضاف إىل الزو
على الطالق كامللزمني له نصف الصداق حكما، أو كأهنما فوتا عليه يده يف ذلك النصف بعد فوات تسليم البضع 

  .فيكونان مبنزلة الغاصبني يف حقه
ت على القبول ومن القضاء الذي هو يف حكم االداء ما إذا تزوج امرأة على عبد بغري عينه فأتاها بالقيمة أجرب

وكان ذلك قضاء باملثل املسمى من عنده وهو يف معىن االداء، الن العبد املطلق معلوم اجلنس جمهول الوصف، 
فباعتبار كونه معلوم اجلنس يكون أداء للمسمى بتسليم العبد، وهلذا لو أتاها به أجربت على القبول، ومن حيث إنه 

سمى فيكون تسليم القيمة قضاء يف حكم االداء فتجرب على قبوهلا، جمهول الوصف يتعذر عليها املطالبة بعني امل
ووصفه فتكون ) أو املكيل أو املوزون إذا كان موصوفا أو معينا الن املسمى معلوم بعينه(خبالف العبد إذا كان بعينه 

العجز عن تسليم ما هو القيمة مبقابلته قضاء ليس يف معىن االداء، فال جترب على القبول إذا أتاها به إال عند حتقق 
  .املستحق كما يف ضمان الغصب على ما قررنا، واهللا أعلم



اعلم أن مطلق مقتضى االمر كون : يف بيان مقتضى االمر يف صفة احلسن للمأمور به قال رضي اهللا عنه: فصل
قق يف القبيح املأمور به حسنا شرعا، وهذا الوصف غري ثابت للمأمور به بنفسه، فإنه أحد تصاريف الكالم فيتح

واحلسن مجيعا لغة كسائر التصريفات، وال نقول إنه ثابت عقال كما زعم بعض مشاخينا رمحهم اهللا، الن العقل بنفسه 
  .غري موجب عندنا

وبيان كونه ثابتا شرعا أن اهللا تعاىل مل يأمر بالفحشاء كما نص عليه يف حمكم تنزيله، واالمر طلب إجياد املأمور به 
وهلذا كان مطلقة موجبا شرعا، والقبيح واجب االعدام شرعا، فما هو واجب االجياد شرعا تعرف  بأبلغ اجلهات،

  .صفة احلسن فيه شرعا
  .حسن ملعىن يف نفسه، وحسن ملعىن يف غريه: مث هو يف صفة احلسن نوعان

  .االحوال حسن لعينه ال حيتمل السقوط حبال، وحسن لعينه قد حيتمل السقوط يف بعض: والنوع االول قسمان
حسن ملعىن يف غريه وذلك مقصود يف نفسه ال حيصل منه ما الجله كان حسنا، وحسن : والقسم الثاين نوعان أيضا

  .ملعىن يف غريه يتحقق بوجوده ما الجله كان حسنا
باهللا  آمنوا: (وأما النوع االول من القسم االول فهو االميان باهللا تعاىل وصفاته، فإنه مأمور به، قال اهللا تعاىل

وهو حسن لعينه، وركنه التصديق بالقلب واالقرار باللسان، فالتصديق ال حيتمل السقوط حبال، ومىت بدله ) ورسوله
  .بغريه فهو كفر منه على أي وجه بدله، واالقرار حسن لعينه وهو حيتمل السقوط يف بعض االحوال

كان مطمئن القلب باالميان، وهذا الن اللسان ليس  حىت إنه إذا بدله بغريه بعذر االكراه مل يكن ذلك كفرا منه إذا
مبعدن التصديق ولكن يعرب اللسان عما يف قلبه، فيكون دليل التصديق وجودا وعدما، فإذا بدله بغريه يف وقت 

  يكون متمكنا من إظهاره يكون كافرا وإذا زال متكنه من االظهار باالكراه
ظاهر على بقاء التصديق بالقلب، وأن احلامل له على هذا التبديل مل يصر كافرا، الن سبب اخلوف على نفسه دليل 
  حاجته إىل دفع اهلالك عن نفسه ال تبديل االعتقاد،

فأما يف وقت التمكن تبديله دليل تبدل االعتقاد فكان ركن االميان وجودا وعدما، وإن كان دون التصديق بالقلب 
  .الحتماله السقوط يف بعض االحوال

الصالة، فإهنا حسنة الهنا تعظيم هللا تعاىل قوال وفعال جبميع اجلوارح، وهي حتتمل السقوط يف بعض ومن هذا النوع 
االحوال فكانت يف صفة احلسن نظري االقرار ولكنها ليست بركن االميان يف مجيع االحوال، فاالقرار دليل التصديق 

على ذلك إذا أتى هبا على هيئة خمصوصة،  وجودا وعدما والصالة ال تكون دليل التصديق وجودا وعدما، وقد تدل
  .وهلذا قلنا إذا صلى الكافر جبماعة املسلمني حيكم بإسالمه

  .الزكاة والصوم واحلج: ومما يشبه هذا النوع معىن
فالزكاة حسنة ملا فيها من إيصال الكفاية إىل الفقري احملتاج بأمر اهللا، والصوم حسن ملا فيه من قهر النفس االمارة 

يف منع شهوهتا بأمر اهللا تعاىل، واحلج حسن مبعىن شرف البيت بأمر اهللا تعاىل، غري أن هذه الوسائط ال  بالسوء
خترجها من أن تكون حسنة لعينها، فحاجة الفقري كان خبلق اهللا تعاىل إياها على هذه الصفة ال بصنع باشره بنفسه، 

 لكوهنا جانية بنفسها، وشرف البيت جبعل اهللا تعاىل إياه وكون النفس أمارة خبلق اهللا تعاىل إياها على هذه الصفة ال
مشرفا هبذه الصفة، فعرفنا أهنا يف املعىن من النوع الذي هو حسن لعينه، وهلذا جعلناها عبادة حمضة، وشرطنا 

ط للوجوب فيها االهلية الكاملة، وحكم هذا القسم واحد وهو أنه إذا وجب باالمر ال يسقط إال باالداء أو بإسقا
  .من اآلمر فيما حيتمل السقوط



وبيان القسم الثاين يف السعي إىل اجلمعة فإنه حسن ملعىن يف غريه، وهو أنه يتوصل به إىل أداء اجلمعة، وذلك املعىن 
  مقصود بنفسه ال يصري موجودا مبجرد وجود املأمور

حيصل املقصود به حىت إنه إذا محله به من السعي، وحكمه أنه يسقط باالداء إذا حصل املقصود به وال يسقط إذا مل 
إنسان إىل موضع مكرها بعد السعي قبل أداء اجلمعة مث خلى عنه كان السعي واجبا عليه، وإذا حصل املقصود 

بدون السعي بأن محل مكرها إىل اجلامع حىت صلى اجلمعة سقط اعتبار السعي وال يتمكن بانعدامه نقصان فيما هو 
  .معة ملرض أو سفر سقط عنه السعياملقصود، وإذا سقط عنه اجل

ومن هذا النوع الوضوء فإنه حسن ملعىن يف غريه وهو التمكن من أداء الصالة، وما هو املقصود ال يصري مؤدى 
بعينه، وهلذا جوزنا الوضوء واالغتسال بغري النية، وممن ليس بأهل للعبادة أداء وهو الكافر، وال ينكر معىن القربة يف 

قصد به التقرب، وهو من أهله، بأن توضأ وهو متوضئ كان مثابا على ذلك، وكذلك إذا توضأ  الوضوء، حىت إذا
أن طهرا : (وهو حمدث على قصد التقرب فإنه تطهري والتطهري حسن شرعا كتطهري املكان والثياب، قال اهللا تعاىل

قق بدون هذا الوصف وهو قصد إال أن ما هو شرط أداء الصالة يتح) وثيابك فطهر: (وقال تعاىل) بييت للطائفني
التقرب، الن شرط أداء الصالة أن يقوم إليها طاهرا عن احلدث، وبدون هذا الوصف يزول احلدث، وهو معىن 

إنه يتمكن من أداء الصالة بالوضوء وإن مل ينوه ولكنه ال يكون مثابا عليه، مث حكمه حكم السعي كما بينا، : قولنا
اء اجلمعة، وبدون الوضوء ال جيوز أداء الصالة من احملدث، الن من شرط اجلواز إال أن مع انعدام السعي يتم أد

  .الطهارة عن احلدث
  .يف الصالة على امليت، وقتال املشركني، وإقامة احلدود: وبيان النوع اآلخر

قبل فالصالة على امليت حسنة السالم امليت وذلك معىن يف غري الصالة مضاف إىل كسب واختيار كان من العبد 
وال تصل على : (موته وبدون هذا الوصف يكون قبيحا منهيا عنه، يعين الصالة على الكفار واملنافقني، قال اهللا تعاىل

  ) أحد منهم مات أبدا
وكذلك القتال مع املشركني حسن ملعىن يف غريه وهو كفر الكافر أو قصده إىل حماربة املسلمني، وذلك مضاف إىل 

  .اختياره
  .أهل البغي حسن لدفع فتنتهم وحماربتهم عن أهل العدل وكذلك القتال مع

وكذا إقامة احلدود حسن ملعىن الزجر عن املعاصي، وتلك املعاصي تضاف إىل كسب واختيار ممن تقام عليه ولكن 
ال يتم إال حبصول ما الجله كان حسنا، وحكم هذا النوع أنه يسقط بعد الوجوب باالداء وبانعدام املعىن الذي 

كان جيب، حىت إذا حتقق االنزجار عن ارتكاب املعاصي، أو تصور إسالم اخللق عن آخرهم ال تبقى فرضيته الجله 
  .إال أنه خالف للخرب، النه ال يتحقق انعدام هذا املعىن يف الظاهر

وكذلك الصالة على امليت تسقط بعارض مضاف إىل اختياره من بغي أو غريه، وإذا قام به الويل مع بعض الناس 
  .سقط عن الباقنيي

  وكذلك القتال إذا قام به البعض سقط عن الباقني حلصول املقصود، وإذا

حتقق صفة احلسن للمأمور به قد ذهب بعض مشاخينا إىل أن عند إطالق االمر يثبت النوع الثاين من احلسن وال 
ثبت هبذا الطريق االدىن على ما  يثبت النوع االول إال بدليل يقترن به، الن ثبوت هذه الصفة بطريق االقتضاء وإمنا

  .نبينه يف باب االقتضاء، واالدىن هو احلسن ملعىن يف غريه ال لعينه



واالصح عندي أن مبطلق االمر يثبت حسن املأمور به لعينه شرعا فإن االمر لطلب االجياد : قال رضي اهللا عنه
أقيموا : (احلسن، النه استعباد فإن قوله ومبطلقه يثبت أقوى أنواع الطلب وهو االجياب فيثبت أيضا أعلى صفات

مها يف املعىن سواء، والعبادة هللا تعاىل حسنة لعينها، والن ما يكون حسنا ملعىن يف غريه فهذه ) اعبدوين(و ) الصالة
الصفة له شبه اجملاز النه ثابت من وجه دون وجه، وما يكون حسنا لعينه فهذه الصفة له حقيقة وباملطلق تثبت 

اتفق الفقهاء على ثبوت صفة اجلواز مطلقا للمأمور به كما قررنا أن مقتضى : دون اجملاز، وإذا ثبت هذا قلنااحلقيقة 
  االمر حسن املأمور به حقيقة وذلك ال يكون إال بعد

جوازه شرعا، والن مقتضى مطلقه االجياب وال جيوز أن يكون واجب االداء شرعا إال بعد أن يكون جائزا شرعا، 
  .بعض املتكلمني مبطلق االمر ال يثبت جواز االداء حىت يقترن به دليلوعلى قول 

واستدلوا على هذا بالظان عند تضايق الوقت أنه على طهارة فإنه مأمور بأداء الصالة شرعا، ال يكون جائزا إذا 
وهذا سهو أداها على هذه الصفة، ومن أفسد حجه فهو مأمور باالداء شرعا وال يكون املؤدى جائزا إذا أداه، 

منهم، فإن عندنا من كان عنده أنه على طهارة فصلى جازت صالته، نص عليه يف كتاب التحري فيما إذا توضأ مباء 
  .جنس فقال صالته جائزة ما مل يعلم فإذا علم أعاده

قبل أن املؤدى جائز حىت لو مات : فإذا جازت صالته كيف تلزمه االعادة واالمر ال يقتضي التكرار ؟ قلنا: فإن قيل
يعلم لقي اهللا وال شئ عليه، فأما إذا علم فقد تبدل حاله ووجوب االداء بعد تبدل احلال ال يكون تكرارا، وحتقيقه 

فإذا كان عنده أنه على طهارة يثبت ) ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها: (أن االمر يتوجه حبسب التوسع، قال اهللا تعاىل
  ومن ضرورتهاالمر يف حقه على حسب ما يليق حباله، 

اجلواز على تلك احلالة، وإذا تبدل حاله بالعلم ثبت االمر باالداء كما يليق حباله، ولكن ملا كان له طريق يتوصل به 
إىل هذه احلالة إذا حترز وأحسن النظر مل يسقط الواجب يف هذه احلالة باالداء االول وإن كان معذورا فيه لدفع 

فالثابت باالمر وجوب أداء االعمال بصفة الصحة، وأما بعد االفساد فالثابت احلرج عنه، واحلج مبعزل مما قلنا، 
وجوب التحلل عن االحرام بطريقه، وهذا أمر آخر سوى االول، واملأمور به يف هذا االمر جمزى، فإن التحلل بأداء 

  .االعمال بعد االفساد جائز شرعا
اجلواز وإن كانت تثبت مبطلق االمر شرعا فقد تتناول صفة : وحيكى عن أيب بكر الرازي رمحه اهللا أنه كان يقول

االمر على ما هو مكروه شرعا أيضا، واستدل على ذلك بأداء عصر يومه بعد تغري الشمس فإنه جائز مأمور به 
  شرعا وهو مكروه أيضا وكذلك قوله

ركن احلج، وذلك جائز  يتناول طواف احملدث عندنا حىت يكون طوافه) وليطوفوا بالبيت العتيق: (سبحانه وتعاىل
  .مأمور به شرعا، ويكون مكروها

واالصح عندي أن مبطلق االمر كما تثبت صفة اجلواز واحلسن شرعا يثبت انتفاء صفة الكراهة، : قال رضي اهللا عنه
مر الن االمر استعباد وال كراهة يف عبادة العبد لربه، وانتفاء الكراهة تثبت باالذن شرعا ومعلوم أن االذن دون اال
يف طلب إجياد املأمور به فالن يثبت انتفاء الكراهة باالمر أوىل، فأما الصالة بعد تغري الشمس والكراهة ليست 

للصالة ولكن للتشبه مبن يعبد الشمس واملأمور به هو الصالة، وكذلك الطواف الكراهة ليست يف الطواف الذي 
  .س من الطواف يف شئفيه تعظيم البيت بل لوصف يف الطواف وهو احلدث وذلك لي

مث تكلم مشاخينا رمحهم اهللا فيما إذا انعدم صفة الوجوب للمأمور به لقيام الدليل هل تبقى صفة اجلواز أم ال ؟ 
هو على هذا اخلالف عندنا ال تبقى، وعلى قول الشافعي تبقى، فيثبتون هذا اخلالف : فالعراقيون من مشاخينا يقولون



على ميني فرأى غريها خريا منها فليكفر ميينه مث ليأت بالذي هو خري فإن صيغة االمر من حلف : يف قوله عليه السالم
  هبذه الصفة توجب التكفري سابقا على احلنث وقد انعدم هذا الوجوب

بدليل االمجاع فبقي اجلواز عنده ومل يبق عندنا، وحجته يف ذلك أن من ضرورة وجوب االداء جواز االداء والثابت 
املنصوص، وليس من ضرورة انتفاء الوجوب انتفاء اجلواز فيبقى حكم اجلواز بعدما انتفى الوجوب بضرورة النص ك

موجب : بالدليل، واستدل عليه بصوم عاشوراء فبانتساخ وجوب االداء فيه مل ينتسخ جواز االداء، ولكنا نقول
رعا، واجلواز فيما يكون العبد خمريا فيه، االمر أداء هو متعني على وجه ال يتخري العبد بني االقدام عليه وبني تركه ش

وبينهما مغايرة على سبيل املنافاة، فإذا قام الدليل على انتساخ موجب االمر ال جيوز إبقاء غري موجب االمر مضافا 
  .إىل االمر

 واالصح عندي أن بانتفاء حكم الوجوب لقيام الدليل ينتسخ االمر وخيرج من أن يكون أمرا: قال رضي اهللا عنه
شرعا واملصري إىل بيان موجبه ابتداء وبقاء يف حال ما يكون أمرا شرعا، فأما بعد خروجه من أن يكون أمرا شرعا 
فال معىن لالشتغال هبذا التكليف، وبعدما انتسخ االمر بصوم عاشوراء ال نقول جواز الصوم يف ذلك اليوم موجب 

ا يف سائر االيام، وقد كان ذلك ثابتا قبل إجياب ذلك االمر، بل هو موجب كون الصوم مشروعا فيه للعبد كم
الصحيح املقيم : الصوم فيه باالمر شرعا فبقي على ما كان، حىت إذا بقي االمر يبقى حكم اجلواز عندنا، وهلذا قلنا

إذا صلى الظهر يف بيته يوم اجلمعة جازت صالته، والواجب عليه يف املصر أداء اجلمعة بعدما شرعت اجلمعة ولكن 
ي أصل أمر أداء الظهر وهلذا يلزمه بعد مضي الوقت قضاء الظهر، ولو شهد اجلمعة بعد الظهر كان مؤديا فرض بق

الوقت، فبه تبني أن الواجب أداء اجلمعة دون أداء الظهر، إذ الواجب إسقاط فرض الوقت بأداء اجلمعة، فكذلك 
عذور وغري املعذور، الن جواز ترك أداء اجلمعة جيب نقض الظهر املؤدي بأداء اجلمعة وهلذا سوينا بذلك بني امل

  .للمعذور رخصة فال يتغري به حكم ما هو عزمية، واهللا أعلم
اعلم أن من شرط وجوب أداء : يف بيان صفة احلسن ملا هو شرط أداء الالزم باالمر قال رضي اهللا عنه: فصل

والن الواجب أداء ) ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها: (ىلاملأمور به القدرة اليت هبا يتمكن املأمور من االداء، لقوله تعا
ما هو عبادة، وذلك عبارة عن فعل يكتسبه العبد عن اختيار ليكون معظما فيه ربه فينال الثواب وذلك ال يتحقق 

بدون هذه القدرة، غري أنه ال يشترط وجودها وقت االمر لصحة االمر، النه ال يتأدى املأمور بالقدرة املوجودة 
  ت االمر حبال،وق

وإمنا يتأدى باملوجود منها عند االداء وذلك غري موجود سابقا على االداء، فإن االستطاعة ال تسبق الفعل وانعدامها 
  عند االمر ال مينع صحة االمر وال خيرجه من أن

وما أرسلناك : (تعاىليكون حسنا مبنزلة انعدام املأمور، فإن النيب عليه السالم كان رسوال إىل الناس كافة، قال اهللا 
وال شك أنه أمر مجيع من أرسل إليهم بالشرائع مث صح االمر يف حق ) نذيرا للبشر: (وقال تعاىل) إال كافة للناس

وكما ) النذركم به ومن بلغ: (الذين وجدوا بعده ويلزمهم االداء بشرط أن يبلغهم فيتمكنون من االداء، قال تعاىل
ه حيسن قبل وجود القدرة اليت يتمكن هبا من االداء ولكن بشرط التمكن عند حيسن االمر قبل وجود املأمور ب

االداء، أال ترى أن التصريح هبذا الشرط ال يعدم صفة احلسن يف االمر، فإن املريض يؤمر بقتال املشركني إذا برئ 
  .وكاملمطلق، : وهذا الشرط نوعان) فإذا اطمأننتم فأقيموا الصالة: (فيكون ذلك حسنا، قال تعاىل

فاملطلق أدىن ما يتمكن به من أداء املأمور به ماليا كان أو بدنيا، الن هذا شرط وجوب االداء يف كل أمر فضال من 



اهللا تعاىل ورمحة خصوصا يف حق هذه االمة فقد رفع اهللا عنهم احلرج ووضع عنهم االصر واالغالل، ويف لزوم 
خيفى، وعلى هذا وجوب الطهارة باملاء فإنه ال يثبت يف حال عدم االداء بدون هذه القدرة من احلرج والثقل ما ال 

املاء النعدام هذه القدرة، وكذلك يف حال العجز عن االستعمال إال حبرج بأن خياف زيادة املرض أو العطش، أو 
كان  يلحقه نوع حرج يف ماله بأن ال يباع منه بثمن مثله، وكذلك أداء الصالة ال جيب بدون هذه القدرة، وهلذا

وجوب االداء حبسب ما يتمكن منه قائما أو قاعدا أو باالمياء، وكذلك وجوب أداء احلج ال يكون إال هبذه القدرة 
مبلك الزاد والراحلة، الن التمكن من السفر الذي يتوصل به إىل االداء ال يكون إال به، وكذلك وجوب أداء 

كن من االداء عبادة إال مبلك املال، وهلذا ال يعترب التمكن منه الصدقة املالية ال يكون إال هبذا الشرط، فإنه ال يتم
مبال غريه وإن أذن له يف ذلك يف وجوب االداء، خبالف الطهارة فصفة العبادة هناك غري مقصودة وهنا مقصودة، 

  ومع ذلك صفة الغين يف املؤدى معترب هنا،

ال تثبت صفة الغىن، وهلذا قال زفر والشافعي ال صدقة إال عن ظهر غىن وبدون ملك املال : قال عليه السالم
إذا أسلم الكافر أو بلغ الصيب أو أفاق اجملنون أو طهرت احلائض يف آخر الوقت حبيث ال يتمكنون من : رمحهما اهللا

: أداء الفرض فيما بقي من الوقت ال يلزمهم االداء النعدام الشرط وهو التمكن، ولكن علماءنا رمحهم اهللا قالوا
أداء الصالة استحسانا، الن السبب املوجب جزء من الوقت وشرط وجوب االداء كون القدرة على االداء  يلزمهم

متوهم الوجود ال كونه متحقق الوجود فإن ذلك ال يسبق االداء وهذا التوهم موجود ههنا جلواز أن يظهر يف ذلك 
لوات اهللا عليه فيثبت وجوب االداء به، اجلزء من الوقت امتداد بتوقف الشمس فيسع االداء كما كان لسليمان ص

مث العجز عن االداء فيه ظاهر لينتقل احلكم إىل ما هو خلف عن االداء وهو القضاء، مبنزلة احللف على مس السماء 
تنعقد موجبة للرب لتوهم الكون فيما خلف عليه، مث بالعجز الظاهر ينتقل الواجب يف احلال إىل ما هو خلف عنه وهو 

كذلك احلدث يف وقت الصالة ممن كان عادما للماء يكون موجبا للطهارة باملاء لتوهم القدرة عليها مث الكفارة، و
تتحول إىل التراب باعتبار العجز الظاهر يف احلال، غري أن يف فصل احلائض بشرط حقيقة الطهر يف جزء من الوقت 

مها دون العشرة فينقطع الدم والباقي من بأن تكون أيامها عشرة، أو احلكم بالطهر بدليل شرعي بأن تكون أيا
الوقت مقدار ما ميكنها أن تغتسل فيه وحترم للصالة، وهذا الن يف أوامر العباد صفة احلسن، ولزوم االداء يثبت 

هبذا القدر من القدرة، فإن من قال المرئ اسقين ماء غدا يكون أمرا صحيحا موجبا لالداء فال يتعني للحال، فإنه 
ك يف غد، جلواز أن ميوت قبله أو يظهر عارض حيول بينه وبني التمكن من االداء، فكذلك يف أوامر يقدر على ذل

  .الشرع وجوب االداء يثبت هبذا القدر
مث هذا الشرط خمتص باالداء دون القضاء فإنه شرط الوجوب وال يتكرر الوجوب يف واجب واحد فال يشترط بقاء 

  ن الفوات مبضي الوقت ال عن تقصريهذا التمكن لبقاء الواجب ولكن إن كا
  منه بقي االداء واجبا على أن يتأتى باخللف وهو القضاء، وإن كان عن تقصري منه

فهو متعد يف ذلك وباعتبار تعديه جيعل الشرط كالقائم حكما، وهلذا قلنا إذا هلك املال بعد وجوب احلج وصدقة 
اء مبلك املال كان شرط وجوب االداء فيبقى الواجب وإن الفطر ال يسقط الواجب عنه بذلك، الن التمكن من االد

  .انعدم هذا الشرط
وأما الكامل منه فالقدرة امليسرة لالداء وهي زائدة على االوىل بدرجة كرامة من اهللا تعاىل، وفرق ما بينهما أنه ال 

يغري صفة الواجب فيجعلها  يتغري باالوىل صفة الواجب فكان شرط الوجوب فال يعترب بقاؤها لبقاء الواجب والثانية



مسحا سهال لينا، وهلذا يشترط بقاؤها ببقاء الواجب، النه مىت وجب االداء بصفة ال يبقى االداء واجبا إال بتلك 
الصفة، وال يكون االداء هبذه الصفة بعد انعدام القدرة امليسرة لالداء وبيان هذا أن الزكاة تسقط هبالك املال بعد 

ن الشرع إمنا أوجب االداء بصفة اليسر وهلذا خصه باملال النامي، وما أوجب االداء إال بعد التمكن من االداء، ال
مضي حول ليتحقق النماء فيكون املؤدى جزءا من الفضل قليال من كثري وذلك غاية يف اليسر، فأما أصل التمكن 

ة اليسر بل يكون بصفة الغرم فال من االداء يثبت بكل مال، فلو بقي الواجب بعد هالك املال مل يكن املؤدى بصف
يكون الباقي ذلك الذي وجب وال وجه الجياب غريه إال بسبب متجدد، وهلذا لو استهلك املال بقي عليه وجوب 
االداء، النه صار النصاب مشغوال حبق املستحق للزكاة، فاالستهالك تعد منه على حمل احلق بالتفويت وذلك سبب 

اين إذا استهلكه مواله وهو ال يعلم جبنايته يصري غارما لقيمته، وإن صادف فعله موجب للغرم عليه، كالعبد اجل
ملكه باعتبار هذا املعىن، فلوجود سبب آخر أمكن إجياب االداء ال بالصفة اليت هبا وجب ابتداء، وال يدخل على 

رط الوجوب يف هذا ما إذا هلك بعض النصاب فإن الواجب يبقى بقدر ما بقي منه وإن كان كمال النصاب ش
  االبتداء، الن اشتراط كمال النصاب

ليس الجل اليسر حىت يتغري به صفة الواجب، فإن أداء درهم من أربعني وأداء مخسة من مائتني يف معىن اليسر 
سواء، إذ كل واحد منهما أداء ربع العشر، ولكن شرط كمال النصاب ليثبت به صفة الغىن فيمن جيب عليه، 

  إغناء احملتاج وإمنافاملطلوب باالداء 

يتحقق االغناء بصفة احلسن من الغين كما يتحقق التمليك من املالك، وأحوال الناس ختتلف يف صفة الغىن باملال 
فجعل الشرع لذلك حدا وهو ملك النصاب تيسريا، مث هذا الغىن شرط وجوب االداء مبنزلة أدىن التمكن الذي هو 

ا صفة الواجب، فلهذا ال يشترط بقاؤه لبقاء الواجب ولكن بقدر ما شرط وجوب االداء من غري أن يكون مغري
بقي من املال يبقى الواجب بصفته لبقاء صفة اليسر فيه، وعلى هذا قلنا يسقط العشر هبالك اخلارج قبل االداء، الن 

منا جيب قليل من القدرة امليسرة شرط االداء فيه، فالعشر مؤونة االرض النامية وال جيب إال بعد حتقق اخلارج، فإ
كثري من النماء فيكون االداء بصفة اليسر وذلك ال يبقى بعد هالك اخلارج، وكذلك اخلراج ال يبقى إذا اصطلم 
الزرع آفة، الن وجوب االداء باعتبار القدرة امليسرة، وهلذا يتقدر الواجب حبسب الربع، حىت إذا قل اخلارج ال 

أن عند التمكن من الزراعة إذا مل يفعل جعلت القدرة امليسرة كاملوجود جيب من اخلارج أكثر من نصف اخلارج إال 
حكما بتقصري كان منه يف الزراعة، وذلك ال يوجد فيما إذا اصطلم الزرع آفة، فلو بقي اخلراج كان غرما، وهلذا 

كون وهو باق بعد موته قلنا ال يسقط العشر مبوت من عليه مع بقاء اخلارج، الن القدرة امليسرة الداء املايل باملال ت
فيجعل هو كاحلي حكما باعتبار خلفه ويكون أداء الواجب بالصفة اليت يثبت هبا الوجوب ابتداء، وكذلك الزكاة 

ال تسقط مبوته يف أحكام اآلخرة، وهلذا يؤمر بااليصاء به وتؤدى من ثلث ماله بعد موته إذا أوصى لبقاء القدرة 
  اء احملل الذي هو خالص حقه وهو الثلث فيكون االداء منه بصفةامليسرة، وباعتبار حياته حكما وبق

اليسر إال أنه إذا مل يوص ال يبقى يف أحكام الدنيا بعد موته الن الواجب أداء العبادة، وباعتبار اخلالفة اليت تثبت بعد 
ة ملا مل يكن مقصودا موته ال ميكن حتقيق هذا الوصف الن ذلك يثبت من غري اختيار له منه ويف العشر معىن العباد

بقي بعد موته وإن مل يوص به، وكذلك اخلراج إذا حصل اخلارج مث هلك قبل أدائه، وعلى هذا قلنا إن احلانث يف 
ميينه إذا عجز عن التكفري باملال جيوز له أن يكفر بالصوم، الن وجوب الكفارة باعتبار القدرة امليسرة، أال ترى أنه 

  لتكفريثبت التخري شرعا يف أنواع ا



باملال والواجب أحد االنواع عند أهل الفقه، خبالف ما يقوله بعض املتكلمني أن الكل واجب الستواء الكل يف 
صيغة االمر والتخيري السقاط الواجب مبا يعينه منها، وجيعلون االمر مثل قياس النهي، فإن مثل هذا التخيري يف النهي 

يف النهي يتحقق : ع ما تناوله الصيغة فكذلك االمر، ولكنا نقولال خيرج حكم النهي من أن يكون متناوال مجي
وجوب االنتهاء يف الكل مع ذكر حرف أو، الن ذلك يف موضع النفي وحرف أو يف موضع النفي يوجب التعميم، 

 فأما يف باب الكفارة ذكر حرف أو يف موضع االثبات فإمنا يفيد) وال تطع منهم آمثا أو كفورا: (قال اهللا تعاىل
االجياب يف أحد االنواع، أال ترى أنه لو كفر باالنواع كلها مل يكن مؤديا للواجب يف مجيعها ويستحيل أن يكون 

واجبا قبل االداء، مث إذا أدى يكون املؤدى نفال ال واجبا ويتأدي الواجب بنوع واحد، وهذا النوع منصوص عليه 
الواجب يف البعض بدون أدائه أو أداء ما هو خلف عنه، فال يكون خلفا عن غريه، ولو كان الكل واجبا مل يسقط 

فعرفنا أن الواجب أحد االنواع، والتخيري ليكون االداء بصفة اليسر، وهلذا حتول إىل الصوم عند العجز عن االداء 
ما ) أيامفصيام ثالثة : (باملال، واملعترب فيه العجز للحال ال حتقق العجز بعجز مستدام يف العمر، فإن يف قوله تعاىل

  يدل على أنه يعترب العجز يف احلال، إذ لو اعترب العجز يف مجيع العمر مل يتحقق أداء الصوم بعد
هذا العجز، وكذلك التكفري بالطعام يف الظهار يعترب العجز يف احلال عن التكفري بالصوم، وهلذا لو مرض أياما فكفر 

  .باالطعام جاز
القدرة امليسرة لالداء، وبعد هالك املال ال يبقى ذلك لو بقي التكفري باملال عينا  فتبني هبذا كله أن املعترب يف الكفارة

فجوزنا له التكفري بالصوم، وال تفصيل هنا بني أن يهلك املال بصنعه أو بغري صنعه، الن الواجب ال يصادف املال 
ل حبق املستحق، وهلذا ال يسقط قبل االداء وال جيعل املال مشغوال به فال يكون االستهالك تعديا على حمل مشغو

هبالك املال حىت إنه إذا أيسر مبال آخر يلزمه التكفري باملال، الن القدرة امليسرة تثبت مبلك املال وال ختتص مبال 
دون مال، فكان املال املستفاد فيه واملال الذي عنده سواء، وهلذا ال يعترب فيه كون املال ناميا وال يعترب صفة الغىن 

  ب عليه، النفيمن جي

الواجب ليس من مناء املال، وإمنا الشرط فيه القدرة امليسرة لالداء على وجه ينال الثواب باالداء، فيكون ذلك 
ساترا ملا حلقه الرتكاب احملظور، ويف هذا يستوي املال النامي وغري النامي، وخيرج على ما بينا أنه إذا هلك املال بعد 

والراحلة وقت خروج القافلة من بلدته فإنه ال يسقط عنه احلج، الن الشرط  وجوب احلج بأن كان مالكا للزاد
هناك أدىن التمكن دون اليسر، فاليسر يف سفر احلج يكون باخلدم واملراكب واالعوان وذلك ليس بشرط، وأدىن 

  .التمكن شرط وجوب االداء فال يشترط بقاؤه لبقاء الواجب
طر، أو هلك من وجب عليه بعد وجوب االداء فإنه ال يسقط وكذلك لو هلك املال بعد وجوب صدقة الف

الواجب، الن شرط الوجوب هناك أدىن التمكن وصفة الغىن فيمن جيب عليه االداء دون اليسر، وهلذا لو ملك من 
مال البذلة واملهنة فضال على حاجته ما يساوي نصابا جيب عليه، وهبذا النوع من املال حيصل أدىن التمكن والغىن 

ذا بلغ نصابا، فأما صفة اليسر فهو خمتص باملال النامي ليكون االداء من فضل املال وذلك ليس بشرط هنا، فعرفنا إ
  أن التمكن والغىن

أغنوهم عن املسألة يف مثل هذا اليوم واالغناء إمنا يتحقق من : شرط وجوب االداء باعتبار أنه غين، قال عليه السالم
هبذا الشرط فال يشترط بقاؤه لبقاء الواجب، وعلى هذا االصل قلنا ال جتب الزكاة يف  الغىن، ومل يتغري صفة املؤدى

مال املديون بقدر ما عليه من الدين، الن الوجوب باعتبار الغىن واليسر وذلك ينعدم بالدين، والغىن إمنا حيصل 
قدر من املال، وهلذا حل له بفضل عن حاجته، وحاجته إىل قضاء الدين حاجة أصلية فال حيصل الغىن مبلك ذلك ال



  .أخذ الصدقة وهي ال حتل لغين، وإمنا تيسر االداء إذا كان املؤدى فضل مال غري مشغول حباجته
وكذلك ال جتب صدقة الفطر على املديون إذا مل ميلك نصابا فضال عن دينه الن الغين ميلك املال معترب يف إجياب 

وحباجته إىل قضاء الدين تنعدم صفة الغىن، وإن كان الدين على العبد  صدقة الفطر على ما بينا أنه إغناء للمحتاج
  الذي هو عبد

للخدمة فعلى املوىل أن يؤدي عنه صدقة الفطر، الن صفة الغىن ثابت له مبلك من النصاب سوى هذا القدر، وأصل 
غري معترب فإنه جيب االداء عن املالية غري معتربة فيمن جيب االداء عنه، وهلذا جتب عن ولده احلر، وكذلك الغىن به 

املدبر وأم الولد وإن مل يكن هو غنيا مبلكه فيهما، فكذلك إذا كان العبد مشغوال بالدين الن ذلك الدين على العبد 
يوجب استحقاق ماليته فيخرج املوىل من أن يكون غنيا به، ولو كان هذا العبد املديون للتجارة مل جيب على املوىل 

ة التجارة، الن الغىن باملال الذي جيب أداء الزكاة عنه شرط ليكون االداء بصفة اليسر وذلك أن يؤدي عنه زكا
ينعدم بقيام الدين على العبد، وال يدخل على ما ذكرنا وجوب كفارة املوسر على املديون مع اعتبار صفة اليسر يف 

ه ألف درهم وعليه مثلها دين فإنه يكفر بالصوم التكفري باملال، الن املذكور يف كتاب االميان أنه إذا حنث يف ميني ول
  يكفر: بعدما يقضي دينه باملال، ومل يتعرض ملا قبل قضاء الدين أنه مباذا يكفر، فقال بعض مشاخينا

بالصوم أيضا الن ما يف يده من املال مستحق بدينه مشغول حباجته، ويف التكفري باملال صفة اليسر معترب بدليل 
يلزمه التكفري باملال الن : لنص، وبسبب الدين ينعدم اليسر فيكفر بالصوم، ومنهم من يقولالتخيري املثابت با

الكفارة أوجبت ساترة أو زاجرة وما أوجبت شكرا للنعمة فال تشبه الزكاة من هذا الوجه فإهنا أوجبت شكرا 
ه إىل قضاء الدين باملال يعدم متام للنعمة والغىن، وهلذا يشترط الجياهبا أمت وجوه الغىن وذلك باملال النامي، وحاجت

الغىن، وال يعدم معىن حصول الثواب له إذا تصدق به ليكون ذلك ساترا لالمث الذي حلقه بارتكاب حمظور اليمني 
يوضحه أن معىن االغناء غري معترب يف التكفري ) إن احلسنات يذهنب السيئات: (وهو املقصود بالكفارة، قال تعاىل

ه حيصل باالعتاق وليس فيه إغناء، وهلذا قلنا حيصل التكفري باملال بطعام االباحة وإن كان االغناء باملال، أال ترى أن
  ال حيصل به، فعرفنا أن املعترب يف التكفري باملال أصل اليسر ال هنايته وتيسري االداء قائم مبلك املال مع قيام

تأدى إال بتمليك املال، واالغناء ال يتحقق ممن ليس بغين الدين عليه، فأما يف الزكاة املعترب هو االغناء، وهلذا ال ي
  .كامل الغىن وبسبب الدين ينعدم الغىن، وهلذا ميتنع وجوب أداء الزكاة وصدقة الفطر على املديون

يف بيان موجب االمر يف حق الكفار ال خالف أهنم خماطبون باالميان، الن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث إىل : فصل
فآمنوا باهللا : (إىل قوله تعاىل) قل يأيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا: (افة ليدعوهم إىل االميان، قال تعاىلالناس ك
  .فهذا اخلطاب منه يتناوهلم ال حمالة) ورسوله

وال خالف أهنم خماطبون باملشروع من العقوبات، وهلذا تقام على أهل الذمة عند تقرر أسباهبا الهنا تقام بطريق 
خلزي والعقوبة لتكون زاجرة عن االقدام على أسباهبا، وباعتقاد حرمة السبب يتحقق ذلك وال تنعدم االهلية القامة ا

  ذلك عليه بطريقه، بل هو جزاء
  .وعقوبة فبالكفار أليق منه باملؤمنني

قد آثروا الدنيا على وال خالف أن اخلطاب باملعامالت يتناوهلم أيضا الن املطلوب هبا معىن دنيوي وذلك هبم أليق، ف
والهنم ملتزمون لذلك، فعقد الذمة يقصد به التزام أحكام املسلمني فيما يرجع إىل املعامالت فيثبت حكم ! اآلخرة 

  .اخلطاب هبا يف حقهم كما يثبت يف حق املسلمني لوجود االلتزام إال فيما يعلم لقيام الدليل أهنم غري ملتزمني له



ئع يتناوهلم يف حكم املؤاخذة يف اآلخرة، الن موجب االمر اعتقاد اللزوم واالداء وهم وال خالف أن اخلطاب بالشرا
ينكرون اللزوم اعتقادا وذلك كفر منهم مبنزلة إنكار التوحيد، فإن صحة التصديق واالقرار بالتوحيد ال يكون مع 

  .إنكار شئ من الشرائع
الشرائع فقد أبطل قول ال إله إال اهللا، فقد ذكر بعض من ال  من أنكر شيئا من: وقال حممد رمحه اهللا يف السري الكبري

يعتمد على قوله من أهل زماننا يف تصنيف له أن املسلم إذا أنكر شيئا من الشرائع فهو كافر فيما أنكره مؤمن فيما 
  سوى ذلك، وهو شبه احملال من الكالم يبتلى املرء مبثله لقلة التأمل

من ذلك، ومع ذلك هو خمالف للرواية املنصوصة عن املتقدمني من أصحابنا رمحهم اهللا، أو إعجابه بنفسه، أعاذنا اهللا 
فإذا ثبت أنه ترك ذلك استحالال وجحودا يكون كفرا منه ظهر أنه معاقب عليه يف اآلخرة كما هو معاقب على 

ما : (يقرون هبا، وقال تعاىلأي ال ) : وويل للمشركني الذين ال يؤتون الزكاة: (أصل الكفر، وهو املراد بقوله تعاىل
  .من املسلمني املعتقدين فرضية الصالة: قيل يف التفسري) سلككم يف سقر قالوا مل نك من املصلني

  .إن اخلطاب يتناوهلم فيما يرجع إىل العقوبة يف اآلخرة: فهذا معىن قولنا
 أن اخلطاب يتناوهلم أيضا واالداء فأما يف وجوب االداء يف أحكام الدنيا فمذهب العراقيني من مشاخينا رمحهم اهللا

واجب عليهم فإهنم ال يعاقبون على ترك االداء إذا مل يكن االداء واجبا عليهم، وظاهر ما تلونا يدل على أهنم 
  يعاقبون يف اآلخرة على االمتناع من

ب الوجوب متقرر االداء يف الدنيا، والن الكفر رأس املعاصي فال يصلح سببا الستحقاق التخفيف، ومعلوم أن سب
يف حقهم، وصالحية الذمة لثبوت الواجب فيها بسببه موجود يف حقهم، وشرط وجوب االداء التمكن منه وذلك 

غري منعدم يف حقهم، فلو سقط اخلطاب باالداء كان ذلك ختفيفا والكفر ال يصلح ختفيفا لذلك، وال معىن لقول من 
حقق حىت لو أدى مل يكن ذلك معتدا به، النه يتمكن به من االداء يقول إن التمكن من االداء على هذه الصفة ال يت

بشرط أن يقدم االميان واخلطاب به ثابت يف حقه، فهو نظري اجلنب واحملدث يتمكن من أداء الصالة بشرط الطهارة 
الداء وهو مطالب بذلك، فيكون متمكنا من أداء الصالة يتوجه عليه اخلطاب بأدائها مع أن انعدام التمكن من ا

بإصراره على الكفر وهو جان يف ذلك، فيجعل التمكن قائما حكما إذا كان انعدامه بسبب جنايته، أال ترى أن 
زوال التمكن بسبب الشكر ال يسقط اخلطاب بأداء العبادات، وكذلك انعدام التمكن بسبب اجلهل إذا كان 

  .بتقصري منه ال يسقط اخلطاب باالداء، فبسبب الكفر أوىل
ديارنا يقولون إهنم ال خياطبون بأداء ما حيتمل السقوط من العبادات، وجواب هذه املسألة غري حمفوظ من  ومشايخ

  املتقدمني من أصحابنا رمحهم اهللا نصا، ولكن

مسائلهم تدل على ذلك، فإن املرتد إذا أسلم ال يلزمه قضاء الصلوات اليت تركها يف حال الردة عندنا وتلزمه عند 
  .تد كافرالشافعي واملر

واستدل بعض أصحابنا على أن اخلالف بيننا وبني الشافعي أن تنصيص علمائنا أن ذلك ال يلزمه القضاء بعد 
االسالم دليل على أنه مل يكن خماطبا بأدائها يف حالة الكفر وهذا ضعيف، فسقوط القضاء عن املرتد والكافر االصلي 

االسالم : وقال عليه السالم) إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف: (بعد االسالم بوجود الدليل املسقط وهو قوله تعاىل
  .جيب ما قبله والسقوط بإسقاط من له احلق ال يكون دليل انتفاء أصل الوجوب

  ومنهم من استدل على ذلك مبن



داء صلى يف أول الوقت مث ارتد مث أسلم يف آخر الوقت فعليه أداء فرض الوقت عندنا، الن بالردة ينعدم خطاب اال
يف حقه واالعتداد مبا مضى كان بناء عليه، فإذا أسلم وقد بقي شئ من الوقت يثبت الوجوب باعتباره ويصري خماطبا 

باالداء ابتداء، وعلى قول الشافعي ال يلزمه االداء الن اخلطاب باالداء ال ينعدم يف حقه بالردة فبقي املؤدى معتدا 
هذا ضعيف أيضا، فإن املؤدى إمنا ال يكون معتدا به بعد الردة الن  به، وعلى هذا لو حج مث ارتد مث أسلم ولكن

يعين ما اكتسب من العبادات وما حبط ال ) ومن يكفر باالميان فقد حبط عمله: (الردة حتبط العمل، قال اهللا تعاىل
  .يكون معتدا فلهذا ألزمناه االداء ثانيا

نهم أن الشرائع عندهم من نفس االميان وهم خماطبون ومنهم من جعل هذه املسألة فرعا الصل معروف بيننا وبي
فال خياطبون باالداء ) فيخاطبون بالشرائع وعندنا الشرائع ليست من نفس االميان وهم خماطبون باالميان(باالميان 

من  بالشرائع اليت تبتىن على االميان ما مل يؤمنوا وهذا ضعيف أيضا، فإهنم خماطبون بالعقوبات واملعامالت وليس شئ
  .ذلك من نفس االميان أيضا

فالذي يصح من االستدالل ملشاخينا رمحهم اهللا على هذا املذهب لفظ مذكور يف الكتاب، وهو أن من نذر أن يصوم 
شهرا مث ارتد مث أسلم فليس عليه من الصوم املنذور شئ، الن الردة تبطل كل عبادة ومعلوم أنه مل يرد هبذا التعليل 

ما أدى املنذور بعد، فعرف أن الردة تبطل وجوب أداء كل عبادة، فيكون هذا شبه التنصيص  العبادة املؤداة فهو
  عن أصحابنا أن اخلطاب بأداء الشرائع اليت حتتمل السقوط ال يتناوهلم

  .ما مل يؤمنوا
ال إله إال  ادعهم إىل شهادة أن: والدليل على صحة هذا القول أن النيب عليه السالم ملا بعث معاذا إىل اليمن فقال

اهللا، فإن هم أجابوك فأعلمهم أن اهللا تعاىل فرض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة احلديث، ففي هذا تنصيص 
  على أن وجوب أداء الشرائع يترتب على االجابة إىل ما دعوا إليه من أصل الدين، والدليل على

كما وعده يف (الثواب يف اآلخرة حكما من اهللا تعاىل ذلك من طريق املعىن أن االمر بأداء العبادة لينال به املؤدي 
كما أن العبد ال يكون ) حمكم تنزيله والكافر ليس بأهل لثواب العبادة عقوبة له، على كفره حكما من اهللا تعاىل

بب أهال مللك املال حكما من اهللا تعاىل واملرأة ال تكون أهال لثبوت ملك املتعة هلا على الرجل بسبب النكاح أو بس
ملك الرقبة حكما من اهللا تعاىل، وإذا حتقق انعدام االهلية للكافر فيما هو املطلوب باالداء يظهر به انعدام االهلية 

لالداء، وبدون االهلية ال يثبت وجوب االداء وبه فارق اخلطاب باالميان، فإنه باالداء يصري أهال ملا وعد اهللا 
  .املؤمنني، فبه تبني االهلية لالداء أيضا

فينبغي أن جيعل يف حكم  هو باالميان يصري أهال ملا هو موعود على أداء العبادات وهو مطالب باالميان: فإن قيل
توجه اخلطاب باالداء عليه كأن ما هو مطالب به باالميان موجود يف حقه كما جعل النطفة يف الرحم كاحلي حكما 

يف حق االرث والوصية واالعتاق وجيعل البيض كالصيد حكما يف وجوب اجلزاء على احملرم بكسره وإن مل يكن فيها 
  .معىن الصيدية حقيقة

ن لو كان مآل أمره االميان باعتبار الظاهر كالبيض والنطفة فمآهلما إىل احلياة والصيدية ما مل يفسدا، هذا أ: قلنا
ومآل أمر الكافر ليس لالميان ظاهرا، بل الظاهر من حال كل معتقداته يستدمي اعتقاده، مث هذا املعىن إمنا يستقيم 

رر سببه يف حال الكفر، فيقال خياطب باالداء على أن يسلم اعتباره إذا كان عند إميانه يتقرر وجوب االداء فيما يتق
فيتقرر وجوب االداء كما يف النطفة والبيض فإن حكم العتق وامللك والصيدية يتقرر إذا حتقق صفة احلياة فيهما، 

  .وههنا ينعدم باالتفاق، فإنه بعد االميان ال يبقى وجوب االداء يف شئ مما سبق يف حالة الكفر



يس أن العبد من أهل مباشرة التصرف املوجب مللك املال وإن مل يكن أهال مللك املال ؟ فكذلك جيوز أن أل: فإن قيل
  يكون الكافر خياطب بأداء العبادات وإن مل يكن

  .أهال ملا هو املقصود باآلداء
  صحة ذلك التصرف من اململوك على أن خيلفه املوىل: قلنا

أعتق كاملكاتب، فأما هنا ال تثبت أهلية االداء يف حقه على أن خيلفه غريه يف حكمه أو على أن يتقرر احلكم له إذا 
فيما هو املبتغي باالداء أو على أن يتقرر ذلك له بعد إميانه، وهذا خبالف اجلنب واحملدث يف اخلطاب بأداء الصالة، 

داء، وبانعدام الشرط ال الن االهلية ملا هو موعود للمصلني ال ينعدم باجلنابة واحلدث، ولكن الطهارة شرط اال
تنعدم االهلية الداء االصل، وما هذا إال نظري من يقول لغريه أعتق عبدك عين على ألف درهم فأعتقه، يصح إعتاقه 

عن اآلمر باعتبار أن امللك يف احملل شرط االعتاق فانعدامه عند االمر ال مينع صحة االمر على أن يكون موجبا 
  .إجياد العتق للحكم له إذا وجد الشرط عند

أعتق عن نفسك عبدا فأعتق مل يصح هذا االمر ومل يكن االعتاق عن العبد، النه بصفة الرق : ولو قال املوىل لعبده
خيرج من أن يكون أهال لالعتاق عن نفسه فال يصح أمره إياه باالعتاق عن نفسه مع انعدام االهلية، وتبني هبذا أن 

فيف عليهم كما ظنوا بل لتحقق معىن العقوبة والنقمة يف حقهم، فإن سقوط اخلطاب باالداء عنهم ليس للتخ
االخراج من االهلية لثواب العبادة يكون نقمة، يوضحه أن االمر لطلب أداء العبادة وهو مع صفة الكفر ال يكون 

ومعلوم أن يف ) راوقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثو: (أهال للعبادة بل حيبط عمله، كما قال اهللا تعاىل
والكافر ال يستحق ) ومن عمل صاحلا فالنفسهم ميهدون: (العبادة املنفعة للمؤدي املأمور ال لآلمر، قال اهللا تعاىل

واالجياب من اآلمر نظر من الشرع ! هذا النظر واملنفعة عقوبة له على كفره فكيف يكون فيه معىن التخفيف عليه 
ون واجبا عليه وال يقصر يف أداء ما هو واجب عليه والكافر غري مستحق هلذا للمأمور فعسى أن يقصر فيما ال يك

النظر، فقولنا وجوب االداء ال يتناوله يكون تغليظا عليه ال ختفيفا، وهلذا أثبتنا حكم وجوب االداء فيما يرجع إىل 
ما هو املقصود بالعبادات  العقوبة يف اآلخرة يف حقه، مث هو بإصراره على الكفر متلف نفسه حكما فيما يرجع إىل

فيكون مبنزلة من قتل نفسه حقيقة، وال جيعل قاتل النفس حقيقة كاحلي حكما يف توجه اخلطاب عليه بأداء العبادات 
  ال للتخفيف عليه،

فكذلك الكافر ال جيعل متمكنا من االداء حكما مع إصراره على الكفر ال بطريق التخفيف عليه ولكن جتعل ذمته 
حكما يف الصالحية لوجوب أداء العبادات فيها حتقيقا ملعىن اهلوان يف حقهم وهو أن يلحقهم بالبهائم اليت كاملعدومة 

  ال ذمة هلا يف هذا احلكم

مث اخلطاب بأداء العبادات ليسعى املرء بأدائها ) إن هم إال كاالنعام بل هم أضل سبيال: (كما وصفهم اهللا تعاىل قال
بائع نفسه فموبقها، ومشتر نفسه فمعتقها يعين باالئتمار باالوامر، : الناس غاديان: الميف فكاك نفسه، قال عليه الس

والقول بأن الكافر ليس بأهل للسعي يف فكاك نفسه ما مل يؤمن ال يكون ختفيفا عليه، وهو نظري أداء بدل الكتابة ملا 
ه عند عجزه بالرد يف الرق ال يكون ختفيفا كان ليتوصل به املكاتب إىل فكاك نفسه، فإسقاط املوىل هذه املطالبة عن

  .عليه، فإن ما بقي فيه من ذل الرق فوق ضرر املطالبة باالداء
ما فيه من الشرك أعظم من ذلك، علل به يف أنه ال يلزمه كفارة : وإمنا استنبطنا هذا من تعليل حممد رمحه اهللا يف قوله

العبادة على ما بينا أنه ينال به الثواب فيكون مكفرا للذنب الظهار وكفارة اليمني وإن حنث، ويف الكفارات معىن 



والكافر ليس بأهل لذلك فال يثبت يف حقه اخلطاب بأداء الكفارة كما ال يثبت يف حق العبد اخلطاب بالتكفري باملال 
  .النه ليس بأهل لذلك

له الشفاء يكون نظرا من  ونظري ما قلنا من احلسيات أن مطالبة الطبيب املريض بشرب الدواء إذا كان يرجو
الطبيب ال إضرارا به، فإذا أيس من شفائه فترك مطالبته بشرب الدواء ال يكون ذلك ختفيفا عليه بل إجبارا له مبا 

هو أشد عليه من ضرر شرب الدواء وهو ما يذوق من كأس احلمام، فكذلك هنا أن الكفار ال خياطبون بأداء 
هم بل يكون فيه بيان عظم الوزر والعقوبة فيما هو مصر عليه من الشرك، الشرائع ال يتضمن معىن التخفيف علي

  .واهللا أعلم
  النهي: باب

  .اعلم بأن موجب النهي شرعا لزوم االنتهاء عن مباشرة املنهي عنه النه ضد االمر: قال رضي اهللا عنه
النهي لبيان أنه مما ينبغي أن ال يكون، أما من حيث اللغة فصيغة االمر لبيان أن املأمور به مما ينبغي أن يكون، وصيغة 

  وأما شرعا فاالمر لطلب إجياد املأمور به على أبلغ الوجوه مع بقاء اختيار املخاطب يف حقيقة االجياد، وذلك

يف وجوب االئتمار، والنهي لطلب مقتضى االمتناع عن االجياد على ابلغ الوجوه مع بقاء اختيار للمخاطب فيه 
مقتضى النهي قبح املنهي عنه شرعا، كما أن مقتضى االمر : ء، فإذا تبني موجب النهي قلناوذلك بوجوب االنتها

حسن املأمور به شرعا أال ترى أن التحرمي ملا كان ضد االحالل كان مقتضى أحدمها ضد مقتضى اآلخر والن 
ان أمره موجبا صفة احلسن صاحب الشرع جاء بتتميم احملاسن ونفي القبائح فكان هنيه موجبا قبح املنهي عنه كما ك

  .للمأمور به
ملاذا ال جيعل مقتضى النهي شرعا حسن االنتهاء كما كان مقتضى االمر حسن االئتمار ؟ قلنا النه يصري : فإن قيل

مقتضامها واحدا وبينهما مغايرة على سبيل املضادة، مث االئتمار بفعل يقصده املخاطب ويضاف وجوده إىل كسبه 
ون ذلك مضافا إليه، فأما االنتهاء يكون بامتناعه عن إجياد الفعل املنهي عنه مث انعدامه ال يكون فيحسن االئتمار لك

مضافا إىل كسبه وقصده، بل االنعدام أصل فيه ما مل يوجده، وإذا مل يكن مضافا إىل فعله الذي هو اختياري ال 
بح املنهي عنه ثابت مبقتضى وجوب االنتهاء يستقيم أن يوصف امتناعه عن االجياد باحلسن مقصودا، فعرفنا به أن ق

  .شرحا
تركه الفعل الذي يكون إجيادا فعل مقصود منه على ما هو مذهب أهل السنة واجلماعة أن ترك الفعل فعل : فإن قيل

  ملا فيه من استعمال أحد الضدين واالنتهاء به يتحقق، قلنا هو كذلك ولكن موجب النهي هو االنتهاء وحقيقته
عن االجياد، مث إن دعته نفسه إىل االجياد يلزمه الترك ليكون ممتنعا والنهي عنه يبقى عدما كما كان، أال االمتناع 

ترى أن االمتناع الذي به يتحقق االنتهاء يستغرق مجيع العمر، والترك الذي هو فعل منه ال يستغرق، فإنه قبل أن 
عل الذي هو ترك االجياد فإن ذلك ال يكون إال عن قصد يعلم به يكون منتهيا باالمتناع عنه وال يكون مباشرا للف

  .منه بعد العلم به
وبيان هذا أن الصائم مأمور بترك اقتضاء السهرتني يف حال الصوم فال يتحقق منه هذا الفعل ركنا للصوم حىت يعلم 

مل تعلم به حىت به ويقصده، واملعتدة ممنوعة من التزوج واخلروج والتطيب وذلك ركن االعتداد ويتم ذلك وإن 
  حيكم بانقضاء عدهتا مبضي



إن مل أشأ طالقك فأنت طالق مث قال ال أشاء طالقك مل تطلق، : الزمان قبل أن نشعر به، وعلى هذا لو قال المرأته
إن أبيت طالقك فأنت طالق مث قال قد أبيت طلقت، الن االباء فعل يقصده ويكسبه فيصري موجودا بقوله : ولو قال

يكون ذلك مستغرقا للمدة، وعدم املشيئة عبارة عن امتناعه من املشيئة وذلك يستغرق عمره فال قد أبيت وال 
  .يتحقق وجود الشرط بقوله ال أشاء وال بامتناعه من املشيئة يف جزء من عمره

يح قسم منه ما هو قب: املنهي عنه يف صفة القبح قسمان: وإذا تبني أن مقتضى النهي قبح املنهي عنه شرعا فنقول
نوع منه ما هو قبيح ملعىن جاوره مجعا، ونوع منه ما : لعينه، وقسم منه ما هو قبيح لغريه، وهذا القسم يتنوع نوعني

  .هو قبيح ملعىن اتصل به وصفا
فأما بيان القسم االول يف العبث والسفه فإهنما قبيحان شرعا، الن واضع اللغة وضع هذين االمسني ملا يكون خاليا 

مبىن الشرع على ما هو حكمة ال خيلو عن فائدة، فما خيلو عن ذلك قطعا يكون قبيحا شرعا، ومن عن الفائدة، و
  هذا النوع فعل اللواطة، فاملقصود من اقتضاء الشهوة شرعا هو النسل وهذا احملل ليس مبحل له

بيع مبادلة املال باملال أصال فكان قبيحا شرعا، ونظريه من العقود بيع املالقيح واملضامني، فإنه قبيح شرعا الن ال
شرعا وهو مشروع الستنماء املال به، واملاء يف الصلب والرحم ال مالية فيه فلم يكن حمال للبيع شرعا، وكذلك 
الصالة بغري الطهارة الن الشرع قصر االهلية الداء الصالة على كون املصلي طاهرا عن احلدث واجلنابة فتنعدم 

  .انعدام االهلية فوق انعدام احمللية، فكان كل واحد منهما قبيحا شرعا هبذا الطريقاالهلية بانعدام صفة الطهارة، و
وحكم هذا النوع من املنهي بيان أنه غري مشروع أصال الن املشروع ال خيلو عن حكمة، وبدون االهلية واحمللية ال 

  .تصور لذلك فيعلم به أنه غري مشروع أصال
لرجل زوجته يف حالة احليض، فإنه حرام منهي عنه ولكن ملعىن استعمال االذى وبيان النوع الثاين من االفعال وطئ ا

واستعمال االذى جماور للوطئ مجعا غري متصل به وصفا، وهلذا جاز له أن يستمتع هبا فيما سوى موضع خروج الدم 
  ستمتع هبايف قول حممد رمحه اهللا النه ال جياور فعله استعمال االذى، ويف قول أيب حنيفة رمحه اهللا ي

فوق املئزر وجيتنب ما حتته احتياطا، النه ال يأمن الوقوع يف استعمال االذى إذا استمتع هبا يف املوضع القريب من 
  .موضع االذى

ونظري هذا النوع من العقود والعبادات البيع وقت النداء، فإنه منهي عنه ملا فيه من االشتغال عن السعي إىل اجلمعة 
وم السعي وذلك جياور البيع وال يتصل به وصفا، والصالة يف االرض املغصوبة منهي عنها ملعىن بغريه بعدما تعني لز

  .شغل ملك الغري بنفسه وذلك جماور لفعل الصالة مجعا غري متصل به وصفا، فعرفنا أن قبحه ملعىن يف غريه
تبار فعل آخر سوى الصالة وحكم هذا النوع أنه يكون صحيحا مشروعا بعد النهي من قبل أن القبح ملا كان باع

والبيع والوطئ مل يكن مؤثرا يف املشروع ال أصال وال وصفا، أال ترى أن الصائم إذا ترك الصالة يكون فعل الصوم 
  منه عبادة صحيحة

هو مطيع فيه وإن كان عاصيا يف ترك الصالة، وهنا يكون مطيعا يف الصالة وإن كان عاصيا يف شغل ملك الغري 
للوطئ اململوك بالنكاح وإن كان عاصيا مرتكبا للحرام باستعمال االذى، وهلذا قلنا يثبت احلل  بنفسه، ومباشرا

  .للزوج االول بالوطئ الثاين إياها يف حالة احليض، ويثبت به إحصان الواطئ أيضا
نسل بالوطئ وأما النوع الثالث فبيانه يف الزنا فإنه وطئ غري مملوك فكان قبيحا شرعا، الن الشرع قصر ابتغاء ال

ونظريه من العقود الربا فإنه قبيح ملعىن ) إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم: (على حمل مملوك، فقال اهللا تعاىل
اتصل بالبيع وصفا وهو انعدام املساواة اليت هي شرط جواز البيع يف هذه االموال شرعا، ومن العبادات النهي عن 



بيح ملعىن اتصل بالوقت الذي هو حمل االداء وصفا وهو أنه يوم عيد ويوم صوم يوم العيد وأيام التشريق فإنه ق
  .ضيافة

مث ال خالف فيما يكون من االفعال اليت يتحقق حسا من هذا النوع أنه يف صفة القبح ملحق بالقسم االول، فإن 
لشبهات، وما كان الزنا وشرب اخلمر حرام لعينه غري مشروع أصال، وهلذا تتعلق هبما العقوبة اليت تندرئ با

مشروعا من وجه وحراما لغريه ال خيلو عن شبهة، فإجياب العقوبة فيهما دليل ظاهر على أن حرمتهما لعينهما وذلك 
  دليل على قبح املنهي عنه لعينه

  .واختلفوا فيما يكون من هذا النوع من العقود والعبادات
شروع مشروعا وجعل أداء العبد إذا باشرها فاسدا إال موجب مطلق النهي فيها تقرير امل: قال علماؤنا رمحهم اهللا

  .بدليل
موجب مطلق النهي يف هذا النوع انتساخ املنهي عنه وخروجه من أن يكون مشروعا أصال إال : وقال الشافعي

  .بدليل
  .وحجته يف ذلك أن النهي ضد االمر

ام كون املنهي عنه مشروعا، وهذا الن مث مقتضى مطلق االمر شرع املأمور به، فمقتضى مطلق النهي ضده وهو انعد
  احلقيقة هو املراد من كل نوع حىت يقوم دليل

  .اجملاز، مث احلقيقة يف مطلق االمر إثبات صفة احلسن يف املأمور به شرعا لعينه ال لغريه
إىل الكامل  وكذلك احلقيقة يف مطلق النهي إثبات صفة القبح يف املنهي عنه لعينه ال لغريه، وهذا الن املطلق ينصرف

دون الناقص، فإن الناقص موجود من وجه دون وجه ومع شبهة العدم فيه ال يثبت ما هو احلقيقة فيه، فبهذا تبني أن 
املطلق يتناول الكامل، والكمال يف االمر الذي هو طلب االجياد بأن حيسن املأمور به لعينه، فكذلك الكمال فيما هو 

  .اده لعينهطلب االعدام إثبات صفة القبح يف إجي
وإذا تقرر هذا خرج املنهي عنه من أن يكون مشروعا ملقتضى النهي وحكمه، أما مقتضاه فالن أدىن درجات 

املشروع أن يكون مباحا، والقبيح لعينه ال جيوز أن يكون مباحا فكذلك ال جيوز أن يكون مشروعا، وهبذا تبني أن 
  .ن مشروعاالنهي مبعىن النسخ يف إخراج املنهي عنه من أن يكو

وأما حكمه فوجوب االنتهاء ليكون معظما مطيعا للناهي يف االنتهاء، ويكون عاصيا ال حمالة يف ترك االنتهاء، وإمنا 
  .يكون عاصيا مبباشرة ما هو خالف املشروع، فعرفنا أن بالنهي خيرج من أن يكون مشروعا

به االرادة، والقضاء واملشيئة مبنزلة الكفر يقرره أن املنهي عنه ال يكون مرضيا به أصال وإن كان ال تنعدم 
وال يرضى لعباده : (واملعاصي، فإهنا تكون من العباد باالرادة واملشيئة والقضاء وال يكون مرضيا به، قال اهللا تعاىل

اآلية، فبهذا تبني أن ) شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا: (واملشروع ما يكون مرضيا به، قال اهللا تعاىل) الكفر
املنهي عنه غري مشروع أصال، مث صفة القبح يف املنهي عنه وإن كان ملعىن اتصل به وصفا فذلك دليل على أنه مل يبق 

  مشروعا الن ذلك الوصف ال يفارق

املنهي عنه ومع وجوده ال يكون مشروعا، فبه خيرج من أن يكون مشروعا أصال مبنزلة نكاح املعتدة والنكاح بغري 
ما كان ملعىن زائد على ما به يتم العقد من فقد شرط أو زيادة صفة يف احملل، مث خيرج به من أن شهود فإن النهي عنه
  يكون مشروعا أصال



  .مقيدا مبا هو احلكم املطلوب من النكاح
إذا تقرر هذا فاملسائل خترج له على هذا االصل منها أن الزنا ال يوجب حرمة املصاهرة الن ثبوهتا بطريق النعمة 

حىت تكون أمهاهتا وبناهتا يف حقه كأمهاته وبناته يف احملرمية فيستدعي سببا مشروعا والزنا قبيح لعينه غري  والكرامة
  .مشروع أصال فال يصلح سببا هلذه الكرامة

ومنها أن البيع الفاسد حنو الربا والبيع بأجل جمهول وبيع املال باخلمر ال يكون موجبا للملك حبال، الن امللك نعمة 
، أال ترى أن صفة املالكية إذا قوبلت باململوكية كان معىن النعمة باملالكية فيستدعي سببا مشروعا والقبيح وكرامة

  .لعينه ال يكون مشروعا أصال
يقرره أن النعمة تستدعي سببا مرغوبا فيه شرعا لريغب العاقل يف مباشرته لتحصيل النعمة واملنهي عنه شرعا ال 

  .عاجيوز أن يكون مرغوبا فيه شر
  .ومنها أن الغصب ال يكون موجبا للملك عند تقرر الضمان هلذا املعىن

ومنها أن استيالء الكفار على مال املسلم ال يكون موجبا للملك هلم شرعا الن ذلك عدوان حمض فال يكون ذلك 
  .مشروعا يف نفسه وال يصلح سببا حلكم مشروع مرغوب فيه

ي صوما مشروعا حىت ال يصح التزامه بالنذر الن الصوم املشروع عبادة ومنها أن صوم يوم العيد مل يبق بعد النه
والعبادة اسم ملا يكون املرء مبباشرته مطيعا لربه، فما يكون هو مبباشرته عاصيا مرتكبا للحرام ال يكون صوما 

  .مشروعا
وت ذلك بطريق النعمة ومنها أن العاصي يف سفره كالعبد اآلبق وقاطع الطريق ال يترخص برخص املسافرين، الن ثب

لدفع احلرج عنه عند السري املديد، فإذا كان سريه معصية مل يصلح سببا ملا هو نعمة يف حقه، إذ النعمة تستدعي سببا 
  .مشروعا وما يكون املرء عاصيا مبباشرته فإنه ال يكون مشروعا

اتصلت بالدهن وصفا فصارت حبيث ومنها بيع الدهن النجس فإنه ال يكون مشروعا مفيدا حلكمه الن النجاسة ملا 
  ال تفارقه خرج الدهن من أن يكون حمال للبيع املشروع

  والتحق بودك امليتة فخرج من أن يكون حمال للبيع مفيدا حلكمه وهو امللك كما
  .بينا يف بيع املالقيح واملضامني

ن هو يف نفسه قبيحا حراما وال يدخل على ما ذكرنا الظهار فإنه موجب للكفارة اليت هي مشروعة وإن كا: قال
النه منكر من القول وزور، هذا الن الكفارة مشروعة جزاء على ارتكاب احملظور مبنزلة احلدود ال أصال بنفسه 

على سبيل الكرامة والنعمة، واجلزاء يستدعي سببا حمظورا فيكون الظهار حمظورا حيقق معىن السببية ملا هو يف معىن 
  .لذلك اجلزاء، وال تعدم الصالحية

وال يدخل عليه استيالد أحد الشريكني اجلارية املشتركة، فإنه يثبت النسب وامللك للمستولد يف نصيب شريكه 
وذلك حكم مشروع يثبت بسبب وطئ حمظور، الن ثبوت النسب باعتبار وطئه ملك نفسه والنهي باعتبار أن وطأه 

متصل مبلكه وصفا وكان يف الصالحية لثبوت  يصادف ملك الشريك أيضا وملك الشريك جماور مللكه مجعا غري
  .النسب به مبنزلة الوطئ يف حالة احليض

مث إمنا ميلك نصيب الشريك حكما لثبوت أمية الولد يف نصيبه، وكون االستيالد مما ال حيتمل الوصف بالتجزي 
  .وذلك غري حمظور

إنه منهي عنه ومع ذلك كان واقعا موجبا وال يدخل على هذا الطالق يف حالة احليض أو الطهر الذي جامعها فيه ف



حلكم مشروع وهو الفرقة، الن هذا النهي الجل احليض وهو صفة املرأة غري متصل بالطالق وصفا ولكنه جماور له 
  .مجعا حني أوقعه يف وقته

هر الذي وكان النهي ملعىن االضرار هبا من حيث تطويل العدة عليها، أو تلبيس أمر العدة عليها إذا أوقع يف الط
  .جامعها فيه وذلك غري متصل بالطالق الذي هو سبب الفرقة أصال وال وصفا

وال يدخل على ما ذكرنا إحرام اجملامع الهله فإنه ينعقد موجبا أداء االعمال وإن كان منهيا عنه، الن النهي عن 
ا للقضاء والشروع بصفة اجلماع مع عقد االحرام واجلماع غري متصل باالحرام أصال وال وصفا، وهلذا كان موجب

  الفساد غري موجب للقضاء باالتفاق، فتبني به أنه ينعقد صحيحا مث فسد الرتكاب احملظور به،

  ولكن االحرام مشروع على أنه ال خيرج منه املرء بعدما شرع فيه إال بالطريق الذي
عمال ليكتسب به طريق اخلروج عينه الشرع للخروج منه وهو أداء االعمال أو الدم عند االحصار فيلزمه أداء اال

  .من االحرام شرعا وذلك مشروع فيجوز أن يلزمه أداء االعمال أيضا
وكذلك لو جامعها بعدما أحرم فإنه ال خيرج إال بأداء االعمال هلذا املعىن، والن اجلماع يف االحرام حمظور شرعا 

تدا به يف إسقاط الواجب عنه جزاء على فيجوز أن يقال ما يلزمه من أداء االعمال بعده على وجه ال يكون مع
ارتكاب ما هو حمظور، وكالمنا فيما هو مشروع ابتداء ال جزاء، وقبل اجلماع لزمه أداء االعمال بسبب مشروع 
وليس إىل العبد والية تغيري املشروع وإن كان االداء يفسد بفعل منه كما تفسد الصالة بالتكلم فيها وال يتغري به 

 يصلح فعله مغريا بقي طريق اخلروج بأداء االفعال مشروعا كما كان قبل اجلماع، وللشرع والية املشروع، وإذا مل
نفي املشروع وإخراجه من أن يكون مشروعا كما له والية الشرع مبطلق هنيه الذي هو دليل القبح يف املنهي عنه، 

  .عا بعد النهيفصلح أن يكون خمرجا للمنهي عنه من أن يكون مشروعا، فلهذا مل يبق مشرو
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صوم يوم : وحجتنا ما ذكره حممد رمحه اهللا يف كتاب الطالق، فإنه قال

العيد وأيام التشريق فنهانا عما يتكون وعما ال يتكون والنهي عما ال يتكون لغو، حىت ال يستقيم أن يقال لالعمى 
منا هنى عن صوم شرعي، فاالمساك الذي يسمى صوما لغة غري منهي عنه، ال تبصر، ولآلدمي ال تطر، ومعلوم أنه إ

ومن أتى به حلمية أو مرض أو قلة اشتهاء ال يكون مرتكبا للمنهي عنه، فهذا دليل على أن الصوم الذي هو عبادة 
  .مشروع يف الوقت بعد النهي كما كان قبله

االنتهاء وإمنا يتحقق االنتهاء عن شئ واملعدوم ليس أحدمها أن موجب النهي هو : وتقرير هذا الكالم من وجهني
بشئ، فكان من ضرورة صحة النهي موجبا لالنتهاء كون املنهي عنه مشروعا يف الوقت، فكيف يستقيم أن جيعل 

  املنهي عنه
  وبه تبني أن النهي ضد النسخ، فالنسخ! غري مشروع حبكم النهي بعدما كان مشروعا 

ينعدم أداء العبد باعتبار أنه مل يبق مشروعا وليس للعبد والية الشرع، والنهي تصرف  تصرف يف املشروع بالرفع مث
يف منع املخاطب من أداء ما هو مشروع يف الوقت فيكون انعدام االداء منه انتهاء عما هني عنه، ومقتضى النهي 

الداء فاسدا حراما، الن فيه حرمة الفعل الذي هو أداء لوجوب االنتهاء فبقي املشروع مشروعا كما كان، ويصري ا
  .ترك االنتهاء الواجب بالنهي

فإنه كان حترميا لفعل القربان ومل يكن حترميا لعني الشجرة، وكما ) وال تقربا هذه الشجرة: (وبيان هذا يف قوله تعاىل
  .ال يتصور حترمي قربان الشجرة بدون الشجرة ال يتحقق حترمي أداء الصوم يف وقت ليس فيه صوم مشروع



وهبذا احلرف يتبني الفرق بني االفعال احلسية والعقود احلكمية والعبادات الشرعية، فإنه ليس من ضرورة حرمة 
االفعال احلسية انعدام التكون، فقلنا تأثري التحرمي يف إخراجها من أن تكون مشروعة أصال وإحلاقها مبا هو قبيح 

مشروعا إذ ال تكون هلا إذا مل تبق مشروعة، وبدون التكون ال لعينه، ومن ضرورة حترمي العقود الشرعية بقاء أصلها 
يتحقق حترمي فعل االداء، وكذلك يف العبادات، فكان يف إبقاء املشروع مشروعا مراعاة حقيقة النهي ال أن يكون 

  .تركا للحقيقة كما قرره اخلصم
بق املوصوف، وكذلك فساد املؤدى يوضحه أن صفة الفساد للعقد ال يكون إال عند وجود العقد فإن الصفة ال تس

من الصوم ال يسبق االداء، وال أداء إذا مل يبق مشروعا، فبه تبني أنه بقي مشروعا واملشروعات ال تكون قبيحا 
لعينه، فعرفنا أن القبح لوصف اتصل به فصار به االداء قبيحا فاسدا، إال يف موضع يتعذر اجلمع بني صفة احلرمة 

نعدم ضرورة ويكون ذلك نسخا من طريق املعىن يف صورة النهي ال أن يكون هنيا حقيقة وال وبقاء االصل، فحينئذ ي
  .ضرورة هنا

  فالصوم والصالة يستقيم أن يكون أصله مشروعا مع كون االداء حراما كصوم يوم الشك
وفساده  والصالة يف وقت مكروه، وكذلك العقود الشرعية يتصور بقاء أصلها مشروعا مع حرمة مباشرة التصرف

  .كالطالق يف حالة احليض ويف الطهر الذي جامع فيه امرأته
  وتقرير آخر أن النهي يوجب إعدام املنهي عنه بفعل مضاف إىل كسب العبد

واختياره النه ابتالء كاالمر، وإمنا يتحقق االبتالء إذا بقي للعبد فيه اختيار، حىت إذا انتهى معظما حلرمة الناهي كان 
ا أقدم عليه تاركا تعظيم حرمة الناهي كان معاقبا على إجياده، وال يتحقق ذلك إال فيما هو مشروع، مثابا عليه، وإذ

فبهذا تبني أن موجب النهي إمنا يتحقق يف العقود الشرعية والعبادات إذا كانت مشروعة بعد النهي، فأما صفة 
البطاله، وإذا انعدم املشروع مبقتضى  القبح فهو ثابت مبقتضى النهي، ولكن ثبوت املقتضى لتصحيح املقتضى ال

  .صفة القبح ينعدم موجب النهي، وبانعدامه يبطل النهي فال جيوز إثبات املقتضى على وجه يكون مبطال للمقتضي
والشافعي رمحه اهللا فعل ذلك فكان قوله فاسدا، وحنن أثبتنا أصل النهي موجبا لالنتهاء، مث أثبتنا املقتضى حبسب 

ال يبطل به االصل ولكن يثبت القبح واحلرمة صفة الداء العبد املشروع يف الوقت، فإن القبح  االمكان على وجه
إذا كان يف وصف الشئ ال يعدم أصله كاالحرام بعد الفساد فإنه يبقى أصله وإن كان قبيحا ملعىن اتصل بوصفه 

باجلماع حكم ثابت شرعا وإىل وهو الفساد، والعذر الذي ذكره يرجع إىل حتقيق ما ذكرنا، فإن فساد االحرام 
الشرع والية إعدام أصل االحرام فلو كان من ضرورة صفة الفساد انعدام االصل يف املشروعات لكان احلكم 

بفساده شرعا معدما الصله، أال ترى أن بسبب الردة ينعدم أصل االحرام وإن كان ذلك من أعظم اجلنايات، الن 
الحصار يتمكن من اخلروج من االحرام قبل أداء االعمال وذلك جناية حبوط العمل بالردة حكم شرعي، وبسبب ا

  من العبد ولكن جواز دفع ضرر استدامة االحرام
عن نفسه حكم شرعي فيتمكن به من اخلروج قبل أداء االعمال، وكان ما بيناه هناية يف التحقيق، ومراعاة حلقيقة 

بني الفرق بني االمر والنهي على ما استدل به اخلصم، فإن موجب النهي، وإثباتا مبقتضاه حبسب االمكان وهبذا يت
مطلق االمر يوجب حسن املأمور به لعينه، النه طلب االجياد بأبلغ اجلهات، فتمام ذلك بالوجود حقيقة فكان يف 
كن إثبات صفة احلسن مبقتضى االمر على هذا الوجه حتقيق املأمور به، فأما النهي فطلب االعدام بأبلغ اجلهات، ول

مع بقاء اختيار العبد فيه ليكون مبتلى كما يف االمر، وحقيقة ذلك إمنا يتكون به فيما هو مشروع ويبقى بعد النهي 
  مشروعا،



فيثبت مقتضاه على الوجه الذي يوجبه ما هو املوجب االصلي فيه حقيقة، وكما أن املأمور به ال يصري موجودا 
فكذلك املنهي عنه ال ينعدم مبجرد النهي لتحقيق معىن االنتهاء وإذا مل  مبقتضى االمر النه ينعدم به معىن االبتالء

  .ينعدم بقي مشروعا ال حمالة
الصوم مشروع يف كل يوم باعتبار أنه وقت اقتضاء الشهوة عادة، : وبيان ختريج املسائل على هذا االصل أن نقول

ويوم العيد كسائر االيام يف هذا فكان الصوم والصوم منع النفس عن اقتضاء الشهوة البتغاء مرضاة اهللا تعاىل، 
مشروعا فيه وبالنهي مل ينعدم هذا املعىن، مث النهي ليس النه صوم شرعي ولكن ملا فيه من معىن رد الضيافة، وإليه 

فإهنا أيام أكل وشرب وهذا املعىن باعتبار صفة اليوم وهو أنه يوم عيد فيثبت : وقعت االشارة يف قوله عليه السالم
قبح يف الصفة دون االصل وهو أنه يكون حرام االداء، واملؤدى يكون عاصيا بارتكابه ما هو حرام ويبقى أصل ال

الصوم مشروعا يف الوقت النه مشروع باعتبار أصل اليوم وال قبح فيه، وهلذا قلنا يصح التزامه بالنذر، النه بالنذر 
فساد يف املشروع، وذكر اليوم لبيان مقدار ما التزمه على  يصري ملتزما يف ذمته ما هو عبادة مشروعة يف الوقت وال

ال يلزمه بالشروع، وإن أفسده بعد الشروع ال ) إنه(ما بينا أن الوقت معيار للصوم، وهلذا قال أبو حنيفة رمحه اهللا 
  يلزمه

فال يكون االفطار  القضاء الن الشروع أداء منه فيكون حراما فاسدا فيكون هذا مطالبا بالكف عنه شرعا ال بإمتامه
جناية منه على حق الشرع وال يبقى يف عهدته حىت حيتاج إىل القضاء، فأما بالنذر فال يصري مرتكبا للحرام فيصح 

نذره ويؤمر باخلروج عنه بصوم يوم آخر، وبه يتم التحرز عن ارتكاب احملرم، ولكن لو صام فيه خرج عن موجب 
قن أنه أدى املشروع يف الوقت إذا صام فيسقط عنه الواجب وإن كان نذره النه التزم املشروع يف الوقت ونتي

االداء فاسدا منه كمن نذر أن يعتق عبدا بعينه فعمى ذلك العبد أو كان أعمى يتأدى املنذور بإعتاقه وال فرق 
  بينهما، فالعبد مستهلك باعتبار

وهلذا ال يتأدى ) فاسد االداء باعتبار وصفهقائم باعتبار أصله، والصوم يف هذا الوقت مشروع باعتبار أصله (وصفه 
واجب آخر بصوم هذا اليوم، الن ذلك وجب يف ذمته كامال وبصفة الفساد واحلرمة يف االداء ينعدم الكمال 

ضرورة، وعلى هذا الصالة يف االوقات املكروهة، فاالداء منهي ملعىن هو صفة الوقت وهو أنه وقت مقارنة الشيطان 
به االثر فال ينعدم أصل العبادة مشروعا فيه ولكن حيرم االداء ويلزم بالشروع كما يلزم الشمس على ما ورد 

بالنذر، الن الصالة عبادة معلومة بأركاهنا والوقت ظرف هلا ال معيار فال يصري مؤديا مبجرد الشروع واحملرم هو 
شمس فلم يكن الشروع فاسدا كما االداء، ويتصور هبذا الشروع االداء بدون صفة احلرمة بأن يصري حىت تبيض ال

مل يكن النذر فاسدا فيلزمه القضاء هلذا ولكن ال يتأدى به واجب آخر، الن النهي باعتبار وصف الوقت الذي هو 
ظرف لالداء ميكن نقصانا يف االداء والواجب يف ذمته بصفة الكمال فال يتأدى بالناقص إال عصر يومه، فإن 

هو سبب وإمنا يثبت الوجوب بصفة النقصان وقد أدى بتلك الصفة فسقط عنه  الوجوب باعتبار ذلك اجلزء الذي
البيع الفاسد يكون مشروعا بأصله موجبا حلكمه وهو امللك إذا تأيد بالقبض، الن : الواجب، وعلى هذا قلنا

  املشروع إجياب وقبول من أهله يف حمله
ن جائزا مل يكن مبدال الصله بل يكون مغريا وبالشرط الفاسد ال خيتل شئ من ذلك، أال ترى أن الشرط لو كا

لوصفه، والشرط الفاسد ال يكون معدما الصله أيضا بل يكون مغريا لوصفه فصار فاسدا، وليس من ضرورة صفة 
الفساد فيه انعدام أصله الن بالفساد يثبت صفة احلرمة، وهذا السبب مشروع الثبات امللك، وملك اليمني مع صفة 

ترى أن من اشترى أمة جموسية أو مرتدة يثبت امللك له مع احلرمة، وأن العصري إذا ختمر يبقى  احلرمة جيتمع، أال



مملوكا له مع احلرمة فلهذا أثبتنا يف البيع الفاسد ملكا حراما مستحق الدفع لفساد السبب ومل ينعدم به أصل 
به حل االستمتاع، وهلذا مسي ذلك املشروع خبالف النكاح الفاسد فإنه ليس يف النكاح إال ملكا ضروريا يثبت 

  امللك حالال يف نفسه، ومن ضرورة فساد السبب ثبوت صفة احلرمة، وبني احلرمة

وبني ملك النكاح منافاة فينعدم امللك، ومن ضرورة انعدامه خروج السبب من أن يكون مشروعا، الن االسباب 
كم الشبهة ال من حكم أصل العقد شرعا، الشرعية تراد الحكامها وثبوت النسب ووجوب املهر والعدة من ح
ال نكاح إال بشهود إخبار عن عدمه بدون هذا : وهذا الكالم يتضح يف النكاح بغري شهود، فإن قوله عليه السالم

الشرط فيكون نفيا ال هنيا، مبنزلة قول الرجل ال رجل يف الدار، وكذلك يف نكاح احملارم، فإن النص الوارد فيه حترمي 
إىل آخر اآلية وال جيتمع احلل واحلرمة يف حمل واحد فكان ) حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم: (ه تعاىلالعني بقول

معطوف على قوله ) واحملصنات من النساء: (ذلك نفيا للحل بالنكاح ال هنيا، وكذلك نكاح املعتدة فإن قوله تعاىل
وذلك عبارة عن منكوحة الغري ومعتدته وحرمت احملصنات من النساء، : معناه) حرمت عليكم أمهاتكم: (تعاىل

فقد ظهر بالدليل أن احلرمة الثابتة ) وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء: (فيكون نفيا ال هنيا، وكذلك قوله تعاىل
  باملصاهرة هي الثابتة بالنسب على أن تقوم املصاهرة مقام النسب يف ذلك، فكان

 صورة النهي عبارة عنه جمازا باعتبار هذا املعىن فكان نفيا كما هو وحرمت عليكم ما نكح آباؤكم، وتصري: تقديره
ال تنكح االمة على احلرة فإنه إخبار فيكون نفيا للنكاح مع أن : موجب النسخ ال هنيا، وكذلك قوله عليه السالم

حل احلرة على  الداللة قد قامت على أن االمة من مجلة احملرمات مضمومة إىل احلرة فإن احلل فيه على النصف من
ما نبينه يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل، ومن ضرورة حرمة احملل انتفاء النكاح املشروع فيه كما قررناه، وعلى هذا 

عقد الربا فإنه نوع بيع ولكنه فاسد ال خبلل يف ركنه بل النعدام شرط اجلواز وهو املساواة يف القدر فكما أن 
فكذلك بانعدام شرط جموز ال ينعدم أصل املشروع وثبوت ملك حرام  بوجود شرط مفسد ال ينعدم أصل املشروع

  .به كما اقتضاه مثل هذا السبب

بل أوىل النه ) حرمت عليكم أمهاتكم: (يوجب نفي أصله مشروعا كقوله تعاىل) وحرم الربا: (فإن قيل قوله تعاىل
  .أضاف هذا التحرمي إىل نفسه، وهناك احلرمة مضافة إىل االم

أي حرم اكتساب الفضل اخلايل عن العوض بسبب ) وحرم الربا: (عبارة عن الفضل، فمعىن قوله تعاىل قلنا الربا
التجارة وحنن نثبت هذه احلرمة ولكن بينا أنه ليس من ضرورة احلرمة يف ملك اليمني انتفاء أصل امللك، وعلى هذا 

صل املالية الثابتة فيه بالتمول فإن متوله ما فسد قلنا بيع العبد باخلمر فإن اخلمر فاسد التقوم شرعا ومل تنعدم به أ
شرعا ملا فيه من عرضية التخلل إذ التمول للشئ عبارة عن صيانته وادخاره لوقت احلاجة وإمساك اخلمر إىل أن 

يتخلل ال يكون حراما شرعا، مبنزلة من أحرم وله صيد فإن الصيد ال يكون متقوما يف حق تصرفه حىت ال يتمكن 
فيه ويكون حمرم العني يف حقه ولكن ال ينعدم أصل املالية فيه باعتبار ماله وهو ما بعد التحلل من  من التصرف

االحرام، وهلذا اختلف العلماء يف جواز هذا البيع، فمنهم من يقول هو جائز بالقيمة ولو قضى القاضي هبذا نفذ 
  قضاؤه، فإذا تبني أنه

د موجبا حكمه يف حمل يقبله وهو العبد وال ينعقد موجبا للحكم يف حمل ال مل ينعدم ما هو ركن العقد قلنا ينعقد العق
يقبله وهو اخلمر حىت ال ميلك اخلمر وإن قبضه حبكم العقد، خبالف البيع بامليتة والدم فإنه ال مالية يف امليتة والدم 

فإنه لو ترك كذلك فإنه يفسد وإمنا باعتبار احلال وال باعتبار املآل، وكذلك جلد امليتة ال مالية فيه باعتبار احلال 



حتدث فيه املالية بصنع مكتسب وهو الدباغة، وهلذا اتفق العلماء على بطالن هذا العقد، ولو قضى قاض جبوازه مل 
ينفذ قضاؤه، فالنعدام ما هو ركن العقد مل ينعقد العقد، الن انعقاده شرعا ال يكون بدون ركنه، وعلى هذا جوزنا 

قع فيه جناسة الن الدهن مال متقوم وبوقوع النجاسة فيه ما انعدم أصله وال تغري وصفه إمنا بيع الدهن الذي و
جاوره أجزاء النجاسة والجله حرم تناوله فيكون مبنزلة النهي الذي ورد ملعىن يف غري املنهي عنه وهو غري متصل به 

وهلذا يتأدى الفرض بأداء الصالة يف االرض  وصفا، ومثل هذا النهي ال مينع جواز العقد كما ال مينع كمال العبادة،
  املغصوبة،

ويتأدي صوم الفرض يف أيام الوصال إذا نواه، الن النهي باجملاورة ال ملعىن اتصل بالوقت الذي يؤدى فيه الصوم إال 
أن الوصال ال يتحقق، الن الشرع أخرج زمان الليل من أن يكون وقتا لركن الصوم وهو االمساك باعتبار أن 

مساك فيه عادة فكان ذلك نسخا استعري لفظ النهي له جمازا، وال كالم يف جواز ذلك إمنا الكالم يف موجب اال
  .النهي حقيقة

مث يف البيع ميكن متييز الدهن مما جاوره حكما فيكون البيع متناوال للدهن دون النجاسة ويف التناول ال ميكن متييز 
جاز بيع الثوب النجس وال جتوز الصالة فيه، وعلى هذا قلنا العاصي يف الدهن مما جاوره فال حيل تناوله، فلهذا 

سفره يترخص بالرخص، الن سبب الرخصة السري املديد وهو موجود بصفة الكمال ال قبح يف أصله وال يف صفته 
قصده بقصد وإمنا القبح يف معىن جاوره وهو قصده إىل قطع الطريق أو مترد العبد على مواله، أال ترى أنه إذا ترك 

  احلج
خرج من أن يكون عاصيا ومل يتغري سفره وإمنا تبدل قصده، وكذلك العبد إذا حلقه إذن مواله مل يتغري سفره وخرج 

إن هذا النهي ال يعدم أصل الشهادة ) وال تقبلوا هلم شهادة أبدا: (من أن يكون عاصيا، وعلى هذا قلنا يف قوله تعاىل
ه ولكن يفسد أداؤه حىت خيرج من أن يكون أهال للعان الن اللعان أداء وأداؤه للقاذف حىت ينعقد النكاح بشهادت

فاسد بعد هذا النهي املطلق، وعلى هذا قلنا الزنا ال يوجب حرمة املصاهرة الن الزنا قبيح لعينه، وحرمة املصاهرة 
ين وهو حمترم خملوق خبلق اهللا تعاىل ليست تثبت بالزنا وال بالوطئ احلالل بعينه إمنا االصل فيه الولد املخلوق من املاء

فال يتمكن فيه صفة القبح وتثبت ) مث أنشأناه خلقا آخر: (على أي وجه اجتمع املاءان يف الرحم كما قال تعاىل
احلرمة بطريق الكرامة له مث تتعدى احلرمة إىل أطرافه وإىل أسباب خلقه، فيقام السبب وهو الوطئ يف احملل الصاحل 

ه مقام نفس الولد يف إثبات احلرمة، وما قام مقام غريه يف إثبات حكم فإمنا تراعى صالحية السبب حلدوث الولد في
  للحكم يف االصل ال فيما قام مقامه، مبنزلة التراب فإنه قائم مقام املاء يف الطهارة

ث، وهلذا مل يكن وصالحية السبب هلذا احلكم يف استعمال املاء الذي هو االصل ال يف استعمال التراب فإنه تلوي
وطئ امليتة واالتيان يف غري املأتى ووطئ الصغرية موجبا احلرمة، الن قيام الوطئ مقام الولد يف هذا احلكم باعتبار 

كون احملل حمال خيلق فيه الولد وذلك ال يوجد يف هذه املواضع، وعلى هذا قلنا يف استيالء الكفار على أموالنا إذا مت 
ك، الن صفة احلرمة والقبح هلذا الفعل بواسطة العصمة يف احملل وهذه الواسطة ثابتة من باالحراز فهو موجب للمل

طريق احلكم يف حقنا ال يف حقهم فإهنم ال يعتقدون ذلك ووالية االلزام منقطعة بانعدام واليتنا عنهم يف دار احلرب، 
نتهت هذه العصمة بانتهاء سببها حني الن هذه الواسطة هي العصمة الثابتة باالحراز بدار االسالم عندنا وقد ا

  أحرزوها بدارهم حىت إن يف زمان االحراز ملا كانت
العصمة عن االسترقاق باحلرية املتأكدة باالسالم ومل تنته باالحراز املوجود منهم قلنا ال ميلكون رقابنا، وعلى هذا 



لك ال يثبت به وإمنا يثبت امللك قلنا الغصب سبب موجب للملك عند تقرر الضمان، النه قبيح بأنه غصب وامل
للغاصب بتملك املغصوب منه بدله وهو القيمة عليه، وهذا حكم شرعي ال قبح فيه، بل فيه حكمة بالغة وهو 

التحرز عن فضل خال عن العوض سامل للمغصوب منه شرعا فإنه إذا اجتمع االصل والبدل يف ملكه يتحقق هذا 
للمغصوب منه ليتم به شرط سالمة الضمان له فإن الضمان ضمان جرب وإمنا جيرب  املعىن فيه مع أن امللك إمنا ال يبقى

الفائت ال القائم فكان انعدام ملكه يف العني شرطا لسالمة الضمان له وشرط الشئ تبعه فإمنا تراعى صالحية السبب 
ه جبعل االصل زائال عن ملا سلم الضمان للمغصوب من: يف االصل ال يف التبع، ويف املدبر على هذا الطريق نقول

ملكه حكما الن املدبر حمتمل لذلك، وهلذا لو اكتسب هو كسبا مث مل يرجع من إباقه حىت مات كان ذلك الكسب 
للغاصب وإمنا مل يثبت امللك للغاصب فيه صيانة حلق املدبر، والتدبري موجب حق العتق له عند املوت وهلذا امتنع 

  غصوب منه ال مانعبيعه، ويف القن بعد ما زال ملك امل

من دخوله يف ملك الغاصب الضامن وهذا أحق الناس به النه ملك عليه بدله، أو نقول يف املدبر ال ميكن أن جيعل 
الضمان بدال عن العني، الن من شرطه انعدام ملكه يف العني وهذا الشرط ال ميكن إجياده حبق املدبر، فجعلنا 

ناية على يده وهذا جائز عند الضرورة وال ضرورة يف القن فيجعل بدال عن الضمان ضمان اجلناية واجبا باعتبار اجل
  .العني، وهلذا قلنا لو أخذ القيمة بطريق الصلح بغري قضاء القاضي ال ميلك عليه املدبر وميلك عليه القن

  .وهذا طريق يف ختريج جنس هذه املسائل
عنه اعلم أن العلماء خيتلفون فيهما مجيعا، فنبني كل  يف بيان حكم االمر والنهي يف أضدادمها قال رضي اهللا: فصل

  واحد منهما
  .على االنفراد ليكون أوضح

  .ال حكم لالمر يف ضده: أما بيان حكم االمر فقد قال بعض املتكلمني
  .االمر بالشئ يوجب النهي عن ضده سواء كان له ضد واحد أو أضداد: وقال اجلصاص رمحه اهللا

  .ضده، واملختار عندنا أنه يقتضي كراهة ضده وال نقول إنه يوجبه أو يدل عليه مطلقايوجب كراهة : وقال بعضهم
وحجة الفريق االول أن الضد مسكوت عنه والسكوت عنه ال يكون موجبا شيئا، أال ترى أن التعليق بشرط ال 

ا الضد مسكوت يوجب نفي املعلق قبل وجود الشرط النه مسكوت عنه فيبقى على ما كان قبل التعليق فهنا أيض
  .عنه فيبقى على ما كان قبل االمر

يقرره أن االمر فيما وضع له ال يوجب حكما فيما مل يتناوله النص إال بطريق التعدية إليه بعد التعليل فالن ال يوجب 
مر حكما يف ضد ما وضع له كان أوىل، وعلى قول هؤالء الذم واالمث على من ترك االئتمار باعتبار أنه مل يأت مبا أ

  .به
وهو قول قبيح فإن فيه قوال باستحقاق العبد العقوبة على ما مل يفعله واستحقاق العقوبة إمنا : قال اجلصاص رمحه اهللا

من ضرورة : هو باعتبار فعل فعله العبد، مث إنه بىن مذهبه على أن االمر املطلق يوجب االئتمار على الفور، فقال
  .لذي هو ضده واحلرمة حكم النهي فكان موجبا للنهي عن ضده حبكمهوجوب االئتمار على الفور حرمة الترك ا

  يوضحه أن االمر طلب االجياد للمأمور به على

أبلغ اجلهات واالشتغال بضده يعدم ما وجب باالمر وهو االجياد فكان حراما منهيا عنه ملقتضى حكم االمر، وهلذا 
نعدم ما هو املطلوب، أال ترى أنه إذا قال لغريه اخرج يستوي فيه ما يكون ضد واحد أو أضداد، فبأي ضد اشتغل ي



  .من هذه الدار سواء اشتغل بالقعود فيها أو االضطجاع أو القيام ينعدم ما أمر به وهو اخلروج
وهذا هو احلجة للفريق الثالث، إال أهنم يقولون حرمة الضد هبذا الطريق تثبت بواسطة حكم االمر فإمنا ثبت أدىن 

  ن ما ثبت بطريق الداللة ال يكون مثل الثابتاحلرمة فيه، ال
بالنص والثابت بالنص ثابت من كل وجه وهذا ثابت من وجه دون وجه لتحقيق حكم االمر، ويكفي لذلك أدىن 

  .احلرمة، مبنزلة حرمة تثبت بالنهي ملعىن يف غري املنهي عنه غري متصل بالنهي عنه فتثبت به الكراهة فقط
الكالم أيضا إال أنا نقول ثبوت احلرمة بطريق االقتضاء هنا الن طلب الوجود باالمر  ووجه القول املختار هذا

يقتضي حرمة الضد وال يثبت بداللة النص إال مثل ما هو ثابت بالنص أو أقوى منه كالتنصيص على حرمة التأفيف 
بت الجل الضرورة وإمنا يثبت بدليل حرمة الشتم، الن فيه ذلك االذى وزيادة، فأما ما ثبت بطريق االقتضاء فهو ثا

بقدر ما ترتفع به الضرورة، ووجود أحد الضدين يقتضي انتفاء الضد اآلخر كالليل مع النهار فكان وجوب االداء 
إن االمر بالشئ يقتضي كراهة ضده ال أن : باالمر مقتضيا نفي الضد، وإمنا حرم الضد هبذا االقتضاء، فلهذا قلنا

  .يهيكون موجبا له أو دليال عل
  .وما ذكره اجلصاص أن مطلق االمر يوجب االئتمار على الفور دعوى منه، وقد ذكرنا أن الرواية خبالف ذلك

واجلواب عما قاله الفريق االول أن الضد مسكوت عنه يتضح بالتقرير الذي قلنا يف وجه املختار، وهو أن ثبوت 
منصوصا عليه ال يكون ثبوته بطريق االقتضاء، كراهة ضده بطريق االقتضاء واملقتضى مسكوت عنه فإن ما يكون 

وال خالف بيننا وبينهم أن االقتضاء طريق صحيح الثبات املقتضى وإن كان مسكوتا عنه بعد أن يكون حمتاجا إليه، 
وليس هذا نظري التعليق بالشرط فإن ذلك يوجب وجود احلكم ابتداء عند وجود الشرط، ومن ضرورة وجود 

ابتداء أن ال يكون موجودا قبله ولكن انعدامه قبل وجود الشرط عدم أصلي فال يصري  احلكم عند وجود الشرط
مضافا إىل الوجود عند وجود الشرط نصا وال اقتضاء، الن العدم االصلي ال يستدعي دليال معدما يضاف إليه، وأما 

  ههنا وجوب االقدام على االجياد

  كون مضافا إليه، فجعلنا قدريقتضي حرمة الترك واحلرمة الثابتة مبقتضى الشئ ت
  .ما يثبت من احلرمة وهو املوجب للكراهة مضافا إىل االمر اقتضاء

  .وإذا تبني حكم االمر فكذلك حكم النهي يف ضده على هذه االقاويل االربعة
وال تقتلوا : (فالفريق االول يقولون ال حكم له يف ضده النه مسكوت عنه، ويستدلون على ذلك بقوله تعاىل

فإنه ال يكون أمرا بضده وهو ترك قتل النفس إذ لو كان أمرا به لكان تارك قتل النفس مباشرا لفعل ) سكمأنف
  .الطاعة وهو االئتمار باالمر فإنه يكون مستحق الثواب املوعود للمطيعني، وهذا فاسد

فال موجب له يف النهي عن الشئ يوجب ضده إن كان له ضد واحد وإن كان له أضداد : وقال اجلصاص رمحه اهللا
شئ من أضداده، وبني ذلك يف احلركة والسكون، فإن قول القائل ال تتحرك يكون أمرا بضده وهو السكون الن 

للمنهي عنه ضدا واحدا، وقوله ال تسكن ال موجب له يف ضده الن له أضدادا وهي احلركة من اجلهات الست فإن 
احد من االضداد مأمورا به مبوجب النهي، وإذا قال لغريه ال السكون ينعدم من أي جانب كانت احلركة فال يتعني و

  .تقم فللمنهي عنه أضداد من القعود واالضطجاع فال موجب هلذا النهي يف شئ من أضداده
قال الن موجب النهي إعدام املنهي عنه بأبلغ الوجوه، وإذا كان له ضد واحد فمن ضرورة وجوب االعدام الكف 

  .موجبا االمر بالضد حبكمهعن االجياد فيكون النهي 
فإنه هنى عن الكتمان وهو موجب ) وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن: (واستدل على ذلك بقوله تعاىل



االمر باالظهار وهلذا وجب قبول قوهلا فيما ختربه، الهنا مأمورة باالظهار، وهنى احملرم عن لبس املخيط ال يكون أمرا 
املخيط الن للمنهي عنه أضدادا هنا، وحبكم النهي ال يثبت االمر جبميع االضداد وليس  بلبس شئ عني من غري
  .بعضها بأوىل من البعض

يوضح الفرق بينهما أن مع التصريح بالنهي فيما له ضد واحد ال يستقيم التصريح باالباحة يف الضد، فإنه لو قال 
لسكون كان كالما خمتال، الن موجب النهي حترمي املنهي هنيتك عن التحرك وأحبت لك السكون أو أنت باخليار يف ا

  عنه
  ومع حترميه ال يتصور التخيري يف ضده الستحالة انعدامهما مجيعا وصفة االباحة تقتضي

التخيري، وهبذا يتبني فساد ما ذهب إليه الفريق االول من أن الضد مسكوت عنه، وال تعويل على استدالهلم بالنهي 
جنعل ذلك مبنزلة التصريح بالكف عن قتل النفس لتحقيق موجب النهي، والناس تكلموا يف أن  عن قتل النفس، النا

االمر بالكف عن قتل النفس ما حكمه ؟ منهم من قال معىن االبتالء ال يتحقق يف مثل هذا الن طبع كل واحد حيمله 
  .على ذلك ونيل الثواب يف العمل خبالف هوى النفس ليتحقق فيه االبتالء

واالصح عندي أنه ينال به ثواب املطيعني عند قصد امتثال االمر وإظهار الطاعة، وهكذا نقول : رضي اهللا عنهقال 
إذا ثبت ذلك حبكم النهي، فأما إذا كان للمنهي عنه أضداد يستقيم التصريح باالباحة يف مجيع االضداد بأن تقول ال 

وجب هلذا النهي يف شئ من االضداد، وقول من يقول تسكن وأحبت لك التحرك من أي جهة شئت، فعرفنا أنه ال م
بأن مثل هذا النهي يكون أمرا بأضداده يؤدي إىل القول بأنه ال يتصور من العبد فعل مباح أو مندوب إليه، فإن 
املنهي عنه حمرم وأضداده واجب باالمر الثابت مبقتضى النهي فكيف يتصور منه فعل مباح أو مندوب إليه ؟ ويف 

واجب ومندوب إليه ومباح وحمظور، دليل : علماء على أن أقسام االفعال اليت يأيت هبا العبد عن قصد أربعةاتفاق ال
  .على فساد قول هذا القائل
موجب النهي يف ضده إثبات سنة تكون يف القوة كالواجب، الن هذا أمر ثبت بطريق : وأما الفريق الثالث فيقولون

بت بالنص، وعلى القول املختار حيتمل أن يكون مقتضيا هذا املقدار على الداللة فيكون موجبه دون موجب الثا
قياس ما بينا يف االمر، وكذلك إذا كان للمنهي عنه أضداد فإنه يثبت هذا القدر من املقتضي يف أي أضداده يأيت به 

  املخاطب، وهلذا قلنا بأن النهي عن لبس املخيط يف حالة االحرام
  .والرداء، وذلك أدىن ما يقع به الكفاية من غري املخيط يثبت أن السنة لبس االزار

ال حيل لك : (فهو نسخ وليس بنهي مبنزلة قوله تعاىل) وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن: (فأما قوله
إال ال نكاح : وإمنا كان هذا أمرا باالظهار بواسطة أن الكتمان مل يبق مشروعا وهو نظري قوله) النساء من بعد
  بشهود وقد

ملا كان : بينا حتقيق هذا املعىن فيما سبق، فأما بيان فائدة االصل املذكور يف هذا الفصل من مسائل الفقه أن نقول
االمر مقتضيا كراهة الضد مل يكن ضده مفسدا للعبادة إال أن يكون مفوتا ملا هو واجب بصيغة االمر ولكن يكون 

م يف الصالة إذا قعد ال تفسد صالته النه مل يفت هبذا الضد ما هو الواجب مكروها يف نفسه، فإن املأمور بالقيا
باالمر وهو القيام إذا أتى به بعد القعود ولكن القعود مكروه يف نفسه، ولكون النهي مقتضيا يف ضده ما بينا من 

وج والتزوج، ثبت صفة السنة قلنا ال ينعدم بالضد ما هو موجب صيغة النهي، فإن ركن العدة االمتناع من اخلر
فإن فعلت ذلك مل ينعدم به مأمور ما ) وال تعزموا عقدة النكاح: (وقال) وال خيرجن: (ذلك بصيغة النهي، قال تعاىل



مث : (هو ركن االعتداد حىت تنقضي العدة، خبالف الكف يف باب الصوم فإنه واجب بصيغة االمر نصا، قال تعاىل
ء مبباشرة الضد وهو االكل، وعلى هذا قلنا العدتان تنقضيان مبضي مدة واحدة، فينعدم االدا) أمتوا الصيام إىل الليل

الن الكف يف العدة ثابت مبقتضى النهي وال تضايق فيما هو موجب النهي نصا وهو التحرمي، وال يتحقق أداء 
 يتحقق الصومني يف يوم واحد لتضايق الوقت يف ركن كل صوم وهو الكف إىل وقت فإنه ثابت باالمر نصا وال

من سجد يف صالته على مكان جنس مث سجد : اجتماع الكفني يف وقت واحد، وعلى هذا قال أبو يوسف رمحه اهللا
  على مكان طاهر جازت صالته، الن املأمور به السجود على مكان طاهر ومباشرة

لصالة، وعلى قول الضد بالسجود على مكان جنس ال يفوت املأمور به فيكون مكروها يف نفسه وال يكون مفسدا ل
أيب حنيفة وحممد رمحهما اهللا تفسد به الصالة الن تأدي املأمور به ملا كان باعتبار املكان فما يكون صفة للمكان 

الذي يؤدى الفرض عليه جيعل مبنزلة الصفة له حكما فيصري هو كاحلامل للنجاسة إذا سجد على مكان جنس 
الة فيفوت ذلك بالسجود على مكان جنس، كما أن الكف عن والكف عن محل النجاسة مأمور به يف مجيع الص

اقتضاء الشهوة ملا كان مأمورا به يف مجيع وقت الصوم يتحقق الفوات باالكل يف جزء من الوقت فيه، وعلى هذا 
قال أبو يوسف بترك القراءة يف شفع من التطوع ال خيرج عن حرمة الصالة، النه مأمور بالقراءة يف الصالة وذلك 

  عن ضده اقتضاء، فترك القراءة ما مل يكن مفوتا للفرض هني

ال يكون مفسدا، ومع احتمال أداء شفع آخر هبذه التحرمية ال يتحقق فوات هذا الفرض فتبقى التحرمية صحيحة 
  .قابلة لبناء شفع آخر عليها وإن فسد أداء الشفع االول بترك القراءة

صالة إىل آخرها حكما، وهلذا ال يصلح االمي خليفة للقارئ وإن كان القراءة فرض من أول ال: وقال حممد رمحه اهللا
قد رفع رأسه من السجدة االخرية وأتى بفرض القراءة يف حملها، وإذا كان مستدميا حكما يتحقق فوات ما هو 

  .الفرض بترك القراءة يف ركعة فيخرج به من حترمية الصالة
صالة على حدة وهلذا تفترض القراءة يف كل ركعة من الشفع عندنا كل شفع من التطوع : وقال أبو حنيفة رمحه اهللا

كما تفترض يف كل ركعة من الفجر إال أن بترك القراءة يف ركعة من التطوع ال يفوت ما هو املأمور به من القراءة 
عا يف الصالة نصا فال تنقطع التحرمية وبترك القراءة يف الركعتني يفوت ما هو الفرض قطعا فيكون ذلك قط

للتحرمية، وهكذا نقول يف الفجر فإن بترك القراءة يف ركعة يفسد الفرض ولكن ال تنحل التحرمية بل تنقلب تطوعا 
  يف إحدى الروايتني عن أيب حنيفة رمحه اهللا، ويف الرواية

االخرى يقول يف التطوع احتمال بناء شفع آخر عليه قائم فإذا فعل ذلك كان الكل يف حكم صالة واحدة وال 
تنقطع التحرمية بترك القراءة يف ركعة منها، ومثل هذا االحتمال غري موجود يف الفجر حىت إن يف ظهر املسافر لبقاء 

ال تفسد بترك القراءة يف ركعة منها حىت إذا نوى : هذا االحتمال بنية االقامة قال أبو حنيفة وأبو يوسف رمحهما اهللا
يف الشفع الثاين فيجزيه ذلك، وعلى هذا نقول إن بترك القراءة يف  االقامة أمت صالته وقضى ما ترك من القراءة

التطوع يف الركعتني مجيعا ال تنحل التحرمية عنده الحتمال بناء شفع آخر عليه كما يف فصل املسافر ولكنه يفسد 
يكون الشفع لتحقق فوات ما هو فرض يف هذه الصالة، فإنه وإن بىن الشفع الثاين على حترميته ال خيرج به من أن 

االول صالة على حدة حقيقة وحكما، وهلذا ال يفسد الشفع االول مبفسد يعترض يف الشفع الثاين، واملسائل اليت 
  .خترج على هذا االصل يكثر تعدادها، واهللا أعلم



ء اعلم بأن االمر والنهي على االقسام اليت بيناها لطلب أدا: يف بيان أسباب الشرائع قال رضي اهللا عنه: فصل
املشروعات ففيها معىن اخلطاب باالداء بعد الوجوب بأسباب جعلها الشرع سببا لوجوب املشروعات، واملوجب 

هو اهللا تعاىل حقيقة ال تأثري لالسباب يف االجياب بأنفسها، واخلطاب يستقيم أن يكون سببا موجبا للمشروعات إال 
سريا لالمر على العباد حىت يتوصل إىل معرفة أن اهللا تعاىل جعل أسبابا أخر سوى اخلطاب سبب الوجوب تي

فإن االلف والالم ) أقيموا الصالة وآتوا الزكاة: (الواجبات مبعرفة االسباب الظاهرة، وقد دل على ما بينا قوله تعاىل
م دليل على أن املراد أقيموا الصالة اليت أوجبتها عليكم بالسبب الذي جعلته سببا هلا وأدوا الزكاة الواجبة عليك

  بسببها، كقول القائل أد الثمن فإمنا يفهم منه اخلطاب بأداء الثمن الواجب
  .بسببه وهو البيع

مث أصل الوجوب يف املشروعات جرب ال صنع للعبد فيه وال اختيار، فإن املوجب هو اهللا تعاىل تعبد العباد مبا أوجبها 
هلم يف أصل الوجوب، وباعتبار االسباب اليت  عليهم، فكما ال صنع هلم يف صفة العبودية الثابتة عليهم ال صنع

جعلها الشرع سببا ال اختيار هلم يف أصل الوجوب أيضا، كما أنه ال اختيار هلم يف السبب، فأما وجوب االداء 
الثابت باخلطاب ال ينفك عن اختيار يكون فيه للعبد عند االداء، وبه يتحقق معىن العبادة واالبتالء يف املؤدي، وهذا 

لتكليف بقدر الوسع شرعا، وأصل الوجوب يثبت بتقرر السبب مع انعدام اخلطاب باالداء الثابت باالمر الن ا
والنهي، فإن من مضى عليه وقت الصالة وهو نائم جتب عليه الصالة حىت يؤدى الفرض إذا انتبه، فاخلطاب 

ليلة أو اجملنون إذا مل يزدد جنونه على موضوع عن النائم، وكذلك املغمى عليه إذا مل يبق لتلك الصفة أكثر من يوم و
  يوم وليلة يثبت حكم وجوب الصالة

يف حقه حىت يلزمه القضاء واخلطاب موضوع عنه، أال ترى أن اجملنون أو املغمى عليه لو كان كافرا فكما أفاق 
االسباب إمنا توجب  أسلم مل تلزمه قضاء الصلوات ملا مل يثبت الوجوب يف تلك احلالة يف حقه النعدام االهلية، فإن

على من يكون أهال للوجوب عليه، وكذلك املغمى عليه يف مجيع شهر رمضان أو اجملنون يف بعض الشهر يثبت 
الوجوب يف حقهما حىت جيب القضاء بعد االفاقة واخلطاب موضوع عنهما، وكذلك الزكاة على أصل اخلصم جتب 

اق جيب عليهما العشر وصدقة الفطر، وكذلك جيب عليهما على الصيب واجملنون واخلطاب موضوع عنهما، وباالتف
حقوق العباد عند حتقق االسباب منهما أو من الويل على سبيل النيابة عنهما كالصداق الذي يلزمهما بتزويج الويل 

  .إيامها، والعتق الذي يستحقه القريب عليهما عند دخوله يف ملكهما باالرث وإن كان اخلطاب موضوعا عنهما
االسباب اليت جعلها الشرع موجبا للمشروعات هي االسباب اليت تضاف املشروعات إليها : قرر هذا فنقولإذا ت

كسب فالن أي حدث : وتتعلق هبا شرعا، الن إضافة الشئ إىل الشئ يف احلقيقة تدل على أنه حادث به كما يقال
عند وجود الشرط ولكن املعترب هو  له باكتسابه، وقد يضاف إىل الشرط جمازا أيضا على معىن أن وجوده يكون

احلقيقة حىت يقوم دليل اجملاز، وتعلق الشئ بالشئ يدل على حنو ذلك، فحني رأينا إضافة الصالة إىل الوقت شرعا 
وتعلقها بالوقت شرعا أيضا حىت تتكرر بتكررها مع أن مطلق االمر ال يوجب التكرار وإن كان معلقا بشرط، أال 

تصدق بدرهم من مايل لدلوك الشمس ال يقتضي هذا اخلطاب التكرار، ورأينا أن ) لغريه(ترى أن الرجل إذا قال 
غري مقصور على املرة الواحدة، ثبت أن تكرار ) أقم الصالة لدلوك الشمس: (وجوب االداء الثابت بقوله تعاىل

هذا اخلطاب، وحرف الوجوب باعتبار جتدد السبب بدلوك الشمس يف كل يوم، مث وجوب االداء مرتب عليه حبكم 
دليل على تعلقها بذلك الوقت، كما يقال تأهب للشتاء وتطهر للصالة ومل ) لدلوك الشمس: (الالم يف قوله تعاىل
  يتعلق هبا وجودا



وجوب االميان باهللا تعاىل كما : عندها، فعرفنا أن تعلق الوجوب هبا جبعل الشرع ذلك الوقت سببا لوجوهبا فنقول
إجياب اهللا، وسببه يف الظاهر اآليات الدالة على حدث العامل ملن وجب عليه، وهذه اآليات غري هو بأمسائه وصفاته ب

موجبة لذاهتا، وعقل من وجب عليه غري موجب عليه أيضا ولكن اهللا تعاىل هو املوجب بأن أعطاه آلة يستدل بتلك 
فاسلكه كان املوجب للسلوك يف  اآللة على معرفة الواجب، كمن يقول لغريه هاك السراج فإن أضاء لك الطريق

الطريق هو االمر بذلك ال الطريق بنفسه وال السراج، فالعقل مبنزلة السراج واآليات الدالة على حدث العامل مبنزلة 
  الطريق، والتصديق من العبد واالقرار مبنزلة السلوك يف الطريق فهو واجب بإجياب اهللا تعاىل

على حدث العامل وهلذا تسمى عالمات، فإن العلم للشئ ال يكون موجبا لنفسه، حقيقة، وسببه الظاهر اآليات الدالة 
وال نعين أن هذه اآليات توجب وحدانية اهللا تعاىل ظاهرا أو حقيقة، وإمنا نعين أهنا يف الظاهر سبب لوجوب التصديق 

حدث أن يكون غري حمدث يف واالقرار على العبد، ولكون هذه اآليات دائمة ال حتتمل التغري حبال إذ ال يتصور للم
شئ من االوقات فكان فرضية االميان باهللا تعاىل دائما بدوام سببه غري حمتمل للنسخ والتبديل حبال، وهلذا صححنا 
إميان الصيب العاقل، الن السبب متقرر يف حقه واخلطاب باالداء موضوع عنه بسبب الصبا، الن اخلطاب باالداء 

ولكن صحة االداء باعتبار تقرر السبب املوجب ال باعتبار وجوب االداء، كالبيع  حيتمل السقوط يف بعض االحوال
بثمن مؤجل سبب جلواز أداء الثمن قبل حلول االجل وإن مل يكن اخلطاب باالداء متوجها حىت حيل االجل، 

اء موضوعا واملسافر إذا صام يف شهر رمضان كان صحيحا منه فرضا لتقرر السبب يف حقه وإن كان اخلطاب باالد
عنه قبل إدراك عدة من أيام أخر، وهذا الن صحة االداء تكون بوجود ما هو الركن ممن هو أهل والركن هو 
التصديق واالقرار، واالهلية لذلك ال تنعدم بالصبا، فبعد ذلك بامتناع صحة االداء ال يكون إال حبجر شرعي، 

  ا الصالة فواجبة بإجياب اهللا تعاىل بال شبهة، وسبب وجوهباوالقول باحلجر الحد عن االميان باهللا تعاىل حمال، فأم

أي لوجوهبا بدلوك الشمس، ) أقم الصالة لدلوك الشمس: (يف الظاهر هو الوقت يف حقنا وأمرنا بأدائها بقوله تعاىل
 والدليل عليه أهنا تنسب إىل الوقت شرعا، فيقال فرض الوقت وصالة الفجر والظهر، وإمنا يضاف الواجب إىل

سببه، وكذلك يتكرر الوجوب بتكرر الوقت، واخلطاب ال يوجب التكرار وهي ال تضاف إىل اخلطاب شرعا وليس 
هنا سوى الوقت واخلطاب، فتبني هبذا أن الوقت هو السبب وهلذا ال جيوز تعجيلها قبل الوقت وجيوز بعد دخول 

  الوقت مع تأخري لزوم االداء باخلطاب
  .إىل آخر الوقت

يفهم من وجوب العبادة شئ سوى وجوب االداء وال خالف أن وجوب االداء باخلطاب فما الذي  ال: فإن قيل
الواجب بسبب الوقت ما هو املشروع نفال يف غري الوقت الذي هو سبب : يكون واجبا بسبب الوقت ؟ قلنا

ضان يكون مشروعا للوجوب، وبيان هذا يف الصوم فإنه مشروع نفال يف كل يوم وجد االداء أو مل يوجد، ويف رم
واجبا بسبب الوقت سواء وجد خطاب االداء بوجود شرطه وهو التمكن من االداء أو مل يوجد، أال ترى أن من 

كان مغمى عليه أو نائما يف وقت الصالة مث أفاق بعد مضي الوقت يصري خماطبا باالداء لوجوهبا عليه لوجود السبب 
ائم غري بالغ مث بلغ بعد مضي الوقت مث أفاق وانتبه مل يكن عليه قضاؤها وهو الوقت ولو كان هذا املغمى عليه أو الن

وقد صار خماطبا عند االفاقة يف املوضعني بصفة واحدة ولكن ملا انعدمت االهلية عند وجود السبب مل يثبت 
فس الوجوب يف حقه، فلما وجدت االهلية يف الفصل االول ثبت الوجوب، ومن باع بثمن مؤجل فالثمن جيب بن

  .العقد واخلطاب باالداء متأخر إىل مضي االجل فهذا مثله
وسبب وجوب الصوم شهود الشهر يف حال قيام االهلية وهلذا أضيف إىل الشهر شرعا ويتكرر بتكرر الشهر ومل 



 جيب االداء قبل وجود الشهر وجاز بعد وإن كان االداء متأخرا كما يف حق املريض واملسافر، فإن االمر باالداء يف
حقهما بعد إدراك عدة من أيام أخر، والوجوب ثابت يف الشهر بتقرر سببه حىت لو صاما كان ذلك فرضا، أال ترى 

  أن من كان مسافرا يف رمضان غري بالغ مث صار مقيما بعدما بلغ

قامة خارج رمضان ال يلزمه الصوم، ولو كان بالغا يف رمضان مسافرا لزمه االداء إذا صار مقيما وحاهلما عند اال
  .بصفة واحدة، فعرفنا أن الوجوب ثبت يف حق أحدمها بتقرر سببه دون اآلخر

  ) فمن شهد منكم الشهر فليصمه: (وبيان ما قلنا يف قوله تعاىل
فليصم فيه، الن الوقت ظرف للصوم وإمنا يفهم من هذا فليصم فيه الصوم الواجب بشهوده، وهلذا ظن : معناه

الباب أن سبب الوجوب أيام الشهر دون الليايل، الن صالحية االداء خمتص  بعض املتأخرين ممن صنف يف هذا
  .بااليام

وهذا غلط عندي بل يف السببية للوجوب االيام والليايل سواء، فإن الشهر اسم جلزء من الزمان : قال رضي اهللا عنه
الفضيلة ثابتة لليايل وااليام  يشتمل على االيام والليايل وإمنا جعله الشرع سببا الظهار فضيلة هذا الوقت وهذه

مجيعا، والرواية حمفوظة يف أن من كان مفيقا يف أول ليلة من الشهر مث جن قبل أن يصبح ومضى الشهر وهو جمنون 
وكذلك (مث أفاق يلزمه القضاء، ولو مل يتقرر السبب يف حقه مبا شهد من الشهر يف حالة االفاقة مل يلزمه القضاء 

والدليل عليه أن نية ) ليلة من الشهر مث جن قبل أن يصبح مث أفاق بعد مضي الشهر يلزمه القضاءاجملنون إذا أفاق يف 
أداء الفرض تصح بعد دخول الليلة االوىل بغروب الشمس قبل أن يصبح، ومعلوم أن نية أداء الفرض قبل تقرر 

ما قلنا قوله صلى اهللا عليه سبب الوجوب ال يصح، أال ترى أنه لو نوى قبل غروب الشمس مل تصح نيته، وأيد 
وقد بينا يف الصالة أن يف تقرر الوجوب ) أقم الصالة لدلوك الشمس: (صوموا لرؤيته فإنه نظري قوله تعاىل: وسلم 

بتقرر السبب ال يعترب التمكن باالداء، فإن من أسلم يف آخر الوقت حبيث ال يتمكن من أداء الصالة يف الوقت 
مل يثبت التمكن من االداء بشهود الليل يتقرر سبب الوجوب ولكن بشرط احتمال يلزمه فرض الوقت فهنا وإن 

االداء يف الوقت، وهلذا لو أسلم يف آخر يوم من رمضان قبل الزوال أو بعده مل يلزمه الصوم وإن أدرك جزءا من 
  .الشهر، النه ليس هنا معىن احتمال االداء يف الوقت، وقد قررنا هذا فيما سبق

  وهللا على الناس: (احلج البيت وهلذا يضاف إليه شرعا، قال اهللا تعاىلوسبب وجوب 
وهلذا ال يتكرر بتكرر وقت االداء، الن ما هو السبب غري متجدد، فأما الوقت ) حج البيت من استطاع إليه سبيال

عرفة،  فهو شرط جواز االداء وليس بسبب للوجوب وال يقال بدخول شوال يدخل الوقت ويتأخر االداء إىل يوم
فعرفنا أن الوقت سبب للوجوب إذ لو مل يكن سببا له مل يكن إضافة الوقت إليه مفيدا ويقال أشهر احلج كما يقال 
وقت الصالة، فعرفنا أنه سبب فيه، وهذا الن عندنا جيوز االداء كما دخل شوال، ولكن هذه عبادة تشتمل على 

كان خمتصا بوقت أو مكان ال جيوز يف غري ذلك الوقت أركان بعضها خمتص بوقت ومكان وبعضها ال خيتص، فما 
كما ال جيوز يف غري ذلك املكان وما مل يكن خمتصا بوقت فهو جائز يف مجيع وقت احلج، حىت إن من أحرم يف 

رمضان وطاف وسعى مل يكن سعيه معتدا به من سعى احلج حىت إذا طاف للزيارة يوم النحر تلزمه إعادة السعي، 
سعى يف شوال كان سعيه معتدا به حىت ال يلزمه إعادته يوم النحر، الن السعي غري مؤقت فجاز ولو كان طاف و

أداؤه يف أشهر احلج، وأما الوقوف موقت فلم جيز أداؤه قبل وقته كما ال جيوز أداء طواف الزيارة يوم عرفة النه 
نظري أركان الصالة فإن السجود ترتب على موقت بيوم النحر، وكما ال جيوز رمي اليوم الثاين يف اليوم االول، وهو 



الركوع فال يعتد به قبل الركوع، وال يدل ذلك على أن الوقت ليس بوقت االداء، وهبذا تبني أن الوقت ليس 
بسبب للوجوب ولكنه شرط جواز االداء ووجوب االداء فيه، وكذلك االستطاعة باملال ليس بسبب للوجوب فإن 

البيت سببا لوجوهبا الهنا عبادة هجرة وزيارة تعظيما لتلك البقعة فال يصلح املال سببا هذه عبادة بدنية وإمنا كان 
لوجوهبا وال هو شرط جلواز االداء أيضا، فاالداء من الفقري صحيح وإن كان ال ميلك شيئا وإمنا املال شرط وجوب 

إال حبرج عظيم واحلرج مدفوع، فعرفنا أن االداء فإن السفر الذي يوصله إىل االداء ال يتهيأ له بدون الزاد والراحلة 
  فإنه شرط) يف حق املسافر(املال شرط وجوب االداء وهو نظري عدة من أيام أخر يف باب الصوم 

وجوب االداء حىت كان االداء جائزا قبله، وال يتكرر وجوب االداء بتجدد هذه االيام، وهنا أيضا ال يتكرر وجوب 
  .ة، فعرفنا أنه شرط لوجوب االداءاالداء بتجدد ملك الزاد والراحل

وسبب وجوب الطهارة الصالة فإهنا تضاف إليها شرعا، فيقال تطهر للصالة، فأما احلدث فهو شرط وجوب االداء 
وهو ) للوجوب(اآلية، ال أن يكون سببا للوجوب، وكيف يكون سببا ) فاغسلوا وجوهكم: (باالمر وهو قوله تعاىل

 للشئ رافعا له ال يصلح سببا لوجوبه وهلذا جاز االداء بدونه، وكان الوضوء على ناقض للطهارة ؟ فما كان مزيال
وضوء نورا على نور، وال جيب االداء مع حتقق احلدث بدون وجوب الصالة، فإن اجلنب إذا حاضت ال جيب عليها 

مقصودة ولكنها شرط االغتسال ما مل تطهر النه ليس عليها وجوب الصالة، وهبذا تبني أن الطهارة ليست بعبادة 
الصالة وما يكون شرطا للشئ يتعلق به صحته، ووجوبه بوجوب االصل مبنزلة استقبال القبلة فإن وجوبه بوجوب 

  .الصالة والشهود يف باب النكاح ثبوهتا بثبوت النكاح لكون الشهود شرطا يف النكاح
اف إىل املال وأنه يتضاعف بتضاعف وسبب وجوب الزكاة املال بصفة أن يكون نصابا ناميا، أال ترى أنه يض

ال صدقة إال عن : النصب يف وقت واحد ولكن الوجوب بواسطة غىن املالك، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ظهر غىن والغىن ال حيصل بأصل املال ما مل يبلغ مقدارا وذلك يف النصاب شرعا، والوجوب بصفة اليسر وال يتم 

يا وهلذا يضاف إىل سبب النماء أيضا فيقال زكاة السائمة وزكاة التجارة، فأما مضي ذلك إال إذا كان املال نام
احلول فهو شرط لوجوب االداء من حيث إن النماء ال حيصل إال مبضي الزمان وهلذا جاز االداء بعد كمال النصاب 

  .لنصاب مل جيزقبل حوالن احلول وجواز االداء ال يكون قبل تقرر سبب الوجوب حىت لو أدى قبل كمال ا
ليس : الزكاة يتكرر وجوهبا يف مال واحد باعتبار االحوال، وبتكرر الشرط ال يتجدد الواجب ؟ قلنا: فإن قيل

  كذلك بل يتكرر الوجوب بتجدد النماء الذي هو وصف

ئمة للمال وباعتباره يكون املال سببا للوجوب، فإن ملضي كل حول تأثريا يف حصول النماء املطلوب من عني السا
  .بالدر والنسل، واملطلوب من ربح عروض التجارة زيادة القيمة

وسبب وجوب صدقة الفطر على املسلم الغين رأس ميوله بواليته عليه، وهلذا يضاف إليه فيقال صدقة الرأس، 
كل  أدوا عن: ويتضاعف الواجب بتعدد الرؤوس من االوالد الصغار واملماليك، وإمنا عرفنا هذا بقوله عليه السالم

أدوا عمن متونون وحرف عن لالنتزاع، فأما أن يكون املراد طريق االنتزاع بالوجوب : حر وعبد وقال عليه السالم
على الرأس، مث أداء الغري عنه وهذا باطل، فإنه ال جيب على الكافر والرقيق والفقري والصغري، فعرفنا أن املراد 

بالصفة اليت قلنا هو السبب املوجب للوجوب، وأما الفطر فهو انتزاع احلكم عن سببه وفيه تنصيص على أن الرأس 
شرط وجوب االداء واالضافة إليه بطريق اجملاز على معىن أن الوجوب عنده يكون، وإمنا جعلنا الفطر شرطا والرأس 

سببا مع وجود االضافة إليهما الن تضاعف الواجب بتعدد الرؤوس دليل حمكم على أنه سبب واالضافة دليل 



مل، فقد بينا أن االضافة قد تكون إىل الشرط جمازا، والن التنصيص على املئونة دليل على أن سبب الوجوب حمت
الرأس دون الفطر، فاملئونة إمنا جتب عن الرؤوس، وهلذا اشتمل هذا الواجب على معىن املئونة وعلى معىن العبادة 

ذلك دليل كونه عبادة، وصفة املئونة يف املؤدي دليل الن صفة الغىن فيمن جيب عليه االداء يعترب لوجوب االداء و
على أنه مبنزلة النفقة، وجواز االداء قبل الفطر دليل على أن الفطر ليس بسبب يف وجوب االداء بشهود وقت 

الفطر يف حق من ال يؤدي الصوم أصال دليل على أن الفطر شرط وجوب االداء، فإن الكافر إذا أسلم ليلة العيد أو 
  بلغالصيب 

أو العبد عتق يلزمه االداء بطلوع الفجر من يوم الفطر، وهلذا لو أسلم بعد طلوع الفجر مل يلزمه وإن أدرك اليوم، 
الن وقت الفطر عن رمضان يف حق وجوب الصدقة عند طلوع الفجر، فإذا انعدمت االهلية عند ذلك مل جيب 

  االداء، وتكرر الوجوب

وجوب الزكاة بتكرر احلول، فإن الوصف الذي الجله كان الرأس موجبا وهو  بتكرر الفطر يف كل سنة مبنزلة تكرر
  .املئونة يتجدد مبضي الزمان، كما أن النماء الذي الجله كان املال سببا للوجوب يتجدد بتجدد احلول

ن من وسبب وجوب العشر االرض النامية باعتبار حقيقة النماء، وسبب وجوب اخلراج االرض النامية باعتبار التمك
طلب النماء بالزراعة، وهلذا لو اصطلم الزرع آفة مل جيب العشر وال اخلراج، وهلذا مل جيتمع العشر واخلراج بسبب 

أرض واحدة حبال، الن كل واحد منهما مئونة االرض النامية إال أن العشر الواجب جزء من النماء فال بد من 
ا كان يف العشر معىن املئونة ومعىن العبادة، فباعتبار أصل حصول النماء ليثبت حكم الوجوب يف حمله بسببه، وهلذ

االرض هو مئونة الن متلك االرض سبب لوجوب مئونة شرعا وباعتبار كون الواجب جزءا من النماء فيه معىن 
اء العبادة مبنزلة الزكاة، ويف اخلراج معىن املئونة باعتبار أصل االرض، ومعىن املذلة باعتبار التمكن من طلب النم

بالزراعة، فاالشتغال بالزراعة مع االعراض عن اجلهاد سبب للمذلة على ما روي أن النيب عليه السالم رأى شيئا 
بيت قوم إال ذلوا وهلذا يتكرر وجوب العشر بتجدد اخلارج لتجدد ) هذا(ما دخل : من آالت الزراعة يف دار فقال

حبال، وهلذا جاز تعجيل اخلراج قبل الزراعة ومل جيز  الوصف وهو النماء وال يتكرر وجوب اخلراج يف حول واحد
تعجيل العشر الن االرض باعتبار حقيقة النماء توجب العشر وذلك ال يتحقق قبل الزراعة، وهلذا أوجب أبو حنيفة 

  رمحه اهللا العشر يف قليل اخلارج وكثريه ويف كل ما يستنبت يف االرض مما له مثرة
سواء، الن الوجوب باعتبار صفة النماء وال معترب بصفة الغىن فيمن جيب عليه باعتبار  باقية وما ليست له مثرة باقية

  .النصاب الجله
وسبب وجوب اجلزية الرأس باعتبار صفة معلومة، وهو أن يكون كافرا حرا له بنية صاحلة للقتال، وهلذا يضاف إليه 

  جزية الرأس، ويتكرر الوجوب: فيقال

وب الزكاة، فإن املعىن الذي كان الرأس سببا موجبا باعتبار نصرة القتال، وهذا الن بتكرر احلول مبنزلة تكرر وج
أهل الذمة يصريون منا دارا، والقتال بنصرة الدار واجب على أهلها، وال تصلح أبداهنم هلذه النصرة مليلهم إىل أهل 

كفرهم، وخلفا عن النصرة اليت قامت  الدار املعادية لدارنا اعتقادا فأوجب عليهم يف أمواهلم جزية عقوبة هلم على
بإصرارهم على الكفر يف حقنا، وهلذا تصرف إىل اجملاهدين الذين يقومون بنصرة الدار، وهذه النصرة يتجدد وجوهبا 

بتجدد احلاجة يف كل وقت، فكذلك ما كان خلفا عنها بتجدد وجوهبا، إال أنه ال هناية للحاجة إىل املال فيعترب 
  .وب كما يعترب يف الزكاةالوقت لتجدد الوج



وسبب وجوب العقوبات ما يضاف إليه حنو الزنا للرجم واجللد، والسرقة للقطع، وشرب اخلمر والقذف للحد، 
  .والقتل العمد للقصاص

وسبب وجوب الكفارات اليت هي دائرة بني العقوبة والعبادة ما يضاف إليه من سبب متردد بني احلظر واالباحة حنو 
دة على أمر يف املستقبل إذا حنث فيها، والظهار عند العود، والفطر يف رمضان بصفة اجلناية، والقتل اليمني املعقو
  .بصفة اخلطأ

فأما سبب املشروع من املعامالت فهو تعلق البقاء املقدور بتعاطيها، وبيان ذلك أن اهللا تعاىل حكم ببقاء العامل إىل 
جلنس وبقاء النفس، فبقاء اجلنس بالتناسل، والتناسل بإتيان الذكور قيام الساعة، وهذا البقاء إمنا يكون ببقاء ا

  االناث يف موضع احلرث، واالنسان هو املقصود بذلك، فشرع لذلك التناسل طريقا ال فساد فيه
وال ضياع، وهو طريق االزدواج بال شركة، ففي التغالب فساد العامل، ويف الشركة ضياع الولد الن االب إذا اشتبه 

إجياب مئونة الولد عليه، وباالمهات عجز عن اكتساب ذلك بأصل اجلبلة فيضيع الولد، وبقاء النفس إىل  يتعذر
  أجله إمنا يقوم مبا تقوم

به املصاحل للمعيشة وذلك باملال، وما حيتاج إليه كل واحد لكفايته ال يكون حاصال يف يده وإمنا يتمكن من حتصيله 
بب اكتساب ما فيه كفاية لكل واحد وهو التجارة عن تراض ملا يف التغالب باملال، فشرع سبب اكتساب املال وس

إنا خلقنا االنسان من : (من الفساد واهللا ال حيب الفساد، والن اهللا تعاىل جعل الدنيا دار حمنة وابتالء، كما قال تعاىل
ضاء الشهوات بل للعبادة اليت واالنسان الذي هو مقصود غري خملوق يف الدنيا لنيل اللذات وق) نطفة أمشاج نبتليه

فعرفنا أن ما جعل لنا يف الدنيا ) وما خلقت اجلن واالنس إال ليعبدون: (هي عمل خبالف هوى النفس، قال اهللا تعاىل
من اقتضاء الشهوات باالكل وغري ذلك ليس لعني اقتضاء الشهوة بل حلكم آخر وهو تعلق البقاء املقدور بتعاطيها، 

عا وعاصيا، فاملطيع يرغب فيه ال لقضاء الشهوة بل التباع االمر، والعاصي يرغب فيه لقضاء إال أن يف الناس مطي
شهوة النفس فيتحقق البقاء املقدور بفعل الفريقني، وللمطيع الثواب باعتبار قصده إىل االقدام عليه، والعاصي 

 احلكيم اخلبري القدير، هو موالنا، مستوجب للعقاب باعتبار قصده يف اتباع هوى النفس االمارة بالسوء، تبارك اهللا
  .فنعم املوىل ونعم النصري

فرض : هذه املشروعات تنقسم على أربعة أقسام: يف بيان املشروعات من العبادات وأحكامها قال رمحه اهللا: فصل
  .وواجب وسنة ونفل

ل موجب للعلم قطعا من فالفرض اسم ملقدر شرعا ال حيتمل الزيادة والنقصان، وهو مقطوع به لكونه ثابتا بدلي
: الكتاب أو السنة املتواترة أو االمجاع، ويف االسم ما يدل على ذلك كله، فإن الفرض لغة التقدير، قال اهللا تعاىل

  فنصف(
أي قطعنا االحكام قطعا، ويف هذا االسم ) : سورة أنزلناها وفرضناها: (أي قدرمت بالتسمية، وقال تعاىل) : ما فرضتم

الرعاية يف احلفظ النه مقطوع به وما ينبئ عن التخفيف النه مقدر متناه كيال يصعب علينا أداؤه، ما ينبئ عن شدة 
  .ويسمى مكتوبة أيضا الهنا كتبت علينا يف اللوح احملفوظ

  وبيان هذا القسم يف االميان باهللا تعاىل، والصالة والزكاة والصوم واحلج، فإن التصديق بالقلب

عرفة فرض مقطوع به، إال أن التصديق مستدام يف مجيع العمر ال جيوز تبديله بغريه حبال، واالقرار باللسان بعد امل
واالقرار ال يكون واجبا يف مجيع االحوال وإن كان ال جيوز تبديله بغريه من غري عذر حبال، والعبادات اليت هي 



  .أركان الدين مقدرة متناهية مقطوع هبا
اعتقادا باعتبار أنه ثابت بدليل مقطوع به وهلذا يكفر جاحده، وموجب  وحكم هذا القسم شرعا أنه موجب للعلم

للعمل بالبدن للزوم االداء بدليله، فيكون املؤدي مطيعا لربه والتارك لالداء عاصيا، النه بترك االداء مبدل للعمل ال 
لدين، ال من أصل الدين إال لالعتقاد وضد الطاعة العصيان وهلذا ال يكفر باالمتناع عن االداء فيما هو من أركان ا

أن يكون تاركا على وجه االستخفاف فإن استخفاف أمر الشارع كفر، فأما بدون االستخفاف فهو عاص بالترك 
فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، : من غري عذر، فاسق خلروجه من طاعة ربه، فالفسق هو اخلروج، يقال

كان الفاسق مؤمنا النه غري خارج من أصل الدين وأركانه  ومسيت الفأرة فويسقة خلروجها من جحرها، وهلذا
اعتقادا، ولكنه خارج من الطاعة عمال، والكافر رأس الفساق يف احلقيقة إال أنه اختص باسم هو أعظم يف الذم، 

  .فاسم الفاسق عند االطالق يتنازل املؤمن العاصي باعتبار أعماله
والزم الترك فيما يرجع إىل احلل واحلرمة، واالسم مأخوذ من الوجوب فأما الواجب فهو ما يكون الزم االداء شرعا 

  فإذا وجبت: (وهو السقوط، قال اهللا تعاىل
أي سقطت على االرض، فما يكون ساقطا على املرء عمال بلزومه إياه من غري أن يكون دليله موجبا ) : جنوهبا

ن كان ثابتا يف حق لزوم االداء عمال، والفرض للعلم قطعا يسمى واجبا، أو هو ساقط يف حق االعتقاد قطعا وإ
والواجب كل واحد منهما الزم إال أن تأثري الفرضية أكثر، ومنه مسي احلز يف اخلشبة فرضا لبقاء أثره على كل 
حال، ويسمى السقوط على االرض وجوبا النه قد ال يبقى أثره يف الباقي، فما كان ثابتا بدليل موجب للعمل 

ى فرضا، لبقاء أثره وهو العلم به أدى أو مل يؤد، وما كان ثابتا بدليل موجب للعمل غري موجب والعلم قطعا يسم
  :للعلم يقينا باعتبار شبهة يف طريقه يسمى واجبا، وقيل االسم مشتق من الوجبة وهي االضطراب قال القائل

ة يف دليله يتمكن فيه اضطراب وللفؤاد وجيب حتت أهبره لدم الغالم وراء الغيب باحلجر أي اضطراب، فلنوع شبه
فسمي واجبا، وهذا حنو تعيني قراءة الفاحتة يف الصالة، وتعديل االركان، والطهارة يف الطواف، والسعي يف احلج 

  .وأصل العمرة والوتر
والشافعي ينكر هذا القسم ويلحقه بالفرض، فإن كان إنكاره ذلك لالسم فقد بينا معىن االسم، وإن كان للحكم 

كار فاسد، الن ثبوت احلكم حبسب الدليل، وال خالف بيننا وبينه أن هذا التفاوت يتحقق يف الدليل فإن خرب فهو إن
الواحد ال يوجب علم اليقني الحتمال الغلط من الراوي وهو دليل موجب للعمل حبسن الظن بالراوي وترجح 

ال يكفر جاحده، الن دليله ال يوجب جانب الصدق بظهور عدالته، فيثبت حكم هذا القسم حبسب دليله وهو أنه 
علم اليقني، وجيب العمل به الن دليله موجب للعمل ويضلل جاحده إذا مل يكن متأوال بل كان رادا خلرب الواحد، 
فإن كان متأوال يف ذلك مع القول بوجوب العمل خبرب الواحد فحينئذ ال يضلل، ولوجوب العمل به يكون املؤدي 

أويل عاصيا معاقبا، وهذا الن الداللة قامت لنا على أن الزيادة على النص نسخ فال يثبت مطيعا والتارك من غري ت
  إال

مبا يثبت النسخ به والنسخ ال يثبت خبرب الواحد، فكذلك ال نثبت الزيادة فال يكون موجبا للعلم هبذا املعىن ولكن 
هذا يشكل على بعض الناس قبل التأمل على جيب العمل به، الن يف العمل تقرير الثابت بالنص ال نسخ له، إال أن 

قدمت على أيب حنيفة رضي اهللا عنه فسألته عن الصالة املفروضة : ما حكي عن يوسف بن خالد السميت رمحه اهللا
كفرت فتبسم يف وجهي، مث تأملت : واجب، فقلت لقلة تأملي: مخس، فسألته عن الوتر، فقال: كم هي ؟ فقال

يضة فرق كما بني السماء واالرض، فريحم اهللا أبا حنيفة وجيازيه خريا على ما هداين فعرفت أن بني الواجب والفر



  .إليه
) فاقرؤوا ما تيسر من القرآن: (وبيان هذا أن فرضية القراءة يف الصلوات ثابتة بدليل مقطوع به، وهو قوله تعاىل

  وتعيني الفاحتة ثابت خبرب الواحد

ومن قال جيب العمل به من غري أن يكون فرضا كان مقررا للثابت  فمن جعل ذلك فرضا كان زائدا على النص،
بالنص على حاله وعامال بالدليل اآلخر حبسب موجبه، ويف القول بفرضية ما ثبت خبرب الواحد رفع للدليل الذي فيه 

بعد  شبهة عن درجته أو حط للدليل الذي ال شبهة فيه عن درجته وكل واحد منهما تقصري ال جيوز املصري إليه
  .الوقوف عليه بالتأمل

وكذلك أصل الركوع والسجود ثابت بالنص، وتعديل االركان ثابت خبرب الواحد فلو أفسدنا الصالة بترك التعديل 
كما نفسدها بترك الفريضة كنا رفعنا خرب الواحد عما هو درجته يف احلجة، ولو مل ندخل نقصانا يف الصالة بترك 

  .من حيث إنه موجب للعملالتعديل كنا حططناه عن درجته 
وكذلك الوتر فإنه ثابت خبرب الواحد، فلو مل نثبت صفة الوجوب فيه عمال كان فيه إخراج خرب الواحد من أن 

  .يكون موجبا للعمل، ولو جعلناه فرضا كنا قد أحلقنا خرب الواحد بالنص الذي هو مقطوع به
قطوع به، واشتراط الطهارة فيه خبرب الواحد حيث وكذلك شرط الطهارة يف الطواف فإن فرضية الطواف بدليل م

  شبهه رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم بالصالة، فالقول بفساد أصل الطواف عند ترك الطهارة يكون إحلاقا لدليله بالنص املقطوع به، 

يكون عمال  والقول بأنه يتمكن نقصان يف الطواف حىت يعيد ما دام مبكة وإذا رجع إىل أهله جيرب النقصان بالدم
  .بدليله كما هو موجبه

  .وكذلك ترك الطواف باحلطيم، فإن كون احلطيم من البيت ثبت خبرب الواحد
وهذا ال ) فال جناح عليه أن يطوف هبما: (وكذلك السعي فإن ثبوته خبرب الواحد الن املنصوص عليه يف الكتاب

  .يوجب الفرضية
وهذا ال يوجب نوعني من ) وهللا على الناس حج البيت: (بالنص وكذلك العمرة ثبوهتا خبرب الواحد، فأما الثابت

  .الزيارة قطعا، واالضحية وصدقة الفطر على هذا أيضا خترج
سن املاء إذا صبه حىت : فهي الطريقة املسلوكة يف الدين، مأخوذة من سنن الطريق، ومن قول القائل: وأما السنة

رعا ما سنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والصحابة بعده جرى يف طريقه، وهو اشتقاق معروف، واملراد به ش
  .عندنا
  وقال

: مطلق السنة يتناول سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقط، وهذا النه ال يرى تقليد الصحايب ويقول: الشافعي
تبع حجتهم ال جمرد القياس مقدم على قول الصحايب فإمنا يتبع حجته ال فعله، وقوله مبنزلة من بعد الصحابة فإنه ي
إن املرأة تعاقل الرجل : فعلهم وقوهلم إذا مل يبلغوا حد االمجاع، وهلذا قال يف قول سعيد بن املسيب رضي اهللا عنه

السنة تنصرف إىل سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكذلك قوله يف استحقاق الفرقة بسبب : إىل ثلث الدية
وكذلك قوله يف أن احلر ال يقتل (رف إىل طريقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السنة أهنا تنص: العجز عن النفقة

فأما عندنا إطالق هذا اللفظ ال يوجب االختصاص بسنة ) السنة تنصرف إىل سنة رسول اهللا عليه السالم: بالعبد



مل هبا إىل يوم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من ع: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال عليه السالم
  القيامة،

ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة والسلف كانوا يطلقون اسم السنة على طريقة 
عليكم بسنيت وسنة : أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما وكانوا يأخذون البيعة على سنة العمرين، وقال عليه السالم

حكم السنة هو االتباع، فقد ثبت بالدليل : ليها بالنواجذ إذا ثبت هذا فنقولاخللفاء الراشدين من بعدي عضوا ع
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متبع فيما سلك من طريق الدين قوال وفعال، وكذلك الصحابة بعده، وهذا 

ك مبنزلة االتباع الثابت مبطلق السنة خال عن صفة الفرضية والوجوب إال أن يكون من أعالم الدين، فإن ذل
سنة أخذها هدى وتركها ضاللة، وسنة : السنة سنتان: الواجب يف حكم العمل على ما قال مكحول رمحه اهللا

أخذها حسن وتركها ال بأس به، فاالول حنو صالة العيد واالذان واالقامة والصالة باجلماعة، وهلذا لو تركها قوم 
على ذلك قوتلوا عليها ليأتوا هبا، والثاين حنو ما نقل من  استوجبوا اللوم والعتاب، ولو تركها أهل بلدة وأصروا

طريقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قيامه وقعوده ولباسه وركوبه، وسننه يف العبادات متبوعة أيضا، فمنها ما 
  يكره تركها، ومنها ما يكون التارك مسيئا، ومنها ما يكون

وعلى هذا خترج االلفاظ املذكورة يف باب االذان من قوله يكره وقد أساء املتبع هلا حمسنا وال يكون التارك مسيئا، 
أمرنا بكذا وهنينا عن كذا : وال بأس به، وحيث قيل يعيد فهو دليل الوجوب، وعلى هذا اخلالف قول الصحايب

لك، وقد عندنا ال يقتضي مطلقه أن يكون اآلمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وعند الشافعي مطلقه يقتضي ذ
كانوا يطلقون لفظ االمر على ما أمر به أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما، كما كانوا يطلقون لفظ السنة على سنة 

  .العمرين، ومتام بيان هذا يتأتى يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل
  فهي الزيادة، ومنه تسمى الغنيمة نفال النه زيادة على ما هو: وأما النافلة

عا، ومنه مسي ولد الولد نافلة النه زيادة على ما حصل للمرء بكسبه، فالنوافل من العبادات املقصود باجلهاد شر
زوائد مشروعة لنا ال علينا، والتطوعات كذلك فإن التطوع اسم ملا يتربع به املرء من عنده ويكون حمسنا يف ذلك 

: ه وال يعاقب على تركه، وهلذا قلناوال يكون ملوما على تركه فهو والنفل سواء، وحكمه شرعا أنه يثاب على فعل
إن الشفع الثاين من ذوات االربع يف حق املسافر نفل، النه يثاب على فعله وال يعاقب على تركه، وهلذا جوزنا 

صالة النفل قاعدا مع القدرة على القيام، وراكبا مع القدرة على النزول باالمياء يف حق الراكب وإن مل يكن متوجها 
نه مشروع زيادة لنا وهو مستدام غري مقيد بوقت، ويف مراعاة متام االركان والشرائط يف مجيع إىل القبلة، ال

  .االوقات حرج ظاهر، فلدفع احلرج جوزنا االداء على أي وصف يشرع فيه لتحقيق كونه زيادة لنا
يشرع لكونه نفال آخره من جنس أوله نفل فكما أنه خمري يف االبتداء بني أن يشرع وبني أن ال : وقال الشافعي

  .فكذلك يكون خمريا يف االنتهاء، وإذا ترك االمتام فإمنا ترك أداء النفل وذلك ال يلزمه شيئا كما يف املظنون
املؤدي موصوف بأنه هللا تعاىل وقد صار مسلما باالداء، وهلذا لو مات كان مثابا على ذلك فيجب : وقلنا حنن

  وهذا التحرزالتحرز عن إبطاله مراعاة حلق صاحب احلق، 

ال يتحقق إال باالمتام فيما ال حيتمل الوصف بالتجزي عبادة فيجب االمتام هلذا وإن كان يف نفسه نفال، وجيب 
القضاء إذا أفسده لوجود التعدي فيما هو حق الغري مبنزلة املنذور، فاملنذور يف االصل مشروع نفال وهلذا يكون 

بالنذر يلزمه أداء املشروع نفال، فإذا وجب االبتداء ملراعاة التسمية فالن مستداما كالنوافل إال أن ملراعاة التسمية 



جيب االمتام ملراعاة ما وجد منه االبتداء ابتداء كان أوىل، وهو نظري احلج فإن املشروع منه نفال يصري واجب االداء 
وهذا هو الطريق يف بيان  ملراعاة التسمية حقا للشرع، فكذلك االمتام بعد الشروع يف االداء جيب حقا للشرع،

  االنواع
  .االربعة

ومما هو ثابت خبرب الواحد أيضا تأخري املغرب للحاج إىل أن جيمع بينه وبني العشاء يف وقت العشاء باملزدلفة، فإنه 
لو : ثابت بقوله عليه السالم السامة بن زيد رضي اهللا عنهما الصالة أمامك وهلذا قال أبو حنيفة وحممد رمحهما اهللا
صلى املغرب يف الطريق يف وقت املغرب يلزمه االعادة باملزدلفة ما مل يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر يسقط عنه 

االعادة، الن الوجوب بدليل موجب للعمل وذلك الدليل يوجب اجلمع بينهما يف وقت العشاء وقد حتقق فوات 
ا ما أداه أصال وذلك حكم ترك الفريضة، هذا العمل بطلوع الفجر، فلو ألزمناه القضاء مطلقا كنا قد أفسدن

فكذلك الترتيب بني الفوائت، وفرض الوقت ثابت خبرب الواحد فيكون موجبا للعمل ما مل يتضيق الوقت، الن عند 
التضيق تتحقق املعارضة بتعني هذا الوقت الداء فرض الوقت، وكذلك عند كثرة الفوائت الن الثابت خبرب الواحد 

إذا ترك صالة مث : التكرار يف الفوائت يتحقق فوات ذلك، وعلى هذا قال أبو حنيفة رمحه اهللالترتيب عمال وبعد 
صلى شهرا وهو ذاكر هلا فليس عليه إال قضاء الفائتة، الن فساد اخلمس بعدها مل يكن بدليل مقطوع به ليجب 

 عند كثرة الصلوات فال قضاؤها مطلقا وإمنا كان لوجوب الترتيب خبرب الواحد وقد سقط وجوب الترتيب عمال
  .يلزمه إال قضاء املتروكة، واهللا أعلم

العزمية يف أحكام الشرع ما هو مشروع منها ابتداء من غري أن يكون : يف بيان العزمية والرخصة قال رمحه اهللا: فصل
  .متصال بعارض

تعاىل علينا حبكم أنه إهلنا وحنن مسيت عزمية الهنا من حيث كوهنا أصال مشروعا يف هناية من الوكادة والقوة حقا هللا 
  .عبيده، وله االمر يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد، وعلينا االسالم واالنقياد

  ما كان بناء على عذر يكون للعباد، وهو ما استبيح للعذر مع بقاء: والرخصة
  .الدليل احملرم، وللتفاوت فيما هو أعذار العباد يتفاوت حكم ما هو رخصة

فنسي ومل جند : (القصد املؤكد، قال اهللا تعاىل: اللغة يدالن على ما ذكرنا، الن العزم يف اللغة هو واالمسان من حيث
ومنه جعل العزم ) فاصرب كما صرب أولو العزم من الرسل: (أي قصدا متأكدا يف العصيان، وقال تعاىل) : له عزما

  .كدون قصدهم باليمنيأعزم كان حالفا، الن العباد إمنا يؤ: ميينا، حىت إذا قال القائل
رخص السعر إذا تيسرت االصابة لكثرة وجود االشكال : اليسر والسهولة، يقال: والرخصة يف اللغة عبارة عن

رخصت : وقلة الرغائب فيها، ويف عرف اللسان تستعمل الرخصة يف االباحة على طريق التيسري، يقول الرجل لغريه
بينا ما هو العزمية يف الفصل املتقدم، فإن النوافل لكوهنا مشروعة لك يف كذا، أي أحبته لك تيسريا عليك، وقد 

  .ابتداء عزمية، وهلذا ال حتتمل التغيري بعذر يكون للعباد حىت ال تصري مشروعة
وزعم بعض أصحابنا أهنا ليست بعزمية الهنا شرعت جربا للنقصان يف أداء ما هو عزمية من الفرائض، أو قطعا لطمع 

لعباد من أداء الفرائض، من حيث إهنم ملا رغبوا يف أداء النوافل مع أهنا ليست عليهم فذلك دليل الشيطان يف منع ا
رغبتهم يف أداء الفرائض بطريق االوىل، واالول أوجه، فهذا الذي قالوا مقصود االداء، فأما النوافل فمشروع ابتداء 

  .مستدام ال حيتمل التغري بعارض يكون من العباد



: أحدمها أحق من اآلخر، واجملاز نوعان أيضا: أحدمها حقيقة واآلخر جماز، فاحلقيقة نوعان: مانوأما الرخصة قس
  .أحدمها أمت من اآلخر يف كونه جمازا

ما استبيح مع قيام السبب احملرم وقيام حكمه، ففي ذلك الرخصة الكاملة باالباحة لعذر : فأما النوع االول فهو
، وذلك حنو إجراء كلمة الشرك على اللسان بعذر االكراه، فإن حرمة الشرك العبد مع قيام سبب احلرمة وحكمها

  باتة ال ينكسف عنه لضرورة وجوب حق اهللا تعاىل يف االميان به قائم أيضا ومع هذا أبيح ملن خاف التلف
اء على نفسه عند االكراه إجراء الكلمة رخصة له، الن يف االمتناع حىت يقتل تلف نفسه صورة ومعىن وبإجر

الكلمة ال يفوت ما هو الواجب معىن، فإن التصديق بالقلب باق واالقرار الذي سبق منه مع التصديق صح إميانه، 
واستدامة االقرار يف كل وقت ليس بركن إال أن يف إجراء كلمة الشرك هتك حرمة حق اهللا تعاىل صورة، ويف 

املمتنع مطيع ربه مظهر للصالبة يف الدين وما ينقطع االمتناع مراعاة حقه صورة ومعىن فكان االمتناع عزمية، الن 
عنه طمع املشركني وهو جهاد فيكون أفضل، واملترخص بإجراء الكلمة يعمل لنفسه من حيث السعي يف دفع سبب 

اهلالك عنها، فهذه رخصة له إن أقدم عليها مل يأمث، واالول عزمية حىت إذا صرب حىت قتل كان مأجورا، وعلى هذا 
ملعروف والنهي عن املنكر عند خوف اهلالك، فإن السبب املوجب لذلك وحكم السبب وهو الوجوب حقا االمر با

هللا تعاىل قائم ولكن يرخص له يف الترك، والتأخري بعذر كان من جهته وهو خوف اهلالك وعجزه عن شد املعاضد 
به فيما صنع، ويف هذا الفصل يباح له عنه، وهلذا لو أقدم على االمر باملعروف حىت يقتل كان مأجورا النه مطيع ر

االقدام عليه وإن كان يعلم أنه ال يتمكن من منعهم عن املنكر، خبالف ما إذا أراد املسلم أن حيمل على مجاعة من 
املشركني وهو يعلم أنه ال ينكأ فيهم حىت يقتل فإنه ال يسعه االقدام، الن الفسقة معتقدون ملا يأمرهم به وإن كانوا 

خبالفه ففعله يكون مؤثرا يف باطنهم ال حمالة وإن مل يكن مؤثرا يف ظاهرهم ويتفرق مجعهم عند إقدامه على يعملون 
االمر باملعروف وإن قتلوه واملقصود تفريق مجعهم، وأما املشركون غري معتقدين ملا يأمرهم به املسلم فال يتفرق 

يف احلملة عليهم، ملقيا بيده إىل التهلكة ال أن يكون  مجعهم بصنيعه فإذا كان فعله ال ينكأ فيهم كان مضيعا نفسه
  .عامال لربه يف إعزاز الدين

وكذلك تناول مال الغري بغري إذنه للمضطر عند خوف اهلالك فإنه رخصة مع قيام سبب احلرمة وحكمها وهو حق 
  املالك، وهلذا وجب الضمان

نه رخصة مع قيام سبب احلرمة وحكمها، وكذلك حقا له، وكذلك إباحة إتالف مال الغري عند حتقق االكراه فإ
  .إباحة االفطار يف رمضان للمكره، وإباحة االقدام على اجلناية على الصيد للمحرم

وهلذا النوع أمثلة كثرية واحلكم يف الكل واحد له أن يرخص باالقدام على ما فيه رفع اهلالك عن نفسه فذلك واسع 
فهو أفضل له ومل يكن يف االمتناع عامال يف إتالف نفسه بل يكون متمسكا  له، تيسريا من الشرع عليه، وإن امتنع

  .مبا هو العزمية
فلكون السبب (ما استبيح مع قيام السبب احملرم موجبا حلكمه إال أن احلكم متراخ عن السبب : والنوع الثاين

كان هذا النوع دون ) سببالقائم موجبا للحكم كانت االستباحة ترخصا للمعذور ولكون احلكم متراخيا عن ال
االول، فإن كمال الرخصة يبتىن على كمال العزمية، فإذا كان احلكم ثابتا يف السبب فذلك يف العزمية أقوى منه إذا 
كان احلكم متراخيا عن السبب، مبنزلة البيع بشرط اخليار مع البيع البات، والبيع بثمن مؤجل مع البيع بثمن حال، 

بيع واملطالبة بالثمن ثابت يف البات املطلق متراخ عن السبب يف املقرون بشرط اخليار أو فاحلكم وهو امللك يف امل



االجل، وبيان هذا النوع يف الصوم يف شهر رمضان للمسافر واملريض فإن السبب املوجب شرعا وهو شهود الشهر 
أخر، وهلذا لو ماتا قبل االدراك مل  قائم، وهلذا لو أديا كان املؤدى فرضا ولكن احلكم متراخ إىل إدراك عدة من أيام

يلزمهما شئ ولو كان الوجوب ثابتا للزمهما االمر بالفدية عنهما، الن ترك الواجب بعذر يرفع االمث ولكن ال 
  .يسقط اخللف وهو القضاء أو الفدية، والتعجيل بعد متام السبب مع تراخي احلكم صحيح كتعجيل الدين املؤجل

ملا كان حكم الوجوب متأخرا إىل إدراك عدة من أيام أخر كان الفطر أفضل ليكون : مث قال الشافعي رمحه اهللا
الصوم أفضل الن مع إباحة : إقدامه على االداء متراخيا بعد ثبوت احلكم بإدراك عدة من أيام أخر، وقلنا حنن

  الترخص بالفطر للمشقة اليت تلحقه بالصوم يف املرض أو السفر
املؤدى للصوم عامال هللا تعاىل يف إدراك الفرائض، واملترخص بالفطر عامال لنفسه فيما السبب املوجب قائم فكان 

  يرجع إىل الترفة فاالول عزمية والتمسك بالعزمية أفضل مع أن

يف معىن الرخصة يشترك الصوم والفطر، فمن وجه الصوم مع اجلماعة يف شهر رمضان يكون أيسر من التفرد به 
شق على بدنه، ومن وجه الترخص بالفطر مع أداء الصوم بعد االقامة أيسر عليه لكيال بعد مضي الشهر وإن كان أ

مشقة السفر ومشقة أداء الصوم، وإذا كان يف كل جانب نوع ترفه خيري بينهما : جتتمع عليه مشقتان يف وقت واحد
عامال هللا تعاىل إال أن خياف للتيسري عليه، وبعد حتقق املعارضة بينهما يترجح جانب أداء الصوم لكونه مطيعا فيه 

اهلالك على نفسه إن صام فحينئذ يلزمه أن يفطر، النه إن صام فمات كان قتيل الصوم وهو املباشر لفعل الصوم 
فيكون قاتال نفسه وعلى املرء أن يتحرز عن قتل نفسه، خبالف ما إذا أكرهه ظامل على الفطر فلم يفطر حىت قتله 

الظامل، فأما هو يف االمتناع عن الفطر عند االكراه مستدمي للعبادة، مظهر للطاعة عن  الن القتل هنا مضاف إىل فعل
  .نفسه يف العمل هللا تعاىل، وذلك عمل اجملاهدين

: وبيان النوع الثالث يف االصر واالغالل اليت كانت على من قبلنا، وقد وضعها اهللا تعاىل عنا، كما قال تعاىل
اآلية، فهذا النوع غري ) ربنا وال حتمل علينا إصرا: (وقال تعاىل) يت كانت عليهمويضع عنهم إصرهم واالغالل ال(

مشروع يف حقنا أصال، ال بناء على عذر موجود يف حقنا بل تيسريا وختفيفا علينا، فكانت رخصة من حيث االسم 
ال يف حقنا، فإن حقيقة جمازا وإن مل تكن رخصة حقيقة النعدام السبب املوجب للحرمة مع احلكم بالرفع والنسخ أص

  .الرخصة يف االستباحة مع قيام السبب احملرم، ولكن ملا كان الرفع للتخفيف علينا والتسهيل مسيت رخصة جمازا
وأما بيان النوع الرابع فما يستباح تيسريا خلروج السبب من أن يكون موجبا للحكم مع بقائه مشروعا يف اجلملة، 

ب للحكم يشبه هذا النوع الثالث فكان جمازا، ومن حيث إنه بقي السبب فإنه من حيث انعدام السبب املوج
  مشروعا يف اجلملة يشبه

  .النوع الثاين وهو أن الترخص باعتبار عذر للعباد فكان معىن الرخصة فيه حقيقة من وجه دون وجه
س عند االنسان ورخص يف منها السلم فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن بيع ما لي: وبيان هذا النوع يف فصول

السلم والسلم نوع بيع، واشتراط العينية يف املبيع املشروع قائم يف اجلملة مث سقط هذا الشرط يف السلم أصال حىت 
كانت العينية يف املسلم فيه مفسدة للعقد ال مصححة، وكان سقوط هذا الشرط للتيسري على احملتاجني حىت 

ل إدراك غالهتم، ويتوصل صاحب الدراهم إىل مقصوده من الربح فكانت يتوصلوا إىل مقصودهم من االمثان قب
رخصة من حيث إخراج السبب من أن يكون موجبا اعتبار العينية فيه مع بقاء هذا النوع من السبب موجبا له يف 

  .اجلملة



ث إىل القدم ال وكذلك املسح على اخلفني رخصة مشروعة لليسر على معىن أن استتار القدم باخلف مينع سراية احلد
على معىن أن الواجب من غسل الرجل يتأدى باملسح، وهلذا يشترط أن يكون اللبس على طهارة يف الرجلني، وأن 

يكون أول احلدث بعد اللبس طارئا على طهارة كاملة ولو نزع اخلف بعد املسح يلزمه غسل رجليه، فعرفنا أن 
يكون عامال يف الرجل ما دام مستترا باخلف، وتقدم اخلف التيسري من حيث إخراج السبب املوجب للحدث من أن 

  .على الرجل يف قبول حكم احلدث ما مل خيلعهما مع بقاء أصل السبب يف اجلملة
وكذلك الزيادة يف مدة املسح للمسافر فإنه رخصة من حيث إن السبب مل يبق يف حقه موجبا غسل الرجل بعد 

  ا ما ذكر يف كتاب االكراه أن من اضطر إىل تناول امليتة أو شربمضي يوم وليلة ما مل ينزع اخلف، وعلى هذ
اخلمر خلوف اهلالك على نفسه من اجلوع أو العطش أو لالكراه فإنه ال يسعه االمتناع من ذلك ولو امتنع حىت مات 

) مت إليهإال ما اضطرر: (كان آمثا، الن السبب غري موجب للحكم عند الضرورة لالستثناء املذكور يف قوله تعاىل
فاملستثىن ال يتناوله الكالم موجبا حلكمه، ولكن السبب هبذا االستثناء مل ينعدم أصال، فكانت الرخصة ثابتة باعتبار 

عذر العبد خرج به السبب من أن يكون موجبا للحكم يف حقه ويلتحق احلرام يف هذه احلالة يف حقه باحلالل ملا 
  تناول احلالل حىت يتلف نفسه يكون آمثا، يوضحه أن سبب احلرمةانعدم سبب احلرمة يف حقه، ومن امتنع من 

وجوب صيانة عقله عن االختالط أو الفساد بشرب اخلمر، وصيانة بدنه عن ضرر تناول امليتة وصيانة البعض ال 
 يتحقق يف إتالف الكل، فكان االمتناع يف هذه احلالة إتالفا للنفس من غري أن يكون فيه حتصيل ما هو املقصود

  .باحلرمة فال يكون مطيعا لربه بل يكون متلفا نفسه بترك الترخص فيكون آمثا
إنه ال جيوز للمسافر أن يصلي الظهر أربعا يف سفره وإن ذلك مبنزلة ما : ومن هذا النوع ما قال علماؤنا رمحهم اهللا

خريان نفال يف حقه، وهلذا يباح لو صلى املقيم الفجر أربعا، الن السبب مل يبق يف حقه موجبا إال ركعتني فكانت اال
له تركهما ال إىل بدل، وخلط النفل بالفرض قصدا ال حيل، وأداء النفل قبل إكمال الفرض يكون مفسدا للفرض 

  .فإذا مل يقعد القعدة االوىل فسدت صالته
ني لدفع مشقة السبب املوجب للظهر أربع ركعات إال أنه رخص له يف االكتفاء بالركعت: والشافعي رمحه اهللا يقول

السفر فإن أكمل الصالة كان مؤديا للفرض بعد وجود سببه فيستوي هو واملقيم يف ذلك، كما إذا صام املسافر يف 
شهر رمضان، وجعل معىن الرخصة يف ختيريه بني أن يؤدي فرض الوقت بأربع ركعات وبني أن يؤدي ركعتني مبنزلة 

  ري بني أن يؤدي فرض الوقت باجلمعةالعبد يأذن له مواله يف أداء اجلمعة فإنه يتخ
  .ركعتني وبني أن يؤدي بالظهر أربعا

يا رسول اهللا ما بالنا : وهذا غلط منه يتبني عند التأمل يف مورد الشرع على ما روي أن عمر رضي اهللا عنه قال
م أن املراد هذه صدقة تصدق اهللا عليكم فاقبلوا صدقته وحنن نعل: نصلي يف السفر ركعتني وحنن آمنون ؟ فقال

التصدق باالسقاط عنا وما يكون واجبا يف الذمة فالتصدق ممن له احلق بإسقاطه يكون كالتصدق بالدين على من 
عليه الدين، ومثل هذا االسقاط إذا مل يتضمن معىن التمليك ال يرتد بالرد كالعفو عن القصاص، وكذلك إذا مل يكن 

على القبول كالطالق وإسقاط الشفعة، فبهذا يتبني أن السبب مل يبق موجبا فيه معىن املالية ال يرتد بالرد وال يتوقف 
للزيادة على الركعتني بعد هذا التصدق، فإن معىن الترخص يف إخراج السبب من أن يكون موجبا للزيادة على 

لك ال يتحقق هنا، الركعتني يف حقه ال يف التخيري، فإن التخيري عبارة عن تفويض املشيئة إىل املخري ومتليكه منه وذ
وتفويض املشيئة إىل العبد هبذه ) ليبلوكم أيكم أحسن عمال: (فالعبادات إمنا تلزمنا بطريق االبتالء، قال اهللا تعاىل

  الصفة يف أصل الوجوب أو يف مقدار الواجب يعدم معىن



على أداء الواجب من غري  فاقبلوا صدقته بالوقوف: االبتالء، وهبذا تبني أن املراد من قوله صلى اهللا عليه وسلم 
خلط النفل به، وهكذا نقول يف الصوم إال أن الرخصة هناك يف تأخري احلكم عن السبب وليس للعباد اختيار يف رد 

  .ذلك إال أن أصل السبب موجب يف حقه وهلذا يلزمه القضاء إذا أدرك عدة من أيام أخر
ملسافر شطر الصالة وأداء الصوم حيقق ما ذكرنا أن املشيئة إن اهللا وضع ا: وبيان هذا يف قوله صلى اهللا عليه وسلم 

وربك خيلق ما يشاء : (التامة واالختيار الكامل ال يثبت للعبد أصال، فإن ذلك بربوبته، وذلك معىن قوله تعاىل
ختيار أي يتعاىل أن يكون له رفيق فيما خيتار، ويتعاىل أن يكون له اختيار لدفع ضرر عنه، وهذا هو اال) : وخيتار

  الكامل، فأما االختيار للعبد ال ينفك عن معىن الرفق به وذلك يف أن جير
  .إىل نفسه منفعة باختياره أو يدفع عن نفسه ضررا

أال ترى أن اهللا تعاىل خري احلالف بني االنواع الثالثة يف الكفارة ليحصل للمكفر الرفق لنفسه باختياره االيسر عليه 
ني القليل والكثري يف اجلنس الواحد بوجه، وسواء صلى ركعتني أو أربعا فهو ظهر وهذا ال يتحقق يف التخيري ب

وببداهة العقول يعلم أن الرفق متعني يف أداء الركعتني، فمن قال بأنه يتخري بني االقل واالكثر من غري رفق له يف 
ل بأن للعبد أن يرد ما أسقط ذلك فإنه ال يثبت له خيارا يليق بالعبودية والعجز، وخطأ هذا غري مشكل، ومن يقو

اهللا تعاىل عنه بطريق التصدق عليه فخطؤه ال يشكل أيضا الن عفو اهللا تعاىل عن العباد يف اآلخرة ال يقول فيه أحد 
من العقالء إنه يرتد برد العبد وإنه ختيري للعبد، وهذا خبالف العبد املأذون يف أداء اجلمعة الن اجلمعة غري الظهر، 

ز بناء أحدمها على اآلخر وعند املغايرة ال يتعني الرفق يف االقل عددا، فأما ظهر املقيم وظهر املسافر وهلذا ال جيو
  .فواحد يف احلكم فبالتخيري بني القليل والكثري فيه ال يتحقق شئ من معىن الرفق فيه
وىل وهو ال يعلم باجلناية أو كان ونظري هذا العبد اجلاين إذا جىن جناية خيري املوىل بني الدفع والفداء فإن أعتقه امل

  .اجلاين مدبرا تكون على املوىل قيمته وال خيار له يف ذلك، الن اجلنس ملا كان واحدا فالرفق كله متعني يف االقل
  وكذلك من اشترى شيئا مل يره يثبت له خيار الرؤية لتحقيق معىن الرفق باسترداد الثمن عند فسخ

الرؤية الن برد املقبوض ال يتوصل إىل الرفق باسترداد الثمن ولكنه يرجع مبثل البيع، ويف السلم ال يثبت خيار 
  .املقبوض فال يظهر فيه معىن الرفق

معىن الرفق هنا يتحقق من حيث إن ثوابه يف أداء االربع أكثر وأداء الركعتني على بدنه أيسر فالتخيري هلذا : فإن قيل
  .املعىن
هو من أحكام اآلخرة وهو نيل الثواب مع أن الثواب كله يف امتثال االمر بأداء  أحكام الدنيا ال تبىن على ما: قلنا

  الواجب ال يف عدد الركعات، فإن مجعة احلر يف الثواب ال يكون دون ظهر العبد، وفجر املقيم
رفق يف يف الثواب ال يكون دون ظهره، فعرفنا أن هذا املعىن ال يتحقق يف ثواب الصالة أيضا وإمنا يتحقق معىن ال

  .الصوم من الوجه الذي قررنا أن يف الفطر نوع رفق له ويف الصوم نوع رفق آخر فكان التخيري بينهما مستقيما
وخيرج على هذا من نذر صوم سنة إن فعل كذا ففعل وهو معسر فإنه يتخري بني صوم ثالثة أيام وبني صوم سنة 

اهللا أنه رجع إليه قبل موته بأيام الهنما خمتلفان حكما، ففي على قول حممد رمحه اهللا، وهو رواية عن أيب حنيفة رمحه 
صوم سنة وفاء باملنذور وأداء ما هو قربة ابتداء، وصوم ثالثة أيام كفارة ملا حلقه خبلف الوعد املؤكد باليمني، وقد 

يف حق موسى عليه بينا أن التخيري عند املغايرة يتحقق فيه معىن الرفق، وال يدخل على ما ذكرنا التخيري املذكور 
على أن تأجرين مثاين حجج : (السالم أنه فيما التزمه من الصداق بني االقل واالكثر يف جنس واحد، كما قال تعاىل

الن الزيادة على الثماين كان فضال من عنده متربعا به، فأما الواجب من الصداق وهو ) فإن أمتت عشرا فمن عندك



  .االقل عندنا
فالفرض ركعتان عندنا والزيادة عليه نفل مشروع للعبد يتربع به من عنده ولكن االشتغال هكذا يف مسألة اخلالف 

  .بأداء النفل قبل إكمال الفرض مفسد للفرض، واهللا أعلم
اخلاص : اعلم بأن هذه االمساء أربعة: أمساء صيغة اخلطاب يف تناوله املسميات وأحكامها قال رضي اهللا عنه: باب

  .ؤولوالعام واملشترك وامل
  فاخلاص كل لفظ موضوع ملعىن معلوم على االنفراد، وكل اسم ملسمى معلوم على

أي أفرده يل، : أي انفرد به وال شركة للغري معه، وخصين فالن بكذا: اختص فالن مبلك كذا: االنفراد، ومنه يقال
اجة، ومعىن اخلصوص يف وفالن خاص فالن، ومنه مسيت اخلصاصة لالنفراد عن املال وعن نيل أسباب املال مع احل

  احلاصل االنفراد وقطع االشتراك، فإذا أريد به خصوص اجلنس قيل إنسان، وإذا أريد به خصوص
  .النوع قيل رجل، وإذا أريد به خصوص العني قيل زيد

تفسري وأما العام كل لفظ ينتظم مجعا من االمساء لفظا أو معىن، ونعين باالمساء هنا املسميات، وقولنا لفظا أو معىن 
  .أي ينتظم مجعا من االمساء لفظا مرة كقولنا زيدون، ومعىن تارة كقولنا من وما وما أشبههما: لالنتظام

أي مشل البلدان أو : أي مشلهم، وعم اخلصب: عمهم الصالح والعدل: الشمول، تقول العرب: ومعىن العموم لغة
عت انتهت إىل العمومة، فكل لفظ ينتظم مجعا من االعيان، ومنه مسيت النخلة الطويلة عميمة، والقرابة إذا اتس

  .االمساء مسي عاما ملعىن الشمول، وذلك حنو اسم الشئ فإنه يعم املوجودات كلها عندنا
وذكر أبو بكر اجلصاص رمحه اهللا أن العام ما ينتظم مجعا من االسامي أو املعاين، وهذا غلط منه، فإن تعدد املعاين ال 

االختالف، وعند ذلك اللفظ الواحد ال ينتظمهما وإمنا حيتمل أن يكون كل واحد منهما يكون إال بعد التغاير و
مرادا باللفظ وهذا يكون مشتركا ال عاما وال عموم للمشترك عندنا، وقد نص اجلصاص يف كتابه على أن املذهب 

أن املعىن الواحد باعتبار أنه يعم يف املشترك أنه ال عموم له، فعرفنا أن هذا سهو منه يف العبارة أو هو مؤول، ومراده 
مطر عام النه عم االمكنة وهو يف احلقيقة معىن واحد ولكن لتعدد احملال الذي : احملال يسمى معاين جمازا، فإنه يقال

  .ما ينتظم مجعا من االسامي واملعاين: تناوله مساه معاين، ولكن هذا إمنا يستقيم إذا قال
 بعض النسخ من كتابه، فأما قوله أو املعاين فهو سهو منه، وذكر أن إطالق لفظ وهكذا رأيته يف: قال رضي اهللا عنه

  .العموم حقيقة يف املعاين واالحكام كما هو يف االمساء وااللفاظ
ويقال عمهم اخلوف وعمهم اخلصب باعتبار املعىن من غري أن يكون هناك لفظ، وهذا غلط أيضا فإن املذهب أنه ال 

  إن كانعموم للمعاين حقيقة و

  يوصف به جمازا، وسيأتيك بيان هذا الفصل يف باب بيان إبطال القول بتخصيص
  .العلل الشرعية

وأما املشترك فكل لفظ يشترك فيه معان أو أسام ال على سبيل االنتظام بل على احتمال أن يكون كل واحد هو 
اسم العني فإنه للناظر، ولعني املاء، وللشمس، املراد به على االنفراد، وإذا تعني الواحد مرادا به انتفى اآلخر، مثل 

وللميزان، وللنقد من املال، وللشئ املعني ال على أن مجيع ذلك مراد مبطلق اللفظ ولكن على احتمال كون كل 
واحد مرادا بانفراده عند االطالق، وهذا الن االسم يتناول كل واحد من هذه االشياء باعتبار معىن غري املعىن 

  .بينا أن لفظ الواحد ال ينتظم املعاين املختلفةاآلخر، وقد 



أي هجرين، : وبيان هذا يف لفظ البينونة فإنه حيتمل معىن االبانة ومعىن البني ومعىن البيان، يقول الرجل بان فالن عين
أي ظهر، فيعلم أن مطلق اللفظ ال ينتظم هذه املعاين ولكن : أي انفصل، وبان يل كذا: وبان العضو من اجلسم

تمل كل واحد منها أن يكون مرادا وهلذا مسيناه مشتركا، فاالشتراك عبارة عن املساواة، ويف االحتمال وجدت حي
املساواة بينهما فبقي املراد به جمهوال ال ميكن العمل مبطلقه يف االبتداء مبنزلة اجململ إال أن الفرق بني املشترك واجململ 

تأمل يف صيغة اللفظ فريجح بعض احملتمالت ويعرف أنه هو املراد بدليل يف أنه قد يتوصل إىل العمل باملشترك عند ال
اللفظ من غري بيان آخر، واجململ ما ال يستدرك به املراد مبجرد التأمل يف صيغة اللفظ ما مل يرجع يف بيانه إىل اجململ 

  .ليصري املراد بذلك البيان معلوما ال بدليل يف لفظ اجململ
القرء، فبني العلماء اتفاق أنه حيتمل االطهار وحيتمل احليض وأنه غري منتظم هلما بل إذا محلناه  وبيان املشترك يف لفظ

على احليض لدليل يف اللفظ وهو أن املرأة ال تسمى ذات القرء إال باعتبار احليض فينتفي كون االطهار مرادا عندنا، 
  .خرج احليض من أن يكون مرادا باللفظوإذا محله اخلصم على االطهار لدليل يف اللفظ وهو االجتماع أ

  لو أوصى بثلث ماله ملواليه وله موال أعتقوه وموال أعتقهم ال تصح الوصية،: وعلى هذا قال علماؤنا رمحهم اهللا
  الن االسم مشترك حيتمل أن يكون املراد به هو املوىل االعلى وحيتمل االسفل ويف

وشكرا للنعم، ولالسفل للزيادة يف االنعام والترحم عليه، وال ينتظم  املعىن تغاير، فالوصية لالعلى مبعىن اجملازاة
  .اللفظ املعنيني مجيعا للمغايرة بينهما فبقي املوصى له جمهوال

ولو حلف ال يكلم مواليه يتناول ميينه االعلى واالسفل مجيعا باعتبار أن املعىن الذي دعاه إىل اليمني غري خمتلف يف 
د املعىن ال يتحقق فيه االشتراك بل اللفظ يف هذا احلكم مبنزلة العام، فإن اسم الشئ يتناول االعلى واالسفل، فالجيا

املوجودات كلها باعتبار معىن واحد وهو صفة الوجود فكان منتظما للكل، واملشترك احتماله اجلمع من االشياء 
ستعمله فيما خيتلف فيه املعىن واملقصود كان باعتبار معان خمتلفة، فعرفنا به أن املراد واحد منها، فاسم املوىل إذا ا

  .مشتركا، وفيما ال خيتلف فيه املعىن كان مبنزلة العام
أي رجع، وأوليته : وأما املؤول فهو تبني بعض ما حيتمل املشترك بغالب الرأي واالجتهاد، ومن قولك آل يؤول

إليه، فاملؤول ما تصري إليه عاقبة املراد باملشترك أي تصري عاقبته : بكذا إذا رجعته وصرفته إليه، ومآل هذا االمر كذا
أي عاقبته وما يؤول إليه االمر، وهو خالف اجململ، فاملراد ) هل ينظرون إال تأويله: (بواسطة االمر، قال تعاىل

أسفر : باجململ إمنا يعرف ببيان من اجململ وذلك البيان يكون تفسريا يعلم به املراد بال شبهة، مأخوذ من قولك
أي كشفت وجهها، وهذا اللفظ مقلوب من : الصبح إذا أضاء وظهر ظهورا منتشرا، وأسفرت املرأة عن وجهها

من : التفسري فاملعىن فيهما واحد وهو االنكشاف والظهور على وجه ال شبهة فيه، ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم 
ملراد هذا برأيه، فإن من فعل ذلك فكأنه نصب نفسه فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار يعين قطع القول بأن ا

صاحب الوحي فليتبوأ مقعده من النار، وهبذا تبني خطأ املعتزلة أن كل جمتهد مصيب ملا هو احلق حقيقة، فاالجتهاد 
  عبارة عن غالب الرأي، فمن يقول إنه يستدرك به احلق قطعا بال شبهة فإنه

  .داخل يف مجلة من تناوهلم هذا احلديث
وصار احلاصل أن العام أكثر انتظاما للمسميات من اخلاص، واخلاص يف معرفة املراد به أثبت من املشترك، ففي 

  املشترك احتمال غري املراد ومع االحتمال ال يتحقق الثبوت، واملشترك يف إمكان معرفة املراد عند



  .ن على ما نذكره يف بابه، إن شاء اهللا تعاىلالتأمل يف لفظه أقوى من اجململ فليس يف اجململ إمكان ذلك بدون البيا
حكم اخلاص معرفة املراد باللفظ ووجوب العمل به فيما هو : يف بيان حكم اخلاص قال رضي اهللا عنه: فصل

موضوع له لغة، ال خيلو خاص عن ذلك وإن كان حيتمل أن تغري اللفظ عن موضوعه عند قيام الدليل فيصري عبارة 
حمتمل للتصرف فيه بيانا، فإنه مبني يف نفسه عامل فيما هو موضوع له بال شبهة، وعلى هذا عنه جمازا ولكنه غري 

إن املراد احليض، النا لو محلناه على االطهار كان االعتداد ) : ثالثة قروء: (قال علماؤنا رمحهم اهللا يف قوله تعاىل
كوامل، واسم الثالث موضوع لعدد معلوم  بقرأين وبعض الثالث، ولو محلناه على احليض كان التربص بثالثة قروء

لغة ال حيتمل النقصان عنه، مبنزلة اسم الفرد فإنه ال حيتمل العدد، واسم الواحد ليس فيه احتمال املثىن، ففي محله 
اركعوا : (على االطهار ترك العمل بلفظ الثالث فيما هو موضوع له لغة وال وجه للمصري إليه، وقلنا يف قوله

ركعت : فرض الركوع يتأدى بأدىن االحنطاط، الن اللفظ لغة موضوع للميل عن االستواء، يقالإن ) واسجدوا
النخلة إذا مالت، وركع البعري إذا طأطأ رأسه، فإحلاق صفة االعتدال به ليكون فرضا ثابتا هبذا النص ال يكون عمال 

صفة االعتدال خبرب الواحد فيكون موجبا مبا وضع له هذا اخلاص لغة، ولكن إمنا يكون ويف العثمانية إمنا يثبت ب
  للعمل ممكنا للنقصان يف الصالة إذا تركه وال يكون مفسدا للصالة، الن ذلك حكم ترك الثابت

: فالطواف موضوع لغة ملعىن معلوم ال شبهة فيه وهو) وليطوفوا بالبيت العتيق: (بالنص، ومن ذلك قوله تعاىل
هارة بالدوران ليكون فرضا ال يعتد الطواف بدونه ال يكون عمال هبذا الدوران حول البيت، مث إحلاق شرط الط

اخلاص بل يكون نسخا له وجعل الطهارة واجبا فيه حىت يتمكن النقصان بتركه يكون عمال مبوجب كل دليل، فإن 
أو اجلرب ثبوت شرط الطهارة خبرب الواحد وهو موجب للعمل فبتركه يتمكن النقصان يف العمل شرعا فيؤمر باالعادة 

اآلية فإن اللفظ موضوع لغة لغسل هذه ) فاغسلوا وجوهكم: (بالدم لريتفع به النقصان، ومن ذلك قوله تعاىل
  االعضاء،

ففرضية الغسل يف املغسوالت واملسح يف املمسوحات ثابت هبذا النص، واشتراط النية واملواالة والترتيب والتسمية 
ود الغسل واملسح ال يكون عمال هبذا اخلاص بل يكون نسخا له، ليكون فرضا ال يزول احلدث بدوهنا مع وج

  .وجعل ذلك واجبا أو سنة لالكمال كما هو موجب خرب الواحد يكون عمال بكل دليل ومراعاة ملرتبة كل دليل
فتبني أن فيما ذهب إليه اخلصم حط درجة النص عن مرتبته أو رفع درجة خرب الواحد فوق مرتبته فال يكون القول 

  .صحيحا به
فإن القطع لفظ خاص ملعىن معلوم، فإبطال ) : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما: (وقال الشافعي يف قوله تعاىل

عصمة املال والتقوم الذي كان ثابتا قبل فعل السرقة أو بعده قبل القطع ال يكون عمال هبذا اخلاص، بل يكون زيادة 
  .م فيما أبيتمأثبتموه بالرأي أو خبرب الواحد، فقد دخلت

فاسم اجلزاء ) جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا: (ما أثبتنا ذلك إال بلفظ خاص يف اآلية وهو قوله تعاىل: ولكنا نقول
يطلق على ما جيب حقا هللا تعاىل مبقابلة أفعال العباد، فثبت هبذا اللفظ اخلاص أن القطع حق اهللا تعاىل خالصا، وتبني 

 تعاىل، وال جيب القطع إال باعتبار العصمة والتقوم يف املسروق، فبه يتبني أن العصمة به أن سببه جناية على حق اهللا
  والتقوم عند فعل السرقة صار حقا هللا تعاىل حيث وجب القطع

باعتباره حقا له ويتم ذلك باالستيفاء، الن ما جيب حقا هللا تعاىل فتمامه يكون باالستيفاء إذ املقصود به الزجر وذلك 
ستيفاء، وهبذا التحقيق تبني أن العصمة والتقوم مل يبق حقا للعبد فال جيب الضمان به، أو عرفنا ذلك من حيصل باال
أي : أي قضى، أو جزأ باهلمزة: جزى: فإن اجلزاء لغة يستدعي الكمال، من قوهلم) جزاء مبا كسبا: (قوله تعاىل



اما لعينه، فمع بقاء التقوم والعصمة حقا كفى، وكمال اجلزاء باعتبار كمال السبب، وهو أن يكون الفعل حر
للمالك ال يكون الفعل حراما لعينه بل لغريه وهو حق املالك، فعرفنا أنه مل يبق العصمة والتقوم يف احملل حقا للعبد 
عندنا باعتبار خاص منصوص عليه، وال يدخل عليه امللك فإنه يبقى للمالك حىت يسترده إن كان قائما بعينه، الن 

  ء امللك له ال تنعدم صفة الكمال يف السبب وهو كونمع بقا

الفعل حراما لعينه، أال ترى أن العصري إذا ختمر يبقى مملوكا ويكون الفعل فيه حراما لعينه حىت جيب احلد بشربه، 
  .ولكن مل يبق معصوما متقوما النه حينئذ يكون مبنزلة عصري الغري فال يكون شربه حراما لعينه

اعتبار العصمة والتقوم يف حمل مملوك، فأما املالك فهو غري معترب فيه لعينه بل ليظهر السبب مث وجوب القطع ب
خبصومته عند االمام، وهلذا لو ظهر خبصومة غري املالك نقيم احلد خبصومة املكاتب والعبد املأذون املستغرق بالدين 

عتباره حقا هللا تعاىل لضرورة كون الواجب حمض يف كسبه واملتويل يف مال الوقف، وحنن إمنا جعلنا ما وجب القطع با
  .حق اهللا تعاىل وذلك يف العصمة والتقوم دون أصل امللك

فاالبتغاء موضوع ملعىن معلوم وهو الطلب بالعقد، والباء ) أن تبتغوا بأموالكم: (ومن هذه اجلملة قوله تعاىل
و وجوبا، والقول بتراخيه عن االبتغاء إىل وجود لاللصاق، فثبت له اشتراط كون املال ملصقا به باالبتغاء تسمية أ

حقيقة املطلوب كما قاله اخلصم يف املفوضة أنه ال جيب املهر هلا إال بالوطئ يكون ترك العمل باخلاص، فيكون يف 
  معىن النسخ له وال جيوز املصري

  .إليه بالرأي
ملعىن معلوم لغة وهو التقدير والكتابة يف فالفرض ) قد علمنا ما فرضنا عليهم يف أزواجهم: (ومن ذلك قوله تعاىل

ملعىن معلوم لغة وهو إرادة املتكلم نفسه، فالقول بأن املهر غري مقدر شرعا بل يكون إجياب ) فرضنا: (قوله تعاىل
أصله بالعقد وبيان مقداره مفوضا إىل رأي الزوجني يكون ترك العمل هبذا اخلاص، فإمنا العمل به فيما قلنا إن 

  .وأدىن املقدار فيه ثابت شرعا ال خيار له فيه للزوجني وجوب أصله
إن ) فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه: (ومن هذا النوع ما قال حممد والشافعي يف قوله تعاىل

كلمة حىت موضوع ملعىن لغة وهو الغاية والنهاية، فجعله ملعىن موجب حال حادثا يكون ترك العمل هبذا اخلاص، 
إمنا العمل به يف أن جيعل غاية للحرمة احلاصلة يف احملل وال حرمة قبل استيفاء عدد الطالق وال تصور للغاية قبل و

بل يكون وجود الزوج الثاين يف ! وجود أصل الشئ، فإن املنتهى بالغاية بعض الشئ فكيف يتحقق قبل وجود أصله 
  .هذه احلالة كعدمه

  ما تناوله هذا اخلاص فهو غاية ملا وضع: اهللاوقال أبو حنيفة وأبو يوسف رمحهما 

اللفظ له وهو عقد الزوج الثاين، فإن النكاح وإن كان حقيقة للوطئ فقد يطلق مبعىن العقد، واملراد العقد هنا بدليل 
ال  االضافة إىل املرأة، وإمنا يضاف إليها العقد لتحقق مباشرته منها، وال يضاف إليها الوطئ حقيقة الهنا حمل الفعل

مباشرة للوطئ، فأما شرط الدخول فأثبتناه حبديث مشهور وهو ما روي أن امرأة رفاعة جاءت إىل رسول اهللا صلى 
إن رفاعة طلقين فبت طالقي فتزوجت بعبد الرمحن بن الزبري فلم أجد معه إال مثل هذه : اهللا عليه وسلم فقالت

ال حىت : نعم، فقال: دين أن ترجعي إىل رفاعة ؟ فقالتأتري: وأشارت إىل هدبة ثوهبا، كانت تتهمه بالعنة، فقال
  .تذوقي من عسيلته ويذوق من عسيلتك ففي اشتراط الوطئ للعود إشارة إىل السبب املوجب للحل

  لعن اهللا احمللل واحمللل له وال خالف: وقال عليه السالم



ثار، فنحن عملنا مبا هو موجب أصل هذا بني العلماء أن الوطئ من الزوج الثاين شرط حلل العود إىل االول هبذه اآل
الدليل بصفته فجعلناه موجبا للحل، وهم أسقطوا اعتبار هذا الوصف من هذا الدليل استدالال بنص ليس فيه بيان 
أصل هذا الشرط وال صفته، فيكون هذا ترك العمل بالدليل املوجب له ال عمال بكل خاص فيما هو موضوع له 

  .لغة
الن الفاء موضوع لغة للوصل والتعقيب فذكره بعد اخللع ) فإن طلقها فال حتل له: (وله تعاىلومن ذلك قولنا يف ق
يكون بيانا خاصا أن إيقاع التطليقتني بعد اخللع متصال به يكون عامال ) فيما افتدت به: (املذكور يف قوله تعاىل

  .قموجبا حرمة احملل، خبالف ما يقوله اخلصم إن املختلعة ال يلحقها الطال
ففي االضافة إليها مث ) فال جناح عليهما فيما افتدت به: (إىل قوله تعاىل) الطالق مرتان: (ومن ذلك قوله تعاىل

ختصيص جانبها بالذكر بيان أن الذي يكون من جانب الزوج يف اخللع عني ما تناوله أول اآلية وهو الطالق ال غريه 
ا اخلاص، وجعله طالقا كما هو موجب هذا اخلاص يكون وهو الفسخ، فجعل اخللع فسخا يكون ترك العمل هبذ

  .عمال باملنصوص، هذا بيان الطريق فيما يكون من هذا اجلنس

حكمه الوقف فيه حىت يتبني املراد : يف بيان حكم العام قال بعض املتأخرين ممن ال سلف هلم يف القرون الثالثة: فصل
قفية، إال أن طائفة منهم يقولون يثبت به أخص اخلصوص وفيما منه مبنزلة املشترك أو اجململ، ويسمى هؤالء الوا

  .وراء ذلك احلكم هو الوقف حىت يتبني املراد بالدليل
هو جمرى على عمومه موجب للحكم فيما تناوله مع ضرب شبهة فيه الحتمال أن يكون املراد به : وقال الشافعي

خلصوص فيه لقيام الدليل، مبنزلة القياس فإنه جيب اخلصوص فال يوجب احلكم قطعا بل على جتوز أن يظهر معىن ا
  العمل به يف االحكام الشرعية

ال على أن يكون مقطوعا به بل مع جتوز احتمال اخلطأ فيه أو الغلط، وهلذا جوز ختصيص العام بالقياس ابتداء وخبرب 
لعام حىت جوز التخصيص الواحد، فقد جعل القياس وخرب الواحد الذي ال يوجب العلم قطعا مقدما على موجب ا

هبما، وجعل اخلاص أوىل باملصري إليه من العام، على هذا دلت مسائله، فإنه رجح خرب العرايا على عموم قوله عليه 
التمر بالتمر كيال بكيل يف حكم العمل به، وجعل هذا قوال واحدا له فيما حيتمل العموم وفيما ال حيتمل : السالم

  .جيب العمل فيهما بقدر االمكان حىت يقوم دليل التخصيص على الوجه الذي ذكرنا :العموم النعدام حمله، فقال
واملذهب عندنا أن العام موجب للحكم فيما يتناوله قطعا مبنزلة اخلاص موجب للحكم فيما تناوله، يستوي يف ذلك 

التوقف إىل أن يتبني ما هو املراد االمر والنهي واخلرب إال فيما ال ميكن اعتبار العموم فيه النعدام حمله، فحينئذ جيب 
  .به ببيان ظاهر مبنزلة اجململ، فعلى هذا دلت مسائل علمائنا رمحهم اهللا

إذا أوصى خبامت لرجل مث أوصى بفصه آلخر بعد ذلك يف كالم مقطوع، فاحللقة : قال حممد رمحه اهللا يف الزيادات
  ين يف عني ما أوجبه لالول ال يكونللموصى له باخلامت والفص بينهما نصفان، الن االجياب الثا

رجوعا عن االول فيجتمع يف الفص وصيتان إحدامها بإجياب عام واالخرى بإجياب خاص، مث إذا ثبت املساواة 
  .بينهما يف احلكم جيعل الفص بينهما نصفني

ه إذا كان لو كانت الوصيتان هبذه الصفة يف كالم موصول كان الفص للموصى له خاصة، الن: وقال يف الوصايا
  .الكالم موصوال كان آخره بيانا الوله، فيظهر به أن مراده باالجياب العام احللقة دون الفص

إذا اختلف املضارب ورب املال يف العموم واخلصوص فالقول قول من يدعي العموم أيهما كان، : وقال يف املضاربة



  . الترجيح مبقتضى العقدفلوال املساواة بني اخلاص والعام حكما فيما يتناوله مل يصر إىل
  وإذا: قال

أقاما مجيعا البينة وأرخ كل منهما آخرمها تارخيا أوىل سواء كان مبينا للعموم أو اخلصوص فقد جعل العام املتأخر 
رافعا للخاص املتقدم كما جعل اخلاص املتأخر خمصصا للعام املتقدم وال يكون ذلك إال بعد املساواة، وظهر من 

: رمحه اهللا ترجيح العام على اخلاص يف العمل به، حنو حفر بئر الناضح فإنه رجح قوله عليه السالممذهب أيب حنيفة 
من حفر بئرا فله مما حوهلا أربعون ذراعا على اخلاص الوارد يف بئر الناضح أنه ستون ذراعا، فرجح قوله عليه 

ليس يف اخلضراوات صدقة، وليس : سالمما أخرجت االرض ففيه العشر على اخلاص الوارد بقوله عليه ال: السالم
فيما دون مخسة أوسق صدقة ونسخ اخلاص بالعام أيضا كما فعله يف بول ما يؤكل حلمه فإنه جعل اخلاص من 

استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القرب منه وأكثر : حديث العرنيني فيه منسوخا بالعام وهو قوله عليه السالم
أيضا إن العام الذي مل يثبت خصوصه بدليل ال جيوز ختصيصه خبرب الواحد وال بالقياس، مشاخينا رمحهم اهللا يقولون 

ال صالة إال بفاحتة الكتاب ال يكون موجبا ختصيص : فزعموا أن املذهب هذا، فإن قوله عليه الصالة والسالم
  .ضاحىت ال تتعني قراءة الفاحتة فر) فاقرؤوا ما تيسر من القرآن: (العموم يف قوله تعاىل
  عام مل يثبت خصومه فإن الناسي جعل) وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه: (وكذلك قوله تعاىل

: وكذلك قوله(ذاكرا حكما بطريقة إقامة ملته مقام التسمية ختفيفا عليه، فال جيوز ختصيصه خبرب الواحد وال بالقياس 
حىت يثبت االمن بسبب ) ه خبرب الواحد وال بالقياسعام مل يثبت ختصيصه، وال جيوز ختصيص) ومن دخله كان آمنا(

احلرم املباح الدم باعتبار العموم، ومىت ثبت التخصيص يف العام بدليله فحينئذ جيوز ختصيصه خبرب الواحد والقياس 
  .على ما نبينه، إن شاء اهللا تعاىل

  راد بهأما الواقفون استدلوا باالشتراك يف االستعمال، فقد يستعمل لفظ العام وامل
إنا : (واملراد به رجل واحد، وقد يستعمل لفظة اجلماعة للفرد، قال تعاىل) الذين قال هلم الناس: (اخلاص، قال تعاىل

وهذا يف كالم اخلطباء ونظم الشعراء معروف، فعند ) رب ارجعون: (وقال) حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون
وص فيكون مبنزلة املشترك جيب الوقف فيه حىت يتبني املراد، أو االطالق يشترك فيه احتمال العموم واحتمال اخلص

نقول لفظ العام جممل يف معرفة املراد به حقيقة الحتمال أن يكون املراد بعض ما تناوله وذلك البعض ال ميكن 
ما هو ) لفظمطلق هذا ال(معرفته بالتأمل يف صيغة اللفظ، أال ترى أنه يستقيم أن يقرن به على وجه البيان والتفسري 

املراد به من العموم بأن نقول جاءين القوم كلهم أو أمجعون، ولو كان العموم موجب مطلق هذا اللفظ مل يستقم 
تفسريه بلفظ آخر كاخلاص، فإنه ال يستقيم أن يقرن به ما يكون ثابتا مبوجبه بأن يقول جاءين زيد كله أو مجيعه، وملا 

وجب لالحاطة بنفسه والبعض الذي هو مراد منه غري معلوم، فيكون مبنزلة استقام ذلك يف العام عرفنا أنه غري م
  .اجململ

ذلك القدر يتيقن بأنه مراد سواء كان املراد اخلصوص أو العموم فللتيقن به : والذين قالوا بأخص اخلصوص قالوا
إرادة الواحد من لفظ اجلنس جعلناه مرادا، وإمنا الوقف فيما وراء ذلك، وبيانه أن إرادة الثالث من لفظ اجلماعة و

متيقن به، فمطلق اللفظ يف ذلك مبنزلة االحاطة عند اقتران البيان باللفظ وذلك موجب الكالم، فكذلك أخص 
  .اخلصوص موجب مطلق لفظ العام



فظ واالتباع ل) اتبعو ما أنزل إليكم من ربكم: (والدليل لعامة الفقهاء على أن العام موجب العمل بعمومه قوله تعاىل
خاص يف اللغة مبعىن معلوم، ويف املنزل عام وخاص فيجب هبذا اخلاص اتباع مجيع املنزل، واالتباع إمنا يكون 
  باالعتقاد والعمل به وليس يف التوقف اتباع للمنزل، فعرفنا أن العمل واجب جبميع ما أنزل على ما أوجبه

لعموم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن صيغة الكالم إال ما يظهر نسخه بدليل، فقد ظهر االستدالل با
الصحابة رضي اهللا عنهم على وجه ال ميكن إنكاره، فإن النيب عليه السالم حني دعا أيب بن كعب رضي اهللا عنه وهو 

وهذا ) يأيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول: (يف الصالة فلم جيبه بني له خطأه فيما صنع باالستدالل بقوله تعاىل
عام، فلو كان موجبه التوقف على ما زعموا مل يكن الستدالله عليه به معىن، والصحابة رضي اهللا عنهم يف زمن 

أمرت أن أقاتل الناس حىت : الصديق حني خالفوه يف االبتداء يف قتال مانعي الزكاة استدلوا عليه بقوله عليه السالم
) فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم: (وله تعاىليقولوا ال إله إال اهللا وهو عام، مث استدل عليهم بق

  .فرجعوا إىل قوله وهذا عام
وحني أراد عمر رضي اهللا عنه أن يوظف اجلزية واخلراج على أهل السواد استدل على من خالفه يف ذلك بقوله 

لو قسمته بينكم مل يبق ملن بعدكم فيه وقال أرى ملن بعدكم يف هذا الفئ نصيبا و) والذين جاؤوا من بعدهم: (تعاىل
  .نصيب، وهذه اآلية يف هذا احلكم هناية يف العموم

أما إهنا لو خاصمتكم : وملا هم عثمان رضي اهللا عنه برجم املرأة اليت ولدت لستة أشهر استدل عليه ابن عباس فقال
فإذا ذهب للفصال ) وفصاله يف عامني( :وقال) ومحله وفصاله ثالثون شهرا: (بكتاب اهللا خلصمتكم، قال اهللا تعاىل

  .عامان بقي للحمل ستة أشهر، وهذا استدالل بالعام
: وحني اختلف عثمان وعلي رضي اهللا عنهما يف اجلمع بني االختني وطئا مبلك اليمني قال علي رضي اهللا عنه

فاالخذ مبا حيرم أوىل ) االختني وأن جتمعوا بني: (وحرمتهما قوله تعاىل) أو ما ملكت أميانكم: (أحلتهما قوله تعاىل
  .عند تعارض الدليلني أرجح املوجب للحل باعتبار االصل: احتياطا، فوافقه عثمان يف هذا، إال أنه قال

: وحني اختلف علي وابن مسعود رضي اهللا عنهما يف املتوىف عنها زوجها إذا كانت حامال، فقال علي رضي اهللا عنه
  وأوالت االمحال أجلهن: (وقوله تعاىل) أربعة أشهر وعشرا: (قوله تعاىل: آليتنيتعتد بأبعد االجلني، واستدل با

من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة النساء : قال ابن مسعود رضي اهللا عنه) أن يضعن محلهن
يتربصن بأنفسهن أربعة ( :نزلت بعد قوله تعاىل) وأوالت االمحال أجلهن أن يضعن محلهن: (الطوىل، يعين قوله تعاىل

فاستدل هبذا العام على أن عدهتا بوضع احلمل ال غري وجعل اخلاص يف عدة املتوىف عنها زوجها ) أشهر وعشرا
  .منسوخا هبذا العام يف حق احلامل

اس واحتج ابن عب) وأخواتكم من الرضاعة: (واحتج ابن عمر على ابن الزبري يف التحرمي باملصة واملصتني بقوله تعاىل
ال ربا إال يف النسيئة واحتجوا عليه : على الصحابة رضي اهللا عنهم يف الصرف بعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم 

  .بالعموم املوجب حلرمة الربا من الكتاب والسنة فرجع إىل قوهلم
  .فبهذا تبني أهنم اعتقدوا وجوب العمل بالعام وإجراءه على عمومه

فوا ذلك بدليل آخر من حال شاهدوه أو ببيان مسعوه، الن املنقول احتجاج إهنم عر: وال معىن لقول من يقول
بعضهم على بعض بصيغة العموم فقط، ويف القول مبا قال هذا القائل تعطيل املنقول واالحالة على سبب آخر مل 

  .يعرف
ما وسعهم ترك النقل  مث لزوم العمل باملنزل حكم ثابت إىل يوم القيامة، فلو كان ذلك يف حقهم باعتبار دليل آخر



  .فيه، ولو نقلوا ذلك لظهر وانتشر
إنكم إذا : يؤيد ما قلنا حديث أيب بكر رضي اهللا عنه حني بلغه اختالف الصحابة يف نقل االخبار مجعهم فقال

  .فيكم كتاب اهللا تعاىل فأحلوا حالله وحرموا حرامه: اختلفتم فمن بعدكم يكون أشد اختالفا، احلديث إىل أن قال
  . خيالف أحد منهم يف ذلك، فعرفنا أهنم عرفوا املراد بعني ما هو املنقول إلينا ال بدليل آخر غري منقول إليناومل

مث العموم معىن مقصود من الكالم عام مبنزلة اخلصوص فال بد أن يكون له لفظ موضوع يعرف املقصود بذلك 
  كلم باللفظ اخلاص له يف ذلك مراد ال حيصل باللفظ العاماللفظ، الن االلفاظ ال تقصر عن املعاين، وبيان هذا أن املت

وهو ختصيص الفرد بشئ فكان لتحصيل مراده لفظ موضوع وهو اخلاص، واملتكلم باللفظ العام مبعىن العام له مراد 
يف العموم ال حيصل ذلك باللفظ اخلاص وال يتيسر عليه التنصيص على كل فرد مبا هو مراد باللفظ العام، فال بد 

  من أن يكون

ملراده لفظ موضوع لغة وذلك صيغة العموم، فإن من أراد عتق مجيع عبيده فإمنا يتمكن من حتصيل هذا املقصود 
بقوله عبيدي أحرار، وهذا لفظ عام، فمن جعل موجبه الوقف فإنه يشق على املتكلم بأن حيصل مقصوده يف العموم 

مبعىن اخلاص، قلنا ويستعمل أيضا مبعىن االحاطة على وجه ال حيتمل باستعمال صيغته، وما قالوا إنه قد استعمل العام 
وما من دابة يف : (وقال تعاىل) إن اهللا ال يظلم مثقال ذرة: (وقال تعاىل) إن اهللا بكل شئ عليم: (غريه، قال تعاىل

  .فهذا االستعمال مينعهم عن القول بالتوقف يف موجب العموم) االرض إال على اهللا رزقها
موم هبذه الصيغة حقيقة واحتمال إرادة اجملاز ال خيرج احلقيقة من أن تكون موجب مطلق الكالم، أال ترى أن مث الع

بعد تعني االحاطة فيه بقوله تعاىل أمجعون أو كلهم ال ينتفي هذا االحتمال من كل وجه حىت يستقيم أن يقرن به 
جاءين القوم كلهم أمجعون إال فالنا : ويقول الرجل) ليسفسجد املالئكة كلهم أمجعون إال إب: (االستثناء، قال تعاىل

  .وفالنا
مث هذا ال مينع القول بأن موجبه االحاطة فيما تناوله فكذلك يف مطلق اللفظ، مع أنا ال نقول إن ما يقرن به يكون 

ا يقرن به تفسريا، ولكن نقول وإن كان موجبه العموم قطعا فهو غري حمكم الحتمال إرادة اخلصوص فيه فيصري مب
جاءين القوم كلهم، فإنه ال ينفي احتمال اخلصوص بعد هذا إذا مل يقرن به : حمكما إذا أطلق ذلك كما يف قوله

استثناء يكون مغريا له، ومثله يف اخلاص موجود فإن قوله جاءين فالن خاص موجب ملا تناوله ولكنه غري حمكم فيه 
ري حمكما وينتفي احتمال اجملاز يف أن الذي جاءه رسوله أو عبده أو الحتمال اجملاز، فإذا قال جاءين فالن نفسه يص

  .كتابه
  مث قال الشافعي

أجعل مطلق العام موجبا للعمل فيما تناوله ولكن احتمال اخلصوص فيه قائم ومع االحتمال ال يصري : رمحه اهللا
  .مقطوعا به فال أجعله موجبا للعمل فيما تناوله قطعا

طلق الكالم ما هو احلقيقة فيه واحلقيقة ما كانت الصيغة موضوعة له لغة، وهذه الصيغة املراد مب: ولكنا نقول
موضوعة ملقصود العموم فكانت حقيقة فيها، وحقيقة الشئ ثابت بثبوته قطعا ما مل يقم الدليل على جمازه كما يف 

  .إىل اجملاز لفظ اخلاص، فإن ما هو حقيقة فيه يكون ثابتا به قطعا حىت يقوم الدليل على صرفه

إن اخلاص أيضا ال يوجب موجبه قطعا الحتمال إرادة اجملاز منه وإمنا يوجب موجبه ظاهرا ما مل يتبني : فإن قال قائل
أنه ليس املراد به اجملاز بدليل آخر مبنزلة النص يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فإن بقاء احلكم الثابت 



  .الحتمال النسخ وإن مل يظهر الناسخ بعد بالنص يكون ظاهرا ال مقطوعا به
هذا فاسد، الن مراد املتكلم بالكالم ما هو موضوع له حقيقة، هذا معلوم وإرادة اجملاز موهوم واملوهوم ال : قلنا

يعارض املعلوم وال يؤثر يف حكمه، وكذلك اجملاز ال يعارض احلقيقة بل ثبوت اجملاز بإرادة املتكلم ال بصيغة الكالم 
إرادة ناقلة للكالم عن حقيقته، فما مل يظهر الناقل بدليله يثبت حكم الكالم مقطوعا به مبنزلة النص املطلق وهي 

يوجب احلكم قطعا وإن احتمل التغيري بشرط تعلقه به أو قيد بقيده ولكن ذلك ناقل للكالم عن حقيقته فما مل يظهر 
هللا صلى اهللا عليه وسلم فإن النص يوجب احلكم، فأما كان حكم الكالم ثابتا قطعا، خبالف النص يف زمن رسول ا

بقاء احلكم ليس من موجبات النص ولكن ما ثبت فاالصل فيه البقاء حىت يظهر الدليل املزيل، فكان بقاؤه لنوع من 
استصحاب احلال وعدم الناسخ، وهذا املعدوم غري مقطوع به فلهذا ال يكون بقاء احلكم مقطوعا به يف ذلك الوقت 

إن بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا انقطع احتمال النسخ كان احلكم الذي مل يظهر ناسخه باقيا  حىت
  .قطعا

فكذلك عدم إرادة املتكلم للمجاز ليس مبعلوم قطعا بل هو ثابت بنوع من الظاهر مبنزلة عدم الناسخ يف : فإن قيل
ت بالنص، الن الشرط واالستثناء يكون مقارنا للنص ذلك الوقت خبالف الشرط واالستثناء فانعدامهما ثاب

نعم : فاالطالق فيه على وجه يكون ساكتا عن ذكر الشرط، واالستثناء تنصيص على عدم الشرط واالستثناء ؟ قلنا
ولكن االرادة املغرية للخاص عن حقيقته يكون يف باطن املتكلم وهو غيب عنا وليس يف وسعنا الوقوف على ذلك 

التكليف شرعا حبسب الوسع فما ليس يف وسعنا الوقوف عليه ال يكون معتربا أصال إىل أن يظهر بدليله  وإمنا يثبت
وعند ظهوره بدليله جيعل ثابتا ابتداء، فقبل الظهور يكون حكم اخلاص ثابتا قطعا وهو مبنزلة خطاب الشرع ال 

  ه قبليوجب احلكم يف حق املخاطب ما مل يسمع به النه ليس يف وسعه العمل ب

إذا قال المرأته إن كنت : السماع وعند السماع يثبت احلكم يف حقه ابتداء كأن اخلطاب نزل اآلن، وعلى هذا قلنا
إن كنت حتبني النار فأنت طالق فقالت أنا أحب ذلك يقع الطالق، الن حقيقة احملبة : حتبينين فأنت طالق، أو قال

يتعلق الطالق حبقيقته، ولكن طريق معرفتنا يف الظاهر إخبارها فيجعل  والبغض يف باطنها وال طريق لنا إىل معرفته فال
الزوج معلقا الطالق بإخبارها حكما، فإذا قالت أحب يقع الطالق لوجود ما هو الشرط حقيقة وهو اخلرب فإن اخلرب 

عنا ما مل حيتمل الصدق والكذب، وإذا ثبت هذا يف اخلاص فكذلك يف العام فإن احتمال اخلصوص باطن وهو غيب 
يظهر بدليله فقبل ظهوره يكون موجبا احلكم فيما تناوله قطعا، إال أن الشافعي يقول مع هذا احتمال إرادة 

اخلصوص مل ينعدم ولكن ليس يف وسعنا الوقوف عليه عند اخلطاب فنجعل العام موجبا احلكم فيما تناوله عمال وال 
  .لبقاء احتمال اخلصوصجنعله موجبا للحكم قطعا فيما يرجع إىل العلم به 

  االرادة املغرية فيها احتمال إال أن ذلك مانع عن ثبوت حكم احلقيقة عمال به فيكون: وهكذا أقول يف اخلاص
يف معىن الناسخ الذي هو مبدل للحكم أصال، والناسخ ال يكون مقترنا بالنص املوجب للحكم بل إمنا يرد النسخ 

إرادة اجملاز بدليله عامال ابتداء فقبل ظهوره يكون حكم اخلاص ثابتا  على البقاء، فكذلك يف اخلاص أجعل ظهور
قطعا، وأما إرادة اخلصوص ال يكون رافعا للحكم أصال فيبقى معتربا مع وجود العمل بالعام فال يثبت العلم مبوجبه 

وسعه الوقوف عليه قطعا، وعلى هذا نقول يف قوله إن كنت حتبينين إنه يقع الطالق إذا أخربت به الن ما ليس يف 
إن كنت حتبني النار فأنت طالق فقالت : وهو حقيقة احملبة والبغض حبال فيسقط اعتباره يف حكم العمل، ولو قال

أحب ال يقع الطالق، الن كذهبا ههنا معلوم قطعا فإن أحدا ممن له طبع سليم ال حيب النار، ويكون هذا مبنزلة العام 
فإن حقيقة املوجب مبثل هذا العام معلوم ) إن اهللا بكل شئ عليم: (له تعاىلالذي ليس فيه احتمال اخلصوص، كقو



  .قطعا خبالف العام الذي هو حمتمل اخلصوص
كما أن اهللا تعاىل مل يكلفنا ما ليس يف وسعنا فقد أسقط عنا ما فيه حرج علينا كما قال : ولكن اجلواب عنه أن نقول

  ويف اعتبار االرادة الباطنة يف العام الذي هو حمتمل هلا نوع حرج، )ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج: (تعاىل

فالتمييز بني ما هو مراد املتكلم وبني ما ليس مبراد له قبل أن يظهر دليله فيه حرج عظيم وسقط اعتباره شرعا، 
ال حبرج، أال ويقام السبب الظاهر الدال على مراده وهو صيغة العموم مقام حقيقة الباطن الذي ال يتوصل إليه إ

ترى أن خطاب الشرع يتوجه على املرء إذا اعتدل حاله، ولكن اعتدال احلال أمر باطن وله سبب ظاهر من حيث 
العادة وهو البلوغ عن عقل، فأقام الشرع هذا السبب الظاهر مقام ذلك املعىن الباطن للتيسري، مث دار احلكم معه 

توجه اخلطاب عليه، ولو مل ) حق(لوغ جيعل ذلك كاملعدوم حكما يف وجودا وعدما حىت إنه وإن اعتدل حاله قبل الب
  يعتدل حاله بعد البلوغ عن عقل كان اخلطاب متوجها أيضا هلذا املعىن، ومن نظر عن إنصاف ال يشكل

عليه أن احلرج يف التأمل يف إرادة املتكلم ليتميز به ما هو مراد له مما ليس مبراد فوق احلرج بالتأمل يف أحوال 
الصبيان ليتوقف على اعتدال حاهلم، وهذا أصل كبري يف الفقه، فإن الرخصة بسبب السفر تثبت لدفع املشقة، كما 

مث حقيقة املشقة باطن ختتلف فيه أحوال الناس وله سبب ) يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر: (قال اهللا تعاىل
م حقيقة ذلك املعىن وأسقط وجود حقيقة املشقة يف حق املقيم ظاهر وهو السري املديد فأقام الشرع هذا السبب مقا

النعدام السبب الظاهر إال إذا حتققت الضرورة عند خوف اهلالك على نفسه فذلك أمر وراء املشقة، وأثبت احلكم 
  .عند وجود السبب الظاهر وإن مل تلحقه املشقة حقيقة
ترمة إال أن ذلك باطن وله سبب ظاهر وهو استحداث ملك وكذلك االسترباء فإنه جيب التحرز عن خلط املياه احمل

الوطئ مبلك اليمني الن زوال ملك اليمني ال يوجب ما يستدل به على براءة الرحم من عدة أو استرباء، فأقام 
الشرع استحداث ملك الوطئ مبلك اليمني مقام املعىن الباطن وهو اشتغال الرحم باملاء يف حق وجوب التحرز عن 

لو اشتراها من صيب أو امرأة أو اشتراها وهي بكر أو حاضت عند البائع بعد الوطئ : االسترباء، وهلذا قلنااخللط ب
قبل أن يبيعها جيب االسترباء العتبار السبب الظاهر، وهلذا قلنا يف النكاح ال جيب االسترباء وإن علم أهنا وطئت 

قبل أن يتزوجها الن االصل يف النكاح احلرة، فإن الرق قبل أن يتزوجها وطئا حمرما بأن تزوج أمة كان قد وطئها 
  عارض واالزدواج بني الشخصني باعتبار
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لكتاب  لسرخسي: ا ا   أصول 
لسرخسى: املؤلف  ا اىب سهل  امحد بن  بكر حممد بن   اىب 

االصل، وباعتبار صفة احلرمة زوال ملك الوطئ عن احلرة يعقب عدة موجبة براءة الرحم فال تقع احلاجة إىل إقامة 
: لط، وعلى هذا قلنااستحداث ملك الوطئ بالنكاح مقام حقيقة اشتغال الرحم يف إجياب االسترباء للتحرز عن اخل

إذا قال المرأته أنت طالق الساعة إن كان يف علم اهللا أن فالنا يقدم إىل شهر فقدم فالن بعد متام الشهر يقع الطالق 
  عليها عند القدوم ابتداء، مبنزلة ما لو قال أنت طالق الساعة إن

ومه إىل شهر وأن التعليق كان بشرط قدم فالن إىل شهر ومعلوم أن بعد قدومه قد تبني أنه كان يف علم اهللا قد
موجود حقيقة، ولكن ملا مل يكن لنا طريق الوقوف عليه إال بعد القدوم صار القدوم الذي به يتبني لنا شرطا لوقوع 

