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[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
أصول ال ِْف ْقه أ َْربَـ َعة
حبث َكون ُ
الرِحيم
الر ْمحَن َّ
بِسم هللا َّ

ني بكرمي خطابه رفع َد َر َجة ال َْعاملني مبعاين كِتَابه َوخص
ا ْْلَمد هلل الذى أَعلَى منزلَة ال ُْمؤمنِ َ
املستنبطني ِم ْنـ ُهم مبزيد ِْ
الس َلم على أيب حني َفة
َص َحابه َو َّ
لي النَِِّب َوأ ْ
اْل َ
صابَة وثوابه والصلوة َع ّ
أصول ال ِْف ْقه أ َْربَـ َعة كتاب هللا تَـ َع َاَل َوسنة َر ُسوله َوإِ ْْجَاع ْاألمة َوال ِْقيَاس فَ َل بُد
وأحبابه َوبعد فَِإن ُ
من الْبحث ِِف كل و ِ
احد من َه ِذه األ قسام ليعلم بذلك طَ ِريق خترج األ حكام
َْ
َ
الْبَ ْحث األول ِِف كتاب هللا تَـ َع َاَل
 - 1فصل ِِف ْ
اْلَاص َوال َْعام

فاْلاص لفظ وضع لِم ْعىن م ْعلُوم أَو ملسمى م ْعلُوم على ِاِلنْ ِفراد َك َقولِنَا ِِف َختْ ِ
صيص الْ َفرد زيد َوِِف
َ ْ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
سان
َختْصيص النـ َّْوع رجل َوِِف َختْصيص ا ْْل ْنس إنْ َ
 1 - 1حبث ال َْعام َو ْ
اْلَاص
َوال َْعام كل لفظ يَـ ْنـتَ ِظم ْجعا من ْاألَفْـ َراد

ِ
سلمو َن ومشرقون َوإِ َّما معىن َك َق ْولِنَا من َوَما
إِ َّما لفظا َك َق ْولنَا ُم ُ
اْلَاص من الْكتاب وجوب الْعمل بِ ِه َِل حمَالة فَِإن قابله خرب الْو ِ
َوحكم ْ
احد أَو الْقيَاس فَِإن أمكن
ََ
َ
اْلْمع بينهما بِ ُد ِ
ون تَـغْيِري ِِف حكم ْ
اْلَاص ْيعمل هبما َوإَِِّل ْيعمل ِِبلْكتاب َو ْيْتك َما يُـ َقابله ِمثَاله ِِف
َ َ
ص َن ِِبَنْـ ُف ِس ِه َّن ثََلثَة قُـ ُروء} فَِإن لَ ْفظَة الث ََّلثَة َخاص ِِف تَـ ْع ِريف عدد َم ْعلُوم
قَـ ْوله تَـ َع َاَل {يَـتَـ َربَّ ْ
فَيجب ال َْع َمل بِ ِه
َولَو محل اْل قراء على اِل طهار َك َما ذهب إِلَْي ِه َّ
الشافِ ِعي ِِب ْعتِبَار أَن الطُّ ْهر ُم َذ ّكر دون اْلْيض
دل على أَن ْجع ال ُْمذكر َو ُه َو الطُّ ْهر لزم ترك ال َْع َمل
َوقد ورد الْكتاب ِِف اْلْمع بِلَ ْفظ التَّأْنِيث ّ
ِهبَ َذا ْ
اْلَاص ِألَن من محله على الطُّ ْهر َِل يُوجب ثََلثَة أطهار بل طهرين َوبَعض الثَّالِث َو ُه َو الَّ ِذي
وقع فِ ِيه الطََّلق فَيخرج على ه َذا حكم الرجعة ِِف ا ْْلي َ ِ
ص ِحيح نِ َكاح الْغَ ْري
ضة الثَّالثَة وزواله َوتَ ْ
َ
َْ
َّْ
َ
وإبطاله َوحكم ا ْْلَْبس َو ِْ
اْلط َْلق واملسكن واْلنفاق َو ْ
الزْوج ِبختها َوأ َْربع
اْللْع َوالطََّلق َو َتزوج َّ
ِ
ك قَـ ْوله تَـ َع َاَل
رياث َم َع َكثْـ َرة تعدادها َوَك َذلِ َ
َ
سواها َوأ ْ
َح َكام الْم َ
ِ
قسم ْ ِ
ني
 2 - 2حبث تَـ ْقسيم ال َْعام إِ ََل َ
َزواجهم} َخاص ِِف التَّـ ْق ِدير َّ
الش ْر ِع ّي فَ َل ْيْتك ال َْع َمل بِ ِه ِِب ْعتِبَار
{قد علمنَا َما فَرضنَا َعلَْي ِهم ِِف أ َ
أَنه عقد م ِاِل فَ ْيعتَرب ِِبلْع ُق ِ
الزْو َج ْ ِ
ني َك َما ذكره
ود ال َْمالِيَّة فَيكون تَـ ْق ِدير املَال فِ ِيه موكوِل إِ ََل َرأْي َّ
ُ
َ
َّ
اح وأِبح إِبْطَاله
ادة أفضل من ِاِل ْشتِغَال ِِبلنِّ َك ِ
الشافِ ِعي َوفرع على َه َذا أَن التخلي لنفل ال ِْعبَ َ
الزوج من ْجع وتفريق وأِبح إرسال الث ََّلث ْجلَة و ِ
اح َدة َوجعل عقد
ِِبلطََّلق َك َ
اء َّ ْ
َْ
َ
يف َما َش َ
{ح ََّّت ت ْنكح زوجا غَريه} َخاص ِِف وجود النِّ َكاح
النِّ َكاح قَابل ل ْل َف ْسخ ِِب ْْل ْل ِع َوَك َذلِ َ
ك قَـ ْوله تَـ َع َاَل َ
ِِ ِ
الس َلم
ي َعن النَِِّب َعلَْي ِه َّ
من ال َْم ْرأَة فَ َل ْيْتك ال َْع َمل به مبَا ُر ِو َ
ليها فنكاحها َِب ِطل َِب ِطل َِب ِطل َويتَـ َف َّرع ِم ْنهُ ْ
اْللف ِِف حل
سها بِغَ ْري إِذن َو َ
أَّّيَا امرآة نكحت نَف َ
ْىن َوُوقُوع الطََّلق َوالنِّ َكاح بعد الطلقات الث ََّلث على َما ذهب
ْمهر َوالنَّف َقة َو ُّ
ال َْوطْء َولُُزوم ال ْ
السك َ
ِ
ِِ
ارهُ الْ ُمتَأَ ّخ ُرو َن ِم ْنـ ُهم
إِلَْيه قدماء أ ْ
َص َحابه ِب َلف َما ا ْختَ َ
َوأما ال َْعام فنوعان َعام خص َعنهُ الْبَـ ْعض وعام مل خيص َعنهُ َش ْيء فَـ ُه َو ِمبَْن ِزلَة ْ
اْلَاص ِِف حق لُُزوم
السا ِرق بَـ ْع َد َما هلك ال َْم ْس ُروق ِع ْنده َِل جيب َعلَْي ِه
وعلى َه َذا قُـلْنَا إِذا قطع يَد َّ
ال َْع َمل بِ ِه َِل حمَالة َ
الضَّمان ِألَن الْقطع ج َزاء َِ
ْجيع َما ا ْكتَسبهُ
َ
َ

 3 - 1حبث ُع ُموم كلمة َما
ِ ِ
إِن كلمة ما َع َّامة تتَـنَاول َِ
َّمان يكون ا ْْلََزاء ُه َو
ْجيع َما وجد من َّ
َ
السا ِرق َوبتَـ ْقدير إِجيَاب الض َ
َ
ال َْم ْج ُموع َوَِل ْيْتك ال َْع َمل ِِبل ِْقيَ ِ
صب َوالدَّلِيل على أَن كلمة َما َع َّامة َما ذكره ُحمَ َّمد
اس على الْغَ ْ
حرة فَولدت غُ َلما َو َجا ِريَة َِل
َرمحَه هللا إِذا قَ َ
ال الْموَل ْلاريته إِن َكا َن َما ِِف بَطْنك غُ َلما فَأَنت َّ
ِ
ِ
سر من
سر من الْ ُق ْرآن} فَإنَّهُ َعام ِِف َْجيع َما تيَ ّ
ْتعتق ومبثله ن ُقول ِِف قَـ ْوله تَـ َع َاَل {فاقرؤوا َما تيَ ّ
ِ
اءة الْ َف ِاِتَة َو َجاء ِِف ْ
ص َلة إَِِّل
اْلََرب أَنه قَ َ
الْ ُق ْرآن َومن َ
ال َِل َ
ض ُر َ
ورته عدم توقف ا ْْلََواز على ق َر َ
بَِف ِاِتَة الْكتاب فعملنا هبما على َوجه َِل يتَـغَ َّري بِ ِه حكم الْكتاب ِِبَن حنمل ْ
اْلََرب على نفي الْ َك َمال
ح ََّّت يكون مطلق ال ِْقراءة فرضا ِحبكم الْكتاب وقِراءة الْ َف ِاِتَة و ِ
اجبَة ِحبكم ْ
اْلََرب َوقُـلْنَا َك َذلِك ِِف
ُ
َ
َ
َََ
ََ
ِ
ِ
َّس ِميَة َع ِام ًدا َو َجاء
{وَِل ََتْ ُكلُوا ِمَّا مل يذكر ْ
اسم هللا َعلَْيه} أَنه يُوجب ُح ْرَمة َم ْتـ ُروك الت ْ
قَـ ْوله تَـ َع َاَل َ
ِ
ِِف ْ
ال
َّس ِميَة َع ِام ًدا فَـ َق َ
اْلََرب أَنه َعلَْي ِه َّ
الس َلم ُسئ َل َعن َم ْتـ ُروك الت ْ
(كلوه فَِإن تَ ْس ِميَة هللا تَـ َع َاَل ِِف قلب كل امرىء ُمسلم) فَ َل ُّيكن التـ َّْوفِيق بينهماألنه لَو ثَبت اْلْل
بِتَـ ْركِ َها َع ِام ًدا لثبت اْلْل بِتَـ ْركِ َها ََن ِسيا فَ ِحينَئِ ٍذ ْيرتَفع حكم الْكتاب فَ ْيْتك ْ
اْلََرب
صوص ِم ْنهُ الْبَـ ْعض
 4 - 1حبث ال َْعام ال َْم ْخ ُ
ِِ
ِ
ِ
ك قَـ ْوله تَـ َع َاَل {وأمهاتكم َّ
اء
َوَك َذلِ َ
اللِِت أرضعنكم} يَـ ْقتَضي بِ ُع ُمومه ُح ْرَمة ن َكاح ال ُْم َ
رضعة َوقد َج َ
ِِف ْ
اْلََرب
ِ
ينهما فَ ْيْتك ْ
اْلََرب
َِل ِترم املصة َوَِل املصتان َوَِل اْلملجة َوَِل اْلملجتان فَلم ُّيكن التـ َّْوفيق بَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ام
(وأما ال َْعام الَّذي خص ع ْند الْبَـ ْعض فَحكمه) أَنه جيب ال َْع َمل بِه ِِف الْبَاقي َم َع اِل ْحت َمال فَِإذا أَقَ َ
َ
صيصه ِِبَرب الْو ِ
صيص الْباقِي جيوز َختْ ِ
الدَّلِيل على َختْ ِ
احد أَو الْقيَاس إِ ََل أَن ْيبقى الثُّـلُث بعد ذَلِك
َ
َ َ
َِل جيوز فَيجب الْعمل بِ ِه وإِ ََّّنَا ج َ ِ ِ
صص الَّ ِذي أخرج الْبَـ ْعض َعن ا ْْلُ ْملَة لَو أخرج
از ذَلك ألَن ال ُْم َخ ّ
َ َ
ََ
ضا ََْمهوِل يثبت ِاِلحتِمال ِِف كل فَرد ِ
معني فَ َجاز أَن يكون َِبقِيا َِتت حكم ال َْعام َو َجاز أَن
بَـ ْع ً ُ
ْ َ
يكون د ِ
ِ
ام الدَّلِيل َّ
اخل َِتت َدلِيل ْ
الش ْر ِع ّي على
َ
صوص فَ ْ
اْلُ ُ
استَـ َوى الطرفان ِِف حق الْمعني فَِإذا أَقَ َ
أَنه من ْجلَة َما دخل َِتت َدلِيل ْ
صص أخرج
صوص ترجح َجانب خنصيصه َوإِن َكا َن ال ُْم َخ ّ
اْلُ ُ
ِ
ام الدَّلِيل
بَـ ْع ً
ضا َم ْعلُوما َعن ا ْْلُ ْملَة َج َ
از أَن يكون معلوِل بعلة َم ْو ُجو َدة ِِف َه َذا الْ َفرد الْمعني فَِإذا قَ َ
ْك الْعلَّة ِِف غري َه َذا الْ َفرد ال ِ
ْمعني ترجح ِج َهة َختْ ِ
َّ
صيصه فَ ْيعمل بِ ِه َم َع وجود
الش ْر ِع ّي على وجود تِل َ
ِاِل ْحتِ َمال

صل الث ِ
َّاين فصل ِِف ال ُْمطلق واملعيد
الْ َف ْ
 1 / - 2حبث ال ُْمطلق إِذا أمكن ال َْع َمل بِ ِه َِل جيوز ِّ
الزََي َدة َعلَْي ِه
َص َحابنَا إِ ََل أَن ال ُْمطلق من كتاب هللا تَـ َع َاَل إِذا أمكن ال َْع َمل ِبِِط َْلقِ ِه فَ ِّ
الزََي َدة َعلَْي ِه ِِبَ َرب
ذهب أ ْ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ْغسل على
ال َْواحد َوالْقيَاس َِل جيوز مثَاله ِِف قَـ ْوله تَـ َع َاَل {فَا ْغسلُوا ُو ُجوه ُكم} فاملأمور به ُه َو ال ْ
ِ
ِ
ِ
ِْ
ِبْلرب َولَ ِكن ْيعمل ْ
َّس ِميَة ْ
ِبْلرب على
اْلط َْلق فَ َل يُـ َزاد َعلَْيه َشرط النّيَّة َوالتـ َّْرتيب واملواِلة َوالت ْ
ِِ
ْغسل ال ُْمطلق فرض ِحبكم الْكتاب َوالنِّيَّة سنة ِحبكم ْ
اْلََرب
َوجه َِل يتَـغَ َّري به حكم الْكتاب فَـيُـ َقال ال ْ
الز ِاين فاجلدوا كل و ِ
احد ِم ْنـ ُه َما مائَة جل َدة} إِن الْكتاب
{الزانِيَة َو َّ
ك قُـلْنَا ِِف قَـ ْوله تَـ َع َاَل َّ
َوَك َذلِ َ
َ
جعل جلد ال ِْمائَة حدا ِّ
الس َلم
للزََن فَ َل يُـ َزاد َعلَْي ِه التَّـ ْغ ِريب حدا ل َق ْوله َعلَْي ِه َّ
(الْبكر ِبلبكر جلد مائَة وتغريب َعام)
بل ْيعمل ْ
ِبْلرب على َوجه َِل يتَـغَ َّري بِ ِه حكم الْكتاب فَيكون اْلْلد حدا َش ْر ِعيًّا ِحبكم الْكتاب
والتغريب َم ْش ُروعا سياسة ِحبكم ْ
اْلََرب
ت الْعتِيق} مطلق ِِف مسمى الطّواف ِِبلْبـ ْي ِ
ِ
ت فَ َل يُـ َزاد َعلَْي ِه
َوَك َذلِ َ
ك قَـ ْوله تَـ َع َاَل {وليطوفوا ِِبلْبَـ ْي َ
َ
ُ َّ
ُ
ْوضوء ْ
ِبْلرب بل ْيعمل بِ ِه على َوجه َِل يتَـغَ َّري بِ ِه حكم الْكتاب ِِبَن يكون ُمطلق الطّواف
َشرط ال ُ
ْوضوء الْو ِ
ضوء و ِ
ِ
صان َّ
اجبا ِحبكم ْ
اجب
اْلََرب فَ ْ
يجرب النُّـ ْق َ
فرضا حبكم الْكتاب َوال ُْو ُ َ
الل ِزم بْتك ال ُ َ
ك قَـ ْوله تَـ َع َاَل {واركعوا َم َع الراكعني}
ِِبلدَِّم َوَك َذلِ َ
الز ْع َف َران َوأ َْمثَاله
 2 / - 2حبث َج َواز التوضي ِمبَاء َّ
ِ
اْلََرب َولَ ِكن ْيعمل ْ
َّع ِديل ِحبكم ْ
ِبْلرب على َوجه َِل
س ّمى ُّ
الرُكوع فَ َل يُـ َزاد َعلَْيه َشرط التـ ْ
ُمطلق ِِف ُم َ
يتَـغَ َّري بِ ِه حكم الْكتاب
الرُكوع فرضا ِحبكم الْكتاب
فَيكون ُمطلق ُّ
َّع ِديل و ِ
اجبا ِحبكم ْ
وعلى َه َذا قُـلْنَا
اْلََرب َ
َوالتـ ْ َ
ِ
صافه ِألَن َشرط الْمصري إِ ََل
جيوز التوضي ِمبَاء َّ
الز ْع َف َران َوبِ ُكل َماء خالطه َش ْيء طَاهر فَغري أحد أ َْو َ
التـَّيَ ُّمم عدم ُمطلق املَاء َو َه َذا قد بَِقي َماء ُمطل ًقا فَِإن قيد ِْ
اْل َ
اسم املَاء بل قَـ َّرَرهُ
ضافَة َما أ ََزال َعنهُ ْ
الس َماء قيدا هلَ َذا ال ُْمطلق
فَي ْدخل َِتت حكم ُمطلق املَاء َوَكا َن َشرط بَـ َقائِِه على صفة الْمنزل من َّ
الز ْع َفران والصابون واألشنان وأ َْمثَاله وخرج َعن َه ِذه الْ َق ِ
ِ
ضيَّة املَاء النَّجس
َ
َ
َوبه خيرج حكم َماء َّ َ
ِ
بقوله تَـع َاَل ِ
ارة وهبذه ِْ
ارة علم أَن ا ْْلَدث َشرط
اْل َش َ
{ولَكن يُ ِريد ليطهركم} َوالنَّجس َِل يُفيد الطَّ َه َ
َ َ

صيل الطَّهارة بِ ُد ِ
ْوضوء فَِإن َِتْ ِ
ون وجود ا ْْلَدث حمَال
ُلو ُجوب ال ُ
ََ
ال أَبو حني َفة ر ِ
يستَأْنف ِْ
ضي هللا َعنهُ الْمظَاهر إِذا َجامع ْام َرأَته ِِف خلل ِْ
اْلط َْعام ِألَن
قَ َ ُ
اْلط َْعام َِل ْ
َ
الْكتاب ُمطلق ِِف حق ِْ
اْلط َْعام فَ َل يُـ َزاد َعلَْي ِه َشرط عدم ال َْم ِسيس ِِبل ِْقيَ ِ
الص ْوم بل
اس على َّ
ال ُْمطلق ْجي ِري على إِط َْلقه واملقيد على تَـ ْقيِيده
ارة ال ِظّ َهار َوالْيَ ِمني ُمطل َقة فَ َل يُـ َزاد َعلَْي ِه شلط ِْ
اْلّيَان ِِبل ِْقيَ ِ
اس على
ك قُـلْنَا َّ
َوَك َذلِ َ
الرقَـبَة ِِف َك َّف َ
ارة الْ َق ْتل
َك َّف َ
حبث ال ُْم ْش َْتك واملؤول
الرأْس يُوجب مسح ُمطلق الْبَـ ْعض َوقد قيدمتوه ِمبِ ْق َدار الناصية ْ
ِبْلرب
إِن قيل أَن الْكتاب ِِف مسح َّ
ُّخ ِ
اعة
َوالْكتاب ُمطلق ِِف انْتِ َهاء ا ْْلُْرَمة الغليظة ِِبلنِّ َك ِ
اح َوقد قيدمتوه ِِبلد ُ
ول ِحبَ ِديث ْام َرأَة ِرفَ َ
ِ
َي فَرد َكا َن آتِيَا
ْمسح فَِإن حكم ال ُْمطلق أَن يكون ْاْلِِت ِِب ّ
س ِمبُطلق ِِف َِبب ال ْ
قُـلْنَا إن الْكتاب لَْي َ
ِ
صف أَو على
س آبت ِبملأمور بِ ِه فَِإنَّهُ لَو مسح على النّ ْ
ِبملأمور بِه واْلِت ِِب ّ
َي بعض َكا َن َه ُهنَا لَْي َ
الثُّلثَـ ْ ِ
ني َِل يكون الْكل فرضا َوبِه فَارق ال ُْمطلق ال ُْم ْجمل
ال الْبَـ ْعض أَن النِّ َكاح ِِف النَّص محل على الوطءإذ العقد ُم ْستَـ َفاد من
ُّخول فقد قَ َ
َوأما قيد الد ُ
الس َؤال
لفظ َّ
الزْوج َوِهبَ َذا يَـ ُزول ُّ
اْلَرب وجعلوه من الْم َ ِ
ْزمهم تَـ ْقيِيد الْكتاب ِِبَ َرب
َوقَ َ
ال الْبَـ ْعض قيد الد ُ
شاهري فََل يل ُ
ُّخول ثَبت ْ َ
َ
الْو ِ
احد
َ
ِ
صل الثَّالث فصل ِِف ال ُْم ْش َْتك واملؤول
الْ َف ْ
ال ُْم ْش َْتك َما وضع ملعنيني ُُمْتَلفني أَو ملعان ُُمْتَل َفة ا ْْلََقائِق ِمثَاله قَـ ْولنَا َجا ِريَة فَِإنَّـ َها تتَـنَ َاول ْاألمة
الس َماء
والسفينة َوال ُْم ْش َِْتي فَِإنَّهُ يتَـنَ َاول قَابل عقد البيع وكوكب َّ
ِ
مرادا بِ ِه
َوقَـ ْولنَا بئن فَأن ْحيتَمل الْبَني َوالْبَـيَان َوحكم ال ُْم ْش َْتك أَنه إذا تعني الوحد َ
ِ
ْعلماء َر ِمحهم هللا تَـ َع َاَل على أَن لفظ القروء ال َْم ْذ ُكور ِِف
سقط ا ْعتِبَار إِ َر َ
ادة غَريه َوهلَ َذا أْجع ال َ
كتاب هللا تَـ َع َاَل َْحم ُمول إِ َّما على اْلْيض َك َما ُه َو َم ْذ َهبنَا أَو على الطُّ ْهر َك َما ُه َو َم ْذ َهب َّ
الشافِ ِعي
ات بطلت
َوقَ َ
فلن ولبين َ
ملو ِاِل بين َ
َس َفل فَ َم َ
مو ٍال من أَعلَى وموال من أ ْ
فلن َ
ال ُحمَ َّمد إِذا أوصى َ
صيَّة ِِف حق الْ َف ِري َق ْ ِ ِ ِ
الْو ِ
ينهما َوعدم الرجحان
ني ِل ْست َحالَة اْلْمع بَ َ
َ

لي مثل أ ُِّمي َِل يكون ُمظَاهرا ِألَن اللَّ ْفظ ُم ْش َْتك بَني
ال أَبُو حني َفة إِذا قَ َ
َوقَ َ
ال لزوجته أَنْت َع ّ
الْ َك َر َامة َوا ْْلُْرَمة فَ َل يتَـ َر َّجح ِج َهة ا ْْلُْرَمة إَِِّل ِِبلنِّيَّ ِة
الص ْيد ل َق ْوله تَـ َع َاَل {فجزاء مثل َما قتل من النعم} ِألَن
وعلى َه َذا قُـلْنَا َِل جيب النظري ِِف َج َزاء َّ
َ
ث ال َْم ْعىن
ْقيمة َوقد أُ ِريد الْمثل من َح ْي ُ
الْمثل ُم ْش َْتك بَني الْمثل ُ
ورة َوبَني الْمثل معىن َو ُه َو ال َ
ص َ
ِ
ورة ِِل ْستِ َحالَة اْلْمع
يسقط ا ْعتِبَار ُّ
الص َ
هبَ َذا النَّص ِِف قتل إِ ْذ َِل ُع ُموم للمشْتك أصل فَ ْ
الرأْي يصري مؤِل َوحكم املؤول وجوب ال َْع َمل بِ ِه َم َع
مثَّ إِذا ترجح بعض ُو ُجوه ال ُْم ْش َْتك ِبلغالب َّ
احتِ َمال ْ
اْلَطَأ ومثاله ِِف اْلكميات َما قُـلْنَا إِذا أطلق الثّمن ومثاله ِِف اْلكميات َما قُـلْنَا إِذا أطلق
ْ
ك بط ِريق التَّأْ ِويل
ِِف البيع َكا َن على غَالب نقد الْبَـلَد َوذَلِ َ
ذكرَن َومحل اْلقراء على اْلْيض
َولَو َكانَت النُّـ ُقود ُُمْتَل َفة فسد البيع ملا َ

ِ
ْمجاز
حبث ا ْْلَقي َقة َوال َ
محل النِّ َكاح ِِف ْاْلية على الوطىء ومحل ال ِ
ْكنَ َاَيت َحال مذاكرة الطََّلق على الطََّلق من َه َذا
َ
َ
الزَكاة يصرف إِ ََل أيسر ال َْمالَ ْ ِ
وعلى َه َذا قُـلْنَا ال ّدين ال َْمانِع من َّ
ضاء لل ّدين
ني قَ َ
الْ َقبِيل َ
ِ
ِ
َّر ِاهم
فرع ُحمَ َّمد على َه َذا فَـ َق َ
صاب َوله ن َ
ال إِذا تزوج ْام َرأَة على ن َ
صاب من الْغنم ونصاب من الد َ
يصرف ال ّدين إِ ََل الدَّر ِاهم ح ََّّت لَو حال علَي ِهما اْلْول جتب َّ ِ
ِ
صاب الْغنم َوَِل جتب
الزَكاة ع ْنده ِِف ن َ
َ َ
َ َْ َ
ِِف الد ِ
ِ
سرا َوحكمه أَنه جيب
َ
َّراهم َولَو ترجح بعض ُو ُجوه ال ُْم ْش َْتك ببَـيَان من قبل ال ُْمتَ َكلّم َكا َن ُم َف ً
ال َْع َمل بِ ِه يَِقينا
ِ
عشرة َد َر ِاهم من نقد ِباري فَـ َقوله من نقد ِباري تَـ ْف ِسري لَهُ فلوِل َذلِك
لي َ
مثَاله إذاقال ل ُف َلن َع ّ
ِ
سر فَ َل جيب نقد الْبَـلَد
لَ َكا َن منصرفا إ ََل غَالب نقد الْبَـلَد بط ِريق التَّأْ ِويل فيْتجح ال ُْم َف ّ
ِ
ْمجاز
صل َّ
الْ َف ْ
الرابِع فصل ِِف ا ْْلَقي َقة َوال َ
ِ
ِ
ازا َِل َح ِقي َقة
اس ْتعمل ِِف غَريه يكون َمَ ً
كل لفظ َوضعه َواضع اللُّغَة ِبِِ َزاء َش ْيء فَـ ُه َو َحقي َقة لَهُ َولَو ْ
احد ِِف حالَة و ِ
ان ارادة من لفظ و ِ
مثَّ ا ْْل ِقي َقة مع الْمجاز َِل َْجيتَ ِمع ِ
اح َدة َوِهلَ َذا قُـلْنَا ملا أُ ِريد َما ي ْدخل
َ
َ ََ َ
َ َ
َ
ِ
الس َلم
ِِف َّ
الصاع بقوله َعلَْيه َّ
يعوا ال ِّد ْرَهم ِِبل ِّد ْر ََهَ ْ ِ
از بيع
الصاع ِبلصاعني) َوسقط ا ْعتِبَار نفس َّ
ني َوَِل َّ
َ
الصاع َح ََّّت َج َ
(ِل تَبِ ُ

الْو ِ
احد ِم ْنهُ ِبْلثنني
َ
ادة الْمس ِِبلْيدِ
ِ
ِ
مسة سقط ا ْعتبَار إ َر َ
َ
َوملا أُ ِريد الوقاع من آيَة ال ُْم َل َ
ِ
ْمجاز
ا ْْلَقي َقة َوال َ
ال ُحمَ َّمد إذاأوصى ملواليه وله مو ٍال أعتقهم وملواليه مو ٍال اعتقوهم َكانَت الْو ِ
صيَّة ملواليه دون
قَ َ
َ
َ
َ َ
موالِيه
مو ِاِل َ
َ
ِ
ِ
آِبئ ِهم َِل تدخل األجداد ِِف ْاألمان َولَو استأمنوا
السري الْ َكبري لَو استأمن أهل ا ْْلَْرب على َ
َوِِف ّ

على أمهاهتم َِل يثبت ْاألمان ِِف حق اْلْدَّات
فلن َِل تدخل املصابة ِبلفجورِف حكم الْو ِ
صيَّة
وعلى َه َذا قُـلْنَا إِذا أوصى ألبكار بين َ
َ
َ
ِ
فلن وله بنُون وبـنُو بنيه َكانَت الْو ِ
صيَّة لبَنِ ِيه دون بين بنيه
ََ
َولَو أوصى لبين َ َ
َ
ِ
َجنَبِيَّة َكا َن َذلِك على العقد َح ََّّت لَو زَن هبَا َِل َْحينَث
قَ َ
ال أ ْ
َص َحابنَا لَو حلف َِل ي ْنكح فَُلنَة َوهي أ ْ
ك
َولَئِن قَ َ
ال إِذا حلف َِل يضع قدمه ِِف َدار َ
خلها حافيا أَو متنعل أَو َراكِبًا َوَك َذلِ َ
فلن َْحينَث لَو َد َ
فلن َْحينَث لَو َكانَت الدَّار ملكا ل ُف َلن أَو َكانَت ِِبُجرة اَو َع ِ
ك
لَو حلف َِل يسكن َدار َ
ادية َوذَلِ َ
َْ ْ
ِ
ْمجاز
ْجع بَني ا ْْلَقي َقة َوال َ
فلن لَْي ًل أَو نَـ َهارا َْحينَث
ك لَو قَ َ
فلن فَقدم َ
ال َعبده حر يَـ ْوم يقدم َ
َوَك َذلِ َ
صلَ ْ ِ
ني َو َدار
ُّخول ِحبكم الْعرف َوالد ُ
ازا َعن الد ُ
صار َمَ ً
ُّخول َِل يتَـ َف َاوت ِِف الْ َف ْ
قُـلْنَا وضع الْق َدم َ
َ
ازا َعن َدار مسكونة لَهُ َوذَلِ َ
صار َمَ ً
ُج َرة لَهُ
ك َِل يتَـ َف َاوت بَني أَن يكون ملكا لَهُ أَو َكانَت ِِب ْ
فلن َ
ِ
ِ ِ
َقسام
 1 / - 4حبث تَـ ْقسيم ا ْْلَقي َقة إ ََل ثََلثَة أ َ
عبارة َعن ُمطلق ال َْوقْت ِألَن الْيَـ ْوم إِذا أضيف إِ ََل فعل َِل ّيَْتَد يكون
َوالْيَـ ْوم ِِف َم ْسأَلَة الْقدوم َ
ِ
ِ ِ
ْمجاز
عبارة َعن ُمطلق ال َْوقْت َك َما عرف فَ َكا َن ا ْْل ْنث هبَ َذا الطَّ ِريق َِل بط ِريق اْلْمع بَني ا ْْلَقي َقة َوال َ
َ
مثَّ ا ْْلَِقي َقة أَنْـ َواع ثََلثَة متعذرة ومهجورة ومستعملة
ني ْاأل ََّولني يصار إِ ََل الْمجاز ِ
ِبِلتَِّف ِ
ْقسم ْ ِ
اق
َُ
َ
َوِِف ال َ
الش َج َرة أَو من َه ِذه الْقدر فَِإن أكل َّ
َونَ ِظري املتعذرة إِذا حلف َِل ََيْ ُكل من َه ِذه َّ
الش َج َرة َوالْقدر
الش َج َرة َوإِ ََل َما حيل ِِف الْقدر َح ََّّت لَو أكل من عني َّ
ص ِرف َذلِك إِ ََل ََثََرة َّ
الش َج َرة أَو
ُمتَـ َعذر فَـيَـ ْن َ
من عني الْقدر بِنَـ ْوع تكلّف َِل َْحينَث

ِ
صرف َذلِك إِ ََل اِلغْتاف َح ََّّت لَو فَرضنَا أَنه
َ
وعلى َه َذا قُـلْنَا إِذا حلف َِل يشرب من َهذه البري ي ْن َ
لَو كرع بِنَـوع تكلّف َِل َْحينَث ِ
ِبِلتَِّف ِ
اق
ْ
ادة
َونَ ِظري املهجورة لَو حلف َِل يضع قدمه ِِف َدار َ
ادة وضع الْق َدم مهجورة َع َ
فلن فَِإن إِ َر َ
صرف إِ ََل ُمطلق َج َواب ْ
وعلى َه َذا قُـلْنَا التـ َّْوكِيل بِنَفس ْ
اْلصم َح ََّّت يسع لل َْوكِيل أَن
َ
ومة ي ْن َ
اْلُ ُ
صَ
ُجييب بنعم َك َما يَسعهُ أَن ُجييب بِ َل ِألَن التـ َّْوكِيل بِنَفس ْ
ادة
ومة مهجور شرعا َو َع َ
اْلُ ُ
صَ
ِ
ارف فاْلقيقة أوَل بِ َل خلف فَِإن َكا َن َهلَا
َولَو َكانَت ا ْْلَقي َقة مستعملة فَِإن مل يكن َهلَا َمَاز ُمتَـ َع َ
ارف
َمَاز ُمتَـ َع َ
ْمجاز خلفا َعن ا ْْلَِقي َقة ِع ْند أيب حني َفة
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فاْلقيقة أوَل ِع ْند أيب حني َفة
ِ
ِ
ِ ِ
صرف ذَلِك إِ ََل
مجاز أوَل مثَاله لَو حلف َِل ََيْ ُكل من َهذه ا ْْل ْنطَة ي ْن َ
َوع ْن َد َُهَا ال َْع َمل بِ ُع ُموم الْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
عينها ِع ْنده َح ََّّت لَو أكل من ْ
صرف إِ ََل َما تتضمنه
َ
اْلبز ا ْْلَاصل م ْنـ َها َِل َْحينَث ع ْنده َوع ْن َد َُهَا ي ْن َ
اْلبز ا ْْل ِ
ِ
اصل ِم ْنـ َها
ا ْْل ْنطَة بط ِريق ُع ُموم ال َ
ْمجاز فَيحنث ِبكلها وِبكل ْ َ
ِ
ِ
وَك َذا لَو حلف َِل يشرب من الْ ُفرات ي ْنصرف إِ ََل ال ّ ِ
ْمجاز
َ
ش ْرب م ْنـ َها كرعا ع ْنده َوع ْن َد َُهَا إِ ََل ال َ
َ
َ
ِ
َي طَ ِريق َكا َن
ال ُْمتَـ َعارف َو ُه َو شرب َمائ َها ِِب ّ
ْمجاز ِع ْند أيب حني َفة خلف َعن ا ْْلَِقي َقة ِِف حق اللَّ ْفظ َو ِع ْن َد َُهَا خلف َعن ا ْْلَِقي َقة ِِف حق
مثَّ ال َ
ِ
ْمجاز َوإَِِّل
اْلكم َح ََّّت لَو َكانَت ا ْْلَقي َقة ُِمكنَة ِِف نَ َ
فسها إَِِّل أَنه ْامتنع ال َْع َمل هبَا ملَانع يُ َ
صار إِ ََل ال َ
صار الْ َك َلم لَغوا
َ
ِ
ِ
فسها
ْمجاز َوإِن مل تكن ا ْْلَقي َقة ُِمكنَة ِِف نَ َ
َوع ْنده يُ َ
صار إِ ََل ال َ
ال َلع ْب ِدهِ َو ُه َو أكرب سنا ِم ْنهُ َه َذا ابْين
أَ ْمثَاله إِذا قَ َ
ْمجاز ِع ْندَهَا ِِل ْستِ َحالَة ا ْْلَِقي َقة
َِل يُ َ
صار إِ ََل ال َ
ِ
الع ْبد
َوع ْنده يُ َ
ْمجاز َح ََّّت ْيعتق َ
صار إِ ََل ال َ
وعلى ه َذا خيرج اْلكم ِِف قَـوله لَهُ َعلي ألف أَو على ه َذا ا ْْلِ َدار وقَوله َع ِ
بدي أَو محاري حر َوَِل
َ
َ َ
ْ
َ
ّ
ث ِلِترم َعلَْي ِه
يلْزم على َه َذا إِذا قَ َ
ِلم َرأَته َه ِذه ابْـنَيت َوهلا نسب َم ْع ُروف من غَريه َح ْي ُ
ال ْ