أنت طالق الساعة إن كان زيد يف الدار مث علم بعد شهر أن : عنده ابتداء، خبالف ما لو قال) فيقع الطالق(الطالق 
يومئذ فإنه يكون الطالق واقعا من حني تكلم به، النه كان لنا طريق إىل الوقوف على ما جعله شرطا  زيدا يف الدار

حقيقة فال يقام ظهوره عندنا مقام حقيقته، ولكن تبني عند ظهوره أن الطالق كان واقعا النه علقه بشرط موجود، 
م من خطاب الشرع ما يفهم من خماطبات والذي حتقق ما ذكرنا أن صاحب الشرع خاطبنا بلسان العرب فإمنا يفه

الناس فيما بينهم، ومن يقول لعبده أعط هذه املائة الدرهم هؤالء بالسوية وهم مائة نفر نعلم قطعا أن مراده إعطاء 
كل واحد منهم درمها، مبنزلة ما لو قال أعط كل واحد منهم درمها، وكذلك يفهم من اخلاص والعام يف خماطبات 

  .ا فيما تناوله كل واحد منهماالشرع احلكم قطع
ال تعتق عبدي ساملا مث قال أعتق البيض من عبيدي وسامل هبذه الصفة فإنه يكون له أن يعتقه وبإعتاقه : ومن قال لغريه

يكون ممتثال لالمر ال مرتكبا للنهي، فكذلك نقول يف العام املتأخر يف خطاب الشرع إنه يكون قاضيا فيما تناوله 
  .ا كان حكم اخلاص ثابتا قطعا فيما تناوله فال بد من أن يكون العام كذلك ليكون قاضيا عليهعلى اخلاص، فإذ

أليس أن ختصيص العام بالقياس وخرب الواحد جائز، ومعلوم أن القياس وخرب الواحد ال يوجب العلم قطعا : فإن قيل
  فكيف يكون رافعا للحكم الثابت قطعا بصيغة

مثل هذا يلزمك يف اخلاص فإن صرفه عن احلقيقة إىل : توجب موجبها قطعا ؟ قلناالعموم إذا كانت هذه الصيغة 
  .اجملاز بالقياس وخرب الواحد جائز

مث اجلواب على ما اختاره أكثر مشاخينا رمحهم اهللا أن ختصيص العام الذي مل يثبت خصوصه ابتداء ال جيوز بالقياس 
خصوصه بدليل موجب من احلكم مثل ما يوجبه العام وهو خرب  وإمنا جيوز ذلك يف العام الذي ثبت) وخرب الواحد(

متأيد باالستفاضة أو مشهور فيما بني السلف أو إمجاع، فعند وجود ذلك يتبني بالقياس وخرب الواحد ما هو املراد 
 بصيغة العام بعد أن خرج من أن يكون موجبا للحكم فيما يتناوله قطعا على ما نبينه يف فصل العام إذا دخله

خصوص، وهذا الن ما أوجبه القياس أو خرب الواحد حيتمل أن يكون يف مجلة ما تناوله دليل اخلصوص وحيتمل أن 
  .يكون يف مجلة ما تناوله صيغة العام، فإمنا يرجح بالقياس وخرب الواحد أحد االحتمالني

وذلك يف ترتيب العام على  ما ذهبت إليه أوىل فإن االصل هو وجوب العمل باالدلة الشرعية ما أمكن: فإن قيل
اخلاص كما قلت ال يف رفع اخلاص بالعام كما قلتم، فإن من أثبت التعارض بني اخلاص والعام ترك العمل باخلاص 
أصال وببعض ما تناوله العام، ومن قال بترتيب العام على اخلاص هو عامل حبقيقة اخلاص وبالعام أيضا فيما تناوله 



  .ىل باملصري إليهحبسب االمكان فيكون هذا أو
هذا إمنا يستقيم بعد ثبوت االمكان وبعد ما قررنا أن كل واحد منهما موجب فيما تناوله احلكم قطعا ال : قلنا

أنا أعمل بالعام يف كل ما تناوله وأمحل اخلاص على اجملاز فأعمل به وهبذا الطريق يكون : إمكان، أرأيت لو قال قائل
عمال هبما ) ال يكون(أنا أعمل باخلاص وأترك موجب العام فيما تناوله : لك قولكهذا عمال منه بالدليلني ال، فكذ

  مع أن موجب الدليل ليس كله العمل به بل العمل به واملدافعة به عند

التعارض مبنزلة الشهادات يف اخلصومات بني العباد فإثبات املدافعة عند املعارضة بني اخلاص والعام على ما اقتضاه 
  د منهما ال يكون تركا للعملموجب كل واح

بأحدمها، مث سوى الشافعي رمحه اهللا فيما أثبته من حكم العموم بني ما حيتمل العموم وبني ما ال حيتمله لعدم حمله 
  .فيما هو احملتمل فجعل كل واحد منهما حجة الثبات احلكم مع ضرب شبهة

أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا : (وقال تعاىل) نةال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجل: (وبيان هذا يف قوله تعاىل
فإن نفي املساواة بينهما على العموم !) قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون : (وقال تعاىل) ال يستوون

غري حمتمل لعلمنا باملساواة بينهما يف حكم الوجود واالنسانية والبشرية والصورة، فقال مع هذا العلم يكون هذا 
عام حجة فيما هو املمكن حىت ال يسوى بني الكافر واملؤمن يف حكم القصاص ويف حكم شراء العبد املسلم وال ال

يشاكله، الن العمل بالدليل الشرعي واجب حبسب االمكان وانعدام االمكان فيما ال حيتمله مبنزلة دليل اخلصوص 
بصيغة العام من احلكم فيما يثبت من أن يكون  شرعا، فكما أن دليل اخلصوص فيما حيتمل العموم ال خيرج العام

  .حجة فيما وراء ذلك فكذلك عدم احتمال العموم حسا ال خيرج العام من أن يكون حجة فيما حيتمله
وحاصل مذهبه أنه يسوي بني حمتمل احلال وبني حمتمل اللفظ فيما يثبت بصيغة العام من احلكم وفيما يثبت من 

فيما ذهب إليه حتقق احلرج الذي هو مدفوع وهو الوقوف على مراد : قطعا، وحنن نقول الشبهة املانعة من العلم به
املتكلم ليعمل به فيما حيتمل العموم، واعتبار االرادة املغرية للعموم عن حقيقتها فيما حيتمل العموم حىت ال يكون 

سوية بني حمتمل احلال وبني حمتمل اللفظ، موجبا قطعا فيما تناوله، وقد بينا أن ذلك ال جيوز شرعا، وبه تبني فساد الت
وتبني أن موجب العموم ال يثبت فيما ال ميكن العمل بعمومه النعدام حمل العموم، وسنقرر هذا يف الفصل الذي يأيت 
وهو العام إذا خصص منه شئ، وإمنا سوينا يف موجب العام بني اخلرب واالمر والنهي الن ذلك حكم صيغة العموم، 

  .متحققة يف االخبار كما يف االمر والنهي، واهللا أعلم بالصواب وهذه الصيغة

كان أبو احلسن الكرخي رمحه اهللا ): وعن والديه(يف بيان حكم العام إذا خصص منه شئ قال رضي اهللا عنه : فصل
 العام إذا حلقه خصوص ال يبقى حجة بل جيب التوقف فيه: يقول من عند نفسه ال على سبيل احلكاية عن السلف

  .إىل البيان سواء كان دليل اخلصوص معلوما أو جمهوال إال أنه جيب به أخص اخلصوص إذا كان معلوما
إذا خص منه شئ جمهول فكذلك اجلواب وإن خص منه شئ معلوم فإنه يبقى موجبا احلكم فيما وراء : وقال بعضهم

  .املخصوص قطعا
جمهول يسقط دليل اخلصوص ويبقى العام موجبا هكذا فيما إذا خص شئ معلوم، وإن خص منه شئ : وقال بعضهم

  .حكمه كما كان قبل دليل اخلصوص
والصحيح عندي أن املذهب عند علمائنا رمحهم اهللا يف العام إذا حلقه خصوص يبقى حجة فيما : قال رضي اهللا عنه

ا ويقينا، مبنزلة ما وراء املخصوص سواء كان املخصوص جمهوال أو معلوما إال أن فيه شبهة حىت ال يكون موجبا قطع



قال الشافعي رمحه اهللا يف موجب العام قبل اخلصوص، والدليل على أن املذهب هذا أن أبا حنيفة رضي اهللا عنه 
استدل على فساد البيع بالشرط بنهي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن بيع وشرط وهذا عام دخله خصوص، واحتج 

اجلار أحق بصقبه وهذا عام قد دخله : صقة بقول النيب عليه السالمعلى استحقاق الشفعة باجلوار إذا كان عن مال
خصوص، واستدل حممد على فساد بيع العقار قبل القبض بنهيه عليه السالم عن بيع ما مل يقبض وهو عام حلقه 
الن خصوص، وأبو حنيفة رمحه اهللا خص هذا العام بالقياس، فعرفنا أنه حجة للعمل من غري أن يكون موجبا قطعا، 

وتبني أن هذا العام دون اخلرب ! القياس ال يكون موجبا قطعا فكيف يصلح أن يكون معارضا ملا يكون موجبا قطعا 
  الواحد، الن القياس ال يصلح معارضا للخرب الواحد عندنا، وهلذا أخذنا باخلرب

  الواحد املوجب للوضوء عند القهقهة يف الصالة وتركنا القياس به، وأبو حنيفة أخذ

  .رب الواحد يف الوضوء بنبيذ التمر وترك القياس به، مث إن خرب الواحد ال يوجب العلم قطعا فما هو دونه أوىلخب
اخلصوص الذي يلحق العام يسلب حقيقته فيصري جمازا وجمازه يف مراد املتكلم، وذلك ال : وأما الكرخي احتج وقال

ىل البيان مبنزلة صيغة العموم فيما ال حيتمل العموم، حنو قوله يتبني إال ببيان من جهته فصار جممال جيب التوقف فيه إ
فإنه ملا انتفى حقيقة العموم فيه مل يكن حجة بدون البيان فكذلك هذا، وهذا ) وما يستوي االعمى والبصري: (تعاىل

ال أن يكون النه لو بقي حجة فيما وراء املخصوص كان حقيقة وال وجه للجمع بني احلقيقة واجملاز يف لفظ واحد إ
أخص اخلصوص منه معلوما فيكون ثابتا به لكونه متيقنا كالذي يقوم فيه دليل البيان فيما ال ميكن العمل فيه حبقيقة 
العموم، والن دليل اخلصوص مبنزلة االستثناء فإنه يتبني به أن املخصوص مل يكن داخال فيما هو املراد بالكالم، كما 

رة عما وراءه وهلذا ال يكون دليل اخلصوص إال مقارنا، فأما ما يكون طارئا فهو دليل يتبني باالستثناء أن الكالم عبا
النسخ ال دليل اخلصوص، وإن كان املستثىن جمهوال يصري ما وراءه جبهالته جمهوال كما أن املستثىن إذا متكن فيه 

مل يعتق واحد منهما وإن كان مماليكي أحرار إال ساملا وبزيغا : شك يصري ما وراءه مشكوكا فيه، حىت إذا قال
املستثىن أحدمها النه مشكوك فيه، فيثبت حكم الشك فيهما، وإذا صار ما بقي جمهوال مل يصلح حجة بنفسه بل 

وكذلك إن كان دليل اخلصوص معلوما، النه ) وما يستوي االعمى والبصري: (جيب الوقف فيه، كما يف قوله تعاىل
فإن دليل اخلصوص نص على حدة فيكون قابال للتعليل ما مل مينع مانع من ذلك جيوز أن يكون معلوال وهو الظاهر، 

  وبالتعليل ال ندري أن حكم اخلصوص إىل أي مقدار يتعدى فيبقى ما وراءه جمهوال أيضا، وعلى ما قاله الكرخي
ب يسقط االحتجاج بأكثر العمومات الن أكثر العمومات قد خص منها شئ، وهذا خالف ما حكينا من مذه

خصوص كما احتجوا بالعمومات اليت مل يلحقها (السلف يف الصدر االول فإهنم احتجوا بالعمومات اليت يلحقها 
  خصوص، ودعواه أنه

معىن له، فإن احلقيقة ما يكون مستعمال يف موضوعه، واجملاز ما يكون معدوال به عن ) يصري به جمازا كالم ال
الثة حقيقة كما يتناول املائة وااللف وأكثر من ذلك فإذا خص البعض موضوعه، وإذا كان صيغة العموم يتناول الث

البعض غري الكل من هذه الصيغة وإذا : فإن قيل! من هذه الصيغة كيف يكون جمازا فيما وراءه وهو حقيقة فيه ؟ 
بعض أصحاب كان حقيقة هذه الصيغة للكل فإذا أريد به البعض كان جمازا فيه، مث هذا إمنا يستقيم على ما يقوله 

الشافعي رمحه اهللا أنه ال جيوز التخصيص من العموم إىل أن يبقى منه ما دون الثالث، فأما على أصلكم فيجوز 
نعم ولكن : التخصيص إىل أن ال يبقى منه أكثر من واحد وال شك أن صيغة اجلمع ال تتناول الواحد حقيقة ؟ قلنا

ل ال بعض مبنزلة االستثناء، فإن الكالم يصري عبارة عما وراء ما وراء املخصوص يتناوله موجب الكالم على أنه ك



املستثىن بطريق أنه كل ال بعض، وهلذا إذا مل يبق شئ بعد دليل اخلصوص كان نسخا ال ختصيصا كما يف االستثناء، 
فهو كل  فإنه إذا مل يبق شئ بعد االستثناء حبال ال يكون ذلك استثناء صحيحا، وإذا كان الباقي منه دون الثالث

أيضا، وإن كانا بصيغة العموم، النه ال حيتمل أن يكون الباقي أكثر من ذلك على وجه يكون الباقي مجعا حقيقة، 
مماليكي أحرار إال فالنا وفالنا، : فبهذا الطريق صححنا التخصيص كما يصح استثناء الكل هبذا الطريق، فإنه لو قال

: ال أن يكون املستثىن بعضا إذا كان له سوامها، خبالف ما لو قالوليس له سوامها كان االستثناء صحيحا الحتم
  مماليكي أحرار إال مماليكي، وأما وجه القول الثاين ما بينا أن دليل

اخلصوص مبنزلة االستثناء، فإذا كان املخصوص جمهوال كان ما وراءه جمهوال أيضا واجملهول ال يكون دليال موجبا، 
اءه يكون معلوما أيضا، وكما أن الكالم املقيد باالستثناء يصري عبارة عما وراء املستثىن وأما إذا كان معلوما فما ور

  ويكون مقطوعا به إذا

كان املستثىن معلوما فكذلك العام إذا حلقه خصوص معلوم يصري عبارة عما وراءه ويكون موجبا فيه ما هو حكم 
فيما وراءه حجة موجبة قطعا، وال معىن ملا قال الكرخي  العام، الن دليل اخلصوص ال يتعرض ملا وراءه فيبقى العام

رمحه اهللا إنه حيتمل التعليل النه إذا كان مبنزلة االستثناء ال حيتمل التعليل فإن املستثىن معدوم على معىن أنه مل يكن 
وص جمهول مرادا بالكالم أصال والعدم ال يعلل، وعلى هذا القول يسقط االحتجاج بآية السرقة، النه حلقها خص

وهو مثن اجملن على ما روي كانت اليد ال تقطع على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما دون مثن اجملن 
وكذلك بآية البيع فإنه حلقها خصوص جمهول وهو حرمة الربا، وكذلك بالعمومات املوجبة للعقوبة وقد حلقها 

ادرؤوا احلدود : ل رسول اهللا عليه الصالة والسالمخصوص جمهول وهو السقوط باعتبار متكن الشبهة على ما قا
  .بالشبهات

ووجه القول الثالث أن التخصيص إمنا يكون بكالم مبتدأ بصيغة على حدة تتناول بعض ما تناوله العام على خالف 
فة موجبه مما لو كان طارئا كان رافعا على وجه النسخ فإذا كان مقارنا كان ثابتا، ومثل هذا ال يصلح مغريا ص

الكالم االول، فكيف يصلح مغريا له وهو غري متصل بتلك الصيغة ؟ فبقي الكالم االول صادرا من أهله يف حمله 
فيكون موجبا حكمه، وحكم العام أنه كان موجبا قطعا، فإذا كان املخصوص معلوما بقي العام فيما وراءه موجبا 

 دليل اخلصوص والعموم فيه فإذا كان جمهوال يف قطعا، وال يكون موجبا يف موضع اخلصوص لتحقق املعارضة بني
  نفسه فاجملهول ال يصلح معارضا للمعلوم، وقد بينا أن العام موجب للحكم فيما تناوله قطعا

مبنزلة اخلاص فيما تناوله، فإذا مل تستقم املعارضة بكون املعارض جمهوال سقط دليل اخلصوص وبقي حكم العام على 
ه، وهذا خبالف االستثناء فإنه داخل على صيغة الكالم، أال ترى أنه ال يستقيم بدون أصل ما كان يف مجيع ما تناول

الكالم، فإن قول القائل إال زيدا ال يكون مفيدا شيئا فإذا دخل على صيغة الكالم كان مغريا هلا فيكون أصل الكالم 
  عبارة عما وراء املستثىن وذلك جمهول عند جهالة املستثىن واجلهالة

ملستثىن ال متنع صحة االستثناء، النه يبني أن صيغة الكالم مل تتناول املستثىن أصال وما مل يتناوله الكالم فال أثر يف ا
للجهالة فيه، وهذا خبالف صيغة العام فيما ال حيتمله العموم، الن الكالم إمنا يكون مفيدا حكمه إذا صدر من أهله 

النعدام االهلية ال يصح يف احلر النعدام احمللية، فكذلك صيغة العموم يف  يف حمله، فإن البيع كما ال يصح من اجملنون
حمل ال يقبل العموم مبنزلة الصادر من غري أهله فال يكون موجبا حكم العموم، وإذا مل ينعقد موجبا حكم العام 

صدر من أهله يف حمله  وليس وراءه شئ معلوم ميكن أن جيعل الكالم عبارة عنه بقي جممال فيما هو املراد، فأما إذا



كان موجبا حكمه إال أن مينع منه مانع واجملهول ال يصلح أن يكون مانعا فبقي أصل الكالم معتربا يف موجبه، أال 
ترى أن البائع بعد متام البيع إذا أجل املشتري يف الثمن أجال جمهوال من غري أن يشترط ذلك يف أصل البيع يبقى 

ال يصلح أن يكون مؤخرا للمطالبة  -وهو االجل  -ه انعقد موجبا لذلك، وهذا املانع البيع موجبا حاال للثمن، الن
  .فيبقى احلكم االول على حاله

أن دليل اخلصوص مبنزلة االستثناء يف حق احلكم ومبنزلة الناسخ باعتبار  -وهو الصحيح  -وأما وجه القول الرابع 
احلكم فيما وراء املخصوص ال أن يكون املراد رفع احلكم عن  الصيغة، الن بدليل اخلصوص يتبني بأن املراد إثبات

  املوضع املخصوص بعد أن كان ثابتا، وهلذا ال يكون إال مقارنا حىت لو كان طارئا جيعل
نسخا ال خصوصا النه ال ميكن أن جيعل مبينا أن املراد ما وراءه، ومن حيث الصيغة هو كالم مبتدأ مفهوم بنفسه 

تتقدمه صيغة العام، فعرفنا أنه من حيث الصيغة معترب بدليل النسخ النه منفصل عن العام، ومن مفيد للحكم وإن مل 
حيث احلكم هو مبنزلة االستثناء النه متصل به حكما حىت ال جيوز إال مقارنا له فلم جيز إحلاقه بأحدمها خاصة بل 

معتربا من كل واحد منهما فإنه يعترب  يعترب يف كل حكم بنظريه كما هو االصل فيما تردد بني شيئني وأخذ حظا
إذا كان املستثىن جمهوال فاعتبار جانب الصيغة فيه يسقط دليل اخلصوص ويبقى حكم العام يف مجيع ما : هبما، فنقول

  تناوله، واعتبار جانب احلكم فيه وهو أنه مبنزلة االستثناء مينع ثبوت احلكم فيما وراء املخصوص لكونه

دا منهما بالشك، ومعىن هذا أنا ال نسقط دليل اخلصوص لكونه جمهوال بالشك، وال خنرج ما جمهوال فال نبطل واح
وراءه من أن يكون صيغة العام حجة فيه بالشك، وكذلك إذا كان املخصوص معلوما فإنه من حيث الصيغة هو 

غة العام، وباعتبار احلكم نص على حدة قابل للتعليل وبالتعليل ما ندري ما يتعدى إليه حكم اخلصوص مما تناوله صي
ال يقبل التعليل النه موجب للحكم على أنه تبني به أن املراد ما وراءه كاالستثناء وهذا ال يقبل التعليل، فاعتبار 

الصيغة خيرج العام من أن يكون حجة فيما وراء املخصوص، وباعتبار احلكم يوجب أن يكون العام موجبا للحكم 
ال يبطل معىن احلجة بالشك ولكن يتمكن فيه ضرب شبهة، فإن ما يكون ثابتا من وجه قطعا فيما وراء املخصوص، ف

دون وجه ال يكون مقطوعا به، واحلكم إمنا نثبت حبسب الدليل وهلذا كان حجة موجبة العمل هبا، وال يكون موجبه 
 يكون إال فيما تناوله النص العلم قطعا، وهذا خبالف دليل النسخ فإن عمله يف رفع احلكم باعتبار املعارضة وذلك ال

بعينه، فإن التعليل فيه يؤدي إىل إثبات املعارضة بني النص والعلة املستنبطة بالرأي والرأي ال يكون معارضا للنص، 
  وهلذا

ال نشتغل بالتعليل يف إثبات النسخ، فأما دليل اخلصوص، وإن كان نصا على حدة، فإمنا يوجب احلكم على الوجه 
ستثناء، النه يف معىن احلكم مبنزلة االستثناء كما قررنا، فال خيرج من أن يكون حمتمال للتعليل، الذي يوجبه اال

وبطريق التعليل تتمكن الشبهة فيما يبقى وراء املخصوص مما يكون العام موجبا للحكم فيه، وهلذا جوزنا ختصيص 
أصله واحتمال، فيجوز أن يكون القياس هذا العام بالقياس، الن ثبوت احلكم به فيما وراء املخصوص مع شك يف 

معارضا له خبالف خرب الواحد فإنه ال شك يف أصله، وإمنا االحتمال يف طريقه باعتبار توهم غلط الراوي أو ميله عن 
الصدق إىل الكذب، فمن حيث إنه ال شك فيه مىت ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان أقوى من القياس 

  .القياس معارضا لهفال يصلح أن يكون 
وبيان هذه االصول من الفروع أن من مجع بني حر وعبد فباعهما بثمن واحد أو بني ميتة وذكية أو بني خل ومخر مل 

  جيز البيع أصال، الن احلر وامليتة واخلمر ال يتناوهلا العقد



باحلصة ال ينعقد صحيحا ابتداء، أصال فيكون بائعا ملا هو مال متقوم منهما حبصته من االلف إذا قسم عليهما والبيع 
بعت منك هذا العبد مبا خيصه من االلف إذا قسم على قيمته وعلى قيمة هذا العبد اآلخر، فبهذا : كما لو قال

الفصل يتبني ما يكون مبنزلة االستثناء أنه جيعل الكالم عبارة عما وراء املستثىن حكما، ولو باع منه عبدين فهلك 
ستحق أحدمها أو كان أحدمها مدبرا أو مكاتبا يبقى العقد صحيحا يف اآلخر، الن العقد أحدمها قبل القبض أو ا

يتناوهلما باعتبار صفة املالية والتقوم فيهما وهو املعترب يف احملل لتناول العقد إياه، مث خرج أحدمها لصيانة حق 
يف اآلخر صحيحا حبصته، وهذا نظري دليل مستحق إما للعبد يف نفسه أو للغري أو لتعذر التسليم هبالكه فيبقى العقد 

النسخ فإنه يرفع احلكم الثابت يف مقدار ما تناوله النص الذي هو ناسخ ويبقى ما وراء ذلك من حكم العام على ما 
  .كان قبل ورود الناسخ
  ونظري دليل اخلصوص

م كان غري منعقد على معىن أن البيع بشرط اخليار فإنه ينعقد صحيحا مبنزلة ما لو مل يكن فيه خيار، ويف حق احلك
احلكم متعلق بسقوط اخليار على ما يأتيك بيانه يف موضعه أن شرط اخليار ال يدخل يف أصل السبب وإمنا يدخل 

على احلكم، فيجب اعتباره يف كل جانب بنظريه حىت إن باعتبار السبب إذا سقط اخليار استحق املشتري بزوائده 
احلكم إذا أعتق املشتري واخليار مشروط البائع مث سقط اخليار مل ينفذ العتق، وعلى  املتصلة أو املنفصلة، وباعتبار

لو باع من رجل عبدين وشرط اخليار يف أحدمها دون اآلخر للبائع أو املشتري، فإن مل يكن : هذا قال يف الزيادات
ما مسمى جاز يف واحد مثن كل واحد منهما مسمى مل جيز العقد يف واحد منهما، وإن كان مثن كل واحد منه

منهما، فإن مل يعني املشروط فيه اخليار منهما مل جيز العقد أيضا، وإن عينا ذلك جاز العقد يف اآلخر ولزم بالثمن 
املسمى له، الن اشتراط اخليار باعتبار احلكم يعدم العقد يف املشروط فيه اخليار، فإذا كان جمهوال كان العقد يف 

، وإن كان معلوما ومل يكن مثن كل واحد منهما مسمى كان العقد يف اآلخر ابتداء باحلصة اآلخر ابتداء يف اجملهول
فال ينعقد صحيحا، وباعتبار السبب كان متناوال هلما بصفة الصحة، فإذا كان الذي ال خيار فيه منهما معلوما وكان 

ي ال خيار فيه، خبالف ما قاله أبو حنيفة مثنه مسمى لزم العقد فيه ومل جيعل العقد يف اآلخر مبنزلة شرط فاسد يف الذ
  رمحه اهللا فيما إذا باع حرا وعبدا ومسى مثن كل واحد منهما مل ينعقد البيع يف العبد صحيحا،

الن اشتراط قبول العقد يف احلر شرط فاسد، فقد جعله مشروطا يف قبوله العقد يف القن حني مجع بينهما يف 
سدة، وأما اشتراط قبول العقد يف الذي فيه اخليار ال يكون شرطا فاسدا، الن االجياب، والبيع يبطل بالشروط الفا

  .البيع بشرط اخليار منعقد شرطا صحيحا من حيث السبب، فكان العقد يف اآلخر الزما، واهللا أعلم
  .عام بصيغته ومعناه، وقسم فرد بصيغته عام مبعناه: يف بيان ألفاظ العموم ألفاظ العموم قسمان: فصل
ما هو عام بصيغته ومعناه فكل لفظ هو للجمع حنو الرجال والنساء واملسلمني واملشركني واملنافقني فإهنا عام  فأما

صيغة، الن واضع اللغة وضع هذه الصيغة للجماعة قال رجل ورجالن ورجال وامرأة وامرأتان ونساء، وهو عام 
عليه هذا اللفظ الثالثة، الن أدىن اجلمع الصحيح  مبعناه، النه شامل لكل ما تناوله عند االطالق، فأدىن ما يطلق

ثالثة، نص عليه حممد رمحه اهللا يف السري الكبري يف االنفال وغريها، ومن قال لفالن على دراهم يلزمه الثالثة، واملرأة 
تيقن به إذا اختلعت من زوجها مبا يف يدها من دراهم فإذا ليس يف يدها شئ يلزمها ثالثة دراهم، الن أدىن اجلمع م

عند ذكر الصيغة وفيما زاد عليه شك واحتمال فال جيب إال املتيقن، فظن بعض أصحابنا رمحهم اهللا أن على قول أيب 
يوسف أدىن اجلمع اثنان على قياس مسألة اجلمعة وليس كذلك، فإن عنده اجلمع الصحيح ثالثة إال أنه جيعل االمام 

ياس سائر الصلوات فإن االمام من مجلة اجلماعة، وهلذا يقدم االمام إذا من مجلة اجلمع الذي تتأدى هبم اجلمعة على ق



  .كان خلفه رجالن فصاعدا
الشرط يف اجلمعة اجلماعة واالمام مجيعا فال يكون االمام حمسوبا من عدد : وقال أبو حنيفة وحممد رمحهما اهللا

ئها فيمكن أن جيعل االمام من مجلة اجلماعة فيشترط ثالثة سواه، ويف سائر الصلوات االمام ليس بشرط الدا
  .اجلماعة، فإذا كان مع االمام رجالن اصطفا خلفه

االثنان فما : اجلماعة هي املثىن فصاعدا، واستدلوا بقوله عليه السالم: وبعض أصحاب الشافعي رمحهم اهللا يقولون
  فوقهما مجاعة والن اسم اجلماعة

االثنني، أال ترى أن يف الوصايا واملواريث جعل للمثىن حكم حقيقة فيما فيه معىن االجتماع وذلك موجود يف 
اجلماعة حىت لو أوصى القرباء فالن يتناول املثىن فصاعدا، ولالثنني من املرياث ما للثالث فصاعدا، واالخوان 

  حيجبان االم من الثلث إىل السدس بقوله
) هذان خصمان اختصموا(ع على املثىن لقوله تعاىل ويف كتاب اهللا تعاىل إطالق عبارة اجلم) فإن كان له إخوة: (تعاىل

: إىل قوله تعاىل) إذ تسوروا احملراب: (وقال تعاىل) وكنا حلكمهم شاهدين: (إىل قوله) وداود وسليمان: (وقال تعاىل
  .وكذلك يف استعمال الناس فإن االثنني يقوالن حنن فعلنا كذا مبنزلة الثالثة) خصمان بغى بعضنا على بعض(

الواحد شيطان، واالثنان شيطانان، والثالثة ركب مث يستقيم نفي : ا يف ذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم وحجتن
ما يف الدار رجال إمنا فيها رجالن، وقد بينا أن اللفظ إذا كان حقيقة يف الشئ ال : صيغة اجلماعة عن املثىن بأن يقول

م يقولون الكالم ثالثة أقسام وحدان وتثنية ومجع، مث للوحدان يستقيم نفيه عنه، وإمجاع أهل اللغة يشهد بذلك فإهن
أبنية خمتلفة وكذلك للجمع، وليس ذلك للتثنية إمنا هلا عالمة خمصوصة، فعرفنا أن املثىن غري اجلماعة، وملا وضعوا 

وضوع للمثىن للمثىن لفظا على حدة فلو قلنا بأن للمثىن حكم اجلماعة لكان اللفظ املوضوع للثالثة على خالف امل
تكرارا حمضا وكل لفظ موضوع لفائدة جديدة، أال ترى أن بعد الثالث مل يوضع ملا زاد عليها لفظ على حدة ملا 

مث يذكر (رجل ورجالن : كانت صيغة اجلماعة جتمعها، وكذلك اللفظ املفرد والتثنية يذكر من غري عدد، يقال
وال يقال واحد رجل وال اثنان رجالن، وتسمية الثالثة ) ة رجالثالثة رجال وأربع: مقرونا بالعدد بعد ذلك، فيقال

مجاعة مبعىن االجتماع كما قالوا ولكن اجتماع بصفة وهو اجتماع ال يتحقق فيه معىن يعارض االفراد على التساوي 
  فراد علىكما يف الثالثة، فإن الفرد من أحد اجلانبني يقابله املثىن من جانب آخر، فأما يف االثنني يتعارض اال

التساوي من حيث إن كل واحد من اجلانبني فرد، فعند االنضمام يكون اسم املثىن حقيقة فيهما ال اسم اجلماعة، 
وتأويل احلديث أن يف حكم االصطفاف خلف االمام االثنان فما فوقهما مجاعة فقد بينا املعىن فيه، فأما يف املواريث 

  فاستحقاق االثنني
إمنا ذلك للثالث فصاعدا، وإمنا ) فلهن ثلثا ما ترك: (رد بعبارة اجلماعة وهو قوله تعاىلالثلثني ليس بالنص الوا

فإن نصيب االبن مع االبنة الثلثان، فيثبت ) للذكر مثل حظ االنثيني: (استحقاق االثنني الثلثني بإشارة النص يف قوله
ال يكون هلن إال الثلثان عند االنفراد، واحلجب به أن ذلك حظ االنثيني وما بعده لبيان أهنن وإن كن أكثر من اثنتني 

باالخوين عرفناه باتفاق الصحابة رضي اهللا عنهم، على ما روي أن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال لعثمان رضي اهللا 
  .نعم ولكن الستحي أن أخالفهم فيما رأوا: االخوة يف لسان قومك ال يتناول االثنني، فقال: عنه

ت باالخوات املفردات هبذا الطريق، فإن اسم االخوة ال يتناول االخوات املفردات، على أن أال ترى أن احلجب ثب
االسم قد يتناول املثىن جمازا العتبار معىن االجتماع مطلقا، فبهذا الطريق أثبتنا حكم احلجب والتوريث للمثىن، 



  .والوصية أخت املرياث فيكون ملحقا به
عن كل واحد منهما عن نفسه وعن غريه، على أن جعله تبعا لنفسه جمازا ومثل  حنن فعلنا كذا إخبار: وقول املثىن

قد فعلنا كذا وأمرنا بكذا، وهذا ال يدل على أن اسم اجلماعة يتناول الفرد : هذا قد يكون من الواحد أيضا، يقول
  .حقيقة

عهما مجاعة وصيغة اجلماعة وفيما تلونا من اآليات بيان أن املتخاصمني كانا اثنني وحيتمل أن يكون احلضور م
فإن أكثر االعضاء املنتفع هبا يف البدن زوج فما ) فقد صغت قلوبكما: (تنصرف إليهم مجيعا، وعلى هذا قوله تعاىل

يكون فردا لعظم املنفعة فيه جيعل مبنزلة ما هو زوج فتستقيم العبارة عن تثنيته باجلمع ويبني أن أدىن اجلمع الصحيح 
، وعلى هذا لو قال إن اشتريت عبيدا فعلي كذا أو إن تزوجت نساء فإنه ال حينث إال بالثالثة ثالثة صورة أو معىن

  فصاعدا إال أنه إذا دخل االلف والالم يف هذه الصيغة جنعلها للجنس جمازا، الن الالم لتعريف املعهود

  أي ذلك الرجل بعينه،: يف االصل، فإن الرجل يقول رأيت رجال مث كلمت الرجل
أي ذلك الرسول بعينه، فعرفنا أنه املعهود ) : كما أرسلنا إىل فرعون رسوال فعصى فرعون الرسول: (تعاىلوقال 

ولكن ليس فيما تناوله صيغة اجلماعة معهود ليكون تعريفا لذلك، فلو مل جنعله للجنس مل تبق لاللف والالم فائدة، 
هود من حيث إنه يتناول هذا اجلنس من أقسام االجناس معىن املع: فإذا جعل للجنس كان فيه اعتبار املعنيني مجيعا

فيكون تعريفا له، ومعىن العموم من حيث إن يف كل جنس يوجد معىن اجلماعة فالعتبار املعنيني مجيعا جعلناه 
للجنس، مث تناول الواحد فصاعدا حىت إذا قال إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد أو كلمت الناس حينث 

لواحد يف اجلنس مبنزلة الثالثة يف اجلماعة على معىن أن اسم اجلنس يتناول الواحد حقيقة، فإن آدم بالواحد، الن ا
صلوات اهللا عليه هو االصل يف جنس الرجال، وحواء رضي اهللا عنها هي االصل يف جنس النساء، وحني مل يكن 

احلقيقة، فاالدىن املتيقن به يف حقيقة  غريمها كان اسم اجلنس حقيقة لكل واحد منهما، فبكثرة اجلنس ال تتغري تلك
اسم اجلنس الواحد كالثالثة يف اجلماعة، فعند االطالق ينصرف إليه إال أن يكون املراد اجلمع فحينئذ ال حينث قط 

  .ويدين يف القضاء النه نوى حقيقة كالمه، خبالف ما إذا نوى التخصيص يف صيغة العام فإنه ال يدين يف القضاء
فردا بصيغته عاما مبعناه فهو مبنزلة اسم اجلن واالنس فإنه فرد بصيغته، أال ترى أنه ليس له وحدان  فأما ما يكون

عام مبعناه وإن مل يذكر فيه االلف والالم مبنزلة الرجال والنساء، وكذلك الرهط والقوم فإنه فرد بصيغته إذ ال فرق 
مبعناه، واجلماعة والطائفة كذلك إال أن الطائفة يف  )عام(بني قول القائل رهط وقوم وبني قوله زيد وعمرو، وهو 

إنه الواحد ) فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة: (لسان الشرع يتناول الواحد فصاعدا، قال ابن عباس يف قوله تعاىل
صيغة  إنه الواحد فصاعدا، وهذا العتبار) وليشهد عذاهبما طائفة من املؤمنني: (فصاعدا، وقال قتادة يف قوله تعاىل

  الفرد، وجعلوه مبنزلة اجلنس بغري حرف الالم كما يكون مع حرف
  الالم الذي هو للعهد، وعلى هذا قلنا لو حلف ال يشرب ماء حينث بشرب القليل، كما

لو قال املاء الن صيغته صيغة الفرد واملراد به اجلنس فيتناول القليل والكثري، سواء قرن به الالم أو مل يقرن، النه ملا 
 عن معىن اجلماعة صيغة إذ ليس له وحدان كان جنسا، فإدخال االلف والالم فيه يكون للتأكيد، كالرجل خال
  .رأيت قوما وافدين ورأيت القوم الوافدين على فالن كان ذلك كتأكيد معىن اجلنس: يقول

اء إال ذلك القليل كان اسم مث اسم اجلنس يتناول االدىن حقيقة من الوجه الذي قررنا أنه لو تصور أن ال يبقى من امل
  .املاء له حقيقة وال يتغري ذلك بكثرة اجلنس



إن احلالف إمنا مينع نفسه بيمينه عما يف وسعه ويف وسعه شرب القليل من اجلنس : وقد قال بعض مشاخينا رمحهم اهللا
م اجلنس على احتمال أن وليس يف وسعه شرب اجلميع فلعلمنا بأنه مل يرد مجيع اجلنس صرفناه إىل أقل ما يتناوله اس

  .يكون مراده الكل حىت إذا نواه مل حينث قط
ومن هذا القسم كلمة من فإهنا كلمة مبهمة وهي عبارة عن ذات من يعقل، وهي حتتمل اخلصوص والعموم، أال 

ه أنا ترى أنه إذا قيل من يف الدار يستقيم يف جوابه فيها فالن وفالن وفالن ؟ وإذا قال من أنت يستقيم يف جواب
فالن فمىت وصلت هذه الكلمة مبعهود كانت للخصوص وإذا وصلت بغري املعهود حتتمل العموم واخلصوص 

ولو : (إىل قوله تعاىل) ومنهم من ينظر إليك: (وقال) ومنهم من يستمع إليك: (واالصل فيها العموم، قال اهللا تعاىل
من : واملراد العموم، وقال صلى اهللا عليه وسلم ) فمن شهد منكم الشهر فليصمه: (وقال تعاىل) كانوا ال يبصرون

قتل قتيال فله سلبه ومن دخل دار أيب سفيان فهو آمن وعلى هذا االصل قلنا إذا قال من شاء من عبيدي العتق فهو 
حر فشاؤوا مجيعا عتقوا الن كلمة من تقتضي العموم وإمنا أضاف املشيئة إىل من دخل حتت كلمة من فيتعمم 

  .بعمومه
  إذا قال من شئت من عبيدي عتقه فهو حر فشاء عتقهم: ال أبو يوسف وحممدوق

فاجتنبوا : (مجيعا عتقوا أيضا، الن كلمة من تعم العبيد ومن لتمييز هذا اجلنس من سائر االجناس مبنزلة قوله تعاىل
فأذن ملن شئت : (ه تعاىلوإضافة املشيئة إىل خاص ال يغري العموم الثابت بكلمة من، كما يف قول) الرجس من االوثان

له أن يعتقهم مجيعا إال واحدا منهم، الن : ولكن أبو حنيفة رمحه اهللا قال) ترجي من تشاء منهن: (وقال تعاىل) منهم
  كلمة من للتعميم ومن للتبعيض وهو احلقيقة فإذا أضاف املشيئة

اص يبقى معىن اخلصوص معتربا فيه مع إىل العام الداخل حتت كلمة من يرجح جانب العموم فيه، فإذا أضافها إىل خ
  .العموم فيتناول بعضا عاما وذلك يف أن يتناوهلم إال واحدا منهم

: وقال تعاىل) واستغفر هلم اهللا: (وإمنا رجحنا معىن العموم فيما تلونا من اآليتني بالقرينة املذكورة فيها وهو قوله تعاىل
إذا قال من دخل منكم :  هذه الكلمة قال يف السري الكبريوعلى احتمال اخلصوص يف) ذلك أدىن أن تقر أعينهن(

هذا احلصن أوال فله من النفل كذا فدخل رجالن معا مل يستحق واحد منهما شيئا، الن االول اسم لفرد سابق فإذا 
وصله بكلمة من وهو تصريح باخلصوص يرجح معىن اخلصوص فيه فال يستحق النفل إال واحد دخل سابقا على 

  .اجلماعة
ونظريها كلمة ما فإهنا تستعمل يف ذات ما ال يعقل ويف صفات ما يعقل، حىت إذا قيل ما زيد يستقيم يف جوابه عامل 
أو عاقل، وإذا قيل ما يف الدار يستقيم يف جوابه فرس وكلب ومحار وال يستقيم يف اجلواب رجل وامرأة، فعرفنا أنه 

ت من يعقل، أال ترى أن فرعون عليه اللعنة حني قال ملوسى عليه يستعمل يف ذات ما ال يعقل مبنزلة كلمة من يف ذا
رب السموات واالرض ؟ أظهر التعجب من جوابه حىت نسبه إىل اجلنون، : وما رب العاملني ؟ وقال موسى: السالم

  تعاىل يعين أنا أسأله عن املاهية وهو السؤال عن ذات الشئ أجوهر هو أم عرض، وهو جييبين عن املنية أال إن اهللا
وإذا مسعوا : (يتعاىل عما سأل اللعني، ومن شأن احلكيم إذا مسع لغوا أن يعرض عنه ويشتغل مبا هو مفيد، قال تعاىل

وهذا ليس جوابا عن اللغو ولكن إعراض عنه وإمتام لذلك ) اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم
وسى عليه السالم، فإنه أظهر االعراض عن اللغو باالشتغال مبا هو االعراض باالشتغال مبا هو مفيد، وكذلك فعل م

مفيد وهو أن الصانع جل وعال إمنا يعرف بالتأمل يف مصنوعاته ومبعرفة أمسائه وصفاته، ويف هذا بيان أن اللعني أخطأ 



  .يف طلب طريق املعرفة بالسؤال عن املاهية
  معناه) اوما بناه: (وقد تأيت كلمة ما مبعىن من، قال تعاىل

اختاري من : ومن بناها إال أن احلقيقة يف كل كلمة ما بينا، وعلى هذا االصل كان االختالف يف قوله المرأته
أعتق من : الثالث ما شئت فاختارت الثالث، فإن عندمها تطلق ثالثا، وعند أيب حنيفة رمحه اهللا ثنتني مبنزلة قوله

ما قلنا إذا قال المته إن كان ما يف بطنك غالما فأنت حرة  عبيدي من شئت، والحتمال معىن العموم يف كلمة
  .فولدت غالما وجارية إهنا ال تعتق، الن الشرط أن يكون مجيع ما يف بطنها غالما

ونظري هاتني الكلمتني كلمة الذي فإهنا مبهمة مستعملة فيما يعقل وفيما ال يعقل وفيها معىن العموم على حنو ما يف 
  .إن كان الذي يف بطنك غالما كان مبنزلة قوله إن كان يف بطنك غالما: قالالكلمتني، حىت إذا 

أينما : (وقال تعاىل) وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره: (وكلمة أين وحيث للتعميم يف االمكنة، قال اهللا تعاىل
س، النه ليس يف أنت طالق أين شئت وحيث شئت يقتصر على اجملل: وهلذا لو قال المرأته) تكونوا يدرككم املوت

  .لفظه ما يوجب تعميم االوقات
  .أنت طالق مىت شئت مل يتوقف ذلك على اجمللس: وأما مىت كلمة مبهمة لتعميم االوقات، وهلذا لو قال

ومعىن االفراد أن ) إنا كل شئ خلقناه بقدر: (وأما كلمة كل فإهنا توجب االحاطة على وجه االفراد، قال اهللا تعاىل
ميات اليت توصل هبا كلمة كل يصري مذكورا على سبيل االنفراد كأنه ليس معه غريه، الن هذه كل واحد من املس

الكلمة صلة يف االستعمال حىت ال تستعمل وحدها خللوها عن الفائدة، وهي حتتمل اخلصوص حنو كلمة من إال أن 
كل من عليها : (ن، قال اهللا تعاىلمعىن العموم فيها خيالف معىن العموم يف كلمة من، وهلذا استقام وصلها بكلمة م

أعط كل رجل من هؤالء درمها : حىت لو وصلت باسم نكرة تقتضي العموم يف ذلك االسم، فأما إذا قال لعبده) فان
كل امرأة أتزوجها فهي طالق تطلق كل امرأة يتزوجها على العموم، ولو : كانت موجبة للعموم فيهم، وهلذا لو قال

  تزوج امرأة

لق يف املرة الثانية الهنا توجب العموم فيما وصلت به من االسم دون الفعل إال أن توصل مبا فحينئذ ما مرتني مل تط
يتعقبها الفعل دون االسم، النه يقال كلما ضرب وال يقال كلما رجل فيقتضي التعميم فيما يوصل به، قال اهللا 

  .مرأة مرارا تطلق يف كل مرةكلما تزوجت امرأة فتزوج ا: فإذا قال) كلما نضجت جلودهم: (تعاىل
من : إذا قال: وبيان الفرق بني كلمة من وبني كلمة كل فيما يرجع إىل اخلصوص مبا ذكره حممد يف السري الكبري

كل من دخل هذا احلصن : دخل هذا احلصن أوال فله كذا فدخل رجالن معا مل يكن لواحد منهما شئ، ولو قال
ل واحد منهم النفل تاما الجل االحاطة يف كلمة كل على وجه االفراد، أوال فله كذا فدخل عشرة معا استحق ك

وكل واحد من الداخلني كأنه فرد ليس معه غريه وهو أول من الناس من الذين مل يدخلوا فاستحق النفل كامال، 
ول ولو دخل العشرة على التعاقب كان النفل لالول خاصة يف الفصلني الحتمال اخلصوص يف كلمة كل، فإن اال

  .اسم لفرد سابق وهذا الوصف حتقق فيه دون من دخل بعده
وكلمة اجلميع مبنزلة كلمة كل يف أهنا توجب االحاطة ولكن على وجه االجتماع ال على وجه االفراد، حىت لو قال 

مجيع من دخل منكم احلصن أوال فله كذا فدخل عشرة معا استحقوا نفال واحدا، خبالف قوله كل من دخل الن 
جلميع لالحاطة على وجه االجتماع وهم سابقون بالدخول على سائر الناس، وكلمة كل لالحاطة على وجه لفظ ا

االفراد، فكل واحد منهم كاملنفرد بالدخول سابقا على سائر الناس ممن مل يدخل، ولو قال مجاعة من أهل احلرب 



هلم مجيعا، ولو قال آمنوا كل واحد منا على آمنونا على بنينا والحدهم ابن وبنات وللباقني بنات فقط ثبت االمان 
بنيه فإمنا االمان الوالد الرجل الذي له ابن خاصة دون اآلخرين، الن االحاطة يف االول على وجه االجتماع 

وباختالط الذكر الواحد جبماعتهم بتناوهلم اسم البنني، ويف الثاين االحاطة على سبيل االفراد فإمنا يتناول لفظ البنني 
  .د الرجل الذي له ابن دون أوالد الذين هلم بنات فقط، وهذه الكلمات موضوعة ملعىن العموم لغة غري معلولةأوال

  ونوع آخر منها النكرة فإن النكرة من االسم للخصوص يف أصل الوضع، الن

  .املقصود به تسمية فرد من االفراد
واملراد رسول واحد، قال ) سلنا إىل فرعون رسوالإنا أرسلنا إليكم رسوال شاهدا عليكم كما أر: (قال اهللا تعاىل

يف مخس من االبل شاة ويف العادة يقال عبد من العبيد ورجل من الرجال وال يقال رجال من : صلى اهللا عليه وسلم 
  .الرجال

) رير رقبةفتح: (مث هذه النكرة عند االطالق ال تعم عندنا، وعند الشافعي رمحه اهللا تكون عامة، وبيانه يف قوله تعاىل
فهو يقول هذه رقبة عامة يدخل فيها الصغرية والكبرية والذكر واالنثى والكافرة واملؤمنة والصحيحة والزمنة وقد 

هذه رقبة : خص منها الزمنة واملدبرة باالمجاع فيجوز ختصيص الكافرة منها بالقياس على كفارة القتل، وحنن نقول
ون زيادة وال يكون ختصيصا فيكون نسخا ورفعا حلكم االطالق إذ مطلقة غري مقيدة بوصف فالتقييد بالوصف يك

  املقيد غري
  .املطلق، وهبذا النص وجب عتق رقبة ال عتق رقاب

مث جواز العتق يف مجيع ما ذكره باعتبار صالحية احملل ملا وجب باالمر، وهذه الصالحية ما ثبتت هبذا النص فقد 
النص، وإمنا الثابت هبذا النص الوجوب فقط وليس فيه معىن العموم، كانت صاحلة للتحرير قبل وجوب العتق هبذا 

كمن نذر أن يتصدق بدرهم فأي درهم تصدق به خرج عن نذره، الن صالحية احملل للتصدق مل تكن بنذره إمنا 
الوجوب بالنذر وليس يف الوجوب معىن العموم، واشتراط امللك يف الرقبة لضرورة التحرير املنصوص عليه فإن 

لتحرير ال يصح من املرء إال يف ملكه، واشتراط صفة السالمة الطالق الرقبة الن االطالق يقتضي الكمال والزمنة 
قائمة من وجه مستهلكة من وجه فال تكون قائمة مطلقا حىت تتناوهلا اسم الرقبة مطلقا، وهلذا شرط كمال الرق 

داء، ويف املدبر وأم الولد هذا من وجه تعجيل ملا صار أيضا الن التحرير منصوص عليه مطلقا وذلك إعتاق كامل ابت
املنكر إذا أعيد منكرا فالثاين غري االول، الن : مستحقا هلما مؤجال فال يكون إعتاقا مبتدأ مطلقا، وعلى هذا قلنا

وهو معىن  اسم النكرة يتناول فردا غري معني ويف صرف الثاين إىل ما يتناوله االول نوع تعيني فال يكون نكرة مطلقا،
لن يغلب عسر يسرين، فإن اهللا تعاىل ذكر اليسر منكرا وأعاده منكرا وذكر : قول ابن عباس رضي اهللا عنهما

العسر معرفا بااللف والالم ولو كان إطالق اسم النكرة يوجب العموم مل يكن الثاين غري االول، فإن العام إذا أعيد 
  بصيغته فالثاين

ا

إذا أقر مبائة درهم يف موطن وأشهد : ول مبنزلة اسم اجلنس، وعلى هذا قال أبو حنيفةال يتناول إال ما يتناوله اال
شاهدين مث أقر مبائة يف موطن آخر وأشهد شاهدين كان الثاين غري االول، ولو كتب صكا فيه إقرار مبائة وأشهد 

إىل ما يف الصك صار الثاين شاهدين يف جملس مث شاهدين يف جملس آخر كان املال واحدا، النه حني أضاف االقرار 
  ) فعصى فرعون الرسول: (معرفا فيتناول ما يتناوله االول فقط، كما يف قوله تعاىل

ولو كان يف جملس واحد أقر مرتني فاملال واحد استحسانا، الن للمجلس تأثريا يف مجع الكلمات املتفرقة وجعلها 



أبو يوسف وحممد يف اجمللسني كذلك باعتبار العادة، الن  ككلمة واحدة فباعتباره يكون الثاين معرفا من وجه، وقال
االنسان يكرر االقرار الواحد بني يدي كل فريق من الشهود ملعىن االستيثاق واملال مع الشك ال جيب فالحتمال 

  .االعادة بطريق العادة مل يلزمه إال مال واحد
منها النكرة يف موضع النفي فإهنا تعم، : وذلك أنواعمث هذه النكرة حتتمل معىن العموم إذا اتصل هبا دليل العموم، 

ما رأيت رجال اليوم فإمنا يفهم منه نفي هذا اجلنس على العموم : والرجل يقول) فال تدعوا مع اهللا أحدا: (قال تعاىل
في، الن يف وهذا التعميم ليس بصيغة النكرة بل ملقتضاها، وبه تبني معىن الفرق بني النكرة يف االثبات والنكرة يف الن

موضع االثبات املقصود إثبات املنكر ويف موضع النفي املقصود نفي املنكر، فالصيغة يف املوضعني تعمل فيما هو 
املقصود إال أن من ضرورة نفي رؤية رجل منكر نفي رؤية جنس الرجال، فإنه بعد رؤية رجل واحد لو قال ما 

بضده فقال رأيت اليوم رجال كان صادقا وليس من ضرورة رأيت اليوم رجال كان كاذبا، أال ترى أنه لو أخرب 
  .النكرة يف النفي تعم ويف االثبات ختص: إثبات رؤية رجل واحد إثبات رؤية غريه، فهذا معىن قولنا

إن االنسان لفي : (ومما يدل على العموم يف النكرة االلف والالم إذا اتصال بنكرة ليس يف جنسها معهود، قال تعاىل
  : *وقال تعاىل) والسارق والسارقة: (تعاىل وقال) خسر

لو قال املرأة اليت : ملا اتصل االلف والالم بنكرة ليس يف جنسها معهود أوجب العموم، وهلذا قلنا) الزانية والزاين(
العبد الذي يدخل الدار من عبيدي حر يعتق كل عبد يدخل : أتزوجها طالق تطلق كل امرأة يتزوجها، ولو قال

  ا الن االلف والالم للمعهود وليس هنا معهود فيكون مبعىن اجلنس جمازا، كالرجلالدار، وهذ
يقول فالن حيب الدينار ومراده اجلنس ويف اجلنس معىن العموم كما بينا، وعلى هذا لو قال المرأته أنت الطالق أو 

ن النية يتناول الواحدة الهنا أنت طالق الطالق حيتمل معىن العموم فيه حىت إذا نوى الثالث تقع الثالث، ولكن بدو
لو وكل وكيال بشراء الثياب يصح التوكيل بدون بيان : أدىن اجلنس وهي املتيقن هبا، وعلى هذا قال يف الزيادات

اجلنس، الن عند ذكر االلف والالم يصري هذا مبعىن اجلنس فيتناول االدىن، خبالف ما لو قال ثيابا أو أثوابا فإن 
  .ا جلهالة اجلنس فيما يتناوله التوكيلالتوكيل ال يكون صحيح

واهللا ال أكلم إال رجال عاملا كان له أن يكلم : ومن الدليل على التعميم يف النكرة إحلاق وصف عام هبا حىت إذا قال
كل عامل، الن املستثىن نكرة يف االثبات ولكنها موصوفة بصفة عامة، خبالف ما لو قال إال رجال فكلم رجلني فإنه 

لو قال المرأتني له واهللا ال أقربكما إال يوما فاملستثىن يوم واحد، ولو قال إال يوم أقربكما فيه فكل يوم حينث، و
  .يقرهبما فيه يكون مستثىن ال حينث به النه وصف النكرة بصفة عامة

د ومن جنس النكرة كلمة أي فإهنا للخصوص باعتبار أصل الوضع، يقول أي رجل أتاك وأي دار تريدها واملرا
فإنه مل يقل ) يأتيين: (واملراد الفرد من املخاطبني بدليل قوله تعاىل) أيكم يأتيين بعرشها: (الفرد فقط، وقال تعاىل

يأتوين، وعلى هذا لو قال لرجل أي عبيدي ضربته فهو حر فضرهبم مل يعتق إال واحد منهم الن كلمة أي يتناول 
  .الفرد منهم
نعم ولكن كلمة أي تتناول الفرد : ضربك فهو حر فضربوه عتقوا مجيعا ؟ قلنا أليس أنه لو قال أي عبيدي: فإن قيل

  مما يقرن به من النكرة، فإذا قال ضربك فإمنا يتناول نكرة موصوفة بفعل الضرب وهذه الصفة عامة فيتعمم بتعميم

  الصفة فيعتقون مجيعا، وإذا قال ضربته فإمنا أضاف الضرب إىل املخاطب ال إىل النكرة
أي الفريقني : (تتناوهلا كلمة أي فبقيت نكرة غري موصوفة فلهذا ال تتناول إال الواحد منهم، ونظريه قوله تعاىل اليت



ليبلوكم أيكم أحسن : (وقال تعاىل) الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم: (واملراد أحدمها بدليل قوله) أحق باالمن
  .ن العمل وهي صفة عامةواملراد به العموم النه وصف النكرة حبس) عمال

أليس أنه لو قال لعبيده أيكم محل هذه اخلشبة فهو حر فحملوها مجيعا معا واخلشبة يطيق محلها واحد مل : فإن قيل
ما وصف النكرة بصفة احلمل مطلقا بل : يعتق واحد منهم وقد وصف النكرة هنا بصفة عامة وهو احلمل ؟ قلنا

حد منهم إمنا محل بعضها وبوجود بعض الشرط ال ينزل شئ من اجلزاء حىت لو حبمل اخلشبة وإذا محلوها معا فكل وا
  .محلوها على التعاقب عتقوا مجيعا، الن كل واحد منهم محل اخلشبة والنكرة املوصوفة تكون عامة

بعضها إذا كانت اخلشبة حبيث ال يطيق محلها واحد منهم عتقوا مجيعا إذا محلوها وإمنا محل كل واحد منهم : فإن قيل
إذا كانت ال يطيق محلها واحد فقط علمنا أنه وصف النكرة بأصل احلمل ال حبمل اخلشبة، وإمنا علمنا هذا : ؟ قلنا

أحدمها أنه إمنا حيث العبيد على ما يتحقق منهم دون ما ال يتحقق، والثاين أن مقصوده إذا كانت حبيث : من وجهني
مل الواحد اخلشبة ال مبطلق احلمل، وإذا كانت حبيث ال حيملها حيملها واحد معرفة جالدهتم وإمنا حيصل ذلك حب

واحد فمقصوده أن تصري اخلشبة حممولة إىل موضع حاجته وإمنا حيصل هذا مبطلق فعل احلمل من كل واحد منهم، 
  .فهذا وجه الفرق بني هذه الفصول

اد أن ما هو املراد حق، ويشترط أن ال فصل وأما حكم املشترك فالتوقف فيه إىل أن يظهر املراد بالبيان على اعتق
يترك طلب املراد به إما بالتأمل يف الصيغة أو الوقوف على دليل آخر به يتبني املراد، الن كالم احلكيم ال خيلو عن 

  فائدة، وإذا كان املشترك

الشتراك عبارة عن ما حيتمل معاين على وجه التساوي يف االحتمال مع علمنا أن املراد واحد منها ال مجيعها، فإن ا
التساوي، وذلك إما يف االجتماع يف التناول أو يف احتمال التناول، وقد انتفى معىن التساوي يف التناول فتعني معىن 

التساوي يف االحتمال ووجب اعتقاد احلقية فيما هو املراد الن ذلك فائدة كالم احلكيم، مث جيب االشتغال بطلبه، 
الصيغة ليتبني به املراد أو طلب دليل آخر يعرف به املراد، وبالوقوف على املراد يزول إما التأمل ب: ولطلبه طريقان

غصبت من فالن شيئا، : معىن االحتمال على التساوي، فلهذا جيب ذلك حبكم الصيغة املشتركة، وبيان هذا يف قوله
ال يف كل موجود على التساوي، فإن أصل االقرار يصح وجيب به حق للمقر له على املقر إال أن يف اسم الشئ احتما

ولكن بالتأمل يف صيغة الكالم يعلم أن مراده املال النه قال غصبت وحكم الغصب ال يثبت شرعا إال فيما هو مال 
ولكن ال يعرف جنس ذلك املال وال مقداره بالتأمل يف صيغة الكالم فريجع فيه إىل بيان املقر حىت جيرب على البيان 

  .ا هو حمتملويقبل قوله إذا بني م
وأما حكم املؤول فوجوب العمل به على حسب وجوب العمل بالظاهر إال أن وجوب العمل بالظاهر ثابت قطعا 
ووجوب العمل باملؤول ثابت مع احتمال السهو والغلط فيه فال يكون قطعا مبنزلة العمل خبرب الواحد الن طريقه 

بيان هذا فيمن أخذ ماء املطر يف إناء فإنه يلزمه التوضؤ غالب الرأي وذلك ال ينفك عن احتمال السهو والغلط، و
به وحيكم بزوال احلدث به قطعا، ولو وجد ماء يف موضع فغلب على ظنه أنه طاهر يلزمه التوضؤ به على احتمال 

  .السهو والغلط حىت إذا تبني أن املاء جنس يلزمه إعادة الوضوء والصالة، وأكثر مسائل التحري على هذا
الظاهر والنص واملفسر واحملكم، وهلا : اء صيغة اخلطاب يف استعمال الفقهاء وأحكامها هذه االمساء أربعةأمس: باب

  :أضداد أربعة
  .اخلفي واملشكل واجململ واملتشابه

  أما الظاهر فهو ما يعرف املراد منه بنفس السماع من غري تأمل، وهو الذي يسبق



وأحل : (وقال تعاىل) يأيها الناس اتقوا ربكم: (و املراد، مثاله قوله تعاىلإىل العقول واالوهام لظهوره موضوعا فيما ه
فهذا وحنوه ظاهر يوقف على املراد منه بسماع الصيغة، وحكمه لزوم ) فاقطعوا أيديهما: (وقال تعاىل) اهللا البيع

  .موجبه قطعا عاما كان أو خاصا
كلم ليس يف اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك وأما النص فما يزداد وضوحا بقرينة تقترن باللفظ من املت

: القرينة، وزعم بعض الفقهاء أن اسم النص ال يتناول إال اخلاص وليس كذلك، فإن اشتقاق هذه الكلمة من قولك
نصصت الدابة إذا محلتها على سري فوق السري املعتاد منها بسبب باشرته، ومنه املنصة فإنه اسم للعرش الذي حيمل 

روس فيزداد ظهورا بنوع تكلف، فعرفنا أن النص ما يزداد وضوحا ملعىن من املتكلم، يظهر ذلك عند عليه الع
املقابلة بالظاهر عاما كان أو خاصا، إال أن تلك القرينة ملا اختصت بالنص دون الظاهر جعل بعضهم االسم للخاص 

  .فقط
ثبت به ما هو موجب الظاهر، وليس كذلك النص يكون خمتصا بالسبب الذي كان السياق له فال ي: وقال بعضهم

عندنا، فإن العربة لعموم اخلطاب ال خلصوص السبب عندنا على ما نبينه، فيكون النص ظاهرا لصيغة اخلطاب نصا 
فإنه ظاهر يف إطالق ) وأحل اهللا البيع وحرم الربا: (باعتبار القرينة اليت كان السياق الجلها، وبيان هذا يف قوله تعاىل

ص يف الفرق بني البيع والربا مبعىن احلل واحلرمة، الن السياق كان الجله، الهنا نزلت ردا على الكفرة يف البيع ن
فانكحوا ما : (وقوله تعاىل) ذلك بأهنم قالوا إمنا البيع مثل الربا: (دعواهم املساواة بني البيع والربا، كما قال تعاىل

  طيبه املرء من النساء نص يف بيانظاهر يف جتويز نكاح ما يست) طاب لكم من النساء
نص يف االمر ) فطلقوهن لعدهتن: (وقوله تعاىل) مثىن وثالث ورباع: (العدد، الن سياق اآلية لذلك بدليل قوله تعاىل

مبراعاة وقت السنة عند إرادة االيقاع، الن السياق كان الجل ذلك ظاهر يف االمر بأن ال يزيد على تطليقة واحدة 
  )ه الصيغة يكون بقوله طلقت، وهبذا اللفظ ال يقع الطالق إال واحدة واالمر موجبفإن امتثال هذ(

االمتثال ظاهرا، فتبني هبذا أن موجب النص ما هو موجب الظاهر ولكنه يزداد على الظاهر فيما يرجع إىل الوضوح 
  .من الظاهروالبيان مبعىن عرف من مراد املتكلم، وإمنا يظهر ذلك عند املقابلة ويكون النص أوىل 

وأما املفسر فهو اسم للمكشوف الذي يعرف املراد به مكشوفا على وجه ال يبقى معه احتمال التأويل فيكون فوق 
الظاهر والنص، الن احتمال التأويل قائم فيهما منقطع يف املفسر، سواء كان ذلك مما يرجع إىل صيغة الكالم بأن ال 

بية أو استعارة دقيقة فيكون مكشوفا ببيان الصيغة، أو يكون بقرينة من يكون حمتمال إال وجها واحدا ولكنه لغة عر
غري الصيغة، فيتبني به املراد بالصيغة ال ملعىن من املتكلم فينقطع به احتمال التأويل إن كان خاصا واحتمال 

فيه احتمال فإن اسم املالئكة عام ) فسجد املالئكة كلهم أمجعون: (التخصيص إن كان عاما، مثاله قوله تعاىل
ينقطع احتمال ) أمجعون: (ينقطع هذا االحتمال ويبقى احتمال اجلمع واالفتراق فبقوله) كلهم: (اخلصوص فبقوله

تأويل االفتراق، وتبني أن املفسر حكمه زائد على حكم النص والظاهر فكان ملزما موجبه قطعا على وجه ال يبقى 
  .فيه احتمال التأويل، ولكن يبقى احتمال النسخ

: بناء حمكم: وأما احملكم فهو زائد على ما قلنا باعتبار أنه ليس فيه احتمال النسخ والتبديل، وهو مأخوذ من قولك
أحكمت : أي أمنت نقضها وتبديلها، وقيل بل هو مأخوذ من قول القائل: أي مأمون االنتقاض، وأحكمت الصيغة

  فالنا عن
سفهاءكم إين أخاف عليكم أن أغضبا أي امنعوا، ومنه حكمة أبين حنيفة أحكموا : أي رددته، قال القائل: كذا

الفرس الهنا متنعه من العثار والفساد، فاحملكم ممتنع من احتمال التأويل، ومن أن يرد عليه النسخ والتبديل، وهلذا 



ليها، ومسيت أي االصل الذي يكون املرجع إليه مبنزلة االم للولد فإنه يرجع إ: مسى اهللا تعاىل احملكمات أم الكتاب
  مكة أم القرى الن الناس يرجعون إليها للحج ويف آخر االمر،

) إن اهللا بكل شئ عليم: (واملرجع ما ليس فيه احتمال التأويل وال احتمال النسخ والتبديل، وذلك حنو قوله تعاىل
ي عند التعارض، دائم ال حيتمل السقوط حبال وإمنا يظهر التفاوت يف موجب هذه االسام) وصف(فقد علم أن هذا 

وفائدته ترك االدىن باالعلى وترجيح االقوى على االضعف، وهلذا أمثلة يف اآلثار إذا تعارضت نذكرها يف بيان 
  .أقسام االخبار إن شاء اهللا تعاىل

 وأمثاله من مسائل الفقه ما قال علماؤنا رمحهم اهللا فيمن تزوج امرأة شهرا فإنه يكون ذلك متعة ال نكاحا، الن قوله
تزوجت نص للنكاح ولكن احتمال املتعة قائم فيه، وقوله شهرا مفسر يف املتعة ليس فيه احتمال النكاح فإن النكاح 

  .ال حيتمل التوقيت حبال فإذا اجتمعا يف الكالم رجحنا املفسر ومحلنا النص على ذلك املفسر فكان متعة ال نكاحا
درهم فقال احلق أو الصدق أو اليقني كان إقرارا ولو قال الرب إذا قال الرجل آلخر يل عليك ألف : وقال يف اجلامع

أو الصالح ال يكون إقرارا، فإن قال الرب احلق أو الرب الصدق أو الرب اليقني كان إقرارا، ولو قال الصالح احلق أو 
للخرب  الصالح الصدق أو الصالح اليقني يكون ردا لكالمه وال يكون إقرارا، الن احلق والصدق واليقني صفة

ظاهرا فإذا ذكره يف موضع اجلواب كان حمموال على اخلرب الذي هو تصديق باعتبار الظاهر مع احتمال فيه وهو 
  إرادة ابتداء الكالم، أي الصدق أوىل بك أو احلق أو اليقني

ر يف موضع أوىل باالشتغال من دعوى الباطل، فأما الرب فهو اسم جلميع أنواع االحسان ال خيتص باخلرب فهو وإن ذك
اجلواب يكون مبنزلة اجململ ال يفهم منه اجلواب عند االنفراد، فإن قرن به ما يكون ظاهره للجواب وذلك الصدق 

أو احلق أو اليقني محل ذلك اجململ على هذا البيان الظاهر فيكون إقرارا، فأما الصالح ليس فيه احتمال اخلرب بل هو 
مل ما يقرن به من الظاهر على هذا احملكم وجيعل ذلك ردا لكالمه وابتداء حمكم يف أنه ابتداء كالم ال جواب، فيح

  .أمر له باتباع الصالح وترك دعوى الباطل

وأما اخلفي فهو اسم ملا اشتبه معناه وخفي املراد منه بعارض يف الصيغة مينع نيل املراد هبا إال بالطلب، مأخوذ من 
حبيث ال يوقف عليه بعارض حيلة أحدثه إال باملبالغة يف الطلب من غري اختفى فالن إذا استتر يف وطنه وصار : قوهلم

أن يبدل نفسه أو موضعه، وهو ضد الظاهر، وقد جعل بعضهم ضد الظاهر املبهم وفسره هبذا املعىن أيضا، مأخوذ 
  .ليل هبيم إذا عم الظالم فيه كل شئ حىت ال يهتدى فيه إال حبد التأمل: من قول القائل
أي مطلق : فرس هبيم: ولكين اخترت االول الن اسم املبهم يتناول املطلق لغة، تقول العرب:  عنهقال رضي اهللا

  .اللون
أي أطلقوا ما أطلق اهللا تعاىل وال تقيدوا احلرمة يف أمهات : أهبموا ما أهبم اهللا تعاىل: وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما

  .النساء بالدخول بالبنات
فإنه ظاهر يف السارق الذي مل ) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما: (اخلفي يف قوله تعاىلوبيان ما ذكرنا من معىن 

خيتص باسم آخر سوى السرقة يعرف به، خفي يف الطرار والنباش، فقد اختصا باسم آخر هو سبب سرقتهما 
ها، والجل ذلك اختلف يعرفان به، فاشتبه االمر أن اختصاصهما هبذا االسم لنقصان يف معىن السرقة أو زيادة في

  .العلماء
قال أبو يوسف اختصاص النباش باسم هو سبب سرقته ال يدل على نقصان يف سرقته كالطرار، وقال أبو حنيفة 



  وحممد رمحهما اهللا السرقة اسم الخذ املال
ق عني على وجه مسارقة عني حافظه مع كونه قاصدا إىل حفظه باعتراض غفلة له من نوم أو غريه، والنباش يسار

من عسى يهجم عليه ممن ليس حبافظ للكفن وال قاصد إىل حفظه، فهو يبني أن اختصاصه هبذا االسم لنقصان يف 
معىن السرقة، وكذلك يف اسم السرقة ما ينبئ عن خطر املسروق بكونه حمرزا حمفوظا، ويف اسم النباش ما ينفي هذا 

عدية يف مثل هذا الجياب العقوبة اليت تدرأ بالشبهات باطلة، املعىن بل ينبئ عن ضده من اهلوان وترك االحراز، والت
فأما الطرار فاختصاصه بذلك االسم لزيادة حذق ولطف منه يف جنايته، فإنه يسارق عني من يكون مقبال على 
 احلفظ قاصدا لذلك بفترة تعتريه يف حلظة فذلك ينبئ عن مبالغة يف جناية السرقة، وتعدية احلكم مبثله مستقيم يف

  .احلدود النه إثبات حكم النص بطريق االوىل، مبنزلة حرمة الشتم والضرب بالنص احملرم للتأفيف

مث حكم اخلفي اعتقاد احلقية يف املراد ووجوب الطلب إىل أن يتبني املراد، وفوقه املشكل وهو ضد النص، مأخوذ 
أحرم، أي دخل يف احلرم، وأشىت، أي : أشكل على كذا، أي دخل يف أشكاله وأمثاله، كما يقال: من قول القائل

دخل يف الشتاء، وأشأم، أي دخل الشام، وهو اسم ملا يشتبه املراد منه بدخوله يف أشكاله على وجه ال يعرف املراد 
املشكل : إال بدليل يتميز به من بني سائر االشكال، واملشكل قريب من اجململ وهلذا خفي على بعضهم فقالوا

نهما فرق، فالتمييز بني االشكال ليوقف على املراد قد يكون بدليل آخر وقد يكون باملبالغة واجململ سواء ولكن بي
يف التأمل حىت يظهر به الراجح، فيتبني به املراد، فهو من هذا الوجه قريب من اخلفي ولكنه فوقه، فهناك احلاجة إىل 

د، مث االقبال على الطلب والتأمل فيه إىل أن يتبني التأمل يف الصيغة ويف أشكاهلا، وحكمه اعتقاد احلقية فيما هو املرا
  .املراد فيعمل به

  وأما اجململ فهو ضد املفسر، مأخوذ من اجلملة، وهو لفظ ال يفهم املراد منه
إال باستفسار من اجململ وبيان من جهته يعرف به املراد، وذلك إما لتوحش يف معىن االستعارة أو يف صيغة عربية مما 

دب لغة غريبة، والغريب اسم ملن فارق وطنه ودخل يف مجلة الناس فصار حبيث ال يوقف على أثره إال يسميه أهل اال
باالستفسار عن وطنه ممن يعلم به، وموجبه اعتقاد احلقية فيما هو املراد والتوقف فيه إىل أن يتبني ببيان اجململ مث 

ه بالسؤال ممن له معرفة بالطريق أو بالتأمل فيما استفساره ليبينه، مبنزلة من ضل عن الطريق وهو يرجو أن يدرك
  .ظهر له منه فيحتمل أن يدرك به الطريق

وتبني أن اجململ فوق املشكل فإن املراد يف املشكل قائم واحلاجة إىل متييزه من أشكاله، واملراد يف اجململ غري قائم 
خر غري متصل هبذه الصيغة إال أن يكون لفظ ولكن فيه توهم معرفة املراد بالبيان والتفسري وذلك البيان دليل آ

اجململ فيه غلبة االستعمال ملعىن فحينئذ يوقف على املراد بذلك الطريق، مبنزلة الغريب الذي تأهل يف غري بلدته 
  .وصار معروفا فيها فإنه يوقف على أثره بالطلب يف ذلك املوضع

فإنه جممل، الن الربا عبارة عن الزيادة يف أصل الوضع وقد ) وحرم الربا: (وبيان ما ذكرنا من اجململ يف قوله تعاىل
  علمنا أنه ليس املراد ذلك، فإن البيع ما شرع إال لالسترباح وطلب الزيادة،

ولكن املراد حرمة البيع بسبب فضل خال عن العوض مشروط يف العقد، وذلك فضل مال أو فضل حال على ما 
صيغة ال يعرف هذا بل بدليل آخر فكان جممال فيما هو املراد، وكذلك يعرف يف موضعه، ومعلوم أن بالتأمل يف ال

الصالة والزكاة فهما جممالن، الن الصيغة يف أصل الوضع للدعاء والنماء ولكن بكثرة االستعمال شرعا يف أعمال 
  .خمصوصة يوقف على املراد بالتأمل فيه



ن اشتبه فيه عليه، واحلكم فيه اعتقاد احلقية والتسليم بترك وأما املتشابه فهو اسم ملا انقطع رجاء معرفة املراد منه مل
الطلب، واالشتغال بالوقوف على املراد منه، مسي متشاهبا عند بعضهم الشتباه الصيغة هبا وتعارض املعاين فيها وهذا 

  غري صحيح، فاحلروف
ولكن معرفة املراد فيه ما يشبه لفظه  املقطعة يف أوائل السور من املتشاهبات عند أهل التفسري وليس فيها هذا املعىن

وما جيوز أن يوقف على املراد فيه وهو خبالف ذلك، النقطاع احتمال معرفة املراد فيه وأنه ليس له موجب سوى 
: فالوقف عندنا يف هذا املوضع، مث قوله تعاىل) وما يعلم تأويله إال اهللا: (اعتقاد احلقية فيه والتسليم كما قال تعاىل

ابتداء حبرف الواو حلسن نظم الكالم، وبيان أن الراسخ يف العلم من يؤمن باملتشابه وال ) ون يف العلموالراسخ(
وهذا الن ) يقولون آمنا به كل من عند ربنا: (يشتغل بطلب املراد فيه بل يقف فيه مسلما هو معىن قوله تعاىل

مبتلي عن الوقوف يف الطلب لكونه مكرما بنوع مبتلي باالمعان يف الطلب لضرب من اجلهل فيه، و: املؤمنني فريقان
  .من العلم

ومعىن االبتالء من هذا الوجه رمبا يزيد على معىن االبتالء يف الوجه االول، فإن يف االبتالء مبجرد االعتقاد مع 
ال لعقله فيه التوقف يف الطلب بيان أن جمرد العقل ال يوجب شيئا وال يدفع شيئا، فإنه يلزمه اعتقاد احلقية فيما ال جم

ليعرف أن احلكم هللا يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد وهذا هو املعىن يف االبتالء هبذه االسامي اليت فيها تفاوت يعين 
اجململ واملشكل واخلفي، فإن الكل لو كان ظاهرا جليا بطل معىن االمتحان ونيل الثواب باجلهد بالطلب، ولو كان 

  يقة فأثبت الشرع هذا التفاوت يف صيغة اخلطابالكل مشكال خفيا مل يعلم منه شئ حق

لتحقيق معىن االمتحان، وإظهار فضيلة الراسخني يف العلم وتعظيم حرمتهم، وصرف القلوب إىل حمبتهم، حلاجتهم 
  .إىل الرجوع إليهم، واالخذ بقوهلم واالقتداء هبم

باالبصار يف اآلخرة حق معلوم ثابت بالنص،  وبيان ما ذكرنا من معىن املتشابه من مسائل االصول أن رؤية اهللا تعاىل
مث هو موجود بصفة الكمال، ويف كونه مرئيا لنفسه ولغريه ) وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة: (وهو قوله تعاىل

  معىن الكمال إال أن اجلهة ممتنع، فإن اهللا تعاىل ال جهة له فكان متشاهبا فيما يرجع إىل كيفية
صل الرؤية ثابتا بالنص معلوما كرامة للمؤمنني، فإهنم أهل هلذه الكرامة، والتشابه فيما الرؤية واجلهة مع كون أ

يرجع إىل الوصف ال يقدح يف العلم باالصل وال يبطل، وكذلك الوجه واليد على ما نص اهللا تعاىل يف القرآن 
  .معلوم، وكيفية ذلك من املتشابه فال يبطل به االصل املعلوم

الشتباه الكيفية عليهم أنكروا االصل فكانوا معطلة بإنكارهم صفات اهللا تعاىل، وأهل  -اهللا خذهلم  -واملعتزلة 
أثبتوا ما هو االصل املعلوم بالنص وتوقفوا فيما هو املتشابه وهو الكيفية، فلم  -نصرهم اهللا  -السنة واجلماعة 

يقولون آمنا به كل من عند ربنا : (فقالجيوزوا االشتغال بطلب ذلك كما وصف اهللا تعاىل به الراسخني يف العلم 
  ) .وما يذكر إال أولو االلباب

حق حيق : يف بيان احلقيقة واجملاز احلقيقة اسم لكل لفظ هو موضوع يف االصل لشئ معلوم، مأخوذ من قولك: فصل
  .فهو حق وحاق وحقيق، وهلذا يسمى أصال أيضا النه أصل فيما هو موضوع له

مستعار لشئ غري ما وضع له، مفعل من جاز جيوز مسي جمازا لتعديه عن املوضع الذي واجملاز اسم لكل لفظ هو 
أي هو باللسان دون القلب الذي هو موضع : حبك إياي جماز: وضع يف االصل له إىل غريه، ومنه قول الرجل لغريه

وضع الوعد يف االصل، أي القصد منه الترويج دون التحقيق على ما عليه : احلب يف االصل، وهذا الوعد منك جماز
وهلذا يسمى مستعارا، الن املتكلم به استعاره وباالستعمال فيما هو مراده مبنزلة من استعار ثوبا للبس ولبسه، وكل 



واحد من النوعني موجود يف كالم اهللا تعاىل وكالم النيب صلى اهللا عليه وسلم وكالم الناس يف اخلطب واالشعار 
  وغري ذلك،

  .لب احلقيقة لكثرة االستعمال، وبه اتسع اللسان وحسن خماطبات الناس بينهمحىت كاد اجملاز يغ
  وحكم احلقيقة وجود ما وضع له أمرا كان أو هنيا خاصا كان أو عاما، وحكم

  .اجملاز وجود ما استعري الجله كما هو حكم احلقيقة خاصا كان أو عاما
ال : ذا قالوا إن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن أصحاب الشافعي رمحه اهللا من قال ال عموم للمجاز، وهل

ال تبيعوا الدرهم بالدرمهني، وال : تبيعوا الطعام بالطعام إال سواء بسواء ال يعارضه حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما
ما سواه الصاع بالصاعني فإن املراد بالصاع ما يكال به وهو جماز ال عموم له، وباالمجاع املطعوم مراد به فيخرج 

ال تبيعوا الطعام بالطعام النه حقيقة يف موضعه فيثبت احلكم به : من أن يكون مرادا، ويترجح قوله عليه السالم
عاما، واستدلوا الثبات هذه القاعدة بأن املصري إىل اجملاز الجل احلاجة والضرورة، فأما االصل هو احلقيقة يف كل 

ارض اجملاز احلقيقة باالتفاق حىت ال يصري اللفظ يف املتردد بني احلقيقة لفظ النه موضوع له يف االصل، وهلذا ال يع
واجملاز يف حكم املشترك، وهذه الضرورة ترتفع بدون إثبات حكم العموم للمجاز فكان اجملاز يف هذا املعىن مبنزلة ما 

  .ها هناثبت بطريق االقتضاء، فكما ال تثبت هناك صفة العموم الن الضرورة ترتفع بدونه فكذلك 
ولكنا نقول اجملاز أحد نوعي الكالم فيكون مبنزلة نوع آخر يف احتمال العموم واخلصوص الن العموم للحقيقة ليس 

باعتبار معىن احلقيقة بل باعتبار دليل آخر دل عليه، فإن قولنا رجل اسم خلاص فإذا قرن به االلف والالم وليس 
ن عاما هبذا الدليل، وكذا كل نكرة إذا قرن هبا االلف والالم فيما هناك معهود ينصرف إليه بعينه كان للجنس فيكو

ال معهود فيه يكون عاما هبذا الدليل وقد وجد هذا الدليل يف اجملاز، واحملل الذي استعمل فيه اجملاز قابل للعموم 
عاما، الن الصاع نكرة ) وال الصاع بالصاعني: (فتثبت به صفة العموم بدليله كما ثبت يف احلقيقة، وهلذا جعلنا قوله
  قرن هبا االلف والالم، وما حيويه الصاع حمل لصفة العموم، وهذا

  الن اجملاز مستعار ليكون قائما مقام احلقيقة عامال عمله وال يتحقق ذلك إال بإثبات
صود وهو صفة العموم فيه، أال ترى أن الثوب امللبوس بطريق العارية يعمل عمل امللبوس بطريق امللك فيما هو املق

دفع احلر والربد، ولو مل جيعل كذلك لكان املتكلم باجملاز عن اختيار خمال بالغرض فيكون مقصرا وذلك غري 
مستحسن يف االصل، وقد ظهر استحسان الناس للمجازات واالستعارات فوق استحساهنم للفظ الذي هو حقيقة، 

للمجاز من العمل ما للحقيقة، وقوهلم إن اجملاز يكون  عرفنا أنه ليس يف هذه االستعارة تقصري فيما هو املقصود وأن
للضرورة باطل، فإن اجملاز موجود يف كتاب اهللا تعاىل واهللا تعاىل يتعاىل عن أن يلحقه العجز أو الضرورة، إال أن 

تمل ذلك التفاوت بني احلقيقة واجملاز يف اللزوم والدوام من حيث إن احلقيقة ال حتتمل النفي عن موضعها واجملاز حي
وهو العالمة يف معرفة الفرق بينهما فإن اسم االب حقيقة لالب االدىن فال جيوز نفيه عنه حبال، وهو جماز للجد حىت 

جيوز نفيه عنه بأن يقال إنه جد وليس بأب، وهلذا تترجح احلقيقة عند التعارض، الهنا ألزم وأدوم واملطلوب بكل 
صل فيترجح ذلك حىت يقوم دليل اجملاز، مبنزلة امللبوس يترجح جهة كلمة عند االطالق ما هي موضوعة له يف اال

امللك لالبس فيه حىت يقوم دليل العارية إال إذا كانت احلقيقة مهجورة فحينئذ يتعني اجملاز ملعرفة القصد إىل تصحيح 
من هذا القدر ال الكالم وينزل ذلك منزلة دليل االستثناء، وهلذا قلنا لو حلف أن ال يأكل من هذه الشجرة أو 

  .ينصرف ميينه إىل عينها وإمنا ينصرف إىل مثرة الشجرة وما يطبخ يف القدر، الن احلقيقة مهجورة فيتعني اجملاز



ولو حلف ال يأكل من هذه الشاة ينصرف ميينه إىل حلمها ال إىل لبنها ومسنها، الن احلقيقة هنا غري مهجورة فإن عني 
  .اجملاز عند إطالق اللفظالشاة تؤكل فتترجح احلقيقة على 

ولو حلف ال يأكل من هذا الدقيق فقد قال بعض مشاخينا حينث إذا أكل الدقيق بعينه، النه مأكول، واالصح أنه ال 
حينث الن أكل عني الدقيق مهجور فينصرف ميينه إىل اجملاز وهو ما يتخذ منه اخلبز، وصار دليل االستثناء هبذا 

  يمنالدليل حنو دليل االستثناء ف
  حلف أن ال يسكن هذه الدار وهو ساكنها فأخذ يف النقلة يف احلال فإنه ال حينث

ويصري ذلك القدر من السكىن مستثىن ملعرفة مقصوده وهو أن مينع نفسه بيمينه عما يف وسعه دون ما ليس يف 
حينث، أو كان  وسعه، وعلى هذا لو حلف ال يطلق وقد كان علق الطالق بشرط قبل هذه اليمني فوجد الشرط مل

  .حلف بعد اجلرح أن ال يقتل فمات اجملروح مل حينث، وجيعل ذلك مبنزلة دليل االستثناء مبعرفة مقصوده
ومن أحكام احلقيقة واجملاز أهنما ال جيتمعان يف لفظ واحد يف حالة واحدة على أن يكون كل واحد منهما مرادا 

كون اللفظ الواحد مستعمال يف موضوعه مستعارا يف موضع حبال، الن احلقيقة أصل واجملاز مستعار وال تصور ل
آخر سوى موضوعه يف حالة واحدة، كما ال تصور لكون الثوب الواحد على الالبس ملكا وعارية يف وقت واحد، 

 املراد اجلماع دون اللمس باليد، الن اجلماع مراد باالتفاق حىت جيوز) أو المستم النساء: (وهلذا قلنا يف قوله تعاىل
التيمم للجنب هبذا النص، وال جتتمع احلقيقة واجملاز مرادا باللفظ، فإذا كان اجملاز مرادا تتنحى احلقيقة، وهلذا قلنا 
النص الوارد يف حترمي اخلمر وإجياب احلد بشربه بعينه ال يتناول سائر االشربة املسكرة حىت ال جيب احلد هبا ما مل 

ملشتد حقيقة ولسائر االشربة املسكرة جمازا، فإذا كانت احلقيقة مرادا يتنحى تسكر، الن االسم للنئ من ماء العنب ا
اجملاز، وعلى هذا االصل قال أبو حنيفة رمحه اهللا فيمن أوصى لبين فالن أو الوالد فالن وله بنون لصلبه وأوالد 

  .البنني فإن أوالد البنني ال يستحقون شيئا، الن احلقيقة مرادة فيتنحى اجملاز
إذا استأمنوا على آبائهم ال يدخل أجدادهم يف ذلك، وإذا استأمنوا على أمهاهتم ال تدخل اجلدات :  السريوقال يف

لو أن عربيا ال والء عليه أوصى ملواليه وله : يف ذلك، الن احلقيقة مرادة فيتنحى اجملاز، وعلى هذا قال يف اجلامع
  املعتق شئ،معتقون ومعتق املعتقني فإن الوصية ملعتقه وليس ملعتق 

الن االسم للمعتقني حقيقة باعتبار أنه باشر سبب إحيائهم بإحداث قوة املالكية فيهم باالعتاق، الن احلرية حياة 
  والرق تلف حكما فكانوا منسوبني

إليه بالوالء حقيقة كنسبة الولد إىل أبيه، وأما معتق املعتق يسمى موىل له جمازا، النه باالعتاق االول جعله حبيث 
لك اكتساب سبب الوالء وهو االعتاق فيكون متسببا يف الوالء الثاين من هذا الوجه، ويسمى موىل له جمازا مي

بطريق االتصال من حيث السببية، فإذا صارت احلقيقة مرادا يتنحى اجملاز، حىت لو مل يكن له معتقون فالوصية ملوايل 
و كان له معتق واحد والوصية بلفظ اجلماعة فاستحق هو نصف املوايل، الن احلقيقة هنا غري مرادة فيتعني اجملاز، ول

الثلث كان الباقي مردودا على الورثة وال يكون ملوايل املوايل من ذلك شئ، الن احلقيقة هنا مرادة ولو كان 
للموصي موال أعلى وأسفل مل تصح الوصية، الن االسم مشترك وكل واحد من الفريقني حيتمل أن يكون مرادا إال 

ال وجه للجمع بينهما وإثبات العموم الختالف املعىن واملقصود فيبطل أصل الوصية، ومعلوم أن التغاير بني  أنه
احلقيقة واجملاز باعتبار أصل الوضع ويف االسم املشترك ال تغاير باعتبار أصل الوضع، مث مل جيز هناك أن يكون كل 

  .ذلك يف احلقيقة واجملاز أوىلواحد منهما مرادا باللفظ يف حالة واحدة فالن ال جيوز 



هذا االصل ال يستمر يف املسائل فإن من حلف أن ال يضع قدمه يف دار فالن حينث إذا دخلها ماشيا كان : فإن قيل
  .أو راكبا حافيا كان أو منتعال، وحقيقة وضع القدم فيها إذا كان حافيا

  .يقع الطالق واالسم للنهار حقيقة ولليل جماز يوم يقدم فالن فامرأته كذا فقدم ليال أو هنارا: وكذلك لو قال
  .ولو حلف ال يدخل دار فالن فدخل دارا يسكنها فالن عارية أو بأجر حينث كما لو دخل دارا مملوكة له

  لو استأمن على بنيه يدخل بنوه وبنو بنيه، ولو استأمن على مواليه وهو ممن ال والء: ويف السري قال
  .وموايل مواليه، فقد مجعتم بني احلقيقة واجملاز يف هذه الفصول عليه يدخل يف االمان مواليه

إذا قال هللا علي أن أصوم رجب ونوى به اليمني كان نذرا وميينا واللفظ للنذر حقيقة : وقال أبو حنيفة وحممد
  .ولليمني جماز

ت يف كوز فشربه حينث إذا حلف أن ال يشرب من الفرات فأخذ املاء من الفرا: وقال أبو يوسف وحممد رمحهما اهللا
  كما لو كرع يف الفرات، ولو حلف

ال يأكل من هذه احلنطة فأكل من خبزها حينث كما لو أكل عينها ويف هذا مجع بني احلقيقة واجملاز يف اللفظ يف حالة 
  .واحدة
عترب وأنه ينزل مجيع هذه املسائل خترج مستقيما على ما ذكرنا من االصل عند التأمل، فقد ذكرنا أن املقصود م: قلنا

  .ذلك منزلة دليل االستثناء
ففي مسألة وضع القدم مقصود احلالف االمتناع من الدخول فيصري باعتبار مقصوده كأنه حلف ال يدخل والدخول 

قد يكون حافيا وقد يكون منتعال وقد يكون راكبا فعند الدخول حافيا حينث ال باعتبار حقيقة وضع القدم بل 
  .هو املقصود، فعرفنا أنه إمنا حينث يف املواضع كلها لعموم اجملاز ال لعموم احلقيقة باعتبار الدخول الذي

وكذلك قوله يوم يقدم فالن فاملقصود بذكر اليوم هنا الوقت، النه قرن به ما هو غري ممتد وال خيتص ببياض النهار، 
ه، حىت إذا قال أمرك بيدك يوم يقدم فالن واليوم إمنا يكون عبارة عن بياض النهار إذا قرن مبا ميتد ليصري معيارا ل

فقدم ليال ال يصري االمر بيدها، وكذلك إذا قرن مبا خيتص بالنهار كقوله هللا علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه 
ومن يوهلم يومئذ : (فالن، فأما إذا قرن مبا ال ميتد وال خيتص بأحد الوقتني يكون عبارة عن الوقت، كما يف قوله تعاىل

واسم الوقت يعم الليل والنهار فلعموم اجملاز قلنا بأهنا تطلق يف الوجهني مجيعا، حىت إذا قال ليلة يقدم فالن ) هدبر
  .فقدم هنارا مل تطلق الن احلقيقة هنا مرادة فيتنحى اجملاز

ارا ويف مسألة دخول دار فالن املقصود إضافة السكىن وذلك يعم السكىن بطريق امللك والعارية، وإذا دخل د
  يسكنها فالن بامللك إمنا حينث لعموم اجملاز ال للملك، حىت لو كان

  .الساكن فيها غري فالن مل حينث وإن كانت مملوكة لفالن
: ويف مسأليت السري قياس واستحسان يف القياس يتنحى اجملاز يف االمان كما يف الوصية، ويف االستحسان قال

التوسع واسم االبناء واملوايل من حيث الظاهر يتناول الفروع إال أن  املقصود من االمان حقن الدم وهو مبين على
احلقيقة تتقدم على اجملاز يف كونه مرادا، ولكن جمرد الصورة تبقى شبهته يف حقن الدم كما ثبت االمان مبجرد 

  .االشارة من الفارس إذا دعا الكافر هبا إىل نفسه لصورة املساملة وإن مل يكن ذلك حقيقة
  ملاذا مل تعترب هذه الصورة يف إثبات االمان لالجداد واجلدات عند: فإن قيل



الن احلقيقة إذا صارت مرادا فاعتبار هذه الصورة لثبوت احلكم يف حمل : االستئمان على اآلباء واالمهات ؟ قلنا
االجداد واجلدات ال  آخر يكون بطريق التبعية ال حمالة، وبنو البنني وموايل املوايل تليق صفة التبعية حباهلم، فأما

يكونون تبعا لآلباء واالمهات وهم االصول، فلهذا ترك اعتبار الصورة هناك يف إثبات االمان هلم، فأما مسألة النذر 
فقد قيل معىن النذر هناك يثبت بلفظ ومعىن اليمني بلفظ آخر، فإن قوله هللا عند إرادة اليمني كقوله باهللا إذ الباء 

دخل آدم اجلنة فلله ما غربت الشمس حىت خرج، وقوله علي نذر : ابن عباس رضي اهللا عنهماوالالم تتعاقبان، قال 
وحنن إمنا أنكرنا اجتماع احلقيقة واجملاز يف لفظ واحد مع أن تلك الكلمة نذر بصيغتها ميني مبوجبها إذا أراد اليمني، 

باح وهو نظري شراء القريب متلك بصيغته الن موجبها وجوب املنذور به، وإجياب املباح ميني كتحرمي احلالل امل
  .وإعتاق مبوجبه

وأما مسألة الشرب من الفرات فاحلنث عندها باعتبار عموم اجملاز، الن املقصود شرب ماء الفرات وال تنقطع هذه 
ر مل النسبة جبعل املاء يف االناء وعند الكرع إمنا حينث النه شرب ماء الفرات، حىت لو حتول من الفرات إىل هنر آخ

  .حينث إن شرب منه، الن النسبة قد انقطعت عن الفرات بالتحول إىل هنر آخر
  وأبو حنيفة رمحه اهللا
الشرب من الفرات حقيقة معتادة غري مهجورة وإمنا يتناول هذا اللفظ املاء بطريق اجملاز عن : اعترب احلقيقة قال

نحى اجملاز، وكذلك يف مسألة احلنطة أبو حنيفة اعترب قوهلم جرى النهر أي املاء فيها، وإذا صارت احلقيقة مرادا يت
الظاهر فقال عني احلنطة مأكول وهو مراد مقصود فيتنحى اجملاز، ومها جعال ذكر احلنطة عبارة عما يف باطنها جمازا 

و أنه للعرف، فإنه يقال أهل بلدة كذا يأكلون احلنطة واملراد ما فيها من عني احلنطة وإمنا حينث لعموم اجملاز وه
تناول ما فيها وهذا موجود فيما إذا أكل من خبزها، فخرجت املسائل على هذا احلرف وهو اعتبار عموم اجملاز 

  .مبعرفة املقصود ال باعتبار اجلمع بني احلقيقة واجملاز

ن يف لفظ إن احلقيقة واجملاز ال جيتمعا: وقد رأيت بعض العراقيني من أصحابنا رمحهم اهللا قالوا: قال رضي اهللا عنه
واحد يف حمل واحد ولكن يف حملني خمتلفني جيوز أن جيتمعا، وهذا قريب بشرط أن ال يكون اجملاز مزامحا للحقيقة 

مدخال للجنس على صاحب احلقيقة، فإن الثوب الواحد على الالبس جيوز أن يكون نصفه ملكا ونصفه عارية، وقد 
إنه يتناول اجلدات وبنات البنات واالسم لالم حقيقة ) محرمت عليكم أمهاتكم وبناتك: (قلنا يف قوله تعاىل

وال : (وللجدات جماز، وكذلك اسم البنات لبنات الصلب حقيقة والوالد البنات جماز، وكذلك يف قوله تعاىل
فإنه موجب حرمة منكوحة اجلد كما يوجب حرمة منكوحة االب، فعرفنا أنه جيوز اجلمع ) تنكحوا ما نكح آباؤكم

لفظ واحد ولكن يف حملني خمتلفني حىت يكون حقيقة يف أحدمها جمازا يف احملل اآلخر، وهذا خبالف املشترك بينهما يف 
فاالحتمال هناك باعتبار معاين خمتلفة وال تصور الجتماع تلك املعاين يف كلمة واحدة، وهنا جتمع احلقيقة واجملاز يف 

ة يف اآلباء واالجداد واالمهات واجلدات والوالد يف حق احتمال الصيغة لكل واحد منهما معىن واحدا وهو االصال
  االوالد ولكن بعضها بواسطة وبعضها

إنه يتناول مجيع ) فتيمموا صعيدا طيبا: (بغري واسطة، فيكون هذا نظري ما قال أبو حنيفة رمحه اهللا يف قوله تعاىل
  .السم للتراب حقيقةأجناس االرض باعتبار معىن جيمع الكل وهو التصاعد من االرض وإن كان ا

لو استأمن ملواليه وله موال : وبيان الفرق بني املشترك وبني اجملاز مع احلقيقة يف املعىن الذي ذكرنا فيما قال يف السري
أعلى وأسفل فاالمان الحد الفريقني وهو ما أراده الذي آمنه، وإن مل يرد شيئا يأمن الفريقان باعتبار أن االمان 

اعتبار أنه يتناوهلما، الن االسم مشترك، ومبثله لو كان له موال وموايل موال ثبت االمان للفريقني يتناول أحدمها ال ب



  .مجيعا باعتبار أنه جيوز أن يكون اللفظ الواحد عامال حبقيقته يف موضع ومبجازه يف موضع آخر
سماع مبنزلة املنصوص يف مث طريق معرفة احلقيقة السماع الن االصل فيه الوضع وال يصري ذلك معلوما إال بال

  .أحكام الشرع، وطريق الوقوف عليها السماع فقط

وإمنا طريق معرفة اجملاز الوقوف على مذهب العرب يف االستعارة دون السماع مبنزلة القياس يف أحكام الشرع، فإن 
ها لتعدية احلكم هبا طريق تعدية حكم النص إىل الفروع معلوم وهو التأمل يف معاين النص واختيار الوصف املؤثر من

إىل الفروع، فإذا وقف جمتهد على ذلك وأصاب طريقه كان ذلك مسموعا منه وإن مل يسبق به، فكذلك يف 
االستعارة إذا وقف إنسان على معىن جتوز االستعارة به عند العرب فاستعار بذلك املعىن واستعمل لفظا يف موضع 

  .ي كالم البلغاء من اخلطباء والشعراء يف كل وقتكان مسموعا منه وإن مل يسبق به، وعلى هذا جير
طريق االستعارة عند العرب االتصال، واالتصال بني الشيئني يكون صورة أو معىن، فإن كل موجود متصور : فنقول

  .تكون له صورة ومعىن، فاالتصال ال يكون إال باعتبار الصورة أو باعتبار املعىن
مية العرب الشجاع أسدا لالتصال بينهما يف معىن الشجاعة والقوة، والبليد فأما االستعارة لالتصال معىن فنحو تس

  محارا التصال
ما زلنا نطأ السماء : بينهما يف معىن البالدة، واالستعارة لالتصال صورة حنو تسمية العرب املطر مساء، فإهنم يقولون

ال فوقك مساء ويكون نزول املطر من حىت أتيناكم يعنون املطر، الهنا تنزل من السحاب والعرب تسمي كل ما ع
والغائط اسم للمطمئن من ) أو جاء أحد منكم من الغائط: (علو فسموه مساء جمازا لالتصال صورة، وقال تعاىل

: االرض، ومسي احلدث به جمازا الن يكون يف املطمئن من االرض عادة، وهذا اتصال من حيث الصورة، وقال تعاىل
وإمنا ) (إين أراين أعصر مخرا: (د اجلماع الن اللمس سببه صورة فسماه به جمازا وقال تعاىلواملرا) أو المستم النساء(

يف أوانه فسماه به جمازا التصال ) يعصر العنب وهو مشتمل على السفل واملاء والقشر إال أنه بالعصر يصري مخرا
يف االستعارة وقلنا يصح االستعارة بينهما يف الذات صورة، فسلكنا يف االسباب الشرعية والعلل هذين الطريقني 

لالتصال سببا فإنه نظري االستعارة لالتصال صورة يف احملسوسات، ولالتصال يف املعىن املشروع الذي جاء الجله 
  شرع يصلح االستعارة، وهو نظري االتصال معىن يف احملسوسات فإنه ال خالف بني العلماء

وأن االتصال يف املعاين واالحكام الشرعية يصلح لالستعارة، وهذا أن صالحية االستعارة غري خمتص بطريق اللغة 
الن االستعارة للقرب واالتصال وذلك يتحقق يف احملسوس وغري احملسوس، فاالحكام الشرعية قائمة مبعناها متعلقة 

ت إذا بأسباهبا فتكون موجودة حكما مبنزلة املوجود حسا فيتحقق معىن القرب واالتصال فيها، والن املشروعا
تأملت يف أسباهبا وجدهتا دالة على احلكم املطلوب هبا باعتبار أصل اللغة فيما تكون معقولة املعىن والكالم فيه وال 
استعارة فيما ال يعقل معناه، أال ترى أن البيع مشروع الجياب امللك وموضوع له أيضا يف اللغة، وقد اتفق العلماء 

الطالق به، وجوز الشافعي رمحه اهللا استعارة لفظ الطالق اليقاع العتق به، يف جواز استعارة لفظ التحرير اليقاع 
  واالئمة من السلف استعملوا االستعارة هبذا الطريق أيضا وكتاب

فإن اهللا ) وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب إن أراد النيب أن يستنكحها: (اهللا تعاىل ناطق بذلك، يعين قوله تعاىل
سها جوابا لالستنكاح وهو طلب النكاح، وال خالف أن نكاح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تعاىل جعل هبتها نف

كان ينعقد بلفظ اهلبة على سبيل االستعارة ال على سبيل حقيقة اهلبة، فإن اهلبة لتمليك املال فال يكون عامال 
فيه فكيف فيما ليست حبقيقة فيه،  حبقيقتها فيما ليس مبال، والهنا ال توجب امللك إال بالقبض فيما كانت حقيقة



فعرفنا أهنا استعارة قامت مقام النكاح بطريق اجملاز، وكذلك كان يتعلق بنكاحه حكم القسم والطالق والعدة وإن 
كان معقودا بلفظ اهلبة، فعرفنا أنه كان بطريق االستعارة على معىن أن اللفظ مىت صار جمازا عن غريه سقط اعتبار 

  .لم به كالتكلم مبا هو جماز عنهحقيقته وصار التك
مث ليس للرسالة أثر يف معىن اخلصوصية بوجوه الكالم، فإن معىن اخلصوصية هو التخفيف والتوسعة وما كان يلحقه 

حرج يف استعمال لفظ النكاح فقد كان أفصح الناس، وهذه مجلة ال خالف فيها، إال أن الشافعي رمحه اهللا قال 
اللفظ النه عقد مشروع ملقاصد ال حتصى مما يرجع إىل مصاحل الدين والدنيا، ولفظ النكاح نكاح غريه ال ينعقد هبذا 

والتزويج يدل على ذلك باعتبار أهنا تبتىن على االحتاد، فالتزويج تلفيق بني الشيئني على وجه يثبت به االحتاد بينهما 
  يف املقصود كزوجي اخلف ومصراعي الباب، والنكاح

بئ عن االحتاد بينهما يف القيام مبصاحل املعيشة، وليس يف هذين اللفظني ما يدل على التمليك مبعىن الضم الذي ين
باعتبار أصل الوضع، وهلذا ال يثبت ملك العني هبما، فااللفاظ املوضوعة الجياب ملك العني فيها قصور فيما هو 

د نكاحه هبذا اللفظ مع قصور فيه ختفيفا املقصود بالنكاح، إال أن يف حق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ينعق
ويف حق غريه ال يصلح هذا اللفظ النعقاد النكاح به ملا فيه ) خالصة لك: (عليه وتوسعة للغات عليه، كما قال تعاىل

  :من القصور، وهو معىن ما يقولون
  .إنه عقد خاص شرع بلفظ خاص

لقصور فيه حىت إذا قال الشاهد أحلف ال يكون ونظريه الشهادة فإهنا مشروعة بلفظ خاص فال تصلح بلفظ آخر 
وكذلك ) شهد اهللا أنه ال إله إال هو: (شهادة الن لفظ احللف موجب بغريه ولفظ الشهادة موجب بنفسه، قال تعاىل

لفظ اهلبة ال تنعقد به املعاوضة احملضة وهي البيع ابتداء وكأن ذلك لقصور فيها، ويف صفة املعاوضة النكاح أبلغ من 
النكاح موجب ملك : ع، وعلى هذا االصل مل جيوزوا نقل االخبار باملعىن من غري مراعاة اللفظ، ولكنا نقولالبي

املتعة، وهذه االلفاظ يف حمل ملك املتعة توجب ملك املتعة تبعا مللك الرقبة فإهنا توجب ملك الرقبة وملك الرقبة 
ببية وهو طريق صاحل لالستعارة، وال حاجة إىل النية الن يوجب ملك املتعة يف حمله فكان بينهما اتصاال من حيث الس

هذا احملل الذي أضيف إليه متعني هلذا اجملاز وهو النكاح، واحلاجة إىل النية عند االشتباه للتعيني، وما ذكروا من 
ات امللك مقاصد النكاح فهي لكوهنا غري حمصورة مبنزلة الثمرة كما هو املطلوب من هذا العقد، فأما املقصود فإثب

عليها وهلذا وجب البدل هلا عليه، فلو كان املقصود ما سواها من املقاصد مل جيب البدل هلا عليه، الن تلك املقاصد 
مشتركة بينهما، وكذلك جعل الطالق بيد الزوج النه هو املالك فإليه إزالة امللك، وإذا ثبت أن املقصود هو امللك 

 ملا انعقد هذا العقد بلفظ غري موضوع الجياب ما هو املقصود وهو امللك، وهذه االلفاظ موضوعة الجياب امللك، مث
  فالن

ينعقد بلفظ موضوع الجياب ما هو املقصود وهو امللك كان أوىل، وإمنا انعقد هذا العقد بلفظ النكاح والتزويج وإن 
وما يكون علما لشئ بعينه فهو مل يوضعا الجياب امللك هبما يف االصل الهنما جعال علما يف إثبات هذا امللك هبما 

مبنزلة النص فيه فيثبت احلكم به بعينه وهلذا مل ينعقد هبما االسباب املوجبة مللك العني، فأما االلفاظ املوضوعة الجياب 
  امللك ال ينتفي باسم العلم عن هذا احملل، وقد تقرر صالحية االستعارة

  .ق االستعارةباالتصال من حيث السببية فيثبت هذا امللك هبا بطري
االتصال من حيث السببية ال خيتص بأحد اجلانبني بل يكون من اجلانبني مجيعا مث مل يعترب هذا االتصال : فإن قيل



والقرب يف إثبات ملك الرقبة باللفظ الذي هو موضوع الجياب ملك املتعة، فكذلك ال يعترب هذا االتصال الثبات 
  .لرقبةملك املتعة باللفظ املوضوع الثبات ملك ا

أحدمها اتصال احلكم بالعلة وذلك معترب يف صالحية االستعارة من اجلانبني، : االتصال من حيث السببية نوعان: قلنا
الن العلة غري مطلوبة لعينها بل لثبوت احلكم هبا، واحلكم ال يثبت بدون العلة فيتحقق معىن القرب واالتصال 

  .الفتقار كل واحد منهما إىل اآلخر
إن ملكت عبدا فهو حر فاشترى نصف عبد مث باعه مث اشترى النصف : إذا قال: فيما قال يف اجلامع وبيان هذا

عنيت امللك متفرقا كان أو جمتمعا يدين يف القضاء وفيما بينه وبني اهللا تعاىل ويعتق النصف : الثاين ال يعتق، فإن قال
  .الباقي يف ملكه

: ه فباعه مث اشترى النصف الباقي يعتق هذا النصف، فإن قالإن اشتريت عبدا فهو حر فاشترى نصف: ولو قال
عنيت الشراء جمتمعا يدين فيما بينه وبني اهللا تعاىل فال يعتق هذا النصف، وقيل الشراء موجب للملك وامللك حكم 
 الشراء فيصلح أن يكون ذكر امللك مستعارا عن ذكر الشراء إذا نوى التفرق فيه، ويصلح أن يكون ذكر الشراء

مستعارا عن ذكر امللك إذا نوى االجتماع فيه حىت يعمل بنيته من حيث الديانة يف املوضعني، ولكن فيما فيه ختفيف 
  .عليه ال يدين يف القضاء للتهمة، وفيما فيه تشديد عليه يدين النتفاء التهمة

االصل للفرع والسبب والنوع اآلخر اتصال الفرع باالصل واحلكم بالسبب، فإن هبذا االتصال تصلح استعارة 
  للحكم، وال تصلح استعارة الفرع لالصل

واحلكم للسبب، الن االصل مستغن عن الفرع والفرع حمتاج إىل االصل، النه تابع له فيصري معىن االتصال معتربا 
  .فيما هو حمتاج إليه دون ما هو مستغىن عنه

يعترب اتصال اجلملة الناقصة بالكاملة فيما يرجع إىل وهو نظري اجلملة الناقصة إذا عطفت على اجلملة الكاملة، فإنه 
إكمال الناقصة حلاجتها إىل ذلك حىت يتوقف أول الكالم على آخره وال يعترب اتصال الناقص بالكامل يف حكم 

الكامل النه مستغىن عنه، فملك الرقبة سبب ملك املتعة بينهما اتصال من هذا الوجه فلهذا جاز استعارة السبب 
ال جيوز استعارة احلكم للسبب، واللفظ املوضوع الجياب ملك الرقبة جيوز أن يستعار الجياب ملك املتعة، للحكم و

واملوضوع الجياب ملك املتعة ال يصلح مستعارا الجياب ملك الرقبة، وهلذا الطريق قلنا إن لفظ التحرير عامل يف 
اهلا سبب لزوال ملك املتعة إال أنه ال يعمل بدون النية، إيقاع الطالق به جمازا الهنا موضوعة الزالة ملك الرقبة، وزو

الن احملل املضاف إليه غري متعني هلذا اجملاز، بل هو حمل حلقيقة الوصف باحلرية فيحتاج إىل النية ليتعني فيها 
عة ليس االستعمال بطريق اجملاز، ولفظ الطالق ال حيصل به العتق النه موضوع الزالة ملك املتعة، وزوال ملك املت

بسبب لزوال ملك الرقبة، بل هو حكم ذلك السبب فال يصلح استعارة احلكم للسبب كما ال يصلح استعارة 
الفرع لالصل لكونه مستغىن عنه، ولكن الشافعي رمحه اهللا جوز هذه االستعارة أيضا للقرب بينهما من حيث 

ى الغلبة، والسراية غري حمتمل للفسخ حمتمل للتعليق املشاهبة يف املعىن وكل واحد منهما إزالة بطريق االبطال مبين عل
: بالشرط واالجياب يف اجملهول فللمناسبة بينهما يف هذا املعىن جوز استعارة كل واحد منهما لآلخر، ولكنا نقول

املناسبة يف املعىن صاحل لالستعارة لكن ال بكل وصف بل بالوصف الذي خيتص بكل واحد منهما، أال ترى أنه ال 
اجلبان أسدا وال الشجاع محارا للمناسبة بينهما من حيث احليوانية والوجود وما أشبه ذلك، ويسمى الشجاع  يسمى

أسدا للمناسبة بينهما يف الوصف اخلاص وهو الشجاعة، وهذا الن اعتبار هذه املناسبة بينهما لالستعارة مبنزلة اعتبار 
  ال يستقيم تعليل النص بكل وصفاملعىن يف املنصوص لتعدية احلكم به إىل الفروع، مث 



بل بوصف له أثر يف ذلك احلكم، النه لو جوز التعليل بكل وصف انعدم معىن االبتالء أصال، فكذلك ههنا لو 
صححنا االستعارة للمناسبة يف أي معىن كان ارتفع معىن االمتحان واستوى العامل واجلاهل، فعرفنا أنه إمنا تعترب 

ال مناسبة هنا يف الوصف الذي الجله وضع كل واحد منهما يف االصل، فالطالق املناسبة يف الوصف اخلاص و
موضوع لالطالق برفع املانع من االنطالق ال بإحداث قوة االنطالق يف الذات، ومنه إطالق االبل وإطالق االسري 

يف ملك اليمني عتق الفرخ إذا قوي حىت طار، و: والعتاق الحداث معىن يف الذات يوجب القوة، من قول القائل
اململوك عاجز عن االنطالق لضعف يف ذاته وهو أنه صار رقيقا مملوكا مقهورا حمتاجا إىل إحداث قوة فيه يصري هبا 

مالكا مستوليا مستبدا بالتصرف، واملنكوحة مالكة أمر نفسها ولكنها حمبوسة عند الزوج بامللك الذي له عليها 
الق كما يكون برفع القيد عن االسري وحبل العقال عن البعري، وال مناسبة فحاجتها إىل رفع املانع وذلك يكون بالط

بني رفع املانع وبني إحداث القوة، كما ال مناسبة بني رفع القيد وبني الربء من املرض، فعرفنا أنه ال وجه لالستعارة 
أن ذلك صاحل من أحد اجلانبني بطريق املناسبة بينهما يف املعىن ولكن باالتصال من حيث السببية واحلكم، وقد بينا 

  .دون اجلانب اآلخر
بيع السكىن باطل، فالبيع : عندكم االجازة ال تنعقد بلفظ البيع نص عليه يف كتاب الصلح حيث قال: فإن قيل

  .سبب مللك الرقبة وملك الرقبة سبب مللك املنفعة
لغريه أعتق عبدك عين على ألف درهم مث مل تصح االستعارة هبذا الطريق عندكم جمازا، وعلى عكس هذا إذا قال 

فقال أعتقت يثبت التملك شراء هبذا الكالم والعتق ليس بسبب للشراء مث كان عبارة عنه جمازا، وكذلك شراء 
  .القريب إعتاق عندكم والشراء ليس بسبب العتق مث كان عبارة عنه

  أما استعمال لفظ البيع يف االجارة: قلنا
م احملل ال النعدام الصالحية لالستعارة، النه إن أضيف لفظ البيع إىل رقبة الدار والعبد فهو فإمنا ال جيوز عندنا النعدا

  عامل حبقيقته يف متليك العني، وإن أضيف إىل

منفعتهما فاملنفعة معدومة واملعدوم ال يكون حمال للتمليك، واللفظ مىت صار جمازا عن غريه جيعل كأنه وجد التصريح 
  .عنه باللفظ الذي هو جماز

أجرتك منافع هذه الدار ال يصح أيضا وإمنا يصح إذا قال أجرتك الدار باعتبار إقامة العني املضاف إليه : ولو قال
بعتك نفسي شهرا : العقد مقام املنفعة، ولفظ البيع مىت أضيف إىل العني كان عامال يف حقيقته حىت لو قال احلر لغريه

الجارة، الن عني احلر ليس مبحل ملا وضع له البيع حقيقة، وأهل املدينة بعشرة جيوز ذلك على وجه االستعارة عن ا
يسمون االجارة بيعا فتجوز ههنا االستعارة لالتصال من حيث السببية، وأما قوله أعتق عبدك عين فمن يقول إن 

صار جمازا  ذلك جماز عن الشراء فقد أخطأ خطأ فاحشا وكيف يكون ذلك جمازا عنه وهو عامل حبقيقته واللفظ مىت
عن غريه يسقط اعتبار حقيقته ؟ ويف املوضع الذي ال يثبت حقيقة العتق بأن يكون القائل صبيا أو عبدا مأذونا ال 

يثبت الشراء، فعرفنا أن ثبوت الشراء هناك بطريق االقتضاء للحاجة إىل حتصيل املقصود الذي صرحنا به وهو 
ل واملقتضى ليس من اجملاز يف شئ، وكذلك شراء القريب عندنا االعتاق عنه فإن من شرطه ثبوت امللك له يف احمل

ليس بإعتاق جمازا، وكيف يكون ذلك وهو عامل حبقيقته وهو ثبوت امللك به وال جيمع بني احلقيقة واجملاز يف حمل 
وهو واحد ؟ بل بطريق أن الشراء موجب ملك الرقبة وملك الرقبة متمم علة العتق يف هذا احملل، فيصري احلكم 
  .العتق مضافا إىل السبب املوجب ملا تتم به العلة بطريق أنه مبنزلة علة العلة، فأما أن يكون بطريق اجملاز فال

ومن أحكام هذا الفصل أن اللفظ مىت كان له حقيقة مستعملة وجماز متعارف، فعلى قول أيب حنيفة مطلقه يتناول 



  احلقيقة املستعملة دون اجملاز، وعلى قوهلما مطلقه
  .يتناوهلما باعتبار عموم اجملاز

وبيانه فيما قلنا إذا حلف ال يشرب من الفرات أو ال يأكل من هذه احلنطة، وهذا يف احلقيقة يبتين على أصل وهو 
أن اجملاز عندمها خلف عن احلقيقة يف إجياب احلكم فهو املقصود ال نفس العبارة، وباعتبار احلكم يترجح عموم اجملاز 

إن احلكم به يثبت يف املوضعني، وعند أيب حنيفة اجملاز خلف عن احلقيقة يف التكلم به ال يف احلكم، على احلقيقة ف
  النه تصرف من املتكلم يف عبارته من حيث إنه جيعل عبارته قائمة مقام عبارة، مث احلكم يثبت به أصال بطريق أنه

وإذا كان اجملاز خلفا يف التكلم ال يثبت املزامحة بني  جيعل كاملتكلم مبا كان اجملاز عبارة عنه ال أنه خلف عن احلكم،
االصل واخللف فيجعل اللفظ عامال يف حقيقته عند االمكان وإمنا يصار إىل إعماله بطريق اجملاز يف املوضع الذي 

  .يتعذر إعماله يف حقيقته
ا ابين يعتق عليه، وعلى قول أيب إذا قال لعبده وهو أكرب سنا منه هذ: وعلى هذا االصل قال أبو حنيفة رضي اهللا عنه

يوسف وحممد رمحهما اهللا ال يعتق، الن صريح كالمه حمال واجملاز عندمها خلف عن احلقيقة يف إجياب احلكم ففي 
كل موضع يصلح أن يكون السبب منعقدا الجياب احلكم االصلي يصلح أن يكون منعقدا الجياب ما هو خلف عن 

السبب صالحية االنعقاد للحكم االصلي ال ينعقد موجبا ملا هو خلف عنه، فإن االصل، ويف كل موضع ال يوجد يف 
قوله المس السماء يصلح منعقدا الجياب ما هو االصل وهو الرب من حيث إن السماء غري ممسوسة فيصلح أن يكون 

الرب فال يكون  منعقدا الجياب اخللف عنه وهو الكفارة، واليمني الغموس ال تصلح سببا الجياب ما هو االصل وهو
موجبا ملا هو خلف عنه وهو الكفارة، فهنا أيضا هذا اللفظ يف معروف النسب الذي يولد مثله ملثله يصلح سببا 

لثبوت نسبه من الغري فيكون موجبا ملا هو ) للحكم(الجياب ما هو االصل وهو ثبوت النسب إال أنه امتنع إعماله 
  ه ال يصلحخلف عنه وهو العتق، وفيمن هو أكرب سنا من

سببا الجياب ما هو االصل فال يكون موجبا ملا هو خلف عنه، وهلذا ال تصري أم الغالم أم الولد له هنا، ويف معروف 
النسب تصري أم ولد له على ما نص يف كتاب الدعوى، وعلى هذا جعلنا بيع احلرة نكاحا، الن هناك املانع من 

كد احلرية على وجه ال حيتمل االبطال ال باعتبار أن السبب ليس احلكم الذي هو أصل يف هذا احملل شرعي وهو تأ
بصاحل الثبات احلكم االصلي به يف هذا احملل فيكون منعقدا الثبات ما هو خلف عنه وهو ملك املتعة، ولكن أبو 

ا حنيفة يقول اجملاز خلف عن احلقيقة يف التكلم ال يف احلكم كما قررنا، فالشرط فيه أن يكون الكالم صاحل
وصالحيته بكونه مبتدأ وخربا بصيغة االجياب وهو موجود هنا فيكون عامال يف إجياب احلكم الذي يقبله هذا احملل 

  بطريق اجملاز على معىن أنه سبب للتحرير، فإن من ملك ولده يعتق عليه

السببية يسقط ويصري معتقا له إذا اكتسب سبب متلكه، فاللفظ مىت صار عبارة عن غريه جمازا لالتصال من حيث 
اعتبار حقيقته، وباعتبار جمازه ما صادف إال حمال صاحلا، وملا تبني أنه خلف يف التكلم ال يف احلكم كان عمله كعمل 

االستثناء واالستثناء صحيح على أن يكون عبارة عما وراء املستثىن وإن مل يصادف أصل الكالم حمال صاحلا له 
ه، حىت لو قال المرأته أنت طالق ألفا إال تسعمائة وتسعة وتسعني مل تقع إال باعتبار أنه تصرف من املتكلم يف كالم

واحدة، نص عليه يف املنتقى، ومعلوم أن احملل غري صاحل ملا صرح به ومع ذلك كان االستثناء صحيحا النه تصرف 
  .من املتكلم يف كالمه فهنا كذلك

ابتداء باعتبار أنه ذكر كالما هو سبب للتحرير يف ملكه وهو أحدمها أنه مبنزلة التحرير : مث فيه طريقان اليب حنيفة



ابتداء جمازا، وهلذا ال تصري االم أم ولد له النه ليس لتحرير الغالم ابتداء تأثري يف إجياب أمية ) به(البنوة فيصري حمررا 
استيالد، وهلذا قال يف  والنه ال ميلك إجياب ذلك احلق هلا بعبارته على احلقيقة ابتداء بل بفعل هو) المه(الولد 

  لو ورث رجالن مملوكا مث ادعى أحدمها أنه ابنه يصري: كتاب الدعوى
ضامنا لشريكه قيمة نصيبه إذا كان موسرا باعتبار أن ذلك كالتحرير املبتدأ منه، وعلى الطريق اآلخر جيعل هذا 

وهو البنوة سبب لذلك وهنا هو االصح، إقرارا منه باحلرية جمازا كأنه قال عتق علي من حني ملكته فإن ما صرح به 
فقد قال يف كتاب االكراه إذا أكره على أن يقول هذا ابين ال يعتق عليه، واالكراه إمنا مينع صحة االقرار بالعتق ال 
صحة التحرير ابتداء، ووجوب الضمان يف مسألة الدعوى هبذا الطريق أيضا فإنه لو قال عتق علي من حني ملكته 

اجلارية تصري أم ولد له الن كالمه كما جعل إقرارا باحلرية : يكه أيضا، وعلى هذا الطريق نقولكان ضامنا لشر
للولد جعل إقرارا بأمية الولد لالم، فإن ما تكلم به سبب موجب هذا احلق هلا يف ملكه كما هو موجب حقيقة 

  احلرية للولد، وهبذا الطريق يف معروف النسب يثبت العتق ال بالطريق

اال، فإنه مكذب شرعا يف احلكم االصلي واملكذب يف كالمه شرعا كاملكذب حقيقة يف إهدار كالمه، أال الذي ق
ترى أنه لو أكره على أن يقول لعبده هذا ابين ال يعتق عليه النه مكذب شرعا بدليل االكراه إال أن دليل التكذيب 

بوت نسبه من الغري عامل يف احلقيقة دون اجملاز وهو هناك عامل يف احلقيقة واجملاز مجيعا، وهنا دليل التكذيب وهو ث
لو قال لزوجته وهي معروفة النسب من غريه هذه ابنيت ال تقع الفرقة : االقرار حبريته من حني ملكه، وهلذا قلنا

بينهما النه ليس بكالم موجب بطريق االقرار يف ملكه إمنا موجبه إثبات النسب وقد صار مكذبا فيه شرعا فصار 
  .كالمه لغواأصل 

وبيان هذا أن التبعية ال توجب الفرقة ولكنها تنايف النكاح أصال، واللفظ مىت صار جمازا عن غريه جيعل قائما مقام 
ذلك اللفظ فكأنه قال ما تزوجتها أو ما كان بيين وبينها نكاح قط، وذلك ال يوجب الفرقة، وكذلك ال يثبت به 

الن يف حكم احلرمة هذا االقرار عليها ال على نفسه والعني هي اليت حرمتها عليه على وجه ينتفي به النكاح، 
  تتصف باحلرمة وهو مكذب شرعا يف إقراره على

  .غريه
وال يدخل على هذا ما إذا قال لعبده يا ابين الن النداء الستحضار املنادي بصورته ال مبعناه وإمنا صار هذا اللفظ 

قال يا حر أو يا عتيق فإعمال ذلك اللفظ باعتبار أنه علم السقاط الرق به ال جمازا باعتبار معناه كما بينا، فأما إذا 
  .باعتبار املعىن فيه فكان عامال على أي وجه أضافه إىل اململوك، واهللا أعلم

فالن : يف بيان الصريح والكناية الصريح هو كل لفظ مكشوف املعىن واملراد حقيقة كان أو جمازا، يقال: فصل
ظهر ما يف قلبه لغريه من حمبوب أو مكروه بأبلغ ما أمكنه من العبارة، ومنه مسي القصر صرحا، صرح بكذا، أي أ

والكناية خبالف ذلك وهو ما يكون املراد به مستورا إىل أن يتبني ) وقال فرعون يا هامان ابن يل صرحا: (قال تعاىل
فهوم املعىن بنفسه، وقد تكون الكناية ما كنيت وكنوت، وهلذا كان الصريح ما يكون م: بالدليل، مأخوذ من قوهلم

  ال يكون مفهوم املعىن بنفسه، فإن احلرف الواحد جيوز أن

يكون كناية حنو هاء الغائبة وكاف املخاطبة، يقول الرجل هو يفعل كذا، وهذا اهلاء ال مييز امسا من اسم فتكون هذه 
هو ضمري حنو أنا وأنت وحنن فهو كناية، وكل ما الكناية من الصريح مبنزلة املشترك من املفسر، وكذلك كل اسم 

يكون متردد املعىن يف نفسه فهو كناية، واجملاز قبل أن يصري متعارفا مبنزلة الكناية أيضا ملا فيه من التردد، ومنه 



  .أخذت الكنية فإهنا غري االسم
عريفا له بالولد الذي هو واالسم الصريح لكل شخص ما جعل علما له، مث يكىن بالنسبة إىل ولده فيكون ذلك ت

معروف بالنسب إليه، وهذا ليس من اجملاز يف شئ ولكن ملا كان معرفة املراد منه بغريه مسي كنية، وعلى هذا 
االستعارات والتعريضات يف الكالم مبنزلة الكناية فإن العرب تكين احلبشي بأيب البيضاء، والضرير بأيب العيناء، 

  .مضادة، وقد ذكرنا أن اجملاز حده االتصال بينه وبني ما جعل جمازا عنهوليس بينهما اتصال بل بينهما 
عرفنا أن الكناية غري اجملاز ولكنهم يكنون بالشئ عن الشئ على وجه السخرية أو على وجه التفاؤل فيكنون عما 

بت يداك على يذم مبا ميدح به على سبيل التفاؤل كما يذكرون صيغة االمر على وجه الزجر والتهديد، ويقولن تر
  .وجه التعطف، فبهذا يتبني أن حد الكناية غري حد اجملاز

مث حكم الصريح ثبوت موجبه بنفسه من غري حاجة إىل عزمية، وذلك حنو لفظ الطالق والعتاق فإنه صريح فعلى أي 
نت حر أو وجه أضيف إىل احملل من نداء أو وصف أو خرب كان موجبا للحكم، حىت إذا قال يا حر أو يا طالق أو أ

أنت طالق أو قد حررتك أو قد طلقتك يكون إيقاعا نوى أو مل ينو الن عينه قائم مقام معناه يف إجياب احلكم لكونه 
  .صرحيا فيه

وحكم الكناية أن احلكم هبا ال يثبت إال بالنية أو ما يقوم مقامها من داللة احلال، الن يف املراد هبا معىن التردد فال 
ا مل يزل ذلك التردد بدليل يقترن هبا، وعلى هذا مسى الفقهاء لفظ التحرمي والبينونة من تكون موجبة للحكم م

  كنايات الطالق وهو جماز عن التسمية باعتبار معىن التردد فيما يتصل به هذا اللفظ حىت ال يكون عامال

اللفظ عامل يف حقيقة موجبه حىت إال بالنية، فسمي كناية من هذا الوجه جمازا، فأما إذا انعدم التردد بنية الطالق ف
حيصل به احلرمة والبينونة، ومعلوم أن ما يكون كناية عن غريه فإن عمله كعمل ما جعل كناية عنه، ولفظ الطالق 
ال يوجب احلرمة والبينونة بنفسه، فعرفنا أنه عامل حبقيقته وإمنا مسي كناية جمازا إال قوله اعتدي فإنه كناية الحتماله 

رة وعند إرادة الطالق ال يكون اللفظ عامال يف حقيقته، فإن حقيقته من باب العد واحلساب وذلك وجوها متغاي
حمتمل عدد االقراء وغري ذلك، فإذا نوى الطالق وكان بعد الدخول وقع الطالق مبقتضاه من حيث إن االحتساب 

كان الواقع رجعيا وال يقع به أكثر من بعدد االقراء من العدة ال يكون إال بعد الطالق فكأنه صرح بالطالق، وهلذا 
  واحدة وإن نوى، وإن كان قبل الدخول يقع الطالق به عند

النية على أنه لفظ مستعار للطالق شرعا، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لسودة اعتدي مث راجعها، وقال 
فإن يف قوله واحدة احتمال حلفصة اعتدي مث راجعها، وكذلك قوله استربئي رمحك، وكذلك قوله أنت واحدة 

كونه نعتا هلا أو للتطليقة فال يتعني بدون النية وعند النية يقع الطالق به بطريق االضمار، أي أنت طالق تطليقة 
  .واحدة، وهلذا كان الواقع به رجعيا

ها قصور باعتبار مث االصل يف الكالم الصريح النه موضوع لالفهام، والصريح هو التام يف هذا املراد فإن الكناية في
إن ما يندرئ بالشبهات ال يثبت بالكناية، حىت إن املقر على نفسه ببعض : االشتباه فيما هو املراد، وهلذا قلنا

االسباب املوجبة للعقوبة ما مل يذكر اللفظ الصريح كالزنا والسرقة ال يصري مستوجبا للعقوبة وإن ذكر لفظا هو 
على االخرس عند إقراره به بإشارته النه مل يوجد التصريح بلفظه، وعند إقامة كناية، وهلذا ال تقام هذه العقوبات 

البينة عليه النه رمبا يكون عنده شبهة ال يتمكن من إظهارها يف إشارته، وعلى هذا لو قذف رجل رجال بالزنا فقال 
ل مطلق التصديق له رجل آخر صدقت فإن الثاين ال يستوجب احلد، الن ما يلفظ به كناية عن القذف الحتما



وجوها خمتلفة، وكذلك لو قال لغريه أما أنا فلست بزان ال يلزمه حد القذف النه تعريض وليس بتصريح بنسبته إىل 
  .الزنا فيكون قاصرا يف نفسه

أليس أنه لو قذف رجل رجال بالزنا فقال آخر هو كما قلت فإن الثاين يستوجب احلد وهذا تعريض حمتمل : فإن قيل
نعم ولكن كاف التشبيه توجب العموم عندنا يف احملل الذي حيتمله، وهلذا قلنا يف قول علي رضي اهللا : اأيضا ؟ قلن

إنه جمرى على العموم فيما يندرئ : إمنا أعطيناهم الذمة وبدلوا اجلزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأمواهلم كأموالنا: عنه
العموم، النه حصل يف حمل حيتمله، فيكون نسبته إىل  بالشبهات وما يثبت مع الشبهات، فهذا الكاف أيضا موجبه

  الزنا قطعا مبنزلة كالم االول على
  .ما هو موجب العام عندنا

  .أحدها داللة االستعمال عرفا، والثاين داللة اللفظ: يف بيان مجلة ما تترك به احلقيقة وهي مخسة أنواع: فصل
  .، واخلامس من حمل الكالموالثالث سياق النظم، والرابع داللة من وصف املتكلم

تترك احلقيقة بداللة االستعمال عرفا، الن الكالم موضوع لالفهام واملطلوب به ما تسبق إليه : فأما االول فنقول
النعدام  -االوهام، فإذا تعارف الناس استعماله لشئ عينا كان ذلك حبكم االستعمال كاحلقيقة فيه وما سوى ذلك 

له إال بقرينة، أال ترى أن اسم الدراهم عند االطالق يتناول نقد البلد لوجود العرف كاملهجور ال يتناو -العرف 
الظاهر يف التعامل به وال يتناول غريه إال بقرينة لترك التعامل به ظاهرا يف ذلك املوضع وإن مل يكن بني النوعني فرق 

  .فيما وضع االسم له حقيقة
وصلي على دهنا وارتسم وهي جماز للعبادة املشروعة : ة، قال القائلوبيان هذا يف اسم الصالة فإهنا للدعاء حقيق

ويف الدعاء ذكر وإن كان يشوبه سؤال، ) وأقم الصالة لذكري: (بأركاهنا، مسيت به الهنا شرعت للذكر، قال تعاىل
وإمنا تركت  مث عند االطالق ينصرف إىل العبادة املعلومة بأركاهنا سواء كان فيها دعاء أو مل يكن كصالة االخرس

  .احلقيقة لالستعمال عرفا
  وكذلك احلج فإن اللفظ للقصد

حقيقة مث مسيت العبادة هبا ملا فيها من العزمية والقصد للزيارة فعند االطالق االسم يتناول العبادة لالستعمال عرفا، 
نذر صالة أو حجا أو  والعمرة والصوم والزكاة وغريها على هذا فإن نظائر هذا أكثر من أن حتصى، وهلذا قلنا من

مشيا إىل بيت اهللا يلزمه العبادة وإن مل ينو ذلك، فاملشي إىل بيت اهللا تعاىل غري احلج حقيقة ولكن لالستعمال عرفا 
  .ينصرف مطلق اللفظ إليه

  وكذلك لو قال هللا علي أن أضرب بثويب
  .لكحطيم الكعبة يلزمه التصدق بالثوب لالستعمال عرفا، فاللفظ حقيقة يف غري ذ

ومن حلف أن ال يشتري رأسا ينصرف ميينه إىل ما يتعارف بيعه يف االسواق من الرؤوس على حسب ما اختلفوا فيه 
  .وكان ذلك لالستعمال عرفا، فأما من حيث احلقيقة االسم يتناول كل رأس

ا، وال يتناول ومن حلف أن ال يأكل بيضا يتناول ميينه بيض الدجاج واالوز خاصة الستعمال ذلك عند االكل عرف
  .بيض احلمام والعصفور وما أشبه ذلك، وقد بينا أن العام إذا خص منه شئ يصري شبيه اجملاز

وبيان النوع الثاين وهو داللة اللفظ فيما إذا حلف أن ال يأكل حلما فأكل حلم السمك أو اجلراد مل حينث يف ميينه، 
ذكر إال بقرينة فكان قاصرا فيما يتناوله اسم مطلق اللحم، ال ي) أو اجلراد(النه أطلق اللحم يف لفظه وحلم السمك 



مبنزلة الصالة على اجلنازة فإنه قاصر فيما يتناوله مطلق اسم الصالة من حيث إنه ال يذكر إال بالقرينة، فال يتناوله 
  .االسم بدون القرينة

نعم ولكن : ال يذكر إال بقرينة ؟ قلنا أليس أنه لو أكل حلم خنزير أو حلم إنسان فإنه حينث يف ميينه وهذا: فإن قيل
ذكر القرينة هنا ليس لقصور معىن اللحمية فيهما، فإن اللحم اسم معنوي موضوع ملا يتولد من الدم وال قصور يف 
ذلك يف حلم اخلنزير واآلدمي، فأما حلم السمك واجلراد فإنه قاصر يف ذلك املعىن، النه ال دم للسمك وال للجراد، 

  .لغذاء املطلوب باللحم ال يتم بالسمك واجلرادفكذلك معىن ا
  فعرفنا أن القرينة فيها للقصور، ومعىن الغذاء املطلوب باللحم يتم يف حلم

اخلنزير واآلدمي، فعرفنا أن القرينة لبيان احلرمة ال لقصور يف معىن اللحمية، وليس للحرمة تأثري يف املنع من إمتام 
كل مملوك يل حر ال يدخل املكاتب بدون النية النه تلفظ باململوك واملكاتب  شرط احلنث، وعلى هذا قلنا يف قوله

  متردد بني كونه مالكا وبني كونه مملوكا فإنه مالك يدا وتصرفا مملوك رقا، وكذلك صرح باالضافة إليه
له مطلق اسم واملكاتب مضاف إليه من وجه دون وجه، فللداللة يف لفظه ال يتناوله الكالم بدون النية ولكن يتناو

النه يتناول الذات املرقوق، والرق ال ينتقض بعقد الكتابة بدليل احتماهلا ) أو حترير رقبة: (الرقبة املذكورة يف قوله
  .الفسخ واشتراط امللك بقدر ما يصح به التحرير وذلك موجود يف املكاتب فيتأدى به الكفارة

ري نية وإن كانت يف العدة من غري النية لبقاء ملك اليد وزوال وكذلك قوله كل امرأة له طالق ال يتناول املختلعة بغ
من : أصل ملك النكاح، وعلى عكس ما ذكرنا من معىن القصور معىن الزيادة أيضا، فإن أبا حنيفة رمحه اهللا قال
م حلف ال يأكل فاكهة فأكل عنبا أو رطبا أو رمانا مل حينث، وقال أبو يوسف وحممد رمحهما اهللا حينث الن اس

الفاكهة يتناوهلا عند االطالق من غري قرينة فتكون كاملة يف املعىن املطلوب هبذا االسم، وأبو حنيفة رمحه اهللا يقول 
أي ) : انقلبوا فاكهني: (هي زيادة على ما هو املطلوب باالسم الن اشتقاق اللفظ من التفكه وهو التنعم، قال تعاىل

والرطب والعنب قوت يقع به القوام، والرمان يف معىن الدواء وقد يقع به منعمني والتنعم زائد على ما به القوام، 
القوام أيضا وهو قوت يف مجلة التوابل وما يقع به القوام فهو زائد على التنعم، وهلذا عطف اهللا تعاىل الفاكهة عليها 

قصان ال يتناول مطلق االسم فللزيادة ال يتناوهلا مطلق االسم كما أن للن) وفاكهة وأبا: (إىل قوله) وعنبا(وقال 
  .للسمك واجلراد

وكذلك لو حلف ال يأكل إداما، عند أيب حنيفة رمحه اهللا االدام ما يصطبغ به النه تبع فال يتناول ما يتأتى أكله 
مقصودا من اجلنب والبيض واللحم، وعلى قول حممد رمحه اهللا يتناول ذلك لكمال معىن املؤادمة وهي املوافقة فيها 

  .املسألة االوىل، وعن أيب يوسف رمحه اهللا روايتان يف هذه املسألة كما يف
  فمن شاء فليؤمن: (وبيان النوع الثالث، وهو سياق النظم يف قوله تعاىل

  فإن بسياق النظم يتبني أن املراد هو الزجر) ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظاملني نارا
فإن بسياق النظم يتبني أنه ) اعملوا ما شئتم إنه مبا تعملون بصري: (والتوبيخ دون االمر والتخيري، وكذلك قوله تعاىل
  .ليس املراد ما هو موجب صيغة االمر هبذه الصفة

لفالن علي ألف درهم ليس له : لفالن علي ألف درهم إن شاء اهللا مل يلزمه شئ، ولو قال: وعلى هذا لو أقر وقال
رجوع وصيغة قوله إن شاء اهللا صيغة التعليق، واالرسال والتعليق  علي شئ إن شاء اهللا تلزمه االلف، الن قوله ليس

كل واحد منهما متعارف بني أهل اللسان فكان ذلك من باب البيان ال من باب الرجوع ووجوب املال عليه من 



  .حكم إرسال الكالم فمع صيغة التعليق ال يلزمه حكم االرسال باعتبار سياق النظم
قال مسلم حلريب حمصور انزل فنزل كان آمنا، ولو قال انزل إن كنت رجال فنزل كان  لو: وقال يف السري الكبري

فيئا، ولو قال له احلريب املأسور يف يده االمان االمان وقال املسلم يف جوابه االمان االمان كان آمنا حىت لو أراد قتله 
رد كالمه، ولو قال االمان االمان ستعلم  بعد هذا فعلى أمراء اجليش أن مينعوه من ذلك وال يصدقونه يف قوله أردت

  .ما تلقى أو قال االمان االمان تطلب أو قال ال تعجل حىت ترى مل يكن ذلك أمانا بداللة سياق النظم
  .وكذلك لو قال لغريه اصنع يف مايل ما شئت إن كنت رجال أو قال طلق زوجيت إن كنت رجال مل يكن توكيال

  .هم فقال اآلخر لك علي ألف درهم ما أبعدك من ذلك مل يكن إقرارايل عليك ألف در: ولو قال لغريه
  .فعرفنا أن بدليل سياق النظم تترك احلقيقة

فإن كل واحد يعلم بأنه ليس بأمر النه ال ) واستفزز من استطعت منهم بصوتك: (يف قوله تعاىل: وبيان النوع الرابع
فتبني بأن املراد االقدار واالمكان لعلمنا أن ما يأيت به اللعني يكون جيوز أن يظن ظان بأن اهللا تعاىل يأمر بالكفر حبال، 

بإقدار اهللا تعاىل عليه إياه، وكذلك قول القائل اللهم اغفر يل يعلم أنه سؤال ال أمر لوصف املتكلم وهو أن العبد 
  لنا إذا قال لغريه تعالاحملتاج إىل نعمة مواله ال يطلب منه النعمة إلزاما وإمنا يسأله ذلك سؤاال، وعلى هذا ق

تغد عندي فقال واهللا ال أتغدى مث رجع إىل بيته فتغدى ال حينث الن املتكلم دعاه إىل الغداء الذي بني يديه وقد 
  .أخرج كالمه خمرج اجلواب، فإذا تقيد اخلطاب باملعلوم من إرادة املتكلم يتقيد اجلواب أيضا به

رجت فأنت طالق فرجعت مث خرجت بعد ذلك اليوم مل تطلق، وعلى وكذلك لو قامت امرأة لتخرج فقال هلا إن خ
هذا لو قالت له زوجته إنك تغتسل يف هذه الدار الليلة من اجلنابة فقال إن اغتسلت فعبدي حر مث اغتسل فيها يف 

  .تلك الليلة أو يف تلك الليلة من غري اجلنابة مل حينث) غري(
فإن بداللة حمل الكالم يعلم أنه ليس املراد نفي ) يستوي االعمى والبصري وما: (يف قوله تعاىل: وبيان النوع اخلامس

املساواة بينهما على العموم بل فيما يرجع إىل البصر فقط، وقد قلنا إن لفظ العموم يف غري احملل القابل للعموم 
حمل الكالم، وعلى هذا قال  يكون مبعىن اجململ فال يثبت به إال ما يتيقن أنه مراد به ويكون ذلك شبه اجملاز لداللة

رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما : االعمال بالنيات ويف قوله عليه السالم: علماؤنا رمحهم اهللا يف قوله عليه السالم
استكرهوا عليه إنه ال يقتضي العموم وارتفاع احلكم، الن مبحل الكالم يتبني أنه ليس املراد أصل العمل فإن ذلك 

ومع اخلطأ والنسيان واالكراه، فإما أن يكون املراد احلكم أو االمث، وال جيوز أن يقال كل واحد يتحقق بغري النية 
منهما مراد الهنما يبتنيان على معنيني متغايرين فإن الثواب على العمل الذي هو عبادة واالمث بالعمل الذي هو حمرم 

 على االداء باالركان والشرائط، أال ترى أن من يبتين على العزمية والقصد، واجلواز والفساد الذي هو حكم يبتين
توضأ باملاء النجس وهو ال يعلم به فصلى مل جتز صالته مطلقا حىت لو علم لزمه االعادة ومع ذلك إذا مل يعلم ومل 
ا يكن منه التقصري كان مطيعا باعتبار قصده وعزميته فيكون هذا مبنزلة املشترك الذي ال عموم له لتغاير املعىن فيم

  حيتمله فال جيوز االحتجاج به يف حكم
  اجلواز والفساد إال بدليل يقترن به فيصري كاملؤول حينئذ، فأما ما يعترض من الدليل

املوجب للنسخ أو التخصيص فليس من هذا الباب يف شئ، وإمنا هذا الباب ملعرفة الوجوه فيما يقترن بالكالم فيصري 
ض إال أن النسخ معارض صورة وحقيقة والتخصيص معارض صورة، حقيقة ودليل النسخ والتخصيص كالم معار

وبيان معىن حىت ال يكون إال باملقارن ولكن ذلك املقارن إمنا يتبني مبا هو نسخ مبتدأ صيغة، فعرفنا أنه ليس من هذا 



  .الباب يف شئ
وجبة لتحرمي االعيان حنو والعراقيون من مشاخينا رمحهم اهللا يزعمون أنه ال عموم للنصوص امل: قال رضي اهللا عنه

حرمت اخلمر لعينها : وقوله عليه السالم) حرمت عليكم أمهاتكم: (وقوله تعاىل) حرمت عليكم امليتة: (قوله تعاىل
وقالوا امتنع ثبوت حكم العموم يف هذه الصورة معىن لداللة حمل الكالم وهو أن احلل واحلرمة ال تكون وصفا 

يف احملل حقيقة فإمنا يصري احملل موصوفا به جمازا وهذا غلط فاحش، فإن احلرمة  للمحل وإمنا تكون وصفا الفعالنا
هبذه النصوص ثابتة لالعيان املوصوفة هبا حقيقة، الن إضافة احلرمة إىل العني تنصيص على لزومه وحتققه فيه، فلو 

ل الغري فعل حرام ومل يكن جعلنا احلرمة صفة للفعل مل تكن العني حراما، أال ترى أن شرب عصري الغري وأكل ما
ذلك دليال على حرمة العني ولزوم هذا الوصف للعني، ولكن عمل هذه النصوص يف إخراج هذه احملال من أن 

تكون قابلة للفعل احلالل وإثبات صفة احلرمة الزمة العياهنا فيكون ذلك مبنزلة النسخ الذي هو رفع حكم وإثبات 
لعني مقام الفعل يف إثبات صفة احلرمة واحلل له حقيقة، وهذا إذا تأملت يف حكم آخر مكانه، فبهذا الطريق تقوم ا

غاية التحقيق، فمع إمكان العمل هبذه الصيغة جعل هذه احلرمات جمازا باعتبار أهنا صفة للفعل ال للمحل يكون خط 
  .فاحشا

، وأنه ال حيمل على اجملاز إال عند حقيقة وجماز: يف إبانة طريق املراد مبطلق الكالم قد بينا أن الكالم ضربان: فصل
تعذر محله على احلقيقة، فتمس احلاجة إىل معرفة احلقيقة واجملاز، والطريق يف ذلك هو النظر يف السبب الداعي إىل 

تعريف ذلك االسم يف االمساء املوضوعة ال ملعىن، وإىل تعريف املعىن يف املعنويات، فما كان أقرب يف ذلك فهو أحق، 
التأمل يف حمل الكالم، والتأمل يف صيغة : كثر إفادة فهو أوىل بأن جيعل حقيقة، وذلك يكون بطريقنيوما كان أ
  .الكالم

أما بيان التأمل يف احملل يف اختالف العلماء يف موجب العام فعند بعضهم موجبه عند االطالق أخص اخلصوص، 
صوص يبقى بعض ما تناوله مطلق الكالم غري مراد وعندنا موجبه العموم، وما قلناه أحق النه إذا محل على أخص اخل

به، واملراد بالكالم تعريف ما وضع االسم له، فإذا كان صيغة العام موضوعا ملعىن العموم كان محله عليه عند 
االطالق أحق، والن اخلاص اسم آخر وهو ما وضع له صيغة اخلاص فلو جعلنا صيغة العام تناوال للخاص أيضا فقط 

رارا حمصنا، وإذا كان املقصود بوضع االمساء يف االصل إعالم املراد فحمل لفظني على شئ واحد كان ذلك تك
  .يكون تكرارا وإخراجا الحد اللفظني من أن يكون مفيدا

نعم ولكن هذا يف الفائدة دون الفائدة املطلوبة بأصل الوضع، : فائدته التأكيد وتوسيع الكالم، قلنا: فإن قيل
كمال فإذا محل كل واحد من اللفظني على فائدة جديدة باعتبار أصل الوضع كان ذلك أوىل واالطالق يوجب ال

من أن حيمل على التكرار لتوسعة الكالم، فهذان الدليالن من حمل الكالم قبل التأمل يف صيغة اللفظ وهلذا محلنا 
على املس باليد كان تكرارا لنوع حدث على اجملامعة دون املس باليد النه إذا محل ) أو المستم النساء: (قوله تعاىل

  واحد، وإذا محل على اجملامعة كان
  بيانا لنوعي احلدث وأمرا بالتيمم هلما فيكون أكثر فائدة مع أنه معطوف على

وإن كنتم : (أي وأنتم حمدثون، مث قال تعاىل) : إذا قمتم إىل الصالة: (ما سبق والسابق ذكر نوعي احلدث، فإن قوله
فبداللة حمل الكالم يتبني أن ) فلم جتدوا ماء فتيمموا: (إىل قوله) وإن كنتم مرضى: (مث قال تعاىل) جنبا فاطهروا

  .املراد اجلماع دون املس باليد



) ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت االميان: (وبيان الداللة من صيغة الكالم يف قوله تعاىل
اللغو ما يكون خاليا عن فائدة اليمني شرعا ووضعا، فإن فائدة اليمني إظهار الصدق من : قال علماؤنا رمحهم اهللا

  .اخلرب فإذا أضيف إىل خرب ليس فيه احتمال الصدق كان خاليا عن فائدة اليمني فكان لغوا
لى كل اللغو ما جيري على اللسان من غري قصد، وال خالف يف جواز إطالق اللفظ ع: وقال الشافعي رمحه اهللا

  .واحد منهما
ولكن ما قلناه أحق الن ما جيري على لسانه من غري قصد له اسم آخر موضوع وهو اخلطأ الذي هو ضد العمد أو 
السهو الذي هو ضد التحفظ، فأما ما يكون خاليا عن الفائدة ملعىن يف نفسه ال حبال املتكلم فليس له اسم موضوع 

يعين الكالم الفاحش الذي هو ) وإذا مسعوا اللغو أعرضوا عنه: (إىل قولهسوى أنه لغو فحمله عليه أوىل، أال ترى 
ال يسمعون : (خال عن فائدة الكالم بطريق احلكمة دون ما جيري من غري قصد فإن ذلك ال عتب فيه، وقال تعاىل

أي إن مل تقدروا على ومعلوم أن مراد املشركني التعنت ) والغوا فيه لعلكم تغلبون: (وقال تعاىل) فيها لغوا إال سالما
املغالبة باحلجة فاشتغلوا مبا هو خال عن الفائدة من الكالم ليحصل مقصودكم بطريق املغالبة دون احملاجة ومل يكن 

أي صربوا عن اجلواب وذلك يف الكالم ) : وإذا مروا باللغو مروا كراما: (مقصودهم التكلم بغري قصد، وقال تعاىل
  ري من غري قصد، والن فساد ما جيرياخلايل عن الفائدة دون ما جي

من غري قصد باعتبار معىن يف احملل وهو القلب الذي هو السبب الباعث على التكلم، وفساد ماال فائدة فيه باعتبار 
  .معىن يف نفس الكالم فكان هو أقرب إىل احلقيقة فيحمل اللفظ عليه عند االطالق

  ةالعقد عبار: وكذا اختلفوا يف العقد فقال اخلصم

  .عن القصد فإن العزمية مسيت عقيدة
وهو ) بكالم(العقد اسم لربط كالم بكالم حنو ربط لفظ اليمني باخلرب الذي فيه رجاء الصدق الجياب حكم : وقلنا

الصدق منه، وكذلك ربط البيع بالشراء الجياب حكمه وهو امللك فكان ما قلناه أقرب إىل احلقيقة، الن الكلمة 
يا عاقدا ذكر حال، وقال : د احلبل وهو شد بعضه ببعض وضده احلل، منه تقول العربباعتبار الوضع من عق

لربط االجياب بالقبول على وجه ينعقد أحدمها باآلخر حكما فيسمى (ولقلب احملب حل وعقد مث يستعار : القائل
و ضد احلل فيما وضع ملا يكون سببا هلذا الربط وهو عزمية القلب فكان ذلك دون العقد الذي ه) عقدا مث يستعار

  .االسم له فحمله عليه يكون أحق
إهنا احليض دون االطهار، الن اللفظ إما أن يكون مأخوذا من القرء ) ثالثة قروء: (ومن ذلك ما قلنا يف قوله تعاىل
عىن يف هجان اللون مل يقر أجنبيا وهذا امل: وقال القائل) فإذا قرأناه فاتبع قرآنه: (الذي هو االجتماع، قال تعاىل

احليض أحق، الن معىن االجتماع يف قطرات الدم على وجه ال بد منه ليكون حيضا فإنه ما مل متتد رؤية الدم ال 
يكون حيضا وإن كان الدم جيتمع يف حالة الطهر يف رمحها فاالسم حقيقة للدم اجملتمع، مث زمانه يسمى به جمازا وإن 

  إذا هبت لقارئها الرياح: كان مأخوذا من الوقت املعلوم كما قال القائل
له قرء كقرء احلائض فذلك بزمان احليض أليق، النه هو الوقت املعلوم الذي حيتاج إىل إعالمه ملعرفة ما : وقال آخر

قرأ النجم إذا انتقل، فحقيقة االنتقال تكون : تعلق به من االحكام، وإن كان مأخوذا من معىن االنتقال كما يقال
  الطهر أصل، فباعتبار صيغة اللفظ يتبني أن محله على احليض أحق،باحليض ال بالطهر، إذ 



وكذلك لفظ النكاح فإمنا حنمله على الوطئ واخلصم على العقد، وما قلناه أحق الن االسم يف أصل الوضع ملعىن 
معىن  الضم وااللتزام يقول القائل أنكح الصرب أي التزمه وضمه إليك، ومعىن الضم يف الوطئ يتحقق مبا حيصل من

االحتاد بني الواطئني عند ذلك الفعل وهلذا يسمى مجاعا، مث العقد يسمى نكاحا باعتبار أنه سبب يتوصل به إىل ذلك 
الضم، فبالتأمل يف صيغة اللفظ يتبني أن الوطئ أحق به إال يف املوضع الذي يتعذر محله عليه فحينئذ حيمل على ما 

كل لفظ حمتمل للحقيقة واجملاز أنه إذا تعذر محله على احلقيقة حيمل  هو جماز عنه وهو العقد، وهذا هو احلكم يف
على اجملاز لتصحيح الكالم، وهذا التعذر إما لعدم االمكان أو لكونه مهجورا عرفا أو لكونه مهجورا شرعا، فالذي 

لثمرة الن ما هو هو متعذر حنو ما إذا حلف أن ال يأكل من هذه النخلة أو من هذه الكرمة فإن ميينه تنصرف إىل ا
احلقيقة يف كالمه متعذر، وأما املهجور عرفا فنحو ما إذا حلف أن ال يشرب من هذه البئر فإنه ينصرف ميينه إىل 
الشرب من ماء البئر الن احلقيقة وهو الكرع يف البئر مهجورة، واختلف مشاخينا أنه إذا كرع هل حينث أم ال ؟ 

ال تتعطل وإن محل اللفظ على اجملاز، وسواء أخذ املاء يف كوز وشربه أو فمنهم من يقول حينث أيضا الن احلقيقة 
كرع يف البئر فقد شرب ماء البئر فيحنث، ومنهم من يقول ال حينث، النه ملا صار اجملاز مرادا سقط اعتبار احلقيقة 

  .وطئلو قال الجنبية إن نكحتك فعبدي حر ينصرف ميينه إىل العقد دون ال: على ما قال يف اجلامع
  إن نكحتك ينصرف إىل الوطئ: ولو قال لزوجته

  .دون العقد حىت لو أباهنا مث تزوجها مل حينث ما مل يطأها
إن راجعتك : إن راجعتك ينصرف إىل الرجعة دون ابتداء العقد، ولو قال للمبانة: ولو قال للمطلقة الرجعية

 احلقيقة واجملاز يف كونه مرادا باللفظ بل باعتبار ينصرف إىل ابتداء العقد ولكن االول أوجه ال باعتبار اجلمع بني
عموم اجملاز وهو شرب ماء البئر بأي طريق شربه، وعلى هذا قلنا مطلق التوكيل باخلصومة ينصرف إىل اجلواب وإن 
ز كان ذلك جمازا الن احلقيقة مهجورة شرعا، فإن املدعي إذا كان حمقا فاملدعي عليه ال ميلك االنكار شرعا وال جيو
له التوكيل بذلك فيحمل اللفظ على اجملاز عند االطالق، مث يصح منه االنكار واالقرار باعتبار معىن عموم اجملاز 

  .وهو أنه جواب للخصم
  ومن حلف أن ال يكلم هذا الصيب فكلمه بعدما صار شيخا حينث باعتبار أن احلقيقة مهجورة

  .اجملاز هلذا شرعا فإن الصيب سبب للترحم شرعا ال للهجران فيتعني
  .وأمثلة هذا أكثر من أن حتصى، واهللا أعلم

اعلم بأن الكالم عند العرب اسم وفعل وحرف، : بيان معاين احلروف املستعملة يف الفقه قال رضي اهللا عنه: باب
وكما يتحقق معىن احلقيقة واجملاز يف االمساء واالفعال فكذلك يتحقق يف احلروف، فمنه ما يكون مستعمال يف 

يقته، ومنه ما يكون جمازا عن غريه، وكثري من مسائل الفقه تترتب على ذلك فال بد من بيان هذه احلروف وذكر حق
  .الطريق يف ختريج املسائل عليها

  .فأوىل ما يبدأ به من ذلك حروف العطف
ملعطوف مطلقا فيكون موجبه االشتراك بني ا) ولكن عندنا هو للعطف(االصل فيه الواو فال خالف أنه للعطف 

  .واملعطوف عليه يف اخلرب من غري أن يقتضي مقارنة أو ترتيبا، وهو قول أكثر أهل اللغة
  إنه موجب للترتيب، وقد ذكر ذلك الشافعي يف أحكام القرآن، وكذلك: وقال بعض أصحاب الشافعي رمحه اهللا

ب الترتيب هبذا النص، أال ترى جعل الترتيب ركنا يف الوضوء الن يف اآلية عطف اليد على الوجه حبرف الواو فيج
ابدؤوا مبا بدأ اهللا : أن الصحابة رضي اهللا عنهم ملا سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند السعي بأيهما نبدأ قال



ففي هذا تنصيص على أن موجب الواو الترتيب، وما وجب ترتيب ) إن الصفا واملروة: (تعاىل يريد به قوله تعاىل
هذا من باب اللسان، فطريق معرفته التأمل : ولكنا نقول) اركعوا واسجدوا: (ع إال بقوله تعاىلالسجود على الركو

يف كالم العرب ويف االصول املوضوعة عند أهل اللغة، مبنزلة ما لو وقعت احلاجة إىل معرفة حكم الشرع يكون 
لتأمل يف كالم العرب وأصول طريقه التأمل يف النصوص من الكتاب والسنة والرجوع إىل أصول الشرع، وعند ا

  جاءين زيد وعمرو يفهم من هذا االخبار جميئهما من غري: اللغة يتبني أن الواو ال توجب الترتيب، فإن القائل يقول

  .مقارنة وال ترتيب حىت يكون صادقا يف خربه، سواء جاءه عمرو أوال مث زيد أو زيد مث عمرو أو جاءا معا
ال تأكل : جاءين الزيدون أي زيد وزيد وزيد، والقائل يقول: لنون يقولونوكذلك وضعوا الواو للجمع مع ا

ال تنه عن خلق وتأيت مثله : السمك وتشرب اللنب فيفهم منه املنع من اجلمع بينهما دون الترتيب على ما قال القائل
وجب ترتيبا من حيث عار عليك إذا فعلت عظيم ولو وضع مكان الواو هنا الفاء مل يكن الكالم مستقيما، فالفاء ت

إنه للتعقيب مع الوصل، فلو كان موجب الواو الترتيب مل خيتل الكالم بذكر الفاء مكانه، وكذلك يتبدل احلكم 
إن دخلت الدار وأنت طالق تطلق يف احلال، فلو كان : أيضا إذا ذكر الواو مكان الفاء، فإن من يقول المرأته

  .فينبغي أن يتأخر الطالق إىل وجود الشرط موجب الواو الترتيب لكان هو مبنزلة الفاء
  وأما من حيث الوضع لغة فالهنم وضعوا كل حرف ليكون دليال على معىن خمصوص كما فعلوا

يف االمساء واالفعال، فاالشتراك ال يكون إال لغفلة من الواضع أو لعذر، وتكرار اللفظ ملعىن واحد يوجب إخالءه 
  .باحلكمة عن الفائدة كما قررنا فال يليق ذلك

  .مث إهنم وضعوا الفاء للوصل مع التعقيب، ومث للتعقيب مع التراخي، ومع للقران
فلو قلنا بأن الواو توجب القران أو الترتيب كان تكرارا باعتبار أصل الوضع، ولو قلنا إنه يوجب العطف مطلقا 

  .منه حرف خاص لكان لفائدة جديدة باعتبار أصل الوضع، مث يتنوع هذا العطف أنواعا لكل نوع
ونظريه من االمساء االنسان فإنه لآلدمي مطلقا مث يتنوع أنواعا لكل نوع منه اسم خاص بأصل الوضع والتمر 

  .كذلك
وهو نظري ما قلنا يف اسم الرقبة إنه للذات مطلقا من غري أن يكون داال على معىن التقييد بوصف فكذلك الواو 

املنصوص عليه يف آية الوضوء الغسل واملسح من غري ترتيب وال : ا قلناباعتبار أصل الوضع، وهلذ) مطلقا(للعطف 
قران، مث كان الترتيب باعتبار فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذلك لالكمال فيتأدى الركن مبا هو املنصوص 

  .وتتعلق صفة الكمال مبراعاة الترتيب فيه
  وكذلك يف قوله

واسجدي : (نا الترتيب هبذا النص إذ النصوص فيه متعارضة، فإنه تعاىل قالفإنا ما عرف) اركعوا واسجدوا: (تعاىل
ولكن مراعاة ذلك الترتيب بكون الركوع مقدمة السجود والقيام مقدمة الركوع على ما ) واركعي مع الراكعني

  .نبينه يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل
ينهما ليس باعتبار هذا النص ففي النص بيان أهنما من فإن مراعاة الترتيب ب) إن الصفا واملروة: (وكذلك قوله تعاىل

شعائر اهللا وال ترتيب يف هذا وإمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابدؤوا مبا بدأ اهللا تعاىل على وجه التقريب إىل 
ية تدل على زيادة االفهام ال لبيان أن الواو توجب الترتيب، فإن الذي يسبق إىل االفهام يف خماطبات العباد أن البدائ

  العناية فيظهر هبا نوع قوة صاحلة للترجيح، وهلذا قال علماؤنا رمحهم اهللا فيمن أوصى بقرب ال تسع الثلث هلا فإنه



يبدأ مبا بدأ به املوصي إذا استوت يف صفة اللزوم، الن البداية تدل على زيادة االهتمام، وقد زعم بعض مشاخينا أن 
طف الثابت حبرف الواو يف قول أيب حنيفة، ويف قول أيب يوسف وحممد رمحهم اهللا معىن الترتيب يترجح يف الع

إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق : يترجح معىن القران، وخرجوا على هذا ما إذا قال المرأته ومل يدخل هبا
هي تبني يف االوىل ال إىل فدخلت فإهنا تطلق واحدة عند أيب حنيفة باعتبار أنه مترتب وقوع الثانية على االوىل و

عدة، وعندمها تقع الثالث عليها باعتبار أهنن يقعن مجلة عند الدخول معا، وهذا غلط فال خالف بني أصحابنا أن 
  .الواو للعطف مطلقا إال أهنما يقوالن موجبه االشتراك بني املعطوف واملعطوف عليه يف اخلرب

قوله وطالق مجلة ناقصة النه ليس فيها ذكر الشرط فباعتبار العطف إن دخلت الدار فأنت طالق مجلة تامة، و: وقوله
يصري اخلرب املذكور يف اجلملة التامة كاملعاد يف اجلملة الناقصة، فيتعلق كل تطليقة بالدخول بال واسطة وعند 

ن املفهوم جاءين زيد وعمرو كا: الدخول ينزلن مجلة كما لو كرر ذكر الشرط مع كل تطليقة، أال ترى أنه إذا قال
  .جاءين زيد جاءين عمرو: من هذا ما هو املفهوم من قوله

الواو للعطف وإمنا يتعلق الطالق بالشرط كما علقه وهو علق الثانية بالشرط بواسطة : وأبو حنيفة رمحه اهللا يقول
ىل، مبنزلة االوىل، فإن من ضرورة العطف هذه الواسطة، فاالوىل تتعلق بالشرط بال واسطة والثاين بواسطة االو
  القنديل املعلق باحلبل بواسطة احللق، مث عند وجود الشرط ينزل ما تعلق فينزل كما تعلق، ولكنهما

يقوالن هذا أن لو كان املتعلق بالشرط طالقا وليس كذلك بل املتعلق ما سيصري طالقا عند وجود الشرط إذا وصل 
  .إىل احملل، فإنه ال يكون طالقا بدون احملل

سطة يف الذكر فتتفرق به أزمنة التعليق وذلك ال يوجب التفرق يف الوقوع كما لو كرر الشرط يف كل مث هذه الوا
  .تطليقة وبينهما أيام

  وما قاله أبو حنيفة رمحه اهللا أقرب إىل
مراعاة حقيقة اللفظ ومعلوم أنه عند وجود الشرط ذلك امللفوظ به يصري طالقا، فإذا كان من ضرورة العطف 

لواسطة ذكرا فإن عند وجود الشرط يصري ذلك طالقا واقعا ومن ضرورة تفرق الوقوع أن ال يقع إال إثبات هذه ا
  .واحدة فإن هذا تبني به ال إىل عدة كما لو جنز فقال أنت طالق وطالق وطالق

وطالق إن أنت طالق وطالق : وقال مالك يف التنجيز أيضا تطلق ثالثا الن الواو توجب املقارنة، أال ترى أنه لو قال
  .دخلت الدار تطلق ثالثا عند الدخول مجلة

وهذا غلط فإن للقران حرفا موضوعا وهو مع فلو محلنا الواو عليه كان تكرارا، وإذا أخر الشرط يف التعليق إمنا 
تطلق ثالثا ال هبذا املعىن بل الن االصل يف الكالم املعطوف أنه مىت كان يف آخره ما يغري موجب أوله توقف أوله 

على آخره، وهلذا لو ذكر استثناء يف آخر الكالم بطل الكل به فكذلك إذا ذكر شرطا، الن بالتعليق بالشرط تبني 
أن املذكور أوال ليس بطالق، وإذا توقف أوله على آخره تعلق الكل بالشرط مجلة، وإذا كان الشرط سابقا فليس 

  .يف آخر الكالم ما يغري موجب أوله
االول طالق سواء ذكر الثاين أو مل يذكر، فإذا مل يتوقف أوله على آخره بانت باالوىل وكذلك يف التنجيز فإن 

  .فلغت الثانية والثالثة النعدام حمل الوقوع ال لفساد يف التكلم أو العطف
مث على قول أيب يوسف رمحه اهللا تقع االوىل قبل أن يفرغ من التكلم بالثانية، وعند حممد عند الفراغ من التكلم 

  .لثانية تقع االوىل جلواز أن يلحق بكالمه شرطا أو استثناء مغريابا
وما قاله أبو يوسف أحق فإنه ما مل يقع الطالق ال يفوت احملل، فلو كان وقوع االوىل بعد الفراغ من التكلم بالثانية 



  .لوقعا مجيعا لوجود احملل مع صحة التكلم بالثانية
  ريلو قال لغ: وعلى هذا قال زفر رمحه اهللا

  .أنت طالق واحدة وعشرين تطلق واحدة، الن الواو للعطف فتبني بالواحدة قبل ذكر العشرين: املدخول هبا
  تلك كلمة واحدة حكما النه ال ميكنه: ولكنا نقول

أن يعرب عن هذا العدد بعبارة أوجز من هذا، وعطف البعض على البعض يتحقق يف كلمتني ال يف كلمة واحدة فإمنا 
متام الكالم فتطلق ثالثا، كما لو قال واحدة ونصفا تطلق اثنتني، النه ليس ملا صرح به عبارة أوجز من  يقع هنا عند

  .ذلك فكانت كلمة واحدة حكما، وعند زفر تطلق واحدة
  .لو تزوج أمتني بغري إذن موالمها مث أعتقهما املوىل معا جاز نكاحهما: وعلى هذا االصل ما قال يف اجلامع

ت هذه وهذه جاز نكاح االوىل وبطل نكاح الثانية النه ليس يف آخر كالمه ما يغري موجب أوله أعتق: ولو قال
فنكاح االوىل صحيح أعتق الثانية أو مل يعتق، وبنفوذ العتق يف االوىل تنعدم حملية النكاح يف حق الثانية الن االمة 

  .ليست من احمللالت مضمومة إىل احلرة
  .عقدين بغري رضاه فأرضعتهما امرأة مث أجاز الزوج نكاحهما معا بطل نكاحهما ومثله لو زوج منه رضيعتني يف

أجزت نكاح هذه وهذه بطل نكاحهما أيضا الن يف آخر كالمه ما يغري موجب أوله فإن بآخر الكالم : ولو قال
  .يثبت اجلمع بني االختني نكاحا وذلك مبطل لنكاحهما فيتوقف أول الكالم على آخره

يقول الواو للجمع واجملموع حبرف الواو كاجملموع بكناية اجلمع، وعندنا الواو للعطف واالشتراك وكان الفراء 
  .على أن يصري كل واحد من املذكورين كأنه مذكور وحده ال على وجه اجلمع بينهما ذكرا

تق الثالث عينا، كأنه هذا حر أو هذا وهذا فإنه خيري يف االولني ويع: وبيان هذا فيما إذا كان لرجل ثالثة أعبد فقال
الثاين والثالث، النه مجع ) االول وإن شاء على(قال هذا حر أو هذا حر، وعند الفراء خيري فإن شاء أوقع العتق على 

  .بينهما حبرف الواو فكأنه مجع بكناية اجلمع فقال هذا حر وهذان
بنا فقال االبن أعتق والدي هذا يف رجل مات وترك ثالثة أعبد قيمتهم سواء وترك ا: واستدل مبا قال يف اجلامع

  .مرضه وهذا وهذا، يعتق من كل واحد منهم ثلثه مبنزلة ما لو قال أعتقهم
  أعتق هذا وسكت مث قال وهذا: ولو قال

  .مث سكت مث قال هذا يعتق االول كله ومن الثاين نصفه ومن الثالث ثلثه
خرب املثىن غري خرب الواحد يقال للواحد حر ولالثنني ال وجه لتصحيح كالمه على ما قاله الفراء الن : ولكنا نقول

حران واملذكور يف كالمه من اخلرب قوله حر فإذا مل جيعل كان كل واحد من اآلخرين منفردا بالذكر ال يصلح أن 
ر يكون اخلرب املذكور خربا هلما والعطف لالشتراك يف اخلرب ال الثبات خرب آخر، وإذا جعلنا الثالث كاملنفرد بالذك

صار كأنه قال أحد هذين حر وهذا فيكون فيه ضم الثالث إىل املعتق من االولني ال إىل غري املعتق فلهذا عتق 
  .الثالث

ومسألة اجلامع إمنا خترج على االصل الذي بينا، فإن يف آخر كالمه ما يغري موجب أوله الن موجب أول الكالم 
) عنده(مه عند أيب حنيفة رمحه اهللا الن املستسعي مبنزلة املكاتب عتق االول جمانا بغري سعاية ويتغري ذلك بآخر كال

  .فيتغري حكم أصل العتق، وعندمها يتغري حكم الرباءة عن السعاية، فلهذا توقف أوله على آخره
زينب طالق ثالثا وعمرة طالق فإمنا : واختلفوا يف عطف اجلملة التامة على اجلملة التامة حبرف الواو حنو ما إذا قال



تطلق عمرة واحدة وكل واحد من الكالمني مجلة تامة النه ابتداء وخرب فالواو بينهما عند بعض مشاخينا ملعىن 
وقوله تعاىل ) وميحو اهللا الباطل: (وقوله تعاىل) والراسخون يف العلم: (االبتداء حيسن نظم الكالم كما يف قوله تعاىل

  .فإنه ابتداء عندنا) بواوأولئك هم الفاسقون إال الذين تا: (يف حكم القذف
واالصح أن هذا الواو للعطف أيضا عندي إال أن االشتراك يف اخلرب ليس من حكم مبجرد : قال رضي اهللا عنه

العطف بل باعتبار حاجة املعطوف إليه إذا مل يذكر خربا وال حاجة إذا ذكر له خربا، وهلذا عند احلاجة جعلنا خرب 
أنت : ليه إذا أمكن ال غريه، الن احلاجة ترتفع بعني ذلك، حىت إذا قال المرأتهاملعطوف عني ما هو خرب املعطوف ع

طالق إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار االخرى فإمنا يتعلق بدخول الدار الثانية تلك التطليقة ال غريها، 
  حىت لو دخلت الدارين مل تطلق إال واحدة،

وفالنة فإنه يقع على الثانية غري ما وقع على االوىل الن االشتراك بينهما فالنة طالق : فأما إذا تعذر ذلك بأن يقول
  جاءين زيد: يف تطليقة واحدة ال يتحقق، مبنزلة قوله

  .وعمرو فإنه إخبار عن جمئ كل واحد منهما بفعل على حدة الن جميئهما بفعل واحد ال يتحقق
وينوي بالتسليمة االوىل من : ما قال يف كتاب الصالة وعلى هذا االصل الذي بينا أن الواو ال توجب الترتيب خيرج

  .عن ميينه من احلفظة والرجال والنساء، فإن مراده العطف ال الترتيب
ال يتحقق، فعرفنا أن ) يف النية(من الرجال والنساء واحلفظة فإن الترتيب : وكذلك مراده مما قال يف اجلامع الصغري

  .املراد جيمعهم يف نيته
حىت إذا جاؤوها وفتحت : (او مبعىن احلال ملعىن اجلمع أيضا فإن احلال جيامع ذا احلال، ومنه قوله تعاىلوقد تكون الو

  .أي جاؤوها حال ما تكون أبواهبا مفتوحة) : أبواهبا
عله أد إيل ألفا وأنت حر إنه ال يعتق ما مل يؤد الن الواو مبعىن احلال فإمنا ج: وعلى هذا قال يف املأذون إذا قال لعبده

إذا قال افتحوا الباب وأنتم آمنون ال يأمنون ما مل يفتحوا النه آمنهم حال فتح : حرا عند االداء وقال يف السري
أنت طالق وأنت مريضة تطلق يف احلال الن الواو للعطف يف االصل فال يكون شرطا، فإن : الباب، وإذا قال المرأته

  .عاىل النه عين بالواو احلال وذلك حمتمل فكأنه قال يف حال مرضهاقال عنيت إذا مرضت يدين فيما بينه وبني اهللا ت
  .أنت طالق وأنت تصلني أو وأنت مصلية: وكذلك لو قال
إذا قال خذ هذه االلف واعمل هبا مضاربة يف البز فإنه ال يتقيد بصرفه يف البز وله أن يتجر فيها : وقال يف املضاربة

  .للعطف فاالطالق الثابت بأول الكالم ال يتغري هبذا العطف ما بدا له من وجوه التجارات الن الواو
إذا قالت املرأة لزوجها طلقين ولك ألف درهم فطلقها جتب االلف عليها، : وقال أبو يوسف وحممد رمحهما اهللا

  .وكذلك لو قال الزوج أنت طالق وعليك ألف درهم فقبلت جتب االلف
  مبعىن الباء جمازا فإن ذلك أحدمها أنه استعمل الواو: وفيه طريقان هلما

معروف يف القسم إذ ال فرق بني قوله واهللا وبني قوله باهللا، وإمنا محلنا على هذا اجملاز بداللة املعاوضة فإن اخللع عقد 
معاوضة فكان هذا مبنزلة ما لو قال امحل هذا املتاع إىل منزيل ولك درهم، والثاين أن هذا الواو للحال فكأهنا قالت 

   حال ما يكون لك علي ألف درهم، وإمنا محلنا على هذا لداللة املعاوضة كما يف قوله أد إيل ألفا وأنتطلقين يف

طالق، خبالف املضاربة فال معىن حلرف الباء هناك حىت جيعل الواو عبارة عنه، وال ميكن محله على معىن احلال 
وال شئ عليها الن الواو للعطف حقيقة وباعتبار هذه النعدام داللة املعاوضة فيه، وأبو حنيفة رمحه اهللا يقول تطلق 



احلقيقة ال ميكن أن جيعل االلف بدال عن الطالق فلو جعل بدال إمنا جيعل بداللة املعاوضة وذلك يف الطالق زائد فإن 
الطالق يف الغالب يكون بغري عوض، أال ترى أن بذكر العوض يصري كالم الزوج مبعىن اليمني حىت ال ميكنه أن 

رجع عنه قبل قبوهلا وال جيوز ترك احلقيقة باعتبار دليل زائد على ما وضع له يف االصل، خبالف االجارة فإنه عقد ي
مشروع بالبدل ال يصح بدونه فأمكن محل اللفظ على اجملاز باعتبار معىن املعاوضة فيه النه أصل، وإمنا جيعل الواو 

وأنت حر انزل وأنت آمن فإن صيغة كالمه للحال النه خاطبه للحال إذا كان بصيغة حتتمل ذلك كما يف قوله أد 
باالول واآلخر بصيغة واحدة ويتحقق عتقه يف حالة االداء ويتحقق أمانه يف حالة النزول، الن املقصود أن يعلم 

  .مبحاسن الشريعة فعسى يؤمن وذلك حالة النزول
غة احتمال احلال الن البز ال يكون حاال لعمله، فأما قوله خذ هذه االلف واعمل هبا يف البز فليس يف هذه الصي

وقوله أنت طالق وأنت مريضة للعطف حقيقة ولكن فيه احتمال احلال إذ الطالق يتحقق يف حال املرض، فالعتبار 
  .الظاهر ال يدين يف القضاء، والحتمال كونه حمتمال تعمل نيته

  فصل
يثبت به ترتيب وإن لطف ذلك، ملا بينا أن كل حرف وأما الفاء فهو للعطف، وموجبه التعقيب بصفة الوصل، ف

خيتص مبعىن يف أصل الوضع، إذ لو مل جيعل كذلك خرج من أن يكون مفيدا، فاملعىن الذي اختص به الفاء ما بينا، 
أال ترى أن أهل اللسان وصلوا حرف الفاء باجلزاء ومسوه حرف اجلزاء الن اجلزاء يتصل بالشرط على أن يتعقب 

  د الشرط بال فصل، وكذلك يستعمل حرف الفاء لعطف احلكمنزوله وجو

ضرب فأوجع أي بذلك الضرب، وأطعم فأشبع، أي بذلك الطعام، : جاء الشتاء فتأهب، ويقال: على العلة، يقال
أي بذلك الشراء، وهلذا جعلنا : لن جيزي ولد والده إال أن جيده مملوكا فيشتريه فيعتقه: وعلى هذا قوله عليه السالم

  .لشراء إعتاقا يف القريب بواسطة امللكا
  .خذ من مايل ألف درهم فصاعدا، أي فما يزداد عليه فصاعدا وارتفاعا: ويقول

بعت منك هذا العبد بألف درهم وقال املشتري فهو حر : وعلى هذا االصل قال علماؤنا رمحهم اهللا فيمن قال لغريه
  .هو حر أو وهو حر فإنه يكون ردا لالجياب ال قبوال فال يعتق فإنه يعتق وجيعل قابال مث معتقا، خبالف ما لو قال

انظر إىل هذا الثوب أيكفيين قميصا فقال نعم قال فاقطعه فقطعه فإذا هو ال يكفيه قميصا كان : ولو قال خلياط
عه فإذا اخلياط ضامنا الن الفاء للوصل والتعقيب فكأنه قال فإن كفاين قميصا فاقطعه، خبالف ما لو قال اقطعه فقط

  .هو ال يكفيه قميصا فإنه ال يكون ضامنا لوجود االذن مطلقا
إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق فدخلت إهنا تطلق : إذا قال لغري املدخول هبا: وقد قال بعض مشاخينا

  .خرواحدة عند أيب حنيفة رمحه اهللا باعتبار أن الفاء جيعل مستعارا عن الواو جمازا لقرب أحدمها من اآل
  .واالصح عندي أن هاهنا تطلق واحدة عندهم مجيعا: قال رضي اهللا عنه

الن الفاء للتعقيب فيثبت به ترتيب بني الثانية واالوىل يف الوقوع ومع الترتيب ال ميكن إيقاع الثانية الهنا تبني 
  . ومع إمكان اعتبار احلقيقة ال معىن للمصري إىل اجملازباالوىل
  والدليل

إن دخلت هذه الدار فدخلت هذه الدار االخرى فأنت طالق فإن الشرط : على أن الصحيح هذا ما قال يف اجلامع
، خبالف ما أن تدخل الثانية بعد دخول الدار االوىل حىت لو دخلت يف الثانية قبل االوىل مث دخلت يف االوىل مل تطلق

  .ودخلت هذه الدار: لو قال



أبشر فقد أتاك الغوث وهذا على سبيل : وقد توصل الفاء مبا هو علة إذا كان حمتمل االمتداد، يقول الرجل لغريه
بيان العلة للخطاب بالبشارة ولكن ملا كان ذلك ممتدا صح ذكر حرف الفاء مقرونا به، وعلى هذا االصل لو قال 

  .فأنت حر فإنه يعتق وإن مل يؤد، النه لبيان العلة، أي النك قد صرت حرا وصفة احلرية متتد أد إيل ألفا: لعبده
  انزل فأنت آمن كان آمنا: وكذلك لو قال حلريب

لفالن : نزل أو مل ينزل، الن معىن كالمه انزل النك آمن واالمان ممتد، فأما ما قال علماؤنا رمحهم اهللا فيمن يقول
لزمه درمهان فذلك لتحقيق معىن العطف إذ املعطوف غري املعطوف عليه واعتبار معىن علي درهم فدرهم إنه ي

الوصل والترتيب يف الوجوب ال يف الواجب، أو ملا تعذر اعتبار حقيقة معىن حرف الفاء جعل عبارة عن الواو جمازا 
  .فكأنه قال درهم ودرهم

ء ال يتحقق هاهنا فيكون صلة للتأكيد كأنه قال والشافعي يقول يلزمه درهم واحد، الن ما هو موجب حرف الفا
  .درهم فهو درهم

ولكن ما قلناه أحق النه يضمر ليسقط به اعتبار حرف الفاء واالضمار لتصحيح ما وقع التنصيص عليه ال اللغائه، 
ه مث معىن العطف حمكم يف هذا احلرف فال بد من اعتباره حبسب االمكان، واملعطوف غري املعطوف عليه فيلزم

  .درمهان هلذا
فصل وأما حرف مث فهو للعطف على وجه التعقيب مع التراخي، هو املعىن الذي اختص به هذا احلرف بأصل 

  .الوضع
جاءين زيد وبعده عمرو، إال أن عند أيب حنيفة ) جاءين زيد مث عمرو فإمنا يفهم منه ما يفهم من قوله(يقول الرجل 

  رمحه اهللا
زلة ما لو سكت مث استأنف قوال بعد االول المتام القول بالتراخي، وعندمها التراخي صفة هذا التراخي أن يكون مبن

  .هبذا احلرف يف احلكم مع الوصل يف التكلم ملراعاة معىن العطف فيه
إن دخلت الدار فأنت طالق مث طالق مث طالق، عند أيب حنيفة رمحه اهللا : وبيان هذا فيما إذا قال لغري املدخول هبا

وىل بالدخول وتقع الثانية يف احلال وتلغو الثالثة، مبنزلة قوله أنت طالق طالق طالق من غري حرف العطف تتعلق اال
حىت ينقطع بعض الكالم عن البعض، وعندمها يتعلق الكل بالدخول مث عند الدخول يظهر الترتيب يف الوقوع فال 

  .تقع إال واحدة العتبار التراخي حبرف مث
ند أيب حنيفة رمحه اهللا تطلق واحدة يف احلال ويلغو ما سواها، وعندمها ال تطلق ما مل تدخل ولو أخر الشرط ذكرا فع

الدار فإذا دخلت طلقت واحدة ولو كانت مدخوال هبا، فإن أخر الشرط فعند أيب حنيفة رمحه اهللا تطلق اثنتني يف 
  احلال وتتعلق

  .طلقت ثالثا الثالثة بالدخول، وعندمها ما مل تدخل ال يقع شئ فإذا دخلت
ولو قدم الشرط فعند أيب حنيفة رمحه اهللا تقع الثانية والثالثة يف احلال وتتعلق االوىل بالدخول، وعندمها ال يقع شئ 

  .ما مل تدخل فإذا دخلت طلقت ثالثا، هكذا ذكر مفسرا يف النوادر
مث اهللا شهيد على ما : (وقال تعاىل) وامث كان من الذين آمن: (وقد يستعمل حرف مث مبعىن الواو جمازا، قال اهللا تعاىل

من حلف على ميني ورأى غريها خريا منها فليأت الذي هو خري مث : وعلى هذا قلنا يف قوله عليه السالم) يفعلون
ليكفر ميينه إن حرف مث يف هذه الرواية حممول على احلقيقة، ويف الرواية اليت قال فليكفر ميينه مث ليأت بالذي هو 



مبعىن الواو جمازا الن صيغة االمر لالجياب وإمنا التكفري بعد احلنث ال قبله فحملنا هذا احلرف على خري حرف مث 
  اجملاز ملراعاة حقيقة الصيغة فيما هو املقصود، إذ لو محلنا حرف مث على احلقيقة كان االمر بالتكفري

ن االوىل على هذا أن جيعل حرف مث مبعىن حمموال على اجملاز فإنه ال جيب تقدمي التكفري على احلنث باالتفاق، فكا
حرف الفاء فإنه أقرب إليه من حرف الواو، وإمنا مل نفعل ذلك الن حرف الفاء يوجب ترتيبا أيضا واحلنث غري 

  .مرتب على التكفري بوجه فلهذا جعلناه مبعىن الواو
ل كان غلطا، فإن الرجل يقول جاءين فصل وأما حرف بل هو لتدارك الغلط بإقامة الثاين مقام االول وإظهار أن االو

  ) .بل كنتم جمرمني: (زيد بل عمرو أو ال بل عمرو فإمنا يفهم منه االخبار مبجئ عمرو خاصة، وهو معىن قوله تعاىل
وعلى هذا قال زفر رمحه اهللا إن من قال لفالن علي ألف درهم بل ) بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر باهللا(

ه ثالثة آالف، الن بل لتدارك الغلط فيكون إقرارا بألفني ورجوعا عن االلف وبيان أنه كان غلطا ولكن ألفان يلزم
  االقرار صحيح والرجوع

باطل، كما لو قال المرأته أنت طالق واحدة بل اثنتني تطلق ثالثا، ولكنا نقول يلزمه ألفان النه ما كان مقصوده 
ارك الغلط بإثبات الزيادة اليت نفاها يف الكالم االول بطريق االقتضاء، فكأنه تدارك الغلط بنفي ما أقر به أوال بل تد

قال بل مع تلك االلف ألف أخرى فهما ألفان علي، أال ترى أن الرجل يقول أتى علي مخسون سنة بل ستون فإنه 
ق يف االخبارات يفهم هذا من كالمه بل ستون لعشرة زائدة على اخلمسني اليت أخربت هبا أوال، ولكن هذا يتحق

الهنا حتتمل الغلط وال يتحقق يف االنشاءات فلهذا جعلناه موقعا اثنتني راجعا عن االوىل ورجوعه ال يصح فتطلق 
ثالثا، حىت لو قال كنت طلقتك أمس واحدة ال بل اثنتني تطلق اثنتني الن الغلط يف االخبار يتمكن، ولو قال لغري 

ثنتني تطلق واحدة النه بقوله بل اثنتني أوال بل اثنتني يروم الرجوع عن االوىل املدخول هبا أنت طالق واحدة ال بل ا
  وذلك باطل

وبعدما بانت باالوىل مل يبق احملل ليصح إيقاع الثنتني عليها، ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة ال بل اثنتني 
على حاله وهو هبذا احلرف تبني أنه تعلق الثنتني  فدخلت تطلق ثالثا باالتفاق الن مع تعلق االوىل بالشرط بقي احملل

بالشرط ابتداء ال بواسطة االوىل، النه راجع عن االوىل فكأنه أعاد ذكر الشرط وصار كالمه يف حكم ميينني فعند 
وجود الشرط تقع الثالث مجلة لتعلق الكل بالشرط بال واسطة، خبالف ما قاله أبو حنيفة رمحه اهللا يف حرف الواو 

ه للعطف فيكون هو مقررا لالوىل ومعلقا الثانية بالشرط بواسطة االوىل، فعند وجود الشرط يقعن متفرقا أيضا فإن
  .فتبني باالوىل قبل وقوع الثانية والثالثة، واهللا أعلم

فصل وأما لكن فهو كلمة موضوعة لالستدراك بعد النفي، تقول ما رأيت زيدا لكن عمرا، فاملعىن الذي ختتص به 
فلم تقتلوهم : (الكلمة باعتبار أصل الوضع إثبات ما بعدها فأما نفي ما قبلها فثابت بدليله خبالف بل، قال تعاىلهذه 

مث العطف هبا إمنا يكون عند اتساق الكالم فإن وجد ذلك ) ولكن اهللا قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى
  .تئنافكان لتعليق النفي باالثبات الذي بعدها وإال كانت لالس

  منها إذا قال رجل هذا العبد يف يدي لفالن: وبيان هذا يف مسائل مذكورة يف اجلامع

فقال املقر له ما كان يل قط ولكنه لفالن، فإن وصل كالمه فهو للمقر له الثاين، وإن فصل فهو للمقر، الن قوله ما 
ا أنه نفي ملكه إىل الثاين بإثبات امللك له كان يل قط تصريح بنفي ملكه فيه، فإذا وصل به قوله لكن لفالن كان بيان

بقوله لكن، فإن قطع كالمه كان حمموال على نفي ملكه أصال كما هو الظاهر وهو رد لالقرار، مث قوله ولكنه لفالن 



  .شهادة بامللك للثاين على املقر وبشهادة الفرد ال يثبت امللك
  كنه لفالن فقال املقر لهولو أن املقضي له بالعبد بالبينة قال ما كان يل قط ول

قد كان له فباعه أو وهبه مين بعد القضاء له فإنه يكون للثاين، النه حني وصل الكالم فقد تبني أنه نفي ملكه بإثباته 
للثاين وذلك حيتمل االنشاء بسبب كان بعد القضاء فيحمل على ذلك يف حق املقر له إال أن املقر يصري ضامنا قيمته 

اهر كالمه تكذيب لشهوده وإقرار بأن القضاء باطل وهذا حجة عليه، ولكن إمنا يقرر هذا للمقضي عليه الن ظ
  .احلكم بعد ما حتول امللك إىل املقر له فيضمن قيمته للمقضي عليه

ولو أن أمة زوجت نفسها من رجل مبائة درهم بغري إذن موالها فقال املوىل ال أجيزه لكن أجيزه مبائة ومخسني، أو 
يزه إن زدتين مخسني فالعقد باطل الن الكالم غري متسق، فإن نفي االجازة وإثباهتا بعينها ال يتحقق فيه قال لكن أج

  .معىن العطف فريتد العقد بقوله ال أجيزه ويكون قوله لكن أجيزه ابتداء بعد االنفساخ
م متسق فيتبني بآخره أنه ولو قال لفالن علي ألف درهم قرض فقال فالن ال ولكنه غصب فإنه يلزمه املال الن الكال

نفي السبب ال أصل املال وأنه قد صدقه يف االقرار بأصل املال وال تفاوت يف احلكم بني السببني، واالسباب مطلوبة 
لالحكام فعند انعدام التفاوت يتم تصديقه له فيما أقر به فيلزمه املال، وعلى هذا لو قال لك علي ألف درهم مثن 

يتها منك فقال اجلارية جاريتك ما بعتها منك ولكن يل عليك ألف درهم يلزمه املال، الن هذه اجلارية اليت اشتر
الكالم متسق ويف آخره بيان أنه مصدق له يف أصل املال مكذب يف السبب وال تفاوت عند سالمة اجلارية للمقر 

  .فيلزمه املال

  .أصل الوضع يتناول أحد املذكورينفصل وأما أو فهي كلمة تدخل بني امسني أو فعلني، وموجبها باعتبار 
فإن الواجب يف الكفارة أحد االشياء ) من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة: (بيانه يف قوله تعاىل

  املذكورة مع
إباحة التكفري بكل نوع منها على االنفراد، وهلذا لو كفر باالنواع كلها كان مؤديا للواجب بأحد االنواع يف 

  .ح من املذهب، خبالف ما يقوله بعض الناس وقد بينا هذهالصحي
هديا بالغ الكعبة أو : (ويف جزاء الصيد) ففدية من صيام أو صدقة أو نسك: (وكذلك يف قوله تعاىل يف كفارة احللق

وقد ظن بعض مشاخينا أهنا يف أصل الوضع للتشكيك فإن الرجل إذا قال ) كفارة طعام مساكني أو عدل ذلك صياما
  .أيت زيدا وعمرا يكون خمربا برؤية كل واحد منهما عينا، ولو قال بل عمرا يكون خمربا برؤية عمرو عينار

ولو قال أو عمرا يكون خمربا برؤية أحدمها غري عني على أنه شاك يف كل واحد منهما جيوز أن يكون قد رآه وجيوز 
له على التشكيك فإن ذلك ال يكون إال عند التباس أن يكون مل يره إال أن يف االبتداءات واالمر والنهي يتعذر مح
  .العلم بالشئ فيحمل على التخيري، وقرر هذا الكالم يف تصنيفه

وعندي أن هذا غري صحيح الن الشك ليس بأمر مقصود حىت يوضع له كلمة يف أصل الوضع، : قال رضي اهللا عنه
ا إال أن يف االخبار يفضي إىل الشك باعتبار حمل ولكن هذه الكلمة لبيان أن املتناول أحد املذكورين كما ذكرن

الكالم ال باعتبار هذه الكلمة كما يف قوله رأيت زيدا أو عمرا، فأما يف االنشاءات ملا تبدل احملل وانعدم املعىن الذي 
ى إثبات الجله كان معىن الشك فالثابت هبذه الكلمة التخيري باعتبار أصل الوضع وهو أهنا تتناول أحد املذكورين عل

صفة االباحة يف كل واحد منهما، وهلذا قلنا لو قال هذا العبد حر أو هذا فهو وقوله أحدمها حر سواء يتناول 
االجياب أحدمها ويتخري املوىل يف البيان على أن يكون بيانه من وجه كابتداء االيقاع حىت يشترط لصحة البيان 



وهلذا قال أبو يوسف وحممد رمحهما اهللا لو مجع بني عبده ودابته  صالحية احملل لاليقاع، ومن وجه هو تعيني للواقع،
  وقال هذا حر أو هذا لغا كالمه،

  مبنزلة ما لو قال أحدمها حر الن حمل االجياب أحدمها بغري عينه، وإذا مل يكن أحد
  .جياب أصالالعبدين حمال صاحلا لالجياب فغري املعني منهما ال يكون صاحلا وبدون صالحية احملل ال يصح اال

وأبو حنيفة رمحه اهللا يقول هذا االجياب يتناول أحدمها بغري عينه على احتمال التعيني، أال ترى أهنما لو كانا عبدين 
تناول أحدمها على احتمال التعيني إما ببيانه أو بانعدام املزامحة مبوت أحدمها فيصح االجياب هنا باعتبار هذا اجملاز 

ه اهللا يف العمل باجملاز وإن تعذر العمل باحلقيقة لعدم صالحية احملل له، وعندمها اجملاز كما هو أصل أيب حنيفة رمح
  .خلف عن احلقيقة يف احلكم، فإذا مل يكن احملل صاحلا للحكم حقيقة يسقط اعتبار العمل باجملاز وقد بينا هذا

 يف االوليني، مبنزلة ما لو مجع بني هذه طالق أو هذه وهذه تطلق الثالثة ويتخري: وعلى هذا لو قال لثالث نسوة له
االوليني فقال إحداكما طالق وهذه، وهلذا قال زفر رمحه اهللا يف قوله واهللا ال أكلم فالنا أو فالنا وفالنا إنه ال حينث 

  .إن كلم االول وحده ما مل يكلم الثالث معه، مبنزلة قوله ال أكلم أحد هذين وهذا
ده حينث وإن كلم أحد اآلخرين ال حينث ما مل يكلمهما النه أشرك بينهما ولكنا نقول هناك إن كلم االول وح

حبرف الواو واخلرب املذكور يصلح للمثىن كما يصلح للواحد، فإنه يقول ال أكلم هذا ال أكلم هذين فيصري كأنه 
ا النه يقال للمثىن قال ال أكلم هذا أو هذين، خبالف الطالق فهناك اخلرب املذكور غري صاحل للمثىن إذا مجعت بينهم

طالقان مع أن هناك ميكن أن جتعل الثالثة كاملذكورة وحدها فإن احلكم فيها ال خيتلف سواء ضمت إىل االوىل أو إىل 
  .الثانية، وهنا احلكم يف الثالث خيتلف باالنضمام إىل االول أو الثاين فكان ضمه إىل ما يليه أوىل

ا الرجل أو هذا فإنه يصح التوكيل استحسانا، مبنزلة ما لو قال وكلت وعلى هذا لو قال وكلت ببيع هذا العبد هذ
أحدمها ببيعه حىت ال يشترط اجتماعهما على البيع، خبالف ما لو قال وهذا، وإذا باع أحدمها نفذ البيع ومل يكن 

  .لآلخر بعد ذلك أن يبيعه، وإن عاد إىل ملكه وقبل البيع يباح لكل واحد منهما أن يبيعه
  و قال لواحد بع هذا العبد أو هذا يثبت له اخليار على أن يبيعوكذلك ل

  أحدمها أيهما شاء، مبنزلة ما لو قال بع أحدمها، فأما يف البيع إذا أدخل كلمة

أو يف املبيع أو الثمن فالبيع فاسد للجهالة الن موجب الكلمة التخيري ومن له اخليار منهما غري معلوم، فإن كان 
نني والثالثة استحسانا ومل جيز يف الزيادة على ذلك لبقاء احلظر بعد تعني من له اخليار، ولكن معلوما جاز يف االث

  .اليسري من احلظر ال مينع جواز العقد والفاحش منه مينع جواز العقد
ل فأما يف النكاح ف أبو يوسف وحممد رمحهما اهللا تعاىل يقوالن يثبت التخيري هبذه الكلمة إذا كان مفيدا بأن يقو

المرأة تزوجتك على ألف درهم حاال أو على ألفني إىل سنة أو تزوجتك على ألف درهم أو مائة دينار، وال يثبت 
اخليار إذا مل يكن مفيدا بأن يقول تزوجتك على ألف درهم أو ألفني بل جيب االقل عينا النه ال فائدة يف التخيري بني 

وقف على تسمية البدل فوجوب املال عند التسمية يف معىن القليل والكثري يف جنس واحد، وصحة النكاح ال تت
االبتداء، مبنزلة االقرار باملال أو الوصية أو اخللع أو الصلح عن دم العمد على مال فإمنا يثبت االقل لكونه متيقنا به، 

  .وهلذا كل ما يصلح أن يكون مسمى يف الصلح عن دم العمد يصلح أن يكون مسمى يف النكاح
رضي اهللا عنه يقول يصار إىل حتكيم مهر املثل الن التخيري الذي هو حكم هذه الكلمة مينع كون املسمى  وأبو حنيفة

معلوما قطعا واملوجب االصلي يف النكاح مهر املثل وإمنا ينتفي ذلك املوجب عند تسمية معلومة قطعا فإذا انعدم 



لح فليس يف ذلك العقد موجب أصلي يف ذلك حبرف أو وجب املصري إىل املوجب االصلي، خبالف اخللع والص
البدل بل هو صحيح من غري بدل جيب به فلهذا أوجبنا القدر امليتقن به وما زاد على ذلك لكونه مشكوكا فيه 

  .يبطل
أن يقتلوا أو يصلبوا أو : (وعلى هذا قال مالك رمحه اهللا يف حد قطاع الطريق إن االمام يتخري يف ظاهر قوله تعاىل

  .فإن موجب الكلمة التخيري والكالم حممول على حقيقته حىت يقوم دليل اجملاز) وأرجلهم من خالفتقطع أيديهم 
  ولكنا نقول يف أول

اآلية تنصيص على أن املذكور جزاء على احملاربة، واحملاربة أنواع كل نوع منها معلوم من ختويف أو أخذ مال أو 
اع تتفاوت يف صفة اجلناية واملذكور أجزية متفاوتة يف معىن قتل نفس أو مجع بني القتل وأخذ املال، وهذه االنو

  التشديد فوقع

االستغناء بتلك املقدمة عن بيان تقسيم اال جزية على أنواع اجلناية نصا، ولكن هذا التقسيم ثابت بأصل معلوم وهو 
ا، كيف وقد نزل أن اجلملة إذا قوبلت باجلملة ينقسم البعض على البعض فلهذا كان اجلزاء على كل نوع عين

جربيل عليه السالم على النيب صلى اهللا عليه وسلم هبذا التقسيم يف أصحاب أيب بردة ؟ وهلذا قال أبو حنيفة رمحه 
اهللا إذا مجع بني القتل وأخذ املال فلالمام اخليار، إن شاء قطع يده مث قتله وصلبه، وإن شاء قتله وصلبه ومل يقطعه، 

  .ة متحد معىن فيتخري هلذاالن نوع احملاربة متعدد صور
أي بل أشد قسوة فيكون املراد بل يصلبوا ) فهي كاحلجارة أو أشد قسوة: (وقيل أو هنا مبعىن بل كما قال اهللا تعاىل

إذا اتفقت احملاربة بقتل النفس وأخذ املال بل تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف إذا أخذوا املال فقط بل ينفوا من 
  .قاالرض إذا خوفوا الطري

  .أي ويزيدون) وأرسلناه إىل مائة ألف أو يزيدون: (وقد تستعار كلمة أو للعطف فتكون مبعىن الواو، قال تعاىل
فلو كان البكاء يرد شيئابكيت على زياد أو عناق على املرأين إذ مضيا مجيعا لشأهنما حبزن واحتراق : قال القائل

  .على املرأين إذ مضيا مجيعا: بدليل قوله) أي وعناق(
أن تكون ) على ذلك(إذا عرفنا هذا فنقول إمنا حيمل على هذه االستعارة عند اقتران الدليل بالكالم، ومن الدليل 

وال كفورا، والدليل فيه ما قدمنا أن : معناه) وال تطع منهم آمثا أو كفورا: (مذكورة يف موضع النفي، قال اهللا تعاىل
  التعميم إال أن جيعل مبعىن واو العطف ولكن النفي تعم وال ميكن إثبات) موضع(النكرة يف 

على أن يتناول كل واحد منهما على االنفراد ال على االجتماع كما هو موجب حرف الواو، وهلذا قلنا لو قال 
واهللا أكلم فالنا أو فالنا فإنه حينث إذا كلم أحدمها، خبالف قوله فالنا وفالنا فإنه ال حينث ما مل يكلمهما، ولكن 

  على االنفراد حىت ال يثبت له اخليار، ولو كان يف االيالء بأن قال ال أقرب) منهما(كل واحد يتناول 

  .هذه أو هذه فمضت املدة بانتا مجيعا
ومن ذلك أن يستعمل الكلمة يف موضع االباحة فتكون مبعىن الواو حىت يتناول معىن االباحة كل واحد من 

االذن باجملالسة مع كل واحد من الفريقني، ) منه(و املتكلمني فيفهم املذكورين، فإن الرجل يقول جالس الفقهاء أ
  .والطبيب يقول للمريض كل هذا أو هذا فإمنا يفهم منه أن كل واحد منهما صاحل لك

فاالستثناء من التحرمي إباحة مث تثبت ) إال ما محلت ظهورمها أو احلوايا أو ما اختلط بعظم: (وبيان هذا يف قوله تعاىل
  .ة يف مجيع هذه االشياء، فعرفنا أن موجب هذه الكلمة يف االباحة العموم وأنه مبعىن واو العطفاالباح



وبيان الفرق بني االباحة واالجياب أن يف االجياب االمتثال باالقدام على أحدمها، ويف االباحة تتحقق املوافقة يف 
  .االقدام على كل واحد منهما

  .ا إال فالنا أو فالنا فإن له أن يكلمهما من غري حنثوعلى هذا قلنا إذا قال ال أكلم أحد
ولو قال الربع نسوة له واهللا ال أقربكن إال فالنة أو فالنة فإنه ال يكون موليا منهما مجيعا حىت ال حينث إن قرهبما وال 

  .تقع الفرقة بينه وبينهما مبضي املدة قبل القربان
  .أي حىت يتوب عليهم) : من االمر شئ أو يتوب عليهمليس لك : (وقد تستعار أو مبعىن حىت قال تعاىل

ويف هذه االستعارة معىن العطف، فإن غاية الشئ تتصل به كما يتصل املعطوف باملعطوف عليه، وهلذا قال يف 
لو قال واهللا الدخلن هذه الدار اليوم أو الدخلن هذه الدار فأي الدارين دخل بر يف ميينه النه ذكر الكلمة : اجلامع

  .موضع االثبات فيقتضي التخيري يف شرط الربيف 
  فأي الدارين دخل حنث يف ميينه النه ذكرها(ولو قال ال أدخل هذه الدار أو ال أدخل هذه الدار 

  .يف موضع النفي فكانت مبعىن وال
لثانية االخرى فإن دخل االوىل حنث يف ميينه، وإن دخل ا) ولو قال واهللا ال أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار

أوال بر يف ميينه حىت إذا دخل االوىل بعد ذلك ال حينث مبنزلة قوله ال أدخل هذه الدار حىت أدخل هذه الدار فكأن 
الدخول يف االخرى غاية ليمينه فإذا دخلها انتهت اليمني، وإن مل يدخلها حىت دخل االوىل حنث لوجود الشرط يف 

  حال بقاء اليمني، وإمنا

تعذر اعتبار معىن التخيري فيه للنفي يف أحد اجلانبني ويتعذر إثبات معىن العطف لعدم اجملانسة بني جعلناه هكذا النه ي
املذكورين فيجعل مبعىن الغاية، الن حرمة الدخول الثابت باليمني حيتمل االمتداد فيليق به ذكر الغاية كما يف قوله 

محل الكلمة على العطف إذ الفعل ال يعطف على فإنه ال ميكن ) ليس لك من االمر شئ أو يتوب عليهم: (تعاىل
مبعىن الغاية، والنه نفي ) أو يتوب(االسم واملستقبل ال يعطف على املاضي، ونفي االمر حيتمل االمتداد فيجعل قوله 

الدخول يف الدار االوىل فإذا دخل فيها أوال جيعل كأن املذكور آخرا من جنسه نفي فيحنث بالدخول فيها هلذا، 
الدخول يف الدار الثانية فإذا دخلها أوال جيعل كأن االخري من جنسه إثبات كما يف قوله الدخلن هذه الدار وأثبت 

  .أو الدخلن هذه الدار
: فصل وأما حىت فهي للغاية باعتبار أصل الوضع مبنزلة إىل، هو املعىن اخلاص الذي الجله وضعت الكلمة، قال تعاىل

حىت : (وقال تعاىل) حىت يأذن يل أيب: (وقال تعاىل) حىت يعطوا اجلزية عن يد( :وقال تعاىل) هي حىت مطلع الفجر(
فمىت كان ما قبلها حبيث حيتمل االمتداد وما بعدها يصلح لالنتهاء به كانت عاملة يف حقيقة الغاية، ) يأتيك اليقني

الن املالزمة حتتمل االمتداد، وهلذا قلنا إذا حلف أن يالزم غرميه حىت يقضيه مث فارقه قبل أن يقضيه دينه حنث، 
  .وقضاء الدين يصلح منهيا للمالزمة

  وقال
لو قال عبده حر إن مل أضربك حىت تشتكي يدي أو حىت الليل أو حىت تصبح أو حىت يشفع فالن مث : يف الزيادات

احل لالنتهاء ترك ضربه قبل هذه االشياء حنث، الن الضرب بطريق التكرار حيتمل االمتداد واملذكور بعد الكلمة ص
فيجعل غاية حقيقة، وإذا أقلع عن الضرب قبل الغاية حنث إال يف موضع يغلب على احلقيقة عرف فيعترب ذلك، الن 
الثابت بالعرف ظاهرا مبنزلة احلقيقة، حىت لو قال إن مل أضربك حىت أقتلك أو حىت متوت فهذا على الضرب الشديد 

  ال يذكر لفظ الضرب وإمنا يذكر ذلك إذا مل يكن قصده القتل وجعلباعتبار العرف، فإنه مىت كان قصده القتل 



  .القتل غاية لبيان شدة الضرب عادة
  .ولو قال حىت يغشى عليك أو حىت تبكي فهذا على حقيقة الغاية الن الضرب إىل هذه الغاية معتاد

  .وجود معىن الغاية فيهاوقد تستعمل الكلمة للعطف فإن بني العطف والغاية مناسبة مبعىن التعاقب ولكن مع 
يقول الرجل جاءين القوم حىت زيد ورأيت القوم حىت زيدا فيكون للعطف مع اعتبار معىن الغاية النه يفهم هبذا أن 

  .زيدا أفضل القوم أو أرذهلم
  .وقد يدخل مبعىن العطف على مجلة فإن ذكر له خربا فهو خربه وإال فخربه من جنس ما سبق

م حىت زيد غضبان، وتقول أكلت السمكة حىت رأسها فهذا مما مل يذكر خربه وهو من يقول الرجل مررت بالقو
  .جنس ما سبق على احتمال أن يكون هو االكل أو غريه ولكنه إخبار بأن رأسها مأكول أيضا

  .ولو قال حىت رأسها بالنصب كان هذا عطفا، أي وأكلت رأسها أيضا ولكن باعتبار معىن الغاية
عال تكون للجزاء إذا كان ما قبلها يصلح سببا لذلك وما بعدها يصلح أن يكون جزاء فيكون ومثل هذا يف االف

وزلزلوا حىت يقول : (أي لكيال تكون فتنة، وقال تعاىل) وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة: (مبعىن الم كي، قال تعاىل
ل الرسول هناية من غري أن يكون والقراءة بالنصب حتتمل الغاية، معناه إىل أن يقول الرسول فيكون قو) الرسول

  بناء على ما سبق كما هو موجب الغاية أنه ال أثر له
  .فيما جعل غاية له، وحيتمل لكي يقول الرسول، والقراءة بالرفع تكون مبعىن العطف أي ويقول الرسول

حينث، الن االتيان  إذا قال إن مل آتك غدا حىت تغديين فعبدي حر فأتاه فلم يغده ال: وعلى هذا قال يف الزيادات
ليس مبستدام فال حيتمل الكلمة مبعىن حقيقة الغاية وما بعده يصلح جزاء فيكون املعىن لكي تغديين فقد جعل شرط 

  .بره االتيان على هذا القصد وقد وجد، وكذلك لو قال إن مل تأتين حىت أغديك فأتاه ومل يغده مل حينث
القراءة بالرفع، ولكن هذا إذا كان املذكور بعده ال يصلح للجزاء  وقد يستعار للعطف احملض كما أشرنا إليه يف

  .فيعترب جمرد املناسبة بني العطف والغاية يف االستعارة
إذا قال إن مل آتك حىت أتغدى عندك اليوم أو إن مل تأتين حىت تتغدى عندي اليوم فأتاه : وعلى هذا قال يف الزيادات

الن الكلمة مبعىن العطف فإن الفعلني من واحد فال يصلح الثاين أن يكون جزاء مث مل يتغد عنده يف ذلك اليوم حنث، 
  .لالول فحمل على العطف احملض لتصحيح الكالم، وشرط الرب وجود االمرين يف اليوم فإذا مل يوجدا حنث

قد بينا أن يف : أهل النحو ال يعرفون هذا، فإهنم ال يقولون رأيت زيدا حىت عمرا باعتبار العطف ؟ قلنا: فإن قيل
االستعارات ال يعترب السماع وإمنا يعترب املعىن الصاحل لالستعارة وما أشرنا إليه من املناسبة معىن صاحل لذلك فهي 
استعارة بديعة بىن علماؤنا رمحهم اهللا جواب املسألة عليها مع أن قول حممد رمحه اهللا حجة يف اللغة فإن أبا عبيد 

السراج أن املربد سئل عن معىن الغزالة فقال هي الشمس، قاله حممد بن احلسن رمحه  وغريه احتج بقوله، وذكر ابن
  .مل أر الغزالة: انظر هل دلكت الغزالة ؟ فخرج مث دخل فقال: اهللا وكان فصيحا فإنه قال خلادم له يوما

 العطف إال أن وإمنا أراد حممد هل زالت الشمس ؟ فعلى هذا جيوز أن يقول الرجل رأيت زيدا حىت عمرا مبعىن
  االوىل أن جيعل هذا مبعىن الفاء دون الواو، الن كل واحد منهما للعطف ولكن

  .يف الفاء معىن التعقيب فهو أقرب إىل معىن املناسبة كما بينا
وعلى ) إىل أجل مسمى: (فصل وأما إىل فهي النتهاء الغاية، وهلذا تستعمل الكلمة يف اآلجال والديون، قال تعاىل

ال المرأته أنت طالق إىل شهر، فإن نوى التنجيز يف احلال تطلق ويلغو آخر كالمه، وإن نوى التأخري يتأخر هذا لو ق
الوقوع إىل مضي الشهر، وإن مل يكن له نية فعلى قول زفر رمحه اهللا يقع يف احلال، الن تأخري الشئ ال مينع ثبوت 



وعندنا ال يقع الن الكلمة للتأخري فيما يقرن به باعتبار ) فيكون مبنزلة التأجيل يف الدين ال مينع ثبوت أصله(أصله 
أصل الوضع وقد قرهنا بأصل الطالق وأصلها حيتمل التأخري يف التعليق مبضي شهر أو باالضافة إىل ما بعد شهر، فأما 

  .أصل اليمني ال حيتمل التأخري يف التعليق واالضافة، فلهذا محلنا الكلمة هناك على تأخري املطالبة
وأيديكم : (ومنها ما يدخل كقوله) مث أمتوا الصيام إىل الليل: ( من الغايات هبذه الكلمة ما ال يدخل كقوله تعاىلمث

واحلاصل فيه أن ما يكون من الغايات قائما بنفسه فإنه ال يدخل النه حد وال يدخل احلد يف احملدود، ) إىل املرافق
  ائط ال يدخل احلائطان يف االقرار،وهلذا لو قال لفالن من هذا احلائط إىل هذا احل

وما ال يكون قائما بنفسه فإن كان أصل الكالم متناوال للغاية كان ذكر الغاية الخراج ما وراءها فيبقى موضع 
فإن االسم عند االطالق يتناول اجلارحة إىل االبط فذكر ) وأيديكم إىل املرافق: (الغاية داخال كما يف قوله تعاىل

ا وراءها، وإن كان أصل الكالم ال يتناول موضع الغاية أو فيه شك فذكر الغاية ملد احلكم إىل الغاية الخراج م
فإن الصوم عبارة عن االمساك ومطلقه ال يتناول إال ساعة ) إىل الليل: (موضعها فال تدخل الغاية كما يف قوله تعاىل

الغاية تدخل يف اخليار الن مطلقه يقتضي : ه اهللافذكر الغاية ملد احلكم إىل موضع الغاية، وهلذا قال أبو حنيفة رمح
  التأبيد والن يف لزوم البيع يف موضع الغاية

شكا، ويف اآلجال واالجارات ال تدخل الغايات، الن املطلق ال يقتضي التأبيد ويف تأخري املطالبة ومتليك املنفعة يف 
تدخل الغاية يف رواية احلسن عن أيب حنيفة  موضع الغاية شك، ويف اليمني إذا حلف ال يكلم فالنا إىل وقت كذا

رمحه اهللا الن مطلقه يقتضي التأبيد فذكر الغاية الخراج ما وراءها، وال تدخل يف ظاهر الرواية الن يف حرمة الكالم 
  .ووجوب الكفارة يف الكالم يف موضع الغاية شكا

أو قال المرأته أنت طالق من واحدة إىل  إذا قال لفالن علي من درهم إىل عشرة،: وعلى هذا قال زفر رمحه اهللا
  .ثالث ال تدخل الغايتان الن الغاية حد واحملدود غري احلد

  .تدخل الغايتان الن هذه الغاية ال تقوم بنفسها فال تكون غاية ما مل تكن ثانية: وقال أبو يوسف وحممد رمحهما اهللا
لق الكالم ال يتناوله ويف ثبوته شك، ولكن الغاية االوىل الغاية الثانية ال تدخل الن مط: وقال أبو حنيفة رمحه اهللا

  .تدخل للضرورة الن الثانية داخلة يف الكالم وال تكون ثانية قبل دخول االوىل
فصل وأما على فهو لاللزام باعتبار أصل الوضع الن معىن حقيقة الكلمة من علو الشئ على الشئ وارتفاعه فوقه 

ذا لو قال لفالن علي ألف درهم أن مطلقه حممول على الدين إال أن يصل وذلك قضية الوجوب واللزوم، وهل
  بكالمه وديعة الن

  .حقيقته اللزوم يف الدين
  .مث تستعمل الكلمة للشرط باعتبار أن اجلزاء يتعلق بالشرط ويكون الزما عند وجوده

حقيق على أن ال أقول على اهللا إال ( :وقال تعاىل) يبايعنك على أن ال يشركن باهللا شيئا: (وبيان هذا يف قوله تعاىل
إذا قال رأس احلصن آمنوين على عشرة من أهل احلصن إن العشرة سواه واخليار يف : وعلى هذا قال يف السري) احلق

تعيينهم إليه النه شرط ذلك لنفسه بكلمة على، خبالف ما لو قال آمنوين وعشرة أو فعشرة أو مث عشرة فاخليار يف 
  من آمنهم، الن املتكلم تعيني العشرة إىل

  .عطف أماهنم على أمان نفسه من غري أن شرط لنفسه يف أماهنم شيئا
وقد تستعار الكلمة مبعىن الباء الذي يصحب االعواض ملا بني العوض واملعوض من اللزوم واالتصال يف الوجوب، 



عىن الباء، الن البيع حىت إذا قال بعت منك هذا الشئ على ألف درهم أو آجرتك شهرا على درهم يكون مب
واالجارة ال حتتمل التعليق بالشرط فيحمل على هذا املستعار لتصحيح الكالم، وهلذا قال أبو يوسف وحممد رمحهما 
اهللا، إذا قالت املرأة لزوجها طلقين ثالثا على ألف درهم فطلقها واحدة جيب ثلث االلف، مبنزلة ما لو قالت بألف 

  .درهم الن اخللع عقد معاوضة
وأبو حنيفة رمحه اهللا يقول ال جيب عليها شئ من االلف ويكون الواقع رجعيا الن الطالق حيتمل التعليق بالشرط 

وإن كان مع ذكر العوض، وهلذا كان مبنزلة اليمني من الزوج حىت ال ميلك الرجوع عنه قبل قبوهلا، وحقيقة الكلمة 
عليه دون اجملاز وعلى اعتبار الشرط ال يلزمها شئ من للشرط فإذا كانت مذكورة فيما حيتمل معىن الشرط حيمل 

املال الهنا شرطت إيقاع الثالث ليتم رضاها بالتزام املال والشرط يقابل املشروط مجلة وال يقابله أجزاء، وقد يكون 
  .أي من الناس) إذا اكتالوا على الناس يستوفون: (على مبعىن من، قال تعاىل

أصل الوضع، وقد تكون البتداء الغاية، يقول الرجل خرجت من الكوفة، وقد  فصل وكلمة من للتبعيض باعتبار
أي بأمر ) حيفظونه من أمر اهللا: (تكون للتمييز يقال باب من حديد وثوب من قطن، وقد تكون مبعىن الباء، قال تعاىل

  فاجتنبوا الرجس: (وقال تعاىل) يغفر لكم من ذنوبكم: (اهللا، وقد تكون صلة، قال تعاىل

ويف محلة على الصلة يعترب تعذر محله على معىن وضع له باعتبار احلقيقة أو يستعار له جمازا وتعترب ) االوثان من
  احلاجة إىل إمتام الكالم به لئال خيرج من أن يكون

  .مفيدا
م الرابع إن كان ما يف يدي من الدراهم إال ثالثة فإذا يف يده أربعة فهو حانث الن الدره: وعلى هذا قال يف اجلامع

  .بعض الدراهم وكلمة من للتبعيض
ولو قالت املرأة لزوجها اخلعين على ما يف يدي من الدراهم فإذا يف يدها درهم أو درمهان تلزمها ثالثة دراهم الن 
من هنا صلة لتصحيح الكالم فإن الكالم ال يصح إال هبا، حىت إذا قالت اخلعين على ما يف يدي دراهم كان الكالم 

يف االول لو قال إن كان يف يدي دراهم كان الكالم صحيحا فعمل الكلمة يف التبعيض ال يف تصحيح خمتال، و
  .الكالم

  .وقد بينا املسائل على هذه الكلمة فيما سبق
  .فصل وأما يف فهي للظرف باعتبار أصل الوضع، يقال دراهم يف صرة

نديل أو مترا يف قوصرة يلزمه رد كليهما النه أقر وعلى اعتبار هذه احلقيقة قلنا إذا قال لغريه غصبتك ثوبا يف م
  .بغصبه هلما) بغصب مظروف يف ظرف فال يتحقق ذلك إال(

  .ظرف الزمان وظرف املكان وظرف الفعل: مث الظرف أنواع ثالثة
صالحية فأما ظرف الزمان فبيانه فيما إذا قال المرأته أنت طالق يف غد فإهنا تطلق غدا باعتبار أنه جعل الغد ظرفا، و

الزمان ظرفا للطالق من حيث إنه يقع فيه فتصري موصوفة يف ذلك الزمان بأهنا طالق فعند االطالق كما طلع الفجر 
تطلق فتتصف بالطالق يف مجيع الغد مبنزلة ما لو قال أنت طالق غدا، وإن قال نويت آخر النهار مل يصدق عندمها يف 

  .فيما يكون موجبه العمومالقضاء كما يف قوله غدا، النه نوى التخصيص 
وعند أيب حنيفة رضي اهللا عنه يدين يف القضاء الن ذكر حرف الظرف دليل على أن املراد جزء من الغد فالوقوع 

إمنا يكون يف جزء ولكن ذلك اجلزء مبهم يف كالمه فعند عدم النية قلنا كما وجد جزء من الغد تطلق فإذا نوى 
  وهو مصدق يف بيان مبهم كالمه يف القضاء خبالف قوله غدا فاللفظ هناكآخر النهار كان هذا بيانا للمبهم 



متناول جلميع الغد فنية آخر النهار تكون ختصيصا، وعلى هذا لو قال إن صمت الشهر فهو على صوم مجيع الشهر، 
  .ولو قال إن صمت يف الشهر فهو على صوم ساعة باعتبار املعىن الذي قلنا