َصغَر سنا ِم ْنهُ أَو كربى ِألَن َه َذا اللَّ ْفظ لَو
َوَِل َْجي َعل َذلِك َمَ ً
ازا َعن الطََّلق َس َواء َكانَت ال َْم ْرأَة أ ْ
ص َّح م ْعنَاهُ لَ َكا َن منافيا للنِّ َكاح فَيكون منافيا ْلكمه ُهو الطََّلق وَِل ْ ِ
ارة َم َع وجود التـَّنَ ِاِف
َ َ
است َع َ
َ
َ
ِِِب َلف قَـ ْوله َه َذا ابْين فَِإن الْبُـنُـ َّوة َِل تنَ ِاِف ثُـبُوت الْملك ْلْلَب بل يثبت الْملك لَهُ مثَّ ْيعتق َعلَْي ِه
الْ َفصل ْ ِ
ِ ِ
ارة
ْ
اْلَامس فصل ِِف تَـ ْع ِريف طَ ِريق اِل ْست َع َ
ِ ِ
َح َكام َّ
مطردة بطريقني
الش ْرع َ
ارة ِِف أ ْ
ا ْعلَم أَن اِل ْست َع َ
ِِ
صال بَني الْعلَّة َواْلْكم
أَحدَهَا ُلو ُجود اِلتّ َ
ِِ
َوالث ِ
السبَب واحملض َواْلْكم
صال بَني َّ
َّاين ُلو ُجود اِلتّ َ
ِ
ِ ِ ِ
ارة من الطَّرفَـ ْ ِ
ني
فَ ْاألول م ْنـ ُه َما يُوجب ص َحة اِل ْست َع َ
ني و ُهو ْ ِ
َّاين يوجب ِ
َصل للفرع
ارة األ ْ
ص َّح َ
َوالث ِ ُ
است َع َ
تها من أحد الطَّرفَـ ْ ِ َ َ
ِ
ِ
صف
يما إِذا قَ َ
الع ْبد فَـبَ َ
اعهُ مثَّ ملك النّ ْ
ال إِن ملكت عبدا فَـ ُه َو حر فَملك نصف َ
مثَال األول ف َ
الع ْبد
اْلخر مل ْيعتق إِ ْذ مل ْجيتَمع ِِف ملكه كل َ
اعهُ مثَّ
َولَو قَ َ
الع ْبد فَـبَ َ
ال إِن ا ْشْتيت عبدا فَـ ُه َو حر فَا ْشْتى نصف َ
صف الث ِ
َّاين
صف اْلخر عتق النّ ْ
ا ْشْتى النّ ْ
شراء أَو ِِبل ِّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ش َراء ِعلّة الْملك
ْمجاز ِألَن ال ِّ
ش َراء الْملك صحت نيَّته بط ِريق ال َ
َولَو َعىن ِبلْملك ال ّ َ
ِ ِ
ارة بَني الْعلَّة واملعلول من الطَّرفَـ ْ ِ
ني
َوالْملك حكمه فعمت اِل ْست َع َ
ضاء َخ َّ ِ
ِ
ُّهمة َِل لعدم ِ
ص َحة
يما يكون َختْ ِفي ًفا ِِف َحقه َِل يصدق ِِف حق الْ َق َ
اصة ل َم ْعىن التـ ْ َ
إِلإنه ف َ
ِ ِ
ارة
اِل ْست َع َ
َوِمثَال الث ِ
ِلم َرأَته حررتك َونوى بِ ِه الطََّلق يَصح ِألَن التَّ ْح ِرير حبقيقته يُوجب َزَوال
َّاين إِذا قَ َ
ال ْ
ملك الْب ْ ِ ِ
لزوال ملك ال ُْم ْتـ َعة فَ َجاز أَن يستعار َعن
ضع ب َواسطَة َزَوال ملك الرقبه فَ َكا َن َسببا َْحمضا َ
الطََّلق الَّ ِذي ُه َو مزيل مللك ال ُْم ْتـ َعة
َّ
ب أَن يكون الطََّلق ال َْواقِع بِ ِه َر ْج ِعيًا كصريح الطََّلق
َوَِل يُـ َقال لَو جعل َمَ ً
ازا َعن الط َلق َلو َج َ
ك ِِف الْبَائِن إِ ْذ لرجعي َِل ي ِزيل
ازا َعن الطََّلق بل َعن املزيل مللك ال ُْم ْتـ َعة َوذَلِ َ
ألََن ن ُقول َِل جنعله َمَ ً
عندَن
ملك ال ُْم ْتـ َعة َ
ِ
ِ
از أَن يثبت بِ ِه الْ َف ْرع َوأما الْ َف ْرع
َولَو قَ َ
َصل َج َ
َّح ِرير َِل يَصح ألَن األ ْ
ال ألمته طَلقتك َونوى بِه الت ْ

ِ
وعلى َه َذا ن ُقول
َصل َ
فَ َل جيوز أَن يثبت بِه األ ْ
الرقَـبَة
الرقَـبَة َوملك َّ
ي ْنـ َعقد النِّ َكاح بِلَ ْفظ ا ْهلِبَة َوالت َّْملِيك َوالْبيع ِألَن ا ْهلِبَة حبقيقتها توجب ملك َّ
يُوجب ملك ال ُْم ْتـ َعة ِِف ِْ
اْل َماء فَ َكانَت ا ْهلِبَة َسببا َْحمضا لثُـبُوت ملك ال ُْم ْتـ َعة فَ َجاز أَن يستعار َعن
النِّ َكاح
ك لفظ الت َّْملِيك َوالْبيع َِل ينعكس َح ََّّت َِل ي ْنـ َعقد البيع َوا ْهلِبَة بِلَ ْفظ النِّ َكاح
َوَك َذلِ َ
ِ
ْمجاز َِل ْحيتَاج فِ ِيه إِ ََل النِّيَّة َِل يُـ َقال َوملا َكا َن
مثَّ ِِف كل َموضع يكون الْمحل ُمتَـ َعيّنا لنَـ ْوع من ال َ
ِ
ِ
ْمجاز ِع ْندَهَا
إِ ْم َكان ا ْْلَقي َقة شرطا لص َّحة ال َ
ْرة ِِبلْبي ِع َوا ْهلِبَة حمَال
ورة النِّ َكاح بِلَ ْفظ ا ْهلِبَة َم َع أَن متْلِيك اْل َّ
َك َ
يف يُ َ
ْمجاز ِِف ُ
صار إِ ََل ال َ
صَ
ِ
ِ
ار َه َذا نَ ِظري مس
ألََن ن ُقول َذلك ُِمكن ِِف ا ْْلُ ْملَة ِِبَن ْارتَ َّدت َو َْلقت بدار ا ْْلَْرب مثَّ سبيت َو َ
صَ
الس َماء واخواته
َّ
الص ِريح وال ِ
صل َّ ِ
ْكنَايَة
الْ َف ْ
السادس فصل ِِف َّ َ
الص ِريح لفظ يكون املَُراد بِ ِه ظَاهرا َك َق ْولِه بِ ْعت واشْتيت َوأ َْمثَاله
َّ
َي طَ ِريق َكا َن من إِ ْخبَار أَو نعت أَو نِ َداء
َوحكمه أَنه يُوجب ثُـبُوت َم ْعنَاهُ ِِب ّ
وعلى َه َذا قُـلْنَا
َومن حكمه أَنه يَ ْستَـغْ ِين َعن النِّيَّة َ
ِلم َرأَته أَنْت طَالِق أَو طَلقتك أَو ََي طَالِق يَقع الطََّلق نوى بِ ِه الطََّلق أَو مل ي ْنو
إِذا قَ َ
ال ْ
ال َلع ْب ِدهِ أَنْت حر أَو حررتك أَو ََي حر
َوَك َذا لَو قَ َ
وعلى ه َذا قُـلْنَا إِن التـَّي ُّمم ي ِفيد الطَّهارة ِألَن قَـوله تَـع َاَل ِ
صول
َ َ
ص ِريح ِِف ُح ُ
{ولَكن يُ ِريد ليطهركم} َ
َ ُ
ْ َ َ
ََ
ارة بِ ِه
الطَّ َه َ
َو َّ
وِل ِن
للشافِ ِع ّي فِ ِيه قَ َ

ض ُروِريَّة
ارة َ
أَحدَهَا أَنه طَ َه َ
و ْاْلخر انه لَْي ِ
ْمسائِل على املذهبني
ْح َدث َ
ارة بل ُه َو ساترا لل َ
س بطَ َه َ
َ
وعلى َه َذا خيرج ال َ
َ
ِ
ِ
من َج َوازه قبل ال َْوقْت إداء الفرضني بتَـيَ ُّمم َواحد
وأمامة املتيم للمتوضئني

ضو ِِبلْوض ِ
وجوازه بِ ُد ِ
وء
ون خوف تلف النَّفس أَو ال ُْع ْ
ُ

وجوازه للعيد واْلنازة
ارة
وجوازه بنية الطَّ َه َ
وال ِ ِ
ْكنَايَة ه َي َما استْت َم ْعنَاهُ
َ
ِ
ِ
ْمجاز قبل أَن يصري متعارفا ِمبَْن ِزلَة الْكنَايَة َوحكم الْكنَايَة ثُـبُوت اْلكم هبَا
َوال َ
ِ
ِِ
ِ
َّردُّد ويْتجح بِ ِه بعض ال ُْو ُجوه
ِع ْند وجود النِّيَّة أَو بِ َ
دِللَة ا ْْلَال إ ْذ َِل بُد لَهُ من َدليل يَـ ُزول به التـ َ
َّ ِ
ِ
ِ
َّردُّد واستتار املَُراد َِل أَنه
َوهلَ َذا ال َْم ْعىن مسي لفظ الْبَـ ْيـنُونَة َوالت ْ
َّح ِرمي كنَايَة ِِف َِبب الط َلق ل َم ْعىن التـ َ
يعمل عمل الطََّلق ويتَـ َف َّرع ِم ْنهُ حكم ال ِ
الر ْج َعة
ْكنَ َاَيت ِِف حق عدم َ
ْ
َ
وِليَة ّ
ِ
أقر على نَفسه ِِف َِبب ِّ
الس ِرقَة
الزََن َو َّ
َّردُّد ِِف الْكنَايَة َِل يُـ َقام هبَا ال ُْع ُق َ
وِبت َح ََّّت لَو ّ
ولوجود معىن التـ َ
الص ِريح وهلذااملعىن َِل يـ َقام ا ْْلد على ْاألَ ْخرس ِِب ِْْل َشارةِ
َِل يُـ َقام َعلَْي ِه ا ْْلَد َما مل يذكر اللَّ ْفظ َّ
َ
ُ
َ
َ
َولَو قذف رجل ِِب ِّ
َّص ِديق لَهُ ِِف غَريه
لزََن فَـ َق َ
ِلحتِ َمال الت ْ
ال اْلخر صدقت َِل جيب ا ْْلَد ْ
السابِع فصل ِِف املتقابلت يعىن هبا الظَّ ِ
اهر َوالنَّص واملفسر واحملكم َم َع َما يقابلها من
صل َّ
الْ َف ْ
ْ َ
ْ
اْلَفي واملشكل واجململ واملتشابه
ِ
اسم لكل َك َلم ظهر املَُراد بِ ِه للسامع بِنَفس السماع من غري ََتمل
فَالظَّاهر ْ
{وأحل هللا البيع َوحرم ِّ
الرَِب} فاْلية سيقت
َوالنَّص َما سيق الْ َك َلم ألَجله ومثاله ِِف قَـ ْوله تَـ َع َاَل َ
َّعاهُ ال َّ
ث قَالُوا {إِ ََّّنَا البيع مثل
ينهما َح ْي ُ
لبَـيَان التَّـ ْف ِرقَة بَني البيع والرِب ردا ملا اد َ
َّس ِويَة بَ َ
ْكفار من الت ْ

ِّ
الرَِب}

َوقد علم حل البيع َو ُح ْرَمة ِّ
ار ذَلِك نصا ِِف التَّـ ْف ِرقَة ظَاهرا ِِف حل البيع
الرَِب بِنَفس السماع فَ َ
صَ
َو ُح ْرَمة ِّ
الرَِب
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اهر َوالنَّص
ََ
ِ
رِبع}
َوَك َذلِ َ
ك قَـ ْوله تَـ َع َاَل {فانكحوا َما طَ َ
ساء مثىن َوثََلث َو َ
اب لكم من النّ َ
اْلط َْلق َو ِْ
سيق الْ َك َلم لبَـيَان الْع َدد َوقد علم ِْ
ار ذَلِك ظَاهرا ِِف حق
اْل َج َ
ازة بِنَفس السماع فَ َ
صَ

ِْ
اْلط َْلق نصا ِِف بَـيَان الْع َدد
ِ
ِ
يضة}
ك قَـ ْوله تَـ َع َاَل َ
ساء َما مل متَ ُّ
وه َّن أَو تفرضوا َهلُ َّن فَ ِر َ
َوَك َذلِ َ
س ُ
{ِل جنَاح َعلَْي ُكم إن طلّ ْقتُم النّ َ
ْمهر
نَص ِِف حكم من مل يسم َهلَا ال ْ
الزْوج ِِبلطََّلق
َوظَاهر ِِف استبداد َّ
وإِ َشارة إِ ََل أَن النِّ َكاح بِ ُد ِ
ْمهر يَصح
ون ذكر ال ْ
َ َ
الس َلم من ملك ذَا رحم حمرم ِم ْنهُ عتق َعلَْي ِه
ك قَـ ْوله َعلَْي ِه َّ
َوَك َذلِ َ
استِ ْح َقاق الْع ْتق للقريب
نَص ِِف ْ
َوظَاهر ِِف ثُـبُوت الْملك لَهُ
وحكم الظَّ ِ
اهر َوالنَّص وجوب ال َْع َمل هبما َع ْ ِ
ك
ادة الْغَ ْري َو َذلِ َ
احتِ َمال إِ َر َ
امني َك َاَن أَو خاصني َم َع ْ
َ
ِ
ْمجاز َم َع ا ْْلَقي َقة
ِمبَْن ِزلَة ال َ
وعلى هذاقلنا إِذا ا ْشْتى قَ ِريبه َح ََّّت عتق َعلَْي ِه يكون ُه َو معتقا َويكون ال َْوَِلء لَهُ َوإِ ََّّنَا يظْهر
َ
ِ
ينهما ع ْند ال ُْم َقابلَة
التَّـ َف ُاوت بَ َ
ِ
ال َهلا طَلِّ ِقي نَفسك فَـ َقالَت أبنت نَ ِ
فسي يَقع الطََّلق َر ْج ِعيًا
َوهلَ َذا لَو قَ َ َ
ِ
َّص
ألَن َه َذا نَص ِِف الطََّلق َوظَاهر ِِف الْبَـ ْيـنُونَة فيْتجح ال َْع َمل ِِبلن ِّ
الس َلم ألهل عرينة
ك قَـ ْوله َعلَْي ِه َّ
َوَك َذلِ َ
(إشربوا من أبواهلا والباهنا)
ش َفاء
نَص ِِف بَـيَان َسبَب ال ِّ

ازة شرب الْبَـ ْول
إج َ
َوظَاهر ِِف َ
الس َلم
َوقَوله َعلَْي ِه َّ
(استنزهوا من الْبَـ ْول فَِإن َع َّامة َع َذاب الْ َق ْرب ِم ْنهُ)
نَص ِِف وجوب ِاِلحِْتاز عن الْبـول فيْتجح النَّص على الظَّ ِ
اهر فَ َل حيل شرب الْبَـ ْول أصل
ْ َ َ َْ
ِ
سر على النَّص
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الس َلم
َوقَوله َعلَْي ِه َّ

الس َماء فَِف ِيه الْع ْشر) نَص ِِف بَـيَان الْع ْشر
(ما سقته َّ
َ
س
َوقَوله َعلَْي ِه َّ
الس َلم لَْي َ

وها فيْتجح األول على الث ِ
َّاين
ص َدقَة) مؤول ِِف نفي الْع ْشر ِألَن َّ
الص َدقَة ِتْتَمل ُو ُج ً
ِ(ِف اْلضروات َ
احتِ َمال
سر فَـ ُه َو َما ظهر املَُراد بِ ِه من اللَّ ْفظ بِبَـيَان من قبل ال ُْمتَ َكلّم ِحبَْي ُ
ث َِل ْيبقى َم َعه ْ
َوأما ال ُْم َف ّ
التَّأْ ِويل والتخصيص ِمثَاله

احتِ َمال
ِِف قَـ ْوله تَـ َع َاَل {فَسج َد ال َْم َلئِ َكة كلهم أ ْ
َْجَ ُعو َن} فاسم ال َْم َلئِ َكة ظَاهر ِِف ال ُْع ُموم إَِِّل أَن ْ
ِ
صيص قَائِم فانسد ِبب التَّ ْخ ِ
التَّ ْخ ِ
الس ُجود فانسد
احتِ َمال التَّـ ْف ِرقَة ِِف ُّ
صيص بقوله (كلهم) مثَّ بَقي ْ
َ
َْجَ ُعو َن
َِبب التَّأْ ِويل بقوله أ ْ
احتِ َمال
َوِِف الشرعيات إِذا قَ َ
ال تزوجت فَُلنَة شهرا بِ َك َذا فَـ َقوله تزوجت ظَاهر ِِف النِّ َكاح إَِِّل أَن ْ
ِِ
ِ
س بِنِ َكاح
ال ُْم ْتـ َعة قَائم فبقوله شهرا فسر املَُراد به فَـ ُقلْنَا َه َذا ُم ْتـ َعة َولَْي َ
لي ألف نَص ِِف لُُزوم
َولَو قَ َ
لي ألف من َثن َه َذا َ
الع ْبد أَو من َثن َه َذا ال َْمتَاع فَـ َقوله َع ّ
ال ل ُف َلن َع ّ
احتِ َمال التَّـ ْف ِسري َِب ٍق
ْاأللف إَِِّل أَن ْ
ِِ
سر على النَّص َح ََّّت َِل
فبقوله من َثن َه َذا َ
الع ْبد اَ ْو من َثن َه َذا ال َْمتَاع بَني املَُراد به فيْتجح ال ُْم َف ّ
ِ
الع ْبد أَو ال َْمتَاع
يلْزمه املَال إَِِّل ع ْند قبض َ

َوقَوله ل ُف َلن َعلي ألف ظَاهر ِِف ِْ
ال من نقد بلد َك َذا يتَـ َر َّجح
اْلقـ َْرار نَص ِِف نقد الْبَـلَد فَِإذا قَ َ
ّ
وعلى َه َذا نَظَائِره
سر على النَّص فَ َل يلْزمه نقد الْبَـلَد بلد نقد بلد َك َذا َ
ال ُْم َف ّ
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اْلَفي واملشكل واجململ واملتشابه
ث َِل جيوز ِخ َلفه أصل ِمثَاله ِِف الْكتاب {أَن
سر ِحبَْي ُ
َوأما ال ُْمحكم فَـ ُه َو َما ا ْز َد َ
اد قُـ َّوة على ال ُْم َف ّ
هللا بِ ُكل َشيء عليم} {إِن هللا َِل يظلم النَّاس َش ْيئا} َوِِف اْلكميات َما قُـلْنَا ِِف ِْ
اْلقـ َْرار إِنَّه ل ُف َلن
ْ
وعلى َه َذا نَظَائِره
الع ْبد فَِإن َه َذا اللَّ ْفظ ُحمكم ِِف لُُزومه بَ َدِل َعنهُ َ
لي ألف من َثن َه َذا َ
َع ّ
سر واحملكم لُُزوم ال َْع َمل هبما َِل حمَالة
َوحكم ال ُْم َف ّ
ِِ
ابلها
مثَّ هلَذه ْاأل َْربَـ َعة أ َْربَـ َعة أُ ْخ َرى ت َق َ
فضد الظَّ ِ
اهر ْ
اْلَفي
وضد النَّص ال ُْمشكل
سر ال ُْم ْجمل
وضد ال ُْم َف ّ

شابه
وضد ال ُْمحكم ال ُْمتَ َ

ث ِ ِ
السا ِرق والسارقة
{و َّ
فاْلفي َما أ ْخفى املَُراد هبَا بِ َعا ِرض َِل من َح ْي ُ ّ
الصيغَة مثَاله ِِف قَـ ْوله تَـ َع َاَل َ

السا ِرق َخ ِفي ِِف حق الطرار والنباش
فَاقْطَ ُعوا أَيْ ِدي ِه َما} فَِإنَّهُ ظَاهر ِِف حق َّ
الز ِاين َخ ِفي ِِف حق اللوطي
الز ِاين} ظاهرِف حق َّ
{الزانِيَة َو َّ
ك قَـ ْوله تَـ َع َاَل َّ
َوَك َذلِ َ
ولَو حلف َِل َيْ ُكل فَاكِهة َكا َن ظَاهرا فِيما يتفكه بِ ِه ِ
الرَّمان
خفيا ِِف حق ال ِْعنَب َو ُّ
َ
َ
َ
َ
َوحكم ْ
اْلَفي وجوب الطّلب َح ََّّت يَـ ُزول َعنهُ اْلفاء
اد َخ َفاء على ْ
السامع َح ِقي َقة دخل ِِف
اْلَفي َكأَنَّهُ بَـ ْع َد َما َخ ِفي على َّ
َوأما ال ُْمشكل فَـ ُه َو َما ا ْز َد َ
أشكاله َوأ َْمثَاله َح ََّّت َِل ينَال املَُراد إَِِّل ِِبلطَّلَ ِ
ب مثَّ ِِبلتَّأ َُّم ِل َح ََّّت يتَ َميَّز َعن أ َْمثَاله
ِ
َح َكام لَو حلف َِل َيتدم فَِإنَّهُ ظَاهر ِِف ْ
اْل ّل والدبس فَِإ ََّّنَا ُه َو ُمشكل ِِف اللَّ ْحم
َونَظريه ِِف ْاأل ْ
َوالْبيض واْلنب َح ََّّت يطْلب ِِف معىن اِلئتدام مثَّ يتَأ ََّمل أَن ذَلِك ال َْم ْعىن َهل يُوجد ِِف اللَّ ْحم َوالْبيض
واْلنب أَوِل
ار ِحبَال َِل يُوقف على املَُراد بِ ِه إَِِّل بِبَـيَان من
احتمل ُو ُج ً
مثَّ وفْق ال ُْمشكل ال ُْم ْجمل َو ُه َو َما ْ
وها فَ َ
صَ
قبل ال ُْمتَ َكلّم
ِ
الرَِب ُه َو ِّ
الرَِب} فَِإن ال َْم ْف ُهوم من ِّ
{وحرم ِّ
الزََي َدة ال ُْمطل َقة َو ِهي
َونَظريه ِِف الشرعيات قَـ ْوله تَـ َع َاَل َ
غري ُم َرادة بل املَُراد ِّ
الزََي َدة اْلالية َعن ال ِْع َوض ِِف بيع املقدورات املتجانسة َواللَّ ْفظ َِل َ
دِللَة لَهُ
على َه َذا فَ َل ينَال املَُراد ِِبلتَّأ َُّم ِل
السور
شابه ا ْْلُُروف املقطعات ِِف أ ََوائِل ُّ
شابه ِمثَال ال ُْمتَ َ
مثَّ فَوق ال ُْم ْجمل ِِف اْلفاء ال ُْمتَ َ
َوحكم ال ُْم ْجمل واملتشابه ا ْعتِ َقاد حقية املَُراد بِ ِه َح ََّّت ََيِِْت الْبَـيَان
ِ
ِِ ِ
ِِ
ِ
َّ
سة أَنْـ َواع
الْ َف ْ
صل الثَّامن فصل ف َ
يما ْيْتك به حقائق ْاألَلْ َفاظ َوَما ْيْتك به َحقي َقة الل ْفظ َخَْ َ
دِللَة الْعرف وذَلِ َ ِ
لدِللَة اللَّ ْفظ على ال َْم ْعىن املَُراد
َح َكام ِبأللفاظ إِ ََّّنَا َكا َن َ
َحدها َ
أ َ
ك ألَن ثُـبُوت ْاأل ْ
َ
للمتكلم
فَِإذا َكا َن ال َْم ْعىن متعارفا بَني النَّاس َكا َن َذلِك ال َْم ْعىن ال ُْمتَـ َعارف َدلِيل على أَنه ُه َو املَُراد بِ ِه ظَاهرا
فيْتتب َعلَْي ِه اْلكم
ِمثَاله لَو حلف َِل يَ ْش َِْتي َرأْسا فَـ ُه َو على َما تعارفه النَّاس فَ َل َْحينَث بَِرأْس العصفور واْلمامة

بيضا َكا َن َذلِك على ال ُْمتَـ َعارف فَ َل َْحينَث بتناول بيض العصفور
ك لَو حلف َِل ََيْ ُكل ً
َوَك َذلِ َ

واْلمامة
ِ
ِ
از أَن تثبت بِ ِه ا ْْلَِقي َقة القاصرة
ْمجاز بل َج َ
َوهبَ َذا ظهر أَن ترك ا ْْلَقي َقة َِل يُوجب الْمصري إِ ََل ال َ
ومثاله تَـ ْقيِيد ال َْعام ِِبلْبَـ ْع ِ
ض
دِللَة ِِف نفس الْ َك َلم
حبث ترك ا ْْلَِقي َقة بِ َ
ضرب بِثَـ ْوبِ ِه حطيم الْ َك ْعبَة يلْزمه ا ْْلَج
ك لَو نذر حجا أَو مشيا إِ ََل بَيت هللا تَـ َع َاَل أَو أَن ي ْ
َوَك َذلِ َ
ومة ُلو ُجود الْعرف
ِِبَفْـ َعال َم ْعلُ َ
َوالث ِ
ال كل ِمَْلُوك ِل فَـ ُه َو حرمل ْيعتق مكاتبوه
دِللَة ِِف نفس الْ َك َلم ِمثَاله إِذا قَ َ
َّاين قد ْتْتك ا ْْلَِقي َقة بِ َ
وهلم ِألَن لفظ ال َْم ْملُوك ُمطلق يتَـنَ َاول ال َْم ْملُوك من كلوجه
َوَِل من أعتق بعضه إَِِّل إِذا نوى ُد ُخ ْ
س مبملوك َومن كل َوجه َوِهلَ َذا مل جيز تصرفه فِ ِيه َوَِل حيل لَهُ َوطْء ال ُْم َكاتبَة َولَو تزوج
َوالْم َكاتب لَْي َ
ات الْموَل ورثته الْبِْنت مل ي ْفسد النِّ َكاح
الْم َكاتب بنت َم ْوَِلهُ مثَّ َم َ
َوإِذا مل يكن ِمَْلُوكا من كل َوجه َِل ي ْدخل َِتت لفظ ال َْم ْملُوك ال ُْمطلق
ِ
ِِ
دبرة َوأم ال َْولَد َوإِ ََّّنَا
َو َه َذا ِب َلف ال ُْمدبر َوأم ال َْولَد فَِإن الْملك َ
فيهما َكامل َول َذا حل َوطْء ال ُْم َ
ث أَنه يـزول ِِبلْمو ِ
وعلى َه َذا
ت َِل حمَالة َ
الر ّق من َح ْي ُ َ ُ
النُّـ ْق َ
َْ
صان ِِف ّ
فيهما إِ ْعتَاق ال ُْمدبر َوأم ال َْولَد
ارة َّيِينه أَو ظهارها َج َ
از َوَِل جيوز َ
قُـلْنَا إِذا أعتق الْم َكاتب َعن َك َّف َ
ِألَن الْو ِ
الر ّق ِِف الْم َكاتب َك ِامل َكا َن
اجب ُه َو الت ْ
الر ّق فَِإذا َكا َن ّ
َّح ِرير َو ُه َو إِثْـبَات ا ْْلُِّريَّة ِبِِ َزالَة ّ
َ
ِ
ِ
الر ّق ََنقصا َِل يكون
ِتريره ِتريرا من َْجيع ال ُْو ُجوه َوِِف ال ُْمدبر َوأم ال َْولَد ملا َكا َن ّ
َّح ِرير ِتريرا من كل ال ُْو ُجوه
الت ْ
ال ال ُْمسلم للحريب
(السري الْ َكبِري) إِذا قَ َ
دِللَة ِسيَاق الْ َك َلم قَ َ
َوالثَّالِث قد ْتْتك ا ْْلَِقي َقة بِ َ
ال ِِف ّ
إنزل فَنزل َكا َن آمنا
دِللَة من قبل ال ُْمتَ َكلّم
حبث ترك ا ْْلَِقي َقة بِ َ
ال إنزل إِن كنت رجل فَنزل َِل يكون آمنا
َولَو قَ َ

ال ال ُْمسلم ْاألمان ْاألمان َكا َن أمنا
يب ْاألمان ْاألمان فَـ َق َ
َولَو قَ َ
ال ا ْْلَْرِ ّ

ال ْاألمان ستعلم َما تلقى غَدا أَو َِل تعجل َح ََّّت ترى فَنزل َِل يكون آمنا
َولَو قَ َ
َولَو قا ا ْش َِْت ِل َجا ِريَة لتخدمين فَا ْشْتى العمياء أَو الشلء َِل جيوز

ضاع َِل يكون َعن ال ُْموكل
َولَو قَ َ
ال ا ْش َِْت ِل َجا ِريَة َح ََّّت أطأها فَا ْشْتى أُ ْخته من َّ
الر َ
الس َلم
وعلى َه َذا قُـلْنَا ِِف قَـ ْوله َعلَْي ِه َّ
َ
(إِذا َوقع ُّ
الذ َِبب ِِف طَ َعام أحد ُكم فامقلوه مثَّ انقلوه فَِإن ِِف إِ ْح َدى جناحيه َداء َوِِف ْاألُ ْخ َرى َد َواء
َّواء)
َوإنَّهُ ليقدم الدَّاء على الد َ
للش ْرع فَ َل يكون ِْ
دل ِسيَاق الْ َك َلم على أَن الْمقل لدفع ْاألَذَى َعنَّا َِل ألمر تعبدي َح ًقا َّ
لْلجيَاب
ّ
الصدقَات} يدل
{وِم ْنـ ُهم من يَـل ِْمزك ِِف َّ
َوقَوله تَـ َع َاَل {إِ ََّّنَا َّ
الصدقَات ل ْل ُف َق َراء} عقيب قَـ ْوله تَـ َع َاَل َ
الصدقَات بِبَـيَان املصارف َهلَا فَ َل يتَـ َوقَّف ْ
اْلُُروج َعن
َصنَاف لقطع طمعهم من َّ
على أَن ذكر ْاأل ْ
ْعه َدة على ْاأل ََداء إِ ََل الْكل
ال ْ
ِ
الرابِع قد ْتْتك ا ْْلَِقي َقة بِ َ
َو َّ
اء فليؤمن َومن َشاءَ
دِللَة من قبل ال ُْمتَ َكلّم مثَاله قَـ ْوله تَـ َع َاَل {فَمن َش َ
فليكفر}

ك ِألَن هللا تَـ َع َاَل َح ِكيم َوالْك ْفر قَبِيح واْلكيم َِل ََيْمر بِ ِه فَ ْيْتك د َِللَة اللَّ ْفظ على ْاألَمر حبكمة
َو َذلِ َ
ِ
بشراء اللَّ ْحم
ْاألَمر َ
وعلى َه َذا قُـلْنَا إذا وكل َ
ِ
سافِ ًرا نزل على الطَّ ِريق فَـ ُه َو على ال َْمطْبُوخ أَو على املشوي
فَإن َكا َن ُم َ
ال تعال تغد معي
صاحب منزل فَـ ُه َو على الينء َومن َه َذا النـ َّْوع َّيِني الْ َف ْور ِمثَاله إِذا قَ َ
َوإِن َكا َن َ
صرف ذَلِك إِ ََل الْغَ َداء ال َْم ْد ُعو إِلَْي ِه َح ََّّت لَو تغدى بعد َذلِك ِِف منزله َم َعه
فَـ َق َ
ال َوهللا َِل أتغدى ي ْن َ
أَو َم َع غَريه ِِف َذلِك الْيَـ ْوم ِلحينث
َوَك َذا إِذا قَ َامت ال َْم ْرأَة تُ ِري ُد ْ
صورا على
اْلُُروج فَـ َق َ
ال َّ
الزْوج إِن خرجت فَأَنت َك َذا َكا َن اْلكم َم ْق ُ
ا ْْلَال َح ََّّت لَو خرجت بعد ذَلِك َِل َْحينَث
َو ْ
دِللَة َحمل الْ َك َلم ِِبَن َكا َن الْمحل َِل يقبل َح ِقي َقة اللَّ ْفظ ومثاله انْعِ َقاد
اْلَ ِامس َوقد ْتْتك ا ْْلَِقي َقة بِ َ
ِِ
سب من غَريه
ْرة بِلَ ْفظ البيع َوا ْهلِبَة َوالت َّْملِيك َو َّ
نِ َكاح اْل َّ
الص َد ََ ََقَة َوقَوله َلع ْبده َو ُه َو َم ْع ُروف النّ َ
ازا َعن الْع ْتق ِع ْند أيب
َه َذا إبين َوَك َذا إِذا قَ َ
ال َلع ْب ِدهِ َو ُه َو أكرب سنا من الْموَل َه َذا إبين َكا َن َمَ ً
حني َفة ر ِ
ْمجاز خلف َعن ا ْْلَِقي َقة ِِف حق اللَّ ْفظ
ضي هللا َعنهُ خلفًا هلَما بِنَاء على َما َ
ذكرَن أَن ال َ
َ
ِ
ِع ْنده َوِِف حق اْلكم ع ْندَهَا

ِ
ُّصوص
الْ َف ْ
صل التَّاسع فصل ِِف متعلقات الن ُ
عبارة النَّص وإشارته ودِللته واقتضاءه
نعين هبَا َ

عبارة النَّص فَـ ُه َو َما سيق الْ َك َلم ألَجله َوأُ ِريد بِ ِه قصدا
فَأَما َ
ارة النَّص فَ ِه َي َما ثَبت بنظم النَّص
َوأما إِ َش َ
من غري ِزََي َدة َو ُه َو غري ظَاهر من كل َوجه َوَِل سيق الْ َك َلم ألَجله
ِ
ِ
ِ
رهم} ْاْليَة فَِإنَّهُ سيق لبَـيَان
مثَاله ِِف قَـ ْوله تَـ َع َاَل {ل ْل ُف َق َراء ال ُْم َهاجرين الَّذين ُ
أخرجوا من د ََي ْ
ِ
ِ
ِْ
استِ َيلء
ارة إِ ََل أَن ْ
يمة فَ َ
ار نصا ِِف ذَلك َوقد ثَبت فَ ْ
قرهم بنظم النَّص فَ َكا َن إِ َش َ
صَ
است ْح َقاق الْغَن َ
الْ َكافِر على َمال ال ُْمسلم َسبَب لثُـبُوت الْملك ل ْل َكافِ ِر إِ ْذ لَو َكانَت ْاأل َْم َوال َِبقِيَة على ملكهم َِل
قرهم
يثبت فَ ْ
ش َر ِاء ِم ْنـ ُهم وتصرفاته من
َوخيرج ِم ْنهُ اْلكم ِِف َم ْسأَلَة ِاِل ْستِ َيلء َوحكم ثُـبُوت الْملك للتاجر ِِبل ِّ
البيع َوا ْهلِبَة َو ِْ
اْل ْعتَاق
َوحكم ثُـبُوت اِلستغنام َوثُـبُوت الْملك للغازي َوعجز ال َْمالِك َعن انْتِ َزاعه من يَده وتفريعاته
الصيام إِ ََل اللَّْيل}
الصيام َّ
َوَك َذلِ َ
الرفَث} إِ ََل قَـ ْوله تَـ َع َاَل {مثَّ أَمتوا ّ
ك قَـ ْوله تَـ َع َاَل {أحل لكم لَْيـلَة ّ
الص ْبح أَن يكون
اشرة إِ ََل ُّ
فاْلمساك ِِف أول ُّ
الص ْبح يتَ َح َّقق َم َع ا ْْلَنَابَة ِألَن من َ
ض ُر َ
ورة حل ال ُْمبَ َ
ِ
الع ْبد ِبمتامه فَ َكا َن
ا ْْلُْزء األول من النـ َ
ص ْوم أَمر َ
َّهار َم َع وجود ا ْْلَنَابَة واْلمساك ِِف ذَلك ا ْْلُْزء َ
الص ْوم
ارة إِ ََل أَن ا ْْلَنَابَة َِل تنَ ِاِف َّ
َه َذا إِ َش َ
الص ْوم
شاق َِل يُـنَ ِاِف بَـ َقاء َّ
َول ِزَم من َذلِك أَن ال َْم ْ
ضة َو ِاِل ْستِْن َ
ض َم َ
ِ
ص ْومه فَِإنَّهُ لَو َكا َن املَاء ماْلا جيد طعمه ِع ْند
َويتَـ َف َّرع م ْنهُ أَن من ذاق َش ْيئا بفمه مل ي ْفسد َ
الص ْوم
ضة َِل ي ْفسد بِ ِه َّ
ال َْم ْ
ض َم َ
صوص َعلَْي ِه
حبث َكون حكم َ
دِللَة النَّص عُ ُموم اْلكم ال َْم ْن ُ
الل ِزم بِو ِ
َوعلم ِم ْنهُ حكم ِاِل ْحتِ َلم واِلحتجام واِلدهان ِألَن الْكتاب ملا مسي ِْ
اسطَة
ساك َّ َ
اْل ْم َ
ِ ِ
الص ْوم يتم ِبِلنتهاء َعن
الص ْبح صوما علم أَن ركن َّ
ورة ِِف أول ُّ
اِلنْت َهاء َعن ْاألَ ْشيَاء الث ََّلثَة ال َْم ْذ ُك َ