 قوله أنت طالق يف الدار أو يف الكوفة فإنه يقع الطالق عليها حيثما تكون، الن املكان ال وأما ظرف املكان فبيانه يف
فإن الطالق إذا وقع يف مكان فهو واقع يف االمكنة كلها وهي إذا اتصفت بالطالق يف مكان ) للطالق(يصلح ظرفا 

ق ما مل تدخل باعتبار أنه كىن باملكان تتصف به يف االمكنة كلها إال أن يقول عنيت إذا دخلت فحينئذ ال يقع الطال
عن الفعل املوجود فيه أو أضمر الفعل يف كالمه فكأنه قال أنت طالق يف دخولك الدار، وهذا هو ظرف الفعل على 
معىن أن الفعل ال يصلح ظرفا للطالق حقيقة ولكن بني الظرف والشرط مناسبة من حيث املقارنة أو من حيث تعلق 

  .لة قوام املظروف بالظرف فتصري الكلمة مبعىن الشرط جمازااجلزاء بالشرط مبنز
مث إن كان الفعل سابقا أو موجودا يف احلال يكون تنجيزا، وإن كان منتظرا يتعلق الوقوع بوجوده كما هو حكم 

  .الشرط
ال وعلى هذا لو قال أنت طالق يف حيضتك وهي حائض تطلق يف احلال، وإن قال أنت طالق يف جمئ حيضتك فإهنا 

  .تطلق حىت حتيض
إذا قال أنت طالق يف جمئ يوم مل تطلق حىت يطلع الفجر من الغد، ولو قال يف مضي يوم، فإن قال : وقال يف اجلامع

ذلك بالليل فهي طالق كما غربت الشمس من الغد، وإن قال ذلك بالنهار مل تطلق حىت جيئ مثل هذه الساعة من 
  .الغد

إذا قال رأس احلصن آمنوين يف عشرة فهو أحد العشرة الن معىن الظرف يف العدد : وعلى هذا قال يف السري الكبري
هبذا يتحقق، واخليار يف التسعة إىل الذي آمنهم ال إليه، النه ما شرط لنفسه شيئا يف أمان من ضمهم إىل نفسه 

  .ليكونوا عشرة
فا ملثله بال شبهة إال أن يعين حرف ولو قال لفالن علي عشرة دراهم يف عشرة تلزمه عشرة الن العدد ال يصلح ظر

  :مع فإن يف يأيت مبعىن مع، قال تعاىل
  أي مع عبادي، فإذا قال ذلك فحينئذ يلزمه عشرون، ولكن) فادخلي يف عبادي(

  .بدون هذه النية ال يلزمه الن املال بالشك ال جيب
  .منها أي) وارزقوهم فيها: (وكما أن يف يكون مبعىن مع يكون مبعىن من، قال تعاىل

وكذلك لو قال المرأته أنت طالق واحدة يف واحدة فهي طالق واحدة إال أن يقول نويت مع فحينئذ تطلق اثنتني 
دخل هبا أم مل يدخل هبا، وإن قال عنيت الواو فذلك صحيح أيضا على ما هو مذهب أهل النحو أن أكثر حروف 

إن كان دخل هبا وواحدة إن مل يدخل هبا، مبنزلة قوله  الصالت يقام بعضها مقام بعض، فعند هذه النية تطلق اثنتني
  .واحدة وواحدة

إذا قال أنت طالق يف مشيئة اهللا أو يف إرادته مل تطلق مبنزلة قوله إن شاء اهللا كما جعل قوله يف : وقال يف الزيادات
لم يستعمل عادة مبعىن املعلوم، دخولك الدار مبنزلة قوله إن دخلت الدار، إال يف قوله يف علم اهللا فإهنا تطلق الن الع

أي معلومك، وعلى هذا املعىن يستحيل جعله مبعىن : يقال علم أيب حنيفة، ويقول الرجل اللهم اغفر لنا علمك فينا
  .الشرط
هذه قدرة : لو قال يف قدرة اهللا مل تطلق، وقد تستعمل القدرة مبعىن املقدور، فقد يقول من يستعظم شيئا: فإن قيل
  .اهللا تعاىل



  .معىن هذا االستعمال أنه أثر قدرة اهللا تعاىل إال أنه قد يقام املضاف إليه مقام املضاف ومثله ال يتحقق يف العلم: قلنا
  .مع، وقبل، وبعد، وعند: ومن هذا اجلنس أمساء الظروف، وهي

وعلى اعتبار حقيقة ) إن مع العسر يسرا: (فأما مع فهي للمقارنة حقيقة وإن كان قد تستعمل مبعىن بعد، قال تعاىل
الوضع قلنا إذا قال المرأته أنت طالق واحدة مع واحدة تطلق اثنتني سواء دخل هبا أو مل يدخل هبا، وكذلك لو قال 

  .معها واحدة الهنما تقترنان يف الوقوع يف الوجهني
  .ولو قال لفالن علي مع كل درهم من هذه الدراهم العشرة درهم فعليه عشرون درمها

وهلذا لو قال المرأته وقت الضحوة أنت طالق قبل ) من قبل أن نطمس وجوها: (هي للتقدمي، قال تعاىلوأما قبل ف
  غروب الشمس تطلق للحال، خبالف

امللك الذي كان للمورث، فإن الوراثة خالفة، وقد بينا أن عنده استصحاب احلال فيما يرجع إىل االبقاء حجة على 
  .الغري

حق املورث، فأما يف حق الوارث فصفة املالكية تثبت له ابتداء واستصحاب احلال ال هذا البقاء يف : ولكنا نقول
إذا ادعى عينا يف يد إنسان أنه له مرياث من : يكون حجة فيه بوجه، وعلى هذا قال أبو حنيفة وحممد رمحهما اهللا
  .أبيه وأقام الشاهدين فشهدا أن هذا كان البيه مل تقبل هذه الشهادة

وسف اآلخر تقبل، الن الوراثة خالفة فإمنا يبقى للوارث امللك الذي كان للمورث، وهلذا يرد بالعيب ويف قول أيب ي
  .ويصري مغرورا فيما اشتراه املورث، وما ثبت فهو باق الستغناء البقاء عن دليل

بعد أن مل يكن  هذا يف معىن ابتداء التملك، الن صفة املالكية تثبت له يف هذا املال: ومها يقوالن يف حق الوارث
مالكا، وإمنا يكون البقاء يف حق املورث أن لو حضر بنفسه يدعي أن العني ملكه فال جرم إذا شهد الشاهدان أنه 
كان له كانت شهادة مقبولة كما إذا شهدا أنه له، فأما إذا كان املدعي هو الوارث وصفة املالكية للوارث تثبت 

تكون حجة للقضاء بامللك له، الن طريق القضاء هبا استصحاب احلال  ابتداء بعد موت املورث فهذه الشهادة ال
  .وذلك غري صحيح

فصل ومن هذه اجلملة االستدالل بتعارض االشباه، وذلك حنو احتجاج زفر رمحه اهللا يف أنه ال جيب غسل املرافق يف 
  ل فيما هو غاية بالنص، النالوضوء، الن من الغايات ما يدخل ومنها ما ال يدخل فمع الشك ال تثبت فرضية الغس

  .هذا يف احلقيقة احتجاج بال دليل الثبات حكم، فإن الشك الذي يدعيه أمر حادث فال يثبت حدوثه إال بدليل
  .دليله تعارض االشباه: فإن قال

  .وتعارض االشباه أيضا حادث فال يثبت إال بالدليل: قلنا
  .باالمجاع وما ال يدخل باالمجاعالدليل عليه ما أعده من الغايات مما يدخل : فإن قال

  .وهل تعلم أن هذا املتنازع فيه من أحد النوعني بدليل ؟ فإن قال أعلم ذلك: قلنا
  فإذن عليك أن ال تشك فيه بل: قلنا

  .تلحقه مبا هو من نوعه بدليله
  .ال أعلم ذلك: وإن قال

إمنا جهلته عن تقصري منك يف طلبه وذلك قد اعترفت باجلهل، فإن كان هذا مما ميكن الوقوف عليه بالطلب ف: قلنا
ال يكون حجة أصال، وإن كان مما ال ميكن الوقوف عليه بعد الطلب كنت معذورا يف الوقوف فيه، ولكن هذا 



العذر ال يصري حجة لك على غريك ممن يزعم أنه قد ظهر عنده دليل إحلاقه بأحد النوعني، فعرفنا أن حاصل كالمه 
  .احتجاج بال دليل

من هذه اجلملة االحتجاج باالطراد على صحة العلة إما وجودا أو وجودا وعدما فإنه احتجاج بال دليل يف فصل و
احلقيقة، ومن حيث الظاهر هو احتجاج بكثرة أداء الشهادة، وقد بينا أن كثرة أداء الشهادة وتكرارها من الشاهد 

  .ال يكون دليل صحة شهادته
ن النقوض والعوارض، والناظر وإن بالغ يف االجتهاد بالعرض على االصول مث االطراد عبارة عن سالمة الوصف ع

املعلومة عنده فاخلصم ال يعجز من أن يقول عندي أصل آخر هو مناقض هلذا الوصف أو معارض فجهلك به ال 
 يكون حجة لك علي، فتبني من هذا الوجه أنه احتجاج بال دليل، ولكنه فوق ما تقدم يف االحتجاج به من حيث

  الظاهر، الن من حيث الظاهر الوصف صاحل، وحيتمل أن يكون حجة للحكم إذا ظهر أثره عند التأمل،
  .ولكن لكونه يف احلقيقة استدالال على صحته بعدم النقوض والعوارض مل يصلح أن يكون حجة الثبات احلكم

ميكن شبهة يف االحتجاج هبا قبل  أليس أن النصوص بعد ثبوهتا جيب العمل هبا، واحتمال ورود الناسخ ال: فإن قيل
أما بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال احتمال للنسخ يف كل : أن يظهر الناسخ فكذلك ما تقدم ؟ قلنا

إن االحتجاج به الثبات احلكم ابتداء صحيح، : نص كان حكمه ثابتا عند وفاته، فأما يف حال حياته فهكذا نقول
في الناسخ ال يكون صحيحا، الن احتمال بقاء احلكم واحتمال قيام دليل النسخ فيه كان فأما البقاء احلكم أو لن

  .بصفة واحدة، وقد قررنا هذا يف باب النسخ

مبيعا واملبيع الدين ال يكون إال سلما، وعلى هذا لو قال لعبده إن أخربتين بقدوم فالن فأنت حر، فهذا على اخلرب 
مفعول اخلرب حمذوف هنا وقد دل عليه حرف الباء الذي هو لاللصاق، كقول احلق الذي يكون بعد القدوم، الن 

بسم اهللا، أي بدأت بسم اهللا فيكون معىن كالمه إن أخربتين خربا ملصقا بقدوم فالن، والقدوم اسم لفعل : القائل
  .موجود فال يتناول اخلرب بالباطل

ان أو باطال، النه ملا مل يذكر حرف الباء فاملذكور صاحل ولو قال إن أخربتين أن فالنا قد قدم فهذا على اخلرب حقا ك
الن يكون مفعول اخلرب وأن وما بعده مصدر واخلرب إمنا يكون بكالم ال يفعل فكأنه قال إن أخربتين خبرب قدوم فالن، 

  .واخلرب اسم لكالم يدل على القدوم وال يوجد عنده القدوم ال حمالة
ل أنت طالق مبشيئة اهللا أو بإرادته أو حبكمه مل تطلق، وكذلك سائر أخواهتا، الن إذا قا: وعلى هذا قال يف الزيادات

  .الباء لاللصاق فيكون دليال على معىن الشرط مفضيا إليه
إذا قال المرأته إن خرجت من هذه الدار إال بإذين حتتاج إىل االذن يف كل مرة، الن الباء : وعلى هذا قال يف اجلامع

  لاللصاق
وما نتنزل إال : (ملستثىن خروجا ملصقا باالذن وذلك ال يكون إال بتجديد االذن يف كل مرة، قال تعاىلفإمنا جعل ا
  .أي مأمورين بذلك) بأمر ربك

النه يتعذر احلمل ههنا على االستثناء ملخالفة ) واحدة(ولو قال إن خرجت إال أن آذن لك، فهذا على االذن مرة 
إال أن حياط : (ىن الغاية جمازا ملا بينهما من املناسبة، وعليه دل قوله تعاىلاجلنس يف صيغة الكالم فيحمل على مع

  ) .بكم
  .أي حىت) : إال أن تقطع قلوهبم(

إن الباء للتبعيض فإمنا يلزمه مسح بعض الرأس وذلك أدىن ) : وامسحوا برؤوسكم: (مث قال الشافعي يف قوله تعاىل



  .ما يتناوله االسم
كأنه قال وامسحوا رؤوسكم فيلزمه مسح مجيع ) تنبت بالدهن: (تأكيد مبنزلة قوله تعاىلالباء صلة لل: وقال مالك

  .الرأس
أما التبعيض فال وجه له الن املوضوع للتبعيض حرف من والتكرار واالشتراك ال يثبت بأصل الوضع، وال : وقلنا

  ودةوجه حلمله على الصلة ملا فيه من معىن االلغاء أو احلمل على غري فائدة مقص

  .وهي التوكيد
الباء لاللصاق باعتبار أصل الوضع، فإذا قرنت بآلة املسح يتعدى الفعل هبا إىل حمل املسح فيتناول : ولكنا نقول

مسحت احلائط بيدي ومسحت رأس اليتيم بيدي فيتناول كله، وإذا قرنت مبحل املسح : مجيعه كما يقول الرجل
تيعاب وإمنا تقتضي إلصاق اآللة باحملل وذلك ال يستوعب الكل عادة، مث يتعدى الفعل هبا إىل اآللة فال تقتضي االس

أكثر اآللة ينزل منزلة الكمال، فيتأدى املسح بإلصاق ثالثة أصابع مبحل املسح، ومعىن التبعيض إمنا يثبت هبذا 
  .الطريق ال حبرف الباء

مث االستيعاب فيه ) جوهكم وأيديكم منهفامسحوا بو: (أليس أن يف التيمم حكم املسح ثبت بقوله تعاىل: فإن قيل
أما على رواية احلسن عن أيب حنيفة رمحه اهللا فإنه ال يشترط فيه االستيعاب هلذا املعىن، وأما على ظاهر : شرط ؟ قلنا

  الرواية فإمنا عرفنا
عند تعذر الغسل االستيعاب هناك إما بإشارة الكتاب وهو أن اهللا تعاىل أقام التيمم يف هذين العضوين مقام الغسل 

واالستيعاب يف الغسل فرض بالنص فكذلك فيما قام مقامه، أو عرفنا ذلك بالسنة وهو قوله عليه السالم لعمار 
  .ضربة للوجه وضربة للذراعني: يكفيك ضربتان: رضي اهللا عنه

الفعل ومع  ومن هذا الفصل حروف القسم، واالصل فيها باعتبار الوضع الباء حىت يستقيم استعماهلا مع إظهار
باهللا كما ) أو أحلف(إضماره، فإن الباء لاللصاق وهي تدل على حمذوف كما بينا، وقول الرجل باهللا مبعىن أقسم 

وكذلك يستقيم وصلها بسائر االمساء والصفات وبغري اهللا إذا حلف به مع ) حيلفون باهللا ما قالوا: (قال تعاىل
 أو بك الفعلن أو به الفعلن فيصح استعماله يف مجيع هذه الوجوه التصريح باالسم أو الكناية عنه بأن يقول بأيب

  .ملقصود القسم باعتبار أصل الوضع
  .مث قد تستعار الواو مكان الباء يف صلة القسم ملا بينهما من املناسبة صورة ومعىن

العطف إلصاق أما الصورة فالن خروج كل واحد منهما من املخرج الصحيح بضم الشفتني، وأما املعىن فالن يف 
دون املظهر، ال يقال أحلف واهللا (املعطوف باملعطوف عليه، وحرف الباء لاللصاق إال أن الواو تستعمل يف املضمر 

  النه يشبه قسمني،

بينهما بعضية، ويف املبتوتة إنه ال يلحقها الطالق النه ليس بينهما نكاح، ويف إسالم املروي باملروي إنه جيوز النه مل 
 الطعم والثمنية، وهذا فاسد النه استدالل بعدم وصف والعدم ال يصلح أن يكون موجبا حكما، وقد جيمع البدلني

  .بينا أن العدم الثابت بدليل ال يكون بقاؤه ثابتا بدليل فكيف يستدل به الثبات حكم آخر
  .مثل هذا التعليل كثري يف كتبكم: فإن قيل

  الف النه ليس مبال، والزوائد ال تضمن بالغصب النهملك النكاح ال يضمن باالت: قال حممد رمحه اهللا
  .مل يغصب الولد



  .العقار ال يضمن بالغصب النه مل ينقله ومل حيوله: وقال أبو حنيفة رمحه اهللا
  .النه مل يوجف عليه املسلمون: وقال فيما ال جيب فيه اخلمس

  .ال جتب الكفارة النه ليس مبطعوم: وقال يف تناول احلصاة
  .ال يؤدي صدقة الفطر عن النافلة النه ليس عليه ذلك: دوقال يف اجل

  .فهذا استدالل بعدم وصف أو حكم
أوال هذا عندنا غري مذكور على وجه املقايسة بل على وجه االستدالل فيما كان سببه واحدا معينا باالمجاع : قلنا

الغصب على انتفاء الضمان  حنو الغصب، فإن ضمان الغصب سببه واحد عني وهو الغصب، فاالستدالل بانتفاء
  .يكون استدالال باالمجاع

وكذلك وجوب ضمان املال بسبب يستدعي املماثلة بالنص وله سبب واحد عني وهو إتالف املال، فيستقيم 
االستدالل بانتفاء املالية يف احملل على انتفاء هذا النوع من الضمان وكذلك إذا كان دليل احلكم معلوما يف الشرع 

حنو اخلمس فإنه واجب يف الغنيمة ال غري وطريق االغتنام االجياف عليه باخليل والركاب، فاالستدالل به باالمجاع 
  .لنفي اخلمس يكون استدالال صحيحا، وقد بينا أنه إبالء العذر يف بعض املواضع ال االحتجاج به على اخلصم

ال يكون تعليال بعدم الوصف وعدم الوصف ال فأما تعليل النكاح بأنه ليس مبال فال يثبت بشهادة النساء مع الرج
يعدم احلكم جلواز أن يكون احلكم ثابتا باعتبار وصف آخر، النه وإن مل يكن ماال فهو من جنس ما يثبت مع 

الشبهات واالصل املتفق عليه احلدود والقصاص، وهبذا الوصف ال يصري النكاح مبنزلة احلدود والقصاص حىت 
حلدود والقصاص، فعرفنا أن بعدم هذا الوصف ال ينعدم وصف آخر يصلح التعليل به يثبت مع الشبهات خبالف ا

  الثباته بشهادة

  .النساء مع الرجال
  .وكذلك ما علل به من أخوات هذا الفصل فهو خيرج على هذا احلرف إذا تأملت

فساد سائر  فصل ومن هذا النوع االحتجاج بأن االوصاف حمصورة عند القائسني، فإذا قامت الداللة على
  .االوصاف إال وصفا واحدا تثبت به صحة ذلك الوصف ويكون حجة

  .هذا طريق بعض أصحاب الطرد
  .وقد جوز اجلصاص رمحه اهللا تصحيح الوصف للعلة هبذا الطريق

وقد كان بعض أصدقائي عظيم اجلد يف تصحيح هذا الكالم، بعلة أن االوصاف ملا كانت : قال الشيخ رمحه اهللا
يعها ليست بعلة للحكم بل العلة وصف منها، فإذا قام الدليل على فساد سائر االوصاف سوى واحد حمصورة ومج

منها ثبت صحة ذلك الوصف بدليل االمجاع كأصل احلكم، فإن العلماء إذا اختلفوا يف حكم حادثة على أقاويل، 
و اختالف العلماء يف جارية بني فإذا ثبت بالدليل فساد سائر االقاويل إال واحدا ثبت صحة ذلك القول، وذلك حن

رجلني جاءت بولد فادعياه، فإنا إذا أفسدنا قول من يقول بالرجوع إىل قول القائف، وقول من يقول بالقرعة، 
وقول من يقول بالتوقف إنه ال يثبت النسب من واحد منهما يثبت به صحة قول من يقول بأنه يثبت النسب منهما 

  .مجيعا
إحداكن طالق ثالثا ووطئ ثالثا منهن حىت يكون ذلك دليال على انتفاء احملرمة عنهن تعني : بعةوإذا قال لنسائه االر

  .هبا الرابعة حمرمة فكان تقرب هذا من االدلة العقلية
  .وعندي أن هذا غلط ال جنوز القول به، وهو مع ذلك نوع من االحتجاج بالدليل: قال الشيخ



ذا القائل دليل صحة علته هو الدليل على فساده، النه ال ميكنه سلوك هذا أما بيان الغلط فيه وهو أن ما جيعله ه
الطريق إال بعد قوله باملساواة بني االوصاف يف أن كل وصف منها صاحل أن يكون علة للحكم، وبعد ثبوت هذه 

اواة بني شيئني يف املساواة فالدليل الذي يدل على فساد بعضها هو الدليل على فساد ما بقي منها، النه مىت علم املس
  احلكم مث ظهر الحدمها حكم بالدليل فذلك الدليل يوجب مثل

فيجازي هبا مرة إذا أريد هبا الشرط وال جيازي هبا مرة إذا أريد هبا الوقت، وإذا استعملت للشرط مل يكن فيها معىن 
وإن استعملت للشرط  الوقت، وهذا قول أيب حنيفة، وعلى قول حنويي البصرة هي للوقت باعتبار أصل الوضع،

فهي ال ختلو عن معىن الوقت، مبنزلة مىت فإهنا للوقت وإن كان قد جيازي هبا، فإن اجملازاة هبا الزمة يف غري موضع 
  .االستفهام واجملازاة بإذا جائزة غري الزمة، وهذا قول أيب يوسف وحممد رمحهما اهللا

إذا ما مل أطلقك، فإن عىن هبا الوقت تطلق يف احلال، وإن عىن وبيان املسألة ما إذا قال إذا مل أطلقك فأنت طالق أو 
الشرط مل تطلق حىت متوت، وإن مل تكن له نية فعلى قول أيب حنيفة ال تطلق حىت ميوت، وعلى قوهلما تطلق يف 

الربد إذا احلال، قاال إن إذا تستعمل للوقت غالبا وتقرن مبا ليس فيه معىن اخلطر، فإنه يقال الرطب إذا اشتد احلر و
وذلك كائن ال حمالة، ) إذا السماء انفطرت(و ) إذا الشمس كورت: (جاء الشتاء، وال يستقيم مكاهنا إن، قال تعاىل
  .فعرفنا أنه ال ينفك عن معىن الوقت استعماال

ازاة وما يستعمل يف اجمل) وإن تصبهم سيئة مبا قدمت أيديهم إذا هم يقنطون: (وتستعمل يف جواب الشرط، قال تعاىل
  .ال يكون حمض الشرط، فعرفنا أهنا مبعىن مىت فإهنا ال تنفك عن معىن الوقت وإن كان اجملازاة هبا ألزم من اجملازاة بإذا
وإذا ثبت هذا قلنا قد أضاف الطالق إىل وقت يف املستقبل هو خال عن إيقاع الطالق فيه عليها وكما سكت فقد 

المرأته إذا شئت فأنت طالق مل تتوقت املشيئة باجمللس مبنزلة قوله مىت  وجد ذلك الوقت فتطلق، أال ترى أنه لو قال
شئت، خبالف قوله إن شئت، وأبو حنيفة رمحه اهللا اعتمد ما قال أهل الكوفة إن إذا قد تستعمل مبحض الشرط، 

صبك استغن ما أغناك ربك بالغىن وإذا تصبك خصاصة فتحمل معناه إن ت: واستدل عليه الفراء بقول القائل
  خصاصة، فإن محل على معىن الشرط مل يقع الطالق حىت ميوت،

  .وإن محل على معىن الوقت وقع الطالق يف احلال والطالق بالشك ال يقع
وعلى هذا قلنا يف قوله إذا شئت إنه ال يتوقت باجمللس الن املشيئة صارت إليها بيقني، فلو جعلنا الكلمة مبنزلة إن 

  .، ولو جعلناها مبنزلة مىت مل خيرج االمر من يدها بالشكخرج االمر من يدها بالقيام
وأما مىت فهي للوقت باعتبار أصل الوضع ولكن ملا كان الفعل يليها دون االسم جعلناها يف معىن الشرط وهلذا صح 

مل أطلقك  اجملازاة هبا غري أهنا ال تنفك عن معىن الوقت حبال، فإذا قال المرأته مىت مل أطلقك فأنت طالق أو مىت ما
فأنت طالق طلقت كما سكت لوجود وقت بعد كالمه مل يطلقها فيه، وهلذا مل نذكر يف حروف الشرط كلمة كل 
الن االسم يليها دون الفعل فإهنا جتمع االمساء ويستقيم أن يقال كل رجل وال يستقيم أن يقال كل دخل، وفيها 

ال حمالة ليتم كل الكالم وذلك الفعل يصري يف معىن معىن الشرط باعتبار أن االسم الذي يتعقبها يوصف بفعل 
  .الشرط حىت ال ينزل اجلزاء إال بوجوده

بيانه فيما إذا قال كل امرأة أتزوجها وكل عبد أشتريه، وذكرنا يف حروف الشرط كلمة كلما الن الفعل يتعقبها 
  .دون االسم

  .يقال كلما دخل وكلما خرج وال يقال كلما زيد



  .يف بيان كلما ومن وما وقد قدمنا الكالم
ومما هو يف معىن الشرط لو على ما يروى عن أيب يوسف أنه إذا قال المرأته أنت طالق لو دخلت الدار مل تطلق ما مل 

تدخل كقوله إن دخلت الن لو تفيد معىن الترقب فيما يقرن به مما يكون يف املستقبل فكان مبعىن الشرط من هذا 
  .الوجه

حسن خلقك عسى أن أراجعك تطلق يف احلال الن لو هنا إمنا تقرن باملراجعة اليت تترقب يف  ولو قال أنت طالق لو
  .املستقبل فتخلو كلمة االيقاع عن معىن الشرط

وعلى هذا ) ولوال رهطك لرمجناك: (وأما لوال فهي مبعىن االستثناء الهنا تستعمل لنفي شئ بوجود غريه، قال تعاىل
  أنت طالق لوال قال حممد رمحه اهللا يف قوله

  .دخولك الدار إهنا ال تطلق وجتعل هذه الكلمة مبعىن االستثناء، ذكره الكرخي رمحه اهللا يف املختصر

  .وباالخرى إىل فروع أخر فال يكون انعدام العلة مع بقاء احلكم يف موضع ثابتا بالعلة االخرى دليل فساد العلة
عمري املفارقة مفاقهة ولكن يف غري هذا املوضع، فأما على وجه فأما املفارقة فمن الناس من ظن أهنا مفاقهة، ول

  .االعتراض على العلل املؤثرة تكون جمادلة ال فائدة فيها يف موضع النزاع
أحدها أن شرط صحة القياس لتعدية احلكم إىل الفروع تعليل االصل ببعض أوصافه ال : وبيان هذا من وجوه ثالثة

 كان التعليل جبميع أوصاف االصل ال يكون مقايسة، فبيان املفارقة بني االصل جبميع أوصافه، وقد بينا أنه مىت
والفرع بذكر وصف آخر ال يوجد ذلك يف الفرع ويرجع إىل بيان صحة املقايسة، فأما أن يكون ذلك اعتراضا 

  .على العلة فال
كر إىل أن تتبني له احلجة مث ذكر وصف آخر يف االصل يكون ابتداء دعوى والسائل جاهل مسترشد يف موقف املن

ال يف موضع الدعوى، وإن اشتغل بإثبات دعواه فذلك ال يكون سعيا يف إثبات احلكم املقصود وإمنا يكون سعيا يف 
إثبات احلكم يف االصل وهو مفروغ عنه، وال يتصل ما يثبته بالفرع إال من حيث إنه ينعدم ذلك املعىن يف الفرع 

  .د بينا أن العدم ال يصلح أن يكون موجبا شيئا، فكان هذا منه اشتغاال مبا ال فائدة فيهوبالعدم ال يثبت االتصال، وق
والثالث ما بينا أن احلكم يف االصل جيوز أن يكون معلوال بعلتني مث يتعدى احلكم إىل بعض الفروع بإحدى العلتني 

  ن سلم له أنه علة الثباتدون االخرى، فبان انعدام يف الفرع الوصف الذي يروم به السائل الفرق، وإ
احلكم يف االصل فذلك ال مينع اجمليب من أن يعدي حكم االصل إىل الفرع بالوصف الذي يدعيه أنه علة للحكم، 
وما ال يكون قدحا يف كالم اجمليب فاشتغال السائل به يكون اشتغاال مبا ال يفيد، وإمنا املفاقهة يف املمانعة حىت يبني 

لفقه حكمة باطنة، وما يكون مؤثرا يف إثبات احلكم شرعا فهو احلكمة الباطنة، واملطالبة به اجمليب تأثري علته، فا
  تكون مفاقهة،

فأما االعراض عنه واالشتغال بالفرق يكون قبوال ملا فيه احتمال أن ال يكون حجة الثبات احلكم، واشتغاال بإثبات 
  .فتبني أن هذا ليس من املفاقهة يف شئ، واهللا أعلم احلكم مبا ليس حبجة أصال يف موضع النزاع وهو عدم العلة،

اعلم بأن املمانعة أصل االعتراض على العلة املؤثرة من حيث إن اخلصم اجمليب : املمانعة قال رضي اهللا عنه: فصل
يدعي أن حكم احلادثة ما أجاب به، فإذا مل يسلم له ذلك يذكر وصفا يدعي أنه علة موجبة للحكم يف االصل 

عليه وأن هذا الفرع نظري ذلك االصل، فيتعدى ذلك احلكم هبذا الوصف إىل الفرع، ويف هذا احلكم دعويان اجملمع 
فهو أظهر يف الدعوى من االول، أي حكم احلادثة، وإن كانت املناظرة ال تتحقق إال مبنع دعوى السابق عرفنا أهنا 



بات دعاويه باحلجة، والسائل منكر فليس عليه سوى ال تتحقق إال مبنع هذه الدعاوى أيضا فيكون هو حمتاجا إىل إث
املطالبة القامة احلجة مبنزلة املنكر يف باب الدعاوى واخلصومات، وإليه أشار صاحب الشرع صلى اهللا عليه وسلم 

وباملمانعة يتبني العوارض ويظهر املدعي من املنكر، وامللزم من الدافع بعدما ثبت ) ألك بينة: (حيث قال للمدعي
  ا أن حجة أحدمهاشرع

  .غري حجة اآلخر
ممانعة يف نفس العلة، وممانعة يف الوصف الذي يذكر العلل أنه علة، وممانعة يف شرط : مث املمانعة على أربعة أوجه

  .صحة العلة أنه موجود يف ذلك الوصف، وممانعة يف املعىن الذي به صار ذلك الوصف علة للحكم
ا أن كثريا من العلل إذا تأملت فيها تكون احتجاجا بال دليل، وذلك ال يكون أما املمانعة يف نفس العلة فكما بين

  .حجة على اخلصم االثبات

: هذه االحكام تنقسم أربعة أقسام: بيان االحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي قال رضي اهللا عنه: باب
  .ابت مبقتضاهالثابت بعبارة النص، والثابت بإشارته، والثابت بداللته، والث

فأما الثابت بالعبارة فهو ما كان السياق الجله ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له، والثابت باالشارة ما مل 
  .يكن السياق الجله لكنه يعلم بالتأمل يف معىن اللفظ من غري زيادة فيه وال نقصان وبه تتم البالغة ويظهر االعجاز

ر االنسان إىل شخص هو مقبل عليه ويدرك آخرين بلحظات بصره مينة ويسرة وإن ونظري ذلك من احملسوس أن ينظ
كان قصده رؤية املقبل إليه فقط، ومن رمى سهما إىل صيد فرمبا يصيب الصيدين بزيادة حذقه يف ذلك للعمل، 

علوم أنه فإصابته الذي قصد منهما موافق للعادة، وإصابة اآلخر فضل على ما هو العادة حصل بزيادة حذقه وم
يكون مباشرا فعل االصطياد فيهما، فكذلك هنا احلكم الثابت باالشارة والعبارة كل واحد منهما يكون ثابتا بالنص 

  .وإن كان عند التعارض قد يظهر بني احلكمني تفاوت كما نبينه
يب من الفئ هلم الن سياق فالثابت بالعبارة يف هذه اآلية نص) للفقراء املهاجرين: (وبيان هذين النوعني يف قوله تعاىل

اآلية، والثابت باالشارة أن الذين هاجروا من ) ما أفاء اهللا على رسوله: (اآلية لذلك، كما قال تعاىل يف أول اآلية
  مكة قد

زالت أمالكهم عما خلفوا مبكة الستيالء الكفار عليها، فإن اهللا تعاىل مساهم فقراء والفقري حقيقة من ال ميلك املال 
دت يده عن املال، الن الفقر ضد الغىن والغين من ميلك حقيقة املال ال من قربت يده من املال حىت ال ال من بع

يكون املكاتب غنيا حقيقة وإن كان يف يده أموال، وابن السبيل غين حقيقة وإن بعدت يده عن املال لقيام ملكه، 
غري زيادة وال نقصان، فعرفنا أنه ثابت  ومطلق الكالم حممول على حقيقته، وهذا حكم ثابت بصيغة الكالم من

االشارة : بإشارة النص ولكن ملا كان ال يتبني ذلك إال بالتأمل اختلف العلماء فيه الختالفهم يف التأمل، وهلذا قيل
  من العبارة مبنزلة الكناية والتعريض من التصريح أو مبنزلة املشكل من الواضح، فمنه ما يكون

الثابت بالعبارة، ومنه ما ال يكون موجبا للعلم وذلك عند اشتراك معىن احلقيقة واجملاز يف  موجبا للعلم قطعا مبنزلة
  .االحتمال مرادا بالكالم
فالثابت بالعبارة ظهور املنة للوالدة على الولد الن السياق يدل ) ومحله وفصاله ثالثون شهرا: (ومن ذلك قوله تعاىل

احلمل ستة أشهر فقد ثبت بنص آخر أن مدة الفصال حوالن كما قال على ذلك، والثابت باالشارة أن أدىن مدة 
فإمنا يبقى للحمل ستة أشهر وهلذا خفي ذلك على أكثر الصحابة رضي اهللا عنهم واختص ) وفصاله يف عامني: (تعاىل



  .بفهمه ابن عباس رضي اهللا عنهما فلما ذكر هلم ذلك قبلوا منه واستحسنوا قوله
فالثابت بالعبارة وجوب نفقتها على الوالد فإن ) على املولود له رزقهن وكسوهتن باملعروفو: (ومن ذلك قوله تعاىل

: السياق لذلك، والثابت باالشارة أحكام منها أن نسبة الولد إىل االب النه أضاف الولد إليه حبرف الالم فقال
على أن لالب تأويال يف نفس الولد فيكون دليال على أنه هو املختص بالنسبة إليه، وهو دليل ) وعلى املولود له(

وماله، فإن االضافة حبرف الالم دليل امللك كما يضاف العبد إىل سيده فيقال هذا العبد لفالن، وإىل ذلك أشار 
  أنت: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله

حيد بوطئ جاريته وإن  ومالك البيك ولثبوت التأويل له يف نفسه وماله قلنا ال يستوجب العقوبة بإتالف نفسه وال
علم حرمتها عليه، واملسائل على هذا كثرية، وهو دليل أيضا على أن االب ال يشاركه يف النفقة على الولد غريه 
النه هو املختص باالضافة إليه والنفقة تبتين على هذه االضافة كما وقعت االشارة إليه يف اآلية، مبنزلة نفقة العبد 

يشاركه غريه فيها، وفيه دليل أيضا على أن استئجار االم على االرضاع يف حال قيام  فهي إمنا جتب على سيده ال
والوالدات يرضعن أوالدهن : (النكاح بينهما ال جيوز، النه جعل النفقة هلا عليه باعتبار عمل االرضاع بقوله تعاىل

تحق بعمل االرضاع من النفقة فال يستوجب بدلني باعتبار عمل واحد، وهو دليل أيضا على ما يس) حولني كاملني
والكسوة ال يشترط فيه إعالم اجلنس والقدر وإمنا يعترب فيه املعروف فيكون دليال اليب حنيفة رمحه اهللا يف جواز 

  .استئجار الظئر بطعامها وكسوهتا

  .جعل أعلى الشئ أسفله وأسفله أعاله: تفسري القلب لغة: القلب والعكس قال رضي اهللا عنه: فصل
  .جعل بطن الشئ ظهرا والظهر بطنا: قلبت االناء إذا نكسه، أو هو: القائل من قول

  .قلبت اجلراب إذا جعل باطنه ظاهرا وظاهره باطنا، وقلبت االمر إذا جعله ظهرا لبطن: من قول القائل
  .وقلب العلة على هذين الوجهني

الن العلة هي املوجبة شرعا واملعلول هو  أحدمها جعل املعلول علة والعلة معلوال، وهذا مبطل للعلة،: وهو نوعان
  .احلكم الواجب به فيكون فرعا وتبعا للعلة، وإذا جعل التبع أصال واالصل تبعا كان ذلك دليل بطالن العلة
  .وبيانه فيما قال الشافعي يف الذمي إنه جيب عليه الرجم النه من جنس من جيلد بكره مائة فريجم ثيبه كاملسلم

  يف االصل إمنا جيلد بكره النه يرجم ثيبه فيكون ذلك قلبا مبطال لعلته :فيقلب عليه فنقول
  .باعتبار أن ما جعل فرعا صار أصال وما جعله أصال صار تبعا

  .القراءة ركن يتكرر فرضا يف االوليني فيتكرر أيضا فرضا يف االخريني كالركوع: وكذلك قوله
حلكم، فأما إذا كان التعليل بوصف ال يرد عليه هذا القلب، إذ وهذا النوع من القلب إمنا يتأتى عند التعليل حبكم 
  .الوصف ال يكون حكما شرعيا يثبت حبكم آخر

وطريق املخلص عن هذا القلب أن ال يذكر هذا على سبيل التعليل بل على سبيل االستدالل بأحد احلكمني على 
ا ذلك عن النيب عليه السالم وعن الصحابة اآلخر، فإن االستدالل حبكم على حكم طريق السلف يف احلوادث، روين

رضي اهللا عنهم، ولكن شرط هذا االستدالل أن يثبت أهنما نظريان متساويان فيدل كل واحد منهما على صاحبه، 
هذا على ذاك يف حال وذاك على هذا يف حال، مبنزلة التوأم فإنه يثبت حرية االصل الحدمها أيهما كان بثبوته 

  . أيهما كان بثبوته لآلخر، وذلك حنو ما يقوله علماؤنا رمحهم اهللالآلخر، ويثبت الرق يف
إن الصوم عبادة تلزم بالنذر فتلزم بالشروع كاحلج، فال يستقيم قلبهم علينا، الن احلج إمنا : وبيانه فيما قال علماؤنا

  يلزم بالنذر النه يلزم بالشروع،



ة بينهما من حيث إن املقصود بكل واحد منهما حتصيل النا نستدل بأحد احلكمني على اآلخر بعد ثبوت املساوا
عبادة زائدة هي حمض حق اهللا تعاىل، على وجه يكون املعىن فيها الزما، والرجوع عنها بعد االداء حرام، وإبطاهلا 

  .بعد الصحة جناية، فبعد ثبوت املساواة بينهما جيعل هذا دليال على ذاك تارة وذاك على هذا تارة
 الثيب الصغرية من يكون موليا عليه يف ماله تصرفا يكون موليا عليه يف نفسه تصرفا كالبكر، ويف وكذلك قولنا يف

  البكر البالغة من ال يكون موليا عليه يف ماله تصرفا ال يكون موليا عليه
ني من يف نفسه تصرفا كالرجل، يكون استدالال صحيحا بأحد احلكمني على اآلخر، إذ املساواة قد تثبت بني التصرف

حيث إن ثبوت الوالية يف كل واحد منهما باعتبار حاجة املوىل عليه وعجزه عن التصرف بنفسه، فال يستقيم قلبهم 
إذا ذكرنا هذا على وجه االستدالل، الن جواز االستدالل بكل واحد منهما على اآلخر يدل على قوة املشاهبة 

الشافعي، فإنه ال مساواة بني اجللد والرجم، أما من حيث واملساواة وهو املقصود باالستدالل، خبالف ما علل به 
الذات فالرجم عقوبة غليظة تأيت على النفس واجللد ال، ومن حيث الشرط الرجم يستدعي من الشرائط ما ال 

  .يستدعي عليه اجللد كالثيوبة
لقراءة ذكر هو زائد، وكذلك ال مساواة بني ركن القراءة وبني الركوع، فإن الركوع فعل هو أصل يف الركعة، وا

حىت إن العاجز عن االذكار القادر على االفعال يؤدي الصالة، والعاجز عن االفعال القادر على االذكار ال يؤديها، 
  .ويسقط ركن القراءة باالقتداء عندنا وعند خوف فوت الركعة باالتفاق وال يسقط ركن الركوع

يف القراءة، فإنه يسقط يف الشفع الثاين شطر ما كان مشروعا يف وكذلك ال مساواة بني الشفع الثاين والشفع االول 
الشفع االول وهو قراءة السورة والوصف املشروع فيه يف الشفع االول وهو اجلهر بالقراءة، ومع انعدام املساواة 

  .ال ميكن االستدالل بأحدمها على اآلخر، والقلب يبطل التعليل على وجه املقايسة
  هو جعل الظاهر باطنا بأن جيعل الوصف الذي: قلبوالنوع الثاين من ال

يف املصروف إليه وهي املسكنة وجعل الواجب فعل االطعام فيكون ذلك دليال على أنه مشروع العتبار حاجة احملل، 
مث هذه احلاجة تتجدد بتجدد االيام فجعلنا املسكني الواحد يف عشرة أيام مبنزلة عشرة مساكني يف جواز الصرف 

  ذا مل جنوزإليه، وهل
  .صرف مجيع الكفارة إىل مسكني واحد دفعة واحدة

كل ) يف(فقد جوزمت صرف الكسوة أيضا إىل مسكني واحد يف عشرة أيام واحلاجة إىل الكسوة ال تتجدد : فإن قيل
  .يوم وإمنا ذلك يف كل ستة أشهر أو أكثر

ون باعتبار التمليك ال هناية هلا فتجعل متجددة قلنا قد بينا أن التكفري يف الكسوة حيصل بالتمليك واحلاجة اليت تك
إذا فرق االطعام يف يوم واحد جيوز أيضا وإن أدى الكل مسكينا : حكما بتجدد االيام، وهلذا قال بعض مشاخينا

واحدا الن جتدد احلاجة بتجدد الوقت معلوم وحقيقتها يتعذر الوقوف عليه فيجعل باعتبار كل ساعة كأن احلاجة 
، ولكن هذا يف التمليك فأما يف التمكني ال يتحقق هذا، وأكثرهم على أن يف الكسوة يعترب هذا املعىن متجددة حكما

احلكمي فأما يف الطعام يعترب بتجدد االيام الن املنصوص عليه االطعام وحقيقته يف التمكني من الطعام، ومعىن جتدد 
  .احلاجة إىل ذلك ال يتحقق إال بتجدد االيام

أغنوهم عن املسألة يف مثل هذا اليوم فالثابت بالعبارة وجوب أداء صدقة : صلى اهللا عليه وسلم ومن ذلك قوله 
منها أهنا ال جتب إال على الغين الن االغناء : الفطر يف يوم العيد إىل الفقري والسياق لذلك، والثابت باالشارة أحكام

ن إغناء الغين ال يتحقق وإمنا يتحقق إغناء احملتاج، إمنا يتحقق من الغين، ومنها أن الواجب الصرف إىل احملتاج ال



ومنها أنه ينبغي أن يعجل أداءها قبل اخلروج إىل املصلى ليستغين عن املسألة وحيضر املصلي فارغ القلب من قوت 
هذا يف مثل (العيال فال حيتاج إىل السؤال، وهلذا قال أبو يوسف ال جيوز صرفها إال إىل فقراء املسلمني، ففي قوله 

  .إشارة إىل ذلك، يعين أنه يوم عيد للفقراء واالغنياء مجيعا وإمنا يتم ذلك للفقراء إذا استغنوا عن السؤال فيه) اليوم
هو كذلك ولكن يف هذا إشارة إىل الندب أن االوىل أن يصرفه إىل فقراء : وقال أبو حنيفة وحممد رضي اهللا عنهما

  املسلمني كما أن

قبل الصالة وإن كان التأخري جائزا، ومنها أن وجوب االداء يتعلق بطلوع الفجر الن اليوم االوىل أن يعجل أداءها 
اسم للوقت من طلوع الفجر إىل غروب الشمس وإمنا يغنيه عن املسألة يف ذلك اليوم أداء فيه، ومنها أنه يتأدى 

حصوله بالنقد أمت من حصوله باحلنطة  الواجب مبطلق املال النه اعترب االغناء وذلك حيصل باملال املطلق ورمبا يكون
والشعري والتمر، ومنها أن االوىل أن يصرف صدقته إىل مسكني واحد الن االغناء بذلك حيصل وإذا فرقها على 

املساكني كان هذا يف االغناء دون االول وما كان أكمل فيما هو املنصوص عليه فهو أفضل، فهذه أحكام عرفناها 
أوتيت جوامع الكلم واختصر يل : وامع الكلم الذي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإشارة النص وهو معىن ج

  .اختصارا هذا مثال بيان الثابت بعبارة النص وإشارته من الكتاب والسنة
فأما الثابت بداللة النص فهو ما ثبت مبعىن النظم لغة ال استنباطا بالرأي، الن للنظم صورة معلومة ومعىن هو 

به، فااللفاظ مطلوبة للمعاين وثبوت احلكم باملعىن املطلوب باللفظ، مبنزلة الضرب له صورة معلومة ومعىن املقصود 
هو املطلوب به وهو االيالم، مث ثبوت احلكم بوجود املوجب له، فكما أن يف املسمى اخلاص ثبوت احلكم باعتبار 

ري منصوص عليه يثبت احلكم بذلك املعىن ويسمى املعىن املعلوم بالنظم لغة فكذلك يف املسمى اخلاص الذي هو غ
ذلك داللة النص، فمن حيث إن احلكم غري ثابت فيه بتناول صورة النص إياه مل يكن ثابتا بعبارة النص، ومن حيث 
إنه ثابت باملعىن املعلوم بالنص لغة كان داللة النص ومل يكن قياسا، فالقياس معىن يستنبطه بالرأي مما ظهر له أثر يف 
: الشرع ليتعدى به احلكم إىل ما ال نص فيه ال استنباط باعتبار معىن النظم لغة، كما يف قوله صلى اهللا عليه وسلم 
احلنطة باحلنطة مثل مبثل جعلنا الغلة هي الكيل والوزن بالرأي فإن ذلك ال تتناوله صورة النظم وال معناها لغة، 

  ويشترك يف معرفةوهلذا اختص العلماء مبعرفة االستنباط بالرأي، 
  .داللة النص كل من له بصر يف معىن الكالم لغة فقيها أو غري فقيه

  فإن للتأفيف صورة معلومة ومعىن) فال تقل هلما أف وال تنهرمها: (ومثال ما قلنا يف قوله تعاىل

 لغتهم إكرام الجله ثبتت احلرمة وهو االذى حىت إن من ال يعرف هذا املعىن من هذا اللفظ أو كان من قوم هذا يف
مل تثبت احلرمة يف حقه، مث باعتبار هذا املعىن املعلوم لغة تثبت احلرمة يف سائر أنواع الكالم اليت فيها هذا املعىن 

كالشتم وغريه ويف االفعال كالضرب وحنوه، وكان ذلك معلوما بداللة النص ال بالقياس، الن قدر ما يف التأفيف 
  .من االذى موجود فيه وزيادة

ال هذا ما روي أن ماعزا زىن وهو حمصن فرجم، وقد علمنا أنه ما رجم النه ماعز بل النه زىن يف حالة ومث
  .االحصان، فإذا ثبت هذا احلكم يف غريه كان ثابتا بداللة النص ال بالقياس

فمن وجدت  وكذلك أوجب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الكفارة على االعرايب باعتبار جنايته ال لكونه أعرابيا،
منه مثل تلك اجلناية يكون احلكم يف حقه ثابتا بداللة النص ال بالقياس، وهذا الن املعىن املعلوم بالنص لغة مبنزلة 

إهنا ليست بنجسة إهنا من : العلة املنصوص عليها شرعا على ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اهلرة



  .يثبت يف الفأرة واحلية هبذه العلة فال يكون ثابتا بالقياس بل بداللة النصالطوافني عليكم والطوافات مث هذا احلكم 
إنه دم عرق انفجر فتوضئي لكل صالة مث ثبت ذلك احلكم يف سائر الدماء اليت : وقال عليه السالم للمستحاضة

ابت بإشارة النص وإن تسيل من العروق فيكون ثابتا بداللة النص ال بالقياس، وهلذا جعلنا الثابت بداللة النص كالث
كان يظهر بينهما التفاوت عند املقابلة، وكل واحد منهما ضرب من البالغة أحدمها من حيث اللفظ واآلخر من 
حيث املعىن، وهلذا جوزنا إثبات العقوبات والكفارات بداللة النص وإن كنا ال جنوز ذلك بالقياس، فأوجبنا حد 

  ن عبارة النص احملاربة وصورةقطاع الطريق على الردء بداللة النص، ال
ذلك مبباشرة القتال ومعناها لغة قهر العدو والتخويف على وجه ينقطع به الطريق، وهذا معىن معلوم باحملاربة لغة 

  .والردء مباشر لذلك كاملقاتل وهلذا اشتركوا يف الغنيمة، فيقام احلد على الردء بداللة النص من هذه الوجوه
هما اهللا جيب احلد يف اللواطة على الفاعل واملفعول به بداللة نص الزنا، فالزنا اسم لفعل وقال أبو يوسف وحممد رمح

معنوي له غرض وهو اقتضاء الشهوة على قصد سفح املاء بطريق حرام ال شبهة فيه وقد وجد هذا كله يف اللواطة، 
ذين ال يعرفون الشرع ال يفصلون بينهما، فاقتضاء الشهوة باحملل املشتهي وذلك مبعىن احلرارة واللني، أال ترى أن ال

  والقصد منه السفاح

الن النسل ال تصور له يف هذا احملل، واحلرمة هنا أبلغ من احلرمة يف الفعل الذي يكون يف القبل فإهنا حرمة ال 
  .تنكشف حبال، وإمنا يبدل اسم احملل فقط فيكون احلكم ثابتا بداللة النص ال بطريق القياس

ضي اهللا عنه يقول هو قاصر يف املعىن الذي وجب احلد باعتباره، فإن احلد مشروع زجرا وذلك عند وأبو حنيفة ر
دعاء الطبع إليه ودعاء الطبع إىل مباشرة هذا الفعل يف القبل من اجلانبني فأما يف الدبر دعاء الطبع إليه من جانب 

مال ملا يف النقصان من شبهة العدم، مث يف الزنا الفاعل ال من جانب املفعول به، ويف باب العقوبات تعترب صفة الك
إفساد الفراش وإتالف الولد حكما فإن الولد الذي يتخلق من املاء يف ذلك احملل ال يعرف له والد لينفق عليه، 

وبالنساء عجز عن االكتساب واالنفاق وال يوجد هذا املعىن يف الدبر فإمنا فيه جمرد تضييع املاء بالصب يف غري حمل 
نبت وذلك قد يكون مباحا بطريق العزل، فعرفنا أنه دون الزنا يف املعىن الذي الجله أوجب احلد وال معترب بتأكد م

احلرمة يف حكم العقوبة، أال ترى أن حرمة الدم والبول آكد من حرمة اخلمر، مث احلد جيب بشرب اخلمر وال جيب 
ال قود إال : ه الذي قررنا، وهلذا قلنا يف قوله عليه السالمبشرب الدم والبول للتفاوت يف معىن دعاء الطبع من الوج

  إن القصاص جيب إذا حصل القتل: بالسيف
بالرمح أو النشابة، الن لعبارة النص معىن معلوما يف اللغة وذلك املعىن كامل يف القتل بالرمح والنشابة، وقد عرفنا 

حيصل به القتل فإذا حصل بآلة أخرى مثل ذلك القتل أن املراد بذكر السيف القتل به ال قبضه وإمنا السيف آلة 
  .تعلق حكم القصاص به بداللة النص ال بالقياس

املعىن املعلوم بذكر السيف لغة أنه ناقض للبنية باجلرح وظهور أثره يف الظاهر والباطن، : مث قال أبو حنيفة رمحه اهللا
  .جر والعصافال يثبت هذا احلكم فيما ال مياثله يف هذا املعىن وهو احل

املعىن املعلوم به لغة أن النفس ال تطيق احتماله ودفع أثره فيثبت احلكم هبذا : وقال أبو يوسف وحممد رمحهما اهللا
املعىن يف القتل باملثقل ويكون ثابتا بداللة النص، قاال الن القتل نقض البنية وذلك بفعله ال حتتمله البنية مع صفة 

ل أظهر، فإن إلقاء حجر الرحى واالسطوانة على إنسان ال حتتمله البنية بنفسها والقتل السالمة وهذا املعىن يف املثق
  باجلرح ال حتتمله البنية بواسطة السراية، وإذا كان هذا أمت يف املعىن املعترب كان ثبوت احلكم فيه



  .بداللة النص، كما يف الضرب مع التأفيف
عقوبات صفة الكمال يف السبب ملا يف النقصان من شبهة العدم، املعترب يف باب ال: وأبو حنيفة رمحه اهللا يقول

والكمال يف نقض البنية مبا يكون عامال يف الظاهر والباطن مجيعا، فاعتبار جمرد عدم احتمال البنية إياه مع صفة 
كالدية السالمة ظاهرا لتعدية احلكم غري مستقيم فيما يندرئ بالشبهات وإمنا يستقيم ذلك فيما يثبت بالشبهات 

والكفارة، فأما ما يندرئ بالشبهات ويعترب فيه املماثلة يف االستيفاء بالنص ال بد من اعتبار صفة الكمال فيه، ودليل 
النقصان حكم الذكاة فإنه خيتص مبا ينقض البنية ظاهرا وباطنا، وال يعترب فيه جمرد عدم احتمال البنية إياه، وما قاله 

له فإننا ال نعين بفعل القتل اجلناية على اجلسم وال على الروح، إذ ال تتصور باجلناية إن اجلرح وسيلة كالم ال معىن 
  على الروح من العباد، واجلسم تبع واملقصود هو النفس الذي هو عبارة عن الطبائع، فاجلناية عليها إمنا تتم بإراقة

الغرز باالبرة موجبا للقصاص النه مسيل الدم وذلك بعمل يكون جارحا مؤثرا يف الظاهر والباطن مجيعا، وهلذا كان 
للدم مؤثر يف الظاهر والباطن إال أنه ال يكون موجبا احلل يف الذكاة، الن املعترب هنا تسييل مجيع الدم املسفوح 

ليتميز به الطاهر من النجس، وهلذا اختص بقطع احللقوم واالوداج عند التيسر، ومل يثبت حكم احلل بالنار أيضا 
  .يف الظاهر حسما فال يتميز به الطاهر من النجس بل ميتنع به من سيالن الدمالهنا تؤثر 

ومن ذلك أن النيب عليه السالم ملا أوجب الكفارة على االعرايب جبنايته املعلومة بالنص لغة أوجبنا على املرأة أيضا 
بداللة النص ال بالقياس، فإن  مثل ذلك بداللة النص ال بالقياس، واحبنا يف االفطار باالكل والشرب الكفارة ايضا

  .هلكت وأهلكت: االعرايب سأل عن جنايته بقوله
وقد علمنا أنه مل يرد اجلناية على البضع الن فعل اجلماع حصل منه يف حمل مملوك له فال يكون جناية لعينه، أال ترى 

لصوم باعتبار تفويت ركنه الذي أنه لو كان ناسيا لصومه مل يكن ذلك منه جناية أصال، فعرفنا أن جنايته كان على ا
  يتأدى به، وقد علم أن ركن الصوم الكف

الفرج ووجوب الكفارة للزجر عن اجلناية على الصوم، مث دعاء الطبع إىل ) شهوة(عن اقتضاء شهوة البطن و 
هر، اقتضاء شهوة البطن أظهر منه إىل اقتضاء شهوة الفرج ووقت الصوم وقت اقتضاء شهوة البطن عادة يعين الن

فأما اقتضاء شهوة الفرج يكون بالليايل عادة فكان احلكم ثابتا بداللة النص من هذا الوجه، فإن اجلماع آلة هلذه 
لن جيزي : اجلناية كاالكل وقد بينا أنه ال معترب باآللة يف املعىن الذي يترتب احلكم عليه وهو نظري قوله عليه السالم

فيعتقه وكما يصري معتقا بالشراء يصري معتقا بقبول اهلبة والصدقة فيه، الن  ولد والده إال أن جيده مملوكا فيشتريه
  الشراء سبب ملا يتم به علة العتق وهو امللك وقبول اهلبة مثل الشراء

يف ذلك، مث اجلناية على الصوم هبذه الصفة تتم منها بالتمكني كما تتم به من الرجل بااليالج، ومعىن دعاء الطبع يف 
  .يف جانب الرجل فالكفارة تلزمها بداللة النص ال بالقياسجانبها كهو 

إن اهللا أطعمك وسقاك فتم على صومك مث أثبتنا هذا : ومن ذلك قوله عليه السالم للذي أكل ناسيا يف شهر رمضان
 احلكم يف الذي جامع ناسيا بداللة النص، فإن تفويت ركن الصوم حقيقة ال خيتلف بالنسيان والعمد ولكن النسيان

معىن معلوم لغة وهو أنه حممول عليه طبعا على وجه ال صنع له فيه وال الحد من العباد فكان مضافا إىل من له 
احلق، واجلماع يف حالة النسيان مثل االكل يف هذا املعىن فيثبت احلكم فيه بداللة النص ال بالقياس، إذ املخصوص 

  .من القياس ال يقاس عليه غريه
نظري االكل من كل وجه، فإن وقت أداء الصوم وقت االكل عادة ووقت االسباب املفضية اجلماع ليس : فإن قيل

إىل االكل من التصرف يف الطعام وغري ذلك فيبتلى فيه بالنسيان غالبا وهو ليس بوقت اجلماع عادة، والصوم أيضا 



اع من الناسي يف الصوم مبنزلة يضعفه عن اجلماع وال يزيد يف شهوته كما يزيد يف شهوة االكل فينبغي أن جيعل اجلم
  .االكل من الناسي يف الصالة الن كل واحد منهما نادر

نعم يف اجلماع هذا النوع من التقصري ولكن فيه زيادة يف دعاء الطبع إليه من حيث إن الشبق قد يغلب على : قلنا
املقصود وال يوجد مثل  املرء على وجه ال يصرب عن اجلماع وعند غلبة الشبق يذهب من قلبه كل شئ سوى ذلك

هذا الشبق يف االكل فتكون هذه الزيادة مبقابلة ذلك القصور حىت تتحقق املساواة بينهما، ولكن ال تعترب هذه 
الزيادة عند ذكر الصوم يف حق الكفارة، الن غلبة الشبق هبذه الصفة تنعدم بإباحة اجلماع ليال، والنه ال يكون إال 

  على ما هو نادر نادرا وصفة الكمال ال تبتىن
وإمنا تبتىن على ما هو املعتاد، وإمنا طريق القياس يف هذا ما سلكه الشافعي رمحه اهللا حيث جعل املكره واخلاطئ 

مبنزلة الناسي باعتبار وصف العذر، فإن الكره واخلطأ غري النسيان صورة ومعىن، فاحلكم الثابت بالنسيان ال يكون 
ص بل يكون بطريق القياس، وهو قياس فاسد، فإن الكره مضاف إىل غري من له احلق ثابتا باخلطأ والكره بداللة الن

وهو املكره، واخلطأ مضاف إىل املخطئ أيضا وهو مما يتأتى عنه التحرز يف اجلملة فلم يكن يف معىن ما ال صنع للعباد 
  .قيدفيه أصال، أال ترى أن املريض يصلي قاعدا مث ال تلزمه االعادة إذا برأ خبالف امل

ومن ذلك أن اهللا تعاىل ملا أوجب القضاء على املفطر يف رمضان بعذر، وهو املريض واملسافر، أوجبنا على املفطر 
بغري عذر بداللة النص ال بالقياس، فإن يف املوضعني ينعدم أداء الصوم الواجب يف الوقت واملرض والسفر عذر يف 

عليهما النعدام االداء يف الوقت بالفطر لغة وقد وجد هذا املعىن  االسقاط ال يف االجياب، فعرفنا أن وجوب القضاء
  .بعينه إذا أفطر من غري عذر فيلزمه القضاء بداللة النص

هبذا الطريق أوجبت الكفارة يف قتل العمد، الن النص جاء بإجياب الكفارة يف قتل اخلطأ : مث قال الشافعي رمحه اهللا
ب الكفارة باعتبار أصل القتل دون صفة اخلطأ وذلك موجود يف العمد ولكن اخلطأ عذر مسقط، فعرفنا أن وجو

وزيادة فتجب الكفارة يف العمد بداللة النص، وهبذا الطريق أوجبت الكفارة يف الغموس، الن يف املعقود على أمر يف 
 وذلك موجود يف املستقبل وجبت الكفارة باعتبار جنايته، ملا يف االقدام على احلنث من هتك حرمة اسم اهللا تعاىل

الغموس وزيادة، فإهنا حمظورة الجل االستشهاد باهللا تعاىل كاذبا، وهذا هو صفة احلظر يف املعقودة على أمر يف 
  .املستقبل بعد احلنث

  هذا االستدالل: ولكنا نقول

  فاسد، الن الواجب بالنص الكفارة وهي اسم لعبادة فيها معىن العقوبة تبعا من حيث
ولكنها تتأدى بفعل هو عبادة واملقصود هبا نيل الثواب ليكون مكفرا للذنب وإمنا حيصل ذلك مبا  إهنا أوجبت جزاء

فيستدعي سببا مترددا بني احلظر واالباحة، الن العقوبات ) إن احلسنات يذهنب السيئات: (هو عبادة كما قال تعاىل
ملتردد يستدعي سببا مترددا وذلك يف قتل احملضة سببها حمظور حمض والعبادات احملضة سببها ما ال حظر فيه، فا

اخلطأ، فإنه من حيث الصورة رمى إىل الصيد أو إىل الكافر وهو املباح، وباعتبار احملل يكون حمظورا النه أصاب 
آدميا حمترما، فأما العمد فهو حمظور حمض فال يصلح سببا للكفارة، وكذلك املعقودة على أمر يف املستقبل فيها 

يم املقسم به يف االبتداء وذلك مندوب إليه وهلذا شرعت يف بيعة نصرة احلق وفيها معىن احلظر أيضا، تردد، فإن تعظ
واملراد احلفظ باالمتناع عن اليمني ) واحفظوا أميانكم: (وقال تعاىل) وال جتعلوا اهللا عرضة الميانكم: (قال تعاىل

الغموس حمظور حمض الن الكذب بدون االستشهاد باهللا  فلكوهنا دائرة بني احلظر واالباحة تصلح سببا للكفارة، فأما



تعاىل حرام ليس فيه شبهة االباحة فمع االستشهاد باهللا تعاىل أوىل، فكان الغموس باعتبار هذا املعىن كالزنا والردة 
  .فال يصلح سببا لوجوب الكفارة

ن حمظورا حمضا الن املثقل ليس بآلة وال يدخل عليه القتل باملثقل على قول أيب حنيفة فإنه موجب لكفارة وإن كا
للقتل بأصل اخللقة وإمنا هو آلة للتأديب، أال ترى أن إجراءه للتأديب به واحملل قابل للتأديب مباح فلتمكن الشبهة 
من حيث اآللة يصري الفعل يف معىن الدائر وهلذا مل جيعله موجبا للعقوبة فجعله موجبا للكفارة، وال يدخل على هذا 

فإنه غري موجب للكفارة وإن مل متكن فيه شبهة حىت مل يكن موجبا للقصاص، الن ) عمدا(يب املستأمن قتل احلر
  .امتناع وجوب القصاص هناك النعدام املماثلة بني احمللني ال لشبهة وهلذا جيب القصاص على املستأمن بقتل املستأمن

  .نص عليه يف السري الكبري
لشبهة فتلك الشبهة يف احملل ال يف الفعل ويف القصاص مقابلة احملل باحملل وإن كان امتناع وجوب القصاص الجل ا

  وهلذا ال جتب الدية مع
  وجوب القصاص، فأما الكفارة جزاء الفعل وال شبهة يف الفعل هناك بل هو حمظور

الفعل ال يتأتى حمض فلم يكن موجبا للكفارة، فأما يف املثقل الشبهة يف الفعل باعتبار أن اآللة ليست بآلة القتل و
  .بدون اآللة فاعتربنا هذه الشبهة يف القصاص والكفارة مجيعا

جيب سجود السهو على من زاد أو نقص يف صالته عمدا الن وجوب السجود عليه : وقال الشافعي رمحه اهللا أيضا
  .لة النصعند السهو باعتبار متكن النقصان يف صالته وذلك موجود يف العمد وزيادة فيثبت احلكم فيه بدال

لكل : هذا االستدالل فاسد الن السبب املوجب بالنص شرعا هو السهو على ما قال عليه الصالة والسالم: وقلنا
  .سهو سجدتان بعد السالم والسهو ينعدم إذا كان عامدا

  .فهذا هو املثال يف بيان الثابت بداللة النص
وص عليه يشترط تقدميه ليصري املنظوم مفيدا أو موجبا والنوع الرابع وهو املقتضى، وهو عبارة عن زيادة على املنص

للحكم وبدونه ال ميكن إعمال املنظوم فكان املقتضى مع احلكم مضافني إىل النص ثابتني به احلكم بواسطة املقتضى 
لثابت مبنزلة شراء القريب يثبت به امللك والعتق على أن يكونا مضافني إىل الشراء العتق بواسطة امللك، فعرفنا أن ا

بطريق االقتضاء مبنزلة الثابت بداللة النص ال مبنزلة الثابت بطريق القياس، إال أن عند املعارضة الثابت بداللة النص 
أقوى، الن النص يوجبه باعتبار املعىن لغة واملقتضى ليس من موجباته لغة وإمنا ثبت شرعا للحاجة إىل إثبات احلكم 

  .به وال عموم للمقتضى عندنا
للمقتضى عموم الن املقتضى مبنزلة املنصوص يف ثبوت احلكم به حىت كان احلكم الثابت به كالثابت : لشافعيوقال ا

  .بالنص ال بالقياس فكذلك يف إثبات صفة العموم فيه فيجعل كاملنصوص
ثبوت املقتضى للحاجة والضرورة حىت إذا كان املنصوص مفيدا للحكم بدون املقتضى ال يثبت : ولكنا نقول

  قتضى لغة وال شرعا والثابت باحلاجة يتقدر بقدرها وال حاجة إىلامل
إثبات صفة العموم للمقتضى فإن الكالم مفيد بدونه، وهو نظري تناول امليتة ملا أبيح للحاجة تتقدر بقدرها وهو سد 

ملنصوص فإنه الرمق وفيما وراء ذلك من احلمل والتمول والتناول إىل الشبع ال يثبت حكم االباحة فيه، خبالف ا
  عامل بنفسه فيكون مبنزلة حل الذكية يظهر يف حكم التناول وغريه مطلقا، يوضحه أن املقتضى تبع للمقتضي



فإنه شرطه ليكون مفيدا وشرط الشئ يكون تبعه وهلذا يكون ثبوته بشرائط املنصوص فلو جعل هو كاملنصوص 
  .وز إثباته يف املقتضىخرج من أن يكون تبعا، والعموم حكم صيغة النص خاصة فال جي

وعلى هذا االصل قلنا إذا قال لغريه أعتق عبدك عين على ألف درهم فأعتقه وقع العتق عن اآلمر وعليه االلف، الن 
االمر باالعتاق عنه يقتضي متليك العني منه بالبيع ليتحقق االعتاق عنه وهذا املقتضى يثبت متقدما ويكون مبنزلة 

احملل للتصرف كالشرط فكذا ما يكون وصفا للمحل، وإمنا يثبت بشرط العتق ال الشرط النه وصف يف احملل و
بشرط البيع مقصودا حىت يسقط اعتبار القبول فيه، ولو كان اآلمر ممن ال ميلك االعتاق مل يثبت البيع هبذا الكالم، 

ا تبني أن املقتضى ليس ولو صرح املأمور بالبيع بأن قال بعته منك بألف درهم وأعتقته مل جيز عن اآلمر، وهبذ
  .كاملنصوص عليه فيما وراء موضع احلاجة

وعلى هذا قال أبو يوسف إذا قال أعتق عبدك عين بغري شئ فأعتقه يقع العتق عن اآلمر، الن امللك بطريق اهلبة 
يثبت هنا مبقتضى العتق فيثبت على شرائط العتق ويسقط اعتبار شرطه مقصودا وهو القبض كما يسقط اعتبار 

لقبول يف البيع بل أوىل، الن القبول ركن يف البيع والقبض شرط يف اهلبة فلما سقط اعتبار ما هو الركن لكونه ثابتا ا
ورطل من مخر ) درهم(مبقتضى العتق فالن يسقط اعتبار ما هو شرط أوىل، وهلذا لو قال أعتق عبدك عين على ألف 

  عبده عنه بألف درهم يقع العتق عن اآلمر، وبيع يقع العتق عن اآلمر، ولو أكره املأمور على أن يعتق
  .املكره فاسد والقبض شرط لوقوع امللك يف البيع الفاسد مث سقط اعتباره إذا كان مبقتضى العتق

وأبو حنيفة وحممد رمحهما اهللا قاال املقتضى تبع للمقتضي والقبض فعل ليس من جنس القول وال هو دونه حىت ميكن 
القبض امللك ال حيصل باهلبة فال ميكن تنفيذ العتق عن اآلمر، وال وجه جلعل العبد قابضا نفسه  إثباته تبعا له وبدون

لآلمر النه ال يسلم له بالعتق شئ من ملك املوىل وإمنا يبطل ملك املوىل ويتالشى باالعتاق، وال وجه السقاط القبض 
  هنا بطريق االقتضاء الن العمل باملقتضى شرعي

اط ما حيتمل السقوط دون ما ال حيتمل وشرط القبض لوقوع امللك يف اهلبة ال حيتمل السقوط حبال فإمنا يعمل يف إسق
خبالف القبول يف البيع فقد حيتمل السقوط، أال ترى أن االجياب والقبول مجيعا حيتمل السقوط حىت ينعقد البيع 

  .بالتعاطي من غري قول، فالن حيتمل جمرد القبول السقوط كان أوىل
ال بعت منك هذا الثوب بعشرة فاقطعه فقطعه ومل يقل شيئا كان البيع بينهما تاما، والفاسد من البيع معترب ولو ق

باجلائز يف احلكم الن الفاسد ال ميكن أن جيعل أصال يتعرف حكمه من نفسه، وإذا كان ما ثبت امللك به يف البيع 
  .ه امللك يف البيع الفاسداجلائز حيتمل السقوط إذا كان ضمنا للعتق فكذلك ما يثبت ب

وبيان ما ذكرنا من اخلالف بيننا وبني الشافعي فيما إذا قال إن أكلت فعبدي حر ونوى طعاما دون طعام، عنده 
تعمل نيته الن االكل يقتضي مأكوال وذلك كاملنصوص عليه فكأنه قال إن أكلت طعاما، وملا كان للمقتضي عموم 

عندنا ال تعمل النه ال عموم للمقتضى ونية التخصيص فيما ال عموم له لغو على قوله عمل فيه نيته التخصيص، و
  .خبالف ما لو قال إن أكلت طعاما، وعلى هذا لو قال إن شربت أو قال إن لبست أو قال إن ركبت

 وعلى هذا قلنا لو قال إن اغتسلت الليلة ونوى االغتسال من اجلنابة مل تعمل نيته، خبالف ما لو قال إن اغتسلت
  .غسال فإن هناك نيته تعمل فيما بينه وبني اهللا تعاىل

  إن اغتسل الليلة يف هذه الدار: وكذلك لو قال
وقال عنيت فالنا مل تعمل نيته الن الفاعل ليس يف لفظه وإمنا يثبت بطريق االقتضاء، خبالف ما لو قال إن اغتسل 

  .أحد يف هذه الدار الليلة



وى الطالق فإن وقوع الطالق بطريق االقتضاء الهنا ال تعتد قبل تقدم الطالق وعلى هذا لو قال المرأته اعتدي ون
فيصري كأنه قال طلقتك فاعتدي ولكن ثبوته بطريق االقتضاء، وهلذا كان الواقع رجعيا وال تعمل نيته الثالث فيه، 

  .وبعد البينونة والشروع يف العدة يقع الطالق هبذا اللفظ
 هبذا يف أن املقتضى كاملنصوص عليه، وهو خارج على ما ذكرنا فإنا جنعله ورمبا يستدل الشافعي رمحه اهللا

  .كاملنصوص عليه بقدر احلاجة وهو أن يصري املنصوص مفيدا موجبا للحكم فأما فيما وراء ذلك فال

وقد رأيت لبعض من صنف يف هذا الباب أنه أحلق احملذوف باملقتضى وسوى بينهما، فخرج : قال رضي اهللا عنه
وقال املراد االهل، يثبت ذلك مبقتضى الكالم الن السؤال للتبيني فإمنا ) واسأل القرية: (ى هذا االصل قوله تعاىلعل

رفع عن أميت اخلطأ : ينصرف إىل من يتحقق منه البيان ليكون مفيدا دون من ال يتحقق منه، وقال عليه السالم
حقق مع هذه االعذار فلو محل عليه كان كذبا وال إشكال أن والنسيان وما استكرهوا عليه ومل يرد به العني النه يت

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان معصوما عن ذلك، فعرفنا مبقتضى الكالم أن املراد احلكم
مث محله الشافعي على احلكم يف الدنيا واآلخرة قوال بالعموم يف املقتضى وجعل ذلك كاملنصوص عليه ولو قال رفع 

خلطأ كان ذلك عاما، وهلذا االصل قال ال يقع طالق اخلاطئ واملكره وال يفسد الصوم باالكل عن أميت حكم ا
  .مكرها

وقلنا ال عموم للمقتضي وحكم اآلخرة وهو االمث مراد باالمجاع وبه ترتفع احلاجة ويصري الكالم مفيدا فيبقى معتربا 
  .يف حكم الدنيا

يات ليس املراد عني العمل فإن ذلك متحقق بدون النية وإمنا املراد االعمال بالن: كذلك قوله عليه الصالة والسالم
  .احلكم ثبت ذلك مبقتضى الكالم

  .فقال الشافعي يعم ذلك حكم الدنيا واآلخرة فيما يستدعي القصد والعزمية من االعمال قوال بعموم املقتضى
  .ريق االقتضاء وال عموم للمقتضىوقلنا املراد حكم اآلخرة وهو أن ثواب العمل حبسب النية، الن ثبوته بط

وعندي أن هذا سهو من قائله فإن احملذوف غري املقتضى الن من عادة أهل اللسان حذف بعض الكالم لالختصار 
إذا كان فيما بقي منه دليل على احملذوف، مث ثبوت هذا احملذوف من هذا الوجه يكون لغة وثبوت املقتضى يكون 

نهما أن املقتضى تبع يصح باعتباره املقتضي إذا صار كاملصرح به واحملذوف ليس بتبع شرعا ال لغة، وعالمة الفرق بي
  .بل عند التصريح به ينتقل احلكم إليه ال أن يثبت ما هو املنصوص، وال شك أن ما ينقل غري ما يصحح املنصوص

واسأل : (نصوص، ويف قولهوبيان هذا أن يف قوله أعتق عبدك عين حمذوفا ويثبت التمليك بطريق االقتضاء ليصح امل
  االهل حمذوف لالختصار) القرية

فإن فيما بقي من الكالم دليل عليه وعند التصريح هبذا احملذوف يتحول السؤال عن القرية إىل االهل ال أن يتحقق 
  .به املنصوص

إىل احلكم ال إىل وكذلك يف قوله عليه الصالة والسالم رفع عن أميت اخلطأ فإن عند التصريح باحلكم يتحول الرفع 
  .ما وقع التنصيص عليه مع احملذوف

االعمال بالنيات وإمنا مل يثبت العموم هنا الن احملذوف مبنزلة املشترك يف أنه حيتمل كل : وكذلك قوله عليه السالم
  .واحد من االمرين على االنفراد وال عموم للمشترك فأما أن جيعل احملذوف ثابتا مبقتضى الكالم فال

من هذا أن ما كان حمذوفا ليس بطريق االقتضاء فإنه مبنزلة الثابت لغة فإن كان حبيث حيتمل العموم يثبت فيه ويتبني 



  .صفة العموم
وعلى هذا ما إذا قال المرأته أنت طالق أو طلقتك ونوى ثالثا فإن على قول الشافعي تعمل نيته، الن قوله طالق 

  .الثالث فيه قوال بالعموم يف املقتضى يقتضي طالقا وذلك كاملنصوص عليه فتعمل نيته
  وقلنا حنن إن قوله طالق نعت فرد ونعت الفرد ال حيتمل العدد والنية

إمنا تعمل إذا كان املنوي من حمتمالت اللفظ وال ميكن إعمال نية العدد باعتبار املقتضى النه ال عموم للمقتضي، 
جيعل كاملصرح به يف عدد الطالق ؟ وبيانه أنه إذا قال  والن املقتضى ال جيعل كاملصرح به يف أصل الطالق فكيف

المرأته زوري أباك أو حجي ونوى به الطالق مل تعمل نيته ومعلوم أن ما صرح به يقتضي ذهابا ال حمالة، مث مل جيعل 
ضى ما يكون مبنزلة قوله اذهيب حىت تعمل نيته الطالق فيه، يقرره أن قوله طالق نعت للمرأة فإمنا يعترب فيه من املقت

قائما باملوصوف والطالق من هذا اللفظ مقتضى هو ثابت بالواصف شرعا فإنه ال يكون صادقا يف هذا الوصف 
بدون طالق يقع عليها فيجعل موقعا ليتحقق هذا الوصف منه صدقا، ومثل هذا املقتضى ال يكون كاملصرح به 

ع احلج وعن الزيارة فإن اقتضاء الذهاب ملا كان شرعا مبنزلة احلال الذي هو قائم باملخاطب وهو بعده عن موض
لذلك املعىن ال ملا هو قائم باملنصوص ال جيعل كاملصرح به، خبالف قوله أنت بائن فإن ذلك نعت فرد نصا حىت ال 

  قاطعة للملك، وقاطعة للحل: يسع نية العدد فيه لو نوى اثنتني ولكن البينونة تتصل باحملل يف احلال، وهي نوعان

هو وصف احملل، فنية الثالث إمنا متيز أحد نوعي ما تناوله نص كالمه فأما الطالق ال يتصل باحملل موجبا  الذي
حكمه يف احلال بل حكم انقطاع امللك به يتأخر إىل انقضاء العدة وحكم انقطاع احلل به يتأخر إىل متام العدة وإمنا 

يف أوانه وانعقاد العلة ال يتنوع فلم يكن املنوي من  موجبا للحكم) فيه(يوصف احملل للحال به النعقاد العلة 
  .حمتمالت لفظه أصال

وعلى هذا قوله طلقتك فإن صيغة اخلرب عن فعل ماض مبنزلة قوله ضربتك، فاملصدر القائم هبذه الصيغة يكون ماضيا 
قبل لطلب ذلك الفعل أيضا فال يسع فيه معىن العموم بوجه، خبالف قوله طلقي نفسك فإن صيغته أمر بفعل يف املست

منها، فاملصدر القائم هبذه الصيغة يكون مستقبال أيضا وذلك الطالق فيكون مبنزلة غريه من أمساء االجناس يف 
  احتمال العموم واخلصوص فبدون النية يثبت به أخص

 تعمل النه اخلصوص على احتمال الكل، فإذا نوى الثالث عملت نيته النه من حمتمالت كالمه، وإذا نوى اثنتني مل
ال احتمال للعدد يف صيغة كالمه، وعلى هذا لو قال إن خرجت ونوى اخلروج إىل مكان بعينه مل تعمل نيته ولو 

نوى السفر تعمل نيته، الن السفر نوع من أنواع اخلروج وهو ثابت باعتبار صيغة كالمه، أال ترى أن اخلروج لغري 
كان فليس من صيغة كالمه يف شئ وإن كان اخلروج يكون إىل السفر خبالف اخلروج للسفر يف احلكم، فأما امل

  .مكان ال حمالة فلم تعمل نية التخصيص فيه ملا مل يكن من مقتضى صيغة الكالم خبالف االول
وكذلك لو قال إن ساكنت فالنا ونوى املساكنة يف مكان بعينه مل تعمل نيته أصال، ولو نوى املساكنة يف بيت واحد 

بار أنه نوى أمت ما يكون من املساكنة فإن أعم ما يكون من املساكنة يف بلدة، واملطلق من املساكنة يف تعمل نيته باعت
عرف الناس يف دار واحدة، وأمت ما يكون من املساكنة يف بيت واحد، فهذه النية ترجع إىل بيان نوع املساكنة الثابتة 

  .بصيغة كالمه خبالف تعني املكان
هذا ابين مث جاءت أمه بعد موت املدعي فصدقته وادعت : قال لولد له أم معروفة وهو يف يدهأليس أنه لو : فإن قيل

  مرياثها منه بالنكاح فإنه يقضى هلا باملرياث،



ومعلوم أن النكاح بينهما مبقتضى دعوى النسب مث جيعل كالتصريح به حىت يثبت النكاح صحيحا وجيعل قائما إىل 
فلو كان ثبوت املقتضى باعتبار احلاجة فقط ملا ثبتت هذه االحكام النعدام احلاجة موت الزوج فيكون هلا املرياث، 

ثبوت النكاح هنا بداللة النص ال مبقتضاه، فإن الولد اسم مشترك إذ ال يتصور ولد فينا إال بوالد : فيها ؟ قلنا
صيص على االخ يكون ووالدة، فالتنصيص على الولد يكون تنصيصا على الوالد والوالدة داللة مبنزلة التن

كالتنصيص على أخيه إذ االخوة ال تتصور إال بني شخصني وقد بينا أن الثابت بداللة النص يكون ثابتا مبعىن النص 
  لغة ال أن يكون ثابتا بطريق

وبعدما ثبت العقد ) درهم(االقتضاء مع أن اقتضاء النكاح هنا كاقتضاء امللك يف قوله أعتق عبدك عين على ألف 
االقتضاء يكون باقيا ال باعتبار دليل يبقى بل النعدام دليل املزيل، فعرفنا أنه منته بينهما بالوفاة وانتهاء بطريق 

  .النكاح باملوت سبب الستحقاق املرياث
الثابت مبقتضى النص ال حيتمل التخصيص النه ال عموم له والتخصيص فيما فيه : وبعدما بينا هذه احلدود نقول

لثابت بداللة النص ال حيتمل التخصيص أيضا الن التخصيص بيان أن أصل الكالم غري متناول له احتمال العموم، وا
وقد بينا أن احلكم الثابت بالداللة ثابت مبعىن النص لغة، وبعدما كان معىن النص متناوال له لغة ال يبقى احتمال 

بدليل يعترض وذلك يكون نسخا ال كونه غري متناول له وإمنا حيتمل إخراجه من أن يكون موجبا للحكم فيه 
  .ختصيصا

وأما الثابت بإشارة النص فعند بعض مشاخينا رمحهم اهللا ال حيتمل اخلصوص أيضا الن معىن العموم فيما يكون سياق 
الكالم الجله، فأما ما تقع االشارة إليه من غري أن يكون سياق الكالم له فهو زيادة على املطلوب بالنص ومثل هذا 

  .يه معىن العموم حىت يكون حمتمال للتخصيصال يسع ف
واالصح عندي أنه حيتمل ذلك، الن الثابت باالشارة كالثابت بالعبارة من حيث إنه ثابت بصيغة : قال رضي اهللا عنه

  .الكالم، والعموم باعتبار الصيغة، فكما أن الثابت بعبارة النص حيتمل التخصيص فكذلك الثابت بإشارته

  . النصوص بوجوه هي فاسدة عندنافصل وقد عمل قوم يف
فمنها ما قال بعضهم إن التنصيص على الشئ باسم العلم يوجب التخصيص وقطع الشركة بني املنصوص وغريه من 

جنسه يف احلكم النه لو مل يوجب ذلك مل يظهر للتخصيص فائدة وحاشا أن يكون شئ من كالم صاحب الشرع 
  وسلم  غري مفيد، وأيد هذا قوله صلى اهللا عليه

املاء من املاء فاالنصار فهموا التخصيص من ذلك حىت استدلوا به على نفي وجوب االغتسال باالكسال وهم كانوا 
  .أهل اللسان

) منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فال تظلموا فيهن أنفسكم: (وهذا فاسد عندنا بالكتاب والسنة، فإن اهللا تعاىل قال
وال تقولن لشئ إين فاعل ذلك غدا إال أن يشاء : (يف غري االشهر احلرم، وقال تعاىلوال يدل ذلك على إباحة الظلم 

  .مث ال يدل ذلك على ختصيص االستثناء بالغد دون غريه من االوقات يف املستقبل) اهللا
 ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم وال يغتسلن فيه من اجلنابة مث ال يدل ذلك على: وقال صلى اهللا عليه وسلم 

  .التخصيص باجلنابة دون غريها من أسباب االغتسال، واالمثلة هلذا تكثر
مث إن عنوا بقوهلم إن التخصيص يدل على قطع املشاركة وهو أن احلكم يثبت بالنص يف املنصوص خاصة فأحد ال 

هذا  خيالفهم يف هذا، فإن عندنا فيما هو من جنس املنصوص احلكم يثبت بعلة النص ال بعينه، وإن عنوا أن
التخصيص يوجب نفي احلكم يف غري املنصوص فهو باطل، النه غري متناول له أصال فكيف يوجب نفيا أو إثباتا 



للحكم فيما مل يتناوله ؟ مث سياق النص الجياب احلكم ونفي احلكم ضده فال جيوز أن يكون من واجبات نص 
عدية احلكم هبا إىل الفروع فلو كان التخصيص االجياب، والن املذهب عند فقهاء االمصار جواز تعليل النصوص لت

  موجبا نفي احلكم يف غري املنصوص لكان التعليل باطال النه يكون ذلك قياسا يف مقابلة النص، ومن ال جيوز

العمل بالقياس فإمنا ال جيوزه الحتمال فيه بني أن يكون صوابا أو خطأ ال لنص مينع منه، مبنزلة العمل خبرب الفاسق 
يعمل خبربه لضعف يف سنده ال لنص يف خربه مانع من العمل به، واالنصار إمنا استدلوا بالم التعريف اليت هي فإنه ال 

املاء من املاء وحنن نقول به يف احلكم الثابت لعني املاء، : مستغرقة للجنس أو املعهود يف قوله عليه الصالة والسالم
  ة النصوفائدة التخصيص عندنا أن يتأمل املستنبطون يف عل

فيثبتون احلكم هبا يف غري املنصوص عليه من املواضع لينالوا به درجة املستنبطني وثواهبم وهذا ال حيصل إذا ورد 
  .النص عاما متناوال للجنس

وحيكى عن الثلجي رمحه اهللا أنه كان يقول هذا إذا مل يكن املنصوص عليه باسم العلم حمصورا بعدد نصا حنو خرب 
ورا بعدد فذلك يدل على نفي احلكم فيما سواها، الن يف إثبات احلكم فيما سواها إبطال العدد الربا فإن كان حمص

  .املنصوص وذلك ال جيوز فبهذه الواسطة يكون موجبا للنفي
أحلت لنا ميتتان ودمان فإن ذلك : مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم وبقوله: واستدل بقوله صلى اهللا عليه وسلم 

  .كم فيما عدا املذكوريدل على نفي احل
  .والصحيح أن التنصيص ال يدل على ذلك يف شئ من املواضع ملا بينا من املعاين

مث ذكر العدد لبيان احلكم بالنص ثابت يف العدد املذكور فقط وقد بينا أن يف غري املذكور إمنا يثبت احلكم بعلة 
  .النص ال بالنص فال يوجب ذلك إبطال العدد املنصوص

قاله الشافعي رمحه اهللا إن التنصيص على وصف يف املسمى الجياب احلكم يوجب نفي ذلك احلكم عند ومنها ما 
  .عدم ذلك الوصف مبنزلة ما لو نص على نفي احلكم عند عدم الوصف

  .وعندنا النص موجب للحكم عند وجود ذلك الوصف وال يوجب نفي ذلك احلكم عند انعدامه أصال
ملا كان مقيدا بصفة االميان بالنص (فإن عنده إباحة نكاح االمة ) من فتياتكم املؤمنات: (وبيان هذا يف قوله تعاىل

) أوجب النفي بدون هذا الوصف فال جيوز نكاح االمة الكتابية، وعندنا ال يوجب ذلك وهلذا جوزنا نكاح االمة
ا ورد حرمة الربيبة بسبب الدخول مل: فقال الشافعي رمحه اهللا) من نسائكم الاليت دخلتم هبن: (الكتابية، وقال تعاىل

  بامرأة مقيدة بوصف وهي أن تكون من نسائه أوجب ذلك نفي احلرمة عند عدم

  .ذلك الوصف فال تثبت احلرمة بالزنا
وعندنا ال يوجب النص نفي احلكم عند انعدام الوصف فتثبت احلرمة بالزنا، ويف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه 

  وسلم 
على كل حر وعبد من املسلمني فعلى مذهبه أوجب هذا النص نفي احلكم عند عدم الوصف فرض صدقة الفطر 

  .فال جتب الصدقة عن العبد الكافر
أدوا عن كل : وعندنا ال يوجب ذلك ولكن النص املختتم هبذا الوصف ال يتناول الكفار، والنص املطلق وهو قوله

ب االداء عن العبد الكافر بذلك النص، وهو مبنزلة من يقول لغريه حر وعبد يتناوهلم النه غري خمتتم هبذا التقييد فيج
أعتق عبيدي مث يقول أعتق البيض من عبيدي فال يوجب ذلك النهي عن إعتاق غري البيض بعدما كان ثابتا باللفظ 



  .املطلق
يوجب نفي الزكاة يف مخس من االبل السائمة شاة فإن ذلك : واستدل الشافعي رمحه اهللا الثبات مذهبه عليه السالم

يف غري السائمة فكأنه قال وال زكاة يف غري السائمة إذ لو مل جيعل كذلك فال بد من إجياب الزكاة يف العوامل خبرب 
يف مخس من االبل شاة وباالمجاع بيننا وبينكم ال جتب الزكاة يف غري السائمة، وملا هنى : املطلق وهو قوله عليه السالم

ه وسلم عن ربح ما مل يضمن أفهمنا ذلك إباحة ربح ما قد ضمن كأنه نص عليه، والن رسول اهللا صلى اهللا علي
النص ملا أوجب احلكم يف املسمى املشتمل على أوصاف مقيدا بوصف من تلك االوصاف صار ذلك الوصف مبنزلة 

صف، فلوال ذكر الشرط الجياب احلكم على معىن أنه ال يثبت احلكم بالنص بعد وجود املسمى ما مل يوجد ذلك الو
الوصف لكان احلكم ثابتا قبل وجوده وهذا أمارة الشرط، فإن قوله المرأته أنت طالق إن دخلت الدار ال يكون 

  .موجبا وقوع الطالق ما مل تدخل، وبدون هذا الشرط كان موجبا للطالق قبل الدخول
طالق كان الركوب شرطا وإن كان وقد يكون الوصف مبنزلة الشرط حىت لو قال هلا إن دخلت الدار راكبة فأنت 

  .مذكورا على سبيل الوصف هلا
  قال وقد ثبت من أصلي أن التقييد بالشرط يفهمنا نفي احلكم عند عدم الشرط

  فكذلك التقييد بالوصف، وهذا خبالف االسم فإنه مذكور للتعريف ال لتعليق
فيكون موجبا نفي ) تعليق احلكم بهفأما الوصف الذي هو ذكر للحال وهو معنوي يصلح أن يكون ل(احلكم به 

  .احلكم عند عدمه داللة، والن باالسم يثبت احلكم ابتداء كما ثبت بالعلة خبالف الوصف الذي هو يف معىن الشرط
  .وسنقرر هذا الفرق يف الفصل الثاين

لوصف ال يوجب مث التقييد هبذا ا) وبنات خالك وبنات خاالتك الاليت هاجرن معك: (واستدل علماؤنا بقوله تعاىل
مث التقييد هبذا ) وال تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكربوا: (نفي احلل يف الاليت مل يهاجرن معه باالتفاق، وقال تعاىل

  ) .إمنا أنت منذر من خيشاها: (الوصف ال يفيد إباحة االكل بدون هذا الوصف، وقال تعاىل
التقييد بالوصف ال يفهمنا نفي املنصوص عليه عند عدم ذلك وهو نذير للبشر، فعرفنا أن ) إمنا تنذر من اتبع الذكر(

الوصف، مث أكثر ما فيه أن الوصف املؤثر مبنزلة العلة للحكم وال خالف أن احلكم يثبت بالعلة إذا وجدت فإن 
العلة ال توجب نفي احلكم عند انعدامها فكذلك الوصف املذكور يف النص يوجب ثبوت احلكم عند وجوده وال 

ي احلكم عند عدمه، وهلذا جعلنا الوصف املؤثر إذا كان منصوصا عليه مبنزلة العلة للحكم الثابت بالنص يوجب نف
فقلنا صفة السوم مبنزلة العلة الجياب الزكاة يف مخس من االبل، وهلذا يضاف الزكاة إليها فيقال زكاة السائمة، 

ق عبدي الصاحل أو طلق امرأيت البذيئة، فإن ذكر هذا والواجبات تضاف إىل أسباهبا حقيقة مبنزلة من يقول لغريه أعت
  .الوصف دليل على أنه هو املؤثر للحكم

وهبذا يتبني أن الوصف ليس يف معىن الشرط كما زعم، وقوله إن دخلت راكبة إمنا جعلنا الركوب شرطا لكونه 
سم يكون مبنزلته واالسم معطوفا على الشرط فإن حكم املعطوف حكم املعطوف عليه، فأما الوصف املقرون باال

  .ليس يف معىن الشرط الثبات احلكم فكذلك الوصف املقرون به
  ولو كان شرطا فعندنا تعليق احلكم بالشرط يوجب وجود احلكم

عند وجود الشرط وال يوجب النفي عند عدم الشرط بل ذلك باق على ما كان قبل التعليق على ما نبينه، وإمنا ال 
ال زكاة يف العوامل واحلوامل أو باعتبار أن صفة : باعتبار نص آخر وهو قوله عليه السالم نوجب الزكاة يف احلوامل



  .السوم صار مبنزلة العلة يف حكم الزكاة على ما قررنا
االكرب ابين يثبت نسب اآلخرين : وعلى هذا قال زفر رمحه اهللا فيمن له أمة ولدت ثالثة أوالد يف بطون خمتلفة فقال

ص على الدعوة مقيدا باالكرب ال موجب له يف نفي نسب اآلخرين، وقد تبني ثبوت نسب االكرب منه، الن التنصي
  .منه أهنا كانت أم ولد له من ذلك الوقت وأم الولد فراش للموىل يثبت نسب ولدها منه بغري دعوة

ين ال يثبت نسب وعندنا ال يثبت نسب اآلخرين منه ال للتقييد بالوصف فإنه لو أشار إىل االكرب وقال هذا اب
اآلخرين منه أيضا، ومعلوم أن التنصيص باالسم ال يوجب نفي احلكم يف غري املسمى بذلك االسم ولكن إمنا ال 

يثبت نسبهما منه الن السكوت عن البيان بعد حتقق احلاجة دليل النفي ويفترض على املرأة دعوة النسب فيما هو 
املخلوق ) ما هو غري خملوق من مائه ال حيل له أن ينفي نسب(نسب  خملوق من مائه، النه كما ال حيل له أن يدعي

من مائه، وقبل الدعوة النسب يثبت منه على سبيل االحتمال حىت ميلك نفيه وإمنا يصري مقطوعا به على وجه ال 
  .ميلك نفيه بالدعوة فكان ذلك فرضا عليه

سب اآلخرين دليل النفي ال ختصيصه االكرب بالدعوة وإذا تقرر هبذا حتقق احلاجة إىل البيان كان سكوته عن دعوة ن
  .فلهذا ال يثبت نسبهما منه

إذا قال شهود الوارث ال نعلم له وارثا غريه يف أرض كذا إن الشهادة تقبل، : وعلى هذا قال أبو حنيفة رمحه اهللا
هذه الزيادة وقالوا ال الن هذه الزيادة ال توجب عليهم توارث آخر يف غري ذلك املوضع، فكأهنم سكتوا عن ذكر 

  .نعلم له وارثا غريه
ال تقبل هذه الشهادة ال الهنا توجب ذلك ولكن لتمكن التهمة فإنه حيتمل أهنما خصا ذلك : وأبو يوسف وحممد قاال

  املكان للتحرز عن الكذب وعلمهما
  بوارث آخر له يف غري ذلك املكان ولكن الشهادة ترد بالتهمة، فأما احلكم

  .وال إجيابا بالتهمة بل باحلجة املعلومة ال يثبت نفيا
كما حتتمل هذه الزيادة ما قاال حتتمل املبالغة يف التحرز عن الكذب باعتبار أهنما تفحصا : وأبو حنيفة رمحه اهللا يقول

يف ذلك املوضع دون سائر املواضع، وحيتمل حتقيق املبالغة يف نفي وارث آخر أي ال نعلم له وارثا آخر يف موضع 
مع أنه مولده ومنشؤه فأحرى أن ال يكون له وارث آخر يف موضع آخر، ومبثل هذا احملتمل ال تتمكن التهمة  كذا

  .وال مينع العمل بشهادهتما
ومنها أن احلكم مىت تعلق بشرط بالنص فعند الشافعي رمحه اهللا ذلك النص يوجب انعدام احلكم عند انعدام الشرط 

شرط، وعندنا ال يوجب النص ذلك بل يوجب ثبوت احلكم عند وجود كما يوجب وجود احلكم عند وجود ال
  .الشرط فأما انعدام احلكم عند عدم الشرط فهو باق على ما كان قبل التعليق

اآلية، فإن النص ملا ورد حبل ) ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات: (وبيان هذا يف قوله تعاىل
طول احلرة جعل الشافعي ذلك كالتنصيص على حرمة نكاح االمة عند وجود طول  نكاح االمة معلقا بشرط عدم

  .احلرة
وعندنا النص ال يوجب ذلك ولكن احلكم بعد هذا النص عند وجود طول احلرة على ما كان عليه أن لو مل يرد 

تعلق بالنص درء قال الشافعي ملا ) ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باهللا: (هذا النص، وقال تعاىل
  .العذاب عنها بشرط أن تأيت بكلمات اللعان كان ذلك تنصيصا على إقامة احلد عليها إذا مل تأت بكلمات اللعان

  .وعندنا ال يوجب ذلك حىت ال يقام عليها احلد وإن امتنعت من كلمات اللعان



نه لوال التعليق لكان احلكم ثابتا فإن وجه قول الشافعي أن التعليق بالشرط يؤثر يف احلكم دون السبب على اعتبار أ
  قوله لعبده أنت حر موجب عتقه يف احلال لوال قوله إن دخلت الدار فبالتعليق

  .يتأخر نزول العتق وال ينعدم أصل السبب
وهبذا تبني أن التعليق كما يوجب احلكم عند وجود الشرط يوجب نفي احلكم قبل وجود الشرط، مبنزلة التأجيل 

الشرط يف البيع فإنه يدخل على احلكم دون السبب حىت يتأخر احلكم إىل سقوط اخليار مع قيام  ومبنزلة خيار
  السبب، وهو نظري التعليق احلسي، فإن تعليق القنديل حببل من

مساء البيت مينع وصوله إىل موضع من االرض لوال التعليق وال يعدم أصله، وهبذا فارق الشرط العلة فإن احلكم 
بوجود العلة فال يكون انعدام احلكم قبل وجود العلة مضافا إىل العلة باعتبار أهنا نفت احلكم قبل يثبت ابتداء 

وجودها بل انعدم النعدام سببه، فأما الشرط فمغري للحكم بعد وجود سببه فكان مانعا من ثبوت احلكم قبل 
يق الطالق والعتاق بامللك، الن تأثري وجوده كما كان مثبتا وجود احلكم عند وجوده، وعلى هذا االصل مل جيوز تعل

الشروط يف منع حكم لواله كان موجودا بسببه، ولوال التعليق هنا كان لغوا، وشرط قيام امللك يف احملل عند 
التعليق الن السبب ال يتحقق بدون امللك، وتأثري الشرط يف تأخري احلكم إىل وجوده بعد تقرر السبب مبنزلة االجل، 

لك يف احملل عند التعليق ليتقرر السبب مث يتأخر احلكم إىل وجود الشرط بالتعليق، وهلذا مل جيوز فيشترط قيام امل
نكاح االمة ملن قدر على نكاح احلرة، الن احلل معلق بشرط عدم طول احلرة بالنص وذلك يوجب نفي احلكم عند 

  .وجود طول احلرة كما يوجب إثباته عند عدم طول احلرة
الكالم فإن من يقول لغريه إن دخل عبدي الدار فأعتقه يفهم منه وال تعتقه إن مل يدخل الدار،  هذا هو املفهوم من

والعمل بالنصوص واجب مبنظومها ومفهومها، وهلذا جوز تعجيل الكفارة بعد اليمني قبل احلنث، الن السبب هو 
فأما احلنث شرط يتعلق وجوب االداء اليمني وهلذا تضاف الكفارة إليها، واالصل أن الواجبات تضاف إىل أسباهبا، 

  به، ويتضح هذا فيما إذا قال إن فعلت كذا فعلي كفارة ميني، والتعليق بالشرط مبنزلة التأجيل
عنده فال مينع جواز التعجيل قبله مبنزلة الدين املؤجل إال أن هذا يف املايل دون البدين، الن تأثري التعليق بالشرط يف 

قوق املالية الوجوب ينفصل عن االداء من حيث إن الواجب قبل االداء مال معلوم كما تأخري وجوب االداء يف احل
يف حقوق العباد، فأما يف البدين الواجب فعل يتأدى به فال يتحقق انفصاله عن االداء، وبالتعليق بالشرط يتأخر 

  .وجوب االداء فيتأخر تقرر السبب أيضا ضرورة، الن أحدمها ال ينفصل عن اآلخر
ريه من حقوق العباد الشراء مع االستئجار، فإن بشراء العني يثبت امللك ويتم السبب قبل فعل التسليم، ونظ

وباالستئجار ال يثبت امللك يف املنفعة قبل االستيفاء الهنا ال تبقى وقتني، وال يتصور تسليمها بعد وجودها بل يقترن 
  عقد عند االستيفاءالتسليم بالوجود، فإمنا تصري معقودا عليها مملوكا بال

فكذلك يف حقوق اهللا تعاىل يفصل بني املايل والبدين من هذا الوجه، أال ترى أن من قال هللا علي أن أتصدق بدرهم 
  .رأس الشهر فتصدق به يف احلال جاز هلذا املعىن

) أتني بفاحشة فإذا أحصن فإن: (ودليلنا على أن التعليق بالشرط ال يوجب نفي احلكم قبله من الكتاب قوله تعاىل
فكاتبوهم إن علمتم فيهم : (اآلية، وال خالف أنه يلزمها احلد املذكور جزاء على الفاحشة وإن مل حتصن، وقال تعاىل

  .وحكم الكتابة ال ينتفي قبل هذا الشرط) خريا
من  التعليق بالشرط تصرف يف أصل العلة ال يف حكمها: مث حقيقة الكالم تبتىن على معرفة عمل الشرط فنقول



حيث إنه يتبني بالتعليق أن املذكور ليس بسبب قبل وجود الشرط ولكن بعرض أن يصري سببا عند وجوده، فأوان 
وجود احلكم ابتداء حال وجود الشرط مبنزلة ما ذكره اخلصم يف العلة إال أن فرق ما بينهما أن احلكم يوجد عند 

الشرط وجودا عنده، فكما أن قبل وجود العلة انعدام  وجود الشرط ابتداء ولكنه يضاف إىل العلة ثبوتا به وإىل
  .احلكم أصل غري مضاف إىل العلة فكذلك قبل وجود الشرط

  وبيان هذا الكالم
أحدمها أن السبب هو االيقاع واملعلق بالشرط ميني وهي غري االيقاع وينتقض اليمني إذا صار إيقاعا : من وجهني

اعتبار ركنه وحمله، أال ترى أن شطر البيع كما ال يكون سببا النعدام متام بوجود الشرط، والثاين أن صحة االجياب ب
الركن فكذلك بيع احلر ال يكون سببا النه غري مضاف إىل حمله، فكذلك يف الطالق والعتاق شطر الكالم الذي هو 

يق بالشرط مينع وصوله ما مل يتصل باحملل ال يكون سببا، والتعل) كما ال يكون سببا فالكالم الذي هو إجياب(إجياب 
إىل احملل باالتفاق ولكنه بعرض أن يتصل باحملل إذا وجد الشرط كما أن شرط البيع بعرض أن يصري سببا إذا وجد 

  .الشطر الثاين
وكذلك شطر النصاب ليس بسبب للزكاة مبنزلة النصاب الكامل يف ملك من ليس بأهل لوجوب الزكاة عليه وهو 

  .سببا الكافر ولكن بعرض أن يصري
ونظريه من احلسيات الرمي فإن نفسه ليس بقتل ولكنه بعرض أن يصري قتال إذا اتصل باحملل، وإذا كان هناك جمن 

  منع وصوله إىل احملل فأحد ال يقول بأن اجملن مانع ملا هو قتل ولكن ملا كان يصري قتال لو اتصل باحملل عند

  .عدم اجملن فكذلك التعليق بالشرط يف احلكميات
ذا تبني أنه وهم حيث جعل التعليق كالتأجيل فإن التأجيل ال مينع وصول السبب باحملل الن سبب وجوب وهب

التسليم يف الدين والعني مجيعا العقد، وحمل الدين الذمة، والتأجيل ال مينع ثبوت الدين يف الذمة وال ثبوت امللك يف 
ل بالتعجيل ويتحقق أداء الواجب، وهنا التعليق مينع املبيع وإمنا يؤخر املطالبة وهو حمتمل السقوط فيسقط االج

ال يتم السبب وال يتصور أداء الواجب قبل متام السبب، وهلذا مل جنوز ) إىل احملل(الوصول إىل احملل وقبل الوصول 
التكفري قبل احلنث الن أدىن درجات السبب أن يكون طريقا إىل احلكم واليمني مانع من احلنث الذي تعلق به 

وال : (ب الكفارة على ما قرره، فإهنا موجبة للرب والرب يفوت باحلنث ويف احلنث نقض اليمني، كما قال تعاىلوجو
  تنقضوا

ويستحيل أن يقال يف شئ إنه سبب حلكم ال يثبت ذلك احلكم إال بعد انتقاضه، فعرفنا أنه ) االميان بعد توكيدها
فا إليه وقبل أن يصري سببا ال يتحقق االداء، وفرقه بني بعرض أن يصري سببا عند وجود الشرط، فلهذا كان مضا

املايل والبدين باطل، فإن بعد متام السبب االداء جائز يف البدين واملايل مجيعا وإن تأخر وجوب االداء كاملسافر إذا 
أدى الواجب صام يف شهر رمضان، وهذا الن الواجب هللا على العبد فعل هو عبادة، فأما املال ومنافع البدن فإنه يت

هبما فكما أن يف البدن مع متلق وجوب االداء بالشرط ال يكون السبب تاما فكذلك يف املايل، خبالف حقوق العباد 
فإن الواجب للعباد مال ال فعل الن املقصود ما ينتفع منه العبد أو يندفع عنه اخلسران به وذلك باملال دون الفعل، 

  .الستيفاء وإن مل يوجد فعل هو أداء ممن عليهوهلذا إذا ظفر جبنس حقه فاستوىف مت ا
فأما حقوق اهللا تعاىل واجبة بطريق العبادة ونفس املال ليس بعبادة إمنا العبادة اسم لعمل يباشره العبد خبالف هوى 

ن القنديل النفس البتغاء مرضاة اهللا تعاىل ويف هذا املايل والبدين سواء، وهذا التعليق ال يشبه بتعليق القنديل باحلبل ال



كان موجودا بذاته قبل التعليق، فعرفنا أن عمل التعليق يف تفريغ املكان الذي كان مشغوال به من االرض قبل 
  التعليق، وهنا قبل التعليق ما كان احلكم موجودا فكان تأثري التعليق يف تأخري السببية للحكم إىل وجود

ن املتعلق قبل وجود الشرط ميني وحمل االلتزام باليمني الذمة الشرط، وهلذا جوزنا تعليق الطالق واالعتاق بامللك ال
فأما امللك يف احملل إمنا يشترط الجياب الطالق واالعتاق، وهذا الكالم للحال ليس بإجياب ولكنه بعرض أن يصري 

، وإن مل نتيقن بذلك إجيابا، فإن تيقنا بوجود امللك يف احملل حني يصري إجيابا بوصوله إىل احملل صححنا التعليق باعتباره
بأن كان الشرط مما ال أثر له يف إثبات امللك يف احملل شرطنا امللك يف احلال ليصري كالمه إجيابا عند وجود الشرط 

  باعتبار الظاهر وهو أن
ما علم ثبوته فاالصل بقاؤه ولكن هبذا الظاهر دون امللك الذي يتيقن به عند وجود الشرط فصحة التعليق باعتبار 

النوع دليل على صحة التعليق باعتبار هذا امللك بطريق أوىل، وليس التعليق كاشتراط اخليار يف البيع فإن ذلك 
ذلك ال يدخل على أصل السبب الن البيع ال حيتمل احلظر، ويف جعله متعلقا بشرط ال ندري أن يكون أو ال يكون 

لكن السنة جوزت ذلك حلاجة الناس باعتبار أن حظر تام، وهلذا كان القياس أن ال جيوز البيع مع خيار الشرط و
اخليار دخل على احلكم دون السبب فإن احلكم حيتمل التأخري عن السبب فجعل احلكم متعلقا بشرط إسقاط اخليار 

مع ثبوت السبب الن السبب حمتمل للفسخ فيما هو املقصود وهو دفع الضرر حيصل هبذا الطريق وهو أقل غررا، 
اق فأصل السبب فيهما حيتمل التعليق بالشرط فإذا وجد التعليق نصا يثبت احلظر الكامل فيهما فأما الطالق والعت

  .بأن تعلق صريورهتما سببا بوجود الشرط
  .والدليل على الفرق من جهة احلكم أنه لو حلف أن ال يبيع فباع بشرط اخليار حنث يف ميينه

نث ما مل يوجد الشرط، وعلى هذا جوزنا نكاح االمة ملن له ولو حلف أن ال يطلق امرأته فعلق طالقها بالشرط مل حي
طول احلرة الن التعليق بالشرط ال يوجب نفي احلكم قبله فيجعل احلل ثابتا قبل وجود هذا الشرط باآليات املوجبة 

  .حلل االناث للذكور
  وهكذا نقول يف قوله إن دخل عبدي الدار

إنه لو كان قال أوال أعتق عبدي مث قال أعتقه إن دخل الدار جاز  فأعتقه فإن ذلك ال يوجب نفي احلكم قبله حىت
  .له أن يعتقه قبل الدخول باالمر االول وال جيعل هذا الثاين هنيا عن االول

ال خالف أن احلكم املتعلق بالشرط يثبت عند وجود الشرط، وإذا كان احلكم ثابتا هنا قبل وجود : فإن قيل(
وجود الشرط إذ ال جيوز أن يكون احلكم الواحد ثابتا يف احلال ومتعلقا بشرط الشرط فكيف يتصور ثبوته عند 

  منتظر ؟
حل الوطئ ليس بثابت قبل النكاح ولكنه متعلق بشرط النكاح يف اآليات اليت ليس فيها هذا الشرط الزائد : قلنا

وجود فأما فيما هو متعلق فال، ومتعلق هبا وهبذا الشرط يف هذه اآلية، وإمنا يتحقق ما ادعى من التضاد فيما هو م
النه جيوز أن يكون احلكم متعلقا بشرط وذلك احلكم بعينه متعلقا بشرط آخر قبله أو بعده، أال ترى أن من قال 
لعبده إذا جاء يوم اخلميس فأنت حر مث قال إذا جاء يوم اجلمعة فأنت حر كان الثاين صحيحا وإن كان جمئ يوم 

يوم اخلميس حىت لو أخرجه من ملكه فجاء يوم اخلميس مث أعاده إىل ملكه فجاء يوم  اجلمعة ال يكون إال بعد جمئ
  ).اجلمعة يعتق باعتبار التعليق الثاين

مع هذا ال جيوز أن يكون الشئ الواحد كمال الشرط الثبات حكم وهو بعض الشرط الثبات ذلك : فإن قيل



ومن مل : (ل الشرط يف سائر اآليات سوى قوله تعاىلاحلكم أيضا، وما قلتم يؤدي إىل هذا فإن عقد النكاح كما
  .وهو بعض الشرط يف هذه اآلية إذا قلتم بأن احلكم يثبت ابتداء عند وجود هذا الشرط) يستطع منكم طوال

إمنا ال جيوز هذا بنص واحد فأما بنصني فهو جائز، أال ترى أنه لو قال لعبده أنت حر إن أكلت مث قال أنت : قلنا
وشربت صح كل واحد منهما ويكون االكل كمال الشرط بالتعليق االول وبعض الشرط يف التعليق  حر إن أكلت

  .الثاين حىت لو باعه فأكل يف غري ملكه مث اشتراه فشرب فإنه يعتق لتمام الشرط يف التعليق الثاين وهو يف ملكه
 لو قال المرأته إن دخلت الدار فأنت إن التعليق ال يبطل بفوات احملل، حىت: وعلى هذا االصل قال زفر رمحه اهللا

  طالق ثالثا مث طلقها ثالثا مل يبطل التعليق،

ولو قال المته إن دخلت الدار فأنت حرة مث أعتقها مل يبطل التعليق حىت إذا ارتدت وحلقت بدار احلرب فسبيت 
تعلق بالشرط ال يكون طالقا الن التعليق بالشرط مينع الوصول إىل احملل وامل: وملكها مث دخلت الدار عتقت، قال

  وال سببا
للطالق قبل وجود الشرط، واشتراط احمللية لتمام السبب وثبوت احلكم عند الوصول إليه مبنزلة اشتراط امللك 

فكما ال يبطل التعليق بعد صحته بانعدام امللك يف احملل بأن باع العبد أو أبان املرأة وانقضت عدهتا فكذلك ال يبطل 
ية، وهذا الن توهم احمللية عند وجود الشرط قائم كتوهم امللك، وإذا كان يصح ابتداء التعليق باعتبار بانعدام احملل

توهم امللك عند وجود الشرط يف هذه اليمني الن امللك املوجود عند التعليق متوهم البقاء عند وجود الشرط ال 
أوىل، أال ترى أن التعليق بامللك يبقى باعتبار هذا متيقن البقاء فالن يبقى التعليق صحيحا باعتبار هذا التوهم كان 

املعىن حىت إذا قال الجنبية كلما تزوجتك فأنت طالق ثالثا فتزوجها وطلقت ثالثا مث تزوجها ثانيا بعد زوج تطلق 
  .أيضا

جود الشرط ولكنا نقول بانعدام احملل يبطل التعليق، الن صحة التعليق باعتبار احمللوف به وهو ما يصري طالقا عند و
وال تصور لذلك بدون احملل وبالتطليقات الثالث حتقق فوات احملل، الن احلكم االصلي للطالق زوال صفة احلل 

عن احملل وال تصور لذلك بعد حرمة احملل بالتطليقات الثالث، فالنعدام احمللوف به من هذا الوجه يبطل التعليق ال 
  .الن املتعلق بالشرط تطليقات ذلك امللك

حىت ال يصح التعليق بالعتق مضافا إىل البهيمة، إال أن قيام ) أيضا(قيق هذا أنه ال بد لصحة التعليق من احملل وحت
امللك يف احملل ال يشترط الن التعليق بالشرط ليس هو الطالق اململوك، وإذا كانت صحة التعليق تستدعي احملل مل 

البقاء مبنزلة االبتداء وتوهم احمللية على الوجه الذي قال ال  يبق صحيحا بعد فوات احملل الن فيما يرجع إىل احملل
يعترب لصحة التعليق يف االبتداء فإنه لو قال الجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق أو قال ذلك للمطلقة ثالثا مل يصح 

بتداء، ال يعترب لبقائه التعليق وإن كان يتوهم امللك واحمللية عند وجود الشرط فإذا مل يعترب ذلك لصحة التعليق يف اال
  صحيحا، خبالف ما إذا صرح باالضافة إىل امللك، فإن اعتبار ذلك التعليق بالتيقن بامللك واحمللية عند

  .وجود الشرط
  يوضحه أن املتعلق وإن مل تكن التطليقات اململوكة له ولكن يف التعليق
وجبه رد العني ولكن فيه شبهة وجوب ضمان شبهة ذلك على معىن أنه ما صح إال باعتباره، مبنزلة الغصب فإن م

القيمة به، وقد اعتربنا الشبهة حىت أثبتنا امللك عند تقرر الضمان من وقت الغصب، فهنا أيضا ال بد من اعتبار هذه 
  .الشبهة، وبعدما أوقع الثالث قد ذهبت التطليقات اململوكة كلها فلهذا ال يبقى التعليق



إن املطلق حممول على املقيد سواء كان يف حادثة واحدة أو يف حادثتني، : رمحه اهللا ومن هذه اجلملة ما قال الشافعي
الن الشئ الواحد ال جيوز أن يكون مطلقا ومقيدا، واملطلق ساكت واملقيد ناطق فكان هو أوىل بأن جيعل أصال ويبين 

السوم حممول على املقيد بصفة املطلق عليه فيثبت احلكم مقيدا هبما كما يف نصوص الزكاة، فإن املطلق عن صفة 
  .السوم يف حكم الزكاة باالتفاق

وكذلك نصوص الشهادة، فإن املطلق عن صفة العدالة حممول على املقيد هبا يف اشتراط العدالة يف الشهادات كلها، 
زاء وكذلك نصوص اهلدايا فإن املطلق عن التبليغ وهو هدي املتعة والقران حممول على املقيد بالتبليغ وهو ج

  .حىت جيب التبليغ يف اهلدايا كلها) هديا بالغ الكعبة: (الصيد، يعين قوله
وكذلك إذا كان يف حادثتني الن التقييد بالوصف مبنزلة التعليق بالشرط على ما قررنا، وكما أوجب نفي احلكم فيه 

اليمني والظهار استدالال  قبل وجود الشرط أوجب يف نظريه استدالال به، وهلذا شرط االميان يف الرقبة يف كفارة
بكفارة القتل، الن الكل كفارة بالتحرير فيكون بعضها نظري بعض، مبنزلة الطهارة فإن تقييد االيدي باملرافق يف 

الوضوء جعل تقييدا يف نظريه وهو التيمم الن كل واحد منهما طهارة، وهذا خبالف مقادير الكفارات والعبادات 
ا بالنصوص باسم العلم ال بالصفة اليت جتري جمرى الشرط، وقد بينا أن اسم العلم ال من الصلوات وغريها الن ثبوهت

يوجب نفي احلكم قبل وجوده يف املسمى به فكيف يوجب ذلك يف غريه ؟ وال يلزمين على هذا التتابع يف صوم 
املطلق يعارض فيه نظائره من كفارة اليمني فإين ال أوجبه استدالال باملقيد بالتتابع يف صوم الظهار والقتل الن هذا 

  النصوص، فمنها مقيد بصفة التتابع
حىت لو مل يفرق الصوم فيها مل جيز فال ) وسبعة إذا رجعتم: (ومنها مقيد بصفة التفرق يعين صوم املتعة، قال تعاىل

  .يكون محلها على أحدمها بأوىل من اآلخر والجل هذا التعارض أثبتنا فيها حكم االطالق
  كم فإنكم أثبتم صفة التتابعمث هذا يلزم

يف صوم كفارة اليمني اعتبارا بالصوم املقيد بالتتابع يف باب الكفارات فذلك يلزمكم اشتراط صفة االميان يف الرقبة 
  .يف كفارة اليمني اعتبارا بنظريها يف كفارة القتل

لعلة مجيعا خمتلف فكيف ميكن وعندنا هذا أبعد من االول الن العلة واحدة هناك واحلكم خمتلف، وهنا احلكم وا
ال تسألوا عن : (تعرف حكم من حكم آخر أو تعرف علة من علة أخرى ؟ مث الدليل لنا من الكتاب قوله تعاىل

ويف الرجوع إىل املقيد ليعرف منه حكم املطلق إقدام على هذا املنهي عنه ملا فيه من ترك ) أشياء إن تبد لكم تسؤكم
  .أهبموا ما أهبم اهللا واتبعوا ما بني: ىل، وإليه أشار ابن عباس رضي اهللا عنهما قالاالهبام فيما أهبم اهللا تعا
  .أم املرأة مبهمة فأهبموها: وقال عمر رضي اهللا عنه

من نسائكم الاليت دخلتم : (فإن حرمتها مطلقة وحرمة الربيبة مقيدة بقوله تعاىل) وأمهات نسائكم: (وإمنا أراد قوله
: على وجه الشرط بل على وجه الزيادة يف تعريف النساء فإن النساء املذكورة يف قولهوهذا غري مذكور ) هبن

زيادة تعريف أيضا، مبنزلة ) من نسائكم الاليت دخلتم هبن: (معرف باالضافة إلينا، ويف قوله تعاىل) وأمهات نسائكم(
يكون دليال على نفي احلكم قبل  قول الرجل عبد امرأيت وعبد امرأيت البيضاء فال يكون ذلك يف معىن الشرط حىت

  .وجوده كما تومهه اخلصم
  .وكذلك يف كفارة القتل ذكر صفة االميان يف الرقبة لتعريف الرقبة املشروعة كفارة ال على وجه الشرط

وإمنا ال جيزئ الكافر الهنا غري مشروعة ال النعدام شرط اجلواز فيما هو مشروع كما ال جتزئ إراقة الدم وحترير 
لرقبة، الن الكفارة ما عرفت إال شرعا، فما ليس مبشروع ال حيصل به التكفري، ويف املوضع الذي هو نصف ا



  مشروع
حيصل به التكفري، وال شك أن انعدام كونه مشروعا يف موضع ال يوجب نفي كونه مشروعا يف موضع آخر، ولو 

  .مشروعاكان موجبا لذلك مل جيز العمل به مع النص املطلق الذي هو دليل كونه 
  .وهبذا تبني أن فيما ذهب إليه قوال بتناقض االدلة الشرعية أو ترك العمل ببعضها

مث للمطلق حكم وهو االطالق، فإن لالطالق معىن معلوما وله حكم معلوم وللمقيد كذلك، فكما ال جيوز محل 
  ت حكم التقييد فيه، ولئن سلمنااملقيد على املطلق الثبات حكم االطالق فيه ال جيوز محل املطلق على املقيد الثبا

بينهما (أن القيد املذكور مبنزلة الشرط وأنه يوجب نفي احلكم قبله فيه فال يوجب ذلك يف غريه ما مل تثبت املماثلة 
يف املعىن بني أم املرأة وابنتها، الن أم املرأة تربز إىل زوج ابنتها قبل الزفاف عادة، والربيبة متنع من ذلك ) وال مماثلة

  .عد الزفاف فضال عما قبلهب
وكذلك ال مماثلة بني سبب كفارة القتل وبني سائر أسباب الكفارة فإن القتل بغري حق ال يكون يف معىن اجلناية 

كالظهار أو اليمني، وال مماثلة يف احلكم أيضا، فالرقبة عني يف كفارة القتل وال مدخل لالطعام فيها، والصوم مقدر 
لظهار لالطعام مدخل عند العجز عن الصوم، ويف اليمني يتخري بني ثالثة أشياء ويكفي إطعام بشهرين متتابعني، ويف ا

عشرة مساكني، وعند العجز يتأدى بصوم ثالثة أيام، فمع انعدام املماثلة يف السبب واحلكم كيف جيعل ما يدل على 
ا كان هو ال يعترب الصوم يف كفارة اليمني نفي احلكم يف كفارة القتل دليال على النفي يف كفارة اليمني والظهار، وإذ

بالصوم يف سائر الكفارات يف صفة التتابع النعدام املماثلة فكيف يستقيم منه اعتبار الرقبة يف كفارة اليمني بالرقبة يف 
 كفارة القتل ؟ وما ذكره من العذر باطل، فاملطلق يف كفارة إمنا حيمل على املقيد يف الكفارة أيضا وليس يف صوم

الكفارة مقيد بالتفرق، فإن صوم املتعة ليس بكفارة بل هو نسك مبنزلة إراقة الدم الذي كان الصوم خلفا عنه، مث 
  هو غري مقيد بالتفرق فإنه وإن فرقه

واملضاف إىل وقت ال ) وسبعة إذا رجعتم: (قبل الرجوع ال جيوز ولكنه مضاف إىل وقت حبرف إذا، كما قال تعاىل
  .ت كصوم رمضان قبل شهود الشهر وصالة الظهر قبل زوال الشمسجيوز قبل ذلك الوق

فصيام ثالثة أيام (وعندنا شرط التتابع فيه ليس حبمل املطلق على املقيد بل بقراءة ابن مسعود رضي اهللا عنه 
تثبت  وقراءته ال تكون دون خرب يرويه، وقد كان مشهور إىل عهد أيب حنيفة رمحه اهللا، وباخلرب املشهور) متتابعات

  .الزيادة على النص على ما نبينه
ملاذا مل جتعلوا قراءته كنص آخر مث عملتم هبما مجيعا كما فعلتم يف صدقة الفطر حيث أوجبتم الصدقة عن : فإن قيل

الن احلكم هنا واحد وهو تأدي الكفارة بالصوم : العبد الكافر بالنص املطلق، وعن العبد املسلم بالنص املقيد ؟ قلنا
  صار مقيدا فبعدما

  .بنص ال يبقى ذلك احلكم بعينه مطلقا
فأما يف صدقة الفطر النصان يف بيان السبب دون احلكم وأحد السببني ال ينفي السبب اآلخر، فيجوز أن يكون 

  .ملك العبد املطلق سببا لوجوب صدقة الفطر بأحد النصني، وملك العبد املسلم سببا بالنص اآلخر
حممد رمحهما اهللا جيوز التيمم بكل ما هو من جنس االرض باعتبار النص املطلق وهو قوله وعلى هذا قال أبو حنيفة و

التراب طهور : جعلت يل االرض مسجدا وطهورا وبالتراب باعتبار النص املقيد وهو قوله عليه السالم: عليه السالم
كل نص يف شئ آخر، فأما التيمم إىل  املسلم الن احملل خمتلف وإن كان احلكم واحدا فيستقيم إثبات احمللية باعتبار



املرافق فلم نشترطه حبمل املطلق على املقيد، إذ لو جاز ذلك لكان االوىل إثبات التيمم يف الرأس والرجل اعتبارا 
بالوضوء، وإمنا عرفنا ذلك بنص فيه وهو حديث االسلع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم علمه التيمم ضربتني ضربة 

راعني إىل املرفقني وهو مشهور يثبت مبثله التقييد، فإذا صار مقيدا ال يبقى ذلك احلكم بعينه للوجه وضربة للذ
  .مطلقا

  فأما صفة السائمة يف الزكاة فهو ثابت بالنص املقيد
وإمنا ال نوجب الزكاة يف غري السائمة لنص موجب للنفي وهو قوله عليه السالم ال زكاة يف العوامل ال باعتبار محل 

  .على املقيد املطلق
) أي توقفوا) إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا: (وهو قوله تعاىل(واشتراط العدالة يف الشهادات باعتبار وجوب التوقف 

والفاسق ال يكون مرضيا، ال حبمل املطلق ) ممن ترضون من الشهداء: (يف خرب الفاسق بالنص، وباعتبار قوله تعاىل
  .على املقيد

مث حملها إىل البيت : (ايا باعتبار النص الوارد فيه وهو أن اهللا تعاىل بعد ذكر اهلدايا قالواشتراط التبليغ يف اهلد
  .أو مبقتضى اسم اهلدي فإنه اسم ملا يهدي إىل موضع) العتيق

ومبجرد اسم الكفارة ال تثبت املماثلة بني واجبات متفاوتة يف أنفسها ليتعرف حكم بعضها من بعض، كما ال تثبت 
 الصلوات يف مقدار الركعات والشرائط حنو اخلطبة واجلماعة يف صالة اجلمعة حىت يعترب بعضها ببعض املماثلة بني

  .وإن مجعها اسم الصالة
  وصار حاصل الكالم أن النفي ضد االثبات، فالنص املوجب الثبات حكم ال يوجب ضد ذلك احلكم بعبارته

لة ما ال يستغىن عنه حىت يكون مقتضيا إياه، فإثبات النفي به وال بإشارته وال بداللته وال مبقتضاه، النه ليس من مج
بعد هذا ال يكون إال إثبات احلكم بال دليل واالحتجاج بال حجة وذلك باطل على ما نثبته يف بابه إن شاء اهللا 

  .تعاىل
ان، والتفاوت بني وحنن إذا قلنا يثبت باملطلق حكم االطالق وباملقيد حكم التقييد فقد عملنا بكل دليل حبسب االمك

  .العمل بالدليل وبني العمل بال دليل ال خيفى على كل متأمل
إن االمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، والنهي عن الشئ يكون أمرا : ومن هذا اجلنس ما قاله الشافعي رمحه اهللا

  .بضده، وقد بينا فساد هذا الكالم فيما سبق
أن يكون السبب : أحدها: خيتص بسببه، وعندنا هذا على أربعة أوجهإن العام : ومن هذه اجلملة قول بعض العلماء

  منقوال مع احلكم حنو ما روي أن النيب
إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى : (صلى اهللا عليه وسلم سها فسجد، وأن ماعزا زىن فرجم، وحنو قوله تعاىل

فذلك تنصيص على أنه مبنزلة العلة للحكم وهذا يوجب ختصيص احلكم بالسبب املنقول النه ملا نقل معه ) فاكتبوه
املنصوص، وكما ال يثبت احلكم بدون علية ال يبقى بدون العلة مضافا إليها بل البقاء بدوهنا يكون مضافا إىل علة 

  .أخرى
أن ال يكون السبب منقوال ولكن املذكور مما ال يستقل بنفسه وال يكون مفهوما بدون السبب املعلوم به، : والثاين
ا يتقيد به أيضا حنو قول الرجل أليس يل عندك كذا فيقول بلى، أو يقول أكان من االمر كذا فيقول نعم أو فهذ
  .أجل

فهذه االلفاظ ال تستقل بنفسها مفهومة املعىن فتتقيد بالسؤال املذكور الذي كان سببا هلذا اجلواب حىت جعل إقرارا 



ألست بربكم : (غة نفي فيه معىن االستفهام، كما قال تعاىلبذلك، وباعتبار أصل اللغة بلى موضوع للجواب عن صي
وأجل تصلح ) فهل وجدمت ما وعد ربكم حقا قالوا نعم: (ونعم جواب ملا هو حمض االستفهام، قال تعاىل) قالوابلى

  .هلما
  .وقد تستعمل بلى ونعم يف جواب ما ليس باستفهام على أن يقدر فيه معىن االستفهام، أو يكون مستعارا عنه

  .هذا مذهب أهل اللغة

فأما حممد رمحه اهللا فقد ذكر يف كتاب االقرار مسائل بناها على هذه الكلمات من غري استفهام يف السؤال أو 
  .احتمال استفهام وجعلها إقرارا صحيحا بطريق اجلواب، وكأنه ترك اعتبار حقيقة اللغة فيها لعرف االستعمال

املعىن ولكنه خرج جوابا للسؤال وهو غري زائد على مقدار اجلواب، فبهذا  أن يكون مستقال بنفسه مفهوم: والثالث
  .يتقيد مبا سبق ويصري ما ذكر يف السؤال كاملعاد يف اجلواب النه بناء عليه

وبيان هذا فيما إذا قال لغريه تعال تغد معي فقال إن تغديت فعبدي حر، فهذا خيتص بذلك الغداء، ولو قالت له 
  يف هذه الدار الليلة من جنابة فقال إن اغتسلت فعبدي حر فإنه خيتص بذلك امرأته إنك تغتسل

  .االغتسال املذكور يف السؤال
إن تغديت اليوم أو إن اغتسلت الليلة، : أن يكون مستقال بنفسه زائدا على ما يتم به اجلواب بأن يقول: والرابع

  .فموضع اخلالف هذا الفصل
به، الن يف ختصيصه به إلغاء الزيادة ويف جعله نصا مبتدأ اعتبار الزيادة اليت تكلم فعندنا ال خيتص مثل هذا العام بسب

هبا، وإلغاء احلال والعمل بالكالم ال باحلال، فإعمال كالمه مع إلغاء احلال أوىل من إلغاء بعض كالمه، وفيما ال 
م واحد فال جيوز إعمال بعضه دون يستقل بنفسه قيدناه بالسبب باعتبار أن الكل صار مبنزلة املذكور ومبنزلة كال

البعض، ففي هذا املوضع الن ال جيوز إعمال بعض كالمه وإلغاء البعض كان أوىل، إال أن يقول نويت اجلواب 
  .فحينئذ يدين فيما بينه وبني اهللا تعاىل وجتعل تلك الزيادة للتوكيد

كون ذلك عمال باملسكوت وتركا للعمل وعلى قول بعض العلماء هذا حيمل على اجلواب أيضا باعتبار احلال في
بالدليل، الن احلال مسكوت عنه واالستدالل باملسكوت يكون استدالال بال دليل، فكيف جيوز باعتباره ترك العمل 

بالدليل وهو املنصوص ؟ والدليل على صحة ما قلنا إن بني أهل التفسري اتفاقا أن نزول آية الظهار كان بسبب 
م هبا، ونزول آية القذف كان بسبب قصة عائشة رضي اهللا عنها مث مل خيتص هبا، ونزول آية خولة مث مل خيتص احلك

  اللعان كان بسبب ما قال سعد بن عبادة مث مل خيتص به، ودخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة

وم إىل أجل معلوم فقد من أسلم فليسلم يف كيل معلوم ووزن معل: فوجدهم يسلفون يف الثمار السنة والسنتني فقال
  .كان سبب هذا النص إسالمهم إىل أجل جمهول مث مل خيتص هذا النص بذلك السبب

  .وأمثلة هذا كثري، فعرفنا أن العام ال خيتص بسببه
ومن هذه اجلملة ختصيص العام بغرض املتكلم، فإن من الناس من يقول خيتص الكالم مبا يعلم من غرض املتكلم النه 

  رضه، فيجب بناء كالمه يف العموميظهر بكالمه غ
  .واخلصوص واحلقيقة واجملاز على ما يعلم من غرضه، وجيعل ذلك الغرض كاملذكور

الكالم املذكور للمدح والذم والثناء واالستثناء ال يكون له عموم، النا نعلم أنه مل يكن غرض : وعلى هذا قالوا
  .املتكلم به العموم



الصيغة مبجرد التشهي وعمل باملسكوت، فإن الغرض مسكوت عنه، فكيف وعندنا هذا فاسد النه ترك موجب 
جيوز العمل باملسكوت وترك العمل باملنصوص باعتباره ؟ ولكن العام يعرف بصيغته فإذا وجدت تلك الصيغة 

العام  فإن املدح العام والثناء(وأمكن العمل حبقيقتها جيب العمل، واالمكان قائم مع استعمال الصيغة للمدح والذم 
واعتبار الغرض اعتبار نوع احتمال والجله ال جيوز ترك العمل ) من عادة أهل اللسان، وكذلك االستثناء والذم

  .حبقيقة الكالم
إن القرآن يف النظم يوجب املساواة يف احلكم، وبيان هذا يف قوله : ومن ذلك ما قاله بعض االحداث من الفقهاء

فإن هذه مجل قرن بعضها ببعض حبرف النظم وهو الواو وقالوا ) يف احلج فال رفث وال فسوق وال جدال: (تعاىل
  .يستوي حكمها يف احلج

إن ذلك يوجب سقوط الزكاة عن الصيب، الن ) أقيموا الصالة وآتوا الزكاة: (وقال بعض أصحابنا يف قوله تعاىل
  .ه الصالةالقران يف النظم دليل املساواة يف احلكم فال جتب الزكاة على من ال جتب علي

وعندنا هذا فاسد وهو من جنس العمل باملسكوت وترك العمل بالدليل الجله، فإن كال من اجلمل معلوم بنفسه 
وليس يف واو النظم دليل املشاركة بينهما يف احلكم إمنا ذلك يف واو العطف، وفرق ما بينهما أن واو النظم تدخل 

عن خرب اآلخر كقول الرجل جاءين زيد وتكلم عمرو فذكر الواو  بني مجلتني كل واحدة منهما تامة بنفسها مستغنية
  بينهما حلسن النظم به

  .ال للعطف
فإن يشأ اهللا خيتم على قلبك وميحو اهللا : (وقال تعاىل) لنبني لكم ونقر يف االرحام ما نشاء: (وبيان هذا يف قوله تعاىل

  واآلخر تام بأن ال يكون خرب الناقص مذكوراوأما واو العطف فإنه يدخل بني مجلتني أحدمها ناقص ) الباطل
فال يكون مفيدا بنفسه، وال بد من جعل اخلرب املذكور لالول خربا للثانية حىت يصري مفيدا، كقول الرجل جاءين 

اخلرب االول خربا له إال بأن جيعل ) هذا(زيد وعمرو، فهذا الواو للعطف، النه مل يذكر لعمرو خربا وال ميكن جعل 
عطف حىت يصري ذلك اخلرب كاملعاد الن موجب العطف االشتراك بني املعطوف واملعطوف عليه يف اخلرب، الواو لل

فمن قال بالقول االول فقد ذهب إىل التسوية بني واو العطف وواو النظم باعتبار أن الواو يف أصل اللغة للعطف، 
على أن القران يف النظم يوجب املساواة وموجب العطف االشتراك، ومطلق االشتراك يقتضي التسوية، فذلك دليل 

  .يف احلكم
مث االصل أنا نفهم من خطاب صاحب الشرع ما يتفاهم من املخاطبات بيننا، ومن يقول امرأته طالق وعبده حر إن 
دخل الدار فإنه يقصد االشتراك بني املذكورين يف التعليق بالشرط، وذلك يفهم من كالمه حىت جيعل الكل متعلقا 

وإن كان كل واحد من الكالمني تاما لكونه مبتدأ وخربا مفهوم املعىن بنفسه، فعليه حيمل أيضا مطلق كالم بالشرط 
  .صاحب الشرع
املشاركة يف اخلرب عند واو العطف حلاجة اجلملة الناقصة إىل اخلرب ال لعني الواو، وهذه احلاجة تنعدم يف : ولكنا نقول

ام مبا ذكر له من اخلرب فكان هذا الواو ساكتا عما يوجب املشاركة فإثبات واو النظم، الن كل واحد من الكالمني ت
املشاركة به يكون استدالال باملسكوت، يوضحه أنه لو كانت املشاركة تثبت باعتبار هذا الواو لثبتت يف خرب كل 

، فأما إذا قال مجلة إذ ليس خرب إحدى اجلملتني بذلك بأوىل من اآلخر، وهذا خالف ما عليه إمجاع أهل اللسان
امرأته طالق وعبده حر إن دخل الدار فكل واحد منهما تام يف نفسه إيقاعا ال تعليقا بالشرط، والتعليق تصرف 



سوى االيقاع، ففيما يرجع إىل التعليق إحدى اجلملتني ناقصة فأثبتنا املشاركة بينهما يف حكم التعليق بواو العطف، 
  يقاعا مل تثبت املشاركة بينهما يف اخلرب وجعل واو النظمحىت إذا مل يذكر الشرط وكان كالمه إ

لفالن علي مائة دينار ولفالن ألف درهم إال عشرة جيعل : لتحسني الكالم به فإنه مستعمل كما بينا، وهلذا لو قال
واحد من االستثناء من آخر املالني ذكرا الن باالستثناء ال خيرج الكالم من أن يكون إقرارا وباعتبار االقرار كل 

  .اجلملتني تامة فيكون الواو للنظم وينصرف االستثناء إىل ما يليه خاصة
إن هذا الواو للنظم حىت ينصرف االستثناء إىل ) وأولئك هم الفاسقون إال الذين تابوا: (وعلى هذا قلنا يف قوله تعاىل
  .مسة الفسق دون ما تقدمه

للنظم حىت يكون االستثناء منصرفا إليهما ) وال تقبلوا هلم: (هوالشافعي جيعل هذا الواو للعطف والواو الذي يف قول
  .دون اجللد فال يسقط اجللد بالتوبة

: وال يتحقق يف قوله تعاىل) وال تقبلوا: (فإن من حيث الصيغة معىن العطف يتحقق يف قوله تعاىل: والصحيح ما قلنا
  ) .فاجلدوا: (فا صحيحا فكذلك قوله تعاىلالن قول القائل اجلس وال تتكلم يكون عط) وأولئك هم الفاسقون(
ليس خبطاب لالئمة ) وأولئك هم الفاسقون: (الن كل واحد منهما خطاب لالئمة، فأما قوله تعاىل) وال تقبلوا(

ولكن إخبار عن وصف القاذفني فال يصلح معطوفا على ما هو خطاب فجعلناه للنظم، وكذلك من حيث املعىن 
صاحل الن يكون متمما للحد معطوفا على اجللد، فإن إهدار قوله يف الشهادات شرعا مؤمل ) وال تقبلوا: (قوله تعاىل

كاجللد وهذا االمل عند العقالء يزداد على أمل اجللد فيصلح متمما للحد زاجرا عن سببه وهلذا خوطب به االئمة فإن 
وذلك بيان جلرمية القاذف فال يصلح  فمعناه العاصون) وأولئك هم الفاسقون: (إقامة احلد إليهم، فأما قوله تعاىل

جزاء على القذف حىت يكون متمما للحد، بل املقصود به إزالة إشكال كان يقع عسى وهو أن القذف خرب متميل، 
ورمبا يكون حسبة إذا كان الرامي صادقا وله أربعة من الشهود والزاين مصر فكان يقع االشكال أنه ملا كان سببا 

أي العاصون هبتك ستر ) وأولئك هم الفاسقون: (شبهات فأزال اهللا هذا االشكال بقولهلوجوب عقوبة تندرئ بال
  العفة من غري فائدة حني عجزوا عن إقامة أربعة من الشهداء، وإليه أشار يف قوله

فيما ويتبني هبذا التحقيق أن العمل بالنص كما يوجبه ) فإن مل يأتوا بالشهداء فأولئك عند اهللا هم الكاذبون: (تعاىل
  قلنا فإنا جعلنا العجز عن إقامة أربعة من الشهداء
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لسرخسى: املؤلف  ا اىب سهل  امحد بن  بكر حممد بن   اىب 

مضموما إىل القذف ليتحقق هبما السبب املوجب للعقوبة، كما هو موجب حرف مث فإنه للتعقيب مع التراخي، 
العطف، للعطف فكان رد الشهادة متمما للحد كما هو موجب واو ) وال تقبلوا: (وجعلنا الواو يف قوله تعاىل
  .للنظم كما هو مقتضى صيغة الكالم) وأولئك: (وجعلنا الواو يف قوله تعاىل

للنظم، ) وال تقبلوا: (والشافعي ترك العمل حبرف مث وجعل نفس القذف موجبا للحد، وجعل الواو يف قوله تعاىل
  .للعطف وكل ذلك خمالف ملقتضى صيغة الكالم، فكان الصحيح ما قلناه) وأولئك: (ويف قوله

وأحل لكم ما : (وقوله تعاىل) خذ من أمواهلم صدقة: (ومن هذه اجلملة حكم اجلمع املضاف إىل مجاعة حنو قوله تعاىل
فإن من الناس من يقول حكمة حقيقة اجلماعة يف حق كل واحد ممن أضيف إليهم وزعموا أن حقيقة ) وراء ذلكم

منهم، وإذا كانت الصيغة اليت هبا حصلت االضافة  الكالم هذا فإن املضاف إىل مجاعة يكون مضافا إىل كل واحد
صيغة اجلماعة وهبا يثبت احلكم يف كل واحد منهم ما هو مقتضى هذه الصيغة قوال حبقيقة الكالم، أال ترى أن 

  .االضافة لو حصلت بصيغة الفرد تثبت يف كل واحد منهم احلكم الذي هو موجب تلك الصيغة
ل باملسكوت، ولكن مقتضى هذه الصيغة مقابلة اآلحاد باآلحاد على ما قال وعندنا هذا فاسد وهو من جنس القو

إذا قال المرأتني له إذا ولدمتا ولدين فأنتما طالقان فولدت كل واحدة منهما ولدا طلقتا، وكذلك إذا : يف اجلامع
طالقان، وال يشترط قال إذا حضتما حيضتني أو قال إذا دخلتما هاتني الدارين فدخلت كل واحدة منهما دارا فهما 

  دخول كل واحدة منهما يف الدارين مجيعا، وما قلناه هو املعلوم من خماطبات الناس، فإن الرجل يقول لبس
القوم ثياهبم وحلقوا رؤوسهم وركبوا دواهبم، وإمنا يفهم من ذلك أن كل واحد منهم لبس ثوبه وركب دابته وحلق 

قدامنا يف نعاهلم وآنفنا بني اللحى واحلواجب واملراد ما قلنا وكتاب اهللا وإنا نرى أ: رأسه، والدليل عليه قول الشاعر
واملراد أن كل واحد منهم جعل أصبعه يف أذنه ال ) جعلوا أصابعهم يف آذاهنم واستغشوا ثياهبم: (يشهد به، قال تعاىل

  واملراد يف حق كل) فقد صغت قلوبكما: (يف آذان اجلماعة واستغشى ثوبه، وقال تعاىل

واملراد قطع يد واحدة من كل واحد منهما ال قطع مجيع ما ) فاقطعوا أيديهما: (حدة منهما قلبها، وقال تعاىلوا
يسمى يدا من كل واحد منهما التفاقنا على أن بالسرقة الواحدة ال تقطع إال يد واحدة من السارق، وقد بينا أن 

و اعتبار الصيغة بدون االضافة، واملنصوص عليه الصيغة مطلق الكالم حممول على ما يتفامهه الناس يف خماطباهتم فه
مع االضافة إىل اجلماعة ومع االضافة إىل اجلماعة موجب الصيغة حقيقة ليس ما ادعوا بل موجبه ما قلنا، الن ما 

فعرفنا أن حقيقة العمل ) وما قلنا ال يثبت بدون االضافة إىل اجلماعة(ادعوا يثبت بدون االضافة إىل اجلماعة 
  .باملنصوص فيما قلنا، وفيما قالوا ترك العمل بالدليل املنصوص وعمل باملسكوت فيكون فاسدا

هذا بيان الطريق فيما هو فاسد من وجوه العمل باملنصوص كما ذهب إليه بعض الناس، وقد بينا الطريق الصحيح 
ل جبميع النصوص والفاسد، وإن من ذلك يف أول الباب، فمن فهم الطريقني يتيسر عليه متييز الصحيح من االستدال

  .خفي عليه شئ فهو خيرج بالتأمل على ما بينا من كل طريق، واهللا أعلم
حج، أي غلب، : اعلم بأن احلجة لغة اسم من قول القائل: بيان احلجة الشرعية وأحكامها قال رضي اهللا عنه: باب

  جة فصارحاججته فحججته، أي ألزمته باحل: جل فحج، ويقول الرجل: ومنه يقال



مغلوبا، مث مسيت احلجة يف الشريعة، النه يلزمنا حق اهللا تعاىل هبا على وجه ينقطع هبا العذر، وجيوز أن يكون مأخوذا 
حج البيت، فإن : حيجون بيت الزبرقان املزعفرا أي يرجعون إليه، ومنه: من معىن الرجوع إليه، كما قال القائل

واملثابة املرجع فسميت احلجة ) وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا: (الناس يرجعون إليه معظمني له، قال تعاىل
  لوجوب الرجوع إليها من حيث العمل هبا شرعا، ويستوي إن كانت موجبة

للعلم قطعا أو كانت موجبة للعمل دون العلم قطعا، الن الرجوع إليها بالعمل هبا واجب شرعا يف الوجهني على ما 
  .والقياس إن شاء اهللا تعاىل نبينه يف باب خرب الواحد

والبينة كاحلجة فإهنا مشتقة من البيان وهو أن يظهر للقلب وجه االلزام هبا سواء كان ظهورا موجبا للعلم أو دون 
  .أي عالمات ظاهرات) : فيه آيات بينات: (ذلك الن العمل جيب يف الوجهني، ومنه قوله تعاىل

  .يف لسان الفقهاء والربهان كذلك فإنه مستعمل استعمال احلجة
وغري آيها العصر ومطلقها يف : وقال القائل) فيه آيات بينات: (العالمة، قال اهللا تعاىل: وأما اآلية فمعناها لغة

ولقد آتينا موسى : (الشريعة ينصرف إىل ما يوجب العلم قطعا، وهلذا مسيت معجزات الرسل آيات، قال اهللا تعاىل
  ) .ذهبا بآياتنافا: (وقال تعاىل) تسع آيات بينات

من الناس من جحد رسالة الرسل بعد رؤية املعجزات والوقوف عليها ولو كانت موجبة للعلم قطعا ملا : فإن قيل
هذه اآليات ال توجب العلم خربا فإهنا لو أوجبت ذلك انعدم الثواب والعقاب هبا : أنكرها أحد بعد املعاينة ؟ قلنا

  ل فيها عن إنصاف ال عن تعنت، ومع هذا التأمل يثبت العلم هباأصال وإمنا توجب العلم باعتبار التأم
وقالوا قلوبنا يف أكنة مما : (قطعا وإمنا جحدها من جحدها لالعراض عن هذا التأمل كما ذكر اهللا تعاىل يف قوله

قينا كما قال وقد كان فيهم من جحد تعنتا بعدما علم ي) ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه: (ويف قوله) تدعونا إليه
وأما الدليل فهو فعيل من فاعل الداللة، مبنزلة عليم من عامل، ) وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا: (تعاىل

يا دليل املتحريين، أي هاديهم إىل ما يزيل احلرية عنهم، ومنه مسي دليل القافلة، أي هاديهم إىل الطريق : ومنه قوهلم
عة هو اسم حلجة منطق يظهر به ما كان خفيا فإن ما قدمناه يكون موجبا تارة ومظهرا فسمي باسم فعله، ويف الشري

  .تارة، والدليل خاص ملا هو مظهر
  أليس أن الدخان دليل على النار والبناء دليل على الباين وال نطق: فإن قيل

وقال ) قالتا أتينا طائعني: (اىلإمنا يطلق االسم على ذلك جمازا حبصول معىن الظهور عنده، كما قال تع: هناك ؟ قلنا
  .وعظتك أحداث صمت، وكل ذلك جماز: وقال القائل) فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه: (تعاىل

  .مث الدليل جمازا كان أو حقيقة يكون مظهرا ظهورا موجبا للعلم به أو دون ذلك
ت به علم اليقني مبنزلة الشهادات على والشاهد كالدليل سواء كان مظهرا على وجه يثبت العلم به أو ال يثب

  .احلقوق يف جمالس احلكام
الكتاب والسنة، واالمجاع، واالصل الرابع وهو : مث اعلم بأن االصول يف احلجج الشرعية ثالثة: قال رضي اهللا عنه

  .القياس هو املعىن املستنبط من هذه االصول الثالثة
غري موجب للعلم، وإمنا مسيناه جموزا النه جيب العمل به  قسم موجب للعلم قطعا، وجموز: وهي تنقسم قسمني

فسميناه جموزا باعتبار أنه جيب ) وال تقف ما ليس لك به علم: (واالصل أن العمل بغري علم ال جيوز، قال تعاىل
  .العمل به وإن مل يكن موجبا للعلم قطعا



  كتاب اهللا،: فأما املوجب للعلم من احلجج الشرعية أنواع أربعة
  .ة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسموع منه واملنقول عنه بالتواتر، واالمجاعوسن

واالصل يف كل ذلك لنا السماع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإنه هو الذي أمسعنا ما أوحي إليه من القرآن 
على ما نبينه، وكذلك االمجاع فإن بقراءته علينا، واملنقول عنه بطريق متواتر مبنزلة املسموع عنه يف وقوع العلم به 

إمجاع هذه االمة إمنا كانت حجة موجبة للعلم بالسماع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا تعاىل ال جيمع 
أمته على الضاللة، والسماع منه موجب للعلم لقيام الداللة على أن الرسول عليه السالم يكون معصوما عن 

  .الكذب والقول بالباطل
  .ذا بيان قولنا إن االصل يف ذلك كله السماع من رسول صلى اهللا عليه وسلم فه

اعلم بأن الكتاب هو القرآن املنزل على رسول اهللا صلى : يف بيان الكتاب وكونه حجة قال رضي اهللا عنه: فصل
متواترا، الن ما  اهللا عليه وسلم ، املكتوب يف دفات املصاحف، املنقول إلينا على االحرف السبعة املشهورة نقال

دون املتواتر ال يبلغ درجة العيان وال يثبت مبثله القرآن مطلقا، وهلذا قالت االمة لو صلى بكلمات تفرد هبا ابن 
  مسعود مل جتز صالته، النه مل يوجد

أنه قرآن  فيه النقل املتواتر، وباب القرآن باب يقني وإحاطة فال يثبت بدون النقل املتواتر كونه قرآنا، وما مل يثبت
  .فتالوته يف الصالة كتالوة خرب فيكون مفسدا للصالة

  .بكونه معجزا يثبت أنه قرآن بدون النقل املتواتر: فإن قيل
ال خالف أن ما دون اآلية غري معجز، وكذلك اآلية القصرية، وهلذا مل جيوز أبو يوسف وحممد رمحهما اهللا : قلنا

  .طويلة الن املعجز السورة وأقصر السور ثالث آيات يعين الكوثر الصالة إال بقراءة ثالث آيات قصار أو آية
الواجب بالنص قراءة ما تيسر من القرآن وباآلية القصرية حيصل ذلك فيتأدى فرض : وأبو حنيفة رمحه اهللا قال

  القراءة وإن كان
قرآن يثبت به العلم قطعا، يكره االكتفاء بذلك، وجاء فيما ذكرنا أن ما دون اآلية واآلية القصرية ليس مبعجز وهو 

فظهر أن الطريق فيه النقل املتواتر مع أن كونه معجزا دليل على صدق الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيما خيرب به، 
وليس بدليل يف نفسه على أنه كالم اهللا جلواز أن يقدر اهللا تعاىل رسوله على كالم يعجز البشر عن مثله، كما أقدر 

  .، وعلى أن خيلق من الطني كهيئة الطري فينفخ فيه فيكون طريا بإذن اهللاعيسى على إحياء املوتى
  .فعرفنا أن الطريق فيه النقل املتواتر

وإمنا اعتربنا االثبات يف دفات املصاحف الن الصحابة رضي اهللا عنهم إمنا أثبتوا القرآن يف دفات املصاحف لتحقيق 
يف املصاحف وكرهوا التعاشري وأثبتوا يف املصاحف ما اتفقوا عليه مث  النقل املتواتر فيه، وهلذا أمروا بتجريد القرآن

نقل إلينا نقال متواترا فثبت به العلم قطعا، وملا ثبت هبذا الطريق أنه كالم اهللا تعاىل ثبت أنه حجة موجبة للعلم قطعا 
  .لعلمنا يقينا أن كالم اهللا ال يكون إال حقا

يف املصاحف بقلم الوحي ملبدأ الفاحتة ومبدأ كل سورة سوى سورة براءة، مث  فالتسمية نقلت إلينا مكتوبة: فإن قيل
قد ذكر أبو بكر : مل جتعلوها آية من الفاحتة وال من أول كل سورة مع النقل املتواتر من الوجه الذي قررمت ؟ قلنا

أول السورة وال من آخرها الرازي رمحه اهللا أن الصحيح من املذهب عندنا أن التسمية آية منزلة من القرآن ال من 
  وهلذا كتبت للفصل بني السور يف املصحف خبط على حدة لتكون



الكتابة بقلم الوحي دليال على أهنا منزلة للفصل، والكتابة خبط على حدة دليال على أهنا ليست من أول السورة، 
بسم اهللا الرمحن الرحيم فقد قطعوا وظاهر ما ذكر يف الكتاب علماؤنا يشهد به فإهنم قالوا مث يفتتح القراءة وخيفي 

التسمية عن التعوذ وأدخلوها يف القراءة، ولكن قالوا ال جيهر هبا النه ليس من ضرورة كوهنا آية من القرآن اجلهر 
  هبا مبنزلة الفاحتة يف االخريني، وإمنا قالوا خيفي هبا ليعلم أهنا ليست بآية من

هر بالفاحتة والسورة يف االوليني، وعلى هذا نقول يكره للجنب واحلائض أول الفاحتة فإن املتعني يف حق االمام اجل
قراءة التسمية على قصد قراءة القرآن، الن من ضرورة كوهنا آية من القرآن حرمة القراءة على اجلنب واحلائض، 

علماء وأدىن درجات ولكن ال يتأدى هبا فرض القراءة يف الركعة عند أيب حنيفة رمحه اهللا الشتباه اآلثار واختالف ال
االختالف املعترب إيراث الشبهة به، وما كان فرضا مقطوعا به ال يتأدى مبا فيه شبهة، ولسنا نعين الشبهة يف كوهنا 

  ) .وإنه بسم اهللا الرمحن الرحيم: (من القرآن بل يف كوهنا آية تامة فإنه ال خالف يف أهنا من القرآن يف قوله تعاىل
فصيام ثالثة أيام متتابعات، كونه قرآنا يف حق العمل به ومل : اءة ابن مسعود رضي اهللا عنهفقد أثبتم بقر: فإن قيل

يوجد فيه النقل املتواتر ومل تثبتوا يف التسمية مع النقل املتواتر كوهنا آية من القرآن يف حكم العمل وهو وجوب 
  .اجلهر هبا يف الصالة وتأدي القراءة هبا

ابن مسعود كون تلك الزيادة قرآنا وإمنا جعلنا ذلك مبنزلة خرب رواه عن رسول اهللا صلى  حنن ما أثبتنا بقراءة: قلنا
اهللا عليه وسلم لعلمنا أنه ما قرأ هبا إال مساعا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخربه مقبول يف وجوب العمل به، 

خلرب وإن علم صحته ال يثبت حكم جواز ومبثل هذا الطريق ال ميكن إثبات هذا احلكم يف التسمية، الن برواية ا
الصالة، والنه ليس من ضرورة كوهنا آية من القرآن وجوب اجلهر هبا على ما بينا أن الفاحتة ال جيهر هبا يف 

  .االخريني، وما كان ثبوته بطريق االقتضاء يتقدر احلكم فيه بقدر الضرورة النه ال عموم للمقتضى
القرآن يف النظم ويف املعىن مجيعا خصوصا على قول أيب يوسف وحممد رمحهما اهللا  مث قال كثري من مشاخينا إن إعجاز

بالقراءة بالفارسية يف الصالة ال يتأدى فرض القراءة وإن كان مقطوعا به أنه هو املراد، الن الفرض : حيث قاال
  .قراءة املعجز وذلك يف النظم واملعىن مجيعا

  ليس مرادهم من هذا أنوالذي يتضح يل أنه : قال رضي اهللا عنه

) وكالم اهللا تعاىل(منها أن املعجز كالم اهللا : املعىن بدون النظم غري معجز، فاالدلة على كون املعىن معجزا ظاهرة
غري حمدث وال خملوق وااللسنة كلها حمدثة العربية والفارسية وغريمها، فمن يقول االعجاز ال يتحقق إال بالنظم فهو 

ل بأن املعجز حمدث وهذا مما ال جيوز القول به، والثاين أن النيب عليه السالم بعث إىل الناس ال جيد بدا من أن يقو
ومعلوم أن عجز العجمي ) وآية نبوته القرآن الذي هو معجز فال بد من القول بأنه حجة له على الناس كافة(كافة 

عن االتيان مبثل شعر امرئ القيس وغريه عن االتيان مبثل القرآن بلغة العرب ال يكون حجة عليه فإنه يعجز أيضا 
بلغة العرب وإمنا يتحقق عجزه عن االتيان مبثل القرآن بلغته، فهذا دليل واضح على أن معىن االعجاز يف املعىن تام، 

وهلذا جوز أبو حنيفة رمحه اهللا القراءة بالفارسية يف الصالة، ولكنهما قاال يف حق من ال يقدر على القراءة بالعربية 
جلواب هكذا، وهو دليل على أن املعىن عندمها معجز فإن فرض القراءة ساقط عمن ال يقدر على قراءة املعجز ا

أصال ومل يسقط عنه الفرض أصال بل يتأدى بالقراءة بالفارسية، فأما إذا كان قادرا على القراءة بالعربية مل يتأد 
جز ولكن الن متابعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الفرض يف حقه بالقراءة بالفارسية عندمها ال النه غري مع

والسلف يف أداء هذا الركن فرض يف حق من يقدر عليه، وهذه املتابعة يف القراءة بالعربية، إال أن أبا حنيفة اعترب 
  .هذا يف كراهة القراءة بالفارسية فأما يف تأدي أصل الركن بقراءة القرآن فإنه اعترب ما قررناه



ن حد املتواتر من االخبار وموجبها املتواتر ما اتصل بنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالنقل يف بيا: فصل
  .املتواتر

تواترت الكتب إذا اتصلت بعضها ببعض يف الورود متتابعا، وحد ذلك أن ينقله قوم ال : مأخوذ من قول القائل
كنتهم عن قوم مثلهم هكذا إىل أن يتصل برسول يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم وتباين أم

  اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فيكون
  أوله كآخره وأوسطه كطرفيه، وذلك حنو نقل أعداد الركعات وأعداد الصلوات

ومقادير الزكاة والديات وما أشبه ذلك، وهذا الن االتصال ال يتحقق إال بعد انقطاع شبهة االنفصال، وإذا 
فصال ضاهى ذلك املسموع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، الن الناس على مهم شىت، انقطعت شبهة االن

وذلك يبعثهم على التباين يف االهواء واملرادات، فال يردهم عن ذلك إىل شئ واحد إال جامع أو مانع، وليس ذلك 
ين أمكنتهم تعني جهة السماع، إال اتفاق صنعوه، أو مساع اتبعوه، فإذا انقطعت هتمة االختراع لكثرة عددهم وتبا

  .وهلذا كان موجبا علم اليقني عند مجهور الفقهاء
  .ومن الناس من يقول اخلرب ال يكون حجة أصال

وال يقع العلم به بوجه، وكيف يقع العلم به واملخربون هم الذين تولوا نقله ؟ وإمنا وقوع العلم مبا ليس من صنع 
ما يكون من صنع البشر ويتحقق منهم االجتماع على اختراعه قلوا أو البشر ويكون خارجا عن مقدورهم، فأما 

كثروا فذلك ال يكون موجبا للعلم أصال، هذا قول فريق ممن ينكر رسالة املرسلني، وهذا القائل سفيه يزعم أنه ال 
ون الكالم معه على يعرف نفسه وال دينه وال دنياه وال أمه وال أباه، مبنزلة من ينكر العيان من السوفسطائية فال يك

سبيل االحتجاج واالستدالل، فكيف يكون ذلك وما يثبت باالستدالل من العلم دون ما ثبت باخلرب املتواتر ؟ فإن 
هذا يوجب علما ضروريا واالستدالل ال يوجب ذلك، وإمنا الكالم معه من حيث التقرير عند العقالء مبا ال يشك 

حد ملا يعلم اضطرارا، مبنزلة الكالم مع من يزعم أنه ال حقيقة لالشياء هو وال أحد من الناس يف أنه مكابرة وج
  .احملسوسة
إذا رجع االنسان إىل نفسه علم أنه مولود اضطرارا باخلرب، كما علم أن ولده مولود باملعاينة وعلم أن أبويه : فنقول

ا مث شابا باخلرب، كما علم ذلك من كانا من جنسه باخلرب كما علم أن أوالده من جنسه بالعيان، وعلم أنه كان صغري
ولده بالعيان، وعلم أن السماء واالرض كانتا قبله على هذه الصفة باخلرب، كما يعلم أهنما على هذه الصفة للحال 

  بالعيان، وعلم أن آدم
رة أبو البشر على وجه ال يتمكن فيه شبهة، فمن أنكر شيئا من هذه االشياء فهو مكابر جاحد ملا هو معلوم ضرو

  .مبنزلة من أنكر العيان
إن هذا العلم حيصل بفعل املخربين بل مبا هو من صنع اهللا تعاىل، وهو أنه خلق اخللق أطوارا، على طباع : وال نقول

خمتلفة ومهم متباينة يبعثهم على ذلك االختالف والتباين، فاالتفاق بعد ذلك مع االسباب املوجبة لالختالف ال 
  على ذلك كما قررنا، وفيه حكمةيكون إال جبامع جيمعهم 

بالغة وهو بقاء االحكام بعد وفاة املرسلني على ما كانت عليه يف حياهتم، فإن النبوة ختمت برسولنا صلى اهللا عليه 
فإن تنازعتم يف شئ : (وسلم وقد كان مبعوثا إىل الناس كافة وقد أمرنا بالرجوع إليه والتيقن مبا خيرب به، قال تعاىل

وهذا اخلطاب يتناول املوجودين يف عصره والذين يؤمنون به إىل قيام الساعة، ومعلوم أن ) هللا والرسولفردوه إىل ا



الطريق يف الرجوع إليه ليس إال الرجوع إىل ما نقل عنه بالتواتر، فبهذا يتبني أن هذا كاملسموع منه يف حياته، وقد 
ال يتكلم إال باحلق خصوصا فيما يرجع إىل بيان الدين، قامت الداللة على أنه كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .فيثبت منه بالسماع علم اليقني
ومن الناس من يقول إن ما يثبت بالتواتر علم طمأنينة القلب ال علم اليقني، ومعىن هذا أنه يثبت العلم به مع بقاء 

لك علم طمأنينة مثل ما يثبت توهم الغلط أو الكذب ولكن لرجحان جانب الصدق تطمئن القلوب إليه فيكون ذ
  .بالظاهر ال علم اليقني

قالوا الن التواتر إمنا يثبت مبجموع آحاد، ومعىن احتمال الكذب ثابت يف خرب كل واحد من تلك اآلحاد 
فباالجتماع ال ينعدم هذا االحتمال، مبنزلة اجتماع السودان على شئ ال يعدم صفة السواد املوجود يف كل واحد 

جتماع، وهذا النه كما يتوهم أن جيتمعوا على الصدق فيما ينقلون يتوهم أن جيتمعوا على الكذب، إذ منهم قبل اال
  اخلرب حيتمل كل واحد من الوصفني على السواء، أال ترى أن النصارى واليهود

ددا، مث كان اتفقوا على قتل عيسى عليه السالم وصلبه، ونقلوا ذلك فيما بينهم نقال متواترا وقد كانوا أكثر منا ع
ذلك كذبا ال أصل له، واجملوس اتفقوا على نقل معجزات زرادشت وقد كانوا أكثر منا عددا، مث كان ذلك كذبا ال 

  .أصل له
فعرفنا أن احتمال التواطؤ على الكذب ال ينتفي بالنقل املتواتر ومع بقائه ال يثبت علم اليقني، فإمنا الثابت به علم 

اة رجل مث مير بداره فيسمع النوح ويرى آثار التهيؤ لغسل امليت ودفنه فيخربونه أنه قد طمأنينة مبنزلة من يعلم حي
حقيقة، ويعلمه ميتا على وجه طمأنينة القلب مع ) له(مات ويعزونه ويعزيهم فيتبدل هبذا احلادث العلم الذي كان 

  احتمال أن ذلك

  .كله حيلة منهم وتلبيس لغرض كان الهله يف ذلك، فهذا مثله
ذا قول رذل أيضا فإن هذا القائل إنه ال يعلم الرسل عليهم السالم حقيقة وال يصح إميانه ما مل يعرف الرسل وه

حقيقة، فهو مبنزلة من يزعم أنه ال يعرف الصانع حقيقة، فعرفنا أنه مفسد لدينه باختيار هذا القول، مث هو جاحد ملا 
عرفة وهو القلب ووجدنا أن املعرفة باملتواتر من االخبار يثبت يعلمه كل عاقل ضرورة، فإنا إذا رجعنا إىل موضع امل

على الوجه الذي يثبت بالعيان، النا نعلم أن يف الدنيا مكة وبغداد باخلرب على وجه ليس فيه احتمال الشك كما 
ينة، ومن أراد اخلروج نعلم بلدتنا باملعاينة، ونعرف اجلهة إىل مكة يقينا باخلرب كما نعرف اجلهة إىل منازلنا يقينا باملعا

من هذه البلدة إىل خبارى يأخذ يف السري إىل ناحية املغرب، كما أن من أراد أن خيرج إىل كاشغر يأخذ يف السري إىل 
ناحية املشرق وال يشك يف ذلك أحد وال خيطئه بوجه وإمنا عرف ذلك باخلرب فلو مل يكن ذلك موجبا علم اليقني 

صوصا يف زمان اخلوف فينبغي أن يكون فعله ذلك خطأ، ويف اتفاق الناس كلهم لكان هو خماطرا بنفسه وماله خ
  .على خالفه ما يدفع زعم هذا الزاعم

وما استدلوا به من نقل النصارى واليهود قتل املسيح وصلبه فهو وهم، الن النقل املتواتر مل يوجد يف ذلك، فإن 
  حالنصارى إمنا نقلوا ذلك عن أربعة نفر كانوا مع املسي

يف بيت، إذ احلواريون كانوا قد اختفوا أو تفرقوا حني هم اليهود بقتلهم، وإمنا بقي مع املسيح أربعة نفر يوحنا 
ويوقنا ومنت ومارقيش، ويتحقق من هذه االربعة التواطؤ على ما هو كذب ال أصل له، وقد بينا أن حد التواتر ما 

عة نفر كانوا دخلوا البيت الذي كان فيه املسيح، وأولئك يستوي طرفاه ووسطه، واليهود إمنا نقلوا ذلك عن سب
يتحقق منهم التواطؤ على الكذب، وقد روي أهنم كانوا ال يعرفون املسيح حقيقة حىت دهلم عليه رجل يقال له 



يهوذا، وكان يصحبه قبل ذلك فاجتعل منهم ثالثني درمها، وقال إذا رأيتموين أقبل رجال فاعلموا أنه صاحبكم، 
  .هذا ال حيصل ما هو حد التواتر ومبثل

الصلب قد شاهده اجلماعة اليت ال يتصور منهم التواطؤ على الكذب عادة فيتحقق ما هو حد التواتر يف : فإن قيل
  .االخبار بصلبه

  ال كذلك، فإن فعل الصلب: قلنا

ون إليه من بعد من غري إمنا تناوشوه عدد قليل من الناس مث سائر الناس يعتمدون خربهم أن املصلوب فالن وينظر
تأمل فيه ففي الطباع نفرة عن التأمل يف املصلوب واحللي تتغري به أيضا فيتمكن فيه االشتباه باعتبار هذه الوجوه، 

فعرفنا أنه كما ال يتحقق النقل املتواتر يف قتله ال يتحقق يف صلبه، والثاين أن النقل املتواتر منهم يف قتل رجل علموه 
ذا النقل موجب علم اليقني فيما نقلوه ولكن مل يكن الرجل عيسى وإمنا كان مشبها به، كما قال عيسى وصلبه، وه

من يريد منكم أن يلقي اهللا : وقد جاء يف اخلرب أن عيسى عليه السالم قال ملن كان معه) ولكن شبه هلم: (تعاىل
  .ى عليه فقتل ورفع عيسى إىل السماءأنا، فألقى اهللا تعاىل شبه عيس: شبهي عليه فيقتل وله اجلنة ؟ فقال رجل

هذا القول يف هناية من الفساد الن فيه قوال بإبطال املعارف أصال وبتكذيب العيان، وإذا جوزمت هذا فما : فإن قيل
  يؤمنكم من مثله فيما ينقل بالتواتر عن رسول

مد صلى اهللا عليه وسلم ومل يكن اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن السامعني إمنا مسعوا ذلك من رجل كان عندهم أنه حم
إياه وإمنا ألقى اهللا شبهه على غريه، ومع هذا القول ال يتحقق االميان بالرسل ملن يعانيهم جلواز أن يكون شبه الرسل 

ملقى على غريهم، كيف واالميان باملسيح كان واجبا عليهم يف ذلك الوقت فمن ألقي عليه شبه املسيح فقد كان 
بزعمكم، ويف هذا قول بأن اهللا تعاىل أوجب على عباده الكفر باحلجة فأي قول أقبح من هذا ؟ االميان به واجبا 

  .قلنا
االمر ليس كما تومهتم فإن إلقاء شبه املسيح على غريه غري مستبعد يف القدرة وال يف احلكمة بل فيه حكمة بالغة 

دفع عنه مكرو القتل بوجه لطيف، وهللا  وهو دفع شر االعداء عن املسيح فقد كانوا عزموا على قتله ويف هذا
لطائف يف دفع االذى عن الرسل عليهم السالم، والذين قصدوه بالقتل قد علم اهللا منهم أهنم ال يؤمنون به فألقى 
شبهه على غريه على سبيل االستدراج هلم ليزدادوا طغيانا ومرضا إىل مرضهم، ومثل ذلك ال يتوهم يف حق قوم 

به ويتعظوا بوعظه، فظهر أن الفاسد قول من يقول بأن هذا يؤدي إىل إبطال املعارف  يأتون الرسل ليؤمنوا
  وبيان أن هذا غري مستبعد) ولكن شبه هلم: (والتكذيب بالرسل، ويرد ظاهر قوله تعاىل

خ يف القدرة غري مشكل فإن إلقاء الشبه دون إجياد االصل ال حمالة، وقد ظهر إبليس عليه اللعنة مرة يف صورة شي
من أهل جند ومرة يف صورة سراقة بن مالك وكلم املشركني فيما كانوا مهوا به يف باب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

اآلية، ورأت عائشة رضي اهللا عنها دحية الكليب مع ) وإذ ميكر بك الذين كفروا: (وسلم ، وفيه نزل قوله تعاىل
ان معي جربيل عليه السالم، ورأى ابن عباس رضي اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما أخربته بذلك قال ك

عنهما جربيل أيضا يف صورة دحية الكليب، ورأته الصحابة حني أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صورة 
أعرايب ثائر الرأس يسأله معامل الدين، فعرفنا أن مثل هذا غري مستبعد يف زمن الرسل، وأرى اهللا تعاىل املشركني يف 

  نيأع
املسلمني قليال يوم بدر مع كثرة عددهم النه لو أراهم كثرهتم وعدهتم المتنعوا من قتاهلم فأراهم بصفة القلة حىت 



  .فعرفنا أن مثله غري مستبعد) ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال: (رغبوا يف قتاهلم وقتلوهم كما قال تعاىل
مبنزلة فعل املشعوذين أو لعب النساء والصبيان إال ما فأما نقل اجملوس ما نقلوه عن زرادشت فذلك كله ختييالت 

ينقل أنه أدخل قوائم فرس امللك كشتاسب يف بطنه مث أخرجه وهذا إمنا ينقل أنه فعله يف جملس امللك بني يدي 
النقل املتواتر، كيف وقد روي أن امللك ملا ) به(خواصه وأولئك يتصور منهم االجتماع على الكذب فال يثبت 

وعلم خبثه ودهاءه وواطأه على أن يؤمن به وجيعل هو أحد أركان دينه دعاه الناس إىل تعظيم امللوك وحتسني اختربه 
أفعاهلم ومراعاة حقوقهم يف كل حق وباطل، ويكون هو من ورائه بالسيف جيرب الناس على الدخول يف دينه، 

بيت قدمي يف امللك فكان الناس ال يعظمونه، ومحلهم على هذه املواطأة حاجتهم إىل ذلك، فإنه مل يكن لذلك امللك 
  .فاحتالوا هبذه احليلة، مث نقلوا عنه أمورا بعد ذلك بني يدي امللك وخاصته، وكل ذلك كذب ال أصل له

مثل هذه املواطأة ال تنكتم عادة فكيف انكتم يف ذلك الوقت حىت اتفقوا على االميان به وكذلك من : فإن قيل
  علوا ينقلون ذلك نقالبعدهم إىل زمان طويل وج

إمنا ال تنكتم املواطأة اليت تكون بني مجع عظيم فأما ما يكون بني امللك وخواصه تنكتم، فإهنم رصد : متواترا ؟ قلنا
حلفظ االسرار وإمنا خيصهم امللك هبذا الشرط الن تدبري امللك ال يتم مستويا إال حبفظ االسرار، وهذا معروف يف 

واطأة اليت تكون بني امللك وخواصه ال تظهر للعوام، فعرفنا أنه ال يوجد النقل املوجب عادة أهل كل زمان أن امل
  .لعلم اليقني يف شئ من هذه االخبار

فأما أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورضي عنهم فقد كانوا من قبائل خمتلفة وكانوا عددا ال يتوهم 
  اجتماعهم

، فعرفنا أن ما نقلوه عنه مبنزلة املسموع منه يف كونه موجبا علم اليقني، النه وتواطؤهم على االختراع عادة لكثرهتم
  .ملا انتفى هتمة احتمال املواطأة تعني جهة السماع

مع هذا توهم االتفاق على الكذب غري منقطع النه ليس شرط التواتر اجتماع أهل الدنيا وإذا اجتمع أهل : فإن قيل
التواتر، كيف وقد نقل االخبار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه وهم بلدة أو عامتهم على شئ يثبت به 

كانوا عسكره ملا حتقق منهم االجتماع على صحبته مع تباين أمكنتهم، فذلك يوهم االتفاق منهم على نقل ما ال 
اء على ما هو معتاد مثل هذا االتفاق من اجلمع العظيم خالف العادة وهو نادر غاية وعادة والبن: أصل له ؟ قلنا

البشر، أال ترى أن املعجزات توجب العلم بالنبوة قطعا لكوهنا خارجة عن حد معتاد البشر، ولو أن واحدا قال يف 
زماننا صعدت السماء وكلمت املالئكة نقطع القول بأنه كاذب لكون ما خيرب به خارجا عما هو املعتاد، والتوهم 

شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته يوم النحر مبكة وآخران أنه أعتق عبده بعد ذلك غري معترب، وهلذا قلنا لو 
يف ذلك اليوم بعينه بكوفة ال تقبل الشهادة، الن كون االنسان يف يوم واحد مبكة وكوفة مستحيل عادة فيسقط ما 

د ذلك إذا وراءه من التوهم، يوضحه أنه لو كان هنا توهم االتفاق على الكذب لظهر ذلك يف عصرهم أو بع
تطاول الزمان، فقد كانوا ثالثني ألفا أو أكثر واملواطأة فيما بني مثل هذا اجلمع العظيم ال ينكتم عادة بل يظهر، 

وقد كان يف املسلمني أيضا ) وفيكم مساعون هلم: (كيف وقد اختلط هبم املنافقون وجواسيس الكفرة، كما قال تعاىل
  من يلقي إىل الكفار

سر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلرب وغريه، واالنسان يضيق صدره عن سره حىت  باملودة ويظهر هلم
يفشيه إىل غريه ويستكتمه، مث السامع يفشيه إىل غريه حىت يصري ظاهرا عن قريب، فلو كان هنا توهم املواطأة لظهر 



  من يزعم أن الكفار عارضوا ذلك، فالقول بأنه كان بينهم مواطأة وانكتم أصال شبه احملال، وهو مبنزلة قول
القرآن مبثله مث انكتم ذلك فإن هذا الكالم باالتفاق بني املسلمني شبه احملال، الن النيب عليه السالم حتداهم يف 
حمافلهم أن يأتوا مبثل هذا القرآن أو سورة منه فلو قدروا على ذلك ملا أعرضوا عنه إىل بذل النفوس واالموال 

عارضوه به ملا خفي ذلك، فقد كان املشركون يومئذ أكثر من املسلمني، ولو مل يظهر اآلن  واحلرم يف غزواته، ولو
فيما بني املسلمني لظهر يف ديار الشرك إذ ال خوف هلم، وتلك املعارضة حجة هلم لو كانت، واالنسان على نقل 

بئني من غري أن يكون لشئ احلجة يكون أحرص منه على نقل الشبهة، كيف وقد نقلت كالم مسليمة وخماريق املتن
من ذلك أصل، فكما تبني هبذا التقرير انقطاع توهم املعارضة، وكون القرآن حجة موجبة للعلم قطعا فكذلك 

  .ينقطع هذا التوهم يف املتواتر من االخبار
ني كما ذكرنا لكونه خالف العادة أثبتنا علم طمأنينة القلب به ولكون االتفاق متومها مل نثبت به علم اليق: فإن قيل

  .من حال من رأى آثار املوت يف دار إنسان وأخرب مبوته
طمأنينة القلب يف االصل إمنا تكون مبعرفة حقيقة الشئ، فإن امتنع ثبوت ذلك يف موضع فذلك لغفلة من : قلنا

ق املخرب الناظر حيث اكتفى بالظاهر، ولو تأمل وجد يف طلب الباطن لظهر عنده التلبيس والفساد، كما يكون يف ح
مبوت امليت، وإمنا تتحقق هذه الغفلة يف موضع يكون وراء ما غايته حد آخر، مبنزلة ما يراه النائم يف منامه، فإن 

عنده أن ما يراه هو احلقيقة يف ذلك الوقت، ولكن ملا كان وراء هذا احلد حد آخر للمعرفة فوقه وهو ما يكون يف 
ر أن ما يراه يف النوم مل يكن موجبا للمعرفة حقيقة، فأما هنا ليس وراء حالة اليقظة، فباعتبار هذه املقابلة يظه

الطمأنينة الثابتة خبرب التواتر حد آخر للعلم فوقه على ما بينا أن الثابت خبرب التواتر والثابت باملعاينة يف وقوع العلم 
  به سواء، فاملوجب للعلم هنا معىن يف قوة الدليل وهو انقطاع

  مثل هذا كلما ازداد املرء التأمل فيه ازداد يقينا، فالتشكيك فيهتوهم املواطأة و
يكون دليل نقصان العقل مبنزلة التشكيك يف حقائق االشياء احملسوسة، والطمأنينة اليت تكون باعتبار كمال العقل 

  .تكون عبارة عن معرفة الشئ حقيقة ال حمالة
ماع االفراد، الن مثل هذه الطمأنينة ال تثبت خبرب الفرد وتوهم وهبذا يتبني فساد قوهلم إنه ليس يف اجلماعة إال اجت
  .الكذب يف ذلك اخلرب غري خارج عن حد املعتاد

مث هذا باطل فإن الواحد منا ميكنه أن يتكلم حبروف اهلجاء كلها، وهل لقائل أن يقول لقدرته على ذلك يتوهم منه 
الغيب منا ميكنه أن يتكلم بكل حكمة من شعر امرئ القيس  أن يأيت مبثل القرآن ففيه تلك احلروف بعينها، وكذلك
قصيدة مثل تلك القصيدة، وقد يتكلم االنسان عن ) إنشاء(وغريه مث ال يقول أحد إنه لقدرته على ذلك يقدر على 

هبذا الطريق اعتبارا للجملة بالفرد، ) به(ظن وفراسة فيصيب مرة مث ال يقول أحد إنه يصيب يف كل ما يتكلم 
فاق مثل هذا اجلمع على الصدق كان جبامع مجعهم عليه وهو دعاء الدين واملروءة على الصدق، وإمنا تدعي وات

انقطاع توهم اتفاقهم مع اختالف الطبائع واالهواء من غري جامع جيمعهم على ذلك، فأما عند وجود اجلامع فهو 
  .موافق للمعتاد

يد زيد ملك عمرو مل يقض له بامللك بدون إقامة البينة، ولو ثبت  لو تواتر اخلرب عند القاضي بأن الذي يف: فإن قيل
  .له علم اليقني بذلك لتمكن من القضاء به

هذا أوال يلزم اخلصم فإنه يثبت علم طمأنينة القلب خبرب التواتر، وبه يتمكن من القضاء الن بشهادة الشاهدين : قلنا
  .ال يثبت فوق ذلك



يقضي النه مأمور شرعا بأن يقضي بالعلم وحيتمل أن ال يقضي، مبنزلة ما لو صار فأما عندنا فيحتمل أن يقال بأنه 
معلوما له مبعاينة السبب قبل أن يقلد القضاء فيما ثبت مع الشبهات وفيما يندرئ بالشبهات من احلدود اليت هي هللا 

  تعاىل، وإن صار معلوما له بعدما قلد القضاء مل يقض به ما مل تشهد

  ليقني يثبت له مبعاينة السبب ال حمالة، أال ترى أن الشاهد لو قالالشهود، وعلم ا
أخرب مل جيز للقاضي أن يقضي بقوله، وفيما يرجع إىل العلم ال فرق بني قوله أشهد وبني قوله أخرب، فعرفنا أن يف 

  .باب القضاء تعترب الشرائط سوى العلم بالشئ ليتمكن القاضي من القضاء به
  .نا أن الثابت باملتواتر من االخبار علم ضروري كالثابت باملعاينةمث املذهب عند علمائ

الثابت به علم يقني ولكنه مكتسب ال ضروري مبنزلة ما يثبت من العلم بالنبوة عند : وأصحاب الشافعي يقولون
ف معرفة املعجزات، فإنه علم يقني ولكنه مكتسب ال ضروري، وهذا الن فيما يكون ضروريا ال يتحقق االختال

  .فيما بني الناس، وإذا وجدنا الناس خمتلفني يف ثبوت علم اليقني باخلرب املتواتر عرفنا أنه مكتسب
هذا فاسد فإنه لو كان طريق هذا العلم االكتساب الختص به من يكون من أهل االكتساب، ورأينا : ولكنا نقول

صغره كان يعلم أباه وأمه باخلرب كما يعلمه  أنه ال خيتص هذا العلم مبن يكون من أهل االكتساب، فكل واحد منا يف
بعد البلوغ ولو كان طريقه االكتساب لتمكن املرء من أن يترك هذا االكتساب فال يقع له العلم، وباالتفاق العلم 
  .الذي حيصل خبرب التواتر ال يتمكن املرء من دفعه بكسب يباشره أو باالمتناع من اكتسابه، فعرفنا أنه ثابت ضرورة

متيز املعجزة من املخرقة، ومتييز ما يكون يف حد مقدور البشر مما يكون خارجا من ) أن(املعجزة فهناك حيتاج إىل  فأما
ذلك، وال طريق إىل هذا التمييز إال باالستدالل، فعرفنا أن العلم الثابت به طريقه طريق االستدالل، وقد بينا أنه ال 

قع خبرب املتواتر وإمنا االختالف ناشئ من نقصان العقل لبعض الناس خالف بني من هلم عقول كاملة يف العلم الوا
وترك التأمل وذلك دليل وسواس يعتري بعض الناس كما يكون يف املعلوم باحلواس، وباالتفاق ال يعترب هذا 

  .االختالف يف املعلوم باحلواس ويكون العلم الواقع به ضروريا، فكذلك يف املعلوم خبرب التواتر
مشاخينا فيما هو متواتر الفرع آحاد االصل من االخبار وهو الذي تسميه الفقهاء يف حيز التواتر  مث اختلف

  واملشهور من االخبار، فكان أبو بكر

الرازي رمحه اهللا يقول هذا أحد قسمي املتواتر على معىن أنه يثبت به علم اليقني ولكنه علم اكتساب كما قال 
كان عيسى بن أبان رمحه اهللا يقول ال يكون املتواتر إال ما يوجب العلم أصحاب الشافعي يف القسم اآلخر، و

  .ضروريا، فأما النوع الثاين فهو مشهور وليس مبتواتر وهو الصحيح عندنا
وبيان هذا النوع يف كل حديث نقله عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عدد يتوهم اجتماعهم على الكذب ولكن 

لعمل به، فباعتبار االصل هو من اآلحاد، وباعتبار الفرع هو متواتر، وذلك حنو خرب املسح تلقته العلماء بالقبول وا
على اخلفني، وخرب حترمي املتعة بعد االباحة، وخرب حترمي نكاح املرأة على عمتها وعلى خالتها، وخرب حرمة التفاضل 

  .يف االشياء الستة وما أشبه ذلك
تر نقل هذا اخلرب إلينا من قوم ال يتوهم اجتماعهم على الكذب فقد أوجب لنا أما أبو بكر الرازي كان يقول ملا توا

ذلك علم اليقني وانقطع به توهم االتفاق يف الصدر االول، الن الذين تلقوه بالقبول والعمل به ال يتوهم اتفاقهم 
هال من رواته، ولكن على القبول إال جبامع مجعهم على ذلك وليس ذلك إال تعني جانب الصدق يف الذين كانوا أ

إمنا عرفنا هذا باالستدالل فلهذا مسينا العلم الثابت به مكتسبا وإن كان مقطوعا به، مبنزلة العلم مبعرفة الصانع، أال 



ترى أن النسخ يثبت مبثل هذه االخبار، فإنه يثبت هبا الزيادة على كتاب اهللا تعاىل والزيادة على النص نسخ وال 
  .اليقني إال مبثل ما يوجب علم اليقنييثبت نسخ ما يوجب علم 

وجه قول عيسى أن ما يكون موجبا علم اليقني فإنه يكفر جاحده كما يف املتواتر الذي يوجب العلم ضرورة، 
وباالتفاق ال يكفر جاحد املشهور من االخبار، فعرفنا أن الثابت به علم طمأنينة القلب ال علم اليقني وهذا النه وإن 

لفريق الثاين والثالث فقد بقي فيه شبهة توهم الكذب عادة باعتبار االصل، فإن رواته عدد يسري تواتر نقله من ا
وعلم اليقني إمنا يثبت إذا اتصل مبن هو معصوم عن الكذب، على وجه ال يبقى فيه شبهة االنفصال، وقد بقي هنا 

  شبهة االنفصال باعتبار االصل فيمنع
م الواقع لنا مبثل هذا النقل إمنا يكون قبل التأمل يف شبهة االنفصال، فأما عند ثبوت علم اليقني به، يقرره أن العل

التأمل يف هذه الشبهة يتمكن نقصان فيه، فعرفنا أنه علم طمأنينة، فأما العلم الواقع مبا هو متواتر بأصله وفرعه فهو 
  يزداد قوة بالتأمل فيه،

يكن وراء القسم االول حد آخر عرفنا أن الثابت به علم ضرورة،  مث قد بينا أن التفاوت يظهر عند املقابلة فإذا مل
  .وملا كان وراء القسم الثاين حد آخر عرفنا أن الثابت به علم طمأنينة

ولكن مع هذا جتوز الزيادة على النص هبذا النوع من االخبار، الن العلماء ملا تلقته بالقبول والعمل به كان دليال 
صر الثاين والثالث دليل موجب شرعا، فلهذا جوزنا به الزيادة على النص، ولكن مع هذا موجبا فإن االمجاع من الع

بقي فيه شبهة توهم االنفصال فال يكفر جاحده، وما هذا إال نظري ما تقدم بيانه، فإن العلم بكون املسيح عليه 
ق فيه توهم الشبهة الحد، مث بنقلهم السالم مبعوثا إىل بين إسرائيل ثابت بالنقل املتواتر أصال وفرعا على وجه مل يب

  .املتواتر أنه قتل أو صلب ال يثبت العلم، الن ذلك آحاد االصل متواتر الفرع كما قررنا
  .أن يثبت به طمأنينة القلب كما أثبتم هنا) فكان ينبغي: (فإن قيل

م الغيوب بأهنم ما قتلوه يقينا، إمنا مل نثبت النه اعترض ما هو أقوى منه فيما يرجع إىل العلم وهو إخبار عال: قلنا
  .واحلجج اليت تثبت هبا طمأنينة القلب إذا اعترض عليها ما هو أقوى مل يبق علم طمأنينة القلب هبا

قسم يضلل جاحده وال يكفر وذلك حنو : مث ذكر عيسى رمحه اهللا أن هذا النوع من االخبار ينقسم إىل ثالثة أقسام
لكن خيطأ وخيشى عليه املأمث وذلك حنو خرب املسح باخلف وخرب حرمة خرب الرجم، وقسم ال يضلل جاحده و

التفاضل، وقسم ال خيشى على جاحده املأمث ولكن خيطأ يف ذلك وهو االخبار اليت اختلف فيها الفقهاء يف باب 
  .االحكام

  وهذا الذي قاله صحيح بناؤه على تلقي العلماء إياه بالقبول مث العمل
اتفق عليه العلماء من الصدر االول والثاين، وإمنا خالف فيه اخلوارج وخالفهم ال يكون مبوجبه فإن خرب الرجم 

  .قدحا يف االمجاع، وهلذا قال يضلل جاحده
فأما خرب املسح ففيه شبهة االختالف يف الصدر االول، فإن عائشة وابن عباس رضي اهللا عنهم كانا يقوالن سلوا 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد سورة املائدة ؟ واهللا ما مسح رسول اهللا هؤالء الذين يرون املسح هل مسح رسول 
  صلى اهللا عليه وسلم بعد سورة املائدة، وقد

نقل رجوعهما عن ذلك أيضا وكذلك خرب الصرف فقد روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه كان جيوز التفاضل 
ئة وقد نقل رجوعه عن ذلك، فلشبهة االختالف يف الصدر ال ربا إال يف النسي: مستدال بقوله صلى اهللا عليه وسلم 



) وقد ثبت االمجاع(االول قلنا بأنه ال يضلل جاحده ولكن خيشى عليه املأمث، والن باعتبار رجوعهم يثبت االمجاع 
  .على قبوله من الصدر الثاين والثالث وال يسع خمالفة االمجاع، فلهذا خيشى على جاحده املأمث

لث فقد ظهر فيه االختالف يف كل قرن فكل من ترجح عنده جانب الصدق فيه بدليل عمل به وكان وأما النوع الثا
له أن خيطئ صاحبه ولكن ال خيشى عليه املأمث يف ذلك النه صار إليه عن اجتهاد، واالمث يف اخلطأ موضوع عن 

  .اجملتهد على ما نبينه إن شاء اهللا تعاىل
أمث على العامل به، وذلك حنو خرب القتل يف القسامة وخرب القضاء بالشاهد وأما الغريب املستنكر فإنه خيشى امل

واليمني، النه خمالف لظاهر القرآن وقد ترك العلماء يف القرن االول والثاين العمل به فبه يقرب من الكذب، كما أن 
ترك العمل به لقربه من  املشهور يقرب من الصدق بتلقيهم إياه بالقبول والعمل به، فكما خيشى املأمث هناك على

الصدق فكذلك خيشى على من يعمل بالغريب املستنكر لقربه من الكذب، والثابت مبثله جمرد الظن ومن الظن ما 
  وهو نظري من يصري إىل) إن بعض الظن إمث: (وقال تعاىل) وظننتم ظن السوء: (يأمث املرء باتباعه، قال تعاىل

ع وجود الدليل ويترك العمل بالدليل، وال شك يف تأثيم من يدع العمل التحري عند اشتباه القبلة فيعمل به م
  .بالدليل ويعمل بالظن، فهذا مثله، واهللا أعلم

ذكر عيسى رمحه اهللا أنه ليس ملا ينعقد به التواتر حد معلوم من حيث العدد، وهو الصحيح، الن خرب التواتر يثبت 
  .علم اليقني وإذا انتقص منه بفرد ال يثبت علم اليقنيعلم اليقني وال يوجد حد من حيث العدد يثبت به 

  ولكنا نعلم أن بالعدد اليسري ال يثبت ذلك لتوهم املواطأة بينهم وباجلمع العظيم يثبت ذلك النعدام توهم

  .املواطأة، فإمنا يبين على هذا أنه مىت كان املخربون حبيث يؤمن تواطؤهم عادة يكون خربهم متواترا
منه ما يكون متميز االطراف والوسط كاملقادير يف احلدود الشرعية، ومنه ما يكون متميز  :واحلدود نوعان

  .االطراف مشكل الوسط كالسري باالميال واالكل باالرطال
  .فهذا مما هو متميز االطراف مشكل الوسط، والطريق فيه ما بينا

لم أن إمجاع هذه االمة موجب للعلم قطعا اع: يف بيان أن إمجاع هذه االمة موجب للعلم قال رضي اهللا عنه: فصل
كرامة هلم على الدين ال النقطاع توهم اجتماعهم على الضالل مبعىن معقول، فاليهود والنصارى واجملوس أكثر منا 

عددا وقد وجد منهم االمجاع على الضاللة، والن االتفاق قد يتحقق من اخللف على وجه املتابعة لآلباء من غري 
اختذوا أحبارهم ورهباهنم : (وقال تعاىل) إنا وجدنا آباءنا على أمة: (هللا تعاىل عن الكفرة بقوله تعاىلحجة كما أخرب ا
  .فعرفنا أنه إمنا جعل اجتماع هذه االمة حجة شرعا كرامة هلم على الدين) أربابا من دون اهللا

  .فهذا مذهب الفقهاء وأكثر املتكلمني
االمجاع حجة موجبة للعلم حبال النه ليس فيه إال اجتماع االفراد وإذا كان وقال النظام وقوم من االمامية ال يكون 

  قول كل فرد غري موجب للعلم لكونه غري معصوم عن اخلطأ فكذلك أقاويلهم بعدما
اجتمعوا الن توهم اخلطأ ال ينعدم باالجتماع، أال ترى أن كل واحد منهم ملا كان إنسانا قبل االجتماع فبعد 

س وكل واحد من القادرين حالة االنفراد ال يصري عاجزا بعد االجتماع، وكل واحد من العميان االجتماع هم نا
  .عند االنفراد ال يصري بصريا باالجتماع، وال تصري مجلتهم أيضا هبذه الصفة بعد االجتماع

سوسات وهذا الكالم ظاهر التناقض والفساد فقد ثبت باالجتماع ما ال يكون ثابتا عند االنفراد يف احمل
واملشروعات، فإن االفراد ال يقدرون على محل خشبة ثقيلة وإذا اجتمعوا قدروا على ذلك، واللقمة الواحدة من 



الطعام والقطرة من املاء ال تكون مشبعة وال مروية مث عند االجتماع تصري مشبعة ومروية، وهذا الن باالجتماع 
  م علىحيدث ما مل يكن عند االنفراد وهو الدليل اجلامع هل

ما اتفقوا عليه، وقد قررنا هذا يف اخلرب املتواتر، ومن أنكر كون االمجاع حجة موجبة للعلم فقد أبطل أصل الدين 
  .فإن مدار أصول الدين ومرجع املسلمني إىل إمجاعهم فاملنكر لذلك يسعى يف هدم أصل الدين

  .وسنقرر هذا يف آخر الفصل
ة حجة موجبة شرعا، وأهنم إذا اجتمعوا على شئ فاحلق فيما اجتمعوا عليه مث الدليل على أن االمجاع من هذه االم

  .قطعا، وإذا اختلفوا يف شئ فاحلق ال يعدوهم أصال الكتاب والسنة
وكلمة خري مبعىن أفعل ) كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر: (أما الكتاب فقوله تعاىل
ريية وذلك دليل ظاهر على أن النهاية يف اخلريية فيما جيتمعون عليه، مث فسر ذلك بأهنم فيدل على النهاية يف اخل

يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وإمنا جعلهم خري أمة هبذا، واملعروف املطلق ما هو حق عند اهللا تعاىل، فأما ما 
يصيب ولكنه معروف يف حقه على معىن أنه يؤدي إليه اجتهاد اجملتهدين فإنه غري معروف مطلقا، إذ اجملتهد خيطئ و

  .يلزمه العمل به ما مل يتبني خطؤه، ففي هذا بيان أن املعروف املطلق ما جيتمعون عليه
  هذا يقتضي كون كل واحد منهم آمرا باملعروف كما ذكرنا يف موجب: فإن قيل

  .موجبا للعلم قطعااجلمع املضاف إىل مجاعة وباالمجاع اجتهاد كل واحد منهم بانفراده ال يكون 
  ) .وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك: (ال بل املراد هنا أن مجيع االمة أو أكثرهم هبذه الصفة، ونظريه قوله تعاىل: قلنا

  .وكان ذلك من بعضهم) وإذ قتلتم نفسا فادارأمت فيها(
بني هبذا التحقيق أن املراد بيان بنو هاشم حكماء، وأهل الكوفة فقهاء، وإمنا يراد بعضهم، فيت: ويقال يف بذلة الكالم

أن االكثر من هذه االمة إذا اجتمعوا على شئ فهو املعروف مطلقا، وأهنم إذا اختلفوا يف شئ فاملعروف املطلق ال 
اآلية، فقد جعل ) ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني: (يعدو أقواهلم، وقال تعاىل

  .ري سبيل املؤمنني مبنزلة مشاقة الرسول يف استيجاب الناراهللا اتباع غ
مث قول الرسول موجب للعلم قطعا فكذلك ما اجتمع عليه املؤمنون، وال جيوز أن يقال املراد اجتماع اخلصلتني الن 

  والذين ال يدعون مع اهللا: (يف ذكرمها دليال على أن تأثري أحدمها كتأثري اآلخر، مبنزلة قوله تعاىل

ومل يتخذوا من دون اهللا وال رسوله وال : (وأيد هذا قوله تعاىل) ومن يفعل ذلك يلق أثاما: (إىل قوله) ا آخرإهل
ففي هذا تنصيص على أن من اختذ وليجة من دون املؤمنني فهو مبنزلة من اختذ وليجة من دون ) املؤمنني وليجة

  .الرسول
فيه تنصيص على أن املرضي عند اهللا ما هم عليه حقيقة، و) وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم: (وقال تعاىل

ومعلوم أن االرتضاء مطلقا ال يكون باخلطأ وإن كان املخطئ معذورا وإمنا يكون مبا هو الصواب، فعرفنا أن احلق 
  .مطلقا فيما اجتمعوا عليه

: رضي قال تعاىلوالوسط العدل امل) وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس: (وقال تعاىل
هم وسط يرضى االنام حبكمهم أي عدل، ففي الوصف هلم : أي أعدهلم وأرضاهم قوال، وقال القائل) أوسطهم(

  بالعدالة تنصيص على أن احلق ما جيتمعون عليه،
مث جعلهم شهداء على الناس والشاهد مطلقا من يكون قوله حجة، ففي هذا بيان أن إمجاعهم حجة على الناس وأنه 



ب للعلم قطعا، وال معىن لقول من يقول الشهود يف احلقوق عند القاضي وإن جعلت شهادهتم حجة فإهنا ال موج
تكون موجبة للعلم قطعا، وهذا الن شهادهتم حجة يف حق القاضي باعتبار أنه مأمور بالقضاء بالظاهر فإن ما وراءه 

ا فقد جعل اهللا تعاىل هذه االمة شهداء على غيب عنه وال طريق له إىل معرفته فيكون حجة حبسب ذلك، وأما هن
) على الناس وهو عالم الغيوب ال ختفى عليه خافية فإن ما يكون حجة حلق اهللا تعاىل(الناس مبا هو حق اهللا تعاىل 

على الناس ما يكون موصوفا بأنه حق قطعا، كيف وقد جعل اهللا شهادهتم على الناس كشهادة الرسول عليهم، 
وشهادة الرسول حجة موجبة للعلم قطعا النه معصوم عن القول ) كون الرسول عليكم شهيداوي: (فقال تعاىل

بالباطل، فتبني هبذه املقابلة أن شهادة االمة يف حق الناس هبذه الصفة، وال جيوز أن يقال هذا يف حكم اآلخرة النه ال 
والقاضي عالم الغيوب عامل حبقائق االمور  تفصيل يف اآلية، والن ما يف اآلخرة يكون أداء الشهادة يف جملس القضاء

فما مل يكونوا عاملني مبا هو احلق يف الدنيا ال يصلحون لالداء هبذه الصفة يف اآلخرة مع أن الشهادة يف اآلخرة 
  مذكورة

 ويف) فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا: (يف اآليتني من كتاب اهللا تعاىل يف قوله تعاىل
اآلية، فتبني أن املراد مبا تلونا الشهادة حبقوق اهللا تعاىل على الناس يف ) ويوم نبعث من كل أمة شهيدا: (قوله تعاىل

  .الدنيا
يأهل الكتاب مل تصدون : (وال يقال كما وصف اهللا هذه االمة بأهنم شهداء فقد وصف به أهل الكتاب، قال تعاىل

مث ) مبا استحفظوا من كتاب اهللا وكانوا عليه شهداء: (وقال تعاىل) نتم شهداءعن سبيل اهللا من آمن تبغوهنا عوجا وأ
  مل يدل ذلك على أن إمجاعهم موجب للعلم وهذا الن اهللا تعاىل إمنا جعلهم شهداء

وإذ أخذ : (مبا أخذ امليثاق به عليهم وهو بيان نعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من كتاهبم للناس، كما قال تعاىل
اآلية، ولو بينوا كان بياهنم حجة، إال أهنم ملا تعنتوا واشتغلوا باحلسد وطلب )  ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننهاهللا

الرياسة كفروا بذلك، وإمنا مساهم أهل الكتاب باعتبار ما كانوا عليه من قبل ولذلك جعلهم شهداء على حفظ 
وا وغريوا ذلك فلهذا ال يكون قوهلم حجة، فأما هنا فقد جعل الكتاب، فما مل يبدلوا كان قوهلم حجة، ولكنهم حرف

  .اهللا هذه االمة شهداء على الناس، فعرفنا أن قوهلم حجة يف إلزام حقوق اهللا على الناس إىل قيام الساعة
أنه  وال يقال فقد ثبت حق اهللا مبا ال يوجب العلم قطعا حنو خرب الواحد والقياس وهذا الن خرب الواحد حجة باعتبار

كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقوله حجة موجبة للعلم قطعا، ولكن امتنع ثبوت العلم به لشبهة يف النقل، 
واحتمل ذلك لضرورة فقدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، والقياس ال يكون حجة الثبات احلكم ابتداء بل 

ل ذلك لضرورة حاجتنا إىل ذلك، فأما هنا فقد جعل اهللا بتعدية احلكم الثابت بالنص إىل حمل ال نص فيه، واحتم
  .تعاىل االمة شهداء على الناس مطلقا، وذلك ال يكون إال إذا كان احلق مطلقا فيما يشهدون به

وصف اهللا تعاىل إياهم هبذا ال يكون دليال على أنه ال يتوهم اجتماعهم على ما هو ضاللة، كما يف قوله : فإن قيل
ففيه بيان أنه خلقهم للعبادة مث ال مينع ذلك توهم اجتماعهم على ترك ) قت اجلن واالنس إال ليعبدونوما خل: (تعاىل
  .العبادة
  الالم: قلنا

يدل على أنه جعلهم هبذه الصفة كرامة هلم ليكون قوهلم حجة على الناس يف حق ) ليكونوا: (املذكور يف قوله تعاىل
كونوا أهال للملك فإمنا يفهم منه أن االهلية للملك ثابت هلم باعتبار احلرية، اهللا، كما يقول إنه جعل الناس أحرارا لي



  فهاهنا أيضا يفهم من اآلية أن قوهلم حجة على الناس باعتبار صفة الوساطة هلم، وهكذا
ب أو غري أنا لو محلنا على هذا الظاهر خرجت العبادة من أن يناهلا ثوا) إال ليعبدون: (كان يقتضي ظاهر قوله تعاىل

) إال ليعبدون: (عقاب بتركها، الن ذلك يثبت باختيار يكون من العبد عند االقدام عليه، فعرفنا أن املراد من قوله
  .إال وعليهم العبادة يل

وبأن بترك الظاهر يف موضع لقيام الدليل ال مينع العمل بالظاهر فيما سواه، وتبني أن ما حنن فيه نظري شهادة الرسول 
  .ه اهللا معطوفا على هذه الصفة ال نظري ما استشهدوا بهعلينا كما ذكر

فمنها حديث عمر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : وأما السنة فقد جاءت مستفيضة مشهورة يف ذلك
من سره حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد ومنها حديث معاذ : وسلم قال

إخالص العمل هللا تعاىل، : ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم: ي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رض
يد اهللا مع اجلماعة فمن شذ شذ يف : ومناصحة والة االمر، ولزوم مجاعة املسلمني ومنها قوله صلى اهللا عليه وسلم 

إن اهللا ال : ع ربقة االسالم من عنقه وقال عليه السالممن خالف اجلماعة قيد شرب فقد خل: النار وقال عليه السالم
ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن، : جيمع أميت على الضاللة وملا سئل عن اخلمرية اليت يتعاطاها الناس قال

نهم إذا وما رآه املسلمون قبيحا فهو عند اهللا قبيح واآلثار يف هذا الباب كثرية تبلغ حد التواتر، الن كل واحد م
روي حديثا يف هذا الباب مسعه يف مجع ومل ينكر عليه أحد من ذلك اجلمع فذلك مبنزلة املتواتر، كاالنسان إذا رأى 

قد حججنا، فإنه يثبت له علم اليقني بأهنم حجوا يف : القافلة بعد انصرافها من مكة ومسع من كل فريق واحدا يقول
  .تلك السنة

  اهللا تعاىل جعل الرسول خامت النبيني وحكموشئ من املعقول يشهد به، فإن 
ال تزال : ببقاء شريعته إىل يوم القيامة وأنه ال نيب بعده، وإىل ذلك أشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله

طائفة من أميت على احلق ظاهرين ال يضرهم من ناوأهم فال بد من أن تكون شريعته ظاهرة يف الناس إىل قيام الساعة 
انقطع الوحي بوفاته، فعرفنا ضرورة أن طريق بقاء شريعته عصمة اهللا أمته من أن جيتمعوا على الضاللة فإن يف وقد 

االجتماع على الضاللة رفع الشريعة وذلك يضاد املوعود من البقاء، وإذا ثبت عصمة مجيع االمة من االجتماع 
اهللا عليه وسلم وذلك موجب للعلم قطعا، فهذا  على الضاللة ضاهى ما أمجعوا عليه املسموع من رسول اهللا صلى

  .مثله
وهذا معىن ما قلنا إن عند االجتماع حيدث ما مل يكن ثابتا باالفراد، وهو نظري القاضي إذا نفذ قضاء باجتهاد فإنه 

يلزم ذلك على وجه ال حيتمل النقض، وإن كان ذلك فوق االجتهاد وكان ذلك لصيانة القضاء الذي هو من 
  .دين فالن يثبت هنا ما ادعينا صيانة الصل الدين كان أوىلأسباب ال
: ال تقوم الساعة إال على شرار الناس وقال: كيف يستقيم هذا وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فإن قيل

اهللا ( يف صحة هذا احلديث نظر هو يف الظاهر خمالف لكتاب اهللا: ال تقوم الساعة حىت ال يقال يف االرض اهللا ؟ قلنا
ومن كان اهللا وليه فهو ظاهر أبدا، ومعىن قوله خيرجهم من ) وىل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور

أي من ظلمات الكفر والباطل إىل نور االميان واحلق، فذلك دليل على أن احلق ما يتفقون عليه : الظلمات إىل النور
اآلية، ولو ثبت احلديث فاملراد بيان أن أهل الشر ) ومالئكتههو الذي يصلي عليكم : (يف كل وقت، وقال تعاىل

يغلبون يف آخر الزمان مع بقاء الصاحلني املتمسكني باحلق فيهم، واملراد باحلديث اآلخر بيان احلال بني نفخة الفزع 
  .ونفخة البعث، فإن قيام الساعة عند نفخة البعث، وعند ذلك مل يبق يف االرض من بين آدم أحد حيا



   الكالم بعد هذا يف سبب االمجاع، وركنه، وأهلية من ينعقد به االمجاع،مث
  .وشرطه، وحكمه

  .اعلم بأن سبب االمجاع قد يكون توقيفا من الكتاب والسنة: السبب قال رضي اهللا عنه: فصل
وأما ) تكمحرمت عليكم أمهاتكم وبنا: (أما الكتاب فنحو االمجاع على حرمة االمهات والبنات، سببه قوله تعاىل

من حيث السنة فنحو االمجاع على أن يف اليدين الدية ويف إحدامها نصف الدية، واالمجاع على أنه ال جيوز بيع 
  .الطعام املشتري قبل القبض، وما أشبه ذلك، فإن سببه السنة املروية يف الباب

سنة، وذلك حنو إمجاعهم على ومن ذلك ما يكون مستنبطا باالجتهاد على ما هو املنصوص عليه من الكتاب أو ال
توظيف اخلراج على أهل السواد، فإن عمر رضي اهللا عنه حني أراد ذلك خالفه بالل مع مجاعة من أصحابه حىت تال 

أرى ملن بعدكم يف هذا الفئ نصيبا فلو قسمتها بينكم مل يبق ملن : قال) والذين جاؤوا من بعدهم: (عليهم قوله تعاىل
  .بعدكم فيها نصيب

  .وا على قوله، وسبب إمجاعهم هذا االستنباطفأمجع
إن رسول اهللا اختار أبا بكر المر دينكم فيكون أرضين : وملا اختلفوا يف اخلليفة بعد رسول اهللا عليه السالم قال عمر

  .به المر دنياكم
  .فأمجعوا على خالفته، وسبب إمجاعهم هذا االستنباط
لعنني، وإمجاعهم على احلد على شارب اخلمر على ما روي أن عمر ومنها ما يكون عن رأي حنو إمجاعهم على أجل ا

إنه إذا شرب هذي وإذا هذي افترى وحد املفترين يف كتاب اهللا مثانون : رضي اهللا عنه ملا شاورهم يف ذلك قال علي
  .جلدة

  .وهكذا قاله ابن عوف
  .ا إال حد اخلمر فإنه ثبت بآرائناما من أحد أقيم عليه حدا فيموت فأجد من ذلك يف نفسي شيئ: وكان علي يقول

ال نقول إثبات أصل احلد كان بالرأي بل بالسنة : فإن قيل كيف يستقيم هذا وإثبات احلد بالرأي ال يكون ؟ قلنا
وهو ما ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بالضرب باجلريد والنعال يف شرب اخلمر إال أهنم بالتفحص 

  هعرفوا مقدار ما ضرب في
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو أن الذين كانوا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ أربعون نفرا 

وضرب كل واحد بنعليه، فنقلوا بالرأي من النعال إىل اجللدات استدالال حبد القذف وأثبتوا املقدار بالنص، فأمجعوا 
  .أن حد اخلمر مثانون جلدة

االمجاع املوجب للعلم قطعا ال يصدر عن خرب الواحد وال عن قياس، الن خرب : يقول وكان ابن جرير رمحه اهللا
الواحد والقياس ال يوجب العلم قطعا فما يصدر عنه كيف يكون موجبا لذلك ؟ والن الناس خيتلفون يف القياس هل 

ع هذه االمة حجة شرعا هو حجة أم ال ؟ فكيف يصدر االمجاع عن نفس اخلالف ؟ وهذا غلط بني، فقد بينا أن إمجا
باعتبار عينه ال باعتبار دليله، فمن يقول بأنه ال يكون إال صادرا عن دليل موجب للعلم فإنه جيعل االمجاع لغوا وإمنا 
يثبت العلم بذلك الدليل، فهو ومن ينكر كون االمجاع حجة أصال سواء، وخرب الواحد والقياس وإن مل يكن موجبا 

االمجاع فذلك يضاهي ما لو تأيد بآية من كتاب اهللا أو بالعرض على رسول اهللا صلى اهللا للعلم بنفسه فإذا تأيد ب
عليه وسلم والتقرير منه على ذلك فيصري موجبا للعلم من هذا الطريق قطعا، وقد كان يف الصدر االول اتفاق على 



ن ال نظر له يف الفقه، وبعض استعمال القياس وكونه حجة على ما نبينه، وإمنا أظهر اخلالف بعض أهل الكالم مم
  .املتأخرين ممن ال علم له حبقيقة االحكام وأولئك ال يعتد خبالفهم وال يؤنس بوفاقهم

مث االمجاع الثابت هبذه االسباب يثبت انتقاله إلينا بالطريق الذي يثبت به انتقال السنة املروية عن رسول اهللا صلى 
اتر، وتارة باالشتهار، وتارة باآلحاد، وذلك حنو ما يروى عن عبيدة يكون بالتو) تارة(اهللا عليه وسلم ، وذلك 

ما اجتمع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على شئ كاجتماعهم على احملافظة على االربع : السلماين قال
  .قبل الظهر، وعلى االسفار بالفجر، وعلى حترمي نكاح االخت يف عدة االخت

  وقال ابن مسعود
كل ذلك قد كان، وقد رأيت أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يكربون عليها : ه يف تكبريات اجلنازةرضي اهللا عن

  .أربعا
ومن الناس من أنكر ثبوت االمجاع خبرب الواحد الن االمجاع يوجب العلم قطعا وخرب الواحد ال يوجب ذلك، وهذا 

  يضا مث جيوز أن يثبت ذلك بالنقلخطأ بني، فإن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موجب للعلم أ

بطريق اآلحاد على أن يكون موجبا للعمل دون العلم، فكذلك االمجاع جيوز أن يثبت بالنقل بطريق اآلحاد على أن 
  .يكون موجبا العمل

  .وسنقرر هذا يف بيان احلكم إن شاء اهللا تعاىل
  .العزمية، والرخصة: الركن ركن االمجاع نوعان: فصل

تفاق الكل على احلكم بقول مسع منهم، أو مباشرة الفعل فيما يكون من بابه على وجه يكون ذلك فالعزمية هو ا
موجودا من العام واخلاص فيما يستوي الكل يف احلاجة إىل معرفته لعموم البلوى فيه كتحرمي الزنا والربا، وحترمي 

لعام إىل معرفته لعدم البلوى العام هبم فيه االمهات وأشباه ذلك، ويشترك فيه مجيع علماء العصر، وفيما ال حيتاج ا
كحرمة املرأة على عمتها وخالتها، وفرائض الصدقات وما جيب يف الزروع والثمار وما أشبه ذلك، وهذا الن ركن 

  .الشئ ما يقوم به أصله فإمنا يقوم أصل االمجاع يف النوعني هبذا
ويسكت الباقون عن إظهار اخلالف وعن الرد على  وأما الرخصة وهو أن ينتشر القول من بعض علماء أهل العصر

  .القائلني بعد عرض الفتوى عليهم أو صريورته معلوما هلم باالنتشار والظهور، فاالمجاع يثبت به عندنا
  .ومن العلماء من يقول هبذا الطريق ال يثبت االمجاع

ء والساكتون نفر يسري منهم يثبت به إن ظهر القول من أكثر العلما: وحيكى عن الشافعي رمحه اهللا أنه كان يقول
  .االمجاع، وإن انتشر القول من واحد أو اثنني والساكتون أكثر علماء العصر ال يثبت به االمجاع

وجه قوهلم إن السكوت حمتمل قد يكون للموافقة وقد يكون للمهابة والتقية مع إضمار اخلالف واحملتمل ال يكون 
أال ترى أن فيما هو خمتلف فيه السكوت ال يكون دليال على شئ لكونه حجة خصوصا فيما يوجب العلم قطعا، 

  .حمتمال
  ويستدلون على صحة هذه القاعدة مبا روي أن عمر رضي اهللا عنه ملا شاور الصحابة يف مال فضل

ل عنده للمسلمني فأشاروا عليه بتأخري القسمة واالمساك إىل وقت احلاجة وعلي رضي اهللا عنه يف القوم ساكت فقا
مل جتعل يقينك شكا وعلمك جهال ؟ أرى أن تقسم ذلك بني املسلمني وروى فيه : ما تقول يا أبا احلسن ؟ فقال: له

حديثا، فهو مل جيعل سكوته دليل املوافقة هلم حىت سأله، واستخار علي رضي اهللا عنه السكوت مع كون احلق عنده 



  .يف خالفهم
إمنا أنت مؤدب وما أردت إال اخلري فال شئ : اليت بعث هبا ففزعت فقالواوملا شاور عمر الصحابة يف إمالص املغيبة 

إن كان هذا جهد رأيهم فقد : ما تقول يا أبا احلسن ؟ فقال: عليك وعلي رضي اهللا عنه يف القوم ساكت فقال
  .أخطؤوا، وإن قاربوك فقد غشوك، أرى عليك الغرة

  .أنت صدقتين: فقال
  .الف، ومل جيعل عمر سكوته دليل املوافقة حىت استنطقهفقد استخار السكوت مع إضمار اخل

كان رجال مهيبا فهبته، ويف : هال قلت هذا لعمر ؟ فقال: وملا بني ابن عباس حجته يف مسألة العول للصحابة قالوا له
  .رواية منعين درته من ذلك
أقصرت : ليدين فإنه حني قالترك النكري ال يكون دليل املوافقة بدليل حديث ذي ا: وكان عيسى بن أبان يقول

أحق ما يقول ذو : الصالة أم نسيتها يا رسول اهللا ؟ فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أيب بكر وعمر وقال
  اليدين ؟ ولو كان

  .ترك النكري دليل املوافقة الكتفى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منهم وملا استنطقهم يف الصالة من غري حاجة
السكوت على النكري فيما يكون جمتهدا فيه ال يكون دليل املوافقة النه ليس الحد : ن الكرخي رمحه اهللا يقولوكا

  اجملتهدين أن ينكر
  .على صاحبه باجتهاده، وليس عليه أن يبني له ما أدى إليه اجتهاده فالسكوت يف مثله ال يكون دليل املوافقة

لتنصيص من كل واحد منهم على قوله وإظهار املوافقة مع اآلخرين قوال وجه قولنا إنه لو شرط النعقاد االمجاع ا
أدى إىل أن ال ينعقد االمجاع أبدا، النه ال يتصور اجتماع أهل العصر كلهم على قول يسمع ذلك منهم إال نادرا، 

اع حجة وطريقا ويف العادة إمنا يكون ذلك بانتشار الفتوى من البعض وسكوت الباقني، ويف اتفاقنا على كون االمج
ملعرفة احلكم دليل على بطالن قول هذا القائل، وهذا الن املتعذر كاملمتنع، مث تعليق الشئ بشرط هو ممتنع يكون 

نفيا ال صلة فكذا تعليقه بشرط هو متعذر، وهذا الن اهللا تعاىل رفع عنا احلرج كما مل يكلفنا ما ليس يف وسعنا، 
الذين كانوا قبلهم يقرون فكان ذلك ساقطا عنهم فكذلك يتعذر السماع وليس يف وسع علماء العصر السماع من 

من مجيع علماء العصر، والوقوف على قول كل واحد منهم يف حكم حادثة حقيقة ملا فيه من احلرج البني، فينبغي 
علماء أن جيعل اشتهار الفتوى من البعض والسكوت من الباقني كافيا يف انعقاد االمجاع، الن السامعني من ال

اجملتهدين ال حيل هلم السكوت عن إظهار اخلالف إذا كان احلكم عندهم خالف ما ظهر وسكوهتم حممول على 
الوجه الذي حيل، فبهذا الطريق ينقطع معىن التساوي يف االحتمال ويترجح جانب إظهار املوافقة، ومثل هذا 

إمنا : ال على ظاهره، وهلذا قال الشافعي رمحه اهللالسكوت ال يرجح أحد اجلانبني فيما يكون خمتلفا فيه فيبقى حمتم
يثبت االمجاع إذا اشتهر القول من أكثرهم الن هذا القدر مما يتأتى وإقامة السكوت مقام إظهار املوافقة لدفع احلرج 

كوتا فيتقدر بقدره، وال حرج يف اعتبار ظهور القول من االكثر، والن االقل جيعل تبعا لالكثر، فإذا كان االكثر س
  .جيعل ذلك كسكوت الكل، وإذا ظهر القول من االكثر جيعل كظهوره من الكل

  املعىن الذي الجله: ولكنا نقول

جعل سكوت االقل مبنزلة إظهار املوافقة أنه ال حيل هلم ترك إظهار اخلالف إذا كان احلكم عندهم خالف ذلك، 
االكثر من إظهار اخلالف يكون أبني فالن جيعل سكوهتم وهذا املعىن فيما يشتهر من واحد أو اثنني أظهر، الن متكن 



  .عن إظهار اخلالف بعد ما اشتهر القول دليل املوافقة كان أوىل
وأما حديث القسمة فإمنا سكت علي رضي اهللا عنه الن ما أشاروا به على عمر كان حسنا، فإن لالمام أن يؤخر 

تنوب املسلمني، ولكن كان القسمة أحسن عند علي النه القسمة فيما يفضل عنده من املال ليكون معدا لنائبة 
أقرب إىل أداء االمانة واخلروج عما حيمل من العهدة، ويف مثل هذا املوضع ال جيب إظهار اخلالف ولكن إذا سئل 

  .جيب بيان االحسن، فلهذا سكت علي يف االبتداء وحني سأله بني الوجه االحسن عنده
وا به من احلكم كان صوابا، النه مل يوجد من عمر رضي اهللا عنه مباشرة صنع وكذا حديث االمالص فإن ما أشار

هبا وال تسبب هو جناية، ولكن إلزام الغرة مع هذا يكون أبعد من القيل والقال، ويكون أقرب إىل بسط العدل 
سكوت عن إظهار وحسن الرعاية فلهذا سكت يف االبتداء وملا استنطقه بني أوىل الوجهني عنده، يوضحه أن جمرد ال

اخلالف ال يكون دليل املوافقة عندنا ما بقي جملس املشاورة ومل يفصل احلكم بعد، فإمنا يكون هذا حجة أن لو فصل 
عمر احلكم بقوهلم أو ظهر منه توقف يف اجلواب ويكون علي رضي اهللا عنه ساكتا بعد ذلك ومل ينقل هذا، فإمنا 

أفهامهم، أو لتعظيم الفتوى الذي يريد إظهاره باجتهاده حىت ال يزدري به  حيمل سكوته يف االبتداء على أنه لتجربة
أحد من السامعني، أو لريوي النظر يف احلادثة ومييزه من االشباه حىت يتبني له ما هو الصواب فيظهره، والظاهر أنه 

م احلكم وانقضاء جملس لو مل يستنطقه عمر رضي اهللا عنه لكان هو بني ما يستقر عليه رأيه من اجلواب قبل إبرا
  .املشاورة

فأما حديث ابن عباس فقد قيل إنه ال يكاد يصح الن عمر رضي اهللا عنه كان يقدم ابن عباس رضي اهللا عنهما، 
  وكان يدعوه يف جملس الشورى مع الكبار من

: يقول له الصحابة ملا عرف من فطنته وحسن ذهنه وبصريته، وقد أشار عليه بأشياء فقبل ذلك واستحسنه، وكان
غص يا غواص، شنشنة أعرفها من أخزم يعين أنه شبه العباس يف رأيه ودهائه، فكيف يستقيم مع هذا أن يقال إنه 

امتنع من بيان قوله وحجته لعمر مهابة له ؟ وإن صح فهذه املهابة إمنا كان باعتبار ما عرف من فضل رأي عمر 
ا يكون من حال الشبان مع ذوي االسنان من اجملتهدين يف كل وفقهه فمنعه ذلك من االستقصاء يف احملاجة معه كم

يف تقية ) الناس(عصر، فإهنم يهابون الكبار فال يستقصون يف احملاجة معهم حسب ما يفعلون مع االقران، ومىت كان 
لحق من أينما دار احلق فعمر معه وكان ألني وأسرع قبوال ل: من عمر يف إظهار احلق مع قوله عليه الصالة والسالم

ال خري فيكم إذا مل تقولوا لنا، وال خري فينا إذا مل نسمع منكم، رحم اهللا امرأ : غريه حىت كان يشاورهم ويقول هلم
  .أهدى إىل أخيه عيوبه

  .فمع طلب البيان منه هبذه الصفة ال يتوهم أن يهابه أحد فال يظهر عنده حكم الشرع مهابة له
جمرد السكوت عن النكري ال يكون دليل املوافقة عندنا، ولكن مع ترك إظهار وحديث ذي اليدين رضي اهللا عنه قلنا 

ما هو احلق عنده بعد مضي مدة املهلة، ومل توجد هذه الصفة يف حديث ذي اليدين، فإنه كما أظهر مقالته سأل 
مينعهم من الكالم، رسول اهللا أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما وكان الكالم يف الصالة يومئذ مباحا فما كان هناك ما 

وأحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يتعرف ما عندهم من خالف له أو وفاق، وذلك مستقيم قبل أن حيصل 
املقصود بالسكوت وإن كان حيصل ذلك بسكوهتم عن إظهار اخلالف أن لو قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .المتام الصالة ومل يستنطقهم



خي رمحه اهللا فهو خارج على هذا احلرف، النا ال جنعل جمرد السكوت عن النكري دليل املوافقة وكذلك ما قاله الكر
بل ترك إظهار ما عنده مما هو خمالف ملا انتشر، وهذا واجب على كل جمتهد من علماء العصر، ال يباح له السكوت 

جه الذي حيل له شرعا، وهلذا اعتربنا عنه بعد ما انتشر قول خبالف قوله وبلغه ذلك، فإمنا حيمل السكوت على الو
يف ثبوت االمجاع هبذا الطريق أن يسكت بعد عرض الفتوى عليه، النه ما مل يبلغه قول هو خمالف ملا عنده وما مل 
يسأل عنه ال يلزمه البيان، وإمنا يكون ذلك بعد عرض الفتوى عليه وبعد مضي مدة املهلة أيضا النه حيتاج إىل 

ادثة إىل االشباه ليميز االشبه باحلادثة من بني االشباه برأيه، وال يتأتى ذلك إال مبدة، فإذا مضت التروي وإىل رد احل
  .املدة ومل يظهر خالف ما بلغه كان ذلك دليال على الوفاق باعتبار العادة

فال يستقر فيه  كان ينبغي أن ال تنتهي هذه املدة إال مبوته الن االنسان قد يكون متفكرا يف شئ مدة عمره: فإن قيل
رأيه على شئ، وقد يرى رأيا يف شئ مث يظهر له رأي آخر فريجع عن االول، فعلى هذا مدة التروي ال تنتهي إال 

  .مبوته
ال كذلك بل إذا مضى من املدة ما يتمكن فيه من النظر واالجتهاد فعليه إظهار ما تبني له باجتهاده من توقف : قلنا

حيل له السكوت عن االظهار إال عند املوافقة، وبعدما ثبت االمجاع هبذا الطريق  يف اجلواب أو خالف أو وفاق ال
فليس له أن يرجع عنه برأي يعرض له، الن االمجاع موجب للعلم قطعا مبنزلة النص فكما ال جيوز ترك العمل بالنص 

  .بدليلهباعتبار رأي يعترض له ال جيوز خمالفة االمجاع برأي يعترض له بعدما انعقد االمجاع 
وكذلك إن مل يعرض عليه الفتوى ولكن اشتهر الفتوى يف الناس على وجه يعلم أنه بلغ ذلك الساكتني من علماء 
العصر فإن ذلك يقوم مقام العرض عليهم النه جيب عليهم إظهار اخلالف الذي عندهم إن كانوا يعتقدون خالف 

  ذلك
ول، ليكون الثاين معارضا لالول، ولو أظهروا ذلك على وجه ينتشر هذا اخلالف منهم كما انتشر القول اال
  النتشر، فسكوهتم عن االظهار الثابت بدليل عدم االنتشار

  .دليل على املوافقة
هبذا الطريق أثبتنا كون القرآن معجزا، الن العرب ما عارضوا مبثله ولو فعلوا النتشر ذلك، وعجزهم عن املعارضة 

  .بعد التحدي دليل على أنه معجز
فقد اشتهر فتوى الناس جبواز املزارعة بعد أيب حنيفة قوال وفعال مع سكوت أصحاب أيب حنيفة عن النكري : قيل فإن

  .ومل يكن ذلك دليل املوافقة
كما انتشر ذلك فقد انتشر أيضا اخلالف من أصحاب أيب حنيفة ملن أجاز املزارعة حماجة ومناظرة، وإمنا تركوا : قلنا

لك النه ظهر عند الناس نوع رجحان لقول من أجازها فأخذوا بذلك، وذلك مينع القائلني التشنيع على من يباشر ذ
بفسادها من أن يظهروا منع الناس من ذلك لعلمهم أن الناس ال ميتنعون باعتبار ما ظهر هلم، مبنزلة القاضي إذا 

س خطأ القاضي، لعلمه أن الناس قضى يف فصل جمتهد فيه فإنه ال جيب على اجملتهد الذي يعتقد خالفه أن يظهر للنا
ال يأخذون بقوله، والعتقاده أن قضاء القاضي مبا قضى به نافذ وأن ذلك اجلانب ترجح بالقضاء، فترك النكري على 

  .من يباشر املزارعة هبذه املثابة
أن البعض إذا  حيقق ما قلنا إن من عادة املتشاورين من العوام يف شئ يهمهم من أمر الدنيا ويتعلق به بعض مصاحلهم

أظهر فيه رأيا وعند البعض خالف ذلك فإهنم ال ميتنعون من إظهار ما عندهم إال نادرا وال يبىن احلكم على النادر، 
فإذا كان هذا يف أمر الدنيا مع أن السكوت عن االظهار حيل فيه شرعا فالن يكون أمر الدين وما يرجع إىل إظهار 



ن السكوت فيه دليل الوفاق كان أوىل، فكذلك العادة من حال من يسمع ما حكم اهللا تعاىل هبذه الصفة حىت يكو
هو مستبعد عنه أن ال ميتنع من إظهار النكري عنده، بل يكون ذلك جل مهه، أال ترى أنه لو أخرب خمرب أن اخلطيب 

  يوم اجلمعة ملا صعد املنرب رماه إنسان بسهم فقتله، ومسع ذلك منه قوم شهدوا اجلمعة ومل
وا من ذلك شيئا، فإنه ال يكون يف مهتهم شئ أسبق من إظهار االنكار عليه، وقد بينا أن ما عليه العادة الظاهرة يعرف

ال جيوز تركه يف االحكام، فتبني باعتبار هذه العادة أن السكوت دليل املوافقة، وحنن نعلم أنه قد كان عند الصحابة 
  أن إمجاعهم

ساكت هذا يفترض عليه بيان ما عنده ليتحقق اخلالف وخيرج ما اشتهر من أن حجة موجبة للعلم قطعا، فإذا علم ال
  .يكون حكم احلادثة قطعا، والسكوت إن مل يدل على املوافقة فال إشكال أنه ال يدل على اخلالف

هم ومن هذا اجلنس ما إذا اختلفوا يف حادثة على أقاويل حمصورة، فإن املذهب عندنا أن هذا يكون دليل االمجاع من
  .على أنه ال قول يف هذه احلادثة سوى هذه االقاويل حىت ليس الحد أن حيدث فيه قوال آخر برأيه

وعند بعضهم هذا من باب السكوت الذي هو حمتمل أيضا فكما ال يدل على نفي اخلالف ال يدل على نفي قول 
  .آخر يف احلادثة فإن ذلك نوع تعيني وال يثبت باحملتمل

أهنم إذا اختلفوا على أقاويل فنحن نعلم أن احلق ال يعدو أقاويلهم، وهذا مبنزلة التنصيص منهم  قد بينا: ولكنا نقول
  .على أن ما هو احلق حقيقة يف هذه االقاويل، وماذا بعد احلق إال الضالل

وكذلك هذا احلكم يف اختالف بني أهل كل عصر إال على قول بعض مشاخينا، فإهنم يقولون هذا يف أقاويل 
بة خاصة ملا هلم من الفضل والسابقة، ولكن املعىن الذي أشرنا إليه يوجب املساواة، وعلى هذا قالوا فيما الصحا

ظهر من بعض اخللفاء عن الصحابة أنه قال يف خطبته على املنرب، ومل يظهر من أحد منهم خالف لذلك، فإن ذلك 
  .إمجاع منهم هبذا الطريق

اع املوجب للعلم قطعا ال يكون إال يف مثل ما اتفق عليه الناس من موضع االمج: وقد قال بعض من ال يعبأ بقوله
بأي طريق عرفت إمجاع : الكعبة وموضع الصفا واملروة وما أشبه ذلك، وهذا ضعيف جدا، فإنه يقال هلذا القائل
  املسلمني على هذا ؟ بطريق مساعك نصا من كل واحد من آحادهم ؟ فإن قال نعم ظهر

قال ال ولكن بتنصيص البعض وسكوت الباقني عن إظهار اخلالف، فنقول كما ثبت هبذا الطريق للناس كذبه، وإن 
االمجاع منهم على هذه االشياء اليت ال يشك فيها أحد فكذلك ثبت االمجاع منهم هبذا الطريق يف االحكام 

  .الشرعية
فرق االمة أهل احلق وأهل الضاللة  االهلية زعم بعض الناس أن االمجاع املوجب للعلم ال يكون إال باتفاق: فصل

  .مجيعا، الن احلجة إمجاع االمة ومطلق اسم االمة يتناول الكل

فأما املذهب عندنا أن احلجة اتفاق كل عامل جمتهد ممن هو غري منسوب إىل هوى وال معلن بفسق يف كل عصر، الن 
وكذلك : (صفة الوساطة كما قال تعاىلحكم االمجاع إمنا يثبت باعتبار وصف ال يثبت إال هبذه املعاين وذلك 

) لتكونوا شهداء على الناس: (وهو عبارة عن اخليار العدول املرضيني، وصفة الشهادة بقوله) جعلناكم أمة وسطا
فال بد من اعتبار االهلية الداء الشهادة، وصفة االمر باملعروف، وذلك يشري إىل فرضية االتباع فيما يأمرون به 

يفترض اتباع العدل املرضي فيما يأمر به، وثبوته بطريق الكرامة على الدين واملستحق للكرامات وينهون عنه وإمنا 
  .مطلقا من كان هبذه الصفة



فأما أهل االهواء فمن يكفر يف هواه فاسم االمة ال يتناوله مطلقا وال هو مستحق للكرامة الثابتة للمؤمنني، ومن 
يعتقده فهو يتعصب لذلك على وجه خيرج به إىل صفة السفه واجملون  يضلل يف هواه إذا كان يدعو الناس إىل ما

فيكون متهما يف أمر الدين ال معترب بقوله يف إمجاع االمة، وهلذا مل يعترب خالف الروافض يف إمامة أيب بكر، وال 
  .خالف اخلوارج يف خالفة علي

خينا فيما يضلل هو فيه ال معترب بقوله، النه فإن كان ال يدعو الناس إىل هواه ولكنه مشهور به، فقد قال بعض مشا
إمنا يضلل ملخالفته نصا موجبا للعلم فكل قول كان خبالف النص فهو باطل، وفيما سوى ذلك يعترب قوله، وال يثبت 

  االمجاع مع خمالفته النه من أهل الشهادة، وهلذا كان
  .مقبول الشهادة يف االحكام

إن كان متهما باهلوى ولكنه غري مظهر له فاجلواب هكذا، فأما إذا كان واالصح عندي أنه : قال رضي اهللا عنه
مظهرا هلواه فإنه ال يعتد بقوله يف االمجاع، الن املعىن الذي الجله قبلت شهادته ال يوجد هنا فإهنا تقبل النتفاء هتمة 

  .الكذب يف الشهادةقوم عظموا الذنوب حىت جعلوها كفرا ال يتهمون ب: الكذب، على ما قال حممد رمحه اهللا
وهذا يدل على أهنم ال يؤمتنون يف أحكام الشرع وال يعترب قوهلم فيه، فإن اخلوارج هم الذين يقولون إن الذنب 
نفسه كفر وقد أكفروا أكثر الصحابة الذين عليهم مدار أحكام الشرع، وإمنا عرفناها بنقلهم فكيف يعتمد قول 

  .م ال يتعلمون ذلك، إذا كانوا يعتقدون كفر الناقلنيهؤالء يف أحكام الشرع، وأدىن ما فيه أهن
  وال معترب بقول اجلهال يف االحكام، فأما من كان حمقا يف اعتقاده

ولكنه فاسق يف تعاطيه فالعراقيون يقولون ال يعتد بقوله يف االمجاع أيضا، النه ليس بأهل الداء الشهادة، والن 
  .ب االتباعالتوقف يف قوله واجب بالنص وذلك ينفي وجو

واالصح عندي أنه إذا كان معلنا لفسقه فكذلك اجلواب، النه ملا مل يتحرز من إعالن ما يعتقده : قال رضي اهللا عنه
باطال فكذلك ال يتحرز من إعالن قول يعتقد بطالنه باطنا، فأما إذا مل يكن مظهرا للفسق فإنه يعتد بقوله يف االمجاع 

نه ال خيرج هبذا من االهلية للشهادة أصال وال من االهلية للكرامة بسبب وإن علم فسقه حىت ترد شهادته، ال
الدين، أال ترى أنا نقطع القول ملن ميوت مؤمنا مصرا على فسقه أنه ال خيلد يف النار، فإذا كان هو أهال للكرامة 

  .باجلنة يف اآلخرة فكذلك يف الدنيا باعتبار قوله يف االمجاع
من يكون : هو معترب يف احلكم الذي خيتص مبعرفته واحلاجة إليه العلماء، وعلى هذا قلنافأما كونه عاملا جمتهدا ف

  .متكلما غري عامل بأصول الفقه واالدلة الشرعية يف االحكام ال يعتد بقوله يف االمجاع
  .هكذا نقل عن الكرخي

  وكذلك من يكون حمدثا ال بصر له يف وجوه الرأي وطرق املقاييس
بقوله يف االمجاع، الن هذا فيما يبين عليه حكم الشرع مبنزلة العامي وال يعتد بقول العامي يف الشرعية ال يعتد 

  .إمجاع علماء العصر، النه ال هداية له يف احلكم احملتاج إىل معرفته، فهو مبنزلة اجملنون حىت ال يعتد مبخالفته
مل يبلغوا حدا ال يتوهم عليهم التواطؤ على  ما: مث قال بعض العلماء الذين هم بالصفة اليت قلنا من أهل العصر

الباطل ال يثبت االمجاع املوجب للعلم باتفاقهم، أال ترى أن حكم التواتر ال يثبت خبربهم ما مل يبلغوا هذا احلد، 
  .فكذلك حكم االمجاع بقوهلم، الن بكل واحد منهما يثبت علم اليقني

 أو فتوى من البعض مع سكوت الباقني فإنه ينعقد االمجاع به وإن مل واالصح عندنا أهنم إذا كانوا مجاعة واتفقوا قوال
يبلغوا حد التواتر، خبالف اخلرب فإن ذلك حمتمل للصدق والكذب فال بد من مراعاة معىن ينتفي به هتمة الكذب 



هتمة الكذب بكثرهتم، أال ترى أن صفة العدالة ال تعترب هناك، وهذا إظهار حكم ابتداء ليس فيه من معىن احتمال 
شئ إمنا فيه توهم اخلطأ، فإذا كانوا مجاعة فاالمن عن ذلك ثابت شرعا كرامة هلم بسبب الدين وصفة العدالة على 

  .ما قررنا

فإن قيل ال يؤمن على هؤالء إعالن الفسق أو الضاللة أو الردة مثال بعدما انعقد االمجاع منهم، فكيف يؤمن اخلطأ 
أحدمها أنا ال جنوز هذا على مجاعتهم بعدما كان : الكالم جوابان ملشاخينا رمحهم اهللاباعتبار اجتماعهم ؟ وعن هذا 

إمجاعهم موجبا للعلم يف حكم الشرع فإن اهللا تعاىل يعصمهم من ذلك، الن إمجاعهم صار مبنزلة النص عن صاحب 
ن قوله موجب للعلم، الشريعة، فكما أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان معصوما عن هذا نقطع القول به، ال

  .فكذلك مجاعة العلماء إذا ثبت هلم هذه الدرجة، وهو أن قوهلم موجب للعلم كرامة بسبب الدين
  والثاين أنه وإن حتقق هذا منهم فإن اهللا تعاىل يقيم آخرين مقامهم ليكون احلكم ثابتا بإمجاعهم، الن الدين حمفوظ إىل

ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق حىت يأيت أمر اهللا فما : لسالمقيام الساعة على ما قال رسول اهللا عليه ا
  .يعترض على االولني ال يؤثر يف حكم االمجاع لقيام أمثاهلم مقامهم، مبنزلة موهتم

االمجاع املوجب للعلم ال يكون إال بإمجاع الصحابة الذين كانوا خري الناس بعد رسول اهللا : وقال بعض العلماء
ليه وسلم ، الهنم صحبوه ومسعوا منه علم التنزيل والتأويل، وأثىن عليهم يف آثار معروفة فهم املختصون صلى اهللا ع
  .هبذه الكرامة

خري الناس قرين : وهذا ضعيف عندنا فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم كما أثىن عليهم فقد أثىن على من بعدهم فقال
لوهنم ففي هذا بيان أن أهل كل عصر يقومون مقامهم يف صفة اخلريية إذا الذين أنا فيهم، مث الذين يلوهنم، مث الذين ي

كانوا على مثل اعتقادهم، واملعاين اليت بيناها الثبات هذا احلكم هبا من صفة الوساطة والشهادة واالمر باملعروف ال 
عة وذلك ال يتم ما مل خيتص بزمان وال بقوم، وثبوت هذا احلكم باالمجاع لتحقيق بقاء حكم الشرع إىل قيام السا

  .جيعل إمجاع أهل كل عصر حجة كإمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم
ما جاءنا عن الصحابة اتبعناهم، وما جاءنا عن التابعني : ف أبو حنيفة رمحه اهللا قال خبالف هذا النه قال: فإن قيل
  .زامحناهم

  إمنا قال ذلك النه كان من مجلة التابعني: قلنا

أنس بن مالك وعبد اهللا بن أيب أوىف، وأبو الطفيل، و عبد اهللا بن حارث بن جزء : الصحابة فإنه رأى أربعة من
الزبيدي رضي اهللا عنهم، وقد كان ممن جيتهد يف عهد التابعني ويعلم الناس حىت ناظر الشعيب يف مسألة النذر 

  .ى إمجاع من بعد الصحابة حجةباملعصية فما كان ينعقد إمجاعهم بدون قوله فلهذا قال ذلك ال النه كان ال ير
االمجاع الذي هو حجة إمجاع أهل املدينة خاصة الهنم أهل حضرة الرسول وقد بني رسول : ومن الناس من يقول

  :اهللا عليه السالم خصوصية تلك البقعة يف آثار فقال
: ال يدخلها وقال عليه السالمإن الدجال : إن االسالم ليأرز إىل املدينة كما تأرز احلية إىل جحرها وقال عليه السالم
إن املدينة تنفي اخلبث كما ينفي الكري : من أراد أهلها بسوء أذابه اهللا كما يذوب امللح يف املاء وقال عليه السالم

  .خبث احلديد ولكن ما قررنا من املعاين ال خيتص مبكان دون مكان
ى اهللا عليه وسلم فهذا ال ينازع فيه أحد، وإن كان مث إن كان مراد القائل أهلها الذين كانوا يف عهد رسول اهللا صل

املراد أهلها يف كل عصر فهو قول باطل، النه ليس يف بقعة من البقاع اليوم يف دار االسالم قوم هم أقل علما وأظهر 



اعهم جهال وأبعد عن أسباب اخلري من الذين هم باملدينة فكيف يستجاز القول بأنه ال إمجاع يف أحكام الدين إال إمج
؟ واملراد باآلثار حال املدينة يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني كانت اهلجرة فريضة كان املسلمون 

جيتمعون فيها وأهل اخلبث والردة ال يقرون فيها، وقد تكون البقعة حمروسة وإن كان من يسكنها على غري احلق، 
  .كانوا مشركني يومئذأال ترى أن مكة كانت حمروسة عام الفيل مع أن أهلها 

ومن الناس من يقول ال إمجاع إال لعترة الرسول الهنم املخصوصون بقرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأسباب 
إمنا : (إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا وعتريت إن متسكتم هبما مل تضلوا بعدي وقال تعاىل: العز، قال عليه السالم

  ) .جس أهل البيت ويطهركم تطهريايريد اهللا ليذهب عنكم الر

أنواع الكرامة الهل البيت متفق عليه، ولكن حكم االمجاع املوجب للعلم باعتبار نصوص ومعاين ال : ولكنا نقول
واتبع : (خيتص ذلك بأهل البيت، والنسب ليس من ذلك يف شئ فالتخصيص به يكون زيادة، كيف وقد قال تعاىل

ويتبع غري سبيل : (منيبا إىل ربه فهو داخل يف هذه اآلية، وهو مراد بقوله تعاىلفكل من كان ) سبيل من أناب إيل
  .كما ذكرنا من االستدالل به) املؤمنني
  .الشرط زعم بعض الناس أن انقراض العصر شرط لثبوت حكم االمجاع: فصل

اجلماعة فإن ما ظهر له  وهو قول الشافعي رمحه اهللا أيضا، الن قبل انقراض العصر إذا بدا لبعضهم رأي خالف رأي
يف االنتهاء مبنزلة املوجود يف االبتداء ولو كان موجودا مل ينعقد إمجاعهم بدون قوله، فكذلك إذا اعترض له ذلك، 
وال يقع االمن عن هذا إال بانقراض العصر على ذلك االمجاع، أال ترى أن أبا بكر رضي اهللا عنه كان يسوي بني 

خيالفونه يف ذلك، مث فضل علي رضي اهللا عنه يف العطايا يف خالفته وال يظن به خمالفة  الناس يف العطايا وكانوا ال
اتفق رأيي ورأي عمر : اجلماعة، فعرفنا أن بدون انقراض العصر ال يثبت حكم االمجاع، وقال علي رضي اهللا عنه

  .هنعلى أن أمهات االوالد ال يبعن، وأهنن أحرار عن دبر من املوايل، مث رأيت أن أرق
  .فلو ثبت االمجاع قبل انقراض العصر ملا استجاز خالف االمجاع برأيه

وأما عندنا انقراض العصر ليس بشرط، الن االمجاع ملا انعقد باعتبار اجتماع معاين الذي قلنا كان الثابت به 
نا انقراض كالثابت بالنص، وكما أن الثابت بالنص ال خيتص بوقت دون وقت فكذلك الثابت باالمجاع، ولو شرط

العصر مل يثبت االمجاع أبدا الن بعض التابعني يف عصر الصحابة كان يزامحهم يف الفتوى فيتوهم أن يبدو له رأي 
وهذا ) أصال(بعد أن مل يبق أحد من الصحابة، وهكذا يف القرن الثاين والثالث فيؤدي إىل سد باب حكم االمجاع 

  .باطل
  للعلم باتفاقهم فليس الحد أن يظهر خالف ذلك برأيه ال من بعد ما ثبت االمجاع موجبا: ولكنا نقول

أهل ذلك العصر وال من غريهم، كما ال يكون له أن خيالف النص برأيه وهذا خبالف رأيه قبل انعقاد االمجاع، الن 
  .الدليل املوجب للعلم مل يتقرر هناك فكان قوله معتربا يف منع انعقاد االمجاع

  طاء فقد كان خمتلفا يف االبتداءوأما حديث التسوية يف الع
  .ال جتعل من ال سابقة له يف االسالم كمن له سابقة: على ما روي عن عمر رضي اهللا عنه قال اليب بكر

  .هم إمنا عملوا هللا فأجرهم على اهللا: فقال أبو بكر
  .فتبني أن هذا الفصل كان خمتلفا يف االبتداء فلهذا مال علي رضي اهللا عنه إىل التفضيل

  .مث رأيت أن أرقهن: حديث أمهات االوالد فاملروي أن عليا رضي اهللا عنه قالو



يعين أن ال أعتقهن مبوت املوىل حىت يكون الوارث أو الوصي هو املعتق هلا كما دل عليه ظاهر بعض اآلثار املروية 
  .از البيع ال حمالةعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وليس املراد جواز بيعهن إذ ليس من ضرورة الرق جو

شرط االمجاع أن جيتمع علماء العصر كلهم على حكم واحد، فأما إذا اجتمع : وكان الكرخي رمحه اهللا يقول
  .أكثرهم على شئ وخالفهم واحد أو اثنان مل يثبت حكم االمجاع
يتم اهتديتم والنه ال أصحايب كالنجوم بأيهم اقتد: وهذا قول الشافعي رمحه اهللا أيضا، الن النيب عليه السالم قال

معترب بالقلة والكثرة يف املعىن الذي يبتىن عليه حكم االمجاع، وباالتفاق لو كان فريق منهم على قول وفريق مثلهم 
على قول آخر فإنه ال يثبت حكم االمجاع، فكذلك إذا كان أكثرهم على قول ونفر يسري منهم على خالف ذلك 

  .ال يثبت حكم االمجاع
واالصح عندي ما أشار إليه أبو بكر الرازي رمحه اهللا أن الواحد إذا خالف اجلماعة فإن سوغوا : عنه قال رضي اهللا

له ذلك االجتهاد ال يثبت حكم االمجاع بدون قوله، مبنزلة خالف ابن عباس للصحابة يف زوج وأبوين وامرأة 
قوله فإنه يثبت حكم االمجاع بدون ) عليه(وأبوين أن لالم ثلث مجيع املال، وإن مل يسوغوا له االجتهاد وأنكروا 

قوله، مبنزلة قول ابن عباس يف حل التفاضل يف أموال الربا، فإن الصحابة رضي اهللا عنهم مل يسوغوا له هذا 
لو قضى : االجتهاد حىت روي أنه رجع إىل قوهلم فكان االمجاع ثابتا بدون قوله، وهلذا قال حممد رمحه اهللا يف االمالء

  القاضي

  .از بيع الدرهم بالدرمهني مل ينفذ قضاؤه النه خمالف لالمجاعجبو
  والدليل على صحة

  .يد اهللا مع اجلماعة فمن شذ شذ يف النار: هذا القول قوله عليه السالم
عليكم بالسواد االعظم يعين ما عليه عامة املؤمنني، ففي هذا إشارة إىل أن قول الواحد ال : وقال عليه السالم
ماعة، والنا لو شرطنا هذا أدى إىل أن ال ينعقد االمجاع أبدا النه ال بد أن يكون يف علماء العصر يعارض قول اجل

  .واحد أو اثنان ممن مل يسمع ذلك الفتوى أصال وممن يرى خالف ذلك
ول وإمنا كان االمجاع حجة باعتبار ظهور وجه الصواب فيه باالجتماع عليه، وإمنا يظهر هذا يف قول اجلماعة ال يف ق
الواحد، أال ترى أن قول الواحد ال يكون موجبا للعلم وإن مل يكن مبقابلته مجاعة خيالفونه وقول اجلماعة موجب 

للعلم إذا مل يكن هناك واحد خيالفهم، فكذلك مع وجود هذا الواحد، الن قوله ال يعارض قوهلم، خبالف ما إذا كان 
بأيهم اقتديتم اهتديتم إذا مل يكن هناك : من قوله عليه السالم على كل قول مجاعة فهناك املعارضة تتحقق، واملراد

دليل موجبا للعلم، خبالف قول من يهتدي به، أال ترى أنه إذا كان هناك نص خبالف قول الواحد مل جيز اتباعه ومل 
  .يكن هذا احلديث متناوال له

على شئ فذلك إمجاع موجب للعلم وال يعتد وحكي عن أيب حازم القاضي رمحه اهللا أن اخللفاء الراشدين إذا اتفقوا 
عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها : خبالف من خالفهم يف ذلك لقوله عليه السالم

بالنواجذ وهلذا مل يعترب خالف زيد للخلفاء يف توريث ذوي االرحام، وأمر املعتصم برد االموال اليت اجتمعت يف 
هذا شئ : ن تركات فيها ذوو االرحام فأنكر ذلك عليه أبو سعيد الربدعي رمحه اهللا وقالبيت املال مما أخذت م

ال أعتد خالف زيد يف مقابلة قول اخللفاء الراشدين، وقد قضيت بذلك فليس الحد : أمضى على قول زيد، فقال
  .أن يبطله بعدي



  آن وما أشبهه،الفقه أربعة، ما يف القر: احلكم ذكر هشام عن حممد رمحهما اهللا: فصل
  .وما جاءت به السنة وما أشبهها، وما جاء عن الصحابة وما أشبهه، وما رآه املسلمون حسنا وما أشبهه

  .ففي هذا بيان أن ما أمجع عليه الصحابة فهو مبنزلة الثابت بالكتاب والسنة، يف كونه مقطوعا به حىت يكفر جاحده
ل املدينة وعترة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وال خالف بني وهذا أقوى ما يكون من االمجاع، ففي الصحابة أه

من يعتد بقوهلم إن هذا االمجاع حجة موجبة للعلم قطعا فيكفر جاحده كما يكفر جاحد ما ثبت بالكتاب أو خبرب 
  .متواتر
ول اهللا صلى كيف يستقيم هذا وتوهم اخلطأ مل ينعدم بإمجاعهم أصال، فإن رأيهم ال يكون فوق رأي رس: فإن قيل

اآلية، ) ما كان لنيب أن يكون له أسرى: (وقال تعاىل) عفا اهللا عنك مل أذنت هلم: (اهللا عليه وسلم ، وقد قال تعاىل
ففي هذا إشارة إىل أنه قد كان وقع لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلطأ يف بعض ما فعل به برأيه، فعرفنا أنه ال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان معصوما عن التقرير على اخلطأ : ال ؟ قلنايؤمن اخلطأ يف رأي دون رأيه أص
وما : (خصوصا يف إظهار أحكام الدين، وهلذا كان قوله موجبا علم اليقني، واتباعه فرض على االمة، قال تعاىل

فإذا ثبت هذا فيما ) اىلإن شاء اهللا تع(وسنقرر هذا الكالم يف موضعه ) آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا
ثبت بتنصيص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكذلك فيما يثبت بإمجاع الصحابة، فإنه ال يبقى فيه توهم اخلطأ بعد 

  .إمجاعهم حىت يكفر جاحده
  وقوله وما أشبهه املراد منه أن الصحابة إذا اختلفوا يف حادثة على أقاويل فإن ذلك اتفاق

وى ما ذكروا فيها وأن احلق ال يعدو أقاويلهم حىت ليس الحد بعدهم أن خيترع قوال آخر منهم على أنه ال قول س
برأيه، وهلذا قلنا إن الصحابة ملا اختلفوا يف مقدار جعل اآلبق على أقاويل كان ذلك اتفاقا منهم على أن احلق ال 

  االمجاع دون االول يف احلكم يعدو أقاويلهم، فليس الحد بعدهم أن خيترع فيه قوال آخر برأيه، إال أن هذا
  .الن ثبوته بطريق االستدالل وأصله مسكوت عنه فال يكفر جاحده مثل هذا االمجاع

أليس أنكم قلتم فيمن قال المرأته اختاري فإن اختارت نفسها وقعت تطليقة بائنة، وإن اختارت زوجها مل : فإن قيل
ما فعلنا ذلك فإن : اخترعتم قوال ثالثا برأيكم ؟ قلنا يقع شئ، وقد كانت الصحابة فيها على قولني سوى هذا مث

الكرخي رمحه اهللا ذكر مذهبنا عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه فليس ذلك خبروج عن أقاويلهم، ويف قوله ما رآه 
املسلمون حسنا بيان أن إمجاع أهل كل عصر حجة، ولكن هذا يف احلكم دون ما سبق، وهو مبنزلة خرب مشهور 

فر جاحده، ولكن جيوز النسخ به الن بني من يعتد بقوهلم من العلماء اختالفا فيه، ودون هذا بدرجة أيضا حىت ال يك
االمجاع بعد االختالف يف احلادثة، إذا كانت خمتلفا فيها يف عصر مث اتفق أهل عصر آخر بعدهم على أحد القولني، 

ولكنه مبنزلة خرب الواحد يف كونه موجبا للعمل غري  هذا ال يكون إمجاعا، وعندنا هو إمجاع: فقد قال بعض العلماء
  .موجب للعلم

هذا على قول حممد رمحه اهللا يكون إمجاعا، فأما : يقول) االمام احللواين رمحه اهللا(وكان شيخنا : قال رضي اهللا عنه
اهللا أن قضاء  على قول أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهما اهللا ال يكون إمجاعا، فإن الرواية حمفوظة عن حممد رمحه

القاضي جبواز بيع أم الولد باطل، وقد كان هذا خمتلفا فيه بني الصحابة مث اتفق من بعدهم على أنه ال جيوز بيعها 
فكان هذا قضاء خبالف االمجاع عند حممد، وعلى قول أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهما اهللا ينفذ قضاء القاضي به 

  .بت االمجاع مع وجود االختالف يف الصدر االوللشبهة االختالف يف الصدر االول، وال يث
  :قال رضي اهللا عنه



واالوجه عندي أن هذا إمجاع عند أصحابنا مجيعا للدليل الذي دل على أن إمجاع أهل كل عصر إمجاع معترب، وإمنا 
لشبهة يكون ينفذ قضاء القاضي جبواز بيعها لشبهة االختالف يف أن مثل هذا هل يكون إمجاعا ؟ فعلى اعتبار هذه ا

  قضاؤه يف جمتهد
  .فيه، فلهذا نفذه أبو حنيفة رمحه اهللا

وجه قول الفريق االول أن احلجة إمجاع االمة والذي كان خمالفا يف الصدر االول من االمة ومبوته ال يبطل قوله فال 
ه، فكذلك إذا كان يثبت االمجاع بدون قوله، أال ترى أنه لو بقي حيا إىل هذا الوقت مل ينعقد االمجاع بدون قول

ميتا، الن اعتبار قوله لدليله ال حلياته، والنه لو ثبت االمجاع بعده لوجب القول بتضليله، وال نظن أحدا يقول هذا 
البن عباس رضي اهللا عنهما يف زوج وأبوين وإن أمجعوا بعده على خالف قوله، وال البن مسعود رضي اهللا عنه يف 

تاقة وإن أمجعوا بعده على خالف قوله، وقد قلتم إذا قال المرأته أنت خلية ونوى تقدمي ذوي االرحام على موىل الع
ثالثا مث وطئها يف العدة وقال علمت أهنا علي حرام ال يلزمه احلد، الن عمر رضي اهللا عنه كان يراها تطليقة رجعية 

  .بت مبثل هذاوقد أمجعوا بعده على خالف ذلك وهلذا صح نية الثالث فيه، فدل أن االمجاع ال يث
وجه قولنا إن املعترب إمجاع أهل كل عصر ملا بينا أن املقصود كون أحكام الشرع حمفوظة وأن ثبوت هذا احلكم 

باعتبار االمر باملعروف والنهي عن املنكر وذلك خيتص به االحياء من أهل العصر دون من مات قبلهم فكما أن ال 
يف منع ثبوت حكم االمجاع فكذلك ال يعترب قول واحد كان قبلهم إذا  يعترب توهم قول ممن يأيت بعدهم خبالف قوهلم

اجتمعوا يف عصرهم على خالفه، وجيعل هذا االمجاع مبنزلة التقدير من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن لو عرض 
الفه قبل هذا الصواب هذا فإنه تثبت احلجة به وال يضلل القائل خب: عليه الفتوى، ومعلوم أنه لو عرض عليه فقال

التنصيص، فكذلك هنا ال يضلل القائل خبالفه قبل هذا االمجاع، أال ترى أن أهل قباء كانوا يصلون إىل بيت املقدس 
  بعدما نزلت فرضية التوجه إىل الكعبة حىت أتاهم آت فأخربهم واستداروا

  كهيئتهم وجوز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالهتم، الن ذلك كان قبل
بالنص الناسخ، وابن عباس رضي اهللا عنهما كان يقول بإباحة املتعة مث رجع إىل قول الصحابة، ويثبت االمجاع العلم 

  .برجوعه ال حمالة ومل يكن ذلك موجبا تضليله فيما كان يفيت به قبل هذا
اخلالف ليس بإمجاع  فأما ما إذا قال المرأته أنت خلية فإمنا أسقطنا احلد هناك بالوطئ ال الن اتفاق أهل العصر بعد

  .ولكن للشبهة املتمكنة يف هذا االمجاع بسبب اختالف العلماء، فإن احلد يسقط بأدىن شبهة، واهللا أعلم باحلقيقة
خرب الواحد العدل حجة للعمل به يف : الكالم يف قبول أخبار اآلحاد والعمل هبا قال فقهاء االمصار رمحهم اهللا: باب

  .اليقنيأمر الدين وال يثبت به علم 
  .خرب الواحد ال يكون حجة يف الدين أصال: وقال بعض من ال يعتد بقوله

يثبت خبرب الواحد علم اليقني، منهم من اعترب فيه عدد الشهادة ليكون حجة، ومنهم من : وقال بعض أهل احلديث
  .اعترب أقصى عدد الشهادة وهو االربعة
وإذا كان خرب الواحد ال يوجب العلم مل جيز ) ما ليس لك به علم وال تقف: (فأما الفريق االول استدلوا بقوله تعاىل

وخرب الواحد إذا مل يكن معصوما عن ) وال تقولوا على اهللا إال احلق: (اتباعه والعمل به هبذا الظاهر، وقال تعاىل
ن، وقال والغلط فال يكون حقا على االطالق وال جيوز القول بإجياب العمل به يف الدي) حمتمل للكذب(الكذب 
ومعىن الصدق يف خرب ) وإن الظن ال يغين من احلق شيئا: (وقال تعاىل) إال من شهد باحلق وهم يعلمون: (تعاىل

الواحد غري ثابت إال بطريق الظن، والن خرب الواحد حمتمل للصدق والكذب والنص الذي هو حمتمل ال يكون 



أن يكون شرعا، فالن ال جيوز العمل مبا هو حمتمل  موجبا للعمل بنفسه مع أن كل واحد من احملتملني فيه جيوز
  .للكذب والكذب باطل أصال كان أوىل

  وال يدخل على ما ذكرنا أمور املعامالت، الن الذي يترتب عليها حقوق العباد

والعباد يعجزون عن إظهار كل حق هلم بطريق ال يبقى فيه شك وشبهة، فالجل الضرورة جوزنا االعتماد فيها على 
لواحد، وهلذا سقط اعتبار اشتراط العدالة فيه أيضا، فأما هنا الثابت ما هو حق هللا، واهللا موصوف بكمال خرب ا

القدرة يتعاىل عن أن يلحقه ضرورة أو عجز عن إظهار حقوقه مبا ال يبقى فيه شك وشبهة، فلهذا ال جيعل احملتمل 
  .للصدق والكذب حجة فيه

ياس فيها أن ال يكون حجة مع بقاء احتمال الكذب تركناه بالنصوص وعلى هذا خترج الشهادات أيضا فإن الق
وباملعىن الذي أشرنا إليه أهنا مشروعة الثبات حقوق العباد، واحلاجة إليها تتجدد للعباد يف كل وقت وهم يعجزون 

ذي هو غري عن إثبات كل حق هلم مبا ال يكون حمتمال، والن القول مبا قلتم يؤدي إىل أن يزداد درجة املخرب ال
معصوم عن الكذب على املخرب املعصوم عن الكذب، يعين من ينزل عليه الوحي، فإن خربه يف أول أمره إمنا كان 
واجب القبول باقتران املعجزات به، فمن يقول بأن خرب غريه يكون مقبوال من غري دليل يقترن به فقد زاد درجة 

وال خالف أن أصل الدين كالتوحيد وصفات اهللا ! من هذا  هذا املخرب على درجة الرسول، وأي قول أظهر فسادا
وإثبات النبوة ال يكون إال بطريق يوجب العلم قطعا وال يكون فيه شك وال شبهة، فكذلك فيما يكون من أمر 

  .الدين
ثاق الذين وإذ أخذ اهللا مي: (اآلية، وقال تعاىل) إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات: (وحجتنا يف ذلك قوله تعاىل
اآلية، ففي هاتني اآليتني هنى لكل واحد عن الكتمان، وأمر بالبيان على ما هو احلكم يف ) أوتوا الكتاب لتبيننه للناس

اجلمع املضاف إىل مجاعة أنه يتناول كل واحد منهم، والن أخذ امليثاق من أصل الدين، واخلطاب للجماعة مبا هو 
، ومن ضرورة توجه االمر باالظهار على كل واحد أمر السامع بالقبول منه أصل الدين يتناول كل واحد من اآلحاد

  والعمل به، إذ أمر الشرع ال خيلو عن فائدة محيدة وال فائدة يف النهي عن الكتمان، واالمر بالبيان سوى
  .هذا

صوص من هذا النص وال يدخل عليه الفاسق فإنه داخل يف عموم االمر بالبيان مث ال يقبل بيانه يف الدين، النه خم
بنص آخر وهو ما فيه أمر بالتوقف يف خرب الفاسق، مث هو مزجور عن اكتساب سبب الفسق مأمور بالتوبة عنه مث 

فلوال نفر من كل فرقة منهم : (يترتب البيان عليه، فعلى هذا الوجه بيانه يفيد وجوب القول والعمل به، وقال تعاىل
  صاعدا، فالطائفة من الفرقةاآلية، والفرقة اسم للثالثة ف) طائفة

بعضها وهو الواحد أو االثنان، ففي أمر الطائفة بالتفقه والرجوع إىل قومهم لالنذار كي حيذروا، تنصيص على أن 
القبول واجب على السامعني من الطائفة، وأنه يلزمهم احلذر بإنذار الطائفة، وذلك ال يكون إال باحلجة، وال يقال 

  .ن املتقدمني اختلفوا يف تفسري الطائفةالطائفة اسم للجماعة ال
  .هو اسم للواحد: قال حممد بن كعب

  .اسم لالثنني: وقال عطاء
  .لثالثة: وقال الزهري
لعشرة، فيكون هذا اتفاقا منهم أن االسم حيتمل أن يتناول كل واحد من هذه االعداد، ومل يقل أحد : وقال احلسن



شرة ال ينتفي توهم الكذب وال خيرج من أن يكون حمتمال، فعرفنا أنه ال بالزيادة على العشرة، ومعلوم أن خبرب الع
  .يشترط لوجوب العمل كون املخرب حبيث ال يبقى يف خربه هتمة الكذب

الواحد فصاعدا، وقال ) وليشهد عذاهبما طائفة: (مث االصح ما قاله حممد بن كعب، فقد قال قتادة يف قوله تعاىل
نقل يف سبب النزول أهنما كانا رجلني، ويف سياق اآلية ما يدل عليه فإنه ) ؤمنني اقتتلواوإن طائفتان من امل: (تعاىل

  .فقد مسي الرجلني طائفتني) فأصلحوا بني أخويكم: (ومل يقل بينهم، وقال) فأصلحوا بينهما: (قال تعاىل
  .هذا بعيد فإن هاء التأنيث ال تلحق بنعت الواحد من الذكور: فإن قيل

ذكر الرجل فأما عند ذكر النعت يصلح للفرد من الذكور واالناث، فللعرب عادة يف إحلاق هاء  هذا عند: قلنا
  وإن تدع مثقلة إىل: (التأنيث به وكتاب اهللا يشهد به، قال تعاىل

  ) .ولو كان ذا قرىب: (واملراد الواحد ال من االناث خاصة بدليل قوله تعاىل) محلها ال حيمل منه شئ
  .جلميع الطوائف باالنذار وهم يبلغون حد التواتر ويكون خربهم مستفيضا مشتهرا هذا خطاب: فإن قيل

: لبس القوم ثياهبم، ويف قوله تعاىل: ال كذلك فاجلمع املضاف إىل مجاعة يتناول كل واحد منهم كقول القائل: قلنا
القوم مث صار قادما عليهم ما يدل على ما قلنا، الن الرجوع إمنا يتحقق ممن كان خارجا من ) إذا رجعوا إليهم(

وإتيان مجيع الطوائف إىل كل قوم لالنذار ال يكون رجوعا إليهم مع أن هذا لو كان شرطا لبينه رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه وسلم هلم وكلفهم أن يفعلوه، ولو فعلوه

طع توهم الكذب عن الشتهر ومل ينقل شئ من ذلك يف اآلثار، والذي يتحقق هبم االمجاع للدوران لالنذار ال ينق
  .خربهم لبقاء احتمال التواطؤ بينهم، فكان االستدالل قائما وإن ساعدناهم على هذا التأويل

عندنا الراجع إىل كل فريق مأمور باالنذار مبا مسعه لقومه، وإن مل يكن عليهم أن يقبلوا ذلك منه، بل : فإن قيل
ب فتصري حجة حينئذ، مبنزلة الشاهد الواحد فإنه مأمور املقصود أن يشتهر ذلك وعند االشتهار تنتفي هتمة الكذ

  .بأداء الشهادة، وإن كان العمل بشهادته ال جيب ما مل يتم العدد بشاهد آخر وتظهر العدالة بالتزكية
الشاهد إذا كان وحده فليس عليه أداء الشهادة، الن ذلك ال ينفع املدعي ورمبا يضر بالشاهد فلو مل يكن خرب : قلنا
د حجة لوجوب العمل ملا وجب االنذار مبا مسع، مث ملا ثبت بالنص أنه مأمور باالنذار ثبت أنه جيب القبول منه، الواح

النه يف هذا مبنزلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإنه كان مأمورا باالنذار مث كان قوله ملزما للسامعني، كيف وقد 
أي لكي حيذروا عن الرد واالمتناع عن ) : لعلهم حيذرون: (بقوله بني اهللا تعاىل حكم القبول والعمل به يف إشارة
  :العمل بعد لزوم احلجة إياهم، كما قال تعاىل

  .واالمر باحلذر ال يكون إال بعد توجه احلجة) فليحذر الذين خيالفون عن أمره(
وما أرسلناك : (قال تعاىلفدل أن خرب الواحد موجب للعمل، والن النيب عليه السالم كان مبعوثا إىل الناس كافة، 

وقد بلغ الرسالة بال خالف ومعلوم يقينا أنه ما أتى كل أحد فبلغه مشافهة، ولكنه بلغ قوما بنفسه، ) إال كافة للناس
وآخرين برسول أرسل إليهم، وآخرين بكتاب، وكتابه إىل ملوك اآلفاق مشهور ال ميكن إنكاره، فلو مل يكن خرب 

رساالت ربه هبذا الطريق إىل الناس كافة، وقد فتحت البلدان النائية على عهده كاليمن الواحد حجة ملا كان مبلغا 
والبحرين وهو ما أتاهم بنفسه ولكنه بعث عامال إىل كل ناحية ليعلمهم االحكام، على ما هو سري امللوك اليوم يف 

ور الدين ملا اكتفى به رسول اهللا صلى بعث العمال إىل البلدان الجل أمور الدنيا، فلو مل يكن خرب الواحد حجة يف أم
  اهللا عليه وسلم يف حق الذين آمنوا وكانوا بالبعد من



حضرته، وكذلك املخدرات يف بيوهتن مل حيضرن جملسه يف كل حادثة ولكن أزواجهن كانوا يسمعون أحكام الدين 
لواحد حجة لكلفهن رسول اهللا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فريجعون إليهن ويعلموهنن، فلو مل يكن خرب ا

صلى اهللا عليه وسلم االتيان إليه للسماع منه ولو فعل ذلك الشتهر، وال يقال إمنا اكتفى بذلك الن من بعثه رسول 
اهللا معلما إىل قوم ال يقول هلم إال ما هو حق صدق فكان ذلك كرامة لرسول اهللا وال يوجد مثل ذلك يف حق 

كان هبذه الصفة لنقل هذا السبب كرامة هلم والعقاهبم، أال ترى أن رسول اهللا صلى غريهم من املخربين، النه لو 
اهللا عليه وسلم حني خص واحدا من الصحابة بشئ اشتهر ذلك بالنقل، حنو قوله يف حنظلة رضي اهللا عنه إن 

  .املالئكة غسلته، ويف جعفر رضي اهللا عنه إن له جناحني يطري هبما يف اجلنة
عثه رسول اهللا عليه السالم خليفته يف التبليغ فكل من مسع شيئا يف أمر الدين فهو خليفته يف التبليغ مث كما أن من ب

  مأمور من جهته بالبيان كاملبعوث لقوله عليه
نضر اهللا امرأ مسع منا مقالة فوعاها كما مسعها مث : أال فليبلغ الشاهد الغائب ولقوله عليه السالم: الصالة والسالم

من يسمعها، فرب حامل فقه إىل غري فقيه، ورب حامل فقه إىل ما هو أفقه منه فينبغي أن يثبت ترجح أداها إىل 
  .جانب الصدق يف خرب كل عدل أيضا كرامة لرسول اهللا عليه السالم

بيان أن ما خيرب به الواحد فقه والفقه يف الدين ما يكون حجة، والنا نعلم أنه عليه ) فرب حامل فقه: (ويف قوله
سالم كان يأكل الطعام وما كان يزرع بنفسه ليتيقن بصفة احلل فيما يأكله وقد كان مأمورا بأكل الطيب، قال ال

ورمبا كان يهدي إليه على ما روي أن سلمان رضي اهللا عنه أهدي إليه طبقا ) يأيها الرسل كلوا من الطيبات: (تعاىل
يدعى إىل طعام، فلو مل يكن خرب الواحد حجة للعمل  من رطب، وأن بريرة رضي اهللا عنها كانت هتدي إليه، وكان

كان يعلم من طريق الوحي حل ما يتناوله النه ما كان : به يف حق اهللا تعاىل ملا اعتمد ذلك فيما يأكله، وال يقال
  منتظر الوحي عند أكله، أال ترى أنه تناول لقمة من الشاة املصلية

ر بالتصدق هبا، وتناول لقمة من الشاة املسمومة، فعرفنا أنه ما كان فلما مل يسغها سأل عن شأهنا فأخرب بذلك فأم
  .ينتظر الوحي عند كل أكلة

والذي يؤيد ما قلنا حكم الشهادات، فإن اهللا تعاىل أمر القاضي بالقضاء بالشهادة، ومعلوم أن االحتمال يبقى بعد 
من كل وجه ملا وجب على القاضي شهادة شاهدين، فلو كان شرط وجوب العمل باخلرب انتفاء هتمة الكذب 

  .القضاء بالشهادة مع بقاء هذا االحتمال
  .الشهادات الظهار حقوق العباد وقد بينا أن هذا الشرط غري معترب فيما هو من حقوق العباد: فإن قيل

كحد  كما جيب القضاء مبا هو من حقوق العباد عند أداء الشهادة جيب القضاء مبا هو من حقوق اهللا تعاىل: قلنا
الشرب والسرقة والزنا، مث وجوب القضاء بالشهادة من حقوق اهللا تعاىل حىت إذا امتنع من غري عذر يفسق، وإذا مل 

  ير ذلك أصال يكفر، إال أن سببه حق العبد وبه ال خيرج من أن يكون حقا هللا تعاىل
  .كالزكاة، فإهنا جتب حقا هللا تعاىل بسبب مال هو حق العبد

 الواحد يف املعامالت ما هو حق اهللا تعاىل حنو االخبار بطهارة املاء وجناسته، واالخبار بأن هذا وقد يترتب على خرب
الشئ أهداه إليك فالن، وأن فالنا وكلين ببيع هذا الشئ، فإنه يترتب على هذا كله ما هو حق اهللا تعاىل وهو إباحة 

يرى االعتماد يف مثل هذا على خرب الواحد فإنه يتعذر  التناول، فإن احلل واحلرمة من حق اهللا، وال يظن بأحد أنه ال
به على الناس الوصول إىل حوائجهم، أال ترى أنه وإن أخربه أن العني ملكه ببيعه فمن اجلائز أنه غاصب، وإذا 

  .أجلأته الضرورة إىل التسليم يف هذا يقاس عليه ما سواه



عمل به فيما هو من حق اهللا تعاىل، وهبذا يتبني خطأ من زعم ويتبني به فساد اشتراط انتفاء هتمة الكذب عن اخلرب لل
أن هذا عمل بغري علم، فإنه عندنا عمل بعلم هو ثابت من حيث الظاهر ولكنه غري مقطوع به، وقد مسى اهللا تعاىل 

وهن فإن علمت: (وإمنا قالوا ذلك مساعا من خمرب أخربهم به، وقال) وما شهدنا إال مبا علمنا: (مثله علما فقال
وإمنا قال ذلك باعتبار غالب الرأي واعتماد نوع من الظاهر، فدل على أن مثله علم ال ظن إمنا الظن عند ) مؤمنات

  خرب الفاسق، وهلذا أمر اهللا بالتوقف يف خربه

با فيكون ذلك بيانا أن من اعتمد خرب العدل يف العمل به يكون مصي) أن تصيبوا قوما جبهالة: (وبني املعىن فيه بقوله
باعتبار الظاهر الن عدالته ترجح جانب الصدق يف خربه، وإذا كان هذا النوع من ) علم(بعلم ال جبهالة إال أن ذلك 

الظاهر يصلح حجة للقضاء به فالن يصلح حجة للعمل به يف أمر الدين كان أوىل، الن هذا احلكم أسرع ثبوتا، أال 
القياس أظهر، والقياس دون خرب الواحد، ومن ال جيوز العمل  ترى أن بالقياس يثبت، ومعلوم أن هذا االحتمال يف

خبرب الواحد هنا يفزع إىل القياس، فكيف يستقيم ترك العمل مبا هو أقوى لبقاء احتمال فيه والفزع إىل ما هو دونه 
  وهذا االحتمال فيه أظهر ؟

صب احلكم ابتداء، وإمنا ذلك بالسماع هذا سهو، فإن الكالم يف إثبات احلكم ابتداء والقياس ال يصلح لن: فإن قيل
ممن ينزل عليه الوحي وقد كان معصوما عن مثل هذا االحتمال يف خربه، فعرفنا أنه ال يثبت احلكم ابتداء إال خبرب 

يضاهي السماع منه، وذلك بأن يبلغ حد التواتر، إال أن يف القضاء تركنا هذا الشرط لضرورة بالناس فإهنم 
قوقهم باحلجة عند القاضي وال يتمكنون من مثل هذا اخلرب يف كل حق جيب لبعضهم على حيتاجون إىل إظهار ح

  .بعض
حاجتنا إىل معرفة أحكام الدين وحقوق اهللا تعاىل علينا لنعمل به مثل حاجة من كان : رضينا هبذا الكالم ونقول: قلنا

وم أن بعد تطاول الزمان ال يوجد مثل يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبضرته وكانوا يسمعون منه، ومعل
هذا اخلرب يف كل حكم من أحكام الشرع، فوجب أن جيعل خرب الواحد فيه حجة للعمل باعتبار الظاهر لتحقق 

احلاجة إليه، كما جعل مثل هذه احلاجة معتربا يف وجوب القضاء على القاضي بالشهادة مع بقاء االحتمال، مع أنه 
باب القضاء، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يسمع اخلصومة يف حقوق العباد ليس الطريق ما قالوا يف 

إمنا أنا بشر مثلكم أقضي مبا أمسع فمن قضيت له بشئ من حق أخيه : ويقضي بالشهادات واالميان، وكان يقول
ن الوحي ينزل عليه ولو فكأمنا أقطع له قطعة من النار ومعلوم أن مثل هذه الضرورة ما كان يتحقق يف حقه، فقد كا

  كان توهم الكذب

العمل بشهادهتم ملا قضى رسول اهللا بالشهادة قط، فإنه كان متمكنا ) حق(يف شهادة الشهود مينع بثبوت العلم يف 
من القضاء بعلم وذلك بأن ينتظر نزول الوحي عليه فما كان جيوز له أن يقضي بغري علم، وقد نقل قضاياه مشهورا 

  .ميان فهو دليل على صحة ما قلنابالشهادات واال
واآلثار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن الصحابة رضي اهللا عنهم يف العمل خبرب الواحد أكثر من أن حتصى، 

  وأشهر من أن ختفى، ذكر حممد رمحه اهللا بعضها يف االستحسان، وأورد أكثرها عيسى بن أبان رمحه اهللا
حد، ولكنا مل نشتغل هبا لشهرهتا، ولعلمنا أن اخلصوم يتعنتون فيقولون كيف حيتجون مستدال جبواز العمل خبرب الوا

على وجوب العمل خبرب الواحد باآلحاد من االخبار وهو نفس اخلالف، فلهذا اشتغلنا باالستدالل مبا هو شبه 
مل بالقياس جائز فيما ال احملسوس، فكأن عيسى ابن أبان إمنا استدل هبا لكوهنا مشهورة يف حيز التواتر، والن الع



نص فيه، ثبت ذلك باتفاق الصحابة، وخرب الواحد أقوى من القياس، الن املعمول به وهو قول رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم ال شبهة فيه وإمنا الشبهة يف طريق االتصال به، ويف القياس الشبهة واالحتمال يف املعىن املعمول به 

  .فكان جواز العمل بالقياس دليال على جواز العمل خبرب الواحد بالطريق االوىلوالطريق فيهما غالب الرأي، 
يقرره أن العامي إذا سأل املفيت حادثته فأفىت بشئ يلزمه العمل به، ولو سأله عن اعتقاده يف ذلك فأخرب أنه معتقد ملا 

قهه يترجح جانب االصابة، وباعتبار يفتيه به كان عليه أن يعتمد قوله وفيه احتمال السهو والكذب، ولكن باعتبار ف
عدالته يترجح جانب الصدق فيه فيجب العمل به، فكذلك فيما خيرب به العدل الن جانب الصدق يترجح بظهور 

عدالته، وما قالوا إن يف هذا إثبات زيادة درجة خلرب غري املعصوم على خرب املعصوم غلط بني، فإن احلاجة إىل ظهور 
يقني بنبوته، وليكون خربه موجبا علم اليقني وال يثبت مثل ذلك خبرب مثل هذا املخرب، أال املعجزات لثبوت علم ال

  ترى أن العمل خبرب املخرب يف املعامالت جائز عدال كان أو فاسقا إذا وقع يف قلب السامع أنه صادق، وال يكون يف

  .هذا قوال بزيادة خربه على خرب املعصوم عن الكذب
الواحد يوجب العلم فقد استدل مبا روي أن النيب عليه السالم قال ملعاذ حني وجهه إىل وأما من قال بأن خرب 

مث أعلمهم أن اهللا تعاىل فرض عليهم صدقة يف أمواهلم ومراده االعالم باالخبار، وأما إذا مل يكن خرب الواحد : اليمن
وال : (ال جيب العمل إال بعلم، قال تعاىلموجبا للعلم للسامع ال يكون ذلك إعالما، والن العمل جيب خبرب الواحد و

  تقف ما ليس لك به
وضد اجلهالة العلم وضد الفسق العدالة، ففي هذا ) أن تصيبوا قوما جبهالة: (والن اهللا تعاىل قال يف نبأ الفاسق) علم

  .بيان أن العلم إمنا ال يقع خبرب الفاسق وأنه يثبت خبرب العدل
ا يكون احلكم فيه العلم فقط حنو عذاب القرب، وسؤال منكر ونكري، ورؤية اهللا مث قد يثبت باآلحاد من االخبار م

  .تعاىل باالبصار يف اآلخرة، فبهذا وحنوه يتبني أن خرب الواحد موجب للعلم
هذا القائل كأنه خفي عليه الفرق بني سكون النفس وطمأنينة القلب وبني علم اليقني، فإن بقاء : ولكنا نقول

خرب غري املعصوم معاين ال ميكن إنكاره ومع الشبهة واالحتمال ال يثبت اليقني وإمنا يثبت سكون  احتمال الكذب يف
النفس وطمأنينة القلب بترجح جانب الصدق ببعض االسباب، وقد بينا فيما سبق أن علم اليقني ال يثبت باملشهور 

مث : (لم من حيث الظاهر فهو املراد بقولهمن االخبار هبذا املعىن فكيف يثبت خبرب الواحد وطمأنينة القلب نوع ع
وجيوز العمل باعتباره كما جيوز العمل مبثله يف باب القبلة عند االشتباه، وينتفي باعتبار مطلق اجلهالة النه ) أعلمهم

  .يترجح جانب الصدق بظهور العدالة، خبالف خرب الفاسق فإنه يتحقق فيه املعارضة من غري أن يترجح أحد اجلانبني
ا اآلثار املروية يف عذاب القرب وحنوها فبعضها مشهورة وبعضها آحاد وهي توجب عقد القلب عليه، واالبتالء فأم

وجحدوا : (بعقد القلب على الشئ مبنزلة االبتالء بالعمل به أو أهم، فإن ذلك ليس من ضرورات العلم، قال تعاىل
فتبني أهنم تركوا عقد القلب على ثبوته بعد ) أبناءهميعرفونه كما يعرفون : (وقال تعاىل) هبا واستيقنتها أنفسهم

  العلم به، ويف هذا بيان أن هذه اآلثار ال تنفك عن معىن وجوب

  .العمل هبا
  .وحيكى عن النظام أن خرب الواحد عند اقتران بعض االسباب به موجب للعلم ضرورة

من الدار وهي تقول مات فالن، فإنه يعلم  أال ترى أن من مر بباب فرأى آثار غسل امليت، ومسع عجوزا خترج: قال
  موته ضرورة هبذا اخلرب، القتران هذا



  .السبب به
وهو علم حيدثه اهللا تعاىل يف قلب السامع مبنزلة العلم للسامع خبرب التواتر إذ ليس يف التواتر إال جمموع اآلحاد، : قال

بعض كما أنه حيدث الولد ببعض الوطئ دون وجيوز القول بأن اهللا تعاىل حيدثه يف قلب بعض السامعني دون ال
  .البعض

وهذا قول باطل، فإن ما يكون ثابتا ضرورة ال خيتلف الناس فيه، مبنزلة العلم الواقع باملعاينة والعلم الواقع خبرب 
  .التواتر

إىل اللعان مث يف هذا إبطال أحكام الشرع من الرجوع إىل البينات واالميان عند تعارض الدعوة واالنكار، واملصري 
عند قذف الزوج زوجته فإن القرائن من أبني االسباب، وكان ينبغي أن يكون خرب الزوج موجبا العلم ضرورة فال 

جيوز للقاضي عند ذلك أن يصري إىل اللعان، وكذلك يف سائر اخلصومات ينبغي أن ينتظر إىل أن حيصل له علم 
  .بأخبار الرسل من أقوى االسباب الضرورة خبرب املخربين فيعمل به، واقتران املعجزات

مث العلم احلاصل بالنبوة يكون كسبيا ال ضروريا فكيف يستقيم مع هذا الحد أن يقول إن خبرب الواحد يثبت العلم 
  .الضروري حبال من االحوال

  .باخلربفقد قلتم اآلن إن من جحد الرسالة فإمنا جحد بعد العلم هبا، فدل أن العلم الضروري كان ثابتا : فإن قيل
إمنا كان ذلك من قوم متعنتني عرفوا نعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونبوته من كتاهبم مث جحدوا عنادا، : قلنا

وال يظن أحد أن مجيع الكفار كانوا عاملني بذلك ) وإن فريقا منهم ليكتمون احلق وهم يعلمون: (كما قال تعاىل
 هذا القول نفي العلم خبرب التواتر، فإن ثبوت العلم به باعتبار ضرورة مث تواطؤا على اجلحود على ذلك، الن يف

انتفاء هتمة التواطؤ فكيف جيوز إثبات علم الضروري عند خرب الواحد بطريق يدل على نفي العلم خبرب التواتر، 
  ومبثله

  .يتبني عوار املبطلني، واهللا ويل املتقني
مأنينة القلب، أال ترى أنه إذا شككه آخر بقوله اختفى صاحب فأما خرب املخرب باملوت إمنا يوجب سكون النفس وط

  الدار من
  .السلطان فأظهر هذا تشكك فيه، ولو كان الثابت له علما ضروريا ملا تشكك فيه خبرب الواحد

وأما من شرط عدد الشهادة استدل فيه بالنصوص الواردة يف باب الشهادات، فإن الشرع اعترب ذلك لثبوت العلم 
جيب العمل به، فعرفنا أن بدون ذلك ال يثبت العلم على وجه جيب العمل به يف خرب متميل بني الصدق على وجه 
  .والكذب

والدليل عليه أن أبا بكر رضي اهللا عنه حني شهد عنده املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه أن النيب عليه السالم أطعم 
ة رضي اهللا عنه، وملا روى أبو موسى لعمر خرب ائت بشاهد آخر فشهد معه حممد بن مسلم: اجلدة السدس قال
  .ائت بشاهد آخر فشهد معه أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنهم: االستئذان فقال

ال ندع كتاب ربنا وال سنة نبينا لقول امرأة ال : وقال عمر رضي اهللا عنه يف حديث فاطمة بنت قيس رضي اهللا عنها
  .ندري أصدقت أم كذبت
ماذا نصنع بقول أعرايب بوال : نه يف حديث أيب سنان االشجعي رضي اهللا عنه يف مهر املثلوقال علي رضي اهللا ع

يف هذا بيان أهنم كانوا ال يقبلون خرب الواحد وكانوا يعتربون لطمأنينة القلب عدد الشهادة، كما كانوا ! على عقبه 
الشهادة الن ما دون ذلك حمتمل، ومتام يعتربون لذلك صفة العدالة، ومن بالغ يف االحتياط فقد اعترب أقصى عدد 



  .الرجحان عند انقطاع االحتمال حبسب االمكان
ومعلوم أن هذا ) كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر: (ولكنا نستدل بقوله تعاىل

يا عن املنكر، وإمنا النعت لكل مؤمن، فهو تنصيص على أن قول كل مؤمن يف باب الدين يكون أمرا باملعروف وهن
  .يكون كذلك إذا كان جيب العمل مبا يأمر به من املعروف فاشتراط العدد يف االمرين يكون زيادة

ومجيع ما ذكرنا حجة على هؤالء وال حجة هلم يف شئ مما ذكروا، فإن هذه اآلثار إمنا تكون حجة هلم إذا أثبتوا 
  نالنقل فيها من اثنني عن اثنني حىت اتصل هبم، ال

  .بدون ذلك ال تقوم احلجة عندهم، وال يتمكن أحد من إثبات هذا يف شئ من أخبار اآلحاد
مث إمنا طلب أبو بكر رضي اهللا عنه شاهدا آخر من املغرية النه شك يف خربه باعتبار معىن وقف عليه، أو باعتبار أنه 

  .ماعة فأحب أن يستثبت لذلكأخرب أن هذا القضاء من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان مبحضر من اجل
وكذلك عمر رضي اهللا عنه إمنا أمر أبا موسى أن يأيت بشاهد آخر النه أخرب مبا تعم به البلوى فيحتاج اخلاص والعام 

  .إىل معرفته فأحب أن يستثبته، ولو مل يأت بشاهد آخر لكان يقبل حديثه أيضا
ل حديثه لو مل يأت بشاهد آخر يف ذلك الوقت، الن يف وذكر بعض املتأخرين من مشاخينا رمحهم اهللا أنه ال يقب

  .الرواة يومئذ كثرة فكان ال تتحقق الضرورة يف العمل خبرب الواحد ومثله ال يوجد بعد تطاول الزمان
لو مل يأت بشاهد آخر لكان يقبل : ولكن االصح هو االول، وعليه نص حممد رمحه اهللا يف كتاب االستحسان فقال

ترى أنه قبل حديث ضحاك بن سفيان رضي اهللا عنه يف توريث املرأة من دية زوجها، وقبل حديث  حديثه أيضا، أال
عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه يف الطاعون حني رجع من الشام، وقبل حديثه أيضا يف أخذ اجلزية من اجملوس 

لكتاب والسنة فإن السكىن هلا ومل يطلب منه شاهدا آخر، وإمنا مل يقبل حديث فاطمة بنت قيس لكونه خمالفا ل
وهي قالت ومل جيعل يل رسول اهللا عليه السالم نفقة وال ) أسكنوهن من حيث سكنتم: (منصوص عليه يف قوله

سكىن، وإمنا مل يقبل علي رضي اهللا عنه حديث أيب سنان ملذهب له كان ينفرد به وهو أنه كان ال يقبل رواية 
ه حديثا إال أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه، أال ترى أن ابن مسعود رضي االعراب وكان حيلف الراوي إذا روى ل

اهللا عنه ملا مل يكن هذا من مذهبه قبل حديث أيب سنان وسر به وباب الشهادات ليس نظري باب االخبار باالتفاق، 
  .ففي الشهادة كل امرأتني تقومان مقام رجل واحد، ويف االخبار الرجال والنساء سواء

  اشتراط العدد يف الشهادات عرفناه بالنص من غري أن يعقل فيه معىن، فإن العلم احلاصل خبرب الواحد: ولكن نقول
العدل ال يزداد بانضمام مثله إليه، وانتفاء هتمة الكذب ال حيصل أيضا بنصاب الشهادة، فعرفنا أن ذلك مما استأثر 

  اهللا بعلمه والواجب علينا فيه اتباع النص، وباب

س يف معناه، أال ترى أنه ال اختصاص يف باب االخبار بلفظ الشهادة وال مبجلس القضاء، وأن الشهادات االخبار لي
  .املوجبة للقضاء ختتص بذلك

وكذلك حكم االخبار ال خيتلف باختالف املخرب به من أحكام الدين وختتلف باختالف املشهود به، فيثبت بعض 
البعض ويثبت البعض بشهادة امرأة واحدة، وقد جعل رسول اهللا  االحكام بشهادة النساء مع الرجال وال يثبت

  .صلى اهللا عليه وسلم شهادة خزمية رضي اهللا عنه حجة تامة
  .وسنقرر هذا الكالم يف الفصل الثاين إن شاء اهللا تعاىل

الشرع  أحدها أحكام: هذه أربعة أقسام: يف بيان أقسام ما يكون خرب الواحد فيه حجة قال رضي اهللا عنه: فصل



  .اليت هي فروع الدين فيما حيتمل النسخ والتبديل، فإهنا واجبة هللا تعاىل علينا يلزمنا أن ندين هبا
ما ال يندرئ بالشبهات كالعبادات وغريها، وخرب الواحد العدل حجة فيها الجياب العمل من غري : وهي نوعان

وهذا الن املعترب فيه رجحان جانب الصدق ال  اشتراط عدد وال لفظ بل بأوصاف تشترط يف املخرب على ما نبينه،
انتفاء احتمال الكذب، وذلك حاصل من غري عدد وال تعيني لفظ، وليس لزيادة العدد وتعيني اللفظ تأثري يف انتفاء 
هتمة الكذب، والصحابة رضي اهللا عنهم كانوا يقبلون مثل هذه االخبار من الواحد الجياب العمل من غري اشتراط 

دد إال على سبيل االحتياط من بعضهم، حنو ما روي أن عليا رضي اهللا عنه كان حيلف الراوي على ما زيادة الع
كنت إذا مل أمسع حديثا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحدثين به غريه حلفته، وحدثين أبو بكر وصدق : قال

 توضأ فأحسن الوضوء وصلى مث استغفر ربه ما أذنب عبد ذنبا مث: أبو بكر رضي اهللا عنه أن النيب عليه السالم قال
  إال غفر له ففي هذا بيان أنه كان حيتاط

فيحلف الراوي، وما كان يشترط زيادة العدد وال تعيني لفظ الشهادة، فلو كان ذلك شرطا الستوى فيه املتقدمون 
  .واملتأخرون كما يف الشهادات يف االحكام

وسف رمحه اهللا يف االمايل أن خرب الواحد فيه حجة أيضا، وهو اختيار وأما ما يندرئ بالشبهات فقد روي عن أيب ي
  اجلصاص رمحه اهللا، وكان الكرخي رمحه

  .خرب الواحد فيه ال يكون حجة: اهللا يقول
وجه القول االول أن املعترب يف خرب الواحد ليكون حجة ترجح جانب الصدق وعند ذلك يكون العمل به واجبا 

يما يثبت بالشبهات كما يف البينات، ولو كان جمرد االحتمال مانعا للعمل فيما يندرئ فيما يندرئ بالشبهات وف
  .بالشبهات مل جيز العمل فيها بالبينة

  .وكذلك جيوز العمل فيها بداللة النص مع بقاء االحتمال
شبهات ال ووجه القول اآلخر أن يف اتصال خرب الواحد مبن يكون قوله حجة موجبة للعلم شبهة، وما يندرئ بال

: جيوز إثباته مبا فيه شبهة، أال ترى أنه ال جيوز إثباته بالقياس، وإمنا جوزنا إثباته بالشهادات بالنص وهو قوله تعاىل
وما كان ثابتا بالنص خبالف القياس ال يلحق به ما ليس يف معناه من كل وجه ) فاستشهدوا عليهن أربعة منكم(

  .كل وجهوخرب الواحد ليس يف معىن الشهادة من 
حقوق العباد اليت فيها إلزام حمض ويشترك فيها أهل امللل، وهذا ال يثبت خبرب الواحد إال بشرط : والقسم الثاين

العدد، وتعيني لفظ الشهادة، واالهلية، والوالية الهنا تبتىن على منازعات متحققة بني الناس بعد التعارض بني 
انبني فال يصلح نفس اخلرب مرجحا للخرب إال باعتبار زيادة توكيد الدعوى واالنكار، وإمنا شرعت مرجحة الحد اجل

من لفظ شهادة أو ميني فهما للتوكيد، أال ترى أن كلمات اللعان شرع فيها لفظ الشهادة واليمني للتوكيد، وزيادة 
ا يتفق االثنان على العدد أيضا للتوكيد، وطمأنينة القلب إىل قول املثىن أظهر، إذ الواحد مييل إىل الواحد عادة قلم

  امليل إىل الواحد
يف حادثة واحدة، والن اخلصومات إمنا تقع باعتبار اهلمم املختلفة للناس، واملصري إىل التزوير واالشتغال باحليل 

واالباطيل فيها ظاهر، فجعلها الشرع حجة بشرط زيادة العدد وتعيني لفظ الشهادة تقليال ملعىن احليل والتزوير فيها 
  .ع القضاةحبسب وس

وليس هذا نظري القسم االول، فإن السامع هناك حاجته إىل الدليل للعمل به ال إىل رفع دليل مانع، وخرب الواحد 
  باعتبار حسن الظن بالراوي دليل صاحل لذلك، فأما



يادة يف يف املنازعات فاحلاجة إىل رفع ما معه من الدليل وهو االنكار الذي هو معارض لدعوى املدعي، فاشتراط الز
  .اخلرب هنا هلذا املعىن

ومن القسم االول الشهادة على رؤية هالل رمضان إذا كان بالسماء علة، فالثابت به حق اهللا تعاىل على عباده وهو 
  .أداء الصوم

ومن ..ومن القسم الثاين الشهادة على هالل الفطر فالثابت به حق العباد الن يف الفطر منفعة هلم وهو ملزم إياهم
يضا االخبار باحلرمة بسبب الرضاع يف ملك النكاح أو ملك اليمني فإنه يبتين على زوال امللك، الن ثبوت ذلك أ

احلل ال يكون بدون امللك فانتفاؤه يوجب انتفاء امللك وامللك من حقوق العباد، فإن كان احلل واحلرمة من حقوق 
وإن كان من حق اهللا تعاىل فثبوهتا يبتين على زوال امللك اهللا تعاىل وكذلك االخبار باحلرمة يف االمة فإن حرمة الفرج 

الذي هو حق العباد فال يكون خرب الواحد حجة فيها بدون شرائط الشهادة، خبالف اخلرب بطهارة املاء وجناسته، 
واخلرب حبل الطعام والشراب وحرمته فإن ذلك من القسم االول، الن ثبوت امللك ليس من ضرورة ثبوت احلل فيه، 

  .زوال احلل ال يبتىن على زوال امللك فيه ضرورةو
ومما اختلفوا فيه التزكية، فعند أيب حنيفة وأيب يوسف رضي اهللا عنهما هي من القسم االول ال يعترب فيها العدد وال 

لفظ الشهادة، الن الثابت هبا تقرر احلجة وجواز القضاء وذلك حق الشرع وعند حممد رمحه اهللا هو نظري القسم 
  اين يف اشتراط العدد فيها، النه يتعلق هبا ما هو حق العباد وهو استحقاق القضاءالث

  .للمدعي حبقه
املعامالت اليت جتري بني العباد مما ال يتعلق هبا اللزوم أصال، وخرب الواحد فيها حجة إذا كان املخرب : والقسم الثالث

و مسلما، وذلك حنو الوكاالت واملضاربات واالذن مميزا عدال كان أو غري عدل صبيا كان أو بالغا كافرا كان أ
للعبيد يف التجارة والشراء من الوكالء واملالك حىت إذا أخربه صيب مميز أو كافر أو فاسق أن فالنا وكله أو أن مواله 

 أذن له فوقع يف قلبه أنه صادق جيوز له أن يشتغل بالتصرف بناء على خربه، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  كان يقبل هدية الطعام من الرب التقي وغريه، وكان يشتري من الكافر أيضا، واملعامالت بني الناس يف االسواق من

لدن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل يومنا هذا ظاهر ال خيفى على واحد منهم ال يشترطون العدالة فيمن 
  . اشتراط العدالة فيه من احلرج البنييعاملونه، وأهنم يعتمدون خرب كل مميز خيربهم بذلك ملا يف

تتحقق باحلاجة إىل قبول خرب كل مميز، الن ) هنا(أحدمها أن الضرورة : والفرق بني هذا وبني ما سبق من وجهني
االنسان قلما جيد العدل ليبعثه إىل غالمه أو وكيله، وال دليل مع السامع سوى هذا اخلرب وال يتمكن من الرجوع 

لك املتصرف مع الوكيل فإن أقصى ما ميكنه أن يرجع إىل املوكل ولعله غاصب غري مالك أيضا، إليه للعمل، وكذ
وللضرورة تأثري يف التخفيف وال يتحقق مثل هذه الضرورة يف االخبار فيما يرجع إىل أحكام الشرع، الن يف 

صح اخلرب عنده وهو القياس العدول من الرواة كثرة ويتمكن السامع من الرجوع إىل دليل آخر يعمل به إذا مل ي
  .الصحيح

والثاين وهو أن هذه االخبار غري ملزمة، الن العبد والوكيل يباح هلما االقدام على التصرف من غري أن يلزمهما 
ذلك، واشتراط العدالة ليترجح جانب الصدق من اخلرب، فيصلح أن يكون ملزما وذلك فيما يتعلق به اللزوم من 

  .يتعلق به اللزوم من املعامالتأحكام الشرع دون ما ال 
  مث هذه احلالة حالة

املساملة، واشتراط زيادة العدد واللفظ يف الشهادة إمنا كان باعتبار املنازعة واخلصومة فيسقط اعتبار ذلك عند 



  .املساملة
منه مل جيز  كان هذا العني يل يف يد فالن غصبا فأخذهتا: إذا قال: وعلى هذا بىن املسائل يف آخر االستحسان فقال

  .للسامع أن يعتمد خربه النه يف خربه يشري إىل املنازعة
  .ولو قال تاب من غصبه فرده على جاز أن يعتمد خربه إذا وقع يف قلبه أنه صادق النه يشري إىل املساملة

 وكذلك لو تزوج امرأة فأخربه خمرب بأهنا حرمت عليه بسبب عارض من رضاع أو غريه جيوز له أن يعتمد خربه
  .ويتزوج أختها

ولو أخربه أهنا كانت حمرمة عليه عند العقد مل يقبل خربه النه ليس يف احلرمة الطارئة معىن املنازعة، ويف املقارنة 
  .للعقد يتحقق ذلك، فإقدامه على مباشرة العقد تصريح منه بأهنا حالل له
خرب املخرب وتتزوج بعد انقضاء العدة،  وكذلك املرأة إذا أخربت بأن الزوج طلقها وهو غائب جيوز هلا أن تعتمد
  .خبالف ما إذا أخربت أن العقد كان بينهما باطال يف االصل مبعىن من املعاين

  .واملسائل على هذا االصل كثرية

ما يتعلق به اللزوم من وجه دون وجه من املعامالت، وذلك حنو احلجر على العبد املأذون وعزل : والقسم الرابع
نظري االطالق، فمن هذا الوجه هو غري ملزم إياه شيئا، ولكنه لو تصرف بعد ثبوت احلجر كان  الوكيل فإن احلجر

  .ذلك ملزما إياه العهدة، ففي هذا اخلرب معىن اللزوم من هذا الوجه
مث على قول أيب حنيفة رضي اهللا عنه يشترط يف هذا اخلرب أحد شرطي الشهادة إما العدد أو العدالة، وعند أيب 

مد هذا نظري ما سبق، والشرط فيه أن يكون املخرب مميزا عدال كان أو غري عدل، حىت إذا أخرب فاسق يوسف وحم
العبد بأن مواله قد حجر عليه يصري حمجورا عندمها اعتبارا للحجر باالطالق، فاملعىن الذي ذكرنا فيه موجود هنا، 

  .وقياسا للمخرب الفضويل على ما إذا كان رسول املوىل
أخرب الوكيل بأن املوكل عزله أو أخربت البكر بأن وليها زوجها فسكتت أو أخرب الشفيع ببيع الدار  وكذلك إذا

  فسكت عن طلب
الشفعة أو أخرب املوىل بأن عبده جىن فأعتقه، فأبو حنيفة يقول يف هذه الفصول كلها خرب الفاسق غري معترب إذا نشأ 

الكف عن التصرف إذا أخربه باحلجر والعزل، ويلزمها النكاح إذا اخلرب من عنده الن فيه معىن اللزوم فإنه يلزمه 
  .سكتت بعد العلم، والكف عن طلب الشفعة إذا سكت بعد العلم، والدية إذا أعتق بعد العلم باجلناية

وخرب الفاسق ال يكون ملزما الن التوقف يف خرب الفاسق ثابت بالنص ومن ضرورته أن ال يكون ملزما، خبالف 
ن عبارته كعبارة املرسل، مث باملرسل حاجة إىل تبليغ ذلك وقلما جيد عدال يستعمله يف االرسال إىل عبده الرسول فإ
  .ووكيله

فأما الفضويل فمتكلف ال حاجة به إىل هذا التبليغ والسامع غري حمتاج إليه أيضا النه معه دليل يعتمده للتصرف إىل 
رب يف هذا القسم، وال يشترط العدد الن اشتراطها الجل منازعة أن يبلغه ما يرفعه، فلهذا شرطنا العدالة يف اخل

  .متحققة وذلك غري موجود هنا، فإن كان املخرب هنا فاسقني فقد قال بعضهم يثبت خبربمها لوجود أحد الشرطني
  وقال بعضهم ال يثبت الن خرب الفاسقني ال يصلح لاللزام

  .كخرب الفاسق الواحد
رجالن عدل أو رجل عدل الن صيغة : معناه: حىت خيربه رجالن أو رجل عدل فقيل ولفظ الكتاب مشتبه فإنه قال



  .شاهدا عدل: هذا النعت للفرد واجلماعة واحد، أال ترى أنه يقال
ومن اعتمد القول االول قال اشتراط زيادة العدد للتوكيد هنا مبنزلة اشتراط العدد يف إخبار العدول يف الشهادات 

لو أخرب أحد املخربين بطهارة املاء واآلخر بنجاسته وأحدمها : ل عليه مبا قال يف االستحسانفإهنا للتوكيد، واستد
  .عدل واآلخر غري عدل، فإنه يعتمد خرب العدل منهما

  .ولو كان يف أحد اجلانبني خمربان ويف اجلانب اآلخر واحد واستووا يف صفة العدالة فإنه يأخذ بقول االثنني
ل كما يرجح خرب العدل على خرب غري العدل يترجح خرب املثىن من العدول على خرب وكذلك يف اجلرح والتعدي

  الواحد، فعرفنا أن يف زيادة العدد معىن
  .التوكيد

والذي أسلم يف دار احلرب إذا مل يعلم بوجوب العبادات عليه حىت مضى زمان مل يلزمه القضاء، فإن أخربه بذلك 
عند أيب حنيفة ال يعترب هذا اخلرب يف إجياب القضاء عليه، وعندمها : أيضا فاسق فقد قال مشاخينا هو على اخلالف

  .يعترب
واالصح عندي أنه يعترب اخلرب هنا يف إجياب القضاء عندهم مجيعا الن هذا املخرب نائب عن : قال رضي اهللا عنه

الغائب فهو مبنزلة رسول  أال فليبلغ الشاهد: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مأمور من جهته بالتبليغ كما قال
املالك إىل عبده، مث هو غري متكلف يف هذا اخلرب ولكنه مسقط عن نفسه ما لزمه من االمر باملعروف فلهذا يعترب 

  .خربه
  .معروف، وجمهول: اعلم بأن الرواة قسمان: يف أقسام الرواة الذين يكون خربهم حجة قال رضي اهللا عنه: فصل

روفا بالفقه والرأي يف االجتهاد، ومن كان معروفا بالعدالة وحسن الضبط واحلفظ من كان مع: فاملعروف نوعان
  .ولكنه قليل الفقه

فالنوع االول كاخللفاء الراشدين والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأيب موسى االشعري وعائشة وغريهم من 
  املشهورين بالفقه من الصحابة رضي اهللا عنهم، وخربهم حجة موجبة

علم الذي هو غالب الرأي، ويبتىن عليه وجوب العمل، سواء كان اخلرب موافقا للقياس أو خمالفا له، فإن كان لل
  .موافقا للقياس تأيد به، وإن كان خمالفا للقياس يترك القياس ويعمل باخلرب

سلف من وكان مالك بن أنس يقول يقدم القياس على خرب الواحد يف العمل به، الن القياس حجة بإمجاع ال
  .الصحابة، ودليل الكتاب والسنة واالمجاع أقوى من خرب الواحد فكذلك ما يكون ثابتا باالمجاع

ترك القياس باخلرب الواحد يف العمل به أمر مشهور يف الصحابة ومن بعدهم من السلف ال ميكن إنكاره : ولكنا نقول
  هللاحىت يسمون ذلك معدوال به عن القياس، وعليه دل حديث عمر رضي ا

كدنا أن نقضي فيه برأينا فيما فيه : عنه فإن محل ابن مالك رضي اهللا عنه حني روى له حديث الغرة يف اجلنني قال
  .قضاء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبالف ما قضى به

  .لوال ما رويت لرأينا خالف ذلك: ويف رواية
ا حىت أخربنا رافع بن خديج رضي اهللا عنه أن النيب عليه كنا خنابر وال نرى بذلك بأس: وقال ابن عمر رضي اهللا عنه

السالم هنى عن إكراء املزارع فتركناه الجل قوله، والن قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم موجب للعلم باعتبار 
  .أصله وإمنا الشبهة يف النقل عنه

أن ثبوت احلكم املنصوص باعتبار هذا  فأما الوصف الذي به القياس فالشبهة واالحتمال يف أصله النا ال نعلم يقينا



الوصف من بني سائر االوصاف، وما يكون الشبهة يف أصله دون ما تكون الشبهة يف طريقه بعد التيقن بأصله، 
يوضحه أن الشبهة هنا باعتبار توهم الغلط والنسيان يف الراوي وذلك عارض، وهناك باعتبار التردد بني هذا 

ل، مث الوصف الذي هو معىن من املنصوص كاخلرب والرأي، والنظر فيه الوصف وسائر االوصاف وهو أص
كالسماع، والقياس كالعمل به، وال شك أن الوصف ساكت عن البيان واخلرب بيان يف نفسه فيكون اخلرب أقوى من 

  .الوصف يف االبانة، والسماع أقوى من الرأي يف االصابة، وال جيوز ترك القوي بالضعيف
لعدالة والضبط واحلفظ كأيب هريرة وأنس بن مالك رضي اهللا عنهما وغريمها ممن اشتهر بالصحبة مع فأما املعروف با

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والسماع منه مدة

طويلة يف احلضر والسفر، فإن أبا هريرة ممن ال يشك أحد يف عدالته وطول صحبته مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وكذلك يف حسن حفظه وضبطه، فقد دعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه ) با تزدد حبازر غ: (وسلم حىت قال له

يزعمون أن أبا هريرة يكثر الرواية وإين كنت أصحب رسول اهللا صلى اهللا : وسلم بذلك على ما روي عنه أنه قال
  عليه وسلم على ملء بطين واالنصار يشتغلون بالقيام على أمواهلم واملهاجرون بتجاراهتم،

من يبسط منكم رداءه حىت : (كنت أحضر إذا غابوا، وقد حضرت جملسا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالف
فبسطت بردة كانت علي فأفاض فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) أفيض فيه مقاليت فيضمها إليه مث ال ينساها

  .مقالته مث ضممتها إىل صدري فما نسيت بعد ذلك شيئا
ا قد اشتهر من الصحابة رضي اهللا عنه ومن بعدهم معارضة بعض رواياته بالقياس، هذا ابن عباس ولكن مع هذ

أرأيت لو توضأت مباء سخن أكنت تتوضأ منه، : قال) توضؤوا مما مسته النار: (رضي اهللا عنهما ملا مسعه يروي
لقياس، حىت روي أن أبا هريرة فقد رد خربه با! أرأيت لو ادهن أهلك بدهن فادهنت به شاربك أكنت تتوضأ منه 

  .يا ابن أخي إذا أتاك احلديث فال تضرب له االمثال): له(قال 
وال يقال إمنا رده باعتبار نص آخر عنده، وهو ما روي أن النيب عليه السالم أتى بكتف مؤربة فأكلها وصلى ومل 

، أو كان سبيله أن يطلب التاريخ يتوضأ، النه لو كان عنده نص ملا تكلم بالقياس وال أعرض عن أقوى احلجتني
بينهما ليعرف الناسخ من املنسوخ، أو أن خيصص اللحم من ذلك اخلرب هبذا احلديث، فحيث اشتغل بالقياس وهو 

معروف بالفقه والرأي من بني الصحابة على وجه ال يبلغ درجة أيب هريرة يف الفقه ودرجته، عرفنا أنه استخار 
  .الفا للقياسالتأمل يف روايته إذا كان خم

وملا مسعت عائشة رضي اهللا ! من محل جنازة فليتوضأ قال أيلزمنا الوضوء يف محل عيدان يابسة ؟ : وملا مسعه يروي
  .عنها أن أبا هريرة يروي أن ولد الزنا شر الثالثة

  ) وال تزر وازرة وزر أخرى: (كيف يصح هذا وقد قال اهللا تعاىل: قالت

  .وهذا عام دخله خصوص
عائشة قالت البن أخيها أال تعجب من كثرة رواية هذا الرجل ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدث  وروي أن

كانوا يأخذون من حديث أيب هريرة : وقال إبراهيم النخعي رضي اهللا عنه! بأحاديث لو عدها عاد الحصاها 
  .ويدعون

  .وقال لو كان ولد الزنا شر الثالثة ملا انتظر بأمه أن تضع
  .ع قياسوهذا نو



  .لتكفن عن هذا أو الحلقنك جببال دوس: وملا بلغ عمر رضي اهللا عنه أن أبا هريرة يروي ما ال يعرف قال
فلمكان ما اشتهر من السلف يف هذا الباب قلنا ما وافق القياس من روايته فهو معمول به، وما خالف القياس فإن 

  .يح شرعا مقدم على روايته فيما ينسد باب الرأي فيهتلقته االمة بالقبول فهو معمول به، وإال فالقياس الصح
ولعل ظانا يظن أن يف مقالتنا ازدراء به ومعاذ اهللا من ذلك، فهو مقدم يف العدالة واحلفظ والضبط كما قررنا، ولكن 

ر نقل اخلرب باملعىن كان مستفيضا فيهم، والوقوف على كل معىن أراده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكالمه أم
أوتيت جوامع الكلم واختصر يل اختصارا ومعلوم أن الناقل باملعىن ال : عظيم، فقد أويت جوامع الكلم على ما قال

ينقل إال بقدر ما فهمه من العبارة، وعند قصور فهم السامع رمبا يذهب عليه بعض املراد، وهذا القصور ال يشكل 
إذا انسد باب الرأي فيما : عليه وسلم ، فلتوهم هذا القصور قلنارسول اهللا صلى اهللا ) لفظ(عند املقابلة مبا هو فقه 

روي وحتققت الضرورة بكونه خمالفا للقياس الصحيح فال بد من تركه، الن كون القياس الصحيح حجة ثابت 
بالكتاب والسنة واالمجاع فما خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو يف املعىن خمالف للكتاب والسنة املشهورة 

  .مجاعواال
وبيان هذا يف حديث املصراة فإن االمر برد صاع من متر مكان اللنب قل أو كثر خمالف للقياس الصحيح من كل 

  .وجه، الن تقدير الضمان يف العدوانات باملثل أو القيمة حكم ثابت بالكتاب والسنة واالمجاع
  وكذلك فيما يرويه سلمة بن احملبق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فإن طاوعته فهي له وعليه مثلها، وإن استكرهها فهي حرة وعليه مثلها فإن القياس : قال فيمن وطئ جارية امرأته
  .الصحيح يرد هذا احلديث ويتبني أنه كاملخالف للكتاب والسنة املشهورة واالمجاع

وة فقهه، فالظاهر أنه إمنا مث هذا النوع من القصور ال يتوهم يف الراوي إذا كان فقيها الن ذلك ال خيفى عليه لق
  روى احلديث باملعىن

من رسول اهللا ) من رسول اهللا كذلك خمالفا للقياس وال هتمة يف روايته فكأنا مسعنا ذلك(عن بصرية فإنه علم مساعه 
ال صلى اهللا عليه وسلم فيلزمنا ترك كل قياس مبقابلته، وهلذا قلت رواية الكبار من فقهاء الصحابة رضي اهللا عنهم، أ

صحبت ابن مسعود سنني فما مسعته يروي حديثا إال مرة واحدة، فإنه : ترى إىل ما روي عن عمرو بن ميمون قال
قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث أخذه البهر والفرق وجعلت فرائصه ترتعد فقال حنو هذا أو قريبا منه 

  .لم يقول كذاأو كالما هذا معناه، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
فبهذا يتبني أن الوقوف على ما أراده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من معاين كالمه كان عظيما عندهم فلهذا 

  .قلت رواية الفقهاء منهم، فإذا صحت الرواية عنهم فهو مقدم على القياس
فإن حممدا رمحه اهللا ذكر عن ومع هذا كله فالكبار من أصحابنا يعظمون رواية هذا النوع منهم ويعتمدون قوهلم، 

أيب حنيفة رمحه اهللا أنه أخذ بقول أنس بن مالك رضي اهللا عنه يف مقدار احليض وغريه وكان درجة أيب هريرة فوق 
  .درجته، فعرفنا هبذا أهنم ما تركوا العمل بروايتهم إال عند الضرورة النسداد باب الرأي من الوجه الذي قررنا

هبذا اللفظ من مل يشتهر بطول الصحبة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا عرف مبا روي  فأما اجملهول فإمنا نعين
  .من حديث أو حديثني، حنو وابصة بن معبد، وسلمة بن احملبق، ومعقل بن سنان االشجعي رضي اهللا عنهم وغريهم

واية عنه، والثاين أن يسكتوا عن أحدها أن يشتهر لقبول الفقهاء روايته والر: ورواية هذا النوع على مخسة أوجه
الطعن فيه بعدما يشتهر، والثالث أن خيتلفوا يف الطعن يف روايته، والرابع أن يطعنوا يف روايته من غري خالف بينهم 



  .يف ذلك، واخلامس أن ال تظهر روايته وال الطعن فيه فيما بينهم
  أما من قبل السلف منه روايته وجوزوا النقل عنه

  الهنم ما كانوا متهمني بالتقصري يف أمر الدين،: ملشهورين يف الروايةفهو مبنزلة ا
وما كانوا يقبلون احلديث حىت يصح عندهم أنه يروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فإما أن يكون قبوهلم 

لم أو من بعض لعلمهم بعدالته وحسن ضبطه، أو النه موافق ملا عندهم مما مسعوه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
  .املشهورين يروي عنه

وكذلك إن سكتوا عن الرد بعدما اشتهر روايته عندهم، الن السكوت بعد حتقق احلاجة ال حيل إال على وجه الرضا 
  .باملسموع فكان سكوهتم عن الرد دليل التقرير، مبنزلة ما لو قبلوه وردوا عنه

حني قبله بعض الفقهاء املشهورين منهم فكأنه روى ذلك  وكذلك ما اختلفوا يف قبوله وروايته عنه عندنا، النه
  .بنفسه

وبيان هذا يف حديث معقل بن سنان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى لربوع بنت واشق االشجعية مبهر 
ه مثلها حني مات عنها زوجها ومل يسم هلا صداقا، فإن ابن مسعود رضي اهللا عنه قبل روايته وسر به ملا وافق قضاء

ماذا نصنع بقول أعرايب بوال على عقبه : قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وعلي رضي اهللا عنه رده فقال
  .حسبها املرياث ال مهر هلا

فلما اختلفوا فيه يف الصدر االول أخذنا بروايته، الن الفقهاء من القرن الثاين كعلقمة ومسروق واحلسن ونافع بن 
  .معدال بقبول الفقهاء روايتهجبري قبلوا روايته فصار 

  .وكذلك أبو اجلراح صاحب راية االشجعيني صدقه يف هذه الرواية
وكأن عليا رضي اهللا عنه إمنا مل يقبل روايته النه كان خمالفا للقياس عنده، وابن مسعود رضي اهللا عنه قبل روايته 

  .النه كان موافقا للقياس عنده
  .وافق القياس يكون مقبوال مث العمل يكون بالروايةفتبني هبذا أن رواية مثل هذا فيما ي

وأما إذا ردوا عليه روايته ومل خيتلفوا يف ذلك فإنه ال جيوز العمل بروايته، الهنم كانوا ال يتهمون برد احلديث الثابت 
ليل على عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال بترك العمل به وترجيح الرأي خبالفه عليه، فاتفاقهم على الرد د

  .أهنم كذبوه يف هذه الرواية وعلموا أن ذلك وهم منه
  .ولو قال الراوي أومهت مل يعمل بروايته، فإذا ظهر دليل ذلك ممن هو فوقه أوىل

  ال ندع: وبيان هذا يف حديث فاطمة بنت قيس، فإن عمر رضي اهللا عنه قال
  .كتاب ربنا وال سنة نبينا بقول امرأة ال ندري أصدقت أم كذبت

  ال عيسىق

بن أبان رمحه اهللا مراده من الكتاب والسنة القياس الصحيح، فإن ثبوته بالكتاب والسنة وهو قياس الشبه يف اعتبار 
  .النفقة بالسكىن من حيث إن كل واحد منهما حق مايل مستحق بالنكاح

ال ندع : هنا أومهت، ولكن قالهذا إشارة إىل غري ما أشار إليه عمر، فإنه مل يقل ال نقبل حديثها لعلمنا أ: فإن قيل
  .كتاب ربنا النا ال ندري أصدقت أم كذبت

يف قوله ال ندري إشارة إىل هذا املعىن، فإن قبول الرواية والعمل به يبتين على ظهور رجحان جانب الصدق : قلنا



هو بني أنه مل يظهر رجحان جانب الصدق يف روايتها، والرأي يدل على خالف روايتها فنترك روايتها ونعمل و
بالقياس الصحيح، ويف املعىن ال فرق بني هذا وبني قوله ال نقبل روايتها، مبنزلة القاضي يرد شهادة الفاسق بقوله 

  .ائت بشاهد آخر ائت حبجة
أحتلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ وحديث : حثمة رضي اهللا عنه يف القسامةومن هذا النحو حديث سهل بن أيب 

من أصبح جنبا فال صوم له وأما ما مل يشتهر : من مس ذكره فليتوضأ وحديث أيب هريرة: بسرة رضي اهللا عنها
لصدر عندهم ومل يعارضوه بالرد فإن العمل به ال جيب ولكن جيوز العمل به إذا وافق القياس، الن من كل من ا
خري الناس : االول فالعدالة ثابتة له باعتبار الظاهر، النه يف زمان الغالب من أهله العدول على ما قال عليه السالم

قرين الذي أنا فيهم، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم فباعتبار الظاهر يترجح جانب الصدق يف خربه، وباعتبار أنه مل 
ة الوهم فيه فيجوز العمل به إذا وافق القياس على وجه حسن الظن به ولكن ال تشتهر روايته يف السلف يتمكن هتم

جيب العمل به، الن الوجوب شرعا ال يثبت مبثل هذا الطريق الضعيف، وهلذا جوز أبو حنيفة القضاء بشهادة 
  املستور، ومل يوجب على القاضي القضاء، النه

ا يف زماننا رواية مثل هذا ال يكون مقبوال، وال يصح العمل به كان يف القرن الثالث والغالب على أهله الصدق، فأم
  ما مل يتأيد بقبول العدول روايته، الن الفسق

  .غلب على أهل هذا الزمان، وهلذا مل جيوز أبو يوسف وحممد القضاء بشهادة املستور قبل ظهور عدالته
العمل ومحل روايته على الصدق إال أن مينع  فصار احلاصل أن احلكم يف رواية املشهور الذي مل يعرف بالفقه وجوب

منه مانع وهو أن يكون خمالفا للقياس وأن احلكم يف رواية اجملهول أنه ال يكون حجة للعمل إال أن يتأيد مبؤيد وهو 
  .قبول السلف أو بعضهم روايته، واهللا أعلم

العقل، : أن هذه الشرائط أربعةاعلم ب: يف بيان شرائط الراوي حدا وتفسريا وحكما قال رضي اهللا عنه: فصل
  .والضبط، والعدالة، واالسالم

فالن اخلرب الذي يرويه كالم منظوم له معىن معلوم، وال بد من اشتراط العقل يف املتكلم من : أما اشتراط العقل
أال ترى أن  العباد ليكون قوله كالما معتربا، فالكالم املعترب شرعا ما يكون عن متييز وبيان، ال عن تلقني وهذيان،

من الطيور من يسمع منه حروف منظومة ويسمى ذلك حلنا ال كالما، وكذلك إذا مسع من إنسان صوته حبروف 
منظومة ال يدل على معىن معلوم ال يسمى ذلك كالما، فعرفنا أن معىن الكالم يف الشاهد ما يكون مميزا بني أمساء 

ال معىن، مبنزلة ما لو صنع من خشب صورة آدمي ال يكون  االعالم، فما ال يكون هبذه الصفة يكون كالما صورة
  .آدميا النعدام معىن اآلدمي فيه

مث التمييز الذي به يتم الكالم بصورته ومعناه ال يكون إال بعد وجود العقل، فكان العقل شرطا يف املخرب، الن خربه 
  .أحد أنواع الكالم فال يكون معتربا إال باعتبار عقله

  ن قبول اخلرب باعتبار معىن الصدق فيه وال يتحقق ذلكفال: وأما الضبط
  .إال حبسن ضبط الراوي من حني يسمع إىل حني يروي

  .فكان الضبط ملا هو معىن هذا النوع من الكالم مبنزلة العقل الذي به يصح أصل الكالم شرعا
دق متعينا يف خربه لعينه، وإمنا فالن الكالم يف خرب من هو غري معصوم عن الكذب فال تكون جهة الص: وأما العدالة

  يترجح جانب الصدق بظهور عدالته، الن



الكذب حمظور عقله فنستدل بانزجاره عن سائر ما نعتقده حمظورا على انزجاره عن الكذب الذي نعتقده حمظورا، 
لشرع أو ملا كان منزجرا عن الكذب يف أمور الدنيا فذلك دليل انزجاره عن الكذب يف أمور الدين وأحكام ا

بالطريق االوىل، فأما إذا مل يكن عدال يف تعاطيه فاعتبار جانب تعاطيه يرجح معىن الكذب يف خربه، النه ملا مل يبال 
من ارتكاب سائر احملظورات مع اعتقاده حرمته، فالظاهر أنه ال يبايل من الكذب مع اعتقاده حرمته، واعتبار جانب 

عارضة وجيب التوقف، وإذا كان ترجيح جانب الصدق باعتبار عدالته اعتقاده يدل على الصدق يف خربه فتقع امل
  .وبه يصري اخلرب حجة للعمل شرعا، فعرفنا أن العدالة يف الراوي شرط لكون خربه حجة

النتفاء هتمة الكذب ال باعتبار نقصان حال املخرب بل باعتبار زيادة شئ فيه يدل على كذبه يف : فأما اشتراط االسالم
الن الكالم يف االخبار اليت يثبت هبا أحكام الشرع، وهم يعادوننا يف أصل الدين بغري حق على وجه  خربه، وذلك

هو هناية يف العداوة فيحملهم ذلك على السعي يف هدم أركان الدين بإدخال ما ليس منه فيه، وإليه أشار اهللا تعاىل 
وقد ظهر منهم هذا بطريق الكتمان، فإهنم كتموا  أي ال يقصرون يف االفساد عليكم،) ال يألونكم خباال: (يف قوله

نعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونبوته من كتابه بعدما أخذ عليهم امليثاق بإظهار ذلك فال يؤمنون من أن 
يقصدوا مثل ذلك بزيادة هي كذب ال أصل له بطريق الرواية، بل هذا هو الظاهر، فالجل هذا شرطنا االسالم يف 

  خربه الراوي لكون
حجة، وهلذا مل جتوز شهادهتم على املسلمني، الن العداوة رمبا حتملهم على القصد لالضرار باملسلمني بشهادة الزور، 

كما ال تقبل شهادة ذي الضغن لظهور عداوته بسبب الباطن، وقبلنا شهادة بعضهم على بعض النعدام هذا املعىن 
  .الباعث على الكذب فيما بينهم

د خربه ليس لعني الكفر بل ملعىن زائد ميكن هتمة الكذب يف خربه، مبنزلة شهادة االب للولد فإهنا ال وهبذا تبني أن ر
  .تكون مقبولة ملعىن زائد ميكن هتمة الكذب يف شهادته وهو شفقة االبوة وميله إىل ولده طبعا

  العقل نور يف الصدر به يبصر: وأما بيان حد هذه الشروط وتفسريها فنقول

النظر يف احلجج مبنزلة السراج، فإنه نور تبصر العني به عند النظر فترى ما يدرك باحلواس ال أن السراج  القلب عند
يوجب رؤية ذلك ولكنه يدل العني عند النظر عليه، فكذلك نور الصدر الذي هو العقل يدل القلب على معرفة ما 

ذلك بتوفيق اهللا تعاىل، وهو يف ) بالعقل(هو غائب عن احلواس من غري أن يكون موجبا لذلك، بل القلب يدرك 
احلاصل عبارة عن االختيار الذي يبتىن عليه املرء ما يأيت به وما يذر مما ال ينتهي إىل إدراكه سائر احلواس، فإن الفعل 

ة ال تتحقق أو الترك ال يعترب إال حلكمة وعاقبة محيدة، وهلذا ال يعترب من البهائم خللوه عن هذا املعىن، والعاقبة احلميد
فيما يأيت به االنسان من فعل أو ترك له إال بعد التأمل فيه بعقله، فمىت ظهرت أفعاله على سنن أفعال العقالء كان 

ذلك دليال لنا على أنه عاقل مميز وأن فعله وقوله ليس خيلو عن حكمة وعاقبة محيدة، وهذا الن العقل ال يكون 
لق من خلق اهللا تعاىل حيدث شيئا فشيئا، مث يتعذر الوقوف على وجود كل موجودا يف اآلدمي باعتبار أصله ولكنه خ

جزء منه حبسب ما ميضي من الزمان على الصيب إىل أن يبلغ صفة الكمال، فجعل الشرع احلد ملعرفة كمال العقل 
  ة مبا حيدثه من ذلكهو البلوغ تيسريا لالمر علينا، الن اعتدال احلال عند ذلك يكون عادة واهللا تعاىل هو العامل حقيق

يف كل أحد من عباده من نقصان أو كمال، ولكن ال طريق لنا إىل الوقوف على حد ذلك، فقام السبب الظاهر يف 
حقنا مقام املطلوب حقيقة تيسريا، وهو البلوغ مع انعدام اآلفة، مث يسقط اعتبار ما يوجد من العقل للصيب قبل هذا 

ار به، فإن الصبا سبب للنظر له، وهلذا مل يعترب فيما يتردد بني املنفعة واملضرة احلد شرعا لدفع الضرر عنه ال لالضر
  .ويعترب فيما يتمخض منفعة له



مث خربه يف أحكام الشرع ال يكون حجة لاللزام دفعا لضرر العهدة عنه، كما ال جيعل وليا يف تصرفاته يف أمور 
للشهادة قبل البلوغ إذا كان مميزا، فقد كان يف الصحابة من  الدنيا دفعا لضرر العهدة عنه، وهلذا صح مساعه وحتمله

مسع يف حالة الصغر وروى بعد البلوغ وكانت روايته مقبولة، النه ليس يف ذلك من معىن ضرر لزوم العهدة شئ، 
  .وإمنا يكون ذلك يف االداء فيشترط لفسخه أدائه على وجه يكون حجة كونه عاقال مطلقا

  وال حيصل ذلك إال

  .دال حاله ظاهرا كما بيناباعت
من يصيب بعض العقل على وجه يتمكن من التمييز به بني ما يضره وما ينفعه : وصار احلاصل أن العاقل نوعان

ولكنه ناقص يف نفسه كالصيب قبل البلوغ واملعتوه الذي يعقل، وعاقل هو كامل العقل وهو البالغ الذي ال آفة به، 
ام العقل بعد البلوغ كاجملنون، وتارة على نقصان العقل كما يف حق املعتوه، فإذا فإن باآلفة يستدل تارة على انعد

انعدمت اآلفة كان اعتدال الظاهر بالبلوغ دليال على كمال العقل الذي هو الباطن، واملطلق من كل شئ يتناول 
  .قل يف ذلكالكامل منه، فاشتراط العقل لصحة خربه على وجه يكون حجة دليل على أنه يشترط كمال الع

فهو عبارة عن االخذ باجلزم، ومتامه يف االخبار أن يسمع حق السماع، مث يفهم املعىن الذي أريد به، مث : فأما الضبط
مبحافظة حدوده ومراعاة حقوقه بتكراره إىل أن يؤدي إىل غريه، الن بدون ) جبهده، مث يثبت على ذلك(حيفظ ذلك 

  ذا مل يفهم معىن الكالم مل يكن ذلك مساعا مطلقا بلالسماع ال يتصور الفهم، وبعد السماع إ
يكون ذلك مساع صوت ال مساع كالم هو خرب، وبعد فهم املعىن يتم التحمل وذلك يلزمه االداء كما حتمل، وال 

  .يتأتى ذلك إال حبفظه والثبات على ذلك إىل أن يؤدي
 يتأتى إال هبذا، وهلذا مل جيوز أبو حنيفة رضي اهللا مث االداء إمنا يكون مقبوال منه باعتبار معىن الصدق فيه وذلك ال

عنه أداء الشهادة ملن عرف خطه يف الصك وال يتذكر احلادثة النه غري ضابط ملا حتمل وبدون الضبط ال جيوز له 
  .أداء الشهادة

  .ظاهر، وباطن: مث الضبط نوعان
ن منه بالوقوف على معىن الصيغة فيما يبتىن عليه فالظاهر منه مبعرفة صيغة املسموع والوقوف على معناه لغة، والباط

أحكام الشرع وهو الفقه، وذلك ال يتأتى إال بالتجربة والتأمل بعد معرفة معاين اللغة وأصول أحكام الشرع، وهلذا 
مل تقبل رواية من اشتدت غفلته إما خلقة أو مساحمة وجمازفة، الن الضبط ظاهرا ال يتم منه عادة، وما يكون شرطا 

راعي وجوده بصفة الكمال، وهلذا مل يثبت السلف املعارضة بني رواية من مل يعرف بالفقه ورواية من عرف بالفقه ي
النعدام الضبط باطنا ممن مل يعرف بالفقه، على ما يروى عن عمرو بن دينار أن جابر بن زيد أبا الشعثاء، روى له 

  وسلم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه 

إن ابن شهاب أخربين عن يزيد بن االصم أن النيب عليه السالم : تزوج ميمونة وهو حمرم، قال عمرو فقلت جلابر
  .تزوجها وهو حالل

  .إهنا كانت خالة ابن عباس وهو أعلم حباهلا: فقال
  .وقد كانت خالة يزيد بن االصم أيضا: فقلت
فدل أن رواية غري الفقيه ال تكون معارضة لرواية ! ابن عباس  أىن جيعل يزيد بن االصم بوال على عقبه إىل: فقال

الفقيه، وهذا الترجيح ليس إال باعتبار متام الضبط من الفقيه، وكأن املعىن فيه أن نقل اخلرب باملعىن كان مشهورا 



من الفقيه، وهلذا  فيهم، فمن ال يكون معروفا بالفقه رمبا يقصر يف أداء املعىن بلفظه بناء على فهمه، ويؤمن مثل ذلك
  قلنا إن احملافظة على اللفظ يف زماننا أوىل من الرواية باملعىن لتفاوت ظاهر بني

  .الناس يف فهم املعىن
أصل النقل يف القرآن من أئمة اهلدى : كيف يستقيم هذا ونقل القرآن صحيح ممن ال يفهم معناه ؟ قلنا: فإن قيل

اهللا عليه وسلم ، وإمنا نقلوا بعد متام الضبط، مث من بعدهم إمنا ينقل  الذين كانوا خري الورى بعد رسول اهللا صلى
بعد جهد شديد يكون منه يف التعلم واحلفظ واستدامة القراءة، ولو وجد مثل ذلك يف اخلرب لكنا جنوز نقله أيضا، 

وهبذا ) إنا له حلافظونإنا حنن نزلنا الذكر و: (مع أن اهللا تعاىل وعد حفظ القرآن عن حتريف املبطلني بقوله تعاىل
النص عرفنا انقطاع طمع امللحدين عن القرآن فصححنا النقل فيه ممن يكون ضابطا له ظاهرا وإن كان ال يعرف 

  .معناه، ومثل ذلك ال يوجد يف االخبار فكان متام الضبط فيها مبا قلنا
واز الصالة هبا يف قول بعض منها حرمة القراءة على اجلنب واحلائض، وج: مع أن هناك يتعلق بالنظم أحكام
  .العلماء، وكون النظم معجزا

فأما يف االخبار املعترب هو املعىن املراد بالكالم، فتمام الضبط إمنا يكون بالوقوف على ما هو املراد، وهلذا قال أبو 
كتاب، الن ال جتوز الشهادة على الكتاب واخلتم إذا مل يعرف الشاهد ما يف باطن ال: حنيفة وحممد رمحهما اهللا

  الضبط يف الشهادة شرط لالداء

واملقصود ما يف باطن الكتاب ال عني الكتاب فال يتم ضبطه إال مبعرفة ذلك، وهلذا استحب املتقدمون من السلف 
تقليل الرواية، ومن كان أكرمهم وأدوم صحبة وهو الصديق رضي اهللا عنه كان أقلهم رواية، حىت روي عنه أنه 

  .ئ فال ترووا ولكن ردوا الناس إىل كتاب اهللا تعاىلإذا سئلتم عن ش: قال
  .أقلوا الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا شريككم: وقال عمر رضي اهللا عنه

قد كربنا ونسينا والرواية عن رسول : وملا قيل ل زيد بن أرقم أال تروي لنا عن رسول اهللا عليه السالم شيئا فقال
  .اهللا شديد
  كنا حنفظ احلديث واحلديث حيفظ: عباس رضي اهللا عنهماوقال ابن 

فقد مجع أهل احلديث يف هذا الباب ! عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات 
  .آثارا كثرية والجلها قلت رواية أيب حنيفة رضي اهللا عنه حىت قال بعض الطاعنني إنه كان ال يعرف احلديث

  .ن على ما ظن، بل كان أعلم أهل عصره باحلديث، ولكن ملراعاة شرط كمال الضبط قلت روايتهومل يك
وبيان هذا أن االنسان قد ينتهي إىل جملس وقد مضى صدر من الكالم فيخفي على املتكلم حاله لتوقفه على ما 

ع بعد ما فاته أول الكالم، وال مضى من كالمه مما يكون بعده بناء عليه، فقلما يتم ضبط هذا السامع ملعىن ما يسم
جيد يف تأمل ذلك أيضا، النه ال يرى نفسه أهال بأن يؤخذ الدين عنه، مث يكون من قضاء اهللا تعاىل أن يصري صدرا 

يرجع إليه يف معرفة أحكام الدين، فإذا مل يتم ضبطه يف االبتداء مل ينبغ له أن جيازف يف الرواية، وإمنا ينبغي أن يشتغل 
منه اجلهد التام يف ضبطه فيستدل بكثرة الرواية ممن كان حاله يف االبتداء هبذه الصفة على قلة املباالة، مبا وجد 

وهلذا ذم السلف الصاحل كثرة الرواية، وهذا معىن معترب يف الروايات والشهادات مجيعا، أال ترى أن من اشتهر يف 
  .ى العني من الناس أو االكل يف االسواق يتوقف يف شهادتهالناس خبصلة دالة على قلة املباالة من قضاء احلاجة مبرأ

  .فهذا بيان تفسري الضبط
  .فهي االستقامة: وأما العدالة



  .فالن عادل إذا كان مستقيم السرية يف االنصاف واحلكم باحلق: يقال
  .وطريق عادل، مسي به اجلادة، وضده اجلور

  .طريق جائر إذا كان من البنيات: ومنه يقال
  .ظاهرة، وباطنة: الة نوعانمث العد
  فالظاهرة

  .تثبت بالدين والعقل على معىن أن من أصاهبا فهو عدل ظاهرا، الهنما حيمالنه على االستقامة ويدعوانه إىل ذلك
والباطنة ال تعرف إال بالنظر يف معامالت املرء، وال ميكن الوقوف على هناية ذلك لتفاوت بني الناس فيهما، ولكن 

  .نعا من ارتكاب ما يعتقد احلرمة فيه فهو على طريق االستقامة يف حدود الدينكل من كان ممت
وعلى هذه العدالة نبين حكم رواية اخلرب يف كونه حجة، الن ما تثبت به العدالة الظاهرة بعارضة هوى النفس 

ل، وال يزايله والشهوة الذي تصده عن الثبات على طريق االستقامة، فإن اهلوى أصل فيه سابق على إصابة العق
بعدما رزق العقل، وبعدما اجتمعا فيه يكون عدال من وجه دون وجه، فيكون حاله كحال الصيب العاقل واملعتوه 
الذي يعقل من مجلة العقالء، وقد بينا أن املطلق يقتضي الكامل، فعرفنا أن العدل مطلقا من يترجح أمر دينه على 

إن من ارتكب : احلرمة فيه من الشهوات، وهلذا قال يف كتاب الشهادات هواه، ويكون ممتنعا بقوة الدين عما يعتقد
كبرية فإنه ال يكون عدال يف الشهادة، وفيما دون الكبرية من املعاصي إن أصر على ارتكاب شئ مل يكن مقبول 

  .الشهادة
له شرعا، والفاسق ال وكان ينبغي أن ال يكون مقبول الشهادة أصر أو مل يصر، النه فاسق خبروجه عن احلد احملدود 

يكون عدال يف الشهادة، إال أن يف القول هبذا سد الباب أصال فغري املعصوم ال يتحقق منه التحرز عن الزالت أمجع، 
الن هللا تعاىل على العباد يف كل حلظة أمرا وهنيا يتعذر عليهم القيام حبقهما، ولكن التحرز عن االصرار بالندم 

رج مدفوع، وليس يف التحرز عن ارتكاب الكبائر املوجبة للحد معىن احلرج، فلهذا والرجوع عنه غري متعذر، واحل
بنينا حكم العدالة على التحرز املتأيت عما يعتقد احلرمة فيه، وهلذا قلنا صاحب اهلوى إذا كان ممتنعا عما يعتقد 

يف طلب احلجة والتعمق يف  احلرمة فيه فهو مقبول الشهادة وإن كان فاسقا يف اعتقاده ضاال، النه بسبب الغلو
اتباعه أخطأ الطريق فضل عن سواء السبيل، وشدة اتباع احلجة ال متكن هتمة الكذب يف شهادته وإن أخطأ الطريق، 
وكذلك الكافر من أهل الشهادة إذا كان عدال يف تعاطيه بأن كان منزجرا عما يعتقد احلرمة فيه، إال أنه غري مقبول 

  الشهادة على املسلمني

  جل عداوة ظاهرة حتمله على التقول عليه، وهي عداوة بسبب باطل فتكون مبطلةال
الرق واالنوثة والعمى ال تقدح يف العدالة أصال وإن كانت متنع من قبول الشهادة أو متكن : للشهادة، وهلذا قلنا

لعدالة تبتىن على ذلك، وهلذا مل نقصانا فيها، النه ال تأثري هلذه املعاين يف احلمل على ارتكاب ما يعتقد احلرمة فيه وا
جيعل الفاسق واملستور عدال مطلقا يف حكم الشهادة حىت ال جيوز القضاء بشهادة الفاسق وإن كان لو قضى به 

  .القاضي نفذ، وال جيب القضاء بشهادة املستور قبل ظهور حاله
  .ول أحرى أن ال يكون حجةوملا مل يكن خرب الفاسق واملستور حجة فخرب اجمله: وقال الشافعي رمحه اهللا

اجملهول من القرون الثالثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه ما مل يتبني منه ما يزيل عدالته، فيكون خربه : وقلنا حنن
  .حجة على الوجه الذي قررنا



والنشوء ظاهر، وباطن فالظاهر يكون بامليالد بني املسلمني : فهو عبارة عن شريعتنا، وهو نوعان أيضا: وأما االسالم
  .على طريقتها شهادة وعبادة

والباطن يكون بالتصديق واالقرار باهللا كما هو بصفاته وأمسائه واالقرار مبالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد املوت 
  .والقدر خريه وشره من اهللا تعاىل وقبول أحكامه وشرائعه

  .ك كلهفمن استوصف فوصف ذلك كله فهو مسلم حقيقة، وكذلك إن كان معتقدا لذل
  .فقبل أن يستوصف هو مؤمن فيما بينه وبني ربه حقيقة

  .إذا بلغت املرأة فاستوصفت االسالم فلم تصف فإهنا تبني من زوجها: وقال يف اجلامع الكبري
  .وقد كنا حكمنا بصحة النكاح بظاهر إسالمها مث حيكم بفساد النكاح حني مل حتسن أن تصف وجعل ذلك ردة منها

ذكر الوصف على سبيل االمجال ال يكفي ما مل يكن عاملا حبقيقة ما : شاخينا يف هذا فقالواوقد استقصى بعض م
يذكر، الن حفظ الفقه غري حفظ املعىن، أال ترى أن من يذكر أن حممدا رسول اهللا وال يعرف من هو ال يكون مؤمنا 

ذلك منهم معرفة لعيسى الذي هو به، فإن النصارى يزعمون أهنم يؤمنون بعيسى وعندهم أنه ولد اهللا فال يكون 
  .عبد اهللا ورسوله

يف املصري إىل هذا االستقصاء حرج بني، فالناس يتفاوتون يف ذلك تفاوتا ظاهرا، وأكثرهم ال يقدرون : ولكنا نقول
  على بيان تفسري

  صفات اهللا تعاىل وأمسائه على احلقيقة، ولكن ذكر االوصاف على االمجال يكفي

أال ترى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ميتحن الناس بذلك حىت قال لالعرايب الذي  لثبوت االميان حقيقة،
  .نعم: أتشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا ؟ فقال: شهد برؤية اهلالل

بني ذلك اهللا أكرب يكفي املسلمني أحدهم وملا سأله جربيل عن االميان واالسالم الجل تعليم الناس معامل الدين : فقال
  .على سبيل االمجال

وقد كان ) فامتحنوهن اهللا أعلم بإمياهنن فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن: (وكتاب اهللا يشهد بذلك، قال تعاىل
هذا االمتحان من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني باالستيصاف على االمجال، وهذا الن املطلق عند 

لكامل كما هو االصل، وقد يعجز املرء عن إظهار ما يعتقده بعبارته فينبغي أن االستيصاف يكون حمموال على ا
يكون االستيصاف بذكر ذلك على وجه استفهام املخاطب أنه هل يعتقد كذا وكذا، فإذا قال نعم كان مؤمنا 

رات حقيقة، وإن كان قال ال أعرف ما تقول أو ال أعتقد ذلك فحينئذ حيكم بكفره، وكذلك من ظهر منه أما
املعرفة حنو أداء الصالة باجلماعة مع املسلمني، فإن ذلك يقوم مقام الوصف يف احلكم بإميانه مطلقا، قال عليه 

إذا رأيتم الرجل يعتاد اجلماعات فاشهدوا له باالميان وال خيتلف ما ذكرنا بالرق واحلرية والذكورة واالنوثة : السالم
كونه حجة يف االحكام الشرعية بصفة واحدة، الن الشرائط اليت يبتىن  والعمى والبصر، فلهذا جعلنا خرب هؤالء يف
  .عليها وجوب قبول اخلرب يتحقق يف الكل

أما العبد فال شك يف استجماع هذه الشرائط فيه وإن مل يكن من أهل الشهادة الن االهلية للشهادة تبتىن على 
الن الشهادة تنفيذ القول على الغري وذلك ينعدم يف اخلرب االهلية للوالية على الغري والرق ينفي هذه الوالية، وهذا 

فإذا (أحدمها أن املخرب ال يلزم أحدا شيئا ولكن السامع إمنا يلتزم باعتقاده أن املخرب عنه مفترض الطاعة : من وجهني
  ترجح جانب الصدق يف خرب املخرب ضاهى ذلك املسموع

باعتبار اعتقاده، كالقاضي يلزمه القضاء بالشهادة بتقلده هذه يف اعتقاده فيلزمه العمل ) ممن هو مفترض الطاعة



  .االمانة ال بإلزام الشاهد إياه، فإن كالم الشاهد يلزم املشهود عليه دون القاضي
ال صالة إال بقراءة ليس يف ظاهره إلزام أحد شيئا بل بيان صفة تتأدى به الصالة : وبيان هذا أن قوله عليه السالم

  زلة قولإذا أرادها، مبن

  .القائل ال خياطة إال باالبرة
والثاين أن املخرب يلتزم أوال مث يتعدى حكم اللزوم إىل غريه من السامعني، فأما الشاهد فإنه يلزم غريه ابتداء، وهلذا 
جعلنا العبد مبنزلة احلر يف الشهادة اليت يكون فيها التزام على الوجه الذي يكون يف اخلرب وهو الشهادة على رؤية 

  .هالل رمضان
  .مث قد صح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان جييب دعوة اململوك فدل أنه كان يعتمد خربه بأن مواله أذن له

وسلمان رضي اهللا عنه حني كان عبدا أتاه بصدقة فاعتمد خربه وأمر أصحابه باالكل، مث أتاه هبدية فاعتمد خربه 
  .وأكل منه

 عنها قبل أن تعتق وبعد عتقها، فدل أن اململوك يف حكم قبول اخلرب كاحلر وأن وكان يعتمد خرب بريرة رضي اهللا
االنثى يف ذلك كالذكر وإن تفاوتا يف حكم الشهادة، النه يشترط العدد يف النساء لثبوت معىن الشهادة، ويف باب 

ط العدد يف النساء، أال اخلرب العدد ليس بشرط فكما فارق الشهادة اخلرب يف اشتراط أصل العدد فكذلك يف اشترا
ترى أن الصحابة كانوا يرجعون إىل أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما يشكل عليهم من أمر الدين 

  .فيعتمدون خربهن
وقال رسول اهللا عليه السالم تأخذون ثلثي دينكم من عائشة وأما العمى فإنه ال يؤثر يف اخلرب النه ال يقدح يف 

نه قد كان يف الرسل من ابتلي بذلك كشعيب ويعقوب، وكان يف الصحابة من ابتلي به كابن أم العدالة، أال ترى أ
مكتوم وعتبان بن مالك رضي اهللا عنهما، وفيهم من كف بصره كابن عباس وابن عمر وجابر وواثلة بن االسقع 

  رضي اهللا عنهم، واالخبار املروية عنهم مقبولة، ومل
ك أهنم رووا يف حالة البصر أم بعد العمى، وهذا خبالف الشهادة فإن شهادهتم إمنا يشتغل أحد بطلب التاريخ يف ذل

ال تقبل حلاجة الشاهد إىل متييز بني املشهود له واملشهود عليه عند االداء وهذا التمييز من البصري يكون باملعاينة، 
رواية اخلرب ال حاجة إىل هذا  ومن االعمى باالستدالل وبينهما تفاوت ميكن التحرز عنه يف جنس الشهود، ويف

التمييز فكان االعمى والبصري فيه سواء واحملدود يف القذف بعد التوبة يف رواية اخلرب كغريه يف ظاهر املذهب، فإن 
أبا بكرة رضي اهللا عنه مقبول اخلرب ومل يشتغل أحد بطلب التاريخ يف خربه أنه روى بعدما أقيم عليه احلد أم قبله، 

  خبالف

فإن رد شهادته من متام حده ثبت ذلك بالنص، ورواية اخلرب ليست يف معىن الشهادة، أال ترى أنه ال  الشهادة
شهادة للنساء يف احلدود أصال، وروايتهن يف باب احلدود كرواية الرجال، ويف رواية احلسن عن أيب حنيفة رضي 

فأولئك عند اهللا هم : (بكذبه بالنص، قال تعاىل اهللا عنهما أنه ال يكون احملدود يف القذف مقبول الرواية النه حمكوم
واحملكوم بالكذب فيما يرجع إىل التعاطي ال يكون عدال، ومن شرط كون اخلرب حجة العدالة مطلقا كما ) الكاذبون

  .بينا
مراعاة اللفظ يف الرواية واجب على وجه ال جيوز : يف بيان ضبط املنت والنقل باملعىن قال بعض أهل احلديث: فصل

  .النقل باملعىن من غري مراعاة اللفظ حبال، وذلك منقول عن ابن سريين



قول الصحايب على سبيل احلكاية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أقواله وأفعاله ال : قال بعض أهل النظر
ا قول يكون حجة بل جيب طلب لفظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك الباب حىت يصح االحتجاج به، وهذ

  .مهجور
وقال مجهور العلماء مراعاة اللفظ يف النقل أوىل، وجيوز النقل باملعىن بعد حسن الضبط على تفصيل نذكره يف آخر 

  .الفصل
  .وقد نقل ذلك عن احلسن والشعيب والنخعي

  فأما من مل جيوز ذلك استدل
فرب حامل فقه إىل غري فقيه، ورب حامل  نضر اهللا امرأ مسع مقاليت فوعاها وأداها كما مسعها،: بقوله عليه السالم

فقه إىل من هو أفقه منه فقد أمر مبراعاة اللفظ يف النقل، وبني املعىن فيه وهو تفاوت الناس يف الفقه والفهم، واعتبار 
هذا املعىن يوجب احلجر عاما عن تبديل اللفظ بلفظ آخر، وهذا الن النيب صلى اهللا عليه وسلم أويت من جوامع 

الفصاحة يف البيان ما هو هناية ال يدركه فيه غريه، ففي التبديل بعبارة أخرى ال يؤمن التحريف أو الزيادة الكلم و
  .والنقصان فيما كان مرادا له

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكذا وهنانا عن كذا، وال ميتنع : وحجتنا يف ذلك ما اشتهر من قول الصحابة
  .و متعنتأحد من قبول ذلك إال من ه

  حنو هذا أو قريبا منه: وروينا عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه كان إذا روى حديثا قال

أو كالما هذا معناه، وكان أنس رضي اهللا عنه إذا روى حديثا قال يف آخره أو كما قال رسول اهللا عليه السالم، 
  .بلغنا حنوا من ذلك: يف تصانيفهم فدل أن النقل باملعىن كان مشهورا فيهم، وكذلك العلماء بعدهم يذكرون

وهذا الن نظم احلديث ليس مبعجز واملطلوب منه ما يتعلق مبعناه وهو احلكم من غري أن يكون له تعلق بصورة 
النظم، وقد علمنا أن االمر بالتبليغ ملا هو املقصود به فإذا كمل ذلك بالنقل باملعىن كان ممتثال ملا أمر به من النقل ال 

رام، وإمنا يعترب النظم يف نقل القرآن النه معجز مع أنه قد ثبت أيضا فيه نوع رخصة بربكة دعاء رسول مرتكبا للح
أنزل القرآن على سبعة أحرف إال أن يف ذلك رخصة من حيث : اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ما أشار إليه يف قوله

  .الطريقني كما تقدم بيانهاالسقاط، وهذا من حيث التخفيف والتيسري، ومعىن الرخصة يتحقق ب
اخلرب إما أن يكون حمكما له معىن واحد معلوم بظاهر املنت، أو يكون ظاهرا معلوم املعىن : إذا عرفنا هذا فنقول

  بظاهره على احتمال شئ آخر كالعام الذي حيتمل
ل، أو يكون جممال ال اخلصوص واحلقيقة اليت حتتمل اجملاز، أو يكون مشكال، أو يكون مشتركا يعرف املراد بالتأوي

  .يعرف املراد به إال ببيان، أو يكون متشاهبا، أو يكون من جوامع الكلم
فأما احملكم جيوز نقله باملعىن لكل من كان عاملا بوجوه اللغة، الن املراد به معلوم حقيقة، وإذا كساه العامل باللغة 

  .عبارة أخرى ال يتمكن فيه هتمة الزيادة والنقصان
فال جيوز نقله باملعىن إال ملن مجع إىل العلم باللغة العلم بفقه الشريعة، النه إذا مل يكن عاملا بذلك مل يؤمن  فأما الظاهر

إذا كساه عبارة أخرى أن ال تكون تلك العبارة يف احتمال اخلصوص واجملاز مثل العبارة االوىل، وإن كان ذلك هو 
من تلك العبارة جلهله بالفرق بني اخلاص والعام، فإذا كان عاملا بفقه  املراد به، ولعل العبارة اليت يروي هبا تكون أعم

الشريعة يقع االمن عن هذا التقصري منه عند تغيري العبارة فيجوز له النقل باملعىن كما كان يفعله احلسن والنخعي 
  .والشعيب رمحهم اهللا



اد هبما ال يعرف إال بالتأويل، والتأويل يكون بنوع فأما املشكل واملشترك ال جيوز فيهما النقل باملعىن أصال، الن املر
  .من الرأي كالقياس فال يكون حجة على غريه

وأما اجململ فال يتصور فيه النقل باملعىن النه ال يوقف على املعىن فيه إال بدليل آخر، واملتشابه كذلك النا ابتلينا 
  .بالكف عن طلب املعىن فيه فكيف يتصور نقله باملعىن

العجماء جبار وما أشبه : اخلراج بالضمان وقوله عليه السالم: يكون من جوامع الكلم كقوله عليه السالم وأما ما
  .ذلك فقد جوز بعض مشاخينا نقله باملعىن على الشرط الذي ذكرنا يف الظاهر

لى ما روي واالصح عندي أنه ال جيوز ذلك الن النيب عليه السالم كان خمصوصا هبذا النظم ع: قال رضي اهللا عنه
  أوتيت جوامع الكلم أي خصصت بذلك فال يقدر أحد بعده على ما كان هو خمصوصا به،: أنه قال

ولكن كل مكلف مبا يف وسعه، ويف وسعه نقل ذلك اللفظ ليكون مؤديا إىل غريه ما مسعه منه بيقني، وإذا نقله إىل 
النظم الذي هو من جوامع الكلم، وكان هذا النوع  عبارته مل يؤمن القصور يف املعىن املطلوب به ويتيقن بالقصور يف

  .مث أداها كما مسعها: هو مراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله
  .تذكرة، وإمام: اعلم بأن الكتابة نوعان: يف بيان الضبط بالكتابة واخلط قال رضي اهللا عنه: فصل

ه، والنقل هبذا الطريق جائز سواء كان مكتوبا خبطه فالتذكرة هو أن ينظر يف املكتوب فيتذكر به ما كان مسموعا ل
أو خبط غريه، وذلك اخلط معروف أو جمهول، النه إمنا ينقل ما حيفظ غري أن النظر يف الكتاب كان مذكرا له فال 

يكون دون التفكر، ولو تفكر فتذكر جاز له أن يروي ويكون خربه حجة فكذلك إذا نظر يف الكتاب فتذكر، وهلذا 
كانوا يأخذون العلم حفظا : قيدوا العلم بالكتاب وقال إبراهيم: ندب إىل الكتاب على ما جاء يف احلديث املقصود

مث أبيح هلم الكتابة ملا حدث هبم من الكسل، والن النسيان مركب يف االنسان ال ميكنه أن حيفظ نفسه منه إال ما 
  ال ما شاءسنقرئك فال تنسى إ: كان خاصا لرسول اهللا عليه السالم بقوله

اهللا وهلذا االستثناء وقع لرسول اهللا عليه السالم تردد يف قراءته سورة املؤمنني يف صالة الفجر حىت قال اليب رضي 
فثبت أن النسيان مما ال يستطاع االمتناع منه إال حبرج بني واحلرج مدفوع، وبعد النسيان ) هال ذكرتين: (اهللا عنه

  .ود إىل ما كان عليه من احلفظ، وإذا عاد كما كان فالرواية تكون عن ضبط تامالنظر يف الكتاب طريق للتذكر والع
رواية احلديث، : وأما النوع الثاين فهو أن ال يتذكر عند النظر ولكنه يعتمد اخلط، وذلك يكون يف فصول ثالثة

  والقاضي جيد يف خريطته سجال خمطوطا
  .الصك وال يتذكر احلادثةخبطه من غري أن يتذكر احلادثة، والشاهد يرى خطه يف 

فأبو حنيفة رمحه اهللا أخذ يف الفصول الثالثة مبا هو العزمية وقال ال جيوز له أن يعتمد الكتاب ما مل يتذكر، الن النظر 
يف الكتاب ملعرفة القلب كالنظر يف املرآة للرؤية بالعني، مث النظر يف املرآة إذا مل تفده إدراكا ال يكون معتربا، فالنظر 

الكتاب إذا مل يفده تذكرا يكون هدرا، وهذا الن الرواية والشهادة وتنفيذ القضاء ال يكون إال بعلم واخلط يشبه يف 
اخلط فبصورة اخلط ال يستفيد علما من غري التذكر، وما كان الفساد يف سائر االديان إال باالعتماد على الصور 

  .بدون املعىن
اهللا أن يف السجل ورواية االثر جيوز له أن يعتمد اخلط وإن مل يتذكر به  وروى بشر بن الوليد عن أيب يوسف رمحهما

  .ويف الصك ال جيوز له ذلك
  .وروى ابن رستم عن حممد رمحهما اهللا أن ذلك جائز يف الفصول كلها، وما ذهبنا إليه رخصة للتيسري على الناس

جل معروف ثقة موقع بتوقيعه، أو خبط رجل إما أن يكون الكتاب خبطه، أو خبط ر: مث هذه الرخصة تتنوع أنواعا



السجل يكون يف خريطة القاضي خمتوما : معروف غري ثقة أو غري موقع، أو خبط جمهول أما أبو يوسف رمحه اهللا فقال
خبتمه وكان يف يده أيضا فباعتبار الظاهر يؤمن فيه التزوير والتبديل بالزيادة والنقصان، والقاضي مأمور باتباع 

القضاء فله أن يعتمد السجل يف ذلك، وكذلك كتاب احملدث إذا كان يف يده، وإن مل يكن السجل يف يد الظاهر يف 
  القاضي فليس له أن يعتمده الن التزوير والتغيري فيه عادة ملا يبتىن عليه من املظامل واخلصومات، ومثله يف كتاب

ني آخر مل يظهر منه خيانة يف مثله، وأما الصك احلديث ليس بعادة فال فرق فيه بني أن يكون يف يده أو يف يد أم
فيكون بيد اخلصم فال يقع االمن فيه عن التغيري والتزوير، حىت إذا كان يف يد الشاهد كان اجلواب فيه مثل اجلواب 

  .يف السجل
  واحلاصل أنه بىن هذه الرخصة على ما يوقع االمن عن التغيري والتعديل عادة، وحممد رمحه اهللا أثبت

صة يف الصك أيضا وإن مل يكن يف يده إذا علم أن املكتوب خطه على وجه ال يبقى فيه شبهة له، الن الباقي الرخ
بعد ذلك توهم التغيري وله أثر بني يوقف عليه، فإذا مل يظهر ذلك فيه جاز اعتماده، فأما إذا وجد الكتاب خبط بني 

أن يقول وجدت خبط فالن كذا ال يزيد على ذلك، مث وهو معلوم عنده أو خبط رجل معروف موثق به فإنه جيوز له 
إن كان ذلك اخلط منفردا ليس معه شئ آخر فإنه ال يكون حجة، وإن كان معه غريه فذلك يوقع االمن عن التزوير 

فأما يف الشهادة والقضاء فال، الن ذلك ) وهذا يف االخبار خاصة(بطريق العادة فيجوز اعتماده على وجه الرخصة 
: العباد يعترب فيه من االستقصاء ما ال يعترب يف رواية االخبار واشتراط العلم فيه منصوص عليه، قال تعاىل من مظامل

  .إذا رأيت مثل هذا الشمس فاشهد وإال فدع: وقال عليه السالم للشاهد) إال من شهد باحلق وهم يعلمون(
  .انقطاع صورة، وانقطاع معىن: ع نوعاناعلم بأن االنقطا: يف بيان وجوه االنقطاع قال رضي اهللا عنه: فصل

أما صورة االنقطاع صورة ففي املراسيل من االخبار، وال خالف بني العلماء يف مراسيل الصحابة رضي اهللا عنهم 
أهنا حجة، الهنم صحبوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فما يروونه عن رسول اهللا عليه السالم مطلقا حيمل على 

أو من أمثاهلم، وهم كانوا أهل الصدق والعدالة، وإىل هذا أشار الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما أهنم مسعوه منه 
ما كل ما حندثكم به مسعناه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وإمنا كان حيدث بعضنا بعضا، ولكنا ال : بقوله
  .نكذب

  .اهللافأما مراسيل القرن الثاين والثالث حجة يف قول علمائنا رمحهم 
وقال الشافعي ال يكون حجة إال إذا تأيد بآية أو سنة مشهورة، أو اشتهر العمل به من السلف، أو اتصل من وجه 

  .آخر
  وهلذا جعلت مراسيل سعيد بن املسيب حجة الين اتبعتها: قال

  .فوجدهتا مسانيد
عرفة تلك االوصاف يف الراوي اخلرب إمنا يكون حجة باعتبار أوصاف يف الراوي وال طريق مل: احتج يف ذلك فقال

إذا كان غري معلوم االصل، فال تقوم احلجة مبثل هذه الرواية، وإعالمه باالشارة إليه يف حياته وبذكر امسه ونسبه 
بعد وفاته، فإذا مل يذكره أصال فقد حتقق انقطاع هذا اخلرب عن رسول اهللا، واحلجة يف اخلرب باتصاله برسول اهللا عليه 

  .النقطاع ال يكون حجةالسالم فبعد ا
وال يقال إن رواية العدل عنه تكون تعديال له وإن مل يذكر امسه، الن طريق معرفة اجلرح والعدالة االجتهاد، وقد 

يكون الواحد عدال عند إنسان، جمروحا عند غريه بأن يقف منه على ما كان اآلخر ال يقف عليه، أال ترى أن شهود 



صول من غري ذكرهم يف شهادهتم ال تكون شهادهتم حجة هلذا املعىن، يوضحه أنه الفرع إذا شهدوا على شهادة اال
  .حدثين احلارث وكان واهللا كذابا: قد كان فيهم من يروي عمن هو جمروح عنده على ما قال الشعيب رمحه اهللا

حبفظ االسانيد يف  فعرفنا أن بروايته عنه ال يثبت فيه ما يشترط يف الراوي فيكون خربه حجة، والن الناس تكلفوا
باب االخبار، فلو كانت احلجة تقوم باملراسيل لكان تكلفهم اشتغاال مبا ال يفيد فيبعد أن يقال اجتمع الناس على ما 

  .ليس مبفيد
الدالئل اليت دلت على كون خرب الواحد حجة من الكتاب والسنة كلها تدل على كون املرسل من : ولكنا نقول
  .االخبار حجة

  .االرسال من الصحابة رضي اهللا عنهم ومن بعدهم ظهورا ال ينكره إال متعنتمث قد ظهر 
من أصبح جنبا فال : أما من الصحابة فبيانه يف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

 عنهما، فقد صوم له وملا أنكرت ذلك عائشة رضي اهللا عنها قال هي أعلم حدثين به الفضل بن عباس رضي اهللا
أرسل الرواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من غري مساع منه، وقيل إن ابن عباس ما مسع من رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه وسلم إال بضعة عشر حديثا وقد كثرت روايته مرسال، وإمنا كان ذلك مساعا من غري

حىت رمى مجرة العقبة يوم النحر، وإمنا مسع ذلك  رسول اهللا عليه السالم، حىت روي أن النيب عليه السالم كان يليب
من أخيه الفضل ونعمان بن بشري رضي اهللا عنهم، ما مسع من رسول اهللا عليه السالم إال حديثا واحدا وهو قوله 

عليه السالم إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح سائر جسده، وإذا فسدت فسد سائر جسده أال وهي القلب مث 
رسول اهللا عليه السالم مرسال، واحلسن وسعيد بن املسيب رضي اهللا عنهما وغريمها من أئمة كثرت روايته عن 

التابعني كان كثريا ما يروون مرسال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت قيل أكثر ما رواه سعيد بن املسيب 
  .مرسال إمنا مسعه من عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

  .مع يل أربعة من الصحابة على حديث أرسلته إرساالكنت إذا اجت: وقال احلسن
قلت البراهيم إذا رويت : ما كنا نسند احلديث إىل أن وقعت الفتنة فقال االعمش: وقال ابن سريين رضي اهللا عنه

إذا قلت لك حدثين فالن عن عبد اهللا فهو ذاك، وإذا قلت لك قال عبد اهللا : يل حديثا عن عبد اهللا فأسنده يل، فقال
بطرق ) بأن مسعه(املرسل أقوى من املسند فإن من اشتهر عنده حديث : هو غري واحد، وهلذا قال عيسى بن أبانف

طوى االسناد لوضوح الطريق عنده وقطع الشهادة بقوله قال رسول اهللا عليه السالم، وإذا مسعه بطريق واحد ال 
  .لى قصد أن حيمله من حيمل عنهيتضح االمر عنده على وجه ال يبقى له فيه شبهة فيذكره مسندا ع

  .فعلى هذا ينبغي أن جيوز النسخ باملرسل كما جيوز بني االخبار باملشهور عندكم: فإن قيل
إمنا مل جيز ذلك الن قوة املرسل من هذا الوجه بنوع من االجتهاد فيكون نظري قوة تثبت بطريق القياس والنسخ : قلنا

  .مبثله ال جيوز
مرسال، أما إن كان باعتبار مساعهم ممن ليس بعدل عندهم أو باعتبار مساعهم من عدل مع مث رواية هؤالء الكبار 

اعتقادهم أن ذلك ليس حبجة أو على اعتقادهم أن املرسل حجة كاملسند، واالول باطل فإن من يستجيز الرواية 
  عمن يعرفه غري عدل هبذه الصفة ال يعتمد روايته مرسال

  هبم هذا، والثاين باطل النه قول بأهنم كتموا موضعوال مسندا، وال جيوز أن يظن 



احلجة بترك االسناد مع علمهم أن احلجة ال تقوم بدونه، فتعني الثالث وهو أهنم اعتقدوا أن املرسل حجة كاملسند 
  .وكفى باتفاقهم حجة

يقال مل يكن عندهم  وهذا كالم فاسد، النه إما أن: وقال الشافعي يف بعض كتبه إمنا أرسلوا ليطلب ذلك يف املسند
إسناد ذلك أو كان ومل يذكروا، واالول باطل الن فيه قوال بأهنم خترصوا ما مل يسمعوا ليطلب ذلك يف املسموعات 
وال جيوز ذلك ملن هو دوهنم فكيف هبم ؟ والثاين باطل النه إذا كان عندهم االسناد وقد علموا أن احلجة ال تقوم 

  .ىل إتعاب النفس بالطلببدونه فليس يف تركه إال القصد إ
ولو قال من أنكر االحتجاج خبرب الواحد إهنم إمنا رووا ذلك ليطلب ذلك يف املتواتر ال يكون هذا الكالم مقبوال منه 

باالتفاق فكذلك هذا، يقرره أن املفيت إذا قال للمستفيت قضى رسول اهللا يف هذه احلادثة بكذا كان عليه أن يعمل 
  .نادا فكذلك إذا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذابه، وإن مل يذكر له إس

  .ولو قال روى فالن عن فالن قبل ذلك منه وإن مل يقل حدثين وال مسعته منه، وهذا يف معىن االرسال
  .إمنا جنيزه على هذا الوجه عمن لقي فيحمل مطلق كالمه على املسموع منه: فإن قال

وإن مل ينص عليه لتحسني الظن به فكذلك جيوز محل كالمه عند االرسال على ملا جاز محل كالمه على هذا : قلنا
السماع ممن هو عدل باعتبار الظاهر لتحسني الظن به، وهذا النه ال طريق لنا إىل معرفة الشرائط للرواية فيمن مل 

 يعرف استجماع يدركه إال بالسماع ممن أدركه، وإذا كان من أدركه عدال ثقة فإنه ال يروي عنه مطلقا ما مل
الشرائط فيه، فربوايته عنه يثبت لنا استجماع الشرائط، أال ترى أنه لو أسند الرواية إليه يثبت استجماع الشرائط 

فيه بروايته عنه فكذلك إذا أرسله بل أوىل، النه إذا أسند إليه فإمنا شهد عليه بأنه روى ذلك، فإذا أرسل فإمنا يشهد 
  على رسول اهللا أنه

، ومن علم أنه ال يستجيز الشهادة على غري رسول اهللا بالباطل فكيف يظن أن يستجيز الشهادة على قال ذلك
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يوضحه أن القاضي إذا : رسول اهللا بالباطل مع قوله عليه السالم

سم الشهود يف املسجل وما كان كتب سجال فيه قضاؤه يف حادثة وأشهد على ذلك كان ذلك حجة وإن مل يبني ا
  ذلك إال هبذا الطريق، وهذا خبالف الشهود على شهادة الغري، الن العلماء

خمتلفون يف أن عند الرجوع هل جيب الضمان على شهود االصل أم ال فلعل القاضي ممن يرى تضمينهم فال يتمكن 
اب االخبار مع أن شاهد الفرع ينوب عن شاهد من القضاء به إذا مل يكونوا معلومني عنده ومثل هذا ال يتحقق يف ب

االصل يف نقل شهادته، أال ترى أنه لو أشهد قوما على شهادته فسمعه آخرون مل يكن هلم أن يشهدوا على شهادته 
خبالف رواية االخبار، وإذا كان الفرعي يعرب عن االصل بشهادته مل جيد بدا من ذكره ليكون معربا، أال ترى أنه لو 

  .د عن فالن مل يكن ذلك مقبوالأشه: قال
  .وهنا لو قال أروي عن فالن كان مقبوال منه

مث اشتغال الناس باالسناد كاشتغاهلم بالتكلف لسماع احلديث من وجوه، وذلك ال يدل على أن خرب الواحد ال 
  .يكون حجة، فكذلك اشتغاهلم باالسناد ال يكون دليال على أن املرسل ال يكون حجة

ن بعد القرون الثالثة فقد كان أبو احلسن الكرخي رمحه اهللا ال يفرق بني مراسيل أهل االعصار، فأما مراسيل م
  .من تقبل روايته مسندا تقبل روايته مرسال: وكان يقول

  .للمعىن الذي ذكرنا
  .من اشتهر يف الناس حبمل العلم منه تقبل روايته مرسال ومسندا: وكان عيسى بن أبان رمحه اهللا يقول



يعين به حممد بن احلسن رمحه اهللا وأمثاله من املشهورين بالعلم، ومن مل يشتهر حبمل الناس العلم منه مطلقا وإمنا  وإمنا
  .اشتهر بالرواية عنه فإن مسنده يكون حجة ومرسله يكون موقوفا إىل أن يعرض على من اشتهر حبمل العلم عنه

  وأصح االقاويل يف هذا ما قاله أبو بكر
 عنه أن مرسل من كان من القرون الثالثة حجة ما مل يعرف منه الرواية مطلقا عمن ليس بعدل الرازي رضي اهللا

ثقة، ومرسل من كان بعدهم ال يكون حجة إال من اشتهر بأنه ال يروي إال عمن هو عدل ثقة الن النيب عليه السالم 
ما مل يتبني خالفهم، وشهد على من  شهد للقرون الثالثة بالصدق واخلريية فكانت عدالتهم ثابتة بتلك الشهادة

بعدهم بالكذب بقوله مث يفشو الكذب، فال تثبت عدالة من كان يف زمن شهد على أهله بالكذب إال برواية من 
  .كان معلوم العدالة يعلم أنه ال يروي إال عن عدل

اهللا عنه حديث رسول اهللا وإىل حنو هذا أشار عروة بن الزبري رضي اهللا عنهما حني روى لعمر بن عبد العزيز رضي 
نعم فما : أتشهد به على رسول اهللا عليه السالم ؟ قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له فقال: صلى اهللا عليه وسلم 

  .مينعين من ذلك وقد أخربين به العدل الرضا
  .فقبل عمر بن عبد العزيز روايته

  .واختلف أصحاب احلديث يف منقطع من وجه متصل من وجه آخر
من قال سقط اعتبار االتصال فيه باالنقطاع من وجه، وكأن هذا القائل جعل االنقطاع بسكوت راوي  فمنهم

الفرع عن تسمية راوي االصل دليل اجلرح فيه، وإذا استوى املوجب للعدالة واملوجب للجرح يغلب اجلرح، 
ذي هو منقطع جيعل كأن وأكثرهم على أن هذا يكون حجة لوجود االتصال فيه بطريق واحد والطريق اآلخر ال

لبس، الن ذلك الطريق ساكت عن الراوي وحاله أصال، ويف الطريق املتصل بيان له وال معارضة بني الساكت 
  .والناطق

إما أن يكون ذلك املعىن بدليل معارض، أو نقصان يف حال : فأما النوع الثاين وهو االنقطاع معىن ينقسم قسمني
  .الراوي يثبت به االنقطاع

إما أن يكون خمالفا لكتاب اهللا تعاىل، أو : القسم االول وهو ثبوت االنقطاع بدليل معارض فعلى أربعة أوجهفأما 
  لسنة مشهورة عن رسول اهللا، أو يكون حديثا شاذا مل يشتهر فيما

ظهر تعم به البلوى وحيتاج اخلاص والعام إىل معرفته، أو يكون حديثا قد أعرض عنه االئمة من الصدر االول بأن 
  .منهم االختالف يف تلك احلادثة ومل جتر بينهم احملاجة بذلك احلديث

فأما الوجه االول وهو ما إذا كان احلديث خمالفا لكتاب اهللا تعاىل فإنه ال يكون مقبوال وال حجة للعمل به عاما 
ز ابتداء، وكذلك ترك كانت اآلية أو خاصا نصا أو ظاهرا عندنا على ما بينا أن ختصيص العام خبرب الواحد ال جيو

الظاهر فيه واحلمل على نوع من اجملاز ال جيوز خبرب الواحد عندنا خالفا للشافعي، وقد بينا هذا، ودليلنا يف ذلك 
كل شرط ليس يف كتاب اهللا تعاىل فهو باطل وكتاب اهللا أحق واملراد كل شرط هو خمالف : قوله عليه السالم

ما ال يوجد عينه يف كتاب اهللا تعاىل فإن عني هذا احلديث ال يوجد يف كتاب اهللا  لكتاب اهللا تعاىل ال أن يكون املراد
تعاىل، وباالمجاع من االحكام ما هو ثابت خبرب الواحد والقياس وإن كان ال يوجد ذلك يف كتاب اهللا تعاىل، فعرفنا 

  أن املراد ما يكون خمالفا لكتاب اهللا تعاىل، وذلك



  .الف لكتاب اهللا تعاىل فهو مردودتنصيص على أن كل حديث هو خم
تكثر االحاديث لكم بعدي فإذا روي لكم عين حديث فاعرضوه على كتاب اهللا تعاىل فما وافقه : وقال عليه السالم

فاقبلوه واعلموا أنه مين، وما خالفه فردوه واعلموا أين منه برئ والن الكتاب متيقن به ويف اتصال اخلرب الواحد 
 عليه وسلم شبهة فعند تعذر االخذ هبما ال بد من أن يؤخذ باملتيقن ويترك ما فيه شبهة، والعام برسول اهللا صلى اهللا

واخلاص يف هذا سواء ملا بينا أن العام موجب للحكم فيما يتناوله قطعا كاخلاص، وكذلك النص والظاهر سواء، الن 
نقل باملعىن، مث قوام املعىن باملنت فإمنا يشتغل املنت من الكتاب متيقن به ومنت احلديث ال ينفك عن شبهة الحتمال ال

  بالترجيح من حيث املنت أوال إىل أن جيئ إىل املعىن، وال شك أن
الكتاب يترجح باعتبار النقل املتواتر يف املنت على خرب الواحد، فكانت خمالفة اخلرب للكتاب دليال ظاهرا على الزيافة 

فيه رجال حيبون أن : (من مس الذكر النه خمالف للكتاب، فإن اهللا تعاىل قالفيه، وهلذا مل يقبل علماؤنا خرب الوضوء 
يعين االستنجاء باملاء فقد مدحهم بذلك ومسى فعلهم تطهرا ومعلوم أن االستنجاء باملاء ال يكون إال مبس ) يتطهروا

عل الذي هو حدث ال يكون الذكر فاحلديث الذي جيعل مسه حدثا مبنزلة البول يكون خمالفا ملا يف الكتاب، الن الف
  .تطهرا

أسكنوهن من : (وكذلك مل يقبل حديث فاطمة بنت قيس يف أن ال نفقة للمبتوتة النه خمالف للكتاب وهو قوله تعاىل
وال خالف أن املراد وأنفقوا عليهن من وجدكم، فاملراد احلائل فإنه عطف عليه قوله ) حيث سكنتم من وجدكم

وكذلك مل يقبل خرب القضاء بالشاهد واليمني النه ) نفقوا عليهن حىت يضعن محلهنوإن كن أوالت محل فأ: (تعاىل
واستشهدوا أمر : اآلية، وقوله) واستشهدوا شهيدين من رجالكم: (خمالف للكتاب من أوجه، فإن اهللا تعاىل قال

لشهود كقول القائل بفعل هو جممل فيما يرجع إىل عدد الشهود كقول القائل كل يكون جممال فيما يرجع إىل عدد ا
كل يكون جممال فيما يرجع اىل بيان املأكول فيكون ما بعده تفسريا لذلك اجململ وبيانا جلميع ما هو املراد باالمر 

  وهو استشهاد رجلني فإن مل يكونا فرجل وامرأتان، كقول القائل كل طعام كذا

يكون ذلك بيانا جلميع ما هو املراد باالمر  فإن مل يكن فكذا، أو أذنت لك أن تعامل فالنا فإن مل يكن ففالنا،
واالذن، وإذا ثبت أن مجيع ما هو املذكور يف اآلية كان خرب القضاء بالشاهد واليمني زائدا عليه والزيادة على النص 

فقد نص على أن أدىن ما تنتفي به الريبة شهادة شاهدين ) ذلك أدىن أال ترتابوا: (كالنسخ عندنا، يقرره قوله تعاىل
هبذه الصفة، وليس دون االدىن شئ آخر تنتفي به الريبة، والنه نقل احلكم من استشهاد الرجل الثاين بعد شهادة 

  الشاهد الواحد إىل استشهاد امرأتني، مع أن
حضور النساء جمالس القضاء الداء الشهادة خالف العادة وقد أمرن بالقرار يف البيوت شرعا، فلو كان ميني املدعي 

الواحد حجة ملا نقل احلكم إىل استشهاد امرأتني، وهو خالف املعتاد، مع متكن املدعي من إمتام حجته  مع الشاهد
  .بيمينه

ومبثل هذا الطريق جعلنا شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض حجة، الن اهللا تعاىل نقل احلكم عن استشهاد مسلمني 
مع أن حضور أهل الذمة جمالس القضاة ) ران من غريكمأو آخ: (على وصية املسلم إىل استشهاد ذميني بقوله تعاىل

  .الداء الشهادة خالف املعتاد، فذلك دليل ظاهر على أن احلجة تقوم بشهادهتم يف اجلملة
وهو دليل أيضا على رد خرب القضاء بالشاهد واليمني النه نقل احلكم إىل استشهاد ذميني عند عدم شاهدين 

ع ميني املدعي حجة لكان االوىل بيان ذلك عند احلاجة، وذكر يف اآلية ميني مسلمني، فلو كان الشاهد الواحد م
فلو كان بيمني املدعي تنتفي الريبة أو تتم ) الجل النسخ(الشاهدين ظاهرا عند الريبة مع أن ذلك ليس حبجة اليوم 



  .احلجة لكان االوىل ذكر ميينه عند احلاجة
واليمني خمالف للكتاب فتركنا العمل به هلذا، وكذلك الغريب من فبهذه الوجوه يتبني أن خرب القضاء بالشاهد 

أخبار اآلحاد إذا خالف السنة املشهورة فهو منقطع يف حكم العمل به، الن ما يكون متواترا من السنة أو مستفيضا 
، وكذلك أو جممعا عليه فهو مبنزلة الكتاب يف ثبوت علم اليقني به، وما فيه شبهة فهو مردود يف مقابلة اليقني

املشهور من السنة فإنه أقوى من الغريب لكونه أبعد عن موضع الشبهة، وهلذا جاز النسخ باملشهور دون الغريب، 
  فالضعيف ال يظهر يف مقابلة القوي،

البينة على املدعي : وهلذا مل يعمل خبرب القضاء بالشاهد واليمني، النه خمالف للسنة املشهورة وهو قوله عليه السالم
أحدمها أن يف هذا احلديث بيان أن اليمني يف جانب املنكر دون املدعي، والثاين : مني على من أنكر من وجهنيوالي

  أن فيه بيان أنه ال جيمع بني اليمني والبينة فال تصلح اليمني متممة للبينة حبال، وهلذا االصل مل يعمل
أينتقص إذا جف ؟ : التمر أن النيب عليه السالم قالأبو حنيفة خبرب سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه يف بيع الرطب ب

  .نعم: قالوا
أحدمها أن فيها : التمر بالتمر مثل مبثل من وجهني: فال إذا النه خمالف للسنة املشهورة وهو قوله عليه السالم: قال

بعد اجلفوف يكون  اشتراط املماثلة يف الكيل مطلقا جلواز العقد فالتقييد باشتراط املماثلة يف أعدل االحوال وهو
زيادة، والثاين أنه جعل فضال يظهر بالكيل هو احلرام يف السنة املشهورة فجعل فضل يظهر عند فوات وصف 

السنة املشهورة ال تتناول الرطب : مرغوب فيه ربا حراما يكون خمالفا لذلك احلكم، إال أن أبا يوسف وحممدا قاال
من حلف ال يأكل مترا فأكل رطبا مل حينث، ولو حلف ال يأكل هذا الن مطلق اسم التمر ال يتناوله، بدليل أن 

  .الرطب فأكله بعد ما صار مترا مل حينث، فإذا مل تتناوله السنة املشهورة وجب إثبات احلكم فيه باخلرب اآلخر
يه أحوال التمر اسم للثمرة اخلارجة من النخل من حني تنعقد صورهتا إىل أن تدرك، وما خيتلف عل: وأبو حنيفة قال

وأوصاف حسب ما يكون على اآلدمي ال يتبدل به اسم العني، ويف االميان تترك احلقائق لداللة العرف، واليمني 
  .تتقيد بوصف يف العني إذا كان داعيا إىل اليمني

قبل ففي هذين النوعني من االنتقاد للحديث علم كثري، وصيانة للدين بليغة، فإن أصل البدع واالهواء إمنا ظهر من 
ترك عرض أخبار اآلحاد على الكتاب والسنة املشهورة، فإن قوما جعلوها أصال مع الشبهة يف اتصاهلا برسول اهللا 

عليه السالم ومع أهنا ال توجب علم اليقني، مث تأولوا عليها الكتاب والسنة املشهورة فجعلوا التبع متبوعا، وجعلوا 
ء والبدع، مبنزلة من أنكر خرب الواحد فإنه ملا مل جيوز العمل به احتاج االساس ما هو غري متيقن به فوقعوا يف االهوا

  إىل القياس ليعمل به وفيه أنواع من الشبهة، أو إىل استصحاب احلال وهو ليس

  حبجة أصال وترك العمل باحلجة إىل ما ليس حبجة يكون فتحا لباب اآلحاد، وجعل
قن عليه يكون فتحا لباب االهواء والبدع وكل واحد منهما زيف ما هو غري متيقن به أصال، مث ختريج ما فيه التي

مردود، وإمنا سواء السبيل ما ذهب إليه علماؤنا رمحهم اهللا من إنزال كل حجة منزلتها، فإهنم جعلوا الكتاب 
ن منه والسنة املشهورة أصال مث خرجوا عليهما ما فيه بعض الشبهة وهو املروي بطريق اآلحاد مما مل يشتهر، فما كا

موافقا للمشهور قبلوه، وما مل جيدوا يف الكتاب وال يف السنة املشهورة له ذكرا قبلوه أيضا وأوجبوا العمل به، وما 
كان خمالفا هلما ردوه، على أن العمل بالكتاب والسنة أوجب من العمل بالغريب خبالفه، وما مل جيدوه يف شئ من 

  .حكمه لتحقق احلاجة إليه االخبار وصاروا حينئذ إىل القياس يف معرفة



وأما القسم الثالث وهو الغريب فيما يعم به البلوى وحيتاج اخلاص والعام إىل معرفته للعمل به فإنه زيف، الن 
صاحب الشرع كان مأمورا بأن يبني للناس ما حيتاجون إليه، وقد أمرهم بأن ينقلوا عنه ما حيتاج إليه من بعدهم، 

به البلوى فالظاهر أن صاحب الشرع مل يترك بيان ذلك للكافة وتعليمهم، وأهنم مل يتركوا فإذا كانت احلادثة مما تعم 
نقله على وجه االستفاضة، فحني مل يشتهر النقل عنهم عرفنا أنه سهو أو منسوخ، أال ترى أن املتأخرين ملا نقلوه 

له مع حاجة العامة إىل معرفته، وهلذا مل اشتهر فيهم، فلو كان ثابتا يف املتقدمني الشتهر أيضا وما تفرد الواحد بنق
تقبل شهادة الواحد من أهل املصر على رؤية هالل رمضان إذا مل يكن بالسماء علة، ومل يقبل قول الوصي فيما 

يدعي من إنفاق مال عظيم على اليتيم يف مدة يسرية، وإن كان ذلك حمتمال الن الظاهر يكذبه يف ذلك، وعلى هذا 
  .يث الوضوء من مس الذكر، الن بسرة تفردت بروايته مع عموم احلاجة هلم إىل معرفتهاالصل مل نعمل حبد

فالقول بأن النيب عليه السالم خصها بتعليم هذا احلكم مع أهنا ال حتتاج إليه ومل يعلم سائر الصحابة مع شدة 
  حاجتهم إليه شبه احملال، وكذلك خرب الوضوء مما مسته النار، وخرب

جلنازة، وعلى هذا مل يعمل علماؤنا رمحهم اهللا خبرب اجلهر بالتسمية، وخرب رفع اليدين عند الركوع الوضوء من محل ا
  .وعند رفع الرأس من الركوع، النه مل يشتهر النقل فيها مع حاجة اخلاص والعام إىل معرفته

نابة وهو خرب الواحد فإن قيل فقد قبلتم اخلرب الدال على وجوب الوتر، وعلى وجوب املضمضة واالستنشاق يف اجل
  .فيما تعم به البلوى

النه قد اشتهر أن النيب عليه السالم فعله وأمر بفعله، فأما الوجوب حكم آخر سوى الفعل وذلك مما جيوز أن : قلنا
يوقف عليه بعض اخلواص لينقلوه إىل غريهم، فإمنا قبلنا خرب الواحد يف هذا احلكم، فأما أصل الفعل فإمنا أثبتناه 

  .قل املستفيضبالن
وأما القسم الرابع وهو ما مل جتر احملاجة به بني الصحابة مع ظهور االختالف بينهم يف احلكم فإنه زيف، الهنم 

االصول يف نقل الدين ال يتهمون بالكتمان، وال يترك االحتجاج مبا هو احلجة واالشتغال مبا ليس حبجة، فإذا ظهر 
بينهم فيه بالرأي والرأي ليس حبجة مع ثبوت اخلرب، فلو كان اخلرب منهم االختالف يف احلكم وجرت احملاجة 

صحيحا الحتج به بعضهم على بعض، حىت يرتفع به اخلالف الثابت بينهم بناء على الرأي، فكان إعراض الكل عن 
االحتجاج به دليال ظاهرا على أنه سهو ممن رواه بعدهم أو هو منسوخ، وذلك حنو ما يروى الطالق بالرجال 

والعدة بالنساء فإن الكبار من الصحابة اختلفوا يف هذا وأعرضوا عن االحتجاج هبذا احلديث أصال، فعرفنا أنه غري 
  .ثابت أو مؤول، واملراد به أن إيقاع الطالق إىل الرجال
الصحابة  ابتغوا يف أموال اليتامى خريا كيال تأكلها الصدقة فإن: وكذلك ما يروى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  اختلفوا يف وجوب الزكاة يف مال الصيب وأعرضوا عن االحتجاج هبذا احلديث أصال، فعرفنا أنه غري ثابت إذ
لو كان ثابتا الشتهر فيهم وجرت احملاجة به بعد حتقق احلاجة إليه بظهور االختالف، ففي االنتقاد بالوجهني االولني 

لد إذا قوبل بنقد أجود منه تظهر الزيافة فيه، ويف االنتقاد بالوجهني تظهر الزيافة معىن للمقابلة، مبنزلة نقد الب
  اآلخرين إظهار الزيافة معىن من حيث إنه تقوي فيه شبهة االنقطاع، مبنزلة نقد تبني فيه زيادة غش على ما هو يف

  .النقد املعهود فيصري زيفا مردودا من هذا الوجه
ل ببناء احلكم على ظاهر االنقطاع يف املرسل فترك العمل به مع والشافعي أعرض عن طلب االنقطاع معىن واشتغ

قوة املعىن فيه كما هو دأبه ودأبنا، فإنه يبين على الظاهر أكثر االحكام، وعلماؤنا يبنون الفقه على املعاين املؤثرة اليت 



  .يتضح احلكم عند التأمل فيها
منها خرب املستور، والفاسق، : بيان ذلك يف فصولوأما النوع الثاين وهو ما يبتىن على نقصان حال الراوي ف

  .والكافر، والصيب، واملعتوه، واملغفل، واملساهل، وصاحب اهلوى
أما املستور فقد نص حممد رمحه اهللا يف كتاب االستحسان على أن خربه كخرب الفاسق، وروى احلسن عن أيب حنيفة 

بوت العدالة له ظاهرا باحلديث املروي عن رسول اهللا صلى اهللا رضي اهللا عنهما أنه مبنزلة العدل يف رواية االخبار لث
  .املسلمون عدول بعضهم على بعض): وعن عمر رضي اهللا عنه(عليه وسلم 

وهلذا جوز أبو حنيفة القضاء بشهادة املستورد فيما يثبت مع الشبهات إذا مل يطعن اخلصم، ولكن ما ذكره يف 
الب يف أهل هذا الزمان فال تعتمد رواية املستورد ما مل تتبني عدالته كما مل االستحسان أصح يف زماننا، فإن الفسق غ

ال حتدثوا عمن : تعتمد شهادته يف القضاء قبل أن تظهر عدالته، وهذا حبديث عباد بن كثري أن النيب عليه السالم قال
ليل ملزم وهو العدالة اليت تظهر ال تعلمون بشهادته والن يف رواية احلديث معىن االلزام فال بد من أن يعتمد فيه د

  .بالتفحص عن أحوال الراوي
وأما الفاسق فقد ذكر يف كتاب االستحسان أنه إذا أخرب بطهارة املاء أو بنجاسته أو حبل الطعام والشراب وحرمته 

قال بعض  فإن السامع حيكم رأيه يف ذلك، فإن وقع عنده أنه صادق فعليه أن يعمل خبربه وإال مل يعمل به، وعلى هذا
  .اجلواب كذلك فيما يرويه الفاسق: مشاخينا رمحهم اهللا
واالصح عندي أن خربه ال يكون حجة النه غري مقبول الشهادة ويف حل الطعام وحرمته : قال رضي اهللا عنه

  وطهارة املاء وجناسته إمنا اعترب خربه إذا تأيد

قوف عليه من جهة غريه، ومثل هذه الضرورة ال بأكثر الرأي الجل الضرورة، الن ذلك حكم خاص رمبا يتعذر الو
يتحقق يف رواية اخلرب فإن يف العدول كثرة ميكن الوقوف على معرفة احلديث بالسماع منهم، فال حاجة إىل االعتماد 

  .على رواية الفاسق فيه
يوجد عدل يرجع إليه  مث يف املعامالت جعل خرب الفاسق مقبوال الجل الضرورة أيضا فإن املعاملة تكثر بني الناس وال

يف كل خرب من ذلك النوع إال أن ذلك ينفك عن معىن االلزام، فجوز االعتماد فيه على خرب الفاسق مطلقا، واحلل 
  .واحلرمة فيه معىن االلزام من وجه فلهذا مل جنعل خرب الفاسق فيه معتمدا على االطالق حىت ينضم إليه غالب الرأي

وروي ) إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا: (اسق مقبوال يف املعاملة أيضا لظاهر قوله تعاىلومن الناس من مل جيعل خرب الف
أن اآلية نزلت يف الوليد بن عقبة حني بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مصدقا إىل قوم فرجع إليه وقال إهنم مهوا 

هر الفسق عنده فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، بقتلي فأراد رسول اهللا أن يعتمد خربه ويبعث إليهم خيال النه ما كان ظا
  .وما أخرب به كان من املعامالت خاليا عن االلزام ومع ذلك أمر اهللا تعاىل بالتوقف يف هذا النبأ من الفاسق

كان ذلك خربا مستنكرا، فإنه أخرب أهنم ارتدوا مبنع الزكاة وجحودها ومهوا بقتله وفيه إلزام اجلهاد : ولكنا نقول
  إن من ثبت فسقه ال يعترب خربه يف: حنن نقولمعهم، و

مثل هذا، فأما يف املعامالت اليت تنفك عن معىن االلزام فيجوز اعتماد خربه الجل الضرورة، إذ الفسق يرجح معىن 
الكذب يف خربه من غري أن يكون موجبا احلكم بأنه كاذب يف خربه ال حمالة، وهلذا جعلناه مع الفسق من أهل 

  .الشهادة
  .ا الكافر فإنه ال تعتمد روايته يف باب االخبار أصالفأم

وكذلك يف طهارة املاء وجناسته إال أنه إذا وقع يف قلب السامع أنه صادق فيما خيرب به من جناسة املاء فاالفضل له أن 



ال فيبقى جمرد غلبة يريق املاء مث يتيمم، وال جتوز صالته بالتيمم قبل إراقة املاء، النه ال يعتمد خربه يف باب الدين أص
الظن وذلك ال جيوز له الصالة بالتيمم مع وجود املاء، خبالف الفاسق فهناك يلزمه أن يتوضأ بذلك املاء إذا وقع يف 

  قلبه أنه صادق يف االخبار بطهارة

رق املاء جازت املاء، وإن أخرب بنجاسة املاء ووقع يف قلبه أنه صادق فاالوىل له أن يريق املاء ويتيمم، فإن تيمم ومل ي
  .صالته

  .وكذلك الصيب واملعتوه إذا عقال ما يقوالن: وأما خرب الصيب فقد ذكر يف االستحسان بعد ذكر الفاسق والكافر
فزعم بعض مشاخينا أن املراد العطف على الفاسق وأن خربه مبنزلة خرب الفاسق يف طهارة املاء وجناسته، واالصح أن 

لصيب ليس من أهل الشهادة أصال كما أن الكافر ليس من أهل الشهادة على املراد عطفه على الكافر، فإن ا
الن الصيب خبربه يلزم الغري ) و(املسلمني، خبالف الفاسق فهو من أهل الشهادة وإن مل يكن مقبول الشهادة لفسقه 

معتقد للحكم الذي خيرب  ابتداء من غري أن يلتزم شيئا النه غري خماطب كالكافر يلزم غريه من غري أن يلتزم، النه غري
به، فأما الفاسق فيلتزم أوال مث يلزم غريه، والن الوالية املتعدية تبتىن على الوالية القائمة للمرء على نفسه والفاسق 

  من أهل هذه الوالية فيكون أهال للوالية
ام يف الكتب لنقصان املتعدية أيضا، خبالف الصيب، واملعتوه مبنزلة الصيب، فقد سوى علماؤنا بينهما يف االحك

  .عقلهما
ومن الناس من يقول رواية الصيب يف باب الدين مقبولة وإن مل يكن هو مقبول الشهادة النعدام االهلية للوالية مبنزلة 
رواية العبد، واستدل فيه حبديث أهل قباء، فإن عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنهما أتاهم وأخربهم بتحويل القبلة إىل 

انوا يف الصالة فاستداروا كهيئتهم، وكان ابن عمر يومئذ صغريا على ما روي أنه عرض على رسول الكعبة وهم ك
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر أو يوم أحد على حسب ما اختلف الرواة فيه وهو ابن أربع عشرة سنة فرده، 

به إال بعلم وهو الصالة إىل الكعبة ومل وحتويل القبلة كان قبل بدر بشهرين، فقد اعتمدوا خربه فيما ال جيوز العمل 
  .ينكر عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  قد روي أن الذي أتاهم أنس بن مالك، وقد روى عبد اهللا: ولكنا نقول

بن عمر، فإنا حنمل على أهنما جاء أحدمها بعد اآلخر وأخربا بذلك، وإمنا حتولوا معتمدين على خرب البالغ وهو أنس 
، أو كان ابن عمر بالغا يومئذ وإمنا رده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف القتال لضعف بنيته يومئذ ال بن مالك

  .النه كان صغريا فإن ابن أربع عشرة سنة جيوز أن يكون بالغا
فلة يسري فأما املغفل فإن كان أغلب أحواله التيقظ فهو مبنزلة من ال غفلة به يف الرواية والشهادة، الن ما به من الغ

قلما خيلو العدل عن مثله إال من عصمه اهللا تعاىل، وإن تفاحش ما به من الغفلة حىت ظهر ذلك يف أغلب أموره فهو 
مبنزلة املعتوه، الن ما يلزم من النقصان يف املرء بطريق العادة جيعل مبنزلة الثابت بأصل اخللقة، أال ترى أنه يترجح 

  تبارمها مجيعا كما يترجح جانب الكذب باعتبارمعىن السهو والغلط يف الرواية باع
  .فسق الراوي

وأما املساهل فهو كاملغفل فإنه اسم ملن جيازف يف االمور وال يبايل مبا يقع له من السهو والغلط، وال يشتغل فيه 
  .بالتدارك بعد أن يعلم به، فيكون مبنزلة املغفل إذا ظهر ذلك يف أكثر أموره

ا أن الصحيح أنه ال تعتمد روايته يف أحكام الدين وإن كانت شهادهتم مقبولة إال وأما صاحب اهلوى فقد بين



اخلطابية، فإن اهلوى ال يكون مرجحا جانب الكذب يف شهادته على ما قررنا، إال اخلطابية وهم ضرب من الروافض 
 حيلف كاذبا، ففي هذا جيوزون أداء الشهادة إذا حلف املدعي بني أيديهم أنه حمق يف دعواه، ويقولون املسلم ال

  .االعتقاد ما يرجح جانب الكذب يف شهادهتم لتوهم أهنم اعتمدوا ذلك
  وكذلك قالوا فيمن يعتقد أن االهلام حجة موجبة للعلم ال تقبل شهادته لتوهم أن يكون اعتمد ذلك يف أداء

  .الشهادة بناء على اعتقاده
اهلوى ما ميكن هتمة الكذب يف شهادهتم، الن الشهادة من  فأما من سواهم من أهل االهواء ليس فيما يعتقدون من

باب املظامل واخلصومات، وال يتعصب صاحب اهلوى هبذا الطريق مع من هو حمق يف اعتقاده حىت يشهد عليه كاذبا، 
باطل، فأما يف أخبار الدين فيتوهم هبذا التعصب الفساد طريق احلق على من هو حمق حىت جييبه إىل ما يدعو إليه من ال

  .فلهذا ال تعتمد روايته وال جتعل حجة يف باب الدين، واهللا أعلم
خرب حييط العلم بصدقه، وخرب حييط العلم : هذه االقسام أربعة: يف بيان أقسام االخبار قال رضي اهللا عنه: فصل

  بكذبه، وخرب حيتملهما على السواء، وخرب يترجح فيه
  .أحد اجلانبني

وعة منهم، فإن جهة الصدق متعني فيها لقيام الداللة على أهنم معصومون عن الكذب أخبار الرسل املسم: فاالول
وثبوت رسالتهم باملعجزات اخلارجة عن مقدور البشر عادة، وحكم هذا النوع اعتقاد احلقية فيه واالئتمار به 

  ) .وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا: (حبسب الطاقة، قال تعاىل
حنو دعوى فرعون الربوبية مع قيام آيات احلدث فيه ظاهرا، ودعوى الكفار أن االصنام آهلة أو أهنا : ثاينوالنوع ال

شفعاؤهم عند اهللا، أو أهنا تقرهبم إىل اهللا زلفى مع التيقن بأهنا مجادات، وحنو دعوى زرادشت وماين ومسيلمة 
هم، وأهنم مل يربهنوا على ذلك إال مبا هو خمرفة من وغريهم من املتنبئني النبوة مع ظهور أفعال تدل على السفه من

جنس أفعال املشعوذين، فالعلم حييط بكذب هذا النوع، وحكمه اعتقاد البطالن فيه مث االشتغال برده باللسان واليد 
  .حبسب ما تقع احلاجة إليه يف دفع الفتنة

  اعتبارحنو خرب الفاسق يف أمر الدين، ففيه احتمال الصدق ب: والنوع الثالث

دينه وعقله، واحتمال الكذب باعتبار تعاطيه، واستوى اجلانبان يف االحتمال فاحلكم فيه التوقف إىل أن يظهر ما 
  ) .فتبينوا: (يترجح به أحد اجلانبني عمال بقوله تعاىل

يف  حنو شهادة الفاسق إذا ردها القاضي، فإن بقضائه يترجح جانب الكذب فيه، وخرب احملدود: والنوع الرابع
  .القذف عند إقامة احلد عليه، وحكمه أنه ال جيوز العمل به بعد ذلك لتعني جانب الكذب فيه فيما يوجب العمل

  ومن هذا النوع خرب العدل املستجمع لشرائط الرواية يف باب الدين، فإنه يترجح
  .وعجانب الصدق فيه بوجود دليل شرعي موجب للعمل به وهو صاحل للترجيح، واملقصود هذا الن

  .طرف السماع، وطرف احلفظ، وطرف االداء: وهلذا النوع أطراف ثالثة
  .عزمية، ورخصة: فطرف السماع نوعان

  .فالعزمية ما تكون حبسب االستماع
  .وجهان من ذلك حقيقة وأحدمها أحق من اآلخر، ووجهان من ذلك عزمية فيهما شبهة الرخصة: وهو أربعة أوجه

عليك وأنت تسمع، وقراءتك على احملدث وهو يسمع، مث استفهامك إياه بقولك  فالوجهان االوالن قراءة احملدث



أهو كما قرأت عليك فيقول نعم، وأهل احلديث يقولون الوجه االول أحق النه طريق رسول اهللا عليه السالم، وهو 
وهو حتمل االمانة الذي كان حيدث أصحابه مث نقلوه عنه، وهو أبعد من اخلطأ والسهو فيكون أحق فيما هو املقصود 

  .بصفة تامة
وروي عن أيب حنيفة رمحه اهللا أن قراءتك على احملدث أقوى من قراءة احملدث عليك، وإمنا كان ذلك لرسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم خاصة لكونه مأمون السهو والغلط، والنه كان يذكر ما يذكره حفظا، وكان ال يكتب وال 

حفظه حىت إذا كان يروي عن حفظ ال عن كتاب (ا فيمن خيرب عن كتاب ال عن يقرأ املكتوب أيضا، وإمنا كالمن
  حقيقة، فأما إذا كان يروي عن كتاب فاجلانبان) فقراءته أقوى النه يتحدث به

سواء يف معىن التحدث مبا يف الكتاب، أال ترى أن يف الشهادات ال فرق بني أن يقرأ من عليه احلق ذكر إقراره 
ه عليه، مث تستفهمه هل تقر جبميع ما قرأته عليك فيقول نعم، وبكل واحد من الطريقني جيوز عليك وبني أن تقرأ

أداء الشهادة، وباب الشهادة أضيق من باب رواية اخلرب، فكان املعىن فيه أن نعم جواب خمتصر وال فرق يف اجلواب 
  بني املختصر واملشبع، فيصري

من الرعاية عند القراءة عادة ما ليس للمحدث، فعند قراءة احملدث ال ما تقدم كاملعاد يف اجلواب كله، مث للطالب 
  .يؤمن من اخلطأ يف بعض ما يقرأ لقلة رعايته، ويؤمن ذلك إذا قرأ الطالب لشدة رعايته

فإن قيل عند قراءة الطالب يتوهم أن يسهو احملدث عن بعض ما يسمع وينتفي هذا التوهم إذا قرأه احملدث لشدة 
  .يف ضبط ما يسمع منه رعاية الطالب

هو كذلك ولكن السهو عن مساع البعض مما ال ميكن التحرز عنه عادة وهو أيسر مما يقع بسبب اخلطأ يف : قلنا
  .القراءة، فمراعاة ذلك اجلانب أوىل

حدثين فالن : والوجهان اآلخران الكتابة والرسالة، فإن احملدث إذا كتب إىل غريه على رسم الكتب وذكر يف كتابه
  .وإذا جاءك كتايب هذا وفهمت ما فيه فحدث به عين فهذا صحيح: عن فالن إىل آخره، مث قال

وكذلك لو أرسل إليه رسوال فبلغه على هذه الصفة، فإن رسول اهللا عليه السالم كان مأمورا بتبليغ الرسالة، وبلغ 
  .إىل قوم مشافهة وإىل آخرين بالكتاب والرسول وكان ذلك تبليغا تاما

يف زماننا يثبت من اخللفاء تقليد السلطنة والقضاء بالكتاب والرسول هبذا الطريق كما يثبت باملشافهة، إال وكذلك 
أن املختار يف الوجهني االولني للراوي أن يقول حدثين فالن، ويف الوجهني اآلخرين أن يقول أخربين، الن يف 

 الوجهني اآلخرين مل يشافهه ولكنه خمرب له بكتابه، فإن الوجهني االولني شافهه احملدث باالمساع فيكون حمدثا له، ويف
الكتاب ممن بعد كاخلطاب ممن حضر، والرسول كالكتاب أو أقوى الن معىن الضبط يوجد فيهما، مث الرسول ناطق 

  .والكتاب غري ناطق
  إذا حلف أن ال يتحدث بسر فالن أو ال يتكلم: وعلى هذا ذكر يف الزيادات

  رسوال مل حينث، ولو تكلم به مشافهة حينث،به فكتب به أو أرسل 
  .ولو حلف ال خيرب به فكتب أو أرسل حينث مبنزلة ما لو تكلم به

والدليل عليه أن اهللا تعاىل أكرمنا بكتابه ورسوله، مث ال جيوز الحد أن يقول حدثين اهللا وال كلمين اهللا، إمنا ذلك 
وجيوز أن يقول أخربنا اهللا بكذا أو ) كلم اهللا موسى تكليماو: (ملوسى عليه الصالة والسالم خاصة كما قال تعاىل

  .أنبأنا ونبأنا، فلهذا كان املختار يف الوجهني االولني حدثين ويف الوجهني اآلخرين أخربين



وأما الرخصة فيه فمما ال تكون فيه إمساع، وذلك االجازة واملناولة، وشرط الصحة يف ذلك أن يكون ما يف الكتاب 
از له مفهوما له، وأن يكون اجمليز من أهل الضبط واالتقان قد علم مجيع ما يف الكتاب، وإذا قال حينئذ معلوما للمج

أجزت لك أن تروي عين ما يف هذا الكتاب كان صحيحا، الن الشهادة تصح هبذه الصفة، فإن الشاهد إذا وقف 
ن تشهد علي جبميع ما يف هذا الكتاب على مجيع ما يف الصك، وكان ذلك معلوما ملن عليه احلق فقال أجزت لك أ

كان صحيحا فكذلك رواية اخلرب، واالحوط للمجاز له أن يقول عند الرواية أجاز يل فالن، فإن قال أخربين فهو 
  .جائز أيضا وليس ينبغي له أن يقول حدثين، فإن ذلك خمتص باالمساع ومل يوجد

  .مجيعا أو وجدت االجازة وحدها واملناولة لتأكيد االجازة فيستوى احلكم فيما إذا وجدا
فأما إذا كان املستجيز غري عامل مبا يف الكتاب فقد قال بعض مشاخينا إن على قول أيب حنيفة وحممد رمحهما اهللا ال 

تصح هذه االجازة، وعلى قول أيب يوسف رمحه اهللا تصح على قياس اختالفهم يف كتاب القاضي إىل القاضي 
اهد مبا يف الكتاب شرط يف قول أيب حنيفة وحممد رمحهما اهللا، وال يكون شرطا يف وكتاب الشهادة، فإن علم الش

  .قول أيب يوسف رمحه اهللا لصحة أداء الشهادة
  واالصح عندي أن هذه االجازة ال تصح يف: قال رضي اهللا عنه

الكاتب واملكتوب  قوهلم مجيعا إال أن أبا يوسف استحسن هناك الجل الضرورة، فالكتب تشتمل على أسرار ال يريد
  .إليه أن يقف عليها غريمها وذلك ال يوجد يف كتب االخبار

مث اخلرب أصل الدين أمره عظيم، وخطبه جسيم، فال وجه للحكم بصحة حتمل االمانة فيه قبل أن يصري معلوما 
إذا مل يكن ما يف مفهوما له، أال ترى أنه لو قرأ عليه احملدث فلم يسمع ومل يفهم مل جيز له أن يروي، واالجازة 

الكتاب معلوما له دون ذلك كيف جتوز الرواية هبذا القدر، وإمساع الصبيان الذين ال مييزون وال يفهمون نوع تربك 
  .استحسنه الناس، فأما أن يثبت مبثله نقل الدين فال

ة لشئ آخر أو وكذلك من حضر جملس السماع واشتغل بقراءة كتاب آخر غري ما يقرؤه القارئ، أو اشتغل بالكتاب
اشتغل بتحدث أو لغو أو هلو، أو اشتغل عن السماع لغفلة أو نوم، فإن مساعه ال يكون صحيحا مطلقا له الرواية إال 
أن مقدار ما ال ميكن التحرز عنه من السهو والغفلة جيعل عفوا للضرورة، فأما عند القصد فهو غري معذور وال يأمن 

أجزت لك أن تروي عين مسموعايت فإن ذلك غري : فأما إذا قال احملدث أن حيرم بسبب ذلك حظه ونعوذ باهللا،
صحيح باالتفاق، مبنزلة ما لو قال رجل آلخر اشهد علي بكل صك جتد فيه إقراري فقد أجزت لك ذلك فإن ذلك 

  .باطل
مين أن أجيز هذا يطلب : وقد نقل عن بعض أئمة التابعني أن سائال سأله االجازة هبذه الصفة فتعجب وقال الصحابه

وبعض املتأخرين جوزوا ذلك على وجه الرخصة لضرورة املستعجلني، ولكن يف هذه الرخصة ! له أن يكذب علي 
  .سد باب اجلهد يف الدين، وفتح باب الكسل فال وجه للمصري إليه
  فأما الكتب املصنفة اليت هي مشهورة يف أيدي الناس فال بأس ملن

قال فالن كذا أو مذهب فالن كذا من غري أن يقول : متقنا يف ذلك أن يقول نظر فيها، وفهم شيئا منها، وكان
حدثين أو أخربين، الهنا مستفيضة مبنزلة اخلرب املشهور، وبعض اجلهال من احملدثني استبعدوا ذلك حىت طعنوا على 

  .حممد رمحه اهللا يف كتبه املصنفة
  .ال: ا كله من أيب حنيفة ؟ فقالأمسعت هذ: وحكي أن بعضهم قال حملمد بن احلسن رمحه اهللا

  أمسعته من: فقال



  .ال وإمنا أخذنا ذلك مذاكرة: أيب يوسف ؟ فقال
وهذا جهل الن تصنيف ! كيف جيوز إطالق القول بأن مذهب فالن كذا أو قال فالن كذا هبذا الطريق ؟ : فقال

فيكون مبنزلة اخلرب املشهور كل صاحب مذهب معروف يف أيدي الناس مشهور كموطأ مالك رمحه اهللا وغري ذلك 
يوقف به على مذهب املصنف، وإن مل نسمع منه فال بأس بذكره على الوجه الذي ذكرنا بعد أن يكون أصال 

  .معتمدا يؤمن فيه التصحيف والزيادة والنقصان
  .عزمية ورخصة: فأما بيان طرق احلفظ فهو نوعان

إىل وقت االداء، وكان هذا مذهب أيب حنيفة يف االخبار  فالعزمية فيه أن حيفظ املسموع من وقت السماع والفهم
  .والشهادات مجيعا، وهلذا قلت روايته، وهو طريق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما بينه للناس

وأما الرخصة فيه أن يعتمد الكتاب إال أنه إذا نظر يف الكتاب فتذكر فهو عزمية أيضا ولكنه مشبه بالرخصة، وإذا مل 
  .هو حمض الرخصة على قول من جيوز ذلك، وقد بينا فيما سبقيتذكر ف

  .عزمية، ورخصة: واالداء أيضا نوعان
فالعزمية أن يؤدي على الوجه الذي مسعه بلفظه ومعناه، والرخصة فيه أن يؤدي بعبارته معىن ما فهمه عند مساعه، 

  .وقد بينا ذلك
  ومن نوع الرخصة التدليس وهو أن يقول قال فالن كذا

لقيه ولكن مل يسمع منه، فيوهم السامعني أنه قد مسع ذلك منه، وكان االعمش والثوري يفعالن ذلك، وكان  ملن
  .الن أزين أحب إيل من أن أدلس: شعبة يأىب ذلك ويستبعده غاية االستبعاد حىت كان يقول

رسول اهللا صلى اهللا عليه  والصحيح القول االول، وقد بينا أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك فيقول الواحد منهم قال
وسلم كذا، فإذا روجع فيه قال مسعته من فالن يرويه عن رسول اهللا عليه السالم، وما كان ينكر بعضهم على بعض 
ذلك، فعرفنا أنه ال بأس به وأن هذا النوع ال يكون تدليسا مطلقا، فإنه ال جيوز الحد أن يسمي أحدا من الصحابة 

  ق أن يسقط اسم منمدلسا، وإمنا التدليس املطل

رواه له ويروى عن راوي االصل على قصد الترويج بعلو االسناد، فإن هذا القصد غري حممود، فأما إذا مل يكن على 
هذا القصد وإمنا كان على قصد التيسري على السامعني بإسقاط تطويل االسناد عنهم، أو على قصد التأكيد بالعزم 

  .قطعا فهذا ال بأس به، وما نقل عن الصحابة والتابعني حممول على هذا النوععلى أنه قول رسول اهللا عليه السالم 
وجتوز الرواية عمن اشتهر هبذا الفعل إذا علم أنه ال يدلس إال فيما مسعه عن ثقة، فأما إذا كان يروي عمن ليس بثقة 

  .ويدلس هبذه الصفة ال جتوز الرواية عنه بعدما اشتهر بالتدليس
فصل من هذا اجلنس وهو أن الصحايب إذا قال أمرنا بكذا أو هنينا عن كذا أو السنة كذا، واختلف العلماء يف 

  .فاملذهب عندنا أنه ال يفهم من هذا املطلق االخبار بأمر رسول اهللا عليه السالم أو أنه سنة رسول اهللا
 ذلك بدون البيان ال ينصرف إىل: ينصرف إىل ذلك عند االطالق، ويف اجلديد قال: وقال الشافعي يف القدمي

: الحتمال أن يكون املراد سنة البلدان أو الرؤساء، حىت قال يف كل موضع قال مالك رمحه اهللا السنة ببلدنا كذا
  فإمنا أراد سنة سليمان بن بالل وهو

ق بينه كان عريفا باملدينة، وعلى قوله القدمي أخذ بقول سعيد بن املسيب رضي اهللا عنه يف العاجز عن النفقة إنه يفر
  .وبني امرأته النه محل قول سعيد السنة، على سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وكذلك أخذ بقوله يف أن املرأة تعاقل الرجل إىل ثلث الدية بقول سعيد فيه السنة، فحمل ذلك على سنة رسول اهللا 



  .عليه السالم
علي وعبد اهللا رضي اهللا عنهما على قول زيد رضي  ومل نأخذ حنن بذلك النا علمنا أن مراده سنة زيد، ورجحنا قول

  .اهللا عنه بالقياس الصحيح
أطيعوا اهللا : (وحجتنا يف ذلك أن االمر والنهي يتحقق من غري رسول اهللا عليه السالم كما يتحقق منه، قال تعاىل

مطلق قول العامل أمرنا  وعند االطالق ال يثبت إال أدىن الكمال، أال ترى أن) وأطيعوا الرسول وأويل االمر منكم
بكذا ال حيمل على أنه أمر اهللا أنزله يف كتابه نصا، فكذلك ال حيمل على أنه أمر رسول اهللا عليه السالم نصا 

  .الحتمال أن يكون اآلمر غريه ممن جيب متابعته
سن سنة حسنة  من: عليكم بسنيت وسنة اخللفاء من بعدي وقال عليه السالم: وكذلك السنة، فقد قال عليه السالم

  فله

أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة وقد 
ظهر من عادة الصحابة التقييد عند إرادة سنة رسول اهللا عليه السالم باالضافة إليه على ما قال عمر لصيب بن 

  .هديت لسنة نبيك: معبد
  .ثالث ساعات هنانا رسول اهللا عليه السالم أن نصلي فيهن: عامر رضي اهللا عنهوقال عقبة بن 

أمرنا رسول اهللا عليه السالم إذا كنا سفرا أن ال ننزع خفافنا ثالثة أيام : (وقال صفوان بن عسال رضي اهللا عنه
  .احلديث) ولياليها

افة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نصا، ومع فبهذا يتبني أهنم إذا أطلقوا هذا اللفظ فإنه ال يكون مرادهم االض
  .االحتمال ال يثبت التعيني بغري دليل

  مت بتوفيق اهللا تعاىل وعونه اجلزء االول من اصول االمام السرخسى
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ذلك على سنة رسول اهللا وكذلك أخذ بقوله يف أن املرأة تعاقل الرجل إىل ثلث الدية بقول سعيد فيه السنة، فحمل 
  .عليه السالم

ومل نأخذ حنن بذلك النا علمنا أن مراده سنة زيد، ورجحنا قول علي وعبد اهللا رضي اهللا عنهما على قول زيد رضي 
  .اهللا عنه بالقياس الصحيح

طيعوا اهللا أ: (وحجتنا يف ذلك أن االمر والنهي يتحقق من غري رسول اهللا عليه السالم كما يتحقق منه، قال تعاىل
وعند االطالق ال يثبت إال أدىن الكمال، أال ترى أن مطلق قول العامل أمرنا ) وأطيعوا الرسول وأويل االمر منكم

بكذا ال حيمل على أنه أمر اهللا أنزله يف كتابه نصا، فكذلك ال حيمل على أنه أمر رسول اهللا عليه السالم نصا 
  .عتهالحتمال أن يكون اآلمر غريه ممن جيب متاب

من سن سنة حسنة : عليكم بسنيت وسنة اخللفاء من بعدي وقال عليه السالم: وكذلك السنة، فقد قال عليه السالم
  فله

أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة وقد 
ول اهللا عليه السالم باالضافة إليه على ما قال عمر لصيب بن ظهر من عادة الصحابة التقييد عند إرادة سنة رس

  .هديت لسنة نبيك: معبد



  .ثالث ساعات هنانا رسول اهللا عليه السالم أن نصلي فيهن: وقال عقبة بن عامر رضي اهللا عنه
ثالثة أيام  أمرنا رسول اهللا عليه السالم إذا كنا سفرا أن ال ننزع خفافنا: (وقال صفوان بن عسال رضي اهللا عنه

  .احلديث) ولياليها
فبهذا يتبني أهنم إذا أطلقوا هذا اللفظ فإنه ال يكون مرادهم االضافة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نصا، ومع 

  .االحتمال ال يثبت التعيني بغري دليل
فصل يف اخلرب بلحقه : (واولهمت بتوفيق اهللا تعاىل وعونه اجلزء االول من اصول االمام السرخسى ويليه اجلزء الثاين، 

  ).التكذيب من جهة الراوى أو من جهة غريه

  ٢أبو بكر السرخسي ج  -أصول السرخسي 
  أصول السرخسي

  ٢أبو بكر السرخسي ج 

من  ٤٩٠اصول السرخسي لالمام الفقيه االصويل النظار اىب بكر حممد بن امحد بن اىب سهل السرخسى املتوىف سنة 
 عنه اجلزء الثاين حقق أصوله أبو الوفاء االفغاين رئيس اللجنة العلمية الحياء املعارف اهلجرة النبوية رضى اهللا

  النعمانية عنيت بنشره جلنة احياء املعارف النعمانية حبيدر اباد الدكن باهلند دار الكتاب العلمية بريوت لبنان

  .ه ١٤١٤الطبعة االوىل 
  .م ١٩٩٣ -

رب يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غريه أما ما يلحقه من جهة يف اخل: بسم اهللا الرمحن الرحيم فصل
أحدها أن ينكر الرواية أصال، والثاين أن يظهر منه خمالفة للحديث قوال أو عمال قبل الرواية : الراوي فأربعة أقسام

  تأويال أو ختصيصا، أو بعدها، أو مل يعلم التاريخ، والثالث أن يظهر منه تعيني شئ مما هو من حمتمالت اخلرب
  .والرابع أن يترك العمل باحلديث أصال

بإنكار الراوي خيرج احلديث من أن يكون : فأما الوجه االول فقد اختلف فيه أهل احلديث من السلف فقال بعضهم
  .حجة

ء وبيان هذا فيما رواه ربيعة عن سهيل بن أيب صاحل من حديث القضا) من أن يكون حجة(ال خيرج : وقال بعضهم
إن ربيعة يروي عنك هذا احلديث فلم يذكره وجعل يروي ويقول حدثين ربيعة : بالشاهد واليمني، مث قيل لسهيل

  .عين وهو ثقة
  .وقد عمل الشافعي باحلديث مع إنكار الراوي ومل يعمل به علماؤنا رمحهم اهللا

أميا امرأة : ليه السالم قالوذكر سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب ع
نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل احلديث، مث روى أن ابن جريج سأل الزهري عن هذا احلديث فلم يعرفه، مث 
عمل به حممد والشافعي مع إنكار الراوي، ومل يعمل به أبو حنيفة وأبو يوسف النكار الراوي إياه، وقالوا ينبغي أن 

الف بني علمائنا رمحهم اهللا هبذه الصفة، واستدلوا عليه مبا لو ادعى رجل عند قاض أنه يكون هذا الفصل على االخت
قضى له حبق على هذا اخلصم ومل يعرف القاضي قضاءه فأقام املدعي شاهدين على قضائه هبذه الصفة، فإن على قول 

وينفذ قضاءه، فإذا ثبت هذا  أيب يوسف ال يقبل القاضي هذه البينة وال ينفذ قضاءه هبا وعلى قول حممد يقبلها



  .اخلالف بينهما يف قضاء ينكره القاضي فكذلك يف حديث ينكره الراوي االصل
وعلى هذا ما حيكي من احملاورة اليت جرت بني أيب يوسف وحممد رمحهما اهللا يف الرواية عن أيب حنيفة يف ثالث 

  مسائل من

ن حممدا ثبت على ما رواه عن أيب يوسف عنه بعد إنكار أيب اجلامع الصغري، وقد بيناها يف شرح اجلامع الصغري، فإ
  .يوسف، وأبو يوسف مل يعتمد رواية حممد عنه حني مل يتذكر

وزعم بعض مشاخينا أن على قياس قول علمائنا ينبغي أن ال يبطل اخلرب بإنكار راوي االصل إال على قول زفر رمحه 
  اهللا، وردوا هذا إىل قول زوج املعتدة

ن عدهتا قد انقضت وهي تنكر فإن على قول زفر ال يبقى اخلرب معموال به بعد إنكارها، وعندنا يبقى أخربتين أ
معموال به إال يف حقها، واالول أصح، فإن جواز نكاح االخت واالربع له هنا عندنا باعتبار ظهور انقضاء العدة يف 

تصال اخلرب هبا، وهلذا لو قال انقضت عدهتا ومل يضف لكونه أمينا يف االخبار عن أمر بينه وبني ربه ال ال) بقوله(حقه 
  .اخلرب إليها كان احلكم كذلك يف الصحيح من اجلواب

فأما الفريق االول فقد احتجوا حبديث ذي اليدين رضي اهللا عنه، فإن النيب عليه السالم ملا قال اليب بكر وعمر 
ام فأمت صالته وقبل خربمها عنه وإن مل يذكره، وعمر فقاال نعم، فق) أحق ما يقول ذو اليدين ؟: (رضي اهللا عنهما

قبل خرب أنس بن مالك عنه يف أمان اهلرمزان بقوله له أتكلم كالم حي وإن مل يذكر ذلك، والن النسيان غالب على 
االنسان فقد حيفظ االنسان شيئا ويرويه لغريه مث ينسى بعد مدة فال يتذكره أصال، والراوي عنه عدل ثقة فبه 

  .ح جانب الصدق يف خربه مث ال يبطل ذلك بنسيانهيترج
وهذا خبالف الشهادة على الشهادة فإن شاهد االصل إذا أنكره مل يكن للقاضي أن يقضي بشهادته، الن الفرعي 

هناك ليس بشاهد على احلق ليقضي بشهادته، وإمنا هو ثابت يف نقل شهادة االصلي، وهلذا لو قال أشهد على فالن 
ا ما مل يقل أشهدين على شهادته وأمرين باالداء فأنا أشهد على شهادته، مث القضاء يكون بشهادة ال يكون صحيح

االصلي ومع إنكار ال تثبت شهادته يف جملس القضاء، فأما هنا الفرعي إمنا يروي احلديث باعتبار مساع صحيح له 
  .من االصلي وال يبطل ذلك بإنكار االصلي بناء على نسيانه

أما تذكر إذ كنا يف االبل فأجنبت فتمعكت : الثاين استدلوا حبديث عمار رضي اهللا عنه حني قال لعمر وأما الفريق
أما كان يكفيك أن تضرب بيديك االرض : يف التراب مث سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك فقال

  فتمسح هبما وجهك وذراعيك فلم

  ته مع أنه كان عدال ثقة، النه روى عنهيرفع عمر رضي اهللا عنه رأسه ومل يعتمد رواي
ومل يتذكر هو ما رواه فكان ال يرى التيمم للجنب بعد ذلك، والن باعتبار تكذيب العادة خيرج احلديث من أن 

يكون حجة موجبة للعمل كما قررنا فيما سبق، وتكذيب الراوي أدل على الوهن من تكذيب العادة، وهذا الن 
إذا اتصل برسول اهللا عليه السالم، وقد انقطع هذا االتصال بإنكار راوي االصل، الن  اخلرب إمنا يكون معموال به

إنكاره حجة يف حقه فتنتفي به روايته احلديث أو يصري هو مناقضا بإنكاره ومع التناقض ال تثبت روايته وبدون 
سيان راوي االصل يتوهم روايته ال يثبت االتصال فال يكون حجة كما يف الشهادة على الشهادة، وكما يتوهم ن

غلط راوي الفرع، فقد يسمع االنسان حديثا فيحفظه وال حيفظ من مسع منه فيظن أنه مسعه من فالن وإمنا مسعه من 
غريه، فأدىن الدرجات فيه أن يقع التعارض فيما هو متوهم فال يثبت االتصال من جهته وال من جهة غريه النه 



  .جمهول وباجملهول ال يثبت االتصال
وأما حديث ذي اليدين فإمنا حيمل على أن النيب عليه السالم تذكر ذلك عند خربمها وهذا هو الظاهر، فإنه كان 

معصوما عن التقرير على اخلطأ، وحديث عمر حمتمل لذلك أيضا فرمبا تذكر حني شهد به غريه فلهذا عمل به، أو 
هذا للمرء حبيث يوجد شئ منه مث ال يذكره، تذكر غفلة من نفسه وشغل القلب بشئ يف ذلك الوقت، وقد يكون 

  .فأخذه باالحتياط وجعله آمنا من هذا الوجه
وحنن ال مننع من مثل هذا االحتياط، وإمنا ندعي أنه ال يبقى موجبا للعمل مع إنكار راوي االصل، وكما أن راوي 

ق املعارضة من هذا الوجه، الفرع عدل ثقة فراوي االصل كذلك وذلك يرجح جانب الصدق يف إنكاره أيضا فتتحق
  .وأدىن ما فيه أن يتعارض قواله يف الرواية واالنكار فيبقى االمر على ما كان قبل روايته

وأما الوجه الثاين وهو ما إذا ظهر منه املخالفة قوال أو عمال، فإن كان ذلك بتاريخ قبل الرواية فإنه ال يقدح يف 
يسمع احلديث فلما مسع احلديث رجع إليه، وكذلك إن مل يعلم  اخلرب وحيمل على أنه كان ذلك مذهبه قبل أن

  التاريخ الن احلمل على أحسن
  الوجهني واجب ما مل يتبني خالفه، وهو أن يكون ذلك منه قبل أن يبلغه احلديث

  .مث رجع إىل احلديث
خبالف احلديث أو  وأما إذا علم ذلك منه بتاريخ بعد احلديث فإن احلديث خيرج به من أن يكون حجة الن فتواه

عمله من أبني الدالئل على االنقطاع وأنه االصل للحديث، فإن احلاالت ال ختلو إما إن كانت الرواية تقوال منه ال 
عن مساع فيكون واجب الرد، أو تكون فتواه وعمله خبالف احلديث على وجه قلة املباالة والتهاون باحلديث فيصري 

و يكون ذلك منه عن غفلة ونسيان وشهادة املغفل ال تكون حجة فكذلك خربه، أو به فاسقا ال تقبل روايته أصال، أ
يكون ذلك منه على أنه علم انتساخ حكم احلديث، وهذا أحسن الوجوه فيجب احلمل عليه حتسينا للظن بروايته 

ملنسوخ، وكما وعمله، فإنه روى على طريق إبقاء االسناد وعلم أنه منسوخ فأفىت خبالفه، أو عمل بالناسخ دون ا
يتوهم أن يكون فتواه أو عمله بناء على غفلة أو نسيان يتوهم أن تكون روايته بناء على غلط وقع له وباعتبار 

  .التعارض بينهما ينقطع االتصال
يغسل االناء من ولوغ الكلب سبعا مث صح : وبيان هذا يف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب عليه السالم قال

أنه يطهر بالغسل ثالثا فحملنا على أنه كان علم انتساخ هذا احلكم، أو علم بداللة احلال أن مراد رسول  من فتواه
  .اهللا عليه السالم الندب فيما وراء الثالثة

متعة : متعتان كانتا على عهد رسول اهللا عليه السالم وأنا أهني عنهما وأعاقب عليهما: وقال عمر رضي اهللا عنه
  .حلجالنساء، ومتعة ا

فإمنا حيمل هذا على علمه باالنتساخ، وهلذا قال ابن سريين هم الذين رووا الرخصة يف املتعة وهم الذين هنوا عنها، 
  .وليس يف رأيهم ما يرغب عنه وال يف نصيحتهم ما يوجب التهمة

 صح أهنا زوجت مث) أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها: (وأما يف العمل فبيان هذا يف حديث عائشة رضي اهللا عنها
ابنة أخيها عبد الرمحن بن أيب بكر رضي اهللا عنهما، فبعملها خبالف احلديث يتبني النسخ، وحديث ابن عمر رضي 

  اهللا عنهما أن النيب
صحبت ابن : عليه السالم كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الرجوع، مث قد صح عن جماهد قال

  .ه إال عند تكبرية االفتتاح فيثبت بعمله خبالف احلديث نسخ احلكمعمر سنني وكان ال يرفع يدي



وأما الوجه الثالث وهو تعيينه بعض حمتمالت احلديث فإن ذلك ال مينع كون احلديث معموال به على ظاهره من قبل 
  أنه إمنا فعل ذلك بتأويل وتأويله ال يكون

ظاهر احلديث فيبقى معموال به على ظاهره، وهو وغريه يف حجة على غريه، وإمنا احلجة احلديث، وبتأويله ال يتغري 
  .التأويل والتخصيص سواء

املتبايعان باخليار ما مل يتفرقا وهذا حيتمل : وبيان هذا يف حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب عليه السالم قال
دان حىت روى عنه أنه كان إذا أوجب التفرق باالقوال وحيتمل التفرق باالبدان مث محله ابن عمر على التفرق باالب

البيع مشى هنيهة، ومل نأخذ بتأويله الن احلديث يف احتمال كل واحد من االمرين كاملشترك فتعيني أحد احملتملني فيه 
  .يكون تأويال ال تصرفا يف احلديث

من بدل دينه : لوكذلك قال الشافعي رمحه اهللا يف حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب عليه السالم قا
هذا ختصيص حلق احلديث من الراوي وذلك مبنزلة : فاقتلوه مث قد ظهر من فتوى ابن عباس أن املرتدة ال تقتل فقال

  .التأويل ال يكون حجة على غريه، فأنا آخذ بظاهر احلديث وأوجب القتل على املرتدة
خيرج به من أن يكون حجة، الن ترك العمل  وأما ترك العمل باحلديث أصال فهو مبنزلة العمل خبالف احلديث حىت

باحلديث الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حرام كما أن العمل خبالفه حرام، ومن هذا النوع ترك ابن 
  .عمر العمل حبديث رفع اليدين عند الركوع كما بينا

بة، والثاين ما يكون من جهة أئمة أحدمها ما يكون من جهة الصحا: وأما ما يكون من جهة غري الراوي فهو قسمان
  .احلديث

  فأما ما يكون من الصحابة فهو
أحدمها أن يعمل خبالف احلديث بعض االئمة من الصحابة وهو ممن : نوعان على ما ذكره عيسى بن أبان رمحه اهللا

م أنه مل يبلغه وال يعلم أنه ال خيفى عليه مثل ذلك احلديث، فيخرج احلديث به من أن يكون حجة، النه ملا انقطع توه
يظن به خمالفة حديث صحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سواء رواه هو أو غريه، فأحسن الوجوه فيه أنه 

  .علم انتساخه أو أن ذلك احلكم مل يكن حتما فيجب محله على هذا
احلجارة مث صح عن اخللفاء وبيانه فيما روى البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة ورجم ب

أهنم أبوا اجلمع بني اجللد والرجم بعد علمنا أنه مل خيف عليهم احلديث لشهرته، فعرفنا به انتساخ هذا احلكم، 
  .واهللا ال أنفي أحدا أبدا: وكذلك صح عن عمر رضي اهللا عنه قوله

حلديث، فاستدللنا به على انتساخ حكم كفى بالنفي فتنة، مع علمنا أنه مل خيف عليهما ا: وقول علي رضي اهللا عنه
  .اجلمع بني اجللد والتغريب

وكذلك ما يروى أن عمر رضي اهللا عنه حني فتح السواد من هبا على أهلها وأىب أن يقسمها بني الغامنني مع علمنا 
علم أن ذلك مل  أنه مل خيف عليه قسمة رسول اهللا عليه السالم خيرب بني أصحابه حني افتتحها، فاستدللنا به على أنه

  .يكن حكما حتما من رسول اهللا عليه السالم على وجه ال جيوز غريه يف الغنائم
أليس أن ابن مسعود رضي اهللا عنه كان يطبق يف الصالة بعد ما ثبت انتساخه حبديث مشهور فيه أمر : فإن قيل

ذي فيه أمر باالخذ بالركب باالخذ بالركب، مث خفي عليه ذلك حىت مل جيعل عمله دليال، على أن احلديث ال
ما خفي على ابن مسعود حديث االمر باالخذ : منسوخ أو أن االخذ بالركب ال يكون عينا يف الصالة ؟ قلنا



بالركب، وإمنا وقع عنده أنه على سبيل الرخصة فكان تلحقهم املشقة يف التطبيق مع طول الركوع الهنم كانوا 
ذ بالركب تيسريا عليهم ال تعيينا عليهم، فالجل هذا التأويل مل يترك خيافون السقوط على االرض، فأمروا باالخ

  العمل بظاهر احلديث
  .الذي فيه أمر باالخذ بالركب

والوجه الثاين أن يظهر منه العمل خبالف احلديث وهو ممن جيوز أن خيفى عليه ذلك احلديث، فال خيرج احلديث من 
  .أن يكون حجة بعمله خبالفه

وي أن النيب عليه السالم رخص للحائض يف أن تترك طواف الصدر، مث صح عن ابن عمر رضي وبيان هذا فيما ر
اهللا عنهما أهنا تقيم حىت تطهر فتطوف، وال تترك هبذا العمل باحلديث الذي فيه رخصة جلواز أن يكون ذلك خفي 

  .عليه
لوضوء على من قهقه يف الصالة، وكذلك ما يروى عن أيب موسى االشعري رضي اهللا عنه أنه كان ال يوجب إعادة ا

  .وال يترك به العمل باحلديث املوجب للوضوء من القهقهة يف الصالة جلواز أن يكون ذلك خفي عليه
ال حيج أحد عن أحد، ال مينع العمل باحلديث الوارد يف االحجاج عن الشيخ الكبري جلواز : وكذلك قول ابن عمر

معمول به إذا صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال يترك أن يكون ذلك خفي عليه، وهذا الن احلديث 
العمل به باعتبار عمل ممن هو دونه خبالفه، وإمنا حتمل فتواه خبالف احلديث على أحسن الوجهني وهو أنه إمنا أفىت به 

  .برأيه، النه خفي عليه النص ولو بلغه لرجع إليه فعلى من يبلغه احلديث بطريق صحيح أن يأخذ به

  .مبهم، ومفسر: أما ما يكون من أئمة احلديث فهو الطعن يف الرواة، وذلك نوعانو
  .ما ال يصلح أن يكون طعنا، وما يصلح أن يكون: مث املفسر نوعان

  .جمتهد فيه، أو متفق عليه: والذي يصلح نوعان
  .عصب والعداوةأن يكون ممن هو مشهور بالنصيحة واالتقان، أو ممن هو معروف بالت: واملتفق عليه نوعان

فأما الطعن املبهم فهو عند الفقهاء ال يكون جرحا، الن العدالة باعتبار ظاهر الدين ثابت لكل مسلم خصوصا من 
  .كان من القرون الثالثة، فال يترك ذلك بطعن مبهم، أال ترى أن الشهادة أضيق من رواية اخلرب يف هذا

  مث الطعن املبهم من املدعى عليه ال يكون جرحا
ذلك من املزكي، وال ميتنع العمل بالشهادة الجل الطعن املبهم، فالن ال خيرج احلديث بالطعن املبهم من أن فك

  .يكون حجة أوىل
وهذا للعادة الظاهرة أن االنسان إذا حلقه من غري ما يسوءه فإنه يعجز عن إمساك لسانه يف ذلك الوقت حىت يطعن 

  .مث إذا طلب منه تفسري ذلك ال يكون له أصلفيه طعنا مبهما إال من عصمه اهللا تعاىل، 
واملفسر الذي ال يصلح أن يكون طعنا ال يوجب اجلرح أيضا، وذلك مثل طعن بعض املتعنتني يف أيب حنيفة أنه دس 

  .ابنه ليأخذ كتب أستاذه محاد فكان يروي من ذلك
لرواية إال عن حفظ، واالنسان ال وهذا إن صح فهو ال يصلح طعنا بل هو دليل االتقان فقد كان هو ال يستجيز ا

  .يقوى اعتماده على مجيع ما حيفظه، ففعل ذلك ليقابل حفظه بكتب أستاذه فيزداد به معىن االتقان
وكذلك الطعن بالتدليس على من يقول حدثين فالن عن فالن وال يقول قال حدثين فالن فإن هذا ال يصلح أن 

حقيقة االرسال دليل زيادة االتقان على ما بينا فما يوهم االرسال  يكون طعنا، الن هذا يوهم االرسال، وإذا كان
  .كيف يكون طعنا



ومنه الطعن بالتلبيس على من يكىن عن الراوي وال يذكر امسه وال نسبه، حنو رواية سفيان الثوري بقوله حدثنا أبو 
نا الثقة من غري تفسري، فإن هذا سعيد من غري بيان يعلم به أن هذا ثقة أو غري ثقة، وحنو رواية حممد بقوله أخرب

  من ال يبايل وصيانة السامع من أن) بعض(حممول على أحسن الوجوه وهو صيانة الراوي من أن يطعن فيه 

يبتلى بالطعن يف أحد من غري حجة، على أن من يكون مطعونا يف بعض رواياته بسبب ال يوجب عموم الطعن فيه 
  .فيما سوى ذلك حنو الكليب وأمثالهفذلك ال مينع قبول روايته والعمل به 

  .مث سفيان الثوري ممن ال خيفى حاله يف الفقه والعدالة وال يظن به إال أحسن الوجوه
وكذلك حممد بن احلسن فتحمل الكناية منهما عن الراوي على أهنما قصدا صيانته، وكيف جيعل ذلك طعنا والقول 

  .بأنه ثقة شهادة بالعدالة له ؟
ن بعض اجلهال يف حممد بن احلسن بأنه سأل عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا أن يروي له أحاديث ومن ذلك أيضا طع

  .ال تعجبين أخالقه: ليسمعها منه فأىب فلما قيل له يف ذلك فقال
فإن هذا إن صح مل يصلح أن يكون طعنا الن أخالق الفقهاء ال توافق أخالق الزهاد يف كل وجع، فهم مبحل 

مبحل العزلة، وقد حيسن يف مقام العزلة ما يقبح يف مقام القدوة أو على عكس ذلك، فكيف يصلح  القدوة والزهاد
أن يكون هذا طعنا لو صح مع أنه غري صحيح، فقد روي عن ابن املبارك أنه قال ال بد أن يكون يف كل زمان من 

  .حييي به اهللا للناس دينهم ودنياهم
  .حممد بن احلسن: ؟ فقال من هبذه الصفة يف هذا الزمان: فقيل له

  .فهذا يتبني أنه ال أصل لذلك الطعن
ومن ذلك الطعن بركض الدواب، فإن ذلك من عمل اجلهاد، الن السباق على االفراس واالقدام مشروع ليتقوى 

  .به املرء على اجلهاد، فما يكون من جنسه مشروع ال يصلح أن يكون طعنا
اح شرعا إذا مل يتكلم مبا ليس حبق، على ما روي أن النيب عليه السالم ومن ذلك الطعن بكثرة املزاح فإن ذلك مب

  .كان ميازح وال يقول إال حقا
ولكن هذا بشرط أن ال يكون متخبطا جمازفا يعتاد القصد إىل رفع احلجة والتلبيس به، أال ترى إىل ما روي أن عليا 

  .رضي اهللا عنه كان به دعابة
  . الشورى ومل يذكره على وجه الطعن، فعرفنا أن عينه ال يكون طعناوقد ذكر ذلك عمر حني ذكر امسه يف

ومن ذلك الطعن حبداثة سن الراوي، فإن كثريا من الصحابة كانوا يروون يف حداثة سنهم، منهم ابن عباس وابن 
  عمر، ولكن هذا بشرط االتقان عند التحمل

اهللا بن ثعلبة بن صعري رضي اهللا عنه يف صدقة الفطر  يف الصغر، وعند الرواية بعد البلوغ، وهلذا أخذنا حبديث عبد
أنه نصف صاع من بر، ورجحنا حديثه على حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه يف التقدير بصاع من بر، الن 

  حديثه أحسن متنا،
  .فذلك دليل االتقان، ووافقه رواية ابن عباس أيضا
عنهما يف إثبات حق الرجوع للوالد فيما يهب لولده، وقد روي والشافعي أخذ حبديث النعمان إبن بشري رضي اهللا 

  .أنه حنله أبوه غالما وهو ابن سبع سنني، فعرفنا أن مثل هذا ال يكون طعنا عند الفقهاء
ومن ذلك الطعن بأن رواية االخبار ليست بعادة له، فإن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه ما اعتاد الرواية وال يظن 



يف حديثه هبذا السبب، وقبل رسول اهللا شهادة االعرايب على رؤية هالل رمضان، واالعرايب ما كان بأحد أنه يطعن 
اعتاد الرواية، وقد كان يف الصحابة من ميتنع من الرواية يف عامة االوقات، وفيهم من يشتغل بالرواية يف عامة 

ة، وهذا الن املعترب هو االتقان، ورمبا يكون االوقات، مث مل يرجح أحد رواية من اعتاد ذلك على من مل يعتد الرواي
  .إتقان من مل تصر الرواية عادة له فيما يروي أكثر من إتقان من اعتاد الرواية