ْاألَ ْشيَاء الث ََّلثَة
وعلى َه َذا خيرج اْلكم ِِف َم ْسأَلَة التبييت فَِإن قصد ِْ
اْلتْـيَان ِبملأمور بِ ِه إِ ََّّنَا يلْزمه ِع ْند توجه ْاألَمر
َ
الصيام إِ ََل اللَّْيل}
َو ْاألَمر إِ ََّّنَا يتَـ َو َّجه بعد ا ْْلُْزء األول ل َق ْوله تَـ َع َاَل {مثَّ أَمتوا ّ
ِ
ِ
ادا َوَِل استنباطا ِمثَاله ِِف
َوأما َ
اجتِ َه ً
صوص َعلَْيه لُغَة َِل ْ
دِللَة النَّص فَ ِه َي َما علم علّة للْحكم ال َْم ْن ُ
ُف َوَِل تنهرَها}
قَـ ْوله تَـ َع َاَل {فَ َل تقل هلَما أ ٍّ
فالعامل ِبوضاع اللُّغَة يفهم ِِبول السماع أَن َِتْ ِرمي التأفيف لدفع ْاألَذَى َع ْنـ ُه َما
صوص َعلَْي ِه ُلع ُموم علته َوِهلََذا ال َْم ْعىن قُـلْنَا بِتَ ْح ِرمي الض َّْرب
َوحكم َه َذا النـ َّْوع ُع ُموم اْلكم ال َْم ْن ُ
ِ
ِ
سبَب ِْ
سبَب ال ّدين َوالْ َق ْتل قصاصا
اْل َج َ
ارة َوا ْْلَْبس ب َ
والشتم واِلستخدام َعن ْاألَب ب َ
دِللَة النَّص
ص َّح إِثْـبَات الْع ُقوبَة بِ َ
مثَّ َ
دِللَة النَّص ِمبَْن ِزلَة النَّص َح ََّّت َ
دِللَة النَّص
قَ َ
َّص وِبألكل واشرب بِ َ
ال أ ْ
ارة ِبلوقاع ِِبلن ِّ
َص َحابنَا َو َجبت الْ َك َّف َ
حبث َكون ال ُْم ْقتَضى ِزََي َدة على النَّص
ال ا ِْلمام ال َق ِ
اضي أَبُو زيد لَو أَن قوما
وعلى ا ْعتِبَار َه َذا الْ َم ْعىن قَلِيل يداراْلكم على تِل َ
َ
ْك الْعلَّة قَ َ َ
يعدون التأفيف َك َر َامة َِل حيرم َعلَْي ِهم َتفيف ْاألَبَـ َويْ ِن
َيها الَّذين آمنُوا إِذا نُودي} ْاْليَة َولَو فَرضنَا بيعا َِل ّيْنَع ال َْعاقِدين
َوَك َذلِ َ
{َي أ َ
ك قُـلْنَا ِِف قَـ ْوله تَـ َع َاَل َ
الس ْعي إِ ََل ا ْْلُ ُم َعة ِِبَن َك َاَن ِِف سفينة جتْ ِري إِ ََل ا ْْلَ ِامع َِل يكره البيع
َعن َّ
شعرها أَو عضها أَو خنقها َْحينَث إِذا َكا َن بَِو ْجه
وعلى َه َذا قُـلْنَا إِذا حلف َِل ي ْ
َ
ضرب ْام َرأَته فَمد َ
اْليلم
ش ْعر ِع ْند امللعبة دون اْليلم َِل َْحينَث
ورة الض َّْرب َومد ال ّ
َولَو وجد ُ
صَ
ضربهُ بعد َموته َِل َْحينَث ِِلنْ ِع َد ِام معىن الض َّْرب َو ُه َو اْليلم
ضرب َ
َومن حلف َِل ي ْ
فلَن فَ َ
فلَن فَ َكلمهُ بعد َموته َِل َْحينَث لعدم اْلفهام
َوَك َذا لَو حلف َِل يكلم َ
ِ
ِ
السمك َوا ْْلََراد َِل َْحينَث
َوِِب ْعتبَار َه َذا ال َْم ْعىن يُـ َقال إذا حلف َِل ََيْ ُكل َْلْ ًما فَأكل ْلم ّ
اْلِْن ِزير أَو ِْ
َولَو أكل ْلم ْ
سان َْحينَث ِألَن ال َْعامل ِِبول السماع يعلم
اْلنْ َ

ِ
ِ ِ
ِ ِ
ْتاز َعن تنَاول
ْتاز َع َّما ينشأ من الدَّم فَيكون اِل ْح َ
أَن ا ْْلَامل على َه َذا الْيَمني إِ ََّّنَا ُه َو اِل ْح َ
الدموَيت فيدار اْلكم على ذَلِك
ِ
ضاهُ لي ِ
صح ِِف
َوأما ال ُْم ْقتَضى فَـ ُه َو ِزََي َدة على النَّص َِل يتَ َح َّقق معىن النَّص إَِِّل بِه َكأَن النَّص اقـْتَ َ َ

نَفسه

حبث َكون الْقبُول ركنا ِِف َِبب البيع
ِ
َّعت يـ ْقتَ ِ
ضي الْمصدر
َم ْعنَاهُ مثل ِِف الشرعيات قَـ ْوله أَنْت طَالق فَِإن َه َذا نعت ال َْم ْرأَة إَِِّل أَن النـ ْ َ
ضاء
فَ َكأَن الْمصدر َم ْو ُجود بط ِريق ِاِلقْتِ َ
ال اعتقت يَقع الْع ْتق َعن ْاْل ِمر فَيجب َعلَْي ِه ْاأللف
ال ا ْعتِ ْق َعبدك عين ِِبَلف ِد ْرَهم فَـ َق َ
َوإِذا قَ َ
ِ
ِِ
ك ِألَن قَـوله اعتقه عين ِِبَلف ِدرَهم يـ ْقتَ ِ
ضي
ارة يَقع َع َّما نوى َوذَلِ َ
ْ
ْ َ
َولَو َكا َن ْاْلمر نوى به الْ َك َّف َ
معىن قَـوله بِ ْعهُ عين ِِبَلف مثَّ كن وكيلِي ِِب ِْْل ْعتَ ِ
ضاء فَيثبت
اق فاعتقه عين فَيثبت البيع بط ِريق ِاِلقْتِ َ
ْ
َ
الْقبُول َك َذلِك ِألَنَّهُ ركن ِِف َِبب البيع
ِ
ال اعتقت يَقع الْع ْتق َعن ْاْل ِمر
ال ا ْعتِ ْق َعبدك عين بِغَ ْري َش ْيء فَـ َق َ
وسف إِذا قَ َ
َوهلَ َذا قَا َل أَبُو يُ ُ
َويكون َه َذا مقتضيا للهبة َوالتـ َّْوكِيل َوَِل ْحيتَاج فِ ِيه إِ ََل الْ َق ْبض ِألَنَّهُ ِمبَْن ِزلَة الْقبُول ِِف َِبب البيع
ورة ِِِب َلف الْ َق ْبض
ضاء أثبتنا الْقبُول َ
َولَكنَّا ن ُقول الْقبُول ركن ِِف َِبب البيع فَِإذا أثبتنا البيع اقْتِ َ
ض ُر َ
ِِف ِبب ا ْهلِبة فَِإنَّهُ لَيس بِرْكن ِِف ا ْهلِبة لي ُكون اْلكم ِِبهل ِ
ضاء حكما ِِبلْ َق ْب ِ
ض
ْبة بط ِريق ِاِلقْتِ َ
َ َ
َ
َ
ْ َ ُ
ِ
ال أَنْت طَالِق
ورة َوِهلَ َذا قُـلْنَا إِذا قَ َ
ورة فَيقدر بقدر الض َُّر َ
َوحكم ال ُْم ْقتَضى أَنه يثبت بط ِريق الض َُّر َ
َونوى بِ ِه الث ََّلث َِل يَصح ِألَن الطََّلق
ضاء فَيقدر بِقدر الضَّرورة والضرورة ترتَفع ِِبلْو ِ
اح ِد فَيقدر َم ْذ ُكورا ِِف حق
يقدر َم ْذ ُكورا بط ِريق ِاِلقْتِ َ
ْ
ُ َ
َ
الْو ِ
احد
َ
وعلى َه َذا خيرج اْلكم ِِف قَـ ْوله إِن أكلت َونوى بِ ِه طَ َعاما َعاما دون طَ َعام َِل يَصح ِألَن ْاألكل
َ
يـ ْقتَ ِ
ضي طَ َعاما فَ َكا َن َذلِك ََثبتا بط ِريق ِاِلقْتِ َ ِ
ورة والضرورة ْترتَفع ِبلفرد ال ُْمطلق َوَِل
َ
ضاء بقدر الض َُّر َ
صيص ِِف الْ َفرد الْمطلق ِألَن التَّ ْخ ِ
َختْ ِ
صيص ْيعتَمد ال ُْع ُموم
ُ
ضاء ِألَن ِاِل ْعتِ َداد وجود الطََّلق
َولَو قَ َ
ُّخول ا ْعتدي َونوى بِ ِه الطََّلق فَـيَـ َقع الطََّلق اقْتِ َ
ال بعد الد ُ

ورة َوِهلَ َذا َكا َن ال َْواقِع بِ ِه َر ْج ِعيًا ِألَن صفة الْبَـ ْيـنُونَة َزائِ َدة على قدر
فَيقدر الطََّلق َم ْو ُجودا َ
ض ُر َ
ضاء وَِل يقع إَِِّل و ِ
ِ ِ
ذكرَن
احد ملا َ
ورة فَ َل يثبت بط ِريق اِلقْت َ َ َ
َ
الض َُّر َ
صل الْع ِ
اشر فصل ِِف ْاألَمر
الْ َف ْ َ
ْاألَمر ِِف اللُّغَة قَول الْ َقائِل لغريه افْـ َعل
ِِ
ِ
َوِِف َّ
الصيغَة
الش ْرع تصرف إِل َْزام الْف ْعل على الْغَ ْري َوذكر بعض األّية أَن املَُراد ِِب ْألَمر خيْتَص ِهبَذه ِّ
ِِ
ِ
الصيغَة فَِإن هللا تَـ َع َاَل ُمتَ َكلم ِِف ْاأل ََزل
واستحال أَن يكون َم ْعنَاهُ إِن َحقي َقة ْاألَمر خيْتَص ِهبَذه ِّ

عندَن َوَك َلمه أَمر َوهني وإخبار واستخبار
َ
ِ
الصيغَة ِِف ْاأل ََزل
واستحال وجود َهذه ِّ

ِِ
ِ
الصيغَة فَِإن املَُراد للشارع
واستحال أَيْضا ان يكون َم ْعنَاهُ أَن املَُراد ِِب ْألَمر ل ْْل َْم ِر خيْتَص ِهبَذه ِّ
ِِب ْألَمر وجوب
عندَن وقد ثَبت الْوجوب بِ ُد ِ ِ
ِ
ِ ِ
س أَنه َوجب
ون َهذه ِّ
الْف ْعل على َ
ُُ
الع ْبد َو ُه َو معين اِلبْت َلء َ َ
الصيغَة أَلَْي َ
ِ ِ
ِْ
السمع
اْلّيَان على من مل تبلغه الد ْع َوة ب ُدون ُوُرود ّ
ب على ال ُْع َق َلء َم ْعرفَته بعقوهلم فَيحمل ذَلِك على
قَ َ
ال أَبُو حني َفة لَو مل ي ْبـ َعث هللا تَـ َع َاَل َر ُسوِل َلو َج َ
ِِ
الر ُسول ِمبَْن ِزلَة
الع ْبد ِِف الشرعيات َح ََّّت َِل يكون فعل َّ
أَن املَُراد ِِب ْألَمر خيْتَص ِهبَذه ِّ
الصيغَة ِِف حق َ
الس َلم إِ ََّّنَا جتب ِع ْند ال ُْم َواظبَة
قَـ ْوله افعلوا َوَِل ي ْلزم ا ْعتِ َقاد ال ُْو ُجوب بِ ِه واملتابعة ِِف افعاله َعلَْي ِه َّ
ِ ِ ِ
صاص
وانتقاء َدليل اِل ْخت َ
حبث َِتْ ِقيق ُموجب ْاألَمر ال ُْمطلق فصل
ا ْختلف النَّاس ِِف ْاألَمر ال ُْمطلق أَي ال ُْم َج ّرد َعن القرنية الدَّالَّة على اللُّ ُزوم َوعدم اللُّ ُزوم َْحنو قَـ ْوله
{وَِل تقرِب َه ِذه
{وإِذا َ
قرئ الْ ُق ْرآن فَ ْ
استَ ُ
معوا لَهُ وأنصتوا لَ َعلَّ ُك ْم ترمحون} َوقَوله تَـ َع َاَل َ
تَـ َع َاَل َ
َّ
الش َج َرة فتكوَن من الظَّالِمني}
الص ِحيح من الْم ْذ َهب إِن موجبه الْوجوب إَِِّل إِذا قَام الدَّلِيل على ِخ َلفه ِألَن ترك ْاألَمر م ْع ِ
صيّة
َو َّ
َ
َ
ُُ
ُ
َ
ال اْلماسي
اعة قَ َ
َك َما أَن اِلئتمار طَ َ
ِ
صرم حبلي
أَطَ ْعت ْلمريك ب ْ

اك  ...فَِإن هم طاوعوك فطاوعيهم
مريهم ِِف أحبتهم بِ َذ َ
َوإِن عاصوك فاعصي من عصاك
ِ
يما يرجع إِ ََل حق َّ
الش ْرع َسبَب للعقاب
والعصيان ف َ
وِليَة ْاْل ِمر على ال ُْم َخاطب
وِتقيقه أَن لُُزوم اِلئتمار إِ ََّّنَا يكون بِقدر َ
وِهلَ َذا إِذا وجهت ِ
اعتك أصل َِل يكون ذَلِك ُموجبا للئتمار
صيغَة ْاألَمر إِ ََل من َِل يلْزمه طَ َ
َ
ِ
يستَحق
َوإِذا وجهتها إِ ََل من يلْزمه طَ َ
اعتك من العبيد َ
لزمه اِلئتمار َِل حمَالة َح ََّّت لَو تَركه ا ْختيَارا ْ
الْع َقاب عرفا َوشرعا

وِليَة ْاألَمر
فعلى َه َذا عرفنَا أَن لُُزوم اِلئتمار بِقدر َ
ِ
يف َما
َّص ُّرف َك َ
َجزاء ال َْعامل َوله الت َ
إِذا ثَبت َه َذا فَـنَـ ُقول أَن هلل تَـ َع َاَل ملكا َكامل ِِف كل ُج ْزء من أ َ

اد
اء َوأ ََر َ
َش َ
ِ
الع ْبد َكا َن ترك اِلئتمار َسببا للعقاب َوَما ظَنك ِِف ترك أَمر
َوإِذا ثَبت أَن من لَهُ الْملك الْ َقاصر ِِف َ
من أوجدك من ال َْع َدم وأدر َعلَْيك شآبيب النعم
فصل ْاألَمر ِِبل ِْف ْع ِل َِل يـ ْقتَ ِ
ضي التّك َْرار
َ
ِ
يطلقها ِِب ْألَمر
س لل َْوكِيل أَن
َوِهلَ َذا قُـلْنَا لَو قَ َ
َ
طلقها ال َْوكيل مثَّ َتز َ
ال طلق ْام َرأَِت فَ َ
وجها ال ُْموكل لَْي َ
األول ََثنِيًا
ال َز ِ
مرة بعد أُ ْخ َرى
َولَو قَ َ
وجين ْام َرأَة َِل يتَـنَ َاول َه َذا تزوجيا ّ
ال لعب ِدهِ تزوج َِل يتـناول ذَلِك إَِِّل مرة و ِ
اح َدة ِألَن ْاألَمر ِِبل ِْف ْع ِل طلب َِتْ ِقيق ال ِْف ْعل على
َولَو قَ َ َ ْ
ّ َ
ََ َ
ِ ِ
ض ِرب ُُمْتَصر من قَـ ْوله افْـ َعل
صار فَِإن قَـ ْوله ا ْ
َسبِيل اِل ْخت َ
ادات بتكرار أَسبَاهبَا
حبث تك َْرار ال ِْعبَ َ
فعل الض َّْرب واملختصر من الْ َك َلم واملطول َس َواء ِِف اْلكم
مثَّ ْاألَمر ِِبلض َّْر ِ
ب أَمر ِ ِِب ْنس تصرف َم ْعلُوم
اسم ا ْْلِْنس أَن يتَـنَ َاول ا ْألَ ْد ََن ِع ْند ِْ
وعلى َه َذا قُـلْنَا
اْلط َْلق َو ْحيتَمل كل ا ْْلِْنس َ
َوحكم ْ

إِذا حلف َِل يشرب املَاء َْحينَث بِشرب أدَن قَطْرة ِم ْنهُ ولَو نوى بِ ِه َِ
ْجيع مياه ال َْعامل صحت نِيَّته
َ
َ
ِ
ِ
ال َهلَا طَلِّ ِقي نَفسك فَـ َقالَت طلقت يَقع ال َْواح َدة َولَو نوى الث ََّلث صحت نيَّته
َوِهلَ َذا قُـلْنَا إِذا قَ َ
ال اْلخر طَلقها يتـناول الْو ِ
اح َدة ِع ْند ِْ
اْلط َْلق َولَو نوى الث ََّلث صحت نِيَّته َولَو
ك لَو قَ َ
َوَك َذلِ َ
َ ََ َ َ
ني َِل يَصح إَِِّل إِذا َكانَت النكوحة أمة فَِإن نِيَّة الثِّْنـتَـ ْ ِ
نوى الثِّْنـتَـ ْ ِ
ني ِِف َح ّق َها نِيَّة بِ ُكل ا ْْلِْنس
ال لعب ِدهِ تزوج يقع على تزوج امرأَة و ِ
اح َدة َولَو نوى الثِّْنـتَـ ْ ِ
ني صحت نِيَّته ِألَن َذلِك كل
َولَو قَ َ َ ْ
َ
َْ َ
ِ
الع ْبد
ا ْْل ْنس ِِف حق َ
ادات فَِإن ذَلِك مل يثبت ِِب ْألَمر بل بتكرار أَسبَاهبَا الَِّيت يثبت
َوَِل يَـتَأَتَّى على َه َذا فصل تك َْرار ال ِْعبَ َ
هبَا ال ُْو ُجوب َو ْاألَمر

ِ ِ
سبَب َسابق َِل ِْلثْـبَات أصل ال ُْو ُجوب َو َه َذا ِمبَْن ِزلَة قَول الرجل أد
لطلب أ ََداء َما َوجب ِِف ال ّذ َّمة ب َ
الزْو َجة فَِإذا و َجبت ال ِْعبَ َ ِ
سبَبِ َها فَتوجه ْاألَمر أل ََداء َما َوجب ِم ْنـ َها َعلَْي ِه مثَّ
َثن ال َْمبِيع وأد نَـ َف َقة َّ
َ
ادة ب َ
ْاألَمر ملا َكا َن يتَـنَ َاول ا ْْلِْنس
يتَـنَاول ا ْْلِْنس ما وجب َعلَْي ِه ومثاله ما يـ َقال إِن الْو ِ
اجب ِِف َوقت الظ ّْهر ُه َو الظ ّْهر فَتوجه ْاألَمر
َ ُ
َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ورة
أل ََداء َذلك ال َْواجب مثَّ إِذا ت َكرر ال َْوقْت ت َكرر ال َْواجب فَيتَـنَ َاول ْاألَمر َذلك ال َْواجب اْلخر َ
ض ُر َ
ِ
ِ
ِ
ادة املتكررة ِهبَ َذا الطَّ ِريق َِل
ص َلة فَ َكا َن تك َْرار ال ِْعبَ َ
تنَاوله كل ا ْْل ْنس ال َْواجب َعلَْيه صوما َكا َن أَو َ
بط ِريق أَن ْاألَمر يـ ْقتَ ِ
ضي التّك َْرار
َ
ِ
حبث نَـ ْوعي ال َْمأ ُْمور بِه ُمطلق ومقيد
ُمطلق َعن ال َْوقْت ومقيد بِ ِه

اجبا على التـَّر ِ
وحكم الْمطلق أَن يكون ْاأل ََداء و ِ
ال
وعلى َه َذا قَ َ
اخي بِ َ
ش ْرط أَن َِل يفوتهُ ِِف ال ُْعمر َ
َ
ُ
َ
َ
ِ
ُحمَ َّمد ِِف ا ْْلَامع

اء
لَو نذر أَن ْيعتَكف شهرا لَهُ أَن ْيعتَكف أَي شهر َش َ
صوم شهرا لَهُ أَن يَ ُ
َولَو نذر أَن يَ ُ
صوم أَي شهر َشاءَ
َوِِف ا َّلزَكاة َوصدقَة الْفطر َوالْعشر ال َْم ْذ َهب ال َْم ْعلُوم أَنه َِل يصري ِِبلتَّأ ِْخ ِري مفرطا فَِإنَّهُ لَو هلك
ِ
لص ْوِم
ار فَِقريا كفر ِِب َّ
النّصاب سقط ال َْواجب واْلانث إِذا ذهب َماله َو َ
صَ
وهة ِألَنَّهُ ملا َوجب ُمطل ًقا َوجب َك ِامل فََل
وعلى َه َذا َِل جيب قَ َ
َ
ْر َ
ضاء الصلوة ِِف ْاأل َْوقَات ال َْمك ُ
ْعه َدة ِب ََداء النَّاقِص فَيجوز
خيرج َعن ال ْ

ضاء َو َعن الْ َك ْرِخي رح أَن ُموجب ْاألَمر ال ُْمطلق
صر ِع ْند اِلمحرار أ ََداء َوَِل جيوز قَ َ
ال َْع ْ
ال ُْو ُجوب على الْ َف ْور َو ْ
اْللف َم َعه ِِف ال ُْو ُجوب َوَِل خلف ِِف أَن املسارعة إِ ََل اِلئتمار َم ْن ُدوب
إِلَْيـ َها
حبث نَـ ْوعي ال َْمأ ُْمور بِ ِه ُمطلق ومقيد وحكمهما
َوأما املوقت فنوعان

ِ
استِ َيعاب كل ال َْوقْت ِِبل ِْف ْع ِل كالصلوة
نوع يكون ال َْوقْت ظرفا للْف ْعل َح ََّّت َِل ي ْش َْتط ْ
َومن حكم َه َذا النـ َّْوع أَن وجوب ال ِْف ْعل فِ ِيه َِل يُـنَ ِاِف وجوب فعل آخر فِ ِيه من جنسه َح ََّّت لَو نذر
أَن ي ِ
لزمه
َُ
صلّي َك َذا أَو َك َذا َرْك َعة ِِف َوقت الظ ّْهر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صحة صلوة أُ ْخرى فيه ح ََّّت لَو شغل َِ
ْجيع َوقت
َومن حكمه أَن وجوب الصلوة فيه َِل يُـنَ ِاِف َ
َ
َ
الظ ّْهر لغري الظ ّْهر جيوز
َوحكمه أَنه َِل يتَأَدَّى ال َْمأ ُْمور بِ ِه إَِِّل بنية ُمعينَة ِألَن غَريه ملا َكا َن َم ْش ُروعا ِِف ال َْوقْت َِل يتَـ َع َّني ُه َو
ضا َق ال َْوقْت ِألَن ا ْعتِبَار النِّيَّة ِِب ْعتِبَار املزاحم َوقد بقيت ال ُْم َزامحَة ِع ْند ضيق ال َْوقْت
ِِبل ِْف ْع ِل َوإِن َ
الصوم فَِإنَّهُ يتَـ َقدَّر ِِبلْوق ِ
َوالنـ َّْوع الث ِ
ْت َو ُه َو الْيَـ ْوم
َّاين َما يكون ال َْوقْت معيارا لَهُ َو َذلِ َ
ك فصل َّ ْ
َ
َومن حكمه أَن َّ
الش ْرع إِذا عني لَهُ وقتا َِل جيب غَريه ِِف َذلِك ال َْوقْت َوَِل جيوز إداء غَريه فِ ِيه َح ََّّت
الص ِحيح ال ُْم ِقيم لَو أوقع
أَن َّ
ضان َعن و ِ
ِ
ضان َِل َع َّما نوى
اجب آخر يَقع َعن َرَم َ
ساكه ِِف َرَم َ
َ
إ ْم َ
ِ
ِ
يسقط أصل
ْتاط التـ ْ
َوإِذا انْدفع املزاحم ِِف ال َْوقْت سقط ا ْش َ
َّعيِني فَِإن ذَلك لقطع ال ُْم َزامحَة َوَِل ْ
النِّيَّة ِألَن ِْ
ساك َِل يصري صوما إَِِّل ِِبلنِّيَّ ِة
اْل ْم َ
حبث أحد نَـ ْوعي ال َْمأ ُْمور بِ ِه أَي ال ُْم َقيد
الص ْوم شرعا ُه َو ِْ
ساك َعن ْاألكل َوالشرب َوا ْْلِ َماع نَـ َهارا َم َع النِّيَّة
فَِإن َّ
اْل ْم َ
َوإِن مل يعني َّ
ضاء
الع ْبد أ َََّي ًما ل َق َ
الع ْبد َح ََّّت لَو عني َ
الش ْرع لَهُ وقتا فَِإنَّهُ َِل يتَـ َع َّني ال َْوقْت لَهُ بِتَـ ْعيِني َ

ضاء رم َ ِ
ِ
ريها
ضان َِل تتَـ َع َّني ِه َي ل ْل َق َ
َرَم َ
يها َوغَ َ
ضان ف َ
ضاء َوجيوز ف َ
يها َ
ارة َوالنَّـ ْفل َوجيوز قَ َ ََ
ص ْوم الْ َك َّف َ
َومن حكم َه َذا النـ َّْوع أَنه ي ْش َْتط ْتعيني النِّيَّة ُلو ُجود املزاحم
س لَهُ تَـغْيِري حكم َّ
الش ْرع
مثَّ لل َْعبد أَن يُوجب َش ْيئا على نَفسه موقتا أَو غري موقت َولَْي َ
ِ
ِ
لزمه ذَلِك
مثَاله إِذا نذر أَن يَ ُ
صوم يَـ ْوًما بِ َعيْنه َ
از ِألَن َّ
ضاء ُمطل ًقا فَ َل يتَ َم َّكن
الش ْرع جعل الْ َق َ
ضاء َرَم َ
ص َامهُ َعن قَ َ
ارة َّيِينه َج َ
َولَو َ
ضان أَو َعن َك َّف َ
ِ
ث يَقع َعن
ص َامهُ َعن نفل َح ْي ُ
الع ْبد من تَـغْيِريه ِبلتقييد بِغَ ْري ذَلك الْيَـ ْوم َوَِل يلْزم على َه َذا َما إِذا َ
َ
الْم ْن ُذور َِل َع َّما نوى ِألَن النَّـ ْفل حق العبد إِ ْذ هو يستبد بِنَ ِ
فس ِه من تَركه وِتقيقه فَ َجاز ان يُؤثر
َْ
َ
َُ
ِ
يما ُه َو َحقه ِلفيما ُه َو حق َّ
الش ْرع
فعله ف َ
ش ِاخينَا إِذا شرطا ِِف ْ
اْللْع أَن َِل نَـ َف َقة َهلَا َوَِل ُسكْىن َس َقطت النَّـ َف َقة
وعلى ا ْعتِبَار َه َذا ال َْم ْعىن قَ َ
ال َم َ
َ
ْىن َح ََّّت َِل يتَ َم َّكن
دون ُّ
السك َ

ْىن ِِف بَيت الْعدة حق َّ
الع ْبد من
َّ
الزْوج من اخراجها َعن بَيت الْعدة ِألَن ُّ
الش ْرع فَ َل يتَ َم َّكن َ
السك َ
إِ ْس َقاطه ِِِب َلف النَّـ َف َقة
حبث َكون ال َْمأ ُْمور بِ ِه ِِف حق اْلْسن نَـ ْو َع ْ ِ
ني
فصل ْاألَمر َّ
ِبلش ْيء يدل على حسن ال َْمأ ُْمور بِ ِه
إِذا َكا َن ْاْل ِمر حكيما َِلن ْاألَمر لبَـيَان أَن ال َْمأ ُْمور بِ ِه ِِمَّا يَـ ْنـبَغِي أَن يُوجد فَاقْتضى َذلِك حسنه
ان حسن بِنَ ِ
مثَّ الْمأْمور بِ ِه ِِف حق اْلْسن نَـو َع ِ
فس ِه َوحسن لغريه
ْ
َُ
فاْلسن بِنَ ِ
فس ِه مثل ِْ
وها من
اْلّيَان ِِب ََّّلل تَـ َع َاَل وشكر ال ُْمنعم والصدق َوالْع ْدل والصلوة َوَْحن َ
ادات ْ ِ
صة
ال ِْعبَ َ
اْلَال َ
ِ
ِ
يما َِل ْحيتَمل
فَحكم َه َذا النـ َّْوع أَنه إِذا َوجب على َ
يسقط إَِِّل ِِب ْأل ََداء َو َه َذا ف َ
الع ْبد أ ََدا ُؤهُ َِل ْ
الس ُقوط مثل ِْ
اْلّيَان ِِب ََّّلل تَـ َع َاَل
ُّ
يسقط ِِب ْأل ََد ِاء أَو ِبِِ ْس َقاط ْاألَمر
َوأما َما ْحيتَمل ُّ
الس ُقوط فَـ ُه َو ْ
وعلى َه َذا قُـلْنَا إِذا وجبت الصلوة ِِف أول الْوقْت سقط الْو ِ
اجب ِِب ْأل ََد ِاء أَو ِبعْتاض ا ْْلُنُون
َ
ََ
َ
َ
ِ ِ
َواْلْيض َوالنّفاس ِِف آخر ال َْوقْت ِِب ْعتِبَار أَن َّ
يسقط
الش ْرع أسقطها َعنهُ ع ْند َهذه ال َْع َوا ِرض َوَِل ْ
بِضيق ال َْوقْت َوعدم املَاء واللباس َوَْحنوه

َّاين ما يكون حسنا بِو ِ
ضوء للصلوة فَِإن
ك مثل َّ
الس ْعي إِ ََل ا ْْلُ ُم َعة َوال ُْو ُ
اسطَة الْغَ ْري َو َذلِ َ
النـ َّْوع الث ِ َ
َ
السعي حسن بِو ِ
اسطَة َكونه مفضيا إِ ََل أ ََداء ا ْْلُ ُم َعة
َّ ْ
َ
ضوء حسن بِو ِ
للص َلة
اسطَة َكونه مفتاحا َّ
َوال ُْو ُ
َ
ْك الْو ِ
ِ
ِ
الس ْعي َِل جيب على من َِل ُْجُ َعة َعلَْي ِه
اسطَة َح ََّّت أَن َّ
َوحكم َه َذا النـ َّْوع أَنه ْ
س ُقوط تل َ َ
يسقط ب ُ
ْوضوء على من َِل ص َلة َعلَْي ِه ولَو سعى إِ ََل ا ْْلمعة فَحمل مكْرها إِ ََل م ِ
وضع آخر
َوَِل جيب ال ُ
ُُ َ
َ
َ
َ
الس ْعي ََثنِيًا
إِقَ َامة ا ْْلُ ُم َعة جيب َعلَْي ِه َّ
ك لَو تَـ َوضَّأ فأحدث قبل أ ََداء الصلوة
َولَو َكا َن معتكفا ِِف ا ْْلَ ِامع يكون َّ
الس ْعي َساقِطا َعنهُ َوَك َذلِ َ
وضوء ََثنِيًا
جيب َعلَْي ِه الْ ُ
ْوضوء
َولَو َكا َن متوضئا ِع ْند وجوب الصلوة َِل جيب َعلَْي ِه َجتْ ِديد ال ُ
ْهاد
والقريب من َه َذا النـ َّْوع ا ْْلُ ُدود َوالْقصاص َواْل َ
ِ
الزجر َعن ا ْْلِنَايَة
فَِإن ا ْْلَد حسن بَِواسطَة ّ
اسطَة دفع َشر الْ َك َفرة وإعلء كلمة ا ْْلق ولَو فَرضنَا عدم الْو ِ
واْلْهاد حسن بِو ِ
اسطَة َِل ْيبقى َذلِك
َ َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َمأ ُْمورا بِ ِه فَِإنَّهُ لَ ْوَِل ا ْْلِنَايَة َِل جيب ا ْْلَد
ولَوَِل الْك ْفر الْم ْق ِ
ضي إِ ََل اْلراب َِل جيب َعلَْي ِه ا ْْلِ َهاد
َْ
اجب ِحبكم ْاألَمر نَـو َع ِ
فصل الْو ِ
ان
ْ
َ
ضاء
أ ََداء َوقَ َ

فاألداء عبارة َعن تَسلِيم عني الْو ِ
اجب إِ ََل ُم ْستَح ّقه
ْ
َ
َ
عبارة َعن تَ ْسلِيم
َوالْ َق َ
ضاء َ
مثل الْو ِ
اجب إِ ََل ُم ْستَح ّقه
َ
ِ
ِ
مثَّ ْاأل ََداء نَـ ْو َعان َكامل وقاصر
اعة أَو الطّواف متوضئا َوتَ ْسلِيم ال َْمبِيع سليما َك َما
فالكامل مثل أ ََداء َّ
قتها ِِب ْْلَ َم َ
الص َلة ِِف َو َ
ضاهُ العقد إِ ََل املُ ْش َِْتي
اقـْتَ َ

ِ
ِ
غصبها
صوبَة َك َما
َ
َوتَ ْسليم الْغَاصب الْعني ال َْم ْغ ُ
وعلى َه َذا قُـلْنَا
َوحكم َه َذا النـ َّْوع أَن حيكم ِِب ْْل ُر ِ
وج َعن ال ْ
ْعه َدة بِ ِه َ
ِ
الْغَ ِ
ْعه َدة
صوب من ال َْمالِك أَو َرهنه ع ْنده أَو وهبه لَهُ َوسلمهُ إِلَْي ِه خيرج َعن ال ْ
اصب إِذا َِب َ
ع ال َْمغْ ُ
َويكون ذَلِك أ ََداء ْلقه ويلغي َما صرح بِ ِه من البيع َوا ْهلِبَة
َولَو غصب طَ َعاما فأطعمه َمالِكه َو ُه َو َِل ي ْد ِري أَنه طَ َعامه أَو غصب ثوِب فألبسه َمالِكه َو ُه َو َِل
ي ْد ِري أَنه ثَـ ْوبه يكون ذَلِك أ ََداء ْلقه
والْم ْش َِْتي ِِف البيع الْ َف ِ
أعار ال َْمبِيع من البَائِع اَ ْو َرهنه ِع ْنده أَو آجره ِم ْنهُ أَو َِبعه ِم ْنهُ أَو
اسد لَو َ
َ ُ
وهبه لَهُ َوسلمهُ يكون ذَلِك أ ََداء ْلقه ويلغي َما صرح بِ ِه من البيع َوا ْهلِبَة َوَْحنوه
حبث ْاأل ََداء الْ َق ِ
اصر َوحكمه
اجب مع النُّـ ْقصان ِِف صفته َْحنو الصلوة بِ ُد ِ
اصر تَسلِيم عني الْو ِ
وأما ْاأل ََداء الْ َق ِ
ون تَـ ْع ِديل ْاألَركان
َ
ََ
ْ
َ
َ
ِ ِ
صوب ُمبَاح الدَّم ِِبلْ َق ْت ِل أَو
أَو الطّواف ُحمدَث ورد البيع َم ْشغُ ً
وِل ِِبل ّدي ِن أَو ِِب ْْلنَايَة ورد ال َْم ْغ ُ
وِل ِِبل ّدي ِن أَو ا ْْلِنَاية بِسبب ِع ْند الْغَ ِ
الزيُوف َم َكان ا ْْلِيَاد إِذا مل يعلم الدَّائِن ذَلِك
اصب َوأ ََداء ُّ
َم ْشغُ ً
َ ََ
ِِ
صان ِِبل ِ
صان إَِِّل ِِف
يسقط حكم النُّـ ْق َ
َوحكم َه َذا النـ َّْوع أَنه إِن أمكن جرب النُّـ ْق َ
ْمثل ينجرب به َوإَِِّل ْ
ِْ
اْل ْمث
وعلى َه َذا إِذا ترك تَـ ْع ِديل ْاألَركان ِِف َِبب الصلوة َِل ُّيكن تَ َد ُاركه ِِبل ِ
ْمثل إِ ْذ َِل مثل لَهُ ِع ْند املعبد
َ
فَسقط
ِ
ِ
ِ
س لَهُ التَّ ْكبِري ِبْلهر
َولَو ترك الصلوة ِف أ َََّيم التَّ ْش ِريق فقضاها ِف غري أ َََّيم التَّ ْش ِريق َِل يكرب ألَنَّهُ لَْي َ
شرعا
ِ
شهُّد وتكبريات الْ ِعي َديْ ِن أَنه ْجيرب ِبلسهو
اءة الْ َف ِاِتَة والقنوت َوالتَّ َ
َوقُـلْنَا ِِف ترك ق َر َ
َولَو طَاف طواف الْ َف ْرض ُحمدَث ْجيرب َذلِك ِِبلدَِّم َو ُه َو مثل لَهُ شرعا
وعلى َه َذا لَو أ ّدى زيفا َم َكان جيد فَـ َهلَك ِع ْند الْ َقابِض َِل َش ْيء لَهُ على ال َْم ْديُون ِع ْند أيب حني َفة
َ
الصفة ا ْْلَْو َدة ُم ْنـ َف ِر َدة َح ََّّت ُّيكن جربها ِِبل ِ
ْمثل
ِلنه َِل مثل ّ
ولَو سلم الع ْبد مباح الدَّم ِ ِِبنَاية ِع ْند الْغَ ِ
اصب َوعند البَائِع بعد ال َْمبِيع فان هلك ِع ْند ال َْمالِك أَو
َ َُ
َ
َ
ِ
ِ
لزمه الثّمن َوبرئ الْغَاصب ِِب ْعتبَار أصل ْاأل ََداء
املُ ْش َِْتي قبل ال ّدفع َ
ار َكأَنَّهُ َِل يُوجد اِلداء ِع ْند أيب حني َفة
وان قتل بِتِل َ
ْك ا ْْلِنَايَة ْ
استن َد ا ْهلََلك اَل أول َسببه فَ َ
صَ