ومن ذلك الطعن باالستكثار من تفريع مسائل الفقه، فإن ذلك دليل االجتهاد وقوة اخلاطر، فيستدل به على حسن 
وما يكون جمتهدا فيه الطعن باالرسال ؟ وقد بينا أنه ليس بطعن الضبط واالتقان، فكيف يصلح أن يكون طعنا 

  .عندنا النه دليل تأكد اخلرب وإتقان الراوي يف السماع من غري واحد
وأما الطعن املفسر مبا يكون موجبا للجرح، فإن حصل ممن هو معروف بالتعصب أو متهم به لظهور سبب باعث له 

ك حنو طعن امللحدين واملتهمني ببعض االهواء املضلة يف أهل السنة، وطعن على العداوة فإنه ال يوجب اجلرح، وذل
بعض من ينتحل مذهب الشافعي رمحه اهللا يف بعض املتقدمني من كبار أصحابنا، فإنه ال يوجب اجلرح لعلمنا أنه كان 

  .عن تعصب وعداوة
بذكر تلك الوجوه، ومن طلبها يف  فأما وجوه الطعن املوجب للجرح فرمبا ينتهي إىل أربعني وجها يطول الكتاب

  .كتاب اجلرح والتعديل وقف عليها إن شاء اهللا تعاىل

اعلم بأن : يف بيان املعارضة بني النصوص وتفسري املعارضة وركنها وحكمها وشرطها قال رضي اهللا عنه: فصل
أمارات العجز واهللا احلجج الشرعية من الكتاب والسنة ال يقع بينهما التعارض والتناقض وضعا، الن ذلك من 

يتعاىل عن أن يوصف به، وإمنا يقع التعارض جلهلنا بالتاريخ، فإنه يتعذر به علينا التمييز بني الناسخ واملنسوخ، أال 
ترى أن عند العلم بالتاريخ ال تقع املعارضة بوجه ولكن املتأخر ناسخ للمتقدم، فعرفنا أن الواجب يف االصل طلب 

من املنسوخ، وإذا مل يوجد ذلك يقع التعارض بينهما يف حقنا من غري أن يتمكن التعارض  التاريخ ليعلم به الناسخ
  .فيما هو حكم اهللا تعاىل يف احلادثة، والجل هذا حيتاج إىل معرفة تفسري املعارضة، وركنها، وشرطها، وحكمها

  .فهي املمانعة على سبيل املقابلة: فأما التفسري
 فمنعين مما قصدته، ومنه مسيت املوانع عوارض، فإذا تقابل احلجتان على سبيل أي استقبلين: عرض يل كذا: يقال

  .املدافعة واملمانعة مسيت معارضة
فهو تقابل احلجتني املتساويتني على وجه يوجب كل واحد منهما ضد ما توجبه االخرى، كاحلل : وأما الركن

ئ، وباحلجتني املتساويتني تقوم املقابلة إذا ال مقابلة واحلرمة والنفي واالثبات، الن ركن الشئ ما يقوم به ذلك الش
  .للضعيف مع القوي

فهو أن يكون تقابل الدليلني يف وقت واحد ويف حمل واحد، الن املضادة والتنايف ال يتحقق بني الشيئني : وأما الشرط
  .يف وقتني وال يف حملني حسا وحكما

 وقت واحد، وجيوز أن يكون بعض الزمان هنارا والبعض ليال، ومن احلسيات الليل والنهار ال يتصور اجتماعهما يف
  .وكذلك السواد مع البياض جمتمعان يف العني يف حملني وال تصور الجتماعهما يف حمل واحد

  ومن احلكميات النكاح فإنه يوجب احلل
  .ا بسبب واحديف املنكوحة واحلرمة يف أمها وبنتها، وال يتحقق التضاد بينهما يف حملني حىت صح إثباهتم

  والصوم جيب يف وقت والفطر يف وقت آخر وال يتحقق



  .معىن التضاد بينهما باختالف الوقت، فعرفنا أن شرط التضاد والتمانع احتاد احملل والوقت
ومن الشرط أن يكون كل واحد منهما موجبا على وجه جيوز أن يكون ناسخا لآلخر إذا عرف التاريخ بينهما، 

تعارض بني اآليتني، وبني القراءتني، وبني السنتني، وبني اآلية والسنة املشهورة، الن كل واحد يقع ال: وهلذا قلنا
  .منهما جيوز أن يكون ناسخا إذا علم التاريخ بينهما، على ما نبينه يف باب النسخ

فيما هو  وال يقع التعارض بني القياسني، الن أحدمها ال جيوز أن يكون ناسخا لآلخر، فإن النسخ ال يكون إال
  .موجب للعلم والقياس ال يوجب ذلك وال يكون ذلك إال عن تاريخ وذلك ال يتحقق يف القياسني

قال ذلك عن رأيه والرواية ال تثبت ) إمنا(وكذلك ال يقع التعارض يف أقاويل الصحابة الن كل واحد منهما 
  .خر فكذلك من اثننيباالحتمال، وكما أن الرأيني من واحد ال يصلح أن يكون أحدمها ناسخا لآل

مىت وقع التعارض بني اآليتني فالسبيل الرجوع إىل سبب النزول ليعلم التاريخ بينهما، فإذا علم : وأما احلكم فنقول
ذلك كان املتأخر ناسخا للمتقدم فيجب العمل بالناسخ وال جيوز العمل باملنسوخ، فإن مل يعلم ذلك فحينئذ جيب 

احلادثة، وجيب العمل بذلك إن وجد يف السنة، الن املعارضة ملا حتققت يف حقنا فقد املصري إىل السنة ملعرفة حكم 
تعذر علينا العمل باآليتني، إذ ليست إحدامها بالعمل هبا أوىل من االخرى والتحقق مبا لو مل يوجد حكم احلادثة يف 

  .الكتاب فيجب املصري إىل السنة يف معرفة احلكم
سنتني ومل يعرف التاريخ فإنه يصار إىل ما بعد السنة فيما يكون حجة يف حكم وكذلك إن وقع التعارض بني ال

  احلادثة، وذلك قول الصحايب أو القياس
الصحيح على ما بينا من قبل يف الترتيب يف احلجج الشرعية، الن عند املعارضة يتعذر العمل باملتعارضني، ففي حكم 

  .العمل جيعل ذلك كاملعدوم أصال
إذا ادعى رجالن نكاح امرأة وأقام كل واحد منهما البينة وتعذر ترجيح إحدى البينتني بوجه من  :وعلى هذا قلنا

  .الوجوه فإنه تبطل احلجتان ويصري كأنه مل يقم كل واحد منهما البينة

فأما إذا وقع التعارض بني القياسني، فإن أمكن ترجيح أحدمها على اآلخر بدليل شرعي وذلك قوة يف أحدمها ال 
د مثله يف اآلخر جيب العمل بالراجح ويكون ذلك مبنزلة معرفة التاريخ يف النصوص، وإن مل يوجد ذلك فإن يوج

اجملتهد يعمل بأيهما شاء ال باعتبار أن كل واحد منهما حق أو صواب، فاحلق أحدمها واآلخر خطأ على ما هو 
يف العمل به يف الظاهر ما مل يتبني له اخلطأ املذهب عندنا يف اجملتهد أنه يصيب تارة وخيطئ أخرى، ولكنه معذور 

بدليل أقوى من ذلك، وهذا النه يف طريق االجتهاد مصيب، وإن مل يقف على الصواب باجتهاده وطمأنينة القلب 
  .إىل ما أدى إليه اجتهاده يصلح أن يكون دليال يف حكم العمل شرعا عند حتقق الضرورة بانقطاع االدلة

فراسة املؤمن ال ختطئ وهلذا جوزنا التحري يف باب القبلة عند انقطاع : من ينظر بنور اهللا وقالاملؤ: قال عليه السالم
االدلة الدالة على اجلهة، وحكمنا جبواز الصالة سواء تبني أنه أصاب جهة الكعبة أو أخطأ، النه اعتمد يف عمله 

  .قصده قبلة املتحري جهة: دليال شرعيا، وإليه أشار علي رضي اهللا عنه بقوله
وإمنا جعلناه خمريا عند تعارض القياسني الجل الضرورة، النه إن ترك العمل هبما للتعارض احتاج إىل اعتبار احلال 

لبناء حكم احلادثة عليه، إذ ليس بعد القياس دليل شرعي يرجع إليه يف معرفة حكم احلادثة، والعمل باحلال عمل بال 
  يه احتمال اخلطأ والصواب يكون أوىل من العمل بال دليل، ولكن هذهدليل، وال إشكال أن العمل بدليل شرعي ف

الضرورة إمنا تتحقق يف القياسني وال تتحقق يف النصني النه يترتب عليهما دليل شرعي يرجع إليه يف معرفة حكم 
  .احلادثة، هلذا ال يتخري هناك يف العمل بأي النصني شاء



معه إناءان يف أحدمها ماء طاهر ويف اآلخر ماء جنس وال يعرف الطاهر إذا كان يف السفر و: وعلى هذا االصل قلنا
من النجس، فإنه يتحرى للشرب وال يتحرى للوضوء بل يتيمم، الن يف حق الشرب ال جيد بدال يصري إليه يف 

ز حتصيل مقصوده، فله أن يصري إىل التحري لتحقق الضرورة، ويف حكم الطهارة جيد شيئا آخر يطهر به عند العج
عن استعمال املاء الطاهر وهو التيمم فال يتحقق فيه الضرورة، وبسبب املعارضة جيعل لعادم املاء فيصري إىل التيمم، 
وقلنا يف املساليخ إذا استوت الذكية وامليتة ففي حالة الضرورة بأن مل جيد حالال سوى ذلك جاز له التحري، وعند 

  يصري إىل التحري، وهلذا عدم الضرورة بوجود طعام حالل ال يكون له أن

مل جيوز التحري يف الفروج أصال عند اختالط املعتقة عينا بغري املعتقة، الن جواز ذلك باعتبار الضرورة وال مدخل 
  .للضرورة يف إباحة الفرج بدون امللك خبالف الطعام والشراب

له حىت ال جيوز له أن يتركه ويعمل مث إذا عمل بأحد القياسني وحكم بصحة عمله باعتبار الظاهر يصري ذلك الزما 
  .باآلخر من غري دليل موجب لذلك

إذا كان أحدمها طاهرا واآلخر جنسا وهو ال جيد ثوبا آخر فإنه يصري إىل التحري لتحقق : وعلى هذا قلنا يف الثوبني
وبعدما صلى يف الضرورة، فإنه لو ترك لبسهما ال جيد شيئا آخر يقيم به فرض الستر الذي هو شرط جواز الصالة، 

أحد الثوبني بالتحري ال يكون له أن يصلي يف الثوب اآلخر، النا حني حكمنا جبواز الصالة يف ذلك الثوب فذلك 
دليل شرعي موجب طهارة ذلك الثوب، واحلكم بنجاسة الثوب اآلخر فال جتوز الصالة فيه بعد ذلك إال بدليل 

  .أقوى منه
  ه القبلة وصلى صالة إىل جهة مث وقع حتريهأليس أنه لو حترى عند اشتبا: فإن قيل

على جهة أخرى جيوز له أن يصلي يف املستقبل إىل اجلهة الثانية، ومل جيعل ذلك دليال على أن جهة القبلة ما أدى إليه 
الن هناك احلكم جبواز الصالة إىل تلك اجلهة ال يتضمن احلكم بكوهنا جهة الكعبة ال : اجتهاده يف االبتداء ؟ قلنا

الة، أال ترى أنه وإن تبني له اخلطأ بيقني بأن استدبر الكعبة جازت صالته، ويف الثوب من ضرورة احلكم جبواز حم
الصالة يف ثوب احلكم بطهارة ذلك الثوب، حىت إذا تبني أنه كان جنسا تلزمه إعادة الصالة، والعمل بالقياس من 

بكونه حجة للعمل به ظاهرا، وهلذا لو تبني نص خبالفه  هذا القبيل، فإن صحة العمل بأحد القياسني يتضمن احلكم
بطل حكم العمل به، فلهذا كان العمل بأحد القياسني مانعا له من العمل بالقياس اآلخر بعد ما مل يتبني دليل أقوى 

  .منه
عي من ووجه آخر أن التعارض بني النصني إمنا يقع جلهلنا بالتاريخ بينهما واجلهل ال يصلح دليال على حكم شر

  .حيث العلم ال من حيث العمل، واالختيار حكم شرعي ال جيوز أن يثبت باعتبار هذا اجلهل
فأما التعارض بني القياسني باعتبار كون كل واحد منهما صاحلا للعمل به يف أصل الوضع وإن كان أحدمها صوابا 

  حقيقة واآلخر خطأ، ولكن من حيث الظاهر هو معمول

ه اخلطأ فيه، فإثبات اخليار بينهما يف حكم العمل إذا رجح أحدمها بنوع فراسة يكون إثبات به شرعا ما مل يتبني وج
احلكم بدليل شرعي، مث إذا عمل بأحدمها صح ذلك باالمجاع فال يكون له أن ينقض ما نفذ من القضاء منه 

  .باالمجاع، وال يصري إىل العمل باآلخر إال بدليل هو أقوى من االول
ت اخليار له يف العمل بالقياسني لكان يبقى خياره بعدما عمل بأحدمها يف حادثة حىت يكون له أن لو ثب: فإن قيل

يعمل باآلخر يف حادثة أخرى كما يف كفارة اليمني، فإنه لو عني أحد االنواع يف تكفري ميني به يبقى خياره يف تعيني 



  .نوع آخر يف كفارة ميني أخرى
  ل واحد من االنواع صاحل للتكفريهناك التخيري ثبت على أن ك: قلنا

به بدليل موجب للعلم، وهنا اخليار ما ثبت مبثل هذا الدليل بل باعتبار أن كل واحد منهما صاحل للعمل به ظاهرا، 
مع علمنا بأن احلق أحدمها واآلخر خطأ، فبعد ما تأيد أحدمها بنفوذ القضاء به ال يكون له أن يصري إىل اآلخر إال 

من االول، وهذا الن جهة الصواب تترجح بعمله فيما عمل به، ومن ضرورته ترجح جانب اخلطأ بدليل هو أقوى 
يف اآلخر ظاهرا، فما مل يرتفع ذلك بدليل سوى ما كان موجودا عند العمل بأحدمها ال يكون له أن يصري إىل العمل 

  .باآلخر
ني احملل بعمله ال يبقى له خيار بعد ذلك أن فيما ليس فيه احتمال االنتقال من حمل إىل حمل إذا تع: واحلاصل

كالنجاسة يف الثوب، فإهنا ال حتتمل االنتقال من ثوب إىل ثوب، فإذا تعني بصالته يف أحد الثوبني صفة الطهارة فيه 
  .والنجاسة يف اآلخر ال يبقى له رأي يف الصالة يف الثوب اآلخر ما مل يثبت طهارته بدليل موجب للعلم

رض التوجه حيتمل االنتقال، أال ترى أنه انتقل من بيت املقدس إىل الكعبة، ومن عني الكعبة إىل ويف باب القبلة ف
اجلهة إذا بعد من مكة، ومن جهة الكعبة إىل سائر اجلهات إذا كان راكبا فإنه يصلي حيثما توجهت به راحلته، فبعد 

اجلهة أيضا، الن الشرط أن يكون مبتلى يف ما صلى بالتحري إىل جهة إذا حتول رأيه ينتقل فرض التوجه إىل تلك 
  .التوجه عند القيام إىل الصالة، وإمنا يتحقق هذا إذا صلى إىل اجلهة اليت وقع عليها حتريه

وكذلك حكم العمل بالقياس يف اجملتهدات فإن القضاء الذي نفذ بالقياس يف حمل ال حيتمل االنتقال إىل حمل آخر 
  .فيلزم ذلك

  فأما

احلكم حمتمل لالنتقال، فإن الكالم يف حكم حيتمل النسخ، وشرط العمل بالقياس أن يكون مبتلى  فيما وراء ذلك
بطلب الطريق باعتبار أصل الوضع شرعا، فإذا استقر رأيه على أن الصواب هو اآلخر كان عليه أن يعمل يف 

  .املستقبل
  أحد اململوكنيإذا طلق إحدى امرأتيه بعينها مث نسي أو أعتق : وعلى هذا االصل قلنا

بعينه مث نسي ال يثبت له خيار البيان، الن الواقع من الطالق والعتاق ال حيتمل االنتقال من حمل إىل حمل آخر، وإمنا 
ثبتت املعارضة بني احمللني يف حقه جلهله باحملل الذي عينه عند االيقاع وجهله ال يثبت اخليار له شرعا، ومبثله لو 

ابتداء كان له اخليار يف البيان، الن تعيني احملل كان مملوكا له شرعا كابتداء االيقاع،  أوجب يف أحدمها بغري عينه
ولكنه مبباشرة االيقاع أسقط ما كان له من اخليار يف أصل االيقاع، ومل يسقط ما كان له من اخليار يف التعيني فيبقى 

والبغل، فقد تعارضت االدلة يف احلكم بطهارته  ذلك اخليار ثابتا له شرعا، ومما يثبت فيه حكم التعارض سؤر احلمار
وجناسته، وقد بينا هذا يف فروع الفقه، ولكن ال ميكن املصري إىل القياس بعد هذا التعارض، الن القياس ال يصلح 

لنصب احلكم به ابتداء فوجب العمل بدليل فيه حبسب االمكان وهو املصري إىل احلال، فإن املاء كان طاهرا يف 
  .بقى طاهرااالصل في

لو غمس الثوب يف سؤر احلمار جتوز الصالة فيه وال يتنجس العضو : نص عليه يف غري موضع من النوادر، حىت قال
  .أيضا باستعماله، النه عرق طاهر يف االصل

وهذا الدليل ال يصلح أن يكون مطلقا أداء الصالة به وحده، الن احلدث كان ثابتا قبل استعماله فال يزول 
  .ه بيقني، فشرطنا ضم التيمم إليه حىت حيصل التيقن بالطهارة املطلقة الداء الصالةباستعمال



وكذلك اخلنثى إذا مل يظهر فيه دليل يترجح به صفة الذكورة أو االنوثة فإنه يكون مشكل احلال جيعل مبنزلة الذكور 
  .حكميف بعض االحكام ومبنزلة االناث يف البعض، على حسب ما يدل عليه احلال يف كل 

وكذلك املفقود فإنه جيعل مبنزله احلي يف مال نفسه حىت ال يورث عنه ومبنزلة امليت يف االرث من الغري، الن أمره 
  .مشكل فوجب املصري إىل احلال الجل الضرورة واحلكم مبا يدل عليه احلال يف كل حادثة

  يطلب هذا املخلص أوال من نفس: وأما بيان املخلص عن املعارضات فنقول
حلجة، فإن مل يوجد فمن احلكم، فإن مل يوجد فباعتبار احلال، فإن مل يوجد فبمعرفة التاريخ نصا، فإن مل يوجد ا

  .فبداللة التاريخ
أحدها أن يكون أحد النصني حمكما واآلخر : فأما الوجه االول وهو الطلب املخلص من نفس احلجة فبيانه من أوجه

تعارض حقيقة غري موجود بني النصني وإن كان موجودا ظاهرا فيصار إىل جممال أو مشكال، فإن هبذا يتبني أن ال
  .العمل باحلكم دون اجململ واملشكل

  .وكذلك إن كان أحدمها نصا من الكتاب أو السنة املشهورة واآلخر خرب الواحد
  .وكذلك إن كان أحدمها حمتمال للخصوص فإنه ينتفي معىن التعارض بتخصيصه بالنص اآلخر

فإن ) مث أبلغه مأمنه: (وقوله تعاىل يف املستأمن) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما: (الكتاب يف قوله تعاىل وبيانه من
مث أبلغه : (عام حيتمل اخلصوص فجعلنا قوله تعاىل) فاقطعوا أيديهما: (التعارض يقع بني النصني ظاهرا ولكن قوله

  .دليل ختصيص املستأمن من ذلك) مأمنه
من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وهنيه عن الصالة يف : ه عليه السالمومن السنة قول

فليصلها إذا ذكرها بعرض التخصيص : ثالث ساعات، فالتعارض بني النصني ثبت ظاهرا ولكن قوله عليه السالم
  .فيجعل النص اآلخر دليل التخصيص حىت ينتفي به التعارض

لناس بأحد النصني دون اآلخر، الن الذي ظهر العمل به بني الناس ترجح بدليل االمجاع وكذلك إن ظهر عمل ا
فينتفي به معىن التعارض بينهما، مع أن الظاهر أن اتفاقهم على العمل به لكونه متأخرا ناسخا ملا كان قبله، وبالعلم 

سابقا فذلك دليل على أن اآلخر مؤول  بالتاريخ ينتفي التعارض فكذلك باالمجاع الدال عليه، وإن كان املعمول به
أو سهو من بعض الرواة إن كان يف االخبار، الن املنسوخ إذا اشتهر فناسخه يشتهر بعده أيضا، كما اشتهر حترمي 

  املتعة بعد االباحة واشتهر إباحة زيارة القبور وإمساك حلوم االضاحي والشرب يف االواين بعد النهي،

وا على العمل خبالفه، فبهذا الطريق تنتفي املعارضة وكما ينتفي التعارض بدليل االمجاع ولو اشتهر الناسخ ملا أمجع
اخلال : ال شئ هلما وقال: يثبت التعارض بدليل االمجاع فإن النيب عليه السالم سئل عن مرياث العمة واخلالة فقال

منهما يف حمل آخر ولكن ثبت وارث من ال وارث له فمن حيث الظاهر ال تعارض بني احلديثني، الن كل واحد 
بإمجاع الناس أنه ال فرق بني اخلال واخلالة والعمة يف صفة الوراثة، فباعتبار هذا االمجاع يقع التعارض بني النصني، 

  .مث رجح علماؤنا املثبت منهما، ورجح الشافعي ما كان معلوما باعتبار االصل وهو عدم استحقاق املرياث
احلكم أن التعارض إمنا يقع للمدافعة بني احلكمني، فإن كان احلكم الثابت بأحد  وبيان الطلب املخلص من حيث

النصني مدفوعا باآلخر ال حمالة فهو التعارض حقيقة، وإن أمكن إثبات حكم بكل واحد من النصني سوى احلكم 
  .اآلخر ال تتحقق املدافعة فينتفي التعارض

) ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم: (مع قوله تعاىل) دمت االميانولكن يؤاخذكم مبا عق(وبيان ذلك يف قوله تعاىل 



فبني النصني تعارض من حيث الظاهر يف ميني الغموس فإهنا من كسب القلوب، ولكنها غري معقودة الهنا مل تصادف 
املذكورة حمل عقد اليمني وهو اخلرب الذي فيه رجاء الصدق، ولكن انتفى هذا التعارض باعتبار احلكم فإن املؤاخذة 

املؤاخذة ) مبا كسبت قلوبكم: (هي املؤاخذة بالكفارة يف الدنيا، ويف قوله تعاىل) مبا عقدمت االميان: (يف قوله تعاىل
بالعقوبة يف اآلخرة، النه أطلق املؤاخذة فيها واملؤاخذة املطلقة تكون يف دار اجلزاء فإن اجلزاء بوفاق العمل، فأما يف 

ليكون متحيصا لذنوبه وينعم على العاصي استدراجا، فبهذا الطريق تبني أن احلكم الثابت يف الدنيا فقد يبتلى املطيع 
  .أحد النصني غري احلكم الثابت يف اآلخر، وإذا انتفت املدافعة بني احلكمني ظهر املخلص عن التعارض

  ) وال تقربوهن حىت يطهرن: (فأما املخلص بطريق احلال فبيانه يف قوله تعاىل
يف إحدى القراءتني وبالتشديد يف االخرى، فبينهما تعارض يف الظاهر، الن حىت للغاية وبني امتداد الشئ  بالتخفيف

إىل غاية وبني قصوره دوهنا منافاة، واالطهار هو االغتسال والطهر يكون بانقطاع الدم فبني امتداد حرمة القربان إىل 
اة، ولكن باعتبار احلال ينتفي هذا التعارض، وهو أن حتمل االغتسال وبني ثبوت حل القربان عند انقطاع الدم مناف

  القراءة

بالتشديد على حال ما إذا كان أيامها دون العشرة، والقراءة بالتخفيف على حال ما إذا كان أيامها عشرة، الن 
ون العشرة ال الطهر باالنقطاع إمنا يتيقن به يف تلك احلالة، فإن احليض ال يكون أكثر من عشرة أيام، فأما فيما د

يثبت الطهر باالنقطاع بيقني، لتوهم أن يعاودها الدم ويكون ذلك حيضا فتمتد حرمة القربان إىل االطهار 
  .باالغتسال

فالتعارض يقع يف الظاهر بني القراءة بالنصب الذي جيعل الرجل عطفا ) وأرجلكم إىل الكعبني: (وكذلك قوله تعاىل
تنتفي هذه املعارضة بأن حتمل القراءة ) مث(جيعل الرجل عطفا على املمسوح  على املغسول، والقراءة باخلفض الذي

باخلفض على حال ما إذا كان البسا للخف، بطريق أن اجللد الذي استتر به الرجل جيعل قائما مقام بشرة الرجل، 
يف هذه احلالة غسل فإمنا ذكر الرجل عبارة عنه هبذا الطريق، والقراءة بالنصب على حال ظهور القدم، فإن الفرض 

  .الرجلني عينا
فأما طلب املخلص من حيث التاريخ فهو أن يعلم بالدليل التاريخ فيما بني النصني، فيكون املتأخر منهما ناسخا 

  .للمتقدم
وبيان هذا فيما قال ابن مسعود رضي اهللا عنه يف عدة املتوىف عنها زوجها إذا كانت حامال حمتجا به على من يقول 

نزلت بعد ) وأوالت االمحال أجلهن: (من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى: بأبعد االجلني، فإنه قال إهنا تعتد
فجعل التأخر دليل النسخ، فعرفنا أنه كان معروفا فيما بينهم أن املتأخر ) يتربصن بأنفسهن: (سورة النساء الطوىل

  .من النصني ناسخ للمتقدم
  هو أن يكون أحد النصني موجبا للحظرفأما طلب املخلص بداللة التاريخ و

واآلخر موجبا لالباحة حنو ما روي أن النيب عليه السالم هنى عن أكل الضب وروي أنه رخص فيه، وما روي أنه 
عليه السالم هنى عن أكل الضبع وروي أنه عليه السالم رخص فيه، فإن التعارض بني النصني ثابت من حيث 

ىل داللة التاريخ وهو أن النص املوجب للحظر يكون متأخرا عن املوجب لالباحة الظاهر مث ينتفي ذلك باملصري إ
  .فكان االخذ به أوىل

وبيان ذلك وهو أن املوجب لالباحة يبقى ما كان على ما كان على طريقة بعض مشاخينا، لكون االباحة أصال يف 
  اعتبار أن قبل مبعثاالشياء، كما أشار إليه حممد يف كتاب االكراه، وعلى أقوى الطريقني ب



رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانت االباحة ظاهرة يف هذه االشياء، فإن الناس مل يتركوا سدى يف شئ من 
االوقات، ولكن يف زمان الفترة االباحة كانت ظاهرة يف الناس وذلك باق إىل أن ثبت الدليل املوجب للحرمة يف 

حظر متأخر، وهذا النا لو جعلنا املوجب لالباحة متأخرا احتجنا إىل إثبات شريعتنا، فبهذا الوجه يتبني أن املوجب لل
نسخ االباحة الثابتة يف االبتداء بالنص املوجب للحظر، مث نسخ احلظر بالنص املوجب لالباحة، وإذا جعلنا : نسخني

قد ثبت باالتفاق نسخ نص احلظر متأخرا احتجنا إىل إثبات النسخ يف أحدمها خاصة فكان هذا اجلانب أوىل، والنه 
  .حكم االباحة باحلظر

وأما نسخ حكم احلظر باالباحة فمحتمل فباالحتمال ال يثبت النسخ، والن النص املوجب للحظر فيه زيادة حكم 
وهو نيل الثواب باالنتهاء عنه واستحقاق العقاب باالقدام عليه، وذلك ينعدم يف النص املوجب لالباحة، فكان متام 

  .ثبات التاريخ بينهما على أن يكون املوجب للحظر متأخرا واالخذ باالحتياط أصل يف الشرعاالحتياط يف إ
واختلف مشاخينا فيما إذا كان أحد النصني موجبا للنفي واآلخر موجبا لالثبات، فكان الشيخ أبو احلسن الكرخي 

  املثبت أوىل من النايف، الن: رمحه اهللا يقول
  .يف وهلذا قبلت الشهادة على االثبات دون النفياملثبت أقرب إىل الصدق من النا

تتحقق املعارضة بينهما، الن اخلرب املوجب للنفي معمول به كاملوجب لالثبات، : وكان عيسى بن أبان رمحه اهللا يقول
وما يستدل به على صدق الراوي يف اخلرب املوجب لالثبات فإنه يستدل بعينه على صدق الراوي يف اخلرب املوجب 

  .للنفي
واختلف عمل املتقدمني من مشاخينا يف مثل هذين النصني، فإنه روي أن رسول اهللا عليه السالم تزوج ميمونة رضي 

اهللا عنها وهو حمرم، وروي أنه تزوجها وهو حالل، مث أخذنا برواية من روى أنه تزوجها وهو حمرم واالثبات يف 
ه، فمن روى أنه تزوجها وهو حالل فهو املثبت للتحلل من الرواية االخرى، الهنم اتفقوا أن العقد كان بعد إحرام
  .االحرام قبل العقد مث مل يرجح املثبت على النايف هنا

وروي أن بريرة أعتقت وزوجها كان حرا فخريها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وروي أهنا أعتقت وزوجها 
 رواية من روى أن زوجها كان حرا حني أعتقت عبد، وال خالف أن زوجها كان عبدا يف االصل، فكان االثبات يف

  فأخذنا بذلك، فهذا يدل على أن الترجيح

  .حيصل باالثبات
وروي أن النيب عليه السالم رد ابنته زينب على أيب العاص رضي اهللا عنهما بنكاح جديد، وروي أنه ردها عليه 

د، وبذلك أخذنا، فهو دليل على أن الترجيح بالنكاح االول، واالثبات يف رواية من روى أنه ردها عليه بعقد جدي
  .حيصل باالثبات

إذا أخرب عدل بطهارة املاء وعدل آخر بنجاسته فإنه يتعارض اخلربان واالثبات يف خرب : وذكر يف كتاب االستحسان
  .من أخرب بنجاسته مث مل يرجح اخلرب به

  .ن أوىل الن يف خربه إثباتاالشاهد إذا عدله واحد وجرحه آخر فإن اجلرح يكو: وقال يف التزكية
فإذا تبني من أصول علمائنا هذا كله فال بد من طلب وجه حيصل به التوفيق بني هذه الفصول ويستمر املذهب عليه 

  .مستقيما
  وذلك الوجه أن خرب النفي إما أن يكون لدليل يوجب

به فهو مساو للمثبت وتتحقق  العلم به أو لعدم الدليل املثبت أو يكون مشتبها، فإن كان لدليل يوجب العلم



إذا قالت املرأة مسعت زوجي يقول املسيح ابن اهللا فبنت منه، وقال : املعارضة بينهما، وعلى هذا قال يف السري الكبري
الزوج إمنا قلت املسيح ابن اهللا قول النصارى، أو وقالت النصارى املسيح ابن اهللا، فالقول قوله، فإن شهد للمرأة 

  .شاهدان
  .مل نسمع من الزوج هذه الزيادةوقاال 

  .فالقول قوله أيضا، وإن قاال مل يقل هذه الزيادة قبلت الشهادة وفرق بينهما
وكذا لو ادعى االستثناء يف الطالق وشهد الشهود أنه مل يستثن قبلت الشهادة، وهذه شهادة على النفي ولكنها عن 

مسموع من املتكلم ملن كان بالقرب منه، وما مل يسمع  دليل موجب للعلم به وهو أن ما يكون من باب الكالم فهو
منه يكون دندنة ال كالما، فإذا قبلت الشهادة على النفي إذا كان عن دليل كما تقبل على االثبات قلنا يف اخلرب 

  .أيضا يقع التعارض بني النفي واالثبات
مثبت، النه خرب ال عن دليل موجب بل عن فأما إذا كان خرب النفي لعدم العلم باالثبات فإنه ال يكون معارضا لل

استصحاب حال، وخرب املثبت عن دليل موجب له، والن السامع واملخرب يف هذا النوع سواء، فإن السامع غري عامل 
  بالدليل املثبت كاملخرب بالنفي، فلو جاز أن يكون هذا

  .اخلرب معارضا خلرب املثبت جلاز أن يكون علم السامع معارضا خلرب املثبت
وإن كان احلال مشتبها فإنه جيب الرجوع إىل اخلرب بالنفي واستفساره عما خيرب به مث التأمل يف كالمه، فإن ظهر أنه 

  .اعتمد يف خربه دليال موجبا العلم به فهو نظري القسم االول، وإال فهو نظري القسم الثاين
م العلم بسبب اجلرح منه، إذ ال طريق الحد إىل ففي مسألة التزكية من يزكي الشاهد فقد عرفنا أنه إمنا يزكيه لعد

الوقوف على مجيع أحوال غريه حىت يكون إخباره عن تزكيته عن دليل موجب العلم به، والذي جرحه فخربه مثبت 
  .اجلرح العارض لوقوفه على دليل موجب له، فلهذا جعل خربه أوىل

  ويف طهارة املاء وجناسته
نه توقف على طهارة املاء حقيقة فإن املاء الذي نزل من السماء إذا أخذه االنسان يف املخرب بالطهارة يعتمد دليال، ال

إناء طاهر وكان مبرأى العني منه إىل وقت االستعمال فإنه يعلم طهارته بدليل موجب له، كما أن املخرب بنجاسته 
  .يعتمد الدليل فتتحقق املعارضة بني اخلربين

نكاح ميمونة الن املخرب بأنه كان حمرما اعتمد دليال، واملخرب بأنه كان حالال  وعلى هذا أثبتنا املعارضة يف حديث
اعتمد أيضا يف خربه الدليل املوجب له، فإن هيئة احملرم ظاهرا خيالف هيئة احلالل فتتحقق املعارضة من هذا الوجه 

جة، فأخذنا برواية ابن عباس وجيب املصري إىل طلب الترجيح من جهة إتقان الراوي ملا تعذر الترجيح من نفس احل
رضي اهللا عنهما النه روى القصة على وجهها وذلك دليل إتقانه، والن يزيد بن االصم ال يعادله يف الضبط 

  .واالتقان
وحديث رد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زينب على أيب العاص رجحنا فيه املثبت للنكاح اجلديد، الن من نفى 

ه دليال موجبا العلم به بل عدم الدليل لالثبات وهو مشاهدة النكاح اجلديد، فتبىن روايته ذلك فهو مل يعتمد يف نفي
  .على استصحاب احلال وهو أنه عرف النكاح بينهما فيما مضى وشاهد ردها عليه فروى أنه ردها بالنكاح االول

ان عبدا فهو مل يعتمد يف خربه ويف حديث بريرة رجحنا اخلرب املثبت حلرية الزوج عند عتقها، الن من يروي أنه ك
دليال موجبا لنفي احلرية، ولكن بىن خربه على استصحاب احلال لعدم علمه بدليل املثبت للحرية فلهذا رجحنا 

  .املثبت



ومن هذا النوع رواية أنس رضي اهللا عنه أن النيب عليه السالم كان قارنا يف حجة الوداع، ورواية جابر رضي اهللا 
  ا باحلج، فإنا رجحنا خرب املثبت للقران الن من روى االفرادعنه أنه كان مفرد

فهو ما اعتمد دليال موجبا نفى القران ولكنه عدم الدليل املوجب للعلم به، وهو أنه مل يسمع تلبيته بالعمرة ومسع 
  .التلبية باحلج وروي أنه كان مفردا

  يف الكعبة،ومن ذلك حديث بالل رضي اهللا عنه أن النيب عليه السالم مل يصل 
مع حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه صلى فيها عام الفتح، فإهنم اتفقوا أنه ما دخلها يومئذ إال مرة، ومن أخرب 

مل يعتمد دليال موجبا للعلم به ولكنه مل يعاين صالته فيها واآلخر عاين ذلك فكان املثبت أوىل ) فإنه(أنه مل يصل فيها 
  .من النايف

يقول يتخلص عن التعارض بكثرة عدد الرواة حىت إذا كان أحد اخلربين يرويه واحد واآلخر ومن أهل النظر من 
  .يرويه اثنان فالذي يرويه اثنان أوىل بالعمل به

واستدلوا مبسألة كتاب االستحسان يف اخلرب بطهارة املاء وجناسته وحل الطعام وحرمته، أنه إذا كان املخرب بأحد 
دا، فإنه يؤخذ خبرب االثنني، وهذا الن خرب املثىن حجة تامة يف الشهادات خبالف خرب االمرين اثنني وباآلخر واح

الواحد فطمأنينة القلب إىل خرب املثىن أكثر، وقد اشتهر عن الصحابة االعتماد على خرب املثىن دون الواحد على ما 
  .سبق بيانه

االستحسان أنه مىت كان املخرب بأحد االمرين  وكذلك يتخلص عن التعارض أيضا حبرية الراوي استدالال مبا ذكر يف
  .حرين وباآلخر عبدين فإنه يؤخذ خبرب احلرين

والذي يصح عندي أن هذا النوع من الترجيح قول حممد رمحه اهللا خاصة، فقد ذكر نظريه يف : قال رضي اهللا عنه
ل العراق، فكل ما اتفق فيه أهل الشام، وأهل احلجاز، وأه: أهل العلم بالسري ثالث فرق: السري الكبري قال

  .على قول أخذت بذلك وتركت ما انفرد به فريق واحد) منهم(الفريقان 
  .وهذا ترجيح بكثرة القائلني صار إليه حممد، وأىب ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف

قال و) ولكن أكثر الناس ال يعلمون: (والصحيح ما قاال، فإن كثرة العدد ال يكون دليل قوة احلجة، قال تعاىل
مث ) وقليل ما هم: (وقال تعاىل) ما يعلمهم إال قليل: (وقال تعاىل) وما أكثر الناس ولو حرصت مبؤمنني: (تعاىل

  السلف من الصحابة وغريهم مل يرجحوا بكثرة العدد يف باب العمل بأخبار اآلحاد فالقول به يكون

  املثىن فيتحقق قوال خبالف إمجاعهم، وملا اتفقنا أن خرب الواحد موجب للعمل كخرب
التعارض بني اخلربين بناء على هذا االمجاع، أرأيت لو وصل إىل السامع أحد اخلربين بطرق واآلخر بطريق واحد 

أكان يرجح ما وصل إليه بطرق إذا كان راوي االصل واحدا، فهذا ال يقول به أحد، وال يؤخذ حكم رواية االخبار 
خبار يقع التعارض بني خرب املرأة وخرب الرجل، وبني خرب احملدود يف من حكم الشهادات، أال ترى أن يف رواية اال

القذف بعد التوبة وخرب غري احملدود، وبني خرب املثىن وخرب االربعة وإن كان يظهر التفاوت بينهما يف الشهادات 
  .حىت يثبت بشهادة االربعة ما ال يثبت بشهادة االثنني وهو الزنا

ل االربعة أكثر ومع ذلك تتحقق املعارضة بني شهادة االثنني وشهادة االربعة يف وكذلك طمأنينة القلب إىل قو
  .االموال، ليعلم أنه ال يؤخذ حكم احلادثة من حادثة أخرى ما مل تعلم املساواة بينهما من كل وجه

ترجيح يف وإمنا رجح خرب املثىن على خرب الواحد وخرب احلرين على خرب العبدين يف مسألة االستحسان لظهور ال



  .العمل به فيما يرجع إىل حقوق العباد، فأما يف أحكام الشرع فخرب الواحد وخرب املثىن يف وجوب العمل به سواء
ومن هذه اجلملة إذا كان يف أحد اخلربين زيادة مل تذكر تلك الزيادة يف اخلرب الثاين، فمذهبنا فيه أنه إذا كان الراوي 

حذف تلك الزيادة يف بعض الطرق حماال على قلة ضبط الراوي وغفلته عن  واحدا يؤخذ باملثبت للزيادة وجيعل
إذا اختلف املتبايعان والسلعة : السماع، وذلك مثل ما يرويه ابن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب عليه السالم قال

الزيادة وقلنا ال جيري  قائمة بعينها حتالفا وترادا ويف رواية أخرى مل تذكر هذه الزيادة، فأخذنا مبا فيه إثبات هذه
  .التحالف إال عند قيام السلعة

  .وحممد والشافعي يقوالن نعمل باحلديثني الن العمل هبما ممكن فال نشتغل بترجيح أحدمها يف العمل به
أحدمها أن أصل اخلرب واحد وذلك متيقن به وكوهنما خربين حمتمل وباالحتمال ال يثبت : والصحيح ما قلنا لوجهني

  .إذا كان اخلرب واحدا فحذف الزيادة من بعض الرواة ليس له طريق سوى ما قلنااخلرب، و
والثاين أنا لو جعلنامها خربين مل يكن للزيادة املذكورة يف أحدمها فائدة فيما يرجع إىل بيان احلكم، الن احلكم واحد 

  .يف اخلربين وال جيوز محل كالم رسول اهللا على ما فيه إخالؤه عن الفائدة
  إذا اختلف الراوي فقد علم أهنما خربان، وأن النيب فأما

عليه السالم إمنا قال كل واحد منهما يف وقت آخر فيجب العمل هبما عند االمكان كما هو مذهبنا يف أن املطلق ال 
  .حيمل على املقيد يف حكمني

ب بن أسيد رضي اهللا عنه اهنهم وبيان هذا فيما روي أن النيب عليه السالم هنى عن بيع الطعام قبل القبض وقال لعتا
عن بيع ما مل يقبضوا فإنا نعمل باحلديثني وال جنعل املطلق منهما حمموال على املقيد بالطعام حىت ال جيوز : عن أربعة

  .بيع سائر العروض قبل القبض كما ال جيوز بيع الطعام
ويها من هو يف الطبقة العليا جيب االخذ إذا كانت الزيادة ير: وأهل احلديث جيعلون الرواة يف هذا طبقات فيقولون

بذلك، وإن كانت الزيادة إمنا يرويها من ليس يف الطبقة العليا ويروي اخلرب بدون الزيادة من هو يف الطبقة العليا 
  .فإنه يثبت التعارض بينهما

ليه وسلم بطريق، وكذلك قالوا يف خرب يروى موقوفا على بعض الصحابة بطريق ومرفوعا إىل رسول اهللا صلى اهللا ع
فإن كان يرويه عن رسول اهللا عليه السالم من هو يف الطبقة العليا فإنه يثبت مرفوعا، وإن كان إمنا يرويه عن رسول 

  .اهللا عليه السالم من ليس يف الطبقة العليا ويرويه موقوفا من هو يف الطبقة العليا فإنه يثبت موقوفا
لفقهاء مل يأخذوا هبذا القول، الن الترجيح عند أهل الفقه يكون باحلجة ال وكذلك قالوا يف املسند واملرسل، ولكن ا

  .بأعيان الرجال، واهللا أعلم
  .اختلفت عبارة أصحابنا يف معىن البيان: البيان قال رضي اهللا عنه: باب

  .هو إظهار املعىن وإيضاحه للمخاطب منفصال عما تستر به: قال أكثرهم
  هو ظهور: وقال بعضهم

بان : لمخاطب والعلم باالمر الذي حصل له عند اخلطاب، وهو اختيار أصحاب الشافعي، الن الرجل يقولاملراد ل
أي بعد، وكل ذلك : أي حرمت، وبان احلبيب بينا: أي ظهر، وبانت املرأة من زوجها بينونة: يل هذا املعىن بيانا

  .سبهاعبارة عن االنفصال والظهور ولكنها مبعان خمتلفة فاختلفت املصادر حب
واالصح هو االول أن املراد هو االظهار، فإن أحدا من العرب ال يفهم من إطالق لفظ البيان العلم الواقع للمبني 

  بني فالن كذا بيانا واضحا فإمنا يفهم: له، ولكن إذا قال الرجل



إن : ا، وقول رسول اهللافالن ذو بيان فإمنا يراد به االظهار أيض: منه أنه أظهره إظهارا ال يبقى معه شك، وإذا قيل
) علمه البيان: (وقال تعاىل) هذا بيان للناس: (من البيان لسحرا يشهد ملا قلنا إنه عبارة عن االظهار، وقال تعاىل

لتبني للناس ما نزل : (واملراد االظهار، وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مأمورا بالبيان للناس، قال تعاىل
  .بني للكل وقد علمنا أنه) إليهم

  .ومن وقع له العلم ببيانه أقر ومن مل يقع له العلم أصر
  .ولو كان البيان عبارة عن العلم الواقع للمبني ملا كان هو متمما للبيان يف حق الناس كلهم

االخراج عن حد االشكال إىل التجلي ليس بقوي، فإن هذا احلد أشكل : وقول من يقول من أصحابنا حد البيان هو
ان واملقصود بذكر احلد زيادة كشف الشئ ال زيادة االشكال فيه، مث هذا احلد لبيان اجململ خاصة والبيان من البي

  .يكون فيه ويف غريه
  .مث املذهب عند الفقهاء وأكثر املتكلمني أن البيان حيصل بالفعل من رسول اهللا عليه السالم كما حيصل بالقول

بالقول بناء على أصلهم أن بيان اجململ ال يكون إال متصال به، والفعل ال  ال يكون البيان إال: وقال بعض املتكلمني
  .يكون متصال بالقول

  .بيان اجململ قد يكون متصال به وقد يكون منفصال عنه، على ما نبينه إن شاء اهللا تعاىل: فأما عندنا
صالة للنيب عليه السالم بالفعل حيث مث الدليل على أن البيان قد حيصل بالفعل أن جربيل عليه السالم بني مواقيت ال

صل معنا مث : أمه يف البيت يف اليومني، وملا سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن مواقيت الصالة قال للسائل
صلوا كما رأيتموين : خذوا عين مناسككم وقال: صلى يف اليومني يف وقتني، فبني له املواقيت بالفعل، وقال الصحابه

نصيص على أن فعله مبني هلم، والن البيان عبارة عن إظهار املراد فرمبا يكون ذلك بالفعل أبلغ منه أصلي ففي هذا ت
بالقول، أال ترى أنه أمر أصحابه باحللق عام احلديبية فلم يفعلوا مث ملا رأوه حلق بنفسه حلقوا يف احلال، فعرفنا أن 

  .إظهار املراد حيصل بالفعل كما حيصل بالقول
  .بيان تقرير، وبيان تفسري، وبيان تغيري، وبيان تبديل، وبيان ضرورة: ى مخسة أوجهمث البيان عل

فهو يف احلقيقة الذي حيتمل اجملاز والعام احملتمل للخصوص، فيكون البيان قاطعا لالحتمال مقررا : فأما بيان التقرير
فصيغة اجلمع تعم املالئكة ) مجعونفسجد املالئكة كلهم أ: (للحكم على ما اقتضاه الظاهر، وذلك حنو قوله تعاىل
  .بيان قاطع هلذا االحتمال فهو بيان التقرير) كلهم أمجعون: (على احتمال أن يكون املراد بعضهم، وقوله تعاىل

حيتمل اجملاز الن الربيد يسمى طائرا فإذا قال يطري جبناحيه بني أنه أراد ) وال طائر يطري جبناحيه: (وكذلك قوله تعاىل
  .احلقيقة

  .هذا البيان صحيح موصوال كان أو مفصوال، النه مقرر للحكم الثابت بالظاهرو
إذا قال المرأته أنت طالق مث قال نويت به الطالق عن النكاح، أو قال لعبده أنت حر مث قال نويت : وعلى هذا قلنا

  .ر الكالم ال تغيري لهبه احلرية عن الرق وامللك، فإنه يكون ذلك بيانا صحيحا، النه تقرير للحكم الثابت بظاه
  فهو بيان اجململ واملشترك، فإن العمل بظاهره غري ممكن،: وأما بيان التفسري

أقيموا الصالة وآتوا : (وإمنا يوقف على املراد للعمل به بالبيان فيكون البيان تفسريا له، وذلك حنو قوله تعاىل
نظريه من مسائل الفقه إذا قال المرأته أنت بائن أو و) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما: (وقوله تعاىل) الزكاة

أنت علي حرام، فإن البينونة واحلرمة مشتركة فإذا قال عنيت به الطالق كان هذا بيان تفسري، مث بعد التفسري 
  .العمل بأصل الكالم، وهلذا أثبتنا به البينونة واحلرمة



ة مث قال عنيت به نقد كذا، فإنه يكون ذلك بيان وكذلك إذا قال لفالن علي ألف درهم ويف البلد نقود خمتلف
  .تفسري

  .وسائر الكنايات يف الطالق والعتاق على هذا أيضا
مث هذا النوع يصح عند الفقهاء موصوال ومفصوال، وتأخري البيان عن أصل الكالم ال خيرجه من أن يكون بيانا، 

عن أصل الكالم، الن بدون البيان ال ميكن العمل به  وعلى قول بعض املتكلمني ال جيوز تأخري بيان اجململ واملشترك
  واملقصود باخلطاب فهمه والعمل به، فإذا كان ذلك ال حيصل بدون البيان فلو جوزنا

تأخري البيان أدى إىل تكليف ما ليس يف الوسع، يوضحه أنه ال حيسن خطاب العريب بلغة التركية وال خطاب التركي 
هم ذلك إال أن يكون هناك ترمجان يبني له، وإمنا ال حيسن ذلك الن املقصود باخلطاب بلغة العرب إذا علم أنه ال يف

إفهام السامع وهو ال يفهم فكذلك اخلطاب بلفظ جممل بدون بيان يقترن به ال يكون حسنا شرعا، الن املخاطب ال 
  .يفهم املراد به، وإمنا يصح مع البيان الن املخاطب يفهم املراد به

خلطاب باجململ قبل البيان مفيد وهو االبتالء باعتقاد احلقية فيما هو املراد به مع انتظار البيان للعمل ا: ولكنا نقول
به، وإمنا يكون هذا تكليف ما ليس يف الوسع أن لو أوجبنا العمل به قبل البيان وال نوجب ذلك، ولكن االبتالء 

صحيحا من هذا الوجه، أال ترى أن االبتالء باملتشابه كان باعتقاد احلقية فيه أهم من االبتالء بالعمل به فكان حسنا 
  باعتقاد احلقية فيما هو املراد به من

  .غري انتظار البيان فالن يكون االبتالء باعتقاد احلقية يف اجململ مع انتظار البيان صحيحا كان أوىل
وما أرسلنا من رسول إال بلسان : (تعاىل وخماطبة العريب بلغ التركية ختلو عن هذه الفائدة، وإليه أشار اهللا يف قوله

وبيان ما قلنا يف قصة موسى عليه السالم مع معلمه فإنه كان مبتلى باعتقاد احلقية فيما فعله معلمه ) قومه ليبني هلم
 مع انتظار البيان، وما كان سؤاله يف كل مرة إال استعجاال منه للبيان الذي كان منتظرا له، وهلذا قال بعدما بينه له

  ) .ذلك تأويل ما مل تسطع عليه صربا(ما أخرب اهللا عن معلمه 
دليل اخلصوص إذا اقترن : مث اختلف العلماء يف جواز تأخري دليل اخلصوص يف العموم فقال علماؤنا رمحهم اهللا

  .بالعموم يكون بيانا، وإذا تأخر مل يكن بيانا بل يكون نسخا
  .العموم أو منفصال عنهيكون بيانا سواء كان متصال ب: وقال الشافعي

وإمنا يبتىن هذا اخلالف على االصل الذي قلنا إن مطلق العام عندنا يوجب احلكم فيما يتناوله قطعا كاخلاص، وعند 
الشافعي يوجب احلكم على احتمال اخلصوص مبنزلة العام الذي ثبت خصوصه بالدليل فيكون دليل اخلصوص على 

  .لتغيري فيصح موصوال ومفصوالمذهبه فيهما بيان التفسري ال بيان ا
  وعندنا ملا

كان العام املطلق موجبا للحكم قطعا فدليل اخلصوص فيه يكون مغريا هلذا احلكم، فإن العام الذي دخله خصوص 
ال يكون حكمه عندنا مثل حكم العام الذي مل يدخله خصوص، وبيان التغيري إمنا يكون موصوال ال مفصوال على ما 

  .ء اهللا تعاىليأتيك بيانه إن شا
إذا أوصى لرجل خبامت وآلخر بفصه، فإن كان يف كالم موصول فهو بيان وتكون احللقة : وعلى هذا قال علماؤنا

الحدمها والفص لآلخر، وإن كان يف كالم مفصول فإنه ال يكون بيانا ولكن يكون إجياب الفص لآلخر ابتداء حىت 
  .صى له باخلامت والفص بينهما نصفانيقع التعارض بينهما يف الفص فتكون احللقة للمو



  وأما بيان
اجململ فليس هبذه الصفة بل هو بيان حمض لوجود شرطه وهو كون اللفظ حمتمال غري موجب للعمل به بنفسه، 

واحتمال كون البيان امللحق به تفسريا وإعالما ملا هو املراد به، فيكون بيانا من كل وجه وال يكون معارضا فيصح 
ال، ودليل اخلصوص يف العام ليس ببيان من كل وجه بل هو بيان من حيث احتمال صيغة العموم موصوال ومفصو

للخصوص، وهو ابتداء دليل معارض من حيث كون العام موجبا العمل بنفسه فيما تناوله، فيكون مبنزلة االستثناء 
  .مفصوالوالشرط فيصح موصوال على أنه بيان، ويكون معارضا ناسخا للحكم االول إذا كان 

وقد بينا أدلة هذا االصل الذي نشأ منه اخلالف، وإمنا أعدناه هنا للحاجة إىل اجلواب عن نصوص وشبه حيتج هبا 
  .اخلصم

ومث للتعقيب مع التراخي فقد ضمن البيان بعد إلزام ) فإذا قرأناه فاتبع قرآنه مث إن علينا بيانه: (فمن ذلك قوله تعاىل
يكون بالعام دون اجململ، إذ املراد باالتباع العمل به، فعرفنا أن البيان الذي هو خصوص  االتباع وإلزام االتباع إمنا

  .قد يتأخر عن العموم
وعموم اسم االهل ) قلنا امحل فيها من كل زوجني اثنني وأهلك: (وقال تعاىل يف قصة نوح عليه الصالة والسالم

) إنه ليس من أهلك: (مث بني اهللا تعاىل له بقوله تعاىل) هليإن ابين من أ: (يتناول ابنه والجله كان سؤال نوح بقوله
وعموم هذا ) إنا مهلكو أهل هذه القرية: (وقال تعاىل يف قصة إبراهيم عليه الصالة والسالم مع ضيفه املكرمني

ل أن دليل فد) لننجينه وأهله(اللفظ يتناول لوطا وهلذا قال اخلليل عليه السالم إن فيها لوطا، مث بينوا له فقالوا 
  .اخلصوص جيوز أن ينفصل عن العموم

  إنكم وما تعبدون من دون: (وقال تعاىل

إن الذين سبقت (مث ملا عارضه ابن الزبعري بعيسى واملالئكة عليهم السالم نزل دليل اخلصوص ) اهللا حصب جهنم
إن اهللا : (ح بقرة كما قال تعاىلوالدليل عليه قصة بين إسرائيل فإهنم أمروا بذب) هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون

  يأمركم أن تذحبوا
  .مث ملا استوصفوها بني هلم صفتها وكان ذلك دليل اخلصوص على وجه البيان منفصال عن أصل اخلطاب) بقرة

والدليل عليه أن آية املواريث عامة يف إجياب املرياث لالقارب كفارا كانوا أو مسلمني، مث بني رسول اهللا صلى اهللا 
وسلم أن االرث يكون عند املوافقة يف الدين ال عند املخالفة فيكون هذا ختصيصا منفصال عن دليل العموم، عليه 

عام يف تأخري املرياث عن الوصية يف مجيع املال، مث بيان رسول اهللا ) من بعد وصية يوصى هبا أو دين: (وقوله تعاىل
عن دليل العموم فدل على أن ذلك جائز وال خيرج  صلى اهللا عليه وسلم أن الوصية ختتص بالثلث ختصيص منفصل

فإنه عام تأخر بيان خصوصه إىل أن كلم عثمان وجبري ) ولذي القرىب: (به من أن يكون بيانا، واستدلوا بقوله تعاىل
إمنا بنو هاشم وبنو املطلب كشئ واحد وقال إهنم مل يفارقوين يف : بن مطعم رضي اهللا عنهما رسول اهللا يف ذلك فقال

  .اجلاهلية وال يف االسالم
مث قالوا تأخري البيان يف االعيان معترب بتأخري البيان يف االزمان وباالتفاق جيوز أن يرد لفظ مطلقه يقتضي عموم 
االزمان مث يتأخر عنه بيان أن املراد بعض االزمان دون البعض بالنسخ فكذلك جيوز أن يرد لفظ ظاهره يقتضي 

  .ه دليل اخلصوص الذي يتبني به أن املراد بعض االعيان دون البعضعموم االعيان، مث يتأخر عن
وحجتنا فيه أن اخلصم يوافقنا بالقول يف العموم وبطالن مذهب من يقول بالوقف يف العموم، وقد أوضحنا ذلك 

  .بالدليل



 أن يقال يلزمنا مث من ضرورة القول بالعموم لزوم اعتقاد العموم فيه، والقول جبواز تأخري دليل اخلصوص يؤدي إىل
  .اعتقاد الشئ على خالف ما هو عليه وهذا يف غاية الفساد

  .وكما جيب اعتقاد العموم عند وجود صيغة العموم جيوز االخبار به أيضا فيقال إنه عام
  ويف جواز تأخري البيان بدليل اخلصوص يؤدي إىل القول جبواز الكذب يف احلجج الشرعية وذلك باطل،
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وهذا خبالف النسخ فإن الواجب اعتقاد احلقية يف احلكم النازل، فأما يف حياة رسول اهللا عليه السالم فما كان جيب 
فساعة ويتبدل احلكم  اعتقاد التأبيد يف ذلك احلكم، وال إطالق القول بأنه مؤبد، الن الوحي كان ينزل ساعة

كالصالة إىل بيت املقدس وحترمي شرب اخلمر وما أشبه ذلك، وإمنا اعتقاد التأبيد فيه وإطالق القول به بعد رسول 
  .اهللا لقيام الدليل على أن شريعته ال تنسخ بعده بشريعة أخرى

القرآن فإن البيان من القرآن أيضا فيؤدي باالتفاق ليس املراد مجيع ما يف : فنقول) مث إن علينا بيانه(فأما قوله تعاىل 
هذا القول بأن لذلك البيان بيانا إىل ما ال يتناهى، وإمنا املراد بعض ما يف القرآن وهو اجململ الذي يكون بيانه 

تفسريا له وحنن جنوز تأخري البيان يف مثله، فأما فيما يكون مغريا أو مبدال للحكم إذا اتصل به، فإذا تأخر عنه يكون 
  .نسخا وال يكون بيانا حمضا، ودليل اخلصوص يف العام هبذه الصفة

ونظريه احملكمات اليت هن أم الكتاب، فإن فيها ما ال حيتمل النسخ وحيتمل بيان التقرير كصفات اهللا جل جالله، 
و ما يكون فكذلك ما ورد من العام مطلقا قلنا إنه حيتمل البيان الذي هو نسخ، ولكنه ال حيتمل البيان احملض وه

  .تفسريا له إذا كان منفصال عنه
إال من سبق عليه : (قلنا البيان هنا موصول فإنه قال) قلنا امحل فيها من كل زوجني اثنني وأهلك: (فأما قوله تعاىل

  ) .إهنم مغرقون: (واملراد ما سبق من وعد إهالك الكفار بقوله تعاىل) القول
وال ختاطبين يف الذين : (لصالة والسالم عن الكالم فيهم كما قال تعاىلففي ذلك الوعد هني لنوح عليه ا: فإن قيل
منصرفا إىل ذلك ملا استجاز نوح عليه الصالة والسالم سؤال ابنه ) إال من سبق عليه القول(فلو كان قوله ) ظلموا
حني تنزل اآلية الكربى  إمنا سأل النه كان دعاه إىل االميان وكان يظن فيه أنه يؤمن: قلنا) إن ابين من أهلي(بقوله 

: فأعرض عنه عند ذلك وقال) إنه عمل غري صاحل: (وامتد رجاؤه لذلك إىل أن آيسه اهللا تعاىل من ذلك بقوله تعاىل
  رب إين أعوذ(

بناء على رجاء أن يؤمن كما (ونظريه استغفار إبراهيم عليه الصالة والسالم البيه ) بك أن أسألك ما ليس يل به علم
  وما كان استغفار إبراهيم: (أشار يف قوله تعاىلوعد، وإليه 

ما تناول ابنه الكافر، الن ) وأهلك: (مث قوله تعاىل) إال عن موعدة وعدها إياه فلما تبني له أنه عدو هللا تربأ منه) البيه
ل من أهل املرسلني من يتابعهم على دينهم، وعلى هذا لفظ االهل كان مشتركا فيه الحتمال أن يكون املراد االه

حيث النسب واحتمال أن يكون املراد االهل من حيث املتابعة يف الدين، فلهذا سأل اهللا فبني اهللا له أن املراد أهله 
  .من حيث املتابعة يف الدين وأن ابنه الكافر ليس من أهله وتأخري البيان يف املشترك صحيح عندنا

ويف ) إن أهلها كانوا ظاملني: (نا موصول يف هذه اآلية بقولهفالبيان ه) إنا مهلكو أهل هذه القرية: (فأما قوله تعاىل
  ) .إال آل لوط: (موضع آخر بقوله

أحدمها أن : فيه معنيان: ؟ قلنا) إن فيها لوطا: (فما معىن سؤال إبراهيم عليه الصالة والسالم الرسل بقوله: فإن قيل
صيب الكل فيكون عذابا يف حق الظاملني العذاب النازل قد خيص الظاملني كما يف قصة أصحاب السبت، وقد ي

فأراد اخلليل عليه السالم ) واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة: (ابتالء يف حق املطيعني، كما قال تعاىل



أن يبني له أن عذاب أهل تلك القرية من أي الطريقني وأن يعلم أن لوطا عليه السالم هل ينجو من ذلك أم يبتلى به 
ين أنه علم يقينا أن لوطا ليس من املهلكني معهم ولكنه خصه يف سؤاله ليزداد طمأنينة وليكون فيه زيادة ؟ والثا

  .ختصيص للوط
وقد كان عاملا متيقنا بإحياء املوتى ولكن سأله لينضم العيان إىل ) رب أرين كيف حتيي املوتى: (وهو نظري قوله تعاىل

  .ينة قلبهما كان له من علم اليقني فيزداد به طمأن
فقد قيل إن هذا اخلطاب كان الهل مكة وهم كانوا ) إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم: (فأما قوله تعاىل

  عبدة االوثان، وما كان فيهم من يعبد عيسى
  .عليه الصالة والسالم واملالئكة فلم يكن أصل الكالم متناوال هلم

ل ظاهر على أنه غري متناول هلم، فإن كلمة ما يعرب هبا عن ذات ما واالوجه أن يقول إن يف صيغة الكالم ما هو دلي
ال يعقل وإمنا يعرب عن ذات من يعقل بكلمة من، إال أن القوم كانوا متعنتني جيادلون بالباطل بعد ما تبني هلم فحني 

  ون أن الكالم غريعارضوا بعيسى واملالئكة عليه السالم علم رسول اهللا عليه السالم تعنتهم يف ذلك، وأهنم يعلم

وإذا مسعوا اللغو أعرضوا : (متناول ملن عارضوا به، وقد كانوا أهل اللسان فأعرض عن جواهبم امتثاال بقوله تعاىل
ومثل ) إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون: (مث بني اهللا تعاىل تعنتهم فيما عارضوا به بقوله) عنه

هو حسن وإن مل يكن حمتاجا إليه يف حق من ال يتعنت، وإمنا كالمنا فيما يكون حمتاجا هذا الكالم يكون ابتداء كالم 
  .إليه من البيان ليوقف به على ما هو املراد

والذي يوضح تعنت القوم أهنم كانوا يسمونه مرة ساحرا ومرة جمنونا وبني الوصفني تناقض بني، فالساحر من يكون 
ء، واجملنون من ال يكون مهتديا إىل االعمال واالقوال على ما عليه أصل حاذقا يف عمله حىت يلبس على العقال

الوضع، ولكنهم لشدة احلسد كانوا يتعنتون وينسبونه إىل ما يدعو إىل تنفري الناس عنه، من غري تأمل يف التحرز عن 
  .التناقض واللغو

و يعدل النسخ عندنا والنسخ إمنا يكون كان ذلك بيانا بالزيادة على النص وه: فأما قصة بقرة بين إسرائيل فنقول
لو أهنم عمدوا إىل أي بقرة كانت : متأخرا عن أصل اخلطاب، وإىل هذا أشار ابن عباس رضي اهللا عنهما فقال

  .فذحبوها الجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد اهللا عليهم
  .مفدل أن االمر االول قد كان فيه ختفيف وأنه قد انتسخ ذلك بأمر فيه تشديد عليه

فقد قيل إنه مشترك حيتمل أن يكون املراد قرىب النصرة، وحيتمل أن يكون املراد قرىب ) ولذي القرىب: (فأما قوله
  القرابة، فلهذا سأل عثمان وجبري بن مطعم

رضي اهللا عنهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك وبني هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن املراد قرىب 
  .ةالنصر

قد علمنا أنه ليس املراد من يناسبه إىل أقصى أب فإن ذلك يوجب دخول مجيع بين آدم فيه، ولكن فيه : أو نقول
إشكال أن املراد من يناسبه بأبيه خاصة أو جبده أو أعلى من ذلك، فبني رسول اهللا عليه السالم أن املراد من يناسبه 

 بين هاشم يف القيام بنصرته يف اجلاهلية واالسالم، فلم يكن هذا إىل هاشم، مث أحلق هبم بين املطلب النضمامهم إىل
البيان من ختصيص العام يف شئ، بل هذا بيان املراد يف العام الذي يتعذر فيه القول بالعموم، وقد بينا أن مثل هذا 

ا له فلهذا صح فيكون البيان تفسري) وما يستوي االعمى والبصري: (العام يف حكم العمل به كاجململ كما يف قوله



  .متأخرا
  فأما تقييد حكم املرياث باملوافقة يف الدين

  .فهو زيادة على النص وهو يعدل النسخ عندنا فال يكون بيانا حمضا
فأما قصر حكم تنفيذ الوصية على الثلث وجوبا قبل املرياث فيحتمل أن السنة املبينة له كانت قبل نزول آية املرياث 

ملا نزل يف حقنا باعتبار املعىن، فإنه ملا سبق علمنا مبا نزل كان من ضرورته أن يكون مقارنا فيكون ذلك بيانا مقارنا 
  .له

فأما البيان املتأخر يف االزمان فهو نسخ وحنن ال ندعي إال هذا، فإنا نقول إمنا يكون دليل اخلصوص بيانا حمضا إذا 
  .كان متصال بالعام، فأما إذا كان متأخرا عنه يكون نسخا

  .ني أن ما استدل به من احلجة هو لنا عليهفتب
  .وسنقرره يف باب النسخ إن شاء اهللا تعاىل

) فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما: (هو االستثناء، كما قال تعاىل: يف بيان التغيري والتبديل أما بيان التغيري: فصل
ال حمالة، فلوال االستثناء لكان العلم فإن االلف اسم موضوع لعدد معلوم فما يكون دون ذلك العدد يكون غريه 

يقع لنا بأنه لبث فيهم ألف سنة، ومع االستثناء إمنا يقع العلم لنا بأنه لبث فيهم تسعمائة ومخسني عاما، فيكون هذا 
  تغيريا ملا كان

  .مقتضى مطلق تسمية االلف
فإنه يتبني به أنه ال جيب ) توهن أجورهنفإن أرضعن لكم فآ: (هو التعليق بالشرط، كما قال اهللا تعاىل: وبيان التبديل

إيتاء االجر بعد العقد إذا مل يوجد االرضاع، وإمنا جيب ابتداء عند وجود االرضاع، فيكون تبديال حلكم وجوب 
  .أداء البدل بنفس العقد

الن البيان  وإمنا مسينا كل واحد منهما هبذا االسم ملا ظهر من أثر كل واحد منهما، فإن حد البيان غري حد النسخ،
إظهار حكم احلادثة عند وجوده ابتداء، والنسخ رفع للحكم بعد الثبوت، وعند وجود الشرط يثبت احلكم ابتداء 

ولكن بكالم كان سابقا على وجود الشرط تكلما به، إال أنه مل يكن موجبا حكمه إال عند وجود الشرط، فكان 
يكن نسخا صورة من حيث إن النسخ هو رفع احلكم بعد بيانا من حيث إن احلكم ثبت عند وجوده ابتداء، ومل 

  ثبوته يف حمله، فكان تبديال من حيث إن مقتضى قوله لعبده أنت حر نزول العتق

يف احملل واستقراره فيه، وأن يكون علة للحكم بنفسه، وبذكر الشرط يتبدل ذلك كله، النه يتبني به أنه ليس بعلة 
جياب للعتق بل هو ميني، وأن حمله الذمة حىت ال يصل إىل العبد إال بعد خروجه تامة للحكم قبل الشرط، وأنه ليس بإ

  .من أن يكون ميينا بوجود الشرط، فعرفنا أنه تبديل
وكذلك االستثناء، فإن قوله لفالن علي ألف درهم مقتضاه وجوب العدد املسمى يف ذمته ويتغري ذلك بقوله إال 

ان واجبا ليكون نسخا، فإن هذا يف االخبار غري حمتمل، ولكن على طريق مائة، ال على طريق أنه يرتفع بعض ما ك
أنه يصري عبارة عما وراء املستثىن فيكون إخبارا عن وجوب تسعمائة فقط، فعرفنا أنه تغيري ملقتضى صيغة الكالم 

  .ناه بيان التغيرياالول، وليس بتبديل، إمنا التبديل أن خيرج كالمه من أن يكون إخبارا بالواجب أصال، فلهذا مسي
مث ال خالف بني العلماء يف هذين النوعني من البيان أنه يصح موصوال بالكالم وال يصح مفصوال ممن ال ميلك 

  .النسخ، وإمنا خيتلفون يف كيفية إعمال االستثناء والشرط



وت احلكم يف املستثىن موجب االستثناء أن الكالم به يصري عبارة عما وراء املستثىن، وأنه ينعدم ثب: فقال علماؤنا
النعدام الدليل املوجب له مع صورة التكلم به، مبنزلة الغاية فيما يقبل التوقيت فإنه ينعدم احلكم فيما وراء الغاية 

  .النعدام الدليل املوجب له، ال الن الغاية توجب نفي احلكم فيما وراءه
ما أن دليل اخلصوص مينع ثبوت حكم العام فيما وعلى قول الشافعي احلكم ال يثبت يف املستثىن لوجود املعارض ك

  .يتناوله دليل اخلصوص لوجود املعارض
وكذلك الشرط عندنا فإنه مينع ثبوت احلكم يف احملل النعدام العلة املوجبة له حكما مع صورة التكلم به، ال الن 

  .الشرط مانع من وجود العلة، وعلى قوله الشرط مانع للحكم مع وجود علته
يف فصل الشرط قد تقدم بيانه إمنا الكالم هنا يف االستثناء، فإهنم احتجوا باتفاق أهل اللسان أن االستثناء  والكالم

من النفي إثبات ومن االثبات نفي، فهذا تنصيص على أن االستثناء موجب ما هو ضد موجب أصل الكالم على 
  أرسلنا إىل قوم جمرمني قالوا إنا: (وجه املعارضة له يف املستثىن، وعليه دل قوله تعاىل

فاالستثناء االول كان من املهلكني مث فهم منه االجناء، واالستثناء الثاين ) إال آل لوط إنا ملنجوهم أمجعني إال امرأته
  .من املنجني فإمنا فهم منه أهنم من املهلكني

الن االستثناء االول من  إذا قال لفالن علي عشرة دراهم إال ثالثة إال درمهني يلزمه تسعة،: وعلى هذا قالوا
) : فشربوا منه إال قليال منهم: (االثبات فكان نفيا، واالستثناء الثاين من النفي فكان إثباتا، والدليل عليه قوله تعاىل

وإذا ثبت أن املراد ) إال إبليس مل يكن من الساجدين: (أي إال قليال منهم مل يشربوا، فقد نص على هذا يف قوله تعاىل
  ذا كان يف موجبه كاملنصوص عليه، والدليل عليهبالكالم ه

كلمة الشهادة فإهنا كلمة التوحيد الشتماهلا على النفي واالثبات، وإمنا يتحقق ذلك إذا جعل كأنه قال إال اهللا فإنه 
ال  هو االله، والدليل عليه أن صيغة االجياب إذا صح من املتكلم فهو مفيد حكمه إال أن مينع منه مانع وباالستثناء

ينتفي التكلم بكالم صحيح يف مجيع ما تناوله أصل الكالم، ولو مل يكن االستثناء موجبا هو معارض مانع ملا امتنع 
ثبوت احلكم فيه، الن باالستثناء ال خيرج من أن يكون متكلما به فيه، الستحالة أن يكون متكلما به غري متكلم يف 

تنع ثبوت احلكم فيه ملانع منع منه كما يف البيع بشرط اخليار، كالم واحد، ولكن جيوز أن يكون متكلما به ومي
يف آية ) إال الذين تابوا: (فعرفنا أن الطريق الصحيح يف االستثناء هذا، وعليه خرج مذهبه فقال يف قوله تعاىل

ثناء اجللد على إن املراد إال الذين تابوا فأولئك هم الصاحلون وتقبل شهادهتم، إال أنه ال يتناول هذا االست: القذف
وجه املعارضة، النه استثناء لبعض االحوال بإجياب حكم فيه سوى احلكم االول وهو حال ما بعد التوبة فيختص مبا 

  .حيتمل التوقيت دون ما ال حيتمل التوقيت، وإقامة اجللد ال حيتمل ذلك، فأما رد الشهادة والتفسيق حيتمل ذلك
الطعام بالطعام إال سواء بسواء إن املراد لكن إن جعلتموه سواء بسواء فبيعوا ال تبيعوا : وقال يف قوله عليه السالم

فأثبته يف القليل والكثري، وحكم ) بالطعام(حكم احلرمة ملطلق الطعام : أحدمها باآلخر حىت أثبت باحلديث حكمني
  .احلل بوجود املساواة كما هو موجب االستثناء فيختص بالكثري الذي يقبل املساواة

  فنصف ما فرضتم: (نظري قوله تعاىلوهو 

يف أن الثابت به حكمان حكم بنصف املفروض بالطالق فيكون عاما فيمن يصح منه العفو ومن ال ) إال أن يعفون
يصح العفو منه حنو الصغرية واجملنونة، وحكم سقوط الكل بالعفو كما هو موجب االستثناء فيختص بالكبرية العاقلة 

  .اليت يصح منها العفو



  لفالن علي ألف درهم إال ثوبا فإنه يلزمه: على هذا إذا قالو
االلف إال قدر قيمة الثوب، الن موجب االستثناء نفي احلكم يف املستثىن بدليل املعارض والدليل املعارض جيب 
 العمل به حبسب االمكان واالمكان هنا أن جيعل موجبه نفي مقدار قيمة ثوب ال نفي عني الثوب، وهلذا قال أبو

إنه ينقص من االلف قدر قيمة كر حنطة وإن : حنيفة وأبو يوسف فيما إذا قال له علي ألف درهم إال كر حنطة
  .االستثناء يصحح حبسب االمكان على الوجه الذي قلنا، خبالف ما يقوله حممد رمحه اهللا إنه ال يصح االستثناء

قلتم لكان يلزمه االلف هنا كامال الن مع وجوب  ولو كان الكالم عبارة عما وراء املستثىن من الوجه الذي: قال
االلف عليه حنن نعلم أنه ال كر عليه فكيف جيعل هذا عبارة عما وراء املستثىن، والكالم مل يتناول املستثىن أصال، 

  .فظهر أن الطريق فيه ما قلنا
فشربوا منه إال قليال : (تعاىل وحجتنا يف إبطال طريقة اخلصم االستثناء املذكور يف القرآن فيما هو خرب حنو قوله

  ) .منهم
فإن دليل املعارضة يف احلكم إمنا يتحقق يف االجياب دون اخلرب الن ذلك ) فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما(

يوهم الكذب باعتبار صدر الكالم ومع بقاء أصل الكالم للحكم ال يتصور امتناع احلكم فيه مبانع، فلو كان الطريق 
  .م الختص االستثناء باالجياب كدليل اخلصوص ودليل اخلصوص خيتص باالجيابما قاله اخلص

  .والثاين أن االستثناء إمنا يصح إذا كان املستنثى بعض ما تناوله الكالم
  وال يصح إذا كان مجيع ما تناوله الكالم، ودليل اخلصوص الذي هو رفع للحكم كالنسخ كما يعمل يف البعض

ليس الطريق يف االستثناء ما ذهب إليه ولكن الطريق فيه أنه عبارة عما وراء املستثىن،  يعمل يف الكل، فعرفنا أنه
  .حىت إذا كان يتوهم بعد االستثناء بقاء شئ دون اخلرب جيعل الكالم عبارة عنه صح، وإن مل يبق من احلكم شئ

  ؤالء وليسوبيان هذا أنه لو قال عبيدي أحرار إال عبيدي مل يصح االستثناء، ولو قال إال ه
له سواهم صح االستثناء، النه يتوهم بقاء شئ وراء املستثىن جيعل الكالم عبارة عنه هنا وال توهم ملثله يف االول، 

  .وكذلك الطالق على هذا
وال جيوز أن يقال إن استثناء الكل إمنا ال يصح النه رجوع، فإن فيما يصح الرجوع عنه ال يصح استثناء الكل 

أوصيت لفالن بثلث مايل إال ثلث مايل كان االستثناء باطال والرجوع عن الوصية يصح، وإمنا  أيضا، حىت إذا قال
بطل االستثناء هنا النه ال يتوهم وراء املستثىن شئ يكون الكالم عبارة عنه، فعرفنا أنه تصرف يف الكالم ال يف 

رة، والدليل عليه أن الدليل املعارض يستقل احلكم، وأنه عبارة عما وراء املستثىن بأطول الطريقني تارة وأقصرمها تا
بنفسه واالستثناء ال يستقل بنفسه، فإنه ما مل يسبق صدر الكالم ال يتحقق االستثناء مفيدا شيئا مبنزلة الغاية اليت ال 

  .تستقل بنفسها
  .فأما دليل اخلصوص يصري مستقال بنفسه وإن مل يسبقه الكالم ويكون مفيدا حلكمه

حة ما قال علماؤنا أن االستثناء يبني أن صدر الكالم مل يتناول املستثىن أصال فإنه تصرف يف مث الدليل على ص
الكالم كما أن دليل اخلصوص تصرف يف حكم الكالم، مث يتبني بدليل اخلصوص أن العام مل يكن موجبا احلكم يف 

  .ىنموضع اخلصوص فكذلك باالستثناء يتبني أن أصل الكالم مل يكن متناوال للمستث
فإن معناه لبث فيهم تسعمائة ) فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما: (والدليل على تصحيح هذه القاعدة قوله تعاىل

ومخسني عاما، الن االلف اسم لعدد معلوم ليس فيه احتمال ما دونه بوجه فلو مل جيعل أصل الكالم هكذا مل ميكن 



ى تسعمائة ومخسني أصال، وإذا قال الرجل لفالن علي ألف تصحيح ذكر االلف بوجه الن اسم االلف ال ينطلق عل
  درهم إال مائة فإنه جيعل كأنه قال له علي تسعمائة فإن مع بقاء صدر الكالم على حاله وهو االلف ال ميكن إجياب

  تسعمائة عليه ابتداء، الن القدر الذي جيب حكم صدر الكالم وإذا مل يكن يف صدر
ال ميكن إجيابه حقيقة، فعرفنا به أنه يصري صدر الكالم عبارة عما وراء املستثىن وهو الكالم احتمال هذا املقدار 

  .تسعمائة، وكان هلذا العدد عبارتان االقصر وهو تسعمائة واالطول هو االلف إال مائة
ما إن االستثناء استخراج، يعين استخراج بعض الكالم على أن جيعل الكالم عبارة ع: وهذا معىن قول أهل اللغة

وراء املستثىن، أال ترى أن بعد دليل اخلصوص احلكم الثابت بالعام ما يتناوله لفظ العموم حقيقة، حىت إذا كان العام 
بعبارة الفرد جيوز فيه اخلصوص إىل أن ال يبقى منه إال واحد، وإذا كان بلفظ اجلمع جيوز فيه اخلصوص إىل أن ال 

  .سم اجلمع ثالثة، وإذا كان الباقي دون ذلك كان رفعا للحكم بطريق النسخيبقى منه إال ثالثة، فإن أدىن ما تناوله ا
مث كما جيوز أن يكون الكالم معتربا يف احلكم وميتنع ثبوت احلكم به ملانع فكذلك جيوز أن تبقى صورة الكالم، وال 

بنا إليه بقي صورة التكلم يكون معتربا يف حق احلكم أصال كطالق الصيب واجملنون، فإذا جعلنا طريق االستثناء ما ذه
يف املستثىن غري موجب حبكمه وذلك جائز، وإذا جعلنا الطريق ما قاله اخلصم احتجنا إىل أن نثبت بالكالم ما ليس 
من حمتمالته وذلك ال جيوز، فعرفنا أن انعدام وجوب املائة عليه النعدام العلة املوجبة ال ملعارض مينع الوجوب بعد 

وكذلك يف التعليق بالشرط فإن امتناع ثبوت احلكم يف احملل النعدام علته بطريق أن التعليق  وجود العلة املوجبة،
بالشرط ملا منع الوصول إىل احملل، وصورة التكلم بدون احملل ال يكون علة لالجياب، فانعدام احلكم النعدام العلة يف 

لتعليق متوهم لوجود الشرط فلم يبطل الكالم يف الفصلني ال ملانع كما تومهه اخلصم إال أن الوصول إىل احملل يف ا
حق احلكم أصال، ولكن جنعله تصرفا آخر وهو اليمني على أنه مىت وصل إىل احملل ومل يبق ميينا كان إجيابا، فسميناه 

بيان التبديل هلذا، وانتفاء املستثىن من أصل الكالم ليس فيه توهم االرتفاع حىت تكون صورة الكالم عامال فيه، 
  جعلناه بيان التغيري بطريق أنه عبارة عما وراء املستثىن، النه مل يصر تصرفا آخرف

باالستثناء، وهذا الن الكلمة كما ال تكون مفهمة قبل انضمام بعض حروفها إىل البعض ال تكون مفهمة قبل 
 الفصلني ويكون انضمام بعض الكلمات إىل البعض، حىت تكون دالة على املراد، فتوقف أول الكالم على آخره يف

الكل يف حكم كالم واحد، فإن ظهر باعتبار آخره لصدر الكالم حمل آخر وهو الذمة، كما يف الشرط، جعل بيانا 
فيه تبديل، وإن مل يظهر لصدر الكالم حمل آخر بآخره جعل آخره مغريا لصدره بطريق البيان، وذلك باالستثناء، 

عل مبنزلة الغاية على معىن أنه ينتهي به صدر الكالم ولواله لكان جماوزا على أن جيعل عبارة عما وراء املستثىن، وجي
إليه، كما أن بالغاية ينتهي أصل الكالم على معىن أنه لوال الغاية لكان الكالم متناوال له، مث انعدام احلكم بعد الغاية 

  .ىن لعدم دليل املوجب ال ملعارض مانعلعدم الدليل املثبت ال ملانع بعد وجود املثبت، فكذلك انعدام احلكم يف املستث
فأما قول أهل اللغة االستثناء من النفي إثبات ومن االثبات نفي، فإطالق ذلك باعتبار نوع من اجملاز، فإهنم كما 

قالوا هذا فقد قالوا إنه استخراج وإنه عبارة عما وراء املستثىن وال بد من اجلمع بني الكلمتني، وال طريق للجمع 
نا وهو أنه باعتبار حقيقته يف أصل الوضع عبارة عما وراء املستثىن، وهو نفي من االثبات وإثبات من سوى ما بي

النفي باعتبار إشارته على معىن أن حكم االثبات يتوقت به كما يتوقت بالغاية فإذا مل يبق بعده ظهر النفي النعدام 
  .علة االثبات فسمي نفيا جمازا

لقائل ال عامل إال زيد يفهم منه االخبار بأن زيدا عامل، وكذلك كلمة الشهادة تكون هذا فاسد فإن قول ا: فإن قيل



قول القائل ال عامل نفي لوصف العلم : إقرارا بالتوحيد حقيقة كيف يستقيم محل ذلك على نوع من اجملاز ؟ قلنا
ى كالمه هنا نفي صفة وقوله إال زيد توقيت للوصف به ومقتضى التوقيت انعدام ذلك الوصف بعد الوقت، فمقتض

  العلم لغري زيد مث ثبت به العلم لزيد بإشارة كالمه ال بنص كالمه، كما أن نفي
النهار يتوقت إىل طلوع الفجر فبوجوده يثبت ما هو ضده وهو صفة النهار، ونفي السكون يتوقت باحلركة فبعد 

 إما العلم وإما نفي العلم عنه، فلما توقت انعدام احلركة يثبت السكون، يقرره أن اآلدمي ال خيلو عن أحد الوصفني
  النفي يف صفة كالمه بزيد

  .ثبت صفة العلم فيه النعدام ضده
ويف كلمة الشهادة كذلك نقول، فإن كالمه نفي االلوهية عن غري اهللا تعاىل ونفي الشركة يف صفة االلوهية لغري اهللا 

د هبذه العبارة إظهار التصديق بالقلب فإنه هو االصل معه، مث يثبت التوحيد بطريق االشارة إليه، وكان املقصو
  .واالقرار باللسان يبتىن عليه، ومعىن التصديق بالقلب هبذا الطريق يكون أظهر

وعلى هذا االصل قال أبو حنيفة وحممد رمحهما اهللا إذا قال إن خرجت من هذه الدار إال أن يأذن يل فالن فمات 
كما لو قال إن خرجت من هذه الدار حىت يأذن يل فالن، الن يف املوضعني  فالن قبل أن يأذن له بطلت اليمني،

يثبت باليمني حظر اخلروج موقتا بإذن فالن، وال تصور لذلك إال يف حال حياة فالن، فأما بعد موته وانقطاع إذنه 
  .لو بقيت اليمني كان موجبها حظرا مطلقا واملوقت غري املطلق

رأته إن خرجت إال بإذين فإنه حيتاج إىل جتديد االذن يف كل مرة، ولو كان االستثناء أليس أنه لو قال الم: فإن قيل
  .مبنزلة الغاية لكانت اليمني ترتفع باالذن مرة، كما لو قال إن خرجت من هذه الدار حىت آذن لك

حمله احلظر الثابت  إمنا اختلفا يف هذا الوجه الن كل واحد من الكالمني يتناول حمال آخر، فإن قوله حىت آذن: قلنا
باليمني فإنه توقيت له، وقوله إال بإذين حمله اخلروج الذي هو مصدر كالمه ومعناه إال خروجا بإذين، واخلروج غري 

احلظر الثابت باليمني، فعرفنا أن كل واحد منهما دخل يف حمل آخر هنا، فلهذا كان حكم االستثناء خمالفا حلكم 
يظهر معىن التوقيت يف كل خروج يكون بصفة االذن، وكل خروج ال يكون بتلك التصريح بالغاية، وباالستثناء 
  .الصفة فهو موجب للحنث

  .حقيقة، وجماز: اعلم بأن االستثناء نوعان: قال رضي اهللا عنه
  .فمعىن االستثناء حقيقة ما بينا، وما هو جماز منه فهو االستثناء املنقطع، وهي مبعىن لكن أو مبعىن العطف

  .أي لكن أباطيل) : ال يعلمون الكتاب إال أماين: ( قوله تعاىلوبيانه يف
  .أي لكن رب العاملني الذي خلقين) : فإهنم عدو يل إال رب العاملني: (قال تعاىل

  .أي لكن سالما) : ال يسمعون فيها لغوا إال سالما: (وقال
أي لكن الذين : لذين ظلموا، وقيل لكنوال ا: إنه مبعىن العطف) : إال الذين ظلموا منهم: (وقيل يف قوله تعاىل

  .ظلموا منهم فال ختشوهم واخشوين
  إنه) : إال خطأ(وقيل يف قوله 

  .مبعىن لكن أي لكن إن قتله خطأ
  .وزعم بعض مشاخينا أنه مبعىن وال

وهذا غلط عندي، النه حينئذ يكون عطفا على النهي فيكون هنيا واخلطأ ال يكون منهيا عنه وال : قال رضي عنه



  ) .وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم: (مأمورا به بل هو موضوع، قال تعاىل
فإنه يتعذر ) إال أن يعفون: (مث الكالم حلقيقته ال حيمل على اجملاز إال إذا تعذر محله على احلقيقة، كما يف قوله تعاىل

 التوقيت فيتقرر به حكم التنصيف الثابت بصدر الكالم، محله على حقيقة االستثناء النه إذا محل عليه كان يف معىن
  .أي لكن إن عفا الزوج بإيفاء الكل أو املرأة باالسقاط فهو أقرب للتقوى: فعرفنا أنه مبعىن لكن وأنه ابتداء حكم

ائبني هم أي لكن إن تابوا من قبل أن الت: يف آية القذف فإنه استثناء منقطع) إال الذين تابوا: (وكذلك قوله تعاىل
  .القاذفون

فتعذر محل اللفظ على حقيقة االستثناء فإن الثابت ال خيرج من أن يكون قاذفا، وإن كان حمموال على حقيقة 
أي وأولئك هم الفاسقون يف مجيع االحوال إال أن يتوبوا، فيكون هذا االستثناء : االستثناء هو استثناء بعض االحوال

  .قى صفة الفسق بعد التوبة النعدام الدليل املوجب ال ملعارض مانع كما تومهه اخلصمتوقيتا حبال ما قبل التوبة فال تب
أي ال تبيعوا الطعام بالطعام إال حالة : ال تبيعوا الطعام بالطعام إال سواء بسواء استثناء لبعض االحوال أيضا: وقوله

  .التساوي يف الكيل
  .أن حكم الربا احلرمة املوقتة يف احملل دون املطلقةفيكون توقيتا للنهي مبنزلة الغاية ويثبت هبذا النص 

وإمنا تتحقق احلرمة املوقتة يف احملل الذي يقبل املساواة يف الكيل، فأما يف احملل الذي ال يقبل املساواة لو ثبت إمنا 
ال يكون يثبت حرمة مطلقة وذلك ليس من حكم هذا النص، فلهذا ال يثبت حكم الربا يف القليل ويف املطعوم الذي 

  .مكيال أصال
  وعلى هذا قلنا إذا قال لفالن علي ألف درهم إال ثوبا فإنه تلزمه االلف الن هذا ليس

باستثناء حقيقة، إذ حقيقة االستثناء يف أصل الوضع أن يكون الكالم عبارة عما وراء املستثىن، واملستثىن هنا مل 
عما وراءه فيكون استثناء منقطعا، ومعناه لكن ال ثوب له يتناوله صدر الكالم صورة ومعىن حىت جيعل الكالم عبارة 

  .علي
والتصريح هبذا الكالم ال يسقط عنه شيئا من االلف وال مينع إعمال أصل الكالم يف إجياب مجيع االلف عليه 

  .فكذلك اللفظ الذي يدل عليه، وهلذا قال حممد يف قوله إال كر حنطة إنه تلزمه االلف كاملة
كالمه استثناء حقيقة باعتبار املعىن، الن صورة : وأبو يوسف رضي اهللا عنهما استحسنا هنا فقاالفأما أبو حنيفة 

صدر الكالم االخبار بوجوب املسمى عليه، ومعناه إظهار ما هو الزم يف ذمته، واملكيل واملوزون كشئ واحد يف 
حيحا مبنزلة االمثان، فهذا االستثناء حكم الثبوت يف الذمة على معىن أن كل واحد منهما يثبت يف الذمة ثبوتا ص

باعتبار صورة صدر الكالم ال يكون استخراجا، وباعتبار معناه يكون استخراجا، على أنه استخرج هذا القدر مما 
هو واجب يف ذمته، واملعىن يترجح على الصورة النه هو املطلوب، فلهذا جعلنا استثناءه استخراجا على أن يكون 

  اء مالية كر حنطة من االلف، فأما الثوب ال يكون مثل املكيل واملوزونكالمه عبارة عما ور
يف الصورة وال يف املعىن، وهو الثبوت يف الذمة، فإنه ال يثبت يف الذمة إال مبيعا وااللف تثبت يف الذمة مثنا فال ميكن 

  .قطعاجعل كالمه استخراجا باعتبار الصورة وال باعتبار املعىن، فلهذا جعلناه استثناء من
االستثناء مىت تعقب كلمات معطوفة بعضها على بعض ينصرف إىل مجيع ما تقدم : مث قال الشافعي بناء على أصله

ذكره، النه معارض مانع للحكم مبنزلة الشرط، مث الشرط ينصرف إىل مجيع ما سبق حىت يتعلق الكل به فكذلك 
  .االستثناء

فإنه ينصرف إىل مجيع ما ) إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم( :واستدل عليه بقوله تعاىل يف آية قطاع الطريق



  .تقدم ذكره
  االستثناء تغيري وتصرف يف الكالم فيقتصر على ما يليه خاصة: وقال علماؤنا

أحدمها أن إعمال االستثناء باعتبار أن الكل يف حكم كالم واحد وذلك ال يتحقق يف الكلمات املعطوفة : لوجهني
  .بعض بعضها على

والثاين أن أصل الكالم عامل باعتبار أصل الوضع، وإمنا انعدم هذا الوصف منه بطريق الضرورة فيقتصر على ما 
تتحقق فيه الضرورة وهذه الضرورة ترتفع بصرفه إىل ما يليه، خبالف الشرط فإنه تبديل وال خيرج به أصل الكالم 

مطلق العطف يقتضي االشتراك فلهذا أثبتنا حكم التبديل بالتعليق من أن يكون عامال إمنا يتبدل به احلكم كما بينا، و
بالشرط يف مجيع ما سبق ذكره مع أن فيه كالما يف الفرق بني ما إذا عطفت مجلة تامة على مجلة تامة وبني ما إذا 

  .عطفت مجلة ناقصة على مجلة تامة مث تعقبها شرط، ولكن ليس هذا موضع بيان ذلك
: فالجل دليل يف نص الكالم صرفناه إىل مجيع ما تقدم وذلك التقييد بقوله تعاىل) ال الذين تابواإ: (فأما قوله تعاىل

فإن التوبة يف حمو االمث ورجاء املغفرة والرمحة به يف اآلخرة ال ختتلف بوجودها بعد قدرة ) من قبل أن تقدروا عليهم(
  االمام على التائب أو قبل ذلك، وإمنا

حلد، الذي يكون مفوضا إىل االمام، فعرفنا هبذا التقييد أن املراد ما سبق من احلد، وقد يتغري ختتلف يف حكم إقامة ا
حكم مقتضى الكالم لدليل فيه، أال ترى أن مقتضى مطلق الكالم الترتيب على أن جيعل املتقدم يف الذكر متقدما يف 

لذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا احلمد هللا ا: (احلكم، مث يتغري ذلك بدليل مغري، كما يف قوله تعاىل
  .فإن املراد أنزله قيما ومل جيعل له عوجا) قيما

ولوال سبقت من ربك : فإن معناه) ولوال كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى: (وكذلك يف قوله تعاىل
  .كلمة وأجل مسمى لكان لزاما، وضمة الالم دلنا على ذلك فهذا نظريه

البيان املغري واملبدل يصح موصوال وال يصح مفصوال، النه مىت كان بيانا كان مقررا : هذا االصل قلنا وإذا تقرر
للحكم الثابت بصدر الكالم كبيان التقرير وبيان التفسري، وإمنا يتحقق ذلك إذا كان موصوال، فأما إذا كان 

  .مفصوال فإنه يكون رفعا للحكم الثابت مبطلق الكالم
  ناء فإن الكالم يتم موجبا حلكمه بآخره وذلك بالسكوت عنه أو االنتقال إىل كالم آخر،أما يف االستث

واالستثناء املوصول ليس بكالم آخر فإنه غري مستقل بنفسه، فأما إذا سكت فقد مت الكالم موجبا حلكمه، مث 
الشرط فهو مبدل باعتبار أنه االستثناء بعد ذلك يكون نسخا بطريق رفع احلكم الثابت فال يكون بيانا مغريا، وأما 

ميتنع الوصول إىل احملل وهو العبد يف كلمة االعتاق وجيعل حمله الذمة، وإمنا يتحقق هذا إذا كان موصوال، فأما 
املفصول يكون رفعا عن احملل يعترب هذا يف احملسوسات، فإن تعليق القنديل باحلبل يف االبتداء يكون مانعا من 

ض مبينا أن إزالة اليد عنه مل يكن كسرا، فأما بعد ما وصل إىل مقره من االرض تعليقه الوصول إىل مقره من االر
  .بالقنديل يكون رفعا عن حمله

  فتبني هبذا أن الشرط إذا كان مفصوال
فإنه يكون رفعا للحكم عن حمله مبنزلة النسخ، وهو ال ميلك رفع الطالق والعتاق عن احملل بعدما استقر فيه، فلهذا 

  .االستثناء والشرط مفصوال ال يعمل
إذا قال لفالن علي ألف درهم وديعة فإنه يصدق موصوال وال يصدق إذا قاله مفصوال، الن قوله : وعلى هذا قلنا



وديعة بيان فيه تغيري أو تبديل، فإن مقتضى قوله علي ألف درهم االخبار بوجوب االلف يف ذمته، وقوله وديعة فيه 
ها وإمساكها إىل أن يؤديها إىل صاحبها ال أصل املال، فإما أن يكون تبديال للمحل بيان أن الواجب يف ذمته حفظ

الذي أخرب بصدر الكالم أنه التزمه لصاحبه أو تغيريا ملا اقتضاه أول الكالم، النه الزم عليه للمقر له من أصل املال 
  .فيكون مبنزلة الرجوع عما أقر بهإىل احلفظ، فإذا كان موصوال كان بيانا صحيحا، وإذا كان مفصوال كان نسخا 

وعلى هذا لو قال لغريه أقرضتين عشرة دراهم أو اسلفتين أو أسلمت إيل أو أعطيتين إال أين مل أقبض فإن قال ذلك 
مفصوال مل يصدق، وإن قال موصوال صدق استحسانا، الن هذا بيان تغيري، فإن حقيقة هذه االلفاظ تقتضي تسليم 

لك إال بقبضه، إال أنه حيتمل أن يكون املراد به العقد جمازا، فقد تستعمل هذه االلفاظ للعقد، املال إليه وال يكون ذ
  .فكان قوله مل أقبض تغيريا للكالم عن احلقيقة إىل اجملاز فيصح موصوال وال يصح مفصوال

  والنقد واالعطاء وإذا قال دفعت إيل ألف درهم أو نقدتين إال أين مل أقبض فكذلك اجلواب عند حممد، الن الدفع

يف املعىن سواء، فتجعل هاتان الكلمتان كقوله أعطيتين ويصدق فيهما إذا كان موصوال ال إذا كان مفصوال بطريق 
  .أنه بيان تغيري

وأبو يوسف قال فيهما ال يصدق موصوال وال مفصوال، الن الدفع والنقد اسم للفعل ال يتناول العقد جمازا وال 
أين مل أقبض رجوعا والرجوع ال يعمل موصوال وال مفصوال، فأما االعطاء قد مسي به العقد حقيقة، فكان قوله إال 

  .جمازا، يقال عقد اهلبة وعقد العطية
  .إذا قال لفالن علي ألف درهم إال أهنا زيوف مل يصدق موصوال وال مفصوال: وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه

إال أهنا زيوف بيان تغيري، فإن مطلق تسمية االلف يف البيع يصدق موصوال الن قوله : وقال أبو يوسف وحممد
ينصرف إىل اجلياد، النه هو النقد الغالب وبه املعاملة بني الناس وفيه احتمال الزيوف بدون هذه العادة، فكان 

أوىل، كالمه بيان تغيري فيصح موصوال ال مفصوال، كما يف قوله إال أهنا وزن مخسة وكما يف الفصول املتقدمة بل 
  .فإن ذلك نوع من اجملاز وهذا حقيقة الن إسم الدراهم للزيوف حقيقة كما أهنا للجياد حقيقة

مقتضى عقد املعاوضة وجوب املال بصفة السالمة، والزيافة يف الدراهم عيب الن الزيافة إمنا : وأبو حنيفة يقول
ه والرجوع ال يعمل موصوال وال تكون بغش يف الدراهم والغش عيب، فكان هذا رجوعا عن مقتضى أول كالم

بعتك هذه اجلارية معيبا بعيب كذا، وقال : مفصوال، وصار دعوى العيب يف الثمن كدعوى العيب يف البيع، بأن قال
املشتري بل اشتريتها سليمة، فإن البائع ال يصدق سواء قاله موصوال أو مفصوال، خبالف قوله إال أهنا وزن مخسة 

ملقدار مبنزلة قوله إال مائتني، وخبالف قوله لفالن علي كر حنطة من مثن بيع إال أهنا ردية فإن ذلك استثناء لبعض ا
الن الرداءة ليست بعيب يف احلنطة، فالعيب ما خيلو عنه أصل الفطرة والرداءة يف احلنطة تكون بأصل اخللقة، فكان 

  .هذا بيان النوع ال بيان العيب فيصح موصوال كان أو مفصوال
لو قال لفالن علي ألف درهم من مثن مخر، فإن عند أيب يوسف وحممد هذا بيان تغيري من حقيقة وجوب وعلى هذا 

  .مباشرة سبب االلتزام صورة وهو شراء اخلمر فيصح موصوال ال مفصوال) بيان(املال إىل 
  وأبو حنيفة يقول هذا رجوع، الن

  .ن واجبا يف ذمة املسلم بالشراء فيكون رجوعاأول كالمه تنصيص على وجوب املال يف ذمته ومثن اخلمر ال يكو
  وعلى هذا لو قال لفالن علي ألف درهم من مثن جارية

باعنيها إال أين مل أقبضها فإن على قول أيب يوسف وحممد يصدق إذا كان موصوال، وإذا كان مفصوال يسأل املقر له 



ه واملال الزم على املقر، وإن قال جبهة البيع عن اجلهة فإن قال االلف يل عليه جبهة أخرى سوى البيع فالقول قول
ولكنه قبضها فالقول حينئذ قول املقر أنه مل يقبضها الن هذا بيان تغيري، فإنه يتأخر به حق املقر له يف املطالبة بااللف 

كون إىل أن حيضر اجلارية ليسلمها مبنزلة شرط اخليار أو االجل يف العقد يكون مغري ملقتضى مطلق العقد، وال ي
ناسخا الصله فيصح هذا البيان منه موصوال، وإذا كان مفصوال فإن صدقه يف اجلهة فقد ثبتت اجلهة بتصادقهما 
عليه، مث ليس يف إقراره بالشراء ووجوب املال عليه بالعقد إقرار بالقبض فكان املقر له مدعيا عليه ابتداء تسليم 

قول قول املنكر، وإذا كذبه يف اجلهة مل تثبت اجلهة اليت ادعاها املبيع، وهو منكر ليس براجع عما أقر به فجعلنا ال
وقد صح تصديقه له يف وجوب املال عليه، وبيانه الذي قال إنه من مثن جارية مل يقبضها بيان تغيري فال يصح 

  .مفصوال
ومثن جارية ال يوقف وأبو حنيفة يقول هذا رجوع عما أقر به، النه أقر بأول كالمه أن املال واجب له دينا يف ذمته، 

على أثرها ال تكون واجبة عليه إال بعد القبض، فإن املبيعة قبل التسليم إذا صارت حبيث ال يوقف على عينها حبال 
  .بطل العقد وال يكون مثنها واجبا

أثرها، وقوله من مثن جارية باعنيها ولكين مل أقبضها إشارة إىل هذا، فإن اجلارية اليت هي غري معينة ال يوقف على 
وما من جارية حيضرها البائع إال وللمشتري أن يقول املبيعة غريها، فعرفنا أن آخر كالمه رجوع عما أقر به من 

  .وجوب املال دينا يف ذمته، والرجوع ال يصح موصوال وال مفصوال
فإنه جيعل هذا إذا قال لغريه بعت منك هذا العبد بألف درهم إال نصفه : وعلى هذا قال أصحابنا يف كتاب الشركة

بيعا لنصف العبد جبميع االلف، ولو قال علي أن يل نصفه يكون بائعا نصف العبد خبمسمائة، النه إذا قيد كالمه 
  باالستثناء يصري عبارة عما وراء املستثىن وإمنا أدخله على املبيع

  .دون الثمن، وما وراء املستثىن من املبيع نصف العبد فيصري بائعا لذلك جبميع االلف
فأما قوله على أن يل نصفه فهو معارض حبكمه لصدر الكالم ويصري بائعا مجيع العبد من نفسه ومن املشتري بااللف 

وبيعه من نفسه معترب إذا كان مفيدا، أال ترى أن املضارب يبيع مال املضاربة من رب املال فيجوز لكونه مفيدا، 
إجيابه لنفسه مفيد يف حق تقسيم الثمن فيعترب ويتبني به أنه صار وإذا كان كل واحد من البدلني مملوكا له فهنا أيضا 

بائعا نصفه من املشتري بنصف االلف، كما لو باع منه عبدين بألف درهم وأحدمها مملوك له يصري بائعا عبد نفسه 
  .منه حبصته من الثمن إذا قسم على قيمته وقيمة العبد الذي هو ملك املشتري

يوسف فيمن أودع صبيا حمجورا عليه ماال فاستهلكه إنه يكون ضامنا، الن تسليطه إياه وعلى هذا االصل قال أبو 
على املال بإثبات يده عليه يتنوع نوعني استحفاظ وغري استحفاظ، فيكون قوله أحفظه بيانا منه لنوع ما كان من 

، فينعدم ما سوى جهته وهو التمكني، وبيانه تصرف منه يف حق نفسه مقصورا عليه غري متناول حلق الغري
االستحفاظ النعدام علته، وينعدم نفوذ االستحفاظ النعدام واليته على احملل وكون الصيب ممن ال حيفظ، وبعد انعدام 

النوعني يصري كأنه مل يوجد متكينه من املال أصال فإذا استهلكه كان ضامنا، كما لو كان املال يف يد صاحبه على 
  .حاله فجاء الصيب واستهلكه

التسليط فعل مطلق وليس بعام حىت يصار فيه إىل التنويع، وقوله احفظ : بو حنيفة وحممد رضي اهللا عنهما قاالوأ
كالم ليس من جنس الفعل ليشتغل بتصحيحه بطريق االستثناء ولكنه معارض، الن الدفع إليه تسليط مطلقا، وقوله 

االستثناء، وإمنا يكون معارضا إذا صح منه هذا  احفظ معارض مبنزلة دليل اخلصوص أو مبنزلة ما قاله اخلصم يف
  القول شرعا كدليل اخلصوص إمنا يكون معارضا إذا صح شرعا، وال خالف أن قوله احفظ



غري صحيح يف حكم االستحفاظ شرعا فيبقى التسليط مطلقا، فاالستهالك بعد تسليط من له احلق مطلقا ال يكون 
  .موجبا للضمان على الصيب وال على البالغ

  .وما خيرج من املسائل على هذا االصل يكثر تعدادها، فمن فهم ما أشرنا إليه فهو يهديه إىل ما سواها، واهللا أعلم

  .فصل وأما بيان الضرورة فهو نوع من البيان حيصل بغري ما وضع له يف االصل
نا بداللة حال املتكلم، ومنه ما منه ما ينزل منزلة املنصوص عليه يف البيان، ومنه ما يكون بيا: وهو على أربعة أوجه

  .يكون بيانا بضرورة دفع الغرور، ومنه ما يكون بيانا بداللة الكالم
فإنه ملا أضاف املرياث إليهما يف صدر الكالم مث بني نصيب االم ) وورثه أبواه فالمه الثلث: (فأما االول فنحو قوله

التنصيص على نصيب االب، بل بداللة صدر الكالم  كان ذلك بيانا أن لالب ما بقي فال حيصل هذا البيان بترك
  .يصري نصيب االب كاملنصوص عليه
إذا بني رب املال حصة املضارب من الربح ومل يبني حصة نفسه جاز العقد : وعلى هذا قال أصحابنا يف املضاربة

ة وقد وجد، ولو بني قياسا واستحسانا، الن املضارب هو الذي يستحق بالشرط وإمنا احلاجة إىل بيان نصيبه خاص
نصيب نفسه من الربح ومل يبني نصيب املضارب جاز العقد استحسانا، الن مقتضى املضاربة الشركة بينهما يف 

  .الربح فببيان نصيب أحدمها يصري نصيب اآلخر معلوما وجيعل ذلك كاملنطوق به فكأنه قال ولك ما بقي
  .ومل يبني نصيب اآلخر جاز العقد استحسانا هلذا املعىنوكذلك يف املزارعة إذا بني نصيب من البذر من قبله 

وكذلك لو قال يف وصيته أوصيت لفالن وفالن بألف درهم لفالن منها أربعمائة، فإن ذلك بيان أن لآلخر ستمائة 
  .مبنزلة ما لو نص عليه

  وكذلك لو قال أوصيت بثلث مايل لزيد وعمرو
  .نه أن ما يبقى من الثلث لعمرو كما لو نص عليهلزيد من ذلك ألف درهم فإنه جيعل هذا بيانا م

وأما النوع الثاين فنحو سكوت صاحب الشرع عن معاينة شئ عن تغيريه يكون بيانا منه حلقيته باعتبار حاله، فإن 
البيان واجب عند احلاجة إىل البيان، فلو كان احلكم خبالفه لبني ذلك ال حمالة ولو بينه لظهر، وكذلك سكوت 

  ن بيان قيمة اخلدمة للمستحق على املغرور يكون دليال على نفيه بداللة حاهلم،الصحابة ع

الن املستحق جاء يطلب حكم احلادثة وهو جاهل مبا هو واجب له، وكانت هذه أول حادثة وقعت بعد رسول اهللا 
وت بعد وجوب صلى اهللا عليه وسلم مما مل يسمعوا فيه نصا عنه، فكان جيب عليهم البيان بصفة الكمال، والسك

  .البيان دليل النفي
االكرب ابين، فإنه يكون ذلك بيانا منه أن : إذا ولدت أمة الرجل ثالثة أوالد يف بطون خمتلفة فقال: وعلى هذا قلنا

اآلخرين ليسا بولدين له، الن نفي نسب ولد ليس منه واجب، ودعوى نسب ولد هو منه ليتأكد به على وجه ال 
  .وت عن البيان بعد حتقق الوجوب دليل النفي فيجعل ذلك كالتصريح بالنفيينتفي واجب أيضا، فالسك

البكر إذا بلغها نكاح الويل فسكتت جيعل ذلك إجازة منها باعتبار حاهلا فإهنا تستحي، فيجعل : وعلى هذا قلنا
الرغبة يف الرجال، سكوهتا دليال على جواب حيول احلياء بينها وبني التكلم به وهو االجازة اليت يكون فيها إظهار 

  .فإهنا إمنا تستحي من ذلك
وأما النوع الثالث فنحو سكوت املوىل عن النهي عند رؤية العبد يبيع ويشتري، فإنه جيعل إذنا له يف التجارة 

لضرورة دفع الغرور عمن يعامل العبد، فإن يف هذا الغرور إضرارا هبم والضرر مدفوع وهلذا مل يصح احلجر اخلاص 



  العام املنتشر، والناس ال يتمكنون من استطالع رأي املوىل يف كل معاملة يعاملونهبعد االذن 
مع العبد، وإمنا يتمكنون من التصرف مبرأى العني منه، ويستدلون بسكوته على رضاه، فجعلنا سكوته كالتصريح 

  .باالذن لضرورة دفع الغرور
مبنزلة إسقاط الشفعة لضرورة دفع الغرور عن وكذلك سكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد العلم بالبيع جيعل 

املشتري، فإنه حيتاج إىل التصرف يف املشتري، فإذا مل جيعل سكوت الشفيع عن طلب الشفعة إسقاطا للشفعة فإما أن 
ميتنع املشتري من التصرف أو ينقض الشفيع عليه تصرفه، فلدفع الضرر والغرور جعلنا ذلك كالتنصيص منه على 

  .وإن كان السكوت يف أصله غري موضوع للبيان بل هو ضده إسقاط الشفعة،
وكذلك نكول املدعى عليه عن اليمني جيعل مبنزلة االقرار منه إما لدفع الضرر عن املدعي فيكون من النوع الثالث، 

  .أو حلال الناكل وهو امتناعه من اليمني املستحقة عليه بعد متكنه من إيفائه

ما إذا قال لفالن علي مائة ودرهم أو مائة ودينار، فإن ذلك بيان للمائة أهنا من جنس وأما النوع الرابع فبيانه في
  .املعطوف عندنا

وعند الشافعي يلزمه املعطوف والقول يف بيان جنس املائة قوله، وكذلك لو قال مائة وقفيز حنطة أو ذكر مكيال أو 
  .موزونا آخر
مفسر فيلزمه املفسر ويرجع إليه يف بيان اجململ، كما لو قال مائة إنه أقر مبائة جممال مث عطف ما هو : واحتج فقال

وثوب أو مائة وشاة أو مائة وعبد، وهذا الن املعطوف غري املعطوف عليه فال يكون العطف تفسريا للمعطوف عليه 
جوب بالكالم ولو كان تفسريا له مل جيب به شئ الن الو! بعينه، وكيف يكون تفسريا وهو يف نفسه مقر به الزم إياه 

  .املفسر ال بالتفسري
  .قوله ودرهم بيان للمائة عادة وداللة: ولكنا نقول

أما من حيث العادة فالن الناس اعتادوا حذف ما هو تفسري عن املعطوف عليه يف العدد إذا كان املعطوف مفسرا 
  ،بنفسه كما اعتادوا حذف التفسري عن املعطوف عليه واالكتفاء بذكر التفسري للمعطوف

فإهنم يقولون مائة وعشرة دراهم على أن يكون الكل من الدراهم، وإمنا اعتادوا ذلك لضرورة طول الكالم وكثرة 
العدد واالجياز عند ذلك طريق معلوم عادة، وإمنا اعتادوا هذا فيما يثبت يف الذمة يف عامة املعامالت كاملكيل 

صة كالثياب فإهنا ال تثبت يف الذمة قرضا وال بيعا مطلقا، وإمنا واملوزون دون ما ال يثبت يف الذمة، إال يف معاملة خا
  .يثبت يف السلم أو فيما هو يف معىن السلم كالبيع بالثياب املوصوفة مؤجال

وأما من حيث الداللة فالن املعطوف مع املعطوف عليه كشئ واحد من حيث احلكم واالعراب مبنزلة املضاف مع 
ريف حىت يصري املضاف معرفا باملضاف إليه، فكذلك العطف مىت كان صاحلا للتعريف املضاف إليه، مث االضافة للتع

يصري املعطوف عليه معرفا باملعطوف باعتبار أهنما كشئ واحد، ولكن هذا فيما جيوز أن يثبت يف الذمة عند مباشرة 
  .السبب بذكر املعطوف باملعطوف عليه كاملكيل واملوزون

عليه مع إحلاق التفسري باملعطوف عليه، ولكن ) واملعطوف(ينا يف الذمة بذكر املعطوف فأما ما ليس مبقدر ال يثبت د
  .حيتاج إىل ذكر شرائط أخر، فلهذا مل جنعل املعطوف عليه مفسرا باملعطوف هناك

  .واتفقوا أنه لو قال لفالن علي مائة وثالثة دراهم أنه تلزمه الكل من الدراهم
أو ثالثة أفراس أو ثالثة أعبد، النه عطف إحدى اجلملتني على االخرى مث  وكذلك لو قال مائة وثالثة أثواب



  .عقبهما بتفسري، والعطف لالشتراك بني املعطوف واملعطوف عليه، فالتفسري املذكور يكون تفسريا هلما
ى وكذلك لو قال له علي أحد وعشرون درمها فالكل دراهم، النه عطف العدد املبهم على ما هو واحد مذكور عل

وجه االهبام، وقوله درمها مذكور على وجه التفسري فيكون تفسريا هلما، واالختالف يف قوله له مائة ودرمهان 
  .كاالختالف يف قوله ودرهم

  وقد روي عن أيب يوسف أنه إذا قال له علي مائة وثوب أو مائة وشاة فاملعطوف يكون تفسريا
 قوله مائة ودرهم إمنا جعلناه تفسريا باعتبار أن املعطوف للمعطوف عليه، خبالف ما إذا قال مائة وعبد الن يف

واملعطوف عليه كشئ واحد، وهذا يتحقق يف كل ما حيتمل القسمة، فإن معىن االحتاد بالعطف يف مثله يتحقق، فأما 
مفسرا، ما ال حيتمل القسمة مطلقا كالعبد ال يتحقق فيه معىن االحتاد بسبب العطف فال يصري اجململ باملعطوف فيه 

  .واهللا أعلم
هو عبارة : اعلم بأن الناس تكلموا يف معىن النسخ لغة فقال بعضهم: النسخ جوازا وتفسريا قال رضي اهللا عنه: باب

  .نسخت الكتاب إذا نقله من موضع إىل موضع: عن النقل، من قول القائل
  .أي أبطلته: هو عبارة عن االبطال، من قوهلم نسخت الشمس الظل: وقال بعضهم
  .أي أزالتها: هو عبارة عن االزالة من قوهلم نسخت الرياح اآلثار: وقال بعضهم

وكل ذلك جماز ال حقيقة، فإن حقيقة النقل أن حتول عني الشئ من موضع إىل موضع آخر ونسخ الكتاب ال يكون 
  .احملل اآلخر هبذه الصفة إذ ال يتصور نقل عني املكتوب من موضع إىل موضع آخر وإمنا يتصور إثبات مثله يف

وكذلك يف االحكام فإنه ال يتصور نقل احلكم الذي هو منسوخ إىل ناسخه وإمنا املراد إثبات مثله مشروعا يف 
  .املستقبل أو نقل املتعبد من احلكم االول إىل احلكم الثاين

، وبعد النسخ ال يبقى وكذلك معىن االزالة فإن إزالة احلجر عن مكانه ال يعدم عينه ولكن عينه باق يف املكان الثاين
  احلكم االول، ولو كان حقيقة النسخ االزالة لكان يطلق هذا

  .اسم على كل ما توجد فيه االزالة وأحد ال يقول بذلك
وكذلك لفظ االبطال فإن بالنص ال تبطل اآلية وكيف تكون حقيقة النسخ االبطال وقد أطلق اهللا تعاىل ذلك يف 

ما ننسخ من : (فعرفنا أن االسم شرعي عرفناه بقوله تعاىل) نستنسخ ما كنتم تعملونإنا كنا : (االثبات بقوله تعاىل
  وأوجه) آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها

  .أي بدلت برسوم أخر: ما قيل فيه إنه عبارة عن التبديل من قول القائل نسخت الرسوم
يف إطالق لفظ التبديل إشارة إىل أنه رفع : الوقد استبعد هذا املعىن بعض من صنف يف هذا الباب من مشاخينا وق

  .احلكم املنسوخ وإقامة الناسخ مقامه، ويف ذلك إيهام البداء واهللا تعاىل يتعاىل عن ذلك
وإذا بدلنا آية : (وعندي أن هذا سهو منه وعبارة التبديل منصوص عليه يف القرآن، قال تعاىل: قال رضي اهللا عنه

خ شرعيا معلوما بالنص فجعله عبارة عما يكون معلوما بالنص أيضا يكون أوىل وإذا كان اسم النس) مكان آية
  .الوجوه

مث هو يف حق الشارع بيان حمض، فإن اهللا تعاىل عامل حبقائق االمور ال يعزب عنه مثقال ذرة، مث إطالق االمر بشئ 
لوحي، فكان النسخ بيانا ملدة احلكم يومهنا بقاء ذلك على التأبيد من غري أن نقطع القول به يف زمن من ينزل عليه ا

املنسوخ يف حق الشارع وتبديال لذلك احلكم حبكم آخر يف حقنا على ما كان معلوما عندنا لو مل ينزل الناسخ، 
  .مبنزلة القتل فإنه انتهاء االجل يف حق من هو عامل بعواقب االمور



جناية على معىن أنه يعترب يف حقه حىت يستوجب الن املقتول ميت بأجله بال شبهة، ولكن يف حق القاتل جعل فعله 
فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال : (به القصاص وإن كان ذلك موتا باالجل املنصوص عليه يف قوله تعاىل

  .ومن فهم معىن التبديل هبذه الصفة عرف أنه ليس فيه من إيهام البداء شئ) يستقدمون
يف االمر والنهي الذي جيوز أن يكون ثابتا وجيوز أن ال يكون على ما نبينه  مث املذهب عند املسلمني أن النسخ جائز

  .يف فصل حمل النسخ، وعلى قول اليهود النسخ ال جيوز أصال
  .فريق منهم يأىب النسخ عقال، وفريق يأىب جوازه مسعا وتوقيفا: وهم يف ذلك فريقان

  .لنسخ أيضا، ورمبا قالوا مل يرد النسخ يف شئ أصالوقد قال بعض من ال يعتد بقوله من املسلمني إنه ال جيوز ا
  وال وجه للقول االول إذا كان القائل ممن يعتقد االسالم، فإن شريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم ناسخة ملا قبلها

  .من الشرائع فكيف يتحقق هذا القول منه مع اعتقاده هلذه الشريعة
نص ) وإذا بدلنا آية مكان آية: (وقوله) من آية أو ننسها نأت خبري منهاما ننسخ : (والثاين باطل نصا، فإن قوله تعاىل

قاطع على جواز النسخ، وانتساخ التوجه إىل بيت املقدس بفرضية التوجه إىل الكعبة أمر ظاهر ال ينكره عاقل، 
  .فقول من يقول مل يوجد باطل من هذا الوجه

: ستدل مبا يروى عن موسى صلى اهللا عليه وسلم أنه قالفأما من قال من اليهود إنه ال جيوز بطريق التوقيف ا
  .متسكوا بالسبت ما دامت السموات واالرض

وزعموا أن هذا مكتوب يف التوراة عندهم، وقالوا قد ثبت عندنا بالطريق املوجب للعلم وهو خرب التواتر عن موسى 
ذلك ثبت عندكم بالنقل املتواتر عمن إن شريعيت ال تنسخ كما تزعمون أنتم أن : صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  .تزعمون أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وهبذا الطريق طعنوا يف رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وقالوا من أجل العمل يف السبت ال جيوز تصديقه وال 

  .جيوز أن يأيت مبعجزة تدل على صدقه
على حسن املأمور به، والنهي عن الشئ دليل على قبح املنهي ومن أنكر منهم ذلك عقال قال االمر بالشئ دليل 

عنه، والشئ الواحد ال جيوز أن يكون حسنا وقبيحا، فالقول جبواز النسخ قول جبواز البداء، وذلك إمنا يتصور ممن 
ق جيهل عواقب االمور واهللا تعاىل يتعاىل عن ذلك، يوضحه أن مطلق االمر يقتضي التأبيد يف احلكم وكذلك مطل

النهي، وهلذا حسن منا اعتقاد التأبيد فيه فيكون ذلك مبنزلة التصريح بالتأبيد، ولو ورد نص بأن العمل يف السبت 
حرام عليكم أبدا مل جيز نسخه بعد ذلك حبال، فكذلك إذا ثبت التأبيد مبقتضى مطلق االمر إذ لو كان ذلك موقتا 

قيت، فما كان حيسن إطالقه عن ذكر التوقيت ويف ذلك إيهام كما قلتم لكان متام البيان فيه بالتنصيص على التو
  .اخللل فيما بينه اهللا تعاىل فال جيوز القول به أصال

وحجتنا فيه من طريق التوقيف اتفاق الكل على أن جواز النكاح بني االخوة واالخوات قد كان يف شريعة آدم عليه 
  الصالة والسالم، وبه حصل التناسل،

ده، وكذلك جواز االستمتاع مبن هو بعض من املرء قد كان يف شريعته، فإن حواء رضي اهللا وقد انتسخ ذلك بع
عنها خلقت منه وكان يستمتع هبا مث انتسخ ذلك احلكم حىت ال جيوز الحد أن يستمتع مبن هو بعض منه بالنكاح 

نفسه، وأن ذلك صار حراما  حنو ابنته، والن اليهود مقرون بأن يعقوب عليه السالم حرم شيئا من املطعومات على
اآلية، ) كل الطعام كان حال لبين إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه: (عليهم كما أخربنا اهللا تعاىل به يف قوله



والنسخ ليس إال حترمي املباح أو إباحة احلرام، وكذلك العمل يف السبت كان مباحا قبل زمن موسى عليه السالم 
حرمة العمل يف السبت من شريعة موسى، وإمنا يكون من شريعته إذا كان ثبوته بنزول  فإهنم يوافقوننا على أن

الوحي عليه، فأما إذا كان ذلك قبل شريعته على هذا الوجه أيضا فال فائدة يف ختصيصه أنه شريعته، فإذا جاز ثبوت 
  .لة على صحة نبوتهاحلرمة يف شريعته بعد ما كان مباحا جاز ثبوت احلل يف شريعة نيب آخر قامت الدال

أحدمها أن النسخ يف املشروعات اليت جيوز أن تكون مشروعا وجيوز أن ال : ومن حيث املعقول الكالم من وجهني
  .تكون، ومعلوم أن هذه املشروعات شرعها اهللا تعاىل على سبيل االبتالء لعباده حىت مييز املطيع من العاصي

س، وباختالف االوقات، فإن يف هذا االبتالء حكمة بالغة وليس ذلك إال ومعىن االبتالء خيتلف باختالف أحوال النا
منفعة للعباد يف ذلك عاجال أو آجال، الن اهللا تعاىل يتعاىل عن أن يلحقه املضار واملنافع، وما ال منفعة فيه أصال 

اب الصوم يف النهار يكون عبثا ضدا للحكمة، مث قد تكون املنفعة يف إثبات شئ يف وقت ويف نفيه يف وقت آخر كإجي
  إىل غروب الشمس أو طلوع النجوم كما هو مذهبهم، ونفي الصوم بعد

ذلك، وخيتلف ذلك باختالف أحوال الناس كوجوب اعتزال املرأة يف حالة احليض وانتفاء ذلك بعدما طهرت، أال 
و مباح بعد ذلك كان ترى أنه لو نص على ذكر الوقت فيه بأن قال حرمت عليكم العمل يف السبت ألف سنة مث ه

  .مستقيما وكان معىن االبتالء فيه متحققا ومل يكن فيه من معىن البداء شئ، فكذلك عند إطالق اللفظ يف التحرمي
  مث النسخ بعد ذلك إذا انتهت مدة التحرمي الذي كان معلوما عند

الوقتني مجيعا، وهو مبنزلة الشارع حني شرعه ال يكون فيه من معىن البداء شئ بل يكون امتحانا للمخاطبني يف 
تبديل الصحة باملرض واملرض بالصحة، وتبديل الغىن بالفقر والفقر بالغىن، فإن ذلك ابتالء بالطريق الذي قلنا إليه 

والثاين أن ) إنا خلقنا االنسان من نطفة أمشاج نبتليه: (أشار اهللا تعاىل فيما أنزله على نبينا صلى اهللا عليه وسلم وقال
ن مدة بقاء احلكم وذلك غيب عنا لو بينه لنا يف وقت االمر كان حسنا ال يشوبه من معىن القبح شئ النسخ بيا

  .فكذلك إذا بينه بعد ذلك بالنسخ
وإمنا قلنا ذلك الن النسخ إمنا يكون فيما جيوز أن يكون مشروعا وجيوز أن ال يكون مشروعا ومع الشرع مطلقا 

مؤبدا احتماال على السواء، الن االمر يقتضي كونه مشروعا من غري أن حيتمل أن يكون موقتا وحيتمل أن يكون 
يكون موجبا بقاءه مشروعا وإمنا البقاء بعد الثبوت بدليل آخر سبق أو بعدم الدليل املزيل، فأما أن يكون ذلك 

جوده، مث واجبا باالمر فال، الن إحياء الشريعة باالمر به كإحياء الشخص وذلك ال يوجب بقاءه وإمنا يوجب و
البقاء بعد ذلك بإبقاء اهللا تعاىل إياه أو بانعدام سبب الفناء، فكما أن االماتة بعد االحياء ال يكون فيه شئ من معىن 

القبح، وال يكون دليل البداء واجلهل بعواقب االمور بل يكون ذلك بيانا ملدة بقاء احلياة الذي كان معلوما عند 
  .با عنا فكذلك النسخ يف حكم الشرعاخلالق حني خلقه، وإن كان ذلك غي

فعلى هذا بقاء احلكم قبل أن يظهر ناسخه ال يكون مقطوعا به النه ما مل يكن هناك دليل موجب له ال : فإن قيل
  .يكون مقطوعا به، وال دليل سوى االمر به

باستصحاب احلال جلواز  أما يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكذلك نقول بقاءه بعد االمر إمنا يكون: قلنا
نزول الوحي مبا ينسخه ويبني به مدة بقائه إال أن الواجب علينا التمسك مبا ظهر عندنا ال مبا هو غيب عنا، فما مل 

  .تظهر لنا مدة البقاء بنزول الناسخ يلزمنا العمل به، وكذلك بعد نزول الناسخ قبل أن يعلم املخاطب به
عنا فإنه يكون ثابتا باستصحاب احلال ال بدليل موجب لبقائه حيا، ولكنا جنعله  وهو نظري حياة املفقود بعدما غاب

  يف حكم االحياء بناء على ما ظهر لنا حىت يتبني انتهاء مدة حياته بظهور موته، فأما بعد وفاة الرسول عليه السالم



إال على لسان من ينزل عليه فلم يبق احتمال النسخ وصار البقاء ثابتا بدليل مقطوع به وهو أن النسخ ال يكون 
  .الوحي، وال توهم لذلك بعدما قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فعلى هذا ال يكون النسخ يف أصل االمر الن احلكم الثابت باالمر غري االمر فببيان مدته ال يثبت تبديل : فإن قيل
  .االمر بالنهي

ه من الوجوه بل للحكم الثابت به ظاهرا بناء على ما هو وهكذا نقول فإنه ليس يف النسخ تعرض لالمر بوج: قلنا
  .معلوم لنا، فإنه كان جيوز البقاء بعد هذه املدة باعتبار االطالق الذي كان عندنا

فأما يف حق الشارع فهو بيان مدة احلكم كما كان معلوما له حقيقة وال يتحقق منه توهم التعرض لالمر وال حلكمه، 
فإنه بيان املدة من غري أن يكون فيه تعرض الصل االحياء وال ملا يبتىن عليه من مدة البقاء، كاالماتة بعد االحياء، 

فاعتبار ما هو ظاهر لنا يكون فيه تبديل صفة احلياة بصفة الوفاة، وإمنا تتحقق املنافاة بني القبح واحلسن يف حمل 
  أنهواحد يف وقت واحد، فأما يف وقتني وحملني فال يتحقق ذلك، أال ترى 

ال يتوجه اخلطاب على من ال يعقل من صيب أو جمنون مث يتوجه عليه اخلطاب بعدما عقل، ويكون كل واحد منهما 
  .حسنا الختالف الوقت أو الختالف احملل

وهذا الن أحوالنا تتبدل فيكون النسخ تبديال بناء على ما يتبدل من أحوالنا من العلم مدة البقاء واجلهل به ال يكون 
ىل اجلمع بني صفة القبح واحلسن واهللا يتعاىل عن ذلك، فكان يف حقه بيانا حمضا ملدة بقاء املشروع مبنزلة مؤديا إ

  .املنصوص عليه حني شرعه
وما استدلوا به من السمع ال يكاد يصح عندنا بعدما ثبت رسالة رسل بعد موسى عليه السالم باآليات املعجزة، 

  .والدالئل القاطعة
 التوراة غري مسموعة منهم، النه ثبت عندنا على لسان من ثبتت رسالته أهنم حرفوا التوراة ودعواهم أن ذلك يف

وزادوا فيها ونقصوا، والن كالم اهللا تعاىل ال يثبت إال بالنقل املتواتر وذلك ال يوجد يف التوراة بعدما فعل خبتنصر 
  .ببين إسرائيل ما فعل من القتل الذريع وإحراق أسفار التوراة

املسألة كالم كثري بني أهل االصول، ولكنا اقتصرنا هنا على قدر ما يتصل بأصول الفقه، واملقصود من بيان  ويف
  .هذه املسألة هنا ما يترتب عليها من أصول الفقه، واهللا املوفق لالمتام

ن مشروعا يف بيان حمل النسخ قد بينا أن جواز النسخ خمتص مبا جيوز أن يكون مشروعا وجيوز أن ال يكو: فصل
وهو مما حيتمل التوقيت نصا مع كونه مشروعا، النه بيان مدة بقاء احلكم وبعد انتهاء املدة ال يبقى مشروعا فال بد 

  .من أن يكون فيه احتمال الوصفني
وهبذا البيان يظهر أنه إذا كان موقتا فال بد من أن يكون حمتمال للتوقيت نصا، ويف هذا بيان أنه ليس يف أصل 

احتمال النسخ بوجه من الوجوه، الن اهللا تعاىل بأمسائه وصفاته مل يزل كان وال يزال يكون، ومن صفاته أنه  التوحيد
  صادق حكيم عامل حبقائق االمور فال احتمال للنسخ يف هذا بوجه من الوجوه، أال ترى أن االمر باالميان باهللا

  .ن غري مشروع حبال من االحوالوكتبه ورسله ال حيتمل التوقيت بالنص، وأنه ال جيوز أن يكو
وعلى هذا قال مجهور العلماء ال نسخ يف االخبار أيضا، يعنون يف معاين االخبار واعتقاد كون املخرب به على ما أخرب 

به الصادق احلكيم، خبالف ما يقوله بعض أهل الزيغ من احتمال النسخ يف االخبار اليت تكون يف املستقبل، لظاهر 
خرب عن وجود ما هو ماض وذلك ليس فيه : االخبار ثالثة: ولكنا نقول) و اهللا ما يشاء ويثبتميح: (قوله تعاىل

احتمال التوقيت وال احتمال أن ال يكون موجودا، وخرب عما هو موجود يف احلال وليس فيه هذا االحتمال أيضا، 



بينا من التردد، فتجويز النسخ يف  وخرب عما هو كائن يف املستقبل حنو االخبار بقيام الساعة وليس فيه احتمال ما
شئ من ذلك يكون قوال بتجويز الكذب والغلط على املخرب به، أال ترى أنه ال يستقيم أن يقال اعتقدوا الصدق يف 

  .هذا اخلرب إىل وقت كذا مث اعتقدوا فيه الكذب بعد ذلك
واجلهل الذي تدعيه اليهود يف أصل  والقول جبواز النسخ يف معاين االخبار يؤدي إىل هذا ال حمالة، وهو البداء

  .النسخ
  .فقد فسره احلسن رضي اهللا عنه باالحياء واالماتة) ميحو اهللا ما يشاء ويثبت: (فأما قوله تعاىل

  .بإنزال الوحي فيه) ويثبت(مما أنزله من الوحي ) ميحو اهللا ما يشاء: (وفسره زيد بن أسلم رضي اهللا عنه قال
ما جيوز أن يكون مؤقتا أو أن املراد التالوة، وحنن جنوز ذلك يف االخبار أيضا بأن تترك فعلى هذا يتبني أن املراد 

  التالوة فيه حىت يندرس وينعدم حفظه من قلوب العباد كما يف الكتب املتقدمة، وإمنا

  .ال جيوز ذلك يف معاين االخبار على ما قررنا
  .وز أن ال يكون مشروعا وجيوز أن يكون مشروعا موقتاوإمنا حمل النسخ االحكام املشروعة باالمر والنهي مما جي

قسم منه ما هو مؤبد بالنص، وقسم منه ما يثبت التأبيد فيه بداللة النص، وقسم منه ما : وذلك ينقسم أربعة أقسام
  .هو موقت بالنص

  فهذه االقسام الثالثة
املطلق الذي حيتمل أن يكون موقتا  ليس فيها احتمال النسخ أيضا، وإمنا احتمال النسخ يف القسم الرابع وهو

  .وحيتمل أن يكون مؤبدا احتماال على السواء
ففيه تنصيص على ) وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة: (فأما بيان القسم االول يف قوله تعاىل

بيان التوقيت فيه بالنسخ ال يكون الن بعد التنصيص على التأبيد ) خالدين فيها أبدا: (التأبيد، وكذلك يف قوله تعاىل
  .إال على وجه البداء وظهور الغلط، واهللا تعاىل يتعاىل عن ذلك

وما ثبت التأبيد فيه بداللة النص فبيانه يف الشرائع بعدما قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مستقرا عليها فإنه 
نزل عليه الوحي، وقد ثبت بدليل مقطوع به أن ليس فيها احتمال النسخ، الن النسخ ال يكون إال على لسان من ي

رسول اهللا خامت النبيني وأنه ال نسخ لشريعته فال يبقى احتمال النسخ بعد هذه الداللة فيما كان شريعة له حني 
  .قبض

  .ونظريه من املخلوقات الدار اآلخرة فقد ثبت بدليل مقطوع به أنه ال فناء هلا
أذنت لك يف أن تفعل كذا إىل مائة سنة، فإن النهي قبل مضي تلك املدة : القائلفبيانه يف قول : وأما القسم الثالث

يكون من باب البداء، ويتبني به أن االذن االول كان غلطا منه جلهله بعاقبة االمر، والنسخ الذي يكون مؤديا إىل 
  .هذا ال جيوز القول به يف أحكام الشرع، ومل يرد شرع هبذه الصفة

فبيانه يف العبادات املفروضة شرعا عند أسباب جعلها الشرع سببا لذلك فإهنا حتتمل التوقيت : فأما القسم الرابع
نصا يعين يف االداء الالزم باعتبار االمر، ويف االسباب اليت جعلها اهللا تعاىل سببا لذلك، فإنه لو قال جعلت زوال 

و قال جعلت شهود الشهر سببا لوجوب الشمس سببا لوجوب صالة الظهر عليكم إىل وقت كذا كان مستقيما، ول
  .الصوم عليكم إىل وقت كذا كان مستقيما

  وهذا كله يف االصل مما جيوز أن يكون



أحدمها : مشروعا وجيوز أن ال يكون، فكان النسخ فيه بيانا ملدة بقاء احلكم وذلك جائز باعتبار ما بينا من املعنيني
  .ف باختالف االوقات واختالف الناس يف أحواهلمأن معىن االبتالء واملنفعة للعباد يف شئ خيتل

والثاين أن دليل االجياب غري موجب للبقاء مبنزلة البيع يوجب امللك يف املبيع للمشتري وال يوجب بقاء امللك بل 
بقاؤه بدليل آخر مبق أو بعدم دليل املزيل وهو موجب الثمن يف ذمة املشتري وال يوجب بقاء الثمن يف ذمته ال 

وال يكون يف النسخ تعرضا لالمر وال للحكم الذي هو موجبه، وامتناع جواز النسخ فيما تقدم من االقسام  حمالة،
كان الجتماع معىن القبح واحلسن، وإمنا يتحقق ذلك يف وقت واحد ال يف وقتني، حىت إن ما يكون حسنا لعينه ال 

  .جيوز أن يكون قبيحا لعينه بوجه من الوجوه
خلليل صلى اهللا عليه وسلم أمر بذبح ولده وكان االمر دليال على حسن ذحبه مث انتسخ ذلك أليس أن ا: فإن قيل

فكان منهيا عن ذحبه مع قيام االمر حىت وجب ذبح الشاة فداء عنه، وال شك أن النهي عن ذبح الولد الذي به 
  .يثبت االنتساخ كان دليال على قبحه وقد قلتم باجتماعهما يف وقت واحد

ذلك فإنا ال نقول بأنه انتسخ احلكم الذي كان ثابتا باالمر، وكيف يقال به وقد مساه اهللا حمققا رؤياه بقوله ال ك: قلنا
  .أي حققت ما أمرت به) : وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا: (تعاىل

وفديناه بذبح : (قوله وبعد النسخ ال يكون هو حمققا ما أمر به، ولكنا نقول الشاة كانت فداء كما نص اهللا عليه يف
على معىن أنه يقدم على الولد يف قبول حكم الوجوب بعد أن كان االجياب باالمر مضافا إىل الولد حقيقة، ) عظيم

كمن يرمي سهما إىل غريه فيفديه آخر بنفسه بأن يتقدم عليه حىت ينفذ فيه بعد أن يكون خروج السهم من الرامي 
اء من هذا الوجه كان هو ممتثال للحكم الثابت باالمر فال يستقيم القول بالنسخ إىل احملل الذي قصده، وإذا كان فد

  .فيه، الن ذلك يبتىن على النهي الذي هو ضد االمر، فال يتصور اجتماعهما يف وقت واحد
ء يف حق فيه حتقيق معىن االبتال: فإيش احلكمة يف إضافة االجياب إىل الولد إذا مل جيب به ذبح الولد ؟ قلنا: فإن قيل

اخلليل عليه السالم حىت يظهر منه االنقياد واالستسالم والصرب على ما به من حرقة القلب على ولده، ويف حق 
  .الولد بالصرب واجملاهدة على معرة الذبح إىل حال املكاشفة

  وفيه إظهار معىن الكرامة والفضيلة

) فلما أسلما: (ربانا هللا، وإليه أشار اهللا تعاىل يف قولهللخليل عليه السالم باالسالم لرب العاملني، وللولد بأن يكون ق
والفداء اسم ملا يكون واجبا ) وفديناه بذبح عظيم: (مث استقر حكم الوجوب يف الشاة بطريق الفداء للولد كما قال

الشاة بالسبب املوجب لالصل فيه يتبني انعدام النسخ هنا النعدام ركنه فإنه بيان مدة بقاء الواجب، وحني وجبت 
  .فداء كان الواجب قائما والولد حرام الذبح، فعرفنا أنه ال وجه للقول بأنه كان نسخا

  .مث على مذهب علمائنا جيوز نسخ االخف باالثقل كما جيوز نسخ االثقل باالخف
عض وذكر الشافعي يف كتاب الرسالة أن اهللا تعاىل فرض فرائض أثبتها وأخرى نسخها رمحة وختفيفا لعباده، فزعم ب

  .أصحابه أنه أشار هبذا إىل وجه احلكمة يف النسخ
وقال بعضهم بل أراد به أن الناسخ أخف من املنسوخ وكان ال جيوز نسخ االخف باالثقل، واستدلوا فيه بقوله 

وباالتفاق ليس املراد أن الناسخ أفضل من املنسوخ، فعرفنا أن ) ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها: (تعاىل
  .اآلية) اآلن خفف اهللا عنكم: (اد أنه خري من حيث إنه أخف، وعليه نص يف موضع آخر فقالاملر

فالتقييد بكون الناسخ أخف من املنسوخ يكون زيادة على هذا ) ميحو اهللا ما يشاء ويثبت: (ولكنا نستدل بقوله
بتالء والنقل إىل ما فيه منفعة لنا النص من غري دليل، مث املعىن الذي دل على جواز النسخ وهو ما أشرنا إليه من اال



عاجال أو آجال ال يفصل بينهما، فقد يكون املنفعة تارة يف النقل إىل ما هو أخف على البدن، وتارة يف النقل إىل ما 
  هو أشق على البدن، أال ترى أن الطبيب ينقل املريض من الغذاء إىل

  .م من منفعته فيهالدواء تارة، ومن الدواء إىل الغذاء تارة حبسب ما يعل
مث هو بيان مدة بقاء احلكم على وجه لو كان مقرونا باالمر لكان صحيحا مستقيما، ويف هذا ال فرق بني االثقل 

فإن النسخ يف ذلك احلكم بعينه كان نقال من االثقل إىل ) اآلن خفف اهللا عنكم: (واالخف، وال حجة هلم يف قوله
ذه الصفة، أال ترى أن حد الزنا كان يف االبتداء هو احلبس واالذى االخف، وهذا يدل على أن كل نسخ يكون هب

  .باللسان مث انتسخ ذلك باجللد والرجم
  .وال شك أن الناسخ أثقل على البدن

أن حكمه كان هو التخيري ) وأن تصوموا خري لكم: (وجاء عن معاذ وابن عمر رضي اهللا عنهم يف قوله تعاىل
) فمن شهد منكم الشهر فليصمه: (نتسخ ذلك بفرضية الصوم عزما بقوله تعاىلللصحيح بني الصوم والفدية مث ا

  وانتسخ حكم إباحة اخلمر بالتحرمي وهو أشق على

  .البدن
مث ال شك أنه قد افترض على العباد بعض ما كان مشروعا ال بصفة الفرضية وإلزام ما كان مباحا يكون أشق ال 

  .حمالة
االخف على البدن، فإن احلج ما كان الزما قبل نزول قوله ) نأت خبري منها: (ولهوهبذا يتبني أنه ليس املراد من ق

وكان كل مسلم مندوبا إىل أدائه مث صار االداء الزما هبذه اآلية وهذا أشق على ) وهللا على الناس حج البيت: (تعاىل
اخلروج إىل أداء احلج البدن، يوضحه أن ترك اخلروج للحج يكون أخف على البدن من اخلروج، وال إشكال أن 

  .بعد التمكن خري من الترك
  .فبهذا يتبني ضعف استدالهلم

اعلم بأن شرط جواز النسخ عندنا هو التمكن من عقد القلب، فأما : يف بيان شرط النسخ قال رضي اهللا عنه: فصل
  .الفعل أو التمكن من الفعل فليس بشرط، وعلى قول املعتزلة التمكن من الفعل شرط

سألة أن النسخ بيان ملدة عقد القلب والعمل بالبدن تارة، والحدمها وهو عقد القلب على احلكم تارة، وحاصل امل
  فكان عقد القلب هو احلكم

  .االصلي فيه، والعمل بالبدن زيادة جيوز أن يكون النسخ بيانا للمدة فيه وجيوز أن ال يكون عندنا
عمل به وذلك ال يتحقق إال بعد الفعل أو التمكن منه حكما، وعلى قوهلم النسخ يكون بيانا ملدة احلكم يف حق ال

  .الن الترك بعد التمكن فيه تفريط من العبد فال ينعدم به معىن بيان مدة العمل بالنسخ
قالوا الن العمل هو املقصود باالمر والنهي، أال ترى أن ورودمها بذكر الفعل معىن قول القائل افعلوا كذا وال 

  .تفعلوا كذا
ق معىن االبتالء يف الفعل أيضا، فعرفنا أنه هو املقصود والنسخ قبل التمكن من الفعل ال يكون إال بطريق وحتقي

  .البداء، أال ترى أن االنسان يقول قد أمرت عبدي أن يفعل غدا كذا مث بدا يل فنهيته عنه
املأمور به ما مل يكن معلوما حني وهذا النه إمنا ينتهي عما أمر بفعله قبل التمكن من الفعل، بأن يظهر له من حال 

يأمره به لعلمنا أنه باالمر إمنا طلب من املأمور إجياد الفعل بعد التمكن منه ال قبله، إذ التكليف ال يكون إال حبسب 



الوسع، والبداء على اهللا تعاىل ال جيوز، يقرره أن القول جبواز النسخ قبل التمكن يؤدي إىل أن يكون الشئ الواحد 
  بيحا يف وقت واحد، الن االمر دليل على حسن فعل املأمور به عند االمكان، والنهي قبل التمكنحسنا وق

دليل على قبح فعله يف ذلك الوقت بعينه، يوضحه أن النسخ بيان مدة بقاء احلكم على وجه جيوز أن يكون مقرونا 
ال يصح مقرونا باالمر، فإنه ال يستقيم  باالمر، وهلذا جاز النسخ يف االمر والنهي دون اخلرب، والنسخ قبل التمكن

  .أن يقول افعل كذا إىل أن ال يكون متمكنا منه مث ال يفعله بعد ذلك، فعرفنا أن النسخ قبل التمكن ال جيوز
وحجتنا يف ذلك احلديث املشهور إن اهللا تعاىل فرض على عباده مخسني صالة يف ليلة املعراج، مث انتسخ ما زاد على 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان ذلك نسخا قبل التمكن من الفعل إال أنه كان بعد عقد القلب اخلمس لسؤال ر
عليه، فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو االصل هلذه االمة وال شك أنه عقد قلبه على ذلك، وال معىن لقوهلم إن 

  اهللا تعاىل ما فرض ذلك عزما وإمنا جعل ذلك إىل رأي رسوله ومشيئته،
الن يف احلديث أن رسول اهللا عليه السالم سأل التخفيف عن أمته غري مرة وما زال يسأل ذلك وجييبه ربه إليه حىت 

أنا أستحي من ريب ويف هذا بيان أنه مل يكن ذلك مفوضا : لو سألت التخفيف أيضا فقال: انتهى إىل اخلمس، فقيل له
  .عد الفرضيةإىل اختياره بل كان نسخا على وجه التخفيف بسؤاله ب

فإن هذا نسخ ) فإذا مل تفعلوا وتاب اهللا عليكم(إىل قوله ) فقدموا بني يدي جنواكم صدقة: (ومنهم من استدل بقوله
االمر قبل الفعل، ولكنهم يقولون كان هذا النسخ بعد التمكن من الفعل وإن كان قبل مباشرة الفعل وال خالف يف 

جائز بعد وجود جزء مما تناوله االمر بالفعل، فإن قول القائل افعلوا  جواز ذلك، واالصح هو االول، والن النسخ
كذا يف مستقبل أعماركم جيوز نسخه بالنهي عنه بعد مضي جزء من العمر، ولوال النسخ لكان أصل الكالم متناوال 

معىن البداء أو اجلهل  جلميع العمر، فبالنسخ يتبني أنه كان املراد االبتالء بالعمل يف ذلك اجلزء خاصة وال يتوهم فيه
بعاقبة االمر، فكذلك النسخ بعد عقد القلب على احلكم، واعتقاد احلقية فيه قبل التمكن من العمل يكون بيانا أن 

املراد كان عقد القلب عليه إىل هذا الوقت واعتقاده الفرضية فيه دون مباشرة العمل، وإمنا يكون مباشرة العمل 
  يتعاىل عن ذلك، وإمنا املقصود فيما يأمر اهللا به عباده االبتالء، واالبتالء بعزمية القلبمقصودا ملن ينتفع به، واهللا 

واعتقاد احلقية ال يكون دون االبتالء بالعمل ورمبا يكون ذلك أهم، أال ترى أن يف املتشابه ما كان االبتالء إال بعقد 
  .القلب عليه واعتقاد احلقية فيه
العمل به إال بعد البيان يكون االبتالء قبل البيان بعقد القلب عليه واعتقاد احلقية  وكذلك يف اجململ الذي ال ميكن

فيه، ويكون ذلك حسنا ال يشوبه من معىن القبح شئ، فكذلك االمر الذي يرد النسخ عقيبه قبل التمكن من 
  عا حبياته إما يف بطنالفعل، ويعترب هذا بإحياء الشخص، فقد تبني انتهاء مدة حياته باملوت قبل أن يصري منتف

أمه بأن ينفصل ميتا أو بعد االنفصال قبل أن ينتفع حبياته، وأحد ال يقول إنه يتمكن فيه معىن البداء أو إنه جيتمع فيه 
معىن احلسن والقبح، يوضحه أن الواحد منا قد يأمر عبده ومقصوده من ذلك أن يظهر عند الناس حسن طاعته 

بعد حصول هذا املقصود قبل أن يتمكن من مباشرة الفعل، وال جيعل ذلك دليل البداء وانقياده له مث ينهاه عن ذلك 
منه وإن كان ممن جيوز عليه البداء، فالن ال جيعل النسخ قبل التمكن من الفعل بعد عزم القلب واعتقاد احلقية مومها 

واحد إذا كان مأمورا به ومنهيا عنه  للبداء يف حق من ال جيوز عليه البداء أوىل، وإمنا جيتمع احلسن والقبح يف شئ
يف وقت واحد، وذلك ال يكون، مع أن احلسن مطلقا ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، يقرره أن متام 

احلسن على ما يزعمون إمنا يظهر عند مباشرة العمل واالطالق يقتضي صفة الكمال، مث باالتفاق جيوز النسخ بعد 



قة الفعل، الن معىن احلسن فيه كامل من حيث عقد القلب واعتقاد احلقية فيه فكذلك التمكن من الفعل قبل حقي
إن مل أنسخه (قبل التمكن، وال نقول بأن مثل هذا البيان ال جيوز مقرونا باالمر فإنه لو قال افعل كذا يف وقت كذا 

تكون الفائدة يف احلال هو إن متكنت منه، و) عنك كان ذلك أمرا مستقيما مبنزلة قوله افعل كذا يف وقت كذا
  .القبول بالقلب واعتقاد احلقية فيه، فكذلك جيوز مثله بعد االمر بطريق النسخ، واهللا املوفق

  الكتاب، والسنة، واالمجاع،: اعلم بأن احلجج أربعة: يف بيان الناسخ قال رضي اهللا عنه: فصل

  .والقياس
تاب والسنة بالقياس، وكان ابن سريج من أصحاب الشافعي وال خالف بني مجهور العلماء يف أنه ال جيوز نسخ الك

  جيوز ذلك، واالمناطي من أصحابه كان يقول ال جيوز ذلك بقياس الشبه وجيوز بقياس مستخرج من االصول، وكل
قياس هو مستخرج من القرآن جيوز نسخ الكتاب به، وكل قياس هو مستخرج من السنة جيوز نسخ السنة به، الن 

قة نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، فثبوت احلكم مبثل هذا القياس يف احلقيقة يكون حماال هذا يف احلقي
  .به على الكتاب والسنة

وهذا قول باطل باتفاق الصحابة، فقد كانوا جممعني على ترك الرأي بالكتاب والسنة، حىت قال عمر رضي اهللا عنه 
  .وفيه سنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كدنا أن نقضي فيه برأينا : يف حديث اجلنني

لو كان الدين بالرأي لكان باطن اخلف أوىل باملسح من ظاهره ولكين رأيت رسول اهللا : وقال علي رضي اهللا عنه
  .ميسح على ظاهر اخلف دون باطنه

النسخ بيان مدة  والن القياس كيفما كان ال يوجب العلم فكيف ينسخ به ما هو موجب للعلم قطعا، وقد بينا أن
بقاء احلكم وكونه حسنا إىل ذلك الوقت، وال جمال للرأي يف معرفة انتهاء وقت احلسن، وما ادعاه من أن هذا 

احلكم يكون ثابتا بالكتاب فكالم ضعيف، فإن الوصف الذي به يرد الفرع إىل االصل املنصوص عليه يف الكتاب 
ثابت بالنص، وأحد من القائسني ال يقول بأن حكم الربا فيما عدا والسنة غري مقطوع بأنه هو املعىن يف احلكم ال

  .االشياء الستة يكون ثابتا بالنص الذي فيه ذكر االشياء الستة
وأما النسخ باالمجاع فقد جوزه بعض مشاخينا بطريق أن االمجاع موجب علم اليقني كالنص فيجوز أن يثبت النسخ 

 املشهور، وإذا كان جيوز النسخ باخلرب املشهور كما أشرنا إليه يف الزيادة به، واالمجاع يف كونه حجة أقوى من اخلرب
  .على النص فجوازه باالمجاع أوىل

وأكثرهم على أنه ال جيوز ذلك، الن االمجاع عبارة عن اجتماع اآلراء على شئ، وقد بينا أنه ال جمال للرأي يف 
، مث أوان النسخ حال حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معرفة هناية وقت احلسن والقبح يف الشئ عند اهللا تعاىل

  التفاقنا على أنه ال نسخ بعده، ويف حال حياته ما كان ينعقد االمجاع بدون رأيه،
  وكان الرجوع إليه فرضا، وإذا وجد البيان منه فاملوجب للعلم قطعا هو البيان املسموع

  .سخ بعده، فعرفنا أن النسخ بدليل االمجاع ال جيوزمنه، وإمنا يكون االمجاع موجبا للعلم بعده وال ن
نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ الكتاب بالسنة، ونسخ السنة : مث االقسام بعد هذا أربعة

  .بالكتاب
  .وال خالف بني العلماء يف جواز القسمني االولني، وخيتلفون يف القسمني اآلخرين

ة املتواترة أو املشهورة على ما ذكره الكرخي عن أيب يوسف أنه جيوز نسخ الكتاب فعندنا جيوز نسخ الكتاب بالسن



  .مبثل خرب املسح على اخلفني وهو مشهور، وكذلك جيوز نسخ السنة بالكتاب
وسنة : وعلى قول الشافعي ال جيوز نسخ الكتاب بالسنة وال نسخ السنة بالكتاب، فإنه قال يف كتاب الرسالة

  . عليه وسلم ال ينسخها إال سنة كما ال ينسخ الكتاب إال الكتابرسول اهللا صلى اهللا
أي مل يوجد يف الشريعة نسخ : فمن أصحابه من يقول مراده نفي اجلواز، ومنهم من يقول مراده نفي الوجود

  .الكتاب بالسنة وال نسخ السنة بالكتاب
  .فيحتاج إىل إثبات الفصلني باحلجة

ويف هذا تنصيص ) ما يكون يل أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إال ما يوحى إيلقل : (فأما هو احتج بقوله تعاىل
لتبني للناس ما نزل إليهم : (على أنه كان متبعا لكل ما يوحى إليه ومل يكن مبدال لشئ منه والنسخ تبديل، قال تعاىل

بني هلم ببيانه، ويف جتويز نسخ الكتاب فأخرب أنه مبني ملا هو املنزل حىت يعمل الناس باملنزل بعدما ت) ولعلهم يتفكرون
  .بالسنة رفع هذا احلكم، الن العمل بالناسخ يكون، فإذا كان الناسخ من السنة ال يكون العمل به عمال باملنزل

أي يتفكرون يف املنزل ليعملوا به بعد بيانه، ويف الناسخ يف املنسوخ التفكر يف ) : ولعلهم يتفكرون: (وقوله تعاىل
  نهما ليجعل املتقدم منسوخا باملتأخرالتاريخ بي

وال شك أن السنة ال تكون ) ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها: (ال يف املنزل ليعمل به، وقال تعاىل
مثال للقرآن وال خريا منه، والقرآن كالم اهللا غري حمدث وال خملوق وهو معجز، والسنة كالم خملوق وهو غري 

  .معجز
  إذا روي لكم: ن نسخ الكتاب ال جيوز بالسنة، وقال عليه السالمفعرفنا أ

عين حديث فاعرضوه على كتاب اهللا، فما وافق كتاب اهللا فاقبلوه، وما خالف كتاب اهللا فردوه ومع هذا البيان من 
هللا عن والن ما قلته أقرب إىل صيانة رسول ا! رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كيف جيوز نسخ الكتاب بالسنة ؟ 

  .طعن الطاعنني فيه، وباالتفاق جيب املصري يف باب بيان أحكام الشرع إىل طريق يكون أبعد عن الطعن فيه
وبيان ذلك أنه إذا جاز منه أن يقول ما هو خمالف للمنزل يف الظاهر على وجه النسخ له فالطاعن يقول هو أول 

وإذا ظهر منه قول مث قرأ ما هو خمالف ملا ! قوله فيه  قائل وأول عامل خبالف ما يزعم أنه أنزل إليه فكيف يعتمد
وإذا : (ظهر منه من القول فالطاعن يقول قد كذبه ربه فيما قال فكيف نصدقه ؟ وإىل هذا أشار اهللا تعاىل يف قوله

القدس من  قل نزله روح: (مث نفى عنه هذا الطعن بقوله) بدلنا آية مكان آية واهللا أعلم مبا ينزل قالوا إمنا أنت مفتر
ففي هذا بيان أنه ليس يف نسخ الكتاب بالكتاب تعريضه للطعن، ويف نسخ الكتاب بالسنة تعريضه ) ربك باحلق

  .للطعن من الوجه الذي قاله الطاعنون، فيجب سد هذا الباب لعلمنا أنه مصون عما يوهم الطعن فيه
والسنة شئ فيكون ) الكتاب تبيانا لكل شئونزلنا عليك : (بالكتاب بقوله) السنة(واستدل على نفي جواز نسخ 

الكتاب تبيانا حلكمه ال رافعا له، وذلك يف أن يكون مؤيدا إن كان موافقا ومبينا للغلط فيها إن كان خمالفا، وهلذا ال 
  جيوز إال عند وروده ليكون بيانا حمضا، فإن رسول اهللا كان ال يقر على اخلطأ، والبيان احملض ما يكون مقارنا،

النيب عليه السالم إذا أمر بشئ وتقرر ذلك فقد توجه علينا االمر من اهللا تعاىل بتصديقه يف ذلك واتباعه، فال  والن
جيوز القول بأن ينزل يف القرآن بعد ذلك ما يكون خمالفا له حقيقة أو ظاهرا، فإن ذلك يؤدي إىل القول بأنه ال 

الفه وذلك خالف النص وخالف قول املسلمني أمجع، يقرره يفترض تصديقه فيما خيرب به جلواز أن ينزل القرآن خب
  أن السنة نوع حجة الثبات حكم الشرع، والكتاب كذلك، وحجج الشرع ال تتناقض وإمنا يتأيد نوع منها بنوع



ولو : (آخر، الن يف التناقض ما يؤدي إىل تنفري الناس عن قبوله، وما يستدل به على أنه من عند غري اهللا، قال تعاىل
فبهذا يتبني أن أحد النوعني يتأيد باآلخر، وال يتمكن فيما بني ) ان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثرياك

  .النوعني تناقض، والقول جبواز نسخ السنة بالكتاب والكتاب بالسنة يؤدي إىل هذا
ت إن ترك خريا الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم املو: (وحجتنا يف ذلك من أصحابنا من استدل بقوله تعاىل

: ففي هذا تنصيص على أن الوصية للوالدين واالقربني فرض مث انتسخ ذلك بقوله عليه السالم) للوالدين واالقربني
  .ال وصية لوارث وهذه سنة مشهورة

وال جيوز أن يقال إمنا انتسخ ذلك بآية املواريث الن فيها إجياب حق آخر هلم بطريق االرث وإجياب حق بطريق 
  .الرث ال ينايف حقا آخر ثابتا بطريق آخر، وبدون املنافاة ال يثبت النسخا

وال جيوز أن يقال لعل ناسخه مما أنزل يف القرآن ولكن مل يبلغنا النتساخ تالوته مع بقاء حكمه، الن فتح هذا الباب 
أن يكون ناسخه قد نزل مث ما من حكم إال ويتوهم فيه : يؤدي إىل القول بالوقف يف مجيع أحكام الشرع، فإنه يقال

  مل يبلغنا النتساخ تالوته، ومع ذلك يؤدي هذا إىل مذهب الروافض، فإهنم يقولون قد نزلت آيات كثرية
فيها تنصيص على إمامة علي ومل يبلغنا ذلك، ويقولون إن لظاهر ما نزل من القرآن باطنا ال نعقله وقد كان يعقله 

يته، فيزعمون أن كثريا من االحكام قد خفي علينا وجيب الرجوع فيها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأهل ب
أهل البيت للوقوف على ذلك، وقد أمجع املسلمون على بطالن القول هبذا، فكل سؤال يؤدي إىل القول بذلك فهو 

  .ساقط
تيب االرث على أحدمها أن يف آية املواريث تنصيصا على تر: ولكن هذا االستدالل مع هذا ليس بقوي من وجهني

واليت كانت مفروضة من الوصية هي الوصية املعهودة ) من بعد وصية يوصى هبا أو دين: (وصية منكرة، فإنه قال
فلو كانت تلك الوصية باقية عند نزول آية املواريث لكان فيها ) الوصية للوالدين: (املعرفة بااللف والالم، فإنه قال

  ويف التنصيص على ترتيب االرث على ترتيب املرياث على الوصية املعهودة،

  .وصية مطلقة دليل نسخ الوصية املعهودة، الن االطالق بعد التقييد نسخ كما أن التقييد بعد االطالق نسخ
أحدمها إثبات احلكم مبتدأ على وجه يكون دليال على انتهاء الوقت يف حكم : والثاين أن النسخ يف الشرع نوعان

  .كان قبله
يق التحويل للحكم من شئ إىل شئ، مبنزلة حتويل فرض التوجه عند أداء الصالة من بيت املقدس والثاين نسخ بطر

إىل الكعبة، وانتساخ الوصية للوالدين واالقربني بآية املرياث من النوع الثاين، فإن اهللا تعاىل فوض بيان نصيب كل 
واحد منهم حبسب قرابته، مث توىل بيان  فريق إىل من حضره املوت على أن يراعى احلدود يف ذلك، ويبني حصة كل

وإمنا توىل بيانه بنفسه الن املوصي رمبا كان ) يوصيكم اهللا: (ذلك بنفسه يف آية املواريث، وإليه أشار يف قوله تعاىل
ورمبا كان ال حيسن التدبري يف ) غري مضار وصية من اهللا: (يقصد إىل املضارة يف ذلك، وإىل ذلك أشار يف قوله تعاىل

  دار ما يوصى لكل واحد منهممق
جبهله فبني اهللا تعاىل نصيب كل واحد منهم على وجه يتيقن بأنه هو الصواب وأن فيه احلكمة البالغة، وإىل ذلك 

وما هذا إال نظري من أمر غريه بإعتاق عبده مث يعتقه بنفسه ) ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعا: (أشار يف قوله تعاىل
ملا باشره املوكل بنفسه، فهنا حني بني اهللا تعاىل نصيب كل قريب مل يبق حكم الوصية إىل فينتهي به حكم الوكالة 

إن اهللا تعاىل أعطى كل ذي : الوالدين واالقربني حلصول املقصود بأقوى الطرق، وإليه أشار النيب عليه السالم بقوله
إن الدين إذا حتول من ذمة إىل ذمة حىت حق حقه، أال ال وصية لوارث وكان النسخ هبذا الطريق مبنزلة احلوالة، ف



اشتغلت الذمة الثانية به فرغ منه الذمة االوىل وإن مل يكن بني وجوب الدين يف الذمتني معىن املنافاة كما يكون 
  .بطريق الكفالة

 ولكنا نقول هبذا الطريق جيوز أن يثبت انتهاء حكم وجوب الوصية للوالدين واالقربني، فأما انتهاء حكم جواز
الوصية هلم ال يثبت هبذا الطريق، أال ترى أن باحلوالة وإن مل يبق الدين واجبا يف الذمة االوىل فقد بقيت الذمة حمال 

  صاحلا لوجوب الدين فيها، وليس من ضرورة انتفاء وجوب الوصية هلم

  .انتفاء اجلواز كالوصية لالجانب
نفي أصل الوصية هلم وذلك ثابت بالسنة، وهو قوله عليه فعرفنا أنه إمنا انتسخ انتفاء وجوب الوصية هلم لضرورة 

  .السالم ال وصية لوارث فمن هذا الوجه يتقرر االستدالل هبذه اآلية
ومنهم من استدل حبكم احلبس يف البيوت واالذى باللسان يف حق الزاين، فإنه كان بالكتاب مث انتسخ بالسنة، وهو 

وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة ورجم باحلجارة وهذا ليس بقوي قوله عليه السالم البكر بالبكر جلد مائة 
لوال أن الناس يقولون إن : أيضا، فقد ثبت برواية عمر رضي اهللا عنه أن الرجم مما كان يتلى يف القرآن على ما قال

  عمر زاد يف كتاب اهللا لكتبت على حاشية
  .الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة: املصحف

  .ديث، فإمنا كان هذا نسخ الكتاب بالكتاباحل
أو : (مث اآلية اليت فيها بيان حكم احلبس واالذى باللسان فيها بيان توقيت ذلك احلكم مبا هو جممل وهو قوله تعاىل

فإمنا بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك اجململ، وإليه أشار يف قوله عليه السالم خذوا ) جيعل اهللا هلن سبيال
  .ين قد جعل اهللا هلن سبيال وال خالف أن بيان اجململ يف كتاب اهللا تعاىل بالسنة جيوزع

فإن هذا حكم منصوص يف القرآن، فقد ) فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا: (ومنهم من استدل بقوله تعاىل
  .انتسخ وناسخه ال يتلى يف القرآن، فعرفنا أنه ثابت بالسنة

  .وهذا ضعيف أيضا
بني أهل التفسري كالم فيما هو املراد هبذه اآلية، وأثبت ما قيل فيه أن من ارتدت زوجته وهربت إىل دار احلرب و

فقد كان على املسلمني أن يعينوه من الغنيمة مبا يندفع به اخلسران عنه، وذلك بأن يعطوه مثل ما ساق إليها من 
أي عاقبتم املشركني بالسيب واالسترقاق واغتنام ) بتمفعاق: (الصداق، وإىل ذلك وقعت االشارة يف قوله تعاىل

  .أمواهلم
  .وكان ذلك بطريق الندب على سبيل املساواة ومل ينتسخ هذا احلكم

فبهذا تبني أنه ال يؤخذ نسخ حكم ثابت بالكتاب حبكم هو ثابت بالسنة ابتداء، وإمنا يؤخذ من ذلك الزيادة بالسنة 
  ذهب إليه الشافعي يف ضم التغريب إىل اجللد على احلكم الثابت بالكتاب، حنو ما

ومثل هذه الزيادة عندنا نسخ وعنده بيان ) البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام: (يف حد البكر، فإنه أثبته بقوله
  .بطريق التخصيص وال يكون نسخا

  .فعلى هذا، الكالم يبتىن على ذلك االصل
  .وسنقرر هذا بعد هذا

فإن املراد ) وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم: (خ الكتاب بالسنة قوله تعاىلمث احلجة الثبات جواز نس



  بيان حكم غري متلو يف الكتاب
  .مكان حكم آخر، وهو متلو على وجه يتبني به مدة بقاء احلكم االول وثبوت حكم الثاين، والنسخ ليس إال هذا

ولو ) ما نزل إليهم: (يف بيان احلكم املنزل يف الكتاب أنه قال تعاىلوالدليل على أن املراد هذا ال ما تومهه اخلصم 
واملنزل إىل الناس احلكم الذي ) بلغ ما أنزل إليك من ربك: (كان املراد الكتاب لقال ما نزل إليك كما قال تعاىل

سموعا من رسول أمروا باعتقاده والعمل به، وذلك يكون تارة بوحي متلو، وتارة بوحي غري متلو، وهو ما يكون م
وما ينطق : (اهللا صلى اهللا عليه وسلم مما يقال إنه سنته، فقد ثبت بالنص أنه كان ال يقول ذلك إال بالوحي قال تعاىل

أي يتفكرون يف حجج الشرع ليقفوا بتفكرهم ) : لعلهم يتفكرون: (ومعىن قوله) عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى
  .عرفوا الناسخ من املنسوخعلى احلكمة البالغة يف كل حجة، أو لي

ووجه احلكمة يف تبديل املنسوخ بالناسخ ما يترتب عليه من املنافع للمخاطبني يف الدنيا واآلخرة، أو يتبني هلم إرادة 
اليسر والتوسعة لالمر عليهم، أو ما يكون هلم فيه من عظيم الثواب، ويف هذا كله ال فرق بني ما يكون ثبوته بوحي 

قل ما يكون يل أن : (ن ثبوته بوحي غري متلو، وفيما تال من اآلية إشارة إىل ما قلنا فإنه قال تعاىلمتلو وبني ما يكو
فعرفنا أن املراد بيان أنه ال يبدل شيئا من تلقاء نفسه بناء على متابعة ) أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إال ما يوحى إيل

للناس فيما ليس مبنزل يف القرآن، ولكن العبارة فيه مفوض إىل اهلوى وإمنا يوحى إليه فيتبع ما يوحى إليه ويبينه 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيبينه بعبارته، وهو حكم ثابت من اهللا تعاىل بدليل مقطوع به مبنزلة احلكم املتلو يف 

  القرآن، ودليل كونه مقطوعا به ما قال إن تصديقنا

) وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا: (ه الزم بقوله تعاىلإياه فرض علينا من اهللا تعاىل، وكذلك أتباع
  قل إن كنتم حتبون اهللا: (وقال تعاىل

جيوز أن يتبني مدة بقاء احلكم املتلو كما (فبهذا التقرير يتبني أن بالوحي الذي هو غري متلو ) فاتبعوين حيببكم اهللا
خ ليس إال هذا، أال ترى أنا لو مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه والنس) جيوز أن يتبني ذلك بالوحي الذي هو متلو
قد كان هذا احلكم ثابتا إىل اآلن وقد انتهى وقته فال تعملوا به بعده، : وسلم يقول حلكم هو ثابت بوحي متلو

  .يلزمنا تصديقه يف ذلك والكف عن العمل به، وتكفري من يكذبه يف ذلك
  .املتواتر عنهفكذلك إذا ثبت ذلك عندنا بالنقل 

أن رسول اهللا مبني للحكم ويف النسخ بيان حكم ورفع حكم مشروع وليس (مع هذا يف اآلية إشارة إىل : فإن قيل
  .أنه رافع حلكم ثابت بوحي متلو) يف اآلية إشارة إىل

  .وتأويالحنن نقول هو مبني ولكن يف حق احلكم االول مبني تأويال وتبليغا ويف حق احلكم الثاين تبليغا : قلنا
وبيان هذا أنا قد ذكرنا أن الدليل املوجب لثبوت احلكم وهو الوحي املتلو ال يكون موجبا بقاء احلكم وبالنسخ إمنا 
يرتفع بقاء احلكم االول، ومل يكن ذلك ثابتا بوحي متلو حىت يكون يف بيانه رفع احلكم املتلو مع أنه ليس يف النسخ 

كم، مث الوقت ال يبقى بعد مضي وقته كما لو كان التوقيت فيه مذكورا يف رفع احلكم ولكنه بيان مدة بقاء احل
  .النص املثبت، فعلى هذا التقرير يكون هو مبينا للوقت فيما هو منزل

  .فعلى هذا اختالط البيان بالنسخ وباالتفاق بني البيان والنسخ فرق: فإن قيل
أن البيان احملض جيوز أن يكون مقترنا بأصل الكالم،  ال كذلك، فإن كال واحد منهما يف احلقيقة بيان إال: قلنا

  .كدليل اخلصوص يف العموم، فإنه ال يكون إال مقارنا، وبيان اجململ فإنه جيوز أن يكون مقارنا
  ال يكون) بيان(فأما النسخ 



  .إال متأخرا
  وهبذه العالمة يظهر الفرق بينهما، فأما أن يكون النسخ غري

  .البيان فال
كم الثابت بالسنة يضاف إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيقال إنه سنته، وما يكون طريقه الوحي احل: فإن قيل

فهو مضاف إىل اهللا تعاىل كالثابت بالوحي املتلو، ففي إضافته إىل رسول اهللا دليل على أنه ليس ببيان ملا هو املنزل 
  .بطريق الوحي

مدة كون احلكم حسنا عند اهللا تعاىل وذلك مما ال ميكن معرفته إال يف النسخ بيان انتهاء : وإذا تقرر هذا فنقول
قد بينا أن ما بينه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بوحي من اهللا، فكيف جيوز إثبات نسخ الكتاب بالسنة ؟ قلنا

ذا الوجه يقال إنه فإمنا يبينه عن وحي، واالضافة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الن العبارة يف ذلك له، فمن ه
  .سنته

  .فأما حقيقة احلكم من اهللا تعاىل وقف عليه رسول اهللا بطريق الوحي مث بينه للناس
وهبذا يتبني أنه ما عرف انتهاء مدة احلسن يف ذلك احلكم إال بوحي من اهللا تعاىل، وما هو إال نظري بيان رسول اهللا 

تعاىل، فإن أحدا ال يظن أنه بني ذلك من غري طريق الوحي، وما  صلى اهللا عليه وسلم مدة احلياة حلي قد أحياه اهللا
فإن إضافة االمناء إىل ) أفرأيتم ما متنون أأنتم ختلقونه أم حنن اخلالقون ؟: (كانت االضافة إليه إال نظري قوله تعاىل

صلى اهللا عليه وسلم  العباد ال مينع القول بأن الشخص خملوق خلقه اهللا تعاىل، فكذلك إضافة السنة إىل رسول اهللا
بطريق أنه ظهر لنا بعبارته ال يكون دليال على أن احلكم غري ثابت بطريق الوحي من اهللا تعاىل، وكما أن الكتاب 

  .والسنة كل واحد منهما حجة موجبة للعلم فآيات الكتاب كلها حجة موجبة للعلم
يف احلجة فكذلك يف السنن، فإن جواز نسخ  مث القول جبواز نسخ الكتاب بالكتاب ال يؤدي إىل القول بالتناقض

السنة بالسنة ال يؤدي إىل التناقض وتطرق الطاعنني إىل الطعن يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فكذلك جواز 
نسخ الكتاب بالسنة ال يؤدي إىل ذلك بل يؤدي ذلك إىل تعظيم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وإىل قرب 

  منزلته من حيث
هللا تعاىل فوض بيان احلكم الذي هو وحي يف االصل إليه ليبينه بعبارته، وجعل لعبارته من الدرجة ما يثبت به إن ا

  مدة احلكم الذي هو ثابت بوحي متلو حىت

  .يتبني به انتساخه
ن والدليل عليه أنه ال خالف بيننا وبني اخلصم على جواز نسخ التالوة دون احلكم، ونسخ تالوة الكتاب إمنا يكو

بغري الكتاب، إما بأن يرفع حفظه من القلوب، أو ال يبقى أحد ممن كان حيفظه حنو صحف إبراهيم ومن تقدمه من 
االنبياء عليهم السالم، وهذا نسخ الكتاب بغري الكتاب، وقد جاء يف احلديث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .نعم يا رسول اهللا: الفراغ أمل يكن فيكم أيب فقال قرأ يف صالته سورة املؤمنني فأسقط منها آية مث قال بعد
  .ظننت أهنا نسخت: هال ذكرتنيها فقال: فقال
لو نسخت النبأتكم هبا فقد اعتقد نسخ الكتاب بغري الكتاب ومل ينكر ذلك عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال

م، الن وجوب التالوة والعمل حبكمه وسلم ، فإذا ثبت جواز نسخ التالوة بغري الكتاب فكذلك جواز نسخ احلك
  .كل واحد منهما حكم ثابت بالكتاب

قد انتسخ باتفاق ) ال حيل لك النساء من بعد: (والدليل على جواز نسخ احلكم الثابت بالكتاب بغريه أن قوله تعاىل



اهللا عليه وسلم ما خرج رسول اهللا صلى : الصحابة، على ما روي عن ابن عمر وعائشة رضي اهللا عنهما أهنما قاال
  .من الدنيا حىت أبيح له النساء

  .وناسخ هذا ال يتلى يف الكتاب، فعرفنا أهنم اعتقدوا جواز نسخ الكتاب بغري الكتاب
فهو خيرج على ما ذكرنا من التقرير، فإن كل واحد من احلكمني ثابت ) نأت خبري منها أو مثلها: (فأما قوله تعاىل

وب وإن كانت العبارة يف أحدمها من حيث الظاهر لرسول اهللا، فيستقيم إطالق بطريق الوحي، وشارعه عالم الغي
  القول بأن احلكم الثاين مثل االول أو خري منه على معىن زيادة الثواب والدرجة فيه،

أو كونه أيسر على العباد، أو أمجع ملصاحلهم عاجال وآجال، إال أن الوحي املتلو نظمه معجز والذي هو غري متلو 
ليس مبعجز، النه عبارة خملوق، وهو عليه السالم وإن كان أفصح العرب فكالمه ليس مبعجز، أال ترى أنه ما  نظمه

  .حتدى الناس إىل االتيان مبثل كالمه كما حتداهم إىل االتيان مبثل سورة من القرآن
واتفاق العلماء على صفة  ولكن حكم النسخ ال خيتص باملعجز، أال ترى أن النسخ يثبت مبا دون اآلية وبآية واحدة،

  االعجاز يف سورة وإن تكلموا فيما دون

  .السورة
  .فعرفنا أن حكم النسخ ال خيتص باملعجز

فاعرضوه على كتاب اهللا تعاىل فقد قيل هذا احلديث ال يكاد يصح، الن هذا : وما روي من قوله عليه السالم
ية اتباعه مطلقا، ويف هذا احلديث فرضية اتباعه مقيدا احلديث بعينه خمالف لكتاب اهللا تعاىل، فإن يف الكتاب فرض

  .بأن ال يكون خمالفا ملا يتلى يف الكتاب ظاهرا
مث ولئن ثبت فاملراد أخبار اآلحاد ال املسموع منه بعينه أو الثابت عنه بالنقل املتواتر، ويف اللفظ ما دل عليه وهو 

مسعتم مين، وبه نقول إن خبرب الواحد ال يثبت نسخ  إذا روي لكم عين حديث ومل يقل إذا: قوله عليه السالم
الكتاب، النه ال يثبت كونه مسموعا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قطعا وهلذا ال يثبت به علم اليقني، على أن 

وما خالف فردوه عند التعارض إذا جعل التاريخ بينهما حىت ال يوقف على الناسخ واملنسوخ منهما : املراد بقوله
فإنه يعمل مبا يف كتاب اهللا تعاىل، وال جيوز ترك ما هو ثابت يف كتاب اهللا نصا عند التعارض، وحنن هكذا نقول، 

  .وإمنا الكالم فيما إذا عرف التاريخ بينهما
فإن السنة شئ ومطلقها ) ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ: (والدليل على جواز نسخ السنة بالكتاب قوله تعاىل

  لتوقيت والتأبيد فناسخها يكون مبيناحيتمل ا
  .معىن التوقيت فيها، واهللا تعاىل بني أن القرآن تبيان لكل شئ فبه يظهر جواز نسخ السنة بالكتاب

والدليل عليه جواز نسخ السنة بالسنة، فإن كل واحد منهما ثابت بوحي غري متلو فإذا جاز نسخ السنة بوحي غري 
  .و كان أوىلمتلو فالن جيوز نسخها بوحي متل

والدليل على وجود ذلك أن النيب عليه السالم بعدما قدم املدنية كان يصلي إىل بيت املقدس ستة عشر شهرا، وهذا 
  ) .فول وجهك شطر املسجد احلرام: (احلكم ليس يتلى يف القرآن وإمنا يثبت بالسنة مث انتسخ بقوله تعاىل

إنه كان يف شريعة من قبلنا، وعندي شريعة من قبلنا تلزمنا حىت ال كذلك بل ثبوت هذا احلكم بالكتاب، ف: فإن قيل
: قلنا) أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده: (يقوم الدليل على انتساخه، وهذا حكم ثابت بالكتاب وهو قوله تعاىل

  عندك شريعة من قبلنا تلزمنا بطريق أنه تصري شريعة لنا بسنة رسول اهللا قوال أو عمال



ذا من أن يكون نسخ السنة بالكتاب، مع أن الناسخ ما كان يف شريعة من قبلنا قد ثبت بفعل رسول اهللا فال خيرج هب
حني كان مبكة فإنه كان يصلي إىل الكعبة، مث بعدما قدم املدينة ملا صلى إىل بيت املقدس انتسخت السنة بالسنة، مث 

ال خالف أن ما كان يف شريعة من قبلنا ثبت انتساخه ملا نزلت فرضية التوجه إىل الكعبة انتسخت السنة بالكتاب، و
  .يف حقنا بقول أو فعل من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبالفه وهذا نسخ الكتاب بالسنة

والدليل عليه أن النيب عليه السالم صاحل قريشا عام احلديبية على أن يرد عليهم من جاءه منهم مسلما مث انتسخ 
  .اآلية، وهذا نسخ السنة بالكتاب)  الكفارفال ترجعوهن إىل: (بقوله

وحكم ) فاجتنبوه: (وكذلك حكم إباحة اخلمر يف االبتداء فإنه كان ثابتا بالسنة مث انتسخ بالكتاب، وهو قوله تعاىل
) فاآلن باشروهن: (حرمة االكل والشرب واجلماع بعد النوم يف زمان الصوم كان ثابتا بالسنة مث انتسخ بقوله تعاىل

  .ةاآلي
  .وهلذا أمثلة كثرية

: وأما نسخ الكتاب بالكتاب فنحو وجوب الصفح واالعراض عن املشركني، فإنه كان ثابتا بالكتاب وهو قوله تعاىل
وحرمة فرار الواحد مما دون ) فاقتلوا املشركني: (مث انتسخ ذلك بالكتاب بقوله تعاىل) فاصفح الصفح اجلميل(

: مث انتسخ بالكتاب وهو قوله) وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا: (كتاب وهو قولهالعشرة من املشركني حكما ثابتا بال
  ) .اآلن خفف اهللا عنكم(

وأما نسخ السنة بالسنة فبيانه فيما روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال كنت هنيتكم عن زيارة القبور أال 
  .فزوروها فقد أذن حملمد يف زيارة قرب أمه

  .حلوم االضاحي أن متسكوها فوق ثالثة أيام فأمسكوا وادخروا ما بدا لكم وكنت هنيتكم عن
وكنت هنيتكم عن الشرب يف الدباء واحلنتم واملزفت فاشربوا يف الظروف فإن الظروف ال حتل شيئا وال حترمه، وال 

ريخ بينهما يثبت حكم تشربوا مسكرا مث إمنا جيوز نسخ الكتاب بالسنة املتواترة أو املشهورة على وجه لو جهل التا
  .التعارض

فأما خبرب الواحد ال جيوز النسخ بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، الن التعارض به ال يثبت بينه وبني الكتاب، 
فإنه ال يعلم بأنه كالم رسول اهللا عليه السالم لتمكن الشبهة يف طريق النقل، وهلذا ال يوجب العلم، فال يتبني به 

  .احلكم الثابت مبا يوجب علم اليقني أيضا مدة بقاء
  فأما يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فقد كان جيوز أن يثبت نسخ الكتاب خبرب الواحد، أال ترى أن أهل قباء حتولوا يف خالل الصالة من جهة بيت 
  .املقدس إىل جهة الكعبة خبرب الواحد ومل ينكر عليهم ذلك رسول اهللا

ه كان احتمال النسخ والتوقيت قائما يف كل حكم الن الوحي كان ينزل حاال فحاال، فأما بعده وهذا الن يف حيات
  .فال احتمال للنسخ ابتداء

وال بد من أن يكون ما يثبت به النسخ مستندا إىل حال حياته بطريق ال شبهة فيه، وهو النقل املتواتر أو ما يكون يف 
  حيز التواتر على الوجه الذي قررنا

  .سبق، واهللا أعلمفيما 
نسخ التالوة واحلكم مجيعا، ونسخ احلكم مع بقاء التالوة، ونسخ : يف بيان وجوه النسخ وهذه وجوه أربعة: فصل

  .رسم التالوة مع بقاء احلكم، والنسخ بطريق الزيادة على النص



يوجب العلم حقيقة  فنحو صحف إبراهيم ومن تقدمه من الرسل عليهم السالم، فقد علمنا مبا: فأما الوجه االول
: وقال تعاىل) إن هذا لفي الصحف االوىل صحف إبراهيم وموسى: (أهنا قد كانت نازلة تقرأ ويعمل هبا، قال تعاىل

مث مل يبق شئ من ذلك يف أيدينا تالوة وال عمال به فال طريق لذلك سوى القول بانتساخ ) وإنه لفي زبر االولني(
  .التالوة واحلكم فيما حيتمل ذلك

  .إما صرف اهللا تعاىل عنها القلوب، وإما موت من حيفظها من العلماء ال إىل خلف: ه طريقانول
سنقرئك فال تنسى إال : (مث هذا النوع من النسخ يف القرآن كان جائزا يف حياة رسول اهللا عليه السالم بقوله تعاىل

  .فاالستثناء دليل على جواز ذلك) ما شاء اهللا
فأما بعد وفاة الرسول عليه ) ولئن شئنا لنذهنب بالذي أوحينا إليك: (وقال) آية أو ننسها ما ننسخ من: (وقال تعاىل

  .الصالة والسالم ال جيوز هذا النوع من النسخ يف القرآن عند املسلمني
وقال بعض امللحدين ممن يتستر بإظهار االسالم وهو قاصد إىل إفساده هذا جائز بعد وفاته أيضا، واستدل يف ذلك 

وأنس رضي اهللا عنه كان ..روي أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه كان يقرأ ال ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكممبا 
  :يقول

  .بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا: قرأنا يف القرآن
  .قرأنا آية الرجم يف كتاب اهللا ووعيناها: وقال عمر رضي اهللا عنه

  .رة االحزاب كانت مثل سورة البقرة أو أطول منهاإن سو: وقال أيب بن كعب
  والشافعي ال يظن به موافقة هؤالء يف هذا القول، ولكنه استدل مبا هو قريب من هذا يف عدد

وإن مما أنزل يف القرآن عشر رضعات معلومات حيرمن : الرضعات، فإنه صحح ما يروى عن عائشة رضي اهللا عنها
 -ن ذلك مما يتلى يف القرآن بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنسخن خبمس رضعات معلومات، وكا

  .احلديث
ومعلوم أنه ليس املراد احلفظ ) إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون: (والدليل على بطالن هذا القول قوله تعاىل

فظ لدينا، فالغفلة والنسيان متوهم منا لديه، فإن اهللا تعاىل يتعاىل من أن يوصف بالنسيان والغفلة، فعرفنا أن املراد احل
وبه ينعدم احلفظ إال أن حيفظه اهللا عزوجل، والنه ال خيلو شئ من أوقات بقاء اخللق يف الدنيا عن أن يكون فيما 

بينهم ما هو ثابت بطريق الوحي فيما ابتلوا به من أداء االمانة اليت محلوها، إذ العقل ال يوجب ذلك وليس به كفاية 
الوجوه، وقد ثبت أنه ال ناسخ هلذه الشريعة بوحي ينزل بعد وفاة رسول اهللا عليه السالم، ولو جوزنا هذا  بوجه من

يف بعض ما أوحي إليه لوجب القول بتجويز ذلك يف مجيعه فيؤدي إىل القول بأن ال يبقى شئ مما ثبت بالوحي بني 
ح هذا الباب مل يأمن أن يكون بعض ما يف أيدينا ومن فت! بقاء التكليف، وأي قول أقبح من هذا ) حال(الناس يف 

اليوم أو كله خمالف لشريعة رسول اهللا، بأن نسخ اهللا ذلك بعده وألف بني قلوب الناس على أن أهلمهم ما هو 
خالف شريعته، فلصيانة الدين إىل آخر الدهر أخرب اهللا تعاىل أنه هو احلافظ ملا أنزله على رسوله، وبه يتبني أنه ال 

ز نسخ شئ منه بعد وفاته بطريق االندراس وذهاب حفظه من قلوب العباد، وما ينقل من أخبار اآلحاد شاذ ال جيو
أي يف حكم اهللا تعاىل، كما قال تعاىل : يكاد يصح شئ منها، وحيمل قول من قال يف آية الرجم إنه يف كتاب اهللا

  اد يصحوحديث عائشة ال يك) أي حكم اهللا عليكم) : (كتاب اهللا عليكم(



  النه قال يف ذلك احلديث وكانت الصحيفة حتت السرير فاشتغلنا بدفن رسول اهللا
فدخل داجن البيت فأكله، ومعلوم أن هبذا ال ينعدم حفظه من القلوب، وال يتعذر عليهم إثباته يف صحيفة أخرى، 

  .فعرفنا أنه ال أصل هذا احلديث
  .ر من العلماء، ومن الناس من يأىب ذلكفأما الوجهان اآلخران فهما جائزان يف قول اجلمهو

قالوا الن املقصود بيان احلكم، وإنزال املتلو كان الجله، فال جيوز رفع احلكم مع بقاء التالوة خللوه عما هو 
املقصود، وال جيوز نسخ التالوة مع بقاء احلكم، الن احلكم ال يثبت بدون السبب وال يبقى بدون بقاء السبب 

  .أيضا
ول جيوز نسخ احلكم مع بقاء التالوة وال جيوز نسخ التالوة مع بقاء احلكم، فإنه ال شك يف وجوب ومنهم من يق

االعتقاد يف املتلو أنه قرآن وأنه كالم اهللا تعاىل، كيف يصح أن يعتقد فيه خالف هذا يف شئ من االوقات والقول 
  .ز فيها النسخبنسخ التالوة يؤدي إىل هذا، فكان هذا نوعا من االخبار اليت ال جيو

فإن احلبس يف البيوت ) فأمسكوهن يف البيوت: (فأما دليلنا على وجود نسخ احلكم مع بقاء التالوة قوله تعاىل
  .واالذى باللسان كان حد الزنا وقد انتسخ هذا احلكم مع بقاء التالوة

نزال وانتسخ هذا احلكم مع فإن تقدير عدة الوفاة حبول كان م) متاعا إىل احلول غري إخراج: (وكذلك قوله تعاىل
  .بقاء التالوة
) فإذ مل تفعلوا وتاب اهللا عليكم: (فإن حكم هذا قد انتسخ بقوله) فقدموا بني يدي جنواكم صدقة: (وقوله تعاىل

  .وبقيت التالوة
) وأن تصوموا خري لكم: (وبقيت التالوة وهو قوله) فليصمه(وحكم التخيري بني الصوم والفدية قد انتسخ بقوله 

أحدمها جواز الصالة، والثاين النظم املعجز، : والدليل على جواز ذلك أنه يتعلق بصيغة التالوة حكمان مقصودان
وبعد انتساخ احلكم الذي هو العمل به يبقى هذان احلكمان ومها مقصودان، أال ترى أن باملتشابه يف القرآن إمنا 

  .هلذين احلكمني فالبقاء أوىليثبت هذان احلكمان فقط، وإذا حسن ابتداء رسم التالوة 
  وقد بينا أن

الدليل املوجب لثبوت احلكم ال يكون موجبا للبقاء، وباالنتساخ إمنا ينعدم بقاء احلكم، وذلك ما كان مضافا إىل ما 
  .كان موجبا ثبوت احلكم، فانتهاء احلكم ال مينع بقاء التالوة من هذا الوجه

إن صوم كفارة اليمني ثالثة أيام متتابعة، بقراءة ابن : فيما قال علماؤناوأما نسخ التالوة مع بقاء احلكم فبيانه 
  .فصيام ثالثة أيام متتابعات: مسعود

  .وقد كانت هذه قراءة مشهورة إىل زمن أيب حنيفة
ولكن مل يوجد فيه النقل املتواتر الذي يثبت مبثله القرآن، وابن مسعود ال يشك يف عدالته وإتقانه، فال وجه لذلك 

 أن نقول كان ذلك مما يتلى يف القرآن كما حفظه ابن مسعود رضي اهللا عنه مث انتسخت تالوته يف حياة رسول إال
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، بصرف اهللا القلوب عن حفظها إال قلب ابن مسعود ليكون احلكم باقيا بنقله، فإن خرب 

  .بقاء هذا احلكم بعد نسخ التالوة هبذا الطريقالواحد موجب للعمل به وقراءته ال تكون دون روايته، فكان 
والدليل على جوازه ما بينا أن بقاء احلكم ال يكون ببقاء السبب املوجب له، فانتساخ التالوة ال مينع بقاء احلكم، 
ن أال ترى أن البيع موجب للملك مث لو قطع املشتري ملكه بالبيع من غريه أو أزاله باالعتاق مل ينعدم ذلك البيع، ال

  .البقاء مل يكن مضافا إليه



مث قد بينا أن حكم تعلق جواز الصالة بتالوته وحرمة قراءته على اجلنب واحلائض مقصود، وهو مما جيوز أن يكون 
موقتا ينتهي مبضي مدته فيكون نسخ التالوة بيان مدة ذلك احلكم، كما أن نسخ احلكم بيان املدة فيه، وما تومهه 

بعدما اعتقدنا يف املتلو أنه قرآن وأنه كالم اهللا تعاىل ال نعتقد فيه أنه ليس بقرآن وأنه  بعضهم فهو غلط بني، فإن
ليس بكالم اهللا تعاىل حبال من االحوال، ولكن بانتساخ التالوة ينتهي حكم تعلق جواز الصالة به، وحرمة قراءته 

ري ما يقول، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه على اجلنب واحلائض لضرورة أن اهللا تعاىل رفع عنا تالوته وحفظه وهو نظ
  وسلم بعد

ما قبض نعتقد فيه أنه رسول اهللا وأنه خامت االنبياء عليهم السالم على ما كان يف حال حياته وإن أخرجه اهللا من بيننا 
  .بانتهاء مدة حياته يف الدنيا

مث قد بينا أنه جيوز إثبات احلكم ابتداء بوحي  )ولئن شئنا لنذهنب بالذي أوحينا إليك: (وأيد مجيع ما ذكرنا قوله تعاىل
  .غري متلو فالن جيوز بقاء احلكم بعدما انتسخ حكم التالوة من الوحي املتلو كان أوىل

وأما الوجه الرابع وهو الزيادة على النص فإنه بيان صورة ونسخ معىن عندنا سواء كانت الزيادة يف السبب أو 
لة ختصيص العام وال يكون فيه معىن النسخ حىت جوز ذلك خبرب الواحد احلكم، وعلى قول الشافعي هو مبنز

  .والقياس
  .وبيان هذا يف النفي مع اجللد، وقيد صفة االميان يف الرقبة يف كفارة الظهار واليمني

ج وجه قوله إن الرقبة اسم عام يتناول املؤمنة والكافرة، فإخراج الكافرة منها يكون ختصيصا ال نسخا مبنزلة إخرا
بعض االعيان من االسم العام، أال ترى أن بين إسرائيل استوصفوا البقرة وكان ذلك منهم طلب البيان احملض دون 

وهذا الن النسخ يكون ) إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة: (النسخ، وبعدما بينها اهللا هلم امتثلوا االمر املذكور يف قوله
كم املشروع وإحلاق شئ آخر به بطريق احملاورة، فإن إحلاق النفي باجللد برفع احلكم املشروع ويف الزيادة تقرير احل

ال خيرج اجللد من أن يكون مشروعا، وإحلاق صفة االميان بالرقبة ال خيرج الرقبة من أن تكون مستحقة االعتاق يف 
  .الكفارة

وآخران بألف ومخسائة  وهذا نظري حقوق العباد، فإن من ادعى على غريه ألفا ومخسائة وشهد له شاهدان بألف
حىت قضى له باملال كله كان مقدار االلف مقضيا به بشهادهتم مجيعا، وإحلاق الزيادة بااللف يف شهادة اآلخر يوجب 

  .تقرير االصل يف كونه مشهودا به ال رفعه
  .فتبني هبذا أن الزيادة ال تتعرض الصل احلكم املشروع فال يكون فيها معىن النسخ بوجه من الوجوه

  مث قد يكون بطريق التخصيص وقد ال يكون،
وهلذا ال يشترط فيها أن تكون مقرونة باالصل كما يشترط ذلك يف دليل اخلصوص، وحاجتنا إىل إثبات أن ذلك 

  .ليس بنسخ وقد أثبتناه مبا قررنا
عي أنه نسخ وحجتنا يف ذلك أن أكثر ما ذكره اخلصم دليل على أن الزيادة بيان صورة، وحنن نسلم ذلك ولكنا ند

معىن، والدليل على إثبات ذلك أن ما جيب حقا هللا تعاىل من عبادة أو عقوبة أو كفارة ال حيتمل الوصف بالتجزي 
وليس للبعض منه حكم اجلملة بوجه، فإن الركعة من صالة الفجر ال تكون فجرا والركعتني من صالة الظهر يف 

  شهرا مث عجز فأطعم ثالثني مسكينا ال يكون مكفرا به باالطعامحق املقيم ال تكون ظهرا، وكذلك املظاهر إذا صام 



القاذف إذا جلد تسعة وسبعني سوطا ال تسقط شهادته، الن احلد مثانون سوطا فبعضه ال : وال بالصوم، وهلذا قلنا
  .يكون حدا

يكون حدا النه يكون  الثابت بآية الزنا جلد وهو حد، فإذا التحق النفي به خيرج اجللد من أن: إذا تقرر هذا فنقول
بعض احلد حينئذ وبعض احلد ليس حبد، مبنزلة بعض العلة فإنه ال يوجب شيئا من احلكم الثابت بالعلة فكان نسخا 
من هذا الوجه، وكذلك يف الرقبة فإن مع االطالق التكفري بتحرير رقبة، وبعد القيد حترير رقبة بعض ما يتأدى به 

  .الكفارة
رق حقوق العباد، فإنه مما حيتمل الوصف بالتجزي فيمكن أن جيعل إحلاق الزيادة به تقريرا فعرفنا أنه نسخ وبه فا

للمزيد عليه، حىت إن فيما ال حيتمل التجزي من حقوق العباد احلكم كذلك أيضا، فإن البيع ملا كان عبارة عن 
حرمة النكاح عليه ال يثبت شئ من االجياب والقبول مل يكن االجياب احملض بيعا، ونكاح أربع نسوة ملا كان موجبا 

ذلك بنكاح امرأة أو امرأتني الن ليس بنكاح أربع نسوة، وقد بينا يف قصة بين إسرائيل أن ذلك كان بيانا صورة 
  .شددوا فشدد اهللا عليهم: وكان نسخا معىن، كما أشار إليه ابن عباس رضي اهللا عنهما بقوله

  يدل عليه أن النسخ لبيان مدة بقاء
وإثبات حكم آخر، مث االطالق ضد التقييد فكان من ضرورة ثبوت التقييد انعدام صفة االطالق، وذلك ال احلكم 

يكون إال بعد انتهاء مدة حكم االطالق وإثبات حكم هو ضده وهو التقييد، وإذا كان إثبات حكم غري االول على 
أن يكون نسخا بطريق املعىن، وبه فارق وجه يعلم أنه مل يبق معه االول نسخا فإثبات حكم هو ضد االول أوىل 

التخصيص فإن التخصيص ال يوجب حكما فيما تناوله العام غري احلكم االول، ولكن يبني أن العام مل يكن متناوال 
ملا صار خمصوصا منه، وهلذا ال يكون التخصيص إال مقارنا، يقرره أن التخصيص لالخراج والتقييد لالثبات، وأي 

  .الخراج من احلكم وبني إثبات احلكممشاهبة تكون بني ا
وهذا الن االطالق يعدم صفة التقييد والتقييد إجياد لذلك الوصف، فبعد ما ثبت التقييد ال يتصور بقاء صفة 

االطالق، وال يكون احلكم ثابتا ملا تناوله صيغة االطالق، وإمنا يكون ثابتا باملقيد من اللفظ، فأما العام إذا خص منه 
  كم ثابتا فيما وراءه مبقتضى لفظ العموم فقط،شئ يبقى احل

  .وإذا كان بقاء احلكم مبا كان النص العام متناوال له عرفنا أن التخصيص ال يكون تعرضا ملا وراء املخصوص بشئ
وإن خص منه أهل الذمة وغريهم فمن ال أمان له جيب قتله النه ) فاقتلوا املشركني: (وبيان هذا أن قوله تعاىل

  .مشرك
إذا قيدنا بصفة االميان ال تتأدى الكفارة مبا يتناوله اسم الرقبة بل مبا يتناوله اسم الرقبة ) فتحرير رقبة: (قوله ويف

  .املؤمنة
فعرفنا أنه يف معىن النسخ وليس بتخصيص، والن التخصيص يصرف فيما كان اللفظ متناوال له باعتبار دليل الظاهر 

ا مل يكن اللفظ متناوال له أصال لوال التقييد، فإن اسم الرقبة ال يتناول لوال دليل اخلصوص، والتقييد تصرف فيم
صفتها من حيث االميان والكفر، فعرفنا أنه نسخ والنسخ يف احلكم الثابت بالنص ال يكون خبرب الواحد وال 

  .بالقياس
نص، وال تثبت الطهارة عن ال تتعني الفاحتة للقراءة يف الصالة ركنا النه زيادة على ما ثبت بال: وعلى هذا قلنا
  احلدث شرطا يف

ركن الطواف النه زيادة على النص، وال يثبت النفي حدا مع اجللد يف زنا البكر النه زيادة، وال يثبت اشتراط صفة 



  .االميان يف كفارة اليمني والظهار النه زيادة
ثلث ال يكون حراما الن احملرم السكر شرب القليل من الطالء امل: وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف رمحهما اهللا

  .بالنص، وشرب القليل بعض العلة فيما حيصل به السكر فال يكون مسكرا
إذا وجد احملدث من املاء ما ال يكفيه لوضوئه أو اجلنب ما ال يكفيه الغتساله فإنه يتيمم : وعلى هذا قال أصحابنا

ي هو طهور، وهذا مبنزلة بعض العلة يف حكم الطهارة فال وال يستعمل ذلك املاء، الن الواجب استعمال املاء الذ
  .يكون طهورا فوجوده ال مينع التيمم

إذا شهد أحد الشاهدين بالبيع بألف واآلخر بالبيع بألف ومخسمائة ال تقبل الشهادة يف إثبات العقد : وعلى هذا قلنا
د جعل االلف بعض الثمن وانعقاد البيع بألف، وإن اتفق عليه الشاهدان ظاهرا الن الذي شهد بألف ومخسمائة ق

جبميع الثمن املسمى ال ببعضه، فمن هذا الوجه كل واحد منهما يف املعىن شاهد لعقد آخر وااللف املذكور يف 
شهادة الثاين كان حبيث يثبت به العقد لوال وصل شئ آخر به مبنزلة التخيري يف الطالق والعتاق يصري شيئا آخر إذا 

  .بالشرط فحكم الزيادة يكون هبذه الصفة أيضا اتصل به التعليق
والذي يقرر مجيع ما ذكرنا أن النسخ إمنا يثبت مبا لو جهل التاريخ فيه كان معارضا وهذا يتحقق يف االطالق 

والتقييد، فإنه لو جهل التاريخ بني النص املطلق واملقيد يثبت التعارض بينهما، فعرفنا أنه عند معرفة التاريخ بينهما 
  ونيك

التقييد يف النص املطلق نسخا من حيث املعىن، وجيوز أن يرد النسخ على ما هو ناسخ كما جيوز أن يرد النسخ على 
  .ما كان مشروعا ابتداء إذ املعىن ال يوجب الفرق بينهما

نيب أن ما كان ل: (وبيان هذا فيما نقل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن حرمة مفاداة االسري الثابت بقوله تعاىل
: هذا قد انتسخ بقوله تعاىل: مث قال السدي) فإما منا بعد وإما فداء: (قد انتسخ بقوله تعاىل) يكون له أسرى

  فاقتلوا املشركني(
  .الن سورة براءة من آخر ما نزل فكان ناسخا للحكم الذي كان قبله) حيث وجدمتوهم

  .احلديث) خذوا عين: (انتسخ بقوله عليه السالم وكذلك حكم احلبس يف البيوت واالذى باللسان يف كونه حدا قد
وبرجم النيب عليه السالم ماعز بن ) فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة: (مث هذا احلكم انتسخ بنزول قوله تعاىل

  .مالك رضي اهللا عنه، واستقر احلكم على أن احلد الكامل يف حق غري احملصن مائة جلدة ويف حق احملصن الرجم
: فوا يف أنه نسخ أم ال حكم املرياث، فقد كان التوريث باحللف واهلجرة ثابتا يف االبتداء، قال تعاىلومما اختل

أولئك بعضهم أولياء : (إىل قوله) إن الذين آمنوا وهاجروا: (وقال تعاىل) والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم(
وأولو االرحام بعضهم : (العلماء بنزول قوله تعاىلاآلية، مث انتسخ هذا عند بعض ) بعض والذين آمنوا ومل يهاجروا

  .اآلية) أوىل ببعض يف كتاب اهللا من املؤمنني واملهاجرين
هذا ليس بنسخ ولكن هذا تقدمي وارث على وارث فال يكون نسخا، كتقدمي االبن على االخ يف : ومنهم من قال

ر يف استحقاق الشفعة ال يكون نسخ حكم املرياث ال يكون نسخ التوريث باالخوة، وتقدمي الشريك على اجلا
  .الشفعة باجلوار

تنصيص على أن ) فآتوهم نصيبهم: (هذا نسخ بعض االحوال دون البعض، فإن قوله تعاىل: واالصح أن نقول
وأولو االرحام بعضهم : (باحللف يستحق النصيب من املرياث مع وجود القريب، مث انتسخ هذا احلكم بقوله تعاىل



  .حىت ال يستحق باحللف شيئا مع وجود القريب أصال) كتاب اهللا أوىل ببعض يف
  فعرفنا أن هذا احلكم قد انتهى يف هذه احلالة فكان نسخا وإن كان

  االرث هبذا السبب باقيا يف غري هذه احلالة، وإىل ذلك أشار ابن مسعود رضي
وت الرجل فيهم وال يعرف له نسب يا معشر مهدان إنه ليس حي من أحياء العرب أحرى أن مي: اهللا عنه يف قوله

  .منكم فإذا كان ذلك فليضع ماله حيث أحب
  .واهللا أعلم

مباح، ومستحب، : الكالم يف أفعال النيب عليه السالم اعلم بأن أفعاله اليت تكون عن قصد تنقسم أربعة أقسام: باب
  .وواجب، وفرض

ه ال يصلح لالقتداء به يف ذلك، وعقد الباب لبيان وهنا نوع خامس وهو الزلة، ولكنه غري داخل يف هذا الباب، الن
حكم االقتداء به يف أفعاله، وهلذا مل يذكر يف اجلملة ما حيصل يف حالة النوم واالغماء الن القصد ال يتحقق فيه فال 

  .يكون داخال فيما هو حد اخلطاب
  .أصل الفعل وأما الزلة فإنه ال يوجد فيها القصد إىل عينها أيضا، ولكن يوجد القصد إىل

زل الرجل يف الطني إذا مل يوجد القصد إىل الوقوع وال إىل الثبات بعد : وبيان هذا أن الزلة أخذت من قول القائل
الوقوع، ولكن وجد القصد إىل املشي يف الطريق، فعرفنا هبذا أن الزلة ما تتصل بالفاعل عند فعله ما مل يكن قصده 

بعينه، واملعصية عند االطالق إمنا يتناول ما يقصده املباشر بعينه وإن كان قد بعينه، ولكنه زل فاشتغل به عما قصد 
  .أطلق الشرع ذلك على الزلة جمازا

مث ال بد أن يقترن بالزلة بيان من جهة الفاعل أو من اهللا تعاىل، كما قال تعاىل خمربا عن موسى عليه السالم عند قتل 
اآلية وإذا كان البيان يقترن به ال ) وعصى آدم ربه فغوى: (قال تعاىل اآلية، وكما) هذا من عمل الشيطان: (القبطي

  .حمالة علم أنه غري صاحل لالقتداء به
مث اختلف الناس يف أفعاله اليت ال تكون عن سهو وال من نتيجة الطبع على ما جبل عليه االنسان ما هو موجب 

  .ذلك يف حق أمته
  .يقوم الدليلالواجب هو الوقف يف ذلك حىت : فقال بعضهم
  بل جيب اتباعه: وقال بعضهم

  .واالقتداء به يف مجيع ذلك إال ما يقوم عليه دليل
  وكان أبو احلسن الكرخي

إن علم صفة فعله أنه فعله واجبا أو ندبا أو مباحا فإنه يتبع فيه بتلك الصفة، وإن مل يعلم فإنه يثبت : رمحه اهللا يقول
  .فيه ثابتا إال بقيام الدليل فيه صفة االباحة، مث ال يكون االتباع

إذا مل يعلم فاالتباع له يف ذلك ثابت حىت يقوم : وكان اجلصاص رمحه اهللا يقول بقول الكرخي رمحه اهللا إال أنه يقول
  .الدليل على كونه خمصوصا

  .وهذا هو الصحيح
ملوافقة، الن ذلك ال يكون ملا أشكل صفة فعله فقد تعذر اتباعه يف ذلك على وجه ا: فأما الواقفون احتجوا فقالوا

باملوافقة يف أصل الفعل دون الصفة، فإنه إذا كان هو فعل فعال نفال وحنن نفعله فرضا يكون ذلك منازعة ال موافقة، 



واعترب هذا بفعل السحرة مع ما رأوه من الكليم ظاهرا فإنه كان منازعة منهم يف االبتداء، الن فعلهم مل يكن بصفة 
وصف إذا كان مشكال ال تتحقق املوافقة يف الفعل ال حمالة، وال وجه للمخالفة فيجب الوقف فيه فعله، فعرفنا أن ال
  .حىت يقوم الدليل

وهذا الكالم عند التأمل باطل، فإن هذا القائل إن كان مينع االمة من أن يفعلوا مثل فعله هبذا الطريق ويلومهم على 
 مينعهم من ذلك وال يلومهم عليه فقد أثبت صفة االباحة، ذلك فقد أثبت صفة احلظر يف االتباع، وإن كان ال
  .فعرفنا أن القول بالوقف ال يتحقق يف هذا الفصل

وأما الفريق الثاين فقد استدلوا بالنصوص املوجبة لالقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أقواله وأفعاله، حنو 
: ، وقوله تعاىل) وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول: (وقوله تعاىل) لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة: (قوله تعاىل

  الذين يتبعون الرسول النيب: (وقوله تعاىل) فاتبعوين حيببكم اهللا(
  .أي عن مسته وطريقته) : فليحذر الذين خيالفون عن أمره: (وقوله تعاىل) واتبعوه لعلكم هتتدون: (إىل قوله) االمي

ففي هذه النصوص دليل على وجوب االتباع علينا إىل أن يقوم الدليل مينع من ) برشيدوما أمر فرعون : (وقال تعاىل
  .ذلك

  صح يف احلديث أن النيب عليه: فأما الدليل لنا يف هذا الفصل أن نقول

  .ما لكم خلعتم نعالكم احلديث: السالم خلع نعليه يف الصالة فخلع الناس نعاهلم، فلما فرغ قال
  .ما لكم خلعتم نعالكم معىن: با للمتابعة مل يكن لقولهفلو كان مطلق فعله موج

خشيت أن تكتب عليكم ولو كتبت عليكم ما قمتم هبا فو : وخرج للتراويح ليلة أو ليلتني فلما قيل له يف ذلك قال
  .خشيت أن تكتب عليكم معىن: كان مطلق فعله يلزمنا االتباع له يف ذلك مل يكن لقوله

قيقتها يف أصل الفعل وصفته فعند االطالق إمنا يثبت القدر املتيقن به وهو صفة االباحة، فإنه مث قد بينا أن املوافقة ح
من الوصف، ويتوقف ما ) وهو صفة االباحة(يترتب عليه التمكن من إجياد الفعل شرعا، فيثبت القدر املتيقن به 

لك احلفظ، النه متيقن لكونه مراد املوكل، وكلتك مبايل فإنه مي: وراء ذلك على قيام الدليل، مبنزلة رجل يقول لغريه
  .أخذ، وترك: وال يثبت ما سوى ذلك من التصرفات حىت يقوم الدليل، يقرر ما ذكرنا أن الفعل قسمان
  .مث أحد قسمي أفعاله وهو الترك ال يوجب االتباع علينا إال بدليل فكذلك القسم اآلخر

اهللا صلى اهللا عليه وسلم شرهبا أصال، مث ذلك ال يوجب علينا وبيان هذا أنه حني كان اخلمر مباحا قد ترك رسول 
ترك الشرب فيما هو مباح، يوضحه أن مطلق فعله لو كان موجبا لالتباع لكان ذلك عاما يف مجيع أفعاله وال وجه 

  للقول بذلك، الن ذلك يوجب على كل أحد أن
، النه ال خيرج عن الواجب إال بذلك، ومعلوم أن هذا ال يفارقه آناء الليل والنهار ليقف على مجيع أفعاله فيقتدي به

  .مما ال يتحقق وال يقول به أحد
  .فعرفنا أن مطلق الفعل ال يلزمنا اتباعه يف ذلك

دليل على أن التأسي به يف أفعاله ليس بواجب، ) لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة: (فأما اآليات ففي قوله
دليل على أن ذلك مباح لنا ال أن يكون ) لكم(الكالم أن يقول عليكم، ففي قوله النه لو كان واجبا لكان من حق 

  .الزما علينا
واملراد باالمر باالتباع التصديق واالقرار مبا جاء به، فإن اخلطاب بذلك الهل الكتاب وذلك بني يف سياق اآلية، 

  واملراد باالمر ما يفهم من مطلق لفظ االمر عند



  .ان هذا يف أول الكتاباالطالق، وقد تقدم بي
قد ظهر خصوصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأشياء الختصاصه مبا ال شركة الحد من أمته : مث قال الكرخي

معه يف ذلك، فكل فعل يكون منه فهو حمتمل للوصف جلواز أن يكون هذا مما اختص هو به وجيوز أن يكون مما هو 
  .لى السواء جيب الوقف حىت يقوم الدليل لتحقق املعارضةغري خمصوص به، وعند احتمال اجلانبني ع

تنصيص على ) لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة: (ولكن الصحيح ما ذهب إليه اجلصاص، الن يف قوله تعاىل
جواز التأسي به يف أفعاله، فيكون هذا النص معموال به حىت يقوم الدليل املانع وهو ما يوجب ختصيصه بذلك، وقد 

ويف ) فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيال يكون على املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم: (عليه قوله تعاىلدل 
هذا بيان أن ثبوت احلل يف حقه مطلقا دليل ثبوته يف حق االمة، أال ترى أنه نص على ختصيصه فيما كان هو 

اح بغري مهر، فلو مل يكن مطلق فعله دليال لالمة يف وهو النك) خالصة لك من دون املؤمنني: (خمصوصا به بقوله تعاىل
  خالصة: (االقدام على مثله مل يكن لقوله

فائدة، فإن اخلصوصية تكون ثابتة بدون هذه الكلمة، والدليل عليه أنه عليه السالم ملا قال لعبد اهللا بن رواحة ) لك
أنت تسعى يف رقبة قد فكت وأنا : ة ؟ فقالأمل يكن لك يف أسو: حني صلى على االرض يف يوم قد مطروا يف السفر

  .أسعى يف رقبة مل يعرف فكاكها
إن رسول اهللا : إين مع هذا أرجو أن أكون أخشاكم هللا وملا سألت امرأة أم سلمة عن القبلة للصائم فقالت: فقال

  .عليه السالم يقبل وهو صائم
 سألت أم سلمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت لسنا كرسول اهللا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مث

  .قد أخربهتا بذلك فقالت كذا: هال أخربهتا أين أقبل وأنا صائم ؟ فقالت: عن سؤاهلا فقال
إين أرجو أن أكون أتقاكم هللا وأعلمكم حبدوده ففي هذا بيان أن اتباعه فيما يثبت من أفعاله أصل حىت يقوم : فقال

  إين: (فعله، وهذا الن الرسل أئمة يقتدى هبم، كما قال تعاىلالدليل على كونه خمصوصا ب

فاالصل يف كل فعل يكون منهم جواز االقتداء هبم، إال ما يثبت فيه دليل اخلصوصية باعتبار ) جاعلك للناس إماما
نا أحواهلم وعلو منازهلم، وإذا كان االصل هذا ففي كل فعل يكون مبهم بصفة اخلصوص جيب بيان اخلصوصية مقار

حكمه خبالف هذا االصل والسكوت عن البيان بعد حتقق ) منهم(به، إذ احلاجة إىل ذلك ماسة عند كل فعل يكون 
  .احلاجة دليل النفي، فترك بيان اخلصوصية يكون دليال على أنه من مجلة االفعال اليت هو فيها قدوة أمته

حكام الشرع قد بينا أنه كان يعتمد الوحي فيما يف بيان طريقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف إظهار أ: فصل
  .بينه من أحكام الشرع

  .ظاهر، وباطن: والوحي نوعان
  ما يكون على لسان امللك) أحدمها: (فالظاهر منه قسمان

وبقوله ) قل نزله روح القدس من ربك باحلق: (مبا يقع يف مسعه بعد علمه باملبلغ بأنه قاطعة، وهو املراد بقوله تعاىل
اآلية، واآلخر ما يتضح له بإشارة امللك من غري بيان بكالم، وإليه أشار رسول اهللا ) إنه لقول رسول كرمي: (تعاىل

إن روح القدس نفث يف روعي أن نفسا لن متوت حىت تستويف رزقها، فاتقوا اهللا : صلى اهللا عليه وسلم يف قوله
ال يبقى فيه شبهة وال معارض وال مزاحم، وذلك بأن تأييد القلب على وجه : وأمجلوا يف الطلب والوحي الباطن هو

لتحكم بني الناس مبا أراك : (يظهر له احلق بنور يف قلبه من ربه يتضح له حكم احلادثة به، وإليه أشار اهللا تعاىل بقوله
صود، وكل ذلك التأمل بقلبه يف حقيقته حىت يظهر له ما هو املق: وهذا كله مقرونا باالبتالء، ومعىن االبتالء هو) اهللا



خاص لرسول اهللا تثبت به احلجة القاطعة، وال شركة لالمة يف ذلك إال أن يكرم اهللا به من شاء من أمته حلقه وذلك 
  .الكرامة لالولياء

  وأما ما يشبه الوحي يف حق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو استنباط االحكام من النصوص بالرأي

اهللا هبذا الطريق، فهو مبنزلة الثابت بالوحي لقيام الدليل على أنه يكون ثوابا ال واالجتهاد فإمنا يكون من رسول 
حمالة، فإنه كان ال يقر على اخلطأ فكان ذلك منه حجة قاطعة، ومثل هذا من االمة ال جيعل مبنزلة الوحي، الن اجملتهد 

ال ما ال حييط به إال اهللا، فال شك خيطئ ويصيب، فقد علم أنه كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من صفة الكم
  .أن غريه ال يساويه يف إعمال الرأي واالجتهاد يف االحكام

وهذا يبتىن على اختالف العلماء يف أنه عليه السالم هل كان جيتهد يف االحكام ويعمل بالرأي فيما ال نص فيه ؟ 
 صلى اهللا عليه وسلم هو العمل بالوحي هذا الطريق حظ االمة، فأما حظ رسول اهللا: فأىب ذلك بعض العلماء وقال

  .من الوجوه اليت ذكرنا
  قد كان يعمل بطريق الوحي تارة وبالرأي تارة، وبكل واحد من الطريقني: وقال بعضهم

  .كان يبني االحكام
ي وأصح االقاويل عندنا أنه عليه السالم فيما كان يبتلى به من احلوادث اليت ليس فيها وحي منزل كان ينتظر الوح
إىل أن متضي مدة االنتظار، مث كان يعمل بالرأي واالجتهاد ويبني احلكم به فإذا أقر عليه كان ذلك حجة قاطعة 

  .للحكم
قل ما يكون يل : (وقال تعاىل) وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى: (فأما الفريق االول فاحتجوا بقوله تعاىل

والنه ال خالف أنه كان ال جيوز الحد خمالفة رسول اهللا عليه ) حى إيلأن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إال ما يو
السالم فيما بينه من أحكام الشرع، والرأي قد يقع فيه الغلط يف حقه ويف حق غريه، فلو كان يبني احلكم بالرأي 

يف ذلك، أال ترى لكان جيوز خمالفته يف ذلك كما يف أمر احلرب، فقد ظهر أهنم خالفوه يف ذلك غري مرة واستصوهبم 
إن كان عن وحي فسمعا وطاعة، وإن : أنه ملا أراد النزول يوم بدر دون املاء قال له اخلباب بن املنذر رضي اهللا عنه

كان عن رأي فإين أرى الصواب أن ننزل على املاء ونتخذ احلياض، فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برأيه 
  .ونزل على املاء

زاب أن يعطي املشركني شطر مثار املدينة لينصرفوا قام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي اهللا وملا أراد يوم االح
إن كان هذا عن وحي فسمعا وطاعة، وإن كان عن رأي فال نعطيهم إال السيف، قد كنا حنن وهم يف : عنهما وقاال

  اجلاهلية مل يكن لنا وال هلم دين فكانوا ال يطمعون

  .ري أو بقري فإذا أعزنا اهللا تعاىل بالدين نعطيهم الدنية ال نعطيهم إال السيفيف مثار املدينة إال بش
إين رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت أن أصرفهم عنكم فإذا أبيتم أنتم وذاك مث : وقال عليه السالم

وا يصنعونه من تلقيح النخيل اذهبوا فال نعطيكم إال السيف وملا قدم املدينة استقبح ما كان: قال للذين جاءوا للصلح
  :عهدي بثماركم خبالف هذا فقالوا: فنهاهم عن ذلك فأحشفت وقال

  .هنيتنا عن التلقيح وإمنا كانت جودة الثمر من ذلك
أنتم أعلم بأمر دنياكم وأنا أعلم بأمر دينكم فتبني أن الرأي منه كالرأي من غريه يف احتمال الغلط، وباالتفاق : قال

ه فيما ينص عليه من أحكام الشرع، فعرفنا أن طريق وقوفه على ذلك ما ليس فيه توهم الغلط أصال ال جتوز خمالفت



وذلك الوحي، مث الرأي الذي فيه توهم الغلط إمنا جيوز املصري إليه عند الضرورة وهذه الضرورة تثبت يف حق االمة 
ري يف أمر القبلة فإنه ال جيوز املصري إليه ملن ال يف حقه، فقد كان الوحي يأتيه يف كل وقت، وما هذا إال نظري التح

كان مبكة معاينا للكعبة، وجيوز املصري إليه ملن كان نائيا عن الكعبة، الن من كان معاينا فالضرورة احملوجة إىل 
التحري ال تتحقق يف حقه لوجود الطريق الذي ال يتمكن فيه هتمة الغلط وهو املعاينة، وكذلك حال رسول اهللا 

هللا عليه وسلم يف العمل بالرأي يف االحكام، والنه عليه السالم كان ينصب أحكام الشرع ابتداء والرأي ال صلى ا
يصلح لنصب احلكم به ابتداء وإمنا هو لتعدية حكم النص إىل نظريه مما ال نص فيه كما يف حق االمة، النه ال جيوز 

كان ينصب احلكم ابتداء بطريق الوحي دون الرأي،  الحد استعمال الرأي يف نصب حكم ابتداء، فعرفنا أنه إمنا
وهذا الن احلق يف أحكام الشرع هللا تعاىل فإمنا يثبت حق اهللا تعاىل مبا يكون موجبا للعلم قطعا والرأي ال يوجب 

ذلك، وبه فارق أمر احلرب والشورى يف املعامالت، الن ذلك من حقوق العباد، فاملطلوب به الدفع عنهم أو اجلر 
م فيما تقوم به مصاحلهم، واستعمال الرأي جائز يف مثله حلاجة العباد إىل ذلك، فإنه ليس يف وسعهم فوق ذلك، إليه

واهللا تعاىل يتعاىل عما يوصف به العباد من العجز أو احلاجة، فما هو حق اهللا تعاىل ال يثبت ابتداء إال مبا يكون موجبا 
  .علم اليقني

ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أويل الناس هبذا ) فاعتربوا يا أويل االبصار: (واحلجة للقول الثاين قوله تعاىل
  الوصف الذي ذكره عند االمر باالعتبار، فعرفنا

) ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل االمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم: (أنه داخل يف هذا اخلطاب، قال تعاىل
دم ذكره، فعرفنا أن الرسول من مجلة الذين أخرب اهللا أهنم يعلمون باالستنباط، وقد دخل يف مجلة املستنبطني من تق

واملراد أنه وقف على احلكم بطريق الرأي ال بطريق الوحي، الن ما كان بطريق ) ففهمناها سليمان: (وقال تعاىل
نا أن املراد به بطريق الوحي فداود وسليمان عليهما السالم فيه سواء، وحيث خص سليمان عليه السالم بالفهم عرف

لقد ظلمك بسؤال نعجتك إىل : (الرأي، وقد حكم داود بني اخلصمني حني تسوروا احملراب بالرأي، فإنه قال
  .وهذا بيان بالقياس الظاهر) نعاجه

أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيت أكان يقبل منك ؟ وهذا بيان بطريق : وقال النيب عليه السالم للخثعمية
  .القياس

أرأيت لو متضمضت مباء مث جمجته أكان يضرك ؟ وقال يف : قال لعمر رضي اهللا عنه حني سأله عن القبلة للصائمو
أرأيت لو متضمضت باملاء أكنت شاربه ؟ وهذا بيان بطريق القياس يف حرمة : حرمة الصدقة على بين هاشم
  .االوساخ واستعمال املستعمل

: يقضي أحدنا شهوته مث يؤجر على ذلك ؟ قال: مباضعة أهله فقيل لهإن الرجل ليؤجر يف كل شئ حىت يف : وقال
  .نعم: أرأيتم لو وضع ذلك فيما ال حيل هل كان يأمث به ؟ قالوا

  .فكذلك يؤجر إذا وضعه فيما حيل وهذا بيان بطريق الرأي واالجتهاد: قال
وقد صح أنه كان يشاورهم يف ) يف االمروشاورهم : (والدليل عليه أنه كان مأمورا باملشاورة مع أصحابه، قال تعاىل

أمر احلرب وغري ذلك حىت روي أنه شاور أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما يف مفاداة االسارى يوم بدر فأشار عليه 
لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت : (أبو بكر بأن يفادي هبم، ومال رأيه إىل ذلك حىت نزل قوله تعاىل

االسري باملال جوازه وفساده من أحكام الشرع ومما هو حق اهللا تعاىل، وقد شاور فيه  ومفاداة) عذاب عظيم
  أصحابه وعمل فيه بالرأي إىل أن نزل الوحي خبالف ما رآه، فعرفنا أنه كان يشاورهم يف االحكام



ء عبد اهللا بن زيد كما يف احلروب، وقد شاورهم فيما يكون جامعا هلم يف أوقات الصالة ليؤدوها باجلماعة، مث ملا جا
  رضي اهللا عنه وذكر ما رأى يف املنام من أمر االذان

ومعلوم أنه أخذ بذلك بطريق الرأي دون طريق الوحي، أال ترى أنه ملا أتى عمر ) ألقها على بالل: (فأخذ به وقال
ا الكالم معىن، وال وأخربه أنه رأى مثل ذلك قال اهللا أكرب هذا أثبت، ولو كان قد نزل عليه الوحي به مل يكن هلذ

حق اهللا مث قد جوز العمل فيه بالرأي، فعرفنا أن ذلك جائز، وال معىن لقول من ) من(شك أن حكم االذان مما هو 
يقول إنه إمنا كان يستشريهم يف االحكام لتطييب نفوسهم، وهذا الن فيما كان الوحي فيه ظاهرا معلوما ما كان 

ال خيلو إما أن كان يعمل برأيهم أو ال يعمل، فإن كان ال يعمل برأيهم  يستشريهم، وفيما كان يستشريهم احلال
وكان ذلك معلوما هلم فليس يف هذه االستشارة تطييب النفس ولكنها من نوع االستهزاء وظن ذلك برسول اهللا 

ذا جاز له صلى اهللا عليه وسلم حمال، وإن كان يستشريهم ليعمل برأيهم فال شك أن رأيه يكون أقوى من رأيهم، وإ
  .العمل برأيهم فيما ال نص فيه فجواز ذلك برأيه أوىل

املشورة تلقيح العقول : ويتبني هبذا أنه إمنا كان يستشريهم لتقريب الوجوه وحتميس الرأي، على ما كان يقول
وال شك أن  من احلزم أن تستشري ذا رأي مث تطيعه مث االستنباط بالرأي إمنا يبتىن على العلم مبعاين النصوص،: وقال

درجته يف ذلك أعلى من درجة غريه، وقد كان يعلم باملتشابه الذي ال يقف أحد من االمة بعده على معناه، فعرفنا 
هبذا أن له من هذه الدرجة أعلى النهاية، وبعد العلم بالطريق الذي يوقف به على احلكم املنع من استعمال ذلك 

  .ق وإمنا يليق بعلو درجته االطالق دون احلجرنوع من احلجر، وجتويز استعمال ذلك نوع إطال
  .وكذلك ما يعلم بطريق الوحي فهو حمصور متناه، وما يعلم باالستنباط من معاين الوحي غري متناه

  وقيل أفضل
درجات العلم للعباد طريق االستنباط، أال ترى أن من يكون مستنبطا من االمة فهو على درجة ممن يكون حافظا 

لقول مبا يوجب سد باب ما هو أعلى الدرجات يف العلم عليه شبه احملال، ولوال طعن املتعنتني لكان غري مستنبط، فا
  االوىل بنا الكف عن االشتغال بإظهار هذا باحلجة، فقد كان درجته يف العلم ما ال

، وإمنا ذكرنا ذلك حييط به إال اهللا، ومتام معىن التعظيم يف حق من هو دونه أن ال يشتغل مبثل هذا التقسيم يف حقه
  .لدفع طعن املتعنتني

مث ما بينه بالرأي إذا أقر عليه كان صوابا ال حمالة فيثبت به علم اليقني، خبالف ما يكون من غريه من البيان بالرأي، 
 وهو نظري االهلام على ما أشرنا إليه يف بيان الوحي الباطن، وأنه حجة قاطعة يف حقه وإن كان االهلام يف حق غريه ال

  .يكون هبذه الصفة على ما نبينه يف بابه
ما أراك : والدليل على هذه القاعدة ما روي أن خولة رضي اهللا عنها ملا جاءت إليه تسأله عن ظهار زوجها منها قال

نه اآلية، فعرفنا أ) قد مسع اهللا قول اليت جتادلك: (إين أشتكي إىل اهللا فأنزل اهللا تعاىل قوله: إال قد حرمت عليه فقالت
وما آتاكم الرسول : (كان يفيت بالرأي يف أحكام الشرع وكان ال يقر على اخلطأ، وهذا النا أمرنا باتباعه، قال تعاىل

وحني بني بالرأي وأقر على ذلك كان اتباع ذلك فرضا علينا ال حمالة، فعرفنا أن ذلك هو احلق املتيقن به، ) فخذوه
د خيطئ ويقر على ذلك، فلهذا مل يكن الرأي يف حق غريه موجبا علم ومثل ذلك ال يوجد يف حق االمة، فاجملتهد ق

  .اليقني وال صاحلا لنصب احلكم به ابتداء، بل لتعدية حكم النص إىل غري املنصوص عليه
  .والدليل عليه أنه قد ثبت بالنص عمله بالرأي فيما مل يقر عليه، ورمبا عوتب على ذلك ورمبا مل يعاتب



عبس وتوىل أن : (ويف قوله تعاىل) عفا اهللا عنك مل أذنت هلم: (عت االشارة إليه يف قوله تعاىلفمما عوتب عليه ما وق
  ومما مل يعاتب عليه ما يروى أنه) جاءه االعمى

وضعت السالح ومل : ملا دخل بيته ووضع السالح حني فرغ من حرب االحزاب أتاه جربيل عليه السالم وقال
  .تضعه املالئكة

  .ىل بين قريظةوأمره بأن يذهب إ
ومن ذلك أنه أمر أبا بكر رضي اهللا عنه بتبليغ سورة براءة إىل املشركني يف العام الذي أمره فيه أن حيج بالناس، 

  .ال يبلغها إليهم إال رجل منك: فأتاه جربيل عليه السالم فقال
ة يف ذلك معروفة، فبهذا يتبني فبعث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف أثره ليكون هو املبلغ للسورة إليهم، والقص

أنه كان يعمل برأيه، وكان ال يقر إال على ما هو الصواب، وهلذا كان ال جتوز خمالفته يف ذلك النه حني أقر عليه 
  .فقد حصل التيقن بكون الصواب فيه، فال يسع الحد أن خيالفه يف ذلك

  منهذا فيما يتلو عليه : فقد قيل) وما ينطق عن اهلوى: (فأما قوله

  .أي والقرآن إذا أنزل) : والنجم إذا هوى: (القرآن، بدليل أول السورة قوله تعاىل
هوى النفس االمارة بالسوء، وأحد ال جيوز على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اتباع هوى : وقيل املراد باهلوى

  .النفس أو القول به، ولكن طريق االستنباط والرأي غري هوى النفس
ما ) إن أتبع إال ما يوحى إيل: (مث يف قوله) قل ما يكون يل أن أبدله من تلقاء نفسي: (يل قوله تعاىلوهذا أيضا تأو

يوضح مجيع ما قلنا، الن اتباع الوحي إمنا يتم يف العمل مبا فيه الوحي بعينه، واستنباط املعىن فيه الثبات احلكم يف 
  .نظريه وذلك بالرأي يكون
ال على الصواب فإذا أقر على ذلك كان ذلك وحيا يف املعىن وهو يشبه الوحي يف االبتداء مث قد بينا أنه ما كان يقر إ

على ما بينا، إال أنا شرطنا يف ذلك أن ينقطع طمعه عن الوحي، وهو نظري ما يشترط يف حق االمة للعمل بالرأي 
  .العرض على الكتاب والسنة، فإذا مل يوجد يف ذلك فحينئذ يصار إىل اجتهاد الرأي

  ونظريه من االحكام من كان يف السفر وال ماء معه وهو يرجو وجود املاء فعليه أن يطلب
املاء وال يعجل بالتيمم، وإن كان ال يرجو وجود املاء فحينئذ يتيمم وال يشتغل بالطلب، فحال غري رسول اهللا ممن 

ؤخر العمل بالرأي واالجتهاد، ورسول يبتلى حبادثة كحال من ال يرجو وجود املاء، النه ال طمع له يف الوحي فال ي
اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يأتيه الوحي يف كل ساعة عادة فكان حاله فيما يبتلى به من احلوادث كحال من يرجو 
وجود املاء، فلهذا كان ينتظر وال يعجل بالعمل بالرأي، وكان هذا االنتظار يف حقه مبنزلة التأمل يف النص املؤول أو 

حق غريه، ومدة االنتظار يف ذلك أن ينقطع طمعه عن نزول الوحي فيه، بأن كان خياف الفوت فحينئذ اخلفي يف 
  .يعمل فيه بالرأي ويبينه للناس، فإذا أقر على ذلك كانت حجة قاطعة مبنزلة الثابت بالوحي

قرآن جيعل صادرا عن فعل النيب عليه السالم وقوله مىت ورده وافقا ملا هو يف ال: فصل قال علماؤنا رمحهم اهللا
  .القرآن وبيانا ملا فيه

  .جيعل ذلك بيان حكم مبتدأ حىت يقوم الدليل على خالفه: وأصحاب الشافعي يقولون
بيان النيب عليه السالم للتيمم يف حق اجلنب صادر عما يف القرآن، وبه يتبني أن املراد من قوله : وعلى هذا قلنا

أو المستم (ن املس باليد، وهم جيعلون ذلك بيان حكم مبتدأ وحيملون قوله اجلماع دو) أو المستم النساء: (تعاىل



النه حيتمل أن يكون ذلك صادرا عما يف القرآن، وحيتمل أن يكون شرع احلكم : على املس باليد، قالوا) النساء
 محله على هذا ابتداء وهو يف الظاهر غري متصل باآلية فيحمل على أنه بيان حكم مبتدأ باعتبار الظاهر، والن يف

  .زيادة فائدة، ويف محله على ما قلتم تأكيد ما صار معلوما باآلية ببيانه فحمله على ما يفيد فائدة جديدة كان أوىل
ففي هذا تنصيص على أن قوله وفعله يف حكم الشرع يكون عن ) إن هو إال وحي يوحى: (وحجتنا فيه قوله تعاىل

  وحي، فإذا كان ذلك ظاهرا
وحي املتلو عرفنا أنه صادر عن ذلك، إذ لو مل جنعله صادرا عن ذلك احتجنا إىل إثبات وحي غري متلو معلوما يف ال

  .فيه وإثبات الوحي من غري احلاجة ومع الشك ال جيوز
وأن احكم بينهم : (أي ردوه إىل كتاب اهللا وقال تعاىل) : فإن تنازعتم يف شئ فردوه إىل اهللا والرسول: (وقال تعاىل
فإذا ظهر منه حكم يف حادثة وذلك احلكم موجود فيما أنزل اهللا عرفنا أنه حكم فيه مبا أنزل اهللا النه ) اهللا مبا أنزل

ما كان خيالف ما أمر به، والن الصحابة رضي اهللا عنهم فهموا ذلك من أفعاله، فإهنم محلوا قطعه يد السارق على 
نا أن مطلق فعله ال يدل على ذلك، فلوال أهنم علموا أن الوجوب وأداءه الصالة يف مواقيتها على الوجوب، وقد بي

فاقطعوا : (وقوله تعاىل) حافظوا على الصلوات( :فعله ذلك صادر عن اآليات الدالة على الوجوب حنو قوله تعاىل
الستفسروه وطلبوا منه بيان صفة فعله، وحيث مل يشتغلوا بذلك عرفنا أهنم علموا أن فعله ذلك منه صادر ) أيديهما

  عن اآلية، فأما دعواهم االحتمال

  .ريهساقط، فإن الظاهر أن ذلك منه صادر عن القرآن، النه مأمور باتباع ما يف القرآن كغ
  .فسقط اعتبار االحتمال مع هذا الظاهر) واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون: (وقال تعاىل
فيه زيادة فائدة، ساقط فإن إثبات هذه الزيادة ال ميكن إال بعد إثبات وحي بالشك ومن غري حاجة إليه، : وقوهلم

  .وقد بينا أن ذلك ال جيوز
فعل النيب عليه السالم مىت كان على وجه البيان ملا يف القرآن وحصل ذلك منه يف  :فصل قال علماؤنا رمحهم اهللا

  .مكان أو زمان فالبيان يكون واقعا بفعله ومبا هو من صفاته عند الفعل، فأما املكان والزمان ال يكون شرطا فيه
  ىالبيان منه باملداومة على فعل مندوب إليه يف مكان أو عل: وأصحاب الشافعي يقولون

  .فعل واجب يف مكان أو زمان يدل على أن ذلك املكان والزمان شرط فيه
إحرام النيب صلى اهللا عليه وسلم باحلج يف أشهر احلج ال يكون بيانا يف أن االحرام ختتص صحته : وعلى هذا قلنا

  .بالوجود يف أشهر احلج حىت جيوز االحرام باحلج قبل أشهر احلج
  .قام إبراهيم ال يكون بيانا أن ركعيت الطواف ختتص باالداء يف ذلك املكانوكذلك فعله ركعيت الطواف يف م

الن مداومته على : وعلى قول الشافعي رمحه اهللا ينتصب الزمان شرطا ببيانه واملكان يف أحد الوجهني أيضا، قال
علمنا أنه ما داوم على ذلك يف مكان بعينه أو زمان بعينه لو مل حيمل على وجه البيان مل يبق له فائدة أخرى، وقد 

ذلك إال لفائدة، مث قاس هذا مبداومته على فعل الصلوات املفروضة يف االوقات املخصوصة واالمكنة الطاهرة، فإن 
  .ذلك بيان منه لوجوب مراعاة ذلك الزمان واملكان يف أداء الفرائض، فكذلك يف سائر أفعاله

مان ليس من فعله يف شئ، فما كان املكان والزمان إال مبنزلة فعل البيان إمنا حيصل بفعله واملكان والز: ولكنا نقول
  غريه، وغريه وإن ساعده على ذلك الفعل فإن البيان يكون حاصال بفعله ال بفعل غريه،



فكذلك املكان الذي يوجد فيه الفعل أو الزمان الذي يوجد فيه الفعل ال يكون له حظ يف حصول البيان به، بل 
بفعله فقط إال أن يكون هناك أمر جممل يف حق الزمان حمتاجا إىل البيان أو يف حق املكان، كما جبعل البيان حاصال 

واختصاص جواز أدائها ببعض االمكنة بالنص ) املخصوصة(يف باب الصالة فإنا نعلم فرضيتها يف بعض االوقات 
، فأما فعله يف باب احلج بيان لقوله فيكون فعله يف االوقات املخصوصة واالمكنة الطاهرة بيانا للمجمل يف ذلك كله

وذلك حاصل بالفعل ال بالوقت، النه ليس فيه أمر جممل الختصاص عقد ) وهللا على الناس حج البيت: (تعاىل
  االحرام باحلج ببعض االوقات دون البعض، وما كان

املأمور هبا يف الكتاب، ومل يكن ذلك إال نظري مباشرة الطهارة باملاء يف الوقت، فإن ذلك كان بيانا منه الصل الطهارة 
  .بيانا يف التخصيص يف الوقت حىت جتوز الطهارة باملاء قبل دخول الوقت بال خالف

  .يف بيان شرائع من قبلنا اختلف العلماء يف هذا الفصل على أقاويل: فصل
ليه أن يعمل به على أنه ما كان شريعة لنيب فهو باق أبدا حىت يقوم دليل النسخ فيه وكل من يأيت فع: فمنهم من قال

  .شريعة ذلك النيب عليه السالم ما مل يظهر ناسخه
شريعة كل نيب تنتهي ببعث نيب آخر بعده حىت ال يعمل به إال أن يقوم الدليل على بقائه وذلك ببيان : وقال بعضهم

  .من النيب املبعوث بعده
لنبينا عليه السالم فيما مل يظهر دليل النسخ فيه، شرائع من قبلنا يلزمنا العمل به على أن ذلك شريعة : وقال بعضهم

وال يفصلون بني ما يصري معلوما من شرائع من قبلنا بنقل أهل الكتاب أو برواية املسلمني عما يف أيديهم من 
  .الكتاب وبني ما ثبت من ذلك ببيان يف القرآن أو السنة

ن قبلنا أو ببيان من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصح االقاويل عندنا أن ما ثبت بكتاب اهللا أنه كان شريعة م
فإن علينا العمل به على أنه شريعة لنبينا عليه السالم ما مل يظهر ناسخه، فأما ما علم بنقل أهل الكتاب أو بفهم 

  املسلمني

لك لتوهم أن من كتبهم فإنه ال جيب اتباعه لقيام دليل موجب للعلم على أهنم حرفوا الكتب، فال يعترب نقلهم يف ذ
املنقول من مجلة ما حرفوا، وال يعترب فهم املسلمني ذلك مما يف أيديهم من الكتب جلواز أن يكون ذلك من مجلة ما 

  .غريوا وبدلوا
والدليل على أن املذهب هذا أن حممدا قد استدل يف كتاب الشرب على جواز القسمة بطريق املهايأة يف الشرب 

  وإمنا) هذه ناقة هلا شرب ولكم شرب يوم معلوم: (وبقوله تعاىل) اء قسمة بينهمونبئهم أن امل: (بقوله تعاىل
أخرب اهللا تعاىل ذلك عن صاحل عليه السالم، ومعلوم أنه ما استدل به إال بعد اعتقاده بقاء ذلك احلكم شريعة لنبينا 

  .عليه السالم
وبه ) وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس: (واستدل أبو يوسف على جريان القصاص بني الذكر واالنثى بقوله تعاىل

كان يستدل الكرخي على جريان القصاص بني احلر والعبد واملسلم والذمي، والشافعي يف هذا ال خيالفنا، وقد 
استدل برجم النيب صلى اهللا عليه وسلم اليهوديني حبكم التوراة، كما نص عليه بقوله أنا أحق من أحيا سنة أماتوها 

  .لرجم على أهل الكتاب وعلى أن ذلك صار شريعة لنبيناعلى وجوب ا
وحنن ال ننكر ذلك أيضا ولكنا ندعي انتساخ ذلك بطريق زيادة شرط االحصان الجياب الرجم يف شريعتنا، وملثل 

  .هذه الزيادة حكم النسخ عندنا
بدا بشريعة من قبله ؟ فمنهم هل كان متع) عليه(وبني املتكلمني اختالف يف أن النيب عليه السالم قبل نزول الوحي 



من أىب ذلك، ومنهم من توقف فيه، ومنهم من قال كان متعبدا بذلك، ولكن موضع بيان هذا الفصل أصول 
  .التوحيد، فإنا نذكر ههنا ما يتصل بأصول الفقه

يت يكون زيادة فيه صفة االطالق يف الشئ يقتضي التأبيد فيه إذا كان حمتمال للتأبيد، فالتوق: فأما الفريق االول قالوا
ال جيوز إثباته إال بالدليل، مث الرسول الذي كان احلكم شريعة له مل خيرج من أن يكون رسوال برسول آخر بعث 

بعده، فكذلك شريعته ال خترج من أن تكون معموال هبا وإن بعث بعده رسول آخر ما مل يقم دليل النسخ فيه، أال 
  واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته: (ىل ذلك وقعت االشارة يف قوله تعاىلترى أن علينا االقرار بالرسل كلهم، وإ

فكذلك ما ثبت شريعة لرسول فما مل يظهر ناسخه فهو مبنزلة ما ليس فيه ) وكتبه ورسله ال نفرق بني أحد من رسله
  وكونه مرضيا عنداحتمال النسخ يف كونه باقيا معموال به، يوضحه أن ما ثبت شريعة لرسول فقد ثبتت احلقية فيه 

اهللا، وبعث الرسل لبيان ما هو مرضي عند اهللا فما علم كونه مرضيا قبل بعث رسول آخر ال خيرج من أن يكون 
مرضيا ببعث رسول آخر، وإذا بقي مرضيا كان معموال به كما كان قبل بعث الرسول الثاين، وهبذا تبني الفرق أن 

  .تبني تغيري حكم بدليل النسخاالصل هو املوافقة يف شرائع الرسل إال أذا 
وجعلناه هدى لبين : (وبقوله) لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا: (فأما الفريق الثاين فقد استدلوا بقوله تعاىل

فتخصيص بين إسرائيل يكون التوراة هدى هلم يكون دليال على أنه ال يلزمنا العمل مبا فيه إال أن يقوم ) إسرائيل
يعتنا، والن بعث الرسل لبيان ما بالناس حاجة إىل بيانه، وإذا مل جتعل شريعة رسول دليل يوجب العمل به يف شر

منتهية ببعث رسول آخر مل يكن بالناس حاجة إىل البيان عند بعث الثاين، الن ذلك مبني عندهم بالطريق املوجب 
جعلنا هذا كالنسخ فيما  للعلم، فمن هذا الوجه يتبني أن بعث رسول آخر دليل النسخ لشريعة كانت قبله، وهلذا

حيتمل النسخ دون ما ال حيتمل النسخ أصال كالتوحيد وأصل الدين، أال ترى أن الرسل عليهم السالم ما اختلفوا 
يف شئ من ذلك أصال وال وصفا وال جيوز أن يكون بينهم فيه خالف، وهلذا انقطع القول ببقاء شريعة نبينا حممد 

اعة لعلمنا بدليل مقطوع به أنه ال نيب بعده حىت يكون ناسخا لشريعته، يوضحه أن صلى اهللا عليه وسلم إىل قيام الس
االنبياء عليهم السالم قبل نبينا أكثرهم إمنا بعثوا إىل قوم خمصوصني ورسولنا هو املبعوث إىل الناس كافة على ما قال 

د كان النيب قبلي يبعث إىل قومه بعثت إىل االمحر واالسود، وق: أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي: عليه السالم
احلديث، فإذا ثبت أنه قد كان يف املرسلني من يكون وجوب العمل بشريعته على أهل مكان دون أهل مكان آخر 
  وإن كان ذلك مرضيا عند اهللا تعاىل علمنا أنه جيوز أن يكون وجوب العمل به على أهل زمان دون أهل زمان آخر

 آخر وقد كان جيوز اجتماع نبيني يف ذلك الوقت يف مكانني على أن يدعو كل منتهيا ببعث نيب) ذلك(وإن كان 
واحد منهما إىل شريعته، فعرفنا أنه جيوز مثل ذلك يف زمانني وأن املبعوث آخرا يدعو إىل العمل بشريعته ويأمر 

و الناس إىل اتباعه كما قال الناس باتباعه وال يدعو إىل العمل بشريعة من قبله، فتعني الكالم يف نبينا فإنه كان يدع
وإمنا يأمر بالعمل بشريعته فلو بقيت شرائع من قبلنا معموال هبا بعد مبعثه لدعا الناس ) فاتبعوين حيببكم اهللا: (تعاىل

إىل العمل بذلك، ولكان جيب عليه أن يعلم ذلك أصحابه ليتمكنوا من العمل به ولو فعل ذلك لنقل إلينا نقال 
ملا رأى صحيفة يف يد عمر سأله (عليه الصالة والسالم (لينا منعه إياهم عن ذلك، فإنه روي أنه مستفيضا واملنقول إ

  .هي التوراة: عنها فقال
واهللا لو كان موسى حيا ما وسعه إال ! أمتهوكون كما هتوكت اليهود والنصارى : فغضب حىت امحرت وجنتاه وقال

ث رسول آخر يكون كالواحد من أمته يف لزوم اتباع شريعته لو اتباعي وهبذا اللفظ يتبني أن الرسول املتقدم ببع



وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم : (كان حيا، وعليه دل كتاب اهللا كما قال تعاىل
ث آخرا يف فأخذ امليثاق عليهم بذلك من أبني الدالئل على أهنم مبنزلة أمة من بع) رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به

وجوب اتباعه، وهبذا ظهر شرف نبينا عليه السالم فإنه ال نيب بعده فكان الكل ممن تقدم وممن تأخر يف حكم املتبع 
  .له وهو مبنزلة القلب يطيعه الرأس ويتبعه الرجل

صلى اهللا عليه والفريق الثالث استدلوا هبذا الكالم أيضا ولكن بطريق أن ما كان شريعة ملن قبلنا يصري شريعة لنبينا 
ملة : (وسلم ، ومن تقدم يف العمل به يكون متبعا له، ويف حكم العامل بشريعته من هذا الوجه، فإن اهللا تعاىل قال

وما ) وهو حمسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا(وقال تعاىل ) قل صدق اهللا فاتبعوا ملة إبراهيم(وقال تعاىل ) أبيكم إبراهيم
  يكون منتهيا منسوخا

  متبعا، فبهذه النصوص يتبني أنه متبع، وأنه ملة إبراهيم فلم يبقال يكون 

طريق سوى أن نقول قد صار ذلك شريعة لنبينا عليه السالم، وجيب على الناس العمل به بطريق أنه شريعة له حىت 
أن كان يقوم دليل نسخه يف شريعته، أال ترى أنه قد اجتمع نبيان يف وقت واحد ويف مكان واحد فيمن قبلنا على 

فكانت الشريعة ) فآمن له لوط: (أحدمها تبعا لآلخر حنو هارون مع موسى، ولوط مع إبراهيم كما قال تعاىل
الحدمها واآلخر نيب مرسل وهو مأمور باتباعه والعمل بشريعته، وال جيوز القول باجتماع نبيني يف وقت واحد 

  .ة اآلخر يف وقت من االوقاتومكان واحد على أن يكون لكل واحد منهما شريعة ختالف شريع
ومعلوم أن اهلدى يف أصل الدين وأحكام ) أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده: (واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل

  .الشرع مجيعا
 إىل) فلما جن عليه الليل: (املراد به االمر باالقتداء هبم يف أصل الدين فإنه مبين على ما تقدم من قوله تعاىل: فإن قيل

والدليل عليه أنه قد كان يف املذكورين ) أولئك الذين هدى اهللا: (إىل قوله تعاىل) وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم(قوله 
ومعلوم أن االمر باالقتداء يف أحكام الشرع ال يكون يف ) ومن آبائهم وذرياهتم وإخواهنم(من مل يكن نبيا فإنه قال 

ين، والنه قد كان يف شرائعهم الناسخ واملنسوخ، فاالمر بالالقتداء هبم يف غري االنبياء وإمنا يكون ذلك يف أصل الد
  .االحكام على االطالق يكون آمرا بالعمل بشيئني خمتلفني متضادين وذلك غري جائز

آمل : (يف اآلية تنصيص على االقتداء هبداهم وذلك يعم أصل الدين وأحكام الشرع، أال ترى إىل قوله تعاىل: قلنا
أنه يدلنا على أن اهلدى كل ما جيب االتقاء فيه وما يكون املهتدي فيه ) اب ال ريب فيه هدى للمتقنيذلك الكت

  :متقيا، وقال تعاىل
واحلكم إمنا يكون بالشرائع، وملا سئل جماهد عن سجدة ص ) إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم هبا النبيون(

فبهذا تبني أن هذا أمر مبتدأ ) فبهداهم اقتده: (تدي به، وتال قوله تعاىلسجدها داود وهو ممن أمر نبيكم بأن يق: قال
  .غري مبين على ما سبق فعمومه يتناول أصل الدين والشرائع مجيعا

ويف شريعتنا أيضا ناسخ ومنسوخ مث مل مينع ذلك إطالق القول بوجوب االقتداء : فيها ناسخ ومنسوخ، قلنا: وقوله
  علينا برسول اهللا

  .عليه وسلم يف شريعته صلى اهللا
: قد كان فيهم من ليس بنيب، ال كذلك فقد أحلق به من البيان ما يعلم به أن املراد االنبياء وهو قوله تعاىل: وقوله

مع أن االمر باالقتداء يعلم أنه ال يتناول ) واجتبيناهم وهديناهم إىل صراط مستقيم أولئك الذين آتيناهم الكتاب(



الطريقة، مقتدي به من نيب أو ويل، واالولياء على طريقة االنبياء عليهم السالم يف العمل  إال من يعلم أنه مرضي
بشرائعهم، فبهذا يتبني أن املراد هو االمر باالقتداء باالنبياء عليهم السالم، ومعلوم أنه ما أمر باالقتداء هبم يف دعاء 

ريعته، فعرفنا هبذا أن ذلك كله صار شريعة له، مبنزلة الناس إىل شريعتهم وإمنا أمر بذلك على أن يدعو الناس إىل ش
امللك ينتقل من املورث إىل الوارث فيكون ذلك امللك بعينه مضافا إىل الوارث بعدما كان مضافا إىل املورث يف 

جعلنا لكل : (فأما قوله) مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا: (حياته، وإىل ذلك وقعت االشارة يف قوله تعاىل
قد عرفنا يقينا أنه ليس املراد به املخالفة يف املنهاج يف الكل بل ذلك مراد يف البعض وهو ما ) منكم شرعة ومنهاجا

  .قام الدليل فيه على انتساخه
  والقرآن) هدى للمتقني: (ال يدل على أنه ليس هبدى لغريهم، كقوله تعاىل) هدى لبين إسرائيل: (وقوله

هذا دعاء رسول اهللا عليه الصالة والسالم بالتوراة وطلب حكم الرجم منه للعمل به، هدى للناس أمجع، وأيد 
أنا أحق من أحيا سنة أماتوها فإن إحياء سنة أميتت إمنا يكون بالعمل هبا، فعرفنا أن التوراة هدى لبين : وقوله

وال معىن لذلك ) اب ومهيمنا عليهمصدقا ملا بني يديه من الكت: (إسرائيل ولغريهم، وأيد مجيع ما ذكرنا قوله تعاىل
سوى أن ما فيه يصري شريعة لنبينا مبا أنزل عليه من الكتاب إال ما ثبت نسخه، وهذا هو القول الصحيح عندنا، إال 
أنه قد ظهر من أهل الكتاب احلسد وإظهار العداوة مع املسلمني فال يعتمد قوهلم فيما يزعمون أنه من شريعتهم وأن 

يهم بالتواتر، وال تقبل شهادهتم يف ذلك لثبوت كفرهم وضالهلم فلم يبق لثبوت ذلك طريق سوى ذلك قد انتقل إل
  نزول القرآن به أو بيان الرسول له، فما وجد فيه هذا الطريق فعلينا فيه االتباع والعمل به حىت يقوم دليل

  ) .لكافرونومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم ا: (النسخ، وأيد ما ذكرنا قوله تعاىل
ومعلوم أهنم ما كانوا ميتنعون من العمل بأحكام التوراة وإمنا كانوا ميتنعون من العمل به على ) فأولئك هم الظاملون(

  .طريق أنه شريعة رسولنا فإهنم كانوا ال يقرون برسالته وقد مساهم اهللا كافرين ظاملني ممتنعني من احلكم مبا أنزل اهللا
وإمنا ) م أهل االجنيل مبا أنزل اهللا فيه ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقونوليحك: (وكذلك قال تعاىل

مساهم فاسقني لتركهم العمل مبا يف االجنيل على أنه شريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، فبهذا يتبني أن ذلك كله قد 
  .يعة نبيناصار شريعة لنبينا عليه السالم وأنه جيب اتباعه والعمل به على أنه شر

  تنصيص على أنه) وكيف حيكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اهللا: (ويف قوله تعاىل
  .معمول به
والدين اسم لكل ما يدان اهللا به ) أن أقيموا الدين: (إىل قوله) شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا: (وقال تعاىل

نا فيجب اتباعه والعمل به إال ما قام دليل النسخ فتدخل االحكام يف ذلك، ويظهر أن ذلك كله قد صار شريعة لنبي
  .فيه

يف تقليد الصحايب إذا قال قوال وال يعرف له خمالف حكى أبو عمرو بن دانيكا الطربي عن أيب سعيد الربدعي : فصل
  .ناقول الواحد من الصحابة مقدم على القياس يترك القياس بقوله، وعلى هذا أدركنا مشاخي: رمحه اهللا أنه كان يقول

: أرى أبا يوسف يقول يف بعض مسائله: أنه كان يقول: وذكر أبو بكر الرازي عن أيب احلسن الكرخي رمحه اهللا
  .القياس كذا إال أين تركته لالثر، وذلك االثر قول واحد من الصحابة

  .فهذه داللة بينة من مذهبه على تقدمي قول الصحايب على القياس
  .ملذهبوأما أنا فال يعجبين هذا ا: قال



وهذا الذي ذكره الكرخي عن أيب يوسف موجود يف كثري من املسائل عن أصحابنا، فقد قالوا يف املضمضة 
  إهنما سنتان يف القياس يف اجلنابة والوضوء مجيعا تركنا: واالستنشاق

تركناه  القياس لقول ابن عباس وقالوا يف الدم إذا ظهر على رأس اجلرح ومل يسل فهو ناقض للطهارة يف القياس
إذا كان يوما وليلة أو أقل فإنه مينع قضاء الصلوات يف القياس تركناه لفعل : لقول ابن عباس، وقالوا يف االغماء

عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما، وقالوا يف إقرار املريض لوارثه إنه جائز يف القياس تركناه لقول ابن عمر رضي اهللا 
  .عنهما
مل ينقد الثمن إىل ثالثة أيام فال بيع بينهما ) إن(هما اهللا فيمن اشترى شيئا على أنه أبو حنيفة وأبو يوسف رمح: وقال

  .فالعقد فاسد يف القياس تركناه الثر يروى عن ابن عمر
إعالم قدر رأس املال فيما يتعلق العقد على قدره شرط جلواز السلم بلغنا حنو ذلك عن ابن عمر : وقال أبو حنيفة

  فهرضي اهللا عنهما، وخال
  .أبو يوسف وحممد بالرأي
إذا ضاع العني يف يد االجري املشترك مبا ميكن التحرز عنه فهو ضامن الثر روي فيه عن : وقال أبو يوسف وحممد

  .علي رضي اهللا عنه
  .ال ضمان عليه، فأخذ بالرأي مع الرواية خبالفه عن علي: وقال أبو حنيفة

  .نة بلغنا ذلك عن ابن مسعود وجابر رضي اهللا عنهماال تطلق احلامل أكثر من واحدة للس: وقال حممد
  .إهنا تطلق ثالثا للسنة: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف بالرأي

  .فعرفنا أن عمل علمائنا هبذا يف مسائلهم خمتلف
يقدم قول الصحايب على القياس، وهو قول مالك، ويف اجلديد : ول لشافعي يف املسألة قوالن كان يقول يف القدمي

  .يقدم القياس يف العمل به على قول الواحد واالثنني من الصحابة، كما ذهب إليه الكرخي: ولكان يق
وبعض أهل احلديث خيصون بترك القياس يف مقابلة قوهلم اخللفاء الراشدين، ويستدلون بقوله عليه السالم عليكم 

من بعدي أيب بكر وعمر فظاهر احلديثني اقتدوا بالذين : بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي وبقوله عليه السالم
يقتضي وجوب اتباعهما وإن خالفهما غريمها من الصحابة، ولكن يترك هذا الظاهر عند ظهور اخلالف بقيام الدليل، 

  .فبقي حال ظهور قوهلما من غري خمالف هلا على ما يقتضيه الظاهر
واالعتبار هو العمل بالقياس والرأي فيما ال نص ) رفاعتربوا يا أويل االبصا: (وأما الكرخي فقد احتج بقوله تعاىل

  يعين إىل الكتاب والسنة، وقد دل عليه) فإن تنازعتم يف شئ فردوه إىل اهللا والرسول: (فيه، وقال تعاىل

  .بكتاب اهللا: مب تقضي ؟ قال: حديث معاذ حني قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .بسنة رسول اهللا: لفإن مل جتد يف كتاب اهللا ؟ قا: قال
  .اجتهد رأيي: فإن مل جتد يف سنة رسول اهللا ؟ قال: قال
احلمد هللا الذي وفق رسول رسوله ملا يرضى به رسوله فهذا دليل على أنه ليس بعد الكتاب والسنة شئ يعمل : فقال

  .به سوى الرأي
  أصحايب كالنجوم بأيهم: وال حجة لكم يف قوله عليه السالم: قال

تديتم الن املراد االقتداء هبم يف اجلري على طريقهم يف طلب الصواب يف االحكام ال يف تقليدهم وقد اقتديتم اه



كانت طريقتهم العمل بالرأي واالجتهاد، أال ترى أنه شبههم بالنجوم وإمنا يهتدي بالنجم من حيث االستدالل به 
اقتدوا بالذين من بعدي وعليكم بسنة : ولهعلى الطريق مبا يدل عليه ال أن نفس النجم يوجب ذلك، وهو تأويل ق

اخللفاء من بعدي فإنه إمنا يعين سلوك طريقهم يف اعتبار الرأي واالجتهاد فيما ال نص فيه، وهذا هو املعىن، فقد ظهر 
من الصحابة الفتوى بالرأي ظهورا ال ميكن إنكاره، والرأي قد خيطئ فكان فتوى الواحد منهم حمتمال مترددا بني 

واخلطأ، وال جيوز ترك الرأي مبثله كما ال يترك بقول التابعي، وكما ال يترك أحد اجملتهدين يف عصر رأيه  الصواب
  .بقول جمتهد آخر

  .هذا هو الصواب: والدليل على أن اخلطأ حمتمل يف فتواهم ما روي أن عمر سئل عن مسألة فأجاب فقال رجل
  .طأ ولكين مل آل عن احلقواهللا ما يدري عمر أن هذا هو الصواب أو اخل: فقال

  .وإن كان خطأ فمين ومن الشيطان: وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه فيما أجاب به يف املفوضة
فعرفنا أنه قد كان جهة اخلطأ حمتمال يف فتواهم، وال يقال هذا يف إمجاعهم موجود إذا صدر عن رأي مث كان حجة، 

إن اهللا ال جيمع أميت على الضاللة أال : فيه بالنص، قال عليه السالمالن الرأي إذا تأيد باالمجاع تتعني جهة الصواب 
ترى أن إمجاع أهل كل عصر جيعل حجة هبذا الطريق وإن مل يكن قول الواحد منهم مقدما على الرأي يف العمل به، 

لناس إىل قوله والنه مل يظهر منهم دعاء الناس إىل أقاويلهم، ولو كان قول الواحد منهم مقدما على الرأي لدعا ا
كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو الناس إىل العمل بقوله، وكما كانت الصحابة تدعو الناس إىل العمل 

  بالكتاب والسنة وإىل العمل

  بإمجاعهم فيما أمجعوا عليه، إذ الدعاء إىل احلجة واجب، والن قول الواحد
كالكتاب والسنة، وقد رأينا أن بعضهم خيالف بعضا برأيه فكان ذلك  منهم لو كان حجة مل جيز لغريه خمالفته بالرأي

  .شبه االتفاق منهم على أن قول الواحد منهم ال يكون مقدما على الرأي
وال يدخل على هذا إمجاعهم، فإن مع بقاء الواحد منهم خمالفا ال ينعقد االمجاع، وبعد ما ثبت االمجاع باتفاقهم لو 

تد خبالفه أيضا على ما بينا أن انقراض العصر ليس بشرط لثبوت حكم االمجاع، وأن بدا الحدهم فخالف مل يع
  .خمالفة االمجاع بعد انعقاده كمخالفة النص

وجه ما ذهب إليه أبو سعيد الربدعي وهو االصح أن فتوى الصحايب فيه احتمال الرواية عمن ينزل عليه الوحي، 
روى ورمبا أفىت على موافقة النص مطلقا من غري الرواية، وال شك  فقد ظهر من عادهتم أن من كان عنده نص فرمبا

أن ما فيه احتمال السماع من صاحب الوحي فهو مقدم على حمض الرأي، فمن هذا الوجه تقدمي قول الصحايب 
على الرأي مبنزلة تقدمي خرب الواحد على القياس، ولئن كان قوله صادرا عن الرأي فرأيهم أقوى من رأي غريهم، 

الهنم شاهدوا طريق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيان أحكام احلوادث وشاهدوا االحوال اليت نزلت فيها 
النصوص واحملال اليت تتغري باعتبارها االحكام، فبهذه املعاين يترجح رأيهم على رأي من مل يشاهد شيئا من ذلك، 

خذ بذلك، فكذلك إذا وقع التعارض بني رأي الواحد وعند تعارض الرأيني إذا ظهر الحدمها نوع ترجيح وجب اال
منا ورأي الواحد منهم جيب تقدمي رأيه على رأينا لزيادة قوة يف رأيه، وهكذا نقول يف اجملتهدين يف زماننا، فإن على 

نه يدع أصل أيب حنيفة إذا كان عند جمتهد أن من خيالفه يف الرأي أعلم بطريق االجتهاد، وأنه مقدم عليه يف العلم فإ
رأيه لرأي من عرف زيادة قوة يف اجتهاده، كما أن العامي يدع رأيه لرأي املفيت اجملتهد لعلمه بأنه متقدم عليه فيما 

  يفصل به بني الناسخ واملنسوخ واحملكم واملتشابه، وعلى قول أيب يوسف
عصره لوجود املساواة بينهما يف  وحممد ال يدع اجملتهد يف زماننا رأيه لرأي من هو مقدم عليه يف االجتهاد من أهل



احلال ويف معرفة طريق االجتهاد، ولكن هذا ال يوجد فيما بني اجملتهد منا واجملتهد من الصحابة، فالتفاوت بينهما يف 
  احلال ال خيفى

ويف طريق العلم كذلك فهم قد شاهدوا أحوال من ينزل عليه الوحي ومسعوا منه، وإمنا انتقل إلينا ذلك خبربهم 
  .يس اخلرب كاملعاينةول

أليس أن تأويل الصحايب للنص ال يكون مقدما على تأويل غريه ومل يعترب فيه هذه االحوال فكذلك يف : فإن قيل
الن التأويل يكون بالتأمل يف وجوه اللغة ومعاين الكالم، وال مزية هلم يف ذلك الباب على : الفتوى بالرأي ؟ قلنا

  .مثل ذلك غريهم ممن يعرف من معاين اللسان
فأما االجتهاد يف االحكام إمنا يكون بالتأمل يف النصوص اليت هي أصل يف أحكام الشرع، وذلك خيتلف باختالف 

االحوال والجله تظهر هلم املزية مبشاهدة أحوال اخلطاب على غريهم ممن مل يشاهد، وال يقال هذه أمور باطنة وإمنا 
بناء احلكم على الظاهر مستقيم عندنا ولكن يف موضع يتعذر اعتبارمها أمرنا ببناء احلكم على ما هو الظاهر، الن 

ويف االخذ بقول (مجيعا، فأما عند املقابلة ال إشكال أن اعتبار الظاهر والباطن مجيعا يتقدم على جمرد اعتبار الظاهر 
بة رسول اهللا صلى اهللا فقط هذا مع ما هلم من الفضيلة بصح) الصحايب اعتبارمها ويف العمل بالرأي اعتبار الظاهر

عليه وسلم والتفقه يف الدين مساعا منه، وشهادة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلم باخلريية بعده وتقدميهم يف ذلك 
لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم وال : خري الناس قرين احلديث، وقال: على من بعدهم بقوله

بة الرأي ما ال يوفق غريهم ملثله فيكون رأيهم أبعد عن احتمال اخلطأ من رأي من نصيفه فعرفنا أهنم يوفقون الصا
الن تقدمي قوهلم هبذا الطريق نوع من االعتبار فاالعتبار يكون بترجيح ) فاعتربوا: (بعدهم، وال حجة يف قوله تعاىل
  أحد الدليلني بزيادة قوة فيه،

ن يف تقدمي فتوى الصحايب رد احلكم إىل أمر الرسول عليه السالم، ال) فردوه إىل اهللا والرسول: (وكذلك قوله تعاىل
الن الرسول عليه السالم قد دعا الناس إىل االقتداء بأصحابه بقوله بأيهم اقتديتم اهتديتم وإمنا كان ال يدعو الواحد 

قق املساواة بينهما منهم غريه إىل قوله الن ذلك الغري إن أظهر قوال خبالف قوله فعند تعارض القولني منهما تتح
  وليس أحدمها بأن يدعو صاحبه إىل قوله بأوىل من اآلخر، وإن مل يظهر منه قول خبالف ذلك فهو ال يدري

لعله إذا دعاه إىل قوله أظهر خالفه فال يكون قوله حجة عليه، فأما بعدما ظهر القول عن واحد منهم وانقرض 
طع احتمال ما ثبت به املساواة من الوجه الذي قررنا فيكون قوله عصرهم قبل أن يظهر قول خبالفه من غريه فقد انق

حجة، وإمنا ساغ لبعضهم خمالفة البعض لوجود املساواة بينهم فيما يتقوى به الرأي، وهو مشاهدة أحوال التنزيل 
  .ومعرفة أسبابه

مدخل للقياس يف معرفة وال خالف بني أصحابنا املتقدمني واملتأخرين أن قول الواحد من الصحابة حجة فيما ال 
احلكم فيه، وذلك حنو املقادير اليت ال تعرف بالرأي، فإنا أخذنا بقول علي رضي اهللا عنه يف تقدير املهر بعشرة 
دراهم، وأخذنا بقول أنس يف تقدير أقل احليض بثالثة أيام وأكثره بعشرة أيام، وبقول عثمان بن أيب العاص يف 

، وبقول عائشة رضي اهللا عنها يف أن الولد ال يبقى يف البطن أكثر من سنتني، وهذا تقدير أكثر النفاس بأربعني يوما
الن أحدا ال يظن هبم اجملازفة يف القول، وال جيوز أن حيمل قوهلم يف حكم الشرع على الكذب، فإن طريق الدين من 

م، وذلك يبطل روايتهم فلم يبق النصوص إمنا انتقل إلينا بروايتهم، ويف محل قوهلم على الكذب والباطل قول بفسقه
  إال الرأي أو السماع ممن ينزل عليه الوحي وال مدخل



للرأي يف هذا الباب، فتعني السماع وصار فتواه مطلقا كروايته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وال شك أنه 
 طريق لفتواه إال السماع، لو ذكر مساعه من رسول اهللا لكان ذلك حجة الثبات احلكم به فكذلك إذا أفىت به وال

إن قول الواحد منهم فيما ال يوافقه القياس يكون حجة يف العمل به، كالنص يترك القياس به، حىت إن : وهلذا قلنا
يف شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن أخذنا بقول عائشة رضي اهللا عنها يف قصة زيد بن أرقم رضي اهللا عنه 

قياس ملا كان خمالفا لقوهلا تعني جهة السماع يف فتواها، وكذلك أخذنا بقول ابن عباس رضي وتركنا القياس، الن ال
اهللا عنهما يف النذر بذبح الولد إنه يوجب ذبح شاة النه قول خيالف القياس فتتعني فيه جهة السماع، وأخذنا بقول 

  ابن

ني درمها، النه قول خبالف القياس وهو إطالق مسعود رضي اهللا عنه يف تقدير اجلعل لراد اآلبق من مسرية سفر بأربع
  .الفتوى منه فيما ال يعرف بالقياس فتتعني جهة السماع

هذا املعىن يوجد يف قول التابعي، فإنه ال يظن اجملازفة يف القول باجملتهد يف كل عصر، وال جيوز محل كالمه : فإن قيل
د االطالق حىت ال يكون حجة فيما ال يستدرك على الكذب قصدا، ومع ذلك ال تتعني جهة السماع لفتواه عن

  .بالقياس كما ال يكون حجة فيما يعرف بالقياس
قد بينا أن قول الصحايب يكون أبعد عن احتمال الغلط وقلة التأمل فيه من قول غريه، مث احتمال اتصال قوهلم : قلنا

نه، واحتمال اتصال قول من بعدهم بالسماع يكون بغري واسطة، فقد صحبوا من كان ينزل عليه الوحي ومسعوا م
بالسماع يكون بواسطة النقل وتلك الواسطة ال ميكن إثباهتا بغري دليل وبدوهنا ال يثبت اتصال قوله بالسماع بوجه 

  من الوجوه، فمن هذا الوجه
  .يقع الفرق بني قول الصحايب وبني قول من هو دونه فيما ال مدخل للقياس فيه

ادير بالرأي من غري أثر فيه، فإن أبا حنيفة قدر مدة البلوغ بالسن بثماين عشرة سنة أو سبع قد قلتم يف املق: فإن قيل
عشرة سنة بالرأي، وقدر مدة وجوب دفع املال إىل السفيه الذي مل يؤنس منه الرشد خبمس وعشرين سنة بالرأي، 

در أصحابنا مجيعا ما يطهر به البئر وقدر أبو يوسف وحممد مدة متكن الرجل من نفي الولد بأربعني يوما بالرأي، وق
من النزح عند وقوع الفأرة فيه بعشرين دلوا، فهذا يتبني فساد قول من يقول إنه ال مدخل للرأي يف معرفة املقادير، 

  .وأنه تتعني جهة السماع يف ذلك إذا قاله صحايب
يكون فيما يتردد بني القليل والكثري والصغري  إمنا أردنا مبا قلنا املقادير اليت تثبت حلق اهللا ابتداء دون مقدار: قلنا

  والكبري، فإن املقادير يف احلدود والعبادات حنو أعداد الركعات يف الصلوات مما ال يشكل على أحد أنه ال مدخل

للرأي يف معرفة ذلك فكذلك ما يكون بتلك الصفة مما أشرنا إليه فأما ما استدللتم به فهو من باب الفرق بني القليل 
لكثري فيما حيتاج إليه، فإنا نعلم أن ابن عشر سنني ال يكون بالغا وأن ابن عشرين سنة يكون بالغا، مث التردد فيما وا

بني ذلك فيكون هذا استعمال الرأي يف إزالة التردد، وهو نظري معرفة القيمة يف املغصوب واملستهلك ومعرفة مهر 
عرفة ذلك من الوجه الذي قلنا، وكذلك حكم دفع املال إىل السفيه املثل والتقدير يف النفقة فإن للرأي مدخال يف م

  ) .وال تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكربوا: (وقال) فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم(فإن اهللا تعاىل قال 
ر أبو حنيفة ذلك فوقعت احلاجة إىل معرفة الكبري على وجه يتيقن معه بنوع من الرشد وذلك مما يعرف بالرأي، فقد

  خبمس وعشرين سنة
النه يتوهم أن يصري جدا يف هذه املدة، ومن صار فرعه أصال فقد تناهى يف االصلية فيتيقن له بصفة الكرب ويعلم 



إيناس الرشد منه باعتبار أنه بلغ أشده، فإنه قيل يف تفسري االشد املذكور يف سورة يوسف عليه السالم إنه هذه 
ل أبو يوسف وحممد فإنه يتمكن من النفي بعد الوالدة بساعة أو ساعتني ال حمالة وال يتمكن من املدة، وكذلك ما قا

النفي بعد سنة أو أكثر، فإمنا وقع التردد فيما بني القليل والكثري من املدة فاعترب الرأي فيه بالبناء على أكثر مدة 
  .النفاس

حابة، فإن فتوى علي وأيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنهما يف فأما حكم طهارة البئر بالنزح فإمنا عرفناه بآثار الص
ذلك معروفة، مع أن ذلك من باب الفرق بني القليل من النزح والكثري، وقد بينا أن للرأي مدخال يف معرفة هذا 
كله يف قول ظهر عن صحايب ومل يشتهر ذلك يف أقرانه، فإنه بعدما اشتهر إذا مل يظهر النكري عن أحد منهم كان 

ذلك مبنزلة االمجاع وقد بينا الكالم فيه، وما اختلف فيه الصحابة فقد بينا أن احلق ال يعدو أقاويلهم حىت ال يتمكن 
أحد من أن يقول بالرأي قوال خارجا عن أقاويلهم، وكذلك ال يشتغل بطلب التاريخ بني أقاويلهم ليجعل املتأخر 

نه ملا ظهر اخلالف بينهم ومل جنز احملاجة بسماع من صاحب الوحي ناسخا للمتقدم كما يفعل يف اآليتني واخلربين، ال
  فقد انقطع احتمال التوقيف فيه وبقي جمرد القول بالرأي والرأي

ال يكون ناسخا للرأي، وهلذا مل جيز نسخ أحد القياسني باآلخر، ولكن طريق العمل طلب الترجيح بزيادة قوة الحد 
لراجح، وإن مل يظهر يتخري املبتلي باحلادثة يف االخذ بقول أيهما شاء بعد أن االقاويل، فإن ظهر ذلك وجب العمل با

يقع يف أكثر رأيه أنه هو الصواب، وبعد ما عمل بأحد القولني ال يكون له أن يعمل بالقول اآلخر إال بدليل، وقد 
  .هذا يف باب املعارضة) لك(بينا 

  وشبهتها مث العمل بالرأي بعده، وبذلك يتم الفقه هذا الذي بينا هو النهاية يف االخذ بالسنة حقيقتها
ال يستقيم العمل باحلديث إال بالرأي، وال يستقيم العمل : على ما أشار إليه حممد بن احلسن يف أدب القاضي فقال

  .بالرأي إال باحلديث
ر من غريهم ممن وأصحابنا هم املتمسكون بالسنة والرأي يف احلقيقة، فقد ظهر منهم من تعظيم السنة ما مل يظه

يدعي أنه صاحب احلديث، الهنم جوزوا نسخ الكتاب بالسنة لقوة درجتها، وجوزوا العمل باملراسيل، وقدموا خرب 
اجملهول على القياس، وقدموا قول الصحايب على القياس، الن فيه شبهة السماع من الوجه الذي قررنا، مث بعد ذلك 

  .ذي ظهر أثره بقوتهكله عملوا بالقياس الصحيح وهو املعىن ال
فأما الشافعي رمحه اهللا حني مل جيوز العمل باملراسيل فقد ترك كثريا من السنن، وحني مل يقبل رواية اجملهول فقد عطل 
بعض السنة أيضا، وحني مل ير تقليد الواحد من الصحابة فقد جوز االعراض عما فيه شبهة السماع، مث جوز العمل 

ز أن يضاف إليه الوجوب حبال، فما حاله إال كحال من مل جيوز العمل بالقياس أصال، مث بقياس الشبه وهو مما ال جيو
  .يعمل باستصحاب احلال فحمله ما صار إليه من االحتياط على العمل بال دليل وترك العمل بالدليل
إال أنه حبر عميق  وتبني أن أصحابنا هم القدوة يف أحكام الشرع أصوهلا وفروعها، وأن بفتواهم اتضح الطريق للناس

  .ال يسلكه كل سابح، وال يستجمع شرائطه كل طالب، واهللا املوفق

يف خالف التابعي هل يعتد به مع إمجاع الصحابة ال خالف أن قول التابعي ال يكون حجة على وجه يترك : فصل
  .ما جاءنا عن التابعني زامحناهم: القياس بقوله، فقد روينا عن أيب حنيفة أنه كان يقول

وال خالف أن من مل يدرك عصر الصحابة من التابعني أنه ال يعتد خبالفه يف إمجاعهم، فأما من أدرك عصر الصحابة 
من التابعني كاحلسن وسعيد بن املسيب والنخعي والشعيب رضي اهللا عنهم فإنه يعتد بقوله يف إمجاعهم عندنا حىت ال 



  يتم إمجاعهم مع خالفه،
  .قوله مع إمجاعهموعلى قول الشافعي ال يعتد ب

وعلى هذا قال أبو حنيفة ال يثبت إمجاع الصحابة يف االشعار، الن إبراهيم النخعي كان يكرهه وهو ممن أدرك عصر 
  .الصحابة فال يثبت إمجاعهم دون قوله

وجه قول الشافعي أن إمجاع الصحابة حجة بطريق الكرامة هلم وال مشاركة للتابعي معهم يف السبب الذي استحقوا 
به زيادة الكرامة، وذلك صحبة رسول اهللا عليه السالم، ومشاهدة أحوال الوحي، وهلذا مل جنعل التابعي الذي أدرك 

عصرهم مبنزلتهم يف االحتجاج بقوله، فكذلك ال يقدح قوله يف إمجاعهم كما ال يقدح قول من مل يدرك عصر 
بأيهم اقتديتم : وندب إىل ذلك بقوله عليه السالمالصحابة يف إمجاعهم، والن صاحب الشرع أمرنا باالقتداء هبم، 

  .اهتديتم وهذا ال يوجد يف حق التابعي وإن أدرك عصرهم فال يكون مزامحا هلم، وإمنا ينعدم انعقاد االمجاع باملزاحم
 وحجتنا يف ذلك أنه ملا أدرك عصرهم وسوغوا له اجتهاد الرأي واملزامحة معهم يف الفتوى واحلكم خبالف رأيهم قد
صار هو كواحد منهم فيما يبتين على اجتهاد الرأي، مث االمجاع ال ينعقد مع خالف واحد منهم، فكذلك ال ينعقد 
مع خالف التابعي الذي أدرك عصرهم، النه من علماء ذلك العصر، فشرط انعقاد االمجاع أن ال يكون أحد من 

  .أهل العصر خمالفا هلم
ا قلدا شرحيا القضاء بعدما ظهر منه خمالفتهما يف الرأي، وإمنا قلداه القضاء وبيان هذا أن عمر وعليا رضي اهللا عنهم

  .ليحكم برأيه
  ال كذلك، بل قلداه القضاء ليحكم بقوهلما أو بقول بعض الصحابة: فإن قيل

  .سوامها
فاجتهد  اقض مبا يف كتاب اهللا، فإن مل جتد فبسنة رسول اهللا، فإن مل جتد: قد روي أن عمر كتب إىل شريح: قلنا

  .برأيك
  .يف آرائنا وأقاويلنا) فاجتهد برأيك: (معىن قوله: فإن قيل

  :قلنا
هذه زيادة على النص وهي تنزل منزلة النسخ فال يكون تأويال، وقد صح أن عليا رضي اهللا عنه حتاكم إىل شريح 

رضي اهللا عنهما رجع إىل وقضى عليه خبالف رأيه يف شهادة الولد لوالده مث قلده القضاء يف خالفته، وابن عباس 
قول مسروق يف النذر بذبح الولد فأوجب عليه شاة بعدما كان يوجب عليه مائة من االبل، وعمر رضي اهللا عنه 

  .أمر كعب بن سور أن حيكم برأيه بني الزوجني فجعل هلا ليلة من أربع ليال وكان ذلك خالف رأي عمر
باس وأيب هريرة عدة مرات عدة احلامل املتوىف عنها زوجها فقال تذاكرنا مع ابن ع: قال أبو سلمة بن عبد الرمحن

أنا مع ابن أخي، وعن مسروق أن ابن : تعتد بوضع احلمل، فقال أبو هريرة: تعتد بأبعد االجلني، وقلت: ابن عباس
عباس رضي اهللا عنهما صنع طعاما الصحاب عبد اهللا بن مسعود فجرت املسائل، وكان ابن عباس خيطئ يف بعض 

  .فتاويه فما منعهم من أن يردوا عليه إال كوهنم على طعامه
  .سلوا عنها سعيد بن جبري فهو أعلم هبا مين: وسئل ابن عمر عن مسألة فقال

  .وكان أنس بن مالك إذا سئل عن مسألة فقال سلوا عنها موالنا احلسن
الباب، أال ترى أن إمجاع أهل كل فظهر أهنم سوغوا اجتهاد الرأي ملن أدرك عصرهم وال معترب بالصحبة يف هذا 

عصر حجة وإن انعدمت الصحبة هلم، وأنه قد كان يف الصحابة االعراب الذين مل يكونوا من أهل االجتهاد يف 



االحكام فكان ال يعترب قوهلم يف االمجاع مع وجود الصحبة، فعرفنا أن هذا احلكم إمنا يبتىن على كونه من علماء 
  .حكام ويعتد بقولهالعصر، وممن جيتهد يف اال

  مث الصحابة فيما بينهم كانوا متفاضلني يف الدرجة،

فإن درجة اخللفاء الراشدين فوق درجة غريهم يف الفضيلة ومل يدل ذلك على أن االمجاع الذي هو حجة يثبت 
صحابة بقوله بدون قوهلم، وكما أمر رسول اهللا باالقتداء بالصحابة فقد أمر باالقتداء باخللفاء الراشدين لسائر ال

  عليكم بسنيت: عليه السالم
اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر مث : وسنة اخللفاء من بعدي وأمر باالقتداء بأيب بكر وعمر بقوله عليه السالم
  .هذا ال يدل على أن إمجاعهم يكون حجة قاطعة مع خالف سائر الصحابة

ث فمذهب علمائنا أن االتفاق مىت حصل يف شئ على يف حدوث اخلالف بعد االمجاع باعتبار معىن حاد: فصل
  .حكم مث حدث فيه معىن اختلفوا الجله يف حكمه، فاالمجاع املتقدم ال يكون حجة فيه

  .وقال بعض العلماء ذلك االمجاع حجة فيه جيب التمسك به حىت يوجد إمجاع آخر خبالفه
فه، فإن االمجاع الذي كان على طهارته قبل وقوع وبيان هذا يف املاء الذي وقع فيه جناسة ومل يتغري أحد أوصا

  .النجاسة فيه ال يكون حجة الثبات صفة الطهارة فيه بعد وقوع النجاسة فيه، وعند بعضهم يكون حجة
وكذلك املتيمم إذا أبصر املاء يف خالل الصالة فاالمجاع املنعقد على صحة شروعه يف الصالة قبل أن يبصر املاء ال 

  .صالته بعدما أبصر املاء، وعند بعضهم يكون حجةيكون حجة لبقاء 
وكذلك بيع أم الولد فاالمجاع املنعقد على جواز بيعها قبل االستيالد ال يكون حجة جلواز بيعها بعد االستيالد 

  .عندنا، وعند بعضهم يكون حجة
ىت ينعقد إمجاع آخر له، قد انعقد االمجاع على حكم يف هذا العني فنحن على ما كنا عليه من االمجاع ح: ويقولون

الن الشئ ال يرفعه ما هو دونه وال شك أن اخلالف دون االمجاع، يوضحه أن التمسك باليقني وترك املشكوك فيه 
أصل يف الشرع، فإن النيب عليه السالم أمر الشاك يف احلدث بأن ال ينصرف من صالته حىت يستيقن باحلدث، النه 

  .احلدث على يقني من الطهارة وهو يف شك من
  .وكذلك أمر الشاك يف الصالة بأن يأخذ باالقل لكونه متيقنا به

  .وكذلك يف االحكام نقول اليقني ال يزال بالشك حىت إذا شك يف طالق امرأته مل يقع الطالق عليها
  وكذلك االقرار باملال ال يثبت مع الشك، الن براءة الذمة يقني باعتبار االصل

ذا الن اليقني كان معلوما يف نفسه ومع الشك ال يثبت للعلم فال جيوز ترك العمل فال يزول املتيقن بالشك، وه
  .بالعلم الجل ما ليس بعلم

هذا مذهب باطل، فإن االمجاع كان ثابتا يف عني على حكم ال النه عني وإمنا كان ذلك ملعىن وقد : وأصحابنا قالوا
المجاع قط فكيف يستقيم استصحابه ؟ وبه نبطل حنن حدث معىن آخر خالف ذلك ومع هذا املعىن احلادث مل يكن ا
  .على ما كنا عليه، فإنا مل نكن على االمجاع مع هذا املعىن قط

إما أن تكون احلجة نفس االمجاع، أو الدليل الذي نشأ منه االمجاع قبل حدوث هذا املعىن فيه، فإن كان : مث ال خيلو
الذي ال إمجاع ال يتحقق االحتجاج بنفس االمجاع وإن كان الدليل نفس االمجاع فبعد اخلالف االمجاع، ويف املوضع 

  .الذي نشأ منه االمجاع، فما مل يثبت بقاء ذلك الدليل بعد اعتراض املعىن احلادث ال يتحقق االستدالل باالمجاع



حملدث قبل قد تيقنا باحلدث املانع من جواز أداء الصالة يف أعضاء ا: مث حيتج عليهم بعني ما احتجوا به فنقول
استعمال هذا املاء الذي وقعت فيه النجاسة، فنحن على ما كنا عليه من اليقني، واالمجاع ال يترك باخلالف عند 
استعمال هذا املاء، واتفقنا على أن أداء الصالة واجب على من أدرك الوقت فنحن على ذلك االتفاق ال نتركه 

سقوط الفرض هبذا االداء مشكوك فيه، واتفقنا على أن االمة بعد ما بأداء يكون منه بالتيمم بعدما أبصر املاء، الن 
حبلت من موالها قد امتنع بيعها، فنحن على ذلك االتفاق ال نتركه باخلالف يف جواز بيعها بعدما انفصل الولد 

و نظري عنها، وكل كالم ميكن أن حيتج به على اخلصم بعينه يف إثبات ما رام إبطاله به فهو باطل يف نفسه، وه
احتجاجنا على من يقول ال دليل على النايف يف أحكام الشرع، وإمنا الدليل على املثبت كما يف الدعاوى، فإن البينة 

من قال ال حكم فهو يثبت صحة اعتقاد نفي احلكم، وهذا منه إثبات حكم : تكون على املثبت دون النايف، فنقول
  شرعي، وخصمه ينفي صحة هذا االعتقاد فينبغي

: تكون احلجة عليه لالثبات ال على خصمه فإنه ينفي، وسنقرر هذا الكالم يف موضعه، مث نستدل بقوله تعاىل أن
ويف هذا تنصيص على ترك العمل مبا كان متيقنا به عند حدوث ) فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار(

  معىن

جرة كان متيقنا به وزوال ذلك بعد اهلجرة إمنا نعرفه آخر وإن مل يكن ذلك املعىن متيقنا به، فإن كفرها قبل اهل
بغالب الرأي ال باليقني، وليس هذا نظري ما استشهدوا به، الن هناك عند الشك يف الطالق ال جند دليال نعتمده يف 

حكم الطالق سوى ما تقدم، وكذلك عند الشك يف وجوب املال ال جند دليال نعتمده سوى ما تقدم، وكذلك عند 
يف احلدث وعند الشك يف أداء بعض الصالة حىت إذا وجدنا فيه دليال وهو التحري نقول بأنه جيب العمل  الشك

بذلك الدليل، وهنا قد وجدنا دليال نستدل به على احلكم بعد حدوث املعىن احلادث يف العني فيجب العمل بذلك 
، فاليقني إمنا كان قبل وجود الدليل املغري، الدليل، وال جيوز املصري إىل استصحاب ما كان قبل حدوث هذا املعىن

ومثله ال يكون يقينا بعد وجود الدليل املغري، وعلى هذا االصل استصحاب العموم بعد حدوث الدليل املغري 
الن حكم هذا العام ) فاقتلوا املشركني: (للحكم، فإنه ال جيوز الحد أن يستدل على إباحة قتل املستأمن بقوله تعاىل

قبل وجود الدليل املغري فال جيوز االستدالل به بعد ذلك يف موضع فيه خالف، وهو أن املستأمن إذا جعل  كان ثابتا
عندنا، ) فاقلتوا املشركني: (نفسه طليعة للمشركني خيربهم بعورات املسلمني فإنه ال يباح قتله استدالال بقوله تعاىل

  .هذا مثل الكالم يف الفصل االول، واهللا أعلموعند بعضهم جيوز قتله باعتبار هذه احلجة، والكالم يف 
  مذهب الصحابة ومن بعدهم من التابعني والصاحلني واملاضني: باب القياس قال رضي اهللا عنه

من أئمة الدين رضوان اهللا عليهم جواز القياس بالرأي على االصول اليت تثبت أحكامها بالنص لتعدية حكم النص 
هللا به، وهو مدرك من مدارك أحكام الشرع ولكنه غري صاحل الثبات احلكم به إىل الفروع جائز مستقيم يدان ا

ابتداء، وعلى قول أصحاب الظواهر هو غري صاحل لتعدية حكم النص به إىل ما ال نص فيه والعمل باطل أصال يف 
  .أحكام الشرع

هم بتهوره إىل خالف ما وأول من أحدث هذا القول إبراهيم النظام، وطعن يف السلف الحتجاجهم بالقياس ونسب
  وصفهم اهللا به، فخلع به ربقة االسالم من عنقه، وكان ذلك منه إما للقصد إىل إفساد طريق املسلمني عليهم،

أو للجهل منه بفقه الشريعة، مث تبعه على هذا القول بعض املتكلمني ببغداد، ولكنه حترز عن الطعن يف السلف فرارا 
ما : ذكر طريقا آخر الحتجاج الصحابة بالقياس هو دليل على جهله، وهو أنه قالمن الشنعة اليت حلقت النظام، ف



جرى بني الصحابة مل يكن على وجه االحتجاج بالقياس وإمنا كان على وجه الصلح والتوسط بني اخلصوم وذكر 
  .املسائل لتقريب ما قصدوه من الصلح إىل االفهام

  .مل فيما نقل عن الصحابة يف هذا البابوهذا مما ال خيفى فساده على من تأمل أدىن تأ
مث نشأ بعده رجل متجاهل يقال له داود االصبهاين فأبطل العمل بالقياس من غري أن وقف على ما هو مراد كل 

القياس ال : فريق ممن كان قبله، ولكنه أخذ طرفا من كل كالم ومل يشتغل بالتأمل فيه ليتبني له وجه فساده، قال
العمل به يف أحكام الشرع وتابعه على ذلك أصحاب الظواهر الذين كانوا مثله يف ترك  يكون حجة، وال جيوز

التأمل، وروى بعضهم هذا املذهب عن قتادة ومسروق وابن سريين، وهو افتراء عليهم، فقد كانوا أجل من أن 
م الشرع بعد ما ثبت ينسب إليهم القصد إىل خمالفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه فيما هو طريق أحكا

  .نقله عنهم
  .دالئل العقل ال تصلح ملعرفة شئ من أمور الدين هبا والقياس يشبه ذلك: مث قال بعض نفاة القياس

  .ال يعمل بالدالئل العقلية يف أحكام الشرع أصال وإن كان يعمل هبا يف العقليات: وقال بعضهم
يف أحكام الشرع المكان العمل باالصل الذي هو  ال يعمل هبا إال عند الضرورة وال ضرورة: وقال بعضهم

  .استصحاب احلال
وهذا أقرب أقاويلهم إىل القصد فيحتاج يف تبني وجه الفساد فيه إىل إثبات أن القياس حجة أصلية يف تعدية االحكام 

  .ال حجة ضرورية، وإىل أنه مقدم يف االحتجاج به على استصحاب احلال
أو مل يكفهم أنا أنزلنا عليك : (م استدلوا بظاهر آيات من الكتاب، منها قوله تعاىلولكن نبدأ ببيان شبهتهم، فإهن

  .ويف املصري إىل الرأي الثبات حكم يف حمل قول بأن الكتاب غري كاف) الكتاب يتلى عليهم
  وقال

وال رطب وال : (وقال تعاىل) ما فرطنا يف الكتاب من شئ: (وقال تعاىل) ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ: (تعاىل
ففيها بيان أن االشياء كلها يف الكتاب إما يف إشارته أو داللته أو يف اقتضائه أو يف نصه، ) يابس إال يف كتاب مبني

قل ال : (فإن مل يوجد يف شئ من ذلك فباالبقاء على االصل الذي علم ثبوته بالكتاب وهو دليل مستقيم، قال تعاىل
اآلية، فقد أمره باالحتجاج بأصل االباحة فيما ال جيد فيه دليل احلرمة ) اعم يطعمهأجد فيما أوحي إيل حمرما على ط

إمنا نعرف كل : يف الكتاب، وهذا مستمر على أصل من يقول االباحة يف االشياء أصل، وعلى أصلنا الذي نقول
فة بالم التمليك تكون فإن االضا) هو الذي خلق لكم ما يف االرض مجيعا: (شئ بالكتاب، وهذا معلوم بقوله تعاىل

أدل على إثبات صفة احلل من التنصيص على االباحة فلم يبق الرأي بعد هذا إال لتعرف احلكمة والوقوف على 
املصلحة فيه عاقبة وذلك مما ال جمال للرأي يف معرفته، فإن املصلحة يف العاقبة عبارة عن الفوز والنجاة، وما به الفوز 

  والنجاة
الوقوف عليه بالرأي، وإمنا الرأي ملعرفة املصاحل العاجلة اليت يعلم جنسها باحلواس مث نستدرك يف اآلخرة ال ميكن 

نظائرها بالرأي، وهذا مثل ما قلتم إن تعليل النصوص بعلة ال يتعدى إىل الفروع باطل، الهنا خالية عن إثبات احلكم 
تعرف وجه احلكمة والوقوف على املصلحة يف  هبا فاحلكم يف املنصوص ثابت بالنص فال يكون يف هذا التعليل إال

  .العاقبة والرأي ال يهتدي إىل ذلك
ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك : (وقال تعاىل) يأيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله: (ومنها قوله تعاىل
 ورسوله وهو حكم بغري ما أنزل اهللا، والعمل بالرأي فيه تقدم بني يدي اهللا) الفاسقون) (الظاملون) (هم الكافرون



فإن طريقة االستنباط بآرائنا وما يبدو لنا من آرائنا ال يكون مما أنزل اهللا يف شئ، إمنا املنزل كتاب اهللا وسنة رسوله، 
لتبني للناس ما نزل (وقال تعاىل ) إن هو إال وحي يوحى: (فقد ثبت أنه ما كان ينطق إال عن وحي، كما قال تعاىل

) وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام: (وإمنا احلكم بالرأي من مجلة ما قال اهللا تعاىل) همإلي
مل يزل بنو إسرائيل على طريقة : فمن ذلك حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال: اآلية، واستدلوا بآثار

  مل يكن مبامستقيمة حىت كثر فيهم أوالد السبايا، فقاسوا ما 

تعمل هذه االمة برهة : قد كان فضلوا وأضلوا ويف حديث أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
إياكم : بالكتاب مث برهة بالسنة مث برهة بالرأي، فإذا فعلوا ذلك ضلوا وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

  .ظوها فقالوا برأيهم فضلوا وأضلواوأصحاب الرأي فإهنم أعداء الدين، أعيتهم السنة أن حيف
  .فإمنا هلك من كان قبلكم يف أرأيت وأرأيت! إياكم وأرأيت وأرأيت : وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه

من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وإمنا أراد به إعمال الرأي للعمل به يف : وقال النيب عليه السالم
  وقوف على معىن النص من حيثاالحكام، فإن إعمال الرأي لل

  .اللسان فقه مستقيم، ويكون العمل به عمال بالنص ال بالرأي
لالم ثلث مجيع املال، : وبيان هذا فيما اختلف فيه ابن عباس وزيد رضي اهللا عنهم يف زوج وأبوين فقال ابن عباس

  .ع املالواملفهوم من إطالق هذه العبارة ثلث مجي) فالمه الثلث: (فإن اهللا تعاىل قال
) وورثه أبواه فالمه الثلث: (لالم ثلث ما بقي، الن يف اآلية بيان أن لالم ثلث ما ورثه االبوان، فإنه قال: وقال زيد

  .ومرياث االبوين هو الباقي بعد نصيب الزوج فلالم ثلث ذلك
  .هذا وحنوه عمل بالكتاب ال بالرأي فيكون مستقيما

أحدها من حيث الدليل وهو أن يف القياس شبهة يف أصله، الن : لكالمومن حيث املعقول يستدلون بأنواع من ا
الوصف الذي تعدى به احلكم غري منصوص عليه وال هو ثابت بإشارة النص وال بداللته وال مبقتضاه، فتعيينه من 

حمض حق بني سائر االوصاف بالرأي ال ينفك عن شبهة، واحلكم الثابت به من إجياب أو إسقاط أو حتليل أو حترمي 
اهللا تعاىل، وال وجه الثبات ما هو حق اهللا بطريق فيه شبهة، الن من له احلق موصوف بكمال القدرة يتعاىل عن أن 
ينتسب إليه العجز أو احلاجة إىل إثبات حقه مبا فيه شبهة، وال وجه النكار هذه الشبهة فيه، فإن القياس ال يوجب 

وال تقف ما ليس : (ه، وعلى هذا التقرير يكون هذا استدالال بقوله تعاىلالعلم قطعا باالتفاق وكان ذلك باعتبار أصل
  وال يدخل على هذا أخبار اآلحاد، فإن) وال تقولوا على اهللا إال احلق: (وبقوله تعاىل) لك به علم

نا، أصله قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو موجب للعلم قطعا، وإمنا تتمكن الشبهة يف طريق االنتقال إلي
وقد كان قول رسول اهللا حجة قبل االنتقال إلينا هبذا الطريق، فلشبهة تتمكن يف الطريق ال خيرج احلديث من أن 

  يكون حجة موجبة للعلم، وهو كالنص املؤول، فإن الشبهة تتمكن يف تأويلنا، فال خيرج النص
  .من أن يكون حجة موجبة للعلم

تعيني وصف يف املنصوص بالرأي الضافة احلكم إليه يشبه قياس : ومنهم من قرر هذا الكالم من وجه آخر وقال
وكذلك التمييز بني هذا الوصف وسائر ) أأسجد ملن خلقت طينا: (إبليس لعنه اهللا على ما أخرب اهللا تعاىل عنه

ن نار خلقتين م: (االوصاف يف إثبات حكم الشرع أو الترجيح بالرأي يشبه ما فعله إبليس كما أخرب اهللا تعاىل عنه
فال يشك أحد يف أن ذلك كان باطال ومل يكن حجة، فالعمل بالرأي يف أحكام الشرع ال يكون ) وخلقته من طني



  .عمال باحلجة أيضا
ونوع آخر من حيث املدلول فإنه طاعة هللا تعاىل وال مدخل للرأي يف معرفة ما هو طاعة هللا، وهلذا ال جيوز إثبات 

طاعة يف إظهار العبودية واالنقياد، وما كان التعبد مبنيا على قضية الرأي بل طريقه أصل العبادة بالرأي، وهذا الن ال
كاملقادير يف العقوبات والعبادات، ومنه ما ) أصال(طريق االبتالء، أال ترى أن من املشروعات ما ال يستدرك بالرأي 

العمل بالرأي فيه عمال باجلهالة ال هو خالف ما يقتضيه الرأي وما هذه صفته فإنه ال ميكن معرفته بالرأي فيكون 
بالعلم، وكيف ميكن إعمال الرأي فيه واملشروعات متباينة يف أنفسها يظهر ذلك عند التأمل يف مجيعها، والقياس 

  .أي احذه به: قس النعل بالنعل: عبارة عن رد الشئ إىل نظريه، يقال
م هبا من املنصوص عليه إىل غريه متعددة خمتلفة فكيف يتأتى هذا مع التباين ؟ يوضحه أن العلل اليت تعدى احلك

والجلها اختلف العلماء يف طريق التعدية، وما يكون هبذه الصفة فإنه يتعذر تعيني واحد منها للعمل إال مبا يوجب 
اهلرة ليست بنجسة : العلم قطعا وهو النص، وهلذا جوزنا العمل بالعلة املنصوص عليها، كما يف قوله عليه السالم

  ا هي من الطوافني عليكم والطوافات فأثبتنا هذا احلكم يف غريها من حشرات البيت الن العلةإمن

  منصوص عليها، فأما بالرأي فال ميكن الوقوف على ما هو العلة عينا فيكون العمل به
  .باطال

سلم وقد بينا أنه قال وال يدخل عليه االخبار فإنه ال اختالف فيها يف االصل، النه كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و
ولو كان من عند غري اهللا : (ذلك عن وحي، وقد علمنا بالنص أنه ال اختالف فيما هو من عند اهللا، قال تعاىل

  .وإمنا االختالف يف االخبار من جهة الرواة، واحلجة هو اخلرب ال الراوي) لوجدوا فيه اختالفا كثريا
اشتباه الناسخ من املنسوخ يف كتاب اهللا فإن ذلك مىت ارتفع مبا هو وما كان االختالف فيما بني الرواة إال نظري 
  .الطريق يف معرفته يكون العمل بالناسخ واجبا

  .ويكون ذلك عمال بالنص ال بالتاريخ، فكذلك يف االخبار
  .لب االحكامإحدامها احملافظة على نصوص الشريعة، فإهنا قوا: وحتت ما قررنا فائدتان هبما قوام الدين وجناة املؤمنني

والثاين التبحر يف معاين اللسان فإن معانيه مجة غائرة ال يفضل عمر املرء عن التأمل فيها إذا أراد الوقوف عليها، وال 
يتفرغ للعمل باهلوى الذي ينشأ منه الزيغ عن احلق والوقوع يف البدعة، وما حيصل به التحرز عن البدع واجبا 

  .وجناة املؤمنني يكون فيه أحكام الشرع فال شك أن قوام الدين
  .وال يدخل على شئ مما ذكرنا إعمال الرأي يف أمر احلرب وقيم املتلفات ومهر النساء والوقوف على جهة الكعبة

أما على الوجه االول فالن هذا كله من حقوق العباد، ويليق حباهلم العجز واالشتباه فيما يعود إىل مصاحلهم العاجلة 
سر عليهم الوصول إىل مقاصدهم، وهذا يف غري أمر القبلة ظاهر وكذلك يف أمر القبلة، فإن فيعترب فيه الوسع ليتي

  .االصل فيه معرفة جهات أقاليم االرض وذلك من حقوق العباد
وعلى الثاين فالن االصل فيما هو من حقوق العباد ما يكون مستدركا باحلواس، وبه يثبت علم اليقني كما ثبت 

ترى أن الكعبة جهتها تكون حمسوسة يف حق من عاينها، وبعد البعد منها بإعمال الرأي ميكن بالكتاب والسنة، أال 
  .تصيريها كاحملسوسة

وكذلك أمر احلرب، فاملقصود صيانة النفس عما يتلفها أو قهر اخلصم وأصل ذلك حمسوس، وما هو إال نظري 
  التوقي

  على السيفعن تناول سم الزعاف لعلمه أنه متلف، والتوقي عن الوقوع 



والسكني لعلمه أنه ناقض للبنية، فعرفنا أن أصل ذلك حمسوس، فإعمال الرأي فيه للعمل يكون يف معىن العمل مبا ال 
  .شبهة يف أصله

مث يف هذه املواضع الضرورة تتحقق إىل إعمال الرأي، فإنه عند االعراض عنه ال جند طريقا آخر وهو دليل العمل 
ه العمل بالرأي فيه، وهنا الضرورة ال تدعو إىل ذلك لوجود دليل يف أحكام الشرع به، فالجل الضرورة جوزنا ب

  .للعمل به على وجه يغنيه عن إعمال الرأي فيه وهو اعتبار االصل الذي قررنا
وال يدخل على شئ مما ذكرنا إعمال الرأي والتفكر يف أحوال القرون املاضية وما حلقهم من املثالت والكرامات، 

من حقوق العباد، فاملقصود أن ميتنعوا مما كان مهلكا ملن قبلهم حىت ال يهلكوا، أو أن يباشروا ما كان الن ذلك 
سببا الستحقاق الكرامة ملن قبلهم حىت ينالوا مثل ذلك، وهو يف االصل من حقوق العباد مبنزلة االكل الذي 

  .قه ليكتسب به سبب إبقاء النسليكتسب به املرء سبب إبقاء نفسه، وإتيان االناث يف حمل احلرث بطري
مث طريق ذلك االعتبار بالتأمل يف معاين اللسان، فإن أصله اخلرب وذلك مما يعلم حباسة السمع، مث بالتأمل فيه يدرك 
املقصود وليس ذلك من حكم الشريعة يف شئ، فقد كان الوقوف على معاين اللغة يف اجلاهلية وهو باق اليوم بني 

  .لمون حكم الشريعةالكفرة الذين ال يع
وعلى هذا خيرج أيضا ما أمر به رسول اهللا عليه السالم من املشورة مع أصحابه، فإن املراد أمر احلرب وما هو من 

حقوق العباد، أال ترى أن املروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه شاورهم يف ذلك ومل ينقل أنه شاورهم قط 
إذا أتيتكم : مرهم به من أحكام الشرع، وإىل هذا املعىن أشار بقوله عليه السالميف حقيقة ما هم عليه وال فيما أ

  بشئ من أمر دينكم فاعملوا به، وإذا أتيتكم بشئ من أمر دنياكم فأنتم أعلم
  .بأمر دنياكم أو كالما هذا معناه
  .وهذا بيان شبه اخلصوم يف املسألة

عقول، وهي كثرية جدا قد أورد أكثرها املتقدمون من مشاخينا، واحلجة جلمهور العلماء دالئل الكتاب والسنة وامل
  .ولكنا نذكر من كل نوع طرفا مما هو أقوى يف االعتماد عليه

رد حكم : االعتبار يف اللغة هو: حكي عن ثعلب قال) فاعتربوا يا أويل االبصار(فمن دالئل الكتاب قوله تعاىل 
إن يف ذلك لعربة الويل (يه النظائر عربة، ومن ذلك قوله تعاىل الشئ إىل نظريه ومنه يسمى االصل الذي يرد إل

اعتربت هذا الثوب هبذا الثوب أي سويته به يف التقدير، وهذا هو حد القياس، فظهر أنه : والرجل يقول) االبصار
  .مأمور به هبذا النص

، والتبيني الذي يكون مضافا إلينا هو أي تبينون) : إن كنتم للرؤيا تعربون: (التبيني ومنه قوله تعاىل: وقيل االعتبار
  .إعمال الرأي يف معىن املنصوص ليتبني به احلكم يف نظريه

  .االعتبار هو التأمل والتفكر فيما أخرب اهللا تعاىل مما صنعه بالقرون املاضية: فإن قيل
به ما استوجبوا من العقاب، هذا مثله ولكنه غري مأمور به لعينه بل ليعترب حاله حباهلم فيزجروا عما استوجبوا : قلنا

  .إذ املقصود من االعتبار هو أن يتعظ بالعربة، ومنه يقال السعيد من وعظ بغريه
وهو يف العيان ضد احلياة، ولكن فيه حياة ) ولكم يف القصاص حياة: (وبيان ما قلنا يف القصاص، فإن اهللا تعاىل يقول

رعه وهو أن من قصد قتل غريه فإذا تفكر يف نفسه أنه مىت قتله بطريق االعتبار يف شرعه واستبقائه، أما احلياة يف ش
قتل به انزجر عن قتله فتكون حياة هلما، واحلياة يف استبقائه أن القاتل عمدا يصري حربا الولياء القتيل خلوفه على 

  نفسه منهم، فالظاهر أنه يقصد قتلهم ويستعني على ذلك بأمثاله من السفهاء ليزيل



فإذا استوىف الويل القصاص منه اندفع شره عنه وعن عشريته فيكون حياة هلم من هذا الوجه، الن اخلوف عن نفسه، 
: وإذا تبني هذا املعىن فنقول) ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا: (إحياء احلي يف دفع سبب اهلالك عنه، قال تعاىل

هو حترمي أو حتليل يف حمل باعتبار معىن هو قدر  ال فرق بني حكم هو هالك يف حمل باعتبار معىن هو كفر، وبني حكم
  .وجنس، فالتنصيص على االمر باالعتبار يف أحد املوضعني يكون تنصيصا على االمر به يف املوضع اآلخر

الكفر يف كونه علة ملا استوجبوه منصوص عليه، وكذلك القتل يف كونه علة للقصاص، وحنن ال ننكر هذا : فإن قيل
  ة اليت هي منصوصةاالعتبار يف العل

فذلك حنو ما روي أن ماعزا رضي اهللا عنه زنا وهو حمصن فرجم، فإنا نثبت هذا احلكم بالزنا بعد االحصان يف حق 
غري ماعز، وإمنا ننكر هذا يف علة مستنبطة بالرأي حنو الكيل واجلنس فإنكم جتعلونه علة الربا يف احلنطة بالرأي، إذ 

  . هذا الوصف من بني سائر أوصاف احملل داللة وال إشارةليس يف نص الربا ما يوجب تعيني
حنن ال نثبت حكم الربا يف الفروع بعلة القدر واجلنس إال من الوجه الذي ثبت حكم الرجم يف حق غري ماعز : قلنا

اهللا  بعلة الزنا بعد االحصان، فإن ماعزا إحصانه كان موجودا قبل الزنا مث ملا ظهر منه الزنا سأل رسول اهللا صلى
عليه وسلم عن إحصانه فلما ظهر إحصانه عنده أمر برمجه، فعرفنا يقينا أن علة ما أمر به هو ما ظهر عنده، والزنا 

يصلح أن يكون علة لذلك، الن املأمور به عقوبة والزنا جرمية يستوجب هبا العقوبة، واالحصان ال يصلح أن يكون 
ال احلال وتتم عليه النعمة، فال يصلح علة للعقوبة، ولكن تتغلظ علة، الهنا خصال محيدة، وهبا يستفيد املرء كم

اجلناية بالزنا بعد وجودها، الن حبسب زيادة النعمة يزداد غلظ اجلرمية، أال ترى أن اهللا تعاىل هدد نساء رسوله 
  اآلية وكان) من يأت منكن بفاحشة: (بضعف ما هدد به سائر النساء فقال تعاىل

يهن، وبتغلظ اجلرمية تتغلظ العقوبة فيصري رمجا بعد أن كان جلدا يف حق غري احملصن، فعرفنا ذلك لزيادة النعمة عل
أن االحصان حال يف الزاين يصري الزنا باعتباره موجبا للرجم فكان شرطا، ومبثل هذا الطريق تثبت علة الربا يف 

مثل : أي بيعها، وقوله: حلنطة باحلنطةا: موضع النص مث تعدى احلكم به إىل الفروع، فإن النص قوله عليه السالم
أي حراما بسبب الربا، فيثبت ): والفضل ربا(مبثل تفسري على معىن أنه إمنا يكون بيعا يف حال ما يكون مثال مبثل 

بالنص أن الفضل حمرم، وقد علمنا أنه ليس املراد كل فصل، فالبيع ما شرع إال لالستفضال واالسترباح، وإمنا املراد 
ايل عن العوض، الن البيع املشروع املعاوضة فال جيوز أن يستحق به فضال خاليا عن العوض، مث خلو الفضل اخل

الفضل عن العوض ال يظهر يقينا بعدد احلبات واحلفنات، وال يظهر إال بعد ثبوت املساواة قطعا يف الوصف الذي 
  تها شرعا وعرفا، والشرع إمنا أثبت هذه املساواةصار به حمال للبيع وهو املالية، وهذه املساواة إمنا يتوصل إىل معرف

وكذلك يف عرف التجار إمنا يطلب املساواة بني احلنطة ) كيال بكيل: (بالكيل ال باحلبات واحلفنات، فإنه قال
واحلنطة بالكيل، وعند االتالف جيب ضمان املثل بالنص ويعترب ذلك بالكيل، فثبت هبذا الطريق أن العلة املوجبة 

ما يكون مؤثرا يف املساواة حىت يظهر بعده الفضل اخلايل عن املقابلة فيكون حراما، مبنزلة سائر االشياء اليت للحرمة 
  .هلا طول وعرض إذا قوبل واحد بآخر وبقي فضل يف أحد اجلانبني يكون خاليا عن املقابلة

  .ي هو معترب شرعا وعرفامث املساواة من حيث الذات ال تعرف إال باجلنس، ومن حيث القدر على الوجه الذ
ال يعرف إال بالكيل، وهذه املساواة ال يتيقن إال بعد سقوط قيمة اجلودة، فأسقطنا قيمة اجلودة منها عند املقابلة 

  جبنسها
وبدليل شرعي وهو حرمة االعتياض عنها بالنص، ) جيدها ورديئها سواء: (بالنص، وهو قوله عليه الصالة والسالم



طة جيدة بقفيز حنطة رديئة ودرهم على أن يكون الدرهم مبقابلة اجلودة ال جيوز، وما يكون ماال فإنه لو باع قفيز حن
متقوما جيوز االعتياض عنه شرعا إال أن إسقاط قيمة اجلودة يكون شرطا ال علة، النه ال تأثري هلا يف إحداث املساواة 

حصان الجياب الرجم، واملساواة اليت هي احلكم ملا يف احملل، واحلكم الثابت بالنص وجوب املساواة، فكان مبنزلة اال
كان يثبت بالقدر واجلنس عرفنا أن هذين الوصفني مها العلة، وقد وجد التنصيص عليها يف حديث الربا مبنزلة الزنا 

يف فإنه منصوص عليه يف حديث ماعز، وهو مؤثر يف إجياب احلكم، فعرفنا أنه علة فيه، مث بعد ما ثبت املساواة قطعا 
صفة املالية باعتبار القدر إذا كان يف أحد اجلانبني فضل فهو خال عن العوض فيكون ربا حراما ال جيوز أن يكون 
مستحقا بالبيع، وإذا جعل مشروطا يف البيع يفسد به البيع، وهذا فضل ظهر شرعا، ولو ظهر شرطا بأن باع من 

ن غري أن يكون مبقابلة الثوب عوض فإنه ال جيوز ذلك آخر عبدا بعبد على أن يسلم إليه مع ذلك ثوبا قد عينه م
البيع، فكذلك إذا ثبت شرعا، أال ترى أنه ملا ثبت شرعا استحقاق صفة السالمة عن العيب مبطلق البيع فإذا فات 

  ذلك يثبت حق الرد، مبنزلة ما هو ثابت شرطا بأن يشتري عبدا على

ا إليه هو االعتبار املأمور به، فإنه تأمل يف معىن النصوص الضافة أنه كاتب فيجده غري كاتب، وهبذا تبني أن ما صرن
احلكم إىل الوصف الذي هو مؤثر فيه، مبنزلة إضافة اهلالك إىل الكفر الذي هو مؤثر فيه، والرجم إىل الزنا الذي هو 

إال هبذا الرأي،  مؤثر فيه، وكل عاقل يعرف أن قوام أموره مبثل هذا الرأي، فاآلدمي ما سخر غريه ممن يف االرض
  وما ظهر التفاوت بينهم يف االمور العاجلة إال بالتفاوت يف

  .هذا الرأي فاملنكر له يكون متعنتا
واالستنباط ليس إال ) ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل االمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم: (ومنها قوله تعاىل

  .استخراج املعىن من املنصوص بالرأي
راد بأويل االمر أمراء السرايا، وقيل املراد العلماء وهو االظهر، فإن أمراء السرايا إمنا يستنبطون بالرأي إذا وقيل امل

كانوا علماء، واستنباط املعىن من املنصوص بالرأي إما أن يكون مطلوبا لتعدية حكمه إىل نظائره وهو عني القياس، 
حتصل بالوقوف على املعىن الذي الجله ثبت احلكم يف املنصوص،  أو ليحصل به طمأنينة القلب وطمأنينة القلب إمنا

أفمن شرح اهللا صدره لالسالم فهو على نور : (وهذا الن اهللا تعاىل جعل هذه الشريعة نورا وشرحا للصدور فقال
قال يف بيان والقلب يرى الغائب بالتأمل فيه، كما أن العني ترى احلاضر بالنظر إليه، أال ترى أن اهللا تعاىل ) من ربه

مث يف رؤية العني ال إشكال أنه ) فإهنا ال تعمى االبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور: (حال من ترك التأمل
ليس اخلرب كاملعاينة : حيصل به من الطمأنينة فوق ما حيصل باخلرب، وإليه أشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله

يكون ضيق الصدر، فإذا أخربه خمرب بالطريق واعتقد الصدق يف خربه ) العادل(وحنن نعلم أن الضال عن الطريق 
يتبني يف صدره بعض االنشراح، وإمنا يتم انشراح صدره إذا عاين أعالم الطريق العادل، فكذلك يف رؤية القلب، 

وذلك بالنور الذي  فإنه إذا تأمل يف املعىن املنصوص حىت وقف عليه يتم به انشراح صدره، وتتحقق طمأنينة قلبه،
جعله اهللا يف قلب كل مسلم، فاملنع من هذا التأمل واالمر بالوقوف على مواضع النص من غري طلب املعىن فيه 

  يكون نوع حجر ورفعا

  ) .لعلمه الذين يستنبطونه منهم: (لتحقيق معىن انشراح الصدر وطمأنينة القلب الثابت بقوله تعاىل
نعم ولكن حيصل : م القياس ال يوجب العلم واجملتهد قد خيطئ وقد يصيب ؟ قلناكيف يستقيم هذا وعندك: فإن قيل

له باالجتهاد العلم من طريق الظاهر على وجه يطمئن قلبه وإن كان ال يدرك ما هو احلق باجتهاده ال حمالة، فهو 



  .فإن املراد به العلم من حيث الظاهر) فإن علمتموهن مؤمنات: (نظري قوله تعاىل
نعم هو خبالف املعهود املعتاد : كيف يستقيم هذا وأكثر املشروعات خبالف املعهود املعتاد بني الناس ؟ قلنا :فإن قيل

عند اتباع هوى النفس وإشارهتا، وأما إذا ترك ذلك ورجع إىل ما ينبغي للعاقل أن يرجع إليه فإنه يكون ذلك موافقا 
التأمل حيصل البيان على وجه يطمئن القلب إليه يف االنتهاء، واعتقاد ملا هو املعهود املعتاد عند العقالء، فباعتبار هذا 

: احلقية يف النصوص فرض حق، وطلب طمأنينة القلب فيه حسن كما أخرب اهللا تعاىل عن اخلليل صلوات اهللا عليه
  ) .قال بلى ولكن ليطمئن قليب(

د بينا أن املراد به القياس الصحيح، والرجوع فق) فإن تنازعتم يف شئ فردوه إىل اهللا والرسول: (ومنها قوله تعاىل
  .إليه عند املنازعة، وفيه بيان أن الرجوع إليه يكون بأمر اهللا وأمر الرسول

وال جيوز أن يقال املراد هو الرجوع إىل الكتاب والسنة، النه علق ذلك باملنازعة، واالمر بالعمل بالكتاب والسنة 
زعة بني املؤمنني يف أحكام الشرع قلما تقع فيما فيه نص من كتاب أو سنة، غري متعلق بشرط املنازعة، والن املنا

فعرفنا أن املراد به املنازعة فيما ليس يف عينه نص، وأن املراد هو االمر بالرد إىل الكتاب والسنة بطريق التأمل فيما 
  . فيههو مثل ذلك الشئ من املنصوص، وإمنا تعرف هذه املماثلة بإعمال الرأي وطلب املعىن

  مث االخبار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن الصحابة يف هذا
  .الباب أكثر من أن حتصى، وأشهر من أن ختفى

فوجه من ذلك ما علمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من طريق املقايسة، على ما روي أنه قال لعمر حني سأله 
مث جمجته أكان يضرك ؟ وهذا تعليم املقايسة فإن بالقبلة يفتتح  أرأيت لو متضمضت مباء: عن القبلة يف حالة الصوم

طريق اقتضاء الشهوة، وال حيصل بعينه اقتضاء الشهوة، كما أن بإدخال املاء يف الفم يفتتح طريق الشرب وال حيصل 
  .به الشرب

أحق وهذا تعليم فدين اهللا : نعم، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضينه ؟ فقالت: وقال للخثعمية
  .املقايسة وبيان بطريق إعمال الرأي

وقال للذي سأله عن قضاء رمضان متفرقا، أرأيت لو كان عليك دين فقضيت الدرهم والدرمهني أكان يقبل منك ؟ 
إنه دم عرق انفجر فتوضئي لكل صالة فهذا تعليم للمقايسة : اهللا أحق بالتجاوز وقال للمستحاضة: نعم، فقال: قال

  .أن النجس ملا سال حىت صار ظاهرا ووجب غسل ذلك املوضع للتطهري وجب تطهري أعضاء الوضوء بهبطريق 
اهلرة ليست بنجسة الهنا من الطوافني عليكم والطوافات وهذا تعليم للمقايسة باعتبار الوصف : وقال عليه السالم

اسة الجل عموم البلوى والضرورة، الذي هو مؤثر يف احلكم فإن الطوف مؤثر يف معىن التخفيف، ودفع صفة النج
فظهر أنه علمنا القياس والعمل بالرأي كما علمنا أحكام الشرع، ومعلوم أنه ما علمنا ذلك لنعمل به يف معارضة 

  .النصوص، فعرفنا أنه علمنا ذلك لنعمل به فيما ال نص فيه
مب : اهللا عنه حني وجهه إىل اليمنووجه آخر أنه عليه الصالة والسالم أمر أصحابه بذلك، فإنه قال ملعاذ رضي 

  .بسنة رسول اهللا: فإن مل جتد يف كتاب اهللا ؟ قال: بكتاب اهللا قال: تقضي ؟ قال
  قال فإن مل

  .اجتهد رأيي: جتد يف سنة رسول اهللا ؟ قال
: نياحلمد هللا الذي وفق رسول رسوله ملا يرضى به رسوله وقال اليب موسى رضي اهللا عنه حني وجهه إىل اليم: قال



اقض : اقض بكتاب اهللا، فإن مل جتد فبسنة رسول اهللا، فإن مل جتد فاجتهد رأيك وقال لعمرو بن العاص رضي اهللا عنه
  على ماذا أقضي ؟ فقال على أنك إن اجتهدت فأصبت: بني هذين قال

مدارك فلك عشر حسنات، وإن أخطأت فلك حسنة واحدة فلو مل يكن اجتهاد الرأي فيما ال نص فيه مدركا من 
  .أحكام الشرع ملا أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبضرته

ووجه آخر أنه عليه السالم كان يشاور أصحابه يف أمور احلرب تارة، ويف أحكام الشرع تارة، أال ترى أنه شاورهم 
اهللا عنه عليه  يف أمر االذان والقصة فيه معروفة، وشاورهم يف مفاداة االسارى يوم بدر حىت أشار أبو بكر رضي

بالفداء وأشار عمر رضي اهللا عنه بالقتل فاستحسن ما أشار به كل واحد منهما برأيه حىت شبه أبا بكر يف ذلك 
ومبيكائيل من املالئكة فإنه ينزل بالرمحة، وشبه ) ومن عصاين فإنك غفور رحيم: (بإبراهيم من االنبياء حيث قال

وجبربيل من املالئكة فإنه ) ال تذر على االرض من الكافرين ديارا: (قالعمر بنوح من االنبياء عليهم السالم حيث 
  .ينزل بالعذاب، مث مال إىل رأي أيب بكر

اآلية، ولو كان مستحسنا ملا عوتبوا ) لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت: (ففي ذلك نزل قوله: فإن قيل
  .عليه
مث هذا إمنا يلزم من يقول إن كل ) ملسكم فيما أخذمت: (هللا عليه بقولهالعتاب ما كان يف املشورة بل فيما نص ا: قلنا

  جمتهد مصيب وحنن ال نقول هبذا، ولكن نقول إعمال
الرأي واملشورة مستحسن، مث اجملتهد قد خيطئ وقد يصيب كما يف هذه احلادثة، فقد شاورمها رسول اهللا واجتهد 

ليس يف احلرب ) وشاورهم يف االمر: (وهبذا تبني أن قوله كل واحد منهم رأيه، مث أصاب أحدمها دون اآلخر،
خاصة، ولكن يتناول كل ما يتأتى فيه إعمال الرأي، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليب بكر وعمر رضي اهللا 

ه يف أمر قوال فإين فيما مل يوح إيل مثلكما وقد تركهم رسول اهللا على املشاورة بعد: عنهما يوما وقد شاورمها يف شئ
اخلالفة حني مل ينص على أحد بعينه مع علمه أنه ال بد هلم من ذلك، وملا شاوروا فيه تكلم كل واحد برأيه إىل أن 

  أال ترضون المر: استقر االمر على ما قاله عمر بطريق املقايسة والرأي، فإنه قال

  .دنياكم مبن رضي به رسول اهللا المر دينكم
وا على رأيه، وأمر اخلالفة من أهم ما يترتب عليه أحكام الشرع، وقد اتفقوا على جواز يعين االمامة للصالة، واتفق

العمل فيه بطريق القياس، وال معىن لقول من يقول إن كان هذا قياسا فهو منتقض، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
بعده، وذلك الن عمر وسلم قد استخلف عبد الرمحن بن عوف ليصلي بالناس ومل يكن ذلك دليل كونه خليفة 

رضي اهللا عنه أشار إىل االستدالل على وجه ال يرد هذا النقض وهو أنه يف حال توفر الصحابة وحضور مجاعتهم 
ووقوع احلاجة إىل االستخالف، خص أبا بكر بأن يصلي بالناس بعدما راجعوه يف ذلك ومسوا له غريه، كل هذا قد 

  .ه، ومل يوجد ذلك يف حق عبد الرمحن وال يف حق غريهصار معلوما بإشارة كالمه وإن مل ينص علي
مث عمر جعل االمر شورى بعده بني ستة نفر، فاتفقوا بالرأي على أن جيعلوا االمر يف التعيني إىل عبد الرمحن بعدما 

  :أخرج نفسه منها فعرض على علي أن يعمل برأي أىب بكر وعمر فقال
هد رأيي، وعرض على عثمان هذا الشرط أيضا فرضي به فقلده، وإمنا أعمل بكتاب اهللا، وبسنة رسول اهللا، مث أجت

كان ذلك منه عمال بالرأي النه علم أن الناس قد استحسنوا سرية العمرين، فتبني هبذا أن العمل بالرأي كان 
ة اجلد مع مشهورا متفقا عليه بني الصحابة، مث حماجتهم بالرأي يف املسائل ال ختفى على أحد، فإهنم تكلموا يف مسأل



  .االخوة، وشبهه بعضهم بواد يتشعب منه هنر، وبعضهم بشجرة تنبت غصنا، وقد بينا ذلك يف فروع الفقه
وكذلك اختلفوا يف العول ويف التشريك فقال كل واحد منهم فيه بالرأي، وبالرأي اعترضوا على قول عمر رضي 

حىت رجع عمر إىل التشريك، فعرفنا أهنم كانوا  هب أن أبانا كان محارا،: اهللا عنه يف عدم التشريك حني قالوا
  .جممعني على جواز العمل بالرأي فيما ال نص فيه، وكفى بإمجاعهم حجة

أي مساء تظلين وأي أرض تقلين إذا قلت يف كتاب اهللا : كيف يستقيم هذا وقد قال أبو بكر رضي اهللا عنه: فإن قيل
  .تعاىل برأيي

  .حاب الرأيإياكم وأص: وقال عمر رضي اهللا عنه
  .لو كان الدين بالرأي لكان باطن اخلف أوىل باملسح من ظاهره: وقال علي رضي اهللا عنه

  إياكم وأرأيت: وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه

  .وأرأيت
أقول قوال : أما القول بالرأي عن أيب بكر رضي اهللا عنه فهو أشهر من أن ميكن إنكاره، النه قال يف الكاللة: قلنا

  .ن يك صوابا فمن اهللا، وإن يك خطأ فمين ومن الشيطانبرأيي، فإ
  .إذا قلت يف كتاب اهللا تعاىل خبالف ما أراد اهللا: وما رووا عنه قد اختلفت فيه الرواية فقال يف بعضها

  .ولئن ثبت ما رووا فإمنا استبعد قوله بالرأي فيما فيه نص خبالف النص، وهذا ال جيوز منه وال من غريه وال يظن به
فالقول عنه بالرأي أشهر من الشمس، وبه يتبني أن مراده بذم الرأي عند خمالفة النص أو : ما عمر رضي اهللا عنهوأ

  االعراض
أعيتهم السنة أن : عن النص فيما فيه نص واالشتغال بالرأي الذي فيه موافقة هوى النفس، وإىل ذلك أشار يف قوله

  .حيفظوها
اجتمع رأيي ورأي عمر على حرمة بيع أمهات االوالد مث : مشهور، فإنه قالوالقول بالرأي عن علي رضي اهللا عنه 

  .رأيت أن أرقهن
أصل موضوع الشرع، وبه نقول، فإن أصل أحكام الشرع غري : لو كان الدين بالرأي: وهبذا يتبني أن مراده بقوله

  .مبين على الرأي وهلذا ال جيوز إثبات احلكم به ابتداء
  .أجتهد رأيي: عن ابن مسعود حيث قال يف املفوضة وقد اشتهر القول بالرأي

فعرفنا أن مراده ذم السؤال على وجه التعنت بعدما يتبني احلق أو التكلف فيما ال حيتاج املرء إليه، وهو نظري قوله 
ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم واآلثار اليت : عليه السالم

جممعني على العمل بالرأي، فإنه بدأ حبديث عمر ) كانوا(كرها حممد يف أول أدب القاضي كلها دليل على أهنم ذ
  .اعرف االمثال واالشباه وقس االمور عند ذلك: حني كتب إىل أيب موسى

  .لقد أتى علينا زمان لسنا نسأل ولسنا هنالك: وذكر عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال
  .احلديث

  .ضح مبا ذكرنا اتفاقهم على العمل بالرأي يف أحكام الشرعفات
كربت كلمة : (فأما من طعن يف السلف من نفاة القياس الحتجاجهم بالرأي يف االحكام فكالمه كما قال اهللا تعاىل

  )خترج من أفواههم إن يقولون إال كذبا



اآلية، ورسول اهللا ) حممد رسول اهللا والذين معه(: الن اهللا تعاىل أثىن عليهم يف غري موضع من كتابه كما قال تعاىل* 
خري الناس قرين الذين أنا فيهم والشريعة إمنا بلغتنا بنقلهم، : صلى اهللا عليه وسلم وصفهم بأهنم خري الناس فقال

  .فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ لالسالم دواؤه السيف إن مل يتب
  لى طريق التوسط والصلحومن قال منهم إن القول بالرأي كان من الصحابة ع

دون إلزام احلكم فهو مكابر جاحد ملا هو معلوم ضرورة، الن الذين نقلوا إلينا ما احتجوا به من الرأي يف االحكام 
قوم عاملون عارفون بالفرق بني القضاء والصلح فال يظن هبم أهنم أطلقوا لفظ القضاء فيما كان طريقه طريق الصلح 

ما أو قصدوا التلبيس، وال ينكر أنه كان يف ذلك ما هو بطريق الصلح، كما قال ابن بأن مل يعرفوا الفرق بينه
  .أرى أن يأيت هذا واديه فيعطي به مث إبال مثل إبله وفصالنا مثل فصالنه: مسعود حني حتاكم إليه االعرايب مع عثمان

  .فرضي بذلك عثمان
ن فيما مل يذكر مثل هذا اللفظ أو ذكر لفظ القضاء ويف قوله فرضي به، بيان أن هذا كان بطريق الصلح، فعرفنا أ

واحلكم فاملراد به االلزام، وقد كان بعض ذلك على سبيل الفتوى، واملفيت يف زماننا يبني احلكم للمستفيت وال 
يدعوه إىل الصلح إال نادرا، فكذلك يف ذلك الوقت، وقد كان بعض ذلك بيانا فيما مل يكن فيه خصومة أوال جتري 

صومة كالعبادات والطالق والعتاق، حنو اختالفهم يف ألفاظ الكنايات، واعتبار عدد الطالق بالرجال والنساء فيه اخل
  .وما أشبه ذلك، فعرفنا أن قول من قال مل يكن ذلك منهم إال بطريق الصلح والتوسط، منكر من القول وزور

هلم، كما كان رسول اهللا خمصوصا بأن قوله  كانوا خمصوصني جبواز العمل والفتوى بالرأي كرامة: ومنهم من قال
موجب للعلم قطعا، أال ترى أنه قد ظهر منهم العمل فيما فيه نص خبالف النص بالرأي وباالتفاق ذلك غري جائز 

  .الحد بعدهم، فعرفنا أهنم كانوا خمصوصني بذلك
فأذن بالل وأقام فتقدم أبو بكر وبيان هذا فيما روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج لصلح بني االنصار 

  :احلديث، إىل أن قال -رضي اهللا عنه للصالة، فجاء رسول اهللا وهو يف الصالة 

  فأشار على أيب بكر أن أثبت يف مكانك، ورفع أبو بكر رضي اهللا عنه يديه
لوما بالنص، مث تقدم ومحد اهللا مث استأخر وتقدم رسول اهللا، وكانت سنة االمامة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع

  .أبو بكر بالرأي، وقد أمره أن يثبت يف مكانه نصا، مث استأخر بالرأي
وملا أراد رسول اهللا أن يتقدم للصالة على ابن أيب املنافق جذب عمر رضي اهللا عنه رداءه، ويف رواية استقبله وجعل 

وال : (لقرآن على موافقة رأيه، يعين قوله تعاىلمينعه من الصالة عليه واالستغفار له وكان ذلك منه بالرأي، مث نزل ا
هذا ما صاحل حممد : وملا أراد علي أن يكتب كتاب الصلح عام احلديبية كتب) تصل على أحد منهم مات أبدا

  .رسول اهللا وسهيل بن عمرو على أهل مكة
ا أن ميحو رسول اهللا فأىب لو عرفناك رسوال ما حاربناك، اكتب حممد بن عبد اهللا، فأمر رسول اهللا علي: قال سهيل

علي رضي اهللا عنه ذلك حىت أمره أن يريه موضعه فمحاه رسول اهللا بيده وكان هذا االباء من علي بالرأي يف مقابلة 
  .النص

وقد كان احلكم للمسبوق أن يبدأ بقضاء ما سبق به مث يتابع االمام، حىت جاء معاذ يوما وقد سبقه رسول اهللا ببعض 
وجدتك على شئ : ما محلك على ما صنعت ؟ قال: يما بقي مث قضى ما فاته، فقال له رسول اهللالصالة فتابعه ف

  .فكرهت أن أخالفك عليه
سن لكم معاذ سنة حسنة فاستنوا هبا وكان هذا منه عمال بالرأي يف موضع النص مث استصوبه رسول اهللا يف : فقال



  .ذلك
البادية أصابته جنابة فصلى صلوات بغري طهارة إىل أن جاء إىل وأبو ذر حني بعثه رسول اهللا مع إبل الصدقة إىل 

التراب كافيك ولو إىل عشر حجج ما مل جتد املاء وكان ذلك منه عمال بالرأي يف : رسول اهللا احلديث إىل أن قال له
  .موضع النص

ذلك منه عمال بالرأي  وكذلك عمرو بن العاص أصابته جنابة يف ليلة باردة فتيمم وأم أصحابه مع وجود املاء وكان
  .يف موضع النص مث مل ينكر عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك، فعرفنا أهنم كانوا خمصوصني بذلك

  وكذلك ظهر منهم الفتوى بالرأي فيما ال يعرف بالرأي
  .من املقادير حنو حد الشرب كما قال علي رضي اهللا عنه فإنه ثبت بآرائنا

  .على معىن اخلصوصيةوال وجه لذلك إىل احلمل 

هذا الكالم عند التأمل فيه من جنس الطعن عليهم ال بيان الكرامة هلم، الن كرامتهم إمنا تكون : واجلواب أن نقول
بطاعة اهللا وطاعة رسوله، فالسعي الظهار خمالفة منهم يف أمر اهللا وأمر الرسول يكون طعنا فيهم، ومعلوم أن رسول 

اس إال بعد علمه بأهنم أطوع الناس له، وأظهر الناس انقيادا المره وتعظيما الحكام اهللا ما وصفهم بأهنم خري الن
الشرع، ولو جاز إثبات خمالفة االمر بالرأي هلم بطريق الكرامة واالختصاص بناء على اخلريية اليت وصفهم هبا 

اآلية، ) خري أمة أخرجت للناس كنتم: (رسول اهللا جلاز مثل ذلك ملن بعدهم بناء على ما وصفهم اهللا به بقوله تعاىل
ولو جاز ذلك يف فتاويهم جلاز فيما نقلوا إلينا من أحكام الشرع، فتبني أن هذا من جنس الطعن، وأنه ال بد من 

  .طلب التأويل فيما كان منهم يف صورة اخلالف ظاهرا مبا هو تعظيم وموافقة يف احلقيقة
ر ما فيه احتمال معىن الرخصة واالكرام أو معىن العزمية قد كان من االمو: ووجه ذلك بطريق الفقه أن نقول

وااللزام، ففهموا أن ما اقترن به من داللة احلال أو غريه مما يتبني به أحد احملتملني، مث رأوا التمسك مبا هو العزمية 
  .أوىل هلم من الترخص بالرخصة، وهذا أصل يف أحكام الشرع

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم له بأن يثبت يف مكانه كان حمتمال معىن وبيان هذا يف حديث الصديق، فإن إشارة ر
االكرام له ومعىن االلزام، وعلم بداللة احلال أنه على سبيل الترخص واالكرام له، فحمد اهللا تعاىل على ذلك، مث 

  ما كان البن: ولهوإليه أشار بق) ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله: (تأخر متسكا بالعزمية الثابتة بقوله تعاىل
  .أيب قحافة أن يتقدم بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وكذلك كان تقدمه لالمامة قبل أن حيضر رسول اهللا، فإن التأخري إىل أن حيضر كان رخصة، ومراعاة حق اهللا يف 
رسول اهللا عليه السالم كان أداء الصالة يف الوقت املعهود كان عزمية، فإمنا قصد التمسك مبا هو العزمية لعلمه أن 
  يستحسن ذلك منه، فعرفنا أنه ما قصد إال تعظيم أمر اهللا وتعظيم رسول اهللا فيما باشره

  .بالرأي
وكذلك فعل عمر رضي اهللا عنه باالمتناع من الصالة على من شهد اهللا بكفره وهو العزمية، الن الصالة على امليت 

إذا كان املصلي عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، إال أن التقدم املسلم يكون إكراما له وذلك ال يشك فيه 
للصالة عليه كان بطريق حسن العشرة، ومراعاة قلوب املؤمنني من قراباته، فجذب عمر رداءه متسكا مبا هو 

  .العزمية، وتعظيما لرسول اهللا ال قصدا منه إىل خمالفته
لرسول اهللا وهو العزمية، وقد علم أن رسول اهللا ما قصد مبا أمر  وكذلك حديث علي فإنه أىب أن ميحو ذلك تعظيما



به إال تتميم الصلح ملا رأى فيه من احلظ للمسلمني بفراغ قلوهبم، ولو علم علي أن ذلك كان أمرا بطريق االلزام 
يه كالسكة احملماة إنك ستبعثين يف أمر أفأكون ف: حملاه من ساعته، أال ترى أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

بل الشاهد يرى ما ال يرى الغائب فبهذا تبني أنه عرف بأن ذلك االمر : أم الشاهد يرى ما ال يرى الغائب ؟ فقال
منه مل يكن إلزاما ورأى إظهار الصالبة يف الدين مبحضر من املشركني عزمية فتمسك به، مث الرغبة يف الصلح 

نفعة للمسلمني، ومتام هذه املنفعة يف أن يظهر االمام املساحمة واملساهلة مندوب إليه االمام بشرط أن يكون فيه م
معهم فيما يطلبون، ويظهر املسلمون القوة والشدة يف ذلك، ليعلم العدو أهنم ال يرغبون يف الصلح لضعفهم، 

  فالجل هذا فعل علي رضي
كذلك حديث معاذ رضي اهللا عنه، فإن السنة اليت و) وال هتنوا وال حتزنوا: (اهللا عنه ما فعله، وكأنه تأويل قوله تعاىل

كانت يف حق املسبوق من البداية مبا فاته، فيها احتمال معىن الرخصة ليكون االداء عليه أيسر، فوقف معاذ على 
ذلك وعرف أن العزمية متابعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، واعتقاد الغنيمة فيما أدركه معه، فاشتغل بإحراز 

  .ال متسكا بالعزمية ال خمالفة للنصذلك أو
وكذلك حديث أيب ذر إن صح أنه أدى صالته يف تلك احلالة بغري طهارة، فإن يف حكم التيمم للجنب بعض 

  فلعله كان عنده أن) أو المستم النساء) (أو المستم(االشتباه يف النص باعتبار القراءتني 

ا هو مذهب عمر وابن مسعود رضي اهللا عنهما، مث رأى أن بسبب املراد املس باليد وأنه ال جيوز التيمم للجنب كم
العجز يسقط عنه فرض الطهارة يف الوقت، وأن أداء الصالة يف الوقت عزمية، فاشتغل باالداء تعظيما المر اهللا 

  .ومتسكا بالعزمية
ب الربد أو وكذلك حديث عمرو بن العاص، فإنه رأى أن فرض االغتسال ساقط عنه ملا يلحقه من احلرج بسب

خلوفه اهلالك على نفسه، وقد ثبت بالنص أن التيمم مشروع لدفع احلرج، فعرفنا أنه ليس يف شئ من هذه اآلثار 
  .معىن يوهم خمالفة النص من أحد منهم، وأهنم يف تعظيم رسول اهللا كما وصفهم اهللا به

يا أمري املؤمنني : لرمحن بن عوف قال لعمروأما حد الشرب فإمنا أثبتوه استدالال حبد القذف، على ما روي أن عبد ا
  .إذا شرب هذي وإذا هذي افترى، وحد املفترين يف كتاب اهللا مثانون جلدة

مث احلكم الثابت باالمجاع ال يكون حماال به على الرأي، وقد بينا أن االمجاع يوجب علم اليقني والرأي ال يوجب 
  يرى إثبات شئ بالقياس ذلك، مث هذا دعوى اخلصوصية من غري دليل، ومن ال

فكيف يرى إثبات جمرد الدعوى من غري دليل والكتاب يشهد خبالف ذلك، فالناس يف تكليف االعتبار املذكور يف 
سواء، وهم كانوا أحق هبذا الوصف، وهذا أقوى ما نعتمده من الدليل ) فاعتربوا يا أويل االبصار: (قوله تعاىل

ق بني التأمل يف إشارات النص فيما أخرب اهللا به عن الذين حلقهم املثالت بسبب املعقول يف هذه املسألة، فإنه ال فر
اآلية، لنعترب بذلك وننزجر عن مثل ذلك ) هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب: (كفرهم كما قال تعاىل

عن العوض، فثبت ذلك السبب، وبني التأمل يف إشارات النص يف حديث الربا ليعرف به أن احملرم هو الفضل اخلايل 
احلكم بعينه يف كل حمل يتحقق فيه الفضل اخلايل عن العوض مشروطا يف البيع كاالرز والسمسم واجلص وما أشبه 
  ذلك وقد قررنا هذا، يوضحه أن التأمل يف معىن النص الثابت بإشارة صاحب الشرع مبنزلة التأمل يف معىن اللسان

 ذلك للوقوف على طريق االستعارة حىت جيعل ذلك اللفظ مستعارا يف حمل الثابت بوضع واضع اللغة، مث التأمل يف
آخر بطريقه، جائز مستقيم من عمل الراسخني يف العلم، فكذلك التأمل يف معاين النص الثبات حكم النص يف كل 



تبيان لكل  أحدمها أن اهللا تعاىل نص على أن القرآن: موضع علم أنه مثل املنصوص عليه، وهذا لنوعني من الكالم
وال يتمكن أحد من أن يقول كل شئ يف القرآن بامسه ) ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ: (شئ بقوله تعاىل

املوضوع له يف اللغة، فعرفنا أنه تبيان لكل شئ مبعناه الذي يستدرك به حكمه، وما ثبت بالنص فإما أن يقال هو 
فال تقل : (معلوما بإشارة النص، واالول باطل، فإن اهللا تعاىل قالثابت بصورة النص ال غري، أو باملعىن الذي صار 

  مث أحد ال يقول إن هذا هني عن صورة التأفيف) هلما أف
  .دون الشتم والضرب
) من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار: (وقوله تعاىل) وال يظلمون نقريا: (وكذلك قوله تعاىل

  .م باعتبار املعىن الذي وقعت االشارة إليه يف النصفعرفنا أن ثبوت احلك
جلي، وخفي، ويوقف على اجللي باعتبار الظاهر، وال يوقف على اخلفي إال بزيادة التأمل وهو : مث ذلك املعىن نوعان

 وبعدما ثبت لزوم اعتبار ذلك املعىن بالنص وإثبات احلكم يف كل حمل قد وجد فيه ذلك) فاعتربوا: (املراد بقوله
املعىن يكون إثباتا بالنص ال بالرأي وإن مل يكن صيغة النص متناوال، إال ترى أن احلكم بالرجم على ماعز مل يكن 
حكما على غريه باعتبار صورته ولكن باعتبار املعىن الذي الجله توجه احلكم عليه بالرجم كان ذلك بيانا يف حق 

  .سائر االشخاص بالنص
وفيها حكم هللا تعاىل من حتليل أو حترمي أو إجياب أو إسقاط، ومعلوم أن كل حادثة ال والثاين أنه ما من حادثة إال 

يوجد فيها نص، فالنصوص معدودة متناهية وال هناية ملا يقع من احلوادث إىل قيام الساعة، ويف تسميته حادثة إشارة 
  .إىل أنه ال نص فيها، فإن ما فيه النص يكون أصال معهودا

  )طلبا أو رواية، فعرفنا أنه ال يوجد نص يف كل حادثة(اشتغلوا باعتماد نص يف كل حادثة وكذلك الصحابة ما 

وقد لزمنا معرفة حكم احلادثة باحلجة حبسب الوسع فإما أن يكون احلجة استنباط املعىن من النصوص، أو 
يل جهل، واجلهل ال استصحاب احلال كما قالوا، ومعلوم أنه ليس يف استصحاب احلال إال عمل بال دليل وال دل

يصلح أن يكون حجة باعتبار االصل، وهو أيضا مما ال يوقف عليه، فمن احملتمل أن ال يكون عند بعض الناس فيه 
دليل ويكون عند بعضهم، والقياس من الوجه الذي قررنا حجة وإن كان ال يوجب علم اليقني، أال ترى أن الشرع 

  املنفعة، يعين املسافرة للتجارة واحملاربة للعدو والغلبة على االعداء جوز لنا االقدام على املباحات لقصد حتصيل
بغالب الرأي، واالجتهاد يف أمر القبلة واالشتغال باملعاجلة لتحصيل صفة الربء، وكل ذلك إقدام من غري بناء على 

  .ما يوجب علم اليقني، مث هو حسن يف بعض املواضع واجب يف بعض املواضع
فات، واعتقاد املعروف يف النفقات واملتعة، فإن ذلك منصوص عليه، مث االقدام عليه بالرأي جائز وكذلك تقومي املتل

فكان ذلك عمال باحلجة، فتبني أن القياس من نوع العمل مبا هو حجة يف االصل ولكنه دون الثابت من احلكم 
  .بالنص، فال يصار إليه إال يف وضع ال يوجد فيه نظر

  .و عمل باجلهل فال جيوز املصري إليه إال عند الضرورة احملضة مبنزلة تناول امليتةفأما استصحاب احلال فه
  .وسنقرر هذا يف بابه إن شاء اهللا تعاىل

فبهم التقرير يتبني أن نفاة القياس يتمسكون باجلهل، وأن فقهاء االمصار يعلمون مبا هو احلق، وماذا بعد احلق إال 
  .الضالل

قلنا حنن نقول بأن ما أنزل من الكتاب كذلك ولكن االحتجاج بالقياس ) أو مل يكفهم ؟: (وأما استدالهلم بقوله تعاىل
وهبذا يتبني ) فاعتربوا: (مما أنزل يف الكتاب إشارة وإن كان ال يوجد فيه نصا فإنه االعتبار املأمور به من قوله تعاىل



وبه يتبني أنه من مجلة ) ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا(: أن احلكم به حكم مبا أنزل اهللا فيضعف به استدالهلم بقوله تعاىل
وقد قيل املراد بالكتاب ) وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني: (وقوله تعاىل) تبيانا لكل شئ: (ما تناوله قوله تعاىل

  هنا اللوح احملفوظ، وهبذا يتبني أن العمل بالقياس

أمر اهللا وأمر رسوله، وسلوك طريق قد علم رسول اهللا أمته ال يكون تقدما بني يدي اهللا ورسوله بل هو ائتمار ب
بالوقوف به على أحكام الشرع، وهذا النا إمنا نثبت احلكم يف الفروع بالعلة املؤثرة، والعلة ما صارت مؤثرة بآرائنا 

  بل جبعل اهللا إياها مؤثرة، وإمنا إعمال الرأي يف متييز الوصف املؤثر من سائر
التأثري فيه فال يكون العمل فيه عمال بالرأي، إمنا التقدم بني يدي اهللا ورسوله فيما ذهب إليه أوصاف االصل وإظهار 

اخلصم من القول بأن العمل بالقياس باطل، النه ال جيد ذلك يف كتاب اهللا نصا، وهو ال جيوز االستنباط ليقف به 
م بال دليل، وقد بينا أن هذا ال يصلح أن على إشارة النص فيكون ذلك قوال بغري حجة، مث يكون عامال يف االحكا

  .يكون حجة أصلية
فاملذكور هو علم منكر يف موضع النفي والنكرة يف موضع النفي تعم، ) وال تقف ما ليس لك به علم: (وأما قوله

فاستعمال الرأي يثبت نوع علم من طريق الظاهر وإن كان ال يثبت علم اليقني، وباالتفاق علم اليقني ليس بشرط 
لوجوب العمل وال جلوازه، فإن العمل خبرب الواحد واجب وال يثبت به علم اليقني، والعمل بالرأي يف احلرب جائز، 
ويف باب القبلة عند االشتباه واجب، ويف املعاجلة باالدوية جائز وإن كان شئ من ذلك ال يوجب علم اليقني، وهذا 

ليقني يف حكم كل حادثة، واحلرج مدفوع، ففي إثبات الن التكليف حبسب الوسع وليس يف وسعنا حتصيل علم ا
  .احلجر عن إعمال الرأي يف احلوادث اليت ال نص فيها من احلرج ما ال خيفى

مث ال إشكال أن ما يثبت من العلم بطريق القياس فوق ما يثبت باستصحاب احلال، الن استصحاب احلال إمنا يكون 
ا ال يعلم يقينا، قد جيوز أن يكون الدليل املغري ثابتا وإن مل يبلغ املبتلى به، دليال عندهم لعدم الدليل املغري، وذلك مم

وهلذا ال تقبل البينة على النفي يف باب اخلصومات وتقبل على االثبات باعتبار طريق ال يوجب علم اليقني، فإن 
  .اليقنيالشهادة بامللك لظاهر اليد أو اليد مع التصرف تكون مقبولة وإن كانت ال توجب علم 

قلنا ما يظهر عند استعمال الرأي بالوصف املؤثر حق يف حقنا وإن ) وال تقولوا على اهللا إال احلق: (فأما قوله تعاىل
كنا ال نعلم أنه هو احلق عند اهللا تعاىل، أال ترى أن املتحري يف باب القبلة يلزمه التوجه إىل اجلهة اليت يستقر عليها 

  مباشرة ما ليس حبق أصال،الرأي، ومعلوم أنه ال يلزمه 

فعرفنا أنه حق عندنا وإن كنا ال نقطع القول بأنه احلق عند اهللا تعاىل، فقد يصيب اجملتهد ذلك باجتهاده وقد خيطئ، 
مث التكليف حبسب الوسع وليس يف وضعنا الوقوف على ما هو حق عند اهللا ال حمالة، وإمنا الذي يف وسعنا طلبه 

ا به وبعد إصابة ذلك الطريق يلزمنا العمل به فكذلك يف االحكام، وما أشاروا إليه من بطريق االعتبار الذي أمرن
الفرق بني ما هو حمض حق اهللا تعاىل وبني ما فيه حق العباد ليس بقوي، الن املطلوب هنا جهة القبلة الداء ما هو 

ل بالرأي فيه، إما لتحقيق معىن حمض حق اهللا تعاىل واهللا تعاىل موصوف بكمال القدرة، ومع ذلك أطلق لنا العم
االبتالء، أو النه ليس يف وسعنا ما هو أقوى من ذلك بعد انقطاع االدلة الظاهرة، وهذا املعىن بعينه موجود يف 

االحكام، مث االحتمال الذي يبقى بعد استعمال الرأي مبنزلة االحتمال يف خرب الواحد، فإن قول صاحب الشرع 
بت يف حقنا العلم والعمل به إذا بلغنا ذلك، ويف البلوغ واالتصال برسول اهللا صلى اهللا موجب علم اليقني وإمنا يث

عليه وسلم احتمال، فكذلك احلكم يف املنصوص ثابت بالنص على وجه يوجب علم اليقني، وفيه معىن هو مؤثر يف 



وب العمل به عند انعدام احلكم شرعا ولكن يف بلوغ اآلراء وإدراك ذلك املعىن نوع احتمال، فال مينع ذلك وج
دليل هو أقوى منه، وهلذا شرطنا للعمل بالرأي أن تكون احلادثة ال نص فيها من كتاب وال سنة، فتبني أن فيما قلنا 
مبالغة يف احملافظة على النصوص بظواهرها ومعانيها، فإنه ما مل يقف على النصوص ال يعرف أن احلادثة ال نص فيها 

لنصوص ال ميكنه أن يرد احلادثة إىل ما يكون مثلها من النصوص، مث مع ذلك فيه تعميم وما مل يقف على معاين ا
املعىن يف الفروع وتعظيم ما هو حق اهللا تعاىل، فإن اعتقاد احلقية يف احلكم املنصوص ثابت بالنص، ومعىن شرح 

  الصدر وطمأنينة
  .القلب ثابت بالوقوف على املعىن
حكام النصوص، النا إمنا جنوز استعمال الرأي عند معرفة معاين النصوص وإمنا يكون وال معىن الستدالهلم باختالف أ

هذا فيما يكون معقول املعىن، فأما فيما ال يعقل املعىن فيه فنحن ال جنوز إعمال الرأي لتعدية احلكم إىل ما ال نص 
  فيه، وسيأتيك بيان هذا يف شرط القياس، ويتبني هبذا أن مراد رسول اهللا

هللا عليه وسلم بذم الرأي فيما رووا من اآلثار الرأي الذي ينشأ عن متابعة هوى النفس، أو الرأي الذي صلى ا
يكون املقصود منه رد املنصوص حنو ما فعله إبليس، فأما الرأي الذي يكون املقصود به إظهار احلق من الوجه الذي 

فإن ) حيكم به ذوا عدل منكم: (ر قيمة الصيد بقولهقلنا ال يكون مذموما، أال ترى أن اهللا تعاىل أمر به يف إظها
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد علم ذلك أصحابه والصحابة عن آخرهم أمجعوا على استعماله من غري نكري من 
أحد منهم على من استعمله، فكيف يظن هبم االتفاق على ما ذمه رسول اهللا أو جعله مدرجة الضالل، هذا شئ ال 

  .ال، واهللا أعلميظنه إال ض
وذلك معىن القياس لغة، فالصورة بال معىن يكون : يف بيان ما ال بد للقياس من معرفته قال رضي اهللا عنه: فصل

فاسدا من الدعوى، مث شرطه فإن وجود الشئ على وجه يكون معتربا شرعا ال يكون إال بوجود شرطه، مث ركنه 
ا خيرج من حد العبث والسفه إىل حد احلكمة بكونه مفيدا، وذلك فقوام الشئ يكون بركنه، مث حكمه فإن الشئ إمن

  .إمنا يكون حبكمه، مث بالدفع بعد ذلك فإن متام االلزام إمنا يتبني بالعجز عن الدفع
للقياس تفسري هو املراد بصيغته، ومعىن هو املراد بداللته، مبنزله فعل : فأما االول فهو معرفة القياس لغة، فنقول

  ه تفسريا هو املعلوم بصورتهالضرب فإن ل
  .وهو إيقاع اخلشبة على جسم، ومعىن هو املراد بداللته وهو االيالم

أي قدره به، وقاس الطبيب اجلرح إذا سربه باملسبار : قس النعل بالنعل: فأما تفسري صيغة القياس فهو التقدير، يقال
لشئ إىل نظريه ليكون مثال له يف احلكم الذي وقعت رد ا: ليعرف مقدار غوره، وهبذا يتبني أن معناه لغة يف االحكام

احلاجة إىل إثباته، وهلذا يسمى ما جيري بني املناظرين مقايسة، الن كل واحد منهما يسعى ليجعل جوابه يف احلادثة 
نظر قايسته مقايسة وقياسا، ويسمى ذلك نظرا أيضا إذ ال يصاب إال بال: مثال ملا اتفقا على كونه أصال بينهما، يقال

  .عن إنصاف، ويسمى ذلك اجتهادا جمازا أيضا الن ببذل اجملهود حيصل هذا املقصود

وأما املعىن الذي هو املراد بداللته، وهو أنه مدرك من مدارك أحكام الشرع، ومفصل من مفاصله، وإمنا يتبني هنا 
ك موضوعا على مثال ما يكون بني إن اهللا تعاىل ابتالنا باستعمال الرأي واالعتبار، وجعل ذل: ببسط الكالم فنقول

العباد مما شرعه من الدعوى والبينات، فالنصوص شهود على حقوق اهللا تعاىل وأحكامه مبنزلة الشهود يف الدعاوى، 
شهادة الشاهد، مث ال بد من صالحية الشاهد بكونه حرا عاقال بالغا، فكذلك ال ) شهادته، مبنزلة(ومعىن النصوص 



نه شاهدا بكونه معقول املعىن، وال بد من صالحية الشهادة بوجود لفظها، فكذلك ال بد بد من صالحية النص لكو
من صالحية الوصف الذي هو مبنزلة الشهادة، وذلك بأن يكون مالئما للحكم أو مؤثرا فيه على ما نبني االختالف 

م الشرعي، فاملقصود تعدية فيه، وال بد مما هو قائم مقام الطالب فيه وهو القائس، وال بد من مطلوب وهو احلك
احلكم إىل الفروع، وال بد من مقضي عليه وهو عقد القلب ليترتب عليه العمل بالبدن إن كان حياج نفسه، وإن 

  كان حياج غريه فال بد
من خصم هو كاملقضي عليه من حيث إنه يلزمه االنقياد له، وال بد من قاض فيه وهو القلب مبنزلة القاضي يف 

بعد اجتماع هذه املعاين يتمكن املشهود عليه من الدفع كما يف الدعوى املشهود عليه يتمكن من اخلصومات، مث 
الدفع بعد ظهور احلجة فإن متام االلزام إمنا يتبني بالعجز عن الدفع، ورمبا خيالفنا يف بعض هذا الشافعي وغريه من 

  .العلماء أيضا
ل غري معلولة يف االصل ما مل يقم الدليل على كونه معلوال يف االصو: يف تعليل االصول قال فريق من العلماء: فصل

  .كل أصل
هي معلولة إال بدليل مانع، واالشبه مبذهب الشافعي رمحه اهللا أهنا معلولة يف االصل إال أنه ال بد : وقال فريق آخر

دليل يدل على كونه  جلواز التعليل يف كل أصل من دليل مميز، واملذهب عند علمائنا أنه ال بد مع هذا من قيام
  معلوال يف احلال، وإمنا يتبني هذا يف مسألة

الذهب والفضة، فإن استدالل من يستدل من أصحابنا على كون احلكم الثابت فيهما معلوال بأن االصول يف 
  .االصل معلولة ال يكون صحيحا حىت يثبت بالدليل أن النص الذي فيهما معلول يف احلال

حلكم يف املنصوص قبل التعليل ثابت بصيغة النص ويف التعليل تغيري لذلك احلكم حىت وحجة الفريق االول أن ا
يكون ثابتا بالوصف الذي هو املعىن يف املنصوص، فيكون ذلك مبنزلة اجملاز من احلقيقة، وال جيوز العدول عن 

نبط من املنصوص ليس من نوع احلقيقة إىل اجملاز إال بدليل، بل أوىل، فاجملاز أحد نوعي اللسان واملعىن الذي يست
اللسان يف شئ، يوضحه أن املعاين تتعارض يف املنصوص وباعتبار املعارضة ال يتعني وصف منها بل كل وصف حيتمل 

  أن يكون هو املعىن املوجب للحكم فيه واحملتمل ال يكون حجة، وال بد من ترجيح
ال يكون إال بالدليل، على أنا نفهم من خطاب  بعض االوصاف عند االشتغال بالتعليل، والترجيح بعد املعارضة

الشرع ما نفهم من خماطباتنا، ومن يقول لغريه أعتق عبدي، هذا مل يكن له أن يصري إىل التعليل يف هذا االمر، 
  .فكذلك يف خماطبات الشرع ال جيوز املصري إىل التعليل حىت يقوم الدليل

القياس وجواز العمل به يكون دليال على جواز التعليل يف كل  وحجة الفريق الثاين أن الدليل الذي دل على صحة
أصل، فإن ما هو طريق التعليل وهو الوقوف على معىن النص والوصف الذي هو صاحل الن يكون علة للحكم 

موجود يف كل نص، فيكون جواز التعليل أصال يف كل نص، وتكون صفة الصالحية أصال يف كل وصف، فيكون 
ما مل يظهر املانع، مبنزلة العمل باالخبار، فإن وجوب العمل بكل خرب ثبت عن صاحب الشرع هو التعليل به أصال 

االصل حىت مينع منه مانع، وال تتحقق املعارضة املوجبة للتوقف مبجرد اختالف اآلثار عند إمكان العمل بالكل، 
العمل بالكل إال أن مينع من ذلك فكذلك ال تثبت املعارضة املوجبة للتوقف عند كثرة أوصاف االصل مع إمكان 
  مانع، وليس هذا نظري خطاب العباد يف معامالهتم، فإن ذلك مما ال نشتغل فيه



بطلب املعىن، جلواز أن يكون خاليا عن معىن مؤثر وعن حكمة محيدة خبالف خطاب الشرع، أال ترى أن هناك وإن 
أعتق عبدي هذا فإنه أسود مل يكن له أن يعدي احلكم  كان التعليل فيه منصوصا ال يصار إىل التعدية، فإنه لو قال

هبذا التعليل إىل غريه، ويف خطاب الشرع فيما يكون التعليل منصوصا يثبت حكم التعدية باالتفاق، كقوله عليه 
اهلرة ليست بنجسة الهنا من الطوافني عليكم والطوافات ودعواهم أن يف التعليل تغيري احلكم كالم باطل، : السالم

  ن احلكم يف املنصوص بعد التعليل ثابت بالنص كما كان قبل التعليل، وإمنافإ
التعليل لتعدية احلكم إىل حمل آخر ال نص فيه على ما نبينه يف فصل الشرط، فعرفنا أن أثر التعليل يف املنصوص من 

  .حيث شرح الصدر وطمأنينة القلب، وذلك تقرير للحكم ال تغيري كالوقوف على معىن اللسان
ال كذلك بل االصل يف النصوص وجوب التعليل لتعميم احلكم على ما : وقوهلم إن يف كل وصف احتماال، قلنا

وما ثبت حجة بالدليل فإنه (قررنا، فبعد هذا يف كل وصف احتمال أنه ليس مبراد بعد قيام الدليل على كونه حجة 
  .انعوإمنا يثبت ذلك بالدليل امل) ال خيرج باالحتمال من أن يكون حجة

قد علمنا بالدليل أن علة النص أحد أوصافه ال كل وصف منه، فإن الصحابة اختلفوا يف : وأما الشافعي فإنه يقول
الفروع باختالفهم يف الوصف الذي هو علة يف النص، فكل واحد منهم ادعى أن العلة ما قاله، وذلك اتفاق منهم 

هول ال يصلح استعماله مع اجلهالة لتعدية احلكم فال بد أن أحد االوصاف هو العلة، مث ذلك الوصف جمهول واجمل
من دليل التمييز بينه وبني سائر االوصاف حىت جيوز التعليل به، فإنه ال جيوز التعليل بسائر االوصاف التفاق 

  .الصحابة على ذلك وعلمنا ببطالن التعليل يف خمالفة االمجاع
ية، وتارة يكون الثبات التعدية، وال شك أن الوصف الذي به يثبت مث على أصله التعليل تارة يكون للمنع من التعد

احلجر عن التعدية غري الوصف الذي يثبت به حكم التعدية، فما مل يتميز أحد الوصفني من اآلخر بالدليل ال جيوز 
  .تعليل النص

إن شاء (ذكره يف بابه وأما علماؤنا فقد شرطوا الدليل املميز، ولكن بطريق آخر سوى ما ذكره الشافعي على ما ن
معلول، وغري : وشرطوا قبل ذلك أن يقوم الدليل يف االصل على كونه معلوال يف احلال، الن النصوص نوعان) اهللا

  معلول، واملصري إىل التعليل يف كل نص، بعد زوال
  .هذا االحتمال، وذلك ال يكون إال بدليل يقوم يف النص على كونه معلوال يف احلال

جمهول احلال إذا شهد، فإنه ما مل نثبت حريته بقيام الدليل عليه ال تكون شهادته حجة يف االلزام، وقبل وإمنا نظريه 
ثبوت ذلك بالدليل احلرية ثابتة بطريق الظاهر، ولكن هذا يصلح للدفع ال لاللزام، فكذلك الدليل الذي دل يف كل 

يثبت بالدليل املوجب لكون هذا النص معلوال ال  نص على أنه معلول ثابت من طريق الظاهر وفيه احتمال، فما مل
جيوز املصري إىل تعليله لتعدية احلكم إىل الفروع، ففيه معىن االلزام، وهو نظري استصحاب احلال، فإنه يصلح حجة 

  .للدفع ال لاللزام لبقاء االحتمال فيه
ز ما مل يقم الدليل املانع، وقد ظهرت أليس أن االقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أفعاله جائ: فإن قيل

خصوصيته يف بعض االفعال، مث مل يوجب ذلك االحتمال يف كل فعل حىت يقال ال جيوز االقتداء به إال بعد قيام 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمام مقتدى به، ما بعث إال ليأخذ الناس هبديه وهداه، فيكون : الدليل ؟ قلنا

ل وإن كان قد جيوز أن يكون هو خمصوصا ببعض االشياء، ولكن اخلصوصية يف حقه مبنزلة االقتداء به هو االص
  .دليل التخصيص يف العموم والعمل بالعام مستقيم حىت يقوم دليل التخصيص، فكذلك االقتداء به يف أفعاله



ذا مبنزلة اجململ فيما فأما هنا فاحتمال كون النص غري معلول ثابت يف كل أصل مثل احتمال كونه معلوال، فيكون ه
  يرجع إىل االحتمال، والعمل باجململ ال يكون إال بعد قيام دليل هو بيان، فكذلك تعليل االصول، يوضحه أن هناك

لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة : (قد قام الدليل املوجب لعلم اليقني على جواز االقتداء به مطلقا، وهو قوله تعاىل
الحية الوصف املوجود يف النص، وذلك إمنا يعلم بالرأي فال ينعدم به احتمال كون وههنا الدليل هو ص) حسنة

  النص غري
معلول، النا قد بينا أن يف تعليل النص معىن االبتالء، واالبتالء مبا يكون غري معلول من النصوص أظهر، وبعدما 

  .أنه معلول للحالحتققت املساواة يف معىن االبتالء ال بد من قيام الدليل يف املنصوص على 
  .وبيان هذا يف الذهب والفضة، فإن حكم الربا ثابت فيهما بالنص وهو معلول عندنا بعلة الوزن

  .وأنكر الشافعي هذا فيحتاج إىل أن يثبت بالدليل أنه معلول
ال بد من يد بيد ففيه إجياب التعيني وهو متعد إىل الفروع النه : أحدها قوله عليه السالم: وفيه نوعان من الدليل

إمنا الربا يف النسيئة : تعيني أحد البدلني يف كل عقد، فإن الدين بالدين حرام بالنص وذلك ربا، كما قال عليه السالم
مث وجوب التعيني يف البدل اآلخر هنا الشتراط املساواة، فاملساواة يف البدلني عند اتفاق اجلنس شرط بقوله عليه 

وإذا اختلف النوعان : نس املساواة يف العينية شرط بقوله عليه الصالة والسالممثل مبثل وعند اختالف اجل: السالم
فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد وهذا حكم متعد إىل الفروع، فإن الشافعي يشترط التقايض يف بيع الطعام 

شعري بغري عينه غري مقبوض بالطعام مع اختالف اجلنس هبذا النص، وحنن ال جنوز بيع قفيز من حنطة بعينها بقفيز من 
يف اجمللس وإن كان موصوفا وحل التفاضل بينهما، الن بترك التعيني يف اجمللس ينعدم املساواة يف اليد باليد، وشرطنا 
القبض يف رأس مال السلم يف اجمللس لتحقيق معىن التعيني، فعرفنا أنه معلول، والتعليل بالثمنية مينع التعدية، فباعتبار 

ال يكون متعديا إىل الفروع، فالوصف الذي مينع التعدية ال يقدح فيه وال خيرجه من أن يكون شاهدا، كونه معلو
مبنزلة صفة اجلهل يف الشاهد فإنه ال يكون طعنا يف شهادته النه ال خيرج به من أن يكون أهال للوالية، والشهادة 

ته حىت تثبت حريته باحلجة، النه خيرج به من أن تبتىن على ذلك، خبالف صفة الرق فإن الطعن به مينع العمل بشهاد
  يكون أهل الوالية والصالحية للشهادة تبتىن على

  .ذلك
ومثال هذا أيضا ما قاله الشافعي يف حترمي اخلمر إنه معلول من غري قيام الدليل فيه على كونه معلوال، بل الدليل من 

مت اخلمر لعينها والسكر من كل شراب وإثبات احلرمة حر: النص دال على أنه غري معلول، وهو قوله عليه السالم
وصفة النجاسة يف بعض االشربة املسكرة ال يكون تعدية للحكم الثابت يف اخلمر، أال ترى أنه ال يثبت على ذلك 
الوجه حىت ال يكفر مستحله، وال يكون التقدير يف النجاسة فيه كالتقدير يف اخلمر، وإمنا تلك حرمة ثابتة باعتبار 

  .وع من االحتياط، فال يتبني به كون النص معلوالن
وقول النيب عليه السالم ) كيال يكون دولة بني االغنياء منكم: (مث تعليل النص قد يكون تارة بالنص، حنو قوله تعاىل

: ملكت بضعك فاختاري وقد يكون بفحوى النص كقول النيب عليه السالم يف السمن الذي وقعت فيه فأرة: لربيرة
ان جامدا فألقوها وما حوهلا وكلوا ما بقي، وإن مائعا فأريقوه فإن يف هذا إشارة إىل أنه معلول بعلة جماورة إن ك

  .النجاسة إياه
وكذلك خرب الربا من هذا النوع كما بينا، وقد يكون باالستدالل حبكم النص كقوله عليه السالم يف دم 



  .إنه دم عرق انفجر فتوضئي لكل صالة: االستحاضة
د يكون على اتفاق القائلني بالقياس على كونه معلوال، فعند وجود شئ من هذه االدلة يف النص سقط اعتبار وق

  .احتمال كونه غري معلول
يف ذكر شرط القياس وإمنا قدمنا الشرط الن الشرعيات ال تصري موجودة بركنها قبل وجود الشرط، أال : فصل

دأ بإحضار الشهود، ومن أراد الصالة مل جيد بدا من البداية بالطهارة ترى أن من أراد النكاح فال بد له من أن يب
  .وستر العورة

  أحدها أن ال يكون حكم االصل خمصوصا به بنص: وهذه الشروط مخسة
آخر، والثاين أن ال يكون معدوال به عن القياس، والثالث أن ال يكون التعليل للحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه 

   فرع هو نظريه وال نصحىت يتعدى به إىل

فيه، والرابع أن يبقى احلكم يف املنصوص بعد التعليل على ما كان قبله، واخلامس أن ال يكون التعليل متضمنا إبطال 
  .شئ من ألفاظ املنصوص

فالن التعليل لتعدية احلكم، وذلك يبطل التخصيص الثابت بالنص، فكان هذا تعليال يف معارضة النص : أما االول
  .حكمه والقياس يف معارضة النص باطللدفع 

فالن التعليل يكون مقايسة واحلكم املعدول به عن القياس الثابت بالنص ال مدخل للقياس فيه على : وأما الثاين
موافقة النص، وال معترب بالقياس فيه على خمالفة النص، الن املقصود بالتعليل إثبات احلكم به يف الفرع والقياس 

  .وال يتحقق االثبات حبجة النفي كما ال يتحقق التحليل مبا هو حجة التحرمي ينفي هذا احلكم،
فالن املقايسة إمنا تكون بني شيئني ليعلم به أهنما مثالن فال تصور له يف شئ واحد وال يف شيئني خمتلفني : وأما الثالث

ن شيئا واحدا ال تتحقق فيه املقايسة، ال تتحقق املماثلة بينهما، فإذا مل يتعد احلكم بالتعليل عن املنصوص عليه يكو
وإذا كانا خمتلفني ال يصريان بالتعليل مثلني، وحمل االنفعال شرط كل فعل وقول كمحل هو حي فإنه شرط ليكون 

صدمه ضربا وقطعه قتال، واشتراط كونه حكما شرعيا، الن الكالم يف القياس على االصول الثابتة شرعا، ومبثل 
  . حكم الشرع، فإن الطب واللغة ال يعرف مبثل هذا القياسهذا القياس ال يعرف إال

  فالن العمل بالقياس يكون بعد النص، ويف احلكم الثابت بالنص: وأما الرابع
ال مدخل للقياس يف التغيري كما ال مدخل له يف االبطال، فإذا مل يبق حكم النص بعد التعليل يف املنصوص على ما 

  .حلكم النص أو مبطال له، وال معترب بالقياس يف معارضة النص كان قبله كان هذا بيانا مغريا
  فالن النص مقدم على القياس بلفظه ومعناه، فكما ال يعترب: وأما اخلامس

  .القياس يف معارضة النص بإبطال حكمه ال يعترب يف ممارسته بإبطال لفظه
  .ويف بعض هذه الفصول خيالفنا الشافعي رمحه اهللا على ما نبينه

املثال االول وهو أن العدد معترب يف الشهادات املطلقة بالنص، وقد فسر اهللا تعاىل الشاهدين برجلني أو رجل فأما 
وامرأتني وذلك تنصيص على أدىن ما يكون من احلجة الثبات احلق، مث خص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خزمية 

اختصاصه به كرامة له، فلم جيز تعليله أصال  رضي اهللا عنه بقبول شهادته وحده، فكان ذلك حكما ثبت بالنص
حىت ال يثبت ذلك احلكم يف شهادة غري خزمية ممن هو مثله أو دونه أو فوقه يف الفضيلة الن التعليل يبطل 

  .خصوصيته



وكذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان خمصوصا بأن حل له تسع نسوة فقد ثبت بالنص أن احلل بالنكاح 
ربعة مث ظهرت خصوصية رسول اهللا عليه الصالة والسالم بالزيادة بنص آخر فلم يكن ذلك قابال يقتصر على اال

  .للتعليل
  .بغري مهر بالنص فلم يكن ذلك قابال للتعليل(وكذلك ظهرت خصوصيته بالنكاح 

) ؤمننيخالصة لك من دون امل: (بلفظ اهلبة بالنص وهو قوله تعاىل) قد ظهرت خصوصيته بالنكاح: وقال الشافعي
  .فلم جيز التعليل فيه لتعدية احلكم إىل نكاح غريه

املراد بالنص املوجب للتخصيص ملك البضع نكاحا بغري مهر، فإنه ذكر فعل اهلبة وذلك يقتضي : ولكنا نقول
  أي إن وهبت: نعت ذلك املصدر) خالصة لك: (مصدرا، مث قوله تعاىل

أي من االبتغاء باملال املقدر، ) : علمنا ما فرضنا عليهم يف أزواجهمقد : (نفسها للنيب هبة خالصة، بدليل قوله تعاىل
فالفرض عبارة عن التقدير وذلك يف املال يكون ال يف لفظ النكاح والتزويج، أو املراد اختصاصه باملرأة حىت ال حتل 

وما كان لكم أن : (الحد بعده فيتأدى هو بكون الغري شريكا له يف فراشها من حيث الزمان، وعليه دل قوله تعاىل
أال ترى أن معىن الكرامة باالختصاص إمنا تظهر فيما يتوهم ) تؤذوا رسول اهللا وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا

  فيه احلرج بإلزامه إياه وذلك

  .ال يتحقق يف اللفظ، فقد كان أفصح العرب ال يلحقه احلرج يف لفظ النكاح والتزويج
من : يف السلم، فإنه حكم ثابت بالنص يف هذا العقد خاصا، وهو قوله عليه السالم ومن هذه اجلملة اشتراط االجل

  .أسلم فليسلم يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم
فال جيوز املصري فيه إىل التعليل حىت جيوز السلم حاال بالقياس على البيع بعلة أنه نوع بيع، الن االصل يف جواز البيع 

د عليه يف تلك العاقد والقدرة على التسليم، حىت لو باع ما ال ميلكه مث اشتراه فسلمه ال جيوز، مث اشتراط قيام املعقو
هنى عن بيع ما ليس عند : ترك هذا االصل يف السلم رخصة بالنص وهو ما روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عند العقد، وال يصري مقدور التسليم له  االنسان ورخص يف السلم وهذا الن املسلم فيه غري مقدور التسليم للعاقد
بنفس العقد، الن العقد سبب للوجوب عليه وقدرته على التسليم يكون مبا له ال مبا عليه، ولكنه حمتاج إىل مباشرة 

هذا العقد لتحصيل البدل مع عجزه عن تسليم املعقود عليه يف احلال، وقدرته على ذلك بعد مضي مدة معلومة 
  بطريق العادة

بأن يكتسب أو يدرك غالته مبجئ أوانه، فجوز الشرع هذا العقد مع عدم املعقود عليه يف ملكه رخصة حلاجته،  إما
ولكن بطريق يقدر على التسليم عند وجوب التسليم عادة وذلك بأن يكون مؤجال، فلم جيز التعليل فيه لكونه 

  .حكما خاصا ثبت اخلصوصية فيه بالنص كما بينا
فع ال تضمن باالتالف والغصب، الن وجوب الضمان يستدعي املالية والتقوم يف املتلف وذلك ال املنا: وكذلك قلنا

يسبق االحراز وال تصور لالحراز يف املنافع، مث ثبوت املالية والتقوم فيها بالعقد حكم خاص ثبت بالنص، فلم يكن 
  .قابال للتعليل

عقد الفاسد، والصحيح حكم خاص فيها، النه ال مماثلة بني وكذلك إثبات املعادلة بينهما وبني االعيان يف موجب ال
  املنافع وبني االعيان باعتبار االصل، فالعني جوهر يقوم به العرض، واملنفعة عرض يقوم باجلوهر،



واملنافع ال تبقى وقتني والعني تبقى، وبني ما يبقى وبني ما ال يبقى تفاوت، فعرفنا أن ثبوت املساواة بينهما يف مقتضى 
  .لعقد حكم خاص ثابت بالنص فال يقبل التعليلا

وكذلك إلزام العقد على املنافع قبل وجودها حكم خاص ثبت للحاجة أو للضرورة، من حيث إنه ال يتصور العقد 
عليها بعد الوجود، الن املوجود ال يبقى إىل وقت التسليم، وما ال يتأتى فيه التسليم حبكم العقد ال يكون حمال 

وز تعدية هذا احلكم بالتعليل إىل احملل الذي يتصور العقد عليه بعد الوجود، وهو نظري حل امليتة عند للعقد، فال جي
  .املخمصة، فإن ثبوته ملا كان بطريق الضرورة مل جيز تعليله لتعدية ذلك احلكم إىل حمل آخر

إنه حكم معدول به عن القياس بالنص ومثال الفصل الثاين ما قال أبو حنيفة رمحه اهللا يف جواز التوضي بنبيذ التمر، ف
  إىل سائر االنبذة، ووجوب الطهارة بالقهقهة يف الصالة(فلم يكن قابال للتعليل حىت ال يتعدى ذلك احلكم 

إىل صالة اجلنازة وسجدة التالوة، ) حكم معدول به عن القياس بالنص فلم يكن قابال للتعليل حىت ال يتعدى احلكم
  .لقة وهي ما تشتمل على مجيع أركان الصالةالن النص ورد يف صالة مط

وكذلك بقاء الصوم مع االكل والشرب ناسيا، فإنه معدول به عن القياس بالنص، الن ركن الصوم ينعدم باالكل 
مع النسيان، والركن هو الكف عن اقتضاء الشهوات، وأداء العبادة بعد فوات ركنها ال يتحقق، فعرفنا أنه عن 

  .فلم جيز تعدية احلكم فيه إىل املخطئ واملكره والنائم يصب يف حلقه بطريق التعليلمعدول به عن القياس 
  .قد عديتم حكم النص إىل اجلماع، وقد ورد يف االكل والشرب وكان ذلك بطريق التعليل: فإن قيل

هو  ال كذلك بل قد ثبت بالنص املساواة بني االكل والشرب واجلماع يف حكم الصوم، وإن ركن الصوم: قلنا
  )بالنص(الكف عن اقتضاء الشهوتني مجيعا فيكون احلكم الثابت 

يف أحدمها ثابتا يف اآلخر بالنص أيضا ال باملقايسة، النه ليس بينهما فرق يف حكم الصوم الشرعي سوى اختالف 
عام، االسم، فإن االقدام على كل واحد منهما فيه تفويت ركن الصوم، النه جناية على حمل الفعل من بضع أو ط

وهو نظري جزء الرقبة مع شق البطن فإهنما فعالن خمتلفان يف االسم، وكل واحد منهما قتل موجب للقود بالنص ال 
  .بالقياس

وكذلك من به سلس البول يتوضأ لوقت كل صالة كاملستحاضة، وكان احلكم يف كل واحد منهما ثابتا بالنص ال 
  .بالقياس، الن النص ورد عند استدامة العذر

من سبقه احلدث يف خالل الصالة بأي وجه سبقه فإنه يتوضأ ويبين على صالته بالنص، وذلك : ى هذا قلناوعل
  حكم معدول به عن القياس، وإمنا ورد النص يف القئ

والرعاف، مث جعل ذلك ورودا يف سائر االحداث املوجبة للوضوء ومل جيعل ورودا يف احلدث املوجب لالغتسال 
  .بينهما لتحقق املغايرة فيما

فكذلك نقول يف املكره واخلاطئ، فاملساواة بينهما وبني الناسي ثابت من حيث إن كل واحد منهما غري : فإن قيل
  .قاصد إىل اجلناية على الصوم

نعم ولكن هذا إمنا يستقيم إذا ثبت أن القصد معترب يف تفويت ركن الصوم، وإذا كان القصد ال يعترب يف حتقق : قلنا
 إن من كان مغمى عليه يف مجيع النهار يتأدى ركن الصوم منه، فكذلك ترك القصد ال مينع حتقق ركن الصوم حىت

فوات ركن الصوم، وكذلك مع عدم القصد قد يتحقق فوات ركن الصوم وانعدام االداء به، فإن من أغمى قبل 
ىل ترك الصوم، مث ال غروب الشمس وبقي كذلك إىل آخر الغد فإنه ال يكون صائما، وإن انعدم منه القصد إ

مساواة أيضا بني اخلاطئ واملكره وبني الناسي فيما يرجع إىل عدم القصد، فإن اخلاطئ إمنا انعدام القصد منه باعتبار 



  .قصده إىل املضمضة، وإمنا ابتلي بالشرب خطأ بطريق ميكن التحرز عنه
ال صنع له فيه، وإليه أشار عليه السالم يف وأما الناسي فانعدم القصد منه لعدم علمه بالصوم أصال وذلك بنسيان 

إن اهللا أطعمك وسقاك وملا كان سبب العذر ممن له احلق على وجه ال صنع للعباد فيه استقام أن جيعل الركن : قوله
  باعتباره

 قائما حكما، فأما يف املكره والنائم سبب العذر جاء من جهة العباد، واحلق يف أداء الصوم هللا فلم يكن هذا يف
سبب كان ممن له احلق، أال ترى أن املريض يصلي قاعدا مث ال تلزمه االعادة إذا برأ، واملقيد يصلي قاعدا مث ) معىن(

  .تلزمه االعادة إذا رفع القيد عنه
  الذي شج يف صالته ال يبين بعد الوضوء، والذي ابتلي بقئ: وعلى هذا قال أبو حنيفة وحممد رمحهما اهللا

ته بعد الوضوء، ملا أن ذلك حكم معدول به عن القياس بالنص فلم جيز التعليل فيه، وما أو رعاف يبين على صال
  .يبتىن على صنع العباد ليس نظري ما ال صنع للعباد من كل وجه

حل الذبيحة مع ترك التسمية ناسيا حكم معدول به عن القياس بالنص، فلم جيز تعليله لتعدية : ومن هذه اجلملة قلنا
عامد وال مساواة بينهما، فالناسي معذور غري معرض عن ذكر اسم اهللا تعاىل، والعامد جان معرض عن احلكم إىل ال

  .ذكر اسم اهللا تعاىل على الذبيحة
ومن أصحابنا من ظن أن املستحسنات كلها هبذه الصفة وليس كما ظن، فاملستحسن قد يكون معدوال به عن 

  .أنه قياس خفي على ما نبينه يف بابه إن شاء اهللا تعاىلالقياس، وقد يكون ثابتا بنوع من القياس إال 
ومن أصحابنا من ظن أن يف احلكم الذي يكون ثابتا بالنص فيه معىن معقول، إال أنه يعارض ذلك املعىن معان أخر 
به ختالفه، فاجلواب فيه كذلك، إال أنه ال جيوز التعليل فيه وليس كذلك، فإن االصل مبنزلة الراوي والوصف الذي 

تعلل مبنزلة احلديث، ويف رواية االخبار قد يقع الترجيح باعتبار كثرة الرواة على ما بينا، ولكن به ال خيرج من أن 
تكون رواية الواحد معتربا، فعرفنا أنه مىت كان النص معقول املعىن فإنه جيوز تعليله بذلك املعىن ليتعدى احلكم به إىل 

  .يف االصل، فإنه ليس من شرط التعليل للتعدية اعتبار مجيع معاين االصل فرع، وإن عارض ذلك املعىن معان أخر
  .فهو أعظم هذه الوجوه فقها، وأعمها نفعا، وهو شرط واحد امسا ولكن يدخل حتته أصول: وأما الفصل الثالث

  أن الكالم مىت كان من معىن اللغة فإنه ال جيوز املصري فيه إىل: فمنها
  .االثبات بالقياس الشرعي

وبيان هذا يف اليمني الغموس، فإن علماءنا قالوا إهنا ال تنعقد موجبة للكفارة، الهنا ليست بيمني معقودة ووجوب 
الكفارة بالنص يف اليمني املعقودة، وكان االشتغال يف احلكم بالتعليل بقوله ميني باهللا مقصودة باطال من الكالم، الن 

ليست بيمني حقيقة، وإمنا مسيت ميينا جمازا، الن ارتكاب هذه الكبرية الكالم يف إثبات االسم حقيقة، فعندنا هذه 
كان باستعمال صورة اليمني كبيع احلر يسمى بيعا جمازا وإن مل يكن بيعا على احلقيقة، وإذا كان الكالم يف إثبات 

كن طريق معرفته اسم اليمني حقيقة وذلك ال ميكن معرفته بالقياس الشرعي كان االشتغال به فضال من الكالم، ول
التأمل يف أصول أهل اللغة، وهم إمنا وضعوا اليمني لتحقيق معىن الصدق من اخلرب، فعرفنا أن ما ليس فيه توهم 

الصدق بوجه ال يكون حمال لليمني خللوه عن فائدة، وبدون احملل ال يتصور انعقاد اليمني، ولذلك قال أبو حنيفة يف 
ليست بزنا واشتغال اخلصوم بتعليل نص الزنا لتعدية احلكم أو إثبات املساواة بينه اللواطة إهنا ال توجب احلد، الهنا 

  .وبني اللواطة يكون فاسدا، الن طريق معرفة االسم النظر يف موضوعات أهل اللغة ال االقيسة الشرعية



نص اخلمر وكذلك سائر االشربة سوى اخلمر ال جيب احلد بشرب القليل ما مل يسكر، واشتغال اخلصم بتعليل 
  .لتعدية احلكم أو الثبات املساواة فاسد، الن الكالم يف إثبات هذا االسم كسائر االشربة

اعتبار املعىن الثبات املساواة يف االسم لغة ال شرعا، فالزنا عند أهل اللغة اسم لفعل فيه اقتضاء الشهوة : فإن قيل
كاح إحصانا، واللواطة مثل الزنا يف هذا املعىن من على قصد سفح املاء دون النسل، وهلذا مسوه سفاحا ومسوا الن

  .كل وجه
  وكذلك اخلمر اسم لعني حتصل خمامرة العقل

  .بشربه وهلذا ال يسمى العصري به قبل التخمر وال بعد التخلل، وهذه االشربة مساوية للخمر يف هذا املعىن
اللغة املقصود هبا تعريف املسمى وإحضاره قلنا هذا فاسد، الن االمساء املوضوعة لالعيان أو لالشخاص عند أهل 

بذلك االسم ال حتقق ذلك الوصف يف املسمى، مبنزلة االمساء املوضوعة للرجال والنساء كزيد وعمر وبكر وما 
أشبهه، فكذلك أمساء االفعال كالزنا واللواطة وأمساء االعيان كاخلمر، وما هذه الدعوى إال نظري ما حيكى عن بعض 

  .أنا أبني املعىن يف كل اسم لغة أنه ملاذا وضع ذلك االسم لغة ملا يسمى به: كان يقولاملوسوسني أنه 
  .النه يتجرجر إذا ظهر على وجه االرض، أي يتحرك: ملاذا يسمى اجلرجري جرجريا ؟ فقال: فقيل له
النه يستقر فيها  :ملاذا مسيت القارورة قارورة ؟ قال: فقيل له! فلحيتك تتحرك أيضا وال تسمى جرجريا : فقيل له
  .املائع

  !.فجوفك أيضا يستقر فيه املائع وال يسمى قارورة : فقيل له
  .وال شك أن االشتغال مبثل هذا يف االمساء املوضوعة يكون من نوع اجلنون

االحكام الشرعية إمنا تبتىن على االسامي الثابتة شرعا وذلك نوع من االسامي ال يعرفه أهل اللغة كاسم : فإن قيل
  .صالة لالركان املعلومة، واسم املنافق لبعض االشخاصال

  .وما أشبه ذلك
االمساء الثابتة شرعا تكون ثابتة بطريق معلوم شرعا كاالمساء املوضوعة لغة تكون ثابتة بطريق يعرفه أهل اللغة، : قلنا

هم يف طريق معرفته، مث ذلك االسم ال خيتص بعلمه واحد من أهل اللغة، بل يشترك فيه مجيع أهل اللغة الشتراك
فكذلك هذا االسم يشترك يف معرفته مجيع من يعرف أحكام الشرع، وما يكون بطريق االستنباط والرأي فإمنا يعرفه 

  القايس، فبهذا يتبني أنه ال جيوز
إثبات االسم بالقياس على أي وجه كان، وعلى هذا ال جيوز استعمال القياس يف إحلاق النباش بالسارق يف حكم 

ع، الن القطع بالنص واجب على السارق، فالكالم يف إثبات اسم السرقة حقيقة وقد قدمنا البيان يف نفي القط
  التسوية

  .حقيقة، وجماز: بني النباش والسارق يف فعل السرقة، وهذا الن االمساء نوعان
ارة أهل اللغة، وحنن فطريق معرفة احلقيقة هو السماع من أهل اللغة، وطريق معرفة اجملاز منه الوقوف على استع

نعلم أن طريق االستعارة فيما بني أهل اللغة غري طريق التعدية يف أحكام الشرع، فال ميكن معرفة هذا النوع بالتعليل 
  .الذي هو لتعدية حكم الشرع

فيما  االشتغال بالقياس لتصحيح استعارة ألفاظ الطالق للعتق يكون باطال، وإمنا نشتغل فيه بالتأمل: وعلى هذا قلنا
  .هو طريق االستعارة عند أهل اللغة



  .وكذلك االشتغال بالقياس الثبات االستعارة يف ألفاظ التمليك للنكاح يكون اشتغاال مبا ال معىن له
  .وكذلك يف إثبات استعارة لفظ النسب للعتق

  .وكذلك االشتغال بالقياس يف تصحيح إرادة العدد من لفظ الطالق
املوافقة بني الشاهدين إذا شهد أحدمها مبائة واآلخر مبائتني أو شهد أحدمها بتطليقة واالشتغال بالقياس الثبات 

فاحلاجة فيه إىل إثبات االسم وطريق الوقوف عليه التأمل يف طريقه (واآلخر بنصف تطليقة فإمنا يكون من نوع هذا 
  .فكان االشتغال بالقياس الشرعي فيه اشتغاال مبا ال يفيد) عند أهل اللغة

لك االطعام يف الكفارات فإن اشتراط التمليك فيه بالقياس على الكسوة باطل، الن الكالم يف معىن االطعام وكذ
املنصوص عليه وال مدخل للقياس الشرعي يف معرفة معىن االسم لغة، وإمنا الطريق فيه التأمل يف معىن اللفظ لغة 

عما، وذلك بالتمكني من االطعام، مبنزلة االيكال، مث وهو فعل متعد فالزمه طعم وحقيقته فيما يصري املسكني به طا
  جيوز التمليك فيه بداللة النص، فأما الكسوة

فهو عبارة عن امللبوس دون فعل اللبس ودون منفعة الثوب وعني امللبوس ال يصري كفارة إال بالتمليك من املسكني، 
  .فأما االلباس فهو متكني من االنتفاع بامللبوس

  .االختالف يف شرط التعدية، واملذهب عندنا أن تعليل النص مبا ال يتعدى ال جيوز أصال :ومن هذه اجلملة
  وعند الشافعي هذا التعليل جائز ولكنه ال يكون مقايسة، وعلى هذا جوز هو تعليل نص الربا يف الذهب والفضة

  .بالثمينة وإن كانت ال تتعدى، فنحن ال جنوز ذلك
و تعدية حكم االصل إىل الفروع، وكل تعليل ال يفيد ذلك فهو خال عن حكمه، واملذهب عندنا أن حكم التعليل ه

وعلى قوله حكم التعليل ثبوت احلكم يف املنصوص بالعلة مث تتعدى تلك العلة إىل الفروع تارة فيثبت هبا احلكم يف 
مستقيما مبنزلة النص  الفروع كما يف االصل، وتارة ال تتعدى فيبقى احلكم يف االصل ثابتا وبه يكون ذلك تعليال

  .الذي هو عام مع النص الذي هو خاص
احتج وقال الن التعليل بالرأي حجة الثبات حكم الشرع فيكون مبنزلة سائر أنواع احلجج، وسائر احلجج من 

الكتاب والسنة أينما وجدت يثبت احلكم هبا، فكذلك التعليل بالرأي إال أن سائر احلجج تكون ثابت بغري صنع 
لتعليل بالرأي إمنا حيصل بصنعنا، ومىت وجد ذلك كان ثبوت احلكم مضافا إليه سواء تعدى إىل الفروع أو مل منا، وا

يتعد، وهذا الن الشرط يف الوصف الذي يتعلل االصل به قيام داللة التمييز بينه وبني سائر االوصاف، وهذا املعىن 
ي يتعدى إىل حمل آخر، وبعد ما وجد فيه شرط يتحقق يف الوصف الذي يقتصر على موضع النص ويف الوصف الذ

  صحة التعليل به ال يثبت احلجر عن التعليل به إال مبانع، فكونه غري متعد ال يصلح أن يكون مانعا
  .إمنا املانع ما خيرجه من أن يكون حجة، وانعدام وصف التعدي فيه ال خيرجه من أن يكون حجة كالنص

ة لنا، وهو أن احلجج الشرعية ال بد أن تكون موجبة علما أو عمال، والتعليل واجلواب عن هذا الكالم مبا هو احلج
بالرأي ال يوجب العلم باالتفاق، فعرفنا أنه موجب للعمل وأنه باعتباره يصري حجة، واملوجب للعمل ما يكون 

للعمل يف احملل الذي متعديا إىل الفروع، الن وجوب العمل بالعلة إمنا يظهر يف الفرع، فأما االصل فقد كان موجبا 
  .تناوله قبل التعليل، فإذا خال عن التعليل مل يكن موجبا شيئا فال يكون حجة شرعا

وجوب العمل يف االصل بعد أن التعليل يصري مضافا إىل العلة كما أن يف الفرع بعد التعدية يصري وجوب : فإن قيل
  .العمل مضافا إىل العلة



ان وجوب العمل بالنص، والتعليل ال جيوز على وجه يكون مغريا حكم االصل، هذا فاسد، الن قبل التعليل ك: قلنا
فكيف جيوز على وجه يكون مبطال حكم االصل وهو إضافة وجوب العمل إليه، أال ترى أن وجوب العمل به ملا 

يظهر يف مقابلة كان مضافا إىل النص قبل التعليل بقي مضافا إليه بعد التعليل، وبه يتبني أن النص أقوى والضعيف ال 
  .القوي، فيكون احلكم وهو وجوب العمل يف االصل مضافا إىل أقوى احلجتني وهو النص بعد التعليل كما كان قبله

واعتباره االصل بالفرع يف أن احلكم فيه يكون مضافا إىل العلة يف هناية الفساد، الن الفرع يعترب االصل، فأما 
  .حبالاالصل ال يعترب بالفرع يف معرفة حكمه 

  .التعليل صحيح ليثبت به ختصيص االصل بذلك احلكم: فإن قيل مع هذا
  وهذا ثابت قبل التعليل بالنص، مث تعليل االصل بوصف ال يتعدى: قلنا

ال مينع تعليله بوصف آخر يتعدى إذا وجد فيه ما هو شرط العلة، النه كما جيوز أن جيتمع يف االصل وصفان كل 
ع وأحدمها أكثر تعدية من اآلخر جيوز أن جيتمع وصفان يتعدى أحدمها وال يتعدى واحد منهما يتعدى إىل فرو

  .اآلخر، فبهذا تبني أن هذا التعليل ال يوجب ختصيص االصل أيضا
وكيف يقال هذا وباالمجاع بيننا وبينه انعدام العلة ال يوجب انعدام احلكم على ما نبينه يف بابه إن شاء اهللا تعاىل، 

  .عليل مبا ال يتعدى موجبا ختصيص االصل إذا كان احلكم ينعدم بانعدام العلة كما يوجد بوجودهاوإمنا يكون الت
تعليل االصل لتعدية احلكم إىل موضع منصوص، فإن ذلك ال جيوز عندنا، نص عليه حممد السري : ومن هذه اجلملة
وم فيه إىل هدي االحصار، الن ذلك النص الوارد يف هدي املتعة ال جيوز تعليله لتعدية حكم الص: الكبري، وقال

  منصوص عليه وإمنا يقاس بالرأي على املنصوص وال يقاس املنصوص

  .على املنصوص
جيوز تعليله على وجه يوجب : والشافعي جيوز هذا التعليل الثبات زيادة يف حكم النص اآلخر بالتعليل، وهلذا قال

حكم النص اآلخر، الن وجوب الزيادة به إذا كان  زيادة يف حكم النص اآلخر ال على وجه يوجب ما هو خالف
النص اآلخر ساكتا عنه يكون بيانا، والكالم وإن كان ظاهرا فهو حيتمل زيادة البيان، ولكنه ال حيتمل من احلكم ما 
هو خالف موجبه، والتعليل ليحصل به زيادة البيان، فلهذا جوزنا تعليل النص بوصف يتعدى إىل ما فيه نص آخر 

احلكم الثابت بالتعليل يف احملل الذي فيه نص إما أن يكون موافقا للحكم الثابت : الزيادة فيه، ولكنا نقول الثبات
فيه بذلك النص أو خمالفا له، وعند املوافقة ال يفيد هذا التعليل شيئا، الن احلكم يف ذلك املوضع مضاف إىل النص 

  الوارد فيه فال يصري
، كما ال يصري احلكم يف النص املعلول مضافا إىل العلة بعد التعليل كما قررنا، وإن بتعليل نص آخر مضافا إىل العلة

كان خمالفا له فهو باطل، الن التعليل يف معارضة النص أو فيما يبطل حكم النص باطل باالتفاق، وإن كان زائدا فيه 
ا أوجبه النص الوارد فيه وبعد فهو مغري أيضا حبكم ذلك النص، الن مجيع احلكم قبل التعليل يف ذلك املوضع م

التعليل يصري بعضه والبعض غري الكل، فعرفنا أنه ال خيلو هذا التعليل من أن يكون مغريا حكم النص، وتبني هبذا أن 
الكالم يف هذا الفصل بناء على ما قدمنا أن الزيادة على النص عندنا مبنزلة النسخ، فكما ال جيوز إثبات نسخ 

  .لرأي فكذلك ال جيوز إثبات الزيادة فيهاملنصوص بالتعليل با
إن شرط التعليل تعدية حكم النص بعينه يف مواضيع، منها أنا ال جنوز تعليل نص الربا يف االشياء : مث بيان قولنا

االربعة بالطعم، الن احلكم يف النصوص كلها إثبات حرمة متناهية بالتساوي، وصفة الطعم توجب تعدية احلكم إىل 
حلرمة فيها مطلقة غري متناهية، وهي املطعومات اليت ال تدخل حتت املعيار، فعرفنا أن هذا الوصف ال حمال تكون ا



يوجب تعدية حكم النص بعينه، إذ احلرمة املتناهية غري احلرمة املؤبدة، أال ترى أن احلرمة الثابتة بالرضاع واملصاهرة 
  :غري احلرمة الثابتة بالتطليقات الثالث، وهلذا قلنا

النقود ال تتعني يف العقود بالتعيني، خبالف ما يقوله الشافعي إهنا متعينة يف امللك وتعيينها يف العقد مفيد فتتعني  إن
  .بالتعيني كالسلع

وهذا الن هذا التعليل ال يوجب تعدية حكم االصل بعينه، فحكم البيع يف السلع وجوب امللك به فيها ال وجودها 
امها يف ملك البائع عند العقد ليصح العقد، وحكم العقد يف الثمن وجوهبا ووجودها يف نفسها، وهلذا ال بد من قي

  بالعقد،
وهلذا ال يشترط قيام الثمن يف ملك املشتري عند العقد لصحة العقد، وجيوز العقد بدون تعيينه ال على اعتبار أنه 

ما وراء موضع الرخصة ثابت حىت مبنزلة السلع، ولكن يسقط اعتبار وجوده بطريق الرخصة، فإن هذا احلكم في
جيوز االستبدال به قبل القبض، وال جيب جرب النقص املتمكن فيه عند عدم التعيني بذكر االجل وال بقبض ما يقابله 

يف اجمللس خبالف السلم، فعرفنا أن احلكم االصلي يف الثمن ما بينا، ويف التعيني تغيري لذلك احلكم وجعل ما هو 
  .تغيري أبلغ من هذاالركن شرطا، وأي ال

فتبني هبذا أنه ليس يف هذا التعليل تعدية حكم النص بعينه بل إثبات حكم آخر يف الفرع، وهلذا قلنا إن إظهار الذمي 
باطل، الن حكم الظهار يف حق املسلم أنه يثبت به حرمة متناهية بالكفارة، فتعليل هذا االصل مبا يوجب تعدية 

النه ال يثبت به حكم االصل بعينه وهو احلرمة املتناهية، فإن الذمي ليس من أهل احلكم إىل الذمي يكون باطال، 
  .الكفارة مطلقا
هو نظريه يف فصول، منها ما بينا أنه ال جيوز تعليل النص الوارد يف الناسي بالعذر ليتعدى : إىل فرع: وبيان قولنا

رمها دون عذر الناسي فيما هو املقصود باحلكم، احلكم به إىل اخلاطئ واملكره، الن الفرع ليس بنظري لالصل، فعذ
الن عذر اخلاطئ ال ينفك عن تقصري من جهته بترك املبالغة يف التحرز، وعذر املكره باعتبار صنع هو مضاف إىل 

  .العباد فال جتوز تعدية احلكم للتعليل إىل ما ليس بنظري به
ارة حكمية ليتعدى احلكم به إىل الوضوء، فإن الفرع ليس شرط النية يف التيمم ال جيوز تعليله بأنه طه: وكذلك قلنا

بنظري االصل يف كونه طهارة، الن التيمم باعتبار االصل تلويث وهو ال يكون رافعا للحدث بيقني خبالف الطهارة 
  .باملاء، وهلذا أمثلة كثرية

الوارد يف اجلماع إليه مع فقد أوجبتم الكفارة باالكل والشرب يف رمضان على طريق تعدية حكم النص : فإن قيل
أن االكل والشرب ليس بنظري للجماع ملا يف اجلماع من اجلناية على حمل الفعل، وهلذا يتعلق به احلد رمجا يف غري 
امللك وذلك ال يوجد يف االكل والشرب، وأثبتم حرمة املصاهرة بالزنا بطريق تعدية احلكم من الوطئ احلالل إليه 

الصل حالل يثبت به النسب والزنا حرام ال يثبت به النسب، وكذلك أثبتم امللك الذي وهو ليس بنظري له فالن ا
  .هو حكم البيع بالغصب وهو ليس بنظري له، فالبيع مشروع والغصب عدوان حمض وهو ضد املشروع

نا أن إثبات ومن أصل! أما يف مسألة الكفارة فنحن ما أوجبنا الكفارة بطريق التعليل بالرأي، فكيف يقال هذا : قلنا
الكفارات بالقياس ال جيوز خصوصا يف كفارة الفطر فإهنا تنزع إىل العقوبات كاحلد، ولكن إمنا أوجبنا الكفارة 

من أفطر يف رمضان فعليه ما على املظاهر مث قد بينا أهنما نظريان : بالنص الوارد بلفظ الفطر، وهو قوله عليه السالم
ف عن اقتضاء الشهوتني، ووجوب الكفارة باعتبار اجلناية على الصوم يف حكم الصوم فإن ركن الصوم هو الك



بتفويت ركنه على أبلغ الوجوه ال باعتبار اجلناية على احملل، ويف اجلناية على الصوم مها سواء، ووجوب الكفارة 
  .لركن الصوم صورة ومعىن، واجلماع آلة لذلك كاالكل والشرب) املفوت(باعتبار الفطر 
نظري إجياب القصاص يف القتل بالسهم والسيف، فإن القصاص جيب بالقتل العمد والسيف آلة لذلك وما هذا إال 

الفعل، كالسهم، فال يكون ذلك بطريق تعدية احلكم من حمل إىل حمل، إمنا التعدية فيما قاله اخلصم إن الكفارة جتب 
  .جبماع امليتة والبهيمة

والبهيمة ليس نظري مجاع االهل يف تفويت ركن الصوم، فإن فوات الركن وعندنا هذا التعليل باطل، الن مجاع امليتة 
  معىن مبا متيل إليه

الطباع السليمة لقصد قضاء الشهوة، وذلك خيتص مبحل مشتهى وفرج امليتة والبهيمة ليس هبذه الصفة، فكان هذا 
  تعليال لتعدية احلكم إىل ما ليس

  .بنظري لالصل فكان باطال
االصل يف ثبوت احلرمة ليس هو الوطئ بالولد الذي يتخلق من املاءين إذا اجتمعا يف الرحم، النه فأما مسألة الزنا ف

من مجلة البشر له من احلرمات ما لغريه من بين آدم، مث تتعدى تلك احلرمة إىل الزوجني باعتبار أن اخنالق الولد كان 
مهاهتا وبناهتا يف احلرمة عليه كأمهاته وبناته، ويصري من مائهما، فيثبت معىن االحتاد بينهما بواسطة الولد، فيصري أ

آباؤه وأبناؤه يف كوهنا حمرمة عليهم كآبائها وأبنائها، مث يقام ما هو السبب الجتماع املاءين يف الرحم وهو الوطئ 
عىن، مقام حقيقة االجتماع الثبات هذه احلرمة، وذلك بوطئ خيتص مبحل احلرث، وال معترب بصفة احلل يف هذا امل

وال أثر حلرمة الوطئ يف منع هذا املعىن الذي الجله أقيم هذا السبب مقام ما هو االصل يف إثبات احلرمة، إال أن 
إقامة السبب مقام ما هو االصل فيما يكون مبنيا على االحتياط وهو احلرمة والنسب ليس بنظريه يف معىن االحتياط، 

ل حقيقة يف إثبات النسب، وال يدخل على هذا أن هذه احلرمة ال فلهذا ال يقام الوطئ مطلقا مقام ما هو االص
تتعدى إىل االخوات والعمات على أن جيعل أخواهتا كأخواته يف حقه، الن أصل احلرمة ال ميكن إثباته بالتعليل 

ما تكون بالرأي، وإمنا يثبت بالنص، والنص ما ورد بامتداد هذه احلرمة إىل االخوات والعمات، فتعدية احلرمة إليه
  .تغيريا حلكم النص، وقد بينا أن ذلك ال جيوز بالتعليل

وعلى هذا فصل الغصب، فإنا ال نوجب امللك به حكما للغصب، كما نوجبه بالبيع، وإمنا نثبت امللك به شرطا 
  للضمان الذي هو حكم الغصب، وذلك الضمان حكم مشروع كالبيع، وكون االصل مشروعا

  .يقتضي أن يكون شرطه مشروعا
يف فصول، منها أنا ال جنوز القول بوجوب الكفارة يف القتل العمد بالقياس على القتل : وال نص فيه: وبيان قولنا

  .اخلطأ، النه تعليل االصل لتعدية احلكم إىل فرع فيه نص على حدة
  .وال جنوز القول بوجوب الدية يف العمد احملض بالقياس على اخلطأ هلذا املعىن

  .يف اليمني الغموس بالقياس على اليمني املعقودة على أمر يف املستقبل هلذا املعىن أيضا وال نوجب الكفارة
  وال نشترط صفة االميان فيمن تصرف إليه الصدقات سوى الزكاة بالقياس على الزكاة،

  .ملا فيه من تعليل االصل لتعدية احلكم إىل ما فيه نص آخر
ار واليمني بالقياس على كفارة القتل، الن فيه تعليل االصل لتعدية احلكم وال نشترط االميان يف الرقبة يف كفارة الظه

به إىل حمل فيه نص آخر، وفيه تعرض حلكم النص اآلخر بالتغيري فإن االطالق غري التقييد، وبعد ما ثبتت الرقبة 



صفة االطالق يف املقيد يكون مطلقا يف كفارة اليمني والظهار فإثبات التقييد فيه باالميان يكون تغيريا، كما أن إثبات 
تغيريا، فإن احلرمة يف الربائب ملا تقيدت بالدخول، كان تعليل أمهات النساء الثبات صفة االطالق يف حرمة 

  .الربائب يكون تغيريا ال جيوز املصري إليه بالرأي، فكذلك إثبات التقييد فيما كان مطلقا بالنص
ط أن يبقى حكم النص بعد التعليل يف االصل على ما كان قبله، فالنه ملا إن الشر: وبيان الفصل الرابع، وهو ما قلنا

ثبت أن التعليل ال جيوز أن يكون مغريا حكم النص يف الفروع ثبت بالطريق االوىل أنه ال جيوز أن يكون مغريا حكم 
ك التعليل يكون االصل يف نفسه، ففي كل موضع ال يبقى احلكم يف املنصوص بعد التعليل على ما كان قبله، فذل

  باطال، لكونه مغريا حلكم
االصل، وهلذا مل جنوز التعليل يف قبول شهادة احملدود يف القذف بعد التوبة بالقياس على احملدود يف سائر اجلرائم بعلة 

  .أنه حمدود يف كبرية، الن بعد هذا التعليل ال يبقى حكم النص الوارد فيه على ما كان قبله
يكون هو ساقط الشهادة بالنص أبدا ويكون ذلك متمما حلده، وبعد التعليل يتغري هذا  هذا التعليل: فإن قيل

احلكم، فإن اجللد قبل هذا التعليل يكون بعض احلد يف حقه وبعده يكون متام احلد، فيكون تغيريا على حنو ما قلنا يف 
وإذا ضم إليه التغريب يكون بعض  إن اجللد إذا مل يضم إليه التغريب يف زنا البكر يكون حدا كامال،: التغريب
  .احلد

وكذلك تعليل الشافعي يف إبطال شهادته بنفس القذف بالقياس على سائر اجلرائم باطل، النه تغيري للحكم بالنص، 
  فإن مدة العجز عن إقامة أربعة من الشهداء بعد القذف ثابت بالنص القامة

اعتبار تلك املدة بطريق التعليل باطال، الن حكم النص ال  اجللد وإسقاط الشهادة، فكان إثباته بنفس القذف بدون
  .يبقى بعد التعليل على ما كان قبله

وكذلك القول بسقوط شهادة الفاسق أصال بالقياس على احملدود يف القذف أو على العبد والصيب باطل، الن 
فيه ال يبقى التوقف، فحكم النص  احلكم الثابت بالنص يف حق الفاسق التوقف يف شهادته، وبعد تعيني جهة البطالن

  .بعد هذا التعليل ال يبقى على ما كان قبله
الفرقة بني الزوجني ال تقع بلعان الزوج، الن احلكم الثابت بالنص اللعان من اجلانبني، وهي شهادات : وكذلك قلنا

بدا، وذلك أيضا ال يقتضي مؤكدة باالميان وليس فيه ما يوجب الفرقة بينهما، وقد ثبت بالنص أهنما ال جيتمعان أ
زوال امللك به كما بعد إسالم املرأة قبل إسالم الزوج، فإثبات حكم الفرقة بقذف الزوج عند لعانه ال جيوز بطريق 

  التعليل، النه ال يبقى حكم النص بعد هذا التعليل على ما كان قبله، فقبله املذكور مجيع احلكم،
رغا من اللعان يتحقق فوات االمساك باملعروف ما داما مصرين على وبعده يكون بعض احلكم، إال أن بعد ما ف

ذلك، واستحقاق الفرقة عند فوات االمساك باملعروف يثبت موقوفا على قضاء القاضي به كما بعد إسالم أحد 
  .الزوجني إذا أىب اآلخر االسالم

ابت بالنص أن املتالعنني ال جيتمعان إذا كذب املالعن نفسه وضرب احلد جاز له أن يتزوجها، الن الث: وكذلك قلنا
أبدا وبعد االكذاب ال يكون متالعنا، بدليل أنه يقام عليه حد القذف فال جيتمع اللعان واحلد بقذف واحد، فمن 

ضرورة القول بإقامة احلد عليه أن ال يبقى مالعنا، وهلذا لو أكذب نفسه قبل اللعان فإنه يقام احلد عليه وال 
من أن يكون مالعنا بإكذابه نفسه قلنا إن كان قبل قضاء قاضي بالفرقة مل يفرق بينهما، وإن  يالعنها، فإذا خرج

كان بعد القضاء جاز له أن يتزوجها، النا لو بقينا احلرمة بالقياس على احلرمة الثابتة بالرضاع واملصاهرة مل يبق 
  ت بالنصحكم النص بعد التعليل على ما كان قبله، فإن قبل التعليل كان الثاب
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لكتاب  لسرخسي: ا ا   أصول 
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  .حرمة االجتماع بني املتالعنني، وبعد التعليل تكون حرمة االجتماع بني غري املتالعنني
 بعد فقد فعلتم ما أنكرمتوه يف فصول، منها أن حكم نص الربا املساواة بني القليل والكثري قبل التعليل، مث: فإن قيل

  .التعليل خصصتم القليل من احلنطة فلم يبق حكم النص بعد التعليل بالكيل يف املنصوص على ما كان قبله
وكذلك الشاة بصورهتا ومعناها صار مستحقا للفقري بالنص، مث بالتعليل باملالية أبطلتم حقه عن الصورة فلم يبق 

زمت هذا التعليل البطال حق املستحق مع أنه ال جيوز حكم النص بعد التعليل يف املنصوص على ما كان قبله، وجو
  استعمال القياس يف إبطال حق املستحق عن الصورة أو املعىن كما يف سائر

  .حقوق العباد
وقد ثبت بالنص حق االصناف يف الصدقات لوجود االضافة إليهم بالم التمليك، مث بالتعليل باحلاجة غريمت هذا 

  .رف إىل صنف واحداحلكم يف املنصوص وجوزمت الص
وثبت بالنص وجوب التكفري بإطعام عشرة مساكني، مث بالتعليل غريمت هذا احلكم يف املنصوص فجوزمت الصرف إىل 

  .مسكني واحد يف عشرة أيام
وبالنص ثبت لزوم التكبري عند الشروع يف الصالة، مث بالتعليل بالثناء وذكر اهللا على سبيل التعظيم غريمت هذا 

  .نصوص حىت جوزمت افتتاح الصالة بغري لفظ التكبرياحلكم يف امل
وبالنص ثبت وجوب استعمال املاء لتطهري الثوب عن النجاسة، مث غريمت بالتعليل بكونه مزيال للعني واالثر هذا 

  .احلكم يف املنصوص حىت جوزمت تطهري الثوب النجس باستعمال سائر املائعات سوى املاء
ال : غري تأمل، وإنا ما خصصنا القليل من الرب إال بالنص، فإن النص قوله عليه السالم أما االول فهو دعوى من: قلنا

تبيعوا الرب بالرب إال سواء بسواء واالصل يف االستثناء من النفي أن املستثىن منه يف معىن املستثين، وعلى هذا بىن 
ه حر، فإذا يف الدار سوى الرجل دابة أو إذا قال إن كان يف هذه الدار إال رجل فعبد: يف اجلامع: علماؤنا مسائل

  .ثوب مل حينث، وإن كان فيها سوى الرجل امرأة أو صيب حنث
  ولو كان قال إال محارا فإذا فيها حيوان آخر سوى احلمار حينث، وإن كان فيها ثوب سوى احلمار مل

مساك يف الدور حينث، فعرفنا حينث، وإن كان قال إال ثوب فأي شئ يكون يف الدار سوى الثوب مما هو مقصود باال
أن املستثىن منه يف معىن املستثىن، واملستثىن هنا حال التساوي يف الكيل، واستثناء احلال من العني ال يكون، فعرفنا 

  بداللة النص أن املستثىن من عموم االحوال
يكون مقدرا شرعا، فعرفنا أن  حال التساوي وحال اجملازفة وحالة التفاضل، وهذا ال يتحقق إال يف الكثري، وإال فيما
  .اختصاص القليل كان بداللة النص وأنه كان مصاحبا للتعليل ال أن يكون ثابتا بالتعليل

وأما الزكاة فنحن ال نبطل بالتعليل شيئا من احلق املستحق النه تبني خطأ من يقول بأن الزكاة حق الفقراء مستحقة 
هنا عبادة حمضة وهي من أركان الدين، وهذا الوصف ال يليق مبا هو حق هلم شرعا، بل الزكاة حمض حق اهللا تعاىل، فإ

العبد، ومعىن العبادة فيها أن املؤدي جيعل ذلك القدر من ماله خالصا هللا تعاىل حىت يكون مطهرا لنفسه وماله، مث 
اد، ومعلوم أن حاجات يصرفه إىل الفقري ليكون كفاية له من اهللا تعاىل، فإنه وعد الرزق لعباده وهو ال خيلف امليع



العباد ختتلف، فاالمر بإجناز املواعيد هلم من مال مسمى يتضمن االذن يف االستبدال ضرورة ليكون املصروف إىل 
كل واحد منهم عني املوعود له، مبنزلة السلطان جييز أولياءه جبوائز خمتلفة يكتبها هلم مث يأمر واحدا بإيفاء ذلك كله 

ه يكون ذلك إذنا له يف االستبدال ضرورة والثابت بضرورة النص كالثابت بالنص، فعرفنا من مال يسميه بعينه، فإن
أن ذلك كان ثابتا بالنص ولكنه كان جمامعا للتعليل، مث التعليل حبكم شرعي ال حبق مستحق الحد، فإن املؤدى بعد 

يه، وثبت هبذا النص كونه حمال صاحلا ما صار هللا تعاىل بابتداء يد الفقري يكون كفاية له من اهللا باستدامة اليد ف
لكفاية الفقري، وصالحية احملل وعدم صالحيته حكم شرعي كاخلمر ال يكون حمال صاحلا للبيع واخلل يكون حمال 

صاحلا له، وهذه الصالحية تثبت باالمر بالصرف إىل الفقري، الن باعتبار كونه مطهرا يصري من مجلة االوساخ، وإليه 
  يا معشر: يف قوله أشار عليه السالم

  بين هاشم إن اهللا كره لكم غسالة أيدي الناس، وعوضكم منها مخس
اخلمس فتبني أنه مبنزلة املاء املستعمل، وهلذا كان احلكم يف شريعة من قبلنا أن الصدقات املقبولة والقرابني كانت 

ل للفقري حلاجته، مبنزلة حل امليتة عند تأكلها النار وال جيوز االنتفاع هبا، ويف شريعتنا ال حيل شئ منها للغين وحي
الضرورة، فعرفنا أن حكم النص صالحية احملل للصرف إىل كفاية الفقري، وبعد التعليل تبقى هذه الصالحية كما 

كانت قبلها ويتعدى حكم الصالحية إىل سائر احملال كما هو حكم التعليل يف القياس الشرعي، وهبذا يتبني أن الالم 
قراء الم العاقبة، أي تصري هلم باعتبار العاقبة، ولكن بعد متام أداء الصدقات جيعل املال هللا بابتداء للف: يف قوله

التسليم إىل الفقراء، أو يكون املراد بيان املصرف الذي يكون املال بقبضهم هللا تعاىل خالصا هو، ال مبنزلة الكعبة 
ون الصالة حقا للكعبة، مث كل صنف من هذه االصناف جزء فإن االركان باعتبار التوجه إليها تصري صالة ال أن تك

من املصارف مبنزلة جزء من الكعبة، واستقبال جزء منها كاستقبال مجيعها يف حكم الصالة وهو ثابت بالنص ال 
  .بالتعليل، فكذلك الصرف إىل صنف ملا فيه من سد خلة احملتاج مبنزلة الصرف إىل االصناف ال بطريق التعليل

طعام كذلك، فإن حكم النص أن املساكني العشرة حمل لصرف طعام الكفارة إليهم، وهذا احلكم باق يف وحكم اال
املنصوص بعد التعليل كما قبله، ولكن ثبت بداللة النص للتنصيص على صفة املسكنة يف املصروف إليه أن املطلوب 

لة النص ما يقع به التكفري سد عشر خالت سد اخللة، وعلم يقينا جتدد احلاجة للمسكني بتجدد االيام فصار بدال
  .وهو ثابت بالصرف إىل مسكني واحد يف عشرة أيام كما يثبت بالصرف إىل عشرة مساكني

وأما التكبري فال نقول حكم النص وجوب التكبري بعينه عند الشروع يف الصالة، ولكن الواجب التعظيم باللسان، 
  لصالةالن اللسان من االعضاء الظاهرة من وجه، وا

  تعظيم اهللا تعاىل جبميع االعضاء، فتعلق بكل عضو ما يليق به من التعظيم، مث التعظيم

باللسان يكون بالثناء والذكر، فكان ذكر اهللا على سبيل التعظيم لتحقيق أداء الفعل املتعلق باللسان، وال عمل 
د هذا التعليل آلة صاحلة القامة هذا الفعل لذلك الفعل يف تعيني التكبري، بل التكبري آلة صاحلة لذلك، وقد بقيت بع

  .هبا كما قبل التعليل
وكذلك غسل النجاسة باملائعات فاملستحق ليس هو الغسل بعينه بل إزالة النجاسة عن الثوب حىت ال يكون 

، مث مستعمال هلا عند لبسه، أال ترى أنه لو قطع موضع النجاسة باملقراض أو ألقى ذلك الثوب أصال مل يلزمه الغسل
املاء آلة صاحلة الزالة النجاسة باستعماله، وبعد التعليل يبقى كذلك آلة صاحلة الزالة النجاسة الستعماله، وحكم 
الغسل طهارة احملل باعتبار أنه مل يبق فيه عني النجاسة وال أثرها، فكل مائع ينعصر بالعصر فهو يعمل عمل املاء يف 



م ثبوت صفة النجاسة يف املزيل بابتداء مالقاة النجاسة إىل أن يزايل الثوب احملل، مث طهارة احملل يف االصل وانعدا
  .بالعصر حكم شرعي ثبت بالنص، وبالتعليل تعدى هذا احلكم إىل الفروع وبقي يف االصل على ما كان قبل التعليل

ني عن احملل الذي وال يدخل على هذا التطهري من احلدث بسائر املائعات سوى املاء، الن عمل املاء يف إزالة ع
يالقيه، أو يف إثبات صفة الطهارة للمحل بواسطة االزالة، وليس يف أعضاء احملدث عني تزول باستعمال املاء، فإن 
أعضاءه طاهرة، وإمنا فيها مانع حكمي من أداء الصالة غري معقول املعىن، وقد ثبت بالنص رفع ذلك املانع باملاء 

  .أن مثل هذا احلكم ال ميكن تعليله للتعدية إىل حمل آخروهو غري معقول املعىن، وقد بينا 
وال يدخل على هذا اجلواب تصحيح الوضوء بغري النية كغسل النجاسة، الن الذي ال يعقل املعىن فيه ما هو مزال 

  عن احملل عند استعمال املاء،
راط النية حلصول االزالة به كما يف فأما املاء يف كونه مزيال إذا استعمل يف احملل معقول املعىن فال حاجة إىل اشت

  .غسل النجاسات، فعلم أن هذه احلدود إمنا يقف املرء عليها عند التأمل عن إنصاف
  إنه ال جيوز قياس السباع سوى: وأما بيان القسم اخلامس ففيما قاله علماؤنا

يف النص قال عليه الصالة اخلمس املؤذيات على اخلمس بطريق التعليل يف إباحة قتلها للمحرم ويف احلرم، الن 
مخس يقتلن يف احلل واحلرم وإذا تعدى احلكم إىل حمل آخر يكون أكثر من مخس فكان يف هذا التعليل : والسالم

إبطال لفظ من ألفاظ النص، خبالف حكم الربا فإن النيب عليه السالم مل يقل الربا يف ستة أشياء، ولكن ذكر حكم 
  .يل ذلك النص إبطال شئ من ألفاظ النصالربا يف أشياء فال يكون يف تعل

: ومن هذا النوع تعليل الشافعي حكم الربا يف االشياء االربعة بالطعم فإن يف النص قال عليه الصالة والسالم
أي الفضل حرام يفسد به العقد النه ربا، والتعليل بالطعم يبطل كون الفضل ربا، النه يقول بعلة : والفضل ربا

 هذه االموال أصل إىل أن يوجد املخلص وهو املساواة يف املعيار الشرعي، فيكون هذا إبطاال الطعم فساد البيع يف
  .لبعض ألفاظ النص

) أبدا: (ومن ذلك تعليله لرد شهادة القاذف للفسق الثابت بالقذف، فإنه إبطال لبعض ألفاظ النص وهو قوله تعاىل
وسببه وهو الفسق بعرض أن ينعدم بالتوبة، فكان هذا تعليال فإن رد الشهادة باعتبار الفسق ال يتأبد، فكيف يتأبد 

  .باطال لتضمنه إبطال لفظ من ألفاظ النص
ومن مجلة ما ال يكون استعمال القياس فيه طريقا ملعرفة احلكم، النذر بصوم يوم النحر، وأداء الظهر يوم اجلمعة يف 

  املصر بغري عذر قبل أداء الناس
لربا، فإن الكالم يف هذه الفصول يف موجب النهي وأن عمله بأي قدر يكون، والنهي اجلمعة، وفساد العقد لسبب ا

أحد أقسام الكالم كاالمر، فيكون طريق معرفته موجبة عند االطالق التأمل يف معاين كالم أهل اللسان دون القياس 
  .الشرعي

ك العني أو يف حكم ملك املنفعة، فإنه ومن ذلك الكالم يف امللك الثابت للزوج على املرأة بالنكاح أنه يف حكم مل
ال مدخل للقياس الشرعي فيه، الن بعد النكاح نفسها وأعضاؤها ومنافعها مملوكة هلا فيما سوى املستوىف منها 

  بالوطئ على ما كان قبل النكاح، فإثبات ملك عليها بدون متكن االشارة

لقياس، وقد بينا أن مثل هذا ال يقبل التعليل وأنه ملك إىل شئ من عينها أنه مملوك عليها يكون حكما ثابتا خبالف ا
ضروري ظهر شرعا لتحقق احلاجة إىل حتصيل السكن والنسل مبنزلة حل امليتة عند الضرورة فال يقبل التعليل، والن 



سائر  التعليل إمنا جيوز بشرط أن يكون الفرع نظري االصل يف احلكم الذي يقع التعليل له، وال نظري مللك النكاح من
أنواع امللك، الن سائر أنواع امللك يثبت يف حمل خملوق ليكون مملوكا لآلدمي، وهذا امللك يف االصل يثبت على 

حرة هي خملوقة لتكون مالكة، وأي مباينة فوق املالكية واململوكية، فإذا ثبت أنه ال نظري هلذا امللك من سائر 
  .ه ملعرفة صفتهاالمالك ثبت أنه ال ميكن املصري إىل التعليل في

ومن ذلك الكالم يف موجب االلفاظ حىت يصري يف الرهن أنه يد االستيفاء حقا للمرهتن، مبنزلة اليد اليت تثبت يف 
احملل حبقيقة االستيفاء، أم حق البيع يف الدين، مث اليد شرط لتتميم السبب كما يف اهلبة اليد شرط لتتميم السبب، 

  )يف القياس(يق العلة، فهذا مما ال ميكن إثباته واحلكم ثبوت امللك يف احملل بطر
بالقياس الشرعي، الن أحكام العقود خمتلفة شرعا ووضعا، وباعتبار االختالف يعلم أنه ليس بعضها نظريا للبعض، 
ومن شرط صحة التعليل أن يكون الفرع نظريا لالصل، بل طريق معرفة حكم الرهن التأمل فيما الجله وضع هذا 

إنه مشروع ليكون وثيقة جلانب االستيفاء ال مؤكدا للوجوب، أال ترى أنه خيتص باملال الذي : فنقول العقد وشرع،
هو حمل لالستيفاء فأما حمل الوجوب فالذمة، وإذا كان وثيقة جلانب االستيفاء علم أن موجبه من جنس ما يثبت 

  .مث بالرهن ال يثبت ملك العنيحبقيقة االستيفاء، والثابت حبقيقة االستيفاء ملك العني وملك اليد، 
فعرفنا أن موجبه ملك يد االستيفاء مبنزلة الكفالة فإهنا وثيقة جلانب الوجوب وهلذا اختصت بالذمة، مث كان موجبها 

من جنس ما يثبت حبقيقة الوجوب وهو ملك املطالبة، الن الثابت باحلقيقة ملك أصل الدين يف ذمة من جيب عليه 
  الداء، فالثابت بالوثيقة اليت هي جلانب الوجوب من جنسه وهو حق املطالبةوثبوت حق املطالبة با

  .حىت ميلك مطالبة الكفيل بالدين مع بقاء أصله يف ذمة املديون
ومن ذلك الكالم يف املعتدة بعد البينونة أنه هل يقع عليها الطالق ؟ فإن تعليل اخلصم بأنه ليس له عليها ملك متعة 

القه كمنقضية العدة تعليل باطل، الن اخلالف يف أن العدة اليت هي حق من حقوق النكاح وال رجعة ال يلحقها ط
ال عدة، ففي ) العدة(هل تكون مبنزلة أصل النكاح يف بقائها حمال لوقوع الطالق عليها باعتباره أم ال ؟ ويف منقضية 

يل يف نكاح االخت يف عدة االخت أي وجه يستقيم هذا التعليل ليثبت به هذا احلكم للخصم ؟ وكذلك هذا التعل
بعد البينونة من اخلصم باطل، الن الكالم يف أن العدة اليت هي حق النكاح هل تقوم مقام النكاح يف بقاء املنع 

  الثابت بسبب النكاح أم ال ؟ ويف منقضية العدة ال عدة، وهذا الن النايف ينكر أن يكون احلكم مشروعا وما ليس
  .ه بالقياس الشرعيمبشروع كيف ميكن إثبات

ومن هذا النوع تعليله يف إسالم املروي يف املروي، الن العقد مجع بدلني ال جيري فيهما ربا الفضل فكان مبنزلة 
اهلروي مع املروي، الن الكالم يف أن اجلنس هل هو علة لتحرمي النساء، ويف اهلروي مع املروي ال جنس، وهبذا 

  .املنكر النايف تبني أن حجة املدعي املثبت غري حجة
ومن هذا النوع الكالم فيما إذا قال المرأته أنت طالق تطليقة بائنة أن الرجعة تنقطع هبذا اللفظ أم ال ؟ فإن تعليل 

اخلصم بأنه ما اعتاض عن طالقها يكون تعليال باطال، الن الكالم يف أن صفة البينونة هل هي مملوكة للزوج بالنكاح 
م ينكر كون ذلك مملوكا له، وحنن نقول إن ذلك مملوك له وإمنا مل يثبت بصريح لفظ كأصل الطالق أم ال ؟ فاخلص

الطالق ال النه غري مملوك له بل النه ساكت عن هذه الصفة، فإن وصفها بالطالق جيامع النكاح ابتداء وبقاء، فإمنا 
وكا له، فإذا ثبت باعتباره أن طريق معرفة هذا احلكم التأمل يف موضوع هذا امللك وفيما صار له أصل الطالق ممل

الوصف مملوك له كان التصريح به بذلك الوصف عمال، وعند عدم التصريح به ال يثبت الن سببه مل يوجد، كما ال 
  .يثبت أصل الطالق إذا مل يوجد منه التكلم بلفظ الطالق أو بلفظ آخر قائما مقامه



ملك البدل يف احلال بالقياس على عقد البيع، فإن شرط ومن هذا النوع تعليل اخلصم يف عقد االجارة أهنا توجب 
صحة القياس أن يكون االصل والفرع نظريين، ويف باب البيع ما هو املعقود عليه قائم مملوك يف احلال، ويف االجارة 

احلكم  ما هو املعقود عليه معدوم غري مملوك عند العقد، فعلم أهنما متغايران، وإذا مل يكن أحدمها نظريا لآلخر يف
  .الذي وقع التعليل الجله ال يستقيم تعدية احلكم من أحدمها إىل اآلخر بالقياس الشرعي

ومن نوع ما بدأنا به هذا الفصل قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لالعرايب يف حديث كفارة الفطر كلها أنت 
القول بانتساخ حكم ) إىل(يب فيتطرق به وعيالك فإن من الناس من اشتغل بتعليل ذلك لتعدية احلكم إىل غري االعرا

الكفارة وذلك ال جيوز عندنا، الن النيب عليه السالم خص االعرايب بصحة التكفري منه بالصرف إىل نفسه وعياله، 
  .وكان ذلك بطريق االكرام له، وقد بينا أن مثل هذا ال يقبل التعليل، واهللا تعال أعلم

لذي جعل علما على حكم العني مع النص من بني االوصاف اليت يف الركن ركن القياس هو الوصف ا: فصل
يشتمل عليها اسم النص، ويكون الفرع به نظريا لالصل يف احلكم الثابت باعتباره يف الفرع، الن ركن الشئ ما 

  .يقوم به ذلك الشئ وإمنا يقوم القياس هبذا الوصف
عندنا يف احللي باعتبار صفة الثمنية يف االصل،  مث هذا الوصف قد يكون الزما لالصل وذلك حنو إجياب الزكاة

وعند اخلصم إثبات حكم الربا يف الذهب والفضة بعلة الثمنية والثمنية صفة الزمة هلذين اجلوهرين، فإهنما خلقا 
جوهري االمثان ال يفارقهما هذا الوصف حبال، وقد يكون عارضا أو امسا حنو قوله عليه السالم للمستحاضة يف بيان 

  .إنه دم عرق انفجر والدم اسم علم واالنفجار صفة عارضة: نقض الطهارة علة
  مثاله تعليل علمائنا نص

الربا بالكيل والوزن فإن ذلك وصف عارض خيتلف باختالف عادات الناس يف االماكن واالوقات، وقد يكون 
يته احلديث، فإن الدين عبارة أرأيت لو كان على أبيك دين فقض: حكما حنو قول رسول اهللا عليه السالم للخثعمية

عن الوجوب يف الذمة، وذلك حكم قد بني هلا حكما باالستدالل حبكم آخر، وذلك دليل جواز التعليل باحلكم، 
  وقد يكون هذا الوصف فردا

  .وقد يكون مثىن، وقد يكون عددا
) حرمة(ملعىن، واملثىن حنو علة فالفرد حنو تعليل ربا النساء بوصف واحد وهو اجلنس أو الكيل أو الوزن عند احتاد ا

التفاضل، فإنه القدر مع اجلنس، والعدد حنو تعليلنا يف جناسة سؤر السباع بأنه حيوان حمرم االكل ال للكرامة وال 
بلوى يف سؤره، وإمنا يكون العدد من االوصاف علة إذا كانت ال تعمل حىت ينضم بعضها إىل بعض، فإن كل 

فإنه ال يكون التعليل باالوصاف كلها، وقد يكون ذلك الوصف يف النص، وقد  وصف يعمل يف احلكم بانفراده
  .يكون يف غريه

  .أما ما يكون يف النص فغري مشكل، فإنه إمنا يعلل النص والتعليل بوصف فيه يكون صحيحا ال حمالة
ورخص يف السلم، فإن  وأما ما يكون يف غريه فنحو ما روي أن النيب عليه السالم هنى عن بيع ما ليس عند االنسان

هذه الرخصة معلولة بإعدام العاقد وذلك ليس يف النص، وهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع اآلبق وعن 
بيع الغرر، وهو معلول يعجز البائع عن تسليم املبيع أو جهالة يف املبيع يف نفسه على وجه يفضي إىل املنازعة وهذا 

ال تنكح االمة على احلرة مث علل الشافعي هذه احلرمة بإرقاق احلر جزءا منه وهو : ليس يف النص، قال عليه السالم
الولد مع غنيته عنه وهذا ليس يف النص، ولكن ذكر البيع يقتضي بائعا، وذكر السلم يقتضي عاقدا، وذكر النكاح 

  .يقتضي ناكحا، وما يثبت مبقتضى النص فهو كاملنصوص



عليه السالم عن صوم يوم النحر بعلة رد الضيافة اليت للناس يف هذا اليوم من اهللا وكذلك عللنا حنن هني رسول اهللا 
  .تعاىل بالقرابني وذلك ليس يف النص

  .وكل هني جاء ال ملعىن يف عني املنهي عنه فهو من هذا النوع

حكم ثابت بالتعليق إنه تعلق عتقه مبطلق املوت فإن التعلق (ومن التعليل باحلكم ما يقوله علماؤنا يف بيع املدبر 
  حبكم على حكم،) فيكون ذلك استدالال

  .وإمنا جاز هذا كله الن الدليل الذي يثبت به كون الوصف حجة يف احلكم قد ثبت بالدليل أنه علة احلكم شرعا
مث ال خالف أن مجيع االوصاف اليت يشتمل عليها اسم النص ال تكون علة، الن مجيع االوصاف ال توجد إال يف 

ص واحلكم يف املنصوص ثابت بالنص ال بالعلة، وال خالف أن كل وصف من أوصاف املنصوص ال يكون املنصو
علة للحكم بل العلة للحكم بعضها، فإن احلنطة تشتمل على أوصاف فإهنا مكيلة موزونة مطعومة مقتات مدخر 

علة أحد هذه حب شئ جسم، وال يقول أحد إن كل وصف من هذه االوصاف علة حلكم الربا فيها بل ال
  .االوصاف

واتفقوا أنه ال يتخري املعلل حىت جيعل أي هذه االوصاف شاغلة من غري دليل، الن دعواه لوصف من بني االوصاف 
أنه علة مبنزلة دعواه احلكم أنه كذا، فكما ال يسمع منه دعوى احلكم إال بدليل فكذلك ال تسمع منه الدعوى يف 

  .وصف أنه هو العلة إال بدليل
  .ختلف العلماء يف الدليل الذي به يكون الوصف علة للحكممث ا

  .هو االطراد فقط من غري أن يعترب فيه معىن معقول: قال أهل الطرد
  .وجود احلكم عند وجود ذلك الوصف: وتفسري االطراد عند بعضهم

ا يف احلالني وعند بعضهم يشترط أن يوجد احلكم عند وجوده وينعدم عند عدمه، وأن يكون املنصوص عليه قائم
  .وال حكم له

  .وعند بعضهم يعترب الدوران وجودا وعدما
  .وال حكم له فهو مفسد للقياس ال أن يكون مصححا له) عليه يف احلالني(فأما قيام احلكم يف املنصوص 

كون انعدام احلكم عند عدم العلة ال يكون دليل صحة العلة ووجود احلكم عند عدم العلة ال ي: وقال مجهور الفقهاء
  دليل

  فساد العلة، ولكن دليل صحة العلة أن يكون الوصف صاحلا للحكم مث يكون
معدال مبنزلة الشاهد، فإنه ال بد من أن يكون صاحلا للشهادة لوجود ما به يعترب أهال للشهادة فيه، مث يكون معدال 

  . شهادته موجبة العمل هبابظهور عدالته عند التعديل، مث يأيت بلفظ الشهادة من بني سائر االلفاظ حىت تصري
مث ال خالف بيننا وبني الشافعي رمحه اهللا أن صفة الصالحية للعلة باملالءمة، ومعناها أن تكون موافقة العلل املنقولة 
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن الصحابة غري نائية عن طريقهم يف التعليل، الن الكالم يف العلة الشرعية، 

حكم الشرع هبا، فال تكون صاحلة إال أن تكون موافقة ملا نقل عن الذين بنياهنم عرف أحكام  واملقصود إثبات
  .الشرع

عدالة العلة تعرف بأثرها، ومىت كانت مؤثرة يف احلكم املعلل فهي : مث اخلالف وراء ذلك يف العدالة فقال علماؤنا
ا جيب العمل هبا إذا علم تأثريها وال جيوز العمل هبا علة عادلة، وإن كان جيوز العمل هبا قبل ظهور التأثري، ولكن إمن



عند عدم الصالحية باملالءمة، مبنزلة الشهادة فإن الشاهد قبل أن تثبت الصالحية للشهادة فيه ال جيوز العمل 
بشهادته، وبعد ظهور الصالحية قبل العلم بالعدالة كاملستور ال جيب العمل بشهادته، ولكن جيوز العمل حىت إن 

  .ى القاضي بشهادة املستور قبل أن تظهر عدالته يكون نافذاقض
عدالة الوصف بكونه خميال، أي موقعا يف القلب خيال الصحة للعلة مث العرض على : وقال بعض أصحاب الشافعي
  .االصول بعد ذلك احتياط

ال معارضا فحينئذ بل العدالة بالعرض على االصول، فإذا مل يعارضه أصل من االصول ال ناقضا و: وقال بعضهم
يصري معدال وأدىن ما يكفي لذلك أصالن، مبنزلة عدالة الشاهد، فإن معرفة ذلك بعرض حاهلم على املزكني وأدىن ما 

يكفي لذلك عنده اثنان، فعلى قول هذا الفريق من أصحابه ال جيوز العمل به وإن كان خميال قبل العرض على 
  مل به النه صار معدال بكونهاالصول، وعلى قول الفريق االول جيوز الع

  .خميال
  .مث العرض على االصول احتياط، والنقض جرح، واملعارضة دفع

أما أهل الطرد احتجوا بالظواهر املوجبة للعمل بالقياس، فإهنا ال ختص علة دون علة، فيقتضي الظاهر جواز العمل 
عند وجوده فإنه وصف صاحل الن  بكل وصف والتعليل به إال ما قام عليه دليل، وأن كل وصف يوجد احلكم

يكون علة، وهذا الن علل الشرع أمارات لالحكام وليست على هنج العلل العقلية، وأمارة الشئ ما يكون موجودا 
عند وجوده، وكما جيوز إثبات أحكام الشرع بعني النص من غري أن يعقل فيه املعىن على أن جيعل اسم النص أمارة 

م بوصف ثابت باسم النص من غري أن يعقل فيه املعىن، على أن يكون ذلك الوصف ذلك احلكم جيوز إثبات احلك
علة للحكم، فإن للشرع والية شرع االحكام كيف يشاء، ففي اشتراط كون املعىن معقوال فيما هو أمارة حكم 

  .الشرع إثبات نوع حجر ال جيوز القول به أصال
العلة ما يتغري به حكم احلال على ما نبينه يف موضعه، : لكنهم قالواوالفريق الثاين منهم استدلوا مبثل هذا الكالم، و

ووجود احلكم مع وجود الوصف قد يكون اتفاقا وقد يكون لكونه علة ال تتعني جهة كونه مغريا إال بانعدام احلكم 
  .عند عدمه، فبه يتبني أنه مل يكن اتفاقا

يبقى بعد انعدام العلة، كاحلكم الثابت بالبيع وهو امللك ال مث احلكم الثابت بالعلة إذا كان حبيث حيتمل الرفع ال 
يبقى بعد فسخ البيع ورفعه، واشتراط قيام املنصوص عليه يف احلالني وال حكم له ليعلم به أن ثبوت احلكم بوجود 