ْوِلدةِ ِع ْند الْمالِك َِل يربأ الْغَ ِ
َّت ح ِامل بِفعل ِع ْند الْغَ ِ
اصب َعن
اصب فَ َماتَ ْ
ت ِِبل َ
واملغصوبة إِذا رد ْ َ
َ
َّمان ِع ْند أيب حني َفة
الض َ
ضاء ونوعية َك ِامل وقاصر
حبث الْ َق َ
ِ
ِ
ضاء ِع ْند تعذر ْاأل ََداء
صار اَل الْ َق َ
مثَّ األ ْ
َصل ِِف َه َذا الْبَاب ُه َو ْاأل ََداء َكامل َكا َن أَو ََنقصا واَّنا يُ َ
ِ
صب
َوهلَ َذا يتَـ َع َّني املَال ِِف ال َْو ِد َيعة َوالْوَكالَة َوالْغَ ْ
ِ
ِ
ِ
ع َش ْيئا
َولَو أ ََر َ
س لَهُ َذلك َولَو َِب َ
اد ال ُْمودع َوال َْوكيل َوالْغَاصب أَن ّيسك الْعني َوي ْدفَع َما ّياثله لَْي َ
ِِ
ِ
َصل ُه َو ْاأل ََداء
َوسلمهُ فَظهر بِه عيب َكا َن املُ ْش َِْتي ِِب ْْلِيَا ِر بَني ْاألَ ْخذ َوالتّـ ْرك فيه َوِِب ْعتِبَار أَن األ ْ
يَـ ُقول َّ
الشافِ ِعي
اصب تغريا فَ ِ
اصب رد الْعني الْمغْصوبة وان تَـغَ َّريت ِِف يد الْغَ ِ
اجب على الْغَ ِ
الْو ِ
احشا َوجيب ْاأل َْرش
َ
َ َُ
َ
ِ
صان
سبَب النُّـ ْق َ
بَ
وعلى َه َذا لَو غصب ِح ْنطَة فطحنها أَو ساجة فَبىن َعلَْيـ َها َدارا أَو َشاة فذحبها وشواهاأو عنبا
َ
الز ْرع َكا َن ذَلِك ملكا لل َْمالِك ِع ْنده
فعصرها أَو ِح ْنطَة فزرعها َونبت َّ
ِ
ِ
ِ
ْقيمة
َوقُـلْنَا َْجيع َها ل ْلغَاصب وجييب َعلَْيه رد ال َ
َولَو غصب فضَّة فضرهبا َد َر ِاهم أَو تربا فاختذها دَننريا أَو َشاة فذحبها َِل يَـ ْنـ َق ِطع حق ال َْمالِك ِِف
ظَاهر ِّ
الرَوايَة
ك لَو غصب قطنا فغزله أَو غزِل فنسجه َِل يَـ ْنـ َق ِطع حق ال َْمالِك ِِف ظَاهر ِّ
الرَوايَة
َوَك َذلِ َ
الع ْبد
َويتَـ َف َّرع من َه َذا َم ْسأَلَة املضموَنت َول َذا قَ َ
ال لَو ظهر َ
اصب َكا َن الع ْبد ملكا للْمالِك والْو ِ
الْمغْصوب بـ ْع َدما أَخذ الْمالِك ضمانة من الْغَ ِ
اجب على
َ
َ ُ َ َ
َ
َ َ َ
ِ
الع ْبد
قيمة َ
ال َْمالك رد َما أَخذ من َ
ضاء فنوعان َك ِامل وقاصر
َوأما الْ َق َ
ِ
ِ
ِ
ورة َومعىن كمن
فالكامل م ْنهُ تَ ْسليم مثل ال َْواجب ُ
صَ
غصب قفيز ِح ْنطَة فاستهلكها ضمن قفيز ِح ْنطَة ويكون الْم َؤ ِّدي مثل ْلْل ِ
ورة َومعىن
ول ُ
صَ
ُ
َ
ك اْلكم ِِف َِ
ْجيع ال ِْمثْلِيَّات
َوَك َذلِ َ
ِ
ِ
قيمتها
ورة وّياثل معىن كمن غصب َشاة فَـ َهلَكت ضمن َ
َوأما الْ َقاصر فَـ ُه َو َما َِل ّياثل ال َْواجب ُ
صَ
ْقيمة مثل َّ
ضاء الْ َك ِامل
ث ُّ
ث ال َْم ْعىن َِل من َح ْي ُ
الشاة من َح ْي ُ
َصل ِِف الْ َق َ
ورة َو ْاأل ْ
الص َ
َوال َ

ال أيب حني َفة إِذا غصب مثلِيا فَـ َهلَك ِِف يَده انْـ َقطع َذلِك َعن أَيدي النَّاس ضمن
وعلى َه َذا قَ َ
َ
ِ
ومة ِألَن ال َْعجز َعن تَ ْسلِيم الْمثل الْ َك ِامل إِ ََّّنَا يظْهر ِع ْند ْ
يمته يَـ ْوم ْ
ومة فَأَما قبل
اْلُ ُ
اْلُ ُ
صَ
صَ
قَ

ْ
صول الْمثل من كل َوجه
ومة فَ َل لتصور ُح ُ
اْلُ ُ
صَ
ضاء فِ ِيه ِِبل ِ
ْمثل
ورة َوَِل معىن َِل ُّيكن إِجيَاب الْ َق َ
فَأَما َما َِل مثل لَهُ َِل ُ
صَ
ِ
ِ ِ
ِ
ْمثل ُمتَـ َعذر وإجيابه ِِبلْع ِ
َّمان ِِبل ِ
ني
َوهلَ َذا ال َْم ْعىن قُـلْنَا إِن ال َْمنَافع َِل تضمن ِِب ِْْلتْ َلف ألَن إِجيَاب الض َ
ِ ِ
ورة َوَِل معىن َك َما إِذا غصب عبدا فاستخدمه شهرا أَو
َك َذلك ألَن الْعني َِل متاثل ال َْم ْنـ َف َعة َِل ُ
صَ
ِ
ض َمان ال َْمنَافِع خلفًا َّ
للشافِ ِع ّي
صوب إِ ََل ال َْمالِك َِل جيب َعلَْي ِه َ
َدارا فسكن ف َ
يها شهرا مثَّ رد ال َْمغْ ُ
فَـبَقي ِْ
اْل ْمث حكما لَهُ وانتقل َج َزا ُؤهُ إِ ََل َدار ْاْل ِخ َرة
َ
ِ
ِ
ِ
ضع ِِب َّ
وحة الْغَ ْري
َوِهلَ َذا ال َْم ْعىن قُـلْنَا َِل تضمن َمنَافع الْب ْ
لش َه َ
ادة الْبَاطلَة على الطََّلق َوَِل بقتل َم ْن ُك َ

َوَِل

ِ ِ
ِ
للزْوج َش ْيئا إَِِّل إِذا ورد َّ
الش ْرع ِِبل ِ
ْمثل َم َع أَنه َِل
سان َِل يضمن َّ
ِبل َْوطْء َح ََّّت لَو وطئ َزْو َجة إنْ َ
ْمثل َّ
ضا ُؤهُ ِِبل ِ
الش ْر ِع ّي َونَ ِظريه َما قُـلْنَا أَن ال ِْف ْديَة
ورة َومعىن فَيكون مثل لَهُ شرعا فَيجب قَ َ
ّياثله ُ
ص َ
ِِف حق َّ
ينهما
الش ْيخ الفاين مثل َّ
الص ْوم َوالدية ِِف الْ َق ْتل خطأ مثل النَّفس َم َع أَنه َِل مشاهبة بَ َ
قسم ْ ِ
ني
حبث تَـ ْق ِسيم النـ ْ
َّهي إِ ََل َ
صل ا ْْل ِ
َّهي
ادي عشر فصل ِِف النـ ْ
الْ َف ْ َ
َّهي نَـو َع ِ
ان هني َعن ْاألَفْـ َعال اْلسية َك ِّ
الزََن َوشرب ْ
اْلمر َوالْكذب َوالظُّلم
َوالنـ ْ ْ
َّص ُّرفَات َّ
وهة
الش ْر ِعيَّة كالنهي َعن َّ
ْر َ
الص ْوم ِِف يَـ ْوم الن ْ
َوهني َعن الت َ
َّحر والصلوة ِِف ْاأل َْوقَات ال َْمك ُ
َوبيع ال ِّد ْرَهم ِِبل ِّد ْر ََهَ ْ ِ
ني
َّهي فَيكون عينه قبيحا فَ َل يكون
َوحكم النـ َّْوع األول أَن يكون املنهى َعنهُ ُه َو عني َما ورد َعلَْي ِه النـ ْ
َم ْش ُروعا أصل
َّهي فَيكون هو حسنا بِنَ ِ
َوحكم النـ َّْوع الث ِ
فس ِه قبيحا
َّاين أَن يكون املنهى َعنهُ غري َما أضيف إِلَْي ِه النـ ْ
َُ
لغريه ويكون الْمباشر مرتكبا لِلْحر ِام لغريه َِل لنَ ِ
وعلى َه َذا
فس ِه َ
َُ
َ
ََ
ِ
ِ
َّص ُّرفَات َّ
الش ْرعيَّة يَـ ْقتَضي تقريرها
قَ َ
َص َحابنَا النـ ْ
ال أ ْ
َّهي َعن الت َ

ِ
الع ْبد
َّص ُّرف بعد النـ ْ
َويُـ َراد بذلك أَن الت َ
َّهي ْيبقى َم ْش ُروعا َك َما َكا َن ألَنَّهُ لَو مل ْيبق َم ْش ُروعا َكا َن َ
اجزا َعن َِتْ ِ
َع ِ
ك من َّ
الشارِع حمَال
صيل ال َْم ْش ُروع َو ِحينَئِ ٍذ َكا َن ذَلِك هنيا للعاجز َوذَلِ َ
َّهي َعن ْاألَفْـ َعال اْلسية والشرعية
حبث النـ ْ
عينها قبيحا َِل يـ َؤ ِّدي ذَلِك إِ ََل هني الْع ِ
اجز ِلنه ِهبَ َذا
َوبِه فَارق ْاألَفْـ َعال اْلسية ِلنه لَو َكا َن َ
َ
ُ
ْجيع صور التَّص ُّرفَات َّ ِ
َّحر و َِ
َّهي َع ْنـ َها
الش ْرعيَّة َم َع ُوُرود النـ ْ
ال َْو ْ
َ
صف َِل يعجز يَـ ْوم الن ْ َ
ِ
ويتَـ َف َّرع من ه َذا حكم البيع الْ َف ِ
َّحر و َِ
اسد َو ِْ
ْجيع صور
َ
ارة الْ َفاس َدة َوالنّذر بِ َ
ص ْوم يَـ ْوم الن ْ َ
اْل َج َ
َ
التَّص ُّرفَات َّ ِ
َّهي َع ْنـ َها
الش ْرعيَّة َم َع ُوُرود النـ ْ
َ
فَـ ُقلْنَا البيع الْ َف ِ
اسد يُِفيد الْملك ِع ْند الْ َق ْبض ِِب ْعتِبَار أَنه بيع َوجيب نقضه ِِب ْعتِبَار َكونه َح َر ًاما لغريه
َو َه َذا ِِِب َلف نِ َكاح املشركات ومنكوحة ْاألَب ومعتدة الْغَ ْري ومنكوحته َونِ َكاح ال َْم َحا ِرم َوالنِّ َكاح
بِغَ ْري ُش ُهود
ِ
ِ
َّص ُّرف
ألَن ُموجب النّ َكاح حل الت َ
َّهي على النَّـ ْفي
ينهما فَيحمل النـ ْ
َوُموجب النـ ْ
َّهي ُح ْرَمة الت َ
َّص ُّرف فاستحال اْلْمع بَ َ
ينهما َِبن يثبت
فَأَما ُموجب البيع ثُـبُوت الْملك َوُموجب النـ ْ
َّهي ُح ْرَمة الت َ
َّص ُّرف َوقد أمكن اْلْمع بَ َ
َّص ُّرف
الْملك َوحيرم الت َ
ِ
َّص ُّرف
س أَنه لَو ختمر الْعصري ِِف ملك ال ُْمسلم ْيبقى ملكه ف َ
يها َوحيرم الت َ
أَلَْي َ
ِ
ص ْوم
وعلى َه َذا قَ َ
َ
ال أ ْ
ص ْوم يَـ ْوم الن ْ
َّحر أ َََّيم التَّ ْش ِريق يَصح نَذره ألَنَّهُ نذر بِ َ
َص َحابنَا إِذا نذر بِ َ
ذكرَن
َم ْش ُروع َوَك َذلِ َ
وعة ملا َ
وهة يَصح ِألَنَّهُ نذر بِعبَادة َم ْش ُر َ
ْر َ
ك لَو نذر ِبلصلوة ِِف ْاأل َْوقَات ال َْمك ُ
َّهي
أَن النـ ْ

ِ
ِ
لزمه ِِب ُّ
لش ُرو ِع
يُوجب بَـ َقاء الت َ
َّص ُّرف َم ْش ُروعا َوهلَ َذا قُـلْنَا لَو شرع ِِف النَّـ ْقل ِِف َهذه ْاأل َْوقَات َ
صرب َح ََّّت حلت الصلوة ِبرتفاع َّ
الش ْمس وغروهبا
س بِ َل ِزم للُ ُزوم اِلمتام فانه لَو َ
وارتكاب ا ْْلََرام لَْي َ
ودلوكها أمكنه امتام بِ ُد ِ
ون الْ َك َر َاهة
ك
ص ْوم يَـ ْوم الْ ِعيد فانه لَو شرع فِ ِيه َِل يلْزمه ِع ْند أيب حني َفة َو ُحمَ ّمد َِلن اِلمتام َِل يَـ ْنـ َف ّ
َوبِه فَارق َ
َعن ْارتِ َكاب ا ْْلََرام
َّهي َعن قرِبهنا ِِب ْعتِبَار ْاألَ َذى ل َق ْوله تَـ َع َاَل {ويسألونك َعن
َومن َه َذا النـ َّْوع َوطْء ا ْْلَائِض فان النـ ْ
ِ
ِ
ساء ِِف ال َْم ِحيض َوَِل تقربوهن َح ََّّت يطهرن}
ال َْمحيض قل ُه َو أَذَى فاعتزلوا النّ َ

وِهل َذا قُـلْنا يـتـرتَّب ْاألَح َكام على ه َذا الْوطْء فَيثبت بِ ِه إِحصان الْو ِ
للزْوج األول
اطئ َوِتل ال َْم ْرأَة َّ
ْ
ْ َ َ
َ َ
َ َ َ ََ َ
ْمهر َوالْعدة َوالنَّف َقة
َويثبت بِ ِه حكم ال ْ
ِ ِ
ِ
تستَح ّق النَّـ َف َقة
َولَو ْامتنعت َعن الت َّْمكني ألجل َ
الص َداق َكانَت ََنش َزة ع ْندَهَا فَ َل ْ
ِ
صوبَة واْلصطياد بقوس
َح َكام َكطَ َلق ا ْْلَائِض َوال ُْو ُ
َو ُح ْرَمة الْف ْعل َِل تنَ ِاِف َترتّب ْاأل ْ
ضوء ِبملياه ال َْمغْ ُ
صوبَة َوالْبيع ِِف َوقت النداء فانه يَـتَـ َرتَّب
صوبَة والصلوة ِِف األ َْرض ال َْم ْغ ُ
صوبَة َوال ّذبْح بسكني َم ْغ ُ
َم ْغ ُ
ِ
{وَِل
َّص ُّرفَات َم َع اشتماهلا على ا ْْلُْرَمة َوِِب ْعتِبَار َه َذا األ ْ
اْلكم على َهذه الت َ
َصل قُـلْنَا ِِف قَـ ْوله تَـ َع َاَل َ
ادة أبدا}
تقبلُوا َهلُم َش َه َ

صل الث ِ
َّاين عشر فصل ِِف تَـ ْع ِريف طَ ِريق املَُراد ِبلنصوص
الْ َف ْ
ان الْ َف ِ
ادة بِ ُد ِ
َّهي َعن قبُول َّ
اسق من أهل َّ
ون
ادة الْ ُف َّ
ادة فَي ْنـ َعقد النِّ َكاح بِ َ
الش َه َ
ساق َِلن النـ ْ
ش َه َ
الش َه َ
ادهتم لفساد ِِف ْاأل ََداء َِل لعدم َّ
َّ
ادة أصل
الش َه َ
ادة حمَال واَّنا مل تقبل َش َه َ
الش َه َ
ادة وَِل أ ََداء مع الْ َف ِ
وعلى َه َذا َِل جيب َعلَْي ِهم اللّعان َِلن ذَلِك أ ََداء َّ
اسق
َ
ََ
الش َه َ َ

حبث طَ ِريق معرفَة املَُراد ِبلنصوص

ملع ِرفَة املَُراد ِبلنصوص طرقا ِم ْنـ َها
ا ْعلَم ان ْ
ال ُعلَ َما ُؤََن الْبِْنت
 - 1ان اللَّ ْفظ اذا َكا َن َح ِقي َقة لِ َم ْعىن وَمازا ْلخر فاْلقيقة أوَل ِمثَاله َما قَ َ
املخلوقة من َماء ِّ
احها
الزََن حيرم على َّ
الز ِاين نِ َك َ
ال َّ
الشافِ ِعي رح حيل
َوقَ َ
الص ِحيح َما قُـلْنَا ِألَنَّـ َها بنته َح ِقي َقة فَتدخل َِتت قَـ ْوله تَـ َع َاَل {حرمت َعلَْي ُكم أ َُّم َهات ُكم وبناتكم}
َو َّ
ِ
َّو ُارث
َويتَـ َف َّرع م ْنهُ ْاأل ْ
َح َكام على املذهبني من حل ال َْوطْء َوُو ُجوب الْم ْهر َولُُزوم النَّـ َف َقة وجرَين التـ َ
وِليَة ال َْم ْنع َعن ْ
اْلُُروج والربوز
َو َ
ِ
ِ
يستَـلْزم
َ - 2وم ْنـ َها أَن أحد احململني إِذا أوجب َختْص ً
يصا ِِف النَّص دون اْلخر فاْلمل على َما َِل ْ
التَّ ْخ ِ
صيص أوَل
ِ
ِ
ساء} فامللمسة لَو محلت على الوقاع
مثَاله ِِف قَـ ْوله تَـ َع َاَل {أَو ِلمستم النّ َ
َكا َن النَّص م ْعموِل بِ ِه ِِف َِ
ْجيع صور وجوده
َ ُ
ِ
الصور فان مس ال َْم َحا ِرم والطفلة
وصا بِ ِه ِِف كثري من ُّ
َولَو محلت على الْمس ِِبلْيَد َكا َن النَّص َُمْ ُ
ص ً

َّ ِ
ضوء ِِف أصح قوِل َّ
الشافِ ِعي
رية جدا غري ََنقض لل ُْو ُ
الصغ َ
ِ
دخول الْمس ِجد و ِ
ِ
ص َّحة
س ال ُْمصحف َو ُ
َويتَـ َف َّرع م ْنهُ ْاأل ْ
َْ َ
َح َكام على املذهبني من إ َِب َحة الصلوة َوَم ّ
اِلمامة َولُُزوم التـَّيَ ُّمم ِع ْند عدم املَاء وتذكر الْمس ِِف أثْـنَاء الصلوة
ِ
ي بروايتني َكا َن ال َْع َمل بِ ِه على َوجه يكون عمل
َ - 3وم ْنـ َها أَن النَّص إِذا َ
قرئ بقراءتني أَو ُر ِو َ
ِِبل َْو ْج َه ْ ِ
ني أوَل
ِ
قرئ ِِبلنّصب عطفا على املغسول وِبْلفض عطفا على
مثَاله ِِف قَـ ْوله تَـ َع َاَل {وأرجلكم} َ
سوح
ال َْم ْم ُ
ِ
ِ
اءة ْ
اءة النصب على َحالَة عدم التخفف َوِِب ْعتِبَار َه َذا
اْلَْفض على َحالَة التخفف َوق َر َ
فَحملت ق َر َ
ْمسح ثَبت ِِبلْكتاب
ال َْم ْعىن قَا َل الْبَـ ْعض َج َواز ال ْ
قرئ ِِبلتَّ ْش ِد ِ
يد َوالتَّ ْخ ِفيف
َوَك َذلِ َ
{ح ََّّت يطهرن} َ
ك قَـ ْوله تَـ َع َاَل َ
ِ ِ
ِِ
عشرة
يما إِذا َكا َن أ َََّي َ
اءة التَّ ْخفيف ف َ
فَ ْيعمل بق َر َ
مها َ
ِ ِ
مها دون الْع ْش َرة
يما إِذا َكا َن أ َََّي َ
وبقراءة التَّ ْشديد ف َ
عشرة
وعلى َه َذا قَ َ
َ
ال أ ْ
َص َحابنَا اذا انْـ َقطع دم اْلْيض ألَقل من َ
ِ ِ
ِ
ارة يثبت ِبْلغتسال
أ َََّيم مل جيز َوطْء ا ْْلَائض َح ََّّت تَـ ْغتَسل ألَن َك َمال الطَّ َه َ
ِ
ارة ثَبت ِِبنْ ِقطَاع الدَّم
مها لعشرة أ َََّيم َج َ
از َو َ
َولَو انْـ َقطع َد َ
ْغسل ألَن ُمطلق الطَّ َه َ
طئها قبل ال ْ
يضة ال َْوقْت وان مل
َوِهلَ َذا قُـلْنَا اذا انْـ َقطع دم اْلْيض لعشرة أ َََّيم ِِف آخر َوقت الصلوة تلزمها فَ ِر َ
ْيبق من ال َْوقْت ِم ْق َدار َما تَـغْتَ ِسل بِ ِه
عشرة اَيم ِِف آخر َوقت الصلوة
َولَو انْـ َقطع َد َ
مها ألَقل من َ
يضة َوإَِِّل فَ َل
إِن بَِقي من ال َْوقْت ِم ْق َدار َما تَـغْتَ ِسل فِ ِيه َوِترم للصلوة لزمتها الْ َف ِر َ
مثَّ نذْكر طرقا من التمسكات الضعيفة لي ُكون ذَلِك تَـ ْنبِيها على م ِ
وضع ْ
اْللَل ِِف َه َذا النـ َّْوع ِم ْنـ َها
َ
َ
َّم ُّ ِ
ي َعن النَِِّب صلى هللا َعلَْي ِه َوسلم
ان الت َ
سك مبَا ُر ِو َ
ض ِعيف
(أَنه قاء فَلم يتَـ َوضَّأ) ِلثبات أَن الْ َق ْيء غري ََنقض َ
ْوضوء ِِف ا ْْلَال َوَِل خلف فِ ِيه واَّنا ْ
اْللف ِِف َكونه
َِلن ْاألَثر يدل على ان الْ َق ْيء َِل يُوجب ال ُ
َنقضا
سك بقوله تَـ َع َاَل {حرمت َعلَْي ُكم الْميتَة} ِلثبات فَساد املَاء ِمبَْوت ُّ
ض ِعيف
َّم ُّ
الذ َِبب َ
َوَك َذلِ َ
ك الت َ
َ
َِلن النَّص يثبت ُح ْرَمة الْميتَة َوَِل خلف فِ ِيه واَّنا ْ
ساد املَاء
اْللف ِِف فَ َ
الس َلم
سك بقوله َعلَْي ِه َّ
َّم ُّ
َوَك َذلِ َ
ك الت َ
ِ ِ
اْلل َِل ي ِزيل النَّجس َ ِ ِ
اْلََرب يـ ْقتَ ِ
ضي
ضعيف ألَن ْ َ
(حتيه مثَّ اقرصيه مثَّ اغسليه ِبل َْماء) ِلثبات أَن ْ ّ

وجوب غسل الدَّم ِِبل َْم ِاء فيتقيد ِحبَال وجود الدَّم على الْمحل َوَِل خلف فِ ِيه واَّنا ْ
اْللف ِِف
ارة الْمحل بعد َزَوال الدَّم ِبْلل
طَ َه َ

الس َلم
سك بقوله َعلَْي ِه َّ
َّم ُّ
َوَك َذلِ َ
ك الت َ
ض ِعيف ِألَنَّهُ يـ ْقتَ ِ
ضي وجوب َّ
الشاة َوَِل
ْقيمة َ
َ
ِ(ِف اربعني َشاة َشاة) ِلثبات عدم َج َواز دفع ال َ
ِ
خلف فِ ِيه واَّنا ْ
ْقيمة
اْللف ِِف ُس ُقوط ال َْواجب ِب ََداء ال َ
حبث التمسكات الضعيفة الْ َف ِ
اس َدة
ض ِعيف ِألَن
َّم ُّ
ْعمرة ابْتِ َداء َ
َوَك َذلِ َ
{وأَمتُّوا ا ْْلَج َوال ْ
سك بقوله تَـ َع َاَل َ
ك الت َ
ْعم َرة هلل} ِْلثْـبَات وجوب ال َ
النَّص يـ ْقتَ ِ
ضي وجوب ِْ
ك إِ ََّّنَا يكون بعد ُّ
الش ُروع َوَِل خلف فِ ِيه َوإِ ََّّنَا ْ
اْللف ِِف ُو ُجوهبَا
اْل ْمتَام َو َذلِ َ
َ
ابْتِ َداء
الس َلم
سك بقوله َعلَْي ِه َّ
َّم ُّ
َوَك َذلِ َ
ك الت َ
الصاع ِبلصاعني) ِْلثْـبات أَن البيع الْ َف ِ
(ِلتبيعوا ال ِّد ْرَهم ِِبل ِّد ْر ََهَ ْ ِ
ض ِعيف
ني َوَِل َّ
اسد َِل يُِفيد الْملك َ
َ
ضي َِتْ ِرمي البيع الْ َف ِ
ِألَن النَّص يـ ْقتَ ِ
اسد َوَِل خلف فِ ِيه َوإِ ََّّنَا ْ
اْللف ِِف ثُـبُوت الْملك َو َع َدمه
َ
الس َلم
سك بقوله َعلَْي ِه َّ
َّم ُّ
َوَك َذلِ َ
ك الت َ
ِ
َّحر
ص ْوم يَـ ْوم الن ْ
وموا ِِف َهذه ْاأل َََّيم فَِإنَّـ َها أ َََّيم أكل َوشرب وبعال) ِْلثْـبَات أَن النّذر بِ َ
(أَِل َِل تَ ُ
صُ
ض ِعيف ِألَن النَّص يـ ْقتَ ِ
ضي ُح ْرَمة ال ِْف ْعل َوَِل خلف ِِف َكونه َح َر ًاما َوإِ ََّّنَا ْ
ادة
َِل يَصح َ
اْللف ِِف إِفَ َ
َ
ِ
َح َكام فَِإن ْاألَب لَو استولد َجا ِريَة ابْنه
َح َكام َم َع َكونه َح َر ًاما َو ُح ْرَمة الْف ْعل َِل تنَ ِاِف َترتّب ْاأل ْ
ْاأل ْ
يكون َح َر ًاما َويثبت بِ ِه الْملك ْلْلَب
صوبَة يكون َح َر ًاما َوحيل ال َْم ْذبُوح
َولَو ذبح َشاة بسكني َمغْ ُ
صوب يكون َح َر ًاما ويطهر بِ ِه الثـ َّْوب
َولَو غسل الثـ َّْوب النَّجس ِمبَاء َم ْغ ُ

ِ
للزْوج
صان الواطىء َويثبت اْلْل َّ
َولَو وطىء ْام َرأَة ِِف َحالَة اْلْيض يكون َح َر ًاما َويثبت بِه إِ ْح َ
األول

ِ
ْمع ِاين
الْ َف ْ
صل الثَّالث عشر تَـ ْق ِرير ُح ُروف ال َ
ِ
وعلى َه َذا الْو ِ
ال َْواو للْجمع ال ُْمطلق َوقيل أَن َّ
اجب التـ َّْرتِيب ِِف َِبب
الشافِ ِعي جعله للتـ َّْرتيب َ
َ

ْوضوء
ال ُ

ِلم َرأَته ان كلمت زيدا أَو عمرا فَأَنت طَالِق فكلمت عمرا مثَّ زيدا
ال ُعلَ َما ُؤََن رح إِذا قَ َ
قَ َ
ال ْ
طلقت َوَِل ي ْش َْتط فِ ِيه معىن التـ َّْرتِيب واملقارنة
ال إِن دخلت َه ِذه الدَّار َو َه ِذه الدَّار فَأَنت طَالِق فَدخلت الثَّانِيَة مثَّ دخلت األول طلقت
َولَو قَ َ
ال أَن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق تطلق ِِف ا ْْلَال َولَو اقْتضى ذَلِك ترتيبا لْتتب
ال ُحمَ َّمد رح إِذا قَ َ
قَ َ
ُّخول َويكون َذلِك تَـ ْعلِيقا َِل تنجيزا
الطََّلق بِ ِه على الد ُ
ْحال فتجمع بَني ا ْْلَال َوذي ا ْْلَال َو ِحينَئِ ٍذ ِتفيد معىن َّ
الش ْرط ِمثَاله َما قَا َل ِِف
َوقد تكون ال َْواو لل َ
ال َْمأْذُون إِذا قَ َ ِ ِ ِ
ِل ألفا َوأَنت حر يكون ْاأل ََداء شرطا للحرية
ال َلع ْبده أد إ َّ
ْكفار افتحوا الْباب وأَنْـتُم آمنون َِل َيمنون بِ ُد ِ
ال ا ِْل َمام لل َّ
ون
السري الْ َكبِري إِذا قَ َ
َوقَ َ
َ َ
ال ُحمَ َّمد ِِف ّ
ِ
ُّزول
الْ َف ْتح َولَو قَ َ
ال للحريب أنزل َوأَنت آمن َِل ََي َْمن بِ ُدون النـ ُ
احتِ َمال
ْمجاز فَ َل بُد من ْ
َوإِ ََّّنَا ِتمل ال َْواو على ا ْْلَال لطريق ال َ

َّ ِ
ِِ ِ
ِل ألفا َوأَنت حر فَِإن ا ْْلُِّريَّة
الل ْفظ َذلك َوقيام ال ّد َِللَة على ثُـبُوته َك َما ِِف قَول الْموَل َلع ْبده أد إ َّ
ِ
يستَـ ْوجب على َعبده َماِل َم َع قيام
تتَ َح َّقق َحال ْاأل ََداء َوقَا َمت ال ّد َِللَة على ذَلك فَِإن الْموَل َِل ْ
ِِ
َّعلِيق بِ ِه فَحمل َعلَْي ِه
ص َّح التـ ْ
الر ّق فيه َوقد َ
ّ
حبث َكون ال َْواو ملُطلق اْلْمع َوالْ َفاء للتعقيب
يضة أَو مصلية تطلق ِِف ا ْْلال ولَو نوى التـ ِ
ِ ِ
يما
َولَو قَ َ
ال أَنْت طَالِق َوأَنت َم ِر َ
ْ
َّعليق صحت نيَّته ف َ
َ َ
بينه وبني هللا تَـع َاَل ِألَن اللَّ ْفظ وإِن َكا َن ْحيتمل معىن ا ْْلال إَِِّل أَن الظَّ ِ
اهر ِخ َلفه َوإِذا َتيد َذلِك
َ
َ
َ
َ ََ
َ
ص ِدهِ ثَبت
بَِق ْ

ضاربَة َع َّامة
َولَو قَ َ
اربَة واعمل هبَا ِِف الْبَز َِل يتَـ َقيَّد الْ َع َمل ِِف الْبَز َويكون ال ُْم َ
ال ُخذ َه ِذه ْاأللف ُم َ
ضَ
اربَة فَ َل يتَـ َقيَّد صدر الْ َك َلم بِ ِه
ِألَن ال َْع َمل ِِف الْبَز َِل يصلح َحاِل ألخذ ْاأللف ُم َ
ضَ
وجها (طَ ِ
طلقها َِل جيب لَهُ َعلَْيـ َها
وعلى َه َذا قَ َ
َ
لقين َولَك ألف) فَ َ
ال أَبُو حني َفة إِذا قَالَت َلز َ
لقين) م ِفيد بِنَ ِ
ِ
فس ِه فَ َل
(ولَك ألف) َِل يُفيد َحال وجوب ْاأللف َعلَْيـ َها َوقَـ ْوهلا (طَ ِ ُ
شيءألن قَـ ْوهلَا َ

ْيْتك الْعمل بِ ِه بِ ُد ِ
ون الدَّلِيل
ََ
ِِِب َلف قَـوله ِْ
دِللَة ِْ
ارة ّيْنَع ال َْع َمل ِحبَ ِقي َقة اللَّ ْفظ
امح ْل َه َذا ال َْمتَاع َولَك ِد ْرَهم ِألَن َ
ْ
اْل َج َ
ِ
ِ
تستَـ ْعمل ِِف األجزية ملا أَنـَّ َها تتعقب َّ
الع ْبد
َص َحابنَا رح إِذا قَ َ
الش ْرط قَ َ
ال أ ْ
ال بِ ْعت م ْنك َه َذا َ
َوهلَ َذا ْ
ال اْلخر
ِِبَلف فَـ َق َ
صل
فصل الْ َفاء للتعقيب َم َع ال َْو ْ