حلدث، علته ال بصورة النص، وذلك حنو آية الوضوء، ففي النص ذكر القيام إىل الصالة والعلة املوجبة للطهارة ا
فإن احلكم يدور مع احلدث وجودا وعدما، واملنصوص عليه وهو القيام إىل الصالة قائم يف احلالني وال حكم له، 

  وقوله
ال يقضي القاضي حني يقضي وهو غضبان فيه تنصيص على الغضب، والعلة فيه شغل القلب حىت دار : عليه السالم

احلنطة باحلنطة مثال : حلالني وال حكم له، وقال عليه السالماحلكم معه وجودا وعدما، واملنصوص عليه قائم يف ا
  مبثل، مث العلة املوجبة للحرمة والفساد الفضل على الكيل،

  .قائم يف احلالني وال حكم له) احلنطة باحلنطة(الن احلكم يدور معه وجودا وعدما، واملنصوص عليه وهو 
الدالة على جواز العمل بالقياس باالتفاق ال تدل على أن وجواب أهل الفقه عن هذه الكلمات ظاهر، فإن الظواهر 

كل وصف من أوصاف االصل صاحل الن يكون علة، فإنه لو كان كذلك لتحري املعلل وارتفع معىن االبتالء بطلب 



احلكم يف احلوادث أصال، وإذا اتفقنا على أن داللة هذه النصوص لوصف من بني أوصاف االصل قد ابتلينا بطلبه 
رنا باالعتبار، فال بد من أن يكون يف ذلك الوصف معىن معقول ميكن التمييز به بينه وبني سائر االوصاف حني أم

ليوقف عليه، وما هذا إال نظري النصوص املثبتة لصفة الشهادة هلذه االمة، فإن ذلك ال مينع القول باختصاص 
االلفاظ، وهذا الن أوصاف النص تعلم  الصالحية ببعض االوصاف واختصاص االداء بلفظ الشهادة من بني سائر

باحلس أو السماع وذلك يشترك فيه أهل اللغة وغريهم ممن له حاسة صحيحة مع الفقهاء، مث التعليل بالقياس 
الثبات احلكم قد اختص به الفقهاء، فعرفنا أن اختصاصهم بذلك مل يكن إال ملعىن معقول يف الوصف الذي هو علة 

  .بالتأمل من طريق الفقه ال ميكن الوقوف عليه إال
  .وقوله علل الشرع أمارات

هي أمارات من حيث إهنا غري موجبة بذواهتا ولكنها موجبة للحكم جبعل الشرع إياها موجبة العمل هبا، : قلنا
  ومعلوم أنه ال ميكن العمل

يني بالنص وال يتأتى فيه هبا إال بعد معرفة عينها، وطريق ذلك التعيني بالنص أو االستنباط بالرأي، وقد انعدم التع
االستنباط بالرأي إذا مل يكن احلكم معقول املعىن، الن العقل طريق يدرك به ما يعقل كما أن احلس طريق يدرك به 
ما حيس دون ما ال حيس، وليس هذا نظري االحكام الثابتة بالنص غري معقول املعىن، الن النص موجب بنفسه، فإنه 

وله وقد حصل التعيني بالنص هناك، فكونه غري معقول املعىن ال يعجزنا عن العمل به، كالم من يثبت علم اليقني بق
فأما التعليل ببعض االوصاف فهو غري موجب بنفسه وإمنا جيب العمل به بطريق أنه إعمال الرأي ليتوصل به إىل 

  .احلجة يف حكم شرعي، وما مل يكن معقول املعىن ال يتأتى إعمال الرأي فيه

على أن الدوران ال يصلح أن يكون علة أن احلكم كما يدور مع العلة وجودا وعدما يدور مع الشرط  مث الدليل
وجودا وعدما، فإن من قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فالعتق هبذا الكالم يدور مع الدخول وجودا وعدما، 

ع العلة وجودا وعدما، فأما الشرط االصل دوران احلكم م: وأحد ال يقول دخول الدار علة العتق بل هو فإن قيل
  .شرط العتق عارض ال يكون إال بعد تعليق احلكم به نصا

فأين ذهب قولك إن علل الشرع أمارات، فإنه ال يفهم من ذلك اللفظ إال أن الشرع جعلها أمارة للحكم بأن : قلنا
بني التعليق الثابت شرعا، مث هناك علق احلكم هبا، وأي فرق بني تعليق حكم العتق من املوىل بدخول الدار شرطا و

دوران احلكم مبجرده ال يدل على كونه علة فهنا كذلك، مث هب كان االصل هو دوران احلكم مع العلة ولكن مع 
  .هذا احتمال الدوران مع الشرط قائم وباالحتمال ال تثبت العلة

  فأما اشتراط قيام املنصوص عليه يف احلالني
ضهم مفسدا للقياس باعتبار ما ذكرنا أن شرط صحة التعليل هو أن يبقى احلكم يف وال حكم له فقد جعل ذلك بع

املنصوص عليه بعد التعليل على ما كان قبله، فإذا جعل التعليل على وجه ال يبقى للنص حكم بعده يكون ذلك آية 
ا وهم ابتلي به لقلة فساد القياس ال دليل صحته، فأما من شرط ذلك مستدال مبا ذكرنا فاجلواب عن كالمه أن هذ

تأمله، الن املقصود بالتعليل تعدية حكم النص إىل حمل ال نص فيه، فكيف جيوز أن ال يبقى للنص حكم بعد التعليل 
  .؟ وإذا مل يبق له حكم فالتعدية بعد التعليل يف أي شئ يكون

الداء الصالة الطهارة عن فأما آية الوضوء فنحن ال نقول إن احلدث علة لوجوب الوضوء، ولكن من شرط القيام 
إذا قمتم إىل الصالة وأنتم حمدثون، ولكن سقط ذكر احلدث لالجياز واالختصار على ما : احلدث، فكان تقدير اآلية

  هو عادة أهل اللسان يف إسقاط بعض االلفاظ إجيازا إذا كان يف الباقي



  ) .ن يريد ليطهركمولك: (دليل عليه، ففي املذكور هنا دليل على احملذوف وهو قوله تعاىل
وقد علم أن البدل إمنا جيب ) أو جاء أحد منكم من الغائط: (وقوله تعاىل عند ذكر البدل) وإن كنتم جنبا فاطهروا(

عند عدم االصل مبا جيب به االصل، فظهر أنا إمنا جعلنا احلدث شرطا لوجوب الوضوء عند القيام إىل الصالة بداللة 
  .نباط بالرأيالنص ال بطريق التعليل واالست

ال يقضي القاضي حني يقضي وهو غضبان إمنا عرفنا أن املراد النهي عن القضاء عند : وكذلك قوله عليه السالم
شغل القلب ملخافة الغلط بدليل االمجاع ال بطريق االستنباط بالرأي، واالمجاع حجة سوى الرأي، فإن التعليل 

م أن ال يكون للنص حكم بعد التعليل والشرع ما جعل التعليل بالرأي يكون بعد االمجاع باالتفاق، وكيف يستقي
  بالرأي إال بعد النص

  .وإال الثبات احلكم فيما ال نص فيه
وحديث نص الربا هكذا، فإن املساواة يف الكيل إمنا عرفناه ) كيف تقضي: (وبيان هذا يف حديث معاذ حني قال له

أو باالمجاع، فقد ) كيل بكيل) (مثل مبثل(لروايات مكان قوله بالنص ال بالرأي وهو قوله عليه السالم يف بعض ا
اتفاق أن ) إال سواء بسواء: (قوله) يف(إال املماثلة يف الكيل، وكذلك ) مثل مبثل(اتفقوا أنه ليس املراد من قوله 

واملنصوص عليه  املراد املساواة يف الكيل، فعرفنا أن من قال يف هذه املواضع بأن احلكم دار مع العلة وجودا وعدما
  .قائم يف احلالني وال حكم له، فهو خمطئ غري متأمل يف مورد النص وال فيما هو طريق التعليل يف الفقه

مث الدليل على أن انعدام احلكم عند عدم الوصف ال يكون دليل صحة العلة ما ذكرنا من الشرط، والن ثبوت 
دام العلة املوجبة شرعا يكون بالعدم الذي هو أصل فيه ال أن احلكم ملا كان بورود الشرع به فانعدام احلكم عند انع

  يكون مضافا إىل العلة حىت

  .يكون دليل صحة العلة
والدليل على أن وجود احلكم عند عدم العلة ال يكون دليل فساد العلة اتفاق الكل على أن احلكم جيوز أن يكون 

كم بالبعض الذي هو باق، كما ال ميتنع ثبوت احلكم ابتدا بتلك ثابتا يف حمل بعلل، مث بانعدام بعضها ال ميتنع بقاء احل
العلة، وهبذا يتبني أنه ال بد من القول بأنه ال ينعدم احلكم إال بانعدام مجيع العلل اليت كان احلكم ثابتا بكل واحد 

العلة دوران  منها، فعرفنا أن وجود احلكم عند عدم العلة ال يكون دليل فسادها، وفساد القول بأن دليل صحة
احلكم معه وجودا وعدما كاملتفق عليه، فإن القائسني اتفقوا أن علة الربا أحد أوصاف االصل، وادعى كل واحد 

  منهم أن الصحيح ما ذهب إليه، ومعلوم أن كل قائل
  .ميكنه أن يستدل على صحة علته بدوران احلكم معه وجودا وعدما

للخمر معىن الشدة واملرارة كان ذلك فاسدا باالتفاق، فإن أحدا ال وكذلك لو قال إن العلة يف تكفري املستحل 
  .يقول بتكفري مستحل سائر االشربة مع وجود الشدة واملرارة

مث هذا القائل يتمكن من تصحيح قوله بدوران احلكم معه وجودا وعدما، فإن العصري قبل أن يتخمر ال يكفر 
واملرارة، مث بعد التحلل ال يكفر مستحله النعدام الشدة  مستحله، وبعد التخمر يكفر مستحله لوجود الشدة

واملرارة، إال أن يقول بتخصيصه وقد قامت الداللة على فساد القول بتخصيص العلل الشرعية على ما نبينه إن شاء 
  .اهللا تعاىل، فيفسد به أيضا القول بتخصيص ما هو دليل صحة العلة، الن ذلك حجة شرعية ثابتة بطريق الرأي

مثل هذا يلزم القائلني بأن دليل صحة العلة االثر، فإن احلكم يدور مع العلة املأثورة وجودا وعدما عند : إن قيلف
  .من ال جيوز ختصيص العلة وهو الصحيح



نعم ولكن ال جنعل الدوران دليل صحة العلة، وإمنا جنعل كونه مؤثرا يف االصول دليل صحة العلة وال يتحقق : قلنا
  .حلكم مع هذا االثر يف مجيع االصول، فأما دوران احلكم مع العلة وجودا وعدما يكون اتفاقامعىن دوران ا

  بأن االثر الذي هو دليل صحة: فأما الذين قالوا من أصحاب الشافعي

العلة أن يكون خميال، حجتهم أن هذا االثر مما ال حيس بطريق احلس ولكنه يعقل فيكون طريق الوقوف عليه حتكيم 
حىت إذا ختايل يف القلب به أثر القبول والصحة كان ذلك حجة للعمل به، مبنزلة التحري يف باب القبلة عند القلب، 

  انقطاع سائر االدلة، فإن حتكيم القلب فيه جائز وجيب
العمل مبا يقع يف قلب من ابتلي به من أنه جهة الكعبة، وعليه دل قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لوابصة بن 

ضع يدك على صدرك واستفت قلبك، فما حك يف صدرك فدعه وإن أفتاك الناس به فعرفنا أن : رضي اهللا عنه معبد
العدالة حتصل بصفة اال خالة مث العرض على االصول بعد ذلك احتياط والعمل به قبله جائز، مبنزلة ما لو كان 

رض على املزكني بعد ذلك نوع احتياط، فإن الشاهد معلوم العدالة عند القاضي فإن العمل بشهادته جائز له، والع
وهذا : مل يعجل ورجع إىل املزكني فهو احتياط أخذ به جلواز أن يظهر له بالرجوع إليهم ما مل يكن معلوما له، قال

خبالف شهادة الشاهد فإن بصفة الصالحية هناك ال تثبت العدالة، الن الشاهد مبتلى باالمر والنهي، وهو أمني فيما 
ن حقوق الشرع، ويتوهم منه أداء االمانة فيكون عدال به واخليانة فال يكون عدال معه، وإذا مل يكن أداء اؤمتن م

  .االمانة منه معلوم القاضي ال يصري عدال عنده ما مل يعرض حاله على املزكني
يانة، فلهذا كان فأما الوصف الذي هو علة بعدما علم صفة الصالحية فيه تصري عدالته معلومة إذ ليس فيه توهم اخل

العرض على االصول هنا احتياطا، فإن سلم عما يناقضه ويعارضه بكونه مطردا يف االصول فحكم وجوب العمل 
به يزداد وكادة، وإن ورد عليه نقض فذلك النقض جرح، مبنزلة الشاهد الذي هو معلوم العدالة إذا ظهر فيه طعن 

إال أن يتبني له أنه مل يكن عدال، واملعارضة دفع مبنزلة شاهد  من بعض املزكني، فإن ذلك يكون جرحا يف عدالته
  .آخر يشهد خبالف ما شهد به العدل

  كونه خميال أمر باطن ال ميكن إثباته: وأما الفريق الثاين فإهنم قالوا

  على اخلصم، وما مل تثبت صفة العدالة مبا يكون حجة على اخلصم ال ميكن
دالة فيه مبا أثبتنا صفة الصالحية وهو املالءمة، فإن ذلك يكون بالعرض على العلل إلزام اخلصم به، وأثبتنا صفة الع

املنقولة عن السلف، حىت إذا علم املوافقة كان صاحلا، وبعد صفة الصالحية حيتمل أن ال يكون حجة، الن العلل 
ل، حىت إذا كان مطردا الشرعية ال توجب احلكم بذواهتا فال بد من إثبات صفة العدالة فيه بالعرض على االصو

ساملا عن النقوض واملعارضات فحينئذ تثبت عدالته من قبل أن االصول شهادة هللا على أحكامه كما كان الرسول 
يف حال حياته، فيكون العرض على االصول وامتناع االصول من رده مبنزلة العرض على رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ليل عدالته باعتبار أن السكوت بعد حتقق احلاجة إىل البيان ال حيل، وسلم يف حياته وسكوته عن الرد، وذلك د
  .فعرفنا أن بالعرض على االصول تثبت العدالة، كما أن عدالة الشاهد تثبت بعرض حاله على املزكني

نا والفرق الثاين الذي قالوا ليس بقوي، فإن بعد ثبوت صفة الصالحية للشاهد إمنا بقي احتمال الكذب يف أدائه، وه
بعد ثبوت صفة الصالحية بقي االحتمال يف أصله أن الشرع جعله علة للحكم أم ال، فإنه إن ورد عليه نقض أو 
: معارضة يتبني به أن الشرع ما جعله علة للحكم، الن املناقضة الالزمة ال تكون يف احلجج الشرعية، قال اهللا تعاىل

وكذلك املعارضة الالزمة ال تكون يف احلجج الشرعية فإذا ) اولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثري(



كان هناك مع بقاء االحتمال يف الوصف ال يكون حجة للعمل به فهنا مع بقاء االحتمال يف االصل الن ال يكون 
حجة كان أوىل، وكما أن طريق رفع ذلك االحتمال هناك العرض على املزكني واالدىن فيه اثنان، فالطريق هنا 

رض على االصول وأدىن ذلك أصالن، إذ ال هناية لالعلى، ويف الوقوف على ذلك حرج بني، وهبذا التقرير يتبني الع
  أن العرض على مجيع االصول ليس بشرط عنده، كما ذهب إليه بعض
  شيوخنا وشيوخه، فإن من شرط ذلك مل جيد بدا من العمل بال دليل،

معارض أو ناقض ملا يدعيه، فال جيد بدا من ) هو(ء هذا أصل آخر النه وإن استقصى يف العرض فاخلصم يقول ورا
: أن يقول مل يقم عندي دليل النقض واملعارضة، ومثل هذا ال يصلح حجة اللزام اخلصم على ما نبينه يف بابه، قالوا

ارضات، كما والذي حيقق ما ذكرنا أن املعجزة اليت أوجبت علم اليقني كان طريق ثبوهتا السالمة عن النقوض واملع
ولو كان من : (قال تعاىل) قل لئن اجتمعت االنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله: (قال تعاىل

  .فبهذا يتبني أن طريق إثبات احلجة ملا ال حنس هذا) عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا
ة فيما ال حيس وال يعاين، وطريق ذلك أثره الذي ظهر يف حاجتنا إىل إثبات دليل احلج: وأما علماؤنا إهنم يقولون

موضع من املواضع، أال ترى أن الطريق يف معرفة عدالة الشاهد هذا، وهو أن ينظر إىل أثر دينه يف منعه عن ارتكاب 
الثر، ما يعتقد فيه احلرمة، فإذا ظهر أثر ذلك يف سائر املواضع يترجح جانب الصدق يف شهادته بطريق االستدالل با

  .وهو أن الظاهر أنه ينزجر عن شهادة الزور العتقاده احلرمة فيه
وكذلك الداللة على إثبات الصانع تكون بآثار صنعته بطريق الوصف والبيان على وجه جممع عليه، كما نبينه يف 

  .موضعه
لغري احملسوس وكذلك يف احملسوسات كاجلرح وحنو ذلك، فإنه يستدل عليه بأثره حسا، واالستدالل باحملسوس 

يكون باالثر أيضا، فتبني أن ما به يصري الوصف حجة بعد الصالحية باملالءمة على ما قرره اخلصم وهو ظهور أثره 
  .يف االصول، فأما اال خالة فهو عبارة عن جمرد الظن إذ اخليال والظن واحد، والظن ال يغين من احلق شيئا

  وأحسن العبارات فيه أن جيعل
وهو ال يصلح لاللزام على الغري، على ما نبينه، مث هذا شئ يف الباطن ال يطلع عليه غري صاحبه ومثله مبنزلة االهلام 

ال يكون حجة على الغري، كالتحري الذي استشهد به، فإن ما يؤدي إليه حتري الواحد ال يكون حجة على 
  أصحابه، حىت ال يلزمهم اتباعه يف تلك اجلهة، وكالمنا فيما يكون حجة

م الغري العمل به، مث كل خصم يتمكن من أن يقول خيايل يف قليب أثر القبول والصحة للوصف الذي دعاه، بل اللزا
  .للحكم الذي هو املقصود، وصفة التعارض ال جيوز أن يكون الزما يف احلجج الشرعية كصفة املناقضة

دة هذا الوصف يف االصول فيكون وكذلك االطراد ال يستقيم أن جيعل دليل كونه حجة، النه عبارة عن عموم شها
نظري كثرة أداء الشهادة من الشاهدين يف احلوادث عند القاضي، أو تكرار االداء منه يف حادثة واحدة وذلك ال 

  .يكون موجبا عدالته
ال كذلك، بل كل أصل شاهد، فاالصول كجماعة الشهود أو عدد : قوله بأن االصول مزكون كالرسول، قلنا

ليل صحة اخلرب وكونه حجة إمنا يطلب من منت احلديث، فاالثر للوصف مبنزلة دليل الصحة من الرواة للخرب، ود
منت اخلرب، واالطراد يف االصول مبنزلة كثرة الرواة، فكيف يستقيم أن جيعل االصول مزكني وال معرفة هلم هبذا 

إن املعجزة مبثل هذا صارت : ما قالواالوصف وحاله، وأىن تكون التزكية ممن ال خربة له وال معرفة حبال الشاهد ؟ و



حجة فهو غلط، وإمنا صارت حجة بكوهنا خارجة عن حد مقدور البشر، فإن القرآن هبذه الصفة، ولكن الكفار 
) قالوا قد مسعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا(كانوا يتعنتون فيقولون إنه من جنس كالم البشر، كما أخرب اهللا تعاىل عنهم 

  مبثله ليظهر به تعنتهم فإهنمفطولبوا باالتيان 
  .لو قدروا على ذلك ما صربوا على االمتناع عنه إىل القتال وفيه ذهاب نفوسهم وأمواهلم

  .يف اعتبار االثر اعتبار ما ال ميكن الوقوف فيه على حد معلوم يعقل أو يظهر للخصوم: فإن قيل
الرض، وأثر اجلراحة على البدن، وأثر االسهال يف ال كذلك فإن االثر فيما حيس معلوم حسا كأثر املشي على ا: قلنا

الدواء املسهل، وفيما يعقل معلوم بطريق اللغة حنو عدالة الشاهد، فإنه يعلم بأثر دينه يف املنع كما بينا، وهذا االثر 
  الذي ادعيناه يظهر للخصم بالتأمل، فإنه عبارة عن أثر ظاهر يف بعض املواضع سوى املتنازع فيه، وهو موافق

  .للعلل املنقولة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن الصحابة والسلف من الفقهاء، رضوان اهللا عليهم أمجعني
إهنا من الطوافني عليكم والطوافات الهنا علة مؤثرة فيما : فمن ذلك قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اهلرة
ضرورة يف سؤره، وقد ظهر تأثري الضرورة يف إسقاط حكم يرجع إىل التخفيف، النه عبارة عن عموم البلوى وال

واالشارة إليه لدفع جناسة سؤره أو ) فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليه: (احلرمة أصال بالنص، وهو قوله تعاىل
  .الثبات حكم التخفيف يف سؤره يكون استدالال له بعلة مؤثرة

فإنه استدالل بعلة مؤثرة يف نقض الطهارة، وهو أن الدم يف نفسه إهنا دم عرق انفجر : وكذلك قوله عليه السالم
جنس، وباالنفجار يصل إىل موضع جيب تطهري ذلك املوضع منه، ووجوب التطهري ال يكون إال بعد وجود ما يعدم 

  .الطهارة
  .هذا ليس بتعليل منه النتقاض الطهارة بدم االستحاضة بل لبيان أنه ليس بدم احليض: فإن قيل

  قد قال أوال ليست باحليضة، وهذا اللفظ كاف: اقلن
على فائدة جديدة وليس ذلك إال بيان علة للحدث ) ولكنها دم عرق انفجر(هلذا املقصود فال بد من أن حيمل قوله 

  .املوجب للطهارة
شارة إىل أرأيت لو متضمضت مباء مث جمجته أكان يضرك ؟ فهذا إ: وقال عليه السالم لعمر رضي اهللا عنه يف القبلة

علة مؤثرة، أي الفطر ضد الصوم، وإمنا يتأدى الصوم بالكف عن اقتضاء الشهوتني، فكما أن اقتضاء شهوة البطن 
مبا يصل إىل احللق ال مبا يصل إىل الفم حىت ال تكون املضمضة موجبة للفطر، فكذلك اقتضاء شهوة الفرج يكون 

  .قدمةبااليالج أو االنزال ال مبجرد القبلة اليت هي امل
أرأيت لو كان على أبيك دين ؟ احلديث، هو إشارة إىل العلة املؤثرة وهو أن صاحب احلق : وكذلك قوله للخثعمية

يقبل من غري من عليه احلق إذا جاء حبقه فأداه على سبيل االحسان واملساهلة مع من عليه احلق، واهللا هو احملسن 
  .املتفضل على عباده فهو أحق من أن يقبل منك

  أرأيت لو تضمضت مباء أكنت شاربه ؟ ففيه إشارة إىل علة مؤثرة وهو: ل يف حرمة الصدقة على بين هاشموقا

أن الصدقة من أوساخ الناس لكوهنا مطهرة من الذنوب فهي كالغسالة املستعملة، واالمتناع من شرب ذلك يكون 
ى وجه التعظيم واالكرام هلم ليكون هلم بطريق االخذ مبعايل االمور، فكذلك حرمة الصدقة على بين هاشم يكون عل

  .خصوصية مبا هو من معايل االمور
وكذلك الصحابة حني اختلفوا يف اجلد مع االخوة اشتغلوا بالتعليل الظهار صفة القرب بالوادي الذي تتشعب منه 



ب بطريق حمسوس، وابن االهنار والشجرة اليت ينبت منها االغصان، وما ذلك إال باعتبار املؤثر يف العلم بتفاوت القر
  .أال يتقي اهللا زيد بن ثابت جيعل ابن االبن ابنا وال جيعل أب االب أبا: عباس علل يف ذلك بقوله

  .فهو استدالل املؤثر من حيث اعتبار أحد الطرفني بالطرف اآلخر يف القرب
  وقال عمر لعبادة

مخرا مث يكون خال فتشربه، فهذا استدالل مبؤثر ما أرى النار حتل شيئا يف الطالء أليس يكون : بن الصامت حني قال
  .وهو التغيري بالطباع

وعلل حممد يف كتاب الطالق فيمن قال المرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثالثا مث طلقها ثالثا أن اليمني ال يبقى، 
ك باعتبار تطليقات النه ذهب تطليقات ذلك امللك كله، وهذا تعليل بوصف مؤثر، فإن اليمني ال تنعقد إال يف املل

مملوكة أو مضافة إىل امللك، واالضافة إىل امللك مل توجد هنا، فعرفنا أهنا انعقدت على التطليقات اململوكة، وقد 
أوقع كلها والكل من كل شئ ال يتصور فيه تعدد، فعرفنا أنه مل يبق شئ من اجلزاء واليمني شرط وجزاء، فكما ال 

  .يتصور بقاؤها إذا مل يبق شئ من اجلزاءيتصور انعقادها بدون اجلزاء ال 
وقال أبو حنيفة رمحه اهللا فيمن اشترى قريبه مع غريه حىت عتق نصيبه منه ال يضمن لشريكه شيئا، الن شريكه رضي 
بالذي وقع به العتق بعينه، يعين ملك القريب الذي هو متمم لعلة العتق، وهذا تعليل بوصف مؤثر، فإن ضمان العتق 

الفساد أو االتالف مللك الشريك فيكون واجبا بطريق اجلربان له ورضاه بالسبب يغين عن احلاجة إىل إمنا جيب با
  .اجلربان، الن احلاجة إىل ذلك لدفع الضرر عنه وقد اندفع ذلك حكما حني رضي به كما لو أذن له نصا أن يعتقه

  وقال أبو حنيفة وحممد رمحهما اهللا فيمن أودع صبيا ماال فاستهلكه

ضمان عليه، النه سلطه على ما فعل، أي حني مكنه من املال، فقد سلطه على إتالفه حسا، والتسليط خيرج فعل  ال
احفظ، جعل التسليط مقصورا على احلفظ بطريق العقد، وهذا : املسلط من أن يكون جناية يف حق املسلط، مث بقوله

  .احملجور ال يصح يف حالة الرقيف حق البالغ صحيح ويف حق الصيب ال يصح أصال ويف حق العبد 
الزنا فعل رمجت عليه والنكاح أمر محدت عليه، فهذا : وعلل الشافعي يف الزنا أنه ال يوجب حرمة املصاهرة، وقال

  استدالل يف الفرق بوصف مؤثر، أي ثبوت
وز أن يكون سببه حرمة املصاهرة بطريق النعمة والكرامة، فيجوز أن يكون سبب الكرامة ما حيمد املرء عليه وال جي

  .ما يعاقب املرء عليه وهو الزنا املوجب للرجم
  .النكاح ال يثبت بشهادة النساء مع الرجال، الن النكاح ليس مبال: وقال

وهذا تعليل بوصف مؤثر، يعين أن املال مبتذل وملك النكاح مصون عن االبتذال، ويف شهادة النساء مع الرجال 
كون مبتذال جتري املساهلة فيه وتكثر البلوى واحلاجة إليه فيمكن إثباته حبجة ضرب شبهة أو هي حجة ضرورة فما ي

فيها شبهة أو مبا هو حجة ضرورة، فأما ما يكون مصونا عن االبتذال فإن البلوى ال تكثر فيه وهو عظيم اخلطر 
إىل الوصف املؤثر،  أيضا فال يثبت إال حبجة أصلية خالية عن الشبهة، فعرفنا أن طريق تعليل السلف هو االشارة

  .فعلى هذا النمط يكون أكثر ما عللنا به يف اخلالفيات
كاملسح (منها أن علماءنا قالوا يف أنه ال يشترط التكرار يف املسح بالرأس الكمال السنة إنه مسح فال يسن تكراره 

  .باخلف والتيمم
املغسوالت، فكان املؤثر ما قلنا، الن يف كالغسل يف ) هو ركن أصلي يف الطهارة فيسن فيه التكرار: وقال الشافعي

لفظ املسح ما يدل على التخفيف، فإن املسح يكون أيسر من الغسل ال حمالة، وتأدى الفرض يف هذا احملل بفعل 



املسح دليل التخفيف أيضا، وكون االستيعاب فيه ليس بشرط خبالف املغسوالت ختفيف آخر، واالكتفاء باملرة 
والسنة من باب التخفيف، ففي قولنا مسح إشارة إىل ما هو مؤثر فيه وليس يف قوله ركن الواحدة القامة الفرض 

  إشارة إىل ما ينفيه، مث املقصود بالسنة

االكمال، ويف املمسوح ملا مل يكن االستيعاب شرطا فباملرة الواحدة مع االستيعاب حيصل االكمال، فعرفنا أنه يصري 
سوالت ملا كان االستيعاب شرطا ال حيصل باملرة إال إقامة الفرض فال بد من به مؤديا الفريضة والسنة، ويف املغ

  التكرار
  .القامة السنة، وليس يف قوله ركن إشارة إىل هذا الفرق، ويف قولنا مسح إشارة إليه، فكان املؤثر ما قلنا

رض النه صوم فرض، فكان وقلنا يف صوم الشهر مبطلق النية إنه يتأدى النه صوم عني وهو يقول ال بد من نية الف
املؤثر ما قلنا، الن املقصود بالنية يف االصل التمييز وال يراد بنية اجلهة إال التمييز بني تلك اجلهة وغريها، وإذا كان 
املشروع يف هذا الزمان عينا ليس معه غريه، يصاب مبطلق االسم فارتفعت احلاجة إىل اجلهة للتمييز، وليس يف صفة 

  .هذا التعيني حىت يثبت به مساس احلاجة إىل نية اجلهة للتمييز الفرضية ما ينفي
وقلنا يف الضرورة إذا حج بنية النفل ال يقع حجة عن الفرض، الهنا عبادة تتأدى بأركان معلومة بأسباهبا كالصالة، 

االركان يف وهذا إشارة إىل وصف مؤثر وهو أن تتأدى هذه العبادة مبباشرة أركاهنا ال بوقتها، فصحة أداء هذه 
الوقت فرضا ال ينفي صحة أدائها نفال، وإذا بقي االداء بصفة النفلية مشروعا من هذا الوجه فتعيينه جهة النفل 

  .بالنية صادق حمله، فيجب اعتباره ال حمالة خبالف الصوم يف الشهر
ضاها الهنا بالغة، واخلصم قال وعللنا يف الثيب الصغرية أن االب يزوجها الهنا صغرية وال يزوج البكر البالغة إال بر

يف الثيب الصغرية ال يزوجها أبوها من غري رضاها الهنا ثيب، ويف البكر البالغة يزوجها من غري رضاها الهنا بكر 
فكان املؤثر ما قلنا، الن ثبوت والية االستبداد بالعقد يكون على وجه النظر للموىل عليه باعتبار عجزه عن مباشرة 

  .جته إىل مقصوده كالنفقة، واملؤثر يف ذلك الصغر والبلوغ دون الثيابة والبكارةذلك بنفسه مع حا
  وكذلك يف سائر املواضع إمنا ظهر االثر للصغر والبلوغ يف الوالية ال للثيابة والبكارة،

  يعين الوالية يف املال والوالية على الذكر، فعرفنا أنا سلكنا طريق السلف،
  ).املؤثر(يف االستدالل بالوصف 

كيف يستقيم هذا والقياس ال يكون إال بفرع وأصل، فإن املقايسة تقدير الشئ بالشئ، ومبجرد ذكر : فإن قيل
  .الوصف بدون الرد إىل االصل ال يكون قياسا

هذا النوع من التعليل عند ذكر االصل يكون مقايسة وبدون ذكر االصل يكون : قلنا قد قال بعض مشاخينا
بالرأي، مبنزلة ما قاله اخلصم إن تعليل النص بعلة تتعدى إىل الفرع يكون مقايسة وبعلة ال استدالال بعلة مستنبطة 

هو : واالصح عندي أن نقول: تتعدى ال يكون مقايسة، لكن يكون بيان علة شرعية للحكم قال رضي اهللا عنه
عن ذكره لوضوحه، قياس على كل حال، فإن مثل هذا الوصف يكون له أصل يف الشرع ال حمالة ولكن يستغىن 

  .ورمبا ال يقع االستغناء عنه فنذكره
فمما يقع االستغناء عن ذكره ما قلنا يف إيداع الصيب النه سلطه على ذلك فإنه هبذا الوصف يكون مقيسا على 
أصل واضح وهو أن من أباح لصيب طعاما فتناوله مل يضمن، النه باالباحة سلطه على تناوله، وتركنا ذكر هذا 

  .ضوحهاالصل لو



ومما يذكر فيه االصل ما قال علماؤنا يف طول احلرة إنه ال مينع نكاح االمة، الن كل نكاح يصح من العبد بإذن 
املوىل فهو صحيح من احلر كنكاح حرة، وهذا إشارة إىل معىن مؤثر وهو أن الرق ينصف احلل الذي يبتىن عليه عقد 

النصف الباقي مبنزلة احلر يف الكل، النه ذلك احلل بعينه ولكن  النكاح شرعا وال يبدله حبل آخر، فيكون الرقيق يف
  .يف هذا املعىن بعض الغموض فتقع احلاجة إىل ذكر االصل

وكذلك عللنا يف جواز نكاح االمة الكتابية للمسلم قلنا كل امرأة جيوز ملسلم نكاحها إذا كانت مسلمة جيوز له 
إىل معىن مؤثر وهو أن تأثري الرق يف تنصيف احلل، وما يبتىن على نكاحها إذا كانت كتابية كاحلرة، وهذا إشارة 

  احلل الذي يف جانب املرأة غري متعدد ليتحقق معىن التنصيف يف عدد،
  فإن املرأة ال حتل إال لرجل واحد فيظهر حكم التنصيف يف االحوال، وهو

ة فال يتزوجها على حرة ويتزوجها إذا مل أن االمة من احمللالت منفردة عن احلرة، ومن احملرمات مضمومة إىل احلر
يكن حتته حرة، مث النصف الباقي يف جانب االمة هو الثابت يف حق احلرة، فإذا كان هبذا احلل يتزوج احلرة مسلمة 

كانت أو كتابية عرفنا أنه يتزوج االمة مسلمة كانت أو كتابية، ولكن يف هذا الكالم بعض الغموض فيذكر االصل 
فعرفنا أن مجيع ما ذكرنا استدالل بالقياس يف احلقيقة وأنه موافق لطريق السلف يف تعليل االحكام عند التعليل، 

  .الشرعية
  .احلكم حكم العلة اليت نسميها قياسا أو علة ثابتة بالرأي تعدية حكم النص هبا إىل فرع ال نص فيه عندنا: فصل

ا التعدية هبا جائز وليس بواجب حىت يكون التعليل وعلى قول الشافعي حكمها تعلق احلكم يف املنصوص هبا، فأم
  .بدوهنا صحيحا

أحدمها تعليل االصل مبا ال يتعدى ملنع قياس غريه عليه، عندنا ال يكون صحيحا : وإمنا يتبني هذا بفصلني سبق بياهنما
  .وعنده يصح

  .والثاين التعدية بالتعليل إىل حمل منصوص عليه ال يصح عندنا خالفا له
يف هذه املسألة اعتبار العلل الشرعية بالعلل العقلية كما أن الوجود هناك يتعلق مبا هو علة له، فالوجوب مث حجته 

يف العلل الشرعية يتعلق بالعلة ويكون هو احلكم املطلوب هبا دون التعدية، وإمنا نعين بالوجوب وجوب العمل على 
  .وجه يبقى فيه احتمال اخلطأ
النص بالعلة املنصوص عليها يف الشرع، فكما أن احلكم هناك يتعلق بالعلة وتكون علة واعترب العلة املستنبطة من 

  صحيحة بدون التعدية فكذلك هنا، أال ترى أن االسباب املوجبة
للحدود والكفارات جعلت سببا شرعا ليتعلق احلكم هبا بالنص من غري تعدية إىل حمل آخر، فكذلك العلل الشرعية 

  .ملنصوص تعدى هبا إىل حمل آخر أو مل يتعديتعلق احلكم هبا يف ا
  .واجلواب ما هو حجتنا

ما ينازعنا فيه من العلة ال يكون حجة للحكم إال بعد النص كما قال عليه الصالة والسالم يف حديث : أن نقول
  فإن مل جتده يف الكتاب والسنة ؟: معاذ

  .اجتهد رأيي: قال
ام النص يف احملل الذي يعمل فيه، فعرفنا أنه ال عمل له يف حمل وما يكون عامال بعد النص كان شرط عمله انعد

منصوص، وإذا مل جيز أن يكون عامال على وجه املعارضة حبكم النص خبالفه عرفنا أنه ال عمل له يف موضع النص 



هبا  فال ميكن أن جيعل حكمه تعلق حكم الشرع به يف املنصوص، يوضحه أن باالمجاع هذه العلة ال جيوز أن يتغري
حكم النص، ومعلوم أن التغيري دون االبطال، فإذا كان احلكم يف املنصوص مضافا إىل النص قبل التعليل، فلو قلنا 
بالتعليل يصري مضافا إىل العلة كان إبطاال، وال شك أنه يكون تغيريا، على معىن أن فيه إخراج سائر أوصاف النص 

إخراج بعض احملال الذي تناوله النص من حكم النص بالتعليل ال من أن يكون احلكم مضافا إليها، وكما ال جيوز 
جيوز إخراج بعض االوصاف عن ذلك بالتعليل، يوضحه أن العلة ما يتغري هبا حكم احلال، ومعلوم أن حكم النص ال 

فيه هبا بعد أن  يتغري بالعلة يف نفسه، فعرفنا أنه يتغري هبا احلال يف حمل آخر وهو احملل الذي تعدى إليه احلكم، فيثبت
مل يكن ثابتا، وهذا ال يتحقق يف علة ال توجب تعدية احلكم، فهذا تبني أن حكم العلة على اخلصوص تعدية احلكم ال 
إجياب احلكم هبا ابتداء، مبنزلة احلوالة فإهنا ملا كانت مشتقة من التحويل كان حكمها اخلاص حتول الدين الواجب هبا 

  من ذمة إىل
  .كون مؤثرة يف إجياب الدين هبا ابتداءذمة من غري أن ت

ومن فهم هذا سقط عنه مؤنة احلفظ يف ثالثة أرباع ما يستعمل الناس القياس فيه، الن مجيع ما يتكلم الناس فيه على 
املوجب للحكم وصفته، وما هو شرط يف العلة وصفته، واحلكم الثابت يف الشرع : سبيل املقايسة أربعة أقسام

تفق على كونه مشروعا معلوما بصفته أهو مقصور على احملل الذي ورد فيه النص أم تعدى إىل وصفته، واحلكم امل
  .غريه من احملال الذي مياثله بالتعليل

وإمنا جيوز استعمال القياس يف القسم الرابع، فأما االقسام الثالثة فال مدخل للقياس فيها يف االثبات وال يف النفي، 
موجبا على ما بينا أن العلل الشرعية ال تكون موجبة بذواهتا بل جبعل الشرع إياها الن املوجب ما جعله الشرع 

  موجبة، فال جمال للرأي يف معرفة ذلك وإمنا طريق معرفته السماع ممن

  .ينزل عليه الوحي
وصفة الشئ معترب بأصله، وكما ال يكون موجبا بدون ركنه ال يكون موجبا بدون شرطه، وال مدخل للرأي يف 

فة شرطه وال صفة شرطه، كما ال مدخل للرأي يف أصله، وكذلك نصب احلكم ابتداء إىل الشرع، وكما ليس معر
إىل العباد والية نصب االسباب فليس إليهم والية نصب االحكام، الهنا مشروعة بطريق االبتالء فأىن يهتدى بالرأي 

رفنا أن التعليل يف هذه االقسام ال يصادف حملها، إليه، كيف يتحقق معىن االبتالء فيما يستنبط بالرأي ابتداء، فع
واالسباب الشرعية ال تصح بدون احملل كالبيع املضاف إىل احلر والنكاح املضاف إىل حمرمة، والن حكم التعليل 
قبل  التعدية، ففي هذه املواضع الثالثة ال تتحقق التعدية، فكان استعمال القياس يف هذه املواضع الثالثة مبنزلة احلوالة

  .وجوب الدين وذلك باطل خللوه عن حكمه وهو التحويل
  وكما ال جيوز استعمال القياس الثبات احلكم يف هذه املواضع

ال جيوز للنفي، الن املنكر لذلك يدعي أنه غري مشروع وما ليس مبشروع كيف ميكن إثباته بدليل شرعي، وإن كان 
عليل بالرأي ال جيوز، فعرفنا أن ما يصنعه بعض الناس من يدعي رفعه بعد الثبوت وهو نسخ وإثبات النسخ بالت

  .استعمال القياس يف مثل هذه املواضع ليس بفقه وأنه يكون من قلة التأمل، يتبني ذلك عند النظر
  .وأما بيان املوجب يف مسائل

طل، وإمنا طريق إثباته اجلنس بانفراده هل حيرم النسأ، فإن الكالم فيه بطريق القياس لالثبات أو للنفي با) أن(منها 
الرجوع إىل النص أو داللته أو إشارته أو مقتضاه، الن الثابت هبذه الوجوه كالثابت بالنص واملوجب للحكم ال 

يعرف إال بالنص كاحلكم الواجب، فإنه إذا وقع االختالف يف الوتر هل هي مبنزلة الفريضة زيادة على اخلمس كان 



: طأ، وإمنا أثبت ذلك أبو حنيفة رمحه اهللا بالنص املروي فيه وهو قوله عليه السالماالشتغال بإثباته بطريق القياس خ
  إن اهللا تعاىل زادكم صالة، أال وهي الوتر فصلوها ما بني العشاء إىل طلوع الفجر فكذلك طريق

ض إذا كان إثبات كون اجلنس علة الرجوع إىل النص وداللته، وهو أنه قد ثبت بالنص حرمة الفضل اخلايل عن العو
مشروطا يف العقد، وباشتراط االجل يتوهم فضل مال خال عن املقابلة باعتبار صفة احللول يف أحد اجلانبني، ومل 

يسقط اعتباره بالنص لكونه حاصال بصنع العباد، والشبهة تعمل عمل احلقيقة فيما بين أمره على االحتياط، فكما 
وللجنسية أثر يف إظهار ذلك، وكما أن القياس ال يكون طريقا أن حقيقة الفضل تكون ربا فكذلك شبهة الفضل، 

لالثبات هنا ال يكون طريقا للنفي، الن من ينفي إمنا يتمسك بالعدم الذي هو أصل، فعليه االشتغال بإفساد دليل 
  خصمه، النه مىت ثبت أن ما ادعاه

لقياس ليثبت العدم به يكون ظاهر اخلصم دليل صحيح ال يبقى له حق التمسك بعدم الدليل، فأما االشتغال با
  .الفساد

ونظريه االختالف يف أن السفر هل يكون مسقطا شطر الصالة فإنه ال مدخل للقياس هنا يف االثبات وال يف النفي، 
هذه صدقة تصدق اهللا هبا عليكم : وإمنا يعرف ذلك بالنص وداللته وهو قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .معىن للتصدق هنا سوى االسقاط، وال مرد ملا أسقطه اهللا عن عباده بوجهفاقبلوا صدقته وال 
وكذلك اخلالف يف أن استتار القدم باخلف هل يكون مانعا من سراية احلدث إىل القدم ال مدخل للقياس فيه يف 

طاهرتان ففي هذا  إين أدخلتهما ومها: النفي وال يف االثبات، وإمنا يثبت ذلك بالنص وداللته وهو قوله عليه السالم
  .إشارة إىل أن احلدث ما سرى إىل القدمني الستتارمها باخلف

وكذلك اخلالف يف أن جمرد االسالم بدون االحراز بالدار هل يوجب تقوم النفس واملال أم ال، وأن خرب الواحد هل 
لرأي يف إثباته وال يف يكون موجبا للعلم، وأن القياس هل يكون موجبا للعمل به ؟ هذا كله ال مدخل للتعليل با

  .نفيه
وأما بيان صفته فنحو االختالف الواقع يف النصاب أنه موجب للزكاة بصفة النماء أم بدون هذا الوصف موجب، 

  ويف اليمني أهنا موجبة للكفارة بصفة أهنا مقصودة أم بصفة أهنا معقودة، ويف القتل بغري حق أنه موجب

ى الوصفني احلظر واالباحة من وجهني، وكفارة الفطر أهنا واجبة بفعل للكفارة بصفة أنه حرام أم اشتماله عل
موصوف بأنه مجاع أو هو فطر جبناية متكاملة ؟ فإن هذا كله مما ال مدخل للرأي يف إثبات الوصف املطلوب به وال 

  .يف نفيه
تراط التسمية يف الذكاة وبيان الشرط فنحو اختالف العلماء يف اشتراط الشهود يف النكاح للحل، واختالفهم يف اش

  للحل فإنه ال مدخل للرأي يف معرفة
ما هو شرط يف السبب شرعا ال يف االثبات وال يف النفي، كما ال مدخل له يف أصل السبب بأن بالشرط يرتفع 

  .احلكم قبل وجوده، فإذا مل يكن للرأي مدخل فيما يثبته عرفنا أنه ال مدخل للرأي فيما يرفعه أو يعدمه
خلالف يف أن البلوغ عن عقل هل يكون شرطا لوجوب حقوق اهللا تعاىل املالية حنو الزكوات والكفارات، وكذلك ا

والجياب ما هو عقوبة مالية حنو حرمان املرياث بالقتل، أو دفع االختالف يف أن البلوغ عن عقل هل يكون شرطا 
  .س فيه يف االثبات والنفيلصحة االداء فيما ال حيتمل النسخ والتبديل، فإن هذا ال مدخل للقيا

وكذلك يف أن بلوغ الدعوة هل تكون شرطا الهدار النفوس واالموال بسبب الكفر، فإن هذا مما ال ميكن معرفته 



  .بالقياس، والتعليل بالرأي فيه لالثبات أو النفي يكون ساقطا
نفسها جيوز استعمال القياس، الن وكذلك االختالف يف اشتراط الويل يف النكاح، فأما يف ثبوت الوالية للمرأة على 

املعىن الذي به تثبت الوالية للمرء على نفسه معقول وهو متفق عليه يف االصل وهو الرجل، فيستقيم تعدية احلكم 
  .به إىل املرأة
ار فقد اختلفنا يف التقابض يف اجمللس أنه هل يشترط يف بيع الطعام بالطعام ؟ وقد تكلمتم بالقياس، وإليه أش: فإن قيل

  .من قبل أنه حاضر ليس له أجل: حممد فقال
الن هناك قد وجد أصل كان هذا احلكم، وهو بقاء العقد بعد االفتراق عن اجمللس من غري قبض فيه ثابت : قلنا

باالتفاق، وهو بيع الطعام وسائر االمتعة بالدراهم فأمكن تعليل ذلك االصل لتعدية احلكم به إىل الفرع، واخلصم 
  حكم الذي ادعاه وهو فسادوجد أصال لل

العقد بعد االفتراق من غري قبض كما يف الصرف استقام تعليله أيضا لتعدية احلكم به إىل الفرع، ومثله ال يوجد يف 
  اشتراط التسمية يف الذكاة، فإن اخلصم

ط شرط ال جيد فيه أصال يسقط فيه اشتراط التسمية حلل الذبيحة، فإن أصله الناسي، وحنن ال نقول هناك سق
التسمية، ولكن جنعل الناسي كاملسمى حكما بداللة النص، كما جيعل الناسي كاملباشر لركن الصوم وهو االمساك 

  .حكما بالنص، وهذا معلول عن القياس وتعليل مثله لتعدية احلكم ال جيوز
هود حىت لعلل ذلك وكذلك يف النكاح فإنه ال جيد أصال يكون فيه اتفاق على صحة النكاح وثبوت احلل به بغري ش

  .االصل فيتعدى احلكم فيه إىل هذا الفرع
ال كذلك، فإن النكاح عقد معاملة حىت يصح من الكافر واملسلم، وقد وجدنا أصال يف عقود املعامالت : فإن قيل

يسقط اشتراط الشهود لصحته شرعا وهو البيع وإن كان يترتب عليه حل االستمتاع، فنعلل ذلك االصل لتعدية 
  .به إىل الفرع احلكم
من حيث إن النكاح معاملة أمد ال يشترط فيه الشهود، فخصم هذا املعلل يقول مبوجب علته، وإمنا يدعي : قلنا

شرط الشهود فيه اعتبار أنه عقد مشروع للتناسل وأنه يرد على حمل له خطر، وهو مصون عن االبتذال، فالظهار 
وعات هبذه الصفة لتعليل ذلك االصل فيعدى احلكم به إىل خطره خيتص شرط الشهود، وال جند أصال يف املشر

  .الفرع
وأما بيان صفته فنحو االختالف يف صفة العدالة يف شهود النكاح ويف صفة الذكورة، ويف صفة املواالة والترتيب 
ت والنية يف الوضوء، فإن الوضوء شرط الصالة، فكما ال مدخل للرأي يف إثبات أصل الشرط به فكذلك يف إثبا

  .الصفة فيما هو شرط
وأما بيان احلكم فنحو االختالف يف الركعة الواحدة، أهي صالة مشروعة أم ال ؟ ويف القراءة املشروعة يف االخريني 

  باالتفاق، أهي فريضة

يف أم ال، ويف القراءة املفروضة يف االوليني، أتتعني الفاحتة ركنا أم ال ؟ فإنه ال مدخل للرأي يف إثبات هذا احلكم، و
املسح باخلف واملسح على اجلرموق وعلى العمامة أهو جائز أم ال ؟ وأمثلة هذا يف الكتب تكثر، فإن كل موضع 

يكون الكالم فيه يف احلكم ابتداء أهو ثابت شرعا أم ال، ال مدخل للرأي يف ذلك حىت يشتغل فيه بالتعليل لالثبات 
  .أو للنفي



ة الفطر واالضحية والوتر، واالختالف يف صفة االبانة بالطالق عند وأما بيان صفته فنحو االختالف يف صفة صدق
القصد إليه من غري جعل، ويف صفة امللك الثابت بالنكاح وهو الذي يقابله البدل أهو مشترك بني الزوجني أم خيتص 

ملشروع أنه الرجل به ؟ ويف صفة ملك النكاح أنه يف حكم ملك املنفعة أو يف حكم ملك العني، ويف صفة الطالق ا
مباح بأصل الوضع أو مكروه، واالباحة صفة عارضة فيه للحاجة، ويف صفة البيع املشروع حال بقاء املتعاقدين يف 

، ويف صفة امللك الثابت بعقد الرهن أنه ملك اليد من جنس )أنه الزم بنفس العقد أو متراخ إىل قطع اجمللس(اجمللس 
طالبة بالبيع يف الدين من جنس ما يثبت بالكفالة، وأمثلة هذه الفصول يف ما يثبت به حقيقة االستيفاء أو ملك امل

  .الكتب أكثر من أن حتصى، ذكرنا من كل قسم طرفا لبيان الطريق للمتأمل فيه
فنحو االختالف يف املسح بالرأس أنه هل يسن تثليثه فإنه يوجد يف الطهارة ما هو مسح وال : وأما بيان القسم الرابع

ر فيه مسنونا فيمكن تعليل ذلك املتفق عليه لتعدية احلكم به إىل الفرع املختلف فيه، ويوجد يف أعضاء يكون التكرا
الطهارة ما يكون التكرار فيه مسنونا باالتفاق، فيمكن تعليل ذلك لتعدية احلكم به إىل الفرع فيكون القياس يف 

  موضعه من اجلانبني، مث الكالم بعد
  .ذلك يقع يف الترجيح

  إذا وقع االختالف يف اشتراط تعيني النية يف وكذلك

الصوم، فإن هناك أصال متفقا عليه يتأدى فيه الصوم مبطلق النية، وهو النفل الذي هو عني مشروعا يف وقته فيمكن 
تعليل ذلك لتعدية احلكم به إىل الفرع، وهناك أصل يف الصوم الذي هو فرض ال يتأدى إال بتعيني النية، وهو صوم 

فيمكن تعليل ذلك لتعدية احلكم به إىل الفرع فيكون القياس يف موضعه من اجلانبني، مث الكالم يف الترجيح  القضاء
  .بعد ذلك
فقد تكلمتم بالقياس يف العذر بصوم يوم النحر وكون الصوم فيه مشروعا أم ال حكم ال مدخل للرأي فيه : فإن قيل

  .مث اشتغلتم باملقايسة فيه
 متفقا عليه يف كون الصوم مشروعا فيه وهو سائر االيام فأمكن تعدية احلكم بتعليله إىل النا وجدنا أصال: قلنا

الفرع، مث يبقى وراء ذلك الكالم يف أن النهي الذي جاء ملعىن يف صفة هذا اليوم وهو أنه يوم عيد عمله يكون يف 
ذا ال نثبته بالرأي وإمنا نثبته بدليل إفساد املشروع مع بقائه يف االصل مشروعا أو يف رفع املشروع وانتساخه، وه

  .النص، وهو الرجوع إىل موجب النهي أنه االنتهاء على وجه يبقى للمنتهي اختيار فيه كما قررنا
وقد تبني مبا ذكرنا أن اجمليب مىت اشتغل بالتعليل بالرأي فالذي حيق على السائل أن ينظر أوال أن املتنازع فيه هل 

من العلة هل يتعدى احلكم به إىل الفرع، فإن مل يكن هبذه الصفة ال يشتغل باالعتراض هو حمل له وأن ما نذكره 
على علته ولكن يتبني له بطريق الفقه أن هذا التعليل يف غري موضعه، وأنه مما ال يصلح أن يكون حجة حىت يتحول 

لسلف يف تعليالهتم ليكون ما جيري اجمليب إىل شئ آخر أو يبني بطريق الفقه أنه تعليل صحيح يف حمله موافق لطريق ا
  .بعد ذلك بينهما على طريق الفقه

  يف بيان القياس واالستحسان: فصل
اعلم بأن القسم الرابع الذي بيناه يف الفصل املتقدم يشتمل على هذين الوجهني، وهو القياس : قال رضي اهللا عنه

إال أنا تركنا القياس : علمائنا يف الكتب واالستحسان عندنا، وقد طعن بعض الفقهاء يف تصنيف له على عبارة
  القائلون باالستحسان يتركون العمل بالقياس الذي هو حجة شرعية: واستحسنا، وقال



ويزعمون أهنم يستحسنون ذلك، وكيف يستحسن ترك احلجة والعمل مبا ليس حبجة التباع هوى أو شهوة نفس ؟ 
الشرعية هو حق وماذا بعد احلق إال الضالل، وإن كانوا فإن كانوا يريدون ترك القياس الذي هو حجة فاحلجة 

  .يريدون ترك القياس الباطل شرعا فالباطل مما ال يشتغل بذكره
  .وقد ذكروا يف كتبهم يف بعض املواضع أنا نأخذ بالقياس، فإن كان املراد هذا فكيف جيوزون االخذ بالباطل

  .ورع وكثرة التهور لقائلهوذكر من هذا اجلنس ما يكون دليل قلة احلياء وقلة ال
أي اعتقدته حسنا على : استحسنت كذا: وجود الشئ حسنا، يقول الرجل: االستحسان لغة: فنقول وباهللا التوفيق

فبشر عبادي الذين يستمعون : (طلب االحسن لالتباع الذي هو مأمور به، كما قال تعاىل: ضد االستقباح، أو معناه
العمل باالجتهاد وغالب الرأي يف تقدير ما جعله الشرع : ن الفقهاء نوعانوهو يف لسا) القول فيتبعون أحسنه

أوجب ذلك حبسب اليسار ) متاعا باملعروف حقا على احملسنني: (موكوال إىل آرائنا حنو املتعة املذكورة يف قوله تعاىل
  .والعسرة وشرط أن يكون باملعروف، فعرفنا أن املراد ما يعرف استحسانه بغالب الرأي

وال يظن بأحد من الفقهاء أنه خيالف هذا النوع ) وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن باملعروف: (ذلك قوله تعاىلوك
  .من االستحسان

  والنوع اآلخر هو الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه االوهام قبل
من االصول يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه يف إنعام التأمل فيه، وبعد إنعام التأمل يف حكم احلادثة وأشباهها 

القوة، فإن العمل به هو الواجب، فسموا ذلك استحسانا للتمييز بني هذا النوع من الدليل وبني الظاهر الذي تسبق 
إليه االوهام قبل التأمل على معىن أنه ميال باحلكم عن ذلك الظاهر لكونه مستحسنا لقوة دليله، وهو نظري عبارات 

هذا نصب على التفسري، وهذا نصب : الصناعات يف التمييز بني الطرق ملعرفة املراد، فإن أهل النحو يقولون أهل
  على املصدر، وهذا نصب على الظرف، وهذا نصب على التعجب،

  .وما وضعوا هذه العبارات إال للتمييز بني االدوات الناصبة
البحر املتقارب، وهذا من البحر املديد، فكذلك استعمال هذا من البحر الطويل، وهذا من : وأهل العروض يقولون

علمائنا عبارة القياس واالستحسان للتمييز بني الدليلني املتعارضني، وختصيص أحدمها باالستحسان لكون العمل به 
ة مستحسنا، ولكونه مائال عن سنن القياس الظاهر، فكان هذا االسم مستعارا لوجود معىن االسم فيه، مبنزلة الصال

  .فإهنا اسم للدعاء مث أطلقت على العبادة املشتملة على االركان من االفعال واالقوال ملا فيها من الدعاء عادة
  .مث استحسان العمل بأقوى الدليلني ال يكون من اتباع اهلوى وشهوة النفس يف شئ

  .أستحب ذلك: وقد قال الشافعي يف نظائر هذا
ني من يقول أستحبه ؟ بل االستحسان أفصح اللغتني، وأقرب إىل موافقة وأي فرق بني من يقول أستحسن كذا، وب

  .عبارة الشرع يف هذا املراد
وظن بعض املتأخرين من أصحابنا أن العمل باالستحسان أوىل مع جواز العمل بالقياس يف موضع االستحسان، 

  .جائزا وشبه ذلك بالطرد مع املؤثر، فإن العمل باملؤثر أوىل وإن كان العمل بالطرد
  :قال رضي اهللا عنه

إال أنا تركنا هذا القياس، واملتروك ال جيوز العمل : وهذا وهم عندي فإن اللفظ املذكور يف الكتب يف أكثر املسائل
به، وتارة يقول إال أين أستقبح ذلك، وما جيوز العمل به من الدليل شرعا فاستقباحه يكون كفرا، فعرفنا أن 

 املوضع الذي نأخذ باالستحسان، وبه يتبني أن العمل باالستحسان ال يكون مع قيام الصحيح ترك القياس أصال يف



  .املعارضة ولكن باعتبار سقوط االضعف باالقوى أصال
: إذا دخل مجاعة البيت ومجعوا املتاع فحملوه على ظهر أحدهم فأخرجه وخرجوا معه: وقد قال يف كتاب السرقة

  .ويف االستحسان يقطعون مجيعايف القياس القطع على احلمال خاصة، 
يف القياس ال حيد املشهود عليه، ويف : إذا اختلف شهود الزنا يف والزاويتني يف بيت واحد: وقال يف كتاب احلدود
  .االستحسان يقام احلد

ومعلوم أن احلد يسقط بالشبهة وأدىن درجات املعارض ايراث الشبهة، فكيف يستحسن إقامة احلد يف موضع 
  .الشبهة
  :ذلك قال أبو حنيفة وحممد رمحهما اهللاوك

  .تصحح ردة الصيب استحسانا
ومعلوم أن عند قيام دليل املعارضة يرجح املوجب لالسالم وإن كان هو أضعف كاملولود بني كافر ومسلمة، وكيف 

فيه  يستحسن احلكم بالردة مع بقاء دليل موجب االسالم، فعرفنا أن القياس متروك أصال يف املوضع الذي يعمل
باالستحسان، وإمنا مسينامها تعارض الدليلني باعتبار أصل الوضع يف كل واحد من النوعني، ال أن بينهما معارضة يف 

  .موضع واحد
قد حضت : إذا قال المرأته إذا حضت فأنت طالق فقالت: والدليل على أن املراد هذا ما قال يف كتاب الطالق

باعتبار الظاهر وهو أن احليض شرط الطالق كدخوهلا الدار وكالمها زيدا، فكذهبا الزوج فإهنا ال تصدق يف القياس 
  ويف االستحسان تطلق، الن احليض شئ

  .يف باطنها ال يقف عليه غريها فال بد من قبول قوهلا فيه مبنزلة احملبة والبغض
يض قبلنا قوهلا حنو حرمة وقد يدخل يف هذا االستحسان بعض القياس يعين به أن يف سائر االحكام املتعلقة باحل: قال

الوطئ وانقضاء العدة، فاعتبار هذا احلكم بسائر االحكام نوع قياس، مث ترك القياس االول أصال لقوة دليل 
وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق : (االستحسان، وهو أهنا مأمورة باالخبار عما يف رمحها منهية عن الكتمان، قال تعاىل

النهي عن الكتمان كوهنا أمينة يف االظهار، وإليه أشار أيب بن كعب رضي اهللا عنه  ومن ضرورة) اهللا يف أرحامهن
  .من االمانة أن تؤمتن املرأة على ما يف رمحها: فقال

  .فصار ذلك القياس متروكا باعتراض هذا الدليل القوي املوجب للعمل به
  .ة أخرىأن ترك القياس يكون بالنص تارة، وباالمجاع أخرى، وبالضرور: فاحلاصل

  .لوال قول الناس لقلت يقضي: فأما تركه بالنص فهو فيما أشار إليه أبو حنيفة رمحه اهللا يف أكل الناسي للصوم
يعين به رواية االثر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهو نص جيب العمل به بعد ثبوته واعتقاد البطالن يف كل 

  .قياس خيالفه
  .لقد كدنا أن نعمل برأينا فيما فيه أثر: رضي اهللا عنه يف قصة اجلننيوهذا اللفظ نظري ما قال عمر 

وكذلك القياس يأىب جواز السلم باعتبار أن املعقود عليه معدوم عند العقد، تركناه بالنص وهو الرخصة الثابتة 
للناس تعامل،  وأما ترك القياس بدليل االمجاع فنحو االستصناع فيما فيه) ورخص يف السلم: (بقوله عليه السالم

فإن القياس يأىب جوازه، تركنا القياس لالمجاع على التعامل به فيما بني الناس من لدن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  الن القياس فيه) وهذا(وسلم إىل يومنا هذا 



ه يف احتمال اخلطأ والغلط، فبالنص أو االمجاع يتعني فيه جهة اخلطأ فيه، فيكون واجب الترك ال جائز العمل ب
  .املوضع الذي تعني جهة اخلطأ فيه

وأما الترك الجل الضرورة فنحو احلكم بطهارة اآلبار واحلياض بعدما جنست، واحلكم بطهارة الثوب النجس إذا 
غسل يف االجانات، فإن القياس يأىب جوازه، الن ما يرد عليه النجاسة يتنجس مبالقاته، تركناه للضرورة احملوجة إىل 

اس، فإن احلرج مدفوع بالنص، ويف موضع الضرورة يتحقق معىن احلرج لو أخذ فيه بالقياس فكان ذلك لعامة الن
  .متروكا بالنص

وكذلك جواز عقد االجارة فإنه ثابت خبالف القياس حلاجة الناس إىل ذلك، فإن العقد على املنافع بعد وجودها ال 
فع هبا مقام االجارة يف حكم جواز العقد حلاجة الناس إىل يتحقق الهنا ال تبقى زمانني فال بد من إقامة العني املنت

  .ذلك
فأحد نوعي القياس ما ضعف أثره وهو ظاهر جلي، والنوع اآلخر منه ما : مث كل واحد منهما نوعان يف احلاصل
  .ظهر فساده واستتر وجه صحته وأثره

  .خفي وجه الفساد فيهوأحد نوعي االستحسان ما قوي أثره وإن كان خفيا، والثاين ما ظهر أثره و
وإمنا يكون الترجيح بقوة االثر ال بالظهور وال باخلفاء، ملا بينا أن العلة املوجبة للعمل هبا شرعا ما تكون مؤثرة، 

  .وضعيف االثر يكون ساقطا يف مقابلة قوي االثر ظاهرا كان أو خفيا، مبنزلة الدنيا مع العقىب
عقىب حىت وجب االشتغال بطلبها واالعراض عن طلب الدنيا لقوة االثر من فالدنيا ظاهرة والعقىب باطنة، مث ترجح ال

  حيث البقاء

  .واخللود والصفاء، فكذلك القلب مع النفس والعقل مع البصر
وبيان ما يسقط اعتباره من القياس لقوة االثر االستحسان الذي هو القياس املستحسن يف سؤر سباع الطري، 

  بسؤر سباع الوحش بعلةفالقياس فيه النجاسة اعتبارا 
حرمة التناول، ويف االستحسان ال يكون جنسا الن السباع غري حمرم االنتفاع هبا، فعرفنا أن عينها ليست بنجسة، 

وإمنا كانت جناسة سؤر سباع الوحش باعتبار حرمة االكل، الهنا تشرب بلساهنا وهو رطب من لعاهبا ولعاهبا يتجلب 
ع الطري، الهنا تأخذ املاء مبنقارها مث تبتلعه ومنقارها عظم جاف، والعظم ال يكون من حلمها، وهذا ال يوجد يف سبا

  .جنسا من امليت فكيف يكون جنسا من احلي
مث تأيد هذا بالعلة املنصوص عليها يف اهلرة، فإن معىن البلوى يتحقق يف سؤر سباع الطري، الهنا تنقض من اهلواء وال 

الصحارى، وهبذا يتبني أن من ادعى أن القول باالستحسان قول بتخصيص ميكن صون االواين عنها خصوصا يف 
العلة فقد أخطأ، الن مبا ذكرنا تبني أن املعىن املوجب لنجاسة سؤر سباع الوحش الرطوبة النجسة يف اآللة اليت 

ة يف شئ، تشرب هبا وقد انعدم ذلك يف سباع الطري فانعدم احلكم النعدام العلة وذلك ال يكون من ختصيص العل
وعلى اعتبار الصورة يتراءى ذلك ولكن يتبني عند التأمل انعدام العلة أيضا، الن العلة وجوب التحرز عن الرطوبة 
النجسة اليت ميكن التحرز عنها من غري حرج، وقد صار هذا معلوما بالتنصيص على هذا التعليل يف اهلرة ففي كل 

م النعدام العلة فال يكون ختصيصا وبيان االستحسان الذي يظهر موضع ينعدم بعض أوصاف العلة كان انعدام احلك
أثره وخيفى فساده مع القياس الذي يستتر أثره ويكون قويا يف نفسه حىت يؤخذ فيه بالقياس ويترك االستحسان فيما 

ال جتزيه  إذا قرأ املصلي سورة يف آخرها سجدة فركع هبا يف القياس جتزيه، ويف االستحسان: يقول يف كتاب الصالة
  عن السجود، وبالقياس نأخذ، فوجه االستحسان أن الركوع غري السجود وضعا، أال ترى أن الركوع يف الصالة



ال ينوب عن سجود الصالة فال ينوب عن سجدة التالوة بطريق االوىل، الن القرب بني ركوع الصالة وسجودها 
رج الصالة فركع هلا مل جيز عن السجدة ففي أظهر من حيث إن كل واحد منهما موجب التحرمية، ولو تال خا

الركوع والسجود يتشاهبان، قال : الصالة أوىل، الن الركوع هنا مستحق جلهة أخرى وهناك ال، ويف القياس قال
أي ساجدا، ولكن هذا من حيث الظاهر جماز حمض، ووجه االستحسان من حيث الظاهر ) : وخر راكعا: (تعاىل

  .االثر للقياس مستتر ووجه الفساد يف االستحسان خفي اعتبار شبه صحيح ولكن قوة
وبيان ذلك أنه ليس املقصود من السجدة عند التالوة عني السجدة، وهلذا ال تكون السجدة الواحدة قربة مقصودة 

م، بنفسها حىت ال تلزم بالنذر إمنا املقصود إظهار التواضع وإظهار املخالفة للذين امتنعوا من السجود استكبارا منه
  .كما أخرب اهللا عنهم يف مواضع السجدة

ومعىن التواضع حيصل بالركوع ولكن شرطه أن يكون بطريق هو عبادة وهذا يوجد يف الصالة، الن الركوع : قلنا
فيها عبادة كالسجود وال يوجد خارج الصالة، ولقوة االثر من هذا الوجه أخذنا بالقياس وإن كان مستترا وسقط 

  .يف مقابلته اعتبار اجلانب اآلخر
إذا وقع االختالف بني املسلم إليه ورب السلم يف ذرعان املسلم فيه يف القياس يتحالفان، : وكذلك قال يف البيوع

  .وبالقياس نأخذ، ويف االستحسان القول قول املسلم إليه
ه من حيث الطول ووجه االستحسان أن املسلم فيه مبيع فاالختالف يف ذرعانه ال يكون اختالفا يف أصله بل يف صفت

  .والسعة، وذلك ال يوجب التحالف كاالختالف يف ذرعان الثوب املبيع بعينه
ووجه القياس أهنما اختلفا يف املستحق بعقد السلم وذلك يوجب التحالف، مث أثر القياس مستتر ولكنه قوي من 

  حيث إن عند
ملوصوف بأنه مخس يف سبع غري املوصوف بأنه السلم إمنا يعقد باالوصاف املذكورة ال باالشارة إىل العني، فكان ا

  أربع يف ستة، فبهذا يتبني أن االختالف

  .هنا يف أصل املستحق بالعقد فأخذنا بالقياس هلذا
إذا ادعى رجالن كل واحد منهما عينا يف يد رجل أنه مرهون عنده بدين له عليه وأقاما البينة، ففي : وقال يف الرهن

عندمها، مبنزلة ما لو رهن عينا من رجلني، وهو قياس البيع يف ذلك، ويف القياس االستحسان يقضي بأنه مرهون 
تبطل البينتان، النه تعذر القضاء بالرهن لكل واحد منهما يف مجيعه فإن احملل يضيق عن ذلك، ويف نصفه الن 

منا يثبت احلق لنفسه الشيوع مينع صحة الرهن، وأخذنا بالقياس لقوة أثره املستتر، وهو أن كل واحد منهما هنا إ
بتسمية على حدة، وكل واحد منهما غري راض مبزامحة اآلخر معه يف ملك اليد املستفاد بعقد الرهن، خبالف الرهن 

من رجلني فهناك العقد واحد فيمكن إثبات موجب العقد به متحدا يف احملل وذلك ال ميكن هنا، وهذا النوع يعز 
  .فأما النوع املتقدم فهو يف الكتب أكثر من أن حيصىوجوده يف الكتب ال يوجد إال قليال، 

مث فرق ما بني االستحسان الذي يكون بالنص أو االمجاع، وبني ما يكون بالقياس اخلفي املستحسن أن حكم هذا 
النوع يتعدى وحكم النوع اآلخر ال يتعدى، ملا بينا أن حكم القياس الشرعي التعدية، فهذا اخلفي وإن اختص باسم 

حسان ملعىن فهو ال خيرج من أن يكون قياسا شرعيا فيكون حكمه التعدية، واالول معدول به عن القياس االست
  .بالنص وهو ال حيتمل التعدية كما بينا

وبيانه فيما إذا اختلف البائع واملشتري يف مقدار الثمن واملبيع غري مقبوض، يف القياس القول قول املشتري، الن 
  يف حقه وهو البائع يدعي عليه زيادة



الثمن، واملشتري منكر واليمني بالشرع يف جانب املنكر، واملشتري ال يدعي على البائع شيئا يف الظاهر إذ املبيع 
صار مملوكا له بالعقد، ولكن يف االستحسان يتخالفان، الن املشتري يدعي على البائع وجوب تسليم املبيع إليه عند 

  ك، والبيع كما يوجب استحقاق امللك على البائعإحضار أقل الثمنني والبائع منكر لذل

يوجب استحقاق اليد عليه عند وصول الثمن إليه، مث هذا االستحسان لكونه قياسا خفيا يتعدى حكمه إىل االجازة 
وإىل النكاح يف قول أيب حنيفة وحممد رمحهما اهللا، وإىل ما لو وقع االختالف بني الورثة بعد موت املتبايعني، وإىل ما 

بعد هالك السلعة إذا أخلف بدال بأن قتل العبد املبيع قبل القبض ولو كان االختالف يف الثمن بينهما بعد قبض 
املبيع، فإن حكم التخالف عند قيام السلعة فيه يثبت بالنص خبالف القياس فال حيتمل التعدية، حىت إذا كان بعد 

  .لفهالك السلعة ال جيري التخالف سواء أخلف بدال أو مل خي
ويف االجازة بعد استيفاء املعقود عليه ال جيري التخالف، وإن كان االختالف بني الورثة بعد قبض السلعة ال جيري 

  .التخالف
وإذا : وقد يكون القياس الذي يف مقابلة االستحسان الذي قلنا أصله مستحسن ثابت باالثر حنو ما قال يف الصالة

ويبين كما إذا سبقه احلدث، وذلك مستحسن باالثر، ويف االستحسان ال  يف القياس يغتسل: نام يف صالته فاحتلم
  .يبين

ويف هذا النوع املأخوذ به هو االستحسان على كل حال، النه يف احلقيقة رجوع إىل القياس االصلي ببيان يظهر به 
كان بطريق التعدية، أن هذا ليس يف معىن املعدول به من القياس االصلي باالثر من كل وجه، فلو ثبت احلكم فيه 

واملعدول به عن القياس باالثر ال حيتمل التعدية، وذلك البيان أن احلدث الصغرى ال حيوجه إىل كشف العورة وال 
  إىل عمل كثري، وتكثر البلوى فيه من الصالة،

لنص بعينه خبالف احلدث الكربى، فإذا مل يكن يف معناه من كل ما له كان إثبات احلكم فيه بطريق التعدية ال با
  .وذلك ال وجه له

فتبني جبميع ما ذكرنا أن القول باالستحسان ال يكون ختصيص العلة يف شئ، ولكن يف اختبار هذة العبارة اتباع 
ما رآه املسلمون حسنا فهو عند : الكتاب والسنة والعلماء من السلف، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ل ابن مسعود هذه العبارة، ومالك بن أنس يف كتابه ذكر لفظ االستحسان يف اهللا حسن وكثريا ما كان يستعم
  .مواضع

  .أستحسن يف املتعة ثالثني درمها: وقال الشافعي رمحه اهللا
  فعرفنا أنه ال طعن يف هذه العبارة، ومن حيث املعىن

احلمام بأجر بطريق  هو قول بانعدام احلكم عند انعدام العلة، وأحد ال خيالف هذا، فإنا إذا جوزنا دخول
االستحسان فإمنا تركنا القول بالفساد الذي يوجبه القياس النعدام علة الفساد، وهو أن فساد العقد بسبب جهالة 

املعقود عليه ليس لعني اجلهالة بل الهنا تفضي إىل منازعة مانعة عن التسليم، والتسلم وهذا ال يوجد هنا ويف نظائره، 
  .م العلة ال أن يكون بطريق ختصيص العلةفكان انعدام احلكم النعدا

زعم أهل الطرد أن الذي يقولون : يف بيان فساد القول جبواز التخصيص يف العلل الشرعية قال رضي اهللا عنه: فصل
بالعلل املؤثرة وجيعلون التأثري مصححا للعلل الشرعية ال جيدون بدا من القول بتخصيص العلل الشرعية، وهو غلط 

  .هعظيم كما نبين



وزعم بعض أصحابنا أن التخصيص يف العلل الشرعية جائز وأنه غري خمالف لطريق السلف وال ملذهب أهل السنة، 
وذلك خطأ عظيم من قائله، فإن مذهب من هو مرضي من سلفنا أنه ال جيوز التخصيص يف العلل الشرعية، ومن 

  جوز ذلك فهو خمالف الهل السنة،
  .وهلممائل إىل أقاويل املعتزلة يف أص

وصورة التخصيص أن املعلل إذا أورد عليه فصل يكون اجلواب فيه خبالف ما يروم إثباته بعلته، يقول موجب عليت 
كذا إال أنه ظهر مانع فصار خمصوصا باعتبار ذلك املانع، مبنزلة العام الذي خيص منه بعض ما يتناوله بالدليل املوجب 

  .للتخصيص
  .املناقضة لغة وشرعا وفقها وإمجاعاالتخصيص غري : مث من جوز ذلك قال

  .أما اللغة فالن النقض إبطال فعل قد سبق بفعل نشأه كنقض البنيان
والتخصيص بيان أن املخصوص مل يدخل يف اجلملة فكيف يكون نقضا ؟ أال ترى أن ضد النقض البناء والتأليف، 

  .وضد اخلصوص العموم
  .من الكتاب والسنة والتناقض ال جيوز فيهما حبال ومن حيث السنة التخصيص جائز يف النصوص الشرعية

ومن حيث االمجاع فالقياس الشرعي يترك العمل به يف بعض املواضع بالنص أو االمجاع أو الضرورة، وذلك يكون 
  ختصيصا ال مناقضة، وهلذا بقي ذلك القياس موجبا للعمل يف غري ذلك املوضع،

  .موضع والقياس املنتقض فاسد ال جيوز العمل به يف
ومن حيث املعقول إن املعلل مىت ذكر وصفا صاحلا وادعى أن احلكم متعلق بذلك الوصف فيورد عليه فصل يوجد 

فيه ذلك الوصف ويكون احلكم خبالفه، فإنه حيتمل أن يكون ذلك لفساد يف أصل علته، وحيتمل أن يكون ذلك 
اب النامي، مث ميتنع وجوب الزكاة بعد وجوده ملانع منع ثبوت احلكم، أال ترى أن سبب وجوب الزكاة ملك النص

ملانع وهو انعدام حصول النماء مبضي احلول، ومل يكن ذلك دليل فساد السبب، والبيع بشرط اخليار مينع ثبوت 
  .امللك به ملانع وهو اخليار املشروط ال لفساد أصل السبب وهو البيع

  د ادعى شيئا حمتمال فيكون مطالبافأما إذا قال هذا املوضع صار خمصوصا من عليت ملانع فق
باحلجة، فإن أبرز مانعا صاحلا فقد أثبت ما ادعاه باحلجة فيكون ذلك مقبوال منه وإال فقد سقط احتجاجه، الن 

احملتمل ال يكون حجة، وبه فارق املدعي التخصيص يف النص، فإنه ال يطالب بإقامة الدليل على ما يدعي أنه صار 
ن عموم الكتاب والسنة، النه ليس فيما استدل به احتمال الفساد، فكان جهة التخصيص خمصوصا مما استدل به م

متعينا فيه باالمجاع، وهنا يف علته احتمال الفساد، فما مل يتبني دليل اخلصوص فيما ادعى أنه خمصوص من علة ال 
  .ينتفي عنه معىن الفساد، فلهذا ال يقبل منه ما مل يتبني املانع

ما مينع أصل العلة، وما مينع متام العلة، وما مينع ابتداء احلكم، وما مينع متام : املوانع مخسة أقساممث جعل القائل 
احلكم، وما مينع لزوم احلكم، وذلك يتبني كله حسا وحكما، فمن حيث احلس يتبني هذا كله يف الرمي، فإن 

متام قصد الرامي إىل مباشرته، وإصابة انقطاع الوتر أو انكسار فوق السهم مينع أصل الفعل الذي هو رمي بعد 
السهم حائطا أو شجرة ترده عن سننه مينع متام العلة بالوصول إىل املرمى، ودفع املرمي إليه عن نفسه بترس جيعله 

أمامه مينع ابتداء احلكم الذي يكون الرمي الجله بعد متام العلة بالوصول إىل املقصد وذلك اجلرح والقتل، ومداواته 
بعدما أصابه حىت اندمل وبرأ مينع متام احلكم، وإذا صار به صاحب فراش مث تطاول حىت أمن املوت منه  اجلراحة

  مينع



  .لزوم احلكم، مبنزلة صاحب الفاجل إذا تطاول ما به وامن املوت منه كان مبنزلة الصحيح يف تصرفاته
ال الغري مينع انعقاد متام العلة يف حق املالك ويف احلكميات اضافة البيع احلر مينع انعقاد اصل العلة، واضافة اىل م

حىت يتعني جهة البطالن فيه مبوته، واشتراط اخليار من املالك لنفسه يف البيع مينع ابتداء احلكم، وثبوت خيار الرؤية 
  للمشترى مينع احلكم حىت ال تتم

  .الصفقة بالنقضالصفقة معه، وثبوت خيار العيب مينع لزوم احلكم حىت يتمكن من رده بعد متام 
  .واحلجة لعلمائنا يف ابطال القول بتخصيص العلة االستدالل بالكتاب، واملعقول، والبيان الذى ال ميكن انكاره

قل الذكرين حرم ام االنثيني، اما اشتملت عليه ارحام االنثيني نبئوىن بعلم ان كنتم : (اما الكتاب فقوله تعاىل
  .علة فيما ادعوا فيه احلرمة على وجه ال مدفع هلم فصاروا حمجوجني بهففيه مطالبة الكفار ببيان ال) صادقني

وذلك الوجه اهنم إذا بينوا احد هذه املعاين ان احلرمة الجله انتقض عليهم باقرار هم باحلل يف املوضع االخر مع 
ا ال يعجز من ان ذلك املعىن فيه، ولو كان التخصيص يف علل االحكام الشرعية جائزا ما كانوا حمجوجني، فان احد

يقول امتنع ثبوت حكم احلرمة يف ذلك املوضع ملانع، وقد كانوا عقالء يعتقدون احلل يف املوضع االخر لشبهة أو 
  .معىن تصورهم عندهم

  .اشارة اىل ان املصري اىل ختصيص العلل الشرعية ليس من العلم يف شئ فيكون جهال) نبئوىن بعلم: (وقوله تعاىل
العلل الشرعية حكمها التعدية كما قررنا، وبدون التعدية ال تكون صحيحة اصال، الهنا خالية عن  واما املعقول فالن

موجبها، وإذا جاز قيام املانع يف بعض املواضع الذى يتعدى احلكم إليه هبذه العلة جاز قيامه يف مجيع املواضع فيؤدى 
  .من الفروع، وقد اثبتنا فساد هذا القول بالدليل اىل القول باهنا علة صحيحة من غري ان يتعدى احلكم هبا اىل شئ

  مث ان كان تعدية احلكم هبا اىل فرع

دليل صحتها فانعدام تعدية احلكم هبا اىل فرع اخر توجد فيه تلك العلة دليل فسادها، ومع مساواة دليل الصحة 
  والفساد ال تثبت احلجة الشرعية موجبة
وضع املخصوص البد ان يكون ثابتا مبثل ما ثبتت به العلة املوجبة للحكم، للعمل يقرره ان املانع الذى يدعى يف امل

النه إذا كان دونه ال يصلح دافعا له وال مانعا حلكمه، وإذا كان مثال له فذلك املانع ميكن تعليله بعلة توجب تعدية 
كم فيه فتتحقق املعارضة حكم النفى اىل سائر الفروع مثل الذى علله املعلل مبا اشار إليه من الوصف الثبات احل

بينهما من هذه الوجه، واى مناقصة ابني من التعارض على وجه املضادة بصفة التساوى مث قد بينا فيما سبق ان دليل 
اخلصوص يشبه النسخ بصيغة واالستثناء حبكمه، فانه مستقل بنفسه كدليل النسخ وال يكون ذلك اال مقارنا معىن 

لوجهني ال يتحقق يف العلل، فان نسخ العلة بالعلة ال جيوز واخلصم جيوز ان يكون كاالستثناء، وواحد من هذين ا
  .املانع علة مثل العلة الىت يدعى ختصيصها، وكيف جيوز النسخ والعلة فيها احتمال الفساد لكوهنا مستنبطة بالراى

تمل جهة الفساد، فالنسخ يكون فإذا ظهر ما مينع العمل هبا اصال تتعني جهة الفساد فيها، خبالف النص فانه ال حي
  .بيانا ملدة العمل به

وهلذا نوع بيان اخر، فان باخلصوص يتبني انه معمول به يف بعض احملال دون البعض، وذلك امنا جيوز فيما جيوز 
القول فيه بالنسخ مع صحته حىت يقال انه معمول به يف بعض االوقات دون البعض، واالستثناء امنا يكون يف 

  .ليتبني به يف بعض االوقات دون البعض، واالستثناء وذلك ال يتحقق يف املعاين اخلالصةالعبارات 
فيتبني مبا ذكرنا ان القول بالتخصيص مستقيم يف النصوص من حيث ان بدليل اخلصوص ال يتمكن شبهة الفساد يف 

صحيحا موجبا للعمل قطعا النص بوجه، بل يتبني ان اسم النص مل يكن متناوال للموضع املخصوص، مع كون العام 



قبل قيام دليل اخلصوص، فمن ختصيص العلة ال جيد بدا من القول بتصويب اجملتهدين أمجع، وعصمته االجتهاد عن 
  احتمال اخلطأ والفساد كعصمة النص من ذلك،

وهذا تصريح بأن كل جمتهد مصيب ملا هو احلق حقيقة وأن االجتهاد يوجب علم اليقني، وفيه قول بوجوب 
  .الصلح، وفيه من وجه آخر قول باملنزلة بني املنزلتني، وباخللود يف النار الصحاب الكبائر إذا ماتوا قبل التوبةا

  .إن يف القول جبواز ختصيص العلة ميال إىل أصول املعتزلة من وجوه: فهذا معىن قولنا
ي يسمونه مانعا خمصصا، وهبذه انعدام احلكم ال يكون إال بعد نقصان وصف أو زيادة وصف وهو الذ: ولكنا نقول

الزيادة والنقصان تتغري العلة ال حمالة، فيصري ما هو علة احلكم منعدما حكما، وعدم احلكم عند انعدام العلة ال 
  .يكون من ختصيص العلة يف شئ

حىت ال زكاة يف مال : (وبيان هذا أن املوجب للزكاة شرعا هو النصاب النامي احلويل، عرف بقوله عليه السالم
واملراد نفي الوجوب، والعلل الشرعية ال توجب احلكم بذواهتا بل جبعل الشرع إياها موجبة على ) حيول عليه احلول

ما بينا أن املوجب هو اهللا تعاىل، واالضافة إىل العلة لبيان أن الشرع جعلها موجبة تيسريا علينا، فإذا كانت هبذا 
  .الوصف ينعدم احلكم النعدام العلة املوجبة الوصف موجبة شرعا عرفنا أن عند انعدام هذا

وال يلزمنا جواز االداء الن العلة املوجبة غري العلة اجملوزة لالداء، وقد قررنا هذا فيما سبق أن اجلزء االول من 
الوقت جموز أداء الصالة فرضا وإن مل يكن موجبا لالداء عينا مع أن هذا الوصف مؤثر، فإن النماء الذي هو 

ا حيصل مبضي املدة، أال ترى أن الوجوب يتكرر بتكرر احلول لتجدد معىن النماء مبضي كل حول، مقصود إمن
وكذلك البيع بشرط اخليار، فإن املوجب للملك شرعا البيع املطلق ومع شرط اخليار ال يكون مطلقا بل هبذه 

ط غري املطلق، ولصفة االطالق تأثري الزيادة يصري البيع يف حق احلكم كاملتعلق بالشرط وقد بينا أن املتعلق بالشر
  أيضا

فإن املوجب للملك بالنص التجارة عن تراض ومتام الرضا يكون عند إطالق االجياب ال مع شرط اخليار، فظهر أن 
  العلة تنعدم بزيادة وصف أو نقصان

انعدام احلكم مع  :وصف، وهو احلاصل الذي جيب مراعاته، فإهنم يسمون هذا املعىن املغري مانعا خمصصا، فيقولون
  .بقاء العلة بوجود مانع وذلك ختصيص كالنص العام يلحقه خصوص فيبقى نصا فيما وراء موضع اخلصوص

تنعدم العلة حني ثبت املغري فينعدم احلكم النعدام العلة، وهذا يف العلل مستقيم، خبالف النصوص فإن : وحنن نقول
ريق ما استحسنه علماؤنا من القياس يف كتبهم، فإن االستحسان بالنص اخلاص ال ينعدم النص العام، وعلى هذا الط

قد يكون بالنص، وبوجود النص تنعدم العلة الثابتة بالرأي، النه ال معترب بالعلة أصال يف موضع النص وال يف 
  .معارضة حكم النص

  .جبا العلموكذلك االستحسان إذا كان بسبب االمجاع، الن االمجاع كالنص من كتاب أو سنة يف كونه مو
وكذلك ما يكون عن ضرورة فإن موضع الضرورة جممع عليه أو منصوص عليه وال يعترب بالعلة يف موضع النص 

فكان انعدام احلكم يف هذه املواضع النعدام العلة وكذلك إذا كان االستحسان بقياس مستحسن ظهر قوة أثره، ملا 
  .بينا أن الضعيف يف معارضة القوي معدوم حكما

ما ذكرنا يف أن النائم إذا صب يف حلقه ماء وهو صائم مل يفسد صومه على قول زفر، النه معذور كالناسي وبيان 
  .أو أبلغ منه، وفسد صومه عندنا لفوات ركن الصوم، والعبادة ال تتأدى بدون ركنها فيلزم على هذا الناسي



فكان خمصوصا من هذه العلة هبذا الطريق  انعدم احلكم هناك لوجود مانع وهو االثر: فمن جيوز ختصيص العلة يقول
  .مع بقاء العلة
  انعدم احلكم يف الناسي النعدام العلة حكما، فإن النسيان ال صنع فيه الحد من: وحنن نقول

العباد، وقد ثبت بالنص أن اهللا تعاىل أطعمه وسقاه، وصار فعله يف االكل ساقط االعتبار، وتفويت الركن إمنا يكون 
إذا مل يبق فعله يف االكل شرعا كان ركن الصوم قائما حكما، وإمنا مل حيصل الفطر هنا النعدام العلة بفعل االكل، ف

املوجبة للفطر، مث النائم ليس يف معناه، الن الفعل الذي يفوت به ركن الصوم مضاف إىل العباد هنا فيبقى معتربا 
  مفوتا ركن

  .الصوم، خبالف إذا كان مضافا اىل من له احلق
إن املغصوب يصري مملوكا للغاصب عند تقرر الضمان عليه، الن هبذا السبب ملا تقرر امللك يف ضمان : ك قلناوكذل

القيمة وهو حكم شرعى فيقرر امللك فيما يقابله فيلزم على هذا فصل املدبر من حيث انه يتقرر امللك يف قيمته 
ص العلة يقول امتنع ثبوت احلكم يف املدبر مع للمغصوب منه وال يثبت امللك يف املدبر للغاصب، فمن يرى ختصي

  .وجود العلة ملانع وهو انه غري حمتمل للنقل من ملك اىل ملك
انعدمت العلة املوجبة للملك يف املدبر فينعدم احلكم النعدام العلة، وهذا الن العلة تقرر امللك يف قيمة : وحنن نقول

، الن شرط كون القيمة بدال عن العني ان تكون العني حمتمال هي بدل عن العني وقيمة املدبر ليس ببدل عن عينها
للتمليك وذلك ال يوجد يف املدبر، الن املدبر جرى فيه عتق من وجه والعتق يف احملل مينع وجوب قيمة العني بسبب 

من الغصب، ولكن الضمان واجب باعتبار اجلناية الىت متكنت من الغاصب بتفويت يده، الن مع جريان العتق فيه 
وجه قد بقيت اليد واملالية مستحقة للمالك، فان انعدام ذلك يعتمد ثبوت العتق يف بقيت اليد كل وجه، فعرفنا انه 

  .امنا انعدم احلكم النعدام العلة بوجود ما يغريها
  وكذلك إذا قلنا يف الزنا انه ثبتت به حرمة املصاهرة، الن ثبوت احلرمة

من املاءين فيصري بواسطة الولد امهاهتا وبناهتا يف حقه كامهاته وبناته، وابناؤه  يف االصل باعتبار الولد الذى يتخلق
  .وآباؤه يف حقها كآبائها وابنائها

مث الوطء يف حمل احلرث سبب حلصول هذا الولد فيقام مقامه، ويلزم على هذا انه ال يتعدى احلرمة اىل االخوات 
امتنع ثبوت احلكم مع قيام العلة يف هذه املواضع : ص العلة يقولوالعمات واخلاالت من اجلانبني، فمن يقول بتخصي

  .للنص أو االمجاع
وحنن نقول، امنا انعدم احلكم النعدام العلة، الن يف النص املوجب حلرمة املصاهرة ذكر االمهات والبنات واالباء 

  واالبناء خاصة، فامتداد احلرمة اىل االخوات والعمات واخلاالت يكون تغيريا

باتا حلرمة أخرى، الن املقصور غري املمتد، وامنا يعلل املنصوص، وال جيوز تبديل املنصوص بالتعليل، فكان انعدام واث
  .احلكم يف هذه املواضع النعدام العلة ال ملانع مع قيام العلة

انه امنا انعدم وكذلك ان الزم ان املوطوءة ال حترم على الواطئ بواسطة الولد والقرب بينهما امس، فالتخريج هكذا 
  .احلكم هناك النعدام العلة باعتبار مورد النص كما قررنا

  .وهذا اصل كبري، وفقه عظيم
  .من ترك التعنت وتامل عن انصاف خيرج له مجيع ما مل يذكر مبا هو من نظائر ما ذكرنا عليه



ا فالعام ال ينعدم باخلاص وعمدة هذا الفقه معرفته دليل اخلصوص، فان النصني إذا كان احدمها عاما واالخر خاص
حقيقة وال حكما، وليس يف واحد من النصني توهم الفساد، فعرفنا ان اخلاص كان خمصصا للموضع الذى تناوله 
من حكم العم مع بقاء العام حجة فيما وراء ذلك وان متكن فيه نوع شبهة من حيث انه صار كاملستعار فيما هو 

  .حقيقة حكم العام
  ت مؤثرة ففيها احتمال الفساد واخلطاء وهى حتتمل االعدام حكما،فاما العلة وان كان

فإذا جاء ما يغريها جعلناها معدومة حكما يف ذلك املوضع، مث انعدم احلكم النعدام العلة، وال يكون فيها شئ من 
  .معىن التناقض، وال يكون من التخصيص يف شئ، واهللا اعلم

  .فهذا الباب يشتمل على فصول: ل رضى اهللا عنهباب وجوه االحتجاج مبا ليس حبجة مطلقا قا
  .فالذي نبدأ به االحتجاج بال دليل، فان العلماء اختلفوا فيه على أقاويل

  .ال دليل حجة للناىف على خصمه وال يكون حجة للمثبت: قال بعضهم
  .هي حجة دافعة ال موجبة: وقال بعضهم

  .فعة البقاء ما ثبت بدليله ال الثبات ما مل يعلم ثبوته بدليلهوالذى دل عليه مسائل الشافعي رمحه اهللا اهنا حجة دا
  والذى دل عليه مسائل اصحابنا ان هذا يف حق اهللا تعاىل، فاما يف حق

  .العباد ال تكون هي حجة الحد اخلصمني على اآلخر يف الدفع وال يف االجياب ال يف االبقاء وال يف االثبات ابتداء
أقوى املناظرة ما يكون يف إثبات التوحيد ويف أمور النبوة، فقد علمنا اهللا تعاىل : قالوافأما الفريق االول احتجوا و

ورسول اهللا صلى اهللا عليه ) ومن يدع مع اهللا إهلا آخر ال برهان له به: (االحتجاج بال دليل على نفي الشرك بقوله
مث كانوا ال يطالبون على هذا النفي  وسلم كان جيادل املشركني يف إثبات نبوته، وكانوا ينفون ذلك وهو يثبت،

بشئ فوق قوهلم ال دليل على نبوته، واشتغل بعد جحودهم بإثبات نبوته باآليات املعجزة، والرباهني القاطعة، فعرفنا 
هبذا أن ال دليل حجة للنايف على خصمه إىل أن يثبت اخلصم ما يدعي ثبوته بالدليل، وهذا الن النايف إمنا ال يطالب 

  كونه متمسكا باالصل وهو عدم الدليل املوجب أو املانعبدليل ل
واحملرم أو املبيح، ووجوب التمسك باالصل إىل أن يظهر الدليل املغري له طريق يف الشرع، وهلذا جعل الشرع البينة 
له  يف جانب املدعي ال يف جانب املنكر، النه متمسك باالصل وهو أنه ال حق للغري يف ذمته وال يف يده وذلك حجة

) قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما: (على خصمه يف الكف عن التعرض له ما مل يقم الدليل، وأيد ما ذكرنا قوله تعاىل
اآلية، فقد علم نبيه عليه السالم االحتجاج بعدم الدليل املوجب للحرمة على الذين كانوا يثبتون احلرمة يف أشياء 

  .هبذا أن ال دليل حجة للنايف على خصمهكالسائبة والوصيلة واحلام والبحرية، فثبت 
وهذا الذي ذهبوا إليه غري موافق لشئ من العلل املنقولة عن السلف يف نفي احلكم وإثباته وهو ينتهي إىل اجلهل 

ال دليل على االثبات عندك أو عند غريك فإن خصمك يدعي قيام الدليل عنده، وكما : أيضا، فإنا نقول هلذا القائل
يل عنده ال يكون حجة عليك حىت تربزه فدعواك عليه أن ال دليل عندي ال يكون حجة عليه، وإن أن دعواه الدل

وإن انعدم منك ! قلت ال دليل عندي فهذا إقرار منك باجلهل والتقصري يف الطلب، فكيف يكون حجة على غريك 
  التقصري يف الطلب فأنت معذور إذا مل تقف على الدليل وعذرك ال يكون

غري أصال، أال ترى أن يف زمان النيب عليه السالم كان الناسخ ينزل فيبلغ ذلك بعض الناس دون البعض حجة على ال
  .ومن مل يبلغه يكون معذورا يف العمل باملنسوخ وال يكون ذلك حجة له على غريه



العنرب الن االثر ال مخس يف : قولكم هذا غري موافق لتعليل السلف فاسد، وقد قال أبو حنيفة رضي اهللا عنه: فإن قيل
  .مل يرد به

  .وهذا احتجاج بال دليل
  هذا أن لو ذكر هذا اللفظ على سبيل االحتجاج على من يوجب فيه: قلنا

اخلمس وليس كذلك، بل إمنا ذكره على وجه بيان العذر لنفسه مث علل فيه بعلة مؤثرة يف موضع االحتجاج على 
  . مخس يف اللؤلؤ والعنربال: الغري على ما ذكر حممد رمحه اهللا، فإنه قال

  .النه مبنزلة السمك: مل ؟ قال: قلت
  .النه مبنزلة املاء: وما بال السمك ال جيب فيه اخلمس ؟ قال: قلت

وهو إشارة إىل مؤثر، فإن االصل يف اخلمس الغنائم وإمنا يوجب اخلمس فيما يصاب مما كان أصله يف يد العدو 
ركاب فيكون يف معىن الغنيمة، واملستخرج من البحار مل يكن يف يد العدو ووقع يف يد املسلمني بإجياف اخليل وال

قط، الن قهر املاء مانع قهرا آخر على ذلك املوضع، مث القياس أن ال جيب اخلمس يف شئ وإمنا أوجب اخلمس يف 
  .ا بال دليلبعض االموال باالثر، فبني أن ما مل يرد فيه االثر يؤخذ فيه بأصل القياس، وهذا ال يكون احتجاج

إنك هبذه املقالة تثبت شيئا ال حمالة وهو صحة اعتقادك أن ال دليل يوجب إثبات احلكم يف هذه : مث نقول هلذا القائل
احلادثة فعليك الدليل الثبات ما تدعي صحته عندك، وال دليل على خصمك النه ينفي صحة اعتقادك هذا، وال 

ئ تقوله عن علم أو ال عن علم ؟ فإن زعمت أنك تقوله عن علم دليل على النايف بزعمك، مث قولك ال دليل ش
: فالعلم الذي حيدث للمرء ال يكون إال بدليل، وإن زعمت أنك تقوله ال عن علم فقد هنيت عن ذلك، قال تعاىل

  ) بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه: (وقال تعاىل) وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون(

وقالوا لن يدخل : (وايد ما ذكرنا قوله تعاىل! منهيا عنه نصا فكيف يصلح حجة على الغري  االية، فما يكون مذموما
االية، فقد علم رسوله مطالبة النايف باقامة الدليل وذلك تنصيص ) اجلنة اال من كان هودا أو نصارى، تلك امانيهم

  على ان ال دليل ال يكون حجة والدليل عليه اخلصومات،
يكون حجة له على املدعى بوجه ما حىت انه بعد ما احضر مرة وجحد إذا طلب احضاره مرة  فان انكار اخلصم ال

اخرى احضره القاضى، وان طلب ان يكفله بنفسه أو بالعني الذى فيه الدعوى اجريه القاضى على ذلك، وإذا 
يل بعد انكاره وقوله طلب ميينه حلفه على ذلك، فلو كان ال دليل حجة للناىف على خصمه مل يبق للمدعى عليه سب

  .ال حجة للمدعى
فاما جعل الشرع القول قول املنكر فذلك باعتبار دليل من حيث الظاهر، وهو ان املدعى عني يف يده واليد دليل 

امللك ظاهرا، أو دين يف ذمته وذمته بريئة ظاهرا، ومع هذا قوله ال يكون حجة على خصمه وان حلف حىت ال 
  .شئ، ولكنه ال يتعرض له ما مل يات حبجة يثبت هبا احلق عليهيصري املدعى مقضيا عليه ب

وفوق كل : (حيقق ما قلنا ان االصل هو التفاوت بني الناس يف العلم باالدلة الشرعية، واليه اشار اهللا تعاىل يف قوله
البعض، وهذا شبه احملسوس ملن يرجع اىل احوال الناس، فقد يقف بعضهم على علم ال يقف عليه ) ذى علم عليم

ومع هذا التفاوت ال يتمكن النايف من االحتجاج بال دليل اال بعد وقوفه على كل علم يبتىن عليه احكام الشرع، 
وما : (ومن ادعى هذه الدرجة لنفسه منا فهو متعنت ال يناظر، وكيف يتمكن احد من هذه الدعاوى مع قوله تعاىل

احملتج بال دليل مل يبلغ مجيع انواع العلم عرفنا ان استدالله مبا مل يبلغه وإذا علمنا يقينا ان ) اوتيتم من العلم اال قليال
على اخلصم باطل، وهلذا صح هذا النوع من االحتجاج فيما نص اهللا تعاىل عليه، الن اهللا تعاىل عامل باالشياء كلها ال 



حصل لنا علم اليقني بانه ال  يعزب عنه مثقال ذرة وال ختفى عليه خافية، فبإخباره ان ال برهان ملن يدعى الشرك
  .دليل على الشرك بوجه

  فقد صار معلوما يقينا انه ال دليل على حرمة ذلك، فكان) قل ال اجد فيما اوحى اىل حمرما(وكذلك قوله تعاىل، 

  .االحتجاج صحيحا، ومثله ال يتصور فيما حيتج به النايف على خصمه
م ال دليل على نبوته كان حجة هلم عليه بوجه، ولكن كان ذلك وال نقول بان نفى الكفار نبوة رسول اهللا وقوهل

اظهارا منهم جلهلهم، وكان على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ان يزيل ذلك اجلهل عنهم باظهار املعجزات الدالة 
  .على نبوته

لدليل الثبات املدلول عليه، فاما اهل املقالة الثابتة فاهنم قالوا املنتفى معدوم واملعدوم ليس بشئ وامنا حيتاج اىل ا
ومعلوم ان العدم ال يكون متعلقا بدليل وال بعدم الدليل، ولكن عدم الدليل يدل عليه كما يدل احلدث على 

احملدث، مث الدليل قد يكون قائما على االثبات عند البعض دون البعض، يقول النايف ال دليل على االثبات حمتمل 
ليس فيه دليل مشروع عند احد، وجيوز ان يكون عليه دليل عند غريه ومل يبلغه، جيوز ان يكون كما قال وهو انه 

ودعوى املثبت دليل االثبات حمتمل ايصا جيوز ان يكون صدقا بوجود الدليل عنده، وجيوز ان يكون كذبا أو غلطا 
يربز الدليل لكونه فاستوى اجلانبان من هذا الوجه، كما ان دعوى املثبت الدليل ال يكون حجة على خصمه ما مل 

حمتمال واحملتمل ال فقول النايف ال دليل ال يكون حجة على خصمه لكونه حمتمال ولكنه دافع لدعوى املثبت عنه 
  .بطريق املساواة يف االحتمال

  .ال دليل، حجة دافعة ال موجبة: فقلنا ان قوله
تندا اىل دليل ال خيالف ما يقوله يكون دلك إذا كان قوله ال دليل مس: والشافعي حيتج هبذا الكالم ايضا النه يقول

  .الدليل حجة على اخلصم ال مبجرد قوله ال دليل
وبيان هذا ان ما يكون حمتمال للبقاء من االحكام والصحة يف العلل واجلواهر فانه إذا ثبت وجوه بالدليل يكون باقيا 

  بالنكاح مىت ثبت، ما مل يعترض ما يزيله، اال ترى ان امللك بالشراء مىت ثبت، أو احلل
  أو احلرمة بالتطليقات الثالث مىت ثبت يكون باقيا، اال يعترض عليه

ما يزيله فما ميضي من االزمنة بعد صحة الدليل املثبت للحكم يكون احلكم فيه باقيا بذلك لدليل على احتمال أن 
نزلة النص العام فإنه موجب للحكم يف يطرأ ما يزيله، وقبل ظهور طريان ما يزيله يكون احلكم ثابتا بذلك الدليل، مب

كل ما يتناوله على احتمال قيام دليل اخلصوص، فما مل يقم دليل اخلصوص كان احلكم ثابتا بالعام وكان االحتجاج 
به على اخلصم صحيحا، فكذلك قول القائل فيما هو منتف ال دليل على إثباته، أو فيما هو ثابت بدليله ال دليل 

جاجا بذلك الدليل وذلك الدليل حجة على خصمه، فأما ما ال يستند إىل دليل فال يبقى فيه إال على نفيه يكون احت
  .االحتجاج بقوله ال دليل فذلك يكون حجة كما قلتم

الصلح على االنكار باطل، الن نفي املنكر دعوى املدعي يستند إىل دليل وهو املعلوم من : وعلى هذا االصل قال
اليد اليت هي دليل مللك له يف عني املدعي، فيكون ذلك حجة له على خصمه يف إبقاء ما  براءة ذمته يف االصل أو

ثبت عليه، وبعد ما ظهرت براءة ذمته يف حق املدعي هبذا الدليل يكون أخذه املال رشوة على الكف عن الدعوى 
اشتراه بعد ذلك فإن الشراء وال يكون ذلك اعتياضا عن حقه فيكون باطال، خبالف ما إذا شهد حبرية عبد إنسان مث 

يكون صحيحا ويلزمه الثمن للبائع، الن نفي البائع حريته ودعواه بقاء امللك له مستند إىل دليل وهو الدليل املثبت 



للملك له يف العبد، فيكون ذلك حجة له على خصمه يف إبقاء ملكه، وباعتباره هو إمنا يأخذ العوض على ملك له، 
فاق بينهما على فساد ذلك السبب، فبهذا تعني فيه وجه الصحة ووجب الثمن على املشتري وباعتباره ال يثبت االت

  .مث يعتق عليه بعدما دخل يف ملكه باعتبار زعمه
الدليل املثبت للحكم ال يكون موجبا بقاء احلكم بوجه من الوجوه ولكن بقاؤه بعد : وعلماؤنا رمحهم اهللا قالوا

  .ال لوجود الدليل املنفي الوجود الستغناء البقاء عن دليل
فعرفنا أنه ليس للدليل الذي استند إليه احلكم عمل يف البقاء أصال، وأن دعوى البقاء فيما عرف ثبوته بدليله حمتمل 

  كدعوى

االثبات فيما ال يعلم ثبوته بدليله، فكما أن هناك يستوي املثبت والنايف يف أن قول كل واحد منهما ال يكون حجة 
 دليل فكذلك هنا، وله فارق العام فإنه موجب للحكم يف كل ما تناوله قطعا على احتمال قيام على خصمه بغري

دليل اخلصوص، فما مل يظهر دليل اخلصوص كان احلكم ثابتا بنص موجب له، وهنا الدليل املثبت للحكم غري 
وهلذا ال يكون قيام دليل النفي من  متعرض لالزمنة أصال فال يكون ثبوته يف االزمنة بعد قيام الدليل بدليل مثبت له،

دليل اخلصوص يف شئ بل يكون نسخا، كما بيناه يف باب النسخ، يوضحه أنه ملا مل يكن ذلك الدليل عامال اآلن يف 
شئ صار قول املتمسك به ال دليل على ارتفاعه كالما حمتمال، كما أن قول خصمه قام الدليل على ارتفاعه كالم 

  .ة بينهما على وجه ال يكون زعم أحدمها حجة على اآلخر ما مل يرجح قوله بدليلحمتمل فتتحقق املعارض
وعلى هذا االصل قلنا يف الصلح على االنكار إنه جائز، الن الدليل املثبت لرباءة ذمة املنكر أو للملك له فيما يف 

وإنكار املدعى عليه لذلك يده غري متعرض للبقاء أصال فكان دعوى املدعي أن املدعي حقي وملكي خربا حمتمال، 
خرب حمتمل أيضا فكما ال يكون خرب املدعي حجة على املدعى عليه يف إلزام التسليم إليه لكونه حمتمال، فكذلك خرب 
املدعي عليه ال يكون حجة على املدعي يف فساد االعتياض عنه بطريق الصلح، وهلذا لو صاحله أجنيب على مال جاز 

  مته يف حق املدعي بدليل كما ذكرهباالتفاق، ولو ثبت براءة ذ
  .اخلصم مل جيز صلحه مع االجنيب، كما لو أقر أنه مبطل يف دعواه مث صاحل مع أجنيب

والدليل عليه فصل الشهادة بعتق العبد على مواله فإن الشاهد إذا اشتراه صح الشراء ولزمه الثمن هلذا املعىن، وهو 
حجة على موىل العبد حىت جاز له االعتياض عنه بالبيع من غريه، فيجوز  أن ما أخرب به الشاهد لكونه حمتمال مل يصر

له االعتياض عنه بالبيع من الشاهد وإن كان زعمه معتربا يف حقه حىت إنه يعتق كما اشتراه ال من جهته حىت ال 
دليل بقاء ملكه  يكون والؤه له، وما كان ذلك إال بالطريق الذي قلنا، فإن الدليل املوجب للملك للموىل ال يكون

  .بل بقاء امللك بعد ثبوته الستغنائه عن الدليل املنفي
  جمهول احلال يكون حرا باعتبار الظاهر، ولكن لو جىن عليه جناية: وعلى هذا االصل قلنا

فزعم اجلاين أنه رقيق ال يلزمه أرش اجلناية على االحرار حىت تقوم البينة على حريته، الن ثبوت احلرية للحال ليس 
بدليل موجب لذلك بل باعتبار أصل احلرية الوالد آدم وذلك ال جيوب البقاء فكان عدواه احلرية لنفسه فئ احلال 
حمتمال ودعوى الغري الرق عليه حمتمل، فباحملتمل ال يثبت الرق عليه حمتمل، فباحملتمل ال يثبت الرق فيه لغريه وجيعل 

استحقاق أرش االحرار بسبب اجلناية عليه غريه حىت يقيم البينة  القول قوله يف احلرية، وباحملتمل ال يثبت دعوى
  .على حريته، الن قبل إقامة البينة ليس معه إال االحتجاج بال دليل وذلك دافع عنه وال يكون حجة له على غريه

قوم البينة وعلى هذا لو قذف إنسانا مث زعم أنه عبد وقال املقذوب بل هو حر، فإنه اليقام حد االحرار عليه حىت ت



  .للمقذوف على حريته
  .وكذلك لو قطع يد إنسان مث زعم أنه عبد وأنه القصاص عليه

  .وكذلك لو شهد يف حادثة مث زعم املشهود عليه أنه عبد فإن شهادته ال تكون حجة حىت تقوم البينة على حريته
  .والشافعي رمحه اهللا خيالفنا يف مجيع ذلك لالصل الذى بينا له

  اشترى شقصا من دار فطلب الشفيع الشفعة وقالوعلى هذا لو 
املشترى ما يف يدك مما تدعى به الشفعة ليس مبلك لك بل هي ملكى فإنه يكون القول قول مدعى الشفعة يف دفع 
دعوى املشترى عما يف يده، ويكون القول قول املشترى يف إنكاره حق الشفعة له، حىت إن لشفيع ما مل يقم البينة 

الذى يف يده ملكه ال يستحق الشفعة عندنا، الن خرب كل واحد منهما حمتمل فال يكون حجة على  على أن العني
  .خصمه يف استحقاق ما يف يده

  .وعند الشافعي ملك الشفيع فيما يف يده ثابت باعتبار أن قوله مستند إىل دليل ثبت فيستحق به الشفعة
ل اليوم الدار فأنت حر، مث قال املوىل بعد مضى اليوم قد دخلت إن مل أدخ: ونظري ما قاله علماؤنا قول املوىل لعبده

وقال العبد مل تدخل، فإن القول قول املوىل حىت ال يعتق العبد، ومعلوم أن قول العبد مستند إىل دليل من حيث 
قه على الظاهر وهو أن االصل عدم الدخول ولكن ملا كان قوله يف احلال حمتمال قول املوىل كذلك مل يثبت استحقا

  .املوىل مبا هو حمتمل
  وكذلك املفقود فإنه ال يرث أحدا من أقاربه إذا مات قبل أن يظهر حاله

ومعلوم أن بقاءه حيا مستند إىل دليل وهو ما علم من حياته، ولكن ملا مل يكن ذلك دليال للبقاء اعترب يف احلال 
  .الحتمال أنه ميت االحتمال، فقيل ال يرثه أحد الحتمال بقائه حيا، وال يرث أحدا

يف مسألة العتق ال : عندي إذا استند قوله إىل دليل إمنا يقبل قوله على خصمه يف إبقاء ما هو مقصود له: فإن قيل
  .مقصود للعبد يف نفى دخول املوىل الدار وإمنا مقصوده يف العتق ودعواه العتق ليس مبستند إىل دليل مثبت له

بعد ما مات قريب له ليس مبقصود للمدعى حىت يعترب فيه االستناد إىل وكذلك عدوى من يدعى حياة املفقود 
  دليله،

  .فأما دعوى املنكر براءة ذمته أو كون ما يف يده ملكا له مقصود له وهو يستند إىل دليل كما بينا
  .وكذلك دعوى جمهول احلال احلرية لنفسه مقصود له
إذا كان هذا مستندا إىل دليله وهو مقصود له كان حجة له ودعوى الشفيع امللك لنفسه فيما يف يده مقصود له، ف

  .على خصمه
ال فرق، فإن دعوى املنكر فساد الصلح غري مقصود له ولكن يترتب عليه ما هو املقصود له وهو سقوط : قلنا

يترتب  املطالبة عنه بتسليم ما التزمه بالصلح، كما أن دعوى العبد أن املوىل مل يدخل الدار غري مقصود له ولكن
  .عليه ما هو مقصود له وهو عتقه باعتبار وجود الشراط

مث هناك لكون ما أخرب به حمتمال مل جيعل حجة على خصمه، وال يعترب استناده إىل دليل باعتبار االصل، فكذلك يف 
 مسألة الصلح فصل ومن االحتجاج بال دليل االستدالل باستصحاب احلال، وذلك حنو ما يقول بعض أحصابنا يف

حكم الزكاة يف مال الصىب إن االصل عدم الوجوب فيستصحبه حىت يقوم دليل الوجوب، وىف االستئناف أن 
وجوب احلقتني يف مائة وعشرين ثابت بالنص واالمجاع فيجب استصحابه حىت يقوم الدليل املغري، وهذا النوع من 

  التعليل باطل، فإن ثبوت العدم وإن كان بدليل معدم فذلك ال يوجب



اء العدم، كما أن الدليل املوجد للشئ ال يكون دليل بقائه موجودا فكذلك الدليل املثبت للحكم ال يكون دليل بق
بقائه ثابتا، أال ترى أن عدم الشراء ال مينع وجود الشراء يف املستقبل، والشراء املوجب للملك ال مينع انعدام امللك 

ستغنائه عن الدليل، ال الن الدليل املثبت له موجب لبقائه، كما أن بدليله يف املستقبل، ولكن البقاء بعد الوجود ال
  ثبوت احلياة بسببه ال يكون

دليل بقاء احلياة، يوضحه أن بعد ثبوت حكم هو نفي إجياده يستدعي دليال، فمن ادعى وجوده احتاج إىل إثباته 
  .على خصمه بدليل

له على اخلصم، إذ الدليل االول غري موجب لذلك فليس وكذلك من ادعى بقاءه منفيا فهو حمتاج إىل إثباته بدلي
أحدمها باالحتجاج على صاحبه لعدم قيام الدليل بأوىل من اآلخر، وما كان البقاء فيما حيتمل البقاء بعد الوجود إال 

  .ثايننظري الوجود يف االعراض اليت ال تبقى وقتني، فإن وجود شئ منه بدليل ال يكون دليل وجود مثله يف الوقت ال
وبيان هذا يف البعري الزائد على املائة والعشرين فإن عند اخلصم ينتهي به عفو احلقتني فيتم به نصاب ثالث بنات 

  .لبون
وعندنا هو ابتداء العفو لنصاب آخر، وليس يف إجياب احلقتني يف مائة وعشرين ما يدل على واحد من االمرين، 

  .الزيادة عند كمال احلول يكون احتجاجا بال دليلفكان االحتجاج به الجياب احلقتني بعد هذه 
أحدها استصحاب حكم احلال مع العلم يقينا بانعدام الدليل املغري، وذلك : مث استصحاب احلال ينقسم أربعة أقسام

بطريق اخلرب عمن ينزل عليه الوحي أو بطريق احلس فيما يعرف به، وهذا صحيح قد علمنا االستدالل به يف قوله 
اآلية، وهذا النه ملا علم يقينا بانعدام الدليل املغري وقد كان احلكم ثابتا ) قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما(: تعاىل

  .بدليله وبقاؤه يستغين عن الدليل فقد علم بقاؤه ضرورة
  استصحاب حكم احلال بعد دليل مغري ثابت بطريق النظر: والثاين

عذر وللدفع وال يصلح لالحتجاج به على غريه، الن املتأمل وإن بالغ واالجتهاد بقدر الوسع، وهذا يصلح البالء ال
  يف النظر فاخلصم يقول قام الدليل عندي خبالفه، وبالتأمل واالجتهاد ال يبلغ املرء درجة يعلم هبا يقينا أنه مل خيف

عنده ال ميكنه أن حيتج عليه شئ من االدلة، بل يبقى له احتمال اشتباه بعض االدلة عليه، وما كان يف نفسه حمتمال 
  .به على غريه

استصحاب حكم احلال قبل التأمل واالجتهاد يف طلب الدليل املغري وهذا جهل، الن قبل الطلب ال حيصل : والثالث
له شئ من العلم بانتفاء الدليل املغري ظاهرا وال باطنا، ولكنه جيهل ذلك بتقصري منه يف الطلب، وجهله ال يكون 

  .عذرا يف حقه أيضا إذا كان متمكنا من الطلب إال أن ال يكون متمكنا منه حجة على غريه وال
إذا أسلم الذمي يف دار االسالم ومل يعلم بوجوب العبادات عليه حىت مضى عليه زمان فعليه قضاء : وعلى هذا قلنا

  .ما ترك، خبالف احلريب إذا أسلم يف دار احلرب ومل يعلم بوجوب العبادات عليه حىت مضى زمان
من مل جيتهد بعد االشتباه يف أمر القبلة حىت صلى إىل جهة فإنه ال جتزيه صالته ما مل يعلم أنه أصاب، : وعلى هذا قلنا

  .خبالف ما إذا اجتهد وصلى إىل جهة فإنه جتزيه صالته وإن تبني أنه أخطأ
ض ممن يتعمده الن الثبات احلكم ابتداء، وهذا خطأ حمض وهو ضالل حم(استصحاب احلال : والنوع الرابع

كامسه، وهو التمسك باحلكم الذي كان ثابتا إىل أن يقوم الدليل املزيل، ويف إثبات احلكم ابتداء ) استصحاب احلال
ال يوجد هذا املعىن، وال عمل الستصحاب احلال فيه صورة وال معىن، وقد بينا يف مسألة املفقود أن احلياة املعلومة 

إبقاء ملكه يف ماله على ما كان، وال يكون حجة يف إثبات امللك له ابتداء يف مال باستصحاب احلال يكون حجة يف 



  .قريبه إذا مات
وبعض أصحاب الشافعي جيعلونه حجة يف ذلك، ال باعتبار أهنم جيوزون إثبات احلكم ابتداء باستصحاب احلال، بل 

  باعتبار أنه يبقى للوارث

  وقد بينا أن عنده استصحاب امللك الذي كان للمورث، فإن الوراثة خالفة،
  .احلال فيما يرجع إىل االبقاء حجة على الغري

هذا البقاء يف حق املورث، فأما يف حق الوارث فصفة املالكية تثبت له ابتداء واستصحاب احلال ال : ولكنا نقول
  .يكون حجة فيه بوجه

ن أنه له مرياث من أبيه وأقام الشاهدين إذا ادعى عينا يف يد إنسا: وعلى هذا قال أبو حنيفة وحممد رمحهما اهللا
  .فشهدا أن هذا كان البيه مل تقبل هذه الشهادة

ويف قول أيب يوسف اآلخر تقبل، الن الوراثة خالفة فإمنا يبقى للوارث امللك الذي كان للمورث، وهلذا يرد بالعيب 
  .ليلويصري مغرورا فيما اشتراه املورث، وما ثبت فهو باق الستغناء البقاء عن د

هذا يف معىن ابتداء التملك، الن صفة املالكية تثبت له يف هذا املال بعد أن مل يكن : ومها يقوالن يف حق الوارث
مالكا، وإمنا يكون البقاء يف حق املورث أن لو حضر بنفسه يدعي أن العني ملكه فال جرم إذا شهد الشاهدان أنه 

، فأما إذا كان املدعي هو الوارث وصفة املالكية للوارث تثبت كان له كانت شهادة مقبولة كما إذا شهدا أنه له
ابتداء بعد موت املورث فهذه الشهادة ال تكون حجة للقضاء بامللك له، الن طريق القضاء هبا استصحاب احلال 

  .وذلك غري صحيح
جيب غسل املرافق يف  فصل ومن هذه اجلملة االستدالل بتعارض االشباه، وذلك حنو احتجاج زفر رمحه اهللا يف أنه ال

الوضوء، الن من الغايات ما يدخل ومنها ما ال يدخل فمع الشك ال تثبت فرضية الغسل فيما هو غاية بالنص، الن 
  .هذا يف احلقيقة احتجاج بال دليل الثبات حكم، فإن الشك الذي يدعيه أمر حادث فال يثبت حدوثه إال بدليل

  .دليله تعارض االشباه: فإن قال
  .تعارض االشباه أيضا حادث فال يثبت إال بالدليلو: قلنا

  .الدليل عليه ما أعده من الغايات مما يدخل باالمجاع وما ال يدخل باالمجاع: فإن قال
  وهل تعلم أن هذا املتنازع فيه: قلنا

  .من أحد النوعني بدليل ؟ فإن قال أعلم ذلك
  فإذن عليك أن ال تشك فيه بل: قلنا

  .بدليلهتلحقه مبا هو من نوعه 
  .ال أعلم ذلك: وإن قال

قد اعترفت باجلهل، فإن كان هذا مما ميكن الوقوف عليه بالطلب فإمنا جهلته عن تقصري منك يف طلبه وذلك : قلنا
ال يكون حجة أصال، وإن كان مما ال ميكن الوقوف عليه بعد الطلب كنت معذورا يف الوقوف فيه، ولكن هذا 

ممن يزعم أنه قد ظهر عنده دليل إحلاقه بأحد النوعني، فعرفنا أن حاصل كالمه  العذر ال يصري حجة لك على غريك
  .احتجاج بال دليل

فصل ومن هذه اجلملة االحتجاج باالطراد على صحة العلة إما وجودا أو وجودا وعدما، فإنه احتجاج بال دليل يف 



كثرة أداء الشهادة وتكرارها من الشاهد  احلقيقة، ومن حيث الظاهر هو احتجاج بكثرة أداء الشهادة، وقد بينا أن
  .ال يكون دليل صحة شهادته

مث االطراد عبارة عن سالمة الوصف عن النقوض والعوارض، والناظر وإن بالغ يف االجتهاد بالعرض على االصول 
 املعلومة عنده فاخلصم ال يعجز من أن يقول عندي أصل آخر هو مناقض هلذا الوصف أو معارض، فجهلك به ال
يكون حجة لك علي، فتبني من هذا الوجه أنه احتجاج بال دليل، ولكنه فوق ما تقدم يف االحتجاج به من حيث 

الظاهر، الن من حيث الظاهر الوصف صاحل، وحيتمل أن يكون حجة للحكم إذا ظهر أثره عند التأمل، ولكن 
  .ن يكون حجة الثبات احلكملكونه يف احلقيقة استدالال على صحته بعدم النقوض والعوارض مل يصلح أ

أليس أن النصوص بعد ثبوهتا جيب العمل هبا، واحتمال ورود الناسخ ال ميكن شبهة يف االحتجاج هبا قبل : فإن قيل
  أن يظهر الناسخ فكذلك

أما بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال احتمال للنسخ يف كل نص كان حكمه ثابتا عند : ما تقدم ؟ قلنا
إن االحتجاج به الثبات احلكم ابتداء صحيح، فأما البقاء احلكم أو لنفي : ه، فأما يف حال حياته فهكذا نقولوفات

الناسخ ال يكون صحيحا، الن احتمال بقاء احلكم واحتمال قيام دليل النسخ فيه كان بصفة واحدة، وقد قررنا هذا 
  .يف باب النسخ

  .مث الطرديات الفاسدة أنواع
  .كل فساده على أحدمنها ما ال يش

  .بزيادة وصف يف االصل به يقع الفرق(ومنها ما يكون 
  .بوصف خمتلف فيه اختالفا ظاهرا) ومنها ما يكون

  .ومنها ما يكون استدالال بالنفي والعدم
فيما علل به بعض أصحاب الشافعي لكون قراءة الفاحتة ركنا يف الصالة الهنا عبادة ذات : وبيان النوع االول

الثالث أحد : ا حتليل وحترمي، فكان من أركان ما له عدد السبع كاحلج يف حق الطواف، ورمبا يقولونأركان هل
عددي مدة املسح فال يتأدى به فرض القراءة يف الصالة كالواحد، وما دون الثالث قاصر عن السبع فال يتأدى به 

  .فرض القراءة كما دون اآلية
 حتصل بالفعل، الن الوطئ فعل ينطلق مرة ويتعلق أخرى فال تثبت به وحنو ما حيكى عن بعضهم يف أن الرجعة ال

  .الرجعة كالقتل
وحنو ما حيكى عن بعض أصحابنا يف الوضوء بغري النية أن هذا حكم متعلق بأعضاء الطهارة فال تشترط النية يف 

  .إقامته كالقطع يف السرقة والقصاص
من هذا اجلنس شئ عن السلف إمنا أحدثه بعض اجلهال ممن كان  هذا النوع مما ال خيفى فساده على أحد، ومل ينقل

بعيدا من طريق الفقهاء، فأما علل السلف ما كانت ختلو عن املالءمة أو التأثري، وهلذا كان الواحد منهم يتأمل مدة 
  فال يقف يف حادثة إال على قياس أو قياسني، والواحد من املتأخرين رمبا

ذكر يف حادثة مخسني علة من هذا النحو أو أكثر، وال مشاهبة بني غسل االعضاء يف يتمكن يف جملس واحد من أن ي
الطهارة وبني القطع يف السرقة، وال بني مدة املسح والقراءة يف الصالة، وال بني الطواف بالبيت وقراءة الفاحتة، 

  .فعرفنا أن هذا النوع مما ال خيفى فساده



عض أصحاب الشافعي يف مس الذكر إنه حدث، النه مس الفرج فينتقض وأما ما يكون بزيادة وصف فنحو تعليل ب
  الوضوء به كما لو مسه عند البول، فإن هذا القياس ال يستقيم إال بزيادة وصف يف االصل وبذلك

  .الوصف يثبت الفرق بني الفرع واالصل ويثبت احلكم به يف االصل
تحرير املكاتب فال جيوز، كما لو أدى بعض بدل الكتابة مث وكذلك قوهلم يف إعتاق املكاتب عن الكفارة إنه تكفري ب

أعتقه، الن استقامة هذا القياس بزيادة وصف يف االصل به يقع الفرق، وهو أن املستوىف من البدل يكون عوضا، 
  .والتكفري ال جيوز باالعتاق بعوض

جيوز، كما لو كان حلف بعتقه إن ملكه، وحنو ما علل بعضهم يف شراء االب بنية الكفارة إنه تكفري بتحرير أبيه فال 
فإن استقامة هذا التعليل بزيادة وصف به يقع الفرق من حيث إن احمللوف بعتقه إذا عتق عند وجود الشرط ال 

  .يصري مكفرا به وإن نواه عند ذلك أبا كان أو أجنبيا
  .خيه إذا ملكهحنو ما يعلل به بعض أصحاب الشافعي يف أن االخ ال يعتق على أ: والنوع الثالث

  .عتق االخ تتأدى به الكفارة فال يثبت مبجرد امللك كعتق ابن العم: قال
وهذا تعليل بوصف خمتلف فيه اختالفا ظاهرا، فإن عندنا عتق القريب وإن كان مستحقا عند وجود امللك تتأدى به 

  إذا اشترى أباه بنية الكفارة جيوز، خالفا: الكفارة حىت قلنا
  .للشافعي رمحه اهللا

وحنو ما علل به بعضهم يف الكتاب احلالة أهنا ال متنع جواز التكفري بتحريره فتكون فاسدة كالكتابة على القيمة، فإن 
هذا تعليل بوصف خمتلف فيه اختالفا ظاهرا، الن التكفري بإعتاق املكاتب كتابة صحيحة جائزة عندنا، ورمبا يكون 

  .هذا االختالف يف االصل حنو ما يعلل به بعض
أصحاب الشافعي يف االفطار باالكل والشرب إنه إفطار باملطعوم، فال يوجب الكفارة كما لو كان يف يوم أبصر 

  .اهلالل وحده ورد االمام شهادته
فنحو تعليل الشافعي يف النكاح إنه ال يثبت بشهادة النساء مع الرجال النه ليس مبال، ويف االخ : وأما النوع الرابع

  النه ليسال يعتق على أخيه 

بينهما بعضية، ويف املبتوتة إنه ال يلحقها الطالق النه ليس بينهما نكاح، ويف إسالم املروي باملروي إنه جيوز النه مل 
جيمع البدلني الطعم والثمنية، وهذا فاسد النه استدالل بعدم وصف والعدم ال يصلح أن يكون موجبا حكما، وقد 

  .بقاؤه ثابتا بدليل فكيف يستدل به الثبات حكم آخربينا أن العدم الثابت بدليل ال يكون 
  .مثل هذا التعليل كثري يف كتبكم: فإن قيل

ملك النكاح ال يضمن باالتالف النه ليس مبال، والزوائد ال تضمن بالغصب النه مل يغصب : قال حممد رمحه اهللا
  .الولد

  .ومل حيوله العقار ال يضمن بالغصب النه مل ينقله: وقال أبو حنيفة رمحه اهللا
  .النه مل يوجف عليه املسلمون: وقال فيما ال جيب فيه اخلمس

  .ال جتب الكفارة النه ليس مبطعوم: وقال يف تناول احلصاة
  .ال يؤدي صدقة الفطر عن النافلة النه ليس عليه ذلك: وقال يف اجلد

  .فهذا استدالل بعدم وصف أو حكم



  قايسة بل على وجه االستداللأوال هذا عندنا غري مذكور على وجه امل: قلنا
فيما كان سببه واحدا معينا باالمجاع حنو الغصب، فإن ضمان الغصب سببه واحد عني وهو الغصب، فاالستدالل 

  .بانتفاء الغصب على انتفاء الضمان يكون استدالال باالمجاع
املال، فيستقيم  وكذلك وجوب ضمان املال بسبب يستدعي املماثلة بالنص وله سبب واحد عني وهو إتالف

االستدالل بانتفاء املالية يف احملل على انتفاء هذا النوع من الضمان، وكذلك إذا كان دليل احلكم معلوما يف الشرع 
باالمجاع حنو اخلمس فإنه واجب يف الغنيمة ال غري وطريق االغتنام االجياف عليه باخليل والركاب، فاالستدالل به 

  .يحا، وقد بينا أنه إبالء العذر يف بعض املواضع ال االحتجاج به على اخلصملنفي اخلمس يكون استدالال صح
فأما تعليل النكاح بأنه ليس مبال فال يثبت بشهادة النساء مع الرجال يكون تعليال بعدم الوصف وعدم الوصف ال 

نس ما يثبت مع يعدم احلكم جلواز أن يكون احلكم ثابتا باعتبار وصف آخر، النه وإن مل يكن ماال فهو من ج
الشبهات واالصل املتفق عليه احلدود والقصاص، وهبذا الوصف ال يصري النكاح مبنزلة احلدود والقصاص حىت 

يثبت مع الشبهات خبالف احلدود والقصاص، فعرفنا أن بعدم هذا الوصف ال ينعدم وصف آخر يصلح التعليل به 
  الثباته بشهادة

  .النساء مع الرجال
  .ن أخوات هذا الفصل فهو خيرج على هذا احلرف إذا تأملتوكذلك ما علل به م

فصل ومن هذا النوع االحتجاج بأن االوصاف حمصورة عند القائسني، فإذا قامت الداللة على فساد سائر 
  .االوصاف إال وصفا واحدا تثبت به صحة ذلك الوصف ويكون حجة

  .هذا طريق بعض أصحاب الطرد
  .الوصف للعلة هبذا الطريق وقد جوز اجلصاص رمحه اهللا تصحيح

  وقد كان: قال الشيخ رمحه اهللا
بعض أصدقائي عظيم اجلد يف تصحيح هذا الكالم، بعلة أن االوصاف ملا كانت حمصورة ومجيعها ليست بعلة للحكم 
بل العلة وصف منها، فإذا قام الدليل على فساد سائر االوصاف سوى واحد منها ثبت صحة ذلك الوصف بدليل 

كأصل احلكم، فإن العلماء إذا اختلفوا يف حكم حادثة على أقاويل، فإذا ثبت بالدليل فساد سائر االقاويل  االمجاع
إال واحدا ثبت صحة ذلك القول، وذلك حنو اختالف العلماء يف جارية بني رجلني جاءت بولد فادعياه، فإنا إذا 

لقرعة، وقول من يقول بالتوقف إنه ال يثبت أفسدنا قول من يقول بالرجوع إىل قول القائف، وقول من يقول با
  .النسب من واحد منهما يثبت به صحة قول من يقول بأنه يثبت النسب منهما مجيعا

إحداكن طالق ثالثا ووطئ ثالثا منهن حىت يكون ذلك دليال على انتفاء احملرمة عنهن تعني : وإذا قال لنسائه االربعة
  .االدلة العقليةهبا الرابعة حمرمة، فكان تقرب هذا من 

  .وعندي أن هذا غلط ال جنوز القول به، وهو مع ذلك نوع من االحتجاج بالدليل: قال الشيخ
أما بيان الغلط فيه وهو أن ما جيعله هذا القائل دليل صحة علته هو الدليل على فساده، النه ال ميكنه سلوك هذا 

منها صاحل أن يكون علة للحكم، وبعد ثبوت هذه  الطريق إال بعد قوله باملساواة بني االوصاف يف أن كل وصف
املساواة فالدليل الذي يدل على فساد بعضها هو الدليل على فساد ما بقي منها، النه مىت علم املساواة بني شيئني يف 

  احلكم مث ظهر الحدمها حكم بالدليل فذلك الدليل يوجب مثل



ا يف العطية سواء مث يقول أعط زيدا درمها، يكون ذلك اجعل زيدا وعمر: ذلك احلكم يف اآلخر، كمن يقول لغريه
تنصيصا على أنه يعطي عمرا أيضا درمها، فعرفنا أنه ال وجه للتحرز عن هذا الفساد إال ببيان تفاوت بني هذا 

  الوصف وبني سائر االوصاف يف كونه علة للحكم، وذلك التفاوت ال يتبني إال ببيان التأثري
يانه شاء أو أىب، مث وإن قام الدليل على فساد سائر االوصاف على وجه ال عمل لذلك أو املالءمة فيضطر إىل ب

الدليل يف إفساد هذا الوصف الواحد، فنحن نتيقن أن ذلك الدليل كما ال يوجب فساد هذا الوصف ال يوجب 
ات الوصف صحته، فال يبقى على تصحيح هذا الوصف دليال سوى أنه مل يقم الدليل على فساده، ولو جاز إثب

موجبا للحكم هبذا الطريق جلاز إثبات احلكم بدون هذا الوصف هبذا الطريق، وهو أن يقول حكم احلادثة كذا النه 
مل يقم الدليل على فساد هذا احلكم، وما قاله من االستدالل باحلكم فهو وهم، الن بإفساد مذهب اخلصم ال يثبت 

يثبت ذلك واملبطل دافع واملدعي للحكم مثبت وحجة صحة مذهب املدعي للحكم بوجه من الوجوه، وكيف 
  .الدفع غري حجة االثبات

مث الدليل على أن بقيام دليل الفساد يف سائر االوصاف ال تثبت صحة الوصف الذي ادعاه املعلل يف الشرعيات أن 
ائر االوصاف ال من أحكام الشرع ما هو غري معلول أصال بل احلكم فيه ثابت بالنص، فبقيام الدليل على فساد س

ينعدم احتمال قيام الدليل على فساد هذا الوصف حقيقة وال حكما من هذا الوجه، جلواز أن يكون هذا النص غري 
معلول أصال، وبه فارق العقليات، مث احتمال الصحة والفساد يف هذا الوصف باالمجاع كان مانعا من جعله حجة 

  .االوصاف، فكذلك بعده الن احتمال تعينه قائم الثبات احلكم قبل قيام الدليل على فساد سائر
  .طردية ومؤثرة: العلل نوعان: وجوه االعتراض على العلل قال رضي اهللا عنه: باب

  .فاسد وصحيح: واالعتراض على كل نوع من وجهني
املفارقة املناقضة، وفساد الوضع، ووجود احلكم مع عدم العلة، و: فاالعتراضات الفاسدة على العلل املؤثرة أربعة

  بني

  .االصل والفرع
  املمانعة، مث القلب املبطل، مث العكس: والصحيحة أربعة

  .الكاسر، مث املعارضة بعلة أخرى
  .فأما املناقضة فإهنا ال ترد على العلل املؤثرة، الن التأثري ال يتبني إال بدليل الكتاب أو السنة أو االمجاع

يها تدور وال تناقض يف أحكام الشرع، وقد بينا أنه ال توجد العلة وهذه االدلة ال تتناقض، فإن أحكام الشرع عل
بدون احلكم على الوجه الذي ظهر أثرها يف احلكم، بل ال بد أن ينعدم احلكم لتغري وصف بنقصان أو زيادة، وبه 

 يكون دليل انتقاض تتبدل العلة فتنعدم العلة املؤثرة اليت أثبت املعلل احلكم هبا، وانعدام احلكم عند انعدام العلة ال
  .العلة

وهو نظري الشاهد فإنه مع استجماع شرائط االداء إذا ترك لفظة الشهادة أو زاد عليها فقال فيما أعلم فإنه ال جيوز 
  .العمل بشهادته، وكان ذلك باعتبار انعدام العلة املوجبة للعمل بشهادته معىن

مسح مشروع يف الطهارة فال يسنت تثليثه كاملسح باخلف ال وبيان هذا أنا إذا عللنا يف تكرار املسح بالرأس أنه 
يدخل االستنجاء باالحجار نقضا، الن املسح هناك غري مشروع يف الطهارة إمنا املشروع إزالة النجاسة العينية حىت 
لو تصور خروج احلدث من غري أن يتنجس شئ مما هو طاهر مل جيب املسح أصال، وإزالة النجاسة غري املسح وهو 

  .ال حيصل باملرة إال نادرا، فعرفنا أن انعدام احلكم النعدام العلة



وأما فساد الوضع فهو اعتراض فاسد على العلة املؤثرة، النه دعوى ال ميكن تصحيحها، فإن تأثري العلة إمنا يثبت 
  .بدليل موجب للحكم كما بينا، ومعلوم أنه ال جيوز دعوى فساد الوضع يف الكتاب والسنة واالمجاع

وأما وجود احلكم مع عدم العلة فإن احلكم جيوز أن يكون ثابتا بعلة أخرى، الن ثبوته بعلة ال ينايف كونه ثابتا بعلة 
  أخرى، أال ترى أن احلكم جيوز أن يثبت بشهادة الشاهدين، وجيوز أن يثبت بشهادة أربعة

  .حىت إذا رجع اثنان قبل القضاء يبقى القضاء واجبا بشهادة الباقيني
  ذلك جيوز أن يكون االصل معلوال بعلتني يتعدى احلكم بإحدامها إىل فروعوك

  .وباالخرى إىل فروع أخر فال يكون انعدام العلة مع بقاء احلكم يف موضع ثابتا بالعلة االخرى دليل فساد العلة
ضع، فأما على وجه فأما املفارقة فمن الناس من ظن أهنا مفاقهة، ولعمري املفارقة مفاقهة ولكن يف غري هذا املو

  .االعتراض على العلل املؤثرة تكون جمادلة ال فائدة فيها يف موضع النزاع
أحدها أن شرط صحة القياس لتعدية احلكم إىل الفروع تعليل االصل ببعض أوصافه ال : وبيان هذا من وجوه ثالثة

قايسة، فبيان املفارقة بني االصل جبميع أوصافه، وقد بينا أنه مىت كان التعليل جبميع أوصاف االصل ال يكون م
والفرع بذكر وصف آخر ال يوجد ذلك يف الفرع ويرجع إىل بيان صحة املقايسة، فأما أن يكون ذلك اعتراضا 

  .على العلة فال
مث ذكر وصف آخر يف االصل يكون ابتداء دعوى والسائل جاهل مسترشد يف موقف املنكر إىل أن تتبني له احلجة 

ى، وإن اشتغل بإثبات دعواه فذلك ال يكون سعيا يف إثبات احلكم املقصود وإمنا يكون سعيا يف ال يف موضع الدعو
إثبات احلكم يف االصل وهو مفروغ عنه، وال يتصل ما يثبته بالفرع إال من حيث إنه ينعدم ذلك املعىن يف الفرع 

  .ا، فكان هذا منه اشتغاال مبا ال فائدة فيهوبالعدم ال يثبت االتصال، وقد بينا أن العدم ال يصلح أن يكون موجبا شيئ
والثالث ما بينا أن احلكم يف االصل جيوز أن يكون معلوال بعلتني مث يتعدى احلكم إىل بعض الفروع بإحدى العلتني 

  دون االخرى، فبان انعدام يف الفرع الوصف الذي يروم به السائل الفرق، وإن سلم له أنه علة الثبات
لك ال مينع اجمليب من أن يعدي حكم االصل إىل الفرع بالوصف الذي يدعيه أنه علة للحكم، احلكم يف االصل فذ

وما ال يكون قدحا يف كالم اجمليب فاشتغال السائل به يكون اشتغاال مبا ال يفيد، وإمنا املفاقهة يف املمانعة حىت يبني 
احلكم شرعا فهو احلكمة الباطنة، واملطالبة به اجمليب تأثري علته، فالفقه حكمة باطنة، وما يكون مؤثرا يف إثبات 

  تكون مفاقهة،

فأما االعراض عنه واالشتغال بالفرق يكون قبوال ملا فيه احتمال أن ال يكون حجة الثبات احلكم، واشتغاال بإثبات 
  . أعلماحلكم مبا ليس حبجة أصال يف موضع النزاع وهو عدم العلة، فتبني أن هذا ليس من املفاقهة يف شئ، واهللا

اعلم بأن املمانعة أصل االعتراض على العلة املؤثرة من حيث إن اخلصم اجمليب : املمانعة قال رضي اهللا عنه: فصل
يدعي أن حكم احلادثة ما أجاب به، فإذا مل يسلم له ذلك يذكر وصفا يدعي أنه علة موجبة للحكم يف االصل 

ذلك احلكم هبذا الوصف إىل الفرع، ويف هذا احلكم دعويان  اجملمع عليه وأن هذا الفرع نظري ذلك االصل، فيتعدى
فهو أظهر يف الدعوى من االول، أي حكم احلادثة، وإن كانت املناظرة ال تتحقق إال مبنع دعوى السابق عرفنا أهنا 

سوى  ال تتحقق إال مبنع هذه الدعاوى أيضا فيكون هو حمتاجا إىل إثبات دعاويه باحلجة، والسائل منكر فليس عليه
املطالبة القامة احلجة مبنزلة املنكر يف باب الدعاوى واخلصومات، وإليه أشار صاحب الشرع صلى اهللا عليه وسلم 

وباملمانعة يتبني العوار، ويظهر املدعي من املنكر، وامللزم من الدافع بعدما ثبت شرعا ) ألك بينة: (حيث قال للمدعي



  أن حجة أحدمها
  .غري حجة اآلخر

ممانعة يف نفس العلة، وممانعة يف الوصف الذي يذكر املعلل أنه علة، وممانعة يف شرط : ة على أربعة أوجهمث املمانع
  .صحة العلة أنه موجود يف ذلك الوصف، وممانعة يف املعىن الذي به صار ذلك الوصف علة للحكم

احتجاجا بال دليل، وذلك ال يكون أما املمانعة يف نفس العلة فكما بينا أن كثريا من العلل إذا تأملت فيها تكون 
  حجة على اخلصم الثبات

  .احلكم
وبيان هذا فيما علل به الشافعي رمحه اهللا يف النكاح أنه ليس مبال فال يثبت بشهادة النساء مع الرجال كاحلدود 

  .والقصاص
من اخلصم ما ال يكون وهذا النوع ال يصلح حجة الجياب احلكم عندنا على ما بينا، فترك املمانعة فيه تكون قبوال 

  .حجة أصال وذلك دليل اجلهل، فكانت املمانعة يف هذا املوضع دليل املفاقهة
وأما ممانعة الوصف الذي هو العلة فبيانه فيما علل به أبو حنيفة وحممد رضي اهللا عنهما أن االيداع من الصيب 

اخلصم، الن بعد ثبوته ال يبقى للمنازعة تسليط على االستهالك، فإن مثل هذا الوصف ال بد أن يكون ممنوعا عند 
  .يف احلكم معىن

وحنو ما علل به أبو حنيفة فيمن اشترى قريبه مع غريه أن االجنيب رضي بالذي وقع العتق به بعينه وحنو ما علل به 
كما علماؤنا يف صوم يوم النحر أنه مشروع النه منهي عنه، والنهي يدل على حتقق املشروع ليتحقق االنتهاء عنه 

  .هو موجب النهي، فإن عند اخلصم مطلق النهي مبنزلة النسخ حىت ينعدم به املشروع أصال
  .فال بد من هذه املمانعة ملن يريد الكالم يف املسألة على سبيل املفاقهة
  وأما املمانعة يف الشرط الذي ال بد منه ليصري الوصف علة، بيانه فيما

االصل ومن شرط صحة العلة أن ال يكون مغريا حكم النص، وذلك  ذكرنا أن من االوصاف ما يكون مغريا حكم
حنو تعليل االشياء االربعة بالطعم فإنه يغري حكم النص، الن احلكم يف نصوص الربا حرمة الفضل على القدر وثبوت 

ة ال إىل احلرمة إىل غاية وهو املساواة، والتعليل بالطعم يثبت يف املنصوص حرمة فضل ال على القدر، وحرمة مطلق
غاية املساواة، يعين يف احلفنة من احلنطة، وفيما ال يدخل حتت القدر من املطعومات اليت هي فرع يف هذا احلكم، فال 

  .بد من هذه املمانعة، الن احلكم ال يثبت بوجود ركن الشئ مع انعدام شرطه
طالبة ببيان التأثري، ملا بينا أن العلة به وأما املمانعة يف املعىن الذي يكون به الوصف علة موجبة للحكم شرعا فهو امل

  .تصري موجبة للحكم شرعا وهي احلكمة الباطنة اليت يعرب عنها بالفقه

واحلاصل أن يف الدعوى واالنكار يعترب املعىن دون الصورة، فقد يكون املرء مدعيا صورة وهو منكر معىن، أال ترى 
ان معىن، وهلذا كان القول قوله مع اليمني، وإمنا جعل الشرع أن املودع إذا ادعى رد الوديعة يكون منكرا للضم

  .اليمني يف جانب املنكر
بلغين النكاح فرددت، وقال الزوج بل سكتت، فالقول قوهلا عندنا، وهي يف الصورة تدعي الرد : والبكر إذا قالت

  .ولكنها تنكر ثبوت ملك النكاح عليها يف املعىن، فكانت منكرة ال مدعية
إذا اختلف املتبايعان يف الثمن بعد هالك السلعة فالقول قول املشتري : حنيفة وأبو يوسف رضي اهللا عنهما وقال أبو



مع ميينه، وهو يف الصورة يدعي بيعا بأقل الثمنني ولكنه يف املعىن منكر للزيادة اليت يدعيها البائع، فعرفنا أنه إمنا 
  يعترب املعىن يف الدعوى واالنكار

  .دون الصورة
هذه الوجوه من املمانعة تكون إنكارا من السائل فال حاجة به إىل إثبات إنكاره باحلجة، : ا ثبت هذا فنقولإذ

واشتغاله بذلك يكون اشتغاال مبا ال يفيد، وقوله إن احلكم يف االصل ما تعلق هبذا الوصف فقط بل به وبقرينة 
الصورة، الن احلكم املتعلق بعلة ذات  أخرى يكون إنكارا صحيحا من حيث املعىن وإن كان دعوى من حيث

  .وصفني ال يثبت بوجود أحد الوصفني
وذلك حنو ما يعلل به الشافعي رمحه اهللا يف اليمني املعقودة على أمر يف املستقبل الهنا ميني باهللا مقصودة فيتعدى 

  .احلكم هبذا الوصف إىل الغموس
وهو توهم الرب فيها فيكون هذا منعا ملا ادعاه اخلصم احلكم يف االصل ثبت هبذا الوصف مع قرينة : فإنا نقول

  .واخلصم هو احملتاج إىل إثبات دعواه باحلجة
ليس املعىن يف االصل ما قلت وإمنا املعىن فيه كذا، هو إنكار صورة ولكنه من حيث املعىن دعوى : فأما قول السائل

موضع النزاع لتقرير ذلك املعىن سوى أن هذا وهو دعوى غري مفيد يف موضع النزاع، النه ال ميكنه أن يقول يف 
املعىن معدوم يف موضع النزاع، وعدم العلة ال يوجب عدم احلكم وإن كان هذا يصلح للترجيح به من وجه، على 

  .ما نبينه إن شاء اهللا تعاىل

  .جعل أعلى الشئ أسفله وأسفله أعاله: تفسري القلب لغة: القلب والعكس قال رضي اهللا عنه: فصل
  .جعل بطن الشئ ظهرا والظهر بطنا: قلبت االناء إذا نكسه، أو هو: قول القائل من

  .قلبت اجلراب إذا جعل باطنه ظاهرا وظاهره باطنا، وقلبت االمر إذا جعله ظهرا لبطن: من قول القائل
  .وقلب العلة على هذين الوجهني

  أحدمها جعل املعلول علة والعلة معلوال،: وهو نوعان
علة، الن العلة هي املوجبة شرعا واملعلول هو احلكم الواجب به فيكون فرعا وتبعا للعلة، وإذا جعل وهذا مبطل لل

  .التبع أصال واالصل تبعا كان ذلك دليل بطالن العلة
  .وبيانه فيما قال الشافعي يف الذمي إنه جيب عليه الرجم النه من جنس من جيلد بكره مائة فريجم ثيبه كاملسلم

يف االصل إمنا جيلد بكره النه يرجم ثيبه فيكون ذلك قلبا مبطال لعلته باعتبار أن ما جعل فرعا : قولفيقلب عليه فن
  .صار أصال وما جعله أصال صار تبعا

  .القراءة ركن يتكرر فرضا يف االوليني فيتكرر أيضا فرضا يف االخريني كالركوع: وكذلك قوله
كم حلكم، فأما إذا كان التعليل بوصف ال يرد عليه هذا القلب، إذ وهذا النوع من القلب إمنا يتأتى عند التعليل حب
  .الوصف ال يكون حكما شرعيا يثبت حبكم آخر

يل التعليل بل على سبيل االستدالل بأحد احلكمني على وطريق املخلص عن هذا القلب أن ال يذكر هذا على سب
اآلخر، فإن االستدالل حبكم على حكم طريق السلف يف احلوادث، روينا ذلك عن النيب عليه السالم وعن الصحابة 
رضي اهللا عنهم، ولكن شرط هذا االستدالل أن يثبت أهنما نظريان متساويان فيدل كل واحد منهما على صاحبه، 

ذاك يف حال وذاك على هذا يف حال، مبنزلة التوأم فإنه يثبت حرية االصل الحدمها أيهما كان بثبوته هذا على 
  .لآلخر، ويثبت الرق يف أيهما كان بثبوته لآلخر، وذلك حنو ما يقوله علماؤنا رمحهم اهللا



يم قلبهم علينا، الن احلج إمنا إن الصوم عبادة تلزم بالنذر فتلزم بالشروع كاحلج، فال يستق: وبيانه فيما قال علماؤنا
  يلزم بالنذر النه يلزم بالشروع،

النا نستدل بأحد احلكمني على اآلخر بعد ثبوت املساواة بينهما من حيث إن املقصود بكل واحد منهما حتصيل 
  عبادة زائدة هي حمض حق اهللا تعاىل،

إبطاهلا بعد الصحة جناية، فبعد ثبوت املساواة على وجه يكون املعىن فيها الزما، والرجوع عنها بعد االداء حرام، و
  .بينهما جيعل هذا دليال على ذاك تارة وذاك على هذا تارة

وكذلك قولنا يف الثيب الصغرية من يكون موليا عليه يف ماله تصرفا يكون موليا عليه يف نفسه تصرفا كالبكر، ويف 
كون موليا عليه يف نفسه تصرفا كالرجل، يكون استدالال البكر البالغة من ال يكون موليا عليه يف ماله تصرفا ال ي

صحيحا بأحد احلكمني على اآلخر، إذ املساواة قد تثبت بني التصرفني من حيث إن ثبوت الوالية يف كل واحد 
منهما باعتبار حاجة املوىل عليه وعجزه عن التصرف بنفسه، فال يستقيم قلبهم إذا ذكرنا هذا على وجه االستدالل، 

جواز االستدالل بكل واحد منهما على اآلخر يدل على قوة املشاهبة واملساواة وهو املقصود باالستدالل، الن 
خبالف ما علل به الشافعي، فإنه ال مساواة بني اجللد والرجم، أما من حيث الذات فالرجم عقوبة غليظة تأيت على 

  .ال يستدعي عليه اجللد كالثيوبةالنفس واجللد ال، ومن حيث الشرط الرجم يستدعي من الشرائط ما 
وكذلك ال مساواة بني ركن القراءة وبني الركوع، فإن الركوع فعل هو أصل يف الركعة، والقراءة ذكر هو زائد، 
حىت إن العاجز عن االذكار القادر على االفعال يؤدي الصالة، والعاجز عن االفعال القادر على االذكار ال يؤديها، 

  .االقتداء عندنا وعند خوف فوت الركعة باالتفاق، وال يسقط ركن الركوعويسقط ركن القراءة ب
وكذلك ال مساواة بني الشفع الثاين والشفع االول يف القراءة، فإنه يسقط يف الشفع الثاين شطر ما كان مشروعا يف 

مع انعدام املساواة الشفع االول وهو قراءة السورة، والوصف املشروع فيه يف الشفع االول وهو اجلهر بالقراءة، و
  .ال ميكن االستدالل بأحدمها على اآلخر، والقلب يبطل التعليل على وجه املقايسة

  هو جعل الظاهر باطنا بأن جيعل الوصف الذي: والنوع الثاين من القلب

ن علل به اخلصم شاهدا عليه لصاحبه يف إثبات ذلك احلكم بعد أن كان شاهدا له، وهذه معارضة فيها مناقضة، ال
املطلوب هو احلكم، فالوصف الذي يشهد بإثباته من وجه وينفيه من وجه آخر يكون متناقضا يف نفسه، مبنزلة 

الشاهد الذي يشهد الحد اخلصمني على اآلخر يف حادثة، مث للخصم اآلخر عليه يف عني تلك احلادثة فإنه يتناقض 
لتناقض، بل لالشتباه يتعذر العمل إىل أن يتبني كالمه، خبالف املعارضة بعلة أخرى فإنه ال يكون فيها معىن ا

الرجحان الحدمها على اآلخر، فأما ما يشهد لك على خصمك وخبصمك عليك يف حادثة واحدة يف وقت واحد 
  .بأنه يتحقق فيه التعارض مع التناقض

ني النية كصوم وبيان ذلك فيما علل به الشافعي يف صوم رمضان مبطلق النية إنه صوم فرض فال يتأدى إال بتعي
  .القضاء

  .إنه صوم فرض فبعد ما تعني مرة ال يشترط الدائه تعيني بنية أخرى كصوم القضاء: فإمنا نقلب عليه فنقول
  .وعلل يف سنة التكرار يف املسح بالرأس فإنه ركن يف الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه واليدين

لزيادة على املفروض يف حمل الفريضة ال يسن تثليثه ركن يف الوضوء فبعد إكماله با: فإنا نقلب عليه فنقول
كاملغسوالت، وإقامة الفرض هنا حيصل مبسح الربع وباالستيعاب حيصل االكمال بالزيادة على الفريضة يف حمل 



الفريضة، كما يف املغسوالت بالغسل ثالثا حيصل االكمال بالزيادة على القدر املفروض وهو االستيعاب يف حمل 
  .املفروض

هذا القلب إمنا يتأدى بزيادة وصف، وهبذه الزيادة يتبدل الوصف ويصري شيئا آخر فيكون هذا معارضة ال : إن قيلف
  .قلبا
  نعم يف هذا زيادة وصف ولكنها تفسري للحكم على وجه التقرير له ال على وجه التغيري، فإنا نبني: قلنا

غريه ليس مبشروع كان قياسه من القضاء ما بعد التعيني هبذه الزيادة أن صوم رمضان ملا تعني مشروعا يف الزمان و
بالشروع فيه، واالستيعاب يف املسح بالرأس ملا مل يكن ركنا كان قياسه من املغسوالت بعد حصول االستيعاب ما 
  .إذا حصل االكمال يف املغسوالت بالزيادة بعد االستيعاب، فيكون تقريرا لذلك الوصف هبذا التفسري ال تغيريا

رد الشئ على سننه وراءه، مأخود من عكس املرآة، فإن نورها يرد نور بصر الناظر فيما : سري العكس لغة وهووتف
  .وراءه على سننه حىت يرى وجهه كأن له يف املرآة وجها وعينا يبصر به

  .وكذلك عكس املاء نور الشمس، فإنه يرد نورها حىت يقع على جدار مبقابلة املاء كأن يف املاء مشسا
أحدمها رد احلكم على سننه مبا يكون قلبا لعلته حىت يثبت به ضد ما كان ثابتا :  العكس يف العلة على وجهنيمث

بأصله، حنو قولنا يف الشروع يف صوم النفل إن ما يلتزم بالنذر يلتزم بالشروع كاحلج، وعكسه إن ما ال يلتزم 
ملعىن ضد الطرد، وهذا ال يكون قادحا يف العلة أصال بالنذر ال يلتزم بالشروع كالوضوء، فيكون العكس على هذا ا

  .بل يصلح مرجحا هلذا النوع من العلة على العلة اليت تطرد وال تنعكس على ما نبينه يف بابه
والنوع اآلخر ما يكون عكسا يوجب احلكم ال على سنن حكم االصل، بل على خمالفة حكم االصل، وذلك حنو ما 

وم عبادة ال ميضي يف فاسدها فال تصري الزمة بالشروع فيها كالوضوء، وعكسه احلج يعلل به الشافعي يف أن الص
فهذا التعليل له، نظري التعليل االول لنا، وحنن إذا قلنا بأن ما يلتزم بالنذر من العادة يلتزم بالشروع كاحلج فهو 

عليه كاحلج، فيكون يف هذا  يقول ينبغي أن يستوي حكم الشروع فيه بنية النفل وحكم الشروع فيه على ظن أنه
  العكس نوع

كسر للعلة حيث متكن اخلصم به من إثبات حكم هو خمالف للحكم االول ولكنه ليس بقوي، فإن احلكم الذي 
تعلقه جممل غري مفسر وما علقنا به من احلكم مفسر فاملفسر أوىل من اجململ، مث هو تعلق به حكم التسوية واحلكم 

ه الفرع واالصل على سبيل التضاد، فإن يف االصل يستويان حىت جيب القضاء فيهما، املقصود شئ آخر خيتلف في
ويف الفرع عنده يستويان حىت يسقط القضاء فيهما، وإمنا يستقيم هذا التعليل إذا كان املقصود عني التسوية، والنه 

  يف هذا

ق النظر وإمنا يكون العكس دفعا ملا العكس ينص على حكم آخر سوى ما ذكرناه يف التعليل، فال يكون إبطاال بطري
فيه من االبطال واملناقضة، فإذا عرى عن ذلك مل يكن دفعا، والنه علل حبكم جممل ال يتصل باملتنازع فيه إال بكالم 

  .هو ابتداء وليس للسائل دلك، فظهر أن العكس سؤال ضعيف
  .يان إقسامها، ومتييز الفاسد من الصحيح منهافصل يف املعارضة وقد بينا تفسري املعارشة فيما مضى، وهذا الفصل لب

  .ونوع يف حكم الفرع: نوع يف علة االصل: املعارضة نوعان: فنقول
معارضة بالتنصيص على خالف حكم العلة يف ذلك احملل بعينه، ومعارضة : فالذي يف حكم الفرع على مخسة أوجه

ومعارضة فيها نفى : تغيري فيه إخالل مبوضع اخلالفومعارضة ب: بتغيري هو تفسري لذلك احلكم على وجه التقرير له



ما مل يثبته املعلل أو إثبات ما مل ينفه املعلل ولكنه يتصل مبوضع التعليل، ومعارضة بإثبات حكم يف غري احملل الذى 
: عمعارضة بذكر علة يف االصل ال تتعدى إىل فر: أثبت املعلل احلكم فيه بعلته والذى يف علة االصل أنواع ثالثة

  ومعارضة بذكر علة تتعدى إىل فرع احلكم فيه متفق
  .عليه، ومعارضة بعلة تتعدى إل يفرع احلكم فيه خمتلف فيه

ركن يف الوضوء فيسن تثليثه : وبيان الوجه االول من االوجه اخلمسة يف تكرار املسح بالرأس، فإن اخلصم يقول
تثليثه كاملسح باخلف، فهذه معارضة صحيحة ملا فيها مسح يف الطهارة فال يسن : كاملغسول، وحنن نعارضه بقولنا

ركن : من التنصيص على خالف حكم علته يف ذلك احملل بعينه، وبيان الوجه الثاين يف هذا املوضع أيضا، فإنا نقول
  .يف الوضوء فبعد صفة االكمال بالزيادة على القدر املفروض يف الفريضة ال يسن تثليثه كما يف املغسوالت

  .رضة بتغيري هو تفسري للحكم يف تقريرهفهقه معا

  .وهذان وجهان يف املعارضة احملوجة إىل الترجيح، الن عند صحة املعارضة يصار إىل الترجيح
فيما يعلل به يف غري االب واجلد هل تثبت هلم والية التزويج على الصغرية ؟ فنقول إهنا صغرية : وبيان الوجه الثالث

هذه صغرية فال تثبت عليها والية التزويج لالخ : الىت هلا أب، وهم يعارضون ويقولونفتثبت علهيا والية التزويج ك
كالىت هلا أب، فتكون هذه معارضة بتغيري فيه إخالل مبوضع النزاع، الن موضع النزاع ثبوت والية التزويج على 

إن موضع النزاع : ولكنه يقولاليتيمة التعيني الوىل الزوج هلا، وهو يف معارضته علل لنفى الوالية بشخص بعينه، 
إثبات الوالية لالقارب سوى االب واجلد على الصغرية وأقرهبم االخ، فنحن هبذه املعارضة ننفي والية االخ عنها، مث 

  .والية من وراء االخ منتفية عنها باالخ، فمن هذا الوجه يظهر معىن الصحة يف هذه العمارضة وإن مل يكن قويا
  ما ذكرنا يف النوع الثاين من العكس، وذلك فيماوبيان الوجه الرابع في

: يعلل به يف مسألة الكافر يشترى عبدا مسلما إنه مال ميلك الكافر بيعه فيملك شراءه كالعبد الكافر، فيقولون
  .وجب أن يستوى حكم شرائه ابتداء وحكم استدامة امللك فيه كالعبد الكافر الكافر

ينفه بالتعليل وهو التسوية بني أصل الشراء وبني استدامة امللك به فال تكون  يف هذه املعارضة إثبات ما مل: فنقول
متصلة مبوضع النزاع إال بعد البناء بإثبات التسوية بني االستدامة وابتداء الشراء، وليس للسائل هذا البناء، فلم 

  .تسوية بينهماتكن هذه املعارضة صحيحة بطريق النظر وإن كان يظهر فيها معىن الصحة عند إثبات ال
وبيان الوجه اخلامس فيما يقوله أبو حنيفة رضى اهللا عنه يف املرأة إذا نعى إليها زوجها فاعتدت وتزوجت بروج آخر 
وولدت منه أوالدا مث جاء الزوج االول حيا، فإن نسب االوالد يثبت من االول الونه صاحب فراش صحيح عليها 

  .وثبوت النسب باعتبار الفراش
  ان بأن الثاين صاحب فراش حاصر ومع صفة الفساد يثبت النسب من صاحب الفراشومها يعارض

كما لو تزوج امرأة بغري شهود ودخل هبا، فهذه معارضة بإثبات حكم يف غري احملل الذي وقع التعليل، إذ الفاسد 
باعتبار فراشه،  غري الصحيح والكالم يف أن النسب بعدما صار مستحقا بثبوته لشخص هل هو جيوز أن يثبت لغريه

فإن االول بفراشه السابق يصري مستحقا نسب أوالدها ما بقي فراشها، فيقع الكالم بعد هذا يف الترجيح، أن أصل 
الفراش للثاين باعتبار كونه حاضرا وكونه صاحب املاء هل يترجح على الفراش الصحيح الذي للغائب حىت ينتسخ 

هذا ال يكون صاحلا للترجيح، الن الشئ ال ينسخه : وأبو حنيفة يقولبه حكم االستحقاق الثابت بفراشه أم ال ؟ 
  إال ما هو



مثله أو فوقه، والفاسد من الفراش مع هذه القرائن ال يكون مثال للصحيح فال ينسخ به حكم االستحقاق الثابت 
د ليس من هذا احملل بالصحيح، وبعدما صار النسب مستحقا لزيد ال ميكن إثباته لعمرو بوجه ما، والنكاح بغري شهو

  .يف شئ، فعرفنا أنه معارضة يف غري حمل احلكم
فأما وجوه املعارضة يف علة االصل فهي فاسدة كلها ملا بينا أن ذكر علة أخرى يف االصل ال يبقى تعليله مبا ذكره 

ن كان الوصف املعلل، جلواز أن يكون يف االصل وصفان فيتعدى احلكم بأحد الوصفني إىل الفروع دون اآلخر، مث إ
الذي يذكره املعارض ال يتعدى إىل فرع فهو فاسد، ملا بينا أن حكم التعليل التعدية فما ال يفيد حكمه أصال يكون 
فاسدا من التعليل، فإن كان يتعدى إىل فرع فال اتصال له مبوضع النزاع إال من حيث إنه تنعدم تلك العلة يف هذا 

جب عدم احلكم، فعرفنا أنه ال اتصال لتلك العلة مبوضع النزاع يف النفي وال املوضع، وقد بينا أن عدم العلة ال يو
يف االثبات، وكذلك إن كانت تتعدى إىل فرع خمتلف فيه فاملتعدية إىل فرع جممع عليه تكون أقوى من املتعدية إىل 

  .فرع خمتلف فيه، وملا تبني فساد تلك تبني فساد هذا بطريق االوىل

ن هذه معارضة حسنة فيها معىن املمانعة، الن باالمجاع علة احلكم أحد الوصفني ال كالمها ومن الناس من يزعم أ
  .فإذا ظهرت صحة علة السائل بظهور حكمها وهو التعدية يتبني فساد العلة االخرى

  .هأنا نقول يف تعليل احلنطة إنه باع مكيال مبكيل من جنسه متفاضال، مث تعدى احلكم هبا إىل احلص وغري: بيانه
باع مطعوما مبطعوم من جنسه متفاضال لتعدي احلكم به إىل املطعومات اليت هي غري مقدرة : واخلصم يعارض فيقول

  كالتفاح
وحنوها، وقد ثبت باتفاق اخلصمني أن علة احلكم أحدمها فإذا ثبت صحة ما ادعاه أحدمها علة انتفى اآلخر 

  .لوجهباالمجاع، فكانت يف هذه املعارضة ممانعة من هذا ا
ال تنايف بني العلتني ذاتا جلواز أن يعلق احلكم بكل واحد منهما، فمن أنكر صحة ما ادعاه خصمه من : ولكنا نقول

العلة ال يفسد ذلك مبجرد تصحيح علته بل بذكر معىن مفسد يف علة خصمه، كما أنه ال يثبت وجه صحة علته 
  .فنا أن هذه املعارضة فاسدة أيضابإفساد علة خصمه بل مبعىن هو دليل الصحة يف علته، فعر

مث السبيل يف كل كالم يذكره أهل الطرد على سبيل املفارقة إذا كان فقيها أن يذكره على وجه املمانعة فيكون 
  .ذلك فقها صحيحا من السائل على حد االنكار ال بد من قبوله منه

حلق املرهتن عن املرهون، فال ينفذ بغري  وبيان ذلك أن اخلصم يقول يف عتق الرهن إن هذا تصرف من الراهن مبطل
رضاه كالبيع، والفرق لنا بني هذا وبني البيع أن ذاك حيتمل الفسخ بعد وقوعه، فيمكن القول بانعقاده على وجه 

يتمكن املرهتن من فسخه، والعتق ال حيتمل الفسخ بعد وقوعه، وهو هبذا التعليل يلغي أصل العتق وال نسلم له هذا 
صل، مث من شرط صحة العلة أن ال يكون مغريا حكم االصل، فإن كان هو بالتعليل يغري حكم االصل احلكم يف اال

فيجعل احلكم فيه االلغاء دون االنعقاد على وجه التوقف منعناه من التعليل النه ينعدم به شرط صحة التعليل، وإن 
ة حق املرهتن فهذا ال تصور له فيما ال حيتمل أثبت به حكم االصل وهو امتناع اللزوم بعد االنعقاد يف حمله ملراعا

  الفسخ بعد وقوعه، وكذلك إن رده على إعتاق املريض فإن ذلك عندنا ليس يلغو،

فإن كان يعلل اللغاء العتق من الراهن فهذا تعليل يتغري به حكم االصل وذلك غري صحيح عندنا فنمنعه هبذا 
  الطريق، وعلى الوجه الذى هو حكم االصل وهو

ري تنفيذ الوصية عن قضاء الدين ال ميكنه إثباته هبذا التعليل يف الفرع فكانت املمانعة صحيحة هبذا الطريق، تأخ



وكذلك تعليل اخلصم يف قتل العمد بأنه قتل آدمى مضمون فيكون موجبا للمال كاخلطأ، فإن الفرق بني الفرع 
جنسه وهنا املثل من جنسه واجب، واالوىل أن  واالصل الهل الطرف أن يف اخلطأ ال ميكن إجياب مثل التلفف من

يقول يف االصل املال إمنا جيب حلفا عما هو االصل لفوات االصل، وهو هبذا التعليل يوجب املال يف الفرع أصال 
فيكون يف هذا التعليل يعرض حبكم االصل بالتغيري، وشرط صحة التعليل أن ال يكوم متعرضا حلكم االصل، فنمنعه 

  .هبذا الطريق حىت يكون كالما من السائال على حد االنكار صحيحامن التعليل 
فصل يف وجوه دفع املناقضة قد ذكرنا أن املناقضة ال ترد على العلل الؤثرة، الن دليل الصحة فيها بالتأثري الثابت 

راد وباملناقضة باالمجاع، والنقض اليرد على االمجاع وإمنا يرد النقض على العلل الطردية، الن دليل صحتها االط
  .ينعدم االطراد، مث تقع احلاجة إىل معرفة وجه دفع النقض صورة أو سؤاال معتربا عن العلل

واحلاصل فيه أن اجمليب مىت وفق بني ما ذكر من العلة وبني ما يورد نقضا عليها بتوفيق بني فإنه يندفع النقض عنه، 
زلة التناقض الذى يقع يف جملس القاضى من الدعوى والشهادة وإذا مل ميكنه التوفيق بينهما يلزمه سؤال النقض، مبن

وبني شهادة الشهود، فإن ذلك ينتفى بتوفيق صحيح بني مث وجوه الدفع أربعة، دفع مبعىن الوصف الذى جعله علة 
مبا هو ثابت بصيغته ظاهرا، ودفع مبعىن الوصف الذى هو ثابت بداللته وهى الىت صارت هبا حجة وهو التأصري 

  .ى قلنا، ودفع باحلكم الذى هو املقصود، ودفع بالفرض املطلوب بالتعليلالذ

مسح فال يسن تثليثه كاملسح باخلف، فيورد عليه االستنجاء : فبيان الوجه االول يف تكرار املسح فإنا نقول
حجار ال مسح، فإن يف االستنجاء باال: باالحجار نقضا، فندفعه مبعىن الوصف الثابت بصيغته ظاهرا، وهو قولنا

معترب باملسح بل املعترب إزالة النجاسة حىت لو تصور خروج احلدث من غري أن يتلوث شئ منه من ظاهر البدن ال 
جيب املسح، والدليل عليه أن االستطابة باملاء بعد إزالة عني النجاسة باحلجر فيه أفضل، ومعلوم أن يف العضو 

إذا قلنا يف اخلارج من غري السبيلني إنه حدث النه خارج جنس املمسوح ال يكون الغسل بعد املسح أفضل، وكذلك 
خارج، فما مل يسل : ودفع هذا النقض مبعىن الوصف ظاهرا وهو قولنا: يورد عليه ما إذا مل يسل عن رأس اجلرح

 فهو طاهر لتقشري اجللد عنه وليس خبارج إمنا اخلارج ما يفارق مكانه وحتت كل موضع من اجللد بلة وىف كل عرق
دم، فإذا تقشر اجللد عن موضع ظهر ما حتته فال يكون خارجا كمن يكون يف البيت إذا رفع البنيان الذى كان هو 
مستترا به يكون ظاهرا وال يكون خارجا، وإمنا يسمى خارجا من البيت إذا فارق مكانه، وهلذا ال جيب تطهري ذلك 

  .النجاسة املوضع، النه ما مل يصر خارجا من مكانه ال يعطى له حكم
وبيان الوجه الثاين يف هذين الفصلني أيضا، فإن تأثري قولنا مسح أنه طهارة حكمية غري معقولة املعىن وهى مبنية على 

التخفيف، إال ترى أنه ال تأثري للمسح يف إثبات صفة الطهارة بعد تنجس احملل حقيقة، وأنه يتأدى ببعض احملل 
املطلوب هناك إزالة عني النجاسة وهلذا ال تنم باستعمال احلجر يف بعض  للتخفيف، فال يرد عليه االستنجاء، الن

  احملل دون العبض، فباعتبار االستيعاب فيه والقصد إىل تطهري احملل بإزالة حقيقة النجاسة عنه يشبه
هو االستنجاء الغسل يف االعضاء املغسولة دون املسح له وكذلك قولنا اخلارج النجس كان حجة بالتأثري هلا و

وجوب التطهري يف ذلك املوضع، فإن باالمجاع غسل ذلك املوضع للتطهري واجب ووجوب التطهري يف البدن باعتبار 
  ما يكون منه ال حيتمل التجزى، فيندفع ما إذا مل تسل النجاسة النه مل جيب

  .هناك تطهري ذلك املوضع بالغسل
وسنقرر هذا يف بيان ترجيح ! للعلة فكيف يكون نقضا ؟  فعرفنا أنه انعدم احلكم النعدام العلة، وهذا يكون مرجحا



  .العلة اليت تنعكس على العلة اليت ال تنعكس
وبيان الوجه الثالث فيما يعلل به يف النذر بصوم يوم النحر أنه يوم فيصح إضافة النذر إليه كسائر االيام، فيورد 

لتعليل وهو صحة إضافة النذر بالصوم إليه وذلك عليه يوم احليض نقضا، ووجه الدفع باحلكم الذي هو املقصود با
هللا علي أن أصوم غدا، يصح نذرها وإن حاضت من الغد، وإمنا : اليوم يصح إضافة النذر بالصوم إليه، فإهنا لو قالت

  .فسد نذرها باالضافة إىل احليض ال إىل اليوم
ال خترج الرقبة من جواز التكفري بعتقها عقد الكتابة حيتمل الفسخ ف: وكذلك يعلل يف التكفري باملكاتب، فنقول

كالبيع واالجارة، فيورد عليه نقضا ما إذا أدى بعض بدل الكتابة، وطريق الدفع باحلكم وهو أن هذا العقد ال خيرج 
الرقبة من أن تكون حمال للتكفري هبا، وهنا العقد ال خيرج الرقبة من ذلك، ولكن معىن املعاوضة هو الذي مينع صحة 

بذلك التحرير، وبعض أهل النظر يعربون عن هذا النوع من الدفع بأن التعليل للجملة فال يرد عليه االفراد  التكفري
  .نقضا، وفقهه ما ذكرنا

وبيان الوجه الرابع من الدفع فيما عللنا به اخلارج من غري السبيلني، فإنه خارج جنس فيكون حدثا كاخلارج من 
  السبيلني، فيورد عليه دم االستحاضة

  .مع بقاء الوقت نقضا
أحدمها أن ذلك حدث عندنا ولكن يتأخر حكمه إىل ما بعد خروج الوقت وهلذا تلزمها : وللدفع فيه وجهان

الطهارة بعد خروج الوقت وإن مل يكن خروج الوقت حدثا، واحلكم تارة يتصل بالسبب وتارة يتأخر عنه، فهذا 
ملة والثاين أن املقصود هبذا التعليل التسوية بني الفرع واالصل الدفع من مجلة الوجه الثالث ببيان أنه حدث باجل

وقد سوينا، فإن اخلارج املعتاد من السبيل إذا كان دائما يكون حدثا موجبا للطهارة بعد خروج الوقت ال يف 
  .الوقت، فكذلك الذي هو غري املعتاد والذي هو خارج من غري سبيل

 االخفاء بقولنا إنه ذكر ال يدخل عليه االذان وال التكبريات اليت جيهر هبا وكذا إذا عللنا يف أن السنة يف التأمني
  االمام، الن الغرض التسوية بني التأمني

وبني سائر االذكار يف أن االصل هو االخفاء وذلك ثابت، إال إن جهر االمام بالتكبريات ال الهنا ذكر بل العالم من 
باالذان واالقامة كذلك أيضا، وهلذا ال جيهر املقتدي بالتكبريات وال جيهر خلفه باالنتقال من ركن إىل ركن، واجلهر 

املنفرد بالتكبريات وال باالذان واالقامة، فيدفع النقض ببيان الغرض املطلوب بالتعليل وهو التسوية بني هذا الذكر 
  .وبني سائر أذكار الصالة

عليل التسوية بني الفرع واالصل وقد سوينا بينهما يف مقصودنا هبذا الت: وبعض أهل النظر يعربون عن هذا فيقولون
  .موضع النقض كما سوينا يف موضع التعليل، فيتبني به وجه التوفيق بطريق يندفع به التناقض، واهللا أعلم

أحدها يف معىن الترجيح لغة وشريعة، والثاين يف : الكالم يف هذا الباب يف فصول: باب الترجيح قال رضي اهللا عنه
  ا يقع به الترجيح، والثالث يف بيان املخلص من تعارض يقع يف الترجيح، والرابع يف بيان ما هو فاسد منبيان م

  .وجوه الترجيح
تفسري الترجيح لغة إظهار فضل يف أحد جانيب املعادلة وصفا ال أصال، فيكون عبارة عن مماثلة : فأما االول فنقول

زيادة على وجه ال تقوم تلك الزيادة بنفسها فيما حتصل به املعارضة أو  يتحقق هبا التعارض، مث يظهر يف أحد اجلانبني
تثبت به املماثلة بني الشيئني، ومنه الرجحان يف الوزن فإنه عبارة عن زيادة بعد ثبوت املعادلة بني كفيت امليزان وتلك 

زيد عليه مقصودا بنفسه يف العادة الزيادة على وجه ال تقوم منها املماثلة ابتداء وال يدخل حتت الوزن منفردا عن امل



حنو احلبة يف العشرة، وهذا الن ضد الترجيح التطفيف، وإمنا يكون التطفيف بنقصان يظهر يف الوزن أو الكيل بعد 
وجود املعارضة بالطريق الذي تثبت به املماثلة على وجه ال تنعدم به املعارضة، فكذلك الرجحان يكون بزيادة 

ه املماثلة وال ينعدم بظهوره أصل املعارضة، وهلذا ال تسمى زيادة درهم على العشرة يف وصف على وجه ال تقوم ب
  أحد

  .احلانبني رجحانا، الن املماثلة تقوم به أصال، وتسمى زيادة احلبة وحنوها رجحانا الن املماثلة ال تقوم هبا عادة
زن : " عليه الصالة والسالم قال للوازنوكذل يف ال شريعة هو عبارة عن زيادة تكون وصفا ال أصال، فإن النيب 

وهلذاد ال يثبت حكم اهلبة يف مقدار الرجحان، النه زيادة تقوم وصفا ال " وأرجح فإنا معشر االنبياء هكذا زن 
مقصودا بسببه، خبالف زيادة الدرهم على العشرة، فإنه يثبت فيه حكم اهلبة حىت لو مل يكن متميزا كان احلكم فيه 

املشاع النه مما تقوم به املماثلة فإنه يكون مقصودا بالوزن فال بد من أن جيعل مقصودا يف التمليك  كاحلكم يف هبة
  بسببه وليس ذلك إال اهلبة، فإن قضاء العشرة يكون مبثلها عشرة، فيتبني أن بالرجحان ال ينعدم أصل املماثلة

زن تنعدم به املماثلة وال يكون ذلك من وما يكون مقصودا بالو -النه زيادة وصف مبنزلة زيادة وصف اجلودة 
إن ما يصلح علة للحكم ابتداء ال يصلح للترجيح به وإمنا : اجلرحان يف شئ وعلى هذا قلنا يف العلل يف االحكام

  .يكون الترجيح مباال يصلح علة موجبة للحكم
الشهود مل يترجح الذى شهد له وبيان ذلك يف الشهادات، فإن أحد املدعيني لو أقام شاهدين وأقام االخر أربعة من 

أربعة الن زيادة الشهادين يف حقه علة تامة للحكم فال يصلح مرجحا للحجة يف جانبه، وكذلك زيادة شاهد واحد 
الحد املدعيني، النه من جنس ما تقوم به احلجة إصال فال يقع الترجيح به إصال وإمنا يقع الترجيح مبا يقوى ركن 

يف الشهادگة وذلك ىف أن تتعارض شهادة املستور مع شهادة العدل بأن أقام أحد  احلجة أو يقوى معىن الصدق
املدعيني مستورين واالخر عدلني، فإنه يترجح الذى شهد به العدالن بظهور ما يؤكد معىن الصدق يف شهادة 

  .شهوده
يؤكد ركن احلجة، وكذلك يف النسب أو النكاح لو ترجح حجة أحد اخلصمني باتصال القضاء هبا، الن ذلك مما 

وعل يهذا قلنا يف العلتني إذا تعارضتا  -فإن بقضاء القاضى يتم معىن احلجة يف الشهادة ويتعني جانب الصدق 
  .التترجح إحدامها بانضمام علة إخرى إليها، وإمنا تترجح بقوة االثر فيها، فبه يتأكد ما هو الركن يف صحة العلة

  حدمها على االخر بل مبا به يتأكد معىن احلجةوكذلك اخلربان إذا تعارضا ال يترجح أ

فيه وهو االتصال برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت يرجح املشهور بكثرة رواته على الشاذ لظهور زيادة القوة 
فيه من حيث االتصال برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويترجح بفقه الراوى وحسن ضبطه وإتقانه، النه يتقوى به 

  .تصال برسول اهللا على الوجه الذى وصل إلينا بالنقلمعىن اال
  وكذلك

االيتان إذا وقعت املعارضة بينهما التترجح إحدامها بآية أخرى بل تترجح بقوة يف معىن احلجة وهو أنه نص مفسر 
  .واالخر مؤول وكذلك ال يترجح أحد اخلربين بالقياس
ابتداء، بل ما يكون مقويا ملا به صارت العلة موجبة  فعرفنا أن ما يقع به الترجيح هو ماال يصلح علة للحكم

  .للحكم
وعلى هذا قلنا لو أن رجال جرح رجال جراحة وجرحه آخر عشر جراحات فمات من ذلك فإن الدية عليهما 



  .نصفان
ه الن كل جراحة علة تامة وال يترجح أحدمها بزيادة عدد يف العلة يف جانبه حته يصري القتل مضافا إليه دون صاحب

  .بل يصري مضافا إىل فعلهما على وجوه التساوى
ولو قطع أحدمها يده مث جز االخر رقبته فالقاتل هو الذى جز رقبته دون االخر لزيادة قوة فيما هو علة القتل من 

  .فعله وهو أنه ال يتوهم بقاؤه حيا بعد فعله خبالف فعل االخر
نفس املبيع على السبب يف حق الشريك يف حقوق  وعلى هذا االصل رجحنا سبب استحقاق الشفعة للشريك يف

املبيع، مث رجحنا الشريك يف حقوق املبيع على اجلار لزيادة وكادة يف االتصال الذى ثبت باجلوار، فإن اتصال 
امللكني يف حق الشريك يف نفس املبيع يف كل جزء يف حق الشريك يف حقوق املبيع االتصال فيما هو بيع من املبيع، 

جلار ال اتصال من حيث االختالط فيما هو مقصود وال فيما هو تبع وإمنا االتصال من حيث اجملاورة بني وىف حق ا
امللكني مع متيز أحدمها من االخر، مث من كان جواره من ثالث جوانب ال يترجح عل مين كان جواره من جانب 

  .ترجيحواحد الن املوجود يف جانبه زيادة العلة من حيث العدد فال يثبت به ال
صاحب القليل يساوى صاحب الكثري يف استحقاق الشقص املبيع بالشفعة، الن الشركة بكل جزء : وعلى هذا قلنا

علة تامة الستحقاق مجيع الشقص املبيع بالشفعة، فإمنا وجد يف جانب صاحب الكثري كثرة العلة وبه ال يقع 
  .الترجيح

  ال جيرح وهكذا يقول الشافعي يف اعتبار أصل الترجيح، فإنه

صاحب الكثري هنا حىت يكون لصاحب القليل حق املزامحة معه يف االخذ بالشفعة، إال أنه جيعل الشفعة من مجلة 
مرافق امللك فتكون مقسومة بني الشفعاء على قدر امللك، كالولد والربح والثمار من االشجار املشتركة، أو جيعل 

ر ما يلتزم كل واحد من املشترين من بدله وهو الثمن، حىت إذا باع هذا مبنزلة ملك املبيع فيجعله مقسوما على مقدا
عبدا بثالثة آالف درهم من رجلني على أن يكون على أحدمها ألف درهم وعلى اآلخر بعينه ألفا درهم فإن امللك 

  .بينهما يف املبيع يكون أثالثا على قدر امللك
  .أو بىن العلة على احلكم، وذلك غري مستقيموهذا غلط منه النه جعل احلكم مقسوما على قدر العلة، 

وعلى هذا اتفقت الصحابة يف امرأة ماتت عن ابين عم أحدمها زوجها، فإن للزوج النصف والباقي بنيهما العصوبة 
وال يترجح الزوج بسبب الزوجية الن ذلك علة أخرى الستحقاق املرياث سوى ما يستحق به العصوبة، فال تترجح 

لكن يعترب كل واحد من السببني يف حق من اجتمع يف حقه السببان مبنزلة ما لو وجد كل واحد علته بعلة أخرى و
  .منهما يف شخص آخر

وكذلك قال أكثر الصحابة يف ابين عم أحدمها أخ الم إنه ال يترجح باالخوة الم على اآلخر ولكن له السدس 
  .بالفرضية، والباقي بينهما نصفان بالعصوبة

يترجح ابن العم الذي هو أخ الم الن الكل قرابة فتقوى إحدى اجلهتني باجلهة : ضي اهللا عنهوقال ابن مسعود ر
  .االخرى مبنزلة أخوين أحدمها الب وأم واآلخر الب

وأخذنا بقول أكثر الصحابة، الن العصوبة املستحقة بكونه ابن عم خمالف للمستحق باالخوة، وهلذا يكون استحقاق 
تحقاق االخ بدرجات، والترجيح بقرابة االم يف استحقاق العصوبة إمنا يكون عند احتاد ابن العم العصوبة بعد اس

جهة العصوبة واالستواء يف املنزلة، كما يف حق االخوان فحينئذ يقع الترجيح بقرابة االم النه ال يستحق هبا العصوبة 
  ابتداء فيجوز



يح يكون بعد املعارضة واملساواة، فأما قرابة االخوة أن تتقوى هبا علة العصوبة يف جانب االخ الب وأم، إذ الترج
فهي ليست من جنس قرابة ابن العم حىت تتقوى هبا العصوبة الثابتة البن العم الذي هو أخ الم بل يكون هذا 

  .السبب مبنزلة الزوجية فتعترب حال اجتماعهما يف شخص واحد حبال انفراد كل واحد من السببني يف شخص آخر
  .سائل خترج على ما تركنا من االصل يف هذا الفصل إذا تأملتوكثري من امل

أحدها قوة االثر، والثاين قوة الثبات على احلكم املشهود : فصل وما ينتهى إليه ما يقع به الترجيح يف احلاصل أربعة
  .به، والثالث كثرة االصول، والرابع عدم احلكم عند عدم العلة

به صار الوصف حجة االثر، فمهما كان االثر أقوى كان االحتجاج به أوىل أما الوجه االول فالن املعىن الذي 
  .لصفة الوكادة فيما به صار حجة

فذلك حنو دليل االستحسان مع القياس، وحنو االخبار إذا تعارضت، فإن اخلرب ملا كان حجة ملعىن االتصال برسول 
شتهار، وفقه الراوي وحسن ضبطه واتقانه كان اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما يزيد معىن االتصال وكادة من اال

  .االحتجاج به أوىل
أليس أن الشهادات مىت تعارضت مل يترجح بعضها بقوة عدالة بعض الشاهد، وهي إمنا صارت حجة : فإن قيل

نواع العدالة ليست بذي أ: باعتبار العدالة مث بعد ظهور عادلة الفريقني ال يقع الترجيح بزيادة معىن العدالة ؟ قلنا
متفاوتة حىت يظهر لبعضها قوة عند املقابلة بالبعض، وهي عبارة عن التقوى واالنزجار عن ارتكاب ما يعتقد احلرمة 

  فيه، وذلك مما ال ميكن الوقوف فيه على حد أن يرجح البعض بزيادة قوة عند الرجوع إىل حده، خبالف تأثري
  .ميكن إنكارهالعلة فإن قوة االثر عند املقابلة تظهر على وجه ال 

  .وبيان هذا يف مسائل
منها أن الشافعي علل يف طول احلرة أنه مينع نكاح االمة الن يف هذا العقد إرقاق جزء منه مع استغنائه عنه، فال 

جيوز كما لو كان حتته حرة، وهذا الوصف بني االثر، فإن االرقاق نظري القتل من وجه، أال نرى أن االمام يف 
  .القتل واالسترقاق ؟ فكما حيرم عليه قتل ولده شرعا حيرم عليه إرقاقه مع استغنائه عنهاالسارى يتخري بني 

هذا النكاح جيوز لعبد املسلم، فإن املوىل إذا دفع إليه ماال وأذن له يف أن ينكح به ما شاء من حرة أو أمة جاز : وقلنا
  .املسلم ال مينع للحر لوجود احلرة يف الدنياله أن ينكح االمة، فلما كان طول احلرة ال مينع نكاح االمة للعبد 

  وتأثري ما قلنا أن تأثري الرق

يف تنصيف احلل الذى يترتب عليه عقد النكاح وحقيقة التنصيف يف أن يكون حكم العبد يف النصف الباقي له 
ملرأة عن وحكم احلر يف مجيع ذلك سواء فما يكون شرطا يف حق احلر يكون شرطا يف حق العبد كالشهود وخلو ا

  .العدة، وما ال يكون شرطا يف حق العبد ال يكون شرطا يف حق احلر كاخلطبة وتسمية املهر ال يكون يف حق العبد
مث تظهر قوة التأثري ملا قلنا يف الرجوع إىل االصول، فإن الرق من أوصاف النقصان واحلرية من أوصاف الكمال، 

  .ول بأنه يتسع احلل بسبب الرق حىت حيل للعبد ما ال حيل للحروهذا الحل كرامة خيتص به البشر فكيف جيوز الق
وبزداد قوة بالنظر يف أحوال البشر فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فضل أمته بزيادة اتساع يف حله حىت جاز له 

  .نكاح تسع نسوة أو إىل ما ال يتناهى على حسب ما اختفوا فيه
  .ادة احلل وظهر أنه ال جيوم القول بزيادة حل العبد على حل احلرفتبني هبذا حتقيق معىن الكرامة يف زي

  ويظهر ضعف أثر علته يف الرجوع إىل االصول، فإن



إرقاق املاء دون التضييع ال حمالة، وحيل له أن يضيعماءه بالعزل عن احلرة بإذهنا فالن جيوز تعريض ما به الرق بنكاح 
  .االمة كان أوىل

أحوال البشر، فان من ملك نفسه على وجه يأمن أن يقع يف احلرام جيوز له نكاح االمة ويزداد ضعفا بالرجوع إىل 
  .وال حيل له قتل ولده إذا أمن جانبه حبال من االحوال

للحر أن يتزوج أمة على أمة، الن ذلك جائز للعبد فيجوز للحر من الوجه الذى قررنا، وال جيوز : وعلى هذا قلنا
  .كما ال جيوز ذلك للحر، الن العبد يف النصف الباقي له مثل احلر يف احلكم للعبد أن ينكح أمة على حرة

  .وعلل يف حرمة نكاح االمة الكتابية على املسلم بأهنا أمة كافرة فال جيوز نكاحها للمسلم كاجملوسة
  .أحدمها أن الرق مؤثر يف حرمة النكاح حىت ال جيوز نكاح االمة على احلرة: وهذا بني االثر من وجهني

والكفر كذلك، فإذا اجتمع الوصفان يف شخص تغلظ معىن احلرمة فيها فيلتحق بالكفر املتغلظ بعدم الكتاب يف املنع 
  .من النكاح

والثاىن أن جواز نكاح االمة بطريق الضرورة عند غشية العنت وهذه الضرورة ترتفع حبل االمة املسلمة فال حاجة 
  اليهودية: وقلنا حننإىل حل االمة الكتابية للمسلم النكاح، 

  .والنصرانية دين جيوز للمسلم نكاح احلرة من أهلها فيجوز نكاح احلرة من أهلها فيجوز نكاح االمة كدين االسالم
  .وتأثريه فيما بينا أن الرق يؤثر يف التنصيف من اجلانبني فيما يبتىن على احلل

مدة والقسم، والنكاح الذى يبتىن على احلل يف إال أن ما يكون متعددا فالتنصيف يظهر يف العدد كالطالق والع
جانب الرجل متعدد، فالتنصيف يظهر يف العدد، وىف جانب املرأة غري متعدد فإهنا ال حتل لرجلني حبال، ولكن من 

حيث االحوال متعدد حال تقدم نكاحها على نكاح احلرة وحال التأخر وحال املقارنة، فيظهر التنصيف باعتبار 
  احلال الواحد جيتمع معىن احللاالحوال، وىف 

ومعىن احلرمة فيترجح معىن احلرمة مبنزلة الطالق والعدة فإن طالق االمة تطليقتان وعدهتا حيضتان، وىف احلقيقة مها 
حالة االنفراد عن احلرة بالسبق وحالة االنضمام إىل احلرة باملقارنة أو التأخر، فتكون حمللة يف إحدى : حالتان

خرى مث تظهر قوة هذا االثر بالتأمل يف االصول، فإن احلل تارة يثبت بالنكاح وتارة مبلك اليمني، احلالتني دون اال
ووجدنا أن االمة الكتابية كاالمة املسلمة يف احلل ميلك اليمني فكذلك يف احلل بانكاح، ولسنا نسلسم أنه يتغلظ 

  .ملك اليمني كاجملوسيةكفر الكتابية برقها يف حكم النكاح، فإنه لو كان كذلك مل حيل بب
منا يظهر التغليظ عند إمكان  -مث النقصان أو اخلبث الثابت بكل واحد منهما من وجه سوى الوجه االخر، و 

إثبات االحتاد بينهما ومع اختالف اجلهة ال يتأتى ذمل، وقد بينا أن انضمام علة إىل علة ل يوجب قوة يف احلكم وال 
الضرورة ملا بينا أن الرقيق يف النصف الباقي مساو للحر، فكما أن نكاح احلرة  نسلم أن إباحة نكاح االمة بطريق

يكون أصال مشروعا ال بطريق الضرورة فكذلك نكاح االمة يف النصف الباقي هلا، ونعتربها بالعبد بل إوىل الن 
  .معىن عدم الضرورة يف حق االمة أضهر منه يف حق العبد فإهنا تستمع مبوالها مبلك اليمني

  والعبد ال طريق له سوى ؟ ؟ ؟ ؟ مث مل جبعل بقاء ما بقى يف حق العبد بعد التنصيف بالرق ثابتا بطريق الضرورة

  .ففي حق االمة أوىل
وعلل الشافعي رمحه اهللا فيما إذا أسلم أحد الزوجني يف دار االسالم أو يف دار احلرب، فإن كان قبل الدخول 

يتوقف على انقضاء العدة، فإن احلادث اختالف الدين بني الزوجني فيوجب يتعجل الفرقة، وإن كان بعد الدخول 



إذا ارتد أحدمها قبل الدخول تتعجل الفرقة يف : الفرقة عند عدم العدة كالردة، وسوى بينهما يف اجلواب فقال
  احلال، وبعد الدخول يتوقف
  .على انقضاء ثالث حيض

اختالف الدين عند إسالم املرأة وكفر الزوج ال ينعقد النكاح  وبيان أثر هذا الوصف يف ابتداء النكاح، فإن مع
ابتداء، كما أن عند ردة أحدمها ال ينعقد النكاح ابتداء، فكذلك يف حالة البقاء تستوي ردة أحدمها وإسالم أحدمها 

اة الردة النكاح إذا كان على وجه مينع ابتداء النكاح، ويف الردة إمنا يثبت هذا احلكم لالختالف يف الدين ال ملناف
ال تقع الفرقة بينهما، وإمنا انعدم االختالف يف الدين هنا، فأما الردة فمتحققة،  -نعوذ باهللا  -فإهنما لو ارتدا معا 

  .ومع حتقق املنايف ال يتصور بقاء النكاح كاحملرمية بالرضاع واملصاهرة
امللك حبال، وكفر الذي أصر منهما على  االسالم سبب لعصمة امللك، فال جيوز أن يستحق به زوال: وقلنا حنن

  .الكفر كان موجودا وصح معه النكاح ابتداء وبقاء، فال جيوز أن يكون سببا للفرقة أيضا
وال يقال هذا الكفر إمنا مل يكن سببا للفرقة يف حال كفر اآلخر ال بعد إسالمه، كما ال يكون سببا للمنع من ابتداء 

إسالمه، الن اعتبار البقاء باالبتداء يف أصول الشرع ضعيف جدا، فإن قيام العدة  النكاح يف حال كفر اآلخر ال بعد
وعدم الشهود مينع ابتداء النكاح، وال مينع البقاء واالستغناء عن نكاح االمة بنكاح احلرة مينع نكاحها ابتداء وال 

ال يصلح سببا الستحقاق الفرقة وال بد مينع البقاء، إذا تزوج احلرة بعد االمة، فإن ظهر أن واحدا من هذين السببني 
من دفع ضرر الظلم املتعلق عنها، الن ما هو املقصود بالنكاح وهو االستمتاع فائت شرعا، جعلنا السبب تفريق 

القاضي بعد عرض االسالم على الذي يأىب منهما، وهو قوي االثر بالرجوع إىل االصول، فإن التفريق باللعان 
ب االيالء يكون ثابتا باعتبار هذا املعىن حماال به على من كان فوات االمساك باملعروف وبسبب اجلب والعنة وبسب

  من جهته،

فهنا أيضا حيال به على من كان فوات االمساك باملعروف باالصرار على الكفر من جهته، وال يثبت إال بقضاء 
  .القاضي

ه فارق الطالق، وإذا مل يكن موضوعا للفرقة فأما الردة فهي غري موضوعة للفرقة بدليل صحتها حيث ال نكاح وب
عرفنا أن حصول الفرقة هبا لكوهنا منافية للنكاح حكما وذلك وصف مؤثر، فإن النكاح يبتىن على احلل الذي هو 

كرامة، وبعد الردة ال يبقى احلل، الن الردة سبب السقاط ما هو كرامة، والزالة الوالية واملالكية الثابتة بطريق 
فجعلها منافية للنكاح حكما يكون قوي االثر من هذا الوجه، ومع وجود املنايف ال يبقى النكاح سواء الكرامة، 

  .دخل هبا أو مل يدخل
فأما إذا ارتدا معا فحكم بقاء النكاح بينهما معلوم بإمجاع الصحابة خبالف القياس، وقد بينا أن املعدول به عن 

لتعليل وال بإثبات احلكم فيه بعلة، وقد بينا فساد اعتبار حالة البقاء حبالة القياس بالنص أو باالمجاع ال يشتغل فيه با
االبتداء، فال جيوز أن جيعل امتناع صحة النكاح بينهما ابتداء بعد الردة علة للمنع من بقاء النكاح، وهذا الن البقاء 

باهللا يتوهم منهما الرجوع إىل االسالم  ال يستدعي دليال مبقيا، وإمنا يستدعي الفائدة يف االبقاء، وبعد ردهتما نعوذ
  .وبه تظهر فائدة البقاء

فأما الثبوت ابتداء يستدعي احلل يف احملل وذلك منعدم بعد الردة، وعند ردة أحدمها ال يظهر يف االبقاء فائدة مع ما 
  .مها عليه من االختالف

وج النه هو املالك للطالق وعدد امللك معترب وعلى هذا علل الشافعي رمحه اهللا يف عدد الطالق فإنه معترب حبال الز



حبال املالك كعدد النكاح، وهذا بني االثر، الن املالكية عبارة عن القدرة والتمكن من التصرف، فإذا كان الزوج 
هو املتمكن من التصرف يف الطالق بااليقاع عرفنا أنه هو املالك له، وإمنا يتم امللك باعتبار كمال حال املالك 

  .ة كما أن ملك التصرف باالعتاق وغريه إمنا يتم بكمال حال املالك باحلريةباحلري
الطالق تصرف مبلك بالنكاح فيتقدر بقدر ملك النكاح وذلك خيتلف باختالف حال املرأة يف الرق : وقلنا حنن

  واحلرية، الن امللك إمنا يثبت يف احملل

ق االمة على النصف منه يف حق احلرة فبقدر ذلك يثبت باعتبار صفة احلل، واحلل الذي يبتىن عليه النكاح يف ح
امللك، مث بقدر امللك يتمكن املالك من االبطال، كما أن بقدر ملك اليمني يتمكن من إبطاله بالعتق، حىت إنه إذا 

  .كان له عبد واحد ميلك إعتاقا واحدا، فإن كان له عبدان ميلك عتقني
االصل وهو أن ما يبتىن على ملك النكاح وخيتص به فإنه خيتلف باختالف مث ظهر قوة االثر ملا قلنا بالرجوع إىل 

حاهلا، وذلك حنو القسم يف حال قيام النكاح والعدة وحق املراجعة باعتبارها بعد الطالق، فعرفنا أنه يتقدر ما يبتىن 
  .على ملك النكاح بقدر امللك الثابت حبسب ما يسع احملل له

  .بأنه ركن يف الوضوء فيسن فيه التكرار كالغسل وعلى هذا علل يف تكرار املسح
إنه مسح فال يسن فيه التكرار كاملسح باخلف، مث كان تأثري املسح يف إسقاط التكرار أقوى من تأثري : وقلنا حنن

الركنية يف سنة التكرار فيه، فإن التكرار مشروع يف املضمضة واالستنشاق وليسا بركن، وتأثري املسح يف التخفيف 
االكتفاء باملسح فيه مع إمكان الغسل ما كان إال للتخفيف، وعند الرجوع إىل االصول يظهر معىن التخفيف فإن 

  .بترك التكرار بعد االكمال مع ما فيه من دفع الضرر الذي يلحقه بإفساد عمامته بكثرة ما يصيب رأسه من البلة
وهو بني االثر، فإن اشتراط النية ملعىن التقرب وعلى هذا علل يف اشتراط تعيني النية يف الصوم بأنه صوم فرض، 

  .وصفة الفرضية قربة كاالصل
صوم عني، وتأثريه أن اشتراط النية، يف العبادة يف االصل للتمييز بني أنواعها بتعني نوع منها، وهذا متعني : وقلنا حنن

  شرعا فال معىن الشتراط
  .اعتبار قوة االثر من هذا الوجه يظهر الترجيحالنية للتعيني، ومعىن القربة يتم بوجود أصل النية، فب

  .وما خيرج على هذا من املسائل ال حيصى وفيما ذكرنا كفاية ملن حيسن التأمل يف نظائرها
وأما الوجه الثاين وهو الترجيح بقوة ثبات احلكم املشهود به فالن أصل ذلك إمنا يكون عن نص أو إمجاع، وما 

ون ثابتا متأكدا، فما يظهر فيه زيادة القوة يف الثبات عند العرض على االصول يكون ثبوته بالنص أو االمجاع يك
  .يكون راجحا باعتبار ما به صار حجة

  وبيان ذلك يف مسألة

مسح الرأس أيضا، فإن الوصف الذي عللنا به له زيادة قوة الثبات على احلكم املشهود به، أال ترى أن سائر أنواع 
خلف واملسح على اجلورب عند من جييزه واملسح على اجلبائر يظهر اخلفة فيها بترك املسح كالتيمم واملسح على ا

اعتبار التكرار، وليس للوصف الذي علل به قوة الثبات هبذه الصفة، فإن يف الصالة أركانا كالقيام والقراءة 
قوي ثابت يف إثبات سنة والركوع والسجود، مث متامها يكون باالكمال ال بالتكرار، فعرفنا أن الركنية ليس بوصف 

التكرار به، وكذلك يف الصوم، فإن صفة العينية قوي ثابت يف إسقاط اشتراط نية التعيني فيه حىت يتعدى إىل سائر 
العبادات، كالزكاة إذا تصدق بالنصاب على الفقري وهو ال ينوي الزكاة، واحلج إذا أطلق النية ومل يعني حجة 



  .االسالم، واالميان باهللا تعاىل
  .ويتعدى إىل غري العبادات حنو رد الودائع والغصوب ورد املبيع على البائع لفساد البيع

  .وصفة الفرضية ليس بقوي ثابت يف اشتراط نية التعيني بعدما صار متعينا يف الصوم ال يف غري الصوم
ثل بالنص، وباعتبار ما هو وكذلك ما علل به علماؤنا يف أن املنافع ال تضمن باالتالف الن ضمان املتلفات مقدر بامل

  املقصود وهو اجلربان،
وبني العني واملنفعة تفاوت يف املالية من الوجه الذي ذكرنا، فال جيوز أن يوجب على املتلف فوق ما أتلف يف صفة 

  .املالية، كما ال يوجب اجليد بإتالف الردئ
راهم فتضمن باالتالف كاالعيان، مث تأثريه حتقق املنافع تضمن بالعقد اجلائز والفاسد بالد: وقال الشافعي رمحه اهللا

  .احلاجة إىل التحرر عن إهدار حق املتلف عليه، فإنه نظري حتقق احلاجة إىل ملك املنفعة بالعوض بالعقد
أحدمها أنه إذا مل يكن بد من االضرار : مث هو يزعم أن علته أقوى يف ثبات احلكم املشهود به عليه من وجهني

  .جانب املظلوم وإحلاق اخلسران بالظامل بإجياب الزيادة عليه أوىل من إهدار حق املظلوم بأحدمها فمراعاة
والثاين أن يف إجياب الضمان إهدار حق الظامل فيما هو وصف حمض وهو صفة البقاء، ويف االصل مها شيئان وهو 

  .حق املظلوم) هدر(صل كوهنما منتفعا به، غري أن يف طرف الظامل فضل صفة وهو البقاء، فبهدر صيانة اال

  .ال جيب الضمان كان فيه إهدار حق املتلف عليه يف أصل املالية، وال شك أن الوصف دون االصل: وإذا قلنا
قوة ثبات احلكم فيما اعتربناه، الن يف إجياب الزيادة معىن اجلور، وال جيوز نسبة ذلك إىل الشرع بغري : وحنن نقول

، وإذا مل نوجب الضمان فإمنا ال نوجب لعجزنا عن إجياب املثل يف موضع ثبت واسطة من العباد حبال من االحوال
اشتراط املماثلة فيه بالنص، وبه فارق ضمان العقد، فإنه غري مبين على املماثلة بأصل الوضع، وكيف يكون مبنيا 

ين أن يف إجياب الزيادة على ذلك واملبتغي به الربح واالمتناع من االقدام عند حتقق العجز أصل مشروع لنا ؟ والثا
  .إهدار حق املتلف يف هذه الزيادة يف الدنيا واآلخرة

  .ال جيب الضمان ال يهدر حق املتلف عليه أصال بل يتأخر إىل اآلخرة وضرر التأخري دون ضرر االهدار: وإذا قلنا
  وال يدخل على هذا

شرعا إال أنه آل االمر إىل االستيفاء وذلك  إتالف ما ال مثل له من جنسه، الن الواجب هو مثل املتلف يف املالية
  .يبتىن على الوسع

قلنا يتقدر بقدر الوسع ويسقط اعتبار أدىن تفاوت يف القيمة، النه ال يستطاع التحرز عن ذلك ولكن ال يتحقق يف 
هو ضعيف هذا معىن نسبة اجلور إىل الشرع، فالواجب شرعا هو املثل ال غري، وما اعترب من ترجيح جانب املظلوم ف

جدا، الن الظامل ال يظلم ولكن ينتصف منه مع قيام حقه يف ملكه، فلو مل نوجب الضمان لسقط حق املظلوم ال بفعل 
مضاف إلينا، وعند اجياب الضمان يسقط حق الظامل يف الوصف مبعىن مضاف الينا وهو أنا نلزمه أداء ذلك بطريق 

ة االصل، أال ترى أن يف القصاص الذي يبتىن على املساواة احلكم به عليه، ومراعاة الوصف يف الوجوب كمراعا
التفاوت يف الوصف كالصحيحة مع الشالء مينع جريان القصاص، وال ينظر إىل ترجيح جانب املظلوم وإىل ترجيح 

  .جانب االصل على الوصف، فعرفنا أن قوة الثبات فيما قلنا
لشهادة على الطالق قبل الدخول، وملك القصاص ال إن ملك النكاح ال يضمن باالتالف يف ا: وعلى هذا قلنا

يضمن باالتالف يف الشهادة على العفو، وقد بينا فيما سبق أن وجوب الدية عند إتالف النفس أو االطراف على 
  وجه ال ميكن إجياب املثل فيه حكم ثابت بالنص خبالف القياس وهو لصيانة احملل عن



  .الن النفوس بأطرافها مصونة عن االبتذال وعن االهداراالهدار ال للماثلة على وجه اخلربان، 
وهو الترجيح بكثرة االصول فالن كثرة االصول يف املعىن الذي صار الوصف به حجة مبنزلة : وأما الوجه الثالث

  االشتهار يف املعىن الذي صار اخلرب به حجة، وهذا يظهر إذا تأملت فيما ذكرنا من املسائل وغريها،
  .هذه االنواع الثالثة إذا قررته يف مسألة إال وتبني به إمكان تقرير النوعني اآلخرين فيه أيضا وما من نوع من
ال (وهو الترجيح بعدم احلكم عند عدم العلة فهو أضعف وجوه الترجيح، ملا بينا أن العدم : وأما الوجه الرابع

يصلح أن يكون دليال على ) انعدام العلةيوجب شيئا، وأن العدم ال يكون متعلقا بعلة، ولكن انعدام احلكم عند 
  .وكادة اتصال احلكم بالعلة، فمن هذا الوجه يصلح للترجيح

وبيانه يف املسح بالرأس أيضا، فإن التعليل بأنه ركن ال يكون يف القوة كالتعليل بأنه مسح، الن حكم ثبوت التكرار 
قوط التكرار ينعدم بانعدام وصف املسح كما يف ال ينعدم بانعدام الركنية كما يف املضمضة واالستنشاق، وحكم س

  .اغتسال اجلنب واحلائض، فإنه يسن فيه صفة التكرار النه ليس مبسح
وكذلك يف كل ما يعقل تطهريا صفة التكرار فيه يكون مسنونا، وفيما ال يعقل تطهريا ال يسن فيه صفة التكرار، 

  .وقولنا مسح ينبئ عن ذلك
أخته إن بينهما قرابة حمرمة للنكاح، وينعدم حكم العتق بامللك عند انعدام هذا املعىن  وكذلك قلنا يف االخ إذا ملك

كما يف بين االعمام، وهو إذا قال شخصان جيوز الحدمها أن يضع زكاة ماله يف صاحبه فال يعتق أحدمها على 
أن يضع زكاة ماله يف الكافر،  صاحبه إذا ملكه النعدام هذا احلكم عند انعدام هذا املعىن، فإن املسلم ال جيوز له

  .وذلك ال يدل على أنه يعتق أحدمها على صاحبه إذا ملكه
  وكذلك قلنا يف بيع الطعام بالطعام إنه ال يشترط قبضه يف اجمللس النه عني بعني، وينعدم هذا احلكم عند انعدام

قود وهي ال تتعني يف العقود فكان هذا الوصف، فإنه يف باب الصرف يشترط القبض من اجلانبني، الن االصل فيه الن
  دينا بدين، ويف السلم يشترط

القبض يف رأس املال، الن املسلم فيه دين ورأس املال يف الغالب نقد فيكون دينا بدين، فعرفنا أنه ينعدم احلكم عند 
  .انعدام العلة

ط التقابض يف بيع أحدمها ماالن لو قوبل كل واحد منهما جبنسه حيرم التفاضل بينهما فيشتر: وهو يعلل فيقول
  .باآلخر كالذهب والفضة

مث احلكم ال ينعدم عند انعدام هذا املعىن يف السلم، فإنه يشترط قبض رأس املال يف اجمللس، وإن مجع العقد هناك 
  .بدلني ال حيرم التفاضل إذا قوبل كل واحد منهما جبنسه

  .فهذا بيان الفصل الرابع
إن كل حمدث موجود بصورته ومعناه الذي : دليل الترجيح فطريق بيانه أن نقول فصل وأما املخلص من التعارض يف

هو حقيقة له، مث تقوم به أحوال حتدث عليه، فإذا قام دليل الترجيح ملعىن يف ذات أحد املتعارضني وعارضه دليل 
املعىن الذي هو يف احلال الترجيح ملعىن يف حال اآلخر على خمالفة االول فإنه يرجح املعىن الذي هو يف الذات على 

أحدمها أن الذات أسبق وجودا من احلال، فبعدما وقع الترجيح ملعىن فيه ال يتغري مبا حدث من معىن يف : لوجهني
حال اآلخر بعد ذلك، مبنزلة ما لو اتصل احلكم باجتهاد فتأيد به مث مل ينسخ مبا حيدث من اجتهاد آخر بعد ذلك، 

  .تورين بالنسب أو النكاح لرجل مل يتغري بعد ذلك بشهادة عدلني آلخروإذا اتصل احلكم بشهادة املس
والثاين أن االحوال اليت حتدث على الذات تقوم به فكان الذات مبنزلة االصل وما يقوم به من احلال مبنزلة التبع، 



  .واالصل ال يتغري بالتبع على أي وجه كان
  يكون مقدما يف العصوبة على العم، الن املرجح فيه معىن يف ذاتوبيان هذا فيما اتفقوا عليه أن ابن االخ الب وأم 

  .القرابة وهو االخوة اليت هي مقدمة على العمومة، ويف العم املرجح هو زيادة القرب باعتبار احلال
وكذلك العمة الم مع اخلالة الب وأم إذا اجتمعتا فللعمة الثلثان، باعتبار أن املرجح يف حقها هو معىن يف ذات 

  .قرابة وهو االدالء باالب، ويف االخرى معىن يف حاهلا وهو اتصاهلا من اجلانبني بأم امليتال
ولو كانا أخوين أحدمها الب وأم واآلخر الب فإنه يقدم يف العصوبة الذي الب وأم، الهنما استويا يف ذات القرابة 

  .فيصار إىل الترجيح باعتبار احلال وهو زيادة االتصال الحدمها
ابن االخ الب معه ابن ابن أخ الب وأم فإن االخ الب يقدم يف العصوبة، باعتبار احلال ملا استويا يف ذات  ولو كان

  .القرابة وهو االخوة
ورمبا خفي على الشافعي هذا احلد يف بعض املسائل فهو معذور لكونه خفيا، ومن أصاب مركز الدليل فهو مأجور 

  .مشكور
نا أثبتوا الترجيح باعتبار الصناعة واخلياطة والطبخ والشي، وقالوا فيمن غصب وبيانه يف مسائل الغصب فإن علماء

ساحة وأدخلها يف بنائه ينقطع حق املغصوب منه عن الساحة، الن الصنعة اليت أحدثها الغاصب فيها قائمة من كل 
إىل احلادث  وجه غري مضاف إىل صاحب العني، وعني الساحة قائم من وجه مستهلك من وجه، النه صار مضافا

بعمل الغاصب وهو البناء، فرجحنا ما هو قائم من كل وجه باعتبار معىن يف الذات، وأسقطنا اعتبار معىن قوة احلال 
يف اجلانب اآلخر وهو أنه أصل، ويف الساحة إذا بىن عليها ملا استويا يف أن كل واحد منهما قائم من كل وجه، 

للحال بالساحة وقوام الساحة ) الن قوام البناء(ى حق صاحب البناء فرجحنا باعتبار احلال حق صاحب الساحة عل
  .ليس بالبناء

وكذلك الثوب إذا قطعه وخاطه، واللحم إذا طبخه أو شواه، الن الوصف احلادث بعمل الغاصب قائم من كل 
  وجه، وما هو حق املغصوب منه قائم من وجه مستهلك

  .ترجح ما هو قائم من كل وجهمن وجه باعتبار العمل املضاف إىل الغاصب، في
  وكذلك قلنا صوم رمضان يتأدى بالنية املوجودة يف أكثر النهار الن االمساك

يف مجيع النهار ركن واحد، وشرط كونه صوما شرعيا النية ليحصل هبا االخالص، فإذا ترجح جانب الوجود 
  .باقتران النية بأكثر هذا الركن قلنا حيصل به امتثال االمر

يؤخذ يف العبادات باالحتياط، فإذا انعدمت النية يف جزء من هذا الركن يترجح جانب العدم : يقول ف الشافعي
على جانب الوجود الجل االحتياط يف أداء الفريضة، فكان ما اعتربه معىن يف احلال وهو أنه فرض يؤخذ فيه 

  .ر من املرجح يف احلالباالحتياط، وما اعتربناه معىن يف الذات، واملرجح يف الذات أوىل باالعتبا
إذا كان لرجل مائتا درهم ومخس من االبل السائمة فسبق حول السائمة فأدى عنها شاة مث باعها : وقال أبو حنيفة

مبائيت درهم فإنه ال يضم مثنها إىل ما عنده ولكن ينعقد على الثمن حول جديد، فلو استفاد مائيت درهم هببة أو 
الني يف احلول، وإن كان املستفاد ربح أحد املالني أو زيادة متولدة من عني أحد مرياث فإنه يضمها إىل أقرب امل

املالني يضم ذلك إىل االصل، وإن كان أبعد يف احلول الن املرجح هنا معىن يف الذات وهو كونه مناء أحد املالني 
استوى اجلانبان فيما يرجع إىل فيسقط مبقابلته اعتبار احلال يف املال اآلخر وهو القرب يف احلول، ويف االول ملا 



  .الذات صرنا إىل الترجيح باعتبار احلال
  .واملسائل على هذا االصل يكثر تعدادها، واهللا أعلم

أحدها ما بينا من ترجيح قياس بقياس آخر، الن كل واحد منهما علة : فصل وأما الفاسد من الترجيح فأنواع أربعة
  .مرجحة لالخرى مبنزلة زيادة العدد يف الشهود شرعية لثبوت احلكم هبا فال تكون إحدامها

  وكذلك ترجيح أحد
القياسني باخلرب فاسد، الن القياس متروك باخلرب فال يكون حجة يف مقابلته واملصري إىل الترجيح بعد وقوع التعارض 

  .باعتبار املماثلة كما بينا
  .يف معارضة النص وكذلك ترجيح أحد اخلربين بنص الكتاب فاسد، الن اخلرب ال يكون حجة

  .والنوع الثاين الترجيح بكثرة االشباه فإنه فاسد عندنا
إن االخ يشبه االب من وجه وهو احملرمية ويشبه ابن العم من وجوه حنو جريان القصاص : وبيانه فيما يقوله اخلصم

  من الطرفني، وقبول شهادة كل واحد منهما لصاحبه،

  .حبه، وحل حليلة كل واحد منهما لصاحبه وغري ذلك من االحكاموجواز وضع الزكاة لكل واحد منهما يف صا
فريجح باعتبار كثرة االشباه، وهو فاسد عندنا الن االصول شواهد، وقد بينا أن الترجيح بزيادة عدد : قالوا

  .الشهود يف اخلصومات فاسد، ويف االحكام الترجيح بكثرة العلل فاسد، فكذلك الترجيح بكثرة االشباه
إن تعليل حكم الربا يف االشياء االربعة بالطعم : لثالث الترجيح بعموم العلة، وذلك حنو ما يقوله اخلصموالنوع ا

  .أوىل النه يعم القليل والكثري، والتعليل بالقدر خيص الكثري وما يكون أعم فهو أوىل
يف النصوص ال يقع بالعموم وعندنا هذا فاسد، الن إثبات احلكم بالعلة فرع الثبات احلكم بالنص، وعندنا الترجيح 

واخلصوص، وعنده اخلاص يقضي على العام، كيف يقول يف العلل إن ما يكون أعم فهو مرجح على ما يكون 
أخص، مث معىن العموم واخلصوص يبتىن على الصيغة، وذلك إمنا يكون يف النصوص، فأما العلل فاملعترب فيها التأثري 

  .ال مدخل للعموم واخلصوص يف ذلكأو االحالة على حسب ما اختلفا فيه، و
والنوع الرابع الترجيح بقلة االوصاف، وذلك حنو ما يقوله اخلصم يف أن ما جعلته علة يف باب الربا وصف واحد 

  وهو الطعم، فأما اجلنسية عندي شرط
  .وأنتم جتعلون علة الربا ذات وصفني، فتترجح عليت باعتبار قلة االوصاف

أن ثبوت احلكم بالعلة فرع لثبوته بالنص، والنص الذي فيه بعض االجياز واالختصار ال  وهذا فاسد عندنا ملا بينا
يترجح على ما فيه بعض االشباع يف البيان فكذلك العلة بل أوىل، الن ثبوت احلكم هناك بصيغة النص الذي يتحقق 

  .الشباعفيه االختصار واالشباع، وهنا باعتبار املعىن املؤثر وال يتحقق فيه االجياز وا

القول مبوجب العلة، مث : وجوه االعتراض على العلل الطردية اليت جيوز االحتجاج هبا هذه الوجوه أربعة: باب
  .املمانعة، مث بيان فساد الوضع، مث النقض

فنقدم بيان القول مبوجب العلة الن املصري إىل املنازعة عند تعذر إمكان املوافقة، وأما مع إمكان املوافقة وحتصيل 
  .املقصود به فال معىن للمصري إىل املنازعة

  .مث تفسري القول مبوجب العلة هو التزام ما رام املعلل التزامه بتعليله
وبيان ذلك فيما علل به الشافعي رمحه اهللا يف تكرار املسح بالرأس أنه ركن يف الوضوء فيسن تثليثه كالغسل يف 



  .املغسول، النا نقول مبوجب هذا
ثه وتربيعه أيضا، الن املفروض هو املسح بربع الرأس عندنا، وعنده أدىن ما يتناوله االسم، مث يسن تثلي: فنقول

استيعاب مجيع الرأس باملسح سنة، وباالستيعاب حيصل التثليث والتربيع ولكن يف حمل غري احملل الذي قام فيه 
ل ثالث أدور يقول دخلت ثالث الفرض، النه ال فرق بني أن يكون تثليث الفعل يف حمل أو حمال، فإن من دخ

دخالت، كما أن من دخل دارا واحدة ثالث مرات يقول دخلت ثالث دخالت، فإن غري احلكم فقال وجب أن 
  .يسن تكراره

  اآلن هذا يف االصل ممنوع، فإن املسنون يف: قلنا
اك االستيعاب فرض، الغسل ليس هو التكرار مقصودا عندنا بل االكمال، وذلك بالزيادة على الفريضة إال أن هن