ضاء َويثبت الْع ْتق ِم ْنهُ عقيب البيع
فَـ ُه َو حر يكون ذَلِك َم ْقبُ ً
وِل للْبيع اقْتِ َ
ال للخياط انْظُر إِ ََل َه َذا
ال َو ُه َو حر أَو ُه َو حر فَِإنَّهُ يكون ردا للْبيع َوإِذا قَ َ
ِِِب َلف َما لَو قَ َ
ال نعم
يصا فَنظر فَـ َق َ
الثـ َّْوب أيكفيين قَ ِم ً
ال صاحب الثـَّوب فاقطعه فَـ َقطعه فَِإذا هو َِل يك ِ
ْف ِيه َكا َن ْ
ض ِامنا ِألَنَّهُ إِ ََّّنَا أمره ِِبلْقط ِع
اْلياط َ
فَـ َق َ َ
ْ
َُ َ
عقيب ال ِ
ْك َفايَة
ال اقطعه أَو واقطعه فَـ َقطعه فَِإنَّهُ َِل يكون ْ
ض ِامنا
ِِِب َلف َما لَو قَ َ
اْلياط َ
ال بِ ْعت ِم ْنك َه َذا الثـ َّْوب بِع ْش َرة فاقطعه فَـ َقطعه َومل يقل َش ْيئا َكا َن البيع ََتما
َولَو قَ َ
ال إِن دخلت َه ِذه الدَّار فَـ َه ِذهِ الدَّار فَأَنت طَالِق فَ َّ
الش ْرط ُد ُخول الثَّانِيَة عقيب ُد ُخول
َولَو قَ َ
األوَل مت ِ
َّصل بِ ِه َح ََّّت لَو دخلت الثَّانِيَة أَوِل أَو آخرا لكنه بعد ُمدَّة َِل يَقع الطََّلق
ُ
تستَـ ْعمل لبَـيَان الْعلية
حبث أَن الْ َفاء قد ْ
َوقد تكون الْ َفاء لبَـيَان الْعلَّة ِمثَاله إِذا قَ َ ِ ِ ِ
الع ْبد حرا ِِف ا ْْلَال
ِل ألفا فَأَنت حر َكا َن َ
ال َلع ْبده أد إ َّ
َوإِن مل يؤد َش ْيئا
ال للحريب إنزل فَأَنت آمن َكا َن آمنا َوإِن مل ينزل
َولَو قَ َ
ِ
ْمجلس طلقت تَطْلِي َقة َِبئِنَة َوَِل يكون
َوِِف ا ْْلَ ِامع َما إِذا قَ َ
طلقها ِِف ال ْ
طلقها فَ َ
ال أَمر ْام َرأَِت بِيَدك فَ َ
ال طَ َ ِ
الث ِ
أمرها بِيَ ِدك
ار َكأَنَّهُ قَ َ
سبَب أَن َ
َّاين توكيل بِطَ َلق غري األول فَ َ
صَ
لقها ب َ
ِ
ْمجلس طلقت تَطْلِي َقة َر ْج ِعيَّة
َولَو قَ َ
لقها فَجعلت َ
طلقها ِِف ال ْ
أمرها بِيَدك فَ َ
ال طَ َ
ِ
ْمجلس طلقت تَطْلِي َقتَـ ْ ِ
ني
َولَو قَ َ
لقها َوجعلت َ
لقها ِِف ال ْ
أمرها بِيَدك َوطَ َ
ال طَ َ
ْمجلس َوقعت
ك لَو قَ َ
َوَك َذلِ َ
طلقها ِِف ال ْ
لقها فَ َ
نها َوطَ َ
نها أَو ابْ َ
لقها َوابْ َ
ال طَ َ
تَطْلِي َقتَ ِ
َص َحابنَا
وعلى َه َذا قَ َ
ان َ
ال أ ْ
وحة ثَبت َهلَا ْ
الس َلم
وجها عبدا أَو حرا ِألَن قَـ ْوله َعلَْي ِه َّ
اْلِيَار َس َواء َكا َن َز َ
إِذا أعتقت ْاألمة ال َْم ْن ُك َ

لربيدة ِحني أعتقت

(ملكت بضعك فاختاري) أثبت ِْ
ِ
بضعها ِِبل ِْع ْت ِق َو َه َذا ال َْم ْعىن َِل يتَـ َف َاوت
ملكها َ
سبَب َ
اْليَار َهلَا ب َ

الزْوج عبدا أَو حرا
بَني َكون َّ
ِ
ِ
َّ ِ
لنساء) فَِإن بضع ْاألمة
َويتَـ َف َّرع م ْنهُ َم ْسأَلَة (ا ْعتبَار الط َلق ِب َ

ورة إِ ََل ال َق ْول ِبزدَيد الْملك بِعتْ ِق َها
وحة ملك َّ
فدع ْ
الزْوج َومل يزل َعن ملكه بِع ْت ِق َها َ
ال َْم ْن ُك َ
ت الض َُّر َ
َح ََّّت يثبت لَهُ الْملك ِِف ِّ
الزََي َدة َويكون ذَلِك َسببا لثُـبُوت ْ
ضع بِع ْت ِق َها
اْلِيَار َهلَا وازدَيد ملك الْب ْ
ِ
َّ ِ
الزْوج
الزْو َجة دون عتق َّ
لنساء فيدار حكم مالكية الث ََّلث على عتق َّ
معىن َم ْسأَلَة ا ْعتبَار الط َلق ِب َ
َك َما ُه َو َم ْذ َهب َّ
الشافِ ِعي رح
فصل مثَّ للْتاخي
لكنه ِع ْند أيب حني َفة ي ِفيد التـَّر ِ
اخي ِِف اللَّ ْفظ َواْلْكم
ُ
َ
و ِع ْن َد َُها ي ِفيد التـَّر ِ
اخي ِِف اْلكم
َ َ ُ
َ
ِ
ال لغري ال َْم ْد ُخول هبَا إِن دخلت َّ
الدار فَأَنت طَالِق مثَّ طَالِق
يما إِذا قَ َ
َوبَـيَانه ف َ
ُّخ ِ
ول َوتَـ َقع الثَّانِيَة ِِف ا ْْلَال ولغت الثَّالِثَة
فَعنده يتَـ َعلَّق األوَل ِِبلد ُ
ُّخول يظْهر التـَّرتِيب فَ َل يقع إَِِّل و ِ
ُّخ ِ
اح َدة
ول مثَّ ِع ْند الد ُ
َو ِع ْن َد َُهَا يتَـ َعلَّق الْكل ِِبلد ُ
َ
ْ
َ
ال أَنْت طَالِق مثَّ طَالِق مثَّ طَالِق إِن دخلت الدَّار فَ ِع ْن َد أيب حني َفة
َولَو قَ َ
َوقعت األوَل ِِف ا ْْلَال ولغت الثَّانِيَة َوالثَّالِثَة
و ِع ْن َد َُها يقع الْو ِ
ذكرَن
اح َدة ِع ْند الد ُ
ُّخول ملا َ
َ َ َ َ
َوإِن َكانَت ال َْم ْرأَة َم ْد ُخوِل هبَا
ول ويـ َقع ثِْنـتَ ِ
فَِإن قدم َّ
ان ِِف ا ْْلَال ِع ْند أيب حني َفة
الش ْرط تعلّقت األوَل ِِبلد ُ
ُّخ ِ َ َ
وإِن أخرالشرط وقع ثِْنـتَ ِ
ُّخ ِ
ول
ان ِِف ا ْْلَال وتعلقت الثَّالِثَة ِِبلد ُ
َ
َ
ُّخ ِ
صلَ ْ ِ
ني
َو ِع ْن َد َُهَا يتَـ َعلَّق الْكل ِِبلد ُ
ول ِِف الْ َف ْ
حبث وضع بل لتدارك الْغَلَط

فصل بل لتدارك الْغَلَط ِبِِقَ َامة الث ِ
َّاين م َقام األول
ني وقعت و ِ
ِ ِ
ِ
اح َدة ِألَن قَـ ْوله َِل بل ثِْنـتَـ ْ ِ
ني
فَِإذا قَ َ
َ
ال لغري ال َْم ْد ُخول هبَا أَنْت طَالق َواح َدة َِل بل ث ْنـتَـ ْ ِ َ
ُر ُجوع َعن األول ِبِِقَ َامة الث ِ
َّاين م َقام األول َومل يَصح ُر ُجوعه فَـيَـ َقع األول فَ َل ْيبقى الْمحل ِع ْند قَـ ْوله
ثِْنـتَـ ْ ِ
ني
َولَو َكانَت َم ْد ُخوِل هبَا يَقع الث ََّلث
ال ل ُف َلن َعلي ألف َِل بل أَل َف ِ
عندَن
َو َه َذا ِِِب َلف َما لَو قَ َ
ث َِل جيب ثََلثَة َ
ان َح ْي ُ
آِلف َ
ّ
ال زفر جيب ثََلثَة أ َُِّلف ِألَن َح ِقي َقة اللَّ ْفظ لتدارك الْغَلَط ِبِِثْـبَات الث ِ
َّاين م َقام األول َومل يَصح
َوقَ َ
َعنهُ ِ
ص ِحيح الث ِ
ك بط ِريق ِزََي َدة ْاأللف على ْاأللف
َّاين َم َع بَـ َقاء األول َو َذلِ َ
إب َْطَال األول فَيجب تَ ْ

األول
ِِِب َلف قَـوله أَنْت طَالِق و ِ
اح َدة َِل بل ثِْنـتَـ ْ ِ
ك إِ ْخبَار والغلط إِ ََّّنَا يكون ِِف
ني ِألَن َه َذا إنْ َ
شاء َوذَلِ َ
ْ
َ
ص ِحيح اللَّ ْفظ بتدارك الْغَلَط ِِف ِْ
اْل ْخبَار دون ِْ
ِْ
اْلقـ َْرار دون الطََّلق َح ََّّت لَو َكا َن
اْلنْ َ
شاء فَأمكن تَ ْ
ِ
ني يقع ثِْنـتَ ِ
ِ
الطََّلق بط ِريق ِْ
ذكرَن
اْل ْخبَار ِِبَن قَ َ
ان ملا َ
ال كنت طَلقتك أمس َواح َدة َِل بل ث ْنـتَـ ْ ِ َ
حبث َكون لَ ِكن للستدراك بعد النَّـ ْفي
فصل لَ ِكن للستدراك بعد النَّـ ْفي

فَيكون ُموجبه إِثْـبَات َما بعده فَأَما نفي َما قبله فثابت بدليله
والعطف ِهبَ ِذهِ الْ َكلِ َمة إِ ََّّنَا يتَ َح َّقق ِع ْند اتساق الْ َك َلم
فَِإن َكا َن الْ َك َلم متسقا يتَـ َعلَّق النَّـ ْفي ِبْلثبات الَّ ِذي بعده َوإَِِّل فَـ ُه َو ُم ْستَأْنف ِمثَاله َما ذكره ُحمَ َّمد
لزمه املَال
لي ألف قرض فَـ َق َ
ِِف ا ْْلَ ِامع إِذا قَ َ
ال َ
فلن َِل َولكنه غصب َ
ال ل ُف َلن َع ّ
السبَب دون نفس املَال
ِألَن الْ َك َلم متسق فَظهر أَن النَّـ ْفي َكا َن ِِف َّ
فلن َِل ا ْْلَا ِريَة جاريتك َولَ ِكن ِل
لي ألف من َثن َه ِذه ا ْْلَا ِريَة فَـ َق َ
ك لَو قَ َ
ال َ
َوَك َذلِ َ
ال ل ُف َلن َع ّ
السبَب َِل ِِف أصل املَال
َعلَْيك ألفا يلْزمه املَال فَظهر أَن النَّـ ْفي َكا َن ِِف َّ
ط َولكنه ل ُف َلن آخر
ال َه َذا ل ُف َلن فَـ َق َ
َولَو َكا َن ِِف يَده عبد فَـ َق َ
فلن َما َكا َن ِل ق ّ
ال َ
الع ْبد للْمقر لَهُ الث ِ
َّاين ِألَن النَّـ ْفي يتَـ َعلَّق ِبْلثبات
فَِإن وصل الْ َك َلم َكا َن َ

الع ْبد للْمقر األول فَيكون قَول الْمقر لَهُ مردا لْلقرار
َوإِن فصل َكا َن َ

فسها بِغَ ْري إِذن َم ْوَِل َها ِمبِائَة ِد ْرَهم
َولَو أَن أمة زوجت نَ َ
ال الْموَل َِل أ ِ
ُجيز العقد ِمبِائَة ِد ْرَهم َولَ ِكن أجيزه ِمبِائَة َوَخسني بَطل العقد ِألَن الْ َك َلم غري
فَـ َق َ
متسق فَِإن نفي ِْ
ينها َِل يتَ َح َّقق فَ َكا َن قَـ ْوله (لَ ِكن أجيزه) إثْـبَاته بعد رد العقد
اْل َج َ
ازة وإثباهتا بِ َع َ
ال َِل أجيزه َولَ ِكن أجيزه إِن زدتين َخسني على ال ِْمائَة يكون فسخا للنِّ َكاح لعدم
ك لَو قَ َ
َوَك َذلِ َ
احتِ َمال الْبَـيَان ِألَن من َشرطه اِلتساق َوَِل اتساق
ْ
حبث َكون أَو متناوِل ألحد ال َْم ْذ ُكورين
فصل (أَو)
لتناول أحد ال َْم ْذ ُكورين َوِهلَ َذا لَو قَ َ
ال َه َذا حر أَو َه َذا َكا َن ِمبَْن ِزلَة قَـ ْوله أَحدَهَا حر َح ََّّت َكا َن لَهُ
وِليَة الْبَـيَان
َ
ال وكلت بِبيع ه َذا العبد ه َذا أَو ه َذا َكا َن الْوكِيل أَحدَها ويـباح البيع لكل و ِ
احد ِم ْنـ ُه َما
َولَو قَ َ
َ
َ َْ َ
َ َ َُ
َ
َ
َولَو َِب َ
الع ْبد إِ ََل ملك ال ُْموكل َِل يكون ْلْلخر أَن يَبِيعهُ
ع أَحدَهَا مثَّ َعاد َ
نس َوة لَهُ َه ِذه طَالِق أَو َه ِذه َو َه ِذه طلقت أحد ْاألَوليني َوطلقت الثَّالِثَة ِِف ا ْْلَال
َولَو قَ َ
ال لثلث ْ
ِلنعطافها على ال ُْمطل َقة ِم ْنـ ُه َما َويكون ْ
للزْوج ِِف بَـيَان ال ُْمطل َقة ِم ْنـ ُه َما ِمبَْن ِزلَة َما لوقال
اْلِيَار َّ
احداكما طَالِق َو َه ِذه
ال َِل أكلم َه َذا أَو َه َذا أَو َه َذا َكا َن ِمبَْن ِزلَة قَـ ْوله َِل أكلم أحد ه َذيْن
ال زفر إِذا قَ َ
وعلى َه َذا قَ َ
َ
ِ
َو َه َذا فَ َل َْحينَث مامل يكلم أحد ْاأل ََّولني َوالثَّالث
دَن لَو كلم األول َوحده َْحينَث َولَو كلم أحد اْلخرين َِل َْحينَث مامل يكلمهما
َو ِع ْن َ
ِ
ْمهر ِِبَن
َولَو قَ َ
اء َولَو دخل أوىف ال ْ
ال بِ ْع َه َذا َ
الع ْبد أَو َه َذا َكا َن لَهُ أَن يَبيع أَحدَهَا أ َ
َيهما َش َ
وجها على َه َذا أَو على َه َذا
َتز َ

ِ
ِ
َصلِ ّي مهر الْمثل فيْتجح َما
حيكم مهراملثل ع ْند أيب حني َفة ألَن اللَّ ْفظ يتَـنَ َاول أَحدَهَا واملوجب ْاأل ْ

يشاهبه

الس َلم
س بُِرْكن ِِف الصلوة ِألَن قَـ ْوله َعلَْي ِه َّ
وعلى َه َذا قُـلْنَا التَّ َ
َ
شهُّد لَْي َ
(إِذا قلت َه َذا أَو فعلت َه َذا فقد متت صلوتك)

ِ ِ
ِ
ِِ ِ
اءة
علق األمتام ِبحدَها فَ َل ي ْش َْتط كل َواحد م ْنـ ُه َما َوقد شرطت الْقع َدة ِبِلتَّفاق فَ َل ي ْش َْتط ق َر َ
شهُّد مثَّ ه ِذه الْ َكلِمة ِِف م َقام النَّـ ْفي يوجب نفي كل و ِ
ال َِل أكلم
احد من ال َْم ْذ ُكورين َح ََّّت لَو قَ َ
التَّ َ
َ
ُ
َ
َ
َه َذا أَو َه َذا َْحينَث إِذا كلم أَحدَهَا َوِِف ِْ
اْلثْـبَات يتَـنَ َاول أَحدَهَا َم َع صفة التَّ ْخيِري َك َق ْوهلِِم ُخذ َه َذا
ورة التَّ ْخيِري عُ ُموم ِْ
ساكِني من
اْل َِب َحة قَ َ
أَو ذَلِك َومن َ
ض ُر َ
ال هللا تَـ َع َاَل {فكفارته إط َْعام َ
عشرة َم َ
ْعمو َن أهليكم أَو كسوهتم أَو َِتْ ِرير َرقَـبَة}
أَوسط َما تط ُ
حبث ََِميء أَو لتناول أحد ال َْم ْذ ُكورين
س لَك من ْاألَمر َش ْيء أَو يَـتُوب َعلَْي ِهم} قيل
(ح ََّّت) قَ َ
َوقد يكون (أَو) ِمبَ ْعىن َ
ال هللا تَـ َع َاَل {لَْي َ
َم ْعنَاهُ َح ََّّت يَـتُوب َعلَْي ِهم
ال َِل أَدخل َه ِذه الدَّار أَو أَدخل َه ِذه الدَّار يكون (أَو) ِمبَ ْعىن َح ََّّت َح ََّّت لَو
َص َحابنَا لَو قَ َ
قَ َ
ال أ ْ
دخل األوَل َوَِل حنث
َولَو دخل الثَّانِيَة أَوِل بر ِِف َّيِينه
(ح ََّّت) تقضي ديين
ومبثله لَو قَ َ
ال َِل أُفَا ِرقك (أَو) تقضي ديين يكون ِمبَ ْعىن َ
ادة َح ََّّت معىن الْغَايَة
حبث إِفَ َ
فصل َح ََّّت للغاية
دها يصلح غَايَة لَهُ َكانَت الْ َكلِ َمة عاملة حبقيقتها
قبلها قَابل للمتداد َوَما ْبع َ
كإَل فَِإذا َكا َن َما َ
ال َع ِ
فلن أَو َح ََّّت تصيح أَو َح ََّّت
ال ُحمَ َّمد إِذا قَ َ
ِمثَاله َما قَ َ
بدي حر إِن مل أضربك َح ََّّت يشفع َ
تَ ْشتَ ِكي بَني يَدي أَو َح ََّّت ي ْدخل اللَّْيل َكانَت الْ َكلِ َمة عاملة حبقيقتها ِألَن الض َّْرب ِبلتكرار ْحيتَمل
فلن وأمثاهلا تصلح غَايَة للضرب
اِلمتداد وشفاعة َ

فَـلَو ْامتنع َعن الض َّْرب قبل الْغَايَة حنث
ِ
ضاء ال ّدين حنث
ار َق قبل قَ َ
َولَو حلف َِل يُـ َفارق غَ ِرّيه َح ََّّت يَـ ْقضيه دينه فَـ َف َ
ضربهُ َح ََّّت ّيَُوت أَو َح ََّّت ي ْقتله محل
فَِإذا تعذر ال َْع َمل ِِب ْْلَِقي َق ِة ملَانع كالعرف َك َما لَو حلف أَن ي ْ
على الض َّْرب َّ
الشديد ِِب ْعتِبَار الْعرف
صاْلا للغاية َوصلح األول َسببا َو ْاْلخر َج َزاء حيمل على
َوإِن مل يكن األول قبل للمتداد َو ْاْلخر َ
ا ْْلََزاء

ال لغريه َع ِ
بدي حر إِن مل آتِك َح ََّّت تغديين فآَتن فَلم يغده َِل َْحينَث
ال ُحمَ َّمد رح إِذا قَ َ
ِمثَاله َما قَ َ
ِألَن التغدية َِل تصلح غَايَة لْلتيان بل ِه َي َداع اَل ِزََي َدة األتيان َوصلح َج َزاء فَيحمل على ا ْْلََزاء
ال إِن مل آتِك إتياَن َج َزا ُؤهُ التغدية
ار َك َما لَو قَ َ
فَيكون ِمبَ ْعىن َِلم كي فَ َ
صَ
وإِذا تعذر َه َذا ِبن َِل يصلح اْلخر َج َزاء ْلْل ِ
ول محل على ال َْعطف ال َْم ْحض ِمثَاله
َ
ِ
ِ
ال َعبدي حر إِن مل آتك َح ََّّت أتغدى ع ْندك الْيَـ ْوم أَو إِن مل َتتين َح ََّّت تغدى
ال ُحمَ َّمد رح إِذا قَ َ
َما قَ َ
ِع ْن ِدي الْيَـ ْوم فَأ َََتهُ فَلم يتغد ِع ْنده ِِف ذَلِك الْيَـ ْوم حنث
ني إِ ََل ذَات و ِ
ك ِألَنَّه ملا أضيف كل و ِ
ِ
احد من ال ِْف ْعلَ ْ ِ
احد َِل يصلح إِن يكون فعله َج َزاء لفعله
َوذَل َ ُ
َ
َ
فَيحمل على ال َْعطف ال َْم ْحض فَيكون ال َْم ْج ُموع شرطا للرب

حبث وضع إِ ََل ِلنْتِ َهاء الْغَايَة
فصل إِ ََل ِلنْتِ َهاء الْغَايَة
الصور يُِفيد معىن ِْ
اْل ْس َقاط
الصور يُِفيد معىن امتداد اْلكم َوِِف بعض ُّ
مثَّ ُه َو ِِف بعض ُّ
اد اِلمتداد َِل تدخل الْغَايَة ِِف اْلكم
فَِإن أَفَ َ

اد ِْ
اْل ْس َقاط تدخل
َوإِن أَفَ َ
نَ ِظري األول ا ْشْتيت َه َذا ال َْم َكان إِ ََل َه َذا ا ْْلَائِط َِل ي ْدخل ا ْْلَائِط ِِف البيع
َونَ ِظري الث ِ
فلَن إِ ََل شهر َكا َن َّ
ش ْرط ْ
الش ْهر
اْلِيَار إِ ََل ثََلثَة أ َََّيم ومبثله لَو حلف َِل أكلم َ
ع بِ َ
َّاين َِب َ
ِ
اد فَائِ َدة ِْ
اْل ْس َقاط َه ُهنَا
َداخل ِِف اْلكم َوقد أَفَ َ
ِ
ْمرافِق} ِألَن
َ
وعلى َه َذا قُـلْنَا ال ْ
ْمرفق والكعب داخلن َِتت حكم ال ْ
ْغسل ِِف قَـ ْوله تَـ َع َاَل {إ ََل ال َ
كلمة {إِ ََل} َه ُهنَا لْلسقاط فَِإنَّهُ لوِلها ِلستوعبت الْو ِظي َفة َِ
ْجيع الْيَد
َ
َوِهلَ َذا
الس َلم
الرْكبَة من العوره ِألَن كلمة {إِ ََل} ِِف قَـ ْوله َعلَْي ِه َّ
قُـلْنَا ّ
ورة الرجل َما َِتت ُّ ِ
الرْكبَة) ِتفيد فَائِ َدة ِْ
الرْكبَة ِِف اْلكم
َ
(ع َ
اْل ْس َقاط فَتدخل ّ
الس َّرة إ ََل ّ
َوقد ِتفيد َكلمته {إِ ََل} ََت ِْخري اْلكم إِ ََل الْغَايَة َوِهلَ َذا قُـلْنَا إِذا
عندَن خلفًا لزفَر
قَ َ
ِلم َرأَته أَنْت طَالِق إِ ََل شهر َوَِل نِيَّة لَهُ َِل يَقع الطََّلق ِِف ا ْْلَال َ
ال ْ
ِ
َّعلِ ِ
ِألَن ذكر َّ
يق فَيحمل َعلَْي ِه
الش ْهر يصلح ملد اْلكم واْلسقاط شرعا َوالطََّلق ْحيتَمل التَّأْخري ِِبلتـ ْ

حبث َكون كلمة على لْللزام َوِِف للظرف
فصل كلمة على
لي ألف حيمل على ال ّدين
ادة معىن التفوق والتعلي َوِهلَ َذا لَو قَ َ
لْللزام َوأَصله ِْلفَ َ
ال ل ُف َلن َع ّ
ال ِع ْن ِدي أَو معي أَو قبلي
ِِِب َلف َما لَو قَ َ
عشرة من أهل ا ْْلصن فَـ َف َعلْنَا
السري الْ َكبِري إِذا قَ َ
وعلى َه َذا قَ َ
َ
ال ِِف ّ
ال َرأس اْلْصن آمنوين على َ
َّعيِني لَهُ
فالعشرة سواهُ َوخيَار التـ ْ
ِ
َّعيِني لْلمن
َولَو قَ َ
عشرة فَـ َف َعلْنَا فَ َك َذلك َوخيَار التـ ْ
عشرة أَو فعشرة أَو مثَّ َ
ال امنوين َو َ
ال بِ ْعتُك َه َذا على ألف تكون (على) ِمبَ ْعىن (الْبَاء)
ازا َح ََّّت لَو قَ َ
َوقد تكون على ِمبَ ْعىن (الْبَاء) َمَ ً
اوضة
ِلقيَام َ
دِللَة ال ُْم َع َ
َوقد يكون (على) ِمبَ ْعىن َّ
ال هللا تَـ َع َاَل {يبايعنك على أَن َِل يُ ْش ِرْك َن ِِب ََّّلل َش ْيئا} ) َوِهلَ َذا
(الش ْرط) قَ َ
لقين ثََل ًَث على ألف فَطلقها و ِ
وجها طَ ِ
اح َدة َِل جيب املَال ِألَن الْ َكلِ َمة
قَ َ
ال أَبُو حني َفة إِذا قَالَت َلز َ
َ َ
َه ُهنَا ِتفيد معىن َّ
الش ْرط فَيكون الث ََّلث شرطا للُ ُزوم املَال
حبث افادة ِِف معىن الظرفيه
فصل كلمة ِ
((ِف))
َص َحابنَا
َصل قَ َ
ال أ ْ
للظرف َوِِب ْعتِبَار َه َذا األ ْ
(وعاء) لزماه َِ
ْج ًيعا
إِذا قَ َ
ال غصبت ثوِب ِ(ِف) منديل أَو َمترا ِ(ِف) قوصرة َ
ِ ِ
الزَمان َوال َْم َكان َوال ِْف ْعل
تستَـ ْعمل ِِف َّ
مثَّ َهذه الْ َكل َمة ْ
الزَمان ِِبَن يَـ ُقول أَنْت طَالِق غَدا
اس ْتعملت ِِف َّ
أما إِذا ْ
ِ
ال أَنْت طَالِق ِِف غَد َكا َن
حذفها أَو إظهارها َح ََّّت لَو قَ َ
فَـ َق َ
وسف َو ُحمَ ّمد يَ ْستَ ِوي ِِف َذلك َ
ال أَبُو يُ ُ
ِ
ني َِ
ورتَـ ْ ِ
ْج ًيعا
ْفجر ِِف ُّ
ِمبَْن ِزلَة قَـ ْوله أَنْت طَالق غَدا يَقع الطََّلق َك َما طلع ال ْ
الص َ
ْفجر َوإِذا أظهرت َكا َن املَُراد
َوذهب أَبُو حني َفة رح إِ ََل أَنَّـ َها إِذا حذفت يَقع الطََّلق َك َما طلع ال ْ
ُوقُوع الطََّلق ِِف ُج ْزء من الْغَد على َسبِيل ِْ
اْلبْـ َهام فلوِل وجود النِّيَّة يَقع الطََّلق ِِبول ا ْْلُْزء لعدم
املزاحم لَهُ

َّهار صحت نِيَّته َوِمثَال َذلِك ِِف قَول الرجل إِن صمت َّ
الش ْهر فَأَنت َك َذا فَِإنَّهُ
َولَو نوى أخر النـ َ
ص ْوم َّ
الش ْهر
يَقع على َ
الش ْهر فَأَنت َك َذا يَقع ذَلِك على ِْ
اعة ِِف َّ
ال إِن صمت ِِف َّ
الش ْهر
َولَو قَ َ
ساك َس َ
اْل ْم َ
َوأما ِِف ال َْم َكان فَمثل قَـ ْوله أَنْت طَالِق ِِف الدَّار َوِِف َم َّكة يكون ذَلِك طَ َلقا على ِْ
اْلط َْلق ِِف
َِ
ْجيع ْاأل ََماكِن
زمان أَو َم َكان
َوِِب ْعتِبَار معىن الظَّْرفِيَّة قُـلْنَا إِذا حلف على فعل َوإِ َ
ضافَة إِ ََل َ
فَِإن َكا َن ال ِْفعل ِِمَّا يتم ِبلفاعل ي ْش َْتط َكون الْ َف ِ
الزَمان أَو ال َْم َكان
اعل ِِف َذلِك َّ
ْ
الزَمان َوال َْم َكان ِألَن ال ِْف ْعل إِ ََّّنَا
َوإِن َكا َن ال ِْف ْعل يتَـ َعدَّى إِ ََل َحمل ي ْش َْتط َكون الْمحل ِِف ذَلِك َّ
يتَ َح َّقق ِبثره وأثره ِِف الْمحل
ادة كلمة ِِف معىن الظَّْرفِيَّة
حبث إِفَ َ
ال ُحمَ َّمد ِِف ا ْْلَ ِامع الْ َكبِري
قَ َ
ال أَن شتمتك ِِف ال َْم ْس ِجد فَ َك َذا فشتمه َو ُه َو ِِف ال َْم ْس ِجد واملشتوم َخارج ال َْم ْس ِجد َْحينَث
إِذا قَ َ
َولَو َكا َن الشامت َخارج ال َْم ْس ِجد واملشتوم ِِف ال َْم ْس ِجد َِل َْحينَث
ض ُروب واملشجوج ِِف
َولَو قَ َ
ال إِن ضربتك أَو شججتك ِِف ال َْم ْس ِجد فَ َك َذا ي ْش َْتط َكون ال َْم ْ
ال َْم ْس ِجد َوَِل ي ْش َْتط َكون الضَّا ِرب والشاج فِ ِيه
اْلَ ِميس َوَمات يَـ ْوم ْ
اْلَ ِميس فَ َك َذا فجرحه قبل يَـ ْوم ْ
ال إِن قتلتك ِِف يَـ ْوم ْ
اْلَ ِميس َْحينَث
َولَو قَ َ
َولَو جرحه يَـ ْوم ْ
اْلَ ِميس َوَمات يَـ ْوم ا ْْلُ ُم َعة َِل َْحينَث
َولَو دخلت الْ َكلِ َمة ِِف ال ِْف ْعل ِتفيد معىن َّ
الش ْرط
ال أَنْت طَالِق ِِف دخولك الدَّار فَـ ُه َو ِمبَ ْعىن َّ
الش ْرط فَ َل يَقع الطََّلق قبل ُد ُخول
ال ُحمَ َّمد رح إِذا قَ َ
قَ َ
الدَّار
ال أَنْت طَالِق ِِف حيضتك إِن َكانَت ِِف اْلْيض َوقع الطََّلق ِِف ا ْْلَال َوإَِِّل يتَـ َعلَّق الطََّلق
َولَو قَ َ
ِِبْل ِ
ْيض

ِ
ْفجر
َوِِف ا ْْلَ ِامع لَو قَ َ
ال أَنْت طَالق ِِف ََِميء يَـ ْوم مل تطلق َح ََّّت يطلع ال ْ
َّ ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
غروب َّ
الش ْمس من الْغَد ُلو ُجود
َولَو قَ َ
ال ِِف ُمض ّي يَـ ْوم إن َكا َن ذَلك ِِف الل ْيل َوقع الط َلق ع ْند ُ
َّ
الش ْرط
اعة
ْك َّ
َوإِن َكا َن ِِف الْيَـ ْوم تطلق ِحني َِجتيء من الْغَد تِل َ
الس َ
َوِِف ِّ
ادة هللا تَـ َع َاَل
الزََي َدات لَو قَ َ
ال أَنْت طَالِق ِِف َم ِشيئَة هللا تَـ َع َاَل أَو ِِف إِ َر َ
َكا َن ذَلِك ِمبَ ْعىن َّ
الش ْرط َح ََّّت َِل تطلق
حبث وضع حرف الْبَاء لْللصاق
ِ
تص َحب ْاأل ََْثَان
فصل حرف الْبَاء لْللصاق ِِف وضع اللُّغَة َوهلَ َذا ْ
َوَِتْ ِقيق َه َذا أَن ال َْمبِيع أصل ِِف البيع َوالثمن َشرط فِ ِيه َوِهلَ َذا ال َْم ْعىن َه َلك ال َْمبِيع يُوجب ْارتَِفاع
البيع دون َه َلك الثّمن إِذا ثَبت َه َذا

َصل ُملْص ًقا ِبلتبع
َص ِل َِل أَن يكون األ ْ
َصل أَن يكون التبع ُملْص ًقا ِِب ْأل ْ
فَـنَـ ُقول األ ْ
فَِإذا دخل حرف الْباء ِِف الْب َدل ِِف ِبب البيع ّ ِ
َص ِل فَ َل يكون
دل َذلك على أَنه تبع ملصق ِِب ْأل ْ
َ
َ
َ
َمبِ ًيعا فَيكون َثنا
ِ
ِ
الع ْبد َمبِ ًيعا َوالْكر
وعلى َه َذا قُـلْنَا إِذا قَ َ
َ
الع ْبد بكر من ا ْْل ْنطَة ووصفها يكون َ
ال بِ ْعت م ْنك َه َذا َ
َثنا فَيجوز ِاِل ْستِْب َدال قبل الْ َق ْبض
ِ
ِ
ِ
الع ْبد َثنا َوالْكر َمبِ ًيعا َويكون العقد
َولَو قَ َ
الع ْبد يكون َ
ال بِ ْعت م ْنك كرا من ا ْْل ْنطَة ووصفها هبَ َذا َ
سلما َِل يَصح إَِِّل ُم َؤ ّجل
الص ِ
فلن فَأَنت حر فَ َذلِك على ْ
ادق
ال ُعلَ َما ُؤََن رح إِذا قَ َ
َوقَ َ
اْلََرب َّ
ال َلع ْب ِدهِ إِن أَ ْخ َرب ِتين بقدوم َ
ليَ ُكون ْ
اْلََرب ُملْص ًقا ِبلقدوم

فَـلَو أخرب َك ِ
اذ ًِب َِل ْيعتق
ِ
اْلَرب فَـلَو أخربهُ َك ِ
اذ ًِب عتق
َولَو قَ َ
ال إِن أَ ْخ َرب ِتين أَن َ
فلَن قدم فَأَنت حر فَ َذلك على ُمطلق ْ َ
ِلم َرأَته إِن خرجت من الدَّار إَِِّل ِبذين فَأَنت َك َذا ِتْتَاج إِ ََل ِْ
مرة إِ ْذ ال ُْم ْستَـثْىن
َولَو قَ َ
ال ْ
اْل ْذن كل ّ
ُخ ُروج ملصق ِِب ِْْل ْذ ِن
فَـلَو خرجت ِِف الْمرة الثَّانِية بِ ُد ِ
ون ِْ
اْل ْذن طلقت
َ

َولَو قَا َل إِن خرجت من الدَّار إَِِّل أَن آذن لَك فَ َذلِك على ِْ
مرة أُ ْخ َرى
مرة َح ََّّت لَو خرجت ّ
اْل ْذن ّ
بِ ُد ِ
ون ِْ
اْل ْذن َِل تطلق
ادة هللا تَـع َاَل أَو ِحب ِ
َوِِف ِّ
كم ِه مل تطلق
الزََي َدات إِذا قَ َ
ال أَنْت طَالِق ِمبَ ِشيئَة هللا تَـ َع َاَل أَو ِبِِ َر َ
َ
الرابِع عشر بَـيَان التَّـ ْق ِرير َوبَـيَان التَّـ ْف ِسري
صل َّ
الْ َف ْ
فصل ِِف ُو ُجوه الْبَـيَان
ورة َوبَـيَان َحال َوبَـيَان
الْبَـيَان على َس ْبـ َعة أَنْـ َواع بَـيَان تَـ ْق ِرير َوبَـيَان تَـ ْف ِسري َوبَـيَان تَـ ْغيِري َوبَـيَان َ
ض ُر َ
عطف َوبَـيَان تَـ ْب ِديل
أما األول فَـهو أَن يكون معىن اللَّ ْفظ ظَاهرا لكنه يتح َّمل غَريه فَبني املُراد ِمبَا هو الظَّ ِ
اهر فيتقرر
ََ
َُ
َُ
َ
حكم الظَّ ِ
اهر ببيانه
لي قفيز ِح ْنطَة بقفيز الْبَـلَد أَو ألف من نقد الْبَـلَد فَِإنَّهُ يكون بَـيَان تَـ ْق ِرير
ومثاله إِذا قَ َ
ال ل ُف َلن َع ّ
ِ
ِ
احتِ َمال إِ َر َ
ادة الْغَ ْري فَِإذا بَني ذَلك فقد قَـ َّرَرهُ
ألَن ال ُْمطلق َكا َن َْحم ُموِل على قفيز الْبَـلَد ونقده َم َع ْ
ببيانه
ال ل ُف َلن ِع ْن ِدي ألف َو ِد َيعة فَِإن كلمة ِع ْن ِدي َكانَت ِبطلقها ِتفيد ْاأل ََمانَة َم َع
ك لَو قَ َ
َوَك َذلِ َ
ال و ِديعة فقد قرر حكم الظَّ ِ
اهر ببيانه
احتِ َمال إِ َر َ
ْ
ادة الْغَ ْري فَِإذا قَ َ َ َ
فصل َوأما بَـيَان التَّـ ْف ِسري
شوف املَُراد فكشفه ببيانه ِمثَاله إِذا
فَـ ُه َو َما إِذا َكا َن اللَّ ْفظ غري َم ْك ُ
لي َش ْيء مثَّ فسرالشيء بِثَـ ْوب
قَ َ
ال ل ُف َلن َع ّ
عشرة َد َر ِاهم ونيف مثَّ فسر النيف
أَو قَ َ
لي َ
ال َع ّ
لي َد َر ِاهم وفسرها بِع ْش َرة مثل
أَو قَ َ
ال َع ّ
َوحكم ه َذيْن النـ َّْو َع ْ ِ
صوِل ومفصوِل
ني من الْبَـيَان أَن يصحح َم ْو ُ

حبث بَـيَان التَّـ ْغيِري فصل َوإِ َّما بَـيَان التَّـ ْغيِري
ِ
َّعلِيق َو ِاِل ْستِثْـنَاء
فَـ ُه َو أَن يتَـغَ َّري ببيانه معىن َك َلمه َونَظريه التـ ْ
صلَ ْ ِ
ني
َوقد ا ْختلف الْ ُف َق َهاء ِِف الْ َف ْ
ش ِ
رط َسبَب ِع ْند وجود َّ
الش ْرط َِل قبله
فَـ َق َ
َص َحابنَا ال ُْم َعلق ِِبل ّ
ال أ ْ
ال َّ ِ
َّعلِيق َسبَب ِِف ا ْْلَال إَِِّل أَن عدم َّ
الش ْرط َمانع من حكمه
َوقَ َ
الشاف ِعي رح التـ ْ
ِ
َوفَائِ َدة ْ
ال ألجنبية أَن تَـ َزَّوجتك فَأَنت طَالِق
يما إِذا قَ َ
اْللف تظهر ف َ
ال لعبد الْغَ ْري إِن ملكتك فَأَنت حر يكون التـ ِ ِ ِ ِ
َّعلِيق انْ ِع َقاد
أَو قَ َ
َّعليق َِبطل ع ْنده ألَن حكم التـ ْ
ْ
َ
ضافَته إِ ََل الْمحل فَـبَطل حكم
صدر الْ َك َلم ِعلّة َوالطََّلق َوالْعتاق َه ُهنَا مل ي ْنـ َعقد ِعلّة لعدم إِ َ
التـ ِ
َّعلِيق
َّعليق فَ َل يَصح التـ ْ
ْ
دَن َكا َن التـَّعلِيق ِ
وجها يَقع الطََّلق ِألَن َك َلمه إِ ََّّنَا ي ْنـ َعقد ِعلّة ِع ْند وجود
َو ِع ْن َ
ْ
صحيحا َح ََّّت لَو َتز َ
َ
الش ْرط َوالْملك ََثبت ِع ْند وجود َّ
َّ
َّعلِيق
الش ْرط فَيصح التـ ْ
صحة التـ ِ
ِ
ورة
َوهلَ َذا ال َْم ْعىن قُـلْنَا َشرط ِ َ ْ
َّعليق للوقوع ِِف ُ
ص َ
ال ألجنبية إِن دخلت الدَّار
ضافا إِ ََل الْملك َوإِ ََل َسبَب الْملك َح ََّّت لَو قَ َ
عدم الْملك أَن يكون ُم َ
ِ
وجها َووجد َّ
الش ْرط َِل يَقع الطََّلق
فإنت طَالق مثَّ َتز َ
ْرة ّيْنَع َج َواز نِ َكاح ْاألمة ِع ْنده ِألَن الْكتاب علق نِ َكاح ْاألمة بِ َع َدِم الطول
ك طول اْل َّ
َوَك َذلِ َ
فَ ِع ْن َد وجود الطول َكا َن َّ
الش ْرط عدما
َوعدم َّ
الش ْرط َمانع من اْلكم فََل جيوز
ال َّ
الشافِ ِعي َِل نَـ َف َقة للمبتوتة إَِِّل إِذا َكانَت َح ِامل
ك قَ َ
َوَك َذلِ َ
ِألَن الْكتاب علق ِْ
اْلنْـ َفاق ِِبْل ِ
{وإِن كن أوِلت محل فأنفقوا َعلَْي ِه َّن َح ََّّت يَضعن
ْمل ل َق ْوله تَـ َع َاَل َ
لهن}
َمح َّ
الش ْرط عدما َوعدم َّ
فَ ِع ْن َد عدم اْلْمل َكا َن َّ
الش ْرط َمانع من اْلكم ِع ْنده
دَن ملا مل يكن عدم َّ
از أَن يثبت اْلكم بدليله فَيجوز نِ َكاح ْاألمة
الش ْرط َمانِعا من اْلكم َج َ
َو ِع ْن َ
َوجيب ِْ
اْلنْـ َفاق ِبلعمومات
ِ
صوف بِصفة فَِإنَّهُ ِمبَْن ِزلَة تَـ ْعلِيق اْلكم بذلك
َومن تَـ َوابِع َه َذا النـ َّْوع َترتّب اْلكم على اِل ْسم ال َْم ْو ُ
صف ِع ْنده
ال َْو ْ
الشافِ ِعي رح َِل جيوز نِ َكاح ْاألمة ال ِ
ال َّ
ْكتَابِيَّة ِألَن النَّص رتب اْلكم على أمة ُمؤمنَة
وعلى َه َذا قَ َ
َ
ِ
ِ
صف فَ َل جيوز
يمتَنع اْلكم ع ْند عدم ال َْو ْ
ل َق ْوله تَـ َع َاَل {من فَـتَـيَات ُكم ال ُْم ْؤمنَات} فيتقيد ِبملؤمنة فَ ْ

نِ َكاح ْاألمة ال ِ
ْكتَابِيَّة
َومن صور بَـيَان التَّـغْيِري ِاِل ْستِثْـنَاء
حبث َكون ِاِل ْستِثْـنَاء من صور بَـيَان التَّـ ْغيِري
َص َحابنَا إِ ََل أَن ِاِل ْستِثْـنَاء تكلم ِِبلْبَاقِي بعد الثنيا َكأَنَّهُ مل يتَ َكلَّم إَِِّل ِمبَا بقى
ذهب أ ْ
ِ
ِ
ِ
عها من ال َْع َمل ِمبَْن ِزلَة عدم َّ
الش ْرط
َوع ْنده صدرالكلم ي ْنـ َعقد علّة ُلو ُجوب لكل إَِِّل أَن اِل ْستِثْـنَاء ّيْنَ َ
َّعلِيق
ِِف َِبب التـ ْ
الس َلم
َوِمثَال َه َذا ِِف قَـ ْوله َعلَْي ِه َّ
ِ
َّ ِ َّ ِ ِ
س َواء
ِلتبيعوا الط َعام ِبلط َعام إ َِّل سوء ب َ
الشافِ ِعي رح صدر الْ َك َلم انْـ َع َقد ِعلّة ْلُْرَمة بيع الطَّ َعام ِِبلطَّ َع ِام على ِْ
فَ ِع ْن َد َّ
اْلط َْلق َوخرج َعن
ِِ ِ ِ
ِ
الص ْدر
قي الْبَاقِي َِتت حكم َّ
َهذه ا ْْلُ ْملَة ُ
ص َ
ورة ال ُْم َ
س َاواة ِبِل ْستثْـنَاء فَـبَ َ
ِ
ونتيجة َه َذا ُح ْرَمة بيع اْلفنة من الطَّ َعام حبفنتني م ْنهُ
ِ
الع ْبد من
َو ِع ْن َ
دَن بيع اْلفنة َِل ي ْدخل َِتت النَّص ألَن املَُراد ِبملنهي يتَـ َقيَّد بِ ُ
ورة بيع يتَ َم َّكن َ
صَ
إِثْـبات التَّسا ِوي والتفاضل فِ ِيه َك ْيل يـ َؤ ِّدي إِ ََل هني الْع ِ
اجز
َ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
فَ َما َِل ي ْدخل َِتت املعيار املسوى َكا َن َخا ِرجا َعن قَضيَّة اْلَديث
لي ألف َو ِد َيعة
َومن صور بَـيَان التَّـغْيِري َما إِذا قَ َ
ال ل ُف َلن َع ّ
لي يُِفيد ال ُْو ُجوب
فَـ َقوله َع ّ
َو ُه َو بقوله َو ِد َيعة غَريه إِ ََل ا ْْلِْفظ

َوقَوله اعطيتين أَو أسلفتين ألفا فَلم أقبضها من ْجلَة بَـيَان التَّـغْيِري

لي ألف زيوف
َوَك َذا لَو قَ َ
ال ل ُف َلن َع ّ
َوحكم بَـيَان التَّـ ْغيِري

وِل
صً
صوِل َوَِل يَصح َم ْف ُ
أَنه يَصح َم ْو ُ
ِ
ْعلماء
مسائِل ا ْختلف ف َ
يها ال َ
مثَّ بعد َه َذا َ
أَنَّـ َها من ْجلَة بـيان التَّـغْيِري فَـتَ ِ
صل أَو من ْجلَة بَـيَان التبديل فَ َل تصح َو َسيَأِِْت
صح بِ َ
ش ْرط ال َْو ْ
ََ
طرف ِم ْنـ َها ِِف بَـيَان التبديل

ورة َوبَـيَان ا ْْلَال
حبث بَـيَان الض َُّر َ
ورة
فصل َوأما بَـيَان الض َُّر َ
{وورثه أَبَـ َواهُ فْلمه الثُّـلُث}
فمثاله ِِف قَـ ْوله تَـ َع َاَل َ
شرَكة بني ْاألَبـوي ِن مثَّ بني نصيب ْاألُم فَص ِ
وعلى َه َذا قُـلْنَا إِذا
ار َذلك بَـيَاَن لنصيب ْاألَب َ
أوجب ال ّ َ َ َ ْ َ
ََ
شرَكة
ْمضارب وسكتا َعن نصيب رب املَال صحت ال ّ
بَينا نصيب ال َ
ْمضارب َكا َن بَـيَاَن
ك لَو بَينا نصيب رب املَال وسكتا َعن نصيب ال َ
َوَك َذلِ َ
ارعة
وعلى َه َذا حكم ال ُْم َز َ
َ
ك لَو أوصى ل ُف َلن َوفَُلن ِِبَلف مثَّ بَني نصيب احدَها َكا َن ذَلِك بَـيَاَن لنصيب اْلخر
َوَك َذلِ َ
َولَو طلق أحدى امرأتيه مثَّ وطىء إِ ْح َداَهَا َكا َن ذَلِك بَـيَاَن للطََّلق ِِف ْاألُ ْخ َرى ِِِب َلف ال َْوطْء ِِف
الْع ْتق ال ُْم ْبهم ِع ْند أيب حني َفة ِألَن حل ال َْوطْء ِِف ِْ
اْل َماء يثبت بطريقني فَ َل يتَـ َع َّني ِج َهة الْملك
ِِب ْعتِبَار حل ال َْوطْء
فصل َوأما بَـيَان ا ْْلَال
ِ
صاحب َّ
الش ْرع أمرا ُم َعاينَة فَلم ي ْنه َعن َذلِك
يما إِذا رأى َ
فمثاله ف َ
َكا َن ُس ُكوته ِمبَْن ِزلَة الْبَـيَان أَنه َم ْش ُروع
َو َّ
الش ِفيع إِذا علم ِِبلْبي ِع َوسكت َكا َن َذلِك ِمبَْن ِزلَة الْبَـيَان ِِبَنَّهُ َراض بذلك
الرد َكا َن َذلِك ِمبَْن ِزلَة الْبَـيَان ِبلرضاء َو ِْ
اْل ْذن
َوالْبكْر إِذا علمت بتزويج الوَل وسكتت َعن َّ
السوق فَسكت َكا َن ذَلِك ِمبَْن ِزلَة ِْ
اْل ْذن فَيصري َمأْذُوَن ِِف
َوالْموَل إِذا رأى َعبده يَبِيع َويَ ْش َِْتي ِِف ُّ
ِ
ارات
التّ َج َ
ضاء يكون ِاِل ْمتِنَاع ِمبَْن ِزلَة الرضاء بِلُ ُزوم املَال بط ِريق ِْ
اْلقـ َْرار
َوال ُْمدَّعى َعلَْي ِه إِذا نكل ِِف َمْلِس الْ َق َ
الس ُكوت ِِف م ِ
ِع ْندَهَا أَو بط ِريق الْب ْذل ِع ْند أيب حني َفة رح فَا ْْل ِ
وضع ا ْْلَاجة إِ ََل الْبَـيَان
اصل أَن ُّ
َ
َ
َ
ِمبَْن ِزلَة الْبَـيَان َوِهبَ َذا الطَّ ِريق قُـلْنَا
ِ
ِْ
ني
ص الْبَـ ْعض وسكوت البَاق َ
اْل ْْجَاع ي ْنـ َعقد بِنَ ّ

حبث بَـيَان ال َْعطف
فصل َوأما بَـيَان ال َْعطف
ال
فَمثل أَن تعطف َم ِك ًيل أَو َم ْوُزوَن على ْجلَة َمملة يكون َذلِك بَـيَاَن للجملة اجململة ِمثَاله إِذا قَ َ
لي مائَة ِد ْرَهم أَو مائَة وقفيز ِح ْنطَة َكا َن ال َْعطف ِمبَْن ِزلَة الْبَـيَان أَن الْكل من ذَلِك ا ْْلِْنس
ل ُف َلن َع ّ
َثواب أَو مائَة َوثََلثَة َد َر ِاهم أَو مائَة َوثََلثَة أعبد فَِإنَّهُ بَـيَان أَن ال ِْمائَة من
َوَك َذا لَو قَ َ
ال مائَة َوثََلثَة أ َ
ذَلِك ا ْْلِْنس ِمبَْن ِزلَة قَـ ْوله أحد َو ِع ْش ُرو َن درَها
ث َِل يكون َذلِك بَـيَاَن للمائة
ِِِب َلف قَـ ْوله مائَة وثوب أَو مائَة و َشاة َح ْي ُ
واختص ذَلِك ِِف عطف الْو ِ
احد ِمبَا يصلح دينا ِِف ال ِّذ َّمة كاملكيل َوال َْم ْوُزون
َ
ِ
َصل
َوقَ َ
وسف رح يكون بَـيَاَن ِِف مائَة و َشاة َومائَة وثوب على َه َذا األ ْ
ال أَبُو يُ ُ
حبث سنة َر ُسول هللا صلى هللا َعلَْي ِه َوسلم
فصل َوأما بَـيَان التبديل
ِ
صاحب َّ
الش ْرع َوَِل جيوز ذَلِك من الْعباد
َو ُه َو النّسخ فَيجوز ذَلك من َ
اس ِ
تث َْ ََنء الْكل َعن الْكل ِألَنَّهُ نسخ اْلكم
َ
وعلى َه َذا بَطل ْ
ِ
ِ
َّ
ِ
س لل َْعبد َذلك
َوَِل جيوز ُّ
الر ُجوع َعن ْاْلقـ َْرار َوالط َلق َوالْعتاق ألَنَّهُ نسخ َولَْي َ
ال َو ِهي زيوف
لي ألف قرض أَو َثن ال َْمبِيع َوقَ َ
َولَو قَ َ
ال ل ُف َلن َع ّ
ِ
ِ
صوِل
َكا َن ذَلك بَـيَان التَّـ ْغيِري ع ْندَهَا فَيصح َم ْو ُ
َو ُه َو بَـيَان التبديل ِع ْند أيب حني َفة رح فَ َل يَصح َوأَن وصل
لي ألف من َثن َجا ِريَة ِبعنيها َومل أقبضها َوا ْْلَا ِريَة َِل أثر َهلَا
َولَو قَ َ
ال ل ُف َلن َع ّ
َكا َن َذلِك بَـيَان التبديل ِع ْند أيب حني َفة رح ِألَن ِْ
اْلقـ َْرار بِلُ ُزوم الثّمن إِقـ َْرار ِِبلْ َق ْب ِ
ض ِع ْند َه َلك
ال َْمبِيع إِ ْذ لَو هلك قبل الْ َق ْبض يَـ ْنـ َف ِسخ البيع فَ َل ْيبقى الثّمن َِل ِزما
الْبَ ْحث الث ِ
َّاين

ِ(ِف سنة َر ُسول هللا صلى هللا َعلَْي ِه َوسلم) َو ِهي أَكثر من عدد الرمل واْلصى

َقسام ْ
اْلََرب
فصل ِِف أ َ
خرب َر ُسول هللا صلى هللا َعلَْي ِه َوسلم ِمبَْن ِزلَة الْكتاب ِِف حق لُُزوم الْعلم َوال َْع َمل بِ ِه
فَِإن من أطاعه فقد أطَاع هللا فَ َما مر ذكره من حبث ْ
اْلَاص َوال َْعام واملشْتك واجململ ِِف الْكتاب
ِ
السنة إَِِّل إِن ُّ
الش ْبـ َهة ِِف َِبب ْ
اْلََرب ِِف ثُـبُوته من َر ُسول هللا صلى هللا َعلَْي ِه
فَـ ُه َو َك َذلك ِِف حق ّ
َوسلم واتصاله بِ ِه
ِ
صار ْ
َقسام
َوهلَ َذا ال َْم ْعىن َ
اْلََرب على ثََلثَة أ َ
ص َّح من َر ُسول هللا صلى هللا َعلَْي ِه َوسلم َوثَبت ِم ْنهُ بِ َل ُش ْبـ َهة َو ُه َو ال ُْمتَـ َواتر
 - 1قسم َ
َ - 2وقسم فِ ِيه ضرب ُّ
الش ْبـ َهة َو ُه َو ال َْم ْش ُهور
ِِ
احتِ َمال وشبهة َو ُه َو ْاْل َحاد
َ - 3وقسم فيه ْ
حبث َكون الْمتَـواتر موجبا للْعلم ال ِ
ْقطعي
َُ ُ
ص َّور توافقهم على الْ َك ِذب لكثرهتم واتصل بك َه َك َذا
اعة َعن ْجَ َ
فاملتواتر َما نَقله ْجَ َ
اعة َِل يتَ َ
الرْك َعات ومقادير َّ
الزَكاة
أ َْمثَاله نقل الْ ُق ْرآن وإعداد َّ
َّاين والثَّالِث وتَـلَ َّق ْتهُ ْاألمة ِِبلْقبُ ِ
ار
َوال َْم ْش ُهور َما َكا َن أَوله كاْلحاد مثَّ ا ْشتهر ِِف ال َْع ْ
ول فَ َ
صَ
َ
صر الث ِ َ
ِ
الرجم ِِف َِبب ِّ
ْمسح على ْ
الزََن
اْلُف َو َّ
كاملتواتر َح ََّّت اتَّصل بك َوذَلِ َ
ك مثل َحديث ال ْ
مثَّ ال ُْمتَـ َواتر يُوجب الْعلم الْقطعِي َويكون رده كفرا
دعة
َوال َْم ْش ُهور يُوجب علم الطُّ َمأْنِينَة َويكون رده بِ َ
ْعلماء ِِف لُُزوم ال َْع َمل هبما َوإِ ََّّنَا الْ َك َلم ِِف ْاْل َحاد
َوَِل خلف بَني ال َ
احد عن ْجاعة أَو ْجاعة عن و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احد َوَِل ِع ْبـ َرة
فَـنَـ ُقول خرب ال َْواحد ُه َو َما نَقله َواحد َعن َواحد أَو َو َ َ َ
ََ َ َ
للعدد إِذا مل تبلغ حد ال َْم ْش ُهور
ِ
َح َكام َّ
الش ْر ِعيَّة
َو ُه َو يُوجب ال َْع َمل بِه ِِف ْاأل ْ
ضبطه وعقله واتصل بك َذلِك من َر ُسول هللا صلى هللا َعلَْي ِه َوسلم
ش ْرط إِ ْس َلم َّ
بِ َ
الرا ِوي وعدالته َو َ
ِهبَ َذا َّ
الش ْرط
قسم ْ ِ
ني
حبث تَـ ْق ِسيم َّ
الرا ِوي على َ

َصل قِسم ِ
ان
مثَّ َّ
الرا ِوي ِِف األ ْ ْ َ
َ - 1م ْع ُروف ِِبل ِ
ْعلم َو ِاِل ْجتِ َهاد كاْللفاء ْاأل َْربَـ َعة َوعبد هللا بن َم ْس ُعود وعبد هللا بن َعبَّاس وعبد هللا
بن عمروزيد بن ََثبت ومعاذ بن جبل وأمثاهلم ر ِ
ضي هللا َع ْنـ ُهم
َ
فَإ ْذ صحت ع ْندك روايتهم َعن َر ُسول هللا صلى هللا َعلَْي ِه َوسلم يكون ال َْع َمل بروايتهم أوَل من
ال َْع َمل ِِبل ِْقيَ ِ
اس
ِ
ِ
َعر ِايب الَّ ِذي َكا َن ِِف عينه سوء ِِف َم ْسأَلَة القهقهة َوترك الْقيَاس
َوهلَ َذا روى ُحمَ َّمد رح َحديث ْاأل َ
ِ
ِ ِ
ساء ِِف َم ْسأَلَة ال ُْم َحاذَاة َوترك الْقيَاس
وروى َحديث ََتْخري النّ َ
شة َح ِديث الْ َق ْيء َوترك الْقيَاس بِ ِه
ورى َعن َعائِ َ
الس َلم َوترك الْقيَاس
الس ْهو بعد َّ
وروى َعن ِبابن َم ْس ُعود َح ِديث َّ
َوالْقسم الث ِ
الرواة هم املعروفون ِِب ْْلِْف ِظ َوال َْع َدالَة دون ِاِل ْجتِ َهاد َوالْ َف ْتـ َوى َكأيب ُه َريْـ َرة َوأنس
َّاين من َ
بن َمالك
مثلهما عنْدك
فَِإذا صحت ِرَوايَة َ
فَِإن َوافق ْ
اْلََرب الْقيَاس فَ َل َخ َفاء ِِف لُُزوم ال َْع َمل بِ ِه
َوإِن َخالفه َكا َن ال َْع َمل ِِبل ِْقيَ ِ
ْوضوء ِِمَّا مسته النَّار
اس أوَل ِمثَاله َما روى أَبُو ُه َريْـ َرة ال ُ
ال لَهُ ابْن َعبَّاس أ ََرأَيْت لَو تَـ َوضَّأت ِمبَاء سخني أَكنت تتوضأ ِم ْنهُ فَسكت
فَـ َق َ
َوإِ ََّّنَا رده ِِبل ِْقيَ ِ
اس إِ ْذ لَو َكا َن ِع ْنده خرب لرواه
َص َحابنَا ِرَوايَة أيب ُه َريْـ َرة ِِف َم ْسأَلَة ال ُْمصراة ِِبل ِْقيَ ِ
َح َوال
َ
وعلى َه َذا ترك أ ْ
اس َوِِب ْعتِبَار ا ْختِ َلف أ ْ

الرواة
َ

حبث َشرط الْعمل ِِبَرب الْو ِ
احد
ََ َ َ
ِ
ِ
ورة َوأَن َِل يكون ُُمَالفا
السنة ال َْم ْش ُه َ
قُـلْنَا َشرط ال َْع َمل ِبَ َرب ال َْواحد أَن َِل يكون ُُمَالفا للْكتاب َو ّ
للظَّ ِ
الس َلم
اهر قَ َ
ال َعلَْي ِه َّ
ِ
(تكْثر لكم ْاأل ِ
ي لكم عين َح ِديث فاعرضوه على كتاب هللا فَ َما َوافق
َ
َحاديث بعدي فَِإذا ُر ِو َ
فاقبلوه َوَما َخالف فَردُّوهُ)
ِ ِ ِ
َقسام
لي بن أيب طَالب أَنه قَ َ
ال َكانَت َ
َوَِتْقيق َذلك ف َ
يما ُر ِو َ
الرواة على ثََلثَة أ َ
ي َعن َع ّ
ُ - 1مؤمن ُملص صحب َر ُسول هللا صلى هللا َعلَْي ِه َوسلم َوعرف معىن َك َلمه

اء من قَبيلَة فَسمع بعض َما مسع َومل يعرف َح ِقي َقة َك َلم َر ُسول هللا صلى هللا َعلَْي ِه
 - 2وأعرايب َج َ
ِ
يظن أَن
َوسلم فَرجع إِ ََل قبيلته فروى بِغَ ْري لفظ َر ُسول هللا صلى هللا َعلَْيه َوسلم فَتغري ال َْم ْعىن َو ُه َو ّ
ال َْم ْعىن َِل يتَـ َف َاوت

 - 3ومنافق مل يعرف ن َفاقه فروى مامل يسمع وافْتى فَسمع ِمنْهُ َأَنس فظنوه ُمؤمنا ُملصا فرووا
َذلِك واشتهر بَني النَّاس
له َذا الْ َم ْعىن َوجب عرض ْ
ورة
فَ َ
السنة ال َْم ْش ُه َ
اْلََرب على الْكتاب َو ّ
ِ
ِ
ِ
يما ْيروى َعنهُ من مس ذكره فَليَـتَـ َوضَّأ)
َونَظري الْعرض على الْكتاب ِِف َحديث مس الذّكر ف َ
ِِ
َّروا} فَِإنَّـ ُهم َكانُوا
فعرضناه على الْكتاب فَخرج ُُمَالفا ل َق ْوله تَـ َع َاَل {فيه رجال حيبو َن أَن يَـتَطَه ُ
يستنجون ِبألحجار مثَّ يغسلون ِِبل َْم ِاء
َولَو َكا َن مس الذّكر َحدَث لَ َكا َن َه َذا تنجيسا َِل تَطْ ِهريا على ِْ
اْلط َْلق
الس َلم
ك قَـ ْوله َعلَْي ِه َّ
َوَك َذلِ َ
ليها فنكاحها َِب ِطل َِب ِطل َِب ِطل خرج ُُمَالفا ل َق ْوله تَـ َع َاَل {فََل
فسها بِغَ ْري إِذن َو َ
أَّّيَا ْام َرأَة نكحت نَ َ
اجهن}
َزو َّ
تعضلوهن أَن ينكحن أ َ

فَِإن الْكتاب يُوجب َِتْ ِقيق النِّ َكاح ِم ْنـ ُه َّن
شِ
َوِمثَال الْعرض على ْ
اهد َوَّيِني
ضاء بِ َ
اْلََرب ال َْم ْش ُهور ِرَوايَة الْ َق َ
فَِإنَّهُ خرج ُُمَالفا ل َق ْوله َعلَْي ِه
(الْبَـيِّنَة على من ا ّدعى َوالْيَ ِمني على من أنكر)
حبث ترك الْعمل ِِبَرب الْو ِ
احد إِذا ُخيَالف الظَّ ِ
اهر
ََ َ َ
وِِب ْعتِبار هذاملعىن قُـلْنا خرب الْو ِ
احد إِذا خرج ُُمَالفا للظَّ ِ
اهر َِل ْيعمل بِ ِه
َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص ْدر األول َوالث ِ
َومن صور ُُمَال َفة الظَّاهر عدم اشتهار ْ
َّاين ألَهنم َِل
يما يعم به الْبلوى ِِف َّ
اْلََرب ف َ
السنة
يتهمون ِبلتقصري ِِف ُمتَ َ
ابعة ّ
اْلََرب مع شدَّة ا ْْلاجة و ُعموم الْبلوى َكا َن ذَلِك َعلمة عدم ِ
ص َّحته
َ
فَِإذا مل ي ْشتَهر ْ َ َ
َ َ ُ
ومثاله ِِف اْلكميات إِذا أخرب و ِ
از أَن ي ْعتَمد على
احد أَن ْام َرأَته حرمت َعلَْي ِه ِِب ّلر َ
ض ِاع الطارىء َج َ
َ
َخربه ويتزوج اختها
ضاع َِل يقبل َخربه
َولَو أخرب ان العقد َكا َن َِب ِطل ِحبكم َّ
الر َ

ِ
وجها أَو طَ َلقه إِ ََّي َها َو ُه َو غَائِب
َك َذلك إِذا أ ْخربت ال َْم ْرأَة ِمبَْوت َز َ
از أَن تعتمد على َخربه وتتزوج بِغَ ِْريهِ
َج َ
ولَو اشتبهت علَي ِه الْقبـلَة فَأ ْخربه و ِ
احد َع ْنـ َها َوجب ال َْع َمل بِ ِه
َْ ْ
َُ
َ
ِ
ِ
اسة َِل يتَـ َوضَّأ بِ ِه بل يتَـيَ َّمم
َولَو وجد د َماء َِل يعلم َحاله فَأ ْخربهُ َواحد َعن الن َ
َّج َ
حبث حجية خرب الْو ِ
احد ِِف أَربـعة مو ِ
اضع
َْ َ َ َ
َ
فصل خرب الْو ِ
حجة ِِف أَربـعة مو ِ
اضع
احد َّ
َْ َ َ َ
َ
س بعقوبة
َخالص حق هللا تَـ َع َاَل َما لَْي َ
الع ْبد َما فِ ِيه إِل َْزام َْحمض
وخالص حق َ
س ِِف إِل َْزام
وخالص َحقه َما لَْي َ
وخالص َحقه َما فِ ِيه إِل َْزام من َوجه
ِ
َعر ِايب ِِف
أما أْلول فَيقبل فِ ِيه خرب ال َْواحد فَِإن َر ُسول هللا صلى هللا َعلَْي ِه َوسلم قبل َش َه َ
ادة ْاأل َ
ضان
ِه َلل َرَم َ
أما الث ِ
َّاين فَي ْش َْتط فِ ِيه الْع َدد َوال َْع َدالَة َونَ ِظريه املنازعات
وأما الثَّالِث فَيقبل فِ ِيه خرب الْو ِ
احد عدِل َكا َن أَو فَ ِ
اس ًقا َونَ ِظريه ال ُْم َع َام َلت
َ
َ
الرابِع فَي ْش َْتط فِ ِيه إِ َّما الْع َدد أَو الْع َدالَة ِع ْند أيب حني َفة ر ِ
ضي هللا َعنهُ َونَ ِظريه ال َْع ْزل َواْلْجر
َوأما َّ
َ
َ
الْبَ ْحث الثَّالِث ِِف ِْ
اْل ْْجَاع
فصل
توِف َر ُسول هللا صلى هللا َعلَْي ِه َوسلم ِِف فروع
إِ ْْجَاع َه ِذه ْاألمة بَـ ْع َد َما ّ
حجة ُموجبَة لل َْع َمل هبَا شرعا َك َر َامة هلَ ِذهِ ْاألمة
ال ّدين َّ

قسام
مثَّ اِلْجاع على أ َْربَـ َعة أَ َ
ضي هللا َع ْنـهم على حكم ا ْْل ِ
الصحابة ر ِ
ادثَة نصا
ُ
َ
 - 1إِ ْْجَاع َّ َ َ َ
ِ
الرد
ني َعن َّ
ص الْبَـ ْعض وسكوت البَاق َ
 - 2مثَّ إِ ْْجَاعهم بِنَ ّ

حبث َكون ِْ
َقسام
اْل ْْجَاع على أ َْربَـ َعة أ َ
ِِ
ِ
السلف
 - 3مثَّ إِ ْْجَاع من
ْ
بعدهم ف َ
يما مل يُوجد فيه قَول ّ
 - 4مثَّ ِْ
السلف
اْل ْْجَاع على أحد أَقـ َْوال ّ
أما األول فَـ ُه َو ِمبَْن ِزلَة آيَة من كتاب هللا تَـ َع َاَل
ِ
مثَّ ِْ
ني فَـ ُه َو ِمبَْن ِزلَة ال ُْمتَـ َواتر
ص الْبَـ ْعض وسكوت البَاق َ
اْل ْْجَاع بِنَ ّ
بعدهم ِمبَْن ِزلَة ال َْم ْش ُهور من ْاألَ ْخبَار
مثَّ إِ ْْجَاع من
ْ
ِ
الص ِحيح من ْاْل َحاد
السلف ِمبَْن ِزلَة َّ
مثَّ أْجاع ال ُْمتَأَ ّخرين على أحد أَقـ َْوال ّ
الرأْي َو ِاِل ْجتِ َهاد فَ َل ْيعتَرب بقول ال َْعوام واملتكلم واحملدث الَّ ِذي
َوال ُْم ْعتَرب ِِف َه َذا الْبَاب إِ ْْجَاع أهل َّ
ِ
أصول ال ِْف ْقه
رية لَهُ ِِف ُ
َِل بَص َ
اْل ْْجَاع على نَـ ْو َع ْ ِ
مثَّ بعد ذَلِك ِْ
ني مركب َوغري مركب
فاملركب ما اجتمع َعلَي ِه اْلراء ِِف حكم ا ْْل ِ
ادثَة َم َع وجود ِاِل ْختِ َلف ِِف الْعلَّة ومثاله ِْ
اْل ْْجَاع على
ْ
َ ْ
َ
ِ
س ال َْم ْرأَة
وجود اِلنتقاض ع ْند الْ َق ْيء َوَم ّ

عندَن فبناء على الْ َق ْيء
أما َ
َوأما ِع ْنده فبناء على الْمس
مثَّ َه َذا النـ َّْوع من ِْ
حجة بعد ظُ ُهور الْفساد
اْل ْْجَاع َِل يبقي َّ

ِِف أحد املأخذين َح ََّّت لَو ثَبت أَن الْ َق ْيء غري ََنقض
فَأَبُو حني َفة َِل يَـ ُقول ِبِلنتقاض فِ ِيه
َولَو ثبث أَن الْمس غري ََنقض فالشافعي َِل يَـ ُقول ِبِلنتقاض فِ ِيه لفساد الْعلَّة الَِّيت بين َعلَْيـ َها
اْلكم
َوالْفساد متوهام ِِف الطَّرفَـ ْ ِ
ني ْلََواز أَن يكون أَبُو حني َفة رح مصيبا ِِف َم ْسأَلَة الْمس ُمطئا ِِف َم ْسأَلَة
الْ َق ْيء َو َّ
الشافِ ِع ّي مصيبا ِِف َم ْسأَلَة الْ َق ْيء ُمطئا ِِف َم ْسأَلَة الْمس فَ َل يُـ َؤ ِّدي َه َذا إِ ََل بِنَاء وجود
اْل ْْجاع على الْب ِ
اطل
ِْ َ
َ
حبث نوع من ِْ
ص ِل
اْل ْْجَاع َو ُه َو عدم الْ َقائِل ِِبلْ َف ْ

ِ
اْل ْْجَاع فَا ْْل ِ
از ْارتَِفاع َه َذا ِْ
ِِِب َلف َما تقدم من ِْ
يما بىن ُه َو َعلَْي ِه
اصل أَنه َج َ
َ
اْل ْْجَاع لظهورالفساد ف َ
اضي ِِف ح ِ
وِهلَ َذا إِذا قضى ال َق ِ
ادثَة مثَّ ظهر رق ُّ
ضا ُؤهُ َوأَن مل يظْهر
الش ُهود أَو
كذهبم ِِب ُّلر ُجو ِع بَطل قَ َ
َ
ْ
َ
ذَلِك ِِف حق الْمد ِ
َّعي
ُ
َصنَاف الث ََّمانِية ِلنْ ِقطَاع الْعلَّة
َوِِب ْعتِبَار َه َذا ال َْم ْعىن َس َقطت ال ُْم َؤلَّفة قُـلُوهبم َعن ْاأل ْ
َوسقط سهم َذوي الْ ُق ْرََب ِلنْ ِقطَاع علته
ِ
ارة الْمحل ِلنْ ِقطَاع علتها
وعلى َه َذا إِذا غسل الثَّـ ْوب النَّجس ِبْلل فَـ َزالَ ْ
َ
ت الن َ
َّج َ
اسة حيكم بطَ َه َ
أَو ِهبَ َذا ثَبت الْ َفا ِرق بَني ا ْْلَدث واْلبث
ِ
اسة َعن الْمحل فَأَما ْ
فَِإن ْ
ارة الْمحل َوإِ ََّّنَا يفيدها املطهر َو ُه َو املَاء
اْل ّل ي ِزيل الن َ
َّج َ
اْل ّل َِل يُفيد طَ َه َ
فصل
ِ
ك نَـو َع ِ
مثَّ بعد ذَلِك نوع من ِْ
ان أَحدَهَا َما إِذا َكا َن منشأ
اْل ْْجَاع َو ُه َو عدم الْ َقائِل ِِبلْ َف ْ
ص ِل َوذَل َ ْ
ني و ِ
ْ
اح ًدا
اْللف ِِف الْ َف ْ
صلَ ْ ِ َ
هللا تبارك وتَـع َاَل ر ِ
ضي هللا َع ْنـ ُهن الرب عز َوجل
َ ََ َ
َوالث ِ
َّاين َما إِذا َكا َن املنشأ ُُمْتَلفا

حجة
َو ْاألول َّ
ِ
س ِحب َّجة
َوالثَّاين لَْي َ
ِ
ِ
ِ
َّهي
ْمسائِل ال ِْف ْق ِهيَّة على أصل َواحد ونطريه إِذا أثبتنا أَن النـ ْ
يما خرج ال َ
مثَال األول ف َ
ْعلماء من ال َ
َّص ُّرفَات َّ
الش ْر ِعيَّة يُوجب تقريرها
َعن الت َ
قُـلْنَا يصح النّذر بِصوم يـوم النَّحر والْبيع الْ َف ِ
ص ِل
اسد يُِفيد الْملك لعدم الْ َقائِل ِِبلْ َف ْ
َ
َْ َْ ْ َ
َّعلِيق َسبَب ِع ْند وجودالشرط
َولَو قُـلْنَا أَن التـ ْ
قُـلْنَا تَـ ْعلِيق الطََّلق
ِ
ص ِحيح
َوالْعتاق ِِبلْملك َوسبب الْملك َ
صوف بِصفة َِل يُوجب تَـ ْعلِيق اْلكم بِ ِه
َوَك َذا لَو أثبتنا أَن َترتّب اْلكم على ْ
اسم َم ْو ُ
ْرة َِل ّيْنَع َجواز نِ َكاح ْاألمة إِ ْذ َ ِ
السلف أَن َّ
الشافِ ِعي رح فرع َم ْسأَلَة طول
قُـلْنَا طول اْل َّ
َ
ص َّح بنَـ ْقل ّ
َصل
اْل َّ
ْرة على َه َذا األ ْ
ِ
َصل
َولَو أثبتنا َج َواز نِ َكاح ْاألمة املؤمنة َم َع الطول َج َ
از نِ َكاح ْاألمة الْكتَابِيَّة ِهبَ َذا األ ْ
ذكرَن ِِف َما سبق
وعلى َه َذا ِمثَاله ِِمَّا َ
َ
َّاين إِذا قُـلْنَا إِن الْ َقيء ََنقض فَيكون البيع الْ َف ِ
َونَ ِظري الث ِ
ص ِل أَو
اسد ُم ِفيدا للْملك لعدم الْ َقائِل ِِبلْ َف ْ
ْ