فالزيادة بعد ذلك االكمال ال يكون إال بالتكرار، فكان وقوع التكرار فيه اتفاقا ال أن يكون مقصودا، وهنا 
االستيعاب ليس بفرض فيحصل االكمال فيه باالستيعاب لوجود الزيادة على القدر املفروض، واالكمال حيصل به 

ال يكون فيه باالطالة ال بالتكرار، وكذلك االكمال يف الركوع يف االركان حنو القراءة يف الصالة، فاالكم
والسجود، والن االكمال فيما يعقل فيه املعىن وهو التطهري بتسييل املاء على العضو إمنا يكون بالتكرار كما يف 

سح الذي ال غسل النجاسة العينية عن البدن أو الثوب يكون االكمال فيه بالتكرار إىل طمأنينة القلب، فأما يف امل
  يعقل فيه معىن التطهري ال يكون

للتكرار فيه تأثري يف االكمال، بل االكمال فيه يكون باالستيعاب الذي فيه زيادة على القدر املفروض، وعند ذلك 
يضطر املعلل إىل الرجوع إىل طلب التأثري بوصف الركنية ووصف املسح الذي تدور عليه املسألة، مث يظهر تأثري 

لتخفيف، وحتقيق معىن االكمال فيه باالستيعاب كما يف املسح باخلف، ويتبني أنه ال أثر للركنية يف املسح يف ا
اشتراط التكرار، فإن التكرار مسنون يف املضمضة واالستنشاق مع انعدام الركنية، ويتبني أن ما يكون ركنا وما 

على القدر املفروض سواء، مث يف املسح يكون سنة وما يكون أصال وما يكون رخصة يف معىن االكمال بالزيادة 
الذي هو رخصة ملا مل يكن االستيعاب ركنا كاملسح باخلف كان االكمال فيه باالستيعاب ال بالتكرار، وكذلك يف 

املسح الذي هو أصل، وفيما يكون مسنونا ملا كان إقامة أصل السنة فيه باالستيعاب كان االكمال فيه بالتكرار 
ما هو ركن إذا كان إقامة الفرض ال حتصل إال باالستيعاب كان االكمال فيه بالتكرار، كاملضمضة، وكذلك في

  .فيظهر فقه املسألة من هذا الوجه
ومن ذلك ما علل به الشافعي يف صوم التطوع إنه باشر فعل قربة ال ميضي يف فاسدها فال يلزمه القضاء باالفساد، 

ء ال جيب باالفساد وإمنا جيب مبا وجب به االداء وهو الشروع، فإن النا نقول مبوجب هذه العلة، فإن عندنا القضا
  .غري العبارة وقال وجب أن ال يلزم بالشروع كالوضوء

الشروع يف العبادة باعتبار كوهنا مما ال ميضي يف فاسدها ال يكون ملزما عندنا بل باعتبار كوهنا مما تلتزم بالنذر، : قلنا
قاله ال مينع اللزوم باعتبار الوصف الذي قلنا، وال بد من إضافة احلكم إىل  وعدم اللزوم باعتبار الوصف الذي

الوصف الذي هو ركن تعليله، فإن مل جيب باعتبار وصف ال يدل على أنه ال جيب باعتبار وصف آخر، وعند ذلك 
  .قه املسألةيضطر إىل إقامة الدليل على أن الشروع غري ملزم وأنه ليس نظري النذر يف كونه ملزما، فتبني ف

ومن ذلك قوهلم إسالم املروي يف املروي جائز النه أسلم مذروعا يف مذروع فيجوز كإسالم اهلروي باملروي، النا 
  نقول مبوجبه، فإن كونه مذروعا يف مذروع ال يفسد العقد عندنا ولكن هذا الوصف ال مينع فساد العقد باعتبار



ط فاسد فيه وبترك قبض رأس املال يف اجمللس مع أنه أسلم معىن آخر هو مفسد، أال ترى أنه يفسد بذكر شر
  .مذروعا يف مذروع

فإذا جاز أن يفسد هذا العقد مع وجود هذا الوصف باعتبار معىن آخر باالتفاق فلماذا ال جيوز أن يفسد باعتبار 
فساد هذا العقد هبا إن اجلنسية، فيضطر عند ذلك إىل الشروع يف فقه املسألة واالشتغال بأن اجلنسية ال تصلح علة ل

  .أمكنه ذلك
ومن ذلك تعليلهم يف الطالق الرجعي إهنا مطلقة فتكون حمرمة الوطئ كاملبانة، النا نقول مبوجبه، فإنا ال جنعلها حمللة 

  الوطئ لكوهنا مطلقة بل لكوهنا منكوحة، وباالتفاق مع كوهنا مطلقة إذا كانت منكوحة تكون حمللة
فإن الطالق الواقع بالرجعة ال يرتفع وال خترج من أن تكون مطلقة، فيضطر حينئذ إىل  الوطئ كما بعد املراجعة،

الرجوع إىل فقه املسألة، وهو أن وقوع الطالق هل ميكن خلال يف النكاح أو هل يكون حمرما للوطئ مع قيام ملك 
  .النكاح، وعلى هذا يدور فقه املسألة

طالق الهنا ليست مبنكوحة، فإن عندنا باعتبار هذا الوصف ال يكون حمال ومن ذلك ما قالوا يف املختلعة ال يلحقها ال
لوقوع الطالق عليها عند االيقاع، ولكن هذا ال يبقى وصفا آخر فيها يكون به حمال لوقوع الطالق عليها، وهو 

  .ملك اليد الباقي له عليها ببقاء العدة، فيضطر هبذا إىل الرجوع إىل فقه املسألة
هم يف إعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة الظهار فإنه حترير يف تكفري فال يتأدى بالرقبة الكافرة كما يف ومن ذلك تعليل

كفارة القتل، النا نقول مبوجب هذا، فإن عندنا ال يتأدى الواجب من الكفارة هبذا الوصف الذي قال بل بوجود 
تني مسكينا عند العجز عن الصوم، فيضطر عند االمتثال منه لالمر، كما يتأدى بصوم شهرين متتابعني، وبإطعام س

ذلك إىل الرجوع إىل فقه املسألة، وهو أن االمتثال ال حيصل هنا بتحرير الرقبة الكافرة كما ال حيصل يف كفارة 
  .القتل، الن املطلق حممول على املقيد

  ومن ذلك قوهلم يف االخ إنه ال يعتق على أخيه إذا ملكه النه ليس

إنا نقول مبوجبه، فباعتبار انعدام اجلزئية بينهما ال يثبت العتق عندنا، ولكن انعدام اجلزئية ال ينفي بينهما جزئية، ف
وجود وصف آخر به تتم علة العتق وهو القرابة احملرمة للنكاح، فيضطر عند ذلك إىل الشروع يف فقه املسألة، وهو 

  .لك بدون الوالد أم الأن القرابة احملرمة للنكاح هل تصلح متممة لعلة العتق مع امل
  وأكثر ما يذكر من العلل الطردية يأيت عليها هذا النوع من

  .االعتراض، وهو طريق حسن الجلاء أصحاب الطرد إىل الشروع يف فقه املسألة
إحداها يف الوصف، والثانية يف : املمانعة على هذا الطريق على أربعة أوجه: يف املمانعة قال رضي اهللا عنه: فصل
ة الوصف للحكم، والثالثة يف احلكم، والرابعة يف إضافة احلكم إىل الوصف، وهذا الن شرط صحة العلة صالحي

  .عند أصحاب الطرد كون الوصف صاحلا للحكم ظاهرا وتعليق احلكم به وجودا وعدما
ة تتعلق هذه عقوب: أما بيان النوع االول فيما علل به الشافعي يف الكفارة على من أفطر باالكل والشرب قال

  .باجلماع فال تتعلق بغري اجلماع كالرجم
النا ال نسلم أن الكفارة تتعلق باجلماع وإمنا تتعلق باالفطار على وجه يكون جناية متكاملة، وعند هذا املنع يضطر 
م، إىل بيان حرف املسألة، وهو أن السبب املوجب للكفارة الفطر على وجه تتكامل به اجلناية أو اجلماع املعدم للصو

  .وإذا ثبت أن السبب هو الفطر هبذه الصفة ظهر تقرر السبب عند االكل والشرب وعند اجلماع بصفة واحدة
هذه طهارة مسح فيسن فيها التثليث : وبيان النوع الثاين يف تكرار املسح بالرأس فإن اخلصم إذا علل فقال



  .كاالستنجاء باالحجار
ستنجاء إزالة النجاسة العينية، فأما أن يكون طهارة باملسح فال، وهلذا ال نسلم هذا الوصف يف االصل، فإن اال: قلنا

  .لو مل يتلوث شئ من ظاهر بدنه ال يكون عليه االستنجاء، وهلذا كان الغسل باملاء أفضل
  مث املسح الذي يدل على التخفيف ال يكون صاحلا لتعليق حكم التثليث به، وبدون الصالحية ال يصلح

هذا املنع إىل الرجوع إىل حرف املسألة وهو إثبات التسوية بني املمسوح واملغسول بوصف  التعليل، فيضطر عند
  صاحل لتعلق حكم التكرار به، أو التفرقة

  .بينهما بوصف املسح والغسل، فإن أحدمها يدل على االستيعاب واآلخر يدل على التخفيف بعني املسح
عوما مبطعوم من جنسه جمازفة، فال جيوز كبيع صربة بصربة من وكذلك تعليلهم يف بيع تفاحة بتفاحتني إنه باع مط

  .حنطة
حينئذ يعين اجملازفة يف الذات : يعين هبذا اجملازفة ذاتا أم قدرا ؟ فال جيد بدا من أن يقول ذاتا، فنقول: النا نقول

متنع جواز البيع صورة أم عيارا، فال جيد بدا من أن يقول عيارا، الن اجملازفة من حيث الصورة يف الذات ال 
باالتفاق، فإن بيع قفيز حنطة بقفيز حنطة جائز مع وجود اجملازفة يف الذات صورة، فرمبا يكون أحدمها أكثر يف عدد 

  .احلبات من اآلخر
هذا الوصف إمنا يستقيم فيما يكون داخال حتت املعيار والتفاح وما أشبهه ال يدخل : وإذا ادعى اجملازفة عيارا قلنا

ر، فال يكون هذا الوصف صاحلا هلذا احلكم، والن املساواة كيال شرط جواز العقد يف االموال الربوية حتت املعيا
باالمجاع، ومن ضرورته أن يكون ضده وهو الفضل يف املعيار مفسدا للعقد، والفضل يف املعيار ال يتحقق فيما ال 

از عنده ال يتحقق فيما ال يدخل حتت املعيار، يدخل حتت املعيار، كما أن املساواة يف املعيار الذي هو شرط اجلو
فيضطر عند هذا إىل بيان احلرف الذي تدور عليه املسألة، وهو أن حرمة العقد يف هذه االموال عند املقابلة جبنسها 

  .املساواة يف املعيار، واليد باليد: أصل، واجلواز يتعلق بشرطني
، والفساد باعتبار فضل هو حرام وهو الفضل يف املعيار، وذلك وعندنا جواز العقد فيها أصل كما يف سائر االموال

ال يتحقق إال فيما تتحقق فيه املساواة يف املعيار، إذ الفضل يكون بعد تلك املساواة، وال تتحقق هذه املساواة فيما ال 
  .يدخل حتت املعيار أصال

  ومن ذلك تعليلهم يف الثيب الصغرية ال يزوجها أبوها الهنا ثيب يرجى
  .مشورهتا، فال ينفذ العقد عليها بدون رأيها كالنائمة واملغمى عليها

ما تعنون بقولكم بدون رأيها ؟ رأي قائم يف احلال أم رأي سيحدث أم أيهما كان ؟ فإن قالوا أيهما كان : النا نقول
فاقة، فال جند بدا من أن فهو باطل من الكالم، الن الثيب اجملنونة تزوج يف احلال، ورأيها غري مأنوس عنها لتوهم اال

نقول املراد رأي قائم هلا، وهذا ممنوع يف الفرع، فإنه ليس هلا رأي قائم يف احلال يف املنع وال يف االطالق، فإن من مل 
ومن جوز العقد فكذلك مل يفصل، فعرفنا ) وبدون رأيها(جيوز تزوجيها مل يفصل يف ذلك بني أن يكون العقد برأيها 

قائم، وما سيحدث من علة أو مانع ال جيوز أن يكون مؤثرا يف احلكم قبل حدوثه، ومن جوز أنه ليس هلا رأي 
حدوثه يف املنع ال يف االثبات، إذ احلكم ال يسبق علته، فيضطر عند بيان املنع هبذه الصفة إىل الرجوع إىل حرف 

ال شرعا فيما يرجع إىل النظر هلا كما يف املسألة وهو أن رأي الويل هل يقوم مقام رأيها النعدام اعتبار رأيها يف احل
املال والبكر والغالم، أم ال يقوم رأيه مقام رأيها ملا يف ذلك من تفويت الرأي عليها إذا صارت من أهل الرأي 



بالبلوغ ؟ ومبثل هذا احلد يتبني عوار من شرع يف الكالم بناء على حسن الظن قبل أن يتميز له الصواب من اخلطأ 
  .بطريق الفقه

  .وبيان املمانعة يف احلكم كثرية
منها تعليلهم يف تكرار املسح بأنه ركن يف الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه، النا ال نسلم هذا احلكم يف االصل، 

فاملسنون هناك عندنا ليس التكرار، بل االكمال بالزيادة على قدر املفروض يف حمله من جنسه كما يف أركان 
  .القراءة بالزيادة على القدر املفروض يف حمله من جنسه وهو تالوة القرآن الصالة، فإن إكمال ركن

  وكذلك
الركوع والسجود إال أن يف الغسل ملا كان االستيعاب فرضا ال يتحقق فيه االكمال هبذه الصفة إال بالتكرار، فكان 

اب ليس بركن فيقع االستغناء التكرار مسنونا لغريه وهو حتصيل صفة االكمال به ال لعينه، ويف املمسوح االستيع
  عن التكرار يف إقامة سنة الكمال، بل بالزيادة على القدر

املفروض باستيعاب مجيع الرأس باملسح مرة واحدة حيصل االكمال، وما كان مشروعا لغريه فإمنا يشرع باعتباره يف 
باره، أال ترى أنه لو كرر املسح يف موضع تتحقق احلاجة إليه، فأما إذا كان ما شرع الجله حيصل بدونه ال يفيد اعت

ربع الرأس أو أدىن ما يتناوله االسم ال حيصل به كمال السنة ما مل يستوعب مجيع الرأس باملسح، فبهذا يتبني أن 
االكمال هنا باالستيعاب وأنه هو االصل، فيجب املصري إليه إال يف موضع يتحقق العجز عنه بأن يكون االستيعاب 

غسوالت، فحينئذ يصار إىل االكمال بالتكرار، وال يلزمنا املسح باالذنني فإنه مسنون الكمال املسح ركنا، كما يف امل
بالرأس، وإن مل يكن يف حمل املفروض حىت ال يتأدى مسح الرأس مبسح االذنني حبال، الن ذلك املسح الكمال السنة 

سح مقدمهما ومؤخرمها مع الرأس، واملسح فيهما يف املسح بالرأس، وهلذا ال يأخذ الذنيه ماء جديدا عندنا، ولكن مي
أفضل من الغسل إال أن كون االذنني من الرأس ملا كان ثابتا بالسنة دون نص الكتاب يثبت احتاد احملل فيما يرجع 
إىل إكمال السنة به وال تثبت احمللية فيما يتأدى به الفرض الثابت بالنص، فقلنا ال ينوب مسح االذنني عن املسح 

  .رأس هلذابال
  .ومن ذلك تعليلهم يف صوم رمضان مبطلق النية أنه صوم فرض فال يتأدى بدون التعيني بالنية كصوم القضاء

  ما تعنون هلذا احلكم ؟: فإنا نقول
التعني بالنية بعد التعني أو قبل التعني أم يف الوجهني مجيعا ؟ فال جيدون بدا من أن يقولوا قبل التعني، الن بعد التعني 

هذا ممنوع يف الفرع، فإن : تعيني غري معترب، وهو ليس بشرط يف تأدي صوم القضاء، وإذا قالوا قبل التعني قلناال
التعني حاصل هنا بأصل الشرع إذ املشروع يف هذا الزمان صوم الفرض خاصة، فغريه ليس مبشروع، فال جند بدا 

قط اشتراطه بكون املشروع متعينا يف ذلك الزمان أم حينئذ من الرجوع إىل حرف املسألة وهو أن نية التعيني هل يس
  .ال يسقط اعتباره ؟

ومن ذلك تعليلهم يف بيع املطعوم الذي ال يدخل حتت املعيار جبنسه أنه باع مطعوما مبطعوم من جنسه ال تعرف 
  .املساواة بينهما يف املعيار فيكون حراما كبيع صربة حنطة بصربة حنطة

  .بنا غنية عن بيان هذا: ذا احلكم ؟ أهو حرمة مطلقة أم حرمة إىل غاية التساوي ؟ فإن قالواإيش تعنون هب: فإنا نقول
  .ال كذلك، فاحلرمة الثابتة إىل غاية غري احلرمة املطلقة، واحلكم الذي يقع التعليل له ال بد أن يكون معلوما: قلنا

حلرمة هناك ثابتة إىل غاية وهي املساواة يف القدر، أعين احلرمة املطلقة، منعنا هذا احلكم يف االصل، الن ا: فإن قال



وإن عىن احلرمة إىل غاية فقد تعذر إثبات هذه احلرمة بالتعليل يف الفرع، الن إثبات احلرمة إىل غاية إمنا يتحقق يف 
ف يتحقق مال تتصور فيه تلك الغاية، وما ال يدخل حتت املعيار ال يتصور فيه الغاية وهي املساواة يف املعيار، فكي

  .إثبات احلرمة فيه إىل غاية ؟ وعند هذا املنع يضطر إىل الرجوع إىل حرف املسألة كما أشرنا إليه
  .ومن ذلك تعليلهم يف السلم يف احليوان أنه مال يثبت دينا يف الذمة مهرا فيثبت دينا يف الذمة سلما كالثياب

  ما معىن قولكم يثبت دينا: فإنا نقول
أعين معلوم الوصف، منعنا ذلك يف : ه معلوم الوصف أم معلوم املالية والقيمة ؟ فإن قاليف الذمة ؟ أتريدون ب

  .االصل وهو املهر، فقد قامت الداللة لنا على أنه ال يشترط فيما يثبت يف الذمة مهرا أن يكون معلوم الوصف
ر االوصاف يتفاوت يف املالية تفاوتا نعين معلوم املالية والقيمة، منعنا ذلك يف الفرع، فإن احليوان بعد ذك: فإن قال
  .فاحشا

ال حاجة بنا إىل هذا التعيني، قلنا ال كذلك، فاعتبار أحد الدينني باآلخر ال يصح ما مل يثبت أهنما نظريان : وإن قالوا
وال طريق لثبوت ذلك إال االجياد يف الطريق الذي يثبت به كل واحد من الدينني يف الذمة، وعند ذلك يضطر إىل 

لرجوع إىل حرف املسألة وهو أن إعالم املسلم فيه على وجه ال يبقى فيه تفاوت فاحش فيما هو املقصود، وهو ا
  املالية على وجه يلتحق بذوات االمثال يف صفة املالية هل يكون شرطا جلواز عقد السلم أم ال ؟

لعقد مجع بدلني جيري فيهما ربا الفضل ومن ذلك تعليلهم يف اشتراط التقابض يف اجمللس يف بيع الطعام بالطعام أن ا
إيش املراد بقولكم فيشترط فيهما تقابض ؟ أهو التقابض الزالة صفة الدينية : فيشترط التقابض كاالمثان، فإنا نقول

  .أو الثبات زيادة معىن الصيانة، وأحدمها خيالف اآلخر فال بد من بيان هذا
االمثان، فاشتراط التقابض هناك عندنا الزالة صفة الدينية، فإن النقود  ملعىن الصيانة، منعنا هذا احلكم يف: فإن قالوا

  .ال تتعني يف العقود ما مل تقبض، والدين بالدين حرام شرعا
الزالة صفة الدينية، ال يتمكنون من إثبات هذا احلكم يف الفرع، فالطعام يتعني يف العقد بالتعيني من غري : وإن قالوا

لرجوع إىل حرف املسألة، وهو بيان أن اشتراط القبض يف الصرف ليس الزالة صفة قبض فال جيدون بدا من ا
  الدينية بل للصيانة عن معىن
  .الربا، مبنزلة املساواة يف القدر

ومن ذلك قوهلم يف من اشترى أباه ناويا عن كفارة ميينه إنه عتق االب فال تتأدى به الكفارة كما لو ورثه، النا 
 تتأدى الكفارة بالعتق فنحن نقول يف الفرع ال تتأدى الكفارة بالعتق، بل الكفارة تتأدى بفعل إن عنيتم أنه ال: نقول

منسوب إىل املكفر والعتق وصف يف احملل ثابت شرعا، وإن عنيتم االعتاق فهذا غري موجود يف االصل، النه ال صنع 
حرف املسألة وهو أن شراء القريب هل هو للوارث يف االرث حىت يصري به معتقا، وعند هذا ال بد من الرجوع إىل 

إعتاق بطريق أنه متمم علة العتق ؟ أم ليس بإعتاق وإمنا حيصل العتق به حكما للملك ؟ ومن ذلك قوهلم يف أن 
ال : كالكسوة، النا نقول) فال يتأدى بدون التمليك(الكفارة ال تتأدى بطعام االباحة إنه نوع تكفري يتأدى بالتمليك 

  .أم بدون امتثال االمر(التمليك مع امتثال االمر تتأدى بدون 
  ال كذلك، الن التكفري مأمور به شرعا فال يتأدى: يب غنية عن بيان هذا، قلنا: فإن قال

  .املأمور به إال مبا فيه امتثال االمر
  .مع امتثال االمر، منعنا هذا احلكم يف االصل وهو إعارة الثوب من املسكني: فإن قال



هذا مسلم، ولكنا مننع انعدام امتثال االمر يف الفرع، واملأمور به هو االطعام، : قلنا) ن امتثال االمربدو: وإن قال
وحقيقته التمكني من الطعام، فيضطر إىل الرجوع إىل حرف املسألة وهو أن حقيقة معىن االطعام أهو التمكني 

ما جيتمعان النه أخذ مال الغري بغري إذن مالكه بالتغدية والتعشية أم التمليك ؟ ومنه قوهلم يف القطع والضمان إهن
  .فيكون موجبا للضمان كاالخذ غصبا

  ما معىن: فإنا نقول
مع وجود ما : هذا احلكم ؟ أهو أن يكون موجبا للضمان مع وجود ما ينافيه، أم عند عدم ما ينافيه ؟ فإن قال

ن موجبا للضمان، وإن كان آخذا بغري حق ينافيه، منعنا ذلك يف االصل، فإن غصب الباغي مال العادل ال يكو
  .وبغري إذن املالك

مبوجبه ولكن ال نسلم انعدام ما ينايف الضمان هنا، فإن قطع اليد بسبب السرقة : عند عدم ما ينافيه، قلنا: وإن قال
قطع هل مناف للضمان عندنا أو مسقط له كاالبراء، فال جيد بدا من الرجوع إىل حرف املسألة وهو أن استيفاء ال

يكون منافيا للضمان أم ال ؟ وأما بيان إضافة احلكم إىل الوصف فهو على ما ذكرنا يف القول مبوجب العلة، فإن 
إضافة احلكم إىل العلل الطردية ليس بدليل موجب إضافة احلكم إىل ذلك الوصف، بل لكونه موجودا عند وجوده 

ة احلكم إليه، وكذلك كل تعليل يكون بنفي وصف أو ومعدوما عند عدمه، وقد بينا أن العدم ال يصلح الضاف
حكم، فإنا مننع صالحية ذلك الوصف الضافة احلكم إليه، حنو تعليلهم يف االخ أنه ال يعتق على أخيه إذا ملكه النه 

ليس بينهما بعضية كابن العم، فإنا مننع يف ابن العم أن يكون انتفاء العتق عند دخوله يف ملكه هلذا الوصف، إذ 
  .العدم ال جيوز أن يكون موجبا شيئا

  .وكذلك قوهلم يف النكاح إنه ال يثبت بشهادة الرجال والنساء النه ليس مبال كاحلدود

فإنا مننع إضافة هذا احلكم يف احلدود إىل هذا الوصف، النه كون احلد ليس مبال ال يصلح علة المتناع ثبوته 
  .بشهادة النساء مع الرجال

ر باملرض أنه ال يفارقه ما حل به باالحالل، كالذي ضل الطريق املمانعة يف االصل على هذا وتعليلهم يف االحصا
  .الوجه

  وتعليلهم يف املبتوتة أهنا ال تستوجب النفقة وال يلحقها الطالق الهنا ليست مبنكوحة كاملطلقة
  .لح أن يكون موجبا شيئاقبل الدخول، فإنا مننع إضافة هذا احلكم يف االصل إىل هذا الوصف، إذ العدم ال يص

  .وعلى هذا فخرج ما شئت من املسائل
اعلم بأن فساد الوضع يف العلل مبنزلة فساد االداء يف الشهادة وأنه : يف بيان فساد الوضع قال رضي اهللا عنه: فصل

أداء مقدم على النقض، الن االطراد إمنا يطلب بعد صحة العلة، كما أن الشاهد إمنا يشتغل بتعديله بعد صحة 
  .الشهادة منه، فأما مع فساد يف االداء ال يصار إىل التعليل لكونه غري مفيد

مث تأثري فساد الوضع أكثر من تأثري النقض، الن بعد ظهور فساد الوضع ال وجه سوى االنتقال إىل علة أخرى، فأما 
  .النقض فهو جحد جملس ميكن االحتراز عنه يف جملس آخر

 إسالم أحد الزوجني إن احلادث بينهما اختالف الدين، فالفرقة به ال تتوقف على قضاء وبيانه فيما قال الشافعي يف
  .القاضي كالفرقة بردة أحد الزوجني

هذا االختالف إمنا حصل بإسالم من أسلم منهما، فأما باعتبار بقاء من بقي على الكفر احلال حال : النا نقول
ينه، فعرفنا أن االختالف احلادث بإسالم املسلم منهما هو سبب لعصمة املوافقة فقد كان بينهما املوافقة وهذا على د



امللك وزيادة معىن الصيانة فيه، فالتعليل به الستحقاق الفرقة يكون فاسدا وضعا يف الفرع وإن كان صحيحا يف 
  .االصل، من حيث إن االختالف هناك حادث بالردة وهي سبب لزوال امللك والعصمة

  ح بالرأس إنه ركن يف الطهارة فيسن تثليثه كغسل الوجه فاسد وضعا، النه يرد املسح املبينوكذلك قوهلم يف املس

على التخفيف إىل الغسل املبين على املبالغة ليثبت يف املسح زيادة غلظ فوق ما يف الغسل، فإن يف الغسل االكمال 
  بالتثليث يف حمل الفرض خاصة، وهبذا
شروعا لالكمال يف موضع الفرض وغري موضع الفرض، فإن الفرض يتأدى التعليل جيعل التثليث يف املمسوح م

  .بالربع وهو جيعل التثليث مسنونا باالستيعاب
ومن ذلك قوهلم يف الضرورة إذا حج بنية النفل يقع عن الفرض الن فرض هذه العبادة يتأدى مبطلق النية، فيتأدى 

فقري مبطلق النية ملا كان يتأدى به الزكاة فنية النفل كان بنية النفل أيضا كالزكاة، فإن التصدق بالنصاب على ال
  .كذلك

هذا فاسد وضعا، النه هبذا الطريق يرد املفسر إىل اجململ، وحيمل املقيد على املطلق، وإمنا اجململ يرد إىل : ولكنا نقول
، وعندنا يف حادثة واحدة يف املفسر ليصري به معلوم املراد، واملطلق حيمل على املقيد عنده يف حادثتني أو يف حكمني

حكم واحد، حىت رددنا مطلق القراءة يف صوم ثالثة أيام يف اليمني إىل املقيد بالتتابع يف قراءة ابن مسعود رضي اهللا 
عنه، وأحد ال يقول املقيد حيمل على املطلق، وهو نظري مطلق النقد ينصرف إىل نقد البلد املعروف لداللة العرف، 

  .آخر فإنه ال حيمل على املطلق لينصرف إىل نقد البلد فأما املقيد بنقد
ومن ذلك قوهلم يف علة الربا إن صفة الطعم معىن يتعلق به البقاء، يعنون أن بقاء النفس يكون بالطعم فيكون ذلك 

  .علة موجبة لزيادة شرطني يف العقد على املطعوم عند مقابلة اجلنسية
 االصل ما شرع إال للحاجة وهلذا اختص باملال الذي بذله حلوائج هذا فاسد وضعا، الن البيع يف: وحنن نقول

الناس، وصفة الطعم تكون عبارة عن أعظم أسباب احلاجة إىل ذلك املال، الن ما يتعلق به البقاء حيتاج إليه كل 
  واحد، وذلك إمنا يصلح علة لصحة العقد وتوسعة االمر فيه ال للحرمة، الن تأثري احلاجة يف

نزلة إباحة امليتة عند الضرورة، وهلذا حل لكل واحد من الغامنني تناول مقدار احلاجة من الطعام والعلف االباحة مب
الذي يكون يف الغنيمة يف دار احلرب قبل القسمة خبالف سائر االموال، فكانت العلة فاسدة وضعا مع أنه ال تأثري 

  .قد بالنصهلا يف إثبات املماثلة بني العوضني الذي هو شرط جواز الع
ومن ذلك قوهلم يف طول احلرة إن احلر ال جيوز له أن يرق ماءه مع غنيته عنه، كما لو كان حتته حرة، فإن تأثري 

احلرية يف أصل الشرع يف استحقاق زيادة النعمة والكرامة ويف إثبات صفة الكمال يف امللك، وهلذا حل للحر أربع 
التعليل الثبات احلجر عن العقد بصفة احلرية فيما ال يثبت احلجر عنه نسوة بالنكاح ومل حيل للعبد إال اثنتان، ف

  .بسبب الرق يكون فاسدا يف الوضع خمالفا الصول الشرع
ومن ذلك قوهلم فيمن جن يف وقت صالة كامل أو يف يوم واحد يف الصوم إنه ال يلزمه القضاء، الن اخلطاب عنه 

اء، مبنزلة ما لو جن أكثر من يوم وليلة يف الصالة، أو استوعب ساقط أصال ووجوب القضاء يبتىن على وجوب االد
  .اجلنون الشهر كله يف الصوم

هذا فاسد وضعا، الن احلادث باجلنون عجز عن فهم اخلطاب واالئتمار باالمر وال أثر للجنون يف : وحنن نقول
هلية لثواب العبادة بكونه مؤمنا إخراجه من أن يكون أهال للعبادة، الن ذلك يبتىن على كونه أهال لثواهبا، واال



  .واجلنون ال يبطل إميانه، وهلذا يرث اجملنون قريبه املسلم، وال يفرق بني اجملنونة وزوجها املسلم
والدليل عليه أنه ال يبطل إحرامه بسبب اجلنون، فدل أنه ال يبطل به إميانه فكذلك ال يبطل صومه، حىت لو جن بعد 

  وال وجه النكار هذا، فإن بعد صحة الشروع يف الصوم ال يشترط قيام الشروع يف الصوم بقي صائما،
االهلية للبقاء فيها سوى الكف عن اقتضاء الشهوات، واجلنون ال ينفي حتقق هذا الفعل، وإذا بقي صائما حىت تأدى 

  منه عرفنا أنه تأدى فرضا كما شرع

  .فيه، وال يتحقق ذلك إال مع تقرر سبب الوجوب يف حقه
عليه بقاء حجة االسالم فرضا له بعد اجلنون، وبقاء ما أدى من الصالة يف حالة االفاقة فرضا يف حقه، فبهذا  والدليل

التحقيق يتبني أن سبب الوجوب متحقق مع اجلنون، واخلطاب باالداء ساقط عنه لعجزه عن فهم اخلطاب، وذلك ال 
أدى منه العبادة بصفة الفرضية كمن أسلم يف دار احلرب ينفي صحة االداء فرضا، مبنزلة من مل يبلغه اخلطاب، فإنه تت

  .ومل تبلغه فرضية اخلطاب ال يكون خماطبا هبا ومع ذلك إذا أداها كانت فرضا له
وكذلك النائم واملغمى عليه، فإن اخلطاب باالداء ساقط عنهما قبل االنتباه واالفاقة مث كان السبب متقررا يف 

االداء عنه لعجزه عن فهم اخلطاب على نفي سبب الوجوب يف حقه أصال،  حقهما، فكان التعليل بسقوط فعل
فيكون فاسدا وضعا خمالفا للنص واالمجاع، والن اخلطاب باالداء يشترط لثبوت التمكن من االئتمار وذلك ال 

يكون بدون العقل والتمييز، فسقوطه النعدام شرطه ال جيوز أن يكون دليال على نفي تقرر السبب، وثبوت 
الوجوب الذي هو حكم السبب على وجه ال صنع للعبد فيه بل هو أمر شرعي خيتص مبحل صاحل له وهو الذمة، 
فإذا ثبت تقرر السبب ثبت صحة االداء، ووجوب القضاء عند عدم االداء بشرط أن ال يلحقه احلرج يف القضاء، 

ال يكلف اهللا نفسا : (وقال تعاىل) حرجوما جعل عليكم يف الدين من : (فإن احلرج عذر مسقط بالنص، قال تعاىل
فعند تطاول اجلنون حقيقة أو حكما بتكرار الفوائت من الصلوات وباستيعاب اجلنون الشهر كله ) إال وسعها

  أسقطنا القضاء
  .لدفع احلرج وهو عذر مسقط

داء عند تضاعف ومعىن احلرج فيه أنه تتضاعف عليه العبادة املشروعة يف وقتها، وال يشتبه معىن احلرج يف اال
الواجب، وهلذا أسقطنا بعذر احليض قضاء الصلوات الهنا تبتلى باحليض يف كل شهر عادة، والصالة يلزمها يف اليوم 

والليلة مخس مرات، فلو أوجبنا القضاء تضاعف الواجب يف زمان الطهر، وال يسقط باحليض قضاء الصوم، الن 
  فرضية

يض يف ذلك الشهر عشرة، فإجياب قضاء عشرة أيام يف أحد عشر شهرا ال الصوم يف السنة يف شهر واحد وأكثر احل
  .يكون فيه كثري حرج، وال يؤدي إىل تضاعف الواجب يف وقته

وكذلك إذا لزمها صوم شهرين يف كفارة القتل فأفطرت بعذر احليض مل يلزمها االستقبال، خبالف ما إذا لزمها صوم 
ر احليض يف خالهلا يلزمها االستقبال، الهنا قلما جتد شهرين خاليني عن احليض عشرة أيام متتابعة بالنذر فأفطرت بعذ

عادة، ففي التحرز عن الفطر بعذر احليض يف شهرين معىن احلرج وال يتحقق ذلك يف عشرة أيام، وهلذا أسقطنا 
  .رج يف إجياب القضاءقضاء العبادات عن الصيب بعد البلوغ، الن الصيب ال يكون إال متطاوال عادة فيتحقق معىن احل

ومل يسقط القضاء عن النائم النه ال يكون متطاوال عادة فال يلحقه احلرج يف إجياب القضاء بعد االنتباه، وأحلقنا 
االغماء باجلنون يف حكم الصالة، الن ذلك يوجد عادة يف مقدار ما يتكرر به الفائت من الصالة، وأحلقناه بالنوم يف 



ل عادة بقدر ما يثبت به حكم تطاول اجلنون يف حكم الصوم وهو أن يستوعب الشهر حكم الصوم النه ال يتطاو
  .كله

ومن ذلك قوهلم يف النقود إهنا تتعني يف عقود املعاوضات الهنا تتعني يف التربعات كاهلبة والصدقة فتتعني يف 
  املعاوضات مبنزلة احلنطة وسائر السلع، النا

لتربعات مشروعة يف االصل لاليثار بالعني ال الجياب شئ منها يف الذمة، هذا التعليل فاسد وضعا، فإن ا: نقول
واملعاوضات الجياب البدل هبا يف الذمة ابتداء، أال ترى أن البيع يف العرف الظاهر إمنا يكون بثمن جيب يف الذمة 

الذمة ابتداء إمنا هو ابتداء، والنكاح يكون بصداق جيب يف الذمة ابتداء، فكان اعتبار ما هو مشروع لاللزام يف 
مشروع لنقل امللك واليد يف العني من شخص إىل شخص يف حكم التعيني فاسدا وضعا، أال ترى أن البيع ملا كان 
لنقل امللك واليد يف عني املعقود عليه مل جيز أن يكون موجبا املبيع يف الذمة ابتداء ال رخصة بسبب احلاجة إليه يف 

  القياس،السلم، وذلك حكم ثابت خبالف 

ففيما يكون البيع موجبا له يف الذمة ابتداء وهو الثمن ال جيوز أن جيعل موجبه نقل امللك واليد فيه من شخص إىل 
شخص بالتعيني، وقد عرفنا أنه ال يستحق النقد بالعقد الذي هو معاوضة إال مثنا، ومع التعيني ال ميكن إثبات 

أنه مبنزلة هبة املال دينا يف ذمته من إنسان فإنه ال يكون صحيحا، الن موجبه، فظهر أن هذا التعيني مل يصادف حمله و
موجب اهلبة نقل امللك واليد يف العني، فال جيوز أن جيعل موجبه االجياب يف الذمة ابتداء بالشك، وما كان تعيني 

صحة العقد الن موجبه نقل  النقد يف عقد املعاوضة إال نظري االجياب يف الذمة ابتداء بعقد اهلبة، فكما أن ذلك ينايف
امللك يف العني واليد، فبدون موجبه ال يكون صحيحا، فهنا لو تعني بطل العقد، النه ينعدم ما هو موجب هذا العقد 

يف الثمن وهو االلزام يف الذمة ابتداء، ويف احلنطة كذلك، فإنه مىت كان مثنا كان واجبا يف الذمة ابتداء، فأما بعد 
ا فيكون موجب العقد فيه حتويل ملك العني واليد من شخص إىل شخص، والسلع ال تكون إال التعيني يصري مبيع

  مبيعة، وهلذا ال جيوز ترك التعيني فيها يف غري موضع الرخصة
وهو السلم الذي هو ثابت خبالف القياس، النه لو صح ذلك كان ثابتا بالعقد يف الذمة ابتداء وهو خالف موجب 

  .العقد فيها
قوهلم يف املشتري إذا أفلس يف الثمن قبل النقد إنه يثبت للبائع حق نقض البيع واسترداد سلعته، الن ومن ذلك 

الثمن أحد العوضني يف البيع، فالعجز عن تسليمه حبكم العقد يثبت للمتملك حق فسخ العقد دفعا للضرر عن 
االباق أو كان دينا كالسلم، فعجز البائع نفسه، كالعوض اآلخر وهو املبيع إذا كان عينا فعجز البائع عن تسليمه ب

  .عن تسليمه بانقطاعه عن أيدي الناس
هذا التعليل فاسد وضعا، فإن موجب البيع يف املبيع استحقاق ملك العني واليد، وهلذا ال جنوز بيع العني : النا نقول

ذلك لغريه إذا مل يكن مستحقا  قبل وجود امللك واليد للبائع يف املبيع، النه ال يتحقق منه اكتساب سبب استحقاق
له، وكذلك يف املبيع الدين يشترط قدرته على التسليم باكتسابه حكما بكونه موجودا يف العامل وباشتراط االجل 

  الذي هو مؤثر

يف قدرته على التسليم باكتسابه يف املدة أو إدراك غالته، فإنه موجب بالعقد يف الثمن التزامه يف الذمة ابتداء، 
فيه ذمة صاحلة لاللتزام فيها، وهلذا ال يشترط قيام ملك املشتري يف الثمن وقدرته على تسليمه عند العقد  والشرط

  .حقيقة وحكما



مستحق به، ) وهو(فتبني هبذا أن بسبب العجز عن تسليم املعقود عليه يتمكن خلل فيما هو موجب العقد فيه 
يف الذمة، وأي فساد ) الثمن(و موجب العقد فيه وهو التزام وبسبب العجز عن تسليم الثمن ال يتمكن اخللل فيما ه

أبني من فساد قول من يقول إذا ثبت حق الفسخ عند متكن اخللل يف موجب العقد ينبغي أن يثبت حق الفسخ 
  .بدون متكن اخللل يف موجب العقد

  والدليل على ما قلنا جواز إسقاط حق قبض الثمن باالبراء أصال وعدم
  .ملبيع املعني قبل القبض، حىت إنه إذا وهبه من البائع وقبله كان فسخا للبيع بينهماجواز ذلك يف ا

وال يدخل على ما ذكرنا الكتابة، فإن عجز املكاتب عن أداء بدل الكتابة بعد حمل االجل متكن املوىل من الفسخ، 
عقد فيه بسبب العجز عن تسليمه، والبدل هناك معقود به يثبت يف الذمة ابتداء وال يتمكن اخللل فيما هو موجب ال

الن موجب العقد لزوم بدل الكتابة على أن يصري ملكا للموىل بعد حل االجل باالداء، فإن املوىل ال يستوجب على 
  .عبده دينا، وهلذا ال جتب الزكاة يف بدل الكتابة وال تصح الكفالة به

قد متكن اخللل يف امللك الذي هو موجب العقد فيه، فعرفنا أن امللك هناك ال يسبق االداء، فإذا عجز عن االداء ف
فأما هنا موجب العقد ملك الثمن دينا يف الذمة ابتداء وذلك قد مت بنفس العقد، وبسبب االفالس ال يتمكن اخللل 
فيما هو موجب العقد، وهلذا لو مات مفلسا ال يتمكن البائع من فسخ العقد أيضا، وإن مل تبق صالحية احملل وهو 

ة بعد موته مفلسا، الن بنفس العقد قد مت موجب العقد فيه، فما كان فواته بعد ذلك إال مبنزلة هالك املبيع بعد الذم
  .القبض، وذلك ال يوجب انفساخ العقد وال يثبت للمشتري به حق الفسخ فهذا مثله
  عوهذه املسائل فقههم فيها بطريق إحالة العلة أظهر وأنور للقلوب، وقد بينا فساد الوض

يف عللهم فيها ليتبني لك أن أكثر ما يعللون به يف املسائل هبذا الطريق فاسد إذا تأملت فيه، وأن أعدل الطرق يف 
  .تصحيح العلة ما كان عليه السلف من اعتبار التأثري

إىل املناقضة قد بينا تفسري النقض وحده فيما مضى، وهذا الفصل لبيان الدفع باملناقضة يلجئ أصحاب الطرد : فصل
  .االحتجاج بالتأثري

وبيانه فيما علل به الشافعي رمحه اهللا يف اشتراط النية يف الوضوء أن التيمم والوضوء طهارتان كيف يفترقان، الن 
عند إطالق إنكار التفرقة بينهما ينتقض بكل وجه يفترقان فيه من اشتراط أصل الفعل يف التيمم دون الوضوء، ومن 

  . الوضوء دون التيمم، ومن صفة كل واحد منهما، وغري ذلك مما يفترقان فيهاشتراط االعضاء االربعة يف
هو باطل بغسل النجاسة عن : عنيت إثبات التسوية بينهما يف اشتراط النية خاصة هبذا الوصف، قلنا: فإن قال

هو أن كل واحد الثوب أو البدن فإنه طهارة مث ال يشترط فيه النية، فيضطر عند ذلك إىل الرجوع إىل التأثري، و
منهما طهارة حكمية غري معقولة املعىن بل ثابتة شرعا بطريق التعبد، إذ ليس على االعضاء شئ يزول هبذه الطهارة 
  .والعبادة ال تتأدى بدون النية، خبالف غسل النجاسة فإنه معقول مبا فيه من إزالة عني النجاسة عن الثوب أو البدن

) وأنزلنا من السماء ماء طهورا: (أنه بطبعه مزيل فإنه خلق لذلك، قال اهللا تعاىل املاء بطبعه مطهر كما: وحنن نقول
والطهور الطاهر بنفسه املطهر لغريه يعمل يف التطهري من غري النية، كالنار ملا كانت حمرقة بطبعها تعمل يف االحراق 

ابة واحليض والنفاس، النه لو اختص بغري النية، مث احلدث ال خيتص باالعضاء بل يثبت حكمه يف مجيع البدن كاجلن
مبوضع كان أوىل املواضع به خمرج احلدث وال يثبت لزوم التطهري يف ذلك املوضع، فعرفنا أنه ثابت يف مجيع البدن 
إال أن الشرع أقام غسل االعضاء اليت هي ظاهرة، وهي مبنزلة االمهات يف تطهريها باملاء، مقام مجيع البدن تيسريا 

  ن إقامة الغسل فيها تيسري على وجهعلى العباد، ال



ال يتيسر يف سائر أجزاء البدن، وسبب احلدث تعم به البلوى ويعتاد تكراره يف كل وقت، وبقي حكم تطهري مجيع 
  البدن بالغسل يف اجلنابة واحليض والنفاس

مقام مجيع البدن ال فعل  على أصل القياس، فظهر أن ما ال يعقل فيه املعىن بل هو ثابت شرعا إقامة احملال املخصوصة
هو استعمال املاء يف حصول الطهارة به، وكالمنا يف اشتراط النية يف الفعل الذي حيصل به الطهارة دون احملل، ويف 

  .هذه الطهارة من احلدث واجلنابة مبنزلة غسل النجاسة
التيسري، خبالف التيمم فإنه  وكذلك املسح بالرأس فإنه قائم مقام فعل الغسل الذي هو تطهري يف ذلك العضو مبعىن

يف االصل تلويث وتغبري وهو ضد التطهري، وهلذا ال يرتفع به احلدث، فعرفنا أنه جعل طهارة لضرورة احلاجة إىل 
أداء الصالة فإمنا يكون طهارة بشرط إرادة الصالة، وهذا الشرط ال يتحقق إال بالنية، وما يقول إن يف الوضوء 

شرط العبادة النية فهو مسلم عندنا، ومىت مل توجد النية ال يكون وضوءه عبادة، ولكن واالغتسال معىن العبادة ف
الطهارة اليت هي شرط صحة أداء الصالة ما يكون مزيال للحدث ال ما يكون عبادة، واستعمال املاء يف حمل الطهارة 

هو ال حيصل بدون النية، ونوع نوع هو عبادة و: بدون النية مزيل للحدث، فبهذا التقرير تبني أن الوضوء نوعان
  .هو مزيل للحدث وهو حاصل بغري النية مبنزلة الغسل الذي هو مزيل للنجاسة وهو مثبت شرط جواز الصالة

  .الطالق ليس مبال فال يثبت بشهادة النساء مع الرجال كاحلدود: ومن ذلك قوهلم
إىل التأثري وهو أن شهادة النساء مع الرجال فإن مطلق هذه العبارة تنتقض بالبكارة والرضاع فال بد من الرجوع 

ليس حبجة أصلية، ولكنها حجة ضرورة جيوز العمل هبا شرعا فيما تكثر به البلوى واملعاملة فيه بني الناس يف كل 
  وقت، وذلك االموال وما يتبع االموال، ففيما ال يكثر فيه البلوى ال جتعل فيه شهادة النساء

  كالة وما أشبه ذلك ال يوجد فيها من عموم البلوىحجة، والنكاح والطالق والو
  .مثل ما يكون يف االموال

إهنا حجة أصلية مبنزلة شهادة الرجال، ولكن فيها ضرب شبهة باعتبار نقصان عقل النساء لتوهم : وحنن نقول
ادة، فإمنا ال الضالل والنسيان لكثرة غفلتهن، وهلذا ضمت إحدى املرأتني إىل االخرى ليكونا كرجل واحد يف الشه

يثبت هبذه الشهادة ما يندرئ بالشبهات كاحلدود، فأما النكاح يثبت مع الشبهات، أال ترى أنه أسرع ثبوتا من املال 
حىت يصح من اهلازل واملكره واملخطئ عندنا، وكذلك الطالق والوكالة فإهنا تثبت مع اجلهالة فتحتمل التعليق 

  .بهة من االموال خبالف احلدودبالشرط، فكانت أقرب إىل الثبوت مع الش
الغصب عدوان حمض فال يكون سببا للملك يف العني كالقتل، الن هذا ينتقض باستيالد االب : ومن ذلك قوهلم

جارية ابنه واستيالد أحد الشريكني اجلارية املشتركة، فإنه عدوان من حيث إنه حرام مث كان سببا للملك، فيضطر 
ىل الرجوع إىل التأثري، وهو أن الفعل إمنا يتمخض عدوانا إذا خال عن نوع شبهة، املعلل عند إيراد هذا النقض إ

واستيالد أحد الشريكني مل خيل عن ذلك، فإنه باعتبار جانب ملكه يتمكن شبهة يف هذا الفعل، وكذلك ما لالب 
  .من احلق يف مال ولده ميكن شبهة

مللك العني عندنا ولكن ثبوت امللك يف بدل العني  الغصب الذي هو عدوان حمض ال يكون سببا: فنقول عند ذلك
  .وهو حكم مشروع غري موصوف بأنه عدوان هو الذي ثبت به امللك يف العني شرطا له على ما قررنا

إن املتلف مال فيكون مضمونا على املتلف ضمانا يستوىف كالعني، الن ظاهر هذا ينتقض : ومن ذلك قوله يف املنافع
  .معسرا ال جيد شيئامبا إذا كان املتلف 

  .فإن قال هناك الضمان واجب عندي ولكن يتأخر االستيفاء لعجز من عليه عن املثل الذي يؤدي به الضمان



  هكذا نقول يف الفرع، فإن: قلنا
  عندنا يتأخر استيفاء الضمان إىل اآلخرة للعجز عن املثل الذي يويف به هذا

وليس للمنفعة مثل يف صفة املالية ميكن استيفاؤها يف الدنيا، وعند  الضمان، فإن ضمان العدوان يتقدر باملثل بالنص
ذلك يتبني فقه املسألة أن املانع من إلزام الضمان عندنا انعدام املماثلة لظهور التفاوت بني املنافع واالعيان يف صفة 

لتأثري ضعيف يف باب املالية، وقد تقدم بيان ذلك، فيقرر مبا ذكرنا أن االعتماد على االطراد من غري طلب ا
  .االحتجاج، وأنه مبنزلة االحتجاج بال دليل على ما أوضحنا فيه السبيل

انتقال من علة إىل علة أخرى الثبات االوىل : االنتقال على أربعة أوجه: يف بيان االنتقال قال رضي اهللا عنه: فصل
  .الثباته بعلة أخرى) آخر(إىل حكم  هبا، وانتقال من حكم إىل حكم الثباته بالعلة االوىل، وانتقال من حكم
  .وهذه االوجه الثالثة مستقيمة على طريق النظر ال تعد من االنقطاع

أما االول فالن املعلل إمنا التزم إثبات احلكم مبا ذكره من العلة وميكنه من ذلك بإثبات العلة، فما دام سعيه فيما 
  .زم ال أن يكون إعراضا عن ذلك واشتغاال بشئ آخريرجع إىل إثبات تلك العلة يكون ذلك وفاء منه مبا الت

وبيان هذا فيما إذا عللنا يف نفي الضمان عن الصيب املستهلك للوديعة بأنه استهالك عن تسليط صحيح مث نشتغل 
بإثبات هذه العلة، فإنه يكون هذا انتقاال من علة إىل أخرى الثبات العلة االوىل هبا، وال يشك أحد يف أن ذلك 

على طريق النظر، وعلى هذا إذا اشتغل بإثبات االصل الذي يتفرع منه موضع اخلالف حىت يرتفع اخلالف  مستقيم
هذا يبتىن : بإثبات االصل فإن ذلك حسن صحيح، حنو ما إذا وقع االختالف يف اجلهر بالتسمية، فإذا قال املعلل

  على أصل وهو أن التسمية ليست
  .ك االصل حىت يثبت الفرع بثبوت االصل يكون مستقيمابآية من الفاحتة مث يشتغل بإثبات ذل

القياس عندي ليس حبجة، فاشتغل بإثبات كونه حجة بقول صحايب، فيقول : وكذلك إذا علل بقياس فقال خصمه
  قول الواحد: خصمه

خرب الواحد عندي ليس : من الصحابة عندي ليس حبجة، فاشتغل بإثبات كونه حجة خبرب الواحد، فيقول خصمه
جة، فيحتج بكتاب على أن خرب الواحد حجة، فإنه يكون طريقا مستقيما، ويكون هذا كله سعيا يف إثبات ما رام حب

  .إثباته يف االبتداء
وأما الثاين فالن االنتقال من حكم إىل حكم إمنا يكون عند موافقة اخلصم يف احلكم االول، وما كان مقصود املعلل 

إذا وافقه خصمه فيه فقد مت مقصوده، مث االنتقال بعده إىل حكم آخر ليثبته بالعلة إال طلب املوافقة يف ذلك احلكم، ف
االوىل يدل على قوة تلك العلة يف إجرائها يف املعلوالت وعلى حذاقة املعلل يف إثبات احلكم بالعلة، وذلك حنو ما 

الفسخ فال خترج الرقبة من أن تكون إذا عللنا يف حترير املكاتب عن كفارة اليمني، الن الكتابة عقد معاوضة حيتمل 
عندي عقد الكتابة ال خيرج الرقبة من الصالحية لذلك، ولكن : حمال للصرف إىل الكفارة كالبيع، فإذا قال اخلصم
هبذه العلة جيب أن ال يتمكن نقصان يف الرق الن ما ميكن : نقصان الرق هو الذي خيرج الرقبة من ذلك فنقول

  .فيه احتمال الفسخ، فهذا إثبات احلكم الثاين بالعلة االوىل أيضا وهو هناية يف احلذاقةنقصانا يف الرق ال يكون 
وكذلك إن تعذر إثبات احلكم الثاين بالعلة االوىل فأراد إثباته بالعلة بعلة أخرى، النه ما ضمن بتعليله إثبات مجيع 

زعه فيه، فإذا أظهر اخلصم املوافقة فيه االحكام بالعلة االوىل وإمنا ضمن إثبات احلكم الذي زعم أن خصمه ينا
  واحتاج إىل إثبات حكم آخر يكون له أن يثبت ذلك بعلة



  .أخرى وال يكون هذا انقطاعا منه
فأما الوجه الرابع وهو االنتقال من علة إىل علة أخرى الثبات احلكم االول، فمن أهل النظر من صحح ذلك أيضا 

فلما ) ريب الذي حييي ومييت: (ليل عليه السالم حني حاج اللعني بقوله تعاىلومل جيعله انقطاعا، استدالال بقصة اخل
وكان ) فإن اهللا يأيت بالشمس من املشرق فأت هبا من املغرب: (حاجه بقوله تعاىل) أنا أحيي وأميت: (قال اللعني

  )منه(ذلك 

ه املدح له به، فعرفنا أنه انتقاال من حجة إىل حجة الثبات شئ واحد، وقد ذكر اهللا تعاىل ذلك عنه على وج
  .مستقيم

  .وكذلك املدعي إذا أقام شاهدين فعورض جبرح فيهما كان له أن يقيم شاهدين آخرين الثبات حقه
واملذهب الصحيح عند عامة الفقهاء أن هذا النوع من االنقطاع، النه رام إثبات احلكم بالعلة االوىل، فانتقاله عنها 

كم بالعلة االوىل ال يكون إال لعجز عن إثباته بالعلة االوىل، وهذا انقطاع على ما إىل علة أخرى قبل أن يثبت احل
  .نبينه يف فصله

مث جمالس النظر لالبانة، فلو جوزنا االنتقال فيها من علة إىل علة أدى ذلك إىل أن يتطاول اجمللس وال حيصل ما هو 
فإنه ال يشتغل باالحتراز عنه، ولكن إذا تعذر دفعه مبا املقصود وهو االبانة، وكان هذا نظري نقض يتوجه على العلة، 

  .ذكره املعلل يف االبتداء يظهر به انقطاعه يف ذلك اجمللس فهذا مثله
فأما قصة اخلليل عليه الصالة والسالم فهو ما انتقل قبل ظهور احلجة االوىل له، ولكن االوىل كانت حجة ظاهرة مل 

وكل ما صنعه معلوم الفساد عند املتأملني إال ) أنا أحيي وأميت: (أة بقولهيطعن خصمه فيها إمنا ادعى دعوى مبتد
  أنه كان يف القوم من يتبع الظاهر وال يتأمل يف حقيقة املعىن فخاف اخلليل عليه الصالة والسالم االشتباه

  .على أمثاهلم فضم إىل احلجة االوىل حجة ظاهرة ال يكاد يقع فيها االشتباه فبهت الذي كفر
  .والذي يوضح ما ذكرت: ا مستحسن يف طريق النظر ال يشك فيه، فإن املعلل إذا أثبت علته يقولوهذ

فيأيت بكالم آخر هو أوضح من االول يف إثبات ما رام إثباته، وهذا الن حجج الشرع أنوار فضم حجة إىل حجة 
ضم حجة إىل حجة، وإمنا  كضم سراج إىل سراج، وذلك ال يكون دليال على ضعف أحدمها أو بطالن أثره فكذلك

  .جعلنا هذا انقطاعا يف موضع يكون االنتقال للعجز عن إثبات احلكم بالعلة االوىل
مث كل هذه التصرفات للمجيب ال للسائل، فإن اجمليب بان والسائل هادم مانع، واحلاجة إىل هذه االنتقاالت للباين 

  .املثبت ال للمانع الدافع

السكوت على ما أخرب اهللا به عن اللعني  -وهو أظهرها  -أحدها : نقطاع أربعةبيان االنقطاع ووجوه اال: فصل
  ) .فبهت الذي كفر: (عند إظهار اخلليل صلى اهللا عليه وسلم حجته بقوله

جحد ما يعلم ضرورة بطريق املشاهدة، الن سعي املعلل ليجعل الغائب كالشاهد، والعلم باملشاهدات يثبت : والثاين
  .غل اخلصم جبحد مثله علم أنه ما محله على ذلك إال عجزه عن دفع علة املعلل، فكان انقطاعاضرورة، فإذا اشت

املنع بعد التسليم، فإنه يعلم أنه ال شئ حيمله على املنع بعد التسليم إال عجزه عن الدفع ملا استدل به : والثالث
  .خصمه

يبني وجه الدفع بطريق التسليم مث يبىن عليه وال يقال حيتمل أن يكون تسليمه عن سهو أو غفلة، الن عند ذلك 
استدراك ما سها فيه، فأما أن يرجع عن التسليم إىل املنع من غري بيان الدفع بطريق التسليم فذلك ال يكون إال 



  .للعجز
عجز املعلل عن تصحيح العلة اليت قصد إثبات احلكم هبا حىت انتقل منها إىل علة أخرى الثبات احلكم، : والرابع

ن ذلك انقطاع، الن حكم االنقطاع مقتضب من لفظه، وهو قصور املرء عن بلوغ مغزاه، وعجزه عن إظهار فإ
  .مراده ومبتغاه

  .وهذا العجز نظري العجز ابتداء عن إقامة احلجة على احلكم الذي ادعاه، واهللا أعلم
باحلجج الشرعية املوجبة للعلم مبا  أقسام االحكام وأسباهبا وعللها وشروطها وعالماهتا اعلم أن مجلة ما ثبت: باب

  .االحكام املشروعة وما يتعلق هبا املشروعات: تقدم ذكرها قسمان
حقوق اهللا خالصا، وحقوق العباد خالصا أيضا، وما يشتمل : هذه االحكام أربعة: فنبدأ ببيان قسم االحكام فنقول

  .ه أغلبعلى احلقني وحق اهللا فيه أغلب، وما يشتمل عليهما وحق العباد في

عبادات حمضة، وعقوبات حمضة، وعقوبة قاصرة، ودائرة بني العبادة : فأما حقوق اهللا خالصة فهي أنواع مثانية
والعقوبة، وعبادة فيها معىن املئونة، ومئونة فيها معىن العبادة، ومئونة فيها معىن العقوبة، وما يكون قائما بنفسه وهي 

  .ا يكون زائدا على االصل، وما يكون ملحقا بهما يكون منه أصال، وم: على ثالثة أوجه
فأما العبادات احملضة فرأسها االميان باهللا تعاىل، واالصل فيه التصديق بالقلب، فإنه ال يسقط بعذر ما من إكراه أو 
غريه، وتبديله بغريه يوجب الكفر على كل حال، واالقرار باللسان ركن فيه مع التصديق بالقلب يف أحكام الدنيا 

  آلخرة مجيعا، وقد يصري االقرار أصال يف أحكام الدنيا مبنزلةوا
التصديق، حىت إذا أكره على االسالم فأسلم باللسان فهو مسلم يف أحكام الدنيا لوجود ركن االقرار، وقيام السيف 

اللسان هناك على رأسه دليل على أنه غري مصدق بالقلب، وهلذا ال حيكم بالردة إذا أكره املرء عليها، الن التكلم ب
دليل حمض على ما يف الضمري من غري أن جيعل أصال بنفسه، واالقرار باللسان وإن كان دليال على التصديق فعند 
االكراه جيعل أصال بنفسه يثبت به االميان يف أحكام الدنيا مبنزلة التصديق، ويستوي إن أكره احلريب على ذلك أو 

  .الذمي عندنا هلذا املعىن
مىت كان االكراه حبق بأن كان املكره حربيا ال أمان له كذلك اجلواب، ومىت كان بغري حق بأن أكره وعند الشافعي 

  .الذمي عليه فإنه ال يصري مسلما به
  .مث الصالة بعد االميان من أقوى االركان، فإهنا عماد الدين ما خلت عنها شريعة املرسلني

قربة بواسطة البيت الذي عظمه اهللا وأمرنا بتعظيمه  وهي تشمل اخلدمة بظاهر البدن وباطنه، ولكنها صارت
اآلية، حىت ال تتأدى هذه القربة إال باستقبال القبلة يف حالة ) أن طهرا بييت للطائفني: (الضافته إىل نفسه فقال

  ه أن املطلوبليعلم ب) فأينما تولوا فثم وجه اهللا: (االمكان، ويف ذلك من معىن التعظيم ما أشار اهللا تعاىل إليه يف قوله

  .وجه اهللا، ووجه اهللا ال جهة له، فجعل الشرع استقبال جهة الكعبة قائما مقام ما هو املطلوب الداء هذه القربة
وأصل االميان فيه تقرب إىل اهللا تعاىل بال واسطة، ويف الصالة تقرب بواسطة البيت فكانت من شرائع االميان ال من 

  .نفس االميان
نعمة البدن، ونعمة املال، والعبادات : بأحد نوعي النعمة وهو املال، فالنعم الدنيوية نعمتانمث الزكاة اليت تؤدي 

  مشروعة الظهار شكر النعمة هبا يف الدنيا ونيل الثواب يف اآلخرة، فكما أن شكر نعمة البدن
منا صار االداء قربة بعبادة تؤدي جبميع البدن وهي الصالة، فشكر نعمة املال بعبادة مؤداة جبنس تلك النعمة، وإ



بواسطة املصروف إليه وهو احملتاج، على معىن أن املؤدي جيعل ذلك املال خالصا هللا تعاىل يف ضمن صرفه إىل احملتاج 
ليكون كفاية له من اهللا تعاىل، هلذا كان دون الصالة بدرجة، فإهنا قربة بواسطة البيت الذي ليس من أهل 

  .ة الفقري الذي هو من أهل أن يكون مستحقا بنفسه حلاجتهاالستحقاق بذاته، وهذا قربة بواسط
مث الصوم الذي هو من جنس املشروع شكرا لنعمة البدن، ولكنه دون الصالة من حيث إنه ال يشتمل على أعمال 

شهوة البطن وشهوة الفرج، : متفرقة على أعضاء البدن، بل يتأدى بركن واحد وهو الكف عن اقتضاء الشهوتني
قربة بواسطة النفس احملتاجة إىل نيل اللذات والشهوات، فهي أمارة بالسوء كما وصفها اهللا تعاىل به،  فإمنا صارت

ففي قهرها بالكف عن اقتضاء شهواهتا البتغاء مرضاة اهللا تعاىل معىن القربة، وبالتأمل يف هذه الوسيلة يتبني أنه دون 
  .ما سبق

بطريق اهلجرة يشتمل على أركان ختتص بأوقات وأمكنة، وفيها معىن مث احلج الذي هو زيارة البيت املعظم، وعبادة 
  .القربة باعتبار معىن التعظيم لتلك االوقات واالمكنة

فأما العمرة فإهنا سنة قوية باعتبار أن أركاهنا من جنس أركان احلج، وما بينا من الوسيلة ال يوجب عددا من القربة 
  وهلذا ال تتكرر فرضية

  .عرفنا أن العمرة زيارة، وهي سنة قوية فعلها رسول اهللا عليه السالم وأمر هبااحلج يف العمر، ف
  واجلهاد قربة باعتبار إعالء كلمة اهللا وإعزاز الدين، وملا فيه من توهني

  .املشركني ودفع شرهم عن املسلمني، وهلذا مساه رسول اهللا عليه السالم سنام الدين
لكنه فرض كفاية، الن املقصود وهو كسر شوكة املشركني ودفع شرهم وكان أصله فرضا الن إعزاز الدين فرض و

  .وفتنتهم حيصل ببعض املسلمني فإذا قام به البعض سقط عن الباقني
واالعتكاف قربة زائدة ملا فيها من تعظيم املكان املعظم باملقام فيه وهو املسجد، وملا يف شرطها من منع النفس عن 

  .اقتضاء الشهوات، يعين الصوم
  .واملقصود هبا تكثري الصالة إما حقيقة أو حكما بانتظار الصالة يف مكاهنا على صفة االستعداد هلا بالطهارة

وأما صدقة الفطر فهي عبادة فيها معىن املئونة، وهلذا ال تتأدى بدون نية العبادة حبال، وال جتب إال على املالك ملا 
جوهبا صفة كمال امللك والوالية حىت جتب على الصيب يف ماله يؤدي به حقيقة مبنزلة الزكاة، ولكن ال يشترط لو

  .خبالف الزكاة، وجتب على الغري بسبب الغري، فعرفنا أن فيها معىن املئونة كالنفقة
  .وأما العشر فهو مئونة فيه معىن العبادة

زاهلا، إال أن يف واخلراج مئونة فيه معىن العقوبة من حيث إن وجوب كل واحد منهما باعتبار حفظ االراضي وإن
ما : اخلراج معىن الذل على ما أشار إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني رأى آلة الزراعة يف دار قوم فقال

دخل هذا يف دار قوم إال ذلوا وكأن ذلك ملا يف االشتغال بالزراعة من االعراض عن اجلهاد، وإمنا يلتزم اخلراج من 
بتدأ املسلم باخلراج يف أرضه ويبقى عليه اخلراج بعد إسالمه، النه يتردد بني املئونة يشتغل بعمل الزراعة، وهلذا ال ي

  والعقوبة فال ميكن إجيابه على املسلم ابتداء ملعىن املئونة ملعارضة معىن العقوبة إياه، وال ميكن إسقاطه

  .بعد الوجوب إذا أسلم باعتبار معىن العقوبة ملعارضة معىن املئونة إياه
  عشروأما ال

ففيه معىن العبادة على معىن أنه مصروف إىل الفقري كالزكاة، وقد بينا أن بواسطة هذا املصروف يثبت فيه معىن 



القربة وإن كان وجوبه باعتبار مئونة االرض، وهلذا جيب يف االراضي النامية من غري اشتراط املالك هلا حنو االراضي 
إذا حتولت االرض العشرية إىل ملك الذمي تصري : رضي اهللا عنه املوقوفة وأرض املكاتب، وهلذا قال أبو حنيفة

خراجية، الن فيها معىن العبادة والكافر ليس من أهل العبادة أصال، وكل واحد منهما واجب بطريق املئونة فعند 
ن أهل أن تعذر أحدمها يتعني اآلخر، واخلراج يبقى وظيفة االرض بعد انتقال امللك فيها إىل املسلم، الن املسلم م

توجب عليه املئونة اليت فيها معىن العقوبة، فإنه بعد االسالم أهل اللزام العقوبة عند تقرر سببها منه، والكافر ليس 
  .بأهل العبادة أصال، فاالهلية للعبادة تبتىن على االهلية لثواهبا

  .يف حق بين تغلب يتضاعف العشر على الكافر اعتبارا بالصدقات املضاعفة: وقال أبو يوسف رمحه اهللا
وأىب هذا أبو حنيفة رمحه اهللا، الن التضعيف حكم ثابت خبالف القياس بإمجاع الصحابة يف قوم بأعياهنم، وغريهم من 

  .الكفار ليسوا مبنزلتهم، فأولئك ال تؤخذ منهم اجلزية، وغريهم من الكفار تؤخذ منهم اجلزية
  .البقاء باعتبار معىن املئونة كاخلراج يف حق املسلمتبقى عشرية كما كانت، الن : وحممد رمحه اهللا يقول

ويف (يف إحدامها يصرف إىل املقاتلة كاخلراج العتبار معىن املئونة اخلالصة : مث عنه روايتان يف مصرف هذا العشر
ة إىل على ما كانت مصروف) االخرى تكون مصروفة إىل الفقراء واملساكني، الهنا ملا بقيت باعتبار معىن املئونة تبقى

  .من كانت مصروفة إليه قبل هذا كاخلراج يف حق املسلم
وأما احلق القائم بنفسه فنحو مخس الغنائم واملعادن والركاز، فإنه ال يكون واجبا ابتداء على أحد، ولكن باعتبار 

   تعاىل، إال أنوهذا الهنا أصيبت العالء كلمة اهللا) قل االنفال هللا: (االصل الغنيمة كلها هللا تعاىل، كما قال تعاىل
  اهللا تعاىل جعل أربعة أمخاسها للغامنني على سبيل املنة عليهم، فبقي اخلمس له كما

  .كان يف االصل مصروفا إىل من أمر بالصرف إليه
وكذلك مخس املعادن فإن املوجود ما كان الحد فيه حق، فجعل الشرع أربعة أمخاسه للواجد وبقي اخلمس هللا 

رف إليه، وهلذا جاز وضع مخس الغنيمة فيمن هو من مجلة الغامنني عند حاجتهم، ويف مصروفا إىل من أمر بالص
آبائهم وأوالدهم، وجاز وضع مخس املعدن يف الواجد عند احلاجة، فعرفنا أنه ليس بواجب عليه بل هو حق اهللا 

فيه معىن االوساخ خبالف تعاىل قائم كما كان، وهلذا جاز صرفه إىل بين هاشم، الن باعتبار هذا املعىن ال يتمكن 
الصدقات، وأمر اهللا بصرف البعض منه إىل ذوي القرىب، وكان ذلك عندنا باعتبار النصرة املخصوصة اليت حتققت 
منهم باالنضمام إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حال ما هجره الناس، ودخول الشعب معه ملؤانسته والقيام 

س القربة، فيجوز أن يتعلق به استحقاق ما هو صلة ومنة من اهللا تعاىل بنصرته، فإن ذلك كان فعال من جن
كاستحقاق أربعة االمخاس، فأما القرابة خلقة ال تستحق بذاهتا مال اهللا تعاىل، مث صيانة قرابة رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم عن استحقاق عوض مايل مبقابلتها أوىل من إثبات االستحقاق بسبب القرابة
وز جعل القرابة قرينة للنصرة أو النصرة قرينة للقرابة، ملا بينا أن الترجيح إمنا يكون مبا ال يصلح علة وال جي

  .بانفرادها لالستحقاق دون ما يصلح لذلك
  .وعلى هذا االصل استحقاق املصاب من الغنيمة ومتامه يكون باالحراز بالدار بعد االخذ

  .ا تأملت، وذلك معلوم فيما أملينا من فروع الفقهواملسائل على هذا االصل يكثر تعدادها إذ
  فأما العقوبات احملضة فهي احلدود اليت شرعت زواجر عن ارتكاب أسباهبا

  .احملظورة حقا هللا تعاىل خالصا، حنو حد الزنا والسرقة وشرب اخلمر



كنها قاصرة حىت تثبت يف حق أما العقوبة القاصرة فنحو حرمان املرياث بسبب مباشرة القتل احملظور، فإهنا عقوبة ول
  اخلاطئ والنائم إذا انقلب

على مورثه، وال تثبت يف حق الصيب واجملنون عندنا أصال، الهنا عقوبة واالهلية للعقوبة ال تسبق اخلطاب، خبالف 
لصيب اخلاطئ إذا كان بالغا عاقال، فالبالغ العاقل خماطب ولكنه بسبب اخلطأ يعذر مع نوع تقصري منه يف التحرز، وا

ال يوصف بالتقصري الكامل والناقص فال يثبت يف حقه ما يكون عقوبة قاصرة كانت أو كاملة، وهلذا ال تثبت يف 
حق القائد والسائق والشاهد إذا رجع عن شهادته، وحافر البئر وواضع احلجر، النه جزاء على مباشرة القتل 

  .احملظور، واملوجود من هؤالء تسبب ال مباشرة
ي هذا ضمان يتعلق هبذا الفعل مبنزلة الدية، فيثبت يف حق املسبب واملباشر مجيعا ويف حق الصيب وعند الشافع

والبالغ، وهذا غلط بني، الن الضمان ما جيب جربانا حلق املتلف عليه ويسقط باعتبار رضاه أو عفو من يقوم مقامه، 
  .وحرمان املرياث ليس من ذلك يف شئ

وبة كالكفارات، الهنا ما وجبت إال جزاء على أسباب توجد من العباد، فسميت كفارة فأما الدائر بني العبادة والعق
باعتبار أهنا ستارة للذنب، فمن هذا الوجه عقوبة فإن العقوبة هي اليت جتب جزاء على ارتكاب احملظور الذي 

سه من غري أن تقام عليه يستحق املأمث به، وهي عبادة من حيث إهنا جتب بطريق الفتوى ويؤمر من عليه باالداء بنف
  .كرها، والشرع ما فوض إقامة شئ من العقوبات إىل املرء على نفسه، وتتأدى مبا هو حمض العبادة

فعرفنا أهنا دائرة بني العبادة والعقوبة، وأن سببها دائر بني احلظر واالباحة كاليمني املعقودة على أمر يف املستقبل 
  لغموسوالقتل بصفة اخلطأ، وهلذا مل جنعل ا
  .والعمد احملض سببا لوجوب الكفارة

وعند الشافعي رمحه اهللا هذه الكفارات وجوهبا بطريق الضمان، وقد بينا أن هذا غلط، ووجوب الضمان يف االصل 
بطريق اجلربان وذلك ال يتحقق فيما خيلص هللا تعاىل، الن اهللا تعاىل يتعاىل عن أن يلحقه خسران حىت تتحقق احلاجة 

، وكان معىن العبادة يف هذه الكفارات مرجحا على معىن العقوبة كما أشرنا إليه، وتكفري االمث به باعتبار إىل اجلربان
  إن احلسنات: (أنه طاعة وحسن يف نفسه، قال تعاىل

وهلذا أوجبنا الكفارة على املخطئ واملكره والبار يف اليمني واحلنث مجيعا بأن حلف ال يكلم هذا ) يذهنب السيئات
  .فيسلم مث يكلمه، وهلذا مل نوجب شيئا من هذه الكفارات على الكافر الكافر

فأما كفارة الفطر يف رمضان فمعىن العقوبة فيها مرجح على معىن العبادة حىت إن وجوهبا يستدعي جناية متكاملة، 
  .عرفنا ذلك خبرب االعرايب حيث قال هلكت وأهلكت

ليه ما على املظاهر فاتفق العلماء على أنه يسقط بعذر اخلطأ من أفطر يف رمضان متعمدا فع: وقال عليه السالم
واالشتباه، فلما ظهر رجحان معىن العقوبة فيها من هذا الوجه جعلنا وجوهبا بطريق العقوبة، فقلنا إهنا تندرئ 
: بالشبهات حىت ال جتب على من أفطر بعد ما أبصر هالل رمضان وحده للشبهة الثابتة بظاهر قوله عليه السالم

من شعبان، ومل يوجب على املفطر يف يوم إذا اعترض ) اليوم(صومكم يوم تصومون أو بصورة قضاء القاضي يكون 
مرض أو حيض يف ذلك اليوم لتمكن الشبهة، ومل يوجب على من أفطر وهو مسافر وإن كان االداء مستحقا عليه 

ن نوى قبل انتصاف النهار مث أفطر للشبهة الثابتة يف ذلك الوقت بعينه بكونه مقيما يف أول النهار، ومل يوجب على م
  ال صيام ملن مل يعزم الصيام من الليل وقلنا بالتداخل: بظاهر قوله عليه السالم



يف الكفارات واالكتفاء بكفارة واحدة إذا أفطر يف أيام من رمضان، الن التداخل من باب االسقاط بطريق الشبهة، 
اء الهنا مسيت كفارة، فإنه جيوز أن يكون الوجوب بطريق العقوبة، واالستيفاء بطريق وأثبتنا معىن العبادة يف االستيف

  .الطهرة كاحلدود بعد التوبة، وال جيوز أن يكون الوجوب بطريق العبادة واالستيفاء بطريق العقوبة حبال
  .وما جيتمع فيه احلقان وحق اهللا فيه أغلب فنحو حد القذف عندنا

و خالص هللا تعاىل مبنزلة العقوبات احملضة، وهلذا ال نوجب على املستأمن إذا ارتكب سيئة فأما حد قطاع الطريق فه
  .يف دارنا مبنزلة حد الزنا والسرقة خبالف حد القذف

وأما ما جيتمع فيه احلقان وحق العباد أغلب فنحو القصاص، فإن فيها حق اهللا تعاىل، وهلذا يسقط بالشبهات، وهي 
وأجزية االفعال جتب حلق اهللا تعاىل، ولكن ملا كان وجوهبا بطريق املماثلة عرفنا أن معىن حق جزاء الفعل يف االصل، 

ولكم يف القصاص : (العبد راجح فيها، وأن وجوهبا للجريان حبسب االمكان كما وقعت االشارة إليه يف قوله تعاىل
  . حقوق العبادوهلذا جرى فيه االرث والعفو واالعتياض بطريق الصلح باملال كما يف) حياة

  .وأما ما يكون حمض حق العباد فهو أكثر من أن حيصى حنو ضمان الدية وبدل املتلف واملغصوب وما أشبه ذلك
  .وهذه احلقوق كلها تشتمل على أصل وخلف

فاالصل فيما ثبت به االميان التصديق واالقرار، مث قد يكون االقرار مستندا يف حق املكره على أنه قائم مقام 
يق، مث التصديق واالقرار من االبوين يثبت االميان يف حق الولد الصغري على أنه خلف عن التصديق واالقرار التصد

  يف حقه، مث تبعية الدار يف حق الذي سىب صغريا وأخرج إىل دار االسالم وحده حلف عن تبعية االبوين
دار احلرب خلف عن تبعية الدار يف ثبوت  يف ثبوت حكم االميان له، مث تبعية السايب إذا قسم أو بيع من مسلم يف

  .حكم االميان له حىت إذا مات يصلى عليه
وكذلك يف شرائط الصالة، فإن من شرائطها الطهارة، واالصل فيه الوضوء أو االغتسال، مث التيمم يكون خلفا عن 

وهو خلف مطلق يف ) ولكن يريد ليطهركم: (االصل يف حصول الطهارة اليت هي شرط الصالة به كما قال تعاىل
  .قول علمائنا رمحهم اهللا

وعند الشافعي رمحه اهللا هو خلف ضروري، وهلذا مل يعترب التيمم قبل دخول الوقت يف حق أداء الفريضة، ومل جيوز 
أداء الفريضتني بتيمم واحد النه خلف ضروري فيشترط فيه حتقق الضرورة باحلاجة إىل إسقاط الفرض عن ذمته، 

ضة تتجدد ضرورة أخرى، ومل جيوز التيمم للمريض الذي ال خياف اهلالك على نفسه الن حتقق وباعتبار كل فري
  الضرورة عند خوف اهلالك على نفسه، وجوز التحري يف إناءين أحدمها طاهر

واآلخر جنس الن الضرورة ال تتحقق مع وجود املاء الطاهر عنده ومع رجاء الوصول إليه بالتحري فال تكون 
  .م وشرط طلب املاء الن الضرورة قبل الطلب ال تتحققفرضية التيم

  .وعندنا هو بدل مطلق يف حال العجز عن االصل فثبت احلكم به على الوجه الذي يثبت باالصل ما بقي عجزه
  .مث على قول أيب حنيفة وأيب يوسف رمحة اهللا عليهما التراب خلف عن املاء

  .وعند حممد رمحه اهللا التيمم خلف عن الوضوء
عند حممد ال يؤم املتوضئني الن التيمم خلف فكان املتيمم صاحب اخللف، وليس لصاحب : تظهر املسألة يف املتيممو

االصل القوي أن يبين صالته على صالة صاحب اخللف، كما ال يبين املصلي بركوع وسجود صالته على صالة 
  .املومي



 بعد حصول الطهارة كان شرط الصالة موجودا يف حق وعندمها التراب كان خلفا عن املاء يف حصول الطهارة به مث
  كل واحد منهما

بكماله مبنزلة املاسح يؤم الغاسلني هلذا املعىن، وقد يكون التيمم خلفا ضرورة يف حال وجود املاء وهو أن خياف 
  .فوات صالة اجلنازة أن لو اشتغل بالوضوء أو خياف فوات صالة العيد أن لو اشتغل بالوضوء

فة هنا عند حممد بني التيمم والوضوء بطريق الضرورة حىت لو صلى عليها بالتيمم مث جئ جبنازة أخرى يلزمه مث اخلال
  .تيمم آخر وإن مل جيد بني اجلنازتني من الوقت ما ميكنه أن يتوضأ فيه

يدرك من وعند أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهما اهللا التراب خلف عن املاء فيجوز له أن يصلي على اجلنائز ما مل 
  .الوقت مقدار ما ميكنه أن يتوضأ فيه على وجه ال تفوته الصالة على جنازة

وهذا الذي بينا يتأتى يف كل حق مما سبق ذكره إال أن ببيان ذلك يطول الكتاب، واحلاجة إىل معرفة االصل هنا 
صادفته حمله، مث بالعجز وهو أن اخللف جيب مبا به جيب االصل، وشرط كونه خلفا أن ينعقد السبب موجبا لالصل مب

عنه يتحول احلكم إىل اخللف، وإذا مل ينعقد السبب موجبا لالصل باعتبار أنه مل يصادف حمله ال يكون موجبا 
للخلف حىت إن اخلارج من البدن إذا مل يكن موجبا للوضوء كالدمع والبزاق والعرق ال يكون موجبا للتيمم، 

ملا هو االصل وهو االعتداد باالقراء ال يكون موجبا ملا هو خلف عنه وهو والطالق قبل الدخول ملا مل يكن موجبا 
  االعتداد باالشهر، واليمني الصادقة ملا مل تكن موجبة للتكفري باملال ال تكون موجبة ملا هو

إىل  خلف عنه وهو التكفري بالصوم، واليمني الغموس عندنا ملا مل تنعقد موجبة لالصل وهو الرب باعتبار أهنا أضيفت
حمل ليس فيه تصور الرب ال تنعقد موجبة ملا هو خلف عنه وهو الكفارة، واليمني على مس السماء وحنوه ملا انعقدت 
موجبة للرب ملصادفتها حملها كانت موجبة ملا هو خلف عن الرب وهو الكفارة، وقد تقدم بيان هذا فيمن أسلم يف آخر 

  الوقت بعدما بقي منه مقدار
صلي فيه، فإن اجلزء اآلخر من الوقت ملا صلح أن يكون موجبا الداء الصالة صلح موجبا ملا هو ما ال ميكنه أن ي

  .خلف عنه وهو القضاء
وعلى هذا االصل قال أبو يوسف وحممد رمحهما اهللا إذا جاء املشهود بقتله حيا أو رجع الشهود والويل مجيعا بعد 

إهنم يرجعون على الويل مبا يضمنون، الن السبب وهو الضمان استيفاء القصاص فاختار ويل القتيل تضمني الشهود ف
الذي لزمهم بطريق العدوان موجب للملك يف املضمون، واملضمون وهو الدم مما حيتمل أن يكون مملوكا يف اجلملة، 
أال ترى أن نفس من عليه القصاص يف حكم القصاص كاململوك ملن له القصاص، فإذا انعقد السبب موجبا لالصل 

صادفة حمله ينعقد موجبا للخلف وهو الدية عند العجز عن إثبات ما هو االصل وهو القصاص، مبنزلة من غصب مل
مدبرا فغصبه منه آخر وأبق من يده، مث ضمن املوىل الغاصب االول فإنه يرجع على الغاصب الثاين بالضمان وإن مل 

  .له يثبت اخللف قائما مقامهميلك املدبر، ولكن ملا انعقد السبب موجبا لالصل مبصادفته حم
وكذلك شهود الكتابة ببدل مؤجل إذا رجعوا فضمنهم املوىل قيمة املكاتب كان هلم أن يرجعوا على املكاتب ببدل 

، وهو الرجوع )به اخللف(الكتابة، الن السبب قد تقرر موجبا لالصل وهو امللك يف املضمون ملصادفته حمله فثبت 
  .ما هو االصل، وهو ملك الرقبة باعتبار قيام الكتابةببدل الكتابة لوجود العجز ع

وأبو حنيفة رضي اهللا عنه يقول قد وجد من الشهود التعدي بإتالف النفس حكما ومن الويل التعدي بإتالف النفس 
  حقيقة واملساواة ثابتة بني احلكمي واحلقيقي يف حكم الضمان، مث إذا اختار تضمني املتلف حقيقة



ع على الشهود بشئ، النه ضمن جبنايته من حيث االتالف فكذلك إذا اختار تضمني الشهود قلنا وهو الويل مل يرج
  ال يرجعون على الويل، الهنم ضمنوا

جبنايتهم، خبالف ما إذا شهدوا بالقتل اخلطأ وأخذ الويل الدية، الن وجوب الضمان هناك باعتبار متلك املال على من 
يل كان هو املتملك واململوك سامل له، وإذا ضمن الشهود كانوا هم الذين متلكوا ألزمه القاضي الدية، فإذا ضمن الو

  .واململوك يف يد املوىل أو قد صرفه إىل حاجته فريجعون عليه مبا ملكوه هلذا املعىن
 قوهلما إن السبب هنا انعقد موجبا لالصل، ممنوع، الن الدم ال ميلك بالضمان حبال، ويف القصاص الذي قاال الويل
ال ميلك نفس من عليه القصاص وإمنا يستوفيه بطريق االباحة، وهلذا مل يكن له حق االستيفاء يف احلرم، وال يتحول 
حقه إىل البدل إذا قتل من عليه القصاص ظلما وإذا مل يكن حمال للملك عرفنا أن السبب ما انعقد موجبا لالصل، 

شهود على الويل أيضا، النه صار متلفا عليهم ملك الدم، ولو كان الدم مبحل أن ميلك مل يكن إجياب الضمان لل
وإتالف ملك الدم ال يوجب الضمان سواء أتلفه حقيقة أو حكما، أال ترى أن من قتل من عليه القصاص فإنه ال 

  .يضمن ملن له القصاص شيئا
ك الدم الثابت ملن له وكذلك شهود العفو إذا رجعوا أو املكره على العفو ال يضمن أحد منهم شيئا، وإن أتلف مل

القصاص، وبه فارق املدبر واملكاتب، الن هناك ما هو االصل وهو ملك الرقبة يف املوضع الذي يكون ثابتا يكون 
موجبا ضمان خلفه عند االتالف، فكذلك إذا انعقد السبب موجبا لالصل مث مل يعمل لعارض وهو التدبري والكتابة 

  .لقيمة وبدل الكتابة فريجع هبماقلنا يكون موجبا ملا هو خلفه وهو ا

الطريق إىل : تفسري السبب لغة: يف بيان الكالم يف القسم الثاين وهو السبب أما الكالم يف القسم الثاين فنقول: فصل
  الشئ

  .أي طريقا) وآتيناه من كل شئ سببا فأتبع سببا: (قال تعاىل
ولو نال : أي أبواهبا، ومنه قول زهري) : السموات لعلي أبلغ االسباب أسباب: (وقيل هو مبعىن الباب، قال تعاىل
  .أسباب السماء بسلم أي أبواهبا
اآلية يعين حببل من سقف البيت، فالكل يرجع إىل ) فليمدد بسبب إىل السماء: (وقيل هو مبعىن احلبل، قال تعاىل

  .وهو طريق الوصول إىل الشئ) واحد(معىن 
للوصول إىل احلكم املطلوب من غري أن يكون الوصول به ولكنه  عبارة عما يكون طريقا: ويف االحكام السبب

طريق الوصول إليه، مبنزلة طريق الوصول إىل مكة، فإن الوصول إليها يكون مبشي املاشي ويف ذلك الطريق ال 
  .بالطريق، ولكن يتوصل إليها من ذلك الطريق عند قصد الوصول إليها

لبئر أو إىل املاء الذي يف البئر ولكن ال باحلبل بل بنزول النازل أو وكذلك احلبل، فإنه طريق للوصول إىل قعر ا
  .استقاء النازح باحلبل
املغرية حبلوهلا حكم احلال، ومنه مسي املرض علة الن حبلوهلا بالشخص يتغري حاله، ومنه : وأما تفسري العلة فهي

  .يسمى اجلرح علة الن حبلوله باجملروح يتغري حكم احلال
حادث يظهر أثره فيما حل به ال عن اختبار منه، وهلذا مسي اجلرح علة، وال يسمى اجلارح علة، النه : وقيل العلة

  .يفعل عن اختيار، والنه غري حال باجملروح
ويف أحكام الشرع العلة معىن يف النصوص وهو تغري حكم احلال حبلوله باحملل يوقف عليه باالستنباط، فإن قوله عليه 



نطة مثال مبثل غري حال باحلنطة ولكن يف احلنطة وصف هو حال هبا وهو كونه مكيال مؤثرا يف احلنطة باحل: السالم
  املماثلة ويتغري حكم احلال حبلوله فيكون علة حلكم الربا فيه، حىت إنه ملا مل حيل

  .القليل الذي ال يدخل حتت الكيل ال يتغري حكم العقد فيه بل يبقى بعد هذا النص على ما كان عليه قبله
وكذلك البيع علة للملك شرعا، والنكاح علة للحل شرعا، والقتل العمد علة لوجوب القصاص شرعا، باعتبار أن 

الشرع جعلها موجبة هلذه االحكام، وقد بينا أن العلل الشرعية ال تكون موجبة بذواهتا وأنه ال موجب إال اهللا إال 
ميكننا الوقوف عليها علة لوجوب احلكم يف حقنا  أن ذلك االجياب غيب يف حقنا فجعل الشرع االسباب اليت

للتيسري علينا، فأما يف حق الشرع فهذه العلل ال تكون موجبة شيئا، وهو نظري االماتة، فإن املميت واحمليي هو اهللا 
  .تعاىل حقيقة مث جعله مضافا إىل القاتل بعلة القتل فيما ينبين عليه من االحكام

: عطي للجزاء هو اهللا تعاىل بفضله مث جعل ذلك مضافا إىل عمل العامل بقوله تعاىلوكذلك أجزية االعمال، فإن امل
فهذا هو املذهب املرضي التوسط بني الطريقني، ال كما ذهب إليه اجلربية من إلغاء العمل ) جزاء مبا كانوا يعملون(

  .ستبدا بعملهم) العامل(أصال، وال كما ذهب إليه القدرية من االضافة إىل العمل حقيقة وجعل 
مث هذه العلل الشرعية تسمى نظرا، وتسمى قياسا، وتسمى دليال أيضا على معىن أنه يوقف به على معرفة احلكم، 

والدليل على الشئ ما يوقف به على معرفته كالدخان دليل على النار، والبناء دليل على الباين، ولكن ما يكون علة 
ا ال جيوز أن يسمى علة، أال ترى أن حدوث االعراض دليل على جيوز أن يسمى دليال، وما يكون دليال حمض

حدوث االجسام وال جيوز أن يقال إهنا علة حلدوث االجسام، واملصنوعات دليل على الصانع وال جيوز أن يقال إهنا 
  .علة للصانع تعاىل، فعرفنا أن الدليل قط ال يكون علة، وقد تكون العلة دليال

  :لعالمة الالزمة، ومنه يقال أشراط الساعةا: وأما الشرط فمعناه لغة

أي عالماهتا الالزمة لكون الساعة آتية ال حمالة، ومنه الشرطي النه نصب نفسه على زي وهيئة ال يفارقه ذلك يف 
أغلب أحواله فكأنه الزم له، ومنه شرط احلجام النه حيصل بفعله يف موضع احملاجم عالمة الزمة، ومنه الشروط يف 

العالمة الالزمة، ومنه مسى أهل اللغة حرف إن حرف الشرط، : هنا تكون الزمة، فعرفنا أن الشرط يف اللغةالوثائق ال
إن أكرمتين أكرمتك، فإن قوله أكرمتك بصيغة الفعل املاضي، ولكن بقوله إن أكرمتين يصري : من قول القائل لغريه

  .من هذا الوجهإكرام املخاطب عالمة الزمة الكرام املخاطب إياه، فكان شرطا 
اسم ملا يضاف احلكم إليه وجودا عنده ال وجوبا به، فإن قول القائل المرأته إن ) الشرط(ويف أحكام الشرع 

دخلت الدار فأنت طالق، جيعل دخول الدار شرطا حىت ال يقع الطالق هبذا اللفظ إال عند الدخول، ويصري الطالق 
ه ال واجبا به، بل الوقوع بقوله أنت طالق عند الدخول، ومن عند وجود الدخول مضافا إىل الدخول موجودا عند

حيث إنه ال أثر للدخول يف الطالق من حيث الثبوت به وال من حيث الوصول إليه مل يكن الدخول سببا وال علة، 
ومن حيث إنه مضاف إليه وجودا عنده كان الدخول شرطا فيه، وهلذا ال نوجب الضمان على شهود الشرط حبال، 

  .ا نوجب الضمان على شهود التعليق بعد وجود الشرط إذا رجعواوإمن
وقد يقام الشرط مقام السبب يف حكم الضمان عند تعذر إضافة االتالف إىل السبب حنو حافر البئر على الطريق 
يكون ضامنا ملا يسقط فيه، وهو صاحب الشرط من حيث إنه أزال بفعله املسكة عن االرض وهو حمل يستقر فيه 

  يل، واحملال يف حكم الشروط ولكن ملاالثق
تعذر إضافة االتالف إىل ما هو السبب حقيقة وهو ثقل املاشي ومشبه جعل مضافا إىل الشرط يف حكم الضمان، 



حىت لو دفع الواقع يف البئر إنسان فإن الضمان يكون على الدافع دون احلافر، الن السبب هنا صاحل الضافة 
  .االتالف إليه

  . فصل الشرط، إن شاء اهللا تعاىلوسنقرر هذا يف

املعرف مبنزلة امليل واملنارة، وامليل عالمة الطريق النه معرف له، واملنارة عالمة اجلامع الهنا : أما العالمة لغة فهي
أي : لعن اهللا من غري منار االرض: معرفة له، ومنه مسي املميز بني االرضني من املسناة منار االرض، قال عليه السالم

  .عالمة اليت تعرف هبا لتمييز بني االرضنيال
العالمة ما يكون معرفا للحكم الثابت بعلته من غري أن يكون احلكم مضافا إىل العالمة : وكذلك يف أحكام الشرع

  .وجوبا هلا ال وجودا عندها، على ما نبينه يف فصل على حدة إن شاء اهللا تعاىل
سبب صورة ال : اعلم بأن أسباب االحكام الشرعية أنواع أربعة: يف بيان تقسيم السبب قال رضي اهللا عنه: فصل

معىن وهو يسمى سببا جمازا، وسبب صورة ومعىن وهو يسمى سببا حمضا، وسبب فيه شبهة العلة، وسبب هو مبعىن 
  .العلة

  .ما هو طريق الوصول إىل الشئ: وقد بينا أن السبب
يسمى سببا للكفارة جمازا باعتبار الصورة، وهو ليس بسبب : اىلفأما الذي يسمى السبب جمازا فنحو اليمني باهللا تع

معىن، فإن أدىن حد السبب أن يكون طريقا للوصول إىل املقصود، والكفارة باليمني إمنا جتب بعد احلنث، وهي مانعة 
، النه من احلنث موجبة لضده وهو الرب، فعرفنا أنه ليس بسبب للكفارة معىن قبل احلنث ولكن يسمى سببا جمازا

  طريق الوصول إىل وجوب
الكفارة بعد زوال املانع وهو الرب وكذلك النذر املعلق بالشرط الذي ال يريد كونه، سبب لوجوب املنذور صورة ال 

  .معىن، النه يقصد به منع ما جيب املنذور عند وجوده وهو إجياد الشرط، وإمنا يكون سببا بعد زوال املانع حقيقة
املعلق بالشرط، فإن التعليق سبب صورة ال معىن، النه بالتعليق مينع نفسه مما يقع الطالق  وكذلك الطالق والعتاق

  .والعتاق عند وجوده

التعليق بامللك صحيح وإن مل يكن امللك موجودا يف احلال، الن املعلق ليس بطالق وال هو سبب : وعلى هذا قلنا
ن الطالق والعتاق ال يكون بدون احملل والتعليق مينع الطالق حقيقة ولكن يصري سببا عند وجود الشرط، وهذا ال

  .الوصول إىل احملل
وكذلك النذر، فإنه التزام يف الذمة والتعليق مينع وصول املنذور إىل الذمة، والتصرف بدون احملل ال يكون سببا 

صود التصرف كبيع احلر، إال أن هناك ينعقد تصرف آخر وهو اليمني، النه عقد مشروع ملقصود ويف ذلك املق
صادف حمله وهو ذمة احلالف، خبالف بيع احلر فإنه ال ينعقد أصال، وعلى هذا ال جيوز التكفري بعد اليمني قبل 
احلنث باملال وال بالصوم، الهنا ليست بسبب للكفارة معىن، واالداء قبل حتقق السبب ال جيوز، خبالف تعجيل 

لصيد، النه سبب حمض من حيث إنه طريق مفض إىل القتل عند الكفارة بعد اجلرح قبل زهوق الروح يف اآلدمي وا
زهوق الروح بالسراية، يوضحه أن اليمني ال تبقى بعد احلنث الهنا مشروعة ملقصود وهو الرب، وذلك يفوت باحلنث 

  .أصال، والعقد ال يبقى بعد فوات مقصوده
نا أن اليمني ليست بسبب هلا معىن إذ العقد ال وملا كانت الكفارة ال جتب إال بعد احلنث الذي يرتفع به اليمني عرف

  .بعد فسخه(يكون سببا للحكم الذي يثبت 



  وكذلك اليمني بالطالق، فإن الطالق إمنا يكون واقعا مبا يبقى بعد وجود الشرط وهو قوله
ن املوجود باعتبار ما يبقى بعد وجود الشرط وهو قوله على صوم أو صالة، فعرفنا أ) أنت طالق، والنذر إمنا يثبت

قبل وجود الشرط ال يكون سببا معىن، خبالف كفارة القتل فإنه جزاء الفعل والفعل بالسراية يتقرر وال يرتفع، 
فكان قبل السراية سببا وملك النصاب قبل كمال احلول هكذا، النه يتقرر عنده ما الجله كان النصاب سببا وهو 

ه سببا، جمازا أثبتنا فيه معىن السببية بوجه، خبالف ما يقوله زفر رمحه معىن النمو، إال أن مع هذا التعليق بالشرط لكون
  .اهللا إنه ال يثبت فيه حكم السببية بوجه

  وبيان هذا يف تنجيز الثالث بعد

كان له ) بالرب(صحة التعليق فإنه مبطل للتعليق عندنا، الن التعليق ميني وموجبه الرب فإذا كان هذا السبب مضمونا 
يف احلكم الذي جيب به بعد فوات الرب على وجه اخللف عنه، كالغصب، فإنه موجب ضمان الرد يف  شبهة السببية

العني مث له شبهة السببية يف حكم ضمان القيمة الذي ثبت خلفا عن رد العني عند فوات العني، فكما يشترط قيام 
اء ما فيه شبهة السببية للحكم، امللك وصفة احلل يف احملل لبقاء ما هو سبب للحكم حقيقة فكذلك يشترط لبق

  .وتنجيز الثالث يفوت ذلك كله
ليس يف التعليق شبهة السببية للحكم وهو الطالق والعتاق وإمنا هو تصرف آخر وهو اليمني حملها : وزفر يقول

 الذمة واشتراط امللك يف احملل عند انعقاده ليترجح جانب الوجود على جانب العدم حىت يصح إجياب اليمني به،
وهذا غري معترب يف حال البقاء، أال ترى أن بعد التطليقات الثالث لو علق الطالق ابتداء بالنكاح كان صحيحا، 

  .وصفة احلل الذي به يصري احملل حمال للطالق معدوم أصال
لعلة، امللك سبب هو يف معىن العلة، فإن النكاح علة مللك الطالق، فالتطليق مبنزلة سبب هو يف معىن ا: ولكنا نقول

  على ما نبينه إن شاء اهللا تعاىل، فأما االضافة إىل وقت ال تعدم السببية معىن
إنه ال خيرج شهود الشهر من أن ) : فعدة من أيام أخرى: (كما يعدمه التعليق بالشرط، وهلذا قلنا يف قوله تعاىل

  .يكون سببا حقيقة يف حق جواز االداء
تمتع من أن يكون سببا لصوم السبعة قبل الرجوع من مىن حىت لو أداه ال خيرج امل) وسبعة إذا رجعتم: (وقوله تعاىل

جيوز، النه ملا تعلق بشرط الرجوع فقبل وجود الشرط ال يتم سببه معىن، وهناك إضافة الصوم إىل وقت فقبل وجود 
  .الوقت يتم السبب فيه معىن حىت جيوز االداء

   احلكم ولكنما يكون طريقا للوصول إىل: وأما السبب احملض وهو

ال يضاف احلكم إليه وجوبا به وال وجودا عنده بل تتخلل بني السبب واحلكم العلة اليت يضاف احلكم إليها وتلك 
العلة غري مضافة إىل السبب، وذلك حنو حل قيد العبد، فإنه طريق لوصول العبد إىل االباق الذي هو متو مالية املوىل 

الذي تتوى به املالية قصد وذهاب من العبد وهو غري مضاف إىل السبب السابق، فيه، ولكن يتخلل بينه وبني االباق 
  .فيبقى حل القيد سببا حمضا

لو فتح باب االصطبل فندت الدابة أو باب القفص فطار الطري مل جيب الضمان عليه، الن العلة قوة : وعلى هذا قلنا
  .غري مضاف إىل السبب االولالدابة يف نفسها على الذهاب وقوة الطري على الطريان، وهو 

وكذلك لو دل إنسانا على مال الغري فأتلفه أو على نفسه فقتله أو على قافلة حىت قطع الطريق عليهم مل يكن ضامنا 
شيئا، الن الداللة سبب حمض من حيث إنه طريق الوصول إىل املقصود، ويتخلل بينه وبني حصول املقصود ما هو 



  .االول، وذلك الفعل الذي يباشره املدلولعلة وهو غري مضاف إىل السبب 
لو قال لرجل هذه املرأة حرة فتزوجها، فذهب وتزوجها واستولدها مث ظهر أهنا كانت أمة فإنه ال : وعلى هذا قلنا

  يرجع بضمان قيمة االوالد
لل بينه وبني على املخرب، خبالف ما إذا زوجها منه على أهنا حرة، الن إخباره سبب للوصول إىل املقصود، ولكن خت

املقصود وهو االستيالد ما هو علة فهو غري مضاف إىل السبب االول، وذلك عقد النكاح الذي باشرته املرأة على 
  .نفسها

املوهوب له اجلارية إذا استولدها مث استحقت مل يرجع بقيمة االوالد على الواهب، واملستعري إذا : وعلى هذا قلنا
الستحقاق مل يرجع بالقيمة على املعري، الن اهلبة واالعارة سبب ولكن ختلل بينه وبني أتلف العني باستعماله مث ظهر ا

حصول االوالد ما هو علة وهو االستيالد واالستعمال املفضي إىل التلف، وذلك غري مضاف إىل السبب االول، 
ة عقد الضمان قد التزم له خبالف املشتري إذا استولدها مث ظهر االستحقاق فإنه يرجع بقيمة االوالد، الن مبباشر

صفة السالمة عن العيب، وال عيب فوق االستحقاق، ومبباشرة عقد التربع ال يصري ملتزما سالمة املعقود عليه عن 
  العيب، وهلذا ال يرجع بالعقد يف الوجهني النه لزمه بدال عما استوفاه وال رجوع

  .ه صفة السالمة عن العيبله بسبب العيب فيما استوفاه لنفسه، وإن كان البائع ضمن ل
وزعم بعض أصحابنا أن رجوع املغرور باعتبار الكفالة وذلك باشتراط البدل، فإن البائع يصري كأنه قال ضمنت 

  .لك سالمة االوالد على أنه إن مل يسلم لك فأنا ضامن لك ما يلزمك بسببه
  .البدل إال أن االول أصح وهذا الضمان ال يثبت يف عقد التربع وإمنا يثبت يف حق الضمان باشتراط

العبد املأذون إذا آجر دابة فتلفت باستعمال املستأجر مث ظهر االستحقاق رجع املستأجر : وقد قال يف كتاب العارية
مبا ضمن من قيمتها على العبد يف احلال، والعبد ال يؤاخذ بضمان الكفالة ما مل يعتق، وهو مؤاخذ بالضمان الذي 

  .التزم صفة السالمة عن العيب بعقد الضمانيكون سببه العيب بعدما 
  وال يدخل

على ما قلنا داللة احملرم على قتل الصيد، فإهنا توجب عليه ضمان اجلزاء وهي سبب حمض ال يتخلل بينها وبني 
املقصود ما هو العلة وهو القتل من املدلول، وهذا الن وجوب الضمان عليه جبنايته بإزالة االمن عن الصيد، فإن 

يف البعد عن أيدي الناس وأعينهم، وقد التزم بعقد االحرام االمن للصيد عنه، فإذا صار بالداللة جانيا من حيث  أمنه
إزالته االمن كان ضامنا لذلك، إال أن قبل القتل ال جيب عليه الضمان لبقاء التردد، فقد يتوارى الصيد على وجه ال 

  .تستقر جنايته بإزالة االمن يقدر املدلول عليه فيعود آمنا كما كان، فبالقتل
فهو نظري اجلراحة اليت يتوهم فيها االندمال بالربء على وجه ال يبقى هلا أثر، فإنه يستأين فيها مع كون اجلرح جناية، 

ولكن لبقاء التردد يستأين حىت يتقرر حكمها يف حق الضمان، خبالف الداللة على مال الغري، فإن حفظ االموال 
عن االيدي واالعني، فالدال ال يصري جانيا بإزالة احلفظ بداللته، وهذا خبالف املودع إذا دل  بااليدي ال بالبعد

سارقا على سرقة الوديعة فإنه يصري ضامنا، النه جان بترك ما التزمه من احلفظ بعقده وهو ترك التضييع وبالداللة 
  .ركه ما التزمه بالعقد وهو أمن الصيد عنهيصري مضيعا، فهو نظري احملرم يدل على قتل الصيد حىت يصري ضامنا لت

من أخرج ظبية من احلرم فولدت فهو ضامن للولد الهنا باحلرم آمنة، وثبوت يده عليها يفوت معىن : وعلى هذا قلنا
  الصيدية، فيثبت به معىن إزالة االمن يف حق الولد،



ي، فإمنا جيب الضمان هنا بالغصب الذي هو خبالف الغاصب فإنه ال يكون ضامنا للزوائد الن االموال حمفوظة بااليد
موجب قصر يد املالك عن ماله، وذلك غري موجود يف الزيادة مباشرة وال تسبيبا، وال ينكر كونه متعديا يف إمساك 

  .الولد، وهلذا جنعله آمثا ونوجب عليه رده
  هو ليس بغاصب: ولكنا نقول

وجب ضمان الغصب، واليد الثابتة على االم عند انفصال للولد تسبيبا وال مباشرة، وبتعد آخر سوى الغصب ال ي
الولد عنها حكم الغصب ال نفس الغصب، فعرفنا أنه مل يثبت الغصب يف الولد بطريق السراية وال قصدا بطريق 

املباشرة وال بطريق التسبب بغصب االم، الن قصر يد املالك تكون بإزالة يده عما كان يف يده، أو بإزالة متكنه من 
  .ذ ما مل يكن يف يده، وذلك غري موجود يف الولد أصال قبل أن يطالبه بالردأخ

ومن السبب احملض أن يدفع سكينا إىل صيب فيجأ الصيب به نفسه، فإنه ال جيب على الدافع ضمان وإن كان فعله 
، وذلك قتل بعلة طريق الوصول، ولكن قد ختلل بينه وبني املقصود ما هو علة وهو غري مضاف إىل السبب االول

الصيب به نفسه، خبالف ما إذا سقط من يده على رجله فعقره، الن السقوط من يده مضاف إىل السبب االول وهو 
  .مناولته إياه، فكان هذا سببا يف معىن العلة، على ما نبينه إن شاء اهللا تعاىل

الف ما إذا قربه إىل مسبعة حىت وكذلك لو أخذ صبيا حرا من يد وليه فمات يف يده مبرض مل يضمن اآلخذ شيئا، خب
افترسه سبع، فإن السبب هنا مبعىن العلة باعتبار االضافة إليه، فإنه يقال لوال تقريبه إياه من هذه املسبعة ما افترسه 

  .السبع، وال يقال لوال أخذه من يد وليه مل ميت من مرضه
على عاقلة اآلخذ، النه ختلل بني السبب  ولو قتل الصيب يف يد اآلخذ رجال فضمن عاقلته الدية مل يرجعوا به

  .ووجوب الضمان عليهم ما هو علة وهو غري مضاف إىل ذلك التسبيب
كل مثرهتا أو : ارق هذه الشجرة فانفضها يل، فسقط كان ضامنا، خبالف ما لو قال: وعلى هذا لو قال لصيب

ة وهو صعود الصيب الشجرة ملنفعة نفسه، فانفضها لنفسك، الن كالمه تسبيب قد ختلل بينه وبني السقوط ما هو عل
  ويف االول ملا كان صعوده ملنفعة اآلمر صار بسببه يف معىن العلة بطريق
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لكتاب  لسرخسي: ا ا   أصول 
لسرخسى: املؤلف  ا اىب سهل  امحد بن  بكر حممد بن   اىب 

  .االضافة إليه
وكذلك لو محل صبيا على الدابة فسقط ميتا كان احلامل ضامنا لديته، ولو سريها الصيب فسقط منها فمات مل 

  .يضمن الذي محله عليها شيئا
  .ليعلم أن السائل على هذا االصل أكثر من أن حتصى

ومما هو يف معىن السبب احملض ما هو أحد شطري علة احلكم، حنو إجياب البيع وأحد وصفي علة الربا، فإنه سبب 
  .حمض على معىن أنه طريق الوصول إىل املقصود عند غريه، وذلك الغري ليس مبضاف إليه، فيكون سببا حمضا

لة للحكم، وهنا الذي يتخلل هو الوصف قد جعلتم حد السبب ما يتخلل بينه وبني املقصود ما هو ع: فإن قيل
هو مستقيم من : اآلخر وهو ليس بعلة للحكم بانفراده، فكيف يستقيم قولكم إن أحد الوصفني سبب حمض ؟ قلنا

حيث إن احلكم مىت تعلق بعلة ذات وصفني فإنه يضاف إىل آخر الوصفني على معىن أن متام العلة به حصل، وهلذا 
قرابة القريبة مع امللك مث يضاف العتق إىل آخر الوصفني وجودا، حىت إذا كان العبد إن املوجب للعتق ال: قلنا

مشتركا بني اثنني ادعى أحدمها نسبه كان ضامنا لشريكه، وإذا اشترى نصف قريبه من أحد الشريكني كان ضامنا 
  .لشريكه

د النسب بعد الوفاة إذا وكذلك النسب مع املوت موجب لالرث فيضاف إىل آخر الوصفني ثبوتا، حىت إن شهو
رجعوا ضمنوا، خبالف شهود النسب يف حالة احلياة، فإذا ثبت أن إضافة احلكم إىل آخر الوصفني وهو يتخلل بني 

  .الوصف االول وبني احلكم، عرفنا أن الوصف االول يف معىن السبب احملض
دخلت هاتني الدارين فأنت طالق، فأباهنا  إذا قال المرأته إن: وهذا أصل مستمر يف الشروط والعلل مجيعا، حىت قلنا

  ودخلت إحدى الدارين يف غري ملكه مث تزوجها
فدخلت االخرى يف ملكه تطلق، الن احلكم يكون مضافا إىل متام الشرط وجودا عنده، وذلك حصل بدخول الدار 

  .االخرى، فيشترط قيام امللك عنده ال عند دخول االوىل
حتتمل مائة من وقد جعل فيها ذلك القدر فوضع إنسان آخر فيها منا فغرقت كان ومن االسباب السفينة إذا كانت 

  ضامنا

  .للجميع، الن متام علة الغرق حصل بفعله
إن السكر منه حرام، مث السكر الذي هو حرام : وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي اهللا عنهما يف املثلث

  .فيكون مضافا إليها خاصةالقدح االخري، الن متام علة االسكار عندها 
وحممد رمحه اهللا ترك هذا االصل يف هذه املسألة احتياطا الثبات احلرمة، فإهنا تثبت باعتبار الصورة تارة وباعتبار 

  .املعىن أخرى
وأما السبب الذي هو يف معىن العلة فنحو قود الدابة وسوقها فإنه طريق الوصول إىل االتالف غري موضوع له 

  .أتلفه بقود الدابة أو سوقها: و يف معىن العلة من حيث إن االتالف مضاف إليه، يقالليكون علة، وه
وكذلك إذا أشرع جناحا يف الطريق أو وضع حجرا أو ترك هدم احلائط املائل بعد التقدم إليه فيه، فهذا كله سبب 



  .يف معىن العلة
بب يف معىن العلة لالتالف، وهلذا كان موجبا وكذلك إذا أدخل دابته زرع إنسان حىت أكلت الدابة الزرع، فهذا س

  .عليه ضمان املتلف، وال يكون شئ من هذا موجبا حلرمان املرياث وال الكفارة، فإن ذلك جزاء مباشرة الفعل
  .سبب هو يف معىن العلة: وكذلك قطع حبل القنديل املعلق وشق الزق وفيه مائع
غري مباشرة، الن قضاء القاضي بعد الشهادة يكون عن  وكذلك شهادة الشهود بالقصاص يكون سببا للقتل من

  .اختيار
  وكذلك استيفاء الويل والشهادة غري موضوعة للقتل يف االصل، وهلذا ال يوجب الكفارة وال يثبت حرمان

  .املرياث يف حق الشهود، وال يوجب عليهم القصاص
إنه قصد به شخصا بعينه فيصلح أن يكون والشافعي رمحه اهللا ال ينكر هذا ولكن يقول هو تسبيب قوي من حيث 

  .موجبا للقود عليه، الن فيه معىن العلة من حيث إن قضاء القاضي من موجبات الشهادة، والقتل مضاف إىل ذلك
القاضي إمنا يقضي عن اختيار منه وليس يف وسع الشاهد ما يظهره القاضي بقضائه أو يوجبه، فبقيت : إال أنا نقول

  .ا يف احلقيقة، وال مماثلة بني التسبيب واملباشرة، ووجوب القصاص يعتمد املباشرةشهادة الشهود تسبيب
أدلكم على حصن يف دار احلرب جتدون فيه الغنائم، فإن ذهب معهم حىت : إذا قال للغزاة: وعلى هذا قال يف السري

  دهلم عليه كان شريكهم يف املصاب، الن فعله تسبيب

طريق حىت وصلوا إليه بوصفه ومل يذهب معهم مل يكن شريكهم يف املصاب، الن ما فيه معىن العلة، وإن وصف هلم ال
  .صنعه تسبيب حمض وليس فيه من معىن العلة شئ

وأما السبب الذي له شبهة العلة كحفر البئر يف الطريق، فإنه سبب للقتل من حيث إجياد شرط الوقوع وهو زوال 
اشي يف نفسه، والسبب املطلق مشيه يف ذلك املوضع، فأما احلفر فهو املسكة وليس بعلة يف احلقيقة، فالعلة ثقل امل

إجياد شرط الوقوع ولكن له شبهة العلة من حيث إن احلكم يضاف إليه وجودا عنده ال ثبوتا به، وهلذا مل يكن 
باملقتول عند  موجبا الكفارة وال حرمان املرياث، فإن ذلك جزاء الفعل وفعله مت من غري اتصال باملقتول، وإمنا اتصل

الوقوع بسبب آخر وهو مشيه، إال أنه جيب ضمان الدية عليه، الن ذلك بدل املتلف ال جزاء الفعل وقد حصل 
التلف مضافا إىل حفره وجودا عنده، فإذا كان ذلك تعديا منه وجب الضمان عليه مبقابلة املتلف حىت لو اعترض 

  على فعله ما ميكن
  .ع إياه يف البئر، فإنه يكون الضمان على الدافع دون احلافرإضافة احلكم إليه، حنو دفع داف

إذا تزوج كبرية ورضيعة فأرضعت الكبرية الرضيعة، فإن الزوج يغرم نصف صادق الصغرية مث : وعلى هذا قلنا
يرجع به على الكبرية إن تعمدت الفساد، وإن مل تتعمد ذلك مل يرجع عليها بشئ، الن ثبوت احلرمة باالرضاع 

موجود من الصبية، إال أن إلقام الثدي إياها سبب من الكبرية له شبهة العلة من حيث إن احلكم يضاف إليه وذلك 
  .وجودا عنده

وهذا الضمان ليس بضمان إتالف ملك النكاح، فإنه ال يضمن باالتالف عندنا، ولكن ضمان تقرير نصف صداق 
ن لفعلها شبهة العلة، وقد كانت متعدية يف ذلك حني على الزوج، فإذا صار ذلك مضافا إىل فعلها وجودا عنده كا

  .تعمدت الفساد، فيلزمها ضمان العدوان، واهللا أعلم
علة امسا ومعىن وحكما وهو حقيقة العلة، وعلة امسا ال : أنواع العلة ستة: يف تقسيم العلة قال رضي اهللا عنه: فصل

  معىن وال حكما وهو يسمى علة جمازا، وعلة



  .كما، وعلة تشبه السبب، وعلة معىن وحكما ال امسا، وعلة امسا وحكما ال معىنامسا ومعىن ال ح
حنو البيع للملك، والنكاح للحل، واالعتاق لزوال الرق وإثبات احلرية، وإيقاع الطالق للوقوع، فإن هذا : فاالول

هو علة معىن من حيث كله علة امسا من حيث إنه موضوع هلذا املوجب، فإن هذا املوجب مضاف إليه ال بواسطة، و
  .إنه مشروع الجل هذا املوجب، وهو علة حكما من حيث إن هذا احلكم يثبت به وال جيوز أن يتراخى عنه
  واختلف مشاخينا يف أن مثل هذه العلة املطلقة هل جيوز أن تكون موجودة واحلكم متأخر عنه ؟ فمنهم من

  .، فأما جيوز أن ال يتصل احلكم هبا ولكن يتأخر ملانعالذي ال جيوز كون العلة خالية عن احلكم: جوز ذلك وقال
واالصح عندنا أنه ال جيوز تأخر احلكم عن هذه العلة ولكن احلكم يتصل ثبوته بوجود هذه العلة بعد صحتها ال 

  .حمالة، وهو عندنا مبنزلة االستطاعة مع الفعل ال جيوز القول بأهنا تسبق الفعل
فبياهنا فيما ذكرنا من تعليق الطالق والعتاق بالشرط واليمني قبل احلنث، فإهنا : ماوأما العلة امسا ال معىن وال حك

علة امسا ال معىن وال حكما، الن العلة معىن وحكما ما يكون ثبوت احلكم عند تقرره ال عند ارتفاعه، وبعد احلنث 
  . يبقى اليمنيال تبقى اليمني بل ترتفع، وكذلك بعد وجود الشرط يف اليمني بالطالق والعتاق ال

فنحو البيع املوقوف، فإنه علة للملك امسا من حيث إنه بيع حقيقة موضوع هلذا : وأما العلة امسا ومعىن ال حكما
املوجب، ومعىن من حيث إنه منعقد شرعا بني املتعاقدين الفادة هذا احلكم، فإن انعقاده ومتامه معىن مبا هو من 

الغري، وهو ليس بعلة حكما ملا يف ثبوت امللك به من االضرار باملالك يف خالص حقها، وليس فيه تعدي الضرر إىل 
خروج العني عن ملكه من غري رضاه، وهلذا إذا وجد االجازة منه يستند احلكم إىل وقت العقد حىت ميلكه املشتري 

  .بزوائده، فيتبني به أن العلة موجودة امسا ومعىن

لة امسا ومعىن ال حكما، الن خيار الشرط داخل على احلكم ال على وكذلك إذا صرح بشرط اخليار للبائع فإنه ع
أصل البيع، وكان القياس أن ال جيوز اشتراط اخليار يف البيع ملعىن الغرر إال أنا لو أدخلنا الشرط على أصل السبب 

  دخل على احلكم ضرورة، ولو أدخلناه على احلكم خاصة مل يكن داخال
رر واجلهالة يف هذا أقل، وإذا ظهر أن الشرط دخل على احلكم خاصة عرفنا أن على أصل السبب، فكان معىن الغ

البيع هبذا الشرط علة امسا ومعىن ملوجبه ال حكما، وهلذا لو سقط اخليار يثبت امللك للمشتري من وقت العقد حىت 
كن موجودا قبل الشرط أصال، ميلك البيع بالزيادة املتصلة واملنفصلة، إال أن أصل امللك ملا صار متعلقا بالشرط مل ي

فالعتق املوجود يف هذه احلالة من املشتري ال يتوقف على أن ينفذ ثبوت امللك له إذا سقط اخليار، ويف االول إمنا 
يثبت يف امللك صفة التوقف ال التعليق بالشرط وتوقف الشئ ال يعدم أصله، فثبت إعتاقه بصفة التوقف أيضا على 

  .باالجارةأن ينفذ بنفوذ امللك له 
ومن هذا النوع االجارة، فإهنا علة للملك امسا ومعىن ال حكما، الهنا تتناول املعدوم حقيقة، واملعدوم ال يكون حمال 
للملك، وهلذا مل يثبت امللك يف االجر النعدام العلة حكما، وميلك بشرط التعجيل لوجود العلة امسا ومعىن، إال أن 

يث إن املنتفع به جعل كاملنفعة اليت هي املقصودة بالعقد، فأما العقد يف حق هناك وجود العلة امسا ومعىن من ح
احلكم حقيقة وهو ملك املنفعة صار مضافا إىل حالة الوجود فيقتضي امللك يف االجر على حال استيفاء املنفعة هلذا، 

دون احلكم، وعلى هذا  وال يثبت مستندا إىل وقت العقد، الن إقامة العني مقام املنفعة يف حكم صحة االجياب
الطالق الرجعي، فإنه علة امسا ومعىن ال حكما، الن حكم زوال امللك به متعلق بشرط انقضاء العدة قبل الرجعة، 

  وهو يف حكم حرمة احملل ركن من أركان العلة، فعرفنا أنه



  .ليس بعلة حكما، وهلذا مل يثبت زوال ملك احلل به وال حرمة الوطئ أصال
  يت تشبه السبب فصورهتا أن يكون ما يضاف إليه احلكم أصلهوأما العلة ال

  .موجودا وصفته منتظرا متأخرا يف وجوده خطر
فمن حيث وجود االصل كان علة الن الصفة تابعة لالصل وبانعدام الوصف ال ينعدم االصل، ومن حيث إن كونه 

  .ان طريقا للوصول إليه فكان سبباموجبا للحكم باعتبار الصفة وهو منتظر متأخر فاالصل قبل وجود الوصف ك
وبيان ذلك يف النصاب للزكاة فإنه سبب لوجوب الزكاة بصفة النماء، وحصول هذا النماء منتظر ال يكون إال بعد 

ال زكاة يف مال حىت حيول عليه : (مدة قدر الشرع تلك املدة باحلول، ومبا ذكره مل ينتصب احلول شرطا، فإنه قال
ة ال كلمة شرط، وبانعدام صفة النماء للحال ال ينعدم أصل املال الذي يضاف إليه هذا وحىت كلمة غاي) احلول

احلكم شرعا، فجعلناه علة تشبه السبب حىت جيوز التعجيل بعد كمال النصاب، وال يكون املؤدى زكاة للمال 
قت، فاملؤدى يكون فرضا النعدام صفة العلة، خبالف املسافر إذا صام يف شهر رمضان، واملقيم إذا صلى يف أول الو

لوجود العلة، مطلقة بصفتها، مث إذا مت احلول حىت وجب الزكاة جاز املؤدى عن الزكاة باعتبار أن االداء وجد بعد 
  .وجود العلة، ولو كان حمض سبب مل يكن املؤدى قبل وجود العلة حمسوبا من الزكاة كاملؤدى قبل كمال النصاب

بتأجيل فيه، الن التأجيل مهلة ملن عليه احلق بعد كمال العلة فإذا أسقط املهلة  فبهذا يتبني أن حوالن احلول ليس
بالتعجيل كان يف احلال مؤديا للواجب وهنا ال يكون يف احلال مؤديا للواجب، وإذا مت احلول ونصابه غري كامل 

عىن السبب، حىت يثبت كان املؤدى تطوعا، فعرفنا أن النصاب قبل وجود صفة النماء ميضي املدة يكون علة يف م
حكم االداء حبسب هذه العلة، وال يثبت الوجوب أصال بل يكون املؤدى موقوف الصحة على أن يكون عن 
  .الواجب إذا مت ما هو صفة العلة باستناد حكم الوجوب إليه، وعلى أن يكون تطوعا إذا مل يتم ذلك الوصف

  لزكاة مث جعلها سائمة، الن هناك أصل العلة مل يوجدوال يدخل على هذا إذا كانت االبل علوفة، فعجل عنها ا

وهو املال النامي، فإن الغناء مطلقا ال حيصل شرعا إال باملال النامي، ومبا ال حيصل الغناء من املال ال تكون العلة 
  .موجودة مبنزلة ما دون النصاب

املوت بصفة إيصال املوت به وهذا  وعلى هذا مرض املوت، فإنه علة للحجر عن التربعات فيما هو حق الوارث بعد
منتظر، فكان املوجود يف احلال علة تشبه السبب، فإذا مت باتصال املوت به استند حكمه إىل أول املرض حىت يبطل 

  .تربعه مبا زاد على الثلث، وإذا برأ من مرضه كان تربعه نافذا الن العلة مل تتم بصفتها
واآلدمي بصفة السراية وهي صفة منتظرة، فكان املوجود قبل  وكذلك اجلرح علة لوجوب الكفارة يف الصيد

السراية علة تشبه السبب حىت جيوز أداء الكفارة باملال والصوم مجيعا، وإذا اتصل به املوت كان املؤدى جائزا عن 
ة الواجب، وهذا كله الن الوصف ال يقوم بنفسه وإمنا يقوم باملوصوف، فال ميكن جعل املوصوف أحد وصفي العل

ليكون سببا ال علة كما بينا يف فصل السبب، وال ميكن جعل الوصف علة معىن وحكما مبنزلة آخر الوصفني وجودا 
  .من علة هي ذات وصفني، فلهذا جعلناها علة تشبه السبب

ومن هذا النوع علة العلة، وذلك أن تكون العلة موجبة للحكم بواسطة تلك العلة من موجبات العلة االوىل فتكون 
نزلة علة توجب احلكم بوصف وذلك الوصف قائم بالعلة، فكما أن احلكم هناك يكون مضافا إىل العلة دون مب

الصفة فهنا يكون أيضا مضافا إىل العلة دون الواسطة، وذلك حنو الرمي، فإنه يوجب حترك السهم ومضيه يف اهلواء 
ات من موجبات الرمي، فكان الرمي علة تامة ونفوذه يف املقصود حىت يبتىن عليه علة القتل، ولكن هذه الواسط

ملباشرة القتل حىت جيب القصاص على الرامي، وهلذا قلنا يف شراء القريب إنه إعتاق تتأدى به الكفارة إذا نواه، الن 



  الشراء موجب للملك وامللك يف القريب
الف ما إذا اشترى احمللوف موجب للعتق، فيصري احلكم مضافا إىل السبب االول لكون الواسطة من موجباته، خب

  بعتقه بنية الكفارة، الن الواسطة وهي الشرط يضاف إليه العتق وجودا عنده، ال وجوبا به، والعتق عند وجوده

  .مضاف إىل ما وجد من التعليق مبا هو باق بعد وجود الشرط، وهو قوله أنت حر، ومل تقترن به نية الكفارة
إذا رجعوا ضمنوا الن التزكية يف معىن علة العلة : ه يف املزكني لشهود الزناوعلى هذا قال أبو حنيفة رضي اهللا عن

فإن املوجب للحكم بالرجم شهادة الشهود، والشهادة ال تكون موجبة بدون التزكية، فمن هذا الوجه يصري احلكم 
فأي الفريقني رجع مضافا إىل التزكية، ومن حيث إن التزكية صفة للشهادة بقي احلكم مضافا إىل الشهادة أيضا، 

  .كان ضامنا
آخر عبد أشتريه فهو حر، : ومما هو نظري العلة اليت تشبه السبب ما قال أبو حنيفة رضي اهللا عنه يف رجل قال

  .فاشترى عبدا مث عبدا مث مات، فإنه يعتق الثاين من حني اشتراه
رية باعتبار معىن منتظر، وهو أن ال آخر امرأة أتزوجها فهي طالق، الن الثاين موصوف بصفة اآلخ: وكذلك لو قال

يشتري بعده غريه حىت ميوت، وال يتزوج بعدها غريها فلم يكن احلكم ثابتا يف احلال ملعىن االنتظار يف هذا الوصف، 
فإذا زال االنتظار وتقرر الوصف كان احلكم ثابتا من حني وجدت العلة ال من حني زوال االنتظار، كما هو حكم 

  .السببالعلة اليت تشبه 
  .وقد جعل بعض مشاخينا االجياب املضاف إىل وقت من هذا القسم

واالصح عندي أنه من القسم الثالث فإنه علة امسا ومعىن ال حكما، وهلذا لو نذر أن يتصدق : قال رضي اهللا عنه
وازه عن بدرهم غدا فتصدق به اليوم جاز عن املنذور للحال، ولو كان هذا من نظري القسم الرابع لتأخر حكم ج

  .املنذور إىل جمئ ذلك الوقت كما بينا يف تعجيل الزكاة
  وكذلك قال أبو يوسف رمحه اهللا يف النذر

جيوز تعجيله قبل ذلك الوقت لوجود العلة امسا ومعىن، وإن تأخر : بالصوم والصالة إذا أضافه إىل وقت يف املستقبل
  .املسافرحكم وجوب االداء إىل جمئ ذلك الوقت مبنزلة الصوم يف حق 

ال جيوز اعتبارا ملا يوجبه على نفسه يف وقت بعينه مبا أوجب اهللا عليه يف وقت بعينه حىت ال : وقال حممد رمحه اهللا
  .ينفك ذلك الوقت عن وجوب االداء أو وجود االداء فيه، وإذا جاز التعجيل خال الوقت املضاف عن ذلك أصال

  آخر الوصفني من علة تشتملفأما العلة اليت هي معىن حكما ال امسا، فهو 

على وصفني مؤثرين يف العتق، حنو ما بينا يف القرابة احملرمة للنكاح مع امللك، فإهنما وصفان مؤثران يف العتق، مث 
آخرمها وجودا يكون علة معىن وحكما، واملراد باملعىن كونه مؤثرا فيه، وباحلكم أنه يثبت احلكم عنده، وهذا الن 

ول استويا يف الوجوب هبما وترجح الثاين بالوجود عنده فكان علة معىن وحكما ال امسا، فإن الوصف الثاين مع اال
  .احلكم مضاف إىل الوصفني مجيعا، فمن حيث االسم الوصف الثاين شطر العلة

أحد وصفي علة الربا حيرم النسأ بانفراده الن كل واحد من الوصفني علة معىن وحكما إذا تأخر : وعلى هذا قلنا
: ده عن الوصف اآلخر، وحرمة النسأ مبين على االحتياط وهو أسرع ثبوتا من حرمة الفضل لقوله عليه السالموجو

  .إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد فجعل ثابتا بوجود أحد الوصفني
لالستحقاق معىن وحكما وإن  وال يدخل على هذا حكم الشهادة، فإن شهادة الشاهد الثاين بعد االول ال جتعل علة



كان استحقاق احلكم عنده يكون، الن هناك االستحقاق ال يثبت بالشهادة بل بقضاء القاضي، وقضاء القاضي 
  .يكون بشهادة الشاهدين مجيعا فال يتصور فيه كون أحدمها سابقا واآلخر متمما لعلة االستحقاق

يف ثبوت الرخص هبما فإهنا يف الشريعة مضافة إىل السفر فأما العلة امسا وحكما ال معىن، فهو السفر واملرض 
واملرض، فعرفنا أن كل واحد منهما علة امسا، وكذلك من حيث احلكم، فحكم جواز الترخص بالفطر وحنوه يثبت 
عند وجود السفر واملرض، فأما املعىن املؤثر يف هذه الرخصة فهو املشقة اليت تلحقه بالصوم دون السفر واملرض، ملا 

يريد اهللا بكم اليسر وال يريد : (بينا أن املعىن ما يكون مؤثرا يف احلكم وذلك املشقة، وإليه أشار اهللا تعاىل يف قوله
إال أن املشقة باطن تتفاوت أحوال الناس فيه وال ميكن الوقوف على حقيقته فأقام الشرع السفر بصفة ) بكم العسر

البا، وكذلك أقام املرض بوصف خمصوص مقام تلك املشقة، فعرفنا خمصوصة مقام تلك املشقة لكونه داال عليها غ
أنه علة امسا وحكما ال معىن، وهلذا لو أصبح مقيما صائما مث سافر فأفطر مل تلزمه الكفارة لوجود علة االسقاط امسا، 

  وإن انعدم

  .معىن وحكما حىت ال يكون الفطر مباحا له يف هذا اليوم أصال
 كونه حدثا علة امسا وحكما ال معىن، إذ املعىن الذي هو مؤثر يف احلدث خروج جنس من النوم يف: وعلى هذا قلنا

البدن أو من أحد السبيلني على حسب ما اختلف العلماء فيه وذلك غري موجود يف النوم إال أن النوم بصفة 
  .من البدن تيسرياخمصوصة وهو أن يكون مضطجعا أو متكئا لكونه دليل استرخاء املفاصل يقوم مقام خروج شئ 

وعلى هذا حكم النسب فإن ملك النكاح علة لثبوت النسب امسا وحكما ال معىن، الن املعىن الذي هو مؤثر يف 
  .النسب كون الولد خملوقا من مائه ولكنه باطن، فقام النكاح الذي هو ظاهر مقامه تيسريا

  .مسا وحكما ال معىنوكذلك املس عن شهوة والنكاح يف حكم حرمة املصاهرة، فإنه يكون ا
  وكذلك االسترباء، فإن استحداث ملك الوطئ مبلك اليمني علة لوجوب االسترباء امسا وحكما ال معىن،

الن املؤثر يف إجياب االسترباء اشتغال الرحم مباء الغري ملقصود صيانة مائه عن اخللط مباء آخر، وذلك باطن فقام 
  .الوطئ مبلك اليمني مقام ذلك املعىن يف وجوب االسترباء بهالسبب الظاهر الدال عليه وهو استحداث ملك 

ومل يقم ملك النكاح مقام ذلك املعىن الن زوال ملك النكاح بعد وجود السبب املوجب لشغل الرحم يعقب عدة 
هبا حيصل املقصود وهو براءة الرحم فال حاجة إىل إجياب االسترباء عند حدوث ملك، وأما زوال ملك اليمني بعد 

وطئ ال يعقب وجوب ما هو دليل براءة الرحم، فتقع احلاجة إىل إجياب االسترباء عند حدوث ملك احلل مبلك ال
  .اليمني ملقصود براءة الرحم

  .وأمثلة هذا النوع أكثر من أن حتصى
  .بعضيةما يثبت به معىن ال) إىل(أحدمها إقامة الداعي مقام املدعو كاملس والنكاح الداعي : وهذا يف احلاصل نوعان

والثاين إقامة الدليل مقام املدلول كاسترخاء املفاصل بالنوم، فإنه دليل خروج شئ من البدن، والتقاء اخلتانني يف 
كونه موجبا لالغتسال، النه دليل خروج املين عن شهوة، واملباشرة الفاحشة يف كونه حدثا عند أيب حنيفة وأىب 

  .منه حني انتشرت اآللة باملباشرةيوسف رمحة اهللا عليهما، النه دليل خروج شئ 
  وعلى

إن كنت حتبيين أو تبغضيين فأنت كذا، فإن إخبارها به يف اجمللس يكون دليل وجود ما : إذا قال المرأته: هذا قلنا
  .جعله شرطا، فجعل قائما مقام املدلول



يف احملبة والبغض، وبه  أحدها الضرورة والعجز عن الوقوف على ما هو احلقيقة كما: وفيه ثالثة أوجه من الفقه
تعدى احلكم إىل قوله إن حضت فأنت كذا، فقالت حضت فإنه يقام خربها به مقام حقيقة الشرط يف وقوع 

  .الطالق
  .والثاين االحتياط يف باب احلرمات والعبادات

  والثالث دفع احلرج عن الناس فيما تتحقق فيه احلاجة هلم، وهلذا جعل الشرع يف باب االجارة
عني املنتفع به مقام ملك املعقود عليه وهو املنفعة يف جواز العقد، وأقام سبب وجود املنفعة وهو كون العني ملك ال

منتفعا هبا مقام حقيقة وجودها، الهنا بعد الوجود ال تبقى وقتني فال ميكن إبراد العقد عليها وتسليمها، فلدفع احلرج 
العقد مقام املقصود فيما ينبين عليه عقد املعاوضة، وهو وجود فيما للناس حاجة إليه أقام الشرع غري املقصود ب

  .املعقود عليه وكونه مملوكا للعاقد
فهذه حدود يتم مبعرفتها فقه الرجل، ولكن يف ضبط حدودها بعض احلرج ملا فيها من الدقة، فال يطلبها فقيه 

  .بكسل، وال يقفن عن طلبها بفشل، واهللا اهلادي ملن جاهد يف سبيله
شرط حمض، وشرط يف حكم العلة، وشرط فيه شبهة العلة، وشرط : يف بيان تقسيم الشرط وهي ستة أقسام :فصل

  .يف معىن السبب، وشرط امسا ال حكما، وشرط مبعىن العالمة اخلالصة
فأما الشرط احملض فهو ما يتوقف وجود العلة على وجوده وميتنع وجود العلة حقيقة بعد وجودها صورة، حىت 

الشرط فتصري موجودة عندها حقيقة، على ما بينا يف الفرق بني الشرط والعلة أن احلكم مضاف إىل  يوجد ذلك
الشرط وجودا عنده ال وجوبا به، وذلك حنو كلمات الشرط كلها كقوله لعبده إن دخلت الدار فأنت حر أو إذا 

  وجود الشرط حقيقة بعد دخلت أو مىت دخلت أو كلما دخلت، فإن التحرير الذي هو علة يتوقف وجوده على

  .ما وجد صورته بكلماته من املوىل، وعند وجود الشرط يوجد التحرير حقيقة فيثبت به حكم العتق
وعلى هذا حكم العبادات واملعامالت، فإهنا تعلقت بأسباب جعلها الشرع سببا للوجوب كما بينا، مث وجود العلة 

  حقيقة يتأخر إىل وجود
ه أو ما يقوم مقام العلم به، حىت إن النص النازل قبل علم املخاطب به جعل يف حقه ما هو شرط فيه وهو العلم ب
من أسلم يف دار احلرب ومل يعلم بوجوب العبادات عليه حىت مضى زمان مث علم بذلك : كأنه غري نازل، وهلذا قلنا

القضاء ال الن العلم ليس بشرط  فإنه ال يلزمه قضاء شئ باعتبار السبب يف املاضي، وإذا أسلم يف دار االسالم يلزمه
ولكن الن شيوع اخلطاب يف دار االسالم وتيسري الوصول إليه بأدىن طلب يقوم مقام وجود العلم به، فتصري العلة 

موجودة حقيقة بوجود الشرط حكما، وعلى هذا تؤدى العبادات بأداء أركاهنا حنو الصالة، فإن أركاهنا القيام 
  .مث ال يوجد االداء هبا إال بعد وجود الشرط وهو النية والطهارة والقراءة والركوع والسجود،

وكذلك املعامالت، فإن ركن النكاح وهو االجياب والقبول ال يوجد به انعقاد العقد إال عند وجود الشرط وهو 
معىن الشهود، مث هذا النوع من الشرط إمنا يعرف بصيغته أو بداللته، فمىت وجد صيغة كلمة الشرط مل ينفك عن 

  .الشرط
إنه مذكور على سبيل ) فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا: (والذي قاله بعض املتأخرين من مشاخينا يف قوله تعاىل

هذا ليس بقوي : العادة، وإنه ال فائدة فيه سوى أن احلاجة إىل الكتابة أمس يف هذه احلالة، قال رضي اهللا عنه
ا الشرط فائدة معىن الشرط، وكالم اهللا تعاىل منزه عن هذا، بل عندي، الن حتت هذا الكالم أنه ليس يف ذكر هذ

  .فيه فائدة الشرط



وآتوهم من مال اهللا : (وبيانه أن االمر لالجياب تارة وللندب أخرى، واملراد الندب هنا بدليل ما بعده وهو قوله
يه خريا فإمنا يصري مندوبا إليه فإنه للندب دون االجياب، وعقد الكتابة وإن كان مباحا قبل أن يعلم ف) الذي آتاكم

  .إذا علم أن فيه خريا، فظهر فائدة الشرط من هذا الوجه
  فإنه غري مذكور على وفاق العادة) ومن مل يستطع منكم طوال: (وكذلك قوله تعاىل

  عندنا بل لبيان الندب، فإن نكاح االمة مع طول احلرة وإن كان مباحا

  .ب إليه بشرط عدم طول احلرةله إال أنه غري مندوب إليه وإمنا يند
غري مذكور على وفاق العادة بل هو ) فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم: (وكذلك قوله تعاىل

مبعىن الشرط حقيقة، الن املراد هو القصر يف أحوال الصالة كاالداء راكبا باالمياء واالجياز يف القراءة وختفيف 
فإن خفتم : (جد عند وجود هذا الشرط وهو اخلوف، أال ترى إىل قوله تعاىلالركوع والسجود، وذلك إمنا يو

فإن اطمأننتم فأقيموا : (وقال تعاىل) فرجاال أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا اهللا كما علمكم ما مل تكونوا تعلمون
غري مذكور بصيغة  فهو) وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن: (فأما قوله تعاىل) الصالة

وحكم اجلواز ال يثبت إال عند وجود هذا ) فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم: (الشرط فيه، وقوله تعاىل
  .الشرط

املرأة : املرأة اليت أتزوجها منكن طالق، أو قال الربع نسوة له: إذا قال لنسوة: وبيان داللة الشرط فيما قال علماؤنا
ن طالق، فإنه يتوقف وجود العلة حقيقة على وجود التزوج والدخول لوجود داللة الشرط اليت تدخل الدار منك

هذه املرأة اليت أتزوجها أو هذه املرأة اليت : فيه، وهو أنه مذكور على سبيل الوصف للنكرة، خبالف ما لو قال
لة على وجوده، ولو أتى تدخل الدار، فإنه مذكور على سبيل الوصف للعني فال يكون شرطا وال يتوقف وجود الع

إن تزوجت امرأة منكن أو هذه املرأة إن : بصيغة الشرط يف الوجهني يوقف وجود العلة على وجوده بأن قال
  .تزوجتها

  وأما الشرط الذي هو حكم العلة فنحو شق الزق حىت يسيل ما فيه
الف جزء من الزق، ويف حق من الدهن، وقطع حبل القنديل حىت يسقط فينكسر، فإن الشق يف الصورة مباشرة إت

الدهن هو إجياد شرط السيالن، ولكن جعل هذا الشرط يف حكم العلة حىت جيعل كأنه باشر إراقة الدهن، الن املائع 
ال يكون حمفوظا إال بوعاء، فإزالة ما به متاسكه يكون مباشرة تفويت ما كان حمفوظا به، وكذلك القنديل على ما 

  هو مصنوع له

فوظا إال حببل يعلقه به، فكان قطع ذلك احلبل مباشرة تفويت ما كان حمفوظا به فيكون إلقاء عادة ال يكون حم
  .وكسرا

وعلى هذا جرح االنسان إذا اتصل به السراية يكون مباشرة القتل حىت جيب القصاص به إذا كان عمدا، الن احلياة 
مة البنية، فنقض البنية باجلرح والقطع يكون ال ميكن إزهاقه حقيقة باالخذ واالخراج ولكنه حمفوظ يف البدن بسال

تفويتا ملا كان به حمفوظا، فيجعل ذلك مباشرة علة القتل حكما، خبالف الطالق والعتاق فإنه حمفوظ عند املالك 
بامتناعه عن التكلم بكلمة االيقاع، فبعد ما تكلم بكلمة االيقاع كان التعليق بالشرط للمنع من الوقوع، ومن أن 

ك التكلم علة حقيقة، وإذا صار عند وجود الشرط علة حقيقة كان احلكم مضافا إىل العلة ثبوتا به، وإىل يكون ذل
الشرط وجودا عنده، فلم يكن الشرط هناك يف حكم العلة، حىت كان وجوب الضمان عند الرجوع على شهود 



  .عليقالتعليق دون شهود الشرط، وال ضمان على شهود الشرط إذا رجعوا دون شهود الت
إن كان يف قيدك عشرة أرطال حديد فأنت حر وإن حل هذا القيد : وعلى هذا قال أبو حنيفة فيمن قيد عبده مث قال

فأنت حر، فشهد الشاهدان أن يف القيد عشرة أرطال حديد فأعتقه القاضي مث حل القيد، فإذا فيه مخسة أرطال، 
  بشهادة الزور ينفذ فإن الشهود يضمنون قيمة العبد، الن قضاء القاضي عنده

ظاهرا وباطنا، فكان العتق ثابتا بقضاء القاضي بعد شهادهتما قبل أن حيل القيد، ومها يف الصورة شاهدا الشرط، 
ولكنهما مثبتان علة العتق بشهادهتما، الهنما شهدا أن املوىل علق عتقه بشرط موجود، والتعليق بشرط موجود 

  .عتق، فضمنا الثباهتما شرطا هو علة يف احلكميكون تنجيزا، فكأهنما شهدا بتنجيز ال
وأما الشرط الذي يشبه العلة، فهو أن يعارضه ما ال يصلح أن يكون علة للحكم بانفراده، ومىت عارضه ما يصلح 

  )العلة(علة بانفراده فذلك الشرط ال يشبه العلة ملعىن وهو أن االصل يف إضافة احلكم إليه 

ت احلكم هبا كأهنا شروط على معىن أهنا أمارات غري موجبة للحكم بذواهتا، بل وعلل الشرع فيما يرجع إىل ثبو
جبعل الشرع إياها كذلك، والشرط من وجه يشبهها على معىن أن احلكم يصري مضافا إىل الشرط وجودا عنده، 

صار موجودا مىت عارض الشرط ما ال يصلح أن يكون علة يف احلكم : فأمكن جعله خلفا عن العلة يف احلكم، فقلنا
بعد وجود الشرط، فال بد من أن جيعل الشرط خلفا عن العلة يف إثبات احلكم به، ومىت أمكن جعل املعارض علة 

  .بانفراده فال حاجة إىل إثبات هذه اخلالفة، فلم جيعل للشرط شبه العلة
املوضع إال أن ما عارضه من إن حفر البئر يف الطريق إجياد شرط الوقوع بإزالة املسكة عن ذلك : وبيانه فيما قلنا

العلة وهو ثقل املاشي ال يصلح بانفراده علة االتالف بطريق العدوان، وما هو سببه وهو مشيه، ال يصلح علة لذلك 
فإنه مباح مطلقا، فكان الشرط مبنزلة العلة يف إضافة احلكم إليه حىت جيب الضمان على احلافر، ولكن ال يصري 

  الكفارة وال حيرم عن املرياث، فكان هلذا الشرط شبه العلةمباشرا لالتالف حىت تلزمه 
  .ال أن يكون على حكما

إذا رجعوا فالضمان على شهود التعليق خاصة، الهنم نقلوا قول املوىل أنت : وقلنا يف شهود التعليق وشهود الشرط
، فلهذا ال يضمن شهود حر، وهذا بانفراده علة تامة الضافة حكم العتق إليه فلم يكن للشرط هناك شبه العلة

  .الشرط شيئا سواء رجع الفريقان أو رجع شهود الشرط خاصة
وكذلك إذا رجع شهود التخيري وشهود االختيار، فإن الضمان على شهود االختيار خاصة، الن التخيري سبب وما 

سبب شيئا كما ال عارضه وهو االختيار علة تامة للحكم، فكان احلكم مضافا إليه دون السبب، فلم يضمن شهود ال
  .يضمن شهود الشرط

إذا اختلف حافر البئر مع ويل الواقع فيها وقال احلافر أوقع فيها نفسه، وقال الويل ال بل وقع فيها، : وعلى هذا قلنا
فالقول قول احلافر استحسانا، الن احلفر شرط جعل خلفا عن العلة لضرورة كون العلة غري صاحلة، فاحلافر 

  ل وهو صالحيةيتمسك مبا هو االص

العلة للحكم وينكر سبب اخلالفة، وذلك حكم ضروري فكان القول قوله، خبالف اجلارح إذا ادعى أن اجملروح 
مات من تلك اجلارحة، فإن القول قول الويل، الن اجلارح صاحب علة ال صاحب : مات بسبب آخر، وقال الويل

  .لويل هو املتمسك باالصل هناشرط كما بينا، واالصل يف العلة الصالحية للحكم، فكان ا
إذا غصب من آخر حنطة فزرعها فإن الزرع يكون مملوكا للغاصب، الن ما هو العلة حلصول : وعلى هذا قلنا



اخلارج وهو قوة االرض واهلواء واملاء مسخر بتقدير اهللا تعاىل ال اختيار له، فال يصلح الضافة احلكم إليه، وااللقاء 
االشياء جيعل كالعلة خلفا عنها يف احلكم، فبهذا الطريق يصري الزرع كسب الغاصب  الذي هو شرط جامع بني هذه

  مضافا إىل عمله فيكون مملوكا له، وإذا سقط احلب يف االرض من غري صنع أحد بأن هبت به
الريح فقد تعذر جعل هذا الشرط خلفا عن العلة، فجعل احملل الذي هو يف حكم الشرط كالعلة خلفا حىت يكون 

  .ارج لصاحب احلنطة لكوهنا حمال ملا حصل وهو اخلارجاخل
وأما الشرط الذي هو يف معىن السبب فهو أن يعترض عليه فعل من خمتار ويكون سابقا عليه، وذلك حنو ما إذا حل 
قيد عبد فأبق مل يضمن عند أصحابنا مجيعا، وحل القيد إزالة املانع للعبد من الذهاب فكان شرطا، فقد اعترض عليه 

فعل من خمتار وهو الذهاب من العبد الذي هو علة تلف املالية فيه، فما هو الشرط كان سابقا عليه، وما هو العلة 
غري مضاف إىل السابق من الشرط، فتبني به أنه مبنزلة السبب احملض، الن سبب الشئ يتقدمه، وشرطه يكون متأخرا 

ية مضافا إىل ما اعترض عليه من العلة دون ما سبق من عن صورته وجودا، وإذا كان مبعىن السبب كان تلف املال
  .السبب

  وعلى هذا لو أرسل دابة يف الطريق فجالت مينة أو يسرة عن سنن الطريق مث سارت فأصابت شيئا فال ضمان

على املرسل، الن االرسال هناك سبب حمض وقد اعترض عليه فعل من خمتار وهو غري منسوب إىل السبب االول 
ب على سنن إرساله حىت يكون سابقا بذلك االرسال، فكان االول املتقدم شرطا مبعىن السبب، مث يف حني مل تذه

  .الوجهني يضاف اهلالك إىل ما اعترض من الفعل دون ما سبق، وفعل الدابة ال يوجب الضمان على مالكها
ن صاحبها شيئا، النه مل يوجد منه علة إذا أتلفت زرع إنسان ليال أو هنارا مل يضم: وعلى هذا قلنا يف الدابة املنفلتة

  .وال سبب وال شرط يصري به االتالف مضافا إليه
إذا فتح باب القفص فطار الطري أو فتح باب االسطبل : وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي اهللا عنهما

  املانعفندت الدابة يف فور ذلك، فإن الفاتح للباب مل يضمن شيئا، الن فعله شرط النه إزالة 
من االنطالق وذلك شرط االنطالق، مث اعترض عليه فعل من خمتار غري منسوب إليه، فكان االول شرطا يف معىن 
السبب فال يصري اهلالك مضافا إليه، وقد اعترض عليه ما هو العلة، خبالف حفر البئر إذا وقع فيه املاشي، فإن ما 

حني مل يكن عاملا بعمق ذلك املكان، حىت لو أوقع نفسه يف  اعترض هناك من مشيه ال يصلح أن يكون علة االتالف
البئر مل يضمن احلافر شيئا، الن ما اعترض علة صاحلة للحكم وهو فعل حصل من خمتار على وجه القصد إليه، وهلذا 
 لو مشى على قنطرة واهية موضوعة بغري حق وهو عامل به فاخنسفت به مل يضمن الواضع شيئا، وكذلك إذا مشى يف

  .موضع من الطريق قد صب فيه املاء وهو عامل به فزلقت رجله
ولكن حممدا رضي اهللا عنه يقول فعل الدابة هدر شرعا وهو غري صاحل الضافة احلكم إليه فيكون مضافا إىل الشرط 

  .السابق الذي هو يف معىن السبب، خبالف فعل العبد من االباق فإنه صاحل شرعا الضافة احلكم إليه
هلما أن فعل الدابة ال يصلح الجياب حكم به، ولكن يصلح لقطع احلكم، أال ترى أن يف الدابة اليت أرسلها واجلواب 

  .صاحبها يف الطريق إذا جالت مينة أو يسرة اعترب فعلها يف قطع حكم إرسال صاحبها
  وكذلك الصيد إذا خرج من احلرم يعترب فعله يف

  .رمقطع احلكم وهو احلرمة الثابتة له بسبب احل
  .وإذا صال على إنسان فكذلك اجلواب



وبظاهر هذا الكالم يقول الشافعي يف اجلمل إذا صال على إنسان فقتله إنه ال يضمن شيئا، الن فعل اجلمل صاحل 
  .لقطع احلكم الثابت به وهو العصمة والتقوم الثابت فيه حلق املالك

ويف إسقاط حقه يف تضمني املتلف إجياب حكم عليه  فعل الدابة غري صاحل الجياب الشئ على مالكها،: ولكنا نقول
  .وهو الكف عن االعتداء على من اعتدى عليه بإتالف ماله ومثله ال يوجد يف صيد احلرم

  لو أرسل كلبا على صيد مملوك النسان فقتله الكلب أو أشاله على بعري: وعلى هذا قلنا
ن ما وجد منه من االشالء سبب قد اعترض عليه فعل إنسان فقتله أو على ثوب إنسان فخرقه، مل يضمن شيئا، ال

من خمتار غري منسوب إىل ذلك السبب، فإن مبجرد االشالء ال يكون سابقا له، خبالف ما إذا أرسل كلبه املعلم على 
صيد فذحبه فإنه جيعل كأنه ذحبه بنفسه يف حكم احلل، الن االصطياد نوع كسب ينفي عنه معىن احلرج ويبين احلكم 

على قدر االمكان، فأما يف ضمان العدوان جيب االخذ مبحض القياس، الن مع الشك يف السبب املوجب فيه 
  .للضمان ال جيب الضمان حبال

لو أوقد نارا يف ملكه فهبت الريح هبا إىل أرض جاره حىت أحرقت كدسه مل يضمن، ولو ألقى شيئا : وعلى هذا قلنا
  .ىل مكان آخر مث لدغت إنسانا مل يضمن امللقي شيئامن اهلوام على الطريق فانقلبت من مكان إ

  .فما كان من هذا اجلنس فتخرجيه على االصل الذي قلنا
وأما الشرط امسا ال حكما وهو اجملاز يف هذا الباب فنحو الشرط السابق وجودا فيما علق بالشرطني، حنو أن يقول 

االوىل شرط امسا ال حكما، الن احلكم غري مضاف  لعبده إن دخلت هاتني الدارين فأنت حر، فإن دخوله يف الدار
إليه وجوبا به وال وجودا عنده، وهلذا مل يعترب علماؤنا قيام امللك عند وجود الشرط االول خالفا لزفر رضي اهللا 

  عنه، وهذا الن امللك يف احملل شرط

تأثري للشرط يف ذلك، وال وجودا لنزول اجلزاء أو لصحة االجياب، واحلكم غري مضاف إىل الشرط وجوبا به فإنه ال 
عنده فإنه ال يترك الطالق يف احملل ما مل يتم الشرط، فلو اعتربنا امللك عند وجوده إمنا يعترب لبقاء اليمني وحمل اليمني 

  .الذمة، فكانت باقية ببقاء حملها من غري أن يشترط فيه امللك يف احملل
  الرجم، فإنه عالمة وأما الشرط الذي هو عالمة فنحو االحصان الجياب

  .يعرف بظهوره كون الزنا موجبا للرجم، وهو يف نفسه ليس بعلة وال سبب وال شرط حمض يف إجياب الرجم
ما ميتنع ثبوت العلة حقيقة بعد وجودها صورة إىل وجوده، كما يف تعليق الطالق بدخول الدار، : وحد الشرط

ه إىل وجود االحصان، كيف ولو وجد االحصان بعد الزنا ال والزنا موجب للعقوبة بنفسه وال ميتنع ثبوت احلكم ب
يثبت بوجوده حكم الرجم ؟ فعرفنا أنه غري مضاف إليه وجوبا به وال وجودا عند وجوده، ولكنه يعرف بظهوره أن 

الزنا حني وجد كان موجبا للرجم فكان عالمة، وهلذا ال يوجب الضمان على شهود االحصان إذا رجعوا، خبالف 
كما (أبو حنيفة رضي اهللا عنه يف املزكني لشهود الزنا إذا رجعوا بعد الرجم، فإن التزكية مبنزلة علة العلة  ما قال
وهلذا يثبت االحصان بعد الزنا بشهادة رجل وامرأتني عندنا خالفا لزفر، النه ملا كان معرفا ومل يكن الرجم ) بينا

ا من االحوال يف حكم الشهادة، فكما ثبت النكاح بشهادة مضافا إليه وجوبا وال وجودا كانت هذه احلالة كغريه
  .رجل وامرأتني يف غري هذه احلالة فكذلك يف هذه احلالة

أنا أثبت النكاح هبذه الشهادة ولكن ال يثبت التمكن لالمام من إقامة الرجم، النه كما ال مدخل لشهادة : فإن قيل
ت التمكن من إقامة الرجم، مبنزلة ما لو كان الزاين عبدا مسلما النساء يف إجياب الرجم فال مدخل لشهادهتن يف إثبا



لنصراين فشهد عليه نصرانيان أن مواله كان أعتقه قبل الزنا، فإنه تثبت احلرية هبذه الشهادة وال يثبت متكن االمام 
  شهادهتممن إقامة الرجم عليه، النه كما ال مدخل لشهادة الكفار يف إجياب الرجم على املسلم فال مدخل ل

  .يف إثبات التمكن من إقامة الرجم على املسلم
  هذا ليس بصحيح، الن شهادة النساء دخلها اخلصوص يف املشهود به ال يف املشهود عليه، واملشهود به: قلنا

ليس ميس الرجم أصال، وشهادة الكفار دخلها اخلصوص يف املشهود عليه ال يف املشهود به فإن شهادهتم حجة يف 
الكفار ولكنها ليست حبجة على املسلم، واالقامة عند الشهادة تكون على املسلم وهو حادث فال جتعل احلد على 

شهادهتم فيه حجة، وهذا الن يف املوضعني مجيعا يف الشهادة معىن تكثري حمل اجلناية من حيث اجلناية على نعمة 
  .اآلخر وهو االحصاناحلرية يف أحد املوضعني وعلى نعمة إصابة احلالل بطريقه يف املوضع 

مث يف تكثري حمل اجلناية يتضرر اجلاين واجلاين مسلم، وشهادة الكفار فيما يتضرر به املسلم ال تكون حجة أصال، فأما 
شهادة النساء فيما يتضرر به الرجل تكون حجة، وإمنا ال تكون حجة فيما تضاف إليه العقوبة وجوبا به أو جودا 

  .لشهادة أصالعنده، وذلك ال يوجد يف هذه ا
إذا علق طالقا أو عتاقا بوالدة امرأة ومل يقر بأهنا حبلى مث شهدت : وعلى هذا قال أبو يوسف وحممد رمحهما اهللا

القابلة على والدهتا، يثبت هبا وقوع الطالق والعتاق، الن هذا شرط مبنزلة العالمة من حيث إن الطالق إمنا يصري 
وأما ظهور الوالدة فمعرف ال يضاف إليه الطالق وجوبا به وال وجودا  مضافا إىل نفس الوالدة وجودا عندها،

عنده، والوالدة تظهر بشهادة النساء يف غري هذه احلالة حىت يثبت النسب بشهادة القابلة وحدها، فكذلك يف هذه 
  .احلالة كما يف مسألة االحصان

مينع ثبوت علة الطالق والعتاق حقيقة إىل الوالدة شرط حمض من حيث إنه : ولكن أبو حنيفة رضي اهللا عنه يقول
وجوده مث ال يكون الطالق والعتاق من أحكام الوالدة، وشهادة القابلة حجة ضرورية يف الوالدة النه ال يطلع عليها 

الرجال، فإمنا تكون حجة فيما هو من أحكام الوالدة أو مما ال تنفك الوالدة عنه خاصة، فأما يف الطالق والعتاق 
  .رط كغريه من الشرائطهذا الش

  يثبت النسب بشهادهتا: وعلى هذا قال أبو يوسف وحممد يف املعتدة إذا جاءت بولد فشهدت القابلة على الوالدة

وإن مل يكن هناك حبل ظاهر وال فراش قائم وال إقرار من الزوج باحلبل، الن الوالدة لثبوت النسب شرط مبنزلة 
موجودا يف الرحم قبل الوالدة، وكان ثابت النسب من حني وجد، فلم يكن  العالمة، فإن هبا يظهر ويعرف ما كان

النسب مضافا إىل الوالدة وجوبا هبا وال وجودا عندها، والوالدة يف غري هذه احلالة تثبت بشهادة القابلة وحدها، 
  .يعين إذا كان هناك فراش قائم أو حبل ظاهر أو إقرار من الزوج باحلبل، فكذلك يف هذه احلالة

الوالدة مبنزلة املعرف كما قاال ولكن يف حق من يعرف الباطن، فأما يف حقنا فالنسب : وأبو حنيفة رمحه اهللا يقول
مضاف إىل الوالدة، النا نبين احلكم على الظاهر وال نعرف الباطن، فما كان باطنا جيعل يف حقنا كاملعدوم إىل أن 

مل يعلم به، فإنه جيعل كاملعدوم ما مل يعلم به، وإذا صار النسب  يظهر بالوالدة، مبنزلة اخلطاب النازل يف حق من
مضافا إىل الوالدة من هذا الوجه ال تثبت الوالدة يف حقه إال مبا هو حجة الثبات النسب، خبالف ما إذا كان 

كان احلبل  الفراش قائما، فالفراش املعلوم هناك مثبت للنسب قبل الوالدة فكانت الوالدة عالمة معرفة، وكذلك إذا
  .ظاهرا أو أقر الزوج باحلبل فقد كان السبب هناك ثابتا بظهور ما يثبته لنا قبل الوالدة

استهالل املولود يف حكم االرث ال يثبت بشهادة القابلة وحدها، الن حياة : وعلى هذا قال أبو حنيفة رضي اهللا عنه



يه يف حقنا، واالرث يبتىن عليه، فال يثبت بشهادة الولد كان غيبا عنا وإمنا يظهر عند استهالله فيصري مضافا إل
القابلة كما ال يثبت حق الرد بالغيب بشهادة النساء يف جارية اشتراها بشرط البكارة إذا شهدت أهنا ثيب قبل 

معرف، فإن حياة (القبض وال بعده ولكن يستحلف البائع، فعلى قول أيب يوسف وحممد رمحهما اهللا االستهالل 
  ون مضافا إليهالولد ال تك

يف غري حالة التوريث يثبت بشهادة القابلة حىت يصلى على املولود، ) وجوبا به وال وجودا عنده، ونفس االستهالل
  .فكذلك يف حالة التوريث

  .عالمة هي داللة الوجود فيما كان موجودا قبله: يف بيان تقسيم العالمة العالمة أنواع أربعة: فصل
  .العسكر، وهذا حد العالمة احملضة ومنه علم الثوب، ومنه علم

  .وعالمة هي مبعىن الشرط، وذلك االحصان يف حكم الرجم كما بينا
وعالمة هي علة فقد بينا أن العلل الشرعية مبنزلة العالمات لالحكام، فإهنا غري موجبة بذواهتا شيئا بل جبعل الشرع 

  .بذواهتا على ما نبينها يف موضعها إياها موجبة وعالمة تسمية وجمازا وهي علل احلقائق املعتربة
وقد جعل الشافعي عجز القاذف عن إقامة أربعة من الشهداء عالمة لبطالن شهادة القاذف ال شرطا حىت قال 
القذف مبطل شهادته قبل ظهور عجزه عن إقامة الشهود، مث ظهور العجز يعرف لنا هذا احلكم فكان عالمة، 

اذف فكان العجز فيه شرطا، الن إقامة احلد يصري مضافا إليه وجودا عنده، فأما خبالف اجللد فإنه فعل يقام على الق
سقوط شهادته أمر حكمي فيثبت بنفس القذف النه كبرية، ملا فيه من إشاعة الفاحشة وهتك ستر العفة على 

هذا االصل كان املسلم، فاالصل يف الناس هو العفة عن الزنا، والتمسك باالصل واجب حىت يتبني خالفه، وباعتبار 
  .القذف كبرية، فيكون مبنزلة سائر الكبائر يف ثبوت مسة الفسق وسقوط الشهادة بنفسها

العجز عن إقامة أربعة من الشهداء شرط القامة اجللد والبطال شهادة القاذف، واحلكم املعلق بالشرط : ولكنا نقول
طب االمام بإقامته على القاذف وأحدمها ال يكون ثابتا قبل وجود الشرط، وهذا الن كل واحد منهما فعل خو

  فاجلدوهم: (معطوف على اآلخر، كما قال تعاىل
مث هذا العجز الذي هو شرط يثبت مبا ثبت به العجز عن دفع سائر احلجج ) مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا

جمللس الثاين، والذي قال القذف كبرية يف إلزام احلكم هبا، وذلك بأن ميهله على قدر ما يرى إىل آخر اجمللس أو إىل ا
هذه الصفة للقذف غري ثابت بنفسه مستحقا شرعا بدليل أنه يتمكن من إثباته بالبينة وهو يف نفسه خرب متميل : قلنا

  بني الصدق

والكذب، وقد يتعني فيه معىن احلسبة إذا كان الزاين مصرا غري تائب، وللقاذف شهود يشهدون عليه بالزنا ليقام 
ه احلد، وكيف يكون نفس القذف كبرية وقد تتم به احلجة موجبا للرجم، فإن الشهود على الزنا قذفة يف علي

احلقيقة، مث كانت شهادهتم حجة الجياب الرجم، فعرفنا أن ما ادعاه اخلصم من املعىن الذي جيعل به نفس القذف 
هود إمنا تسقط شهادته بسبب ظهور عجزه مسقطا للشهادة حبث ال ميكن حتقيقة، وبعدما ظهر عجزه عن إقامة الش

وهو من حيث الظاهر حىت إن بعد إقامة احلد عليه وبطالن شهادته لو أقام أربعة من الشهداء على زنا املقذوف فإن 
الشهادة تكون مقبولة حىت يقام احلد على املشهود عليه، ويصري القاذف مقبول الشهادة إن مل يتقادم العهد، وإن 

  .صري مقبول الشهادة أيضا وإن كان ال يقام احلد على املشهود عليهتقادم العهد ي
أورد ذلك يف املنتقى رواية عن أيب يوسف أو حممد، هذا قول أحدمها، ويف قول اآلخر ال تقبل الشهادة بعد إقامة 



دة جرى احلد عليه، الن إقامة احلد على القاذف حكم يكذب الشهود يف شهادهتم على املقذوف بالزنا، وكل شها
احلكم بتعني جهة الكذب فيها ال تكون مقبولة أصال، كالفاسق إذا شهد يف حادثة فردت شهادته مث أعادها بعد 

  .التوبة، واهللا اجملزي ملن اتقى وأحسن
فهذه االهلية : أهلية اآلدمي لوجوب احلقوق له وعليه ويف االمانة اليت محلها االنسان قال رضي اهللا عنه: باب
ة الوجوب، وأهلية االداء فأما أهلية الوجوب وإن كان يدخل يف فروعها تقسيم فأصلها واحد، وهو أهلي: نوعان

  .الصالحية حلكم الوجوب، فمن كان فيه هذه الصالحية كان أهال للوجوب عليه، ومن ال فال
  .كامل، وقاصر: وأهلية االداء نوعان

  .ما يلحق به العهدة والتبعية: فالكامل
  .لحق به ذلكما ال ي: والقاصر

  .فنبدأ ببيان أهلية الوجوب
أصل هذه االهلية ال يكون إال بعد ذمة صاحلة لكوهنا حمال للوجوب، فإن احملل هو الذمة، وهلذا يضاف إليها : فنقول

  .وال يضاف إىل غريها حبال، وهلذا اختص به اآلدمي دون سائر احليوانات اليت ليست هلا ذمة صاحلة
وإن أرادوكم أن : وقال عليه السالم) ال يرقبون يف مؤمن إال وال ذمة: (العهد، قال تعاىل: مث الذمة يف اللغة هو

وإذ : (تعطوهم ذمة اهللا فال تعطوهم ومنه يقال أهل الذمة للمعاهدين، واملراد هبذا العهد ما أشار اهللا تعاىل يف قوله
احلة، لكونه يف حكم جزء من االم ولكنه واجلنني ما دام جمننا يف البطن ليست له ذمة ص) أخذ ربك من بين آدم

منفرد باحلياة معد ليكون نفسا له ذمة، فباعتبار هذا الوجه يكون أهال لوجوب احلق له من عتق أو إرث أو نسب 
أو وصية، والعتبار الوجه االول ال يكون أهال لوجوب احلق عليه، فأما بعدما يولد فله ذمة صاحلة، وهلذا لو انقلب 

  .ن فأتلفه كان ضامنا له، ويلزمه مهر امرأته بعقد الويل عليه، وهذه حقوق تثبت شرعاعلى مال إنسا
  مث بعد هذا زعم بعض مشاخينا أن باعتبار صالحية الذمة يثبت وجوب حقوق اهللا

  .تعاىل يف حقه من حني يولد
  .وإمنا يسقط ما يسقط بعد ذلك بعذر الضمان لدفع احلرج

جوب شرعا وقد تقدم بياهنا، وتلك االسباب متقررة يف حقه واحملل صاحل الن الوجوب بأسباب هي الو: قال
للوجوب فيه فيثبت الوجوب باعتبار السبب واحملل، وهذا الن الوجوب خرب ليس للعبد فيه اختيار حىت يعترب فيه 

زمناه طائره يف وكل إنسان أل: (عقله ومتييزه، بل هو ثابت عند وجود السبب علينا شرعا شئنا أو أبينا، قال تعاىل
واملراد بالعنق الذمة، وإمنا يعترب متييزه أو متكنه من االداء يف وجوب االداء، وذلك حكم وراء أصل ) عنقه

الوجوب، أال ترى أن النائم واملغمى عليه يثبت حكم وجوب الصالة يف حقهما بوجود النسب مع عدم التمييز 
  إىل االنتباه واالفاقة، وهذاوالتمكن من االداء للحال مث يتأخر وجوب االداء 

الن اهللا تعاىل ملا خلق االنسان حلمل أمانته أكرمه بالعقل والذمة ليكون هبا أهال لوجوب حقوق اهللا تعاىل عليه، مث 
أثبت له العصمة واحلرية واملالكية ليبقى فيتمكن من أداء ما محل من االمانة، مث هذه احلرية والعصمة واملالكية ثابتة 

حني يولد، املميز وغري املميز فيه سواء، فكذلك الذمة الصاحلة لوجوب احلقوق فيها ثابتا له من حني يولد  للمرء من
يستوي فيه املميز وغري املميز، مث كما يثبت الوجوب بوجود السبب شرعا يف حمله تثبت احلرمة، يعين احلرمة 

ري املميز لوجود السبب بعد صالحية احملل وإن بالنسب والرضاع واملصاهرة، وتلك احلرمة تثبت يف حق املميز وغ



كان ذلك حكما شرعيا، فكذلك الوجوب، مث وجوب االداء بعد هذا يكون باالمر الثابت باخلطاب، وذلك ال 
يكون إال بعد اعتدال احلال والعلم به، وقد بينا أن املطالبة بأداء الواجب غري أصل الوجوب، وهو تأويل احلديث 

دون أصل الوجوب كما يف (فاملراد بالقلم احلساب، وذلك ينبين على وجوب االداء ) م عن ثالثرفع القل(املروي 
  الدين املؤجل إمنا تكون

  .مبضي االجل، وأصل الوجوب ثابت لوجود سببه) احملاسبة بعد وجوب االداء
هو اهللا تعاىل ملا  وزعم بعض مشاخينا أن الوجوب ال يثبت إال بعد اعتدال احلال بالبلوغ عن عقل، الن املوجب

خاطب به عباده من االمر والنهي، وحكم هذا اخلطاب ال يثبت يف حق املخاطب ما مل يعلم به علما معتربا يف االلزام 
  .شرعا وذلك إمنا يكون بعد اعتدال احلال

ن ومن جعل السبب موجبا فقد أخلى صيغة االمر عن حكمه، الن حكم االمر املطلق الوجوب واللزوم، وإذا كا
الوجوب ثابتا بالسبب قبل ثبوت اخلطاب يف حقه مل يبق لالمر حكم، فيؤدي هذا إىل القول بأنه ال فائدة يف أوامر 

والنه ال يفهم من الوجوب شئ سوى وجوب االداء وذلك ال يكون ! اهللا تعاىل ونواهيه، وأي قول أقبح من هذا 
أن الوجوب كذلك، فكانت االسباب مبنزلة العالمات يف إال بعد اعتدال احلال وهو حكم االمر باالتفاق، فعرفنا 

  حقنا لنعرف بظهورها الوجوب حبكم

  .االمر، وقد بينا أن احلكم غري مضاف إىل العالمة وجوبا وال وجودا
والدليل عليه أن الوجوب لفائدة راجعة إىل العباد، فإن اهللا يتعاىل عن أن تلحقه املنافع واملضار، أي يوصف باحلاجة 

إجياب حق على عبده لنفسه، والفائدة للعباد ما يكون هلم به من اجلزاء، وذلك ال يكون إال باالداء الذي يكون إىل 
عن اختيار من العبد، فإثبات الوجوب بدون أهلية وجوب االداء وبدون تصور االداء يكون إثبات حكم شرعي هو 

  .خال من الفائدة والقول به ال جيوز
الطريقني عندي غري مرضي، ملا يف الطريق االول من جماوزة احلد يف الغلو، ويف الطريق  وكال: قال رضي اهللا عنه

الثاين من جماوزة احلد يف التقصري، فإن القول بأنه ال عربة لالسباب اليت جعلها الشرع سببا لوجوب حقوقه على 
  سبيل االبتالء للعباد ولتعظيم بعض االوقات أو االمكنة وتفضيلها على بعض

تقصري، والقول بأن الوجوب ثابت بنفس السبب من غري اعتبار ما هو حكم الوجوب نوع غلو، ولكن  نوع
الطريق الصحيح أن يقول بأن بعد وجوب السبب واحملل ال يثبت الوجوب إال بوجود الصالحية ملا هو حكم 

السبب بدون نفس احملل الوجوب، الن الوجوب غري مراد ذمة لعينه بل حلكمه، فكما ال يثبت الوجوب إذا وجد 
فكذلك ال يثبت إذا وجد السبب واحملل بدون حكم، وهذا الن بدون احلكم ال يكون مفيدا يف الدنيا وال يف 

اآلخرة، فإن فائدة احلكم يف الدنيا حتقيق معىن االبتالء، ويف اآلخرة اجلزاء وذلك باعتبار احلكم، ونعين هبذا احلكم 
مباشرة العبد عن اختيار حىت يظهر به املطيع من العاصي، فيتحقق االبتالء وجوب االداء ووجود االداء عند 

: وكذلك اجملازاة يف اآلخرة ينبين على هذا كما قال تعاىل) ليبلوكم أيكم أحسن عمال: (املذكور يف قوله تعاىل
العبد اجلزاء على ما له  وهذا الن الوجوب خرب ال اختيار فيه للعبد كما قالوا، وإمنا ينال) جزاء مبا كانوا يعملون(

  فيه اختيار، فتبني أن

إن قتل االب ابنه ال يكون موجبا : الوجوب بدون حكمه غري مفيد، فال جيوز القول بثبوته شرعا، وهلذا قلنا
للقصاص، والسبب هو العمد احملض موجود واحملل موجود، ولكن النعدام فائدة الوجوب وهو التمكن من 



  .يكون متمكنا من أن يقصد قتل أبيه شرعا حبالاالستيفاء فإن الولد ال 
ال يثبت الوجوب أصال، وهذا أعدل الطرق، ففيه اعتبار السبب يف ثبوت الوجوب به إذا كان موجبا حكمه : قلنا

وقد جعله الشرع كذلك، وفيه اعتبار االمر الثبات ما هو حكم الوجوب به وهو لزوم االداء أو إسقاط الواجب به 
  .عن نفسه

واالقامة وااليتاء هو ) أقيموا الصالة وآتوا الزكاة: (تأمل صيغة االوامر ظهر له أن موجبها ما قلنا، فإنه قالومن 
  .إسقاط الواجب باالداء

فإن مباشرة فعل الصوم وإمتام ) وأمتوا احلج: (وقوله تعاىل) فمن شهد منكم الشهر فليصمه: (وكذلك قوله تعاىل
  .اللزام ذلك احلج يكون إسقاط الواجب واالمر

أما حقوق العباد فما يكون فيه غرما أو عوضا كالثمن يف : مث على هذا الطريق يتبني التقسيم يف احلقوق، فنقول
البيع فالوجوب ثابت يف حق الصيب الذي ال يعقل لوجود سببه وثبوت حكمه وهو وجوب االداء بوليه الذي هو 

ن املراد به رفع اخلسران مبا يكون جربانا له أو حصول الربح وذلك نائب عنه، الن املقصود املال هنا دون الفعل، فإ
  .باملال يكون، وأداء وليه كأدائه يف حصول هذا املقصود به

وما كان منه صلة له شبه املؤونة كنفقة الزوجات واالقارب فوجوبه ثابت يف حقه عند وجود سببه، الن يف حق 
رب معىن مؤونة اليسار، واملقصود إزالة حاجة املنفق عليه بوصول نفقة الزوجات معىن العوضية، ويف نفقة االقا

  كفايته إليه وذلك باملال يكون، وأداء الويل فيه كأدائه، فعرفنا أن الوجوب فيه غري خال عن احلكمة

وما يكون صلة له شبه اجلزاء ال يثبت وجوبه يف حقه أصال، وذلك كتحمل العقل فإنه صلة ولكنها شبه اجلزاء على 
رك حفظ السفيه واالخذ على يد الظامل، وهلذا خيتص برجال العشرية الذين هم من أهل هذا احلفظ دون النساء فال ت

  .يثبت ذلك يف حق الصيب أصال
وكذلك ما يكون جزاء بطريق العقوبة كالقتل الجل الردة بطريق الغرامة كالعقل ال يثبت وجوبه يف حقه أصال 

  .قهالنعدام ما هو حكم الوجوب يف ح
وجوب االميان باهللا تعاىل يف حق الصيب الذي ال يعقل ال ميكن القول به النعدام : فأما يف حقوق اهللا تعاىل فنقول

  االهلية حلكم الوجوب وذلك االداء وجوبا أو وجودا يف حقه، فما كان القول
  .وذلك ال جيوز القول به بالوجوب هنا إال نظري القول بالوجوب باعتبار السبب بدون احملل كما يف حق البهائم

وكذلك العبادات احملضة، البدين واملايل يف ذلك سواء، الن حكم الوجوب ال يثبت يف حقه حبال فال يثبت 
الوجوب، وبيانه أن الوجوب أفعال يتحقق يف مباشرهتا معىن االبتالء وتعظيم حق اهللا تعاىل، وال تصور لذلك من 

ذلك بأداء وليه، الن ثبوت الوالية عليه يكون جربا بغري اختياره ومبثله ال الصيب الذي ال يعقل بنفسه، وال حيصل 
يصري هو متقربا حقيقة وال حكما، فلو جعلنا أداء الوايل كأدائه فيما هو مايل كان يتبني به أن املقصود هو املال ال 

الصوم واحلج، يقرره أنه لو الفعل، وذلك مما ال جيوز القول به، فلهذا ال يثبت يف حقه وجوب الصالة والزكاة و
إذا أنفق االداء منه كان مؤديا : كان الوجوب ثابتا مث سقوط احلكم لدفع احلرج بعذر الصيب لكان ينبغي أن يقال

للواجب كصوم الشهر يف حق املريض واملسافر واجلمعة يف حق املسافر، إنه إذا أدى كان موديا للواجب وباالتفاق 
  .وإن تصور منه ما هو ركن هذه العبارات، فعرفنا أن الوجوب غري ثابت أصالال يكون هو مؤديا للواجب، 

  .وكذلك قال حممد رضي اهللا عنه يف صدقة الفطر لرجحان معىن العبادة والقربة فيها
  فيها معىن املؤونة فيثبت الوجوب: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي اهللا عنهما



  .كخرب الفاسق الواحد
رجالن أو رجل عدل الن صيغة هذا : معناه: إنه قال حىت خيربه رجالن أو رجل عدل فقيلولفظ الكتاب مشتبه ف

  .شاهدا عدل: النعت للفرد واجلماعة واحد، أال ترى أنه يقال
ومن اعتمد القول االول قال اشتراط زيادة العدد للتوكيد هنا مبنزلة اشتراط العدد يف إخبار العدول يف الشهادات 

  لو أخرب أحد املخربين بطهارة املاء واآلخر: ستدل عليه مبا قال يف االستحسانفإهنا للتوكيد، وا
  .بنجاسته وأحدمها عدل واآلخر غري عدل فإنه يعتمد خرب العدل منهما

  .ولو كان يف أحد اجلانبني خمربان ويف اجلانب اآلخر واحد واستووا يف صفة العدالة فإنه يأخذ بقول االثنني
ديل كما يرجح خرب العدل على خرب غري العدل يترجح خرب املثىن من العدول على خرب وكذلك يف اجلرح والتع

  .الواحد، فعرفنا أن يف زيادة العدد معىن التوكيد
والذي أسلم يف دار احلرب إذا مل يعلم بوجوب العبادات عليه حىت مضى زمان مل يلزمه القضاء، فإن أخربه بذلك 

عند أيب حنيفة ال يعترب هذا اخلرب يف إجياب القضاء عليه، وعندمها : ف أيضافاسق فقد قال مشاخينا هو على اخلال
  .يعترب

واالصح عندي أنه يعترب اخلرب هنا يف إجياب القضاء عندهم مجيعا الن هذا املخرب نائب عن : قال رضي اهللا عنه
هد الغائب فهو مبنزلة رسول أال فليبلغ الشا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مأمور من جهته بالتبليغ كما قال

املالك إىل عبده، مث هو غري متكلف يف هذا اخلرب ولكنه مسقط عن نفسه ما لزمه من االمر باملعروف فلهذا يعترب 
  .خربه
  .معروف، وجمهول: اعلم بأن الرواة قسمان: يف أقسام الرواة الذين يكون خربهم حجة قال رضي اهللا عنه: فصل

معروفا بالفقه والرأي يف االجتهاد، ومن كان معروفا بالعدالة وحسن الضبط واحلفظ من كان : فاملعروف نوعان
  .ولكنه قليل الفقه

فالنوع االول كاخللفاء الراشدين والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأيب موسى االشعري وعائشة وغريهم من 
  املشهورين بالفقه من الصحابة رضي اهللا عنهم، وخربهم حجة موجبة

للعلم الذي هو غالب الرأي، ويبتين عليه وجوب العمل، سواء كان اخلرب موافقا للقياس أو خمالفا له، فإن كان 
  .موافقا للقياس تأيد به، وإن كان خمالفا للقياس يترك القياس ويعمل باخلرب
  وكان مالك بن أنس يقول يقدم القياس على خرب الواحد يف العمل به،

السلف من الصحابة، ودليل الكتاب والسنة واالمجاع أقوى من خرب الواحد فكذلك ما الن القياس حجة بإمجاع 
  .يكون ثابتا باالمجاع

ترك القياس باخلرب الواحد يف العمل به أمر مشهور يف الصحابة ومن بعدهم من السلف ال ميكن إنكاره : ولكنا نقول
اهللا عنه، فإن محل ابن مالك رضي اهللا عنه  حىت يسمون ذلك معدوال به عن القياس، وعليه دل حديث عمر رضي

كدنا أن نقضي فيه برأينا فيما فيه قضاء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : حني روي له حديث الغرة يف اجلنني قال
  .وسلم خبالف ما قضى به

  .لوال ما رويت لرؤينا خالف ذلك: ويف رواية
بأسا حىت أخربنا رافع بن خديج رضي اهللا عنه أن النيب عليه كنا خنابر وال نرى بذلك : وقال ابن عمر رضي اهللا عنه

السالم هنى عن كراء املزارع فتركناه الجل قوله، والن قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم موجب للعلم باعتبار 



  .أصله وإمنا الشبهة يف النقل عنه
نا أن ثبوت احلكم املنصوص باعتبار هذا فأما الوصف الذي به القياس فالشبهة واالحتمال يف أصله النا ال نعلم يقي

الوصف من بني سائر االوصاف، وما يكون الشبهة يف أصله دون ما تكون الشبهة يف طريقه بعد التيقن بأصله، 
يوضحه أن الشبهة هنا باعتبار توهم الغلط والنسيان يف الراوي وذلك عارض، وهناك باعتبار التردد بني هذا 

أصل، مث الوصف الذي هو معىن من املنصوص كاخلرب والرأي، والنظر فيه الوصف وسائر االوصاف وهو 
كالسماع، والقياس كالعمل به، وال شك أن الوصف ساكت عن البيان واخلرب بيان يف نفسه فيكون اخلرب أقوى من 

  .الوصف يف االبانة، والسماع أقوى من الرأي يف االصابة، وال جيوز ترك القوي بالضعيف
بالعدالة والضبط واحلفظ كأيب هريرة وأنس بن مالك رضي اهللا عنهما وغريمها ممن اشتهر بالصحبة مع فأما املعروف 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والسماع منه مدة

  يف حقه وإن عقل ما مل يعتدل حاله بالبلوغ، فإن باعتبار عقله يصحح االداء منه
كونه واجب االداء، فعرفنا هبذا أن حكم الوجوب وهو  وصحة االداء تستدعي كون احلكم مشروعا وال تستدعي

إال أنه إذا ) وقد بينا أن الوجوب ال يثبت باعتبار السبب واحملل بدون حكم الوجوب(وجوب االداء معدوم يف حقه 
وإمنا مل يكن (أدى يكون املؤدي فرضا، الن بوجود االداء صار ما هو حكم الوجوب موجودا مبقتضى االداء 

كان املؤدى فرضا، مبنزلة العبد فإن وجوب اجلمعة ) بتا النعدام احلكم فإذا صار موجودا مبقتضى االداءالوجوب ثا
يف حقه غري ثابت، حىت إنه إن أذن له املوىل أو حضر اجلامع مع املوىل كان به أن ال يؤدي، ولكن إذا أدى كان 

  .وإمنا مل يكن الوجوب ثابتا النعدام حكمه املؤدى فرضا، الن ما هو حكم الوجوب صار موجودا مبقتضى االداء،
وكذلك املسافر إذا أدى اجلمعة كان مؤديا للغرض مع أن وجوب اجلمعة مل يكن ثابتا يف حقه قبل االداء بالطريق 

  .الذي ذكرنا، واهللا أعلم
بار قوة البدن، قاصرة وكاملة فالقاصرة باعت: هذه االهلية نوعان: يف بيان أهلية االداء قال رضي اهللا عنه: فصل

وذلك ما يكون للصيب املميز قبل أن يبلغ، أو املعتوه بعد البلوغ فإنه مبنزلة الصيب من حيث إن له أصل العقل وقوة 
  .العمل بالبدن وليس له صفة الكمال يف ذلك حقيقة وال حكما

  .ك بالبدنقدرة فهم اخلطاب وذلك يكون بالعقل، وقدرة العمل به وذل: والكاملة تبتىن على قدرتني
ال : (مث يبتىن على االهلية القاصرة صحة االداء، وعلى الكاملة وجوب االداء وتوجه اخلطاب به، الن اهللا تعاىل قال

وقبل التمييز والتمكن من االداء ال وجه الثبات التكليف باالداء، النه تكليف ما ال ) يكلف اهللا نفسا إال وسعها
  آلية، وال تصور لالداء على الوجه املشروع وهويطاق وقد نفى اهللا تعاىل ذلك هبذه ا

أن يكون على قصد التقرب إىل اهللا تعاىل، وبعد وجود أصل العقل والتمكن من االداء قبل كماله يف إلزام االداء 
ويضع عنهم إصرهم واالغالل اليت كانت (وقال تعاىل ) ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج: (حرج، قال اهللا تعاىل

  .ويف إلزام خطاب االداء قبل إكمال العقل من معىن االضرار واحلرج ما ال خيفى) عليهم
مث أصل العقل يعرف بالعيان، وذلك حنو أن خيتار املرء يف أمر دنياه وأخراه ما يكون أنفع لديه ويعرف به مستوى 

رجة النقصان ظاهرا تتفاوت عاقبة االمر فيما يأتيه ويذره، ونقصانه يعرف بالتجربة واالمتحان، وبعد الترقي عن د
أحوال البشر يف صفة الكمال فيه على وجه يتعذر الوقوف عليه، فأقام الشرع اعتدال احلال بالبلوغ عن عقل مقام 
كمال العقل حقيقة يف بناء إلزام اخلطاب عليه تيسريا عل العباد، مث صار صفة الكمال الذي يتوهم وجوده قبل هذا 



توهم النقصان بعد هذا احلد كذلك، على ما بينا أن السبب الظاهر مىت قام مقام املعىن  احلد ساقط االعتبار، وبقاء
) رفم القلم عن ثالث: (الباطن للتيسري دار احلكم معه وجودا وعدما وأيد هذا كله قوله صلى اهللا عليه وسلم 

ت إال باالهلية الكاملة، وهو واملراد بالقلم احلساب، واحلساب إمنا يكون بعد لزوم االداء، فدل أن ذلك ال يثب
  .اعتدال احلال بالبلوغ عن عقل

  .ما يكون من حقوق اهللا تعاىل فهو صحيح االداء عند وجود االهلية القاصرة: وعلى هذا قلنا
فمنها ما يكون صفة احلسن متعينا فيه على وجه ال حيتمل غريه، وصفة كونه مشروعا متعني فيه على : وذلك أنواع

ن ال يكون مشروعا حبال، وذلك حنو االميان باهللا تعاىل، فإنه صحيح من الصيب العاقل يف أحكام وجه ال حيتمل أ
الدنيا واآلخرة مجيعا لوجود حقيقته بعد وجود االهلية لالداء، فإن حقيقته يكون بالتصديق بالقلب واالقرار 

  باللسان، ومن رجع إىل نفسه علم أنه يف مثل هذه احلالة
ة اهللا تعاىل بقلبه، واالقرار منه مسموع ال يشك فيه وال يف كونه صادقا فيما يقر به، واحلكم كان يعتقد وحداني

  بوجود الشئ يبتىن على وجود حقيقته،

فإن طاوعته فهي له وعليه مثلها، وإن استكرهها فهي حرة وعليه مثلها فإن القياس : قال فيمن وطئ جارية امرأته
  .كاملخالف للكتاب والسنة املشهورة واالمجاع الصحيح يرد هذا احلديث ويتبني أنه

مث هذا النوع من القصور ال يتوهم يف الراوي إذا كان فقيها الن ذلك ال خيفى عليه لقوة فقهه، فالظاهر أنه إمنا 
من رسول اهللا كذلك خمالفا للقياس وال هتمة يف روايته فكأمنا مسعنا (روى احلديث باملعىن عن بصرية فإنه علم مساعه 

من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيلزمنا ترك كل قياس مبقابلته، وهلذا قلت رواية الكبار من فقهاء ) ذلك
الصحابة رضي اهللا عنهم، أال ترى إىل ما روي عن عمرو بن ميمون قال صحبت ابن مسعود سنني فما مسعته يروي 

وسلم مث أخذه البهر والفرق وجعلت فرائصه ترتعد حديثا إال مرة واحدة، فإنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .فقال حنو هذا أو قريبا منه أو كالما هذا معناه، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول كذا

فبهذا يتبني أن الوقوف على ما أراده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من معاين كالمه كان عظيما عندهم فلهذا 
  .هم، فإذا صحت الرواية عنهم فهو متقدم على القياسقلت رواية الفقهاء من

ومع هذا كله فالكبار من أصحابنا يعظمون رواية هذا النوع منهم ويعتمدون قوهلم، فإن حممدا رمحه اهللا ذكر عن 
أيب حنيفة رمحه اهللا أنه أخذ بقول أنس بن مالك رضي اهللا عنه يف مقدار احليض وغريه، وكان درجة أيب هريرة فوق 

  .جته، فعرفنا هبذا أهنم ما تركوا العمل بروايتهم إال عند الضرورة النسداد باب الرأي من الوجه الذي قررنادر
فأما اجملهول فإمنا نعين هبذا اللفظ من مل يشتهر بطول الصحبة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا عرف مبا روي 

  من حديث أو حديثني، حنو وابصة بن معبد،
  .احملبق، ومعقل بن سنان االشجعي رضي اهللا عنهم وغريهموسلمة بن 

أحدها أن يشتهر لقبول الفقهاء روايته والرواية عنه، والثاين أن يسكتوا عن : ورواية هذا النوع على مخسة أوجه
بينهم  الطعن فيه بعدما يشتهر، والثالث أن خيتلفوا يف الطعن يف روايته، والرابع أن يطعنوا يف روايته من غري خالف

  .يف ذلك، واخلامس أن ال تظهر روايته وال الطعن فيه فيما بينهم
  أما من قبل السلف منه روايته وجوزوا النقل عنه



فهو مبنزلة املشهورين يف الرواية، الهنم ما كانوا متهمني بالتقصري يف أمر الدين، وما كانوا يقبلون احلديث حىت يصح 
 عليه وسلم ، فإما أن يكون قبوهلم لعلمهم بعدالته وحسن ضبطه، أو النه عندهم أنه يروى عن رسول اهللا صلى اهللا

  .موافق ملا عندهم مما مسعوه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو من بعض املشهورين يروى عنه
وكذلك إن سكتوا عن الرد بعد ما اشتهر روايته عندهم، الن السكوت بعد حتقق احلاجة ال حيل إال على وجه 

  .ضا باملسموع، فكان سكوهتم عن الرد دليل التقرير، مبنزلة ما لو قبلوه وردوا عنهالر
وكذلك ما اختلفوا يف قبوله وروايته عنه عندنا، النه حني قبله بعض الفقهاء املشهورين منهم فكأمنا روى ذلك 

  .بنفسه
ع بنت واشق االشجعية مبهر وبيان هذا يف حديث معقل بن سنان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى لربو

مثلها حني مات عنها زوجها ومل يسم هلا صداقا فإن ابن مسعود رضي اهللا عنه قبل روايته وسر به ملا وافق قضاءه 
ماذا نصنع بقول أعرايب بوال على عقبه : قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وعلي رضي اهللا عنه رده فقال

  .حسبها املرياث ال مهر هلا
ما اختلفوا فيه يف الصدر االول أخذنا بروايته، الن الفقهاء من القرن الثاين كعلقمة ومسروق واحلسن ونافع بن فل

  .جبري قبلوا روايته فصار معدال بقبول الفقهاء روايته
  .وكذلك أبو اجلراح صاحب راية االشجعيني صدقه يف هذه الرواية

  نه كان خمالفا للقياس عنده، وابن مسعودوكأن عليا رضي اهللا عنه إمنا مل يقبل روايته ال
  .رضي اهللا عنه قبل روايته النه كان موافقا للقياس عنده

  .فتبني هبذا أن رواية مثل هذا فيما يوافق القياس يكون مقبوال مث العمل يكون بالرواية
وا ال يتهمون برد احلديث الثابت وأما إذا ردوا عليه روايته ومل خيتلفوا يف ذلك فإنه ال جيوز العمل بروايته، الهنم كان

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال بترك العمل به وترجيح الرأي خبالفه عليه، فاتفاقهم على الرد دليل على 
  .أهنم كذبوه يف هذه الرواية وعلموا أن ذلك وهم منه

  .ولو قال الراوي أومهت مل يعمل بروايته، فإذا ظهر دليل ذلك ممن هو فوقه أوىل
ال ندع كتاب ربنا وال سنة نبينا بقول امرأة ال : وبيان هذا يف حديث فاطمة بنت قيس، فإن عمر رضي اهللا عنه قال

  .ندري أصدقت أم كذبت
  قال عيسى

يسترق واالسترقاق عقوبة على وجه اجلزاء على الكفر، فإن الكفار حني أنكروا وحدانية اهللا تعاىل جازاهم على 
، ويف االسترقاق إتالف حكمي بطريق اجلزاء مل يثبت استحقاقه، فكيف ال يثبت استحقاق ذلك فجعلهم عبيد عبيده

أما الضرب إذا أساء االدب فهو تأديب للرياضة يف املستقبل وليس : االتالف احلقيقي إذا صحت ردته شرعا ؟ قلنا
تضرب : (د الشرع به فقالجبزاء على الفعل املاضي منه بطريق العقوبة، مبنزلة ضرب الدواب للتأديب، وقد ور

وأما االسترقاق فليس بطريق اجلزاء ولكن ما كان مباحا غري معصوم وهو ) الدابة على النفار وال تضرب على العثار
  .حمل التملك كالصيود، وذراري أهل احلرب هبذه الصفة

ال كذلك : اجلزاء قلنافقد قلتم العصمة لآلدمي أصل مث زوال هذه العصمة الثابتة كرامة تكون بطريق : فإن قيل
ولكن زوال هذه العصمة كزوال صفة الصحة اليت هي نعمة باملرض، وصفة احلياة باملوت وصفة الغىن مبلك املال 

  .بالفقر هبالك املال، وأحد ال يقول إن ذلك جزاء بطريق العقوبة



  فأما ما يتردد من حقوق اهللا تعاىل وحيتمل أن ال يكون مشروعا يف بعض االوقات
ال يكون حسنا يف بعض االوقات فإنه يثبت حكم صحة االداء فيه قبل البلوغ باعتبار االهلية القاصرة، وال يثبت أو 

وجوب االداء املايل والبدين فيه سواء كالصالة والصوم والزكاة واحلج عندنا، فإن يف وجوب االداء قبل اعتدال 
حمض املنفعة، النه يعتاد أداءها فال يشق ذلك عليه بعد  احلال إلزام العهدة ويف صحة االداء فيما كان منه بدنيا

البلوغ، وهلذا صح منه التنفل جبنس هذه العبادات بعد أداء ما هو مشروع بصفة الفرضية يف حق البالغني، وما كان 
مث ليس منه ماليا ففي صحة االداء منه إضرار به يف العاجل باعتبار نقصان ملكه فيبتىن ذلك على االهلية الكاملة، 

من ضرورة صحة أداء البدين اللزوم، فإن من شرع يف صوم أو صالة على ظن أهنا عليه مث تبني أهنا ليست عليه 
يصح منه االمتام مع انعدام صفة اللزوم حىت إذا فسد ال جيب القضاء، ويف احلج إذا شرع بالظن مث تبني أنه ليس 

  .مه القضاء ويصح االمتام منه بعد انتفاء صفة اللزومعليه تنعدم صفة اللزوم حىت إذا أحصر فتحلل مل يلز
  واخلصم

يفرق بني املايل والبدين يف هذا النوع باعتبار أن املايل يقبل النيابة يف االداء فيتوجه اخلطاب باالداء يف حقه على أن 
العهدة بسببه فرمبا يعجز ينوب الويل عنه يف االداء، والبدين ال حيتمل هذه النيابة، فلو توجه عليه اخلطاب به حلقه 

عن االداء لصغره، مث يتضاعف عليه وجوب االداء بعد البلوغ فيلحقه احلرج، فلدفع احلرج قلنا ال يثبت يف حقه 
خطاب االداء فيما هو بدين، وهذا ال معىن له، الن الواجب يف املوضعني الفعل، فاالقامة وااليتاء كل واحد منهما 

الزم بطريق القربة وذلك ال يتحقق بأداء الويل، إذ الوالية ثابتة عليه شرعا بغري  فعل، وقد بينا أن هذا الفعل
  .اختياره، ومبثل هذه الوالية ال تتأدى العبادة

مث هو ال يلزمه اخلطاب باالميان كما هو مذهبنا، ولو كان املعىن فيه احلرج الذي يلحقه بتضاعف االداء بعد البلوغ 
  يف حقه النه بدين، وال يتضاعف وجوب االداءلكان اخلطاب باالميان يثبت 

عليه بعد البلوغ لتوجه اخلطاب يف حالة الصغر، بل ينبين عليه صحة االداء فرضا على مذهبه، وقد جوز مثل هذا 
إذا صلى يف أول الوقت مث بلغ يف آخره فإن املؤدى جيوز عن : يف العبادات البدنية لتوفري املنفعة عليه حىت قال

سقوط اخلطاب ملعىن النظر، ومعىن النظر هنا يف توجه اخلطاب عليه يف أول الوقت حىت ال تلزمه  الفرض، الن
  .االعادة

إذا أحرم باحلج مث بلغ قبل الوقوف فإن حجه يكون عن الفرض، الن معىن النظر هنا يف إلزام اخلطاب : وكذلك قال
  .ميانإياه سابقا على االحرام، فكان ينبغي أن يقول مثل هذا يف اال

وحنن أثبتنا هذا يف الصالة واالحرام، الن توجه اخلطاب ملا كان ال يثبت إال بعد البلوغ مقصورا عليه فاملؤدي قبله 
إذا كان حبيث يتردد بني الفرض والنفل ال ميكن أن جيعل فرضا حبال، أرأيت لو صلى رجل بعد زوال الشمس أربع 

لظهر قبل مضي الوقت أكان ذلك جائزا عن فرضه ؟ هذا شئ ال ركعات قبل نزول فرضية الظهر مث نزلت فرضية ا
  .يقول به أحد
  إحرامه صحيح باعتبار االهلية القاصرة ولكن ال تلزمه الكفارات بارتكاب احملظورات،: وعلى هذا قلنا

ا، الكذب حمظور عقله فنستدل بانزجاره عن سائر ما نعتقده حمظورا على انزجاره عن الكذب الذي نعتقده حمظور
أو ملا كان منزجرا عن الكذب يف أمور الدنيا فذلك دليل انزجاره عن الكذب يف أمور الدين وأحكام الشرع 

بالطريق االوىل، فأما إذا مل يكن عدال يف تعاطيه فاعتبار جانب تعاطيه يرجح معىن الكذب يف خربه، النه ملا مل يبال 



ر أنه ال يبايل من الكذب مع اعتقاده حرمته، واعتبار جانب من ارتكاب سائر احملظورات مع اعتقاده حرمته فالظاه
اعتقاده يدل على الصدق يف خربه فتقع املعارضة وجيب التوقف، وإذا كان ترجيح جانب الصدق باعتبار عدالته 

  وبه يصري اخلرب
  .حجة للعمل شرعا، فعرفنا أن العدالة يف الراوي شرط لكون خربه حجة

فاء هتمة الكذب ال باعتبار نقصان حال املخرب بل باعتبار زيادة شئ فيه يدل على كذبه يف النت: فأما اشتراط االسالم
خربه، وذلك الن الكالم يف االخبار اليت يثبت هبا أحكام الشرع، وهم يعادوننا يف أصل الدين بغري حق على وجه 

ليس منه فيه، وإليه أشار اهللا تعاىل هو هناية يف العداوة فيحملهم ذلك على السعي يف هدم أركان الدين بإدخال ما 
أي ال يقصرون يف االفساد عليكم، وقد ظهر منهم هذا بطريق الكتمان، فإهنم كتموا ) : ال يألونكم خباال: (يف قوله

نعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونبوته من كتابه بعدما أخذ عليهم امليثاق بإظهار ذلك فال يؤمنون من أن 
بزيادة هي كذب ال أصل له بطريق الرواية، بل هذا هو الظاهر، فالجل هذا شرطنا االسالم يف يقصدوا مثل ذلك 

الراوي لكون خربه حجة، وهلذا مل جنوز شهادهتم على املسلمني، الن العداوة رمبا حتملهم على القصد لالضرار 
اطن، وقبلنا شهادة بعضهم على باملسلمني بشهادة الزور، كما ال تقبل شهادة ذي الضغن لظهور عداوته بسبب الب

  .بعض النعدام هذا املعىن الباعث على الكذب فيما بينهم
وهبذا تبني أن رد خربه ليس لعني الكفر بل ملعىن زائد ميكن هتمة الكذب يف خربه، مبنزلة شهادة االب للولد فإهنا ال 

  .يله إىل ولده طبعاتكون مقبولة ملعىن زائد ميكن هتمة الكذب يف شهادته وهو شفقة االبوة وم
  العقل نور يف الصدر به يبصر: وأما بيان حد هذه الشروط وتفسريها فنقول

القلب عند النظر يف احلجج مبنزلة السراج، فإنه نور تبصر العني به عند النظر فترى ما يدرك باحلواس ال أن السراج 
لذي هو العقل يدل القلب على معرفة ما يوجب رؤية ذلك ولكنه يدل العني عند النظر عليه، فكذلك نور الصدر ا

  ذلك بتوفيق اهللا تعاىل،) بالعقل(هو غائب عن احلواس من غري أن يكون موجبا لذلك، بل القلب يدرك 
وهو يف احلاصل عبارة عن االختيار الذي يبتىن عليه املرء ما يأيت به وما يذر مما ال ينتهي إىل إدراكه سائر احلواس، 

ال يعترب إال حلكمة وعاقبة محيدة، وهلذا ال يعترب من البهائم خللوه عن هذا املعىن، والعاقبة فإن الفعل أو الترك 
احلميدة ال تتحقق فيما يأيت به االنسان من فعل أو ترك له إال بعد التأمل فيه بعقله، فمىت ظهرت أفعاله على سنن 

وله ليس خيلو عن حكمة وعاقبة محيدة، وهذا الن أفعال العقالء كان ذلك دليال لنا على أنه عاقل مميز وأن فعله وق
العقل ال يكون موجودا يف اآلدمي باعتبار أصله ولكنه خلق من خلق اهللا تعاىل حيدث شيئا فشيئا، مث يتعذر الوقوف 

على وجود كل جزء منه حبسب ما ميضي من الزمان على الصيب إىل أن يبلغ صفة الكمال، فجعل الشرع احلد 
عقل هو البلوغ تيسريا لالمر علينا، الن اعتدال احلال عند ذلك يكون عادة واهللا تعاىل هو العامل ملعرفة كمال ال

حقيقة مبا حيدثه من ذلك يف كل أحد من عباده من نقصان أو كمال، ولكن ال طريق لنا إىل الوقوف على حد ذلك، 
ع انعدام اآلفة، مث يسقط اعتبار ما يوجد من فقام السبب الظاهر يف حقنا مقام املطلوب حقيقة تيسريا، وهو البلوغ م

العقل للصيب قبل هذا احلد شرعا لدفع الضرر عنه ال لالضرار به، فإن الصبا سبب للنظر له، وهلذا مل يعترب فيما 
  .يتردد بني املنفعة واملضرة ويعترب فيما يتمخض منفعة له

هدة عنه كما ال جيعل وليا يف تصرفاته يف أمور الدنيا مث خربه يف أحكام الشرع ال يكون حجة لاللزام دفعا لضرر الع
دفعا لضرر العهدة عنه، وهلذا صح مساعه وحتمله للشهادة قبل البلوغ إذا كان مميزا، فقد كان يف الصحابة من مسع 



يف حالة الصغر وروي بعد البلوغ وكانت روايته مقبولة، النه ليس يف ذلك من معىن ضرر لزوم العهدة شئ، وإمنا 
  يكون ذلك يف االداء، فيشترط لصحة أدائه على وجه يكون حجة كونه عاقال مطلقا، وال حيصل ذلك إال

  استحق الرضخ، الن ذلك حمض منفعة يثبت باالهلية القاصرة كاالحتطاب
كل منفعة من هذا اجلنس يصلح له بوليه : واالحتشاش، وينبغي أن يكون هذا على أصل اخلصم أيضا، فإنه يقول

  . يكون أهال لتحصيل ذلك لنفسه بنفسه، وما ال حيصل له بوليه يكون هو أهال لتحصيله ذلك لنفسهفإنه ال
يف أحدمها ال يصح ذلك منه بنفسه ويصح من الويل ذلك يف حقه، ويف القول : ويف قبول اهلبة والصدقة له قوالن

  .اآلخر على عكس هذا
صيله له من قبل الويل مبباشرته سببه فينبغي أن جيعل هو مث استحقاق الرضخ بسبب القتال حمض منفعة ال ميكن حت

  .أهال لتحصيله لنفسه مبباشرته سببه
فأما ما هو ضرر حمض فنحو إبطال امللك يف الطالق والعتاق، ونقل امللك باهلبة والصدقة، فإنه حمض ضرر يف 

ثبت باالهلية القاصرة حىت ال ميلكه العاجل ال يشوبه منفعة، وهلذا ينبين صحته شرعا على االهلية الكاملة فال ي
  .الصيب بنفسه وال بواسطة الويل إذا باشر ذلك يف حقه

  .وزعم بعض مشاخينا أن هذا احلكم غري مشروع يف حق الصيب أصال حىت إن امرأته ال تكون حمال للطالق
أصل امللك وإمنا الضرر وهذا عندي وهم، فإن الطالق ميلك مبلك النكاح إذ ال ضرر يف إثبات : قال رضي اهللا عنه

يف االيقاع، حىت إذا حتققت احلاجة إىل صحة إيقاع الطالق من جهته لدفع الضرر كان صحيحا، وهبذا يتبني فساد 
إنا لو أثبتنا ملك الطالق يف حقه كان خاليا عن حكمه وهو والية االيقاع، والسبب اخلايل عن : قول من يقول

ق البهيمة، فإن احلكم ثابت يف حقه عند احلاجة حىت إذا أسلمت امرأته حكمه غري معترب شرعا كبيع احلر وطال
وعرض عليه االسالم فأىب فرق بينهما وكان ذلك طالقا يف قول أيب حنيفة وحممد رضي اهللا عنهما، وإذا ارتد وقعت 

  .رق بينهماالفرقة بينه وبني امرأته وكان طالقا يف قول حممد، وإذا وجدته امرأته جمبوبا فخاصمت يف ذلك ف
  ومل يبني يف اجلامع أن هذه الفرقة

  .تكون بطالق أم ال
  وقال بعض مشاخينا إهنا تكون بطالق اكتفاء

  .باالهلية القاصرة عند حتقق احلاجة إىل دفع الضرر عنها
 هذه تكون بغري طالق، الن الصيب املميز والرضيع الذي ال يعقل يف هذا احلكم سواء، وينعدم يف حق: وقال بعضهم

  .الرضيع االهلية القاصرة والكاملة مجيعا
وإذا كاتب االب أو الوصي نصيب الصغري من عبد مشترك بينه وبني غريه واستوىف بدل الكتابة صار الصيب معتقا 

بنصيبه حىت يضمن قيمة نصيب شريكه إن كان موسرا، وهذا الضمان ال جيب إال باالعتاق فيكفي باالهلية القاصرة 
لحاجة إىل دفع الضرر عن الشريك، فعرفنا أن احلكم ثابت يف حقه عند احلاجة، فأما بدون احلاجة يف جعله معتقا ل

  .ال جيعل ثابتا، الن االكتفاء باالهلية القاصرة لتوفري املنفعة على الصيب وهذا املعىن ال يتحقق فيما هو ضرر حمض
اء والنكاح، وهذا ثابت يف حق الصيب عند مباشرة فأما ما يتردد بني املنفعة والضرر فنحو املعاوضات كالبيع والشر

الويل أو عند املباشرة بإذن الويل، الن معىن توفري املنفعة فيه متوهم، وكذلك معىن الضرر وال يندفع معىن الضرر إال 
بالرأي الكامل وذلك حيصل عند مباشرة الويل أو عند مباشرة الصيب بعد استطالع رأي الويل، فإذا اندفع توهم 



لضرر التحق مبا تتمخض فيه املنفعة فيكون للصيب فيه عبارة صحيحة باالهلية القاصرة، وهذا الن هبذه االهلية ا
  .اعتربت عبارته يف تصحيح التصرف شرعا يف حق الغري فالن يعترب يف حق نفسه كان أوىل

شرة الويل، مث فيه فتح طريق حيصل واملعىن فيه ما بينا أن يف تصحيح عبارته نوع منفعة ال حتصل له تلك املنفعة مببا
أحدمها مبباشرته بنفسه، واآلخر مبباشرة الويل فيكون ذلك أنفع منه إذا كان الطريق : املقصود عليه من وجهني

  واحدا، وقد بينا أن باالهلية القاصرة يثبت ما فيه توفري
  .املنفعة عليه

يف حقه جمبورا بانضمام رأي الويل إليه التحقق بالبالغ مث على أصل أيب حنيفة رضي اهللا عنه ملا صار الرأي القاصر 
حىت نفذ تصرفه بالغنب الفاحش مع االجانب كما ينفذ من البالغ، وملا اندفع معىن توهم الضرر برأي الويل جعل 

  مبنزلة ما لو اندفع ذلك برأيه الكامل بعد البلوغ فينفذ تصرفه بالغنب الفاحش

عني الكتاب فال يتم ضبطه إال مبعرفة ذلك، وهلذا استحب املتقدمون من السلف واملقصود ما يف باطن الكتاب ال 
: تقليل الرواية، ومن كان أكرمهم وأدوم صحبة وهو الصديق رضي اهللا عنه كان أقلم رواية، حىت روي عنه أنه قال

  .إذا سئلتم عن شئ فال ترووا ولكن ردوا الناس إىل كتاب اهللا تعاىل
  .أقلوا الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا شريككم: هوقال عمر رضي اهللا عن

قد كربنا ونسينا والرواية عن : وملا قيل ل زيد بن أرقم أال تروي لنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا فقال
  .رسول اهللا شديد

صلى اهللا عليه وسلم فأما إذا  كنا حنفظ احلديث واحلديث حيفظ عن رسول اهللا: وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما
فقد مجع أهل احلديث يف هذا الباب آثارا كثرية والجلها قلت رواية أيب حنيفة ! ركبتم الصعب والذلول فهيهات 

  .رضي اهللا عنه حىت قال بعض الطاعنني إنه كان ال يعرف احلديث
  .ال الضبط قلت روايتهومل يكن على ما ظن، بل كان أعلم أهل عصره باحلديث، ولكن ملراعاة شرط كم

وبيان هذا أن االنسان قد ينتهي إىل جملس وقد مضى صدر من الكالم فيخفى على املتكلم حاله لتوقفه على ما 
مضى من كالمه مما يكون بعده بناء عليه، فقلما يتم ضبط هذا السامع ملعىن ما يسمع بعدما فاته أول الكالم، وال 

نفسه أهال بأن يؤخذ الدين عنه، مث يكون من قضاء اهللا تعاىل أن يصري صدرا  جيد يف تأمل ذلك أيضا، النه ال يرى
يرجع إليه يف معرفة أحكام الدين، فإذا مل يتم ضبطه يف االبتداء مل ينبغ له أن جيازف يف الرواية، وإمنا ينبغي أن يشتغل 

  مبا وجد منه اجلهد التام يف ضبطه فيستدل بكثرة
البتداء هبذه الصفة على قلة املباالة، وهلذا ذم السلف الصاحل كثرة الرواية، وهذا معىن الرواية ممكن كان حاله يف ا

معترب يف الروايات والشهادات مجيعا، أال ترى أن من اشتهر يف الناس خبصلة دالة على قلة املباالت من قضاء احلاجة 
  .مبرأى العني من الناس أو االكل يف االسواق يتوقف يف شهادته

  .ن تفسري الضبطفهذا بيا
  .فهي االستقامة: وأما العدالة

  .فالن عادل إذا كان مستقيم السرية يف االنصاف واحلكم باحلق: يقال
  .وطريق عادل، مسى به اجلادة، وضده اجلور

  .طريق جائر إذا كان من البنيات: ومنه يقال
  .ظاهرة: مث العدالة نوعان



  .وباطنة
  فالظاهرة

  .أن من أصاهبا فهو عدل ظاهرا، الهنما حيمالنه على االستقامة ويدعوانه إىل ذلك تثبت بالدين والعقل على معىن
والباطنة ال تعرف إال بالنظر يف معامالت املرء، وال ميكن الوقوف على هناية ذلك لتفاوت بني الناس فيهما، ولكن 

  .ود الدينكل من كان ممتنعا من ارتكاب ما يعتقد احلرمة فيه فهو على طريق االستقامة يف حد
وعلى هذه العدالة نبين حكم رواية اخلرب يف كونه حجة، الن ما تثبت به العدالة الظاهرة يعارضه هوى النفس 

الشهوة الذي تصده عن الثبات على طريق االستقامة، فإن اهلوى أصل فيه سابق على إصابة العقل، وال يزايله بعدما 
جه دون وجه، فيكون حاله كحال الصيب العاقل واملعتوه الذي رزق العقل، وبعدما اجتمعا فيه يكون عدال من و

يعقل من مجلة العقالء، وقد بينا أن املطلق يقتضي الكامل، فعرفنا أن العدل مطلقا من يترجح أمر دينه على هواه، 
كبرية  إن من ارتكب: ويكون ممتنعا بقوة الدين عما يعتقد احلرمة فيه من الشهوات، وهلذا قال يف كتاب الشهادات

  .فإنه ال يكون عدال يف الشهادة، وفيما دون الكبرية من املعاصي إن أصر على ارتكاب شئ مل يكن مقبول الشهادة
  وكان ينبغي أن ال يكون مقبول الشهادة أصر أو مل يصر، النه فاسق خبروجه عن احلد احملدود له شرعا،

سد الباب أصال فغري املعصوم ال يتحقق منه التحرر عن والفاسق ال يكون عدال يف الشهادة، إال أن يف القول هبذا 
الزالت أمجع، الن هللا تعاىل على العباد يف كل حلظة أمرا وهنيا يتعذر عليهم القيام حبقهما، ولكن التحرر عن االصرار 

حلرج، بالندم والرجوع عنه غري متعذر، واحلرج مدفوع، وليس يف التحرز عن ارتكاب الكبائر املوجبة للحد معىن ا
فلهذا بنينا حكم العدالة على التحرز املتأيت عما يعتقد احلركة فيه، وهلذا قلنا صاحب اهلوى إذا كان ممتنعا عما 

يعتقد احلرمة فيه فهو مقبول الشهادة وإن كان فاسقا يف اعتقاده ضاال، النه بسبب الغلو يف طلب احلجة والتعمق يف 
وشدة اتباع احلجة ال متكن هتمة الكذب يف شهادته وإن أخطأ الطريق،  اتباعه أخطأ الطريق فضل عن سواء السبيل،

وكذلك الكافر من أهل الشهادة إذا كان عدال يف تعاطيه بأن كان منزجرا عما يعتقد احلرمة فيه، إال أنه غري مقبول 
  الشهادة على املسلمني

لزام احلكم به، وال يعترب عبارته يف احلكم الفصول على شئ معلوم، فإنه يعترب عبارته يف االختيار بني االبوين ال
بإسالمه إذا مسع منه االقرار به، وال شك أن املنفعة يف هذا أظهر يف الدنيا واآلخرة، وتعترب عبارته يف الوصية 

والتدبري وال تعترب يف صحة البيع والشراء، ومعىن املنفعة فيه أظهر منه يف الوصية، وإمنا له حرف واحد يطرده يف 
هذه الفصول، وهو أن كل منفعة ميكن حتصليها له مبباشرة وليه ال تعترب عبارته يف ذلك، وما ال ميكن حتصيله  مجيع

به مبباشرة وليه تعترب عبارته فيه، فاملنفعة املقصودة من البيع والشراء ميكن حتصيلها به مبباشرة الويل، واملنفعة املطلوبة 
ويل، وكذلك املنفعة اليت له باختيار أحد االبوين ال ميكن حتصيلها له مبباشرة بالوصية ال ميكن حتصيلها به مبباشرة ال

الويل فتعترب عبارته يف ذلك، واملنفعة املطلوبة باالسالم ميكن حتصيلها به مبباشرة الويل، فإنه يصري مسلما بإسالم أحد 
  .االبوين تبعا وإن كان عاقال فال تعترب عبارته يف ذلك

كونه موليا عليه مسة العجز، وكونه وليا دليل القدرة وبينهما : اهللا هذا من طريق الفقه فقال وقرر الشافعي رمحه
  .مغايرة على سبيل املضادة فال جيوز اجتماعهما

وهلذا ال أصحح ردته بنفسه، الن حكم الردة يف حقه ملا كان يثبت بطريق التبعية لالبوين يسقط : قال الشافعي
  .هاعتبار مباشرته لذلك بنفس



إذا أسلم أحد أبويه حيكم بإسالمه مع كونه معتقدا للكفر بنفسه، فإذا كان ال : مث قرر الشافعي رمحه اهللا هذا فقال
  .يعترب اعتقاده يف استدامة ما كان ثابتا يف حقه فالن ال يعترب اعتقاده يف إثبات ما مل يكن ثابتا كان أوىل

ه بدليل شرعي، فإنه ال منافاة بني حتصيل منفعة له بواسطة الويل هذا شئ نطرده من غري أن نتبني صحت: ولكنا نقول
يف حالة وبني حتصيل تلك املنفعة له مبباشرته بنفسه يف حالة أخرى، أال ترى أنه يصري مسلما بإسالم أبيه تارة 

ه ال جنعله تبعا يف يف حالة واحدة، وحنن إذا جعلناه مسلما بإسالم نفس) املنافاة(وبإسالم أمه أخرى، وإمنا تتحقق هذه 
تلك احلالة، ويف احلال الذي يكون تبعا البويه ال يكون مسلما بإسالم نفسه، وما هذا إال نظري العبد يكون تبعا 

  ملواله يف السفر واالقامة يف حالة واحدة،

  .ويكون أصال بنفسه يف حالة
منفعة مقصودة له ال حيصل ذلك مبباشرة  وهو إذا خلى املوىل بينه وبني ذلك، وهذا ملا يف تصحيح عبارته من حتصيل

الويل مبا يف توسيع الطرق عليه من املنفعة اليت ال حتصل إذا كان جهة االصابة واحدا عينا، وإذا أسلم أحد أبويه فإمنا 
جنعله مسلما تبعا، النه يف نفسه غري معتقد شيئا وال واصف لشئ سوى ذلك، حىت لو علم أنه معتقد للكفر بأن 

  .بعد ذلك) نعود باهللا تعاىل(جنعله مرتدا وجنعل حكمه كحكم من أسلم بنفسه مث ارتد وصف ذلك 
  .فهذا متام البيان فيما ينبين على االهلية القاصرة والكاملة، واهللا أعلم باحلقيقة والصواب

 يف حالة وبني هذا شئ نطرده من غري أن نتبني صحته بدليل شرعي، فإنه ال منافاة بني حتصيل منفعة له بواسطة الويل
حتصيل تلك املنفعة له مبباشرته بنفسه يف حالة أخرى، أال ترى أنه يصري مسلما بإسالم أبيه تارة وبإسالم أمه أخرى، 

يف حالة واحدة، وحنن إذا جعلناه مسلما بإسالم نفسه ال جنعله تبعا يف تلك احلالة، ويف ) املنافاة(وإمنا تتحقق هذه 
ويه ال يكون مسلما بإسالم نفسه، وما هذا إال نظري العبد يكون تبعا ملواله يف السفر احلال الذي يكون تبعا الب
  واالقامة يف حالة واحدة،

  .ويكون أصال بنفسه يف حالة
وهو إذا خلى املوىل بينه وبني ذلك، وهذا ملا يف تصحيح عبارته من حتصيل منفعة مقصودة له ال حيصل ذلك مبباشرة 

رق عليه من املنفعة اليت ال حتصل إذا كان جهة االصابة واحدا عينا، وإذا أسلم أحد أبويه فإمنا الويل مبا يف توسيع الط
جنعله مسلما تبعا، النه يف نفسه غري معتقد شيئا وال واصف لشئ سوى ذلك، حىت لو علم أنه معتقد للكفر بأن 

  .بعد ذلك)  تعاىلنعود باهللا(وصف ذلك جنعله مرتدا وجنعل حكمه كحكم من أسلم بنفسه مث ارتد 
  .فهذا متام البيان فيما ينبين على االهلية القاصرة والكاملة، واهللا أعلم باحلقيقة والصواب

مت الكتاب وجنز وهذا آخره، ووافق الفراغ من كتابته يوم الثالثاء العشرين من : ويف هناية نسخة املكتبة االمحدية
عمر : لى يد العبد الفقري إىل ربه، املعترف بذنبه، الراجي عفو ربهشهر ربيع االول، سنة أربع وثالثني وسبعمائة، ع

بن أمحد بن حممد اجلرمهي احلنفي عفا اهللا تعاىل عنهم أمجعني تكرما، باملدرسة املقدمية اجلولينية احلنفية، بدمشق 
د وآله وصحبه احملروسة، رحم اهللا واقفها ونور ضرحيه، احلمد هللا رب العاملني، وصلواته على خري خلقه حمم

  .وسالمه
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