ص ِل ومبثل َه َذا الْ َق ْيء غري ََنقض فَيكون الْمس َنقضا
يكون ُموجب الْعمد الْقود لعدم الْ َقائِل ِِبلْ َف ْ
لكنها َِل توجب ِ
صحة الْ َفرع وإِن دلّت على ِ
ِ ِ ِ
ص َحة أصل آخر
ص َحة اصله َو َ
وهذاليس حب َّجة ألَن َ ْ َ
َح ََّّت تفرعت َعلَْي ِه ال َْم ْسأَلَة ْاألُ ْخ َرى
حبث بـيان الْو ِ
اجب على ال ُْم ْجتَهد
ََ َ
فصل الْو ِ
اجب على ال ُْم ْجتَهد
َ
ِ
ِ
ص ِريح النَّص
طلب حكم ا ْْلَادثَة من كتاب هللا تَـ َع َاَل مثَّ من سنة َر ُسول هللا صلى هللا َعلَْيه َوسلم بِ َ
َّص
أَو َ
دِللَته على َما مر ذكره فانه َِل َسبِيل اَل ال َْع َمل ِِب َّلرأْ ِي َم َع إِ ْم َكان ال َْع َمل ِِبلن ِّ
ِ
ِ
ِ
َّح ِّري َولَو وجد َماء فَأ ْخربهُ عدل
َوهلَ َذا إِذا إشتبهت َعلَْيه الْق ْبـلَة فَأ ْخربهُ َواحد َع ْنـ َها َِل جيوز لَهُ الت َ
أَنه جنس َِل جيوز لَهُ التوضي بِ ِه بل يتَـيَ َّمم
ِ
َّص قُـلْنَا
َ
وعلى ا ْعتبَار أَن ال َْع َمل ِِب َّلرأْ ِي دون ال َْع َمل ِِبلن ِّ
ِ
الش ْبـ َهة ِِبلْمحل أقوى من ُّ
أَن ُّ
صل األول
الع ْبد ِِف الْ َف ْ
الش ْبـ َهة ِِف الظَّن َح ََّّت سقط ا ْعتبَار ظن َ
ِ
ومثاله ِِف َما إِذا وطئ َجا ِريَة ابْنه َِل حيد وان قَ َ
حرام َويثبت نسب ال َْولَد م ْنهُ
لي َ
ال علمت أَنَّـ َها َع ّ
الس َلم
َّص ِِف َمال اْلبن قَ َ
ال َعلَْي ِه الصلوة َو َّ
َِلن ُش ْبـ َهة الْملك َِل تثبت ِِبلن ِّ
(أَنْت َوَمالك ألَبِيك) فَسقط إعتبار ظَنّه ِِف اْلْل َوا ْْلُْرَمة ِِف ذَلِك
َولَو وطئ اْلبن َجا ِريَة أَبِيه ْيعتَرب ظَنّه ِِف اْلْل َوا ْْلُْرَمة
حرام جيب ا ْْلَد
َح ََّّت لَو قَ َ
لي َ
ال ظَنَـ ْنت أَنَّـ َها َع ّ
لي َح َلل َِل جيب ا ْْلَد َِلن ُش ْبـ َهة الْملك ِِف َمال ْاألَب
َولَو قَ َ
ال ظَنَـ ْنت أَنَّـ َها َع ّ
َّعاهُ
َّص فَا ْعترب َرأْيه َوَِل يثبت نسب ال َْولَد وان اد َ
أَو يثبت ِِبلن ِّ
حبث إِذا َتعارض الدليلن َما يفعل ال ُْم ْجتَهد
مثَّ اذا َتعارض الدليلن ِع ْند ال ُْم ْجتَهد
فان َكا َن التـَّعارض بني ْاْليـتَـ ْ ِ ِ
السنة
َُ َ َ
ني ّييل اَل ّ

الصحابة ر ِ
الص ِحيح
ضي هللا تَـ َع َاَل َع ْنـ ُهم َوال ِْقيَاس َّ
وان َكا َن بَني السنتني ّيِيل اَل َ
آَثر َّ َ َ َ
مثَّ اذا تعارض القياسان ِعند الْمجتهد يتح َّرى ويعمل ِِب ِ ِ
س دون الْقيَاس َدلِيل َش ْر ِعي
ْ ُ َْ
َ َْ
َ
َ
َحدَهَا ِلنه لَْي َ
صار إِلَْي ِه
يُ َ
ِ
وعلى ه َذا قُـلْنَا اذا َكا َن مع الْم ِ
ينهما بل يتَـيَ َّمم
َ َ
سافر إَنءان طَاهر وجنس َِل َ
يتح َّرى بَ َ
ََ ُ َ
ِ
س للثوب بدل
َولَو َكا َن َم َعه ثَـ ْوَِبن طَاهر وجنس َ
يتح َّرى بَ َ
ينهما َِلن لل َْماء بَ َدِل َو ُه َو التـ َ
ُّراب َولَْي َ
صار إِلَْي ِه
يُ َ
فَـثَبت ِهبَ َذا أَن ال َْع َمل ِِب َّلرأْ ِي اَّنا يكون ِع ْند انعدام َدلِيل سواهُ شرعا
ِ
َّح ِّري
مثَّ اذا ِترى وَتكد ِتريه ِِبل َْع َم ِل َِل ي ْنـتَقض ذَلك ِمبُ َج َّرد الت َ
ِ
ِ
يما اذا ِترى بَني الثـ َّْوبَـ ْ ِ
صر على الثـ َّْوب
ني َوصلى الظ ّْهر ِبحدَها مثَّ َوقع ِتريه ع ْند ال َْع ْ
َوبَـيَانه ف َ
اْلخر َِل جيوز لَه أَن ي ِ
َّح ِّري
صلّي ال َْع ْ
ُ َُ
صر ِِب ْْلخ ِر َِلن األول ََتَكد ِِبل َْع َم ِل فَ َل يبطل ِمبُ َج َّرد الت َ
َو َه َذا ِِِب َلف َما اذا ِترى ِِف الْق ْبـلَة مثَّ تبدل َرأْيه َوَوقع ِتريه على ِج َهة أُ ْخ َرى توجه اليه َِلن الْق ْبـلَة
ِِمَّا ْحيتَمل اْلنتقال فَأمكن نقل
ِ
ِ
وعلى َه َذا ِ
ِ
ِ
الع ْبد َك َما
اْلكم ِمبَْن ِزلَة نسخ النَّص َ
ريات الْعيد وتبدل َرأْي َ
مسائل ا ْْلَامع الْ َكبري ِِف تَ ْكب َ
َ

عرف

حبث حجية الْقيَاس ووجول ال َْع َمل بِ ِه
الرابِع فصل ِِف الْقيَاس
الْبَ ْحث َّ
الشرع جيب الْعمل بِ ِه ِع ْند انعدام ما فَـوقه من الدَّلِيل ِِف ا ْْل ِ
ادثَة َوقد ورد
الْقيَاس َّ
َ ْ
َ
حجة من حجج َّ ْ
ََ
ال علَي ِه الصلوة و َّ ِ
ال
معاذ بن جبل ِحني بَعثه اَل الْيمن قَ َ
ِِف َذلِك ْاألَ ْخبَار ْ
واْل ََثر قَ َ َ ْ
الس َلم ل َ
َ
ِ
ال
ال بِ ِكتَاب هللا تَـ َع َاَل قَ َ
معاذ) قَ َ
(ِبَ تقضي ََي َ
ال
ال بِسنة َر ُسول هللا صلى هللا َعلَْي ِه َوسلم قَ َ
(فان مل َِجتد) قَ َ
(فان مل َِجتد)
ال ا ْْلَمد هلل الَّ ِذي وفْق َر ُسول َر ُسول
اجتهد برأيي فصوبه َر ُسول هللا صلى هللا َعلَْي ِه َوسلم فَـ َق َ
قَ َ
ال ْ
هللا على َما حيب ويرضاه
ي أَن إمرأة خثعمية أَتَت إِ ََل َر ُسول هللا صلى هللا َعلَْي ِه َوسلم فَـ َقالَت إِن أيب َكا َن َشيخا َكبِريا
َوُر ِو َ

الر ِ
الس َلم (أ ََرأَيْت لَو َكا َن
احلَة فيجزئين أَن أحج َعنهُ قَ َ
يستَ ْمسك على َّ
ال َعلَْي ِه َّ
أ ْدركهُ ا ْْلَج َوَِل ْ
الس َلم
على أَبِيك دين فقضيته أما َكا َن جيزئك فَـ َقالَت بلَى فَـ َق َ
ال َعلَْي ِه َّ

َحق َوأوَل)
فدين هللا أ َ
ِ
ِ
الس َلم ا ْْلَج ِِف حق َّ
ؤثرة ِِف
اْلْق َر ُسول هللا َعلَْي ِه َّ
الش ْيخ الفاين ِبْلقوق الْ َماليَّة َوأَ َش َ
ار اَل علّة ُم َ
ضاء) َو َه َذا ُه َو الْقيَاس
ا ْْلََواز َو ِهي (الْ َق َ

حبث ْاألَ ْخبَار الَِّيت توجب حجية الْقيَاس
ِ
َصحاب َّ ِ ِ
س ّمى ِبلشامل َعن قيس
الصباغ َو ُه َو من َس َ
 - 1وروى ابْن ّ
ادات أ ْ َ
الشافعي ِِف كتَابه ال ُْم َ
ال ََي نَِِب
ال َجاءَ رجل اَل َر ُسول هللا صلى هللا َعلَْي ِه َوسلم َكأَنَّهُ بدوي فَـ َق َ
لي أَنه قَ َ
بن طلق بن َع ّ
هللا َما ترى ِِف مس الرجل ذكره بَـ ْع َد َما تَـ َوضَّأ
بضعة ِم ْنهُ َو َه َذا ُه َو الْقيَاس
فَـ َق َ
ال َهل ُه َو إَِِّل َ
ُّخول
وجها قبل الد ُ
مهرا َوقد َم َ
َ - 2و ُسئِ َل ابْن َم ْس ُعود َع َّمن تزوج إمرأة َومل يسم َهلَا ْ
ات َع ْنـ َها َز َ
ال
فاستمهل شهرا مثَّ قَ َ
ِِ
ال أرى َهلَا مهر مثل
ص َواِب فَمن هللا َوإِن َكا َن خطأ فَمن ابْن أم عبد فَـ َق َ
أجتهد فيه برأيي فان َكا َن َ
ِ
يها َوَِل شطط
نسائها َِل وكس ف َ
ِ
سة
حبث َكون ُش ُروط ص َحة الْقيَاس َخَْ َ
ِ
سة
فصل ُش ُروط ص َحة الْقيَاس َخَْ َ
َحدها أَن َِل يكون ِِف ُم َقابلَة النَّص
أ َ
َوالث ِ
َح َكام النَّص
َّاين أَن َِل يتَ َ
ض َّمن تَـ ْغيِري حكم من أ ْ
ِ
َوالثَّالث أَن َِل يكون املعدى حكما َِل يعقل َم ْعنَاهُ
ِ
الرابِع أَن يقع التـ ِ
ي
َو َّ
ْ
َ
َّعليل ْلكم َش ْرعي َِل ألمر لغَ ِو ّ
وِْ
صوصا َعلَْي ِه
اْلَامس أَن َِل يكون الْ َف ْرع َم ْن ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ال
كي أَن اْلْسن بن ِزََيد ُسئ َل َعن القهقهة ِِف الصلوة فَـ َق َ
َومثَال الْقيَاس ِِف ُم َقابلَة النَّص ف َ
يما ُح َ
ارة هبَا
انتقضت الطَّ َه َ

ْوضوء َم َع أَن قذف احملصنة أعظم ِجنَايَة
قَ َ
ال َّ
السائِل لَو قذف ُحمصنَة ِِف الصلوة َِل ي ْنـتَقض بِ ِه ال ُ
فَكيف ي ْنـتَقض ِبلقهقهة َو ِهي دونه
ِ
ِ
َعر ِايب الَّ ِذي ِِف عينه سوء
فَـ َه َذا قيَاس ِِف ُم َقابلَة النَّص َو ُه َو َحديث ْاأل َ
از حج ال َْم ْرأَة َم َع الْمحرم فَيجوز َم َع األمينات َكا َن َه َذا قِيَاسا ِمبَُقابلَة النَّص
َوَك َذلِ َ
ك اذا قُـلْنَا َج َ
الس َلم
َو ُه َو قَـ ْوله َعلَْي ِه َّ
(ِل حيل ْلمرأة تؤمن ِِب ََّّلل والْيـوم اْلخر أَن تُ ِ
َبوها أَو
َ
سافر فَوق ثََلثَة أ َََّيم ولياليها اِل َوَم َع َها أ َ
َ َْ
َ
وجها أَو ذُو رحم حمرم ِم ْنـ َها)
َز َ
َوِمثَال الث ِ
َّاين
ْوضوء ِِبل ِْقيَ ِ
اس على التـَّيَ ُّمم
َح َكام النَّص َما يُـ َقال النِّيَّة َشرط ِِف ال ُ
َو ُه َو َما يتَ َ
ض َّمن تَـ ْغيِري حكم من أ ْ
فان َه َذا يُوجب
ْوضوء من ِْ
اْلط َْلق اَل التَّـ ْقيِيد
تَـ ْغيِري آيَة ال ُ
حبث بَـيَان أ َْمثِلَة ُش ُروط الْقيَاس
ك اذا قُـلْنَا الطّواف ِِبلْبـ ْي ِ
ت صلوة ْ
ارة َوسْت ال َْع ْوَرة كالصلوة َكا َن َه َذا
َوَك َذلِ َ
َ
ِبْلرب فَي ْش َْتط لَهُ الطَّ َه َ
قِيَاسا يُوجب تَـغْيِري نَص الطّواف من اِلطلق اَل الْ َق ْيد
از بِغَ ِْريهِ من
َوِمثَال الثَّالِث َو ُه َو َما َِل يعقل َم ْعنَاهُ ِِف حق َج َواز التوضي بنبيذ الت َّْمر فانه لَو قَ َ
ال َج َ
األنبذة ِِبل ِْقيَ ِ
اس على نَبِيذ الت َّْمر
صلته ِِبل ِْقيَ ِ
اس على َما اذا سبقه ا ْْلَدث َِل يَصح
أَو قَ َ
احتَـلَ َم يَـ ْب ِين على َ
ال لَو شج ِِف َ
صلته أَو ْ
َصل مل يعقل َم ْعنَاهُ فاستحال تعديته اَل الْ َف ْرع
َِلن اْلكم ِِف األ ْ
َص َحاب َّ
الشافِ ِعي رح قلتان جنستان اذا اجتمعتا صارَت طاهرتني فاذا افْتقتا بَِقيَـتَا
ومبثل َه َذا قَ َ
ال أ ْ
اسة ِِف الْقلَّتَـ ْ ِ
ارة ِِبل ِْقيَ ِ
ني
اس على َما اذا َوقت الن َ
َّج َ
على الطَّ َه َ
َصل َكا َن غري َم ْع ُقول َم ْعنَاهُ
َِلن اْلكم لَو ثَبت ِِف األ ْ
ِ
ِ
الرابِع وهو ما يكون التـ ِ
ي ِِف قَـ ْوهلم ال َْمطْبُوخ الْمنصف َخر
ْ
َومثَال َّ َ ُ َ َ
َّعليل ألمر َش ْرعي َِل ألمر لغَ ِو ّ
ِ
َخرا ِِبل ِْقيَ ِ
َِلن ْ
اس
َخرا ألَنَّهُ خيَامر الْعقل َوغَريه خيَامر الْعقل أَيْضا فَيكون ً
اْلمر اَّنا َكا َن ً
السا ِرق اَّنا َكا َن َسا ِرقا ِألَنَّهُ أَخذ َمال الْغَ ْري بطريقة ْ
اْلفية َوقد َشاركهُ النباش ِِف َه َذا ال َْم ْعىن
َو َّ
فَيكون َسا ِرقا ِِبل ِْقيَ ِ
اس َو َه َذا قِيَاس ِِف اللُّغَة َم َع اعْتافه أَن اْلسم مل يوضع لَهُ ِِف اللُّغَة

ِ
س ِّمي الْفرس أدهم لسواده وكميتا ْلمرته مثَّ
ساد َه َذا النـ َّْوع من الْقيَاس أَن ال َْع َرب يُ َ
َوالدَّليل على فَ َ
َمحَر
َِل يُطلق َه َذا اْلسم على الزِْجني َوالثـ َّْوب ْاأل ْ
َس ِامي اللُّغَ ِويَّة ْلَاز ذَلِك ُلو ُجود الْعلَّة
َولَو جرت املقايسة ِِف ْاأل َ
ِ
ك ِألَن َّ
َسبَاب َّ
السرقَة َسببا لنَـ ْوع من
الش ْر ِعيَّة َو َذلِ َ
َوِألَن َه َذا يُـ َؤ ّدي اَل ابطال ْاأل ْ
الش ْرع جعل ّ
َح َكام
ْاأل ْ
ِ
السرقَة َو ُه َو أَخذ َمال الْغَ ْري على طَ ِريق ْ
السبَب
اْلفية تبني أَن َّ
فاذا علقنا اْلكم مبَا ُه َو أَعم من ّ
السرقَة
َكا َن ِِف األ ْ
َصل معىن ُه َو غري ّ
ك جعل شرب ْ
َح َكام
َوَك َذلِ َ
اْلمر َسببا لنَـ ْوع من ْاأل ْ
َصل ُمتَـ َعلقا بِغَ ْري ْ
فاذا علقنا اْلكم ِِب َْمر أَعم من ْ
اْلمر
اْلمر تبني أَن اْلكم َكا َن ِِف األ ْ
الشرط ْ ِ
ِ
الرقَـبَة الْ َكافِ َرة ِِف
صوصا َعلَْي ِه) َك َما يُـ َقال اعتاق َّ
(ما َِل يكون الْ َف ْرع َم ْن ُ
اْلَامس َو ُه َو َ
َومثَال َّ ْ
ارة الْيَمني َوال ِظّ َهار َِل جيوز ِِبل ِْقيَ ِ
ارة الْ َق ْتل
اس على َك َّف َ
َك َّف َ
يستَأْنف ِْ
َولَو َجامع الْمظَاهر ِِف خلل ِْ
اْلط َْعام ِِبل ِْقيَ ِ
الص ْوم َوجيوز للمحصر أَن
اس على َّ
اْلطْ َعام ْ
لص ْوِم ِِبل ِْقيَ ِ
اس على ال ُْمتَ َمتّع
يتَ َحلَّل ِِب َّ
دها ِِبل ِْقيَ ِ
ضان
ضاء َرَم َ
اس على قَ َ
صوم ْبع َ
واملتمتع اذا مل يصم ِِف أ َََّيم التَّ ْش ِريق يَ ُ
حبث ِِف تَـ ْع ِريف الْقيَاس َّ
الش ْر ِع ّي
فصل الْقيَاس َّ
الش ْر ِع ّي
صوص َعلَْي ِه على معىن ُه َو ِعلّة
ُه َو َترتّب اْلكم ِِف غري ال َْم ْن ُ
ِ
صوص َعلَْي ِه
ل َذلك اْلكم ِِف ال َْم ْن ُ
مثَّ اَّنا يعرف َكون ال َْم ْعىن ِعلّة ِِبلْكتاب وِبلسنة وِبْلْجاع وِبْلجتهاد واْلستنباط
ومة ِِبلْكتاب
حبث الْعلَّة ال َْم ْعلُ َ
ِ
فمثال الْعلَّة ال َْم ْعلُ َ ِ
لس ُقوط ا ْْلَرج ِِف اْلستئذان ِِف
ومة ِبلْكتاب َكثْـ َرة الطّواف فاهنا جعلت علّة ُ
س َعلَْي ُكم َوَِل َعلَْي ِهم جنَاح بعدهن طََّوافُو َن َعلَْي ُكم بَـ ْعض ُكم على بعض} مثَّ أسقط
قَـ ْوله تَـ َع َاَل {لَْي َ
الس َلم
اسة ُس ْؤر ا ْهلَِّرة ِحبكم َه ِذه الْعلَّة فَـ َق َ
ال َعلَْي ِه َّ
َر ُسول هللا َعلَْي ِه الصلوة َو َّ
الس َلم حرج َجنَ َ
(واهلرة لَيست بنجسه فاهنا من الطوافني َعلَْي ُكم والطوافات)

َصحابنَا َِ
ْجيع َما يسكن ِِف الْبيُوت كالفأرة واْلية على ا ْهلَِّرة بعلة الطّواف
فقاس أ ْ َ
الش ْرع أَن ِْ
ك قَـ ْوله تَـ َع َاَل {يُ ِريد هللا بكم الْيُ ْسر َوَِل يُ ِريد بكم الْعسر} بَني َّ
اْلفْطَار لل َْم ِريض
َوَك َذلِ َ
سافر لتيسري ْاألَمر َعلَْي ِهم ليتمكنوا من َِتْ ِقيق َما يتَـ َر َّجح ِِف نظرهم من ِْ
اْلتْـيَان بوظيفة ال َْوقْت
َوال ُْم َ
أَو ََت ِْخريه إِ ََل أ َََّيم أخر
ال أَبو حني َفة رح الْم ِ
ضان و ِ
ِ
اجبا آخر يَقع َعن
َوِِب ْعتبَار َه َذا ال َْم ْعىن قَ َ ُ
سافر اذا نوى ِِف أ َََّيم َرَم َ َ
َُ
ِ
مصاحل بدنه َو ُه َو ِْ
اْلفْطَار فَِْلَن يثبت لَهُ ذَلِك
َّرخُّص ِمبَا يرجع اَل َ
َواجب آخر ِلنه ملا ثَبت لَهُ التـ َ
ِمبَا يرجع اَل مصاحل دينه و ُهو اخراج النَّفس َعن ُع ْه َدة الْو ِ
اجب أوَل
َ
َ
َ َ
حبث الْعلَّة الْمعلُومة ِِب ِ
لسنة
َْ َ
ِ
الس َلم والصلوة
ومة ِبلسنه ِِف قَـ ْوله َعلَْي ِه َّ
َومثَال الْعلَّة ال َْم ْعلُ َ
ْوضوء على من ََنم قَائِما أَو قَ ِ
اعدا أَو راكِعا أَو س ِ
ْوضوء على من ََنم
اجدا اَّنا ال ُ
س ال ُ
َ
َ
(لَْي َ
ضطَجعا اسْتخت مفاصله جعل اسْتخاء املفاصل ِعلّة فيتعدى اْلكم
ضطَجعا) فانه اذا ََنم ُم ْ
ُم ْ
ِهبَ ِذهِ الْعلَّة اَل النّوم ُم ْستَندا أَو ُمتكئا اَل شئ لَو أزيل َعنهُ لسقط
ك يتَـ َعدَّى اْلكم ِهبَ ِذهِ الْعلَّة اَل ِْ
الس َلم
ك قَـ ْوله َعلَْي ِه َّ
اْل ْغ َماء َوالسكر َوَك َذلِ َ
َوَك َذلِ َ
(توضئي وصلي وإِن قطر الدَّم على ا ْْل ِ
صري قطرا فانه دم عرق انفجر)
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
جعل انفجار الدَّم علّة فتعدى اْلكم ِهبَذه الْعلَّة اَل الفصد واْلجامة
ِ
ِ
الص ِغري فَيثبت اْلكم
يما قُـلْنَا (الصغر) ِعلّة لوِلية ْاألَب ِِف حق َّ
َومثَال الْعلَّة ال َْم ْعلُ َ
ومة ِِب ِْْل ْْجَاع ف َ
ِِف حق َّ ِ
رية ُلو ُجود الْعلَّة
الصغ َ
ِ
وِليَة ْاألَب ِِف حق الْغُ َلم فيتعدى اْلكم اَل ا ْْلَا ِريَة ِهبَ ِذهِ الْعلَّة
لزوال َ
َوالْبُـلُوغ َعن عقل علّة َ
ِ
ريها ُلو ُجود الْعلَّة
ارة ِِف حق ال ُْم ْستَ َح َ
اضة فيتعدى اْلكم اَل غَ َ
وانفجار الدَّم علّة اْلنتقاض للطَّ َه َ
مثَّ بعد َذلِك ن ُقول الْقيَاس على نَـ ْو َع ْ ِ
ني
َصل
أَحدَهَا أَن يكون اْلكم املعدى من نوع اْلكم الثَّابِت ِِف األ ْ
َوالث ِ
َّاين أَن يكون من جنسه

وِليَة ِْ
ِمثَال اْلِتاد ِِف النـ َّْوع َما قُـلْنَا أَن الصغر ِعلّة لوِلية ِْ
اْلنْ َكاح
اْلنْ َكاح ِِف حق الْغُ َلم فَيثبت َ
ِِف حق ا ْْلا ِرية لوجود الْعلَّة فِيها وبِه يثبت اْلكم ِِف الثّـيب َّ ِ
رية
ّ
َ َ ُُ
َ َ
الصغ َ
حبث الْعلَّة املستفيدة ِِب ِْْل ْْجَاع
ِ
اسة السؤر ِِف ُس ْؤر ا ْهلَِّرة فيتعدى اْلكم اَل ُس ْؤر سواكن
َوَك َذلِ َ
ك قُـلْنَا الطّواف علّة ُس ُقوط َجنَ َ
الْبيُوت ُلو ُجود الْعلَّة
وِليَة ِْ
ْوِليَة َعن ا ْْلَا ِريَة ِحبكم َه ِذه الْعلَّة
اْلنْ َكاح فيزول ال َ
وبلوغ الْغُ َلم َعن عقل ِعلّة َزَوال َ
ِ
ِ
اِلستِْئ َذان ِِف حق َما ملكت
َومثَال اْلِتاد ِِف ا ْْلِْنس َما يُـ َقال َكثْـ َرة الطّواف علّة ُس ُقوط حرج ْ
اسة السؤر ِهبَ ِذهِ الْعلَّة فان َه َذا ا ْْلَرج من جنس ذَلِك ا ْْلَرج َِل من نَوعه
يسقط حرج َجنَ َ
أ َّْيَاننَا فَ ْ
َّص ُّرف ِِف النَّفس ِحبكم َه ِذه
َّص ُّرف ْلْلَب ِِف املَال فَيثبت َ
ك الصغر ِعلّة َ
َوَك َذلِ َ
وِليَة الت َ
وِليَة الت َ
الْعلَّة
وِليَته ِِف حق النَّفس ِهبَ ِذهِ الْعلَّة
وِليَة ْاألَب ِِف املَال فيزول َ
وان بُـلُوغ ا ْْلَا ِريَة َعن عقل ِعلّة َزَوال َ
وِليَة ْاألَب ِِف َمال
مثَّ َِل بُد ِِف َه َذا النـ َّْوع من الْقيَاس من جتنيس الْعلَّة ِِبَن ن ُقول اَّنا يثبت َ
الص ِغرية ِألَنَّـها عاجزة َعن التَّص ُّرف بِنَ ِ
فس َها فَأثْبت َّ
وِليَة ْاألَب َك ْيل يتعطل مصاْلها
الش ْرع َ
َّ َ َ
َ
وِليَة ْاألَب َعلَْيـ َها
ب ال َق ْول بِ َ
َّص ُّرف ِِف نَ َ
ال ُْمتَـ َعلّ َقة بذلك َوقد عجزت َعن الت َ
فسها فَـ َو َج َ
وعلى َه َذا نَظَائِره
َ
وحكم الْقياس األول أَن َِل يبطل ِِبل ِ ِ
َصل َم َع الْ َف ْرع ملا أِتد ِِف الْعلَّة َوجب اِتادَها ِِف
ْفرق ألَن األ ْ
َ
َ
اْلكم وان افْـ َْتقَا ِِف غري َه ِذه الْعلَّة
َوحكم الْقيَاس الث ِ
َّجنِيس
ساده مبمانعة الت ْ
َّاين فَ َ
َوالْفرق ْ
َّص ُّرف
َّص ُّرف ِِف املَال فَوق ََتْثِريه ِِف َ
اْلَاص َو ُه َو بَـيَان أَن ََتْثِري الصغر ِِف َ
وِليَة الت َ
وِليَة الت َ
ِِف النَّفس

حبث الْعلَّة ال َْم ْعلُوَمة ِِب َّلرأْ ِي واْلجتهاد
َوبَـيَان الْقسم الثَّالِث َو ُه َو الْقيَاس بعلة مستنبطة ِِب َّلرأْ ِي واْلجتهاد ظَاهر َوَِتْ ِقيق ذَلِك

وجدَن َوصفا مناسبا للْحكم َو ُه َو ِحبَال يُوجب ثُـبُوت اْلكم ويتقاضاه ِِبلنّظ ِر إِلَْي ِه َوقد اقْْتن
اذا َ
بِ ِه اْلكم ِِف م ِ
وضع ِْ
ضاف اْلكم إِلَْي ِه للمناسبة َِل لشهادة َّ
الش ْرع بِ َك ْونِِه ِعلّة
اْل ْْجَاع يُ َ
َ
َونَ ِظريه اذا َرأينَا شخصا أ ْعطى فَِقريا درَها غلب على الظَّن أَن ِْ
اجة الْ َف ِقري
اْل ْعطَاء لدفع َح َ
ِ
مصاحل الثـ ََّواب
َوَِتْصيل َ
اذا عرف َه َذا فَـنَـ ُقول اذا رأينَا وصفا مناسبا ل ْلحكم وقد اقْْتن بِ ِه اْلكم ِِف م ِ
وضع ِْ
اْل ْْجَاع يغلب
َ
َ
َ َ
ِ
صف
الظَّن ِبضافة اْلكم اَل ذَلك ال َْو ْ
ِ
ِ ِ
َوغَلَبَة الظَّن ِِف َّ
سافِر اذا غلب
الش ْرع توجب ال َْع َمل ع ْند انعدام َما فَـ ْو َ
قها من الدَّليل مبَْن ِزلَة ال ُْم َ
وعلى َه َذا ِ
َّح ِّري
على ظَنّه أَن بِ ُق ْربِ ِه َماء مل جيز لَهُ التَّـيَ ُّمم َ
مسائل الت َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ورة اْلكم فَ َل
َوحكم َه َذا الْقيَاس أَن يبطل ِِبلْفرق ال ُْمنَاسب ألَن ع ْنده يُوجد ُمنَاسب سواهُ ِِف ُ
ص َ
ْيبقى الظَّن ِبضافة اْلكم اليه فََل يثبت اْلكم بِ ِه ِلنه َكا َن بِنَاء على غَلَبَة الظَّن َوقد بَطل ذَلِك
ِِبل ِ
ْفرق
الش ِ
ادةِ بعد تَـ ْزكِيَة َّ
وعلى َه َذا َكا َن ال َْع َمل ِبلنوع األول ِمبَْن ِزلَة اْلكم ِِب َّ
اهد وتعديله
لش َه َ
َ
َوالنـ َّْوع الث ِ
َّاين ِمبَْن ِزلَة َّ
ادة ِعنْد ظُ ُهور ال َْع َدالَة قبل التـ َّْزكِيَة
الش َه َ
ادة املستور
َوالنـ َّْوع الثَّالِث ِمبَْن ِزلَة َش َه َ
حبث األسولة املتوجهة على الْقيَاس
فصل األسولة املتوجهة على الْقيَاس ََثَانِيَة
ِ
َّ
ساد ال َْوضع َوالْفرق والنقض واملعارضة
املمانعة َوالْ َق ْول مبُوجب الْعلة َوالْقلب َوال َْعكْس َوفَ َ

أما املمانعة فنوعان

صف
أَحدَهَا منع ال َْو ْ
َوالث ِ
َّاين منع اْلكم

تسقط ِمبَْوتِِه لَْيـلَة الْفطر
ومثاله ِِف قَـ ْوهلم َ
ص َدقَة الْفطر َو َجبت ِِبلْفط ِر فَ َل ْ
عندَن جتب بَِرأْس ّيونه ويلي َعلَْي ِه
قُـلْنَا َِل نسلم ُو ُجوهبَا ِِبلْفط ِر بل َ
ِ
ِ
ك اذا قيل قدر َّ
يسقط ِهبََلك النّصاب َكال ّدين
َوَك َذلِ َ
الزَكاة َواجب ِِف ال ّذ َّمة فَ َل ْ
اجب ِِف ال ِّذ َّمة بل أ ََدا ُؤهُ و ِ
الزَكاة و ِ
اجب
َ
قُـلْنَا َِل نسلم ان قدر َّ َ

ولَئِن قَ َ ِ
يسقط ِِب ْهلََل ِك َكال ّدين بعد ال ُْمطَالبَة
ال ال َْواجب أ ََدا ُؤهُ فَ َل ْ
َ
ْعه َدة ِِبلتَّ ْخلِيةِ
ِ
ورة ال ّدين بل حرم ال َْم ْنع َح ََّّت خيرج َعن ال ْ
قُـلْنَا َِل نسلم أَن ْاأل ََداء َواجب ِِف ُ
َ
صَ
َو َه َذا من قبيل منع اْلكم
س تثليثه كالغسل
ك اذا قَ َ
ْمسح ركن ِِف َِبب ال ُ
َوَك َذلِ َ
ال ال ْ
ْوضوء فَـلَْي َ
ِ
ْغسل بل اطالة ال ِْف ْعل ِِف َحمل الْ َف ْرض ِزََي َدة على ال َْم ْف ُروض
قُـلْنَا َِل نسلم ان التَّـثْليث مسنون ِِف ال ْ
ِ
ص َّور إَِِّل ِبلتكرار
ْغسل َِل يتَ َ
اءة ِِف َِبب الصلوة غري ان اْلطالة ِِف َِبب ال ْ
كاطالة الْقيام َوالْق َر َ
ِ
ْمسح َِبن اْلطالة مسنون بط ِريق اْلستيعاب
ِلستيعاب الْف ْعل للمحل ومبثله ن ُقول ِِف َِبب ال ْ
ك يُـ َقال التَّـ َقابُض ِِف بيع الطَّ َعام ِِبلطَّ َع ِام َشرط كالنقود
َوَك َذلِ َ
قُـلْنَا َِل نسلم أَن التَّـ َقابُض َشرط ِِف َِبب النُّـ ُقود بل َّ
ينها َك ْيل يكون بيع النسئة ِبلنسئة
الش ْرط تَـ ْعيِ َ
غري أَن النُّـ ُقود َِل تتَـ َع َّني إَِِّل ِِبلْ َقبْ ِ
عندَن
ض َ
حبث ال َق ْول ِمبُوجب الْعلَّة
ِ
ِ
َّعاهُ ال ُْم َعلل
صف علّة َوبَـيَان أَن معلوهلا غري َما اد َ
َوأما ال َق ْول ِمبُوجب الْعلَّة فَـ ُه َو تَ ْسليم َكون ال َْو ْ
ْغسل ِألَن ا ْْلَد َِل ي ْدخل ِِف ال َْم ْح ُدود
ْمرفق حد ِِف َِبب ال ُ
ومثاله ال ْ
ْوضوء فَ َل ي ْدخل َِتت ال ْ
الساقِط ِألَن ا ْْلَد َِل ي ْدخل ِِف ال َْم ْح ُدود
الساقِط فَ َل ي ْدخل َِتت حكم َّ
ْمرفق حد َّ
قُـلْنَا ال ْ
ضان صوم فرض فَ َل جيوز بِ ُد ِ
َّعيِني كالقضاء
َوَك َذلِ َ
ون التـ ْ
ك يُـ َقال َ
ص ْوم َرَم َ َ ْ
قُـلْنَا صوم الْ َفرض َِل جيوز بِ ُد ِ
َّعيِني َه ُهنَا من ِج َهة َّ
الش ْرع
َّعيِني إَِِّل أَنه وجد التـ ْ
ون التـ ْ
َْ ْ
ضان َِل جيوز بِ ُد ِ
الع ْبد كالقضاء
َولَئِن قَ َ
ص ْوم َرَم َ
ون التـ ْ
َّعيِني من َ
ال َ
ضاء بِ ُد ِ
َّعيِني مل يثبت من ِج َهة َّ
ضاء فَل َذلِك ي ْش َْتط
الش ْرع َوالْ َق َ
قُـ ْلنَا َِل جيوز الْ َق َ
َّعيِني إَِِّل أَن التـ ْ
ون التـ ْ
َّعيِني من ِج َهة َّ
الع ْبد
الع ْبد َوهنا وجد التـ ْ
الش ْرع فَ َل ي ْش َْتط ْتعيني َ
ْتعيني َ
َوأما الْقلب فنوعان أَحدَهَا أَن َْجي َعل َما جعله ال ُْم َعلل ِعلّة للْحكم معلوِل ل َذلِك اْلكم ومثاله ِِف
الشرعيات َج َرََين ِّ
الرَِب ِِف الْكثري يُوجب َج َرََينه ِِف الْ َقلِيل كاألَثان فَيحرم بيع اْلفنة من الطَّ َعام
ِ
ِبْلفنتني م ْنهُ

قُـلْنَا َِل بل َج َرََين ِّ
الرَِب ِِف الْ َقلِيل يُوجب َج َرََينه ِِف الْكثري كاألَثان
ك ِِف َم ْسأَلَة امللتجىء ِِبْلْرم ُح ْرَمة إِتْ َلف النَّفس يُوجب ُح ْرَمة إِتْ َلف الطّرف كالصيد
َوَك َذلِ َ
قُـلْنَا بل ُح ْرَمة إِتْ َلف الطّرف يُوجب ُح ْرَمة إِتْ َلف النَّفس كالصيد فَِإذا جعلت علته معلولة ل َذلِك
الشيء الْو ِ
ِ
ِ ِ
احد ِعلّة َّ
للش ْيء ومعلوِل لَهُ
اْلكم َِل تبقى علّة لَهُ ِل ْست َحالَة أَن يكون َّ ْ َ
ِ
قسم ْ ِ
ني
حبث تَـ ْقسيم الْقلب على َ
ِ
َوالنـ َّْوع الث ِ
َّعاهُ من اْلكم ِعلّة لضد َذلِك
َّاين من الْقلب أَن َْجي َعل َّ
السائِل َما جعله ال ُْم َعلل علّة ملا اد َ
ِ
ص ْوم فرض فَي ْش َْتط
للسائِل بعد أَن َكا َن َّ
اْلكم فَيصري َّ
حجة َّ
ص ْوم َرَم َ
ضان َ
حجة للمعلل مثَاله َ
َّعيِني لَهُ كالقضاء
التـ ْ
َّعيِني لَهُ بعد َما تعني الْيَـ ْوم لَهُ كالقضاء
قُـلْنَا ملا َكا َن َّ
الص ْوم فرضا َِل ي ْش َْتط التـ ْ
ضطَّرا إِ ََل َوجه
سك َّ
َوأما ال َْعكْس فنعين بِ ِه أَن يتَ َم َّ
َصل ال ُْم َعلل على َوجه يكون ال ُْم َعلل ُم ْ
السائِل ِِب ْ
ِ
ِ
يها َّ
الزَكاة كثياب البذلة
ال ُْم َقارنَة بَني األ ْ
َصل َوالْفرع ومثاله اْلْل ّي أعدت للبتذال فَ َل جيب ف َ
قُـلْنَا لَو َكا َن اْلْلِي ِمبَْن ِزلَة الثِّيَاب فَ َل جتب َّ
الزَكاة ِِف حلي ِّ
الر َجال كثياب البذلة
ّ
ساد ال َْوضع والنقض
حبث ال َْعكْس َوفَ َ
ساد ال َْوضع فَال ُْم َراد بِ ِه أَن َْجي َعل الْعلَّة وصف َِل يَلِيق بذلك اْلكم
َوأما فَ َ
الزْو َج ْ ِ
ني ا ْختِ َلف ال ّدين طََرأَ على النِّ َكاح فيفسده كارتداد أحد
ِمثَاله ِِف قَـ ْوهلم ِِف إِ ْس َلم أحد َّ
ِ
الزْو َج ْ ِ
ني فَِإنَّهُ جعل ِْ
لزوال الْملك
َّ
اْل ْس َلم علّة َ
اْل ْس َلم عهد َع ِ
قُـلْنَا ِْ
اص ًما للْملك فَ َل يكون مؤثرا ِِف َزَوال الْملك
حرة
ْرة إِنَّه حر قَادر على النِّ َكاح فَ َل جيوز لَهُ ْاألمة َك َما لَو َكانَت َِتْتَهُ َّ
ك ِِف َم ْسأَلَة طول اْل َّ
َوَك َذلِ َ
ِ
ادرا يـ ْقتَ ِ
ضي َج َواز النِّ َكاح فَ َل يكون مؤثرا ِِف عدم ا ْْلََواز
قُـلْنَا وصف َكونه حرا قَ ً َ
ارة فَي ْش َْتط لَهُ النِّيَّة كالتيمم
َوأما النَّـ ْقض فَمثل َما يُـ َقال ال ُ
ْوضوء طَ َه َ
ِ
غسل الثـ َّْوب واْلَنء
قُـلْنَا ي ْنـتَقض ب ْ
يسن تثليثه كالغسل
ْمسح ركن ِِف ال ُ
َوأما ال ُْم َع َ
ْوضوء فَ ّ
ارضة فَمثل َما يُـ َقال ال ْ
ْمسح ركن فَ َل يسن تثليثه كمسح ْ
اْلُف َوالتـَّيَ ُّمم
قُـلْنَا ال ْ

فصل اْلكم
َّ ِ
سبَبِ ِه َويثبت بعلته َويُوجد ِع ْند َشرطه
يتَـ َعلق ب َ
الشيء بِو ِ
اسطَة
فالسبب َما يكون طَ ِريقا إِ ََل َّ ْ َ
كالطريق فَِإنَّهُ سبب للوصول إِ ََل الْم ْقصد بِو ِ
اسطَة ال َْم ْشي
ََ
َ
َ
َوا ْْلَبل فَِإنَّهُ َسبَب للوصول إِ ََل املَاء ِبْلدِلء
اسطَة يسمى سببا لَهُ شرعا ويسمى الْو ِ
فعلى ه َذا كل ما َكا َن طَ ِريقا إِ ََل اْلكم بِو ِ
اسطَة ِعلّة
َ
َُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ِمثَاله فتح ِبب اْلصطبل والقص وحل قيد العبد فَِإنَّهُ سبب الْم ْتلف بِو ِ
اسطَة تُوجد من الدَّابَّة
َْ
ََ ُ
َ
َ
َ
َوالطري َوال َْع ْبد
السبَب َوالْعلَّة
حبث الْفرق بَني َّ
ت ِْ
ضافَة إِ ََل
ضاف اْلكم إِ ََل الْعلَّة دون َّ
َو َّ
السبَب إَِِّل إِذا تَـ َع َّذ َر ْ
اْل َ
تمعا يُ َ
السبَب َم َع الْعلَّة إِذا ْ
اج َ
السبَب ِحينَئِ ٍذ
الْعلَّة فيضاف إِ ََل َّ
َص َحابنَا إِذا دفع السكني إِ ََل صِب فَقتل بِ ِه نَفسه َِل يضمن
وعلى َه َذا قَ َ
َ
ال أ ْ

الصِِب فجرحه يضمن
َولَو سقط من يَد َّ
الصِِب على َدابَّة فسريها فجالت ّينة ويسرة فَسقط َوَمات َِل يضمن
َولَو محل َّ
ساَن على َمال الْغَ ْري فسرقه أَو على نَفسه فَقتله أَو على قافلة فَقطع َعلَْي ِهم الطَّ ِريق َِل
َولَو ّ
دل إنْ َ
دل
السا ِرق على ال َْو ِد َيعة فسرقها أَو ّ
َّمان على الدَّال َو َه َذا ِِِب َلف ال ُْمودع إِذا ّ
دل َّ
جيب الض َ
الْمحرم غَريه على صيد اْلْرم فَقتله
ِألَن وجوب الضَّمان على الْمودع ِِب ْعتِبار ترك ا ْْلِْفظ الْو ِ
اجب َعلَْي ِه َِل ِِبل ّد َِللَ ِة
َ
ُ
َ
َ
وعلى الْمحرم ِِب ْعتِبَار أَن ال ّد َِللَة َْحمظُور إِ ْح َرامه ِمبَْن ِزلَة مس الطّيب َولبس الْمخيط فَيضمن
َ
فإما قبله فَ َل حكم لَهُ ْلََواز
ِبرتكاب ال َْم ْحظُور َِل ِِبل ّد َِللَ ِة إَِِّل أَن ا ْْلِنَايَة إِ ََّّنَا تتقرر ِحبَ ِقي َقة الْ َق ْتل َّ
ِ
ِ ِ
ِ
احة
ْارت َفاع أثر ا ْْلنَايَة ِمبَْن ِزلَة اِلنْد َمال ِِف َِبب ا ْْلر َ
السبَب ََت َرة ِمبَ ْعىن الْعلَّة
حبث َكون َّ
ِ
ِ
لسبَ ِ
السبَب
ب فَيكون َّ
يما يثبت الْعلَّة ِِب َّ
َوقد يكون َّ
السبَب ِمبَ ْعىن الْعلَّة فيضاف اْلكم إِلَْيه ومثاله ف َ

لسبَ ِ
ب فَيكون ِِف معىن ِعلّة الْعلَّة فيضاف اْلكم إِلَْي ِه
ِِف معىن الْعلَّة ِألَنَّهُ ملا ثَبت الْعلَّة ِِب َّ
السائِق
َوِهلَ َذا قُـلْنَا إِذا َساق َدابَّة فأتلف َش ْيئا ضمن َّ
الش ِ
َو َّ
السوق
ضاف إِ ََل ُّ
اهد إِذا أتلف بِ َ
ادتِِه َماِل فَظهر بُط َْلهنَا ِِب ُّلر ُجو ِع ضمن ِألَن سري الدَّابَّة يُ َ
ش َه َ
ضاء ال َق ِ
ضاف إِ ََل َّ
ادة الْع ْدل
ضاء بعد ظُ ُهور اْلْق بِ َ
ادة ملا أَنه َِل يَسعهُ ترك الْ َق َ
اضي يُ َ
َوقَ َ
ش َه َ
الش َه َ
ِ
السائِق
صار كاجملبور ِِف َذلِك ِمبَْن ِزلَة اهليمة بِفعل َّ
ع ْنده َ
السبَب قد يُـ َقام م َقام الْعلَّة
مثَّ َّ
ِع ْند تعذر ِاِل ِطَّلع على َح ِقي َقة الْعلَّة تيسرا لِ ْْل َْم ِر على ال ُْم َكلف
السبَب
يسقط َم َع ا ْعتِبَار الْعلَّة ويدار اْلكم على َّ
َو ْ
ومثاله ِِف الشرعيات النّوم الْ َك ِامل فَِإنَّهُ ملا أقيم م َقام ا ْْلَدث سقط ا ْعتِبَار َح ِقي َقة ا ْْلَدث ويدار
اِلنتقاض على َك َمال النّوم
ِ
اْللْوة َّ ِ
يمت م َقام ال َْوطْء سقط ا ْعتِبَار َح ِقي َقة ال َْوطْء فيدار اْلكم على
َوَك َذلِ َ
الصح َ
يحة ملا أُق َ
ك ْ َ
ِ
ص َحة ْ
ْمهر َولُُزوم الْعدة
اْلل َْوة ِِف حق َك َمال ال ْ
ش َّقة ويدار اْلكم
ش َّقة ِِف حق ُّ
صة سقط ا ْعتِبَار َح ِقي َقة ال َْم َ
السفر ملا أقيم م َقام ال َْم َ
َوَك َذلِ َ
الر ْخ َ
ك ّ
ِِ ِ
السفر َح ََّّت أَن ُّ
السفر َكا َن لَهُ
الس ْلطَان لَو طَاف ِِف أَط َْراف ِمَْلَ َكته ي ْقصد به م ْق َدار ّ
على نفس ّ
صة ِِف ِْ
اْلفْطَار َوالْقصر
ُّ
الر ْخ َ

ِ
ازا كاليمني يُسمى َسببا لِ ْل َك َّف َِ ِ
سبَب ِِف ا ْْلَِقي َقة
َوقد يُسمى غري َّ
السبَب َسببا َمَ ً
ارة َوإنَّـ َها لَيست ب َ
ِ
ارة
فَِإن َّ
سبّب َوالْيَمني يُـنَ ِاِف وجوب الْ َك َّف َ
السبَب َِل يُـنَ ِاِف وجود ال ُْم َ
فَِإن الْ َك َّفارة إِ ََّّنَا جتب ِِب ْْلِْن ِ
ث َوبِه يَـ ْنـتَ ِهي الْيَمني
َ

ك تَـعلِيق اْلكم ِِبل ّ ِ
ِ
ِ
ازا وأَنه لَْي ِ
سبَب ِِف ا ْْلَِقي َقة
َوَك َذل َ ْ
شرط َكالطََّلق َوالْعتاق يُسمى َسببا َمَ ً َ
سبَ
َ
َّعلِيق يَـ ْنـتَ ِهي بُِو ُجود َّ
ِألَن اْلكم إِ ََّّنَا يثبت ِع ْند َّ
الش ْرط فَ َل يكون َسببا َم َع وجود التـَّنَ ِاِف
الش ْرط َوالتـ ْ

ينهما
بَ َ

َح َكام َّ
الش ْر ِعيَّة ِبسباهبا
حبث تعلق ْاأل ْ
َح َكام َّ
الش ْر ِعيَّة تتَـ َعلَّق ِبسباهبا
فصل ْاأل ْ

و َذلِ َ ِ
الع ْبد هبَا وجوب اْلكم َوِهبَ َذا اِلعتيار
لمة يعرف َ
ك ألَن ال ُْو ُجوب غيب َعنَّا فَ َل بُد من َع َ
َ
ِ
َسبَاب
َح َكام إ ََل ْاأل ْ
أضيفت ْاأل ْ
فسبب وجوب الصلوة ال َْوقْت بِ َدلِيل أَن ْ
اْلطاب ِب ََداء الصلوة َِل يتَـ َو َّجه قبل ُد ُخول ال َْوقْت َوإِ ََّّنَا
يتَـ َو َّجه بعد ُد ُخول ال َْوقْت َو ْ
اْلطاب ُمثبت ُلو ُجوب ْاأل ََداء ومعرف لل َْعبد َسبَب ال ُْو ُجوب قبله َو َه َذا
ِ
الع ْبد َه ُهنَا إَِِّل ُد ُخول ال َْوقْت فَتبني أَن
َك َق ْولنَا أد َثن ال َْمبِيع وأد نَـ َف َقة املنكوصة َوَِل َم ْو ُجود يعرفهُ َ
ال ُْو ُجوب يثبت بِ ُد ُخول ال َْوقْت
َوِألَن ال ُْو ُجوب ََثبت على من َِل يتَـنَ َاولهُ ْ
اْلطاب كالنائم واملغمى َعلَْي ِه َوَِل وجوب قبل ال َْوقْت
فَ َكا َن ََثبتا بِ ُد ُخول الْوقْت وِهب َذا ظهر أَن ا ْْل ْزء األول سبب للْوجوب مثَّ بعد ذَلِك طَ ِري َق ِ
ان
َ ََ
ََ ُ ُ
ُ
ِ
السبَبِيَّة من اْلز األول إِ ََل الث ِ
الرابِع إِ ََل
َّاين إِذا مل يؤد ِِف ا ْْلُْزء األول مثَّ إِ ََل الثَّالث َو َّ
أَحدَهَا نقل َّ
ِ ٍِ
الع ْبد ِِف ذَلِك ا ْْلُْزء َو ْيعتَرب صفة
أَن يَـ ْنـتَ ِهي إِ ََل آخر ال َْوقْت فيتقرر ال ُْو ُجوب حينَئذ َو ْيعتَرب َحال َ
ذَلِك ا ْْلُْزء
ِِ
ِ
صبيا ِِف أول ال َْوقْت َِبلغا ِِف ذَلِك ا ْْلُْزء
الع ْبد فيه إِنَّه لَو َكا َن َ
َوبَـيَان ا ْعتبَار َحال َ
أَو َكا َن َكافِ ًرا ِِف أول ال َْوقْت ُمسلما ِِف ذَلِك ا ْْلُْزء
ضا أَو نفساء أول الْوقْت طَ ِ
اه َرة ِِف َذلِك ا ْْلُْزء َو َجبت الصلوة
أَو َكانَت َحائِ ً
َ
َ
وعلى َه َذا َِ
ْجيع صور ُح ُدوث ْاأل َْهلِيَّة ِِف آخر ال َْوقْت
َ
وعلى ال َْعكْس ِِبَن حيدث حيض أَو أنفاس أَو ُجنُون مستوعب أَو إِ ْغ َماء ِمتد ِِف َذلِك ا ْْلُْزء
َ
َس َقطت َعنهُ الصلوة
ِ
ولَو َكا َن م ِ
صلِّي أ َْربعا
ساف ًرا ِِف أول ال َْوقْت ُمقيما ِِف آخره يُ َ
َ
َُ
ِ
ِ
ِ
صلّي رْك َعتَـ ْ ِ
َولَو َكا َن ُمقيما ِِف أول ال َْوقْت ُم َ ِ
ني
ساف ًرا ِف آخره يُ َ َ
َوبَـيَان ا ْعتِبَار صفة ذَلِك ا ْْلُْزء إِن ذَلِك ا ْْلُْزء إِن َكا َن َك ِامل تقررت ال َْو ِظي َفة َك ِاملَة فَ َل خيرج َعن
وهة
ال ْ
ْر َ
ْعه َدة ِبدائها ِِف ْاأل َْوقَات ال َْمك ُ
ومثاله فِيما يـ َقال إِن آخر الْوقْت ِِف الْفجر َك ِامل وإِ ََّّنَا يصري الْوقْت فَ ِ
اسدا بِطُلُوع َّ
ك
الش ْمس َو َذلِ َ
ْ
َ ُ
َ
َ
َ
ِ
صف الْ َك َمال
بعد ُخ ُروج ال َْوقْت فيتقرر ال َْواجب بَِو ْ
ِ
فَِإذا طلعت َّ
صان
الش ْمس ِِف أثْـنَاء الصلوة بَطل الْ َف ْرض ألَنَّهُ َِل ُّيكنهُ ْإمتَام الصلوة إَِِّل بَِو ْ
صف النُّـ ْق َ
ِِب ْعتِبَار ال َْوقْت َولَو َكا َن ذَلِك ا ْْلُْزء ََنقِصا
صر فَِإن آخر ال َْوقْت َوقت امحرار َّ
الش ْمس َوال َْوقْت ِع ْنده فَاسد فتقررت ال َْو ِظي َفة
َك َما ِِف صلوة ال َْع ْ
ِ
ِ
ِ
ساد ال َْوقْت
بِصفة النُّـ ْق َ
صان َوهلَ َذا َوجب ال َق ْول ِب ْْلََوا ِز ع ْنده َم َع فَ َ

َوالطَّ ِريق الث ِ
َجزاء ال َْوقْت َسببا َِل على طَ ِريق ِاِلنْتِ َقال فَِإن ال َق ْول بِ ِه قَول
َّاين أَن َْجي َعل كل ُج ْزء من أ َ
تضاعف الْو ِ
اجب فَِإن ا ْْلُْزء الث ِ
السبَبِيَّة الثَّابِتَة ِِب َّ
َّاين إِ ََّّنَا أثبت
ِبِِبْطَال َّ
لش ْر ِع َوَِل يلْزم على َه َذا َ
َ
عني َما أثْبته ا ْْلُْزء األول فَ َكا َن َه َذا من َِبب ترادف ال ِْعلَل َوَكثْـ َرة ُّ
الش ُهود ِِف َِبب ْ
ومات
اْلُ ُ
صَ
اْلطاب ِع ْند ُش ُهود َّ
الص ْوم ُش ُهود َّ
الش ْهر لتوجه ْ
الص ْوم إِلَْي ِه
ضافَة َّ
َوسبب وجوب َّ
الش ْهر َوإِ َ
َوسبب وجوب َّ
الزَكاة ملك النّصاب النامي َح ِقي َقة أَو حكما
َّع ِجيل ِِف َِبب ْاأل ََداء
َوِِب ْعتِبَار وجوب َّ
السبَب َج َ
از التـ ْ
ضافَتِ ِه إِ ََل الْبَـ ْيت َوعدم تك َْرار ال َْو ِظي َفة ِِف ال ُْعمر
َوسبب وجوب ا ْْلَج الْبَـ ْيت ِِْل َ
حجة ِْ
السبَب َوبِه فَارق
اعة يَـنُوب ذَلِك َعن َّ
اْل ْس َلم ُلو ُجود َّ
وعلى َه َذا لَو حج قبل وجود ِاِل ْستِطَ َ
َ
أ ََداء َّ
السبَب
الزَكاة قبل وجود النّصاب لعدم َّ
حبث َكون ال َْم َوانِع أ َْربَـ َعة
ص َدقَة الْفطر َرأس ّيونه ويلي َعلَْي ِه
َوسبب وجوب َ
از أ ََدا ُؤ َها قبل يَـ ْوم الْفطر
َوِِب ْعتِبَار َّ
َّع ِجيل َح ََّّت َج َ
السبَب جيوز التـ ْ
ِِ
ِ
الريع
َوسبب وجوب الْع ْشر ْاأل ََراضي النامية حبَقي َقة ّ
الص ِ
اْلراج ْاألَر ِ
اْلَة ِّ
َوسبب وجوب ْ
للزَرا َعة فَ َكانَت َنمية حكما
اضي َّ
َ
ْوضوء على من َوجب َعلَْي ِه الصلوة َوَِل
ْوضوء الصلوة ِع ْند الْبَـ ْعض َوِهلَ َذا َوجب ال ُ
َوسبب وجوب ال ُ
وضوء على من َِل صلوة َعلَْي ِه
ي َعن ُحمَ َّمد ذَلِك نصا
َوقَ َ
ال الْبَـ ْعض َسبَب ُو ُجوبه ا ْْلَدث َوُو ُجوب الصلوة َشرط َوقد ُر ِو َ
ْغسل اْلْيض َوالنّفاس واْلنابة
َوسبب وجوب ال ْ
فصل

ِ
ِ
َقسام
قَ َ
ال ال َقاضي ا ِْل َمام أَبُو زيد ال َْم َوانع أ َْربَـ َعة أ َ
َمانع ّيْنَع انْ ِع َقاد الْعلَّة
امها
ومانع ّيْنَع َمت َ
ومانع ّيْنَع ابْتِ َداء اْلكم
ومانع ّيْنَع َد َوامه

ِ
ِ
ِ
ِ
ادة اْلكم
َّص ُّرف علّة إِفَ َ
نَظري األول بيع اْلْر َوالْميتَة َوالدَّم فَِإن عدم ال َْم َحلّيَّة ّيْنَع انْع َقاد الت َ
عندَن
وعلى َه َذا َسائِر التعليقات َ
َ
فَِإن التـ ِ
ِ
َّص ُّرف ِعلّة قبل وجود َّ
كرََنهُ
ْ
َّعليق ّيْنَع انْع َقاد الت َ
الش ْرط على َما ذَ ْ
َوِهلَ َذا لَو حلف َِل يُطلق ْام َرأَته فعلق طَ َلق ْام َرأَته بِ ُد ُخول الدَّار َِل َْحينَث
َوِمثَال الث ِ
َّاين
الش ِ
اهدين َعن َّ
َه َلك النّصاب ِِف أثْـنَاء اْلْول َو ْامتِنَاع أحد َّ
ادة ورد شطر العقد
الش َه َ
ِ
ِ
شرط ِْ
ِ
صاحب الْعذر
اْليَار َوبَـ َقاء ال َْوقْت ِِف حق َ
َومثَال الثَّالث البيع ب َ ْ
وِمثَال َّ ِ ِ
ِ
ِ
احات على َه َذا
اءة واِلندمال ِِف َِبب ا ْْل َر َ
َ
الرابع خيَار الْبلُوغ َوالْع ْتق والرؤية َوعدم الْ َك َف َ

َصل
األ ْ

و َه َذا على ا ْعتِبار جواز َختْ ِ
صيص الْعلَّة َّ
الش ْر ِعيَّة
َ
َ ََ
ِ
ِ
ِ
َّ
َقسام
َّ
فإما على قَول من َِل يَـ ُقول ِبَ َواز َختْصيص الْعلة فاملانع ع ْنده ثََلثَة أ َ
َمانع ّيْنَع ابْتِ َداء الْعلَّة
امها
ومانع ّيْنَع َمت َ
دوام اْلكم
ومانع ّيْنَع َ
ِ
وعلى َه َذا كل َما جعله الْ َف ِريق األول َمانِعا لثُـبُوت
َوأما ع ْند َمتام الْعلَّة فَيثبت اْلكم َِل حمَالة َ
اْلكم جعله الْ َف ِريق الث ِ
َّاين َمانِعا لتَمام الْعلَّة
َصل يَ ُدور الْ َك َلم بَني الْ َف ِري َق ْ ِ
ني
َ
وعلى َه َذا األ ْ

حبث بَـيَان معىن الْ َف ْرض لُغَة َوشرعا
فصل
ث َِل ْحيتَمل ِّ
الْ َف ْرض لُغَة ُه َو التَّـ ْق ِدير ومفروضات َّ
صان
الش ْرع مقدراته ِحبَْي ُ
الزََي َدة َوالنُّـ ْق َ
َوِِف َّ
الش ْرع َما ثَبت بِ َدلِيل قَط ِْع ّي َِل ُش ْبـ َهة فِ ِيه
َوحكمه لُُزوم ال َْع َمل بِ ِه واِلعتقاد بِ ِه
ِ
َوال ُْو ُجوب ُه َو ُّ
الع ْبد بِ َل ا ْختِيَار م ْنهُ
يسقط على َ
الس ُقوط يَـ ْع ِين َما ْ

ِ
ض ِطراب مسي الْو ِ
اجب
َ
َوقيل ُه َو من الوجبة َو ُه َو اِل ْ َ

بذلك ل َكونه مضطرِب بَني الْ َف ْرض َوالنَّـ ْفل
ار فرضا ِِف حق ال َْع َمل َح ََّّت َِل جيوز تَركه
فَ َ
صَ
ونفل ِِف حق ِاِل ْعتِ َقاد فَ َل يلْزمنَا ِاِل ْعتِ َقاد بِ ِه جزما

َوِِف َّ
الص ِحيح من ْاْل َحاد
الش ْرع َو ُه َو َما ثَبت بِ َدلِيل فِ ِيه ُش ْبـ َهة كاْلية املؤولة َو َّ

ذكرَن
َوحكمه َما َ
عبارة َعن الطريقه املسلوكة املرضية ِِف َِبب اللني َس َواء َكانَت من َر ُسول هللا صلى هللا
السنة َ
َو ّ
الس َلم
الص َحابَة قَ َ
َعلَْي ِه َوسلم أَو من َّ
ال َعلَْي ِه َّ
اْلُلَ َفاء من ِ
(علَْي ُكم بِسنيت َوسنة ْ
بعدي عضوا َعلَْيـ َها النواجذ)
َ
ِ
كها بِ ُع ْذر
يستَحق اللئمة بِتَـ ْرك َها إَِِّل أَن يَـ ْتـ ُر َ
َو َ
حكمها أَن يُطَالب ال َْم ْرء ِبحيائها َو ْ
ِ
عبارة َعن ِّ
صود من ا ْْلِ َهاد
ْغنيمة تسمى نفل ألَنَّـ َها ِزََي َدة على َما ُه َو ال َْم ْق ُ
الزََي َدة َوال َ
َوالنَّـ ْفل َ
َوِِف َّ
عبارة َع َّما ُه َو ِزََي َدة على الْ َف َرائِض والواجبات
الش ْرع َ
َوحكمه أَن يُـثَاب ال َْم ْرء على فعله َوَِل يُـ َعاقب بِتَـ ْركِ ِه َوالنَّـ ْفل والتطوع نظريان
حبث ال َْع ِزّيَة ماهي لُغَة َوشرعا
فصل ال َْع ِزّيَة
ِ
صد اذا َكا َن ِِف ِهنَايَة الوكادة َوِهلَ َذا قُـلْنَا أَن ال َْع ْزم على ال َْوطْء عود ِِف َِبب ال ِظّ َهار ِلنه
ه َي الْ َق ْ
ال أعزم يكون َحالفا َوِِف َّ
الش ْرع
كاملوجود فَ َجاز أَن ْيعتَرب َم ْو ُجودا ِع ْند قيام ال ّد َِللَة َوِهلَ َذا لَو قَ َ
ِ
ببها
َح َكام ابْتِ َداء مسيت َع ِزّيَة ألَنَّـ َها ِِف غَايَة الوكادة لوكادة َس َ
عبارة َع َّما لزمنا من ْاأل ْ
َ
ِ
ذكرَن من الْ َف ْرض
اعة حبكم أَنه إهلنا َوحنن عبيده وأقسام ال َْع ِزّيَة َما َ
َو ُه َو َكون ْاألَمر مفْتض الطَّ َ
والْو ِ
اجب
َ َ
صة لُغَة َوشرعا
حبث بَـيَان ُّ
الر ْخ َ

صة فعبارة َعن الْيُ ْسر والسهولة
َوأما ُّ
الر ْخ َ
الشرع صرف ْاألَمر من عسر اَل يسر بِو ِ
اسطَة عذر ِِف ال ُْم َكلف
َوِِف َّ ْ
َ
وأنواعها ُُمْتَل َفة ِل ْختِ َلف أَسبَاهبَا َو ِهي إعذار الْعباد
َوِِف ال َْعاقِبَة تؤول اَل نَـ ْو َع ْ ِ
ني
ك َْحنو اجراء كلمة الْك ْفر
رخصة ال ِْف ْعل َم َع بَـ َقاء ا ْْلُْرَمة ِمبَْن ِزلَة ال َْعفو ِِف َِبب ا ْْلِنَايَة َو َذلِ َ
أَحدَهَا َ
ِ
سان َم َع اطمئنان الْقلب ِع ْند ِْ
الس َلم َوإِتْ َلف َمال ال ُْمسلم َوقتل
اْل ْك َراه َو َسب النَِِّب َعلَْي ِه َّ
على اللّ َ
النَّفس ظلما
ِ
يما لنهي َّ
الس َلم
الشارِع َعلَْي ِه َّ
َوحكمه انه لَو َ
صرب َح ََّّت قتل يكون مأجورا ِلمتناعه َعن ا ْْلََرام تَـ ْعظ ً
َوالنـ َّْوع الث ِ
صة}
َّاين تَـ ْغيِري صفة ال ِْف ْعل َِبن يصري ُمبَاحا ِِف َحقه قَ َ
ال هللا تَـ َع َاَل {فَمن ا ْ
ضطر ِِف َُمْ َم َ
ك َْحنو اِلكراه على أكل الْميتَة َوشرب ْ
اْلمر
َوذَلِ َ
ِ
ار كقاتل نَفسه
َوحكمه انه لَو ْامتنع َعن تنَاوله َح ََّّت قتل يكون آَثا ِبمتناعه َعن ال ُْمبَاح َو َ
صَ
حبث ان ِاِل ْحتِ َجاج بِ َل َدلِيل أَنْـ َواع
فصل ِاِل ْحتِ َجاج بِ َل َدلِيل
أَنْـ َواع ِم ْنـ َها
السبِيلَ ْ ِ
ني
ِ - 1اِل ْستِ ْد َِلل بِ َع َدِم الْعلَّة على عدم اْلكم ِمثَاله القئ غري ََنقض ِلنه مل خيرج من َّ
ينهما
واِلخ َِل ْيعتق على ْاألَخ ِلنه َِل وِلد بَ َ
الصِِب رفع َعنهُ الْ َقلَم
الصِِب قَ َ
ال َِل ِألَن َّ
َو ُسئِ َل ُحمَ َّمد رح أجيب الْقصاص على شريك َّ
ال َّ ِ
سك بِ َع َدِم
قَ َ
َّم ُّ
ب أَن جيب على شريك ْاألَب َِلن ْاألَب مل يرفع َعنهُ الْ َقلَم فَ َ
ار الت َ
صَ
السائل فَـ َو َج َ
السطْح إَِِّل إِذا َكانَت
الْعلَّة على عدم اْلكم َه َذا ِمبَْن ِزلَة َما يُـ َقال مل ّيت َ
يسقط من َّ
فلن ِلنه مل ْ
ِعلّة اْلكم منحصرة ِِف معىن فَيكون َذلِك ال َْم ْعىن َِل ِزما للْحكم فيستدل ِبنتفائه على عدم اْلكم
ِ
ِ
س مبغصوب َوَِل قصاص
ي َعن ُحمَ َّمد رح أَنه قَ َ
ال ولد ال َْم ْغ ُ
مثَاله َما ُر ِو َ
س مبضمون ألَنَّهُ لَْي َ
صوب لَْي َ
على َّ ِ
ِ
س بَِقاتِل
الشاهد ِِف َم ْسأَلَة ُش ُهود الْقصاص إِذا ُ
رجعوا ألَنَّهُ لَْي َ
صب َوالْ َق ْتل َِلزم ُلو ُجود الْقصاص
َوذَلِ َ
صب َِلزم لضمان الْغَ ْ
ك ِألَن الْغَ ْ

سك
َّم ُّ
َوَك َذلِ َ
ك الت َ

(ِبستصحاب ا ْْلَال) متسك بِ َع َدِم الدَّلِيل إِ ْذ وجود َّ
اءهُ فيصلح َّ
للدفْع دون
الش ْيء َِل يُوجب بَـ َق َ
ِْ
اْلل َْزام
سب لَو ا ّدعى َعلَْي ِه أحد رقا مثَّ جىن َعلَْي ِه ِجنَايَة َِل جيب َعلَْي ِه أرش اْلْر
َ
وعلى َه َذا قُـلْنَا ََْم ُهول النّ َ
ِألَن إِجيَاب أرش اْلْر إِل َْزام فَ َل يثبت بِ َل َدلِيل
ادهتَا
ادة َم ْع ُروفَة رد ْ
َّت إِ ََل أ َََّيم َع َ
وعلى َه َذا قُـلْنَا إِذا َزاد الدَّم على الْع ْش َرة ِِف اْلْيض وللمرأة َع َ
َ
احتمل ْاألَمريْ ِن
الزائِد استحاضته ِألَن َّ
َو َّ
الزائِد على ال َْعادة اتَّصل بِ َدم اْلْيض وبدم ِاِل ْستِ َح َ
اضة فَ ْ
َِ
ْج ًيعا
فَـلَو حكمنَا بِنَـ ْقض الْعدة لزمنا ال َْع َمل بِ َل َدلِيل
وَك َذلِ َ ِ
عشرة أ َََّيم ِألَن َما دون الْع ْش َرة ِتْتَمل اْلْيض
ك إذا ابتدأت َم َع الْبلُوغ مستحضاة فحيضها َ
َ
واِلستحاضة
فَـلَو حكمنَا ِبرتفاع اْلْيض لزمنا ال َْع َمل بِ َل َدلِيل
ِِِب َلف َما بعد الْع ْش َرة ِلقيَام الدَّلِيل على أَن اْلْيض َِل تزيد على الْع ْش َرة
للدفْع دون ِْ
حجة َّ
يستَحق
َومن الدَّلِيل على أَن َِل َدلِيل فِ ِيه إَِِّل َّ
اْلل َْزام َم ْسأَلَة ال َْم ْف ُقود فَِإنَّهُ َِل ْ
ِ
رياثه
غَريه م َ
ِ
ِ
َولَو َم َ
استِ ْح َقاق الْغَ ْري بِ َل َدليل َومل يثبت لَهُ
ات من أَقَاربه َحال فَقده َِل يَرث ُه َو م ْنهُ فَانْدفع ْ
ِاِل ْستِ ْح َقاق بِ َل َدلِيل
حبث أَن العنرب َِل َخس فِ ِيه ِعنْد أيب حني َفة
ِِ
ِ
سك
ي َعن أيب حني َفة رح أَنه قَ َ
َّم ُّ
ال َِل َخس ِِف العنرب ألَن ْاألَثر مل يرد به َو ُه َو الت َ
فَِإن قيل قد ُر ِو َ
بِ َع َدِم الدَّلِيل
ِ
ِ
ي أَن ُحمَ َّمد َعن ْ
اْلمس
قُـلْنَا إِ ََّّنَا ذكر َذلك ِِف بَـيَان عذره ِِف أَنه مل يقل ِبْلمس ِِف العنرب َوهلَ َذا ُر ِو َ
ال ِألَنَّهُ كالسمك
ال َما َِبل العنرب ِلَخس فِ ِيه قَ َ
ِِف العنرب فَـ َق َ
السمك َِل َخس فِ ِيه
فَـ َق َ
ال َوَما َِبل ّ
اشي مع ُعم َدة ا ْْلو ِ
اب متّ أصول َّ ِ
لص َو ِ
اشي
قَ َ
ال ِألَنَّهُ َكال َْم ِاء َوَِل َخس فِ ِيه َوهللا تَـ َع َاَل أعلم ِِب َّ
الش َ َ ْ
ُ
ََ

